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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 .

این جنبش یک گاندی می خواهد!
جنبش سبز باید ظلم را نشانه رود نه ظالم را؛ باید دیکتاتوری را محکوم کند 
نه دیکتاتور را ؛ این جنبش یک گاندی می خواهد تا سیل مردم را یکپارچه کند؛ 
یک مولوی می خواهد تا به آن معنا و اندیشه ببخشد و باالخره یک حافظ 

سرخ زبان می خواهد تا برای اصالح انحرافات شمشیر از کالم بکشد. 
اعتراضات و تظاهرات پر تب و تاب سیزدهم آبان نشان داد که جنبش سبز همچنان در جریان است و روز 
به روز موجهای خروشان تری به خود می گیرد در حالیکه هنوز هدف و خواست آن مشخص نیست؛ هنوز 
رهبرِی آن هدفمند نشده و هنوز تفکر منسجم و پویایی آن را حمایت نمی کند. جنبش سبز اکنون بیش از آنچه 
که یک روند اندیشمند باشد، خروش احساسات جریحه دار است. سبزی جوانه آزادی خواهی بسیار ساده می 
تواند به تیرگی لجنهای کهنه قدرت طلبی بگراید و روند جنبش را مسیری همواری برای ظهور استبدادگری 
دیگر بسازد. بستری که امروز تمامی احزاب سیاسی و گروهای غیر سیاسی را نه تحت لوای یک شعار و هدف 
مشخص بلکه هر یک را با نماد و نشانه ای متفاوت با خود می برد، پیروزی به همراه نمی آورد بلکه تراژدی 

دیگری را رغم می زند دردناکتر از انقالب پنجاه و هفت.
سیاست بازی قدرت است؛ وقتی چرخه بازی انحصاری می شود و دوستداران قدرت دست خود را از مرادشان 
کوتاه می بینند، مخالفتهای سیاسی علیه حاکمیت آغاز می شود. این نوع مخالفت با مخالفت مردم ستم کشیده 
متفاوت است. شعارهای مردم علیه دولت و حکومت به دلیل اعتراضشان به ظلم است. سابقه ظلم در ایران سی 
ساله نیست بلکه دست کم سه هزار ساله است. حتی در زمان کورش کبیر هم اگر ظالمی نبود و ظلمی نمی کرد، 

صفحه 4او در کتیبه اش نمی نوشت: »حق مظلوم را از ظالم می گیرم.« 
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شایعي  بسیار  شکایت  سردرد 
شغلي  تنش هاي  افزایش  با  است. 
جامعه  شدن  و صنعتي  اجتماعي  و 
افراد  اقتصادي  اوضاع  همچنین  و 
مي رود.  باالتر  هم  سردردها  میزان 
عصبي  سردردها  از  عظیمي  بخش 
از  درصد  دو  تا  یک  تنها  و  هستند 
عضوي  علت  جامعه  سردردهاي 

دارند ...

ورزش

مصاحبه اختصاصی با خانم روحی شاهین در ارتباط با امور پناهندگان و مهاجرین

ازدواج چالشی برای مهاجران
صفحه39

نجات منچستر در امان از دست دموکراسي
اولدترافورد 

انگلیسي  تیم  دو  شب  سه شنبه 
تیم  چلسي،  و  منچستر یونایتد 
فرانسوي بوردو و باشگاه پرتغالي 
پورتو جواز حضور در مرحله یک 
هشتم نهایي فوتبال جام قهرمانان 
باشگاه هاي اروپا را کسب کردند. 
این امر با نتایجي که در این شب 
در هفته چهارم از مرحله گروهي 

این پیکارها نصیب آنها شد،....

تظاهرات  روز سیزده آبان با 
خشونت ماموران مواجه شد

صفحه 7

سیاست

بسیاري از ایرانیان دکتر عبداهلل عبداهلل 
افغانستان  جمهوري  ریاست  نامزد 
که  عبداهلل  شناسند.  مي  خوبي  به  را 
از  سپتامبر   11 از  پیش  هاي  سال  در 
مبارز  مسعود  احمدشاه  نزدیک  یاران 
برجسته افغان بود به دنبال اشغال این 
کشور توسط امریکا و سقوط طالبان به 

وزارت خارجه افغانستان رسید.   ...

صفحه 11

طال به مرز 
1100 دالر رسید 

 
و  گسیخته  افسار  طال  قیمت 
گذاشته  به صعود  قید رو  بي 
و چیزي هم جلودارش نیست. 
مسائل  اقتصادي،  بحران 
این  از  مسائلي  و  سیاسي 
دست در سطح بین الملل باعث 

شد طال براي اولین بار ... 



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
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هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

صفحه آرایی: عارف - علیرضا ریاحی
کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  همکاران:  
آدوم   - کدیور  فرشته  صادقیان-  احسان   -

صابونچیان 
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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

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

این نشریه ارسال نمایند:

مهاجرین،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-

دانشجویان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
یا  باید مستقیم  آثار  طبعا  و  منتشر می شود  ایرانیان 
غیر مستقیم به این موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
آثار  این مورد، هیچ گونه محدودیت دیگري در تعداد 

ارسالي و عناوین آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

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

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

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

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

براي نشریه ارسال نمایند.

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

را ذکر کنید.

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

Arabic تایپ کرده و ارسال نمائید.

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

نویسنده خواهد رسید.
-11 آثار خود را به آدرس اینترنتی زیر
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سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
عصبانی  هیچکس  جمشید  تخت 
نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هیچکس 
برتر  دیگر  قوم  بر  قومی  هیچ  نیست 
آن  در  خشنی  تصویر  هیچ  و  نیست 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این 
ایران  در  داری  برده  هیچگاه  که  است 
صدها  بین  در  است  نبوده  مرسوم 
پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت 

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

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

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

درد، یک اعتراض است؛ وقتی در ساختار بدن خللی ایجاد می شود، بدن درد می کند یعنی اعتراض می کند. 
اعتراضهای مردم در بدنه جامعه هم نشانه کژیهاست. بگذریم از اینکه مدیران بسته به طرز تفکر مدیریتشان 
چه برخوردی ممکن است با اعتراضها داشته باشند اما شیوه بیان اعتراض خود نکته مهمی است. اعتراض اگر 
درست، بجا و شفاف بیان نشود ممکن است همیشه مثل یک درد مزمن باقی بماند و کلیت سیستم را آهسته و 
آرام به نابودی بکشاند. در این صورت است که نمی توان فقط مدیران را مقصر دانست. کسی که کمبودی یا 

اشتباهی را می بیند ولی اعتراض نمی کند هم می تواند در زوال یک نظام به اندازه یک مدیر مقصر باشد.

روزنامه می تواند یک وسیله انتقادی برای مردمی که دردی را لمس می کنند باشد. این مجرا خود ساختاری 
است که نیاز به انتقاد دارد تا خودش را اصالح کند. اگرچه هیچ چیزی هرگز ایده آل نمی تواند باشد، ولی وقتی 
هیچ انتقاد و اعتراضی به نحوه کار و فعالیت یک روزنامه نمی شود، شاید دست اندر کاران آن بتوانند خود را 
متقاعد کنند که نقصی در کارشان نیست. در آن صورت به این نتیجه می رسیم این رسانه بهترین شرایط را 
برای بازتاب اعتراضات و انتقادات مردم مهیا کرده است؛ اما وقتی هیچکس هم انتقادات و اعتراضات خود را در 

آن بازتاب نمی دهد آیا می توان دلخوش کرد که جامعه هم بی عیب و نقص است؟ پس مشکل کجاست؟

از سوی دیگر در راه صعب و پر پیچ و خم انتشار یک مطبوعه مستقل و مردمی که به »ریه های جامعه« تعبیر 
می شود، شاید مهمترین دغدغه اصحاب مطبوعات همان حفظ استقالل باشد. چون یک نشریه اگر حقیقتًا بدور 
از اعمال زور اصحاب قدرت باشد می تواند زبان بیان عقاید، خواستهای مردم، ضامن بقای دموکراسی و مانعی 
در برابر ظهور استبداد و دیکتاتوری شود. در شرایط  حاضر که مطبوعات داخلی کشور تحت فشار شدید 
سانسور قرار دارند، وظیفه »صدای مردم« بودن بر شانه های نشریات ایرانی خارج از کشور سنگینی می کند. 
این سنگینی با وجود مشکالت مالی  فشار مضاعفی بر روزنامه نگاران وارد می کند و به قول انگلیسیها کسی 

که پول نوازنده را می پردازد درخواست آهنگ را هم خود می دهد.

 از این روست که برای حفظ سالمت این نشریه با وسواس بسیار از پذیرش پیشنهاد کمکهای مالی وسوسه 
انگیز از جانب اشخاص مختلف حقوقی و حقیقی سر باز زده و همچنان با اکتفا کردن به آب باریکه حاصل از 
فروش تبلیغات به ریاضت خود ادامه می دهیم. مسلمًا این ضعف مالی با سختیهایی که بوجود آورده موجب کم 
و کاستیهای بسیاری در نشریه نیز شده است. اما در کمال تعجب از گوشه و کنار نیز می شنویم که می گویند 
اشکال نشریه پرشین آن است که معلوم نیست به کجا وابسته است! ظاهراً حکایت ما هم شده مصداق قصه آن 
مردی که وارد دهکده ای شد و دید تمام اهالی خودشان را می خارانند و چون او خودش را نمی خاراند متهم به 
بیمار بودن شد.  این هفته با طرح این مسئله در دفتر نشریه به بچه های دست اندر کار پیشنهاد دادم حاال اگر 
مردم چنان به نشریات وابسته خو گرفته اند و از یک نشریه مستقل استقبال نمی کنند، کاش استقالل پرشین را 
به مزایده می گذاشتیم؛ هرکس مبلغ بیشتری پیشنهاد داد برایش قلم می زدیم بلکه به این طریق مشکل خود و 

مردم را یکجا حل می کردیم! 
سردبیر
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این جنبش یک گاندی می خواهد!
احسان صادقیان
ehsan@persianweekly.co.uk

جنبش سبز باید ظلم را نشانه رود 
نه ظالم را؛ باید دیکتاتوری را محکوم 
کند نه دیکتاتور را ؛ این جنبش یک 

گاندی می خواهد تا سیل مردم را یکپارچه کند؛ یک 
مولوی می خواهد تا به آن معنا و اندیشه ببخشد 
و باالخره یک حافظ سرخ زبان می خواهد تا برای 

اصالح انحرافات شمشیر از کالم بکشد. 
جنبش  که  داد  نشان  آبان  تاب سیزدهم  و  تب  پر  تظاهرات  و  اعتراضات 
سبز همچنان در جریان است و روز به روز موجهای خروشان تری به 
خود می گیرد در حالیکه هنوز هدف و خواست آن مشخص نیست؛ هنوز 
رهبرِی آن هدفمند نشده و هنوز تفکر منسجم و پویایی آن را حمایت نمی 
کند. جنبش سبز اکنون بیش از آنچه که یک روند اندیشمند باشد، خروش 
احساسات جریحه دار است. سبزی جوانه آزادی خواهی بسیار ساده می 
تواند به تیرگی لجنهای کهنه قدرت طلبی بگراید و روند جنبش را مسیری 
تمامی  امروز  که  بستری  بسازد.  دیگر  استبدادگری  ظهور  برای  همواری 
احزاب سیاسی و گروهای غیر سیاسی را نه تحت لوای یک شعار و هدف 
مشخص بلکه هر یک را با نماد و علمی متفاوت با خود می برد، پیروزی 
به همراه نمی آورد بلکه تراژدی دیگری را رغم می زند دردناکتر از انقالب 

پنجاه و هفت.

و  شود  می  انحصاری  بازی  چرخه  وقتی  است؛  قدرت  بازی  سیاست 
بینند، مخالفتهای  از مرادشان کوتاه می  دوستداران قدرت دست خود را 
مردم  مخالفت  با  مخالفت  نوع  این  می شود.  آغاز  حاکمیت  علیه  سیاسی 
ستم کشیده متفاوت است. شعارهای مردم علیه دولت و حکومت به دلیل 
اعتراضشان به ظلم است. سابقه ظلم در ایران سی ساله نیست بلکه دست 
کم سه هزار ساله است. حتی در زمان کورش کبیر هم اگر ظالمی نبود و 
ظلمی نمی کرد، او در کتیبه اش نمی نوشت: »حق مظلوم را از ظالم می 
گیرم.« مگر در تاریخمان چند کورش داشته ایم؟ یا مگر کورش چند سال 
حکومت کرد؟ اصاًل مگر کورش توانست حتی در همان سالهای حکومتش 
پیکان  چرا  پس  مردمند  سیاسیون  دغدغه  اگر  کند؟  کن  ریشه  را  ظلم 
مخالفتهای آنان فقط حکومت اسالمی را نشانه رفته است؟ اگر هدف مقابله 

با »دیکتاتوری« است چرا شعار مرگ بر »دیکتاتور« سرداده می شود؟

تاریخ نشان می دهد که مردم همیشه بازیچه و نهایتًا قربانی سیاست بوده 
تمام جهان یعنی مردمی که یکدیگر را نمی شناختند همیشه  تاریخ   « اند. 
می  را خوب  یکدیگر  اما  جنگیدند  نمی  که  کسانی  برای  اند  جنگیده  هم  با 
هر  به  متفاوت  لباسهای  در  سالهاست  که  مردمی  از  یک  هیچ  شناختند.« 
مناسبت با هم می جنگند، اصاًل یکدیگر را نمی شناسند و دلیلی برای منازعه 
شان ندارند. اما هم خمینی که می گفت شاه باید برود، محمدرضا را خوب 
می شناخت و هم شاه که خمینی را تبعید کرد، او را خوب می شناخت. 
امروز هم تمامی آقایان خامنه ای، رفسنجانی، خاتمی، کروبی، موسوی و 
حتی تمامی اپوزیسیونی که سی سال پیش شریک انقالب بودند و امروز 
مخالف آنند، همدیگر را بخوبی می شناسند. در میان این نزاعهای کهنه تنها 

زخم مردم است که با هر جابجایی قدرت تازه تر می شود.

جان کالمم این است که وقتی صدا در صدا می افتد و فریاد همه گیر می 
شود، »باید شک کنیم به ترانه ای که زندانی وزندانبان همزمان می سرایند.« 
آنچه جنبش سبز را تهدید می کند ضرب و شتم مردم بی دفاع و محاکمه 
مجاهد،  کمونیست،  طلب،  سلطنت  که  اینجاست  خطر  نیست.  ظالمانه  های 
جمهوری خواه، اسالم گرا و همه و همه سبز پوشیده اند اما هیچکدام نه 
را  ای  تازه  اصول  نه  و  اند  کرده  ایجاد  اهدافشان  و  در سیاست  تغییری 
پذیرفته اند. خطر اینجاست که حتی آنکه انتخابات را تحریم کرد فریاد می 
زند رأی من کجاست و هیچکس نمی داند که رأی به صندوق نینداخته اش 
چه ممکن است باشد! خطر جهالت دختری است که علم مذهب زرتشت را 
باال گرفته و داد می زند ما دموکراسی می خواهیم نه حکومت مذهبی ولی 
نمی داند اولین حکومت مذهبی که کمر ملتش را شکست حکومت مغها بود.

جنبش سبز باید ظلم را نشانه رود نه ظالم را؛ باید دیکتاتوری را محکوم 
را  مردم  سیل  تا  خواهد  می  گاندی  یک  جنبش  این  ؛  را  دیکتاتور  نه  کند 
و  ببخشد  اندیشه  و  معنا  آن  به  تا  خواهد  می  مولوی  یک  کند؛  یکپارچه 
باالخره یک حافظ سرخ زبان می خواهد تا برای اصالح انحرافات شمشیر 
از کالم بکشد. و هر کس از هر تبار و طبقه ای که بخواهد جنبش سبز را 

حمایت کند باید »رأیش« را تغییر دهد نه »رنگش« را.

تجمع ایرانیان لندن در روز 13 آبان
13 آبان امساِل لندن، در یادها معنایی متفاوت از تمام سال های گذشته پیدا کرد. معنایی که اینبار مفهوم حمایت مداوم از 
جنبش فعال و خودجوش مردم ایران در اعتراض به ظلم و بی عدالتی نظام جمهوری اسالمی را در بر داشت. در ایران نیز 
شاهد تظاهرات و راهپیمایی گسترده هموطنان بودیم که البته همچون ماه های گذشته، بار دیگر با سرکوب و وحشیگری 

ماموران نظام توأم شد.
 اما جنبش سبز شکل گرفته در ایران در مسیر حرکت خود، اهدافی را دنبال می کند که اصالحات و تغییرات اساسی را 
می جوید و خواستار برقراری عدالت، آزادی و توجه به خواسته های مدنی و حقوقی ایرانیان است. اعتراضات و تجمعات 
همگانی در مناسبت های مختلف در واقع مطالبه خواسته های به حق شان در مقابل حقوق پایمال شده شان می باشد. 
دولت برآمده ی کنونی را نه تنها دولت منتخب خود نداسته؛ بلکه آن را دولت انتصابی می داند که مشروعیتش کامال زیر 

سوال است.

 در این بین از نخستین روزهای شروع اعتراضات و مبارزات، ایرانیان سراسر دنیا نیز جنبش فعال داخلی را حمایت 
نموده و همزمان و همراه با ملت ایران، اعتراضات خود را به شیوه های مختلف به گوش دنیا رساندند و حمایت و یکدلی 

خود را با هم میهنان در داخل کشور نشان دادند.

باز می گردیم به لندن. جایی که از روزهای اولیه ی شروع اعتراضات مردمی، لندن نیز همگام با ایران حرکتش را شروع 
کرد و خیابان مقابل سفارت جمهوری اسالمی، به محل اجتماعات و تجمعات گسترده ی ایرانیان انگلستان تبدیل شد.

 آنچه که در تجمع مراسم 13 آبان کامال متفاوت و قابل تامل بود اینکه سرانجام پس از گذشت مدتها یکبار دیگر شاهد 
مشارکت چشمگیر و پررنگ ایرانیان لندن در مقابل ساختمان سفارت بودیم. چرا که مردم از هر گروه سنی و طبقه ای در 
این مراسم حضور یافتند. از هفته ها قبل، تبلیغات فراوانی به شیوه های مختلف به منظور دعوت از مردم برای حضور 
در مقابل سفارت صورت گرفته بود؛ سرانجام فراخوان ها و تبلیغات، نتیجه ی ثمربخشی داد و شاهد حضور گسترده ی 

ایرانیان لندن در حمایت و پشتیبانی از هموطنان در ایران بودیم.

و اما خبر خوش آنکه همه گروه ها و حزب ها با دسته بندی و عقاید مختلف توانستند در مراسم روز 13 آبان شرکت 
کنند و آزادانه به تبلیغ عقاید خود بپردازند و هر گروه و دسته هر آنچه از شیوه ی اعتراضی و نحوه ی برگزاری مراسم 
را می پسندید به جا آورد. در این تجمع، حزب های مختلف، پرچم های خاص خود را برافراشتند و شعارهای مورد نظر 

خود را سر دادند. 

در کل آنچه بیشتر مشهود بود حضور جمعیت سبز پوشی که بیشترین انبوه تجمع را تشکیل می دادند. دستبند های 
مختلف شبرنگی میان حاضران توزیع می شد که در تاریکی شب، نما و جلوه خاصی را بوجود آورده بود. همچنین 

دستبندهای سبزرنگی با مضمون “Free Iran” به عنوان نماد حمایت از جنبش سبز ایران به مردم اهدا می شد.
این مراسم از ساعت 6 بعد ازظهر روز گذشته )چهارشنبه چهارم نوامبر( مقابل سفارت جمهوری اسالمی ایران برگزار 
شد و تا ساعت 9 شب همچنان ادامه داشت. مردم با در دست داشتن پالکاردها و دست نوشته هایی با مضامین مختلف 
از جمله زیر سوال بردن رئیس جمهور فعلی ایران، اعتراض به مسووالن حاکم در نظام، محکوم کردن سرکوب گری ها 
و اعمال فشار علیه ایرانیان، آزادی زندانیان سیاسی در بند و  ... مراتب اعتراض و مخالفت خود را از وضعیت کنونی 

ایران با سردادن شعارهایی ابراز داشتند.

از ضرب و شتم  اخیر و همچنین تصاویری  کنار خیابان تصاویر مختلف شهدا و کشته شدگان حوادث  در گوشه و 
نیروهای امنیتی علیه مردم به چشم می خورد. پرچم سه رنگ ایران و نمادهای سبز، عالوه بر اینکه همراه با باد سردی 
تاب می خورند؛ پسرکی با وسواس خاصی، سه رنگ آن را بر چهره ی منتظران حک می کرد و رهگذران همچنان می 

شنیدند طنین بانگ: »ما همه یک صدائیم، ما همگی ندائیم « 

Angel :خبرنگار پرشین
عکس:  مهرنوش
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ایران 

ذره بین
 

کمیسیون  موید حسیني صدر عضو  بنزین؛  قاچاق  ?افشاگري 
انرژي مجلس از قاچاق بنزین توسط برخي مدیران نفتي خبر 
داد. این نماینده مجلس به »فردا« گفته است میزان خرید واقعي 
و میزان ثبت در فاکتور خرید در خارج از کشور به میزان 10 
تا 15 تفاوت دارند. این گفته صدر به معناي آن است که 2 تا 
فاصله  واقعي  خرید  میزان  و  فاکتور  بین  بنزین  لیتر  3میلیون 
آن  در  دولتي  پایین  رده  مدیران  دیگر  عبارت  به  دارد.  وجود 
در  اما  کنند  مي  خرید  بنزین  لیتر  میلیون   18 مثاًل  مرز  سوي 
فاکتور فروش رقم 21 میلیون لیتر ذکر مي شود. و در این میان 
اما 18  داده  را  بنزین  لیتر  میلیون  پول 21  که دولت  در حالي 
میلیون لیتر بنزین وارد کشور شده است. سود حاصل از این 
عددسازي ساده با قیمت هر لیتر بنزین روزانه بین یک تا 5/1 

میلیارد تومان است.

بازداشت سه عضو تحکیم وحدت؛ بنا به اخبار رسیده، حسن 
اسدي زیدآبادي دبیر کمیته حقوق بشر سازمان ادوار تحکیم 
وحدت، محمد صادقي عضو شوراي مرکزي و علي ملیحي دیگر 
عضو شوراي مرکزي ادوار تحکیم حدود ساعت 7 عصر روز 

سه شنبه بازداشت شدند.
به گزارش ادوارنیوز این افراد در منازل شان و به صورت جدا 

از هم بازداشت شده اند.

 بدرقه توکلي با شعار؛ شنیدیم روز گذشته حامیان دولت »احمد 
همراهي  انتقادي  شعارهاي  با  آبان   13 مراسم  در  را  توکلي« 
کردند. آنها با شعار »منافق، منافق« و »احمدي، احمدي حمایتت 

مي کنیم« این نماینده اصولگراي منتقد را بدرقه کردند.

? انتقال به بند عمومي؛ باخبر شدیم کلیه فعاالن سیاسي که در 
مراسم دعاي کمیل منزل یکي از فعاالن سیاسي بازداشت شدند، 
از سلول انفرادي به بند عمومي منتقل شدند. در مراسم دعاي 
نفر  به 60  نزدیک  پدر همسر شهاب طباطبایي  منزل  در  کمیل 
بازداشت شدند که به جز 19 نفر بقیه آزاد شدند و هفته گذشته 

این 19 نفر به بند عمومي منتقل شدند.

فعاالن  از  یکي  شناس  حق  ولي  سیاسي؛  فعال  یک  بازداشت   
سیاسي ملي- مذهبي در رشت  بازداشت شد. دختر حق شناس 
با بیان این مطلب گفت؛ روز چهارشنبه سه مامور لباس شخصي 
با مراجعه به در منزل و تفتیش خانه، پدرم را با خود بردند. وي 

افزود؛ آنها اتهام پدرم را اقدام علیه امنیت ملي عنوان کردند.

 آزادي پیرحسینلو؛ علي پیرحسینلو بعد از گذراندن 50 روز از 
زندان با تامین وثیقه 100 میلیون توماني آزاد شد. البته پیش از 
این نیز حکم آزادي وي به شرط تامین وثیقه صادر شده بود 
که به رغم تامین وثیقه مسووالن زندان از آزادي وي خودداري 

کرده بودند.

 چالش لفظي در دانشگاه قزوین؛ حضور علیرضا افشار معاون 
فرهنگي وزیر کشور در دانشگاه امام خمیني قزوین نیمه تمام 
معاون  افشار  علیرضا  سفیر،  خبري  پایگاه  گزارش  به  ماند. 
آبان   13 مناسبت  به  براي سخنراني  که  کشور  وزیر  فرهنگي 
به دانشگاه امام خمیني قزوین رفته بود با اعتراض دانشجویان 
روبه رو شد و پس از دقایقي سخنان خود را نیمه کاره رها و 
دانشگاه را ترک کرد. پس از خروج افشار از محل که استاندار 
قزوین نیز وي را همراهي مي کرد، دانشجویان موافق و مخالف 
با سر دادن شعار با یکدیگر به چالش لفظي پرداختند و پس از 

ساعتي آرامش به دانشگاه بازگشت.

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، 
با  لذا  باشد.  می  انتقادات سازنده شما  و  نظریات  انعکاس  و  متقابل  ارتباط  برقراری  راه  ترین  سریع 
برقراری تماس تلفنی و اینترنتی نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید تا بتوانیم به عنوان 

یک رسانه ارتباط جمعی بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

پیام اوباما در سي امین سالروز تسخیر سفارت امریکا در تهران؛ 

 گذشته را پشت 
سر بگذاریم 

 
به  امریکا  النه جاسوسي  تسخیر  سالروز  امین  با سي  همزمان   
دست دانشجویان در تهران باراک اوباما رئیس جمهوري امریکا 
ایران  دولت  که  است  آن  وقت  گفت؛  ایران  به  خطاب  پیامي  در 
این  باز کند.اوباما در  درهاي خود را به روي فرصتي بزرگ تر 
بیانیه با بیان اینکه امریکا مایل است گذشته را پشت سر گذاشته 

و مناسباتي بر اساس احترام و منافع متقابل با ایران برقرار کند، 
افزود؛ تهران باید موضع خود را درباره اینکه مي خواهد دري را 
به سمت فرصت و موفقیت باز کند، مشخص کند.رئیس جمهوري 
امریکا در بیانیه یي به مناسبت سي امین سالگرد اشغال سفارت 
این کشور در ایران و قطع روابط دیپلماتیک دو طرف، اعالم کرد 
ایران باید موضع خود درباره اینکه آیا مي خواهد دري را به سمت 

فرصت و موفقیت باز کند، مشخص کند.

امریکا  رئیس جمهوري  بیانیه  در  فرانسه،  از خبرگزاري  نقل  به   
آمده است؛ »براي 30 سال درباره آنچه دولت ایران با آن مخالف 
بوده است، شنیده ایم. اکنون پرسش این است که آنها خواستار 
»اکنون  داد؛  ادامه  آینده هستند.« وي  براي  اندازي  چه نوع چشم 
زمان براي دولت ایران فرا رسیده است تا تصمیم بگیرد که آیا مي 
خواهد تمرکز خود را روي گذشته قرار دهد یا گزینه هایي که در 
را به سمت فرصت هاي بزرگ تر، کامیابي و عدالت براي مردم این 
کشور باز مي کند، انتخاب کند.«باراک اوباما در ادامه پیام خود به 
مناسبت گروگانگیري 52 کارمند سفارت امریکا در تهران که 444 
روز به طول انجامید و باعث قطع رابطه ایران و امریکا شد خطاب 
به مردم ایران افزود؛ »مردم امریکا براي مردم ایران و تاریخ غني 
شان احترامي فراوان قائلند.«اوباما همچنین پس از دیدار با رهبران 

اتحادیه اروپا گفت؛ ایاالت متحده و اتحادیه اروپا توافق کرده اند 
این پیام را به ایران بفرستند که »ما خواستار حضور کامل آنها در 
جامعه بین الملل هستیم ولي آنها باید مطابق با قوانین بین المللي 
و تعهدهاي خود عمل کنند«.اوباما پس از دیدار روز سه شنبه با 
»خوزه مانوئل باروسو« رئیس کمیسیون اروپا، »خاویر سوالنا« 
رئیس سیاست خارجي اتحادیه اروپا و »فردریک راینفلدت« نخست 

وزیر سوئد و رئیس این اتحادیه در کاخ سفید صحبت کرد. 

 به نقل از خبرگزاري فرانسه اوباما درباره نشست خود با اعضاي 
درباره  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  نشست  در  گفت؛  اروپا  اتحادیه 
ارسال پیام روشن به تهران مبني بر آنکه ما از آنها مي خواهیم 
باید  ایران  و  است  توافق شده  باشند،  کامل جامعه جهاني  عضو 
این  کند.در  اقدام  المللي  بین  هاي  مسوولیت  و  قواعد  با  هماهنگ 
باره یان کلي سخنگوي وزارت امور خارجه امریکا گفت؛ نه فقط ما 
بلکه آژانس بین المللي انرژي اتمي و روسیه و فرانسه روي میز 
پیشنهاد بسیار خوبي داریم که کمک مي کند ایران به شکل بهتري 
به جامعه بین الملل ملحق شود و اولین گام به سوي پایان دادن 
انزوایش باشد.وي ادامه داد؛ما از ایران خواهیم خواست پیشنهادي 
را که محمد البرادعي مدیرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي مطرح 
نشست  این  پایان  در  که  مشترکي  بیانیه  در  بپذیرد.  است،  کرده 
صادر شد نیز آمده است واشنگتن و بروکسل »بر لزوم حفظ و 
تقویت اقدامات چندجانبه مربوطه« و بار دیگر بر لزوم عمل کردن 
ایران و کره شمالي به الزامات بین المللي شان تاکید کردند. در این 
بیانیه تصریح شده؛ ما تاکید مي کنیم ایران مسوولیت دارد اعتماد 
بین المللي در این راستا را احیا کند و باید به الزامات بین المللي 
برنامه  آمیز  صلح  منحصراً  ماهیت  دادن  نشان  راستاي  در  اش 
ایران خواستند »به طور جدي و  از  هسته یي اش عمل کند. آنها 
سازنده« با 1»5 براي پیشبرد گفت و گو درباره مساله هسته یي 
همکاري کند و تاکید کردند اتحادیه اروپا و امریکا به دنبال »راه 
حل جامع، بلندمدت و مناسب« براي مساله هسته یي از طریق گفت 
ایران به قطعنامه هاي شوراي  پایبندي  و گو و مذاکره مبتني بر 

امنیت هستند.

از سوي دیگر روز سه شنبه آنگال مرکل صدراعظم آلمان که به 
امریکا رفته است در نشست مشترک در کنگره ایاالت متحده ایران 
را به دنبال کردن برنامه هسته یي نظامي متهم کرد و گفت؛ باید از 
دستیابي ایران به تسلیحات هسته یي جلوگیري کرد و باید نشان 
داد غرب تحمل چنین چیزي را ندارد. به گزارش رویترز گزارش 
داد آنگال مرکل صدراعظم آلمان در اظهاراتي در نشست مشترک 
به  یي  تسلیحات هسته  افتادن  وقتي خطر  گفت؛  امریکا  کنگره  در 
عنوان مثال به دست ایران و تهدید امنیت ما وجود دارد نباید تحمل 
ایران  این مساله آگاه باشد.  از  باید  ایران  نشان داد. مرکل گفت؛ 
پیشنهاد ما را مي داند، اما در عین حال مي داند ما در کجا خطي را 
کشیده ایم. همچنین بنا بر گزارش شینهوا صدراعظم آلمان گفت؛ 
امنیت اسرائیل از نظر من االن و همیشه غیرقابل مذاکره است. هر 
کسي که اسرائیل را تهدید کند، ما را هم تهدید کرده است. مرکل 
که براي گرامیداشت بیستمین سالگرد فرو ریختن دیوار برلین در 
امریکا به سر مي برد اولین صدراعظم آلمان بعد از »کنراد آدنائر« 
محسوب مي شود که در سال 1957 در کنگره امریکا سخنراني 
به  بنا  امریکا  به  دوروزه  جریان سفر  در  آلمان  کرد. صدراعظم 
برابر  در  امریکا  نمایندگان  مجلس  رئیس  پلوسي  نانسي  دعوت 
نمایندگان ایاالت متحده سخنراني کرد. این اظهارات در حالي بیان 
مي شود که محمد البرادعي مدیرکل آژانس بین المللي انرژي اتمي 
بارها تاکید کرده است مدرکي دال بر نظامي بودن برنامه هسته یي 
ایران وجود ندارد. وي روز دوشنبه گفت؛ اکنون فرصتي گذرا و 
بي نظیر براي تغییر مسیر از درگیري به سوي همکاري به وجود 
آمده است و بنابراین نباید این فرصت را از دست داد. البرادعي 
عالوه بر آن به سایر کشورها هشدار داد عجوالنه عمل نکنند و 
نگذارند سیاست آنها را از مسیرشان منحرف کند و عالوه بر آن 
از آنها خواست به آژانس اجازه دهند بازرسي هاي خود را به طور 

کامل و مناسب انجام دهند.  
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جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش پنجم

من تعهد کرده ام که در این مقوله آن چه را که باور دارام هر چند 
توام با تلخی گزنده ی حقیقت و بالنتیجه دل آزار به خواننده ام 
عرضه کنم و در انجام این تعهد به پشتوانه سوابق اجتماعی ام 
کوچکترین دغدغه ای از هر گونه انتساب احتمالی خود به این یا 
آن به خود راه ندهم. و اما تو مخصوصا تو ای خواننده ی جوان 
سخنانی را در این کتاب خواهی یافت که احتماال احساسات پاکت 
را جریحه دار خواهد کرد. به باورهای کهنه ات لطمه خواهد زد 
با  توام  باوری  نا  نه چندان طوالنی در  امیدوارم  برای مدتی  و 
دلسردی غرقت خواهد کرد. من مسئولیت تمامی این لطمات را 
شرمسارانه به عهده می گیرم ولی مطمئن باش که هیچ بیماری 
در هیچ کجای دنیا بدون شناخت و باور بیماری مداوا نگردیده 

است.

از موارد تصادفی بگذر آنها قابلیت اتکاء ندارند. من تمامی سعی 
خود را در این نوشته ها  صرف نشان دادن عالئم این امراض 
خواهم نمود اما ادعای معالجه آن  را هم ندارم. چه باور دارم 
که اگر به وجود بیماری در جامعه مان اعتقاد پیدا کردیم تک تک 

خودمان  برای خود طبیبان بسیار حاذقی خواهیم بود. 

می نویسم با امید به این که اگر مطالب کتاب مقبول نظر اهل فن 
افتاده که آنان که بضاعت  فکری و علمی شان قابل مقایسه با 
من نیست به فکر بیفتند و جماعتی از اهل فن را به دور این هسته 
فکری گرد آورند و با شیوه های علمی و رایج امروزین این کار 
به نسل حاضر هم  اگر چه  بریزند که حاصل آن  بزرگ را پی 

نرسد برای فرزندانمان هدیه ای باشد درخور تعمق و استفاده.
و بد نیست باز هم تکرار کنم این نوشته بیشتر جنبه یک درد دل 

را خواهد داشت تا یک اثر مدعی و به اصطالح تحقیقی.
درباره تقسیم بندی فصول کتاب نیز نخواسته ام و یا بهتر است 
طراحی  پسند  آکادمیک  چارچوب  در  را  آن  ام  نتوانسته  بگویم 
کنم. شما هر چه را که خواستید خودتان پس و پیش کنید به هیچ 

جای دنیا بر نمی خورد.

بسیاری از این فصول را می توان در هم ادغام کرد و یا قسمتی 
یا  و  آورد  دیگری  فصول  در  را  کدام  هر  به  مربوط  از شرح  
بخرج  وسواسی  مورد  این  در  افزود  آن  به  را  دیگری  فصول 
است  ضرورتی  القای  تنها  هدفم  گفتم  که  طور  همان  ام.  نداده 
برای اربابان سخن و اهل فن تا خود عمیق تر علمی تر و در هر 

صورت دقیق تر و مو شکافانه تر به جبران این کاستی برآیند.
پوزش  ضمن  دانم  می  موظف  را  خود  دیگر  یکبار  باالخره  و 
ای  پدیده  یادآور شوم که هر  را  نکته  این  از هموطنانم  فراوان 
اعم از شخص دولت شهروند جامعه و یا حتی کاال و هر آن چیز 
دیگری که در فکر بگنجد الزاما دارای یک رویه ی مثبت یا منفی 
خودمان  جامعه  از  انتقادی  شما  جا  این  در  اگر  نیست...  مطلق 
می بینید به مفهوم عاری بودن مان از صفات ممتازه ی مثبت 
نیست اما همان طور که در ابتدا هم گفته ام چون به اندازه کافی 
دیگران محاسنش را بر شمرده اند من قصد کردم یک کمی هم 
از معایبش بگویم و در این راه از کسانی که خدای ناکرده اعتقاد 
دارند جامعه ای بی نقص داریم اضطراب و تشویشی به دل راه 

ندهم. برویم سر اصل مطلب یعنی تاملی در رفتارهایمان.

همان طور که این مقدمه یاد آور شدم و تا آن جا که خود به 
رفتارهای  از  انتقاد  زمینه  در  که  هایی  کتاب  تعداد  دارام  یاد 
تا به حال منتشر شده واقعا بزحمت به  فردی و اجتماعی مان 
بگذریم  که  عبید  نغز  طنزهای  از  میرسد.  دست  انگشتان  تعداد 
بزرگان و ادیبانمان بیشتر در اشارات غیر مستقیم به روحیاتمان 
از  اما  نصیحت.  و  وعظ  قالب  در  بیشتر  هم  آن  و  اند  پرداخته 
روانشاد مهندس مهدی بازرگان کتابی در دسترس هست به نام 
سازگاری ایرانی که به اعتبار آزادی!! بیش از اندازه ای که در 
نه  و  دارد  بر خودش  را  نام مؤلف  نه  داشته!!  آن موقع وجود 

تاریخ نگارش را.

خورشیدی  قرن  سوم  دهه  های  سال  به  مربوط  کنم  می  فکر 
حاضر باشد.

ادامه دارد

سنگ مفت، زمین مفت 
 

محمد سرابي

هوس تغییر پایتخت این بار بدون هیچ بهانه خاصي مطرح شد. قباًل 
افتاد و شهر جنبه بي نظم و بي قواره اش را نشان مي  اتفاقي مي 
داد تا سیاستگذاران به فکر تغییر پایتخت بیفتند. سال هاي خیلي دور 
تهران تکه کوچکي از ایران بود. پیرمردها هنوز قصه هاي تکراري 
دوراني که زمین ها را با پرتاب سنگ مي خریدند تعریف مي کنند. 
هیچ وقت هم معلوم نشده است این زمین هاي مفت کجا بود و چه 
کسي با سنگ انداختن صاحب شان شد. پهلوي دوم بزرگ تر بودن 
شهر و ساختن خانه هاي بلند و خیابان هاي شلوغ را نشانه پیشرفت 
مملکت مي دانست و فکر مي کرد با این کار ایران در ردیف کشور 
و  تهران  توسعه مساحت  هم  آن  نتیجه  گیرد.  قرار مي  متمدن  هاي 
البته حاشیه ها و حلبي آبادهایش شد و زماني رسید که مردم همین 
حاشیه ها علیه او انقالب کردند. وقتي جنگ شروع شد سردار قادسیه 
وعده فتح تهران را داد اما پشت دروازه اولین مرکز استان زمین گیر 
شد و جز بمب و موشک هایش چیزي به تهران نرسید. آن وقت بود 
که گروهي به خیال اسباب کشي به بزرگ ترین شهر شرقي افتادند. 
به مشهد که در تیررس صدام نبود. ولي مدافعان جوان ما قوي تر از 
تصور دیکتاتور بغدادي بودند و با جنگي طوالني مرزها را به جاي 
پایتخت  تغییر  دیگر هم طرح  بار  یک  از جنگ  بعد  برگرداندند.  خود 
حل  آن  مشکالت  و  بزرگ  تهران  سازندگي  دوران  در  شد.  مطرح 
نشدني مي نمود. این بار مقصد اصفهان انتخاب شد ولي کار چنان 
پیش رفت که به جاي رفتن پایتخت به اصفهان، شهردار اصفهان به 
پایتخت آمد و براي بیش از یک دهه شهردار ماند. کرباسچي بعد از 

شروع دولت اصالحات مغضوب قرار گرفت و سر از زندان درآورد، 
مجازاتي که تا مدت ها بعد او را از عرصه مدیریت و سیاست دور 
بم  و  رودبار  مانند  شدید  زلزله  هر  وقوع  با  دهه  دو  این  در  کرد. 
دوباره موضوع تغییر پایتخت تازه مي شود و تنها مرکز استاني که 
روي گسل و در خطر زمین لرزه قرار ندارد یعني شهر اراک، هدف 
جابه جایي تعیین مي شود. جابه جا کردن پایتخت کار ساده و بدون 
خرجي نیست. موافقان آن را با تغییر پایتخت آلمان از بن به برلین 
پایتخت  از آن هم  قبل  برلین حدود 50 سال  البته  کنند.  مقایسه مي 
بود و این حرکت نوعي بازگشت محسوب مي شود؛ بازگشتي که با 
دردسر و مخارج فراوان همراه بود. ولي دولت آلمان در این هزینه ها 
منافعي را مي دید. اینجا مي توان از مثال دیگري براي مقایسه کمک 
فرانکفورت  به  مدتي  براي  آلمان  کتاب  المللي  بین  نمایشگاه  گرفت. 
و  ریزي  برنامه  گردد.  برمي  الیپزیک  به  دوباره  حاال  و  شد  منتقل 
اجراي این جابه جایي بدون نقص بود درست مانند فعالیت ساالنه 
آن. اما در ایران که قادر به برگزاري نمایشگاه سالیانه کتاب نیستیم 
افتتاحیه هیچ کس از سالني که خواهد رفت  و تا سه روز مانده به 
و غرفه یي که خواهد داشت خبر ندارد چگونه مي توان پایتخت را 
جابه جا کرد. نمایشگاه کتاب به دلیل ترافیک بزرگراه هاي اطراف )و 
نه براي ساختمان هاي فرسوده و خطرناک( آواره شده است. شهر 
که  مصلي  نتیجه شبستان  در  نیست  آماده  تهران  جنوب  در  آفتاب 
مخصوص نماز و عبادت ساخته شده است به نمایشگاه کتب و محل 
گشت و گذار تبدیل مي شود. برنامه ریزي براي مسائلي کوچک تر 
است.  پایتخت  تغییر  براي  تمرین خوبي  نمایشگاه  چون جابه جایي 
این کار مانند برنامه ریزي هاي کالن اقتصادي نیست که با آزمون و 
خطا پیش برود و بعد از شکست خوردن هم بایگاني شود. نمي دانیم 
داستان هاي پرتاب سنگ واقعیت دارد یا نه، ولي آن آدم هاي زرنگي 
که زمین هاي اطراف تهران را با پرتاب سنگ صاحب شدند مسلمًا 

سنگ هاي بزرگي را پرت نکردند. 

تظاهرات  روز 
سیزده آبان

 با خشونت ماموران 
مواجه شد

تظاهرات  فارسی  بخش  سی  بی  بی  از  نقل  به  پرشین  گزارش  به 
مخالفان دولت در روز سیزده آبان با خشونت ماموران مواجه شد 

اما حاکی از بازگشت آرامش به تهران است.

سالگرد  امین  سی  مناسبت  به  دولتی  مراسم  برگزاری  با  همزمان 
اشغال سفارت آمریکا در روز چهارشنبه، مخالفان دولت نیز در نقاط 
مختلف تهران و چند شهر دیگر دست به تظاهرات زدند که هدف حمله 

ماموران دولتی قرار گرفت و به خشونت کشیده شد.

شورش،  ضد  پلیس  خبری،  و  تصویری  های  گزارش  براساس 
باتوم  با  لباس شخصی  به  افراد موسوم  ماموران سپاه و بسیج و 
و گاز اشک آور به مقابله را تظاهرکنندگان پرداختند، چندین نفر را 
زخمی و تعدادی را بازداشت کردند اما تاکنون گزارشی از تلفات در 

این تظاهرات نرسیده است.
به جز تهران که راهپیمایی مخالفان دولت به خشونت هایی کشیده 
از جمله رشت، اصفهان،  ایران،  از شهرهای  شده، در تعداد دیگری 
به  دست  مخالفان  هم  شیراز  و  مشهد  تبریز،  کرمانشاه،  زاهدان، 

تظاهرات زدند.

شعارهایی  دادن  با  مخالف،  تظاهرکنندگان  از  بعضی  روز  این  در 
دولت محمود احمدی نژاد را غیرقانونی دانستند و همچنین با دادن 
شعارها و پاره کردن تصاویر رهبر جمهوری اسالمی، خشم خود از 
حمایت او از دولت و برخورد ماموران حکومتی با معترضان ابراز 

داشتند.

در این تظاهرات شعارهایی هم علیه دولت روسیه، که به حمایت از 
محمود احمدی نژاد متهم است، و همچنین هشدار به باراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا، برای مشخص کردن موضع خود در سازش 

با دولت جمهوری اسالمی یا حمایت از خواست مردم، داده شد.

آیت اهلل علی خامنه ای که حرف آخر را در نظام حاکم بر ایران می 
زند تاکنون هیچ نرمشی دربرابر اعتراضات و خواسته های مخالفان 
نشان نداده و این اعتراضات را اهرم فشاری که نباید در برابر آن 

تسلیم شد تعبیر کرده است.
تصاویر ویدیوئی که از تظاهرات روز چهارشنبه انتشار یافته گروه 
های مردم را در نقاط مختلف تهران و برخی دیگر از شهرها نشان 
می دهد که با شعارهایی، نظرات خود را مطرح می کنند و گاه هدف 

حمالت نیروهای دولتی قرار می گیرند.
اخبار مربوط به این تظاهرات و تصاویر آن، به خصوص ضرب و 
شتم تظاهرکنندگان زن توسط ماموران، همراه با تفاسیری در مورد 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  تقلب  اتهام  از  ناشی  بحران سیاسی 
به طور وسیع توسط خبرگزاری ها و شبکه های خبری بین المللی 

منتشر شده است.
در عین حال، رادیو و تلویزیون دولتی ایران، صبح روز چهارشنبه، 4 
نوامبر )13 آبان(، گزارش کرد که شمار قابل توجهی از دانش آموزان 
و سایر گروه های مردم در خیابان مقابل ساختمان سفارت اجتماع 
جمهوری  از  حمایت  در  و  اسرائیل  و  متحده  ایاالت  علیه  و  کردند 

اسالمی و مقامات ارشد آن شعار دادند.
این گزارش ها شمار شرکت کنندگان در این تظاهرات دولتی را دهها 

هزار نفر ذکر کرده اند.
غالمعلی حداد عادل، رئیس سابق و نماینده کنونی مجلس، به عنوان 
سخنران رسمی در مراسم روز چهارشنبه در برابر ساختمان سفارت 
سابق آمریکا سخنرانی کرد و با توصیف نظام حکومتی کنونی ایران 
به عنوان دموکراسی دینی، ایاالت متحده را به مخالفت با این نظام 

متهم ساخت.
حامی  بنیادگرای  سیاستمدار  یک  عنوان  به  که  عادل،  حداد  آقای 
سیاست های آقای احمدی نژاد از او یاد می شود، از معترضان به 
نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، انتقاد کرد و سیاست 
های دولت محمد خاتمی و مجلس ششم را، که اصالح طلبان در آن 
با غرب  برنامه های هسته ای و روابط  عضویت داشتند، در مورد 

مورد حمله قرار داد.
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همزمان با آخرین سخنراني البرادعي، هیالري کلینتون اعالم کرد  
 

توافقنامه پیشنهادي به ایران 
تغییر نمي کند 

 
اتمي  انرژي  المللي  بین  آژانس  مدیرکل  البرادعي  محمد  سیاسي؛  گروه 
عصر دوشنبه در مجمع عمومي سازمان ملل حاضر شد تا در آخرین 
از  ایران بگوید و  به  نیز خطاب  سخنراني اش آخرین توصیه هایش را 
تهران بخواهد پاسخ فوري خود را به پیش نویس توافق وین ارائه دهد.
وي با بیان اینکه »من از ایران مي خواهم هر چه سریع تر به پیشنهاد 
من پاسخ دهد«، تصریح کرد؛ پرداختن به نگراني هاي جامعه بین الملل 
استوار  اعتمادسازي  مبناي  بر  که  است  یي  ایران مساله  اهداف  درباره 
بوده و تنها مي تواند از طریق گفت وگو به دست آید. همزمان با اظهارات 
البرادعي، هیالري کلینتون وزیر خارجه امریکا تاکید کرد پیشنهاد آژانس 
دیگر تغییر نخواهد کرد.براساس پیشنهاد البرادعي که دو هفته پیش به 
ذخیره  کیلوگرم   1500 از  کیلوگرم   1200 باید  تهران  شد،  ارائه  ایران 
اورانیوم خود را که غناي پاییني دارد تا آخر سال میالدي به روسیه و 
فرانسه تحویل دهد، و در ازاي آن مقدار کمتري اورانیوم با خلوص 20 
درصد براي استفاده در رآکتور تحقیقاتي امیرآباد تحویل بگیرد.تهران 
تاکنون از دادن پاسخ صریح به این پیشنهاد خودداري کرده و در آخرین 
واکنش، علي اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللي انرژي 
اتمي روز دوشنبه گفته ایران خواهان مذاکرات بیشتر درباره پیش نویس 

وین و همین طور ضمانت براي دریافت سوخت رآکتور تهران است. 
ایران از آن جهت درباره اعالم نظر نهایي خود در مورد پیشنهاد البرادعي 
تعلل دارد که خواستار ارائه ضمانت جهت دریافت سوخت رآکتور تهران 
ایران،  است.وقتي نشست وین در 27 مهرماه برگزار شد و کشورهاي 
پیشنهاد  نویس  پیش  متن  درباره  توافق  به  روسیه  و  فرانسه  امریکا، 
مقصد  به  را  وین  نشست  در  حاضر  نمایندگان  یافتند،  دست  البرادعي 
پایتخت هاي خود ترک کردند تا با امضاي دولت هایشان بر پاي پیش 
این چهار کشور سه روز  براي  نیز  البرادعي  بازگردند.  به وین  نویس، 
مهلت در نظر گرفت تا پاسخ نهایي خود را اعالم کنند. در این میان تنها 
ایران است که جواب نهایي خود را ارائه نداده و در عین حال خواستار 
مجمع  در  البرادعي  وجود  این  است.با  شده  آژانس  پیشنهاد  بازنگري 
عمومي سازمان ملل گفت؛ آژانس در نتیجه فعالیت هاي دشوار و طاقت 
فرسا درک بهتري از برنامه هسته یي غیرنظامي ایران به دست آورده 
است. با این وجود چند سوال درباره ماهیت این برنامه وجود دارد که 
هنوز حل نشده است و ایران باید از طریق شفافیت و همکاري با آژانس 
این ابهامات را برطرف کند. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه تلویزیوني 
همچنان  که  یي  مساله  گفت؛  از سخنانش  بخشي  در  البرادعي  الجزیره، 
باقي مانده است مساله تضمین هاي دوجانبه در بین کشورهاي دخیل 
در مساله هسته یي ایران است. اما باید اضافه کنم اعتمادسازي یک روند 
تکمیلي است که نیازمند تمرکز روي تصویر کلي و نیز تمایل به ریسک 
پذیري با هدف برقراري صلح است. وي افزود؛ اکنون فرصتي گذرا و بي 
نظیر براي تغییر مسیر از درگیري به سوي همکاري به وجود آمده است 
و بنابراین نباید این فرصت را از دست داد. همچنین به گزارش رویترز، 
البرادعي عالوه بر آن به سایر کشورها هشدار داد عجوالنه عمل نکنند 
و نگذارند سیاست آنها را از مسیرشان منحرف کند و عالوه بر آن از 
آنها خواست به آژانس اجازه دهند بازرسي هاي خود را به طور کامل 
اشاره  با  اتمي  انرژي  المللي  بین  آژانس  دهند.مدیرکل  انجام  مناسب  و 
پیش  اطالعات جاسوسي  آژانس هاي  اشتباهاتي که در تخمین هاي  به 
را  جاسوسي  اطالعات  صحت  باید  ما  گفت؛  افتاد،  اتفاق  عراق  جنگ  از 
اینکه  نباید از زور استفاده کرد، مگر  افزود؛ هرگز  البرادعي  تایید کنیم. 
در  و  زمان  آن  در  تنها  و  باشد  رسیده  اتمام  به  دیگر  هاي  گزینه  همه 
چارچوب قوانین بین المللي این کار مي تواند انجام گیرد. همه این درس 
هایي که گرفته ایم امروزه در زمینه ایران صدق مي کند. اما در حالي که 
البرادعي بدون تعیین ضرب االجلي فقط خواهان ارائه پاسخ سریع تهران 
به پیشنهادش شد، دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس مدعي شد البرادعي 
به ایران دو روز براي پاسخگویي فرصت داده است.به گزارش ایلنا به 
نقل از بي بي سي، میلیبند این مساله را پس از دیدار با همتاي روس خود 
مطرح کرد و همچنین دو طرف خواستار پاسخ سریع ایران به پیشنهاد 

معامله سوخت شدند. 
تغییراتي در برخي جزئیات مهم  انجام  ایران خواستار  اما در حالي که 
گفت؛  امریکا  کلینتون وزیر خارجه  هیالري  است،  آژانس شده  پیشنهاد 
از  ایران هیچ تغییري نخواهد کرد. وي همچنین  توافقنامه پیشنهادي به 
تمایل  ملل  پیشنهادي سازمان  توافقنامه  کامل  پذیرش  با  ایران خواست 
خود را به همکاري نشان دهد.به گزارش ایسنا وزیر امور خارجه امریکا 
در جمع خبرنگاران در مراکش مدعي شد؛ اکنون لحظه یي حیاتي براي 
به  مایل  ایران  داد  نشان خواهد  پیشنهاد  این  کامل  پذیرش  است.  ایران 
منزوي شدن نیست و تمایل به همکاري دارد. به گزارش رویترز، کلینتون 
این اظهارات را پس از گفت وگو با مقامات عالي رتبه دولتي مصر، مراکش 
و اردن بیان کرد. وي در ادامه اظهاراتش گفت امریکا، روسیه، فرانسه، 
چین، آلمان، انگلیس و اتحادیه اروپا هیچ گونه تغییري را در ضوابط این 
توافقنامه نخواهند پذیرفت. وزیر امور خارجه امریکا گفت؛ ما از ایران مي 
خواهیم توافقنامه را همان طور که پیشنهاد داده شده است بپذیرد، چرا 
که ما آن را تغییر نخواهیم داد. این پیشنهادي است که آنها به طور کلي با 
آن موافقت کردند تا ما بتوانیم گامي به جلو برداشته و در زمینه مجموعه 
یي کلي از مسائل صحبت کنیم که برنامه هسته یي جزیي از آن است، اما 

این مسائل تنها به مساله هسته یي محدود نمي شود.

امان از 
دست 

دموکراسي 
 

علي شادکام

جمهوري  ریاست  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  دکتر  ایرانیان  از  بسیاري 
افغانستان را به خوبي مي شناسند. عبداهلل که در سال هاي پیش 
از 11 سپتامبر از یاران نزدیک احمدشاه مسعود مبارز برجسته 
افغان بود به دنبال اشغال این کشور توسط امریکا و سقوط طالبان 
عمیق  پیوندهاي  دلیل  به  او  رسید.  افغانستان  خارجه  وزارت  به 
داشت  کشورمان  به  فراواني  آمدهاي  و  رفت  ایران،  با  سیاسي 
شیرین  لهجه  با  ایران  تلویزیون  دوربین  برابر  در  او  حضور  و 
فارسي و کراوات همواره قرمزش، در خاطر دنبال کنندگان اخبار 
کشورهاي همسایه باقي مانده است. دکتر عبداهلل اما در یک ماه 
گذشته با اعتراض به نتایج انتخابات در افغانستان که به ابطال آن 
انجامید و به دنبال آن کناره گیري از رقابت در دور دوم که به 
انتخاب مستقیم و بدون راي گیري حامد کرزي منتهي شد، فصل 
ما که در  افغانستان گشود. همسایه شرقي  تاریخ  را در  جدیدي 
عمر نسبتًا کوتاه استقالل خود همواره از دموکراسي به دور بوده 
است در اولین مواجهه با راي گیري عمومي با تجربه یي بدیع از 
ابطال انتخابات و وزن کشي هاي سیاسي ناشي از آن روبه رو 
به  اگرچه  انتخابات  تقلب در  نامزد مدعي  این حال عبداهلل  با  شد. 
دموکراسي  ابزار  با  توانست  اما  نرسید  جمهوري  ریاست  مسند 
مشروعیت  کرزي  حامد  از  توجه  جالب  یي  شیوه  به  قانون  و 
زدایي کند. دموکراسي در افغانستان به واقع به وسیله یي براي 
نورتاباندن به تالش یک مقام ارشد دولتي - کرزي - براي ماندن 

در سمت خود به قیمت تقلب در انتخابات تبدیل شد. 

از دیگر سو اتفاقات افغانستان نشان داد مراجعه به آراي عمومي 
به عنوان یک روش براي اداره حکومت تا چه میزان مي تواند در 
کشورهاي جهان سوم و به خصوص کشورهایي که در سال هاي 
و  پذیر  آسیب  هستند،  حکومتداري  روش  چنین  تجربه  نخستین 

شکننده بوده و مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

دموکراسي اگرچه تنها روش براي حکومتداري نیست اما تجربه 
آن در کشورهاي مختلفي که به سطحي معین از توسعه و رفاه 
رسیده اند، نشان مي دهد مراجعه به آراي عمومي و رعایت لوازم 
آن آسان ترین راه براي پیشرفت و توسعه بوده است. با این حال 
بسیاري افراد در گذشته یي نه چندان دور دموکراسي و لوازم آن 
را از اساس مانع پیشرفت مي دانستند. نمونه وطني این تفکر در 
او اسداهلل علم وجود داشت.  نزدیک  پهلوي و مشاور  محمدرضا 
روش  را  غربي  هاي  دموکراسي  صراحت  به  ایران  مغرور  شاه 
هاي نامناسبي براي حکومتداري مي دانست و آنها را دیکتاتوري 
اکثریت قلمداد مي کرد و اسداهلل علم مشاور او با ستایش تفکرات 
ملوکانه معناي دموکراسي را عوامفریبي و دروغگویي براي خرید 
راي مي دانست. از نظر شاه عمر کوتاه دولت ها در دموکراسي 
اما  امروز  بود.  کشور  پیشرفت  براي  سیاسي  ثبات  عدم  موجب 
زیر سوال بردن دموکراسي دیگر به سادگي قبل ها نیست. بساط 

صندوق راي گیري در همه کشورهاي دنیا گسترده است و حاکمان 
و  خاورمیانه  کشورهاي  حکام  مخصوصًا  و  مختلف  کشورهاي 
آن  معتقدند  اما  دارند  اذعان  دموکراسي  برقراري  لزوم  به  عرب 
نوعي از دموکراسي که در کشورشان اجرا مي شود از همه جاي 
این روش حکومتداري  از  بهتر است و اساسًا نوع جدیدي  دیگر 
است که غرب آن را درک نمي کند. در همین ماه گذشته در کشور 
تونس زین العابدین بن علي که در اواسط دهه 80 و به دنبال یک 
کودتاي نظامي قدرت را در این کشور عرب- آفریقایي به دست 
گرفت، در انتخاباتي تقریبًا بي رقیب براي یک دوره پنج ساله دیگر 
به ریاست جمهوري رسید. او این بار در حالي با 60 درصد آرا 
برنده انتخابات بي رقیب شد که در دوره قبلي بیش از 90 درصد 
آرا را کسب کرده بود. در همسایه غربي ما، عراق، صدام حسین 
هیوالي خوشبختانه نابودشده جهان عرب، سال قبل از سقوط با 

بیش از 90 درصد آراي عراقي ها رئیس کشور شده بود.
منطقه  در  دموکراسي  براي  خوبي  درس  افغانستان  اخیر  تجربه 
پرآشوب خاورمیانه بود و نشان داد اگر صندوق راي مهم ترین 
بر  صحیح  نظارت  است،  دموکراسي  ظاهري  و  مکانیکي  بخش 
انتخابات بخش دیگر و البته کمتر دیده شده آن را تشکیل مي دهد. 
آنچه در افغانستان رخ داد ثابت کرد که اجراي صحیح انتخابات 
به عنوان یک روش حکومتداري از نفس برگزاري آن مقدس تر 

است. 
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انگلیس در پي بهبود رابطه با روسیه 
 به منظور بهبود روابط مسکو و لندن پس از یک دوره تنش روز 
یکشنبه دیوید میلیبند وزیر خارجه انگلیس براي رفع تیرگي مناسبات 
با روسیه به مسکو سفر کرد. وي براي زدودن تیرگي ها در روابط 
وگوهاي  گفت  ازسرگیري  و  روسیه  با  کشورش  میان  مناسبات  و 
دوجانبه و مسائل منطقه یي و بین المللي در مسکو با مقامات روسیه 
دیدار و گفت وگو داشت. میلیبند در حالي وارد مسکو شد که روابط 
سیاسي میان لندن و مسکو در چند سال اخیر به دلیل کشته شدن 
الکساندر لیتویننکو شهروند روسي در انگلیس، اخراج دیپلمات هاي 
روسي از لندن و نیز انحالل شوراي فرهنگي انگلیس در روسیه تیره 
شده است. وزیر خارجه انگلیس از زمان انتصاب خود در این مقام 
تاکنون به مسکو سفر نکرده و در طول پنج  در ژوئن سال 2007 
سال اخیر این اولین دیدار یک مقام بلندپایه وزارت خارجه انگلیس از 
روسیه است. جک استراو وزیر خارجه سابق انگلیس در سال 2004 
به مسکو سفر کرده بود. به دنبال قتل یک شهروند روس در لندن، 
مقام هاي انگلیس اعالم کردند یک عامل سازمان امنیت روسیه در این 
حادثه دخالت دارد و براي مقابله با این اقدام، چهار دیپلمات روس را 
از این کشور اخراج کردند. اقدام مسکو براي انحالل شوراي فرهنگي 
در  انگلیس  گیري  موضع  نیز  و  روسیه  نقاط  از  برخي  در  انگلیس 
قبال مناقشه گرجستان به نفع تفلیس از دیگر مسائلي بود که باعث 
انگلیس  و  روسیه  میان  سیاسي  مناسبات  و  روابط  تیرگي  تشدید 
کرد؛  اعالم  وزارت خارجه روسیه  نسترینکو سخنگوي  آندره  شد. 
بهبود روابط دوجانبه میان مسکو و لندن در مذاکرات وزیر خارجه 
است.  برخوردار  فراواني  اهمیت  از  کشورش  هاي  مقام  با  انگلیس 
برخي از منابع خبري روس اعالم کردند در جریان مذاکرات وزراي 
خارجه روسیه و انگلیس مساله هسته یي ایران نیز مورد بررسي 

قرار خواهد گرفت. 
 

 هشدار کره شمالي به امریکا 
 

 کره شمالي دیروز به امریکا فشار آورد تا در مورد پایان بن بست 
و  مستقیم شود  مذاکره  وارد  یانگ  پیونگ  با  کشور  این  یي  هسته 
پیونگ  کند  امتناع  مستقیم  مذاکره  انجام  از  واشنگتن  اگر  داد  قول 
پیشنهاد  تکرار  با  شمالي  کره  رفت.  خواهد  را  خودش  راه  یانگ 
پیشین خود تصریح کرد برگزاري مذاکرات موفق ممکن است منجر 
خبرگزاري  گزارش  به  شود.  جانبه  شش  مذاکرات  ازسرگیري  به 
اعالم  حالي  در  شمالي  کره  خارجه  وزارت  اظهارات  این  فرانسه، 
اخیراً  ارشد کره شمالي  کننده  شده است که ریگان معاون مذاکره 
به امریکا سفر کرده و با سونگ کیم نماینده ارشد هسته یي امریکا 
وزارت  بود.  کرده  وگو  گفت  و  دیدار  نیز  جانبه  مذاکرات شش  در 
موضوع  جزئیات  به  خود  جدید  اظهارنظر  در  شمالي  کره  خارجه 
حرکت در مسیر مورد نظرش اشاره نکرد اما پیش تر قول داده بود 
هاي  نیروگاه  فعالیت  نکند  موافقت  دوجانبه  مذاکرات  با  امریکا  اگر 
تولید پلوتونیوم خود را از سر خواهد گرفت. در همین حال پروفسور 
کîïه یو- هوان از دانشگاه دانگوک کره جنوبي به خبرگزاري فرانسه 
گفت؛ کره شمالي در حال حاضر به امریکا مي گوید اگر با مذاکرات 
هسته  بازدارندگي  توان  تقویت  راستاي  در  نکند  موافقت  جانبه  دو 
یي خود گام برخواهد داشت. پس از چند ماه اقدامات تحریک آمیز 
از جمله چندین آزمایش موشکي، کره شمالي سرانجام اقداماتي را 
براي برقراري صلح انجام داده است و از استیون بوسورث نماینده 
ویژه امریکا در امور کره شمالي دعوت کرده است به پیونگ یانگ 
در  کره شمالي  رهبر  ایل  کیم جونگ  نیز  اکتبر  اوایل  در  کند.  سفر 
دیدار با ون جیابائو نخست وزیر چین اعالم کرده بود پیونگ یانگ 
آماده بازگشت به مذاکرات شش جانبه است، در صورتي که امریکا 
به طور مستقیم وارد مذاکره شود و دو طرف در مورد بهبود روابط 

شان گفت وگو کنند. 

آزمایش موشک قاره پیما در روسیه  
  

وزارت دفاع روسیه با صدور بیانیه یي اعالم کرد زیردریایي هسته 
طور  به  توانست  »بریانسک«  نام  به  کشور  این  دریایي  نیروي  یي 
موفقیت آمیز یک موشک بالستیک بین قاره یي را در دریاي بارنتز 
آزمایش کند. در این بیانیه آمده است؛ این موشک از زیر دریا پرتاب 
شد. به گزارش خبرگزاري شینهوا، در این بیانیه همچنین آمده است؛ 
مقرر  زمان  در  شده  تعیین  هدف  به  بالستیک  موشک  هاي  کالهک 
تجهیزات  کردن  روز  به  حال  در  اکنون  هم  روسیه  کردند.  اصابت 
خود  جدید  استراتژي  از  بخشي  در  و  است  خود  نظامي  نیروهاي 
قصد دارد زیردریایي هاي استراتژیک را که حمل کننده موشک هاي 

بالستیک هستند، ارتقا دهد.  

تحکیم همکاري هاي آینده آلمان و امریکا  
 

آنگال مرکل صدراعظم آلمان که به امریکا سفر کرده پس از دیدار دوجانبه با باراک اوباما در کنگره امریکا حاضر شد و به سخنراني 
پرداخت. به گزارش خبرگزاري آلمان، صدراعظم آلمان در ابتداي سخنراني خود در برابر کنگره امریکا، به بیان تاریخچه یي از دیوار 
برلین پرداخت و خطاب به مقامات امریکا اظهار داشت؛ ملت آلمان کمک ها و تالش هاي امریکا را براي فروپاشي این دیوار هرگز از 
یاد نخواهد برد. طي 50 سال گذشته این اولین باري بود که یک صدراعظم آلمان در کنگره امریکا به ایراد سخنراني پرداخت. وي در 

سخنان خود با اشاره به فروپاشي دیوار برلین گفت؛ به خاطر اتحاد دوباره آلمان شرقي و غربي مدیون امریکا هستیم. مرکل همچنین 
به انگلیسي گفت؛ هیچ چیز به اندازه قدرت آزادي براي من مهیج و دلپذیر نیست. این سخنان مرکل با تشویق و استقبال نمایندگان 
کنگره روبه رو شد. صدراعظم آلمان در بخشي از سخنان خود در مورد مساله اسرائیل و ایران اظهار داشت؛ کسي که اسرائیل را 
تهدید کند، ما را تهدید کرده است، مرکل در بخش اصلي سخنراني اش که پیرامون تغییرات اقلیمي و درخواست کمک از دولت امریکا 
براي کاهش اثرات منفي تغییرات جوي ایراد مي شد، اظهار داشت؛ نشست آتي کپنهاگ که با موضوع مسائل جوي برگزار خواهد شد، 
باید به موفقیتي بزرگ در این زمینه تبدیل شود در غیر این صورت ما آینده را خراب کرده ایم. مرکل که مرتبًا با تشویق نمایندگان 
کنگره روبه رو مي شد، اظهار داشت؛ یقین دارم همان طور که ما توانستیم در قرن بیستم دیواري از بتن و سیم خاردار را فرو بریزیم، 
امروز نیز مي توانیم دیوارهاي قرن بیست و یکم را فرو بریزیم. وي افزود؛ دیوارهایي که سر راه ماست، دیوارهایي است که بین 
اکنون و آینده بنا شده است. صدراعظم آلمان در این سخنراني همچنین اطمینان داد که این کشور متحد قوي امریکا در اروپا باقي 
بماند. پیش از آن باراک اوباما در دیدار با آنگال مرکل، وي را سیاستمداري »خارق العاده« نامیده بود. وي همچنین گفت؛ آلمان براي 
ما متحدي فوق العاده قوي و بااهمیت در تمام حوزه هاي بین المللي بوده است. در این دیدار اوباما همچنین از ماموریت نیروهاي 
آلماني در افغانستان و قربانیان این کشور براي تحقق صلح و ثبات در افغانستان تشکر کرد. وي افزود؛ تحت نظارت مرکل، آلمان 
براي ما متحدي قوي در مسائلي نظیر اقتصاد جهاني و تغییرات آب و هوایي بوده است. این سخنان در حالي بیان مي شود که برخي 
از مخالفان محافظت از جو در امریکا در واکنش به اظهارات مرکل آنها را بي تاثیر مي دانند. یکي از سناتورهاي سابق جمهوریخواه 
امریکا در همین ارتباط اظهار داشت؛ بعید مي دانم سخنراني مرکل بتواند سیاست هاي مربوط به تغییرات زیست محیطي را در امریکا 

تحت تاثیر قرار دهد. 

حکم اعدام سه نفر از رهبران القاعده  
 

به گزارش پایگاه خبري »المحیط«، دادگاهي در الجزایر حکم اعدام سه تن از رهبران گروه القاعده در کشورهاي مغرب اسالمي را به 
اتهام ارتکاب اعمال تروریستي صادر کرد. این رهبران القاعده کساني بودند که انفجارهاي انتحاري که در سال هاي 2006 و 2008 روي 
داده بود را برنامه ریزي کرده بودند. این سه نفر به نام هاي »تیطراوي عمر«، »زواق کمال« و »بلحاج الشریف« هستند که همه آنها به 
گروه هاي مسلح وابسته بوده و عملیات تروریستي، کشتار جمعي مردم به وسیله انفجارها و استخدام جوانان براي عملیات مسلحانه 
را انجام مي دادند. »تیطراوي عمر« از خطرناک ترین رهبران القاعده در کشورهاي مغرب اسالمي به شمار مي آید که تاکنون 17 حکم 
قضایي براي وي صادر شده بود و به نظر مي رسد وي مسوول برنامه ریزي براي انفجار انتحاري سال 2006 که مقر نیروهاي امنیتي 

در »قانه« الجزایر را هدف قرار داد، بوده است.  
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ارزش دالر بار آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی
دیگر کاهش یافت  

 
 پس از افزایش ارزش دالر در برابر سبدي 
از ارزهاي معتبر بین المللي، ارزش دالر 
روز چهارشنبه بار دیگر کاهش یافت. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، قیمت جهاني 
نفت نیز براي نخستین بار طي سه روز 
اخیر کاهش یافت. قیمت جهاني طال نیز 
پس از ثبت رکوردهاي باال طي روزهاي 
گذشته اندکي کاهش یافت. اکثر سرمایه 
نشست  نتیجه  منتظر  المللي  بین  گذاران 

فدرال رزرو امریکا هستند.

 پیش بیني مي شود فدرال رزرو امریکا 
خود  چهارشنبه  روز  نشست  پایان  در 
تغییر  را  کشور  این  بانکي  بهره  نرخ 
درصد   1/0 با  دالر  شاخص  ندهند. 
رسید.  واحد   336/76 به  دیروز  کاهش 
این شاخص روز چهارشنبه به 817/76 
واحد رسید که از اوایل اکتبر تاکنون بي 
برابر  سابقه بوده است. ارزش دالر در 
یافت.  کاهش  درصد   1/0 نیز  ژاپن  ین 
آسیایي  بازارهاي  در  سهام  شاخص 
افزایش یافت و شاخص ام اس سي آي 
آسیا پاسیفیک با رشد 8/0 درصدي روبه 
رو شد. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، 
انتشار گزارش مربوط به وضعیت بازار 
کار در امریکا و نرخ بیکاري این کشور 
تاثیر زیادي بر تحوالت بازارهاي جهاني 

طي روزهاي آینده خواهد داشت.  

کاغذپاره هایی به نام برنامه
منصور بیطرف

ایران را جزء معدود کشورهایی می توان دانست که به رغم داشتن برنامه های توسعه یی نه فقط از 
رسیدن به هدف ناتوان است بلکه در بیشتر مواقع آن مسیری را هم که برنامه ها تعیین کرده بودند 

طی نکرده است. 
برنامه عمرانی  پنج  و  انقالب  از  یی پس  برنامه توسعه  داشتن چهار 
و  مردم  نزد  عظیمی  گنجینه  توان  می  بدون شک  را  انقالب  از  پیش 
کارشناسان ایرانی قلمداد کرد. اما این گنجینه عظیم چه دردی از فقر 
اقتصاد ایران را درمان کرده و چه سرمایه یی بر اقتصاد ایران افزوده 
است؟ چرا نتوانسته ایم رفتاری در شأن برنامه های توسعه یی در 
پیش بگیریم، آیا برنامه نویسان ما که نقش طبیب را بازی کرده اند 
بیمار که-  آنکه  یا  اند  پیچیده  را  اند و نسخه غلطی  را نشناخته  درد 
نافرمانی  بخورد  را  داروها  این  باید  هستند-  اقتصاد  و  مردم  همان 
نیست،  اینها  یا مشکل اصاًل  را دور ریخته است؟  آنها  و  کرده است 
نادیده گرفته شده و آن  مشکل در جای دیگر نهفته است که در کل 
اقتصاد )بیمار( است- که  واسطه گر میان برنامه نویسان )طبیب( و 
این  یا مراقب را در  باید نقش پرستار  همان دولت است که در واقع 
میان بازی کند- داروها را خوب و سر موقع نداده است؟ در واقع به 
نظر می آید مشکل یا مشکالت طرح شده همه آن موارد گفته شده را 

در برمی گیرد. 
یعنی هم برنامه نویسان ما در برخی موارد برنامه یی مناسب با اقتصاد ایران نریخته اند، اقتصاد یا 
مردم ما در برخی موارد نافرمانی کرده اند و داروهای تجویز شده را قبول نکردند و مهم تر از همه 
اینها دولت یا حکومت، سیاسی کاری کرده اند و برنامه های مصوب را یا به خاطر ترس از پیامدهای 
آن یا به خاطر قبول نداشتن آن یا به اجرا درنیاورده اند یا ناقص اجرا کرده اند. به عبارت دیگر می 
توان گفت بیشتر قصورات به اجرا درنیامدن برنامه به مامور اجرای آن یعنی دولت برمی گردد. با یک 
بررسی تاریخی در 9 برنامه گذشته متوجه می شویم دولت و حکومت- به استثنای دو برنامه چهارم 
عمرانی پیش از انقالب و سوم توسعه در پس از انقالب- برخالف مصوبات و پیش فرض های تعیین 
شده رفتار می کردند. و متاسفانه تغییر رفتار آنها بیش از آنکه در جهت درمان باشد، در جهت تسکین 

بیماری بوده است. 
اما چرا اقتصاد ما مبتال به این موضوع شده است؟ چرا دولت ها مایل به اجرای برنامه های توسعه 
یی نبوده اند؟ مگر همین دولت ها نبودند و نیستند که دستور تدوین برنامه را می دادند و رئیس آن 
در زمان تحلیف سوگند خورده است که پاسداشت قوانین باشد که از قضا برنامه های توسعه یی هم 
مشمول آنها می شود؟ و اصاًل این سواالت را به گونه یی دیگر هم می شود طرح کرد. آیا ایران به 

برنامه های توسعه یی نیازمند است؟ اگر نیازمند است چرا مسووالن ضمانت اجرایی قوی را تدارک 
نمی بینند و چرا قاصران از اهداف برنامه را تنبیه نمی کنند؟ و اگر نیازمند نیست چرا هر پنج سال 
کارشناسان و بدنه عظیم دستگاهی اجرایی کشور را به تکاپو وامی دارند و هزینه گزافی را به کشور 

تحمیل می کنند تا برنامه یی را برای اجرا نکردن بنویسند؟ 
بدون تردید پاسخ به این سواالت می تواند گره گشای معضالت و قصوراتی باشد که در باال طرح آن 

ریخته شد. 
اما آنچه به عنوان پیش فرض پاسخ به این سواالت الزم است بیان شود رفتارهای دولت و حکومت 
در 60 سال سابقه برنامه ریزی کشور است و اینکه این رفتارها در زمان های متفاوت و دوران های 
که  هایی  زمان  به  بسته  فرق  این  و  است  کرده  فرق می  غایت  به  مختلف 
حکومت در اداره کشور مشکل داشت یا نداشت، متفاوت بود. زمان هایی 
بود که حکومت نیازمند مشارکت تام مردم و بخش خصوصی بود تا بتواند 
کشور را بهتر اداره کند از این رو سعی می کردند نیازهای این بخش را 
تر  پررنگ  اقتصاد  اداره  در  را  آنها  و حضور  کنند  تامین  احسن  نحو  به 
کنند- مثل برنامه چهارم عمرانی پیش از انقالب و برنامه سوم توسعه پس 
از انقالب. و زمانی که مشکل حکومت در اداره کشور برطرف می شد آن 

چیزی که دیگر برای آنها اهمیتی نداشت همین مشارکت مردم بود. 
به عبارت دیگر نگاه حکومت به برنامه و نیز مردم - که اهم آن حضور 
تابع  است-  کشور  توسعه  برای  الزم  سرمایه  تامین  و  خصوصی  بخش 
اهداف سیاسی آنها بوده است. به همین خاطر است که از نگاه برنامه ریزی 
جدا  باید  کاری  و سیاسی  بازی  از سیاست  برنامه  گذاری  هدف  توسعه، 
باشد و تابع اهداف سیاسی دولت یا حکومت نباشد بلکه بالعکس این دولت 
و حکومت هستند که باید تابع اهداف برنامه باشند که در غیر این صورت 
همان بالیی سر برنامه می آید که بر سر برنامه های توسعه یی ایران آمده 
است. برای ادله این بحث هم می توان برنامه پنجم عمرانی قبل از انقالب و برنامه های توسعه یی دوم 
و چهارم پس از انقالب را ذکر کرد. با تغییر رفتار حکومت برنامه هایی که تا پیش از آن موفق بودند 
و ادامه همان روند می توانست اقتصاد ایران را از مخمصه عقب افتادگی نجات دهد به ناگاه تبدیل به 

کاغذپاره هایی می شوند که هرازگاهی جهت توجیه عملکرد دولتمردان از قفسه بیرون می آیند. 
به نظر می آید اگر از همین زاویه بحث به تدوین برنامه پنجم نگاه کنیم- یعنی رئوسی که تدوین آنها 
مورد قبول دولت نیست زیرا دولت بیش از آنکه تابع اهداف اقتصادی باشد تابع اهداف سیاسی است، 
سیاست داخلی اش به جای آنکه رونق تولید باشد، ولخرجی کردن درآمدهای نفتی است و سیاست 
خارجی اش به جای آنکه توسعه روابط بین الملل باشد، هولوکاستی کردن آن است- متوجه می شویم 
تدوین این برنامه اصاًل ضرورتی ندارد زیرا اگر دولت و رئیس آن به برنامه اعتقادی می داشتند حداقل 
به بودجه های سنواتی و حداکثر به قانون برنامه چهارم عمل می کردند و این همه از قوانین تخطی 
نمی کردند که داد مجلس حامی رئیس جمهور و دیوان محاسبات طرفدار در بیاید. پس بهتر است این 
همه هزینه نکنیم، زیرا اعتقاد و الزامی به برنامه و اجرای قوانین آن نیست. چون دولت، دولت توسعه 

و تابع اهداف اقتصادی نیست.
منبع : اعتماد
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پیش بینی کمیسیون اروپا از 
آینده اقتصاد کشورهای عضو 

اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا روز سه شنبه با پیش بینی بهبود 
تدریجی وضع اقتصادی منطقه یورو و خروج از 
رکود سه ماهه سوم امسال تأکید کرد که میزان 
بیکاری و کسری بودجه همچنان باال خواهد بود.
به گزارش یورونیوز، بروکسل در پیش بینی های 
رشد  می رود  انتظار  کرد  اعالم  خود  پاییزه 
اقتصادی در شانزده کشور این منطقه سال آینده 
به 7/0 درصد و در سال 2011 به 5/1 درصد 
درصدی  نیم  اقتصادی  رشد  برسد.بروکسل 
برای سه ماه سوم امسال پیش بینی کرده است. 
در پیش بینی های ماه سپتامبر بروکسل تنها رشد 
پیش بینی  ماه  سه  این  برای  درصدی  دهم  دو 
شده بود.ژواکین آلومنیا کمیسر امور اقتصادی 
کرد  تأکید  ارقام  و  آمار  این  به  اشاره  با  اروپا 
اقتصاد منطقه یورو از رکود خارج می شود که 
علت اصلی آن تدابیر گسترده دولت ها، بانک های 
مرکزی کشورهای عضو و اتحادیه اروپاست که 
جلوگیری  اقتصادی  نظام  فروپاشی  از  تنها  نه 
کرده  فراهم  نیز  را  اقتصادی  احیای  زمینه  بلکه 
کرد همچنان  نشان  این حال خاطر  با  است.وی 
میان  از  باید  که  است  باقی  عمده ای  چالش های 
برداشت ضمن آنکه باید روند سالم سازی بخش 
تصحیح  نحوه  و  رساند  پایان  به  را  بانکداری 
دارایی  کار،  بازار  بر  را  بحران  پیامدهای شوم 
اطالعیه  کرد.  مشخص  بالقوه  رشد  و  عمومی 
کمیسیون اروپا در حالی اعالم شد که گزارش ها 
از افزایش فعالیت صنعتی در منطقه یورو حکایت 
دارد.در این گزارش ها آمده است فعالیت صنعتی 
در منطقه یورو برای اولین باردر 17 ماه اخیر 
به  جدید  سفارش های  بود.میزان  رشد  شاهد 
دو  در  خود  سطح  باالترین  به  اروپایی  صنایع 
سال گذشته رسید. شاخص فعالیت صنعتی در 
این  که  درحالی  واحد رسید   7/50 به  اکتبر  ماه 

رقم در ماه سپتامبر3/49 واحد بود. 
هنگامی که این رقم به بیش از 50 واحد می رسد، 
می شود.  خارج  رکود  دوره  از  اقتصاد  رسمًا 
در  اروپا  مرکزی  بانک  که  است  درحالی  این 
نرخ   2010 سال  اکتبر  ماه  از  قبل  ندارد  نظر 
بهره خود را افزایش دهد زیرا از یک سو میزان 
رشد اقتصادی بسیار کند است و از سوی دیگر 
رشد  خصوص  در  توجهی  قابل  نابرابری های 
اقتصادی کشورهای مختلف عضو اتحادیه اروپا 
اسپانیا-ایتالیا  و  فرانسه-المان  میان  ویژه  به 
المان  و  فرانسه  که  درحالی  است.  شده  ایجاد 
ایتالیا  اقتصاد  مواجه شده اند  اقتصادی  با رشد 
بیکاری  اما  است.  رکود  در  همچنان  اسپانیا  و 
شمار  به  منطقه  این  معضالت  از  یکی  همچنان 
بیکاری  درباره  تازه ترین گزارش  در  و  می رود 
در لتونی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
مردم  پنجم  یک  مالی  بحران  است  شده  تأکید 

لتونی را بیکارکرده است.
نرخ بیکاری در لتونی که بحران اقتصادی بسیار 
توجهی  قابل  حد  در  می کند  سپری  را  شدیدی 

درحال افزایش است. 
بر اساس داده های آژانس یورو استات در ماه 
سپتامبر 7/19درصد معادل یک پنجم مردم این 
کشور کار خود را از دست داده اند که باالترین 
است  در حالی  این  اروپاست.  تمام  در  شاخص 
که آژانس دولتی لتونی نرخ بیکاری را تنها 14 

درصد اعالم کرده است.
دولتی  آژانس  مدیر  پاشویتسا  بایبا  گفته  به 
مربوط  این  به  ارقام  در  تفاوت  لتونی  اشتغال 
آمار  از  شده  ثبت  بیکاران  تعداد  که  می شود 
واقعی کمتر است. عالوه بر این بازنشستگان به 
منظور از دست ندادن حقوق بازنشستگی مجبور 

به ترک محل کار خود شده اند. 
کارشناسان هشدار می دهند که با رشد بیکاری 
کشور با کمبود بودجه برای پرداخت حقوق به 
سال  در  شد.  خواهد  مواجه  بگیران  مستمری 
معادل  التی  میلیون   47 کمبود  با  لتونی  جاری 
94 میلیون دالری بودجه مواجه شده است. این 
گزارش می افزاید 44 درصد بیکاران در لتونی به 
تنها  اما  تمایل دارند  یافتن کار در خارج کشور 

چهار درصد آنها به هدف خود رسیده اند.

روند قیمت طال دیگر قابل پیش بیني نیست 
 

طال به مرز 
1100 دالر رسید 

 
هم  چیزي  و  گذاشته  صعود  به  رو  قید  بي  و  گسیخته  افسار  طال  قیمت 
جلودارش نیست. بحران اقتصادي، مسائل سیاسي و مسائلي از این دست 

در سطح بین الملل باعث شد طال براي اولین 
دالر  آستانه 1100  در  تاریخ جهان  در  بار 
مي  عنوان  کارشناسان  برخي  البته  برسد. 
کردند قیمت طال نسبت به ارزش واقعي آن 
و  حال  به  توجه  با  و  ندارد  تناسب  چندان 
روز بازارهاي مالي قیمت طال در پایان سال 
اونس مي  در  به 1100 دالر  2009 میالدي 

رسد.

مي  بیني  پیش  کارشناسان  از  گروه  این 
کردند هر بشکه نفت هم به قیمت 100 دالر 
ها  بیني  پیش  این  باالخره  دیروز  برسد. 
فلز جهان  این  دوباره  تا  پوشید  عمل  جامه 

به  کند.  خود  دالري   1100 قیمت  مبهوت  را 
گزارش سایت بلومبرگ طال دیروز در بازارهاي جهاني به اونسي 1094 دالر 
رسید تا تنها شش قدمي با 1100 دالري شدن فاصله داشته باشد. به گزارش 
این سایت قیمت هر بشکه نفت خام هم به 80 دالر رسید. در ماه هاي اخیر 
قیمت طال عالوه بر تاثیرپذیري از مسائل سیاسي و اقتصادي کالن جهان 
تحت تاثیر طالدوستي و زرخواهي مردم هند و هندوها قرار گرفته است. طال 
به کمک مردم از اونس 1006 دالري در 14 مهرماه به اونس 1026 دالري 
رسید. از روزي که هندي ها خود را براي جشن دیوالي آماده مي کردند، 
راه به راه طال خریدند تا طال با 20 دالر افزایش در پایان روز طعم 1026 
قاره پرجمعیت  این شبه  به کمک  اونس 1094 دالري هم  را بچشد.  دالري 

یعني هند حاصل شد. دولت هند با خرید نیمي از ذخایر طالي صندوق بین 
المللي پول سکوي پرش طال به 1100 دالر شد. به گزارش خبرگزاري هاي 
خارجي هندوستان 200 تن طال از 400 تن طالي این صندوق را خریداري 
کرده است. به دنبال خرید این کشور سایر کشورها هم به فکر افزایش ذخایر 
طالي خود افتاده اند و با ارائه پیشنهادات خود بازار طال را بیش از پیش 
گرم کرده اند. بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف وقتي متوجه شدند هند 
عالوه بر ذخایر پیشین خود 200 تن طال دارد براي اینکه از قافله طالداران 
عقب نمانند در حال خرید طال از صندوق بین المللي پول هستند. اما محمد 
این باره به  اتحادیه سراسري طال و جواهر کشور در  کشتي آراي رئیس 
اعتماد گفت؛»طال به اونسي 1094 دالر رسید چراکه تقاضاي خرید این فلز 
در سطح جهاني افزایش پیدا کرده و به تبع آن هم قیمت آن باال رفته است.« 
او ادامه داد؛ »هندوستان با خرید 200 تن از ذخایر طالي صندوق بین المللي 
پول حس زردوستي کشورهاي دیگر را بیدار کرده است. بعد از خرید هند 
از  به خرید طال  اقدام  بانک هاي مرکزي خود  از کشورها توسط  بسیاري 
صندوق بین المللي پول کرده اند و دامنه صعود طال 
اند.« کشتي آراي در خصوص  را وسعت بخشیده 
اینکه چرا به یکباره هندي ها حجم باالیي از ذخایر 
تا چند  اند، گفت؛ »دولت هند  ه  دنیا را خرید  طالي 
سال پیش واردات طال را ممنوع مي دانست، اما به 
یکباره این ممنوعیت برداشته شد و حجم زیادي از 
طال به سمت این کشور سرازیر شد. دولت هند هم 
که وضعیت مطلوب و سود بازار طال را دید تصمیم 
گرفت با وارد کردن طال در این سود شریک شود.« 
در  کشور  جواهر  و  طال  سراسري  اتحادیه  رئیس 
خصوص افزایش قیمت نفت نیز اظهار کرد؛ »با گرم 

شدن بازار طال قیمت نفت هم به 80 دالر رسید.

آمد  پایین  دالر  ارزش  طال  بازار  رونق  با  همزمان 
و فضا براي خودنمایي نفت نیز مهیا شد.« او در مورد واکنش بازار داخل 
بازار طال دچار  آغاز زمان حج  با  اتفاقات جهاني گفت؛ »همواره  به  نسبت 
رکود مي شود، این روزها هم که موسم حج است و بسیاري عازم عربستان 
هستند بازار طال آرام و نسبتًا راکد است.« به گفته کشتي آراي دیروز قطعه 
هاي تمام سکه هاي قدیم و جدید با افزایش سه هزار توماني به 256 هزار و 
500 تومان و 256 هزار تومان در انتظار مشتري بودند. هر قطعه نیم سکه 
هم 131 هزار تومان قیمت گذاري شده بود. ربع سکه نیز 67 هزار تومان 
قیمت داشت. هر گرم طال نیز با افزایش 500 توماني، 25 هزار و 500 تومان 

قیمت خورد.
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30نما
گلشیفته فراهانی در گفت وگو با الجزیره:

»در ایران شاه ماهی 
رودخانه بودم، اما در 

هالیوود ماهی در اقیانوسم« 
 

شبکه ی تلویزیونی »الجزیره« در مصاحبه  با »گلشیفته فراهانی« که درجریان برگزاری اولین جشنواره  
فیلم ترایبکا دوحه انجام شد، به پای صحبت گلشیفته فراهانی نشست. 

این بازیگر 26 ساله گفت: »در ایران بهترین فیلم نامه ها به من پیشنهاد می شد، اما در خارج از ایران 
برای گرفتن یک نقش باید بجنگم، اما این چالش ارزش دارد، چون اولین بازیگر زنی هستم که بعد از 

انقالب در هالیوود بازی کرده ام.« 
الجزیره با اشاره به این که اولین نقش آفرینی »فراهانی« در 14 سالگی در فیلم »درخت گالبی« داریوش 
نواختن  با  بدهم.  قرار  تاثیر  تحت  را  مردم  »می خواستم  نوشت:  وی  قول  از  است،  بوده  مهرجویی 
با معلومات هستند. من  از مردم می نوازید که تحصیل کرده و  برای جمعی  موسیقی کالسیک، شما 

می خواستم تغییر مثبتی در این اکثریت ایجاد کنم و در این راه سینما بهترین زبان بود.« 
از رفتار یک ستاره  را معرفی کنم. من  این بود که نوع دیگری  اهداف من  از  اظهار کرد: »یکی  وی 
عاشق فلسفه  تائوئیسم هستم. یک مثل هست که می گوید انسان باید مثل اقیانوس زندگی کند. اقیانوس 
بیشترین آب های جهان را دارد، اما در پایین ترین نقطه زمین قرار گرفته و آب همه رودخانه ها به آن 

می ریزد. من همیشه سعی کرده ام که مطابق این فلسفه زندگی کنم.« 

»فراهانی« با اشاره به  این که چشم مردم ایران اکنون به حضور او در هالیوود دوخته شده و باید به 
انتخاب نقش هایش دقت کند گفت: »اگر من شکست بخورم، آنها شکست خورده اند و اگر موفق باشم، 

موفقیت آنها است.« 

وی در ادامه گفت: »من به مردم کشورم احترام می گذارم، به من دختر کشور می گفتند. چه بخواهم یا 
نه، من نماینده  ایران هستم و مردم مسوولیت من را بیشتر می کنند.« 

بازیگر فیلم های »به نام پدر« و »میم مثل مادر« در مقایسه هالیوود و سینمای ایران گفت: »در هالیود به 
بازیگران احترام بیشتری می گذارند و ساخت فیلم بسیار حرفه ای تر است. در ایران بازیگری یک حرفه 
محسوب نمی شود و فیلم ها بیشتر به شکل تجربی ساخته می شوند و شرایط برای بازیگر سخت است. 
شما باید به بوم، نور و همه   چیز توجه کنید، اما در هالیوود این کارها را در اطراف شما خودشان 

انجام می دهد و صحنه مثل قلمرو پادشاهی بازیگر است.« 

»فراهانی« در پایان با تاسف از اینکه فرصت بازی در فیلم »شاهزاده پارسی« را از دست داده است، 
تاکید کرد مطمئمنا این را جبران خواهد کرد. 

گذشته  هفته  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  امور سینمایی  معاون  »جواد شمقدری«  است:  گفتنی 
رسما اعالم کرد، »گلشیفته فراهانی« از نظر ما مشکلی برای ادامه ی کار در ایران ندارد و نمی توان 

به دلیل بازی در یک فیلم گفت که به ایران برنگردد.

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 

وودي آلن غرغرو  
 

اکنون نوبت ما رسیده تا فیلم دیگري از وودي آلن را ببینیم البته باز هم به همان سبک و سیاق خرید از 
بساط هایي که تعدادشان محدود و محدودتر شده است. به هر حال یکي از این فیلم ها که زیاد پیدا مي 
شود آخرین ساخته »وودي آلن« با عنوان اصلي whatever works است. افتتاحیه این فیلم در جشنواره 
فیلم هاي مستقل ترایبکا بوده است. از آن زمان در شهرها و کشورهایي همچون کانادا، فرانسه، سوئد، 
نروژ، سنگاپور و ایتالیا به نمایش درآمده است تا اینکه در جشنواره سن سباستین اسپانیا هم شرکت کرد 
و پس از آن اکران جهاني اش در کشورهایي همچون بلژیک، استرالیا، هنگ کنگ و فنالند ادامه دارد. قرار 
است امروز سوم نوامبر نیز در جشنواره ویناله هم نمایش داده شود. پس از آن هم در کشورهاي مختلف 

اکران خود را ادامه مي دهد. 
خوب  استقبال  با  اروپا  قاره  در  میالدي  گذشته  سال  بارسلونا«  کریستینا،  »ویکي،  او  ساخته  آخرین 
تماشاگران رو به رو شد، ولي در امریکا فروش خوبي نداشت. این فیلم اسکار بهترین بازیگر زن نقش 
مکمل را براي »پنه لوپه کروز« به ارمغان آورد. اما ساخته یي که اینک مي بینیم، اثري است که از پس 
30 سال خلق دوباره شده است؛ اثري که به دلیل پیدا نکردن بازیگر مرد نتوانست آن را بسازد اما او این 
موضوع را قبول کرد و مي گفت تماشاگر مرا در این نقش قبول ندارد. فیلمساز 73 ساله نیویورکي چهارمین 
فیلم خود را در لندن مي سازد. وودي آلن پس از 50 فیلم، 14 نامزدي اسکار و دو جایزه اسکار وقتي مي 
خواهد فیلمي بسازد، مي داند چه کار مي کند اما زندگي شخصي اش پر است از حوادث کوچک و بزرگ. 
آخرین همسر او سون- یي 35 سال از او کوچک تر است. رسوایي بزرگ براي او در سال 1992 روي 
داد. آلن به سوءاستفاده جنسي متهم شد. یک نبرد قانوني طوالني و پرسر و صدا براي سرپرستي بچه 
ها شکل گرفت. سال ها از آن اتفاقات گذشته و وودي آلن از این اتهام مبرا شده است. اکنون آلن سرحال 
و هوشیار است، به لحاظ شنوایي کمي مشکل دارد و از دعوا علیه یک شرکت تولید لباس امریکا بیرون 
آمده است. سفرهاي دور و درازش به کشورهاي مختلف اکنون آنقدر طوالني شده است که برنامه نواختن 
موسیقي کالرینت او را به شکل دیگري درآورد. سال ها او همراه با گروهي از دوستانش هر دوشنبه شب 
در هتلي در نیویورک جاز دیکسي لند مي نواخت. مي گویند وودي آلن حتي براي گرفتن جایزه اسکار فیلم 
آني هال به هالیوود نرفت، چرا که مراسم اسکار با برنامه نوازندگي دوشنبه شب هاي او همزمان شده بود. 
وودي آلن کارگردان سرشناس هالیوود قصد دارد همسر نیکال سارکوزي را وارد دنیاي سینما کند. وودي 
آلن گفته است شخصیت و کاریزماي کارال بروني همسر رئیس جمهور فرانسه براي نقش آفریني در فیلم 
بسیار مناسب است. او در ادامه گفت؛ »من مطمئنم حضور او در فیلم بسیار جالب خواهد بود، هرچند او 
براي تماشاگران چندان نام آشنا نیست. اما در حال حاضر داستاني براي نقش او در نظر ندارم.« به گزارش 
رویترز، بروني پیش از این در سال 1994 نقش کوتاهي در فیلم »رابرت آلتمن« به عنوان مدل بازي کرده 
بود. وودي آلن در آخرین پروژه سینمایي خودش »به یک غریبه قدبلند سبزه برمي خوري« ستاره هایي 
همچون آنتوني هاپکینز، جاش برولین، آنتونیو باندراس و نوامي واتس را جلوي دوربین خود برد. آلن به 

بروني گفته است فیلم بعدي اش را در پاریس خواهد ساخت.
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com
30نما

استیو مارتین و الک 
بالدوین مجریان 

اسکار 2010  
استیو مارتین و الک بالدوین براي اجراي مراسم اهداي جوایز اسکار 
برگزیده شدند. اسکرین دیلي اعالم کرد بیل مکانیک و آدام شنکمن 

تهیه کنندگان مراسم اسکار 2010 در بیانیه یي مشترک درباره دلیل 
انتخاب مارتین و بالدوین گفتند؛ »ما معتقدیم تیم استیو و الک مناسب 
استیو  هستند.  اسکار  جوایز  اهداي  مراسم  اجراي  براي  افراد  ترین 
تجربه اجراي این مراسم را در گذشته دارد و الک یک نیروي کاماًل 
این خبر در اظهار نظري  از اعالم  تازه نفس است.« مارتین هم پس 
طنزآمیز از اینکه قرار است با »دشمن« خود اجراي مراسم اسکار را 
بر عهده داشته باشد، ابراز خوشحالي کرد. بالدوین 51ساله هم که 
را  اسکار  است  قرار  اینکه  از  دارد، گفت؛  کارنامه  در  امي  دو جایزه 
همراه با استیو اجرا کنم، هیجان زده ام. این فرصتي است که در طول 
عمر فقط یک بار نصیب افراد مي شود. استیو مارتین 64ساله کمدین 

سرشناس امریکایي پیش از این دو بار در دوره هاي هفتاد و سوم و 
هفتاد و پنجم اجراي مراسم اهداي جوایز اسکار را بر عهده داشت که 
براي اولین اجراي خود نامزد دریافت جایزه امي شد. اما الک بالدوین 
یکمین  و  هشتاد  مراسم  مجري  داشت.  خواهد  را  خود  تجربه  اولین 
دوره اسکار هیو جکمن بود که اجراي او توانست تعداد تماشاگران 
تلویزیوني مراسم را به شدت افزایش دهد. بسیاري از مخاطبان سینما 
و تلویزیون مارتین را بیشتر در نقش هاي طنز و کمدي دیده اند و 
اجراي او در دوره مراسم اسکار هم از اجراهاي قابل قبول یک دهه 
اخیر بوده است. بالدوین هم بیشتر نقش هاي جدي در سینما و تئاتر 
بازي مي کند و یک بار در سال 2003 نامزد اسکار بهترین بازیگر 

نقش دوم مرد شد، اما رقابت را به تیم رابینز و رود میستیک باخت.
سیاست  عرصه  در  هالیوود  فعال  هاي  چهره  از  ضمن  در  بالدوین 
است و انتخاب او براي اجراي مراسم اسکار از آن رو شگفت انگیز 
جلوه مي کند که هالیوود معمواًل از افتادن به ورطه سیاست در این 
گونه مراسم دوري کرده است. گرچه در دوره یي که مراسم اسکار با 
حمله امریکا به عراق همزمان شده بود، همه چیز در آن رنگ و بوي 
سیاست داشت. مراسم اسکار از پربیننده ترین برنامه هاي تلویزیوني 
در ایاالت متحده است، اما تمایل اخیر راي دهندگان آکادمي علوم و 
نه  فیلم هاي کم هزینه و مستقل و چهره هاي  به  هنرهاي سینمایي 
چندان سرشناس باعث افت تعداد بینندگان آن در سال هاي اخیر شده 
است. سال 2008 که »جایي براي پیرمردها نیست« اسکار بهترین فیلم 
را برد، مراسم اسکار تنها 32 میلیون بیننده داشت. به گزارش مهر 
مراسم اسکار که معمواًل بیش از سه ساعت به طول مي انجامد در 
حدود 200 کشور پخش زنده مي شود. سال 2004 که فیلم سینمایي 
»ارباب حلقه ها؛ بازگشت پادشاه« به کارگرداني پیتر جکسن بسیاري 
از جوایز اسکار را برد، تعداد بینندگان مراسم اسکار به بیش از 43 

میلیون نفر رسید که در نوع خود یک رکورد محسوب مي شود. 
این نخستین بار نیست که مراسم اهداي جوایز اسکار با حضور دو 
چیس،  چوي   1987 سال  در  این  از  پیش  شود.  مي  برگزار  مجري 
گلدي هاون و پل لوگان اجراي مراسم اسکار را بر عهده داشتند و در 
بسیاري از دوره هاي مراسم اسکار در دهه 1970 دو یا سه مجري 
روي صحنه به اجراي برنامه پرداختند. هشتاد و دومین مراسم اعطاي 
جوایز اسکار روز یکشنبه، هفتم مارس 2010 در سالن »کداک تیه تر« 
لس آنجلس برگزار خواهد شد و شبکه تلویزیوني اي بي سي امریکا 

آن را براي بیش از 200 کشور مستقیم پخش خواهد کرد. 
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بهترین فیلم های سیاسی 
تاریخ سینما معرفی شدند

»همه مردان رییس جمهور« محصول 1976 به کارگردانی 
زمان  در  انتخاباتی  تقلب  موضوع  با  جی.  پاکوال«  »آلن 
واترگیت« مشهورشد،  به »رسوایی  که  نیکسون«  »ریچارد 
ساخته شده است، این فیلم نامزد هشت جایزه اسکار بود 

که موفق به کسب چهار جایزه شد. 

فیلم »فورست  پایگاه اطالع رسانی مووی فون،  بنابراعالم 
هوارد«  »ران  کارگردانی  به  و   2008 محصول  نیکسون« 
از  دست  که  گرفتم  یاد  »چگونه  یا  الو«  استرنج  »دکتر  و 
دلهره برداشته و به بمب اتم عشق بورزم« ساخته »استنلی 
این  بعدی  رتبه های  در  « و محصول سال 1964  کوبریک 

فهرست قرار گرفته اند. 

»سیدنی  کارگردانی  به   1964 مصحول   »fail safe« فیلم 
لومت« که داستانی با موضوع جنگ اتمی است،  

»کاندیدای منچوری« اثر »الورنس هاروی« محصول 1962 
و فیلم »همه مردان شاه« محصول 1949 با بازی »برودریک 

کراوفورد« در ادامه این فهرست قرار گرفته اند. 

فیلم های »سگ رابجنبان « )1997( با بازی »رابرت دنیرو« 
و »داستین هافمن« ، فیلم»زد«  محصول 1969 به کارگردانی 
، »روز شغال« محصول 1973 ساخته  گاوراس«  »گوستاو 
»مارتین  بازی  با  مرده«)1983(  منطقه   « ، مان«  »فردزنیه 
بازی  با   1975 محصول  ور«   کند  از  روز  »سه  و   » شین 
»رابرت رد فورد« و »سیریانا« با بازی و کارگردانی »جورج 
کلونی« محصول 2005 رتبه های بعدی بهترین آثار سیاسی 

سینمایی جهان را به خود اختصاص داده اند.
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 بیمارترین کودک بریتانیا بیمار نبود 
مادري که ادعا کرده بود پسرش »بیمارترین کودک بریتانیا« است و از این طریق از 120 
هزار پوند مستمري از کارافتادگي او استفاده کرده بود، به زندان محکوم شد. این زن 
سال ها پسرش را روي صندلي چرخدار و زیر ماسک اکسیژن نگه داشته بود. پسر در 
تمام این مدت از یک رژیم غذایي ناسالم استفاده مي کرده و حتي توسط مادرش مجبور 
شده یک عمل جراحي به تشخیصي غیرضروري تن دهد. مادر ادعا کرده بود، پسرش 
که اکنون هشت سال دارد مبتال به فلج مغزي، سنگ مثانه، مشکل بلع و آلرژي به غذاهاي 
به دیابت  آنکه وانمود کند پسرش مبتال  براي  را  او  ادرار  نمونه  مختلف است. همچنین 
است، دستکاري کرده بود. یک انجمن خیریه که بیماري پسر را باور کرده بود، برنامه 
یي ترتیب داد که بچه ها جمع شوند و براي پسر بیمار دعا کنند. روشس کورن دال هم 
در این برنامه حاضر شد و با پسرک دیدار کرد. دروغ هاي مادر توانسته بود پزشکان و 
پدر پسر را فریب دهد. دکترها براي حل کردن مشکل بلع او دستگاهي طراحي کردند که 
با استفاده از یک پمپ کوچک او را تغذیه مي کرد. این پسر در مدت شش سال و نیم از 
زندگي خود حداقل سالي شش هفته در بیمارستان بستري بود. این زن توانست با اغفال 
مسووالن ساالنه 20 هزار پوند مستمري دریافت کند و یک خودروي مخصوص را در 
اختیار داشته باشد. سرانجام راز او زماني کشف شد که براي حاضر نشدن در جلسه یي 
که پزشکان در آن متوجه شدند پسربچه مبتال به دیابت نیست، ادعا کرد توسط یک فرد 
ناشناس مورد سو ءاستفاده قرار گرفته است. پس از این ماجرا تحقیقات روي پرونده 
این پسربچه آغاز شد و مدارکي به دست آمد که او تحت درمان هاي غیرضروري قرار 
گرفته است. مادر که تحصیالت مختصري در زمینه پرستاري داشت، با جعل کردن عالئم 
بیماري پسربچه چندین سال از خدمات اجتماعي رایگان و مستمري او استفاده کرده بود. 
در نهایت تحقیقات پزشکان نشان داد پسري که ادعا مي شد بیمارترین کودک بریتانیاست 

بیمار نیست بلکه مادرش بیمار است،  

عالقه به کشتن برلوسکوني در فیس بوک  
 

 مخالفان نخست وزیر ایتالیا در فیس بوک گروهي را به نام »برلوسکوني را مي کشیم« 
راه اندازي کرده اند. عنوان این گروه پس از راي گیري درباره ترور اوباما به جنجالي 

تبدیل  اجتماعي  شبکه  این  در  حادثه  ترین 
مقامات  گذشته  ماه  اواخر  است.  شده 
روي  گروه  یک  کردند  کشف  بوک  فیس 
به  عالقه  درخصوص  اجتماعي  این شبکه 
امریکا  جمهور  رئیس  اوباما  باراک  ترور 
خبر  این  کند.  مي  گیري  راي  کاربران  از 
را  »برلوسکوني  گروه  کشف  زمان  تا 
به  مربوط  خبر  ترین  جنجالي  کشیم«  مي 
فعالیت هاي کاربران شبکه هاي اجتماعي 
بود. در روزهاي اخیر اخباري منتشر شد 
نخست  مخالف  کاربران  اینکه  بر  مبني 
با  بوک  فیس  در  را  گروهي  ایتالیا  وزیر 
عنوان »برلوسکوني را مي کشیم« تشکیل 
داده اند. این خبر بالفاصله مورد بررسي 
مقامات فیس بوک قرار گرفت و سرانجام 
سایت CNRmedia.com در خبري اعالم 
حذف  بوک  فیس  روي  از  گروه  این  کرد 
شده است. این در حالي است که برخالف 

آنچه CNRmedia.com تصور مي کرد این گروه همچنان به فعالیت خود ادامه مي دهد 
و تنها بدون هماهنگي و کسب اجازه از فیس بوک نام خود را تغییر داده است. این گروه 
که نام جدید »برلوسکوني جواب ما را بدهد« را براي خود برگزیده است در حدود 24 
هزار عضو داشته. براساس گزارش کورییره دال سرا، روبرتو ماروني وزیر کشور ایتالیا 
اطمینان داد ایتالیا براي بستن این سایت فعال شده است. این درحالي است که این گروه با 
تغییر نام در صفحه اصلي خود نوشته است؛ »برلوسکوني، حاال که ما توجه تو را به خود 
جلب کرده ایم به سواالت ما جواب بده،« دولت ایتالیا از فیس بوک خواسته است اطالعاتي 

را درباره مسووالن این گروه که برلوسکوني را مورد تهدید قرار داده اند، ارائه کند.  

حراج صندلي ناپلئون  
  

نبرد  در  از شکست  پیش  بناپارت  ناپلئون  که  یک صندلي کوچک  زده مي شود  تخمین 
واترلو روي آن نشسته بود، در یک حراجي در لندن به قیمت 15 هزار پوند فروخته شود. 
گفته مي شود ناپلئون سال 1815 زماني که ارتشش در واترلو شکست خورد، در کورسل 
بلژیک واقع در 22 مایلي محل نبرد روي این صندلي کوچک نشسته بود. او آن زمان در 
خانه یکي از اقوام خود بود و پولین کامبیه دختر صاحبخانه با اطالع از اینکه چه کسي 
نامه مربوط به  این زمینه دو  از آن مراقبت کرد. در  با دقت  این صندلي نشسته،  روي 
اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19هست که در یکي از آنها یکي از دوستان کامبیه تاریخچه 
آن را تایید کرده است. او همچنین اشاره کرده کامبیه همیشه دقت داشت صندلي سالم 

بماند. این صندلي تاکنون چن
د صاحب داشته و اکنون یک کلکسیونر اروپایي قصد فروش آن را دارد. هرچند ناپلئون 
اما  در نبرد واترلو شکست خورد و به شکلي خفت بار به جزیره سنت هلن تبعید شد 

همچنان در فرانسه شخصیتي محترم است.  

 

مشکالت سیاست 
تک فرزندي در 

چین
مینا شرفي
منبع؛ ایندیپندنت

هاي  دوربین  به  خود  معصوم  هاي  چهره  با  آنها    
فیلمبرداري خیره شده اند. در چشم هاي هر یک از آنها 
دیگري  ترس،  با  یکي  زند.  مي  موج  متفاوت  احساسي 

با امید و نفر دیگر با شک به دوربین نگاه مي کند. در 
نگاه یکي از آنها وحشت موج مي زند و دیگري مات و 
مبهوت به دوربین نگاه مي کند. یکي با بي خیالي خمیازه 
مي کشد. یکي از آنها که از همه الغرتر است سعي مي 
مدت  براي  معصوم  کودکان  این  اما  بزند.  لبخند  کند 
این  همه  اند.  نچشیده  را  خندیدن  و  لبخند  طعم  هاست 
کودکان یک وجه تشابه دارند و آن این است که توسط 
باندهاي جنایتکار دزدیده شده و به خانواده هایي که در 
آرزوي داشتن یک پسر بوده یا نمي توانستند بچه دار 
شوند، فروخته شده اند. در چین هر چند وقت یک بار 
یک باند کودک ربایي کشف و متالشي مي شود. یکي 
از معضالت امروز مقامات چیني مساله قاچاق کودکان 
است. چین درباره مشکل گسترده قاچاق کودک بسیار 
پنهانکار بوده و آماري را در این باره منتشر نمي کند. 
حکومت چین قاچاق کودک را جرمي خجالت آور مي داند 
که بهتر است پنهان بماند. این در حالي است که پلیس 
دارد  اینترنتي سعي  اندازي یک وب سایت  راه  با  چین 
در بازگرداندن کودکان ربوده شده به خانواده هایشان 
کمک کند. ژانگ ژیوي که یک وکیل است و با سازمان 
غیردولتي » baby come home« همکاري مي کند در 
این باره گفت؛ »این اولین باري است که وزارت امنیت 
عمومي، اطالعاتي را در مورد کودکاني که والدین شان 
بر اساس اطالعات ملي DNA پیدا نشده اند منتشر مي 
سازد.« البته این اقدام پلیس چین باعث ناراحتي برخي از 
مسووالن این کشور شده چرا که آنها با این کار بیش از 
پیش سهل انگاري مقامات در مبارزه با قاچاق کودکان 
را آشکار کرده اند. مقامات وزارت امنیت عمومي چین 

امیدوار هستند این وب سایت جدید که
 60 بتواند  دارد  نام   »looking for home babies«
کودکي را که در عملیات اخیر پلیس نجات یافته اند به 

خانواده هاي اصلي شان بازگرداند.
جریان  در  چین  در  گسترده  ابعادي  در  ربایي  کودک 
امریکا  دولت  توسط  که  رسمي  آماري  بر  بنا  است. 

در  نفر  هزار  تا 20  بین 10  است هرساله  منتشر شده 
آنها  از  زیادي  شمار  که  شوند  مي  قاچاق  چین  داخل 
هاي  خانواده  به  آنها  از  برخي  هستند.  کودک  و  زن 
است  حالي  در  این  شوند.  مي  فروخته  فرزند  خواهان 
در  ساالنه  چین  عمومي  امنیت  وزارت  گزارش  به  که 
این کشور 30 هزار تا 60 هزار کودک گم مي شوند که 
نمي توان گفت از این میزان چه تعداد کودک قاچاق مي 
شوند. سیاست تک فرزندي در چین تاثیرات مختلفي بر 
اجتماع چین گذاشته که یکي از این تاثیرات تقاضا براي 
به ویژه پسربچه ها بوده است. مابقي کودکان  کودک 
سال  در  شوند.  مي  تبدیل  کار  نیروي  به  شده  ربوده 
هاي اخیر در چین پرونده هاي قضایي متعددي مطرح 
بوده که مربوط مي شده است به کودکاني که براي کار 
در معادن و کارخانه هاي آجرپزي ربوده شده بودند. 
همچنین مدارکي وجود دارد دال بر اینکه کودکان و زنان 
جوان، که معمواًل در مناطق فقیرنشین ربوده شده اند، 
براي استفاده هاي جنسي در مناطق ثروتمندتر ساحلي 
کارشناسان،  از  یکي  گفته  به  شوند.  مي  معامله  چین 
در  اقتصادي  اصالحات  از  پس  که  آمد  و  رفت  آزادي 

انسان  قاچاقچیان  شده  باعث  است  شده  ظاهر  چین 
راحت تر فعالیت کنند. این در حالي است که اقدام جدید 
 babies looking پلیس چین در راه اندازي وب سایت
for« »home امیدواري فراواني در میان خانواده هایي 
است.  کرده  ایجاد  اند،  شده  دزدیده  شان  فرزندان  که 
وانگ بانگین یکي از افرادي است که از این طریق موفق 
همراه  مه  ماه  در  او  پسر  کند.  پیدا  را  خود  پسر  شده 
پلیس  نیروهاي  توسط  عملیاتي  در  دیگر  کودک   15 با 
از چنگال قاچاقچیان نجات یافت. همراه هیچ یک از این 
کودکان کارت شناسایي نبود بنابراین امید اندکي براي 
پیدا کردن خانواده هاي آنها وجود داشت. تصاویر این 
اینترنت  تلویزیون و روزنامه ها در  بر  کودکان عالوه 
هم منتشر شد. بانگین که ساکن یکي از فقیرترین استان 
هاي چین است پس از دیدن عکس پسرش با تماس با 
اداره پلیس مربوطه این مساله را با آنها درمیان گذاشت. 
و  داشت  ماه  تنها 10  دزدیده شدن  هنگام  بانگین  پسر 
اکنون سه ساله است. پلیس پس از تایید آزمایش هاي 
DNA او را به بانگین تحویل داد. به گفته مقامات پلیس 
چین پس از آخرین عملیات آنها براي انهدام شبکه هاي 
آغاز شده   2009 آوریل سال   9 از  که  کودکان  قاچاق 
اما  اند  یافته  نجات  قاچاقچیان  دست  از  کودک   2008
مشخص نیست چه تعداد از این کودکان به خانواده هاي 
واقعي خود تحویل داده شده اند. قاچاقچیان پسرها را 
معمواًل با قیمت سه هزار پوند در بازار به فروش مي 
رسانند، این در حالي است که قیمت دخترها اندکي کمتر 
است. براي بسیاري از خانواده هایي که صاحب فرزند 
و بعضي  ندارد  فرقي  یا پسر  داشتن دختر  نمي شوند 
از خانواده ها با پذیرفتن فرزند دختر آنها را بزرگ مي 
حاضر  حال  در  شوند.  شان  عروس  آینده  در  تا  کنند 
 119 به   100 چین  در  پسرها  به  ها  دختر  تولد  نسبت 
است که با توجه به سیاست تک فرزندي در چین این 
مساله ممکن است در آینده به بحران کمبود دختر در 

این کشور بدل شود.
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 افزایش وبالگ هاي درآمدزا 
در سال 2009  

 
درخصوص  تکنوراتي  موسسه  ساالنه  تحقیقات  نتایج   
وضعیت فضاي وبالگ در سطح بین المللي نشان مي دهد 
تعداد وبالگ هایي که تبدیل به یک منبع درآمد شده اند در 
سال 2009 افزایش یافته است. تازه ترین گزارش موسسه 
از  مصاحبه  با  وب«  فضاي  »وضعیت  عنوان  با  تکنوراتي 
حدود سه هزار وبالگ نویس منتشر شد. موسسه تکنوراتي 
همه سال تکامل فضاي وب را مورد بررسي قرار داده و 

گزارشي را منتشر مي کند. 

از  درصد   72 اعتقاد  به  شد  مشخص  بررسي  این  در 
اوقات  در  که  است  ساده  سرگرمي  یک  وبالگ  کاربران، 
فراغت به آن مشغول مي شوند این درحالي است که تعداد 
وبالگ نویساني که وبالگ خود را به یک فعالیت حرفه یي 
تبدیل کرده اند رو به رشد است به طوري که 28 درصد 
از مصاحبه شوندگان با وبالگ خود به یک فعالیت حرفه 
یي اشتغال دارند و از این راه درآمد قابل توجهي به دست 
نیمه  کار  یک  از  فراتر  یي  حرفه  فعالیت  این  اند.  آورده 
وقت است به طوري که درآمد ساالنه متوسط این وبالگ 

نویسان 15 هزار دالر است. 

اشتراک  براي  اغلب  که  شوندگاني  مصاحبه  از  13درصد 
گذاري شغل خود مي نویسند کار حرفه یي شرکتي را که 
در آن کار مي کنند هم در وبالگ خود ارائه مي دهند. در 
این مقوله درآمد متوسط این افراد حتي به 122 هزار دالر 
گزارش ژورنالیسم، همچنین  براساس  در سال مي رسد. 
تایید کردند وبالگ در حال  از وبالگ نویسان  17 درصد 
تبدیل شدن به یک منبع اصلي درآمد است. از سوي دیگر از 
هر 10 وبالگ نویس، چهار نفر از دنیاي اطالعات هستند و 
در روزنامه ها، مجالت و رادیو و اغلب به عنوان همکاران 
غیررسمي کار مي کنند. از این تعداد 27 درصد در وبالگ 

خود نیز در عرصه رسانه فعالیت مي کنند.  

هاي  سالح  شکالت؛  و  آدامس   

بیل گیتس در مبارزه با ماالریا  
 

هایي  ایده  به  را  جوایزي  گیتس  ملیندا  و  بیل  بنیاد   
انجام  براي  شکالت  و  آدامس  از  استفاده  درخصوص 
اعطا  ماالریا  بیماري  درمان  و  تشخیص  هاي  آزمایش 
 100 معادل  یي  بودجه  گیتس  ملیندا  و  بیل  بنیاد  کردند. 
و  ترین  نوآورانه  به  جوایزي  اعطاي  براي  را  دالر  هزار 
موثرترین ایده ها در مبارزه با ماالریا در کشورهاي فقیر 
اختصاص دادند. این بودجه در قالب بورس هاي تحصیلي 
درخصوص  کشورها  تمام  از  که  محققاني  و  پزشکان  به 
ارائه سالح هاي جدید و استراتژي هاي دفاعي کارآمد در 
کنند،  مي  را  تالش  بیشترین  مهلک  بیماري  این  با  مبارزه 
اعطا مي شود. اولین ایده یي که جایزه این انجمن خیریه 
بنیانگذار مایکروسافت را دریافت کرد از سوي اندرو فانگ 
دانشجوي دکتراي دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس ارائه 
شد. این ایده بر پایه انجام یک تست جدید تشخیص بیماري 
ماالریا با کمک یک آدامس ساده است. این تست مي تواند 
بزاق موجود در آدامس را تجزیه کرده و عامل بیماري زا 
را شناسایي کند. به گفته ایده پرداز آن، این تکنیک جدید مي 
تواند تشخیص ماالریا را در کشورهاي جهان سوم آسان 
کند و تا حد چشمگیري در زمان و پولي که در آزمایش 
هاي معمول تست خون هزینه مي شود، صرفه جویي کند. 
مارانزا  استیون  به  گیتس  ملیندا  و  بیل  بنیاد  دوم  جایزه 
این  شد.  اعطا  نیویورک  در  کورنل  ویل  پزشکي  کالج  از 
محقق یک روش درمان ماالریا را بر پایه شکالت تلخ ارائه 
کرده است. این محقق در این خصوص توضیح داد؛ »انگل 
تغذیه مي  در خون  هاي حاضر  از چربي  ماالریا  بیماري 
کند و شکالت با برقراري پیوند با کلسترول، حضور این 
چربي را در رگ هاي خوني کاهش مي دهد. به این ترتیب 
تعداد زیادي از انگل هاي بیماري زاي ماالریا بدون غذا مي 
شوند و تعداد کمي از آنها در خون باقي مي مانند و یک اثر 
خودایمن کننده ارگانیسم که به روش واکسن عمل مي کند 

قادر خواهد بود این انگل هاي باقیمانده را نابود کند.«  
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فرهنگی
معرفي سازهاي ابداعي شجریان در فرانسه 

 

صداي شجریان به عنوان مرجع تحقیق آواز ایراني 
در دانشگاه سوربن ضبط شد 

 
استاد محمدرضا شجریان هفته گذشته در کنفرانس علمی موسیقی شناسی در شهر پاریس حضور پیدا کرد 
و در کنار بزرگان موسیقی و سازشناسی دنیا به معرفی علمی و عملی سازهای تندر )بم ساز( و صراحی 

پرداخت. 

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این همایش که در ارتباط با علوم مربوط به موسیقی از جمله زیبایی شناسی، تاریخ 
موسیقی، علم ریاضیات و ادبیات و سازسازی و سازشناسی هر ساله در یکی از کشورهای جهان برگزار می 
شود، امسال در دانشگاه سوربن و پیر _ ماری کوری و با حمایت انجمن CNRS و موزه موزیک و انجمن 

آکوستیک فرانسه برگزار شد. 
شجریان در این کنفرانس دو مقاله ارائه نموده بودند که هر دو مورد توجه داوران از کلیه نقاط جهان قرار 

گرفت. 
موضوع مقاالت ارائه شده، معرفی سازهای تندر و صراحی و بحث بر روی ساخت و صدادهی و همچنین 
فیزیک و آکوستیک این سازها از نظر علمی است و بررسی آنها با فرمولهای ارتعاش و آکوستیک و تجزیه 

وتحلیل شکل موجها و هارمونیکهای صوتی این سازها و اثبات علمی تجربیات استاد در این زمینه است. 
شایان ذکر است که بررسی و معرفی علمی و عملی سازهای ایرانی در مجامع بین المللی بسیار کم سابقه 

است. 
یکی از مقاالت در قالب پوستر و دیگری به صورت شفاهی ارائه شد که بسیار مورد توجه حضار که همگی از 

اساتید دانشگاههای برتر جهان بودند، قرار گرفت. 
پس از مراسم اختتامیه، شجریان به دعوت رئیس مرکز تحقیقات سازشناسی و آوا شناسی دانشگاه سوربن 
از آن مرکز بازدید نمود و در آنجا از صدای ایشان نمونه هایی به عنوان مرجع، برای کار تحقیقاتی در مورد 

تحریر ایرانی ضبط شد.

نامزدهاي بهترین آثار 
داستاني 10 سال اخیر 

معرفي شدند  
 

ادبي  جایزه  برگزاري  دهمین سال  مناسبت  به   

داوران  هیات  مطبوعات،  منتقدان  و  نویسندگان 
بهترین  و  رمان  بهترین  نامزدهاي  جایزه،  این 
مجموعه داستان 10سال اخیر را معرفي کردند. 
منتقدان  و  نویسندگان  جایزه  دبیر  غالمي  احمد 
مطبوعات اعالم کرد در این دوره ضمن برگزاري 
در  گذشته،  روال  به  سال  کتاب  دوره  دهمین 
بخش ویژه »رمان و مجموعه داستان برتر دهه« 
نیز بهترین رمان و مجموعه داستان دهه از میان 
این جایزه معرفي  اخیر  نامزدهاي 10سال  تمام 
 ´´ میان  از  رمان  بخش  نامزد   10 شد.  خواهند 
رمان برتر این 10 سال و 10نامزد بخش مجموعه 
داستان از میان ³¸ مجموعه داستان برتر این دهه 
رمان  بهترین  بخش  نامزد   10 اند.  انتخاب شده 
یعقوب  قراري-  بي  آداب  اند؛  این شرح  به  دهه 

یادعلي )نیلوفر(، از شیطان آموخت و سوزاند- 
فرخنده آقایي )ققنوس- ناشر اول؛ مولف(، اسفار 
برهنه  آگه(،  )قصه-  خسروي  ابوتراب  کاتبان- 
در باد- محمد محمدعلي )مرکز(، چراغ ها را من 
درخت  )مرکز(،  پیرزاد  زویا  کنم-  مي  خاموش 
)معین(،  محمود  احمد  یاد  زنده  معابد-  انجیر 
خسرو  مرد-  سدر  درختان  زیر  که  شهري 
حسین  غایب-  نیمه  )روشنگران(،  حمزوي 
سناپور )چشمه(، همنوایي شبانه ارکستر چوب 
ایران؛  اول در  ناشر  )نیلوفر-  ها- رضا قاسمي 
آتیه( و هیس/ مائده، وصف، تجلي- محمدرضا 
بهترین  )ققنوس(. همچنین 10نامزد بخش  کاتب 
این شرح معرفي شده  به  مجموعه داستان دهه 
اند؛ احتمال پرسه و شوخي- یعقوب یادعلي )نیم 
نگاه(، باغ هاي شني- حمیدرضا نجفي )نیلوفر(، 
بلبل حلبي- محمد کشاورز )چشمه- ناشر اول؛ 
تمام  )آگه(،  اسدي  کورش  باز-  پوکه  قصه(، 
زمستان مرا گرم کن- علي خدایي )مرکز(، جایي 
دیگر- گلي ترقي )نیلوفر(، خنده در خانه تنهایي- 
پاورقي-  در  عاشقیت  )اختران(،  مرادي  بهرام 
تارهاي  کنسرت  )چشمه(،  علي  محب  مهسا 
و  )آگه(  آبکنار  مرتضاییان  حسین  ممنوعه- 
هتل مارکوپولو- خسرو دوامي )نیلوفر(. غالمي 
آخر«  »مکث  داستان  مجموعه  داد  خبر  همچنین 
نامزدهاي  از  قصه(  )نشر  تراکمه  یونس  نوشته 
میان  در  گیري  راي  از  پس  جایزه،  پنجم  دوره 
10نامزد قرار گرفت اما به دلیل حضور تراکمه 
از فهرست  او  این دوره، کتاب  در میان داوران 
نامزدها حذف شد و با راي گیري مجدد، کتاب 
نیز اعالم شده  دیگري جایگزین آن شد. پیشتر 
ساالر،  سارا  نوشته  ام«  شده  گم  »احتمااًل  بود 
و  گیوا  شاهرخ  نوشته  منتشر«  »مونالیزاي 
»نگران نباش« نوشته مهسا محب علي نامزدهاي 
بخش رمان و »آنجا که پنچرگیري ها تمام مي 
سمفوني  و  »برف  حبیبي،  حامد  نوشته  شوند« 
در  »دیوانه  و  اسماعیلي  پیمان  نوشته  ابري« 
مهتاب« نوشته حمیدرضا نجفي نامزدهاي بخش 
ادبي  جایزه  دوره  دهمین  در  داستان  مجموعه 
امسال  منتقدان مطبوعات هستند.  و  نویسندگان 
در دهمین دوره این جایزه از »ابراهیم گلستان« 
داستان نویس پیشکسوت نیز تجلیل خواهد شد.  

جایزه های ایران به یونسکو ارسال شد 
به گفته دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در سال 2010 و 2011 چهار شخصیت ایرانی در فهرست 

شخصیت های یونسکو قرار می گیرند.
 محمدرضا سعیدآبادی در نشست مشترکی با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی و مدیر دفتر 
پایان هزارمین  منظقه یونسکو گفت: با تالش های صورت گرفته از سوی کمیسیون ملی یونسکو 
سال سرایش شاهنامه در فهرست شخصیت ها و مناسبت های یونسکو قرار گرفت که معرفی این 

شخصیت ایرانی با نام یونسکو در سطح جهانی بسیار باارزش خواهد بود.
وی با اشاره به قرار گرفتن نام خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین شیرازی حکیم و اندیشمند 
ایرانی در فهرست سال 2010 یونسکو افزود: همچنین سیبویه به عنوان نخستین اندیشمند فارسی 
زبان که صرف و نحو عربی را مکتوب کرد در دو سال آینده به فهرست مشاهیر یونسکو افزوده 

خواهد گرفت.
بار  برای نخستین  یونسکو؛ درطول 60 سال گذشته  ملی  مقام مسئول در کمیسیون  این  گفته  به 

شاهدیم که یک جایزه به نام ایران به عنوان عضو یونسکو ثبت شده است.

با تالش های  اظهار داشت:  ابن سینا در حوزه اخالق در علوم و فن آوری  به جایزه  با اشاره  وی 
این فهرست اضافه  به  نیز  اخیر موفق شدیم دو جایزه دیگر  کمیسیون ملی یونسکو در دو سال 

کنیم.

دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو افزود: هم اکنون مراحل نهایی پرونده جایزه شیخ بهایی در حوزه 
کارآفرینی و فن آوری و ارسال آن به یونسکو درحال انجام است تصریح کرد:همچنین با همکاری 
سازمان اسناد و کتابخانه  ملی ایران تهیه پرونده جایزه فردوسی در حوزه میراث مکتوب مراحل 

نهایی خود را سپری می کند.

سعیدآبادی ادامه داد: از مجموع چهارشخصیت منتخب کمیسیون ملی یونسکو تعداد چهار شخصیت 
ایرانی ازسوی یونسکو جزو شخصیت ها و مشاهیر یونسکو در دو سال آینده معرفی شدند.

اعتماد عمومي و کاغذي به نام اینترنت 
 جادي میرمیراني

هفته گذشته محاکمه بزرگ نیل استراچان و جیمز رینه در اسکاتلند به پایان رسید و هر دو نفر به حبس ابد محکوم 
مورد  دو  کودکان،  از  سوءاستفاده  به  مربوط  فیلم  و  تصویر  هزار   120 از  بیش  داشتن  نفر  دو  این  جرم  شدند. 

سوءاستفاده از کودکان نوزاد و رهبري یک باند مرتبط بود.
این افراد که عضو یک باند متالشي شده هشت نفره بودند، در سال 2007 دستگیر شدند. دیگر اعضاي باند به زندان 
هاي بین دو تا 17 سال محکوم شده اند و تا آخرین لحظه مرگ، تحت شدیدترین قوانین نظارتي که در سال 2006 

علیه سوءاستفاده کنندگان جنسي تصویب شده، زیر نظر پلیس خواهند بود. 
براي دستگیري این افراد پلیس اسکاتلند در عملیاتي به نام »عملیات جبر« با استفاده از تکنیک هاي ابداع شده در امریکا 
پس از موافقت دادستاني براي استخراج اي میل هاي حاوي عکس هاي مورد نظر از سرورهاي شرکت مایکروسافت، 
دوربین هاي دیجیتال استفاده شده براي گرفتن عکس ها را شناسایي کرد. سپس با استفاده از تجهیزات پیچیده یي، 
شبکه بي سیمي را که براي اتصال به این شناسه استفاده مي شد پیدا کرد و در نهایت موفق به دستگیري این افراد 

شد. 
بدون شک براي هر عقل سالمي سوءاستفاده از کودکان عملي غیرقابل بخشایش است. اما نکته مهم در این خبر تالش 
بیش از حد یک دولت براي دستگیري این افراد با رعایت موارد قانوني است. طبق گفته قاضي پرونده تعیین سنگین 
ترین مجازات هاي ممکن نه فقط به خاطر عمل قبیح این افراد که به خاطر وارد کردن خدشه به اعتماد عمومي میان 

مردم بوده است. 
فیلم  و  داشتن چند هزار تصویر  یا  آنها  و خانواده  دو کودک  به  فقط مربوط  اند  کرده  ایجاد  افراد  این  که  مشکلي 

نبوده. 
این افراد در هر دو مورد به عنوان دوست به خانه ها راه پیدا کرده بودند و از آنها خواسته شده بود در غیاب پدر و 
مادر مراقب بچه ها باشند. تاکید راي نهایي روي از بین رفتن اعتمادي بوده که اجزاي جامعه را به یکدیگر پیوند مي 

دهد و در غیاب آن کل جامعه از هم فرو خواهد پاشید. 
نکته بعدي که در این خبر مي خواهم روي آن تاکید کنم، شیوه برخورد با امر غیرقانوني است. اینترنت یک رسانه 
است و نوشتن و انتشار هیچ چیز در آن، به صرف عمل نوشتن و انتشار، جرم نیست بلکه چیزي که به حکومت اجازه 
دستگیري مي دهد، مجرمانه بودن محتواي عمل است. مثاًل در این مورد سوءاستفاده از کودکان جرم است و مجرم 

هم دستگیر و مجازات مي شود. 
سانسور کردن سایت هاي مرتبط با این جریان مثل این است که بگوییم نوشتن اینکه فالن کار انجام شده جرم است 
و نه انجامش. اینترنت فقط یک محمل است، درست مانند یک برگ کاغذ مخصوص نوشتن. البته شاید از نظر فني 
اینترنت کمي پیچیده تر از کاغذ به نظر برسد ولي وقتي جامعه پر مي شود از کاغذهایي که مردم روي آن نظرات شان 
را نوشته اند، ممنوع کردن فروش کاغذ راه حل خوبي نیست، درست همان طور که سانسور کردن اینترنت، راه حل 

معقولي براي چیزهایي که روي آن نوشته مي شود، نیست. 
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ماري اندیایه اولین زن سیاهپوست 
برنده گنکور  

 
برنده جایزه »گنکور« 2009 اعالم کرد، یک نوع معجزه موجب موفقیت کتابش 
 42 نویسنده  اندیایه  ماري  ماه،  آبان   11 دوشنبه،  گنکور  آکادمي  است.  شده 
فرانسه  ادبي  جایزه  معتبرترین  برنده  قدرتمند«  زن  »سه  کتاب  براي  را  ساله 
برنده  نویسنده زن سیاهپوست  اولین  اندیایه که  در سال 2009 معرفي کرد. 
گنکور است، در این باره به خبرنگاران گفت؛ »بسیار براي موفقیت این کتاب و 
براي ناشر آن خوشحالم. بسیار خوشحالم که به عنوان یک زن جایزه گنکور 
را کسب کردم.« او همچنین افزود؛ »کسب این جایزه غیرمنتظره بود؛ البته این 
جایزه تقدیر از 25 سال نویسندگي و سرسختي من است.« به گزارش روزنامه 
لوموند، اندیایه درباره کتاب »سه زن قدرتمند« اظهار کرد؛ »این کتاب تصویري 
از سه زن قدرتمند به شیوه هاي خودشان را نشان مي دهد. آنچه آنها را متحد 
این مساله است که هرگز به انسانیت خودشان  اعتقاد قوي شان به  مي کند، 

تردید ندارند.«  

فهرست نهایی جایزه کتاب
 بلوپیتر اعالم شد

به نقل از سایت "بوکترید"، هیئت داوری این جایزه ساالنه کتابهای راهیافته به 
فهرست نهایی جایزه سال 2010 خود را بدین شرح اعالم کرد: "اطلس تصویری 
حمل و نقل هوایی اسبورن" از الکس فریت و کیت لیک، " دنباله چارلی" اثر میک 
منینگ و بریتا گراستروم، "چرا خوردن اجنه برای شما مفید است" نوشته مایکل 
سایمونز، "کیهان" اثر فرانک کوترل بویس، "پسری که از خروجی 43 سقوط 
کرد" نوشته هریت گودوین، "منجمد در زمان" از علی اسپارکس، "ازپا درآمدن 
پنگوئن پیشگام" اثر دارن کینگ، "افسون" نوشته امیلی گراوت و "دینکین دینگز 

و چیزهای وحشتناک" از گای باس و پیت ویلیامسون. 
جایزه کتاب بلوپیتر با هدف خلق ادبیات با کیفیت باال برای کودکان و تشویق 
انگیزه مطالعه در این گروه سنی با حمایت موسسه  آنها به خواندن و ایجاد 

غیرانتفاعی " بوک تراست" هر سال برگزار می شود. 
این موسسه که یک موسسه مستقل ملی انگلیسی است تالش دارد با تشویق 
همه مردم در سنین مختلف و با فرهنگهای گوناگون با برگزاری برنامه ها و 

مسابقات متنوع، لذت مطالعه را به آنها بچشاند. 
جایزه کتاب "بلوپیتر" در ماه مارس سال 2010 همزمان با روز جهانی کتاب به 

برگزیدگان از میان فهرست نهایی اعالم شده اهدا خواهد شد.
انتشار دو رمان از لوکلزیو 

ایران  در  زودي  به  لوکلزیو  از  طال«  »ماهي  و  گرسنگي«  »ترجیع  هاي  رمان 
منتشر مي شود. مهستي بحریني »ترجیع گرسنگي« را ترجمه کرده که از طرف 
نشر نیلوفر منتشر مي شود و ترجمه فرزانه شهفر از »ماهي طال« هم از طرف 

افق به بازار عرضه خواهد شد. 

650 داستان کوتاه در جایزه هدایت 
جهانگیر هدایت دبیر جایزه داستان کوتاه صادق هدایت از شرکت 650 
داستان کوتاه در هشتمین دوره این جایزه خبر داد. جایزه هدایت از 

سال 81 تاکنون هر سال برگزار شده است. 

غبرایي و کیهان داستان هاي ایشي 
گورو را ترجمه کردند

مجموعه داستان کازوئو ایشي گورو انگلیسي متولد ژاپن و برنده جایزه 
بوکر به زودي با دو ترجمه در ایران منتشر مي شود. این کتاب شامل 
پنج داستان کوتاه در مورد نوازندگاني است که هرگز به موفقیتي که 
انتظار داشته اند نرسیده اند. مهدي غبرایي این کتاب را با نام »آوازهاي 
شبانه« ترجمه کرده که به زودي از طرف کتاب سراي نیک منتشر مي 
ایشي  داستان  مجموعه  که  است  مترجمي  دیگر  کیهان  شود. خجسته 
گورو را به فارسي ترجمه کرده. کیهان نام »شبانه ها« را براي ترجمه 
اش برگزیده که از طرف نشر کتاب پارسه به بازار عرضه خواهد شد.

نماد گمشده به ایران مي رود
ترجمه حسین  با  امریکایي  معروف  نویسنده  براون  دن  رمان  آخرین 
شهرابي منتشر خواهد شد. »نماد گمشده« که در روز اول انتشار خود 
رکورد فروش کتاب را شکست سومین رمان این نویسنده است. این 
کتاب از طرف نشر افق منتشر خواهد شد. »نماد گمشده« در ماه هاي 
اخیر پرفروش ترین کتاب در کشورهایي مثل انگلیس، امریکا و آلمان 

بوده است. 

 

کوتاه از ادبیات 

کافکا 
را باید 

چندباره 
خواند

منبع: گاردین / ترجمه: سارا فعلی

سهل و ممتنع بودن داستان های کافکا 
تازگی آن ها را حتی پس از چندین بار 

خواندن تضمین می کند
این مورد که »خواننده خوب،  در  را  ناباکوف  نظر والدیمیر  اگر 
خواننده اصلی، خواننده فعال و خالق کسی است که اثر را دوباره 
می خواند« بپذیریم و آن را در مقابل گفته آلبر کامو، »تمام هنر 
به دوباره خوانی خود  را مجبور  این است که خواننده  کافکا در 

می کند« قرار دهیم احتمااًل نتیجه خواهیم گرفت که آثار کافکا از 
جمله ارزشمندترین گنجینه های ادبی جهان است. ارزش آثار کافکا 
برای کسانی که آن ها را دیوانه وار خنده دار، نومیدانه غم انگیز و 
بی اندازه ارزشمند می دانند امری بدیهی است و البته برای کسانی 

برای  نیست.  این طور  می دانند  مغشوش  و  مهمل  را  آثارش  که 
کسانی که دوست دارند بپرسند »این چه معنایی دارد؟« کافکا یکی 
از بهترین نویسنده هاست و البته یکی از بدترین ها برای کسانی که 

دوست دارند به این سؤال پاسخ داده شود.

با همه این ها چه کافکا را دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته 
باشیم نمی توان او را از بحث های  داستان کوتاه حذف کرد. به 
محض این که نامی از او برده شود میل غیرقابل کنترل تفسیر او 
نیز به دنبال خواهد آمد. همان طور که اریک هلر نوشته است او 
»خالق بیشترین داستان های سهل و ممتنع در تاریخ ادبیات است، 
نمونه ای که مانند کلمه ای که نوک زبان مانده دائمًا تالش مخاطب 

را برای فهمیدن معنای خود جذب و دفع می کند«.

چطور کافکا به این ملغمه روشنی و تیرگی احاطه گر رسیده؟ یک 
از  یکی  در  یافت.   )1919( را می توان درون مسخ  جواب محتمل 

معروف ترین خط شروع های ادبیات جهان:

»وقتی گرگور زامزا یک روز صبح از خواب برخواست متوجه شد 
که در تختخوابش  به یک سوسک بزرگ تبدیل شده است«.

اکثر  مانند  داستان  چیست؟  گرگور  حالت  تغییر  مشخصه 
رئال  بسیار  حال  عین  در  و  سمبلیک  نظر  به  کافکا  داستا ن های 
می رسد. )»من با خود گفتم چه بر سرم آمده؟ خواب نمی دید.«( 
مشقت گرگور را می توان هم در بستری بسیار سمبلیک و هم در 

بستری واقعی بررسی کرد، و این 

دوگانگی در این بررسی یک اصل است. عظمت مسخ از نبوغی که 
به وسیله آن معنا را پنهان کرده نشأت نمی گیرد بلکه از قدرت و 
تأثیر جداگانه ای که هر یک از این معانی در حین کثرت و شباهتی 
که با یکدیگر دارند، نشأت گرفته است. وقتی از خود می پرسیم 
تداعی می کند همان  را  معنایی  به یک حشره چه  تبدیل یک مرد 
اندازه با اهمیت است که »مسخ« را تنها به عنوان داستان یک مرد 

که به یک حشره تبدیل شده است دنبال کنیم.

 1912 سپتامبر سال  پرکار  یک شب  در  سالگی  نه  و  بیست  در 
بود که به گفته مایکل هافمن »کافکا، کافکا شد«. این جنون خالق 
»محاکمه« را تولید کرد، داستانی که در آن یک مکالمه صبحگاهی 
به محکوم شدن پسری توسط پدرش به مرگ -غرق شدن- ختم 
به  آن  از  می توان  که  است  نکاتی  دارای  داستان  این  می شود. 
و  ساده  نگارش  شیوه  برد:  پی  کافکا  داستان پردازی  شخصیت 
پرتالش، روایتی پویا، جهش های ناگهانی لحن، تلفیق واقعیت ها و 
کابوس های هرروزه، مجازات های مستبدانه و ظالمانه، و دنیایی 
که بسیار شبیه دنیایی ست که توسط من و شما ساخته شده، اما 

در آن آشفتگی درونی ذهن وانهاده شده است.

می شوند،  محسوب  مدرنیستی  آثار  کافکا  تاریخی  داستان های 
اما او رسانه مدرنیسم است از دورن ریشه های فرهنگی. آلمانی 
شهر  سومین  پراگ،  ساکن  و  یهودی،  قومًا  فرهنگ،  و  زبان  در 
کافکا سه  این خصوصیات  با  مجارستان،   - اتریش  امپراطوری 
جانبه منزوی می شود. این را در مقابل بی مثالی شم ادبی و زندگی 
پیچیده شخصی او بگذارید، موقعیت او به عنوان انسانی تنها درک 
چگونگی پیدایش چنین تعمق قدرتمندی بر روی هنر و زندگی در 
و  او(  داستان  )آخرین  یا جماعت موش ها«  آوازخوان  »جوزفین 
کرد،  آغاز  مرگ  بستر  در  را  تصحیحش  که  گرسنگی«  »هنرمند 
آسان می کند. این کارهای عمیق و روشن آخر که بعد از تشخیص 
در  شده اند،  نوشته  کار  از  بازنشستگی اش  و  او  سل  بیماری 
تضاد با دهشت مطلق آثار اولیه اش مانند »حکم« و»در سرزمین 
محکومان« )که این آخری چنان وحشیانه است که برای خود او 
مشکل ایجاد کرد( قرار می گیرند، اما بدون شک نشانه هایی از نگاه 

هنرمندانه یکسان در هر دو آن ها به چشم می خورد.

تحلیل های  باالی  حجم  کافکا  از  کردن  خطر صحبت  بزرگ ترین 
موجود از آثار اوست - چیزی که میالن کوندرا آن را به سخره 
»کافکالوژی« می نامد.- و این باعث می شود که مردم داستان ها را 
بدانند، بدون این که حتی یک بار آن ها را خوانده باشند یا برایشان 

تعریف کرده باشند.

با  و  باشد  می تواند  هر چیزی  اصلی  پیام  کافکا  از خواندن  پس 
توجه به گفته ناباکوف این پیام با هر بار خواندن تغییر می کند. 
این  همه  که  است  این  بکنم  می توانم  من  که  پیشنهادی  بهترین 
حرف ها را به کناری پرتاب کنیم و همین حاال به سراغ داستان ها 
برویم. چه برای اولین بار چه صدمین بار، این بار تجربه ای یگانه 

خواهد بود.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

لیز با تعجب به نامه ای که از طرف کمیته مرکزی حزب کمونیست رسیده 
بود و خیره شده بود . البته احساس غرور میکرد ولی نمیفهمید که چرا ابتدا 
عقیده او را نپرسیده اند. آیا یکی از شعبه ها نام او را پیشنهاد کرده بود ؟ 
آیا کمیته مرکزی مستقیما نامه را برایش فرستاده بود ؟ ولی لیز مطمئن بود 

که کسی را در کمیته مرکزی حزب نمیشناسد.

 بطور قطع چندین بار نمایندگان حزب را در کنگره دیه بود و حتی با چند تن 
از آنها دست داده بود ولی با کسی مستقیما تماس نداشت . شاید آن مردیکه 
خود را آقای اش وابسته فرهنگی حزب معرفی کرده بود و گاهگاهی باو 
توجه میکرد نام او را پیشنهاد کرده بود بله حتما آقای اش لطف را درحقش 
کرده و او را برای این مسافرت در نظر گرفته بود اش واقعا مرد عجیبی 
بود یکی از شبها پس از پایان جلسه حزب لیز را با خود به کافه برده و قهو 
. در ان کافه از لیز درباره دوستانش سئواالتی کرده  های نوشیده بودند 
بود . برخالف تصور او بهیچوجه سعی نکرده بود که دختر جوان را بتور 
زند و با او قرار بگذارد فقط درباره زندگی خصوصی و کارهایش از او چند 
سئوال کرده بود لیز از او خوشش نیامده بود . ولی نسبت با و احساس 
تنفر نمیکرد. اش مرد بسیار خوش زبانی بودو از سخنانش چنین برمیامد 
که درابره جمهوری دموکراتیک آلمان و کشورهای اروپای شرقی اطالعات 

زیادی دارد و باحتمال قوی به تمام آن کشورها مسافرت کرده است .

 در هر حال لیز بخوبی بخاطر داشت که روزی اش برای کمک به صندوق 
حزب یک لیره پرداخته و او از این سخاوتمندی بسیار خوشش آمده بود . 
بدین دالئل بود که لیز تقریبا یقین داشت که اش نامه او را در شعبه حزب در 
لندن پیشنهاد کرده و کمیته مرکزی حزب نیز با پیشنهاد او موافقت نموده 
و ترتیب کاره را داده است . لیز از این روشها متعجب بود. ولی پیش خود 
فکر میکرد که چنین روشهائی در یک حزب انقالبی واجب است . او دوباره 
نامه رسیده را خواند : رفیق عزیز پس ازمدتی مذکراتی که با دوستان حزب 
کمونیست آلمان شرقی بعمل آوردیم تصمیم برآن شد که 5 تن از اعضاء 
مطالعه  و  جلسات مخصوص  در  برای حضور  انگلستان  کمونیست  حزب 
پیرامون ترقیات صنعتی و رفاه اجتماعی آلمان شرقی به آن کشور فرستاده 
و مدت سه هفته در انجا اقامت نمایند. امیدوارم که از این فرصت مناسب 
استفاده نمائی . چون هر 5 تن از اعضا ما در یک تاریخ حرکت نمیکنند لذا 
از شما خواهش میکنم که هر چه زودتر موافقت خود را باطالع ما برسانید 
تا ترتیب کارها داده شود .. در باالی نامه با حروف قرمز نوشته شده بود : 
کمیته مرکزی حزب کمونیست لیز هر چه بیشتر این نامه را میخواند بیشتر 
که  میدانستند  کجا  از  میداند؟  بخرج  عجله  اینقدر  آنها  چر  میشد.  متعجب 
درست دراین مدت او میتواند از کتابخانه مرخصی بگیرد؟ ناگهان بیادآورد 

که اش درباره نعطیالت از او سئواالتی نموده بود.

این  البته  بودند؟  نفرستاده  برایش  را  دیگر  نفر  چهار  اسامی  چرا  ولی   
از طرف  لیز غیر عادی بودو.  موضوع اهمیت زیادی نداشت ولی در نظر 
دیگر لیز بخوبی میدانست که کمیته مرکزی هیچگاه نامه ای باین مفصلی 
باآنها  تلفن  افراد تقاضا میکرد که بوسیله  از  برای کسی نمینوشت و فقط 
تماس بگیرند. در اینصورت این نامه دقیق و مفصل را چرا برایش فرستاده 
بودند؟ لیز شانه های خود را باال انداخت. درهرحال این نامه رسیده بود و 
مسافرت مجانی بود. او تا بحال انگلستان را ترک نکرده و بخوبی میدانست 
در حزب  بکند  را  بخرج خود چنین مسافرتی  توانست  نخواهد  هیچگاه  که 
باوگفته بودند که مردم آلمان غربی بیشتر صفات نظلمی وحس انتقامجوئی 

دارند در صورتیکه اهالی آلمان شرقی همگی طالب صلح هستند.

 ولی لیز بخوبی میداننست که ممکن نیست که تمام افراد خوب در یکطرف و 
تمام افراد بددر طرف دیگر باشند بهرحال افراد بدطینت پدر اوراکشته بودند 
گرفته  برای مسافرت درنظرش  او  تسلی  برای  میکرد که حزب  فکر  لیز  و 
است. او یکبرگ کاغذ برداشت و نامه مفصلی برای حزب نوشت و موافقت 
خود را اعالم داشت . هنگامیکه از جای خود برمیخاست چشمش به کارت 
ویزیت اسمایلی افتاد واین سئوال او بیادش افتاد آیا حزب از روابط میان 

شما و آلک مطلع است؟لیز پیش خود فکر کرد: چقدر احمق بودم!

ادامه دارد

داستان )32( پایان سکوت 
درباره

 قتل هاي 
حیثیتي 

 
مینا شرفي

تعداد زنان و مردان جواني که به دالیل حیثیتي توسط خانواده 
هاي خود به قتل مي رسند روز به روز در حال افزایش است. 
به گزارش سازمان ملل اعضاي خانواده ها در سراسر جهان 
ساالنه بیش از پنج هزار زن و دختر را به خاطر آنچه حرمت 

و حیثیت خانواده هایشان مي خوانند، به قتل مي رسانند. 

ژنا زن جواني است که با عالقه یي خاص یک دادگاه مربوط 
به قتلي حیثیتي در لندن را دنبال مي کند. او مي گوید؛ »همیشه 
تنها  اینکه  از  اما  بروم  هایي  دادگاه  چنین  به  داشتم  دوست 
بینم  مي  اینجا  در  اکنون  ترسیدم.  مي  شوم  دیده  شهر  در 
وقت  هیچ  اند.  داشته  را  من  که مشکل  بسیاري هستند  زنان 
حقوق  حامي  هاي  گروه  از  یکي  حمایت  تحت  نداشتم  جرات 
پسر  با  کردن  ازدواج  براي  سالگي   17 در  او  درآیم.«  زنان 
مورد عالقه اش مقابل خانواده خود ایستاد. پس از این جریان 
بود که خانواده اش براي کشتن او که حیثیت خانواده اش را 
زیر سوال برده بود جلسه یي تشکیل دادند. ژنا هنوز از به 
یاد آوردن آن دوران از ترس لرزه به اندامش مي افتد. مادر 
بنگالدشي ژنا معتقد بود دخترش براي اینکه با آبروي خانواده 
اش بازي کرده باید خود را با نوشیدن جام زهر بکشد. ژنا 
در انگلیس به دنیا آمد و در جایي بزرگ شد که بین جامعه 
باعث  که  کامل وجود داشت. ماجرایي  و خانواده اش تضاد 
شد ژنا براي تغییر دادن سرنوشت تلخي که در انتظارش بود 
اقدام کند به شش سال پیش بازمي گردد. او که در خانه شان 
زنداني شده بود در یک فرصت مناسب توانست با 46 پوند از 

پنجره خانه شان فرار کند.

داستان غم انگیز هشو یونس 16 ساله انگیزه یي براي ژنا شد. 
پدر هشو که به دلیل صحبت هاي یکي از دوستانش فکر مي 
کرد دخترش با مردي در ارتباط است به همین دلیل ابتدا با 
11 ضربه چاقو او را زخمي کرد و سپس سرش را از تنش 
در  قتل  این  به خاطر  در سال 2003  یونس  عبداهلل  کرد.  جدا 

دادگاهي در لندن به حبس ابد محکوم شد. ژنا مي گوید؛ »یکي 
از اعضاي خانواده ام به من گفت خانواده براي قتل من تشکیل 
جلسه داده اند و مي خواهند آن را روي کاغذ بیاورند تا به کار 
خود وجهه قانوني ببخشند.« پلیس انگلستان مي گوید ساالنه 
12 نفر در این کشور تحت عنوان قتل هاي حیثیتي جان خود 
را از دست مي دهند که تعدادي از این قتل ها حتي گزارش نمي 
شود و بعضي هم به صورت خودکشي به پلیس گزارش مي 
شوند و در نتیجه تحقیقاتي در مورد آنها صورت نمي گیرد. 
زنان بین 16 تا 24 سال از ملیت هاي پاکستاني، بنگالدشي و 
مي  به خودکشي  همتایان خود دست  برابر سایر  هندي سه 
زنند که این مساله حاکي از میزان فشار باالیي است که تحت 

آن قرار دارند.

این در حالي است که تعداد گروه هاي حامي این زنان هم در 
حال افزایش است. بنیاد حنا و کارما نیروانا از جمله این گروه 
ها هستند. جاسویندر سانگرا موسس بنیاد کارما نیروانا در 
آوریل 2008 یک خط تلفن کمکي براي موسسه اش راه اندازي 
کرد. او در سال اول بیش از چهار هزار تلفن در مورد افرادي 
که مورد خشونت هاي حیثیتي قرار گرفته بودند دریافت کرد. 
تلفن ها مربوط به ازدواج هاي اجباري بوده است.  این  اکثر 
با  براي مبارزه  را  در عین حال یک مرکز دولتي هم بخشي 
ازدواج هاي اجباري قرار داده است. این مرکز در یک سال پنج 
هزار تلفن در این خصوص دریافت کرد که در نهایت توانست 
گرفته  قرار  که مورد خشونت حیثیتي  را  افرادي  از  تن   400
بودند، نجات دهد. به گفته خانم سانگرا تنها سه درصد از زنان 
مي  شوند،  مي  اجباري  هاي  ازدواج  به  مجبور  که  انگلستان 
توانند از چنین ازدواج هایي فرار کنند اما آنها در ادامه زندگي 
خانواده  از سوي  هم  که  کنند  زندگي  در شرایطي  باید  خود 

طرد مي شوند و هم از سوي جامعه و دوستان شان.

گري کمپل که تحقیقات فراواني درباره قتل هاي حیثیتي انجام 
داده در این باره مي گوید؛ »واقعًا معناي حیثیت را زماني که 
باعث گرفتن جان یک انسان مي شود نمي فهمم. 25 درصد 
این قتل هاي حیثیتي در مورد افراد زیر 18 سال رخ مي دهد 
اعمال  چنین  که  هایي  خانواده  دارد.  تاسف  جاي  حقیقتًا  که 
جنایتکارانه یي انجام مي دهند باید بدون هیچ مالحظه یي به 
پاي میز محاکمه کشانده شوند. زنان قربانیان اصلي خشونت 
هاي حیثیتي هستند اما این خشونت ها در میان مردها و پسرها 
هم تا 15 درصد افزایش یافته است. تحقیقات درباره قتل هاي 
حیثیتي بسیار دشوار است چراکه در یک طرف ماجرا پدر و 
برادر و... قرار دارند و در طرف دیگر زن و دختر خانواده. 
و  پلیس  نیروهاي  دادن  آموزش  مشغول  حال حاضر  در  ما 
کارشناسان در این زمینه هستیم تا در صورت مشاهده چنین 

پرونده هایي درست ترین کار ممکن صورت گیرد.« 

مسائل  خاطر  به  گناه  بي  دختران  و  زنان  موارد  بعضي  در 
از  یکي  در  دهند.  مي  دست  از  را  خود  جان  کوچکي  بسیار 
کرده  تقدیم  او  به  را  آهنگي  رادیو  در  که  ها دختري  پرونده 
بودند توسط پدرش به قتل رسید. در حال حاضر در بریتانیا 
مجازات هاي سختي براي افرادي که دست به قتل هاي حیثیتي 
مي زنند در نظر گرفته شده که این امر باعث کم شدن تعداد 
این قتل ها شده است. البته در این میان نمي توان از نقش گروه 
هاي فعال حقوق زنان گذشت. با آموزش این گروه ها تعداد 
زناني که سکوت شان را در قبال خشونت هایي که در حق 
شان مي شود، شکسته اند به میزان قابل مالحظه یي افزایش 
یافته است. دیانا نامي که موسسه یي در این زمینه دارد، مي 
گوید؛ »این مساله ربطي به فرهنگ هم ندارد. بسیاري از این 
قتل ها در خانواده هایي تحصیلکرده رخ مي دهد. بنابراین باید 
به زناني که در معرض چنین خشونت هایي هستند آموزش 
به مراجع  از مراجعه  کنند و  با آن برخورد  دهیم که چگونه 

قانوني و ذي صالح نترسند.«

قتل به خاطر حفظ نام و حیثیت خانوادگي، بیشتر در جوامع 
سنتي تابع رسوم قدیمي در شرق آسیا، شمال آفریقا و جنوب 
آسیا صورت مي گیرد. براي مثال در پاکستان ساالنه بیش از 
10 هزار زن به خاطر مسائل حیثیتي خانوادگي جان خود را 
از دست مي دهند. این قتل ها در کشورهایي چون آرژانتین، 
ژنا  دیده مي شود.  به وفور  پرو  و  اسرائیل  گواتماال، مصر، 
هرچند از زیر بار یک ازدواج اجباري گریخته است اما مي داند 

در ادامه زندگي باید مشکالت فراواني را تحمل کند. 

منبع؛ گاردین 
 





طنز
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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

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

Tel: 02087412304-02087486682

بی معرفت
با آدم بد، آمد و رفت بی معنی است

این آمد و رفت اجاره ای یا رهنی است
یک چاره فقط مقابل بد ذات است

آن دادن فحش و زدن تو دهنی است

روزی که به شهر شیراز سیل آمد
به شهر آمد شبی سیلی خروشان/ 

به کوی و کوچه ها چون چشمه جوشان
از این شانس بد و بخت جوانم/
روان شد آب سیل اندر دکانم

من کاسب که هم بودم رباخوار/ 
شدم در چنگ سیالبی گرفتار

نه پول و چک نه قند و شکری ماند/
 نه سیگار و برنج و دفتری ماند

چه گویم من از این درد دل خویش/
 که سیل آمد جگر شد پاره و ریش
درون دخل من از پول اثر نیست/
 ز آه و ناله ام کس را خبر نیست

چنین سیلی برای خانواده/
 خسارت های من خیلی زیاده

از این پس من ندارم یک مکانی/
 ندارم پول و زر یا لقمه نانی
به بقال محله من زدم رو/ 

خطاب آمد که گم شو بچه پر رو

تلنگر

صمد شکارچی 

 

دسته بیل آوردیم،  
الیحه مونو بردیم. 

 شکیبا، شهرام
 اسفندیار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

به  به صورت سرزده  همراهش  همیشه  هیأت  با  رئیس جمهور  دیروز 
مجلس رفت تا از الیحه هدفمند کردن یارانه ها دفاع کند. ولی سرانجام 
نامه ای به مجلس داد که در آن درخواست پس گرفتن این الیحه مطرح 

شده بود. البته مجلس هم الیحه را پس نداد. 

خواستگاری ها  احوال  در  که  می افتد  قدیمی  واسونک های  یاد  آدم 
می خواندند. 

نون و پنیر آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
نون و پنیر ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

فرش حصیر آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
نون و پنیر، فرش حصیر، ارزونی تون. طرحو نمی دیم بهتون. 

کماج شیر آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
نمی دیم.  طرحو  ارزونی تون.  شیر  کماج  حصیر،  فرش  پنیر،  و  نون 

بهتون. 
کلی وزیر آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

ارزونی تون. طرحو  وزیر،  کلی  کماج شیر،  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
نمی دیم بهتون. 

هوار هوار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
نون و پنیر، فرش حصیر، کماج شیر، کلی وزیر، هوار هوار ارزونی تون. 

طرحو نمی دیم بهتون. 
شام و ناهار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

نون و پنیر، فرش حصیر، کماج شیر، کلی وزیر، هوار هوار، شام و ناهار 
ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

نقش و نگار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  کماج شیر،  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 

ناهار، نقش و نگار ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

راه فرار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  شیر،  کماج  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
ناهار، نقش و نگار، راه فرار ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

اسفندیار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

نون و پنیر، فرش حصیر، کماج شیر، کلی وزیر، هوار هوار، شام و ناهار، 
نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

صد تا شعار آوردیم، الیحه مونو بردیم. 
و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  شیر،  کماج  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
ناهار، نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار، صد تا شعار ارزونی تون، طرحو 

نمی دیم بهتون. 
تار سیبیل آوردیم،  الیحه مونو بردیم. 

نون و پنیر، فرش حصیر، کماج شیر، کلی وزیر، هوار هوار، شام و ناهار، 
نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار، صد تا شعار، تار سیبیل ارزونی تون، 

طرحو نمی دیم بهتون. 
دسته بیل)1( آوردیم،  الیحه مونو بردیم. 

و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  شیر،  کماج  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
ناهار، نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار، صد تا شعار، تار سیبیل، دسته 

بیل)2( ارزونی تون طرحو نمی دیم بهتون. 
هلو)3( و شلیل آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  شیر،  کماج  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
ناهار، نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار، صد تا شعار، تار سیبیل، دسته 

بیل)4(، هلو و شلیل ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 
هیچی دلیل آوردیم، الیحه مونو بردیم. 

و  هوار، شام  هوار  وزیر،  کلی  شیر،  کماج  فرش حصیر،  پنیر،  و  نون 
ناهار، نقش و نگار، راه فرار، اسفندیار، صد تا شعار، تار سیبیل، دسته 

بیل)5(، هلو و شلیل، هیچی دلیل ارزونی تون، طرحو نمی دیم بهتون. 

)این مباحث مهمه و مذاکرات مفیده 4 سال ادامه دارد...(

پانوشته: 
اندونزی در  از  1، 2، 4 و 5 - اشاره به خبر ورود هزاران دسته بیل 

خردادماه سال جاری. 
-3 منظورم هیچ وزیری نیست. منظور همان هلو و شلیل عادی است.
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مصاحبه
مصاحبه اختصاصی هفته نامه پرشین  با خانم روحی شاهین در ارتباط با امور پناهندگان و مهاجرین

ازدواج چالشی برای 
مهاجران

مصاحبه : احسان 

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

بگذارند.
نوع دیگری از زندگی اشتراکی در خارج از ایران رواج دارد که  	•
چطور  را  رابطه  این  است،  پسری  دوست  و  دختر  دوست  رابطه  همان 
نمی  رابطه  این  برای  را  اسم  این  شخصًا  خودم  من  کنید؟  می  ارزیابی 
پسندم؛ شاید من خیلی قدیمی فکر می کنم ولی به نظر من این اسم در 
شأن زن ایرانی نیست. فکر می کنم اسم نامزدی برای آن مناسبتر باشد. 
حتی در طبقات اجتماعی سطح باالی جامعه انگلستان هم دیده ام که از 
لفظ دوستی اجتناب می کنند؛ آنها هم اصطالح نامزدی را بیشتر به کار 
می برند. یا می توانیم از همان اصطالح صیغه یا ازدواج موقت استفاده 

کنیم.
متأسفانه ازدواج موقت به دلیل سوء استفاده هایی که از آن شده به صورت یک فاحشگی قانونی در  	•
آمده که حتی مذهبیها هم ذهنیت خوبی از آن ندارند. پس در این صورت همان اصطالح نامزدی بهتر هست چون 
نیت از نامزدی  رابطه ای است که به ازدواج می انجامد بنابراین حتی اگر به ازدواج هم نینجامد وقتی زن و مرد 
به یکدیگر به عنوان گزینه ای برای ازدواج نگاه می کنند در رابطه شان احترام بیشتری برای هم قائلند؛ و رابطه 
خیلی موفقی هم می تواند باشد. به نظر من حتی در ایران هم اگر دو طرِف دوستی و خانواده هاشان از هم 
راضی باشند، یک اسم نامزدی روی آن می گذارند و به همه هم اعالم می کنند. ولی پنهان کردن این نوع رابطه 
ها وقتی صورت می گیرد که مشکلی وجود دارد؛ مثاًل طبقه دختر پایین تر است یا پسر بیکار است یا باالخره 
مشکلی هست اگر نه محال است که همه چیز خوب باشد ولی رابطه را پنهان کنند. فقط نکته ای را یادآوری کنم: 
مجردهایی که بچه دارند بهتر است تا قبل از آنکه با شریکشان به توافق برسند، رابطه شان را از بچه ها پنهان 
کنند چون در بسیاری موارد بین بچه و دوست یا نامزد پدر یا مادر بچه، عالقمندی بوجود می آید و این وقتی 
رابطه دو طرف به جدایی کشیده می شود به روحیه بچه لطمه وارد می کند چون بچه همه چیز را شخصی می 
بینید و فکر می کند که دوستش او را ترک کرده؛ نمی داند که رابطه آن فرد با پدر یا مادرش باعث جدایی شده 
است. بچه همیشه با خود فکر می کند که من چکار کردم که بابا یا مامان مرا ترک کرد. برای همین است که 
حتی وقتی زوجها طالق می گیرند باید به بچه بگویند که تو مال من هستی، اشکال ندارد که من و مادرت یا من 
و پدرت از هم جدا شدیم، من و تو همیشه با هم هستیم. مردم فکر می کنند این یک چیز واضح است اما برای 

بچه اصاًل واضح و مسلم نیست، باید به او گفته شود. 
رابطه دوستی بین افراد بی هیچ تشریفاتی شکل می گیرد و گاهی سالها ادامه پیدا می کند ولی چرا همین  	•
رابطه وقتی قرار می شود که به طور رسمی ثبت شود همه خواستار تشریفات آنچنانی می شوند؟ من فکر می 
کنم این مراسمهای عقد و عروسی به دلیل نا امنی جامعه است. یعنی می خواهند با دعوت عموم شاهد های 
بیشتری جمع کنند و به این طریق مرد را متعهد کند و از نظر آبرو و حیثیتی شرایطی ایجاد کنند که مرد نتواند 

زن را طالق دهد. ولی امروزه اینها همه ظاهری است و اثری ندارد.
	چرا امروزه تمایل به ازدواج خیلی کاهش یافته؟ خوب باید دید علت ازدواج چی بوده و االن چی هست؛  	•
مثاًل اگر زنها برای تامین و امنیت اجتماعی شان ازدواج می کردند، االن می توانند چنین حقوقی را بطور انفرادی 
و بی نیاز از مرد بدست بیاورند یا مردها متأسفانه آن زندگی مردانه قبل را ندارند ولی می خواهند در جامعه 
به  یا  کنند  زیادی می  احساس مسئولیت  به زن  نسبت  ایرانی  مردهای  کنند؛ مخصوصًا  ظاهر  همچنان حفظ 
اصطالح غیرتی هستند ولی از طرف دیگر بدشان نمی آید که زنشان کار کند و نان آور باشد. اینها تعادل زندگی 
را به هم می زند. زن مرد باید شناخت بیشتری از هم پیدا کنند و نیازهای دیگری برای ازدواج در خودشان 

ببینند.
گاهی شاهدیم که ایرانیها برای گرفتن اقامت و ملیت انگلیسی تن به ازدواجهایی می دهند که در حالت  	•
عادی از آن می پرهیزند، این نوع خانواده ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ این افراد در یک شرایط اضطراری 
و العالج تصمیمی میگیرند که بعدها برایشان پشیمانی به همراه دارد، مثل کسی که گرسنه است و برای سیر 
کردن خود، روی می آورد به شیرینی خوردن ولی بعد که سیر شد با خود می گوید، آیا این همان شیرینی 
ای بود که من می خواستم؟ معمواًل طرف مقابل هم نارسایی هایی دارد که می پذیرد فردی گرهمه به خاطر 
این  از  او زندگی کند یعنی هیچکدام حتی خودشان را نمی شناسند و طبیعی است که بسیاری  با  پاسپورت 

ازدواجها پایان بدی دارد.
روابطی که به دنبال یک کامجویی گذرا و فقط به خاطر تولد یک نوزاد شکل می گیرد چطور؟ آسیبی به  	•
بچه وارد نمی کند؟ ضرورتًا خیر. به نظر من خیانت فقط این نیست که زوجها با شخص سومی همخوابه شوند، 
دو نفر هم که بی هیچ تمایلی و به اجبار به خاطر یک بچه با هم زندگی می کنند، به همدیگر خیانت می کنند 
و بچه این را حس می کنند. چطور می شود چیزی بر پایه دروغ بنا شود ولی نتیجه درستی بدهد؟ این گونه 
بچه ها ضربه بیشتری می خورند تا اینکه بچه تنها با پدر یا مادرش بزرگ شود. اگر دو نفر فقط ماشین آدم 
سازی بوده اند، باز هم می توانند وقتی برای بچه شان بگذارند. مثاًل نصف هفته یکی و نصف هفته دیگری از 
بچه نگهداری کند. البته گاهی یکی خیلی خودخواه می شود و زیر بار نگهداری از بچه نمی رود و آن دیگری 

مسئولیت را به عهده می گیرد. به هرحال زن و مرد فقط به خاطر بچه نباید به هیچوجه زیر یک سقف بروند.

 ادامه دارد

جلسه بهداشت و بهزیستی خانواده 
با  آنان  ارتباط  و  فرزندان  تربیت  چگونگی  و  خانوادگی   ، زنا شوئی  رابطه خوب  داشتن 
والدین امروزه برای همگان از جایگاه ویژه ای برخوردار است . سخت و دشوار بودن این 

مسائل می تواند روابط خانوادگی ما را مختل و فلج سازد . 

موضوع : انعکاس طالق در خانواده 
تاریخ : سه شنبه 17/نوامبر/2009

ساعت : 17.30  بعد از ظهر
سخنران : فریال کامرانپور 
ورود برای عموم آزاد است 

مکان : 

Richmond Royal Hospital (Richmond Health Care)
Kew Foot Road                   Richmond          surrey TW9 2TE 
Nearest Underground: Richmond   

برگزار کننده : 
انجمن حمایت از معلولین ) توان جویان ( ایرانی در 

بریتانیا 
برای اطالع بیشتر با تلفن و ایمیل زیر تماس حاصل نمائید 

 info@iraniandsa.co.uK                                                

Mobile: 07932819687 or 07772653979 
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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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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com سالمت
الکل و سیگار؛ 

خطرناک تر از اکستازی 
و حشیش  

و  می گیرند  دست کم  را  ماده  این  مصرف  به  اعتیاد  سیگاری ها 
تصور می کنند خطرات آن از بسیاری از مواد مخدر کمتر است

مشاوران ارشد دارویی دولت انگلستان اعالم کردند الکل و سیگار 
بسیار خطرناک تر از داروهای ممنوعه مانند حشیش، ال اس دی، 

اکستاسی و مانند آن هستند.
پروفسور دیوید نات از دانشگاه امپریال کالج لندن در این باره 
مردم  عموم  تا  کند  تغییر  باید  داروها  دسته بندی  سیستم  گفت: 
بهتر به اثرات مخرب داروها و مواد مخدر پی ببرند.  الکل بعد از 
هروئین، کوکائین و چند داروی دیگر به عنوان پنجمین ماده مضر 

در جهان طبقه بندی شده است.
در این لیست، تنباکو رتبه نهم را از آن خود کرده است و بعد 
از آن حشیش، ال اس دی و اکستاسی به ترتیب در رده های 11 و 
14 و 18 قرار می گیرند. این دسته بندی بر اساس آسیب فیزیکی، 
گرفته  صورت  داروها  اجتماعی  آسیب های  و  وابستگی  میزان 

است. 
آقای نات توضیح داد: البته هیچ کس اعالم نمی کند که این داروها 
و مواد مخدر خطرناک و آسیب زا نیستند. این مواد هم به نوبه 
خود به شدت می توانند به سالمت انسان آسیب وارد کنند. هدف 
از انجام این بررسی این است که انسان ها را با خطرات این مواد 
آشنا کنیم تا آن ها خطر موادی مانند سیگار و الکل را دست کم 

نگیرند.
او در ادامه گفت: باید قبول کنیم که جوانان عالقه دارند چیزهای 
به سمت  دلیل  همین  به  آن ها  از  بسیاری  کنند.  تجربه  را  جدید 
مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی و سیگار می روند و بعد از 

مدتی نسبت به آن ها اعتیاد پیدا می کنند.
به همین دلیل ما باید اطالعات دقیق تری در اختیار جوانان قرار 
دهیم تا در این دوره حساس  آ ن ها به سمت مواد مخدر نروند. 
اگر شما تصور می کنید که فقط با نظارت کردن روی نوجوانان 
در  سخت  کنید،  جلوگیری  آن ها  اعتیاد  از  می توانید  جوانان  و 

اشتباهید.
افرادی که موادی مانند حشیش مصرف می کنند بعد از  معمواًل 
که سیگار  افرادی  اما  می شوند،  دچار  روانی  به مشکالت  مدتی 
می کشند خود را در معرض خطر ابتال به هزاران بیماری مختلف 

از جمله سرطان ریه قرار می دهند.

این تحقیقات نشان می دهد بسیاری از افرادی که با خیال راحت 
ماده دست کمی  این  بدانند  باید  به مصرف سیگار می کنند  اقدام 
از مواد اعتیادآور خطرناکی که هر روز در مورد مضرات آن ها 

تبلیغ می شوند ندارند.

دست کم  را  ماده  این  مصرف  به  اعتیاد  سیگاری ها  از  بسیاری 
می گیرند و تصور می کنند خطرات آن از بسیاری از مواد مخدر 
کم تر است اما تحقیقات جدید نشان می دهد این موضوع به هیچ 
به  جهان  سراسر  در  تن  میلیون ها  ساالنه  نیست.  درست  وجه 
دلیل مصرف سیگار به بیماری های مختلف دچار می شوند و جان 

خود را از دست می دهند.

خبرگزاری فرانسه، 30 اکتبر

زردچوبه سلول هاي 
سرطاني را مي کشد  

  دانشمندان نشان داده اند ماده یي شیمیایي در 
ادویه زردچوبه وجود دارد که مي تواند سلول 
تصور  دیرباز  از  کند.  نابود  را  سرطاني  هاي 
مي شد این ماده موسوم به »کرکامین« خواص 
شفابخش دارد و هم اکنون آزمایش هایي روي 
و  آرتروز  معالجه  براي  دارویي  عنوان  به  آن 
آزمایش  است.  انجام  درحال  فراموشي  حتي 
تحقیقات  »مرکز  در  تیمي  توسط  تازه  هاي 
مي  ماده  این  دهد  مي  نشان  کورک«  سرطان 
تواند سلول هاي سرطان مري را در آزمایشگاه 
نابود کند. متخصصان سرطان گفتند این یافته 
بریتانیا«  سرطان  »ژورنال  نشریه  در  که  ها 
تشریح شده است، مي تواند در یافتن معالجات 
تازه به پزشکان کمک کند. دکتر »شارون مکنا« 
او دریافتند »کرکامین«  تیم تحت سرپرستي  و 
ظرف 48 ساعت پس از ورود به بدن شروع به 
کشتن سلول هاي سرطاني مي کند. »کرکامین« 
و  شد  سلولي  مرگبار  عالئم  ارسال  باعث 
دکتر  کردند.  خود  هضم  به  شروع  ها  سلول 
مدت  از  »دانشمندان  گفت؛  باره  این  در  »مکنا« 
به  طبیعي  هاي  ترکیب  که  دانستند  مي  قبل  ها 
معیوبي  هاي  سلول  معالجه  توان  بالقوه  طور 
برده  بو  ما  و  دارند  را  اند  شده  سرطاني  که 
بودیم که کرکامین ممکن است خاصیت درماني 
داشته باشد.« دکتر »لسلي واکر« مدیر اطالعات 
بریتانیا  سرطان در موسسه تحقیقات سرطان 
گفت؛ »این یک تحقیق جالب است که این امکان 
را ایجاد مي کند که شاید بتوان مواد شیمیایي 
طبیعي موجود در زردچوبه را به دارویي جدید 
براي معالجه سرطان مري تبدیل کرد.« وي در 
از  مري  سرطان  به  ابتال  »میزان  افزود؛  ادامه 
رفته  باال  درصد   50 از  بیش  تاکنون   70 دهه 
افزایش  به  این وضع  است و تصور مي شود 
ترش  بیماري  و  الکل  مصرف  چاقي،  میزان 
هایي  راه  یافتن  بنابراین  باشد،  مربوط  کردن 
براي جلوگیري از این بیماري نیز مهم است.«  

8 سردرد خطرناک
کلینیک مغز و اعصاب - دکتر علیرضا زالي - جراح مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم 

پزشکي شهید بهشتي

و صنعتي  اجتماعي  و  تنش هاي شغلي  افزایش  با  است.  بسیار شایعي  سردرد شکایت 
شدن جامعه و همچنین اوضاع اقتصادي افراد میزان سردردها هم باالتر مي رود. بخش 
عظیمي از سردردها عصبي هستند و تنها یک تا دو درصد از سردردهاي جامعه علت 
عضوي دارند )تومور مغزي یا ضایعه فضاگیر( و حدود 98 درصد سردردها خوش خیم 
و بهبود یابنده اند. عالمت هاي غیراختصاصي فراواني مي توانند موجب سردرد شوند، از 
یک سرماخوردگي ساده یا عفونت کوچک گرفته تا  آلودگي هوا و تغییر عادات غذایي و 

تغییر هورموني...
اما امروز در قالب چند نکته مي  خواهم شما را با سردردهایي که براي ما حایز اهمیت و 

قابل  بررسي هستند آشنا کنم تا  آنها را جدي بگیرید، یکي یکي آنها را مي شمارم:

1( تغییر در کیفیت سردرد. اگر همیشه سردردتان آرام بوده و به مسکن جواب مي داده 
ولي حاال مقاوم شده یا کیفیت آن سردرد تغییر کرده است. 2( تواتر و فرکانس سردرد 
مهم است. براي مثال قبال هفته اي یک بار مبتال مي شدید اما االن روزي سه بار سردرد 
که  نوع سردردها  این  بیدار مي کند. سردسته  از خواب  را  که شما  3( سردردي  دارید. 
فرد را از خواب بیدار مي کند سردردهاي عروقي مانند میگرن هستند اما به هر حال اگر 
چنین سردردي گرفتید، بررسي الزم است. 4( سردردهاي صبحگاهي: با اینکه عللي چون 
بي خوابي و عدم استراحت کافي، فشارخون و غیره مي توانند چنین سردردي بدهند اما 
اگر سردرد شما بالفاصله اول صبح شروع مي شود و در طول روز کمتر مي شود، مهم 
است چون به طور طبیعي ما در طول خواب با افزایش نسبي فشار داخل جمجمه مواجه ایم 
و اگر مثال ضایعه اي فضاگیر در آنجا باشد این افزایش نسبي فشار را تحمل نمي کند و 
سردرد رخ دهد. 5( سردرد همراه با تهوع و استفراغ. خیلي از سردردها این طورند مثل 
استفراغ کردن سردردتان کم شود و  با  آید،  پدید  اوایل صبح  در  تهوع  اگر  اما  میگرن 
اشتهاي خوردن صبحانه را پیدا کنید. باید بررسي شوید. 6( سردردهاي گروه اطفال را 
به خصوص اگر تکرار شونده باشد باید جدي گرفت. بچه ها نمي توانند سردرد را بشناسند 
یا از آن شکایت کنند ولي با تغییر در اشتها، کاهش فعالیت و بازي و یا تغییر در اشتیاق 
به درس بازتاب آن را نشان مي دهند. 7( سردرد گروه سالمندان، حدود 65 سالگي. اگر 
سردرد ناگهاني، مزمن و مقاوم به درمان طبي باشد باید بررسي شود. 8( سردرد همراه 
با فوتوفوبي )ترس از نور(، موردي شبیه به میگرن یا مننژیت و یا اگر سردرد همراه با 
عالیم چشمي مثل دوبیني، کاهش دید، تغییر میدان بینایي و تاري دید باشد و یا نیاز به 
تغییر سریع عینک در فواصل کوتاه یک ماه اگر همراه با سردرد باشد بهتر است از نظر 

علل مغزي بررسي شوید.

مغز انسان به تنقالت 
معتاد مي شود  

  
که  است  داده  نشان  جدید  تحقیق  یک  نتایج 
اندازه  به  خوري  هوله  هله  و  تنقالت  مصرف 
مواد مخدر و هروئین اعتیادآور است. محققان 
برگرها،  حاوي  غذایي  رژیم  یک  اند  دریافته 
را  مغز  ها  و شیریني  ها  ها، سوسیس  چیپس 
به گونه یي برنامه ریزي مي کند که وابستگي 
و  شیریني  نمک،  حاوي  غذایي  مواد  به  را  آن 
چربي زیاد افزایش مي دهد و این وابستگي در 
حد اعتیاد به مواد مخدر است. به مرور زمان 
و با گذشت سال ها دنبال کردن این نوع رژیم 
مصرف  در  کاذب  شادي  ایجاد  سبب  غذایي 
این نوع  کنندگان مي شود و در نتیجه فرد به 
مواد غذایي معتاد مي شود. دکتر »پاول کني« 
متخصص اعصاب در امریکا تحقیقات جدیدي 
داده که نشان مي دهد خوردن مواد  انجام  را 
ما  براي سالمت  قندي چقدر  غذایي پرچرب و 
خطرناک است. دکتر »کني« مي گوید؛ »مهم ترین 
نکته یي که در مورد این نوع غذاها وجود دارد 
این است که کنترل خود  و نگران کننده است، 
را در برابر آنها از دست مي دهید و اعتیادآور 
هستند.« محققان در این پژوهش براي اولین بار 
با استناد به مدارک علمي دریافتند واکنش مغز 
در برابر مصرف تنقالت و هله هوله ها درست 
شبیه به واکنش آن در برابر مواد مخدر است. 
محققان تاکید کردند این کامل ترین مدرک علمي 
است که نشان مي دهد چاقي و اعتیاد به مواد 
مخدر پایه هاي نوروبیولوژیک مشترکي دارند 
و این امر راه را براي مقابله با چاقي به شیوه 

یي متفاوت و موثر هموار مي سازد.  
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سالمت

کامپیوتر

اعتبار "Gmail" در خطر است  
 502 اشکال  با  جی میل  با  کار  حال  در  مختلف  کشورهای  از  بسیاری  کاربران 

به  آنها  دسترسی  و  شده  روبرو 
قطع  گوگل  شرکت  سرویس  این 

شده است.
به گزارش فارس، شبکه ایران و به 
نقل از پایگاه اینترنتی "تی جی دیلی 
به   "  Gmail" اعتبار  نوشت؛   "
الکترونیکی  پست  سرویس  عنوان 
دست  از  حال  در  گوگل  شرکت 

رفتن است.
پشتیبانی  اینترنتی  تاالر  در 
پیام های   Gmail سرویس 
 502  " اشکال  درباره  بی شماری 

" که کاربران در هنگام کارکردن با 
جی میل با آن روبرو شده اند مشاهده می شود که پاسخ روشنی از سوی گوگل به 

آنها داده نشده است.
این در حالیست که بعضی از پیامهای کاربران برای دریافت پاسخ بیشتر از 30 

ساعت است که در انتظار به سر می برند.
به عنوان مثال یکی از کاربران در این فروم گفته که "من در 30 اکتبر در حوالی 
ظهر در کشور کنیا به جی میل دسترسی نداشتم و هنوز پاسخی در مورد اشکال 

و یا دالیل آن دریافت نکرده ام "
کاربر دیگری نیز گفته است که " چرا هیچ کس در گوگل پاسخی در این مورد و 
اشکاالت فراوان در مورد عدم دسترسی به جی میل به کاربران ارائه نداده است. 

"
و  داشبورد  در  ایراد  از  ناشی  را  اشکال  این  رسمی  بیانیه  در  فقط  شرکت  این 
فهرست برنامه ها می داند و اعالم کرده است که در حال کار برای رفع این اشکال 

است.
گوگل اعالم کرده است در حدود 0.001 درصد کاربران جی میل در جهان با این 

مشکل روبرو شده اند که به نظر می رسد سران گوگل بسیار خوشبین بوده اند.

یو.اس.بی3 وارد بازار شد
مادربورد  اولین  ایسوس   شرکت 
به همراه  یو.اس.بی3  که  را  خود 
به نظر  آورد.  در  نمایش  به  دارد، 
همکاری  با  که  اقدام  این  می رسد 
شرکتی ناشناس انجام شده، بدون 
شرکای  دیگر  و  اینتل  هماهنگی 

یو.اس.بی انجام شده است.

مادربورد  خراسانی:  علیرضا 
جدید ایسوس با کد P7P55D-E در نوع خود اولین مادربوردی است که 
یو.اس.بی پرسرعت نسخه 3 را یدک می کشد. بورد مذکور روی چیپ اینتل 
موسوم به P55 سوار شده، اما پورت یو.اس.بی پرسرعت را داخل خود 
ندارد؛ بلکه ایسوس کنترولری متعلق به شرکتی ناشناس را مانند قالب به 

بورد خود متصل کرده است.
 6 و  ثانیه  بر  گیگابیت   6 پورت ساتا  یک جفت  دارای  هم چنین  بورد  این 
نوع  از  گرافیک  کارت  برای  اسالت  دو  است.  ثانیه  بر  گیگابیت   3 پورت 
ایکس16 که هم کارت های کراس فایر ای.ام.دی و هم فناوری چند کارته 
اس.ال.آی متعلق به ان ویدیا را در خود جای داده و یک زوج از پورت های 

اترنت گیگابیت را نیز در خود دارد.
حمایت  نیز  را   2 و   1.1 قبلی  نسخه های  هم چنین  جدید  یو.اس.بی  پورت 
به  نیز  یو.اس.بی2  پورت   10 بورد،  خود  روی  این که  بر  عالوه  می کند؛ 
هم چنین   . دارد  وجود   esata دهنده  اتصال  کنار  در  آن بورد  صورت 
p7p55d را دارند  ایسوس برای کسانی که فقط مادربورد سری قدیمی 
یو.اس.بی  از  نیز  آنها  تا  U3S6 PCIe x4 ساخته  نام  به  کارت  یک  نیز 

نسخه 3 و سایر فناوری های جدید بهره مند شوند.
اینتل قبال اعالم کرده بود تا سال 2011 / 1390، یو.اس.بی نسخه3 را روی 
بوردهای خود ارایه نخواهد کرد؛ اما ایسوس با این کار نشان داد زودتر 
حاضر  حتی  و  است  بازار  به  پورت  این  ورود  به  مشتاق  رقبا  سایر  از 
است آن را به صورت کنترولر جدا از بورد ارایه دهد. واقعیت این است که 
شرکت ها و کاربران عالقمندند که این پورت پرسرعت جدید را به صورت 

واقعی و نه آزمایشگاهی تست بزنند.
البته اینتل اعالم کرده که واسط جدید HXCI را برای سازندگان درست 
تا بتوانند یو.اس.بی جدید را به بورد متصل کنند. در حال حاضر  کرده 
شرکت های NEC  و فوجیتسو، کنترلرهای جداگانه ای برای آن ساخته اند.

دلیل اصلی عدم رغبت اینتل به این کار، این است که آنها روی معماری 
سی.پی.یوهای نهالم با دو باس جدید QPI و DMI کار می کنند که با در 
اختیار داشتن پی.سی.آی 5 گیگاهرتز و ساتای 6 گیکابیت بر ثانیه، سرعت 
کار را به دو برابر افزایش می دهند. به همین دلیل، اولویت روی یو.اس.بی3 

که سرعتش در مقایسه با آنها بسیار کمتر است، نخواهد بود.

مطمئنی اطالعات 
را پاک کرده ای؟

محبوبه عمیدی

 

پاک  چگونه  را  کامپیوترتان  سخت  دیسک  روی  اطالعات 
می کنید؟

راه حلی  باید  بفروشید،  را  قدیمی تان  کامپیوتر  بخواهید  اگر 
برای پاک کردن اطالعات از هارد دیسک آن پیدا کنید. مطمئنا 
شما هم روی دیسک سخت کامپیوترتان اطالعات باارزشی 
خانواده تان  و  شما  دیجیتال  زندگی  به  که  داده هایی  دارید، 
مربوط می شود. از اسامی کاربری و کلمات عبور گرفته تا 
مدارک مهم و عکس های خانوادگی، همگی اطالعاتی هستند 

که ارزش دزدیده شدن دارند.

از  استفاده  با  می توانند  هویت  سارقان  و  اینترنتی  مجرمان 
اطالعات خصوصی تان، به طور مستقیم از شما دزدی کنند، 
یا این داده ها را برای دریافت کارت های اعتباری و مواردی 

مشابه آن استفاده کنند و نام نیک شما را لکه دار کنند.

گروه فناوری شبکه بی بی سی و برنامه تلویزیونی ورکینگالنچ 
تالش کرده اند بهترین راه را برای حذف اطالعات یا سخت تر 
اینترنتی  مجرمان  توسط  داده ها  به  دسترسی  امکان  کردن 
پیدا کنند. آنها سه روش متفاوت را برای حذف اطالعات از 

روی دیسک سخت به کار گرفتند:

- استفاده از کلید دیلیت 
- بازفرمت درایوهای کامپیوتر

بازنویسی  برای  رایگان  کاربردی  برنامه  یک  از  استفاده   -
تمام اطالعات دیسک سخت با عدد صفر

گیگابایتی   80 سخت  دیسک  یک  از  آزمایش  این  برای  آنها 
کامپیوتر شخصی  یک  از  2004 جزئی   /  1383 از سال  که 
بوده، استفاده کردند. این کامپیوتر شخصی برای بازی های 
دیجیتال، موسیقی  نگهداری عکس های  رایانه ای، مرور وب، 
ایکس پی  ویندوز  است.  می گرفته  قرار  استفاده  مورد   ... و 
حرفه ای چندین بار روی آن نصب شده و پیش از این آزمایش 
آزاد  آن  دیسک سخت  از فضای  تنها 28%  این که  بر  عالوه 
بوده، اطالعات به شکل گسترده ای در درایوهای آن پراکنده 

بوده است.

فرمت کن!
با کمک شرکت بازیابی اطالعات کروآلنترک، اطالعات درایو 
یک  هر  اطالعات  کپی شد.  درایو  یکسان روی سه  به شکل 
حذف  روش  سه  این  از  یکی  به  می بایست  درایوها  این  از 

می شد.

1. برای پاک کردن اطالعات درایو اول از کلید دیلیت استفاده 
شد، این روش به شکل حیرت آوری سخت و زمان بر بود.

اجازه  سیستم عامل  که  بودند  اطالعاتی  داده ها،  از  بسیاری 
حذف آنها را به کاربر نمی داد، مانند پوشه مدارک و تنظیمات 
که امکان پاک کردن آن وجود نداشت. دیگر فایل ها نیز مانند 
اینترنت اکسپلورر، آوتلوک و مایکروسافت وورک در مقابل 

پاک شدن مقاومت می کردند. تعدادی هم بزرگ تر از آن بودند 
که بتوانند در سطل آشغال جا شوند و می بایست همان لحظه 

برای همیشه حذف می شدند.

پس از حدود یک ساعت تالش و با کمک برنامه های کاربردی 
اضافه یا حذف برنامه ها، گروه موفق شد آن قدر برنامه ها را 
از درایو پاک کند که دیگر دستگاه به هیچ وجه قادر به شروع 

مجدد و استفاده از سیستم عامل نباشد.

2. بازفرمت دیسک سخت دوم بسیار ساده تر بود. گروه از 
یک دیسک راه انداز ویندوز ایکس پی حرفه ای استفاده کرد تا 
مراحل نصب مجدد ویندوز را برای دستگاه تداعی کند. در 
عامل  سیستم  مجدد  نصب  برای  درایوها  فرآیند،  این  طول 

تازه فرمت می شدند. این مرحله حدود 40 دقیقه زمان برد.

3. برای دیسک سخت سوم از یک برنامه کاربردی رایگان به 
نام داریک استفاده شد. این برنامه تمام سکتورهای دیسک 
را با صفر بازنویسی می کرد، داریک یک برنامه رایگان است، 
اما نسخه های تجارتی بسیاری وجود دارند که کاری مشابه 

آن انجام می دهند.

کار  آن  از  استفاده  و  داریک  بارگذاری  این که  از  گذشته 
آدم های محتاط یا بی تجربه نیست، این فرایند بسیار زمان بر 
به  گیگابایتی،  برای یک دیسک سخت 80  به طوری که  است؛ 
نزدیک دو ساعت زمان نیاز دارد و مطمئنا برای دیسک هایی 

با حجم های باالتر به زمان بیشتری نیاز خواهد بود.

بازیافت اطالعات
شدند  تحویل  کرول آن ترک  شرکت  به  سخت  دیسک های 
اطالعات  کردن  پاک  از روش های  یک  هر  موفقیت  میزان  تا 
پاسخ چندان رضایت بخش  دو روش،  برای  مشخص شود. 

نبود.

پاک  دیلیت  کلید  از  استفاده  با  اطالعات  گیگابایت   20 حدود 
شده بود و این در حالی بود که تمام این اطالعات به گفته 
راب وینتر، معاون ارشد فناوری شرکت کرول با استفاده از 

ابزارهایی ساده قابل بازگشت بودند.

میزان  این  از  بود،  شده  بازفرمت  اطالعات  از  گیگابایت   60
شد  بازیابی  سادگی  به  کرول  توسط  گیگابایت   40 حدود 
گیگابایت   20 تالش،  کمی  با  که  داد  اطمینان  وینتر  آقای  و 
باقی مانده هم قابل دسترسی خواهد بود. در مقابل، هیچ کدام 

از اطالعات روی دیسک بازنویسی شده قابل بازیابی نبود.

وینتر می گوید: »تنها زمانی از نرم افزارهای خاص بازنویسی 
استفاده کنید که یقین دارید به هیچ وجه ، قصد باز گرداندن 
این  از  صحیح  استفاده  مورد  در  او  ندارید«.  را  اطالعات 
نرم افزار ها و رسیدن به نتیجه دلخواه هم می گوید: »نرم افزار 
تنها در صورتی درست عمل می کند که شما از آن صحیح 
استفاده کنید و دیسک سخت شما هم درست عمل کند، اشتباه 
این  به  نمی کند،  عمل  درست  که  سختی  دیسک  یا  کاربر 
معنی است که شما اطالعاتی را دست نخورده روی دیسک 

جاگذاشته اید«.

کریس بوید، مدیر بخش حقوقی شرکت امنیتی دتیکا در این 
ویندوز روش سخت گیرانه ای  عامل  مورد می گوید، سیستم 
برای حفظ اطالعات دارد و همین دلیل باعث می شود، استفاده 
دیسک  از روی  فایل  یک  پاک شدن  معنی  به  دیلیت  کلید  از 
عنوان  به  را  دیلیت شده  پرونده  تنها  »ویندوز  نباشد:  سخت 
یک فایل حذف شده عالمت گذاری می کند، در حالی که تمامی 
دیلیت  کلید  از  استفاده  هستند.  جایشان  هنوز سر  اطالعات 
فایل،  توسط  اشغال شده  فضای  که  است  معنی  این  به  تنها 
تازه  اطالعات  با  می تواند  نیاز  صورت  در  و  شده  خالی 
جایگزین شود. در یک درایو سخت با حجم باال، شاید هفته ها 
طول بکشد تا به استفاده از این فضا نیاز پیدا کنیم. سیستم 
در  بسیاری  موقت  نسخه های  پرونده،  یک  از  ویندوز  عامل 
مکان های متفاوت نگهداری می کند. در نتیجه حذف یک نسخه 
از پرونده، می تواند نسخه های قبلی آن را دست نخورده باقی 

بگذارد«.

یک  بازنویسی  تنها  می رسد.  نظر  به  روشن  نهایی  نتیجه 
پاک  کامال  را  قبلی  اطالعات  می تواند  صفر  عدد  با  پرونده 
کند و هنگام فروش باعث شود یک درایو خالی را به جای 

اطالعات شخصی با ارزشتان به خریداران بفروشید.
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خانه و خانواده

بستن زیاد مو و فر 
و بی رنگ کردن آن 

موخوره می آورد

امیر هوشنگ احسانی، عضو هیأت  دکتر 
یادآوری  علوم پزشکی،  دانشگاه  علمی 
و  است  مرده  بافت  یک  مو  می کند: 
وارد  آن  به  که  را  آسیب هایی  نمی توان 

می شود، به طور دائم ترمیم کرد.
به گفته یک متخصص پوست و مو، شانه 
مو،  زیاد  بستن  مو،  زیاد  بسیار  کردن 
از عوامل  فر کردن و بی رنگ کردن مو 
آسیب های  است.  موخوره  ایجاد کننده 
از  مکرر  استفاده  از  ناشی  حرارتی 

سشوار نیز در ایجاد موخوره مؤثرند.
امیر هوشنگ احسانی، عضو هیأت  دکتر 
اشاره  با  علوم پزشکی،  دانشگاه  علمی 
ما  و  است  مرده  بافت  یک  مو  اینکه  به 
نمی توانیم آسیب هایی را که به آن وارد 
می شود را به طور دائم ترمیم کنیم، خاطر 
نشان کرد: نکته مهم در نگهداری از مو 
فر  نظیر  کارهای شیمیایی  که  است  این 
زدن و بیرنگ کردن را به حداقل برسانیم 

چون باعث تضعیف مو می شوند.
مو  انواع  طبقه بندی  خصوص  در  وی 
مو،  نوع  با  متناسب  شامپوی  انتخاب  و 
نه  و  است  خشک  معمولی  موی  گفت: 
چرب )وقتی فرزده یا رنگ شده نیست( و 
اکثر مواقع خوب وسالم به نظر می رسد، 
موی  شامپوی  باید  مو  نوع  این  برای 

معمولی را انتخاب کرد.
راهکارهای  خصوص  در  احسانی  دکتر 
اجازه  گفت:  مو  به  آسیب  از  پیشگیری 
به  در حال شستشو  موهایتان  که  دهید 
شامپو  قدری  باشند،  رها  طبیعی  طور 
روی کف دستتان بریزید، باید بدانید که 
چقدر شامپو استفاده کنید آنقدر که کف 
مناسبی تمام روی موهایتان را بپوشاند، 
شامپو را در دستتان کف کنید و سپس 
آن را به روی موهایتان بمالید، از پوست 
سر شروع کرده و آن را با ماساژ آرام 
ولی دقیق نوک انگشتان روی موهایتان 
بمالید، از جمع کردن موها به سمت باال 
و روی سر و مالش زیاد از حد بپرهیزید، 
برای خشک کردن مو با استفاده از یک 
حوله خشک و تمیز با دقت به موهایتان 

ضربه بزنید تاخشک شوند.
در حالی که موها هنوز مرطوب است با 
دندانه درشت  شانه  یا  برس  از  استفاده 
به طور آرام رو به پایین شانه بزنید، از 
نزدیکی نوک موها شروع و کارتان را به 
سمت باال و به طرف ریشه ها ادامه دهید، 
مو را وقتی که خیس و آب چکان است با 
سشوار خشک نکنید، با سرعت حداقل و 
پایین ترین درجه حرارت، گرمای سشوار 
چون  نکنید  متمرکز  نقطه  یک  روی  را 
می تواند رطوبت را از مو گرفته و آسیب 

جدی به آن وارد کند.
هموطن گرامی: به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید.

60نکته شیرین درباره 
ازدواج

درباره ازدواج بسیار گفته و شنیده ایم. اما مطالبی که در زیر می آید شاید 
برای شما تازگی داشته باشد. 

و همین طور سخنان شخصیت های  ملل مختلف  المثل های  میان ضرب  از 
بزرگ جهان پیرامون ازدواج شصت مورد را انتخاب کرده ایم. بسیاری از 
این حرف ها جنبه شوخی و مزاح دارد اما تعداد دیگری از آنها شاید وصف 
تواند  گفته ها می  این  از  باشد! همین طور قسمت دیگری  و شما  حال من 

برای عده ای حکم کلید راهنما را داشته باشد.

هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.
1( هنگام ازدواج بیشتر با گوش هایت مشورت کن تا با چشم هایت.) ضرب 

المثل آلمانی( 
2( مردی که به خاطر " پول " زن می گیرد، به نوکری می رود. ) ضرب المثل 

فرانسوی ( 
3( لیاقت داماد ، به قدرت بازوی اوست . ) ضرب المثل چینی ( 

4( زنی سعادتمند است که مطیع " شوهر" باشد. ) ضرب المثل یونانی ( 
5( زن عاقل با داماد " بی پول " خوب می سازد. ) ضرب المثل انگلیسی ( 

6( زن مطیع فرمانروای قلب شوهر است. ) ضرب المثل انگلیسی ( 
7( زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبه ی خرابه هم زندگی می کنند. 

) ضرب المثل آلمانی ( 
8( داماد زشت و با شخصیت به از داماد خوش صورت و بی لیاقت . ) ضرب 

المثل لهستانی ( 
پیرمرد ثروتمند ترجیح می دهد. ) ضرب  به  فقیر را  ، جوان  9( دختر عاقل 

المثل ایتالیایی( 
10( داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخالقی محروم گشته ای 

.) ضرب المثل فرانسوی ( 
 ( فقیر.  با دیگری  با یکی ثروتمند می شوی و  11( دو نوع زن وجود دارد؛ 

ضرب المثل ایتالیایی ( 
ازدواج  نگاه کن و در موقع  پارچه حاشیه آن را خوب  12( در موقع خرید 

درباره مادر عروس تحقیق کن . ) ضرب المثل آذربایجانی ( 
13( برا ی یافتن زن می ارزد که یک کفش بیشتر پاره کنی . ) ضرب المثل 

چینی ( 
14( تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب و اصیل انتخاب کن . ) 

ضرب المثل چینی ( 
15( اگر خواستی اختیار شوهرت را در دست بگیری اختیار شکمش را در 

دست بگیر. ) ضرب المثل اسپانیایی( 
16( اگر زنی خواست که تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج کن اما 

پولت را از او دور نگه دار . ) ضرب المثل ترکی ( 
17( ازدواج مقدس ترین قراردادها محسوب می شود. )ماری آمپر( 

18( ازدواج مثل یک هندوانه است که گاهی خوب می شود و گاهی هم بسیار 
بد. ) ضرب المثل اسپانیایی ( 

19( ازدواج ، زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است . ) ضرب 
المثل فرانسوی ( 

20( ازدواج کردن وازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است . ) سقراط ( 
21( ازدواج مثل اجرای یک نقشه جنگی است که اگر در آن فقط یک اشتباه 

صورت بگیرد جبرانش غیر ممکن خواهد بود. ) بورنز ( 
22( ازدواجی که به خاطر پول صورت گیرد، برای پول هم از بین می رود. 

) روالند ( 
23( ازدواج همیشه به عشق پایان داده است . ) ناپلئون ( 

24( اگر کسی در انتخاب همسرش دقت نکند، دو نفر را بدبخت کرده است . 
) محمد حجازی( 

25( انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نیست ، ولی می توانیم مادر شوهر 
و مادر زنمان را خودمان انتخاب کنیم . ) خانم پرل باک ( 

26( با زنی ازدواج کنید که اگر " مرد " بود ، بهترین دوست شما می شد .
 ) بردون( 

27( با همسر خود مثل یک کتاب رفتار کنید و فصل های خسته کننده او را 
اصاًل نخوانید . ) سونی اسمارت( 

28( برای یک زندگی سعادتمندانه ، مرد باید " کر " باشد و زن " الل " .
 ) سروانتس ( 

29( ازدواج بیشتر از رفتن به جنگ " شجاعت " می خواهد. ) کریستین ( 
30( تا یک سال بعد از ازدواج ، مرد و زن زشتی های یکدیگر را نمی بینند. 

) اسمایلز ( 
31( پیش از ازدواج چشم هایتان را باز کنید و بعد از ازدواج آنها را روی هم 

بگذارید. ) فرانکلین ( 
32( خانه بدون زن ، گورستان است . ) بالزاک ( 

33( تنها عالج عشق ، ازدواج است . ) آرت بوخوالد( 
34( ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت 
هر دو " زنده " می شوند و اگر " بد " شد هر دو می میرند. ) سعید نفیسی ( 
35( ازدواج عبارتست از سه هفته آشنایی، سه ماه عاشقی ، سه سال جنگ و 

سی سال تحمل! ) تن ( 
36( شوهر " مغز" خانه است و زن " قلب " آن . ) سیریوس( 

37( عشق ، سپیده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق . ) بالزاک ( 
اما حاال شش   ، اطفال شش نظریه داشتم  ازدواج درباره تربیت  از  قبل   )38

فرزند دارم و دارای هیچ نظریه ای نیستم . ) لرد لوچستر( 
39( مردانی که می کوشند زن ها را درک کنند ، فقط موفق می شوند با آنها 

ازدواج کنند. ) بن بیکر( 
40( با ازدواج ، مرد روی گذشته اش خط می کشد و زن روی آینده اش . ) 

سینکالویس( 
41( خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آید . ) پاستور ( 

42( ازدواج کنید، به هر وسیله ای که می توانید. زیرا اگر زن خوبی گیرتان 
آمد بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار یک همسر بد شوید فیلسوف 

بزرگی می شوید. ) سقراط( 
43( قبل از رفتن به جنگ یکی دو بار و پیش از رفتن به خواستگاری سه بار 

برای خودت دعا کن . ) یکی از دانشمندان لهستانی ( 
44( مطیع مرد باشید تا او شما را بپرستد. ) کارول بیکر( 

45( من تنها با مردی ازدواج می کنم که عتیقه شناس باشد تا هر چه پیرتر 
شدم، برای او عزیزتر باشم . ) آگاتا کریستی( 

46( هر چه متأهالن بیشتر شوند ، جنایت ها کمتر خواهد شد. ) ولتر( 
47( هیچ چیز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش باال نمی برد، چون 

همیشه آن را مربوط به خودش می داند . ) جانسون ( 
48( زن ترجیح می دهد با مردی ازدواج کند که زندگی خوبی نداشته باشد ، 

اما نمی تواند مردی را که شنونده خوبی نیست ، تحمل کند. ) کینهابارد( 
49( اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود که آنها بر سر مسائل کوچک 

با هم مشکل پیدا می کنند. ) شاو( 
شب  یک  را  هایت  مهمان   ، کنی  هزینه  خیلی  ات  عروسی  برای  وقتی   )50

خوشحال می کنی و خودت را عمری ناراحت ! ) روزنامه نگار ایرلندی ( 
المثل  ضرب   ( کند.  نمی  ازدواج  مرد  با  خدا  رضای  راه  در  زنی  هیچ   )51

اسکاتلندی( 
52( با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی کن . ) ضرب المثل آلمانی ( 
. ) شارل  53( تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر کنی 

بودلر ( 
54( دوام ازدواج یک قسمت روی محبت است و ُنه قسمتش روی گذشت از 

خطا . ) ضرب المثل اسکاتلندی ( 
55( ازدواج پدیده ای است برای تکامل مرد. ) مثل سانسکریت ( 

56( زناشویی غصه های خیالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبدیل می 
کند . )ضرب المثل آلمانی ( 

57( ازدواج قرارداد دو نفره ای است که در همه دنیا اعتبار دارد. 
) مارک تواین ( 

58( ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و 
ترشی و شیرینی و بی مزگی . )ولتر ( 

60( تا ازدواج نکرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر کنی.
 ) شارل بودلر ( 



31 هفته نامه پرشین جمعه 15 آبان ماه 1388   -  شماره 121
خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

6 عادت مردان 
خوش لباس

فکر  تان  پوشیدن  لباس  سبک  درباره  حاال  تا 
نیاز  مهارتي  به  بودن  خوش لباس  براي  کرده اید؟ 
است که باید آموخته شود تا فرد با تمرین بسیار به 
درجه اي از مهارت در پوشیدن لباس مناسب برسد. 
بیشتر آقایان به صورتي لباس مي پوشند که انگار 
همسرشان لباس را بر تن شان کرده است در حالي 
از تنظیم کردن لباس مناسب هر محفل و  که خود 
خوش پوش  مردان  تمام  تقریبا  عاجزند.  محیطي 
شلوار،  و  پیراهن  و  کت  مانند  پوششي  بر  عالوه 
به کفش مناسب و شلوار اسپرت غیر از جین نیاز 
این مقاله به 7 عادت مردان خوش لباس  دارند. در 
اشاره شده که مي تواند راهنماي خوبي باشد براي 

دستیابي به ظاهري زیباتر.

1.کیف همه کاره
و  کنید  فراموش  را  مسافرتي  چرخ دار  کیف هاي 
خلبان  شما  چون  بیندازید  خود  اتاق  گوشه  در 
در  دایم  به طور  بخواهید  که  نیستید  مهماندار  یا 
چرم  تمام  کیف  یک  از  مي توانید  باشید.  مسافرت 
بزرگ با دو بخش مجزا با کیفیت مناسب استفاده 
کنید البته شایان ذکر است که براي تهیه چنین کیفي 
باید پول بیشتري پرداخت اما مي توان در صورت 
حمل و نقل لباس هاي تمیز و استفاده شده آنها را 

در دو بخش جداگانه قرار داد.
2.کت و شلوار راحت

مرد  یک  پشمي سبک،  شلوار  و  کت  بر  عالوه 
داشته  هم  تابستاني  شلوار  و  کت  باید  شیک پوش 
نباید  کت  آستین  بپوشد.  لزوم  مواقع  در  که  باشد 
حدود  باید  پیراهن  آستین  سر  و  باشد  بلند  زیاد 
روي  و  باشد  بیرون  کت  زیر  از  سانتي متر   25/1

مچ قرار گیرد.
3.یک کت و شلوار نو

خود،  پوشش  نوع  ارتقاي  براي  راه  راحت ترین 
تهیه یک دست کت و شلوار غیر از رنگ طوسي یا 
خاکستري است براي مثال رنگ قهوه اي روشن با 
لبه هاي دوخت جیب هاي آن هم  پیراهن گل بهي که 

به شکل دالبر یا نیم دایره باشد.
4.کت هاي  V شکل

پوششي تهیه کنید که شما را باریک تر نشان دهد. 
به  از شانه  که  انگلیسي  به شکل وي  یا کت  ژاکت 
در  سزایي  به  تاثیر  مي شود،  باریک  پایین  طرف 
باریک و متناسب نشان دادن شما دارد. این لباس 

به خصوص براي عصر مناسب است.
5.لباس شیک ورزشي

به  شبیه  ورزش هایي  یا  مي کنید  بازي  تنیس  اگر 
کرم  و  قهوه اي  شلوار  و  بلوز  از  مي توانید  آن، 
و  پیراهن  از  تنیس بازان  از  بسیاري  کنید.  استفاده 
شلوار نارنجي و زرد استفاده مي کنند، شما سعي 
کنید مانند بقیه نباشید. سعي کنید پیراهن ورزشي 
روي  شل  کمي هم  و  باشد  یقه دار  مي پوشید  که 

سرشانه ها قرار بگیرد.
6لباس جواني

زمستان  فصل  براي  لباس  دست  یک  نیازمند  شما 
شوید،  داده  نشان  جوان  دارید  قصد  اگر  هستید. 
نشان  را جوان  مي پوشید شما  آنچه  هر  که  بدانید 
یا  کرم  رنگ  به  چرمي   کت  یا  ژاکت  یک  نمي دهد. 
برنزي که حالت چروک و چین خورده دارد، به طور 
مناسبي شما را جوان و خوش پوش نشان مي دهد. 
در  باد  نفوذ  از  جلوگیري  چرمي  موجب  جنس 
تابستان  خنک  شب هاي  و  زمستان  سرد  شب هاي 
مي شود. بلوزهاي بلند و صاف موجب بلند قد نشان 
دادن شما و چکمه هاي به بلندي تا مچ پا سبب نو 

شدن سبک قدیمي  مي شود

مرا نِکش

 تا تو را نُکشم
اگر سیگار را ترک کرده اید باید به شما تبریک بگویم چون کار بزرگي 
انجام داده اید، در حقیقت وقتي به دود - چه سیگار و چه بقیه کشیدني ها- 
بگویید،  »نه«  است  گسترش  حال  در  جامعه  در  روزها  متاسفانه ا ین  که 
تصمیم  توانسته اید  و  آمده اید  خودتان  کمک  به  شما  که  مي دهد  نشان 
یک  مانند  واقع  در  کشیدن  سیگار  بایستید.  تصمیم  این  پاي  و  بگیرید 
خودکشي تدریجي است. آسیبي مداوم که از یک طرف، مخاط دهان گلو، 

از  و  مي دهد  قرار  خطر  معرض  در  را  معده  و  ریه 
طرف دیگر، موجب کاهش ایمني بدن شده و بدن را 
و  تنفسي  عفونت هاي  به خصوص  عفونت  برابر  در 
سرطان هاي همین اعضایي که بیشترین تماس را با 

دود دارند، فراهم مي کند.
دانشگاه  متخصصان  که  نکرده اید  فراموش 
جان  هاپکینز به تازگي درباره سرطان مطالب  جالبي را 
منتشر کردند. یکي از این موارد ا ین بود که سلول هاي 
سرطاني در طول عمر ما حدود شش تا بیش از ده 
ایمني  اگر سطح  ولي  مي آیند  وجود  به  بدن  در  بار 
بدن باال باشد، این سلول هاي سرطاني به سرعت به 
وسیله گلبول هاي سفید هضم و جذب مي شوند و این 
سیستم ایمني ما را در مقابل حتي سرطان محافظت 
مي کند. حال اگر ما به دالیل گوناگون از جمله کشیدن 
سیگار، ایمني بدنمان را در سطح مطلوبي حفظ نکرده 
نمي تواند سلول هاي سرطاني  ایمني  باشیم، سیستم 

را نابود کند.

توصیه هایي براي آنها که ترک کرده اند

از  سال ها  طول  در  آن  انکار  غیرقابل  عوارض  و  سیگار  زیان   و  ضرر 
بارز و جنجال برانگیز شد  سوي محققان و در تحقیقات متعدد آن چنان 
که متولیان سالمت در جهان توانستند اقدامات بسیار هماهنگ و شدیدي 
را علیه آن برنامه ریزي کنند. این تالش ها که از سال ها پیش آغاز شد، 
گروه هاي  و  متخصصان  پزشکان،  غیردولتي،  سازمان هاي  شد  موجب 
جهان  که  اقداماتي  کنند.  بسیج  آن  با  مبارزه  براي  را  بسیاري  داوطلب 
شاهد آن بود به قدري موثر بوده که مي تواند به عنوان الگویي موثر براي 
سایر رفتارهاي نامناسبي که موجب افزایش بیماري ها مي شود، کاربرد 
داشته باشد که امیدوارم در فرصت هاي آینده به تشریح آن بپردازم و اما 

توصیه هایي براي شما عزیزي که دیگر سیگار نمي کشید:
دارید،  مناسبي  تغذیه  به  نیاز  بدن تان  بازسازي  و  بهبودي  براي  شما 
فراموش نکنید که در مدتي که سیگار کشیده اید، تعادل انرژي طبیعي در 
بدن شما به هم خورده است و به همین دلیل ممکن است اضافه وزن پیدا 
کنید. اگر شما الغر بوده اید، با قطع سیگار کم کم وزن مي گیرید و رنگ و 
رویتان باز مي شود به خصوص اگر از سبزي ها و میوه هاي تازه بیشتر 

استفاده کنید.
به وجود  نابساماني هاي  سرعت  به  مي تواند  متنوع  و  متعادل  تغذیه  یک 
آمده در بدن شما را ترمیم کند. تخمین مي زنند شما به مدت سال هایي 
که سیگار مي کشیده اید نیاز به بازسازي خود دارید تا به طور کامل مانند 
فردي سالم باشید و خطر افزایش احتمال به بیماري هاي مربوط به سیگار 

را نداشته باشید.
تغذیه مناسب زماني است که شما در روز حتما از همه شش گروه غذایي 
گوشت  میوه ها،  سبزي ها،  غالت،  و  نان  گروه هاي  یعني  کنید.  استفاده 
باید  البته  نهایت چربي هاي مفید که  لبنیات و در  و تخم مرغ و حبوبات، 
اگر غالت سبوس دار و حبوبات پوست  باشد.  مصرف محدودي داشته 
اگر در زماني که سیگار مي کشیده ا ید به  بهتر است ولي  نگرفته باشند، 
عقب  را  توصیه  این  اجراي  است  بهتر  مبتال شده ا ید،  گوارشي  ناراحتي 
یک  تنها  این  گاهي  باشید.  خود  تغذیه  مراقب  کامل  به طور  و  بیندازید 
تصور غلط است که سبزي و میوه وضع شما را بد مي کند و آنچه بیشتر 
و  سوسیس  مانده،  غذا هاي  مصرف  مي کند،  تشدید  را  گوارشي  مشکل 
کالباس، ادویه تند، نوشابه هاي گازدار، انواع سس ها و به خصوص سس 

گوجه فرنگي، پنیر هاي شور، ترشي ها و غذاهاي سرخ کرده است.
خیلي از کساني که سیگار را ترک مي کنند در ماه هاي بعد دچار اضافه 
بنابراین مرتب روي ترازو بروید و وزن خود را کنترل  وزن مي شوند 
کنید. براي محاسبه وزن مناسب، وزن خودتان را به کیلوگرم یادداشت 
کنید. قد خودتان را اندازه بگیرید و آن  را به متر تبدیل کنید و مجذور آن 
 را به دست بیاورید و سپس وزن را به مجذور قد تقسیم کنید. عدد به دست 

آمده نمایه توده بدن شماست.اگر این عدد بین 20 تا 25 بود، شما وزنتان 
مطلوب است. عدد کمتر از بیست نشان از الغري و باالتر از 25 نشان از 

اضافه وزن دارد. 
راي مثال اگر قد شما 175 سانتي متر و وزن شما 81 کیلوگرم است نمایه 
با  باید  از 25 است یعني شما اضافه وزن دارید.  توده بدن شما بیشتر 
تغییراتي در تغذیه و بیشتر کردن فعالیت بدني و ورزش وزن خود را 
کنترل کنید. مصرف مواد چرب و غذاهاي سرخ  شده و نشاسته اي مانند 

نان و برنج را کم کنید. 
حاال که سیگارتان را ترک کرده اید و یک عامل خطر بزر گ  را از خود و 
خانواده تان دور کرده اید، نگذارید به تدریج وزن شما اضافه شود و خطر 
تغذیه مي تواند  کند. مشاوره  تهدید  را  زندگي شما  نام چاقي  به  دیگري 

بیشتر به شما کمک کند.

ورزش و تحرک بدني

نکنید.  فراموش  را  ورزش  صحیح  تغذیه  کنار  در 
براي جبران تمام سال هایي که بدن تان را مسموم 
اگر  کنید.  ورزش  پاک  هواي  در  حاال  مي کردید، 
بچه هاي شما در گذشته شاهد سیگار کشیدن شما 
رفتار  تغییر  این  از  که  دهید  نشان  آنها  به  بودند، 
ورزش  در  بخواهید  آنها  از  و  چقدر خوشحال اید 
شما  با  ورزشي  دیگر  برنامه هاي  و  صبحگاهي 

مشارکت کنند.
اگر شما بیشتر در مواقع برخورد با تنش و استرس 
بهترین  که  باشید  متوجه  مي کشیده اید،  سیگار 
جانشین براي رهایي از احساس نیاز به سیگار در 
پناه بردن به یک ورزش تند مانند  مواقع استرس 
است.  زدن  رکاب  یا  دویدن  تند،  پیاده روي  شنا، 
ضمن اینکه ا ین ورزش مي تواند با تعادل انرژي، به 

شما براي داشتن وزن مناسب کمک کند.

کار گروهي کنید
زیست  محیط  دوستدار  داوطلب  گروه هاي  به 
بپیوندید.  اعتیاد  و  ضدسیگار  جنبش هاي  و 
در  که  مي کند  کمک  شما  به  انساني  هدف  یک  راستاي  در  گروهي  کار 
یا  بمانید. هر تالشي که در زمینه محیط زیست  تصمیم خود استوار تر 
ارتقاي سالمت انسان ها مي کنید، شما را در تصمیم درستي که گرفته اید، 

خشنودتر و حس رضایت  شما را افزایش مي دهد.
شما مي توانید الگوي مناسبي براي دیگراني باشید که هنوز نتوانسته اند 
و  شما  صحبت هاي  به  و  مي پذیرند  بهتر  را  شما  آنها  بگیرند.  تصمیم 

تجربه هایتان بهتر گوش مي کنند.
حل  در  را  شما  و  مي دهد  افزایش  را  شما  نفس  به  اعتماد  گروهي  کار 
شما  متوجه  دیگران  کنید  احساس  وقتي  مي دهد.  یاري  نیز  مشکالت 
شده اند و شما را به عنوان فرد موفقي مي شناسند، بهتر مي توانید به خود 
را خشنود  الگو شدن شما  کنید.  تالش  براي سالمت خود  که  بقبوالنید 

مي کند و شما مي خواهید تا آنجا که مي توانید الگو بمانید.

چکاپ دوره اي را فراموش نکنید

به همین دلیل چکاب دوره اي کنید مرتبط با بهداشت و سالمت را با عالقه 
مراقبت مي کنید  اهمیت مي دهید،  به وزن خود  بیشتري مطالعه مي کنید، 
که از محدوده طبیعي باالتر نروید و چکاپ دوره اي را براي اطمینان از 

سالمت خود انجام مي دهید.
فشارخون، میزان چربي هاي خون، کلسترول و قندخون خود را کنترل 
کنید. فراموش نکنید بیش از صدها سال انسان هاي زیادي به دلیل مصرف 
سیگار و سایر مواد دخاني به سخت ترین و دردناک ترین بیماري ها جان 
خود را زودهنگام از دست داده اند. تحقیقات گسترده  زیادي طي دهه هاي 
گذشته انجام شد تا خطرات این مواد را براي تمامي سازمان هاي متولي 

سالمت روشن کند.
این تحقیقات کردند و زنده  دانشمندان زیادي تمام عمر خود را صرف 
نماندند تا ثمره تالش هایشان را ببینند. اکنون حمایت جهاني علیه سیگار، 
تبلیغات، دخانیات و درج برچسب خطر استفاده روي بسته بندي سیگار- 
ممنوعیت کشیدن سیگار در مکان هاي عمومي و... به ثمر نشست. شما 
این شانس را داشتید که شاهد این تالش ها باشید و باالخره سیگار را 
دارید. شما  را  این دشمن حمایت  جهاني  ترک  براي  بگذارید. شما  کنار 
در شرایطي که دانش و آگاهي میلیون ها سال تالش به کمک شما آمد، 
توانستید خود را از شر این دشمن برهانید. پس براي قدرداني از تمام 
به یمن سالمت کامل تري که به دست خواهید آورد، در  این تالش ها و 
فرهنگ سازي علیه ا ین دشمن به یاري آنهایي بروید که هنوز به مسوولیت 
فردي خودشان در قبال سالمت جسم خود و اطرافیان خود پي نبرده اند 

و هنوز در دام این عادت گرفتارند.
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روسیه بدترین و آلمان 
برترین مقام هتلداری اروپا

5 شهر آلمان مقام اول تا پنجم برترین های صنعت هتلداری 
اروپا را از آن خود کردند. این درحالی است که مسکو در نازل 

ترین مقام قرار گرفته است. 
موسسه  یک  که   STR موسسه  ساالنه  های  بررسی  طبق 
سنجش و مطالعات بازاریابی جهانی درصنعت هتلداری است، 
پنج شهر برتر اروپا در صنعت هتلداری در سال 2009 همگی 
از شهرها آلمانی هستند. مسکو نیز نازل ترین رتبه را در میان 

تمام شهرهای اروپایی بدست آورده است. 

بنا به همین گزارش طبق بررسی های بدست آمده که براساس 
اطالعات موجود در زمینه عملکرد هتل ها در شهرهای مختلف 
اروپایی- طی یک دوره یک ساله تا ماه مه 2009 انجام شده- 
صنعت  در  اروپا  شهرهای  برترین  عنوان  آلمانی  شهر  پنج 

هتلداری شناخته شدند. 

این بررسی ها بر اساس ارزیابی مواردی چون میزان درآمد، 
نرخ اشغال هتل ها، میانگین نرخ روزانه و نیز میانگین درآمد 
آن در سطح جهانی و ملی و نیز سطح بازاریابی و معیارهایی 

مانند آن است.

هامبورگ،  کولونگ،  شهر  از  عبارتند  اروپا  برتر  شهر   5  
فرانکفورت، مونیخ و برلین که همگی در کشور آلمان واقع شده 

اند.

5 بازار اروپایی که در ردیف 5 تایی بعدی برترین شهرهای 
اتریش،  در  سالزبورگ  شهرهای  شامل  گیرند  می  قرار  اروپا 
زوریخ در سوییس، گالسکو و اسکاتلند در بریتانیا، هلسینکی 
ایتالیا هستن دکه از نظر نرخ اشغال تنزل  در فنالند و رم در 

کمتری نسبت به دیگر هتل ها در شهرهای اروپایی داشته اند.
در شرایط  درصد   20 لندن  و  درصد   17 حدود  پاریس  شهر 
به هتل ها در  بدترین شرایط مربوط  اند ولی  بوده  نامناسبی 
مسکو است که با 41 درصد تنزل، درردیف چهلم از این جدول 

قرار گرفته است.

سنگ هاي یادبود منطقه بالکان 
در فهرست میراث یونسکو 

 
 سنگ هاي یادبود به جاي مانده از قرون وسطي کشورهاي 
مي  قرار  یونسکو  فرهنگي  میراث  فهرست  در  بالکان،  منطقه 

گیرند.

 کشورهاي بوسني و هرزگوین، کرواسي، صربستان و مونته 
نگرو،  در نظر دارند سنگ هاي یادبود قرون وسطي کشورهاي 
خود را که به استکي)Stecci(  شهرت دارند، در فهرست میراث 

فرهنگي یونسکو به ثبت برسانند.

تجزیه  و   90 دهه  در  بالکان  نبرد  از  پس  که  نامه  تفاهم  این 
اولین همکاري کشورها  به امضا مي رسد،  شدن یوگوسالوي 

در زمینه حفاظت از میراث فرهنگي مشترکشان خواهد بود.

به گفته وزیر فرهنگ کرواسي، این اقدمان شروع فصلي جدید 
یوگسالوي  از  یافته  استقالل  کشور  چهار  همکاري هاي  در 
سابق بوده و زمینه را براي گسترش تعامالت فرهنگي پیش رو 

هموارتر خواهد ساخت.

استکي ها یا سنگ هاي یادبود قرون وسطي، در قرن دوازدهم 
دلیل  به  و  امروزي ساخته مي  شدند  بالکان  منطقه  میالدي در 
نشان ها و سبک حکاکي و حجاري خاص خود، شکلي منحصربه 
فرد خود گرفته بوند. این آثار به کلیساي الحادي بوسني تعلق 
داشته و تاکنون 60 هزار نمونه ازآن در بوسني و هرزگوین 
و نزدیک به 10 هزار نمونه دیگر در سه کشور همسایه قرار 

گرفته اند./109 

عجیب ترین 
موزه های جهان 

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

نامتعارف، از بازدیدکنندگان قابل توجهی برخوردار شده اند.

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

در نوع خود عجیب، اما پر بازدید. 

موزه کفش باتا، تورنتو، کانادا: این موزه را بتخانه کفش ها می گویند. 
موزه ای با بیش از 10 هزار جفت از پاپوش های پاپیروسی مصر 
باستان گرفته تا کفش های مشاهیر معاصر جهان. عالوه بر آن در 
این موزه تاریخ ساخت کفش از 4500 سال پیش تا دستگاه های 

پیشرفته امروزی نیز به نمایش درآمده است.

موزه هنرهای بد ،ماساچوست، آمریکا: گالری های هنری فراوانی 
از  برجسته ای  هنری  آثار  نمایش  به  که  دارند  وجود  دنیا  در 
آنژ،  میکل  ون گوک،  پیکاسو،  همچون  جهان  مشهور  هنرمندان 

در  اما  پردازند  می  جهان  هنر  تاریخ  بزرگان  دیگر  یا  داوینچی 
ماساچوست، روی دیگری از هنر به نمایش  "هنرهای بد"  موزه 
در آمده است. این موزه به عنوان یک نهاد اجتماعی، موسسه ای 
خصوصی است که به نمایش، حفظ و جمع آوری آثاری با کیفیت 
 1994 سال  در  موزه  این  می پردازد.  مختلف  شکل های  در  بد 
گشایش یافته و بیش از 250 اثر هنری با کیفیتی واقعا بد در آن 

به نمایش درآمده اند.

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

می توانند از امکانات این موزه استفاده کنند.

مک  در  شیطان  ریسمان  موزه  و  کانزاس  خاردار  سیم  موزه 
لین، تگزاس، آمریکا: حاال دیگر سیم خاردارها هم صاحب موزه 
حاضر  حال  در  تگزاس  لین  مک  و  کانزاس  موزه های  می شوند. 
جهان،  خاردارهای  سیم  از  متنوعی  مجموعه  از  برخورداری  با 
منظره ای جالب توجه را برای بازدیدکنندگان به وجود آورده اند. 
در حال حاضر موزه سیم خاردار کانزاس با 2100 نمونه و موزه 
ریسمان شیطان مک لین با 1400 نمونه، از بزرگترین این گونه 

موزه ها به شمار می روند.

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

درآمده است.

در  هند:  نو،  دهلی  سولباح،  بهداشتی  سرویس  بین المللی  موزه 
از 2500  این موزه مراحل تکامل ساخت سرویس های بهداشتی 
سال پیش از میالد مسیح تا امروز در معرض دید بازدیدکنندگان 
کارشناسان  از  یکی  پاتاک،  بیندشوار  دکتر  است.  گرفته  قرار 
لوازم بهداشتی از گردانندگان این موزه به شمار می رود. او که 
مدت ها در پی یافتن راهی برای دفع فاضالب خانه های شهروندان 
از  ای  مجموعه  با  را  خود  سال ها جستجوی  حاصل  بود  هندی 
سرویس های بهداشتی اقصی نقاط جهان در اختیار بازدیدکنندگان 

قرار داده است.

سوپر آلما مجددا در منطقه هندون افتتاح شد

سوپر آلما
قصابی - گوشت حالل

انواع محصوالت ایرانی، 
ترکی و عربی

تعمیر کامپیوتر و تلفن
با کمترین  خرید از ما کادو در یافت نمائید

هر یکشنبه با سفارش قبلی کله پاچه موجود می باشد
مغز گردو - 9.99 پوند - نبات زعفرانی 900 گرمی 3.99 پوند

No 30 Vivian Ave , Hendon Central, NW4 3XP

  020 8202 7600



سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ،

 افغانی ،کرد و ترک
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ، شیرینی تر و انواع سفارشات زولبیا و بامیه، 
آجیل ،آبمیوه ،مجموعه از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 

انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 
سی دی و صنایع دستی 

انواع سفارشات کیک عروسی و تولد پذیرفته می شود
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

36 CAPE HILL  
BIRMINGHAM SMETHWICK 

TEL:01215555698
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پاسخی به یک 
خیانت پنهانی 

بازنویسی: سبا ایرانی

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

زودتر با ما ارتباط بگیرید.
همینطور که شادمهر با سوز فریاد می زد:" آغوشتو به غیِر من به روی 
هیچکی وا نکن ..."  قطره های ریز اشک، مثل دونه های مروارید یکی یکی 
می  پرتاب  هاش  گونه  و سمت  کردند  می  های سیاهشو طی  مژه  بلندی 
شدند. آهسته گفتم: "مونا جون مطمئنی که می خوای با من صحبت کنی؟ 

می خوای یه کم بیشتر تنها باشی؟"
با نوک انگشتاش، آروم اشک هاشو پاک کرد و گفت:"نه! لطفا بمون. می 

خوام باهات حرف بزنم".
ساکت خیره به عکس کنار تختش شدم. "این عکس بهروزه؟" 

انگار که ناگهان متوجه یه چیز مفقود شده باشه؛ بدون اینکه سرشو سمت 
قاب عکس بچرخونه گفت:"آره خودشه"

" دلت براش تنگ می شه؟"   -
"آره خیلی. می دونی حتی وقتی کنارش هم بودم؛ باز هم احساس   -
این  دونی  می   ... که  ماه  دو  هم  حاال  داشتم.  بهش  نسبت  عجیبی  دلتنگی 

احساس تنهایی داره منو داغون می کنه."
و بعد حرف زد تا یه کم دلش سُبک تر شد و کمی آروم و قرار گرفت.

...تقریبا اوایل سال قبل بود که این خونه رو با بهروز اجاره کردیم. قبلش 
یک سالی بود که بهروز رو می شناختم. بعد از آشنایی و یافتن مشترکات 
کنیم.  زندگی  یکجا  هم  با  و  کنیم  نامزد  که  گرفتیم  تصمیم  زیاد؛  اخالقی 
اینطوری هر دو راحت تر بودیم. هیچ وقت هیچ مشکل یا مساله خاصی 

باهم نداشتیم. 
بهروز هفت سالی از من بزرگتر بود و برام سمبلی از یک مرد واقعی ایرانی 

بود که به خانواده و نیازهای روحی و احساسی یک زن خیلی اهمیت می داد. همیشه مراقب روحیات 
و احساسات درونی زنانه من بود و همیشه سعی می کرد که به این حس ها، احترام بزاره و منو کامال 

درک می کرد. از داشتنش راضی بودم و احساس خوشبختی می کردم. 
وقتی کنارش بودم احساس آرامش و راحتی خاصی داشتم چون کامال در همه شرایط همدیگر را درک 
می کردیم و با هم همفکری و درددل می کردیم. بهروز فقط برام یه نامزد نبود که باید باهاش زندگی 
می کردم بلکه برام یه دوست خوب هم بود. وقتی از مشکالت و َتنش های کاری ام در محل کارم، براش 

حرف می زدم کامال به من گوش می کرد و با درایت مردانه راهنمایی ام می کرد. 
زندگی ما روند خوبی داشت. صلح و صمیمیت بین ما حاکم بود. معموال آخر هفته ها دوستامون می 
اومدن خونه ما. اگه هوا خوب بود؛ بهروز بساط باربیکیو رو به راه می انداخت و با دوستان دور هم 
بودیم و واقعا بهمون خوش می گذشت. بهروز روحیه شوخ طبعی و مهمون نوازی خاصی داشت که 

همه جذبش می شدند.
 اعتراف می کنم که از داشتنش احساس غرور می کردم و همیشه جلوی دوستام بهش می نازیدم. 
هر وقت دوستام از مشکالت و درگیری هاشون با همسر یا دوست پسرشان با من حرف می زدند، 
من از بهروز و خوبی هاش براشون می گفتم و اینکه چنین مشکالتی رو به هیچ وجه با بهروز ندارم. 
من عاشقانه دوستش داشتم و حاضر نبودم بهروز رو با هیچ چیزی توی دنیا عوض کنم.هرچی از 

مهربونیش بگم باز کم گفتم. واقعا روزهای خوب و پر خاطره ای بودند.
هنوز شادمهر ما را همراهی می کرد: "ُمهر لباتو رو تن و روی لب کسی نزن. "  فقط صدای همین آهنگ 

از ضبط بیرون می اومد.

باز هق هق گریه هاش شروع شد. خیلی پریشون شده بود مثل مرغ سر کنده ای که از درد آروم و قرار 
نداشت.  لیوان چایی شو دادم دستش تا یه کم حالش بهتر بشه. 

 اینبار مونا بود که همصداش شد: "فقط به من بوسه بزن. به روح و جسم و تن من"
...من، اون روز خیلی زودتر از سر کار برگشتم. کاش هیچ وقت بر نمی  لیوانش رو سر کشید....من 
گشتم. مدام توی راه دلشوره داشتم. یه حال عجیبی بود که هیچ وقت تجربه نکرده بودم. رسیدم جلوی 
در خونه ولی پاهام نمی خواستند وارد بشند. غرق این حس عجیب بودم که کلید، داشت توی سوراخ 
قفل می چرخید. وارد شدم اما مثل غریبه ای که دزدکی وارد خونه یه نفر شده باشه. انگار اونجا خونه 
من نبود. گوشم صداهایی رو می شنید. ترس تموم وجودم رو پر کرده بود.اومدم که فریاد بزنم کی 
اینجاست که انگار یه نفر دستش رو گذاشت روی دهنم و نگذاشت که فریاد بزنم. داشتم خفه می شدم. 
پاهام به سختی حرکت می کردند. سعی کردم به خودم مسلط باشم و به سمت صدا حرکت کنم. خوب 
گوش کردم. صدا از سمت اتاق خواب بود. انگار صدا آشنا بود. آره صدای بهروز بود. خیالم راحت 

شد. نفس راحتی کشیدم. اما هنوز اون حس لعنتی ولم نمی کرد.
انگشتای بی جونم را روی دستگیره در گذاشتم. همزمان با باز شدن در، باالخره دهنم باز شد که بهروز 
تو خونه یی منو ترسوندی... اما توی همین چند کلمه خشک شدم. چیزی که دیدم تبدیل به کابوس هر 
شبم شدم. دنیا دور سرم چرخید. چی می دیدم. سپیده با بهروز توی تخت من مشغول عشق بازی 

 .............
بهروز که ُهل شده بود گفت:"چطور اینقدر زود برگشتی عزیزم؟"

نگاهم فقط روی سپیده قفل شده بود. بدون اینکه سمت بهروز برگردم: "لطفا خفه شو بهروز!... سپیده 
جان نمی خوای لباسهاتو تنت کنی و از خونه من گم شی بیرون؟"

با عجله لباس هاش رو تنش کرد و مثل باد از کنارم گذشت و آهسته با لبخند نیش داری گفت: "دیونه 
بعدا برات همه چی رو می گم"

بهروز با اعتماد به نفس و پر رویی خاصی ادامه داد: "حداقل قبل از اومدنت می تونستی یه تماسی با 
من بگیری"

نتونستم خودمو کنترل کنم و جیغ زدم: "نامرد پست فطرت از جلوی چشمام گورت رو گم! دیگه نمی 
خوام ببینمت!"

رفت و در را محکم پشت سرش کوبید. هنوز از جایی که ایستاده بودم یک قدم هم دور نشده بودم. وارد 
شوکی شده بودم که اصال تمومی نداشت. می خواستم گریه کنم ولی نمی تونستم. می خواستم فریاد 
بزنم ولی نمی تونستم. فقط اون تصویر شرم آور اون دو نفر جلوی چشمام رژه می رفت. با خودم فکر 
می کردم یعنی بهروز اینقدر کثیف و نامرد بود. یعنی من بهروز را نشناخته بودم. یعنی تموم این مدت 
برام فیلم بازی می کرد. سپیده که دوست صمیمی من بود آخه اون چرا. بهروز چطور به من خیانت 
کرد. سوال های پی در پی، داشت سرم را از شدت درد منفجر می کرد. خدایا! چه واقعیتی رو از ذات 

دوستام می خواستی به من نشون بدی.
... همون روز سپیده بارها سعی کرده بود که با من تماس بگیره ولی من جواب نداده بودم. آخر سر 
مجبور شده بود که برام پیغام عجیبی بزاره: "مونا جون! وقتی تمام مدت از 
بهروز مثل یه ُبت برام تعریف می کردی و اونو جدا و متفاوت از مردهای دیگه 
می دونستی. توی دلم حرفهاتو باور نداشتم. چرا که ذات این مردها رو خیلی 
خوب می شناسم. برای همین با خودم شرط بستم که ُمخ بهروز رو بزنم و خب 
البته هم که می بینی موفق شدم. حاال خوشحالم که تو هم ذات پلید بهروزتو، 
خوب شناختی و می بینی که همشون سر و ته مثل هم هستند و گول این محبت 
های ظاهری که می گن فقط تو رو دوست دارم و عاشقتمو و چه می دونم از 
این کار را کردم تا چشمهای کورتو روی  اینجور مزخرفات رو نخوری. من 
بهروز واقعی باز کنی. من دیگه با بهروز هیچ کاری ندارم. حاال خودت تصمیم 
بگیر. وقتی به حرفهام خوب فکر کنی، می بینی که من راست می گم و هیچ 
تقصیری ندارم. تازه حق دوستی رو برات ادا کردم. یه مدت تو شوکی بعدش، 
هم خودش و هم خیانتش را فراموش می کنی. حالت که بهتر شد حتما با من 

تماس بگیر."
شاید صدها بار این پیغام را گوش کردم و هر بار انگار که اولین بار هست که 
دارم می شنوم و مثل یه ُپتکی محکم می خورد توی سرم. اون شب از بهروز 
خبری نشد. تا چند روز بعد هم خبری نشد. شبهای سختی بر من گذشت. گریه 
و بی تابی و پناهم مشروبات الکلی بود برای کمی فارغ شدن از این درد اما 

خیلی موثر نبود.
چند روز بعد نامه یی از بهروز دریافت کردم که اظهار پشیمونی کرده بود و از 
من خواسته بود که ببخشمش و اجازه بدم که برگرده. می خواست یه فرصت 
دیگه بهش بدم. چرا که می خواست همه چیز رو جبران کنه. اینکه بازی خورده 

و جز من کسی نمی تونه پناه و آرامشش باشه و از اینجور حرفها.
من با وجود عالقه زیادم به بهروز اما هنوز از این شوک بیرون نیامدم و هنوز در سردرگمی به سر 

می برم. نمی دونم باید چه تصمیمی بگیرم. ببخشمش یا اینکه فراموشش کنم. 

شما چطور؟ شما اگر در موقعیت مونا بودید چه تصمیمی می گرفتید؟ واقعا می 
یه  توانستید  می  کنید؟  پوشی  چشم  خیانتش  از  و  ببخشید  را  بهروز  توانستید 

فرصت دیگر به بهروز بدهید؟
سیپیده در این ماجرا چه نقشی داشت؟ ظاهرا نقش ُبت شکن. چرا که سعی کرده 
دیگری وجود  راه حل  مگر  اما  بشناساند.  مونا  به  بهتر  را  بهروز  کار  این  با  بود 

نداشت؟
آیا مونا با توجه به عالقه اش بار دیگر می تواند با بهروز ادامه دهد؟ چون در این 

ارتباط یک دیوار بی اعتمادی و شک همیشه وجود خواهد داشت.
رفتار بهروز را چگونه برآورد می کنید؟ آیا باید وارد بازی با سپیده می شد؟

به هر حال شما نظر یا قضاوتتان را در این مورد با ما مطرح کنید تا منعکس کننده 
آگاه  داستان  این  درباره  شما  های  دیدگاه  و  نظرات  نقطه  از  بتوانیم  باشیم.  آن 
یا تجربه ای بتوانند راهگشای مسائل و جریانات مشابهی  ایده  شویم. شاید هر 

برای ما ایرانیان در این کشور باشد.

ماجراهای واقعی 
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کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

برنامه های 
فرهنگی و 

اجتماعی ایرانیان 
لندن

 ، اجتماعی  و  فرهنگی  های  برنامه  قسمت 
صرفا” برای اطالع رسانی عموم درنظر گرفته 
این  از  مایلند  که  هموطنانی  از  است.  شده 
استفاده  خود،  های  اطالعیه  درج  جهت  بخش 
کنند خواهشمندیم با توجه به محدودیت فضا، 
حداکثر در 200 کلمه، توضیحات برنامه ها و یا 
پیام های تبلیغاتی را خالصه نمایند. اطالعیه 
لزوم،  صورت  در  قسمت،  دراین  موجود  های 
تعداد  میشوند.  سازی  خالصه  و  تصحیح 

دفعات چاپ نیز محدود می باشد.

نگاهی به تاریخ موسیقی کالسیک و باله
 یکشنبه 29 نوار

ساعت 6/30  سالن لوگان هال لندن

Logan Hall. Bedford Way London 
WC1H 0AL

تئاترپرویز صیاد و هادی خرسندی

Sunday, Nov 8, 2009 - 7:00 PM
Logan Hall20 و Bedford Way London, 
WC1H 0, 
----------------------------------
-------------
دیدار و گفتگو با دکتر هادی هزاوه ای

نقاش و موزه شناس
یادمان اردشیر محصص 

به مناسبت نخستین سالگرد خاموشی
و  محصص  اردشیر  فیلم  نمایش  با  همراه 

کاریکاتورهای او
ساخته بهمن مقصودلو

شنبه 21 نوامبر 2009 - 6:30 تا 9:30 بعد از ظهر

Address: Kensington Central Library,
 London W8 7RX
Nearest Tube: High Street Kensington. 
Entry fee: £2
----------------------------------

------------
جلسه بهداشت و بهزیستی خانواده 

موضوع : انعکاس طالق در خانواده 
تاریخ : سه شنبه 17/نوامبر/2009

ساعت : 17.30  بعد از ظهر- سخنران : فریال 
کامرانپور 

Richmond Royal Hospital (Richmond Health 
Care)
Kew Foot Road, Richmond, surrey TW9 2TE 
----------------------------------

------------
گرایی  نسبیت  و  اخالق  و  دین  رابطه 

اخالقی
با حضور: جناب آقای دکتر ابوالقاسم فنایی

شنبه 7 نوامبر، ساعت 18.30 الی 19:30
مکان: کانون توحید لندن

Omid Djalili to be the Next Star 
‘Fagin’! 
When:   July 20 to Dec 12, 2009
Where:  Theatre Royal Drury Lane
Catherine Street, Holborn, WC2B 5, 

Exhibition and Film: Transit Te-
hran - Young Iran and its Inspi-
rations 
When:   Sept 28 to Nov 6, 2009
Where:  London School of Economics 
and Political Science
Atrium Gallery, Houghton Street, Lon-
don, WC2A 2AE,
----------------------------------

------------
Iran Unbowed: An exhibition of 
work by leading contemporary 
Iranian artists
 When:   Oct 10 to Nov 8, 2009
 Where:  The Churchill, Hyatt Regency 
London
30 Portman Square London W1H 7BH 
----------------------------------
------------

Indian & Islamic Works of Art 
Where:  Simon Ray Indian & Islamic 
Works of Art
21 King Street, St. James’s,
London, 
----------------------------------

------------
German-Persian Music: Cymi-
nology
When:   Monday, Nov 16, 2009
 Where:  Jazz Club Soho
London, United Kingdom 
 ---------------------------------
-------------
Public Lecture: The Islamic Archi-
tecture of Iran
Tuesday, Nov 17, 2009 7:00 PM
Royal Geographical Society + IBG
Kensington Gore SW7 2, United King-
dom
----------------------------------

------------
Inscriptions on North Indian 
coins
Wednesday, Nov 18, 2009
British Museum Room 68, Great Rus-
sell St
Camden Town, WC1B 3, 
----------------------------------
------------ 
Launch Party Of Friday Nights 
at AMIKA
Type: Party - Club Party 
Start Time: Friday, 06 November 2009 
at 22:00 
End Time: Saturday, 07 November 
2009 at 03:00 
Location: 63 - 65 Kensington High 
Street W8 5SE 
Call: 07949771882  
--------------------------------------------
--
Persian Weekly is not responsi-
ble for any changes made in the 
above information.

 هفته نامه پرشین  هیچ گونه مسئولیتی در قبال
تغییر برنامه ها ندارد

صفحه شما

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

منعکس کننده صدای دانشجویان باشد. 
پس منتظر برقراری تماس های شما هستیم.

سالم به پرشین

از مشکالت دانشجوها می نویسید. خواستم  از شهر شفیلد. دیدم که  سارا هستم 25 ساله 
بگم مهمترین مشکل ما در این کشور کار هست. یک دانشجو اجازه دارد فقط در هفته بیست 
ساعت بطور قانونی کار کند. خب بیست ساعت کار کردن که پول زیادی رو نصیب ما نمی 

کند. اون هم با توجه به هزینه های گرون توی این کشور.
اگر کار قانونی پیدا کنی، می تونی حقوقی مطابق با قانون کار دریافت کنی. ولی با توجه به 
شرایط اقتصادی و عدم هماهنگی ساعات کاری با ساعات درسی، همیشه این مشکل وجود 
داره که نتونی یک کار قانونی داشته باشی. اونوقت مجبوری که برای بعد از ساعت 5 و 6 
عصر توی یه رستورانی یا پاپی کار پیدا کنی. اونجا هم باید هرچی بهت گفتن فقط بگی چشم 

و هیچ اعتراضی نداشته باشی.
آگه آدم خوش شانسی باشی، صاحب کارت اجازه بده که تیپ ها رو واسه خودت برداری. 
خیلی وقتها هم می گن تیپ مال رستوران است. باز هم اگه آدم خوش شانسی باشی بتونی 
جایی کار پیدا کنی که حقوق قانونی بگیری. ولی در همه این مراحل باید به کالس های درسی 
ات هم توجه داشته باشی. االن سخت گیری هایی که  دارهHomeoffice  اعمال می کنه غیبت 

هات از کالس های درسی باعث می شه که برای تمدید ویزا با مشکل برخورد کنی.
دوستام که توی پاپ کار می کنند؛ شبها اونقدر خسته از سر کار بر می گردن که برای روز 
بعد توانی ندارند که بتونند به موقع سر کالس درس حاضر باشند. اگر هم بیایند سر کالس، 

همش تو ُچرت هستند. 
خواهشی که از ایرانی های عزیز دارم اینکه ما دانشجوها رو مثل خانواده خودشون بدونند. 
درست هست که ما با ویزای دانشجویی اومدیم تو این کشور و این یعنی که از یک خانواده 
ثروتمند هستیم. اما همیشه اینطور نیست و در مورد همه آدمها صدق نمی کنه. اونهایی که 
اینجا کار و کاسبی خوبی دارند؛ مشکالت ماها رو ببینند. توی استخدام ما اینقدر سختگیری 
نکنند. وقتی براشون کار می کنیم اینقدر بداخالقی و بی مهری نکنند. ما که دلمون نمی خواد 

کسی رو ناراحت کنیم. ما هم براشون کار می کنیم. ما همه هموطن و ایرانی هستیم.
اگه یه روزی یه دختری رو دیدیم که برای تامین نیازهاش توی رستوران کار می کنه با یه 
چشم دیگه بهش نگاه نکنیم. انقدر پشت سرش داستان درست نکنیم. اینقدر زود همدیگر رو 
قضاوت نکنیم.اون رو هم مثل خواهر خودمون ببینیم. می بخشید که اینو می گم ولی بعضی 

وقتها این نگاه های سنگین مردها، آدم رو از پا در می آره. 
بزارید با وجود مشکالت زیاد زندگی در این کشور همه در کنار هم راحت زندگی کنیم و 

نسبت به هم اینقدر غریبه و بی انصاف نباشیم.

با سپاس
سارا از شفیلد

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

بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.
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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

حوادث
 

قتل مرد ایراني در جریان 
گروگانگیري در زندان بلژیک 

 یک مرد ایراني که در زنداني در بلژیک دوران محکومیت خود را سپري مي کرد در تالش براي فرار مورد 
اصابت چندین گلوله قرار گرفت و کشته شد. این ایراني که حسین نام داشت همراه یکي دیگر از هم بندهایش 
نقشه یي براي فرار طراحي و سعي کرد با گروگانگیري سدها را از میان بردارد ولي زندانبانان به سوي او 
آتش گشودند.  حسین که سال ها قبل به بلژیک مهاجرت کرده و در شهر لوواین ساکن شده بود به جرم 
حمله به پزشک معالج خود و تالش براي قتل وي دستگیر شد. این حادثه در یک بیمارستان رخ داد و دادگاه 
اقدام نیز در شهر مایالنز  این  ایراني سه هفته پیش از  افتادن پرونده او اعالم کرد مرد  پس از به جریان 
به مرد دیگري حمله ور شده و او را زخمي کرده بود. در نهایت دادگاه حسین را گناهکار شناخت و او را 
براي سپري کردن مجازات 22 ساله به زندان مرکزي لوواین معرفي کرد. این زندان محلي بود که مجرمان 
خطرناک در آن نگهداري مي شدند. اما شرایط دشوار و قوانین سخت آنجا حسین را آرام نکرد و او در حبس 
نیز رفتارهاي پرخاشگرایانه از خود نشان مي داد به گونه یي که چند روز قبل از مرگ با زني 51 ساله که 
از زندانبانان بود رفتاري ناشایست انجام داد و موظف به عذرخواهي از او شد. قرار بود روز جمعه گذشته 
حسین از آن زن پوزش بخواهد ولي او به جاي این کار یک گروگانگیري را رقم زد. مرد ایراني که از قبل یک 
قیچي به دست آورده بود روز جمعه آن را با خود به محل مالقات با زندانبان برد و در یک لحظه با حمله 
به این زن وي را گروگان گرفت و در همان لحظات اولیه چند ضربه نیز به او وارد کرد. در این هنگام یکي 
از هم بندي هاي حسین نیز به او پیوست و دو نفري تالش کردند با تهدید محافظان درهاي زندان را باز و 
فرار کنند. با شروع گروگانگیري موضوع به پلیس و دادگستري شهر اطالع داده شد و گروهي از ماموران 
و مقامات خود را به آنجا رساندند. آنها ابتدا کوشیدند با گفت وگو و مذاکره به این غائله پایان بدهند ولي 
این کار فایده یي نداشت و حسین همچنان به تهدیدهایش ادامه مي داد. سرانجام درگیري باال گرفت و زندان 
به آشوب کشیده شد. در این بین ماموران نیز دست به اسلحه بردند و شروع به تیراندازي کردند. صداي 
شلیک زماني قطع شد که خون کف راهروي زندان را گرفته بود. با بررسي هاي اولیه معلوم شد حسین بر 
اثر اصابت چندین گلوله جان باخته است و دو زندانبان و سه زنداني مجروح شده اند. پس از آن زخمیان 
بالفاصله به بیمارستان منتقل شدند. پزشکان اعالم کردند به زنده ماندن دو نفر از آنها نمي توان امیدوار 

بود و مرگ آنان تقریبًا قطعي است. 
پس از وقوع این درگیري خونین رئیس زندان مرکزي در مصاحبه یي گفت؛ حسین با قیچي به گروگانش 
ضربه وارد مي کرد و جان آن زن در خطر بود به همین خاطر ماموران مجبور شدند به سمت او تیراندازي 
کنند. در همین حال وکیل مدافع مرد ایراني نیز در اظهارنظري اعالم کرد موکلش شخصیت ویژه یي داشت 
این وکیل حسین از بیماري روان پریشي رنج مي برد. در پي این ماجراي  و بسیار خشن بود. به اعتقاد 
خونین کارکنان زندان لوواین و چند شهر دیگر بلژیک اعتصاب کرده اند که اعتراض آنها به ناامن بودن 

محیط کارشان است. 

مرد97ساله سه روز 
پس از دفن با فریاد 

صدای زنده بودنش را 
به گوش عابران رساند

پدربزرگ  آمستردام  پلیس  نیروهای   
با حضور  پیش  روز  سه  که  ساله ای   97
از  زنده  را  بود  شده  دفن  خانواده اش 

تابوت بیرون آوردند. 
کی اس ال  از  نقل  به  پارسینه  سایت 
رایال  بیمارستان  نوشت:پزشکان  نیوز 
تائیدیه  برگه  پیش  روز  سه  آمستردام 
وی  جسد  و  امضا  را  رازل  جرالد  مرگ 
راهی  کفن  و  دفن  مراسم  انجام  برای  را 
قبرستان مرکزی این شهر کرده بوده اند و 

وی به خاک سپرده شده بوده است. 
این  درگذشت  روز  سومین  که  زمانی 
گذاشتن  برای  71ساله اش  نوه  پدربزرگ 
گل به باالی سنگ قبرش می رود، صدای 
و  می شنود  را  پدربزرگ  خواستن  کمک 
خانواده اش را از زنده بودن جرالد باخبر 

می کند. 

نیروهای پلیس آمستردام پس از حضور 
در باالی سر قبر پدربزرگ صدای ناله های 
وی را می شنوند و بالفاصله زمین را کنده 

و تابوت جرالد را بیرون می آورند. 
پزشکان بیمارستان رایال آمستردام با بی 
سابقه خواندن این اتفاق اعالم کرده اند قلب 
جرالد بر اثر سکته قلبی دچار ایست شده 
بوده و بی شک چند روز پس از برگزاری 
افتاده  کار  به  دوباره  خاکسپاری  مراسم 

است.

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
       The Quaker Meeting House

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk
تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

ذخیره میلیون ها دالر 
با پایان دادن به اعدام 
محکومان در امریکا  

 
اطالعات  مرکز  توسط  شده  انجام  پژوهش  یک  طي   
اگر  که  شد  مشخص  موضوع  این  امریکا،  هاي  زندان 
پایان  محکومان  اعدام  به  امریکا  متحده  ایاالت  دولت 
کند.  ذخیره  را  دالر  ها  میلیون  ساالنه  تواند  مي  دهد، 
»ریچارد دیتر« رئیس مرکز اطالعات زندان هاي امریکا 
در مصاحبه یي با شبکه خبري فرانس 24 یادآور شد؛ 
سراسر  امروز  که  اقتصادي  بحران  وخیم  فضاي  در 
جهان را دربر گرفته است، دولت امریکا به جاي اینکه 
ابد  حبس  به  یا  را  آنها  باید  کند،  اعدام  را  محکومان 
محکوم کند یا آنکه با تبعید مجرمان خطرناک به ذخیره 
تحقیقات  اساس  بر  که  چرا  بپردازد  دالر  ها  میلیون 
صورت گرفته توسط مرکز اطالعات زندان ها، ساالنه 
اعدام در  اجراي مراسم  براي  تنها  چندین میلیون دالر 
از صندوق دولت صرف مي  امریکا  ایالتي  زندان هاي 
است  بهتر  میان  این  در  کرد؛  خاطرنشان  وي  شود. 
دولت امریکا هزینه هایي را که صرف اعدام محکومان 
مردم  تا  کند  اقتصادي صرف  براي مصارف  کند،  مي 
بتوانند بهتر زندگي کنند، به طوري که اگر مراسم اعدام 
حذف شود، مي توان ساالنه بیش از 25 میلیون دالر به 
که  یي  هزینه  این،  بر  عالوه  کرد.  کمک  امریکا  اقتصاد 
براي این منظور صرف مي شود، بسیار بیشتر از هزینه 
ترمیم بافت هاي منهدم شده بخش اقتصادي است. اگر 
بتوان این هزینه ها را در موارد مناسب تر صرف کرد، 
از میزان جرائم نیز کاسته مي شود. این گزارش درست 
یک هفته پس از اینکه 65 درصد مردم امریکا به پایان 
منتشر شد.  دادند،  مثبت  نظر  اعدام محکومان  به  دادن 
اطالعات  مرکز  هاي  گزارش  اساس  بر  شود  مي  گفته 
زندان هاي امریکا هم اکنون اکثر ایاالت غربي این کشور 
اعدام را براي محکومان ملغي کرده و آن را به حبس ابد 
اند. با این حال فرمانداران ایاالت  یا تبعید ترجیح داده 
میان  از  و  تعدیل  براي  امیدوارند دولت  امریکا  مختلف 
بردن بحران اقتصادي و مالي این حکم را براي همیشه 

از میان بردارد.  
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خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com جدول و سرگرمی

 فال
هفته

که  ميکنيد  احساس  فروردين:  متولدين   
گرفته  قرار  زياد  فشار  زير  اعصابتان 
دليل  موضوع  اين  است  ممکن  است، 
باعث  ولي  باشد  نداشته  بخصوصي 
درگيری زياد با کساني که دوست داريد 
مجردين  جزو  اگر  گشت.  خواهد   ،
بيهوده  تعصب  بخاطر  هستيد،  عاشق 
در  خودتان،  خصوصي  نيازهای  به 
روابط خود به بن بست خواهيد خورد. 
اگر متاهل هستيد بهتر است سرتان را 
با مسئوليتهای ديگر گرم نموده و کمتر 
با همسرتان برخورد نمائيد. اگر مجرد 
جستجوی  حوصله  و  حال  هستيد،  تنها 

عشق را نخواهيد داشت. 

د متولدين ارديبهشت : بعضي ها نسبت 
به شما حسادت ميکنند و حتي کينه مي 
شما  خلقي  خوش  و  درايت  اما  ورزند 
تغيير ميدهد. ادب  اين فضا را  باالخره 
از  تا  آيد  مي  کمکتان  به  شما  متانت  و 
رهايي  فرسا  طاقت  و  سخت  شرايطي 
يابيد. با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر 
با  مهم  مسائل  در  و  باشيد  داشته  تماس 
راهنمايي  به  شما  کنيد.  مشورت  آنها 
گذشته  به  داريد.  نياز  آنها  همفکری  و 
را  آينده  است  ممکن  چون  نکنيد،  فکر 
خود  توانايي  تمام  اگر  بدهيد.  دست  از 
را به کار گيريد از سد مشکالت عبور 

مي کنيد. 

 متولدين خرداد : بار ديگر آرامش خود 
قضاوت  ميتوانيد  و  آورده  بدست  را 
گيريهايتان  تصميم  در  و  نموده  صحيح 
از قلب و منطق، يکسان استفاده ميکنيد. 
همين باعث ميشود که در عشق بتوانيد 
در زندگي  و  داشته  را  روزهای شادی 
را  همسر  با  مطلق  هماهنگي  زناشوئي 
تجربه نمائيد بشرطي که به افراد ديگر 
خودتان  خانواده  بخصوص   ، خانواده 
و  خصوصي  زندگي  در  دخالت  اجازه 
توانست  خواهيد  ندهيد.  را  زناشوئيتان 
و  نموده  نظر  تبادل  همکاران  با 
مسئوليتهای را زودتر به پايان برسانيد. 
بسياری از شماها عالقمند به فعاليتهائي 
خواهيد گشت که رابطه مستقيم به بچه 
ها و تعليم و تربيت آنها دارد. نامه های 

شادی دريافت خواهيد نمود.

گشتگي  و سر  آرامي  نا  تير:  متولدين   
بايد  را  ماه  اين  متولدين  از  بعضي 
اصوال”  عزيزان،  از  دوری  بحساب 
خاطرات  و  ها  گذشته  از  افتادن  دور 
شيريني که زندگي شان را دربر گرفته 
بود گذاشت، در مجموع متولدين اين ماه 
مسائل  و  گذشته  پابند  عاطفي،  آدمهای 
سبب  بهمين  و  هستند  عاطفي  بسيار 
ماه  اين  متولد  خانمهای  دختر  از  خيلي 
تا سالهای سال بدليل دست نيافتن به ايده 
آلها ازداوج نمي کنند، خيلي از مردها تا 

پايان عمر وصلتي را نمي پذيرند. 

احساس  که  اکنون  مرداد:  متولدين   
پيدا  زندگي  در  بيشتری  آرامش  ميکنيد 
به  مربوط  نگرانيهای  اغلب  و  نموده 
است،  رسيده  بپايان  و سالمتي  خانواده 

بهتر است همه انرژيتان را صرف

و  اجتماعي  موقعيت  بيشتر  بهبودی   
عشق  نمائيد.  صرف  فعاليتتان  رشته 
همچنان بهترين پشتيبان شما خواهد بود 
بينظير  آرامشي  و در زندگي زناشوئي 
تجربه خواهيد نمود. به جشنهای متعددی 
دعوت شده و دوستان دوران کودکي و 

يا تحصيلي را مالقات خواهيد نمود.

ميکنيد  سعي  شهريور:  متولدين   
بين  که  را  سوءتفاهماتي  و  مشکالت 
شما و همسر و يا محبوبتان وجود داشته 
است، بکلي رفع نمائيد و بهمين دليل نيز 
احتياج داريد که وقت بيشتری را با او 
مجردين  جزو  اگر  اما  نمائيد.  صرف 
ای  غيرمنتظره  بطور  عشق  هستيد، 
سرعت  بهمين  و  گشته  زندگيتان  وارد 
گذاشت.  خواهد  تنهايتان  ديگر  بار  نيز 
موقعيت ماليتان نيز با شروع يک منبع 
جديد درآمد، اگر چه جزئي ميتواند بشما 

اجازه نفس کشيدن را بدهد.

ميکنيد  تنهايي  احساس  مهر:  متولدين   
توجهي   ، مطلب  اين  به  هم  ديگران  و 
ندارند ، حق با شماست ولي خوشبختانه 
چند مالقات دلپذير ، اوضاع را دگرگون 
خوبي  بسيار  خبر  امروز  کرد.  خواهد 
نه  ست  گرفتني  حق  شنيد.  خواهيد 
دندان  با چنگ و  دادني! پس حقتان را 
مواظب  نيز  فعاليت  محيط  در  بگيريد. 
باشيد که بيهود همکاران و همکالسيها 
را از خود نرنجانيد. اگر ميتوانيد دو سه 

روزی را به مسافرت برويد.

 متولدين آبان: دقت و توجه شما به امور 
خانوادگي، نتيجه ای مطلوب داده است 
ادامه  خود  راه  به  اخالق  و  نرمش  با 
پيروز  باشيد،  داشته  اطمينان  و  دهيد 
خواهيد شد. بهترين روز هفته آينده شما 
و  گذاريها  سرمايه  از  است.  پنجشنبه 
برايتان  شان  نتيجه  که  مالي  ريسکهای 
ديدار  با  نمائيد.  خودداری  است،  مبهم 
خوشحاليتان  کودکي  دوران  دوستان 
نميخواهيد  اگر  بود.  خواهد  العاده  فوق 
از شما بدگويي نشود، پشت سر ديگران 

بدگوئي نکنيد.

تصميم  آينده  هفته  در  آذر:  متولدين   
با  مستقيما”  که  گرفت  خواهيد  مهمي 
آينده شما ارتباط دارد. روزهای سخت و 
دشوار را خوشبختانه پشت سر گذاشته 
اين هفته سندی مهم را امضاء  ايد، در 
شما  دارد  خيال  نفر  يک  کرد.  خواهيد 
باز  چشماني  با  کند،  خودش  متوجه  را 

اطراف خود را بنگريد.

 متولدين دی: اگر چه دوست داريد که 
زندگي خودتان را آنچنان که ميخواهيد 
کنترل نمائيد ولي در دوره ای هستيد که 
احتياج به تواضع بيشتر خواهيد داشت. 
اظهار  و  راهنمائي  از  ديگران  قصد 
عقيده در مورد زندگي خصوصي شما 
، عالقمند بودن آنها بشما ميباشد. سعي 
ديگران  با  بيشتر  دوره  اين  در  کنيد 
دنبال  مجردين  شايد  کنيد.  همکاری 

عشق نگردند.

 متولدين بهمن: زحمت شما زياد ميشود، 
و اين مقدمه اي برای حرکتتان در يک 
فرهنگي  فعاليتهاي  است.  دلخواه  مسير 
به  را  شما  وجودی  اصل  ميتواند 
اطرافيان بشناساند، ضمن آنکه خودتان 
تصميم  اگر  ميکند.  خوشحال  نيز  را 
گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود 
را کمي به تعويق بيندازيد، به نفع شما 
خواهد بود. به طور کلي طالع شما در 
روشن  فرهنگي  و  عاطفي  امور  زمينه 

است.

برايتان  ميتواند  عشق  اسفند:  متولدين   
که  بشرطي  باشد  بخش  لذت  بيشتر 
روابط  در  خودپرستي  و  خودخواهي 
هر  در  يابد.  تخفيف  بکلي  احساسي 
گرفتاری اين امکان نيز وجود دارد که 
شايد مقصر شما باشيد. اگر بتوانيد اين 
خواهيد  بگيريد،  نظر  در  را  موضوع 
توانست هفته را بدون گرفتاری بزرگ 
عشقي و زناشوئي به پايان برسانيد. از 
کامل  از رفع  که  تا هنگامي  مالي  نظر 
ايد،  نشده  مطمئن  مالي  گرفتاريهای 

دست به ولخرجي نزنيد. 

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

پسربچه پنج ساله بریتانیایي 
رکورددار صعود از 214 کوه  

  »سیل چاپمن« پسربچه پنج ساله انگلیسي موفق شد 
تنها طي سه هفته از 214 کوه باال رود و رکورد جدیدي 
را به نام خود ثبت کند. »سیل چاپمن« یک متر و 25 
سانتیمتري که پنج سال دارد، موفق شد با کمک پدر و 
مادرش و به همراه دو برادر دیگر خود در مدت سه 
هفته از 214 کوه در منطقه »لیک« باال رفته و رکورد 
پیشین را که متعلق به »آلفرد وین رایت« طبیعت شناس 
است، بشکند. به گزارش پایگاه اطالع رساني تلگراف، 
دو برادر این کودک پنج ساله که »ایر« و »ایوان« شش 
و هشت ساله هستند نیز چندین سال قبل به نیمي از 
پنج  پسربچه  این  اما  بودند،  یافته  دست  رکورد  این 
عبارتي  به  یا  رکورد  این  تمامي  به  شد  موفق  ساله 
و  چاپمن«  »دیوید  یابد.  دست  منطقه  این  کوه   214
»کلر الوري« - والدین این کودک - خاطرنشان کردند؛ 
راهپیمایي خانواده در ایام آخر هفته یا تعطیالت تنها 
کردیم  نمي  تصور  اصاًل  ما  و  بوده  سرگرمي  براي 
پسرمان بتواند به این رکورد دست یابد. گفته مي شود 
این کودک پنج ساله رکورد »آلفرد وین رایت« را که 
در سال 1991 میالدي و در 84 سالگي درگذشت، از 
آن خود کرد. او در آن زمان موفق شده بود طي سال 
هاي دهه 1950 تا 1960 میالدي از 214 کوه و صخره 
بسیاري  نیز  پس  آن  از  و  رود  باال  »لیک«  منطقه  در 
اما  کنند،  خود  آن  از  را  رکوردي  چنین  کردند  سعي 

موفق نشده بودند.  

هر دقیقه، یک زن در اثر عوارض بارداري مي میرد 
تا  اند  آمده  اتیوپي گرد  پایتخت  آبابا  آدیس  در  بهداشت کشورهاي سراسر جهان  وزیران 
معضل شمار فزاینده مرگ زنان در دوره بارداري و حین زایمان را بررسي کنند. سازمان 
جهاني بهداشت رسیدگي به این مشکل را یک ضرورت عاجل خوانده است. در اجالس آدیس 
آبابا که برگزار کننده آن صندوق جمعیت سازمان ملل متحد است، هدف هاي توسعه سومین 
کاهش  اهداف،  این  از  یکي  گرفت.  قرار خواهد  بررسي  مورد  تا سال 2015  میالدي  هزاره 
تعداد مرگ و میر زنان در جریان بارداري و زایمان به نسبت دوسوم بود. هدف دیگر، امکان 
دسترسي تمام زنان به خدمات بهداشتي در جریان بارداري است. در میان اهداف سومین 
هزاره میالدي، کاهش مرگ هاي ناشي از زایمان کمترین پیشرفت را کرده است. تعداد زناني 
که در حال حاضر حین وضع حمل مي میرند از شمار زناني که در جنگ ها کشته مي شوند 
از دست مي  بیشتر است. مطابق آمار در هر دقیقه یک زن حین وضع حمل جان خود را 
دهد و 90 درصد این گونه مرگ ها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مي افتد. در میان 
کشورهاي توسعه یافته، بریتانیا و امریکا داراي باالترین نرخ مرگ و میر ناشي از بارداري 
هستند. سازمان ملل متحد مي گوید در کشورهاي در حال رشد، هنوز بزرگ ترین عامل مرگ 
زنان مشکل هاي پزشکي مرتبط با بارداري است. در این کشورها زایمان زنان در بیشتر 
مواقع بدون دسترسي به امکانات پزشکي الزم صورت مي گیرد در حالي که در اکثر موارد 
دسترسي به سزارین براي نجات جان مادر و نوزاد کافي است. دکتر ایوز برگوین هماهنگ 
کننده صندوق بهداشت بارداري در سازمان ملل متحد معتقد است نابرابري جنسیتي از ریشه 
هاي این مشکالت است. دکتر برگوین مي گوید؛ »اگر سالمت بارداري و زایمان، یک مشکل 
مردان بود در آن صورت ما در کشورهاي مختلف داراي یک وزارتخانه »مرگ و میر ناشي 
از بارداري« بودیم که با شدت و حدت تمام به این مشکل رسیدگي مي کرد. بنابراین جنسیت 
یکي از ریشه هاي این مشکل است.« و این مساله یي است که سازمان ملل متحد مي خواهد در 
کنفرانس آدیس آبابا به آن پرداخته شود چون اینکه زنان بدون جهت حین زایمان جان خود 
را از دست مي دهند نشان دهنده این است که سیستم مراقبت هاي بهداشتي اساسي، در یک 
کشور به خوبي کار نمي کند. این امیدواري وجود دارد که نتیجه کنفرانس آدیس آبابا تعهد 

جدي سیاسي و نیز مالي کشورهاي شرکت کننده براي حل این مشکل باشد. 
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بازگشت مجیدي و کاظمیان به تیم ملي 
 

قطبي 30 بازیکن را دعوت کرد 
 

افشین قطبي 30 بازیکن را براي چهار دیدار تیم ملي در هفته هاي آینده به 
اردوي این تیم دعوت کرد که در بین دعوت شدگان چند نام غیرمنتظره 

ملي  تیم  به  دوباره  ها  مدت  از  پس  مجیدي  فرهاد  مي خورد.  به چشم 
دعوت شده که حضور کاپیتان آبي ها در جمع ملي پوشان مهم ترین 
فهرست  این  جالب  نکته  دیگر  کاظمیان  جواد  است.  قطبي  فهرست  نکته 
30نفره است. کاظمیان قبل از جام جهاني به شکل اعتراض آمیزي اردو 
را ترک کرده بود و گفته مي شد او دیگر به جمع ملي پوشان دعوت نمي 
شود. میالد میداودي و کریم انصاري فرد مهاجمان جوان استقالل اهواز 
قطبي قصد  به هر حال  اند.  را جلب کرده  قطبي  مثبت  نظر  و سایپا هم 
داشته نشان دهد لیگ را با دقت مورد بررسي قرار داده است. امیرحسین 
فشنگچي )صبا(، سوشا مکاني )پاس( و امیر محبي )تراکتورسازي( دیگر 
تازه واردهاي فهرست جدید تیم ملي اند. در بین این 30 بازیکن، شش 
لژیونر به چشم مي خورد. مبعلي، معدنچي و کاظمیان از امارات به تیم 
لژیونرهاي  هم  تیموریان  و  شجاعي  نکونام،  اینکه  ضمن  رسیدند،  ملي 
داراي  بازیکن  شش  با  استقالل  روند.  مي  شمار  به  ملي  تیم  اروپایي 
بیشترین سهمیه در تیم ملي است و بعد نوبت به سپاهان با چهار ملي 
تیم هاي  تراکتورسازي و ذوب آهن  پوش مي رسد. صبا، پرسپولیس، 
دوسهمیه یي هستند و باالخره استیل آذین، سایپا، استقالل اهواز و ملوان 
هم هر کدام یک بازیکن در این فهرست دارند. فریدون زندي که مصدوم 
است دعوت نشد و همچنین شیث رضایي هم که انتظار داشت به تیم ملي 
دعوت شود به آرزویش نرسید. استثنائًا این مرتبه قطبي از پرسپولیس 
تنها دو بازیکن را دعوت کرده است. سرمربي تیم ملي درباره فهرست 
و  ماشین  با  و همکارانم  زیاد من  از مسافرت هاي  »بعد  گفت؛  جدیدش 
هواپیما و مطالعات طوالني روي دي وي دي مسابقات و همچنین دیدن 
بازي ها از تلویزیون و بحث هاي مختلف و بررسي همه شرایط تکنیکي، 
تاکتیکي و روانشناسي 30 بازیکن را دعوت کردیم. در این لیست سعي 
کردیم تعادلي مطلوب برقرار شود، به گونه یي که هم بازیکنان جوان و 
هم بازیکنان باتجربه را انتخاب کنیم تا بتوانیم یک تیم ملي خوب براي 
آینده پایه ریزي کنیم.« قطبي درباره دعوت نشدگان هم گفت؛ »از آنجایي 
که مسابقات جام ملت هاي آسیا یک سال دیگر به طول مي انجامد هنوز 
این شانس براي سایر بازیکنان وجود دارد که به ترکیب اضافه شوند 
و ما سعي داریم یک رقابت سالم میان همه بازیکنان ایراني براي کسب 
مدارج باالتر و ورود به تیم ملي وجود داشته باشد.« اردوي تیم ملي از 
17 آبان شروع مي شود و ایران چهار دیدار پیش رو دارد. تیم ملي سه 
چهار  و  کند  مي  برگزار  ایسلند  با  دوستانه  بازي  یک  آینده  هفته  شنبه 
روز بعد در چارچوب رقابت هاي انتخابي جام ملت ها به مصاف اردن 
مي رود. تیم ملي 27 آبان به مصاف مقدونیه مي رود و بعد از آن بازي 

برگشت خود را برابر اردن برگزار خواهد کرد. 
نفرات دعوت شده به تیم ملي عبارتند از؛

و  معمارزاده  میثاق  لو،  طالب  وحید  رحمتي،  سیدمهدي  بانان؛  دروازه 
سوشا مکاني

هادي  صادقي،  امیرحسین  حسیني،  سیدجالل  نصرتي،  محمد  مدافعان؛ 
عقیلي، فرشید طالبي، حسین کعبي و هاشم بیک زاده

آندرانیک  نکونام،  جواد  حیدري،  حاج صفي، خسرو  احسان  ها؛  هافبک 
مبعلي،  ایمان  نوري،  پژمان  مجیدي،  فرهاد  نژاد،  غالم  مجید  تیموریان، 
محمد نوري، مسعود شجاعي، امیرحسین فشنگچي، محمدرضا خلعتبري 

و مهرزاد معدنچي
مهاجمان؛ مجتبي زارع، جواد کاظمیان، امیر محبي، کریم انصاري فرد، 

میالد میداودي و آرش برهاني. 

حمله تند قلعه نویي 
به مایلي کهن 

 
یک تماس تلفني همه چیز را یکدفعه تغییر داد. واعظي آشتیاني 

مدیرعامل باشگاه استقالل که این روزها خود را براي زیارت 
و  ها  تمام حرف  تلفني  تماسي  کند طي  مي  آماده  خدا  خانه 
به  آشتیاني  دوشنبه  گذاشت.  پا  زیر  را  گذشته  هاي  حدیث 
سرمربي سابق باشگاه آبي پوشان تهراني زنگ زد تا از امیر 
قلعه نویي حاللیت بطلبد. پیش از این آشتیاني و قلعه نویي در 
مصاحبه هاي خود نیش و کنایه هاي بسیاري به هم مي زدند 
و آشکارا مشکالت شخصي خود را در مصاحبه ها و بیانیه 
ها نشان مي دادند. با این حال مدیرعامل باشگاه استقالل براي 
رفع این اختالف قدیمي پیشقدم شد؛ »چطوري پهلوان؟« این 
اولین جمله واعظي آشتیاني پشت تلفن به امیر قلعه نویي بود. 
مدیرعامل  طلبیدن  درباره حاللیت  باشگاه سپاهان  سرمربي 
استقالل گفت؛ »فکر مي کنم وظیفه هر مسلمان است که براي 
حج از همه حاللیت بطلبد و آقاي واعظ هم این کار را کرد. او 
به من گفت چطوري پهلوان و کاًل صحبت هاي خیلي دوستانه 
یي مطرح شد.وظیفه من هم این بود که ایشان را حالل کنم. 
همین جا از واعظ هم مي خواهم مرا حالل کند. چون حاللیت 
یک امر دوطرفه است.« این گونه که پیداست مشکالت آشتیاني 
و قلعه نویي که از پایان فصل گذشته آغاز شده بود تنها یک 
سرگرمي مطبوعاتي بوده و اختالف آنها برخالف آنچه دیده 
و شنیده مي شد جدي نبوده است، قلعه نویي که قبل از این 
از حرف ها و حدیث هاي مدیرعامل باشگاه سابقش گالیه مي 
کرد اکنون او را حالل کرده و امیدوار است آشتیاني پس از 
بازگشت اش مجدداً ماجرا را از سر نگیرد؛ »در مورد گذشته 

دیگر حرف نمي زنم و همه چیز را فراموش کرده ام.«

مایلي کهن اراجیف مي گوید

بحث  این  هرچند  است  داغ  بسیار  روزها  این  دوپینگ  بحث 
بسیار قدیمي است اما گفته هاي مایلي کهن )که تازگي ندارد( 
نظر همه را به خود جلب کرده. هرچند امیر قلعه نویي سرمربي 
اما  است  نیروزا  مواد  از  استفاده  با  مبارزه  موافق  سپاهان 
اظهارات مایلي کهن سرمربي تیم سایپا را نقد مي کند؛ »این 

را  سخناني  گیرد  نمي  نتیجه  تیمش  تا  آقاست.  این  تاکتیک 
مطرح مي کند تا بتواند خبرنگاران را از سوال راجع به نتیجه 
هم  پیش  نویي چند روز  قلعه  کند.«  منحرف  نگرفتن خودش 
در مصاحبه اش اعالم کرده بود باید نظارت و کنترل دقیق 
بر مصرف مواد نیروزا )دوپینگ( صورت بگیرد اما به اعتقاد 
سرمربي سپاهان گفته هاي مایلي کهن بي احترامي و تهمت 
حضور  فوتبال  در  هاست  سال  »من  است؛  فوتبال  اهالي  به 
اجازه نمي دهم در مورد دیگران حرف  به خودم  دارم ولي 
بزنم. این آقایان که ادعاي مسلماني دارند بهتر است با مدرک 
حرف بزنند. متاسفم که در فوتبال ایران یک نفر خیلي راحت 
با آبروي دیگران بازي مي کند و هیچ کس هم به این موضوع 

رسیدگي نمي کند.«

قلعه نویي؛ قهرماني نیم فصل مهم نیست

»اصاًل براي ما این عنوان اهمیتي ندارد. تمرکزها روي رشد 
فني تیم است.« اگرچه در صورت پیروزي سپاهان برابر پیکان 
و کسب سه امتیاز احتمال قهرماني نیم فصل تیم قلعه نویي 
وجود دارد اما براي سرمربي این عنوان اهمیتي ندارد. قلعه 
نویي معتقد است تیمش هفته به هفته به وضعیت ایده آل خود 
بازیکنانش  نزدیک مي شود و در خصوص وضعیت کنوني 
مي گوید؛ »من خدا را شکر مي کنم که مقابل تیم متحول شده 
ابومسلم سه امتیاز را گرفتیم تا شرایط سپاهان بهتر شود. 
این هفته هم بازي بسیار سختي مقابل پیکان در پیش داریم.« 

ورزشی ایران و جهان
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پیروزي تیم ناصر حجازي 
تیم ناصر حجازي به یک پیروزي دیگر در لیگ اسلواکي دست 
یافت. تیم دوناسیکا استرادا در دور رفت مرحله یک چهارم نهایي 
پیروزي  به  صفر  بر   3 بودوا  تیم  مقابل  اسلواکي  حذفي  جام 

رسید.

 »NBA« شروع هفته دوم از فصل جدید

سانز، سلتیکز و ناگتز 
بي شکست ماندند 

 )NBA( در ادامه فصل جدید مسابقات لیگ حرفه اي بسکتبال امریکا
و در شروع هفته دوم این رقابت ها، سه تیم في نیکس سانز، بوستون 
همچنان  و  دادند  ادامه  خود  پیروزي هاي  به  ناگتز  دنور  و  سلتیکز 

بي شکست ماندند. 
في نیکس در یکي از دیدارهاي روز چهارشنبه در زمین میامي هیت 
سانز  مدبر  و  مدیر  بازیکن  استیونش،  رسید.   96-104 برتري  به 
که کانادایي است، در این دیدار یک بار دیگر نشان داد که همچنان 
سرنوشت ساز است و حتي 36 ساله شدن نیز او را کمرنگ نکرده 
است. او 30 امتیاز و 8 ریباند را به ثبت رساند و سانز با استفاده 
کلک  چهارم  کوارتر  در  محکم  بازي  یک  ارائه  و  او  مهارت هاي  از 
میامي را کند. میامي نیز تا قبل از این رویارویي در کنفرانس شرق 
لیگ بي شکست بود و همین مسئله نشان مي دهد که تا چه حد کار 
سانز پرارزش بوده است. آماري استود مایر، دیگر بازیکن معروف 
سانز هم دیروز خوب کار کرد و صاحب 16 امتیاز و 11 ریباند در 
کارنامه اش شد و به این ترتیب بود که في نیکس توانست در مقطعي 
و  بگیرد  پوئن  داده، 13  از دست  امتیاز   4 قبال  در  از وقت چهارم 
عقب ماندگي قبلي اش را جبران کند. جیسن ریچاردسون با کسب 14 
از فصل  بار  اولین  این  بود.  پیروز  تیم  در  بارز  مهره  دیگر  امتیاز، 
-2005 2004 به بعد است که في نیکس فصل را با کارنامه اي مشتمل 
بر 4 برد و بدون شکست شروع مي کند. میامي که حاال رکوردي 
 23 با  را  وید  دوواین  معمول  مثل  دارد،  باخت  یک  و  برد   3 شامل 

امتیاز پرثمرتر از سایر مردان خود دید. 
بوستون سلتیکز، قهرمان دو فصل پیش لیگ نیز دیروز 105-74 بر 
فیالدلفیا سه وني سیکسرز فائق آمد تا در ابتداي فصل هر 5 بازي 
خود را برده باشد و همان طور که پیش تر گفتیم، بي شکست بماند. 
در این تیم پال پي یرس، یکي از بهترین هاي 10 سال اخیر بوستون 
باز هم سیمایي فروزان داشت و 21 امتیاز و 8 ریباند را به نام خود 
منظور کرد و رشید واالس نیز 6پرتاب 3 امتیازي موفق انجام داد. 

کار  این فصل خوب  در  که  دفاعي سلتیکز هم  این مسابقه خط  در 
کرده بود، یک بار دیگر خست خود را در واگذاري امتیاز به حریفان 
وا  را  باشگاه  این  بازیکن پست سنتر  پرکینز،  کندریک  و  داد  نشان 
داشت تا بگوید: »براي ما این فصل همه چیز با دفاع شروع مي شود 
زیرا مي دانیم که باالخره به امتیازات الزم در مقابل سبد رقبا خواهیم 

رسید.« 
در تیم فیالدلفیا که صاحب 2 برد و 2 باخت در کارنامه خود است، 
آندره ایگوداال با 17 پوئن بهتر از سایرین بود. دیروز دنور ناگتز 
هم به میدان آمد و 111-93 بر ایندیانا پیسرز فائق آمد تا صاحب 
کارنامه اي شامل »4 برد و هیچ باخت« در شروع فصل شود. کارملو 
آنتوني و چانسي بیالپز با کسب به ترتیب 25 و 24 امتیاز، بهترین هاي 

دنور در این مسابقه بودند. 

این بار سهم میالن و رئال فقط یک امتیاز بود 

نجات منچستر در 
اولدترافورد 

وصال روحاني 

سه شنبه شب دو تیم انگلیسي منچستر یونایتد و چلسي، تیم فرانسوي 
هشتم  یک  مرحله  در  حضور  جواز  پورتو  پرتغالي  باشگاه  و  بوردو 
نهایي فوتبال جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا را کسب کردند. این امر 

با نتایجي که در این شب در هفته چهارم از مرحله گروهي این پیکارها 
نصیب آنها شد، شکل گرفت. 

منچستر یونایتد در گروه دوم پیکارها فقط 6 دقیقه تا قبول باخت 1-3 
در برابر زسکامسکو روسیه در اولدترافورد فاصله داست، اما در همین 
مدت کوتاه پل اسکولز و آنتونیو والنسیا هر کدام یک گل زدند تا شیاطین 
سرخ بازي را به تساوي 3-3 بکشانند و با 10 امتیاز از 4 بازي بدون 
تأثیرپذیري از نتایج دو دور بعدي صعود کننده شوند. چلسي نیز در 
این شب به نتیجه اي بهتر از تساوي 2-2 در زمین تیم بحران زده آتلتیکو 
مادرید نرسید، اما همین نتیجه باعث شد که همانند منچستر در گروهش 
)دسته چهارم( 10 امتیازي شود. پورتو در همین گروه اپوئل را در خاک 
قبرس 1-0 برد و این تیم هم با 9 امتیاز صعود کرد. اپوئل و آتلتیکو 
از آنجا که یک امتیازي شده اند، هیچ بختي براي جبران عقب ماندگي و 
صعود در دو هفته باقي مانده از مرحله گروهي ندارند. در گروه اول نیز 
نمایش هاي تأسف بار بایرن مونیخ با ثبت شکست خانگي 2-0 براي این 
تیم در برابر بوردو فرانسه ادامه یافت تا تیم لوران بالن نیز با 10 پوئن 
صعودکننده شود و از آنجا که یوونتوس با 8 پوئن در رده دوم جدول 
این گروه قرار دارد، باید حذف تیم باواریایي را که فقط 4 پوئن دارد، 

تقریبًا حتمي شمرد. 
اعتراض به داوري 

به  از حواس ها  سه شنبه شب همان طور که پیش بیني مي شد، بسیاري 
سن سیرو بود، زیرا میالن در این مکان در یکي از مسابقات گروه سوم 
از رئال مادرید پذیرایي مي کرد. روسونري 15 روز پیش در خانه رئال 
به برتري 3-2 رسید، اما این بار در دیداري که با اعتراض هایي آشکار 
دو  تا هر  قناعت کرد  به تساوي 1-1  بود،  آن همراه  داوري  نحوه  به 
تیم 7 امتیازي شوند و تیم لئوناردوي برزیلي به لطف نتایجي بهتر در 
دیدارهاي رودررو در صدر جدول بماند. مانوئل پیگریني مربي رئال 
معتقد بود که حتي در صورت نادیده گرفتن اشتباهات داوري و مسائل 
مرتبط با آن تیم او باید برنده دیدار سه شنبه شب مي بود. »ما در نیمه 
اول 16 بار به سمت دروازه آنها شوت و ضربه زدیم، ولي در اردوي 
نیمه  در  و  بودند  دردسرساز  ما  براي  کاکا  حدي  تا  و  پاتو  فقط  آنها 
دوم هرچند کار براي ما دشوارتر شد، اما در اواخر همین وقت نیز دو 

موقعیت خوب داشتیم که مي توانست ما را برنده کند.« 
لئوناردو: مساوي، بهتر بود 

لئوناردو مربي جوان و برزیلي قرمز و سیاه هاي میالن که تیمش ابتدا 
یک گل در اواسط نیمه اول از کریم بنزما خورد و سپس با پنالتي محکم 
با هموطن  تقابل  به تساوي کشید و مسئله  را  کار  و عالي رونالدینیو 
مشهورش کاکا و بهتر بگوییم دوئل شاگردانش با ستاره اي که تا همین 
6 ماه پیش با پیراهن میالن مي درخشید، حواس هاي بسیاري را به خود 
جلب کرده بود، تساوي حاصله را عادالنه خواند و گفت: »در نیمه اول 
رئال بهتر از ما بود، اما ما در نیمه دوم استحقاق پیروزي را داشتیم. 
توسط  زمین  بهتر  دادن  پوشش  شد،  حاصل  نیمه  این  در  که  تفاوتي 

نفرات ما بود.« 

وقتي روني آمد 
برابر  در  خانگي  پرسر و صداي  شکست  یک  از  را  منچستر  آنچه 
زسکامسکو در اولدترافورد نجات داد، به اعتقاد الکس فرگوسن رویکرد 
این مربي کهنه کار به بازي و ریسکي همچون »رولت روسي« بود. این 
مربي 68 ساله چون وین روني مهاجم 24 ساله و قدرتي تیمش تازه 
پدر شده است و از فرط شوق حواس درست و حسابي ندارد و از آن 
جا که باید یکشنبه شب آینده در مسابقه اي سرنوشت ساز از لیگ برتر 
انگلیس روبه روي چلسي قرار گیرد، به وي در ابتداي وقت بازي نداد و 
او را روي نیمکت نشاند اما زماني که بازي گره خورد و منچستر باخت 
را مقابل چشم هایش دید، به وي روي آورد و روني را راهي زمین کرد 
از دو گل نجات بخش  این مهاجم 24 ساله قدرتي هیچ یک  این که  با  و 
شیاطین سرخ را نزد ولي حضورش در میدان باعث تغییر فضا و تثبیت 
بیشتر منچستر و زهردارتر شدن حمالت این تیم شد و حرکات او نوعي 
بیداري و توان آشکار را به تیم خسته منچستر بخشید. فرگي بعداً در 
این خاطر  توصیف ترفند خود گفت: »تا آنجا که من مي دانم روني به 
که همسرش وضع حمل داشت، نتوانسته بود استراحت و خواب کافي 
داشته باشد و بر بالین همسرش حاضر بود اما من به توان ذاتي وي 

نیاز داشتم و خوشبختانه او نیز در آن لحظات سخت به خوبي جواب 
داد و دوباره مثل یک سوپاپ اطمینان براي ما شد. هرچند باید اعتراف 
درون  به  آن  شدن  منحرف  و  والنسیا  شوت  )با  ما  سوم  گل  که  کنم 
دروازه بعد از برخورد با مدافع حریف( خوش اقباالنه بود و خودم نیز 

انتظار آن را نداشتم.« 
سرمربي اسکاتلندي نتوانست از مالمت مدافعان تیمش که به زعم وي 
فقط محصول  را  ماجرا  این  اما  کند  آسان خوردند خودداري  گل  سه 
غیبت دو مدافع وسط آشناي تیمش ریو فردیناند و وس براون ندانست. 
بازي  در  اگر  که  داد  هشدار  تیمش  دفاعي  خط  نفرات  تمامي  به  او 
یکشنبه شب آینده با چلسي همین اشتباهات را تکرار کنند، کارشان تمام 

خواهد بود. 
دروگبا با گلزني بازگشت 

مسابقه سه شنبه شب چلسي با اتلتیکو مادرید در خاک اسپانیا نخستین 
جلسه  سه  از  پس  امسال  مسابقات  در  دروگبا  دیدیه  اروپایي  بازي 
محرومیت وي بود اما این مهاجم ساحل عاجي هر دو گل چلسي را زد 
تا تنها با ثبت تساوي 2-2 بین دو تیم صعود این تیم لندني را قطعي 
کند، از حاال براي منچستر یونایتد خط و نشان بکشد و هشداري آشکار 
بدهد. دروگبا  با شیاطین سرخ  این رقیب براي مسابقه مورد بحث  به 
تکنیکي  اما  اگه رو مهاجم کوتاه قد  با گل هایش هر دو گل سرجیو  که 
ثمر  به  دقایق 82 و 88  را در  آنها  را جواب گفت و  اتلتیکو  آرژانتیني 
رساند، در پایان کار گفت: »از این که سه شنبه شب به صحنه مسابقات 
اروپایي برگشتم بسیار خوشحالم زیرا سال ها و به دفعات چلسي را 
در این عرصه همراهي کرده ام. نمي دانم فرم فعلي ام بهترین فرم زندگي 
من است یا خیر اما از این نکته مطمئنم که اینک روحیه و اعتماد به نفس 
الزم را دارم و چون مصدوم نیز نیستم راحت کار مي کنم و امیدوارم 

همین روند تا پایان فصل حفظ شود.« 
و  نداشت  فایده اي  هیچ  امتیاز حاصله  تک  و  تساوي  این  اتلتیکو  براي 
کیکه سانچز فلورس سرمربي جدید والنسیا معترف است که تنها هدفي 
که براي تیمش باقي مانده، حفظ رتبه سوم گروه )چهارم( و راهیابي 
ابل  جانشین  که  فلورس  است.  طریق  این  از  اروپا«  »لیگ  مسابقات  به 
ما  براي  فایده اي  حاصله  »نتیجه  گفت:   است،  شده  معزول  رسینوي 
نداشت اما فرم و روش کار بچه هاي ما نشان داد که تیم همچنان در 
حال بهتر شدن است و یقین دارم که از شرایط بد فعلي رهایي خواهیم 

یافت.« 
نتایج حاصله 

* گروه یک: بایرن مونیخ صفر ـ بوردو 2 
بشیکتاش   ،3 زسکامسکو  ـ   3 )انگلیس(  منچستریونایتد  دو:  گروه   *

)ترکیه( صفر ـ وولفسبورگ )آلمان( 3 
* گروه سه: آث میالن )ایتالیا( یک ـ رئال مادرید یک، مارسي )فرانسه( 

6 ـ اف سي زوریخ یک 
* گروه چهار: آپوئل نیکوزیا )قبرس( صفر ـ پورتو یک، آتلتیکومادرید 

)اسپانیا( 2 ـ چلسي 2. 
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رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

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

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

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

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

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن

سوپر way 2 save نیزدن
سوپر way 2 save هندون

قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

سوپر Buy 2 Save گلدرزگرین
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود

رستوران باغ بهشت ) کرایدون(
رستوران ایلینگ کباب

رستوران مهدی
رستوران مهدی2
رستوران بهشت
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری
 مواد غذایی ماهان

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton

توزیع میگردد

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

برنامه های متنوع و به روز را با 
قیمتی نازل در کامپیوترتان

 داشته باشید.

Windows 7
ارایه خدمات در منزل و محل کار شما

XPویندوز ویستا، ویندوز 

07 88 99 77 623

 Sport 

تعمیر انواع
 لپ تاپ

اپل و ویندوز
07811000455

ون فوری فروشی
ون فورد دیزل 1800 

سی سی
کامال سالم

07507068481

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

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

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

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

مهندس "علی جاللی" با 25 سال تجربه و 
عضو انجمن مهندسین ساختمان بریتانیا

07703577414 - 02084388858

 تدریس خصوصی و تضمینی خود 
هیپنوتیزم

07 88 99 77 623
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Iran to play Uruguay in FIFA 
U-17 World Cup 
Iran will play Uruguay in the second round of the FIFA 
U-17 World Cup in Nigeria on Thursday. 

Iran finished top of Group C after beating Gambia and 
the Netherlands and a draw against Colombia. The 
team will play Uruguay which has finished third in 
Group F. 
“We have a difficult job in the knockout stage against 
Uruguay. They play like Colombia, but we are going to 
beat them to advance to the quarterfinals,” Iran U-17 
coach Ali Dustimehr said. 
The 13th edition of the FIFA U-17 World Cup kicked off 
on October 24 and will be finished on November 15. 
Matches will be played in nine cities across Nigeria 

The Iranians pulled off a bit of history by finish-
ing top of Group C, the first time a young Team 
Melli reached past the first round of a FIFA U-17 
finals. Colombia finished second with their daz-
zling array of midfield talent and South American 
style, while the Netherlands came up short and 
went out alongside bottom side Gambia. 
The final standings 1. Iran (7 points) 2. Colombia 
(5) 3. Netherlands (3) 4. Gambia (1) 

Upcoming matches Argentina-Colombia, Ijebu-
Ode, Wednesday 4 November, 16:00 (local time) 
Iran- Uruguay, Calabar, Thursday 5 November, 
19:00 (local time) 

The tale of the teams Iran had heavy expectation 
on their shoulders coming into the group, having 
been crowned champions of Asia a year earlier. 
They came out flying in their opener, beating 
the nine men of Gambia by a simple-enough 2-0 
scoreline. Their second match - which required 
a stoppage of some 60-plus minutes due to rain 
- was a more complicated matter and they were 
lucky to escape with a 0-0 draw against the tal-
ented Colombians. They hit their stride in their 
third match, travelling to Enugu and beating the 
Dutch to finish the section with seven points and 
no goals conceded. 

Colombia - who looked the most technically 
gifted side of the Calabar-based group - started 
like a house on fire, disposing of the Netherlands 
2-1. After their goalless draw with the section-

winning Iranians, they went off the boil a bit and 
were in real danger of losing to Gambia after 
going down 2-0 in their last match. In the end 
a 2-2 draw was enough to see them through. 
The Dutch, for their part, failed to produce any 
real quality and went out after picking up only 
three points from a win over last-place Gambia, 
who needed to change the vast majority of their 
squad on the eve of the finals because of con-
cerns over the MRI age tests. 

Iran open with a howler Iran were having trou-
ble scoring in their first game against ten-man 
Gambia as half-time approached. However, a 
moment of horror for No1 Ousman Darboe, who 
fluffed a basic free-kick out from the back, saw 
the ball fall right to the foot of the deadly Payam 
Sadeghian. The captain made no mistake, curl-
ing the ball around and into the top corner of 
an open goal to send Iran off on their winning 
ways. 

The stat 0 - The number of goals that Iran con-
ceded in their three Group C games, two in 
Calabar and one in Enugu. This is the first time 
an Asian side has ever pulled off such a feat of 
stinginess at a FIFA U-17 World Cup. 
The words “”It is an honour for us to win this 
group because the Netherlands are at the top 
of world football. It is an honour for me and my 
players to have won out and it is my best expe-
rience as a coach so far.”” Ali Doustimehr, Iran 
coach said. 

(Source: FIFA.com) 

Iran make history in Group C 

Iran to participate 
in Asian Fencing 
Championships 
 
Iran’s boys and girls fencing teams 
will participate in the Asian Fencing 
Championships in Qatar. 
The tournament will be held at the 

ASPIRE Academy for Sports Ex-
cellence in Qatar from Novem-
ber 10 to 18. Iranian teams will 
take part in three weapons, 
Foil, Epee and Saber in boys’ 
section, and Epee in girls’ sec-
tion. The best fencers from 
Asia and Oceania are expected 
to vie for the medals in the 
fencing events 

Iranian athletes win gold in 
Asian Indoor Games 
Iranian athletes claimed three gold medals in the 2009 
Asian Indoor Games in Vietnam on Monday. 
Sajjad Moradi won gold in the 800 meter event, clock-
ing 1:47.48 minutes. Mostafa Dalirian also bagged a gold 
medal in Kurash. 
Ebrahim Nikfar claimed a gold medal in the shot put with 
a 19.66 meter throw. 
Leila Rajabi, the Iranian woman athlete, had previously 
won the gold in the shot put. 
Iran has participated in the event with 131 athletes in 
16 events. A total of 4,500 athletes from more than 40 
countries have taken part in the event which started on 
October 30 and continues to November 8 

Esteghlal moves up to second
Esteghlal football team beat Shahin of Bushehr and moved 
up to the second place in the Iran Professional League (IPL) 
on Monday. 
In the match played at the Azadi Stadium in front of 20,000 
people, Esteghlal defeated Shahin of Bushehr 2-1 after four 
games without a win. 
Reza Enayati gave Esteghlal a lead three minutes into the 
second half. Shahin keeper Hassan Roshangar failed to save 
Arash Borhani’s shot and Enayati scored in front of the goal. 
Arash Borhani doubled Esteghlal on the scoreboard in the 
57th minute thanks to a perfect through-ball from captain 
Farhad Majidi. 
Mohammad Ahmad-Pouri reduced Shahin’s deficit in the 65th 
minute, taking advantage of Esteghlal defenders’ negligence 
inside the area and opened the goal. 
“I congratulated Shahin for their good performance against 
Esteghlal. We did not play good in the first half but did well 
in the second half and took advantage of our chances,” Es-
teghlal coach Samad Marfavi said. 
Esteghlal moved up to second place with 27 points behind 
Sepahan with 28 points 
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The Iranian short film “The First Film” 
received the top prize in its category at 

the 11th Osian’s Cinefan Film Festival 
in New Delhi on Friday, as Alireza Aqa-
khani and Negar Javaherian won the 
best actor and best actress awards for 
their roles in the Iranian film “Before 
the Burial”. 
Directed by Panah Panahi, son of the 
world-renowned Iranian filmmaker Ja-
far Panhi, “The First Film” is about the 
elimination of satellite receiver sets in 
Iran. 
“Before the Burial” directed by 
Behnam Behzadi tells the story of a 
medical student, Siamak, who is ex-
pelled from the university and sent to 
prison for his political activities. After 
his release, he deeply regrets what 
has happened to him and decides to 
undertake some unfinished business 
before taking leave of this world on 
his fortieth birthday. 

“Mrs. Javaherian helped me in per-
forming my role in the film,” Aqakhani 
told the Persian service of the Mehr 
News Agency on Saturday. 
He made his acting debut in the role 
of Siamak in “Before the Burial”. 
“Both of us played in many scenes and 
impressed audiences, but this (award) 

is for the great performance by Mrs. 
Javaherian,” he added. 

“The tremendous efforts of the cast 
will be clear if the film is given the 
opportunity to premiere in Iran,” film 
director Behzadi told MNA. 
“Before the Burial” has not been 
screened in Iranian movie theaters in 
the two years since the completion of 
its production. 
The Syrian film “The Long Night”, 
about jailed political dissidents, was 
judged the best film at the festival of 
Asian and Arab cinema, Reuters re-
ported on Saturday. 
“Khargosh”, a Hindi film about a boy 
used as a go-between by two lovers, 
was voted the best in an audience 
poll and got a special mention from 
the jury. About 100 feature-length 
and short films were screened at the 
week-long festival, drawing thousands 
of people into the theaters in a country 
where world cinema is rarely shown. 
Photo: Alireza Aqakhani (L) and Negar 
Javaherian act in a scene of “Before 
the Burial”, for which they won the 
best actor and best actress awards at 
the 11th Osian’s Cinefan Film Festival 
in New Delhi on October 30, 2009

Iranian films win awards 
at Hindi festival

Iranian director Jafar 
Panahi misses Mum-
bai filmfest jury
The travel restrictions imposed 
by Iranian authorities upon some 
cineastes hindered celebrated Ira-
nian filmmaker Jafar Panahi to join 
the jury of the 11th Mumbai Film 
Festival (MFF), which opened last 
week. 
Panahi’s passport was previously 
confiscated at Tehran’s Imam Kho-
meini Airport on October 15 when 
he was departing for France. 
However, the chairman of the 
Mumbai Academy of Moving Image 
(MAMI), the organizer of the MFF, 
hopes that Panahi would be able to 
attend the festival, which runs until 
November 5. 
“We urge Iranian authorities to al-
low Mr. Panahi to travel to India. He 
is welcome anytime to participate 
in the festival,” Shyam Benegal said 
during the opening ceremony of 
the MFF on October 29. 
Benegal previously asked Iran to 
lift the ban on Panahi’s departure 
from Iran in a letter he sent to the 

Iranian embassy in India on Octo-
ber 16. 

Several Iranian cineastes have been 
prevented from traveling abroad 
by restrictions on travel imposed 
following the June 12 presidential 
election. Panahi and members of 
his family had previously been ar-
rested during an opposition protest 
that was held at a Tehran cemetery 
on July 30 in memory of the dem-
onstrators who were killed in the 
streets as a result of the unrest af-
ter the presidential election. 

Moreover, he was seen at the 33rd 
Montreal World Film Festival wear-
ing a green scarf, a color that sym-
bolizes Iranians protesting against 
the outcome of the election in 
which Mahmoud Ahmadinejad was 
declared as winner. 
In addition, actress Fatemeh Mo-
tamed-Arya and documentarian 
Mojtaba Mirtahmasb, as members 
of an Iranian cinematic delegation, 
were prevented from leaving Iran 
on October 8 to attend a program 
that had been organized by the 
UCLA Film & Television Archive and 
the Academy of Motion Picture Arts 
and Sciences. 

The animation of “Parasite” will pre-
miere during a conference in Lucerne, 

central Switzerland, in December. 
A joint production of Iran’s Art Bureau 
and the Lucerne International Anima-
tion Academy (LIAA), the animation 
was directed by Omid Khoshnazar. 
The animation depicts a juvenile war 
game that a bored soldier engages 
in while passing his time on guard 
duty in a guard tower near a distant 
border. 
Suddenly, he is startled by a sound 
coming from the radio inside the 

guard tower. Coincidentally, a few 
ants and other insects encircle him, 
which with the help of the crackle 

from the radio, create the illusion of 
an imaginary enemy in his mind. 
The five-day conference, which is 
scheduled to open on December 8, 
will be sponsored by the LIAA. 
Iranian director Khoshnazar is slated 
to deliver a lecture on “Acting in Ani-
mation” during the meeting. 

His animations “Zero Degree” and 
“Labyrinth” have been shown in vari-
ous festivals around the world. 

Swiss conference to 
find “Parasite”

Spain Will Exhume 
Lorca’s Body 
Lorca was killed by Fascist soldiers loy-
al to General Franco during the early 
weeks of the Spanish civil war.A team of 
forensic experts has begun to excavate 
a mass grave in southern Spain thought 
to contain the remains of poet and 
dramatist Federico Garcia Lorca. Lorca 
was killed by Fascist soldiers loyal to 
General Franco during the early weeks 
of the Spanish civil war. His literary work 
and his left-wing views made Lorca a 
target of Franco’s regime. His remains 
have rested in an unmarked grave in the 
area since August 1936, Presstv re

ported. Historians think he was buried 
with at least three other men. A victim’s 
family has asked for exhumation and 
identification of the remains. Relatives 
of the poet oppose the exhumation as 
a disrespectful action to other families 
who have relatives buried in the area. 
Some of his other relatives, however, 
have expressed willingness to donate 
DNA samples to aid the identification 
process. 

The project will be held camera free 
to prevent any publication of unau-
thorized photographs to protect the 
families’ privacy. 
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Boston show to blend 
together Iranian 
music and calligraphy

Iranian tar and setar virtuoso and cal-
ligrapher Bahman Panahi will be holding 
workshops and performances in Boston 
on November 8 and 9. He will perform 
at the Iranian Association of Boston 
(IAB) on November 8 and will be ac-
companied by the IAB Choral Group 
during his concert. He also plans to 
hold a workshop on Persian Calligraphy 
at Boston University on November 9. 
The event is organized by the Institute 
for Muslim Societies and Civilizations of 
the university. Panahi studied the setar 
and tar with great masters of Persian 
classical music including Houshang 
Zarif, Mohamadreza Lotfi, and as a cal-
ligrapher he obtained his Masters title 
from the Institute of Calligraphy in Iran 
under the direction of the great master 
Gholamhosein Amirkhani. Since 1990, 
Panahi has presented concerts, work-
shops, conferences, courses and exhi-
bitions worldwide. He resides in Paris 
and is working on his doctoral disserta-
tion at the Sorbonne University under 
the title of “The Musicality of Lines and 
Points”. Photo: “Oh! Love” calligraphed 
by Bahman Panahi, who plays tar in an 
undated photo 

German Orchestra to  
Perform Pieces on Rumi 
Germany’s Dusseldorf Symphony Orchestra will be performing an 
Iranian suite on Rumi composed by Houshang Kamkar on Nov. 8. 
Iranian singer Alireza Qorbani along with a 60-member choir will 

accompany the orchestra under the direction of conductor Ernst 
von Marschall at the Tonhalle hall, Kamkar said, Mehr News Agen-
cy reported. 
They will also perform a Kurdish poetic symphony by Saba Kam-
kar, he remarked, adding that both pieces were released in an 
album by the Iranian Kurdish ensemble Kamkars last year. 
The performance of the Iranian suite would be in the second part 
of the program, while the first part is dedicated to western music, 
Kamkar added. 
He went on to say that conductor Marschall had heard the music 
earlier this year and had liked the pieces. 
“He then found me through a friend and told me about his interest 
in performing the suite. I then submitted a copy of the partita and 
the notes to him and rehearsals began soon afterwards.” 
“Saba also left for Germany a few weeks ago to practice with the 
choir,” he stated. 
According to organizers, all 1,500 tickets have already been sold 
out, which gives German promoters a favorable indication for 
marketing future performances by Iranian musicians, Kamkar con-
cluded. 

Iranian captain 
turned singer 
ready to “Bloom”
An album featuring English songs by an Iranian 
sea captain was released on Wednesday in Te-
hran. 
The album entitled “Bloom” has been produced 
by Barbad Music, an Iranian recording company, 
said singer Mehdi Karimi in a press conference on 
the same day. 
Karimi composed the songs during the voyages 
he has made since the 1980s, when he began his 
studies as a student of shipping. 
Social, love, peace, and friendship themes have 
been carefully blended together in the album fea-
turing rock and pop-rock genre. 

“My voyages provided me with opportunities to 
become familiar with the world’s music… and the 
idea for producing the album came to my mind 
four years ago,” Karimi said. 

“I wanted to include some of what I had been 
taught concerning my Eastern identity in the 
songs. For a person from the East composing 
Western music is not a simple matter, but after 
spending a long time producing the work, I am 
pleased with its outcome,” he explained. 
The recording of “Bloom” began in January 2007 
and then was handed over to the Ministry of Cul-
ture and Islamic Guidance for permission to re-
lease it in May of 2008. 

“My profession (as a captain) made me familiar 
with various cultures and that profoundly influ-
enced me. So, I decided to create an album in 
English, because I think that English is perhaps 
the most widespread language in the world,” Ka-
rimi stated. 

Iran to hold Ashiqlar 
music festival

The music festival entitled “A Glow of Ashiqlar” will be held 
in West Azerbaijan province beginning November 19. 
Artists from the Azeri-resident provinces of West Azerbai-
jan, Zanjan, East Azerbaijan and Aredbil will be attend-
ing the two-day festival, an official of West Azerbaijan’s 
Ministry of Culture and Islamic guidance Department Ma-
nuchehr Zadali mentioned in a press release. 
The event aims to motivate regional musicians to pro-

duce 
traditional pieces and to boost the art of Ashiqlar and also 
to prevent the disappearance of this national art, he men-
tioned. 
An Ashiq, also spelled Ashik and Ashug, is a mystic trou-
badour or traveling bard, who blends together instrumen-
tal and vocal music, dance, poetry, and storytelling in his 
performances. 

Ashiqlar originates from the Azerbaijan region’s folk cul-
ture and is the favorite of many people who reside in this 
part of country, he said. 
Iran is gathering records on its unique, traditional per-
forming art of Ashiqlar to register it on UNESCO’s List of 
the Intangible Cultural Heritage of Humanity. 
The decision to register the artform on the list is independ-
ent of the registration by Azerbaijan Republic of their 

Ashiqlar, which was added to the list recently. 
The art of Ashiqlar or Ashiqs, mostly performed by men, 
is more common in Iran’s northwestern provinces of East 
Azerbaijan, West Azerbaijan, and Ardebil. Ashiqs can also 
be found in Iran’s Central Provinces and Qom Province. 
The art is also common in the republic of Azerbaijan and 
Armenia, which were separated from Iran after a new bor-
der was established by the treaties of Golestan (1813) and 
Turkmenchay (1828) following a series of wars between 
Iran and the Russian Empire. 

Wales Recreates 
Largest Mona Lisa 
Welsh art-enthusiasts have created the 
largest reproduction of Leonardo da 
Vinci’s Mona Lisa at Wrexham’s Eagles 
Meadow shopping center. Hundreds of 
people participated in the event, rec-
reating the masterpiece covering 240 
square meters, which is the size of 24 
double-decker buses. The giant piece, 
made of 82 different vinyl squares, was 
displayed only for one day on Oct. 28, 
Artdaily reported. “Our Mona Lisa has 
a lot of advantages over the original,” 
said Eagles Meadow Manager Kevin 
Critchley. “It’s a lot bigger so she is 
much easier to see, admirers will not 
have to queue to make her acquaint-
ance, there isn’t any entry charge to 
Eagles Meadow, and unlike the ver-
sion in Paris you will be able to touch 
her.” Also known as La Giaconda, the 
16th-century portrait of Mona Lisa de-
picts Lisa Gherardini, wife of Florence 
cloth and silk merchant Francesco del 
Giaconda. 
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Envoy to UNESCO 
Blamed For Blunder 
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organiza-
tion (ICHHTO), in a letter to UNESCO, pointed out the or-
ganization’s mistake in attributing a wrong picture to one of 
Iran’s most important historical sites on its website. 
According to a fax received by Iran Daily from the ICHHTO’s 
Public Relations Office, the organization said Iran’s repre-
sentative to UNESCO is responsible for the blunder. 
ICHHTO noted that the mistake was made by Iran’s repre-
sentative who is supervised by the Ministry of Science. 
“ICHHTO pointed out the mistake to UNESCO and called for 
a correction,” the report said. 
A report was released by the Iranian news agency CHN a 

week ago criticizing ICHHTO for sending the wrong picture 
of Soltanieh Dome to UNESCO. 
Earlier, UNESCO’s website described the grandeur of Soltan-
nieh Dome, but the photo used for illustrating it featured the 
small tomb of the famous eulogist of Safavid era, Molla Has-
san Kashani, which is located near Soltanieh Dome. 
Soltanieh Dome, which houses the mausoleum of Oljaitu, 
was registered on UNESCO’s World Heritage List in 2005. 
It is an Islamic monument constructed during 1302-12 in the 
city of Soltanieh, the capital of 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 Persian architecture and a key monument in 
the development of 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. 

Officials mum 
to destruction 
of Susa cultural 
heritage
Iranian cultural officials are silent 
on the threat posed by the Amir 
Zargar hotel project to Susa as the 
project owner is still continuing to 
build the hotel at the perimeter of 
the ancient city. 
In early September 2008, an of-
ficial of the Shush Cultural Herit-
age Center (SCHC) said that the 
project had been banned follow-
ing a series of investigations by 
experts. 
“Despite all objections (from cul-
tural heritage enthusiasts), the 
owner of the hotel has fenced off 
the area and plans to finish the 
project before any new demarca-
tion is determined for the site,” 
Khuzestan Cultural Heritage Lov-
ers Society (Taryana) spokesman 
Mojtaba Gahestuni told the Per-
sian service of CHN on Tuesday. 
Gahestuni has even accused the 
Khuzestan Cultural Heritage, Tour-
ism and Handicrafts Department 
(KCHTHD) and the SCHC of sup-
porting the project. 
According to a reliable source who 
preferred to remain anonymous, 
the owner has no economic justi-
fication for building the hotel, so 
he plans to convert it into a trade 
center after it is completed. 
Gahestuni said that SCHC officials 
who have previously visited the 
area upon which the hotel is being 
built, insist that there are no sig-
nificant ancient strata at the site. 
Meanwhile, another hotel con-
struction project named Laleh is 
also in dispute at the site. The 
project began with an excavation 
of 100x100 meters in area and 6 
meters in depth. 
Construction of the hotels began in 
2007 but both were halted shortly 
thereafter as a result of objections 
raised by media and cultural herit-
age enthusiasts. 
The hotel construction projects 
provoked a debate over the pre-
cise location of the perimeter of 
Susa. 
Consequently, a team led by ar-
chaeologist Mohammad-Taqi Ataii 
made 61 excavations at Susa and 
determined a 1200-hectare perim-
eter for the city, as 32 of the digs 
resulted in the discovery of ancient 
strata. 
The previous demarcation, which 
had been carried out decades be-
fore, determined a 400-hectare 
perimeter for Susa. 

Kish Potential 
Underlined
Kish Island is the best option for being transformed into a 
venue for hosting international seminars and exhibitions. 

According to the Public Relations Department of the Cent-
er for Free and Special Economic Zones, the head of Iran’s 
Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, 
Hamid Baqaei, made the above remark in a meeting with 
the managing director and members of the Board of Di-
rectors of Kish Free Zone Organization, IRNA reported. 

Most Popular Destination 
Baqaei stressed that to attain this, electronic services and 
other facilities should be provided at the highest level. 
Establishing higher education units is essential in Kish and 
Kish Free Zone Organization can attract students from 
leading Iranian and foreign universities. 
A resort island in the Persian Gulf, Kish is part of Hormuz-
gan province. Due to its free trade zone status, it is touted 
as a consumers paradise. It has numerous malls, shop-
ping centers, tourist attractions and resort hotels. About 
one million people currently visit the island annually. 
Kish Island is purported to be the third most visited vaca-
tion destination in the Middle East, after Sharm El-Sheikh 
in Egypt and Dubai in UAE. 
Like other Persian Gulf islands, especially islands in the 
Strait of Hormuz, Kish is located on a narrow strip of 
tropical vegetation in the northern hemisphere, with the 
Persian plateau to the north and the Arabian Peninsula to 

the south. 

UNESCO Cooperation 
Hamid Baqaei also met with UNESCO’s former Director 
General Koichiro Matsuura last week. 
In the meeting, Matsuura said cultural heritage is an im-
portant issue for United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization (UNESCO) and Iran’s assistance 
in this concern is very important. 
He appreciated Iran’s initiative in establishing an intellec-
tual heritage center in western and central Asia. 
Baqaei expressed hope that the meeting would trigger 
more joint cooperation between Iran and the UNESCO. 
“Iran is one of the great civilizations of the world,” he 
said, expressing appreciation for UNESCO’s cooperation 
in establishing the intellectual heritage center and invited 
Matsuura to pay a visit to Iran. 

Accepting the invitation, Matsuura said Iran’s National 
Commission of UNESCO has reopened educational and 
cultural credits, and other problems are being eliminated. 
The Iranian official underlined the necessity of making the 
world community sensitive about the smuggling and sale 
of cultural heritage works. 

In a meeting with new Director General of UNESCO Irina 
Bokova, Baqaei called her for taking major steps in the 
campaign against trafficking of cultural heritage. 
Criticizing the weak cooperation of museums of some 
countries with museums in Iran, Baqaei said political 
considerations should not overshadow clear regulations 
of the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization. 
The new UNESCO chief hoped that the two sides’ coop-
eration would increase during her tenure. 

New UNESCO Chief Confirmed 
UNESCO’s General Assembly, which has 193 members, 
confirmed the election of Irina Bokova as the new direc-
tor general. 
Bokova, former Bulgarian foreign minister, who has been 
elected by the Executive Council, is the first lady in the 
history of the UNESCO to take the post. 
In a secret vote, all member-states, except 12 which 
could not attend the ballot because of their debts to the 
body, voted for Bokova. 

Bokova had been elected by the 58-member council, on 
September 22 in the fifth round of voting. 
The new director general will succeed Koichiro Matsuura 
from Japan who held the post for the last ten years. 
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Second Iranian 
bank in Belarus

The spokesman of the Ministry of Com-
merce stated that the second Iranian bank 
named “Eftekhar” (honor) will be inaugu-
rated in Belarus in November. 

IRNA quoted Alireza Shojaei saying that 
this new bank will be opened with the aim 
of expanding the bilateral commercial ties 
between Tehran and Minsk by offering 
banking and financial services. 
He added that Iranian managers will make 
up the main executive board of the Eftekhar 
bank. 

Shojaei said that the bank has been funded 
jointly by Refah Kargaran, Saderat and Ex-
port Development Bank of Iran. 
“The establishment of this bank will cer-
tainly have a great impact on creating a 
suitable environment for expanding busi-
ness relations and developing cooperation 
and offering trade facilities to exporters,” 
he added. 
He said, “The trade volume between the 
two countries has doubled from 2006 to 
2008.” 

Belarus and Iran have been pursuing closer 
economic ties in recent years. According to 
President Mahmoud Ahmadinejad, “the two 
countries enjoy close cooperation in various 
areas of transportation, energy, industry, 
economy and trade.”” 

In May 2007, the two agreed to work to-
wards deeper bilateral trade and Bela-
russian President Alexander Lukashenko 
referred to his country’s relationship with 
the Islamic Republic as a “strategic part-
nership.” 
In May 2009, Belarussian Deputy PM 
Vladimir Semashko met with Vice Governor 
of the Central Bank of the Islamic Republic 
of Iran, Reza Raei, to enhance an oil pro-
duction project in the Jofeir field, located 
in Southwestern Iran near the border with 
Iraq. 
Subsequently, the Central Bank of Iran 
agreed to lend $212m to Belarussian state-
run oil company Belarusneft for the devel-
opment of Jofeir oil field 

Iran police clash with 
protesters 

Thousands were present at the anti-American rally, about 1.5km (1 
mile) from where opposition supporters gathered in Haft-e Tir square. 
Other groups turned out in other parts of the capital to voice their op-
position to the regime. 
‘Attacked’
Many of the opposition demonstrators wore green scarves or bands, 
which have been used in repeated protests since Iran’s disputed presi-
dential elections in June.
Opposition supporters say the elections were rigged to ensure the re-
election of President Mahmoud Ahmadinejad. 
Riot police and pro-government militiamen had packed the streets in 
the centre of the capital on Wednesday, after reformist leaders had 
urged their supporters to attend peaceful rallies at the former US em-
bassy. In November 1979, 52 US diplomats were taken hostage at the 
embassy and held for 444 days by Islamist students in support of the 
Iranian revolution. 

A well-known activist who was among the opposition supporters, Ha-
bibullah Payman, told the BBC’s Persian service that he and others had 
been attacked. “[The Green movement] came in peace and with the 
usual slogan of supporting peace and asking for freedom,” he said. 
“I saw no sign of violence or agitation in the crowd... Yet, they were 
attacked violently.” Opposition supporters chanted “death to dictators”, 
as small fires burned in the street. Security forces made a number of 
arrests, reports said. 

Obama statement
Iran’s Irna news agency said protesters had attacked a bus, and that 
two policemen had been injured. 
It also reported that security forces had used tear gas in some parts of 
the city to disperse protesters.
Authorities have placed severe restrictions on foreign news organisa-
tions, making it difficult to verify reports. 
Iran’s Revolutionary Guards had warned opposition groups not to 
stage demonstrations on the anniversary. 
Opposition leader and former presidential candidate Mehdi Karroubi 
briefly joined the protesters in Haft-e Tir square, according to a re-
formist website, Mowjcamp. 
Unconfirmed reports were circulating that police had surrounded the 
house of another reformist leader, Mir-Hossein Mousavi, to prevent 
him from joining any demonstration. Some arrests were made on Fir-
dowsi Square, Mowjcamp reported. At least 30 protesters have been 
killed in clashes and thousands arrested since June’s election. Some 
200 opposition activists remain behind bars. Three have been sen-
tenced to death. On Wednesday’s anniversary of the seizure of the US 
embassy, US President Barack Obama released a statement in which 
he urged Iran to move beyond the “suspicion, mistrust and confronta-
tion” that had prevailed between Iran and the US since then. “Iran 
must choose,” the statement said. “We have heard for 30 years 
what the Iranian government is against; the question now is what 
kind of future it is for.”

Source: BBC 
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