
میترا حجار ممنوع   التصویر شد
در  آگاه  منبع  یک  شد.  اعالم  ممنوع التصویر  حجار«  »میترا  ها  گزارش  تازه ترین   
این خبر گفت: »حراست وزارت ارشاد ممنوع   التصویری  تایید  با  معاونت سینمایی 
این  ممنوع   التصویری  داشت  توجه  باید  البته  است.  کرده  اعالم  را  حجار«  »میترا 
این  از  شفاها  باید  نیز  تهیه کننده  و  می شود  اعالم  شفاهی  صورت  به  هنرمندان 

موضوع مطلع می شد که نباید با این بازیگر قرارداد ببندد.«

 شما چه فکر می کنید؟ 
بنظرشما چه عاملی باعث 

افزایش طالق در بین جامعه 
ایرانی مقیم انگلستان است؟
-1 عدم شناخت طرفین از یکدیگر

-2 حمایت های دولتی انگلستان
-3 عدم پایبندیهای اخالقی 

 -4  تقابل فرهنگ ها
به  لطفا  را  خود  نظر  مورد  پاسخ 
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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 .

ایران روی خط قرمز
پاسخ ایران به این معامله اتمی در واقع آزمونی جدی برای ایران است و شاید تفکری عملگرایانه حکم کند که 

ایران در نهایت این پیشنهاد با بپذیرد. 
به دنبال اعالم زمان دقیق انتشار پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتقال اورانیوم کم 
غنی شده ایران به روسیه و سپس فرانسه به منظور فراوری، هفته نامه تایم در مقاله ای به بررسی دالیل تأخیر 

ایران در پاسخگویی به این پیشنهاد پرداخته است. 
پیش از این گفته می شد ضرب االجل روزجمعه گذشته برای پاسخگویی ایران انتخاب شده بود. در عین حال در 
روز یکشنبه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نخستین بار از سایت جدید ایران در نزدیکی شهر قم 
دیدن کردند اما بعید است پس از گذشت چندین هفته از اعالم این که قرار است بازرسان آژانس اتمی از این 

مرکز دیدن کنند آنها توانسته باشند به سندی قابل اعتماد برای فعالیت های اتمی در آنجا دست پیدا کنند. 
از سوی دیگر آژانس های اطالعاتی آمریکا بر این باور هستند که این مرکز هنوز عملیاتی نشده بود و از این رو 
نباید آن را تهدیدی جاری دانست. اما بازرسی قم تنها بخشی از چالش کنونی در مورد برنامه اتمی ایران است 
و موضوع مهمتر توافق نهایی ایران بر سر پیشنهاد کشورهای ۵+1 است که رهبران ایران هنوز موضع خود را 
درباره آن مشخص نکرده اند. در نگاه اول این پیشنهاد می تواند امتیازی برای ایران محسوب شود چراکه اصل 
غنی سازی در ایران که پیش از این توسط کشورهای عضو شورای امنیت محکوم شده بود اکنون می تواند در 

ایران ادامه یابد. با این وجود چرا باید رهبران ایران در پاسخگویی به این پیشنهاد تأخیر داشته باشند؟ 

صفحه 4

صفحه 34

صفحه 10 اقتصاد

ایران رکورددار تعطیالت 
رسمی در جهان

در بین کشورهای مختلف، سنگاپور 
با 11 روز تعطیالت رسمی، کمترین 
با  ایران  و  عمومی  تعطیالت  میزان 
3۰ روز بیشترین تعطیالت در تقویم 

رسمی خود را در اختیار دارند. 
پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
حالی  در  اینسایدر،  مالیزیا  اینترنتی 

که سنگاپور در رده بندی های ...

ورزش

عشق بی پروا،

 هوس بی افسار
صفحه 38

 اتهام داللي به 
قطبي 

چند روزي است که شایعاتي مبني 
در  ملي  تیم  فني  کادر  داللي  بر 
دعوت از بازیکنان و اخاذي از 
آنها و فروش پیراهن تیم ملي 
پخش  از  شود.پس  مي  شنیده 
ملي  تیم  سرمربي  شایعه  این 
فوتبال که همیشه با آرامش و  

سیاست خاص اش ...



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

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.
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     با تشکر از : روحی توتونچیان 
امور پخش و توزیع : فریدون
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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
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P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX
Tel/Fax: 020 8455 4203

نیست.  تخت جمشید هیچکس عصبانی  بر سنگهای  در تصاویر حکاکی شده 
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 
بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی  جمشید  تخت  سنگهای 

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: 4203 8455 020 - 07811000455 

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

دانشجویان باشد. 
شما  های  تماس  برقراری  منتظر  پس 

هستیم.

شدم  انگلیس  وارد  اولین  برای  پیش  سال  پنج  وقتی 
چیزی که منو خیلی اذیت می کرد؛ تفاوت فرهنگی و 
نحوه برقراری ارتباط با انگلیسی ها بود. چون ما کامال 
از لحاظ فرهنگی با این غربی ها تفاوت داریم. برای 
سالگی   19 در سن  که  دانشجویی  یک  عنوان  به  من 
وارد این کشور شدم، خیلی سخت بود.  حتی درست 

بلد نبودم که چطوری باید باهاشون حرف بزنم. 

انگلیسی حرف می زدم،  زبان  به  اینکه وقتی  از  جدا 
و  بد  خیلی  که  کردم  می  فکر  داشتم،  بدی  احساس 
زدن  از حرف  همین  برای  کنم.  می  نامفهوم صحبت 
خودم خجالت می کشیدم. احساس می کردم کلمات 
توی دهنم به سختی می چرخند و حتی نمی تونم آنها 
را بدرستی ادا کنم. حتی موقع حرف زدن معمولی هم 
می گفتم خدایا من چه لهجه بدی دارم واسه همین بود 

که همیشه احساس حقارت می کردم.

این از حرف زدنم. حاال چطوری می خواستم باهاشون 
ارتباط برقرار کنم. اونوقته که تصمیم می گیری بهتره 
اصال صحبت نکنی و ای کاش که هیچکس هیچ سوالی 
ازت نپرسه که مجبور به دهن بازکردن بشی. اما مگه 
می شه. مگه می شه تو یک کشور خارجی زندگی کنی 

و با کسی ارتباط نداشته باشی.

من حتی از همکالسی های خارجی ام که مال کشورهای 
دیگر بودند کامال خجالت می کشیدم و همیشه ازشون 
فراری بودم. مبادا که یه سوالی از من بپرسن و نتونم 
جوابشون رو بدم. اونوقته که یک حس تنهایی به آدم 
دست می ده که اصال قابل گفتن نیست. همون موقع 
هست که توی کالس درست یهو متوجه می شی به 
غیر از خودت یه ایرانی دیگر هم حضور داره. اونقدر 
پیدا می  نفس  به  اعتماد  اونقدر  خوشحال می شی و 
کنی که می خواهی از خوشحالی جیغ بزنی. با خودت 

می گی پسر! همه تنهایی هات تموم شد.
این نوع تفاوت همیشه مثل یک فشار روحی منو عذاب 
می داد. همش می گفتم کاش ایران بودم و هیچ وقت 
نمی اومدم. چرا باید با این آدمها روبرو بشم. فکر می 
کردم اونها به ما خارجی ها مخصوصا ما ایرانی ها 
یه جور دیگه نگاه می کنند. حسم این بود که دارند ما 

ها رو تحمل می کنند و این حس زجرم می داد.

اما حاال سالها گذشته ... تونستم تفاوت های فرهنگی 
خودمون رو بفهمم. تونستم یاد بگیرم که چه جوری 
باید با اونها ارتباط برقرار کنم و هیچ احساس شرم 
و خجالتی ازشون ندارم. خیلی راحت باهاشون حرف 
می زنم و کار می کنم. دیگه از اینکه با لهجه ایرانی، 
انگلیسی صحبت می کنم خجالت نمی کشم. حاال دیگه 
فهمیدم این کشور پر از ملتها و قومیت های مختلف 
است و همه اونها با همه تفاوتهای فرهنگی که دارند 
تو این کشور با همه خوبی ها و بدی هاش دارند در 

کنار هم زندگی می کنند. 

با تشکر -حمید از لندن 

صدای دانشجو

میلیبند:
 حکم دادگاه برای 

کارمند سفارت بریتانیا 
در تهران را کامال 
غیرعادالنه خواند

وزیر خارجه انگلیس حکم دادگاه 
بریتانیا در  کارمند سفارت  برای 
و  غیرعادالنه«  »کامال  را  تهران 
دیپلماتیک«  جامعه  »کل  به  حمله 
مقام های  از  و  دانست  ایران  در 
را  حکم  این  که  خواست  ایرانی 

لغو کنند.

 روزنامه تایمز لندن در گزارشی 
اعالم کرده است که حسین رسام، 
کارمند سفارت بریتانیا در تهران، 
این هفته به اتهام به راه انداختن 
از  پس  رویدادهای  در  آشوب 
انتخابات ریاست جمهوری ایران 
به چهار سال زندان محکوم شده 

است.  

به  واکنش  در  میلیبند  دیوید 
درباره  شده  منتشر  گزارش های 
این  که  داشت  اظهار  رسام  حکم 
و  آزار  از  دیگر  نمونه  یک  حکم 
بریتانیا  سفارت  کارمندان  اذیت 
وی  گفته  به  که  است  ایران  در 
»عمیقا  و  »ناپذیرفتنی«  اقدامی 
خارجه  وزیر  است.  نگران کننده« 
در  ما  »سفیر  افزود:  بریتانیا 
خارجه  وزیر  معاون  با  تهران 
)ایران( صحبت کرده تا نگرانی ما 
دیوید  برساند.«  وی  اطالع  به  را 
که  کرد  اعالم  همچنین  میلیبند 
مراتب  انگلیس  خارجه  وزارت 
اعتراض خود را  به اطالع سفیر 

ایران در لندن رسانده است. 

دیوید میلیبند گفت: »ما با اتحادیه 
در  خود  متحدان  دیگر  و  اروپا 
این  مقابل  در  همچنان  که  جهان 
)با ما(  ایران  اقدام غیرقابل قبول 
ابراز همبستگی می کنند در تماس 

نزدیک هستیم.«

مساله یي به نام فقرا 
 

حمید مافي

فقر  خط  درباره  دهم  دولت  رئیس  وقتي  هست.  خاطرتان 
این سر کاري  از  مورد پرسش قرار گرفت، گفت؛ خط فقر 
ها است؛ خط فقر یک چیز نوساني است، بستگي دارد شما 
خط فقر را چه چیز تعریف کنید، مي شود خط فقر. وزیر 
رفاه دولت نهم هم تعریف خط فقر را بي فایده دانسته بود 
و از کارشناسان خواسته بود خط فقر خشن را تعریف کنند 
وگرنه بنا بر تعریف خط فقر و درآمد روزانه یک دالر، در 
ایران کمتر شهروندي را مي توان یافت که در ماه 28 هزار 
اگرچه دولت  یا همان 3۰ دالر درآمد نداشته باشد.  تومان 
تالش مي کرد خط فقر و جمعیت فقرا پنهان باقي بماند و 
کسي نداند خط فقر کجاست و چند میلیون نفر زیر خط فقر 
اقتصادي  معاون  قول  از  روزها  همان  اما  کنند  مي  زندگي 
شد  منتشر  اطالعاتي  جمهوري  ریاست  راهبردي  معاونت 
کارشناسان  اظهارنظر  به  نزدیک  را  فقیر  تعداد جمعیت  که 
دانشجویي  میزگرد  یک  در  عسگري  کرد.  اعالم  غیردولتي 
جمعیت فقیر کشور را نزدیک به 1۵ میلیون نفر تخمین زد. 
این در واقع تایید دیدگاه اقتصادداناني بود که معتقد بودند 
واقعیت  کتمان  فقر  زیر خط  نفري  میلیون   9 اعالم جمعیت 
از سوي دولت است. در این سال ها اقتصاددانان و فعاالن 
و  فقر  خط  تعیین  در  همواره  دولت  از  مستقل  اقتصادي 
اند. چه  با دولت مشکل داشته  فقراي کشور  اعالم جمعیت 
مناطق  براي  ایران  در  فقر  خط  حداقل  آنها  نظر  اساس  بر 
در  است  هزار   8۵۰ تهران  در  و  تومان  هزار   36۰ شهري 
حالي که دولت در تعیین دستمزدها همواره به ارقامي بسیار 
یي  گونه  به  است.  بوده  قائل  فقر  خط  حداقل  از  تر  پایین 
که یکي از اعضاي هیات مدیره کانون هماهنگي شوراهاي 
اسالمي کار اعالم کرده است؛ خط فقر در تهران سه برابر 

نتایج  به  کارگري  مقام  این  استناد  است.  دستمزد  حداقل 
اندازه گیري هزینه و درآمد خانوار در سال 87 در تهران 
است. نتایج آمارگیري از هزینه و درآمد خانوارهاي شهري 
و روستایي در سال گذشته نشان مي دهد متوسط کل هزینه 
میلیون و 421 هزار  خالص ساالنه یک خانوار شهري 94 
ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل 9/1۵ درصد 
افزایش نشان مي دهد. این در حالي است که متوسط درآمد 
اظهارشده ساالنه یک خانوار شهري 88 میلیون و 219 هزار 
ریال بوده که نسبت به سال قبل 1/13 درصد افزایش داشته 
است. به گزارش مرکز آمار ایران، در حالي که متوسط کل 
هزینه خالص ماهانه یک خانوار شهري در سال گذشته بیش 
از 78۵ هزار تومان بوده، متوسط درآمد ماهانه اظهارشده 
یک خانوار شهري حدود 73۵ هزار تومان است یعني هزینه 
یک خانوار شهري ماهانه ۵۰ هزار تومان بیش از درآمدش 
خانوار  یک  ساالنه  خالص  هزینه  کل  متوسط  است.  بوده 
شهري با 9/1۵ درصد رشد نسبت به سال 86 به 9 میلیون 
اما  و 421 هزار تومان در سال گذشته رسیده است. حال 
اعالم  براي  تمام تالش هاي دولت  به رغم  فقر  مساله خط 
نکردن آن به یک چالش بزرگ تبدیل شده است چرا که در 
به چیزي  نمایندگان  یارانه ها  بررسي الیحه هدفمند کردن 
تر  معناي ساده  اند.  رسیده  از جمعیت کشور  نیمي  حدود 
این آمار این است که نیمي از جمعیت کشور بدون حمایت 
هاي دولتي و یارانه توانایي تامین معاش خود را ندارند و 
این یعني اینکه نیمي از جمعیت ایران زیر خط فقر زندگي مي 
کند. حاال این خط فقر نسبي باشد یا مطلق یا خشن تفاوت 
چنداني ندارد. مساله این است که در این سال ها یا دولت به 
ملت دروغ گفته و واقعیت را از آنها پنهان کرده یا حال ملت 
به دولت دروغ مي گوید و آمارهاي به دست آمده توسط 
دولت غلط است. هر کدام از این دو حالت که باشد چیزي 
شبیه فاجعه است؛ چه مردم دروغ گفته باشند و بخواهند از 
یارانه دولتي بهره بگیرند، چه دولت دروغ گفته باشد و حاال 
واقعیت ماجرا نمایان شده باشد و از جمعیت فقراي کشور 

رونمایي شده باشد. 
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13 آبان مشتی بر دهان یک استکبار!

احسان صادقیان
ehsan@persianweekly.co.uk

تجلی  روز  به  آن  از  انقالب  رهبر  که  آبان  سیزده 
دوباره  آزادگي  و شجاعت  و غیرت  انقالبي  در ملت  
تاریخی  مناسبت  سه  داشتن  بر  در  با  کند،  می  یاد 

یعنی سالروز تبعید آیت اهلل خمینی از ایران در سال 1343، تسخیر سفارت 
یادواره  و   13۵8 در سال  آمریکایی  دیپلماتهای  گیری  گروگان  و  آمریکا 
ای برای دانش آموزان شهید در جریان تظاهراتهای سال 13۵7، یکی از 
مهمترین سالروزهای تاریخ انقالب است. اهمیت سیزده آبان برای حکومت 
اسالمی کمتر از بیست و دوم بهمن نیست و همه ساله به همان اندازه برای 
باشکوه برگزار کردنش همت گماشته می شد. تمام دانش آموزان و معلمان 
دوره های راهنمایی و متوسطه، تعطیلی مدارس و راهپیمایی های جبری 
این روز را به یاد می آورند. راهپیمایی هایی که برای دانش آموزان دختر 
»تجلی  آن  تا  خوراکی  دوربینهای صداوسیما  برای  و  بود  تفریح  پسر  و 
آزادگی و شجاعت« را البته بی ذکری از اجباری بودنش در سورنا بدمند. 
نیز به یاد می آورند که اعتراض به این عمل، یعنی برتری دادن سیاست به 
تحصیل و دخیل کردن کودکان و نوجوانان در بازیهای سیاسی آن هم به 

اجبار، مخاطرات شغلی و اجتماعی به همراه داشت. 

سیزده آبان امسال اما شاید تنها سیزده آبانی است که مردم به اراده و 
خواست خود و حقیقتًا برای فریاد کردن مظلومیتی، یا به تعبیر بنیانگزار 
حکومت اسالمی، برای کوبیدن مشتی بر دهان یک استکباری به خیابانها 
می ریزند؛ و عجبا که سیزده آبان امسال به خالف همیشه هم با هشدار 
برای آن  انتظامی صدور مجوز  نیروی  پاسداران روبروست و هم  سپاه 
را ضروری می داند. در چند ماه اخیر دامنه تقسیم بندی انقالبیون و ضد 
انقالبیون، خودیها و غریبه ها و دوستان و دشمنان )نقض آشکار برابری 
انسانها را ببینید( چنان در هم ریخته که اتهام های بسیاری به شخصیتهای 
برجسته انقالب وارد آمده و گفته هایشان از درجه اعتبار و استناد خارج 
شده است )!!( اما گمان نمی کنم برای مسئولین نظام صحت گفته های ولی 
فقیه هنوز جای شک و شبهه ای داشته باشد. نگاهی به رهنمونهای رهبری 
طی سالهای انقالب به مناسبت سیزده آبان تذکر خوبی برای همگان حتی 

خود ایشان می تواند باشد.

آقای خامنه ای در دیدار با جمعی از دانش آموزان و معلمان می گویند: 
)سیزدهم آبان سالهای 1369( »خدا را شکر می گوییم  که  ملت  ایران  با گوش  
حق نیوش  و چشم  حق بین ، درسهای  بزرگ  زندگی  را ازانقالب   خود آموخت . 
در مسیر مبارزه ء افتخارآمیز ملت ایران ، جوانان  همیشه  باید، پیشاهنگ  و 
پیشرو باشند.« )1371( »ملت ما بحمداهللهَّ در صحنه است. ملت ما، امروز 
ستاره ای  مثل  ستم،  زیر  ملتهای  میان  در  که  است  یگانه ای  امید  نقطه 
اگر  است،  گرفته  فاصله  انقالب  آغاز  و  مبدأ  از  که  نسلی  آن  می درخشد. 
بخواهد ایران را به عّزت برساند و بسازد و عظمت ببخشد و الگوی زنده ای 
در مقابل ملتهای دیگر قرار دهد، باید یک نسل انقالبی باشد. دولتهایی که 
به مردم خودشان مّتکی نیستند، آسیب پذیرند. ما می توانیم دژ استبداد را 
 )1374( تالش.«  و  مبارزه  استمرار  با  با حوصله،  با صبر،  البته  بشکنیم. 
بتواند  جامعه  آن  که  این  از  است  عبارت  جامعه  یک  در  »اساس سعادت 
مستقل زندگی کند، بیندیشد، سازندگی کند، در کمال استقالل راه خود را 
برود و هدف خود را انتخاب کند. دانشجو باید قدرت تحلیل سیاسی داشته 
و  هرکه   باطل   جبهه ء   کند،  فداکاری   و  استقامت   جبهه ء  حق   هرگاه   باشد. 
هرچه  و با هر حجم  ، دربرابر آن  تاب  نخواهد آورد و مجبور به  عقب نشینی  
خواهد شد.« )1381( »استکبار، یعنی روح تکّبر و بی اعتنایی به ارزشهای 
ملت. هم ملت و هم مسؤوالن بدانند، قدرت بزرگی که این ملت در انقالب 
عظیم اسالمی نشان داد و توانست استکبار جهانی را مات و مبهوت کند، 

همچنان در این ملت به قّوت خود باقی است.«

ملتی که خود شخص رهبری هماره به آگاهی، بیداری، آزادگی، حق پویی و 
استقامتش در مبارزات مباهات کرده است، نیک می داند که دشمنش کیست 
مردم  بطن  از  انقالبی،  جریانهای  در  که  حاکمانی  چیست.  سعادت  راه  و 
برآمده اند، فروپاشی استبدادها را به چشم دیده اند و روح مبارزات ملی 
را لمس کرده اند و می شناسند، طبیعتًا جنس اعتراضهای مردم و عاقبت 
تداوم آن را تشخیص می دهند اما شهوت قدرت طلبی، پذیرش اشتباهات 
را دشوارتر می سازد. ابرام بر اشتباهات، حاکمیت را به پرتگاه سوق می 
دهد و باز این مردم هستند که باید از تجربه فروپاشیهای مکرر حاکمیت در 
قرن اخیر بیشترین درس را بیاموزد و دقیقترین مسیر را دنبال کند. در راه 
آزادی باید هر قدم را با هوشیاری و وسواس بیشتری برداشت. به رغم 
شکست که یتیم است، پیروزی مدعیان بسیاری دارد که با پرچم ارزشهای 

ملی، جاه طلبیهای فردی و گروهی را دنبال می کنند.

جشن ثبت ردیف ایراني در یونسکو 
 

سخنراني شجریان، علیزاده و سریر در خانه موسیقي 
 

اهالي موسیقي چهارشنبه یي که گذشت در خانه موسیقي دور هم جمع شدند تا ثبت ردیف هاي موسیقي ایراني را به عنوان میراث جهاني بعد 
از چند قرن همزمان با روز جهاني موسیقي و دهمین سال تاسیس خانه موسیقي جشن بگیرند. در این مراسم که بسیاري از اهالي موسیقي 
حضور داشتند، محمد سریر مدیرعامل خانه موسیقي حرف هاي خود را چنین آغاز کرد؛ »سال 76 عده یي از ما تصمیم گرفتیم مرکز صنفي 
براي موسیقیدانان فراهم کنیم و هیچ وقت فکر نمي کردیم که امروز چنین جمعي داشته باشیم.« او اضافه کرد؛ »با وجود تمام ممنوعیت ها 
و محدودیت هایي که آن سال ها براي تشکیل چنین مراکزي وجود داشت اما در سال 78 این اتفاق افتاد و امسال دهمین سال تاسیس خانه 
موسیقي است.« سریر در ادامه یادي از هنرمندان درگذشته یي همچون پرویز مشکاتیان، حسن یوسف زماني، شهریار فریوسفي و گرگین زاده 
کرد. مدیرعامل خانه موسیقي سپس به دهمین جشن این مجموعه اشاره کرد؛ »از چهار سال پیش قرار بود سالروز تولد فارابي به عنوان روز 
موسیقي در تقویم رسمي کشور ثبت شود که با وجود تایید اولیه شوراي فرهنگ عمومي با این موضوع مخالفت شد، اما خانه موسیقي از همان 
سال تاسیس هرساله و همزمان با سالروز جهاني موسیقي جشني برپا مي کند که امسال و در دهمین دوره آن به دالیلي که ترجیح مي دهم در 
این نشست از آن صحبت نکنم این مراسم برگزار نخواهد شد.« سریر همچنین با اظهار خوشحالي از ثبت ردیف هاي موسیقي ایراني در فهرست 
جهاني یونسکو عنوان کرد؛ »چهار سال قبل خانه موسیقي پروژه ثبت ردیف ها را در کمیته ملي یونسکو شروع کرد، اما به دلیل هزینه هاي 
مالي این پروژه آن را رها کردیم و همه چیز نیمه کاره باقي ماند، تا زماني که با پیگیري هاي آقاي وکیل در سازمان میراث فرهنگي موفق شدیم 
بار دیگر با حمایت آنها این پروژه را احیا کنیم.« سریر در پایان گفت؛ »ثبت ردیف هاي موسیقي ایراني به نام ایران یک اعتبار و افتخار براي 
کشور است زیرا امروز موسیقي ما در دنیا به عنوان میراث جهاني بشریت ثبت شده است و دیگر هیچ تفکري نمي تواند آن را از صحنه ایران 
حذف کند. در عین حال ثبت این پرونده وظیفه سنگیني را براي بخش هاي فرهنگي جهت حفاظت از این میراث ملي ایجاد مي کند تا از این پس به 
بهترین شکل این هویت ملي را حفظ کند.« به گزارش ایسنا حسین علیزاده نیز از ثبت این پرونده به نام ایران اظهار خرسندي کرد؛ »همواره در 
تاریخ کشورمان ردیف هاي موسیقي باعث جدایي و اختالف نظر میان استادان موسیقي مي شد، اما امروز جاي خوشحالي دارد که این ردیف 
ها همه ما را در کنار هم جمع کرده و باعث دوستي ما شده است.« علیزاده ادامه داد؛ »ردیف موسیقي ایراني در یک جامعه بي فرهنگ معنا ندارد 
و جامعه بافرهنگ هم به این معنا نیست که در گرداب ردیف گیر بیفتیم، بلکه جامعه بافرهنگ باید با حسي خالقانه نسبت به ردیف برخورد کند 
و امروز که این امنیت جهاني براي ردیف هاي موسیقي ایراني ایجاد شده است، بهتر است در داخل هم براي آن نگران نباشیم، بلکه به این فکر 
کنیم که از این پس چگونه مي توانیم این ردیف را به درستي و با مفهوم واقعي آن به نسل بعد منتقل کنیم.« عضو سابق گروه عارف در بخش 
دیگري از صحبت هاي خود عنوان کرد؛ »ما همواره دچار این نگراني هستیم که همه چیز را داریم از دست مي دهیم، اما در برابر این نگراني هیچ 
کار منطقي انجام نمي دهیم. در واقع درست است که امروز ردیف هاي موسیقي ثبت شده است، اما این اتفاق هم خیلي دیر حاصل شد چه بسا 
که در کشور ما که مهد موسیقي است، همیشه موسیقي آن زیر سوال است و حتي در تقویم آن روزي به نام موسیقي ثبت نمي شود.« در ادامه 
این مراسم محمدرضا شجریان در سخناني مطرح کرد؛ »کاش شرایطي فراهم شود تا ما حداقل سالي یک بار همدیگر را ببینیم و سعي کنیم تا 
زنده هستیم قدر یکدیگر را بدانیم و امروز در این مراسم از تمام آنها که با جان و دل این ردیف ها و هویت ملي ما را ثبت کردند، سپاسگزارم.« 
در بخش بعدي این مراسم لوح تقدیر و هدایاي خانه موسیقي به مصطفي شیري، بهروز وجداني، داریوش طالیي، حاتم عسگري، احمد ابراهیمي، 
حسین علیزاده، داود گنجه یي، مجید کیاني، محمد سریر، محمدرضا شجریان، داریوش پیرنیاکان و لیال صمدي که در جمع آوري این اسناد کمک 

کرده بودند، اهدا شد و سپس قطعه یي از مجید درخشاني که براي سازهاي ابداعي شجریان نوشته شده بود، پخش شد. 
 

ایران روی خط قرمز
پاسخ ایران به این معامله اتمی در واقع آزمونی جدی برای ایران است و شاید تفکری عملگرایانه حکم کند که ایران در نهایت 

این پیشنهاد با بپذیرد. 
به دنبال اعالم زمان دقیق انتشار پاسخ ایران به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای انتقال اورانیوم کم غنی شده ایران 
به روسیه و سپس فرانسه به منظور فراوری، هفته نامه تایم در مقاله ای به بررسی دالیل تأخیر ایران در پاسخگویی به این 

پیشنهاد پرداخته است. 
پیش از این گفته می شد ضرب االجل روزجمعه گذشته برای پاسخگویی ایران انتخاب شده بود. در عین حال در روز یکشنبه 
بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی برای نخستین بار از سایت جدید ایران در نزدیکی شهر قم دیدن کردند اما بعید است 
پس از گذشت چندین هفته از اعالم این که قرار است بازرسان آژانس اتمی از این مرکز دیدن کنند آنها توانسته باشند به سندی 

قابل اعتماد برای فعالیت های اتمی در آنجا دست پیدا کنند. 
از سوی دیگر آژانس های اطالعاتی آمریکا بر این باور هستند که این مرکز هنوز عملیاتی نشده بود و از این رو نباید آن را 
تهدیدی جاری دانست. اما بازرسی قم تنها بخشی از چالش کنونی در مورد برنامه اتمی ایران است و موضوع مهمتر توافق 
نهایی ایران بر سر پیشنهاد کشورهای ۵+1 است که رهبران ایران هنوز موضع خود را درباره آن مشخص نکرده اند. در نگاه 
اول این پیشنهاد می تواند امتیازی برای ایران محسوب شود چراکه اصل غنی سازی در ایران که پیش از این توسط کشورهای 
عضو شورای امنیت محکوم شده بود اکنون می تواند در ایران ادامه یابد. با این وجود چرا باید رهبران ایران در پاسخگویی 

به این پیشنهاد تأخیر داشته باشند؟ 
از یک سو رهبران ایران توانسته اند از خط قرمز کشورهای غربی عبور کنند و در عین حالی که با آمریکایی دست به مذاکره 
مستقیم بزنند اهمیتی به اصولی که زمانی توسط بوش برای دولتمردان آمریکایی تعیین شده بود و تأکید شده بود که ایران 
نباید در غنی سازی به چرخه کامل دست یابد، نداده است و اکنون صحبت از این است که ایران چه میزان از اورانیوم کم غنی 
شده اش را به روسیه ارسال کند و بحثی از توقف غنی سازی نیست. از سوی دیگر هرگونه موفقیت در گفت وگوهای جاری 
بین ایران و کشورهای ۵+1 می تواند چشم انداز تحریم های احتمالی ای را که به گفته هیالری کلینتون سختگیرانه خواهد بود به 

تعویق اندازد و کابوس ایجاد شرایطی به مراتب سخت تر برای اقتصاد ایران از میان برود. 
درعین حال انجام چنین توافقی می تواند احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران را از بین ببرد و نشان دهدکه 
دیپلماسی می تواند مشکل برنامه اتمی ایران را برای جامعه بین المللی حل کند. با تمام اینها با توجه به پیچیدگی فضای سیاسی 
ایران پاسخگویی به این پیشنهاد برای رهبران ایران ساده نخواهد بود و از سوی دیگر شکاف های سیاسی در ایران را شفافتر 
کرده است. در سال 2۰۰3 و به دنبال قبول تعلیق فعالیتهای غنی سازی ایران در زمان ریاست جمهوری خاتمی تندروها او را 
متهم به سازشکاری با غرب کردند و پس از آن گفت وگوها با غرب در خالل دو سال تعلیق غنی سازی به هیچ جا نرسید اما 

امروز گفت وگوها با سانتریفیوژهای فعال در نطنز در حال ادامه یافتن است. 
پاسخ ایران به این معامله اتمی در واقع آزمونی جدی برای ایران است و شاید تفکری عملگرایانه حکم کند که ایران در نهایت این 
پیشنهاد با بپذیرد و به منافع متعدد آن دست پیدا کند چرا که اگر ایران و آمریکا نتوانند در زمینه تأمین سوخت برای رآکتور 
اتمی تهران به توافق دست پیدا کنند قطعًا در زمینه های مهمتر و درک متقابل در زمینه های مختلف از جمله امنیت در عراق 
و روند صلح خاورمیانه و پایان دادن به اختالفات در لبنان نباید چندان امیدی به معامله داشت. در واقع این معامله بیش از 
اعتماد سازی ساده است و در صورت شکست شاید جنگ سرد بین آمریکا و ایران به نحوی متحول شود که تمامی خاورمیانه 

را تحت تأثیر قرار دهد.
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ذره بین
 

سر  بر  اصولگرایان  شود  مي  گفته  اصولگرایانه؛  تردید   
اجراي طرح هدفمند کردن یارانه ها دچار تردید شده اند. 
قرار است هفته آینده جلسه یي براي چاره اندیشي در این 
رابطه و اختالف هاي موجود برگزار شود و یک راهکار 
اندیشیده  ها  یارانه  کردن  هدفمند  طرح  جاي  به  جایگزین 

شود.

پدر در مقابل پدر، پسر در برابر پسر؛ در خبرها آمده است 
سایت منتسب به فرزند احمدي نژاد براي بازگشت فرزند 
هاشمي رفسنجاني روزشمار گذاشته است. شفاف نوشت 
اختالفات انتخاباتي احمدي نژاد و هاشمي به خاندان آنها 
نژاد  احمدي  مهدي  به  منتسب  نیوز  ثانیه  و  است  رسیده 
اتهام به خانواده هاشمي را دنبال مي کند. شفاف نوشته 
است؛ »آقازاده احمدي نژاد باید به صراحت پاسخ دهد. او 
چگونه  او  به  منتسب  سایت  هزینه  کند  باید مشخص  نیز 
تامین شده است و اساسًا هزینه این سایت به چه میزان 
است؟ او باید مشخص کند چرا آگهي بهینه سازي مصرف 
سوخت تنها به سایت کم خواننده او داده شده است؟ او 
مقررات  و  قوانین کشور  برخالف  کند چرا  باید مشخص 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي سایت تحت مدیریت خود 
را به ثبت نرسانده است؟ او باید پاسخ دهد آیا پاسخگوي 
این سایت هست و حاضر است  تمامي مطالب مندرج در 
در دستگاه قضایي حضور یابد و به عنوان مسوول سایت 

پاسخگو باشد؟«

اعالم آمادگي تاج زاده براي مناظره؛ فخرالسادات محتشمي 
پور گفت با همسرش روز چهارشنبه مالقات کرده است. 
نوروز گزارش داد وي گفته مصطفي تاج زاده به او پیغام 
داده حاضر است از زندان با حسین شریعتمداري درباره 
اینکه »چه کسي بیشترین خدمت را طي 3۰ سال گذشته به 

امریکا و اسرائیل کرده است« مناظره کند.

ابراهیم شیرکوند  باخبر شدیم  بازداشت پسر شیرکوند؛   
پسر سعید شیرکوند عضو شوراي مرکزي مشارکت در 
مراسم دعاي کمیل هفته گذشته بازداشت شده است. البته 
دختر وي  و  پسر  بود  آمده  ها  از سایت  بعضي  خبر  در 
بازداشت شده اند. گفتني است در مراسمي در منزل یکي 

از فعاالن سیاسي نزدیک به ۵۰ تن بازداشت شدند.

 مقتدا صدر در قم؛ در خبرها آمده است اخیراً مقتدا صدر 
در مراسم بزرگداشت آیت اهلل سیدمحمد صادق صدر در 
دفتر  اجتماعات  این مراسم در سالن  دیده شده است.  قم 
تبلیغات اسالمي حوزه علمیه قم برگزار شده و سایت ابنا 

تصویر مقتدا صدر در ردیف اول را منتشر کرده است.

که  کرده  منتشر  عکسي  پرچم  سایت  پرچم؛  به  توهین   
پاکستاني  با همتاي  دیدار مصطفي محمدنجار  در مراسم 
اش در این کشور ترتیب رنگ پرچم ایران کنار دست وي 
برعکس بوده است و وزیر کشور متوجه این اتفاق نشده 

است.

در  نوشت،  جهان  سایت  نداد؛  راه  را  وزیر  نژاد  احمدي   
کوتاهي  دیدار  نژاد  احمدي  سمنان،  به  اخیر  سفر  جریان 
از یک شهرک صنعتي داشت که در آنجا با حجم انبوهي 
از انتقادات و اعتراض صاحبان و دست اندرکاران صنایع 
مربوطه  وزیر  عملکرد  در خصوص  فعال  هاي  و شرکت 
و بي توجهي وي در عمل به وعده ها مواجه شد. احمدي 
شدن  سوار  حین  و  شده  متعجب  ها  شکایت  این  از  نژاد 
از  اشاره  مورد  وزیر  تهران  به  بازگشت  براي  بالگرد  به 
اقدام  این  علت  است.  بازمانده  جمهور  رئیس  با  همراهي 
توسط همراهان و اطرافیان احمدي نژاد ناراحتي شدید از 

وزیر ارزیابي شده است.

 مشاوران میني بوسي؛ شنیده هاي خبرنگار »آینده« حاکي 
از آن است که یکي از وزراي دولت دهم تمام مشاوران یک 
وزیر دولت نهم را برکنار کرده است. وزیر قبلي 14 مشاور 
داشته که براي هر کدام از آنها نزدیک به دو میلیون تومان 

حقوق تعیین شده بود.

آنچه مردم را دانشمند می کند ، مطالبی نیست که 
یاد میگیرند بلکه چیزهایی است که می فهمند

فرانسیس بیکن

مالقات کروبي با روزنامه نگاران 
 

از پرداخت هزینه 
ها باکي ندارم 

 

شنونده  تا  بود  نگاران  روزنامه  از  جمعي  میزبان  کروبي  مهدي   
از دل نگراني هاي خود نیز  دغدغه هاي آنها باشد و در عین حال 
بگوید. این دیدار چند روز پس از حمله به مهدي کروبي در نمایشگاه 

این  در  گرفت.  صورت  شخصي  لباس  نیروهاي  توسط  مطبوعات 
از  خبرنگاران  بودند،  کروبي  مهدي  میهمان  خبرنگاران  که  مراسم 
شجاعت و صراحت لهجه مهدي کروبي تمجید کردند. پس از پایان 
هر  »من  داشت؛  اظهار  کروبي  مهدي  نگاران  روزنامه  هاي  صحبت 
توقیف رو  علت  به  امسال  اما  ام  رفته  مطبوعات  نمایشگاه  به  سال 
به  رفتن  براي  نگاران  روزنامه  بازداشت  نیز  و  نشریات  تزاید  به 
نمایشگاه انگیزه مضاعفي داشتم. من از اتفاق رخ داده در نمایشگاه 
رنجیده نشدم و تنها متاسف شدم از بروز برخي رفتارهاي نسنجیده 
تا ماهیت  اتفاقًا خیلي خوب شد که به نمایشگاه رفتم  و نامعقول و 
ادعاي مسووالن  ادامه  در  افراد روشن شود.«کروبي  برخي  واقعي 
نمایشگاه را که در مصاحبه با برخي خبرگزاري ها گفته اند نسبت به 
جو نامساعد نمایشگاه به محافظان کروبي اخطار داده بودند تکذیب 
کرد و گفت؛ »من کاماًل بي خبر به نمایشگاه رفتم و اینکه برخي مي 
گویند به رغم اخطارها کروبي قصد ماجراجویي داشته، کذب محض 

است. 

با این همه تعجب مي کنم و از دوستان مي پرسم آیا براي بازدید از 
نمایشگاه مطبوعات باید اجازه بگیرم؟ تعجب مي کنم که چرا بزرگان 
و عاقل ترها مانع چنین رفتارهاي ناسنجیده یي نمي شوند.« رئیس 
مجلس ششم در ادامه ابراز امیدواري کرد حاکمیت چنین طرز فکري 
به  را  جمع  در  حاضر  نگاران  روزنامه  و  نشود  طوالني  کشور  بر 
بردباري و تحمل و نیز حفظ تعادل توصیه کرد و گفت؛ »ما نباید از 

میدان به در برویم.«

بر  فشار سنگین  از  خود  هاي  از صحبت  دیگري  بخش  در  کروبي 
از  برخي  به  پاسخ  در  و  کرد  گالیه  اخیر  هاي  ماه  در  مطبوعات 
روزنامه نگاران که از او راه اندازي یک روزنامه تازه را خواستار 
شده بودند، گفت؛ »هر روزنامه یي که توقیف مي شود داغ دلم تازه 
مي شود. با این همه در پي آن هستم که یک روزنامه یا نشریه یي 
تازه منتشر کنم و نمي خواهم به هیچ عنوان از میدان به در روم. 
خیلي متاسف مي شوم وقتي مي بینم عده یي روزنامه نگار باانگیزه 
آمده  در روایات هم  نیروهایشان هدر مي رود.  و  بیکار مي شوند 
است فرد غریب، فردي عالم و صاحب اندیشه است که علم و دانش 
او در غربت باشد و اکنون هم روزنامه نگاران حرفه یي و واقعي ما 
غریب افتاده اند.« در ادامه کروبي مشکل اصلي در راه اندازي شبکه 
الخطاب  فصل  کرد.  عنوان  مالي  مشکالت  نیز  را  صبا  یي  ماهواره 
»خاطرجمع  کرد؛  تصریح  بود. وي  کروبي  دیدار سخنان  این  پایان 
باشید اوضاع این گونه باقي نمي ماند و دولت ناگزیر است اوضاع 
را تغییر دهد و فضا را باز کند. در عین حال مطمئن باشید بنده به 
عنوان یک روحاني آنچه را که وظیفه خود مي دانم انجام مي دهم و 

از هزینه دادن باکي ندارم و براي هر هزینه یي آماده هستم.« 

 شایگان از جمله فیلسوفان ایراني است که در فرانسه و ایران ساکن 
بوده و البته در نوشتن رمان نیز دستي دارد. او با فیلسوفان بزرگ 
حکیم  قزویني،  رفیعي  ابوالحسن  حاج  طباطبایي،  عالمه  مانند  ایران 
الدین آشتیاني نزدیک بوده و به  الهي قمشه یي و عالمه سیدجالل 
این گونه  ابراهیمي دیناني، شایگان را  مباحثه پرداخته است. استاد 
مي  را  هند  هم  است.  شرق  و  غرب  فیلسوف  »او  کند؛  مي  تشریح 
شناسد، هم غرب را و هم فلسفه اسالمي مي داند.« شایگان که کتاب 
هایي مانند افسون زدگي جدید، آسیا در برابر غرب، ادیان و مکاتب 
فلسفي هند )دو جلد(، بت هاي ذهني و خاطره ازلي و هانري کربن 
و هویت چهل تکه و سرزمین سراب ها را به رشته تحریر درآورده 
است متولد بهمن ماه 1313است. وي مدرک دیپلم خود را از یکي از 
دبیرستان هاي مشهور لندن دریافت کرده و لیسانس علوم سیاسي 
مي  به شمار  او  دانشگاهي  تحصیلي  مدرک  اولین  ژنو،  دانشگاه  از 

رود.

 او همزمان در رشته هاي فلسفه و حقوق و زبان شناسي تحصیل 
کرده و از سال 46 پس از آشنایي با ایندو شکر و هانري کربن به 
عنوان استاد هندشناسي در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. این 
در  پاریس  دانشگاه سوربن  از  نیز  را  دکترا  مدرک  فیلسوف شهیر 
را  خود  فرهنگي  مطالعات  اصلي  اهداف  وي  کرد.  اخذ   1346 سال 
نیز این گونه تشریح مي کند؛ »ما معتقد بودیم تمدن هاي غیرغربي 
نظیر چین، ژاپن، مصر و ایران یک تقدیر مشترک در برابر تحوالت 
تماس  با روشنفکران  که  بود  این  ما  بنابراین هدف  اند.  داشته  دنیا 
بگیریم و تحوالت بزرگ دنیا را بررسي کنیم و ببینیم چه روندي را 
باید در پیش بگیریم.« راوي »زیر آسمان هاي جهان« سپس به ایده 
گفت وگوي تمدن هاي خاتمي پرداخت و گفت؛ خاتمي بیشتر به بعد 
سیاسي توجه نشان داد و به همین دلیل تاثیر فعالیت هایش را باید 
در عرصه روابط سیاسي جست وجو کرد. من به طور مشخص نمي 
دانم برنامه اصلي خاتمي براي گفت وگوي تمدن ها چه بود. در پایگاه 
اطالع رساني جایزه گفت وگوي جهاني آمده است این جایزه درباره 
جهان  در  فرهنگي  هاي  ارتباط  و  همکاري  و  بینافرهنگي  تحقیقات 
امروز است. این جایزه بر اهمیت تحقیقات میان فرهنگي در جامعه 
مدرن و ارزش مطالعات انجام شده تاکید دارد و به محققان، روزنامه 
نگاران و سازمان هاي مستقل در سراسر جهان که مسوولیت این 
گفت وگو را برعهده دارند تعلق مي گیرد. این جایزه از سال 2۰۰9 تا 

2۰17 هر دو سال یک بار برگزار خواهد شد.
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش پنجم

 27 دچارند  تغذیه  به سوء  ایران  پنج سال  زیر  کودکان  16 درصد 
  19 و  سالم  آب  به  درصد  ده  بهداشتی  خدمات  به  جمعیت  درصد 

درصد مردم به فاضالب دسترسی ندارند.
ایران در بین 174 کشور لیست شده در این گزارش رتبه نود و پنجم 
را به خود اختصاص داده که نسبت به این گزارش رتبه نود و پنجم 
نزول  مرتبه   18 قبل  به سال  نسبت  که  داده  اختصاص  به خود  را 
کرده و محض اطالعتان بگویم که مکزیک با آنهمه مسائل و مصائب 
مشهورش رتبه پنجاهم را از آن خود کرده است. و مقاله اضافه می 
کند اما ایران با واردات 6/۵ میلیون تن گندم بزرگترین وارد کننده 

گندم و با واردات  8۰۰
بوده.  دنیا  برنج در  کنندگان  بزرگترین وارد  از  یکی  برنج  تن  هزار 
را  خفت  همه  این  استحقاق   واقعا  که  است  کشوری  وضعیت  این 
ندارد. ولی روزنامه هایش را نگاه کنید سرا پا تبریک است و تهنیت 
به مدیران الیقی!! که هر روز گوشه ای از این مملکت را به رکود می 
کشند و اگر خالفی نکنند و مورد بی مهری جناح های مقابل خود 
قرار نگیرند هیچگاه مواخذه کننده ای را در مقابل خود نخواهد دید.

تازه این وضع کشاورزی اش که کمتر از سایر موارد وابسته است. 
در مورد صنعتش هم وقتی بررسی کنیم به آمار خیلی دلپذیر تری 

دست نخواهیم یافت.
تمام تاریخ دادگستری این کشور را از بدو پیدایش زیر و رو کنید 
یکنفر را نخوهید یافت که به جرم کار نکردن و پیش نبردن مسئولیتی 

که عهده دار بوده محاکمه شود.
متاسفانه هر بخشی را که بخواهیم مرور کنیم نتیجه اش با این همه 
تبریکی که همه روزه خودمان برای خودمان ارسال می کنیم تطابق 
 78 دیماه  هفتم  و  بیست  در  مشارکت  روزنامه  ندارد.  هماهنگی  و 
مرور  را  آن  اتفاق  به  که  دارد  کشور  زندانهای  وضع  از  گزارشی 

می کنیم.
تعداد زندانیان کشور که در سال 13۵9 برابر با 224۰۰  نفر بوده 
در 1376 به حدود 1۵66۰۰ نفر یعنی 7 برابر رسیده این در حالی 
است که جمعیت کشور فقط %۵۵ افزایش داشته به عبارت دیگر تعداد 
زندانیان کشور حدود 4۵۰ درصد افزایش داشته است )این مقایسه 
مربوط به سال 76 است و نه تنها دلیلی بر نزول این روند درسه 
سال گذشته به چشم نمی خورد بلکه معکوس آن متحمل تر به نظر 

می رسد(.
هزار   6۰۰ حدود  سالیانه  حال حاضر  در  افزاید  می  گزارش  همین 
نفر از مردم پایشان به زندان کشیده می شود که اگر کودکانی را 
مستثنی  میدهند  تشکیل  را  کشورمان  جمعیت  از  باالیی  درصد  که 
کنیم که معموال سروکارشان با زندان نیست آن وقت ببینید چه آمار 
وحشتناکی فقط از زندانیان کشور در نظر مجسم می شود در مورد 
دیگر امام جمعه ارومیه در یکی از خطبه های خود می گوید: زندان 
ارومیه برای 6۰۰ نفر است اما اکنون 4۰۰۰ نفر در آن زندانی هستند 
به  را  پولش  و  فروشد  می  سربازی  ندارد  پول  اسالمی  جمهوری 

زندانی ها می دهد.
اعداد  این  آمدهای  پی  این جا بحث کارشناسی  در  نمی خواهم  من 
و ارقام را مطرح کنم اما فقط سعی ام در این است که گوشه ای از 
حقایق کشورمان را که به هر حال از طرف بزرگان برای آن ادعای 
رتبه و جایگاه واالیی می شود در مقابل خوننده ام مجسم کنم. آن 
هم نه به قصد محکوم کردن عمرو یا زید که این درد چندانی را دوا 
نمی کند بلکه به قصد ملموس کردن واقعیت های موجود وطنمان که 
در به وجود آوردن آن جز اراده و وجدان و تصمیم عمومی مان 

دیگران الاقل نقش کلیدی و تعیین کننده ندارند.

مالحظه می کنید که اخبار خیلی رضایت بخش نیستند. بیایید واقعیات 
و  بشناسیم  را  درد  عمق  و  را  فاجعه  عمق  بنگریم  باز  چشم  با  را 
بپذیریم که همه ی این دردها از استعمار نیست از قانون نیست از 
فالن حزب نیست حتی از امریکا هم نیست و از شوروی سابق هم 
نبود. زهر و پادزهر هر دو در همین جاست.  بیایید صادقانه بپذیریم 
علی رغم غیرقابل انکار بودن هزاران عامل موثر که هزاران راوی 
هزاران بار روایت کرده اند تکرار می کنم درد ما نه درد استعمار 
است و نه درد همسایه زورگوی شمال یا جنوب نه ابر قدرت ها و 
نه حکومت ها و نه دولت ها و نه حتی نظام ها و تغییر قانون ها... 
اگر همه ی این مواردی را که شمردیم ده ها بار زیر و رو کنیم با 
کاسه  و  است  آش  همین  آش  بدتر  ناکرده  خدای  یا  بهتر  درصدی 
همای کاسه و تا درد اصلی را درمان نکرده باشیم هر گونه تغییری 
بر ایمان آن چنان هزینه ای دربرخواهد داشت که همگی بسراییم: از 
طال گشتن پشیمان... همان طور که بارها در طول تاریخمان سراییده 

اییم:!!

ادامه دارد

عسگراوالدی: افراطی ها 
خواستار اعدام موسوی و 

کروبی هستند
فارسی  بخش  سی  بی  بی  از  نقل  به 
از  یکی  عسگراوالدی،  اهلل  حبیب 
اعضای حزب مؤتلفه اسالمی می گوید 
خواستار  ها"  "افراطی  از  برخی  که 
ممتاز  های  چهره  اعدام  و  محاکمه 
موسوی  میرحسین  جمله  از  مخالفان 

و مهدی کروبی هستند.
روز  او  ایران  خبری  منابع  گزارش  به 

مؤتلفه  حزب  هوادران  میان  در  چهارشنبه 
اسالمی گفت: "در شرایط فعلی کشور افراطی ها 
می گویند باید افرادی مانند موسوی و کروبی را 

محاکمه و اعدام کرد."
اما او در انتقاد از این افراد که از آنها نام نبرد 
گفت: "این افراط است، این مساله دشمن تراشی 
افراطی ها را نشان می دهد که هر روز می خواهند 
یک آیت اهلل منتظری و بنی صدر برای نظام درست 

کنند و توجهی به وضعیت کشور نمی کنند."
گفت:  مخالفان  سران  به  خطاب  همچنین  او 
می خواهند  اگر  کروبی  و  موسوی  "آقایان 
قانون  به  خود  پایبندی  باید  برگردند  نظام  به 
اساسی، نظام، امامت، والیت را اعالم کنند. این 
با  باید  اما  بیرون رفته اند  انقالب  از دایره  افراد 

آنها صمیمانه صحبت کرد."
خرج  به  عمل  شدت  افراد  "برخی  افزود:  وی 
افراد  این  می خواهیم  اگر  من  نظر  به  می دهند 
را درون نظام نگه داریم، نباید آنها را لجن مال 

کنیم، این افراد حیثیت دارند."
روز  تهران،  موقت  جمعه  امام  خاتمی،  احمد 
قضائیه  قوه  از  ماه  تیر  پنجم 
ایران خواسته بود با کسانی که 
"سران اغتشاش گران" خواند با 
قاطعیت و "بی رحمانه" برخورد 

کند.

او گفته بود که "اغتشاش گران" 
"محارب"  اسالمی  نظام  علیه 
را  مجازات  اشد  "اسالم  و  شوند  می  محسوب 

برای محاربان پیشنهاد کرده ست".
حبیب اهلل عسگراوالدی که همچنین عضو مجمع 
پیش  هفته  اوایل  است  نظام  تشخیص مصلحت 
از  بعد  مشکالت  از  رفت  برون  طرح  که  گفت 
رهبر  ای  خامنه  علی  اهلل  آیت  تسلیم  انتخابات 

ایران شده است.

اما او در سخنان تازه خود به این طرح اشاره 
ای نکرد.حبیب اهلل عسگراوالدی، مرتضی نبوی، 
حسین  میرسلیم،  مصطفی  باهنر،  محمدرضا 
اصولگرایی  عادل شش  حداد  غالمعلی  و  مظفر 
هستند که گفته می شود این طرح را تهیه کرده 

اند.

حمید رسایي خطاب به دانشجویان معترض؛ 
 

اگر حجاریان و عطریانفر 
با شکنجه اعتراف کردند 

طاقت ندارند 
اهواز، حمید  دانشجویان دانشگاه شهید چمران 
رسایي نماینده حامي احمدي نژاد را با شعارهاي 
گفتن  سخن  اجازه  وي  به  و  کرده  بدرقه  خود 
فاز  اخیر،  روزهاي  که طي  در شرایطي  ندادند. 
تازه یي از حمله به شخصیت هاي اصالح طلب 
در دستور کار گروه هاي فشار قرار گرفته است 
و به مهدي کروبي و فرزند آیت اهلل بهشتي حمله 
شد، این دانشجویان عضو جنبش سبز بودند که 
رسایي را با شعار بدرقه کرده و البته فلفل سبز 
پرتاب  او  به سوي  نیز  را  معدني  آب  و شیشه 
کردند تا تفاوت خود را با حمالت فیزیکي گروه 
پارلمان  که  طور  آن  دهند.  نشان  فشار  هاي 
بیرون  به  ها  درگیري  دامنه  داد،  گزارش  نیوز 
شد  کشیده  مراسم  برگزاري  سالن  محوطه  از 
گفته  کرد.  ملتهب  را  دانشگاه  لحظاتي فضاي  و 
مي شود این تنش ها برخورد فیزیکي میان دو 
درگیري  از  پس  ولي  داشت  همراه  به  را  گروه 
دانشگاه،  از  رسایي  رفتن  و  طرفین  میان  لفظي 
فضا رو به آرامش رفت. حمید رسایي که عصر 
دیروز قصد سخنراني در دانشگاه شهید چمران 
اهواز را داشت، با تجمع دانشجویان سبزپوش 
و شعارهاي تند آنها نتوانست سخنراني کند و 
تنها به شعارهاي آنها پاسخ هایي داد. آن طور 
دولت  نماینده حامي  این  داده  گزارش  آینده  که 
پس از برخي شعارها گفت؛ هدف از این نشست، 
نشان دادن چهره دیکتاتور است. باید بدانیم چه 
کساني به فکر خفه کردن دیگرانند. هیچ برادر و 
خواهر مسلماني فریب نفاق را نمي خورد. ما به 
تبادل فکر و نظر اعتقاد داریم و براي نظر مخالف 
نیز احترام قائلیم که در اینجا شعار دروغگو و 
»آزادي اندیشه با قیل و قال نمي شه« از سوي 
دانشجویان سرداده شد. در ادامه رسایي گفت؛ 
ما در این جلسه به شما دانشجویان اجازه نظر 
دادن و گفت وگوي متقابل را مي دهیم و این یعني 
اینکه ما به دیکتاتور اعتقاد نداریم. رسایي گفت؛ 
رسایي اگر بي عرضه بود، 4۰ میلیون سیلي به 

شما نمي زدند که در اینجا شعار دادند؛ دروغگو 
به  واکنش  در  وي  کو؟  درصدت   63 دروغگو 
وقت  هیچ  گفت؛  میرحسین«  حسین  »یا  شعار 
است.  نبوده  یزید  حمایت  مورد  حسین)ع(  امام 
یا حسیني که رادیو امریکا تبلیغ کند از اسرائیل 
میان  درگیري  و  مشاجره  اینجا  در  است.  بدتر 
دانشجویان حاضر رخ داد و رسایي در واکنش 
به یک شعار تازه گفت؛ ما راي تقلبي نمي دزدیم. 
نمي  امریکایي  راي  ما  خودتان،  مال  شما  راي 
دزدیم. وقتي همه شعار دادند مرگ بر روسیه، 
این  ندادیم. در  به روسیه راي  رسایي گفت؛ ما 
مقطع به سوي وي فلفل سبز و قوطي آب پرتاب 
را  آب  و  فلفل  واکنشي  اقدامي  در  وي  که  شد 
با  سبزپوشي  دانشجوي  مقطع  این  در  خورد. 
صداي بلند گفت؛ این هیجان دانشجویان تقصیر 
به  نه  زدند  به شما سیلي  میلیون  شماست، 4۰ 
ما جوانان. مشاجره با حرف هاي نامربوط مثل 
برگزارکنندگان  طرف  از  بشین  و...  شو...  خفه 
دانشجویان  از  یکي  میان  این  در  گرفت.  شدت 
سبزپوش گفت؛ سه نکته را بیان مي کنم. آزادي 
نه هرجا که شما  باید در همه جا باشد و  بیان 
به  محدود  و  نباشد  دادید  اجازه  و  خواهید  مي 
این سالن نباشد و دموکراسي چیزي نیست که 
هر جا خواستید همانجا آن را اعمال کنید. دوم 
اینکه چه شد که موسوي بعد از این همه خدمت 
به امام حاال بیگانه و دیکتاتور معرفي مي شود. 
رسایي در جواب گفت؛ دموکراسي یعني تفکري 
به تفکر دیگر اجازه بیان دهد، همه شعار دادند؛ 
اعتراف دیگر اثر ندارد. رسایي گفت؛ حجاریان، 
اعتراف  اثر شکنجه  بر  اگر  عطریانفر  و  ابطحي 
طاقت  چون  ندارند.  رهبري  لیاقت  که  کردند 
ندارند. همان گونه که شریعتي و شهید سعیدي 
حرف  و  بودند  صبور  ها  شکنجه  برابر  در 
تقلب  گفتند  مي  که  زماني  معلوم  کجا  از  نزدند. 
تقلب زیر فشار و شکنجه نبودند و آن حرف ها 
دروغ نبود. دانشجوي مسلمان و متعهد نه سر و 
صدا مي کند و نه بي ادبي، بلکه همواره به دنبال 
حقیقت است و با منطق و ادب پیش مي رود و به 
محیط دانشگاه احترام مي گذارد. گفتني است با 
وجود در اختیار داشتن اکثر صندلي ها توسط 
دانشجویان یک طیف خاص، همایش جنگ نرم 
که قرار بود در این دانشگاه برگزار شود، در اثر 

اتفاقات رخ داده برگزار نشد. 

اخراج 50 ایراني در 
نبود سفیر در امارات  

 
 اخراج ایرانیان مقیم امارات متحده 
عربي درچند ماه گذشته شدت یافته 
ایراني  از 4۰  و هرماه حداقل بیش 
به  مي شوند.  اخراج  کشور  این  از 
اماراتي  مسووالن  ایسنا  گزارش 
شیعیان  سابقه  بي  اخراج  از  پس 
لبناني و پاکستاني و اتباع فلسطیني 
این بار اقدام به اخراج ایرانیان کرده 
هیچ  که  است  درحالي  این  و  اند 
دلیلي مبني بر اخراج آنان بیان نمي 
شود. وزارت امنیت امارات با تماس 
تلفني با تعدادي از ایرانیان از آنان 
داشتن  دست  در  با  که  خواهد  مي 
این کشور  امنیت  اداره  به  گذرنامه 
این  از مراجعه  مراجعه کنند و بعد 
افراد گذرنامه آنان توقیف و اقامت 
بعد  و  کنند  مي  کنسل  نیز  را  آنان 
یک فرصت دوهفته یي یا یک ماهه 
به آنان داده مي شود تا از امارات 
خارج شوند. این در حالي است که 
نزدیک به دو ماه است که جمهوري 
سفیر  امارات  در  ایران  اسالمي 
مقیم  ایرانیان  نیز  امر  این  و  ندارد 
امارات را با مشکل روبه رو کرده 

است.  

تایید توقیف یک 
کشتي با خدمه 

ایراني از سوي یمن  
 سخنگوي دولت یمن روز سه شنبه 
اسلحه  حامل  کشتي  یک  توقیف 
این  ایراني  خدمه  پنج  دستگیري  و 
کشتي را در دریاي احمر و نزدیکي 
خبرگزاري  کرد.  تایید  عدن  خلیج 
از  دوشنبه  روز  المللي  بین  هاي 
حجه  استان  محلي  مقام  یک  قول 
ایراني  کشتي  »یک  توقیف  از  یمن 
شود  مي  گفته  که  اسلحه  حامل 
شمال  شیعه  شورشیان  براي 
خبر  بود«  شده  ارسال  کشور  این 
خبرگزاري  گزارش  به  بودند.  داده 
اللوزي  - حسن  سبا  یمن-  رسمي 
هست،  نیز  یمن  اطالعات  وزیر  که 
ایراني  پنج  امنیتي  »نیروهاي  گفت؛ 
ایراني  کشتي  یک  بر  سوار  را 
مشکوک و حامل اسلحه در نزدیکي 
حجه  استان  در  میدي  سواحل 
حالي  در  این  اند.«  کرده  دستگیر 
خبر  اسالمي  جمهوري  که  است 
اسلحه  حامل  کشتي  یک  توقیف 
یمن  شمال  شیعه  شورشیان  براي 
را انکار کرده و آن را کذب دانسته 
است. شبکه خبري العالم، تلویزیون 
جمهوري  به  وابسته  زبان  عربي 
قول  از  شنبه  سه  روز  اسالمي، 
داد  گزارش  آگاه«  ایراني  »منابع 
هیچ کشتي ایراني حامل اسلحه در 
و خبر  نشده  متوقف  یادشده  محل 
توقیف کشتي را »جعل خبر« خواند. 
خبرگزاري  گفته  به  حال  همین  در 
واشنگتن  در  یمن  سفارت  رویترز 
نیز اعالم کرده است مقامات امنیتي 
این کشور در حال بازجویي از پنج 
شده  توقیف  کشتي  ایراني  خدمه 

هستند.  
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القاعده مسوولیت انفجارهاي 
بغداد را به عهده گرفت  

گروه موسوم به دولت اسالمي عراق از گروه هاي وابسته به تشکیالت 
القاعده در بیانیه یي مسوولیت حمالت تروریستي روز یکشنبه در عراق 
به 8۰۰ عراقي منجر شده است،  به کشته و زخمي شدن نزدیک  را که 
ویژه  اینترنتي  یک سایت  در  که  یي  بیانیه  در  گروه  این  گرفت.  برعهده 
گروه هاي افراطي منتشر شد، اعالم کرد عملیات تروریستي در نزدیکي 
وزارت دادگستري و شوراي استانداري بغداد را انجام داده است. این در 
حالي است که نیروهاي امنیتي عراق در پي انفجارهاي مذکور در بغداد به 
حالت آماده باش درآمده اند. محمد العسگري سخنگوي وزارت دفاع عراق 
نیز در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه اظهار داشت؛ بر اساس تحقیقات به 
عمل آمده هویت عامالن حمله تروریستي روز یکشنبه در نزدیکي وزارت 
کشور و شوراي استانداري عراق در بغداد کشف شده است. وي عنوان 
کرد؛ عامالن این جنایت از عناصر تشکیالت القاعده و حزب بعث منحل 
شده عراق هستند و مواد منفجره را از یکي از کشورهاي همجوار عراق 
وارد کرده اند. محمد العسگري اظهار داشت؛ نیروهاي امنیتي عراق در 
تالش جهت دستگیري کساني هستند که به عنوان عامالن این انفجارها 
شناسایي شده اند. العسگري همچنین عنوان کرد؛ مواد منفجره یي که در 
حمله روز یکشنبه استفاده شده مشابه همان موادي است که در حمله 
چهارشنبه خونین در 19 آگوست استفاده شده بود. کمال الساعدي یکي 
یا  القاعده  نیز گفت؛ شکي نیست که تشکیالت  از نمایندگان شیعه عراق 
حزب بعث مسوول این حمالت تروریستي هستند. این در حالي است که 
هوشیار زیباري وزیر امور خارجه عراق نیز با رد اتهام سوریه به دست 
داشتن در ترورهاي اخیر از جامعه بین الملل خواست فرستاده ویژه بین 
المللي را جهت ارزیابي حجم مداخله جویي هاي خارجي در عراق به این 
کشور اعزام کند. وي عنوان کرد؛ خشونت هاي خونین روز یکشنبه در 
عراق ثابت کرد این کشور براي دفاع از خود در قبال حمالت تروریستي 
نیازمند کمک هاي جامعه بین الملل است. این اظهارات در حالي بیان مي 
شود که رئیس پارلمان عراق از دستیابي رهبران عراقي به یک ساختار 
توافقي درخصوص قانون انتخابات این کشور خبر مي دهد. ایاد سامرایي 
رئیس پارلمان عراق در کنفرانس مطبوعاتي پس از دیدار با جالل طالباني 
داشت؛  اظهار  کشور  این  وزیر  نخست  المالکي  نوري  و  جمهور  رئیس 
رهبران عراقي توانستند پس از مدت ها اختالف نظر بین احزاب سیاسي 
درخصوص قانون انتخابات عراق به یک راهکار توافقي در این خصوص 

دست یابند. 

پس از اظهار تاسف درباره کشته شدن 14نظامي امریکایي در افغانستان 
 

اوباما؛ در مورد افغانستان 
عجله نخواهم کرد 

 
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پس از کشته شدن 14 سرباز امریکایي در افغانستان گفت در مورد افغانستان و سیاست اعزام سرباز 
بیشتر به آن کشور عجله نخواهد کرد. اوباما از یک سو تحت فشار کساني است که مي گویند او فردي ترسو و فاقد قدرت تصمیم 
گیري به موقع است و این سیاست سربازان امریکایي در افغانستان را به کشتن مي دهد و از سوي دیگر تحت فشار افرادي است که 

افغانستان را براي سربازان امریکایي باتالقي همانند ویتنام مي دانند و از او مي خواهند هرچه سریع تر به اشغال آن کشور پایان دهد. 
اوباما روز دوشنبه در یک مرکز نظامي در فلوریدا تاکید کرد در نظر ندارد در مورد یک تصمیم درست و موثر در رابطه با جنگ هشت 
ساله افغانستان تعجیل کند و ترجیح مي دهد همچنان به بررسي هاي خود در این زمینه تا زمان اخذ یک تصمیم درست و مطمئن ادامه 
دهد. رئیس جمهور امریکا در پایگاه دریایي جکسون ویل گفت؛ من تا زماني که مطلقًا ضرورت نداشته باشد جان شما را به خطر نخواهم 
انداخت. اوباما با اشاره به خطراتي که ممکن است در اجراي این گونه ماموریت ها براي افراد ارتش این کشور پیش بیاید از برخورد دو 
بالگرد در مرزهاي افغانستان که منجر به کشته شدن شماري از نیروهاي امریکایي شد، یاد کرد و گفت؛ 14 امریکایي جان خود را از 
دست دادند و ما دعایمان را نثار این خدمتگزاران و خانواده هاي آنها مي کنیم. اوباما که ورودش مورد استقبال پرشوري از سوي افراد 
نیروي دریایي این کشور قرار گرفته بود در دنباله سخنان خود ادامه داد؛ این افراد داوطلبانه جان خود را به خطر انداختند تا نگذارند بار 
دیگر سرزمین افغانستان مامن نیروهاي القاعده و یاران افراط گرایشان شود. هفته پیش سخنگوي کاخ سفید در گفت وگو با خبرنگاران 
گفته بود اوباما یقینًا تا قبل از برگزاري انتخابات دوباره افغانستان که قرار است روز هفت نوامبر انجام شود تصمیم نهایي خود را در 
رابطه با افزایش نیرو در افغانستان به اطالع عموم خواهد رساند. به گزارش کاخ سفید اوباما قبل از این دیدار بار دیگر با سران امنیتي 
و نظامي کشور دیدار و گفت وگوهایي طوالني در پشت درهاي بسته داشت که از محتواي این گفت وگوها اطالعي در دست نیست. با 
توجه به اینکه این ششمین دیدار از سلسله دیدارهایي است که اوباما در دو هفته گذشته با مقامات امنیتي و نظامي این کشور بر سر 
مساله افغانستان داشته است، تردیدي نیست که به سر انجام رساندن این جنگ به بن بست رسیده هشت ساله براي او وزنه بزرگ و 
بااهمیتي محسوب مي شود. از طرف دیگر »دیوید پترائوس« فرمانده نیروهاي مسلح امریکا در دیدار با رئیس جمهور تاجیکستان در 
دوشنبه گفت تعداد نظامیان کشورش در افغانستان در سال جاري میالدي بیش از ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. وي ضمن اعالم این 
خبر گفت؛ نیروهاي ناتو و ائتالف بین المللي نیز تقریبًا در حدود شش تا هفت هزار نفر افزایش مي یابد. پترائوس اذعان کرد؛ ناتو و 
امریکا هنوز این افزایش را کافي نمي دانند و در حال بررسي طرح افزایش نیروهاي نظامي و اعزام تعداد بیشتر متخصصان غیرنظامي به 
افغانستان و همچنین تخصیص منابع مالي بیشتر براي تامین این نیروها هستند. اما در این میان جان کري سناتور برجسته دموکرات و 
رئیس کمیته روابط خارجي سنا و فرد منتخب کاخ سفید در گفت وگو هاي فشرده هفته گذشته با حامد کرزي، نظري متفاوت دارد و مي 
گوید؛ طرح جنگي که از رئیس جمهور مي خواهد متعهد به اعزام هزاران سرباز کمکي به افغانستان شود، بیش از حد بلندپروازانه است. 
وي ضمن تحسین ژنرال استنلي مک کریستال فرمانده نیروهاي امریکایي در افغانستان در عین حال گفت؛ طرح وي )مک کریستال( مبني 
بر افزایش نیرو در افغانستان بیش از حد سریع و خارج از حدود است. براساس گزارش خبرگزاري آسوشیتدپرس، کري گفت؛ تحت 
شرایط درست و مناسب اگر ما مطمئن باشیم تالش هاي ارتش حفظ و تقویت خواهد شد، آنگاه من از رئیس جمهور در تصمیم گیري 
درباره اعزام سربازان کمکي براي حفظ ابتکار عمل حمایت خواهم کرد. در خبر دیگر بنا بر گزارش واشنگتن پست، »متیو هو« کاپیتان 
سابق نیروي دریایي و مقام ارشد وزارت خارجه امریکا در اعتراض به جنگ هشت ساله افغانستان و با ابراز ناامیدي از مداخله گري 

هاي بیش از حد واشنگتن از سمت خود استعفا داد. 

تعویق دادگاه کارادزیچ 
 

غیبت  علت  به  را  دادگاه  این  بوسني  هاي  رهبر صرب  دادگاه  قاضي   
کارادزیچ  رادوان  کرد.  )سه شنبه( موکول  امروز  به  کارادزیچ  رادوان 
رهبر صرب هاي بوسني که متهم اصلي پرونده نسل کشي و جنایات 
جنگي در جریان جنگ بوسني است، در اعتراض به عدم رعایت عدالت 
نیافت.  حضور  دادگاه  جلسه  در  )الهه(  المللي  بین  جنایي  دادگاه  در 
کارادزیچ در اعتراض به ارائه زمان ناکافي به وي از سوي دادگاه براي 
کرد.  تحریم  را  دادگاه  )دوشنبه(  دیروز  دفاعیاتش، جلسه  آماده کردن 
وي اعالم کرده به چندین ماه زمان براي آماده کردن خود نیازمند است. 
قرار است در این دادگاه به یکي از مهم ترین پرونده هاي جنایات جنگي 
رسیدگي  دوم  جهاني  از جنگ  پس  اروپا  جنگ  مرگبارترین  به  مربوط 
غیبت  علت  به  کرد  اعالم  دادگاه  این  قاضي  کوان«  »او-گïن  شود. 
کارادزیچ و عدم حضور وکیلي از جانب وي دادگاه تا امروز بعدازظهر 
به تاخیر مي افتد. هنوز مشخص نیست که اگر کارادزیچ بار دیگر دادگاه 
را تحریم کند، چه تصمیمي اتخاذ خواهد شد. دادستان دادگاه از قضات 
درخواست کرد بدون توجه به خواست کارادزیچ، وکیلي را براي وي 
دادگاه شود.  این  برگزاري  عدم  موجب  عمداً  نتواند  وي  تا  کنند  تعیین 
به منزله  دادگاه جنایات جنگي یوگوسالوي  عدم حضور کارادزیچ در 
فاصله  در  بوسني  وحشیانه  جنگ  قربانیان  بازماندگان  به  یي  ضربه 
بازماندگان کارادزیچ را  این  سال هاي1992-199۵محسوب مي شود. 
به گزارش  دانند.  این جنگ مي  تن در طول  ها هزار  ده  مسوول مرگ 
خبرگزاري آسوشیتدپرس، دادگاه کارادزیچ همچنین به منزله فرصتي 
معلم سیاسي  میلوشویچ  اسلوبودان  ناتمام  دادگاه  در  تجدیدنظر  براي 
است  کشي  نسل  فقره  دو  به  متهم  64ساله  کارادزیچ  است.  ها  صرب 
مردان مسلمان در  از  تن  هزار  عام هشت  قتل  به  مربوط  فقره  یک  که 
هاي  صرب  تالش  به  مربوط  فقره  یک  و   199۵ سال  در  صربرنیتسا 
بوسني براي پاکسازي نژادي مسلمانان و کروات هاي بوسني مي شود. 
و  براندازي، شکنجه  جنایت جنگي،  نظیر  دیگر  اتهام   9 با  همچنین  وي 
گروگان گیري حافظان صلح مواجه است. در صورت گناهکار شناخته 
این در حالي  ابد مواجه خواهد شد.  با مجازات حبس  شدن، کارادزیچ 
است که شمار زیادي از بوسنیایي ها براي پیگیري محاکمه کارادزیچ به 
هلند سفر کرده اند. شبکه تلویزیوني یورونیوز در همین زمینه گزارش 
داد، روز مهمي در انتظار خانواده هاي قربانیان بوسني است زیرا قرار 
است محاکمه رادوان کارادزیچ در الهه هلند از سرگرفته شود. در واقع 
کارادزیچ هستند.  محاکمه  انتظار  در  پیش  14 سال  از  ها  خانواده  این 
رئیس انجمن زندانیان جنگي در این باره مي گوید؛ ما فقط خواهان این 
بر  الهه  دادگاه  امیدواریم  ما  شود.  برگزار  عدالت  و  قانون  که  هستیم 
اساس تجربه گذشته میلوشویچ رادوان کارادزیچ را براي جنایت هایي 

که انجام داده است محاکمه کند. 
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نحوه همکاری با 
هفته نامه پرشین

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

ارسال نمایند:

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

و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

نویسنده از همکاران جدید و ثابت پرشین خواهد بود.

یک  مطلب،  بیشتر  تاثیرگذاري  و  شدن  زیبا  لحاظ  به   ۵-
ارسال  همراه مطلب خود  را  آن  به  مربوط  یا چند عکس 
نمائید. در صورت عدم دسترسي به عکس مورد نظرتان 
مي توانید مشخصات آن را شرح دهید تا ما خود اقدام به 

تهیه آن نمائیم.

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

در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

نشریه ارسال نمایند.

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

ذکر کنید.

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

کرده و ارسال نمائید.

آزاد  آثار  ویرایش  و  گزینش  در  پرشین  نامه  هفته   1۰-
اطالع  به  انتشار  از  قبل  محتوایي  تغییر  هرگونه  است. 

نویسنده خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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برگزاري اولین جلسه دادگاه قاتل مروه الشربیني  
 

اولین جلسه رسیدگي به پرونده قاتل مروه الشربیني در حالي به علت تدابیر شدید امنیتي با تاخیر برگزار شد که رئیس قضات دادگاه در ابتداي 
سیاسي  هاي  پیامد  و  تاثیرات  حادثه  این  آنکه  وجود  با  داشت؛  اظهار  جلسه 

بسیاري به دنبال داشت، اما محاکمه روندي غیرسیاسي خواهد داشت.

الشربیني  قتل مروه  به پرونده  دادگاه رسیدگي  بیرگیت ویگاند رئیس قضات 
بانوي مصري در ابتداي جلسه رسیدگي به اتهامات آلکس دبلیو قاتل 28ساله 
مروه  قتل  شدن  روشن  براي  دادگاه  این  داشت؛  اظهار  تبار  روسي  آلماني 
الشربیني تشکیل شده است. در جریان دادگاه عالوه بر علوي علي عکاظ همسر 
شاکیان  عنوان  به  وي  بستگان  و  خویشاوندان  از  تن  چند  الشربیني،  مروه 
پرونده، خبرنگاران مصري و رمزي عزالدین رمزي سفیر مصر در آلمان نیز 
اولین جلسه دادگاه هیچ اطالعاتي در مورد  حضور داشتند. متهم پرونده در 

اقدامش در قتل مروه یا شخصیت خودش به دادگاه ارائه نکرد.

 رئیس قضات دادگاه چندین بار از آلکس دبلیو که به طور کامل صورت خود 
را پوشانده بود، خواست به دادگاه احترام بگذارد و عینک خود را بردارد، اما 
نقدي محکوم  به پرداخت۵۰ یورو جریمه  امتناع متهم، دادگاه وي را  به دلیل 
کرد. محل حضور وي در دادگاه در اتاقکي شیشه یي با ضخامت پنج سانتي 
متر بود. 2۰۰ مامور پلیس مسوول تامین امنیت دادگاه رسیدگي به پرونده قتل 
مروه الشربیني بودند. فرانک هاینریش وکیل بلندپایه دولتي درسدن نیز قبل از 
شروع دادگاه اظهار کرد؛ آلکس دبلیو، قرباني و همسر قرباني را به دلیل نفرت 

از غیراروپایي ها و مسلمانان مورد اصابت ضربات چاقو قرار داد.

 همسر مروه که به عنوان شاهد و شاکي پرونده حضور داشت، در این دادگاه 
او  به سمت  همسرم  به  کمک  قصد  به  که  حالي  در  گفت؛  واقعه  توصیف  در 

دویدم، هدف شلیک پلیس قرار گرفتم.

 علوي عکاظ همچنین گفت؛ من تازه هنگامي متوجه چاقوي قاتل شدم که وي چندین بار از آن استفاده کرده بود. در این هنگام بود که نیروهاي 
پلیس به دادگاه ریختند و به من شلیک کردند. بعد از آن من از هوش رفتم. براي پوشش خبري این جلسه محاکمه 44 خبرنگار از رسانه هاي 
مختلف انگلیسي، عربي و آلماني زبان تحت تدابیر شدید امنیتي در دادگاه حضور داشتند. خبرگزاري آلمان نیز در این زمینه گزارش داد تمهیدات 
امنیتي دادگاه به اندازه یي بود که از حاضران در دادگاه خواسته شد کفش هایشان را نیز درآورند. هنگام توصیفات همسر مروه الشربیني، قاتل 

مروه دستانش را روبه روي چشمانش گرفته بود. پایان دادگاه 11 نوامبر )2۰ آبان( پیش بیني شده است. 

مخملک دردسر 
جدید برلوسکوني  

 
محلي  هاي  رسانه  گزارش  بر  بنا 
به  کشور  این  وزیر  نخست  ایتالیا، 
مجبور  مخملک  بیماري  به  ابتال  دلیل 
شد مشارکت رسمي خود در نشست 
به گزارش  کند.  لغو  را  اروپا  اتحادیه 
دال  را  »کوریره  ایتالیایي  روزنامه 
سرا«، »سیلویو برلوسکوني« به دلیل 
شد  مجبور  مخملک  بیماري  به  ابتال 
نشست  در  خود  عمومي  مشارکت 
اتحادیه اروپا را که قرار است اواخر 
کند.  لغو  شود،  برگزار  جاري  هفته 
گزارشي  در  سرا«  دال  را  »کوریره 
ایتالیا  ساله   73 وزیر  نخست  نوشت 
از یکي از پنج نوه خود مخملک گرفته 

است 

افزایش صادرات 
تسلیحاتي روسیه  
از  روسیه  تسلیحاتي  دولتي  آژانس   
شرکت  این  سالح  صادرات  افزایش 
تسلیحاتي  دولتي  آژانس  داد.  خبر 
»روسوبورون  به  موسوم  روسیه 
افزایش  به  اشاره  ضمن  اکسپورت«، 
این  ویژه  نیروهاي  سالح  صادرات 
کشور اعالم کرد در حال حاضر این 
شرکت تولیدات تسلیحاتي خود را به 
مي  صادر  جهان  کشور   ۵۰ از  بیش 
کند و در رتبه نخست صادرکنندگان 
جنوب  منطقه  کشورهاي  به  سالح 
دارد.  قرار  خاورمیانه  و  آسیا  شرق 
نوشته  الوطن  عربستاني  روزنامه 
است کشورهاي آفریقایي و امریکاي 
تسلیحاتي  تولیدات  خریدار  التین 

روسیه هستند.  
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قیمت جهانی نفت به آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
100 دالر می رسد

 
آدام سیمینسکی ، تحلیلگر اقتصادی موسسه 
روند  ادامه   ، کرد  تاکید  آلمان  دویچه  مالی 
موجب  یورو  برابر  در  دالر  ارزش  نزولی 
 1۰۰ از  بیش  به  نفت  جهانی  قیمت  افزایش 

دالر در هر بشکه خواهد شد . 
وی تصریح کرد : روند کاهشی ارزش دالر 
نفت  قیمت  و  یابد  می  ادامه  یورو  مقابل  در 
ارزش  آینده سه رقمی می شود. کاهش  در 
قیمت  بیشتر  چه  هر  افزایش  معنای  به  دالر 
 1۰۰ به  نفت  قیمت  افزایش  اما   ، است  نفت 
دالر برای هر بشکه ، به روند بهبود اقتصاد 

جهانی آسیب می رساند. 
دالری   8۰ نفت  قیمت  می افزاید:  گزارش  این 
صدمه زیادی به بهبود اقتصاد جهانی وارد 
نمی کند، اما با افزایش قیمت نفت به بیش از 
کل مصرف جهانی  بشکه،  هر  در  دالر   1۰۰

نیز کاهش می یابد . 
کننده  صادر  کشورهای  سازمان  اعضای 
نفت اوپک، در نشست ماه دسامبر آنگوال با 
شرایط سختی رو برو خواهند شد؛ اوپک باید 
تصمیم  سازمان  تولید  سقف  خصوص  در 

گیری کنند . 
اوپک  که  دارد  احتمال     ، افزود  سیمینسکی 
بخواهد با افزایش تولید وضعیت بازار را آرام 
پاالیشگاهها  آیا  که  نیست  مشخص  اما  کند، 
رغبتی برای مصرف این افزایش تولید داشته 
باشند یا خیر . دویچه بانک چشم انداز قیمت 
نفت برای سال 2۰1۰ را میانگین بشکه ای 6۵ 
میزان  از  این رقم کمتر  که  اعالم کرده  دالر 

کنونی قیمت نفت 81 دالر هر بشکه است. 
نتیجه  در  گذشته  سال  نفت  جهانی  تقاضای 
بحران اقتصادی جهانی و افزایش بهای نفت 
از 147 دالر هر بشکه دالر رسیده  بیش  به 

بود.

نرخ تورم ایران تا 13۹3 یک رقمی خواهد بود
واحد اطالعات نشریه معتبر اکونومیست در گزارش جدید خود از کاهش نرخ تورم ایران به 
16.8 درصد در سال جاری خبر داد و پیش بینی کرد که در سال 1393 تورم تک رقمی برای 

کشور به ثبت برسد. 
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران)econews.ir(،اکونومیست در گزارش ماه اکتبر2۰۰9 
خود همچون گزارش پیشین نرخ تورم ایران در سال گذشته را 2۵.۵ درصد برآورد و عنوان 

کرد که این شاخص در سال جاری به 16.8 درصد کاهش خواهد یافت. 
به نوشته اکونومیست، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می دهند که 
در سال مالی 2۰۰8 میانگین نرخ تورم ایران به 2۵.۵ درصد رسیده است که از تورم 17.1 

درصدی ثبت شده در سال پیش از آن افزایش زیادی را نشان می دهد. 
خدمات  و  اقالم  قیمت  که  می دهد  نشان  مختلف  گزارش های  اکونومیست  اعتقاد  به  همچنین 

ضروری در ایران افزایش زیادی یافته و هزینه های وارداتی هم در حال رشد است. 
با توجه به اینکه احتمال دارد سیاست مالی دولت همچنان توسعه ای باقی بماند، انتظار می رود 
فشارهای تورمی طی سال های آینده همچنان وجود داشته باشد و قیمت کاالها اگرچه کاهش 

یافته اما در سطح باالیی باقی بماند. 
بنابراین اکونومیست پیش بینی می کند که تداوم روند نزولی، نرخ تورم ایران در سال 89 را 
به 14 درصد خواهد رساند که این شاخص طی سال های139۰ و91 به ترتیب معادل 12.۵ و 
11.3 درصد خواهد بود. در همین حال انتظار می رود که در سال 1392 تورم 1۰.۵ درصدی 

برای کشور به ثبت برسد. 
به اعتقاد اکونومیست در سال 1393 تورم ایران تک رقمی شده و به 9 درصد می رسد. 

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در گزارش جدید خود طی اقدامی جالب توجه 
پیش بینی کرد که نرخ تورم ایران در سال جاری به1۰ درصد کاهش خواهد یافت. 

بیزینس مانیتور در گزارش سه ماهه سوم 2۰۰9 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را به 
طور میانگین 2۵.۵ درصد برآورد و اعالم کرد که انتظار می رود این نرخ در سال جاری به 

1۰ درصد برسد. 
این موسسه در گزارش خود آورده است که آمارهای اخیر بانک مرکزی از کاهش نرخ تورم 
حکایت دارد و بیزینس مانیتور نیز در همین راستا پیش بینی خود در خصوص نرخ تورم در 
ایران را کاهش داده و انتظار دارد که در سال 88 شاخص مصرف کننده به طور میانگین رشد 
1۰ درصدی داشته باشد که با اندکی افزایش این نرخ در سال 89 معادل 1۰.۵ درصد خواهد 

بود. 
بیزینس مانیتور همچنین برای سال 139۰ نرخ تورم 11.۵ درصدی را پیش بینی کرده و اعالم 
کرده است با تداوم روند صعودی این شاخص در سال 1391 برابر با 12 درصد خواهد بود 
و سال 1392 سالی است که نرخ تورم ایران نسبت به سال پیش آن تغییری نکرده و همچنان 

در سطح 12 درصد باقی خواهد ماند.

بخش خصوصی شدیم،
 بیکار و بی پول شدیم!

جمعی از کارگران شرکت کارخانجات مخابراتی راه دور شیراز، هفته جاری در اعتراض به آنچه که نحوه 
استانداری  مقابل  می کردند،  عنوان  خود  مطالبات صنفی  پیگیری  و  استان  برخی صنایع  خصوصی سازی 

فارس تجمع کردند. 
کارگران معترض، با شعارهایی مانند "بخش خصوصی شدیم، بیکار و 
بی پول شدیم" و "زندگی و معیشت، حق مسلم ماست"، پیگیری و حل 

مشکالت خود توسط مسووالن مربوطه را خواستار شدند. 
بازرس شورای  و  کار  اسالمی  نایب رییس شورای  هاشم شمشیری، 
هماهنگی استان فارس که در این تجمع حضور داشت، گفت: از وقتی 
خصوصی  بخش  به  شیراز  دور  راه  مخابراتی  کارخانجات  شرکت 
روزبه روز  کردند،  خریداری  را  شرکت  سهامداران  و  شد  واگذار 

وضعیت ما بحرانی تر شد. 
وی ادامه داد: در سفر دوم ریاست جمهوری به شیراز نیز زیر نظر 
هیأت حمایت از صنایع و مدیریت دولتی قرار گرفتیم و هیأتی نیز از 
به شرکت  بود  قرار  این جا معرفی شد و در حالی که  وزارت صنایع 
بحران زده ما نقدینگی ۵ میلیارد تومانی تزریق شود، اما هیچ حمایتی 

از طرف دولت و هیأت اجرایی مزبور نشد. 
وی افزود: هم اکنون بیش از 9 ماه از حقوق خود را طلبکاریم که رقم 

آن بیش از 9 میلیارد تومان است. این در حالی است که تا آخر شهریور 
باید بیش از 3۰۰ نفر بازنشسته داشته باشیم، اما هیچ کس بازنشسته نشده، هیچ اقدامی هم از جانب دولت 
صورت نگرفته است. باید سوال کرد کارخانه ای که تا چند سال پیش حرف اول را در خاورمیانه می زد، چرا 
حاال باید بحران زده باشد؟ مسووالن استان، صنایع و معادن، استاندار و دیگر مقامات هم هیچ گونه حمایتی 

از ما نکرده اند. 
شمشیری مدعی شد: وضعیت بحران زده شرکت عالوه بر بی پولی و عدم پرداخت حقوق، برای کارگران 
مشکالت روحی، روانی نیز به دنبال داشته، به طوری که در طول این مدت برخی از کارگران به دلیل بحران 
پیش آمده مجبور به جدایی و طالق از همسران خود شده اند، ضمن این که حکم مصادره منازل تعدادی از 
کارگران هم صادر شده است. وی افزود: سوال ما از نمایندگان  مردم در مجلس شورای اسالمی این است 
که آن ها اکنون کجا هستند تا از نزدیک شاهد اعتراض کارگران باشند، آیا صرف حرف زدن مشکلی را حل 

می کند؟ 
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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:

همدستي عربستان و 
کویت براي برداشت از 

میدان گازي آرش ایران 
فعالیت  هرگونه  با  ایران  مخالفت  رغم  به   
تکلیف  تعیین  از  قبل  در میدان گازي آرش 
فعالیت  زودي  به  کویت  و  عربستان  آن، 
هاي اکتشافي خود در این میدان را توسعه 
اینترنتي  پایگاه  فارس  گزارش  دهند.به  مي 
توسعه  از  گزارشي  طي  اینتلیجنس  انرژي 
فعالیت هاي اکتشافي عربستان و کویت در 
این  اساس  بر  داد.  گازي آرش خبر  میدان 
گزارش کویت و عربستان در حال توسعه 
این  در  خود  اکتشافي  هاي  فعالیت  دامنه 
میدان فراساحلي هستند که میان سه کشور 
ایران، عربستان و کویت مشترک است. این 
مشترک  عملیات  شرکت  نوشت؛  گزارش 
مشترک  گذاري  سرمایه  با  که  خفجي 
خلیج  نفت  شرکت  و  عربستان  آرامکوي 
به زودي حفاري هاي  کویت تاسیس شده 
جدیدي را در میدان فراساحلي الدوره آغاز 
خواهد کرد. میدان گازي آرش در عربستان 
و کویت الدوره نامیده مي شود. این میدان 
13 تریلیون فوت مکعب ذخیره گازي دارد. 
بهره  بر سر  کویت  و  عربستان  کشور  دو 
برداري مساوي از ذخایر گازي این میدان 
از  کویت  و  ایران  اما  اند  رسیده  توافق  به 
مذاکره  وارد  زمینه  این  در  که   2۰۰۰ سال 
شده اند نتوانسته اند در مورد حقوق خود 
برسند.  توافق  به  یکدیگر  با  میدان  این  در 
کشف   1962 سال  در  آرش  گازي  میدان 
شد. ایران هرگونه فعالیت کویت و عربستان 
در این میدان قبل از حصول توافق میان سه 
طرف را غیرقانوني مي داند و به شدت با 

آن مخالف است. 

جزو ده کشور بی رونق
 دنیا هستیم

امروز بسیاری از روزنامه ها و خبرگزاری های کشورمان در خبری آوردند 

که مؤسسه مطالعاتی »لگاتوم« با معرفی شاخص جدیدی به نام »رونق«، رتبه 
ایران در میان 1۰4 کشور در این شاخص را 94 اعالم کرده است. 

نام شاخص  با  را  جدیدی  »لگاتوم«، شاخص  مؤسسه  گزارش،  این  پایه  بر 
شاخص  این  است.  کرده  ارائه  جهان  کشورهای  مقایسه  برای  »رونق« 
دربرگیرنده مفهوم کلی رونق به معنای برخورداری از ثروت مادی و کیفیت 
زندگی و در واقع، حاصل ترکیب میزان رونق اقتصادی و کامیابی اجتماعی در 
هر کشور است و بر پایه 9 فاکتور تهیه شده که عبارتند از: رشد و بنیان های 
بهداشت،  آموزش،  دمکراتیک،  نهادهای  ابتکار،  و  کارآفرینی  کالن،  اقتصاد 

امنیت و ایمنی، نحوه اداره حکومت، آزادی فردی، و سرمایه اجتماعی. 
در گزارش سال 2۰۰9، 1۰4 کشور از نظر شاخص رونق، بررسی شده اند که 
فنالند در رأس این رده بندی و زیمبابوه در پایان قرار گرفته اند. ایران نیز در 
این رده بندی جایگاه 94 ـ یعنی ده کشور مانده به رتبه آخر ـ را از آن خود 
کرده داده است. رتبه ایران در 9 فاکتوری که مبنای تهیه این شاخص بوده 
نیز عبارت است از: رشد و بنیان های اقتصاد کالن 79 ، کارآفرینی و ابتکار 
69، نهادهای دمکراتیک 93، آموزش ۵9، بهداشت 7۰، امنیت و ایمنی 88، نحوه 

اداره دولت 1۰2، آزادی فردی 1۰1 و سرمایه اجتماعی 82. 
هلند،  کانادا،  استرالیا،  نروژ،  دانمارک،  سوئد،  سوئیس،  فنالند،  کشورهای 
رونق  شاخص  نظر  از  دنیا  نخست  کشور  ده  ترتیب  به  نیوزیلند  و  آمریکا 
هستند. کشورهای زیمبابوه، سودان، یمن، آفریقای مرکزی، کامرون، پاکستان، 
نیجریه، تانزانیا، الجزایر و کنیا نیز ده کشور آخر این فهرست اعالم شده اند. 
رتبه برخی دیگر از کشورها عبارت است از: انگلیس 12، آلمان 14، ژاپن 16، 
هند 4۵، امارات 47، کویت ۵2، اندونزی 61، چین 7۵، عربستان 81، مصر 88 

و کامبوج 93. 
انتشار این خبر و اعالم رتبه 94 ایران در شاخص »رونق«، بیانگر این واقعیت 
تلخ است که که ایران برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله که 
مهم ترین شاخصه رونق اقتصادی و سیاسی کشور به شمار می رود، روند 
راستای  در   کند  بسیار  دست کم  یا  و  نمی گذارد  پشت سر  را  جلویی  به  رو 

اهداف این سند پیش می رود. 
از آنجا که چنین مؤسساتی معموال گزارش های خود را با تحلیل و ارزیابی 
گزارش های رسمی کشورها منتشر می کنند، می توان گفت که با لحاظ احتمال 
اندکی انحراف در محاسبات، این گزارش نشانگر وضعیت کنونی جامعه ما 

باشد. 
اگر قرار باشد ایران در سال 14۰4 به باالترین شاخص اقتصاد، رفاه، امنیت 
و دیگر موضوعات هدف قرار داده شده در سند برسد، حساسیت به چنین 

گزارش هایی و تجدید نظر در برخی سیاست های اجرایی ضروری است. 
از  قرن  نیم  از  کمتر  که  همسایه  کشورهای  از  برخی  که  است  تأسف  جای 
تشکیل آنها می گذرد، در رتبه هایی قرار بگیرند که بسیار باالتر از ایران هستند 

و این زنگ هشداری است برای ما به شمار می رود.
      

ایران رکورددار 
تعطیالت رسمی 

در جهان
با  سنگاپور  مختلف،  کشورهای  بین  در 
میزان  کمترین  رسمی،  تعطیالت  روز   11
روز   3۰ با  ایران  و  عمومی  تعطیالت 
بیشترین تعطیالت در تقویم رسمی خود را 

در اختیار دارند. 

اینترنتی  پایگاه  از  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
سنگاپور  که  حالی  در  اینسایدر،  مالیزیا 
از جمله  بندی های مختلف جهانی  در رده 
تجارت، میزان درآمد و تولید ناحالص ملی 
همواره در رده های اول قرار دارد، اما این 
کشور در بین کشورهای مختلف جهان از 
برخوردار  رسمی  تعطیالت  میزان  کمترین 

است. 

در این گزارش همچنین خاطرنشان شده که 
بیشترین  رسمی  تعطیلی  روز   3۰ با  ایران 

میزان تعطیالت رسمی در جهان را دارد. 
بنا به این گزارش، در بین 19۵ کشور جهان 
تنها ۵۰ کشور در مقایسه با دیگر کشورها 
از تعطیالت کمتری برخوردارند که در بین 
آنها نیز کمترین میزان تعطیالت رسمی 17 

روز است. 

این گزارش در ادامه می افزاید: به طور مثال 
در منطقه آسیا ژاپن 17 روز، هنگ کنگ 18 
روز و جمهوری خلق چین 22 روز تعطیلی 

رسمی دارند.
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30نما

سه ستاره بزرگ سینما نامزد 
حضور در فیلم اسکورسیزي 

 
جرج کلوني، لئوناردو دي کاپریو و جاني دپ در تالش براي به دست آوردن نقشي در فیلم جدید 

مارتین اسکورسیزي هستند. گاردین اعالم کرد این ستاره هاي بزرگ هالیوودي با فیلم هاي خود در 
مجموع بیش از سه میلیارد پوند به حساب استودیوهاي فیلمسازي واریز کرده و تنها یک بار اسکار 
بازیگري نقش مکمل را در دست گرفته اند، اما ایفاي نقش فرانک سیناترا در فیلمي سینمایي مي تواند 
تضمیني قطعي براي بردن اسکار و درخشش خیره کننده در گیشه باشد. دپ، دي کاپریو و کلوني 
هر کدام حامیاني قدرتمند براي به دست آوردن نقش سیناترا دارند. اسکورسیزي که اولین اسکار 
بهترین کارگرداني خود را سال 2۰۰6 با »مردگان« تجربه کرد، این روزها چهارمین همکاري با دي 
کاپریو را در »شاتر آیلند« به پایان رسانده و دوست دارد این همکاري را سال آینده میالدي با فیلم 
ادامه بدهد. از سوي دیگر، مدیران استودیو یونیورسال در مقام تهیه کنندگان فیلم  زندگي سیناترا 
تالش مي کنند جاني دپ را براي ایفاي نقش بازیگر و خواننده فقید امریکایي به اسکورسیزي تحمیل 
کنند. این عالقه وافر پس از بازي درخشان دپ به نقش جان دیلینجر در فیلم سینمایي »دشمنان مردم« 
به کارگرداني مایکل مان بیش از پیش شده است. اما تینا دختر فرانک سیناترا عقیده یي کاماًل متفاوت 
دارد و مي خواهد بازیگري نقش پدرش را بازي کند که همه از تماشاگر گرفته تا منتقدان از او راضي 
این نقش کلوني را پیشنهاد مي دهد که به نظر مي رسد چالش برانگیزترین نقش  باشند. تینا براي 
دوران حرفه یي حضور بازیگر سرشناس امریکایي در عرصه سینما خواهد بود. برخي گزارش ها 
در امریکا حاکي از آن است که تینا سیناترا مي ترسد بر سر فیلم زندگي پدرش از نگاه اسکورسیزي 
همان بالیي بیاید که سر »گاو خشمگین« و »هوانورد« آمد. اسکورسیزي در این دو فیلم هم چندان 
به واقعیت هاي زندگي جیک الموتا و هوارد هیوز وفادار نماند و همین باعث بروز سوء تفاهم هایي 
پس از نمایش هر دو فیلم شد. روزنامه نیویورک پست از قول یکي از نزدیکان به خانواده سیناترا 
اما  بکشد  به تصویر  را  تباهي زندگي سیناترا  از  مارتي مي خواهد بخش خشن و سرشار  نوشت؛ 
تینا دوست دارد تصویري که از پدرش ارائه مي شود، تصویر مردي مهربان باشد و بیشتر روي 
موسیقي متمرکز شود. ضمن اینکه مردم هم چهره یي منزه از سیناترا را بیشتر مي پسندند. فیلمنامه 
در  را  »اسنیکرز«  و  رویاها«  »مزرعه  کارگرداني  و  نویسندگي  که  نویسد  مي  رابینسن  آلدن  فیل  را 
مي  که  است  او  است.  کلوني  من  انتخاب  گوید؛  مي  امپایر  نشریه  جالین سردبیر  دن  دارد.  کارنامه 
تواند کاریزماي سیناترا را روي صحنه خلق کند. گرچه به عقیده من هر سه گزینه براي نشان دادن 
نیمه تاریک شخصیت سیناترا مناسبند. براندن لي از ایندیپندنت فیلم چنل هم مي گوید؛ اسکورسیزي 
بهترین انتخاب براي کارگرداني چنین فیلمي است. اما من امیدوارم یکي پیدا شود و او را از عالقه بي 
اندازه اش به دي کاپریو و انتخاب این بازیگر براي ایفاي نقش سیناترا منصرف کند. اسکورسیزي 
سویه تیره زندگي سیناترا را دوست دارد، اما تینا مي خواهد مهرباني هاي پدرش بیشتر دیده شود. 
به گزارش مهر فیلم اسکورسیزي نخستین تالش براي به تصویر کشیدن زندگي فرانک سیناترا روي 
پرده سینما است؛ مردي که سال 1998 در 82 سالگي بر اثر حمله قلبي درگذشت. او در نیوجرسي 
در میان مهاجران ایتالیایي رشد کرد و در عرصه حرفه یي برنده 1۰ جایزه گرمي و یک جایزه اسکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل شد. زندگي سیناترا بارها موضوع ستون شایعه هاي نشریات زرد شد و 
نام او همواره مترادف با ارتباط با مافیا و روساي جمهوري امریکا بود. کتي شولمن تهیه کننده سینما 
مي گوید؛ همه مي دانند مارتین اسکورسیزي فیلمسازي به تمام معنا است. پس همه باید مطمئن باشند 

که او داستان زندگي سیناترا را به گونه یي تعریف مي کند که ذهنیت کسي به هم نریزد. 

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 

رقیب فرهادي در اسکار در تدارک فیلم جدید 
 

برنده نخل طالي کن سال 2۰۰9، ایزابل هوپر را براي نقش اصلي فیلم جدید خود انتخاب کرد. 
مایکل هانکه که با فیلم »روبان سفید« موفق به کسب نخل طالي کن شد، در حال آماده سازي فیلم 
جدید خود است. هانکه هم اکنون پیش نویس فیلمنامه پروژه جدیدش را که هنوز نامي براي آن 
انتخاب نکرده، آماده کرده است. او دو بازیگر اصلي این فیلم را از هم اکنون انتخاب کرده است؛ 
ایزابل هوپر بازیگر سرشناس برنده دو جایزه اسکار و ژان لوئیس ترین تینگنات بازیگر 79 ساله 
فرانسوي. به گزارش اسکرین دیلي، این فیلم که از تابستان سال آینده مقابل دوربین خواهد رفت، 
به موضوع مشکالت جسماني افراد سالخورده و تحقیر آنها خواهد پرداخت. هانکه در این باره 
اعالم کرد، داستان این فیلم الهام گرفته از خودکشي عمه 93 ساله وي بوده که به جاي رویارویي 
زن  بازیگر  دنبال  به  اکنون  هم  هانکه  کرد.  به خودکشي  اقدام  سالخوردگي،  دوران  مشکالت  با 

دیگري است تا سومین نقش اصلي فیلم خود را به او بسپارد. 
 

پایان جشنواره فیلم توکیو  

 سینماگران ایراني دست خالي برگشتند 

کارگرداني  به  هاي شرقي«  »بازي  فیلم سینمایي  با درخشش  توکیو  فیلم  دوره جشنواره  دومین  و  بیست 
کامن کالف از بلغارستان در ژاپن به پایان رسید. بیست و دومین جشنواره بین المللي فیلم توکیو صبح روز 
گذشته با معرفي برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این جشنواره فیلمسازان ایراني نتوانستند در هیچ یک 
از بخش ها موفقیتي به دست بیاورند. جایزه بزرگ توکیو ساکورا به »بازي هاي شرقي« به کارگرداني کامن 
کالف از بلغارستان اهدا شد.این فیلم جایزه بهترین بازیگر مرد را هم به دست آورد و کریستو کریستف براي 
بازي در آن جایزه گرفت. جایزه ویژه هیات داوران این دوره هم به »رابیا« به کارگرداني سباستین کوردرو 
محصول اسپانیا و کلمبیا رسید. ژولي گایه فرانسوي جایزه بهترین بازیگر زن را براي فیلم سینمایي »هشت 
جیکوب  کارگرداني  به  »تروتسکي«  فیلم سینمایي  به  تماشاگران  ویژه  جایزه  و  کرد  دریافت  باالتر«  درجه 
تیرني از کانادا اهدا شد. در بخش مسابقه بادهاي آسیا فیلم سینمایي »یک زندگي کاماًل تازه« به کارگرداني 
اونیه لکومته محصول کره و فرانسه جایزه بهترین فیلم آسیایي را به دست آورد. جایزه بزرگ تویوتا براي 
فیلم هاي دوستدار طبیعت به فیلم سینمایي »گرگ« ساخته نیکال وانیه از فرانسه اهدا شد. سینماي ایران با 
فیلم هاي »شیرین« عباس کیارستمي، »زمزمه با باد« شهرام علیدي و »کتاب قانون« مازیار میري حضوري 
پررنگ در این دوره جشنواره توکیو داشت، اما کارگردان هاي ایراني در مراسم اختتامیه دست خالي ماندند. 
به گزارش مهر بیست و دومین جشنواره بین المللي فیلم توکیو با نخستین نمایش جهاني مستند »اقیانوس 
ها« به کارگرداني ژاک پرین و پهن شدن فرش سبز آغاز شد و با اکران انیمیشن سینمایي »باال« محصول 
استودیوهاي دیسني و پیکسار به پایان رسید. »بازي هاي شرقي« یکي از سه فیلم برگزیده سینماي اروپا 

براي دریافت جایزه لوکس پارلمان اروپایي است. 
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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 ۰2۰874123۰4 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 200۹

دو سال زندان حداکثر مجازات کارگردان مشهور جهان 
 

امریکا رسمًا خواستار 
استرداد پوالنسکي شد 

 
کرد  درخواست  سوئیس  قضایي  مقامات  از  رسمًا  امریکا  دولت   
»رومن پوالنسکي« کارگردان سرشناس سینماي جهان را به آنها 
تحویل دهند. رومن پوالنسکي که از ماه گذشته در زنداني در شهر 
ژنو به سر مي برد، پس از ورود به خاک سوئیس براي حضور در 
جشنواره فیلم زوریخ به اتهام پرونده سوء استفاده جنسي در سال 
دادگستري سوئیس  وزارت  رفت.  زندان  به  و  شد  دستگیر   1977
جمعه در بیانیه یي اعالم کرد دولت امریکا روز پنجشنبه درخواست 
است.  کرده  ارائه  پوالنسکي  رومن  استرداد  براي  را  خود  رسمي 
مقامات قضایي سوئیس به زودي نشست ویژه یي را براي تصمیم 
کرد  خواهند  برگزار  امریکا  به  پوالنسکي  استرداد  درباره  گیري 
با حکم  »پیانیست«  کارگردان  این مورد،  در  توافق  که در صورت 
دادگستري  وزارت  شد.  خواهد  مواجه  امریکا  در  زندان  سال  دو 
سوئیس اعالم کرد بر اساس قوانین امریکا حداکثر مجازات براي 
چنین اتهاماتي دو سال حبس در زندان است. به گزارش ایسنا به 
نقل از آسوشیتدپرس، در همین حال وکیل مدافع پوالنسکي اعالم 
کرد این کارگردان برنده نخل طال و اسکار تمام تالش خود را براي 
عدم استرداد به امریکا به کار خواهد گرفت. همچنین اسکرین دیلي 
اعالم کرد دادگستري سوئیس نیز اعالم کرده پس از شنیدن حرف 
حتي  کرد.  خواهد  اقدام  زمینه  این  در  وکالیش  و  پوالنسکي  هاي 
با  تواند  او مي  بگیرد،  پوالنسکي  استرداد  به  اگر سوئیس تصمیم 
اعتراض به این راي در دادگاه عالي سوئیس اجراي حکم را تا سال 
ها به تعویق اندازد. اروه تمیم یکي از وکالي پوالنسکي که از زمان 
بازداشت او در ماه سپتامبر گذشته نقش سخنگوي فیلمساز زنداني 
را نیز دارد هنوز در این زمینه اظهارنظري نکرده است. در حالي 
که تمیم پیشتر از بي میلي پوالنسکي به استرداد خبر داده بود ژرژ 
مي  ترجیح  پوالنسکي  کرده  اعالم  او  وکالي  از  دیگر  یکي  کلیمان 
امریکا  در  زودتر  زندان سوئیس  در  ماندن  ها  سال  جاي  به  دهد 

محاکمه شود. چندي پیش نیز رسانه هاي گروهي اروپا از وخامت 
آمبوالنس  توسط  بیماري  دلیل  به  او  دادند.  خبر  پوالنسکي  حال 
منتقل شد. مسووالن  زندان  این  نزدیکي  در  بیمارستاني  به  زندان 
زندان گفتند او به منظور آزمایش هاي پزشکي به بیمارستان منتقل 
پزشکي چیست  آزمایشات  این  اینکه  در مورد  آنها  اما  است  شده 

یا پوالنسکي از چه بیماري رنج مي برد، توضیحي به رسانه هاي 
گروهي ندادند. پوالنسکي که چند ساعت در بیمارستان بستري بود 
دوباره به زندان منتقل شد. مسووالن زندان این گفته رسانه هاي 

گروهي را که پوالنسکي باید در بیمارستان بستري شود، رد کردند 
و گفتند اوضاع جسمي این کارگردان آنقدر بد و خراب نیست که 
نیازي به چنین کاري باشد. در همین حال برخي دیگر از رسانه ها 
از افسردگي پوالنسکي در زندان خبر دادند. به این ترتیب ماجراي 
دستگیري پوالنسکي جنجالي در دنیا به راه انداخت که حتي واکنش 
نیکال سارکوزي را هم برانگیخت. رئیس جمهوري فرانسه از نظام 
دادگستري امریکا در رابطه با به زندان انداختن و محاکمه رومن 
پرونده  »پیگیري  گفت؛  چنین  اسکار  برنده  کارگردان  پوالنسکي 
پوالنسکي 32 سال بعد از وقوع حادثه توسط دولت امریکا نشانه 
آن است که نظام دادگستري این کشور مناسب نیست.« به گزارش 
اتهام علیه پوالنسکي  از شدت  ادامه داد؛ »من  او  فیگارو،  روزنامه 
اطالع دارم، اما اینکه در سن 76 سالگي و 32 سال بعد از وقوع جرم، 
پوالنسکي را به زندان بیندازند، نشانه ضعف در سیستم دادرسي 
دو  برنده  صربستاني  کارگردان  کاستاریکا  امیر  است.«  امریکا 
جایزه نخل طال نیز اقدام دولت سوئیس را در بازداشت پوالنسکي 
فریب دهنده خوانده بود. رومن پوالنسکي کارگردان لهستاني که هم 
اینک در زندان شهر »زوریخ« در کشور سوئیس به سر مي برد، با 
همکاري »رابرت هریس« نویسنده کتاب و فیلمنامه »روح« مراحل 
فني فیلم اخیر خود »روح« را به انجام مي رساند. هریس نویسنده 
رمان هاي تاریخي چون »سرزمین پدري« اخیراً اعالم کرده است 
از سلول  را  فیلم جدیدش  آماده سازي  و  فني  پوالنسکي جزئیات 
خود به او اطالع مي دهد تا آن را براي نخستین نمایش جهاني در 
جشنواره فیلم برلین )فوریه - بهمن( آماده کند. پوالنسکي در حالي 
در این شرایط به سر مي برد که پرونده اش به حدود 3۰ سال پیش 
باز مي گردد. اما از سوي دیگر دادگاه سوئیس با تقاضاي آزادي 
مقامات  کرد.  مخالفت  وثیقه  قرار  با  کارگردان  پوالنسکي  رومن 
قضایي سوئیس این کارگردان را هنگام ورود به فرودگاه زوریخ 
 1977 سال  در  پوالنسکي  کردند.  دستگیر  جنسي  تجاوز  اتهام  به 
اعتراف  امریکایي  ساله   13 دختر  یک  از  جنسي  استفاده  سوء  به 
قضایي  مقامات  پیگرد  تحت  اتهام  همین  با   2۰۰۵ سال  از  و  کرد 
ایاالت متحده قرار دارد. پوالنسکي از سال 1978 در فرانسه زندگي 
مي کند و دیگر به امریکا بازنگشت. بر اساس مطالب منتشر شده 
این  بخشش  خواستار  لهستان  و  فرانسه  سوئیس،  مطبوعات  در 
کارگردان 76 ساله شده اند و از مقامات سوئیس نیز خواسته اند 
جایزه  توانست  پیانیست  فیلم  با  کارگردان  این  کنند.  آزاد  را  وي 

اسکار سال 2۰۰3 را تصاحب کند. 
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زن روس در کما، کودک خود را به دنیا آورد  
  

رسانه هاي دولتي »روسیه« اعالم کردند یک زن جوان که در کما بود، فرزند خود را به 
دنیا آورد. »الکساندر گیرمچیک« یکي از پزشکان بیمارستان »مسکو« در مصاحبه یي با 
خبرگزاري ریانووستي گفت؛ یک زن جوان 28ساله در حالي که در کما بود، طي عمل 
سزارین کودک خود را به دنیا آورد. وي خاطر نشان کرد؛ این زن در هفته دهم بارداري 
طي یک تصادف رانندگي به کما رفت و تالش پزشکان در نهایت براي زنده نگه داشتن 
جنین با موفقیت انجام شد و کودک تازه متولد شده هم اکنون در وضعیت مناسبي به سر 
مي برد. بر اساس اعالم رسانه هاي دولتي این کشور، دادگاه عالي »مسکو« نیز طي جلسه 
یي فوق العاده اعالم کرد خانواده مادري این کودک باید از وي مراقبت کنند تا زماني که 

مادرش از کما خارج شود.  
 

کشاورز چیني زیردریایي ساخت  
 

کشاورز چیني اولین سفر دریایي اش را با زیردریایي که خودش طراحي کرده و ساخته 
پیدا کرده، دراین  انجام داد.تاو چینگل 34ساله که اخیراً شهرت زیادي  با موفقیت  بود، 
باره گفت؛ فقط در دوره ابتدایي تحصیل کرده است. این مرد از اطالعاتي که از کتاب ها 
و پایگاه هاي اینترنتي جمع آوري کرده، استفاده کرده و 18 ماه وقت براي ساخت این 
زیردریایي صرف کرده است. طول این زیردریایي ۵/6 متر و ارتفاع آن 1۵۰ سانتیمتر 
است و فقط یک نفر داخل آن جا مي شود. کشاورز چیني براي انجام سفر آزمایشي، 
با زیردریایي به ته یکي از رودخانه هاي پکن رفت و پنج دقیقه زیر آب ماند، سپس با 
زیردریایي خود به سطح آب آمد و مورد تشویق افرادي که در کرانه رود منتظرش بودند، 
قرار گرفت. کشاورز چیني چهار هزار دالر براي ساخت این زیردریایي هزینه کرده است. 
او از اطالعات خودش استفاده کرده و از کارشناسان و مهندسان کمک نگرفته است. این 
مرد با پنج بشکه، زیر دریایي را ساخته و آن را به تعدادي وزنه، تجهیزات هدایت کننده 

و یک موتور کوچک مجهز کرده است.  

ساخت مجسمه هاي انساني در لندن  
  

دانشجویان دانشگاه هنر لندن براي سرگرم کردن مردم این شهر طي اقدامي جالب اقدام 
به ساخت مجسمه هاي زنده مي کنند. این گروه از جوانان با تجمع در اماکن مختلف شهر، 
اقدام به ساخت برج هاي انساني مي کنند و باعث جلب توجه شهروندان مي شوند. نکته 
این ترتیب  افراد توسط رهگذران پرداخت مي شود و به  این  اینکه حقوق  قابل مالحظه 
افراد بي هنر نیز که اقدام به گدایي مي کنند متوجه خواهند شد دیگر نمي توانند در ازاي 

تنبلي پولي دریافت کنند.   

هیچ کس این خانه را نمي خرد  
 

یک مجري رادیوي انگلیس که با ساخت مجسمه کوسه روي سقف خانه اش معروف شد، 
وجود چنین نمایي را مانع اصلي فروش آن اعالم کرده است. بیل هاینه مجري رادیوي 
تاکنون  و  کرد  اش  خانه  سقف  روي  نماد  این  ساخت  به  اقدام   1986 سال  در  انگلیس 
نتوانسته است آن را بفروشد. وي در توجیه عدم موفقیت خود براي فروش خانه اش 
گفت؛ بهترین دلیل براي مخفي کردن شکستم در زمینه فروش خانه، عدم تمایل شخصي 
ام است اما هر چه تالش مي کنم، نمي توانم منکر واقعیت شوم. هاینه افزود؛ خانه من 
در آکسفورد شاید با نماد کوسه حتي توسط گوگل ارث نیز قابل مشاهده است اما نمي 
دانم چرا مردم از این مجسمه هراس دارند و براي خرید خانه شاخصم وارد میدان نمي 

شوند.  

شرایط ویژه پلیس هند براي جذب نیرو  
 

از این پس افراد چاق امکان ورود به بدنه پلیس هند را نخواهند داشت و عالوه بر تناسب 
اندام، قواي جسماني آنها نیز براي انتخاب و استخدام به عنوان معیار اصلي لحاظ خواهد 
شد. داوطلبان استخدام به عنوان نیروي پلیس هند باید پیش از گزینش اولیه، دوره شش 
ماهه هنرهاي رزمي را سپري کنند و اگر از امتحانات اولیه سربلند بیرون آمدند، آن گاه 
خواهند توانست براي ادامه راه امیدوار باشند. این روزنامه افزود؛ پیش از این نیز اخباري 
دال بر عدم پذیرش افراد چاق و کم تحرک در بدنه پلیس هند منتشر شده بود اما این بار 
اوضاع فرق کرده و هر کس بخواهد به استخدام رسمي درآید، باید دوره هاي تکمیلي 

هنرهاي رزمي را بگذراند و سپس کارش را آغاز کند.  
 

ارتکاب 15 تخلف رانندگي در 11 دقیقه  
 مقامات پلیس بزرگراهي در »سوئیس« اعالم کردند ماموران پلیس یک راننده بي دقت 
یکي  بود، دستگیر کردند.  رانندگي شده  دقیقه مرتکب 1۵ خالف  را که در 11  میانسال 
بیان  با خبرگزاري شینهوا،  بزرگراه »سوئیس« در مصاحبه یي  پلیس  ارشد  از مقامات 
کرد؛ ماموران پلیس بزرگراه یک مرد 47ساله را در حالي که با سرعت 16۰ کیلومتر بر 
ساعت در یکي از بزرگراه هاي مرکزي به سرعت در حال حرکت بود، متوقف کردند. وي 
خاطرنشان کرد؛ ماموران متوجه شدند این مرد میانسال طي 11 دقیقه پیش از متوقف 
شدن، مرتکب 1۵ خالف رانندگي شده است، در حالي که سرعت مجاز در اتوبان ها و 
هاي  رسانه  گزارش  اساس  بر  است.  بر ساعت  کیلومتر   14۰ »سوئیس«  هاي  بزرگراه 
دولتي »سوئیس« این اولین باري است که شخصي تنها در 11دقیقه مرتکب 1۵ خالف 

رانندگي از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز مي شود.  

 

آدم ربایي 
معضل جدید 

عراقي ها 
مینا شرفي

 در شرایطي که خشونت هاي فرقه یي در عراق رو به 
کاهش گذاشته و اوضاع امنیتي این کشور رو به بهبود 
است، عراقي ها با تهدیدي دیگر براي داشتن یک زندگي 
که  است  جدید  جنایتي  ربایي  آدم  هستند.  مواجه  آرام 

رویاي عراق آرام را بار دیگر از مردم این کشور گرفته 
است. گزارش ها حاکي از آن است که میزان آدم ربایي 
ربایي  آدم  خطر  و  یافته  افزایش  شدت  به  بغداد  در 
خصوصًا کودکان عراقي را تهدید مي کند. به گفته پلیس 
بسیاري از این آدم ربایي ها صرفًا با انگیزه هاي مالي 
انجام مي شود. این در حالي است که تعدادي از باندهاي 
تبهکار و شبه نظامیان هم براي تامین هزینه هاي مالي 
خود دست به این کار مي زنند چرا که با توجه به فعالیت 
هاي نیروهاي امنیتي این گروه ها در تامین هزینه هاي 

خود به مشکل برخورده اند. 
گریه  حال  در  زنان  خانواده موسوي سوگوار هستند، 
کردن هستند و سر تا پا سیاه پوشیده اند، مردان روي 
صندلي نشسته اند و سر خود را در دستان شان گرفته 
اند. در 3۰ سپتامبر مونتادر موسوي 11ساله در خیابان 
هاي بغداد ربوده شد. بعد از آن خانواده مونتادر هرگز 
او را ندیدند. یوسف موسوي پدر مونتادر با اشاره به 
یک عکس بي کیفیت که توسط آدم رباها برایش فرستاده 
شده، مي گوید؛ »به مکاني که پسرم را در آن نگه مي 
داشتند نگاه کنید. بچه یي به سن او را در مکاني به این 
وحشتناکي نگهداري مي کرده اند. به چهره پسرم نگاه 
کنید که ترس در آن موج مي زند.« آدم ربایان با یوسف 
تماس تلفني مي گیرند و براي آزاد کردن پسرش از او 
2۵ هزار دالر پول طلب مي کنند و او هم حاضر مي شود 
این مبلغ را به آنها بپردازد. یوسف مي گوید؛ »آنها با 
من تماس گرفتند و گفتند یک ساعت پس از دریافت پول 
پسرم را آزاد مي کنند. اما من فکر مي کنم آنها همان 
روزي که پسرم را دزدیدند او را به قتل رساندند. من 
پولي را که آدم رباها مي خواستند پرداخت کردم ولي 
هرگز پسرم را زنده ندیدم.«پس از این ماجرا آدم رباها 
همان  در  آنها  شدند.  دستگیر  پلیس  نیروهاي  توسط 

منطقه خانواده موسوي زندگي مي کردند و در حقیقت 
همسایه این خانواده نگون بخت بودند. یک هفته پس از 
دزدیده شدن مونتادر همسایه ها به پلیس خبر دادند از 
خانه یکي از همسایه ها بوي تعفن به مشام مي رسد. 
و در همان خانه بود که جنازه متالشي شده این پسر 
11ساله که با اسید سوزانده شده بود توسط پلیس پیدا 
بودند  کرده  ربایان سعي  »آدم  گوید؛  مي  یوسف  شد. 
جنازه پسرم را زیر یک تخته سنگ پنهان کنند تا کسي 
آن را پیدا نکند.« در هر حال تعفن جنازه باعث شد راز 
این آدم ربایي سرانجام برمال شود. بسیاري از پرونده 
گزارش  ها  خانواده  توسط  عراق  در  ربایي  آدم  هاي 
آدم  بعدي  العمل هاي  از عکس  آنها  نمي شود چرا که 
آمار  توانند  نمي  گویند  مي  مقامات  ترسند.  مي  ربایان 
امسال  ابتداي  از  که  هایي  ربایي  آدم  میزان  از  رسمي 
در عراق صورت گرفته ارائه دهند اما برخي از مقامات 
بر این باورند که روزانه در عراق به صورت متوسط 
یک آدم ربایي صورت مي گیرد. ژنرال فیصل محسن 
فرمانده ارشد نیروهاي پلیس بغداد بر این باور است که 
پولي که آدم رباها دریافت مي کنند غالبًا صرف فعالیت 
هاي گروه هاي شبه نظامي در این کشور مي شود. او 

یي  حرفه  حاضر  حال  در  عراقي  »نیروهاي  گوید؛  مي 
تر از قبل شده اند و کاماًل نسبت به جنایتي چون آدم 
جلوي  ایم  توانسته  که  آنجا  تا  ما  دارند.  آگاهي  ربایي 
منابع تغذیه مالي گروه هاي شبه نظامي را گرفته ایم. به 
همین دلیل است که آنها براي تامین بودجه هاي خود 
به آدم ربایي خصوصًا در مورد بچه ها روي آورده 
اند.«موضوع آدم ربایي بچه ها در بغداد به حدي جدي 
است که مدارس این شهر تدابیر امنیتي خاصي را براي 
حفاظت از جان دانش آموزان خود اتخاذ کرده اند. در 
حال حاضر گشت هاي پلیس در اطراف مدارس بغداد 
و  پدر  به  تنها  را  ها  بچه  معلمان  و  شده  قبل  از  بیش 
مادرها تحویل مي دهند نه هیچ کس دیگر. تایسیر سه 
فرزند دارد. او همراه خانواده اش در یک خانه کوچک 
در نزدیکي یک مسجد در بغداد زندگي مي کنند. دختر 
وسطي او روان خیلي خوش شانس است که مي تواند 
در خانه شان در کنار خواهرهایش بازي کند. ماه گذشته 
آدم ربایان او را دزدیدند اما اکنون در کنار خانواده اش 
دزدیده  ماجراي  از  زیادي  روان چهارساله چیز  است. 
شدنش به خاطر ندارد. پدرش بر این باور است که آدم 
ربایان او را بیهوش کرده بودند. آدم ربایان زماني که 
او  آزادي  براي  ندارند که  پولي  فهمیدند خانواده روان 
بپردازند این کودک را آزاد کردند. اما کساني که روان 
را دزدیده بودند هرگز دستگیر نشدند. تایسیر مي گوید 
بدون هیچ  بي صبرانه منتظر روزي است که دخترش 
خطري بتواند بازي کند و به مدرسه برود. اما این طور 
که به نظر مي رسد تایسیر براي رسیدن به این آرزویش 

باید مدت ها صبر کند. 

منبع؛ بي بي سي
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عفت تجارت چي نخستین زن 
خلبان ایراني بود 

 
اکتبر سال 19۰9، نام نخستین خلبان  صد سال پیش، 22 
زن در تاریخ پرواز ثبت شد. هر چند یک قرن از این تاریخ 

مي گذرد، اما هدایت ماشین پرنده، همچنان شغلي مردانه 

بیشتر  پرنده شش سال  تولد ماشین  از  مانده است.  باقي 
با  »الیزه دال روشه« خلبان زن فرانسوي  نگذشته بود که 
پشت سر گذاشتن مسافتي حدود 3۰۰ متر، نام خود را در 

تاریخ پرواز ثبت کرد. 

هم  آلماني  بسه«  »ملي  1911میالدي،  سال  بعد،  سال  سه 
آزمون خلباني را با موفقیت پشت سر گذاشت. مدت کوتاهي 
نخستین  ساخت  از  دهه  یک  از  بیشتر  که  حالي  در  بعد، 
آسمان  پهنه  در  زنان  بود، حضور  نگذشته  پرنده  ماشین 
ایراني، عفت  تا جایي گسترده شد که نخستین زن خلبان 
تجارت چي )1319 خورشیدي( هم به این عرصه پیوست. 
در تاریخ یکصد و اندي سال پرواز انسان با ماشین پرنده، 
خلبانان زن هم موفق شدند رکوردهایي مثل مسافت هاي 
دور دنیا را به نام خود ثبت کنند و حتي هدایت هواپیماهاي 

جنگي را نیز برعهده گیرند. 

بود که در جریان  آلماني  رایتش نخستین خلبان زن  هانا 
جنگ جهاني دوم موفق به دریافت صلیب شجاعت شد. با 
این حال حضور زنان در عرصه پرواز هرگز به پاي مردان 
مردان  میان  پرواز«  »عشق  هم  ناکامي  این  دلیل  نرسید. 

نبود.

ماشین  هدایت  معتقدند  پرواز  امور  کارشناسان  از  برخي 
پرنده به مقاومت رواني باال و همچنین سرعت باالي تصمیم 
گیري نیازمند است. اما در مقابل کم نیستند کارشناساني 
که مي گویند هدایت پرواز کاري است که به ظرافت و دقت 
خاصي نیازمند است و زنان از عهده چنین کاري بهتر برمي 
آیند. دلیل دیگر ناکامي زنان در عرصه پرواز اما مي تواند 

کلیشه هایي باشد که در صد سال اخیر جا افتاده اند. 
خلباني  آموزش  دوره  پاکستان  ارتش  در  که  زناني  مثاًل 
کردن  متقاعد  گویند  مي  بینند،  مي  را  جنگي  هواپیماهاي 
هدایت  از  شغل،  این  انتخاب  براي  هایشان  خانواده 
هواپیماهاي جنگي اف- 7 در آسمان دشوارتر بوده است. 
البته نا گفته نماند که هیچ کدام از خلبانان زن ارتش پاکستان 

تاکنون در عملیات هاي جنگي شرکت نکرده اند. 
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به دلیل ممنوع الخروج بودن رخ داد 
 

انصراف معتمد آریا از همراهي با 
نمایش »شاهنامه فردوسي«  

 
 

فاطمه معتمدآریا به دلیل عدم امکان همراهي با نمایش »شاهنامه فردوسي« در آلمان، از حضور در 
این گروه انصراف داد. این بازیگر گفت؛ »دو سال پیش این پروژه براساس طرحي از محمد چرمشیر 
و کارگرداني »استفان ویلند« برنامه ریزي شد و تمرین کار طي دو ماه گذشته در تاالر وحدت آغاز 
شد که قرار است تمرینات از 12 آبان در فرایبورگ آلمان ادامه داشته باشد.« او ادامه داد؛ »پیرو 
اجازه  اعالم شد  من  به  است  داشته  نمایشي  هنرهاي  مرکز  با  ارشاد  وزارت  که حراست  تماسي 

فعالیت برون مرزي ندارم و به همین دلیل از حضور در این نمایش انصراف دادم.«

 معتمد آریا افزود؛ »در پي اعالم انصرافم کارگردان کار طي تماس هایي اصرار مکرر داشتند تا 
به هرجا که الزم هست نامه بنویسند و درخواست حل مشکل را داشته باشند که با توجه به اینکه 
تضمیني براي گرفتن پاسپورت و خروج از کشورم وجود ندارد، پیشنهاد دادم بازیگر دیگري را 
جایگزین کنند که در نهایت مائده طهماسبي انتخاب شد و من از انتخاب ایشان استقبال کردم.« این 
نمایش که توسط مرکز هنرهاي تجسمي و مرکز تئاتر فرایبورگ تهیه مي شود، قرار است از اواسط 
آذرماه به مدت 1۰ شب در تهران و 1۰ شب در آلمان روي صحنه برود. پرویز پورحسیني، نگار 
عابدي و اشکان خطیبي، دیگر بازیگران ایراني این نمایش هستند که در کنار چهار بازیگر آلماني 

ایفاي نقش مي کنند.  

 جشنواره فیلم کورتو پوتره میزبان دو فیلم ایراني  
 

ایراني مي شود.  فیلم کوتاه  میزبان دو  امروز  از  ایتالیا  پوتره«  فیلم »کورتو  المللي  بین  جشنواره 
این رویداد هنري از 2۵ اکتبر )سوم آبان( آغاز به کار مي کند و فیلم »فرش چوب« به کارگرداني 
عبدالرحمان میراني با مدت زمان 2۰ دقیقه و فیلم کوتاه »رویاهاي برفي« اثر سالم صلواتي با مدت 

زمان 2۵ دقیقه، 26 اکتبر به روي پرده مي روند.

کوتاه  آثار  هاي  بخش  در  فستیوال  این  کورتو،  فیلم  جشنواره  رساني  اطالع  پایگاه  اعالم  بنابر   
داستاني، تجربي و انیمیشن اقدام به گزینش و نمایش فیلم هاي برگزیده اش مي کند. جشنواره بین 

المللي فیلم هاي کوتاه کورتو پوتره تا 31 اکتبر )9 آبان( در شهر برگامو ایتالیا برگزار مي شود. 

به گزارش ایسنا در بخش نمایشگاهي جشنواره فیلم کورتو آثاري از »آرتاوازد پلیشان« فیلمساز 
مطرح ارمنستاني و هفت فیلم کوتاه از آثار دیوید کراننبرگ، اورسون ولز، ماریو باوا و ساموئل 
بکت به نمایش درمي آید. جشنواره بین المللي »کورتو پوتره« امسال چهارمین دوره برپایي خود 

را جشن مي گیرد. 

فروش 6 میلیون 
دالری آثار ایرانی 
در حراج کریستی

هنری  آثار  حراج  در  هم  باز  ایرانیان  هنری  آثار 
معاصر کریستی، با استقبال روبه رو شد.

هنری  آثار  حراج  در  هم  باز  ایرانیان  هنری  آثار 
پنجم  شد.  روبه رو  استقبال  با  کریستی،  معاصر 
کریستی  حراج  در  ایرانی  هنرمندان  آثار  آبان 
امارات که در دوبی برگزار شد، در کنار آثاری از 
فلسطین،  هند،  عراق،  مصر،  کشورهای  هنرمندان 
الجزایر، سوریه، مراکش، تونس و ترکیه به حراج 
گذاشته شدند و در مجموع بیش از 6 میلیون و 7۰۰ 

هزار دالر درآمد کسب کردند.

در این حراج، حسین زنده رودی توانست بیشترین 
ثبت  خارجی«  »روح  تابلوی  فروش  برای  را  رقم 
کند؛ رقمی معادل 218 هزار و ۵۰۰ دالر. او تابلوی 
دیگری با عنوان »شعله شب« را هم در این حراج به 

مبلغ 98 هزار و ۵۰۰ هزار دالر فروخت.

»تار  تناولی«،  »پرویز  اثر  هیچ«  و  »دیوار  تابلو 
مجموعه   از   »۵47۵1« مشیری«،  »فرهاد  اثر  جار« 
»اعداد« دیگر اثر مشیری، »باده  عشق« اثر »افشین 

»خاطرات  مجموعه  از  ویتا«  »مورس  پیرهاشمی«، 
انهدام« اثر »آیدین آغداشلو« و »آن سوی خط« اثر 
»مسعود عرب شاهی« دیگر آثاری بودند که با رقمی 

قابل توجه در این حراجی به فروش رسیدند.

کریستی نام شرکتی مشهور در تجارت آثار هنری 
و حراجی ای با شهرت جهانی است. کریستی برای 
در  کریستی  جیمز  توسط   18 قرن  در  بار  اولین 
شهر لندن انگلستان تأسیس و به مرکزی بین المللی 
برای تجارت آثار تبدیل شد اما در سال های 1994 
تا 1999 به شرکتی با سهامی عام تبدیل شد و بعد 
از آن به مالکیت خصوصی فرانسوا پینوفرانسوی 

درآمد.

حراج  خانه  توسط  دوبار  سالی  کریستی  حراج 
برگزار  دوبی  شهر  در  و  خاورمیانه  در  کریستی 
کشورهای  معاصر  هنر  از  آثاری  و  می شود 
خاورمیانه را عرضه می کند. نخستین دوره حراج 
خاورمیانه کریستی، خرداد ماه سال 8۵ )می 2۰۰6( 

در دوبی برگزار شد.

در دوره های مختلف این حراجی، هنرمندان ایرانی 
همیشه رکورددار بوده اند. موفقیت هنرمندان ایرانی 
در حراج خاورمیانه سبب شده است این مؤسسه 
اروپایی  حراج  در  را  کشورمان  هنرمندان  آثار 

کریستی هم عرضه کند.

پیش از این جشنواره های بین المللی با استقبال از 
آثار سینمایی برای هنرمندان سینمای ایران شهرت 
مثل  حراجی هایی  تاالرهای  حاال  و  می آوردند 
ایران تغییر  اقتصاد هنر را در  کریستی و ساتبی، 
و  فرصت  این  بین المللی  بازارهای  چنین  می دهند. 
می گذارند  ایرانی  هنرمندان  اختیار  در  را  موقعیت 
که آثارشان را با قیمت هایی واقعی تر از آن چه در 
ایران برایشان پیشنهاد می شود به فروش برسانند. 
از  کشورمان  در  هنری  آثار  خریداران  دیگر  حاال 

شنیدن قیمت های واقعی تعجب نمی کنند.

دیگر هنرمندانی که در آخرین دوره حراج خاورمیانه 
کریستی آثارشان را فروختند، عباس کیارستمی با 
»پنجره ای رو به حیات«، نصراهلل افجه ای با »شعری 
پویا  »ده ضلعی«،  با  فرمان فرمیان  مینو  حافظ«،  از 
با  درخشانی  رضا  متقاطع«،  »اشیاء  با  آریان پور 
»روز و شب«، غالمحسین نامی با »آوای نشانه ها«، 
جعفر روح بخش، مسعود عرب شاهی، گلناز فتحی، 
کورش شیشه گران، صداقت جباری، پرویز کالنتری 
سهراب  آثار  شده  فروخته  آثار  میان  در  بودند. 

سپهری و ژازه طباطبایی هم دیده می شدند.

درگذشت »نجم الدین« خواننده و 
نوازنده بومي خراسان

و  خواننده  آهنگساز،  الدین«  نجم  »سیدمحمد 
نوازنده بومي خراسان صبح دیروز چهارم آبان 
محمد  »سید  درگذشت.  قلبي  ایست  اثر  در  ماه 
از  الدین« متولد 131۵ بود و خوانندگي را  نجم 
2۰سالگي به صورت جدي با خواندن ترانه هاي 
به   133۵ از سال  او  کرد.  آغاز  خراسان  بومي 
از آن وارد گروه  بعد  نیروهوایي رفت و  رادیو 
آهنگ  بخش  در  و  شد  ایران  رادیو  موسیقي 
هاي بومي برنامه »دهقان« را اجرا کرد. بیشتر 
شهرت نجم الدین براي خواندن ترانه »یره یره« 
از آن  بعد  بود که خودش آن را ساخته بود و 
ترانه »مسافر قطار« از ساخته هاي او به زبان 
خراساني شهرت پیدا کرد. این ترانه در آن زمان 
در ایستگاه تهران، راه آهن ایران پخش مي شد. 
نجم الدین همچنین در حوزه شعر طنز بومي و 
ترانه هاي طنز بومي شهرت داشت و آهنگسازي 
کارهایش را خودش بر اساس ملودي هاي بومي 
انجام مي داد. خدمات او در جهت شناسایي ترانه 

هاي طنز خراساني قابل توجه است.  

گشایش نخستین نگارخانه 
دائمي هنر ایراني در اروپا 

سفیر   معاون  حضور  با  ایران  هنر  نگارخانه   
هنرهاي  امور  دفتر  مدیرکل  و  هلند  در  ایران 
در  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تجسمي 
شهر رتردام هلند گشایش یافت. نگارخانه هنر 
ایران با حضور حسیني معاون سفیر جمهوري 
ایران و محمود شالویي مدیرکل دفتر  اسالمي 
امور هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي در شهر رتردام هلند آغاز به کار کرد. 
در آیین گشایش این نگارخانه، حسیني معاون 
ایران طي سخناني بر  سفیر جمهوري اسالمي 
در  ایراني  هنرمندان  و  هنر  معرفي  ضرورت 
»افتتاح  گفت؛  و  کرد  تاکید  غرب  جهان  و  هلند 
این نگارخانه دریچه یي جدید به تعامل فرهنگي 
و هنري جمهوري اسالمي ایران و جهان غرب 
نقشي  که  مراکزي  چنین  باید  و  گشود  خواهد 
موثر و ارزنده در معرفي هنر ارزشي و معرفتي 
حسیني  یابند.«  گسترش  دارند،  اسالمي  ایران 
گسترش چنین مراکزي را گامي مهم در معرفي 

هنر فاخر ایران دانست. 
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ترجمه فارسي »ناپیدا« مي آید 
 

رمان »ناپیدا« پانزدهمین و آخرین اثر پل استر است که امروز )سه شنبه، 27 
اکتبر( با عنوان »Invisible« از طرف انتشارات مک میالن در امریکا و اروپا و 
به دنبال آن توسط نشر افق در ایران منتشر خواهد شد. ترجمه کیهان از رمان 
از طي مراحل فني در  او، بعد  به گفته  انتشار دریافت کرده و  »ناپیدا« مجوز 
هفته جاري منتشر خواهد شد. این انتشارات ضمن کسب کپي رایت این کتاب 
حق ویژه امتیاز همزمان اثر به زبان فارسي را نیز خریداري کرده است. این 
براي اولین بار در تاریخ نشر ایران است که خوانندگان فارسي زبان کتابي را 
همزمان با انتشار نسخه زبان اصلي آن دریافت مي کنند. این انتشارات پیش 
اتاق تحریر« و  انتشار )کپي رایت( »مردي در تاریکي«، »سفر در  نیز حق  تر 
»موسیقي شانس« استر را خریداري و آنها را در ایران منتشر کرده است. به 
گفته کیهان، این اثر مانند بسیاري از آثار این نویسنده امریکایي، داستان در 
داستان و ماجراي زندگي مردي است که بسیار سخت بیمار و در حال مرگ 
است. او خاطرات یک سال از زندگي اش را مي نویسد و مي خواهد آن را به 
اثر در واقع بخشي از خاطرات آن مرد و بخشي  این  دست دوستي بسپارد. 
دیگر، داستان زندگي کساني است که از آن خاطرات زنده مانده اند. داستان 
از سال 1967 تا 2۰۰7 را در بر مي گیرد. خجسته کیهان پیش تر، »دیوانگي 
در بروکلین«، »هیوال«، »ارواح«، »شب پیشگویي«، »کشور آخرین ها«، »مردي 
در تاریکي«، »شهر شیشه یي« و »موسیقي شانس« را از پل استر به فارسي 

ترجمه کرده است. 

مشیری پیرو واقعی نیما بود
سهیل محمودی

فریدون مشیری از اولین شاگردان نیما یوشیج بود که ادامه دهنده راه او شد. 
بخواهد  که  هرجا  از  هرکس  که  هستم  رودخانه ای  من  می گفت  خودش  نیما 
این  از  نیما بخشی  از پیروان و شاگردان  از آن آب بردارد. هرکدام  می تواند 
آب رودخانه را برداشتند. مثاًل شاملو شعر غیرآهنگین و سنگین اجتماعی را به 

وجود آورد. اخوان شعر نیمایی را در کنار سبک فاخر خراسانی ایجاد کرد. 
دیگر  اما  شدند،  همراه  او  با  راه  نیمه های  تا  نیما  شاگردان  از  برخی  حتی 
برخی  شدند.  جدا  او  سبک  از  راه  نیمه های  و  باشند  او  با  آخر  تا  نتوانستند 
مرحوم  اما  کردند.  تجربه  را  تلخی  زندگی  که  شدند  سیاست زدگی  دچار  هم 
و  آرام  رمانتیسم  نوع  یک  کرد.  حفظ  آخر  تا  را  نیما  تغزلی  روحیه  مشیری 
سادگی مطلوب را در شعرهایش پیش گرفت و نحله ای از ادبیات پس از نیما را 
به وجود آورد که به سبک نیما بسیار شبیه است. فریدون مشیری زبان نرم 
و آهنگین و آتشینی داشت که در ذهن و اندیشه تأثیر می گذاشت در عین حال 
که سادگی اش را حفظ می کرد تا بتواند با اقشار گوناگون مردم ارتباط داشته 
باشد.مشیری در دهه های 4۰ و ۵۰ به جهت میزان مخاطب حضور با اهمیتی 
بیامیزد، یعنی  با اعتراض اجتماعی  داشت و توانست نوعی سادگی تغزلی را 
بخشی از شعرهایش عاشقانه و برخی در حوزه رنج های اجتماعی است. گاهی 
هم شعرهایی می سرود که هر دو جنبه را شامل می شد که به نظر من مرحوم 
مشیری در هر دو نوع شعر موفق بود. او بسیار مردمی عمل کرد و توانست 

مخاطبان زیادی را جذب شعرهایش کند.
شاید ما امروز برخی از شعرهای او را نپسندیم، اما همین شعرها در زمان 
خودش کارکرد و تأثیرگذاری خودش را داشت، یعنی شرایط آن زمان را به 
که آن شعرها  دوباره شرایطی حاکم شود  این که  اما  منعکس می کرد.  خوبی 
مفهوم  فقط  زیرا  نشود  باشند، شاید محقق  داشته  را  کارکردها  همان  بتوانند 
نیست که باید به زمان های دیگر منتقل شود، فرم و زبان هم در زمان خودش 
منتقل  دیگر  زمان های  به  نمی توانیم  را  زبان ها  و  فرم ها  ما  و  می گیرد  شکل 
سادگی  توانسته  که  نیماست  پیروان  از  معتدل  نحله ای  مشیری  کنیم.فریدون 
زبان مردم و مخاطب شعر را با تغزل های عاشقانه و رمانتیک و موضوعات 
اجتماعی ادغام کند. شعرهای عاشقانه و اجتماعی مشیری در ذهن و حافظه 

بسیاری از افرادی که در دهه های ۵۰ زندگی می کردند، نقش بسته است.

 

کوتاه از ادبیات 
کروکی مرگ به 

خط ابن سینا
شیخ الرئیس انسان را موجودی دو رکنی می داند که یک رکنش 

مجرد  روح  یا  نفس  دیگرش  رکن  و  مادی  بدن 
که  مسئله  این  به  کرده  سعی  رو  این  از  است. 
از بدن مادی می باشد  نفس چیست و چرا غیر 
جهت  از  هم  و  بپردازد  دارد  مجرد  وجودی  و 
و  مرگ  باب  در  عقالنی  جهت  از  هم  و  تجربی 
ضرورت آن بحث های متعددی را مطرح می کند 
خاصی  بررسی های  معاد  و  مرگ  مورد  در  و 
دارد و به نتایج قابل توجهی نیز دست پیدا کرده 

است. 
 چگونگی تعلق نفس به بدن 

سؤالی که مطرح می شود این است که تعلق نفس 
به  یا  است  و محل  به صورت حال  آیا  بدن  به 
صورت ظرف و مظروف؟ ابن سینا در این مورد 
معتقد است که نفس همواره مجرد بوده و مجرد 

هم باقی می ماند و نفس هم در حدوث و هم در بقا روحانی و 
مجرد است. نفس حقیقتی است که از ماورای طبیعت پائین آمده 
و پس از اینکه مدتی در بدن ماند، دوباره از بدن جدا می شود 
و مجرد می ماند. اما سؤالی پیش می آید و آن اینکه ابن سینا 
نفس را در روحانیت قدیم می داند و یا معتقد است که با حدوث 
از حدوث  قبل  نفس  که  است  معتقد  بدن حادث می شود؟ وی 

بدن وجود نداشته. 
وی در این رابطه می گوید: »این طور نیست که ارواح آدمیان 
اگر نفوس آدمی که وحدت نوعی  ابدان باشد، چون  از  جدای 
دارند، قبل از ابدان نوع واحد در واحد بوده است و اگر معتقد 
است  ممتنع  تکثرشان  و  شوند  متکثر  نمی تواند  دیگر  نباشد 
)زیرا تکثر مربوط به ماده است( و اگر تکثیر پیدا کنند و یا به 
جهت ماهیت آنهاست و یا به جهت نسبتی است که با ماده پیدا 
می کنند، اگر نفوس آدمی پیش از ابدان موجود باشند، چگونه 
نفوس  بدن  از  قبل  بگوییم  اگر  بوده اند؟  کثرت  دارای  قبل  در 
سخنی  این  شده اند  متکثر  بدن  به  اضافه  بعد  و  بوده اند  یکی 
هیچگونه  که  واحد  شیء  یک  می آید  الزم  چون  است،  باطل 
ضدی ندارد قابلیت انقسام پیدا کند، در حالی که نفوس مجرد 
انسان  نفس  ندارند.«)1( پس  انقسام  قابلیت  غیرمادی هرگز  و 
موجود مجردی است که با رسیدن و رشد بدن، به میزانی از 
در  و  می شود  متعلق  بدن  در  عالیه،  مبانی  از طرف  استعداد، 
مقام فعل محتاج است و می خواهد بدن را تدبیر کند و افعالش 
را به وسیله بدن انجام دهد. به هر حال ابن سینا در افکار خود 
اواخر  آثار  در  اما  است  ارسطویی  کاماًل  مسئله  این  جمله  از 
عمرش نظریاتی منطبق با تئوری های افالطونی ارائه کرده که 
این آثار عبارتند از: داستان حی بن یقطان، قصیده عینیه و نمط 

آخر اشارات. 
ابن سینا در قصیده عینیه، یک افالطون مسلمان است؛ زیرا تعلق 
و سابقه روح را با نظریات افالطون منطبق می کند و در مرحله 
جدا شدن و رجوع روح با موازین اسالم هم سو می شود. به 
هر حال در این مورد تفاسیر مختلفی وجود دارد. برخی چون 
هانری کربن معتقدند چون ابن سینا اواخر عمرش متحول شده، 
هم  برخی  است،  گذاشته  جای  بر  متفاوتی  رساله های  و  آثار 
می گویند او هیچگاه از عقاید خود برنگشته و فقط برای ارائه 
کرده  مطرح  اینگونه  را  آنها  مباحث  آن  در  گوناگون  نظریات 

است. 
 ارتباط نفس و بدن 

و  مفارق  مجرد،  کاماًل  جوهر  نفس،  که  است  معتقد  سینا  ابن 
بسیطی است که با حدوث بدن حادث می گردد و در بدن قرار 
پیدا  ماده و صورت  اتحاد  نظیر  اتحادی  بدن  با  لکن  می گیرد، 
نمی کند. نفس فقط چند صباحی که در دنیاست تعلقی تدبیری 
افعال  و  اعمال  ابزاری است جهت  و  آلت  بدن  و  دارد  بدن  به 
نسبت  را  بدن  و  نفس  بین  نسبت  سینا  ابن  که  آنجایی  از  او. 
اعتقاد او تعریف نفس به »کمال«  صورت و ماده نمی داند، به 
بدن  به  متعلق  نفس  است.  برتر  به »صورت«  نفس  تعریف  از 
می باشد در حالی که صورت منطبق در ماده است. اگر نفس 
را منطبع در بدن بدانیم معنایش این است که هر جزئی از نفس 
نفس  بدن،  انقسام  با  و  می باشد  منطبق  بدن  از  جزئی  هر  بر 
هم منقسم می گردد، در حالی که نفس انسان حقیقت مجرد و 

غیرمنقسمی است. بنابراین تعریف نفس به صورت جامع، نفس 
را  حیوانی(  )نباتی،  منطبعه  نفوس  فقط  بلکه  نمی باشد،  انسان 

دربرمی گیرد.)2( 
از سوی دیگر بنا بر عقیده ابن سینا، تعلق نفس به بدن، تعلقی 
عرضی است و نه ذاتی. در واقع نفسیت نفس چیزی خارج از 
ذات و حقیقت نفس می باشد. لذا تعریف نفس به کمال بدن مبین 
حیثیت ذات نفس خواهد بود، بلکه بیان کننده حیثیت اضافی و 
تعلقی آن است به همین علت بررسی این جوهر مجرد به لحاظ 
حالی  در  طبیعیات،  علم  به  می شود  مربوط  بدن  به  آن  تعلق 
ذات مجردش  به  این جوهر مجرد  بررسی  که 

مربوط به علم الهیات است. 
بنابراین معلوم می شود ابن سینا نفس و بدن 
آن  نسبت  و  دانسته  متغایر  جوهر  دو  در  را 
تعلق  و  تصرف  و  تدبیر  حد  در  فقط  را  دو 
در  سینا  ابن  تشبیه  مقام  در  می داند.  عرضی 
برخی موارد نسبت نفس به بدن را مانند نسبت 
پادشاه به مملکت و کشتی بان به کشتی و حتی 

در مواردی مرغ به آشیانه می داند.)3( 
به  چگونه  که  کن  نظاره  را  خداوند  »حکمت 
وسیله اصول و پایه هایی مزاج های مختلفی را 
ساخته و هر مزاجی را برای پست ترین انواع 
قرار داده و بهترین مزاج را که معتدل ترین آن 
است برای نفس انسانی قرار داده است تا اینکه 

نفس ناطقه در آشیانه خود قرار گیرد.«)4( 
خواجه نصیرالدین طوسی در شرح این فقره از عبارات شیخ 
می گوید: »در بیان شیخ استعاره لطیفی است مبنی بر اینکه نفس 
مجرد است و نسبتش به مزاج، نظیر نسبت پرنده به آشیانه اش 

می باشد.«)۵( 
گرچه وی نسبت نفس و بدن را مغایر دانسته، اما نه تنها منکر 
تأثیر متقابل نفس و بدن نیست، بلکه با تأکید فراوانی در تأثیر 

و تأثر متقابل نفس و بدن سخن گفته است. 
وی در فصل چهارم از مقاله چهارم نفس شفا می گوید: »افعال 
قرار:  این  به  دارد  اقسامی  بدن  با  نسبت  در  نفس،  احوال  و 
بعضی از احوال اواًل و بالذات مربوط به بدن است اما از آن 
حیث که بدن دارای نفس می باشد مانند خواب و بیداری، صحت 
و مرض، برخی احوال اواًل و بالذات مربوط به نفس است اما 
از آن حیث که در بدن است و به بدن تعلق دارد مانند تخیل 
شهوت، غضب، غم، هم، حزن و آنچه مانند اینهاست و بعضی 
احوال به طور مساوی مربوط به هر دو است.« ابن سینا در 
نمط سوم اشارات و تنبیهات بعد از این که مغایرت نفس با بدن 
اثبات شد درباره اوصاف نفس که جوهر یگانه و واحدی است 
انسان همین حقیقت  و اصل  ندارد  راه  آن  در  و شایبه کثرت 
می باشد و این حقیقت دارای فروعی است که در اعضای بدن 

پراکنده می باشد. 
که:  می نماید  تصریح  بدن  و  نفس  تأثر  و  تأثیر  به  وی سپس 
»هرگاه چیزی را به وسیله اعضای بدن احساس کنی یا تخیل 
قوای  نفس و  بین  ارتباط و عالقه ای که  یا غضب کنی،  نمایی 
جسمانی نفس است، باعث ایجاد حالتی در تو می شود که افعال 
می توانی  راحتی  به  و  می گردد  ملکه  تو  در  تدریج  به  صادره 
آنها را انجام دهی، کما این که عکس آن نیز واقع می شود، یعنی 
بدن  اعضای  و  جسمانی  قوای  در  نفسانی  هیأت  یک  که  این 
توجه کن که وقتی درباره خداوند و جبروت  تأثیر می گذارد. 
راست  بدنت  موی  و  می لرزد  پوستت  چگونه  می کنی  فکر  او 

می شود.« )6( 
 کیفیت و ضرورت مرگ 

ابن سینا در آثار خود به توجیه مرگ و ضرورت آن می پردازد 
و دالیلی در این مورد ذکر می کند. شیخ الرئیس، مرگ را توقف 
قوه غاذیه انسان می داند و مرگ را در نتیجه اختالل اعضای 
بدن و قوای آن می داند. ابن سینا می گوید: اگر مرگ رخ ندهد و 
افراد بشر جاوید بمانند، ماده ای که ابدان از آن ساخته می شود 
تمام می شود و دیگر هیچ فرد انسانی به وجود نمی آید و اگر 
دیگر  او  برای  حیات  و  زندگی  برای  جایی  آید،  وجود  به  هم 
الخفین  وجود  شرایط  ایجاد  برای  سابقین  وجود  و  نیست 

ضروری است. 
زیرا  می شود  متزلزل  ادیان  فلسفه  نباشد  ضروری  مرگ  اگر 
ادیان آمده اند یک سری اعمال و لذایذ بشری را محدود کنند، 
اگر مرگی نباشد برقراری عدالت و داوری بین خوبان و بدان 
در این دنیا فایده ای ندارد، زیرا پاداش ها و عقوبت های دنیایی 
در مقابل خوبی ها و بدهی های نفسانی برابری نمی کند. حقیقت 
مرگ از نظر وی همانا مفارقت نفس از بدن است به صورتی 
که نفس فاسد نمی شود بلکه فسادی هم اگر باشد فساد ترکیب 
و  باقی  انسانی  ذات  همان  یا  نفس  و جوهر  است  بدن  اجزای 

پایدار است. )7(

با عرض شرمندگی
اولی: با عرض شرمندگی، مرغ بنده باغچه 

شما را خراب کرد!
عرض  با  آقا.  نداره  اشکالی  دومی: 
را  شما  مرغ  هم  بنده  سگ  شرمندگی 

خورد!
اولی: اشکالی نداره آقا. بنده هم با ماشین سگ شما را له کردم!

دومی: اشکالی نداره آقا. با عرض شرمندگی بنده هم ماشین شما را 
آتیش زدم.

اولی: اشکالی نداره آقا. با عرض شرمندگی بنده هم مجبورم شما را 
بکشم. تق .. تق.. تق..

کاری کلماتور
لب ساحل را که بوسیم دریا خشمگین شد.

از بس گرسنه بود فعل گذشته را صرف می کرد.
چون زیر سوال بود له شد.

شاعر از سکته بیت هایش درگذشت.

تلنگر

صمد شکارچی 
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

هنگامیکه به اتومبیل بازگشت لیماس از او پرسید : چرا از خانه تلفن نزدید؟ 
فیدلر بدون اینکه جوابی دهد سر خود را تکان داد  و پس از مدتی گفت : 
نباید احتیاط را از دست بدهم . شما هم باید کامال احتیاط کنید . چرا ؟ چه 
خبری شده است ؟ آیا نامه هائی را که برای بانکها فرستادیم بخاطر دارید 
؟ بله کامال بیاد دارم . فیدلر دیگر در این باره توضیحی نداد و پس از اینکه 
پشت فرمان نشست اتومبیل را بطرف تپه ها بحرکت در آورد . کمی بعد 
فیدلر اتومبیل را متوقف کرد و به لیماس گفت : در هر صورت شما نگران 
نباشید اوضاع روبراه خواهد شد فقط الزم است که چند روزی احتیاط را 
از دست ندهید . منظور مرا میفهمید؟ نخیر بهیچوجه نمیفهمم و چون شما 
نمیخواهید در این باره توضیح دهید مجبورم صبر کنم و ببینم که چه حادثه 
ای روی خواهد داد. برای جان منهم زیاد ناراحت نباشید. فیدلر بالحن آرامی 
دارید.  اطالع  کافی  باندازه  اش  درباره  و  را میشناسید  : شما موندت  گفت 

اینطور نیست ؟ ما درباره او صحبت کرده ایم .

 بله درباره او صحبت کرده ایم . موندت مردیست مردیست که ابتدا شلیک 
میکند و بعد سئوال مینماید ! این روش او در کاری که ارزش سئواالت بیش 
از گلوله است واقعا تعجب آورمیباشد. لیماس منظور فیدلر را درک کرد . 
فیدلر افزود : بله در امور جاسوسی و ضد جاسوسی هیچکس چنین کاری 
را نمیکند مگر اینکه بترسد که کسی بیش از حد حرف بزند موندت هیچگاه 
ولی  میگذاشت.  من  بعهده  را  اینکار  و  نمیکرد  بازپرسی  کسی  از  شخصا 
بدبختانه هیچگاه این فرصت را بمن نمیداد و بمحض اینکه کسی را دستگیر 
میکرد او را بقتل میرساند. من ابتدا از اینکار او تعجب میکردم . یکبار هم 
این مسئله را با او در میان گذاشتم در جواب گفت : علفهای هرزه را باید 
بالفاصله درو کرد! موندت مامور زبردستی است و خدمات شایانی را برای 
آبتیلونگ انجام داده است . ولی نسبت به ویرک واقعا مرتکب عمل جنون 
آمیزی شد . ویرک یکی از مامورین شما محسوب میشد و ارزش زیادی 
داشت . من شخصا از او بازپرسی میکردم . ولی هنوز چند روزی از توقیف 
او را از من تحویل گرفت و اعدامش کرد. چرا  او نگذشته بود که موندت 
بسختی  را  لیماس  بازوی  فیدلر  ؟  لیماس چرا  زد چرا  کاری  بچنین  دست 

فشرد و افزود : من شب و روز درباره این موضوع فکر کرده ام .

 پس از مرگ ویرک سعی نموده ام که دلیلی برای اینکار بیابم. ابتدا بخود 
تلقین میکردم که واقعا دیوانه شده ام و حس جاه طلبیم برانگیخته شده است 
. ولی لیماس این فکر هنوز هم مرا آزار میدهد. تنها دلیل قانع کننده اینست 
اطالعی  با  است که شخص  میترسیده  بله موندت   . است  میترسیده  او  که 
بچنگ ما بیافتد و زبانش دراز باشد ! این چه حرفی است که میزنید ؟ هذیان 
میگوئید! وضع واقعا عجیب است لیماس موندت باسانی از انگلستان گریخت 
. خودتان این موضوع را خاطر نشان نمودید . از طرف دیگر گیالم اعتراف 
نموده که برای دستگیری او کوشش زیادی نکرده اند. چرا جواب این سئوال 
را خودم بشما میدهم. موندت خودش را به لندن فروخته است سازمان شما 
همانجا ترتیب کارها را داد و بشرط جاسوسی برای آنها او را آزاد نمود 
و بودجه هنگفتی در اختیارش گذاشت . شما واقعا دیوانه شده اید! موندت 
بفهمد که درباره اش چنین فکر میکنید بدون شک بقتلشان خواهد رساند. 
دهان خود را ببندید و به خانه باز گردیم . فیدلر بازوی لیماس را رها کرد و 
گفت : اشتباه شما در همین جاست . خودتان چشمهای مرا باز کردید لیماس 

بدین دلیل است که ما بیکدیگر احتیاج داریم . 

دروغ است من چند بار بشما گفتم که اگر مامور ناشناس اهل آلمان بود 
حتما او را میشناختم شما میخواهید بگوئید که کنترول رئیس آبتیلونگ را 
ببازی میگرفته و سرپرست ناحیه از این موضوع بی خبر بوده است ؟ فیدلر 
رفیق   : افزود  و  ای کرد  لیماس خنده   ! است  واقعا مغز شما معیوب شده 
حتما حس جاه طلبی بشما فشار آورد ولی باید اقرار کنید که این داستان 
را هیچ فرد عاقلی باور نمیکند! سکوت مطلقی حکمفرما شد . پس از مدتی 
فیدلر بالحن تمسخر آمیزی گفت : بانک کپنهاک به نامه ما جواب داده است 
. مدیر بانک با تعجب اظهار داشته که پول مزبور یکهفته پس از روزی که 
. اتفاقا در همان تاریخ وندت  آنرا بحساب گذاشته اید برداشته شده است 
برای تماس با یکی از ماموران آمریکائی ما که در یک کنفرانس بین المللی 
شرکت مینمود به دانمارک رفته است چطور است که نامه ای برای آن بانک 

بفرستید و از رئیس تشکر کنید !

ادامه دارد

داستان )31(
 

طبقه فرهنگی 
در صف 

فرودگاه ها
فرهنگی  نخبگان  به  اخیر  ماه های  مهاجران  سهم  بیشترین   
استقبال  مورد  بروند  که  دنیا  هر جای  آنها  دارد،  اختصاص 

قرار می گیرند.

مشاهدات علمی نشان می دهد که در ماه های اخیر، صاحبان 
برخی مشاغل خاص به علت عدم ثبات شغلی، تمایل زیادی 
این  در  که  می دهند.  نشان  کشور  از  وخروج  مهاجرت  به 
شاهد  کمابیش  البته  دارند  مهمی  سهم  روزنامه نگاران  میان 
جو  به  توجه  با  هرچند  هستیم  نیز  سرمایه گذاران  مهاجرت 
است،  آمده  به وجود  در غرب  که  و رکودی  اقتصاد  جهانی 
کشورهای  سمت  به  می دهند  ترجیح  ایرانی  سرمایه گذاران 

آسیای میانه، آفریقا و آ. س. آن بروند.

ایرانیان  مهاجرت  فزاینده  موج  مهار  برای  چیست؟  ه حل  را 
دولتی هستیم.  نگرش های  تغییر  نیازمند  از کشور،  به خارج 
بازگشت به قانون و کنار گذاشتن سلیقه های فردی، می تواند 
به  آنها  تمایل  و  داده  افزایش  را  آینده  به  مردم  امیدواری 
مهاجرت را پایین آورد. روزنه های نظام باید به شکل بهتری 
به روی خواسته های مردم گشوده شود. اگردولت ، مسائلی 
نگاه  با  دیده می شود  پرده  و روی  تاریک  به صورت  که  را 

مستقیم ببیند بخشی از مشکل مهاجرت بر طرف می شود.
یکی از انگیزه های مهاجرت سرمایه داران ضرردهی واحد های 
تولیدی به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی است، کمبود 
مواد اولیه و بدهی کالن به بانک ها بسیاری از کارخانه ها را 
همچون  مصارفی  به  صنعتی  وام های  است،  کرده  زمین گیر 
خرید خانه و زمین اختصاص یافته و به همین دلیل بانک ها 
با کمبود اعتبار برای حمایت از تولیدکنندگان مواجهه اند. حتی 
اقتصادی  دلیل بحران  به  از مدیران بخش خصوصی  برخی 
ممنوع الخروج شده اند. در چنین شرایطی بسیاری از فعاالن 
ایران را رها کرده  اقتصادی ترجیح می دهند امالک خود در 
کشور ها  دیگر  به  آنهاست  روی  پیش  که  مبهمی  آینده  از  و 

فرار کنند.
احتمال تحریم های اقتصادی نیز نگرانی هایی را در بین طبقه 

دولتها  تحریم  در شرایط  است،  کرده  ایجاد  متوسط شهری 
قوی می شوند و می توانند به بهانه شرایط تحریم بر شانه های 
مردم فشار بیشتری وارد آورند، ترس از تورم گرانی و ناامنی 

ناشی از تحریم، یکی دیگر از انگیزه های مهاجرت است.
مدیریت  به ویژه  رفتار خود  در  تغییرات وسیعی  باید  دولت 
با  مرتبط  تا شاخص های  گیرد  کار  به  اجتماعی  و  اقتصادی 
رضایت مردم ارتقاء یابد در غیر این صورت بخش کوچکی از 
جامعه راه مهاجرت را در پیش می گیرد ولی بخش بزرگتری 
از جامعه به صورت ناراضی باقی می ماند که این وضعیت به 

زیان دولت و مردم خواهد بود.

از دیدگاه روانشناسی انسانها برای انتخاب محل زندگی خود 
به دو شاخص محیط و رفتار فردی اهمیت می دهند، مهاجرت 
نقطه عطفی در محیط زندگی افراد به شمار می آید. ارگانیزم 
اکثر افراد در محیط جدید تغییر می کند. این فقط نظریه پردازان 
ایران  هستند که می توانند محیط را تغییر دهند. فردی که از 

مهاجرت می کند وارد محیطی غریبه می شود که ممکن است 
در نگاه اول چندان جالب نباشد. اما امنیت انسانی ومفهومی 
به نام انسان توسعه یافته، بسیار جذاب است و می تواند غم 
غربت را به حاشیه براند. در غرب ارزشی برای انسان قائل 
هستند که در شرق کمتر دیده می شود ایرانی مهاجر در اروپا 
و آمریکا به یک فردی بیگانه از محیط تبدیل می شود. او اگر 
آماده  باید  برود  آلمان  و  انگلستان  همچون  کشورهایی  به 
شنیدن واژه های تحقیر آمیز همچون کله سیاه باشد. پس باید 
ببینیم چه چیزی مهاجران را در زادگاهشان آزار می دهد که 
دور  سرزمین های  در  را  تحقیر هایی  چنین  می شوند  حاضر 

تحمل کنند.
مهاجران سردرگم در برخی کشورهای اروپایی مانند فرانسه 
در معرض هجوم پلیس به مهاجران غیر رسمی قرار دارند، 
در کانادا که این روزها شرایط سخت تری را برای مهاجران 
قائل است، فقط به کسانی اجازه اقامت دائمی می دهند که در 
امتیاز بندی اداره مهاجرت از امتیازاتی همچون سرمایه کالن، 
برتر و تحقیقات کاربردی  خالقیت، تحصیالت در رشته های 

برخوردار باشند.

مهاجران عادی در کشورهای جنوب خلیج فارس، انگلستان و. 
. . مجبورند شغل هایی مانند کارگری، لوله کشی ساختمان و 
نظافت رستوران ها را بر عهده گیرند به همین دلیل موج اصلی 
مهاجرت شامل این افراد نمی شود. سرمایه گذاران نیز مایلند 
در طوفانهای پیش رو پول درو کنند. آنها می دانند که بازار 
بی رحم است ولی بیشترین سود در این بی رحمی نهفته است

فرهنگی  نخبگان  به  اخیر  ماه های  مهاجران  سهم  بیشترین 
استقبال  مورد  بروند  که  دنیا  هر جای  آنها  دارد،  اختصاص 

قرار می گیرند هر چند بهشت در انتظار همه مهاجران نیست.



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

سپتامبر 2۰۰9 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.
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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

  23۰4 8741 ۰2۰  تماس بگیرید.
Iranian Association Palingswick House
241 King Street, Hammersmith London W6 9LP

Tel: 02087412304-02087486682

شاهکارهای جعلی
ترجمه - زهرا صابری
منبع: دنی ولت، 9فوریه2۰۰9

چقدر غم انگیز است که آدم بعضی وقت ها مجبور می شود از برخی امور 
مورد عالقه اش خداحافظی کند، این امور می تواند حتی یک تابلوی نقاشی 
در  برانگیز  جنجال  خبری  انتشار  گذشته  ماه  چند  باشد.طی  موزه  درون 

عرصه هنر توجه اغلب محافل هنری جهان را به سوی خود جلب کرد. 
به  منسوب  شاهکار  »غول«  نقاشی  تابلوی  که  بود  آن  از  حاکی  خبر  این 
فرانسیسکو گویا – نقاش نام آشنای اسپانیایی – توسط یکی از شاگردانش 
به منظور  گسترده ای  تحقیقات  خبر  این  انتشار  به دنبال  است.  شده  خلق 
آشکار شدن هویت خالق حقیقی این اثر مشهور توسط گویا شناسان آغاز 
شد. سرانجام ماه گذشته نشریه های هنری از به تایید رسیدن این خبر از 
ساز  خبر  رویداد  این  جزئیات  از  آگاهی  برای  دادند.  خبر  محققان  سوی 

هنری، مطالب یکی از نشریات آلمانی زبان را در این باره مرور می کنیم. 
چقدر غم انگیز است که آدم بعضی وقت ها مجبور می شود از برخی امور 
مورد عالقه اش خداحافظی کند، این امور می تواند حتی یک تابلوی نقاشی 
تابلوی  از  شدیم  مجبور  پیش  چندی  که  طور  همان  باشد.  موزه  درون 
تابلو  این  کنیم.  هلندی خداحافظی  نقاش  اثر رمبراند  با کالهخود«  »مردی 
البته همچنان روی دیوار موزه برلین آویزان است اما نه به عنوان اثری از 
رمبراند بلکه به عنوان اثر نقاشی یک استاد نه چندان مهم، حاال کدام استاد، 
کسی نمی داند! اکنون ظاهرا دوباره نوبت نبرد هنری تاریخی جدیدی شده 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  تازگی  به  اسپانیا  »پرادو«  موزه  محققان  است. 
تابلوی نقاشی غول؛ شاهکاری که تاکنون تصور می شد اثر نقاش مشهور 
اسپانیا فرانسیسکو گویا باشد به وی تعلق ندارد و ظاهرا کار، کار یکی از 

شاگردانش به نام »آسنسیو ژولیا« بوده است. 
ژولیا که دستیار اصلی گویا و از دوستان نزدیک وی بوده، اهل والنسیا 
است و گفته می شود که گویا پرتره ای هم از وی کشیده است. کشف اخیر 
پس از چند ماه تحقیق بی وقفه توسط محققان و گویا شناسان انجام شده 
است. بنابر نتایج گزارش کارشناسی موزه پرادوی اسپانیا، که هم اکنون 
در مادرید منتشر شده، در تابلوی »غول« به لحاظ بعد نمایی )پرسپکتیو( 
وی  نقاشی  سبک  حقیقت  در  و  گویا  آثار  با  که  دارد  وجود  اشتباهاتی 
البته کارشناسان از مدت ها پیش حدس زده بودند که این  مطابقت ندارد. 
هنگام  بعد ها  است.  گویا کشیده شده  ژولیا شاگرد  آسنسیو  توسط  تابلو 
بررسی های دقیق به وضوح مشاهده شد که عالوه بر تکنیک ضعیف، نور و 

رنگ مایه های تابلو نیز با سبک گویا مطابقت ندارد و تفاوت های چشمگیری 
میان تابلوی غول و شاهکارهایی که کشیده شدن آنها توسط گویا به طور 

مستند ثابت شده وجود دارد. 
تابلو نیز نشانه ای کشف شده که تاکنون  این  از  ضمن آنکه در گوشه ای 
A.J می دانند که ظاهرا  را دو حرف  این نشانه  بوده است؛ محققان  پنهان 
حروف اول نام آسنسیو ژولیا است. این یافته نه تنها تردید های موجود در 
کشیده شدن این تابلو توسط گویا را تقویت کرد بلکه این موضوع را هم 

مطرح کرد که این تابلو توسط آسنسیو ژولیا کشیده شده است. 
جولیت ویلسون مورخ انگلیسی چند سال پیش انتساب تابلوی غول به گویا 
را تردید آمیز اعالم کرده بود. به دنبال آن، موزه پرادو سال گذشته از به 
برپا  گویا  آثار  از  که  گسترده ای  نمایشگاه  در  تابلو  این  نمایش درآوردن 

شده بود امتناع کرد. 
منا«،  »مانوئال  مدیریت  با  مفصلی  تحقیقات  که  بود  بعد  به  زمان  آن  از 
اثر  این  که  کرد  اعالم  زمان  آن  در  وی  شد.  آغاز  مشهور  گویاشناس 
جمله  از  است.  بوده  کار  در  دیگری  هنرمند  دست  و  ندارد  تعلق  گویا  به 
این بود  تابلوی غول  انجام شده در آن زمان پیرامون  نتایج بررسی های 
که کارشناسان پی بردند که تابلوی غول که تا کنون به گویا نسبت داده 
می شد در آغاز قرن نوزدهم کشیده شده و فقط شبیه آثار گویاست ولی 
به وی تعلق ندارد. کارشناسان با تاکید بر تکنیک نقاشی متفاوت در تابلوی 
غول در مقایسه با آثار گویا اعالم کردند: فرانسیسکو گویا همواره به دلیل 
در  است  بوده  هنرمندان  همه  نقاشی هایش سرآمد  در  قلم  مطمئن  حرکت 
حالی که خالق تابلوی غول آنچنان با تردید و نا مطمئن کار کرده که به نظر 

می رسد اصال نمی دانسته که چه می خواهد. 
سوی  از  که  دارد  ضعف هایی  تابلو  این  در  غول  تصویر  آن،  بر  عالوه 
هنرمندی چون گویا که یک متخصص ساختمان بدن انسان بوده است بعید 
به نظر می رسد. محققان در آن زمان از نسبت دادن این تابلو به شاگرد گویا 
واهمه داشتند بنا براین به طور موقت موضوع تردید آمیز بودن هویت خالق 
این اثر را مسکوت گذاشته و خواستار بررسی دقیق تر تابلوی غول شدند. 
هم اکنون نیز با وجود تحقیقات گسترده توسط محققان و نتایج قطعی آنها، 
باز هم در میان متخصصان و صاحب نظران درباره تصمیم موزه پرادو 
آثار گویا تردید هایی وجود دارد.  از فهرست  تابلوی غول  مبنی بر حذف 
مانوئل پیتا یکی دیگر از مدیران موزه پرادو نتیجه گزارش کنونی را تابع 
روند »مد« می داند. وی در گفت وگو با روزنامه اسپانیایی ال- موندو گفت: 
باب شده  این عالقه  به تازگی  میان محققان و کارشناسان  قرار معلوم  از 
است که آثار هنری برجسته را زیرسؤال ببرند. طی ماه گذشته موزه پرادو 
اسپانیا نتایج بررسی های انجام شده را در وب سایت خود منتشر کرد که 
طبق آن، حذف تابلوی غول از آثار گویا و جای گرفتن آن در آثار ژولیا 

اثبات شده است. 

در این گزارش تالش شده که هیچ نکته مبهمی باقی نماند و تمامی اطالعات 
از تحلیل های آزمایشگاهی گرفته تا بررسی سبکی اثر، گنجانده شود. با این 

حال برخی کارشناسان نظرات دیگری دارند. 
تعدادی از صاحب نظران معتقدند حتی اگر شرح واقعیت های داده شده در 
این گزارش درست باشد باز برخی نتیجه گیری ها جسورانه به نظر می رسد. 
به گفته این کارشناسان برای مثال گفته شده که در تابلوی غول به لحاظ 
بعد نمایی اشتباهاتی وجود دارد که با آثار گویا صدق نمی کند. اما اوال که 
هم درست  اگر  از طرفی  باشد.  نمی تواند صحیح  این شکل  به  این مسئله 
باشد اصال دلیل محکمه پسندی نیست چون یک ویولن نواز خوب می تواند 
خوبی  به  نمی تواند  هرگز  بد  نواز  ویولن  یک  اما  بزند  ویولن  هم  بدی  به 
ویولن بزند. همچنان که پیدا شدن امضای A.J نیز تنها یک دلیل گیج کننده 
باشد که ژولیا، دستیار  این  به نظر می رسد و چه بسا که می تواند نشانه 
حروف  این  چرا  که  است  این  کنونی  پرسش  اما  است.  بوده  گویا  هنری 
و  نشده  توجه  حروف  این  به  کنون  تا  چرا  یا  و  نشده  شناخته  کنون  تا 
اینقدر سرسری  چرا مورخان موزه با اموری که به آنها واگذار می شود 
برخورد می کنند؟ ضمن آنکه حتی این احتمال وجود دارد که گویا تابلوی 
غول را شروع به کشیدن کرده و سپس آن را به شاگردش سپرده باشد و 
او هم تابلو را به پایان برده و با حروف A.J امضا کرده است. کارشناسان 
معتقدند آنچه برای ما روشن است اینکه، استادان کوچک هم می توانند آثار 
هنری بزرگی خلق کنند. تابلوی غول یک شاهکار بی نظیر است و فرقی هم 

نمی کند که چه کسی آن را کشیده باشد. 
تابلوی مشهور غول بین سال های 18۰8 تا 1812 کشیده شده است. 

این تابلو یک غول را با مشت های بلند کرده نشان می دهد که در یک منطقه 
کوهستانی ظاهر شده است. این تابلو در حقیقت نماد ترس از جنگ است. 
انسان ها و حیوانات در حالی که دچار هراسی وحشت زا شده اند به این سو 
و آن سو می گریزند. این اثر بی نظیر از سال 1931 جزء دارایی های موزه 

پرادوی اسپانیا است. 
روی تابلو کوچکی که کنار نقاشی غول در این موزه قرار دارد هنوز نام 
فرانسیسکو گویا به چشم می خورد البته مسئوالن موزه به زودی این تابلو 
را برداشته و تابلوی جدیدی را در کنار این نقاشی نصب و احتماال روی 
آن خواهند نوشت » این نقاشی توسط یکی از دوستان گویا کشیده شده 
است«. به این ترتیب موزه پرادو یکی از مهم ترین تابلوهای گویا را از دست 
فرانسیسکو  نیروی خالقیت  مظهر  قرن  نیم  از  بیش  که  تابلو  این  می دهد. 
از  به شمار می رفت یکی  اسپانیایی )1828-1746(  نقاش سرشناس  گویا 
بزرگترین دیدنی های موزه پرادو بود که همواره مورد شگفتی دوستداران 
هنر در سراسر جهان قرار می گرفت و در منابع تخصصی هنر از این تابلو 

بیش از دیگر آثار گویا یاد می شد.
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مصاحبه اختصاصی هفته نامه پرشین  با خانم روحی شاهین در ارتباط با امور پناهندگان و مهاجرین

طالق در کمین مهاجرین
مصاحبه : احسان صادقیان

مهاجرت پدیده ای معمول در دنیای امروز است و بسیاری از کشورهای جهان امروزه در تالشند 
خود را از جنبه های مثبت آن بهرمند سازند. در این بین 
روانی  سالمت  بر  مخربش  ابعاد  دلیل  به  پناهندگی، 
که  است  مهاجرت  از  دردناکی  شکل  افراد،  اجتماعی  و 
متأسفانه در سی سال اخیر بیش از %95 آمار مهاجرت 
خصوص  این  در  دارد.  اختصاص  خود  به  را  ایران  از 
فارغ  شاهین  روحی  دکتر  خانم  با  داریم  ای  مصاحبه 
به  الزم  لندن.  دانشگاه  از  روانکاوی  رشته  التحصیل 
توضیح است که خوانندگان گرامی می توانند با تماس 
تلفی یا ایمیل به دفتر نشریه، مشکالت خود با ایشان در 

این ستون در میان بگذارند.

بسیاری از مهاجرین از محیطی که در آن هستند  	•
نمی  بوجود  آنها  برای  مشکلی  این  آیند،  نمی  بیرون 
آورد؟ محیط کمی انسان را عقب می اندازد. مثاًل انگلستان 
مدارس دولتی و ملی دارد که مدارس دولتی آن از مدارس 

دولتی ایران پایین تر است. تمام وزیر و وکیلها از مدارس ملی هستند. محیط مدارس ملی کاماًل متفاوت 
است. به دانش آموزان القا می کنند که شما دکتر مهندسان و وزیر و وکیلهای آینده هستید. این القا بسیار 
مهم است. محیط به فرد می گوید تو کی هستی. ایرانیها باید بسیار مواظب باشند. ایرانی ها برای بچه 
هایشان غرور دارند ولی انگلیسیها اینطور نیستند. باید خودشان و بچه هایشان در محیطی قرار بگیرند 
که زمینه رشدشان را فراهم کند. شما نمی دانید ایرانیها چقدر زحمت می کشند و افتخار آمیز هم است؛ 
البته تا زمانی که بچه ها را مریض نکنند. تصمیم گیریهای زیادی برای بچه ها انجام میدهند که این هم 
اشتباه ایرانیها هست. سکویی روی بچه ها می گذارند و خود روی آن می نشینند. پدر و مادر زیاد خود 
را دوست دارند. خیلی به بچه می گویند این کار را بکن باعث سربلندی من بشوی یا این کار را نکن 

آبروی من می رود.

حاال که بحث به خانواده کشیده شد ممکن است کمی از آسیب شناسی طالق برایمان بگویید،  	•
چرا اینقدر طالق بین ایرانیها رایج است؟ اتفاقًا من می خواهم اینجا سنت شکنی کنم و از فواید طالق 

برای شما بگویم. 

فواید طالق؟! بله طالق فوایدی هم دارد. در قدیم مرد، مرد بود و زن هم زن. اما سیر تکامل  	•
اجتماعی باعث شد که مردها و زنها گاهی نقشهای یکدیگر را بگیرند که موجب تکامل شخصیت آنها 
می شود اما چون تعادل ساختار سنتی را برهم می زند، طالق بوجود می آید. این طالقها نشانه تکامل 
است که بعد از این مرحله دوباره شاهد ازدواجهای بدون طالق خواهیم بود. یعنی یک پدر مجرد ناگزیر 
است برای فرزندش نقش مادری هم ایفا کند یا یک مادر مجرد نقش پدری؛ این مسئله به درک و شناخت 

متقابلشان کمک می کند.

باید  کرد؟  جلوگیری  طالق  بروز  از  و  بخشید  سرعت  را  تکامل  سیر  این  شود  می  چطور  	•
آموزش را از سنین کم شروع کرد؛ آشنایی با جنس مخالف باید از همان سنی که تمایل به آن شکل می 
گیرد تمرین شود، اگر نشود بعداً مشکل بوجود می آورد؛ باید نقش پذیری را به آنها آموزش بدهیم. 
در اروپا خوشبختانه بچه ها را خیلی مستقل بار می آورند. به بچه ها یاد می دهند چطور در کارهای 
خانه شرکت کنند و لذت ببرند. یعنی هم پدری زندگی کنند هم مادری ولی وقتی فاصله زیاد می شود 
اختالفات هم ایجاد می شود؛ یکی مرد می شود و یکی زن. یک نکته مهم هم هست که مردان هورمونهای 
مردی شان کمتر شده چون کارهایی انجام می دهند که مردیشان را از آنها می گیرد. مردها حتمًا باید 
فعالیتهای گروهی داشته باشند و خانمها باید مردهایشان را تشویق کنند که با دوستانشان رفت و آمد 

داشته باشند.

در مورد ضعف و قوت مردانگی و زنانگی ممکن است بیشتر توضیح بدهید؟ کارهای مردانه  	•
هورمونهای مردانه را تقویت می کند و کارهای زنانه هورمونهای زنانه را. مرد اگر زندگی مردانه اش 
را نداشته باشد حتی تعداد اسپرمهایش کم می شود. زنان هم اگر زندگی زنانه شان را نداشته باشند 
یائسگی زودرسی خواهند داشت. زن نباید زیاد تمرکز کند و فکر کند؛ جدی بودن تأثیر هورمون مردی 
فیلمهای رمانتیک ببینند، شعر بخوانند، زمانی را با دوستانشان بگذرانند، گاهی  است. زنان باید تعمداً 
لباس سکسی بپوشند. اینها کارهایی است که هورمون زنانه را تقویت می کند و برای زنان و دختران ما 
واجب و ضروری است هرچند متأسفانه زنان ما به خاطر تمرین زنانگی شان تقبیح و متهم به هرزگی 

می شوند. این اشتباه است، تمایل دختران به آرایش و جلب توجه کردن طبیعت آنهاست.

موج جدیدی از طالق را هم بین قشر میانسال به باال شاهد هستیم، دلیل آن چه می تواند  	•
باشد؟ این مشکل را در سالمنداد زیاد می بینیم که خانمها سابقه شوهرانشان را بیرون می آورند و از 
مرد انتقام جویی می کنند. مثاًل قبل از عقد یک زنی مادر و خواهر داماد خواسته بودند اندام او را در 
حمام ببینند؛ این مسئله خاطره بدی در ذهن او گذاشته بود و بعد سی سال زندگی شوهرش را بخاطر آن 
رفتار خانواده اش مالمت می کرد. این واکنشها به دلیل نداشتن مشغولیات است. ذهن فرد باید مشغول 
باشد. سالخورده ها را هم باید مثل بچه ها سرگرم نگهداشت تا بقچه هایی را باز نکنند که پر از مار و 
عقرب است. مغز هم غذا می خواهد؛ فکر کردن مغز را جوان نگه می دارد. البته خود مغز سن ندارد، هر 
طور با آن رفتار شود واکنش نشان می دهد. آدمهای باهوش وقتی از مغزشان استفاده نکنند فراموشی 
می گیرند. چقدر خوب است که افراد مسن مثاًل رقص یاد بگیرند یا آواز خواندن؛ این فعالیتها خیلی مفید 

است.

ادامه دارد
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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

شیوه جدید براي درمان میگرن  
  

پروفسور »بهمن گویورون« رئیس انجمن جراحي پالستیک امریکا 
و پروفسور دانشگاه بیمارستان مرکز پزشکي کلیولند در اهایو 
که پیش از این یک روش درماني جدید را براي درمان میگرن با 
استفاده از جراحي جوان سازي پوست صورت )لیفتینگ( ارائه 
کرده بود، اکنون در تازه ترین تحقیقات خود تایید کرد جراحي 
بهترین گزینه در درمان سردردهاي شدید  نقاط محرک میگرن 
اکتبر   24 را  هاي خود  بررسي  نتایج  ایراني  دانشمند  این  است. 
)دوم آبان ماه( در اجالس ساالنه انجمن جراحي پالستیک امریکا 
در سیتال ارائه کرد. در حال حاضر بیش از 3۰ میلیون امریکایي 
براي  ایراني  دانشمند  این  برند.  رنج مي  میگرني  از سردردهاي 
دستیابي به این نتایج 79 بیمار مبتال به میگرن را در پنج سال 
داده  قرار  سردردها  این  محرک  نقاط  جراحي  عمل  تحت  اخیر 
است. از این 79 بیمار، 1۰ بیمار پس از انجام عمل جراحي اول 
به یک جراحي دوم نیز نیاز پیدا کردند و از 69 بیمار باقیمانده 
61 بیمار )88 درصد( پاسخ هاي اولیه مثبت به جراحي را حفظ 
کردند. همچنین در 2۰ بیمار )29 درصد( به طور کامل بیماري 
از بین رفت و در 41 بیمار )۵9 درصد( بیماري تا حد چشمگیري 
کاهش یافت و تنها در هشت بیمار )11 درصد( بهبود کمتر از ۵۰ 
درصد یا بدون تغییر حاصل شد. این اطالعات جدید نشان مي 
از طریق جراحي  میگرن  نقطه محرک  دو  یا  یک  دهد دستکاري 
مي تواند به طور موفقیت آمیزي بیماري را حذف کند )درمان( 
یا بسامد، دوره یا شدت سردردهاي میگرني را به شدت کاهش 
خصوص  این  در  »گویورون«  پروفسور  مهر  گزارش  به  دهد. 
ناتوان مي  بیمار را  توضیح داد؛ »سردردهاي میگرني به شدت 
کنند و این گزینه جراحي مي تواند امیدي براي بیماراني باشد که 
از این مشکل رنج مي برند. اطالعات پنج سال اخیر و ترکیب آنها 
با مطالعات پیشین مي تواند یک سند قوي را ارائه کند که به کمک 
آنها مي توان سردردهاي میگرني شدید و دردهاي ناشي از آن 
را با موفقیت درمان کرد.« پروفسور»بهمن گویورون« تا مارس 
2۰1۰ رئیس دوره یي انجمن جراحي پالستیک امریکا خواهد بود. 
وي در سال 1971 از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و درحال 
به  امریکا  اولین رئیس خارجي یک مرکز پزشکي معتبر  حاضر 

شمار مي رود.  

محققان انگلیسي و ایتالیایي:

چشمانتان را در 
دندانپزشکی نبندید

گروهی از محققان انگلیسی و ایتالیایی دریافتند که باز نگه داشتن 
است  دندان  درمان  مشغول  دندانپزشک  که  هنگامی  در  چشمها 

موجب می شود که بیمار کمتر رنج ببرد.
و  لندن  کالج  دانشگاه  دانشمندان  کرد  اعالم  آنالین  جم  جام 
دانشگاه ساپینزای رم در این تحقیقات نشان دادند که نگاه کردن 
به بخشی از بدن که زیر یک تحریک درد قرار دارد موجب کاهش 
رنج بیمار می شود بنابراین زمانی که بیمار به سرنگ و یا مته 
ای که دندانپزشک به طرف دهان وی نزدیک می کند نگاه کند درد 

کمتری می کشد.
در این خصوص این محققان اظهار داشتند:»اولین خط دفاعی بدن 
در مقابل تحریکات خارجی دردناک را فعالیت گروهی از گیرنده 
های مناسبی می سازند که گیرنده های درد نام دارند. از طریق 
تحریکات  بررسی  بر روی  مطالعه  امکان  ها  گیرنده  این  فعالیت 

درد امکانپذیر می شود«.
در این تحقیق برای گروهی از داوطلبان تکنیک »نوروفیزیولوژیک 
به  ترتیب  این  به  و  داده شده« تجویز  انتقال  لیزر  پتانسیل های 
آنها یک سری از تحریکات درد القا شد. این داوطلبان از طریق 
دیدند درحالی که دست راست  را می  آینه دست چپ خود  یک 
این »بازی وهم جعبه  لیزری قرار داشت.  آنها زیر تحریک درد 
به دست راست  آنها فکر کنند که مستقیما  آینه« موجب شد که 

خود نگاه می کنند.
از  داوطلبان  این  در  درد  کاهش  شد  مشاهده  آزمایش  این  در 

زمانی آغاز شد که محل درد را روی بدن خود مشاهده کردند.
براساس گزارش ژورنال نوروساینس ، نکته جالب توجه در این 
تحقیق این بود که سطح تحریک دردی که برای داوطلبان تجویز 
دلیل  به  تنها  نیافته بود و احساس کاهش درد  شده بود کاهش 

نگاه کردن محل درد از سوی خود داوطلب بود.

با جاي زخم بخیه روي پوست چه باید کرد؟

اهل بخیه 
بخوانند

دکتر شکیال نیکنام

صورت تان  روي  بخیه  جاي  از  و  کرده اید  جراحي  را  بیني تان 
چسب هایي  دانشمندان  که  بدانید  نیست  بد  هستید؟  شاکي 
ساخته اند که با آن اصال نیازي به بخیه پس از جراحي پالستیک 
نیست. محققان ژاپني موفق به ساخت نانوماده  زیست  سازگاري 
شده اند که بدون نیاز به بخیه به ترمیم محل برش عمل جراحي 
کمک مي کند. بر اساس اظهارات آنها استفاده از نانوپوشش  هاي 
مبتني بر پلي  استري که روي بخیه  هاي محل جراحي استفاده شده  
آثار بخیه روي پوست  از  اثري  تا  است، در موش ها سبب شده 

آنها باقي نماند...
دا  واسي  دانشگاه  از  شین جي تاکي کا  ژاپني،  پروژه  این  مدیر 
این  از  استفاده  با  آینده  در  است  »ممکن  مي  گوید:  توکیو،  در 
نوارچسب  هاي نانویي دیگر به بخیه زدن ناحیه  برش شده نیازي 
نباشد. با استفاده از این روش، عمل جراحي ساده  تر و در زمان 
کوتاه  تري انجام خواهد شد و بعد از عمل جراحي، اسکار )جاي 
جراحي  هاي  در  به  ویژه  روش  این  از  نمي  شود.  ایجاد  زخم( 
پالستیک و مواردي استفاده مي شود که بیماران نگران باقي ماندن 
آثار جراحي روي پوست هستند.اسکارها )جاي زخم( ممکن است 
و  داخلي  به   صورت  یا  و  باشند  نازیبا  و  رویت  قابل  و  خارجي 
همراه با درد و چسبندگي باشند، از این رو استفاده از این نوع 
آزمایش هاي  در  شود.  فوق  موارد  ایجاد  از  مانع  مي  تواند  مواد 
انجام  شده روي شکم موش  هایي که به روش سنتي بخیه زده شده 
بودند، بعد از یک هفته عالیم چسبندگي دیده شد، در حالي که با 
استفاده از روش جدید، نه تنها چسبندگي ایجاد نشد بلکه ایجاد 

اسکار به حداقل رسید.

فرآیند ساخت ورقه نانویي

ویلیام چن، مهندس زیست   پزشکي و داروساز در دانشگاه استوني 
با  پلي ال اسید الستیک«  فیلم »غشاء  نیویورک، مي  گوید:  بروک در 
این روش کاماًل االستیک، سازگار و داراي خصوصیت چسبندگي 
)دسته  هاي  عمقي  کالژن  آنالیز  در  که  مي کند  اشاره  او  است.« 
کیفیت  تا  است  مي  دهند( الزم  تشکیل  را  اسکار  بافت  که  کالژني 
سه  حداقل  تاکي کا،  اظهارات  اساس  بر  شود.  تایید  زخم  درمان 
سال طول مي  کشد تا پروژه وارد مرحله ي آزمایش هاي کلینیکي 
ترمیم  مانند  وسیعي  کاربردهاي  که  مي  کند  گمان  او  اما  شود 

بافتي، بي  حرکتي داروها و آزادسازي مواد براي مراقبت  هاي پس 
از انجام عمل جراحي براي این ماده وجود دارد. او مي  گوید: »اگر 
این ماده سوال کنید، هر یک  از 1۰۰ دکتر در مورد کاربردهاي 
ایده  هاي منحصربه  فردي را پیشنهاد خواهند کرد.« چن نگران این 
نتایج آزمایش  با  نتایج آزمایش روي موش  ها  موضوع است که 
روي انسان یکسان نباشد. در مدل موش، میزان کشش بافت در 
هنگام کنار هم نگه داشتن لبه  هاي بریدگي کم است و ممکن است 
میزان کشش بافتي بیشتر در حیوانات بزرگ تر، مشکالتي را به 

همراه داشته باشد.

ترمیم جاي زخم

وقتي  پوست  شما صدمه  مي بیند، چه  به  صورت  تصادفي  و چه  
به  صورت  برنامه ریزي  شده  )براي مثال،  طي  یک  عمل  جراحي( 
روي  پوست  شما طي  مراحل  درمان  جاي  زخم  ایجاد مي شود که  
ممکن  است  براي  مدت ها روي  پوست  باقي  بماند. خیلي  از مردم  
معتقدند که  استفاده  از کرم هاي  محتوي  ویتامین  E و یا مصرف  
خوراکي  از ویتامین  Eبه  بهبود زخم سرعت  مي بخشد و آثار زخم  
را روي  پوست  شما کمتر مي کند. مواد غذایي  که  حاوي  مقدار قابل  
از: گندم، تنقالت  )به  خصوص   Eهستند عبارتند  توجهي  ویتامین  
بادام  زمیني(، روغن سبزي ها، تخم مرغ، سبزي ها یي که  برگ  تیره  
دارند مانند اسفناج... بعضي  از سیاهپوستان  نیز به  دلیل  جلوگیري  
استفاده   نارگیل   روغن   از  زخم   برآمده  شدن   و  از ضخیم  شدن  
مي کنند. زخم هایي  که  از آنها مراقبت هاي  الزم  صورت  گرفته  باشد 

به  تدریج  وضوح  خود را از دست  مي دهند.

اگر زخم  شما بعد از مدت  طوالني  هنوز مشخص  و واضح است، 
در  که   آرایشي   لوازم   از  بعضي   وسیله   به   سادگي   به   مي توانید 
از  معموالً   پزشکان   کنید.  پنهان   را  آن   است   موجود  داروخانه ها 
سال   چند   براي   ژل ها  این   که   مي کنند  استفاده   سیلیکان   ژل هاي  
باعث  فشردگي، نرم  شدن  و تا حد امکان  محو شدن  جاي  زخم  شما 
امروزه  در داروخانه ها در دسترس  هستند.  این  ژل ها  مي شوند. 
اثرات  زخم  وجود دارد که   نیز براي  محو کردن   راه هاي  دیگري  

براي  استفاده  از آنها بهتر است  به  پزشک  مراجعه  نمایید.

با جاي زخم بخیه چه کار کنیم؟

پوست، عضو زنده بدن است که داراي چند الیه است. باالترین 
الیه پوست اپیدرم است که از سلول هاي مرده پوست تشکیل شده 
حدود  دقیقه  هر  در  سالم  فرد  هر  مي سازد.  را  پوست  سطح  و 
این حال سلول هاي  با  3۰ هزار سلول پوست مرده اش مي ریزد. 
پوست زنده به طور مداوم در قسمت زیرین اپیدرم تولید شده و 
جاي سلول هاي مرده را مي گیرند. منظور از الیه زیر اپیدرم، درم 
است که حاوي عروق خوني، اعصاب و الیه چربي است. به دلیل 
این پویایي هرگاه زخمي روي پوست ایجاد شود، ترمیم مي شود 
نظر جراحان  به  اما بسته  بین مي رود  از  اسکار  یا  و جاي زخم 
اقدامات  شامل  و  دارد  وسیعي  طیف  اسکار  درمان  پالستیک، 
بهبود  اقدامات در جهت  این  غیرجراحي و جراحي است که همه 
ظاهر اسکار انجام مي شود. بعضي بیماران به عمل هاي جراحي 
صورت  وقتي  اقدامات  این  معمول  به طور  که  دارند  نیاز  متعدد 
مي گیرد که درمان دارویي یا موارد غیرجراحي پاسخگو نباشد. 
در این موارد جراح به وسیله یک عمل جراحي زخم یا اسکار را 
بر مي دارد و در واقع با برداشتن آن بافت، اندازه اسکار کوچک تر 
مي شود و گاهي اوقات اسکارهاي بزرگي را که ناشي از تصادفات 
یا سوختگي هستند و بسیار بدشکل شده اند، با استفاده از پیوند 
از  استفاده  یا پوست مصنوعي درمان مي کند.  یا گرافت پوستي 
پوست مصنوعي که با تایید وزارت غذا و داروي آمریکا از آوریل 
از  ناشي  بدشکل  اسکارهاي  براي  شده اند،  گرفته  کار  به   2۰۰2
سوختگي کاربرد دارد. این پوست مصنوعي شامل دو الیه است 
از  رویي  الیه  و  گاوي  کالژن  از  زیرین  الیه  معمول  به طور  که 
جنس سیلیکون است. براي استفاده از آن باید ابتدا بافت اسکار را 

برداشت و پوست مصنوعي را جایگزین کرد.
معمول  به طور  که  است  ابریژن  درم  و  لیزر  کاربرد  دیگر  روش 
براي اسکارهاي کوچک مانند اسکار ناشي از آکنه و یا اسکارهاي 
برآمده یا فرورفته کاربرد دارد. با این روش، الیه باالیي پوست 
یا اپیدرم برداشته مي شود. لیزرهایي که به طور معمول براي رفع 
اسکار استفاده مي شود، اغلب لیزرهاي دي اکسید کربن و اربیوم 
یاک است که اپیدرم را بر مي دارد و الیه هاي زیرین را محکم تر 
مي کند. برخي از اسکارها به حالت برآمده هستند که آنها را کلویید 
لیزر  درمان مي شوند.   PDL لیزر  نوعي  با  هم  آنها  که  مي نامیم 
اغلب موجب تورم یا قرمزي موقت پوست مي شود و در 33 تا 8۵ 
درصد موارد مي تواند تغییر رنگ در پوست ایجاد کند که البته این 

خطر در افراد با پوست تیره بیشتر است.
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سالمت

کامپیوتر

طراحی 

سیستم عامل اندروید همچنان محبوب  
  

کارشناسان بر اساس بررسي جدید خود در بازار جهاني تلفن همراه به این نتیجه 
رسیده اند که در حال حاضر تولیدکنندگان تلفن همراه به صورت گسترده تر سراغ 
سیستم عامل متن باز اندروید گوگل رفته اند و از آن در نسل جدید گوشي هاي 
هوشمند خود استفاده مي کنند. شرکت مایکروسافت در سال 1996 نخستین بار 
نسخه ویژه یي از سیستم عامل ویندوز را براي گوشي هاي هوشمند و دستگاه 
هاي دیجیتالي همراه عرضه کرد و از آن زمان به موفقیت هاي فراواني در این 
با عرضه گوشي آیفون و سیستم  اپل  از گذشت مدتي شرکت  بازار رسید. پس 
عامل اختصاصي آن، عرصه را بر مایکروسافت تنگ کرد و هم اکنون کارشناسان 
افزایش  باعث  اندروید  باز  متن  عامل  ورود سیستم  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به 
است.  تلفن همراه شده  بازار جهاني  در  براي حضور  مایکروسافت  نگراني هاي 
شرکت هایي که هم اکنون از سیستم عامل ویندوز موبایل در نسل جدید گوشي 
هاي هوشمند خود استفاده مي کنند، شامل سامسونگ، ال جي، اچ تي سي، کیوسرا 
و سوني اریکسون مي شوند و تمامي این مراکز شرکت هایي هستند که به صورت 
همزمان، مشغول تولید گوشي هوشمند بر پایه سیستم عامل اندروید نیز هستند. 
از ابتداي سال جاري تاکنون 12 گوشي هوشمند جدید مبتني بر اندروید عرضه 
شده است و کارشناسان پیش بیني مي کنند طي سال آتي بر مجموع آنها افزوده 
عامل  سیستم  از  استفاده  رسمًا  کرد  اعالم  پیش  چندي  موتوروال  شرکت  شود. 
به  کنار گذاشته و  را  ویندوزموبایل روي نسل جدید گوشي هاي هوشمند خود 

جاي آن از سیستم عامل اندروید گوگل استفاده مي کند.  
  

مایکروسافت نگران از فروش نوت بوک ها  
  

کارشناسان پیش بیني کردند جریان افزایش فروش جهاني نوت بوک ها در 
 Office فصل نخست سال 2۰1۰ میالدي با کاهش فروش مجموعه نرم افزاري
همراه خواهد بود و باعث بروز مشکالتي براي شرکت مایکروسافت خواهد 
فروش  اند  کرده  بیني  پیش  خود  بررسي  آخرین  پایه  بر  کارشناسان  شد. 
جهاني نوت بوک ها همزمان با ورود سیستم عامل جدید ویندوز 7 و نسخه 
رایگان اینترنتي مجموعه نرم افزاري Office، همچنان سیر صعودي خود را 
با  مایکروسافت  روابط خارجي  مرکز  مدیر  کوفود«  »بیل  کرد.  دنبال خواهد 
سرمایه گذاران در جریان اعالم نتایج مالي این شرکت اعالم کرد در نخستین 
فصل از سال مالي 2۰1۰ مایکروسافت که در پایان سپتامبر به اتمام رسید، 
نوت بوک ها عامل 12 درصد از کل فروش سیستم عامل ویندوز بودند. در 
این میان، »کریس لیدل« مدیر مرکز مالي مایکروسافت پیش بیني کرده است 
فروش جهاني نوت بوک ها نسبت به دیگر بخش هاي این بازار در جهان رشد 

سریع تري داشته باشد.  
 

تغییر در سرویس نقشه گوگل  
 

گوگل بي سر و صدا در حال تغییر امکانات رابط کاربري سرویس نقشه خود 
موسوم به Google Map است. سرویس نقشه گوگل که حدود چهار سال 
قبل به طور عمومي عرضه شد تا به حال تغییرات عمده یي نداشته و گوگل 
پس از یک مدت طوالني به فکر افتاده تا این خدمات را به روز کند. تغییرات در 
نحوه نمایش اسامي خیابان ها و جاده ها و ترسیم آنها براي تسهیل مشاهده 
اطالعات از جمله مهم ترین تغییراتي است که در سرویس نقشه گوگل رخ داده 
است. همچنین گوگل تغییرات گرافیکي را در نحوه نمایش خیابان ها به وجود 
آورده تا کاربر راحت تر بتواند خیابان هاي اصلي و فرعي را از هم تشخیص 
دهد. تفکیک مناسب تر الیه هاي مختلف اطالعات از جمله دیگر تحوالت این 

سرویس است.  

لینوکس خوشحال از عرضه ویندوز 7  
 
 

نشان  آن  در  که  اند  کرده  منتشر  را  تصویري  اینترنتي  خبري  هاي  پایگاه 
لینوکس در  باز  پدر سیستم عامل متن  »لینوس توروالدس«  داده شده است 
فروشگاه عرضه کننده سیستم عامل ویندوز 7 مایکروسافت در ژاپن حضور 
دارد و از عرضه این سیستم عامل و قابلیت هاي آن ابراز خرسندي و رضایت 
مي کند. این تصویر نخستین بار در سایت اینترنتي Picasa منتشر شد و در 
سمپوزیوم  با  مقابله  افزایش  براي  »مایکروسافت  شد؛  اعالم  آن  توضیحات 
روانه  را   7 ویندوز  عامل  سیستم  خود،  حضور  تقویت  و  ژاپن  در  لینوکس 
همزمان  لینوکس،  با  خود  بیشتر  رقابت  براي  این شرکت  است.  کرده  بازار 
با برگزاري سمپوزیوم لینوکس در ژاپن، ویندوز 7 را وارد این کشور کرد. 
توروالدس«  »لینوس  توجه  عدم  کارشناسان  همه  که  در حالي  میان،  این  در 
فروشگاه  از  یکي  در  با خرسندي  او  کردند،  مي  بیني  پیش  را   7 ویندوز  به 
کرد  اعتراف  و  یافت  مایکروسافت حضور  عامل  کننده سیستم  عرضه  هاي 
این سیستم عامل واقعًا به صورت کامل و بي نقص طراحي شده است.« در 
این  فروشندگان  از  »یکي  است؛  آمده  عکس  این  به  مربوط  توضیحات  ادامه 
براي  را   7 ویندوز  از  نسخه  یک  توروالدس«  »لینوس  کرد  اظهار  فروشگاه 
خود خریداري کرده است که در جریان همین خرید کوتاه این عکس گرفته 
شده است.« برخالف پیش بیني کارشناسان، توروالدس از عرضه ویندوز 7 
خوشحال است و احتمال مي رود این جریان را عاملي براي موفقیت هاي آتي 

سیستم عامل متن باز خود بداند.  

برگ برنده 
مایکروسافت

جدیدترین نسخه سیستم عامل مایکروسافت با نام ویندوز7 
با  است  امیدوار  نرم افزار  دنیای  غول  شد.  عرضه  بازار  به 
عرضه ویندوز7، خاطره تلخ محصول نه چندان موفق ویندوز 

ویستا را به فراموشی بسپارد

بازار  به   7 ویندوز  رسمی  ورود  جشن  گذشته،  پنج شنبه   
آمریکا و چند  کشور اروپایی با حضور مدیران و کارکنان 
نهایی  نسخه  سه سال،  از  پس  تا  شد  برگزار  مایکروسافت 
و  مایکروسافت  برای  ویستا  عامل  سیستم  کابوس  به  آن 
شروع  که  ویستا  ویندوز  خالف  بر  دهد.  پایان  کاربرانش 
برای  هم  مایکروسافت  شرکت  تالش های  و  نداشت  خوبی 
بهبود این سیستم عامل و تغییر نظر کاربران نسبت به آن 
روبرو  فراوانی  اقبال  با  ابتدا  از   7 ویندوز  نرسید،  به جایی 
 8 حدود  توسط  آن  آزمایشی  نسخه  آخرین  تنها  نه  شد. 
میلیون نفر در سراسر جهان دانلود شد و مورد استفاده قرار 
گرفت، بلکه در حال حاضر بنا به اعالم سایت آمازون، شمار 
نسخه های پیش فروش شده این سیتم عامل تنها طی 8 ساعت 
اول عرضه آن، از کل حجم تقاضا برای پیش فروش ویندوز 

ویستا بیشتر بوده است.
البته احتماال قسمت عمده ای از این استقبال از عدم رضایت 
و  عملکرد  نظر  از  ویستا  ناشی می شود.  ویستا  از  کاربران 
سازگاری با بسیاری از ابزارها با مشکالت فراوانی روبرو 
بسیار دست  هم  امنیتی  لحاظ  از  آن  زیاد  حساسیت  و  بود 
کاربران  اعتماد  نتوانست  دلیل  همین  به  بود،  شده  پاگیر  و 
را جلب کند، هنوز هم حداقل دو سوم کامپیوترهای موجود 
آن  به جای  ایکس پی  ویندوز  قدیمی  نسخه  از  در شرکت ها 
به  تمایلی  چندان  هم  خانگی   کاربران  و  می کنند  استفاده 

ارتقای سیستم شان نشان نداده اند.
از آنها  این حال ویستا مزیت هایی دارد که مایکروسافت  با 
برای ساخت ویندوز 7 چشم پوشی نکرده است، همان امنیت، 
سیستم  در  می توان  را  بصری  زیبای  جلوه های  و  مقاومت 
عاملی  سیستم  حال  عین  در  و  کرد  جستجو  جدید  عامل 

سریع تر، با عملکردی بهتر و سازگارتر در اختیار داشت.

 تازه های ویندوز 7
با ویندوز  به هر شکل ممکن کار  مایکروسافت تالش کرده 
7 را برای کاربران ساده کند. برای خرید، امکان انتخاب پنج 
بسته متفاوت نرم افزاری از مبتدی گرفته تا حرفه ای و خانگی 
تا شرکتی و نهایی، از 12۰ دالر/ 119هزار تومان تا 32۰ دالر/ 
318 هزار تومان پیش بینی شده و عالوه بر این امکان تهیه 
بسته فروش فوق العاده نیز در هفت روز اول فروش وجود 
دارد. برای نصب سیستم عامل همان سخت افزار قدیمی که 
برای نصب ویندوز ویستا استفاده شده کافی است )حداقل 

یک گیگابایت حافظه و استفاده از پردازنده ای با سرعت یک 
گیگاهرتز(، این سیستم عامل به سادگی روی ویندوز ویستا 
نصب خواهد شد، اما اگر کاربر ایکس پی هستید، به یک خانه 
امکان  مایکروسافت  البته  داشت.  خواهید  نیاز  کامل  تکانی 
خرید کامپیوترهای خانگی جدید را هم با سیستم عامل پیش 

فرض 7 فراهم کرده است.  
بعد از نصب ویندوز 7 با اتفاق عجیبی روبرو خواهید شد. 
چند  نرم افزارهای  از  نیست،  برنامه ها خبری  از  بسیاری  از 
رسانه ای و مدیریت عکس ها گرفته تا ابزارهای تقویم، گفتگوی 
آنالین و حتی چیزی برای نوشتن نامه های الکترونیکی، اگر 
یاد  باز هم نرم افزارهای  ارتقا داده باشید،  سیستم عامل را 
شده از روی ویستا حذف شده اند، البته ویندوز 7 اطالعات 
سابق شما را نگهداشته است. با این حال سیستم عاملی که 
امکان نوشتن یک نامه الکترونیکی را به شما نمی دهد، کمی 

عجیب نیست؟
این امکان وجود دارد که این نرم افزارها را به صورت رایگان 
از وب سایت مایکروسافت دانلود کنید، بعضی شرکت ها هم 
به  را  نیاز  مورد  نرم افزارهای  گرفته اند  تصمیم  دل  مانند 
کنند.  نصب  جدید  کامپیوترهای  روی  پیش فرض  صورت 
در مقابل سیستم عامل تازه ای در اختیار خواهید داشت که 
محتوای  ماوس،  یک حرکت  با  تنها  آن،  به وسیله  می توانید 
همه پنجره های کوچک باز را تماشا کنید و با یک کلیک همه 

آنها را به صورت کامل باز کنید.
حداکثر  دسته بندی  برای  هم  مجازی  قفسه هایی  یا  کتابخانه  
سادگی  به  کتابخانه  این  با  است.  شده  پیش بینی  پوشه   ۵۰
نگهداری  کنار هم  را در  پروژه  اطالعات یک  تمام  می توانید 
به  را  آنها  یا  بگیرید  پشتیبان  نیاز  آنها در صورت  از  کنید، 

اشتراک بگذارید.
در منوی کار یا taskbar عالوه بر این که آیکون برنامه های 
درحال کار وجود دارد، آیکون هایی هم برای دسترسی سریع 

کاربر پیش بینی شده است.
قسمتی   Snipping Tool ابزار  از  استفاده  با  می توانید 
برای  و  کرده  جدا  را  وب  صفحات  مانند  باز،  صفحات  از 

دوستانتان ارسال کنید.
به  و  شده  پیش بینی  هم  لمسی  صفحات  از  استفاده  امکان 
دو  لمس  با  آی فون،  دستگاه های  مانند  می توانید  سادگی 
نقطه از یک صفحه آن را بچرخانید، یا صفحه را بزرگ کنید. 
با نرم افزارها دارد،  نیاز به سازگاری  امکان هنوز  این  البته 
عمل  خوبی  به  مایکروسافت  عکس  گالری  مانند  بعضی  در 
می کند، اما در پیکاسا که متعلق به گوگل است، فقط می توانید 
با گوگل زمین هم  هنوز  و  کنید  استفاده  آن  قابلیت زوم  از 

هم خوان نشده است.

ویندوز 7 برای شبکه کردن ابزارها در خانه یا محیط کار هم 
گزینه خوبی است. شما کافی است تنها یک بار و فقط یک کلمه 
به  امکان  تا  کنید  استفاده  کامپیوترها  همگی  برای  را  عبور 
اشتراک گذاری فایل های مورد نظرتان فراهم شود، به عنوان 
مثال تماشای عکس ها در همه کامپیوترها یا شنیدن فایل های 

صوتی ای که توسط شما شبکه شده اند.
از  هم  دستگاه ها  و  ابزارها  سایر  با   7 ویندوز  سازگاری 
دوربین ها گرفته تا تلفن های همراه، آی پادها، انواع پرینتر و 
اسکنر بی نظیر است. تنها ممکن است چندتایی برنامه قدیمی 
داشته باشید که هم خوانی چندانی با این سیستم عامل نداشته 

باشند.
رسانه ای(  چند  پخش  )نرم افزار  پلیر  مدیا  هست.  هم  باز 
جدید این سیستم که به زودی عرضه خواهد شد، می تواند 
فایل های موسیقی را به انواع ابزارها مانند ایکس باکس، قاب 
عکس های دیجیتال و سایر دستگاه هایی که با آنها شبکه شده 

است، ارسال کند.
این سیستم عامل می تواند با اتصال هر بخش سخت افزاری به 
آن، اطالعات دقیقی در مورد مدل ابزار و ویژگی های دستگاه 
سخت افزارهای  تعداد  اگر  البته  دهد.  قرار  شما  اختیار  در 
متصل زیاد باشد، به نمایش آیکون هر یک اکتفا خواهد کرد.

حق  و  باال  قیمتی  است.  ویندوز   ،7 عامل  سیستم  هم  هنوز 
به  باید  آن  از  محافظت  برای  هم  هنوز  و  دارد  کپی رایت 
سراغ یک آنتی ویروس خوب و امکانات دیگر بروید. اما باید 
از  دنیایی  با  است،  ویندوز خوب  یک   7 عامل  گفت سیستم 
قابلیت های تازه و سازگاری قابل قبول. می تواند شما را از 
سیستم عامل ویستا نجات دهد و یا این که تجربه تازه ای در 

اختیارتان بگذارد.
کارکنان  برای  فوق العاده  فرصت  یک  کنار،  به  اینها  تمام 
نگاه های  نباشند،  ناچار  دیگر  تا  کرده  فراهم  مایکروسافت 

شماتت بار خریداران را تحمل کنند. 



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

www.iranianstudy.com
خانه و خانواده

 عشق؛
 چتري براي دو نفر

سارا جمال آبادي 

مي خواهید رضایت را در روابط عاطفي تان تجربه کنید؟ چقدر این تجربه 
برایتان اهمیت دارد؟ اگر فکر مي کنید این تجربه در زندگي شما تاثیر 
چنداني ندارد، سخت در اشتباهید. داشتن رضایت و احساس خوشحالي از 
حضور افراد در زندگي  ما مي تواند انرژي مان را براي انجام کارهاي دیگر 
مضاعف کند و موفقیت هاي شغلي، تحصیلي و حتي اقتصادي را براي مان 
در پي داشته باشد...

اگر فکر مي کنید به دست آوردن این نوع موفقیت فرمول و دستور العمل و 
راه ندارد و کامال شانسي و تصادفي است، باز هم در اشتباه هستید چرا 
که به دست آوردن موفقیت عاطفي دور از دسترس نیست و برخالف بقیه 
موفقیت ها همه افراد با هر موقعیت اجتماعي و شغلي و اقتصادي مي توانند 
آن را به دست بیاورند. البته اگر بعضي توانایي ها را داشته باشند. در ادامه 
شرایط یک فرد موفق در روابط عاطفي و بعد راهکارهایي براي ایجاد زمینه 

موفقیت را با هم دوره مي کنیم که مي خوانید:

خودتان را دوست داشته باشید
کار  به  اما  شنیده اید  بارها  و  بارها  قبال  را  جمله  این  که  هستم  مطمئن  من 
باید  همه  از  اول  هستید،  عاطفي  موفقیت  دنبال  اگر  که  حالي  در  نبسته اید، 
از عشق به خودتان شروع کنید. شما قبل از اینکه بهترین آدم زندگي فرد 
دیگري باشید، باید مهم ترین، به فکرترین و بهترین آدم براي خودتان باشید. 
بهترین  در  بکنید.  خودتان  از  را  مراقبت ها  بیشترین  فیزیکي  لحاظ  از  باید 
وضعیت جسمي قرار بگیرید. اگر کمبود وزن یا افزایش وزن دارید، راه چاره 
را پیدا کنید. به دنبال هدف هاي واقعي زندگي خودتان بگردید و  آن هدف را 
با جدیت دنبال کنید. خود را بیچاره و محتاج به دیگران نشان ندهید. اعتماد 
به نفس داشته باشید و بدانید این نوع شخصیت است که براي دیگران جذاب 
و دوست داشتني است نه کسي که براي رفع نیازهایش به دنبال دیگران است، 

سر و شکل مناسبي ندارد و زندگي بي هدفي را سپري مي کند.

به طرف مقابل اهمیت بدهید
این نکته خیلي مهم است که شما به نیازهاي معقول اطرافیان تان دقت داشته 
همدیگر  با  ما  آشنایي  اول  روزهاي  تنها شامل حال  این موضوع  و  باشید 
شما  خانه  هم  عشق  خورشید  طلوع  با  روز  هر  مي خواهید  اگر  نمي شود. 
دارید  که دوستش  آن  نیازهاي  به  توجه  با  را  تازگي عشق  کند،  را روشن 
حفظ کنید. با چشم هاي باز و گوش هاي شنوا کنار هم زندگي کنید تا ببینید 
که طرف مقابل تان هر روز شادتر مي شود یا غمگین تر! بشنوید که از چه 
این  نارضایتي.  و  ناخوشنودي  احساسي  چه  از  و  دارد  احساسي رضایت 
در چشم طرف  دارند همیشه  آرزو  آدم ها  همه  که  نکنید  فراموش  را  اصل 
مقابل مهم و ارزشمند باشند و هیچ چیزي این نیاز ما را برطرف نمي کند جز 

چشمي که ما را مي بیند و گوشي که ما را مي شنود!

توقع  تان را مشخص کنید

البته شما نمي خواهید و نمي توانید تنها نگه دارنده و محافظ روابط تان باشید 
و به قول روان شناس ها تنها »دهنده« باشید؛ بلکه همه ما همان طور که احتیاج 
به عشق ورزیدن داریم احتیاج به مورد عشق قرار گرفتن هم داریم، همان طور 
که براي طرف مقابل ارزش قایل مي شویم و وقت مي گذاریم، احتیاج داریم 
او هم براي ما وقت بگذارد، پس در قدم بعدي خواسته هایتان را با هم در 
هر رابطه عاطفي از زن  میان بگذارید و مطمئن باشید اگر در یک رابطه – 
و شوهري گرفته تا مادر و دختر و پسر و پدر- اگر هر دو طرف براي هم 
داشته  میان شان وجود  در  دوستي  و  بخواهند عشق  و  باشند  قایل  ارزش 
آگاهي  رعایت،  این  پیش شرط  و  مي کنند  را  هم  خواست هاي  رعایت  باشد، 

داشتن از نیازهاي همدیگر است.
چگونه انتظار دارید وقتي طرف مقابل تان نمي داند که تا چه اندازه از سرگرم 
بودن او با روزنامه در تمام طول روز عصباني هستید، تغییر رفتار بدهد؟ یا 
وقتي که از طرز لباس پوشیدن او احساس ناراحتي مي کنید و به جاي اینکه 
صداقت  این  باشد  یادتان  مي کنید.  بهانه جویي  بزنید،  حرف  او  با  صادقانه 

است که در روابط شادي مي آورد.

عشق را به زبان بیاورید
هرچند این ضرب المثل حقیقت دارد که »دوصد گفته چون نیم کردار نیست« 
قابل درک تر  نیز مي توانند ضمیر شما را روشن تر، صریح تر و  اما کلمه ها 
بازگو کنند. یک جمله ساده مثل من تو را دوست دارم یا تو معناي دنیا براي 
من هستي مي تواند راه طوالني را با کمترین انرژي براي شما طي کند، بدون 
آنکه سندي را به نام طرف مقابل بزنید، هدیه اي بزرگ براي او بخرید در عین 

حال احساس خود را به او نشان مي دهید.

قدرداني تان را نشان بدهید
اجازه بدهید اطرافیان تان بدانند شما از چه چیزي ناراحت مي شوید، از چه 
چیزي خوشحال مي شوید، چه چیزي را دوست دارید و چه را نمي پسندید 
و این دو حس را هم زمان با هم نشان بدهید. آن هم با ابراز احساسات، با 
و  دهد  انجام  براي شما  را  کاري  وقتي  مقابل  از طرف  قدرداني  و  تحسین 
اگر نگاهي به گذشته و روزهاي اول آشنایي تان داشته باشید، مي بینید این 
از  »کلمات«  با  بیشتر  انجام مي دادید، شما آن روزها  که  بوده  همان کاري 
همدیگر قدرداني مي کردید. کمک کنید طرف مقابل تان ظرفیت هاي مثبت خود 
را بشناسد، از سلیقه اش تعریف کنید. وقتي خسته از سر کار برمي گردد، به 

او خسته نباشید بگویید و ...

داشته هایتان را به مشارکت بگذارید
هدف ها،  رویاها،  مي کنند،  منزجر  را  شما  که  چیزهایي  داشتني ها،  دوست 
موفقیت ها، اشتباه ها یا هر چیز دیگري را که درون تان وجود دارد با طرف 
و  را شریک خواسته ها  او  اگر مي خواهید  البته  بگذارید،  میان  در  مقابل تان 
که  کنید  با خود شریک  در چیزهایي  را  او  آن  از  مهم تر  بکنید.  آینده خود 
دیگران را راهي به آ نها نیست. این شراکت به شرط دو طرفه بودن، احساس 

نزدیکي را بین شما بیشتر مي کند.

همراهي اش کنید
خیلي روشن است که در زمان هاي سخت مثل وقتي که کارمان را از دست 
بیشتري  اطرافیان حمایت  از  مي میرد،  داریم  که دوستش  یا کسي  مي دهیم 
باشید،  داشته  موفق تري  عاطفي   روابط  مي خواهید  شما  اگر  اما  مي بینیم 
باید این همراهي را زماني که زندگي  طرف مقابل تان با تغییرات کوچک هم 
با کسي بحث کرده،  او سر کار  روبه رو مي شود، حفظ کنید مثل وقتي که 
یک درگیري لفظي، پاس نشدن چک و... منتظر یک بیماري سخت یا ناراحتي 

بزرگ نباشید. گوش هایتان را براي شنیدن غصه ها و غم هایش باز کنید.

زنگ تفریح خصوصي
که  است  این  بي پول هستید؛ مهم  یا  است  نیست چه قدر سرتان شلوغ  مهم 
خودتان را متقاعد کنید حتما در هفته یا ماه زماني را به کسي که دوستش 
و خانواده،  گروه دوستانه  یک  قالب  در  نه  هم  آن  بدهید؛  اختصاص  دارید 
بلکه در قالبي که او حس کند صرفا وقت تان را به او اختصاص داده اید. این 
فضا براي شما امکان شناخت بیشتر از همدیگر را فراهم مي  کند. مي توانید 
تجربیات و قصدهاي تازه اي که از سر گذرانده اید را با هم در میان بگذارید 

و از با هم بودن لذت ببرید. 

MSN  , Reader's Digest :منابع

رزا منتظمی دیگر 
نمی تواند آشپزی کند

جنگ  خالل  در  منتظمی  رزا  آشپزی  کتاب 
کمبود  دوران  و  عراق  و  ایران  ساله  هشت 
برای  کشور،  در  چاپ  مشکالت  و  کاغذ 
جلوگیری از فروش با قیمت باالتر با "دفترچه 

بسیج اقتصادی" فروخته می شد.
منتظمی"  "رزا  به  مشهور  بحرینی،  فاطمه 
ایرانی  آشپزی  معلمان  آورترین  نام  از  یکی 
و نویسنده کتاب پرفروش "هنر آشپزی" در 

سن 87 سالگی در تهران درگذشت.
بی بی سی در گزارشی نوشت:

خانم منتظمی کتاب "هنر آشپزی" را نخستین 
غذایی  دستور   6۰۰ با   1343 سال  در  بار 
خانم  گفته  به  کتاب  این  نوشتن  کرد.  منتشر 
در  او  کشید.  طول  سال   2 از  بیش  منتظمی 
در   1337 سال  از  که  بود  کرده  نقل  جایی 
داشته   شیرینی پزی  و  آشپزی  کالس  تهران 
او شرکت  در کالس های  نفر  و صدها  است 

داشته اند.
جلد  دو  در  آشپزی"  "هنر  اخیر  های  چاپ 
منتشر شده و بیش از 17۰۰ غذای ایرانی و 

فرنگی را شامل می شود.

گفته می شود "هنر آشپزی" یکی از پرفروش 
ترین کتاب های ایران بوده است که تاکنون 
بیش از یک میلیون نسخه از آن در مواردی 
و  منتشر  آن  نویسنده  اطالع  بدون  حتی 
فروخته شده است. این کتاب تاکنون بیش از 
شده  چاپ  تجدید  رسمی  طور  به  بار  پنجاه 

است.

انتشار و فروش این کتاب منبع اصلی درآمد 
خانم منتظمی طی ۵۰ سال اخیر بوده است. 
بخش  به  منتظمی  خانم  نوه  وفاداری،  آرش 
های  کالس  که  گفت  سی  بی  بی  فارسی 
آشپزی او تا پیش از انقالب اسالمی برگزار 
می شد اما پس از آن خانم منتظمی فقط از راه 
فروش کتاب و راهنمایی عالقمندان آشپزی، 

به آموزش می پرداخت.

قبل  سال   ۵ که  گویی  و  گفت  جریان  در 
خانم  از  ایران  فرهنگی  میراث  خبرگزاری 
وزارت  از  او  بود،  کرده  منتشر  منتظمی 
فرهنگ و ارشاد اسالمی به دلیل ندادن کاغذ 

برای انتشار این کتاب انتقاد کرده بود.

هزار   2۰ ساله  هر  بود  گفته  منتظمی  خانم 
نسخه از این کتاب چاپ می کرده اما از آن 
سال به دلیل قطع حمایت وزارت ارشاد فقط 

۵ هزار نسخه از آن را توانسته منتشر کند.

های  کتاب  ایران  در  اخیر  های  سال  در 
متنوعی درباره هنر آشپزی و شیرینی پزی 
منتشر شده است اما به گفته دست اندر کاران 
صنعت نشر هیچک همچون "هنر آشپزی" با 
استقبال طبقات مختلف مردم رو به رو نشد.

کتاب خانم منتظمی در چند دهه اخیر در منزل 
اکثر ایرانی ها به چشم می خورد و به زوج 

های جوان هم هدیه داده می شود.
این کتاب در خالل جنگ هشت ساله ایران و 
عراق و دوران کمبود کاغذ و مشکالت چاپ 
با  فروش  از  جلوگیری  برای  این کشور،  در 
اقتصادی"  بسیج  "دفترچه  با  باالتر  قیمت 

فروخته می شد.

خریداران هنگام دریافت این کتاب "دفتر بسیج 
اقالم  دریافت  مخصوص  که  را  اقتصادی" 
ضروری زندگی در دوران جنگ بود ارائه می 
کردند و این دفترچه ممهور به مهری می شد 
"هنر  کتاب  آن،  که نشان می داد صاحب 
است.خانم  کرده  خریداری  را  آشپزی" 
"هنر آشپزی"  ناشر کتاب  منتظمی خود 
بود و در دوره ای طوالنی این کتاب را 

در منزلش به فروش می رساند.
هموطن گرامی: به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید.
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8 نکته درباره دکوراسیون هاي الغرکننده
خانه آرایي - ترجمه: ندا احمدلو 

اکثر افرادي که قصد کم کردن وزن و متناسب و خوش اندام بودن را دارند، دست به رژیم هاي 
گوناگون الغري مي زنند یا انواع و اقسام کالس هاي ورزشي را تجربه مي کنند. اما شاید جالب 
باشد که بدانید شما تنها با تغییر دکوراسیون آشپزخانه تان مي توانید وزنتان را کاهش دهید! 

...

باور نمي کنید؟ پس این 8 نکته را بخوانید:

1 براي ظروف، دیوار و وسایل تزییني آشپزخانه خود رنگ هاي آبي، نیلي یا بنفش انتخاب 
کنید. محققان مي گویند سردي و مالیمت این رنگ ها سبب متعادل شدن اشتها و جلوگیري 
از پرخوري مي شود. بنابراین با رنگ آمیزي دیوارها و کابینت هاي آشپزخانه به رنگ آبي و 

انتخاب ظروف بنفش رنگ براي غذا خوردن، یک گام به الغر شدن نزدیک مي شوید.

2 از گنجاندن رنگ هاي زرد، قرمز یا نارنجي در دکوراسیون آشپزخانه تان خودداري کنید. 
این رنگ هاي گرم که رنگ بیشتر خوراکي هاي خوش مزه طبیعي هم هستند، سبب افزایش بیش 
از حد اشتها مي شوند و به همین دلیل است که اکثر رستوران هاي فست فود، رنگ هاي قرمز و 

نارنجي را براي دکوراسیون داخلي و ظروف شان انتخاب مي کنند.

3 بد نیست که تعدادي از ظروف غذاخوري یا پخت وپزتان هم سبزرنگ باشند. سبز، رنگ 
خوردن  به  میل  و  آرامش  سبب  آشپزخانه  در  بودنش  و  است  و سالمتي  آرامش  طبیعت، 

خوراکي هاي سالم و تازه مي شود.

در  خوردن  غذا  رواني،  نظر  از  کنید.  روشن  را  آشپزخانه  چراغ هاي  غذا،  صرف  هنگام   4
محیطي روشن باعث آگاهي در مورد کیفیت غذایي مي شود که مي خوریم و این آگاهي در 

جلوگیري از پرخوري به شما کمک مي کند.

باعث روشن تر شدن  تنها  نه  کار  این  با  کنید.  آشپزخانه تان نصب  دیوار  آینه روي  ۵ چند 
محیط مي شوید بلکه با دیدن مکرر خود در آینه ها به طور مداوم به یاد هدف کم کردن وزنتان 

مي افتید.

6 تمام کابینت ها و قفسه ها را از هله و هوله بي خاصیت و پرکالري مثل چیپس و پفک خالي 
کنید و به جاي آن صبح به صبح ظرفي پر از میوه روي میز آشپزخانه تان قرار دهید.

و  او  به  نگاهتان  که  بار  تا هر  یخچالتان بچسبانید  را روي در  دنیا  فرد  7 عکس چاق ترین 
هیکلش مي افتد، فکر پرخوري از سرتان خارج شود.

8 هنگام صرف غذا از گوش دادن به یک موسیقي مالیم هم لذت ببرید. قرار دادن یک دستگاه 
پخش موسیقي در آشپزخانه و گوش دادن به موسیقي هاي مالیم هنگام خوردن غذا باعث 

مي شود که شما آهسته تر غذا بخورید و در نتیجه زودتر سیر شوید.
ehow :منبع

با  گفتگو  در  غیرهمسن  ازدواج هاي  نقد   - تارمیغ  فاطمه 
جامعه شناسان

متناسب تر 
ازدواج کنید

مرد فروشنده، جعبه هاي رنگارنگ کوچک و بزرگي را که 
تا  به کارگرش مي دهد  حاوي خریدهاي زن و مرد بود، 
مدل شان  آخرین  و  شیک  خودروي  در  دقت  به  را  آنها 
جا بدهد و بعدش با چرب زباني خاص خودش رو به زن 
مي گوید: »مبارک باشد؛ یک میلیون و سیصد هزار تومان، 
 البته اصال قابل تان را ندارد!« زن در حالي که چک پول هاي 
که رو  را مي شنود  فروشنده  را مي شمارد، صداي  خود 
به مرد جوان مي گوید: »واقعا مادر دست ودل بازي دارید؛ 
قدرشان را بدانید !« مرد جوان که دیگر مدت هاست دیدن 
عادي  برایش  درگوشي  پچ پچ هاي  و  متعجب  نگاه هاي 
سکوت  و  نیاورد  خودش  روي  به  مي دهد  ترجیح  شده، 
کند اما باز هم این زن است که بالفاصله با گفتن این که: 
»ایشان همسرم هستند، نه پسرم«؛ فروشنده را از اشتباه 
درمي آورد. براي لحظاتي سکوت بر فضا حاکم مي شود. 

فروشنده در حالي که به سختي تعجب خود را پشت لبخند 
باید سر و ته  تصنعي اش مخفي کرده و نمي داند چطور 
قضیه را هم بیاورد، مي گوید: »حاال چه فرقي مي کند؟ مهم 
بیاورد.« زن و مرد  ازدواج شانس  آدم در  که  این است 
مغازه را ترک مي کنند. فروشنده همچنان با نگاهي متعجب 
بدرقه شان مي کند و آنها در حالي دور مي شوند که ذهن 
هر کدام شان پر از هزاران اما و اگر ریز و درشت است 
که همگي در نهایت به این پرسش مي رسد: »آیا ما واقعا 

خوشبختیم؟« ...
جوانان،  ازدواج  و  همسریابي  روند  اخیر،  سال  چند  در 
سن  بودن  باالتر  که  است  داشته  توجهي  قابل  تغییرات 
زوجه نسبت به زوج در ازدواج یکي از این موارد است؛ 
طوري که در حال حاضر تعداد ازدواج هایي که سن زوجه، 
1۰تا 2۰سال بیشتر از زوج است، در 3ماهه اول سال 86 
، 1۰۵9 مورد بوده که این رقم در مدت مشابه سال 87 
به 1۰49 مورد رسیده است. آخرین آمار رسمي سازمان 
ثبت احوال از افزایش ازدواج دختران با پسراني که چند 
سال از آنها کوچک ترند، حکایت مي کند. در ۰8/2 درصد 
ازدواج هاي ثبت شده در 3ماهه اول سال 86، سن زوجه 2 
سال بیشتر از زوج بوده که این رقم در 3 ماهه اول سال 
این در حالي است  به 17/2 درصد رسیده است.  جاري 
که درصد طالق همین گروه سني در 3 ماهه اول امسال 

نسبت به سال گذشته 17/۰ درصد افزایش داشته است.

عروس هایي که از دامادها بزرگ ترند

شرایط  و  امروزي  و  دیروزي  زندگي هاي  تفاوت هاي 
این  در  که  مردمي  رواني  و  روحي  و  اجتماعي  مادي، 
دوره ها زندگي مي کنند، سنت هاي حاکم بر مقوله ازدواج 
که  مي دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  دوره ها  این  از  هریک  در 
از خودشان  و سال تر  کم سن  پسران  با  دختران  ازدواج 

بزرگ تر  دختراني  با  پسران  ازدواج  دیگر،  عبارت  به  یا 
جامعه  در  نوظهور  پدیده هاي  این  جمله  از  خودشان  از 
آمارهاي  اما  نکرده؛  پیدا  عمومیت  هنوز  اگرچه  که  است 
ثبت  سازمان  همچون  قانوني  مراجع  از  آمده  دست  به 
اخیر  سال هاي  طي  که  است  واقعیت  این  گویاي  احوال، 
روند  از  اما  آرام؛  حرکتي  با  هرچند  ازدواج هایي  چنین 
امروزه  است.  بوده  برخوردار  جامعه  در  رشدي  روبه 
به دانشگاه  کم نیستند دختراني که در جواني، تب رفتن 
مي کردند  احساس  و  بوده  داغ  آنها  در  شدن  مستقل  و 
ازدواج، مانعي بر سر راه پیشرفت شان است و در نتیجه 
پیشنهادهاي ازدواج را رد کرده یا جواب منفي مي دادند؛ 
اما اکنون به سني رسیده اند که تنهایي آزارشان مي دهد 
و مردان کمتري خواهان ازدواج با آنها هستند، درنتیجه 
از  شدن  خالص  براي  حاضرند  دختران  این  از  برخي 
پسراني  با  جامعه،  نگاه  و  اطرافیان  حدیث هاي  و  حرف 

کوچک تر از خودشان ازدواج کنند.

وقتي پول حرف اول را مي زند

یکدیگر  با  این شیوه  به  که  از زوج هایي  برخي  با  گفتگو 
ازدواج کرده اند، گویاي این است که شرایط مناسب مالي 
و برخورداري از رفاه اقتصادي دختران یا زنان مطلقه، 
یکي از مهم ترین دالیلي است که پسران را به ازدواج با 
چنین دختراني ترغیب مي کند و در واقع موجب مي شود 
را  امکان  این  مرداني،  که شرایط سني چنین  با وجودي 
به آنها مي دهد تا با دختراني به مراتب کم سن و سال تر 
از  برخورداري  عدم  اما  کنند؛  ازدواج  نیز  خودشان  از 
شرایط مالي و شغلي مناسب در پسران موجب مي شود 
که به رغم تمام مشکالت و نگرش منفي خانواده و جامعه 
به چنین ازدواج هایي تن دهند، اگرچه نمي توان با قاطعیت 
جایگاهي  ازدواج هایي  چنین  در  عالقه  و  عشق  که  گفت 
ندارد یا هیچ گاه عشق و عالقه نمي تواند دلیل اصلي چنین 
پیوندهایي باشد؛ اما نباید تاثیر برخورداري از شرایط و 
با  پسران  ازدواج  در  اقتصادي  و  مالي  مناسب  امکانات 

دختراني بزرگ تر از خودشان را نادیده گرفت.
زناني که با مردان کوچک تر از خود ازدواج مي کنند، در 
براي  را  مادر  یک  نقش  بلکه  همسر  نقش  نه تنها  حقیقت 
ایفا مي کنند و شوهران خود را مانند  همسر جوان خود 
یک فرزند حمایت و تر  و  خشک مي کنند؛ تنها به این قیمت 
که در مقابل از حمایت روحي و رواني این مردان به عنوان 
یک همسر برخوردار شوند؛ این در حالي است که به دلیل 
نوع  این  مورد  در  سنتي  کلیشه هاي  و  فرهنگي  سابقه 
ازدواج ها، گاهي زنان مجبور به تحمل فشارها، مشکالت 
کنایه هاي  و  گوشه  و  حدیث ها  و  حرف  درشت،  و  ریز 
اطرافیان و دوستان شده و به دلیل نوع ازدواجشان مورد 

اتهام و حتي تمسخر قرار مي گیرند.
این  از  ویژه  به  ازدواج  در  سني  عرف شکني هاي  این که 
مي تواند  آیا  باشند،  کوچک تر  زنان  از  مردان  که  منظر 
به یک بحران نگران کننده تبدیل شود و این که آیا چنین 
پسران  و  دختران  راه  بر سر  ازدواج  موانع  ازدواج هایي 
مجرد را برطرف مي کند؟ آیا افزایش تمایل پسران مجرد 
باال،  سن  مطلقه  یا  مجرد  زنان  یا  دختران  با  ازدواج  به 
از دختران در آستانه  ازدواج را براي دسته دیگري  راه 
مناسبي  دنبال همسر  به  در گروه سني خود  که  ازدواج 
اگر  و  اما  هزاران  و  پرسش ها  این  مي بندد؟  مي گردند، 
و  کارشناسان  نگاه  از  هنوز  که  است  احتمال هایي  دیگر 
قطعي  اثبات  مرحله  به  فرضیه  یک  حد  از  صاحب نظران 
نرسیده؛ اما واقعیت این است که نمي توان و نباید از بحث 
در  اصلي  فاکتورهاي  از  یکي  عنوان  به  که  سني  تفاوت 
و  کارشناسان  سوي  از  همواره  ناهمسان  ازدواج هاي 
مشاوران خانواده روي آن تاکید شده و مي تواند زمینه 
فروپاشي  و  نهایت طالق  در  و  خانوادگي  اختالف  بروز 

زندگي هاي مشترک را فراهم کند، غافل شد.

نه؛ آن قدرها هم بد نیست!

و  اجتماعي  مسایل  پژوهشگر  معتمدي،  سیدهادي  دکتر 
پسران  با  دختران  ازدواج  پدیده  شیوع  دانشگاه،  مدرس 
کوچک تر از خود را به حدي نمي داند که موجب نگراني 
این  در  خطر  احساس  ایجاد  و  ازدواج  بحث  متولیان 
و  زنده  موجودي  همانند  را  جامعه  که  چرا  زمینه شود؛ 
موجود  درک صحیح خألهاي  قابلیت  با  که  مي داند  پویا 
چه بسا  و  دهد  تطبیق  با شرایط خاص  را  خود  مي تواند 
در شرایط امروز که برخي دختران به هر دلیل امکان پیدا 
کردن زوج مناسب خود را نداشته اند، پذیرش این امر از 
سوي جامعه مردان که با دختراني بزرگ تر از خودشان 
افزایش آمار دختران  از  ازدواج مي کنند، براي جلوگیري 
مجرد در سنین باال بد نیست؛ اما به شرطي که به درستي 

مدیریت شود.
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بندر فوتبالی در جزیره
لیورپول فوتبال دوست هستند. همچنین به شعر و شاعری و  مردم 
ادبیات اهمیت زیادی می دهند و اکثرشان اشعار زیادی را از شعرای 

بزرگ انگلیس حفظ هستند.

بندری  بگویم  بهتر  البته  که  است،  انگلیس  غرب  در  لیورپول شهری 
انگلیس  از سه شهر مهم  این کشور می باشد.این شهر یکی  در غرب 
به  لیورپول  دارد.ساکنان  نفر جمعیت  میلیون  نیم  به  نزدیک  است که 
»لیورپولی ها« شهرت دارند. این شهر دارای قدمت تاریخی است و در 
سال 2۰۰7 جشن هشتصدمین سال قدمت خود را برپا کرد.هم اکنون 
انتخاب   2۰۰8 سال  در  اروپا  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  شهر  این 
شده است البته برای به دست آوردن این عنوان میلیونها پوند خرج 
اصالحات و نوسازی شده است. مقامات مسئول در لیورپول حدود 
3۵۰ برنامه را تدارک دیده اند تا سبب جذب گردشگران زیادی شوند. 
به این ترتیب اقتصاد لیورپول 1۰۰ میلیون پوند افزایش درآمد خواهد 
داشت.نوسازی لیورپول برای به دست آوردن عنوان پایتخت اروپا، 
شامل احداث یک سالن 1۰ هزار نفری با هزینه ای 1۵۰ میلیون پوندی 
است به همین خاطر این شهر برای به دست آوردن این عنوان متحمل 
هزینه های  زیادی شده است. از سوی دیگر بر فراز این شهر روزانه 
صدها کبوتر پرواز می کنند. این کبوتران که پس مانده ها فست فودها را 
می خورند و با مدفوعشان شهر را کثیف می کنند، مایه خجالت مردمان 
این شهر فرهنگی اروپا شده اند، لذا شهردار شهر لیورپول برای خالص 
شدن از مشکالت جمعیت روزافزون کبوتران این شهر دست به دامان 
بر  را  روباتیک  شاهین های  رو  این  از  است،  شده  روباتیک  فناوری 
دادن کبوتران  فراری  تا سبب ترس و  پرواز درآورده  به  فراز شهر 
جیغ  و  می زنند  هم  به  را  بالهایشان  مکانیکی  شاهین های  این  شوند، 
می کشند و کبوتران را می ترسانند این طرح هم 2۰ هزار پوند هزینه 

دربرداشته است. 
 مردمان شهر لیورپول 

لیورپول فوتبال دوست هستند. همچنین به شعر و شاعری و  مردم 
ادبیات اهمیت زیادی می دهند و اکثرشان اشعار زیادی را از شعرای 
بزرگ انگلیس حفظ هستند. در مراکز تئاتر شهر، هر هفته تئاتری از 
نمایشنامه های شکسپیر برگزار می شود ساختمان »یونیتی تئاتر« این 
شهر قدمتی 3۰۰ ساله دارد که همیشه مملو از تماشاچیان عالقمند به 

تئاتر است. 
مردم لیورپول به دلیل عالقه و اهمیت زیادی که به فوتبال می دهند در 
جهان شهرت یافته اند. باشگاه لیورپول در آنفیلد و اورتون در گودیسون 
پارک جزو مشهورترین باشگاههای دنیا می باشد که فوتبالیست های 
مشهوری در 1۰۰ سال اخیر در این دو باشگاه قرمزپوش و آبی پوش 
توپ زده اند.گفتنی است، مردم لیورپول برای ورزش، ارزش خاصی 
قائل هستند. آنان در بسکتبال، کریکت و اسبدوانی و موتورسواری 
مردم  عالقه  مورد  چیزهای  از  دیگر  یکی  دارند...  زیادی  مهارت  نیز 
آتش بازی  مناسبتی،  مراسم  تمامی  در  که  است  این  لیورپول  شهر 
به  لیگ جزیزه  در  لیورپول  اگر  اینکه  به خصوص  می اندازند  راه  به 

پیروزی برسد، مردم آتش بازی به راه می اندازند. 
 مکانهای دیدنی 

لیورپول بیش از 2۵۰۰ بنا و ساختمان قدیمی با معماری باستانی دارد 
یونسکو  باستانی  مکان های  لیست  در  که  نمای شهر  آب  مثال  برای 
قرار گرفته است، موزه داک مملو از اشیای باستانی می باشد، همچنین 
گوستاو  کلیسای  و  ارتدکسها  برای  نیکالس  سنت  قدیمی  کلیسای 
دارد که  نیز  این شهر یک مسجد  کاتولیک ها... همچنین  برای  آدولف 
برای مسلمانان این شهر به خاطر برگزاری مراسم آیینی مسلمانان از 
جمله نماز جمعه ساخته شده است، اکثر جمعیت مسلمان، پاکستانی و 
عرب هستند حتی در این شهر معابدی برای هندوها نیز وجود دارد که 

دارای قدمتی 2۰۰ ساله است. 
 دانشگاهها 

و سنت  لیورپول،  دانشگاه  جان مورز،  جمله  از  معتبری  دانشگاه های 
انگلیسی و  ادوارد و لیورپول هوپ در این شهر پذیرای دانشجویان 

مهاجران زیادی از دیگر کشورها می باشد. 
 حمل و نقل 

شهر  این  مهم  نقلیه  وسایل  جزو  کشتی  و  اتوبوس  قطار،  هواپیما، 
می باشند.برای مثال از لندن تا لیورپول می توان با هواپیما یا قطار یا 
اتوبوس سفر کرد. اما قیمت ها بسیار متفاوت هستند. ارزانترین وسیله 
لیورپول  فرودگاه  از  که  افرادی  می باشد.  اتوبوس  لیورپول  به  سفر 
و  ارزان قیمت  اتوبوسهای  با  می توانند  شوند  شهر  وارد  می خواهند 
بزرگ که جا برای چمدان های بزرگ هم دارد، نقل مکان کنند.قطارهای 

برقی نیز یکی دیگر از وسایل نقلیه مهم در این شهر می باشد. 
 رسانه ها 

مهم ترین  از  پیکچر  الیم  و   4 کانال  و   BBC و   ITV گرانادا  کانال 
 This مجله  است.همچنین  لیورپول  شهر  تلویزیونی  شبکه های 
این شهر می باشد.  morning جزو معروفترین مجله های هفتگی در 
در کشور انگلیس شهرهای معروفی وجود دارد که می توان از لندن، 
بیرمنگام و ناتینگام هم یاد کرد، اما بندر لیورپول بدون اغراق به خاطر 

فوتبال، نه تنها در انگلیس بلکه در جهان شهرت دارد.

پرتعطیلی ترین 
کشورهای جهان 

کدامند؟
تعطیالت معموال، تغییری خوشایند و دلپذیر در زندگی روزمره، 
اکثر آدمها است. روزهایی که درآن استرس و فشار رفتن به سر 

کار و مشغله های کاری روزانه وجود ندارد.

در این میان، برخی کشورها به لطف تعطیلی های زیاد خود این 
کشورها،  برخی  گذارند.در  می  اختیار شهروندان  در  را  فرصت 
سالهای  در  ها،  هفته  آخر  از  جدا  تعطیالتی  یا  عمومی  تعطیالت 
با وضعیت  رابطه مستقیمی  تغییرات  این  کنند،  تغیر می  متفاوت 

آب و هوایی و حتی اقتصادی نیز دارند.

آنچه در ادامه می آید فهرستی از نام کشورهایی است که بیشترین 
تعطیالت سالیانه سال 2۰۰8 را به خود اختصاص داده اند.

چین، هنگ کنگ: برای کارگران چینی، عالوه بر تعطیالت آخر هفته، 
در طول سال روزهای دیگر همچون روز سال نو، جشنواره بهار، 
روز کارگر و روز ملی نیز به عنوان روزهای تعطیل محاسبه می 
شود. در بین کارگران آنهایی که در شرکتهای چند ملیتی مشغول 
به کار هستند عالوه بر روزهای گفته شده از تعطیالت کریسمس 
نیز بهره می برند. تعطیالت سالیانه نیز که بین یک تا دو هفته است 
معموال به صورت توافقی میان کارگران و کارفرمایان تعیین می 
شود. اینگونه تعطیالت که جمعا 16 روز هستند چین را به عنوان 

یکی از اولین کشورها با تعطیلی زیاد معرفی می کنند.

مصر: 21 روز تعطیلی برای شغلهای رسمی، 16 روز تعطیالت 
مجموع  هفته،  آخر  تعطیالت  روز  دو  و  سال  طول  در  عمومی 
تعطیالت ثابت و متغیر را در مصر تشکیل می دهند. در صورت 
این روزها در  با تعطیالت آخر هفته،  همزمانی تعطیالت عمومی 
هفته آتی کارمندان دولتی محاسبه می شود. شرکتهای خصوصی 
تعطیل عمومی خود  نیز جز روزهای  را  تعطیالت آخر هفته  نیز 
در نظر می گیرند. از اینرو این روزها در زمره تعطیالت سالیانه 

کارمندان قرار گرفته و باعث کاهش آن می شوند.

کارمندان  برای  میانگین  صورت  به  سالیانه  تعطیالت  هند: 
تا 2۰ روز است. در سال 2۰۰7  شرکت های خصوصی بین 1۵ 
تعطیالت عمومی هند 17 روز بود در حالی که یک سال بعد، دو 
روز از آن کاسته شد. این امر، برای هندی هایی که به مرخصی 
گرفتن های روزهای بین التعطیل برای طوالنی کردن تعطیالت خود 

عادت دارند، تا حدودی خوشایند به نظر نرسید.

تعطیالت  هندی  شهروندان  برای  مسافرت  فصل  شلوغ ترین 
از  بسیاری  آن  در  که  است  ژوئن  ماه  در  مدارس  تابستانی 

خانواده ها به سفرها و تفریح های متعدد می پردازند.

اندونزی: جشن عید فطر در آخرین روز ماه مبارک رمضان یکی 
از برجسته ترین اعیاد و تعطیالت اندونزی محسوب می شود. در 
می شود،  نامیده   )Lebaran( لباران  محلی  زبان  در  که  روز  این 
به زادگاه های  به ویژه مسلمانان  از کالن شهر نشینان  بسیاری 

خود که اغلب مناطق روستایی هستند باز می گردند.
برای  را  روزه(  )پنج  هفته ای  یک  تعطیالتی  معموال  نیز  دولت 

بهره گیری کامل شهروندان از عید در نظر می گیرد.
تا   2۰۰۵ و   2۰۰2 سال های  تروریستی  حوادث  دلیل  به  چه  اگر 
طوالنی  مسافرت های  و  مدت  بلند  تعطیالت  میزان  از  حدودی 
تورهای  مسافرتی  برنامه های  از  بسیاری  و  کاسته  شهروندان 
متعادل  با  است  امیدوار  اندونزی  دولت  اما  لغو شد،  گردشگری 
شدن اوضاع داخلی و شروع مسافرت ها به مناطق گردشگری این 
کشور همچون بالی از سقوط یکباره این صنعت جلوگیری شود.

 1۰ که  است  روز   4۰ تایلندی  کارمندان  ساالنه  مرخصی  تایلند: 
روز آن را تعطیالت 1۰ روز را مرخصی های استحقاقی و 2۰ روز 
بر مرخصی  تشکیل می دهند. عالوه  استعالجی  را مرخصی های 
جمع  به  ملی  و  مذهبی  تعطیالت  عنوان  به  نیز  روز   13 ساالنه، 
شهروندان  می شوند.  اضافه  تایلندی  شهروندان  کاری  غیر  ایام 
تایلندی حداقل دوبار در سال تعطیالت خود را با تعطیالت پایان 
ترم کودکانشان که در ماه های آوریل و اکتبر است، یکی کرده و 

به مسافرت و گشت و گذار می پردازند.

ساالنه  مرخصی های  اوقات  اغلب  در  مراکش  اهالی  مراکش: 
در  و  اقوام  و  کنار خانواده  در  داخل کشورشان،  در  را  خویش 
خانه می گذرانند. بیشتر روزهای تعطیل به دو یا سه هفته ماه اوت 
مربوط است که معموال صرف تفریح در کنار سواحل اقیانوسی و 
مدیترانه ای این کشور می شود. در این بین شاید خانواده هایی با 

سطح درآمد متوسط به دیگر مناطق کشور مسافرت می کنند.

مالزی: مالزی هر ساله از تعطیالت قابل توجهی برخوردار است. 
کارمندان این کشور معموال از 14 تا 24 روز مرخصی سالیانه و 
3۰ روز مرخصی پزشکی بهره می برند. اکثر این تعطیلی ها یا به 
نوعی مرخصی ها در پایان یا آغاز سال که مصادف با جشن ها و 
مراسم سنتی و تعطیالت رسمی همچون عید مبارک، کریسمس، 
سال نو چینی و دیپاوالی است، گرفته می شوند. فصل تعطیالت 
مالزی معموال از ماه نوامبر آغاز و تا فوریه سال بعد ادامه خواهد 

داشت.

کره جنوبی: مرخصی کارمندان کره ای در طول سال های 2۰۰۵ 
میان  تعادلی  پیشین  سال های  در  بود.  اندازه  یک  به   2۰۰6 تا 
تعطیالت عمومی به وجود آمده و تعداد روزهای تعطیلی حاصل 
افزایش  ملی،  تعطیالت  به سبب کم شدن  از مرخصی های کاری 
یافته بود. از سوی دیگر تصویب طرح یک هفته کاری پنج روزه 
روزهای  تعداد  و  داد  تغییر  را  تعطیالت  وجهه  کارمندان  برای 
آخر هفته آنها را به چهار روز رساند. این افزایش منجر به زیاد 
شدن سفرهای داخلی شهروندان و اقامت های بلند مدت آنان در 

تفرجگاه طی دو سال اخیر شد.

شیلی: تعطیالت عمومی شیلی 13 روز است. برخی از این تعطیالت 
که در روزهای کاری قرار می گیرند معموال به یک شنبه ها نزدیک 
می شوند تا به این وسیله کارمندان از سه روز تعطیلی استفاده 

کنند.

اکثر رویدادهای فرهنگی و سنتی شیلی رابطه ای نزدیک با جشن 
روز استقالل این کشور دارد جشنی که هرساله در هجدهم ماه 
جشن  این  تعطیلی ها،  دیگر  خالف  بر  می شود.  برگزار  سپتامبر 
بعدی  شنبه  یک  به سمت  گاه  هیچ  و  است  تاریخ  همین  مختص 

کشیده  نمی شود.

است.  ترکیه  در  تعطیالت  برای  زمان  مهمترین  تابستان  ترکیه: 
عشق به هوای گرم حتی مسافران را در روزهای تعطیل زمستان 
این  با  کشاند.  می  کشور  این  جنوب  در  گرمتر  مناطق  به سمت 
وجود کاهش بارش باران و برف در فصل زمستان سال 2۰۰7 و 
خالی بودن کوهستان ها از پوشش سفید برف و تخته های اسکی 
به  ترکیه  زمستانی  گردشگری  برای  را  جدی  بحرانی  سواران 

وجود آورده بود.
محسوب  ترکیه  تعطیل  ایام  از  دیگر  یکی  نیز  مذهبی  تعطیالت 
می شوند. دو جشنواره مذهبی و سه روز تعطیالت ملی از جمله 
روزهای غیر کاری این کشور هستند که شمار ایام تعطیل ترکیه 

را به 13 روز می رسانند.

تنها نکته جالب در این فهرست، خالی بودن نام کشوری است، که 
همگان به عنوان پرتعطیلی ترین نقطه جهان می شناسندش. ایران!
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عشق بی پروا،
 هوس بی افسار

بازنویسی: سبا ایرانی

این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی از تجربه امیر در لندن 
بازنویسی شده است و بدلیل پرهیز از هر شک و شبه ای، تنها 
نام افراد تغییر یافته است.  شما هم اگر مایل هستید می توانید 
داستان یا ماجرای مربوط به خود را از طریق ایمیل یا ارسال 
بگذارید  میان  در  ما  با  پرشین  دفتر  با  تماس  یا حتی  و  نامه 
بسیاری  نمائیم.  اقدام  آن  درج  و  بازنویسی  به  نسبت  ما  تا 
از ماجراها یا داستان های زندگی می توانند نمونه و الگویی 
این  در  ما  هموطنان  سایر  به  راهنمایی  و  تجربه  ارائه  برای 
کشور باشند. پس عجله کنید. زمان را از دست ندهید و هر چه 

زودتر با ما ارتباط بگیرید.
سیاهی چشمانش نایی برای چرخش به سمت و سویی نداشت. عضالت صورت نحیفش کامال ساکن و بی 
حرکت بوند. به زحمت سیگاری را آتش زد و بر لبان خشکیده اش فرو برد. بغضی راه گلویش را گرفته بود 
که سعی می کرد ترکیدنش را به وعده دیگری موکول کند. همانطور که حلقه های دود سیگار، چشمهای اشک 
آلودش را محو می کرد به آهستگی گفت: »چطور می توانم زندگی ام را ادامه دهم؟« خواستم که بیشتر بگوید 
شاید سنگ صبوری برایش باشم. با دستان لرزانش سیگار نیمه اش را در جاسیگاری له کرد و درد دلش را 

اینطور شروع کرد:
 ماه ها پیش در یک مهمانی رسمی، شیفته را دیدم. در همان نگاه اول، شیفته ی محبت و آرامشش شدم. صدای 
تپش های قلبم را می شنیدم. اما نمی توانستم پاسخی به احساسات بدهم. این بود که سعی کردم بر احساساتم 
غلبه و آنها را سرکوب کنم. اما انگار آنها موفق تر و قوی تر از من بودند. نفهمیدم که چگونه و چطور خودم 
را مقابلش دیدم و سر صحبت را با او باز کردم. رفتارش دوستانه و محترمانه بود. دلم می خواست تا آخر 
دنیا خیره چشمانش شوم و رازهای زندگی ام را با این چشمان در میان بگذارم. در همان برخورد اول، آنقدر 
به من محبت کرد که مطمئن شدم او هم، چنین احساس عالقه ای نسبت به من دارد. اعتماد به نفسم را چند 
برابر کردم و بیشتر مشغول صحبت از زوایای مختلف زندگی ام شدم. در آخر مهمانی، شماره ام را به شیفته 
دادم و محترمانه خواستم اگر او هم تمایل دارد شماره اش را به من بدهد تا بتوانم بیشتر با او آشنا شوم. او 

هم با صمیمیت خاصی پذیرفت.
آن شب وقتی به خانه برگشتم با وجود خستگی فراوان، اما از شدت هیجان، نتوانستم حتی پلک هایم را روی 
هم بگذارم. دلم می خواست تا سپیده صبح صورت مهربانش را مقابل چشمانم تصور کنم. دلم می خواست 
شب، زودتر گورش را گم کند و فردا بیاید تا هر چه زودتر با او تماس بگیرم و صدایش را بشنوم. از شب 
تا روشنی هوا در رختخواب غلت خوردم و شیفته را در نظرم می  تا صبح قدر یکسال طول کشید و من 

گذراندم.
به هر حال ارتباطی شروع شد و رابطه ای شکل گرفت. شیفته هم به من ابراز محبت می کرد و مرا همان مردی 
می دانست که همیشه در رویاهایش جستجو می کرد. نمی خواستم خوشحالی داشتنش را با کسی در میان 
بگذارم. هر چه بیشتر همدیگر را مالقات می کردیم، بیشتر به هم عالقمند می شدیم. همیشه اصرار داشت که 
هیچ کس از دوستانش از این ارتباط با خبر نشوند و می گفت آنها حسودنند و مانع دوستی و عشقمان خواهند 

شد.اما به خاطر عالقه ای که به او داشتم؛ از این رابطه مخفیانه لذت می بردم.
 ماه ها گذشت و من روز به روز مطمئن تر می شدم این همان زنی است که آینده ام به او پیوند خواهد خورد. 
هیچ وقت ناراحتش نمی کردم و همیشه هر آنچه را که طالب بود؛ حتی با سختی برایش فراهم می کردم. دلم 
می خواست همان باشم که او می خواهد. بنابراین همیشه در هر مورد حتی لباس پوشیدنم از او نظر می 

خواستم و عقیده او برایم حجت بود. سعی می کردم که او همیشه از داشتن و بودن با من خوشحال باشد.
 با یافتن تفاهمات فراوان وافزایش عالقه ام به شیفته به این نتیجه رسیدم که بهتر است از او خواستگاری 
کنم تا بداند قصدم تلف کردن وقت او نیست و خیال سوء استفاده از او را ندارم و می خواهم آینده ام را با 
او شریک شوم. از شنیدنش کمی جا خورد. هم خوشحال شد و هم دلش گرفت. گفت زمان می خواهد تا فکر 

کند و من زمان دادم تا آخر زمان.
کم کم تغییر رفتارهایش را دیدم. متوجه کم شدن مالقات های هر روزه مان شدم. اما به روی خودم نمی 
آوردم. فکر می کردم نیاز دارد تا کمی تنها باشد و در مورد مساله ازدواج تصمیم گیری کند. از بی میلی و بی 
حوصلگی در صحبت و رفتارش آگاه شدم. خواستم علتش را بدانم اما هر بار به بهانه ای کنارم می زد. نمی 
توانستم از این همه عالقه و محبتی که به او داشتم به راحتی بگذرم. عالوه بر اینکه دیدارهای بی حد و مرزمان 
مرا بیش از پیش به او وابسته و اسیر کرده بود. شیفته، آگاه و با تجربه بود و چند سالی هم از من بزرگتر، 

برای همین به راحتی می توانست مرا کنترل کند و هدایت خودم و زندگی ام را در دستانش بگیرد.
اما آنچه مرا رنج می داد این بود که هرگز بعد از آن مهمانی که در آن با او آشنا شدم، حاضر نشد در هیچ 
مجلس و جشنی همراه من بیاید. آن موقع فکر کردم شاید از نگاه ها و حرف و حدیث های مردم می ترسد و 

نگران آینده اش در این کشور است. 
ولی چند روزی بود که دیگر به تلفن هایم پاسخ نمی داد و بعد موبایلش برای همیشه خاموش شد. این بود که 
به در خانه اش رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. اما با ناباوری متوجه شدم که زوج جدیدی در آنجا ساکن شده 
اند. اما شیفته به من گفته بود که آنجا خانه خودش است. از نگرانی و دلهره ای که بر من وارد شده بود؛ نمی 

دانستم چه باید بکنم. از چه کسی باید سراغش را می گرفتم. سعی کردم بر حواسم متمرکز باشم تا بتوانم 
چاره ای بیابم. ناگهان به یاد آوردم شبی را که دیر وقت او را از در منزل دوستش به خانه بازگرداندم. به 
سختی توانستم آن آدرس و خانه را به خاطر آورم. چون ماه ها از این جریان گذشته بود. به سرعت راهی 
شدم. فقط در خانه یادم بود. کدام زنگ را باید به صدا در می آوردم. با چه کسی باید صحبت می کردم. آیا 

باید می گفتم که معشوقه ام را یک شب از اینجا سوار کردم و به خانه اش رساندم. 
سیگار پشت سیگار بود که دود می شد. نمی دانستم با کدام حالم دست و پنجه نرم می کنم با نگرانی، با 
عصبانیت با شکاکیت با دلهره یا ... مطمئن نیستم چقدر داخل ماشین رو به روی در آن خانه غرق افکارم بودم 
ولی فکر می کنم ساعتها طول کشید. ناگهان در خانه باز شد. چهره زنی ایرانی از میان در پیدا شد. به نظرم 
رسید مشغول صحبت با موبایلش است. شیشه ماشین را پائین دادم تا مطمئن شوم به زبان فارسی صحبت 
می کند. چند لحظه بعد، کنارش بودم. حس خوبی به حضورم نداشت. سعی کردم به خودم مسلط باشم و 
صبر کردم تا مکالمه اش تمام شود. با پریشانی سالم کردم و او با تعجب به من خیره بود. حتما مرا مزاحمی 
فرض کرده بود. پرسیدم:» شیفته را می شناسید؟« گفت:»نه. حتما آدرس را اشتباه آمده اید.« برایش توضیح 
دادم که یک شب از همین جا سوارش کردم. همچنان ترکیب صورتش، گیجی را نشانم می داد. از مشخصات 
ظاهری شیفته برایش گفتم. ناگهان اخم ابروهایش باز شد و گفت:»آهان نسترن را می گویی«. نسترن!؟... نه 

نه .شیفته. 
اما ادامه داد:»درباره دوستم نسترن صحبت می کنی. تو از کجا می شناسیش؟« باورم نمی شد. نسترن... 

شیفته.
"خب همان نسترن که می گی االن کجاست؟"   -

"معلومه. خونه اش. دیشب شوهرش بعد از مدتها باالخره مسافرت کاری برگشته، حتما االن سرش   -
خیلی شلوغه. داره سوغاتی هاشو باز می کنه".

"شوهر ؟!"  -
جمالت شنیده را باور نداشتم. " ازدواج هم کرده؟ کی؟"

"تقریبا پنج سالی می شه. خوش شانس هم هست با یه مرد پولدار تاجر. بعدش هم اومدن لندن برای   -
زندگی. از اقوامش هستی؟ چطور خبر نداری؟"

دنیا روی سرم آوار شد. چه می گفت. یعنی شیفته یا همان نسترن، زن شوهرداری است که عواطف مرا به 
بازی گرفته بود. سعی کردم سوءظنی برای آن زن ایجاد نکنم و فقط قانع اش کنم شماره یا آدرسی از او به من 
بدهد. گفت باید از نسترن بپرسد. خواهش کردم که همان لحظه با او تماس بگیرد. شماره اش را گرفت و بعد 
از احوال پرسی، گوشی را از دستش چنگ زدم. صدای خودش بود. با بهت گفتم: »شیفته تو با من چه کردی؟« 
صدای نفس هایش برایم آشنا بود. با التماس و ترس گفت:»امیر جان خواهش می کنم دیگه به من زنگ نزن«. 
نعره زدم:»تو شوهر داشتی، چرا با من بازی کردی؟« بریده بریده حرف می زد که اشتباه کرده و حتما برایم 

توضیح می دهد و اینکه تا چند ساعت دیگر حتما با من تماس می گیرد و واقعیت را خواهد گفت.
 بی وقفه فریاد می زدم:»تو دروغگویی و دیگه هیچ اعتمادی بهت ندارم«. تلفن را قطع کرد. شماره را مجدد 
گرفتم اما تلفنش را خاموش کرده بود. دوستش هاج و واج، گیج این صحنه بود. به سرعت سوار ماشینم شدم. 
انگار که تو مسابقه ی ماشین سواری بودم. چشمانم چیزی نمی دید. فقط فضای سبزی جلوی چشمانم نمایان 
شد همانجا متوقف شدم. وارد پارک شدم. مثل مجنونی که از همه دنیا فرار می کند می دویدم و فریاد می 

زدم: »خدایا چرا من؟ چرا من؟«
 افکارم پریشان بود. چهره ام برافروخته و ضربان قلبم بینهایت بود. صداهایی از اعماق  درونم فریاد می 
زدنند که چرا مرا فریب داد؟ چه بدی در حقش کردم؟ چطور توانست به همین سادگی به شوهرش خیانت 
کند؟ چطور توانست اینطور قلبم را لگدمال کند؟ دروغگوی هوس باز... دروغگوی نامرد... کینه و نفرت تمام 

وجودم را پر کرد.
اشک صورتم را خیس کرده بود. به آنچه بر من واقع شده بود باور نداشتم. با وجود گرمای هوا مثل بید از 
سرما می لرزیدم. احساس می کردم تمام جسمم منجمد شده است. در خودم توانی برای حرکت نمی دیدم. 
ساعتها به درختی تکیه دادم و خیره به گوشه نامعلومی بودم. آنقدر گذشت تا همه جا تاریک شد. من همچنان 
غرق ناباوری های خودم بود که با صدای زنگ تلفنم به دنیای به ظاهر زندگان بازگشتم. نگاهی به صفحه 
موبایلم انداختم. شماره پرایوت بود. جواب دادم. خودش بود. نمی توانستم کالمی به زبان بیاورم. فقط می 
شنیدم. تند تند حرف می زد و فقط عذرخواهی می کرد و می خواست تا ببخشمش. شروع کرد که چند سالی 
است که ازدواج کرده با مردی که خیلی از او بزرگتراست و درکش نمی کند و مدام پی کسب درآمد و تجارت 
راهی کشورهای مختلف است. او هم از تنهایی هایش به من روی آورد. من میزبان احساسات و نیازهای 
روحی و جسمی اش بوده ام. اما تصور نمی کرده به او وابسته شوم. می خواسته مرا در مخفیگاه قلبش پنهان 
سازد و دور از چشم همگان، از من لذتهای احساسی و روحی اش را برده باشد. غافل از اینکه مرا مجنون و 
دیوانه خود ساخته بود. حاال که من قصد ازدواج با او کردم او نمی توانست در این مورد کمکی به من کند و 

همزمان شوهرش هم از مسافرت تجاری برگشته بود و او چاره ای جز ترک و فرار از من نداشته است. 
فقط گریه می کرد و از من می خواست تا ببخشمش. گفتم دیگر با من تماس نگیر. برای همیشه از زندگی ام 
دور شو. هیچ وقت نمی خواهم ببینمت. دیگر کاری به او ندارم. اما مطمئن باشد که خداوند از او نمی گذرد و 

انتقام شکستن قلبم را از او خواهد گرفت.
حاال دیگر اعتماد کردن به جنس مخالف سخت شده است و عینک بدبینی جایگزین عینک صداقتم شده است. 
دیگر نمی توانم به هیچ زنی اطمینان کنم. ترجیح می دهم فقط برای خودم باشم نه هیچکس دیگر. حتی نمی 
خواهم به یک زن لبخندی تحویل دهم. امیدوارم روزی شیفته متوجه اشتباهش در مورد من شود و بخاطر 

فرار از تنهایی هایش این بازی را با هیچ مرد دیگری تکرار نکند.

تجربه عشقی امیر بسیار ناراحت کننده و قابل تامل است. امیدورام گذشت زمان بتواند به او آرامش دهد و 
احساسات آسیب دیده اش ترمیم شود. دختر مناسبی در مسیر زندگی اش قرار گیرد و بتواند صادقانه اعتماد 
امیر را به خودش جلب کند. در آینده امیر خواهد توانست معنای درست و صحیحی از رابطه احساسی و 

عاطفی را تجربه کند . گرد و غبار دلخوری و بی اعتمادی از قلب و افکارش زدوده شود.

اما شما خواننده عزیز که در جریان این داستان واقعی قرار گرفتید؛ به نظرتان در این تجربه مقصر 
اصلی کیست؟ 

_ آیا خود امیر که خیلی زود اعتماد کرد و بدون شناخت کامل دلبسته شیفته شد؟
_ آیا شیفته که از روی خودخواهی ناشی از تنهایی، اینطور وارد عمق احساسات امیر شد؟

_ شاید هم شوهر شیفته که به جای توجه به نیازهای روحی و عاطفی همسرش تنها به فکر تامین 
نیازهای مالی زندگی اش بود؟

_ یا شاید عوامل دیگر....؟
به هر حال شما نظر یا قضاوتتان را در این مورد به ما مطرح کنید تا ما منعکس کننده آن باشیم. 
بتوانیم از نقطه نظرات و دیدگاه های شما درباره این داستان آگاه شویم. شاید هر کدام از آنها 

بتوانند راهگشای مسائل و جریانات مشابهی برای ما ایرانیان در این کشور باشد.

ماجراهای واقعی 
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خواننده عزیز هفته نامه پرشین! این حق شما است که این نشریه را مورد نقد و بررسی 
قرار دهید و ما را در هر چه مطلوب ساختن سطح کیفی محتویات هفته نامه یاری رسانید.

برای دسترسی به این هدف، سریع ترین راه برقراری ارتباط متقابل و انعکاس نظریات 
و انتقادات سازنده شما می باشد. لذا با تکمیل فرم نظرسنجی ذیل و یا برقراری تماس 
تلفنی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم به عنوان یک رسانه 

ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم. 
با تشکر - هفته نامه پرشین

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

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

الف( لطفا نظرات خود را در قالب دادن امتیاز )از یک تا ده( به هر یک از بخش های مختلف 
هفته نامه ارائه دهید.  

1( لوگو.......................................................................................................................... 
2( روی جلد .................................................................................................................
3( صفحه آرایی ..........................................................................................................
4( اخبار و گزارش ......................................................................................................
۵( مطالب تحلیلی .........................................................................................................
6( ادبیات ......................................................................................................................
7( اندیشه .....................................................................................................................
8( هنر و سینما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
1۰( اقتصاد ..................................................................................................................
11( سیاست .................................................................................................................
12( گردشگری ............................................................................................................
13( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
14( ورزشی ................................................................................................................
1۵(  حوادث .................................................................................................................
16( خانه داری ............................................................................................................
17( سرگرمی ..............................................................................................................
18( آذری ....................................................................................................................
19( دیار آشنا ..............................................................................................................
2۰( انگلیسی .................................................................................................................
21( آگهی .....................................................................................................................
22( توزیع ....................................................................................................................
23( روابط عمومی ......................................................................................................

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

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

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

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

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

ارسال نمائید

و یا از طریق تلفن : 02081232357  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکمیل نمائید.

نظرسنجی

نوشتن 
مشخصات 

فردی الزامی
 نمی باشد

مردان،بی احساس های احساساتی

چرا مردها نباید گریه کنند؟!
● چرا مردها نباید گریه کنند؟! 

تحقیقات جدید نشان می دهد که زندگی احساسی مردان هم به اندازه زنان پیچیده و غنی است اما در اغلب موارد 
این امر از مردان- و همچنین از زنان – پوشیده باقی می ماند. 

با اینکه احساسات همیشه از خصوصیات زنانه به شمار می رود ، اما مردان هم به اندازه زنان احساساتی می شوند 
و تجربیات عاطفی مشابهی را توصیف می کنند. در یک بررسی در رابطه با هوش عاطفی ۵۰۰ هزار فرد بالغ ، ثابت 
شد که هوش عاطفی مردان به اندازه زنان است. مطالعاتی که بر روی زوج ها صورت گرفته نشان می دهد که مردان 

هم به اندازه زنان با میزان استرس همسرشان هماهنگ اند و به همان اندازه قادر به حمایت از آنها هستند. 
مردان و زنان آه می کشند ، گریه می کنند ، شادی می کنند ، خشمگین می شوند و داد و فریاد راه می اندازند ، اما شیوه 

پردازش و ابراز احساسات در آنها متفاوت است. 
دکتر کلمن، روان شناس و نویسنده می گوید: » احساسات در زندگی مردان در پشت سر و در زندگی زنان در پیش 
رو قرار دارند.« هورمون تستوسترون بر احساسات مردان تاثیر می گذارد و باعث می شود آنها بیشتر به طبقه بندی 
و تفکر منطقی بپردازند. به نظر می رسد زنان طبیعتًا با عواطف خود بیشتر در تماس هستند ، در حالی که مردان 
باید روی این قضیه کار کنند و اگر این کار را بکنند شرایط کامال برابر می شود. آنها دارای روابط شادتر و زندگی 
سعادتمندانه تری خواهند بود. چرا بسیاری از مردان از نظر احساسی ضعیف هستند؟ خوب این تقصیر مغزمردانه 
است. دکتر دیوید پاول، رییس مرکز بین المللی مطالعات سالمت می گوید: » سیم کشی مغز مردان متفاوت است.« 
او توضیح می دهد که ارتباط بین نیم کره چپ مغز، جایگاه منطق، و نیم کره راست مغز، محل عواطف و احساسات، 
در زنان قوی تر است: »ارتباط بین دو نیم کره در زنان شبیه یک بزرگراه است، بنابراین می توانند به راحتی بین 
دو نیم کره حرکت کنند. اما در مردان این ارتباط مانند یک کوره راه باریک است که باعث می شود دسترسی به 

احساسات برای ما مردها چندان آسان نباشد.« 
این می تواند توضیحی برای نتایج 12۵ مورد مطالعه در فرهنگ های مختلف باشد: در این بررسی ها مشاهده شد 
دقت  لحن صدا  و  بدن، حالت صورت  در ژست  نهفته  پیام های غیرکالمی  تفسیر  در  پسرها همواره  و  مردها  که 
کمتری دارند. هم چنین واکنش مردان نسبت به احساسات ضعیف تر است و زودتر هم آنها را فراموش می کنند. در 
آزمایشی که در دانشگاه استانفورد انجام گرفت، عکس هایی از صحنه های تکان دهنده یا ناراحت کننده باعث تحریک 
بخش گسترده تری در مغز زنان شد. پس از سه هفته، زنان در مقایسه با مردان جزییات بیشتری از این تصاویر 
را به خاطر داشتند. به همین صورت محققان گمان می کنند که یک زن ممکن است به خاطر بگو مگو یا بی اعتتنایی 

کوچکی که شوهرش مدت هاست فراموش کرده هم چنان ناراحت و عصبانی باشد. 
پسرها در سن یک سالگی در مقایسه با دختران ارتباط چشمی کمتری برقرار می کنند و به اشیای متحرک مثل 
ماشین توجه بیشتری نشان می دهند تا چهره انسان ها. هم پدرها و هم مادرها با پسران شان کمتر در مورد عواطف 
و احساسات صحبت می کنند )به جز خشم(، و دایره لغات ذهن پسرها شامل تعداد کمتری از واژه های مربوط به 
احساسات می شود. در زمین بازی- اگر نه در خانه- پسرها یاد می گیرند که جلوی اشک شان را بگیرند و ترسی از 
خود نشان ندهند. چهره آنها، که زمانی به اندازه دختران نشان دهنده احساس شان بود، با رسیدن به سنین دبستان 

جدی تر می شود. 
در سنین بزرگ سالی مردان از کلمات کمتری استفاده می کنند و صحبت کردن را حداقل در جمع ابزاری برای باال 
بردن موقعیت خود می دانند، برعکس خانم ها که برای نزدیکی به دیگران با آنها وارد صحبت می شوند. مردان حتی 

هنگام صحبت با دوستان شان هم در حال تبادل اطالعات در مورد خرید ، ورزش، ماشین یا کامپیوتر هستند. 

● چرا مردان منفجر می شوند؟ 
اگر چه زنان هم به اندازه مردان عصبانی می شوند ، اما خشم هم چنان یک ویژگی مردانه به حساب می آید. دکتر 
کنث دیلیو کریستین، روان شناس و نویسنده می گوید: »خشم به این علت به وجود می آید که شخص به علت سرکوب 
کردن احساسات خودش دچار سرخوردگی شدید می شود با این وجود این کاری است که مردان انجام می دهند، 
اگر شما  از دست شان خارج می شود.  آن  کنترل  دیگر  بدهند  بها  احساسات شان  به  اگر کمی  که  چون می ترسند 
همه ابعاد وجودتان را رشد ندهید اگر یاد نگرفته باشید که چه طور با احساسات تان کنار بیایید، تبدیل به سایه ای 
می شوید که فقط بخش کوچکی از شخصیت تان را نشان می دهد و طولی نمی کشد که این بنای سستی که از خود 

ساخته اید فرو می ریزد.«
منبع : کتاب » آیین شوهرداری«
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صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا فقط در 24 

ساعتقبل از ارسال ارز قیمت مارا جویا شوید

با مدیریت مرجان
Tose Limited.

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

Tel: +44 (0) 207 2638256 
Fax: +44(0) 207 6573088 

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com 

toselimited@googlemail.com

 خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن

075 ۹5 16 11 8۹  
07 88 ۹۹ 77 623

حوادث

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   

 گذراندن مرخصي پشت میله هاي زندان  
 

تصور کنید در سفر در هتلي اقامت دارید که مدتي قبل ساکنان آن نمي خواسته اند حتي یک روز هم در 
آن بمانند. این مکان زندان سابق مرکزي در غرب شهر استکهلم است که امروز به هتل تبدیل شده است. 
این هتل امروز و زندان سابق در شبه جزیره النگ هولمن در غرب شهر استکهلم قرار دارد که به وسیله 
پلي که هنوز به »پل نادمان« مشهور است به شهر متصل مي شود. این بنا که در سال 184۰ ساخته شده، 
تا اواسط دهه 7۰ میالدي توقفگاهي براي مجرمان و ولگردان بود. اما آن دوران که زندانیان باید در این 
مکان تا سالیان طوالني به عواقب کارهایشان فکر مي کردند تمام شده است. در سال 197۵ آخرین زنداني 
براي همیشه از این زندان آزاد شد و امروزه ساکنان این بنا با کمال میل و براي لذت بردن از طبیعت سبز 

به آنجا مي روند.

12۰ سلول سابق زندان، اکنون اتاق هاي راحتي هستند که امکانات رفاهي در حد هر هتل معمولي را در 
اختیار مسافران قرار مي دهند. این هتل داراي یک رستوران و یک موزه است که تاریخ این بنا را نشان مي 

دهد. 
قیمت ارزان سلول- اتاق هاي این هتل براي هر شب 2۵ یورو است که مهمانان زیادي را به سمت خود جلب 
مي کند و مسافران حتي در صورتي که بخواهند حال و هواي زندان را از نزدیک لمس کنند مي توانند از 
صاحب هتل بخواهند، درهاي فلزي را که عالوه بر درهاي معمولي امروزي هنوز در کنار اتاق ها باقي مانده، 
شب ها به رویشان قفل کند. البته اتاق هاي بزرگ تر و گران تر هم در این هتل وجود دارد که قیمت آنها 
براي هر شب بیشتر از 8۰ یورو است. آقاي اوال نیمن مدیر این هتل در این رابطه مي گوید؛ »ساختمان این 
هتل جزء آثار تاریخي محسوب مي شود و تحت حفاظت قرار دارد و به همین علت ما نمي توانیم در بخش 
مرکزي که سلول هاي سابق در آن قرار دارند، تغییرات زیادي به وجود بیاوریم. دیوارهاي این اتاق ها هم 
به حدي ضخیم هستند که شما یقینًا بدون مزاحمت و سر و صداي همسایه ها شب را در آنها مي گذرانید. 
اما سایر بخش هاي هتل داراي اتاق هاي بزرگ تر و مدرني هستند و به امکاناتي نظیر تلفن، تلویزیون و 

اینترنت مجهزند.«
بیشتر  همه  از  و  تاجران  ها،  شرکت  روساي  کنید؛  مي  مالقات  را  کسي  هر  توانید  مي  شما  اینجا  امروز 
دانشجویان با کوله پشتي، مانند مت پدینسون از استرالیا، که به همراه دوست خود در یک سلول دونفري 
اقامت دارند؛ »ما اینجا احساس خوبي داریم. شاید کمي این سلول - اتاق تنگ باشد و براي همین ما باید 
وسایل مان را روي زمین بگذاریم، اما سایر امکانات فراهم است.« به گفته نیمن، در این مکان 7۰۰ زنداني 
روزهاي خود را سپري مي کردند؛ زندانیاني با جرم هاي کوچک و بزرگ و حتي زندانیان سیاسي. این افراد 
هر روز باید ساعت پنج و نیم صبح از خواب بیدار مي شدند، دعاي صبحگاهي و انجیل مي خواندند و سپس 
کارهاي سخت بدني مثل شکستن سنگ را به عنوان جریمه انجام مي دادند. شما مي توانید همه جا عکس 
هاي آن دوران را ببینید. زنجیرها و لباس هاي زندانیان هم وضع ناگوار آنها را نشان مي دهد. این زندان 
یک ساکن دائمي هم داشته، با نام پر ویلهلم لوندگرن که نیمن داستان او را این گونه تعریف مي کند؛ »این 
آقاي مهربان با عینک و ریش انبوه سابقه بي نظیري دارد. او ابتدا به جرم دزدي اینجا ساکن بوده و بعد 
هنگام فرار باعث مرگ نگهباني شده و به همین علت باید ۵۰ سال بیشتر در زندان مي مانده و وقتي سرانجام 
در سال 19۰۰ آزاد شده، پس از مدتي دوباره با پاي خود به اینجا بازگشته، زیرا در دنیاي خارج آینده یي 
نداشته است.« ترسناک ترین داستان این زندان هم اعدام قاتلي به نام جوهان آلفرد اندرسون در سال 191۰ 
است. البته این تنها اعدام در النگ هولمن و آخرین اعدام در سوئد است. بعد از آن، مجازات اعدام در سوئد 
لغو شد. اما این داستان ها باعث نمي شود مهمانان هتل امروز کابوس ببینند. نیمن به آنها پیشنهاد مي کند 
در طبیعت زیباي این شبه جزیره سنگي و در ساحل آرام آن پیاده روي کنند یا با گذاشتن از »پل نادمان« 

به محالت دیگر شهر بروند. 

سرقت لپ تاپ حاوي اطالعات 800 
هزار پزشک در امریکا  

 
 شیکاگوتریبون طي گزارشي از به سرقت رفتن اطالعات شخصي و شغلي بیش از 8۰۰ هزار پزشک 
در امریکا خبر داد. نشریه شیکاگوتریبون گزارش داده است لپ تاپ حاوي اطالعات خصوصي 
بیش از 8۰۰ هزار پزشک که در انجمن Blue Cross و Blue Shield نگهداري مي شده، ربوده 
شده است. این لپ تاپ که از خودرو یکي از کارمندان این انجمن به سرقت رفته است، مي تواند 
اطالعات کاري و شخصي بسیاري از پزشکان را در امریکا به خطر بیندازد. از همین رو تقریبًا به 
تمامي پزشکان امریکا در رابطه با این سرقت و احتیاط در زمینه استفاده از اطالعات به سرقت رفته 
هشدار داده شده است. اطالعاتي از قبیل شماره هاي بیمه، آدرس ها و اطالعات دقیق شناسایي 

بیش از 8۰۰ هزار پزشک در این لپ تاپ نگهداري مي شده است. 

ربودن لپ تاپ ها یکي از ساده ترین روش هایي است که سارقان اطالعات مي توانند با کمک آن 
به داخل شبکه هاي صنفي نفوذ کنند. مشهورترین سرقتي که تاکنون در این زمینه رخ داده است، 
ناپدید شدن لپ تاپ حاوي اطالعات شخصي بیش از 26.۵ میلیون سرباز قدیمي در سال 2۰۰6 
در امریکا است که طي یک سرقت از منزل یکي از کارمندان سازمان حمایت از سربازان کهنه کار 

ناپدید شده بود.
 بر اساس گزارش یواس اي تودي، جیم آلوز مدیر اجرایي Kaseya، شرکتي که برنامه هایي را 
الکترونیکي به سرقت رفته یا ناپدید شده ارائه مي دهد، معتقد است سیر  براي ردیابي تجهیزات 
دزدي لپ تاپ ها به میزان قابل توجهي رو به افزایش گذاشته است. این شرکت طي ماه هاي اخیر 
به بسیاري از مشتریان خود در بازگرداندن تجهیزات و اطالعات ربوده شده کمک کرده است. به 
اعتقاد وي یکي از دالیل اصلي این افزایش سرقت کم توجهي مالکان لپ تاپ ها است. آلوز معتقد 
است کاربران چنین لوازمي معمواًل گم شدن یا ربوده شدن تجهیزات الکترونیکي خود را کاماًل دور 

از ذهن مي بینند.  
 

انتقام پدر لیتوانیایي از قاضي و یک سیاستمدار  
  

یک پدر 37 ساله لیتوانیایي که قاضي و یکي از سیاستمداران این کشور را با شلیک گلوله کشته 
بود، از سوي مردم این کشور به عنوان قهرمان ملي این کشور معرفي شد. روزنامه بالتیک تایمز 
چاپ لیتواني نوشت؛ دارسیوس کیدز پدر 37 ساله لیتوانیایي بعد از اینکه متوجه شد قاضي پرونده 
در شکایت او از همسرش بنا به دستور یکي از سیاستمداران، از دادن حق او امتناع مي کند، او 
و فرد دستوردهنده را با شلیک دو گلوله از پاي درآورد و متواري شد. این روزنامه افزود؛ کیدز 
پس از فرار به مقصدي نامعلوم، قضیه را روي فیس بوک افشا کرد و صدها هزار نفر از او حمایت 

کردند.  



هفته نامه پرشین37 جمعه 8 آبان ماه 1388   -  شماره 120

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

www.iranianstudy.com جدول و سرگرمی

فال هفته
متولدین فروردین: توقعات خیلي از متولدین این ماه از 
زندگي، از دوستان و آشنایان، توقع منطقي است ولي متاسفانه 
گاه بدالیلي به این خواسته ها نمیرسند و همین سبب ناراحتي و 
عصبانیت و افسردگي شان میشود ، در حالیکه نباید چنین باشد 
، چرا که بخت بلند آنها همیشه یاورشان خواهد بود . در زمینه 
مسائل عاطفي و احساسي ، اکثر متولدین این ماه به سوی ایده 
انجام  این هفته سعي کنید معامله ای  . در  هایشان پیش میروند 

ندهید ، شانس با شما یار نیست

و  احساسي  مسائل  زمینه  در  اردیبهشت:  متولدین    
در  کور  گره  یک  دچار  ماه  این  متولد  خانمهای  از  خیلي  عاطفي 
آن  بر  کور  های  گره  این  که  کنند  تنظیم  طوری  را  خود  زندگي 
اثری نگذارد . درضمن بعضي مجردها و چه آنها که در گذشته 
وصلت و طالقي داشته اند، شرایط تازه ای برای تشکیل زندگي 
دلخواه خود قرار میگیرند . خبرهای خوشي برای هشتاد درصد 
از متولدین این ماه در راه است که اغبل در رابطه با کار است . 
شما احتیاج به مسافرت ولو کوتاه دارید ، حتما این مسافرت را 
تاثیر خواهد  العاده در روحیات شما  ، چرا که فوق  مهیا سازید 

گذاشت 

متولدین خرداد: به پدر و مادرهای متولد این ماه توصیه 
میشود در روابط خود با فرزندان خود رعایت احتیاط را کرده و 
اصوال” از خشونت و یا بي اعتنایي و بي تفاوتي دست بردارند، 

چرا که این بچه ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و 
همگام میشوند . در حالیکه شانس بسیاری از متولدین مجرد برای 
شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي ها نیز ناچارند در 
نامزدی و یا روابط عاشقانه خود تجدید نظر کنند . شنبه شادی 

را پیش رو دارید 

با  اغلب  ماه  این  متولد  دخترهای  تیر:  متولدین     
تن  خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” دیر هنگام 
به  که  میکنند  ازدواج  عشق  بدون  ها  بعضي  میدهند،  وصلت  به 
آنها توصیه میشود که در تصمیمات خودشان تجدید نظر کنند . 
مردان این ماه در دوراهي گیر کرده اند که توصیه میشود با تفکر 
و مشاورت، راه درست را انتخاب کنند . به زودی خبر خوشي را 

دریافت خواهید کرد که زندگیتان را دگرگون خواهد کرد

متولدین مرداد: در یک محل و با گفتگوی دوستانه ای،   
مچ دو سه نفر باز میشود، خصوصا” آن گروه که سعي دارند با 
غیبت و بدگوئي و سخن و حرف از این به آن بردن سبب دشمني 
ها شوند و مسلما” با شناسائي این آدمها طردشان ضروری است 
. خیلي از جوان های متولد این ماه در بدست آوردن هدفها بسیار 
دوباره  دچار  تعجیل  این  مسیر  در  گاه  بطوریکه  هستند  عجول 
کاری و یا تکرار و یا کندی حرکت میشوند، در هر حال این گروه 
باید عاقالنه و صبورانه پیش بروند، عشق برای بعضي از مجردها 

توام با خوشبختي و برای عده ای دردسرساز و پرهیاهوست

متولدین شهریور: در زمینه مسائل عاطفي و احساسي، 
و  میشناسند  بدشانس  را  خود  خانمها  دختر  و  خانمها  از  خیلي 
اینهاست  از  امتیازاتشان بیش  به  با توجه  عقیده دارند حق شان 
که  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نباید  گروه  این  حالیکه  در 
فرداهای روشني در پیش است . زندگي زناشوئي زوج های جوان 

اغلب توام با سعادت است ولي معدودی از پا به بن بست گذاشته 
و میانساالن بدالیلي طوفاني در زندگي خود پدید آورده و بکلي 
زندگي  تازه  نامزدیهای   . اند  ریخته  بهم  را  زندگي خود  شیرازه 
مجرد  آقایون  به   . کرد  خواهد  عوض  بکلي  را  دخترها  از  خیلي 
توصیه میشود که سریعا احساسات خود را به محبوب خود ابراز 

کنند در غیر اینصورت شانس بزرگي را از دست خواهند داد

این  متولد  مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدین 
سعادت  و  آرامش  از  پر  مسیر  یافتن  برای  ای  تازه  شانس  ماه 
این  از  این فرصت بهره بگیرند، آن دسته  از  باید  پیش میاید که 
باید هر چه   ، بزرگ هستند  انتقال  و  نقل  که در صدد یک  گروه 
زودتر این تصمیم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
ماه  این  تولدین  جمع  در  طالق  حالیکه  در   . نگذارند  بالتکلیف  و 
جدائي  به  تن  ناچارند  حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائیني  درجه 

حتي موقت بدهند

متولدین آبان: انتظاراتي که خیلي از متولدین این ماه از   
دوستان و اطرافیان خود دارند منطقي است ولي در واقع باید صبر 
کنند تا عده ای امکان جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح 
بازگشت خوبي ها و کمک ها در راه است . خانم های متولد این 
ماه اغلب روحیه حساس و شکننده ای دارند، این عده از دروغ و 
دورویي آدمها خیلي زود میشکنند و آنقدر که به روابط انسانها 
در حد احساسي اهمیت میدهند به کمک و یاری مادی نیم نگاهي 
هم ندارند . ازدواج در میان جوان ترها اوج میگیرد و بسیاری از 

دخترخانمها شانس یافتن مرد دلخواه خود را مي یابند 

از  بسیاری  اعتیاد  وسوسه  مسئله  آذر:  متولدین   
به همین جهت  تزلزل ساخته و  را دچار  ماه  این  متولدین جوان 
توصیه میشود شدیدا” مراقب باشند و تله های خطرناک را زیر 

پای خود ببینند . ازدواج دوم برای آن عده که از زندگي گذشته 
خود ناکام بودند با دوراندیشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد 
بچه های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون میسازد 

. دوشنبه شادی را پیشرو دارید

  متولدین دی: عشق در زندگي متولدین این ماه همیشه 
نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر پیوند محکم آن به دلیلي دچار 
از هم گسیختگي شود، معموال” بدست آوردن شانس دوم تا حد 
این  . در جمع خانواده متولدین  زیادی مشکل و ناممکن میگردد 
زود  باید خیلي  که  میشوند  دیده  و غمگین  افسرده  آدمهای  ماه، 
آنها را به شادی و امید کشاند وگرنه فضای خانواده را افسرده 

و بي تحرک میسازند

متولدین بهمن: ضمن اینکه نظم و ترتیب در کار و زندگي 
خیلي از متولدین این ماه موج میزند، گروهي نیز بدالیل مختلف 
اخیرا” دچار آشفتگي شده اند، این عده اگر به موقع وضعیت کاری 
اغلب  و زندگي خود را تنظیم نکنند همه چیزشان بهم میریزد و 
دختر خانمهای متولد این ماه درگیر عشقي پرشور و حساس شده 
اند که نیاز به مطالعه بیشتری دارد . آقایون مجرد این ماه شانس 

زیادی برای یافتن زوج آینده خود را دارند

و  عشق  به  ماه  این  متولد  خانمهای  اسفند:  متولدین   
وجود  با  بعضي  حتي  و  میدهند  بسیار  اهمیت  احساسي  روابط 
 . بینند  مي  هدف  بدون  و  تنها  را  خود  ثروت  در  خوردن  غوطه 
خود  دلخواه  به  را  زندگي  که  هستند  کساني  عده،  این  کنار  در 
اي  دریچه  نیز  مشکالت  و  ها  سختي  درون  در  حتي  میسازند، 
میگشایند و همه چیز را مثبت میسازند . جوان های شاغل و یا در 
حال تحصیل این ماه ، مرتب به مسیر بسیار روشن و پرامیدی 

افتاده و آینده خوبي را دنبال میکنند

 در صورت تمایل ابتدا یکی از شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح عادی
پزشکان کمتر به بهداشت  به حل شرح ویژه بپردازید / برگرفته از روزنامه ایران

دست هاي خود توجه دارند  
 

دریافتند  جدید  پژوهش  یک  انجام  از  پس  استرالیایي  پژوهشگران 
پزشکان به طور متوسط تمایل کمتري به شست وشوي دست هاي 
خود دارند. این محققان دریافتند کمتر از نیمي از پزشکان شرکت 
به  تمایل  عفوني  بیماران  با  تماس  از  پس  پژوهش  این  در  کننده 

شست وشوي دست هاي خود داشته اند. محققان مي گویند، از نظر 
رعایت بهداشت دست ها و تمیز نگه داشتن و شست وشوي مرتب 
بیشتر  و  دارند  پزشکان  به  نسبت  بهتري  رکورد  پرستاران  آنها 
رعایت مي کنند. این تحقیق با همکاري مشترک متخصصان دانشگاه 
نیولوات ویلز و کمیسیون عالي کلینیکي این دانشگاه صورت گرفته 
است. بر اساس مجموعه یي از مطالعات قابل توجه، پرستاران بهتر 
از پزشکان و سایر پرسنل بیمارستان ها و درمانگاه ها بهداشت 

دست هاي خود را رعایت مي کنند. 

در کشور استرالیا از ابتداي سال 2۰۰6 تا ابتداي سال 2۰۰7 رقابتي 
آن  کلي  نتیجه  تا  شد  برگزار  تمیز«  هاي  دست  »سابقه  عنوان  با 
رعایت بهداشت دست ها در حد مطلوب از سوي پرسنل بیمارستان 
ها و مراکز بهداشت عمومي باشد. تحقیقات نشان داد قبل از اجراي 
این برنامه 4/۵4 درصد از پرستاران بهداشت دست هاي خود را 
رعایت مي کردند، در حالي که بعد از اتمام برنامه این رقم به 6۵ 
درصد افزایش یافت. این در حالي است که در همین دوره نسبت 
هاي فوق در مورد پزشکان از 6/29 درصد به زیر 39 درصد رسید. 
دهد  مي  نشان  ها  یافته  این  کردند  اعالم  استرالیایي  پژوهشگران 
براي آموزش پزشکان در این زمینه اقدامات بیشتري باید صورت 
بگیرد. الزم به یادآوري است که سازمان بهداشت جهاني فاکتور 
شست وشو و دست ها را به عنوان عاملي اصلي در کاهش نرخ 

ابتال و انتقال بیماري هاي عفوني معرفي کرده است. 
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به کریمی بگویید می کشیمت 
تهدیدی را در دل خود داشت خواب و  تماس هایی مشکوک که هر یک 
وقتی  نگذاشته  آذین  استیل  سرپرست  و  کعبی  کریمی،  برای  خوراک 
موبایل رضا عابدیان سرپرست باشگاه استیل آذین زنگ خورد شماره 
گوشی اش  او  همیشگی  روال  طبق  و  دلیل  همین  به  بود.  نا آشنا  برایش 
از  مکرر  تماس های  اما  شد.  بی توجه  آن  به  و  گذاشت   silent روی  را 
تا دکمه سبز رنگ موبایل را برای  آن شماره عابدیان را بر آن داشت 
پاسخگویی فشار دهد. »به کعبی و کریمی بگویید زنده شان نمی گذاریم. 
صدای  سپس  و  همین  فقط  و...«  می آوریم  گیرشان  باشند  که  کجا  هر 
ممتد بوق موبایل به نشانه قطع شدن.گوش های سرپرست باشگاه درست 
را  کریمی  علی  و  کعبی  حسین  خط  طرف  آن  از  شخصی  بود.  شنیده 
تهدید به مرگ کرده بود. عابدیان صدایش را در نمی آورد تا پس از تمرین 
موضوع را با عوامل تیم در میان بگذارد. آنها تصمیم می گیرند تا کعبی 
و کریمی در جریان قرار نگیرند. اما تماس با خود حسین کعبی و بیان 
دوباره همان تهدید ها نگرانی را در بین بازیکنان استیل به وجود می آورد. 
با این حال عابدیان سعی می کند نسبت به این تماس بی تفاوت باشد و 
فکر  اما  گرفته اند  تماس  من  »با  می گوید:  دهد.او  جلوه  عادی  را  شرایط 
نمی کنم در این مملکت که آرامش در آن برقرار است کسی بتواند کس 
این  به  من  نمی افتد.  اتفاقی  هیچ  بنویسید  کند.  به مرگ  تهدید  را  دیگری 
چیز ها اهمیت نمی دهم. به نظرم اگر کسی بخواهد کاری را انجام بدهد قبل 

از آن تماس نمی گیرد و بگوید من می خواهم فالن کار را انجام بدهم.«

تعلیق محرومیت دو جلسه یي مایلي کهن  
 

 کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آراي نهایي خود پیرامون پرونده هاي 
انضباطي ارجاعي به این کمیته را اعالم کرد. کمیته استیناف عصر سه 
شنبه تشکیل جلسه داد و اعضا پس از بحث و بررسي پیرامون پرونده 
انضباطي  هاي  پرونده  درخصوص  را  خود  نهایي  آراي  ارجاعي،  هاي 
اعالم کرد. بر این اساس، کمیته استیناف محرومیت دو جلسه یي محمد 
مایلي کهن سرمربي تیم فوتبال سایپا را به مدت شش ماه به حالت تعلیق 
درآورد. سرمربي سایپا به دلیل اعتراض شدید به داور از سوي کمیته 
انضباطي به سه جلسه محرومیت محکوم شده بود که وي یک جلسه از 
این محرومیت را سپري کرده بود. همچنین کمیته استیناف راي کمیته 
انضباطي درخصوص جریمه نقدي سه میلیون توماني نادر فریادشیران 
کمیته  کرد.  تایید  داور  به  شدید  اعتراض  دلیل  به  را  سایپا  تیم  مربي 
به راي  تیم پاس همدان  اعتراض  استیناف در راي دیگري درخصوص 
کمیته انضباطي مبني بر اعالم نتیجه سه بر صفر این تیم در دیدار مقابل 
شاهین بوشهر به دلیل استفاده از یک بازیکن سه اخطاره را تایید کرد.  

نکونام؛ دوست ندارم مقابل سیگاندا 
بازي کنم  

 
 اوساسونا در جام حذفي اسپانیا باید مقابل خه رس قرار بگیرد، تیمي 
که مربیگري آن بر عهده سیگاندا است که قباًل در اوساسونا مربي جواد 
به  زیادي  بسیار  عالقه  نکونام  جواد  بود.  شجاعي  مسعود  و  نکونام 
سیگاندا دارد و هیچ وقت این عالقه را پنهان نکرده است. فردا شب نکونام 
و سیگاندا رودرروي هم قرار خواهند گرفت و هرکدام براي برد تیمش 
تالش مي کنند اما هم سیگاندا به نکونام عالقه دارد و هم نکونام عالقه 
البته گفته مي شود شاید کاماچو در  بسیاري به این مربي جوان دارد. 
این مسابقه و با توجه به بازي حساس تیمش مقابل بارسلونا به نکونام 
این  درباره  نکونام  نکند.  استفاده  آنها  از  و  بدهد  استراحت  شجاعي  و 
رویارویي به خبرگزاري فوتبال ایران گفت؛ »سیگاندا مربي مورد عالقه 
من است و هیچ وقت این مساله را کتمان نمي کنم. او نقش بزرگي در 
فوتبال من داشت و اگر اکنون در اللیگا حضور دارم به دلیل اعتمادي 
از  یکي  »کوکو  دهد؛  مي  ادامه  نکونام  داشت.«  من  به  سیگاندا  که  است 
بهترین مربیاني است که تا به حال با او کار کرده ام و روزهاي خوبي 
با او داشته ام اما فوتبال شرایطي را فراهم مي کند که حتي باید مقابل 
قرار  مقابل سیگاندا  نداشتم  وقت دوست  هیچ  بگیري.  قرار  هایت  عالقه 
فوتبال  امشب  اما  باشیم  کنار هم  در  داشتم  بلکه همیشه دوست  بگیرم 
من را مقابل مربي مورد عالقه ام قرار مي دهد. فعاًل که بازي کردنم در 
این مسابقه مشخص نیست، اگر در ترکیب اوساسونا قرار بگیرم بهترین 
کند  پیدا  اطمینان  او  تا  داد  انجام خواهم  تیم سیگاندا  مقابل  را  ام  بازي 
انتخاب من درست بوده است. عالقه دارم روزي باز هم با سیگاندا کار 

کنم و او باز هم مربي من باشد.«  

پیش از اعالم لیست جدید تیم ملي فوتبال 

 اتهام داللي به قطبي 
 

چند روزي است که شایعاتي مبني بر داللي کادر فني تیم ملي در 
دعوت از بازیکنان و اخاذي از آنها و فروش پیراهن تیم ملي 

شنیده مي شود.

پس از پخش این شایعه سرمربي تیم ملي فوتبال که همیشه با 
آرامش و سیاست خاص اش پاسخگوي مسائل مختلف است 
این بار به اعتراض برخاسته است و از مسووالن و مقامات 
پیگیر  لحظه  آخرین  تا  کرده  درخواست  فدراسیون  بلندپایه 
فوتبال  ملي  تیم  سرمربي  قطبي  باشند.افشین  موضوع  این 
مدعي است در تمام طول مدتي که در ایران فعالیت کرده جز 

صداقت و درستي عمل نکرده و همیشه امانتدار بوده است؛ 
»من از مقامات فدراسیون فوتبال مي خواهم تا آخرین لحظه 
پیگیر این موضوع بوده و از طریق مراجع قانوني، کساني را 
که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومي مي کنند به جامعه 
فوتبال  فضاي  به  که  پراکنان  شایعه  تا  کنند  معرفي  فوتبال 
ایران ضربه مي زنند از فوتبال کنار روند و برخورد قانوني 
انتخاب  در خصوص  ملي  تیم  شود.«سرمربي  انجام  آنها  با 
بازیکنان تیم ملي مي گوید براي دعوت از آنها مالکش نام ها 
و باشگاه ها نیست و براساس معیارهاي بین المللي بهترین 
تماشاي  براي  این  از  پیش  کند.قطبي  مي  جذب  را  بازیکنان 
دیدارهاي راه آ هن - سپاهان و پرسپولیس و تراکتورسازي 
این سوال را پیش  رفته بود. حضور قطبي در ورزشگاه ها 
مي آورد که آیا او بازیکن هاي خاصي را براي دعوت به تیم 
ملي در نظر دارد؟سرمربي اسبق پرسپولیس در پاسخ به این 
سوال مي گوید؛ »این وظیفه من است که بازي ها را تماشا 
کنم یا از طریق دي وي دي هایي که از شهرستان ها برایم 
نظر  زیر  را  برتري  لیگ  هاي  تیم  بازیکنان  کنند  مي  ارسال 
بگیرم.«قابل توجه است که قطبي امروز براي تماشاي بازي 
خه رس - اوساسونا در ورزشگاه اختصاصي تیم اسپانیایي 
خه رس حضور پیدا مي کند.هر چند سرمربي تیم ملي چند 
روز پیش گفته بود تغییراتي در ترکیب تیم ملي ایجاد مي کند 
و همه را متعجب زده خواهد کرد اما او این بار این موضوع 
را تایید یا تکذیب نمي کند؛ »در این خصوص صحبت نمي کنم 
اما اگر فکر مي کنید تغییرات زیادي در اردوي بعدي داریم با 
نظر شما موافق هستم.«اردوي تیم ملي هفدهم آبان آغاز مي 

شود و قبل از آن قطبي لیست جدید را اعالم مي کند.

تیم ملي در برنامه هاي خود دو دیدار با اردن دارد اما پیش 
از آن یک دیدار تدارکاتي با ایسلند خواهد داشت.افشین قطبي 
زمان حاضر را بهترین فرصت براي تیم ملي خطاب مي کند 
چراکه تنها دو بازي تا پایان نیم فصل باقي مانده و این مساله 

مي تواند در آینده تیم ملي تاثیرگذار باشد. 

ورزشی ایران و جهان

زندي: در فوتبال ایران همه 
دنبال بازي انفرادي هستند 

به خاطر درمان مصدومیت  گفته مي شود  فریدون زندي که 
ایران  فوتبال  در  است  مدعي  است،  برگشته  آلمان  به  خود 

بازي او به چشم نمي آید. 
افت  و  نشده  عوض  من  »بازي  مي گوید:  چپ پا  بازیکن  این 
ایران  در  ولي  هستم،  راضي  خودم  عملکرد  از  من  نکرده ام. 
بیشتر بازي من را نمي فهمند و فقط مي خواهند ایراد بگیرند. در 

اینجا بازیکن ها فردي بازي مي کنند که این حرفه اي نیست. 
این  ایران  بازیکن که من در  نه  باید بچرخد  فوتبال توپ  در 
مشکل را دارم. ضمن این که پست من »پست فوروارد است، 
ولي اینجا در پست خودم نیستم.« او که از نیمکت نشیني در 
تیم ملي ناراحت است، عنوان مي کند تصمیم به ترک تیم ملي 

را داشت، ولي حرفه اي فکر کرد و اعتراضي انجام نداد. 
زندي همچنین پیرامون مشکالتش با استیلي مي گوید: »استیلي 
مربي خوبي است که تا اینجاي کار حرفه اي عمل کرده است. 
رابطه ما بد نیست. الزم نیست مربي و بازیکن دوست باشند. 
احترام  مربي  به  و  بدهد  انجام  خوب  را  کارش  باید  بازیکن 
بگذارد. مشکل من با استیلي پس از بازي با استقالل چندان 

هم بزرگ نبود. این اتفاقات در فوتبال مي افتد. 
اما  کنیم،  بازي  خوب  استقالل  مقابل  مي خواستیم  همه 
زندي  بود.«  گذاشته  تأثیر  همه  اعصاب  روي  بدمان  بازي 
در خصوص نوسانات تیم استیل آذین تصریح مي کند که 2۰ 
بازیکن این تیم جدید هستند و شاید در سال اول ناهماهنگي ها 

مانع نتیجه گیري تیم شود. 
لیگ قبرس را دارد، سطح  بازیکن که تجربه حضور در  این 
ایران  از  حرفه اي تر  و  باالتر  را  کشور  این  لیگ  بازي هاي 
به  و  مي کنند  بازي  انفرادي  ایراني  بازیکنان  گفت:  و  دانست 

فکر تیم نیستند که این مشکل در تیم ملي هم وجود دارد. 
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رونالدو؛ توپ طال به یک بارسایي مي رسد  
 

مي  فرق  اوضاع  بود  شده  قهرمانان  لیگ  فاتح  یونایتد  »اگر   
کرد.« کریستیانو رونالدو ستاره رئال مادرید گفت احتمال اینکه 
بازیکنان بارسلونا برنده توپ طالي امسال شوند بیشتر است. 
با این حال اعتقاد دارد اگر منچستریونایتد لیگ قهرمانان را  او 
بازیکنان شیاطین سرخ  از  یکي  به  این جایزه  احتمااًل  بود  برده 
مقابل  صفر  بر  دو  پیروزي  با  پیش  فصل  رسید.بارسلونا  مي 
منچستریونایتد قهرمان لیگ قهرمانان شد. آن دیدار آخرین بازي 
رئال  به  او سپس  و  بود  یونایتد  پیراهن  با  رونالدو  کریستیانو 
قهرمانان  لیگ  در  »قهرماني  گوید؛  مي  پیوست.رونالدو  مادرید 
باعث شد به احتمال فراوان توپ طال به یکي از بازیکنان بارسلونا 
برسد. اگر منچستریونایتد قهرمان شده بود احتمااًل جایزه به یکي 
از بازیکنان آنها مي رسید. همین حاال آندرس اینیستا، ژاوي و 
لیونل مسي عالي کار مي کنند و احتمااًل توپ طال به یکي از آنها 
به  بازگشتش  گفته  پرتغالي همچنین  یابد.«ستاره  اختصاص مي 
میادین خیلي دور نخواهد بود؛ »چهار دیدار گذشته را از دست 
دادم، اما حاال از نظر فیزیکي در شرایطي بهتر از همیشه هستم. 
باید مراقب مصدومیتم باشم ولي به زودي بازي خواهم کرد.«  

این نتیجه را باور 
کنید

آلکارکون -4 رئال مادرید صفر
دسته  تیم  یک  مغلوب  هزارنفره  سه  ورزشگاهي  در  مادرید  رئال 
حذفي  جام  رفت  بازي  جریان  در  شد.  38ساله  قدمت  با  سومي 
گروه  در  تیم حاضر  آلکارکون«  دپورتیوو  پاسیون  »آگرو  اسپانیا 
بار تور  B )دسته سوم( در همان 4۵ دقیقه اول سه  دوم سیگاندا 
دروازه قهرمان 31 دوره اللیگا و 9 دوره لیگ اروپا را گشود تا از 
همان زمان خورخه والدانو مدیر ورزشي سفیدپوشان کیفیت ضرب 
االجل خود براي مانوئل پلگریني را سبک و سنگین کند. در جریان 
بازي رفت دو تیم ابتدا بورخا در شانزدهمین دقیقه با شوت پاي چپ 
توپ را به گوشه دروازه یرزي دودک فرستاد. سه دقیقه بعد کریم 
بنزما تیر دروازه رقیب کوچک را لرزاند و در بیست و دومین دقیقه 
اختالف به دو گل رسید. این بار پاي ستون پنجم وسط بود. آلوارو 
آربلوا طي اولین اقدام موثر در لباس تیم جدیدش به اشتباه دروازه 
فن  رافائل  را گشود. سرانجام  فوتبال  تاریخ  باشگاه  پرافتخارترین 
درفارت ثابت کرد تیمي به نام رئال مادرید درون ورزشگاه »سانتو 
دومینگو« حضور دارد، البته دلخوشي میهمان مقطعي بود چون در 
چهلمین دقیقه »ارنستو« سانتر هم تیمي هاي خود را به گل تبدیل 
میهمان  در حال خراب  اما  اخطاري شد  گاگو جانشین گوتي  کرد. 
تفاوتي به وجود نیامد. سرانجام در هفتمین دقیقه نیمه دوم معجزه 
تکوین یافت. بورخاتیر خالص را زد. مانوئل پلگریني در جواب به 

سواالت سرگردان شد؛ »وقتي این گونه بازي مي کنید، حرفي براي 
بیرون کشیدم چون واقعًا  بازي  از  گفتن نخواهید داشت. گوتي را 
بد بازي مي کرد. البته فراموش نکنید دور برگشتي هم وجود دارد. 
از هواداران پوزش مي خواهم و قول مي دهم در رقابت برنابئو با 
تمام وجود به قصد جبران بدویم.« رائول هم نظري مشابه سرمربي 
تیمش دارد؛ »هر تیمي امکان جبران بزرگ ترین افتضاحات را مي 
نیست. چنین  قاعده مستثني  این  از  نیز  بزرگ  مادرید  رئال  و  یابد 
شکستي در شأن سفیدپوشان نبود. امیدوارم در ورزشگاه خانگي 
به جبران مافات بپردازیم.« والدانو حال و حوصله ندارد؛ »پلگریني 

تنها دو بازي دیگر فرصت دارد. از هواداران عذرخواهي مي کنم.«

شاهکارهاي قبلي رئال

دقیقًا یک سال پیش تیم گمنام دیگري به نام رئال یونیون در مجموع 
حذفي  جام  از  را  بزرگ  مادرید  رئال  برگشت  و  رفت  بازي  دو 
نیز  ها  رقابت  این   2۰۰۵  2۰۰6- فصل  در  انداخت.  بیرون  اسپانیا 
از پیش رو برداشت. هرچند  ساراگوسا ۵ بریک میهمان بزرگ را 
در 1۰ دقیقه ابتدایي جدال دور برگشت، مردان برنابئو سه بار تور 
دروازه باشگاه منطقه آراگون را لرزاندند اما در 8۰ دقیقه بعدي فقط 
راقم چنین  را گشودند و حذف شدند،  بار دیگر دروازه رقیب  یک 
درام هایي حدود یک و نیم دهه است در حسرت فتح رقابتي که به 
احترام آنها جام پادشاهي نامیده مي شود، مي سوزد. قرار بود در 
روز 1۰۰سالگي رئال، کاپیتان هیرو پس از پیروزي تیمش در فینال 
خانگي جام حذفي مقابل الکرونیا جام را باالي سر ببرد اما آبي و 
سفیدپوشان گالیسیا جشن قهرماني آن فصل اروپا را به عزا تبدیل 
خوان  پادشاه  اشک  ایرورتا  دسته  و  دار  یک  بر   2 برتري  کردند. 
کارلوس را هم درآورد. حاال وقتي دو شکست اخیر را به یاد مي 
آوریم، ناکامي هاي قبلي را عادي مي یابیم، آ اس در قالب یک تیتر 

حرف اول و آخر را زد؛ »ریشخند قرن«.

 منچستریونایتد با جنجال صعود کرد 

دو گل براي گرم شدن 
 کم کم هر بازي منچستریونایتد به یک پرونده در کمیته انضباطي 

فوتبال انگلیس تبدیل مي شود،
قضاوت  و  منچستر  داربي  در  جنجالي  شده  تلف  اوقات  از  پس 
لیورپول،  مقابل  سرخ  شیاطین  حساس  بازي  در  »مارینر«  ضعیف 
این بار یک رقابت دیگر تیم فرگوسن قابل پیگرد خواهد بود. من یو 
براي غلبه بر بارنزلي در مرحله یک هشتم نهایي جام اتحادیه تنها 
این  اما هواداران  نیاز داشت  اوون  مایکل  به گل هاي دني ولبک و 
تیم به منظور اثبات قدرت تا برهم زدن بساط اغذیه طرفداران رقیب 
پیش رفتند. درگیري با پلیس و دویدن دو هوادار به درون زمین که 
به توقف موقت بازي انجامید، دستگیري 9 آشوب طلب میهمان را 
در پي داشت. جریان رقابت به داغي اتفاقات حاشیه یي نبود، با این 
حال اوون از فرصت استفاده کرد و در پنجمین حضور ثابت خود 
در ترکیب منچستریونایتد براي سومین بار گل زد. او با خوشحالي 
تمام، تیم ملي انگلیس را هدف خود ندانست؛ »به خاطر بازي در جمع 
سه شیرها تالش نمي کنم. تنها وظیفه من کمک به بهبود اوضاع من 
یو است. کاپلو مي تواند به شکل دلخواه درباره من نظر بدهد. به هر 

حال او سرمربي تیم ملي انگلیس محسوب مي شود.«
فرگوسن، اوون را ستود؛ »او قدرت تمام کنندگي فوق العاده یي دارد. 

اوون واقعًا گل زیبایي به ثمر رساند.« 
اخراج گري نویل آمار کارت هاي قرمز بازیکنان منچستریونایتد را 
به عدد چهار افزایش داد. جالب اینکه براي دومین بار پیاپي، قهرمان 

سه دوره اخیر لیگ برتر با 1۰ بازیکن بازي را به پایان رساند.
فرگوسن تصمیم داور را »تقریبًا درست« دانست؛ »نمي دانم ارتفاع 
تکل نویل چقدر بود اما تصور مي کنم داور تصمیم درستي اتخاذ 
به  هایش  اعتراض  سریال  ادامه  در  قبل  روز  چند  سرالکس  کرد.« 
فراخوانده  انگلیس  فوتبال  انضباطي  کمیته  توسط  دیگر  بار  داوران 
شد. ضربه سر ولبک در ششمین دقیقه اجازه نداد خاطره شکست 
البته سزاوارانه منچستریونایتد مقابل لیورپول، طرفداران تیم بزرگ 
جزیره را آزار دهد. اوون هم از هنرنمایي رافائل داسیلوا بهره برد و 

بر حکم پیروزي سرخپوشان اولدترافورد مهر تایید زد. 

مردان ویسنته کالدرون، ماربال را بردند اما... 

کار دشوار سکاندار 
جدید اتلتیکو 

وصال روحاني 

پائین تر  رده اي  به  و  بوده  شدید  بحراني  دچار  که  مادرید  اتلتیکو 

است،  کرده  تنزل  اسپانیا  فوتبال  لیگ  رده بندي  جدول  در  پانزدهم  از 
سه شنبه شب در دیدارهاي رفت مرحله دوم جام حذفي این کشور در 
زمین ماربال به برتري 2-۰ رسید و کار خود را براي صعود به مرحله 
بعدي با توجه به برگزاري دیدار برگشت در خانه اش به فاصله 12 روز 

بعد آسان تر کرد. 
و  مربي شان  تغییر  از  بعد  پایتخت  قرمزهاي  و  دیدار سفید  اولین  این 
آمدن کیکه سانچز فلورس به ویسنته کالدرون و نشستن او به جاي ابل 
رسینو بود که 6 روز پیش به خاطر کسب نتایجي بسیار ضعیف در این 
فصل از سمت خود برکنار شده بود. با این حال سانچز فلورس نیک 
مي داند کسب پیروزي بر یک رقیب دسته سومي اسپانیا در جام حذفي 
اوست.  روي  پیش  سختي  بسیار  راه  و  نیست  چیز  هیچ  بر  تضمیني 
بیشتر از 8 هفته از فصل جاري لیگ اسپانیا نگذشته و به این ترتیب 

هنوز 3۰ هفته از این پیکارها باقي است. 
نیز  فصل  پایان  در  لیگ  چهارم  رتبه  به  رسیدن  مي گوید  فلورس  اما 
ولي  باشد  جدیدش  شاگردان  و  او  براي  بزرگ  دستاوردي  مي تواند 
مي افزاید رویداد محتمل تر این است که این اتفاق نیفتد. نگاه او طبعًا به 
جدول است. جدولي که نوعي »دوگانه گویي« در آن وجود دارد. از یک 
سو آنها به تیم هاي قعر جدولي بسیار نزدیکتر هستند و از جانب دیگر 
امتیاز نیست. فلورس که  با تیم چهارم جدول بیشتر از 8  فاصله شان 
مربي سابق والنسیا است و قراردادش با اتلتیکو مادرید تا پایان فصل 
باشگاه هاي  قهرمانان  جام  آتي  فصل  به  راهیابي  صورت  در  و  است 
اروپا به طور خودکار براي یک سال دیگر تمدید مي شود. شنبه شب 
این هفته در بدو ورود به اتلتیکو اداره تیم را مستقیمًا در دست نگرفت 

و ترجیح داد بازي تیم جدید خود در برابر مایورکا را از روي سکوها 
نظاره و آن را آنالیز کند و سپس از صبح دوشنبه تمرینات را شخصًا 

هدایت و اجرا کند. 
مساوي با تیم 9 نفره 

در مقابل چشم هاي فلورس، اتلتیکو در شرایطي از عهده مایورکا برنیامد 
و با این رقیب متوسط 1-1 مساوي کرد که تا آخرین دقیقه از مایورکا 
پیش بود و رقیب بر اثر اخراج دو بازیکنش از دقیقه 6۰ به بعد 9 نفره 
شده بود. اتلتیکو در مقابل چنین رقیبي در دقیقه 9۰ از روي یک ضربه 
پنالتي گل خورد و همگان را شوکه و از خود ناامید کرد. دفاع ضعیف 
مردان اتلتیکو در لحظات منجر به ثبت تک گل مایورکا سند و نشانه اي 
از مشکالتي بود که این تیم در کارهاي دفاعي اش در این فصل داشته 
اتلتیکو کرده است. حتي  را نصیب  دفاعي فصل  بدترین خط  و عنوان 
سرجیو اگه رو مهاجم جوان و مستعد آرژانتیني اتلتیکو نیز تعجب خود 
را بابت این رویداد پنهان نکرد و گفت: »نمي دانم ما چطور توانستیم با 
رقیبي که از هر جهت زیر سیطره ما قرار داشت، مساوي کنیم و توضیح 
آن بسیار سخت است. براي خود من قباًل چنین اتفاقي در گذشته نیفتاده 
بود و در نتیجه به هواداران حق مي دهم که معترض باشند. امیدوارم که 

سانچز فلورس این مسائل را حل کند.« 
مشابه  نظراتي  نیز  آتلتیکو  آرژانتیني  مهاجم  دیگر  رودریگز  ماکسي 
انتقاد  و  نیست  ما  از  دفاع و حمایت  براي  داد و گفت: »جایي  ارائه  را 

تماشاگران از ما بجاست.« 
اعتراض هواداران به مدیران 

تأخیر در برکناري رسینو و رویکرد به یک مربي جدید باعث شد در 
زمان تساوي واپسین ثانیه ها با مایورکا هواداران، اعضاي هیأت مدیره 
باشگاه را به باد انتقاد بگیرند و اعتبار کم ماربال رقیب بازنده سه شنبه 
شب اتلتیکو نیز به جاي تشویق و خوشبیني مفرط سبب سکوت همین 

هواداران و صبر براي رویدادهاي بعدي شد. 
زوج  و  اتلتیکو  برجسته  مهاجم  دیگر  فورالن  دیه گو  که  رویدادهایي 
اگه رو در خط حمله امیدوار است بسیار روشن تر از هر چیزي باشد 
که تاکنون اتفاق افتاده است. این مهاجم سرد و گرم چشیده اروگوئه اي 
مي گوید: »سانچز گزینه درستي براي این پست بوده است. او مسلط و 
تیره  از وضعیت  صاحب دانش و تجربه الزم براي بیرون کشیدن ما 

فعلي است.« 
الدروپ نیامد 

و  مادرید  رئال  اسبق  دانمارکي  گفته مي شد که میشل الدروپ ستاره 
مربي پیشین ختافه گزینه اول سران اتلتیکو براي جایگزیني رسینو بوده 
است، اما انریکه سره زو رئیس اتلتیکو روز گذشته این خبر را رد کرد 
و گفت: »کیکه سانچز از روز نخست انتخاب اول ما بود، ولي حتي در 
این موارد هم باید افراد دیگري را به عنوان ذخیره در ذهن خود داشته 
تا 4  براي 3  فلورس  این است که  ما  ایده آل  ما هم داشتیم.  باشید که 
سال سکاندار ما باشد. او درخواست خرید چند نفر تازه را براي اتلتیکو 
در زمان نقل وانتقال هاي میان فصل کرده است و من در حال بررسي 

موضوع هستم. 
رئال  پیراهن  با  بازیکن  یک  عنوان  به   199۵ سال  در  فلورس  سانچز 
مادرید فاتح اللیگا شد، اما تیمي را تحویل گرفته که به رغم راهیابي به 
هر دو فصل اخیر لیگ قهرمانان اروپا نتوانسته است از مرحله یک هشتم 
آن  در  هم  برد  یک  حتي  فصل  این  در  به واقع  و  رود  فراتر  آن  نهایي 

نداشته و در قعر جدول گروه چهارم پیکارها مأوا کرده است. 
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رستوران ایران ما                                    ۰2۰762۰۰1۰۰

رستوران اپادانا                                ۰2۰76۰33696 
رستوران اریانا                                        ۰2۰726692۰۰

رستوران البرز                                    ۰2۰76۰29۰4۰ 
رستوران الونک 1                             ۰2۰76۰3113۰
رستوران الونک 2                                    ۰2۰7229۰416 
رستوران بهشت                                      ۰2۰89644477
رستوران پامچال                                     ۰2۰82۰39۵9۵
رستوران پاپیون                                      ۰2۰84۵89۰83
رستوران پاتوق                                       ۰2۰72624۰1۵
رستوران پاریس                                      ۰2۰72892۰23
رستوران پرشیا                                       ۰2۰84۵29226
رستوران پرنس علی                                ۰2۰72۵836۵1
رستوران حافظ)1(                                   ۰2۰72299398

رستوران حافظ)2(                                   ۰2۰74314۵46     
رستوران دیار                                         ۰2۰892۰9744 
رستوران ژینو                                         ۰2۰8847174۰ 
رستوران شبهای  شیراز                            ۰2۰8346۵۵92

رستوران کندو                                         ۰2۰77242428    
رستوران صفا                                         ۰2۰77238331
رستوران کلبه                                         ۰2۰77۰64888
رستوران مهدی                                       ۰2۰8۵637۰۰7
رستوران نیمکت                                      ۰2۰88896989
رستوران یاس                                         ۰2۰76۰39148
رستوران فرشاد                                      ۰2۰89989۰8۰
رستوران صوفی                                      ۰2۰88344888

رستوران سالم                                        ۰2۰8838۰۰۰7  
رستوران اریانا                                      ۰2۰726692۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰2۰834944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰2۰72438444

رستوران زرتشت                                    ۰2۰76۰32379  
رستوران لیدو                                         ۰2۰89۵24748 
سفره سرای مهدی 2           4344 762۵ ۰2۰

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰2۰844۵۵77۵  
اهواز                                            ۰2۰8778۵361
انزلی                                        ۰2۰84۵81221
انجمن زعفران                              ۰2۰84۵16616
بهار                                         ۰2۰76۰3۵۰83
بیژن                                         ۰2۰743۵237۰
پرارا                                       ۰2۰76۰36222
پرشیا                                     ۰2۰7272266۵
تفتان                                       ۰2۰77317819
تهران                                      ۰2۰743۵3622
تخت جمشید                                    ۰2۰76398۰۰7
جردن                                          ۰2۰8426۵448
خزر                                        ۰2۰82۰28۰22

زمان                                           ۰2۰76۰389۰9 
خیام                                          ۰2۰72۵83637 
زمزم                                        ۰2۰84۵24۰۰4

فردیس                                     ۰2۰88616187  
سارا               ۰2۰72292243
ستاره                                      ۰2۰8863۵2۵1
ساواالن                                                  ۰2۰83478822
سپید                                       ۰2۰8969797۰ 

سلیمان                                             ۰2۰762429۵7 
سهند                                                   ۰2۰83433279 
سرور                                                ۰2۰89746۰88 
سیب                                                  ۰2۰83992832 
علی                                    ۰2۰8۵66936۰ 
مازندران                                     ۰2۰۵799۵۰۰
ماهان                                          ۰2۰8963۰۰12

منصور                                           ۰2۰89۵2۵637 
محصوالت ایران                              ۰8963۰۰2۰2۰

وحید                                             ۰2۰89749997 
قنادی رضا                                ۰2۰76۰3۰924 
قنادی عسل                               ۰2۰77۰629۰۵
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 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

 سرویس، عیب
 یابی و نصب انواع
 برنامه های جدید

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 ۹۹ 77 623

 Sport 

برق کار
انجام کلیه کارهای برق 

ساختمان

تک فار و سه فاز

07861768682

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ویندوز
07811000455

فوری 
فروشی

یکباب مغازه 
خشکشویی و 
Laundry در 
 Puttnyمنطقه

 Roehampton
بعلت بازنشستگی 

بفروش میرسد

02087856581

طراحی انواع 
وب سایت و 
طرح های 
گرافیکی

07811000455
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Iran to participate in Beach 
Soccer World Cup qualifiers  
Iran will take part in the qualifying matches for the FIFA 
Beach Soccer World Cup which is being hosted by the 
United Arab Emirates in Dubai. 

Teams from Australia, Bahrain, Iran, Oman, Japan, Chi-
na, Uzbekistan and one last team yet to be confirmed, 
will play in Dubai from November 7-11 in an attempt to 
book one of two slots available for Asia. 
The two teams playing in the Asian qualifier will be 
drawn in two groups of four each where they will play in 
a round-robin system. The top two teams in each group 
will advance to the semifinals and the finalists will be 
the Asian representatives at the 2009 FIFA Beach Soc-
cer World Cup to be played at the same venue in Umm 
Suqeim. 

This is only the second time that FIFA Beach Soccer World 
Cup has taken place outside Brazil, the country that has 
won the most titles in this sport. The 2009 World Cup will 
take place from 16 November until 22 November 2009 
and 16 teams from 6 confederations will contest for the 
coveted title. 

Abedzadeh named Iran’s 
favorite  footbal l  p layer 
Former Iran football team captain 
Ahmadreza Abedzadeh has been cho-
sen as Iran’s favorite player in last 30 
years, according to polls taken by an 
Iranian television station on Monday 
night. 
Abedzadeh won more than 42 percent 
of the votes in the six-candidate race. 
Ali Daei, Ali Parvin, Ali Karimi, Nasser 
Hejazi and any other player were cho-
sen respectively in the opinion pole. 
Abedzadeh nicknamed the “Eagle of 
Asia” is the former keeper of Estegh-
lal, Persepolis and the Iranian nation-
al football team. He performed well 
in the 1998 World Cup. His fantastic 
saves helped Iran attain respectable 
results in the tournament 

Esteghlal saddened by 
Zob Ahan in Isfahan
Esteghlal of Tehran suffered its second loss of the Iran 

Professional League season on Tuesday. In the match 
played at the Foolad Shahr Stadium, Esteghlal was beat-
en by Zob Ahan of Isfahan 1-0 and descended to the 
second place of the IPL rankings. Mohammad-Reza Kha-
latbari scored the Isfahani team’s sole goal in the 23rd 
minute. Esteghlal created many opportunities afterwards, 
but the scoreboard remained unchanged until the end of 
the match. Esteghlal had previously lost to its namesake 
rival Esteghlal of Ahvaz at the Azadi Stadium. Sepahan of 
Isfahan tops the table with 25 points. Esteghlal has 24 
points and is second. Paykan is third, also with 24 points, 
but with a lower goal average 

Persepolis football team beat the brave squad of 
Traktorsazi of Tabriz in the 14th week of the Iran 
Professional League here at the Azadi Stadium 
on Monday. 
In the match played in front of many Tabrizi 
fans, who traveled to Tehran to see their favorite 
team’s performance, Persepolis came out victori-
ous and won the home match 2-1. 
The visitors were the better team in the first half. 
They kept control of the ball and created many 
good opportunities, but failed to score. 
Persepolis made some changes after the inter-
val and put its rival under pressure. The Reds’ 
striker Mojtaba Zarei opened the goal in the 67th 
minute. He slotted the ball past Hassan Rudbar-
ian through his legs. 
Hawar Mulla Mohammed doubled the scoreboard 
with four minutes remaining. He chipped the ball 
over Rudbarian’s head. 

However, the game was not over. 
Traktorsazi’s Farhad Kheirkhah, who was a mem-
ber of Persepolis last season, pulled a goal back 
in the injury times. 
In the IPL rankings Persepolis is fourth with 23 
points. Sepahan is first with 25 points, Esteghlal 
is second with 24 points and one game in hand, 
and Paykan is third also with 23 points, but with 
a better goal average than Persepolis. 
Other 14th week results are as follows: 
* Rah Ahan 0 – 1 Sepahan of Isfahan * Abu 
Moslem of Khorasan 2 – 2 Steel Azin of Tehran * 
Mes of Kerman 3 –2 Saipa of Karaj 
Tuesday's fixture: * Zob Ahan of Isfahan – Es-
teghlal of Tehran * Pas of Hamedan – Foolad of 
Khuzestan * Saba Battery of Qom – Moghave-
mat of Shiraz * Shahin of Bushehr – Paykan of 
Qazvin * Esteghlal of Ahvaz – Malavan of Bandar 
Anzal 

Persepolis crawling to top 
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The Jury of the 45th Golden Pen of 
Belgrade and the 10th International 
Biennial of Illustration 2009 has de-

cided on the final list of foreign par-
ticipants, among which 28 Iranian il-
lustrators have been selected. 
Nasim Azadi, illustrator of the book 
“Monster of Darkness” written by 
Farideh Khalatbari, Sahar Bardaii for 
the book “Fathers and Sons” writ-
ten by Mohammadreza Faridi, Rajab 
Ali Khodaii for the book “10 Persons” 
written by Azam Moradi-Haqiqat, Amir 
Shabanipur for the book “Guardian 
of the Sun” written by Laleh Jafari, 

and Farshid Shafiei for the book “Iron 
Shoes” written by Farideh Khalatbari. 

Banafsheh Erfanian, Marjan Farmani, 

Azadeh Madani, Ali Mafakheri, Na-
jva Erfani, Ali Buzari, and Hamidreza 
Akram are also seen on the list. 
The program will be held at the Cvi-
jeta Zuzoric Gallery, Belgrade in No-
vember. 
Organizers of the Biennial are the Ser-
bian Association of Applied Arts Artists 
and Designers, (ULUPUDS), and the 
Exhibition Council. 

28 Iranian illustrators accepted 
for Belgrade Golden Pen biennial

ECO to 
celebrate 
Noruz in 
Iran
AEconomic Cooperation Organiza-
tion (ECO) members will attend the 
Noruz celebrations in mid March in 
Iran. 

Iran has proposed the holding of 
the celebration during the meeting 
of tourism ministers of ECO, which 
was held on Friday in Antalya, Tur-
key. 
A representative from the Iran Cul-
tural Heritage, Tourism and Handi-
crafts Organization, deputy Seyyed 
Reza Musavi, attended the event. 
Iran and the countries that pro-
posed the registration of Noruz to 

UNESCO could benefit from this op-
portunity to introduce the event to 
other nations, Musavi mentioned. 

Noruz, the ancient celebration of 
the Iranian New Year that begins on 
the first day of spring, has recently 
been registered on UNESCO’s List 
of the Intangible Cultural Heritage 
of Humanity. 
Iran, Azerbaijan, Uzbekistan, Pa-
kistan, Tajikistan, Turkey, and Kyr-
gyzstan submitted their proposals 
to UNESCO for registration. 
A handicraft exhibition by ECO 
members will be held on the side-
lines of the celebration to introduce 
their tourist attractions to visitors, 
he added. 
Iran also proposed the inaugura-
tion of an international satellite TV 
channel about tourism to boost this 
industry, he remarked. 
The next edition of the meeting 
will be held in Tehran next June 
which will be a great opportunity 
to introduce Iranian attractions, he 
remarked. 
ECO is the successor organization 
of Regional Cooperation for Devel-
opment (RCD) that existed from 
1964 to 1979. 
In 1992, ECO was expanded to in-
clude seven new members, name-
ly: Islamic Republic of Afghanistan, 
Republic of Azerbaijan, Republic of 
Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Re-
public of Tajikistan, Turkmenistan 
and Republic of Uzbekistan

Iran establishes art 
gallery in Rotterdam
Iran has recently established an art 
gallery in Rotterdam, the Nether-
lands. 
Iran’s deputy ambassador to the 

Netherlands Mr. Hosseini (first name 
not given) and Mahmud Shaluii, the 
director of the Culture and Islamic 
Guidance Ministry’s Office for Visual 
Arts attended the opening ceremony. 

Hosseini said that the gallery would 
help establish bilateral cultural ex-
change between Iran and the West, 
and would play a major role in intro-
ducing Persian art, the Persian service 
of Fars reported on Saturday. 

He added that art is the best means 
of promoting culture and such centers 
help achieve this objective. 
Shaluii also remarked that the devel-
opment of an international presence 
of Persian art is a must, adding, “Over 
the past 30 years, Iranian artists have 
achieved lofty positions in the world. 
Wherever there is an artistic event, 
there is the sign and name of Persian 
art. “After Iran’s successful participa-
tion in the Venice Biennial this year 
and the opening of Iran’s art gallery, 
it was decided to establish additional 
galleries in other countries to help 
introduce Iranian art and artists,” he 
stated. He also pointed to the fact 
that the economy of art is a major 
concerns for artists, who hope that 
Iran’s art gallery in Rotterdam that 
displays and sells Iranian artwork, can 
boost the economy in the visual arts. 
He also added that Iran would soon 
be opening a new art gallery in Paris. 
Iran’s art gallery is now displaying 
works by 40 artists, including Iraj Es-
kandari, Gizella Sinaii, Ahmad Vakili, 
Nima Petgar, Habib Tohidi, Reza Kho-
dadai, Javad Nobahar and Hassan 
Yaquti. 

Iran will be commemorating the Ira-
nian poetess Parvin Etesami during 
a conference on November 20 in 
Bishkek, Kyrgyzstan. 
Iranian cultural attaché Moham-
mad Hossein Abedini mentioned this 
during his recent visit with Zhamal 
Frontbek-Qizi, a representative of 
Mutakalim, a Kyrgyz Muslim women’s 
NGO. 
“We want to encourage the participa-
tion of this NGO in holding the con-
ference during the meeting,” Abedini 
stated in a press release on Sunday. 
The conference on Parvin Etesami 
held in Tashkent was warmly re-
ceived by Uzbek women and it would 
appear that the same will hold true in 
Kyrgyzstan, he said. 
The themes of the conference will 
be announced by Mutakalim in the 
near future and some Iranian women 
scholars will also attend the event, 
he said. 
Parvin Etesami (1907-1940) was 
born in Tabriz and composed her first 
poem in the classical style when she 

was eight years old. She received her 
high school diploma from the Ameri-

can Girls’ School of Tehran and also 
taught at the school for two years. 

Her poems focus on themes of so-
cial awareness and the human as-
pect of life with simple yet insightful 
allegorical elements. There are no 
signs of romanticism or feminism in 
her works, although she lived in the 
period when Iran was beginning to 
modernize. 

Iran to commemorate poetess 
Etesami in Kyrgyzstan
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Motamed-Arya 
quits cast of 
German play

Actress Fatemeh Motamed-Arya was forced to 
quit the German “Shahnameh” play as she has 
not been allowed to travel overseas. 

The German stage director Stefan Wieland 
has been working on the play “Ferdowsi’s 
Shahnameh” with Iranian-German actors in the 
past two months at Tehran’s Vahdat Hall and 
Motamed-Arya was one of the Iranian members 
of the cast. 

“The team is due to travel to Freiberg for the re-
hearsal on November 4, but I was informed by 
the Center for Dramatic Arts that I would not al-
lowed to do any activities overseas,” Motamed-
Arya told the Persian Service of ISNA. 

“As soon as I announced my withdrawal, the 
director made his best efforts to resolve the 
problem, but since there is no guarantee that 
I would receive my passport back again, I sug-
gested employing another actress and finally, 
Maedeh Tahmasebi became my replacement,” 
she added. 

Motamed-Arya was prevented from traveling to 
the U.S. by officials at Tehran’s Imam Khomeini 
Airport in early October. She was a member of 
an Iranian cinematic delegation that took part in 
a 10-day program organized by the UCLA Film 
& Television Archive and the Academy of Motion 
Picture Arts and Sciences for Iranian cinema. 
Written by Mohammad Charmshir, the play is 
performed in both Persian and German. Iranian 
dramaturge Farhad Mohandespur is also col-
laborating in the project. Parviz Purhosseini, 
Ashkan Khatibi and Negar Abedi are the other 
Iranian actors. 
The play is due to go on stage in early Decem-
ber in Tehran for 10 days and then for 10 more 
days in Germany.
 

Ali Shademan receives special 
mention at Dutch festival
The young Iranian actor Ali Shademan 
received a special mention from the jury 
at the Dutch Cinekid film festival.
He received the award for his extraordi-
nary performance in “A Time to Love” by 
director Ebrahim Foruzesh. 
In the film, Shademan plays a boy suf-
fering from spastic paralysis who is kept 
hidden from the outside world by his fam-
ily. During a discussion that followed the 
film screenings, the organizers and the 
jury learned much to their surprise, that 
in real life, the actor is perfectly normal 
and healthy. Cinekid is an International 
Film, Television and New Media Festival 
for Children and Young Adults held annu-
ally in Amsterdam, Netherlands. Its 23rd 
edition ran from October 18 to 25. 

“A Time to Love” had previously won two 
awards at the Carrousel International 
Film Festival for Children in Canada in 
September. 
The film was awarded the CIFEJ award as 
well as the Best Feature Film Prize by the 
jury, which consisted of 10 to 12 year old 
children from Quebec, Canada and other 
countries. 
“A Time to Love” is about a handicapped 
boy who is the little darling of his middle-
class family, but when his little brother is 
born, everyone ignores him. 
Photo: Actor Ali Shademan attends a press 
conference held on February 4, 2009 af-
ter a screening of “A Time to Love” at 
the 27th Fajr International Film Festival 
in Tehran. (Mehr/Ra’uf Mohseni) 

Cinéma 
Vérité 
Honors 
Moshiri 

The Third Cinéma Vérité Festival 
honored director Manouchehr Mo-
shiri for his lifetime achievements 

in producing documentaries. 

Moshiri, the director of the docu-
mentary ‘Amir Jahed’s Hezar-
Dastan’ also won the Festival Spe-
cial Award. 
Cineastes Hossein Torabi, Sha-
habeddin Adel, Mohammad-Ali 
Farsi, Saeid Nikzad and Seyyed 
Mohammad-Mehdi Tabatabei were 
the jury members of the gala. 

At the ceremony, a plaque of hon-
or was given to the family of cin-
ematographer martyr Mohammad 
Farhani who recently lost his life as 
a result of a suicide bombing in the 
southeastern province of Sistan-
Baluchestan, Mehr News Agency 
wrote. The following is the list of 
winners: 

Best Short Documentary: ‘The End 
Day’ by Narges Abyar 
Best Documentary: ‘This House is 
Bright’ by Mohsen Ramezanzadeh 
Best Feature-Length Documen-
tary: ‘The Empty Place of Mr. or 
Mrs. B’ by Fima Emami and Reza 
Daryanoush 
The Special Jury Award: ‘Zagros’ 

by Manuchehr Tayyab 

A total of 35 foreign documentaries 
from 19 countries including Cana-
da, France, Australia, Germany, 
Italy, Austria, India, Switzerland, 
and Poland were competing at the 
festival. 

The event, which opened on Octo-
ber 15 and closed on October 23, 
screened 76 films by Iranian docu-
mentarians. 
Cinéma vérité is a style of docu-
mentary filmmaking, combining 
naturalistic techniques with stylized 
cinematic devices of editing and 
camerawork, staged set-ups, and 
the use of the camera to provoke 
subjects. It is also known for tak-
ing a provocative stance toward its 
topics. In French the term means, 
roughly, “cinema of truth”. 
In other words, new filmmaking 
modes initially appear to be unvar-
nished “reality” on the screen, but 
as time goes by, that mode’s con-
ventions become more and more 
obvious. Such is certainly the case 
with cinéma vérité, whose conven-
tions can now appear quite man-
nered and open for critique. 
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UNESCO mistake 
or CHTHO gaffe? 
Iran’s giant Soltanieh Dome has been illustrated with a pho-
to of a small dome of the country on the UNESCO website 
for the World Heritage List. 

“Has Iran made a mistake in not sending the correct photos 
or has UNESCO done this in error,” the Persian service of 
CHN asked in an article published on Monday. 
Anyway, Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts 
Organization (CHTHO) is responsible for the mistake, the 
writer of the article said. 
“It is CHTHO’s duty to correct such a mistake and to intro-
duce Iran properly,” the article added. 
The UNESCO website describes well the grandeur of the Sol-
tannieh Dome. However, the photo used for illustrating the 
description features the small tomb of the famous eulogist of 
the Safavid era, Molla Hassan Kashani, which is located near 
the Soltannieh Dome. 

The Soltanieh, the mausoleum of Oljaitu, was registered on 
UNESCO’s World Heritage List in 2005. 
It is an Islamic monument that was constructed from 1302 
to 1312 in the city of Soltanieh, the capital of the Ilkhanids, 
a Mongol dynasty that ruled in Iran from 1256 to 1353. 
Situated in Zanjan Province, Soltanieh is one of the outstand-
ing examples of the achievements of Persian architecture 
and is a key monument in the development of its Islamic 
architecture. 
The octagonal building is crowned with a dome 50 meters in 
height covered in turquoise blue faience and surrounded by 
eight slender minarets. The mausoleum has the tallest dome 
in the Islamic world. 
Photo: The photo of the tomb of Molla Hassan Kashani 
has mistakenly been used for the Soltannieh Dome on the 
UNESCO website for the World Cultural Heritage List.  

Sassanid site 
bulldozed in 
southwestern 
Iran
Bulldozers destroyed part of a Sas-
sanid tepe last week near Ahvaz, the 
provincial capital of Khuzestan. 

The destruction was carried out by 
the Mehrab Housing Company for 
construction of a high-rise apartment 
complex, Khuzestan Cultural Heritage 
Lovers Society (Taryana) announced 
on Monday. 

No permission had been granted 
by the Khuzestan Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Department 
(KCHTHD) for the housing company at 
the site, Taryana spokesman Mojtaba 
Gahestuni said. 

The mound, which covers an area of 
10 hectares, had already been dam-
aged by a road construction project, 
installation of telecommunication 
poles, other housing projects and es-
tablishment of a bazaar, he added. 

Last April, KCHTHD’s experts visited 
the tepe to convince Iranian officials 
to register it on the National Heritage 
List and to take action for the security 
of the site. 

However, so far, no decision has been 
reached by the KCHTHD for safe-
guarding the mound. 
Experts had observed ancient bricks, 
shards, and pieces of glassware scat-
tered about near the construction 
projects underway at the site. 

Some archaeologists who have al-
ready visited the mound, believe that 
beneath the tepe, the ruins of a Sas-
sanid city are buried, Gahestuni said. 

Silk Road Tourism 
Proposed 
Iran believes the revival of the ancient Silk Road could 
boost tourism in the region and has proposed a new set 
of initiatives to promote the same through a long-term 
action plan. 

Reza Mousavi, the deputy head of Iran’s Cultural Herit-
age, Handicrafts and Tourism Organization, said mem-
ber-states of Economic Cooperation Organization (ECO) 
should tap the vast tourism potential of the region, 
Presstv reported. 
“ECO member-states have a population of over 400 mil-
lion with a variety of races and ethnicities,” Mousavi said 
on Saturday at a meeting of ECO tourism ministers in 
Antalya, Turkey. 
“Therefore, they have a good chance of improving tour-
ism, not only among themselves but also with other 
countries.” 
He noted that ECO is a regional organization that helps 
eliminate regional poverty, because of its significant role 
in developing tourism and creating jobs for women and 
youths. 
Mousavi urged ECO members to establish a tourism 
convention as well as a global TV network to promote 
better cultural understanding and attract tourists to the 
region. 
He also called for the revival of the Silk Road, saying it 
would lead to a tourism boom in the coming years. 
Economic Cooperation Organization is a trade bloc com-
prising Iran, Turkey, Pakistan, Azerbaijan, Afghanistan, 
Tajikstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and 
Turkmenistan. 
The Silk Road is an extensive interconnected network 
of trade routes across the Asian continent that connects 
East, South and West Asia with the Mediterranean, as 
well as North and Northeast Africa and Europe. In re-
cent years, the Silk Road is again being used for mari-
time and overland routes. 
The Silk Road was an important route for facilitating cul-
tural, commercial and technological exchange between 
traders, merchants, pilgrims, missionaries, soldiers, no-
mads and urban dwellers from China, India, Persia and 
Mediterranean countries for almost 3,000 years. 
Extending over 5,000 miles, the route enabled people 
to transport goods, especially silk, satin and other fine 
fabrics, musk, perfumes, spices, medicines, jewels and 
glassware, as well as serving as a conduit for the spread 
of knowledge, ideas, cultures and diseases between dif-
ferent parts of the world (China, India, Asia Minor and 
the Mediterranean). 
Trade on the Silk Road was a significant factor in the 
development of the great civilizations of China, India, 
Egypt, Persia, Arabia and Rome, and in several respects 
helped lay the foundation of the modern world. 
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Tours for Diplomats 
Continue 
Tours organized by Iran’s Cultural Herit-
age, Handicrafts and Tourism Organiza-
tion’s (ICHTHO) for ambassadors and 
foreign diplomats in Iran have been 
welcomed. 
“The purpose for organizing such tours 
is to familiarize the foreign diplomatic 
corps with our tourist attractions,” said 
Mohammad Reza Pouyandeh, ICHHTO 
manager for foreign tourism affairs, 
Mehr News Agency reported. 
He said the tours held four times a year 
also help introduce investment opportu-
nities to foreigners. 
Several ambassadors have so far visited 
Golestan province, the ancient city of 
Kashan in Isfahan province and the Aras 
Free Zone in West Azarbaijan province. 
A group of foreign envoys based in Te-
hran will tour the ancient city of Yazd 
next month. 
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Turkey won’t me-
diate between 
Iran and U.S.: 
Erdogan
Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan 

has said that Turkey is not going to mediate 
between Iran and the United States. 

At a press conference at the Turkish Embassy 
in Tehran on Wednesday, Erdogan said that 
the fact that he is currently in Iran and plans 
to travel to the United States in the future 
does not mean he is going to conduct any 
mediation between the two countries. 

The Turkish prime minister stated that he 
came to Tehran to discuss regional problems 
and global issues. 
With their historic civilizations, Iran and Tur-
key can play key roles in efforts to establish 
peace and stability in the region, he added. 
The Iranian and Turkish people have a great 
responsibility to solve the region’s problems 
and to establish peace and stability in the re-
gion and the world, and they should strength-
en their bilateral relations to achieve these 
goals, he said. Iran-Turkey relations are based 
on non-interference in each other’s internal 
affairs, and the two countries have similar 
views on a number of political and economic 
issues, he stated. 
To establish peace and stability in the region 
Turkey has proposed that all regional coun-
tries should adopt a policy of friendship with 
their neighbors, he added. 
Erdogan said that Turkey’s foreign policy is 
based on friendship with other countries and 
not having any enemies. 
The Turkish prime minister arrived in Tehran 
on an official visit on Monday night. 
His delegation is comprised of 200 political 
and economic officials including 20 MPs, the 
ministers of foreign affairs, energy, foreign 
trade, culture, environment, and industry, and 
eighty representatives of private sector com-
panies, as well as 30 media representatives. 

Iran worker ‘jailing’ 
angers UK 
Foreign Secretary David Miliband has urged Iran to overturn a four 
year jail sentence re-
portedly given to a 
British embassy em-
ployee.
Hossein Rassam, 44, 
was arrested in June 
at the time of mas-
sive street protests 
over the country’s 
disputed presidential 
election. 
The Iranian, who 
worked as a politi-
cal analyst at the embassy, was accused of spying and inciting 
unrest. 
In a statement, Mr Miliband called the reported sentence “wholly 
unjustified”. 

‘Unacceptable’ action

The foreign secretary said it represented “further harassment of 
embassy staff for going about their normal and legitimate duties”. 
He added the British ambassador in Tehran had spoken to Iran’s 
deputy foreign minister and that the Iranian ambassador in London 
had been called in to explain the decision. 
Mr Miliband said: “We understand the sentence can be appealed. I 
urge the authorities to conduct this quickly and overturn this harsh 
sentence.” 
He added: “We are in close touch with EU and other international 
partners, who continue to show solidarity in the face of this unac-
ceptable Iranian action. 
“This will be seen as an attack against the entire diplomatic com-
munity in Iran and important principles are at stake.” 
Nine British embassy employees were arrested but Rassam was 
the only one to be charged. 
He was put on trial along with an employee of the French embassy 
and protesters angry at the results of the June elections. 
Tehran accused the UK of fomenting opposition demonstrations 
when President Mahmoud Ahmadinejad was returned for a second 
term in office. 
The British government has rejected the accusations. 

Source: BBC 

Iran petchem output at 11m tons
Iran Broadcasting quoted the president of Securities and Exchange 
Organization of Iran stating that about six million tons of petrochemi-
cal productions are sold domestical-
ly and the remaining 5 million are 
exported. Ali Salehabadi who was 
speaking on the sidelines of the in-
auguration ceremony of the Iranian 
Oil Bourse in Kish added that from 
the initial opening of the oil bourse 
in spring 2008 till September 2009 
$3.5 billion have been transacted 
in this bourse. He expressed hope 
that with the opening of the international oil and petrochemical prod-
ucts stock exchange in Iran will gain the ability to determine petro-
chemical prices. The international Iranian Oil Bourse was inaugurated 
on Monday in the Persian Gulf island of Kish as a venue to export oil 
and petrochemical products 
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