
 شما چه فکر می کنید؟ 
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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 .

موسیقی، شناخت فرهنگی می خواهد

صفحه 4

صفحه 7

صفحه 16 فرهنگ
کیارستمی داور جشنواره 

فیلم های جوانان سازمان ملل

اقتصادصفحه 12

کارگردان  کیارستمی  عباس 
نخل  برنده  و  ایرانی  تحسین شده 
جشنواره  داوران  از  یکی  طال 
فیلم های جوانان سازمان ملل است. 
عباس کیارستمی به همراه ریچارد 
از  نیویورک  جشنواره  مدیر  پنیا 
داوران جشنواره فیلم های ویدئویی 

جوانان هستند....

ورزش

پیش نویس قطعنامه 1+5 
درباره ایران 

صفحه۳8

 ارباب وعده ها
غافلگیر  را  قلعه نویي  »مي خواهم 
استقاللي  یک  او  مي دانم  کنم.« 
ایران  ملي  تیم  مربیگري  و  است 
را نیز برعهده داشت. تردید ندارم 
است  باهوش  مربي  یک  قلعه نویي 

ولي من از او باهوش ترم!« 
این اظهارنظر کرانچار، جدیدترین 
وعده سرمربي کروات پرسپولیس 
اما  است.  تیم  این  هواداران  به 

تردیدي نیست که آخ...

صفحه 9 سینما

در  ایرانی    برجسته  ارکستر  رهبر  و  آهنگساز  بهزاد  فرنوش 
گفتگو با خبرنگار پرشین اظهار داشت: ما همیشه وارد کننده بوده 
هم  موسیقی  کردیم،  وارد  تلویزیون  و  یخچال  که  همانطور  ایم؛ 
وارد کرده ایم تا بتوانیم خود را به جهان برسانیم اما این شکل 
استفاده می شود، مدها و فشن  ایران  بینید در  موسیقی که می 
هایی است که بیرون از مرز اتفاق می افتد و به داخل هم می آید؛ 
اینها ماندگار نیست، مثاًل قبل از انقالب موسیقی امریکای التین مد 

بود که بخشی از آن دوباره مد شده است.
 تأثیرها آن چیزهایی است که ما گرفته ایم و به آن رنگ و بوی 
ایرانی داد ه ایم یعنی ما همیشه مجموعه سلیقه ای خود را حفظ 
کرده ایم. به نظر من زبان فارسی را هم به خاطر همین خصوصیت 

هنوز نگهداشته ایم.

هند از طال سیر
 نمي شود

هزار   280 رقم  دوباره  ها  سکه 
توماني را تجربه کردند. قیمت هر 
جهاني  بازارهاي  در  طال  اونس 
به 1180 دالر رسید. هندي ها با 
رفتار تجاري خود در مقیاس بین 
المللي بازارگرمي خوبي براي طال 
کردند و بعد هم بانک مرکزي این 

کشور با خرید 200 تن طال از...

بهترین فیلم های ساخته  نشده 
تاریخ سینما

ناپلئون« استنلی کوبریک، »توفان« 
مایکل پوئل و »نوسترومو« دیوید 
سینمایی  پروژه های  جمله  از  لین 
به سرانجام  اگر  که  ناتمام هستند 
سینما  تاریخ  شاید  می رسیدند 
جور دیگری نوشته می شد.اما الو: 
می توانید تصور کنید »پدرخوانده« 

هرگز ساخته نمی شد؟... 



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

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 01707827990

web@webyaab.com
www.webyaab.com

Free advice, Just call

020 7078 7525

Optimization
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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   - ایرانی  سبا  صادقیان-  احسان   -

صابونچیان 
امور پخش و توزیع : فریدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

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

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ایرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نویسندگان اینترنتي و غیر اینترنتي! در هرکجاي دنیا 
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

 روز جهانی ریشه کنی خشونت علیه زنان

جایگاه این زن کجاست؟
کنی  ریشه  جهانی  روز  عنوان  به  را  آذر(  نوامبر)امروز4-  پنجم  و  بیست  روز  متحد  ملل  سازمان 
خشونت علیه زنان نامگذاری کرده است. اعالمیه جهانی »منع خشونت علیه زنان« در فوریه 1994 

توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. 

در این اعالمیه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است و با تاکید بر 
این که اساسًا خشونت علیه زنان باعث نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی آنان می شود به همین 
دلیل در »اعالمیه جهانی حقوق بشر«، »میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی«، »میثاق بین المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی«، »کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان« و »کنوانسیون 
ضدشکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده« به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت و 
وقار همه انسان ها و به طور جهانشمول درباره زنان توجه زیادی شده است، به گونه یی که اجرای 
موثر »کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان« به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و در 

واقع اعالمیه »حذف خشونت علیه زنان« تکمیل کننده و تقویت کننده این روند خواهد بود. 

روز جهانی مبارزه برای خشونت علیه زنان را در حالی گرامی میداریم که خشونت علیه زنان در 
کشور ما  به اشکال مختلف نمایان است  خانه و خانواده و کوچه و بازار و دانشگاه و مدرسه و 
اداره و هر جایی دیگر از جامعه را اگر  بنگریم نشانه های گوناگون خشونت را می بینیم. زنان  برای 
خواستن  کوچکترین حق انسانی  خود مورد ضرب وشتم واهانت  قرار میگیرند ،  بازداشت و زندان 

و حتی گاها سنگسار میشوند.

ادیان آسمانی که داعیه دار کالم خداوندند، متفقًا داستان آفرینش را  بهر روی در تمام کتب مقدس 
پیش است و آخرین مرحله  از مرحله  تر  متکامل  کنند که هر مرحله  به مرحله توصیف می  مرحله 
آفرینش زن است. یعنی خدا زن را باالتر از مرد آفرید تا درکنار مرد بایستد اما امر کرد تا زیر دست 
این  برای  پاسخی  توانید  می  تاریخ  مردان  تمام  اندازه  به  این زن کجاست؟  جایگاه  گیرد!  قرار  مرد 
پرسش بیابید در حالیکه این پرسش را خود زن باید پاسخ دهد؛ اوست که می تواند انتخاب کند که 

باالتر از مرد، در کنار مرد یا پایین تر از او بایستد.

سردبیر

یاد داشت هفته

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

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

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

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

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

Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  Tel/Fax: 020 8455 4203
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با خانم جملیه خرازی درباره  تلفنی  گفت و گوی اختصاصی 
برنامه هفته آینده بنیاد توس 

تالش بنیاد توس 
برای احیای هنرهای 

فراموش شده
فرشته کدیور

چه  تحت  توس  بنیاد  آینده  برنامه  بفرمائید  خرازی  -خانم 
عنوانی برگزار خواهد شد؟

کننده  برگزار  بنیاد،  این  که  گذشته  برنامه  چندین  مطابق 
برنامه هایی درباره موسیقی و هنرهای مربوط به ایران بوده 
کننده  برگزار  توس  بنیاد  نوامبر(،   29( آینده  یکشنبه  است؛ 
کالسیک،  موسیقی  تاریخ  به  »نگاهی  عنوان  تحت  برنامه ای 

باله و اپرا در ایران« خواهد بود. 

شرکت کنندگان  حضور  که  گذشته  برنامه های  -خالف 
رایگان بود؛ چرا برای این برنامه، افراد موظف به خریداری 

و تهیه بلیت می باشند؟
از هنرهای  این بوده است که گوشه ای  همواره سعی ما بر 
ایرانی را که به دست فراموشی سپرده شده اند را احیا نمائیم 
و از طریق منابع موجود آنها را به همگان بشناسانیم. بلکه 
از این طریق بخشی از ذهنیت تاریک موجود، نسبت به تاریخ 
و فرهنگ ایران کامال روشن و شفاف شود. بر پایه این اصل 
تالش نمودیم که از طریق منابع قابل دسترس هرآنچه را که 

قابلیت بصری داشت را به صحنه بیاوریم.
نقل  و  امکانات حمل  که  را جایی درنظر گرفتیم  محل سالن 
و  باشد  امکان پذیر  راحتی  به  همگان  دسترسی  و  عمومی 
شرکت در برنامه هیچ هزینه ای برای حاضران نداشته باشد. 

این بود که چهار برنامه گذشته رایگان برگزار شد و هیچگونه 
درآمد مالی برای آن در نظر گرفته نشد. حتی هنرمندانی که 
دعوت شده بودند با روی باز و بدون هیچگونه چشم داشتی 

در این مراسم ها حضور یافتند.
بوده  سالن  گنجایش  از  بیشتر  مردم  استقبال  همواره  البته 
است. حتی ایرانیانی نیز از شهرهای دیگر برای حضور در 
از شرکت کنندگان،  برخی  گاها  اما  آمدند.  لندن  به  برنامه ها 
اما  می کردند  رزرو  قبل  از  را  بیشتری  بلیت های  تعداد 
از  کمتر  یا  نمی یافتند  حضور  یا  مراسم  روز  در  متاسفانه 
تعداد بلیت های رزرو کرده، حضور می یافتند. این روا نبود 
که برخی از فرهیخته گان نتوانند در برنامه ها حضور یابند و 

بهره الزم را برند.

اما با توجه به تاثیرگذاری برنامه های قبلی و درخواست های 
مستمر عالقمندان و دوستداران فرهنگ و هنر ایرانی، ما را 
به تداوم چنین برنامه هایی تشویق و ترغیب نمودند و همواره 
خواستار این بودند برای اینکه بتوانند در چنین برنامه هایی 
حضور یابند؛ ترجیح می دهند که بهایی برای تهیه بلیت پرداخت 
نمایند تا بدینوسیله با خاطری آسوده در برنامه حضور یابند 
توجه  با  نباشند.  برای خود  یافتن صندلی و جایی  نگران  و 
برنامه هایی سودجویی  برگزاری چنین  از  ما  اینکه هدف  به 
و منفعت طلبی شخصی و مالی نبوده و نیست، بهای بسیار 
کمی را برای تهیه بلیت در نظر گرفتیم تا عالقمندان به راحتی 
و آرامش کامل در مراسم حضور یابند و ما نیز بر اساس 
گنجایش سالن، توانای پذیرش عالقمندان در سالن باشیم و 

برنامه از یک نظم و ترتیب بهتری برخوردار شود.

از برنامه هفته آینده چگونه است؟  - استقبال عالقمندان 
آیا هنوز فرصتی برای تهیه بلیت باقی مانده است؟

باید گفت که تا به امروز که هنوز چند روزی تا روز برنامه 
)یکشنبه( باقی مانده است، کلیه بلیت ها به فروش رسیده است 
و این نشانگر حمایت و پشتیبانی واقعی دوستداران فرهنگ و 
هنر ایران می باشد که این برای ما جای خرسندی و قدردانی 
دارد و ما را در دستیابی به هدفمان کامال استوار و ثابت قدم 
می دارد. البته نقش رسانه ها که همواره به مراسم ها  پرداختند 
و در اطالع رسانی ما را همراهی کردند کامال جای تقدیر و 

تشکر دارد.

-مدعوین و سخنرانان چگونه انتخاب می شوند؟
طی سالیان گذشته همواره با استادان و بزرگانی در حیطه 
فرهنگ و هنر در ارتباط بوده و هستم و همواره به مقام آنها 
ارج می نهم. همیشه سعی نمودم حتی اگر از این بزرگان و 
هنرمندان دور هستم اما دنبال کننده فعالیت ها و کارهایشان 
این  نگاه داشتم و  را زنده  یاد و خاطراتشان  باشم. همیشه 
باعث شده که در واقع هیچگاه از آنها دور نباشم و فاصله ها 
هر  باشد.  داشته  تاثیری  آنها  مقام  و  ارزش ها  در  نتواند 
از  واقع  در  شدند  دعوت  مراسم  در  برای حضور  که  کدام 
جایگاه ویژه فرهنگی و هنری خاص و تاثیرگذاری برخوردار 

هستند.
خانم خرازی ضمن تشکر از فرصتی که در اختیارمان قرار 

دادید آرزوی موفقیت روزافزون برایتان داریم.

طنازی، بر روی کلید های پیانو 

خانم رفیعی از خودتان و تحصیالتتان برای ما بگوئید:
من در خانوادهای که با هنر آشنا بوده بدنیا آمدم و پدرم حسین رفیعی 
فیمبردار سینما بود.بعد از اخذ لیسانس در رشته موسیقی از ایران برای 
ادامه تحصیالت عالیه به پاریس و لندن آمدم و توانستم دوره فوق لیسانس 
موسیقی را با موفقیت بگذرانم.در رپرتوار برنامه من از باروک تا مدرن و 
حتی موسیقی بومی ایران بسیار گنجانیده شده است.به کرات درسالن های  
معروف دنیا کنسرت داشته ام و همه ساله با افتخار در برنامه های مختلف 

خیریه شرکت کرده ام.
از همکاری  خودتان با خانم زنگنه برای ما بگوئید

خانم زنگنه چهره معروف اپرا و فولکلور ایران طبیعتا احتیاج به معرفی من 
ندارند ولی عالقه مشترک مابین ما به ادامه این همکاری بسیارکمک کرد.

میدانید که ایشان شاگرد خانم اولین باغچه بان بودند و طبیطتا به آثار اقای 
ثمین باغچه بان عالقه داشتند ومنهم به عنوان یک موزیسین جوانتر به آثار 
چگناواریان  ,لوریس  بان  باغچه  ثمین  اقای  مثل  کسوتها  پیش  کارهای  و 
از خانم باغچه  ومهران روحانی بسیار عالقه مند هستم ودر شب تجلیل 
بان و آقای دهلوی وبا همکاری خانم زنگنه بسیار افتخار میکنم که بتوانم 

هنر این عزیزان را به گوش بقیه عالقه مندان برسانم.
چگونه شد که دعوت بنیاد توس را پذیرفتید؟

قدیمی  هنرمندان  به  توجه  اهدافش  در  توس  بنیاد  که  همانگونه  افتخار  با 
وجدید را گنجانیده وحمایت میکند من هم به عنوان یک    هنرمند جوان 
,این دعوت را پذیرفتم  الزم دیدم این پشتبانی را به این بنیاد تقویت کنم 
و همیشه آماده هستم که با بنیادهائی این چنان که بدون هیچ توجهی به 
هائی  برنامه  چنان  پاکردن  بر  مصائب  و  زمان  سیاسی  ,مسائل  مادیات 
روبرو هستند همکاری کنم و اصوال اگر ما در خارج از ایران چنین بنیاد 
هائی را نداشته باشیم از چه طریق دیگری باید حمایت شویم.ما باهنرمان 
,امثال این بنیاد ها با قبول زحمت برپا کردنشانومردم با توجه وعشقشان 

است که میتوانیم به دنیای خارج بگوئیم 
"نام ایران و ایرانی را باید با هنر ایرانی بیاد آورد"

هنر  به  عشق  وآن  دارند  هم  با  مشترک  تفهیم  ایران  ومردم  دنیا  "مردم 
است."

نهایت  بی  خرازی  جمیل  خانم  چون  ای  فرهیخته  و  هنردوست  افراد  از 
سپاسگزاریم که راه رسانیدن این پیام انسانی را به گوش مردم دنیا برای 

ما سهل میکنند.

گفتگو

پرِی 
آن سوی تاریکی ها

بان و  باغچه  با خانم  از سابقه آشنائیتان  سرکار خانم زنگنه 
شروع  خوانندگی به صورت حرفه ای بفرمائید:

طبیعت  عاشق  چون  ولی  داشتم  دوست  را  خوانندگی  همیشه 
بودم در آن سالهای دور یکی از معدود زنانی بودم که بطور  
مساله  آموختم  ژاپن  در  را  آرائی  گل  هنر  و  دانش  حرفهای 
تصادف و تاریکی روزهای من طبیعتا از این حرفه دورم کرد 
و خانم باغچه بان که صدای من را شنیدند همت به آموزش 
من کردند وبسیار در این راه در انتحاب راه زندگی آینده من 

موثر بودند.

--- آیا حاال فعالیت خاصی در زمینه های هنری دارید ؟ 
که  تاریکی"  سوی  "آن  بنام  نابینایان  درباره  نوشتم  کتابی    
پیشتر منتشر شد. کتاب دیگری در دست انتشار دارم که درباره 
آواز و آوازخواندن و تجربیاتم بر روی صحنه در طی سالیان 
متمادی می باشد. کار دیگری که در دست انجام دارم مطالعه 
و تحقیق بر روی آوازهای فولکلور ایران است که بصورت لید 
پیانو که مورد استفاده خوانندگان  به همراه  تنظیم شده است 
در سراسر جهان قرار خواهد گرفت که بتوانند آوازهای محلی 

ایران را بخوانند که این کار برای اولین بارانجام می شود
 

و  این دست  از  هایی  برگزاری همایش  اهمیت  اینکه  پاسخ  در 
حضور فعال بنیاد توس را در چه می بینند فرمودند؟

 که بسیار موافق هستند و تایید می کنند این برنامه ها را چرا 
همچنین  و  شود  می  تجلیل  حیاتشان  هنگام  هنرمندان  از  که 
ایرانی  برای مخاطبان غیر  ایران  اهمیت معرفی فرهنگ و هنر 
و غربی را به قدری دانستند که حاضر شده اند رنج سفر را به 

جان بخرند و به لندن بیایند تا قطعاتی هم اجرا کنند
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ایران 
ذره بین

 نامه کردان به الریجاني؛ پرچم سایت حامي دولت نوشته است 
علي کردان پیش از سفر علي الریجاني به عراق نامه یي خطاب 
به وي نوشته و از او خواسته براي عیادت کردان به بیمارستان 
نشود.  هم حاضر  ختم وي  و  تشییع  مراسم  در  و حتي  نرود 
از  استیضاح  جریان  ماجراهاي  از  نامه  این  در  کردان  ظاهراً 

الریجاني به شدت گالیه کرده است.

محمدشهر؛  شهر  شوراي  عضو  دو  و  شهردار  دستگیري 
دو عضو شوراي شهر  داد شهردار،  گزارش  مهر  خبرگزاري 
و پنج کارمند ارشد شهرداري محمدشهر کرج دستگیر شدند. 
نیز  شهر  شوراي  دیگر  عضو  یک  بازداشت  احتمال  همچنین 
عمراني شهر  به مسائل  بازداشت  اصلي  و محور  دارد  وجود 

برمي گردد.

 محکومیت به دلیل انتشار عکس هاي خانوادگي؛ شعبه 1083 
انتشار  دلیل  به  را  وبالگ سالوس  مدیر  تهران،  جزایي  دادگاه 
و  گنابادي  دراویش  از  یکي  مرداني  خانوادگي  هاي  عکس 
اتهام  به  این وبالگ  مدیر  کرد.  محارم وي محکوم  و  خانواده 
و 50  تعزیري  تحمل 91 روز حبس  به  توهین  و  اکاذیب  نشر 
پي  در  حکم  این  است.  شده  محکوم  نقدي  جزاي  تومان  هزار 
شکایت خانواده مرداني به سرپرست دادسراي ویژه رسیدگي 

به جرائم رسانه ها صادر شد.

با  همزمان  مي شود  گفته  یمن؛  در  ایران  بیمارستان  تعطیلي   
از  کشور  این  مقامات  یمن،  پایتخت  در  سیاسي  هاي  ناآرامي 
تصمیم خود مبني بر تعطیل کردن بیمارستان و درمانگاه ایراني 
بیانیه  یک  با صدور  یمن  کشور  وزارت  دادند.  خبر  در صنعا 
گرفته  تصمیم  کرد  اعالم  ها،  رسانه  به  آن  ارسال  و  رسمي 
بیمارستان و درمانگاه ایران در صنعا را به بهانه فقدان شفافیت 
جمهوري  مالي  کمک  نیز  و  موسسه  دو  این  حسابداري  در 
از  واقع  در  یمن  مقامات  کند.  تعطیل  دو  آن  به  ایران  اسالمي 
حدود یک ماه پیش از دسترسي بیماران به بیمارستان ایراني 
صنعا جلوگیري کردند. مقامات یمن ادعا مي کنند این بیمارستان 
ایران بوده و از طریق آن،  در خدمت سرویس هاي اطالعاتي 
کمک هاي مالي تهران به شورشیان شیعه زیدي یمن منتقل مي 
شده است. این در حالي است که این بیمارستان بر فعالیت هاي 

پزشکي تمرکز دارد.

حکم  مشهد؛  فردوسي  دانشگاه  دانشجوي  سه  حکم  صدور   
به  دانشگاه فردوسي مشهد صادر شد.  دانشجوي  دادگاه سه 
گزارش خبرنامه امیرکبیر حمیدرضا امیرخاني، مهدي خسروي 
و امین ریاحي طي حکمي از سوي دادگاه انقالب به اتهام تبلیغ 
با گروه هاي معاند خارج کشور  از طریق همکاري  علیه نظام 
سه  این  است  گفتني  شدند.  محکوم  نقدي  جریمه  پرداخت  به 
دانشجو سال گذشته را به دلیل چاپ مطالب انتقادي در نشریه 
محاوره در محرومیت از تحصیل و خوابگاه به سر بردند و در 

این مدت از ورود آنها به دانشگاه جلوگیري مي شد.

دانشجوي  نیکخواه«  »حمید  عالمه؛  دانشجوي   10 بازداشت   
رشته فلسفه دانشگاه عالمه که به تازگي به یک ترم محرومیت 
از تحصیل محکوم شده بود، بازداشت شده است. به گزارش 
خبرنامه امیرکبیر پس از سه روز بي اطالعي مشخص شده وي 
نیز در جریان دستگیري شش دانشجوي دیگر دانشگاه عالمه 
دستگیر شده است. به این ترتیب تعداد دانشجویان بازداشتي 

دانشگاه عالمه به 10 تن رسیده است.

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.

در آستانه نشست پاییزه آژانس بین المللي انرژي اتمي، به شوراي حکام 
ارائه شد 

 

پیش نویس قطعنامه 
5+1 درباره ایران 

 

چند روز مانده به شروع نشست پاییزه شوراي حکام دیپلمات ها از تهیه 
پیش نویس قطعنامه یي از سوي گروه 1»5 درباره ایران خبر دادند که 
تهران را به خاطر آنچه عدم شفافیت در زمینه فعالیت هاي اتمي اش نامیده 
اند تحت فشار قرار مي دهند. این پیش نویس که با اعضاي گروه 5+1 از 
جمله چین و روسیه تدوین شده است، در جلسه دوره یي شوراي حکام 
که از روز پنجشنبه این هفته آغاز به کار مي کند، مطرح مي شود و ارائه 
دهندگان آن خواستار تصویب آن از سوي اعضاي شورا خواهند شد.این 
 3/5 اورانیوم  ارسال مشروط  با  پیش  روز  دو  ایران  که  است  حالي  در 
درصد خود براي دریافت اورانیوم 20 درصد رآکتور تهران موافقت کرد.

ظاهراً توافق بر سر این پیش نویس در جریان مذاکرات نمایندگان گروه 
1»5 به دست آمده که جمعه گذشته براي بررسي موضوع هسته یي ایران 
براي  تشکیل شد.  بلژیک  پایتخت  بروکسل  در  خاویر سوالنا  با حضور 
اکثر 35 عضو شوراي حکام ضرورت  مثبت  قطعنامه راي  این  تصویب 
دارد و مشخص نیست آیا تهیه کنندگان این پیش نویس پیشاپیش موافقت 
با  یا  دارند  ایران  با  نزدیکي  روابط  آنها  از  تعدادي  که  را  اعضا  سایر 
مي  مخالفت  غیراتمي  کشورهاي  اتمي  هاي  برنامه  مورد  در  سختگیري 

ورزند، جلب کرده اند یا نه.

اعضاي شورا در حال حاضر عبارتند از امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، 
استرالیا،  اسپانیا،  آلمان،  جنوبي،  آفریقاي  آرژانتین،  آذربایجان،  چین، 
افغانستان، اروگوئه، اوکراین، برزیل، بورکینافاسو، پاکستان، پرو، ترکیه، 
جنوبي،  کره  کانادا،  فرانسه،  سوئیس،  ژاپن،  زالندنو،  روماني،  دانمارک، 
هند  هلند،  مغولستان،  یي شورا(، مصر،  دوره  )رئیس  مالزي  کوبا،  کنیا، 
نخستین  این  اعضاي شورا،  اکثریت  موافق  راي  در صورت  ونزوئال.  و 
قطعنامه شوراي حکام آژانس بین المللي علیه ایران در خالل حدود چهار 

سال گذشته محسوب مي شود.

پیش از آن، شوراي حکام با صدور قطعنامه هایي از ایران خواسته بود 
را  اورانیوم  از جمله غني سازي  یي خود،  برنامه هاي هسته  از  بخشي 
این قطعنامه ها از سوي جمهوري اسالمي، پرونده  متوقف کند و با رد 
هسته یي این کشور در فوریه سال 2006 به شوراي امنیت سازمان ملل 
ارسال شد. گفته مي شود در پیش نویس پیشنهادي گروه 1»5 از ایران 
خواسته شده است یک جدول زماني مشخص حاوي جزییات طرح فردو، 
آژانس  اختیار  در  فوراً  را  تاسیسات  این  ایجاد  از  منظور  و  آغاز  زمان 

قرار دهد.

به گزارش ایسنا، یک دیپلمات غربي در گفت وگو با خبرگزاري فرانسه 
گفت پنج عضو دائم شوراي امنیت سازمان ملل )امریکا، انگلیس، روسیه، 
چین و فرانسه( به عالوه آلمان پیش نویس قطعنامه یي را براي ارائه به 35 
عضو شوراي حکام آژانس بین المللي انرژي اتمي در نشست دوروزه یي 

که پنجشنبه آغاز مي شود آماده کرده اند. به گزارش ایسنا این دیپلمات 
از  توافقنامه  این  متن  نیست  مشخص  هنوز  گفت  فرانسه  خبرگزاري  به 
نشست  این  که  مذاکراتي  در  حکام  اعضاي شوراي  اعظم  بخش  حمایت 
پیش رو دارد برخوردار خواهد شد یا خیر، بنابراین گروه 1 » 5 ممکن 
است در نهایت تصمیم بگیرد آن را تنها به عنوان بیانیه یي منتشر کند و 

آن را به راي نگذارد. 

برخي دیپلمات ها در گفت وگو با آسوشیتدپرس گفتند متن پیش نویس 
قطعنامه از ایران مي خواهد درباره طرح هاي هسته یي اش بازتر عمل 
مي  ایران  از  آن  بر  نویس عالوه  پیش  این  ها  دیپلمات  این  گفته  به  کند. 
خواهد برنامه هسته یي خود را در برابر نظارت گسترده تر آژانس باز 
غني سازي  تاسیسات  درباره  باقیمانده  به سواالت  آن  بر  عالوه  و  کند 
تعلیق  براي  ملل  سازمان  امنیت  شوراي  درخواست  به  دهد،  پاسخ  اش 
غني سازي و ساخت نیروگاه هاي بیشتر عمل کند.در همین حال برخي 
ایران  به جاي قطعنامه علیه  بیانیه  احتمال صدور  از  دیپلمات هاي دیگر 
هفته  همین  آخر  نشست  در  قطعنامه  احتمال صدور  گفتند  و  دادند  خبر 
از  بسیاري  موافقت  عدم  نیز  امر  این  علت  است.  ضعیف  حکام  شوراي 
اعضاي شوراي حکام با تصمیمات گروه 1»5 ذکر شده است که در نتیجه 

آن، احتمال تصویب این قطعنامه ضعیف به نظر مي رسد.

با وجود این اندکي پیش از انتشار خبر تهیه قطعنامه گروه 5+1، سخنگوي 
وزارت خارجه ایران به ابهام چند هفته یي در موضع این کشور نسبت به 
توافق وین پایان داد و اعالم کرد تهران حاضر به معاوضه اورانیوم غني 
شده خود در برابر اورانیوم با غناي بیشتر است، به شرطي که این مبادله 
همزمان و در خاک ایران انجام شود. طبق توافق وین باید اورانیوم 5/3 
درصد غني شده ایران براي فرآوري تا غناي 20 درصد به روسیه تحویل 
داده شود، سپس فرانسه آن را به میله هاي سوخت مورد نیاز رآکتور 
پژوهشي تهران تبدیل کند و آنگاه به ایران تحویل داده شود؛ روندي که 

یک سال براي آن زمان در نظر گرفته شده است.

ایران  علیه  تحریمي  هرگونه  اتخاذ  کرد  اعالم  روسیه  راستا  همین  در 
سوخت  پاالیش  پیشنهاد  به  تهران  سوي  از  رسمي  پاسخ  که  زماني  تا 
اورانیوم در خارج از آن ارائه نشده، صالح نیست. به گزارش ایسنا، آندره 
کنفرانسي  جریان  در  روسیه  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  نسترنکو 
مطبوعاتي گفت؛ فعاًل پاسخ رسمي نهایي از سوي ایران به مساله ارتقاي 
غناي اورانیوم ایران به آژانس بین المللي انرژي اتمي ارائه نشده است. 
وي افزود؛ البرادعي ابراز امیدواري کرده است تا پایان سال جاري ایران 
امیدواریم پاسخ مثبت تهران  به پیشنهادات وي پاسخ مثبت دهد. ما هم 
به زودي ارائه شود. به همین خاطر مساله تحریم ویژه یي در این رابطه 

مطرح نیست. 

برنامه  از  روسیه  افزود  وي  »نووستي«  خبرگزاري  گزارش  اساس  بر 
خروج اورانیوم ایران براي ارتقاي غناي آن در کشوري ثالث که از سوي 
پیشنهاد شده، حمایت مي کند. سخنگوي  اتمي  انرژي  المللي  بین  آژانس 
اجراي موفق آن گامي  تاکید کرد؛ معتقدیم  امور خارجه روسیه  وزارت 
محسوس براي احیاي اعتماد به صرفًا صلح آمیز بودن برنامه هسته یي 
ایران و تاییدي بر آمادگي تهران براي همکاري است و اجازه خواهد داد 
جو الزم اعتماد براي آغاز گفت و گوي نزدیک در حل مجموعه مسائل 

مربوط به برنامه هسته یي ایران ایجاد شود. 

از سوي دیگر قرار است پرونده هسته یي ایران در نشست سران اتحادیه 
اروپا و چین برگزار شود.خبرگزاري آکي به نقل از منابع اروپایي نوشت؛ 
پرونده هسته یي ایران در نشست هاي سران اتحادیه اروپا و چین که قرار 
است سي ام ماه جاري میالدي در شهر نانجینگ چین برگزار شود، مورد 

بررسي قرار خواهد گرفت. 

اتحادیه  که  این خصوص  در  هیچ توضیحي  منابع  این  ایسنا  گزارش  به 
اروپا طي این نشست چه انتظاري از چین در قبال پرونده هسته یي ایران 
دارد، نداد ند و تنها اعالم داشتند چین و اتحادیه اروپا در مناسبت هاي 
مختلف در رابطه با این موضوع رایزني هایي را انجام مي دهند که نشست 
این  گفته  به  این مساله است.  روز جمعه گذشته 1»5 در بروکسل موید 
از طریق  ایران چه  قبال  المللي در  بین  فعالیت هاي  انجام  پکن در  منابع 
شوراي امنیت سازمان ملل و چه از طریق روابط دوجانبه اش با سایر 
ایفا مي کند. همچنین نخست وزیر اسپانیا و وزیر  کشورها نقش مهمي 
با  دیدار  جریان  در  را  ایران  یي  هسته  مساله  کشور  این  خارجه  امور 

مسووالن مصري در قاهره مورد بررسي قرار دادند.
 



7 هفته نامه پرشین جمعه 6 آذر ماه 1388   -  شماره 124
خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

www.persianweekly.co.uk

جامعه شناسی خودمانی
نوشته حسن نراقی - بخش هفتم

در ادامه ایشان در شرح عواملی که ممکن است باعث عقب افتادگی 
کشورهای  قبیل  از  گانه  پانزده  مواردی  ذکر  ضمن  باشند  ایرانیان 
الجیشی  نفت موقعیت سوق  فامیل معادن  استعمارگر حکومت هزار 
و...و... اندرکار  دست  روحانیون  امپریالیسم  تحریکات  سوادی  بی 
روی  بر  حق  به  را  باراصلی  پرداخته  موارد  این  تک  تک  برسی  به 
شخصیت اخالقی و خلق خوی ایرانیان قرار می دهد به خالصه ای 
خارجی  و  داخلی  نظران  صاحب  از  نقل  به  که  ها  پرداختن  این  از 

گردآوری شده است توجه می کنیم )صفحه ی 71 تا 85 نجات(.
دلشان می  از هر چیز  بیش  ایرانیان  فرانسوی  شاردن سیاح شهیر 
و  متقلب  و  کار  مخفی  بسیار  باشند.  خوش  و  کنند  زندگی  خواهد 

بزرگترین متملقین عالم هستند. به غایب دروغگو و...
و  اخالقی  تباهی  ایران  در  کتاب هشت سال  در  سرپرستی سایکس 
بی صفتی ایرانی بدبختانه ضرب المثل است... از تمامی صفاتی که 
سیرت ایرانی را تشکیل می دهند بعد از خود خواهی بی حد حرص 

پایدار در کسب مال و جمع ثروت از راه حالل و غیر حالل است.
ژان ال رتگی RETGI روزنامه نویس فرانسوی در کتاب ویزا برای 
ایران 1962 پاریس : ایرانیان کهنه کار ونکته سنج هستند ذوق توطئه 
دارند برای پذیرایی های رسمی ساخته شده اند. ایرانی مداوم عاشق 
آشوب و اغتشاش و در هم و بر همی بوده است و خوشی او در این 
است که داد و فریاد راه می اندازد یکنفر را هر که می خواهد باشد 
دل  در  حال  درعین  اما  بخواند  دستانش  رستم  و  نیرومند  و   توانا 
دشنامش بدهد و آهسته و یا قاه قاه بخندد و خالصه همان صحنه 
کمدی خنده دار را بازی کند که مظهر زندگی ایرانیان است. ما فرنگی 
ها وقتی در حق کسی می گوییم سخت و استوار مقصودمان تحسین 
از اوست در صورتی که در ایران چنین آدمی را احمق و نادان می 
خوانند و وقتی می خواهند از کسی تعریف کند می گویند خیلی نرم 

است. و از قول قائم مقام فراهانی:

آه از این قوم بی همت و بی دین   
کرد ری ترک خمسه و لر قزوین

 
عاجز و مسکین هرچه دشمن و بد خواه 
دشمن و بد خواه هر چه عاجز و مسکین 

که  ایرانیان  بیدارگری  نهضت  پیشگامان  )از  کرمانی  آقا خان  میرزا 
در چهارم صفر 1314 هجری در حضور محمد علی شاه در تبریز 
تهران  دارالحکومه  به  و  کردند  کاه  پوستش  در  و  بریدند  را  سرش 

فرستادند(:
کمتر کسی از اهالی ایران است که میرغضبی نداند یا ستم و تعدی 
نتواند و ظلم و بی انصافی بپرورد. تمام سکنه آن از طبقه حکما و 
بی مروت همه  و  بقال همه ستمگر  و  تا حمال  گرفته  و وزرا  حکام 
غضب  میر  ما  چرا  که  دارند  فریاد  همه  و  مرحمت  بی  و  خونخوار 

باشی نیستیم.
و به نقل از روزنامه شفق مورخ 6 شهریور 1311 شمسی:

اطفای  و  کردن  پر  نیستند...جز  اخالقی  مکلفات  از  یک  هیچ  بند  پای 
شهوات مشئوم از زندکی چیزی نمی فهمند. دروغ می گویند فریب می 
دهند مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند در مقابل هر باری تسلیم 
می شوند و این کار را زبرو زرنگی می دانند. از خود رای و اختیار 
زیادی ندارند امروز از یک چیز تعریف می کنند و فردا بالحن زننده 
ای همان چیز را تکذیب می کنند. مبالغه و خوش آمدگویی را به جایی 
می رسانند که مقام فرشتگان را به یک نفر می دهند و لحظه ای بعد 

همان شخص را مجسمه وقاحت و جانشین ابلیس می خوانند...
و فریدون توللی در سالهای بعد از 1340 در آن موقع که از فعالیت 

های اجتماعی مایوس شده از دست همه فریاد میزند:

ترسم زفرط شعبده چندان خرت کنند
تا داستان عشق وطن باورت کنند

من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خویش
بس کن تو ورنه خاک وطن بر سرت کنند 

گیرم  زدست چون تو نخیزد خیانتی 
خدمت مکن که رنجه به صد کیفرت کنند

گر واکند حصار قزل قلعه لب به گفت 
گوید چه پیش چشم تو با همسرت کنند

بر زنده باد گفتن این خلق خوش گریز 
دل برهنه که یک تنه در سنگرت کنند

پتک اوفتاده در کف ضحاک و این گروه 
خواهان که باز کاوه آهنگرت کنند

ادامه دارد

ادامه پیگیري مرگ
 پزشک کهریزک  

 
 مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که هفته 
گذشته دلیل مرگ پزشک کهریزک را از پزشکي قانوني استعالم کرده 
بود، در پاسخ به سوالي که به نتیجه این استعالم اشاره داشت، گفت؛ 
است.  نشده  داده  قانوني  پزشکي  سوي  از  استعالم  این  پاسخ  هنوز 
بر مدت  مبني  به سوالي  پاسخ  ایلنا در  با  تبریز در گفت وگو  نماینده 
زمان قانوني براي پاسخ چنین استعالماتي، اظهار داشت؛ بنا بر قوانین 
بدون  قانوني  پزشکي  از  استعالم  براي  اداري  روند  مهلت  موجود، 
با دستور قوه قضائیه یک هفته است.  دستور قوه قضائیه یک ماه و 
در حال حاضر 5، 6 روز از استعالم از پزشکي قانوني مي گذرد و من 
همچنان در حال پیگیري هستم. پزشکیان با اشاره به برخي اظهارنظرها 
هیچ  که  کسي  خودکشي  شد؛  یادآور  پزشک،  این  خودکشي  بر  مبني 
مشکل و بیماري نداشته است و در جریاني مثل بازداشتگاه کهریزک 

حضور داشته است؛ از نظر ما جاي سوال دارد. عضو فراکسیون خط 
اینکه  بر  مبني  سوالي  به  پاسخ  در  اسالمي  شوراي  مجلس  امام)ره( 
پرداخته  کالبد شکافي  به  تدفین،  جواز  از صدور  قبل  قانوني  پزشکي 
است یا نه، خاطرنشان کرد؛ به احتمال قوي مقوله کالبدشکافي از سوي 
پزشکي قانوني صورت گرفته است که این سازمان قصد ارائه گزارش 
دارد و باید پاسخ استعالم ما را بدهد. به گفته وي خانواده این پزشک 
هم از انجام کالبدشکافي جنازه فرزندشان بي خبرند، چرا که پیش از 
تدفین امکان بازدید از جسد وي را نیافته اند. اما به هر حال باید علت 
مرگ از سوي پزشکي قانوني اعالم شود. پزشکیان در پاسخ به سوالي 
کالبدشکافي  امکان  فرد،  این  تدفین  از  پس  اینکه چطور  بر  مبني  دیگر 
یا  نیازمند نبش قبر خواهد بود  اقدام  این  مجدد میسر مي شود و آیا 
نه، گفت؛ چنانچه علت دقیق مرگ از سوي پزشکي قانوني اعالم شود، 
دیگر نیازي به این کار نخواهد بود. وي گفت؛ در حال حاضر شهاب 
الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان و خانواده این پزشک در 
حال پیگیري هاي بیشتر در مورد علت مرگ هستند. پزشکیان با اشاره 
نیز گفت؛ پزشکي  این پزشک  قلبي  به برخي شایعه ها مبني بر سکته 
قانوني به هیچ عنوان علت مرگ را سکته قلبي اعالم نکرده است و چنین 

موضوعاتي تنها در حد شایعه است.  

روز آذر در ماه آذر
جشن فرخنده آذرگان در روز مهرشید ) یکشنبه( 

29 نوامبر برابر با 8 آذر ماه 2568 شاهنشاهی

از ساعت  6/30  تا 10 شب

چشم به راه شما هستیم
ورود آزاد - خدمتگذار انجمن دکتر وندیداد
Age Concern Barnet, Meritage Centre 

Church End, Hendon, NW4 4JT

سفر طالباني به تهران جهت
 معاینات پزشکي  

  
سفیر ایران در بغداد سفر جالل طالباني به ایران را در چارچوب سفري 
قمي  کاظمي  حسن  کرد.  عنوان  پزشکي  معاینات  انجام  براي  غیررسمي 
معاینات  انجام  منظور  به  طالباني  جالل  کرد؛  اظهار  مطلب  این  اعالم  با 
وي  ایسنا  گزارش  به  است.  آمده  ایران  به  غیررسمي  در سفري  پزشکي 
ایران  داشت. سفیر  نخواهد  این مدت  در  دیدار رسمي  هیچ  طالباني  گفت؛ 
در بغداد، درخصوص برخي اخبار مبني بر اینکه سفر طالباني به منظور 
مذاکره بر سر برخي کردهاي ایراني است، این اخبار را رد کرد و افزود؛ 
سفر طالباني ربطي به مساله مطرح شده در برخي اخبار ندارد. پیش از این 
سایت اینترنتي یک روزنامه مستقل کردي دلیل سفر جالل طالباني به ایران 
را براي میانجیگري درخصوص کردهاي ایراني محکوم عنوان کرده بود.     

آمادگي ترکیه براي پیوستن به1+5 
درباره پرونده هسته یي ایران  

 
از  نیوز«  »گلف  اماراتي  روزنامه  با  وگو  گفت  در  ترکیه  خارجه  وزیر   
مساله  دیپلماتیک  حل  راستاي  در  فعاالنه  تالش  براي  کشورش  آمادگي 
هسته یي ایران و پیوستن به روند مذاکرات گروه 5+1 خبر داد. به گزارش 
حل  که  داریم  »یقین  گفت؛  داووداوغلو«  »احمد  نووستي،  از  نقل  به  ایلنا 
داشتن  نظر  در  با  است.  الزم  و  ممکن  ایران  یي  هسته  مساله  دیپلماتیک 
اوضاع بي ثبات در منطقه، دیپلماسي تنها وسیله ممکن براي حل این مساله 
است.« وي ادامه داد؛ »دیدار گروه 5+1 با ایران که اول ماه اکتبر در ژنو 
انجام شد، نشان داد روند دیپلماتیک توسعه مي یابد. اکنون از دست ندادن 
جست  در  فعال  حضور  آماده  ترکیه  شود،  نیاز  اگر  است.  مهم  فرصت 

وجوي راهکار دیپلماتیک است.«  

شهرام جزایري در اوین است  
 

در  جزایري  شهرام  اینکه  بیان  با  تهران  استان  هاي  زندان  مدیرکل   
اندرزگاه 8 اوین تحمل کیفر مي کند، گفت؛ جزایري از زمان دستگیري 
بعد از فرار به هیچ وجه تاکنون به مرخصي اعزام نشده است. سهراب 
سلیماني در باره انتشار اخباري از سوي یکي از زندانیان مبني بر اینکه 
شهرام جزایري در مرخصي به سر مي برد و از امکانات ویژه در زندان 
به  زندانیان  دیگر  مثل  جزایري  شهرام  گفت؛  ایسنا  به  است  برخوردار 
هواخوري مي رود، از فروشگاه خرید مي کند و تلفن نیز مي زند. وي در 
ادامه گفت؛ در سالن محل نگهداري شهرام جزایري یک خط تلفن وجود 
دارد که همه از آن استفاده مي کنند. زنداني که این اخبار از سوي وي 
منتشر شده در سالن 9 بوده در حالي که شهرام جزایري در سالن 8 

نگهداري مي شود. 
مدیرکل زندان هاي استان تهران درباره سخنان این زنداني مبني بر اینکه 
شهرام جزایري از فروشگاه زندان بدون صف، خرید مي کند و افرادي 
وسایل خریداري او را به بند منتقل مي کنند، افزود؛ خرید از فروشگاه 
زندان با توجه به میزان پولي که اجازه ورود به زندان داده مي شود، 
آزاد است و اینکه رابطه شخصي بین شهرام جزایري و فروشگاه وجود 
دارد، موضوع مهمي نیست، زیرا چیز ممنوعي در فروشگاه وجود ندارد. 
که  است  آزادي  اجناس  مي شود،  وارد  که  اجناسي  تمام  فروشگاه  در 
افراد مي توانند خرید کنند و هر فرد با توجه به بضاعتش خرید مي کند 
که هیچ ایرادي به این موضوع نیست. سلیماني درباره بخش دیگري از 
سخنان این فرد مبني بر اینکه شهرام جزایري به مرخصي رفته است، 
گفت؛ شهرام جزایري از زمان بعد از فرار که دستگیر شد، به هیچ وجه 
تاکنون به مرخصي نرفته است و به هیچ وجه وسیله یي بیش از دیگر 
زندانیان در اختیار ایشان نیست و کسي نمي تواند ادعا کند آقاي شهرام 
جزایري فالن وسیله غیرمتعارف را در زندان دارد. او وسایلي که دیگر 

زندانیان دارند، در اختیار دارد.   
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کشته شدن چهار سرباز امریکایي 
در افغانستان  

 ناتو در بیانیه یي اعالم کرد سه تن از اعضاي ارتش امریکا در جنوب 
افغانستان کشته شدند که دو تن از آنها در جریان بمبگذاري و سومي طي 
درگیري بوده است. همچنین ارتش امریکا اعالم کرد چهارمین فرد عضو 
است.  شده  کشته  انفجار  این  طي  افغانستان  شرق  در  نیز  امریکا  ارتش 
تایمز  روزنامه  با  وگو  گفت  در  آگاه  منابع  مي شود  گفته  دیگر  خبر  در 
اعالم کردند؛ دو وزیر کابینه رئیس جمهور افغانستان با حکم دستگیري 
افغانستان  در  قضایي  منبع  یک  اند.  شده  رو  روبه  مالي  فساد  اتهام  به 
به روزنامه تایمز انگلیس گفت این حکم دستگیري به حامد کرزي رئیس 
یونایتدپرس،  خبرگزاري  گزارش  به  است.  شده  ارائه  افغانستان  جمهور 
حکم دستگیري این دو وزیر کابینه کرزي در حالي به وي ابالغ شده که 
رئیس جمهور افغانستان اخیراً در مراسم تحلیف خود به مجامع بین الملل 

قول داد با فساد مالي در این کشور با جدیت مبارزه کند.  

سفر وزیر دفاع چین به کره شمالي  
 

اعالم کرد هیچ  با همتاي خود در کره شمالي  وزیر دفاع چین در دیدار 
گزارش  به  کند.  وارد  یي  خدشه  کشور  دو  اتحاد  به  تواند  نمي  نیرویي 
خبرگزاري فرانسه، »لیانگ گوانگ لي« وزیر دفاع چین روز یکشنبه وارد 
پیونگ یانگ شد و با همتاي کره شمالي خود دیدار کرد. وزراي دفاع دو 
کشور بر تقویت اتحاد نظامي بین پکن و پیونگ یانگ تاکید کردند. گوانگ 
لي به خبرنگاران اعالم کرد پیوند چین و کره شمالي بعد از اینکه کشورش 
جنگیده  جنوبي  کره  با  کره شمالي  کنار  در  در جنگ سال 1953-1950 
است با خون پیوند خورده است. وي افزود؛ هیچ نیرویي قادر نخواهد بود 
اتحاد بین ارتش و مردم دو کشور را دچار اختالل کند و این پیوند تا ابد 

باقي خواهد ماند.  

انتخابات ریاست جمهوري 
زودهنگام در سریالنکا  

  
وزیر رسانه هاي سریالنکا از برگزاري انتخابات زودهنگام در این کشور 
هاي  رسانه  وزیر  یاپا«  »آنورا  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به  داد.  خبر 
سریالنکا دیروز اعالم کرد انتخابات ریاست جمهوري سریالنکا به زودي 
جمهور  رئیس  پاکسا«  راجا  »ماهیندا  افزود؛  وي  گرفت.  خواهد  صورت 
سریالنکا با روساي تمام گروه ها دیدار کرده و به این نتیجه رسیده است 
انتخابات هرچه زودتر برگزار شود و قرار است ماهیندا راجا پاکسا  که 
به زودي تاریخ قطعي این انتخابات را اعالم کند. بر اساس قانون اساسي 
سریالنکا رئیس جمهور این اختیار را دارد تا بعد از اتمام چهار سال از 
شش سال ریاستش بر دولت، انتخابات را زودهنگام اعالم کند. به نظر مي 
رسد دولت قصد دارد از موفقیت خود در سرکوب شبه نظامیان ببرهاي 
تامیل و پایان دادن به چند جنگ خونین داخلي براي پیروزي مجدد در این 

انتخابات استفاده کند.  

دیدار اوباما با نخست وزیر هند در 
کاخ سفید 

باراک اوباما رئیس جمهوري امریکا در کاخ سفید از نخست وزیر هند و 
همسرش استقبال کرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه باراک اوباما پس از 
این استقبال بزرگ ترین مهماني دوران ریاست جمهوري اش تاکنون را 
براي مانموهان سینگ برپا کرد و این کشور را »ضروري و حیاتي« خواند 
و متعهد به همکاري با آن براي پرداختن به مسائل مهم جهاني شد. اوباما 
در ضیافت شام سه شنبه شب که یکي از بزرگ ترین رخدادهاي دولت 
وي از زمان برگزاري مراسم تحلیفش در بیستم ژانویه 2009 بود، براي 
با تمرکز زودهنگامش  اوباما که  نخست وزیر هند فرش قرمز پهن کرد. 
روي چین و پاکستان نگراني هایي را در هند ایجاد کرده، اطمینان خاطر 
امریکا در  داد که بزرگ ترین دموکراسي جهان یک شریک واقعي براي 
جوي  تغییرات  تا  گرفته  تروریسم  با  مبارزه  از  اش  اصلي  هاي  اولویت 
گفت؛  مانموهان سینگ  کنار  در  کنفرانسي خبري  در  اوباما  باراک  است. 
کشورهاي ما دو رهبر جهاني هستند؛ نه به این معني که دیگر کشورها را 
تحت سلطه قرار دهند بلکه براي ایجاد آینده یي از امنیت و آباداني براي 
تمام ملت ها. در ادامه این کنفرانس خبري رئیس جمهور امریکا در مورد 
طرح اعزام 30 هزار نیروي کمکي به افغانستان متعهد شد کار برقراري 
ثبات در این کشور را به پایان خواهد رساند و شبکه تروریستي القاعده 

را نابود خواهد کرد.
مشترکي  منافع  امریکا  و  هند  داشت؛  اظهار  سینگ  مانموهان  همچنین   
و  اوباما  دارند.  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  در  ثبات  و  آباداني  ارتقاي  در 
سینگ بیانیه مشترکي را صادر کرده و نگراني عمیق خود را درباره تهدید 
از کشورهاي همسایه هند نشات مي  افراطیون که  تروریسم و خشونت 
گیرد، ابراز کردند. در این دیدار اوباما دعوت نخست وزیر هند را براي 
هشت  هند  و  امریکا  دولت  و  پذیرفت  آینده  سال  در  کشور  این  به  سفر 
یادداشت تفاهم براي استحکام بخشیدن به همکاري هاي رو به رشد خود 
امضا کردند. بر این اساس، طبق یک طرح 10میلیون دالري از ارتباطات 

دانشگاه هاي دو کشور حمایت خواهد شد. 

 
 

رایزني براي خروج عراق از بن بست قانون انتخابات  
 

 در پي وتوي معاون رئیس جمهور عراق پیرامون قانون جدید انتخابات در این کشور بحران سیاسي گسترده یي پدید آمد که همچنان 
ادامه دارد و مقامات عراق تالش مي کنند با رایزني هاي فشرده خود آن را پشت سر گذارند. با وجود آنکه پارلمان عراق با ایجاد اصالحي 

تصویب  دیگر  بار  یک  را  انتخابات  قانون  جدید 
کرد اما از آنجا که مطابق با پیشنهادهاي طارق 
الهاشمي معاون رئیس جمهور نبود این احتمال 
مطرح شد که وي دوباره آن را وتو کند. در این 
حال دولت نوري المالکي نسبت به پیامدهاي این 
کار هشدار داد و امریکا نیز ضمن پشتیباني از 
دولت نوري المالکي نسبت به به تعویق افتادن 
این  داد.  این کشور هشدار  انتخابات در  تاریخ 
در حالي است که این بار برخالف گذشته کردها 
اعالم کردند قانون جدید را به همین شکلي که 
همچنین  پذیرفت.  خواهند  است،  شده  تصویب 
جالل طالباني رئیس جمهور عراق نیز که دفعه 
پیش اقدام الهاشمي را حق قانوني وي دانسته 
الهاشمي  از  خود  پادرمیاني  با  بار  این  بود 
انتخابات  اصالح شده  قانون  خواست تصویب 
با  وي  بپذیرد.  پارلمان  نمایندگان  سوي  از  را 
تقدیر از تصمیم پارلمان عراق آن را پاسخگوي 
خواسته هاي اقشار مختلف عراق دانست و از 
خواست ضمن  عراقي  سیاستمداران  و  احزاب 
جهت  را  خود  تالش  اتهامات،  تبادل  از  دوري 
رویارویي با اقداماتي که در جهت شکست روند 

سیاسي و دموکراتیک عراق صورت مي گیرد، به 
کار بندند. رئیس جمهور عراق هرگونه تالش جهت سوءاستفاده غیرقانوني از مساله انتخابات و اخالل در توازن ملي را موجب ضرر رساندن 
به منافع همه ملت عراق دانست. با این حال ایاد السامرایي رئیس پارلمان عراق در گفت وگو با روزنامه الصباح- چاپ بغداد- نگراني خود 
را نسبت به وتوي مجدد طارق الهاشمي معاون رئیس جمهور عراق نسبت به قانون انتخابات این کشور اعالم کرد و تحقق این امر را موجب 
پیچیده تر شدن امور دانست. وي از شوراي ریاست جمهوري عراق خواست با حمایت از قانون انتخابات مانع ایجاد شکاف قانوني در عراق 
شود. رئیس پارلمان عراق در پاسخ به این سوال که آیا ادامه وتوي انتخابات کشور را به شکاف قانوني مي کشاند یا خیر، گفت؛ مسوولیت 
ریاست جمهوري حمایت از قانون اساسي است. با توجه به اینکه دوره پارلمان در 15 مارس به پایان مي رسد و چنانچه قانون انتخابات بار 
دیگر وتو شود، احتمااًل برگزاري انتخابات تا ماه مارس به تاخیر مي افتد. وي همچنین نسبت به پسرفت در روند دموکراتیک در عراق هشدار 
داد و افزود؛ تحقق این امر کشور را با یک بحران بزرگ روبه رو مي سازد که به بازگشت دیکتاتوري و افزایش دخالت هاي منطقه یي کمک 
مي کند. اختالفات سیاسي در حالي در عراق اوج مي گیرد که دیروز گفته شد انفجار دو بمب در آستانه روز عرفه در کربال تعدادي از زوار 
را در این شهر کشته و زخمي کرده است. منابع پزشکي و شاهدان عیني در کربال اعالم کردند؛ انفجار یک بمب در داخل رستوراني نزدیک 
مقر فرماندهي نظامي نیروهاي عراقي در کربال و لحظاتي بعد انفجار یک دوچرخه بمب گذاري شده در خارج از رستوران مذکور دست کم 
40 کشته و زخمي برجاي گذاشت. این انفجارها خسارت هاي زیادي را به اماکن تجاري نزدیک این حمله وارد آورده است. از سوي دیگر 
یک عضو اداره پلیس استان موصل عراق از دستگیري 18 عضو سازمان تروریستي القاعده در این استان خبر داد. ماجد محمد افسر اداره 
پلیس استان موصل عراق اظهار داشت؛ صبح امروز )دیروز( نیروهاي پلیس استان موصل عراق در یک عملیات ضربتي توانستند 18 تن از 
نیروهاي سازمان تروریستي القاعده را دستگیر کنند. این افسر اداره پلیس استان موصل افراد دستگیرشده را عوامل ناآرامي هاي استان 
موصل معرفي کرد و افزود؛ تعدادي از دستگیرشدگان از مسووالن بلندپایه سازمان تروریستي القاعده محسوب مي شوند که در انفجار و 

کشتار مردم بي گناه نقش عمده یي داشته اند. 

شمار قربانیان کشتار انتخاباتي فیلیپین به 57 تن رسید 
 

 مقامات پلیس فیلیپین اعالم کردند، اجساد 11 تن دیگر را که در جریان کشتار روز دوشنبه 
در فیلیپین به قتل رسیده اند پیدا کردند که به این ترتیب آمار تلفات بدترین کشتار انتخاباتي 
در این کشور به 57 نفر مي رسد. جوزفینو کاتالونا رئیس پلیس منطقه یي اظهار داشت این 
اجساد در گودالي نزدیک یک تپه جایي که پلیس و سربازان پیشتر اجساد 46 تن دیگر را 
در استان جنوبي ماگوین دانائو پیدا کرده بودند، یافتند. کاتالونا گفت؛ همچنین دو خودرو 
فیلیپین دیروز )چهارشنبه(  پلیس  بودند. در همین راستا  کاماًل در همین گودال دفن شده 
کشتار  اصلي  مظنون  عنوان  به  را  این کشور  رئیس جمهور  متحدان سیاسي  از  یکي  نام 
مرتبط با انتخابات در این کشور معرفي کرد. لئوناردو اسپینا سخنگوي پلیس ملي فیلیپین 
ربوده شده  در سانیاگ  که  افرادي  از  آن دسته  اولیه،  گزارشات  اساس  بر  داشت؛  اظهار 
شده  متوقف  اونساي  داتو  شهردار  هدایت  تحت  گروهي  توسط  ابتدا  رسیدند،  قتل  به  و 
بودند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، آندال آمپاتوان شهردار داتو اونساي یکي از اعضاي 
ائتالف حاکم گلوریا آرویو رئیس جمهور فیلیپین موسوم به الکاس کامپي و پسر یکي از 
سیاستمداران منطقه یي قدرتمند این کشور است که در انتخابات گذشته حمایت هاي منطقه 
یي از آرویو را تضمین کرده بود. این کشتار بي سابقه واکنش هاي متعدد بین المللي را به 
همراه داشته است. بان کي مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکومیت شدید قتل عام 
غیرنظامیان بي گناه در فیلیپین اعالم کرد دولت باید در جهت بازداشت و محاکمه هرچه 
سریع تر عوامل این جنایت گام بردارد. کین گانگ سخنگوي وزارت امور خارجه چین و 
کردند  اعالم  حادثه  این  از  تاسف  ابراز  ضمن  نیز  فیلیپین  در  انگلیس  سفیر  لیلي  استفان 
مجامع بین المللي این قتل عام را به شدت محکوم و با بازماندگان قربانیان همدردي مي کند. 

سازمان غیردولتي حمایت از خبرنگاران در مناطق مناقشه خیز در جهان نیز قتل عام این 
افراد در فیلیپین از جمله 12روزنامه نگار را جنایت علیه بشر توصیف کرد. 
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میلیبند؛ بدون نیروهاي 
خارجي، دولت کرزي 

سقوط مي کند 
 

افغانستان  از  ناتو  نیروهاي  اگر  گفت؛  انگلیس  خارجه  وزیر 
سقوط  کوتاهي  مدت  ظرف  کرزي  حامد  دولت  شوند،  خارج 
خواهد کرد. دیوید میلیبند در مصاحبه یي با روزنامه گاردین 
افزود؛ اگر نیروهاي بین المللي از افغانستان بروند، نیروهاي 
آن  روز  هفت  شاید  یا  ساعت   24 دقیقه،  پنج  ظرف  شورشي 
نیروهایي را که مي خواهند مقاومت کنند، از بین مي برند و ما 

به جاي اول بازمي گردیم.
 میلیبند پس از بازگشت از مراسم تحلیف حامد کرزي همچنین 
ناراحت  دارند،  نیاز  بقیه  به  اینکه  از  افغانستان  مردم  گفت؛ 
اگر  با ما همراهي مي کنند زیرا  آنها در عین حال  اما  هستند 
ما نبودیم، آنها کشور خود را از دست مي دادند. وزیر خارجه 
انگلیس افزود؛ من قبول دارم که افکار عمومي انگلیس درباره 
جنگ در افغانستان نامناسب است زیرا تلفات ما در آن کشور 
رو به افزایش است. افغانستان تا شش ماه گذشته در صفحات 
اول روزنامه ها نبود اما اکنون به دالیلي موضوع افغانستان 
در تمام روزنامه ها منعکس مي شود. کاري که ما باید بکنیم 
ما در  ماندن  به مردم توضیح دهیم هزینه هاي  این است که 
افغانستان حقیقي است اما کمتر از هزینه هاي خروج ما از آن 
کشور است. وزیر خارجه انگلیس در واکنش به گفته کرزي که 
پیش بیني کرده است تا پنج سال آینده نیروهاي افغاني کنترل 
ساله  پنج  مهلت  این  گفت؛  بگیرند،  عهده  بر  را  شهرها  امنیت 
به آن معني نیست که پس از آن دخالت نظامي غرب متوقف 

خواهد شد.

 میلیبند همچنین گفت؛ انگلیس باید عالوه بر تالش هاي نظامي 
خود در افغانستان، فعالیت هاي غیرنظامي نیز انجام دهد. از 
طرف دیگر نانسي پلوسي رئیس مجلس نمایندگان امریکا که از 
منتقدان اعزام سربازان بیشتر به افغانستان است، طي مصاحبه 
از  شدیداللحن  انتقاد  ضمن   )NPR( ملي  مردمي  رادیو  با  یي 
براي  چنداني  حمایت  کنگره  هاي  دموکرات  میان  گفت  کرزي 
با  جنگ  براي  افغانستان  در  امریکایي  سربازان  زیاد  افزایش 
کرد؛  خاطرنشان  پلوسي  ندارد.  وجود  طالبان  نظامیان  شبه 
رئیس جمهور افغانستان نشان داده یک شریک بي ارزش است. 
ما نمي توانیم روي ماموریتي سرمایه گذاري کنیم که شریک 
غیرنظامي  گذاري  هر سرمایه  و  نداریم  آن  در  اعتمادي  قابل 
الزم و ضروري که ما انجام مي دهیم، روانه مسیرهاي فساد 
مي شود. وي گفت؛ ما چطور مي توانیم از مردم امریکا بخواهیم 
تاوان گزاف و سنگین جاني، مالي را در جنگي بپردازند که ما 

در آن با یک شریک معتبر در ارتباط نیستیم. 

گردش ساالنه 319 میلیارد 
دالر رشوه در روسیه 

 
ماتیاس شپ،ترجمه؛ محمدعلي فیروزآبادي
منبع؛ اشپیگل 

داستاني  قدرت  حلقه  ترین  دروني  از  کلیدي  یي  چهره  آید  مي  پیش  کمتر 
هشدار  سیستمي  سقوط  مورد  در  آن  در  که  داستاني  بنویسد؛  افشاگرانه 
داده شود که شخص نویسنده آن را به وجود آورده یا در پدیداري آن نقش 
برانگیز  کتابي جنجال  نام مستعار  با  یي  نویسنده  این روزها  است.  داشته 
نویسنده همان »والدیسالو  قرار معلوم  از  البته  که  در مسکو منتشر کرده 
ایدئولوگ هاي کرملین به گفته دوست سابقش  سورکف« است. این رئیس 
یعني »الکسي کونداروف« )ژنرال پیشین کا گ ب( یک »نابغه استهزا و کج 

بیني« است. 
کتاب 112 صفحه یي »نزدیک به صفر« اگر چه کتابي »گانگستري تخیلي« 
است اما در سراسر داستان، گویي با گانگسترهاي واقعي سیاسي سروکار 
دارد. نویسنده در این کتاب تصویري تکان دهنده از پایتخت روسیه و »بده 
بستان ها و امتیازات ویژه« مسکو ارائه مي دهد. خزانه دولت در این داستان 
قدرتمندان  نزدیک  اقوام  و  ها  معشوقه  و  همسران  کیف  به سوي  واقع  در 
سرازیر شده است. یکي از شخصیت هاي مونث کتاب که در واقع یک مامور 
اطالعاتي است در جایي از داستان مي گوید؛ »فساد و جنایت سازمان یافته 
ایفا مي  را  اجتماعي  نظم  نقش ستون هاي اصلي  پلیس  و  کنار مدرسه  در 
کند.« در هیچ کشوري در جهان به اندازه روسیه مناصب سیاسي و ثروت با 
یکدیگر عجین نیستند، حتي در ایتالیاي برلوسکوني و روماني پساکمونیسم 
این وضعیت به این صورت مشاهده نمي شود. پرزیدنت دیمیتري مدودوف 
در مصاحبه یي با اشپیگل در اوایل ماه نوامبر با ناراحتي عنوان کرد؛ »این 
فاجعه ریشه هایي عمیق در کشور ما دارد.« رشوه خواري و پارتي بازي 
در همه وجوه عرصه عمومي از امور بهداشت و درمان گرفته تا دادگستري 
الملل  مشاهده مي شود و بر پایه گزارش سال پیش سازمان شفافیت بین 
روسیه در کنار کنیا و بنگالدش و سوریه در رتبه 147 فساد در جهان جاي 
مي گیرد. مدودوف در آن مصاحبه به صورتي آسیب شناسانه از فساد گفت 
و گالیه کرد فساد تا چه اندازه جزء عادات روس ها درآمده است؛ »فساد از 
باالترین مقامات سیاسي تا اداره هاي محلي را فرا گرفته است. در اروپا هیچ 
راننده یي وقتي توسط پلیس متوقف مي شود به طور خودکار کیف پولش 
را در نمي آورد. شهروندان روسیه باید با همه وجود احساس کنند رشوه 

دادن یک جرم است.« 
بندري  شهر  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  دایره  افسران  از  یکي  تازگي  به 
را  مطالب مهمي  میان همکاران خود  در  رایج  فساد  درباره  »نوروسیسک« 
در اینترنت منتشر کرد. این افسر که »الکسي دیموسکي« نام دارد ادعا مي 
کند در محل خدمت وي نه تنها شاهدان عیني تحت فشار قرار مي گیرند بلکه 
به صورت کالن اقدام به پرونده سازي مي شود و مدارک جعلي ارائه مي 
پوتین نخست وزیر  با والدیمیر  شود. دیموسکي خواهان مالقات شخصي 
شد و گفت حدود 150 ساعت نوار صوتي از اظهارات همکاران و روساي 
خالفکارش در اختیار دارد. عالوه بر آن وي با یک مامور سابق پلیس در 
جمهوري کومي در ارتباط است. آن مامور سابق هم خبر از »بازجویي هاي 
ساختگي« و غیرقانوني علیه »شهروندان بي گناه« مي داد. این شاید اولین 
بار بود که ماموران دولت به صورت علني علیه روسا و نهادهاي حافظ نظم 

اقدام مي کردند و صدالبته دیموسکي بالفاصله اخراج شد. 
از تروریست ها  بیشتر  پلیس  از  بعد  پایه یک نظرسنجي، مردم روسیه  بر 
وحشت دارند و تنها 30 درصد از پرسش شوندگان عقیده داشته اند پلیس 
قانون را رعایت مي کند. در واقع امروز فساد به صورت امري روزمره در 
این بزرگ ترین کشور روي زمین درآمده است و در حال حاضر مردم براي 
در  تسریع  یا  تنبل  فرزندان  براي  قبولي  نمره  گرفتن  نوبت جراحي،  گرفتن 

تمدید پاسپورت هاي خود چاره یي جز رشوه دادن ندارند. 
و  پلیس  همیشگي  هاي  بازرسي  از  جلوگیري  براي  هم  بازرگانان  و  تجار 
ماموران محیط زیست و بهداشت مجبور هستند با پاکت هاي پول به استقبال 
آنها بروند. بر پایه تحقیقات یکي از نهادهاي مستقر در مسکو، ساالنه 319 
میلیارد دالر در روسیه رشوه پرداخت مي شود و با توجه به جمعیت 142 
میلیون نفره روسیه مي توان گفت هر شهروند روس در سال مبلغي بیش 
سابق  نماینده  ریچکف«  »والدیمیر  کند.  مي  پرداخت  رشوه  دالر   2000 از 
زیرزمیني  و  کوچک  دفتر  در  روسیه  دولت  مخالف  و سیاستمدار  پارلمان 
خود در نزدیکي کرملین، فهرستي از روساي ادارات که براي پرداخت پول 
میلیون  چند  شهر  در  دارد.  اختیار  در  اند،  گذاشته  فشار  تحت  را  دیگران 
نفره »کراسفویارسک« واقع در سیبري یک شرکت وارد کننده مبلمان براي 
گرفتن گواهي مرغوبیت کاال مجبور شده است رقمي چند صد هزار روبلي 

به مقامات مسوول پرداخت کند. در »ایشوسک« واقع در میان ولگا و اورال، 
یک شرکت ساختماني براي انعقاد قرارداد وادار به پرداخت رشوه یي پنج 

درصدي به مسووالن شده است. 
را  اقتصادي خود  پرمنفعت  هاي  فعالیت  کارمندان روسي  و  سیاستمداران 
»اکثر  ریچکف؛  گفته  به  کنند.  مي  پنهان  نیز  اقوام خود  و  نزدیکان  از  حتي 
نیز مشغول هستند.«  بوروکرات ها عالوه بر شغل رسمي خود به تجارت 
براي مالیات دهندگان روس ساختن یک کیلومتر راه چهار بار بیشتر از اروپا 
خرج برمي دارد. این مساله تنها به دلیل زمستان هاي سخت روسیه نیست 
بلکه مناقصه ها در این کشور نه بر مبناي ضوابط بلکه بر مبناي پرداخت 

رشوه بیشتر انجام مي شود. 
ریچکف راه حل مساله را دور کردن قدرت سیاسي از درآمدهاي بادآورده 
از ثروتمندان  لیستي واقعي  »اگر مطبوعات  داند و مي گوید؛  اقتصادي مي 
روسیه تهیه کنند بي تردید نیمي از این لیست با اسامي وزرا و وکال پر مي 

شود.« 
کنسرسیوم  یک  مالک  عنوان  به  مسکو  شهردار  لوچکف«  »یوریچ  همسر 
 17 از  که  لوچکف  جناب  البته  و  رسید  پول  دالر  میلیاردها  به  ساختماني 
سال پیش بر صندلي شهرداري تکیه زده و عالوه بر آن در کادر رهبري 
این موفقیت همسر عزیزش  دارد،  یعني »روسیه ما« عضویت  پوتین  حزب 
را مرهون استعداد و توانایي اقتصادي شگرف او مي داند. جالب آنکه این 
خانم همچنان به عنوان منشي همسر شهردارش مشغول به کار است و آن 
حال  در  اند،  کرده  متهم  سوءاستفاده  به  را  زوج  این  که  نگاراني  روزنامه 

حاضر در انتظار حکم دادگاه هستند. 
فراخوان اخیر پرزیدنت مدودوف براي بهبود اخالقیات، در طبقات فرودست 
ها  باالدستي  دانند  مي  خوبي  به  مردم  این  زیرا  ندارد  چنداني  تاثیر  البته 
همچنان به پرکردن جیب هاي خود مشغول هستند. روس ها براي از دست 
دادن همه امیدهاي خود تنها نیازمند نیم نگاهي به دوماي دولتي هستند. این 
حقوقدانان  جایگاه  واقع  در  که  آلمان  تاگ  بوندس  مثاًل  بر خالف  پارلمان، 
از ستاره ها و  تنها کلوپي متشکل  امور اجرایي است،  باتجربه در  افراد  و 
ورزشي،  سابق  قهرمانان  بر  عالوه  را  دوما  هاي  کرسي  است.  ثروتمندان 
بازرگان هاي نوکیسه و گاه مظنون اشغال کرده اند و همه مي دانند اکثر آنها 
این کرسي ها را با پرداخت رقم هاي میلیوني در واقع براي خود خریده اند. 
افسارگسیخته در  از فروپاشي شوروي و آغاز دوران سرمایه داري  پس 
با رویکرد فئودالیستي  دهه 90، روسیه شاهد پیدایش نوعي نظم اجتماعي 
بود؛ سیستمي که در آن رهبري سیاسي به رعایاي خود حق الزحمه پرداخت 

مي کند.
والدیمیر پوتین دوستان و معتمدان خود را در راس این دارایي هاي دولتي 
حال  در  که  وي  جانشین  عنوان  به  مدودوف  حال  و  نشاند  جدیدالتاسیس 
تکمیل پایه هاي قدرت خود است، تالش مي کند آنها را بازخواست کند. و به 
این ترتیب بود که دادستان کل روسیه کمپاني ونچر را به اتهام کسب مال 
نامشروع )بیش از 600 میلیون یورو( زیر ذره بین برد و مدیرعامل آن را 

وادار به کناره گیري کرد. 
از صندوق شرکت دولتي »اوآک« و شرکت هاي زیرمجموعه اش بیش از 
یکصد میلیون یورو برداشت شد و با این پول یک کارخانه سازنده کشتي در 
شرق آلمان و سپس یک کارخانه سازنده صندوق هاي پستي به اصطالح به 
بخش خصوصي تعلق گرفت. بر پایه گزارش دادستاني مسکو این کارخانه 
کشتي سازي آلماني در حال حاضر ورشکسته به حساب مي آید. فساد در 
درون دوما هم النه کرده است. نمایندگان مجلس روسیه به وزراي دولت 
محلي  هاي  فرودگاه  سازي  مدرن  بودجه  با  صورتي  در  اند  کرده  اعالم 
برنده  ها  مناقصه  در  آنها  مالکیت  تحت  هاي  شرکت  که  کنند  مي  موافقت 
یعني  داري روسیه جدید  این سرمایه  در  شوند. حتي حزب کمونیست هم 
»گنادي  که  است. در همان حال  گذاشته  گام  ثروتمندان  امپراتوري  این  در 
پراودا،  یعني روزنامه  ارگان حزبي اش  این حزب در  شروگانف« دبیر کل 
به صورتي خستگي ناپذیر به »مشروعیت بخشیدن به سرمایه داري بحران 
زا« مي تازد، فراکسیون هم حزبي هاي وي در دوما از همین سرمایه گذاري 
سوءاستفاده هاي کالن مي کنند. به عنوان مثال یکي از این نمایندگان به نام 
»ایگور ادل« که همواره به »سیستم اداري سرمایه داري« انتقاد دارد، پیش از 
این تنها یک میوه فروش خرده پا بوده و حال عالوه بر اشغال یکي از کرسي 
از شرکت هاي ساختمان سازي دولتي در حومه  هاي دوما، مدیریت یکي 

مسکو را نیز بر عهده دارد. 
روزنامه هاي معتبر روسیه هم گاه به مساله فاصله زیاد میان رقم حقوق 
نمایندگان مجلس با درآمدهاي مشکوک و متفرقه آنها مي پردازند. به این 
ترتیب خوانندگان این روزنامه ها مي دانند مثاًل »لیوبف سلیسکا« نایب رئیس 
دوما که ماهیانه 1600 یورو حقوق دارد، در سال 2006 و بر اثر یک سانحه 
رانندگي 85 هزار یورو پول نقد و یک ساعت گران قیمت و چند تکه جواهر را 
گم کرده است. یا با کمال شگفتي در روزنامه معتبر اقتصادي »ودوموستي« 
خوانده اند »رمضان قدیراف« رئیس جمهور چچن براي خرید تنها یک ساعت 
مچي 200 هزار یورو پول پرداخت کرده و »والدیمیر رسین« معاون شهردار 
روسیه، دستبندي به ارزش 700 هزار یورو به دست دارد. و البته خوانندگان 
این روزنامه ها خبر دارند که ساعت مچي پوتین نخست وزیر روسیه هفت 

هزار یورو و پرزیدنت مدودوف 21 هزار یورو ارزش دارد. 
مدودوف براي غلبه بر این فساد، دستور تهیه قوانیني جدید را صادر کرده 
است زیرا مي داند این فساد گسترده همه آن وعده هاي وي براي اصالحات 
و طرح هاي مدرن سازي را به ریشخند خواهد گرفت. رئیس جمهور روسیه 
در این راستا اقدام به بازنشسته کردن استانداراني کرده است که از سال ها 
پیش بر مناصب خود تکیه زده و آن را ملک مطلق خود مي دانند. از سوي 
مالکیت  تمامي  نیز خواسته است  بلندپایه دولتي  کارمندان  از وزرا و  دیگر 

خود را به اطالع عموم برسانند. 
مدودوف در ضمن رئیس والدیسالو سورکف هم هست یعني همان معاون 
رئیس امور اداري کرملین و نویسنده احتمالي کتاب »نزدیک به صفر«. این 
پایان مي گیرد؛  امید  از  با جمله یي پر  افشاگرانه  کتاب و به عبارتي رمان 
»هنوز هم مي توان همه کارها را درست کرد.« اما آیا واقعًا این طور است؟ 
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تقاضاي جدید هند براي خرید تمام طالي صندوق بین الملل 
 

هند از طال سیر 
نمي شود 

 
گروه اقتصادي؛ سکه ها دوباره رقم 280 هزار توماني را تجربه کردند. قیمت 
هر اونس طال در بازارهاي جهاني به 1180 دالر رسید. هندي ها با رفتار 

تجاري خود در مقیاس بین المللي بازارگرمي خوبي براي طال کردند و بعد 
هم بانک مرکزي این کشور با خرید 200 تن طال از صندوق بین المللي پول، 
از  تا آنها هم براي خرید طال  حرص و طمع تمام کشورها را تحریک کرد 

صندوق اقدام کنند. البته رکود بورس هاي بین المللي و عدم تمایل سرمایه 
گذاران براي ورود و بورس بازي هم مزید بر علت شده و طال را تا رکورد 
1160 دالري رساند. هند طي دو سه روز اخیر دوباره اقدام به خرید طال از 

صندوق پول کرده است.

توسط  هند  دولت  است.  ناپذیر  سیري  هندیان  زردوستي  حس  که  انگار   
باقیمانده در صندوق  مابقي طالي  تقاضاي خرید  این کشور  بانک مرکزي 
باقیمانده  با تقاضاي کشور هند براي خرید  المللي پول را کرده است.  بین 
طالي صندوق بین المللي پول، رکورد جدید اونس 1180 دالر به ثبت رسید. 
تقاضاي خرید کشور هند براي 203 تن طالي باقیمانده صندوق بین المللي 
پول سبب شده قیمت طال با توجه به تقاضاي معمول خرید طال در بازارهاي 

جهاني همچنان رو به افزایش باشد. 

البته پیش بیني مي شود در اوایل ژانویه هر اونس طال به 1200 دالر برسد 
ولي به نظر مي رسد با روند صعودي قیمت طال زودتر از ماه ژانویه قیمت 

آن به 1200 دالر برسد. 

اگر صندوق بین المللي پول به تقاضاي دوم هند براي خرید 203 تن طالي 
دیگر پاسخ مثبت بدهد، هندوستان با ذخیره 403 تن طال بزرگ ترین معدن 
ارزش  کاهش  تداوم  در خصوص  ها  نگراني  افزایش  مي شود.  دنیا  طالي 
دالر در برابر دیگر ارزهاي جهان به ویژه یورو تقاضا براي طال به عنوان 
یک دارایي امن در برابر تورم را افزایش داد و این امر منجر به ثبت رکورد 
جدیدي براي این محصول گران قیمت شد. در بازار مبادالت کاالي نیویورک 
)نایمکس( هر اونس طال با بهایي بیش از هزار و 180 دالر معامله شد که 

باالترین میزان در تاریخ مبادالت طال بوده است. 

آمارهاي منتشره حکایت از آن دارند که بهاي طال در سال جاري میالدي 
شاهد صعود بیش از 32 درصدي بوده است. 

به گزارش خبرگزاري فرانسه، در بازار لندن هر اونس طال به هزار و 180 
دالر و 20 سنت رسید، این در حالي است که این فلز ارزشمند طي روزهاي 

گذشته بارها و بارها رکوردهاي جدیدي به ثبت رسانده است. 

یک تحلیلگر بازار طال در خصوص افزایش بهاي طال مي گوید؛ مادامي که 
ارزش دالر کاهش مي یابد به طور خودکار طال شاهد افزایش قیمت خواهد 

بود.

آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

کاهش 50 
درصدي صدور 

جوازهاي صنعتي 
در ایران 

خود  گزارش  آخرین  در  مرکزي  بانک 
جواز  صدور  درصدي   8/45 کاهش  از 
 87 سال  در  صنعتي  واحدهاي  تاسیس 
خبر داد. این در حالي است که مسووالن 
وزارت صنایع و معادن در اظهارنظرهاي 
رسمي بارها اعالم کرده اند صنعت کشور 
برد  مي  سر  به  خود  وضع  بهترین  در 
اوضاع  بروز  از  حاکي  که  یي  نشانه  و 
اساس  بر  ندارد.  وجود  باشد،  بحراني 
گزارش این بانک تا پایان سال گذشته 26 
واحدهاي  تاسیس  فقره جواز  و 87  هزار 
صنعتي صادر شده که با توجه به صدور 
بیش از 48 هزار فقره جواز در سال 86، 
داشته  پي  در  را  درصدي   8/45 کاهش 
است. بر همین اساس در سال 87 سرمایه 
جدید  صنعتي  واحدهاي  تاسیس  گذاري 
در  چراکه  یافته،  کاهش  درصد   3/34 نیز 
تومان  میلیارد  هزار   105 تنها  سال  این 
در  این  گرفته.  صورت  گذاري  سرمایه 
حالي است که در سال 86 سرمایه گذاري 
میلیارد  هزار   160 حدود  گرفته  صورت 
تومان بوده است. بر اساس این گزارش، 
تعداد جواز تاسیس واحدهاي صنعتي در 
اول سال گذشته 6/20، در سه  سه ماهه 
ماهه دوم 7/40، در سه ماهه سوم 4/56 و 
در سه ماهه پایاني 8/65 درصد با کاهش 
فصل  دهد  مي  نشان  که  شده  رو  روبه 
واحدهاي  تاسیس  جواز  صدور  فصل  به 
بوده  رو  روبه  کاهش شدیدي  با  صنعتي 
نیز  گرفته  صورت  گذاري  سرمایه  است. 
در فصل هاي مختلف سال تابع همین روند 
است به طوري که در سه ماهه اول سال 
در   ،2/12 دوم  ماهه  سه  در   ،3/18  ،  87
سه ماهه سوم 9/59 و در سه ماهه پایاني 
27 درصد در میزان سرمایه گذاري جدید 
صنعتي کاهش دیده مي شود. این گزارش 
حاکي از آن است که پروانه بهره برداري 
از واحدهاي صنعتي در سال 87 با شش 
درصد کاهش روبه رو بوده به طوري که 
تعداد این پروانه ها از هشت هزار و 135 
فقره در سال 86 به هفت هزار و 643 فقره 
در سال 87 تنزل یافته است. این گزارش 
صورت  گذاري  سرمایه  دهد  مي  نشان 
برداري شده  بهره  واحدهاي  براي  گرفته 
از  بیش  به  و  داشته  رشد  درصد   5/63
که  رسیده  تومان  میلیارد  هزار   2/21
بیانگر افزایش هزینه اولیه مورد نیاز براي 

سرمایه گذاري هاي صنعتي است.



11 هفته نامه پرشین جمعه 6 آذر ماه 1388   -  شماره 124
خدمات تحصیلی  و مهاجرتی، شامل کشورهای انگلیس، 

کانادا، آمریکا، استرالیا، مالزی، و مجارستان

www.iranianstudy.com

www.persianweekly.co.uk

خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

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

jravandi@btconnect.com

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

دفتر مرکزی لندن:

اصول سازمان 
تجارت جهاني 

 

سازمان تجارت جهاني براي دستیابي به اهداف تعیین شده، اصولي 
را تدوین کرده است که کشورهاي عضو باید به این اصول پایبند 
باشند و درصورت پایبند نبودن، مجازات هایي علیه این کشورها 
اعمال مي شود. مهم ترین این اصول عبارت اند از ؛-1 اصل عدم 
اگر کشوري  اصل،  این  طبق  ؛  الوداد  کامله  دولت  اصل  و  تبعیض 
امتیاز بازرگاني یا تعرفه یي را در مورد یکي از کشورهاي عضو 
اعمال کند، این امتیاز یا تعرفه باید در مورد تمام شرکاي تجاري 
عضو سازمان تجارت جهاني تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا 
نیز دارد که به همگرایي هاي اقتصادي مانند اتحادیه هاي گمرکي 
که  معناست  این  به  استثنا  این  شود.  مي  مربوط  کشور  چند  بین 
اتحادیه  )مانند  تجاري  هاي  پیمان  سایر  جهاني،  تجارت  سازمان 
اروپا یا نفتا( را نیز به رسمیت مي شناسد. -2 استفاده از محدودیت 
هاي غیرتعرفه یي در تجارت همچون سهمیه بندي و صدور پروانه 
واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه هاي 
گمرکي مجازند از صنایع داخلي حمایت کنند.-3 پس از حذف موانع 
تجاري غیرتعرفه یي، کشورها باید تعرفه هاي گمرکي خود را تثبیت 
در مورد  نیز  این اصل  البته  دهند.  کاهش  را  آن  تدریج  به  و  کنند 

پرداخت  در  با مشکالت  که  در کشورهایي  محصوالت کشاورزي 
رقابت  به  براي کمک  است.-4  قائل شده  استثنا  ها مواجه هستند، 
محصوالت تولیدي در کشورهاي در حال توسعه، برقراري نظام 
تعرفه هاي ترجیحي با هدف اعطاي امتیـــازات تجاري به بعضي از 
فرآورده هاي این کشورها مجاز است. -5 کشورها مجاز به انجام 
 )DUMPING( هرگونه اقدامي که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده
داشته باشد، نیستند. -6 الزم است کشورها در مورد کاالهاي داخلي 
و وارداتي رفتار کاماًل یکساني داشته باشند. -7 انجام مشورت در 
مورد سیاست هاي بازرگاني با دیگر اعضا و حل و فصل اختالفات 

ناشي از روابط تجاري از طریق مذاکره.

ایران یکي از کشورهاي متقاضي الحاق به سازمان تجارت جهاني 
تجارت  سازمان  به  پیوستن  براي  ایران  درخواست  اولین  است. 
این سازمان  به   ) ) 19 جوالي 1996  تیرماه 1375  جهاني در 28 
ارسال شد. ایران در 5 خردادماه 1384 )26 مه 2005 ( به عنوان 
عضو ناظر سازمان تجارت جهاني پذیرفته شد. گروه کاري ایران 
گفته  به  است.  نشده  تشکیل  هنوز  سازمان  این  به  پیوستن  براي 
مقامات مسوول، مذاکرات ایران از تشکیل گروه کاري گرفته تا تعیین 
رئیس و سایر مراحل هفت سال به طول مي انجامد و ایران هنوز 
در ابتداي این راه هفت ساله نیز قرار نگرفته است. اولین ویرایش 
یادداشت نظامنامه تجارت خارجي )گزارش رژیم تجاري ایران( در 
تغییرات در  با  متناسب  بعد  تهیه شده که طي سنوات  سال 1378 
قوانین و مقررات گزارش اولیه به طور مکرر مورد بازبیني و تکمیل 
ایران  الحاق  درخواست  پذیرش  از  پس  ماه  دو  است.  گرفته  قرار 
توسط شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني در پنجم خردادماه 
بررسي  جهت  تجاري  رژیم  گزارش  ویرایش  آخرین   ،1384 سال 
و  تغییرات  اعمال  و  ها  بررسي  انجام  ها،  دستگاه  نظرات  ارائه  و 
ارائه شد. بررسي درخواست  تعدیالت الزم در سال 85 به دولت 
عضویت ایران در سازمان تجارت جهاني 9 سال به طول انجامید، 
به نحوي که تا پنج سال تقاضاي عضویت ایران در شوراي عمومي 
در  اجماع  سال  چهار  تا  نیز  طرح  از  پس  و  نشد  مطرح  سازمان 
درخواست  9 سال  از  پس  نهایت  در  و  نگرفت  زمینه صورت  این 
ایران در پنج خرداد 84 با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و 
ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالي است که 
میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایي که سال 1995 به این سو، 

در سازمان عضو شده اند چیزي حدود هفت سال بوده است. 

امکان صدور 4 میلیارد 
متر مکعب گاز به عمان 
وزیر نفت با بیان این که فرمول قیمت فروش گاز 
طبیعی ایران به عمان مشخص شده است، اعالم 
امکان صادرات 3  نهایی  کرد: در صورت توافق 
تا 4 میلیارد مترمکعب گاز به عمان وجود دارد.

سید مسعود میرکاظمی در مورد آخرین وضعیت 
مذاکرات صورت گرفته با وزیر نفت عمان با بیان 
با طرف عمانی در  این که محور اصلی مذاکرات 
مورد صادرات، سوآپ و ترانزیت گاز طبیعی به 
این کشور حاشیه جنوب خلیج فارس بوده است، 
در  کنون  تا  گرفته  صورت  مذاکرات  در  گفت: 
رابطه با سرمایه گذاری کشور عمان در واحدهای 
گاز  و  نفت  مشترک  میادین  توسعه  پتروشیمی، 

صحبت نشده است.

انتقال گاز ایران به  وي با اشاره به این که برای 
شده  تعیین  متعددی  روش های  کنون  تا  عمان 
با  مذاکرات  این باره  در  داشت:  اظهار  است، 
می کنیم  پیش بینی  که  بوده  انجام  حال  در  عمان 
یابیم.میرکاظمی  دست  نهایی  توافق  به  بزودی 
در خصوص سرمایه گذاری مشترک نفت و گاز 
حجم  تاکنون  کرد:  تصریح  عمان  و  ایران  بین 
اما  نشده  مشخص  عمان  به  گاز  صادرات  دقیق 
اولیه امکان صدور 3 تا 4  براساس برآوردهای 
میلیارد مترمکعب گاز به صورت ساالنه به عمان 

وجود دارد.

محمدبن حمد الرحمی وزیر نفت عمان نیز با بیان 
توسعه  مذاکرات  این  برگزاری  از  هدف  این که 
همکاری های ایران و عمان در بخش های مختلف 
نفت و گاز بوده است، گفت: برای انتقال گاز ایران 
برای  که  مختلفی مطرح شده  پیشنهادات  تاکنون 
مذاکره  حال  در  موارد  این  از  یکی  کردن  نهایی 

هستیم.

توافق جدید نفتي 5/6 میلیارد 
دالري ایران و چین  

 
 شرکت ملي پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتي ایران و شرکت 
سینوپک چین یادداشت تفاهمي به منظور تامین فاینانس شش 
میلیارد و 500 میلیون دالري براي ساخت و توسعه پاالیشگاه 
گروه  مذاکرات  اکنون  هم  کردند.  امضا  کشور  در  نفت  هاي 
هاي کارشناسي دو شرکت براي عملیاتي کردن این توافقنامه 
آینده  ماه  دو  تا  شود  مي  بیني  پیش  که  دارد  ادامه  حالي  در 
قرارداد رسمي بین سینوپک چین و شرکت ملي پاالیش و پخش 

فرآورده هاي نفتي ایران امضا شود.
و  اقتصادي  توجیه  سنجي،  امکان  مطالعات  حاضر  حال  در 
تحصیل اراضي پاالیشگاه هاي جدید نفت به پایان رسیده است، 
ضمن اینکه با اقدامات انجام شده ساخت این پاالیشگاه ها به 
مرحله برگزاري مناقصات EPC نزدیک شده است که با تامین 

منابع مالي عملیات اجرایي این پاالیشگاه ها آغاز خواهد شد. 
تاکنون براي تامین منابع مالي ساخت و توسعه پاالیشگاه هاي 
نفت کشور راهکارهایي همچون فروش اوراق مشارکت، منابع 
فاینانس و وام هاي بانکي در نظر گرفته شده است. پاالیشگاه 
هزار   360 ظرفیت  با  فارس  خلیج  ستاره  گازي  میعانات  هاي 
بشکه، خوزستان با ظرفیت 180 هزار بشکه، هرمز با ظرفیت 
300 هزار بشکه، پارس با ظرفیت 120 هزار بشکه، آناهیتا با 
ظرفیت 150 هزار بشکه، شهریار با ظرفیت 150 هزار بشکه و 
کاسپین با ظرفیت 300 هزار بشکه هفت پاالیشگاه جدید نفت 

خام و میعانات گازي کشور هستند.

در  پاالیشي  واحد  هفت  این  از  برداري  بهره  و  براي ساخت   
با  مجموع به حدود 23 میلیارد دالر منابع مالي نیاز است که 
اولویت  توجه به محدودیت منابع سرمایه یي در حال حاضر 
بندي براي ساخت این پاالیشگاه ها در شرکت ملي پاالیش و 
با ساخت  است.  تعریف شده  ایران  نفتي  فرآورده هاي  پخش 
هفت پاالیشگاه جدید نفت ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات 
گازي کشور از یک میلیون و 670 هزار بشکه فعلي به حدود 

سه میلیون و 200 هزار بشکه در روز افزایش مي یابد.  



جمعه 6 آذر ماه 1388   -  شماره 124هفته نامه پرشین12

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

30نما

بهترین فیلم های ساخته 
 نشده تاریخ سینما

ایندیپندنت / 17 نوامبر / ترجمه: علی افتخاری

و  پوئل  مایکل  »توفان«  کوبریک،  استنلی  ناپلئون« 
»نوسترومو« دیوید لین از جمله پروژه های سینمایی 
ناتمام هستند که اگر به سرانجام می رسیدند شاید 
الو:  می شد.اما  نوشته  دیگری  جور  سینما  تاریخ 
ساخته  هرگز  »پدرخوانده«  کنید  تصور  می توانید 
تی«  »ای.  ستاره ای«،  »جنگ های  اینکه  یا  نمی شد؟ 
و »داستان عامه پسند« هرگز پرده سینماهای ما را 
خود  دوران  کالسیک  فیلم های  و  نمی کردند  مزین 
این  بدون  سینما  تاریخ  به  کردن  فکر  نمی شدند؟ 
اتفاق می افتاد  این  اگر  اما  فیلم ها کار سختی است، 
تمام  اندازه  به  کند.  فرق  می توانست  چیز  همه 
نقره ای  پرده  به  سال ها  این  تمام  در  که  فیلم هایی 
هستند  هم  فیلم هایی  کرده اند،  پیدا  راه  سینماها 
می توانستند  می رسید،  پایان  به  آنها  تولید  اگر  که 
این  تاکنون  باشند.  موفق  و  خوب  اندازه  همان  به 
جور پروژه ها خیلی مورد توجه قرار نگرفته اند، به 
خصوص در یک جشنواره سینمایی. جشنواره فیلم 
نوامبر   20 از  که   - بریتانیا  در  سینه سیتی  برایتن 
»هرگز  بخش  بار  اولین  برای  امسال   - شده  آغاز 
داده  اختصاص  فیلم هایی  به  را  ساخته نشده ها« 
پیدا  را  سینماها  پرده  به  کردن  پیدا  راه  امکان  که 

نکردند.
برخورد قدرت ها

به عنوان مثال مایکل پوئل را در نظر بگیرید. او سال 1948 فیلم »کفش های قرمز« را با همکاری امریک 

پرسبرگر ساخت، فیلمی که هم تهیه کنندگان از آن متنفر بودند و هم بیشتر منتقدان آن را کوبیدند. پوئل 
پس از »کفش های قرمز« برای ساخت فیلم های بعدی خود به مشکل خورد.

»سال های طالیی« در 1952 که قرار بود فیلمی زندگی نامه ای درباره ریچارد اشتراوس آهنگساز آلمانی 
باشد و »توفان« در دهه 1970، تنها دو نمونه از فهرست طوالنی »هرگز ساخته نشده ها« پوئل است که در 

جشنواره برایتن مورد توجه قرار می گیرد.
پوئل اصرار داشت »توفان« را بسازد. فیلمنامه چند بار نوشته شد و گروهی ستاره از جمله میا فارو، 
بازیگر  به عنوان  -کاریکاتوریست-  اسکارفی  جرالد  و  -کمدین-  هاوئرد  فرانکی  توپول،  میسن،  جیمز 
انتخاب شدند. پس ایراد کار کجا بود؟به گفته فریکسوس کنستانتین، مدیر عامل شرکت پوسیدون فیلمز 
تهیه کننده »توفان«، برخورد قدرت ها عامل به سرانجام نرسیدن پروژه بود. او می گوید: »ما تقریبًا برای 
شروع کار آماده بودیم، اما »رنک ارگانیزیشن« که آن زمان یک شرکت بانفوذ در زمینه فیلمسازی بود 

با پوئل مشکل داشت.«
کنستانتین ادامه می دهد: »آنها اصرار داشتند فیلم ساخته نشود. ما بازیگران خیلی خوبی داشتیم و یک 
فیلمنامه عالی و این یک تراژدی برای صنعت فیلمسازی است که »توفان« ساخته نشد. من نمی توانستم 
به تنهایی پول بازیگران را بدهم یا خرج مراحل پس از تولید را فراهم کنم. به همین سادگی. هنوز فکر 
می کنم این یکی از بزرگترین شکست های من بود. تاکنون خیلی فیلم های مزخرف ساخته شده و خیلی 
فیلم های خوب هم ساخته نشده است.«بخش »هرگز ساخته نشده ها« جشنواره برایتن اساسًا بخشی است 
که با تخیل سر و کار دارد. نحوه برنامه ریزی به گونه ای است که انگار این فیلم ها واقعًا ساخته شده اند. 
اطالعات ارائه شده شامل سال ساخت فیلم، کارگردان، بازیگرانی که قرار بود در آن نقش آفرینی کنند و 

در نهایت خالصه داستان است.
در مواردی هم یک سانس به دو فیلم اختصاص دارد. مثاًل دو پروژه ساخته نشده »در برابر آن« و »تنها 
 1967 اورتن سال  جو  را  اول  پروژه  فیلمنامه  می شوند.  بررسی  یک سانس  در  ماندند«  زنده  عاشقان 
درباره گروه بیتلز نوشت، اما مدیر برنامه های آنها  ترسید وجهه گروه خراب شود. »تنها عاشقان زنده 
ماندند« را هم نیکالس ری قصد داشت سال 1966 بر مبنای رمان »تنها عاشقان زنده ماندند« بسازد و 
اعضای گروه رولینگ استونز قرار بود در آن بازی کنند.تمام فیلم های بخش »هرگز ساخته نشده ها« به 
پروژه های بعد از سال 1945 اختصاص دارد و به اعتقاد تیم براون یکی از رؤسای جشنواره برایتن، این 
فیلم ها بیانگر بعضی از جالب ترین دهه های تاریخ سینما هستند. او می گوید: »هدف از این برنامه توجه 
فیلم های ساخته شده وضعیت صنعت  اندازه  به  درست  فیلم های ساخته نشده  که  است  این موضوع  به 
فیلمسازی را نشان می دهند. بعضی از این فیلم ها بسیار بلندپروازانه بودند و تعدادی کاماًل ابلهانه. در 

بعضی موارد تقدیر چیز دیگری را رقم زد.«

 »دن کیشوت« نفرین شده
در مورد »مردی که دن کیشوت را کشت« فیلم سال 2000 تری گیلیام، عواملی چون بیماری، باران های 
سیل آسا و انواع و اقسام دیگر بالیای اجتناب ناپذیر باعث شد پس از چهار هفته فاجعه آمیز فیلمبرداری 
این  بازیگران  پرایس  پارادیس، میراندا ریچاردسن و جاناتان  در مادرید متوقف شود.جانی دپ، ونسا 
فیلم بودند. از جمله مشکالت گیلیام جت های جنگنده  که باالی سر گروه پرواز می کردند )فیلمبرداری در 
نزدیکی یک پایگاه نظامی انجام می شد( و سیلی بود که در دومین روز فیلمبرداری تجهیزات مهم را با خود 

برد و باعث تغییر چشم انداز و بی حاصل شدن صحنه های فیلمبرداری شده در روز اول شد.
در این بین بیماری ژان روشفور بازیگر نقش اصلی فیلم هم دردسرساز شد. او پس از دو سال جست وجو 
برای این نقش انتخاب شده بود و هفت ماه هم آموزش دیده بود تا انگلیسی یاد بگیرد، اما همین که پروژه 
آغاز شد پزشکان تشخیص دادند او دیسک کمر دارد و در نتیجه فیلمبرداری صحنه های اسب سواری 

امکان نداشت.
نفرین »فیلمی که نمی خواست ساخته شود« گیلیام سال 2002 خود مضمون مستند تحسین شده »گمشده 
در المانچا« شد. اکنون قرار است »مردی که دن کیشوت را کشت« بهار سال آینده بار دیگر مقابل دوربین 
برود و ژرار دوپاردیو، مایکل پالین و دپ از بازیگرانی هستند که گفته می شود در فیلم بازی خواهند 

کرد.

استنلی کوبریک و دو پروژه ناتمام
از رمان »آسمان خراش« جیمز گراهام  اقتباسی سینمایی  تولید  تا آستانه  نیکالس روگ در دهه 1970 
باالرد رفت، اما مشکالت مربوط به بودجه مانع این کار شد. تولید »نوسترومو« دیوید لین نیز در سال 
1986 متوقف شد، چرا که تهیه کنندگان فیلم فکر می کردند او نمی تواند از پس فیلمی چنین حماسی در 
آمریکای جنوبی بربیاید. لوکیشن تولید به سوی دیگر اقیانوس اطلس منتقل شد، اما اطرافیان لین کم کم 

اعتماد خود را از دست دادند و با مرگ لین در 1991 پروژه »نوسترومو« برای همیشه متوقف شد.
استنلی کوبریک هم در برنامه »هرگز ساخته نشده ها« دو فیلم دارد: »ناپلئون« در سال 1969 و »اسناد 
آریایی« در اوایل دهه 1990. مشکالت مربوط به انتخاب بازیگران، وسواس بیش از حد کوبریک در مورد 
جزئیات داستان و در مورد »اسناد آریایی« که قرار بود فیلمی درباره هولوکاست باشد، این نگرانی که 

موضوع آن برای تماشاگران جذابیت ندارد، از دالیل ساخته نشدن این دو فیلم بود.
ایان کریستی مورخ سینما می گوید: »کوبریک قطعًا عالقه زیادی به ناپلئون  داشت. هرچند او توانست راه 
خود را از میان بسیاری پروژه ها باز کند، اما وسواس بسیار زیاد او نسبت به ناپلئون و مسائل مربوط 

به انتخاب بازیگران باعث شد کسی حاضر نشود از او حمایت کند.«
کوبریک در نهایت قید »اسناد آریایی« را زد. او به این نتیجه رسیده بود که موضوع فیلم بیش از حد 
ارائه داد. نمایش »فهرست  از هولوکاست  امکان ندارد بتوان روایتی صحیح  افسرده کننده است و گفت 

شیندلر« استیون اسپیلبرگ در سال 1993 نیز در سقوط این پروژه نقش داشت.
هیچ توضیح ساده و سرراستی برای ساخته نشدن این پروژه های سینمایی ناتمام وجود ندارد. به لحاظ 
نظری بسیاری از آنها باید تولید می شدند. ریچارد آتن بورو سال ها حقوق ساخت »زندگی تامس پین« را 

در اختیار داشت، اما در نهایت نتوانست این پروژه را مقابل دوربین ببرد.
Birdsong بر مبنای رمان بسیار موفق سباستین فاکس بیش از یک دهه چند کارگردان از جمله مایکل 
مان، پل گرینگرس و پیتر ویر را مشغول خود کرد، همین طور »هتل سفید« کتاب جنجالی دی ام تامس 
که از سال 1982 تاکنون حداقل هفت کارگردان و چندین ستاره  هالیوود برای به تصویر کشیدن آن به 

خط شده اند.
کریستی که خود یکی از سخنرانان بخش »هرگز ساخته نشده ها« جشنواره برایتن است، می گوید: »ساخته 
باید موانع  از دیدن نور روز  فیلم ها پیش  اما خیلی  قابل درک نیست،  Birdsong برای هیچ کس  نشدن 

بسیاری را پشت سر بگذارند.«
این  تغییری در آن می دهد،  به دست می شود و هرکس  دائم دست  فیلمنامه  اامه می دهد: »وقتی یک  او 
احتمال هست که پروژه با بدشانسی مواجه  شود. البته مسئله انتخاب بازیگران هم می تواند دردسرساز 
باشد. پول از دست می رود، روند تولید مختل می شود و در این بین یک نفر باید کار را جمع  وجور کند و 

در نهایت به نتیجه می رسیدکه زمان از دست رفته است. واقعًا شرایط غریبی است.«

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 
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30نما
پوالنسکی با 5/4 میلیون دالر وثیقه 

آزاد می شود
 دادگاهی در سوئیس پذیرفت فیلمساز صاحبنام با سپردن 5/4 میلیون دالر به 
عنوان وثیقه از زندان آزاد  شود و تا زمان برپایی دادگاه در کلبه کوهستانی 

خود در سوئیس در حبس خانگی باشد.
در  سوئیس  دادگستری  وزیر  ویدمر-شلومف  اولین  خبرآنالین،  گزارش  به 
واکنش به تصمیم غیرمنتظره دادگاه جنایی سوئیس در روز چهارشنبه گفت 

دلیلی برای مخالفت با آزادی مشروط رومن پوالنسکی نمی بیند.
این دادگاه ماه پیش با پیشنهاد پوالنسکی درمورد وثیقه قرار دادن کلبه خود 
در تفریحگاه کوهستانی گشتاد مخالفت کرد، اما در نهایت وثیقه 5/4 میلیون 
دالری را پذیرفت و به عالوه در صورت فرار پوالنسکی دادگاه می تواند خانه 

خانوادگی او را ضبط کند.

برای  آمریکا  درخواست  بررسی  روی  تاثیری  پوالنسکی  مشروط  آزادی 
استرداد او به این کشور ندارد. پوالنسکی سال 1978 در آمریکا به جرم ارتباط 
غیرقانونی با یک دختر 13 ساله در سال 1977 به زندان محکوم شد، از پیش از 

اجرای حکم از کشور گریخت و از آن زمان تا پیش از بازداشت فراری بود.
او  به شرایط سنی پوالنسکی و وضعیت خانوادگی  با توجه  دادگاه سوئیس 

ابراز امیدواری کرده، فیلمساز برنده اسکار با دادگاه همکاری کند. 

پوالنسکی 76 ساله که تابعیت فرانسه و لهستان را دارد، 26 سپتامبر امسال 
زمانی که برای دریافت جایزه یک عمر دستاورد از جشنواره فیلم زوریخ به 

سوئیس سفر کرده بود، در فرودگاه این شهر بازداشت شد.
او پیش از بازداشت مراحل پایانی ساخت تریلر سیاسی »روح« را انجام می داد 
که اقتباسی از رمان رابرت هریس است و یوان مگرگور و پیرس برازنان در 
آن بازی می کنند. گفته می شود او فیلم جدید خود را در زندان به پایان رسانده 

که احتماال امسال در جشنواره برلین نمایش داده می شود. 

پوالنسکی سال 2002 برای »پیانیست« برنده جایزه اسکار بهترین کارگردان 
فیلم های  دیگر  از  »تس«  و  »مستاجر«  چینی ها«،  »محله  رزماری«،  »بچه  شد. 

اوست که در پاریس در خانواده ای لهستانی-یهودی به دنیا آمده است.

ورایتی / 25 نوامبر

معرفي 50 اثر برتر سینماي جهان در دهه گذشته  

 »باد ما را خواهد برد« 

کیارستمي تنها نماینده سینماي ایران 
 

فیلم »باد ما را خواهد برد« ساخته عباس کیارستمي به عنوان یکي از 50 اثر برتر سینماي جهان در دهه گذشته میالدي 
انتخاب شد. جشنواره فیلم تورنتو در قالب برنامه یي به نام »سینماتک«، فهرست 50 فیلم برتر دهه اول هزاره دوم میالدي 

را با نظرسنجي از 60 کارشناس فیلم از سراسر جهان انتخاب کرد. 
نماینده  بیشترین  فیلم   21 با  فرانسه  فهرست،  این  در 
را دارد و پس از آن امریکا با 9 فیلم و آلمان با هفت 
تنها  ایران  از سینماي  دارد.  را  بیشترین حضور  فیلم 
فیلم »باد ما را خواهد برد« ساخته عباس کیارستمي 
برنده  فیلم  این  شود.  مي  دیده   1999 سال  محصول 
از  فیپرشي  جایزه  و  داوران  هیات  بزرگ  جایزه 
برد«  خواهد  را  ما  »باد  است.  بوده  ونیز  جشنواره 
در  فیلم  کارشناس   60 از سوي  حالي  در  کیارستمي 
سراسر جهان به عنوان یکي از بهترین فیلم هاي دهه 
یکي  وقتي  پیش  چندي  که  است  شده  انتخاب  گذشته 
»دوقدم  برنامه  در  خودمان  سینمایي  کارشناسان  از 
مانده به صبح« این فیلم را به عنوان اثري قابل تامل و 
حتي جذاب براي همه تماشاگران سینماي ایران مطرح 
کارشناس  مجري  از  یي  خاطره  با  اش  صحبت  کرد 
درباره  جیراني  شد.  قطع  جیراني  فریدون  برنامه  آن 
گفت؛  نانت  در جشنواره  کیارستمي  فیلم  این  حضور 
»من خودم این فیلم را دوست دارم ولي با معذرت از 
آقاي کیارستمي باید بگویم در جشنواره موقع نمایش 
نام  بارها  خوابیدند.«  داوران  هیات  اعضاي  همه  فیلم 
فریدون جیراني در این روزها به عنوان تهیه کننده نود 
سینمایي در اخبار و محافل سینمایي مطرح شده است. 
فیلم »باد ما را خواهد برد« ساخته عباس کیارستمي 
 ،CBCاز نقل  به  ایسنا  گزارش  10ساله شد.به  امسال 

رتبه اول فهرست 50 فیلم برتر دهه گذشته در کمال تعجب در اختیار یک فیلم تایلندي با نام »نشانه ها و یک قرن« ساخته 
آپیچات پونگ ویراستاکول است. فیلم »در ستایش عشق« ساخته ژان لوک گدار برنده سیمرغ بلورین جشنواره فجر در 
رتبه هشتم و فیلم »چهار ماه، سه هفته و دو روز« برنده شیرطالي ونیز ساخته کریستین مونگیو از روماني در رتبه 
نهم قرار دارند. فیلم »پسر« ساخته برادران داردن باالتر از »من و خوشه چین ها« به کارگرداني آنیس واردا در مکان 
چهاردهم این فهرست قرار دارد. فیلم هاي »تنهایي« ساخته میشل هانکه برنده نخل طالي کن، »فیل« ساخته گاس ون سنت 
و »با او حرف بزن« ساخته پدرو آلمادووار باالتر از فیلم »باد ما را خواهد برد« کیارستمي قرار گرفته اند. در حالي که 
فیلم هاي سرشناسي چون »هزار توي پن« ساخته گیلرمو دل تورو، »کودک« ساخته برادران داردن برنده سیمرغ بلورین 
جشنواره فجر، »ساراباند« ساخته اینگمار برگمن، »گري« ساخته گاس ون سنت، »داگ ویل« ساخته الرس فون تریر و 

»الکساندرا« ساخته الکساندر سوخوروف در مکان هاي پایین تر از کارگردان ایراني برنده نخل طال قرار گرفته اند. 



جمعه 6 آذر ماه 1388   -  شماره 124هفته نامه پرشین14

info@persianweekly.co.uk

www.persianweekly.co.uk

مردم انگلیس در دنیا، زشت ترین هستند  
  

بر اساس یک نظرسنجي از سوي سایت مردمان زیبا، مردم انگلیس زشت ترین در دنیا 
به عبارتي 12  یا  از هشت مرد  از یکي  هستند. در سایت مردمان زیبا آمده است کمتر 
درصد و کمتر از سه تا از 20 زن یا به عبارتي 15 درصد زنان انگلیسي زیبا هستند. به 
این دلیل در گزارش آماري که در سایت مردمان زیبا منتشر شده است، آمده ساکنان 
انگلستان جزء زشت ترین ها در دنیا هستند. همچنین در این سایت به این موضوع اشاره 
شده است که مردان سوئدي با داشتن 65 درصد آمار و زنان نروژي با 76 درصد جزء 
زیباترین ها در جهان محسوب مي شوند. در این وب سایت که در سال 2002 میالدي 
در دانمارک راه اندازي شد، تاکنون تنها 295 هزار نفر از مردان و زنان انگلیسي ثبت نام 
کرده اند. از طرفي کشورهاي سوئد، برزیل و نروژ جزء سه کشوري هستند که بنا بر 
اطالعات این وب سایت بیشترین افراد زیبا را دارند و آلمان و انگلستان جزء کشورهایي 

هستند که زشت ترین ساکنان را دارند.  

اینترنت، تلفن همراه و سیگار مهم ترین عوامل 
طالق در امارات   

 
مهم ترین عامل جدایي بین زوج ها در امیرنشین راس الخیمه امارات مشغول بودن یکي از 
زوج ها به اینترنت بیان شده است. دادگاه خانواده راس الخیمه امارات در گزارشي اعالم 
کرد اینترنت، استعمال دخانیات و تماس مداوم با تلفن همراه از دالیل مهم جدایي بین زوج 
ها در امیرنشین راس الخیمه امارات است. طبق این گزارش، دادگاه خانواده راس الخیمه 
طي 10 ماه گذشته بیش از 500 پرونده اختالف زوج ها را بررسي کرده است که این 

پرونده ها همه به طالق منجر شدند.  

دختري که 12هزار بار در روز عطسه مي کند  
 

در فصلي که اکثر مردم در حال عطسه و سرفه کردن دیده مي شوند یک دختر 12ساله 
امریکایي روزي 12 هزار بار عطسه مي کند. الرن جانسون 12ساله که دیگر کالفه شده 
است به فاکس نیوز گفت؛ عطسه کردن من متوقف نمي شود و در دقیقه 8 تا 9 بار تکرار 
مي شود. این حالت از دو هفته پیش و زماني آغاز شد که این دختر مبتال به سرماخوردگي 
شده و از آن زمان شب و روز او سیاه شده است. از آن زمان الرن موفق به رفتن به 
مدرسه نشده و شش پزشک متفاوت هم او را ویزیت کرده اند. اگرچه هیچ کدام از آنها 
علت این حالت را درنیافته اند اما یک متخصص اعصاب به خانواده الرن گفته ممکن است 
یک اختالل عصبي غیرقابل پیشگیري منجر به ایجاد این حالت شده که ممکن است ناشي 
از استرس باشد. جانسون گفت؛ کمتر از 40 مورد از چنین حالتي در جهان ثبت شده است 
و هیچ کس دلیل این امر و درمان آن را نمي داند و در مواقعي هم درمان موفقیت آمیز تنها 

موقتي بوده و بعد از مدتي که عطسه بازگردد همه چیز به روز اول بازمي گردد.  

افزایش فروش آنالین داروهاي تقلبي 
آنفلوآنزاي خوکي در اینترنت  

  
تقلبي  داروهاي  آنالین  فروش  با  تبهکار  باندهاي  کرد  اعالم  اینترنتي  ایمني  یک شرکت 
انگلیسي  هستند. شرکت  ثروت  دالر  ها  میلیون  به  دستیابي  حال  در  آنفلوآنزاي خوکي 
آنفلوآنزاي  تقلبي  داروهاي  تبلیغ  میلیون  صدها  انتشار  از  تاکنون  کرد  اعالم   Sophos
H1N1 در سال جاري جلوگیري کرده است که بسیاري از آنها در تالشند نمونه تقلبي 
داروهاي آنتي ویروسي مانند Tamiflu را به مشتریان نگران خود بفروشند. این داروي 
پیشرفت  کاهش سرعت  و  معالجه  منظور  به  بهداشت جهاني  توسط سازمان  سوئیسي 
از  بسیاري  است  کرده  اعالم  این شرکت  است.  معرفي شده  آنفلوآنزاي خوکي  بیماري 
باندهاي تبهکاري که این تبلیغات را انتشار داده اند روسي بوده و پنج کشوري که بیشترین 
میزان خرید از این داروهاي تقلبي را داشته اند کشورهاي امریکا، آلمان، انگلستان، کانادا و 
فرانسه بوده اند. سخنگوي این شرکت اعالم کرد این گروه هاي خالفکار در واقع سالمت، 
اطالعات شخصي و جزییات کارت هاي اعتباري مشتریان خود را در معرض خطر قرار 
 Canadian مي دهند. همچنین این گروه ها براي موجه نشان دادن تبلیغات خود از نام
Pharmacy استفاده کرده اند. بررسي هاي این شرکت نشان مي دهد Glavned یکي از 
شبکه هایي که توسط روسیه اداره مي شود از گسترش وب سایت هاي دارویي روزانه 
16 هزار دالر درآمد دارد که در صورتي که باندهاي تبهکار عضو چندین شبکه مشابه 
باشند، درآمد روزانه آنها به 100 هزار دالر هم خواهد رسید. بر اساس گزارش رویترز، 
گزارش هاي سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد پاندمي آنفلوآنزاي H1N1 از ماه 
مارس تاکنون در میان بیش از 206 کشور جهان گسترش پیدا کرده و حدود شش هزار 

و 250 مرگ را بیشتر در مناطق امریکایي به بار آورده است.  

 قبض اینترنت 45 هزار یورویي مرد فرانسوي 

را افسرده کرد  
 

 یک مرد فرانسوي که از یک اپراتور اینترنت یک فلش USB اتصال به اینترنت دریافت کرده 
بود وقتي یک قبض اینترنت 45 هزار یورویي را در صندوق پستي منزل خود مشاهده کرد 
به شدت افسرده شد. این مرد فرانسوي در شمال این کشور مشترک شرکت »اورنج« ارائه 
دهنده اینترنت و اپراتور تلفن همراه بود. برپایه قراردادي که با این شرکت بسته بود یک 

  جنازه هاي 

رهاشده و 
مرگ رویاي 
امریکایي  

 

حامد هاشمي؛ 
منبع؛ تایمز

جنازه هایي رهاشده در کاورهایي سفیدرنگ که شماره 
یي به انگشت پاي آنها بسته شده بر تخته هایي استیل 

در سردخانه بزرگ و مرکزي شهر دیترویت روي هم 
قرار گرفته اند. این جنازه ها همانند لباس هاي بالاستفاده 
مي  سپرده  فراموشي  دست  به  لباس  کمد  در  که  یي 
شوند در این سردخانه از یادها رفته اند. بعضي از این 
قرار  این سردخانه  در  که  براي سال هاست  ها  جنازه 
دارند اما در ماه هاي اخیر تعداد جنازه هایي که بدون 
صاحب در اینجا رها شده اند به میزان قابل مالحظه یي 
افزایش یافته است. در دیترویت که زماني سمبل رویاي 
دفن  توان  ها  از خانواده  بسیاري  اکنون  بود  امریکایي 
کردن جنازه عزیزان خود را هم ندارند. آلبرت ساموئل 
باره  این  در  دیترویت  مرکزي  ویژه سردخانه  بازرس 
مي گوید؛ »در 13 سالي که در اینجا کار مي کنم تا به 
حال شاهد این تعداد جنازه رهاشده نبوده ام. از سال 
تعداد  فراگرفت  را  جهان  اقتصادي  بحران  که  گذشته 
جنازه هایي که در این سردخانه به امان خود رها شدند 
روز به روز افزایش یافت. تا پیش از این هرگز شاهد این 
مساله نبودم که مردم در دفن جنازه افراد فامیل خود 
اینچنین ناتوان و درمانده باشند.«در اوایل امسال تعداد 
جنازه هاي رهاشده در این سردخانه به عدد 70 رسید. 
این مساله بیش از پیش نمایانگر بحران مالي است که 
مردم دیترویت گرفتار آن شده اند. این شهر که زماني 
مردمانش بیشترین میزان درآمد متوسط در میان مردم 
آن  شهروندان  اکثر  حال  عین  در  و  داشتند  را  امریکا 
اقتصادي  روزهاي  بدترین  اکنون  بودند  خانه  صاحب 
را در میان امریکایي ها سپري مي کنند.پس از سال ها 
بد  عملکرد  و  دیترویت  شهري  مسووالن  سوءمدیریت 
سه کارخانه بزرگ خودرو سازي این شهر یعني جنرال 
موتورز، فورد و کرایسلر که مردم دیگر حاضر به خرید 
محصوالت آنها نیستند، اکنون نرخ بیکاري در دیترویت 
نرخ  از  میزان حتي  این  که  است  به 28 درصد رسیده 
 30 دهه  در  امریکا  بزرگ  اقتصادي  بحران  در  بیکاري 
هم باالتر است. میزان جرم و جنایت به خصوص قتل 

به  است.  داشته  یي  قابل مالحظه  افزایش  این شهر  در 
دلیل کمبود بودجه سیستم آموزش و تحصیل این شهر 
به شدت دچار مشکل شده است. خزانه داري این شهر 
که  است  مواجه  دالري  میلیون   300 بودجه  کمبود  با 
این مساله باعث شده مسووالن شهري حتي در تامین 
نیازهایي چون جمع آوري آشغال ها با دشواري روبه 
رو شوند. در دوران شکوفایي پس از جنگ که کارخانه 
هاي خودرو سازي دیترویت باعث شدند امریکا حرف 
اول را در صنعت خودرو سازي جهان بزند این شهر 
85/1میلیون نفر جمعیت داشت اما اکنون تنها 900 هزار 
زماني  که  دیترویت  هستند.  ساکن  شهر  این  در  نفر 
چهارمین شهر بزرگ امریکا محسوب مي شد اکنون در 
رده یازدهم قرار دارد و روند این سقوط همچنان ادامه 
دارد.هزاران خانه در این شهر رها شده اند و در حال 

خراب شدن هستند.
سقف هاي آنها کنده شده و پنجره هایشان شکسته اند. 
بسیاري از مغازه ها در این شهر براي همیشه تعطیل 
و  بیوک  که  »فیشر«  همچون  هایي  کارخانه  اند.  شده 
تعطیل شده   1991 سال  در  و  کرد  مي  تولید  کادیالک 

امروز به خرابه یي بزرگ تبدیل شده است. 

بدترین ها در  از  NFL دیترویت یکي  فوتبال  تیم  حتي 
فوتبال امریکا است. آنها سال گذشته در هر 16 بازي 
در  هم هشت شکست  امسال  و  خوردند  خود شکست 
کارنامه خود ثبت کرده و تنها یک بار به پیروزي دست 
یافته اند. ایستگاه مرکزي میشیگان که توسط افرادي که 
ایستگاه مرکزي بزرگ نیویورک را ساخته اند طراحي 
شده براي 20 سال است که رها شده. بسیاري چهره 
فعلي دیترویت را چهره یک شهر مصیبت زده مي دانند.

در ماه ژوئن شوراي شهر دیترویت بودجه ساالنه 21 
هزار دالر را براي دفن جنازه هاي رهاشده اختصاص 
داد. پس از آن خانواده هایي که توانایي دفن جنازه هاي 
عزیزان خود را نداشتند باید به این شورا مراجعه مي 
کردند. این شورا در اثبات عدم توانایي مالي خانواده ها 
براي دفن جنازه هاي عزیزان خود 700 دالر دریافت مي 
کردند و آنها را در گورستاني مخصوص به خاک مي 
سپردند. دارل ویکرز یکي از این افراد است. خاله او در 
اما او که توانایي دفن جنازه را  ماه سپتامبر فوت شد 
نداشت جنازه خاله اش را به سردخانه مرکزي دیترویت 
سپرد. او هنوز هم موفق به دفن جنازه خاله اش نشده و 

از این بابت احساس گناه مي کند.
این  شده  مسووالن  نگراني  باعث  میان  این  در  آنچه 
است که اکثر جنازه هاي رهاشده بر اثر عوامل طبیعي 
این  پزشکان  اعتقاد  به  اند.  داده  از دست  را  جان خود 
امر نشانگر ضعف بیمه هاي درماني در امریکا و عدم 
دسترسي مردم به امکانات پزشکي مورد نیازشان است. 
تعدادي از موسسه هاي خیریه براي دفن این جنازه هاي 
روي زمین مانده هشت هزار دالر به سردخانه دیترویت 
کمک کرده اند. با این کمک ها آقاي ساموئل توانسته 11 
جنازه را به خاک بسپارد. اما هنوز تعداد زیادي جنازه 
در این سردخانه در انتظار آرام گرفتن در آغوش خاک 

هستند.
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اینترنت نامحدود و یک فلش USB اتصال همراه به اینترنت 
را دریافت کرد. این فلش USB به این مرد اجازه مي داد با 
پرداخت 95 یورو در ماه از اینترنت نامحدود استفاده کند 
تا اینکه در پایان سال یک صورت حساب شگفت انگیز 45 
هزار یورویي را در صندوق پستي منزل خود مشاهده کرد. 
با یک شوخي مواجه است  ابتدا فکر مي کرد  این مرد در 
تلفني شرکت  اپراتورهاي  با  کرد  مي  تالش  که  هربار  اما 
نامطمئن  و  مبهم  هاي  پاسخ  با  تنها  بگیرد  تماس  »اورنج« 
مواجه مي شد. پس از تالش هاي فراوان، این مرد به شدت 
از  حمایت  اتحادیه  حاضر  حال  در  شد.  افسردگي  دچار 
این  پرونده  به  رسیدگي  مشغول  کنندگان  مصرف  حقوق 
مرد است. براساس گزارش آنسا، شرکت »اورنج« احتمال 
مي دهد شبکه اتصال به اینترنت »فلش USB« این مرد به 
یک شبکه بلژیکي متصل شده است. این احتمال مي تواند 
درخصوص افزایش غیرقابل توجیه قبض اینترنت توضیح 
دارد. در  بلژیک سکونت  و  فرانسه  این مرد در مرز  دهد. 
حال حاضر تا رسیدن به اعالم نتیجه بررسي هاي اتحادیه 
 45 قبض  پرداخت  از  کنندگان  مصرف  حقوق  از  حمایت 

هزار یورویي جلوگیري شده است.  
 

شناي همزمان 10 هزار دانش 
آموز در چین  

  
یکي از روزنامه هاي چین نوشت؛ بیش از 10 هزار دانش 
همزمان  شناي  در  شرکت  با  »هوبئي«  استان  در  آموز 
رکوردي را در گینس به نام خود ثبت کردند. در گزارش 
رسانه هاي چین آمده است؛ بیش از 10 هزار دانش آموز 
مناطق و شهرهاي  دانشگاه هاي  و  از مدارس  دانشجو  و 
اطراف این استان گرد هم آمده و با انجام شناي همزمان 
ثبت  خود  نام  به  گینس  رکوردهاي  کتاب  در  را  رکوردي 
کردند. به گزارش شینهوا، این شناگران همگي در یکي از 
چشمه هاي آب گرم شهر »ژیانینگ« اقدام به شنا و تفریح 
کردند. گفته مي شود شنا در حوضچه ها و چشمه هاي آب 
گرم در این کشور طرفداران زیادي دارد و هرساله صدها 

بلکه هزاران نفر براي درمان یا تفریح از این منابع آب گرم 
زیرزمیني استفاده مي کنند.  

 

سه خرس کچل محققان را 
متعجب کردند  

  
خرس  سه  کردند  اعالم  آلماني  شناسي  جانور  محققان 

تعجب  باعث  کچل 
اند.  شده  آنها 
نئوتزهولد«  »جرد 
وحش  باغ  رئیس 
آلمان  »الیپزیگ« در 
گفت؛ این سه خرس 
کچل  کامل  طور  به 
هستند و این مساله 
محققان  شده  باعث 
این  علت  دنبال  به 
وي  باشند.  مساله 
کرد؛  خاطرنشان 

البته ما گزارش هایي از این قبیل از باغ وحش ها در مناطق 
اما  دیگر اروپا و حتي کشورهاي آسیایي دریافت کردیم، 
تاکنون مشخص نشده چرا این خرس ها بدون مو هستند. 
دانشگاه  محققان  سي،  بي  بي  خبري  شبکه  گزارش  به 
محل  در  تغییر  را  مساله  این  علت  آلمان  جانورشناسي 
دانند چرا که  این حیوانات مي  نوع رژیم غذایي  زندگي و 
این حیوان اصالتًا متعلق به امریکاي جنوبي و کشورهایي 
نظیر پرو، اکوادور و شمال بولیوي است. در این گزارش 
آمده است؛ این سه خرس با نام هاي »دولورس«، »بیانکا« و 
»لولیتا« که در باغ وحش آلمان هستند، به شدت از خارش 
بدن رنج مي برند. به همین دلیل مسووالن باغ وحش براي 
از میان بردن این ناراحتي به بدن این حیوانات کرم و پماد 
از  حفاظت  جهاني  موسسه  رئیس  بارز  جرارد  مالیدند. 
خرس ها نیز خاطرنشان کرد؛ من تاکنون چنین چیزي در 
مورد خرس ها ندیده بودم. این مساله واقعًا عجیب است.  
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فرهنگی
کیارستمی داور جشنواره فیلم های 

جوانان سازمان ملل
 

عباس کیارستمی کارگردان تحسین شده ایرانی و برنده نخل طال یکی از داوران جشنواره فیلم های 
جوانان سازمان ملل است.

 به گزارش مهر، عباس کیارستمی به همراه ریچارد پنیا مدیر جشنواره نیویورک از داوران جشنواره 
با روز  این جشنواره 18 دسامبر سال 2010 همزمان  فیلم های ویدئویی جوانان هستند. برندگان 

جهانی مهاجران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک معرفی می شوند. 

این جشنواره که پلورال پالس نام دارد آثاری با موضوع مهاجرت، هویت و گوناگونی را دربرمی گیرد. 
کودکان و نوجوانانی که در این جشنواره شرکت می کنند فیلم هایشان را با موضوع  دنیای عاری از 

تعصب، خشونت و تبعیض به تصویر کشیده اند.

بیش از 150 فیلم از 36 کشور به جشنواره رسیده است. در مراسم اعالم برگزیدگان این جشنواره 
مدیران ارشد سازمان ملل متحد و نمایندگان رسانه ها حضور خواهند داشت. این مراسم در مرکز 

رسانه ای پیلی در نیویورک برگزار می شود.

خبر دیگر درباره کیارستمی این که دیروز در سمینار فیلم بوفالو در آمریکا، فیلم سینمایی "کلوزآپ" 
به کارگردانی عباس کیارستمی که یکی از فیلم های شاخص دهه 90 سینمای جهان است با زیرنویس 
فیلم  این  درباره  این سمینار  مدیران  کریستین  دایان  و  بروس جکسن  درآمد،  نمایش  به  انگلیسی 

ستایش شده سخنرانی کردند.

آندری  پن،  آرتور  کوبریک،  استنلی  رومر،  اریک  از  آثاری  بوفالو  فیلم  پائیزی سمینار  برنامه  در 
تارکوفسکی، رومن پوالنسکی، مایک لی و... به نمایش درآمد. عباس کیارستمی تنها نماینده سینمای 

آسیا در کنار کنجی میزوگوچی است.

آتیال پسیانی با کشتی شیطان به دهلی می رود
 آتیال پسیانی اواسط آذرماه با نمایش"کشتی شیطان" عازم جشنواره 

ایبسن در دهلی نو خواهد شد.
دهلی،  به  سفر  از  پیش  که  پسیانی  تئاتر،  ایران  گزارش  به 
را در جشنواره استانیسالوسکی مسکو به صحنه  نمایش"متابولیک" 
برده بود، درباره سفرهای بین المللی گروه تئاتر"بازی" در گفت وگویی 
را  ایران  تئاتر  تئاتر گفت:»اروپای شرقی،  ایران  با سایت  اختصاصی 
بسیار کم می شناسد و کمتر پیش آمده گروه هایی از ایران در اروپای 
شرقی اجرا داشته باشند. به همین دلیل تماشاگران روس برای دیدن 

کار ما کنجکاو و مشتاق بودند.« 
با  آینده  هفته  گفت:»  تئاتر"بازی"  گروه  فعالیت های  دیگر  درباره  وی 
نمایش"کاریزما" کاری از"پگاه طبسی نژاد" در جشنواره تئاتر فیزیکال 
هلند حضور خواهیم یافت و بالفاصله پس از آن عازم جشنواره ایبسن 

در هندوستان خواهیم شد.«
برای حضور  پسیانی هم اکنون مشغول تمرین نمایش"ساعت صفر" 

در بخش تجربه های نو بیست وهشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر است.
"ساعت صفر" اثری بدون کالم است که با نریشن روایت می شود. در"ساعت صفر" که پسیانی خود 

نویسندگی، کارگرانی و طراحی آن را به عهده دارد، تنها نقش نمایش را نیز خودش ایفا می کند.
حداد  رضا  کارگردانی  به  خاموش"  مهمانی  یک  باب  در  نمایشنامه"مکاشفه  دو  با  همچنین  پسیانی 
و"باغ مرگ" به کارگردانی سیامک احصایی به عنوان نویسنده در جشنواره تئاتر فجر حضور خواهد 

داشت.

 

حسام الدین سراج در آلمان 
به  آلمان  از 8 آذر در 3 شهر  بیدل  الدین سراج به همراه گروه  حسام 

اجرای برنامه پرداخته و چند کنسرت برگزار می کند. 
 رامین کاکاوند آهنگساز و نوازنده تار 
ها  کنسرت  این  در  گفت:  بیدل   گروه 
می شود،  آغاز  آلمان  در  آذر   8 از  که 
از نوازندگانی چون  گروه بیدل متشکل 
محمود فرهمند: تنبک، شهرام میرجاللی: 
تار، کوروش  بم  و  تار  خان:  عود، بهرام 
 ، نی  برزیده:  داوود  کمانچه،  بابایی: 
وحید خسروی : دف و بنده :تار و تنبور 
به همراه سراج به روی صحنه می رویم 
و قطعاتی چون قصه گیسو، داغ مجنون، 
و  ابر  ضربی  قطعه  رخ، ماه،  گل  ساقی 
آلبوم  از  را  باال  خوش  سرو  و  عشق 

قصه گیسو و نیز قطعاتی از آلبوم رویای وصل را اجرا خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این کنسرت ها همچنین قطعاتی از آلبوم عشق و مستی 

را نیز می نوازیم که همگی از ساخته های من است.
این نوازنده تنبور با اشاره به زمان برگزاری این کنسرت ها اظهار داشت: 
اولین اجرای ما 8 آذر در برلین خواهد بود و به دنبال آن در روزهای 11 

آذر در هامبورگ و 15 آذر در کلن به روی صحنه می رویم.
ایران  کاکاوند خاطر نشان کرد: این کنسرت ها از سوی خانه موسیقی 
در آلمان برگزار می شود و گروه ما پنجشنبه 5 آذر عازم آلمان خواهد 

شد. 

شجریان؛ با افتخار به یاد موالنا روي صحنه مي روم  
 

 محمدرضا شجریان که چند روز دیگر در قونیه کنسرت دارد، درباره این 
اجراي خود و گروه شهناز گفت؛ »به اتفاق گروه شهناز و با افتخار در 
مراسم گرامیداشت موالنا در قونیه به روي صحنه مي رویم و امیدواریم 
محمدرضا  کنیم.«  ارائه  بزرگ  عارف  و  شاعر  این  شأن  در  یي  برنامه 
اینکه نزدیک به سي  شجریان در حاشیه تمرینات گروه شهناز با اعالم 
»این  گفت؛  است،  پرداخته  برنامه  اجراي  به  قونیه  در  پیش  چند سال  و 
المللي  بنیاد بین  بنا به دعوت  انقالب است که  از  بار پس  براي نخستین 
موالنا قرار است به مدت چهار شب در سالن مجموعه فرهنگي صدرالدین 
کنسرت برگزار کنیم.« به گزارش مهر، شجریان که این روزها در میان 
شوق و شور اعضاي گروه شهناز به سرپرستي مجید درخشاني براي 

تمرین حضور مي یابد درباره جزییات برنامه گفت؛ »در این برنامه که در 
دستگاه شور، بیات ترک و همایون اجرا مي شود عالوه بر استفاده از اشعار موالنا در تصنیف و آواز 
از اشعار حافظ و سعدي نیز در دیگر تصانیف استفاده شده است.« او با اشاره به اینکه نخستین اجرا در 
روز 21 آذر خواهد بود درباره تسهیالت فروش بلیت افزود؛ »این براي اولین بار است که امکان تهیه بلیت 
اجراي خارج از کشور براي ایرانیان داخل فراهم شده است چراکه در کنسرت هاي قبلي شاهد بودیم که 
تجربه خرید بلیت به صورت اینترنتي تجربه خوبي بود و این بار هم براي اجراي قونیه همین تجربه را به 

کار گرفتیم.« کنسرت گروه شهناز 21 ، 22 ، 24 و 25 آذر در قونیه ترکیه برگزار مي شود.  
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مسئوالن فرهنگی و 
 کوچه علی چپ

 سید عبدالجواد موسوی

در روزها و ماه های اخیر خبر انصراف جمعی از هنرمندان و نویسندگان را از 
جشنواره ها و مسابقات رسمی  و دولتی بسیار شنیده ایم. آن قدر که موضوع 
کاماًل عادی شده و اگر هنرمندی یافت شود که از مناسبتی این چنینی انحراف 
ندهد مایه تعجب خواهد شد. مسئله وقتی جالب تر می شود که بدانیم بسیاری 
از انصراف دهندگان  به شدت به لحاظ مالی در مضیقه اند و آن جوایز می تواند 
نقش مؤثری در امور روزمره آنان داشته باشد. این را گفتم تا نگویند عده ای 
از سر شکم سیری از گرفتن جوایز دولتی پرهیز می کنند. البته ممکن است در 
میان هنرمندان معترض کسانی یافت شوند که سودای دیگری در سر داشته 
باشند اما غالب کسانی که تا به امروز انصراف داده اند نه وطن فروشند نه خائن 
و نه با انصرافشان قصد بر هم زدن امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی را 

دارند.

آنان به وضع موجود معترضند، چه باید کنند؟ وقتی حتی فرصت اعتراض را 
در نوشته ها و آثارشان از آنها بگیریم چه می توانند بکنند؟ مسئوالن و مدیران 
فرهنگی محترم هم کاماًل خودشان را به کوچه علی چپ زده اند! انگار نه انگار 
افتاده. معاون فرهنگی وزارت ارشاد می گوید: »باید در نظر داشته  اتفاقی  که 
باشیم که در این اظهارنظرها به هیأت داوران و اعضای هیأت علمی این جایزه 
با  تا  باشند  داشته  بیشتری  باید سعه صدر  فرهنگی  افراد  این  نشود.  توهین 

نوعی نگاه وحدت بخش به این مسائل نگاه کنند.« توجه فرمودید.

فقط باید مراقب بود به اعضای هیأت علمی و هیأت داوران توهین نشود. همین 
این تجاهل العارف ها هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. من حرف سیاسی نمی زنم.  
اما اتفاقات اخیر اتفاقاتی پیش پا افتاده و معمول نبود که با گذشت زمان همه 
آن را از یاد ببرند. طبیعی است که اهل فرهنگ به دلیل مواجهه عاطفی شان با 
مسائل از آن اتفاقات صدمه بیشتری دیدند و باز هم طبیعی است که بخواهند 

در مقابل آن وقایع موضع بگیرند.

کار  فراهم شود  اظهارنظر و موضع گیری صریح و شفاف  برای  اگر فضایی 
به این قهر و آشتی ها هم نمی کشد. وقتی مسئوالن و مدیران فرهنگی موضعی 
سیاسی اتخاذ کنند و سرنوشت خود را با اهل سیاست گره بزنند باید هم منتظر 
اهل فرهنگ باشند. صفار هرندی در یکی دو سال  چنین برخوردی از سوی 
آخر وزارتش اصاًل از یاد برده بود که وزارتخانه ای فرهنگی را باید اداره کند، 

حرف هایی می زد که هیچ ربطی به جایگاهی که در آن قرار داشت، نداشت.

وقتی وزیری به ظاهر فرهنگی مواضعش کاماًل سیاسی می شود و در برخورد 
با اهل فرهنگ کاماًل سیاسی عمل می کند، چطور می تواند از اهل فرهنگ متوقع 
باشد که در مواجهه با مسائل فرهنگی سیاست را دخالت ندهند؟ اهل فرهنگ 
با شرکت در مراسم دولتی و گرفتن جوایز دولتی هیچ مشکلی ندارند. به خاطر 
پوینده  و  مختاری  کفن  هنوز  را.  داستانی«  ادبیات  سال  »بیست  جایزه  داریم 
خشک نشده بودکه عده ای از نویسندگان که وابستگیشان به کانون نویسندگان 
ارشاد  و  فرهنگ  وقت  وزیر  دست  از  بود  محرز  اپوزیسیون  جریان های  و 

اسالمی جوایزشان را دریافت کردند.

از آن وزارتخانه و سیاست هایش دفاع نمی کنم اما می خواهم بگویم هنرمندان و 
نویسندگان مشتی آدم لجوج و عقده ای و آشوب گر نیستند که بی خود و بی جهت 
مسئولین  کنند  احساس  اگر  آنها  باشند.  داشته  سرجنگ  حکومت  و  دولت  با 
از سیاستمداران  برخی  بد  عملکرد  مدافع  و  عملکردشان صادقند  در  فرهنگی 

نیستند به آنها اعتماد می کنند. به همین سادگی.

بعید می دانم محسن پرویز نداند مشکل هنرمندان با این جوایز رسمی و دولتی 
چیست. حتمًا می داند ولی به جای آن که به اصل ماجرا بپردازد و یا به گونه ای 
عمل کند که اعتماد از دست رفته اهل فرهنگ را بازگرداند حرف هایی می زند که 

سبب رنجش بیشتر نویسندگان و هنرمندان می شود.

از کجای حرف های معترضان توهین به اعضای هیأت علمی این جوایز استنباط 
از  ناشی  روحی  تأثیرات شدید  علت  »به  می گوید:  مستور  می شود؟ مصطفی 
رویدادهای اخیر تمایلی به شرکت در این گونه مراسم ندارم.« مجید قیصری هم 
مشکالت و موانعی را که آقای پرویز و دوستانش بر سر راه جوایز خصوصی 
ایجاد کرده اند دلیلی برای انصرافش می داند. چرا کسی به این حرف ها توجه 
نمی کند؟ جالب این که در چنین مواقعی مدیران و مسئوالن محترم فرهنگی به 
شدت مهربان می شوند و دیگران را به سعه صدر و آرامش و دوست داشتن 

زیبایی ها دعوت می کنند.

از  امروز  کینه توزانه  در فضای  آن هم  این سخنان  ندارد. شنیدن  هم  ایرادی 
سوی هر کس که باشد خوشایند است اما مخاطبان این حرف ها از پشت کوه 
که نیامده اند، این حرف ها را با عملکرد گویندگان مقایسه می کنند و به احتمال 

قریب به یقین به نتایج وحشتناکی دست پیدا می کنند.

 

یادداشت چرا دل همه اینقدر براي پروست ضعف مي رود؟  
 

آفتابي براي 
روزهاي خوب 

 

جرمین گري یر / ترجمه؛ نشمیل مشتاق

اگر تا به حال از نوشته هاي پروست چیزي نخوانده یي نگران 
نباش. الزم نیست براي پر کردن این خأل در بلوغ فرهنگي ات 

زحمتي بکشي. اما اگر همه جلدهاي مجموعه »در جست وجوي 
زمان از دست رفته« را خوانده باشي باید دلواپس خودت شوي. 
به خوبي مي دانست خواندن  همان طور که خود پروست هم 
آثار وي براي خواننده به اندازه یک زمان از دست رفته طول 
مي کشد. زماني تلف شده؛ زماني که مي شد صرف مالقات با 
زبان  یادگرفتن  یا  روي  پیاده  مراقبه،  دیوانه،  خویشي  و  قوم 
باستاني یونانیان شود. »در جست وجوي زمان از دست رفته« 
)یا »یادآوري چیزهاي گذشته« با توجه به این حقیقت که رمان 
را  به عناوین مختلفي ترجمه شده است(  انگلیسي  پروست در 
یکي از کتاب هاي محبوب قرن 20 دانسته اند و از آن تعریف و 
تمجیدهاي زیادي کرده اند. در واقع این اثر پس از »ارباب حلقه 
ها« دومین نوشته برگزیده جهانیان است. با این همه طرفداران 
تالکین بدون شک از پس خواندن کتاب هاي او که به مسابقه 
ماراتن مي ماند، برمي آیند؛ چیزي که در مورد معتادان داستان 
هاي هري پاتر هم صدق مي کند. اما من شک دارم خوانندگان 
جست  »در  بروند.  ماجرا  ته  تا  بتوانند  پروست  هاي  داستان 
وجوي زمان از دست رفته« را باید چیزي بیش از یک کتاب به 
شمار آورد. هیچ کتابفروشي نمي تواند تضمین کند که همیشه 

همه جلدهاي این مجموعه را داشته باشد. قیمت باالي کتاب هم 
براي خوانندگان عامل دلسردکننده یي محسوب مي شود مگر 
به   1987 سال  در  که  نوشته  فرانسوي  نسخه  به  بتوان  آنکه 
صورت تک جلدي با جلد کاغذي چاپ شد، دسترسي پیدا کرد. 
خواندن این داستان با 2408 صفحه و 1250 هزار واژه در نوع 
خود جالب توجه است. این کتاب آنقدر سنگین است که حتي اگر 
همه اوقات فراغتت را هم صرف خواندنش کني داستان باز هم 
تمام نمي شود )اگر اصاًل روزي بتوان خواندن این کتاب را که 
پر از جزییات و ریزه کاري هاي نوشتاري است به سرانجام 

رساند(.

با توجه به آنکه در زمان درگذشت پروست در سال 1922 سه 
جلد آخر این کتاب هنوز در مرحله حروفچیني بود این نوشته 
را نمي توان به عنوان نوشته یي در نظر گرفت که توسط خود 
الحاقات زیادي نیز از سوي قیم  نویسنده نهایي شد زیرا بعداً 
هاي ادبي پروست بر کتاب افزوده شد. این افراد در تالش براي 
قابل فهم تر کردن متن، به حذف برخي از قسمت ها پرداختند، 
بخش هایي را نادیده گرفتند و اثر را از کلیه موارد تکراري و 
ناهماهنگ زدودند با ظن آنکه خود پروست هم در صورت زنده 
انجام مي داد. ویراستاران جدیدتر توده  بودن همین کارها را 
بي جان نوشته هاي مزبور را دوباره دچار اغتشاش کرده اند. 
رفته«  دست  از  زمان  وجوي  کتاب»در جست  ویرایش  هرچند 
است  شده  بدل  ویراستاران  کابوس  به  اولیس  رمان  مثل  نیز 
اما مشکالت این اثر به همین جا ختم نمي شود. کساني که دل 
مورد  در  خاصي  نظرات  رود  مي  ضعف  پروست  براي  شان 
نوشته  در  آبزرور  از مجله  کرام  رابرت مک  نظر  به  دارند.  او 
پروست به یک شکلي »عناصر داستان از نو تعریف شد«. خود 
پروست خیلي تعجب مي کرد اگر درمي یافت هرگز بتواند چیزي 
را تعریف کند. ناباکف زماني که در یک اظهارنظر آني خود را 
نویسنده صاحب سبک تمام عیاري عنوان کرد از نثر پروست 
به عنوان سبکي»شبه شفاف« یاد کرد. اگر پروست چنان سبک 
بود  ممکن  بود،  برنگزیده  نوشتن  براي  را  فاخري  نوشتاري 
بتوان گناه درهم ریختگي جمله ها و بي توجهي اش را به فاصله 
گذاري بخشید. او به جاي نقطه کامل، از کاما و نقطه و کاما - 
به  واژه  هزاران  کرد.  مي  استفاده  اشتباه-  جاهایي  در  هم  آن 
خواننده  که  بسازد  را  از جمالتي  هایي  بند  تا  پیوست  مي  هم 
تا  تقریبًا  شد.  مي  مشکل  دچار  شان  ته  و  سر  کردن  پیدا  در 
پایان قرن بیستم، ترجمه سي کي اسکات مانکریف تنها نسخه 
جورواجور  هاي  غلط  از  سرشار  متن  این  بود.  اثر  انگلیسي 
توسط  نهایت  در  و  بندي  سرهم  گوناگون  ناشران  سوي  از 
با حق چاپ  با دو ترجمه - هرکدام  انگلیسي زبان  بازار نشر 
جداگانه- پخش شد. سپس انتشارات پنگوئن یک ترجمه جدید 
به بازار داد که کریستوفر پریندرگست سرپرستي ویراستاري 
منتقدان سرخورده  از سوي  ترجمه  این  برعهده داشت.  را  آن 
یي که حتي خواب خواندن نوشته با »حال و هواي« فرانسوي 
پروست را هم نمي دیدند، با استقبال خوبي روبه رو شد. فرض 
کتاب  از  بخشي  به  و  اید  نیاورده  کم  کتاب  پنجم  جلد  تا  کنیم 
به  کرد.  ترجمه  »اسیر«  را  آن  مانکریف  اسکات  که  اید  رسیده 
این بخش کتاب که مانکریف آن را به طرز بامزه یي به انگلیسي 
از  لبک،  ني  یک  از  آمده  »بیرون  کنید؛  توجه  است،  بازگردانده 
انبان، آثار کشور جنوبي خودش که آفتابش به خوبي  یک ني 
بلوزي تنش  با آن روز هاي خوب جور درمي آمد، مردي که 
بود، شالق گاومیشي به دست داشت و کاله بره بسکي به سر، 
به نوبت جلوي هر کدام از خانه ها ایستاد.« در نسخه کارول 
ني  یک  از  آمده  »بیرون  خوانیم؛  مي  پنگوئن  انتشارات  کالرک 
نورش  که  اش  جنوبي  کشور  انبان  ني  یک  هاي  نغمه  یا  لبک 
یادآور صبح عالي بود، مردي که جامه زنانه با چماقي به دست 
و کاله بره به سر، جلوي خانه ها ایستاد.« مشکالت مانیفست 
و  پروست  خود  دقتي  بي  از  ناشي  اول  درجه  در  مترجمان 
سپس به خاطر غفلت مترجمان است. بزچران پیرانایي نه شالق 
گاومیش به دست داشت نه چماق- اصاًل این چیزها به چه کار 
او مي آمد؟ او داشت مي رفت شیر بزهایش را بدوشد و دنبال 
وسیله یي براي بستن شان مي گشت؛ زنجیري که از رگ و پي 
خشک شده گاو درست شده بود. با همه چیزهایي که گفته شد 
از  نیست. پس  از لطف  مانکریف خالي  اسکات  خواندن ترجمه 
مترجم  یابیم  درمي  دارد  غلط  ترجمه  جاي  همه  فهمیدیم  اینکه 
تمام تالش خود را کرده  با نویسنده مي زیست(  )که همزمان 
بود تا سجع و شیوه نوشتاري پروست را حفظ کند. عالوه بر 
این، مترجم در جاهایي از ترجمه کلمه هاي فرانسوي که همه 
انتشارات  است.  کرده  خودداري  دانند،  مي  انگلیسي  در  را  آن 
پنگوئن اصرار دارد همچون یک پرده دار از حریم ترجمه مزبور 

پاسداري کند.
روزنامه گاردین
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کیا

لیماس به بررسی دوروبر پرداخت . او در اطاق نسبتا بزرگی بود و پشت پنجره 
ها میله آهنین وجود نداشت . پس از چند لحظه یک پرستار با سینی غذا وارد اطاق 
شد. لیماس با وجود اینکه اشتها نداشت بزور مقداری غذا خورد . پس از اینکه غذای 
لیماس تمام شد فیدلر از او پرسید : حالتان چطور است ؟ خیلی بد . آیا کی بهتر 
نیستید ؟ چرا این کثافتها مرا خرد و خمیر کردند. آیا میدانید که یکی از نگهبانها را 
اید ؟ ممکن است راستی چرا دست بچنین کار احمقانه ای زدند؟ چرا ما را  کشته 
بالفاصله دستگیر نکردند ؟ چرا چراغها را خاموش کردند ؟ معنی اینکارها چیست 
؟ نمیتوانم به سئوال شما جواب دقیقی بدهم . دو مرد مدتی سکوت کردند. سپس 
افراد  با من هم خشونت کردند.  : با شما چگونه رفتار کردند ؟ اوه  لیماس پرسید 
موندت ؟ بله افراد او وخودش واقعا کار عجیبی کردند.. این هم عقیده ایست . بیشتر 
از این تعجب میکنم که چرا موندت اینقدر از شکنجه دادن من لذت میبرد؟ خودتان 
بهتر دلیل این کار را میدانید با آن حرفهائی که درباره او میزدید میدانستم که باال 
خره روزی چنین بالئی سرتان خواهد آمد . نخیر او برای اینکه من یهودیم از من 
 . نزنیم  باره حرفی  ! دیگر دراین  بازهم که حرفهای مزخرف میزنید   . متنفر است 
؟ روزی که  افتاده است  اتفاقی  ؟ مگر چه  . چرا  باالخره کارها روبراه شده است 
بازداشت شدم علیه موندت نزد هیئت رئیسه شکایت کردم و او را بعنوان حیانت 
به مملکت بمحاکمه احضار کردم . ولی شما دیوانه هستید فیدلر همانطور که قبال 
گفتم مغزتان معیوب شده است . هیچگاه او .... بجز اعترافات شما دالئل دیگری نیز 
شما   . میباشم  کافی  مدرک  آوری  جمع  مشغول  که  است  سال  دارم سه  دردست 
فقط مدارک قبلی مرا تائید کردید . بمحض اینکه در این باره اطمینان حاصل کردم 
گزارشی تهیه نموده و یک نسخه از آن را برای هر یک از اعضاء هیئت رئیسه حزب 
فرستادم بجز برای موندت همانروز که علیه موندت اعالم جرم کردم گزارش مزبور 
بدست آنها رسید . همان روزی که مار بازداشت کردند! بله من میدانستم که موندت 
نفوذ زیادی در حزب دارد و بالفاصله چند تن از کسانی که گزارش را دریافت کرده 
اند جریان را باطالع او میرسانند. من منتظر حمله او بودم . ولی اطمینان داشتم که در 
این مبازره شکست خواهد خورد . هیئت رئیسه حزب برای بزانو در آوردن او حربه 
کافی در اختیار دارد این چند روزی را که در زندان بودیم هر یک از اعضاء گزارش 
مرا بدقت مطالعه کرد و همگی باین نتیجه رسیدند که حرفهای من کامال صحت دارد. 
بعالوه هر یک از آنها اطالع حاصل کرد که دیگران نیز گزارش مرا در اختیار دارند. 
باالخره آنها پشت به موندت کرده و تقاضای تشکیل داد گاهی را کردند. یک دادگاه 
؟ بله یک دادگاه سری دادگاه فردا تشکیل میشود : موندت هم بازداشت شده است 
. بجزء اعترافات من چه دالئلی او را دارید ؟ فیدلر لبخندی زد و گفت : کمی صبر 
کنید دوست مرا فردا خواهید دید. لیماس پرسید: چه کسانی این دادگاه را تشکیل 
باید توجه داشته   . این دیگر بسته به نظر رئیس هیئت رئیسه حزب است  میدهند. 
باشید که این دادگاه یک دادگاه عادی نیست بلکه کمیسیون مخصوصی است که بنا 
به درخواس هیئت رئیسه حزب برای رسیدگی به این موضوع تشکیل میشود ولی 
نتیجه نهائی تحقیقات این کمیسیون حکم رای یک دادگاه را خواهد داشت همانطور 
که گفتم این کمیسیون این کمیسیون کامال سری خواهد بود . ولی کارها بچه ترتیب 
صورت میگیرد ایا قضاوت ووکیل مدافع موندت انتخاب شده اند ؟ سه نفر قاضی 
رای نهائی را صادر خواهند کرد شخصی هم بنام کارون بعنوان وکیل مدافع موندت 
انتخاب شده است . فردا من رسما علیه موندت اعالم جرم کرده و مدارک خود را 
فیدلر لحظه ای مکث کرد و سپس  ؟  این کاردن کیست  دادگاه خواهم کرد.  تسلیم 
: او مرد بسیار خشنی است که سابقا در بوشنوالد بوده است . چرا موندت  گفت 
شخصا از خود دفاع نمیکند؟ خودش اینطور خواسته است شایع شده که کارون از 
یکنفر شاهد استفاده خواهد کرد. لیماس شانه های خود را باال انداخت و گفت : این 
دیگر کار شماست . فیدلر مدتی فکر کرد و سپس با لحن پر حرارتی گفت : هنگامیکه 
موندت از من بازپرسی میکرد الینقطع میگفت : ای یهودی کثیف ای بهودی کثیف 
بدین ترتیب کامال معلوم بود که شخصا از من متنفر است واین امر بهیچوجه مربوط 
به منافع دولت و ملت نیست . لیماس پیش خود فکر کرد خیلی عصبانی شده است 
. لیماس حرف او را قطع کرد و گفت : دیگر بس است . همه میدانند که موندت مرد 
کثیفی است بله او مرد کثیفی است . فیدلر افزود : تازه فرض کنیم که موندت حق 
داشته و من واقعا با مامورین انگلیسی برای از بین بردن او هم دست شده ام . بطور 
خالصه لندن این نقشه را طرح کرده و برای از میان بردن بهترین مرد آبتیلونگ از 
وجود من استفاده کرده است . لیماس حرف او را قطع کرد و با لحن بی تفاوتی گفت 
اتفاقا موندت سعی میکرد که این موضوع را بمن هم بقبوالند و از من اقرار بگیرد 
که حرفهای من کامال بی معنی است . ولی فرض کنیم که حق با او باشد . البته فقط 
یک فرض است . آیا مردان شما که پیرو آئین مسیح هستند حاضر میشوند که یکنفر 
بیگناه را بقتل برسانند؟ مگر موندت قاتل نیست ؟ فرض کنیم که قاتل نباشد و مثال 
من بجای او باشم . آیا لندن بدون دلیل فرمان قتل مرا صادر خواهد کرد ؟ بسته به 
موقعیت است . اگر موقعیت ایجاب کند... فیدلر که از حرفهای لیماس خوشحال شده 
بود بالحن شادی گفت : بله اگر موقعیت ایجاب کند. لیماس که از این حرف او تعجب 
کرده بود پرسید : منظورتان چیست ؟ فیدلر بدون اینکه جواب این سئوال را بدهد 
گفت بهتر است که بخوابید هرچه میل دارید میتوانید سفارش دهید . فردا میتوانید در 
دادگاه صحبت کنید . او بطرف دررفت و در آستانه درسرخود را برگرداند و افزود 
: هماهنگی مثل هم هستیم اینست اصل مطلب لیماس در حالیکه اطمینان حاصل کرده 
بود که فیدلر همان مامور لندن است و موندت بزودی رهسپار آن دنیا خواهد شد 

بسرعت بخواب رفت . مدتها بود که انتظار چنین لحظه ای را میکشید . 
ادامه دارد

داستان )33( به بهانه روز جهاني مبارزه با خشونت علیه زنان

66 درصد زنان 
ایرانی حداقل 

یکبار مورد خشونت 
قرا گرفته اند

الناز محمدی

خیلی ها معنایش را نمی دانند. خیلی ها. حتی آن ها که هرروز 

در معرضش هستند. آن ها که زنند و کتک می خورند، ناسزا 
گیرند.  قرار می  تجاوز  می شنوند، گرسنگی می کشند، مورد 
کمی  که  همین  یا  ناسزا  یک  شنیدن  حتی  دانند  نمی  ها  خیلی 
از سوی همسرش »هول« داده شود در معرض خشونت قرار 
گرفته است. حاال دیگر سال هاست که با هر مورد خودسوزی 
زنان در شهرهایی مانند ایالم، با هرتجاوز، با هر طالق به علت 
خشونت شوهر در خانه و با هزارها مورد دیگر، کلمه خشونت 

عیله زنان درذهن فعاالن حقوق زن زنده می شود.

المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است.  25نوامبر روز بین 
در 25 نوامبر 1960 سه خواهر به نام های منیروا، ماریت ترزا 
جمهوری  در  نظامی  رژیم  علیه  فعالین  از  که  میرابل  بتربه  و 
دومینیکن بودند، به ظاهر در یک تصادف کشته شدند. فمینیست 
 1981 سال  در  زنان  فعالین  همچنین  و  تین  ال  آمریکای  های 
تصمیم گرفتند که روز 25 نوامبر را روز جهانی خشونت علیه 
زنان اعال م کنند. امروز در بسیاری از کشورهای جهان مراسم 
ها و تظاهرات  مختلفی علیه خشونت بر زنان برگزار می شود 
و سازمان ملل هم این روز را روز جهانی مبارزه با خشونت 
یک  زنان  علیه  خشونت  است.  شناخته  رسمیت  به  زنان  علیه 
پدیده وسیع در سراسر جهان است. از هر سه زن در دنیا یک 
زن در طول زندگی اش مورد ضرب و شتم، خشونت یا تجاوز 

قرار می گیرد.

انواع خشونت
در 114 کشور در جهان، مردان به خاطر خشونت علیه زنان 
ناموس  خاطر  به  را  زنان  مردان،  اگر  و  شوند  نمی  مجازات 
پرستی شکنجه کنند یا به قتل برسانند، به مجازات های سبکی 
محکوم می شوند یا اصال  مجازات نمی شوند. خشونت خانگی 

یکی از گسترده ترین اشکال خشونت علیه زنان است.

خشونت علیه زنان انواع مختلفی دارد که شامل خشونت های 
اجباری،  و دختران، روسپیگری  زنان  قاچاق  تجاوز،  خانگی،  
برنامه  تجاوزهای  و  قتل  مثل  جنگ  از  ناشی  های  خشونت 
ریزی شده، بردگی جنسی، قتل برای دفاع از شرف و ناموس، 
کشتار نوزادان دختر، انتخاب جنسیت نوزادان و خشونت های 
مربوط به تهیه جهیزیه و سایر اعمال و سنت های آزاردهنده 

می شود.

در سال 1993 بیانیه حذف خشونت با زنان در مجمع عمومی 
به  زنان  با  مساله خشونت  و  رسید  تصویب  به  ملل  سازمان 
عنوان خشونت علیه بشر و نوعی جنایت علیه زنان به حساب 
 1995 سال  زنان  جهانی  کنفرانس  در  که  عمل،  پایه  کار  آمد. 
تصویب شد، مساله خشونت  با زنان را به عنوان یکی از 12 
مساله بحرانی که نیاز به توجه خاص دولت ها و مجامع بین 
بندی  دسته  داد.  قرار  بررسی  مورد  دارد،  ها  انجمن  و  المللی 
دیگری نیز که بعضی کارشناسان در خشونت علیه زنان کرده 
اند عبارت است از: خشونت های زبانی، روانی، فیزیکی، حقوقی، 

جنسی، اقتصادی، فکری و آموزشی و مخاطرات.

خشونت علیه زنان در ایران
یکی از بزرگترین و مهمترین پژوهش ها در باره خشونت علیه 
زنان در ایران، یک طرح ملی است که در سالهای آخر دوران 
اجتماعی  امور  دفتر  توسط  و  ریاست جمهوری محمد خاتمی 
وزارت کشور و مرکز مشارکت امور زنان ریاست جمهوری 

، اجرا شد.

زنان  درصد   66 که  می دهد  نشان  ملی  طرح  همین  آمارهای 
از اول زندگی مشترکشان تاکنون، حداقل یکبار مورد  ایرانی، 
خشونت  انواع  و  میزان  حال  این  با  گرفته اند.  قرا  خشونت 
خانگی در استان های مختلف ایران از تنوع و تفاوتهای زیاد و 

معناداری برخوردار است . 

ایران در سال 1384، ظرف  به  گزارش سازمان بهزیستی  بنا 
شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش 
شده است، یعنی به طور متوسط روزانه حدود 44 مورد خشونت 
به اطالع مسئوالن می رسد، درحالی که بسیاری از موارد دیگر 
ممکن است هیچ  وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود. همچنین 
بیش از 60 درصد زنان ایرانی، دستکم یکبار در زندگی خود، 
قربانی خشونت خانگی بوده اند. خشونت جسمانی، شایع ترین 
نوع خشونت خانگی به  شمار می رود، درحالی  که به گفته دکتر 
سازمان  اجتماعی  دفترآسیب های  مدیرکل  معتمدی،  هادی 

بهزیستی، موارد خشونت روانی بیشتر است.

خشونت و فعاالن علیه خشونت
مینو مرتاضی لنگرودی در مورد خشونت علیه زنان در ایران 
راه  بر سر  موانع جدی  ایجاد  با  امروز  »در جامعه  گوید:  می 
و  تصمیم سازی  عرصه های  در  زنان  مشارکت  و  حضور 
اقتصادی و فرهنگی به  اجتماعی،  تصمیم گیری کالن سیاسی، 
نفع زنان و با تخریب و حذف شخصیت زنان تاثیرگذار و فعال 
در عرصه های مدنی و سیاسی و غیره به دنبال کم رنگ کردن 
نقش زنان در جامعه هستند و این نیز نوعی خشونت علیه زنان 
به شمار می رود اما به مصداق گفته گاندی هر جا خشونتی رخ 

داده، کسی نیز به اعتراض به این خشونت پرداخته است.«

این فعال حقوق زنان ادامه می دهد: »قوانین ایران امنیت الزم را 
برای زنان ایجاد نمی کند وعدم امنیت نوعی خشونت است. زنان 
درایران در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، سیاست گذاری ها 
و قانون گذاری ها حضور ندارند و مراکز امور زنان، دفاتر امور 
تحقیقاتی زنان  دفاتر  زنان دروزارتخانه ها، شوراهای زنان و 
زنان  با  ارتباط  در  مراکز  این  تاسیس  با  که  شده اند  تاسیس 

اقدامی انجام نگیرد.« 

اما فاطمه راکعی، دبیر جمعیت زنان مسلمان نواندیش در رابطه 
با قوانین ایران در مورد خشونت علیه زنان نظر دیگری دارد: 
هیچ کدام  ایران  مدون  قوانین  دارم  اطالع  من  که  آنجایی  »تا 
خشونت علیه زنان را ترویج نمی کنند هر چند که ما به برخی از 
قسمت های قوانین موجود در کشور انتقاد داریم. اما نکته قابل 
قوانین  به  ربطی  می گذرد  در جامعه  آنچه  که  است  این  توجه 
ایران ندارد بلکه به لحاظ تربیت غلط خانوادگی و فرهنگ سنتی 
که رنگ و لعاب دین هم گرفته خشونت علیه زنان در جامعه 

ترویج می شود.«
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موسیقی
 وظیفه فرهنگهاست که 

موسیقی شان را معرفی کنند
احسان صادقیان

اتمام  بعداز  بهزاد  فرنوش 
در  خود،  دبیرستانی  تحصیالت 
سال 1975 برای ادامه تحصیل به 
موسیقی  لیسانس  آمد.  انگلستان 
خود را از دانشگاه لندن در رشته 
ارکستر  رهبری  و  آهنگسازی 
را  خود  لیسانس  فوق  وهمچنین 
موسیقی  رشته  در  اختصاصاً 
دوران  در  وی  نمود  اخذ  بومی 
دانشجویی خود از محضر استادان 
باند  و متخصصانی چون روبرت 
نیز  مقدار  این  به  اما  گرفت  بهره 
بسنده نکرد و در حین تحصیالت 
دانشگاهی از کالسهای کوتاه مدت 
تابستانی نیز استفاده های بهینه 

ای نمود. او، جرج هرتس را نیز یکی دیگر از استادان تأثیر گذار خود می داند.
سالهای فارغ التحصیلی بهزاد مصادف بود با مهاجرت ناخواسته بسیاری 
از ایرانیان از جمله خوانندگان، که لندن را مقصد خود قرار داده بودند. این 
زمینه ای بود تا از او برای اجرای کنسرتهای بسیاری دعوت شود و او این 
دعوت را به شرط استفاده از ارکستر بزرگ پذیرفت. فرنوش بهزاد همچنین 
اجراهای بسیاری با ارکسترهای گوناگون از جمله نیو ارکسترا فیالرمونیک 
نوامبر   29 یکشنبه  بهزاد  فرنوش  است.  داشته  ارکسترا،  انتوکالسیکال  و 
اجرای قطعاتی از موسیقی کالسیک ایرانی را روی سن لوگان هال رهبری 

خواهد کرد. در این خصوص مصاحبه ای اختصاصی با وی داشته ایم.

• چرا موسیقی کالسیک ایرانی آنقدر که باید نه در داخل و نه در خارج از کشور شناخته نشده است؟ 

موسیقی کالسیک ایرانی یک سبک نوپا و تحت تأثیز موسیقی خارجی است. این موسیقی هنوز در سنت 
جایی باز نکرده؛ از نظر علمی موسیقی سنتی در آن ادغام شده ولی در جامعه ریشه ندوانیده است. 
یک علتش این است که این نوع موسیقی به سادگی موسیقی سنتی نیست، پیچیده تر است و نیاز به فکر 

کردن دارد تا فهمیده شود. 

• موسیقی پاپ هم خارجی است اما بیشتر از موسیقی کالسیک مورد استقبال قرار گرفته، آیا به خاطر 
تبلیغات نیست؟ 

موسیقی پاپ خودش یک تبلیغ است؛ مثل غذای خوشمزه که طعمش آن را تبلیغ می کند. کوتاه بودن 
آهنگها، سلیس بودن و مردمی بودن ترانه های آنها و شیرین بودن رنگ و بوی این سبک آهنگ کمک 

می کند که خیلی زود به آن عالقمند شوید.

• اما در میان سبکهای مختلف موسیقی که در ایران تقریبًا نمونه ای از همه آنها بطور زیر زمینی اجرا می 
شود، چرا گرایش به موسیقی رپ بیش از بقیه است، آیا این یک نوع موسیقی اعتراضی است؟

 نه. موسیقی اعتراضی نیست بلکه ادبیات شکل اعتراضی دارد. موسیقی رپ در ادبیات ما هم ریشه 
دارد؛ نوعی شعر به نام بحر طویل یعنی آواز خوانی با وزن خاص و سرعت بیشتر رواج داشته است. 
رپ از شکل آوازی خاص خارج و دکلمه وار می شود؛ آنوقت شما می توانید مثاًل به جای پنج بیت، 
صد بیت داشته باشید که با یک ریتم پر انرژی بیان شود. این فضای بهتری برای اعتراض می دهد. در 
حالی که با آهنگ آرام یا عاشقانه، شما بیشتر شکایت می کنید یعنی آن جدیت اعتراض را ندارد. حتی 

در شاهنامه خوانی هم یک نوعی از رپ داریم.

• اینکه ما موسیقیهای مختلف غربی را به موسیقی خودمان وارد کنیم، تا چه اندازه بر قوت یا ضعف 
موسیقی خودمان تأثیر می گذارد؟ 

ما همیشه وارد کننده بوده ایم؛ همانطور که یخچال و تلویزون وارد کردیم، موسیقی هم وارد کرده ایم 
تا بتوانیم خود را به جهان برسانیم اما این شکل موسیقی که می بینید در ایران استفاده می شود، مدها 
و فشنهایی است که بیرون از مرز اتفاق می افتد و به داخل هم می آید؛ اینها ماندگار نیست، مثاًل قبل از 
انقالب موسیقی امریکای التین مد بود که بخشی از آن دوباره مد شده است. تأثیرها آن چیزهایی است 
که ما گرفته ایم و به آن رنگ و بوی ایرانی داد ه ایم یعنی ما همیشه مجموعه سلیقه ای خود را حفظ 

کرده ایم. به نظر من زبان فارسی را هم به خاطر همین خصوصیت هنوز نگهداشته ایم.

•یعنی این تأثیرها باعث شده موسیقی ما پیشرفت کند؟
تأثیر  تأثیر بوده،  نگاه کرده و تحت  اطراف  به  باز بوده،  یعنی  ایران همیشه پیشرفت کرده؛  موسیقی 
گذار هم بوده ولی خیلی واضح نیست وگرنه دیگران هم از موسیقی ما تأثیر گرفته اند. مشکل اینجاست 
که ما یک شیوع موسیقی داریم، یعنی همین فشنهایی که رایج می شود، و یک تغییرات داریم که در 
ساختار علمی و فنی موسیقی ایجاد شده؛ روی این تغییرات باید کار شود که آن هم یک کار صد ساله 
است تا موسیقی سنتی جهانی تر شود و ماهیت و شخصیت خود را هم حفظ کند. البته این کار بدون 

پشتیبانیهای فرهنگی و دولتی امکان پذیر نیست.

سنتی  ساز  مشکالت  از  یکی  است؟  کمرنگ  کالسیک  ارکسترهای  در  سنتی  سازهای  حضور  چرا   •
سازمان آکوستیکی آن است. جعبه این سازها آنقدر صدا را در خود انعکاس می دهند که اصطالحًا 
نتهای سفید - یعنی طول موجهای شناخته نشده -  تولید می کند و هارمونی ارکستر را به هم می زنند. 
المللی هنوز خصوصیات  این سازها خصوصیات فرهنگی ما را دارند ولی از نظر استانداردهای بین 

جهانی بودن را ندارند.

• ولی اخیراً کسانی مثل استاد شجریان یا پسر شهرام ناظری، تغییراتی روی بعضی سازهای سنتی 
انجام داده اند، آیا این تغییرات کمکی به پیشرفت سازها کرده است؟ 

مطمئنًا هر کاری کنند کمک بزرگی کرده اند. تصور کنید این سازها یک روز فقط یک تکه چوب بوده با 
چند نخ مثاًل؛ بعداً یه کاسه به آن اضافه کرده اند؛ بعداً نخها شده سیم و همینطور تا امروز آمده اند. این 
سازها از نظر ساختمانشان یا نوع برخورد افراد با آنها می تواند تا ابد جلو رود. این تکمیل کردنها کار 
بسیار درستی است؛ باید ساز را یواش یواش به محدودیت خودش برسانند تا جایی که شکل عوض کند 

یا جای خود را به ساز دیگری بدهد.

• از استانداردهای جهانی موسیقی که به آن اشاره کردید ممکن است مثالی بزنید؟ 
موسیقی اروپا در فرمی از تسلسل اصوات قرار گرفته که شکل ریاضی دارد. تقسیم بندیهای دستگاههای 
موسیقی ما با موسیقی اروپایی فرق می کند؛ در آنها فواصلی وجود دارد به نام مایکروتن که به اشتباه 
آن را یک چهارم پرده می نامند. وقتی هنرمند اروپایی می بیند این فواصل صدای ناهنجار ایجاد می کند 
آنها را از موسیقی غرب بیرون می کشد.موسیقی غرب هم این به اصطالح یک چهارم پرده را داشته و 
از دست داده، حتی بعضیها معتقدند که با از از دست دادن آن موسیقی اروپا محدود و ناقص شده است. 
نه اینطوری نیست. این مایکروتنها در هر جامعه ای به شکل خاصی وجود داشته است. اگر موسیقی 
اسکاتلند را گوش کنید می بینیند از این فرم قراردادی موسیقی اروپا خارج می شود. حتی بتهون هم این 
کار را انجام میدهد. موسیقی ما نیز مرتب خارج و داخل می شود؛ این در واقع لهجه موسیقی است که 

با منطقه جغرافیایی شناخته می شود مثاًل موسیقی اسکاتیش، ایرانی، هندی و امثال آن.

• خوب حاال اگر ما این به قول شما مایکروتنها را از موسیقی سنتی خارج کنیم، موسیقی ایرانی از بین 
نمی رود؟

که  یکی بخشی  باشد:  داشته  دو بخش وجود  باید  کند؛ همیشه  نمی  اینجور عمل  فرهنگی  هیچ  ببینید، 
فرهنگ و موسیقی را حفظ می کند؛ مثل موزه ای که کاسه های تاریخی را همانطور که هست نگهداری 
می کند. و دیگری بخشی است که فرهنگ را با فکر و آگاهی نابود می کند؛ مثل کارگاهی که از آن کاسه 
های درون موزه، نمونه میگیرد، روی آن مطالعه می کند و تکنولوژی ساخت آن را پیش می برد. هر 
فرهنگی که این شیوه را ادامه دهد موفق تر است. موسیقی ایران تفکر است؛ هرگز از بین نمی رود اما 

نباید هم از پیشرفت بازبماند.

•نکته جالب اینجاست که روی قدیمی ترین ساز ایرانی، یعنی تنبور، دستانی برای ربع پرده تعبیه نشده 
وآیا این احتمال هست که ربع پرده اصاًل از فرهنگ دیگری وارد موسیقی ما شده باشد؟

 بله. نکته بسیار جالب اینجاست که فارابی درباره تنبور خراسان تحقیقات زیادی کرده که متأسفانه 
او به جهان نرسید؛ تمام تقسیم بندیهای موسیقی اروپا که در قرن 17 تدوین  از مطالعات  این بخش 
شده، چندین قرن پیشتر فارابی بطور بسیار مشخصی درباره آن صحبت می کند. و جالبتر اینکه وقتی 
کار  CDهای شاهنامه  داشتیم روی  است  ایران  ادبیات  مردان  بزرگترین  از  که  فرسی  بهمن  آقای  با 
می کردیم من کشف کردم که فردوسی در شاهنامه به چهل ساز اشاره می کند و به جزئیات تک تک 
آنها می پردازد. حتی تقسیم بندی می کند؛ سازهای بزمی، سازهای رزمی، سازهایی که با هم هستند، 
سازهایی که به تنهایی اجرا می شوند؛ و مسیر تغییر بعضی از آنها – مثل بربط - را هم تا امروز می 

توانید دنبال کنید. 

• موسیقی جهان به چه سمتی می رود و آیا تأثیر پذیری از موسیقی شرقی هم دارد؟
 کسی نمی تواند بگوید موسیقی جهان به چه سمتی می رود؛ موسیقی نمونه ای ایست از جوامع اما در 
اروپا عده ای در صف اول موسیقی ایستاده اند و مرتب تغییرات ایجاد می کنند، مثل کسانی که اختراع 
می کنند. مثاًل اتفاقاتی که امروز در موسیقی جز می افتد، پنجاه سال پیش در موسیقی کالسیک اتفاق 
افتاده؛ موسیقی همیشه جای پیشرفت دارد، مثل دریاچه بسته نیست. اتفاقًا مشکل موسیقی سنتی ما 
این است که مثل دریاچه بسته است؛ از درون رشد می کند، به زیبایی ها پرداخته می شود ساختمان 
موسیقی ایران هیچ وقت دست نخورده است. موسیقی قرن هشت و نه اروپا شباهت به موسیقی ما 

داشت که در یک رنسانس، با یک برخورد علمی به پایه و اساس موسیقی امروز تبدیل شد.

• موسیقی شرق چطور، تأثیری برموسیقی غربی داشته؟ 
شرق تاریخ کهنی دارد و بحثی در موردش نیست؛ زمانی هم فرهنگ خود را صادر می کرده در تاریخ 
300 ساله گذشته اروپا تأثیر از موسیقی شرق داشته ایم، از بتهوون گرفته که در سنفونی 9 از یک 
نوع موسیقی ترکی استفاده می کند؛ موتزارت در یکی از اپراهایش از پرکاشن ترکی استفاده می کند؛ 
هایدن همینطور؛ مسیان نوعی تأثیر پذیری از موسیقی هندی دارد و این تأثیر پذیریها گاهی سطحی 
بوده و گاهی ریشه ای. از موسیقی ما بیشتر استفاده کرده اند اما به صورت یک ادویه که رنگ و بویی 
به موسیقی غرب داده و اال تأثیر پذیری ساختاری نداشته ایم. امروزه هم چون غرب قدرت سیاسی-
اجتماعی دارد استفاده اش از موسیقی شرقی گزینشی است در حالیکه استفاده شرق از موسیقی غربی 

تقریبًا تحمیلی است.

• از کارکردن در لندن بگویید لطفًا، استقبال شنوندگان از موسیقی شما چطور بوده است؟ 
در لندن استقبال از موسیقی همیشه زیاد بوده؛ ارکستر 54 نوازنده دارد، ممکن است به 56 هم برسیم. 

ادامه در صفحه بعد
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قطعاتی هم که اجرا می کنم برای این ارکستر نوشته شده؛ به اجرای موسیقی ایرانی در ارکسترهایم 
عالقه دارم و بها دادن به این موسیقی را وظیفه خودم می دانم. اصاًل به اجرا هم رنگ و بوی خاصی 

می دهد، میدانم مردم دوست خواهند داشت.

• نوازنده ها ایرانی هستند؟
موسیقی  سبک  هستند.  خارجی  بقیه  ایرانی،  سازهای  های  نوازنده  و  هستند  ایرانی  ها  خواننده   
این  اما  کند؛  می  اجرا  بهتر  را  بتهوون  موسیقی  آلمانی  نوازنده  مثاًل  خواهد؛  می  فرهنگی  شناخت 

نوازنده ها با من زیاد کار کرده اند. 

• چه قطعاتی را برای اجرا در نظر گرفته اید؟
 در این برنامه از آثار استاد دهلوی اجرا می کنیم که یک موسیقی ملی در سطح جهانی است؛ در تمام 
مظاهر پیشرفته موسیقی ایرانی مطرح می شود. قطعه ای برای سنتور و ارکستر نوشته اند که فکر 
می کنم زیباترین اثر ایشان باشد. سنتور آن را آقای حمید رضا راستی اجرا می کند. قطعه دیگری 
داریم از ثمین باغچه بان؛ از آهنگسازان بسیار نکته بین و حساس که قطعه ای با تمام استانداردهای 
جهانی در حدود پنجاه سال پیش ساخته به نام بومی وار؛ این قطعه بر موسیقی محلی بنا شده؛ قسمت 
سوم این قطعه را انتخاب کردم که اسمش شرکو – یعنی شیر – است و از یک آهنگ قدیمی به نام 
دم گل گرفته ولی خیلی زیبا به آن پرداخته شده. سازبندیها بسیار عالی، پر انرژی و با استاندارهایی 
که مثاًل بتهوون در سنفونی پنجم به کار برده. حشمت سنجری از بزرگترین آهنگسازان ایرانی است 
و اثری دارد به نام تابلوهای ایرانی در پنج موومانت که افق بی کران یا رقص دایره از آن برای اجرا 
انتخاب کردم. از دوست خوبم آقای چکنواریان اجازه داد  چند قطعه از آثارش را اجرا کنم. ایشان 

از جهانی ترین آهنگسازان ایرانی است؛ فردی است بسیار مطلع از تاریخ ایران؛ اپرای شاهنامه اش 
از کارهای مشهور اوست که از زمان دانشجویی اش تا کنون روی آن کار کرده است. دو و شاید 
سه خواننده اپرا داشته باشیم: خانم پری ثمر قطعه ای از اپرای کارمن می خوانند چون به خواندن 
آریایی این اپرا مشهور هستند؛ دختر بویر احمدی، عزیزجون و دریمه را اجرا می کنیم؛ آقای ماریو 
تقدسی خواننده پر تجربه ای هستند با کارنامه بین المللی؛ از شاگردان پاواروتی بوده اند. با توجه به 
اینکه پاواروتی هم اخیراً فوت کرد، خواستیم چیزی در تجلیل از او هم اجرا کنیم. قطعه اوسوله میو 
که به گوش مردم خیلی آشناست را برای ارکستر تنظیم کرده ام. خمارالدوم یک قطعه ترکی است و 
از دیگر کارهایی که برای اجرای روز یکشنبه تنظیم کرده ام. کارها خیلی متفاوت و رنگارنگ است 
چون مهمانهای زیادی از کشورهای دیگر می آیند؛ بعضی هم مثل آقای دهلوی باید می آمدند ولی 

متأسفانه چند روز پیش خبردار شدیم که مشکل ویزا داشته اند و نمی توانند بیایند.

• چه کارهای متنوع و ارزشمندی! من متعجبم از اینکه در موسیقی کالسیک ما یک چنین حجمی از 
آثار وزین، تکنیکی و زیبا مهجور مانده و همه فقط به موسیقی پاپ رو آورده اند در حالیکه موسیقی 
پاپ مان به دوره ای از بی محتوایی رسیده؛ آیا چرخاندن نگاهها به سوی موسیقی کالسیک حتی 
نمی تواند کمکی به موسیقی پاپ باشد تا خودش را باز بیابد؟ من فکر می کنم این خیلی سالم و 
طبیعی است که جوانان ما موسیقی پاپ گوش میدهند؛ این موسیقی عصر و زمانشان است؛ موسیقی 
ایست که حرف و احساساتشان را بیا می کند و این خیلی خوب است که با زمان خودشان پیش 
اما انواع موسیقی باید در اختیارشان قرار گرفته  بروند، من خودم موسیقی پاپ را دوست دارم. 
شود. این وظیفه فرهنگهاست که موسیقی شان را معرفی کنند. به نظر من جوانی موفق است که 
به طیف متنوعی از موسیقی گوش می دهد ولی خواست خود را انتخاب می کند و ادامه می دهد. 
موسیقی کالسیک باید به عنوان اساس و پایه معرفی شود خصوصًا به عنوان یک موضوع تحصیلی 
خیلی مهم است. من معمواًل مثال رو غذا می زنم. فرض کنید مک دانلد غذایی عرضه می کند که خیلی 
راحت و سریع تهیه می شود، خوشمزه هم هست ولی کیفیت ندارد؛ اگر غذاهای دیگر را به جوان 
معرفی نکنیم برنامه غذایی اش در همین حد می ماند. خدمتی که بنیاد توسها می کنند این است که با 

وجود هزینه های سنگین زحمت این معرفی را می کشند. 

• خاطره جالبی از اجراهایتان ندارید برایمان بگوید؟ 

گاهی اتفاقاتی در حین کار می افتد؛ من معمواًل آثار غربیهایی را اجرا می کنم که شرقی می اندیشند 
یا شرقیهایی که غربی می اندیشند. مثاًل بخش آداجیو از قطعه اسپارتاکوس اثر خاچاتوریان را اجرا 
می کردم که خیلی زیبا و با احساس است. من به عنوان رهبر ارکستر باید دایم توجه به اجرا داشته 
باشم، حواسم جمع باشد وهمه چیز را کنترل کنم اما در این اجرا انگار امواج صوتی که از طرف 
ارکستر به سمتم می آمد مرا با خودش برد و برای چند لحظه من اصاًل نفهمیدم چه کار می کنم؛ 
وقتی به هوش آمدم نمی دانستم کجای قطعه هستم؛ آنقدر ترسیده بودم که خودم را سرزنش می 
کردم و می گفتم مرد حسابی تو مثاًل داری رهبری می کنی، به جایی که حواست جمع باشد خودت 

با اهنگ رفتی!!؟

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.
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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



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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سالمت

7 اشتباه زنان درباره 
سرطان پستان

هانیه حق بین

در حالي که 40 درصد زنان در زندگي خود با توده هاي پستاني 
مواجه مي شوند، باورهاي رایج درباره این توده ها کم نیست

زنان  در  سرطان ها  شایع ترین  از  یکي  پستان  سرطان  اگرچه 
است و باید مورد توجه بسیاري قرار گیرد اما همه توده هایي 
که در پستان ایجاد و یا توسط خانم ها احساس مي شوند لزوما 
سرطان نیستند و اگر این توده ها سرطاني هم باشند، با تشخیص 
زودرس و اقدام سریع درمان پذیر خواهند بود، اما بسیاري از 
مضطرب  و  نگران  بسیار  پستان  در  توده  مشاهده  با  خانم ها 
مي شوند و حتي از مراجعه به پزشک هراس دارند. در حدود 40 
درصد از خانم ها در دوره اي از زندگي توده هایي را در پستان 
خود لمس مي کنند. این هفته با 7 مورد از خطاهاي رایج زنان 

درباره این سرطان آشنا مي شویم...

باورغلط اول: توده هاي پستاني تقریبا همیشه سرطان هستند. 
معني  به  پستان  در  توده اي  هر  که  است  نادرستي  عقیده  این 
آمریکا،  سرطان  انجمن  محققان  گفته  به  است.  سرطان  وجود 
اگرچه هر خانمي در پستان خود که احساس توده  داشت باید 
به فکر سرطان باشد تا عکس این موضوع ثابت شود. اما این 
باشد،  بیشتر  زن  یک  سن  چه  هر  کند.  نگران  را  زنان  نباید 
مبتال  که  باشد  نفري   8 تا   7 از  یکي  تا  دارد  بیشتري  احتمال 
وجود  بیشتري  احتمال  همچنین  مي شوند.  پستان  سرطان  به 
دارد که توده هاي پستاني در زنان سالمند و زناني که به دوران 
شوند.  سرطاني  شده اند  یائسه  یا  و  مي شوند  نزدیک  یائسگي 
وقتي یک توده پستاني سرطاني نباشد، به چه دلیل ممکن است 
ایجاد شده باشد؟ این توده ها ممکن است کیست هایي باشند که 
و  غیرسرطاني  رشد  است  ممکن  اما  نیستند.  خطرناک  معموال 
غیرطبیعي سلول ها باشد نظیر فیبروآدنوما که کمتر شایع است 
و یا لخته هاي خوني که موجب ایجاد توده مي شوند. همچنین این 
توده هاي کاذب ممکن است در اثر تغییرات هورموني ایجاد شوند 
که در واقع اصال آنها توده نیستند. به هر حال دلیل توده هاي 
پستاني هر چه باشد، نباید مورد غفلت واقع شود و باید از سوي 
الزم  گاهي  نیستند.  خطرناک  که  شود  حاصل  اطمینان  پزشک 
است معاینه جسمي از سوي پزشک صورت گرفته و گاهي نیاز 
به ماموگرافي و در برخي اوقات نیاز به سونوگرافي است. با 
انجام این آزمون ها علت توده هاي پستاني دقیقا مشخص خواهد 

شد.

باور غلط دوم: سرطان پستان همیشه همراه با توده اي قابل لمس 
است. همیشه این طور نیست. به گفته محققان دانشگاه لومباردي 
شهر جورج واشنگتن همیشه سرطان هاي پستان با توده همراه 
نیستند. گاهي اوقات قبل از اینکه خانمي احساس توده در پستان 
مي شود  مشخص  ماموگرافي  انجام  از  بعد  باشد،  داشته  خود 
که او دچار سرطان پستان است. بسیاري از سرطان ها هنگام 

آزمون هاي غربالگري ماموگرافي تشخیص داده مي شوند.

خوش خیم  توده هاي  با  سرطاني  توده هاي  سوم:  غلط  باور 
همیشه  که  بدانید  مي کنید  فکر  این  طور  اگر  دارند.  تفاوت 
نیستند.  خوش خیم  توده هاي  از  متفاوت  سرطاني  توده هاي 
توده هاي سرطاني و توده هاي غیرسرطاني یا همان خوش خیم، 
ممکن است با یکدیگر اشتباه گرفته شوند. زنان غالبا فکر مي کنند 
توده اي سفت  به صورت  را  آن  باشد،  توده اي سرطاني  وقتي 
احساس مي کنند که به اطراف حرکت نمي کند. این در حالي است 
که توده هاي پستاني همچنین ممکن است نرم و متحرک باشند. 
و  سرطاني  سفت  توده هاي  که  گفت  نمي توان  همیشه  بنابراین 
عمقي  که  در صورتي  کیست ها  هستند.  بي خطر  نرم  توده هاي 
کیست ها  این  اگر  اما  مي کنند.  ایجاد  سوزش  احساس  باشند 
توده هاي  اگر  مي شوند.  حس  گرد  و  نرم  غالبا  باشند  سطحي 
پستاني عمقي باشند قادرند بافت پستان را به جلو برانند. گاهي 
توده هایي که در لمس به نظر خوش خیم و نرم و متحرک مي آیند 
مي توانند سرطان باشند. توده هایي که با لمس آنها زنان احساس 
خراش و سوزش داشته باشند معموال خوش خیم هستند و اما 
بهترین توصیه این است که اگر هنگام لمس هر احساسي داشتید 

باید مورد بررسي قرار بگیرید.

باور  این  بود.  توده هاي کوچک  نگران  نباید  غلط چهارم:  باور 
غلط است که نباید با لمس توده هاي کوچک در پستان احساس 
شروع  زمان  در  مي توانند  سرطان ها  توده هاي  کرد.  نگراني 
بسیار کوچک باشند. اندازه یا سایز توده هاي پستاني راه خوبي 
براي تصمیم گیري در مورد بي خطري یا سرطاني بودن توده ها 
نیست. در برخي از زنان توده هاي پستاني به اندازه یک نخود 
و در برخي دیگر اندازه این توده ها حتي به حد یک گریپ فروت 
انجام ماموگرافي حتي توده هاي بسیار کوچک  با  هم مي رسد. 
مشخص مي شوند. وقتي زنان واقعا در پستان خود توده اي را 
حس مي کنند اندازه آنها معموال کمتر از 5/2 سانتي متر قطر دارد 

یعني چیزي به اندازه یک آلبالو.

باور غلط پنجم: مراجعه فوري ضروري نیست. این باور غلط 
را از ذهن خود دور کنید که با لمس توده نباید سریع به پزشک 
مراجعه کرد. مخصوصا اگر شما خانمي هستید که سن تان کمي 
باال رفته است به تأخیر انداختن مراجعه و پیگیري توده پستاني 
پزشک  توسط  باید  پستان  در  توده اي  هر  نیست.  درستي  کار 
مورد ارزیابي کامل قرار گیرد. گاهي پزشک توصیه مي کند که 
یک تا دو ماه بعد از دوران قاعدگي براي بررسي بیشتر مراجعه 
قاعدگي و  با  و  باشد  نوعي کیست  توده  این  است  کنند. ممکن 
تغییرات هورموني تغییر کند. زناني که به سن یائسگي نزدیک 
مي شوند احتمال کمتري وجود دارد تا دچار تغییرات توده ناشي 
از تاثیرات هورموني شوند، بنابراین نباید ارزیابي هاي پستاني 
چه  که  مي شود  مطرح  سوال  این  اما  شود.  انداخته  تاخیر  به 
زماني باید به پزشک مراجعه کرد؟ پزشکان توصیه مي کنند در 
هر سني که هستید حتما حداکثر 2 تا 4 هفته بعد از لمس توده به 
پزشک مراجعه کنید. حتي بهتر است بالفاصله پس از لمس توده 
به پزشک مراجعه کنید. این پزشک است که زمان مراجعه بعدي 
را تعیین مي کند و زنان خود نباید در مورد آن تصمیم بگیرند. 
مقایسه  خود  آشنایان  و  اطرافیان  با  را  خود  زنان  از  عده اي 
مي کنند و به گمان اینکه توده پستاني آنها هم ممکن است کیست 
باشد و برطرف مي شود به پزشک مراجعه نمي کنند. در حالي که 
اگر توده اي سرطاني باشد حتي یک هفته و یا یک ماه هم براي 

درمان ارزشمند است، مخصوصا اگر فرد جوان باشد.

باور غلط ششم: یک توده مي تواند سرطاني باشد، حتي در زناني 
واقعیت  هم  باور  این  ندارند.  سرطان  خانوادگي  تاریخچه  که 
ارثي  پستان  از سرطان هاي  درصد   10 تا   5 تنها  ندارد.  مطلق 
است. اکثریت زناني که دچار سرطان پستان مي شوند هیچ عامل 
خطري ندارند. اما این جمله هم واقعیت ندارد که اگر خانمي در 
وجود  آن  در  سرطان  تاریخچه  که  مي کرد  زندگي  خانواده اي 

نداشت، توده هاي پستاني هرگز سرطاني نخواهند شد. 

باور غلط هفتم: در زناني با داشتن تاریخچه کیست، توده هاي 
پستاني سرطاني نیستند. همیشه این طور نیست. برخي از زنان 
تصور  نباید  داشته اند  کیست  خود  پستان  در  زیاد  سالیان  که 
ممکن  که  چرا  شد،  نخواهند  نگران کننده  کیست ها  این  که  کنند 
است کیست ها هم دچار تغییراتي شده و به توده هاي سرطاني 
باید توجه کنند که هر زماني که در  تبدیل شوند. همه خانم ها 
پستان هاي خود توده اي جدید یافتند باید فورا به پزشک مراجعه 
این  است  ممکن  که  چرا  شود،  برطرف  نگراني هایشان  تا  کنند 

توده از همان کیست هاي قدیمي نباشد.

WebMD :منبع

زنان 252 بار در هفته :

من چاقم، من پیرم!
 دانشمندان در آخرین مطالعات 
به  زنان  شدند  متوجه  خود 
شکل  مورد  در  مداوم  طور 
شدن  پیر  هم چنین  و  ظاهری 

خود نگران هستند.
تحقیق  این  انجام  برای 
زن  صد  از  دانشمندان 
خواستند تا در تحقیقی شرکت 
محققان  ترتیب  این  به  تا  کنند 
متوجه بشوند که زنان به طور 
مورد  در  بار  چند  متوسط 
شکل ظاهری و پیر شدن خود 

احساس ناامیدی می کنند.
تحقیق  این  در  که  زنانی  از 

زمان  هر  داشتند خواسته شد  تا 69 سال سن   35 بین  و  داشته  شرکت 
که در مورد صورت ، شکل بدن و ظاهر خود احساس ناامیدی و نگرانی 

کردند ، آن را ثبت کنند.
این محدوده  این مطالعه دانشمندان متوجه شدنند زنان در  انجام  از  بعد 
سنی معموال 36 بار در طول روز دچار احساسات منفی در مورد شکل 

ظاهری خود می شوند و خود را مورد انتقاد قرار می دهند.
البته در مورد بعضی از زنان این احساس شکل افراطی به خود گرفته و به 
حالت وسواس گونه زندگی آن ها را دستخوش تغییر قرار داده بود.برای 
این تحقیق شرکت کرده بود نزدیک به 1400  از زنانی که در  مثال یکی 
بار در طول هفته نسبت به وضع ظاهری خود اظهار نگرانی کرده بود که 
این نشان می دهد توجه بیش از حد به شکل ظاهری می تواند به شکل یک 

بیماری روانی در بیاید و تمام افکار یک فرد را به خود متوجه کند.
این تفکرات گاهی تا آنجا پیش می رود که فرد دست به انکار شکل ظاهری 

خود می زند ، و خود را آنگونه که هست قبول ندارد.
به  ظاهری  شکل  وتغییر  شدن  پیر  زنان  نگرانی های  بزرگ ترین  از  یکی 
واسطه آن است.بسیاری از زنان زمانی که چین و چروک های صورت را 
مشاهده می کنند بسیار نسبت به خود احساس منفی پیدا می کنند و نگرانی 

از پیر شدن تمام زندگی آن ها را فرا می گیرد.
البته این تحقیقات نشان می دهد که زمانی که زنان اقدام به آرایش کردن 
پیدا  کاهش  اندکی  خودشان  به  نسبت  آن ها  منفی  احساسات   ، می کنند 
آرایش  به  را  زنان  از  افراطی بعضی  دلیل عالقه  این موضوع  که  می کند 

کردن نشان می دهد.

تلگراف ، 23 نوامبر

اعطاي جایزه به یک چشم 
پزشک ایراني  

  
 International Council Of رسمي  سایت  اعالم  طبق 
دکتر   www.icoph.org اینترنتي  آدرس  به   Ophthalmology
و  قدامي  سگمان  و  قرنیه  تخصص  فوق  قنواتي«  زارعي  »سیامک 
استادیار گروه چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد، موفق به کسب 
جایزه علمي ICO Helmerich Fellowship Award سال 2010 
 International Council Of از سوي انجمن جهاني چشم پزشکي
Ophthalmology شده است. این جایزه از امسال و به صورت بین 
المللي به یک یا حداکثر دو نفر از چشم پزشکان جوان و برجسته 
بر  عالوه  شود.  مي  اعطا  پژوهشي  علمي-  سابقه  اساس  بر  جهان 
هزار   23 هزینه  کمک  شامل  جایزه  این  المللي،  بین  و  علمي  افتخار 
چشم  پیشرفته  تخصصي  فوق  دوره  یک  در  شرکت  براي  دالري 
با  امسال  است.  پزشکي  پیشرفته چشم  مراکز  در  دوساله  پزشکي 
کشورهاي  پزشکان  چشم  بین  یي  فشرده  رقابت  جایزه  این  اعالم 
ایراني  پزشک  یک چشم  توسط  آن  کسب  و  آمد  وجود  به  مختلف 
افتخار مهمي براي جامعه علمي و چشم پزشکي کشور است. کسب 
 International Council رتبه اول آزمون بین المللي چشم پزشکي
Of Ophthalmology سال 2007 در بین چشم پزشکان 92 کشور 
جهان و کسب عنوان International Scholar از سوي پروفسور 
»دیوید تیلور« ریاست ICO در سال 2008 و انتشار بالغ بر 25 مقاله 
چشم پزشکي انگلیسي در مجالت معتبر داخلي و خارجي باعث شد 

این جایزه علمي به وي اعطا شود.  
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اگر جرات داری، 
قفل آی فون را بشکن

بهنوش خرم روز: 

نوجوان کنجکاوی که می تواند گوشی آی فون را در تنها دو دقیقه 

هک کند، اپل را به دردسر روزافزونی دچار کرده است. او همراه با 
گروه زندان گریزها از هم اکنون برنامه هک آی فون نسل 4 را آماده 

کرده اند.
تعطیالتش  از  زیادی  ساعت های  بود،  ساله   17 وقتی  هاتز  جورج 
گرفتن  یاد  می کرد:  خودش  مخصوص  پروژه  یادگیری  صرف  را 
رازهای آی فون! او با یک هویه، قفل آی فون را شکسته بود و قبل از 
خود اپل، آن را روانه شبکه های بین المللی کرده بود. این کار که در 

آغاز بدون درآمد به نظر می رسید، باالخره او را پولدار کرد.

هکری  به  است،  ساله  بیست  حاال  که  هاتز  سی.ان.ان،  گزارش  به 
قراردادی تبدیل شده که برای شکستن قفل برنامه های مختلف پول 
حفظ  برای  تا  می زند  دانشگاه سر  به  هم  وقت ها  بعضی  می گیرد. 
ظاهر اجتماعی خود هم که شده، وانمود کند که دانشجو است. جالب 
این که هاتز حتی فکر هم نمی کند که شکستن قفل آی فون کار سختی 
بوده، چون برای او تنها 500 ساعت زمان برده است. اما کار ساده 
این نوجوان کنجکاو،  اپل را به دردسری انداخته که دو سال برای 

درست کردنش وقت صرف کرد و به موفقیت چندانی هم نرسید.

با آماده شدن هر نسخه جدید از آی فون، گروهی از برنامه نویسان 
و هکرها به طور مستقل آن را بررسی می کنند؛ اما این آی فون های 
قفل شکسته بعد از به بازار آمدن، به قول استیو جابز در یک بازی 
موش و گربه از دور خارج می شوند. برنامه ها مرتب به روز می شوند 

تا گوشی های قفل شکسته و هک شده از کار بیفتند.

با این همه باز هم بعد از چند هفته هکرها آی فون را از انحصارهای 
اپل آزاد می کنند. مثال در همین ماه گذشته، هاتز ساده ترین برنامه 
هک آی فون را با نام بلکرا.1ن )Blackra1n( ارایه کرد که تنها طی 

دو دقیقه، آی فون را هک می کند و قفل آن را می شکند.
به نظر می رسد آی فون و اپ استورش نه تنها مرز دیجیتالی تازه ای 
برای نرم افزارهای گوشی همراه خلق کرده اند،  بلکه یک اکوسیستم 
زندان گریز  زندان گریزها.  گروه  انداخته  اند:  راه  به  هم  زیرزمینی 
آی فون  محدودیت های  ابطال  به  که  است  نامی   )JailBreaker(

داده اند تا بتوانند برنامه های غیرمجاز را روی آن نصب کنند.

اولیه آی فون خیلی ساده بود،  به گفته هاتز، جیل بریک نسخه های 
برنامه های  رابط  قسمت  هک  ضد  بخش  زود  خیلی  مهندسان   اما 
کاربردی اپل و  برنامه های شخص ثالث را ارائه کردند. زمانی که 
عالقمندان  برای  راه  تنها  زندان گریزی    ، نداشت،   وجود  اپ استور 
امکانات و  با بازی ها،  آی فون بود که می توانستند گوشی خود را 
حتی تم ها و عکس هایی پر کنند که روی خود گوشی خریداری شده 
وجود نداشت. در آگوست 2007/ مردادماه 1386 بود که هاتز اعالم 
ارائه کرد  برنامه ای  قفل آی فون را بشکند و بعد هم  توانسته  کرد 
آی فون  از  اپراتوری  هر  با سیم کارت  بتواند  دنیا  در  هر کسی  که 

استفاده کند. اما با اپ استور، اشتیاق جیل بریک کردن کم شد.

اصالحات
کامال  را  زندان گریز  گروه های  فعالیت  نتوانست  هم  اپ استور  اما 
فلسفه  با  گروه  این  دارد،  وجود  اپ استور  که  حاال  کند.  متوقف 
نرم افزاری متن باز،  روی این متمرکز شده اند که کاربران بتوانند از 

حقوق کامل مالکیت برخوردار شوند یا وقتی برای یک برنامه هزینه 
پرداخت می کنند و آن را می خرند،  بتوانند هر طور دلشان می خواهد 

از آن استفاده کنند.

جی فری من که قبال نقشی ابزاری در گروه زندان گریزها داشته،  حاال 
صاحب یک اپ استور غیرمجاز به نام سی دیا )Cydia( است که به 
ارائه می کند.  گوشی های آی فون قفل شکسته، برنامه های غیرمجاز 
وی که در این گروه به ساریک معروف است، می گوید که در ابتدا 
آی فون برایش هیچ جذابیتی نداشته چون محدودیت هایش خفه کننده 
بود؛ تا این که یک دوست، زندان گریزها را به او معرفی می کند تا او 
بتواند با بازنویسی برنامه های گوشی،  آن را به صورتی دربیاورد 

که دوست دارد.

رد  را  آی فون  برای  نوشته شده  برنامه های  از  خیلی  اپل  وقتی 
برنامه  آنها  از  یکی  گرفت.  رونق  زیرزمینی  فعالیت های  کرد،  این 
برای  می داد  اجازه  کاربر  به  که  بود  )گوگل وویس(  گوگل  صوتی 
و  بفرستد  رایگان  پیامک  کند،   استفاده  شماره  یک  از  تماس هایش 

تماس های بین المللی ارزان قیمت برقرار کند.

هک شده  برنامه های  می کند،  روز  به  را  برنامه هایش  اپل  وقت  هر 
نیز  از کار می افتند؛  به همین ترتیب  گروه زیرزمینی زندان گریزها 
کردن  هک  برای  تازه ای  دستور العمل های  وب الگش  روی  مرتب 
جدیدترین برنامه های آی فون قرار می دهد. مهم ترین ابزار این گروه
Pwnage نام دارد که پتچ های نرم افزار دائمی را به کاربر می دهد و 

او می تواند آن را روی گوشی خود نصب کند.

اپل می کوشد به دفتر کپی رایت آمریکا اعالم کند که فعالیت این گروه 
 )Dev Team( غیرقانونی است؛ اما این زندان گریزها که گروه دو
قوانین  اپل،  برنامه های  نکردن  کپی  با  نامیده می شوند،  می خواهند 

کپی رایت را دور بزنند.

با این همه اپل به مبارزه ادامه می دهد و در فهرست کارگزینی جدید 
خود، سمتی به نام مدیریت امنیت سیستم عامل آی فون گنجانده تا 
هاتز  اما  سازد.  متوقف  را  زندان گریزها  فعالیت های  بتواند  شاید 
او را متوقف کند.  امنیتی نمی تواند  معتقد است که هیچ متخصص 
او حتی مدعی شده که برای نسل چهارم آی فون که قرار است سال 
2010/ 1389 به بازار بیاید،  همین حاال و  قبل از این که حتی آن را 

لمس کرده باشد،  برنامه هک آماده دارد.

خودش می گوید: »من شخصا ترجیح می دهم که شرکت اپل، آی فون 
را محدود نگاه دارد. این یک سرگرمی شخصی است،  اگر آی فون باز 
شود دیگر این کار لذتی ندارد. بگذارید یک رقیب برای من بگذارند و 

من به آن ها نشان می دهم چه کارهایی می توانم انجام دهم«.
___________________________________________

حمله به اینترنت اکسپلورر  
 

 کد حمله یي از سوي یک هکر منتشر شد که مي تواند براي رخنه به 
رایانه هایي که از نسخه هاي قدیمي تر مرورگر اینترنت اکسپلورر 
بگیرد.  قرار  برداري  بهره  مورد  کنند،  مي  استفاده  مایکروسافت 
در  ناشناسي  هکر  توسط  که  کد  این  گزارش سیمانتک،  اساس  بر 
فهرست اي میل Bugtraq منتشر شده، همیشه به درستي کار نمي 
افزار غیرمجاز در رایانه کاربر  تواند براي نصب نرم  اما مي  کند 
انجام  بیشتري  هاي  آزمایش  بگیرد. سیمانتک  قرار  استفاده  مورد 
اکسپلورر  اینترنت   7 و   6 هاي  نسخه  که  است  کرده  تایید  و  داده 
بازیابي  به شیوه  حفره  این  پذیرند.  آسیب  حمله  کد  این  برابر  در 
برخي از آبجکت هاي CSS در اینترنت اکسپلورر براي ایجاد یک لي 
اوت استاندارد در صفحات وب مربوط است. طبق اعالم سیمانتک، 
هکرها مي توانند با کشاندن کاربران به وب سایت هایي که محتوي 
شرکت  بگذارند.  اجرا  به  را  حمله  این  هستند،  مخرب  کدجاواي 
در  حمله  این  کرده  تایید  نیز   Vupen Security امنیتي  مشاوره 
سیستم هاي ویندوز اکس پي سرویس پک شماره سه که با اینترنت 
اکسپلورر 6 یا 7 کار مي کنند، موثر است. بر اساس این گزارش 
خالفکاران دنیاي مجازي هنوز از این حمله استفاده نکرده اند اما 
به دلیل محبوبیت باالي اینترنت اکسپلورر این نوع کدها بسیار از 
سوي هکرها استفاده مي شوند. در صورتي که حمله آنالیني علیه 
این نرم افزار انجام بگیرد، مایکروسافت براي ترمیم سریع تر آن 
قرار خواهد گرفت.  ماهانه اش تحت فشار  به روزرساني  از  پیش 
براي  خطري  هرگونه  رساندن  حداقل  به  براي  باید  مرورگر  این 
کاربران، از به روز بودن نرم افزارهاي آنتي ویروس خود مطمئن 
شود. نسخه هاي 6 و 7 مرورگر مایکروسافت 40 درصد از بازار 

مرورگرها را در اختیار دارند.  
 

برخورد قانوني با دانلود 
غیرمجاز  

 
دولت انگلیس قانون جدیدي را معرفي کرده که بر اساس آن 
کند  آهنگ  و  فیلم  غیرقانوني  دانلودکنندگان  اینترنتي  اتصال 
ارائه  از  هدفش  کرده  اعالم  انگلیس  دولت  قطع مي شود.  یا 
الیحه اقتصاد دیجیتال، تضمین پیشرو بودن این کشور در 
صنایع آنالین جهاني است. تحت قانون پیشنهاد شده، فراهم 
کنندگان خدمات اینترنتي ملزم خواهند شد کاربران متهم به 
سرقت دیجیتالي را باخبر کنند. همچنین باید تعداد دفعاتي را 
که کاربر این تذکرات را دریافت کرده، ثبت کنند. این امر به 
دارندگان کپي رایت امکان مي دهد براي به دست آوردن نام 
و نشاني فرد خاطي به منظور اقدام قانوني علیه وي تقاضاي 
اندیشیده  قانون همچنین تمهیداتي  این  حکم دادگاه کنند. در 
فایل  گذاران  اشتراک  براي  سختي  هاي  مجازات  تا  شده 
پهناي  که شامل محدود شدن سقف  لحاظ شود  غیرقانوني 
آنالین کاربر مي شود. همچنین  اشتراک  یا قطع موقت  باند 
این الیحه به وزارت کشور اختیار مي دهد خدمات دهندگان 
را ملزم کند تدابیر فني را وضع کنند و هر کسي که احساس 
مي کند به ناحق مجازات شده مي تواند از طریق یک مکانیسم 
تجدیدنظر شکایت کند. گفتني است قوانین مشابه به منظور 
مبارزه با سرقت دیجیتالي در اینترنت در کشورهاي دیگري 

از جمله سوئد و فرانسه به اجرا درآمده است.  

فایرفاکس و دماي باالي لپ تاپ  
  

به  فایرفاکس  اینترنتي  مرورگر 
پردازنده  توان  از  زیادي  میزان 
کند  مي  استفاده  رایانه  مرکزي 
باعث  تواند  مي  مساله  این  و 
تاپ  لپ  از  برخي  دماي  افزایش 
الکترونیکي  هاي  دستگاه  و  ها 
موزیال  شرکت  شود.  همراه  فوق 

اینترنتي  اکنون روي سایت  نیز هم 
پردازنده  منابع  از  فایرفاکس بخش زیادي  اعالم کرده  خود 
مرکزي رایانه را مصرف مي کند. در این سایت نوشته شده 
کردن  باز  بارگذاري،  براي  کلي  طور  به  فایرفاکس  است؛ 
اینترنتي  هاي  سایت  محتویات  نمایش  و  اینترنتي  صفحات 
در  دارد.  نیاز  رایانه  مرکزي  پردازنده  از  بیشتري  منابع  به 
دل  شرکت  هاي  بوک  نوت  نظیر  ها  رایانه  برخي  میان  این 
 Mini9 بوک  نوت  ندارند.  را  نیاز  این  به  پاسخگویي  توان 
دل به دنبال استفاده از مرورگر فایرفاکس با افزایش شدید 
دما مواجه مي شود. در صفحه اینترنتي مخصوص پشتیباني 
شرکت موزیال از فایرفاکس آمده است که شما مي توانید در 
پردازنده  فعالیت  میزان  ابزارهاي خاص،  از  استفاده  جریان 
طریق  این  از  و  کنید  گیري  اندازه  را  خود  رایانه  مرکزي 
ویژه  بخش  برسانید.  حداقل  به  را  پردازنده  منابع  مصرف 
یي در فایرفاکس با نام Flashblock وجود دارد که به شما 
هاي  سایت  محتویات  اختیاري،  صورت  به  دهد  مي  امکان 
اینترنتي مبتني بر برنامه Flash را که باعث مصرف انرژي 

زیاد در پردازنده مي شود، غیرفعال کنید.  
 

نرم افزار آیفون براي معلوالن  
  

به  که  ارائه شده  آیفون  براي گوشي  افزاري  نرم  تازگي  به 
کنترل  را  خود  چرخدار  صندلي  کند  مي  کمک  معلول  افراد 
زمینه  در  ویژه  به  که   Dynamic Controls شرکت  کنند. 
کنترل صندلي چرخدار فعالیت مي کند، از نرم افزاري براي 
دهد صندلي  مي  اجازه  کاربران  به  که  کرد  رونمایي  آیفون 
کنند.  کنترل  آیپاد  یا  آیفون  با  را  خود  الکترونیکي  چرخدار 
 RECHARGE در کنفرانس Dynamic Controls شرکت
در آلمان از این نرم افزار رونمایي کرد. بر این اساس کاربران 
مي توانند صندلي چرخدار خود را به لحاظ سرعت و جهت 
با استفاده از گوشي آیفون یا دستگاه آیپاد خود کنترل کنند. 
آیفون با استفاده از اتصاالت بلوتوث، WiFi یا ماوس کنترل 
کامپیوتر با صندلي چرخدار ارتباط مي گیرد. بر این اساس 
کاربر  به  بالفاصله  بیاید،  پیش  صندلي  براي  مشکلي  هر 
هشدار داده مي شود. این نرم افزار ماه آوریل 2010 براي 

کاربران ارائه خواهد شد.  
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خانه و خانواده
توصیه هایي براي بهره مندي از

 اعجاز خوراکي ها 

 داروخانه 
خانگی 

فراموش شده
 

بشر همواره به دنبال راز طول عمر جاویدان بوده 
با به کار بستن شیوه صحیح تغذیه و  و هسـت. 
بود  خواهیم  قادر  مغذي  هـاي  خوراکي  مصرف 
طول عمر خود را افزایش دهیم. به گزارش سایت 
بودن  دارا  بـه  کـه  ها  خـوراکـي  ایـن  »مردمان« 
مواد  حاوي  هستند،  مشهور  ضـدپیري  خواص 

بدن  قابلیت  رسد  مي  نظـر  به  که  هستند  خاصي 
بیماري هاي شایع و  اغلب  با  مبارزه  براي  را  ما 
تهدیدکننده افزایش مي دهند. به همین دلیل برخي 
مي  یاد  منزل  داروخانه  عنوان  به  آشپزخانه  از 
کنند. اکــنون به برخي از این خوراکي ها اشاره 

مي کنیم.

-1 سیب
ترکیبات؛ سـیب سـرشار از چندین آنتي اکسیدان 
قـوي به خصوص »کوئرستین« و همچنین حاوي 

مقدار زیادي از فیبر قابل حل »پکتین« است.
با  »کـوئـرستین«  اکسیدان  آنتي  غذایي؛  خواص 
مبارزه مي  هـمچنین سرطان خون  و  لخته شدن 
کند  نیز کمک مي  »پکتین«  اندازه  به  کند. مصرف 
کـلستـرول خون کاهش یافته و سموم سرطان زا 

از جریان خون حذف شوند.
پوست،  با  همراه  و  خام  مصرف؛  روش  بهترین 
حاوي  که  است  پوست سیب  این  آنکه  خـاطر  به 

»کوئرستین« است.

-2 موز
از  زیادي  بسیار  مقادیر  حاوي  موز  ترکیبات؛ 

پتاسیم، منیزیم و اسیدفولیک است.
خواص غذایي؛ پتاسیـم با فـشارخـون بـاال مبـارزه 
کـرده و خـطر سـکتـه هاي قلبي را کاهــش مي 
بافت  مـناسب  رشد  براي  نیز  فولیک  اسید  دهد. 
هاي  بیماري  از  و  بــوده  ضـروري  بــدن  هاي 

قلبي جلوگیري به عمل مي آورد.
بهترین روش مصرف؛ تنها پوست آن را جدا کرده 

و میل کنید.

-3 تخم مرغ
و  پروتئین  »کولین«،  از  غني  مرغ  تخم  ترکیبات؛ 

کاراتیـنوئیدهاي »لوتین« و »زاکسانتین« است.
در  مرغ  تخم  در  »کولین« موجود  غذایي؛  خواص 
آن  از  است.  موثر  پیري  دوران  در  حافظه  حفظ 
از  مرغ  تخم  در  موجود  کاراتینوئیدهاي  گذشته 

به کوري  منجر  تـواند  که مي  ایجاد آب مروارید 
شود، جلوگیري به عمل مي آورد.

بهترین روش مصرف؛ به صورت آب پـز، سفت 
پز، نیمرو و املت تفاوتي نمي کند. از آغشته کردن 
اجتناب  به روغن و کره  اندازه تخم مرغ  از  بیش 

کنید.

-4 سیر
ترکیبات؛ سـیر نـیز همانند بسـیـاري از غـذاهـاي 
اکسیدان  آنتي  از  خوبي  بسیار  منبع  ضـدپـیـري 

هاست.
ماده  یک  مانند  خون  در  سیر  غذایي؛  خواص 
کاهش  را  و خـطر سکته  کند  مي  عمل  ضدانعقاد 
داده و با انهدام سلول هاي سرطاني، دوره زندگي 

بیماران سرطاني را نیز افزایش مي دهد.
بوي  سبب  سیر  آنکه  با  مصرف؛  روش  بهترین 
به صورت خام مصرف  اگر  اما  مي شود،  دهان 

شود بسیار سودمند خواهد بود.

-5 لوبیا
ترکیبات؛ سرشار از فیبر قابل حل است.

خواص غذایي؛ فیبر سالمتي دستگاه گوارش شما 
را حفظ کرده و سـیستم گوارشي سالم از ابتال به 
عمل  به  پیشگیري  دیابت  و  بزرگ  روده  سرطان 
مي آورد. فـیـبـر قـابل حل همچنین سبب کاهش 

کلسترول و قند خون مي شود.
و  خشک  صورت  به  مصرف؛  روش  بهترین 

کنسروشده هر دو مفید هستند.

-6 گردو
حاوي  میزان  همان  به  گردو  مشت  یک  ترکیبات؛ 
اسیدچـرب امـگا3- است که 100 گرم ماهي آزاد 

داراست.
خواص غذایي؛ نـه تـنـها امـگا3- به حل لخته هاي 
و  مفاصل  التـهاب  از  بـلکه  کند،  مي  کمک  خون 

افسردگي نیز جلوگیري به عمل مي آورد.
بهترین روش مصرف؛ هنگامي که گردو از پوسته 
خود خارج مي شود، تازه تر از هر زماني است، 
اما اگر در مکان خنک و خشک نگهداري شود تـا 
دو هفـتـه تـازگي خود را حفظ مي کند. مي توان 
گردو را به صورت خام یا همراه با ساالد استفاده 

کرد.

-7 سویا
ترکیبات؛ حاوي هورمون »ازوفالون« است.

خون  بد  کلستـرول  سطح  کاهش  غذایي؛  خواص 
و  فشارخون  کـاهش  سـبب  که   HDL همان  یا 

جلوگیري از حمالت قلبي مي شود.
عموم  عقیده  برخالف  مصرف؛  روش  بهترین 
سویا مي تواند خوش طعم و قابل مصرف شود. 
براي این کار سویا را همراه با سس سویا یا آب 

لیموترش یا با دیگر سبزیجات سرخ کنید.

-8 اسفناج
ویـتامین  و  اسیدفولیک  از  خوبي  منبع  ترکیبات؛ 
آنتي  اندازه سیر حاوي  بوده و هم   C و   A هاي 

اکسیدان است.
چـنـدمـنـظـوره  سـبـزي  یـک  غذایي؛  خواص 
و  قـلبـي  هاي  بـیـماري  سرطان،  با  که  اسـت 

اختالالت رواني مبارزه مي کند.
بخارپز  یا  خام  اسفناج  مصرف؛  روش  بهترین 

بسیار ایده آل است.

-9 گل کلم
خانواده  از  میوه  هر  از  بیش  کلم  گل  ترکیبات؛ 
بیشتري  کلسیم  است.  ویتامین  حاوي  مرکبات 
نـان  تـکه  یک  از  آن  فیـبـر  و  شیر  لیوان  یک  از 
سـفیـد بـیـشتر بـوده و داراي مقادیر زیادي آنتي 

اکسیدان است.
قدرتمند  بسیار  ضدسرطان  یک  غذایي؛  خواص 
است زیرا بدن را تحریک مي کـند مواد نابودکننده 
سلول هـاي سـرطـاني را تـولید کـند. هـمـچنیـن 
قلبي، آب مروارید و زخم معده  بـیماري هاي  از 

پیشگیري مي کند.
بهترین روش مصرف؛ خام یا بخارپز.

-10 ماهي
ماهي  شاه  و  آال  قزل  آزاد،  هاي  ماهي  ترکیبات؛ 

حاوي مقادیر زیادي امگا 3 هستند.
از  پیشگیري  و  فشارخون  کاهش  غذایي؛  خواص 

سکته و لخته شدن خون
بهترین روش مصرف؛ پخته، کبابي و سرخ شده 

آن مطلوب است.

-11 لیموترش
ترکیبات؛ لیموترش غني از ویتامین C است.

خواص غذایي؛ نه تنها به بدن کمک مي کند تا در 
طبیعت  بـلکه  کند،  دفاع  خود  از  ها  عفونت  برابر 
را  آن  که  دارد  ضدباکتریایي  خواص  آن  اسیدي 
گلودرد  و  دهاني  هاي  زخم  با  سازد  مـي  قادر 

مبارزه کند.
تازه  لیموترش  چکاندن  مصرف؛  روش  بهترین 
روي ماهي یا داخـل یـک لیـوان آب یا به عنوان 

چاشني در سس و ساالد

-12 پیاز
اکسیدان  آنتي  و   C ویتامین  حاوي  ترکیبات؛ 

»کوئرستین« و »سولفور« است.
مي  دهان  بد  بوي  سبب  آنکه  با  غذایي؛  خواص 
شود، اما به کنترل بسیاري از بیماري هاي تنفسي 
کمک  التهابي  هاي  بیماري  دیگر  و  آسم  همچون 
خون  خوب  کلسترول  سطح  همـچنـیـن  کند.  مي 
برابر سرطان  در  را  ها  و سلول  داده  افزایش  را 

محافظت مي کند.
بهترین روش مصرف؛ خام، همراه با ساالد یا با 

ساندویچ.

-13 گوجه فرنگي
ترکیبات؛ حاوي آنتي اکسیدان »لیکوپین« است.

مي  تقویت  را  بدن  ایمني  سیستم  غذایي؛  خواص 
ها خصوصًا  از سرطان  برخي  کاهش خطر  کند، 

سرطان هاي پروستات، ریه و معده
بهترین روش مصرف؛ بهـتـرین زمان وقتي است 
فـرنـگي  گـوجـه  بـاشـد،  داغ  فـرنـگي  گـوجه  که 
پـخـتـه نسبت به گوجه فرنگي خام حاوي مقادیر 
فرنگي  گوجه  همچنین  است.  »لیکوپین«  بیشتري 
کنسروشده و سس گوجه فرنگي به تـرتیب 3 و 5 

برابر گوجه فرنگي تازه حاوي »لیکوپین« است.

-14 چاي سبز
و  »کاتچین«  هاي  اکسیدان  آنتي  حاوي  ترکیبات؛ 

»پلي فنول« و ویتامین هاي A، D و C است.
خواص غذایي؛از اکسـیـداسیون سلول ها که مي 
کند.  مي  جلوگیري  شود،  سرطان  به  منجر  تواند 
ایــمني را تقویت کرده و خون را رقیق  سـیستم 
مي سازد.بهترین روش مصرف؛ تنها آب جوش به 

آن اضافه کرده و میل کنید.
 

بیسکوئیت 
بخور غصه 

نخور!
نشان  دانشمندان  جدید  تحقیقات   -AFP  

می دهد خوردن بیسکوئیت و کیک می تواند 
ناامیدی و افسردگی را برطرف کند.

متوجه  مطالعات  این  انجام  با  دانشمندان 
شدند خوردن این مواد می تواند به بسیاری 
با  خود  کودکی  دوران  در  که  افرادی  از 
و  سخت  رویدادهای  و  دردناک  وقایع 
دشوار روبه رو شده و به این دلیل دچار 

افسردگی شده اند کمک کند.

دهد  می  نشان  دانشمندان  آزمایشات 
غذاهایی که دارای شکر زیاد و چربی های 
اشباع شده هستند دقیقا همان اثری را روی 
مغز انسان دارند که مصرف داروهای ضد 
می تواند  دلیل  همین  به  و  دارد  افسردگی 
میزان  به  را  افسردگی  و  منفی  احساسات 

زیادی در انسان ها کاهش دهد.

این اولین بار است که دانشمندان به اثرات 
کاهش افسردگی این مواد غذایی در انسان 
یافته ها  این  آن ها  اعتقاد  به  و  می برند  پی 
برای  جدید  روش های  کشف  به  می تواند 
مبارزه با افسردگی و ناامیدی در بیماران 

منجر شود.

مارکارت موریس که این تحقیقات را هدایت 
و رهبری کرده است در این باره گفت : نکته 
به  ما  برای  تحقیقات  این  که  جالبی  بسیار 
همراه داشت این بود که می توان با استفاده 
از این روش ساده بسیاری از بیماری های 
روحی شدید و ناهنجاری های رفتاری را با 
درمان  غذایی خاص  رژیم های  از  استفاده 
کرده و به این ترتیب مصرف داروهای ضد 
افسردگی را که در موارد زیادی همراه با 

عوارض متعدد هستند کاهش دهیم.

از  بسیاری  می دهد  نشان  ما  بررسی های 
مشکالت روحی و عاطفی از سال های اولیه 
زندگی انسان ها سرچشمه می گیرند و بعد 
از مدتی خود را به شکل بیماری های روحی 
ناهنجاری ها  می دهند.این  نشان  روانی  و 
باعث ترشح هورمون های استرس  معموال 
می شوند که می تواند شیوه رشد سلول های 
مغزی را دستخوش تغییر قرار داده و در 
روحی  بیماری های  بروز  باعث  مدت  دراز 

می شوند.

اما شاید با این کشف تازه بتوان از اثرات 
مخرب این مشکالت روحی کاست و کمک 

زیادی به بیماران افسرده کرد.
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سالمت
به خاطر پوست تان، سیب را 

با پوست بخورید
مغذي،  مواد  ویتامین ها،  تحقیقات،  نتایج  براساس 
طور  به  غذایي  ذخایر  دیگر  و  آنتي اکسیدان ها 
پوست  و  مي گذارند  تاثیر  پوست  روي  مستقیم 
است.  تاثیرپذیر  بسیار  مي خوریم  که  غذاهایي  از 
 C، ویتامین هاي موثر در فعالیت  پوست، ویتامین 

E، K و B کمپلکس هستند...
ویتامین C و E به کاهش آسیب رادیکال هاي آزادي 
... ایجاد  اثر نورخورشید، سیگار کشیدن و  که در 
کالژن،  آزاد،  رادیکال هاي  مي کنند.  کمک  مي شود، 
ساختمان  در  حمایت کننده  فیبرهاي  و  االستین 
و  و چروک  چین  باعث  و  کرده  تخریب  را  پوست 

عالیم پیري مي شوند.
ویتامین ها بخشي از کل غذاهاي دریافتي ما هستند و 
براي متابولیسم و عملکرد فیزیولوژي آن ضروري 
مي باشند، البته این به آن معني نیست که ویتامین به 
خصوصي وجود ندارد که براي پوست مفید باشد. 
مشخصي  اندازه  هورمون ها  مثل  نیز  ویتامین ها 

دارند و نباید از حد معمول متجاوز شود.
ویتامین C مي تواند به الیه هاي پوست نفوذ کرده و 
باعث کالژن سازي شود. میزان مورد نیاز ویتامین 
روغن  دانه هاي  در  که  است  روزانه  واحد   E 400
در  که  دارد  وجود  برگي شکل  سبزیجات  و  گیاهي 

کاهش خشکي و زبري پوست موثر است.
A براي ترمیم بافت پوست موثر است و  ویتامین 
کاهش  در  و  دارد  وجود  سبزیجات  و  میوه ها  در 
نسبي  بهبود  و  آکنه  خوب  کنترل  چروک،  و  چین 

پسوریازیس موثر است.
و  درماتیت، خارش  به  مي تواند   B ویتامین  کاهش 
واکنش هاي پوستي و ریزش مو منجر شود، بنابراین 
 B ویتامین  آوردن  دست  به  جهت  رژیم غذایي  در 

مي توان از برنج، موز، تخم مرغ و... استفاده کرد.
است   B گروه  اختصاصي  ویتامین هاي  از  نیاسین 
مي کند.  کمک  پوست  جواني  و  رطوبت  به  که 
همچنین خاصیت ضدالتهاب داشته و در خشکي و 
تحریک پذیري پوست و روشن تر شدن رنگ پوست 

موثر است.
K به صورت موضعي در کاهش خطوط  ویتامین 
تیره دور چشم موثر است. بیش از 2 هزار ترکیب 
آنتي اکسیدان در غذاها وجود دارد ولي بیش از همه 
ماده مغذي  نیز  و  بتاکاروتن  و   E، C ویتامین هاي 

سلنیوم مهم هستند.
فلوریدا،  دانشگاه  توسط  انجام شده  تحقیقات  طبق 
میوه ها  پوست  در  آنتي اکسیدان ها  انواع  از  بعضي 
دلیل است که مصرف  به همین  دارد. شاید  وجود 
میوه ها با پوست مفیدتر است. از جمله این میوه ها 
سیب است که مواد فیتوشیمیایي موجود در سیب 
اثرات ضدسرطان دارد و در پوست سیب درختي 

87 درصد بیشتر از مغز میوه است. 
لندن،  کالج  دانشگاه  جدید  تحقیقات  براساس 
پیري  روند  کردن  کند  در  نقشي  آنتي اکسیدان ها 
ندارند و در واقع عامل اصلي پیري پوست تخریب 

توسط رادیکال هاي آزاد نیست.

هموطن گرامی: به 
یاد داشته باشید فقط 
از صرافی های معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خود استفاده نمائید.

چطور خانه اي تمیز و مرتب داشته باشیم؟
5s در خانه

مدیریت 
خانه به 

روش ژاپنی
 »پنجs « یک روش مدیریت ژاپني است. این اسم 
از اولین حرف صدادار پنج واژه   ژاپني  گرفته 

شده است: 

)Seiri(ساماندهيSort  
  )Setion(نظم و ترتیبStabilies

)Sesio(پاکیزه سازيShine
)Seiketsu(استاندارد سازيStandardies

)Shitsuke(ا انضباطSustain

 

اگر مي خواهید با این روش نظم و ترتیب را در 
خانه برقرار کنید بهتر است با مراحل مختلف آن 

بیشتر آشنا شوید.
اصل اول: ساماندهي

اندازه  به  نیاز  مورد  وسایل  که  گذشته  در 
سخت تر  کردنش  تهیه  و  نداشت  وجود  کافي 
وسایل  اغلب  بود،  کردنش  انبار  و  نگهداري  از 
این  مي کردند.  انبار  را  ها  خوراکي  و  ظروف 
کردن  انبار  اندازه  به  اشیا  ریختن  دور  روزها 
مهم  که  چیزي  آن  و  است  اهمیت  داراي  شان 
دور  باید  را  چیز  چه  بدانیم  که  است  این  است 

بریزیم و چه چیز را باید نگه داریم  .
در سیستم مدیریتي»پنجs «، قدم اول ساماندهي 
لوازم  و  به وسایل  و سامان دادن  همان سر  یا 
موجود در خانه است. در این مرحله تشخیص 
از غیر ضروري اهمیت دارد.  وسایل ضروري 
شما در کمد لباس هایتان احتماال لباس هایي دارید 
نمي توانید  اما  نمي پوشید  را  آنها  وقت  هیچ  که 
خودتان را قانع کنید که باید آن را دور بریزید. 
دایم با خودتان فکر مي کنید باالخره ممکن است 
یک روز به آن احتیاج پیدا کنید و از آن استفاده 
کنید. در این مرحله باید قاطعانه تصمیم بگیرید 
و ضروري ها را از غیر ضروري ها جدا کنید. 
کنید  مشخص  را  ها  اولویت  باید  که  اینجاست 
نیست در خانه  نیازتان  را که مورد  و وسایلي 
نگهداري نکنید. وسایل غیرضروري را مي توانید 
بفروشید یا به دوستان یا اقوام یا کساني که از 

آن استفاده مي کنند بدهید.
در این مرحله همچنین باید خرابي ها را برطرف 
کنید، پیچ هاي شل را  محکم کنید، ظروف شکسته 
و لب پر را دور بیاندازید،المپ ها و چراغ ها ي 
نیم سوزو سیم هایي که رویه آن فرسوده شده 

است و احتمال برق گرفتگي وجود دارد تعویض 
کنید. 

اصل دوم: نظم و ترتیب
یک  کردن  پیدا  براي  که  آمده  پیش  حال  به  تا   
لباس تمام کمد لباس تان را زیر و رو کنید؟  اگر 
همه وسایل را با نظم و ترتیب چیده باشید این 

مشکل برایتان پیش نمي آید.
نظم  با  را  باید وسایل ضروري  مرحله  این  در 
خاص در محل مناسب قرار دهید؛ طوري که در 
هنگام نیاز بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده 
کنید. با این کار شما مي توانید هر وقت هرچیزي 
الزم داشتید بدون صرف وقت براي جستجو به 
این  کنید.  پیدا  را  آن  با کمترین زمان  و  راحتي 
دهید  انجام  ترتیبي  و  نظم  چنان  با  باید  را  کار 
وسایل  بتوانید  هم  بسته  چشمان  با  حتي  که 
کار  کنید.  استفاده  و  بردارید  را  نظرتان  مورد 
خیلي سختي نیست. فقط کافي است هر چیزي 
قرار  به کاربردش در محل مناسب  با توجه  را 
که  را  وسایلي  کابینت،  چیدن  موقع  مثال  دهید. 
و  پایین تر  طبقات  در  مي کنید  استفاده  بیشتر 
راحت تري  دسترسي  که  جلویي  قسمت  هاي  در 
دارند قرار دهید و وسایلي را که کمتر استفاده 
قسمت هاي  در  و  باالتر  طبقات  در  مي شوند 
عقب تر بگذارید. اما براي هر چیز جاي مشخصي 
در نظر بگیرید. این نکته را فراموش نکنید که بعد 
از برداشتن و استفاده از هر وسیله باید مجددا 

آن را در جاي خودش قرار دهید.
اصل سوم: پاکیزه سازي

راهي  و  تربیت  و  تعلیم  پایه  و  اساس  پاکیزگي 
براي پرورش روح است. در یک معبد اولین کار 
یک مبتدي پاکیزگي است. مساجد را قبل از ماه 
رمضان تمیز و پاکیزه مي کنند. در آستانه سال 
نو همه با خانه تکاني به استقبال بهار مي روند. 
وقتي همه چیز تمیز و مرتب است و خانه برق 
آرامش و  زند و مي درخشد همه احساس  مي 

راحتي مي کنند.
تمیزي و پاکیزگي کیفیت زندگي را باال مي برد. 
گاهي با تمیز نگه داشتن و پاک کردن پنجره ها 
و المپ ها میزان نور خانه بیشتر مي شود. خیلي 
نگه داشته  و مرتب  تمیز  اگر  از و سایل خانگي 

شوند دوام و طول عمر بیشتري پیدا مي کنند. 
این مرحله نوعي بازرسي است، شما ابتدا محیط 
و وسایل مورد استفاده تان را از نظر آلودگي 
بررسي مي کنید و آلودگي را در اولین فرصت 
و به طور کامل ازبین مي برید. براي تمیز کردن 
ها  ها، چربي  لکه  کنید.  توجه  چیز  همه  به  باید 
شیر  گرفتگي  گاز،  اجاق  روي  هاي  روغن  و 
میز  و  مبلمان  روي  خاک  و  گرد  ظرفشویي، 

ناهارخوري همه باید به دقت تمیز شوند.
اول  لحظه هاي  همان  در  وسایل  کردن  تمیز 
شود.  مي  انجام  سریعتر  و  راحت تر  آلودگي 
بین  از  زودتر  اولیه  مراحل  در  آلودگي ها 
خیلي  غذا  خوردن  از  بعد  ها  ظرف  مي روند. 
راحت و زودتر شسته مي شوند اما بعد از چند 
ساعت براي تمیز کردن و شستن آنها باید وقت 

بیشتري صرف کرد. 
پاکیزگي در بهبود روابط تان با دیگران هم موثر 
است.اگرعلف هاي هرز اطراف خانه را بردارید و 
نگذارید، تصویر  آشغال ها را جلوي درب خانه 
مي کنید.  ایجاد  تان  خانوده  و  خود  از  زیباتري 
نامرتب بودن یا آلوده و کثیف بودن محیط خانه 
و لباس هایتان احساس بدي در دیگران ایجا د 

مي کند. 
اصل چهارم:استاندارد سازي

استاندارد مختص محل هاي کاري و محصوالت 
سیستم  اصالح  و  کنترل  براي  نیست.  تولیدي 
جدید در خانه بهتر است از استانداردها استفاده 
کنید. مثال استفاده از رنگ سفید براي مالفه ها، 
ظروف، دستمال آشپزخانه و مبلمان استانداري 
است که آلودگي ها را سریع نشان مي دهد و از 

تجمع آلودگي جلوگیري مي کند. 
آغاز  بینایي  با  ما  هاي  فعالیت  از  درصد   60

هم  المسه  و  شنوایي  حس   از  البته  شود.  مي 
بینایي حس  که  آنجایي  از  اما  مي کنیم  استفاده 
غالب ماست بنابراین در استاندارد سازي بهتر 
است از حس بینایي استفاده کنید. مثال براي این 
ریخته  هم  به  و  پراکنده  در  ها جلوي  کفش  که 
نشود. اگر جاي کفش ها را روي زمین یا روي 
طبقات جاکفشي  مشخص کنید، احتمال این که 
دهند  قرار  آن  روي  را  هایشان  کفش  بچه ها 
از  بیشتر است. براي نظم بیشتر و راحتي کار 
این استانداردها استفاده کنید. تمام شیرهاي آب 
گرم با رنگ قرمز و شیرهاي آب سرد را با رنگ 
آبي برچسب گذاري کنید. روي شیشه هاي ادویه 
یا مربا با استفاده از طرح یا رنگ محتویات داخل 
مجبور  استفاده  هنگام  تا  کنید  مشخص  را  آن 
با  کنید.  بسته  و  باز  چندبار  را  آنها  در  نباشید 
نصب طرح یا عالمت خاص روي درب کشوها، 
کمد ها و فقسه ها محتویات داخل شان را نشان 

دهید. 
اصل پنجم: انضباط

انضباط یعني توان انجام کارها به شکل مطلوب 
پسندند  نمي  را  انضباط  خیلي ها  نظر.  مورد  و 
آنها  نظر  از  کنند.  مي  مقاومت  برابرش  در  و 
الگوهاي  از  پیروي  به  شدن  مجبور  انضباط، 
رفتاري از پیش تعیین شده است. انضباط براي 
براي  عاملي  و  ضروري  حیات  ادامه  و  حرکت 
انجام بهتر و سریعتر امور زندگي است. هر چند 
»پنج مدیریت  اصول  از  اصل  آخرین  اصل  این 

اهمیت  که  نیست  معنا  آن  به  این  اما  است   »  s
کمتري دارد. 

این  در  است.  تکرار  و  تمرین  حاصل  انضباط 
مشارکت  هم  با  خانه  افراد  همه  باید  مرحله 
کنند. مراقب باشند نظم و ترتیب به هم نخورد. 
بهتر است هر روز چند دقیقه به بررسي و پیدا 
کردن کارهایي که نیاز به رسیدگي دارد بگذرد. 
مسوولیت  احساس  وایجاد  بیشتر  تمرین  براي 
اي  توانید دفترچه  افراد خانواده مي  پذیري در 
و  کنید  تهیه  خانه  کارهاي  انجام  مخصوص 
فهرست کارهایي را که باید انجام شود با زمان 
انجام کار و فرد مسوول انجام آن را مشخص 

کنید. 
باید  همه  خانه  نگهداشتن  مرتب  و  تمیز  براي 
باهم کار کنند. هیچ استثنایي وجود ندارد. کافي 
است بگویید حاال یکبار اشکال ندارد و لباس تان 
را روي مبل اتاق پذیرایي بگذارید،چند دقیقه نمي 
گذرد که مشاهده مي کنید یک کلوني از لباس و 

شانه و کتاب در اطرافش جمع شده است. 
همه باید تمیز نگهداشتن خانه را تکلیف و وظیفه 
خودشان بدانند. یکي از راه هاي برقراري نظم و 
انضباط در خانه استفاده از تنبیه و تشویق است. 
مثال اگر کسي وظایفش را بهتر از دیگران انجام 
بگیرد  قرار  قدرداني  مورد  او  کار  این  باید  داد 
به  نسبت  که  کسي  برعکس  و  شود  تشویق  و 
مسولیت هایي که به عهده اش بوده بي توجهي 
کرده باید جریمه شود و به عنوان تنبیه روز بعد 

وظایف بیشتري به عهده اش گذاشته شود. 
دقیقه هاي طالیي

داشته  نامحدود  زمان  کاري  انجام  براي  اگر 
از  را  ارزش خودش  ها  برنامه  این  تمام  باشید 
طبق  کارها  است  قرار  وقتي  اما  مي دهد  دست 
شود  انجام  فشرده  و  دقیق  زمان بندي  برنامه 
اهمیت ساماندهي و نظم و ترتیب مشخص مي 
زیادي صرف  وقت  نیست  الزم  بنابراین  شود. 
فعالیت هاي »پنجs« کنید. کافي است زمان هاي 
افراد  تمام  آن  در  که  بگیرید  درنظر  کوتاهي 
خانواده با مشارکت هم کاري را انجام دهند. هر 
کس باید وظیفه اي را به عهده بگیرد و وظایف 
کامال شفاف سازي شوند  تا همه کامال متوجه 
پدر  مثال  انجام دهند.  کاري  چه  باید  که  شوند 
را  ها  ظرف  مادر  مي برد،  بیرون  را  ها  آشغال 
مي شوید، بچه ها هم جارو و گردگیري  مي کنند 
وبه این ترتیب  بعداز 5 تا 10 دقیقه مقدار زیادي 

کار انجام شده است.  
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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

برترین مقصدهای توریسم ورزشی 
و اکوتوریسم 2010 کدامند 

 توریسم ورزشی و اکو توریسم سهم باالیی از توریسم جهانی 
را به خود اختصاص می دهند.

در  فعال  کارشناسان  سوی  از  که  بررسی ها  جدیدترین  طبق 
شرکت خدمات هوایی بریتیش ایرویز درباره گرایشات جهانی 
توریسم درسال 2010 صورت گرفته، روشن شده است که به 
رغم بروز فشارهای مالی در دو سال اخیر تمایل به سفرهای 

ماجراجویانه درمیان توریست های جهان کاهش نیافته است. 

دراین گزارش تاکید شده است که حوادث ورزشی و اکوتوریسم 
همچنان بزرگ ترین اثر را بر انتخاب مقصد گردشگری برای 

گذراندن تعطیالت در سال نوی مسیحی آینده دارد.

یا  فوتبال  جهانی  جام  نظیر  المللی  بین  های  رقابت  همچنین 
کشورهای  به  مسافران  تعداد  زمستانی  المپیک  مسابقات 
داد  افزایش خواهد  کانادا  در  به ونکور  نیز  و  افریقای جنوبی 
به  که  استکهلم سوئد خواهد کرد  نیز روانه  را  دیگر  و برخی 
عنوان پایتخت سبز یا زیست محیطی اروپا درسال 2010 اعالم 

شده است.

برترین مقاصد  یاد شده، درمیان فهرست  بر شهرهای  عالوه 
گردشگری مشهور که تحت تاثیر وقایع ورزشی یا فعالیت های 
توریسم ماجراجویانه عالقمندان بسیاری را جلب می کند، کیپ 
که  دارد  قرار  فهرست  این  راس  در  جنوبی  افریقای  در  تاون 
و  حامیان  از  میلیون  نیم  درحدود  تنهایی  به  رود  می  انتظار 
طرفداران بزرگ ترین رقابت های جها نی فوتبال را در سال 

آینده به خود جلب کند.

شهر استانبول و توریست هایش شاهد منافع حاصل از سرمایه 
بیزانس  گذاری های متمرکز در جاذبه های توریستی روم و 
هستند که این شهر را به عنوان مرکز فرهنگی ترکیه جذابیت 

بیشتری بخشیده است.

الس وگاس و نیویورک در ردیف های بعدی این جدول ثبت 
شده و شهر پونتا کانا در جمهوری دومینیکن و همچنین سواحل 
مالدیو با جاذبه های غیرمتعارفی که دارد آن را در راس ده 

مقصد برتر گردشگری در سال 2010 قرار داده است.

شهر دوبرونیک در سواحل آدریاتیک درکشور کروات نیز مقام 
ششم و شهر دهلی در هندوستان به دلیل ارائه تورهای مناسب 
برای مقاصد گردشگری و پارک ملی حیات وحش، در آخرین 
محل  همچنین  دهلی  شهر  است.  شده  ثبت  جدول  این  ردیف 
است  المنافع  مشترک  کشورهای  ورزشی  مسابقات  برگزاری 
که خود سبب جذب حجم وسیع تری از توریست های فرهنگی 

و ورزشی توامان می شود.

»سو بوتس« مدیر تجاری شرکتتجاری BA در افریقای جنوبی 
می گوید:»کیپ تاون تقریبا مقصد گردشگری مشهور و شناخته 
شده ای است که انتظار می رود درسال آینده به دلیل برگزاری 
مسابقات جام جهانی فوتبال در راس فهرست بهترین و پرجاذبه 

ترین مکان های توریسم ورزشی جهان جای گیرد.«

کشف گورستان بزرگ 
2000ساله در عراق 

 یک تیم کاوش های باستان شناسی در عراق موفق به 
کشف یک گوربسیار بزرگ همراه با اشیای دست ساخته 

بسیار زیبا مربوط به دوره پارتی شدند. 

آثار  کشف  فرهنگی  میراث  خبرگزاری  گزارش  به 
این  و ظرافت  زیبایی  دلیل  به  دراین گور  دست ساخت 

آثارشگفتی باستان شناسان را برانگیخته است.
به گزارش الزمان به گفته عبدالزهرا التالقانی سخنگوی 
اداره آثار باستانی عراق این کشف شامل 216 اثر هنری 

است که همگی متعلق به دوره پارتیان است.
به  مربوط  اخیر  های  افزود:»یافته  همچنین  التالقانی 
2000 سال قبل است و قبر کشف شده نیز بزرگ ترین 

گور کشف شده از این دوره در عراق است.«
پارتیان یا اشکانیان سلسله ای از شاهان ایرانی بودند که 
نام پارتیان مشتق از لهجه زبان پارسی است که آنان به 
آن تکلم می کرده اند و از نظر تاریخی به پرثوه شناخته 

شده است.
ای  گسترده  بسیار  امپراتوری  بنیانگذار  پارتی  شاهان 
و  النهرین  بنی  تا  ایران  از  را  وسیعی  منطقه  که  بودند 
مناطق دیگر را در بر می گرفت. این شاهان برای بیش از 

سه قرن درقدرت باقی ماندند.

تالقانی همچنین افزود»گورستان کشف شده در ابعاد306 
متر مربع وسعت داشته و نیز دارای چند طبقه است که با 

پلکان های ویژه ای به یکدیگر مرتبط می شوند.«
سفالین  آثاری  همچنین  گران  کاوش  که  شد  یادآور  او 
و  سالم  همگی  که  اند  یافته  مکان  دراین  ای  شیشه  و 
درشرایط خوبی هستند . اما کار کاوش درمنطقه همچنان 

ادامه دارد.

تنها یکی  تیم فعال در قبر اشکانی  بنا به همین گزارش 
از 9 تیم دیگر باستان شناسی هستند که درحال حاضر 
و  کاوش  کار  عراق  باستانی  های  گنجینه  و  مناطق  در 

بررسی را ادامه می دهند.

نیز  باستانی عراق  آثار  اداره  قایس« سرپرست  »حسن 
گفت:» این قبر کشف بسیار مهمی است و آثار مهمی را 
از جمله آثاری از جنس طال،سنگ های قیمتی و سفال در 

آن کشف شده است.«

تونس،  برترین مقصد 
گردشگری سال 2010 /عکس

 براساس آخرین آمار ارائه شده در همایش سازمان تورگردان های مستقل 

در هند، تونس به عنوان برترین مقصد گردشگری سال آینده شناخته شد.

  این آمار که از سوی وب سایت ترول ویکلی)Travelweekly( ارائه شده، 
مقصد  برترین  عنوان  به  را  افریقایی  کشور  این  برگزیدن  اصلی  معیار 
گردشگری  فصل  در  آن  گردشگر  هزار   20 جذب  آتی  سال  گردشگری 

تابستانه ذکر کرد. 

اینکه  بیان  با  اسمالی،  تونس، سارا  تورگردان های مستقل  رئیس سازمان 
ارزانتر  پوند   300 مصر  به  نسبت  تونس  در  مصرفی  هزینه های  میانگین 
ویژه  به  اروپایی  گردشگران  اصلی  مقصد  عنوان  به  را  کشور  این  است، 

بریتانیایی در فصل آتی گردشگری نام برد.

وی همچنین اذعان داشت: ثبت نام گروه های گردشگری از هم اکنون برای 
اقامتی  و  تفریحی  مناطق  از  درصد   30 تقریبًا  و  شده  شروع  آینده  سال 

گردشگری تونس برای فصل جدید رزرو شده اند.

از 300 هزار  کارشناسان سایت ترول ویکلی،  عنوان کردند، هرساله بیش 
حال  در  که  کشور  این  می کنند.  بازدید  کشور  این  از  بریتانیی  گردشگر 
برای  بسیاری  فرصت  است،  بریتانیایی ها  پربازدید  مقصد  دهمین  حاضر 

ارتقا جایگاه خود پیدا کرده است.



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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 پولدارترم و  اقامت 
 دائم  دارم!

بازنویسی: سبا ایرانی

این داستان بر اساس ماجرایی حقیقی از زندگی )محسن( 
در لندن بازنویسی شده  است و بدلیل پرهیز از هر شک و 
شبه ای، تنها نام افراد تغییر یافته است. صحت و درستی 
هفته نامه   و  می باشد  ماجرا  گوینده  عهده ی  بر  داستان ها 
پرشین هیچگونه مسوولیت و دخالتی درباره ماجراهای 
مطرح شده ندارد و تنها منعکس کننده آنها می باشد. اگر 
مایلید می توانید داستان یا ماجرای مربوط به خود را از 
طریق ایمیل یا ارسال نامه و یا حتی تماس با دفتر پرشین 
بازنویسی و درج آن  به  تا نسبت  بگذارید  ما در میان  با 
زندگی  داستان های  یا  ماجراها  از  بسیاری  نمائیم.  اقدام 
می توانند نمونه و الگویی برای ارائه تجربه و راهنمایی 
به سایر هموطنان ما در این کشور باشند. لطفا زمان را از 

دست ندهید و هر چه زودتر با ما ارتباط بگیرید.

همیشه تا دیر وقت شب کار می کردم و آخر شب ها بر می گشتم 
الهام تو یک  با دوست دخترم  خونه. مدت شش ماهی بود که 
خونه زندگی می کردم. دختر خوب و معقولی به نظر می رسید 
و تو روابط اجتماعی اش با دیگران بسیار محترم و با شخصیت 
بود. او دانشجو بود و اینجا درس می خوند. در واقع ما از طریق 

یک دوست مشترک با هم آشنا شده بودیم.
الهام معموال تا ظهرها دانشگاه بود و حوالی عصر برمی گشت 
برگردم  من  تا  بود  بیدار  اکثرا  بود.  تنها  هم  وقتها  بقیه  خونه. 
خونه. زندگی ساکت و آرومی، داشتیم. آخر هفته ها هم معموال 
برای خرید می رفتیم بیرون یا دیدن دوستان. نمی دونم واقعا تو 
این کشور نیاز داری با کسی باشی تا کمتر احساس تنهایی و 
غربت کنی. الهام دوست خوب و مهربونی بود. من خیلی بهش 
عالقه داشتم. از نظر هزینه ها هم با توجه به اینکه دانشجو بود؛ 

کامال تامینش می کردم تا بهش فشار مالی وارد نشه.
من حدود پنج سالی می شه که تو این کشور زندگی می کنم و 
متاسفانه کیس پناهندگی من رد شد. اما امیدم را از دست ندادم 
و همچنان به زندگی ام در این کشور ادامه می دهم. در این مورد 
هم از هیچ تالشی برای بهبود وضعیت زندگی ام دریغ نکردم. 
خالصه اینکه روزها گذشت و گذشت. تا اینکه کارم رو از دست 
از  و  می گشتم  کار  دنبال  شدت  به  شدم.  بیکار  مدتی  و  دادم 

پس اندازم برای تامین هزینه ها استفاده می کردم. 
نمی خواستم احساس دلهره ای به الهام دست بده. سعی می کردم 
مثل گذشته ها باشم و تغییری حتی در رفتارم ایجاد نشه ولی 
خودم کامال آشفته و بهم ریخته بودم. واقعا سخت هست که 

یک مرد شغلش را از دست بدهد و مجبور به خانه نشینی بشود. 
اگر جایی کاریی بود حتما به من معرفی کنند و من را در جریان  تا  از همه دوستانم کمک خواستم 

بگذارند.

صبح ها که از خواب بیدار می شدم؛ این سر و اون سر شهر می رفتم تا کاری پیدا کنم. اما متوجه شدم 
که الهام کمی دلخور هست. کمی هم عصبی به نظر می رسید. به او حق دادم. حتما نگران من و وضعیتم 
هست. اما کم کم روابطش با من سردتر می شد. هر بار هم که سوال می پرسیدم. می گفت هیچی نیست. 
نگران درس  و امتحاناتم هستم. ولی وقتی می خواستم از خانه خارج شوم مدام در مورد برگشتنم و 

برنامه هام سوال می کرد. وقتی هم که بیرون بودم بارها تماس می گرفت که کی بر می گردی؟
این نوع رفتارش کم کم منو خسته کرد که چرا اینهمه پرس و جو. من که کاری نمی کنم. از خانه خارج 
اینقدر مرا کنترل می کند. اما سعی می کردم افکارم را متمرکز وضعیت  شدم تا دنبال کار باشم. چرا 

کاری ام کنم تا چیز دیگر.

چند باری بود که وقتی به خانه برمی گشتم مدام باید دنبال وسایلم می گشتم. یا اینکه وسایل شخصی ام 
را در گوشه دیگری پیدا می کردم. اوایل مهم نبود. ولی بعدها مرا کالفه می کرد. چند باری پرسیدم الهام 
احتماال  تمیز کردن خانه بوده و  اینقدر جابه جا می شود و می گفت در حال  چرا وسایل شخصی من 

جابه جا شده است. 
از عکس های شخصی ام سرجایشان  قاب عکس   برگشتم متوجه شدم چهار  به خانه  بعد وقتی  مدتی 

نیست وآنها را در کمد پیدا کردم. 
الهام می شه بگی این قاب عکس ها اینجا چیکار می کنه؟  -

اه. خب داشتم گرد گیری می کردم یادم رفت بزارم سر جاش.  -
چطور اینها رو آوردی و گذاشتی توی کمد؟  -
حاال گیر نده دیگه. اشتباه شد. حواسم نبود.  -

این کار الهام منو خیلی به فکر فرو برد. اصال برام قابل پذیرش نبود. سعی کردم تا علت کارش را پیدا 
کنم. همه چیز را با خودم مرور می کردم تا تناقض ها را پیدا کنم. این بود که تصمیم گرفتم امتحانش 
کنم. یکی از عطرهایم را روی کاناپه گذاشتم و در کنارش کرم  پودر آرایشی خودش را تا ببینم بعد 
کی  که  تماس  چندین  از  بعد  دید.  خواهم  تغییری  که  بودم  مطمئنم  می کند.  تغییری  چه  بازگشتم  از 

بر می گردی. گفتم تا 8 شب خانه هستم.
حوالی 8 شب بود که رسیدم. بالفاصله سراغ کاناپه رفتم. بله فقط کرم پودرش بود نه عطر من. چرا این 
کار را کرده. به آهستگی دنبال عطرم گشتم تا آن را پیدا کنم که البته در کشوی میز اتاق پیدا کردم. 
علتش را پرسیدم و گفت که حتما خودم آن را آنجا گذاشتم. اما من که می دانستم دروغ می گوید ولی 
چرا؟ چرا اینطوری رفتار می کند. چه اتفاقی افتاده است. تنها یک چیز به ذهنم می رسید و آن خیانت و 

خیانت.
افکارم کامال آشفته و نگران. از طرفی بیکاری و از طرف دیگر عدم اعتماد به الهام. اما چگونه می توانستم 
با این واقعیت روبرو شوم. چه باید می گفتم. اما سرانجام یک روز که مرا از ساعت بازگشتم سوال و 
جواب می کرد کامال عصبانی شدم و فریاد زدم. بگو چه در سرت می گذرد. چرا از بازگشتم اینقدر سوال 
می کنی. گفت می خواهم وقتی دوستام می آن اینجا راحت باشند  و قبل از برگشت تو بروند. فقط همین.

اما این برایم دلیل قاطعی نبود. دوستانش مرا می شناختند. در اتاق خوابم هم در امان نبودم. وسایلم 
جمع می شد و چیده می شد. این یعنی که نمی خواست کسی از بودن من در آن خانه مطلع شود. تصمیم 

گرفتم که یک روز کشیکش را بکشم تا ببینم ماجرا چیست.
از خانه بیرون زدم ولی همان دور و بر ماندم. ساعتها منتظر شدم. آن روز در خانه مانده بود و گفت 
که کالس ندارد. می دانستم که آن روز به نتیجه ای خواهم رسید. صبر کردم و صبر. ناگهان مردی در 
کنار در خانه ظاهر شد. در زد و الهام در را باز کرد و او وارد شد. داشتم دیوانه می شد. باورم نمی شد. 
هزار جو فکر و خیال کردم. به موبایلش زنگ زدم. گفت که با دوستش مشغول درس خواندن است و 

بعدا تماس می گیرد و از من درباره برگشتنم سوال پرسید و گفتم چند ساعت دیگر.
چه بر من گذشت. قابل باور نبود. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. باید کار را یکسره می کردم. به سمت 
خانه رفتم. آرام کلید انداختم و وارد شدم. صدای خنده و صحبت هایشان باال بود که حتی متوجه ورودم 
نشدند. گیج و منگ شده بودم. به زحمت قدم برمی داشتم. اما کنترلم دست خودم نبود. وارد اتاق نشیمن 
شدم. که الهام با دیدنم کامال شوکه شد. فقط نگاهش می کردم. آن مرد هم 

تعجب کرده بود و از الهام پرسید: 
ایشون کی باشند؟  -

الهام که کامال دست پاچه شده بود گفت:
هیچکس. نگران نباش.  -

گفتم: من محسن. دوست دختر این خانم و با هم اینجا زندگی   -
می کنیم. اینجا خونه من هست.

مرد با عجله و عصبانیت بلند شد و الهام که سعی می کرد برایش توضیح 
دهد به سرعت همراهش تا کنار در رفت ولی او عصبانی و ناراحت در 

را کوبید.
الهام چه کار می کنی؟ این مرد که بود؟  -

بعد از کمی آرام شدن. برایم توضیح داد که مدتی است که با او آشنا شده 
و قصد ازدواج دارد. من هم که جواب و اقامت ندارم. پس دردی را از الهام 
دوا نخواهم کرد. بیشتر مواقع به دیدار الهام می آمد ولی نمی دانست که او 

دوست  پسر دارد. او مرد پولدار و دارای اقامت بود.

به  بهتر است جدا شویم و هرکس  تمام شد. گفتم  برایم  دیگر همه چیز 
دنبال زندگی خودش برود. انتظار این خیانت را از او نداشتم. الهام با این 

تفکر احمقانه و  رفتار نسنجیده اش هم مرا از دست داد. هم آن مرد را.
برای  انگیزه ای  فرا گرفته است و هیچ  را  تمام زندگی ام  ناامیدی و شک 

ادامه زندگی ندارم. از همه دوری می کنم حتی از خودم.

او  به  با کیست؟ محسن که  به راستی شما ماجرا را چگونه دیدید. حق 
باید  که  الهام  هم  شاید  است؟  شده  جریحه دار  غرورش  و  شده  خیانت 
به فکر آینده اقامتی اش در این کشور باشد؟ نظراتتان را با ما در میان 

بگذارید.

ماجراهای واقعی   

 تدریس خصوصی و تضمینی خود 
هیپنوتیزم

07 88 99 77 623
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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

بزرگداشت ژاله اصفهانی

Poetry, music and dance
Saturday 28th November 09, 6:30pm
Brunei Gallery, SOAS, Thornhaugh
St., Russell Square, London
WC1H 0XG, Tube: Russell Square

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

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

بدرستی رسالت خود را ایفا نمائیم.

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

شب نشینی نهمین  سالگرد   کانون شاهین  شبی  
بینظیررا برای شما عزیزان به ارمغان  میاورد

  موزیک زنده و صدای گرم و خاطره انگیز  امید 
هنرمند محبوب لندن

  همراه با سایر هنرمندان  
     شروع برنامه 7 الی 11  شب

همراه با شام زرشک پلو،با جوجه کباب 
نوشابه های مخصوص مهمان ما 

بهائ بلیط 25 £ شب برنامه ۳0 پوند کود کان بهائ کامل

تاریخ: یکشنبه سیزدهم دسامبر2009
9th Anniversary of 

Persian Centre Dinner Party 
The Persian Care Centre  invites you  to join them on 

Sunday 13th December 2009 
from 7 p.m. to 11 p.m at the Pepper Pot Club 

1 Thorpe Close London Wl0 5XL 
Live Music, Dancing and Dinner، Entry by Ticket Only 

Tel: 0207-460-1662 Tel: 07900-001-610
Address: 1 Thorpe Close Ladbroke Grove W10-5XL
The Persian Care Centre  invites you  to join them on Sunday 15th March 
2009 from 5 p.m. to 9 p.m at the Pepper Pot Club 
1 Thorpe Close London Wl0 5XL Live Music, Dancing and Dinner
Entry by Ticket Only
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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

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

راننده تابلوپارک 
ممنوع را ندید ،پلیس 
خودرو را منفجرکرد

خودروهوندا  ساله   28 رافائل  مایکل   
ممنوع  پارک  تابلو  زیر  را  سیویکش 
گذاشت ورفت بدون اینکه توجه کند تنها 
انگلستان  با دفتر نخست وزیر  300 متر 

درلندن فاصله دارد .

را  او  حرکات  کامال  پلیس  نیروهای  اما 
دوان  او  دیدند  وقتی  و  داشتند  نظر  زیر 
، احتمال  از خودرو دور می شود  دوان 
حمله تروریستی رادادندوبه همین خاطر 
شده  کنترل  منفجره  مواد  از  بااستفاده 
اتفاق  .این  فرستادند  هوا  به  را  خودرو 
در ساعت ده شب رخ داد و آقای رافائل 
به  داشت  عجله  که  خبر  بی  جا  همه  از 
موقع به جشن تولد دوستش برسد وقتی 
برگشت با خودرو سوخته ای مواجه شد 
تروریسم  ضد  پلیس  محاصره  در  که 
بود.او گفت که پلیس دلیل این اقدامش را 
چندین بارتوضیح داد ولی موقعیت او در 
که  بوده  عجیب  قدری  به  موقع شب  آن 
نمی دانسته بخنددیاگریه کند!رافائل تاکید 
درخواست  کار  این  برای  پلیس  از  کرد 
غرامت خواهد کرد اما سخنگوی شرکت 
بیمه خودرو او پیش دستی کرده و گفته 
به دلیل پارک کردن خودرودر زیر تابلو 
پارک ممنوع شرکت بیمه حتی یک پنی هم 

به اقای رافائل پرداخت نخواهد کرد!

تلگراف/24 نوامبر

فرزند و عروس 
اولین رئیس کمیته 
انقالب را سربریدند

سرپرست دادسراي جنایي؛ احتمال مي دهیم انتقامجویي یا اختالفات اقتصادي 
انگیزه وقوع این جنایت باشد 

انجام  پرونده در حال  از یک مظنون  آخرین گزارش حاکي است که تحقیق 
استآنچه این پرونده جنایي را از حساسیت ویژه یي برخوردار کرد سوابق 

سیدمرتضي هاشمي است 
انقالب  او فرزند کوچک سرتیپ سیدمجتبي هاشمي نخستین فرمانده کمیته 

ایران و از همرزمان شهید چمران است

آتنا ملکي 26ساله و سیدمرتضي هاشمي ۳0ساله فرزند شهید 
عناصر  قطع  چاقوو  متعدد  ضربات  با  هاشمي  سیدمجتبي 

حیاتي گردن به قتل رسیده اند

 کشتاري فجیع در غرب تهران؛ این پرونده جنجالي جدیدي است که از نخستین ساعات 
مقتوالن یک زن و شوهر  کرد.  به خود مشغول  را  یکشنبه دستگاه قضایي  شامگاه 
هستند که بسیاري از ایرانیان خانواده آنها را مي شناسند؛ سیدمرتضي هاشمي فرزند 
نخستین فرمانده کمیته انقالب اسالمي و همسر 26ساله اش به نام آتنا ملکي. اکنون 
پرسش اصلي این است؛ قاتالن چه کساني هستند و با چه انگیزه یي سر از تن این دو 
جدا کرده اند؟ سردار اصغر جعفري رئیس پلیس آگاهي ناجا هنوز براي این سوال 
ها جواب روشني ندارد. او مي گوید؛ »این قتل شامگاه یکشنبه به پلیس گزارش شد و 
تحقیقات هنوز در مرحله اولیه است. بنابراین به زمان نیاز داریم.« فخرالدین جعفرزاده 
معاون دادستان و سرپرست دادسراي امور جنایي تهران درباره این پرونده توضیح 
مي دهد؛ »ساعات ابتدایي شب یکشنبه ماموران کالنتري 140 باغ فیض طي تماس با 
بهروز هنرمند بازپرس کشیک جنایي از به قتل رسیدن یک زوج در منزل شان واقع در 
خیابان آیت اهلل کاشاني، پشت شهرداري منطقه پنج خبر دادند که بالفاصله بازپرس 
در راس اکیپي تخصصي از عوامل بررسي صحنه جرم در محل حادثه حضور یافت و 
تحقیقات خود را آغاز کرد. در بررسي هاي ابتدایي مشخص شد آتنا ملکي 26ساله و 
سیدمرتضي هاشمي 30ساله فرزند شهید سیدمجتبي هاشمي با ضربات متعدد چاقو 

و قطع عناصر حیاتي گردن به قتل رسیده اند.« اجساد این دو توسط خواهر مرتضي 
هاشمي کشف شد. او ساعت 20 یکشنبه به خانه برادرش رفت و وقتي کسي در را 
از آن  او توانست وارد خانه شود. پس  به موضوع مشکوک شد.  به رویش نگشود 
بود که با جسد برادرش و همسر او مواجه شد و پلیس را از واقعه مطلع کرد. اگرچه 
اجساد شامگاه یکشنبه پیدا شد، نتیجه تحقیقات اولیه حاکي است مقتوالن چند روز 
پیشتر کشته شده بودند. بهروز هنرمند بازپرس شعبه چهارم دادسراي جنایي تهران 
که مسوولیت پیگیري این پرونده را برعهده دارد، مي گوید؛ »بر اساس بررسي ها و 
زده شده  تخمین  پنجشنبه گذشته   24 تا   23 قتل ساعت  وقوع  زمان  شواهد موجود 
است.« در همان بدو تحقیقات چندین فرضیه درباره انگیزه جنایت مطرح و ابتدا تصور 
شد خودرو زانتیا مقتوالن به سرقت رفته اما بعد معلوم شد این اتومبیل نزد پسر دیگر 
شهید هاشمي است. به گفته بازپرس هنرمند تا امروز فرضیه سرقت به عنوان انگیزه 
قتل جایگاهي در این پرونده ندارد. قاضي جعفرزاده نیز توضیح مي دهد؛ »فعاًل احتمال 
مي دهیم انتقامجویي یا اختالفاتي در باب مبادالت اقتصادي انگیزه وقوع این جنایت 
باشد اما اظهارنظر قطعي در این خصوص منوط به انجام تحقیقات بیشتر است.« این 
این مظنون،  اما هنوز هویت  مقام قضایي همچنین از دستگیري یک مظنون خبر داد 
جزییات بازجویي هاي صورت گرفته و علت مورد ظن قرار گرفتن وي اعالم نشده و 
جعفرزاده فقط به گفتن این جمله که تحقیقات از این فرد در شعبه چهارم دادسرا ادامه 
دارد، بسنده کرده است. آنچه این پرونده جنایي را از حساسیت ویژه یي برخوردار 
کرد سوابق سیدمرتضي هاشمي است. او فرزند کوچک سرتیپ سیدمجتبي هاشمي 
نخستین فرمانده کمیته انقالب اسالمي و از همرزمان شهید چمران است. مرتضي سه 
ساله بود که پدرش در حمله تروریستي به شهادت رسید و مدتي بعد یک موسسه 
را  آن  مسوولیت  مقتول  تر  بزرگ  برادر  اکنون  که  شد  تاسیس  وي  نام  به  فرهنگي 
برعهده دارد. مرتضي خود در رشته الهیات تحصیالت حوزوي و دانشگاهي دارد و 
در حراست سازمان تربیت بدني مشغول به کار بود. اکنون پرونده جنایت دلخراش 
در غرب تهران دستگاه قضایي و انتظامي را با گرهي تازه روبه رو کرده و تحقیقات 

براي رفع ابهام ها به صورت ویژه در جریان است.

برادر مرتضي هاشمي به عنوان مظنون به قتل دستگیر شد 

 سرپرست دادسراي امور جنایي تهران گفت؛ برادر مرتضي هاشمي به عنوان مظنون 
در قتل برادرش دستگیر شد. فخرالدین جعفرزاده در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ 
مرتضي  برادر  همسرش،  و  هاشمي  سیدمرتضي  قتل  پرونده  به  رسیدگي  ادامه  با 
دستگیر شد اما هنوز به قتل اعتراف نکرده است. پیش از این عنوان شده بود یکي از 
نزدیکان مقتوالن به عنوان مظنون دستگیر شده است. شامگاه پنجشنبه هفته گذشته 
سیدمرتضي هاشمي فرزند شهید سیدمجتبي هاشمي- اولین رئیس کمیته انقالب- به 
همراه همسرش در جنایتي هولناک در غرب تهران به قتل رسید. اجساد این دو روز 
یکشنبه در خانه شان در حالي پیدا شد که قاتل یا قاتالن سر این زوج جوان را از بدن 
جدا کرده بودند. در بدو تحقیقات دو فرضیه اختالفات مالي یا انتقامجویي به عنوان 
انگیزه هاي این جنایت مطرح شد و مورد رسیدگي قرار گرفت. در حال حاضر نیز 

تحقیقات از مظنونان این پرونده براي رازگشایي از جنایت ادامه دارد. 
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جدول و سرگرمی

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

شما یار نیست

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

شما تاثیر خواهد گذاشت 

و  پدر  به  خرداد:  متولدین 
میشود  توصیه  ماه  این  متولد  مادرهای 
رعایت  فرزندان خود  با  روابط خود  در 
احتیاط را کرده و اصوال“ از خشونت و 
یا بي اعتنایي و بي تفاوتي دست بردارند، 
با محبت و عشق و  ها  این بچه  چرا که 
میشوند  همگام  و  همراه  زودتر  دوستي 
از متولدین  . در حالیکه شانس بسیاری 
و  مستقل  زندگي  شروع  برای  مجرد 
خوب باال ست، بعضي ها نیز ناچارند در 
نامزدی و یا روابط عاشقانه خود تجدید 
نظر کنند . شنبه شادی را پیش رو دارید 

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

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

عده ای دردسرساز و پرهیاهوست

زمینه  در  شهریور:  متولدین 
از  خیلي  احساسي،  و  عاطفي  مسائل 
خانمها و دختر خانمها خود را بدشانس 
با  شان  حق  دارند  عقیده  و  میشناسند 
توجه به امتیازاتشان بیش از اینهاست در 
حالیکه این گروه نباید به امروز خود نظر 
اندازند، چرا که فرداهای روشني در پیش 
است . زندگي زناشوئي زوج های جوان 
اغلب توام با سعادت است ولي معدودی 
میانساالن  و  گذاشته  بست  بن  به  پا  از 
پدید  خود  زندگي  در  طوفاني  بدالیلي 
آورده و بکلي شیرازه زندگي خود را بهم 

ریخته اند . نامزدیهای تازه زندگي خیلي 
از دخترها را بکلي عوض خواهد کرد . به 
آقایون مجرد توصیه میشود که سریعا 
احساسات خود را به محبوب خود ابراز 
کنند در غیر اینصورت شانس بزرگي را 

از دست خواهند داد

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

جدائي حتي موقت بدهند

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

یافتن مرد دلخواه خود را مي یابند 

آذر: مسئله وسوسه   متولدین 
اعتیاد بسیاری از متولدین جوان این ماه 
را دچار تزلزل ساخته و به همین جهت 
و  باشند  مراقب  شدیدا“  میشود  توصیه 
تله های خطرناک را زیر پای خود ببینند 
. ازدواج دوم برای آن عده که از زندگي 
دوراندیشي  با  بودند  ناکام  خود  گذشته 
و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه 
های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها 
را  . دوشنبه شادی  را دگرگون میسازد 

پیشرو دارید

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

تحرک میسازند

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

یافتن زوج آینده خود را دارند

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

میکنند
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من کی هستم؟
سلیمانی"  بلقیس   " خانم  نوشته  متن  این 

یکی از نویسندگان معاصر است

من" دوشیزه مکرمه" هستم، وقتي زن ها روي 
دلم  توي  قند  همزمان  و  سابند  مي  قند  سرم 

آب مي شود. 
یک  زیر  وقتي  هستم،  مغفوره"  "مرحومه  من 
سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام و احتمااًل 

هیچ خوابي نمي بینم 
من "والده مکرمه" هستم، وقتي اعضاي هیات 
 20 خودشیریني  براي  پسرم  شرکت  مدیره 
آگهي تسلیت در 20 روزنامه معتبر چاپ مي 

کنند 
من "همسري مهربان و مادري فداکار" هستم، 
البته  اش  وفاداري  اثبات  براي  شوهرم  وقتي 
اول  صفحه  در  مرا  وفات  آگهي  چهلم-  تا 
پرتیراژترین روزنامه شهر به چاپ مي رساند 
من "زوجه" هستم، وقتي شوهرم پس از چهار 
قاضي  حکم  به  روز  سه  و  ماه  دو  و  سال 
دختر  و  من  به  کند  مي  قبول  خانواده  دادگاه 
شش ساله ام ماهیانه فقط بیست و پنج هزار 

تومان ، بدهد 
هستم، وقتي شوهرم  "سرپرست خانوار"  من 

از  اش  قراضه  کامیون  با  پیش  سال  چهار 
ته  در  همیشه  براي  و  نشد  رد  حیران  گردنه 

دره خوابید. 
جوان  پسرهاي  وقتي  هستم،  "خوشگله"  من 
محله زیر تیر چراغ برق وقت شان را بیهوده 

مي گذرانند. 
من "مجید" هستم، وقتي در ایستگاه چراغ برق، 
اتوبوس خط واحد مي ایستد و شوهرم مرا از 

پیاده رو مقابل صدا مي زند. 
سفیدهاي  ریش  وقتي  هستم،  "ضعیفه"  من 
فامیل مي خواهند از برادر بزرگم حق ارثم را 

بگیرند. 
یک شيء  به  تبدیل  وقتي  هستم،  بي"  "بي  من 
تیک  هایم  نتیجه  و  نوه  و  شوم  مي  آرکائیک 

تیک از من عکس مي گیرند. 
در  نوجوانم  دختر  وقتي  هستم،  "مامي"  من 

جشن تولد دوستش دروغ پردازي مي کند. 
هستم، وقتي مورد شماتت همسرم  من"مادر" 
مهماني  یک  به  روز  آن  چون  گیرم  مي  قرار 
درست  را  ها  بچه  غذاي  و  بودم  رفته  زنانه 

نکرده بودم.. 
هستم، وقتي مرد همسایه، تذکرم  من "زنیکه" 
را در خصوص درست گذاشتن ماشینش در 

پارکینگ مي شنود. 
مي  خرم  هایم  بچه  وقتي  هستم،  من"ماماني" 

کنند تا خالف هایشان را به پدرشان نگویم. 
و  پوشم  مي  شلیته  وقتي  هستم،  "ننه"  من 
چارقدم را با سنجاق زیر گلویم محکم مي کنم 

و نوه ام خجالت مي کشد به دوستانش بگوید 
من مادربزرگش هستم... به آنها مي گوید من 

خدمتکار پیر مادرش هستم. 
وقتي  هستم،  عیار"  تمام  کدبانوي  "یک  من 
شوهرم آروغ هاي بودار مي زند و کمربندش 

را روي شکم برآمده اش جابه جا مي کند. 
سالگي  پنجاه  مرز  از  وقتي  هستم،  "بانو"  من 
گذشته ام و هیچ مردي دلش نمي خواهد وقتش 

را با من تلف بکند. 
کوچولو،  "خانم  ام؛  عروسي  اول  ماه  در  من 
من،  عزیزم،عشق  خانمي،  ملوسک،  عروسک، 

پیشي، قشنگم، عسلم، ویتامین و....." هستم. 
به  دیر  وق  شوهرم،  شبانه  فریادهاي  در  من 
یقه  روي  زنانه  موي  تار  چند  آید،  مي  خانه 
کتش است و دهانش بوي سگ مرده مي دهد، 

"سلیطه" هستم. 
من در محاوره ی دیرپاي این کهن بوم ؛ "دلیله 
محتاله، نفس محیله مکاره، مار، ابلیس، شجره 

مثمره، اثیري، لکاته و...." هستم. 
دامادم به من "وروره جادو" مي گوید. 

مي  صدا  مصطفي  آقا  "والده"  مرا  آقا  حاج 
زند.. 

سر  بر  وقتي  هستم،  فوالدزره"  مادر  من" 
حقوقم با این و آن مي جنگم. 

شما معرفي  مادرم مرا به خان روستا "کنیز" 
مي کند.. 
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ورزش ایران
تکذیب برکناري و گم شدن افشین قطبي 

 

مهدي تاج؛ شایعه است 
 

»قطبي گم شده.« بنا بر گفته نایب رئیس فدراسیون فوتبال این خبر شایعه 
یي بیش نیست و امروز یا فردا سرمربي تیم ملي فوتبال کشورمان به 
فدراسیون بازمي گردد. پس از آنکه تیم ملي شکست تلخي را برابر اردن 
»گم  او  معتقدند  ها  برخي  نشد.  قطبي  افشین  از  هیچ خبري  کرد  تجربه 
شده« و برخي دیگر بر این باورند که او هیچ پاسخ قانع کننده یي براي 
شکست تیمش ندارد و به همین خاطر خود را پنهان کرده است. هرچند 
کردن  قانع  درصدد  فوتبال  اهالي  و  پیشکسوتان  از  شماري  بي  عده 
مسووالن فدراسیون هستند تا قطبي برکنار شود اما سرمربي تیم ملي 
هواداران زیادي در فدراسیون فوتبال دارد. خبرهایي در مورد برکناري 
فدراسیون  رئیس  نایب  تاج  اما مهدي  ملي شنیده مي شد  تیم  سرمربي 
یا یک  با یک پیروزي  فوتبال کلیه خبرها را تکذیب مي کند؛ »نمي توان 
شکست در مورد کادر فني تصمیم گیري کرد و سرمربي تیم ملي را کنار 
گذاشت. این موضوع به هیچ وجه منطقي نیست و نباید با این موضوع 
احساسي برخورد کرد.« بنا بر اعتقاد نایب رئیس فدراسیون فوتبال با 
توجه به شرایط کنوني تیم ملي نباید به چنین مطالبي )تغییر کادر فني و 
افشین قطبي( فکر کرد چراکه این حرف ها بیشتر باعث تضعیف فوتبال 
ایران خواهد شد. مهدي تاج وعده مي دهد که در اولین جلسه فدراسیون 
فوتبال با افشین قطبي و حضور کمیته فني، مسائل و دالیل فني شکست 
در اردن را بررسي و نتایج آن را اعالم کند؛ »این براي اولین بار نبود 
که ما به اردن باختیم. حتي سابقه داشت که ما در تهران هم با این نتیجه 
باخته بودیم اما به اعتقاد ما تیم ملي در بازي رفت برابر اردن و بازي 
با ایسلند و مقدونیه سرپاتر از بازي برگشت برابر اردن بود به طوري 
که هیچ کس و حتي خود قطبي هم از عملکرد تیم ملي در بازي با اردن 

راضي نبود.«

عنوان  به  کشورمان  فوتبال  فدراسیون  نشدن  انتخاب  درباره  تاج 
فدراسیون برتر آسیا توضیح مي دهد؛ »سال گذشته فدراسیون فوتبال 
ایران به عنوان فدراسیون برتر سال انتخاب شد. امسال هم ایران جزء 
سه نامزد دریافت این عنوان بود که به دلیل صعود تیم ملي کره شمالي 
به جام جهاني AFC ،2010 فدراسیون فوتبال کره شمالي را به عنوان 

فدراسیون برتر سال 2009 انتخاب کرد.« 

پیشنهاد پاناتینایکوس به استقالل  
  

براي  یونان  پاناتینایکوس  باشگاه  استقالل،  باشگاه  سایت  اعالم  بر  بنا 
حضور در تهران و انجام یک دیدار دوستانه با این تیم اعالم آمادگي کرد. 
نماینده رسمي باشگاه پاناتینایکوس با ارسال اي میلي اعالم آمادگي کرد 
که این تیم روز 29 دسامبر در تهران حضور یابد و در مصافي دوستانه 
رودرروي استقالل قهرمان لیگ برتر باشگاه هاي ایران قرار گیرد. این 
در حالي است که استقالل روز 28 دسامبر )هفتم دي( در شهر دوبي به 
مصاف الوصل امارات خواهد رفت. با این حال پیشنهاد طرف یوناني از 

سوي مسووالن باشگاه استقالل در دست بررسي است.  

جریمه میلیوني براي کعبي و احضار 
فیروز کریمي  

  
داماش  سرمربي  کریمي  فیروز  توسط  گرفته  صورت  تخلفات  دلیل  به 
شد.  احضار  انضباطي  کمیته  به  آذر  دهم  شنبه  سه  روز  وي  گیالن، 
و  آذین  استیل  دیدار  جریان  در  کعبي  حسین  تخلفات  دلیل  به  همچنین 
پرسپولیس این بازیکن به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدي محکوم 

شد.  

ایران میزبان مرحله اي از رالي پکن تا پاریس 
ایران میزبان مرحله اي از رالي اتومبیلراني خودروهاي کالسیک پکن تا 
پاریس شد. رامین صالح خو، رئیس کمیته کالسیک فدراسیون اتومبیلراني 
با اعالم این خبر گفت: رالي اتومبیلراني خودروهاي کالسیک )قدیمي ترین 
اتومبیل ها( از شهریور ماه سال آینده از پکن آغاز مي شود. وي افزود: 
مسئوالن برگزاري این رالي مي خواهند یک مسیر از ایران عبور کند، به 
همین منظور فیلیپ یانگ انگلیسي براي نقشه برداري از مسیرهاي مسابقه 

به ایران سفر مي کند.

افشین قطبي تنها رقیب سرمربي پرسپولیس 

 زالتکو کرانچار؛

 ارباب وعده ها
»مي خواهم قلعه نویي را غافلگیر کنم.« مي دانم او یک استقاللي است و 
مربیگري تیم ملي ایران را نیز برعهده داشت. تردید ندارم قلعه نویي 

یک مربي باهوش است ولي من از او باهوش ترم!« 
این اظهارنظر کرانچار، جدیدترین وعده سرمربي کروات پرسپولیس 
نیست که آخرین آن نخواهد  تردیدي  اما  تیم است.  این  به هواداران 
بود. وي که معتقد است تیمش در اردوي امارات تمرینات فوق العاده اي 

را پشت سر گذاشته است این قول را به طرفداران پرسپولیس مي دهد 
که با آغاز دوباره لیگ برتر، پرسپولیس را به صدر جدول رده بندي 
برساند. این وعده البته براي تحقق نیاز به اما و اگرهایي دارد. ازجمله 
بود.  خواهد  دشوار  بسیار  که  چیزي  اصفهان،  در  سپاهان  شکست 
صدرنشین لیگ جداي از بازي خانگي مقابل استیل آذین که بدشانسي 
فوق العاده  دیدارها  سایر  در  کرد  واگذار  را  نتیجه  و  آورد  بسیاري 
ظاهر شده است. سپاهان با تفکرات قلعه نویي انگیزه هاي زیادي براي 
حفظ صدر جدول دارد و نقشه هاي خوبي براي شکست پرسپولیس و 
استقالل در آغاز دوباره مسابقات دارد. پرسپولیس، نخستین حریف 
آینده آخرین دیدار دور رفت را برگزار  تیم است که روز شنبه  این 
اصفهان  در  استقالل  برگشت  بالفاصله هم در شروع دور  و  مي کند 
میهمان زردپوشان است. سرمربي تیم سپاهان نمي تواند انگیزه هایش 
ماندن  »براي  نماید و مي گوید:  پنهان  بزرگ  این دو مسابقه  براي  را 
در صدر جدول باید بازي ها را ببریم. حاال همه دیدارها حکم فینال را 
دارند. کار سختي است. ولي ما نهایت تالش خودمان را انجام مي دهیم.« 
قلعه نویي برخالف کرانچار وعده هاي آنچناني نمي دهد و در این باره 
هم تأکید مي کند که چیزي قابل پیش بیني نیست و نباید قول انجام آن 
عقب نشیني  از موضع خود  پرسپولیس  این حال سرمربي  با  داد.  را 
نمي کند و مي گوید که با شکست سپاهان کاندیداي صدرنشیني خواهد 
شد. هرچند که کرانچار پس از هشدارهاي مسئوالن باشگاه مي گوید 
نیازي به جنگ رسانه اي ندارد و مقابل تمام رقبا با آرامش کامل تیمش 
را به میدان خواهد فرستاد. اما در عمل خالف این امر را شاهد بوده 

و هستیم. 
وعده هاي تمام نشدني این مربي کروات خیلي ها را به یاد چیرو )لقب 
میروسالو بالژوویچ( مي اندازد. سرمربي کنوني تیم ملي بوسني که 
مغموم از عدم راهیابي به جام جهاني آفریقاي جنوبي است و به رغم 

شایستگي هاي فراوان در بازي هاي 
پلي آف مقهور تیم پرتغال شده است به هنگام سرمربیگري تیم ملي 
ایران وعده ها و اظهارنظرهاي بسیاري داشت اما در عمل نتوانست تیم 

ملي ایران را به جام جهاني 2002 ژاپن و کره برساند. 
اظهارنظرها و ادعاهاي این روزهاي کرانچار بي شباهت به حرف هاي 
بالژوویچ نیست و جالب این که هر دو مربي در جام جهاني به عنوان 
سرمربي روي نیمکت کرواسي نشستند. با این تفاوت که بالژ در سال 
کرانچار  اما  فرستاد  را روي سکوي سوم جام جهاني  کرواسي   98
هم  اول  مرحله  از  را  کرواسي  نتوانست  حتي   2006 جهاني  جام  در 

باالتر ببرد. 
تنها رقیب 

در بین مربیان شاغل در لیگ برتر کمتر مربي را سراغ داریم که مثل 
کرانچار وعده هاي آنچناني بدهد. شاید تنها رقیب این مربي کروات، 
سرمربي تیم ملي فوتبال باشد که هنگام سرمربیگري تیم پرسپولیس 
قول هاي عجیب و غریبي داده بود و در نهایت هم پرسپولیس را قهرمان 
لیگ برتر کرد. قطبي در سال دوم حضورش روي نیمکت پرسپولیس 
به صراحت از حضور در دیدار نهایي لیگ قهرمانان آسیا سخن به 
میان آورده بود اما وي سه هفته مانده به نیم فصل پرسپولیس را ترک 
کرد در حالي که نتایج ضعیفي گرفته بود. قطبي وقتي هدایت تیم ملي 
را برعهده گرفت نیز قول صعود به جام جهاني 2010 آفریقاي جنوبي 

را داد ولي در عمل نتوانست این وعده خود را عملي کند. جالب این 
که قطبي اکنون نیز ادعاي قهرماني در جام ملت هاي آسیا را دارد اما 
شکست مقابل اردن در رقابت هاي انتخابي این بازیها و کیفیت نه چندان 
به  را  تردیدهایي  است  کرده  ارائه  که  مسابقاتي  در  ملي  تیم  مطلوب 
البته در توجیه عمل نکردن به وعده هایش  وجود آورده است. قطبي 
مي گوید: به هرحال این در هدفگذاري هایم قرار دارد. من قهرماني در 
جام ملت هاي آسیا را مي خواهم و همه تجربیاتم را به کار مي گیرم تا 

بتوانم تیم ملي را به این مهم برسانم. 
این که وعده دادن در لیگ برتر فوتبال کار درستي است یا خیر و تا 
چه حدي مي توان روي این ادعاها حساب باز کرد موضوعي است 
که  است  البته واضح  ندارد.  آن وجود  در خصوص  نظري  اتفاق  که 
این وعده ها انتظارات را باال مي برد و فشار رواني را روي مربیان و 
دراین  تیم سپاهان  امیرقلعه نویي سرمربي  افزایش مي دهد.  بازیکنان 
باره مي گوید: »منطق مي گوید که قولي براي کسب مقام ندهیم.فوتبال 
اتفاقي ممکن است رخ دهد. شاید یک توپ  قابل پیش بیني نیست. هر 

را  تیم  داد که  توان وعده  نمي  بنابراین  تغییر دهد.  را  تیم  سرنوشت 
حتمًا به یک مقام رساند.« وي درخصوص اظهارات برخي از مربیان 
که چنین روشي را پیشه مي کنند حاضر نیست صحبت کند و تنها مي 

گوید: هرکسي صالح خود را بهتر مي داند.« 
ترین مربي  قدیمي  که  بوشهر  باسابقه شاهین  یاوري، مربي  محمود 
عنوان  زمینه  این  در  هم  است  کشور  فوتبال  اول  سطح  در  شاغل 
هواداران  دل  دادن  وعده   با  نمي توان  شرایطي  هیچ  تحت  کندکه  مي  
و مسئوالن باشگاه را به دست آورد و این راه اصولي نیست. یاوري 
همچنین به »ایران« گفته است: »اگر وعده هاي آنچناني بدهیم وقتي تیم 
تحقق  انتظار  مردم  مي آید.  وجود  به  بسیاري  مشکالت  نگیرد  نتیجه 
سادگي  به  آن  کنار  از  نیز  رسانه ها  و  دارند  را  فصل  اول  قول هاي 
نمي گذرند. به نظرمن این کار اصاًل منطقي نیست و باید با واقعیت ها 
کنار آمد. وقتي یک تیم پتانسیل الزم را ندارد بي جهت نباید وعده داد 
که نتیجه مي گیرد. تجربیات زیاد من ثابت کرده که نباید به مسئوالن 
ولي  داد  را  کاري  یک  انجام  صددرصدي  قول  هواداران  و  باشگاه 

مي توان هدفگذاري خوبي داشت. 
مربي متفاوت 

در بین دیگر مربیان شاغل در لیگ برتر هم کمتر مربي را سراغ داریم 
که مخالف اظهارات قلعه نویي و یاوري باشد اما شرایط کرانچار بسیار 
متفاوت است. او در نخستین کنفرانس خبري پس از عقد قرارداد با 
قولي  هیچ  که  گفت  و حتي  مي کرد  منطقي صحبت  کاماًل  پرسپولیس 
قرار  فشار  تحت  و  هفته  چند  گذشت  با  اما  نمي دهد.  جام  فتح  براي 
گرفتن از سوي مسئوالن وقت باشگاه و هواداران پرسپولیس تاکتیک 
تازه اي را اتخاذ کرد و وعده هاي آنچناني داد. در واقع پس از پایان 
ابتدایي که تنها یک برد نصیب قرمزها شد این مربي تحت  پنج هفته 
پایان  در  وي  آورد.  زبان  بر  را  غیرمنطقي  حرف هاي  فراوان  فشار 
بسیاري از بازیها گفت که پرسپولیس 70، 80 یا حتي 100درصد بازي 
را تحت کنترل داشت و تنها با بدشانسي مواجه شد این در حالي بود 
که موقعیت هاي گل حریفان و حتي تاکتیک هاي آنها بیشتر و بهتر از 
پرسپولیس بوده است که کرانچار در مقطعي از نیم فصل این قول را 
داد که قبل از دربي صدرنشین لیگ مي شود اما نه تنها این ادعا عملي 
نشد که درست یک هفته مانده به بازي با استقالل توسط انصاریفرد، 
با رایزني هاي فراوان به  البته  مدیر عامل وقت باشگاه برکنار شد و 
نیز فرصت  ادامه کار  پیاپي خانگي در  بازي  تیم برگشت. هشت  این 
خوبي براي این مربي و پرسپولیس بود تا شرایط را بهبود بخشند اما 
کسب سه برد از این تعداد بازي در ورزشگاه آزادي عملکرد خوبي 
اینکه سرمربي قرمزها همچنان روش خود  به حساب نمي آید. جالب 
را ادامه مي دهد و حاال مي گوید: »تمرینات فوق العاده اي در تعطیالت 
نیم فصل داشتیم و اگر کریم باقري و هوار مالمحمد به جمع ما اضافه 
شوند تیم رویایي را تشکیل مي دهیم تا همه از دیدن بازیهایش لذت 
عمل  مرحله  به  را  ادعاهایش  مي تواند  زالتکو  حد  چه  تا  اینکه  ببرند. 
برساند نیاز به زمان دارد اما همین کافي است که بدانیم پیشتر آري 
بود  داده  تشکیل  فوق العاده اي  تیم  وعده اي  هیچ  بدون  هلندي  هان 
اخیر  سال هاي  تیم هاي  تهاجمي ترین  از  یکي  هم  دنیزلي  مصطفي  و 

قرمزها را به میدان مي فرستاد بي آنکه وعده اي بدهد. 

ورزشی ایران و جهان
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ورزشی ایران و جهان

»فده رر« و 
نمره قبولي 

سه شنبه  که  سوئیسي  فده رر  روژه 
موراي  اندي  دادن  شکست  با  شب 
بریتانیایي در دومین دور از مسابقات 
در  )اساتید(  مسترز  تنیس  اول  گروه 
متوالي اش  برد  دومین  صاحب  لندن 
در این مسابقات شد و جاي خود را 
در رده اول جدول پایاني تنیس مردان 
 2009 اتمام  به  رو  سال  در  جهان 
قطعي کرد، دیروز این را یک موفقیت 

بزرگ براي خود برشمرد. 
دست  راست  ساله   28 تنیسور  این 
دوقلویش  فرزندان  تولد  به  اشاره  با 
با سایر  رقابت  فشار  و  این سال  در 
بزرگان تنیس گفت: »به پایان رساندن 
داشتن  دراختیار  با  جاري  سال 
)اتحادیه   ATP جدول  در  اولي  رتبه 
از  یکي  جهان(  مردان  حرفه اي  تنیس 
بود.  سال  این  در  من  اصلي  اهداف 
خوشبختانه هم به این هدف رسیدم و 
هم در فینال هر چهار مسابقه بزرگ 
را  آن  تاي  دو  که  بودم  سال حاضر 
مصدومیت  آن  بر  اضافه  کردم.  فتح 
احتساب  با  و  نداشتم  هم  خاصي 
 2008 سال  در  که  زیادي  مشکالت 
نتایجم  بودم، کارنامه و  تجربه کرده 
در سال 2009 فوق العاده بوده است. 
این  سطح  باالترین  در  نیز  رقابت 
رشته بسیار داغ و نزدیک است و اگر 
ببندید، مي بینید که  اینها را جمع  همه 
در  قبولي ام  نمره  درباره  من  برآورد 
است.«  صحیحي  محاسبه  سال  این 
آخرین  در  امشب  فده رر  است  گفتني 
خوان  با  گروهي  مرحله  در  دیدارش 
مارتین دل پوترو از آرژانتین مصاف 

خواهد داد. 

رونالدو: شاید 
قهرمان پینگ پنگ 

مي شدم 
حاضر  حال  بازیکن  گران قیمت ترین 
رو  فوتبال  به  اگر  گفت:  جهان 
پینگ پنگ  رشته  در  بودم،  نیاورده 
رونالدو  کریستیانو  مي شدم.  مطرح 
بهترین  عناوین  گذشته  سال  در  که 
کرد  کسب  را  جهان  و  اروپا  بازیکن 
در  نیز  جاري  سال  تابستان  در  و 
یورو  میلیون   94 نجومي  رقم  ازاي 
راهي  انگلیس  منچستریونایتد  از 
رئال مادرید شد، افزود: به یاد دارم در 
کنار رشته اصلي ورزشي ام ، در طول 
در  حتي  و  منزل  و  مدرسه  در  روز 
پارک نیز با دوستان و همکالسي هایم 

پینگ پنگ بازي مي کردم. 

فوق العاده ورزشکاران  از تحرک  من 
تکنیک هاي  بخصوص  رشته،  این 
زیبایش، خوشم مي آمد. همین عاملي 
بود که بیشتر پینگ پنگ بازي کنم. این 
داد:  ادامه  پرتغالي  ساله   24 بازیکن 
شود  فراهم  فرصتي  هرگاه  هم  االن 
بازي  پینگ پنگ  تفریحي  صورت  به 
تماشاي  به  تلویزیون  در  و  مي کنم 

بازي  قهرمانان این رشته مي نشینم.

قهرمانان  جام  در  لیورپول  حذف  و  اینتر  شکست 
اروپا 

نمایش قدرت 
بارسا در نوکمپ 
وصال روحاني 

سه شنبه شب در هفته پنجم از مرحله گروهي فوتبال 
جام قهرمانان باشگاه هاي اروپا بارسلونا در زمینش 
2-0 بر اینترمیالن چیره شد تا در صدر جدول گروه 

ششم قرار گیرد. 

در شبي که بارسا به لیونل مسي و زالتان ابراهیموویچ 
دو مهاجم »نیمه مصدوم« خود استراحت داد و آنها 
را براي دیدار »ال کالسیکو« )نبرد یکشنبه شب آینده 
بازي  کرد،  حفظ  اسپانیا(  لیگ  در  مادرید  رئال  با 
درخشان و ستودني این تیم در نیمه اول و نمایش 
را  امتیاز حساس   3 نراتزوري  محتاطانه و ضعیف 
یک  آنها  و  ریخت  اناري پوشان  و  آبي  حساب  به 
بار دیگر نشان دادند که چرا قهرمان دوره گذشته 
این پیکارها هستند. بارسا هنوز صعودش را از این 
گروه قطعي نکرده است اما اگر در دیدار آخر خود 
دینامو کي یف  به  با اختالف 3گل  اوکراین  در خاک 
اوکرایني سه شنبه شب  تیم  رفت.  خواهد  باال  نبازد 
با روبین کازان روسیه بدون گل مساوي کرد و از 
این طریق 5امتیازي شد و روبین را 6 امتیازي کرد. 
بنابراین دیگر دیدار هفته ششم )و آخر( بین اینتر و 
روبین در سن سیرو، دیگر صعودکننده این گروه را 
مشخص خواهدکرد. در حال حاضر هر دوي آنان 

6امتیازي اند. 
اول  25دقیقه  همان  در  اینتر،  با  مسابقه  در  بارسا 
گلزني  رودریگز  پدرو  و  پیکه  جرارد  توسط  دوبار 
و کار را تمام کرد. پیکه که گل نخست را در پي یک 
ثمر رساند،  به  آنري  تیه ري  با سر«  »پاس  و  کرنر 
گفت: »ما از شرایطي سخت خارج شدیم و بویژه در 
نیمه اول بسیار درخشیدیم. حاال باید روي مسابقه 
با رئال تمرکز کنیم که دیدار بزرگ دیگري براي ما 

است.« 

 بازگشت تلخ 
یک  این  اینتر  کامروني  مهاجم  اتوئو  ساموئل  براي 
بازگشت تلخ به نوکمپ بعد از 5 سال بازي وي براي 
بارسا بود و او و یارانش حرف زیادي براي گفتن 
نداشتند و حتي یک فرصت صددرصد براي گلزني 

مربي  مورینیو  خوزه  که  بود  و مشخص  نیافریدند 
تیمش  به  وارده  از ضربات  بعد  نراتزوري  پرتغالي 
در 25دقیقه اول فقط خواهان این است که از شدت 
شکست بکاهد. اتوئو تقابل با تیم سابقش را تجربه اي 
برخورد  براي  بارسا  هواداران  از  و  خواند  عجیب 
خوب شان با خود تشکر و آرزو کرد که تیمش یک 
بار دیگر و این مرتبه در فینال روبه روي بارسلونا 
قرار گیرد. فینالي که در سانتیاگو برنابئو، ورزشگاه 
رقیب بزرگ و قدیمي بارسا )رئال( صورت خواهد 

پذیرفت. 
شب  این  در  تیمش  که  کرد  اعتراف  خاص«  »آقاي 
کاماًل پائین تر از حریف ظاهر شده است. »فقط بارسا 
بودکه فوتبال بازي مي کرد و این کار را هم بسیار 
ما  و  بود  آنها چشمگیر  برتري  انجام مي داد.  خوب 

نمي توانیم گله اي بابت این نتیجه داشته باشیم.« 

 

برد بي فایده تیم بنیتس 
چپ  مدافع  چیوو  کریستین  شب  این  در  اینتر 
رومانیایي اش را هم دواخطاره دید و دو هفته بعد در 
برابر روبین او را در خدمت نخواهد داشت. با این 
حال ضایعه بزرگتر در این شب به لیورپول وارد شد 
زیرا به رغم پیروزي 1-0 قهرمان سال 2005 و نایب 
قهرمان فصل 2007 این رقابت ها در زمین تیم حذف 
گروه  از  فیورنتینا  و  مجارستان،لیون  دبرسن  شده 
پنجم پیکارها باال رفتند و لیورپول سوم و راهي »لیگ 
اروپا« )جام یوفاي سابق( شد. تنها راه براي صعود 
لیورپول پیروزي بر دبرسن و ناکامي فیورنتینا در 
مقابل لیون بود اما قسمت دوم ماجرا حاصل نیامد و 
تیم ایتالیایي با تک گل خوان وارگاس مهاجم گوش 
پرویي خود از نقطه پنالتي نه تنها به خواسته حریف 
انگلیسي جامه عمل نپوشاند، 1-0 بر رقیب فرانسوي 
پیروز و فعاًل سرگروه شد. سباستین فري دروازه 
بان فرانسوي فیورنتینا اضافه بر دستاوردهاي تیمي 
فوق به این برد به عنوان وسیله و محلي براي اثبات 
توانایي هاي فردي خود نیز نگاه مي کرد. او که در 
دقایق آخر با دو حرکت مهم نجات بخش خود برد 
با  موقع  هر  گفت:  داشت،  نگه  محفوظ  را  فیورنتینا 
این را فرصتي خوب  بازي داریم،  از کشورم  تیمي 
در  خالي ام  جاي  دادن  نشان  و  لیاقتم  اثبات  براي 
اردوي ملي فرانسه مي دانم و مي کوشم از آن نهایت 
انتخاب  نیستم  مدعي  حال  این  با  ببرم.  را  استفاده 
نشدن مکرر من براي بازي هاي تیم ملي فرانسه یک 
بي عدالتي صرف از جانب ریموند دومنک )سرمربي 

تیم ملي فرانسه( است. 

 شروعي از نو 
فرانس  استادیوم  در  هم  بود  مجبور  که  لیورپول 
غلبه  براي  را  تدابیر الزم  بوداپست  پوشکاش شهر 
بر دبرسن بیابد و هم گوش به نتیجه دیدار همزمان 

فیورنتینا و لیون در شهر فلورانس داشته باشد، به 
از  بهره اي  انگوگ  دیوید  اول  دقیقه   10 گل  تک  جز 
حمالتش در این دیدار نگرفت و به واقع رنج زیادي 
برد تا همین گل را حفظ کند و روحیه اش را بعد از 
شنیدن خبر پیروزي فیورنتینا در برابر لیون باال نگه 
دارد. استیون جرارد کاپیتان لیورپول که پیشتر در 
معجزه وار  نجات  به  بار  چند  مشابه  مهم  مسابقات 
تیمش برخاسته بود، گفت: »متأسفانه سرنوشت ما 
وابسته به نتایج دیگر تیم ها بود و بعد از حذف شدن 
چاره اي نداریم جز این که دوباره ذخیره قوا و این 
بار براي فتح لیگ اروپا کوشش و همه چیز را از نو 
که  اروپا  قهرمانان  از جام  البته حذف  کنیم.  شروع 
یکي از اهداف اصلي ما در شروع هر فصلي به شمار 

مي آید، واقعه تلخي است.« 

تلخ تر از آن وضعیت رافابنیتس در انفیلد است زیرا 
تیم او با احتساب مسابقه سه شنبه شب فقط 2 بازي 
از 11 دیدار اخیر خود در جام هاي مختلف را برده 
و وضعیت تیره لیورپولي ها در لیگ برتر انگلیس هم 
مزید بر علت شده است تا اگر مالکان لیورپول مایل 
به برکناري بنیتس باشند، اقدام به این امر و کار را 
تمام کنند. با این وجود سرمربي 49 ساله لیورپول 
مي گوید: »وقتي 5 سال پیاپي به جام قهرمانان اروپا 
راه مي یابید، بدیهي است که سرانجام یک نوبت این 
ما  که  این وجود مطمئنم  با  بیفتد.  هم  اتفاق ها  جور 
در پایان فصل یک بار دیگر جزو 4 تیم صدر جدول 
لیگ برتر انگلیس و به تبع آن یکي از نماینده هاي این 
خواهیم  قاره  قهرمانان  لیگ  آینده  فصل  در  کشور 

بود.« 

 جاي محفوظ تیم هاي انگلیسي 
آرسنال دیگر تیم انگلیسي کار را به این مراحل و آینده 
استاندارد  در زمینش  نکشاند و سه شنبه شب  دور 
لي یژ بلژیک را 0ـ2 برد تا به عنوان سرگروه دسته 
هشتم مسابقات به یک هشتم نهایي جام صعود کند 
در  انگلیسي  تیم هاي  »عادي شده«  و  و جاي سنتي 
اول  نیمه  گل هاي  کند.  حفظ  را  جام  حذفي  مراحل 
سمیر نصري فرانسوي و دنیلسون برزیلي این برد 
قدر مطمئن  آن  برد  این  و  کرد  توپچي ها  را نصیب 
آرسن  که حواس  بود  لندني  تیم  حقانیت  با  توأم  و 
وانژه مربي فرانسوي آنها بیشتر معطوف ضایعاتي 
چون مصدوم شدن دو مدافع تیمش و اضافه شدن 
تا  کمي  فاصله  در  تیم  آسیب دیده هاي  به جمع  آنها 
مسابقه حساس یکشنبه شب آینده آرسنال با چلسي 
در لیگ برتر انگلیس شد. این دو کایران گیبز مدافع 
مدافع وسط  گاالس  ویلیام  و  ایرلندي  و  چپ جوان 
کهنه کار و 34 ساله فرانسوي آرسنال بودند که اولي 
دچار شکستگي استخوان پا شد و 5/2 ماه از میدان 
مدافع  دیگر  آرسنال  که  این  بدتر  ماند.  خواهد  دور 
چپ خود گائل کلیشي را نیز به دلیل مصدومیت در 
در  را  مصدومیت  بحران  از  نوعي  و  ندارد  خدمت 

آستانه مسابقه خود با چلسي حس مي کند. 

 نتایج و جداول گروه ها 

 گروه پنجم: دبرسن صفر ـ لیورپول یک، فیورنتینا 
یک ـ لیون صفر 

- جدول رده بندي: 1ـ فیورنتینا 12 امتیاز، 2ـ لیون 
بدون  دبرسن  4ـ  پوئن،   7 لیورپول  3ـ  امتیاز،   10

امتیاز 
کي یف  دینامو  ـ  صفر  کازان  روبین  ششم:  گروه   

صفر، بارسلونا 2 ـ اینتر صفر 
- جدول رده بندي: 1ـ بارسلونا 8 پوئن، 2ـ اینتر و 

روبین کازان 6 امتیاز، 4ـ دینامو کي یف 5 پوئن 
 گروه هفتم: رنجرز صفر ـ اشتوتگارت2، اوني ریا 

روماني یک ـ سه ویا صفر 
- جدول رده بندي: 1ـ سه ویا 10 امتیاز، 2ـ اوني ریا 
8 پوئن، 3ـ اشتوتگارت 6 امتیاز، 4ـ رنجرز 2 پوئن 

صفر،  لي یژ  استاندارد  2ـ  آرسنال  هشتم:  گروه   
الکمار صفر ـ المپیاکوس صفر 

2ـ  امتیاز،   13 آرسنال  1ـ  جدول رده بندي:   -
المپیاکوس 7 پوئن، 3ـ استاندارد لي یژ 4 امتیاز، 4ـ 

الکمار 3 امتیاز 
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رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

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
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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

نیازمندی های پرشین 

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات کلی 

و جزیی
با نازلترین قیمت

0780814374

اتو گاندی
خدمات برق و اتومبیل

نصب و تعمیر ریموت و دزد گیرو سیستم صوتی
با 16 سال سابقه

فروش و تعمیر انواع استارت، دینام، بخاری، برف پاک کن و باطری
سرویس کاری انواع خودرو روغن، لنت 

کمترین قیمت باالترین کیفیت
ریکاوری خودرو - هفت روز هفته - شمال لندن بارنت

07508145694

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

جویای کار
خانم دانشجو 

مسلط به 
کامپیوتر، زبان 

فارسی   و 
انگلیسی 

بصورت نیمه وقت
07815286926

Ali

MOT & TAX

آیا جهت دریافت مالیات و 
معاینه فنی خودروی خود

 مشکل دارید؟
بهترین مشاور شما در امور

 تخصصی خودرو

07904477503
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Sohrabi keeps 
yellow jersey

JAKARTA - Mehdi Sohrabi of the Iranian Tabriz Petrochem-
ical team came second in the third stage of the Speedy 
Tour d’Indonesia on Tuesday but kept the yellow jersey. 
Russian Sergey Kudentsov of the Polygon Sweet Nice 
Surabaya club won the third stage while Indonesian cy-
clist Fatahillah Abdullah of the Araya team came third. 
Kudentsov completed the 149.3-km race from Tasikma-
laya in West Java to Purwokerto in Central Java in three 
hours 21 minutes and 24 seconds. 
Overall leader Mehdi Sohrabi kept the yellow jersey with a 
total time of 6:03:03. 
The fourth stage will be the longest race with the route 
spanning 213.8-kilometers from Purwokerto to Sema-
rang. 
The tournament will be a warm up event ahead of the 
Southeast Asian Games, beginning December 9. 
The tour which kicked off on Sunday will cover a distance 
of 1,513 km from Jakarta to Denpasar in Bali. The 13-day 
event is divided into 13 stages with 19 local and foreign 
teams taking part 

Ghotbi is not going to 
be fired , IFF says 
TEHRAN - Afshin Ghotbi is not in danger of 
losing his job despite poor results of Iran 
football team, said an Iran Football Federa-
tion (IFF) official. Iran’s coach Ghotbi has 
been criticized for losing against Jordan on 
Sunday in the 2011 Asian Cup qualifiers in 
Amman. “Ghotbi will continue his work. Of 
course he has to explain to IFF about Iran’s 
performance against Jordan,” Mehdi Taj 
IFF Vice-President said. We will review the 
matches against Iceland and Macedonia. 

Panathinaikos ready 
to play Esteghlal 
Greek league Panathinaikos football team 
announced its readiness to play a friendly 
against Esteghlal in Tehran. 
Panathinaikos has sent an email requesting 
a friendly against Esteghlal at the Azadi Sta-
dium on December 28. 
Esteghlal was originally scheduled to play Al-
Wasl on December 27 and now the Iranian 
team has to decide which team to play. 
Panathinaikos leads Greek football with 29 
points while Esteghlal sits third in Iran Profes-
sional League with 27 points. 

Basketball Team 
to Meet S. Korea 
in Semis 
Iran’s basketball team remained unbeaten in the 
FIBA Asia U-16 Championship extending its win-
ning spree to six games in a row on Tuesday. 
Iran beat Syria 69-58 and booked a berth in the 
semifinal. 
According to Mehr News Agency, the West Asian 
champion is scheduled to play South Korea on 
Thursday. China and the Philippines will face each 
other in the other semifinal. The final game is 
slated for Friday. The top two teams of the tour-
nament will qualify for the inaugural 2010 FIBA 
U-17 World Championship to be played in Ham-
burg, Germany from July 2 to 11. 

FIBA Asia is a zone within the International Bas-
ketball Federation (FIBA) which contains all 44 
Asian FIBA federations. 
The International Basketball Federation, more 
commonly known by the French acronym FIBA, 
is an association of national organizations which 
governs international competition in basketball. 
Originally known as the Fédération Internation-
ale de Basketball Amateur (hence FIBA), in 1989 
it dropped the ‘Amateur’ from its official name. 
The FIBA World Championship is a world basket-
ball tournament for men’s national teams hosted 
quadrennially by the International Basketball 
Federation (FIBA). A parallel event for women’s 
teams, the FIBA World Championship for Women, 
is also held quadrennially, in the same year as the 
men’s event but in a different country. The tour-
nament structure is similar but not identical to 
that of the FIFA World Cup; each of these tourna-
ments has occurred in the same year since 1970. 

Karimi not going 
to Persepolis, Steel 
Azin claims
Steel Azin football club announced Ali Karimi will 
stay in the team and will not join Persepolis for 
the second half of the season. 

Karimi was believed to move back to his former 
club, but Steel Azin dismissed the reports claiming 
the “wizard of Tehran” will not return to Persepo-
lis. “Steel Azin will keep all its players up to the 
end of the season in order to win first place of 
the Iran Professional league. We respect Persepo-
lis but cannot hand over our essential players to 
that team,” Steel Azin reported on their website 
on Sunday. Steel Azin is fourth in the Iran Pro-
fessional League standings with 27 points behind 
Sepahan, Zob Ahan and Esteghlal 

Zob Ahan comes 3rd 
in Asian Handball Club 
League Championship 

AMMAN- Zob Ahan of Isfahan took the bronze 
medal of the 12th Asian Handball Club League 
Championship on Monday. 

The Iranian representative defeated Qatar’s Al-
Saad 22-20 and finished in third place. 
Al-Salibikhaet of Kuwait beat Lebanese Al-Sadd 
31-29 and claimed the title. 

Seventeen Asian teams participated in the tour-
nament which was held in Amman, the capital 
of Jordan, from November 7 to 23. 

The Asian Handball Club League Champion-
ship is the official competition for men’s hand-
ball clubs of Asia and takes place every year. In 
addition to crowning the Asian champions, the 
tournament also serves as a qualifying tourna-
ment for the Super Globe 

Jordan Victory Linked to Fans 
Iran football coach Afshin Ghotbi said Jordanian fans were an 
important factor in the Iranian team’s defeat in Amman. 
Iran lost to Jordan 1-0 on Sunday in the 2011 Asian Cup 
qualifiers in Amman. 
Jordanian player Amer Deeb scored the only goal of the 
match at the King Abdullah International Stadium to give 
Iran a first loss in the campaign. 
Group E is now wide open. Iran stays on top of the table with 
seven points from four games, Singapore has a point less 
and Thailand is third with five while Jordan is on four points 
and back in contention. 
In the game which was not on FIFA Day, Iran was without 
Spanish-based stars Javad Nekounam and Masoud Shojaei, 
who play for Osasuna, and their absence was noted. 
“I congratulate Jordan for this win, but we definitely missed 
Shojaei and Nekounam,” said Ghotbi according to the-afc.
com. “We want to finish as the top team of the group and we 
must learn a lot from this away defeat. I think Jordan won 
because they had nothing to lose and they put in a lot of ef-
fort. “The Jordanian players produced a great performance 
and if they continue this way in the upcoming games they 
will definitely strengthen their chances of qualifying.” “The 
Jordanian fans supported their team nonstop. They fueled 
their players with positive energy,” Mehr News Agency quoted 
Ghotbi as saying. “We were the better team of the field in the 
second half of the match compared to the first half but failed 
to control the game. Our players did not play as I expected,” 
he added. “We have to wait to have a better team in the fu-
ture. These defeats can help us gain more experience,” Iran’s 
top manager stated. “We didn’t have Spanish-based Masoud 
Shojaei and Javad Nekounam against Jordan. In the game 
we suffered from lack of experience,” Ghotbi concluded. 
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Culture

Iran’s photo exhibit “Voice of Vision” 
opened at the French Galerie Séos in 
Paris last week. 
Iran’s Mehrva Gallery in collaboration 
with the French Galerie Séos opened 
the exhibit on November 17. 
The month-long exhibit is display-
ing photos by Iranian photographers 
Kurosh Adim, Mehrva Arvin, Nilufar 
Banisadr, Naghmeh Qasemlu, Majid 
Beheshti, Taha Moghani, Javid Ram-
ezani, Babak Kazemi, Turaj Khamen-
ezadeh, and Mehdi Vosuqnia. 

“Voice of Vision” features the wor-
ries and concerns of contemporary 
man. Several meetings with the par-
ticipation of photographers are also 
arranged during the exhibit. Paris 
is hosting a number of exhibits and 
meetings on photography during the 
month of November. 
Photo: A photo by Mehdi Vosuqnia 
is one of the works on display in the 
“Voice of Vision” exhibit at the Galerie 
Séos in Paris. 

Parisians taking a glance at 
Iran’s “Voice ofVision”awards

Turkey’s Mimar Sinan University of 
Fine Arts honored Iranian teen’s au-
thor Hushang Moradi Kermani. 
Kermani, whose translated books 
have been enthusiastically received 
by Turkish readers, traveled to Tur-
key following an invitation from the 
director of Kelime Publications, Asya 
Çaglar. His visit lasted from Novem-
ber 1 to 9. 
The university planted five trees at 
the Hatira Ormani, a forestation 
project, in commemoration of Ker-
mani as a symbol of the green, pros-
perous world he presents to Turkish 
children through his books. 
He also visited several educational 
and research centers during his so-
journ and was accompanied by the 
Turkish translator of Moradi Kerma-
ni’s latest book, Visel Basci. 
Kermani’s previous books “The Sto-
ries of Majid,” “Sweet Jam,” “Like 
the Full Moon,” “The Tandoor” “The 
Cruse” were translated into Turkish 
by Nezahat Basci. 
Prior to his trip, Ayse Basci had 
praised the Turkish version of his sto-
ries in an article in the Turkish daily 
Radikal under the title of “The Neigh-
bor also benefited from us”. 

The article highlights commonalities 
in the world of children and how it 
appears in Hushang Moradi Kerma-
ni’s stories. 
Moradi Kermani (born September 7, 
1944) is an eminent writer of books 
primarily for children and teenagers. 
However, his works also appeal to 
adults. 
A number of his books have been 
translated into English, German, 
French, Spanish, Dutch, Arabic, and 
Armenian. 

Turkish university honors Iranian 
author Moradi Kermani

Two Languages can be 
better than one!

To reach your persian audience, 
talk to “Persian Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk

Iranian short film receives diploma 
at Polish Grand Off

The Iranian short film “One Day Full of Pain” received a diploma at the Polish 
Grand Off Film Festival 2009. 
Nominated in the documentary section of the event, the film by Sattar Cha-
mani Gol received an honorary diploma. 
The film was competing with four other nominees from Russia, Poland, Brazil 
and Ukraine. 
“One Day Full of Pain” features an old man in a Kurdish village in Iran, who 
sets broken bones with very simple tools. 

Iranian filmmaker Marjan Riahi served as the jury of Grand Off. 
Riahi was accompanied by directors and artists from Poland, Sweden, the 
Netherlands, Portugal, Switzerland, Austria, Italy, Hungary and several 
more. 

Saket to Perform In America 
Internationally celebrated ‘Tar’ player Keyvan Saket is planning to hold a tradi-
tional Persian music concert in two US cities. 
The concert set for Dec. 3 and 13, will present solo Setar pieces and improvised 
performances on Tar, Mehr News Agency reported. 
Saket will perform in Washington and Virginia, followed by workshops on Per-
sian music and modern Tar and Setar playing techniques. 
Composer, researcher and Tar and Setar maestro, Keyvan Saket has worked 
with famous figures in the Iranian music industry including Hamid Motebassem 
and the late Parviz Meshkatian. 
He has also held several national and international concerts. 

Belgrade Biennial Awards 
Iranian Artist 
Iranian artist Ghazaleh Bigdelou received the first prize of the 45th edition of 
the Belgrade International Illustration Biennial. 

Bigdelou received the Golden Pen Award for illustrating the book ‘Repartee’ 
written by Marjan Keshavarzi-Azad. 

According to Presstv, works by 28 Iranian book illustrators were also included in 
the biennial’s catalogue and Kambiz Kakavand received an honorary diploma. 
Farshid Shafiei, Alireza Goldouzian, Anahita Teymourian, Fereshteh Najafi, Afra 
Nobahar, Atieh Bozorg-Sohrabi, Ali Bouzari, Banafsheh Erfanian, Ali Mafakheri 
and Azadeh Madani are among the Iranian artists whose works were published 
in the catalogue. 

The 2007 winner of the Belgrade biennial’s Golden Pen Award Hoda Haddadi 
was a member of the 2009 jury. Her works were also displayed on the sidelines 
of this year’s biennial. 
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 Culture 

Parvin Etesami Intl. Film 
Festival kicks off at IAF
The Iranian Artists Forum (IAF) hosted the opening ceremony of the 
Parvin Etesami International Film Festival on Saturday. 

The festival, named in memory of the Iranian poetess Parvin Etesami, has 
been elevated to an international event this edition. 
Speaking at the ceremony, the festival’s secretary Mazyar Rezakhani 
stressed the importance of introducing such festivals to world, saying 
that foreign cineastes are interested in films made by Iranian female di-
rectors. 
He also praised the presence of cineastes Tahmineh Milani, Marzieh Bo-
rumand, Kamal Tabrizi, Mohammadreza Zarrindast and Mohammadreza 
Asalni at the ceremony, referring to them as celebrated artists who vali-
date the festival. 
At the ceremony, the United Nations Development Program’s Resident 
Representative at interim in Iran Elzira Sagynbaeva went on stage. 
She congratulated the festival’s officials for holding the event, pointing 
out that over 800 films were submitted to the secretariat, which mani-
fested the importance of the event. 
This is the reason for the sponsorship by the UNDP of the festival, she 
said. 

Member of the United Nations Office on Drugs and Crime Gelareh Mos-
tashari also spoke at the ceremony. 
Humans always try to express their problems and wishes in the form of 
artwork, and cinema is one of the best ways for these expressions, she 
mentioned. 
She went on to say that she wants to attract the attention of the audi-
ence to gain its support for helping battered women and taking care of 
their needs. 

At the end of the ceremony Iranian veteran actress and dubber Jaleh Olov 
recited poems composed by Etesami and was accompanied by setar. 
The festival is being held at the Mellat Cinematic Complex and Iranian 
Artists Forum from November 22 to 27. 
A total of 41 foreign films from 20 countries have been slated to compete 
in the International Section of the event. 

The national section jury members Shadmehr Rastin, Mohammadreza 
Aslani and Parivash Nazarieh chose 103 films from the 400 submitted to 
the gala’s secretariat. 

The jury members Nasser Bakideh, Kurosh Jahed and Hadi Manbti se-
lected 41 films out of 135 movies submitted at the international section. 
Parvin Etesami (1907-1940) was born in Tabriz and composed her first 
poem in the classical style when she was only eight years old. She re-
ceived her high school diploma from the American Girls’ School of Tehran 
and also taught at the school for two years. 
Her poems focus on themes of social awareness and the human aspect 
of life with simple yet insightful allegorical elements. There are no signs 
of romanticism or feminism in her works, although she lived in the period 
when Iran was beginning to modernize. 

Kiarostami to judge UN video 
festival on migration
Acclaimed Iranian filmmaker Abbas Kiarostami and program director of the New York 

Film Festival Richard Peña are among the jury members of PLURAL + A Youth-Produced 
Video Festival on migration and diversity. 
The international jury composed of filmmakers, youthful representatives and film critics 
will announce the winners in New York on December 18, coinciding with International 
Migrants Day. 
The festival is a joint initiative of the United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) and 
the International Organization for Migration (IOM). 
Over 150 short videos from 36 countries have been submitted to the festival by young 
people (ages 9 to 25) featuring their thoughts, experiences, opinions, and questions on 
migration-related themes and on the challenges of ensuring respect and understanding 
among various communities. 
PLURAL + aims to empower young people to speak about what they think of migration 
and diversity. Their productions center on the themes of migration, diversity, and iden-
tity. 
The winning video-makers will be awarded with a range of exciting prizes and receive 
professional opportunities in addition to international exposure through film festivals, 
conferences, broadcasts, satellite, and internet. 
Kiarostami will head the jury of the 9th Marrakech International Film Festival to be held 
from December 4 to 12. 
Kiarostami won the Palme d’Or at the 1997 Cannes Film Festival for “Taste of Cherry”.

1000-year-old structure iden-
tified in northeastern Iran
A dilapidated structure, surmised to have been built somewhere between 1000 to 1078 
CE, has recently been identified in Khorasan Razavi Province in northeastern Iran. 
A stone tablet bearing a Kufic inscription has been installed inside of the 3x6-meter 
structure located in a village at a distance of 60 kilometers northeast of the historical city 
of Tus, the Persian service of CHN reported on Sunday. 
“The inscription will be read by experts as soon as possible,” Tus Cultural Heritage Center 
(TCHC) Director Siavash Saberi said, 
“Studies on the inscription will shed light on when the structure was built,” he added. 
Local people believe that the monument had belonged to Abu Mansur Mohammad ibn 
Abd ur-Razaq Tusi, one the rulers of Tus, who was keenly interested in the history of 
Iranian kings. Because of this, he had encouraged Ferdowsi to compose his masterpiece 
Shahnameh. Difficult access to the village had prevented a TCHC expert to identify the 
structure previously, Saberi said. 
Studies to identify the monument were carried out following a request made by the local 
residents, he stated. 
Initial studies to preserve the building have begun. The ceiling of the building has col-
lapsed and wide cracks can be seen in the walls. In addition, its interior architectural 
decorations have been damaged. 
As local villagers are sincerely interested in the building, they have actively participated 
in safeguarding the monument 
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IRANICA
4 countries seek reg-
istration of Noruz as 
international day 
Four countries have prepared a draft resolution to register 
Norouz as an international day at the United Nations. 
Representative of Iran, Afghanistan, Azerbaijan and 
Tajikistan to the UN signed the draft on Nov. 23. 
The four countries are lobbying other countries to sup-
port the resolution, which will soon be handed over to the 
General Assembly, CHTN reported. 
The resolution comprises 17 preliminary clauses and six 
administrative clauses. It notes that Norouz is celebrated 
in a vast geographical area, including the Middle East, 
Central Asia, Caucasus, Balkan and other regions. 
Norouz plays an important role in boosting people’s ties 
based on mutual respect, peace and good neighborliness. 
The administrative clauses of the resolution include desig-
nation of the first day of spring as the international day of 
Norouz and call for UN assistance to promote this ancient 
event. The resolution invites all UN members to help raise 
public awareness about Norouz among people in other 
countries. Norouz was registered on UNESCO’s List of In-
tangible Cultural Heritage of Humanity on behalf of Iran, 
Azerbaijan, India, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Pakistan and 
Turkey during a meeting held in Abu Dhabi, UAE, during 
September 28-October 2. 
Significance 
Norouz marks the first day of spring and the beginning 
of the solar Iranian year. It is celebrated on the day of 
the astronomical vernal equinox, which usually occurs on 
March 21 or the previous day depending on where it is 
observed. The word ‘Norouz’ is a compound of two Per-
sian words, namely ‘No’ meaning new and the word ’Rouz’ 
meaning both ‘day’ and ‘time’. 

Literally meaning ‘new day’, Norouz is usually translated 
as the day marking the onset of the Iranian New Year. 
The 21st of March, therefore, coincides with the 1st day of 
Farvardin, the first month of the solar calendar. 
In the mind of Iranians, Norouz invokes colorful images 
that are delightfully simple, refreshing and cordial. 
Iranians of all race and religion, be they Muslim, Jewish, 
Zoroastrian and Christian, celebrate Norouz with the same 
enthusiasm and sense of belonging. 
Norouz is part of the cultural tradition of Persians (Irani-
ans and Tajiks) as well as other groups (Kurds, Armeni-
ans, Azarbaijanis, Balochs and various Turkic nations). 

Celebration 
Norouz is the most important holiday in Iran. Preparations 
for Norouz begin in Esfand, the last month of winter in the 
Iranian calendar. Iranians start preparing for Norouz with 
a major spring-cleaning of their houses and the purchase 
of fruit, nuts, pastries, flowers (particularly hyacinth) and 
new clothes to wear at the start of New Year. Typically, on 
the first day of the New Year, families dress in new clothes 
and start the 13-day celebrations by gathering around the 
table with the Haft Seen or seven items beginning with 
the Persian letter ‘Seen’, and await the exact moment of 
the arrival of spring. At that time, the most elderly person 
of the family prays for the wellbeing and prosperity of all. 
Gifts are exchanged. Later in the day, the first house are 
paid to the most senior family members. Typically, the 
youth will visit the elders first, then the rest of their family 
and finally their friends. If in the previous year, a fam-
ily member has passed away, the tradition is to visit that 
family first. Guests are served with the tea or sherbet, fol-
lowed by fruit, pastries and nuts. Some Norouz celebrants 
believe that whatever a person does on Norouz will affect 
the rest of the year. So, if a person is warm and kind to 
their relatives, friends and neighbors on Norouz, then the 
New Year will be a good one. On the other hand, if there 
are fights and disagreements, the year will be a bad one. 

Sahoolan 

2nd Largest 
Water Cave 

Sahoolan water cave, situated 43 kilometers to 
the southeast of Mahabad near the village of Is-
sakand en route to the city of Boukan in East 
Azarbaijan province, is the country’s second larg-
est water cave. 
The name of the cave is taken from the village 
in which it is located, but it is also called by local 
people ‘dove nest’. 

Surrounding high mountains with their high-
flown peaks and fully virgin deep valleys add to 
the beauty and majesty of this amazing natural 
attraction, IRNA reported. 
Upon arrival at the village parking lot, which is 
located 100 meters from Sahoolan cave, visitors 
have to take a walk to reach it. 
Being situated at a height of 2,000 meters from 
the sea level, this tourist spot is cool in summer 
and freezing in winter. Sahoolan is a Kurdish 
word meaning freezing and has been chosen to 
describe the climatic condition of the area. 
A 7,000-rial ticket entitles the visitors to take a 
tour of the cave to explore the beauties of this 
charming natural phenomenon including the wa-

terway and dry part of the cave by boat and on 
foot respectively. 
Inside the cave is quite humid and dark, but hun-
dreds of flashlights installed in it provide enough 
light to enable visitors to look at the interior of 
this rare tourist attraction. 
At the beginning of the tour visitors will find the 
first lake measuring 200 square meters, whose 
water is limpid. 
As the boat proceeds further into the cave, the 
boatman introduces the wall paintings of dol-
phins, eels, etc. 
Doves are seen all around the cave, given that 
they are the major residents of Sahoolan. They 
lay their eggs even at spots where the visitors 
can touch them. 

The few bats living in the cave moved to darker 
areas after the lights were installed to keep away 
from the visitors’ vision. 
The fourth lake in the cave measuring 500 square 
meters is the last point of the tour. 
The boat stops at a peninsula situated to the 
west of this lake, where visitors take a seat on 
the chairs provided for them, relax and take a 
look at the beauties of the cave. 
According to Mahabad mayor, Sahoolan water 
cave is annually visited by 20,000 Iranian and 
foreign tourists. 
Sahoolan is only second to Ali-Sadr water cave 
in Hamedan. 

 
Italians to Research 
Khuzestan Sites 
According to an agreement signed between Re-
search Center of Iran’s Cultural Heritage, Handi-
crafts and Tourism Organization and the Italian 
University of Torino, Italian archeologists will visit 
Partian sites in Iran. 

Dr. Mesina from Torino University and Jafar Mehr-
kian, an Iranian expert, will lead the archeological 
team in the 5-year research project. 
The researchers will work on the historical sites of 
Izeh in Khuseztan province dating back to 1,000 
years. 

Italian researchers have worked in Iraq, Syria and 
Turkmenistan before. 
Izeh, formerly known as Izaj and Malemir, is a city 
in the Khuzestan province in southwestern Iran. 
Izeh has temperate weather in spring and sum-
mer, although in winter it is usually the coldest city 
in the Khuzestan province. Izeh is populated by 
Bakhtiaris, a tribe living in the northern part of the 
Khuzestan area. 

It is an agricultural rather than an industrial city. 
The foremost product is rice that mostly comes 
from Susan, Sheyvand, Meydavoud and Chitanbe. 
Izeh also has mines of rocks and minerals. It is fa-
mous for its dam and ancient monuments that are 
located in Kolfarah, Eshkaft Salman, and Khon-
gazhdar. 
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Iran-Iraq annual 
trade seen at $4.2b
The value of trade between Iran and Iraq 

is foreseen to reach $4.2 billion by March 
2010, the secretary general of Iran-Iraq Joint 
Chamber of Commerce, Industries and Mines 
said here on Wednesday. 

The Islamic Republic of Iran Broadcasting 
quoted Jahanbakhsh Sanjabi-Shirazi as say-
ing that the trade between the two neighbor-
ing countries stood at $2.5 billion in the past 
six months. 

“Some 1.7 billion worth of goods were also 
transited via Iran to Iraq in the mentioned 
period,” he added. 
Iran and Iraq signed $200 million worth of 
contracts during the Iraqi delegation’s visit to 
Tehran in October. 
Iraq is one of the main markets for Iranian 
goods. Iran exported $2.26 billion worth of 
goods to Iraq during the previous Iranian cal-
endar year (ended March 20, 2009). The two-
way trade stood at $4 billion last year 

Brazilian president 
urges Iranian nuclear 
solution
Brazil has reaffirmed its support for Iran’s right to a civilian nuclear 
programme, but called for a “just and balanced” solution with the 
West.
During a visit to Brazil by the Iranian president, President Luiz Ina-
cio Lula da Silva criticised attempts to isolate Iran over its nuclear 
ambitions. 
But he also urged 
Mahmoud Ahmadine-
jad to engage with 
the West. 
Western powers fear 
Iran is developing 
nuclear weapons 
technology, rather 
than civilian uses as 
it claims. 

It is the first visit 
by an Iranian presi-
dent to Brazil, which 
maintains close ties 
to the US, Israel and 
other countries try-
ing to block Iran’s 
nuclear ambitions. 

But Brazilian Presi-
dent Lula said he op-
poses further sanc-
tions on Iran, and called for diplomacy instead. 
“We recognise Iran’s right to develop a peaceful nuclear pro-
gramme in compliance with international accords. 
“I encourage you to continue engaging interested countries to 
seek a just and balanced solution on the Iranian nuclear issue,” he 
said to Mr Ahmadinejad at a press conference. 

Iran reticence
Iran has yet to respond to a plan brokered by the International 
Atomic Energy Agency, and agreed by Russia, the US and France 
last month. 
Under the plan most of Iran’s enriched uranium would be sent 
abroad to be turned into fuel rods for research use. 

This is seen as a way for Iran to get the fuel it needs, while giving 
guarantees to the West that it will not be used for nuclear weap-
ons. 
Mr Ahmadinejad’s visit to Brazil has already drawn criticism from 
Israel and members of the US Congress. 

US State Department spokesman Robert Wood declined to com-
ment on the meeting, but before the event, he said he hoped Brazil 
would raise some of the US concerns with the Iranian leader. 
New York congressman Eliot Engel said President Lula was making 
“a serious error” by “lending legitimacy” to Mr Ahmadinejad. 
Israel too called it a “mistake” for Brazil to host him, AFP reports. 

Since coming to power in 2005, Mr Ahmadinejad has sought to 
build ties with leftist south American leaders. 
His five-nation tour also takes him to Venezuela and Bolivia, with 
stops in the West African countries of Senegal and Gambia on the 
way home. 

Source : BBC 

Iran, China agree on 
$6.5b refinery project
The Chinese refiner Sinopec has signed a mem-
orandum of understanding with the National 
Iranian Oil Refining and Distribution Company 
to invest $6.5 billion for building oil refineries 
in Iran. 

It is predicted that the two sides will close the 
deal in the next two months, the Mehr news 
agency reported on Wednesday without stating 
further details on where and when the agree-
ment was signed. 

The report noted that technical experts from the 
two companies were studying the MOU and fig-
uring out ways to implement it. 
Feasibility, profitability and land acquisition 
studies regarding the construction of the new 
refineries have been conducted and tenders will 
be held on EPC (engineering, procurement, con-
struction) basis in the near future, the report 
said. 

Seven crude oil refineries with a total capacity 
of 1.56 million barrels per day at an estimated 
cost of $23 billion are planned to be built in Iran 
to boost the domestic refining capacity to 3.2 
million bpd. 

Sinopec had earlier agreed to import 150,000-
160,000 bpd of Iranian crude this year, un-
changed from 2008. 
China, which is among six world powers seek-
ing to resolve Iran’s long-running nuclear row 
diplomatically, is the second-largest buyer of 
Iranian oil 
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