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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 .

منشور حقوق بشر قربانی دیپلماسی
یا شش سال پیش بود که رئیس سازمان میراث فرهنگی در دولت خاتمی طی  پنج  تقریبًا 
مصاحبه ای اعالم کرد بهترین راه ممکن برای حفظ آثار باستانی کشور دفن مجدد آنهاست 
چرا که نه بودجه، نه نیرو و نه موزه های مدرن الزم برای نگهداری آنها در اختیار دارند. 
اگرچه این حقیقت تلخ نابودی دردناک تاریخ و فرهنگ ملتی را نشان داد که امروزه قدمت 
اما مرهمی هم بر زخم  تمدن بشر محسوب می شود و برای تمام جهان ارزشمند است،  
آنهایی بود که از ربودن آثار باستانی ایران و انتقالشان به موزه های دنیا رنج می بردند. چرا 

که دانستند آثار ملی شان در دیار غربت هم حفظ می شود و هم به دنیا شناسانده.
در سالهای اخیر ارزشمندترین اثري که از موزه های ایران به سرقت رفته، یکي از چهار لوح 
زرین و سیمین کاخ آپادانا است که پس از حفاری و کشف آن در سال 1312 از تخت جمشید 
به موزه ایران باستان انتقال یافت. یک جفت از لوحهای طالیی هنگام افتتاح موزه برج آزادی 
به این مکان برده شده بود که در جریان تظاهراتهای خیابانی و انتقال مجدد آن به موزه 
ایران باستان، این لوح زرین ارزشمند ناپدید شد. گم شدن این آثار و بازجویي از مسئول 
موزه در خالل سال های 1357 تا 1360 از رسانه های خبری انتشار یافت و تا امروز هرچند 
دستگاه قضایی و مسئوالن سازمان میراث فرهنگی در گزارشهای مطبوعاتی خود، به نام 

متهم و روند دادرسی اشاره ای نکرده اند اما شنیده ....
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معامله با بانک ملت و کشتیراني 
جمهوري اسالمي،ممنوع

 در حالي که سارا مک کارتي 
فري مدعي است وزارت خزانه 
هاي  شرکت  بریتانیا  داري 
هرگونه  انجام  از  را  انگلیسي 
کشتیراني  شرکت  با  معامله 
جمهوري اسالمي و بانک ملت 
امور  مدیر  است،  کرده  منع 

مالي بانک ملت...

سیاست

معجزه دموکراسي در 
همسایگي ایران 

در همسایگي شمال غرب ایران 
با سر و صدایي نه چندان زیاد 
حال  در  مهمي  رویدادهاي 
آینده  وقوع است که قطعًا در 
اسالم،اثرات  جهان  و  منطقه 
پیدا  چشمگیري  وضوح  آن 
سال  طي  ترکیه  کرد.  خواهد 

هاي جاري...

تب داغ پناهندگی باال گرفت 

دولت آبادی همراه با کلنل درآلمان
صفحه 16

صفحه 9



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

قیمت های 
استثنایی برای  

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

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

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

Persian Weekly 
P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel:  020  8123 2357 - Fax: 020 8455 4203

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

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

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02081232357 - 07811000455

ده ها قربانی در حمالت تازه پاکستان
به نقل از بی بی سی فارسی مقام های پاکستان گفته اند که در جریان شماری حمله توسط مردان مسلح علیه 
 ،)FIA( نیروهای امنیتی این کشور دست کم 38 نفر کشته شده اند.پیکارجویان به دفاتر سازمان تحقیقات فدرال
و همچنین دو مرکز آموزشی نیروهای پلیس در الهور حمله کرده اند. در این حمالت دست کم 26 نفر کشته شده 
اند.از سوی دیگر، در شهرستان کوهات، در شمال غربی پاکستان، یک بمبگذار انتحاری سوار بر یک خودرو به 
یک پاسگاه پلیس حمله کرده و باعث کشته شدن یازده نفر شده است.یک نفر دیگر در بمب گذاری در نزدیکی 
مدرسه ای در پیشاور جان خود را از دست داد.بیش از صد نفر در حمالت دو هفته اخیر در پاکستان کشته شده 
اند.در حالیکه الهور - دومین شهر بزرگ پاکستان - تا روز پنجشنبه )15 اکتبر(، شاهد ناآرامی های اخیر در 

پاکستان نبوده، از اوایل سال جاری میالدی حمالتی در این شهر صورت گرفته است.
نفر، شامل  فدرال، هفت  تحقیقات  به ساختمان سازمان  امروز صبح  در حمله  که  اند  گفته  پاکستان  های  مقام 
نیروهای پلیس و مهاجمان کشته شده اند.یکی از سخنگویان پلیس الهور گفت: "ما در کنار جسد یکی از مهاجمان 
نارنجک و جلیقه مواد منفجره پیدا کردیم. دو جسد نیز در نزدیکی در ورودی ساختمان تحقیقات فدرال پیدا شده 
است. این ساختمان تخلیه و کارمندان نجات داده شده اند."در ماه مارس 2008، بیست و یک نفر در حمله ای 

انتحاری به همین ساختمان کشته شدند.
در حمالت دیگری که به مراکز آموزشی پلیس الهور صورت گرفت شماری مامور پلیس و پیکارجو کشته شده 

اند. گفته می شود سه مهاجم در حمله ای انتحاری به آکادمی پلیس "ماناوان" کشته شده اند.
این آکادمی در ماه مارس امسال هدف حمله قرار گرفته بود که در جریان آن هجده نفر کشته شدند.

مرکز پلیس دیگری که روز پنجشنبه مورد حمله قرار گرفت مرکز "بدیان" بوده است که ویژه آموزش سربازان 
کوماندو در پاکستان است.پلیس الهور می گوید اکنون وضعیت در این شهر تحت کنترل آنهاست.

تخریب در کوهات
حمله پنجشنبه در کوهات که توسط بمبگذار انتحاری سوار خودرو انجام گرفت، بخشی از مجتمع لیس 
تخریب شده است.شاهدان عینی می گویند که در این حمله ماموران پلیس و غیرنظامیان کشته شده 
اند.الیم مقبول، گزارشگر بی بی سی در اسالم آباد می گوید با این که هیچ گروهی مسئولیت حمالت 

امروز را متقبل نشده است، بسیاری طالبان پاکستان را مسبب این حمالت می دانند.
این که  امنیتی خواهند زد مگر  طالبان دو هفته پیش گفتند دست به موجی از حمالت علیه نیروهای 

عملیات نظامی ارتش علیه آنها متوقف شود.

                                                                                               
کشورهای  جمله  از  انگلستان  کشور 
پذیرای  ساله  هر  که  است  پرترددی 
از  که  است  دانشجویانی  عظیم  خیل 
سراسر دنیا برای ادامه تحصیل وارد 
شده تا بتوانند در یکی از دانشگاه های 
به تحصیل  این کشور مشغول  معتبر 

شوند.
نیز  ایران  که  گفت  توان  به جرات می 
یکی از کشورهایی است که به شدت با 
این پدیده روبرو است؛ چرا که ساالنه 
برنامه  و  هدفها  با  بیشماری  جوانان 
در  تحصیل  ادامه  برای  مختلف  های 
مقصد  به  را  ایران  گوناگون،  مقاطع 

انگستان ترک می کنند.
ایرانی  دانشجویان  که  این  از  فارغ 
متعلق به کدام طبقه یا قشر از جامعه 
باشند و یا اینکه اقوام یا آشنایانی در 
این کشور داشته باشند یا نه؛ پس از 
ورود با مسائل و مشکالت زیادی در 
نقل،  و  حمل  کار،  خانه،  اجاره  زمینه 
و  زبان  به  کافی  تسلط  عدم  تحصیل، 
... روبرو خواهند شد. در بیشتر مواقع 
سرسام  های  هزینه  تامین  برای  نیز 
آور زندگی، مشغول به کار می شوند 
و از آنجایی که اغلب ساعات کاری با 
نمی  متناسب  آنها  آموزشی  ساعات 
باشد در نتیجه  به درستی نمی توانند 
حاضر  خود  درس  های  کالس  سر 
مدت  بلند  در  امر  این  البته  که  شوند 
به  برایشان  نیز  را  تبعات خاص خود 

همراه خواهد داشت.
آرزوی  ضمن  پرشین  نامه  هفته 
کلیه  برای  سالمتی  و  موفقیت 
دانشجویان ایرانی ساکن در انگلستان، 
این ستون را اختصاص  تصمیم دارد 
دهد با این قشر از ایرانیان عزیز و از 
دفتر هفته  با  تماس  با  تا  آنها بخواهد 
نامه از طریق نامه پستی، فاکس، ایمیل 
و  مسائل  از  تلفنی  تماس  برقراری  و 
مشکالت خود صحبت کرده و پرشین 
را گوش شنوایی بدانند برای بازگویی 
مسائل خویش تا منعکس کننده صدای 

دانشجویان باشد. 
شما  های  تماس  برقراری  منتظر  پس 

هستیم.

همراه با شما

محمد علی سپانلو
محمدعلی سپانلو شاعر، منتقدادبی، مترجم، متولدِ 1319 
است و تا به حال بیش از پنجاه جلد کتاب در زمینه های 
شعر و داستان و تحقیق، به صورِت تالیف و یا ترجمه، 
منتشر کرده است. در بیست ساِل گذشته، او به عنواِن 
یکی از چند نماینده ی معدودِ ادبیاِت معاصِر فارسی در 
بسیاری از گردهمایی های بین المللی در اروپا و امریکا 
شرکت کرده است و گفته مي شود که سهِم بزرگی در 
معرفِی ادبیاِت ایران به جهانیان دارد. بسیاری از آثاِر 
فرانسه،  آلمانی،  انگلیسی،  زبان های  به  حال  به  تا  او 
هلندی، عربی، و سوئدی ترجمه شده است. نویسندگاِن 
نویسندگاِن  داستانِی  آثاِر  از  گلچینی  که  ایران  پیشرِو 
جزِو  آنهاست،  بررسِی  همراهِ  به  ایران،  بیستِم  قرِن 
منابِع درسی در بسیاری از دانشگاه های ایران است و 
تابه حال فروِش بسیار باالیی داشته است. ضمنًا سپانلو 
در  که  است  ایرانی  نویسندگاِن  و  شاعران  معدود  از 
دنیاِی ادبیاِت غرب نیز شناخته شده است، و توانسته 
است نشان شوالیه ی نخِل آکادمِی فرانسه )بزرگ ترین 
نشاِن فرهنگی کشوِر فرانسه(، و جایزه ی ماکس ژاکوب 

)بزرگ ترین جایزه ی شعِر فرانسه( را دریافت کند.

زمستان برای عشق  
دو تکه رخت ریخته بر صندلی 

 یادآور برهنگی توست 
 سوراخ جا بخاری که به روی زمستان 

بستی 
شاید بهار اینده 
راه عروج ماست 

 تا نیلگونه ها 
 گر قصه ی قدیمی یادت باشد 

 این رختخواب قالیچه ی سلیمان خواهد شد 
 آن جا اگر بخواهم که در برت گیرم 
الزم نکرده دست بسایم به جسم تو 

 فصلی مقدر است زمستان برای عشق 
 چون در بهار بذر زمستان شکفتنی است 

 ای طوقه های بازیچه 
 ای اسب های چوبی 

 ای یشه های گمشده ی عطر 
 آن جا که ژاله یاد گل سرخ را 

بیدار می کند 
 جای سؤال نیست 

 وقتی که هر مراسم تدفین 
 تکثیر خستگی است 

ما معنی زمانه ی بی عشق را 
همراه عاشقان که گذشتند 

 با پرسشی جدید 
تغییر می دهیم 

 مثل ظهور دخترک چارقد گلی 
 با روح ژاله وارش 

 با کفش های چرخدارش 
 آن سوی شاهراه 

 بستر همان و بوسه همان است 
 با چند تکه ی رخت ریخته بر صندلی 

 دو جام نیمه پر 
ته شمع نیمه جان 

 رؤیای بامداد زمستان 
بیداری لطیف 

آن سوی جاودانگی نیز
 یک روز هست 

با شاعران معاصر
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تب داغ 
پناهندگی باال 

گرفت 
پناهندگی  این  از  تا پیش  ،در حالی که  ایران  از سایت های داخل  نقل  به 
خبرنگاران اجتماعی و سیاسی باب بود و بسیاری از این گروه خبرنگاران 
به کشورهای اروپایی و آمریکایی پناهنده شده و یا تحت عنوان اقامت، 
ماندگار می  شدند، دور تازه ای از جذب خبرنگاران به راه افتاده که برای 
این  از  را  نگرانی هایی  و  بر گرفته  در  نیز  را  بار حوزه ورزش  نخستین 

بابت رقم زده است.
در سال های اخیر با راه اندازی و توسعه وب سایت ها و شبکه های تلویزیونی 
و رادیویی فارسی زبان در اروپا و آمریکا که مواضعی بر علیه ایران را 
به عنوان سیاست قالب خبری در دستور کار قرار داده بودند، برخی از 
غیرقانونی  یا  قانونی  شکل  به  سفر  با  داخلی  گزارشگران  و  خبرنگاران 
درخواست های تحت عنوان اقامت یا پناهندگی به کشورهای اروپایی داده 

و عمومًا در مشاغل خود در این شبکه ها به فعالیت پرداخته اند.
ایاالت متحده آمریکا عمده  انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، کانادا و 
کشورهایی هستند که به واسطه سرمایه گذاری مالی و سیاسی منجر شده 
به پوشش فارسی اخبار، بستر آماده ای برای پذیرش پناهندگان خارجی 
اجتماعی  و  سیاسی  خبرنگاران  از  توجهی  قابل  بخش  و  شده  محسوب 
ایشان  از  برخی  حتی  و  هستند  مستقر  کشورها  این  در  هم اکنون  ایران 
به جای رسانه های فارسی، در رسانه های مطرح انگلیسی زبان به عنوان 

گزارشگران حوزه خاورمیانه فعالیت دارند.
اما با گسترش موج هزینه کردن برای رسانه های گروهی که مسائل ایران 
را هدف قرار داده اند، جذب خبرنگاران ایرانی منتقد تسهیل یافته و حتی با 
برقراری تماس با برخی از ایشان درخواست همکاری به چهره هایی که 
مطلوب نظر اهالی رسانه می باشد، داده شده که در این میان BBC فارسی 
سهم عمده ای از جذب این خبرنگاران را در این اواخر به خود اختصاص 
داده است و تالش کرده نیروهایی که به لحاظ فنی از توانمندی قابل قبولی 
برخوردارند در صورت قبولی در تست های معمول این شبکه  به عنوان 

کارشناس و مجری جذب کند.
در این میان اما یک اتفاق جالب به وقوع پیوست و آن جذب خبرنگاران 
که خبرنگاران حوزه های  بود  این رسانه ها  توسط  حوزه های تخصصی 
فرهنگی و هنری یکی از این بخش ها بوده و البته از این بخش پراهمیت تر 
ورزش بوده که پناهندگی برخی چهره های شاخص حوزه خبر را در مدت 
زمانی نه چندان طوالنی به خود دیده و موجی به راه انداخته که پایانی 

برای آن نمی توان متصور شد.
محمد شادابی خبرنگار حوزه والیبال خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( 
نخستین کسی بود که با چنین شرایطی مواجه شد. این خبرنگار ورزشی 
بزرگساالن  والیبال  ملی  تیم  با  سفرش  موضوع  می شود  گفته  که  ایسنا 
به ژاپن مطرح بود، به دالیل نامشخص به عنوان خبرنگار همراه کاروان 
والیبال نوجوانان ایران ویزای سفر به ایتالیا را اخذ کرد اما قدری زودتر 

از نوجوانان ملی پوش کشورمان و و در اواخر مرداد راهی ایتالیا شد.
به زمین نشست و مسافران  ایتالیا  به  ایران  تیم ملی  پرواز  آنکه  از  پس 
شادابی  با  تماس  درصدد  فدراسیون  مسئوالن  شدند،  هتل  راهی  ایران 
برآمده و حتی بر اساس شنیده ها برای وی اتاق نیز رزرو کرده بودند اما 
این والیبال نویس به کاروان ایران نمی پیوندد و پس از بازگشت کاروان 

والیبال نوجوانان کشورمان به ایران خبری از وی نشد.
بعد از پایان مهلت ویزای بیست و یک روزه، خبرهایی از حضورش در 
اتریش به گوش می رسد. البته این خبرنگار رسمًا در هیچ رسانه  ای اعالم 
پناهندگی نکرده و مشخص نیست درخواست اقامت یا پناهندگی به کشور 
اروپایی داده باشد و شاید به همین دلیل باشد که برخی مدعی می شود، او 
کسالت دارد و پس از رفع کسالت به ایران باز می گردد؛ کسالتی که حدود 

چهل روز از آن می گذرد!
یک  رسمی  پناهندگی  شاهد  تا  رسید  کشتی  به  نوبت  والیبال،  از  پس 
قبلی  برنامه  خبرنگار  این  ادعای  علی رغم  که  باشد  ورزشی  خبرنگار 
برای پناهندگی اش طراحی کرده بوده و به یک باره به اخذ تصمیم برای 
پناهندگی نزده است. برای شناخت مهدی رستم پور مجری و کارشناس 
کشتی و وزنه برداری صدا و سیما و خبرنگار روزنامه خبر ورزشی باید 

قدری به عقب و پس از بازیهای المپیک پکن بازگشت.
مسئوالن فدراسیون کشتی همچون تعداد دیگری از روسای فدراسیون ها 
به تلویزیون دعوت شدند تا محاکمه شوند و ژست موقت نقادی رسانه 
مسئوالن  باشد.  دیدنی  المپیک  ناکامی  از  پس  ورزش  اوضاع  به  ملی 
بود،  همراه  خیابانی  جواد  مجری گری  با  که  برنامه  آن  در  فدراسیون 
متوجه پرسش های کارشناسی جواد خیابانی شد که تنها یک کشتی نویس 
گوشه  را  کشتی  اهالی  و  کند  بیان  توالی  به  چنین  این  می توانست  مطلع 

رینگ بکشاند تا سیم خواه که عصباني شده بود، بگوید: مگر آقاي مهدي 
رستم پور)کارشناس آن برنامه( چند ساله است که درباره کشتي سخن 
مي کرده  جمع  را  کشتي گیرها  عکس  پیش،  چند سال  تا  ایشان  مي گوید؟ 

است.
»مارتین  شما  سیم خواه،  آقاي  دهد:  پاسخ  خیاباني  جواد  بالفاصله  و 
هم  ایشان  مي شناسید؟  را  آمریکایي  معروف  کارگردان  اسکورسیزي« 
عکس ستارگان سینما را جمع آوري مي کرد، اما امروز از بزرگان سینماي 

دنیاست. ضمنًا مگر در دانش مهدي رستم پور تردیدي است؟!
آن برنامه های انتقادی صدا و سیما با آن ادبیات و محتوا طبق پیش بینی ها 
چندان ادامه نیافت و پس از ان برنامه یزدانی خرم مجدداً دعوت شد که از 
نقدهای پیشین تنها رگه ای در برنامه جدید دیده شد و این اتفاق ادامه یافت 
تا دیگر کسی رستم پور را بر پرده تلویزیون مشاهده نکرد و او همچون 
برخی مجریان راهی بخش ورزشی رادیو و همچنین شبکه جهانی جام جم 

شود که در مقایسه به جایگاه گذشته اش ناامید کننده بود.
در این اوضاع مجله دنیای کشتی که با مدیریتش اداره می شد نیز دیگر 
به دلیل مشکالت مالی منتشر نمی شد و او در رسانه های مکتوب آخرین 
مدیریت  تغییر  با  علی الظاهر  که  بود  ورزشی  خبر  روزنامه  پناهگاهش 
با  اما  او  است.  نداشته  نیز  را  آن  در  ماندن  قصد  روزنامه  این  محتوای 
برنامه عمل کرد و با تغییر ادبیاتش از انتقاد به تعریف روی آورد و خود 
را به مجموعه فدراسیون کشتی و رئیس این فدراسیون نزدیک کرد تا در 

اندک زمانی عضو کمیته رسانه های فدراسیون کشتی شود.
پس از این، وقت رفتن او فرا رسید و چهره ای که تصور می شد تا مدت ها 
در کشتی جای نداشته باشد، مسافر دانمارک شد و همراه تیم های ملی 
که  او  قهرمانی جهان 2009 رفت.  پیکارهای  تاتامی  کناره های  به  کشتی 
این  تایید  و  فدراسیون کشتی  به  با معرفی نامه خبر ورزشی  علی الظاهر 
بود  کرده  دریافت  را  ویزایش  دانمارک  سفارت  به  معرفی  و  فدراسیون 
ارسال  مسابقات  این  از  را  گزارش هایی  و  می دهد  انجام  را  ماموریتش 
می کند اما بنابر شهادت برخی حاضرین در حول و حوش این مسابقات 
با پیشنهاد یکی از مجریان BBC و فرصت های شغلی مشابه با ارقام سه 

هزار و پانصد پوندی و چند هزار یورویی روبرو می شود.
اینچنین بود که ناگهان این گزارشگر ورزشی ناپدید می شود و در تماس 
برخی  تا  می دهد  خبر  کشور  این  در  پناهندگی  از  دوستانش  برخی  با 
همکارانش که چند صد دالر از او بدهی داشتند، چمدانهای لباسش را در 
عوض طلبشان بردارند و همراه سایر کشتی گیران به تهران بازگردند! در 
بازگشت اما یزدانی خرم پناهندگی وی را تکذیب کرده و مدعی شد وی 
پس از اقامت در آنجا و مالقات دوستانش با توجه به اینکه همسر دارد، به 
تهران باز خواهد گشت و این ادعا را حتی در کنفرانس خبری که دوشنبه 
برگزار شد، تکرار کرد اما  مصاحبه ای که چندی پیش با وی توسط رادیو 
فردا گرفته شده بود، پخش شد تا رسمًا مهر تکذیب بر گفته های رئیس 

فدراسیون کشتی بخورد که عماًل مسئولیت اعزام وی برعهده اوست.
به  دایره طالیی ضمن حمله  و  نگاه دو  از  برنامه ورزش  این کارشناس 
ورزشکاران  مسابقه  عدم  ارزشی  بحث  همچون  ایران  ورزشی  مواضع 
و  اشاره  ایران  ورزش  ناکامی های  به  اسرائیل،  نمایندگان   برابر  ایران 
طرح  به  نظام،  بزرگان  برخی  به  حمله  و  مسائل سیاسی  طرح  با  سپس 
ادعای عدم مشروعیت احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور پرداخت که عماًل 

او را نخستین پناهنده سیاسی ورزشی ایران ساخت.
نداشته،  پناهندگی خبر  برای  از نقشه وی  تاکید می کرد هیچ کس  وی که 
قوه مجریه کرد که  اخیر رئیس  گفته های  را متوجه  پناهندگی اش  چرایی 
ضرورت مدال آوری در المپیک را دیدگاه اشخاص کوته فکر خوانده بود 
و مدعی شد فضای نقادی در ورزش ایران همچون برخی حوزه ها دیگر 
وجود ندارد و از این بابت برای طرح معضالت ورزش ایران در فضای 

باز رسمًا پناهنده شده است!
او که از آلمان با این رادیو فارسی زبان آمریکایی گفت و گو می کرد اما 
دقیقًا به ارائه درخواست پناهندگی به کشور مدنظرش اشاره نکرده، بحث 
داشتن نامزد که توسط یزدانی خرم بیان شده بود را رد کرده و عنوان 
نمود تا زمانی که در ایران بوده نامزد نداشته است)!( و اینچنین بود که 
رویای بازگشت رستم پور نیز برای مسئوالن فدراسیون کشتی نقش بر 
آب شد و مسابقات قهرمانی جهان آبستن حوادث بدی در کنار عناوین 

نایب قهرمانی و سومی جهان بود.
رادیو فردا که پیش از پخش گفت و گوی مهدی رستم پور، خبر پناهندگی 
مهدی حق شمار عضو تیم ملی قایقرانی در جمهوری چک و گفت و گویی 
در  موج  این  که  بود  مسئله ای  چنین  القاء  درصدد  کرد،  پخش  را  وی  با 
خصوص قهرمانان ورزشی نیز به راه افتاده، حال آنکه در طول سالیان 
چندان  نه  ایرانی  ورزشکاران  عمدتًا  معمول  طور  به  سال  هر  طی  اخیر 
برجسته به تعداد انگشتان یک دست پناهنده می شده اند و این اتفاق تازه ای 
پیوسته  به وقوع  که در خصوص خبرنگاران ورزشی  اما موجی  نیست 
در  که  اتفاقی  همچون  تشویق رسانه های خارجی  و  تحریک  با  قطعًا  که 

دانمارک به وقوع پیوسته، روندی تازه است.
فدراسیون های  در  وسیع  نگرانی  خوردن  رقم  موجبات  پناهندگی ها  این 
ورزشی شده و باعث گردیده فدراسیون ها در هفته ها اخیر برای معرفی 
خبرنگاران ورزشی به سفارتخانه ها جهت اخذ ویزای همراهی با کاروان 
ورزشی شان یا وثیقه های مالی سنگینی را از خبرنگاران به عنوان ضمانت 
بازگشت دریافت کنند و یا از اعزام خبرنگار به دلیل ترس از پناهندگی شان، 

خودداری کرد و پاسپورت شان را به ایشان باز پس دهند.
تکرار  صورت  در  که  دارد  آن  از  حکایت  دریافتی  خبرهای  حال  این  با 
این  از  احتمااًل  که  ورزشی  کاروان های  سایر  در  خبرنگاران  پناهندگی 
پس در اعزام خبرنگاران ورزشی و همراهان با سخت گیری هایی مواجه 
کاروان های  با  خبرنگار  اعزام  مجوز  صدور  عدم  امکان  شد،  خواهند 
ورزشی وجود دارد تا این موج بدین شکل فرونشانده شود و پناهندگی 
خبرنگاران ورزشی با بیان چند مطلب سیاسی در رسانه های اپوزوسیون 

باب نشود که این اتفاق قطعًا به ضرر ورزش ایران تمام خواهد شد. 

 پناهندگي دختر 
مهدي کلهر به آلمان 

 
  شب چهارشنبه، تلویزیون هاي ماهواره یي و برخي سایت 
مشاور  فرزند  کلهر  »نرگس  کردند؛  منتشر  را  خبري  ها 
رسانه یي محمود احمدي نژاد به آلمان پناهنده شد.« فعاالن 
ارزیابي صحت قضیه بودند که مهدي کلهر  رسانه در حال 
مناظره  جریان  در  پیشترها  که  نژاد  احمدي  محمود  مشاور 
از مشاوران طرف  انتخابات سال 84  با حسین مرعشي در 
بنشینند  خانه  در  بود  خواسته  رفسنجاني(  )هاشمي  مقابل 
هایي  بدهند، طي مصاحبه  فرزندان خودشان مشاوره  به  و 
و  بود  کرده  تایید  را  پناهندگي  این  مطرح  خبرگزاري  دو  با 
مادرش  با  هاست  مدت  )فرزندم(  نرگس  بود  شده  یادآور 
نظري  اختالف  دلیل  به  نرگس  مادر  حتي  و  کند  مي  زندگي 
که با من به دلیل همکاري با محمود احمدي نژاد داشته است 
از من جدا  با محمود احمدي نژاد  ابتداي همکاري من  همان 
شده بود، این اظهارات دست به دست در سایت هاي خبري 
معصومه  خانم  یعني  کلهر  نرگس  مادر  اینکه  تا  مي چرخید 
نبوده  کار  در  طالقي  اصواًل  شد  مشخص  موسوي  طاهري 
نیز  را  است. همچنین معصومه طاهري موسوي جوابیه یي 
در تکذیب ادعاهاي مشاور محمود احمدي نژاد در سایت هاي 
داده است که  ارائه  کلهر  اظهارات مهدي  منتشرکننده  خبري 
اساس  بر  برد.  زیر سوال مي  کلي  به طور  را  اظهارات وي 
گزارش و فیلم هایي که خبرگزاري آلمان آنها را منتشر کرده 
است، نرگس کلهر دختر 25ساله )متولد 19 شهریور ماه سال 
براي  که  نژاد  احمدي  یي  کلهر مشاور رسانه  1363( مهدي 
شرکت در جشنواره حقوق بشر فیلم به شهر نورنبرگ آلمان 
کند. پناهندگي  تقاضاي  آلمان  از  گرفت  تصمیم  بود،  آمده 
نرگس کلهر هم اکنون در یکي از قرارگاه هاي پناهندگان در 
نزدیکي شهر نورنبرگ به سر مي برد. تنها در کمتر از 24 
ساعت پس از انتشار خبر بیش از 40 عنوان خبر و تحلیل در 
سایت هاي معتبر به این موضوع اختصاص یافت. در غالب 
این سایت ها این موضوع از آنجا که فرزند یکي از سیاسیون 
بلندپایه و مرتبط با دولت اقدام به پناهندگي کرده است مورد 
در  و  ها  پیشتر  که  اینجاست  نکته  است.  گرفته  قرار  توجه 
جریان رقابت هاي انتخاباتي میان یکي دیگر از کاندیداها و 
برخي منسوبان به هواداري از محمود احمدي نژاد ماجراي 
فرار فرزند یکي دیگر از کاندیداها به شدت پررنگ جلوه داده 
مي شد. حال دختر یکي از نزدیک ترین اشخاص به محمود 
احمدي نژاد به کشور دیگري پناهنده شده و با نماد سبز به 
مهدي  است.  پرداخته  حاکم  دولت  و  فعلي  شرایط  از  انتقاد 
کلهر در خصوص پناهندگي دخترش به کانادا به مهر و ایرنا 
گفته است؛ »این موضوعي است که نرگس باید پاسخ دهد نه 
من. چون هیچ اطالعي از تصمیم او نداشته ام و البته هرگز 
فقط  ام.  نبوده  فرزندانم  به  دیدگاه خود  تحمیل  درصدد  نیز 
فیلمي که ساخته پخش شود که  قرار شد  بار  دانم چند  مي 
امر محقق نشد، بعد هم دلش خواست و رفت. من طبق  این 
اعتقادي که داشته و دارم، براي هیچ یک از فرزندان از رانت 
دستش  به  سبز  پارچه  نرگس  اینکه  پس  ام.  نکرده  استفاده 
بسته و با رسانه هاي غربي مصاحبه کرده به خود او مربوط 
است.«مهدي کلهر همچنین گفت؛ »نرگس 25 سال دارد و مادر 
ها  نژاد در همان سال  احمدي  آقاي  با  اینکه من  دلیل  به  او 
)84( همکاري مي کردم، درخواست طالق کرد و این امر نیز 
محقق شد. امروز نیز وي یکي از مخالفان آقاي احمدي نژاد 
است و در حال حاضر در دانشکده صدا و سیما تدریس مي 
کند.« مشاور احمدي نژاد افزود؛ »من در هر صورت نرگس را 
فرزند خود مي دانم. گمان مي کنم او توسط دشمنان مملکت 
اغفال شده و نقش ابزار تبلیغاتي آنها را ایفا کرده است.«این 
اظهارات کلهر در حالي منتشر شد که همسر وي معصومه 
طاهري موسوي در گفت وگو با »روزنامه اعتماد چاپ ایران 
« اساسًا هرگونه جدایي با وي را تکذیب کرده و مدعي شده 
وي  است.«  من  شناسنامه  در  کلهر  مهدي  نام  »هنوز  است؛ 
از  طاهري  نه  )و  خود  از  کلهر  جدایي  انگیزه  خصوص  در 
کلهر( مي گوید؛ »کلهر خانه را ترک کرده است و هنوز طالقي 
حالي  در  کلهر  همچنین  است.«  نشده  ثبت  رسمي  دفاتر  در 
نرگس  نرگس،  مادر  گفته  به  که  گوید  اغفال دخترش مي  از 
بارها براي تماس با پدرش ابراز تمایل کرده و کلهر تمایلي 
مي  کلهر  همین خصوص همسر  در  است.  نداشته  تماس  به 
فرزندان  داشتند  دغدغه  همیشه  کلهر(  )مهدي  »ایشان  گوید؛ 
مان حرفه کارگرداني را براي خودشان انتخاب کنند و از این 

جهت کار نرگس مورد تایید پدرش نیز واقع شده بود.«
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ذره بین
حذف بي سر و صداي یارانه برق؛ در خبرها آمده است 
شرکت توزیع نیروي برق در سکوت کامل خبري بخشي 
از یارانه هاي پرداختي دولت براي مشتریان را از قبوض 
حذف کرده و آن گونه که تابناک گزارش داده بهاي واقعي 

برق از مشترکان دریافت شده است.

از  جمعي  شود  مي  گفته  کلهر؛  از  رزمندگان  شکایت   ?
رزمندگان جنگ تحمیلي و جانبازان در حال تهیه شکوائیه 
یي علیه مهدي کلهر مشاور رسانه یي احمدي نژاد هستند. 
احمد خورشیدي به »شفاف« گفته است وي و دوستان هم 
رزمش مي خواهند شکوائیه یي علیه کلهر به شکل طوماري 
تا اوایل هفته آینده به امضاي 100 رزمنده برسانند و آنگاه 

اقدام کنند.
? هشدار یک دوست؛ شنیدیم یکي از مشاوران احمدي نژاد 
در دولت نهم که مدتي سرپرستي یکي از وزارتخانه ها را 
بر عهده داشت اخیراً با تهیه گزارشي براي وي نسبت به 

عواقب طرح هدفمند کردن یارانه ها هشدار داد.

محمد سیف زاده ممنوع الخروج شد؛ محمد سیف زاده   ?
وکیل دادگستري که قصد مسافرت به خارج از کشور را 
داشت، ممنوع الخروج شد. وي با اعالم این خبر به »اعتماد« 
گفت؛ در حالي که کارت پروازم را گرفته و در حال سوار 
شدن به هواپیما بودم، یک مامور امنیتي گذرنامه مرا گرفت 
و گفت شما از سوي معاونت امنیت دادسراي انقالب ممنوع 
الخروج هستید. وي افزود؛ این در حالي است که من هیچ 

پرونده یي در دادسراي انقالب ندارم.

استاد  شد  شنیده  دانشگاه؛  استاد  یک  الورودي  ممنوع   ?
دانشگاه  به  قم  دانشگاه  الهیات  استادان  از  مستشاري 
امیرکبیر، حضور  الورود شد. به گزارش خبرنامه  ممنوع 
این استاد در بیت آیت اهلل منتظري و حمایتش از موسوي 

موجب صدور این حکم شده است.

? دادستان استاندار مي شود؛ گفته مي شود اصغر عربیان 
شدن  مختومه  خبر  که  کشور  محاسبات  دیوان  دادستان 
پرونده یک میلیارد دالر از مازاد بهاي نفت را اعالم کرد، 

قرار است به استانداري کردستان منصوب شود. 
 

واحد  آزاد  دانشگاه  شنیدیم  ؛  آزاد  دانشگاه  در  تجمع   ?
تهران مرکز دیروز صحنه اعتراض هاي دانشجویان بود. 
دانشجویان در صحن دانشکده فني با سر دادن شعار به 
حال  عین  در  و  کردند  اعتراض  انتخابات  از  پس  حوادث 

سالروز تولد مهدي کروبي را تبریک گفتند.

شده  شنیده  نوشت  نیوز  سالم  رود؛  مي  حداد  قاضي   ?
است قاضي حسن حداد که مسوول پرونده تعداد زیادي 
تهران  دادستاني  از  زودي  به  است  سیاسي  فعاالن  از 

خداحافظي خواهد کرد. 

? مقاومت در برابر عزل میرحسین از فرهنگستان
شنیده شده است برخي طیف هاي تندرو البي گسترده یي 
براي عزل میرحسین موسوي از ریاست فرهنگستان هنر 
آغاز کرده اند. این در حالي است که گفته مي شود طیف 
معتدل تري از حاکمیت با این تصمیم افراطیون به مخالفت 
سال   20 به  قریب  که  میرحسین  ابقاي  از  و  اند  پرداخته 
دارد، حمایت  اختیار  را در  است ریاست فرهنگستان هنر 

مي کنند.
? جنگ مدرک تحصیلي

ابعاد  پیش بیني مي شود جنگ مدرک تحصیلي در آینده 
که  افرادي  از  یکي  ها  اساس شنیده  بر  کند.  پیدا  یي  تازه 
است  گرفته  به سوي محمدرضا رحیمي  را  اتهام  انگشت 
حتي  و  گرفته  دکترا  مدرک  لیسانس  داشتن  بدون  خود 
چهار واحد از مدرک لیسانس خود را بعد از گرفتن مدرک 
علت  است  حاکي  ها  شنیده  همچنین  است.  گذرانده  دکترا 
خط خوردن اسم یکي از کاندیداهاي احتمالي وزارت علوم، 
سه ترم مشروطي در دوران دانشجویي بوده است به این 
ترتیب که احمدي نژاد وقتي متوجه ماجرا مي شود نام وي 

را حذف مي کند.

منشور حقوق 
بشر قربانی 

دیپلماسی
احسان صادقیان
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رئیس  که  بود  پیش  سال  شش  یا  پنج  تقریبًا 
طی  خاتمی  دولت  در  فرهنگی  میراث  سازمان 
برای  ممکن  راه  بهترین  کرد  اعالم  ای  مصاحبه 
حفظ آثار باستانی کشور دفن مجدد آنهاست چرا 

که نه بودجه، نه نیرو و نه موزه های مدرن الزم برای نگهداری آنها 
در اختیار دارند. اگرچه این حقیقت تلخ نابودی دردناک تاریخ و فرهنگ 
و  می شود  بشر محسوب  تمدن  قدمت  امروزه  که  داد  نشان  را  ملتی 
برای تمام جهان ارزشمند است،  اما مرهمی هم بر زخم آنهایی بود که 

انتقالشان به موزه های دنیا رنج می  ایران و  از ربودن آثار باستانی 
بردند. چرا که دانستند آثار ملی شان در دیار غربت هم حفظ می شود 

و هم به دنیا شناسانده.
در سالهای اخیر ارزشمندترین اثري که از موزه های ایران به سرقت 
رفته، یکي از چهار لوح زرین و سیمین کاخ آپادانا است که پس از حفاری 
و کشف آن در سال 1312 از تخت جمشید به موزه ایران باستان انتقال 
یافت. یک جفت از لوحهای طالیی هنگام افتتاح موزه برج آزادی به این 
مکان برده شده بود که در جریان تظاهراتهای خیابانی و انتقال مجدد 
آن به موزه ایران باستان، این لوح زرین ارزشمند ناپدید شد. گم شدن 
این آثار و بازجویي از مسئول موزه در خالل سال های 1357 تا 1360 
از رسانه های خبری انتشار یافت و تا امروز هرچند دستگاه قضایی 
و مسئوالن سازمان میراث فرهنگی در گزارشهای مطبوعاتی خود، به 
شود،  مي  شنیده  اما  اند  نکرده  ای  اشاره  دادرسی  روند  و  متهم  نام 
متهم به ذوب کردن لوح زرین و فروش طالی آن اعتراف کرده است. 
همین یک مثال کافی است تا به هیأت امنای موزه بریتانیا حق بدهیم از 
انتقال منشور سفالین کوروش به ایران ممانعت کند. منشور کوروش 
نخستین منشور حقوق بشر جهان است و در بخش ایران باستان در 
موزه بریتانیا نگهداری می شود. قرار بود از اردیبهشت ماه امسال این 
اثر تاریخی گرانقدر از موزه بریتانیا قرض گرفته شود و به مدت چند 
ماه در موزه ملی ایران به نمایش درآید اما موزه بریتانیا با تاکید بر 
قصد خود نسبت به قرض دادن این لوح به ایران از این کار موقتًا سرباز 
زده است و علت آن را هم حوادث بعد از انتخابات برشمرده که ایران 

هم آن را بهانه جویی نامیده.
محرومند  که  نیست  دیدنش  از  فقط  ایران  مردم  که   – کورش  منشور 
تحت  ملیتی  و سه  بیست  برای جامعه  او  که  است  قوانینی  - متضمن 
جایجای  در  را  آن  از  ای  کتیبه  داد  دستور  و  کرد  تدوین  فرمانش 
قلمرواش بیاویزند. در این منشور بر نفی ظلم و برده داری تاکید بسیار 

شده است. پس از جنگ جهانی و تاسیس سازمان ملل متحد نیز، اعالمیه 
تشریح حقوق  به  ماده  در سی  که  این سازمان رسید  به تصویب  ای 
اولیه بشر می پردازد. اعالمیه حقوق بشر تاکنون رکورد دار بیشترین 
ترجمه به زبانهای متفاوت است و مبنای تدوین قانون اساسی بسیاری 
از کشورهای تازه استقالل یافته قرار گرفته است. دکتر سروش معتقد 
انسان  صرف  به  فقط  انسان  هر  که  حقوقی  یعنی  بشر  حقوق  است 
و  اکتشافات  از  کم  مهم  این  کشف  است؛  آن  داشتن  شایسته  بودنش 

اختراعات علمی و صنعتی نیست. 
هماره  که  دارد  جهان  کنار  گوشه  در  بانانی  دیده  متحد  ملل  سازمان 
دیده  گزارشهای  به  بنا  کند.  می  گوشزد  را  بشر  حقوق  نقض  موارد 
حقوق  اولین  نویسنده  قلمرو  از  بازمانده  کشور  یعنی   – ایران  بانان، 
بشر دنیا – جایگاه باالیی در لیست ناقضان حقوق بشر دارد که البته 
این مسئله نیز همیشه از سوی مسئولین حکومت اسالمی ایران انکار 
و مورد انتقاد و اعتراض واقع شده است. بر مبنای اعالمیه حقوق بشر 
سازمان ملل، انسانها از لحاظ حیثیت و حقوق برابر و برادرند؛ هر کس 
حق زندگی، آزادی و امنیت دارد؛ هیچکس نباید مورد ظلم، شکنجه و 
حمایت  از  تبعیض  بدون  دارند  حق  همه  گیرد؛  قرار  تحقیرآمیز  رفتار 
قانون برخوردار باشند؛ احدی را نمی توان خودسرانه توقیف، حبس 
یا تبعید نمود؛ احدی نباید در زندگی خصوصی خود، امور خانوادگی 
حق  کسی  هر  شود؛  واقع  خودسرانه  مداخله  مورد  خود  اقامتگاه  و 
دارد کشور خود را ترک یا به آن بازگردد؛ احدی را نمی توان از حق 
مالکیتش محروم کرد؛ هر کسی حق دارد از آزادی فکر و مذهب بهرمند 
شود؛ هر کسی حق دارد آزادی بیان داشته باشد؛ هر کسی حق دارد 
امور  اداره  در  دارد  حق  کسی  هر  دهد؛  تشکیل  آمیز  مسالمت  مجامع 
را  خود  کار  و  کند  کار  دارد  حق  کسی  هر  کند؛  شرکت  خود  کشور 
را  نظمی  برقراری  دارد  کسی حق  هر  باالخره  و  کند؛  انتخاب  آزادانه 
بخواهد که حقوق و آزادیهای مندرج در این اعالمیه را تأمین کند. این 

فعاالن  انتخابات، دستگیری  از  بعد  در حوادث  تنها  که  است  در حالی 
برای  وحشت  و  ترس  ایجاد  با  هاشان  خانه  در  اجتماعی  و  سیاسی 
خانوده هاشان، تجاوز به بازداشت شدگان،شکنجه آنها و روند اعتراف 
گیری، تهدید معترضین حتی در خارج از کشور، ضرب و شتم تجمعات 
اماکن خصوصی  به  دفاع، یورش  بی  انسانهای  آمیز، کشتار  مسالمت 
که  کسانی  کردن  التصویر  ممنوع  مردم،  اموال  یا مصادره  نابودی  و 
شغلشان خلق تصویر است، ممنوع الخروج کردن بسیاری از هنرمندان 
عقیده  که  مذهبی  و  سیاسی  زندانیان  وجود  کشور،  از  اندیشمندان  و 
نویسندگان و ممنوعیت چاپ  بازداشت  دارند،  از حاکمیت  متفاوت  ای 
آثارشان و بسیاری دیگر از اینگونه مثالها، موارد آشکار نقض بیش از 

25 ماده از اعالمیه 30 ماده ای حقوق بشر است. 
تقریبًا در تمام ماده های اعالمیه حقوق بشر کلمه آزادی یا مفهوم آن 
بیان شده است. محمد خاتمی نیز در زمان ریاست جمهوری اش و در 
سخنرانی تاریخی اش به مناسبت افتتاحیه مجلس ملی جوانان، اهمیت 
آزادی را حتی از پرستش خداوند و عدالت باالتر می داند. وی متالشی 
شدن حکومت کلیسا در قرون وسطا را نشانه شکست دین و فروپاشی 
حکومت کمونیستی شوروی را مثال شکست عدالت در مقابله با آزادی 

بر شمرد.
این لوح سفالین 2500 ساله حقوق بشریت، در موزه بریتانیا به طور 
می  ظلم  آتش  در  است  سال   2500 که  بشری  فرد  فرد  برای  رایگان 
سوزد، به نمایش درآمده تا آنچه را نمی تواند داشته باشد، دست کم 
زمان جشنهای  در  لوح  این  بپروراند.  در سر  را  آن  رویای  و  بخواند 
2500 ساله به ایران امانت داده شد و در آن زمان به مبلغ پنج هزار 
پوند بیمه شده بود و اکنون شرکت لویدز پیشنهاد کرده آن را به مبلغ 
26 ملیارد پوند بیمه کند اما کسی هنوز نتوانسته اجرای فرامین آن را 

در جهان بیمه کند.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش سوم

مردم  آشنای  درد  حکومت  معنی  به  مردمی  حکومت  اگر  گفتم 
حکومت  چنین  کمتر  حال  به  تا  ایران  کنم  می  گمان  من  باشد 
هیچ  ها  این  که من می شناسم  آن جا  تا  دیده  به خود  مردمی 
کدام نه از شاه زاده های آن چنانی اند و نه وابسته به فالن ایل 
این ها معلم  از  یکی  پریروز  تا  دار.  و خانواده ی اسم و رسم 
آن  یا  و  نجار  و  کاسب  یک  دیگری  و  مهندس  یکی  آن  و  بود 
دیگری یک روضه خوان بسیار معمولی. این ها را که از پاریس 
و ژنو و حلب نیاورده اند همین هموطنان خودمان هستند. خوب 
حاال چطور شد وزیر که شدند دیگران غیرقابل دسترس شدند؟ 
اند  رفته  ها  این  اگر  شما  زعم  به  گیرم  حاال  شدند  که  مشهور 
برای خودشان غیر مردمی شدند این دیگرمربوط به خود مردم 
است باور کنید این را به اتکای تجربه و شغل مدیریتی ام می 
گویم. خیلی حرف بدی است امیدوارم مرا ببخشید کمترمدیری 
است که بتواند سالم از این آزمایش تا به آخر برود نمی گویم 
همه ولی تعدادی از همکاران به اصطالح زیر مجموعه آن چنان 
ماهرانه رئیس را از راه به در می کنند که خود رئیس هم باورش 
می شود کوتاه را بلند جلوه می دهند زشت را زیبا. دو سال که 
گذشت دیگه این رئیس رئیس روز اول نیست همه چیز عوض 

شده... اصال استحاله هش می کنند.
از مقایسه کشورمان با کشورهای همسایه صحبت می  داشتم 
تبریک  مشغول  ما  تا  انقالب  اول  در  بود  این  منظورم  کردم. 
فرستادن برای خودمان بودیم حتی همین کشورهایی که تو آنها 
را قبول نداشتی آن چنان جلو رفتند که امروز ثبات اقتصادیشان 
وجود  ولی  است  تلخ  حقیقت  این  نیست.  ما  با  مقایسه  قابل 
دارد. من نمی دانم اگر این همسایه شرقی و درد کشیده ی ما 
افغانستان نبود آن وقت تکلیف روحیه امان چه می شد. اگر می 
توانید بروید وببینید اگرنه وضع کشورهای دیگر را دقیقا مطالعه 

کنید. ما هنوز مشغول شنیدن کلمات زیبا هستیم.
بهتر شدن  امکان  به و چه چه خودش و دکترش  به  با  مریض 
روحیه اش می رود اما بهبودی اش حداقل تا شروع درمان کار 
دارد به جای این که او را با کلمات قشنگ و رویابرانگیز به خواب 
خوش فرو کنیم باید او را به خود آوریم با متانت و آهستگی 

جهت همکاری اش در درمان دردش را به گوشش نجوا کنیم.
مرض  با  مبارزه  ی  آماده  اش  بهبودی  برای  بخواهیم  او  از  و 
شود... هی نگویید ملت بزرگ ملت نجیب ملتی که وارد دروازه 
قدرت  پنج  از  یکی  که  ملتی  اید  بشری شده  بزرگ!!  تمدن  های 
بزرگ دنیا می شوید و یا شده اید!! ملتی که تا ابرقدرتهای بزرگ 
این طور  واقعا  آیا  لرزد.  می  پشتشان  می شنوند  را  اسم شما 
است؟ صراحت داشته باشید بگویید ملت بگردید ببینید چه کم 
داریم؟ چرا اینقدر درمانده ایم؟ چرا با این همه درآمد استثنائی 
نفتی که طی سی سال گذشته داشته ایم تا یک دالر قیمت نفت کم 
می شود همه را وحشت می گیرد؟ چرا متوسط کار مفید ایرانی 

ها در روز به زیر سی دقیقه میرسد؟
چرا پای صنعت اتومبیل سازی ما بعد از سی و چند سال مونتاژ 

هنوز این قدر لنگ می زند؟
چرا برای پیشبرد هرکار کوچکی باید روزها و در بعضی مواقع 

ماها و سالها وقت گذاشته و اعصاب خراب کرد؟
چرا کارمندان ادارات در اکثر مواقع پدر ارباب رجوع را در می 
نوبت خودشان است که در  فردا  کنند  فکر  بدون آن که  آورند 
نقش ارباب رجوع اداره دیگری ظاهر شوند. چرا سن سکته در 
این کشور زیرچهل سال است؟ چرا بی اعتمادی هر روز گسترده 

تر می شود؟
بنا  فساد  کند؟  می  پیدا  افزایش  دادگستری  های  پرونده  حجم 
باالتر می  متعارف  از حد  اندرکاران  از دست  بسیاری  گفته  به 

رود؟
و هزاران چرای دیگر. یک نگاهی به مطا لب روزنامه ها که در پی 
می آورم بیندازید این ها را من  از اسناد سری و طبقه بندی شده 
به دست نیاورده ام شما هم می توانید خودتان با کمی جستجو 

و مقایسه به دست آورید.
شماره210 روزنامه خرداد در مقاله ای تحت عنوان باور کنید... 
آورده است شاخص هایی که در کتاب گزارش توسعه انسانی 
در سال 1999 درباره ایران آورده شده است حتی وضعیت یک 

کشور درحال توسعه را هم نشان نمی دهد.

ادامه دارد

 جایزه نورنبرگ 

براي شیخ 
 

محسن مخملباف که چندي است فعالیت 
سیاسي را بر کار سینمایي ترجیح داده 
سیاسي  مرد  به  انتخابات  جریان  در  و 
هفته  این  است،  شده  تبدیل  عیار  تمام 
بار دیگر خبرساز شد.این بار، اما نه به 
به  بلکه  میرحسین،  از  حمایتش  واسطه 
خبرها  در صدر  کروبي  از  تقدیر  خاطر 
قرار گرفت. او جایزه پرسپکتیو جشنواره 
به  که  را  آلمان  نورنبرگ  بشر  حقوق 
فعالیت  و  هنري  دستاوردهاي  خاطر 
هایش براي دفاع از حقوق بشر دریافت 
کرده بود، به شیخ اصالحات تقدیم کرد. 
درباره  جایزه  تقدیم  هنگام  به  مخملباف 
سال  چند  و  »سي  گفت؛  کروبي  مهدي 
پیش من و او در زندان هاي شاه شکنجه 
امروز  همچون  روز  آن  او  و  مي شدیم 
گذشته  سال   30 در  کروبي  بود.  شجاع 
دفاع  بشر  حقوق  از  بوده  مقامي  هر  در 
هزاران  جایزه  این  براي  او  است.  کرده 

بار سزاوارتر از من است.«

اعتراضات جدید دانشجویي 
 

سایه  در  ها  دانشگاه  جدید،  تحصیلي  سال  آغاز  از  هفته  سه  گذشت  با 
اعتراضات دانشجویي همچنان روزهاي ناآرامي را سپري مي کنند. اگرچه 
به دانشگاه هاي تهران، شریف، علم و  اول  اعتراضات در هفته  این  دامنه 
صنعت و در کل مراکز دانشگاه هاي دولتي در تهران و برخي شهرستان 
ها ختم مي شد اما رفته رفته دانشگاه آزاد نیز به جمع این مراکز پیوست 
به طوري که دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز که از چند روز 
پیش اعتراضات گسترده یي را نسبت به حوادث اخیر آغاز کرده بودند، در 
کردند  برگزار  را  آمیزي  مسالمت  تظاهرات  تجمعات،  این  از  روز  سومین 
که البته با حمله شدید برخي نیروها مواجه شد. به این ترتیب در حالي که 
دو هزار نفر از دانشجویان دانشکده فني دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 
کرده  برگزار  دانشگاه  حیاط  در  را  آمیزي  مسالمت  آمیز  اعتراض  تجمع 
بودند تعدادي از نیروهاي لباس شخصي با استفاده از اسپري فلفل و گاز 
ها  درگیري  این  در  گفته مي شود  کردند.  دانشجویان حمله  به  آور  اشک 
برخي از دانشجویان مجروح و برخي نیز بازداشت شده اند که هنوز آمار 
دقیقي از تعداد آنها در دست نیست. در همین رابطه دانشجویان دانشگاه 
شوراي  اعضاي  از  پورازغدي  رحیم  حضور  به  اعتراض  در  نیز  الزهرا 
انقالب فرهنگي و از حامیان دولت دهم که براي سخنراني به این دانشگاه 
آمده بود، سالن سخنراني را ترک کردند و به اعتراض پرداختند. در ادامه 
طوماري خواستار  آوري  با جمع  نیز  و صنعت  علم  دانشگاه  دانشجویان 
بازگشت دانشجویان ممنوع الورود به دانشگاه و ادامه تحصیل آنها شدند. 
دیگر اینکه سعید سهراب پور رئیس دانشگاه شریف در مصاحبه یي درباره 
اعتراضات دانشجویان این دانشگاه به سخنان محمد جواد الریجاني و نیز 
دانشگاه  این  در  دانشجو  کامران  حضور  به  دانشجویان  اعتراضي  تجمع 
این نشست  در  گفت؛  کبیر، وي  امیر  گزارش خبرنامه  به  داد.  توضیحاتي 
تنها عده یي در مخالفت و جمعي هم در دفاع از وي شعار دادند که البته 
چنین چیزي هرچند جریمه یي انضباطي دربر ندارد، دور از شأن دانشگاه 

صنعتي شریف است . 

آنچه مردم را دانشمند 
می کند ، مطالبی 

نیست که یاد میگیرند 
بلکه چیزهایی است که 

می فهمند
فرانسیس بیکن

کانون ایران در لندن برگزار می کند

سخنرانی داریوش آشوری
زبان شناس، نویسنده و منتقد ادبی

 زیر عنواِن ) زباِنِِ باز( پیرامون رابطه زبان با نوگرایی ) مدرنیته(
در آئین بیست . هفتمین سالگرد پایه گذاری کانون ایران

زمان: آدینه 23 اکتبر  2009 ) یکم آبان ماه 1388( 
ساعت 7 پس از نیمروز

 مکان: سالن کتابخانه مرکزی شهرداری منطقه کنزینگتون لندن

در این آئین به انگیزه گذشت 27 سال از زندگی فرهنگی کانون ایران، 27 جلد 
کتاب و شماری سی دی به حکم قرعه به حاضران ارمغان داده خواهد شد. و یک 

برنامه موسیقی زنده نیز اجرا خواهد شد.

 ورودیه: 2 پوند گشایش سالن: ساعت 6/30
 آغاز برنامه سر ساعت 7

نشانی:              

Centeral Library   
Kensington Town Hall 
Phillimore Walk 
London W8

High Street Kensington    :نزدیکترین ایستگاه قطار

تلفن کانون ایران:  02087463269

گیتس گزینه هاي دیگر علیه 
ایران را قابل طرح دانست  

  

وزیر دفاع امریکا بار دیگر بر سیاست چماق و هویج 
واشنگتن در برابر تهران تاکید کرد و گفت؛ با چماق 
به  بدهیم.  ایران  به  بهتري  جهت  توانیم  مي  هویج  و 
امریکا که  گزارش فارس، »رابرت گیتس« وزیر دفاع 
در برنامه شبکه خبري »سي ان ان« شرکت کرده بود، 
مدعي شد؛ نظر شخصي من این است که آنها )ایراني 
اینکه  دارند.  را  یي  تسلیحات هسته  توسعه  ها( قصد 
مشخص  نه،  یا  اند  کرده  آغاز  را  روند  این  آنها  آیا 
نیست. وي افزود؛ مساله این است که آیا ما مي توانیم 
طي یک مدت زمان محدود ایراني ها را به این نتیجه 
یي وضعیت  تسلیحات هسته  بدون  آنها  که  برسانیم 
بهتري خواهند داشت، البته نه فقط از لحاظ امنیتي بلکه 
اقتصادي، انزوا در عرصه بین الملل و غیره. به نظر 
من راه حل بلندمدت این مساله این است که ما ایراني 
ها را متقاعد کنیم که نداشتن سالح هسته یي به نفع 
آنها است و اگر ما نتوانیم این کار را انجام دهیم گزینه 

هاي دیگري مطرح خواهند شد.
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پارلمان عراق توافقنامه امنیتي 
با انگلیس را تصویب کرد  

عراق  در  مرگبار  انفجارهاي  و  ها  ناامني  همچنان  که  حالي  در 
ادامه دارد پارلمان این کشور با اکثریت آرا توافقنامه امنیتي این 
انگلیس را به تصویب رساند. به موجب این توافقنامه،  کشور با 
یابد.  مي  گسترش  کشور  دو  میان  دریایي  آموزش  و  همکاري 
شیعه  یکپارچه  ائتالف  فهرست  نمایندگان  از  یکي  البیاتي  عباس 
عراق و عضو کمیته امنیت و دفاع پارلمان تاکید کرد؛ در جلسه 
روز سه شنبه پارلمان عراق پیش نویس توافقنامه امنیتي عراق و 
انگلیس با اکثریت آرا به تصویب رسید. وي افزود؛ این تصویب 
با خروج فراکسیون صدر از پارلمان عراق به دلیل مخالفتش با 
این توافقنامه همراه شد، اما خروج آنها تاثیري بر حد نصاب الزم 
براي تصویب این توافقنامه نگذاشت. بر اساس این توافقنامه حدود 
100 سرباز انگلیسي مي توانند در قالب تیم هاي پشتیباني در آب 
هاي اروندرود به مدت یک سال از زمان تصویب آن براي حمایت 
اساس  بر  این  بر  عالوه  یابند.  حضور  عراق  نفتي  سکوهاي  از 
را  عراقي  نیروهاي  آموزش  انگلیسي  نیروهاي  مذکور  توافقنامه 

براي نحوه حمایت از این سکوها نیز برعهده دارند.

 در همین حال اعضاي خانواده بیش از 20سرباز انگلیسي کشته 
انگلیس  سابق  وزیر  نخست  بلر  توني  معتقدند  عراق  در  شده 
مسوول قتل فرزندان و همسران آنان است. به گزارش روزنامه 
گاردین، تقریبًا تمامي این خانواده ها خواستار بررسي نقش بلر در 
شروع جنگ عراق در سال 2003، کمبود تجهیزات نظامي مناسب 
براي سربازان و روشن شدن قانوني یا غیرقانوني بودن این جنگ 
بودند. 179 انگلیسي در جنگ عراق کشته شدند. در مورد سایر 
برنامه  افتادن  تعویق  به  احتمال  تحوالت سیاسي عراق موضوع 
انتخابات در این کشور از مسائل مطرح بوده و نوري المالکي به 
انتخابات  که  آن شد  است. وي خواستار  داده  نشان  واکنش  آن 
پارلماني در موعد مقرر در تاریخ 16 ژانویه 2010)26 دي ماه( 

برگزار شود و هیچ تاخیري تحت هیچ بهانه یي صورت نگیرد. 

در پي تحقیق و تفحص مجلس عراق درباره نحوه عملکرد هیات 
نظارت بر انتخابات و مطرح شدن جانبداري الحیدري رئیس این 
هیات از یک جریان خاص و فساد مالي برخي از اعضاي آن این 
گمانه زني تقویت شد که ممکن است ادامه کار این هیات متوقف 
شود بنابراین جایگزین کردن آن در شرایط زماني موجود دشوار 
خواهد بود. مالکي در دیدار با »محمود المشهداني« رئیس پارلمان 
سابق عراق همچنین خواستار پیروي از »فهرست باز« و تصویب 
آن در پارلمان شد. از سوي دیگر »ایاد السامرایي« رئیس پارلمان 
عراق با اعالم موافقت خود با پیروي از فهرست باز گفت اجراي 
محرمانه  معناي  به  پارلمان  در  الکترونیکي  روش  به  گیري  راي 
بودن آن نیست بلکه براي پرهیز از به وجود آمدن مشکالت است 
و از سوي دیگر روش الکترونیکي به معناي آن نیست که دیگر 
روش ها اجرا نخواهد شد بلکه مي توان از دو روش )الکترونیکي 
و دستي( براي این موضوع استفاده کرد. تحوالت سیاسي عراق 
در شرایطي جریان دارد که تروریست ها نیز بیکار نمانده و طي 
یک هفته گذشته خرابکاري هاي تازه یي را به بار آورده اند، به 
طوري که دو روز پیش یک فرد انتحاري با بستن کمربند انفجاري 
 60 در  بعقوبه(  )جنوب  »بهرز«  شهرک  خانه  قهوه  در  را  خود 
و شش  کرد  منفجر  عراق  پایتخت  بغداد  شمال شرق  کیلومتري 
نفر را کشت. گفته مي شود در این حادثه رهبر محلي نیروهاي 
پایگاه  است.  شده  کشته  نیز  عراق  بیداري(  )شوراي  »الصحوه« 
خبري »صوت العراق« نیز گزارش داد در ناآرامي هاي دو روز 
گذشته عراق دست کم هشت عراقي جان خود را از دست دادند و 

10 نفر نیز مجروح شدند. 

در حمالت خمپاره یي به بازاري در شمال غرب بغداد که دیروز 
روي داد، هشت عراقي دیگر کشته و 14 نفر دیگر زخمي شدند. 
کردند  اعالم  عراق  امنیتي  منابع  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
اصابت سه گلوله خمپاره به یک بازار در محله »الشعله« واقع در 
شمال غرب بغداد، منجر به کشته شدن هشت نفر و زخمي شدن 
14 نفر دیگر شده است. گزارش وزارت حقوق بشر عراق که روز 
سه شنبه 13 اکتبر منتشر شد نشان مي دهد در چهار سال گذشته 
بیش از 85 هزار عراقي در ناآرامي هاي این کشور جان خود را 
از دست داده اند. در این گزارش آمده است بر اثر ناآرامي هاي 
عراق در سال هاي 2004 تا 2008 شمار کشته ها از 85 هزار نفر 

و آمار مجروحان از 150 هزار نفر گذشته است. 

در ادامه سفر پوتین به توافق رسید 
 

پیمان»اعالم پرتاب موشک هاي بالستیک« 
بین روسیه و چین 

 
در ادامه سفر والدیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به چین رسانه هاي این کشور چهارشنبه گزارش دادند چین و روسیه در جریان 
سفر نخست وزیران دو کشور در این هفته، پیماني را براي اطالع رساني به یکدیگر در مورد طرح هاي پرتاب موشک هاي بالستیک 
خود امضا کردند. این پیمان اگرچه تحت الشعاع پیمان هاي تجاري و نفت و گاز به ارزش 5/3 میلیارد دالر قرار گرفت، اما یک گام 

کوچک در جهت ایجاد اعتماد بیشتر بین این دو متحد سابق کمونیستي است که از زمان بروز اختالف در اواخر دهه 1950 با هم محتاط 
بوده اند. پوتین در همین خصوص گفت؛ مواضع مشترک روسیه و چین در برخي از مسائل تا اندازه یي حکم بازدارنده براي همکاري 
نزدیک و گرم ما داشته یا برعکس به پیشبرد مسائل کمک کرده و مي کند. لي داگوانگ یک کارشناس نظامي در دانشگاه دفاع ملي چین 
به روزنامه تایمز گفت؛ این نشان دهنده رابطه ویژه بین دو کشور است زیرا پرتاب موشک هاي بالستیک اسرار دولتي هستند که به 
ندرت براي دیگر کشورها افشا مي شوند. این در حالي است که امریکا و روسیه در سال 1971 و در دوران جنگ سرد توافق کردند که 
یکدیگر را از پرتاب موشک هاي بالستیک در خارج از مرزهاي خود مطلع کنند و در سال 2000 آن را توسعه دادند. رسانه هاي چین 
روز سه شنبه گفتند پیمان چین و روسیه از توافقنامه یي که بین امریکا و روسیه امضا شد، متفاوت است ولي به جزئیات بیشتر اشاره 
نکردند. عالوه بر این نخست وزیر روسیه دیروز )چهارشنبه( در اجالس نخست وزیران سازمان همکاري هاي شانگهاي در پکن اظهار 
داشت؛ حضور کشورهاي عضو اصلي و ناظر سازمان همکاري هاي شانگهاي در فعالیت هاي این سازمان بسیار بااهمیت است. وي 
گفت؛ این حضور مي تواند موجب افزایش فرصت هاي این سازمان شود. عالوه بر این حضور اعضاي ناظر سازمان همکاري هاي 
شانگهاي در فعالیت هاي این سازمان مي تواند فرصت هاي بیشتري را براي همکاري در چارچوب این سازمان فراهم سازد. چین، 
قزاقستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان شش کشور عضو اصلي سازمان همکاري هاي شانگهاي و ایران، هندوستان، 
پاکستان و مغولستان اعضاي ناظر آن هستند. همچنین در سفر نخست وزیر روسیه به چین دو کشور با امضاي 12 سند همکاري بر 
تعمیق و گسترش مناسبات دوجانبه تاکید کردند. این اسناد در حضور نخست وزیران دو کشور و به امضاي مقامات چین و روسیه 
رسید. روزنامه چاینادیلي چین در گزارشي ارزش قراردادهایي را که در سفر پوتین به چین امضا شده است پنج میلیارد و 500 میلیون 
دالر اعالم کرد. دو کشور در سال 1991میالدي سندي را امضا کردند که بر اساس آن روسیه با برقراري روابط رسمي با چین اعالم 
آمادگي کرد و روابط راهبردي دو طرف در سال 1996رسمًا شکل مشارکتي به خود گرفت و در سال 2001 میالدي دو کشور پیمان 

مهم حسن همجواري و دوستي را امضا کردند که نقطه عطفي در روابط چین و روسیه است.

 همچنین طرفین در سال 2008 میالدي موافقت کردند اختالفات مرزي خود را حل کنند و در زمینه مرزبندي در مناطق شمال شرقي 
به توافقات مهمي دست یافتند. برخالف مناسبات پرتنشي که چین با برخي کشورهاي غربي دارد و فراز و نشیب هایي که در روابط 
پکن با امریکا و اروپا دیده مي شود، مناسبات با روسیه شکل و مسیري باثبات دارد. از دیگر توافقات امضاشده در این سفر، امضاي 
توافقنامه صادرات گاز از روسیه به چین بود. به گزارش خبرگزاري فرانسه، »والدیمیر پوتین« در دیدار با مقامات چیني توافقنامه 
صادرات گاز روسیه به چین از منابع غرب سیبري و آب هاي ساحلي »ساخالین« را امضا کرد. بر اساس این گزارش، توافقنامه دیگري 
نیز میان مقامات دو کشور به امضا خواهد رسید که گزینه هاي صادرات گاز از منابع غربي و شرقي روسیه را در نظر دارد. در همین 
راستا کارشناسان همکاري هاي فزاینده روسیه و چین را چالشي جدي براي امریکا و حضور بازیگراني جدید در عرصه بین المللي 
مي دانند. داریوز کووالچیک کارشناس استرالیایي در مصاحبه با شبکه الجزیره انگلیس گفت؛ »چین و روسیه در بلندمدت به همکاري 
هاي گسترده نیاز دارند. چین براي ادامه حیات بازار اقتصادي نوظهور خود به منابع گاز و نفت روسیه نیازمند است. توافق هاي اخیر 
مسکو و پکن در زمینه تامین انرژي پیامدهاي بسیار جدي براي منطقه و فعاالن عرصه انرژي در جهان دارد. با این اوصاف، طبیعي 
است که مناسبات روسیه و چین در این حوزه و دیگر حوزه هاي اقتصادي رشد پیدا کند. چین و روسیه نیز تالش مي کنند در برابر 
قدرت امریکا براي خودشان قدرت کسب کنند. همکاري هاي سیاسي و اقتصادي پکن و مسکو در همین راستا قرار دارد. این رویه براي 

کسب قدرت چین و روسیه در عرصه بین المللي است. بي تردید ادامه این روند قدرت امریکا را به چالش مي کشد.« 
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شما که هفته نامه پرشین را می خوانید، هیچ وقت به نظرتان رسیده که چه 
چیزهایی در آن باید کم یا زیاد شود؟ به هر حال این حق شما و وظیفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشیم. ما را در انجام وظیفه برای ادای 

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

نام: .............................................................................................
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تحصیالت: ................................................................................
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الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.
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2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرایی ..........................................................................................................
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9( پزشکی.....................................................................................................................
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ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
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............................................................................................................................................................
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ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
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.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
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............................................................................................................................................................
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به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

معجزه دموکراسي در همسایگي ایران 
جعفر گالبي

در همسایگي شمال غرب ایران با سر و صدایي نه چندان زیاد رویدادهاي مهمي در حال وقوع است که قطعًا در آینده 
منطقه و جهان اسالم،اثرات آن وضوح چشمگیري پیدا خواهد کرد. ترکیه طي سال هاي جاري در اکثر زمینه هاي سیاسي، 
اقتصادي و دیپلماسي خارجي پیشرفت هاي قابل مالحظه یي کرده است که به سرعت اعتبار و جایگاه این کشور را ارتقا 
مي دهد. طي چند روز گذشته آنکارا در یک اقدام جسورانه معاهده یي را در زوریخ به امضا رساند که طي آن به عادي 
سازي روابط خود با ارمنستان مي پردازد. از رهگذر این توافقنامه ترکیه و ارمنستان به حدود یک قرن مناقشه در روابط 
خود پایان مي دهند و مرزهاي یکدیگر را طي دو ماه آینده باز مي کنند.ترکیه در سال هاي اخیر رشد اقتصادي باالي 
هشت درصد را تجربه مي کند و تنها از طریق صنعت گردشگري خود در سال 2007 ، 19 میلیارد دالر کسب درآمده کرده 
است.اسالمگرایان حاکم بر ترکیه در سال هاي اخیر دیپلماسي نیرومند و خالقي از خود بروز داده و در حال برطرف 
ساختن چالش هاي تاریخي خود هستند. آنها هر روز در پي کشف ظرفیت ها و فرصت هاي جدیدي هستند که درجه 
یي بر مقام و موقعیت کشور خویش بیفزایند.رفع مناقشه با ارمنستان که در آن دو موضوع مهم کشتار ارامنه در جنگ 
جهاني اول توسط دولت عثماني و مساله قره باغ در حاشیه پیشرفت دیپلماسي فعال ترک ها قرار مي گیرد و یک گام بلند 
است که در آینده نزدیک باز هم ظرفیت توسعه و پیشرفت این کشور را افزایش خواهد داد.اما ترکیه چرا در موضعي 
مبتکرانه قرار گرفته است و ضمن برطرف ساختن مشکالت منطقه یي خود از چنان اتکا به نفسي برخوردار شده است 
که دیگر مثل گذشته تمناي الحاق به اتحادیه اروپا را مطرح نمي سازد و تنها راه پیشرفت خود را از این رهگذر جست 
وجو نمي کند؟مساله بسیار روشن و بدیهي است؛ ترکیه پس از روي کار آمدن اسالمگرایان از طریق تقویت پایه هاي 
دموکراسي »واقعي« شده است و جامعه اش که اکنون خود را مي شناسد، مي بیند و احساس مي کند، در روند خالقیت 
و کسب توانایي و رفاه و اعتبار قرار گرفته است.در ترکیه دیروز که نظامیان این کشور نوعي از دموکراسي هدایت شده 
را چاره مشکالت خویش مي دانستند، دولت ها با حداقل آراي مردم و با ائتالف هاي شکننده به سرعت مي آمدند و مي 
رفتند بدون اینکه فرصت اقدامات استراتژیک و راهبردي را پیدا کنند. پس از مراحل مختلف و آشکار شدن ضعف مفرط 
دولت هاي حمایت شده از سوي ارتش و همچنین پس از کنار گذاشتن دولت اول اسالمگرا یعني دولت اربکان، نظامیان 
الئیک چالش هاي بزرگي را پیش روي خود دیدند و در نهایت ناگزیر به تمکین به دموکراسي واقعي و جدي شدند.اکثریتي 
قاطع به صحنه آمدند و به جاي تشکیل دولت هاي ضعیف ائتالفي، کرسي هاي مهم نخست وزیري و ریاست جمهوري 
اسالمگرایان به نمایندگي از سوي اکثریت مردم در اختیار آنها قرار گرفت و معجزه دموکراسي آغاز شد.در داخل ثبات 
سیاسي و اجتماعي که بر اثر احساس عمومي تسلط بر سرنوشت خویش به وجود آمد، دولت برآمده از متن مردم را 
چنان نیرومند ساخت که نگاه خویش را از درون متوجه بیرون ساخت و گام در راه اعتالي کشور را با استواري هر چه 
بیشتر به زمین کوفت.هر کجا رجوع به مردم جدي شود و مردم آنچنان که هستند و آنچنان که تمایل دارند سرنوشت و 
مسووالن خود را مشخص کنند، پیشرفت، توسعه و اقتدار واقعي و کم هزینه حاصل مي شود و راه آسان غلبه بر چالش 
ها پیموده مي شود. ایران عزیز ما در اغلب زمینه هاي فرهنگي، سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، جغرافیایي و معنوي ظرفیتي 
به مراتب باالتر از ترکیه دارد؛ ظرفیت هایي که در صورت شکوفایي جهاني را به خود خیره خواهد ساخت و براي همه 
طرف ها و جناح ها، پیروزي را به ارمغان خواهد آورد.این شکوفایي فقط از طریق احترام همه جانبه به جامعه و تمایالت 
قانوني مردم حاصل خواهد آمد. با مردم و مشارکت جدي آنها بر سرنوشت شان ثبات داخلي، خالقیت خارجي و اقتدار 
همه جانبه معجزه خود را نشان مي دهد، همان طور که در جاي جاي جهان نشان داده است. امروز نظامیان ترکیه هم 
مرهون اقتدار و ثبات داخلي هستند و »تهدیدها« را حتي اگر در آن سوي مرزهایشان باشد مورد تعقیب قرار مي دهند. 
اگر در کشور ما وجدان عمومي اکثریت نخبگان به همراه متن جامعه واقعیت هاي جهان امروز را دریابند و بعد از ده ها 
سال علل عقب ماندگي کشور را به درستي رصد کنند و درمان واقعي آن را به عمل نزدیک سازند، همه دعواها و نزاع هاي 
سیاسي زیر سطح منافع ملي صورت خواهد گرفت و خط قرمز همه راي و تمایل مردم خواهد شد؛ خط قرمزي که هیچ گاه 
و تحت هیچ شرایطي نباید نادیده گرفته شود و سعادت و اقتدار همگان هم در رعایت همین خط قرمز تعریف خواهد شد. 

با راي و نظر مردم مسلمان است که دین و اخالق و معنویت هم در اوج و در واقعیت جامعه جاري و ساري مي شود. 

قابل توجه ایرانیان مقیم انگلستان

کالسهای آموزشی جامعه ایرانیان
جهت راهنمایی و حمایت ایرانیان مقیم انگلستان

برای زندگی بهتر و آگاهانه تر در کشور انگلستان

چگونه فرمهای دانشگاهی را پر کنید؟

UCAS Forms
چهارشنبه 21 اکتبر

ساعت 11 تا 1 بعد از ظهر
جامعه ایرانیان اتاق سمینار در طبقه همکف

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

Tel: 02087412304-02087486682
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

تصمیم تازه دولت بریتانیا 
 

معامله با بانک 
ملت و کشتیراني 

جمهوري 
اسالمي،ممنوع 

 
است  مدعي  فري  کارتي  مک  سارا  که  حالي  در  اقتصادي؛  گروه 
وزارت خزانه داري بریتانیا شرکت هاي انگلیسي را از انجام هرگونه 
معامله با شرکت کشتیراني جمهوري اسالمي و بانک ملت منع کرده 
است، مدیر امور مالي بانک ملت معتقد است؛ دستور جدید خزانه 
بلوکه  به  منجر  و  نداشته  تحریم  جنبه  وجه  هیچ  به  انگلیس  داري 
شدن دارایي هاي بانک ملت در این کشور نخواهد شد. به گزارش 
خبرگزاري فرانسه سارا مک کارتي فري وزیر خزانه داري بریتانیا 
روز دوشنبه با انتشار بیانیه یي از شرکت هاي انگلیسي خواست از 
انجام هرگونه معامله یي با بانک ملت و شرکت کشتیراني جمهوري 
اسالمي خودداري کنند. همچنین دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا 
نیز عنوان مي کند؛ موضع اتحادیه اروپا درباره تحریم ایران روشن 
است. در بیانیه وزارت خزانه داري بریتانیا آمده است؛ بانک ملت به 
یک سازمان مرتبط با برنامه اتمي ایران سرویس داده و کشتیراني 
جمهوري اسالمي نیز کاالهاي مورد نیاز برنامه موشکي و هسته یي 
ایران را حمل کرده است. پیشتر دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا 
نیز با هشدار به جمهوري اسالمي در مورد پیامدهاي تن ندادن به 
خواسته جامعه جهاني گفته بود چنانچه تهران به طور کامل با آژانس 
بین المللي انرژي اتمي همکاري نکند، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها 
دیگر  یا  »تحریم«  وضع  درباره  روشن«  »بسیار  موضعي  داراي 
»اقدامات« علیه ایران هستند. در حالي که غربي ها با همراهي امریکا 
در تالشند بر شدت تحریم علیه ایران بیفزایند و در جدیدترین اقدام 

خود بانک ملت و شرکت کشتیراني را نشانه گرفته اند، محمدتقي 

کشور  داري  خزانه  گوید؛  مي  ملت  بانک  مالي  امور  مدیر  صمدي 
کرد  دستوري صادر  میالدي   2009 اکتبر   12 تاریخ  در  انگلستان 
که بر اساس آن، بر مبادالت مالي و اعتباري بانک ملت نظارت هاي 
بیشتري اعمال خواهد شد. او مي افزاید؛ خزانه داري انگلستان ادامه 
مبادالت مستقیم مالي بانک ملت با موسسات مالي و اعتباري این 
کشور را تحت شرایطي با اعمال نظارت هاي بیشتر مجاز دانسته 
است. به گزارش روابط عمومي بانک ملت، صمدي ادامه مي دهد؛ 
بر این اساس دستور اعمال محدودیت خزانه داري انگلیس در قبال 
نمي  اعتباري  و  مالي  غیرمستقیم  مبادالت  ملت صرفًا شامل  بانک 
شود، ضمن اینکه شامل اعمال محدودیت بر شرکت هاي تجاري، 
بانک  با  ارتباط  بازرگاني طرف  موسسات  و  معامالتي  هاي  بنگاه 
ملت نمي شود. صمدي تصریح مي کند؛ کارشناسان بر این باورند 
که با توجه به شرایط مربوطه محدودیت اعمال شده تبعات منفي در 

عملکرد این بانک نخواهد داشت.

کشتیراني جمهوري اسالمي ایران 
اتهامات دولت انگلیس را رد کرد 

در همین حال کشتیراني جمهوري اسالمي ایران نیز ادعاي دولت 
انگلیس مبني بر حمل محموالت غیرقانوني از جمله محموالت هسته 
یي توسط ناوگان این شرکت را به شدت تکذیب کرد.روابط عمومي 
به  واکنش  در  ایران عصر سه شنبه  اسالمي  کشتیراني جمهوري 
تحریم وضع شده از سوي دولت انگلیس و همچنین طرح ادعاهاي 
این  فعالیت  کرد؛  اعالم  مذکور  کشور  توسط  اساس  بي  و  واهي 
و  است  المللي  بین  قوانین  و  مقررات  چارچوب  در  دقیقًا  شرکت 
هیچ گونه تخطي از مقررات و قوانین حاکم بر این صنعت توسط 

کشتیراني جمهوري اسالمي ایران انجام نپذیرفته است.
کشتیراني جمهوري اسالمي ایران با تاکید بر تجاري بودن ناوگان 
کشتیراني  فعالیت  بر  مبني  انگلیس  هاي  مقام  ادعاي  شرکت،  این 
و  یي  هسته  تجهیزات  انتقال  زمینه  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
افزود؛ حمل محموالت  و  را دروغ محض خواند  ایران  به  موشکي 
هسته یي توسط ناوگان این شرکت ادعایي بي اساس است و تردد 
المللي انجام  کشتي هاي آن کاماًل منطبق با قوانین و مقررات بین 
مي گیرد که مبین این مهم، عدم ارائه هرگونه مصداق توسط دولت 

انگلیس است.

روابط عمومي کشتیراني جمهوري اسالمي ایران همچنین تصریح 
بر  چنداني  تاثیر  انگلیس  سوي  از  شده  وضع  هاي  تحریم  کرد؛ 
بین  بنادر  و  ها  در آب  این شرکت  تردد کشتي هاي  و  ها  فعالیت 
المللي نخواهد داشت به ویژه آنکه سطح همکاري هاي تجاري این 
شرکت با طرف هاي انگلیسي نیز از سالیان قبل بسیار ناچیز بوده 

است.

طرح تحریم ایران در صحن مجلس 
نمایندگان امریکا

همزمان با اعمال فشار غرب و تحریم علیه ایران، مجلس نمایندگان 
امریکا نیز به خاطر اینکه از قافله این برخوردها عقب نماند، روز سه 
شنبه )13 اکتبر( طرح تحریم شرکت هاي خارجي سرمایه گذار در 
صنایع نفت و گاز ایران را در دستور کار خود قرار داد. به گزارش 
بي بي سي بر اساس این طرح، موسسه هاي مالي وابسته به دولت 
از  را  هایشان  سرمایه  توانند  مي  امریکا  در  محلي  و  ایالتي  هاي 
شرکت هایي که 20 میلیون دالر در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه 
گذاري کرده اند، خارج کنند. چنین تحریمي در سال هاي اخیر در 
چند ایالت امریکا از جمله ایالت کالیفرنیا مطرح شده است. صندوق 
 )CAlSTRS( بازنشستگي معلمان کالیفرنیا که به اختصار کالسترس
نامیده مي شود، در سال 2007 میالدي از 13 شرکت طرف معامله 
خود خواست به سرمایه گذاري در ایران خاتمه دهند. حال کنگره 
امریکا مي خواهد براي نخستین بار از اقداماتي از این دست رسمًا 
حمایت کند. ناظران مي گویند اقدام کنگره امریکا، امکان اقدام قانوني 
شرکت هاي متضرر از موسسه هاي مالي ایالتي و محلي در امریکا 
را منتفي خواهد کرد و احتمال دارد جذب سرمایه هاي خارجي در 
صنعت نفت و گاز ایران را دشوارتر کند. وزارت امور خارجه امریکا 
از واکنش مستقیم به اقدام مجلس نمایندگان خودداري کرد. با این 
همه، پي جي کراولي، سخنگوي این وزارتخانه، تاکید کرد استراتژي 
امریکا در برابر ایران شامل دو بعد تحریم ها و مشوق هاست. او 
گفت امریکا در نظر ندارد به طور نامحدود در چارچوب گروه 1»5 

مذاکره  ایران  با 
کند. 

حجم آگهي هاي اینترنتي 
از تلویزیون جلو زد  

 
سر  پشت  را  عطفي  نقطه  تبلیغات  صنعت   
در   2009 سال  اول  نیمه  در  است.  گذاشته 
بریتانیا، پولي که صرف تبلیغ کاال در آنالین 
تبلیغات  براي  که  بوده  پولي  از  بیشتر  شد 
مي شود  گفته  است.  شده  هزینه  تلویزیوني 
این اولین بار است که در یکي از اقتصادهاي 
از  اینترنت  در  کاال  آگهي  پخش  جهان  مهم 
تلویزیون، به عنوان قدرتمندترین ابزار فروش 
»دفتر  اظهار  به  بنا  است.  گرفته  پیشي  کاال، 
تبلیغات اینترنتي بریتانیا«، در شش ماهه اول 
چهارم  یک  به  نزدیک  میالدي  جاري  سال 
فروش  تبلیغات  صرف  بریتانیا  در  که  پولي 
کاال شده در حوزه آنالین بوده است. مارک 
امور  در  سي  بي  بي  گزارشگر  گریگوري، 
توسط  شده  گزارش  آمار  گوید  مي  تجاري 
دنیاي  قابل توجهي در  نقطه عطف  دفتر  این 
تبلیغات تجاري تلقي مي شود. پیشي گرفتن 
آگهي  از  اینترنتي  تجاري  هاي  آگهي  شمار 
است  مرتبط  واقعیت  این  با  تلویزیوني،  هاي 
که در سال هاي اخیر در کشورهاي ثروتمند 
تماشا مي  تلویزیون  کمتر  از مردم  بسیاري 
کنند و براي کسب اطالعات و سرگرم شدن 
وقت بیشتري را صرف گشت و گذار در سایت 
هاي اینترنتي مي کنند. دفتر تبلیغات اینترنتي 
بریتانیا مي گوید در مدت شش سال، تبلیغات 
آنالیني از کم اهمیت ترین رسانه براي تبلیغ 
کاال به مهم ترین رسانه تبدیل شده است. این 
روند با رکود اقتصادي شتاب بیشتري گرفته 
گوید رکود  بي سي مي  بي  است. گزارشگر 
اقتصادي باعث شده است صرف پول براي 
تبلیغ کاال در شبکه هاي تلویزیوني، روزنامه 
بیاید. در همین  پایین  به شدت  ها و مجالت 
حال بازار تبلیغات آنالیني به رشد خود ادامه 
داده هرچند این رشد آهسته تر از قبل بوده 
از  بسیاري  در  مشابه  هاي  گرایش  است. 
است.  بوده  جریان  در  صنعتي  اقتصادهاي 
تبلیغ اینترنتي تقریبًا همه جا رو به رشد بوده 
است. براي مثال در امریکا 14 درصد پولي 
که صرف پخش آگهي کاال مي شود در حوزه 

آنالین بوده است.  
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

نوبل اقتصادي به 
دو استاد دانشگاه 

تعلق گرفت  
 

اقتصادي  نوبل  جایزه  اقتصادي؛  گروه 
به  امریکایي  اقتصاددان  دو  به   2009 سال 
خاطر تحقیقات شان در خصوص حاکمیت 
اقتصادي تعلق گرفت.روز گذشته بنیاد نوبل 
در آخرین روز از اعالم جوایز، خانم النور 
استروم و آقاي الیور ویلیامسون، دو استاد 
عنوان  به  را  امریکا  هاي  دانشگاه  اقتصاد 
برندگان نوبل اقتصادي نام برد.بنا بر اعالم 
استاد  76ساله  استروم  النور  خانم  بنیاد، 
»تجزیه  خاطر  به  ایندیانا  دانشگاه  اقتصاد 
ویژه  به  اقتصادي  حاکمیت  در  تحلیل  و 
آنهایي که وجهه عامه دارند« و آقاي الیور 
ویلیامسون 77ساله استاد اقتصاد دانشگاه 
کالیفرنیا به خاطر »تجزیه و تحلیل حاکمیت 
اقتصادي به ویژه حد و مرز شرکت ها« هر 
کدام برنده نیمي از جایزه یک میلیون و 400 
به  حال  همین  شدند.در  نوبل  دالري  هزار 
نوبل  اعطاي جایزه  کمیته  گزارش رویترز، 
اعالم کرده است؛ »طي سه  بیانیه خود  در 
دهه گذشته این همکاري ها باعث شده است 
تحقیقات حاکمیت اقتصادي مورد توجه علمي 
قرار بگیرد و از حاشیه به متن بیاید.«خانم 
نوبل  جایزه  که  است  زني  اولین  استروم 
اقتصادي را مي برد. در همین حال به گفته 
نیویرک تایمز، سابقه فعالیت استروم علوم 
شیلر  رابرت  اقتصادي.  نه  است  سیاسي 
تایمز  نیویورک  به  یل  دانشگاه  اقتصاددان 
ادغام  دهنده  نشان  جایزه  »این  است؛  گفته 
علوم اجتماعي در اقتصاد است. علم اقتصاد 

یک علم ایزوله شده است. 
ما خیلي به بازدهي بازار چسبیده بودیم و 
خارج  اصلي  خط  از  را  ما  تفکر  امر  همین 
به  تایمز،  نیویورک  نوشته  به  بود.«  کرده 
نوبل  جایزه  تعیین  کمیته  رسد  مي  نظر 
خیلي تحت تاثیر بحران اعتباري جهان قرار 
را  بازار  فرضیه  کمبودهاي  که  بود  گرفته 
نشان  شده  غیرتنظیم  بازار  یک  عنوان  به 
داد که در آن »فعاالن اقتصادي« را به خود 
خود  منافع  بر  منطبق  که  بودند  واگذاشته 
خیلي  فرضیه  آن  کمیته،  گفته  کنند.به  عمل 
رفتارهاي  و  روابط  و  بود  انگارانه  ساده 
هایي  بنگاه  میان  در  که  را  یي  نشده  بیان 
براي  را  اما راه حل هایي  که رقیب هستند 
مشکالت عمومي پیدا مي کنند، نادیده گرفته 
نوبل خاطر نشان کرده  بیانیه کمیته  است. 
است؛ »این دو دانشمند فهم ما را از نهادهاي 
غیربازار تقویت کرده است.« به گفته شیلر 
که  دارد  وجود  عمومي  فهم  یک  »اساسًا 
یکدیگر  با  در میان رقیبان و در زماني که 
که  زماني  یابد.  مي  بسط  کنند،  مي  معامله 
حتي  کنند،  مي  برقرار  تجاري  رابطه  مردم 
بیني  پیش  توانند  نمي  را  چیز  همه  رقیبان، 
ماجرا  وارد  اعتماد  عنصر  بنابراین  کنند، 
نوبل در خصوص  بیانیه کمیته  مي شود.« 
»زماني  است؛  نوشته  ویلیامسون  تحقیقات 
شرکت  شود،  مي  محدود  بازار  رقابت  که 
ها براي حل مشکل بهتر از بازارها خود را 

تطبیق مي دهند.« 

نرخ بیکاری به 11/3 
درصد رسید

در  کار  نیروی  از  آمارگیری  طرح  نتایج  ایران  آمار  مرکز 
تابستان 1388 را منتشر کرد. 

به گزارش ایسنا، بر این اساس بررسی نرخ بیکاری افراد 10 
ساله و بیشتر نشان می دهد 11/3 درصد جمعیت فعال در 
این فصل بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص ، نسبت به تابستان سال 
گذشته 1/1 درصد و نسبت به بهار سال جاری 0/2 درصد 
افزایش یافته است.در تابستان امسال 39/7 درصد جمعیت 
10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در 
تغییرات  بررسی  اند.  گرفته  قرار  بیکاران  یا  شاغالن  گروه 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل 1/7 درصد افزایش و نسبت به 

بهار امسال 0/8 درصد کاهش یافته است. 
که  است  آن  از  حاکی  ساله   24 تا   15 جوانان  بیکاری  نرخ 
22/7 درصد فعاالن این گروه سنی در تابستان سال جاری 
بیکار بوده اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوانان 
15 تا 24 ساله نشان می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه 
در سال قبل 0/4 درصد کاهش و نسبت به بهار امسال 0/3 

درصد افزایش داشته است. 
استانهای  دهد  می  نشان  انجام شده  های  بررسی  همچنین 
لرستان با 20/2 درصد و گیالن با 17/0 درصد، باالترین نرخ 
های بیکاری و استانهای هرمزگان با 3/6 درصد و زنجان با 
6/1 درصد، کمترین نرخ های بیکاری را در تابستان 1388 

به خود اختصاص داده اند. 
دیگر اینکه بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که در 
تابستان امسال 7/8 درصد جمعیت شاغل، به دالیل اقتصادی 
)فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر 
و...( کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده و برای انجام کار 
اضافی آماده بوده اند. در مقابل 45/2 درصد شاغلین بیش 

از 49 ساعت در هفته کار کرده اند. 

رشد اقتصادی کشورهای خلیج 
فارس کمتر از یک درصد می شود

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج 
کمتر  درصد  یک  از  امسال  فارس 
اینترنتی  پایگاه  گزارش  به  شود. 
تازه ترین  در  این صندوق  الجزیره، 
رشد  نرخ  متوسط  خود،  گزارش 
سال  در  کشورها  این  اقتصادی 
پیش بینی کرد.  را 7/0درصد   2009
این صندوق با این وجود پیش بینی 
خود از متوسط نرخ رشد اقتصادی 
این کشورها در سال آینده میالدی 
صندوق  کرد.  اعالم  درصد  پنج  را 
بین المللی در گزارش خود تأکید کرد 
خاورمیانه،  منطقه  کشورهای  همه 

این  سرگذاشتند.  پشت  جهان  مناطق  دیگر  از  قبل  را  اقتصاد  جهانی  بحران  پیامدهای 
به  امسال  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  مالی  مازاد  متوسط  کرد  پیش بینی  صندوق 
این کشورها در  یابد. مازاد مالی  این کشورها کاهش  ناخالص داخلی  تولید  3/5درصد 
سال 2008، 4/27 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها بود. صندوق بین المللی پول همچنین 
روز یکشنبه اعالم کرد پیش بینی می شود صادرکنندگان نفت خاورمیانه و منطقه شمال 
افزایش  دالر  میلیارد  از 100  بیش  را  ارزی خود  ذخایر  میالدی  در سال 2010  آفریقا 
دهند. صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی در دبی اعالم کرد افزایش ذخایر ارزی 
صادرکنندگان نفت به دولتهای منطقه کمک می کند تا هزینه های عمومی راکه به کاهش 

آثار بحران مالی جهانی در اقتصاد آنها کمک کرده است، تأمین کنند. 
در این گزارش همچنین آمده است انتظار می رود با افزایش بهای نفت و افزایش مجدد 
میزان تقاضای جهانی، درآمدهای نفتی افزایش یافته و صادر کنندگان نفت این امکان را 
پیدا کنند که ذخایر ارزی خود را در سال دو هزار و ده میالدی به بیش از یکصد میلیارد 
دالر برسانند. صادرکنندگان نفت الجزایر، بحرین، ایران، عراق، کویت، لیبی، عمان، قطر، 
عربستان سعودی، سودان، امارات متحده عربی و یمن همزمان به علت کاهش بهای نفت 

به حدود 30 دالر در هر بشکه، متضرر شده اند. 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد همه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا 

به عالوه افغانستان و پاکستان در سال 2010 میالدی چهاردرصد رشد یابد.
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 رکورد شکنی فیلم 
همایون ارشادی در اسپانیا 

درام تاریخی »آگورا« به کارگردانی الخاندرو آمنابار با بازی همایون ارشادی در سه روز اول نمایش 
در اسپانیا در 470 سینما 3/7 میلیون دالر فروخت.

فیلم انگلیسی زبان »آگورا« را استودیو فاکس قرن بیستم در اسپانیا اکران کرده و می گوید این فیلم 
حماسی بهترین افتتاحیه یک فیلم اسپانیایی در این کشور در دو سال اخیر را داشته است. »آگورا« 

اولین بار ماه مه پیش در جشنواره فیلم کن نمایش داده شد.
داستان این پروژه 70 میلیون دالری در مصر باستان روی می دهد و نقش های اصلی فیلم را ریچل 
وایس و مکس مینگال بازی می کنند. داستان درباره هیپاتیا، منجم و فیلسوف و ارتباط او با برده اش 
داووس است که باید بین عشق خود به بانویش و آزادی یک کدام را انتخاب کند. ارشادی در »آگورا« 
نقش شخصیتی به نام اسپاسیوس را بازی می کند. ارشادی سال 2007 نیز در فیلم »بادبادک باز« به 
کارگردانی مارک فورستر نقش آفرینی کرد. او بازیگر فیلم هایی چون »طعم گیالس«، »درخت گالبی«، 

»مزاحم« و »رویای خیس« است.
پس  شیلی  اسپانیایی زاده  فیلمساز  آمنابار،  فیلم  دومین  »آگورا«   
از فیلم موفق »دیگران« با بازی نیکل کیدمن است که سال 2001 
برنده هشت جایزه »گویا« معادل اسپانیایی اسکار شد. آمنابار 37 
لوپه  پنه  بازی  با  کن«  باز  را  فیلم »چشمانت  با  ساله سال 1997 
کروز به شهرت رسیدو سال 2004 برای فیلم »دریای درون« با 
بازی خاویر باردم جایزه بزرگ هیأت داوران جشنواره فیلم ونیز 
بازار  پنجم  رده  در  اکران  اول  هفته  در  »آگورا«  کرد.  دریافت  را 

بین المللی قرار گرفت.
انیمیشن سه بعدی »باال« تولید استودیوهای پیکسار و دیسنی با 21 
میلیون دالر فروش در 3500 سینما در 25 کشور صدرنشین این 
بازار شد. مجموع فروش این فیلم 1/257 میلیون دالر شده است. 
»لعنتی های بی آبرو« کوئنتین تارانتینو هم در 3170 سینما در 50 
کشور 5/8 میلیون دالر فروخت و ضمن اینکه فیلم دوم در سطح 
بین المللی شد، مجموع فروش خود را به 7/154 میلیون دالر  رساند.

کمدی رومانتیک »حقیقت زشت« با بازی کاترین هیگل و جرارد باتلر با 9/7 میلیون دالر فروش در 
2275 سینما در 63 کشور به کار خود پایان داد و فیلم سوم شد. انیمیشن »جی-فورس« تولید دیسنی 

در 2575 سینما در 21 کشور 8/7 میلیون دالر به دست آورد و به رده چهارم رفت.
ترسناک  فیلم  و  شد  هفته  فیلم  پرفروش ترین  وان  وینس  بازی  با  زوج ها«  »فرار  کمدی  آمریکا  در 
»فعالیت فراهنجار« رکورد بیشترین فروش نمایش محدود را شکست. فیلم جدید وینس وان بر خالف 
پیش بینی ها توانست در 3000 سینما 3/35 میلیون دالر به دست آورد و با کنار زدن کمدی ترسناک 

»زامبی لند« در رده نخست جدول قرار بگیرد.
دیگر  الو  فیزون  و  بیتمن  جیسن  فاورو،  جان  و  کرد  کارگردانی  بیلینگزلی  پیتر  را  زوج ها«  »فرار   
بازیگران آن هستند. داستان درباره چهار زوج است که برای تعطیالت به تفریحگاهی در یک جزیره 
استوایی می روند. در حالی که یکی از این زوج ها در زندگی زناشویی مشکل دارند، زوج های دیگر 

نمی توانند درک کنند حضور در جلسات روان درمانی جزیره اختیاری نیست.
رابرت  کارگردانی  به  »زامبی لند«  است.  میلیون دالری ساخته شده  بودجه ای 70  با  »فرار زوج ها«   
لوکتیک در هفته دوم اکران 39 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 15 میلیون دالر فروش در 
رده دوم قرار گرفت. مجموع فروش این پروژه 6/23 میلیون دالری به 8/47 میلیون دالر رسیده است. 
انیمیشن »ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی« تولید استودیو سونی سومین فیلم پرفروش هفته شد. این 
فیلم در چهارمین هفته نمایش با 24 درصد کاهش 12 میلیون دالر فروخت و مجموع فروش خود را به 

2/96 میلیون دالر رساند. »کوفته قلقلی« با بودجه ای 100 میلیون دالری ساخته شده است.
نسخه های سه بعدی دو کارتون »داستان اسباب بازی« و »داستان  اسباب بازی 2« هم این هفته 6/7 
میلیون دالر به دست آورد و ضمن اینکه در رده چهارم قرار گرفت، مجموع فروش خود را پس از دو 

هفته به 6/22 میلیون دالر رساند.
در این بین بازاریابی بسیار خوب استودیو پارامونت طرفداران فیلم های ترسناک را به سینماها کشاند 
و فیلم »فعالیت فراهنجار« را به یک پدیده واقعی تبدیل کرد. این فیلم بسیار کم هزینه توانست با 1/7 
میلیون دالر فروش تنها در 160 سینما رده پنجم جدول را از آن خود کند. متوسط فروش »فعالیت 

فراهنجار« در هر سینما رقم حیرت انگیز 163/44 هزار دالر بود.
»فعالیت فراهنجار« به کارگردانی اورن پلی سه سال پیش با بودجه ای کمتر از 16 هزار دالر ساخته 
شد و در این مدت تنها در چند جشنواره فیلم های ترسناک نمایش داده شده است. این فیلم از 25 
سپتامبر در 16 شهر در آمریکا در سانس  های نیمه شب به نمایش درآمد و تاکنون حدود 3/8 میلیون 

دالر به دست آورده است.
میکا استوت و کتی فیدرستن در »فعالیت فراهنجار« نقش آفرینی می کنند و داستان درباره زوجی است 
اکران  درباره  از طرفداران  پارامونت  نظرسنجی  از  زندگی می کنند. پس  در خانه ای تسخیرشده  که 
گسترده این فیلم بیش از یک میلیون درخواست ثبت شد و به همین دلیل از هفته آینده به طور گسترده 
اکران می شود. رده ششم جدول فروش با 1/4 میلیون دالر از آن تریلر افسانه علمی »جایگزین ها« با 

بازی بروس ویلیس شد و فروش این فیلم پس از سه هفته به 6/32 میلیون دالر رسید.
فیلم کمدی »ابداع دروغگویی« ساخته ریکی جرویز و متیو رابینسن هم 52 درصد تماشاگران خود را 
از دست داد و با 3/3 میلیون دالر به رده هفتم رفت. کمدی Whip It ساخته درو باریمور با بازی الن 
پیج 8/2 میلیون دالر فروخت و فیلم هشتم شد. مستند »کاپیتالیسم: یک داستان عاشقانه« مایکل مور 
و بازسازی »شهرت« هم به ترتیب با 7/2 و 5/2 میلیون دالر در رده های نهم و دهم قرار گرفتند. 10 
فیلم پرفروش هفته در مجموع 6/92 میلیون دالر به دست آوردند که 15 درصد بیشتر از هفته مشابه 

پارسال است.
هالیوود ریپورتر / 11 اکتبر

شروع مجدد پروژه بیزنس  و کاریابی
 در کانون ایرانیان 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 سوییس کوتاه نمی آید 

افسردگی خالق »پیانیست« در زندان 
وکیل مدافع »رومن پوالنسکی«، کارگردان لهستانی برنده نخل طال و اسکار از افسردگی موکل خود 

کارگردان  پوالنسکی،  داد. رومن  زندان خبر  در 
از  پس  قبل،  هفته   2 جهان  سینمای  سرشناس 
جشنواره   در  حضور  برای  سوییس  به  ورود 
سوءاستفاده  پرونده   اتهام  به  »زوریخ«  فیلم 
است،  جریان  در   1977 سال  از  که  جنسی 
بازداشت شد و همچنان در زندان بسر می برد. 
این  مدافع  تمیم، وکیل  ایسنا، هروه  به گزارش 
کارگردان سرشناس اعالم کرد: پوالنسکی در 
ذهنی  شرایط  و  شده  افسرده  و  خسته  زندان 
و روحی مناسبی ندارد. رویترز در این زمینه 
سوییس  فدرال  دادگاه  از  تمیم  داد،  گزارش 
درخواست  به  سریع تر  هرچه  تا  خواست 
در  همچنین  کند.  رسیدگی  پوالنسکی  آزادی 
کارگردان  آزادی  از  جهانی  حمایت های  ادامه 
کارگردان  کاستاریکا«،  »امیر  پیانیست،   خالق 
کن  طالی  نخل  جایزه    2 برنده   صربستانی 
را  پوالنسکی  سوئیس  دولت  کرد،  اعالم 
کشاند.  کشور  داخل  به  فریب دهنده  به شکلی 
دفاع  پوالنسکی  اقدام  از  من  کرد:  اعالم  وی 
اینکه آنها وی را  نمی کنم، اما نکته تاسف انگیز 
به دام انداختند. او برای دریافت جایزه یک عمر 
آنها  اما  رفت،  سوییس  به  سینمایی  دستاورد 

کارگردان  این  بازداشت  کردند.  بازداشت  را  او 
لهستان  و  فرانسه  دولت های  آنکه  از  پس  داشت.  جهانی  سطح  در  وسیعی  بازتاب  سرشناس 
بازداشت پوالنسکی را محکوم کردند، »تیری فرمائو«، رئیس جشنواره  فیلم کن از تمام فیلمسازان 
فرانسوی خواست برای حل مشکل به وجود آمده کمک کنند. فیلمسازان فرانسوی اعالم کرده اند با 
همتایان خود در هالیوود مذاکره خواهند کرد تا مانع استرداد پوالنسکی به آمریکا شوند که درغیر 

این صورت، حبس احتمالی به مدت 50 سال انتظار وی را خواهد کشید. 
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جعفر پناهی ممنوع الخروج شد 
از خروج جعفر پناهی، کارگردان ایرانی از این کشور جلوگیری شده است.

آقای پناهی چهارشنبه شب راهی پاریس بود که گذرنامه اش پس از مراجعه 
به فرودگاه بین المللی امام خمینی توقیف شد.

آقای پناهی پیش تر نیز در جریان ناآرامی های پس از انتخابات ریاست 
جمهوری به همراه مهناز محمدی و رخساره قائم مقامی از مستندسازان 

ایرانی بازداشت شده بود.
این سه تن به همراه 
گروهی از سینماگران 
بهشت  گورستان  به 
نزدیکی  در  زهرا 
بودند  رفته  تهران 
روز  چهلمین  در  تا 
آقاسلطان  ندا  قتل 
شدگان  کشته  به 
پس  های  خشونت 
ادای  انتخابات  از 
که  کنند،  احترام 

بازداشت شدند.

از  پس  پناهی  آقای 
چند ساعت آزاد شد 
بازداشتش  علت  و 
اعالم  تفاهم"  "سوء 
از  پناهی  شد.جعفر 
شناخته  کارگردانان 

شده سینمای ایران در عرصه های جهانی است و فیلم های آفساید، طالی 
سرخ، دایره، آینه و بادکنک سفید را کارگردانی کرده است.

او در حالی ممنوع الخروج می شود که باید دو هفته دیگر برای حضور در 
هیات داوران جشنواره فیلم بمبئی به هند سفر کند. او چندی پیش ریاست 

هیات داوران جشنواره مونترال را برعهده داشت.

30نما

پروژه میراث فرهنگی هنرمندان ایرانی در بریتانیا
  جامعه ایرانیان  همیاران عالقمند و با ذوق را به همکاری با این پروژه دعوت می کند

 

این پروژه احتیاج به همکارانی دارد تا  در 
فعالیتهایی چون مصاحبه با هنرمندان، تهیه 

فیلم ، عکاسی ، برگزاری نمایشگاهها و 
برگزاری مراسم ما  را یاری رسانند.

هم چنین کارگاههای آموزشی جامعه ایرانیان به  کسانی که عالقه مند به شرکت در این 
پروژه هستند یاری می رساند تا دانش و توانایی فنی و هنری خود را در زمینه های زیر 

باال ببرند.
 

1. آشنایی با تاریخ شفاهی و تکنیکهای مصاحبه با هنرمندان
2. یاد گیری میراث فرهنگی و هنری ایرانیان

3. تهیه فیلم
4. عکاسی دیجیتال

،  پروانه تلفن 02087412304 یا آدرس الکترونیکی زیر  چنانچه مایل به همکاری با این پروژه هستید با جامعه ایرانیاِنِِ
 info@iranianassociation.org.uk .تماس بگیرید

آخرین مهلت برای شرکت : جمعه 30 اکتبر سال 2009

هشدار خالق »پدرخوانده« 

سینمای جهان درحال از هم 
پاشیدن است 

برنده  نامدار  کارگردان  کاپوال«،  فورد  »فرانسیس 
هم  از  درحال  جهان  سینمای  کرد،  اعالم  اسکار 
فیلم  جشنواره  حاشیه  در  کاپوال  است.  پاشیدن 
بیروت گفت: دوره تغییرات باورنکردنی در سینما 
درحال  بزرگ  کمپانی های  می کنیم.  تجربه  را 
ورشکستگی هستند و ساخت فیلم هایی مانند »هری 
پاتر« و »جنگ ستارگان« تنها به خاطر تجاری بودن 
رونق یافته است. به گزارش ایسنا، این کارگردان 70 
ساله افزود: سینما دیگر محور عالقه مردم نیست، 
چون سرگرمی های زیادی است که برای پرکردن 
درحالی که  می کند؛  رقابت  سینما  با  مردم  وقت 
سینما می تواند یک تعامل دوسویه بوده و هر اثر 
»پدرخوانده«  خالق  باشد.  متفاوت  دیگر  اثر  با  آن 
یک  مدت  گفت:  بلومبرگ  به  آخرالزمان«  »اینک  و 
دهه تا قبل از سال 2007 که »جواني بدون جوانی« 
را ساختم، کارگردانی نکردم و در این مدت روی 
فیلم  تغییرات صنعت  مطالعه  و  بیهوده  پروژه های 
امیدوار  همیشه  کرد:  اظهار  کاپوال  می کردم.  کار 
بودم فیلم هایی بسازم که فیلمنامه آنها اصلی باشد 
من  فیلمسازی  مسیر  اما  بسازم،  شخصی  آثار  و 
بعد از ساخت پدرخوانده و موفقیتی که کسب کرد، 
عوض شد. وی با ابراز عالقه به تاریخ خاورمیانه 
و رابطه شرق و غرب، لبنان را نماد یک کالنشهر 
پیچیده دانست که جنگ داخلی و اختالفات سیاسی 
جدیدترین  که  »تترو«  است.  کرده  خراب  را  آن 
فیلم  جشنواره  افتتاحیه  روز  در  کاپوالست  اثر 
بیروت نمایش داده شد. این فیلم برای افتتاح بخش 
»دوهفته کارگردانان« جشنواره فیلم کن نیز انتخاب 

شده بود. 

ممنوع الخروج 
 

فاطمه معتمدآریا از بازیگران سینماي ایران که نقش هاي به یادماندني 
ممنوع  جمع  به  است،  مانده  یادگار  به  سینمادوستان  حافظه  در  او 

الخروج ها اضافه شد. وي سابقه همکاري با کارگردانان مطرحي از 
جمله محسن مخملباف و بهرام بیضایي را دارد. از جمله نقش آفریني 
و  قرمزي  کاله  هلو،  درخت  زیر  هاي  فیلم  در  ایشان  برجسته  هاي 
پسرخاله به همراه ایرج طهماسب و حمید جبلي بوده است. وي هفته 
گذشته به همراه 10 نفر از چهره هاي سینما عازم لس آنجلس بود که 
ماموران امنیتي از خروج وي از کشور ممانعت کردند البته علت این 
اقدام هنوز مشخص نشده است. وي همچنین اقدامات زیادي در رابطه 

با صلح و حقوق بشر انجام داده است.
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VAT 4 نوبت
Payroll 12 نوبت 

Tax Return و

   فقط 600 پوند

Registration fee for the first year £100                  

 07768282448

فرار از تلخي اقتصاد با شیریني 
شکالت  

 
هرچند بحران مالي اقتصادي کام بسیاري از آدم ها را تلخ کرده، 
اما این موضوع باعث نشده آنها به شکالت پشت کنند. دست کم 
از دید آمار به نظر مي رسد بسیاري براي فرار از تلخي اقتصاد 
به شیریني شکالت پناه برده اند. طبق اعالم اتحادیه فدرال شرکت 
هاي شکالت سازي در آلمان، میزان فروش شکالت در این کشور 
تولیدکنندگان  است.  داشته  رشد  درصد  چهار   ،2008 سال  در 
نیم  و  سه  از  بیش  اند  توانسته  میالدي  گذشته  سال  در  آلماني 
میلیون تن شکالت راهي فروشگاه ها کنند که در مجموع در حدود 
دست  باال  فروش  میزان  این  داشت.  ارزش  یورو  میلیارد   5/12
امسال  پایان  تا  که  است  امیدوار کرده  را  این صنعت  اندرکاران 
هم شکالت همچنان کام آنها را شیرین نگه دارد. در اینکه آلماني 
ها جزء یکي از ملت هاي شکالت دوست به حساب مي آیند، جاي 
بیشتر  که  ها  فروشگاه  در  خرید  سبدهاي  از  اگر  نیست.  تردید 
مواقع یکي دو بسته شکالت از داخل آنها چشمک مي زنند، صرف 
نظر کنید و به آمار رجوع کنید، اعداد و ارقام به شما خواهند گفت 
است.  کیلو شکالت خورده  در سال 2008 حدود 31  آلماني  هر 
البته طبیعي است که براي سیر کردن این اشتهاي شکالتي باید 
دست را هم در جیب فرو برد. به همین منظور در سال گذشته، از 
جیب هر آلماني مبلغ 112 یورو براي شکالت رفته است. به عقیده 
توماس هوپ کارشناس تاریخ هنر گرایش بسیاري از مردم اروپا 
به شکالت هاي کاکائویي تلخ و رنگارنگ در سال هاي اخیر ریشه 
در فیلم شکالت دارد. فیلم موفق شکالت با شرکت ژولیت بینوش 
و جاني دپ، داستان افسانه وار زني را به تصویر مي کشد که 
با باز کردن یک مغازه شکالت فروشي در یک دهکده فرانسوي، 
اوضاع آنجا را آشفته مي کند و عالقه مردم را به شکالت هاي 

کاکائویي برمي انگیزد. 

در شهر کلن زینا موندورف در مغازه کاکائوفروشي خود 360 
نوع شکالت کاکائویي با افزودني هاي مرغوب و خالص براي ذائقه 
هاي مشکل پسند و افراد خوش خوراک ارائه مي کند. متخصصان 
ساخت شکالت هاي کاکائویي همچنان به نوآوري هاي خود ادامه 
مي دهند تا دوستداران این خوراکي را با محصوالت جدید خود 
هاي  مزه  با  و  گوناگون  هاي  فرم  با  شکالت  کنند.  زده  شگفت 
از  اما شکالت  است.  امروزي  زندگي  ناپذیر  مختلف جزء جدایي 
کجا آمد و چطور محبوب شد؟ سرگذشت دشوار شکالت در تمام 
قرن هاي گذشته، چیزي از شیریني آن کم نکرده است. نخستین 
 1528 سال  حدود  در  کورتز  هرناندو  نام  به  اسپانیایي  یک  بار 
دانه هاي کاکائو را از امریکاي مرکزي به اروپا آورد و به ارزش 
واقعي این گیاه در سرزمین بومي آن پي برد. از این گیاه زماني 
در اسپانیا به عنوان واحد پول استفاده مي شد. زماني جدول هاي 
برابر آن  متقابل در  ارزش  با  مالیاتي وجود داشت که کاالهایي 

لیست مي شدند. 
نخستین محموله شکالت کاکائویي حدود سال 1580 وارد اروپا 
شد. در قرن هفدهم شکالت از دربار اشراف فرانسوي و از طریق 
اتریش به اسپانیا و انگلستان راه یافت. به هر حال ابتدا باید گیاه 
اروپا منتقل  به  امریکاي مرکزي  از راه  کاکائو کاشته مي شد و 
مي شد. کاکائوي داغ مدت ها نوشیدني مورد عالقه در مناسبت 
قرون  در  کاکائویي  اما شکالت  بود.  اشراف  دربار  رسمي  هاي 
بسیاري  فاصله  آن  کنوني  و محتواي  با شکل  و هجدهم  هفدهم 
داشت. در قرن نوزدهم عالقه به شکالت افزایش بسیاري یافت. 
علت این موضوع تنها آغاز روند صنعتي شدن جامعه و کاهش 
قیمت کاکائو یا تولید انبوه آن در آفریقا و آسیا نبود. در این میان 
را  اروپا  در  خوردني  این  رواج  که  بودند  نیز  آرمانگرایي  افراد 
آسان تر کردند. به گفته آندره آ دوري، یکي از مسووالن موزه 
شکالت شهر کلن آلمان، شیریني پزي به نام رودلف لینت در سال 
1879 گام مهمي در تولید شکالت کاکائویي برداشت. او دستگاه 
همزني براي تولید شکالت کاکائویي اختراع کرد که رنده یي بلند 

براي هم زدن شکالت داشته است. 
 

از هر هفت نفر یک نفر 
مهاجرت مي کند  

 
 بر اساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد در امور مهاجران از 
هر هفت نفر ساکن در کشورهاي در حال توسعه، یک نفر به دالیل 
مختلف به کشور دیگري مهاجرت مي کند. در گزارش ساالنه اداره 
میان  در  مهاجرت  میزان  است  آمده  متحد  ملل  مهاجرت سازمان 
به کشورهاي  کشورهاي در حال توسعه و در حال رشد نسبت 
توسعه یافته در حال افزایش است و این روند به گونه یي است 
که در گزارش اخیر نمایندگان آژانس مهاجران سازمان ملل متحد 
این  آفریقا  همانند  یي  توسعه  حال  در  کشورهاي  در   )UNHR(
آژانس  این  گزارش ساالنه  در  است.  رسیده  هفت  به  یک  به  رقم 
عنوان شده گسترش وضعیت نابسامان اقتصادي و بحران مالي 
همه گیر به این روند دامن زده است. با این حال اکثر این مهاجران 
که از جنوب، شرق و کشورهاي واقع در آفریقا یا امریکاي التین 
به کشورهاي اتحادیه اروپا، ایاالت متحده امریکا و روسیه و کانادا 
مهاجرت مي کنند، به صورت غیر قانوني و به واسطه قاچاقچیان 
این کار، هم جان خود و هم جان  با  از مرزها عبور مي کنند که 
زن و فرزندشان را به خطر مي اندازند، به طوري که اگر کشته هم 
دیگر دستگیر  قاچاقچیان  یا  مرزي  ماموران  توسط  نشوند، حتمًا 

مي شوند یا به دام مي افتند.  

برترین دانشگاه هاي 
جهان در سال 2009  

برترین دانشگاه هاي جهان در سال 2009 معرفي شدند و دانشگاه 
در  کرد.  را حفظ  دانشگاه جهان  بهترین  عنوان  همچنان  هاروارد 
فهرست اعالم شده، امریکاي شمالي که در سال 2008 از میان 100 
دانشگاه برتر جهان 42 دانشگاه را به خود اختصاص داده بود، در 
اختیار  در  را  برتر  دانشگاه   100 از  جایگاه   36 تنها   2009 سال 
دارد. این رتبه بندي بر پایه یک نظرخواهي جهاني از دانشگاهیان و 
کارفرمایاني که فارغ التحصیالن دانشگاه ها را استخدام مي کنند، 
انجام شده است. در فهرست جدید، 36 دانشگاه اروپایي در میان 
100 دانشگاه برتر جهان قرار دارند و تعداد دانشگاه هاي آسیایي 
سوم  رتبه  از  کمبریج  دانشگاه  است.  یافته  افزایش   16 به   14 از 
به دوم رفته و آکسفورد از پله چهارم به رتبه پنجم نزول کرده 
چهارم  به  هفتم  رتبه  از  پیشرفت  پله  با سه  نیز  لندن  کالج  است. 
رسیده است. دانشگاه توکیو که در رتبه 22 قرار گرفته، برترین 
از رتبه  توانسته  نیز  دانشگاه هنگ کنگ  دانشگاه آسیایي است و 
و  ها  دانشگاه  میان  متفاوتي  بندي  رده  امسال  برسد.   24 به   26
انستیتوهاي تخصصي نیز انجام شد که انستیتوهاي اروپایي در 
این بخش بسیار موفق بوده اند.در بخش علوم اجتماعي، مدارس 
لندن و در حوزه اقتصاد و مهندسي، مدارس پاریس برترین رتبه 
ها را به خود اختصاص داده اند. برخي از دانشگاه ها و استادان 
و مسووالن دانشگاه در خصوص این نظرسنجي نظراتي را مطرح 
کردند. وندي پیت مدیر دانشگاه هاي برتر انگلستان مي گوید؛ »پیام 
این رده بندي کاماًل مشخص است؛ دانشگاه هاي بریتانیا در صدر 
دانشگاه هاي برتر بین المللي هستند. اما در عین حال کشورهایي 
مثل چین و کره که سرمایه گذاري بسیاري براي ارتقاي انستیتو 

هایشان کرده اند، دارند به ما مي رسند.«  

اینترنت در خدمت 
طراحان مد 

 
و  نامند  مي  اطالعات  فناوري  و  ارتباطات  را عصر  عصر حاضر 
دادن عجین شدن  نشان  براي  تعبیر  ترین  بدون شک درست  این 
اینترنت و تکنولوژي با زندگي روزمره انسان هاست. امروز حتي 
هنرمندان و طراحان لباس هم به کمک شبکه جهاني وب راحت تر 
از گذشته کلکسیون هاي خود را طراحي کرده و به معرض نمایش 
دوران  دیگر  چند سال  تا  رسد  مي  نظر  به  گذارند.  مي  فروش  و 
نمایش هاي باشکوه و راه رفتن مدل ها روي فرش قرمز و حضور 
تعداد معدودي از بزرگان دنیاي مد با آن لباس هاي پرزرق و برق 
به پایان برسد و باید این تصاویر سنتي را فراموش کرد. به جاي 
هزینه هاي ده ها هزار دالري براي نمایش هاي مجلل لباس آن هم 
در این شرایط نابسامان اقتصادي، طراحان لباس دست به دامان 
بهار  به  مربوط  هاي  طرح  ارائه  براي  و  اند  شده  مجازي  دنیاي 
هاي  لباس  دارند  نیویورک تصمیم  مد  هفته  در  تابستان 2010  و 
خود را به صورت آنالین به نمایش بگذارند تا به این ترتیب براي 
خریداران هم کار را ساده تر کرده باشند. در این بین استفاده از 
تمام وسایل ارتباطي پیشرفته به کمک طراحان آمده است. به عنوان 
مثال نورما کمالي و پولو رالف الرن که دو نفر از طراحان جوان 
فعال و طرفدار ساختارشکني در زمینه مد هستند از طریق شرکت 
دو  این  کارهاي  نمونه  و  آگهي  اند.  کرده  اقدام  تبلیغات  براي  اپل 
طراح از طرف شرکت اپل براي تمام دارندگان تلفن همراه آیفون 
ارسال مي شود و به این ترتیب مشتریان این گوشي قادر هستند 
لباس هاي مورد عالقه شان را به راحتي خریداري کنند و نیاز به 
حضور پردردسر در نمایش هاي گران قیمت مد ندارند. طراحان 
اینترنت  تلویزیون هاي کابلي و  با کمک  لباس به خوبي مي دانند 
مي توانند آثار خود را نه تنها براي خریداران اصلي، خبرنگاران 
و رسانه هاي معدود حاضر در »فشن شو«ها به نمایش بگذارند 
بلکه به این ترتیب طیف گسترده تري از انسان هاي معمولي هم 
جزء این زنجیره قرار مي گیرند و صنعت مد هم دموکراتیک بودن 
دموکراسي  این  از طراحان،  بسیاري  عقیده  به  کند.  تجربه مي  را 
براي هر دو طرف منفعت بسیار به دنبال دارد. خریداران اینترنتي 
بسیار دقیق و حساس هستند زیرا امروز اطالعات را مي توان با 
یک کلیک به دست آورد. آنها مي خواهند بهترین ها را با بهترین 
قیمت ها داشته باشند و به این ترتیب بحث چالش میان طراحان 

نفع  به  متقابل که  تراکنش  به یک  از خریداران مدرن  این گروه  و 
طرفین است، منتهي مي شود. از طرف دیگر طراحان به این نتیجه 
رسیده اند که فناوري هاي جدید به هنرمندان این امکان را مي دهد 

تا با کشف ایده ها و تولیدات جدید و بکر، طرح هاي فعلي شان را 
بهبود بدهند. 
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 عجیب ترین طرح

 توریستي جهان  
  

این کشور  به  آمار گردشگران ورودي  افزایش  براي  هند  دولت 
ترفند جالبي به کار بسته است. ماجرا از آنجا آغاز شد که فشار 
دولت هند به مردم اوتارپرادش که از مناطق فوق العاده فقیر هستند 

براي بازسازي خانه هاي محقرشان راه به جایي نبرد زیرا آنها 
توان بازسازي اماکن مورد انتقاد دولت را نداشتند. این روزنامه 
و  نرسید  جایي  به  هند  دولتمردان  درخواست  که  زماني  افزود؛ 
ذهن  به  فکري  نکردند،  بازسازي  را  محقرشان  هاي  خانه  مردم 
مسووالن گردشگري هند رسید و برنامه بازدید از مناطق محروم 
و تجربه برنامه سفر به اماکن فقیر توسط آژانس هاي مسافرتي 
در برنامه قرار گرفت و قرار شد هر گردشگر که بخواهد در خانه 
فقراي هندي بخوابد و غذاي آنها را بخورد، مبلغ 150 پوند انگلیس 
با استقبال توریست ها مواجه شد  این طرح  به میزبان بپردازد، 
و توریست هاي تنوع طلب براي اینکه از نزدیک فقر هندي ها را 
تجربه کنند، بخشي از سفرشان به هند را به این برنامه اختصاص 
دادند تا زماني را در خانه هاي محقر فقیران هندي زندگي کنند 
و از غذاي آنان بخورند و گشتي در آن حوالي بزنند. با گذشت 
اوتارپرادش  اقتصادي مردم  این پیشنهاد، وضعیت  از  چند سال 
به بازسازي خانه هایشان  بهتر شد و حاال که آنها مي خواهند 
بپردازند، دولت مخالفت مي کند. دلیل دولت هند براي مخالفت با 
درخواست مردمي که زماني خودشان مخالف نوسازي بودند این 
است که دولتمردان این کشور نمي خواهند آمار گردشگراني که 

به اوتارپرادش سفر مي کنند کاهش پیدا کند.  

راز مرگ مومیایي
 2600ساله مصري  

  
 DNAآزمایش انجام  و  کالبدشکافي 
اسرار  2600ساله  مصري  مومیایي  یک 
فاش  او  مرگ  علت  درباره  را  یي  تازه 
مصري  زني  اسرارآمیز  مرگ  راز  کرد. 
نمایش  به  انگلیس  در  او  مومیایي  که 
گذاشته شده بود با بررسي هاي گروهي 
انگلیس  بیرمنگام  دانشگاه  محققان  از 
شد.  آشکار   DNA آزمایش  انجام  با  و 
نمونه بافت هاي گرفته شده از این جسد 
2600ساله این زن از عالئم بیماري سل 
که در آن زمان در مصر شیوع یافته بود، 

پرده برداشت. مومیایي»ایرتیوشو« یا »بانوي خانه« نخستین بار 
در سال 1825 زیر تیغ کالبدشکافان قرار گرفت و آن زماني بود 
زمان  آن  هاي  بررسي  بود.  داغ  انگلیس  در  ها  مومیایي  تب  که 
حاکي از آن بود که ایرتیوشو هنگام مرگ 50 سال داشته و چند 
فرزند به دنیا آورده بود، اما محققان در آن زمان علت مرگ این 
را سرطان تشخیص  میالد  از  قبل  به سال 600  متعلق  مومیایي 

داده بودند.  

مشکالت حضور زنان امریکایي 
در زیردریایي ها  

 
 نیروي دریایي امریکا به زودي در مورد حضور زنان در 
زیردریایي ها تصمیم گیري خواهد کرد. به نقل از روزنامه 
در  زنان  حضور  امریکا  قوانین  بر  بنا  تودي،  اي  اس  یو 
زیردریایي ها ممنوع است و از مجموع 336 هزار نفر نیروي 
حاضر در نیروي دریایي امریکا، فقط 15 درصد از زنان 
در آن حضور دارند. این روزنامه افزود؛ به دلیل محدودیت 
جاي خواب براي سرنشینان زیردریایي ها، استخدام بانوان 
در این بخش ممنوع شده و بنا به پیشنهادهاي ارائه شده، 

شاید بتوان تغییراتي در قوانین دست و پاگیر داد.  
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سخت و آسان کتاب خواندن  
 

گیسو فغفوري؛

 تا حاال از خودتان سوال کرده اید چطوري کتاب انتخاب مي کنید؟ وقتي قدم به کتابفروشي مي 
گذارید چه دلیلي براي انتخاب کتاب دارید؟ اول مي روید سراغ کتاب هاي جدید یا قدیمي؟ مي روید 
سراغ پرفروش ها یا تازه ها؟ چقدر به خاطر شهرت نویسنده کتابي را مي خرید؟ چقدر به خاطر اینکه 
کسي کتاب را به شما معرفي کرده است کتاب را انتخاب مي کنید؟ چقدر به خاطر اینکه درباره کتاب 
خوانده اید یا شنیده اید کتاب را مي خرید؟ مدت ها است که لیست پرفروش هاي هر کتابفروشي بر 
سردر آنها قرار گرفته است. یک لیست راهنما. همان لیستي که بیشتر کتابفروش ها شما را با آن 
راهنمایي مي کنند. البته گاهي اوقات هم براساس عالقه تان به شما مي گویند چه کتابي بخرید. از این 

مقدمه بگذریم. با آنچه در این چهار ماه گذشت کتاب خواندن کار سختي شده است. اوایل حوصله 
نداشتیم. زمان که گذشته بود از ماجرا دور افتاده بودیم. خواستیم براساس دانسته هاي دیگران از 
روزنامه ها تا گزارش کتاب ها و وبالگ ها انتخاب کنیم. افتادیم وسط یک جو و حاال که کتاب ها را 
خواندیم احساس غبن مي کنیم. نه من بلکه چند نفر دیگر. به سراغ شهرت رفتیم تو ذوقمان خورد 
مثل کتاب »چهار چهارشنبه و یک کاله گیس«. سه بار کتاب چاپ شده است. داستان کوتاه است. 
نام یک ویراستار شناخته شده بر آن قرار دارد. کلي مصاحبه است درباره آن. نویسنده قبل تر هم 
در روزنامه یي همچون شرق داستان مي نوشته است. اما وقتي کتاب را تمام مي کنم هیچي یادم 
نمي ماند. هیچ حس خوبي نداشتم. احساس نکردم با آدم هاي جدید آشنا شدم. احساس نکردم یک 
حس جدید یا نگاه جدید یا یک لحظه جدید به زندگي ام اضافه شده است. با کمال شرمندگي مصاحبه 
هاي نویسنده خیلي جذاب تر از داستان هایش بود و دوستي در توصیف آن گفت؛ »داستان هاي 
دم دستي« و ماندم از این همه جوگیر شدن خودم و دیگران. درست همان احساسي را که بعد از 
خواندن »کافه پیانو« داشتم. نمي فهمم این جو چگونه پیش مي آید که یک کتاب ناگهان به چاپ سوم، 
چهاردهم و پانزدهم مي رسد. حاال کافه پیانو و ماجراهاي بعدش باعث شد نگاه دیگري به قضیه 
داشته باشم. شاید همان حسي که سبب شد این کتاب پس آورده شود، همان حس هم سبب مي 
شود کتاب دیگر پرفروش شود و مدام به چاپ هاي بعدي برسد و شاید همان نکته خانم نویسنده 
بیانگر موضوع باشد؛ »شهرتم به فروش کتاب کمک کرد. من مانند یک نویسنده معمولي کتابم را به 
ناشران ارائه دادم.« اما این سریال دارد به لحظه هاي خوبش هم مي رسد. تجربه خواندن »این مردم 
نازنین« خیلي بهتر بود. کوتاه، مختصر و مفید. ناگهان وارد یک دنیاي جدید مي شویم. دنیایي که 
شناخت کمي درباره اش داریم. دنیایي که با یک غافلگیري تمام مي شود و شما یک حس و یک نکته 
را در آخر هر خاطره با خود به همراه مي برید. پس یک جور حس خوب پیش مي آید. »احتمااًل گم 
شده ام« یک رمان دیگر است که آن هم به سرعت به چاپ سوم رسیده است. گفت وگو با نویسنده 
و برگزاري جلسه نقد و بررسي در این سو و آن سوي تهران. خب این بار اشتباه نشده است. مهم 
نیست که چطور یک دختر از قعر زاهدان به خیابان هاي باالي شهر تهران مي رسد. مهم نیست که او 
یا گندم واقعي هستند یا خیالي و توهمي. مهم نیست که کدام شان مي ترسند یا نمي ترسند. مهم این 
بود که وقتي کتاب را مي خوانید احساس مي کردید نویسنده با شما روراست است و احساساتش 
را به صورت واقعي با خواننده در میان گذاشته است، چه احساسش درباره همسرش چه درباره 
فرزندش. اما کتاب خواندن سخت شده است چون تعداد کتاب هاي نخوانده روز به روز بیشتر مي 
شود. تقصیر ما نیست که بعضي کتاب ها را وقتي باز مي کنیم هیچي از آن سر در نمي آوریم. 
وقتي کتاب را باز مي کنیم دنبال اتفاق جدید و احساسات جدید مي گردیم اما همه اش توصیف است. 
توصیف هاي مثاًل مدرن. لحظه هاي کشدار. اینقدر تعداد کتاب هاي این طوري زیاد شده است که 
باید شانس داشته باشید که گیر این کتاب ها نیفتید. اما اگر به ناشر و ویراستار و به لیست پرفروش 

ها اعتماد کردید و دیدید که از کتاب سر در نمي آورید جا نخورید. شما تنها فرد نیستید.
 

ابراز تاسف از انتشار وسیع فالنامه ها
در روز بزرگداشت حافظ، 4 گوشه ایران شاهد برگزاری مراسم، یادبود ها و نشست های تخصصی 
زیادی بود که نشان از اهمیت لسان الغیب در فرهنگ و ادبیات ایران زمین دارد.ویژگی  مهم تعدادی از 
این نشست ها این بود که در آنها به جای حرف های تکراری وکلی، دغدغه ها و مسائل مهمی در ارتباط 

با جایگاه امروز حافظ در جامعه ایران عنوان و مطرح شد. 
یکی از این مراسم، نشست علمی یاد روز حافظ بود که در آن دکتر کاووس حسنلی محقق و پژوهشگر 
گفت: در سال  به حافظ  منتشرشده مربوط  کتاب های  عناوین و شمارگان  کاهش  از  نگرانی  ابراز  با 
گذشته 55هزار عنوان کتاب منتشر شده که از آن میان 10هزار و 405 عنوان مربوط به ادبیات بوده و 

تنها 164 عنوان آن پیوند با حافظ شیرازی داشته است. 
مدیرعلمی - پژوهشی مرکز حافظ شناسی همچنین با ابراز تأسف از انتشار وسیع فالنامه ها گفت: در 
سال 87 فالنامه ها با شمارگان 234هزار نسخه بیش ترین سهم انتشار کتاب های مرتبط به حافظ را 
داشته اند و تازه این در حالی است که برخی از این فالنامه ها در طول سال 5 بار و با تیراژ 6 یا 7 هزار 

نسخه تجدید چاپ شده است. 
به گفته حسنلی، در سال 80، یک میلیون و 628 هزار و 500 کتاب در پیوند با حافظ منتشر شده؛ اما 
در سال گذشته 650هزار نسخه منتشر شده که کاهش یک میلیونی چاپ کتاب های مرتبط با حافظ را 

شاهد هستیم. 
در حاشیه این نشست علمی از فعالیت های فرهنگی و حافظ  پژوهی بهاءالدین خرمشاهی تجلیل و از 

سوی مرکز حافظ شناسی، نشان درجه یک علمی به او اهدا شد. 
از سوی دیگر در مراسم شبی با حافظ که از سوی دفتر شعر جوان برگزار شد، یکی از سخنرانان از 

این که هیچ دانشگاهی در ایران به افتخار این شاعر بزرگ نامگذاری نشده است، انتقاد کرد. 
میرشکاک  یوسفعلی  و  عبدالملکیان  محمدرضا  خرمشاهی،  بهاء الدین  موحد،  ضیاء  برنامه،  این  در 

سخنرانی کردند و تعدادی از شاعران به شعرخوانی پرداختند. 
محمدرضا عبدالملکیان در این مراسم گفت: از دغدغه ها و نگرانی های اهل فرهنگ و شعر، کم توجهی هایی 
است که در چند دهه  اخیر نسبت به مشاهیر ادبی و فرهنگی ما صورت پذیرفته است. در کشورهای 
هم جوار مثل ترکیه و تاجیکستان، چهره هایی از جمله نظامی گنجوی و رودکی بر تارک فرهنگ آنها 

می درخشد و جای تأسف است که ما یک دانشگاه به اسم حافظ نداریم. 
وی با اشاره به این که حتی یک تندیس از حافظ، سعدی و موالنا در کشور دیده نمی شود وآن وقت در 
قونیه همه چیز رنگ موالنا دارد، افزود: حاال که دولت دهم هم عنوان کرده، اولویت فعالیت هایش فرهنگی 

است، انتظار می رود که به صورت جدی در پی تحقق این معنا باشیم.

دولت آبادی همراه با 
کلنل درآلمان آمد

به نقل از بی بی سی فارسی محمود دولت آبادی 
نویسنده  نامی ایرانی که برای شرکت در نمایشگاه 

آمده  آلمان  به  فرانکفورت  در  کتاب  بین المللی 
است، روز دوشنبه برای دوستداران ادبیات ایران 

در شهر وایمار داستان خواند.
دولت آبادی برای دوستداران خود بخش هایی از 
رمان کلنل را قرائت کرد. این رمان روایت زندگی 
در  آن  داستان  و  است،  ایران  ارتش  از  افسری 
این رمان  انقالب می گذرد.  دوران حول و حوش 
حوادث  در  عمیق  تأملی  و  مرور  حال  عین  در 
تاریخ سده ی اخیر ایران و تالش مردم این کشور 

در راه جامعه ای مدرن و پیشرفته است. 
سالهای  در  را  کلنل"  "زوال  رمان  دولت آبادی 
1362 تا 1364 به نگارش در آورده و سپس در 

سال های بعد بارها در آن بازنگری کرده است.
اثر محمود دولت آبادی است،  این کتاب نخستین 
که پیش از نشر فارسی، توسط ناشری سویسی 
و به زبان آلمانی منتشر شده است. رمان کلنل را 
به  برلین  مقیم  ایرانی  نویسنده ی  نیرومند،  بهمن 

آلمانی روانی ترجمه کرده است.

زبان  به  کلنل  رمان  نشر  با  دولت آبادی  آقای 
آلمانی موافقت کرد، اما همچنان امیدوار است که 

این کتاب به زودی در ایران منتشر شود.

که  داد  توضیح  بی سی  بی  به  دولت آبادی  آقای 
رمان "کلنل" یک سال پیش به همراه کتاب دیگری 
به نام "طریق بسمل شدن" توسط "نشر چشمه" 
و  فرهنگ  "وزارت  به  نشر  مجوز  دریافت  برای 
فرستاده شد، اما تا کنون مجوز  ارشاد اسالمی" 

انتشار دریافت نکرده است. 

در شهر گوته

روز  را  اکتبر   12 روز  آلمان  فرهنگ  وزارت 
است.  نامیده  ایرانی  شاعر  حافظ  بزرگداشت 
هرسال در این روز در شهر وایمار در کنار "بنای 

یادبود حافظ و گوته" مراسمی برگزار می شود. 
وایمار در شرق آلمان، شهر ادب کالسیک آلمان 
و زیستگاه یوهان ولفگانگ فون گوته، بزرگترین 
شاعر زبان آلمانی است. گوته به شاعران ایرانی، 
به ویژه به خواجه حافظ شیرازی ارادتی فراوان 
 – غربی  "دیوان  خود  معروف  اثر  در  و  داشت، 

شرقی" یاد این شاعر را بزرگ داشته است.

نمایشگاه  در  شرکت  برای  دولت آبادی  محمود 
کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده است و در 
اکتبر   18 تا   14 از  که  کتاب  نمایشگاه  روزهای 
خواهد  داستان خوانی  جلسۀ  می شود،  برگزار 

داشت.
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جایزه گلشیري دوساالنه شد
دارند  سر  در  را  گلشیري  جایزه  تندیس  بردن  خیال  که  هایي  نویس  رمان 
باید یک سال دیگر انتظار بکشند. سال گذشته جایزه گلشیري بعد از معرفي 
نامزدهاي مختلف خود یکباره اعالم کرد از اهداي جایزه صرف نظر کرده است. 
انتقادهاي  با  این تصمیم را هیات داوران جایزه سال گذشته اتخاذ کردند که 
بسیاري همراه بود. هرچند برگزار کنندگان جایزه هم توضیحي داشتند که در 
آمده  بیانیه  این  در  است.  تکرار شده  دیگري  نحو  به  امسال جایزه هم  بیانیه 
هستیم،  آن  شاهد  است  سالي  چند  که  روندي  ادامه  در  گذشته  »سال  است؛ 
کم و کیف آثار داستاني ایراني به دلیل خیل آثار مانده در ممیزي و نیز افت 
ارزش هاي ادبي برخي از آثار مجوزیافته به دلیل »حک و اصالحات« و حذف 
و تغییرات بي امان و نیز خودداري برخي از نویسندگان از ارائه آثار خود به 
ارشاد به جایي رسید که داوران مان از انتخاب کتاب برتر از میان نامزدها سر 
باز زدند؛ در مراسم دو دوره پیشتر از آن نیز دست اندرکاران جایزه و بنیاد 
گلشیري نگراني خود را از بابت زیانباري این روند براي ادبیات معاصر اعالم 
کرده بودند.« اما جایزه گلشیري از امسال به شکل دوساالنه برگزار مي شود. 
هیات مدیره بنیاد تصمیم گرفت تا پیش از پایان سال در حوزه مجموعه داستان 
و مجموعه داستان اول برترین آثار منتشرشده در سال 87 را اعالم کند و از 
سال آینده این جایزه را به صورت دوساالنه برگزار کند، به این صورت که در 
سال 89 برترین رمان هاي منتشرشده در سال هاي 87 و 88 و در سال 90 
برترین مجموعه داستان هاي منتشرشده در سال هاي 88 و 89 را معرفي کند 
و به همین ترتیب، تا زماني که شرایط شکلي طبیعي تر به خود بگیرد و تعداد 
آثاري که بدون خدشه دار شدن مجوز نشر مي گیرند به اندازه یي باشد که 
بتوان جایزه را چون هشت دوره پیشین به صورت ساالنه و در هر دو حوزه 
رمان و مجموعه داستان برگزار کرد و رقابت در حد معقول امکانپذیر باشد. 
در این دوره بنیاد به جاي نظرخواهي وسیع در مرحله اول براي تعیین نامزدها، 
به دلیل ناخوانده ماندن بسیاري از کتاب هاي این دوره، روندي که در دو سال 
گذشته سیري فزاینده داشته است، کتاب ها را در حد امکان تهیه کرده و به 10 
ارزیاب داده است تا به کتاب ها امتیاز دهند و با جمع آوري امتیازها نامزدهاي 
مجموعه داستان هاي منتشر شده در سال 87 معین شوند و سپس کار داوري 

نهایي آغاز شود. 
امکاناتش محدود  بنیاد را که  امر  این  از ناشران و نویسندگاني که مایلند در 
اند درخواست  بنیاد نرسانده  به  را  تاکنون کتاب هایشان  یاري دهند و  است 
مي کنیم پنج نسخه از مجموعه داستان هاي منتشر شده در سال 87 خود را 
به انتشارات نیلوفر در خیابان انقالب، خیابان دانشگاه برسانند تا کتابي از قلم 
نیفتد. همچنین بنیاد به زودي بررسي رمان هاي منتشرشده در سال هاي 87 
و 88 را آغاز کرده و از ارسال این آثار براي بنیاد نیز استقبال مي کند. از همه 
ممنونیم که با ارسال آثار منتشرشده خود طي سال ما را یاري مي دهند تا 
این جایزه به کار خود در این شرایط دشوار ادامه دهد. سال گذشته دو جایزه 
مهرگان و گلشیري برگزار نشدند. امسال هم تاکنون امکان برگزاري مراسم 
پایاني جایزه روزي روزگاري فراهم نیامده است هرچند دبیرخانه این جایزه 
هم  مهرگان  جایزه  دهد.  مي  خبر  آبان  اول  روز  در  آن  برگزاري  احتمال  از 
هنوز تصمیم نهایي خود را اعالم نکرده است. اما جایزه منتقدان و نویسندگان 
مطبوعات که برنامه هاي ویژه یي براي این دوره دارد کار داوري خود را آغاز 

کرده است.

سهیل سمی »چشم گربه«ی مارگارت 
آتوود را ترجمه کرد

سهیل سمی که به تازگی »چشم گربه«ی مارگارت آتوود را ترجمه کرده، از 
مجوز نگرفتن چهار کتابش خبر داد. »چشم گربه« بازتاب کودکی و نوجوانی 
ولی  است؛  همراه  نوستالژی   با  مترجم،  گفته ی  به  که  است  جنجالی  نقاشی 
سمی  نمی شود.  دیده  سیاست  از  اثری  آن  در  اتوود،  آثار  دیگر  برخالف 
به  و  رسانده  پایان  به  را  کانادایی  نویسنده ی  این  گربه«ی  »چشم  ترجمه ی 
انتشارات مروارید سپرده است. از معروف ترین رمان های آتوود به »آدمکش 
کو ر« در سال 2000 )برنده ی جایزه ی ادبی بوکر(، کتاب »Alias Grace« در 
سال 1996 )برنده ی جایزه ی گیلر( و »داستان ندیمه« در سال 1985 )برنده ی 
کتاب شعر  او همچنین چندیدن  کرد.  اشاره  می توان  گاورنر جنرال(  جایزه ی 
تا کنون  این نویسنده ی 69ساله ی کانادایی  و مجموعه ی داستان کوتاه دارد. 
پرنس  آمریکا،  کالرک  سی  آرتور  کانادا،  گیلر  چون:  معتبری  جوایز  برنده ی 
آستوریاس اسپانیا، بوکر انگلستان و گاورنر جنرال کانادا شده است. از سوی 
دیگر، سمی گفت، چهار اثرش غیرقابل چاپ اعالم شده اند. به گفته ی او، »رؤیای 
آمریکایی« نورمن میلر، »مدار رأس السرطان« و »مدار رأس الجدی« هنری میلر 
او همگی غیرقابل چاپ  با ترجمه ی  باد« کارلوس روئیس سافون  و »سایه ی 
اعالم شده اند. »رؤیای آمریکایی« نورمن میلر که رمانی مربوط به اواسط قرن 
بیستم است و در آن، شاخصه های طنز سیاه آن دوران دیده می شود، رمانی 
است که زندگی مرفه آمریکایی را به سخره می گیرد و می خواهد دروغ زندگی 
آمریکایی را برمال کند. »مدار رأس السرطان« و »مدار رأس الجدی« هنری میلر 
نیز بر مبنای تجربیات خود میلر در پاریس نوشته شده اند و زندگی فقیرانه و 
یأس آور قهرمان کتاب را در محله ی سن ژرمن و در میان گروه عجیب و غریب 

و بیگانه ای که از سرتاسر دنیا جمع شده اند، شرح می دهند. 
کیومرث  و  نوذری  نازنین  ترجمه های  با  پیش تر  که  سافون  باد«  »سایه ی 
پارسای در ایران منتشر شده، ترجمه ی دیگری از سمی است که گفت، غیرقابل 

چاپ اعالم شده است.

 

کوتاه از ادبیات 
نوبل ادبي 

براي روایتگر 
سرکوب و تبعید 

مژده دقیقي

هفته یي که گذشت براي داستان نویسان زن هفته خوبي بود. 

بعد از آنکه هیالري منتل سه شنبه ششم اکتبر جایزه من بوکر 
2009 را براي رمان تاریخي »تاالر گرگ« گرفت، آکادمي نوبل 
روز پنجشنبه هشتم اکتبر جایزه ادبي امسال خود را به هرتا 
مولر داستان نویس رومانیایي-آلماني داد. در طول 108 سالي 
که از عمر جایزه ادبي نوبل مي گذرد، هرتا مولر دوازدهمین 
در  آورد.  مي  دست  به  را  جایزه  این  که  است  زني  نویسنده 
سال هاي اخیر الفریده یلینًک اتریشي )2004( و دوریس لسینًگ 
انگلیسي )2007( نوبل ادبي را از آن خود کرده اند. امسال نوبل 
که  مولر  هرتا  از  غیر  داشت؛  زن  برنده  بار چهار  اولین  براي 
نوبل ادبي را به دست آورد، الیزابت بلکبرن و کرول گریدر در 
رشته پزشکي و آدا یونات در رشته شیمي نوبل گرفتند. خانم 
مولر جایزه 10 میلیون کروني خود را دهم دسامبر در مراسم 

اهداي جایزه نوبل در استکهلم دریافت خواهد کرد.

توجه  دلیل  به  نوبل  ادبي  جایزه  داوران  هیات  از  است  چندي 
بیش از حد به نویسندگان اروپایي انتقاد مي شود و به نظر مي 
رسد اهداي این جایزه به هرتا مولر بار دیگر به این بحث دامن 
نوبل  برنده  آلمانًي  نویسنده  دهمین  همچنین  مولر  هرتا  بزند. 
است و نامش در کنار نویسندگاني چون هاینریش بïل و گونتر 

گراس قرار مي گیرد.

سالي  چند  که  آورده  دست  به  را  جایزه  این  حالي  در  مولر 
است نام فیلیپ راث و اي ال دکتروف امریکایي براي دریافت 
ژاپني  مشهور  نویس  داستان  امسال  است.  مطرح  جایزه  این 
هاروکي موراکامي هم بخت زیادي براي به دست آوردن نوبل 
ادبي داشت. از طرفي جایزه نوبل همزمان با بیستمین سالگرد 
فروپاشي کمونیسم در اروپا به این نویسنده مخالف دیکتاتوري 
چائوشسکو تعلق مي گیرد و این امر شائبه سیاسي بودن جایزه 

نوبل را تقویت مي کند.

هرتا مولر به دلیل توصیف هاي انتقادي خود از زندگي در پس 
پرده آهنین از سوي حکومت روماني مورد آزار و اذیت قرار 
کند.  منتشر  روماني  در  را  آثارش  توانست  نمي  و  بود  گرفته 
به عقیده ناشر آثار مولر در آلمان، »کمیته نوبل با اهداي این 
جایزه به هرتا مولر، که در یک اقلیت آلماني زبان در روماني 
بزرگ شده، از نویسنده یي تجلیل کرده که اجازه نمي دهد وجه 
آنگال  فراموش شود«.  زیر سلطه کمونیسم  زندگي  غیرانساني 
نیز کار مولر را تحسین کرده و گفته  آلمان  مرکل صدراعظم 
است؛ »امروز 20 سال پس از فروریختن دیوار برلین، قدرداني 
از ادبیاتي با این کیفیت باال درباره این تجربه زیستي پیام فوق 
العاده یي است. طبیعتًا ما بسیار خوشحالیم که هرتا مولر در 

آلمان خانه یي یافته است.«

هرتا مولر در آلمان نویسنده پرآوازه یي است و جوایز ادبي 
معتبري مانند جایزه کالیست و جایزه فرانتس کافکا را به دست 
آورده، ولي در میان کتابخوانان انگلیسي زبان چندان شناخته 
شده نیست. با این حال رمان معروفش »سرزمین گوجه فرنگي 
ادبي  جایزه   1998 در  و  شده  ترجمه  انگلیسي  به  سبز«  هاي 
رمان  این  است.  کرده  او  نصیب  را  دابلین  ایمپًک  المللي  بین 
به فارسي ترجمه شده و هرتا  قلم غالمحسین میرزاصالح  به 
مولر برخالف اکثر برندگان نوبل ادبي، براي خوانندگان ایراني 
ناشناخته نیست. این رمان نویس، شاعر و مقاله نویس 56ساله 
در آثارش پیوسته به سرکوب، دیکتاتوري و تبعید در زندگي 
انداز هستي  نوبل »چشم  داوران  گفته  به  و  بازمي گردد  خود 
باختگان« را نشان مي دهد. خودش مي گوید؛ »زندگي زیر سلطه 
حکومت دیکتاتوري در روماني کوبنده ترین تجربه زندگي ام 
بوده. و صرف زندگي در آلمان با صدها کیلومتر فاصله، تجربه 
گذشته ام را پاک نمي کند. وقتي روماني را ترک کردم گذشته 
ام را همراه آوردم، و فراموش نمي کنم دیکتاتوري ها در آلمان 
هنوز موضوع مطرحي هستند.« پتر انگلوند دبیر آکادمي سوئد 
دقت بسیار هرتا مولر را در کاربرد کلمات ستوده و گفته است؛ 
»او از یک سو نویسنده یي بي نظیر با زباني فوق العاده است، 
و از سوي دیگر توانایي آن را دارد که حس زندگي در حکومتي 
دیکتاتوري را به خواننده القا کند. همچنین مي تواند نشان بدهد 

اقلیت بودن و تبعیدي بودن در کشوري دیگر چگونه است.«

در  نیتسکیدورف  زبان  آلماني  شهر  در   1953 در  مولر  هرتا 
روماني به دنیا آمد. پدر و مادرش از اقلیت آلماني زبان روماني 
اتحاد  به  آلماني  هاي  رومانیایي  از  بسیاري   1945 در  بودند. 
شوروي تبعید شدند. مادر هرتا مولر نیز پنج سال را در یک 
اردوگاه کار اجباري در اوکرایًن امروز گذراند. مولر سال ها 
بعد در رمان »هرچه دارم همراه مي برم« تبعید رومانیایي هاي 

آلماني در اتحاد شوروي را توصیف مي کند. 

و  آلماني  ادبیات  رشته  در  تحصیل  دوران  در  مولر  هرتا 
رومانیایي با گروهي از نویسندگان جوان آلماني زبان آشنا شد 
که مخالف دیکتاتوري چائوشسکو و طرفدار آزادي بیان بودند. 
بعد از پایان تحصیل، سه سال به عنوان مترجم در یک کارخانه 
ماشین سازي کار کرد و پس از آنکه حاضر نشد براي پلیس 
مخفي روماني خبرچیني کند، اخراج شد. اولین کتابش مجموعه 
داستاني بود که در 1982 بعد از سانسور در روماني منتشر 
شد. دو سال بعد نسخه سانسورنشده این مجموعه را در آلمان 
و همزمان کتاب »تانگوي ظالمانه« را در روماني چاپ کرد. در 
هر دو این کتاب ها، مولر زندگي در یک دهکده کوچک آلماني 
زبان و فساد، تعصب و سرکوب را در این محیط توصیف مي 
انتقاد  به شدت  ها  کتاب  این  از  روماني  دولتي  مطبوعات  کند. 
کردند ولي در خارج از روماني با استقبال خوبي روبه رو شدند 

و مطبوعات آلمان برخورد بسیار مثبتي با آنها داشتند. 

مخفي  پلیس  و  روماني  دیکتاتور  از  علني  انتقاد  دلیل  به  مولر 
هولناکش از انتشار آثارش در کشور خود منع شد و در 1987 
از روماني  نویسنده  واگنًر  ریچارد  همراه همسرش  به  ناگزیر 
مهاجرت کرد و در حال حاضر ساکن برلین است. او حدود 20 
کتاب تالیف کرده است که در آنها با جزییات واضح تصویري 
به دست مي  از زندگي روزمره در یک دیکتاتوري بي تحرک 
از  تنها چند کتابش-  آلماني است و  به  آثار مولر  دهد. بیشتر 
»سفر  سبز«،  هاي  فرنگي  گوجه  »سرزمین  »گذرنامه«،  جمله 
بر یک پا« و »قرار مالقات«- به انگلیسي، فرانسه و اسپانیایي 
ترجمه شده اند. آخرین رمان او »نفس هاي بریده« امسال نامزد 

جایزه کتاب  آلمان است.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

 چنین بنظر میرسید که فیدلر و کنترول بکمک یکدیگر این نقشه را طرح کرده 
و لیماس فقط مامور اجرای آن بود. آیا واقعا جواب مسئله را کشف کرده 
بود ؟آیا فیدلر همان شخصی بود که کنترول میخواست بهر ترتیبی که شد 
نجاتش دهد ؟ لیماس به این موضوع اهمیتی نمیداد و عادت کرده بود که 
دراین قبیل موارد حس کنجکاوی خود را برنیانگیزد با وجود این دعا میکرد 
که حدسش درست باشد. زیرا فقط در این صورت بود که میتوانست امیدی 

داشته باشد که روزی به وطن خود بازگردد. 
فردا صبح لیماس هنوز از تختخواب بیرون نیامده بود که فیدلر نامه ها را 
برای امضاء نزد او آورد. یکی از نامه ها برروی کاغذ آبی رنگی که مارک 
وبرروی  شده  نوشته  داشت  را  اسپیزسوئیس  دریاچه  سیلرآلپنبلیک  هتل 
چنین  را  نامه  اولین  لیماس  میشد.  دیده  گشتاد  هتل  پاالس  مارک  دیگری 
خواند: آقای رئیس بانک رویال اسکاندنیاوی کپنهاک .آقای عزیز چون چند 
هفته است که بعلت مسافرتهای ضروری انگلستان را ترک کرده ام نمیدانم 
که نامه ای در آنجا برایم رسیده یا خیر روز 3 مارس نامه ای بشما نوشته 
و تقاضا کرده بودم که صورتحساب آقای هارلسدوزوف را برایم بفرستید 
تاکنون جواب نامه را دریافت نکرده ام . بدین وسیله از شما خواهش میکنم 
که صورتحساب آن شخص را به آدرس ذیل برایم بفرستید ضمنا خاطر 
نشان میسازم که از روز 21 آوریل بمدت دو هفته در آن محل اقامت خواهم 
پاریس  کولوهب  3 خیابان  منزل خانم دوسانگلو شماره   : آدرس   . داشت 
دوازدهم فرانسه با احترامات فائقه لیماس پس از خواندن نامه روبه فیدلر 
کرد و پرسید : نامه 3 مارس یعنی چه! ما تا بحال برای آنها نامه ای ننوشته 
ایم ! حق با شماست گمان نمیکنم که کسی برای آنها نامه ای فرستاده باشد 
. مسئولین بانک از نامه فعلی شما ناراحت خواهند شد و اگر احیانا کنترول 
نامه ای برایتان فرستاده باشد. آنها فکر خواهند کرد که حتما نامه روز 3 
مارس این سوء تفاهم را را برطرف میکرده و چون گمان خواهند کرد که آن 
نامه مفقود شده لذا حتما جوابی برایتان خواهند فرستاد. نامه دوم شبیه نامه 
اول بود و فقط نامها تغییر کرده بود آدرس همان آدرس پاریس بود . لیماس 
قلم خود نویس خود را از جیب بیرون آوردو پس از اینکه چند مرتبه امضای 
رابرت لنگ را تمرین نمود اولین نامه را امضاء کرده سپس مدتی به تمرین 
کردن امضاء پرداخت و نامه دوم را هم امضا ء کرد . فیدلر با لحن تحسین 
افراد  ؟  کرد  باید  چه  حاال   : پرسید  لیماس  استعدادی  عجب  گفت:  آمیزی 
مااین نامه ها را فردا صبح در سوئیس به صندوق پست خواهند انداخت. 
نماینده ما درپاریس بمحض دریافت جوابی مرا در جریان خواهد گذاشت 
. باید یکهفته صبرکنیم . تا آنوقت چه خواهیم کرد ؟ درهر صورت نزد ما 
خواهید ماند من میدانم که از این موضوع خوشتان نمیاید ولی کاردیگری 
از دستم برنمیاید و از شما معذرت میخواهم من فکر کردم که میتوانیم در 
تپه های اطراف گردش کنیم و باین ترتیب وقت خود را بگذرانیم . در این 
مدت از شما میخواهم که همه چیز را برایم تعریف کنید ، حتی چیزهائی را 
که در نظرتان کامال بی اهمیت است . منظورم همان سوزن و سنجاق است ! 
راستی باید بگویم که ما برای اشخاصی که مدتی نزدمان میمانند تسهیالتی 
قائل میشویم اوه.. آیا منظور مرا درک میکنید ! منظورتان زن است ؟ بله از 
لطف شما متشکرم ولی هنوز مانند شما احتیاج به دالل محبت پیدا نکرده ام 
! ولی شما یک رفیقه در انگلستان داشتید . همان دختری که در کتابخانه کار 
میکرد اینطور نیست ؟ لیماس مشتهای خود را گره کرد و با لحنی عصبانی 
جواب داد : میخواهم این موضوع برای همیشه روشن شود . اگر یکدفعه 
، دهان خود را می بندم و دیگر کلمه  این دختر حرف بزنید  دیگر درباره 
ای بزبان نمیاورم . آیا خوب فهمیدید ؟ بله فیدلر این موضوع را به موندت 
استامبرگر و کثافتهای دیگر اطالع دهید . اینکار را خواهم کرد . البته اگر دیر 
نشده باشد. عصر آنروز فیدلر و لیماس برای گردش از خانه خارج شدند. 
هواابری و گرم بود. فیدلر بالحن بی تفاوتی گفت : من فقط یکبار انگلستان 
رفته ام . قبل از جنگ بود و با والدینم به کانادا میرفتیم . سرراه دوروز در 
انگلستان ماندیم . در آن موقع کامال بچه بودم . لیماس سرخود را تکان داد. 
فیدلر افزود: البته باید بگویم که نزدیک بود یکبار دیگر هم به آنجا بروم . 
این جریان مربوط به چند سال قبل است . در آخرین لحظه موندت بجای 
آیا  . راستی  لندن رفت  به  آلمان شرقی  باهئیت صنعتی  انتخاب شد و  من 
میدانید که موندت مدتی در لندن بوده است ؟ بله از این موضوع اطالع دارم 
. من همیشه از خود میپرسیدم که این چه نوع کاریست ؟ این کارها همیشه 
یکسان است . انسان را بعنوان عضو هیئتی به محل میفرستند تا بتواند با 
محافل مختلف درتماس باشد البته سازمان ما اجازه هیچگونه فعالیتی را به 

این قبیل افراد نمیدهد. 
ادامه دارد

داستان )30(
نگاهي به چند معماي ناگشوده جهان 

 رازهاي زیبا 

جاودانه اند 
فیزیکدان  و  ژورنالیست  نویسنده،  یک 
پدیده  به معرفي 13  کتاب خود  در  امریکایي 
درک  توانایي  تنها  نه  که  است  پرداخته  یي 
بلکه  کشند  مي  چالش  به  را  دانشمندان 
تصویر ما از دنیا را نیز با بحران مواجه مي 
کنند. به گزارش مهر »مایکل بروکس« مولف، 
ژورنالیست و گوینده است. وي که در رشته 
عنوان  به  دارد  دکترا  مدرک  کوانتوم  فیزیک 
نیز  »نیوساینتیست«  نامه  هفته  مشاور 
برانگیزترین  چالش  از  یکي  کند.  مي  فعالیت 
کتاب هاي این نویسنده و محقق، »13 چیز که 
 13 کتاب  این  در  دارد.  نام  دهند«  نمي  معني 
به  دانشمندان  راز مهم زندگي بشر که هنوز 
در  اند که  اند، معرفي شده  آن نرسیده  درک 

ادامه مي خوانید.

-1 اثر پالسیبو؛ نتایج تحقیقات دانشمندان نشان مي دهد اگر به 
بیماراني که درد مي کشند اول مرفین و بعد یک محلول نمکي 
نمکي ساده  محلول  این  تجویز شود،  بدون خواص ضددرد 
اثر »پالسیبو« خواهد داشت. اما اگر به محلول نمکي داروي 
اثرات مرفین را از بین مي برد،  »نالوکسن« افزوده شود که 
ممکن  این مساله چگونه  اما  کرد.  نخواهد  اثر  نیز  »پالسیبو« 
است؟ اعتقاد بر این است که »پالسیبو« )داروي بي اثر( هیچ 
بیوشیمیایي،  پاسخ واقعي  اما یک  ندارد،  نقش خودعملکردي 
اثر ایجاد شود.  هورموني و ایمني بدن موجب مي شود این 

هرچند هنوز عملکرد دقیق این پاسخ مشخص نیست.

-2 افق هاي کیهاني؛ جهان 14 میلیارد سال سن دارد و قطر آن 
برابر با 28 میلیارد سال نوري است. هیچ چیز نمي تواند سریع 
پرتوي  هیچ  و  کند  حرکت  الکترومغناطیسي  پرتوهاي  از  تر 
ایجاد  براي  را  جهان  تمام  از عرض  عبور  براي  کافي  زمان 
چگونه  بنابراین  ندارد.  کنیم،  مي  مشاهده  که  گرمایي  تعادل 
مي توان توضیح داد از هر سوي جهان یک پرتو کیهاني سه 
درجه یي به طرف ما در حرکت است؟ فرض مي شود همگني 
موجب مي شود این پرتوها به سرعت و در مرحله کمي پس 
از »انفجار بزرگ« گسترده شوند. اما این توضیحي است که 

خود نیازمند توضیحات بیشتر است.

انرژي هاي کیهاني ذراتي هستند که با  انرژي؛  -3 پرتوهاي 
با فوتون هاي  پرتوها  این  کنند.  باال سفر مي  سرعت بسیار 
رود.  مي  بین  از  انرژي  و  کنند  مي  تصادم  فضا  در  حاضر 
»اینشتین« محاسبه کرد هیچ پرتو کیهاني خارج از کهکشاني 
الکتروولت   19 توان  به  از 10+5  بیشتر  انرژي  با  تواند  نمي 
حرکت کند. اما از 10 سال قبل نشان داده شد پرتوهاي کیهاني 
است؟  ممکن  چگونه  اما  هستند.  زیادي  بسیار  انرژي  داراي 
فرضیه ها بیان مي کنند تمام فضا به یک شکل واحد نیست 
ذرات  آنها  در  که  دارند  وجود  یي  ویژه  مسیرهاي  بنابراین 
انرژي کمتري را از دست مي دهند. این فرضیه، شناخت ما را 

از کیهان مختل مي کند.

-4 همیوپاتي در بلفست؛ پزشکي همیوپاتي معتقد است داروها 
مي توانند توانایي عملکرد خود را حفظ کنند حتي اگر بي نهایت 
وجود  فرضیه  این  مورد  در  آزمایشي  هیچ  اما  رقیق شوند. 
نداشت تا اینکه محققان دانشگاه کوئین در بلفست نشان دادند 
هیستامین )داروي ضدآلرژي طبیعي( حتي اگر تا حدي رقیق 
شود که در محلول تنها یک مولکول هیستامین وجود داشته 
باشد و در واقع تنها خاصیت آب باقي مانده باشد، باز هم این 

دارو خواص خود را حفظ مي کند. این یک راز زیبا بود.

-5 ماده تاریک؛ ماده مرئي به اندازه کافي نیروي گرانش الزم 

براي تمام کهکشان ها و اجرام آسماني درون آنها را تولید 
مي کند. این در حالي است که »ماده تاریک« که جرم گمشده 
جهان است نیز تنها با نیروي گرانش حفظ مي شود. اما این 
نیروي گرانش اضافي چگونه ایجاد مي شود. فرضیه ها در 
این مورد مي گویند در دورترین فاصله هاي کیهاني، قانون 
گرانش با آن چیزي که ما از این قانون مي شناسیم، متفاوت 

است. بنابراین فیزیک نیازمند یک بازنویسي است.

روي  »وایکینگ«  کاوشگر   1976 سال  در  مریخي؛  متان   6-
مریخ موادي را با کربن 14 نشانه گذاري کرد. این مواد گاز 
کشف  این  موازات  به  که  تحقیقاتي  کردند.  مي  منتشر  متان 
انجام شد حضور میکروارگانیسم ها را تایید کرد. اکنون تازه 
ترین تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا یک ریتم شبانه روزي را در 
سطح سیاره سرخ نشان مي دهد که در این ریتم فعالیت هاي 
بیوشیمیایي دیده مي شود. ریتم هاي شبانه روزي مي توانند 

به معني آغاز زندگي باشند.

-7 تترا-نوترون ها؛ »اصل طرد پائولي« یک اصل در مکانیک 
کوانتوم است. این اصل بسیار مهم بیان مي کند در یک سیستم 
کوانتومي، دو یا چند فرمیون همسان )مثاًل دو الکترون( نمي 
این  باشند.  داشته  یکساني  کوانتومي  حالت  زمان  هم  توانند 
بیان  در 1925  اتریشي  فیزیکدان  پائولي«  »ولفگانگ  را  اصل 
کرد. براساس اصل طرد »پائولي«، دو نوترون در یک سیستم 
یکسان با خاصیت همسان نمي توانند یک خاصیت کوانتومي 
داشته باشند. اما آزمایشي که در فرانسه انجام شد، توانست 
چهار نوترون را در این موقعیت ممنوعه شناسایي کند. به این 

ترتیب دانشمندان در مورد این اصل دچار سردرگمي شدند.

و   »10 »پایونیر  کاوشگرهاي  سریع؛  بسیار  پایونیر   8-
»پایونیر 11« در دهه 70 به سوي خارج از منظومه شمسي 
پرتاب شدند و بالفاصله به طرز اسرارآمیزي شتاب گرفتند. 
به طوري که این شتاب آنها را به ارتفاع بیش از 400 هزار 
کیلومتري هدایت کرد. شاید این کاوشگرها تحت تاثیر »انرژي 
چیزي  مورد  این  در  کسي  هنوز  بودند.  گرفته  قرار  تاریک« 

نمي داند.

-9 انرژي تاریک؛ اعتقاد بر این است که گسترش جهان تحت 
که  است  درحالي  این  شود.  مي  متوقف  گرانش  نیروي  اثر 
کشفیات جدید نشان مي دهد این گسترش با نیروي گرانش 
شتاب مي گیرد. اما چه انرژي موجب این شتاب مي شود؟ این 
عامل محرک، انرژي تاریک نام دارد. تاکنون اطالعات دقیقي 
از ماهیت واقعي آن به دست نیامده است به همین دلیل از آن 

به عنوان انرژي »ایکس« نیز یاد مي شود.

-10 دهمین سیاره؛ دهمین سیاره یکي از چندین سیارک از 
پیدا مي  بار  یک  یا »سدنا« که هر چند وقت  »کوائورار«  نوع 
شود، نیست بلکه یک سیاره بزرگ مثل زمین است که باالتر از 
پلوتون قرار دارد. در حدود سال 2015 یک کاوشگر ناسا به 
این منطقه خواهد رسید و شاید بتواند این سیاره را شناسایي 

کند.

یک   1977 آگوست   15 »Wow«؛  رادیویي  سیگنال   11-
رادیوستاره شناس از اهایو پس از آنکه یک سیگنال 37 ثانیه 
زد  فریاد  بود  مگاهرتز  آن 1420  بسامد  که  کرد  ثبت  را  یي 
نمي  استفاده  زمیني  هاي  فرستنده  براي  بسامد  این   .Wow
طیف  در  آیند  مي  فضا  از  که  هایي  سیگنال  همچنین  شود. 
وسیع تري هستند. در حقیقت این بسامد رادیویي چیزي شبیه 
به یک پیام فرازمیني بود که تا پیش از آن هرگز دریافت نکرده 

بودیم.

-12 ثابت ها و غیرثابت ها؛ در سال 1997 در استرالیا نور یک 
تب اختر در فاصله 12 میلیارد سال نوري از زمین بررسي 
شد. نتیجه این بررسي ها نشان مي داد در مدت سفر این نور، 
این  بود.  شده  ایجاد  آن  نهایي«  ساختار  »ثابت  در  تغییراتي 
درحالي است که ثابت ها هرگز نباید تغییر کنند. اگر قرار باشد 
ثابت ها در زمان و در فضا تغییر کنند نمي توان هیچ چیزي 

از جهان را درک کرد.

کردند  اعالم  دانشمند  دو   1989 در سال  گداخت سرد؛   13-
موجود  انرژي  که  را  فرآیندي  محیط  دماي  در  اند  توانسته 
این آزمایش  کنند.  بازسازي  را مي سازد،  قلب خورشید  در 
اگر  دارند.  ادامه  همچنان  ها  بررسي  اما  نشد  پذیرفته  هرگز 
نتایج این بررسي ها مثبت باشد، بسیاري از مشکالت انرژي 

حل خواهد شد. 



شروع ترم پائیزی مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائیزی خود را از روز شنبه 5 

سپتامبر 2009 در محل جدید خود آغاز می کند.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا   
. A Level و   GCSE

 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

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:

 76 ،73 ، 243، 279 ،  253 ، 259 ، 279 ،149

تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(  
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اظالعات بیشتر با شماره تلفن 02077000477  با کانون ایرانیان لندن و یا با مدیر 
مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 تماس بگیرید.
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ایرانیان لندن

آموزش زبان انگلیسی و حساب
 Edexcel  و یا 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 مدرک 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

  2304 8741 020  تماس بگیرید.
Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

آسان کردن 
قوانین پناهندگی 

انگلیس برای 
ایرانی ها و 

زیمبابوه ای ها
 این 40 هزار نفر کسانی هستند که در خواست پناهندگی آنها از 
سوی دادگاه رد شده است و هر آن در خطر اخراج از بریتانیا و 

بازگشت به کشورهای متبوعشان هستند .

خود  مهاجرتی  قوانین  در  تغییراتی  دارد  نظر  در  بریتانیا  ،دولت 
سوی  از  کشور  این  به  پناهندگی  اخذ  زمانی  دوره  تا  کند  ایجاد 
شهروندان کشورهایی خاص از جمله ایران و زیمبابوه راحت تر 

شود .

اخیرا اداره مرزبانی بریتانیا با هشدار به دولت بریتانیا گفته است 
که “ دیپورت “ پناهندگان غیر قانونی از کشورهایی چون زیمبابوه 
که در آنجا حقوق بشر به شدت نقض می شود خطراتی جدی را 
برای پناهندگان متقاضی مهاجرت به بریتانیا به وجود می آورد .

براین اساس ، سیاست جدید وزارت مهاجرت بریتانیا با توجه به 
این هشدار احتماال تغییر خواهد کرد و از این پس پرونده متقاضیان 
پناهندگی که بیشتر آنها از کشور زیمبابوه هستند مورد بازنگری 

قرار می گیرد .

پیش بینی می شود در صورت تصویب این پیشنهاد بیش از 40 

هزار متقاضی پناهندگی به بریتانیا از کشورهایی چون زیمبابوه ، 
ایران ، سومالی ، الجزایر و چین از این قانون بهره مند شوند .

این 40 هزار نفر کسانی هستند که در خواست پناهندگی آنها از 
سوی دادگاه رد شده است و هر آن در خطر اخراج از بریتانیا و 

بازگشت به کشورهای متبوعشان هستند .

این موضوع  به  با اشاره  “ فیل ووالس “ وزیر مهاجرت بریتانیا 
گفته است که دلیل پیشنهاد این قانون جدید مسایل حقوق بشر و 
خطراتی است که شهروندان این کشورها ممکن است در صورت 

بازگشت به کشور متبوعشان با آن مواجه شوند .

بر اساس قانون جدید مهاجراتی بریتانیا “ دوره برزخ اخذ پناهندگی 
“ از 10 تا 12 سال به 4 تا 6 سال کاهش می یابد . به عبارت دیگر 
این پس می  از  دارند  بریتانیا  از  پناهندگی  کسانی که درخواست 
توانند در صورت اقامت 4 تا 6 سال در بریتانیا این پناهندگی را 
تا  این مدت زمانی 10  دریافت دارند در حالی که در قانون قبلی 

12 سال بود .

با این حال وزیر مهاجرت بریتانیا گفته است رویکرد تساهل آمیز 
دولت بریتانیا در این زمینه به معنای “ عفو “ عمومی پرونده های 
متقاضیان مهاجرت به بریتانیا نیست و پرونده هایی که مشکالت 
و نواقص خاصی دارند و دولت بریتانیا نمی تواند به آنها پناهندگی 

بدهد همچنان مثل گذشته خواهند ماند .

با این حال وزیر کشور دولت سایه بریتانیا با انتقاد از رویه جدید 
وزارت مهاجرت این کشور گفته است که این اقدام دولت کارگری 
فرستادن یک پیام منفی و نادرست به سراسر جهان است . وی 
استانداردهای دو گانه متهم  اعمال  به  را  همچنین دولت کارگری 

کرده است .

محافظه کاران بریتانیایی نگاهی منفی تری نسبت به مقوله مهاجرت 
دارند و معتقد به سخت تر کردن قوانین مهاجرتی و جلوگیری از 

ورود غیر قانونی مهاجران به این کشور هستند .

اخیرا  که  ای  پرونده   600 از  است  گفته  بریتانیا  کارگری  دولت 
قانون جدید مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است  در چارچوب 
و  اند  بریتانیا شده  در  اقامت  دریافت مجوز  به  نفر موفق   5 تنها 
اعمال قانون جدید مهاجرت تنها برای خلوت کردن حجم پرونده 
های مورد رسیدگی در وزارت مهاجرت و نیز جلوگیری از تراکم 
متقاضیان  تر  سریع  تکلیف  تعیین  و  پناهندگی  اخذ  های  پرونده 

مهاجرت و اخذ پناهندگی از بریتانیا است .
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سودابه در نمایش دایرو فو
مدتی بود که بازیگر توانای تئاتر و سینمای ما در انگلستان سودابه فرخ نیا را بر روی صحنه 
بر  دیگر  بار  سودابه  باشد  سربرآورده  خاکستر  زیر  از  که  ققنوسی  چونان  اما   . دیدیم  نمی 
بیماری اش پیروز شد و به صحنه تئاتر بازگشت.. یکشنبه گذشته همراه با شماری قابل توجه از 

هنردوستان ایرانی شاهد بازی روان ، جذاب و صدای گیرای او بر صحنه تئاتر امید در نمایش 
زن تنها اثر داریو فو بودیم که بیننده رادر عین سرگرم کردن  به تفکر جدی وا داشت.

 
ممکن است برای شماری از ایرانیان سنتی تر فاش گویی های جنسی نمایش ودریدن  پرده های 
اخالقی ، توسط پرسوناژ نمایش کمی زیاده از حد به نظر رسد اما داریو فو نمایش نویس نامدار 
ایتالیایی با این فاش گویی ها و پرده دری ها گویی می خواهد توجه ما را به واقعیت های خشک 

و  خشن در پس ظاهر آراسته جامعه معاصرمردساالر جلب کند 
داریو فو می خواهد تبدیل زن به شئیی ای برای تمتع جنسی ، استفاده رایگان از نیروی کار زن 
در خانه و تولید و پرورش فرزندان) و یا نیروی کار آینده(  و از خود بیگانگی زن در جامعه 
معاصر مردم ساالر را به تصویر کشد.. سودابه فرخ نیا نیز با بازی درخشان و تاثیر گذار خود 
این نکته های  کلیدی نمایشنامه  را بخوبی به نمایش در می آورد. بازی سودا به  بخصوصدر 
پیوند های  به  برای رسیدن  بیگانگی و تالش  از خود  با  مقابله  برای  انسان  تکاپوی  جایی که  

راستین انسانی نشان می دهد بسیاردرخشان است.. 
از  بیش  را در  بینندگان  توجه  از موقعیت های کمیک  ایجاد تسلسلی  با  در عین حال سودابه  
یکساعتی که نمایش در جریان است را بخوبی روی صحنه  نگه می دارد و آنها را سرگرم می 

کند.
.اما در مجموع اشاره ای هم به کمبود های جزئی نمایش داشته باشیم. بنظرم تبدیل این پرسوناژ 
به اقدس خانم ایرانی جا نمی افتد و در جریان نمایش   این موضوع گم می شود و توجه الزم 
بدان منی شود. .به عبارت دیگر نمایش ایرانیزه نمی شود.  از دیگر کمبود ها به محدودیات فنی 
خود سالن تئاتر  مانند کمبود امکانات منجمله امکان  کم و زیاد کردن شدت نور صحنه است  که 

عامل مهمی در نمایش به شمار می رود.
این کمبودهای فنی و نا اطمینانی از کارکرد دقیق دستگاه های فنی فشار مضاعفی بر بازیگر و 
کارگردان ایرانی  وارد می کند که خود هم اکنون هم فشارهای متعددی را در جامعه ایرانی ما 

در غربت تحمل می کند.
اما با وجود این کمبود های فنی نمی توان از فعال شدن این ستالن در غرب لندن خوشحال نبود 

 .
باید از مسئولین سازمان  امید و بویژه شخص جواد شمس که خود به عنوان یم تئاتری صمیمانه 
در جهت تکمیل این کمبود ها و در اختیار گذاشتن این صحنه در وهله اول به هنرمندان ایرانی ، 
با تسهیالت مناسب تالش دارد  سپاسگزار بود . باید از پشتیبانی های سوسن فرخ نیا در زمینه 
انتشار خبر این کار همت زیاد کرده است هم تشکر کرد در پایان این برنامه شنبه و یکشنبه این 
هفته نیز نمایش اجرا خواهد شد و کسانی که علالقمند به تئاتر هستند بهترین فرصت برای   دیدن 

آنرا در سالن مسکن امید واقع در منطقه ایلینگ را دارند. 
 

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

کافیست یکبار امتحان کنید 

قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

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

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

بستنی سنتی ایرانی و فالوده تازه فقط در تواضع



تابستان آمدو بستنی 
نونی به بازار آمد!

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

ایرانی در دسترس هموطنان عزیز می باشد
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پزشکی

ترک سیگار با کمک پیامک  
 براساس مطالعه یي جدید ارسال پیامک مي تواند به سیگاري ها 
در ترک سیگار کمک کند. بازبیني آزمایش هایي که در نیوزیلند، 
برنامه هاي  انجام گرفته است نشان مي دهد  انگلستان و نروژ 
ترک سیگاري که با ارسال پیامک هاي پندآمیز همراه است، مي 
این  در  کند.  برابر  دو  را  ترک سیگار  براي  میزان شانس  تواند 
آزمایش ها حدود 2 هزار و 600 سیگاري شرکت داشتند که در 
آن از پیامک ها براي تشویق، نصیحت و پشتیباني آنها استفاده 
مي  نیکوتین  از  استفاده  فکر  به  به شدت  افراد  این  اگر  مي شد 
براي  را  الزم  هاي  توصیه  برنامه  به  پیامکي  ارسال  با  افتادند 
از  کشیدن  سیگار  کردند.  مي  دریافت  خود  خواسته  این  کنترل 
نظر پزشکان یکي از عاداتي است که ترک کردن آن بسیار مشکل 
بار ترک  اند چندین  انجام آن شده  به  افرادي که موفق  بوده و 
سیگار ناموفق را تجربه کرده اند به همین دلیل توانایي در اختیار 
گذاشتن توصیه هاي متفاوت و متنوع براي پشتیباني از فرد در 
اهمیت دارد. دو آزمایش که برنامه هاي ترک  حال ترک بسیار 
کمک  با  دادند  نشان  کردند  مي  اجرا  پیامک  همراه  به  را  سیگار 
این برنامه شانس افراد براي ترک سیگار طي 6 هفته دو برابر 
شده است.دو آزمایش دیگر که در آن استفاده از وب سایت و 
نامه هاي الکترونیکي نیز افزوده شده بود نشان داد شانس افراد 
این برنامه ها براي ترک سیگار طي یک سال  شرکت کننده در 
Tet2Quit در  نام  با  که  دیگر  یي  برنامه  برابر خواهد شد.  دو 
با سرمایه دولتي در حال اجرا است، براي کاربران  نیوزیلند و 
خود که در این برنامه عضو مي شوند براي یک ماه روزانه دو 
تا سه پیامک ارسال مي کند. بررسي هاي اخیر عملکرد یک ساله 
این برنامه نشان داده است یک سوم کاربران این برنامه پس از 
آغاز براي چهار هفته سیگار را ترک کرده اند که این تعداد پس از 
22 هفته به 16 درصد کاهش پیدا کرد. براساس تخمین ها تنها 5 
درصد از افراد سیگاري قادرند بدون نیاز به کمک دیگران سیگار 

خود را ترک کنند.  

چاق ها بیشتر از 
الغرها عمر مي کنند 

در 40 سالگي بهتر است چاق باشید تا الغر، این نتیجه تحقیقي 
اضافه  که  افرادي  بعد،  به  از 40 سالگي  نشان مي دهد  که  است 
وزن دارند بیشتر از کساني که بسیار الغر هستند عمر مي کنند. 
این نتیجه دقیقا عکس تصور عمومي است اما محققان در ژاپن 
کشف کرده اند که عمر متوسط افراد با وزن بیشتر از حد طبیعي 
آنها  وزن  که  است  افرادي  از  بیشتر  سال  سالگي شش   40 در 
افراد الغر در  تحقیق  این  براساس  از وزن متوسط کمتر است. 
ریسک بیشتر ابتال به بیماري هاي قلبي – عروقي قرار دارند. این 
تحقیق طي 10 سال و در سطحي گسترده توسط محققان دانشگاه 
این تحقیق محققان میزان سالمت، وزن  انجام گرفت. در  توکیو 
و امید به زندگي 44 هزار فرد میان سن40 تا 79 سال را مورد 
بررسي قرار دادند. این افراد از هر دو جنس – تقریبا به صورت 

مساوي – و ساکن منطقه میاگي در شمال ژاپن بودند. 
در این تحقیق افراد براساس اندکس توده بدني )BMI( به چهار 
و  اضافه وزن  با  متوسط،  باوزن  زیروزن،  تقسیم شدند؛  گروه 
کامال چاق. سپس دانشمندان به تحقیق در مورد امید به زندگي 
 40 باالي  افراد  که  رسیدند  نتیجه  این  به  و  پرداختند  افراد  این 
سال با اضافه وزن متوسط عمر باقي مانده افراد 5/ 40 سال در 
مردان و 47 سال در زنان است. در حالي که این میزان در افراد 
زنان  در  با وزن متوسط 7/ 38 سال در مردان و 3/ 46 سال 
متوسط  عمر  الغر  یا  زیروزن  افراد  گروه  در  اینکه  جالب  بود. 
این در حالي  در مردان 8/ 33 سال و در زنان 41 سال است. 
این گونه تصور مي شود که طول عمر  تمام جهان  است که در 
افراد  از  بیشتر  چاق  افراد  نیز  و  وزن  اضافه  با  افراد  متوسط 
از  از حد نرمال و الغر است. ماساتوناگایي، یکي  با وزن کمتر 
از وزن  آنها  »افرادي که وزن  این تحقیق مي گوید:  پژوهشگران 
متوسط خیلي کمتر است و اصطالحا کامال الغر هستند در خطر 
بیشتر ابتال به بیماري هاي کاردیوواسکوالر و نیز احتمال بیشتر 
مبتال شدن به بیماري هاي عفوني ریه و سینه پهلو و نیز مشکالت 
ناشي از کمبودهاي تغذیه اي هستند و سیستم ایمني  آنها بیشتر 
آنها  متوسط  عمر  کاهش  باعث  مساله  این  و  شده  دچارمشکل 
با  سکته ها  و  دیابت  مثل  بیماري هایي  ارتباط  پیش تر  مي شود.« 

وزن بیش از حد معمول ثابت شده بود. 

قدرت چشایی 
انسان ها با افزایش 

سن پایین می آید
پیدا  انسان ها کاهش  افزایش سن، قدرت چشایی  با  به طور کلی 
می کند. تحقیقات نشان می دهد قدرت چشایی انسان تأثیر بسیار 
زیادی در شیوه زندگی و غذا خوردن دارد و بروز اختالل در این 
حس حتی می تواند منجر به بیماری ها و ناهنجاری های فیزیکی و 

روحی شود.
بسیار  تأثیر  چشایی  قوه  می دهد  نشان  دانشمندان  بررسی های 
قوه  انسان ها  اگر  دارد.  انسان ها  خوردن  غذا  شیوه  در  زیادی 
چشایی درستی نداشته باشند ممکن است به طور نادرست اقدام 
بیماری های  به  این عامل می تواند منجر  که  کنند  به خوردن غذا 
قلبی  سکته های  موارد  برخی  در  حتی  و  دیابت  مانند  گوناگون 

شود.
از حد و  بیش  به کم خوری، خوردن  این عارضه می تواند منجر 
مصرف بیش از اندازه نمک و شکر شود که هر کدام از این عوامل 
داشته  همراه  به  ناپذیری  جبران  عواقب  می تواند  مدت  دراز  در 

باشد.
اگر چه بسیاری از ما طعم غذا را با کمک قوه بویایی خود متوجه 
می شویم. برای این که به اهمیت قوه بویایی انسان ها در فهمیدن 
طعم و مزه غذاها پی ببرید کافی است یک بار در حالی که سرما 

خورده اید غذا خوردن را تجربه کرده باشید.

بویایی و چشایی در  بین حس  نزدیکی  بسیار  رابطه  در حقیقت 
مغز انسان ها وجود دارد به طوری که بسیاری از افرادی که قوه 
بویایی خوبی ندارند اغلب از طعم نامناسب غذا شکایت می کنند در 

حالی که مشکل اصلی طعم غذا یا قدرت چشایی آن ها نیست.
البته از دست دادن قدرت بویایی در سالمندان از قدرت چشایی 
شایع تر است و در صورتی که یک سالمند مزه غذاها را به درستی 
تشخیص نمی دهد در مرحله اول باید به قدرت بویایی او مشکوک 

شد.
اما نکته مهم این است که بروز مشکل در قدرت چشایی انسان ها 
در سنین باال معمواًل موقتی و قابل چشم پوشی است. در بسیاری 
داروهای  دلیل مصرف  به  غذاها  در درک طعم  موارد مشکل  از 

خاص، بیماری و آسیب دیدگی بروز پیدا می کند.
حتی در موارد زیادی این مشکل نشانه از بیماری های گوناگون 
انسان است.  بدن  یا بروز نقص در سیستم عصبی  دیابت  مانند 
افراد  از  بعضی  دارد.  گوناگونی  انواع  چشایی  قدرت  در  مشکل 
دائمًا در دهان خود مزه بدی را احساس می کنند که این عارضه 
قوه  نیز  افراد  از  بعضی  در  دارد.  نام  چشایی  نارسایی  نوعی 
چشایی ضعیف شده است به طوری که آن ها معمواًل مزه غذاها 

را آن طور که باید و شاید حس نمی کنند.
درصورتی که شما به یکی از انواع مشکالت چشایی دچار هستید، 
از  بسیاری  در  کنید.  مشورت  خود  پزشک  با  حتمًا  کنید  سعی 
به موقع  با درمان  بازگشت هستند و  قابل  این عارضه ها  موارد 

می توان از بدتر شدن آن ها پیشگیری کرد.
همچنین موارد زیادی وجود دارد که وجود مشکل در قوه چشایی 
این  در  باشد.  بدن  در  دیگر  بیماری های  عالئم  از  یکی  می تواند 
صورت شما با مراجعه به موقع به پزشک خیلی سریع تر می توانید 

به این عالئم پی برده و متوجه بیماری خود شوید.

LiveScience، 7 اکتبر

فهرست مهم ترین و پرمصرف ترین داروهاي جهان 
 

بازار 6/2 میلیارد 
دالري دارو 

 
غذا،  و  دارو  سازمان  جمله  از  جهاني  مختلف  مراکز  از  متخصصاني 
مورخ  همراه  به  امریکا  آزمایشگاهي  علوم  انجمن  و  گالسکو  دانشگاه 
ترین  پرمصرف  و  ترین  مهم  از  لیستي  گرینبرگ«  »استفان  پزشکي 

داروهاي جهان را ارائه کرده اند.

متخصصان  از   WebMD سایت  وب  درخواست  براساس  لیست  این 
به منظور تعیین برترین داروها در قالب یک لیست ارائه شد. داروهایي 
مانند »انسولین«، »پني سیلین«، واکسن »آبله«، »آسپیرین« و »مورفین« از 
جمله داروهایي هستند که شکي در پرمصرف بودن آنها در جهان وجود 
ندارد. در عین حال داروهایي مانند »اتر« اولین داروي بیهوشي جهان یا 
»سالوارسان« اولین داروي شیمي درماني جهان نیز جایگاه ویژه یي در 
لیست به خود اختصاص داده اند. در بخش هاي مختلف فهرست گرافیکي 
اسامي ارائه شده از پرمصرف ترین و مشهورترین داروهاي جهان نام 

این داروها به چشم مي خورد.

پرمصرف ترین و مشهورترین داروها

- »انسولین« داروي مخصوص درمان بیماري دیابت که در سال 1920 
در کانادا ابداع شد.

- »پني سیلین« اولین آنتي بیوتیک جهان که در سال 1928 در انگلستان 
ابداع شد و بدون حضور آن حدود 75 درصد از جمعیت کنوني جهان در 

اثر بیماري هاي عفوني از بین مي رفتند.

- »واکسن آبله« ابداع دانشمند انگلیسي در سال 1876 است که به عنوان 
اولین واکسن جهان نیز شناخته مي شود. این دارو باعث ریشه کن شدن 

بیماري آبله از جهان شد.

- »مورفین« که در سال 1804 در آلمان تولید شده است و به عنوان یکي 
از قدرتمندترین مسکن ها همچنان مورد استفاده قرار مي گیرد از دیگر 

داروهاي مهم جهان به شمار مي رود.

- »سالوارسن« نیز داروي دیگري است که در سال 1909 درآلمان و به 
منظور درمان بیماري سیفلیس ابداع شده است.

- »آسپیرین« تولیدشده در سال 1853 توسط دانشمندان آلماني نیز به 
عنوان اولین داروي جهان شناخته مي شود که براي درمان بیماري هاي 
ساده و دردهاي جزیي از گذشته تاکنون به صورت رایجي استفاده شده 

است. در حال حاضر ساالنه 40 هزار تن متریک )تن هزار کیلویي( در 
جهان مورد استفاده قرار مي گیرد.

که توسط  اختالالت رواني  داروي درمان  اولین  به عنوان  »تورازین«   -
فرانسوي ها در سال 1951 ابداع شده است، بزرگ ترین دستاورد درمان 

بیماري هاي رواني در جهان شناخته مي شود.

- »قرص هاي ضدبارداري« تولید شده در سال 1957 در ایاالت متحده 
و »اتر« اولین داروي بیهوشي جهان که در سال 1846 در امریکا تولید 
شده است نیز از دیگر داروهاي مشهور و پراستفاده در جهان به شمار 

مي روند.

پرفروش ترین داروهاي جهان

به گزارش مهر، بخش جالب توجه دیگر این لیست به لیستي از پرفروش 
ترین داروهاي جهان در سال 2006 تعلق دارد که توسط نشریه فوربس 
ارائه شده است. فوربس در این لیست اعالم کرده است در سال 2006 در 

حدود 602 میلیارد دالر دارو در سرتاسر جهان به فروش رفته است.

»لیپیتور«  داروي  به   2009 سال  در  لیست  این  داروي  ترین  پرفروش 
فروش  دالر  میلیارد   9/12 که  دارد  تعلق  کلسترول خون  کنترل  داروي 
داشته است. در ادامه این لیست داروي قلب »پالویکس« با 9/5 میلیارد 
دالر، داروي قلب »نکسیوم« با 7/5 میلیارد دالر، داروي مخصوص آسم 
میلیارد   3/5 با  »زوکر«  کلسترول  داروي  دالر،  میلیارد   3/5 با  »آدویر« 
دالر، داروي فشارخون »نوروسک« با 5 میلیارد دالر، داروهاي درمان 
میلیارد   4 و   7/4 با  ترتیب  به  »ریسفردال«  و  »زیفرکسا«  اسکیزوفرني 
دالر، داروي قلب »پریواسید« با 4 میلیارد دالر و داروي ضدافسردگي 
»افکسور« با 8/3 میلیارد دالر به پرفروش ترین داروهاي جهان در سال 
تاثیرگذارترین  اسامي  گرافیکي  فهرست  این  در  اند.  شده  تبدیل   2006
داروهاي جدید در دنیا نیز منتشر شده است که به داروهایي مخصوص 
اعضا، مسکن ها و دیگر  پیوند  دیابت، پوکي استخوان، گرفتگي عروق، 

عوارض فیزیکي اختصاص دارند. 
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سالمت

کامپیوتر

طراحی وب سایت

نگاهي به عملکرد معجزه آساي ویندوز ریکاوري 
 

نجات 
ویندوز با 

چند کلیک 
 

برنامه ویندوز یک برنامه قوي و همه گیر در اکثر سیستم هاي 
کامپیوتري به شمار مي آید.محبوبیت ویندوز نزد کاربران بسیار 
شایع است تا آنجا که تاکنون نسخه هاي متعددي از این سیستم 
کاربران  اوقات  گاهي  حال  این  با  اما  است  یافته  انتشار  عامل 

هنگام کار با ویندوز دچار مشکالتي مي شوند که حل آن نیاز به 
راهکارهاي مناسبي دارد.البته باید توجه داشت که در هر ویندوز 
یکسري مشکل سد راه کاربران مي شود، به عنوان نمونه شاید 
عده یي هنگام کار با ویندوز XP دچار مشکل حادي بشوند که 
با استفاده از راه حل هاي معمولي نتوان آن مشکل را حل کرد 
اما جاي نگراني نیست، چرا که Windows Recovery ابزاري 
قدرتمند است که شما را قادر مي سازد هنگامي که کامپیوتر نمي 
تواند فرآیند بوت به ویندوز را به درستي انجام دهد، به محتویات 
کامپیوتر خود به راحتي دسترسي داشته باشید و برخي اقدامات 
بازیابي را انجام دهید. کار با این برنامه درست مشابه آن است 
اندازي کنیم. بنابراین نیاز دارید  که کامپیوتر را با دیسکت راه 
تا حدي با فرامین آن سیستم عامل و کار با آن آشنا باشید تا 

بتوانید به درستي از Windows Recovery استفاده کنید. 
و  کلي  حالت  در  برنامه،  این  از  استفاده  که  است  واضح  کاماًل 
معمولي ضرورت ندارد و تنها هنگامي که سایر راه حل ها نتوانند 
مشکل شما را حل کنند، استفاده از آن توصیه مي شود. همان 
طور که گفته شد، استفاده از این نرم افزار تنها هنگامي پیشنهاد 
مي شود که کامپیوتر قادر به ورود به Windows XP نباشد 
وگرنه، اگر بتوانید وارد ویندوز شوید، مجموعه ابزارها و نرم 
نتوانند مشکالت  که  است  بعید  ویندوز  در  ارائه شده  افزارهاي 

شما را حل کنند. 
نیز  برنامه  این  از  نادرست  استفاده  که  است  ذکر  به  البته الزم 
مي تواند باعث بروز مشکالت بیشتري در ویندوز شود یعني با 
پاک کردن یا تغییر ماهیت فایل ها به صورت ناصحیح باعث مي 

شوید مشکالت بیشتر شوند.
 Windows از  بخواهید  آنکه  از  قبل  کنیم  مي  توصیه  هم  باز 
Recovery براي حل مشکالت تان استفاده کنید، مطمئن شوید 
 Safe و استفاده از Last know good settings با استفاده از
mode تالش تان را انجام داده اید و به سرانجام موفقي نرسیده 

اید.
براي استفاده از این برنامه به سي دي ویندوز XP و همچنین 
کلمه عبور administrator نیاز خواهید داشت که تمام اقدامات 
را باید توسط همین خط فرمان انجام دهید. براي اطالع از نحوه 
کار و فرامین موجود، مي توانید help را در خط فرمان تایپ 
این متن به  Enter را فشار دهید. راهنماي گام به گام  کنید و 
شما کمک خواهد کرد تا بتوانید آسیب وارد شده را تا حد امکان 
شناسایي و اصالح کنید و کامپیوتر بتواند به درستي بوت شود. 
به  دارید،  نیاز  بیشتر  اطالعاتي  به  فرآیند  این  انجام  براي  اگر 

سایت

 http://www.webtree.ca/windowsxp/repair-xp.html
مراجعه کنید. 

قدم به قدم در راه حل مشکل 
یک بازیابي سریع قبل از شروع هر کاري؛ از محتویات سیستم 

یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و Recovery را اجرا کنید.
به  را   XP ویندوز  در  بوت  فرآیند  تواند  نمي  کامپیوتر  اگر   1-
درستي انجام دهد، آن را reboot کنید. هنگامي که ویندوز براي 
اجرا شدن فراخوانده مي شود، باید یک لیست از چند آیتم را رو 
انتخاب  را   Last know good settings ببینید.  روي خود  به 

کنید. اگر این آیتم کاري را از پیش نبرد، راه حل دیگر آن است 
که در حالت safe mode وارد ویندوز شوید. 

-2 اگر Last know good settings یا safe mode نتوانستند 
کاري کنند، مجبورید کامپیوتر را مستقیمًا از روي سي دي بوت 
کنید، بنابراین در صفحه خوشامدگویي شما با چندین آیتم روبه 
رو خواهید شد که دربرگیرنده انواع نصب ویندوز، خواهند بود. 

باید کلید R را بزنید تا وارد Windows Recovery شوید.
-3 براي دسترسي به تنظیمات نصب ویندوز، در این مرحله شما 
باید کلمه عبور administrator را که در حین نصب به ویندوز 
داده شده است بدانید. اگر به درستي این مراحل را بگذرانید، در 

نهایت به یک خط فرمان Dos دسترسي خواهید داشت. 
-4 در این قسمت تعداد محدودي از دستورهاي سیستم عامل 
Dos فعالند و شما مي توانید با استفاده از آنها، مشکالت زیادي 
را مرتفع کنید. اگر boot sector دیسک سخت آسیب دیده است، 
تایپ  بازیابي کنید، یعني  Fixboot آن را  با دستور  مي توانید 
کنید Fixboot و سپس enter را فشاردهید و براي تایید، کلید 

Y را بزنید.
-5 کامپیوتر را reboot کنید. اگر Fixboot به درستي اجرا شده 
باشد، باید بتوانید به راحتي به ویندوز XP دسترسي پیدا کنید. 
اگر باز هم کاري صورت نگرفت، دوباره کامپیوتر را با سي دي 
بوت کنید و به Recovery باز گردید و سپس در خط فرمان، 
help را تایپ کنید و enter را فشار دهید تا تمام دستورهاي 

موجود را ببینید و از آنها استفاده کنید. 
-6 اگر نسخه پشتیبان مناسبي تهیه نکرده اید، مي توانید از هر 
کدام از این دستورها براي بازیابي اطالعات آسیب دیده استفاده 
کنید. اما ممکن است مشکالت شما به خاطر خطاهاي هارددیسک 
هم باشد که مي توانید با استفاده از فرمان chkdsk هارددیسک 
را اسکن کنید چرا که این کار به تصحیح فایل هاي سیستمي نیز 

کمک خواهد کرد. 

تصاویر سه بعدی در المپیک لندن 
با  و  به صورت سه بعدی  لندن   2012 المپیک  در  بازی ها ی ورزشی  از  تعدادی   

کیفیتی به مراتب باالتر ثبت و پخش مي شود. 

HDTVorg.co.uk، سرانجام بهانه ای برای ضبط و پخش سه بعدی  به گزارش 
در فرمت QuadHD پیدا شد. طبق گفته راجر موزی- مدیر پوشش خبری المپیک 
-2012 توسط BBC قرار است بازی هاي  المپیک آینده با دوربین هاي  سه بعدی 
ثبت شده و در ابعادی به مراتب بزرگ تر از سایز فول HD پخش شوند. این امر 
تصاویر  است  قرار  و  نیست   QHD تلویزیون هاي   از  بازار  پر شدن  معنای  به 
در  شده  نصب  بزرگ  و  عریض  نمایشگر هاي  روی  فقط  باال  کیفیت  سه بعدی 

استادیوم ورزشی به نمایش درآیند.

کنترلی برای تمام دنیا 
در بین تمام مخلوقات دیجیتالي، تنها یک موجود است که به نظر مي رسد مستقیما 
از کتاب هاي  هری پاتر سر برآورده باشد و آن چیزی جز دستگاه Wand ساخت 
Kymera نیست. این ابرچوب دستی در حقیقت یک ریموت کنترل جهانی است و 
مي تواند سینمای خانگی شما را با یک حرکت طلسم کند. ریموت کنترل هاي  جهانی 
به  را  آنها مي تواند هر دستگاهی  از  تولیدی  دستگاه هایی هستند که سیگنال هاي 
بوده و مغزی  از جنس پالستیک  کند. چوب دستی مذکور  از خود وادار  اطاعت 
از مدارات الکترونیکی دارد. طول آن 325 میلی متر و فاقد انعطاف است و هنگام 

عملکرد، جرقه هاي  نورانی تولید نمي کند.
اما جالب است بدانید که درست مثل یک چوب دستی واقعی یا الاقل واقعی در داستان 
هری پاتر به صاحب خود چیزهای زیادی یاد مي دهد. هنگامیکه کاربر نخستین بار 
آن را به دست مي گیرد دستگاه به حالت Practice رفته و آماده دریافت حرکت 
از سوی صاحب خود مي شود. در صورتیکه فرد آن را در جهت صحیح حرکت 
دهد، چوب دستی به نشانه تائید مي لرزد. این دستگاه توانایی تشخیص 13 حالت 
گوناگون حرکت دست را دارد و مي تواند طبق آن تا 13 پارامتر را کنترل کند. به 
صورت پیش فرض، چرخاندن آن در جهت یا خالف جهت عقربه هاي ساعت حجم 
صدا را کنترل مي کند و حرکت آن در جهات افقی و عمودی برای جلو و عقب بردن 
آهنگ یا تغییر کانال کاربرد دارد. شاید 13 عملکرد گوناگون نسبت به بسیاری از 
اما هیچ ریموت جهانی دیگری  نظر برسد  به  اندکی محدود  ریموت هاي مجهزتر 
وجود ندارد که در بسته بندی چرم اژدها به فروش برسد. نگران نباشید چون برای 
تهیه آن هیچ اژدهایی کشته نمي شود و البته چون اژدها وجود خارجی ندارد این 

امر تفاوت چندانی ایجاد نمي کند.

افزایش رونق تلویزیون هاي اینترنتي  
 

 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 2009 ممکن است 
کمتر از 500 هزار دستگاه باشد اما تا سال 2013 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 مشترک 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.  



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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خانه و خانواده

مردانی که با 
زنان باهوش 

ازدواج می کنند، 
شادترند

تحصیالت  میزان  شد  مشخص  جدید  تحقیقات  اساس  بر 
مؤثر  زندگی  کیفیت  روی  مردان  از  بیشتر  بسیار  زنان 

است. 

باهوش  زنان  با  که  مردانی  می دهد  نشان  جدید  تحقیقات 
دارند. در  بهتری  ازدواج می کنند عمر طوالنی تر و زندگی 
شد  انجام  نفر  میلیون   1.5 از  بیش  روی  که  تحقیق  این 
مشخص شد میزان تحصیالت زنان بسیار بیشتر از مردان 

روی کیفیت زندگی و داشتن عمر طوالنی تر مؤثر است.

تحصیالت  دارای  که  زنانی  معتقدند  بررسی  این  محققان 
باالتر هستند بیش از دیگر زنان از رژیم های غذایی سالم، 
بهداشتی مطلع هستند  نکات  درمان های پزشکی و رعایت 
و به همین دلیل می توانند کیفیت زندگی همسر و فرزندان 

خود را به طور قابل توجهی بهبود ببخشند.

زنان به طور سنتی بیش از مردان وظایف خانه و خانواده 
را به دوش می کشند و به همین دلیل میزان تحصیالت زنان 
بیشتر از مردان روی کیفیت زندگی مؤثر است. برای مثال 
در صورتی که زنان اطالعات کافی در مورد مواد غذایی 
و خواص آن داشته باشند می توانند رژیم غذایی سالم تری 
برای خانواده خود فراهم کنند و به این ترتیب به سالمت 

اعضای خانواده کمک کنند.

اطالعات  همچنین  دارند  باالتری  تحصیالت  که  زنانی 
که  دارند  بهداشتی  مسائل  و  داروها  مورد  در  کامل تری 
این موضوع می تواند کمک بسیار مؤثری به پیش گیری از 

بیماری ها در میان اعضای خانواده کند.

 1990 سال  در  که  مطالعه ای  از  استفاده  با  تحقیق  این 
سال   59 تا   30 بین  که  5/1 میلیون سوئدی  از  بیش  روی 
طول  به  سال   13 به  نزدیک  که  مطالعه  این  داشتند،  سن 
انجامیده بود علت های گوناگون مرگ را که شامل سرطان، 

بیماری های قلبی و سکته و مانند این  بود بررسی می کرد.

چاپ  به  عفونی  بیماری های  نشریات  در  که  تحقیقی  این 
رسیده است نشان می دهد در مورد زنان میزان تحصیالت 
و  مردان  زندگی  بهبود  روی  بیشتری  بسیار  تأثیر  باالتر 
افزایش طول عمر آنها دارد، این در حالی است که در مورد 
داشتن  برای  بیشتری  اهمیت  ماهانه  درآمد  میزان  مردان 

زندگی بهتر دارد.

تحقیقات نشان می دهد درآمد مناسب مردان می تواند میزان 
مرگ و میر را هم برای زن و هم برای خود مرد کاهش دهد 
هزینه  تأمین  مسئولیت  مردان  که  است  دلیل  بدان  این  که 

زندگی و مایحتاج خانواده را دارند.

دارای  زنان  با  که  مردانی  می دهد  نشان  بررسی ها  این 
مردانی  به  نسبت  می کنند  ازدواج  دبیرستانی  تحصیالت 
با  ازدواج می کنند  با زنان دارای تحصیالت دانشگاهی  که 

احتمال 25 درصد بیشتر دچار مرگ زودرس می شوند.

زنان تحصیل کرده سریع تر متوجه بیماری  در بین اعضای 
خانواده و همسر خود می شوند و نسبت به مسائل پزشکی 
توجه بیشتری نشان می دهند. تحصیالت زنان روی مرگ 
به طوری  دارد  باالتری  بسیار  تأثیر  هم  خودشان  میر  و 
دارای  زنان  نسبت  دانشگاهی  تحصیالت  دارای  زنان  که 
مرگ  خطر  در  بیشتر  درصد   53 مدرسه ای  تحصیالت 

زوهنگام هستند.

پروفسور الن ماریون دیویس از دانشکده بهداشت عمومی 
انگلستان در این باره گفت این تحقیقات نشان می دهد شیوه 
زندگی، طول عمر، سالمت و تحصیالت تا چه حد به یکدیگر 
بردن سطح  باال  با  دلیل می توان  همین  به  وابسته هستند. 
عمومی تحصیالت در یک جامعه طول عمر را افزایش داده 

و جامعه ای سالم تر داشته باشیم.

در تحقیقی که توسط دانشگاه ملی استرالیا به انجام رسیده 
این  آمد.  دست  به  زمینه  این  در  مشابهی  نتایج  نیز  بود 
رضایت  میزان  کلی  به طور  ازدواج  باشند  متوجه  محققان 
از زندگی را افزایش می دهد. میزان این افزایش در مردان 
به  ازدواج  از  بعد  مردان  که  به طوری  بیشتراست  بسیار 
میزان 135 درصد بیشتر نسبت به دوران مجردی شادتر 
هستند. اگر چه این آمار در مورد زنان کم تر است به طوری 

که میزان افزایش رضایت آنها نزدیک به 54 درصد بود.

در این تحقیقات همچنین مشخص شد به ازای هر سالی که 
به تحصیالت زنان اضافه می شود میزان رضایت و شادی 
مردان از زندگی مشترک نزدیک به 8 درصد افزایش پیدا 
زن  یک  با  که  مردی  گفت  می توان  ترتیب  این  به  می کند، 
لیسانسه ازدواج کند نسبت به مردی که با زنی با تحصیالت 

غیر دانشگاهی ازدواج کند 32 درصد شادتر است.

مورد  در  موضوع  این  می دهد  نشان  تحقیقات  این  اگرچه 
در  زیادی  تأثیر  مردان  تحصیالت  و  نیست  صادق  زنان 
این  در  مهم  فاکتور  بلکه  ندارد،  زندگی  از  زنان  رضایت 
زمینه سطح و منزلت اجتماعی، موفقیت و موقعیت شغلی و 

میزان درآمد است.

بی بی سی/ 5 اکتبر

شخصیت مردانه مردها 
روز به روز کمتر می شود

ترجمه: ابوالفضل کریمی

 مردان در حال از دست دادن نقش سنتی خود در خانواده و انجام کارهایی هستند که 
به صورت سنتی برعهده زنان است.

مانند  از آن دسته زنانی هستید که فکر می کنید نقش مردان در جامعه  آیا شما هم 
سابق نیست و آنها تغییر کرده اند. به طوری که بسیاری از تصمیم ها را به شما واگذار 
می کنند و حتی زمان بیشتری را نسبت به مردان نسل های قبل در آشپزخانه و در حال 

آشپزی و ظرف شستن سپری می کنند؟

دانشگاه  تحقیقات  زیرا  کنید.  سرزنش  را  خود  نیست  الزم  شما  است  گونه  این  اگر 
آکسفورد نشان می دهد امروزه زنان مردانی را ترجیح می دهند که در کارهای خانه به 
آنها کمک کند و از فرزندان نگهداری کند. در حقیقت زندگی امروز در حال تغییر شکل 

نقش مردان و زنان در زندگی است.

همین عامل سبب شده است مردان کمی از روحیات خود فاصله بگیرند و در حقیقت 
تبدیل به یک ترکیب مردانه-زنانه شوند.

امر  این  دالیل  از  یکی  شاید  گفت:  باره  این  در  خانواده  متخصص  یک  کی  فرانسین 
اشتغال زنان باشد. کار کردن زنان سبب شده است آنها به میزان زیادی از کارهای 
تقاضای  هر روز  دلیل  همین  به  و  بگیرند  فاصله  فرزندان خود  به  و رسیدگی  خانه 

بیشتری از همسر خود برای مشارکت در کارهای خانه کنند.

تغییر نقش و تعریف تا بدان جا پیش رفته است که در بسیاری از خانه ها امروزه این 
نقش  و  دارند  برعهده  را  مدیریت کالن خانواده  و  که تصمیم می گیرند  زنان هستند 

سنتی مردان رفته رفته در حال کمرنگ شدن است. 
همیشه در تمام دوران زندگی انسان نقش مردان تأمین مایحتاج زندگی خانواده بوده 
است اما امروزه ما با مردانی روبه رو هستیم که بعد از بازگشت از محل کار خود 
باید با همسرانشان در کارهای خانه مشارکت کنند و قسمتی از سهم کار منزل را نیز 

به عهده بگیرند.

اما بسیاری از کارشناسان خانواده معتقدند زن و شوهر باید به احساسات و روحیات 
احترام بگذارند. در صورتی که زنان به حس  تفاوت های یکدیگر  غریزی و هم چنین 
مردانگی و مدیریتی مردان توجه نشان ندهند آنها ممکن است به مرور زمان به حاشیه 
رانده شوند و از زندگی طبیعی خود فاصله بگیرند. به طور طبیعی زمانی که سؤاالتی 
مانند چه کسی در رابطه همسری قدرت بیشتری دارد، چه کسی باید تصمیم نهایی را 
بگیرد و چه کسی باید مدیریت خانه را بر عهده داشته باشد مطرح می شود باید پاسخ 
نهایی با مرد باشد در غیر این صورت نقش ها تغییر کرده است که این موضوع چندان 

با روحیات و خلق و خوی مردان سازگار نیست. 
بسیاری از دعواها و طالق هایی که امروزه روی می دهند برسر همین موضوع است. 
شاید بسیاری از مردان با کار کردن همسرانشان مشکلی نداشته باشند اما زمانی که 

می بینند تعریف ها و خلقیات آنها نادیده گرفته می شود سر ناسازگاری می گذارند.

کار کردن زنان باعث شده بسیاری از آنها نقش مدیریتی در خانه به عهده بگیرند که 
همین عامل سبب کم رنگ تر شدن وظایف مردان است. دیگر در جامعه امروز دیدن 
زنانی که در شغل های مدیریتی بزرگ مشغول به کار هستند و سرگرم چانه زدن با 
فروشندگان برای خرید خانه و ماشین هستند چندان عجیب به نظر نمی رسد. این شیوه 
زندگی در حال تبدیل کردن زنان به مردانی است و ناچار مردان باید برای پر کردن 

خأل به وجود آمده به کارهای خانه بپردازند و از فرزندان خود مراقبت کنند.

کاسلین پارکر نویسنده کتاب »مردان را نجات دهید« در این باره گفت: واقعیت این است 
که مردان امروزی با بحران هویت روبه رو شده اند و دلیل آن هم پیام های گیج کننده و 
متفاوتی است که از زنان و جامعه امروز دریافت می کنند. در این جامعه نقش مردان 

دست خوش تغییرات زیادی شده است و بسیاری از تعاریف دگرگون شده اند. 
امروزه بسیاری از معیارهای زنان برای ازدواج و شروع زندگی مشترک مانند گذشته 
نیست و زنان دیگر به مردان به عنوان یک چتر حمایتی نمی نگرند. شاید به همین دلیل 
از موضوعات  اختالف یکی  بنیان خانواده ها بسیار سست شده و طالق و  است که 

رایج دنیای ماست.

شدن،  قدردانی  دارند:  نیاز  نفس  به  اعتماد  کسب  برای  اساسی  کلید  سه  به  مردان 
تأیید شدن و تحسین شدن. در حالی که این سه کلید در مورد مردان شامل دریافت 
که  است. در صورتی  ارتباط  برقراری  و  واقع شدن  تمجید  و  تعریف  احترام، مورد 
این موضوعات توسط زنان و مردان به درستی رعایت شود بسیاری از مشکالت و 
درگیری های خانوادگی برطرف می شود. اما به نظر می رسد جامعه امروز ما همه این 

موارد را نادیده می گیرد.

دیلی تلگراف/ 6 آگوست/

هموطن گرامی: به یاد داشته باشید فقط از 
صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود 

استفاده نمائید.
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40روش لذت بردن از زندگی
 اگر کمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را کمی بهتر کنیم بسیاری از 
لذت ها نه وقت زیادی می خواهد و نه پول زیادی. پس منتظر تغییرات زیاد در یک روزی که 
معلوم نیست کی باشد نباشیم... در کوچک ترین اتفاقات عظیم ترین تجارب بشر نهفته است. 

باور کنید... 

-1 گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.
2 -سعی کنیم بیشتر بخندیم.
-3 تالش کنیم کمتر گله کنیم.

4 - با تلفن کردن به یک دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.
5 -گاهی هدیه هایی که گرفته ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

6 - بیشتردعا کنیم.
7 -در داخل آسانسور و راه پله و... باآدمها صحبت کنیم.

-8 هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.
-9 لذت عطسه کردن را حس کنیم.

-10 قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.
-11 زیر دوش آواز بخوانیم.

-12سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم .
-13 گاهی به دنیای باالی سرمان خیره شویم.

-14 با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.
برنامه ریزی  هفته  همین  آخر  در  نشده  انجام  و  مانده  ماه ها  که  کارهایی  انجام  برای   15-

کنیم!
-16 از تفکردرباره تناقضات لذت ببریم.

البته کار مشکلی  انجام دهیم.  برنامه  برنامه ریزی کنیم و آن را طبق  -17 برای کارهایمان 
است

-18 مجموعه ای از یک چیز )تمبر، برگ، سنگ، کتاب و...( برای خودمان جمع آوری کنیم.
-19 در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.

-20 گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم، البته اگر کنار ماهی ها باشد چه بهتر.
-21 گاهی از درخت باال برویم.

-22 احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوییم.
-23 گاهی کمی پابرهنه راه برویم!.

-24 بدون آن که مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی کنیم.
-25 وقتی کارمان را خوب انجام دادیم مثال امتحاناتمان تمام شد، برای خودمان یک بستنی 

بخریم و با لذت بخوریم.
-26 در جلوی آینه بایستیم وخودمان را تماشا کنیم.

-27 سعی کنیم فقط نشنویم، بلکه به طور فعال گوش کنیم.
-28 رنگ ها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم .

-29 وقتی از خواب بیدار می شویم، زنده بودن را حس کنیم.
-30 زیر باران راه برویم.

-31 کمتر حرف بزنیم و بیشترگوش کنیم ..
-32 قبل از آن که مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم .

-33 چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج و... را یاد بگیریم.
-34 اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب گوش کنیم.

-35 هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم.
-36 احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم.

-37 به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم.
-38 گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای خانواده لذت ببریم.

-39 تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم.
-40 از هر آنچه داریم استفاده کنیم ممکن است فردا دیر باشد.

آیا چاق ها کم تر دست به خودکشی می زنند؟
یکی از فواید چاقی آن  است که این افراد با احتمال کم تری به طور موفقیت آمیز دست به خودکشی می زنند.

چاقی مشکالت زیادی برای سالمتی انسان ها به همراه دارد، اما دانشمندان در آخرین تحقیقات خود متوجه 
شدند یکی از فواید چاقی آن  است که این افراد با احتمال کم تری به طور موفقیت آمیز دست به خودکشی 
می زنند. دکتر کنس موکامال از دانشگاه هاروارد برای بررسی این موضوع مطالعه ای را روی نرخ چاقی و 

خودکشی در تعدادی از ایالت های آمریکا در سال های 2004 و 2005 به انجام رساند.
نزدیک به یک چهارم افرادی که در این مطالعه شرکت داشتند در دسته  افراد چاق قرار می گرفتند. برای تعیین 
میزان چاقی افراد از شاخص جرمی بدن که به BMI معروف است و رابطه بین قد و وزن انسان ها را معین 

می کند، استفاده شد.
در این تحقیقات از هر 100 هزار نفر نزدیک به 12 نفر دست به خودکشی زده بودند. اما نکته جالب اینجا بود 
که در صورتی که افراد مورد تحقیق دارای اضافه وزن باشند میزان خودکشی ها در هر 100 هزار نفر به 9 

نفر کاهش پیدا می کرد.
یا  از اسلحه، دارزدن  با استفاده  احتمال کم تری می توانند  با  افراد چاق  نیز نشان می دهد  مطالعات آماری 

موادسمی به طور موفقیت آمیز دست به خودکشی بزنند.
درآمد  معمواًل  هستند  چاق  که  افرادی  شدند  متوجه  خود  تحقیقات  طی  دانشمندان  که  است  حالی  در  این 
میزان  هم  باز  وجود  این  با  اما  است،  پایین تر  جامعه  متوسط  از  آنها  تحصیالت  سطح  دارند،  پایین تری 

خودکشی های موفقیت آمیز در میان چاق ها نسبت به افراد دارای وزن طبیعی کم تر بود.
موکامال در این باره گفت: مطالعات بیش تری برای تعیین علت دقیق این موضوع نیاز است. شاید اضافه وزن 
از دارو را  باید دوز بیش تری  انسان ها در کاهش موفقیت خودکشی مؤثر باشد. برای مثال یک فرد چاق 
مصرف کند تا داروها به طور مؤثر در بدن او اثر کنند. شاید به همین دلیل باشد که معمواًل میزان موفقیت 

خودکشی در افرادی که با استفاده از دارو تصمیم به پایان دادن زندگی خود دارند، پایین است.
همچنین مرگ و میر به دلیل خفگی هم در میان این افراد بسیار کم اتفاق می افتد که دلیل عمده آن این است که 

این افراد به دلیل وزن باالی خود نمی توانند با روش حلق آویز کردن به زندگی خود پایان دهند.
البته شاید دلیل این موضوع به خصوصیات روحی و اخالقی افراد چاق بازمی گردد که باعث می شوند آنها 
نسبت به دیگران با احتمال کم تری به فکر خودکشی بیفتند. اما به هر حال این مطالعات به طور دقیق علت 
پایین بودن خودکشی در میان افراد چاق را بیان نمی کند و دانشمندان برای پی بردن به علت این موضوع 

تصمیم به انجام تحقیقات بیش تر در این زمینه دارند.
رویترز، 9 اکتبر

آرایشگرها به کمک سرطانی ها می آیند
 تعدادی از آرایشگرها آموزش هایی را می بینند تا به بیماران سرطانی کمک کنند با از دست دادن موی سر خود 

کنار بیایند.
تعدادی از آرایشگرها آموزش هایی را می بینند تا به بیماران سرطانی کمک کنند با از دست دادن موی سر خود 
کنار بیایند. این آرایشگرها حتی در رشد موهای جدید به بیماران سرطانی کمک می کنند. یک سازمان خیریه 
به نام My New Hair یا موی جدید من به تازگی از دولت انگلستان مجوز دریافت کرده است تا به بیماران 

سرطانی در مورد انتخاب کاله گیس و روش های اصالح مو مشاوره بدهد.
طبق برنامه این سازمان قرار است به پزشکان و پرستاران آموزش هایی داده شود تا به بیماران سرطانی کمک 

کنند با از دست دادن موی سر خود که یکی از عوارض شایع بیماری سرطان است راحت تر کنار بیایند.
از سال 2006 تاکنون این سازمان خیریه بیش از 180 آرایشگر را در زمینه ساخت کاله گیس های مناسب برای 

بیماران سرطان آموزش داده است.
در تحقیقی که در سال 2008 به چاپ رسید، محققان متوجه شدند از دست دادن مو برای بیماران سرطانی بسیار 
سخت و دشوار است و بسیاری از آنها از این که موهای خود را از دست می دهند بیش تر از دشواری های درمان 
خود نگران هستند. بسیاری از این بیماران ریزش مو را به عنوان یکی از بدترین عوارض داروها و درمان های 

ضد سرطان عنوان کرده بودند.
این عامل همچنین سبب می شود بسیاری از بیماران سرطانی خیلی دیرتر به زندگی عادی خود بازگردند و از 
اجتماع و جمع دوستان خود فاصله بگیرند. همین انزوای اجتماعی می تواند بیمار را از لحاظ روحی دچار مشکل 

کرده و در نهایت باعث کند شدن روند بهبودی بیماران سرطانی شود.
به همین دلیل وزارت بهداشت کشور انگلستان نزدیک به 86 هزار و 500 پوند برای این برنامه جدید بودجه 
بازیابند.  را  داده خود  از دست  کند هرچه سریع تر موهای  بیماران سرطانی کمک  به  تا  داده است  اختصاص 
در حین این برنامه قرار است آرایشگر ها نیز آموزش های روانشناسی ببینند تا به بیماران سرطانی کمک کنند 

راحت تر با موضوع ریزش موی سر خود کنار بیایند.
اندی برنهام وزیر بهداشت در این باره گفت: امروزه تعداد بیش تری از مردم جهان از بیماری سرطان نجات پیدا 
کرده و درمان می شوند. My New Hair یک سازمان خیریه است که یکی از بدترین عوارض جانبی سرطان 

برای بیماران که همان ریزش مو باشد هدف گرفته است.
ریزش مو معمواًل اولین عالمتی است که نشان می دهد فردی به بیماری سرطان دچار است و در بسیاری از 
مواقع همین ریزش مو سبب می شود یک بیمار زندگی عادی و طبیعی و همچنین اعتماد به نفس خود را از دست 

بدهد.
بیماران سرطانی نمی خواهند با دیگر افراد جامعه تفاوت داشته باشند. آنها می خواهند زمانی که در جامعه حاضر 
می شوند نگاه دیگران به آنها عادی و طبیعی باشد و این برنامه جدید می تواند به آنها در رسیدن به این هدف 

کمک شایانی کند.
برای مثال بسیاری از زنانی که به بیماری سرطان سینه دچار می شوند بعد از مدتی باید عالوه بر این بیماری 
با معضل ریزش موی خود هم مبارزه کنند که در صورتی که آنها در این راه مشاوره کافی دریافت نکنند ممکن 

است روحیه خود را ببازند.

امیدهای زیادی وجود دارد که این برنامه جدید کمک مؤثری به بیماران سرطانی برای بازگشت به زندگی طبیعی 
خود کند.

بی بی سی، 9 اکتبر 
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جذاب ترین 
اماکن متروکه 
دنیا کدامند؟

 چرا منطقه ای پر رفت و آمد خالی از سکنه می شود؟این سوال و 
سواالت اینچنین مخصوص اماکن متروکه است که امروز به سبب 
از مناطق پرجاذبه و دیدنی گردشگران  به یکی  تبدیل  خالی بودن 

شده اند.
 آنچه به آنها اشاره می شود مجموعه ای از 10 منطقه متروک و وهم 
انگیز جهان است که شاید در آینده تبدیل به مناطق گردشگرپذیر 

شوند.

این شهرها که به آنها شهر ارواح لقب داده اند در کجا قرار دارند؟ 
نیازی به جستجوی تمام دنیا نیست، زیرا سایت  یافتن آنها  برای 
جهان،  متروکه  برتر  مناطق  معرفی  با   Tourism-Review.com

نیاز شما را برآورده است.

-1 بودی )Bodie( کالیفرنیا:این شهر که در سال 1876 به واسطه 
معادن منطقه ایجاد شد جمعیتی بالغ بر 10 هزار نفری را تا سال 
از مشهورترین  یکی  به  امروزه  اما  بود  داده  1880 در خود جای 
شهرهای متروکه یا شهر ارواح آمریکا تبدیل شده است. این شهر 
به  برای رسیدن  تبار خود که  از ساکنان چینی  تا سال 1962  که 
رویای آمریکایی وارد این شهر شده بودند، بهره می برد، اندک اندک 
با خروج آنان، به شهری مرده تبدیل شد. هم اکنون این شهر قدیمی، 
به پارکی تاریخی تبدیل شده و در طول سال میزبان گردشگران 

فراوان از سراسر جهان است.

-2 سان ژی، تایوان: پروژه ای رها شده در حومه شهر تایپه تایوان. 
منطقه ای که بیشتر به سکونتگاه موجودات ناشناخته شباهت دارد 
تا شهری زمینی. این شهرک کوچک، که هنوز هم می توان آثاری 
از یک مجموعه مسکونی زنده همچون کارخانه ها، سیستم حمل و 
نقل داخلی و دیگر اماکن مسکونی را در آن مشاهده کرد به عنوان 
اما  بود.  دهکده ای مرفه برای سپری کردن تعطیالت طراحی شده 
نبود بودجه کافی و عواملی مشابه هنوز هم ساخت و ساز در آن 
را متوقف ساخته است. امروزه این شهر را مرکز ارواح سرگشته 

کارگرانی می دانند که در طول دوره ساخت آن کشته شده اند.

-3 واروشا، قبرس: این شهر که زمانی به دلیل برخورداری از هتل ها 
و سواحل زیبایش یکی از پیشرفته ترین جاذبه های گردشگری قبرس 
به شمار می رفت، پس از حمله سال 1974 ارتش ترکیه، به شهری 
خالی و متروک تبدیل شد. ساکنان این شهر که در هنگام خروج به 
امید بازگشت دوباره وسایل ضروری را با خود برده بودند هنوز 
هم پشت دیواری از سیم خاردارها در انتظار بازگشت به شهر خود 
هستند. با این وجود امروز دو دولت ترکیه و یونان طرح هایی را 
برای احیا دوباره آن در نظر گرفته و پیش بینی می شود دروازه های 
این شهر رها شده تا سال 2010 به روی گردشگران گشوده خواهد 

شد.

-4 گانکان جیما، ژاپن: جزیره هاشیمایا گانکان جیما )جزیره ناوجنگی( 
یکی از 505 جزیره متروکه استان ناکازاکی ژاپن به شمار رفته و 
ویژگی هایی منحصر به فرد دارد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
زغال سنگ  معادن  وجود  دلیل  به  میتوبیشی،  بیستم شرکت  قرن 
بسیار در این منطقه و اهمیت آن برای مردم ژاپن سرمایه گذاری 
هنگفتی را به منظور استخراج زغال سنگ در این منطقه آغاز کرد. 
در طول این مدت، ساختمان های بتونی متعددی ساخته و جمعیت 
دلیل  به  اما  رسید.  هکتار  هر  در  نفر   835 به   1959 سال  تا  آن 
به  کشور  نیاز  کاهش  و  زغال سنگ  جای  به  نفت  جایگزین شدن 
این سوخت، رونق تجاری آن کم شده و کارگران برای یافتن شغل 
دیگر آن را ترک کردند. دولت ژاپن در نظر دارد، این شهر صنعتی 
متروک را از نو احیا کرده و آن را به یکی از جاذبه های گردشگری 

این کشور تبدیل کند.

-5 بالسترینو، ایتالیا: این شهر در مقایسه با 10 شهر همجوار خود 
دارد.  کامل  شدن  متروک  از  پیش  شکوفا  و  طوالنی  تاریخچه ای 
آب  از  برخورداری  دلیل  به  و  بنا شد  یازدهم  قرن  در  که  شهری 
و هوایی خوب محلی مناسب برای کاشت درختان زیتون به شمار 
می رفت. این شهر که در سال 1860 جمعیتی 800 نفره را در خود 
غربی  نواحی شمال  متعدد  لرزه های  زمین  دلیل  به  بعدها  می دید، 
ایتالیا ساکنان خود را از دست داد و پس از گذشت 60 سال به دلیل 

نداشتن ثبات زمین شناختی به شهری متروک تبدیل شد.

-6 دنیای بازی کاتولی، تایوان: این مجموعه که یکی از پارک های 
بیست  زلزله  براثر  می رفت  به شمار  تایوان  منظوره  چند  تفریحی 
و یکم سپتامبر 1999 جاذبه خود را از دست داد. این مجموعه که 
امروزه محل زندگی گیاهان حاره ای، حیوانات، حشرات و ماشین 
مکان  هر  از  ترسناک تر  بسیار  چهره ای  است،  بسته  زنگار  آالت 
متروکی را به خود گرفته است. اگر چه رنگ ها، نقاشی ها و راه آهن 
مرتفع و پرپیچ و خم آن نمادی از شادی های دوران کودکی را به 
تصویر می کشید اما ظاهر امروز آن خاطره ای جز مرگ و زوال را 

برای بینندگان خود تداعی نمی کند.

-7 سنترالیا، پنیسلوانیا: این شهر به دلیل معادن زغال سنگ خود، 
از رونق باالیی برخوردار بود. اما به دلیل آتش گرفتن محل دپوی 
فاضالب شهری آن که منجر به انفجار معادن زیرزمینی زغال سنگ 
شد، به یکباره خالی از سکنه شد. این آتش سوزی از سال 1962 
تاکنون ادامه داشته و برخی کارشناسان تداوم آن را تا 250 سال 

آینده تخمین زده اند.

-8 یاشیما، ژاپن: این منطقه به دلیل میزبانی زائران بسیار یکی از 
جذابترین اماکن گردشگری مذهبی ژاپن به شمار می رفته است. در 
کارشناسان،  اکثر  ژاپن،  اقتصاد  زمان شکوفایی  در  و  دهه 1980 
نام  تفرجگاه های کشور  مدرنترین  از  یکی  عنوان  به  منطقه  این  از 
این رو شش هتل و چند بنای کوچکتر به همراه یک  از  می بردند. 
آکواریوم و یک تله کابین در این منطقه تفریحی برای گردشگران 
از  بسیاری  مالی  بحران مسکن، ذخیره  یکباره  به  اما  ساخته شد. 
سرمایه گذاران کوچک و شرکت های بزرگ ساختمانی را خالی کرد 
و این امر موجب توقف پروژه ها و خروج سرمایه گذاران و سکنه 
این منطقه شد. امروز فروشگاه های مملو از اجناس و هتل های مبله 
باز  هیچگاه  که  برند  می  به سر  انتظار مسافرانی  در  آن  و مجهز 

نخواهد گشت.

نزدیکی  در  و  اوکراین  شمال  در  شهر  این  اوکراین:  پیرپیات،   9-
نیروگاه چرنوبیل قرار دارد. شهری که تا بیش از فاجعه هسته ای 
نیروگاه بیش از 50 هزار سکنه را در خود جای داده بود. جمعیتی 
که اکثر آنها را کارگران این نیروگاه تشکیل می دادند. این شهر که از 
آن زمان تاکنون خالی از سکنه مانده و تا سال های متمادی امکان 
زندگی در آن مسیر نیست، در دهه 1990 در هرج و مرج فروپاشی 
اتحاد جماهیر شوروی، شاهد سرقت های بی شماری بود. سرقت 
اجناس منازل که در آن زمان ارزش مادی فراوانی داشتند هنوز 
هم ساکنان مهاجر این شهر در انتظار بازگشت به خانه هایشان به 

سر می برند.

ایتالیا:این شهر در سال 1060 میالدی توسط اسقف  -10 کراکو، 
ایتالیا  قرون وسطی  دیگر شهرهای  همانند  شد.  بنا  آرنالدو  اعظم 
خانه هایی روی تپه ها ساخته شده و تا اواخر قرن نوزدهم جمعیتی 
دو هزار نفره را در خود جای داده بود. ولی تا بیش از آغاز جنگ 
تا  از خانه های خود کوچ کرده و  از سکنه شهر  نیمی  اول  جهانی 
زمین  کردند.مورخان  مکان  نقل  مجاور  دهکده  به   1963 سال 
این  اصلی  دلیل  را  کشاورزان  فقر  و  کوه  ریزش  متعدد  لرزه های 

مهاجرت ها عنوان کرده اند.

مجلل ترین مناطق مذهبی کدامند
 زیارتگاه هایی که در مدت زمانی خاص میزبان جمعیتی میلیونی از 
پیروان مذهبی خاص هستند، به دلیل اهمیت فوق العاده خود، نیازمند 

جالل و شکوهی درخورند.

مجلل ترین این مناطق از لحاظ شکوه و زیبایی به این قرارند:

مکه- عربستان سعودی: 
شهر مکه در 50 مایلی دریای احمر در میان دره ای شنی قرار دارد. 
اگر چه دمای 115 فارنهایتی تابستانی آن از این شهر مقصد تفریحی 
تجلی  مرکز  این مشکالت  تمام  از  دور  به  اما  فرسایی ساخته  طاقت 
اسالم و میعادگاه انبوهی از مسلمانان جهان در فصول مختلف سال 

است. 
این زادگاه پیامبر گرامی اسالم)ص( و مقدس ترین شهر مسلمانان، در 
به شوق زیارت خانه خدا وارد  زائرانی است که  موسم حج میزبان 

آن می شوند. 
مراسمی که در صورت تمکن مالی و سالمت جسمی بر هر مسلمانی 
این شهر شاهد حضور  الحجه  واجب شده است. ساالنه در ماه ذی 
بیش از 5/2 میلیون مسلمانی است که از نقاط مختلف جهان حج واجب 
را در آن برگزار می کند. طواف خانه کعبه و بوسیدن حجراالسود یکی 
از بخش هایی است که حاجیان در زیارت خود از خانه خدا به انجام 

آن می پردازند.
شهر مکه اما حوادث تلخی را نیز در دهه های اخیر پشت سر گذاشته 
بیش  شدن  کشته  به  منجر  که   2004 و   1990 سال  حوادث  است. 
باشکوه  زیارتگاه  این  وجود  این  با  شد.  آن  زائران  از  تن   1700 از 

مسلمانان هیچگاه خالی ازمشتاقان خود نبوده است.

دیوار غربی، بیت المقدس : 
این دیوار که سابقه ای دو هزار ساله دارد بقایایی از دومین معبد بیت 

المقدس است که به دیوار انتظار یا دیوار غربی شهرت دارد. 
حضرت سلیمان اولین معبد را در سال 960 پیش از میالد بنا کرد، اما 
بعدها با ورود ارتش بابل این معبد ویران و منجر به خروج یهودیان 
شد. معبد دوم سرنوشتی بهتر از معبد پیشین خود نداشت در سال 70 
میالدی معبد دوم نیز به دست امپراتوری روم به صورت کامل ویران 
و تنها دیوار غربی آن بر جای ماند یهودیان این دیوار را نشانه الهی و 

به منزله فراموش نشدن آنها از سوی خداوند می دانند.
مسجد قبه الصخره نیز که محل معراج پیامبر اسالم بود، در این مکان 

قرار گرفته است.

کلیسای جامع سنت ماری، اکسام، اتیوپی
این کلیسا در قرن هفدهم میالدی بنا شده و ساختمانی کامال سنگی 
دارد. طبق افسانه های قدیمی مردم اتیوپی، تابوت عهد حضرت موسی 
)ع( که 10 فرمان وی را در خود جای داده است در زمان ملکه سبا پس 
از پذیرفتن آیین موسی)ع( توسط منلیک پسر ملکه سبا و درباریانش 
به سرقت رفته و به محل امروزی کلیسای جامع سنت ماری در شهر 

اکسام آورده شد.
افسانه های باستان، گردشگران و زائران بی  امروزه فارغ از صحت 
شماری از سرتاسر جهان برای بازدید از این کلیسا به اتیوپی مسافرت 
می کنند. در حال حاضر شهر کوهستانی اکسام به لطف برخورداری 
از این سابقه تاریخی، میزبان مسیحیان ارتدوکس بی شماری است که 

همه ساله برای دیدن تابوت عهد به این شهر مسافرت می کنند.

مونت اتوس، یونان: 
این معبد در سال 1045 به دست کنستانتین نهم، امپراتور بیزانس بنا 
و تنها مخصوص مردان بود. حتی حیوانات ماده و کودکان نیز اجازه 
ورود به آن را نداشتند. اگر چه ورود حیوانات به آن این روزها آزاد 
شده است اما هنوز بر خالف قوانین اتحادیه اروپا زنان اجازه ورود 

به آن را دریافت نکرده اند.
منطقه مونت آتوس ناحیه ای خود مختار در شبه جزیره ای در شمال 
شرق یونان است، 6670 متر از سطح دریا ارتفاع داشته و 20 صومعه 
با سنگ های مرمری زیبا در آن بنا شده و از جنگل باستانی همیشه 
سبز بهره می برد. در حال حاضر ساالنه بیش از 350 هزار نفر که 

همه آنها را نیز مردان تشکیل می دهند از این منطقه دیدن می کنند.

جاگاناتا، پوری، هند:
 جشنواره ها بخش مهمی از مکتب هندو را تشکیل می دهند و جشن 
راتایارتا که همه ساله در ماه های ژوئن یا ژوالی در معبد جاگاناتای 

شهر پوری هند برگزار می شود یکی از آنها است. 
این معبد به همراه سه مجسمه چوبی مقدس خود، از مشهورترین معابد 
هندوها است که در قرن دوازدهم میالدی بنا شده است. این معبد نه 
تنها در شبه قاره هند بلکه دامنه شهرت خود را در کشورهای غربی 
اروپایی و آمریکایی نیز پراکنده است. "جاگونوت" نام انگلیسی آن به 
شمار می رود که توسط گردشگران بریتانیایی در قرن هفدهم وارد 
اروپا شد. امروز می توان نمونه های کوچکتری از آن را در شهرهایی 

همچون کواالالمپور مالزی و ایالت نیواورالن آمریکا مشاهده کرد.
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دوخواهر قرباني ازدواج پنهاني 
]ایران واشقاني فراهاني[ 

»ملیحه« در حالي که همراه خواهر کوچکترش از پله هاي مجتمع قضایي عدالت باال مي رفت، به آینده نامعلومش مي 
اندیشید و سنگیني بار مسئولیت خواهرش »مریم« که به خاطر بي توجهي و خودخواهي پدر و مادرشان به فراموشي 

سپرده شده بود را روي شانه هایش حس مي کرد. 
وقتي در برابر قاضي اجراي احکام ایستاد، سرش را به نشانه تأسف 
تکان داد و گفت: پدرم ـ امیر ـ مدیر یک شرکت خصوصي بود و 
مادرم ـمهناز ـ منشي شرکت. آن طور که شنیده ام هنوز چند ماهي 

از شروع کار مادر نگذشته بود که آنها به هم عالقه مند شدند. 
»مهناز« که دختر جواني بود چنان شیفته »امیر« شده بود که اهمیتي 
نمي داد مرد مورد عالقه اش داراي همسر و فرزند و زندگي است. 
به همین خاطر نیز آنها با وجود مخالفت هاي شدید خانواده »مهناز« 
سرانجام به عقد هم درآمدند. هر چند پدر وضع مالي خوبي داشت 
شدن  بچه دار  فکر  به  بود  کرده  شرط  مادر  با  ابتدا  همان  از  اما 
نباشد. به ظاهر هم سر این موضوع به توافق رسیده بودند: »زندگي 

مشترک بدون فرزند«. 
اما با گذشت 10 سال از زندگي شان، مادر که در آستانه 30 سالگي 
بود احساس کرد براي اعالم حضورش و علني شدن ازدواجشان 
به  مادر  رؤیاي  که  افسوس  اما  شود.  فرزند  صاحب  است  بهتر 

سرگرداني و آوارگي من و خواهرم انجامید. 
نه تنها تولد من پدر را به زندگي دلگرم نکرد بلکه همزمان با تولد 

خواهر کوچکترم »مریم«، خشم و غضب پدر، دو چندان شد. 
فرزندان  و  نداشت  کوچکش  دختر  دو  به  نسبت  تعهدي  هیچ  او 

ناخواسته اش را عامل بدبختي شان مي دانست. 
پدر که در سایه حمایت هاي مالي و ثروت هنگفت همسر اولش یک 
ازدواج  موضوع  افشاي  با  بود  کرده  تأسیس  خصوصي  شرکت 
در  و  داد  دست  از  را  خود  سابق  همسر  مالي  حمایت  دومش، 
ابتدا مبناي  وضعیت مالي بدي قرار گرفت. شاید به همین دلیل از 
ازدواجشان را با شرط و شروطي همراه کرده بود. او که از سوي 
همسرش بشدت تحت فشار مالي و روحي قرار گرفته بود با وجود 

عالقه شدید به مادرم، ناچار به جدایي از او شد.« 
با ناراحتي  دختر نوجوان با یادآوري خاطرات دوران تلخ کودکي 
ادامه داد: »با همه کوچکي فهمیده بودم درگیري هاي همیشگي پدر و 
مادر به خاطر وجود من و خواهرم است. در این میان مرغ پدر تنها 
یک پا داشت و او هنگام هر جر و بحثي شرط پیش از ازدواج را به 

رخ مادرم مي کشید. به همین خاطر دنیاي کودکي ما به فضایي توأم با ترس و تهدید گره خورده بود. 
در دوران دبستان تحصیل مي کردیم که پدر و مادر تصمیم به جدایي گرفتند. پدر از ترس همسر اولش حاضر به 
نگهداري و قبول سرپرستي دخترانش نبود. مادر نیز از سر لجبازي و یکدندگي عواطفش را به فراموشي سپرده بود. 

او براي التیام قلب زخم خورده اش زندگي جدیدي را آغاز کرد و بار دیگر بخت خود را آزمود. 
و  پیشاني من  بر  آوارگي  اولش، مهر  با همسر  براي حفظ زندگي  پدر  مادر و تالش  ازدواج دوباره  میان  این  در 

خواهرم کوبید. 
تا چند سال میهمان خانه مادربزرگ پیرمان بودیم. زندگي زیر سایه پیرزن مهربان آرامش رفته را به ما بازگرداند. 
در آغوش بي دغدغه او به دور از پدر و مادر پناه گرفتیم و دیگر گوش مان صداي مشاجرات دائمي پدر و مادر را 

نمي شنید. حاال حرف هاي تکراري شان جاي خود را به قصه هاي شیرین مادربزرگ داده بود. 
در این میان شادي زندگي مان با آمدن خاله »مینا« چند برابر مي شد و بازي با پسرخاله کوچک مان ما را سر شوق 
مي آورد. شاید وضعیت مالي شوهر خاله مان تعریف چنداني نداشت و با موقعیت پدر قابل مقایسه نبود اما آنها 

خانواده گرمي داشتند و همگي براي حفظ آن تالش مي کردند. 
تا اینکه مادربزرگ بر اثر ابتال به بیماري و افزایش چربي خون در بستر بیماري افتاد و پس 
از مدتي به طور غم انگیزي از دنیا رفت. با مرگ او بار دیگر بي پناه و آواره شدیم. جایي براي 
ماندن نداشتیم. پدر نیز با وجود پشتوانه مالي و امکانات فراوان، حتي سراغي از ما نمي گرفت. 

مادر هم حاضر نبود به خاطر دخترانش بار دیگر آرامش زندگي خود را به هم بزند. 
به  همیشه  براي  ما  از  نگهداري  نمي رسیدند،  دادمان  به  شوهرش  و  »مینا«  خاله  اگر  شاید 
بهزیستي سپرده مي شد. خواهرم »مریم« در عزاي مادربزرگ بي تابي مي کرد و دچار افسردگي 
روحي شدید شده بود. خاله »مینا« به خاطر هزینه هاي تحصیل و نگهداري خواهرزاده هایش 
فشار مالي سنگیني را تحمل مي کرد اما زن و شوهر مهربان اعتراضي نداشتند و هر بار که 
خاله احساس خستگي مي کرد، شوهرش این موضوع را امتحان الهي مي دانست و به همسرش 
دلگرمي مي داد. زندگي، تقریبًا شکل دوباره اي گرفته بود که یک روز خبر آوردند شوهر خاله 

در یک سانحه تصادف جان باخته است. 
مرگ او شوک بزرگي به همه ما وارد کرد. به همین خاطر مدتي بعد خاله »مینا« به عنوان معلم 
حق التدریس در یک مدرسه غیرانتفاعي مشغول کار شد و با تالش فراوان نگذاشت جمع ما 
متالشي شود. او از مشاهده کارنامه تحصیلي و نمرات درخشان من و خواهرم لذت مي برد 
و از رفتار عاقالنه مان به خود مي بالید. با این حال سختي زندگي و روزگار را به خوبي حس 

مي کردیم. 
تا اینکه مدتي قبل شنیدیم از طریق قانون مي توانیم حقوق فراموش شده مان را از پدر بگیریم. 
بنابراین پس از مراجعه به یک مرکز مشاوره و اطالع از حقوق مان تصمیم به طرح شکایت از 
پدر گرفتم و پس از طرح دادخواست و تعیین وقت دادرسي، پدرم محکوم شد ماهیانه 180 

هزارتومان نفقه به ما بپردازد.« 
امیر که پس از چندسال با شکایت دخترانش روبه رو شده بود پس از حضور در دادگاه با 
نگاهي ناآشنا و سرد، ناباورانه به دخترانش خیره ماند و ناگهان از خود پرسید: راستي که 
آنها چه زود بزرگ شدند. اما افسوس که سخت در اشتباه بود. فرزندانش روزها و شب هاي 
سخت و پرفراز و نشیبي را پشت سر گذاشته بودند اما افسوس که پدر هیچ عالقه اي نداشت 

در این باره چیزي بشنود. 
او که با حکم دادگاه محکوم به پرداخت نفقه فرزندانش شده بود، با امضاي ورقه، گفت: »هیچ 
مشکلي نیست. مي گویم هر ماه نفقه شان را به حساب شان واریز کنند. اما دیگر نمي خواهم آنها 
را ببینم. چرا که دوباره نمي خواهم زندگي ام دچار تالطم و مشکالت شود. متأسفانه این دو 
دختر ناخواسته به دنیا آمدند. آنها قرباني خودخواهي مادرشان شدند! و من نمي توانم کار 

دیگري برایشان انجام دهم و... 

آشنای مجازی
در حالی که به پشتی تکیه داده بود، پاهایش را دراز کرد. نگاهی به دیوارهای 
خانه انداخت. دل آنها نیز مانند دل خودش گرفته بود. دیگر از روزمرگی و تنهایی 
خسته شده بود. از همه دنیا بجز مادرش، فقط یک خاله و پسر خاله اش، میثم 
را داشت، که در چند سال گذشته به ندرت پیش آمده بود سری به آنها بزند. در 
واقع با کار کردن به عنوان پیک موتوری برای یک ISP که مجبور میشوی از 
صبح تا شب، کارت اینترنت به در خانه ها ببری، دیگر فرصت تلویزیون دیدن 
هم پیدا نمیکنی، چه برسد به سر زدن به فامیل. آن هم چه فامیلی.از جایش بلند 
شد و در مقابل آینه ایستاد. نگاهی عمیق به خودش انداخت. چهره اش از یک 
جوان 24 ساله بیشتر به نظر می آمد. وقتی دوران سربازی را در “عجب شیر” 
اجاره خانه  بتوانی  تا  به سر  چنین کاری بروی  بعد هم بالفاصله  بگذرانی و 
عقب افتاده را بدهی، بهتر از این هم نمیشود. اکثر همکالسی هایش یا به دانشگاه 
رفته بودند یا حداقل  کار راحتر و پر درآمد تری داشتند. حتی بعضی هاشون 
نامزد داشتند یا ازدواج کرده بودند.از جلوی آینه کنار رفت و نگاهی به مادرش 
انداخت که داشت روسریش را سرش میکرد. مادر  سرش را برگرداند و گفت: 
" حمید! هنوز که آماده نشدی" جمعه بود و خاله اش آنها را برای ناهار دعوت 
کرده بود. به طرف چوب لباسی رفت. لباسهایش را پوشید. صداي غرولند مادر 
که طبق معمول از سوار شدن ترک موتور اسقاطي حمید ناراضي بود به گوش 
میرسید. در راه هم دایما در فکر بود و فقط بعد از هر جمله مادر سرش را الکي 
تکان مي داد. وقتی رسیدند، حمید پس از سالم و احوالپرسی خشک و خالي 
یکراست به اتاق میثم رفت. میثم که دو سه سالي از او کوچکتر بود، کم شنوایي 
داشت و در حادثه ی 5 سال پیش  که پدرش را از دست داده بود، دچار آسیب 
نخاعی شده بود و پای راستش معلول شده بود. این مسئله باعث میشد حمید 
همیشه نوعی حس ترحم و دلسوزی نسبت به او داشته باشد و سعی میکرد تا 
هر اندازه که میتواند کمکش کند. پس از وارد شدن به اتاق، میثم به سرعت با 
عصای مخصوصش به طرف کمدش رفت و بسته ای را بیرون آورد. چهره اش 
بسیار هیجان زده و خوشحال بود. بسته را به حمید داد و گفت: " میشه یه کاری 

برام بکنی. میخوام این بسته را بدی به یکی"
از راه  بذار  صبر کن.   " داد:  او جا خورده بود، جواب  این حرکت  از  حمید که 

برسیم."
میثم باز با همان هیجان ادامه داد : " ببخشید ولی خیلی عجله دارم. آخه باید قبل 
از ظهر به دستش برسه. چون می دونستم امروز میای اینجا. بهش گفتم بسته 

رو میدم پیک برات بیاره"
_ پیک؟_ اره. مگه تو پیک نیستی!

_ چرا . ولی آخه.
_ میدونم خسته ای، ولی خواهش میکنم. یه امروز رو مرام بذار.

حمید هم که نمی خواست دل میثم را بشکنه گفت: " باشه . ولی بسته رو باید 

به کی بدم.
میثم با تمانینه خاصی پشت کامپیوترش نشست و با لحنی افتخار آمیز و مطمئن 

جواب داد
" به شیال " 

حمید که درست متوجه نشده بود، رو به میثم کرد و گفت: " چی؟ شیال ؟شیال 
دیگه کیه؟ _ دوستمه

دهانش از تعجب باز مانده بود. با این تصور که میثم دارد برایش خالی میبندد، 
"بی خیال شو. بیا یه امروز رو که کار  دست روی شانه اش گذاشت و گفت: 
ندارم، دو کلمه حرف حسابی بزنیم. اما میثم خیلی خونسرد به مانیتور اشاره 
کرد و گفت: " شوخی نمیکنم. به این صفحه نگاه کن. این لیست مکالمات ما تو 

CHAT ROOM است. SAVE اش کردم. بیا بخون."
این جور چیزها زیاد سر در نمی  از  ISP کار میکرد،  برای یک  اینکه حمید  با 
آورد. درباره CHAT و Y! Messenger  چیز هایی شنیده بود ولی از اونجایی 
مسائل  جور  این  نخ  تو  نداشت،  هم  کامپیوتر  و  بود  منزویی  و  کمرو  آدم  که 
نمیرفت. در واقع میترسید که با کسی که نمی بیندش و نمی داند که کی هست، 
FINGLISH وارد  به  اولش چون  به خواندن کرد.  قرار کند.شروع  بر  ارتباط 
کرده  تعجب کف  از  خواند.  را  آخرش  تا  بعد  ولی  مواجه شد.  با مشکل  نبود، 
بود. تقریبًا 30 صفحه میشد. وقتی تمام شد با عصبانیت گفت: " اااااااا........... تو 
این همه چت کردی! این چرت و پرتا چیه نوشتی. نوشتی 25 سالته و مهندسی 
برقت رو از دانشگاه تهران گرفتی! تو همین دیپلمت هم رو به زور گرفتی. تو 
شلوارت رو هم به زور پات می کنی، بعد گفتی تو شرکت پدرت کار میکنی و 

یه 206 هم زیر پاته."
نگاهی به میثم کرد. معلوم بود که ناراحت شده. بهر حال پسری در شرایط او، 
دوست نداشت کسی ناتوانی هایش را به رخش بکشد. حمید هم که متوجه شده 
بود، گفت:  آخه برای چی دختره رو سره کار گذاشتی. البته این جور آشنایی 
ها زیاد هم جدی نیست. ولی فکرشو کردی اگه یه روز بفهمه ممکنه خیلی از 

دستت ناراحت بشه.
_ من اولش نمی خواستم دروغ بگم. ولی وقتی فهمیدم از اون بچه پولداراست، 
نخواستم جلوش کم بیارم. البته دختر خوبیه. یه جورایی دوستش دارم. چند وقته 

دیگه بگذره، شاید بهش بگم.
_ قضیه این بسته چیه؟

_برای روز Valentine است. آخه امروز 14 فبریه است. قرار شد وقتی بسته به 
دستش رسید برام یه کارت پستال Send کنه.

حمید قبول کرد که بسته را برساند، برای همین بعد از چند دقیقه به بهانه کاری 
از خانه بیرون رفت و گفت که قبل از ناهار برمی گردد. آدرس روی بسته را 
در  العمل خودش  به عکس  راه  در  به طرفهای زعفرانیه.  میشد  خواند. مربوط 
بود. شاید  دفعه چرا عصبانی شده  یک  دانست  نمی  کرد.  می  فکر  میثم  مقابل 
نظر  از  ممکنه  بشود،  رو  دستش  روز  یک  اگر  که  بود  اش   خاله  پسر  نگران 
روحی ضربه بخورد. چون هر زمان بگذرد وابستگی اش به آن دختر بیشتر 
می شود. ولی نه، نباید خودش را گول می زد. عصبانیتش به خاطر چیز دیگری 
بود. حسودی . بله حسودی. نمی توانست ببیند که پسری که نه از لحاظ توانایی 
جسمی و نه عقل و هوش با او قابل مقایسه است، بتواند این قدر راحت پشت 
کامپیوتر بنشیند و دوست پیدا کند. در راه مدام افکار  مختلف را از ذهنش می 

گذرانید. احساس دلسوزیش نسبت به میثم جای خود را به حسادت داده بود. 
میخواست هر جوری شده کاری کند، مثاًل حقیقت را به آن دختر بگوید تا دلش 
خنک شود. اما نه. آن موقع جواب میثم را چه می داد. اصاًل بهتر بود خودش را 
به بی خیالی بزند و مثل یک پیک بسته را تحویل دهد. اما باز حسادت تصمیمش 
را عوض می کرد. در واقع دلسوزی و حسادت  مدام او را به این طرف و آن 

طرف می کشاندند.
به زعفرانیه رسید و به دنبال آدرس گشت. بعد از 10 دقیقه به محل مورد نظر 
رسید. یک ساختمان 5 طبقه شیک و مدرن. با خودش گفت: "خوش بحالش عجب 
جایی زندگی میکنه. حتمًا از اون دخترای الکی خوشه که اگر حقیقت رو درباره 
میثم بفهمه، عین خیالش هم نیست. میره با یکی دیگه. اصاًل شاید االن هم با چند 
نفر دیگه باشه. خواسته یه کم با این پسر خاله ما سرگرم باشه و یکم هم تیغش 

بزنه."  بعد نگاهی به بسته کرد و ادامه داد: "ظاهراً هم موفق شده."
موتورش را روبروی در ساختمان پارک کرد و بعد از گذشتن از حیاط به جلوی 
در رسید. نگاهی به شماره زنگ ها انداخت. توی آدرس به شماره  زنگ اشاره 
نشده بود، فقط نوشته بود: منزل عامری.  کمی اطراف ساختمان گشت تا اینکه 
نظرش به خانه سرایدار جلب شد. جلو رفت و زنگ زد. بعد از چند لحظه، مردی 

میانسال در را باز کرد.
_ سالم. ببخشید مزاحم شدم. شماره زنگ آقای عامری چنده؟

_ عامری؟ ما اینجا عامری نداریم.
آدرس روی بسته را به او نشان داد.
_ آدرس درسته. ولی عامری نداریم.

حمید که کمی گیج شده بود. خداحافظی کرد. نمی دانست چه کار کند. شاید میثم 
اسم را اشتباهی نوشته بود. یک باجه تلفن سر خیابان دیده بود، تصمیم گرفت 

به او زنگ بزند.
داشت از محوطه ساختمان خارج میشد که دختری از پشت سر صدایش کرد: " 
یه لحظه وایسید."  حمید برگشت . دختری تقریبًا 16 – 15 ساله و خیلی ساده . 

بنظر دختر سرایدار میرسید.
_ ببخشید. اون بسته برای منه.

_ برای شما. فکر نمی کنم.
_مگه این بسته از طرف آقای میثم حقیقت جو نیست.

_ چرا ولی این جا که عامری وجود نداره.
_ می دونم. یه مسئله ای هست.  .  .  . چه جوری بگم.  .  .  . من چون نمی خواستم  
بابام بفهمه اسم رو عوضی دادم. مگه اون آقایی که این بسته رو به شما داد یک 

جوان 25 ساله قد بلند نبود.
حمید یک لحظه فکر کرد. این مشخصاتی بود که میثم تو چت نوشته بود. نگاهی 

به چهره معصومانه دختر کرد. و با خود گفت : "حتمًا این هم ....."
بهت زده شده بود. چند لحظه سرش را پایین انداخت. دختر  که از این حالت 

حمید متعجب شده بود ادامه داد: "چاره ای نداشتم. نمی خواستم بابام بفهمه."
حمید بدون آنکه جوابی بدهد. بسته را تحویل داد. دختر که خیلی خوشحال شده 
بود، تشکر کرد و به سرعت از محوطه به بیرون دوید. حمید هم به آرامی به 
طرف موتورش رفت. دوباره نگاهی به دخترک انداخت که داشت به طرف کافی 

نت آن طرف خیابان میرفت. موتور را روشن کرد.
دوباره حس دلسوزی جای حسادت را گرفته بود. 

ماجرا
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سیستم حفاظتی مهدی 
 CCTV - ALARM

فروش و نصب انواع دوربینهای حفاظتی مداربسته و اینترنتی
IP Camera جهت فروشگاهها و منازل

078 7787 7466
با ضمانت   اقساط نقد   

همسایه کم طاقت 4همسایه 
خود را بخاطر سرو صدا کشت

روز شنبه خبر کشته شدن 4 نفر به وسیله یک همسایه 
عصبانی در یکی از حومه های آشوب خیز پاریس به 

خبر اول رسانه های این کشور تبدیل شد. 
ماجرا از این قرار است که یک مرد 50 ساله که از سرو 
صدای همسایه خود به خانه انها وارد می شود و دو 
زوج را که در میهمانی کوچکی دورهم جمع شده بودند 
با شلیک گلوله در برابر چشم فرزندان 8 و 9 ساله انان 

به قتل می رساند. 
نیز یک طفل 7 ماهه را در  از زنهای کشته شده  یکی 

شکم خود داشته است. 
همسایه نگون بخت و کم طاقت قبل از اینکه پلیس وارد 
زندگی  به  به سرش  ای  گلوکه  شلیک  با  معرکه شود 

خود نیز پایان می دهد. 
به شکلی  ازگاهی  هر  آرام  ظاهر  به  فرانسویان  رفتار 
در  ها  بزهکاری  و  حوادث  میزان  آفریند.  می  حادثه 
بویژه  فرانسه  بزرگ  شهرهای  های  حومه  مناطق 
پاریس که بیشتر ساکنان انها را خارجی ها تشکیل می 

دهند بیشتر از پاریس است. 
تا کنون به رغم تالش های مسئوالن و پلیس فرانسه 
این  امنیت  ایجاد  برای  مختلف  های  طرح  اجرای   ،
مناطق نتوانسته است مشکلی را حل کند و این مناطق 
همچنان بیشترین میزان بزهکاری را در آمارها به خود 

اختصاص داده است. 
گفته می شود یکی از علت های اصلی این امر افزایش 

دو یا سه برابری بیکاری در این مناطق است.

رباینده هواپیمای پان 
آمریکن پس از 41 سال 

دستگیر شد
مردی که در رابطه با ربایش هواپیمای پان آمریکن و 
بردن آن به کوبا در 41 سال پیش تحت تعقیب بود در 

نیویورک دستگیر شد. 

لوئیز آرماندو پنا سولترن که مظنون به مشارکت در 
ربایش هواپیمای پرواز پان آمریکن از پورتوریکو در 
کندی  اف  جان  بین المللی  فرودگاه  در  1968بود  سال 

نیویورک دستگیر شده است. 

مقام های آمریکایی اعالم کرده اند، وی که 41 سال در 
دادگاه  در  سه شنبه  روز  است.  می کرده  زندگی  کوبا 

فدرال منهتن محاکمه خواهد شد. 

در  دیگر  نفر  چند  همراه  به  وی  رویترز  نوشته  به 
هواپیمایی  پرواز 281  ربایش  به  متهم  دسامبر 1968 

پان آمریکن شده بودند. 

کروز یکی دیگر از متهمان به 15 سال حبس و کاسترو 
متهم دیگر به 12 سال حبس محکوم شده بودند.

قتل هاي ناموسي 
با دستور ریش 

سفیدان هندي  
 مینا شرفي؛ 

ودپال مائون 27 ساله در دهکده کوچک خود که در شمال غربي دهلي 
نو واقع است، جواني شایسته محسوب مي شد. بسیاري از خانواده 
اما  شود  دامادشان  ودپال  داشتند  آرزو  دهکده  این  دختردار  هاي 
خانواده او هر بار که صحبت ازدواجش مي شد، تنها به ذکر این نکته 
ازدواج  آمادگي  هنوز  او  کردند؛  مي  اکتفا  خود  مجرد  پسر  مورد  در 
ندارد. ولي حقیقت چیز دیگري بود. ودپال دلبسته سونیا بنوال 18 ساله 
آنها زندگي مي کرد. دل بستن دختري  نزدیک  یي  بود که در دهکده 
جوان و پسري مجرد احتمااًل در اکثر نقاط جهان اعضاي دو خانواده 
را خوشحال مي کند اما در مناطق روستایي هند که سنت ها ریشه در 
تمامي ارکان زندگي انسان ها دارد، عاشق شدن به این شکل هیچ جایي 
در خانواده ها و قبایل ندارد. در این مناطق قول و قرار ازدواج دختر 
و پسر از سال ها قبل، توسط بزرگ ترهاي خانواده و ریش سفیدهاي 
ده گذاشته مي شود و این قول و قرارها مهم تر از هر چیزي از جمله 
عشق و عالقه است. حال اگر کسي بخواهد پا روي این سنت ها بگذارد، 
در  هایي  چنین عشق  بپردازد.  گزافي  بهاي  باید  موارد  از  بعضي  در 
اند،  گذاشته  پا  زیر  را  ها  سنت  که  آنهایي  قتل  به  موارد  از  بسیاري 
مي انجامد. در اواخر جوالي بود که مائون باالخره توانست با بنوال 
ازدواج کند، اما تنها سه ماه بعد توسط چند نفر از ساکنان روستاي 
دختر تکه تکه شد. آنها با داس و تبر به این پسر جوان حمله کردند و 
آنقدر به او ضربه زدند تا وي دیگر هرگز نتوانست حرکت کند. حاال 
سه ماه از قتل این جوان محجوب مي گذرد اما هیچ کس به جرم قتل 
او دستگیر نشده است. به گفته والدین ودپال حتي هیچ کس هم به دلیل 

قتل پسرشان مورد بازجویي قرار نگرفته است. 

این قتل ها که به »قتل هاي ناموسي« معروف هستند، هر چند وقت یک 
بار در ایالت هاي مختلف هند اتفاق مي افتد اما در هیریانا این اتفاق بیش 
از سایر نواحي رخ مي دهد. هیریانا به خاطر قتل هاي ناموسي بسیاري 
که در آن به وقوع مي پیوندد، مشهور است. این پدیده خصوصًا در 
میان قوم »جات« که مائون و بنوال از آن بودند بیشتر رایج است. در 
این ناحیه ریش سفیدان براي جوانان آینده روستا تصمیم مي گیرند 
و معمواًل در این تصمیم گیري ها، کودکان دختر و پسر را بر اساس 
مصلحت ها، براي هم در نظر مي گیرند. زماني که این کودکان بزرگ 
شوند باید حتمًا براساس قول و قرارها ازدواج کنند و اگر این کار را 
از  دارد.  مختلف  انواع  ها  مجازات  این  که  شوند.  مي  مجازات  نکنند، 
جریمه کردن گرفته تا مرگ سزاي افرادي است که از این قول و قرارها 

سرپیچي کنند. 
هرچند ساختارهاي قانونمند و متمدن هم در این جوامع وجود دارد اما 
بسیاري از مسووالن و ماموران پلیس هم براي حل مشکالت خود به 
ریش سفیدان مراجعه مي کنند تا آنها در مورد خاطیان تصمیم بگیرند. 
فکر  به جاي  دهند  ترجیح مي  ها  یي خانواده  در چنین سیستم بسته 
بسته  مردم  دهان  که  کنند  کاري  خود  فرزندان  خوشبختي  به  کردن 

تلخي مي  اتفاقات  دانستند چه  آنکه مي  به رغم  بنوال  شود. مائون و 
تواند در انتظارشان باشد تصمیم گرفتند با هم ازدواج کنند. آنها براي 
مدتي از سرنوشت خود فرار کردند و در شهرهاي شلوغ و پرجمعیت 
شب و روز خود را گذراندند. اما ریش سفیدان که از کار آنها عصباني 
به خانواده  گرفتند.  این زوج جوان  براي  غیرانساني  بودند، تصمیمي 
این دو نفر اطالع داده شد که اگر این دو به روستاي خود بازنگردند 
افرادي دیگر از اعضاي خانواده آنها به جاي آنها مجازات خواهند شد. 
مسار مائون مادر ودپال در این باره مي گوید؛ »پسرم و عروسم به 
دهکده بازگشتند در حالي که فکر مي کردند بنوال کشته خواهد شد. 
اما این پسر من بود که کشته شد.« مجمع ریش سفیدان که مثل یک 
نهاد قرون وسطایي عمل مي کند، تمام تالش خود را مي کند با خاطیان 
برخوردي جدي داشته باشد تا زمام امور از دست شان خارج نشود 
البته آنها علي الظاهر هیچ گاه دستور قتل افراد خاطي را صادر نمي 
کنند. سنگوان که یک استاد جامعه شناسي است در این باره مي گوید؛ 
»نوعي نگاه در این جوامع شکل گرفته که در آن باید فرد خاطي کشته 
شود چرا که آنها فکر مي کنند در این صورت وجهه روستایشان در 
میان دیگران خراب خواهد شد. اگر پدر و مادري، دختر و پسر خود را 
به قتل برسانند مثل این است که به وظیفه خود عمل کرده اند. و هیچ 

سرزنشي متوجه آنها نخواهد بود.«

قتل مائون مثل ده ها قتل ناموسي است که در مناطق روستایي هند 
صورت مي گیرد البته در بیشتر موارد زن و مرد هر دو به قتل مي 
کند و  این موارد سکوت مي  در  هند در بسیاري مواقع  پلیس  رسند. 
اگرچه پرونده هایي تشکیل مي شود اما با توجه به متحد بودن اهالي 
منطقه در مورد این گونه مسائل و فاش نشدن جزییات قتل ها معمواًل 
پرونده ها بي نتیجه مي ماند. در بسیاري از موارد پرونده ها اصاًل به 
مرحله بازجویي و تحقیق نمي رسد چرا که ماموران پلیس مي دانند 
حتي اگر تالش کنند هم به نتیجه یي نخواهند رسید. پي چیدامارابان 
و  »بدترین  گوید؛  مي  حوادث  گونه  این  مورد  در  ایالتي  داخلي  وزیر 
گیرد.  مي  ناموس صورت  از  دفاع  نام  به  جنایات  ترین  ناجوانمردانه 
این باعث شرمساري ما است و باعث مي شود ما در قرن بیست ویکم 
سرمان را از خجالت به زیر بیندازیم.«در ششم آگوست یک زوج دیگر 
در هیریانا به همین شکل به قتل رسیدند. سه روز بعد از این حادثه 
پیدا  منطقه  این  در  بودند  آویز شده  دیگر در حالي که حلق  یک زوج 
شدند. اما در هیچ یک از این قتل ها فردي مجازات نشد. این در حالي 
است که مسووالن هم اقدامي براي مقابله با این ریش سفیدان انجام 
به  که  هندي  سیاستمداران  که  باورند  این  بر  کارشناسان  دهند.  نمي 
ریش  رودرروي  را  کنند خود  مي  دارند سعي  نیاز  روستاییان  آراي 
قرار  هستند  قائل  برایشان  فراواني  احترام  روستا  مردم  که  سفیدان 
ندهند. بنابراین اعتراضي به کارهاي آنها نمي کنند. سورش کومار که 
یک معلم است مي گوید پلیس منطقه به اندازه کافي قدرتمند است اما 
او ریش سفیدان را قدرتمندتر از پلیس مي داند. او گفت؛ »هیچ کس در 
این دهکده هاي سنتي فکر نمي کند اعمال جنایتکارانه یي به وقوع مي 
پیوندد. آنها حتي از این مساله خوشحال و راضي هم هستند.« کالدیپ 
19 ساله که در کالج تحصیل مي کند و در دهکده یي که مائون در آن 
زندگي مي کرده زندگي مي کند از این دسته از افراد است. او مي گوید؛ 
»اگر من هم عاشق بشوم و با فردي که ریش سفیدان با آن مخالف 
هستند، ازدواج کنم کشته خواهم شد و این مساله کاماًل درست است 

این بخشي از فرهنگ ما است.«

پلیس چند نفر را به خاطر قتل مائون دستگیر کرد اما هیچ یک از آنها 
را مقصر تشخیص نداد. آنها حتي معتقدند قتلي صورت نگرفته است. 
مادر مائون که هنوز در سوگ پسرش عزادار است، مي گوید؛ »عدالت 

هرگز براي ما فقیران اجرا نخواهد شد.«
منبع؛ لس آنجلس تایمز 

حوادث

چهارمین حکم طالق برای دختر 23 ساله
دختر 23 ساله که با همسر چهارمش نیز دچار اختالف شده بود برای پایان دادن به زندگی مشترکش به دادگاه 

خانواده مراجعه کرد و به قاضی دادگاه گفت دیگر قصد ندارد تا آخر عمرش ازدواج کند. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از مجتمع قضایی ونک، دختر 23 ساله در حالی که از بیماری سرطان رنج 
می برد در دادگاه خانواده از قاضی خواست به پرونده اش رسیدگی و تکلیف زندگی چهارمش را مشخص کند. 
سحر گفت؛ 19 ساله بودم که به اصرار خانواده ام و به دلیل اینکه تمام دختران بستگانم در سن پایین ازدواج 
کرده بودند با اولین خواستگارم که فردی بیکار بود زندگی مشترکم را آغاز کردم اما پس از مدتی به دلیل 
اینکه نمی توانستم با بیکاری و بی مسوولیتی همسرم کنار بیایم از وی طالق گرفتم. پس از مدتی خانواده ام 
مرا مجبور به ازدواج با فرد دیگری کردند اما پس از ازدواج متوجه شدم وی معتاد به شیشه است. وی اظهار 
داشت؛ پس از اینکه از دو همسر قبلی ام جدا شدم با اصرارهای خانواده ام دو بار دیگر نیز ازدواج کردم و 
اکنون پس از ازدواج چهارم هم به خاطر اخالق بد همسرم به دادگاه آمده و با بخشش مهریه 100 سکه بهار 
آزادی دادخواست طالق داده ام و دیگر قصد ندارم تا آخر عمرم ازدواج کنم. بنا بر این گزارش، قاضی دادگاه 

پس از ثبت اظهارات زن جوان رسیدگی به پرونده وی را به جلسه دیگری موکول کرد.
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فال هفته
جدیدي  وضعیت  در  زودي  به  فروردین:   متولدین 
قرار مي گیرید. یک ضرر مالي تا حدي جبران مي شود. همین 
روزها درباره یک موضوع باید نظر نهایي خود را بگوئید. از 
راه دور خبرهاي خوب و امیدبخشي به شما مي رسد. براي 
رسیدن به مقصود راهي طوالني در پیش دارید. براي اجراي 
یک برنامه مورد نظر از کمک هاي یک شخص وارد و داراي 
تجربه بهره مند خواهید شد. تردید و نگراني جاي خود را به 

امیدواري خواهد داد.

متولدین اردیبهشت: بعضي اتفاقات این هفته را به    
فال نیک بگیرید. از یکي از نزدیکان خبر مسرت بخش خواهید 
خارج  شما  دست  از  مهمي  امر  خاطر  به  پول  مقداري  شنید. 
میشود و شما با رضایت خاطر آن را مي پذیرید. موضوعي که 
چند ماهي است نگراني هایي را براي شما پیش آورده است، 
راحتي  به  نفسي  توانید  میشود و شما مي  برطرف  به زودي 
بکشید. کار تازه اي به شما پیشنهاد مي شود. مقداري پول و یا 

اسنادي گرانبها به دست شما مي رسد.

متولدین خرداد: در این هفته موضوعي که براي شما 
از اهمیت خاصي برخوردار است حل و فصل میشود و رضایت 
همدلي صمیمانه  و  کمک  جهاتي  آید.از  مي  فراهم  خاطر شما 
یک  جریان  در  کرد.  خواهد  متعجب  را  شما  همکاران  از  یکي 
سفر از موضوع مهمي آگاه خواهید شد. آن دسته از متولدین 
این ماه که به کار تجارت یا خرید و فروش اشتغال دارند با 
شد.  خواهند  مواجه  اي  مالحظه  قابل  سودهاي  و  کار  رونق 
به خاطر موضوعي نظر و خواسته شما مورد توجه اطرافیان 

قرار مي گیرد.

   متولدین تیر: به زودي موضوعي که موجب نومیدي 
جاي  ها  امیدواري  تدریجأ  و  میشود  برطرف  بود،  شما شده 
آن را مي گیرد.یک موضوع احساسي به نفع شما تغییر جهت 
با  و  رفت  خواهید  مانند  مأموریت  مسافرتي  به  داد.  خواهد 
دستان پر برخواهید گشت. یک پیش بیني شما درست از آب 
درخواهد آمد و کساني که نظر شما را قبول نداشتند و یا نمي 
یک  به  است  بهتر  روزها  این  شد.  خواهند  شرمنده  پذیرفتند، 

اختالف نظر دامن نزنید.

متولدین مرداد:براي رهایي از یک دغدغه فکري که   
آرامش را از شما گرفته است، چاره اي جز این ندارید که حرف 
براي  بگوئید.  مقابل  به طرف  کنده  پوست  و  را صریح  دلتان 
نتیجه گیري و قضاوت در مورد دیگران بهتر است اندکي تفکر 
کنید و چشم بسته تصمیمي  تردید  کرده و در شناخت خود 
نگیرید. به زودي در کارتان شاهد جنب و جوشي تازه خواهید 

شد و امیدواري هاي مسرت بخشي برایتان پیش خواهد آمد.

متولدین شهریور: فرصت هاي تازه و شانس در دور 
و برتان پرسه مي زند. قدر بعضي فرصت ها را باید بدانید و 
آنها را آسان از دست ندهید. مقداري پول از دست شما خارج 
میشود. به زودي از یک برنامه و یا زحماتي که کشیده بودید 
بهره مند خواهید شد. بعضي نگراني هاي موهوم را از خود 
دور کنید، آن وقت چهره آینده را صاف و روشن خواهید دید. 

چون نیت شما در این مورد نظر خیر است مطمئن باشید خیر 
هم پیش خواهد آمد.

متولدین مهر: بیهوده فکر مي کنید که بي نیاز از کمک 
هاي دیگران هستید، اگر خوب تعمق کنید خواهید دید که این 
زودي  به  شماست.  هاي  خودخواهي  بعضي  از  هایي  نشانه 
خود  زندگي  در  مثبت  و  انگیز  هیجان  تغییرات  بعضي  شاهد 
خواهید شد. همین روزها یک آرزوي قدیمي شما برآورده مي 
شود و یا خود را به مقصودتان نزدیکتر خواهید یافت. آن وقت 
زندگي را شیرین تر از گذشته مي یابید. موفقیت شغلي یکي از 

نزدیکان موجب مباهات شما خواهد شد.

با دلخوري هایي شروع  این هفته را  متولدین آبان:   
خواهید کرد و اگر بر دامنه دلخوري خود بیفزائید ممکن است 
کارتان به قهر با یکي از نزدیکان کشیده شود. یکي از دوستان 
قدیمي براي انجام کاري و یا تحقق خواسته اي نزد شما خواهد 
آمد. یک شانس درست و حسابي در پیش رو دارید، هدایایي 
و یا مقداري پول که در فکرش نبودید، به دست شما مي رسد. 
به خاطر موضوعي ناچار مي شوید تغییراتي در وضعیت خود 

بدهید.

  متولدین آذر: این روزها احساس مي کنید که از لحاظ 
احساسي وضعیت نامتعادلي دارید و خود را با نوعي بالتکلیفي 
مواجه مي بینید. اگر افکارتان را منظم کنید و به انگیزه خود و 
دیگران پي ببرید، بخش قابل مالحظه اي از پریشاني خاطر شما 
حل خواهد شد. کسي را که در فکرش نبودید، مالقات خواهید 
کرد. به زودي تحولي در زندگي شما پیش خواهد آمد. از وارد 
شدن به محدوده هایي که در آن تجربه اي ندارید، خودداري 

کنید. یک معامله به نفع شما تمام خواهد شد.

  متولدین دی: در این هفته از ناسپاسي و یا نامهرباني 
دلخور و عصبي خواهید شد. سعي  از دوستان حسابي  یکي 
کنید با روحیه اي امیدوارانه به زندگي و مظاهرش نگاه کنید، 
آن وقت به تدریج زندگي را شیرین تر از گذشته خواهید یافت. 
مشکل عمده شما با خودتان تلقي بدبینانه اي است که نسبت 
به بعضي مسائل دور و بر خود دارید. به زودي باید در یک 
آزمون و یا رقابت شرکت کنید . نگران نباشید موفقیت از آن 

شماست.

اثر آن  بر  آید که  پیش مي  بهمن: وضعیتي  متولدین 
روزها  همین  بدهید.  مسیرتان  در  تغییراتي  شوید  مي  ناچار 
باید از یک و یا چند میهمان پذیرایي کنید. به مسافرتي شیرین 
دعوت مي شوید. کارتان رو به ترقي خواهد گذاشت. مقداري 
پول به دست شما خواهد رسید و همین طور یک خرج بزرگ 
هم به گردن شما مي افتد. یک اختالف خانوادگي طبق نظر و 
منظور شما به نتیجه مي رسد. از تغییر اخالق یکي از نزدیکان 

حیرت زده خواهید شد.

 متولدین اسفند: در یک رقابت نتیجه مطلوبي به دست 
نمي آورید.هفته کالفه کننده اي در پیش دارید، اما خیلي زود 
براي  که  موضوعي  از  شد.  خواهد  برطرف  مشکالت  بعضي 
برید.  نمي  نفعي  است  برخوردار  خاصي  اهمیت  از  از  شما 
یکي  یا  و  دوست  یک  دوري  شنید.  خواهید  خوبي  خبرهاي 
در  کرد.  خواهد  دلتنگ  را  شما  مدتي  براي  فامیل  اعضاي  از 
مورد تصمیمي که گرفته اید بهتر است با افراد با صالحیت به 

مشورت بنشینید.
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نگاهي به منابع رایگان و پایدار انرژي 

 منتظر اتفاق 

هاي تازه باشید 
 

هتر تیمونز - ترجمه؛ عبدالوهاب فخریاسري

گروهي از سرمایه گذاران درصدد مهار حرکت بي وقفه اقیانوس و 
تبدیل آن به کاالیي بسیار خواستني هستند؛ انرژي. هم اکنون ماشین 
هایي در اشکال و اندازه هاي گوناگون از سواحل دریاي شمال گرفته 
تا اقیانوس آرام در حال آزمایش اند تا معلوم شود چگونه مي توان 
امواج و جزر و مدها را مهار کرد و از آنها انرژي دریایي به وجود 
رودخانه  درباره  پژوهش  این  امسال  پاییز  است  ممکن  حتي  آورد. 

شرقي در ایالت نیویورک نیز اجرا شود.

خاطر  به  ولي  برد،  مي  به سر  طفولیت  دوران  در  هنوز  این صنعت 
نه  که  زماني  )که  کارن«  »دین  چون  مبتکراني  و  مخترعان  وجود 
پولي در کار بود و نه عالقه یي، با سماجت دنیا را براي یافتن امواج 
دلخواهش مي پیمود( توجهات را بیش از پیش به خود جلب مي کند. 
»کارن« خیلي اتوکشیده و کاماًل معقول، دانشمندي است هوادار انرژي 
سبز و زماني که ریاست تشکیالت انرژي شهر برلینگتون را بر عهده 
داشت، اقدامات بسیاري در این راستا انجام داد. فرد عالقه مند دیگر 
به این فناوري »مکس کارکاس« ریاست توسعه تجارت اداره انرژي 
اقیانوسي در ادینبورو است. به گفته وي؛ »در درازمدت این موضوع 
مي تواند به صورت عرصه رقابت بسیار شدید منابع انرژي درآید.« 
شرکت وي وسیله جدیدي براي تولید انرژي از امواج تولید کرده که 
شبیه مار و به درازي یک قطار مسافربري است و با جذب امواج در 
حال عبور از سطح اقیانوس انرژي تولید مي کند. با توجه به قیمت 
هاي باالي نفت، منابع نامطمئن انرژي و فشار فزاینده براي پیشگیري 
از گرم شدن بیشتر زمین، دولت و سازمان ها امید بسیاري به انرژي 
امواج بسته اند. در حال حاضر چالش بزرگ اثبات صرفه اقتصادي 
پژوهش و تولید این نوع از انرژي است. کسي باور ندارد تولید انرژي 
از اقیانوس ها اندیشه غیرممکني است. هرچه باشد، این انرژي رایگان 
یا  آلودگي  گونه  هیچ  متضمن  آن  تولید  فرآیند  که  است  بادوامي  و 
آزاد شدن گازها و مواد مضر نیست. به عالوه، این فقط اقیانوس ها 
بدهند، وجود هر جریان روزمره  انرژي  ما  به  توانند  نیستند که مي 
جزر و مد مثاًل در همین رودخانه شرقي امیدوارکننده است. در واقع 
این اندیشه به قدري معقول و منطقي است که مخترعان نخستین بار 
قرن ها قبل به تولید انرژي از امواج اقدام کردند. بسیاري از وسایلي 
ابداع کرده بودند، شبیه سد عمل مي کردند. به این معنا که  که آنها 
آب را به دام مي انداختند، و پس از فروکش کردن مد، آن را رها مي 
کردند ولي با ظهور موتورهاي بخار و منابع سوختي کارآمدتر، این 
به  رو  نفت  قیمت  که  زماني   1970 دهه  در  شدند.  منسوخ  ابتکارات 
افزایش گذاشت، مردم براي مدت کوتاهي دوباره به انرژي اقیانوس 
ها روي آوردند و نمونه هاي اولیه ابزار و وسایل جدید در اروپا و 
چین به آزمون گذاشته شد. ولي به زودي با سقوط قیمت نفت در دهه 
1990، منابع مالي خشک شدند و پیشرفت ها در تولید توربین هاي 
بادي و سایر منابع انرژي قابل بازیابي به صورت رقیبي براي پروژه 

هاي امواج درآمدند.

پنبه  از وسایلي شبیه چوب  این روزها طراحي ماشین هاي مختلف 
شناور روي اقیانوس گرفته تا ابزارهایي به شکل مار که رو به سوي 
امواج دارند، بسیار با یکدیگر متفاوتند. ماشین هاي ساحلي نیز وجود 
دارند که مانند هشت پا به صخره ها چسبیده اند. در مقابل، ماشین 
هاي تولید انرژي از جزر و مد، اغلب شبیه توربین هستند که مانند 
آسیاب هاي زیر آب عمل مي کنند و با حرکت رفت و برگشتي امواج، 
انرژي تولید مي کنند. برخي از مخترعان نیز مشغول آزمایش روي 
ماشین هاي بتن و فوالدي هستند که بر کف دریا قرار مي گیرند و آب 
تحت فشار را به ساحل مي رانند. حتي شرکت هاي بزرگ تجاري که 
در زمینه انرژي کار مي کنند نیز به این جمع پیوسته اند مثل »جنرال 
الکتریک«، »نورسک هیدرو« )یک شرکت نروژي( و غول انرژي آلمان 
»ائون« که اخیراً قول کمک پولي براي پروژه ها و سرمایه گذاري ها 
در شرکت هاي کوچک انرژي دریایي را داده است. »مارک هوانگ« 
»جنرال  ارتباطات  و  یي  رسانه  بخش  در  مالي  امور  رئیس  معاون 
الکتریک« که اقدام به سرمایه گذاري در چندین پروژه دریایي کرده، 
مي گوید؛ »این منبع دست نخورده یي از انرژي قابل بازیابي است که 
همواره رو به اعتال دارد.« وي در ادامه مي گوید؛ »انرژي خورشیدي 
و باد را باید به عنوان موردي مقدماتي براي مطالعه انرژي دریایي 

در نظر گرفت.«

نیوجرسي،  سواحل  نزدیکي  در  موج  انرژي  ژنراتورهاي  اکنون  هم 

هاوایي، اسکاتلند، انگلستان و غرب استرالیا تحت آزمایش اند. پاییز 
امسال قرار است پروژه توربین امواج رودخانه شرقي که مدت ها همه 
در انتظارش بودند، آغاز شود و »ویلیام دلوهان« نماینده دموکرات از 
ماساچوست، طرحي را به مجلس نمایندگان تقدیم داشته که بر اساس 
آن ایاالت متحده در برپایي مرکزي براي پژوهش هاي انرژي اقیانوس 
ها به بریتانیا تاسي کند. چندین پروژه تجاري نیز در حال اجرا هستند، 
از جمله نخستین »مزرعه امواج« )نامي که به میدان هاي ماشین هاي 
شمالي  ساحل  در  برپایي  حال  در  نهند(  مي  امواج  از  انرژي  تولید 
پرتغال است. میداني نیز براي توربین ها در ساحل ترومسو در نروژ 
در حال ساخت است. بنا بر آمار گروه دولتي »کربن تراست«، بریتانیا 
امواج و  از  را  نیاز خویش  الکتریسیته مورد  تا 20 درصد  تواند  مي 
به آن معناست که روزانه حدود 12  این  به دست آورد.  جزر و مد 
بریتانیا  نیروگاه  ترین  بزرگ  فعلي  تولید  برابر  سه  یا  مگاوات  هزار 
الکتریسیته تولید خواهد شد. در واقع انگلستان و اسکاتلند به صورت 
اند.  اقیانوسي درآمده  انرژي  فناوري  براي توسعه  آزمایشگاه هایي 
با کاسته شدن از ذخایر انرژي و صنعت نفت فالت قاره در دریاي 
شمال، دولت ها در تالش انباشتن دانش و هدایت اشتغال هاي صنعت 
در  پژوهشي  مرکز  یک  هستند.  انرژي  تولید  دیگر  هاي  راه  به  نفت 
امواج  استخر  آزمایش  براي  هایي  دستگاه  تعبیه  درصدد  نیوکاسل 
ارتفاع شمالي  اورکني، جزایر کم  را در سواحل  است و دیگري کار 
ترین نقطه اسکاتلند، دنبال مي کند. دولت اسکاتلند قول داده تا سال 
به  بازیابي  قابل  منابع  از  را  انرژي مصرفي خود  18 درصد   ،2010
در  دریایي  انرژي  متخصص  اسپرجن«  »جان  گفته  به  آورد.  دست 
وزارت تجارت و صنایع بریتانیا؛ »اگر انرژي دریایي جایگزین برخي 
سوخت هاي فسیلي مانند زغال سنگ شود، مي تواند به کاستن از کل 

دي اکسیدکربني که وارد جو مي شود، کمک کند و احتمااًل به تنوع و 
ایمني در منابع تامین انرژي بینجامد.«

از سال 1999 دولت بیشتر از 47 میلیون دالر براي پژوهش و توسعه، 
93 میلیون دالر براي تجاري کردن پژوهش و صرف هزینه بیشتر 
تقبل  الکتریسیته را  انرژي دریایي به عرصه تولید  براي سوق دادن 
از  نوع  این  تولید  ولي  نیست،  کامل  انرژي  هیچ  هر چند  است.  کرده 
انرژي نیز مشکالت خود را دارد. گرچه ژنراتورها دود یا هوا را آلوده 
گذارند،  نمي  جا  بر  خود  از  اتمي  هاي  زباله  از  ردپایي  یا  کنند  نمي 
توانند  مي  و  اند  گسترده  و  بسیار حجیم  وسایل شان  و  ابزار  ولي 
غالبًا  اقیانوس،  از  انرژي  آوردن  دست  به  براي  باشند.  آزار  چشم 
باالي صخره  بر  یا  به ساحل  نزدیک  نسبتًا  و  اقیانوس  در کف  باید 
هاي کنار ساحل تعبیه شوند که این نقاط به طور سنتي براي تولید 
دوستانه طرفداران  طبیعت  مقاصد  برخالف  و  ندارند  کاربرد  انرژي 
و بانیان تولید این نوع انرژي، غالبًا مخترعان و مبتکران، خود را در 
محاصره طرفداران محیط زیست و مقاومت شدید در برابر آنها مي 
تیندال« مدیر اجرایي صلح سبز در بریتانیا مي گوید؛  بینند. »استفن 
فرهنگي  و  رواني  چالش  زیست،  محیط  طرفداران  جنبش  براي  »این 
بزرگي است. براي مبارزه با تغییر آب و هوا باید تغییر و تحول کلي 
در سیستم انرژي خود بدهیم که نیاز به ابزار و وسایل زیادي، آن هم 
در مکان هایي دارد که تاکنون بکر و دست نخورده باقي مانده اند.« به 
قول »جان گریفیث« مدیر شرکت گاز بریتانیا؛ »اوضاع و احوال کنوني 
شبیه زمان استفاده از انرژي باد در 15 سال پیش است. به نظر مي 

رسد باید منتظر چنین اتفاقي باشیم.«
www.NewYorkTimes.com
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ورزش ایران
  

کریمی در آستانه بازگشت به اردوی قرمز
علی کریمی خبر روز بازار نقل و انتقاالت شده آن هم در حالی که هنوز 
نیم فصل و  به  مانده هر چه  باقی  نیم فصل  انتقاالت  و  نقل  تا  45 روز 

زمان فصل نقل و انتقاالت نزدیک می شویم، اخبار پیرامون بازگشت علی 
کریمی به تیم سابقش بیشتر می شود و هر روز هم اظهار نظر تازه ای 
این موضوع را وارد فاز جدیدی می کند. در این میان تکلیف پرسپولیس با 

علی کریمی، استیل آذین و حسین هدایتی مشخص است.
انصاری فرد از تیم رفته و با قرار گرفتن دوباره هدایتی در هیأت مدیره 
این باشگاه منعی برای این انتقال وجود نخواهد داشت. تنها مشکلی که 
به نظر قابل حل هم خواهد بود، پر بودن لیست سرخپوشان است که با 

خارج کردن نام یک بازیکن از آن این مشکل حل خواهد شد.
با این حال اصاًل مشخص نیست که چرا عزیز محمدی رئیس سازمان 
لیگ برتر هر روز قانون جدید را رو می کند تا مانع از این انتقال شود. 
انتقال مطرح شد، عزیز محمدی  در همان روز های نخست که بحث این 
مصاحبه کرد و گفت »اصاًل نمی شود. لیست پرسپولیس پر است و آنها 

باید قید این انتقال را بزنند«
چند روز پس از این اتفاق و در حالی که اثبات شد سرخپوشان می توانند 
با خروج نام یک بازیکن و ارائه مدارک پزشکی مبنی بر مصدومیت او 
تا پایان، فصل کریمی را به خدمت بگیرند، صحبت های رئیس سازمان 
لیگ نیز تغییر کرد و او با تأیید این حرف اعالم کرد که این کار نیز عملی 
است. اما وقتی روز گذشته خبر رسیدکه عزیز محمدی قانون دیگری را 
برای این انتقال وضع کرده است، خیلی ها به این قضیه مشکوک شدند 
که به چه دلیلی هر روز این قوانین جدید در مورد کریمی و انتقال او به 

پرسپولیس وضع می شود.
آخرین اظهار نظر محمدی را بخوانید و خودتان قضاوت کنید: »پرسپولیس 
نمی تواند  این شرایط  با  و  گرفت  برتری  لیگ  بازیکن   5 در فصل جدید 
بازیکنی را از یک تیم لیگ برتری دیگر به خدمت بگیرد. البته برای حضور 
کریمی در پرسپولیس مشکلی وجود ندارد و این تیم با دادن یک بازیکن 
به استیل آذین می تواند کریمی را به خدمت بگیرد. حضور این بازیکن در 
پرسپولیس فقط از طریق معاوضه با یک بازیکن دیگر امکان پذیر خواهد 

بود«
حتی اگر این حرف هم مثل بقیه حرفهای رئیس سازمان لیگ مورد تأیید 
باشد باز هم نمی توان مطمئن بود که تا شروع فصل نقل و انتقاالت در نیم 
فصل قانون جدید وضع نشود. انتقال علی کریمی به پرسپولیس می تواند 
خط بطالنی باشد در مورد شایعاتی که این روزها مطرح است. آیا این 

اتفاق خواهد افتاد.

خوزستان شیر خفته در 
بیشه فوتبال ایران 

پرویز زاهدی 

به روي فوتبال ایران پنجره تازه اي باز شده است. هواي تازه اي که 
از این پنجره به چهره لیگ برتر مي خورد، جام نهم را بسي  دیدني تر 
و تماشایي تر کرده است. این که فوالد خوزستان، تیمي در ته جدول 
پاي شکست  تا  یازدهمین روز و  تا در  امان پرسپولیس را مي برد 
او  تاکتیکي  اگر حرفه اي گري کرانچار و تعویض هاي  ببرد و  پیش 
نبود، چنین اتفاقي مي افتاد، نباید از چشم تحلیلگران و کارشناسان 

دور بماند. 

وجود مجید جاللي که از توانایي تکنیک هاي فردي شاگردانش براي 
نظر  از  را  تیمش  و  مي برد  استفاده  به خوبي  پرسپولیس  با  مقابله 
روحي تا حد و مرز پیروزي بر پرسپولیس به اوج مي رساند، شاید 
شیر  مثل  فوتبالش  خوزستان،  در  که  باشد  محرزي  دالیل  از  یکي 
مثل سال هاي  مي تواند  مراقبت شود  و  بیدار  اگر  که  است  خفته اي 

دور، سلطان این بیشه باشد. 
درست یک روز بعد از دیدار پرسپولیس با فوالد در اهواز بود که 
دیدیم استقالل تهران مدعي شماره یک قهرماني و صدرنشین جدول 
آمده  بزرگتر  برادر  میهماني  به  که  افتاد  اهوازي  تیم  دیگر  دام  به 
بود و بازي باخته در نیمه دوم را چنان از این رو به آن رو کرد 
تا هر سه امتیاز را از کف همنام مغرور خود که بشدت ترسیده و 
هراسان بود، بیرون بکشد و اندکي به وضع خود در جدول سر و 
از  دور  دیگري  و  خانه  در  یکي  تیم خوزستاني،  دو  بدهد.  ساماني 
خانه چنین بالیي سر دو نامدار و بزرگ ریشه دار تهراني نازل کردند 
تا ثابت کنند باالنشینان جدول، چیزي بیش از چند امتیاز جلوتر از 
ته جدولي ها ندارند. مگر در هفته اخیر، پارس جنوبي، تیم تازه وارد 
لیگ برتر، شاخ ذوب آهن را نکشید و به تساوي 1-1 وادارش نکرد؟ 
و پاس همدان که وضع چندان خوبي ندارد و فعاًل در پائین جدول، 
محکوم به روزهاي سختي است، پیکان را که براي پس گرفتن مسند 
یک  ایجاد  با  و  مربي  تغییر  با  دارد،  رقابت  استقالل  با  پیش آهنگي 
شوک جدید مجبور به تساوي 2-2 نکرد؟ از این پنجره که به روي 

لیگ برتر باز شده است هم هواي تازه به درون مي آید هم دورنماي 
زیبایي پیش روي آن قرار مي دهد که دیگر نه نام و نشاني و قدمت 
امتیاز  براي  انبوه ضمانتي  تماشاگر  نه  و  است  بزرگي  مایه  تیم ها 

آوردن. 
فوتبال ما که بسیاري آن را با شکل فوتبال برزیل مقایسه مي کنند، 
سیستماتیک  و  صحیح  مراقبتي  با  مي تواند  که  است  غني  آنقدر 
همچنان هیجان بخش و پرطرفدار در سطح اول ورزش ایران بماند 
و اگر در اختیار مربیاني فهیم و دوره دیده، داخلي یا خارجي قرار 
گیرد و دانش روز به آن تزریق شود هر ساله تعدادي بازیکن لژیونر 
به دیگر کشورها صادر کند و درآمدي کافي، بسیار فزونتر از حاال 

به باشگاه ها سرازیر نماید. 
آمادگي بدني براي 90 تا 120 دقیقه در کشوري که صاحب چهار 
اقلیم هوایي گرم و سرد و مرطوب و خشک است و پرسینگ، حتي 
در زمین حریف که هر حریفي را با هر آوازه اي مستأصل مي سازد، 
امروزي جهان،  و  فوتبال حرفه اي  در  که  است  فاکتور عمده اي  دو 
باید  بعد  به  این  از  است.  تیمي  هر  در  موفقیت  ابزار  کارسازترین 
منتظر بود که مربیان چه فکر و تدبیري در چنته دارند تا در نبردهایي 
سخت، نخست از پا درنیایند. سپس چاره اي براي نفوذ و رسوخ به 

دروازه حریف و رقیب بیابند و راه پیروزي را بپیمایند. 
این  همه  به  مي کند  تالش  دارد  مستدام  اما  کندي  به  که  ما  فوتبال 
ابزار دست یابد هنوز مجهز و مسلح به فوتبال فکورانه و تاکتیک ها 
و استراتژي هاي الزم نشده است و از این حیث حتي در تیم ملي هم 
این نقطه ضعف نمایان تر، به چشم مي خورد و دست فوتبال ما را 
در صحنه هاي بین المللي خالي مي گذارد. امیدواري این است، که با 
تشکیل کالس هاي مربیگري در طول سال هاي اخیر و مربیان جواني 
که بدین  کالس ها گرایش دارند، سریعتر این خأل فوتبال را پشت سر 

بگذاریم و به جهان پیشتاز و فوتبال حرفه اي دنیا پیوند بخوریم. 
با چنین مقدمه اي طوالني، اشاره اي هم داریم به هفته اي که در پیش 
است و همه تیم ها با فاصله اي حدود 5 روز باید به صحنه برگردند 

و براي کسب موقعیتي بهتر تن به مصاف بدهند. 
داشتند  مالل انگیزي  یازدهم  روز  همه  که  جدول  باالنشین  تیم هاي 
دوازدهم  روز  از  دید  باید  نیستند  امان  در  که  برده اند  پي  حاال  و 
ذوب آهن   14:45 ساعت  در  ابتدا  جمعه  روز  مي برند.  نصیبي  چه 
میزبان راه آهن شهرري است تا در خانه خود به هر سه امتیاز دل 
ببندد. 5 مساوي و یک شکست سنگین و تلخ هنوز این تیم را زجر 
مي دهد. سپس  نجات  کابوس  این  از  را  خود  کي  دید  باید  مي دهد. 
در ساعت 16:40 مس کرمان که هنوز حال و هواي خوشي ندارد 
به خوبي مي دانند  پذیرایي مي کند. مس کرمان و مظلومي  از فوالد 
جایشان رتبه دوازدهم جدول نیست. اما این را هم مي دانند که فوالد 

خوزستان با جاللي چه بالیي سر پرسپولیس آوردند. 
در همین روز و تقریبًا همین زمان )16:50( ملوان انزلي به میهماني 
انزلي  در  یکشنبه  روز  که  ملوانان  است،  شده  خوانده  پرسپولیس 
مقتدرانه بر ابومسلم چیره شدند، با این انگیزه که به تیم قرمزپوش 
را مرور مي کنند  تیم  این  مقابل  ندهند، خاطرات گذشته  باج  تهراني 
اما کرانچار که حمایت جدي کاشاني را دارد و قوت قلبي پیدا کرده 
است مي تواند با این برد اعتبار بیشتري براي بقاي خود در فوتبال 
ایران به دست آورد و احتمااًل پرسپولیس را به رتبه هاي باالتر از 
ضیافت  در  سپاهاني ها  را  جمعه  روز  بازي  آخرین  بفرستد.  هفتم 
بوشهري ها مي گذرانند. سپاهان با سه امتیازي که از تراکتورسازي 
باالي سر  تیم هاي  با  رده بندي  جدول  در  که  کمي  فاصله  و  گرفت 
خود دارد مصمم است که این فاصله ها را هر چه زودتر حذف کند 
به شرط آن که یاوري و شاگردان بوشهري اش بگذارند. به هر حال 
باالنشینان لیگ برتر به تب و تاب افتاده اند تا از توفاني که تیم هاي ته 

جدول بخصوص خوزستاني ها برپا کرده اند خود را نجات دهند. 

ورزشی ایران و جهان

ایران - ایسلند 19 آبان در آزادي  
 

ایران 19 آبان در ورزشگاه آزادي با تیم ملي ایسلند   تیم ملي فوتبال 
بازي خواهد کرد. مهدي محمدنبي دبیرکل فدراسیون درباره این بازي 
دوستانه گفت؛ »با توجه به درخواست سرمربي و تایید کمیته تیم هاي 
کرد  توافق  ایسلند  فدراسیون  با  قراردادي  طي  فوتبال  فدراسیون  ملي، 
داشته  بازي دوستانه  تهران  در  ماه(  آبان   19( نوامبر  تاریخ 10  در  تا 

باشند.
این بازي چهار روز قبل از بازي رفت با اردن )23 آبان( برگزار خواهد 
شد. ضمن آنکه حریف یادشده با تایید سرمربي تیم ملي و از میان چهار 
تیم نامیبیا، جزایر فارو، اوگاندا و ایسلند که آمادگي خود را براي این 

بازي در تهران اعالم کرده بودند، انتخاب شد.«  
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اهداف »روگ« در 
دوره جدید ریاستش 
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)IOC( براي یک دوره  المپیک  بین المللي  ژاک روگ رئیس کمیته 

چهارساله دیگر به ریاست این نهاد برگزیده شده است. این بلژیکي 
این  حائز  این سو  به   2001 از  است  ارتوپد  پزشک  که  ساله   68
با  اکنون  سازمان  این  قواعد  براساس  و  بنابراین  و  بوده  سمت 
آخرین دوره ریاستش مواجه است و در سال 2013 کنار خواهد 
رفت. در انتخابات جدید که جمعه گذشته در کپنهاگ انجام پذیرفت، 
روگ تنها کاندیدا بود و رقیبي نداشت و بنابراین در رأي گیري از 
اعضاي کمیته با نتیجه یکطرفه 88 رأي موافق، یک رأي مخالف و 
3 رأي ممتنع از نو براي این سمت انتخاب شد. چند روز بعد از آن 
واقعه روگ به مطبوعات کشورش گفته است: »اعضاي کمیته این 
افتخار را از نو به من ارزاني کردند و شاید به این خاطر که طي 
این مدت به دستاوردهاي توأمان زیادي رسیده ایم. با این وجود 
از این پس نگاه ما به آینده خواهد بود و البته کارهاي فراواني نیز 

براي انجام دادن خواهیم داشت.« 
در جلسه هیأت اجرایي IOC دو نایب رئیس و دو عضو جدید این 
هیأت نیز گزینش شدند ولي مقرر شد که بافت فعلي هیأت اجرایي، 
از  پسکانته  ماریو  نهاد  این  رئیس جدید  نواب  بماند.  محفوظ  کاًل 
آرایي  راه  این  در  و  از سنگاپور هستند  انگ  میانگ  ایتالیا و سر 
بیشتر براي آنها در قیاس با دو مدعي دیگر همچون سي. کي وو از 
تایوان و سامي مدلل از سوریه واریز شد. کرک رایدي از بریتانیا 
و جان کوتس از استرالیا نیز به عضویت هیأت اجرایي درآمدند. 
 IOC در ماه ژوئیه 2001 که روگ براي اولین بار پست ریاست
را کسب کرد، تبدیل به هشتمین رئیس این نهاد در دوران طوالني 
فعالیت هاي آن شد. او در آن راه، در انتخابات بر 3 کاندیداي دیگر 
گرفت  را  اسپانیایي  سامارانش  آنتونیو  خوان  جاي  و  شد  چیره 
که بعد از 21 سال زمامداري در IOC از پست ریاست آن کناره 
گرفت. در دوره روگ، بازي هاي المپیک تابستاني 2004 و 2008 در 
شهرهاي آتن و پکن و رقابت هاي المپیک زمستاني 2002 و 2006 
در سالت لیک سیتي و تورین ساماندهي و اجرا شد و اینک ابتدا 
المپیک زمستاني 2010 در ونکوور کانادا و سپس المپیک تابستاني 
2012 در لندن در راه هستند و در هیچ یک از این مسابقات ضعف 

بزرگ سازماني رؤیت نشده اند. 
با این که روند پولسازي در IOC و همکاري آن با اسپانسرها در 
اصل از دوره سامارانش شدت گرفت اما در دوره روگ این قضیه 
قوام بیشتري یافت. روگ کوشیده است مبارزه با دوپینگ و محو 
این پدیده را جدي تر بگیرد و قول داده که در 4 سال بعدي نیز این 
روند را از دستور کارش خارج نکند و ورزشکاران متکي بر مواد 

غیرمجاز نیروزا را از صحنه بیرون براند. 
با نظر و حمایت روگ، بازي هاي المپیک جوانان نیز پا به عرصه 
نهاده است که نخستین دوره آن تابستان سال بعد در کشور شرق 
آسیایي سنگاپور برگزار خواهد شد و ویژه ورزشکاران 14 تا 18 

سال است. 
روگ وعده داده است که در سال هاي باقي مانده از ایام حضورش 
در کمیته بین المللي المپیک قدم هاي بلندتري را براي نزدیکتر شدن 
کشورهاي در حال پیشرفت به کشورهاي صاحب ورزش و داراي 
امکانات و ثروت بیشتر بردارد و فاصله بین آنها را کمتر و کاري 
کند که ورزشکاران جهان فقط بر اثر تکنیک، قدرت و مهارت شان 
از یکدیگر تفکیک شوند و نه رجحان هاي اجتماعي و یا امتیازات 
این  بر  اضافه  فزون تر.  و  بهتر  امکانات  از  بردن  بهره  و  جنبي 
در جهان ورزش  متقلب ها  علیه  همچنان  که  است  متعهد شده  او 
بکوشد و اجازه رشد و نمو را به آنها ندهد و مانع پیروزي هاي 
پوشالي آنها شود. چیزي که در نهضت و فرهنگ المپیک همواره 
داده شده است  بها  آن  به   اخیر کمتر  اما در دهه هاي  تبلیغ شده 
و اینک هم اطمیناني در دست نیست که روگ به رغم شعارها و 
وعده هاي فراوانش در این راه موفقیتي حقیقي را کسب کرده باشد 

و یا در آینده کسب کند. 

برزیل و غنا در فینال جام جهاني 
زیر 20 سال 

 
جام جهاني زیر 20 سال در هیاهوي رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 
2010 آرام و بي سر و صدا به ایستگاه پایاني رسیده و جنگ فینالیست 
هاي سال 1993 معرف نام قهرمان خواهد بود. برزیل براي رسیدن به 
رقیب 16 سال پیش به تک گل آلن کاردچ اکتفا کرد و کاستاریکا را از 
پیش رو برداشت. سومین گل دوران حرفه یي شماره 9 به کاستاریکا 
چهارمین گل او در این تورنمنت به حساب مي آمد. جالب است بدانید 
او نامش را از معلم عرفاني فرانسوي در قرن نوزدهم وام گرفته و حاال 
در عرصه عمل مي تازد. در دیگر بازي نیمه نهایي مجارستان هرچند 
در ابتداي بازي با دو گل »آدیاه« از غنا عقب افتاد اما در ادامه توسط 
فوتاژ و بالژتي تساوي را بر جریان رقابت حکمفرما کرد. با این حال 
هنرنمایي »کوآنساه« نشان داد تیم شرقي بدون مهره هاي کلیدي نظیر 
کاپیتان والدیمیر کومان و همچنین ستاره یي مانند نمث توازن الزم را 
ندارد. در این شرایط برتري 2-3 غنا را به جنگ با برزیل فرستاد. در 
طول 17 دوره برگزاري رقابت هاي جام جهاني زیر 20 سال، 12 فینال 
با حضور کشورهاي امریکاي جنوبي برگزار شده و آخرین بار سال 
بودیم.  قاره  این  نمایندگان  نهایي بدون حضور  بازي  1999 شاهد یک 
حضور مجارستان در جمع چهار تیم پایاني از جمله شگفتي هاي دوره 
کشور  پوشان  ملي  هرچقدر  شود.  مي  تلقي  جوانان  جهاني  جام  اخیر 
پوشکاش ضعیف عمل مي کنند نسل جدید امیدوارکننده ظاهر مي شود، 
هرچند خیلي بعید به نظر مي رسد آنها از دام سیستم ضعیف بزرگساالن 
دور بمانند و غول سابق فوتبال جهان را احیا کنند. فردا ابتدا دیدار رده 
بندي انجام مي شود. کاستاریکا در یک طرف میدان سرشار از انگیزه 
است و از سوي دیگر این اظهارات یک هوادار مجارستاني امکان هرگونه 
سهل انگاري را از طرف دیگر بازي اول فردا سلب مي کند؛ »ما تا به حال 
دستاوردهاي بزرگي رقم زده ایم و مغرورانه براي کسب عنوان سوم 
تالش مي کنیم. مجارها، رو به جلو حرکت کنید. ما پشتیبان شما هستیم. 
باید به غنا هم تبریک بگویم. ستاره هاي سیاه خیلي خوب بازي کردند 
و عالي نتیجه گرفتند. امیدوارم در فینال موفق شوند.« البته حکم تاریخ 
با آرزوي او در تضاد است چون در فینال سال 1993 برزیل به لطف 
درخشش یان و جیان دو بر یک از سد غنا گذشت. به طور معمول در 
رده جوانان تاریخ تکرار مي شود چه به لحاظ کیفي و چه از نظر کمي. به 
زعم سایت فیفا نکته جالب بازي هاي نیمه نهایي تاثیرگذاري سه بازیکن 
تازه وارد در گل هاي نیمه دوم رقابت مجارستان و غنا بود. فوتاژ و 
به عنوان جانشین  آگیمانگ  به میدان گل زدند و  از ورود  بالژتي پس 

کاپیتان آندره آیو پاس گل برتري تیمش را ارسال کرد. 

اتهام به مترجم کرانچار دراشتباه ترجمه کردن کلمات

چلنگر: اشتباه نه، او 
خالصه می کند

مترجم کرانچار، موضوع تازه رسانه هاست. اتفاقی که باعث شد این 
داستان زیر ذره بین قرار بگیرد 

همه چیز پس از تدوین یکی از مصاحبه های مطبوعاتی کرانچار شروع 
تدوین آن مصاحبه  نود مشغول  برنامه  تهیه کننده  شد. وقتی عوامل 
برای پخش روی آنتن بودند روی برخی از کلماتی که مترجم کرانچار 
ترجمه می کرد مشکوک شدند و با نت برداری از آنها و تماس با رضا 

چلنگر پرده از یک اتفاق برداشتند.
اتفاقی که می توان دوگانگی در ابراز عالقه هواداران و حتی بازیکنان 
نود  برنامه  بچه های  که  آنطور  دانست.  آن  از  ناشی  را  کرانچار  به 
مدعی شده اند، پیپل زاده مترجم فعلی زالتکو کرانچار برخی از کلمات 
را ناخواسته اشتباه ترجمه می کند و این باعث شده تا مشکالت زیادی 
در روند کاری او پیش بیاید. این اتفاقی است که خود کرانچار هم در 
برای  کروات  که سرمربی  روزی  بود.  کرده  اعتراض  آن  به  مقطعی 
نخستین بار به تمرین پرسپولیس آمد میثم میر هادی را با خودش به 

تمرینات آورده بود.
مترجمی که حسین عبدی معرف آن بود و سابقه همکاری با شبکه 
سحر هم در فعالیت هایش دیده می شد اما مشخص نشد که چرا میر 
هادی پس از چند جلسه حضور در تمرینات به یکباره از مترجمی تیم 
کنار گذاشته شد! پس از این تغییر و تحول بود که شایعه شد این بار 
رضا چلنگر یکی از دوستانش را به پرسپولیسی ها معرفی کرده است 
تا اوکار ترجمه زالتکو را بر عهده بگیرد. مترجمی که همین حاال هم 
البته حرف های او را ترجمه نمی کند! برای  در کنار کرانچار است و 
اثبات این ادعا و اینکه مشخص شود چرا پیپل زاده حرفهای کرانچار 
انتقال نمی دهد، کسی غیر از خود او  را به درستی ترجمه و آنها را 

نمی توانست پاسخگو باشد.
اما پیپل زاده که به نظر تاب و توان انتقاد را ندارد از صحبت کردن 
در این مورد طفره رفت و همه چیز را به روابط عمومی باشگاه منتقل 
کرد »چرا باید در این مورد حرف بزنم. دیگر خسته شدم و نمی خواهم 
از من در این مورد سؤال شود. اگر مشکلی هست از روابط عمومی 
را  حرف  کلمه  چند  همین  که  بود  عصبی  کنید«آنقدر  سؤال  باشگاه 
هم به زور به زبان آورد. به نظر مشکل فراتر از این اتفاق است که 

پیپل زاده حاضر نیست حتی از خودش دفاع کند.
پیپل زاده است، قطعًا  اما رضا چلنگر کسی که مدعی شده اند معرف 
حرف هایی برای گفتن خواهد داشت. او حرف هایش را با تکذیب این 
که من پیپل زاده را به کسی معرفی نکردم، شروع می کند و می گوید 
»پیپل زاده را هم خود عبدی به پرسپولیسی ها معرفی کرده است نه 
من. در مورد شایعات مطرح شده هم باید بگویم که او اشتباه ترجمه 
این است که در ترجمه  دارد،  پیپل زاده  که  به نظرم مشکلی  نمی کند. 
از  برخی  تا  می شود  باعث  کار  همین  و  می کند  خالصه  را  کلمات 

مفهومات عوض شود.

با این حال عقیده من این است که او از روی عمد این کار را انجام 
حبیب  مشاور  عنوان  به  را  فعالیتش  نظر  به  که  چلنگر  نمی دهد« 
را  کرانچار  حرف های  و  است  کرده  شروع  پرسپولیس  در  کاشانی 
به او منتقل می کند، ادامه می دهد ». ترجمه کار سختی است و انتقال 
دادن حرف های دیگران با همان شیوه، قدرت بیان و احساساتی که 
با بقیه مترجمان همین  دارند، تجربه می خواهد. فکر می کنم فرق من 
به  داشتم  فعالیت  اجازه  اگر  که  بگویم  می خواهم  حال  هر  در  است. 
پرسپولیس  در  فعالیتی  بگویم حاال هیچ  باید  اما  بر می گشتم  فوتبال 
ندارم. امیدوارم مشکل پیپل زاده هم حل شود و او به راحتی حرف های 

کرانچار را منتقل کند«
چلنگر  و  نکرده اند  مورد  این  در  نظری  اظهار  پرسپولیسی ها  هنوز 
هم علیرغم تکذیب حضورش در پرسپولیس به نظر با آنها همکاری 
می کند. اصل مشخص نیست که چه اتفاقاتی در باشگاه بزرگی مثل 
پرسپولیس می افتد. راستی یک سؤال؛ نکند ماجرای اخراج بادامکی و 
کنار گذاشتن او از ترکیب پرسپولیس هم یک اشتباه ترجمه ای بوده 

است!

 برزیل و غنا در فینال جام جهاني 

زیر 20 سال 
 

جام جهاني زیر 20 سال در هیاهوي رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2010 
آرام و بي سر و صدا به ایستگاه پایاني رسیده و جنگ فینالیست هاي سال 
1993 معرف نام قهرمان خواهد بود. برزیل براي رسیدن به رقیب 16 سال 
پیش به تک گل آلن کاردچ اکتفا کرد و کاستاریکا را از پیش رو برداشت. 
سومین گل دوران حرفه یي شماره 9 به کاستاریکا چهارمین گل او در این 
تورنمنت به حساب مي آمد. جالب است بدانید او نامش را از معلم عرفاني 
تازد. در  فرانسوي در قرن نوزدهم وام گرفته و حاال در عرصه عمل مي 
دیگر بازي نیمه نهایي مجارستان هرچند در ابتداي بازي با دو گل »آدیاه« از 
غنا عقب افتاد اما در ادامه توسط فوتاژ و بالژتي تساوي را بر جریان رقابت 
حکمفرما کرد. با این حال هنرنمایي »کوآنساه« نشان داد تیم شرقي بدون 
مهره هاي کلیدي نظیر کاپیتان والدیمیر کومان و همچنین ستاره یي مانند 
نمث توازن الزم را ندارد. در این شرایط برتري 2-3 غنا را به جنگ با برزیل 
فرستاد. در طول 17 دوره برگزاري رقابت هاي جام جهاني زیر 20 سال، 
12 فینال با حضور کشورهاي امریکاي جنوبي برگزار شده و آخرین بار 
سال 1999 شاهد یک بازي نهایي بدون حضور نمایندگان این قاره بودیم. 
حضور مجارستان در جمع چهار تیم پایاني از جمله شگفتي هاي دوره اخیر 
پوشکاش  پوشان کشور  ملي  هرچقدر  مي شود.  تلقي  جوانان  جام جهاني 
ضعیف عمل مي کنند نسل جدید امیدوارکننده ظاهر مي شود، هرچند خیلي 
بعید به نظر مي رسد آنها از دام سیستم ضعیف بزرگساالن دور بمانند و 
غول سابق فوتبال جهان را احیا کنند. فردا ابتدا دیدار رده بندي انجام مي 
شود. کاستاریکا در یک طرف میدان سرشار از انگیزه است و از سوي دیگر 
این اظهارات یک هوادار مجارستاني امکان هرگونه سهل انگاري را از طرف 
دیگر بازي اول فردا سلب مي کند؛ »ما تا به حال دستاوردهاي بزرگي رقم 
کنیم. مجارها، رو  براي کسب عنوان سوم تالش مي  ایم و مغرورانه  زده 
به جلو حرکت کنید. ما پشتیبان شما هستیم. باید به غنا هم تبریک بگویم. 
ستاره هاي سیاه خیلي خوب بازي کردند و عالي نتیجه گرفتند. امیدوارم در 
فینال موفق شوند.« البته حکم تاریخ با آرزوي او در تضاد است چون در 
فینال سال 1993 برزیل به لطف درخشش یان و جیان دو بر یک از سد غنا 
گذشت. به طور معمول در رده جوانان تاریخ تکرار مي شود چه به لحاظ 
کیفي و چه از نظر کمي. به زعم سایت فیفا نکته جالب بازي هاي نیمه نهایي 
تاثیرگذاري سه بازیکن تازه وارد در گل هاي نیمه دوم رقابت مجارستان و 
غنا بود. فوتاژ و بالژتي پس از ورود به میدان گل زدند و آگیمانگ به عنوان 

جانشین کاپیتان آندره آیو پاس گل برتري تیمش را ارسال کرد. 
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سفره سرای مهدی 2           4344 7625 020

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
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بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
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تهران                                      02074353622
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جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022
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خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905
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و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

 نمایندگی 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 آگهی 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 مقتضی ، اطمینان 
الزم را از صحت ادعای 
آگهی دهندگان به دست 

آورید.

نیازمندیها
نقاشی ساختمان

نجاری و تعمیرات کلی 
و جزیی

با نازلترین قیمت

07780814374

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 

 Microsoft ،آنتی ویروس و فایروال

Office
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 623

 Sport 

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ویندوز
07811000455

نقاشی ساختمان
رنگ روغنی و پالستیک

با کیفیت عالی و قیمت مناسب

یوسف

07752000222

فوری فروشی

یکباب مغازه خشکشویی و 
 Puttnyدر منطقه Laundry

 Roehampton
بعلت بازنشستگی بفروش میرسد

02087856581

طراحی 
انواع وب 
سایت و 

طرح های 
گرافیکی

07811000455
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Ahvaz Blues Edge 
Out Esteqlal 
In the 11th round of Iran’s Premier League (IPL) Esteqlal 
failed to cheer for their home match on Monday. 

Esteqlal-e Ahvaz defeated Esteqlal 3-2 at Tehran’s Azadi 
stadium. 
In the 11th minute of the game, Esteqlal scored the first 
goal of the game through Arash Borhani’s header from 
Khosrow Heidari’s right cross. 
Reza Enayati doubled the lead 11th minute later again 
with the help of Heidari’s cross. 
The away team created many good scoring chances in 
the first half but they were unlucky. 
In the second half, Esteqlal-e Ahvaz netted the first goal 
with a free kick. Masoud Moradi, the referee awarded the 
away team a free kick close to the box and Reza Maqouli 
scored its opener. 
Four minutes before the final whistle Khalife Asl scored 
the equalizer. His teammate Bijani in the dying minutes 
of the game scored the winning goal. 
This was Esteqlal’s first defeat in the current season of 
the IPL. In the other game Malavan defeated Abu Mos-
lem 3-1 while Peykan and Pas finished with a 2-2 draw. 

AFC Fines IFF 
Asian Football Confederation (AFC) handed out fines of up to $7,000 to several 
national football federations, including Iran’s, for the misbehavior of fans, players 
or managers. The Iranian Football Federation (IFF) was fined $3,000 for throwing 
bottles by Persepolis fans in the match against Bunyodkor, ILNA reported. 
The reports said the IFF was fined because AFC regulations hold national football 
federations responsible for security at stadiums. 
Persepolis lost its AFC Champions League match to Bunyodkor in May. 
Knocking out Iran’s last remaining team from the competitions allowed Bunyodkor 
to advance to the quarterfinals of the tournament. 
Uzbekistan, China, Kyrgyzstan, Nepal and Thailand also saw their football federa-
tions fined based on decisions made during a September 29 AFC meeting. 
The heaviest fine went out to Nepal’s Football Association for stone throwing by 
fans at a match between Nepal and Kyrgyzstan during the AFC Challenge Cup Quali-
fiers. Among the countries mentioned Thailand and Uzbekistan received the lowest 
fines --$1,000 each. Thailand was fined after a coach refused to take part in a post-
match press conference and AFC decided to penalize Uzbekistan after spectators 
shone laser beams at the eyes of the opposing team’s players. 
AFC’s penalties did not only go out to federations. The Saudi teams, Al-Hilal and 
Al-Ittihad, also received fines. 
Several players and coaches from other countries were also fined and\or suspend-
ed. 

Iran on brink of Futsal Confederations 
Cup championship
TRIPOLI - Iran will finish first in the Futsal Confederations Cup with just a 
draw against Libya on Monday. 
Pacesetter Iran will face the 
host at the Tripoli Grand 
Hall. The Asian champion 
has already defeated Gua-
temala, Uruguay and Solo-
mon Islands in the tourna-
ment. 
A total of five teams name-
ly, Libya, Iran, Guatemala, 
Uruguay and the Solomon 
Islands have participated 
in the tournament. 
The winner of the tourna-
ment will receive $50,000 while the bottom placed team will walk away 
with $10,000. 
The tournament has been approved by FIFA 

Persepolis ties with 
Foulad in Ahvaz

Persepolis finished in a tie against Foulad of Khuzestan in the 11th week of the Iran Professional 
League (IPL) on Sunday. 
In the match played at the Takhti Stadium in Ahwaz, Persepolis was held to a goalless draw. 
Majid Jalali’s outfit missed a penalty in the 4th minute. Persepolis keeper Misagh Memarzadeh saved 
the penalty kick by Saeid Ramezani. The Tehran-based team kept control the ball afterward but their 
strikers failed to take advantage of their chances. 

Persepolis lies in seventh place with 16 points while Foulad is rock-bottom with six points. 

11th week results: * Sepahan of Isfahan 3 – 1 Traktorsazi of Tabriz * Rah Ahan of Shahre Rey 1 – 3 
Saba of Qom * Moghavemat of Shiraz 1 – 1 Mes of Kerman * Shahin of Bushehr 1 – 1 Zob Ahan of 
Isfahan Pacesetter Esteghlal is scheduled to play Esteghlal of Ahvaz on Monday at the Azadi Stadium 
in Tehran. Paykan of Qazvin plays Pas of Hamedan, Malavan of Bandar Anzali faces Abu Moslem of 
Khorasan and Saipa of Karaj plays Steel Azin. 
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The prize-winning Iranian film “About 
Elly” stands out from the other en-
tries in the Asia Pacific Screen Awards 
(APSA) as it has earned four nomina-
tions at the event. 
Directed by Asghar Farhadi, the film 
has been nominated for the key cat-
egories of Best Feature Film (Farhadi 
and Mahmud Razavi), Achievement in 
Directing (Farhadi), Best Screenplay 
(Farhadi) and Best Performance by 
an Actress (Golshifteh Farahani), the 
APSA website reported on Monday. 

“About Elly” is about a group of middle 
class Iranian friends whose trip to the 
Caspian Sea turns into a disaster as 
they try to maintain their social cus-
toms. 

The film represents Iranian cinema 
in the category of Best Foreign Lan-
guage Film at the 82nd Annual Acad-
emy Awards in 2010. 

It has won a Silver Bear for best direc-
tor at the Berlinale 2009 and was also 
awarded in the Best Narrative Feature 
category at the Tribeca Film Festival 
in 2009. 

In addition, the film grabbed the Crys-
tal Simorgh for best director at the 
27th Fajr International Film Festival in 
Tehran last February. 
Another Iranian film, “A Light in the 
Fog” directed by Ali-Mohammad 
Qasemi, has also won a nomination in 
the Achievement in Cinematography 
category. 
Iranian filmmaker Tahmineh Milani is 
a member of APSA jury, which will an-
nounce winners during a ceremony at 
Australia’s Gold Coast on November 
26. 
A total of 37 films representing 16 dif-
ferent countries and regions are com-
peting in nine categories of the APSA. 

“About Elly”  
tops APSA nominations

Scholars heading to Shiraz to 
observe Hafez National Day
Hafez experts and scholars from across the country will be gathering at the 
Hafez Mausoleum in Shiraz Monday to observe Hafez National Day. 
President Mahmud Ahmadinejad will be giving the opening address, the 
Persian service of ISNA reported. 
Iranian Hafez expert Bahaeddin Khorramshahi is due to be awarded the 
medal of the Iranian Center for the Study of Hafez at the ceremony for 
his lifetime efforts of research on Hafez, said head of the center Kavus 
Hassanli. 
This is the fourth medal the center is awarding experts, he said, adding 
that the previous three recipients of Hafez medal are the Italian expert 
on Hafez Giovanni M. D’Erme, French Orientalist and expert on Hafez, 
Charles-Henri de Fouchécour, and Salim Naysari for his correction of the 
Divan of Hafez. 
Hassanli further noted that each year, the center announces a topic to be 
discussed on Hafez Day, and this year’s topic to be focused upon on Tues-
day will be “Hafez and the Challenges of Today’s Modern Man”. 
Several scholars will also make speeches during the program. Jafar Hamidi 
will discuss “The Role of Hafez in Cultural Development of Modern Soci-
ety”, Changiz Rahimi “Hafez and Psychology”, Ismaeil Azar “The Position 
of Hafez in the West”, Mohammadreza Bazrgar “Hafez and Boosting the 
Tourism Industry”, and Ali Mohammadi “Hafez’s Poetry and Understanding 
Contemporary Literature”. 

Bosnian scholar Nusret Isanovic, the director of Zenica Islamic Pedagogic 
Academy will also be delivering a speech entitled “Hafez in the Mind of the 
Bosnian People of Today” at the ceremony. 
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Tehran Vocal Ensemble 
grabs one more golden 
award in Italy

The Tehran Vocal Ensemble won a Golden Di-
ploma in Italy’s 8th International Choir Com-
petition and Festival of Jazz, Gospel, Pop and 
Secular and Sacred Music. 
The festival ran from October 8 to 12, 2009 at 
Riva del Garda, Italy. 

Conducted by Milad Omranlu, the ensemble 
received the highest score of 23 and was se-
lected the category winner at the folklore sec-
tion. The category winner is the choir with the 
highest score above 20.50 points, the Persian 
service of ISNA reported 

The Ensemble also won a golden medal in the 
Mixed Choir Category of the 11th International 
Folksong Choir Festival last month. 

In addition, the group was awarded two med-
als at the 2nd Asian Choir Games, which took 
place in South Korea earlier this year. 

Photo: The Tehran Vocal Ensemble along with 
conductor Milad Omranlu gives a performance 
at Tehran’s Vahdat Hall on March 3, 2009.
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Iranian cartoonists 
honored at TMCA
Ten Iranian cartoonists were honored during 
a ceremony on Sunday at Tehran’s Museum of 
Contemporary Arts (TMCA). 
Cartoonists Shahram Rezaii, Saeid Sadeqi, 
Mohammad-Ali Khalaji, Vahid Jafari, Ali Aghaii, 
Mohsen Jafari, Javad Takju, Alieh Mazaheri, Mo-
hammadreza Babaii and Shahin Kalantari were 
all honored during the event for their success-
es in international festivals over the past two 
months. 
Cartoons are a form of art that connect different 
nations with each other and also convey mes-
sages with its own language, the director of the 
Office for Visual Arts Mahmud Shaluii mentioned 
during the event. 
The office, an affiliate of the Ministry of Cul-
ture and Islamic Guidance, supports Iran’s art 
of cartoons although this art form also benefits 
from public support which is more extensive, 
he added. 
Speaking at the ceremony, the director of Iran’s 
Cartoon House Masud Shojaii Tabatabaii said 
that Iran is considered to be one of three lead-
ing countries in art of cartoons. 
“When we published the first edition of ‘Iran 
Cartoons’ journal in 1997 nobody dreamed that 
our artists would have such successes in inter-
national events after only a single decade,” he 
said. 
Tabatabaii went on to say that over 100 Iranian 
cartoonists from different cities within Iran have 
received awards at international galas over the 
past three years. 
“We have selected ten cartoonists who were 
awarded special prizes at international festivals 
for this particular commemoration ceremony. 
Other artists will also be honored in the near 
future,” he mentioned. 
He lamented that certain press outlets prefer to 
select cartoons from outside media sources in-
stead of employing talented Iranian cartoonists, 
something which leads to financial difficulties 
for Iranian artists. 

World is unaware of 
Iranian photography’s 
history: Jalali
Prominent photographer Bahman Jalali is convinced 
that the world is unaware of the history of Iranian 
photography. 

Referring to the exhibit entitled “165 years of Iranian 
photography” currently underway at the Musée du 
Quai Branly in Paris, Jalali explained, “The museum 
officials expressed interest in organizing a photo ex-
hibit of Iranian photography. 
“They invited Anahita Qobadian, an Iranian art gallery 
owner and founder of the Silk Road Gallery to hold a 
gallery in the museum and we suggested exhibiting a 
165-year history of Iranian photography,” he told the 
Persian service of Fars. 
“We worked for almost 8 months on the project and 
added additional sections. 

“There are three concurrent photo exhibits displaying 
Iranian photography. One is inside the museum and 
presnets the history of Iranian photography, photos 
taken before the Islamic Revolution, and works taken 
from the Qajar era. This exhibit is running from Sep-
tember 22 to November 29. 
The second section contains works by contemporary 
artists Sadeq Tirafkan, Rana Javadi, Shadi Qadir-
ian, Mehran Mohajer, Mehrdad Naraqi and Jamshid 
Hatam. 

In addition, a selection of photos by Iranian artists 
is also on display at the Photoquai Biennial, which is 
currently underway in Paris. 
Works by Abbas Kowsari, Gohar Dashti and Katayoun 
Karami can be seen besides photos by artists from 
32 countries at the biennial, which will run until No-
vember 9. 
The artworks have been selected for display on a 
route along the banks of the Seine, alongside the 
Musée du Quai Branly. 
In addition, a new exhibition managed by Hassan 
Sarbakhshian will open on November 4. 

“All these photo events help the world to become more 
familiar with photos that are different from those tak-
en by Iranian photojournalists,” he mentioned. 
Photo: A photo by Gohar Dashti on display in an exhi-
bition at the Musée du Quai Branly in Paris 

UN-Sponsored 
Art Complex in 
Tehran 
The United Nations World Food Program 
(WFP) is sponsoring the establishment of 
an art complex in Tehran, which will open 
on Oct. 16 marking World Food Day. 

An exhibition displaying works by three gen-
erations of Iranian artists will be featured 
at the opening ceremony of the complex, 
which has been named Khane-ye Honar 
(House of Art), Mehr News Agency said. 

The exhibition will be held in the three dif-
ferent sections of painters below 35, from 
35-50 and above 50. 

Paintings by renowned artists, including 
Ahmad Esfandiari, Farah Osouli, Parviz Ka-
lantari, Mostafa Dashti, Maryam Salour, and 
Qobad Shiva, will go on display during the 
exhibit. 

Established by Malek, Pasargad and Elahieh 
galleries, the complex has the capacity for 
displaying 200 artworks in three separate 
galleries. The complex has been established 
for the purpose of fundraising for United 
Nations World Food Program projects. 

The complex is located on Shariati St., near 
the Intersection of Sadr Highway and Ela-
hieh. 
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Hafez defines 
Iranian identity
By Hossein Kaji

October 12 is the day in which Hafez is honored in Iran. 
Hafez Day gives us an opportunity to analyze the relation-

ship between his viewpoints and our culture and tradition. 

Renowned Iranian Hafez expert Baha’eddin Khorramshahi 
has said that Hafez is our memory. This is an important point 
that should be clarified. 
It is obvious that many thinkers and intellectuals reflect the 
spirit of their culture. For example, Shakespeare illustrates 
an important part of British culture and through his works 
we can understand some aspects of the tradition in which 
he grew up. Other luminaries have reflected some elements 
of their cultures, but the position of Hafez and a few other 
Iranian luminaries in depicting the characteristics of our tra-
dition is incomparable. 

We can see the viewpoints of many poets and thinkers of 
Iranian culture in Hafez’s poems. In addition to their mysti-
cal, religious, cultural, and psychological aspects, the views 
of some philosophers like Farabi and Avicenna are also evi-
dent in his poems. Molana Rumi, Saadi, al-Ghazali, Ferdowsi, 
and Razi are some Iranian poets, scholars, and philosophers 
whose views are found in Hafez’s poems. 

Some norms of Iranian practical wisdom are also reflected 
in his poems and statements. He shows us some important 
layers of the Iranian spirit. This is why Hafez is not just a 
poet. He is the essence of our culture. He reflects so many 
aspects of Iranian culture and tradition. So when it is said 
that Hafez is our memory, it means that he has embedded 
some important aspects of our identity in his poems. 

He not only gathers the entire body of wisdom of his own 
culture but also represents the practical knowledge of his tra-
dition. Although we cannot forget his incredible statements, 
Iranians’ adoration of his poetry can only be explained by the 
fact that he speaks in the spiritual language of their culture. 

Some continental philosophers like the existentialists believe 

that there is a deep link between memory and identity. In 
their approach, the human being does not have entity, but 
rather he/she has historical identity. And the historical iden-
tity is acquired through memory. One who does not have a 
good memory does not have a good identity. When it is said 
that Hafez is our memory, it means he is our identity. 
Identity relates to our picture of human beings, the world, 
and society, and Hafez shows the Iranian picture of them. If 
Iranians praise his poems, it is not merely for their beautiful 
form. Iranians have read his poetry for centuries because 
he speaks about their identity and lifestyle. They empathize 
with these poems because of this common identity. This is 

the other meaning of the statement that some poets and 
thinkers definitively represent their cultures. They focused 
on the characteristics of identity and the memory of that 
identity. 

Some intellectuals say our world has an identity crisis. This 
means we lose our memory in order to establish a rational 
and spiritual relationship with our historical identity. In this 
domain, some luminaries like Hafez for the Iranian culture, 
Buddha for the Buddhist culture, and Plato for the Western 
culture, can help us solve this problem. They tried to connect 
us with some basic elements of these cultures. 

So when it is said that Hafez is our memory or Plato is the 
Westerners’ memory, it puts emphasis on the important role 
luminaries and poets play in connecting us to our historical 
identity. This is the first step for resolving the identity crisis. 
If there is a serious problem of identity in our world, it is 
because of our inability to establish a good intellectual rela-
tionship with our poets and luminaries. 

It should be called an “identity problem” rather than an iden-
tity crisis because it is obvious that when the people of a 
culture establish a good relationship with their luminaries, 
they do not have an identity crisis. 

The term “identity problem” can illustrate the cultural condi-
tion of our world. We have Hafez, Plato, and Buddha in our 
worlds, and we can establish a dialogue with their texts, so 
we should not have an identity crisis. These luminaries are 
our memory and we can reconnect to our history with their 
help. They guarantee the existence of our identity. Indeed, 
they reaffirm our identity. 

Tomb of
Sohrab Sepehri 
might be moved 
to Golestaneh 
Plans to relocate the tomb of Sohrab 
Sepehri from the village of Mashhad-e 

Ardahal near Kashan to another vil-
lage in the region named Golestaneh 
have been disclosed. 

The news was announced at the semi-
nar “We Can Only Look” arranged on 
the occasion of the 81st birth anniver-
sary of contemporary poet Sepehri. 
Sepehri (mostly known by his first 
name Sohrab) was born in Kashan, 
Isfahan Province on October 7, 1928 
and died on April 21, 1980. 

Secretary of the seminar Mahmud 
Sate’ expressed his regret over the 
construction taking place near the 
tomb of Sohrab and said, “The tomb 
is located in an old building that dates 
back several hundreds years. It is a 
beautiful example of Iranian archi-
tecture, but unfortunately, plans call 
for the tomb to be covered by a roof. 
There used to be a beautiful blue pond 
in this area but that was also obliter-
ated.” 

He expressed hope that cultural offi-
cials would act to preserve our culture 
and the heritage of our ancestors. 

“The body of Sohrab was buried here 
in 1980 and was to be transferred to 
Golestaneh several years ago. This 
seminar aims to make the plan come 
true. Sohrab should not continue to lie 
here where cement and concrete is all 
over the place,” he remarked. 

Several other painters and poets and 
many of Sohrab’s fans gathered at his 
tomb and made brief speeches. 
A painting workshop with the central 
theme of poetry by Sohrab was also 
held on the side section of the program 
and it was said that a selection of the 
paintings will go on display at Tehran’s 
Museum of Contemporary Art. 

Sohrab was a notable modern Iranian 
painter and poet who wrote in the 
“New Poetry” (blank verse) style. He 
is regarded as one of the most famous 
modern Iranian poets. 
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Iran inks €1.2b gas 
deal with South 
Korean company
ran’s Pars Oil and Gas Company signed a deal 
worth 1.24 billion euros ($1.83 billion) with a 
South Korean company in Tehran on Monday. 
IRIB said the contract is for sweetening of gas 

from phases 6, 7, and 8 of the South Pars field 
and referred to the South Korean company as 
GS. GS Holdings is the holding firm of GS Cal-
tex, South Korea’s No. 2 crude refiner. The 
deal was signed by National Iranian Oil Com-
pany Managing Director Seyfollah Jashnsaz 
and the managing director of the South Ko-
rean firm. As per the contract, 3.9 billion cubic 
feet of sour gas extracted from the South Pars 
phases will be sweetened and injected into 
Iran’s national gas supply network. 
The contract duration is 42 months, the re-
port added. Phases 6, 7, and 8 of the South 
Pars gas field came on stream on October 21, 
2008. They are producing 158,000 barrels of 
gas condensates, 4,700 tons of liquefied pro-
pane and butane, and 104 million cubic me-
ters of gas daily. The South Pars/North Dome 
field is a gas condensate field located in the 
Persian Gulf. It is the world’s largest gas field 
and is shared by Iran and Qatar. The field’s 
recoverable gas reserve is estimated to be 
equivalent to 215 billion barrels of oil. It also 
holds about 16 billion barrels of recoverable 
condensate. 

Clinton: Russia 
sees Iran threat 
US Secretary of State Hillary Clinton has told the BBC that Russia 
now recognises the threat posed by Iran.
Wrapping up a European tour in Moscow, Mrs Clinton said Rus-
sian leaders had in 
private said they 
were ready to act 
if Tehran did not 
meet its obliga-
tions. 
But Prime Minister 
Vladimir Putin, on 
a visit to China, 
said it was too 
early to talk about 
sanctions on Iran. 
Russian Foreign 
Minister Sergei Lavrov said on Tuesday that threats of sanctions 
were counter-productive. 
Iran denies allegations by the US, EU and Israel that it is trying 
to build the bomb under cover of a civilian nuclear energy pro-
gramme. Mrs Clinton told the BBC on Wednesday that Russia in 
the past six months had “moved tremendously” to acknowledge 
the threat of Iran’s programme.
She said Russian officials, in private talks, had recognised the need 
to act if diplomacy failed. 
“We are in total agreement on all of that,” Mrs Clinton told the 
BBC. 
“And we are also in agreement that if our diplomatic engagement 
is not successful then we have to look at other measures to take, 
including sanctions to try to pressure the Iranians.” 
As a permanent UN Security Council member, Russia would need 
to back any fresh sanctions against Iran. 
At the start of this month, Iran agreed at a meeting in Geneva to 
allow UN inspectors into a previously undisclosed nuclear site near 
its holy city of Qom, and to send low-enriched uranium abroad for 
enrichment to a higher level. 

‘Buying time’
Mrs Clinton acknowledged to the BBC that Tehran had bought itself 
more time with this move. 
But she said Iran had also made commitments which the Russians 
and the Chinese now expected them to fulfil. 
However, wrapping up a visit to Beijing, Vladimir Putin said talk of 
sanctions was premature. 
“I believe it’s too early to speak of them,” Russia’s prime minister 
told media, reports AFP news agency. 
“There is no need to scare the Iranians. There is a need to reach 
agreements.” 
After Moscow, Mrs Clinton headed for Kazan, capital of the reli-
giously and ethnically diverse region of Tatarstan, east of Moscow. 
Her five-day European trip included stops in Zurich, London and 
Belfast. US President Barack Obama, who met Russian President 
Dmitry Medvedev in July, has pledged to reset relations with Mos-
cow. Mr Obama, for his part, has met a key Russian demand to 
scrap plans to deploy interceptor missiles in Poland and a radar 
station in the Czech Republic as part of a US missile defence sys-
tem in Europe. The US administration insisted it did not expect 
concessions in return. But Washington has called on Moscow to 
support, or at least not oppose, the idea of tougher sanctions on 
Iran if it fails to live up to its international obligations. 

The council wants Iran to end uranium enrichment and has ap-
proved three rounds of sanctions - including bans on Iran’s arms 
exports and all trade in nuclear material

(Source: BBC)

UN sponsors establishment 
of art complex in Tehran

The United Nations World Food Program is 
sponsoring the establishment of an art com-
plex in Tehran, which will open on October 16 
marking World Food Day. 
An exhibition displaying works by three gen-
erations of Iranian artists will be featured at 
the opening of the complex, which has been 
named Khane-ye Hanar (House of Art). The 
exhibition will be held in the three different 
sections of painters below 35, from 35-50 
and above 50. Paintings by renowned art-
ists including Ahmad Esfandiari, Farah Osuli, 
Parviz Kalantari, Mostafa Dashti, Maryam 
Salur, Qobad Shiva will go on display dur-
ing the exhibit. Established by the Malek, 
Pasargad and Elahieh galleries, the complex 
has the apacity for displaying 200 artworks 
in three separate galleries. The complex has 
been established for the purpose of fundrais-
ing for United Nations World Food Program 
projects. The complex is located on Shariati 
St., near the Intersection of Sadr Highway 
and Elahieh. 
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