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سقوط رونق حباب مانند بخش مسكن در آمريكا به تدريج به پديده اى جهانى تبديل مى شود. قيمت مسكن از ايرلند و 
سواحل اسپانيا تا بنادر درياى بالتيك و حتى بخش هايى از شمال هند در حال كاهش است. اين كسادى جهانى كه طى 
ماه هاى اخير شديدتر شده رشد اقتصادى جهان را دچار مانع مى كند و نه تنها قيمت مسكن بلكه اشتغال را نيز متأثر 
مى سازد. در ايرلند، اسپانيا و برخى نقاط ديگر بازارهاى مسكن كه طى دهه گذشته با رونق چشمگيرى روبه رو بوده 

اند در حال زمين خوردن مى باشند. 

تحليگران پيش بينى مى كنند برخى كشورها در مقايسه با آمريكا مجبور به انجام تعديالت طاقت فرساترى هستند زيرا 
دانست  بايد  شود.  كشورها  اين  اقتصادى  عيار  تمام  سقوط  به  تبديل  مسكن  بخش  كسادى  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
مشكالت اقتصادى دنيا تا حدى نتيجه شيوع بيمارى هاى اقتصادى آمريكا است. با محدود شدن فعاليت هاى مربوط 
به تأمين اعتبارات بخش مسكن در واكنش به بحرانى كه در بازار وام مسكن آمريكا ايجاد شد برخى تحليلگران نگران 
گرفتارى ديگر كشورها به مشكالت وام و محدودشدن فعاليت هاى اعتبارى هستند. صندوق بين المللى پول با اشاره 
به بحران بخش مسكن آمريكا و محدود شدن اعتبارات مالى اعالم نموده گزارش خود در مورد رشد اقتصادى دنيا در 
سال 2008 را منتشر نخواهدساخت و هشدار داده اوضاع وخيم فعلى مى تواند تا سال 2009 گسترش يابد. در همين 
رابطه احتمال سرايت مشكالت اقتصادى آمريكا به اروپا وجود دارد و تحوالت اقتصادى كه در حال وقوع است بدتر از 
حد مورد انتظاراست. سقوط ارزش مسكن در برخى نقاط جهان كه داراى تورم بيشترى از آمريكا بوده اند زيان آورتر 

بوده است.  ... 
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سفر قريب الوقوع بوش به 
خاورميانه  يك فينال تمام انگليسى نگاهى به حكم مرگ
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به  كتاب  يك  به  مدخلى  كردن  باز  براى  گاهى 
ناگزير بايد از معابر و گذرگاه هاى تو در تو 
و پيچيده اى عبور كرد و خود را به دست پيچ 
و خم جاده اى طوالنى و پر ما جرا سپرد . حر 
ف زدن از ”حكم مر گ ” يا نوشتن از ”موريس 
بالنشو“ همواره به امكانى كه سخن در راه باز 
گشايى خود محيا مى سازد محدود مى ماند و 
از اين روست كه اين نام خاص مانند هسته اى 
مقاوم بر سر راه شناخت ما چهره اى انقالبى 

و عاصى به خود مى گيرد. 
جدا از ترتيب و چينش اعداد كه در سال شمار 

و تذكرها كاربرد مى يابند....

بحران مسكن در جهان

حراج كريستى براى آثار 50 هنرمند 
ايرانى چكش مى زند

عازم  هم  باز  است  قرار  امريكا  جمهور  رئيس 
برگزاري  از  بار  اين  اما  شود،  خاورميانه 
نشست مشترك او با سران فلسطين و اسرائيل 
فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به  نيست.  خبري 
خاورميانه  به  سفرش  جريان  در  بوش  جرج 
مه،  هجدهم  تا  سيزدهم  روزهاي  فاصله  در 
ديدار  مصر  و  سعودي  عربستان  اسرائيل،  از 

خواهد كرد.
اسرائيل  در  امريكا  جمهور  رئيس  است  قرار 
اولمرت  ايهود  نيز  و  پرز  شيمون  همتايش  با 
كنست  در  و  كند  ديدار  اسرائيل  وزير  نخست 

اسرائيل نيز سخنراني داشته باشد. ...

براى شكل گيرى يك فينال تمام انگليسى، 
كرد.  مى  كفايت  طلبى  فرصت  و  اشتباه 
ضربه  توپ  به  خواست  اسكولز  وقتى 
 9 هاى  ناكامى  تمام  اتفاقى  خيلى  بزند، 
سال اخير ميزبان در آخرين مراحل ليگ 
مجسم  هواداران  چشم  پيش  قهرمانان 

شد.
تئاتر  ساكنان  ذهنى  تصوير  گويى 
رؤياها، تمام انرژى هاى مثبت دنيا را به 
«موسرخ» اولدترافورد تزريق كرد چون 
«اسكولزى» با تمام قدرت شوت زد و ... 
نكته  اين  در  اولدترافورد  شب  قصه  گل. 

خالصه نمى شد.  ...

حمايت ملى از نام 
خليج فارس
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يداهللا رويايى
يداهللا رويايى در سال 
دامغان  در   1311
آموزش  دنياآمد.  به 
دبستانى و دبيرستانى 
جا  همان  در  را  خود 
و  رساند  پايان  به 
دانشكده  در  سپس 
حقوق دانشگاه تهران 
در  و  شد  پذيرفته 
تحصيل  رشته  همين 
فراغت  از  پس  كرد. 
از تحصيل،  در وزارت 

دارايى مشغول به كار شد، مدتى هم در ادارات و مراكز 
سرپرست  عنوان  به  ايران  ملى  تلويزيون  جمله  از  ديگر 
امور مالى كار مى كرد.او از موسسان شركت انتشاراتى 
مانيفست  ديگر،  شاعر  چند  با  رويايى  بود.  روزن 
خلق  به  بعدها  كه  كردند  منتشر  را  «اسپاسمانتاليسم» 
شد.  منجر  حجم»  عنوان «شعر  با  شعرى  تازه ى  نگرش 

رؤيايى هم اكنون در پاريس زندگى ميكند.

رفته 
چشم هاى تو دريچه هاى دريا را 
 پلك چون باز ز هم كنند بگشايند 
 سبزگون مزرع بيكرانه رويا را 

صف مژگان چو به هم زنند بزدايند 
 بى تو گاهمم به پياده روى شب تنها 
 بى نفس هاى تو عطر شب فراموشم 

سايه ام تشنه سايه بان اندامت 
به تن راه كشد حريم آغوشم

بى من آنجا نگهت به سوى كه راند 
 پيك خاموش همه مالل خاطر را ؟

 واژه ها از لب تو سوى كه پر گيرند ؟
اى نسيم نفست نوازش رويا 

ترك آرام تو با تو توسن نارام 
لحظه ها را چو مذاب سرب در من بست 

 جاده در حلقه مات اشك من لرزيد 
در نگاهت نگهم چو شاخ تر بشكست 

 چشم جوشان تو با كبود خود مى ريخت 
 از طاليى دل تو فسانه صد راز 

 مانده در سينه چو سرزمين نامسكون 
دست ناخورده پر از ذخيره ناباز

رفتى و نام تو را برهنه پوشيده ست 
 همه شب ذهن من از گريز تو بى تاب 

 بيم عريانى اش آرزوى ديداراست 
 پيش يادت غم من ستايش محراب 
 باز خواهم كه سحر به بالشم ريزد 

 ككل كوچك تو طالى آشفته 
بوى خواب شب و عطر صبح بيدارى

سر كند در دل ما سرود ناگفته 
باز گرد از ره باز تا ز سر گيريم 
قصه كهنه كوچه ها و شب ها را 

پلك بگشاى به روى من كه بگشايند 
 چشمهاى تو دريچه هاى دريا را 
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سرآغاز
تخت  سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
هيچكس  نيست.  عصبانى  هيچكس  جمشيد 
حال  در  را  هيچكس  نيست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافكنده  هيچكس  بينيد.  نمى  تعظيم 
قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست 
ديگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى در آن 
وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است 
كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده 
بر  شده  تراشيده  پيكره  صدها  بين  در  است 
سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از 
مى  اصالتى  چه  داراى  و  هستيم  نژادى  چه 

باشيم.

سخن هفته
جنجالى ترين واقعه ى خبرى هفته ى گذشته، برمال شدن زندانى بودن و مورد تعرض قرار گرفتن 
دخترى اتريشى توسط پدرش بود كه واكنش هاى متفاوتى را از سوى جهانيان برانگيخت. اين 
گونه جرايم و جرايم بدتر در دنياى ما بسيار اتفاق مى افتد كه گاهى در رسانه ها بازتاب پيدا مى 
كند و بسيارى از اوقات، از چشم دوربين به دستان و گوش قلم زنان  دور مى ماند و در البالى 
اليه هاى زمان مدفون مى شود. جالب است كه جهان امروز به چنان رشدى رسيده كه چنين 
رفتارى از يك شخص را به پاى يك ملت، يك نژاد خاص و يا حتى به پاى يك ايدئولوژى خاص 
نگذارد. اما پرسش اينجاست كه اگر اين فرد اتريشى، يك ايرانى بود، بازهم واكنش جهانيان بدين 
گونه بود كه اكنون هست؟ آيا آنگاه ديدبانان حقوق بشر جنجالى جهانى بر سر رعايت نشدن 
حقوق انسان ها در ايران به راه نمى انداخت؟ آيا دولت هاى غربى، جامعه ى جهانى را عليه ايران 
فيلم  پيشرفته،   آورى  فن  بر  تكيه  با  هاليوود،  نويسندگان  و  گران  سينما  آيا  كرد؟  نمى  تحريك 
ها و داستان هايى بر مبناى توحش ايرانيان عرضه نمى كردند؟ و اصال اگر مشكالت اجتماعى 
ايران در يك كشور غربى جريان داشت، آيا رسانه هاى خبرى جهان به همين اندازه نسبت به 

آن حساس بودند؟
انكار نمى كنيم كه معضالت سياسى و اجتماعى بسيارى در ايران وجود دارد و منكر نمى شويم 
كه جوامع بين المللى و رسانه هاى جهانى به رشد آزادى ملت ها كمك مى كنند. اما چنين تبعيض 
هايى نشان مى دهد كه جوامع غربى با كمك فن آورى هاى پيشرفته و منابع مالى گسترده ى 
خود در هر برحه ى زمانى، از اين گونه اتفاقات براى تغيير و جهت دهى افكار عمومى به سوى 
اهداف قدرت طلبانه ى خود بهره بردارى كرده اند.  به عنوان مثال فيلم هاى ”بدون دخترم هرگز“ 

و ”300“ را به ياد بياوريد. 
البته با كمى هوشيارى مى توان از اين موضوع به نفع خود سود برد. همان اتفاقى كه در مورد 
فيلم 300 افتاد. در حالى كه فيلم نا تمام پرسپوليس روى ميز دست اندركاران ايرانى نيمه كاره 
رها شده بود، كميك استريپ ”300“ با استفاده از فن آورى هاليوود به بازار آمد. واكنش ها و 
جدل هايى كه پيامد اين فيلم بود، با تكيه بر صفحات تاريخ، به جهانيان نشان داد كه فيلم هايى از 
اين قبيل نه ارزش سينمايى داشته و نه مالك تاريخى هستند و جز حراج در فروشگاه هاى بازى 
هاى كامپيوترى جايگاه ديگرى ندارند. مى توان نتيجه گرفت كه اگر ما فن آورى گسترده غرب 
را نداريم تا به تبليغات وسيع آنان عليه خود پاسخ گوييم، ولى مى توانيم با رويكردى تاريخى 
و مستدل، خيال پردازى هاى آنان را در منگنه قرار دهيم و اين مهم به دست نخواهد آمد مگر با 

آموزش و فرهنگ سازى براى ايرانيان به ويژه نسل جوان. به اميد آن روز.

12 ارديبهشت روز جهانى معلم را  به تمامى 
فرهنگيان وفرهنگ دوستان تبريك عرض مى نمائيم
هفته نامه پرشين
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دهكده اى در ابعاد 
لندن

قلم تراش

به دنبال انتشار خبر تكان دهنده تعرض پدر اتريشى به دخترش و توجه به 
زيرپوستى  معضالت  از  يكى  كه  خانوادگى  جنسى  روابط  افزون  روز  آمار 
جامعه ايران نيز مى باشد، بحثى در بين دوستان در گرفت بر پايه اين پرسش 
كه اصًال اينگونه روابط چه اشكالى دارد؟ مگر نه آنكه همه قوانين تعاريفى 
است كه ما از زندگى داريم و قراردادهايى است كه ما وضع كرده ايم، پس مى 

توان اين قراردادها را تغيير داد و به گونه ديگرى مقرر كرد!
قبل از پرداختن به چنين بحثى، بايد توجه داشت كه تعاريف و قوانين به دو 
دسته كلى تقسيم مى شوند: يكى تعاريفى كه تغييرشان تفاوتى ايجاد نمى كند 
چون صرفًا يك تعريف اند اما دسته دوم تعارفى هستند كه بر يك واقعيت 
است.  رانندگى  و  راهنمايى  چراغ  مثال  بهترين  استوارند.  تغيير  بدون  طبيعى 
است  قراردادى  كردن،  حركت  براى  سبز  رنگ  و  ايستادن  براى  قرمز  رنگ 
جايگزين  ديگرى  با رنگهاى  يا  و  شود  عمومى معكوس  اعالن  يك  با  اگر  كه 
حركت  ترتيب  و  تقاطع  در  توقف  مهم  كه  چرا  افتد  نمى  خاصى  اتفاق  شود، 
است. همين نكته مهم نيز خود يك قرارداد وضعى است اما تغيير يا نقض اين 
يكى، واقعيت تجربه شده تصادفهاى بى شمار و خطرناك را مكرر مى كند. 
بنابراين بايد در نظر داشت كه قوانين براساس يك سابقه و تجربيات تاريخى 
وضع گرديده است و  نقض آنها تا زمانى كه موجبات وضعشان باقى است 
اقدام عقالنى و سنجيده اى نيست.  اين نكته در تمام ابعاد مختلف سياسى، 
اجتماعى، اقتصادى، حقوقى و غيره صدق مى كند. يعنى شكل و چهارچوب 
حتى  است  اجدادمان  هاى  تجربه  مديون  بسيارى  اندازه  تا  ما  امروز  زندگى 
اگر اين ميراث ارزشمند با خرافه و ناعقلى هاى بسيارى درآميخته باشد، به 
يكباره دور انداختن آن نيز خود بى عقلى ديگرى است بلكه بايد با حوصله، 

شناخت و درايت، سره را از ناسره جدا نمود.
از سوى ديگر رويكرد علمى به اخالقيات، موفقيتى چندان كه در عرصه هاى 
ديگر به دست داده، حاصل نكرده است. به نظر مى رسد كه اخالقيات بر باور 
استوار است، باورهايى كه ممكن است چندان علم پسند نباشد. اين نكته مورد 
تأييد بسيارى از انديشمندان و صاحب نظران جهان است كه ظهور مذاهب، 
با ايجاد باورهاى قوى در عامه مردم، موجبات پيشبرد و اعتالى اخالقيات 
را بيش از هر قانون و تعريف علمى و حقوقى، فراهم كرده است؛ اما باور، 
صورت  آن  در  كه  ببندد  را  منطق  و  غقل  هاى  دريچه  است  ممكن  همچنين 
دروازه هاى خرافه پرستى گشوده مى شود و جامعه از لبه ديگر بام فرو مى 
افتد. در قرون وسطاى اوپا، مذهب علم را تخطئه مى كرد و از اين رو پس از 
دوره بازگشت و شكل گيرى انقالب صنعتى، يك عقده چركين چند صد ساله 
دهان گشود و انسان اروپايى با حربه علم به جنگ همه رفت و همه چيز را 
در محك عقل مطلق سنجيد؛ اما همين منطق گرايى اش او را ناگزير ساخته تا 
«باور» كند كه عقل اگر بلند پرواز ترين شاهين هم باشد، ارتفاعهايى است كه 

او بدان دست نمى يابد.
باشد،  داشته  همسانى  جوامع  ديگر  با  هم  اگر  مشكالت  ايران  جامعه  در 
آبشخورى متفاوت دارد ولى ما پيوسته پا پشت پاى اروپاييان مى گذاريم. 
نبايد فراموش كرد كه اروپا در روند توسعه يافتن به چالشهاى بسيارى دچار 
گشته است. اين فرصت بسيار خوبى است براى ما تا با درس گرفتن از تجربه 
هاى اروپا، روى شانه هاى او بايستيم اگر شكستهاى اروپاييان را همانقدر 
هوشيارانه ببينيم و بررسى كنيم كه پيروزيهايش را. در حالى كه ما نيز عقده 
هايمان را با بغض فرياد مى كنيم و نمى انديشيم كه وقتى اين فريادها خوابيد 
و آبها از آسياب افتاد، با چه جامعه اى روبرو خواهيم شد! مصداق بارز اين 
مبارزات كور، مسئله حجاب است، حجاب با هيچ مذهبى وارد ايران نشد و تا 
جايى كه در تاريخ ايران غور مى توان كرد، ايرانيان از مرد و زن هميشه به 
عنوان مردمى پوشيده و محجب شناخته شده بودند. در روند آزادى طلبى 
امروز كمتر به اين نكته توجه مى شود كه نفس اجبار و افراط و تحميل و 
مردود  و  محكوم  باشد،  كه  پليد  يا  مقدس  چيز  هر  قبول  يا  رد  براى  خفقان، 
فرش  زير  به  را  مشكالت  شود،  تحميلى  اگر  ارزشها  ترين  عالى  حتى  است. 
زر بافت جارو مى كند؛ ظاهرى زيبا مى سازد ولى باطن را ناديده مى گيرد؛ 
هنجارهاى جامعه را برپا مى دارد ولى بنيان خانواده را از درون مى لرزاند.

است  اين  شود  گفته  بايد  آنچه  نيست.  اى  تازه  حرف  هيچ  اينها  كه  بگذريم 
را  جهانيان  رشك  ايرانى  تمدن  كه  زمانى  ايران،  تاريخ  طاليى  دوران  در  كه 
برمى انگيخت، جامعه سه بعد اساسى داشته است؛ سه بعد كه تقاطعشان با 
يكديگر – و نه تطابقشان بر يكديگر – آن مثلث اسطوره اى را كه قاعده هرم 
امپراطورى شكوهمند ايران بود، موجب شد. آن سه بعد، يكى علم است، يكى 
اخالق و ديگرى قدرت. نامش را هرچه مى خواهيد بگذاريد و آن را در هر چه 
كه مى خواهيد جستجو كنيد؛ بدون اين هرسه، هر پيشرفتى لنگ لنگان است. 
ايران  امپراطورى  شكوهمندى  آن  آمريكا  خصوصًا  و  اروپا  تمدن  و  اقتدار 
باستان را ندارد چرا كه در كنار اضالع علم و قدرت، ضلع اخالق را از دست 
هشته است. متاسفانه ما ايرانيان علم و قدرت را ديرگاهى است كه از دست 

داده ايم و شوربختانه از اخالقياتمان هم چيز زيادى باقى نمانده است.

تعدادي از دانشگاه هاي كشور شاهد تجمع دانشجويان در دفاع از نام 
ايران و خليج فارس بودند و همزمان تعدادي از جوانان و دانشجويان 
هاي  خواهي  زياده  به  و  تجمع  تهران  در  امارات  سفارت  مقابل  ايراني 
كشورهاي عربي اعتراض كردند. تجمعات اعتراض آميز عليه جعل نام 
خليج فارس و ادعاهاي واهي امارات عربي متحده چند روزي است كه 
در سراسر كشور برپا مي شود. اما ديروز دهم ارديبهشت ماه كه روز 
ملي خليج فارس نام دارد، تعدادي از جوانان، دانشجويان و جمعي از 
مردم عادي كشور ترجيح دادند مقابل سفارت امارات در خيابان ظفر 
در تهران تجمع كرده تا صداي اعتراض ايران را به گوش شيوخ عرب 
برسانند. اعتراض از آن روي كه شيوخ خليج فارس تالش گسترده يي 
از  هر  ديگر  سوي  از  و  اند  كرده  آغاز  فارس  خليج  نام  جعل  براي  را 
گاهي با صدور بيانيه هايي از ادعاي حاكميت امارات بر جزاير سه گانه 
تنب كوچك، تنب بزرگ و ابوموسي حمايت مي كنند. اگرچه طي دو دهه 
گذشته اعراب جنوب خليج فارس هميشه چنين ادعاهايي را مطرح كرده 
اند اما با اين وجود با پاسخ قاطع دولت ايران مواجه شده اند از همين 
اعراب از وضعيت  رو ماجرا به زودي فيصله پيدا مي كرد. ولي اخيراً 
فعلي ايران در عرصه سياست خارجي سوءاستفاده كرده و سعي مي 
كنند در شرايطي كه دولت ايران به خاطر اتخاذ برخي سياست ها وارد 
چالش با كشورهاي غربي شده است، نهايت استفاده را ببرند و ادعاهاي 
خود را در سطح گسترده تري مطرح كنند. دولت هاي عربي احساس مي 
كنند ايران در عرصه سياست خارجي وارد جدال دامنه داري با برخي 
ادعاهاي  گسترش  براي  را  زمينه  رو  همين  از  شده  غربي  كشورهاي 
زمينه  فارس  خليج  جنوب  اعراب  چند  هر  البته  بينند.  مي  فراهم  خود 
باعث  هايي  گستاخي  چنين  اما  بينند  مي  فراهم  خود  گستاخي  براي  را 
تحريك احساسات وطن پرستانه ايرانيان شده است و بسياري از گروه 
هاي مختلف مردمي - دانشجويي با تشكيل اجتماعات مختلف مستقيمًا 
وارد عرصه شده و كار دفاع از تماميت ارضي كشور و نيز نام خليج 
با  همزمان  ديروز  كه  بود  رو  همين  از  اند.  شده  دار  عهده  را  فارس 
حلقه  تشكيل  با  كشور  هاي  دانشگاه  از  تعدادي  فارس  خليج  ملي  روز 
عرب  هاي  دولت  تمام  به  و  نوشتند  را  فارس  خليج  نام  انساني  هاي 
در  فارس  خليج  تاريخي  نام  و  ايران  از  دفاع  كه  فرستادند  اخطار  پيام 
دستور كار تك تك ايرانيان قرار دارد. ايرانياني كه ديروز مقابل سفارت 
يادآوري  امارات  شيوخ  به  پالكاردهايي  حمل  با  كردند  تجمع  امارات 
بين  قرارداد  يك  انعقاد  اساس  بر  و  پيش  سال   37 كشورشان  كردند 
انگليس و برخي شيوخ به روي جغرافياي سياسي جهان آمد و تا پيش 

از آن وجود مستقلي نداشته است كه اكنون بخواهد مدعي بخش هايي 
هاي  تشكل  از  تعدادي  همچنين  باشد.  ساله  هزار  چند  ايران  خاك  از 
دانشجويي كه در تجمع مقابل سفارت امارات حضور داشتند، بيانيه يي 
صادر كردند كه در آن آمده است؛ نام هاي جغرافيايي، بخشي از تاريخ 
و فرهنگ يك سرزمين اند و به عنوان ميراث معنوي يك ملت، به نشان 
ماندگاري ارزش ها و آرمان هايشان به يادگار مي مانند، در كهن ديار 
ما نام هاي تاريخي بسياري است كه ريشه در هزاره هاي دور دارد و 
يكي از شناسه هاي ملي مردم سرزمين مان به شمار مي آيد. در ادامه 
نيست.  نام  يك  تنها  ايرانيان  براي  فارس  خليج  است؛  آمده  بيانيه  اين 
خليج فارس بخشي از هويت مردمان سرزميني كهنسال است كه نقش 
بزرگي در شكل گيري و پيشرفت علم و تمدن بشري در هميشه تاريخ 
داشته است. خليج فارس، اين گهواره تمدن عالم، با وجود نيت هاي پليد 
و فتنه هاي رنگارنگ قدرت هاي زورگو و ياغي، مهد همزيستي فرهنگي 
جعلي  هاي  نام  درج  معتقديم  زمين  ايران  دانشجويان  ما  است.  ديني  و 
در كنار يا به جاي خليج فارس، نشأت گرفته از سياست هاي خصمانه 
افكني  اختالف  و  شكاف  در  سعي  كه  است  غرب  فرهنگي  هاي  شبكه 
راستاي  در  و  دارند  فارس  خليج  حوزه  و  خاورميانه  كشورهاي  بين 
باشد؛  مي  تحليل  قابل  مسلمان  هاي  ملت  بين  اختالف  ايجاد  سناريوي 
منطقه  يك  ژئوپولتيكي،  و  جغرافيايي  حوزه  نظر  از  منطقه  اين  كه  چرا 
تنها  گفت  بايد  متاسفانه  افزايد؛  مي  مذكور  بيانيه  همگراست.  و  واحد 
نامي كه در جهان با انگيزه هاي سياسي و به وسيله دالرهاي نفتي در 
معرض جعل و تحريف قرار گرفته نام جاودان «خليج فارس» مي باشد 
كه اين پديده در دنيا بي سابقه است؛ اما جاعالن نام خليج فارس بايد 
بدانند وقتي اين پول ها مصرف شد، اسامي جعلي هم فراموش مي شود 
و پايدار نخواهد ماند و دنيا بايد بداند نام خليج فارس و هويت آن ريشه 
در فرهنگ و تمدن اين منطقه دارد و تغييرناپذير مي باشد. در ادامه اين 
بيانيه تصريح شده است؛ در اين ميان كشور امارات متحده عربي كه 
هنوز عمر آن به نيم قرن هم نرسيده، گستاخي خود را به حدي رسانده 
كه به خاك كشورمان و جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچكي كه 
هرگز تحت مالكيتش نبوده چشم دوخته است و تالش مي كند تا با بهره 
بري از قدرت هاي سلطه گر حرف باطل خود را به كرسي بنشاند. البته 
سرزمين  اين  نماييم  يادآوري  نوظهور  كشور  اين  حاكمان  به  دارد  جا 
محل پرورش دليرمردان و شيرزناني است كه به گواه تاريخ هشت سال 
جنگ تحميلي در مقابل زياده خواهي هايي از اين دست ايستادگي كردند 

و حتي يك وجب از خاك پاك ميهن را به دست بيگانه نسپردند.

حمايت ملى از نام خليج فارس
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در پي افشاي انتقادات نخست وزير سابق انگليس

 براون و بلر شاخ به شاخ شدند 

نزاع هاي درون حزب كارگر انگليس با افشاگري يكي از حاميان مالي حزب 
كه  لوي  لرد  گاردين،  روزنامه  نوشته  به  شد.  يي  تازه  مرحله  وارد  كارگر 
مناسبات نزديكي با حزب كارگر داشته، اخيراً در كتاب بيوگرافي خود اعالم 
كرده توني بلر نخست وزير سابق انگليس نظر خوشي به گوردون براون- 
كه چند ماه پيش جانشين بلر شده است- نداشته و او را دروغگو قلمداد 
مي كرده است. بنابر اظهارات لوي، بلر حتي تاكيد كرده براون در انتخابات 
عمومي آينده هيچ شانسي براي شكست دادن ديويد كامرون نخواهد داشت.

دفتر توني بلر اين اظهارات را رد كرده اما افكار عمومي انگليس به اين مساله 
با ديدي جدي مي نگرند. در كتاب اتوبيوگرافي لوي حتي آمده بلر گمان مي 
كرده براون تنها در صورتي كه تغييرات بزرگي در سياست هايش به وجود 
بياورد، قادر به شكست دادن كامرون خواهد بود.بنابر اين گزارش، نقش 
گوردون براون در فشارهايي كه در سال 2006 ميالدي منجر به كناره گيري 
توني بلر از پست نخست وزيري و هموار شدن راه براون براي رسيدن به 
قدرت شد، كامًال چشمگير بوده و به همين دليل، ادعاي براون مبني بر بي 
خبر بودن از اين ماجرا، بلر را برآشفته است و باعث شده بلر به براون لقب 
دروغگو بدهد.در بخشي ديگر از اظهارات لوي آمده است؛ در سال 2005 
ميالدي ناگهان يكي از حاميان مالي حزب كارگر اعالم كرد اين حزب براي 
تامين هزينه هاي خود از وام هاي مختلف استفاده مي كند. اين مساله كامًال 
به ضرر حزب كارگر تمام و حتي موجب شد توني بلر در راي گيري مجلس 
مساله  اين  در  براون  گوردون  دارد  يقين  بلر  ظاهراً  بخورد.  شكست  عوام 
نيز نقش مهمي داشته و عمًال براي بهبود اوضاع به نفع بلر هم هيچ تالشي 
صورت نداده است.به دنبال بروز جنجال بر سر نوشته هاي لوي در اين 
كتاب، ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس تاكيد كرده عدم وفاداري به 
دنبال  به  كشور  براي  باري  فاجعه  نتايج  براون-  گوردون  وزير -  نخست 
خواهد آورد.در همين حال خبرگزاري فرانسه گزارش داد گوردون براون 
اظهاراتي را كه مبني بر عدم توانايي اش در شكست دادن ديويد كامرون 
مطرح شده، رد كرده و اين در حالي است كه انتخابات محلي و شهرداري 
هاي لندن در هفته جاري برگزار خواهد شد.گوردون براون در گفت وگو با 
شبكه خبري بي بي سي گفته است؛ مسائلي كه پيش رو داريم بسيار مهمتر 
از حرف هاي آدم ها است.وي تمركز بر اوضاع اقتصادي كشور را مهمتر 
از توجه به شايعات دانسته است. انتخابات شوراهاي انگليس روز اول ماه 
مه برگزار خواهد شد و نظرسنجي هايي كه در اين كشور انجام شده نشان 
محافظه  و  است  برخوردار  درصدي   29 حمايت  از  كارگر  حزب  دهد  مي 
اين  تلگراف  ساندي  گزارش  دارند.به  را  مردم  از  درصد  حمايت 39  كاران 
نظرسنجي كه توسط تلفن انجام گرفته نشان مي دهد ليبرال دموكرات ها 
هم از حمايت 20 درصدي مردم انگليس برخوردارند و بنابراين به نظر نمي 
رسد ادعاي براون مبني بر برخورداري اش از حمايت كامل مردم انگليس 

درست از آب دربيايد. 

سفر قريب الوقوع بوش به خاورميانه 

و  فلسطين  سران  با  او  مشترك  نشست  برگزاري  از  بار  اين  اما  شود،  خاورميانه  عازم  هم  باز  است  قرار  امريكا  جمهور  رئيس 
اسرائيل خبري نيست. به گزارش خبرگزاري فرانسه، جرج بوش در جريان سفرش به خاورميانه در فاصله روزهاي سيزدهم تا 

هجدهم مه، از اسرائيل، عربستان سعودي و مصر ديدار خواهد كرد.
قرار است رئيس جمهور امريكا در اسرائيل با همتايش شيمون پرز و نيز ايهود اولمرت نخست وزير اسرائيل ديدار كند و در كنست 

اسرائيل نيز سخنراني داشته باشد.
بوش پس از اسرائيل به عربستان سعودي مي رود تا با ملك عبداهللا ديدار كند و مقصد بعدي او نيز مصر است و در آنجا حسني 
مبارك رئيس جمهور مصر، ملك عبداهللا دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين با وي ديدار مي 
كنند.سخنگوي كاخ سفيد ضمن اعالم اين خبر، اذعان كرده كه امريكا انتظار ندارد در مذاكرات خاورميانه، معجزه يي اتفاق بيفتد. 
بنابر اعالم كاخ سفيد، «اوضاع خاورميانه دائم در حال تغيير است و امريكا نيز اميد دارد اين تحوالت در جهت مناسب صورت 
بگيرد. اما روند اين تحوالت بايد سريع تر شود.»بوش قصد دارد همزمان با شصتمين سالگرد اعالم موجوديت غيرقانوني رژيم 
اسرائيل، به مالقات مقامات تل آويو برود.در عربستان سعودي نيز بوش به مناسبت هفتاد و پنجمين سالگرد برقراري روابط 

رسمي ميان امريكا و عربستان سعودي با ملك عبداهللا ديدار خواهد كرد.
براساس برنامه يي كه از سفر بوش منتشر شده، نشست مشتركي ميان بوش، اولمرت و محمود عباس برگزار نخواهد شد.بوش 
كه دوران رياست جمهوري اش در ژانويه سال 2009 ميالدي به پايان مي رسد، براي آخرين بار در ماه ژانويه گذشته به منطقه 
خاورميانه سفر كرده بود.مذاكرات صلح فلسطين و اسرائيل در مسائل مهمي مانند سرنوشت بيت المقدس و آوارگان فلسطيني به 
بن بست رسيده و مساله ساخت شهرك هاي اسرائيلي در كرانه باختري نيز همچنان جزء موارد مهم مناقشه است.اين مذاكرات 
پس از حمله نظامي اسرائيل به غزه در ماه مارس كه موجب شهادت 130 نفر شد، از سوي محمود عباس به حال تعليق درآمد و 

اوايل ماه جاري ميالدي دوباره از سر گرفته شد. 

طارق عزيز در برابر دادگاه
گذشته  روز  عراق  سابق  بعث  رژيم  شاخص  چهره  و  صدام  سابق  معاون  عزيز،  طارق   
به اتهام قتل عام تعدادى از تاجران بغداد در سال 1992 تحت محاكمه قرار گرفت. طارق 
عزيز سال ها وزير خارجه و معاون نخست وزير عراق بود و به عنوان نماينده صدام در 
مذاكرات قطعنامه 598 شركت مى كرد.طارق عزيز كه به همراه 7 تن از ديگر اعضاى رژيم 
صدام تحت محاكمه قرار گرفت، متهم است در اعدام گروهى 42 تن از تجار بغداد به بهانه 
افزايش بهاى مواد غذايى نقش داشته است.اعدام اين 42 تاجر سال 1992 صورت گرفت 
كه عراق تحت تحريم هاى بين المللى بود. در كيفرخواست دادگاه طارق عزيز عنوان شده 
طارق عزيز و زياد عزيز پسرش تالش زيادى براى انحراف در روند دادگاه شروع كردند. 
پسر طارق مدعى شده كه پدرش بى گناه است و مداركى كه عليه او تنظيم شده مستحكم 
نيستند.طارق عزيز بالفاصله پس از سقوط صدام توسط نيروهاى آمريكايى دستگير شد 

و تاكنون نيز تحت بازداشت آنها بوده است. وى در اين مدت براى تخفيف در مجازات خود 
با آمريكايى ها همكارى فراوانى كرده است.اين چهره بعثى در دادگاه ديروز با انجام حركاتى مانند حضور با لباس زير تالش 
زيادى براى تحقير دادگاه انجام داد.از ديگر افرادى كه ديروز به همراه طارق عزيز تحت محاكمه قرار گرفتند، على حسن المجيد 
معروف به على شيميايى بود كه سال گذشته نيز در دادگاهى كه عليه وى بابت اعمال جناياتش در اواخر دهه 80 و كشتار ده ها 
هزار شهروند كرد شمال عراق برگزار شده بود، حكم اعدام دريافت كرده بود. وى احتماًال در دادگاه جديد نيز با حكم اعدام مواجه 
خواهد شد.برادر ناتنى صدام، ابراهيم الحسن نيز از ديگر افرادى بود كه ديروز به اتهام همكارى با طارق عزيز در كشتار تجار 
بغداد تحت محاكمه قرار گرفت، قضاوت اين دادگاه را رئوف رشيد عبدالرحمان كه خود يك كرد عراقى است، برعهده داشت، او 

كسى است كه قضاوت دادگاه صدام را نيز برعهده داشت و او را محكوم به مرگ كرد.
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هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

ضربه مهلك به اوباما 
 

مرحله  در  كلينتون  هيالري  با  را  نزديكي  رقابت  كه  اوباما  باراك 
مقدماتي انتخابات رياست جمهوري امريكا دنبال مي كند، به شدت 
از اظهارات يك كشيش كه دوست خانوادگي و بيست ساله اوباماها 
فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به  كرد.  انتقاد  رود،  مي  شمار  به  نيز 
دارد،  قرار  اش  انتخاباتي  فعاليت  از  حساسي  مرحله  در  كه  اوباما 
تروريسم،  خصوص  در  را  رايت  جرمياه  نام  به  كشيشي  اظهارات 
رايت  كرد.  رد  شدت  به  ديگر  حساس  مسائل  برخي  و  نژادپرستي 
اخيراً گفته بود علت آنكه امريكا مورد حمله تروريستي قرار گرفته، 
اظهارنظر  كند.  مي  مشاركت  تروريسم  در  خودش  كه  است  اين 
ويروس  از  امريكا  دولت  استفاده  احتمال  به  نيز  او  ديگر  جنجالي 
ايدز براي كشتار جمعي اقليت ها در امريكا برمي گشت. به نوشته 

امريكا  جمهوري  رياست  مقدماتي  انتخابات  در  شكست  از  هراس  كه  اوباما  تايمز،  نيويورك  روزنامه 
را بيش از هر زمان ديگري تجربه مي كند، بالفاصله پس از انتشار اظهارات رايت گفت؛ «چنين افرادي 
نماينده ارزش ها و عقايد مورد نظر من نيستند.» اين در حالي است كه يك هفته ديگر، انتخابات مقدماتي 
در اياالت اينديانا و كاروليناي شمالي برگزار خواهد شد و اظهارات رايت مي تواند ضربه مهلكي به 
موقعيت اوباما در برابر هيالري كلينتون وارد بياورد. سناتور اوباما در عين حال به خبرگزاري فرانسه 
گفته است؛«من رايت را بيست سال است كه مي شناسم. كسي كه اين حرف ها را زده همان آدم بيست 
سال پيش نيست.» جرمياه رايت هم در برابر اظهارنظر اوباما ساكت ننشسته و گفته است«حمالتي كه 
عليه اظهاراتش مطرح مي شود، كليساي سياهپوستان را هدف گرفته نه شخص او را.» به گزارش شبكه 
خبري سي ان ان، زماني كه از رايت خواسته شد درخصوص اظهاراتش در مورد حمالت تروريستي 
عليه امريكا توضيح دهد، وي مصرانه تاكيد داشت اظهاراتش برگرفته از بخشي از انجيل است كه به نقل 
از حضرت عيسي مسيح مي گويد؛ «هرجور با ديگران رفتار كنيد، همان جور با شما رفتار مي شود.» 
رايت در توضيح اين اظهارات گفته است؛«اصول انجيل همين را مي گويد كه اگر مثًال تروريسم را بر 

مردم ديگر تحميل كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه اين بال بر سر خودتان نيايد.» 

در اولين اقدام براي دستگيري عوامل سوءقصد به جان كرزي 

 
افراد طالبان پيش از دستگيري خود را منفجر كردند 

با گذشت سه روز از حمله طالبان به حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان تحقيقات نيروهاي امنيتي 
براي يافتن عوامل اين حمله كابل پايتخت اين كشور را به ميدان جنگ تبديل كرده است.

در همين راستا نيروهاي امنيتي افغانستان چهارشنبه پس از اطالع از محل مخفيگاه گروهي از اعضاي 
طالبان كه در خانه يي نزديك به محله قديمي كابل اقامت كرده بودند محل اختفاي آنها را محاصره 
كرده و درگيري شديدي بين آنها و طالبان درگرفت. در پايان اين درگيري كه 10 ساعت طول كشيد تنها 
مساله يي كه اكنون قطعي به نظر مي رسد تعداد تلفات اين درگيري هاست كه تقريبًا تمام خبرگزاري ها 
اين تعداد را 7 نفر ذكر كرده اند. از اين تعداد پنج نفر از اعضا و وابستگان طالبان و دو نفر از نيروهاي 
امنيتي افغانستان بوده اند. خبرگزاري آسوشيتدپرس در اين باره نوشت كه درگيري ها با شليك آرپي 
جي آغاز شد و همسايگان در پي بلند شدن صداي انفجارها منطقه را تخليه كردند. درگيري دو طرف 
با تبادل آتش اسلحه هاي سبك و سنگين پي گرفته شد كه به ادعاي آسوشيتدپرس طي آن سه تن از 
نيروهاي شبه نظامي طالبان، يك زن و يك كودك به همراه چند تن از نيروهاي امنيتي كشته شدند. اين 
منبع به نقل از عمراهللا صالح رئيس سازمان اطالعات افغانستان كه پس از اين واقعه در كنفرانسي خبري 
سخن مي گفت، نوشت كه نوع اسلحه هايي كه در اين عمليات از طالبان كشف شده با سالح هايي كه 
سه روز پيش از آن در حمله به كرزي و مراسم رژه به كار رفته بود، مطابقت دارد. خبرگزاري رويترز 
نيز به نقل از سخنگوي طالبان كه سخنانش روي سايت «خبرگزاري اسالمي افغانستان» منتشر شده 
بود، خبر كشته شدن يكي از عامالن حمله به كرزي را در اين عمليات تاييد كرد. «خبرگزاري اسالمي 
افغانستان» كه به جريانات افراطي در افغانستان وابسته است و از پاكستان كنترل مي شود خبر كشته 
شدن يك زن و دخترش را كه از وابستگان طالبان بودند، تاييد كرد. با اين حال رويترز به نقل از يك 
مقام ارشد وزارت كشور افغانستان كه نخواست نامش فاش شود، مدعي شد اين افراد طي درگيري 
و تبادل آتش با نيروهاي امنيتي كشته نشده اند بلكه هنگامي كه خود را در آستانه دستگيري ديدند 
مقام  اين  بيفتند.  افغانستان  امنيتي  نيروهاي  دست  به  زنده  كه  شدند  آن  از  مانع  انتحاري  انفجاري  با 
تصريح كرد؛ «آنها با انفجاري كه خود باعث اش بودند در اين خانه كشته شدند و تعدادشان پنج نفر 
بوده است.» نيروهاي امنيتي آن گونه كه صالح در سخنانش به آن اشاره كرد، مدعي شده اند انفجار 
نهايي كه موجب تخريب بخشي از ساختمان مخفيگاه و كشته شدن شبه نظاميان شده بر اثر شليك 
آرپي جي توسط نيروهاي امنيتي بوده است. وي كه تلفات طالبان را چهار نفر (دو شبه نظامي، يك زن 
و كودك) ذكر كرده بود، گفت پس از آنكه سومين مامور دولتي نيز در جريان اين درگيري ها كشته 
شد نيروهاي دولتي اين ساختمان دوطبقه را زير آتش سالح هاي سنگين گرفته و با تخريب آن موجب 
كشته شدن نيروهاي طالبان شدند. منبع ناشناس وزارت كشور تعداد تلفات نيروهاي دولتي را دو نفر 
اعالم كرد. نيروهاي امنيتي و نظامي افغانستان از روز يكشنبه هفته جاري پس از عمليات سوءقصد 
به جان كرزي در مراسم رژه سالگرد پيروزي مجاهدين بر نيروهاي اشغالگر روس تحت شديدترين 
فشارها از سوي كرزي و ديگر مقامات دولتي قرار گرفته اند. صالح كه همراه وزير دفاع افغانستان 
سه شنبه در پارلمان اين كشور حاضر شده بود به اعضاي پارلمان در اين باره گفت سازمان متبوع 
اش پيش از حمالت يكشنبه از نقشه طالبان براي حمله به كرزي اطالع داشته است اما در تعيين محل 
و زمان دقيق اين حمله موفق نبوده اند. طي حمله يكشنبه سه نفر از تماشاگران مراسم رژه از جمله 
يكي از نمايندگان مجلس افغانستان كشته شدند كه اين مساله موجب نگراني و آشفتگي بيشتر مجلس 
درباره كارايي نيروهاي امنيتي افغانستان شده است. با اين حال اين نمايندگان در جلسه سه شنبه پس 
از استيضاح وزراي كشور، دفاع و رئيس سازمان اطالعات افغانستان به آنها راي اعتماد دادند. از طرفي 
ديگر نيروهاي امنيتي به فرماندهي ناتو قرار است در نيمه دوم سال جاري ميالدي مسووليت برقراري 
نظم و امنيت كابل را به طور كامل در اختيار نيروهاي افغاني قرار دهند اما حوادثي از اين دست مقامات 
نظامي خارجي را درباره توانايي هاي نيروهاي افغاني دچار ترديد كرده است. حمله نيروهاي طالبان به 
كرزي و مقاومت 10 ساعته آنها در برابر نيروهاي امنيتي در صبح چهارشنبه از نشانه هاي ضعف و 
آسيب پذيري شرايط امنيتي كابل پايتخت افغانستان است كه در سال 2001 با حمله نيروهاي بين المللي 

و مخالفان داخلي طالبان از اعضاي اين گروه افراطي بازپس گرفته شد. 

هشدار روسيه به گرجستان 
گرجستان  غربگراي  كشور  تجاوزگرانه  تحركات  را  آن  آنچه  به  واكنش  در  شنبه  سه  روز  روسيه    
مي ناميد، اعالم كرد تعداد نيروهاي حافظ صلح خود را در دو منطقه شورشي گرجستان افزايش مي 
دهد. مسكو گرجستان را متهم كرده كه خود را براي حمله به آبخازيا آماده مي كند، اما نخست وزير 

گرجستان در يك واكنش تند، اين اقدام روسيه را «غيرمسووالنه» خواند.
به گزارش خبرگزاري دولتي آر آي اي نووستي وزارت دفاع روسيه اعالم كرد؛ «روند تحوالت موجب 
شده افزايش نيروهاي حافظ صلح در مناطق آشوب خيز آبخازيا و اوستياي جنوبي به يك ضرورت 

تبديل شود.»
طبق توافقنامه هايي كه در سال هاي 1990 ميان روسيه و گرجستان امضا شدند، قرار شد روسيه در 
هر دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي يك نيروي حافظ صلح مستقر كند. اين توافقنامه ها پس از 
جنگ هايي امضا شدند كه در جريان آنها جدايي طلبان شورشي، اين دو منطقه را از كنترل گرجستان 
بيرون آوردند و روابط نزديكي با روسيه برقرار كردند. روسيه ساكنان اين مناطق را به اخذ تابعيت 
روسي تشويق مي كند. وزارت دفاع كه گرجستان را به متمركز كردن سربازان خود در نزديكي مناطق 
شورشي متهم مي كند، نگفته است كه چند سرباز اضافي به آنجا خواهد فرستاد، اما تصريح كرده قرار 
است 15 پست نظارتي جديد در خط مقدم آبخازيا برپا شود. در حال حاضر حدود دو هزار روسي در 
آبخازيا و يك هزار نفر ديگر در اوستياي جنوبي خدمت مي كنند. وزارت دفاع تهديد كرد هرگونه تالش 
از سوي گرجستان براي حل مناقشه ها با توسل به زور، عليه حافظ صلح روسي و نيز عليه شهروندان 

روسي با پاسخ درخور و شديد مواجه خواهد شد. 

كاهش آزادي مطبوعات 
در سال 2007  

 
در  مستقر  بشر  حقوق  مدافع  گروه  يك  فرانسه؛  خبرگزاري 
واشنگتن به نام فريدوم هاوس (خانه آزادي) با انتشار گزارشي 
براي   2007 سال  در  جهان  در  مطبوعات  آزادي  كرد  اعالم 
ششمين سال متوالي كاهش يافت به طوري كه محدوديت هاي 
نگران كننده يي بر مطبوعات در پاكستان، بنگالدش، سريالنكا 
و ويتنام اعمال شد. اين سازمان در گزارش خود كه روز سه 

شنبه منتشر شد همچنين نسبت به اعمال خشونت عليه روزنامه 
اين  در  است.  كرده  نگراني  ابراز  فيليپين  و  مكزيك  روسيه،  جمله  از  كشورها  از  شماري  در  نگاران 
گزارش عراق و سومالي همچنان به عنوان خطرناك ترين كشورها براي خبرنگاران معرفي شده اند.  
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 info@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

پيك پارسى
اوال كه تولد نشريه جديد پيك پارسى كه قراره از اين هفته در بياد 
رو تبريگ ميگيم. يك نشريه گوگورى باحال كه االن صفر سالشه. 
دارم  همينجورى   ... ها  نگرفتم  رشوه  ايندفه  شما  جون   ... الهى 
تعريف ميكنم. بعدش هم اينكه برادران مسئول نشريه پيك پارسى 
عنايت داشته باشند، اگر احيانا تمايل داشتيد، من ميتونم با انجمن 
حمايت از سوسمار هاى صحرايى گينه بيسائو كه مارو حمايت 
ميكنن صحبت كنم، شما رو هم حمايت كنن. رئيسشون رفيقمه. تو 

انجمنشون خرم خيلى ميره. خواستى تعارف نكن. 

شير و خورشيدمون
باز ما يه چيزى گفتم ملت شاكى شدن. ورداشته اى ميل زده كه 
شما پرچم شير و خورشيد رو كه هويت ملى ما محسوب ميشه 
تا  چند  ميخوام  داغ  پياز  تريبون  همين  از  من  گرفتين.  سخره  به 

چيز به تو بگم.
چيز اول: دمت گرم  با اين غيرت و تعصب مليت.

ملى  هويت  پاسدار  نه  مينويسم،  گزارش  نه  اينجا  بنده  دوم:  چيز 
اضافه  داغ  پياز  صرفا  بنده  ميپزه.   اى  ديگه  نفر  رو  آش  شمام. 

ميكنم. 
چيز سوم: تو با من مشكل دارى، چرا اى ميل به سردبير زدى؟ 
عمو پياز داغ هر چى دلت بخواد جنبه داره. هر چى بود تو بيا به 

خودم بگو اين سردبيرو ننداز به جون ما.
موهن  بنده  عرايض  اين  كجاى  بفرماييد  دقيقا  شما  چهارم:  چيز 
حاال  ديگه!!  كرد  نگاه  وايساد  هم  شيره  زدن  رو  يارو  خب  بود؟ 
ميگى  نميرسه  زورت  هم  شما  ميزنن،  كتك  رو  شما  هويت  دارن 

من چكار كنم؟

ويكتيمايز
يك آقاى اتريشى، دست به يك ابتكار خيلى جالب و در نوع خود 
تمام  سال   24 ساله،  سه  و  هفتاد  فريتزل  جوزف  زده.  نظير  بى 
دخترش رو در زير زمين خونه ش زندانى كرده و در اين مدت از 
ايشون صاحب 7 تا بچه شده. يكى از بچه ها فوت كرده، كه آقاى 
فريتزل در يك اقدام هوشمندانه جسد رو گذاشته تو فر سوزونده. 
قبال  در  دخترشو  مشهدى  آقاى  يه  پيش  ماه  چند  كه  افتاد  يادم 
يك مليون تومن فروخته بود به 6 نفر افغانى، جمعيت هاى مدافع 
حقوق بشر داشتند اونجاشونو پاره ميكردن كه ايران و شرق و 
اسالم اينه ها ... من هم نشستم فكر كردم كه كار جوزف بد تر 
بوده يا كار مشدى؟ به اين نتيجه رسيدم كه حقوق بشرى ها حق 

داشتن. مشدى كارش بد تر بوده. ميگى چرا؟ عنايت كن.
غيرت  كه  حالى  در  سپرده،  غريبه  دست  اوالد  مشدى  كه  اوال 
جوزف اجازه نداده دست نامحرم به دخترش بخوره. من بشينم 

اونوقت يه مرتيكه الدنگ بياد سراغ دختر من؟
كاراى  از  اما  فروخته،  دنيا  مال  به  رو  ناموسش  مشدى  ثانيا، 
يه  حاال  داشته.  بشرى  فرا  و  متعالى  اهداف  كه  مشخصه  جوزف 

نفر نتونه دگر انديشى رو تحمل كنه مشكل خودشه. 
اما  بفروشه،  شو  كليه  دخترش،  جاى  ميتونست  مشدى  ثالثا، 
آدم  خود  دختر  هيشكى   ... براش  بميرم  الهى   ... بيچاره  جوزف 

نميشه ... چيكار ميكرد خب؟

رو  ايرونى  دختر  تازه.  كرده  هم  فروشى  وطن  مشدى  رابعا، 
فروخته به يه خارجى. در حاليكه جوزف شرافتمندانه اجازه نداده 

خون اتريشى با اجنبى قاطى بشه. آفرين به اين غيرت.
بعدشم، اصال مگه ميشه آدم اسمش جوزف باشه و حقوق بشر 
نباشه؟ جوزف خيلى هم حقوق بشره. مشدى حقوق بشر نيست. 
هر چى جورج و استيو و فرانچسكو هست نازى ... هر چى اصغر 

و ولى و قلى و آيت هست اَخ ...
آخرا ... همينه كه هست. ما هر چى دلمون خواست ميگيم. شما هم 
اگه بلدين بگين. ما كانال ماهواره اى داريم، شما ندارين. ما اينترنت 
داريم، شما ندارين. تازه شم ... ملت كال تا ببينن يكى اروپاييه، هر 
چرت و پرتى بگه فكر ميكنن خيلى داره خوب صحبت ميكنه. اما 

شما چى؟ اصال تو ريختت تروريسته، شكايت هم ميكنى؟

حراج كريستى 
براى آثار 50 
هنرمند ايرانى 
چكش مى زند

در چهارمين حراج بين المللى كريستى در دبى 198 اثر از هنرمندان 

هنرمندان  به  اثر   68 ميان  اين  از  كه  مى شود  عرضه  دنيا  سراسر 
ايرانى اختصاص دارد و انتظار مى رود همچون دوره هاى قبلى اين 

حراج، آثار ايرانيان به فروش بسيار چشمگيرى دست پيدا كند. 
چهارمين حراج بين المللى مؤسسه كريستى در دبى عصر امروز در 

هتل الجميراء آغاز به كار مى كند. 
طور  به  دبى  در  كريستى  بين المللى  حراج  از  دوره  اين  در 
ايران،مصر،سوريه،عراق،  هنرمندان  از  اثر   198 كلى 
عربى،قطر،كويت،فلسطين،س لبنان،الجزيره،مراكش،امارات متحده 

و  ودان،بحرين،آمريكا،ايتاليا،مجارستان،فرانسه،ژاپن،انگلستان 
هندوستان به حراج گذاشته مى شود. 

غربى  و  بين المللى  هنرمندان  مطرح ترين  از  اثر   30 حراج  اين  در 
عرضه  كاپور»  و «آنيش  ايندينا»  وارهول»، «رابرت  جمله «اندى  از 
ميليون  يك  تا  هزار  از 10  تقريبى  طور  به  آثار  اين  كه  شد  خواهد 
دالر ارزش گذارى شده  است و پيش بينى مى شود با ارزش بالغ بر 3 

ميليون دالر به فروش برسد. 
طبق اعالم مؤسسه كريستى، عرضه آثار بسيار برجسته و كمياب 
از هنرمندان ايرانى و عرب جزء مشخصه هاى اصلى اين حراج است 

كه تا پيش از اين در منطقه خاورميانه بى سابقه بوده است. 
از ميان 198 اثر ارائه شده از هنرمندان سراسر دنيا، 68 اثر به 50 
هنرمند ايرانى اختصاص دارد كه مشخصات اين آثار و هنرمندان 

آن به شرح زير است: 
بر طبق كاتالوگ خانه حراج كريستى در اين حراج، اثرى از پرويز 
عنوان «پرسپوليس»  با  كشورمان  پيشكسوت  ساز  مجسمه  تناولى 
برآورد  دالر  هزار  تا 600  ايران، 400  پاسارگاد  بانك  مجموعه  از 

قيمت شده است. 
همچنين اثر ديگرى از تناولى با عنوان «شاعر ايستاده»، 80 تا 120 

هزار دالر برآورد قيمت شده است. 
كه  مى دهند  احتمال  كارشناسان  كريستين،  كاتالوگ  براساس 
«پرسپوليس» پرويز تناولى به ركورد يك ميليون و 500 هزار دالر 
خاورميانه،  در  «بونام»  اسفندماه  حراج  در  ايرانى ها  يابد،  دست 

توانستند به ركورد خوب يك ميليون دالرى دست يابند. از اين روى 
يك  مبلغ  به  تناولى  شاخص  اثر  اين  كه  نيست  ذهن  از  دور  چندان 

ميليون و 500 هزار دالر چكش بخورد. 
حسين زند ه رودى هم كه در حراج سوم به ركورد 480 هزار دالرى 
اروپايى  مجموعه  يك  جزو  عمدتًا  كه  خود  اثر   7 با  امسال  رسيد، 
هستند در كريستى حضور دارد. او هم همچون تناولى يك اثر در 
شده  قيمت  برآورد  دالر  هزار   600 تا   400 كه  دارد  چهارم  حراج 
است. آثار ديگر او به ترتيب 250 تا 300، 200 تا 250، 70 تا 100، 

50 تا 70 و 25 تا 35 هزار دالر برآورد قيمت شده است. 
بين  آثارشان  ايرانى  ديگر  هنرمند   4 رودى،  زنده  و  تناولى  از  بعد 
100 تا 250 هزار دالر برآورد قيمت شده است. اولين آنها، فرهاد 
مشيرى است كه قيمت اثرش با عنوان «تا ابد عاشقم» 200 تا 250 
احصايى  سيدمحمد  مشيرى،  از  بعد  است.  شده  برآورد  دالر  هزار 
دالر  هزار   20 تا   15 و   150 تا   100 ترتيب  به  او  اثر  دو  كه  است 

برآورد قيمت شده است. 
در  عنوان  بدون  اثر  دو  با  كه  است  پيالرام  فرامرز  ديگر  هنرمند 
صداقت  هم،  چهارم  هنرمند  دارد.  ويژه اى  حضور  امسال  كريستى 
جبارى نقاش آتيه دار ايرانى است كه يك اثر او با عنوان «چهارباغ»، 
لته اى  چهار  نقاشى  يك  كه  وى  ديگر  اثر  و  دالر  هزار  تا 150   100

است، 50 تا 70 هزار دالر قيمت گذارى شده است. 
رده هاى بعدى قيمت ها به ترتيب در اختيار شيرين نشاط 800 تا 
مسعود  و  دالر  هزار  تا 90  نامى 700  غالمحسين  دالر،  هزار   120

عربشاهى 70 تا 90 هزار دالر است. 
ايرانى،  هنرمندان  آثار  براى  شده  گرفته  نظر  در  برآوردهاى  ديگر 
(بدون رتبه بندى و تنها طبق ترتيب كاتالوگ كريستى)، از اين قرار 
است: حسين بهزاد (دو اثر از يك مجموعه خصوصى در سوئيس 
با نام هاى جنگ و صلح 20 تا 30 و از مجموعه خيام 30 تا 40 هزار 
دالر)، محمدعلى ترقى جاه (بدون عنوان، 15 تا 20 هزار دالر)، ناصر 
اويسى (بدون عنوان، 15 تا 20 و دو اثر ديگر 20 تا 35 و 35 تا 40 
هزار دالر)، فرح اصولى (تولد ونوس، 20 تا 30 هزار دالر)، ركنى 
(بدون  امداديان  يعقوب  دالر)،  هزار   29 تا   22 (رزم،  زاده  حائرى 
عنوان، 20 تا 30 هزار دالر)، ابوالقاسم سعيدى (سپتامبر، 30 تا 40 
هزار دالر)، آيدين آغداشلو( فرود فرشتگان، 50 تا 70 هزار دالر)، 
دالر)، نصرت  هزار  تا 16  دوختن، 12  خسروجردى (چشم  حسين 
اهللا مسلميان (مغروق، 20 تا 25 هزار دالر)، رضا درخشانى (مرگ 
زيبايى، 25 تا 35 هزار دالر)، سيمين اكرامى (زمين، 18 تا 25 هزار 
دالر)، كوروش شيشه گران (انسان در حال استراحت، 25 تا 35 و 
پرتره، 20 تا 30 هزار دالر)، صادق تبريزى (بدون عنوان، 18 تا 12 
هزار دالر)، رضا مافى (بدون عنوان، 60 تا 80 هزار دالر)، منصوره 
حسينى (بدون عنوان، 18 تا 20 هزار دالر)، حسين كاظمى (تعظيم به 
عمرخيام، 12 تا 16، دو اثر بدون عنوان به ترتيب 40 تا 60 و 60 تا 
80 هزار دالر)، پويا آريانپور (افسارگسيخته، 12 تا 16 هزار دالر)، 
پويان  دالر)،  هزار   20 تا   15 هنرمند،  (خانواده  زاده  حسن  خسرو 
جين چى (تجويد، 20 تا 25 هزار دالر)، گلناز فتحى (راز دانايى، 20 
تا 30 هزار دالر)، صادق تيرافكن (حمورابى: رمزهاى قانون، 7 تا 
10 هزار دالر)، پرستو فروهر (سوار بر قو، 10 تا 15 هزار دالر)، 
آبادى  على  شيرين  دالر)،  هزار  تا 35  (برف، 20  كيارستمى  عباس 
تصور،  (تصوير  جاللى  بهمن  دالر)،  هزار   10 تا   7 دورگه،  (خانم 
 18 تا   12 قاجار،  مجموعه  (از  قديريان  شادى  دالر)،  هزار   8 تا   6
هزار دالر)، قاسم روزكوش (نشانه حيات، 15 تا 20 هزار دالر)، بيتا 
فياضى (تك شاخ، 17 تا 25 هزار دالر)، محمد فاسونكى (زائران، 15 
تا 20 هزار دالر)، منير فرمانفرمائيان (هفت ضلعى، 60 تا 80 هزار 
دالر)، افشين پيرهاشمى (تنهايى، 30 تا 40 هزار دالر)، مرتضى مميز 
(بدون عنوان، 20 تا 30 هزار دالر)، سيراك ملكونيان (شب و روز، 
25 تا 35 هزار دالر)، سهراب سپهرى (هنوز زندگى برگ دارد، 18 
تا 25 هزار دالر و منظره با خانه ها، 70 تا 100 هزار دالر)، جعفر 
روح بخش (بدون عنوان، 40 تا 60 هزار دالر)، ناصر عصار (بدون 
عنوان، 12 تا 18 هزار دالر)، محسن وزيرى (بدون عنوان، 20 تا 30 
هزار دالر)، ماركو گريگوريان (بيابان، 25 تا 50 هزار دالر)، پرويز 
كالنترى (بدون عنوان، 35 تا 40 هزار دالر) و بهمن محصص (هنوز 

زندگى هست، 25 تا 35 هزار دالر.) 
ساعت  امروز  عصر  دبى  در  كريستى  بين المللى  حراج  چهارمين 
18:30 در هتل الجميراء آغاز به كار مى كند كه انتظار مى رود آثار 
قابل  بسيار  فروش  به  حراج  اين  قبلى  دوره هاى  همچون  ايرانيان 

توجهى دست پيدا كند.

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 
معرفى نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   
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طبق نظر حكماي قديم و پزشكان جديد، بشر دو پا حاال كه به خاطر گرفتاري زياد حاال 
به هزار پا تبديل شده است، ناخودآگاه بدون اينكه خود بخواهد، گريز به گذشته خود 
مثل  حتمًا  مي شود.  او  رفتن  لو  باعث  گاهي  كه  است  گذشته  به  گريزي  همين  مي زند. 
صاحب ناخنك دوستاني داشته ايد كه اصليت خود را پنهان مي كرده اند، اما ناخودآگاه بر 
اثر يك اتفاق يا هرچه كه شما اسمش را بگذاريد، اين آقا يا خانم وارد كانال اصلي شده 
و سرمنشأ خود را براي شما برمال مي كنند. اول كمي شرمنده مي شوند، اما از آنجا كه 
بشر زود به همه چيز عادت مي كند، اين جماعت هم به اين مسئله عادت كرده و قضيه را 
به شوخي برگزار مي كنند. اين رجوع به گذشته مختص قشر خاصي از جماعت نيست، 
بلكه براي هر كسي ممكن است اين اتفاق بيفتد. از جمله وارث و صاحب ناخنك كه من 
باشم، البته بنده زرنگ تر از اين حرف ها هستم كه دم الي تله اين گونه مسائل پيش پا 

افتاده بدهم. اگر دم به تله مي دادم كه مالك ناخنك نمي شدم!
گيالس  آلبالو  چشمان  جلو  غرور  باد  كه  مي كنند  باد  قدر  آن  را  خودشان  بعضي ها 
براي  اگر  مي گيرند!  قيافه  ناخنك  صاحب  از  غير  به  همه  براي  كه  مي گيرد  را  چينشان 
من جرأت قيافه گرفتن ندارند، براي اين است كه از زير و بم خودشان و زندگي بي در 

و پيكرشان خبر دارم!
برخي هم توسط بعضي ديگر باد مي شوند. اين گونه از باد كردن معموًال براي منافع 
يعني  منافع،  و  بخوابند  او  باد  پشت  در  تا  مي كنند  باد  را  كسي  يعني  است.  شخصي 
پول درو كنند. حاال ممكن است دود اين آتش به چشم خودشان هم برود كه مي رود. 
حتمًا بارها مشاهده كرده ايد كه ناهنرمندي را آن قدر پروبال مي دهند تا از بام پروبال 
دهندگانشان، مثل كفتر هرز مي پرد روي بام ديگر. در اين ناخنك با هنرهاي ديگر كار 
نداريم، هر چند كه در حيطه آنها هم از اين دسته گل ها به وفور پيدا مي شود. دو سه 
سالي است جواني از نظر از ما بهتران خوش آب و رنگ را به زور وارد عرصه سينما 
وجود  بخواهد،  دلتان  تا  او  مثل  نيست،  تنها  عرصه  اين  در  جوان  اين  البته  كرده اند، 
دارد، چه از جنس قوي و چه از جنس ضعيف. بعضي ها كارشان گرفته و بال و پري 
براي خود به هم زده اند، برخي ديگر هم به حاشيه رفته و كرك پرشان ريخته است يا 

ريزانده اند.
با اين گروه هم فعًال كاري نداريم. چون در حاشيه قرار دارند، اما آن پسر ترگل مرگل 
كه توسط يكي ديگر از همين جماعت وارد سينما شده بود، پس از كلي پول به جيب زدن 
و عكس روي جلد نشريات رفتن و براي همه قيافه گرفتن و اين حرف ها، چندي پيش از 
طرف «بادكنندگانش» به آن طرف آب فرستاده شد، تا آنجا هم از چهره مكش مرگ ماي 
مرگ هاي او استفاده بهينه يا نابهينه كرده و به فروش اندك فيلم، اگر خدا بخواهد، اندكي 
چند  داد،  ترجيح  بود،  شده  مشتبه  به  امر  كه  كم استعداد  پسر  خوشگل  اين  بيفزايد.اما 
صباحي براي آن طرف آبي ها خودش را لوس كرده و دمش را مانند گربه اسبق مالك 
ناخنك به پرو پاي آنان بمالد و مدتي هم براي آنان معومعو كند. اگرهم فرصتي دست 
داد براي از ما بهتران آن سوي اقيانوس هاي بي انتها دلبري كند، اما تيرش بدجوري به 
سنگ خورد! بنده خدا فكر اين را نكرده بود كه در ماوراي آب هاي آبي، مردان و زنان 
نداشت،  برگشتن  روي  كه  آنجا  از  درآورده اند.  خود  تسخير  به  را  جا  همه  آبي  چشم 
مجبور شد همانجا خيمه بزند. خيمه زدن هم خرج دارد و بايد براي برپا نگه داشتن آن 
تالش كرد، حتي به قيمت به مزايده گذاشتن آبرو! درست در همين جا برمي گرديم به 
پاراگراف اول ناخنك امروز، يعني گريز به گذشته. اين پسر تودل برو براي اينكه براي 
خود كار و كاسبي راه بيندازد، تصميم گرفت مثل خيل بيكاران و باكاران ميدان توپخانه 
و ميادين مشابه، به كار شريف CD فروشي روي بياورد! از يك طرف حق داشت،چون 
چون  نداشت،  حق  هم  طرفي  از  بود،  كرده  بازي  فيلم ها  آن  در  خودش  باشد،  چه  هر 
فيلم صاحب  داشت و صاحبش هم طبق معمول هيچ وقت راضي نيست و نخواهد شد، 
مگر اينكه سبيلش حسابي چرب و نرم شود! ناگفته نماند كه اين پسر كاكل زري براي 
فروش CD فيلم هايش از روش سنتي بچه هاي توپخانه استفاده نكرد، بلكه دكه اي زرق 
و برق دار علم كرد و با به خدمت گرفتن سه  چهار تا از ما بهتران چشم آبي و كمر 
باريك، كار و كاسبي خود را شروع كرد. اين خبر را كالغ هاي روسياه و روسفيد كه 
سرشان براي خبر بردن و خبر آوردن درد مي كند، به گوش صاحبان همه فن حريف 
فيلم ها رساندند. آنان هم كه كالهشان را پس معركه ديدند، دست به اقدام زدند، يعني 
مطبوعات و خبرگزاري ها را به كار گرفتند تا از اين طريق پيام خود را به گوش گربه 
ملوس اسبق خود برسانند. احتماًال تا لحظه نوشتن ناخنك، رسانده اند. ناراحتي صاحبان 
قدرقدرت اين فيلم ها از فروش آنها نيست، بلكه از چرب نشدن سبيل مباركشان توسط 

اسكناس هاي سبز 20 دالري است!
موضوع ديگري كه آنان را قلقلك مي دهد، ركب خوردن از دست پرورده خودشان است، 
جماعت صاحب فيلم گرچه تهديد به شكايت كرده اند، اما بعيد است دست به چنين كاري 
بزنند، چون مطمئنًا آن جوان رويا زده هم حرف هايي براي گفتن خواهد داشت و ممكن 

است پته خيلي ها را روي آب بريزد!
اين جماعت دورمانده از 20دالري به جاي شكايت و خبر به نشريات و خبرگزاري ها 
دادن، بهتر است از اين به بعد چنين دسته گل هاي به آب داده اي را به خورد جماعت عشق 

فيلم و عشق چهره ندهند تا خود هم به قلقلك نيفتند!

بهار پراضطراب براون
بنفشه غالمى

بهار امسال جنب و جوشى شديد فضاى سياسى انگليس را فرا گرفته است. همه به انتخابات اول ماه مه فكر مى كنند. 
زمانى كه قرار است حزب كارگر مثل يك دهه اخير تمام كرسى هاى دولت هاى محلى و شهردارى ها را تسخير كند. 
اما انتخابات امسال انگليس تفاوتى عمده با سال هاى پيشين دارد. بهار 2008 براى حزب كارگر انگليس بهارى توأم 
با اضطراب و نگرانى است. اعضاى اين حزب هر هفته نظرسنجى هاى جديد را دنبال مى كنند و هر بار اين نظرسنجى 

ها حاكى از افول محبوبيت آنها است.

حزب كارگر انگليس در حالى شاهد چنين افول ناباورانه اى است كه سال ها در اقتدار به سر مى برد. آنها سال گذشته 
نيز به محض آن كه متوجه نارضايى مردم از «بلر» و سياست هايش شدند، بالفاصله گوردون براون را كه به نظر 
مى رسيد در اوج محبوبيت قرار دارد، براى جانشينى بلر برگزيدند.اكنون تنها 11 ماه از آن روز مى گذرد اما ديگر 
انگشت شمارند آنهايى كه سياست هاى حزب كارگر را قبول دارند. امروز قرار است 13 هزار كانديدا به نبرد يكديگر 
بروند. 300 كانديدا نيز در لندن براى كسب مناصب مختلف مبارزه خواهند كرد كه مهمترين آنها مبارزه بر سر رسيدن 
به مقام شهردارى لندن است.انتخابات امروز براى براون اهميتى بسيار فراتر از مشخص شدن كرسى ها و پست ها 
دارد. او بخوبى مى داند اين انتخابات درواقع به معناى آزمونى براى خود وى و آينده سياسى اش است. زيرا اگر 
حزب كارگر پيروز شود براون مى تواند اميدوار باشد سال آينده نيز ساكن خانه شماره 10 خواهد بود و عالوه بر 
آن آينده سياسى روشنى نيز براى انتخابات سال 2010 خواهد داشت. همانطور كه اگر رقيب او در حزب محافظه كار 

يعنى ديويد كامرون پيروز انتخابات امروز باشد، مى تواند اميدوارانه به سوى انتخابات 2010 گام بردارد.
اول مه براى براون روزى سخت تر از روزهاى 11 ماه گذشته است. او در طول اين مدت نيز روزهاى سختى را از سر 
گذرانده است و بارها مورد شماتت و حمله ديگران واقع شده است. بيشترين اعتراض در اين مدت در مورد ماليات ها 
از او صورت گرفته كه سرانجام نيز به اعتراض علنى كارگران و عقب نشينى براون منجر شد تا 10 پنى ماليات ها را 

كه قرار بود افزايش يابد، به ماليات اضافه نكنند و قانون نرخ ماليات ناگهان فسخ شود.
كارگرانى كه در قبال اين قانون شورش كردند دليل اين امر را فقيرتر شدن كارگران در صورت اجراى اين قانون ذكر 
كرده اند.اعتراض ديگر آنها نسبت به براون كه هنوز هم ادامه دارد، ناشى از اوضاع وخيم اقتصادى انگليس است كه 
تورم در آن بشدت افزايش يافته و قيمت مسكن نيز هر روز رو به افزايش دارد. كاهش ارزش پوند نيز به بدتر و وخيم 
تر شدن اين اوضاع دامن زده است. اين مسئله باعث شده بسيارى از انگليسى ها كه از توان اقتصادى براون باخبر 
هستند، تدابير اقتصادى او را در جايگاه نخست وزير مورد انتقاد قرار دهند.اين در حالى است كه گوردون براون در 
فاصله سالهاى 1997 تا 2001 در پست خزانه دار انگليس به خاطر اصالحات اقتصادى اش دورانى طاليى را سپرى 
كرده است.او اين پست را تا سال 2007 در دست داشت.   انتقاداتى كه بر عملكرد گوردون براون صورت مى گيرد، 
تا آنجا افزايش يافته كه حتى اخيراً برخى از وزيران كابينه او نيز تهديد به كناره گيرى كرده اند. اين اختالفات داخلى 
حزب كارگر، در هفته هاى اخير روند بيشترى يافته است. طورى كه لرد لوى، تهيه كننده سابق منابع مالى حزب كارگر 
را برآن داشت تا از قول بلر بگويد كه براون در انتخابات اول ماه مه نخواهد توانست ديويد كامرون را شكست دهد. 
هر چند تونى بلر اين حرف ها را تكذيب كرد اما در هر صورت سخنان وى خدشه جديد بر چهره سياسى براون 
وارد كرد.البته در اين بين هنوز هم هواداران حزب كارگر معتقدند براون مناسب ترين فرد براى پست نخست وزيرى 
است. آنها مى گويند هنوز تورم و نرخ بهره بسيار پائين است و درصد بيكاران نيز رقم قابل توجهى را نشان نمى 
دهد. آنها با استناد به آمارها و پيش بينى هاى سازمان جهانى پول مى گويند اوضاع اقتصادى انگليس هنوز بسيار 
بهتر از اوضاع اقتصاد آمريكا و كشورهاى عضو يورو است.اما در هر صورت اگر در انتخابات امروز، حزب كارگر 
شكست بخورد، 2 راه بيشتر پيش روى خود نخواهد ديد.اول كنار گذاردن براون به صورت مسالمت جويانه و توافقى 
و جايگزين كردن فردى ديگر به همان شيوه كه خود براون انتخاب شد. (البته شيوه انتخاب براون كه بدون برگزارى 
انتخابات بود، هنوز مورد انتقاد است) راه دوم كه مقامات حزب كارگر مى توانند انتخاب كنند، بركنارى اجبارى براون 
از طريق اعالم رأى عدم اعتماد به وى در رهبرى حزب است. يعنى همان شيوه اى كه در ابتداى دهه 90 در قبال تاچر 

اتخاذ شد و حزب با يك برنامه ريزى با حالتى كودتاگونه تاچر را كنار گذارد.

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
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آخرين نرخ هاى روز ارز
 

اقتصاد

كاهش جهاني قيمت 
نفت و طال   

ديگر  برابر  در  دالر  ارزش  تقويت  به دليل  طال  و  نفت  قيمت 
ارزها به شدت كاهش يافت.

قيمت نفت همچنان بيش از 117 دالر معامله مي شود و با وجود 
مصرف      كننده  كشور   هاي  اقتصادي  مقامات  نگراني   ابراز 
را  بيشتر  قيمت  هاي  همچنان  بازار  آينده  چشم انداز  نفت، 
آمريكا  رئيس جمهوري  بر  عالوه  اين  از  پيش  مي دهد.  نويد 
نيز  آمريكا  كنگره   اعضاي  برخي  انگليس  وزير  نخست  و 
در طرحي خواهان ممنوعيت صادرات سالح به كشورهاي 
كاهش  براي  آنان  نكردن  اقدام  درصورت  نفت  صادر كننده 

قيمت نفت شده اند.
ديروز با وجود افزايش مدام قيمت نفت به دليل تقويت ارزش 
نفت  لوله  خط   2 مشكل  رفع  و  ارز ها  ديگر  برابر  در  دالر 
در  نفت  پااليشگاه  مجدد  راه اندازي  و  انگليس  نفت  شركت 
خام  نفت  هربشكه  گذاشت.  روبه كاهش  نفت  قيمت  اسكاتلند 
سبك آمريكا ديروزبيش از2 دالر كاهش يافت و تا 66/116 
دالر و نفت برنت درياي شمال نيز با كاهشي مشابه 43/114 

دالر دادوستد شد. 
نفتي  شركت     هاي  تا  شده  موجب  نفت  بازار  جاري  شرايط 
مواجه  وبي سابقه اي  كالن  سود هاي  با  اخير  سال   2 طي 
نفت  شركت  سوي  از  كه   مالي  گزارش  تازه ترين  شوند. 
در3  شركت  اين  درآمد  مي دهد  نشان  شده،  منتشر  انگليس 
ماه نخست سال جاري با 48 درصد رشد نسبت به سال قبل 
به بيش از 3 ميليارد دالر رسيده است. افزايش قيمت دالر 
موجب شد ارزش طال نيز به شدت كاهش يابد. هراونس طال 
و  يافت  كاهش  دالر   12 از  بيش  نيويورك  بازار  در  ديروز 

90/882 دالر معامله شد..       
    

درآمد توريسم جهاني؛ امسال به 8 تريليون دالر مي رسد  
 بنابه بررسي هاي صورت گرفته كه اخيرا در مجله تايمز اقتصادي منتشر شده، ارزش 
در  جهان  كشورهاي  تمام  در  آن  به  وابسته  فعاليتهاي  و  توريسم  از  حاصل  افزوده 
خواهد  يورو  تريليون   5.2 با  برابر  كه  رسد  مي  تريليون  هشت  حدود  به  سالجاري 

بود.
جهاني  شوراي  متخصصان  ازسوي  شده  انجام  تحقيقات  به  استناد  با  گزارش  اين 
رشد  درصد  از 3.9  گذشته  سال  در  توريسم  كه  است  شده  يادآور  توريسم  و  سفر 
برخوردار بوده اما با توجه به بروز مشكالت اقتصادي در آمريكا و افزايش بهاي نفت 
و نگراني هاي موجود درباره تغييرات آب وهوايي كه سبب افزايش دماي جهان شده 

است، احتماال اين روند در سال جاري كند خواهد شد.
اين گزارش درعين حال افزوده است كه انتظار مي رود صنعت گردشگري در سطح 
گسترده اي به بزرگترين صنعت جهان مبدل شود يا درآمدي نزديك به 8 تريليون 
دالر در سال 2008 كه در ده سال آينده اين ميزان به 15 تريليون دالر افزايش خواهد 

يافت.
كشورهاي  توريسم،  و  سفر  جهاني  شوراي  رييس  بومگارتن“  كلود  ”ژآن  گفته  به 
نوظهور در صنعت گردشگري هم به عنوان مقاصد گردشگري و هم به عنوان منابع 
اين  به  اين  دهند.  مي  ادامه  خود  گسترش  به  همچنان  بين المللي  توريستهاي  افزايش 
را  خود  رونق  همچنان  زماني  متوسط  دوره  يك  در  گردشگري  صنعت  كه  معناست 

حفظ خواهد كرد. 
در  چين  كشور  در  توريسم  صنعت  كه  است  شده  پيش بيني  گزارش  همين  طبق 
سالجاري دو كشور آلمان و ژاپن را پشت سر بگذارد و پس از آمريكا مقام دوم را به 

خود اختصاص دهد. 

حذف كامل دالر از معامالت نفتى ايران
تمام معامالت نفتى ايران با «يورو و ين» انجام مى شود.

مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران در گفت وگو با فارس ضمن بيان اين خبر اظهار داشت: از سال گذشته معامالت نفتى ايران به «يورو 
و ين» انجام مى شود و «دالر» از اين معامالت بطور كامل حذف شده است.  حجت اهللا غنيمى فرد تصريح كرد: با تمام خريداران نفت خام ايران 
توافق كرده ايم تا خريد و فروش نفت با دريافت ساير ارزها بجز دالر صورت گيرد. غنيمى فرد همچنين گفت: در اروپا فروش نفت خام ايران به 

يورو و در آسيا به يورو و ين معامله مى شود و انجام معامالت به «ين» فقط در ژاپن هم نبوده است.

پروفسور ايراني دانشگاه زوريخ ؛ 
 

هيدروژن حامل اصلي انرژي آينده جهان است 
 

گروه اقتصادي؛ آينده انرژي جهان آنقدر پيچيده است كه حتي پروفسور رضا ابهري قادر به پيش بيني آن نيست و آن را وابسته به پيشرفت علم 
و فناوري در توليد و مصرف انرژي، وضع قيمت ها و تصميم گيري هاي سياست انرژي مي داند. رضا ابهري رئيس آزمايشگاه سياالت و مركز 
تحقيقات تبديل انرژي (CEC) دانشگاه فني زوريخ در گفت وگو با سايت وزرات نيرو در مورد اينكه آيا جهان خود را براي رويارويي با كمبود 
انرژي در آينده آماده كرده، مي گويد؛ نگاه به آينده انرژي، بسيار پيچيده است. همه پيش بيني ها، به پيشرفت علم و فناوري در توليد و مصرف 
انرژي، وضع قيمت ها و تصميم گيري هاي سياست انرژي بستگي دارد. در موضوع تامين انرژي آينده جهان، خيلي از عوامل هنوز جاي بحث 
دارد، اما مسلم است كه سوخت هاي فسيلي به تدريج طي قرن حاضر جانشين مي شوند. امروزه دانش فني توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير 
فراهم مي شود و در دسترس است، ولي در برخي موارد به سبب هزينه هاي گران، انرژي هاي تجديدپذير، با سوخت هاي فسيلي نمي توانند 
رقابت كنند. اما با كار تدريجي منابع سوخت هاي فسيلي، قيمت آنها افزايش خواهد يافت. انرژي هاي تجديدپذير، جايگاه خاصي مي يابند. به هر 
حال، قادر هستيم براي مشكلي كه با آن رو به رو مي شويم، راه حل مناسبي بيابيم. فقط در خصوص سوخت هواپيماها هنوز جايگاه مطمئني 
چندان متصور نيست. او در مورد آينده انرژي هاي تجديدپذير اظهار مي كند؛ در آينده نزديك و در سطح جهاني، سهم انرژي هاي تجديدپذير در 
مقايسه با سوخت هاي فسيلي، كم خواهد شد و طي 20 تا 30 سال آينده (-2035 2025)، مصرف انرژي اوليه جهان، همچنان از منابع نفت، گاز 
و زغال سنگ تامين مي شود، ولي مسلمًا با افزايش مصرف قابل مالحظه سوخت هاي فسيلي، انرژي هاي خورشيدي و بادي مطرح هستند. در 
درازمدت، از نظر فناوري، انرژي هاي تجديدپذير و انرژي هسته يي براي تامين انرژي مورد نياز، بسيار مهم مي شوند. در همه حال، آينده انرژي 
هسته يي قبل از همه چيز با تصميمات سياستگذاري مرتبط است. پروفسور رضا ابهري در مورد وضعيت كشور سوئيس در زمينه انرژي اين 

گونه توضيح مي دهد؛ 

در اين مورد و خصوصًا در گرمايش خانگي، انرژي زمين گرمايي مي تواند جالب باشد. در حال حاضر من خودم گرماي مورد نياز خانه ام را 
از طريق انرژي زمين گرمايي تامين مي كنم. او در مورد اينكه آيا سهم انرژي هاي تجديدپذير، سريع افزايش خواهد يافت، مي گويد؛ براي توليد 
برق، استفاده از نيروي سدهاي آبي در سوئيس گسترش فراواني يافته و هنوز هم نياز مردم به انرژي برق كه از منابع طبيعي و پاك تامين مي 
شود، زياد است. به سبب قيمت هاي زياد توليد برق از انرژي هاي تجديدپذير، تصور نمي كنم بدون يارانه در بخش خصوصي، اين سهم صعود 
سريعي داشته باشد. پروفسور ايراني دانشگاه زوريخ در مورد اينكه چه زماني استفاده از پيل هاي سوختي متداول مي شود، اظهار مي كند؛ 
در عمل، پيل هاي سوختي كه با هيدروژن كار مي كنند، بسيار جالب هستند. اين پيل ها از نظر بازدهي تبديل انرژي و اينكه مي توان چندين پيل 
سوختي را با هم مرتبط و انرژي مورد نياز را تامين كرد، اهميت دارند. در همه حال، تا زماني كه مسائل مربوط به توليد هيدروژن، ذخيره سازي 
و توزيع آن حل نشده باشد، بعيد به نظر مي رسد كه توسعه بيشتري داشته باشد. در اين زمينه به سرمايه گذاري هاي وسيعي نياز است. در هر 
حال، با احتمال نزديك به يقين، هيدروژن حامل اصلي انرژي آينده جهان خواهد بود. او در پاسخ به اين سوال كه آيا استفاده از نيروگاه كوچك 
تامين كننده برق در آينده نزديك امكان پذير است، اظهار مي كند؛ اين امر، در حال حاضر، از نظر فني امكان پذير است، ولي از نظر اقتصادي و به 
صرفه بودن در همه جا معقول نيست. اين كار براي تامين انرژي حداقل مورد نياز متصور است، اما براي نيازهاي برق بيش از حد متداول، قطعًا 

مرتبط بودن با شبكه برق (حداقل در مناطق توسعه يافته) الزم است. 
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«پس از خواندن بسوزان» فيلم جديد برادران كوئن افتتاح كننده جشنواره ايتاليايي ها 

 برگ برنده جشنواره ونيز 
 

و  شصت  افتتاحيه  مراسم  در  كوئن  برادران  كارگرداني  به  بسوزان»  خواندن  از  سينمايي «پس  ؛فيلم 
پنجمين دوره جشنواره بين المللي فيلم ونيز به نمايش درمي آيد. اينكه تازه ترين فيلم برادران فيلمساز 
برنده اسكار در بخش مسابقه جشنواره معتبر ونيز به نمايش درمي آيد يا صرفًا در شب افتتاحيه، 
هنوز مشخص نيست و برنامه دقيق آن در يك نشست خبري اعالم خواهد شد. در هر حال، «پس از 
خواندن بسوزان» كه تجربه تازه جوئل و ايتن كوئن پس از فيلم اسكاري «جايي براي پيرمردها نيست» 
به شمار مي رود، در يك مراسم رسمي در نخستين روز جشنواره ونيز 2008 در ليدو روي پرده مي 
رود. امسال پنجمين سال مديريت ماركو مولر بر يكي از معتبرترين جشنواره هاي سينمايي دنياست 

كه براي چهار سال ديگر ادامه مي يابد.
«پس از خواندن بسوزان» با بازي برد پيت، جرج كلوني، جان مالكوويچ، تيلدا سوئينتن، فرانسيس مك 
دارمند و ريچارد جنكينز يك كمدي سياه درباره مامور اخراجي سازمان «سيا»ست كه خاطرات او به 
اشتباه دست دو كارمند بي مرام يك باشگاه ورزشي مي افتد. به احتمال زياد نام فيلم جديد برادران 

كوئن تا زمان اكران در تابستان تغيير مي كند.
طبق معمول كوئن ها «پس از خواندن بسوزان» را هم به صورت مشترك نوشته و كارگرداني مي كنند 
و خودشان تهيه كننده فيلم هستند. اين فيلم قرار است 12 سپتامبر (22 شهريور) يعني تقريبًا يك هفته 
پس از پايان جشنواره ونيز در سينماهاي امريكا اكران شود. جشنواره ونيز 27 آگوست (چهارشنبه 
ششم شهريور) آغاز مي شود و تا ششم سپتامبر ادامه دارد. استوديو يونيورسال «پس از خواندن 
بسوزان» را روز پنجم سپتامبر در بريتانيا روي پرده سينماها مي فرستد. برنامه رسمي و فيلم هاي 
حاضر در بخش هاي مختلف رقابتي و غيررقابتي شصت و پنجمين دوره جشنواره بين المللي فيلم 
ونيز اواخر ژوئيه (اواسط تابستان) اعالم و رقابت براي كسب شير طاليي بهترين فيلم آغاز مي شود. 
سال  آنها  شدند.  غيراقتباسي  فيلمنامه  بهترين  اسكار  برنده  «فارگو»  براي  سال 1997  كوئن  برادران 
2001 هم براي «اي برادر، كجايي؟» نامزد اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسي بودند. «تقاطع ميلر»، «بارتن 

فينك»، «وكيل هادساكر» و «مردي كه آنجا نبود» از ديگر فيلم هاي آنهاست. 

مل گيبسن با ”لبه تاريكى“ 
به سينما بازمى گردد

سال  شش  از  پس  اسكار  برنده  فيلمساز   
پروژه  در  بازيگرى  عرصه  از  دورى 
يك  از  اقتباس  با  تاريكى“  ”لبه  سينمايى 
مجموعه تلويزيونى به همين نام نقش آفرينى 

مى كند. 
مارتين  را  تاريكى“  ”لبه  كرد  اعالم  ورايتى 
كمبل با اقتباس از مجموعه تلويزيونى شش 
خودش  كارگردانى  به  تاريكى“  ”لبه  ساعته 
پك،  باب  بازى  با   1985 سال  كه  مى سازد 
جو دان بيكر و جون ولى در شبكه بى بى سى 

توليد و از تلويزيون ايران نيز پخش شد.
سال  كه  نوشته  موناهان  ويليام  را  فيلمنامه 
2007 براى ”مردگان“ مارتين اسكورسيزى 
دريافت  را  اقتباسى  فيلمنامه  بهترين  اسكار 
يك  نقش  تاريكى“  ”لبه  در  گيبسن  كرد. 
كه  مى كند  بازى  را  متعصب  تحقيق  مامور 
درگير  او  است.  رسيده  قتل  به  دخترش 
قضيه مى شود و به تدريج از فساد بنيادين 
پرده برمى دارد كه به مرگ دخترش كه يك 

فعال سياسى بود، انجاميد.
گيسبن يكى از طرفداران قديمى مجموعه ”لبه 

تاريكى“ بود و به همين خاطر وقتى كمبل و گراهام كينگ تهيه كننده فيلم به او پيشنهاد حضور در نقش 
مامور تحقيق را دادند، بالفاصله پذيرفت. بازيگر 52 ساله متولد نيويورك آخرين بار سال 2002 در دو 

فيلم ”نشانه ها“ و ”ما سرباز بوديم“ نقش آفرينى كرد.
به مجموعه موفق ”اسلحه مرگبار“، ”ماوريك“، ”تئورى  ديگر فيلم هاى او در مقام بازيگر مى توان  از 
”دالور“  فيلم  براى  سال 1996  گيبسن  كرد.  اشاره  مى خواهند“  زنان  ”آنچه  و  ”ميهن پرست“  توطئه“، 
برنده اسكار بهترين كارگردان شد. او فيلم پرفروش ”مصائب مسيح“ را در 2004 و حماسه بسيار 

خشن ”آپوكاليپتو“ را در 2006 كارگردانى كرد.
فيلم هاى گيبسن در مقام كارگردان و بازيگر بيش از پنج ميليارد دالر در سطح جهان فروش داشتند. 
كمبل 68 ساله كه در نيوزيلند به دنيا آمده، آخرين بار فيلم بسيار پرفروش ”كازينو رويال“ از مجموعه 
جيمز باند را روى پرده داشت. او كارگردان فيلم هاى ”گلدن آى“، ”نقاب زورو“ و ”حد عمودى“ است. 

گفتگويى 60 ثانيه اى با خانم جسيكا البا
مترجم  پ- دهقان  از لندن

تلويزيون  بينندگان  به    Dark Angel تخيلى  علمى -  سريال  در  بار  اولين  ساله  البا 26  جسيكا 
فيلم  بر  عالوه  كرد.  تضمين   Honey فيلم  در  بازى  با  هاليوود  در  را  خود  مكان  او  شد.  معرفى 
Honey وى در فيلم سينمايى  Sin City و Fantastic Four هم موفقيت چشمگيرى داشت. در 
حال حاضر او باردار و نامزد اقاى كش وورن مى باشد. در اخرين اثرش در فيلم The Eye  نقش 

يك ويالونيست كور پر استعداد را بازى مى كند.

بازى  براى  را  خود  طور  چه   .1
پرتحرك در چنين فيلمى آماده كرديد؟

بود  اين  مسئله  مهمترين  من  براى 
كور  يك  عنوان  به  را  خود  بتوانم  كه 
اين  خواستم  مى  من  دهم.  نشان  ماهر 
از  باورباشد.  قابل  توان  حد  تا  مسئله  
طرف انجمن نابينايان يك چشم بند به 
تمرين  آنها  با  بتوانم  كه  شد  داده  من 
داشته باشم و من زمانى كه اين چشم 
بندها را بيرون مى آوردم شيرين ترين 
لحظات من بود ولى ناراحتى اينجاست 
نمى  را  كارى  چنين  نابينا  فرد  يك  كه 
مثل  ساده  كارهاى  دهد.  انجام  تواند 
خيابان  در  زدن  قدم  يا  و  كردن  حمام 
مشكل  من  براى  در  كردن  باز  حتى  و 
مشكل  بسيار  هم  ويالن  نواختن  بود. 

بود ولى من 6 ماه تمرين داشتم.

هنرپيشه  اگر  كنيد  مى  فكر  ايا   .2
ويالونيست  يك  توانستيد  مى  نبوديد 

شويد؟
سن  از  كنيد  تصور  توانيد  مى  شما  ايا 

3 سالگى شروع و ادامه تمرين دهيد تا يك موسيقى دان كالسيك شويد؟ در برابر يك اركستر واقعى 
بازى كردن براى من مشكل ترين كارى بود كه انجام داده ام. انها اين كار را به عنوان شغل خود انجام 

مى دهند ولى من ان باال نشسته بودم و كار يك ويالونيست ماهر را تقليد ميكردم.

ايا شما عالقه اى به موسيقى كالسيك داريد؟  .3
روى سن برنامه اجرا كردن تا حد توانم برايم جذابيتى خاص داشت. پدربزرگم نيز موسيقى كالسيك 

با گيتار مى زند ولى من هيچ وقت با چنين موسيقى اشنايى نداشته ام.

.ايا اين فيلم تفاوتى براى شما كه هميشه در لباس زير ديده مى شويد به همراه داشت؟  .4
بله كامال. من معموال در فيلم ها يم مدت زيادى را با لباس زير هستم ولى در اين فيلم فقط يك صحنه 

در لباس زير بودم كه انها از اين قسمت هم در تبليغ فيلم استفاده كردند. 

ايا سعى داريد در اينده از چنين فيلم هايى فاصله بگيريد؟  .5
من سعى مى كنم كه كارم را روى اين جور فيلم نامه ها متمركز نكنم. در تبليغات فيلم از هر قسمت فيلم 
استفاده مى شود. حاال اگر بعضى ها مى خواهند مرا از طرف جنسيت نگاه كنند بستگى به خودشان 

دارد ولى من وارد اين كار نشدم كه به اين صورت نشان داده شوم و چنين قصدى نداشتم.

به چه خرافاتى اعتقاد داريد؟  .6
من زير نردبان راه نمى روم ولى از روى تركهاى پياده رو راه ميروم.

كدام يك براى شما نگرانى بيشترى دارد؟ نامزد شدن يا در انتظار نوزاد بودن؟  .7
هر دو اتفاقاتى بسيار بزرگ هستند و هر دو مسئوليتهاى سنگينى دارند. هر دو همراه با اضطراب و 

نگرانى زياد هستند زيرا بايد تغيير مهمى را در نوع زندگى خود داد.

ايا احساس مى كنيد براى بچه دار شدن اماده هستيد؟  .8
بله كامال چون مى دانم توانايى اين كار را دارم. من هميشه دوست داشتم مادر شوم و اين براى من 
خوابى است كه تعبير شده است. من هميشه از برادر كوچكتر خود كه فقط 18 ماه فاصله سنى داشتيم 

نگه دارى مى كردم. من از كودكى مى دانستم كه لياقت مادر شدن را دارم.

داشته  توانيد  نمى  دانيد  مى  كه  شده  تنگ  چيزهايى  چه  براى  دلتان  هستيد  باردار  كه  حاال   .9
باشيد؟

بعضى وقتها هوس چند جام شراب مى كنم. هفته اى يك بار نصف جام مى نوشم ولى براى من مزه 
اش متفاوت است و ديگر زياد خوشم نمى ايد. البته ديگر حتى گوشت هم دوست ندارم.   
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بهداد و بايگان در «بي پولي»  
 

فيلم  بازيگران  به  رضايي  حبيب  همراه  به  بايگان  افسانه  و  بهداد  حامد 
سينمايي «بي پولي» به كارگرداني حميد نعمت اهللا پيوستند. به گزارش 
مهر پروژه «بي پولي» نيمه دوم ارديبهشت در تهران كليد مي خورد و 
بهرام رادان و ليال حاتمي بازيگران اصلي آن هستند. از اين ميان تنها 
بهداد در فيلم قبلي نعمت اهللا يعني «بوتيك» بازي كرده و بقيه بازيگران 
براي بار اول با او همكاري مي كنند. پيش از اين حضور عليرضا زرين 
دست به عنوان مدير فيلمبرداري و كيوان مقدم براي طراحي صحنه و 

لباس در پروژه «بي پولي» قطعي شده بود و اسحاق خانزادي نيز در مقام صدابردار به جمع عوامل 
توليد اين فيلم سينمايي پيوسته است. مصطفي شايسته هم تهيه كننده كار است. فيلمنامه «بي پولي» 
را نعمت اهللا و هادي مقدم دوست نوشته اند و هدايت فيلم آن را تهيه مي كند. داستان فيلم درباره 
زوجي جوان است كه درگير يك دوره بيكاري و بي پولي مي شوند و سعي در حل مشكالت دارند، 

اما تالش آنها اوضاع را پيچيده تر مي كند.  

 پايان فيلمبر داري «مي زاك»  
 

 فيلمبرداري «مي زاك» حسينعلي ليالستاني هفتم مهر ماه در سياهكل الهيجان به پايان رسيد. طبق 
برنامه ريزي انجام شده پس از 40 روز فيلمبرداري با گرفتن صحنه يي كه اكثر بازيگران اصلي 
حضور داشتند كار به پايان رسيد. در اين فيلم محمدرضا فروتن، باران كوثري، داريوش ارجمند، 
عليرضا خمسه، فاطمه معتمدآريا و جمشيد مشايخي به ايفاي نقش مي پردازند. «مي زاك» روايتگر 
بچه يي است كه مي خواهد وارد اين دنيا شود و فراز و نشيب هاي اين دنيا او را دچار چالش مي 

كند. تاكنون تدوينگر و آهنگساز كار قطعي نشده اند.  

 «پنالتي» در آبادان  

 فيلم سينمايي «پنالتي» سومين ساخته انسيه شاه حسيني 
بعد از «غروب شد بيا» و «شب بخير فرمانده» آماده نمايش 
مي شود. سيدامير سيدزاده تهيه كننده اين فيلم در گفت وگو 
با ايسنا اعالم كرد؛ فيلمبرداري از 23 آذر تا 17 اسفند 86 
در استان خوزستان و شهرهاي آبادان،دارخوين و منطقه 

نفتي اميديه ادامه داشت و هم اكنون راف كات فيلم توسط كارگردان در حال انجام است. او همچنين 
از دالبي شدن صداي فيلم در خارج از كشور خبر داد. اين فيلم با بازي قاسم زارع، رضا نوري، 
صادق هاتفي،محمد جمالپور، محمد عفراوي رسول بهارانگيز و با حضور جمعي از بازيكنان تيم 
آبادان  در  كه  است  اجتماعي  درام  يك  قاسمپور  ابراهيم  و  تقوي  سيدمجتبي  آبادن،  نفت  صنعت 

سرزمين فوتبال خيز ايران شكل مي گيرد.  

آهني»،  «مرد  با  جونز»  «اينديانا 
«بتمن» و «پسر شيطاني» مي آيد 

 
 

تابستان فصل اكران فيلم هاي پرفروش در سينماهاي جهان است؛ با فيلم هايي كه با هزينه هاي فراوان 
و معموًال بنا بر الگوهاي امتحان پس داده شده قبلي در قالب دنباله هايي از آثار موفق ساخته مي شوند 
با تبليغات فراوان انبوه مخاطبان را هدف قرار مي دهند تا ركوردهاي قبلي را جابه جا كنند. فيلم هايي كه 
با نام «بالك باستر» معروف هستند و معموًال پرفروش ترين فيلم هاي سال را تشكيل مي دهند. امسال 
جديد  قسمت  از  است.  كرده  آماده  تابستاني  بازار  براي  را  پراميدي  محصوالت  روياسازي  كارخانه  نيز 
ماجراهاي «اينديانا جونز» كه بعد از 20 سال به پرده بازمي گردد گرفته تا سري فيلم هاي «بتمن» و «نارنيا» 
كه قرار است ركورد فروش تابستاني را جابه جا كنند. اكران تابستاني 2008 امسال از ميانه بهار آغاز مي 
شود جايي كه فيلم «مرد آهني» از 2مه (13 ارديبهشت) نمايش گسترده خود را آغاز مي كند. اين فيلم كه بر 
مبناي يكي ديگر از كميك استريپ هاي معروف ساخته شده توسط جان فاوارو (فصل شكار) ساخته شده 
و آغازگر اكران تابستاني است. بعد از اين فيلم اما يكي از اميدوارترين فيلم هاي اكران تابستاني قسمت 
چهارم فيلم هاي اينديانا جونز «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه هاي بلورين» به نمايش درمي آيد كه تيم موفق 
اند. «واقع  ساخته  را  آن  مارشال  فرانك  و  فورد  هريسون  اسپيلبرگ،  استيون  از  مركب  امريكا  فيلمسازي 
نگاري نارنيا؛ شاهزاده كاسپين» فيلم بعدي تابستان است و قسمت جديد اين مجموعه فيلم هاست كه در 
دو سال اخير در بازار بين المللي فروش بااليي داشته اند. «جنسيت و شهر» ساخته شده بر مبناي سريالي 
معروف و «راننده مسابقه سرعت» كه ساخته جديد برادران واچوفسكي است فيلم هاي ديگر اكران در ماه 
مه هستند. بعد از ماه مه و در حالي كه دست اندركاران صنعت سينماي امريكا اميدوارند فيلم هاي نمايش 
داده شده در ماه قبل ركورد فروش ساليانه را بشكنند شاهد نمايش فيلم هايي چون «هل بوي 2» قسمت 
جديد سري فيلم هايي به همين نام و «تحت تعقيب» جديدترين فيلم آنجلينا جولي و «هوك شگفت انگيز» 
خواهيم بود. براي ماه جوالي (تيرماه) نيز قسمت جديد سري فيلم هاي «بتمن» با نام «شواليه تاريكي» در 
نظر گرفته شده كه باز هم كريستوفر نوالن آن را كارگرداني كرده و آخرين نقش آفريني هيث لجر محسوب 
مي شود. فيلم به نوعي قسمت دوم آخرين فيلم اين مجموعه «بتمن آغاز مي كند» است. «فايل هاي مجهول» 
كه آن هم نسخه سينمايي يك سريال معروف است از ديگر پراميدهاي اكران تابستاني است كه يك هفته بعد 

از «شواليه تاريكي» به نمايش درمي آيد.

سال گذشته فروش كلي 16/4 ميليارد دالري فيلم ها در فصل تابستان يك ركورد بود، اما بخش زيادي از 
اين موفقيت از فروش بسيار خوب «اسپايدرمن 3»، «شرك 3» و «دزدان دريايي كارائيب 3» حاصل شد كه 

هر سه در ماه مه به نمايش درآمدند و در نهايت از مرز 300 ميليون دالر فروش عبور كردند.
از اول 2008 تاكنون انيميشن «هورتن صداي يك هو مي شنود» تنها فيلمي بود كه در بازار امريكا بيش از 
100 ميليون دالر فروخته است. اين در حالي است كه تا اواسط آوريل 2007 فيلم هاي «300»، «روح سوار»، 
«تيغه هاي افتخار» و «گرازهاي وحشي» از مرز 100 ميليون دالر گذشته بودند. اين ارقام باعث مي شوند تا 
دست اندركاران صنعت فيلم در امريكا اميد فراواني به اكران تابستاني ببندند تا ركود فعلي را از بين ببرد. 
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ترجمه : محسن خزائى  / منبع: نيويورك تايمز

از  كه  است  كشورهايى  از  يكى  انگليس 
متأثر  شدت  به  آمريكا  مسكن  بحران 
ترين  پررونق  كه  كشور  اين  شود.  مى 
بازارهاى مسكن اروپا را داشته تابستان 
در  مسكن  هاى  وام  بحران  با  گذشته 
منطقه آتالنتيك روبه رو شد به طورى 
وام  پرداخت  پذيرش  كشور  اين  در  كه 
و  يافت  كاهش  درصد   31 ماه   2 طى 
پيدا  كاهش  درصد   2 /5 مسكن  قيمت 
بى   1992 سال  از  كه  كاهشى  نمود. 

سابقه بوده است. 

سقوط رونق حباب مانند بخش مسكن در آمريكا به تدريج به پديده 
اى جهانى تبديل مى شود. قيمت مسكن از ايرلند و سواحل اسپانيا تا 
بنادر درياى بالتيك و حتى بخش هايى از شمال هند در حال كاهش 
است. اين كسادى جهانى كه طى ماه هاى اخير شديدتر شده رشد 
اقتصادى جهان را دچار مانع مى كند و نه تنها قيمت مسكن بلكه 
اشتغال را نيز متأثر مى سازد. در ايرلند، اسپانيا و برخى نقاط ديگر 
بازارهاى مسكن كه طى دهه گذشته با رونق چشمگيرى روبه رو 

بوده اند در حال زمين خوردن مى باشند. 

تحليگران پيش بينى مى كنند برخى كشورها در مقايسه با آمريكا 
احتمال  اين  زيرا  هستند  فرساترى  طاقت  تعديالت  انجام  به  مجبور 
عيار  تمام  سقوط  به  تبديل  مسكن  بخش  كسادى  كه  دارد  وجود 
دنيا  اقتصادى  مشكالت  دانست  بايد  شود.  كشورها  اين  اقتصادى 
تا حدى نتيجه شيوع بيمارى هاى اقتصادى آمريكا است. با محدود 
شدن فعاليت هاى مربوط به تأمين اعتبارات بخش مسكن در واكنش 
به بحرانى كه در بازار وام مسكن آمريكا ايجاد شد برخى تحليلگران 
محدودشدن  و  وام  مشكالت  به  كشورها  ديگر  گرفتارى  نگران 
به  اشاره  با  پول  المللى  بين  صندوق  هستند.  اعتبارى  هاى  فعاليت 
اعالم  مالى  اعتبارات  شدن  محدود  و  آمريكا  مسكن  بخش  بحران 
نموده گزارش خود در مورد رشد اقتصادى دنيا در سال 2008 را 

منتشر نخواهدساخت و هشدار داده اوضاع وخيم فعلى مى تواند تا 
سال 2009 گسترش يابد. در همين رابطه احتمال سرايت مشكالت 
در  كه  اقتصادى  تحوالت  و  دارد  وجود  اروپا  به  آمريكا  اقتصادى 
حال وقوع است بدتر از حد مورد انتظاراست. سقوط ارزش مسكن 
اند  بوده  آمريكا  از  بيشترى  تورم  داراى  كه  جهان  نقاط  برخى  در 
يك  آپارتمان  واحد  يك  قيمت  مثال  براى  است.  بوده  آورتر  زيان 
خوابه در حومه شهر دوبلين در ايرلند كه در نيمه اول سال 2006 
در زمان اوج قيمت ها حدود 570 هزار دالر بوده است هم اكنون 
حال  در  سرعت  به  وضعيت  اين  است.  يافته  كاهش  دالر  100هزار 
گسترش است و بازارهاى مسكن در اروپاى شرقى و كشورهاى 

حوزه درياى بالتيك نيز در حال كساد شدن هستند . 

مسكن  هاى  قيمت  افزايش  نيز  چين  جنوب  و  هند  يعنى  شرق  در 
پول  مردم  بورس  بازارهاى  شديد  سقوط  با  و  است  شده  متوقف 
كه  كنگ  هنگ  در  آپارتمان  فروش  و  ندارند  ملك  خريد  براى  كافى 
معموًال بازار مسكن فعالى دارد اخيراً كاهش يافته و قيمت آپارتمان 
ديگر  و  نو  دهلى  در  است.  نموده  كاهش  به  شروع  پرفروش  هاى 
بخش هاى شمال هند نيز قيمت ها نسبت به سال گذشته 20درصد 
مسكن  قيمت  كاهش  موج  بيشتر  رسد  مى  نظر  به  اند.  يافته  كاهش 
دارد.  نيز  فرودى  فرازى  هر  كه  است  ابتدايى  قانون  اين  نتيجه 
اقتصاددانان مى گويند پائين بودن نرخ هاى بهره به تورم موقتى 

گرچه  مسكن  هاى  قيمت  سقوط  و  است  كرده  كمك  مسكن  بخش 
وضعيتى دشوار پديد آورده است ولى قابل پيش بينى بوده است. 
اگرچه بحران اخير در بخش مسكن آمريكا اولين مورد كسادى اين 
ولى  است  رفته  فراتر  آمريكا  مرزهاى  از  آن  آثار  كه  نبوده  بخش 
بايد دانست انسجام بازارهاى مالى دنيا طى سال هاى اخير موجب 
شده عواقب اين كسادى براى اقتصاد جهان بيشتر باشد. زيرا به 
طور مثال وقتى ناكامى آمريكايى ها در بازپرداخت وام هاى مسكن 
ها  آمريكايى  به  تسهيالت  كننده  ارائه  اروپايى  هاى  بانك  در  خود 
اثر مى گذارند، بديهى است كه مشكالت اقتصادى آمريكا مشكالت 
جهان را بدتر خواهند كرد. انگليس يكى از كشورهايى است كه از 
بحران مسكن آمريكا به شدت متأثر مى شود. اين كشور كه پررونق 
ترين بازارهاى مسكن اروپا را داشته تابستان گذشته با بحران وام 
هاى مسكن در منطقه آتالنتيك روبه رو شد به طورى كه در اين 
و  يافت  كاهش  درصد   31 ماه   2 طى  وام  پرداخت  پذيرش  كشور 

قيمت مسكن 5/ 2 درصد كاهش پيدا نمود. 
كاهشى كه از سال 1992 بى سابقه بوده است. به گفته اقتصاددانان 
از  بيشتر  بسيار  انگليس  در  مسكن  هاى  قيمت  افزايش  انگليسى 
كشورها  ترين  يافته  توسعه  از  يكى  كشور  اين  است.  بوده  آمريكا 
به  است  خود  مردم  براى  مسكن  هاى  هزينه  مالى  تأمين  امر  در 
طورى كه ميزان بدهى وام مسكن از كل توليد اقتصادى اين كشور 
از آمريكا بيشتر است. با اين حال مشكالت ناشى از سقوط بخش 
مسكن در انگليس كمتر از اسپانيا و ايرلند است زيرا سرمايه گذارى 
دربخش مسكن 12 درصد اقتصاد ايرلند و 9درصد اقتصاد اسپانيا 
را به خود اختصاص مى دهد. در حالى كه اين سرمايه گذارى در 
انگليس 5 درصد و در آمريكا 4 درصد توليد اقتصادى اين كشورها 
را تشكيل مى دهد. عرضه بيش از حد مسكن موجب توقف ساخت 
و سازهاى جديد شده و اين امر خود عاملى براى افزايش بيكارى 
گرديده است. در اسپانيا اولين مرتبه اى است كه بازار مسكن اين 
كشور با كاهش قيمت روبه رو شده است. در اين كشور طى يك 
كل  از  ميزان  اين  كه  است  شده  ساخته  خانه  ميليون   4 اخير  دهه 
ساخت و ساز مسكن در مجموع سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه 
دليل  به  كشور  اين  نقاط  برخى  در  مسكن  هاى  قيمت  است.  بيشتر 
جذب مهاجران و شهروندان شمال اروپا كه در پى خريد خانه هاى 
تفريحى در سواحل اسپانيا بوده اند طى 10 سال اخير 3 برابر شده 
است. ولى هم اكنون بسيارى از اين خانه ها خالى است چرا كه اين 
خانه ها طبق تخمين صندوق بين المللى پول 15 درصد از حد واقعى 

خود گران تر است. 

در سال هاى اخير خريد خانه اضافى در اسپانيا راهى براى سرمايه 
از  بسيارى  اكنون  هم  ولى  شد  مى  محسوب  سودآورى  و  گذارى 
باهمان  را  خود  اضافى  هاى  خانه  بتوانند  اميدوارند  ها  اسپانيايى 
قيمتى كه حدود 2 يا 3 سال گذشته خريدارى كرده اند به فروش 
موجب  جارى  سال  تابستان  تا  مسكن  بخش  شدن  راكد  رسانند. 
 2007 سال  در  درصد   8 /6 از  كشور  دراين  بيكارى  نرخ  افزايش 
كارگران  از  بسيارى  زيرا  شد  خواهد  درسال 2008  درصد  به 11 
بخش ساختمان در نتيجه از رونق افتادن بخش مسكن كار خود را 
از دست مى دهند. در ايرلند نيز نگرانى هايى مشابه اسپانيا وجود 
دارد. در اين كشور قيمت هاى مسكن در طول سال گذشته 7 درصد 
بوده  اروپا  در  مسكن  قيمت  كاهش  نرخ  بيشترين  كه  يافته  كاهش 

است.
كشور ايرلند 16 سال شاهد رونق بخش مسكن بوده است به طورى 
كه مسكن در اين كشور درميان كشورهاى اروپايى ارزشى بيش از 
حد واقعى خود را داشته و اين ارزش غيرواقعى 30درصد بيشتر از 
قيمت منطقى مسكن در ايرلند بوده است. سقوط بخش مسكن ايرلند 
اجاره  پردرآمد  بازار  دادن  دست  از  نتيجه  تواند  مى  اسپانيا  مانند 
مسكن نيز باشد چراكه بخش ساخت و ساز مسكن بادستمزدهاى 
خود  به  را  خارجى  كارگران  از  زيادى  شمار  كشورها  اين  در  باال 
جذب كرده است و اين كارگران اقدام به اجاره مسكن براى اقامت 
خود نموده اند ولى با ركود بخش مسكن و بازگشت اين كارگران 
ايرلند  و  اسپانيا  در  مسكن  اجاره  بازار  خود  كشورهاى  به  مهاجر 

آسيب خواهد ديد.

اقتصاد جهانى

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  
هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان  
مشاغل معرفى نماييد. آگهى هاى 

شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه 
خواهد شد.   
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

با بهترين قيمت و كمترين هزينه 
 اولين دارنده مجوز رسمى درشمال انگلستان

.اطمينان و سرعت هدف ماست

شما ميتوانيد در هر وقت روز از قيمت ارز با خبر 
شويد فقط با يك تماس.

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534

فيمت گذارى رايگان بر روى امالك شما
راهنمايى مراحل قانونى بصورت رايگان

سرويس سريع و كارآمد براى خريد خانه
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نويسنده: رضا رمضان نرگسى

جديد  اى  پديده  جنسى  خشونت  هرچند 
نيست و يكى از معضالتى است كه بشر 
بايد  است  اّما  بوده  مبتال  آن  به  همواره 
به  پدر  جنسى  تجاوز  كه  داشت  توجه 
اختراعات  از  خواهر  به  برادر  يا  دختر 
مدرنيسم بوده و حّتى در تاريخ اقوامى 
مثل قوم لوط هم چنين گزارشهايى به ما 
بزرگساالن  همواره  زيرا  است؛  نرسيده 
در خانواده،  حافظ و حامى كودكان خود 

بوده اند. 

 

جز خوبى  و كور ميكند و  گفته اند كه عشق انسان را كر  قديم  از 
جمله  از  شرقى  جوامع  در  يصم)  و  يعمى  الشيى  (حب  نميبيند  يار 
ايران بسيارى به عشق مدرنيته مبتال گشتهاند و براى آنها مدرنيته 
واژه شيرينى است كه در آرزوى وصال آن روز شمارى ميكنند. 
اينان رشد و سعادت بشريت و خود را در سايه آن ميجويند و از 
باب «هر آنچه خسرو كند شيرين بود» حّتى حاضرند براى مدرنيته 
حاكميت ملّى را نيز ناديده بگيرند و حّتى در مجامع عمومى عنوان 

ميكنند كه: 
«… ديگر دوره حاكميت ملّى گذشته و ضرورت دارد كه پيوستن به 
حاكميت بين المللى را به عنوان مسير اجتناب ناپذير براى مردم و 
حّتى نخبگان جا بيندازيم…يعنى به عبارت شفافتر ما دنبال گرفتن 
نقش در نظام بين المللى هستيم معنياش اين است كه بايد و نبايد 
هايمان را از چيزى به نام فرهنگ و اعتقاد و مذهب نميگيريم،  بلكه 
نظام بين الملل به رهبرى هر قدرتى كه ميخواهد باشد هر چه را كه 
براى زندگى بهتر تعيين كرد و ما را به انجام آن موظف ساخت بايد 

انجام دهيم»   
البته اين كلمات جديد نيستند و بيش از صد و اندى سال است كه 
توسط روشنفكران ما تكرار ميشود و در صد سال گذشته حداقل 

از سال 1287 ش (بعد از مشروطه دوم) تاكنون چهار نعل به طرف 
آن رفته اند. اّما هنوز طعم مدرنيته را نچشيده اند و مثل تشنه اى 
كه از آب شور مينوشد،  تشنهتر شده اند. راستى جريان چيست؟ 
و  راحتى  احساس  آنكه  جاى  به  مدرنيسم  سوى  به  رفتن  با  چرا 
ما  جامعه  و  ما  براى  جديدى  مشكالت  روز  به  كنيم،  روز  آرامش 
ايجاد ميشود كه گاهى در حل آن عاجز شده،  در ميمانيم؟ آيا مگر 
مدرنيته موجب سعادت بشريت نيست!؟ و آيا مگر مدرنيته وضعيت 
تكامل يافته بشر نيست!؟ اگر هست چرا بشر روز به روز درمانده 

تر است و اگر نيست پس راه چاره چيست؟ 
در  نيست،  ولى  مشكل  اين  براى  جواب  يافتن  درصدد  مقاله  اين 
خصوص يكى از معضالتى كه مدرنيسم براى بشريت آفريده است 
به بحث مينشيند. به عبارت ديگر اين مقاله پنجرهاى است به سوى 

فهم جواب سؤال فوق. 
خانواده يكى از مقدس ترين مكان هايى است كه همه افراد بشر در 
براى  مكان  و امنترين  كودكان  حامى  خانواده  دارند.  نظر  اتفاق  آن 
آنها ميباشد؛ اّما در عين حال در سالهاى اخير پديده خشونت جنسى 
و تجاوز به كودكان در خانواده به صورت صعودى رشد مييابد. 
در  كاوش  و  بررسى  است،  نيازمند  كننده  نگران  بسيار  كه  اين امر 
آن  نيز  مقاله  اين  نوشتن  از  اصلى  غرض  و  ميباشد.  توجه  خور 
است كه با نگاهى دوباره به آن،  به دنبال علل وعوامل آن باشيم و 
درصدد عالج برآييم. و جا دارد كه مسئولين جامعه با احساس خطر 

و نگرانى از اين امر آن را جدى بگيرند.

 خانواده 
ماهيت  از  ميرسد،  سؤال  ذهن  به  خانواده  درباره  كه  چيزى  اولين 

خانواده است. بنابراين،  نخست بايد مفهوم خانواده تعريف شود. 
 تعريف خانواده: 

يكديگر زندگى  با  يا نسبى،  كه  سببى  پيوند  داراى  افراد  از  گروهى 
ميكنند،  مانند يك زن و شوهر،  همراه با فرزندان يا بدون آنها،  يا پدر 

و مادرى منفرد به ضميمه كودكان خود.   
گيدنز در تعريف خود قيد ديگرى اضافه ميكند او مينويسد: خانواده 
پيوند  مستقيمًا  خويشاوندى  ارتباطات  با  كه  است  افراد  از  گروهى 
به  را  كودكان  از  مراقبت  مسئوليت  بزرگسال  اعضاى  و  اند  يافته 

عهده دارند. 
تعريف گيدنز ميتواند مكمل تعريف قبلى باشد ولى تعريف اول به 

جهت اختصار و رساتر بودنش ارجحيت دارد. 
با  كه  خويشاوندى  غير  افراد  دارد.  قرار  خانوار  خانواده  مقابل  در 
عنوان  به  ميدهند،  معموًال  كمك  را  يكديگر  و  ميكنند  زندگى  يكديگر 
«خانوار» commune معروف است (به عنوان مثال دانش آموزانى 

كه آپارتمانى را شريك هستند)   
چهار نوع اصلى سازمان خانوادگى وجود دارد: خانواده گسترده 
 ،(nuclear family) هستهاى  (extended family)،  خانواده 
تجديد  خانواده  (single-parent family)،  و  لنگهاى  تك   خانواده 

 .(reconstituted family) بنا شده

1) خانواده گسترده: 
اين نوع خانواده معموًالُ متشكل از سه نسل از افراد كه عبارتست 
از پدر بزرگ و مادر بزرگ،  پدر و مادر و فرزندان ميباشد؛ اين سه 
نسل بسيار نزديك با يكديگر زندگى ميكنند و تماس نزديك را حفظ 

ميكنند. 

2) خانواده هسته اى: 
فرزندان  و  مادر  و  پدر  تنها  از  متشكل  عمومًا  خانواده  نوع  اين 

ميباشد؛ فرزندانى كه به طور معمول حداكثر سه نفراند. 
در خانواده هسته اى،  تماس با ساير خويشاوندان دورتر،  ضعيفتر 

و كم رنگتر است،  تا در ميان اعضاى خانواده گسترده. 
3) خانواده تك لنگه اى: 

اين نوع خانواده متشكل از پدر و مادر منفرد،  به ضميمه فرزندان 
تحت تكفلشان ميباشد. 

4) خانواده هاى تجديد بنا شده: 
خانواده هاى تجديد بنا شده به خانواده هايى گفته ميشود كه در آنها 
پدر يا مادر يا هردو براى دومين يا چندمين بار ازدواج كردهاند. 
معموًال در اين خانوادهها فرزندان محصول ازدواجهاى پيشين پدر 

و مادر ميباشند و فرزند با ناپدرى يا نامادرى زندگى ميكند 
 در خانواده 

در بين تمامى نهادهاى اجتماعى،  خانواده نقش و اهميتى خاص و 
اند،  انديشيده  جامعه  سازمان  باب  در  كه  آنان  تمامى  دارد.  بسزا 
به  اند.  ورزيده  تأكيد  جامعه  براى  آن  حياتى  اهميت  و  خانواده   بر 
برخوردار  سالم  هايى  خانواده  از  چنانچه  اى  جامعه  هيچ  درستى 
نباشد،  نميتواند ادعاى سالمت كند، خانواده كانون تربيت و پرورش 
خانواده  ديگر  عبارت  به  ميباشد  كودكان  روانى  و  اخالقى،  روحى 

روانشناسى اجتماعى

مدرنيسم و تجاوز 
جنسى به محارم در 

خانواده
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ـ  روحى  و امنيت  آرامش  كننده  تامين  و  كودك  حامى  بزرگترين 
روانى اوست؛ اّما در عين حال خانواده تنها زمانى ميتواند كاركرد 
خودش را به درستى انجام دهد كه سالم باشد. و اگر خانواده به 
مكان ناامنى براى كودكان تبديل شود آنوقت ميتوان تصور كرد كه 

جامعه چه وضعيت نابسامانى خواهد داشت. 
نابودى  معرض  در  را  خانواده  سالمت  و  كه امنيت  عواملى  از  يكى 

قرار ميدهد،  خشونت و تجاوز جنسى به كودكان است. 
و  كودك  به  تجاوز  خانواده:  در  جنسى  خشونت  از  نويسنده  مراد 
زناى با محارم  ميباشد. ساده ترين تعريف تجاوز جنسى به كودك 
عبارت است از انجام دادن عمل جنسى توسط بزرگساالن با كودكان 
بر خالف رضايت آنها يا زير سن رضايت. زناى با محارم به روابط 

جنسى ميان خويشان نزديك (محارم) اطالق ميشود. 
بدترين نوع تجاوز،  تجاوز جنسى توسط محارم خونى همانند پدر، 
 برادر،  و…  ميباشد كه عواقب بسيار بد روانى بر متجاوز و قربانى 
به  مدرن  و  پيشرفته  كشورهاى  در  تجاوز  نوع  اين  دارد.  (هردو) 
صورتى فراگير ظهور كرده و به مرور در آن كشورها به صورت 

يك هنجار اجتماعى در خواهد آمد 
جوامع  در  خانواده  درون  كودك  به  تجاوز  گزارشات  به  نگاهى   

مدرن 
هايى  كودكان،  پديده  به  نسبت  جنسى  تجاوز  و  محارم  با  زناى 

هستند كه تنها در اواخر قرن بيستم در غرب ظهور كرده است 
مورد  حدود 6  كرد  اعالم  گزارشى  طى  سوئد  در  بريس    سازمان 
از 10  مورد تجاوز در خانه و معموًال توسط پدر بيولوژيك دختر 
صورت ميگيرد. آنچه بچه ها تعريف ميكنند حاكى از آن است كه در 
اغلب موارد مادر يا مادر خوانده ميداند كه بر سر بچه چه ميآيد اما 
هيچ كارى انجام نميدهد و هيچ دخالتى نميكند. رسانههاى گروهى 
سوئد نيز بيشتر روى عوامل كتك زدن بچه ها متمركز شده و سوء 
استفاده جنسى از بچه ها كمابيش به فراموشى سپرده شده است. 
درحالى كه مكالمات تلفنى مربوط به كتك خوردن بچه ها تقريبًا به 
همان تعدادى است كه مكالمات مربوط به تعديات جنسى و در اين 
ميان چهره شخص تجاوزكار تنها در چهار ديوارى خانه به عنوان 

محل وقوع جرم به وضوح برمال ميشود.. 
طوالنى  مدتى  طى  را  خود  دختر  پدرى  سوئد  در  ديگرى  مورد  در 
پدر  از  دختر  بطوريكه  بود,  داده  قرار  جنسى  استفاده  سوء  مورد 
خود 2 بار حامله شده و حاصل آن دو فرزند است كه اكنون در 

حال نگهدارى از آنها ميباشد. 
در اياالت متحدهامريكا نيز،  پژوهش هاى زيادى كه از اواسط دهه 
 1970 درباه  تجاوز جنسى انجام گرفته،  فراگير بودن تجاوز جنسى 
و زنا با محارم در مورد زنان و كودكان را نيز تأييد كرده است. 

ناتنى  پدران،  برادران،  پدران  توسط  شايع  بسيار  بصورت  اين امر 
مرتكب  كه  پدرانى  ميشود  گفته  ميپذيرد.  صورت  ناتنى  برادران  يا 
كودكى،  دوره  در  خودشان  غالبًا  ميشوند  خود  دختران  به  تجاوز 
 سابقه  بهره كشى جنسى داشته اند همچنين آنها سابقه  محروميت 
داشته  بيكارى  و  الكل  مصرف  شخصيت،  سوء  عاطفى،  اختاللهاى 
اند. عزت نفس پايين و خشم،  غالبًا آنها را به افراد متجاوز،  حتى به 

اعضاى بيچاره در خانواه  خود،  تبديل كردهاست.   
آمريكا  در  سرتاسرى  دادههاى  گردآورى  سيستم  به  كه  آمارى 
گزارش شده است،  افزايشى به ميزان 600درصد در موارد گزارش 
شده  تجاوز جنسى نسبت به كودكان بين سالهاى 1976 و 1982 را 

مشخص كرده است. 
 90% نيز،  تا  انگلستان  كشور  در  كودكان  از  جنسى  استفاده  سوء 

رشد را نشان ميدهد.   
 National Society)  ،«جامعه ملّى جلوگيرى از تعدى به كودكان»
of the Prevention of Cruelty to Children) اظهار كرد: موارد 
گزارش شده در مورد سوء استفاده جنسى از كودكان،  بر اساس 
مذكور،  خيريه  سازمان  است.  داشته  رشد  درصد  برآوردى،  90 
اعتماد  قابل  ثبت  دفاتر  در  كودك  از 2850  بيش  كه  ميكند   برآورد 
محلى،  در سال 1997م  ثبت شده،  مقايسه شود با 1500 كودك در 

سال 1984.   
نسبت زير چهارده ساله هايى كه مورد تجاوز جنسى قرار گرفته 
و  است  بود…  درصد  سال 1997،  14  در  انگستان  كشور  اند،  در 
بيست ونه درصد از پسران نورسى كه گزارش شده موردتجاوز 
تجاوزات  عمده  بودهاند.  سالگى  چهار  سن  اند،  زير  گرفته  قرار 
جنسى گزارش شده. در مورد دختران نورسى است كه 10 تا 14 

سال سن دارند.   
بيشتر افرادى كه تجاوز جنسى به كودكان ميكنند،  عبارتند از «پدران»، 
 «بستگان نزديك مذكر»،  يا «ناپدريها». در هر حال،  تجاوزات گزارش 
شده در مورد زير چهار ساله ها،  در بردارنده اين پيشنهادات است 
كه شايد همسايگان و ديگر مراقبين مقصر باشند (با وجود اين،  نياز 
به تحليل عميق دارد). گزارشات بيشترى در مورد تجاوزات جنسى 
به كودكان در ميان كودكانى كه در خانواده هاى كه درآمد،  و در 
شرايط بد زندگى ميكنند. وجود دارد،  ولى اين امر شايد بدين خاطر 
باشد كه افراد طبقه متوسط و باالى اجتماع تمايل ندارند كه توسط 
مددكاران اجتماعى و ماموران ناظر بهداشتى،  مورد تجسس واقع 
شوند.   آنتونى گيدنز نيز معتقد است كه اين عمل در جوامع غربى 
در تمام سطوح سلسله مراتب اجتماعى وجود دارد   دكتر الن گيل 
ظلم  از  جلوگيرى  ملّى  مور (Dr Alan Gilmour)،  رئيس (جامعه 
به كودكان)،  (N S P C C) در همين رابطه اظهار كرد: احتمال اينكه 

گزارش  (استيجارى)  آپارتمان  يك  در  جنسى  استفاده  سوء  موارد 
شود،  بيشتر است تا موردى كه در يك خانه مجلل رخ دهد. 

تحليلهاى بدوى در مورد اولين 200 نفرى كه تالش شد در اولين 
خانه امن بريتانيايى براى نوجوانان فرارى (كه به وسيله كليسياى 
 Church of England Children’s انگلستان  كودكان  جامعه 
Society= اداره ميشد) پناه داده شدند،  نشان ميدهد كه يك ششم 
درون  بودند،  در  كرده  فرار  خود  مادر  و  پدر  خانه  از  كه  كسانى 

خانواده مورد تجاوز جنسى واقع شده بودند.   

 طفره رفتن دولتهاى غربى از ثبت اين وقايع 
جنسى  تجاوز  به  مربوط  اخبار  انعكاس  در  غربى  دولتهاى  معموًال 
در  و  ميكنند  برخورد  محتاطانه  بسيار  منزل  در  كودكان  به  نسبت 

بسيارى از موارد از ثبت آن وقايع خوددارى ميشود. 
دكتر «گيل مور» به دولت انگلستان به خاطر شكست دولت در حفظ 
از  درخواست  يا  جنسى،  و  استفاده  سوء  شيوع  ميزان  ملّى  ارقام 
استاندارد،  انتقاد  ارقام  آورى  جمع  براى  محلى  آمار  ثبت  مراكز 
ترتيب  سمت  به  حركتى  هيچ  حال  هر  در  كه  است  معتقد  و  كرده 
جنسى  سواستفادههاى  مشخص  گزارشات  كه  آمارى  مراكز  دادن 

از كودكان را حفظ [و ثبت] كند،  وجود ندارد.   
گروهى  رسانههاى  در  درحاليكه  كرده  عنوان  نيز  بريس    سازمان 
ميشود. اما  تأكيد  بسيار  ها  بچه  زدن  كتك  عوامل  روى  سوئد 
است.  شده  گرفته  ناديده  خانه  در  كودك  به  جنسى  تجاوز  مسئله 
اين درحالى كه مكالمات تلفنى مربوط به تعديات جنسى به بچه ها 
شايد  و  ها  بچه  خوردن  كتك  به  مربوط  مكالمات  اندازه  به  تقريبًا 

بيشتر ميباشد. 
در يك مورد كه توسط كارمندان كليساى جامعه كودكان انگلستان 
Church of England Children’s Society=)،  تأييد شده است؛ 
كارمندان دريافتند كه به بسيارى از شكاياتى كه سابقًا به معلمين 
بود،  به  شده  جنسى  تجاوز  خصوص  در  اجتماعى  مددكاران  يا 

عنوان امورى تفننى مورد توجه قرار نگرفته نشده بود.   
طاليهدار  را  خود  كه  غربى  دولتهاى  كه  است  اين  سؤال  حال 
به  را  آن  مرتب  و  ميدانند  كودكان  و  زنان  خصوصًا  بشر  حقوق 
بر  فشار  براى  اهرمى  صورت  به  و  ميكشند  ديگر  كشورهاى  رخ 
ساير كشورهايى كه با آنها هماهنگ نيستند،  بكار ميبرند. حال چرا 

براحتى چشمهاى خود را بر روى مسئله به اين بزرگى ميبندند.
منبع:نشريه حورا، شماره 17     
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ترجمه؛ توفان راه چمني

در سال 2005، هنگامي كه «جان بنويل» شنيد اسمش براي 
رمان «دريا» به عنوان برنده جايزه بوكر خوانده شد، دور 
انديشيد  و  كرد  نگاه  را  جايزهف  اهداي  غمحل  تاالر  بر  و 
هستند».  متنفر  من  از  االن  همين  آدم  تا  چند  كن  «مجسم 
بي  كرده،  نويسي  داستان  صرف  بنويل  كه  سالي   38 در 
نقدهاي  است؛  تراشيده  خود  براي  دشمن  تعدادي  ترديد 
«نيويورك  و  تايمز»  «آيريش  در  دارش  نيش  و  شديد 
است.  كرده  آزرده  را  آنها  از  بسياري  بوكس»  آو  ريويو 
كرده  پيدا  وفادار  و  ثابت  خواننده  گروهي  اين،  بر  افزون 
را  اش  بلندپروازانه  ساختارهاي  و  پيچيده  نثر  كه  است 
مورد ستايش قرار مي دهند. اما در آخرين كتاب هاي اين 
و  بوده  نوآر  هاي  رمان  مجموعه  كه  ايرلندي  نويسنده 
اند،  شده  منتشر  و  چاپ  بلك»  «بنجامين  مستعار  اسم  با 
بنويل تا حدودي از سبك باشكوه و ساختار هميشگي اش 
استفاده نكرده است. بنويل - يا بايد گفت بلك - در «سقوط 
كريستين» غچاپ شده در سالف 2007 و «قوي نقره يي» 
كه تازه منتشر و پخش شده است، استادانه مجموعه يي 
از رمان هاي كارآگاهي را خلق كرده كه حوادث آنها در دل 
دوبلين پوشيده از مه دهه 1950 مي گذرد و غشخصيتي به 
اسمف «كوركي» كه هم آسيب شناس و هم كارآگاه است، 
شخصيت اصلي هر دو اين كتاب ها است. همين تازگي ها 
همايش  اتاق  در  هفته  وسط  كاري  روز  يك  صبح  بنويل 
كوچكي در محل غدفترف كارش در شهر نيويورك در ميان 
نشست.  يي»  نقره  «قوي  نشده  و  شده  امضا  هاي  دسته 
چهارخانه،  كتي  و  است  قيافه  خوش  و  متين  مردي  كه  او 
پيراهني راه راه و كراواتي گلدار بر تن داشت، با غويليجف 
ادبيات  ژانر  به  هجوم  ادبي،  زندگي  سير  درباره  ويس 

داستاني و همزاد مرموزش صحبت كرد. 

- كسب جايزه بوكر پس از اين دوره طوالني فعاليت حرفه يي به 
عنوان نويسنده چه حسي داشت؟ 

است؛  تاثيرگذار  و  كننده  تعيين  العاده  فوق  هم  هنوز  بوكر  جايزه 
كتابي مثل «دريا» كه با جلد ضخيم اعال 5 يا 6 هزار نسخه فروش 
به  را  آن  كسي  البته  فروخت.  غنسخهف  هزار   100 تا   75 داشت، 
عنوان نشـانه ارزش اثر آدم تلقي نمي كند. اگر پنج داور ديگر بودند، 
شش كتاب ديگر در فهرست نهايي قرار مي گرفتند. اما كسب اين 
غيرمنتظره  اتفاق  بود.  خوشايند  و  كننده  خوشحال  بسيار  جايزه 
بزرگي بود. خيلي بامزه بود.... چيزهايي گفتم كه اهل ادب لندن را 
به واقع دلخور كرد. در مصاحبه يي بالفاصله پس از اهداي جايزه 
گفتم خوشحالم كه مي بينم برخالف هميشه اثري هنري فاتح جايزه 

بوكر شده است. 

- اثري هنري به جاي اثري ماهرانه؟

بله، جايزه بوكر و در كل جوايز ادبي براي آثار ميانه رو عامه پسند 
باشند.  بايد  كه  هستند  شكلي  همان  به  درست  و  هستند  بازاري  و 
جايزه بوكر جايزه يي است تا مردم را عالقه مند به ادبيات داستاني 
از  كتابي  به  را  جايزه  اين  سال  هر  اگر  دارد.  نگه  داستان  خريد  و 
جنس كتاب من بدهند اين جايزه به سرعت محو مي شود. به همين 
خاطر بهتر است نصيب كتاب هاي مورد توجهي به قلم نويسندگان 

برجسته شود كه به تعداد زيادي فروش خواهند رفت. 

- قدري غيرمنتظره بود كه براي دريا برنده بوكر شديد و براي 
نامزدها  نهايي  فهرست  در   1989 سال  در  غكه  شواهد»  «كتاب 

براي كسب جايزه بودف برنده نشديد؟ 

غجايزهف مي شد. «تسخيرناپذيران»  بايد برنده  شواهد  بله، كتاب 
غ1997ف بايد برنده مي شد. اين كتاب يك كتاب بوكري به معناي 

واقعي كلمه بود اما حتي در فهرست نهايي هم نبود. 

- اتفاقي است از زماني كه برنده بوكر شديد بالفاصله با نامي 
ديگر شروع به نوشتن كرديد؟ 

راستش من اين كار را نكردم، بگذاريد برايتان توضيح بدهم. موقعي 
بود كه دريا را در سپتامبر 2004 تمام كرده بودم. در مارس 2005 
فهرست  كه  روزي  و  كردم  شروع  را  كريستين»  «سقوط  نوشتن 
نهايي غنامزدهاي بوكرف در سپتامبر 2005 اعالم شد، كارگزارم 
توانست دست نويس كامل غسقوط كريستينف را به ناشرم تحويل 

بدهد كه به شدت شگفت زده شده بود.

كار  سريع  قدر  اين  وقت  هيچ  شما  است.  بوده  سريع  خيلي   -
نمي كنيد. 

در واقع «بنجامين بلك» خيلي سريع مي نويسد.... پيش از اين هيچ 
تا  رفتم  ايتاليا  به  مارس 2005  در  بودم.  ننوشته  جوري  اين  وقت 
مهمان يكي از دوستانم باشم. او اتاقي به من داد و من ساعت 9 
صبح دوشنبه يي نشستم و فكر كردم؛ «نمي دانم كه آيا قادر هستم 
اين كار را انجام بدهم يا نه». اما تا وقت ناهار 1500 كلمه نوشته 
بودم كه اين براي جان بنويل كامًال بي سابقه و باورنكردني بود. 
دارم  بنويسم،  كلمه   1500 هفته  يك  در  بنويل  جان  عنوان  به  اگر 
خيلي خوب كار مي كنم. در خودم استعدادي براي اين نوع نوشتن 

كشف كردم.

- در ايتاليا و در آن روزي كه 1500 كلمه نوشتيد، مي دانستيد 
شما داريد مي نويسيد نه جان بنويل؟ 

البته، زماني كه به عنوان جان بنويل مي نويسم، با قلم خودنويس 
روي كاغذ مي نويسم و بعد آن را روي صفحه نمايشگر (مانيتور) 
منتقل مي كنم. نگارش سقوط كريستين را همين طوري آغاز كردم 
اما بيش از حد كند بود، به همين دليل درست در همان موقع ديگر 
عنوان  به  نوشتن  كردم.  تركش  و  نكرده  دنبال  راف  روش  غاين 

بنجامين بلك، نيمه راه ميان نوشتن نقدهاي طوالني براي

نيويورك ريويو آو بوكس و نوشتن كتابي جان بنويلي است. كاري 
كار  اين  كنم.  مي  غرور  احساس  آن  از  واقع  به  كه  است  ماهرانه 
رضامندي  لذت؛  قدري  راستش  داد.  من  به  بسياري  لذت  و  نشاط 
بسيار. واقعًا به اين كتاب ها افتخار مي كنم، به عنوان يك نويسنده 
سرافرازم. در حالي كه از تمامي كتاب هاي جان بنويلي ام بيزارم و 
بدم مي آيد. واقعًا از آنها نفرت دارم. از كتاب هاي هر كس ديگري 

بهتر هستند؛ فقط براي من به قدر كافي خوب نيستند. 

- چه موقع درباره غانتخابف اسمي مستعار مصمم شديد؟ 

از همان ابتدا مي دانستم كه از اسمي مستعار استفاده خواهم كرد. 
اين اسم مستعار علني و آشكار مي شد، و من پشت آن پنهان نمي 
متفاوت  چيزي  كار  اين  بدانند  خوانندگان  خواستم  مي  فقط  شدم. 

است، و اينكه اين كار يك شوخي ادبي پست مدرن پيچيده نيست. 

- چگونه غاسمف بنجامين بلك را انتخاب كرديد؟ 

نخستين كتاب هايم - كه شكر خدا ديگر هيچ كس آنها را نمي خواند 
قصد  دليل  همين  به  داشتند.  وايت»  «بنجامين  نام  به  شخصيتي   -
«ما  گفت  ناشرم  اما  داشتم،  را  وايت  بنجامين  غاسمف  از  استفاده 
فكر مي كنيم كه بلك زيباتر به نظر مي رسد، بهتر به نظر مي آيد... 
نزديك تر به قسمت باالي فهرست هاي خريد كتابخانه ها قرار مي 
گيرد كه همگي به ترتيب الفبا هستند.» مسخره است، چند روز پيش 
بسته يي از اين كتاب ها از جانب ناشرها داشتم و آنها بسته را به 
اسم بنجامين بلك ارسال كرده بودند كه مجبور شدم قبض دريافت 
بسته را با اسم بنجامين بلك امضا كنم. حس بسيار غريبي بود.... به 
عنوان بنجامين بلك دارد خيلي بيش از حد به من خوش مي گذرد. 
بايد تاوانش را بپردازم. من ايرلندي هستم. اين كاري است كه ما 

گناه مي دانيم. 

ايد كه با يك فرم،  - در مقاله يي پيرامون روش كارتان نوشته 
يك شكل شروع مي كنيد. آيا اين امر باز هم در مورد رمان هاي 
يك  با  ها  رمان  اين  آيد  مي  نظر  به  دارد؟  مصداق  بلك  بنجامين 

فضا (اتمسفر) آغاز مي شوند.

بله، گمان مي كنم اين امر واقعيت دارد. اين رمان ها با يك فضا آغاز 
نوعي  با  بنويل  جان  كتاب  يك  مكان.  و  زمان  از  حسي  شوند؛  مي 
كشمكش در ذهنم آغاز مي شـود، پس از آن مزه دهـان آن را مي 
فهمم و به آن شخصيت ها و طرح داستان را مي دهم. اما اين دو 
رمان همان گونه كه اشاره كرديد از يك فضا آغاز مي شود. اين 

خوب است، بايد آن را به خاطر بسپارم. 

- اقرار كرده بوديد كه «هيچ يا عالقه بسيار اندكي به شخصيت، 
مسائل  يا  اخالقيات  سياست،  ها،  سبك  انگيزه،  داستان،  طرح 

اجتماعي» داريد...

جان بنويل عالقه يي غبه اين مواردف ندارد.

- اما بنجامين بلك غبه اين مسائل عالقه دارد. 

بله، دارد. 

بلك  بنجامين  عنوان  به  نوشتن  زمان  در  شما  حساب  اين  با   -
قادريد سراغ موضوع ها و مسائلي برويد كه شايد پيشتر مورد 
عالقه تان نبود، مي توانيد خيلي سريع تر بنويسيد. آيا آزادي 

هاي ديگري هم وجود دارند كه از اين روش ناشي مي شوند؟ 

خب، من با نگاهي به گذشته فهميدم كه تبديل شدن به بنجامين بلك 
كامًال آن خوش سخني و شيرين كالمي نبود كه در آن زمان گمان 
مي كردم هست. يك جور بازيگوشي و شيطنت بود اما اين را هم 
فهميده ام كه جان بنويل به تغيير نياز دارد، به چيزي نياز دارد كه 
كريستين  سقوط  كند.  بيرون  سرش  از  را  شخص  اول  هاي  رمان 
درست خود همان كتاب گذار و انتقال بود. به همين خاطر هم اكنون 
دارم كتابي مي نويسم - اين كتاب با اسم جان بنويل خواهد بود - 
اين كتاب جديد كه دارم روي آن كار مي كنم بيشترش غبه روايتف 
سوم شخص بوده و كتابي بسيار متفاوت است. نوعي طنز تلخ و 
شيرين است. خانه يي در نواحي روستايي به هنگام عيد يحيي (24 
ژوئن) صحنه و زمان وقوع ماجراهاي اين كتاب است. تنها صداي 
و  علوم  خداي  و  خدايان  غپيك  هرمس  كتاب  اين  در  شخص  اول 
بازرگاني و سخنوري در اساطير يونان كه كفش هاي بالدار داشتف 
است. ناشرانم وصف اين كتاب را كه شنيدند، گفتند؛ «بله البته جان، 

يك مردم راضي كن ديگه.» 

منبع؛ ويليج ويس، 25 مارس 2008 
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ميشائيل هانكه به 

ريشه هاي خود 
بازمي گردد

آلماني  صاحبنام  فيلمساز 
خود  زبان  آلماني  فيلم  نخستين 
با  اروپا  در  سال  از 11  پس  را 

پايگاه  سازد.  مي  آلمان  در  ها  نازي  ظهور  موضوع 
اطالع رساني سينماي اروپا اعالم كرد فيلمبرداري فيلم 
«نوار سفيد» از ژوئن امسال آغاز مي شود و تا پايان 

تابستان ادامه دارد.

و  سيدحسيني  رضا 
هنر  «فلسفه  تدريس 

و ادبيات»
دوره جديد كالس هاي آموزش 
«فلسفه  و  ادبي»  هاي  «مكتب 
هنر و ادبيات» با حضور رضا 
چهارشنبه  از  سيدحسيني 
در   17 ساعت  ارديبهشت   11

گالري اتفاق حوزه هنري استان تهران برپا مي شود. 
بر  مبتني  ادبيات»  و  هنر  «فلسفه  بررسي  جديد  دوره 
«بوطيقاي ارسطو» و تعاريف فلسفه يونان و همچنين 
هنر  بر  تاكيد  با  و  هنر  كليات  درباره  اسالم  جهان 

شاعري خواهد بود.

تشكيل گروه
 «نواي مهر» توسط

 همايون خرم
مهر»  «نواي  موسيقي  گروه 
خرم  همايون  سرپرستي  به 
تشكيل مي شود. همايون خرم 
تعداد  با  همراه  دارد  نظر  در 

محدودي از شاگردانش كه در حوزه موسيقي ايراني و 
ساز ويولن پيشرفت هاي قابل توجهي داشته اند گروه 
كوچكي تشكيل دهد تا از اين طريق هم دين خود را به 
هنرجويان  كيفي  رشد  جهت  در  هم  و  كند  ادا  هنر  اين 

تالش كند.

ترجمه علي اصغر بهرامي از 
رمان «لسينگ» 

نزول  براي  رمان «رهنمودهايي  بهرامي»،  اصغر  «علي 
در دوزخ» نوشته «دوريس لسينگ» برنده نوبل 2007 
ادبيات را به فارسي برگرداند. بهرامي درباره موضوع 
اين كتاب گفته است همان طور كه از عنوان كتاب برمي 
آيد، كساني هستند كه مي خواهند از جايي وارد دوزخ 
شوند كه دوزخ همان زمين است و راهنمايي هايي به 

آنها مي شود كه چگونه باشند.

جايزه 100 هزار دالري براي 
گري اشنايدر

بهترين  عنوان  به  را  اشنايدر  گري  امريكا  شعر  بنياد   
بر  عالوه  شاعر  اين  تا  كرد  معرفي  سال 2008  شاعر 
دريافت نشان راث ليلي، 100 هزار دالر جايزه نقد نيز 
جوايز  ترين  گران  از  يكي  كه  جايزه  اين  كند.  دريافت 
ادبي امريكا به حساب مي آيد، در سال 1986 توسط 
راث ليلي تاسيس شد و بنياد شعر امريكا مديريت آن 

را برعهده دارد. 

چهره ها
به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جهان درون پرانتز

نگاهى به حكم مرگ
 

 اثر موريس بالنشو -   ترجمه احمد پرهيزى 

گاهى براى باز كردن مدخلى به يك كتاب به ناگزير بايد از معابر و گذرگاه هاى تو در تو و پيچيده اى عبور كرد و خود را به دست پيچ و خم جاده 
اى طوالنى و پر ما جرا سپرد . حر ف زدن از ”حكم مر گ ” يا نوشتن از ”موريس بالنشو“ همواره به امكانى كه سخن در راه باز گشايى خود محيا 
مى سازد محدود مى ماند و از اين روست كه اين نام خاص مانند هسته اى مقاوم بر سر راه شناخت ما چهره اى انقالبى و عاصى به خود مى گيرد. 

جدا از ترتيب و چينش اعداد كه در سال شمار و تذكرها كاربرد مى يابند چيزى كه مى تواند 
ما را به عنوان خوانده در ورود به متنى مثل ”حكم مرگ ”يارى رساند يك آگاهى كلى و فرا 
گير يا شايد ترفندى فلسفى است . اپوخه *به معناى بين الهاللين قرار دادن و هم به معناى 
توقيف و تعليق است . اپوخه ايده را در خود ماندگار و معلق مى گرداند با اپوخه تمام نظريات 
رسمى فلسفه ، االهيات و كالم و تمام تصوراتى كه در مورد جهان قبول عام يافته و خالصه 
همه  و  همه  است،  نشده  داده  آگاهى  به   ، شهود  به  اشيائ  خود  به  ما  رجوع  اثر  بر  انچه  هر 
بايد به حالت تعليق در آيند و نه انكار و نه پذيرفته شوند. با اين ترفند پديدارشناسانه جهان 
و محتواى آگاهى به حالتى از تعليق و انتظار تن در مى دهد درست همان تعليق و انتظارى 
كه ما در“ حكم مرگ“ شاهد آنيم. همان تعيلق اضطراب آوره ارفه در هادس (جهان زيرين) 
. حكم مرگ با امكان ترجمه دوگانه خود « L arret »به دو معناى متفاوت حكم (دادگاه) و 
ايست، وقفه و توقفگاه . ما را به نا خود آگاه به ياد فارماكان در فايدروس افالطون مى اندازد. 
واژه فارماكان از نظر افالطون داراى ماهيتى جانشينى و انضمامى است و معناى ان به هيچ 
رو سر راست نيست در زبان يونانى اين واژه داراى معانى متعدد و متناقض است از جمله: 
داروى شفابخش،نوش دارو ،زهر ، طلسم و ... دريدا به خوبى نشان مى دهد كه دامنه تقابل ها 
در كاربر د اين واژه به تناقضى اشكار منجر خواهد شد و از همين رو نظريه ساخت شكنانه 
خود را با توجه به نفى و امحاى پيش انگاره مرجعيت پديد اورنده اثر مطرح مى سازد. وى 
معتقد است كه در متن نوعى دوگانگى وجود دارد. دو متن ،دو دست ،دو نگاه، دو نوع شنيدن 

همدوش هم اند. 
اما در عين حال تنهايند.كارى كه دريدا و پيش از آن بالنشو قصد به انجام رساندن آن را دارند عبور از تقابل هاى فلسفه به وسيله ادبيات است. به 
كارگيرى صنايع بديعى در فلسفه كه از سوى ايشان و كه قبل تر از سوى نيچه مطرح شد گامى به فراسوى تقابل هاى متافيزى گذاشتن را به فسلفه 
الصاق كرد گذر از تك معنايى به سمت گسترش معنا ها. اگر بخواهيم با همين اگاهى دورباه به حكم مرگ باز گرديم مى بينمى كه ”ژ“ همواره در 
هاله اى از فاكت و گزارشات احاطه شده است و هر بار با وخيم تر شدن حال او ما با راوى به انتظار مرگ به سمت او مى شتابيم اما ايا اين نقطه 
(انتظار مرگ) همان نقطه اى نيست كه هر كس درست بعد از به دنيا آمدن در انتظار ان است. حكم مرگ با اين جمالت اغاز مى شود :« اين اتفاقات به 
سال 1938 برايم پيش آمد . هنگام صحبت كردن از ان ها بى نهايت احساس تشويش مى كنم . تا كنون بارها وسوسه شده ام شكلى نوشتارى به انها 
ببخشم . من اگر كتابى نوشته ام ، اميدم اين بوده است كه با نوشتن ، نقطه پايانى بر اين اتفاقات بگذارم و اگر رمانى نوشتم ف ان رمان در لحظه اى 
ظاهر شده كه واژگان در برابر واقعيت،عقب نشينى آغاز كرده اند. من از واقعيت هراسى ندارم من از افشاى راز نمى ترسم . اما تا كنون واژگان به 
خالف خواسِت من بيش از اندازه دغل كار بوده اند .15» گادامر در آغاز فلسفه * به درستى نشان مى دهد كه زمان اغاز ندارد زيرا هر لحظه اى كه 
نخستين لحظه قرار مى دهيم ، باز نا گزير به لحظه اى ديگر و پيشتر فكر مى كنيم و بدين ترتيب گريزى از ديالكتيك اغاز وجود ندارد و با همين روش 
نيز مى توان به پايان انديشيد دو نقطه كه در ”حكم مرگ“ در يك منطقه نوشتارى به چالش كشيده شده اند.راوى رمان در همين سطر هاى اغازين كه 
در باال بدان اشاره شد مى خواهد كه با نوشتن به ريداد ها پايان ببخشد (شائبه سايكو رمان) اما آيا رويدادها بعد از جايى گيرى در قالب نوشتار به 
انجام مى رسند؟ مرگ مفهوم ديگرى كه در كار بالنشو با بسامد بااليى به پرواك رسيده نيز دورن همان پرانتز اپوخه شده است و با اين كار بالنشو 
از اين مفهوم يك مكان آفريده است.(كارى كه هايدگر با هستى به مثابه دازاين بدان مى پردازد ) مكانى به شدت غير قابل باز نمايى كه دچار خيانت 
و به قولى دقل بازى كلمات شده است .او در طرح اين پرسش كه آيا مى توان فرديت تجربى چيزى مثل مرگ را به شبكه كلمات انتقال داد از مونتى 
پيروى كرده و اين مسئله را صرفا امرى در رابطه با تجربه «امكان عدم امكان» و خواست نوشتار يا به تعبير ديگر هادس ممكن مى داند .مى دانم كه 
اين نوشتار در بازگشايى اثر و حتى سرفصل بندى مباحث پيرامونى نوشتار ناكام خواهد ماند اما بايد به اين پرسش نيز فكر كرد كه آيا تعدد سطر 

هاى اين مقاله به هزاران سطر نيز از عهده اين كار بر خواهد آمد؟ فكر نمى كنم 
.پى نوشت ها

*براى اشنايى بيشتر نگاه كنيد به زمينه و زمانه پديدادر شناسى / سياوش جمادى / نشر ققنوس
* آغاز فلسفه / هانس گئورگ گادامر / عزت اهللا فوالدوند/نشر هرمس 

فرهاد اكبرزاده 

جايزه  برنده  چابون  مايكل 
رمان كاليفرنيا شد

برندگان هفتاد و دومين جايزه كتاب كاليفرنيا در بخشهاي داستان، شعر و غير 
حسيني  خالد  و  چابون  مايكل  كنار  در  خاكپور  شدند.پروچيستا  اعالم  داستان 

جوايز بخشهاي مختلف جايزه كتاب كاليفرنيا را كسب كردند. 
 مايكل چابون نويسنده داستانهاي عامه پسند با رمان ”موافقت پليس يهودي“ 
بخش  در  تابان“  خورشيد  رمان ”هزار  با  تبار  نويسنده افغاني  خالد حسيني  و 
داستان و پروچيستا خاكپور نويسنده ايراني ساكن آمريكا با داستان ”پسران 
و اشياي شعله ور“ در بخش كتاب اول و ”دبليو اس دي پيرو“ با مجموعه شعر 
”سيبهاي چيني“ در بخش شعر برندگان اين جايزه اند. همچنين در بخش غير 
داستاني ”آرنولد رامپرساد“ با كتاب زندگينامه ”رالف اليسون“ و ”دانيل والكر“ 

با كتاب ”آنچه خدا نوشت؛ تحول آمريكا در 1815 تا 1848“ برنده شدند.
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حكايت دو وزير
شهرزاد گفت: اي ملك، به بصره اندر پادشاهي بود كه ُفَقرا دوست داشتي و 
هّمت به رفاهِ رعيت گماشتي و پيوسته مال به دوستاران محمد عليه السالم 
بذل مي فرمود و آن ملك محمد بن سليمان ِزيني نام داشت و او را دو وزير 
بود: يكي ُمعين بن ساوي و ديگري َفضل بن خاقان. اما فضل بن خاقان 
كريم الطبع و نيكوسيرت بود. مردم بسي ميل بدو داشتند و پيوسته ثناي 

او گفتندي و او در سخا و كرم چنان بود كه شاعر گفته:

پيش از اين بارخدايان و بزرگاِن عجم 
َگر همي بنده خريدند به دينار و دَِرم   

اندرين نوبت َصدري به وزارت بنشست  
كه همه ساله َخَرد بنده به احسان و كرم  

با  و  نبود  خير  طالب  او  كه  همي داشتند  ناخوش  را  ساوي  معين ابن  اما  و 
مردم بدي كردي و بدين خطا سزاوار بود:
از َبخل به هيچ خلق چيزي ندهي   

ور جان بشود به كس پشيزي ندهي  
سنگي كه بدو در آسيا آس كنند  

گر بر شكمت نهند تيزي ندهي  

اتفاقًا روزي ملك بر تخت نشست و اُمرا و سپاهيان را بار داده بود. فضل 
بن خاقان را خطاب كرده گفت: كنيزي مي خواهم كه ماهروي و مشكين موي 
حاضران  باشد.  پسنديده  اخالِق  صاحب  و  صورت  زيبا  و  نكوسيرت  و 
گفتند كه: چنين كسي به دست نيايد مگر به ده هزار دينار. در حال ملك 
خاِزن را بخواست و گفت: ده هزار دينار به خانة فضل بن خاقان َبر. خاِزن 
زرها نزد فضل بن خاقان برد. همه روزه وزير بر دالالن سپردي كه كنيزي 
را نفروشند مگر اينكه وزير نخست او را ببيند. دالالن هر كنيزي را كه به 
بازار مي آوردند، نخست او را به وزير َعرضه مي داشتند و ديرگاهي ايشان 

را كار همين بود. ولي كنيزكي وزير را پسند نمي افتاد. 
اتفاقًا روزي از روزها يكي از دالالن رو به خانة  فضل بن خاقان گذاشته 
و  بگرفت  وزير  ِركاب  همي رود.  َملِك  قصِر  سوي  به  سواره  كه  ديد  را  او 
آمده.  پديد  بود،  رفته  فرمان  او  بجستجوي  كه  را  كنيزي  وزير،  اي  گفت: 
وزير كنيزك را بخواست. دالل ساعتي غايب شد. پس از ساعتي كنيزكي 
ماهرو، سروقد، سياه چشم، باريك ميان و فربه َسرين كه جامه اي فاخر در 

بر داشت حاضر آورد و كنيزك در خوبروئي چنان بود كه شاعر گفته:
ماَند به نارون َقدِ آن ماهِ سيم تن    

َگر آفتاب و ماه ُبَود باِر نارَون   
آن آفتاب و ماه ُپر از توده توده ُمشك   

وان توده توده ُمشك پر از حلقه و ِشَكن  
و آن حلقه و ِشَكن همه ُپر َبند و تاب  و چين    

و آن َبند و تاب و چين  همگي  داِم مرد و زن

چون وزير او را بديد بپسنديد. روي به دالل كرده قيمت باز پرسيد. دالل 
گفت: ده هزار دينار او را قيمت داده اند، ولي خواجة او سوگند ياد مي كند كه 
ده هزار دينار قيمِت كبكان و مرغان نمي شود كه او خورده و بهاي ِخلَعت و 
اُجَرِت آموزگار او نيست كه او را خّط و نحو و لغت و تفسير و اصول فقه 
و طّب و تقويم آموخته و َضرِب آالِت َطَرَبش ياد داده. وزير گفت: خواجة 

كنيزك نزد من آوريد. دالل خواجة كنيزك حاضر آورد. 
مردي بود َعَجم و كهن سال كه از غاَيِت پيري، پوستي و استخواني گشته 
بود. وزير با او گفت: راضي هست كه ده هزار دينار قيمت اين كنيزك از 
سلطان محمد بن سليمان زيني بستاني. آن مرد گفت: چون مشتري سلطان 
است،  مرا فرض است كه كنيز به هديه دهم. در آن هنگام وزير به حاضر 
خواجة  به  زرها  وزير  آوردند،  حاضر  مال  چون  داد.  فرمان  مال  آوردن 
كنيزك بشمرد. پس از آن دالل گفت: اگر وزير دستور دهد، سخني گويم. 
وزير گفت: بازگو. دالل گفت: اي وزير، مرا رأي اين است كه اين كنيزك را 
امروز خدمت سلطان مبر كه او از راه دراز آمده و از رنج سفر نياسوده، 
راحت  اينكه  تا  نگاهدار  قصر  در  را  او  روز  ده  تا  است،  دگرگون  حالتش 
يابد و بر ُحسِن او بيفزايد. پس از آن به گرمابه برده جامه هاي نكويش در 
يافت.  صواب  دالل  رأي  وزير  آور.  حاضر  سلطانش  پيشگاه  در  و  ُكن  َبر 
كنيزك را به قصر خود در َخلَوتي جداگانه جاي داد و َتماَمِت مايحتاج از 
بدين  حال  ديرگاهي  و  گماشت  وي  بر  خدمتگزاران  و  كرد  آماده  او  بهر 

منوال بود.
از قضا فضل بن خاقان پسري قمر منظر و سيم اندام و عنبرين موي داشت 

بدانسان كه شاعر گفته: 

به ابروان چو كمان و به گيسوان چو كمند   
لَباْنش سوده عقيق و رخاْنش ساده َپَرْند

َپَرندِ الله فروش و عتيِق لؤلؤ پوش  
كماِن غاليه توز و كمندِ مشكين بند  

و آن پسِر سيم بر از َقضيَِّت دختر آگاه نبود و پدرش به كنيزك گفته بود 

كه: ترا از بهر ملك محمد سليمان زيني خريده ام و مرا پسري هست كه اگر 
َزني را در برَزني يابد، با او در آميزد. تو خويشتن از او نگاه دار و زنهار كه 
رخ بر وي منما. كنيزك گفت: َسمعًا و طاَعه. تا اينكه كنيزك روزي از روزها 
به گرمابه اندر شد و پاره اي از كنيزكان به خدمتش قيام كردند. چون از 
گرمابه به در آمد جامه هاي فاخر بپوشيد و به نيكوئيش بيفزود و بنزد زن 
وزير آمد و دست او را ببوسيد. زِن وزير گفت: اي انيس الجليس در گرمابه 
بر تو چه گذشت؟ گفت: اي خاتون، جز ِغيَبِت تو َمنَقَصتي نبود. خاتون با 
كنيزكان گفت: برخيزيد تا به گرمابه شويم. كنيزكان برخاسته با خاتون به 
گرمابه رفتند و خاتنون دو كنيز خردسال بر دِر قصر كه انيس الجليس در 
آنجا بود بگماشت و با ايشان گفت:  كس نگذاريد كه نزد انيس الجليس رود، 

كنيزكان گفتند: سمعًا و طاعًه. 

پس از ساعتي، پسر وزير كه علي نورالدين نام داشت در آمد و از مادر 
خويش جويان گشت. كنيزكان گفتند: به گرمابه اندر است. انيس الجليس از 

درون قصر آواز علي نورالدين را بشنيد، با خود گفت كاش مي دانستم كه 
اين پسر چه كاره است كه وزير با من مي گفت كه اگر او در برَزني، زني 
را ببيند با او در آميزد. به خدا سوگند من آرزو دارم كه او را ببينم. آنگاه 
بر پاي خاسته پيش رفت و به سوي علي نورالدين نظاره كرد. ديد پسري 

است ماهروي. شيفتة جمال او گشته گفت:

عــاشـــق آنــم كـه ُعّنـــابش همي دارد ِشــَكر  
فتنة آنم كه َسنجاَبش همي پوشد َهَجر  

سوي  من  بنگر، چو خواهي  عاشِق  سيمين  سرشك  
سوي او بنگر، چو خواهي  دلبِر زّرين كمر

و پسر را نيز چشم بر وي افتاد. فريفتة آن پري گشته گفت: 
اي  تازه تر از َبرِگ ُگلي تازه به َبر َبر   

پروده ترا خاِزِن فردوس به َبر َبر   
در سيم َحَجر داري و در ماه َچليپا  

ماه تو به زير اندر و سيمت به ِزَبر َبر   
زين  روي   همي  سجده  َبَرد اي  ُبِت َمهروي  

َترسا به َچليپا َبر و حاجي به َحَجر َبر   

چون پسر و دختر هر دو به دام عشِق يكديگر گرفتار شدند، پسر روي 
به كنيزكان كرده بانگ برايشان زد. كنيزكان بگريختند و دور از ايشان 
بايستادند. آنگاه پسر به قصر اندر شد و با انيس الَجليس گفت كه: توئي 
كه پدرم ترا از بهر من خريده است؟ انيس الجليس گفت: آري. در حال پسر 
از نشئة باده و شور عشق بي محابا پيش رفته، دستها به ميان كمر دختر 
كرد و دختر نيز او را در آغوش كشيده ببوسيد. و پسر زبان او همي  َمكيد 

تا اينكه بِكارت از او برداشت.

آميخت،  در  انيس الجليس  با  ايشان  خواجه  زادة  كه  ديدند  كنيزكان  چون 
زن  چون  بگريخت.  گشته  اندر  هراس  به  نورالدين  علي  بركشيدند.  فرياد 
باز  خبر  كنيزكان  از  آمد.  در  به  گرمابه  از  بشنيد،  كنيزكان  فرياد  وزير 
علي  ما  كِهتر  خواجة  رفتي  گرمابه  به  تو  چون  خاتون،  اي  گفتند:  پرسيد. 
نورالدين باز آمد و خواست كه ما را بيازارد. ما از او بگريختيم او بنزد 

انيس الجليس رفته با او هم آغوش شد. ديگر ندانستيم كه چه كردند. 
زن وزير چون اين سخن بشنيد نزد انيس الجليس شد و ماجرا باز پرسيد. 
انيس الجليس گفت: اي خاتون من نشسته بودم كه كودكي زيبا روي در آمد 
و با من گفت: تو هماني كه پدرم ترا از براي من خريده. گفتم: آري. به خدا 
سوگند اين خاتون، من سخن او را راست پنداشتم. آنگاه پيش من آمده مرا 
در آغوش گرفت. زن وزير پرسيد بجز اين هم كاري كرد؟ انيس الجليس 
گفت: آري سه بوسه از من بُِربود. زن وزير گفت: بِكارت از تو برداشت يا 
نه؟ انيس الجليس گريان شد و زن وزير نيز با كنيزكان بگريستند و سيلي 
بر روي خويشتن همي زدند و بيم از علي نورالدين داشتن كه مبادا پدرش 

او را بكشد. 
وزير  زن  پرسيد.  باز  گريستن  سبب  و  آمد  در  از  وزير  حال  آن  در  پس 
ناچار او را از كار آگاه كرد. وزير جامه ها بدريد و زنخدان فرو كند. زن 
وزير گفت: خود را مكش، من ده هزار دينار قيمت كنيز را از مال خود بدهم. 
وزير گفت:  مرا حاجت به قيمت كنيز نيست ولكن بيم آن دارم كه جان و 
مالم هر دو برود. زن گفت: يا سيدي سبب چيست؟ گفت:  مگر تو نداني كه 
اين دشمن جان من كه معين بن ساوي نام دارد در آن ساعت كه اين حادثه 

بشنود سلطان را آگاه كند و با او گويد:
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

ادامه دارد ...
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كشف آرامگاه شمس تبريزى در تبريز
قرن  نامى  عارف  تبريزى،  شمس  حقيقى  آرامگاه  كشف  از  تبريز  شهر  شوراى  سخنگوى 

ششم هجرى در تبريز خبر داد. 
حبيب شيرى آذر امروز در جمع خبرنگاران با اعالم اينكه بر اساس اسناد و منابع موجود 
تاريخى و مطالعات انجام گرفته آرامگاه شمس تبريزى ،پير و مراد موالنا جالل الدين محمد 
بلخى در منطقه گجيل تبريز واقع شده است، افزود: اين آرامگاه اخيرأ پس از انجام مطالعات 
تاريخى و بررسى اسناد و منابع معتبر موجود توسط كارشناسان در تبريز شناسايى شده 

و به زودى نسبت به بازسازى و احياى آرامگاه شمس تبريزى اقدام خواهد شد. 

اين  در  شمس  آرامگاه  گرفتن  قرار  بر  مبنى  كشورها  و  شهرها  ديگر  ادعاى  رد  ضمن  وى 
شهرها اظهار داشت: متأسفانه در سايه غفلت و سكوت تاريخى متوليان فرهنگ و تاريخ طى 
سال هاى گذشته و عدم مطالعه و تحقيق دقيق پيرامون اين موضوع ادعا هاى بسيارى مبنى 
بر قرار داشتن آرامگاه شمس تبريزى در شهرها و حتى كشورهاى ديگر مطرح شده ، اما 
شوراى شهر و شهردارى تبريز قصد دارد بر اساس مستندات اين واقعيت تاريخى را كه 

آرامگاه واقعى شمس تبريزى در تبريز قرار دارد به اثبات برساند. 
از  تبريزى  شمس  آرامگاه  بازسازى  و  احيا  مراحل  زودى  به  افزود:  پايان  در  آذر  شيرى 

سوى شهردارى آغاز خواهد شد.

نامزدهاى قديمى ترين جايزه ى ادبى بريتانيا معرفى شدند
فهرست نامزدهاى جايزه ى يادبود ” جيمز تيت بلك“ در سال 2008، كه به عنوان قديمى ترين جايزه ى ادبى بريتانيا 
دانشگاه  سوى  از  هرسال  قدمت،  سال   89 با  بلك“  تيت  ”جيمز  يادبود  جايزه ى  شد.  اعالم  مى شود،  محسوب 
اعطا  باشد،  رسيده  چاپ  به  آن  از  پيش  سال  در  كه  حال  شرح   و  داستانى  اثر  بهترين  به  اسكاتلند  ادينبورگ 
مى شود. امسال نامزدهاى بخش بهترين اثر داستانى عبارت اند از: «اسب هاى ما در مصر» نوشته ى ”روساليند 
بلبن“؛ «جاهاى پاى شيطان» نوشته ى ”جان برن سايد“؛ «اصول گراى ناراضى» نوشته ى ”محسن حميد“؛ «كشور 
اثر  بهترين  بخش  نامزدهاى  همچنين  ويليامز“.  ”جى  نوشته ى  «رهايى»  و  ماسون“؛  ”دانيل  نوشته ى  دوردست» 
”مايكل  نوشته ى  مك تل»  ويلى  باليند  جست وجوى  در  بدهيد؛  را  سرگردانم  «كفش هاى  از:  عبارت اند  شرح  حال 
لى“؛  ”هرميون  نوشته ى  وارتون»  هيل“؛ «اديت  ”رزمارى  نوشته ى  رمانتيك»  بريتانياى  ساخت  و  گرى“؛ «پوگين 
«استالين جوان» نوشته ى ”سيمون سباگ مونتفيور“؛ و «جان استوارت ميل» نوشته ى ”ريچارد ريوس“ به گزارش 
پرس آسوسييشن، جايزه ى 20هزار دالرى ”يادبود جيمز تيت بلك“  در سال 1919 راه اندازى شده و قديمى ترين 
جايزه ى ادبى بريتانيا و يكى از معتبرترين و قديمى ترين جوايز كتاب در ادبيات انگليسى زبان محسوب مى شود. از 
ديگر چهره هاى سرشناسى كه موفق به دريافت جايزه ى يادبود ”جيمز تيت بلك“ شده اند، از ”كورمك مك كارتى“، 

”مارتين آميس“، ”دى.اچ. الرنس“، ”گراهام گرين“ و ”يان مك ايوان“ مى توان نام برد. 
برندگان جوايز سال 2008، ماه اوت و در جشنواره ى بين المللى كتاب ادينبورگ معرفى مى شوند.

اعالم جزئيات جايزه ادبي روزي روزگاري  
 

نشست خبري دومين جايزه ادبي روزي روزگاري صبح ديروز با حضور دست اندركاران 
اين جايزه در كافه 78 برگزار شد. سعيد طباطبايي در اين نشست گفت؛ هدف اصلي روزي 
روزگاري در درجه نخست گسترش كتابخواني در ايران است؛ به خصوص اينكه امروز با 
كاهش كتابخواني در بين اقشار جامعه مواجهيم. هرچند تالش بسياري كرديم تا بتوانيم پيش 
از نمايشگاه كتاب مراسم جايزه را برگزار كنيم اما اين كار ميسر نشد. طباطبايي در ادامه 
خاطرنشان كرد؛ اين آثار اواخر فروردين ماه از سوي داوران مورد بررسي قرار گرفت و 
خوشبختانه داوران به موقع آثار را بررسي كردند.با اتمام داوري به موقع هيات داوران، ما 
شرايط برگزاري مراسم اهداي جوايز را داشتيم اما مشكالت ديگر باعث شد نتوانيم اين امر 
را ميسر سازيم. تمام تالش ما اين است كه تا اواخر ارديبهشت ماه مراسم را برگزار كنيم.

وي گفت؛ در بخش مجموعه داستان، شش اثر به مرحله نيمه نهايي دست يافتند و بعد از 
بررسي، سه اثر شايسته دريافت لوح جايزه روزي روزگاري شناخته شدند كه «آن گوشه 
دنج سمت چپ» نوشته مهدي ربي (نشر چشمه)، «گوساله سرگردان» نوشته مجيد قيصري 
(نشرافق) و «مردي كه گورش گم شد» از حافظ خياوي (نشر چشمه) بودند. يكي از اين سه 
اثر طي مراسمي برنده تنديس جايزه خواهد شد.طباطبايي افزود؛ در بخش داستان غيرايراني 
در مجموع 12 اثر داوري شد كه شش اثر «ابلوموف» ترجمه سروش حبيبي، «اما» ترجمه 
رضا رضايي، «ژاك قضا و قدري و اربابش» ترجمه مينو مشيري، «موج ها» ترجمه مهدي 
غبرائي و... در رديف آثار كالسيك شناخته شدند. با تصميمات اتخاذشده، آثار كالسيك كنار 
گذاشته شدند. وي اضافه كرد؛ با كنار گذاشتن آثار كالسيك، شش اثر ديگر وارد مرحله نيمه 
نهايي شدند كه با راي گيري نهايي سه اثر به مرحله آخر رسيدند. فراموش نشود داوري 
آثار كالسيك را فقط هيات فني برعهده داشت و هيات داوران به داوري آثار غيركالسيك 
پرداخت. به اين ترتيب سه كتاب «اپراي شناور» نوشته جان بارت ترجمه سهيل سمي (نشر 
ققنوس)، «بائودولينو» نوشته امبرتو اكو ترجمه رضا عليزاده (نشر روزنه) و «دم را درياب» 
نوشته سال بلو ترجمه بابك تبرايي (نشر چشمه) در بخش رقابتي معرفي شدند كه نهايتًا 
از بين اين سه اثر يك اثر در مراسم نهايي انتخاب مي شود.طباطبايي ادامه داد؛ در بخش 
نظرسنجي هم امسال 160 نظر شركت كردند كه براساس آرا، پيمان هوشمندزاده با كتاب 
«ها كردن» (نشر چشمه) برنده تنديس نخبگان غيرنويسنده و رمان «هزار خورشيد تابان» 
نوشته خالد حسيني ترجمه مهدي غبرائي (نشر ثالث) برگزيده تنديس كتابفروشان شناخته 

شده است. 

 سه فيلم، دو داور و يك مهمان 
 

برگزاركنندگان شصت و يكمين دوره جشنواره كن روز سه شنبه اسامي فيلم هاي افتتاحيه و اختتاميه جشنواره 
امسال، دو فيلم جديد بخش مسابقه و دو داور ديگر اين بخش را به طور رسمي اعالم كردند. همان طور كه پيش 

تر در روزنامه اعتماد منتشر شده بود، فيلم سينمايي «كوري» به كارگرداني فرناندو ميرليس و «چي شد؟» ساخته 
بري لوينسن به ترتيب به عنوان فيلم هاي افتتاحيه و اختتاميه شصت و يكمين دوره جشنواره كن به نمايش در مي 
آيند.با اضافه شدن سه فيلم «دو عاشق» ساخته جيمز كري، «ميان ديوارها» به كارگرداني لورن كانته به عنوان 
سومين نماينده سينماي فرانسه در بخش مسابقه رسمي جشنواره كن و «كوري»، تعداد فيلم هاي اين بخش به 22 
رسيد. ضمنًا بخش نوعي نگاه با فيلم «گرسنگي» به كارگرداني استيو مك كوئين فيلمساز بريتانيايي كه ربطي به 
بازيگر معروف و قديمي درگذشته امريكايي ندارد، افتتاح مي شود. «كوري» روز 14 مه (25 ارديبهشت) جشنواره 
كن را افتتاح مي كند و در بخش مسابقه نيز حضور دارد. فيلم كمدي «چي شد؟» با بازي رابرت دونيرو به نقش يك 
تهيه كننده هاليوودي گرفتار نيز روز 25 مه (پنجم خرداد) جشنواره كن 2008 را به طور رسمي به پايان مي رساند. 
ضمن اينكه جايزه نخل طال امسال را رابرت دونيرو به فيلمساز برنده اعطا مي كند. همين طور درام رمانتيك و 
امريكايي «دو عاشق» با بازي يواخين فوينيكس در نقش يك عكاس جوياي نام و گوئينت پالترو در نقش دختري در 
همسايگي او. «دو عاشق» براي دريافت جايزه نخل طال يك رقيب تازه پيش روي خود مي بيند؛ فيلم سينمايي «ميان 
ديوارها» به كارگرداني لورن كانته كه بيشتر با فيلم «تايم اوت» با موضوع بي كاري شناخته مي شود. اين فيلم 
بر اساس كتابي از فرانسوا بگودو و با بازي وي ساخته شده و 15 اكتبر در فرانسه اكران مي شود. اسامي ديگر 
فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره هفته پيش اعالم شد. «چه» شامل دو فيلم «چريك» و «آرژانتين» ساخته استيون 
سودربرگ، «بچه عوضي» كلينت ايستوود، «سكوت لورنا» ژان ـ پي ير و لوك داردن و «ستايش» آتوم اگويان از 
ديگر فيلم هاي بخش مسابقه جشنواره كن 61 هستند. فيلم سينمايي «گرسنگي» كه به عنوان فيلم افتتاحيه بخش 
جمهوريخواه  ارتش  مبارز  سندز،  بابي  زندگي  آخر  هفته  شش  به  امپرسيونيستي  نگاهي  شده،  انتخاب  نگاه  نوعي 
ايرلند، دارد كه دست به اعتصاب غذا زد و سال 1981 در زندان درگذشت. هيات داوران بخش مسابقه رسمي به 
انيميشن  فيلم  براي  پارسال  كه  ايران  متولد  فيلمساز  ساتراپي  مرجانه  دارد؛  جديد  عضو  دو  نيز  پن  شان  رياست 
«پرسپوليس» به طور مشترك برنده جايزه هيات داوران اين بخش شد و ژان باليبار بازيگر زن فرانسوي. سرجيو 
كاستليتو بازيگر، كارگردان و فيلمنامه نويس ايتاليايي، ناتالي پورتمن بازيگر امريكايي، آلفونسو كوارون كارگردان 
مكزيكي، آپيچاتپنگ ويراستاكول كارگردان تايلندي، الكساندرا ماريا الرا بازيگر آلماني و رشيد بوغريب كارگردان 

فرانسوي ديگر داوران بخش مسابقه هستند. 

تقاضاي كارگردانان براي انتشار مجدد دو نشريه فرهنگي 
 

شوراي مركزي كانون كارگردانان سينماي ايران در بيانيه يي خواستار انتشار مجدد دو 
مجله «دنياي تصوير» و «هفت» شد. به گزارش ايسنا در متن ارسالي اين نامه خطاب به وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي آمده است؛ «در شرايطي كه سينماي ايران بيش از هر زمان ديگري 
نياز به رسانه هايي دارد تا امكان ارتباط بيشتر ما بين مردم و هنر سينما را فراهم كنند و 
در شرايطي كه در برابر حضور انواع و اقسام نشريه هاي تخصصي ديگر در زمينه هاي 
مختلف ورزشي، علمي و... شاهد تنوع و تكثر قابل اعتنايي در زمينه نشريه هاي تخصصي 
جدي سينمايي نيستيم، تعطيل شدن دو نشريه فرهنگي - تخصصي با ويژگي هاي «دنياي 
تصوير» و «هفت » كه سابقه سال ها انتشار بي وقفه و موفق و همچنين جايگاهي محترم 
نزد مخاطبان خود دارند، اتفاق غيرمنتظره يي بود كه تاثير تلخ آن هيچ گاه از اذهان اهالي 
«كانون  آمده؛  ارسالي  متن  اين  ادامه  در  نيست.»  شدني  زايل  مردم  و  مطبوعات  و  سينما 
كارگردانان سينماي ايران همراه ديگر اعضاي جامعه اصناف سينماي ايران ضمن تاكيد و 
محترم شمردن جايگاه هيات نظارت بر مطبوعات در جهت حراست از شئون جامعه اميدوار 
دو  اين  تعطيلي  موضوع  به  مجدد  رسيدگي  امكان  محترم  هيات  آن  خاص  عنايت  با  است 
نشريه و رفع سوء تفاهم هاي احتمالي فراهم شود، تا بار ديگر شاهد انتشار مجدد اين دو 

نشريه ارزشمند باشيم.» 
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مدرسه انديشه
با كادر آموزشى با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسى براى 

ترم تابستانى دانش آموز مى پذيرد.

GCSE تنوع كالسها: از مهد كودك تا پايان دوره

سن پذيرش: از سه سال به باال

زمان تشكيل كالسها: روزهاى شنبه از ساعت 16.30 – 14.00

محل تشكيل كالسها:
Trinity Church Golders 

Hodford Road 90
Golders Green

London NW11 8EG
آدرس پستى:

Andisheh School
POBOX 63313

London NW4 9EP

تلفن: 534 508 07846
مدرسه انديشه به هيچ گروهى وابسته نمى باشد و بطور مستقل اداره مى شود.

زبان فارسى 
در هجرت

دكتر فريدون وهمن

جهان  مختلف  نقاط  در  اينك  ايرانيان  از  بزرگى  گروه 
پراكنده اند. براى نخستين بار با اين مشكل زبان محل و 
از  باال  سنين  در  كه  كسانى  هستند.   روبرو  مادرى  زبان 
ايران خارج شده اند. چنين مشكلى ندارند. اين گروه سال 
گذرانده  ايران  در  را  مادرى  زبان  تكوين  و  يادگيرى  هاى 
اند. و اگر ارتباط خود را با آثار و نوشتجات فارسى حفظ 
كنند. و با برنامهء معينى سطح مطالب خواندنى خود را 
باال ببرند. مخصوصاً آثار ادبى اعم از نظم و نثر را مطالعه 

نمايند. بهيچ وجه دچار مشكلى نخواهند شد.
فارسى زبان مادرى ما است. زبانى است كه آثار ادبى بسيار زيبا بدان سروده 
شده. زبانى است لطيف و پرمايه. زبانى است غنى و واال. بنابر اين نبايد نيازى 

به استدالل در اهمّيت اين زبان و لزوم يادگيرى آن باشد. 
گروه بزرگى از ايرانيان اينك در نقاط مختلف جهان پراكندهاند. براى نخستين بار با اين مشكل زبان 
مشكلى  چنين  اند.  شده  خارج  ايران  از  باال  سنين  در  كه  كسانى  هستند.  روبرو  مادرى  زبان  و  محل 
ندارند. اين گروه سالهاى يادگيرى و تكوين زبان مادرى را در ايران گذرانده اند. و اگر ارتباط خود را 
با آثار و نوشتجات فارسى حفظ كنند. و اگر با برنامهء معينى سطح مطالب خواندنى خود را باال ببرند. 

مخصوصًا آثار ادبى اعم از نظم و نثر را مطالعه نمايند. بهيچوجه دچار مشكلى نخواهند شد. 
مشكل با گروهى است كه در سنين پائين خردسالى همراه پدر و مادرشان از ايران خارج شده اند و 
اينك بعد از گذشتن چند سال در آستانهء بلوغ و جوانى قرار دارند. به اين گروه بايد اطفالى را كه در 
خارج به دنيا آمده اند افزود. چه از ازدواج بين ايرانيان و چه از ازدواج هاى مختلط. اينگونه اطفال را 
ميتوان به چند دسته تقسيم كرد: يك دسته آنهائى هستند كه اصوًال فارسى نميدانند. مخصوصًا اگر 
ساكن آمريكا يا كانادا باشند. اينان به همان زبان انگليسى يا پدر و مادر صحبت ميكنند. دستهء ديگر 
گروه كوچكى است كه فارسى ميدانند: اينان با مجاهدت پدر و مادر و كوشش خودشان توانسته اند اين 
زبان را هم ياد بگيرند. گروه بزرگتر ديگرى نيز هست. اين گروه شامل كسانى است كه فارسى ميدانند 
دهند.  ادامه  فارسى  به  منحصراً  را  گفتگوئى  دقيقه  ده  حتى  نميتوانند  اغلب  كه  داده  نشان  تجربه  ولى 
جمالت و لغات و افعال فارسى را بطور پراكنده با زبان كشور جديد خود مخلوط نموده. از هر كدام 
آنچه آسانتر به ذهن ميآيد. انتخاب مينمايند و اگر دو يا سه زبان خارجى بدانند. اين اختالط شديدتر 
شده همهء زبانها را درهم و برهم بكار ميبرند. در خانواده هائى كه پدر و مادر نيز به همهء زبانهائى كه 
طفل ميداند آشنا هستند اين حالت شديدتر است. سرانجام گروهى كه پدر و مادرشان به عمد و قصد و 
يا از روى اجبار و ندانستن زبان ديگر فقط فارسى با فرزندان خود حرف زده اند. اّما كوشش فعالى در 
ياددادن فارسى به آنها ننموده اند. طبعًا دايرهء اطالعات و معلومات آن عّده كم است و از حدود گفتگوى 

معمولى تجاوز نميكند. از دو گروه باال حتى برخى الفباء فارسى را نيز نميدانند. 
هدف از گفتگوى صريح و بى پرده در مسألهء زبان فارسى تنها يك چيز است و آ ن يافتن راه حلّى براى 
فارسى آموزى بطور جدى و پيگير است. خروج هزاران ايرانى از كشور خود و سكونت در كشورى 
بيگانه با فرهنگى غريبه و محيطى نامأنوس و زبانى نا آشنا طبعًا مشكالت اجتماعى و فرهنگى فراوانى 
همراه خود داشته است و عدم توجه به مسألهء زبان فارسى در سالهاى پر تالطم اّوليه ميتواند موّجه 
بنظر آيد. براى والدين مهم آن بوده كه فرزندانشان هر چه زودتر بازبان كشور جديد خود آشنا شده. 
بتوانند در مدرسه معادل كالسى كه در ايران ميرفته اند وارد شوند و دوشادوش شاگردان آن مملكت 
تحصيل را ادامه داده. نمرات خوب بگيرند. درسها كه به زبان بيگانه باشد طبعًا وقت بيشترى ميگيرد 
ضمير طفل و مراكز يادگيرى زبان در مغز متوّجه زبان جديد ميشود. در مدرسه پنج - شش ساعت به 
آن زبان ميشنود و حرف ميزند با همشاگرديان خود بعد از ساعات درس با همان زبان مكالمه ميكند 
جلوى تلويزيون همان زبان را ميشنود و طبعًا زبان جديد به تمامه جايگزين زبان فارسى ميشود و اگر 
بطور پراكنده و مختصر جمله اى يا كلمه اى از پدر و مادر بفارسى بشنود. آن كلمه مانند قطرهء آبى 
بر سطحى روغنى مى لغزد و از حافظه بيرون ميافتد. پدر و مادر نيز بخاطر وضع جديد طفل و زيادى 

دروسش اصرارى بر اين كه فارسى را نيز مانند زبان محلى بطور جدى بياموزد ندارند. 
اين استدالل تا حّدى معقول و درست است. ولى يك نكته نبايد فراموش شود. آن قدرت يادگيردى خارق 
العادهء زبان در اطفال و نوباوگان است. از لحاظ علمى ثابت شده. كه يك طفل ميتواند به آسانى و در 
كمال سهولت سه يا چهار زبان را همزمان ياد بگيرد و در همهء آنها پيش برود. به همهء آنها بنويسد و 

بخواند. بشرط آن كه بطور جدى و يا برنامهاى مرتب و پيگير اين كار ادامه يابد. 
عالوه بر آن اين نكته نيز مورد تأئيد جامعه شناسان است. كه فرزندان مهاجران خارجى اگر با زبان 
مادرى خود آشنا نباشند و آن را نياموزند بيشتر دچار بحرانهاى روحى و گرفتاريهاى ناشى از دو 
فرهنگ بودن ميشوند. و شخصيت آنان به طور كامل رشد نميكند مثًال آن دسته از كودكان ايرانى كه 

زبان فارسى نميدانند. در منزل خود فار سى ميشنوند اّما چيزى نميفهمند 
هيجانات و احساسات والدين را از رسيدن نامهاى از ايران ميبينند. نامه را 
نگاه ميكنند و از خطوط آن چيزى درك نميكنند با كلماتى مثل ايران و نوروز 
و سيزده بدر و يا شهرهائى كه نام آنها زياد برده ميشود از قبيل شيراز و 
تبريز و مازندران و غيره آشنا هستند. اّما ذهن و فكرشان با اين امور غريبه 
است اگر ميهمان ايرانى داشته باشند از ميهمانى و گفتگوها هيچ نميفهمند 
صورت  آن  در  كه  باشد  آورده  هم  را  خود  فرزندان  ميهمان  كه  آن  مگر 
بزرگترها در يك جا فارسى حرف ميزنند و كوچكترها در اطاق ديگر زبان 
محلى را. از همه مهمتر.زبان نه فقط وسيلهء ارتباط است. بلكه تنها وسيلهء 
و  عشق  كامل  رابطهء  ايجاد  خواستههاست.  و  احساسات  و  عواطف  بيان 
زبان  يك  با  طرفين  كه  است  آن  الزمهاش  اطفال  و  مادر  و  پدر  بين  محبت 
مشترك كه با زير و بم و اصطالحات آن آشنا هستند ارتباط برقرار سازند. 
اين ارتباط معنوى و روحى به سختى ميتواند از طريق دو زبان مختلف كه 
هر دو طرف متقابًال آنها را بطور ناقص ميدانند. برقرار گردد. كودك خود 
را در خانه و در محيط فرهنگى پدر و مادر بيگانه احساس ميكند. شكاف 
بين دو فرهنگ و دو برداشت و دو زبان روز بروز بيشتر ميشود و طفل كه 
بطور نيم بند يك پا در اين فرهنگ و پاى ديگر را در فرهنگ غالب مملكت 
بيفرهنگى  و  بيهويتى  اين  از  بزرگى  و  شد  ر  سنين  در  داشته  خود  جديد 

صدمه خواهد خورد. 
مطالعه  مسائل  اين  روى  خيلى  كه  كشورها  از  برخى  در  جهت  همين  به 
نمودهاند تدريس زبان مادرى به اطفال مهاجران و پناهندگان اجبارى و از 
وظائف دولت است. با كليد زبان مادرى طفل ارتباطى متعادل و هماهنگ با 
فرهنگ قبلى خود برقرار كرده و از آن طريق با دنياى پدر و مادر خود آشنا 
ميشود. در عين حال چون زبان كشور جديد خود را نيز آموخته است. لذا 

نيمى از وجودش را بيگانه و خالى و تهى از مفهوم احساس نميكند. 
زبان تنها يكى از مظاهر فرهنگى و وسيلهء بيان و تعبير بخشى از فرهنگ 
است. لذا آن را بايد براى شناساندن ساير بخشها و جلوههاى به كار گرفت 
و اطفال را به آداب و رسوم زيبا و جشنها و داستانها و افسانهها و هنر و 
ادبيات و مظاهر ديگر فرهنگ ايرانى آشنا و عالقمند كرد. به نحوى كه به 
فارسى دانستن افتخار كنند و بهره بردن از آن همه سرمايههاى تمّدنى كهن 

را غنيمت دانند و از عمق دل راضى و خشنود باشند . 
اينكه چگونه به كودكانمان فارسى بياموزيم. بستگى به وضع هر خانواده و امكانات آن و وقتى دارد كه 
بخواهند صرف اين كار شود. آنچه در اين زمينه مهم و ضرورى است تصميمى است قاطع و خستگى 
ناپذير همراه با تشويق و ترغيب و ايجاد شوق در كودكان و نوجوانان. همچنين توجه به اين مطلب كه 

هيچ سنى براى يادگرفتن دير نيست. 

فرهنگ
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
آموزش و فن آورى براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

ساخت اولين پالستيك زيستي  
 

از  كه  است  دنيا  زيستي  پليمر  تنها  و  اولين  نام  «ماينروفا» 
چغندرقند توليد شده است. اين پالستيك زيستي كه محصول 
Co.Pro.B (شركت ايتاليايي فعال در بخش بيوتكنولوژي هاي 

مدرن) است، توانست گواهينامه 
Ok Biodegradabile Water سازمان بين المللي «وينكوت» 
بلژيك را به عنوان اولين پالستيك تجديدپذير زيستي دريافت 
يك  اجراي  با  و   2007 سال  در  زيستي  پالستيك  اين  كند. 
پروژه تحقيقاتي شكل گرفت. هدف از اجراي اين پروژه توليد 
پالستيك تجديدپذير زيستي از چغندرقند بود. درحقيقت تاكنون 
اما  شد،  مي  استفاده  شكر  و  قند  تهيه  براي  تنها  چغندرقند  از 
براي اولين بار در دنيا اين دانشمندان توانستند ماده Pha (پلي 
دست  به  آن  مشتقات  و  گياه  اين  از  را  آلكانوات)  هيدروكسي 
آورند. اين گواهينامه نشان مي دهد كه اين پالستيك در آب و 
دماي محيط كامًال تجديدپذير است. اين ماده جديد مي تواند در 
ساخت اشياي پالستيكي سخت يا انعطاف پذير مورد استفاده 
قرار گيرد و جايگزين پالستيك هاي نفتي مثل «پي وي سي»، 

«پي پي» و «پي اي تي» آالينده محيط زيست شود.  

يكپارچه سازى بلوتوث پرسرعت با 
Wi-Fi

و  سريع  ارسال  توانست  خواهند  زودى  به  موبايل  كاربران 
كارآمد اطالعات را از طريق فناورى جديدى كه حاصل تركيب 
استاندارد Wi-Fi (استاندارد 802.11) و فناورى سنتى بلوتوث 

است، تجربه كنند. 
به گفته مركز تحقيقاتى ABI Research اين فناورى كاربرانى 

كه  داد  خواهد  قرار  هدف  را 
حجيم  فايل هاى  انتقال  به  نياز 
ابزارهاى  مابين  چندرسانه اى 
سلولى  تلفن هاى  مانند  بى سيم 
ايون“  مك  ”دوگالس  دارند. 
تحليلگر ارشد اين مركز مى گويد: 
ميزان نفوذ بلوتوث در تلفن هاى 
اين  اما  باالست  بسيار  سلولى 
و  پائين  برد  داراى  فناورى 

سرعت بسيار كمى است.
تصاوير،  اشتراك گذارى  به  براى  كاربران  رشد  به  رو  تمايل 
صدا و ويدئو تقاضاهايى را متوجه بلوتوث مى سازد كه خارج 

از توانائى اين فناورى است.
را  پرحجم  و  بزرگ  فايل هاى  انتقال  جديد  پرسرعت  بلوتوث 
در  وفور  به  اينك  كه   802.11 سريع تر  استاندارد  طريق  از 
ارسال  مى شود  ديده  بلوتوث  به  مجهز  جديد  دستگاه هاى 

مى كند.
اولين اقدام جهت پياده سازى فناورى جديد يك ارتقاء نرم افزارى 
خواهد بود كه دستگاه هاى موجود اجازه خواهد داد تا با يكديگر 

به تبادل اطالعات بپردازند.
در قدم بعدى شركت ها براى جاى دادن دو راديو در يك پكيج 

و يا در يك چيپ اقدام خواهند كرد. 
”مك ايون“ در ادامه مى گويد: بلوتوث پرسرعت يك قدم منطقى 

به سوى بهره ورى بيشتر از ساختارهاى موجود فعلى است.

انقالبي نوين در صنعت 
دوچرخه سازي  

 
در  نوين  انقالبي  خورشيدي  دوچرخه  فرد  به  منحصر  ارائه 
دوازدهمين  است.  كرده  ايجاد  جهان  سازي  دوچرخه  صنايع 
دوره رقابت هاي جهاني طراحي دوچرخه درحالي برگزار شد 
كه طرح هاي نوين و منحصر به فردي ارائه شد، اما در اين ميان 
دوچرخه خورشيدي ارائه شده از سوي محقق تايواني به نام 
«لري چن» بيشترين توجهات را به خود جلب كرد. اين دوچرخه 
كه با استفاده از مدرن ترين فناوري هاي روز جهان طراحي 
 Grand ويژه  جايزه  دريافت  به  موفق  است  شده  ساخته  و 
Prize نيز شد. اين دوچرخه فشرده خورشيدي «روز آفتابي» 
نام دارد و به جهت نوع طراحي كه در آن به كار گرفته شده 

است كمترين مقاومت ممكن در برابر هوا را دارد و به هنگام 
توقف نيز با باال ترين راندمان ممكن به ذخيره سازي انرژي 
خورشيدي مي پردازد. هدف اصلي در ساخت چنين دوچرخه 
يي صرف نظر كردن از فرآيندهايي نظير اتصال دوشاخه به 
پريز برق براي شارژ باتري و در عين حال استفاده راحت از 

يك سيستم حمل ونقل در مسافت هاي كوتاه شهري است.  

هدفوني كه ذهن افراد را مي خواند  
 

آنها  ادعاي  به  كه  اند  شده  هدفوني  ابداع  به  موفق  دانشمندان 
مي تواند ذهن افراد را بخواند. اين گوشي جديد كه دائمًا امواج 
مغزي انسان را در كنترل دارد، مي تواند به كاربران مضطرب 
واكنش نشان داده، در تعامل با بازي هاي رايانه يي عمل كرده 
و حتي به پزشكان امكان مي دهد وضعيت بيماراني را كه در 
معرض خطر صرع هستند در كنترل داشته باشند. گوشي هاي 
پژوهشگران  كنند.  مي  كار  باتري  بدون  و  هستند  سبك  جديد 
به  موفق  بلژيك  در  دانشگاهي  بين  ميكروالكترونيك  مركز 
كه  اند  شده  حمل  قابل  الكتروآنسفالوگراف  وسيله  اين  ساخت 
شبيه به هدفون است و دائمًا امواج مغزي انسان را كنترل مي 
كند و با حرارت بدن كاربر و نور خورشيد كار مي كند. در اين 
وسيله از مواد ترموالكتريكي استفاده مي شود كه حرارت را به 
انرژي الكتريكي تبديل كرده و با استفاده از تفاوت بين گرماي 

سر فرد و هواي خنك تر اطراف برق توليد مي كند.  

نسل سوم Iphone عرضه مى شود
 

به  شركت  اين  كرد:  اعالم  اپل  مديره  هيئت  رئيس  جابز  استيو 
زودى با هدف دسترسى اينترنت پرسرعت بى سيم روى تنها 

مدل تلفن همراه اپل ”آى- پاد“ نسل سوم را عرضه مى كند. 
مديره  هيئت  رئيس  و  بنيانگذار  جابز  استيو   ، مهر  گزارش  به 
داشت  اظهار  و  داد  سوم  نسل  فن»  «آى-  عرضه  از  خبر  اپل 
يك كنفرانس  در  آينده  را 9 ژوئن  خبر  اين  بيشتر  جزئيات  كه 
خبرى در سانفرانسيسكو اعالم مى كند.به گفته جابز قرار است 
«آى- فن نسل سوم» جايگزين مدلهاى فعلى «آى- فن» موجود 
در بازار مى شود. نسل جديد اين تلفن همراه امكان اتصال بى 
سيم به اينترنت را تسريع مى بخشد و كاربر با استفاده از آن 
مى تواند به سرعت بسيار باالترى نسبت به مدل فعلى در شبكه 
جستجو كند.در حقيقت كندى اتصال مدل كنونى اين محصول 
جديد  فناورى  يك  عرضه  فكر  به  را  اپل  كه  است  مشكلى  تنها 
براى حل آن انداخته است.در ابتداى سال جارى اپل اعالم كرد 
كه مدل جديدى از «آى- فن» را عرضه خواهد كرد كه به جاى 

8 گيگابايت حافظه فالش 16 گيگابايت حافظه دارد.
 

ساخت تلفن همراهى كه قصه مى گويد
شركت ها و مراكز تحقيقات ژاپن در حال برنامه ريزى براى ارائه 

سرويس جديد و ساخت گوشى تلفن همراه قصه گو هستند. 
گوشى هاى قصه گو يكى از جديد ترين فن آورى هاى موبايلى در 
ژاپن است كه مراحل ابتدايى اش را طى مى كند.به نظر مى رسد 
تلفن همراه  قصه گويى  فن آورى  طرح  از  نيز  هندى  كاربران  كه 
استقبال كنند و شركت هاى بزرگ هندى كتاب هاى معروفى را 
براى اين طرح انتخاب كرده اند. به اين ترتيب كاربران از طريق 
پيام كوتاه، كاربردهاى جاوا و WAP مى توانند به اين كتاب ها 
فن آورى  اين  به  راجع  بيشتر  باشند.جزئيات  داشته  دسترسى 
اين  به زودى  كه  مى شود  پيش بينى  اما  نشده،  منتشر  هنوز 

برنامه و سرويس به بازار تلفن همراه ارائه شود.

روز «شات داون» مبارك

حتمًا مى توانم. احتماًال در آن روز كتاب مى خوانم و با دوستانم به گردش 
مى روم!... حتمًا اين كار را مى كنم

قولم  سر  نمى دانم  مى گذرانم!...  خواندن  كتاب  به  را  اوقاتم  بقيه  احتماًال  و 
مى ايستم يا نه ولى سعى مى كنم 24 ساعت را تحمل كنم!... سعى مى كنم 
ماهيگيرى!...  مى روم  بخوانم!...  كتاب  و  بگذرانم  دخترم  با  را  وقتم  بيشتر 
مى روم دوچرخه سوارى!... من كه به هيچ وجه 12 ساعت را هم نمى توانم 

بدون آن تحمل كنم! و....
با  بزنيد،   shutdownday.org سايت  به  سرى  هم  شما  اگر  نكنيد.  تعجب 
براى  كانادايى  جوانان  از  گروهى  شد.  خواهيد  روبه رو  جواب هايى  چنين 

خودشان روز جالبى را تعريف كرده اند به نام روز شات داون.
افرادى كه عضو اين گروه مى شوند هر ساله با هم قرار مى گذارند كه در 
خاموش  را  خود  كامپيوترهاى  ساعت   24 به مدت  هم  با  همگى  روز،  يك 
داون  شات  (روز  نكنند.  هم  فكر  كامپيوترشان  با  زندگى  به  اصال  و  كنند 

به صورت رسمى از سوى هيچ ارگان يا دولتى پذيرفته نشده است.)
هنگامى كه وارد سايت شويد ابتدا يك عقربه ساعت بزرگ را خواهيد ديد 
كه ثانيه به ثانيه شما را به روز شات داون نزديك تر مى كند (احتماال زمانى 
روز  به  ساعت  چند  و  روز  هستيد 3  مطلب  اين  خواندن  حال  در  شما  كه 
شات داون مانده است). بعد از آن شما مى توانيد در نظرسنجى اين سايت 

شركت كنيد.
در اين نظرسنجى شما بايد بگوييد كه مى توانيد يك روز را بدون كامپيوتر 
مى توانيد  دادن  نه  يا  آرى  جواب  بر  عالوه  البته  نه!  يا  بگذرانيد  اينترنت  و 
بگوييد به چه علت نمى توانيد و يا اگر با اين گروه همراه شديد به چه كارى 

مشغول مى شويد. 
كه  گروه  اين  است.  جالب  خود  نوع  در  نيز  شركت كنندگان  بين  بحث هاى 
كارش را از شهر مونترال كانادا شروع كرده به سرعت در حال گسترش 
است و جالب است كه بسيارى افراد بدون چشمداشت و كامًال داوطلبانه 
مى پردازند.  بيشتر  افراد  تعداد  جذب  براى  مالى  كمك هاى  يا  و  معرفى  به 
تى  دوخت  براى  پول  كردن  جمع  حال  در  اعضا  از  يكى  مثال  به عنوان 

شرت هايى با آرم روز شات داون است.
به هر حال شايد امتحانش بد هم نباشد. البته ما ايرانيان اصًال نبايد زندگى 
قدر  آن  كنيم.  مقايسه  و...  كانادا  مانند  كشورهايى  با  را  خود  الكترونيك 
هم  روز  چندين  ما  از  بسيارى  براى  شايد  كه  دارد  وجود  ما  بين  فاصله 
تحمل دورى از كامپيوتر راحت باشد ولى در آنجا كه تقريبًا يك شهروند 
خود را مى تواند به صورت الكترونيك انجام دهد، تحملش  تمامى كارهاى 

سخت مى شود.
است  چقدر  ايران  در  شخصى  رايانه هاى  نفوذ  ضريب  مگر  اينكه،  مهم تر 
كه اصال كسى به فكر روز شات داون باشد؟ براى اينكه تفاوتمان بيشتر 

روشن شود به اين مثال توجه كنيد: يك گروه
شات داون در سايت يوتيوب براى معرفى اين روز ايجاد شده است. (براى 
ديدن اين كليپ به خودتان زحمت ندهيد، چون سايت يوتيوب در ايران فيلتر 

شده است).
آنها مى گويند: در دنيا بيش از يك ميليارد نفر در حال استفاده از كامپيوتر 
و اينترنت هستند. فرض كنيد كه هر كدام از اين كاربران تنها يك ساعت 
صورت  اين  در  بگذراند،  و...  نويسى  وبالگ  گردى،  وب  به  را  روز  در 
گذاشته اند  اينترنت  براى  نفر  ميليارد  يك  اين  كه  ساعت هايى  ميزان  جمع 

372609004374 ساعت مى شود كه در نوع خود رقم بى نظيرى است.
تازه اين رقم مسلمًا حد پايين تخمين زمان اتصال به شبكه در دنيا خواهد 

بود. 
در سال 2007 اين جمعيت روز 24 مارس (4 فروردين 1386) را انتخاب 
كردند و امسال تاريخ 3 مى، روز مقرر شات داونى هاست تا به مدت 24 
ساعت خود را از اين جعبه سحرآميز دور كنند و البته ديگران را هم به 
اين كار ترغيب كنند و به آنها بگويند اگر يك روز از كامپيوتر و اينترنت 
استفاده نكنيد چه اتفاقى مى افتد؟ شما هم اگر مى خواهيد عضو اين جمعيت 
شويد سرى به سايت shutdownday.org بزنيد. شايد هم تجربه جالبى 

باشد و ساعاتى را بتوان به چيزى جز كامپيوتر و اينترنت فكر كرد.
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استون هنج انگلستان، 
رازى هنوز سر به مهر

 دواير سنگى استون هنج يكى از عجايب جهان باستان و از مشهورترين محوطههاى باستانى امروز 
محوطه  اين  قدمت  است.  شده  ثبت  يونسكو  جهانى  ميراث  فهرست  در   1986 سال  از  كه  است  جهان 
باستانى كه در دشت سالزبرى در ويلتشاير انگلستان واقع شده است، به عصر نوسنگى و عصر مفرغ 

برميگردد. 
استونهنج از دو دايره سنگى متحدالمركز تشكيل شده است كه ارتفاع سنگهاى دايره درونى آن به 6 
متر و وزنشان به حدود 50 تن ميرسد. به عقيده كارشناسان، استون هنج در چند مرحله و در يك بازه 
زمانى هزارساله، از 3 هزار تا 2 هزار سال پيش از ميالد مسيح،ساخته شده است. ساخت استون هنج 
در زمان خود يك شاهكار مهندسى و مستلزم انگيزه، وقت و نيروى انسانى بااليى بوده است. با اين 
حال تا امروز دليل ساخت استون هنج روشن نشده است، هر چند تئوريهاى زيادى در مورد كاربرد و 
دليل ساخت اين دواير سنگى وجود دارد كه هنوز هيچ يك از آنها به يقين ثابت نشده اند.دايره بيرونى 
استون هنج كه قطر آن به 115 متر ميرسيد، از سنگهاى نسبتًا كوچكترى ساخته شده است و دو شكاف 
كه به عنوان ورودى عمل ميكرده اند، درشمال شرقى و جنوب آن قرار دارد. در قرن هفدهم، جان اوبرى، 
باستانشناس انگليسى در لبه درونى اين دايره، 56 گودال كشف كرد كه به نام خود او مشهور شدند. بر 
اساس يك نظريه، اين گودالها احتماًال روزى الوارهايى را به صورت ايستاده در خود جاى داده بودند، 
اما تاكنون هيچ مدركى كه اين فرضيه را تأييد كند به دست نيامده است. دايره درونى استون هنج در 
حدود هزار سال بعد ساخته شده است. در اين زمان حدود 74 تخته سنگ عظيم كه وزن بعضى از آنها 
به 50 تن ميرسيد، از كوههاى مارلبرو داون در فاصله 30 كيلومترى شمال استون هنج به اين محل 
آورده شدند. از اين تعداد 30 تخته سنگ دايره درونى به قطر سى متر را تشكيل ميدهند، 29 تخته سنگ 
به صورت افقى روى اين تخته سنگهاى ايستاده قرار گرفتند و 15 تخته سنگ آخر هم كه از بقيه سنگها 
عظيمتر هستند، به شكل يك نعل اسب درون اين دايره دوم قرار گرفتند.مطالعات كارشناسى كه به تازگى 

صورت گرفته نشان ميدهد براى انتقال اين سنگهاى 50 تنى از مارلبرو داون به محل فعليشان، 

گذشته،  سالهاى  طول  ميكردند.در  شركت  سنگها  اين  انتقال  عمليات  در  قويهيكل  مرد   600 الاقل  بايد 
ساخت اين بناى سنگى عظيم به اقوام مختلفى نسبت داده شده است، اما قوم سازنده استونهنج تا امروز 
هنوز مشخص نشده است. بر اساس پرطرفدارترين نظريه، ساخت استونهنج توسط اقوام نوسنگى در 
حدود 5هزار سال پيش آغاز شد و بعدها توسط قوم ديگرى كه به تازگى شكوفا شده بود، ادامه يافت. 
برخى كارشناسان احتمال ميدهند اين قوم دوم كه به قوم بيكر مشهور شده اند، از قسمت قارهاى اروپا 

به انگلستان آمده باشند، اما تاكنون هيچ مدركى كه اين نظريه را تأييد كند به دست نيامده است. 
استونهنج و ستارهشناسى در جهان باستان 

گرفت.  صورت  استاكرلى  ويليام  توسط  ميالدى  سال 1740  در  استونهنج  در  علمى  مطالعات  نخستين 
استاكرلى نخستين نقشه دقيق از استونهنج را تهيه كرد و با مطالعه اين نقشه متوجه ارتباط احتمالى اين 
بنا حركت خورشيد و ستارگان شد. استونهنج در جهت شمالشرقى ـ جنوبغربى ساخته شده است و 
احتماًال سازندگان آن هنگام ساخت آن قصد پيشبينى نقاط اعتدال بهارى و پاييزى (زمانى كه طول روز 
شب با يكديگر يكسان ميشود) و نقاط انقالب تابستانى و زمستانى (بلندترين روز و بلندترين شب سال) 
را داشته اند.بنا بر مطالعات انجام شده در استونهنج، در نقطه انقالب تابستانى، يعنى روز 21 ژوئن، 
خورشيد از شماليترين بخش دايره بيرونى طلوع ميكند و نخستين اشعههاى آن درست از ميان نعل اسب 
درونى رد ميشود. به گفته كارشناسان، بسيار بعيد است كه چنين چيزى صرفًا بر اثر تصادف به وجود 
آمده باشد.اما داغترين بحث و جدلهاى علمى پس از چاپ كتاب رمزگشايى از استونهنج، نوشته جرالد 
هاوكينز، ستارهشناس انگليسى در سال 1963 درگرفت. هاوكينز در كتاب خود بر ارتباط استونهنج با 
حركت ستارگان و نقاط اعتدالين و انقالبين تأكيد كرد و گفت كه از استونهنج در دوران باستان براى 
پيشبينى كسوف و خسوف خورشيد و ماه استفاده ميشده است. اما اين نظريه در سالهاى اخير و از 

سوى باستانشناسان و كارشناسانى چون ريچارد اتكينسن رد شده است. 

نخستين حفاريهاى باستانشناسى در استونهنج 
نخستين حفاريهاى علمى در استونهنج در اواخر قرن هجدهم ميالدى توسط ويليام كانينگتن و ريچارد 
كالتهور صورت گرفت. در سال 1798 گودال زير يكى از تختهسنگهاى دايره درونى را كه سقوط كرده 
بود مورد مطالعه قرار داد و در سال 1810، با بررسى يكى از تختهسنگها متوجه شدند كه اين تختهسنگ 
در ابتدا ايستاده بوده است و در سالهاى اخير سقوط كرده است.در حدود سال 1840، چارلز داروين، 
دانشمند مشهور، از خانواده آنتروبوس كه آن زمان مالكيت استونهنج را در اختيار داشت اجازه گرفت 
تا براى بررسى تئورى خود در زمينه نقش كرمهاى خاكى در تخريب محوطههاى باستانى در استونهنج 
به حفاريهاى محدودى دست بزند.در شب تحويل سال 1900 ميالدى، يكى ديگر از تختهسنگهاى عظيم 
دايره درونى افتاد و خانواده آنتوبوس، يك مهندس معدن به نام ويليام گاولند را مأمور كردند تا اين 
باستانشناسى  زمينه  در  تجربهاى  هيچ  كه  آن  رغم  به  گاولند  برگرداند.  اولش  حالت  به  را  تختهسنگ 
نداشت، در طول حفاريهاى خود يكى از دقيقترين و جامعترين گزارشهاى مربوط به عمليات صورت 
گرفته در استونهنج را تهيه كرد.اما بزرگترين حفارى باستانشناسى در استونهنج پس از انتقال مالكيت 
اين محوطه باستانى به دولت انگلستان، در سال 1919 و توسط ويليام هاولى و دستيارش رابرت نيوال 
روشن  انجاميد،  طول  به  سال 1926  تا  كه  نيوال  و  هاولى  حفاريهاى  نتيجه  بزرگترين  گرفت.  صورت 
شدن اين نكته بود كه استونهنج بر خالف آن چه تا آن زمان تصور ميشد در چند مرحله و در طول يك 
بازه زمانى طوالنى ساخته شده است.تحقيقات ريچارد اتكينسن، استوارت پيگات و ماركوس استون كه 
در دهه 1950 ميالدى و تحت نظر انجمن عتيقهشناسان انگلستان صورت گرفت، زمانبندى نسبتًا دقيق 

مراحل مختلف ساخت استونهنج را كه تا امروز نيز معتبر باقى مانده است، آشكار كرد. 

استونهنج در دوران معاصر 
استونهنج امروز يكى از بزرگترين جاذبههاى فرهنگى و توريستى كشور انگلستان است، به طورى كه 
ساالنه نزديك به يك ميليون توريست انگليسى و خارجى از اين محوطه باستانى ديدن ميكنند.در سالهاى 
اخير، عبور اتوبانA303 از نزديكى استونهنج و ترافيك سنگين اين اتوبان، باعث به خطر افتادن تماميت 
و منظر استثنايى اين محوطه در ميان دشت سالزبرى شده است. در حال حاضر، بنياد ميراث انگلستان 
توريستى  مركز  يك  ساخت  و  زيرزمينى  تونل  يك  از  جاده  عبور  مورد  در  طرحهايى  مطالعه  مشغول 
در مجاورت استونهنج است كه هنوز هيچكدام از اين طرحها قطعى نشده اند.در عين حال بررسيهاى 
ساخت  علت  و  چگونگى  درباره  جديدى  فرضيات  روز  هر  و  دارد  ادامه  نيز  استونهنج  مورد  در  علمى 
اين بناى سنگى منحصر به فرد مطرح ميشود. با اين وجود هنوز هيچ يك از اين تئوريها نتوانسته اند 
توضيحى قانعكننده و همه جانبه در مورد استونهنج فراهم كنند و به اين ترتيب راز اين محوطه باستانى 

5 هزارساله تا امروز سر به مهر باقى مانده است.

گردشگرى
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دفتر خدمات حقوقى
وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگى  
به جريان انداختن مجدد پرونده پناهندگى و تجديد نامه  

آماده كردن دعوت نامه ويزاى دانشجويى.كار.تجارى و درمانى  
خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  

پاسپورت انگليسى  
مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  

طالق.قيموميت (نگهدارى) و توافق نامه ملك و امالك  
مسائل جنايى قانونى-حضور در اداره پليس-دفاع از حق مجرم  

تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  
مشكالت شغلى در محل كار  

مشكالت مكانى و خانه خريد يا فروش (   vat +   499 £) و    

براى اطالعات بيشتر با متخصص فارسى زبان ما خانم سارا سهرابى تماس حاصل فرمائيد

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

رستوران آالچيق در قلب فينچلى سنترال
با كادرى مجرب آماده ى پذيرايى از 

مهمانان شما عزيزان مى باشد
جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 

پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 
با صداى

 خواننده محبوب پويان 
و هنرمندى پرويز (ضرب)

لطفا جهت اطالعات بيشتر و رزرو جا با شماره تلفن زير تماس حاصل فرماييد:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

شيرينيهاى تازه
 خشک و تر خانگى
سبد هاى خشکبار

S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

شيرينى  و خشکبار

LtdLLLLLLLLLLLLLttttttttttdddTAVAZO
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

شركت مواد غذايى ماهان
با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع
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علوم پزشكى و بهداشت
شيوه جديد درمان پوكي استخوان 

 
ترجمه؛ حسن ساالري

تزريق هفتگي يا دو هفته يك بار هورموني 
مي  كند،  مي  تحريك  را  تيروئيد  غده  كه 
در  ها  استخوان  استحكام  باعث  تواند 
جوندگان شود. اين هورمون كه هورمون 
مي  ناميده   (TSH)تيروئيد برانگيزنده 
سرطان  درمان  براي  هاست  سال  شود، 
تيروئيد بيماران به كار مي رود. اما اكنون 
تا  است  جريان  در  باليني  هاي  پژوهش 
با  مقابله  براي  را  آن  توان  مي  آيا  ببينند 

پوكي استخوان به كار برد يا نه؟
هورمون برانگيزنده تيروئيد باعث تحريك غده تيروئيد به ساختن هورمون 
هايي مي شود كه سوخت وساز بدن را تنظيم مي كنند. تيروئيد تنبل باعث 
افزايش وزن و احساس خستگي و تيروئيد بسيار پركار باعث كاهش وزن و 
افزايش ضربان قلب در بيماران مي شود. از آنجا كه با افزايش سن انسان 
غده تيروئيد تحليل مي رود، در امريكا به 10درصد از زنان پا به سن گذاشته 
هورمون هاي تيروئيد مي دهند. اما بررسي ها نشان داده است كه اين درمان 
مي تواند توليد هورمون برانگيزنده تيروئيد را كاهش دهد، زيرا بدن تصور 
مي كند تيروئيد پركار شده است. كاهش مقدار اين هورمون با از دست رفتن 

توده استخوان همراه است.
اكنون پژوهشگران به سرپرستي «مون زايد» نشان داده اند كه هفته يي يك 
(رات  ها  خرموش  در  ها  استخوان  استحكام  براي  هورمون  اين  تزريق  بار 
مجله  در  آنها  پژوهش  گزارش  است.  كارساز  پايين،  استخوان  تراكم  با  ها) 

فرهنگستان ملي علوم امريكا(PNAS) چاپ شده است.
Nature, Mar.2008 

مصرف ماهي به جاي قرص امگا3-  
 

 يك داروساز با بيان اينكه در چند سال 
اخير استفاده از مكمل هاي رژيمي نظير 
در  «گرچه  گفت؛  شده،  «امگا3-»زياد 
طبيعي  مواد  از  ها  مكمل  اين  تركيبات 
كه  دانست  بايد  اما  شود،  مي  استفاده 
شيميايي  مواد  طبيعي،  مواد  كنار  در 
دكتر «مسعود  شد.»  خواهد  استفاده  نيز 
علمي  هيات  عضو  و  داروساز  كرمي» 
شاپور  جندي  پزشكي  علوم  دانشگاه 
مواد  كارگيري  «به  داشت؛  اظهار  اهواز 
اين  در  طبيعي  مواد  كنار  در  شيميايي 

قرص ها آنها را از عوارض آن جدا نخواهد كرد.» وي افزود؛ «امگا3- روغن 
كبد ماهي است و از خواص مطلوب آن زياد سخن به ميان آورده شده از 
جهت  باشد،  خون  چربي  كاهنده  تواند  مي  بودن  چرب  رغم  به  اينكه  جمله 
خاصي  عوارض  تاكنون  همچنين  غيره،  و  است  موثر  مفاصل  درد  كاهش 
كرد؛  توصيه  پايان  در  «كرمي»  دكتر  است.»  نشده  گزارش  آن  مصرف  از 
«تا آنجا كه امكان دارد از ماهي كه طبيعي و فارغ از تلفيق با مواد شيميايي 

است، استفاده شود.»  

درمان سرطان با نوعي باكتري گياهي  
 

شدند  موفق  سوئيسي  دانشمندان   
استخراج  باكتري  يك  از  استفاده  با 
براي  نويني  روش  به  گياهان  از  شده 
اين  كنند.  پيدا  دست  سرطان  درمان 
دانشمندان با بررسي ساختار باكتري 
فوق به راهكار اميدبخشي براي درمان 
سرطان در انسان دست پيدا كرده اند. 
اين باكتري روي گياهان رشد مي كند 
و دانشمندان توانسته اند آن را از محل 
دانشمندان  كنند.  استخراج  آن  رويش 

خاطرنشان كردند اين باكتري برخي مواقع سبب مي شود گياه دچار بيماري 
شده و از بين برود. اين پژوهشگران در بررسي هاي خود با بررسي باكتري 
جديد و آسيب هايي كه به گياهان وارد مي كند، دريافتند؛ «اين باكتري ويژگي 
هاي خاصي دارد كه براي انسان مفيد است و مي توان از آن براي درمان 
سرطان استفاده كرد.» دانشمندان تالش مي كنند به شيوه درماني دست پيدا 
كنند كه هنگام استفاده از اين نوع باكتري، آسيبي به سلول هاي سالم بدن 

بيمار وارد نشود، اما در عين حال بيماري سرطان وي درمان شود.  

باورهاى خرافى موى شما را 
پرپشت نمى كند

مريم وادى پور

علم «درماتولوژى» كه زمانى تمركز خود را در زمينه درمان بيمارى پوست محدود كرده بود، هم اكنون به علت پيشرفت هاى علم 
پزشكى، از درمان صرف بيمارى ها فراتر رفته است و در بيشتر كشورها صاحبان اين علم براى كشف راه هاى جديد حفظ زيبايى و 
پيشگيرى از پيرى زودرس پوست و بخصوص ريزش مو تالش مى كنند. در اين ميان آنچه اكنون در بيمارى هاى مرتبط با پوست و مو 
بيشتر به آن توجه مى شود افزايش ابتال به سرطان هاى پوست به علت قرار گرفتن بيش از حد در برابر آفتاب و حساس شدن پوست 
و به ويژه ازبين رفتن اليه ازن است.نكته مهم اين است كه هم اكنون بسيارى از مردم جامعه نسبت به پيشگيرى از آسيب ديدن پوست 
خود بى توجه هستند و پس از آن كه متوجه آسيب پوستى شدند نيز توجه چندانى به درمان آن نمى كنند و همين عوامل به مرور زمان 

موجب ابتال به سرطان هاى مختلف پوستى مى شود.
دكتر الكس خدوى، از متخصصان ايرانى پوست و مو در آمريكا است و سال ها تحقيقات او در زمينه بيمارى هاى پوستى نشان داد كه 
DHT عامل نهفته و علت اصلى بسيارى از مشكالت پوستى از جمله آكنه و ريزش مو است . حاصل مطالعات وى منجر به كشف و توليد 

محلول هاى ضدريزش مو شد كه هم اكنون به عنوان مؤثرترين دارو در دنيا پذيرفته شده و در ايران نيز به تأييد رسيده است.
دكتر الكس خدوى در گفت وگو با خبرنگار « ايران» مى گويد: «در سن 19 سالگى به علت ريزش موى خود به دنبال چاره اى براى درمان 
اين بيمارى رفتم. در تحقيقات به اين نتيجه رسيدم كه هورمون بدى در بدن موجب ايجاد هورمون DHT مى شود و اين هورمون عامل 
اصلى ريزش مو است . با پيشرفت تحقيقات دريافتم كه اگر بتوان DHT را با مواد طبيعى روى پوست كم كرد، نه فقط ريزش مو بلكه 

احتمال ابتال به آكنه و سرطان نيز كم مى شود.»
وى با بيان اين كه DHT عامل اصلى حادترين بيمارى هاى درماتولوژى است، مى افزايد: «ريزش مو و آكنه بيشترين علتى است كه 
افراد به خاطر آن به متخصصان پوست و مو مراجعه مى كنند. همچنين شايع ترين سرطان هاى پوست BCC نام دارد كه بيشتر در 
ناحيه صورت مشاهده مى شود. اين سرطان به ساير قسمت هاى بدن رسوخ نمى كند، اما به مرور زمان در همان ناحيه مبتال، بزرگ 
مى شود، اما نوعى ديگر از سرطان پوست ملو نوما نام دارد و عالوه بر اين كه روى صورت، پوست سر يا بدن قابل مشاهده است، 

اثرات آن در صورتى كه جراحى نشود به مغز، ريه و كبد نيز سرايت مى كند.»
دكتر الكس خدوى با بيان اين كه بيمارى پوستى ملونوما موروثى است، مى گويد: «كسانى كه پوست كمرنگى دارند يا در ژن آنها ابتالى 
به ملونوما وجود داشته باشد بيشتر از ديگران به اين بيمارى پوستى مبتال مى شوند، البته مهمترين عامل ابتال به اين بيمارى قرار گرفتن 

در برابر آفتاب است، بنابراين بايد توجه داشت كه پوست را حتمًا از آفتاب حفظ كرد.»
موجب  فقط  نه  سر  پوست  روى  داروها  اين  از  دهد: «استفاده  مى  توضيح  مو،  ريزش  درمان  براى  جديد  داروهاى  كشف  درباره  وى 
كاهش ريزش مو مى شود، بلكه رشد مو را بيشتر و بافت آن را نيز كلفت تر مى كند و در نتيجه محيطى براى رشد مو و بخصوص 
رشد بيشتر و تقويت موهاى ضعيف فراهم مى شود. البته بايد توجه كرد كه اين داروها شما را نه به 20 سال قبل، بلكه دست كم به پنج 

سال قبلتان بر مى گرداند.»
وى درباره وجود بعضى باورهاى غلط در بين مردم و درمان هاى مختلف بى پايه و خرافاتى براى كاهش ريزش مو مى گويد: «سال 
هاست كه بسيارى مى گويند اگر موادى خاص مثًال زرده تخم مرغ را روى موى سر بماليد موجب بهبود رشد مو مى شود، متأسفانه اين 
كارها نه فقط به بهبود ريزش مو كمك نمى كند بلكه استفاده از آنها گاهى موجب شوره زدن و ريزش مو مى شود. اين در حالى است 

كه كنترل ريزش مو فقط با كنترل هورمون DHT ممكن است كه راه هاى درمان آن نيز مشخص است.»
اين متخصص پوست و مو مى گويد: «ريزش 60 تا صد تار موى سر در روز طبيعى است و در غير اين صورت بايد حتمًا به پزشك 
مراجعه كرد. در هر حال افرادى كه از درمان هاى جلوگيرى از ريزش مو استفاده مى كنند بايد توجه داشته باشند كه انتظار معجزه 
داشتن از درمان ها بسيار بيهوده است و با كنترل DHT و مصرف داروهاى درمان ريزش مو فقط مى توان موجب بهبود و كنترل 

ريزش آن شد.» 
وى همچنين درباره حفاظت از پوست صورت تأكيد مى كند: «مهمترين نكته در حفاظت از پوست، قرار نگرفتن بيش از حد در برابر 
نور خورشيد است. همچنين برنزه كردن به هر روش، سوالريوم يا در معرض آفتاب قرار گرفتن خطرات زيادى دارد. بخصوص در 
سوالريوم ها چون UV.A زيادى براى برنزه كردن استفاده مى شود، پوست بيشتر و عميق تر آسيب مى بيند. به نحوى كه اثرات اين 

كار بر سطح عميق پوست تأثير گذاشته و ابتال به سرطان نوع ملونوما را به دنبال خواهد داشت.»
دكتر خدوى در پايان با تأكيد بر اين كه پيرى زودرس اتفاقى تدريجى است، با تأكيد بر پيشگيرى از اين امر با درمان بموقع، مى گويد: 
«هم اكنون پزشكان در تالش براى كشف راه هاى جديد درمان بيمارى ها و جلوگيرى از پيرى پوست هستند. همچنين در زمينه درمان 
مشكالت و بيمارى هاى مرتبط با مو نيز جداى از پيشرفت هايى كه اكنون براى افزايش رشد مو صورت گرفته است هم اكنون كارهاى 

نظر  به  كه  است  انجام  حال  در  نيز  مو  طول  افزايش  براى  به نتيجه تحقيقاتى  مى رسد سه تا پنج سال ديگر 
برسد.»
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نظام حقوقى 
دادگاهها در 

انگلستان
دكتر منصور پور نورى

در  شركت  متخصص  بريسترها(Barrister)ياوكالى 
نظر  تجديد  و  بدوى  عالى  دادگاههاى  دادرسى  جلسات 
دعاوى  وكيل  عنوان  به  اعيان  مجلس  قضايى  كميته  و 
منحصراً به بريسترها تعلق دارد بريسترها هم ميتوانند 
دفاتر خصوصى داشته باشد و هم به استخدام دولت 

درآيند.
 

وكالت در انگلستان 
شغل وكالت در انگلستان از مشاغل با اهميت و مورد 
توجه بوده و مقام و شأن اجتماعى آن به حدى است 

كه قضات دادگاهها از ميان وكالى متخصص و وكالى مشاور مجرب انتخاب ميشوند . 
صالحيت  با  وكالى   (Barristers) بريسترها  ميشود  تقسيم  شاخه  دو  به  انگلستان  در  وكالت  حرفه 
و  ميشوند  انتخاب  آنها  ميان  از  عمده  دادگاهها  قضات  كه  عالى  دادگاههاى  در  دعاوى  از  دفاع  و  طرح 
سليسترها (Solicitors)كه صالحيت مذاكره و مشاوره با مراجعين و تهيه لوايح دفاع و تنظيم وصيت 
نامهها، قراردادهاى فروش و ساير اسناد رسمى را دارند.در بعضى از كشورها حرفه وكالت دريك نوع 
وكيل خالصه ميشود كه همه كارهاى حقوقى را انجام ميدهند و به نام آتورنى (Attorney)وبريستر 
(Barrister)يا كنسلر (Counsellors) معروف هستند در قاره اروپا حرفههاى حقوقى شامل: قاضى، 
وكيل، داديار، مشاور حقوقى و سردفتر ميباشند . مطالب زير در مورد تشريح نحوه انتخاب و فعاليت و 

صالحيت وكالى مشاور و مدافع ميباشد . 

-1بريسترها(Barrister)ياوكالى متخصص شركت در جلسات دادرسى دادگاههاى عالى بدوى و تجديد 
به بريسترها تعلق دارد بريسترها  نظر و كميته قضايى مجلس اعيان به عنوان وكيل دعاوى منحصراً 
هزار  ده  حدود  اكنون  هم  درآيند.  دولت  استخدام  به  هم  و  باشد  داشته  خصوصى  دفاتر  ميتوانند  هم 
در  و  دولتى  مختلف  سازمانهاى  در  آنها  نفر  هزار  سه  از  بيش  كه  دارد  وجود  انگلستان  در  بريستر 
دورهاى  شدن  بريستر  براى  ميكنند  فعاليت  مسلح  نيروهاى  و  صنعتى  و  تجارى  و  قضايى  واحدهاى 
غير  يا  حقوق  ليسانس  داشتن  دورهها  اين  به  ورود  شرط   . كرد  طى  بايد  را  عملى  و  تئورى  آموزش 
حقوق و گذاراندن يك دوره تكميلى و انتقال به رشته حقوق است. ابتدا بايد در يكى ازInn هاى (اين 
ها) لندن به نام لينكن اين ، اينر تمپل ، ميدل تمپل و گريز، در حين تحصيل دانشگاهى يا سال بعد از 
فارغ التحصيلى عضو شد و دوازده ترم آموزش را در آنجا گذراند.Inn ها از بازماندگان مؤسساتى 
هستند كه در قرون وسطى براى آموزش و تربيت حقوقدانان انگليسى استفاده ميشد و مشابه دانشگاه 
بودند كه دانشجويان را در خود با ارائه خوابگاه و غذا و تحصيل جا ميدادند تمامى Inn ها درلندن و 
كنار رودخانه تايم قرارگرفتند . تحصيل در Inn ( اين ) به صورت بورسيه است و مذاكره و مشورت 
با بريسترها، كتابخانه و رستوران، آموزش و جلسات تربيت عملى دراختيار دانشجويان قرار ميگيرد . 
در انتخاب Inn فاكتورهاى مختلفى دخالت دارد مانند جو حاكم بر آن، نزديكى به محل سكونت و تعداد 
بورسيههايى كه دراختيار داوطلبان قرار مى گيرد . بعد از اين دوره، مرحله جديد شروع ميشود كه به 
دوره B VC معروف است و شامل يكسال دوره تمام وقت يا دوسال دوره نيمه وقت است. اين دوره در 
بيش از 1542 مؤسسه معتبر انجام ميشود كه در حال حاضر عمومًا درمؤسسات و دانشگاههاى معتبر 
حقوق برگزار ميگردد . دوره B VC بسيار فشرده است و شامل تمرين عملى، مباحثه و مذاكرات براى 
حل مسائل حقوقى، تنظيم پيش نويس لوايح، و فعاليتهاى مشابه سالهاى شروع وكالت و عمدايجاد و 
باالبردن مهارت وكالت است. موضوعاتى كه در طول دوره مورد بحث قرار ميگيرند. شامل دعوا مدنى ، 
دعاوى كيفرى، ادله اثبات دعوى، مهارت در سخنرانى، مذاكره، تهيه و برداشت يادداشت، تهيه پيشنويس 

لوايح، تحقيقات و پژوهش حقوقى و اخالق حرفهاى است . 
پس از گذراندن اين دوره، كارآموزى يكساله كانون وكال شروع ميشود . ساالنه هفتصد كارآموز پذيرفته 
كارآموزى  است.  ظرفيت  از  بيش  كنندگان  شركت  تعداد  زيرا  است  مشكل  امتحان  در  موفقيت  ميشود 
شامل دو بخش است كه در دو بخش هريك از پذيرفته شدگان تحت نظارت يك يا چند بريستر با تجربه 
قرارميگيرند. شش ماهه نخست ويژه نظارت و ارزيابى است كه با انجام پژوهش حقوقى، تهيه پيشنويس 
اليحه و اجراى دستور وكيل سرپرست طى ميشود . پس از گذراندن موفقيتآميز دوره اول، مرحله ديگر 
كارآموزى كه اعتبار كار آينده كارآموز را تشكيل ميدهد براى 6 ماه بعدى شروع ميشود كه كارآموز با 
اجازه وكيل سرپرست در اين مدت پرونده را مستقًال و شخصًا قبول ميكند و در دادگاه حاضر ميشود 
و ازآن دفاع ميكند. عالوه بر اين آموزش و تعليمات، كانون وكال از كليه كارآموزان درخواست مينمايد 
تا در كنفرانسهاى آموزش علمى كه Inn برگزار مينمايد شركت كنند، كًال بريسترها مكلف هستند يك 

دوره فشرده حسابرسى و مالى را در زمان كارآموزى يا سه سال اول وكالت طى كنند . 
كارآموزان ميتوانند در دورههاى آموزش ديگر مانند آموزش 6 ماهه با وكيل كشورهاى عضو اتحاديه 
اروپا، آموزش 5 ماهه در دانشكده حقوق اروپا در لندن، بروكسل، آموزش 6 هفتهاى در كنار قاضى 

شركت  نيز  انتفاعى،  غير  حقوقى  واحدهاى  در  اى  هفته   4 آموزش  عالى،  دادگاه 
كنند . 

بريسترها كه دربخش خصوصى فعاليت ميكنند معموًال با يكديگر، مؤسساتى 
حقوقى Chambers را به وجود ميآورند كه در آن يك مدير با بيشترين تجربه 
وكالت به همراه يك منشى و تعدادى عضو دائمى يا موقت فعاليت مى كنند . 
اين مؤسسات در مناطق ششگانه دادگسترى كه به جز لندن انگلستان و ولز 
را به شش قسمت شمالى، ميدلند، جنوب شرقى، شمال شرقى، غربى و ولز 

تقسيم مى كند واقع هستند . 
كارآموزان وكالت به نسبت %50 مردان و %49 زنان ميباشند كه %43 زير 
25 سال ، %41 بين 25 تا 34 سال و بقيه باالى 35 سال دارند . %75 از 
از  و 25%  مردان  از  ميكنند  كار  خصوصى  بخش  در  كه  بريسترهايى 
زنان هستند . تنظيم مقررات آموزشى و تعليماتى كارآموزان وكالت 
به عهده كانون وكال است هر كدام از بريسترها در زمينه خاصى 
از حقوق متخصص بوده و بيشتر اوقات خودرادر دادگاهها 
براى طرح يا دفاع از دعوا ميگذرانند و مراجعين صرفًا از 
طريق وكالى مشاور يا سليسترها به آنها دسترسى دارند 

 .
پس از ساليان زيادى تجربه و فعاليت عملى بريسترها 
ميتوانند از رييس قوه قضاييه بخواهند تا به آنها لقب 
وكيل ملكه( Queen,s Counsel ) اعطا كنند در اين 
خواهند  برخوردار  ويژهاى  امتيازات  از  صورت 
شد و به دنبال اسم خود حروف Q. C مينويسند 
با  كه  ميكند  تن  به  مخصوص  ابريشمى  لباس  و 
لباس بريسترهاى ديگر كه در دادگاهها به جز 
دادگاه صلح ميپوشند متفاوت است .حقالوكاله 
بريسترها توسط منشى مؤسسه تعيين ميشود 
و مطالبه پيش پرداخت معمول نيست درصورت 
عدم پرداخت حقالوكاله بريستر شخصًا نميتواند آن را از مراجعين مطالبه كند بلكه سليستر در صدد 

مطالبه آن برميآيد تا پس از وصول به بريستر پرداخت كند . 
موجب  گاهى  كه  است  وكيل   Inn انضباطى  دركميته  پيگيرى  و  تعقيب  قابل  وكالت  شغل  خالف  رفتار 
محروميت از وكالت مى شود. بريسترها مسؤول خسارتى هستند كه در اثر غفلت درطرح دعوا يا دفاع 
غير قانونى به موكلين آنها وارد ميشود .كانون وكالى بريسترها و نيز Innهاى چهارگانه تحت نظارت 
شورايى هستند كه از سال 1974 تشكيل شده و بركار آنها نظارت ميكند و آموزشهاى ضمن خدمت نيز 

براى بريسترها برگزار ميكند . 

   
  

حقوق

دولت انگلستان و نظارت بر 
مهاجرت

Zohre Mostajir 
Specialist Immigration Low Consultancy

zmostajir@silc-uklaw.org

كمترين  به  سال 2007  در  پناهندگى  متقاضيان  تعداد  بريتانيا،  كشور  وزارت  گزارش  آخرين  به  بنا 
ميزان خود در 14 سال اخير رسيده است. در سال 2007 در حدود 23430 تقاضا براى پناهندگى به 
وزارت كشور ارائه شد كه اين رقم بعد از 1993 پايين ترين رقم تقاضاى پناهندگى است. هم چنين در 
سال گذشته (2007) حدود 12525 پناهنده كه پرونده آنها بسته شده بود از بريتانيا اخراج شده اند. 
مطابق گزارشات وزارت كشور و وزير مهاجرت ليام (Liam Byrne ) در سال گذشته در هر هشت 

دقيقه يك پناهنده با اجبار به كشور اصلى خود باز گردانده شده اند.

الزم به ذكر است كه وزارت كشور متعهد شده بود كه پرونده هاى متقاضيان پناهندگى را به سرعت 
بررسى نمايد و در مدت 6 ماه به نتيجه برساند. به نظر مى رسد كه هدف اصلى وزارت كشور از اين 
اقدام جلوگيرى از اقامتهاى ط.النى در كشور، بعد از بسته شدن پردنده هاى منفى پناهندگان مى باشد. 
طبيعتًا اقامتهاى طوالنى وابستگس هاى اجتماعى، كارى و يا فردى را نيز به همراه دارد و مى تواند 
موردى براى دفاع پناهندگان در زمان بازگشت اجبارى باشد. البته اين مسئله باز هم به شرايط فردى 
و اجتماعى پرونده هر شخص بستگى دارد و دليل بر اين نيست كه اقامتهاى طوالنى تضمينى براى 
فقاضاى حقوق انسانى (Human Right Claim) باشد اما اگر به مورد تسريع بخشيدن در بررسى 
پرونده هاى پناهندگى كه در باال اشاره شد برگرديم، بايد پرسيد كه تا چه حد وزارت كشور به هدف 
خود در تسريع بخشيدن به پرونده ها رسيده است. طبق آمار وزارت كشور تنها %40 از پرونده ها در 
طى 6 ماه كامل شده اند و هنوز %60 آنها تا آخر سال جارى كلمًال مشخص خواهند شد. وزارت كشور 
بازگرداندن  در  و  دهد  گسترش  را  پناهندگان  بازداشتگاههاى  كه  است  كرده  متعهد  را  خود  همچنان 

متقاضيان رد شده مصمم تر باشد؛ مخصوصًا متقاضيانى كه داراى جرم در بريتانيا هستند.

طبق سخنان ليام، تعداد مجرمينى كه مليت بريتانيا را ندارند و از كشور اخراج شده اند در سال گذشته 
به دو برابر خود رسيده اند. در سال 2007 وزارت كشور عملكردهاى وسيع و سريعى در موارد كار 
غير قانونى در بريتانيا داشته است و جرائم شديد ترى در ازاى استخدام آنها براى صاحبان مشاغل 

در نظر گرفته است.
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

قهرماني تكواندو 
پس از 38 سال  

 

هجدهمين دوره رقابت هاي تكواندو قهرماني آسيا با قهرماني مقتدرانه تيم ملي تكواندو كشورمان 
خاتمه يافت. اين رقابت ها كه از روز شنبه در شهر «هنان» چين آغاز شده بود با قهرماني تيم ملي 
كشورمان خاتمه يافت. در پايان اين مسابقات كره يي ها كه در 17 دوره گذشته يعني نزديك به 38 
سال عنوان قهرماني آسيا را در اختيار داشتند بر سكوي دوم ايستادند و چين سوم شد. در هجدهمين 
دوره مسابقات تكواندو قهرماني آسيا، تيم ملي كشورمان با چهار نشان طال كه توسط محمد باقري 
معتمد، عليرضا نصرآزاداني، فرزاد عبداللهي و كوروش رجلي به دست آمد و مدال نقره رضا نادريان 
با اقتدار تمام سكوي قهرماني اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد، كره جنوبي با دو مدال 
طال و دو برنز دوم شد و چين با يك مدال طال، دو نقره و دو برنز سوم شد. همچنين تيم هاي چين 
تايپه، اردن و ويتنام در رده بندي تيمي اين مسابقات عناوين چهارم تا ششم را از آن خود كردند. در 
قسمت بانوان نيز تيم ملي ايران براي اولين بار در رده بندي تيم هاي صدرنشين قرار گرفت. تيم ملي 
بانوان كشورمان با تك مدال طالي فاطمه نعمتي و يك برنز سهيال سياحي به عنوان چهارم دست پيدا 
كرد. تيم ملي بانوان چين، ميزبان مسابقات كه با تركيبي 8 نفره برخالف ساير كشورهاي ديگر كه با 
شش تكواندوكار در اين مسابقات شركت كرده بودند، حضور داشت با سه مدال طال، يك نقره و دو 
برنز قهرمان شد، كره جنوبي با دو مدال طال، يك نقره و سه برنز عنوان دوم را كسب كرد و چين 

تايپه با دو مدال طال، يك نقره و سه برنز سوم شد.  
 

ومن: كيفيت باالى بسكتبال 
ايران را به نمايش مى گذاريم

 

سرمربى تيم ملى بسكتبال ايران معتقد است اين تيم در گروهى متفاوت و البته مشكل در المپيك پكن 
قرار گرفته است. رايكوترومن همچنين مى گويد: درباره بازى هاى المپيك اظهارنظرهاى مختلفى مى 
شود اما همه ما در مورد دشوارى مسابقات و نوع چيدمان تيم ها اتفاق نظر داريم چراكه نمى شود 
گفت كدام گروه آسانتر است. حتى با وجود اين كه گفته مى شود استراليا ضعيف ترين تيم گروه است 
اما بايد بگويم جلوتر از ما در حال حركت است البته خيلى زود است كه درباره عملكردمان در پكن 
حرف بزنيم اما مطمئن باشيد كيفيت باالى بسكتبالمان را به دنيا نشان خواهيم داد.وى با اشاره به 
برگزارى بازى دوستانه با صباباترى خاطرنشان كرد: از انجام اين ديدار دو هدف را دنبال مى كرديم؛ 
يكى شناخت نفراتى كه سال گذشته با ما در تيم ملى نبودند و ديگرى هم كمك به صباباترى براى كسب 
آمادگى بيشتر در جام باشگاه هاى آسيا. من فكر مى كنم صباباترى بتواند جام قهرمانى آسيا را حتى 

با خود به ايران بياورد زيرا تيم قدرتمندى تشكيل داده است.

 

اولين تمرين حيدري در تيم ملي  
 

تمرين  اولين  حيدري  عليرضا 
ملي  تيم  اردوي  در  را  خود  رسمي 
كشتي آزاد انجام داد. پس از دعوت 
مداله  شش  مرد  حيدري  عليرضا 
تيم  اردوي  به  ايران  آزاد  كشتي 
ملي، او صبح روز گذشته در كنار 
ساير ملي پوشان و اردونشينان به 
گذشته  روز  صبح  پرداخت.  تمرين 
كار  دستور  در  يي  مسابقه  تمرين 
احمد  با  حيدري  كه  داشت  قرار 
و  مرادي  رباط  عليرضا  رسولي، 
گرفت.  كشتي  محمدزاده  گل  اميد 
اما در تمرين ديروز، از بين نفرات 

حاضر در مسابقات گزينشي سوئيس، عباس دباغي و اصغر بذري به اردو ملحق نشده اند ولي مراد 
محمدي و مهدي تقوي غايب بودند. سعيد ابراهيمي نيز ظاهراً به دليل بيماري، اردو را ترك كرده و 

همچنين قرار است امروز يا فردا رضا يزداني نيز به تيم ملي ملحق شود.  
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پرسپوليس دروازه شيرين 
فراز را گل باران كرد 

 

قهرماني  كورس  به  ديگر  بار  كرمانشاه  فراز  شيرين  مقابل  پرگل  پيروزي  با  تهران  پرسپوليس  تيم 
رقابت هاي فوتبال قهرماني باشگاه هاي برتر ايران بازگشت. در اين ديدار كه از هفته سي ام اين مسابقه ها 
و در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد تيم پرسپوليس تهران با ارائه يك بازي برتر با پنج گل قعرنشين 
ليگ برتر را شكست داد و دوباره به صدر جدول رده بندي نزديك شد. تيم شيرين فراز كرمانشاه نيز 

با اين شكست سنگين در آستانه سقوط به ليگ دسته اول باشگاه هاي ايران قرار گرفت. 
محسن خليلي در دقايق 20و ؟46محمد نصرتي در دقيقه ؟27ماته دراگه چوويچ در دقيقه 59و فرهاد 
خيرخواه در دقيقه 70براي تيم پرسپوليس در اين ديدار گلزني كردند تا اين تيم به پرگل ترين پيروزي 

خود در فصل جاري ليگ برتر دست يابد. 
تيم شيرين فراز كرمانشاه از دقيقه 40به دنبال اخراج محمد محمديان 10 نفره به بازي ادامه داد. 

در ديگر ديدارهاي عصر امروز تيم صدرنشين فوالد سپاهان اصفهان با تنها گل دقيقه 20عيسي ترائوره 
خاتمه  دو  بر  دو  تساوي  نتيجه  با  شيراز  برق  و  باتري  صبا  تيم  دو  بازي  و  شد  تهران  سايپا  مغلوب 

يافت. 
گل هاي اين ديدار را مهدي كريميان در دقيقه 7و ناصر شكرون در دقيقه 14 براي تيم برق شيراز و 
فريدون فضلي در دقيقه 46و امير حسين فشنگ چي در دقيقه 74براي تيم صبا باتري به ثمر رساندند. 

برنامه ادامه ديدارهاي هفته سي ام ليگ برتر به شرح زير است : 
(نام تيم هاي ميزبان نخست آمده است) 

پنجشنبه 87/2/12 
صنعت نفت آبادان با پاس همدان 

مقاومت سپاسي شيراز با ذوب آهن اصفهان 
پيكان تهران با استقالل اهواز 

پگاه گيالن با صنعت مس كرمان 
ابومسلم خراسان با ملوان بندر انزلي 

جمعه 87/2/13 
راه آهن با استقالل تهران 

سه نشان طال بر گردن
 اصغر ابراهيمى

  
در  آسيا  قهرمانى  هاى  رقابت  طالى  نشان  سه  ابراهيمى  اصغر   
در  كيلوگرم،   94 دسته  در  آويخت.ابراهيمى  گردن  بر  را  ژاپن 
حركت يكضرب وزنه 180 كيلوگرمى را مهار كرد و سپس موفق 
كند.وى  مهار  ضرب  دو  حركت  در  را  كيلوگرمى   205 وزنه  شد 
و  دوضرب  ضرب،  يك  طالى  نشان  سه  موفقيت  اين  با  توانست 

مجموع 385 كيلوگرم را از آن خود كند.
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يك فينال تمام انگليسى 
چلسى - منچستر يونايتد

براى شكل گيرى يك فينال تمام انگليسى، اشتباه و فرصت طلبى كفايت مى كرد. وقتى اسكولز خواست به توپ ضربه بزند، خيلى اتفاقى 
تمام ناكامى هاى 9 سال اخير ميزبان در آخرين مراحل ليگ قهرمانان پيش چشم هواداران مجسم شد.

گويى تصوير ذهنى ساكنان تئاتر رؤياها، تمام انرژى هاى مثبت دنيا را به «موسرخ» اولدترافورد تزريق كرد چون «اسكولزى» با تمام قدرت 
شوت زد و ... گل. قصه شب اولدترافورد در اين نكته خالصه نمى شد. دونده هايى كه مدام پيش چشمان حيرت زده هواداران فوتبال حركت 

مى كردند، فرياد بى امان سكونشينان و البته چهره دژم ريكارد ديگر يادگارى هاى بازى باقى ماند. در 20 دقيقه اول رؤيايى، بارسا به لطف 
فرارهاى مسى اندكى از سر و صداى وحشتناك اهلى تئاتر رؤياها مى كاست اما در نهايت يك آشنا كار دسِت دار و دسته كاتاالن ها داد.

اشتباه بزرگ زامبروتا، فرصت مناسبى را در اختيار پل اسكولز قرار داد تا غايب بزرگ فينال فصل 1999-2000 ليگ قهرمانان اروپا، اين 
بار سبب ساز حضور تيمش در بازى نهايى شود و چقدر هم آرام و بى سر و صدا عمليات خود را به انجام رساند. بارسا از زمان دريافت 
گل ( دقيقه 17) تا پايان نيمه اول به حمالت گاه و بيگاه دلخوش بود و منچستريونايتد هم با حواس جمع از اندوخته خود مراقبت مى كرد. 
در نيمه دوم حسابگرى هنرمندانه دنياى مستطيل سبز را مشاهده كرديم. يك پا- دوپاها و سانتر زيباى رونالدو يكى از تنها صحنه حساس 
45 دقيقه دوم را رقم زد. مى گويند در شهر كورها يك چشم غنيمت است و براين اساس مسى نه چندان خوب، بهترين بازيكن بارسا نام 

داشت. زامبروتا براى جبران اشتباه خود به در و ديوار مى كوبيد اما نتيجه اى نمى گرفت.
از دكو هم خبرى نبود. او غير از 3 شوت بى حاصل به سمت دروازه كار خاصى ديگرى صورت نداد. شياطين سرخ جريان بازى را در 
اختيار داشتند اما در 10 دقيقه پايانى دل هواداران ميزبان لرزيد. آنها سعى مى كردند با خواندن سرود قهرمانى التهاب خود را كاهش دهند. 
اتفاقى رخ نداد. وقت هاى تلف شده وقت تلف شده در تب و تاب گل پايان يافت. ريكارد به زمين خيره شد. فرگوسن به ساعت معروفش 
نگاه كرد. شيشه زمان شكست و پيرمرد پس از 9 سال فرزندانش را به فينال رساند. در اين بين كسى به سرآلكس نگفت خوشبخت ها به 

ساعت نگاه نمى كنند! به هر حال فرگى رفت تا برسد؛ به رؤياهاى طاليى اش. 

تجليل از تورك اوغلو 
هدو تورك اوغلو بازيكن ترك تبار و موفق اورالندو مژيك ديروز 
به عنوان بازيكن صاحب بيشترين پيشرفت در فصل جارى «ليگ 
حرفه اى» بسكتبال آمريكا (A.B.N) گزينش شد. تورك اوغلو كه 
تجربه  ليگ  اين  در  را  حضورش  فصل  هشتمين  و  دارد  سال   30
مى كند، در رأى گيرى از رسانه هاى آمريكا صاحب 380 امتياز 
از  الدريج  الماركوس  و  گريزليز  ممفيس  از  گاى  رودى  و  شد 
پورت لندتريل بليزرز در رده هاى دوم و سوم فهرست «بازيكنان 

پيشرفت كرده» جاى گرفتند.

صعود نعلبنديان و حذف موراى در 
تنيس بارسلونا

ديويد نعلبنديان تنيس باز آرژانتينى ديروز در دور دوم تورنمنت 
هموطنش  بر   1-2 نتيجه  با  اسپانيا  بارسلوناى  تنيس  المللى  بين 
روال  و  حاصل  از  وجود  اين  با  و  شد  چيره  رى  كايه  اگوستين 
موراى  اندى  ديگر  ديدارى  در  كرد.  نارضايتى  ابراز  كارش 
بريتانيايى كه «سيد» 7 (شانس دار هفتم قهرمانى) به حساب آمده 
كرواسى  از  اپنيچ  ماريو  به  و 4-6  متوالى 4-6  ست  دو  در  بود، 

باخت و حذف شد.

يك ركابزن بالروس فاتح تور 
دوچرخه سوارى جورجيا شد

دوچرخه  المللى  بين  تور  از  مرحله  آخرين)  (و  هفتمين  پايان  در 
سوارى ايالت جورجياى آمريكا كه به مسافت 42 كيلومتر در شهر 
اتالنتا مركز اين ايالت برپا شد، كنستانتين سيوتسوف از بالروس 
به عنوان قهرمانى رسيد. او كه عضو تيم هاى رود است، به زمان 
كلى 22-43/ 44 ساعت دست يافت و ترنت لو استراليايى با فقط 4 

ثانيه اختالف به رتبه دوم نايل شد.

قهرمانى گلف تگزاس
 به اسكات رسيد

گلف  المللى  بين  تورنمنت  فاتح  آمريكايى،  باز  گلف  اسكات  آدام 
بايرون نلسون در شهر اروينگ واقع در ايالت تگزاس آمريكا شد. 
او كه صاحب 1/ 1 ميليون دالر جايزه نقدى بابت اين پيروزى شد، 
در روز نهايى در رقابت با هموطنش رايان مور كارش به مرحله 

پى اف كشيده شد، اما سرانجام اين رقيب را از ميدان بدر كرد.

شانس بكام براى بازى در جام 
جهانى 2010

ديروز گفت  فوتبال انگليس  ايتاليايى تيم ملى  فابيو كاپه لو مربى 
اگر ديويد بكام هافبك سرشناس اين كشور مراقب خودش باشد و 
فرم ايده آلش را حفظ كند، اين شانس را دارد كه تيم ملى انگليس 
را در جام جهانى 2010 نيز همراهى كند. وى افزود: «بازى هاى 
همه  و  بينم  مى  بيش  و  كم  را  آمريكا  باشگاه گالكسى  براى  بكام 

چيز بستگى به خود او و ميزان آمادگى اش دارد.»

جواب منفى كومان به مكزيكى ها 
رونالد كومان مشهور و هلندى كه به تازگى از پست مربيگرى تيم 
هدايت  پيشنهاد  ديروز  است،  شده  خلع  اسپانيا  والنسياى  فوتبال 
تيم ملى مكزيك را رد كرد. مكزيكى ها مايل بودند او را جانشين 
مربى مشهور قبلى خود هوگو سانچز كه 10 فروردين ماه از پست 
اضافه  هاى كومان،  برنامه  مدير  ادعاى  به  شد، نمايند.  خلع  خود 
بر مكزيك 5 تيم باشگاهى نيز خواستار مدافع سابق بارسلونا و 

مربيگرى وى در نزد خود شده اند.

ليونگ برگ به «يورو» نمى رسد
فردريك ليونگ برگ هافبك - مهاجم سوئدى تيم فوتبال وستهام انگليس در مسابقه اخير اين تيم با نيوكاسل در ليگ برتر اين كشور كه با 
تساوى 2-2 پايان گرفت، از ناحيه قفسه سينه مصدوم و دچار شكستگى يكى از استخوان هاى آن شد و حاال اين بيم به وجود آمده است 
كه به رقابت هاى امسال جام ملت هاى اروپا در خاك سوئيس و اتريش نرسد.غيبت ليونگ برگ در دو هفته باقى مانده از پيكارهاى ليگ 
برتر انگليس به سبب مصدوميت فوق قطعى شده است و چون رقابت هاى يورو هم از 18 خرداد شروع مى شود، بعيد به نظر مى رسد 
كه او به مسابقه نخست سوئد كه در برابر يونان قهرمان دوره گذشته است، برسد. ليونگ برگ كه بازيكن سابق آرسنال است. پيشتر نيز 
دچار مصدوميت هايى شده و به همين سبب طى فصل جارى در بيشتر از 22 مورد در تركيب ثابت وستهام ظاهر نشده است. همين مسائل 
سبب شده ليونگ برگ دراين فصل بيشتر از دو گل براى وستهام نزند و شايد او را هم بايد از قربانيان موج مصدوميت ها در «اپتون پارك» 

دانست كه بسيارى از نفرات تيم را حاشيه نشين كرده است.
 

ورزشى ايران و جهان
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جوانان

گزارش فاكس نيوز از 
آرايش موى مردان ايرانى

مدل هاى موى غربى در مردان ايرانى نشانه نافرمانى آنها از دستورات  برخى مى گويند استفاده از 
دولت و جامعه ايرانى است كه به فرهنگ غرب پشت كرده اند. جوانان تهرانى با سفر به تركيه و دبى 

دوره هاى آرايشگرى را فرا مى گيرند تا بتوانند مدل هاى دلخواه را روى سر همديگر پياده كنند.
شبكه خبرى آمريكايى فاكس نيوز در گزارشى به تشريح نحوه آرايش موى مردان ايرانى و تقليد آنها 

از مدل هاى غربى پرداخته است.
در اين گزارش آمده است: برخى مى گويند استفاده از مدل هاى موى غربى در مردان ايرانى نشانه 
نافرمانى آنها از دستورات دولت و جامعه ايرانى است كه به فرهنگ غرب پشت كرده اند، اما در عين 
حال بايد گفت تمايل بسيارى از مردان ايرانى در استفاده از مدل هاى موى غير سنتى در واقع به نوعى 

پيروى آنها از مد را نمايان مى سازد.
به گفته يكى از مردان ايرانى، همه مردان دوست دارند موهاى بلند و مد روز داشته باشند و تمامى آنها 

از مد روز مطلعند و هميشه شبكه ”فشن تى وى“ را نگاه مى كنند.
فاكس نيوز در ادامه مى آورد: به آرايشگاه ها در ايران ابالغ شده كه از مدل هاى موى غربى براى 
آرايش موى مشتريان خود استفاده نكنند و بسيارى نيز با چسباندن برچسب هايى روى آيينه مغازه 

هايشان، اين موضوع را به اطالع مشتريان رسانده اند. 
اما با اين حال برخى از جوانان تهرانى مى گويند با سفر به تركيه و دبى دوره هاى آرايشگرى را فرا مى 

گيرند تا بتوانند مدل هاى دلخواه را روى سر همديگر پياده كنند.
همچنين اين مردان براى مخفى نگاه داشتن اشتياق خود به پيروى از مد روز دنيا، سعى مى كنند از 
حضور در مكان هاى شلوغ خوددارى كنند و اغلب در اتومبيل هاى خود بنشينند و با افراد هم سليقه و 

هم عقيده خود معاشرت داشته باشند.

خشونت نوجونان انگليسى بيشتر 
از ديگر كشورهاى اروپايى است

مصرف   ، ها  خشونت  در  بيشترى  ميزان  به  شان  اروپايى  همتايان  با  مقايسه  در  انگليسى  نوجوانان 
مشروبات الكلى و مواد مخدر و همچنين داشتن روابط جنسى درگير هستند . 

بر روى جلد مجله هفتگى تايم چند تصوير از خشونت ها در انگليس بر روى زمينه اى كه پرچم موسوم 

به پرچم اتحاد اين كشور است به نمايش گذاشته شده است . 
در مقاله اى كه در اين مجله به چاپ رسيده است به ميزان خشونت ها در انگليس ، ميزان مصرف 
مشروبات الكلى و مواد مخدر و همچنين روابط جنسى نوجوانان در اين كشور اشاره شده است و 
نوشته شده است كه نوجوانان انگليسى بيش از ديگر نوجوان اروپايى مشروب مى نوشند ، بيش از ديگر 
نوجوانان اروپايى در خشونت درگير مى شوند ، احتمال اينكه نوجوانان انگليسى مصرف مواد مخدر را 
امتحان كنند بيش از ديگر همتايان اروپايى شان است و همچنين دختران نوجوان انگليسى بيش از ديگر 
همتايان اروپايى خود داراى روابط جنسى هستند .  در اين مقاله در باره فرهنگ مصرف مشروبات 
الكلى در انگليس ابراز نگرانى خاصى شده است . خبر شبكه يك تلويزيون انگليس در گزارشى به اين 
خبر پرداخت و با اشاره به كشته شدن اخير 2 نوجوان انگليسى ، گفت : 11 نوجوان درانگليس از آغاز 
سال جديد ميالدى تا كنون به قتل رسيده اند . در اين گزارش خبرى گفته شد كه چنانچه به مسائلى كه 
وجود دارند رسيدگى نشود در آن موقع تربيت فرزندان در انگليس موقعيت پايينى را در اروپا به خود 
اختصاص خواهد داد . در اين گزارش خبرى همچنين گفته شد كه برخى از كارشناسان معتقدند نبايد 
فقط نكات منفى بيان شوند و بايد به تغييرات مثبتى كه در ميان نوجوانان و جوانان اين كشور از قبيل 
تمايل بيشتر نوجوانان و جوانان به رفتن به دانشگاه و ديگر تغييرات مثبتى كه در مقايسه با گذشته 

درميان نوجوانان و جوانان اين كشور به وجود آمده اند نيز توجه شود . 
باب ريتيمير مدير اجرايى انجمن كودكان بر اين اعتقاد است كه معاشرت داشتن كودكان و نوجوانان 
با بزرگتر ها عامل موثرى در يادگيرى است و معتقد است كه در مقايسه با ديگر فرهنگ هاى دنيا ، 
كودكان و نوجوانان انگليسى كمتر با بزرگتر ها معاشرت دارند و بيشتر با همسن و سال هاى خودشان 

در ارتباط هستند . 
به عقيده وى والدين بايد وقت بيشترى را در اطراف كودكان و نوجوانان خود بگذرانند و به آنها در 

معاشرت ها كمك كنند . 
شايان ذكر است كن ليوينگستون شهردار لندن ، كه در انتخابات شهردارى لندن ، خود را براى كسب 
دوباره اين سمت نامزد كرده است وعده داده است چنانچه انتخاب شود ميزان جرايم را در پايتخت 

انگليس كاهش خواهد داد .   
    

  

داستانك

ساده 
نيكا ترابى

دِر حموم رو باز كردم و وارد شدم اولين چيزي كه به ذهنم اومد: 
حتما آخرين بار اينجا به دست خودم شسته شده چون اون كه از اين كارا نميكنه 

آخرين بار كه شستمش شب قبل سفرم بود. خوب يادم مياد كه چقدر استرس داشتم كه به پرواز 
برسم و ناراحت بودم كه مجبورم تنهاش بذارم. 

اه لعنتي دستم سوخت. 
وان رو آب كشيدم. 

خب تا من اين چند تا تيكه پارچه رو بشورم وان پر شده... 
خسته بودم از راه چند ساعته سفر و دوندگي هاي كاريش ... دراز كشيدم ... آخيش هيچ كجا خونه 

آدم نميشه.
چند روز گذشته بود و به من چند سال.... 

خيلي دلتنگ شده بودم گرچه كه طوالني نبود. 
چشمم افتاد به ليست غذاها و لباسهاي اتو نكشيدش كه دفعه پيش تو حموم نوشته بودم! خندم گرفت 

كه چرا اينجا؟ 
سرم رو كردم زير آب نفسم حبس بود و سكوت آب آرومم مي كرد. 

خستگي هامو چاه حموم با صداي بلند مي بلعيد. 
تخت هتل و كشيدن اين چمدون و كيف سنگين بدجوري همه تنم رو به درد آورده بود. 
اشكال نداره در عوض االن سوغاتي ها رو كه مي بينه همه خستگيم فراموش مي شه. 

هم  كردم  فراموش  رو  چيز  همه  زياد  خوشحالي  از  فرودگاه  تو  ديدنش  لحظه  اولين  با  اومد  يادم 
خستگي و هم دلتنگي.

موهاي بلندم رو شونه مي زدم و تو اين فكر بودم كه االن مي رم بيرون چايي مي گذارم و با هم 
گپ مي زنيم. 

طفلكي اين چند مدتي كه من نبودم هر روز از كار مي اومده تنها بوده 
چقدر خوبه كه برگشتم. اولين بار نبود كه از هم دور ميشديم اما هيچ وقت بيش از 2 روز نبود. اين 

بار اولي بود كه طوالني شده بود.
سالهاي زيادي از ازدواجمون نگذشته بود و من از زندگي با اون خيلي راضي بودم 

مرد وفادار, آرام و متوجهي بود 
موهامو جمع كردم سرم رو برگردوندم به سمت آينه كه حوله رو بردارم 

نگاهم يخ زد ... 
چشمم به رد دستهاي ظريف و باريكي روى بخار آينه ميخكوب شد. 

صحنه كمي بيش از اين كه به چشمم مي اومد برام آشنا بود، انگار كابوسهاي هر شبم تعبير شده 
باشه ...
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سرقت كيف دو ميليوني دكتر 

داروساز  
 

دو مرد ناشناس كه پس از سد كردن راه ماشين يك خانم 
تحت  بودند  كرده  سرقت  وي  از  تومان  ميليون  دو  دكتر 
صبح  ما  خبرنگار  گزارش  گرفتند.به  قرار  پليس  تعقيب 
ديروز يك دكتر داروساز به نام رويا با مراجعه به دادسراي 
جنايي تهران از سرقت دو ميليون تومان وجه نقدش توسط 
اميراسماعيل  به  اظهاراتش  طي  زن  اين  داد.  خبر  مرد  دو 
رضوانفر داديار شعبه 4 گفت؛ ظهر يكشنبه وقتي سوار بر 
ماشينم در حال عبور از ميدان آزادي بودم ناگهان دو مرد 
قوي هيكل راهم را سد كردند و من مجبور شدم ماشين را 
متوقف كنم.در اين حين آن دو در ماشين را باز كردند و 
كيفم را كه داخل آن دو ميليون تومان وجه نقد بود، ربودند.

پليس  نگاري  چهره  واحد  به  وي  زن  اين  اظهارات  از  پس 
آگاهي معرفي شد تا با انجام چهره نگاري از دو سارق راه 

پليس را براي به دام انداختن آنها هموار كند.  
 

سرقت طالي كودك 8 ساله 
توسط زن و مرد معتاد  

 
مرد معتادي كه جواهرات كودك 8 ساله يي را ربوده بود 
او  با  كه  زني  دستگيري  براي  تحقيقات  و  شد  بازداشت 
همدست است از سوي پليس ادامه دارد.به گزارش خبرنگار 
ما، والدين اين كودك 8 ساله كه رويا نام دارد صبح ديروز 
رسيدگي  خواستار  تهران  جنايي  دادسراي  در  حضور  با 
به پرونده سرقت طالهاي دخترشان شدند. پدر اين كودك 
در تشريح ماجرا به قاضي رضاجعفري - معاون دادسرا- 
گفت؛ عصر روز يكشنبه در حوالي منزلمان در منطقه نازي 
آباد رويا مشغول بازي بود كه ناگهان صداي جيغ و فرياد 
او را شنيدم. وقتي به كوچه رسيدم رويا را ديدم كه گريه 

او  از  شدن  دور  و  دويدن  حال  در  مردي  و  كرد.زن  مي 
رويا  از  وجو  پرس  از  پس  و  صحنه  اين  ديدن  با  بودند. 
متوجه شدم كه آن زن و مرد طالهاي دخترم را ربوده اند. 
به همين خاطر با كمك مردم به تعقيب آنها پرداختم اما تنها 
موفق به دستگيري مرد سارق شديم اما زن همراه وي پا 
به فرار گذاشت و متواري شد.از سويي مرد سارق كه به 
مواد مخدر اعتياد دارد در مورد همدستش گفت؛ آن زن نيز 
معتاد است و ما به طور اتفاقي با هم آشنا شديم. آن روز 
نيز به خاطر تامين پول موادمان دست به اين كار زديم اما 
من هيچ آدرسي از او ندارم.بنابر اين گزارش پليس اكنون 

در تعقيب زن سارق است.  

قتل بر سر محل فروش هندوانه  
  

قرار  صدور  از  اسالمشهر  دادسراي  سوم  شعبه  بازپرس 
محل  سر  بر  درگيري  جريان  در  قتل  به  متهم  بازداشت 
فروش هندوانه خبر داد. كريم حبيب پروين در گفت وگو با 
ايسنا درباره اين پرونده اظهار داشت؛ در عوارضي تهران- 
ساوه در حالي كه سه برادر مشغول فروش هندوانه بودند 
دو نفر ديگر نيز در كنار آنها تصميم به فروش مواد غذايي 
شدند  درگير  يكديگر  با  جا  سر  بر  گروه  دو  اين  گرفتند. 
منظور  به  را  شان  دوستان  از  تن  سه  نفري،  دو  گروه  و 
جريان  در  داد؛  ادامه  كردند.وي  خبر  تلفني  دعوا  ادامه 
درگيري بين اين دو گروه يكي از برادران هندوانه فروش 
كرد  مجروح  را  دعوا  طرفين  از  ديگر  يكي  بزرگي  سنگ  با 
كه بر اثر اصابت اين سنگ به گردن و سر مقتول وي فوت 
اسالمشهر  دادسراي  بازپرسي  سوم  شعبه  بازپرس  شد. 
دعوا  طرفين  اظهارات  پي  در  قتل  به  متهم  افزود؛  ادامه  در 
توسط ماموران شناسايي و دستگير اما ابتدا منكر قتل و 
حضور در صحنه درگيري شد. وي ادامه داد؛ متهم به قتل 
در بازجويي با توجه به اظهارات و تناقض گويي هايي كه 
كرده بود نهايتًا اقرار به قتل كرد و با قرار بازداشت موقت 

روانه زندان شد.  

كالهبرداري از مهندسي كه 
آرزوي خلباني داشت  

 
به  انداخت.  يي  حرفه  كالهبردار  دام  به  را  او  هواپيما  مهندس  يك  خلباني  آرزوي 
گزارش ايسنا 20 روز قبل يك مهندس هواپيما با مراجعه به شعبه اول بازپرسي 
دادسراي فرودگاه گفت؛ چندي قبل از طريق يكي از آشنايان با دختري جوان براي 
با  دختر  اين  پدر  پسرعموي  رفتم  وي  خواستگاري  به  وقتي  و  شدم  آشنا  ازدواج 
من طرح دوستي ريخت. اين فرد كه خود را شاغل در بازار معرفي مي كرد از من 
پرسيد آيا از شغلم راضي هستم يا نه كه من در جواب او اظهار كردم شغل خوبي 
دارم اما دوست دارم به درجه خلباني برسم. او نيز مدعي شد يكي از دوستانش با 
وزير راه و ترابري آشناست و مي تواند در اين زمينه به من كمك كند. شاكي در 
ادامه اظهارات خود گفت؛ بعد از مدتي آن فرد مرا به يكي از دوستانش معرفي كرد 
كه او نيز با معرفي چند واسطه مرا با شخصي حدوداً 30 ساله كه مدعي دوستي 
با وزير راه بود آشنا كرد و گفت كه در ازاي دريافت 14 ميليون تومان نامه يي از 
وزير راه خطاب به رئيس هواپيمايي كشوري براي سفارش پذيرش من به عنوان 
خلبان خواهد گرفت. من نيز راضي شدم كه اين مبلغ را به او پرداخت كنم و به 
اين ترتيب يك روز پس از آنكه در ميدان ونك پول را به او دادم وي نيز يك پاكت 
نامه به من داد و گفت به وزارت راه بروم. اتفاقًا آن روز مالقات مردمي وزير بود 
كه من هم نامه را به رئيس دفتر وزير تسليم و در ازاي آن رسيد دريافت كردم. 
مهندس هواپيما ادامه داد؛ با گذشت حدود يك هفته متوجه شدم كه ترتيب اثري به 
نامه داده نشده به همين دليل با آن فرد تماس گرفتم و موضوع را گفتم اما متوجه 
شدم كه قصد سر دواندن من را دارد. به همين خاطر او را تهديد به شكايت كردم 
كه او نيز پذيرفت 14 ميليون تومان پول را به من برگرداند. براي پرداخت پول دو 
ها  چك  فهميدم  كردم  مراجعه  بانك  به  آن  وصول  براي  وقتي  اما  داد  من  به  چك 
نيز جعلي است. با طرح شكايت اين شخص در دادسراي فرودگاه، بازپرس بهروز 
مهاجري دستور شناسايي و بازداشت متهم اصلي و سه واسطه ديگر را صادر 
كرد كه اين سه واسطه طي هفته اخير و متهم اصلي نيز ديروز دستگير شدند و در 
مقابل بازپرس به جرم ارتكابي اعتراف كردند. قاضي مهاجري بازپرس شعبه اول 
بازپرسي دادسراي فرودگاه با تاييد اين خبر گفت؛ در حال حاضر اتهام متهم اصلي 
پرونده غصب عنوان، كالهبرداري و جعل است و اتهام سه واسطه ديگر معاونت در 

كالهبرداري است كه براي هر چهار نفر قرار قانوني الزم صادر شده است.  

 s.c.s. Street Claim Solution
Expert Specialist for Injury Claims

اگر تصادف كرده ايد و فكر مى كنيد مقصر نيستيد در 
هر جاى UK با تلفنهاى ما تماس فرماييد.

 Personal injury compensation      Protection of no claim bonus
     Loss of earnings   Guranteed quickly replacement

 Repair or total loss value   vehicle of your choice

 حتى اگر در تصادف رانندگى  مقصر 
 بوده ايد مى توانيد با ما  تماس بگيريد

همكاران حرفه اى. مهربان و دلسوز ما اماده خدمت و همكارى به هموطنان عزيز هستند

Mobile: 077 37 185 193  Tel/Fax: 020 8655 2614

Email: scs_ltd@yahoo.co.uk

45 Stroud Green way, Croydon, CR0 7DU 
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 اليزابت و فرزندانش در تمام اين سال ها فقط يك تلويزيون و يك راديو داشتند 
 

جزئيات تازه 
از 24 سال 
شكنجه

 دختر اتريشي 
توسط پدر 

 
 پدر شكنجه گر اتريشي كه دخترش را 24 سال 
در زيرزمين خانه اش محبوس كرده بود، پذيرفت 
كه در اين سال ها وي را مورد تعرض و شكنجه 

قرار داده است. «جوزف فريتزل» 73ساله كه تا ديروز درباره اتهام تعرض به دخترش سكوت كرده بود، 
سرانجام اعتراف كرد اليزابت را هنگامي كه 19ساله بود، به زيرزمين خانه دو طبقه اش برد و در تمام 
اين سال ها وي را در آنجا زنداني كرده و از او صاحب 7 فرزند شده كه يكي از آنها فوت شده است. 
فرانس پولتزر - رئيس اداره تحقيقات جنايي پليس اتريش- در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت؛ جوزف 
اعتراف كرده كه در زيرزمين خانه يك دخمه ساخته و دخترش را به زور در آنجا زنداني كرده و وي را 
مرتب كتك مي زده و مورد تعرض قرار مي داده است.اليزابت 28 آگوست سال 1984 با داروهاي آرام 
بخشي كه پدرش به وي خورانده بود بيهوش و از سوي وي به زيرزمين خانه به مساحت 60 متر مربع 
و ارتفاع 7/1 متر منتقل شد. جوزف كه مهندس برق است و به غير از اليزابت 6 فرزند ديگر نيز دارد، 
پس از اين اقدام به خانواده و اقوامش گفت؛ اليزابت 19 ساله در پي عضويت در يك فرقه خانه را ترك 
كرده است و ديگر كسي نبايد منتظر بازگشت وي باشد. جوزف پس از تولد سه فرزند اول دخترش، 
با اين ادعا كه نوزادان را در خيابان يافته است، همسر خود به نام رزمري را قانع كرد براي بچه ها 
شناسنامه بگيرد و حضانت آنها را بپذيرد اما سه فرزند ديگر اليزابت تا چند روز پيش همچنان در حبس 
و در كنار مادرشان بودند. آنها كه به زندگي در اتاقي بدون پنجره عادت كرده اند تا قبل از رهايي هرگز 
روشنايي روز را نديده بودند و تنها سرگرمي اين سه كه بزرگ ترين آنها 19ساله و كوچك ترين شان 
5ساله است يك راديو و يك تلويزيون بود كه جوزف از همان سال 1984 به عنوان هديه به اليزابت 
داده بود. پليس كه تا ديروز اطالعات زيادي از نحوه برمال شدن اين جنايت هولناك ارائه نداده بود، 
اعالم كرد پس از آنكه كريستين دختر 18 ساله اليزابت بيمار شد، جوزف او را از خانه بيرون انداخت تا 
عابران اين نوجوان را به بيمارستان برسانند. پس از آن اطالعيه هايي كه براي يافتن مادر اين دختر از 
طريق تلويزيون پخش شد، به افشاي اين راز انجاميد. اليزابت كه اطالعيه ها را ديده بود باالخره توانست 

پس از 24 سال پدرش را قانع كند كه به 
بدهد  را  يي  دخمه  از  خروج  اجازه  وي 
كه مجهز به سيستم امنيتي الكترونيكي 
با  اليزابت  تلخ  زندگي  خبر  انتشار  بود. 
شده  مواجه  يي  گسترده  هاي  بازتاب 
كارشناسان  و  عمومي  افكار  اكنون  و 
جوزف  پرسند  مي  جنايي  هاي  پرونده 
ها  سال  اين  تمام  در  توانسته  چگونه 
را  خود  هاي  همسايه  و  اقوام  همسر، 
فريب دهد. آيا در اين 24 سال هرگز از 
زيرزمين خانه صدايي به گوش نرسيده 
حضور  بدون  چگونه  اليزابت  و  است 
يك   - زايمان  شش  توانسته  پزشك 
مورد دوقلوزايي- داشته باشد. پس از 
گروه  اليزابت،  پدر  اعتراف  خبر  انتشار 

هاي بسياري از رسانه هاي خبري بين المللي به سمت منزل جوزف كه خانه وحشت لقب گرفته هجوم 
آورده اند.

پس از گذشت 24 ساعت از انتشار اين خبر، شبكه هاي مختلف تلويزيوني و خبري همچون سي ان ان، 
بي بي سي، ام اس ان بي سي و اسكاي نيوز به همراه صدها خبرنگار و روزنامه نگار بين المللي براي 
تهيه گزارش از خانه شوم عازم اتريش شدند. در سراسر جهان، بسياري از شبكه هاي خبري، پخش 
سراسري برنامه هاي عادي خود را قطع كردند تا اين خبر را به همراه بريده هايي از فيلم شهري كه 

جنايت جوزف فريتزل در آن شكل گرفت، پخش كنند. 
بسياري از گزارش ها روي زندان زيرزميني جوزف متمركز شده است. شبكه اسكاي نيوز در گزارشي 
در رابطه با اين عمل وحشتناك به نقل از يك روانشناس آورده است؛ جوزف فريتزل احتماًال يك پدر 
ديكتاتور بوده كه تصور مي كرده، اين حق را دارد كه نحوه زندگي فرزندانش را خودش انتخاب كند و 

به همين دليل حتي به خودش اين حق را مي داده كه به فرزندش تجاوز كند. 
سال  اسرار 24  به  تا  هستند  وحشت  اتاق  در  وجو  جست  حال  در  همچنان  اتريش  جنايي  كارآگاهان 

شكنجه دختر جوان به دست پدرش پي ببرند.
تحقيقات پيرامون اين ماجراي هولناك در حالي ادامه دارد كه پزشكي قانوني اتريش اعالم كرد نتايج 
آزمايش DNA كه از جوزف- پدر شكنجه گر- و فرزندان اليزابت صورت گرفته نشان مي دهد، هر 6 

فرزند همان طور كه اليزابت مدعي شده متعلق به جوزف هستند.

اعالم نتيجه اين آزمايش ها در اتريش با بازتاب گسترده يي مواجه شد و شامگاه سه شنبه عده زيادي 
از اهالي شهر آمستتن- محل حادثه- با جمع شدن در ميدان اصلي شهر با اليزابت به خاطر 24 سال 
زنداني بودن و شكنجه و تعرض از سوي پدرش ابراز همدردي و براي وي شمع روشن كردند.اليزابت 
كه از 19 سالگي در زيرزمين خانه توسط پدرش زنداني شده و به مدت 24 سال از سوي اين مهندس 
برق تحت شكنجه قرار داشت پس از بيماري فرزند 19 ساله اش توانست از آن دخمه كه به اتاق وحشت 
ملقب شده رهايي يابد. پليس كه با ابهامات زيادي در اين ماجراي تكان دهنده روبه رو است همچنان 
به تالش خود براي افشاي ابهام بيشتري از جنايت هاي جوزف ادامه مي دهد. اين موضوع كه چگونه 
اليزابت بدون حضور پزشك شش بار زايمان انجام داده و چطور هيچ كس حتي همسر و ساير فرزندان 
خود  به  را  پليس  ذهن  همچنان  بودند  نشده  خانه  زيرزمين  در  اليزابت  بودن  زنداني  متوجه  جوزف 

معطوف كرده و پيشرفت در تحقيقات سواالت تازه يي را نيز در برابر كارآگاهان قرار داده است.
را  وحشت»  «اتاق  خودش  دارد،  سال  اكنون 73  كه  جوزف  برده  پي  خود  تحقيقات  جريان  در  پليس 
ساخته و حتي در فوالدي آن را كه مجهز به سيستم امنيتي الكترونيكي است و 300 كيلوگرم وزن دارد 
به تنهايي در زيرزمين تعبيه كرده بود. ساخت زيرزمين در شرايطي صورت گرفته بود كه حتي رزمري 
همسر مرد شكنجه گر به هيچ وجه از آن اطالع نداشت و تا پيش از رهايي اليزابت نمي دانست ساختمان 
دوطبقه اش زيرزمين دارد. عالوه بر اين با وجود اينكه مهندس بازنشسته برق بخشي از خانه اش را 
اجاره مي داد، در طول 24 سال گذشته هيچ يك از مستاجران نيز وارد اتاق وحشت نشده بودند و 
همين امر ابهام هاي تازه يي را در پرونده به وجود آورده است.در عين حال كارآگاهان جنايي اتريش 
توانسته اند يكي از دوستان نزديك جوزف را پيدا و از وي بازجويي كنند اما گفته هاي اين مرد نه تنها 
گره هاي پرونده را باز نكرد بلكه بر تعداد سواالت افزوده است. دوست صميمي جوزف در بازجويي 
ها به پليس گفت؛ «من از سال 1997 با جوزف آشنا بودم و رابطه صميمانه يي با وي داشتم. ما دو بار 
همراه يكديگر به تايلند سفر كرديم و يكي از مسافرت هاي ما يك ماه و مسافرت ديگرمان سه هفته به 
طول انجاميد. من در هر دو سفر ناپدري و نامزدم را نيز با خودم بردم اما جوزف تنها بود و مي گفت 

همسرش بايد از بچه ها مراقبت كند.
وي افزود؛ «عالوه بر اين من سه بار به خانه جوزف رفتم و هر دفعه براي چند روزي مهمان وي بودم. 
او رفتار بسيار خوبي با همسر و فرزندانش داشت و به نظر من آنها خانواده يي خوشبخت بودند. من 
هنوز هم باور نمي كنم در زيرزمين آن خانه چه فاجعه يي در راه بود. عالوه بر اين جوزف مردي 
بسيار آرام و خوش سليقه بود كه خانه اش را به زيبايي تزيين كرده و به باغ منزلش رسيدگي مي كرد. 
او هميشه در ايوان زيبايي كه طراحي كرده بود به پذيرايي از مهمانان مي پرداخت.» اظهارات دوست 
صميمي جوزف اكنون اين سوال را مطرح كرده كه در مدت دو سفر اين مرد به تايلند اليزابت و سه 
فرزندش چگونه توانسته اند در اتاق وحشت زنده بمانند و مايحتاج شان را چگونه تامين مي كرده اند. 
اين پرسش در حالي مطرح شده كه چند عكس به دست آمده از مرد 73 ساله نشان مي دهد وي حداقل 
يك بار سفري تفريحي به قبرس نيز داشته است. بنابر اين گزارش كارآگاهان جنايي هم اكنون در تالش 

هستند با جست وجوي دقيق به اتاق وحشت به برخي از سواالت موجود پاسخ دهند.

قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى كشورهاى سوئد، دانمارك، 
اسپانيا، كانادا، آمريكا، استراليا و ساير كشورهاى جهان
ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و سرمايه گذارى

تلفن: تلفن: 0207034701902070347019
همراه: همراه: 0791756580007917565800
83 Baker Street   London W1U 6LA
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ايران واشقانى

مرد نيمه هاى شب پس از پايان كارش قدم زنان در كوچه تاريك به 
سوى خانه مى رفت كه ناگهان با شنيدن صداى گريه نوزادى سر 

جايش ميخكوب شد.
كوچه خلوت بود و خيابان ها بى رفت و آمد. شهر در خواب بود. 

براى لحظه اى سايه اش روى صورت نوزاد قنداق پيچ افتاد.
نوزاد را در آغوش كشيد. چند لحظه اى به او خيره ماند. نفس هاى 
دلهره  با  و  كشيد  عقب  را  سرش  خورد،  صورتش  به  كه  بچه  گرم 

چشمانش را به او دوخت.
ناگهان احساس كرد چيزى ته قلبش فروريخت. وجدانش اجازه نمى 

داد نسبت به سرنوشت اين موجود ناتوان بى تفاوت باشد.
ميان  اين  در  اما  بگذرد.  و  دهد  ادامه  راهش  به  گرفت  تصميم  ابتدا 
احساس كرد روحش شرم زده است. ديگر فرصتى براى درنگ و 
فكر كردن نبود. انگار مشيت الهى چنين بود كه او و همسرش پس 
صاحب  گونه  اين  فرزندشان  سه  پى  در  پى  و  زودهنگام  مرگ  از 
فرزندى شوند. با خود گفت شايد دست تقدير او را در آن شب دم 

كرده به كوچه خاموش، كنار تير برق كشانده است.
طفل معصوم را به دقت بررسى كرد اما هيچ نشانى نيافت. به آسمان 
پرستاره نگاهى انداخت. مهتاب مى خنديد و ستاره ها هم چشمك مى 

زدند. همان شب نام نوزاد را «ستاره» گذاشت.
براى  قبل  مدتى  او  داشت.  دريايى  دلى  و  بود  كوير  مرد  «ابراهيم» 
يافتن كار راهى شهر شده بود اما اوضاع خوبى نداشت. همان شب 
با خود تصميم گرفت تا صبح روز بعد هم «ستاره» اش را به شهر 
معصوم  و  كوچك  صورت  به  بارها  راه  طول  در  ببرد.  ديارش  و 
بغضى  مانند  كه  را  اش  خورده  ترك  و  كوچك  هاى  لب  و  دخترك 
فروخورده جمع شده بود، خيره ماند. انگار كه در چشمان دخترك 

غمى نهفته بود. 
«ابراهيم» نمى دانست ماجرا را با چه زبانى براى همسرش «زرين» 
تعريف كند. آخر او براى يافتن كارى مناسب از شهر كوچك شان 
راهى پايتخت شده بود، اما حاال نوزاد دخترى را سوغات مى برد كه 

از گذشته و خانواده اش هيچ نمى دانست. 
پس  گرفت.  نيك  فال  به  را  پناه  بى  دخترك  حضور  او  حال  اين  با 
خواست  او  از  همسرش،  براى  ماجرا  تعريف  و  خانه  به  رسيدن  از 

«ستاره» را مثل فرزند خودشان دوست بدارد.
هفت سال گذشت. حاال «ستاره» راه مى رفت و در خانه روستايى 
شيطنت مى كرد. هر وقت هم به خاطر شيطنت و بازيگوشى هايش 
هميشه  هاى  گونه  و  كرد  مى  «كز»  اى  گوشه  شد،  مى  بازخواست 
بيرنگش به سرخى مى زد. آن وقت «ابراهيم» تاب نمى آورد و بغلش 
مى كرد و دست هاى كوچكش كه دور گردن بابا حلقه خورده بود 

را هزار بار مى بوسيد.
كه  بود  حدى  به  شان  خوانده  دختر  به  همسرش  و  ابراهيم  عالقه 
اين  شدت  و  ميزان  در  ى  تأثير  هيچ  هم  فرزندشان  دو  تولد  حتى 
ذره  نتوانستند  هايشان  ويژگى  تمام  با  هم  دوقلوها  نداشت.  عالقه 
با  همزمان  حال  اين  با  بكاهند.  مهربان  شوهر  و  زن  محبت  از  اى 
دخترك  زندگى  از  ديگرى  برگ  كويرى،  ديار  آن  در  قحطى  شيوع 

ورق خورد.
كمرشكن  شان  نفره  پنج  زندگى  مخارج  كند.  چه  بود  مانده  ابراهيم 
بود. به همين خاطر قادر نبود ستاره را به مدرسه بفرستد. مشكالت 
مالى كمرش را خميده بود. بچه ها رنگ به صورت نداشتند. مرد تنها 
يادگارى مادرش را به بازار برد و فروخت. اما يك انگشتر قديمى 
طال تنها هزينه مدت كوتاه زندگى شان را تأمين كرد. دوقلوها گرسنه 

بودند و مدام بهانه جويى مى كردند.
طاقت ابراهيم طاق شده و كمرش زير بار فقر و مشكالت خميده بود. 
با آن كه عالقه شديدى به سه فرزندش داشت، ناچار در تصميمى 
ناگهانى براى نجات ستاره از فقر تصميم گرفت او را در دوازدهمين 
يك  صاحب  كه  درآورد  اى  ساله   30 مرد  عقد  به  اش  زندگى  بهار 

آسياب بادى بود. با خود فكر كرد شايد با اين تصميم سختى هاى 
زندگى ستاره كمتر شود...

از طرفى دوقلوها هم از گرسنگى نجات پيدا مى كردند و شايد هم مى 
توانستند به جاى پرسه زدن در كوچه و خيابان درس بخوانند و از 

ديگر همساالنشان عقب نمانند.
ستاره با شنيدن تصميم پدر بند دلش پاره شد. باورش نمى شد مى 
خواهند شوهرش بدهند. ساعت ها بى امان گريه كرد. تن بى جان 
را  مغزش  هاى  فرمان  و  بود  شده  ناتوان  و  ضعيف  اش  خسته  و 

دريافت نمى كرد.
ستاره كه از ازدواج هيچ نمى دانست با خود فكر مى كرد او را به 
مرد آسيابان فروخته اند تا در آنجا كار كند. به همين خاطر پس از 
از  خالى  زندگى  شد.  بخت  خانه  راهى  مختصرى  مراسم  برگزارى 
عشق و احساسش هر روز با طلوع خورشيد شروع مى شد. شايد به 
همين خاطر طلوع آفتاب را دوست نداشت و حاضر بود تا در تاريكى 
انبار و در ميان كاه ها خود را پنهان كند. دلش مى خواست از همه 
دريچه ها تاريكى ببارد و مثل گنجشكى تازه متولد شده پريدن در 

سياهى را تجربه كند.
از  چون  اما  بود.  اش  خانواده  و  پدرى  خانه  دلتنگ  بشدت  ستاره 
پدرش توقع نداشت او را به اين شكل راهى خانه بخت كند، دلتنگى 
خود را به فراموشى سپرد. به همين خاطر هم تمام وجودش لبريز 

از گاليه و كينه شد.
خودش را موجودى اضافى و مايه دردسر پدر و مادر مى دانست 
و دائم به بخت سياهش لعنت مى فرستاد. نمى دانست چرا آن همه 
مهر و عاطفه به يكباره از وجود پدر رخت بربست و جاى خود را به 
سنگدلى داد. آنقدر كينه به دل داشت كه تصميم گرفت تا آخر عمر 
از  يكى  طريق  از  هم  خاطر  همين  به  نرود.  مادرش  و  پدر  ديدن  به 

بستگان دور به آنها پيغام داد تا براى هميشه فراموشش كنند.
ستاره حتى براى فراموش كردن گذشته تصميم گرفت نام خود را 
قديمى  خاطرات  اسم،  اين  شنيدن  با  كه  چرا  دهد  تغيير  صديقه  به 
در ذهنش مرور مى شد و مى ترسيد كه باز مرغ دلش به بام خانه 

قديمى شان پر بكشد.
صورت  آن  در  شايد  نشد.  مادر  وقت  هيچ  اش  بيمارى  دليل  به  او 
بهتر مى توانست واقعيات پيرامونش را احساس كند و دليل تصميم 
ناگهانى پدرش را بفهمد. اما كينه آنقدر در دلش ريشه دوانده بود 
كه براى هميشه نام و خاطره پدر و مادر را از ذهن و قلبش بيرون 

راند.
غم دورى از خانواده و دلبستگى ها آنقدر بر او سخت گذشت كه 
به ناگاه موهاى سرش سپيد شد. پدر و مادرش هم به دليل بيمارى 

صعب العالج چند سال بعد مردند. 
در اين ميان تنها يادگارى و ارثيه كه از پدر و مادر مرحوم ستاره 
به جا مانده بود، خانه اى قديمى و كم ارزش در محله اى فقيرنشين 
بود. حاال با گذشت سال ها دوقلوها هر يك زندگى مستقلى تشكيل 
داده و خواهر بزرگترشان را به فراموشى سپرده بودند. آنقدر كه 

هيچ رابطه عاطفى با هم نداشتند و احساس بيگانگى مى كردند.
گذشته  غبارآلود  و  محو  خاطرات  يادآورى  براى  صديقه  تالش 
نام  به  دخترى  تنها  آنها  بود.  فايده  بى  دوقلويش  برادران  ذهن  در 

را  شان  خانه  در  او  حضور  دليل  حتى  و  داشتند  ياد  به  را  ستاره 
نمى دانستند.

اما فاجعه وقتى بروز يافت كه صديقه با احضاريه دادگاه به واقعيت 
پنهان و خاموش زندگى اش رسيد. برادرانش براى دريافت گواهى 
انحصار وراثت با معرفى وكيل به دادگاه ادعاى نفى نسب كردند و 

چند مرد سالخورده نيز صحت ادعاى آنان را تأييد كردند.
فرزند  مادرمان  و  پدر  هستيم.  زرين  و  ابراهيم  فرزندان  تنها  -ما 
ديگرى نداشتند و فقط شنيده ايم وقتى پدرمان در جوانى براى يافتن 

نجات  براى  و  يافته  را  سرراهى  نوزادى  شده،  تهران  راهى  شغل 
جانش و دلگرم شدن مادرمان به زندگى و رهايى از تنهايى، او را 
از  او  است.  پذيرفته  فرزندخواندگى  به  و  آورده  خودمان  شهر  به 
مادر مرحوممان خواست تا براى صواب،در نگهدارى و پرستارى از 
نوزاد رها شده تالش كند. به همين خاطر هم تا سن بلوغ به خوبى 
از او نگهدارى و مراقبت كردند. حتى براى دختر سرراهى شناسنامه 
اى به نام خودشان گرفتند. ما هم پس از مرگ پدرمان به خاطر نيت 
مادرمان،  مرگ  از  پس  اما  نكرديم.  اعتراضى  هيچ  اش  خيرخواهانه 
ورثه  از  را  خود  و  كرد  سوءاستفاده  اش  شناسنامه  نام  از  ستاره 
دانست و به خانه ساده برجا مانده از پدر و مادرمان چشم دوخت.

در حالى كه او از 30 سال قبل از ما دور بوده و حتى قيافه اش را 
رابطه  ادعاى  دارد  نام  صديقه  كه  زن  اين  حاال  ايم.  برده  ياد  از  هم 

خواهرى با ما دارد.
صديقه كه دچار سردرگمى عجيبى شده بود مثل كسى كه در خواب 
راه مى رود، سرگردان و گيج بود. بى هدف راه مى رفت و حرف 
هايى را با خودش تكرار مى كرد. سرانجام پس از يك دوره بيمارى 
كوچكشان  شهر  احوال  ثبت  اداره  راهى  افسردگى  و  روحى  شديد 
شد تا شايد در پرونده سجلى اش گواهى ماما يا پزشكى قانونى در 
مورد محل تولد و نام مادرش را بيابد. اما نتيجه اى نگرفت. براى 
گرفت  را  مادرش  و  پدر  وصيتنامه  سراغ  اش  گمشده  هويت  يافتن 
بلكه در محتواى آن به سرنخى دست يابد اما شنيد كه كتاب عمر زن 
و مرد روستايى به ناگاه بسته شده و آنها قبل از تنظيم وصيتنامه 

جان سپرده اند.
دادگاه پس از شهادت چند زن و مرد سالخورده كه همگى ادعا كردند 
در جوانى شنيده اند ابراهيم دختر بچه اى را در تهران پيدا كرده و 
به فرزندى پذيرفته است، دستور داد صديقه و دو برادر دوقلو براى 
انجام آزمايشات DNA و بررسى هاى ژنتيكى به پزشكى قانونى 

معرفى شوند.
پزشكى  سوى  از  احضاريه  دريافت 2  وجود  با  صديقه  حال  اين  با 

قانونى و تعيين وقت، حاضر به انجام آزمايشات نشد.
چرا كه او ترجيح داد در برزخ داشتن پدر و مادر دست و پا بزند اما 

از عطش بى هويتى و سردرگمى نميرد.
او خود را دختر عزيز ابراهيم و زرين مى دانست و مى خواست با 
اين باور باقى عمرش را سر كند. برايش مهم نبود نتيجه حكم دادگاه 
الاليى  صداى  و  ابراهيم  پرمهر  دست  هم  هنوز  چون  شود.  مى  چه 
زرين را با تمام وجود حس مى كند. بهترين روزهاى كودكى اش را 

در كنار آنها سپرى كرده و برايش مهم، همين بود. نه ارثيه و نه...

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا
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تندرستى

خطرات رنگ مو براي آرايشگران
كردن  جلوه  زيباتر  براي  كه  روش هايي 
كافي  اندازه  به  گاه  مي بريم،  كار  به 
مي توان  حداقل  يا  نيستند،  سالم  و  ايمن 
مطمئن  چندان  كه  گفت  درباره شان 

نيستند.
مو  كردن  رنگ  روش ها،  اين  از  يكي 
خانم،  هر 10  از  مي شود  گفته  كه  است 
و  مي كنند  استفاده  روش  اين  از  نفر   7
در  آن  از  استفاده  اخير،  سال هاي  در 
است.  گسترش  حال  در  هم  آقايان  بين 
در  سرطان،  مطالعات  بين المللي  انجمن 
تازه ترين گزارش خود اعالم كرده است: 
آرايشگران و افرادي كه به طور مكرر با 
در  است  ممكن  دارند،  مواجهه  مو  رنگ 
سرطان  انواع  برخي  به  ابتال  معرض 

باشند.
اين گزارش، كه مروري است بر مطالعات 
در  است  قرار  باره،  اين  در  انجام شده 
شماره اين هفته نشريه سرطان شناسي 
در  مو  رنگ  شود.خطر  چاپ  النست، 

سال  از  سرطان،  به  ابتال  احتمال  افزايش 
1993 در مجامع علمي مطرح شد. مطالعات اوليه خبر از شيوع باالتر برخي انواع سرطان ها در صنف 
آرايشگران و سلماني ها مي داد. سرطان هايي مانند سرطان مثانه، در صدر اين فهرست قرار داشت، 
اما انواع ديگري همچون لوكمي، لنفوم هوچكين و غيرهوچكين، مولتيپل ميلوما، سرطان سينه و ريه، 

سرطان دهان و نيز سرطان گردن رحم نيز در فهرست بيماري هاي احتمالي قرار داشتند.
در مطالعات روي حيوانات آزمايشگاهي نيز مشخص شد كه تماس پوستي با انواع رنگ مو و مواد 
شيميايي مورد استفاده توسط آرايشگران، باعث افزايش سطح خوني آنها در اين حيوانات شده، اما باز 
هم محققان نتوانستند رابطه مشخص و روشني بين اين جذب پوستي و افزايش سطح خوني و بروز 
سرطان به دست بياورند. با اين حال، تا زمان انجام مطالعات كامل تر، اين انجمن، كه وظيفه طبقه بندي 
عوامل سرطان زا را بر عهده دارد، رنگ موها را جزء عوامل گروه A2، به معناي «احتماال سرطان زا» 

طبقه بندي كرد. (به جدول راهنما مراجعه كنيد.)
موقت،  رنگ موهاي  دائمي.  و  دائمي  نيمه  موقت،  مي شوند:  تقسيم بندي  دسته  به 3  اصوال  موها،  رنگ 
سطح مو را رنگ مي كنند و به بدنه مو (شفت) نفوذ نمي كنند. دوام اين رنگ ها به اندازه حداكثر يك  يا 
2 بار شست و شو است. رنگ موهاي نيمه دائمي، به بدنه موها نفوذ مي كنند، اما واكنش شيميايي حين 
رنگ شدن موها اتفاق نمي افتد. رنگ حاصل از اين نوع، بين 5 تا 10 بار شست وشو دوام مي آورد. 
رنگ موهاي دائمي، با انجام واكنش شيميايي، رنگي دائمي پديد مي آورند كه معموال با شست و شو از 

بين نمي رود. اين رنگ ها، خود 2 نوع عمده هستند. 

نوع اكسيداتيو، كه از تركيبي به نام p-phenylenediamine به اضافه پراكسيد هيدروژن تشكيل شده 
و نوع موسوم به پروگرسيو كه از استات سرب يا سيترات بيسموت ساخته شده است. اين مواد، با 
گوگرد موجود در موها واكنش شيميايي انجام مي دهند.  بيشتر توجه محققان سرطان شناسي، روي 2 
دسته نيمه دائمي و دائمي، از نوع اول، يعني نوع اكسيداتيو است. رنگ هاي تيره تر، مانند قهوه اي تيره و 
مشكي، حاوي درصد و غلظت بيشتري از اين مواد فعال هستند، بنابراين اين دسته از رنگ ها نيز بيشتر 

محل توجه و تحقيق اين محققان قرار مي گيرند.
توصيه هاي ويژه براي كاهش خطر

خطر ابتال به سرطان در اثر استفاده از رنگ مو هنوز امر كامال اثبات شده اي نيست، اما خطر بروز 
عالئم  از  چشمي،  و  پوستي  تحريك پذيري  است.  شناخته شده  كامال  مواد،  اين  به  آلرژيك  واكنش هاي 
اينگونه واكنش هاست. ناراحتي چشمي در برخي موارد مي تواند آن قدر شديد باشد كه در بينايي فرد 
مشكل پيش آورد و حتي در موارد بسيار نادر، سبب نابينايي فرد شود. به همين دليل كارشناسان 

توصيه مي كنند هرگز از رنگ هاي شيميايي براي رنگ كردن ابروها و مژه ها استفاده نشود.
با توجه به همين مسائل و خطر پنهان موجود در اين رنگ ها بود كه سازمان غذا و داروي آمريكا در 

سال 1997، دستورالعمل احتياطي را، شامل موارد زير، منتشر كرد:
1. هرگز رنگ مو را بيشتر از زمان تعيين شده، روي موهاي خود نگه نداريد.

2. بعد از طي مدت مقرر، حتما پوست سرتان را به دقت با آب بشوييد.
3. هنگام استفاده از رنگ مو، از دستكش استفاده كنيد.

4. دستورالعمل روي بسته بندي رنگ مو را به دقت رعايت كنيد.
5. از مخلوط كردن 2 نوع رنگ مو خودداري كنيد؛ چرا كه با اين كار ممكن است واكنش شيميايي اتفاق 

افتد و ماده خطرناك تازه اي پديد آيد.
6. قبل از هر بار استفاده از يك نوع رنگ مو، حتما كمي از آن را روي پوست دست تان امتحان كنيد و 

درصورت عدم بروز واكنش حساسيتي، مانند قرمزي و تحريك، آن را روي موها به كار ببريد.
7. ابروها و مژه هاي خود را با رنگ موهاي شيميايي رنگ نكنيد.

8. سعي كنيد رنگ كردن موها را تا حد امكان و تا زماني كه باال رفتن سن، آنها را خاكستري كرده 
است، به تعويق بيندازيد.

9. حنا، به عنوان يك رنگ طبيعي جايگزين بدون عارضه، براي رنگ كردن سالم موها توصيه مي شود. 
رنگ هاي حاوي استات سرب نيز بر انواع ديگر ترجيح دارند.

         
   

بهار كه مياد، دماغ من سرخ و 
بزرگ ميشه!

با نزديك شدن بهار آيا فكرى براى ايمنى بدنتان در مقابل آلرژى بهاره كردهايد ؟درست است !! روزها 
شروع به بلند شدن و گرمتر شدن كرده اند و باد بهارى با ماليمت ميوزد و بيشتر پرندگان دور هم 
جمع شده اند. درختان شكوفه داده اند و چمن ها شروع به رشد كرده اند. اين زمانيست كه ممكن است 
شما شروع به خاراندن چشمانتان كنيد تا جايى كه متورم و قرمز شوند. اگر آب ريزش پيدا كرده ايد 

و احساس خفگى ميكنيد... 
اگر مدام عطسه ميكنيد و در تمام طول روز چرت ميزنين و شبها هم با دهان نفس ميكشيدممكن است 
كه شما به رايج ترين نوع آلرژى كه اغلب به آن تب يونجه ميگويند دچار شده باشيد و علت آن اصوال 

گرد و خاك و گرده افشانى گياهان ميباشد. 
به هر حال تب يونجه فقط يكى از فعل و انفعاالتى است كه توسط فاكتور شرايط محيطى يا غذا مردمى 
را كه سيستم ايمنى حساسى دارند مبتال ميكند و ممكن است كه براى فرد مبتال سوزش هاى شديد و 
دردناك به بار بياورد.اين آلرژى در درجه نخست ميتواند از شرايط محيطى باشد كه در آن زندگى 

ميكنيد به طورى كه شما در يك مكان ديگر اين احساس را نداريد. 
دليل حدود 40 درصد از آسم ها آلرژيست و عوامل اصلى تحريك آن عبارتند از : غذا، گرد و خاك 
و گرده افشانى گياهان بعالوه نيش و يا گزيدن حشرات و اثرات به جا مانده از آن و فضوالتى كه از 
سوسكها در حمام باقى ميماند.غذاهاى آلرژى زا عبارتند از :شير گاو، تخم مرغ، بادام زمينى، گندم، 
سبوس، ميگو، خرچنگ، صدف؛كه در افراد مختلف ممكن است متفاوت باشد و فرد به يك دو يا همه 

حساسيت  دهد.مواد  نشان  حساسيت  غذاها  اين 
و  خطرناكند  بسيار  بدن  ايمنى  سيستم  براى  زا 
ممكن است به صورت تورم و خارش و يا ممكن 
بروز  شديد  درد  دل  و  گرفتگى  صورت  به  است 
وحشتناك  ميتواند  زيادى  حد  به  درد  اين  كه  كند 

و دردناك باشد. 
بسيارى از مردم در درمان آلرژى ناموفق هستند 
و درد و رنج زيادى را متحمل ميشوند تا جايى كه 
در موارد اورژانسى حتى مرگ هم ديده شده است 
در صورتى كه ميتوانستند با يك تزريق ساده از 
تمام اين عوارض جلوگيرى كنند. مواردى كه در 
بايد مد نظر داشت اين است كه1. آلرژى  آلرژى 
ميتواند تغيير كند2. آلرژى ميتواند به بقيه موادى 
هم كه حساس نبوديم نفوذ كند و بدن حساسيت 
حتى  يا  و  كشيدن  سيگار  عطر،  مثل  بدهد  نشان 
شدنشان  كمتر  باعث  مواد  همين  است  ممكن 
باشد.4.  موروثى  كه  است  آلرژى ممكن  بشود.3. 
هيچ دو نفرى راههاى درمان يكسانى ندارند چرا؟ 
چون پيدايش آلرژى نياز به دو عامل زمينه ژنتيكى 

و در معرض عوامل محيطى آلرژى زا به طور مكرر قرار گرفتن است.عالئمى كه آلرژى از خودشان به 
شما نشان ميدهند خود يه دكتر واقعى هستند كه سه ابزار مهم به ما نشان ميدهند :جلوگيرى، پرهيز 
و در نهايت دارو درمانى جلوگيرى از آلرژى واقعا سخت است و كار ميبرد و حتى ممكن است شما 
نتوانيد آلرژى و حساسيت خود را به طور كامل تحت كنترل در آوريد.اما راههايى وجود دارند كه به 
شما كمك مى كنند تا با آنها كنار بياييد و با آن زندگى كنيد. از هر چيزى كه موجب بروز حساسيت 
در شما مى شود، دورى كنيد به عنوان مثال اگر نسبت به موى حيوانات حساسيت داريد، از ورود 
حيوانات به اتاق خوابتان جلوگيرى كنيد. همچنين مى توانيد از رو تختى ها مخصوص ضد حساسيت 
استفاده كرده، ملحفه ها و پتو را در آب داغ شستشو بدهيد تا مواد حساسيت زا از بين بروند.همچنين 
ميتوانيد از يك دستگاه تصفيه هوا در داخل اتاق استفاده كنيد. پاكيزه نگه داشتن اتاق كودك و كل 
منزل، قراردادن اسباب بازى ها و عروسك هاى پشمالو در جعبه و تميز كردن و گردگيرى مستمر اتاق 

نيز مى توانند مواد حساسيت زا را از كودك مبتال به آلرژى دور نگه دارند. 
اگر شما يا فرزندتان نسبت به يك ماده غذايى حساسيت داريد، هميشه برچسب مواد غذايى را چك كنيد 
تا از مواد و اجزاى تشكيل دهنده آن ماده غذايى آگاه باشيد. به خاطر داشته باشيد كه عالئم آلرژى 
نبايد موجب عجز و درماندگى شما بشود. پزشك معالج به شما خواهد آموخت تا با آلرژى ها ارتباط 
برقرار كرده، از بروز آن ها جلوگيرى كنيد. ممكن است نوزادانى با زمينه مساعد ژنتيكى براى ابتال 
به آلرِژى به دنيا بيايند. بسيارى از آلرژى ها به صورت ارثى، توسط ژن ها از پدر و مادر به كودك 
انتقال مييابد. عالئم آلرژى مى توانند در سنين خرد سالى، كودكى، نوجوانى يا بزرگسالى بروز كنند 
و اين در حاليست كه اغلب آلرژى ها در سنين بزرگسالى بهتر شده و كاهش پيدا مى كنند. بسيارى از 
افراد آلرژى هاى غذايى را پشت سر مى گذارند، اما آلرژى هاى ديگر مى توانند در تمام عمر انسان 

را همراهى كنند. 
بسيارى از اوقات تشخيص سرماخوردگى از آلرژى بسيار سخت است، زيرا عالئم هر دو مى توانند 
شبيه به هم باشند. اگر عالئم سرما خوردگى شما بيش از دو هفته طول كشيد به احتمال زياد شما 
دچار آلرژى شديد. بين سرماخوردگى و آلرژى تفاوت هايى وجود دارد كه شما مى توانيد در هنگام 
بروز عالئم به دنبال آن ها باشيد. در هنگام بروز عالئم حساسيتى بينى و چشمان شما دچار خارش 
مى شود. در صورتى كه در سرماخوردگى چنين حالتى بوجود نمى آيد. همچنين خلط فرد در هنگام 
بروز آلرژى مانند آب شفاف است، اما در سرما خوردگى مايل به زرد بوده، غليظ و تيره تر است. 
اگر شما عطسه مى كنيد، خارش داريد و به خس خس سينه دچار شده ايد يا اغلب بعد از خوردن يك 
ماده غذايى خاص دچار بيمارى مى شويد، به احتمال زياد دچار آلرژى هستيد و بايد از مصرف آن 

ماده غذايى خوددارى كنيد.
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قارچ

دوست سفيد كوچك

الگوى مصرف مواد غذايى در اغلب جوامع 
به سمت حاضرى خورى و استفاده از 

غذاهاى آماده كنسرو شده، غذاهاى سرخ 
شده يا انواع ساندويچ و پيتزا و فست فود 

تغيير جهت داده است. نتيجه اين تغيير الگو، 
بيش از هر چيز، كمبود ويتامين ها و فاصله 

گرفتن از سالمتى است.
اطالع از خواص موادغذايى و استفاده كافى 
از اين مواد مى تواند بسيارى از كمبودها را 

در بدن جبران كند.
** قارچ، دشمن پوكى استخوان

قارچ از جمله موادغذايى است كه به علت 
داشتن ويتامين «د»، «ب 2» و «اسيد فوليك» 

بخصوص براى افرادى كه دچار «پوكى 
استخوان» هستند، زود خسته و بى حوصله 

مى شوند و يا بدنشان اسيدفوليك را به 
اندازه كافى جذب نمى كند، مناسب است.

همچنين مى توان قارچ را به جاى بخشى از 
گوشت قرمز مصرفى گنجاند.

مصرف قارچ به همراه حبوبات به علت 
داشتن كروم براى افرادى كه مبتال به 

ديابت هستند مفيد است. همچنين مصرف 
قارچ به همراه لبنيات، منبع كلسيم بسيار 

مناسبى محسوب مى شود.
** قارچ را تازه مصرف كنيد

قارچ دكمه اى تازه، سفيد و ترد است. 
قارچ را مى توان در فريزر نگهدارى كرد و 
بهتر است آن را چند دقيقه قبل از مصرف 

بشوييد. قارچ ها را با آب سرد بشوييد 
و روى آنها كمى آبليمو بريزيد، در اين 

صورت قارچ ها سفيد خواهند ماند.
** سوپ قارچ با شير

مواد الزم
قارچ 200 گرم

شير يك چهارم ليتر
آرد 2 قاشق غذاخورى
نخود فرنگى 100 گرم

پياز متوسط 1 عدد
نمك و زردچوبه به مقدار كافى

دارچين 1 قاشق چايخورى
روغن مايع 2 قاشق

آب سرد يك دوم ليوان
** طرز تهيه

آرد را در 2 قاشق روغن تفت بدهيد تا بوى 
خامى آن از بين برود. زردچوبه را هم به 

آرد تفت داده شده اضافه كنيد و كمى تفت 
دهيد. آب را به آرد اضافه كنيد و هم بزنيد 
تا آرد باز شود و گلوله نشود. شير را كم 

كم اضافه كنيد و مرتب هم بزنيد.
حاال نخود فرنگى ها را كه قبًال پخته ايد و 
قارچ ها كه شسته و برش داده ايد اضافه 
كرده و مواد را خوب مخلوط كنيد. شعله 
را كم كرده نمك را اضافه كنيد و بگذاريد 

سوپ جا بيفتد. سوپ شما حاضر است. آن 
را در ظرف گودى ريخته و از دارچين براى 

تزئين استفاده كنيد.

اشتراك يا اختالف؟
فطرس ياسايى:

چند روز قبل وقتي داشتم وارد يك كافي شاپ مي شدم مرد جواني ترشرو از 
در بيرون آمد و پشت سر آن زن جواني كه دستانش را مشت كرده بود بيرون 
آمد و آن مشت را با نااميدي به پشت مرد كوفت و فرياد كشيد؛ «خدا تو را 

لعنت كند برگرد اينجا».
 اين تمناي تلخ، نشانگر وابستگي زن و عقب كشيدن مرد بود. اين الگوي وابستگي 
– پس كشيدن در حالي است كه مرد از توقعات غيرمنطقي و انفجارهاي ناگهاني 

زن گله دارد و ناله زن از بي تفاوتي مرد در مقابل حرف هاي اوست.
جداگانه  دنياي  و  كودكي  در  مي توان  را  احساسي  تفاوت هاي  اين  ريشه   

رشد  دوران  در  دختران  و  پسرها  احساسي 
در  بسياري  تحقيقات  كرد.  جست و جو 
عمل  به  جداگانه  دنياي   2 اين  مورد 
طريق  از  محدوده آنها نه تنها  آمده كه 
بازي هاي متفاوتي كه دختران و پسران 
بچه  ترس  روش  از  بلكه  دارند  دوست 
تهمت  و  تمسخر  مورد  در  كوچك   هاي 

قرار گرفتن مشخص شده است. 
تحقيقات  كه  جوديت هال  و  برودي  لزلي 
بين  را  احساسات  اختالفات  به  مربوط 
مي كنند  خالصه  و  جمع بندي  جنس   2
و  سريع تر  خيلي  دخترها  مي گويند 
آسان تر از پسرها به رواني بيان مي رسند 
در  بيشتري  تجربه  مي توانند  همچنين  و 

جداسازي احساسات شان داشته باشند. 
جايگزيني  براي  كلمات  كاربرد  در  همچنين 
واكنش هاي احساسي مانند جنگيدن مهارت 
به  تقريبا  پسرها  دارند.  پسرها  از  بيشتري 
برخوردهاي  به  سادگي  به  وسيع  نسبت 
خشم آلود خود ادامه داده و از سياست هاي 
بازي  به  توجه  اگر  بي خبرند.  كامال  پوشيده 
اين  متوجه  باشيد  كرده  پسران  و  دختران 
بازي  دخترها  وقتي  كه  شده ايد  موضوع 
مي كنند تاكيدشان بيشتر به حداقل خصومت و 
حداكثر همكاري است در حالي كه وقتي پسرها 

بازي مي كنند تاكيدشان بر رقابت است.
در  عملكرد  اختالف  اين  از  گيكان  كارول  بازي به عنوان تفاوت هاروارد 

كليدي بين 2 جنس ياد مي كند؛ پسرها داراي غرور و عدم وابستگي هستند در 
حالي كه در دختران اين وابستگي به صورت تارهاي متصل كننده است بدين 
ترتيب خواندن احساسات از چهره يك زن بسيار آسان تر از چهره يك مرد 
نشان  و  مي تاباند  باز  را  ديگري  كليدي  اختالف  اندازه اي  تا  مطلب  اين  است. 
بيشتري  شدت  با  را  احساسات  طيف  تمام  متوسط  طور  به  زنان  كه  مي دهد 
عمل  مردان  از  احساسي تر  واقعا  زن ها  نظر  اين  از  مي كنند.  تجربه  مردان  از 

مي كنند. 
مي توان اينگونه نتيجه گرفت كه زنان با آراستگي براي مديريت احساسات وارد 
حيطه ازدواج مي شوند و در حقيقت مهم ترين عامل براي زنان در  رضايت از 

ارتباط شان يك گفت وگوي خوب است كه بايد بين آنها وجود اشته باشد.
 بنابراين چگونگي بحث كردن زوج ها روي اين نكات حساس است كه بيشتر 
در سرنوشت ازدواج آنها تاثير مي گذارد. رسيدن به توافق در مورد چگونگي 
مخالفت كردن مي تواند كليد پايدارماندن ازدواج باشد و در صورتي كه در اين 
زمينه غفلت كنند، شكاف هاي احساسي در نهايت ممكن است رابطه را بگسلد 
توسعه اين شكاف ها هنگامي است كه يكي يا هر دو زوج از نظر هوشمندي 

احساسي، كمبودهايي داشته باشند. 
خطوط غلط در ازدواج

مرا  لباس هاي  قبل  دفعه  مگر  زن:   گرفتي؟  خشكشويي   از  را  «مرد: لباس هايم 
گرفتي كه لباس هاي تو را بگيرم. من كلفت كسي نيستم. مرد: معلوم است كه 

نيستي، اگر بودي لباس شستن بلد بودي.»
اين متن يك فيلم يا سريال تلويزيوني نيست بلكه يك تبادل به شدت زننده بين 
زوجي است كه بعد از چند سال از هم طالق گرفته اند. دقيق ترين تحليلي كه 
مي توان در مورد اين متن به كار برد، چسب يا جاذبه احساسي است كه زوج ها 
را به هم وصل مي كند. در مقابل، وجود احساس تباه  كننده اي است كه مي تواند 

ازدواج ها را از هم بپاشد. 
در اينجا نكته اي كه مهم است تفاوت ساده بين گله كردن و انتقاد شخصي است. 
در گله كردن، زن مشخصا آن چيزي را بيان مي كند كه او را ناراحت كرده است 
و از عمل شوهرش انتقاد مي كند نه خود شوهر و مي گويد عمل شوهر چگونه 

احساسي را براي او به وجود مي آورد. 

مانند متن باال كه باعث شده زن احساس كند كه شوهر به او اهميتي نمي دهد، 
اين بيان اساس هوشمندي احساسي است اما در يك انتقاد شخصيتي تاكيد 
زن مخصوصا بر يك حمله گازانبري به شوهرش است، اين نوع انتقاد باعث 
بي مهري  مورد  خجالت،  احساس  مي كند  دريافت  را  آن  كه  شخصي  مي شود 
قرارگرفتن، تحقير و بي  عرضگي كند كه نتيجه تمام آنها به احتمال زياد پاسخي 

دفاعي است نه برداشتن قدم هايي در جهت بهتركردن اوضاع. 

مرد؛ جنس آسيب پذير
داراي  احساسي  زندگي  در  جنس ها  تفاوت  شد،  گفته  ابتدا  در  كه  همان طور 
اهميت است ولي در زندگي هاي كنوني چندان به آن اهميت داده نمي شود زيرا 
اين مطلب ثابت شده كه تفاوت انگيزه پنهان عامل بسياري از هم پاشيدن هاي 
شوهر  و  زن  برداشت  چگونگي  اتفاقات  از  نمونه  يك  است.  مشترك  زندگي 
به  چندان  زنان  متوسط  طور  به  مي كنيم.  ذكر  را  احساسي  برخوردهاي  از 
درگيرشدن در نزاع هاي خانوادگي اهميت نمي دهند الاقل نه تا آن حد كه مردان 

در زندگي به آن اهميت مي دهند. 
از  همگي  شوهران  كه  دريافت  كاليفرنيا  دانشگاه  محققان  از  يكي  لونسون 
اختالفات خانوادگي ناراحت و حتي منزجر بودند، 
اهميت  آن  به  زياد  همسرانشان  كه  حالي  در 
دليل اينكه مردها به  نمي دادند. گاتمن مي گويد 
قهر پناه مي برند اين است كه مي خواهند خود را 

از طغيان احساسات حفظ كنند. 
را  قهر  آنها  وقتي  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  او 
حدود 10  قلبشان  ضربان  تعداد  مي كنند  شروع 
ضربه در دقيقه آرام تر مي شود و نوعي احساس 
تناقضي  اما  مي آورد  وجود  به  رهايي  انفعالي 
ضربان  زنان  كه  است  اين  دارد  وجود  اينجا  كه 

قلب شان با نشان دادن اين عالئم باال مي رود. 
از  جنس   2 از  كدام  هر  كه  احساسي  واكنش  اين 
راحت شدن  جوي  و  جست  در  متضادي  راه هاي 
در  متفاوت  كامال  جهت گيري هاي  باعث  هستند 
مقابل برخوردهاي احساسي در هر يك از 2 جنس 

مي شود. 
قهر  شوهران  وقتي  باشيد  داشته  خاطر  به  اما 
كه  مي شوند  زنان  در  طغيان  تحريك  باعث  مي كنند 
و  مي دهد  دست  آنها  به  بيچارگي  احساس  كامال 
را  حالت  اين  خانوادگي  جنگ هاي  دوره  تكرار  چون 
به آساني باال مي برد، ممكن است خيلي زود از كنترل 

خارج شود. 

نصايح مخصوص ازدواج
وقتي بعضي از اعمالي را كه در نهايت منجر به طالق 
چه  زوج ها  كه  مي بينيم  مي كنيم،  بررسي  است  شده 
به  نسبت  كدام  هر  كه  عواطفي  و  عشق  از  تا  دهند  انجام  مي توانند  كارهايي 

ديگري دارند حفاظت كنند و خالصه چه چيزهايي ازدواج را حفظ مي كند؟
مردها و زن ها عموما نياز به ميزان شدن هاي دقيق، احساسي متفاوت دارند. 
براي مردان نصيحت اين است كه از اختالف نظر و مناقشه كنار نكشند بلكه 
تشخيص دهند كه وقتي همسرشان مسئله يا سوءتفاهمي را پيش مي كشد ممكن 
است كارش از روي عشق باشد و مي كوشد سالمت و روال درست رابطه خود 
را حفظ كند گو  اينكه ممكن است براي ابراز خصومت زن انگيزه هاي ديگري 
هم وجود داشته باشد، وقتي به آنها مجال داده شده و روي آنها كار شود از 
فشارشان كاسته مي شود اما شوهران بهتر است تشخيص دهند كه عصبانيت 
آنها  همسران  احساسات  نيست.   شخصي  حمله  با  مترادف  رضايت  عدم  يا 

مشخص كننده قدرت حساسيت موضوع براي آنهاست. 
نصيحتي كه براي زنان وجود دارد در همين جهت است، از آنجا كه اصلي ترين 
زيادي  عمل  شدت  شكايتشان  بيان  در  زنانشان  كه  است  اين  مردان  مشكل 
به  باشند  مواظب  و  كنند  سعي  قوي  اراده   با  زنان  است  الزم  مي دهند،  نشان 
شخصيت شوهرانشان حمله نكنند، از عملي كه آنها انجام داده اند شكايت كنند، 
حمله  گله كردن،  كنند.  تحقير  را  آنها  يا   كرده  انتقاد  از شخصيت شان  اينكه  نه 
به شخصيت نيست بلكه بيان روشني است در مورد ناراحت كننده بودن يك 

عمل بخصوص.  
گوش دادن غيرتدافعي

مرد: داري داد مي زني. زن: البته كه دارم داد مي زنم، تو يك كلمه از چيزهايي 
را كه من مي گويم نشنيده اي. تو اصال گوش نمي دهي! گوش دادن مهارتي است 
كه زوج ها را با هم نگاه مي دارد. حتي در گرماگرم يك بگومگو وقتي هر دو 
كنترل احساسي خود را از دست داده اند، يكي از آنها و گاهي هر دو مي توانند 
خود را وادار كنند كه از وراي خشم گوش بدهند و سخنان ترميم كننده زوج را 

بشنوند و به آنها پاسخ دهند. 
زوج هايي كه در سرازيري طالق افتاده اند كساني هستند كه جذب خشم شده 
و روي نقاط مخصوصي از موضوع دعوا گيرمي كنند. حتي نمي توانند خود را 
وادار به گوش دادن كنند تا چه برسد به اينكه به هر گونه پيشنهاد صلحي كه 

ممكن است در حرف هاي شريك شان نهفته باشد، پاسخ دهند.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

حسادت مى كنى؟!
و  است  طبيعى  حسى  بيايد،  ما  سراغ  به  خاص  موقعيتهاى  به  بسته  و  ندرت  به  اگر  حسادت،  حس 

و  شديد  حسادت  اگر  اما  شود.  واقع  هم  مثبت  رابطه،  يك  در  ميتواند 
نامعقول شود، به مخربترين عوامل براى رابطه دوستانه و عاشقانه 

تبديل ميشود.  
ظ حسادت چيست؟ 

همه ما، به داليل متفاوت و با مجموعهاى از احساسات مختلف، در 
مرحلهاى از زندگى خود حس حسادت را تجربه كردهايم. به گفته آياال 
ماالك پاينز (Ayala Malach Pines) روانشناس بالينى، <حسادت، 
واكنشى پيچيده است كه در زمان مشاهده شرايطى كه يك رابطه با 
ارزش يا كيفيت خاص موجود در آن را تهديد ميكند، در شخص ايجاد 
ميشود.> حسادت معموًال در يك موقعيت با حضور سه نفر و در اثر 

وحشت از دست دادن شخص مورد عالقه ايجاد ميشود.  
اين  هرچند  دانست،  يكسان  غبطه  يا  رشك  حس  با  نبايد  را  حسادت 
به  ميتواند  كردن،  حسودى  كسى  به  كه  دارد  وجود  مصطلح  غلط 
معناى آرزوى داشتن مال، موقعيت يا خصوصيات اين فرد باشد، در 
حالى كه حسادت، در زمانى ايجاد ميشود كه شخص نگران از دست 
دادن مال، موقعيت يا فردى است كه در حال حاضر به خودش تعلق 
دارد. حسادت از اين جهت واكنشى پيچيده است كه طيف وسيعى از 

احساسات، افكار و رفتارها را درگير ميكند.  
ظ احساساتى چون رنج، عصبانيت، خشم، اندوه، غبطه، ترس، حزن، 

تحقير. 
از  نگرانى  رقيب،  با  مقايسه  جويى،  عيب  رنجيدگى،  چون  افكارى  ظ 

ظاهر خود و ترحم به خود. 
پرسش  و  ترديد  لرز،  و  تب  ضعف،  احساس  قبيل  از  رفتارهايى  ظ 
رفتارهاى  يافتن،  اطمينان  براى  دليلى  جستجوى  و  خود  از  مداوم 

پرخاشجويانه و خشونت. 
ظ حسادت چگونه از عشق محافظت ميكند؟ 

حس حسادتى كه خفيف بوده و به ندرت بروز كند، به زوجى كه در يك رابطه عاطفى باشند، يادآورى 
ميكند كه اسير روزمرگى نشده و نگذارند روابطشان فاقد شيرينى و ابراز توجه و عالقه روزهاى ابتداى 
آشناييشان شود. حسادت خفيف زوج را به قدردانى از يكديگر تشويق ميكند و آنها را به كوشش براى 

جلب رضايت و ايجاد حس ارزشمندى در يكديگر واميدارد. 
حسادت، عواطف را افزايش داده و روابط عاشقانه را قويتر و پرشورتر ميكند. حسادت در اندازههاى 
كوچك و قابل كنترل ميتواند انرژى مثبتى در رابطه باشد اما با شدت يافتن و غير منطقى شدن، ماجرا 

به كلى تغيير خواهد كرد. 
ظ حسادت چگونه عشق را از بين ميبرد 

گاهى اوقات احساسات حسادتآميز ميتوانند از حد و اندازه خارج شوند. براى مثال هنگامى كه مردى به 
خاطر اينكه همسرش با يك دوست قديمى يا يكى از اعضاى خانواده به گرمى احوالپرسى ميكند، صحنه 

حمله  دچار  است،  همزن  همسرش  رئيس  ميشود  متوجه  اينكه  خاطر  به  زنى  يا  ميكند  ايجاد  ناگوارى 
جنونآميز حسادت ميشود، همان زمانى است كه كنترل اين حس از توان شخص خارج شده است. 

چنين واكنشهايى ميتواند آسيب سختى بر رابطه وارد كرده و موجب شود كه هر دو نفر در تمام مدت 
احساس بيثباتى كرده و مدام در حال نگرانى و احتياط باشند تا مبادا حس حسادت ديگرى را تحريك 
كنند. شخص حسود نيز كه معموًال از مشكل خود با خبر است، دائما در ميان دو حس مقصر دانستن 

خود و توجيه رفتارش سرگردان است.  
ظ اگر اين شخص حسود شما هستيد 

چيره شدن بر حسادت به صبر و بردبارى و كوشش فراوان نياز دارد. اگر حس ميكنيد حسادت شما 
در مشكالت دوران كودكيتان ريشه دارد، ميتوانيد از مشاوره بسيار 
سود ببريد. اگر قبل از اين در رابطه اى به شما خيانت شده است، 
بايد ابتدا با اين موضوع كنار بياييد. در اينجا به مواردى كه ميتواند 

مفيد باشد اشاره ميكنيم:  
1) شرايط و احساسات موجود را با واقع بينى بررسى كنيد 

به مواردى كه حس حسادت شما را بر ميانگيزند خوب فكر كنيد و 
واقعگرايانه  حد  چه  تا  تهديدكننده  موارد  اين  كه  بپرسيد  خودتان  از 
پايه  بر  حد  چه  تا  تان  رابطه  بودن  خطر  در  از  شما  نگرانى  هستند. 

شواهد واقعى است؟ و آيا رفتار خودتان موقعيت را بدتر نميكند؟  
2) مثبت انديش باشيد 

هنگامى كه نيش حسادت را حس ميكنيد، به خود يادآورى كنيد كه 
همسرتان دوستتان دارد، به شما وفادار بوده و برايتان احترام قائل 
است. به خود بگوييد كه فردى دوست داشتنى هستيد و هيچ چيزى 

براى نگرانى وجود ندارد.  
3) شك و ترديد خود را برطرف كنيد 

طرف  از  كه  است  اين  حسادت  با  مبارزه  راههاى  بهترين  از  يكى 
مقابل خود بخواهيد اطمينان شما را جلب كند. مراقب باشيد كه حالت 
امنيت  عدم  احساس  بلكه  نكنيد.  پيدا  قلدرى  يا  تكهپرانى  عيبجويى، 
شما  به  مشكل  اين  رفع  در  بخواهيد  او  از  و  داده  توضيح  را  خود 

كمك كند.  
ظ زندگى با فرد حسود 

داشتن شريك زندگى حسود، ميتواند بسيار طاقتفرسا باشد. روشهاى 
زير ميتوانند تا حدى حس حسادت آنان را كاهش دهند: 

خاطر  به  دهيد.  قرار  بررسى  مورد  ديگرى  چشم  به  را  مشكل  اين 
داشته باشيد كه حسادت نشانه عشق است. اگر همسر يا دوست شما 
براى اين رابطه اهميتى قائل نبود، چنين مشكلى هم به وجود نميآمد. به اين ترتيب به جاى اينكه موضع 

دفاعى بگيريد، كوشش كنيد او را درك كرده و از وى حمايت كنيد.  
رفتار خود را بررسى كنيد. اگر ميدانيد كه بعضى رفتارهاى خاص حسادت او را بر ميانگيزد، در صورت 
امكان تا زمانى كه مشكل برطرف شود، آنها را تغيير دهيد. فراموش نكنيد كه بر سر قولهايى كه ميدهيد 
بايستيد اما از دادن قولى كه عمل كردن به آن برايتان مشكل است - مانند اين كه همواره در دسترس 
باشيد - نيز خوددارى كنيد. اعتماد او را جلب كنيد: از هر فرصتى براى ابراز عالقه به همسرتان و اينكه 
چرا او را بر ديگران ترجيح ميدهيد، استفاده كنيد. از خصوصيات مثبت وى تعريف كرده و بيش از پيش 

درباره آينده مشتركتان صحبت كنيد.  
فراموش نكنيد كه حس حسادت لگام گسيخته ميتواند بياندازه خطرناك باشد، اگر روشهاى مذكور و 
موارد مشابه آن نتوانستند در مورد خود يا همسرتان مفيد واقع شوند، بى درنگ با مشاور صحبت 

كنيد. 

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفى 
نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  

آشپزى چيزى به جز شيمى نيست
اشرف پورمند

شايد تعجب كنيد، ولى آشپزخانه منزل شما كمى شبيه يك آزمايشگاه شيمى است و بعضى از لوازم 
آشپزخانه به طور اسرارآميزى شبيه تجهيزاتى است كه دانشمندان از آنها استفاده مى كنند.

حتمًا مى گوييد چطور امكان دارد آشپزى كارى شيميايى باشد، اما در واقع آشپزى چيزى به جز شيمى 
نيست.

در قرن نوزدهم براى بهتر شدن طعم غذا چيزهاى اسرارآميزى به آن اضافه مى كردند، براى مثال 
استخوان پودرشده مخلوط با آرد ؛ يا براى آن كه مرباى توت فرنگى ظاهر بهترى داشته باشد، ساقه 

و بوته توت فرنگى به آن اضافه مى شد.
احساس سوزشى كه از خوردن فلفل قرمز در زبان شما به وجود مى آيد، به خاطر وجود ماده اى 
شيميايى به نام «كاسپاى سين» است؛ سوراخ هاى داخل كيك را گاز به وجود مى آورد. بكينگ پودر 
داراى يك نوع اسيد و ماده شيميايى سرشار از كربن است و در اثر حرارت و واكنش شيميايى گازى 
به نام دى اكسيد كربن از آن توليد مى شود، سس سركه ساالد يك امولسيون است. سس يك چاشنى 
نيست، بلكه تركيبى از دو ماده شيميايى است كه كامًال با هم مخلوط نمى شوند. اگر يك ظرف سس را 

براى چند ساعت كنار بگذاريد، مى بينيد كه يك اليه روغن 
در باال و يك اليه سركه در زير تشكيل مى شود.

نان تست در واقع نانى است كه بخشى از كربن آن سوخته 
ذرات  شود،  مى  بلند  تستر  از  اوقات  بعضى  كه  دودى  و 
در  موجود  غذايى  مواد  بيشتر  بسته  روى  است.  كربن  ريز 
كه  شود  مى  ديده  غذايى  عناصر  جدول  يك  ها  فروشگاه 
مثال  براى  هستند.  غريب  و  عجيب  حدى  تا  آنها  از  بعضى 
هيدورژنه،  روغن  دارد:  وجود  عناصر  اين  مارگارين  در 
آب.  ها،  ويتامين  ها،  اكسيدان  آنتى  ها،  كننده  امولسيون 
آنتى  دارند،  سر  دو  كه  هستند  موادى  ها  كننده  امولسيون 
مى  جلوگيرى  مارگارين  ترشيدگى  و  فساد  از  ها  اكسيدان 
كنند و هيدروژنه يعنى افزودن نوعى ماده به نام هيدروژن 
كه موجب سفت تر شدن مارگارين مى شود تا بيشتر به كره 

شباهت داشته باشد.
مخمر فقط يك ماده شيميايى نيست، بلكه جاندار هم هست. 
مخمر بى آزار است، اما قوم و خويش هاى ترسناك او مى 
توانند موجب عفونت هاى پوستى و بيمارى هاى ريه و روده 

شوند.
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 به ياد داشته باشيد با صرافى هاى
معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

جدول و سرگرمى
فال هفته

كه  موضوعي  وضعيت  فروردين:  متولدين 
برايتان از اهميت خاصي برخوردار است، تغيير مي 
يابد و مطابق ميل شما به گردش در مي آيد. مسافري 
در راه داريد و به مسافرتي دعوت مي شويد، به كمك 
رهايي  دارند  كه  مشكلي  از  نفر  چند  يا  و  يكي  شما 
مي يابند. براي حل بعضي مسايل بهتر است به جاي 
ترديد، از خود قاطعيت نشان دهيد . در يك رقابت و 
يا آزمون موفق از كار در مي آئيد.خرج بزرگي را از 
اختيار  از  و  شده  كه  كاري  درباره  گذرانيد  مي  سر 

شما خارج است ديگر فكر نكنيد.

متولدين ارديبهشت: اختالفي كه با شريك    
زندگي خود داريد، به خوبي و خوشي خاتمه مي يابد. 
يكي از خواسته هاي ديرين شما جامه تحقق مي يابد. 
خواهد  شما  ديدار  به  هايي  سوغاتي  و  هديه  با  يكي 
درگير  فكري  لحاظ  از  را  شما  كه  اي  مسئله  به  آمد. 
خود كرده است، اهميت ندهيد. همه چيز قابل جبران 
است. مطالباتي را كه سوخته مي پنداشتيد ، وصول 
نيكوكاري  و  خير  نيت  ثمره  زودي  به  كرد.  خواهيد 
خود را در امر خاصي خواهيد چشيد و از اين بابت 

به رضايت قلبي نايل مي شويد.

متولدين خرداد: به يك ميهماني بزرگ دعوت 
مي شويد و دوست و يا دوستان تازه اي مي يابيد و 
طي اين ميهماني با حقايق تازه اي آشنا خواهيد شد 
 ، ميشود  گشوده  شما  پاي  پيش  اي  تازه  راههاي  و 
نزديكتر  مقصودتان  به  را  شما  غيرمترقبه  اتفاق  يك 
خواهد كرد. يكي از خواسته ها و يا برنامه هاي شما 
با مشكالتي مواجه مي شود و از حركت باز مي ماند. 
در روزهاي پاياني هفته روي بعضي مسايل و حركت 
غمگين  و  عصبي  سخت   ، خود  همراهان  غلط  هاي 

خواهيد شد.

و  شناخت  به  هفته  اين  در  تير:  متولدين    
تواند  مي  آينده  در  كه  يابيد  مي  دست  اي  تازه  نتيجه 
گره گشاي بعضي پرسش هاي مبهم شما شود. يكي 
را پس از سالها مالقات خواهيد كرد. يك خبر عجيب و 
غريب خواهيد شنيد كه در صحت و سقم آن بالتكليف 
مي مانيد. اين روزها بايد مواظب حرف ها و كارهاي 
خود باشيد ، چون امكان بروز بعضي اشتباهكاري ها 
عقب  حريف  از  رقابت  يك  در  است.  زياد  امورتان  در 

مي افتيد.

متولدين مرداد: در اين هفته ستاره بخت شما   
شروع به درخشيدن خواهد كرد. هفته پرخير و بركتي 
در پيش داريد. يك حادثه و يا يك خبر چشم و گوشتان 
را به روي بعضي امور باز خواهد كرد. مشكلي كه اين 
حل  زودي  به  هستيد،  گريبان  به  دست  آن  با  روزها 
خواهد شد. همين روزها است كه با كاري مبتكرانه مي 

جلب  خود  به  نسبت  را  نظر  مورد  شخص  نظر  توانيد 
را  سالمند  فرد  يك  هاي  راهنمايي  و  ها  توصيه  كنيد. 

دست كم نگيريد.

براي  مالقات  و  ديدار  يك  شهريور:  متولدين 
بعضي  شد.  خواهد  مفيد  هم  و  دردسرساز  هم  شما 
شود.  مي  ساز  خاطره  شما  براي  هفته  اين  اتفاقات 
حاصلي  كه  كارها  بعضي  سراغ  به  ديگر  است  بهتر 
جز شكست و نوميدي نداشته است، نرويد. به زودي 
جلب  خود  به  نسبت  را  بعضي  نظر  توانست  خواهيد 
دم  جوانان  شويد.  مند  بهره  آنها  همكاري  از  و  كنيد 
بخت شانس زيادي را براي تشكيل خانواده به دست 

مي آورند.

تحولي  و  تغيير  زودي  به  مهر:  متولدين 
به  چشمانتان  آيد،  مي  پيش  امورتان  در  انگيز  مسرت 
درگير  را  خود  شد.زياد  خواهد  روشن  عزيزي  ديدار 
كردن  خراب  براي  و  نكنيد  مبهم  هاي  نگراني  بعضي 
يكي  با  نسازيد.  تلخ  هاي  وسوژه  خود  براي  فكرتان 
دور  راه  از  كنيد.  مي  پيدا  نظر  اختالف  همكارانتان  از 
هدايايي به دست شما خواهد رسيد. يك طلب و يا وامي 

را كه در پي آن بوديد، وصول خواهيد كرد.

و  شانس  هماي  هفته  اين  در  آبان:  متولدين   
اقبال را در باالي سر خود در حال پرواز خواهيد ديد. 
مي  يافته  شكست  را  آن  كه  معامله  يا  و  اتفاق  يك  از 
پنداشتيد با كمال تعجب سودآور و مفيد خواهيد يافت. 
يا  و  هنري  كار  به  كه  ماه  اين  متولدين  از  دسته  آن 
مواجه  انگيزي  شگفت  موفقيتهاي  با  مشغولند  توليدي 
هم  را  شما  نزديكان  از  يكي  گرفتاري  شد.  خواهند 

درگير خود خواهد كرد، اما اين اتفاق زودگذر است.

اهميت  برايتان  كه  موضوعي  آذر:  متولدين   
خاصي دارد و مدتي است نگرانتان كرده است، ختم به 
خير خواهد شد. از تصميمي كه گرفته ايد و يا فكري 
را  ترديد  پس  گرفت.  خواهيد  نتيجه  داريد،  سر  در  كه 
كنار گذاشته و با اعتماد به نفس قدم پيش بگذاريد. اين 
مگر  نكنيد،  باز  كسي  هر  پيش  را  دلتان  سفره  روزها 
اطمينان  قابل  درصد  صد  طور  به  مقابل  طرف  اينكه 
باشد. مشكل يكي از اعضاي فاميل گريبانگير شما هم 

خواهد شد. مسافري عزيز در راه داريد.

 متولدين دى:  در اين هفته به خاطر موضوعي 
مورد توجه اطرافيان قرار مي گيريد و اعضاي فاميل 
است  بهتر  روزها  اين  كرد.  خواهند  افتخار  شما  خود 
بي  معروف  قول  به  و  كنيد  رعايت  را  احتياط  جوانب 
گدار به آب نزنيد. يكي از عزيزان به طور موقت از شما 
براي  هايي  نگراني  يكي  بيماري  يا  و  شد  خواهد  دور 
شما پيش مي آورد. اگر كمي از خود همت و پشتكار 

نشان دهيد در كار مورد نظر موفق خواهيد شد.

موقعيت  هفته  اين  در  بهمن:   متولدين   
بادآورده و شانسي به شما روي خواهد كرد. مقداري 
پول به دست شما مي رسد. همچنين خرج نسبتأ بزرگي 
هم به گردن شما خواهد افتاد. همين روزها دچار يك 
گرفته  كه  تصميمي  از  و  شد  خواهيد  بزرگ  ترديد 
و  دردسر  پر  دوره  يك  شد.  خواهيد  منصرف  بوديد، 
كالفه كننده در كارتان پيش مي آيد در برخورد با آن 
آن  عوارض  از  بتوانيد  تا  باشيد  بردبار  و  صبور  بايد 

بگذريد.

و  عاطفي  موضوع  يك  كار  اسفند:  متولدين   
احساسي به جاهاي حساس مي كشد. اگر مي خواهيد 
بعضي  از  دست  بايد  برسيد  خود  دلخواه  نتيجه  به 
مقابل  طرف  جاي  را  خود  و  برداريد  ها  خودخواهي 
روشن  برايتان  مبهم  موضوع  يك  مراتب  بگذاريد. 
خواهد شد. از اتفاقي شيرين شگفت زده خواهيد شد. 
رازآلود  خبري  از  همكاران  يا  و  دوستان  جمع  در 
در  شيرين  فرصت  يك  يا  و  شانس  يك  شد.  خواهيد 

كمين شماست.

سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Nf6+       Rxf6 
Qxh5+    Rg6 (or Rf7)    Qxg6# (or Qxf7#) 

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Bc4+     Kc6  c8=Q# 
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برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

زندگى ام را دوست دارم
چند لحظه قبل، سنگينى غم و غصه دل مرا احساس نموده صادقانه ابراز همدردى كرد 
و نم نمك اشك ريخت! دامن پاك و حرير گونه طبيعت را با تمام مظاهر زيبا و قشنگ 
اش شستشو داده و گلبرگهاى نورسته بر شاخه ها را بر روى آن پخش كرده تا دلربا 
تر جلوه كند؛ ولى من در فصل سرد و اندوهگين پاييز زندگيم در شهر غربت، تنها در 
اتاقم نشسته و نگاهم خيس و بارانى از پشت پنجره دنبال كسى است كه با بودن او در 
كنارم هميسه احساس خوش بهارى را داشتم. ترنم خوب باران را، عشق و عالقه را، 
سر زندگى و نشاط را، انگيزه جستن و حركت را و قشنگى فصلها را. بهار را با همه 
دنياى  با  را  پاييز  گرمايش،  و  زيبا  گلهاى  از  انبوهى  با  را  تابستان  صفايش،  و  طراوت 
رنگارنگ و افسونگريش، زمستان را با سردى و خس هم بستگى اش. يكدانه و دردانه 
فرزندم، دنياى پدر، عليرضاى قند و نمك را و راحله را، مهربان يارم، ستاره آسمانم، 
عشقم! و مى جويم او را در بهترين لحظه ها، از ميان بهترين غنچه هاى گل محمدى، از 
ال به الى واژه و كلمات پرمعناى زندگى در مسير هميشلى عمر و زندگى تا انتهاى آن 

افقهاى دور و دست نيافتنى!
درد شيرين سر بر سينه بى قرارم ميكوبد، دردى كه سايه نوازش گرش نگاه عاشقانه 
او را مى جويد تا مرا، من عاشق را از ميان اين همه درد و رنج پيدا كند. راحله مهربانم! 
كاش مى دانستى كه چقدر دل تنگ توام و در سايه سار اين بدبختى دنبال توام! لب هايم 
كهزمانى بهترين گلبرگ بوسه هاى عاشقانه را هديه ات مى كرد، مدت زيادى است كه 
خشكيده و خاموشند و همنشين سكوت سرد؛ اما درون سينه ام غوغايى را احساس 
مس كنم كه مرا به آينده روشن و سرشار از عشق اميدوار مى سازد. آينده اى كه من و 
تو همراه يگانه فرزندمتن عليرضا بدون اشتباهات گذشته در نهايت خوش بختى، بهشت 
موعود را در دنيا به دست آوريم. كاش اينجا بودى چون گذشته پهلويم مى نشستى، 
مى  زنده  دوباره  را  محبت  و  مهر  تعهد  تا  گذاشتى  مى  دستم  در  را  مهربانت  دستهاى 
كرديم و من هميشه آرام و بى پروا به تماشايت مى نشستم و نگاه هاى عاشقانه را به هم 
گيره مى زديم و من با اصطالح هميشگى ام مست از نگاهت مى گفتم: «اين گونه نگاهم 
نكن!» و بعد حالت بين من و تو دست مى داد كه صفا و روشنى اش اوج هفت آسمان را 
در مى نورديد و با ديدن غنچه هاى لبخندمان لبهايت؛ لبهاى از جنس شهد و شكر توان 

زندگى مى يافتم و ديگر اين همه تنها نبودم!
راحله مهربانم! اگر تو باز نگردى نهالهاى ترد و نازك اسير گلدان را كدام دست نوازشگر 
آب خواهد داد؟ و نهال خوش قد و قامت زندگى من و تو و عليرضا بدون پدر و مادر 
تاب  و  پيچ  ها  پنجره  پشت  به  را  تورى  هاى  پرده  آن  تو  بجاى  كسى  چه  ماند!  خواهد 
خواهد داد؟ چه كسى تابلوى I Love You را به ديوار زندگى ما آويزان خواهد كرد؟ 
چه كسى به اين سرما زده حرارت عشق و دوستى خواهد كرد؟ در نبود تو شبهاى سرد، 
تاريك و بى ستاره را تجربه خواهم كرد و اميد به روشنى صبح نخواهم داشت! راحله 
مهربانم! اگر تو باز نگردى اميد آمدنت را به گور خواهم برد و كس نمى داند كه در فراق 

تو ديگر چگونه خواهم زيست، چگونه خواهم مرد؟

محمد ستايش از لندن

ايميل هاى رسيده:

 كاوه از لندن 
 پرچم شيروخورشيد نماد هويت ملى ما ايرانيان است . از شما كه حامى فرهنگ وتمدن 
وتماميت ارضى اين كشور هستيد انتظار مير ود كه حرمت پرچم شيروخورشيد را نيز 

نگهداريد ودر گزاشهايتان غرض ورزى نفرماييد. مطمئن باشيد كه در 
اينده در همه جا به اهتزاز در خواهد امد.                                             پاينده ايران 

حسابدار خود باشيدنامه هاى رسيده
با ارائه ساده ترين شيوه 
هاى حسابدارى شما را 
يارى مى كنيم تا حقوق 

حسابدارتان را براى خود 
پس انداز كنيد.

077 6828 2448
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شماره تلفن هاى ضرورى 
در لندن

اورژانس          999
كانون ايرانيان                                   02077007174

كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسراى لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200
رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130

رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023

رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

رستوران حافظ(2)                                   02074314546     
رستوران ددى                                         02076021211
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سراى مهدى 2
سوپر ماركت ها 

آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083

بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 
سليمان                                                   02076242957 
سهند                                                  02083433279 
سرور                                               02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 

مازندران                                    0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020
هرمز                                                      02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

  

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ايلينگ كباب
رستوران مهدى
رستوران آريانا
رستوران بهشت
رستوران شهرزاد
رستوران صوفى
رستوران ايران ما
رستوران پارسيان
رستوران زعفران
رستوران ژينو
رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI
Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

نيازمنديها

اگر هفته اى چند ساعت وقت آزاد داشته و 
 Blue احتياج به كارت پاركينگ مجانى يا

Badge و كارت ورود به طرح ترافيك 
داريد، لطفا با اين شماره تماس حاصل 

فرماييد.
07947108297

London Property Services 
LPS Ltd.

جهت تكميل كادر فنى خود احتياج 
به افرادى با تخصص هاى 

زير دارد:
NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بيشتر لطفا با ما تماس بگيريد

08456 652 4466

فروشى
يك جاروبرقى الكترولوكس با كاركرد كم 40 پوند
 تلويزيون سونى 28 اينچ با 7 بلندگو با ميز  90 

پوند
ديكشنرى فارسى - انگليسى و بالعكس اطلس 

سخنگو 140 پوند

02085787164

1st Plumbing & Heating

Call Now: 07903960884

Boilers
Immersions
Leaks
pumps
Tanks
Radiators
Toilets

Baths
Kitchen
Washing Machine
Cookers
Burst Pipes
Cylinders & Showers

24 Hours

A3 Shop for Sale
Premium Required

07956223876 - 02089623444 
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 به ياد داشته باشيد
 با صرافى هاى

 معتبر پولهاى خود
را ارسال نمائيد

شركت ساختمانى گرانيت

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعميرات كلى و جزئى، طبق استانداردهاى انگلستان با 
ضمانت كامل طراحى داخلى با نظارت مهندسين مجرب لوله 

كشى، برقكارى، نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى

 جهت  درج آگهى در هفته نامه با شماره تلفن هاى
02084537350 - 02084537351

تماس بگيريد

كليه خدمات ساختمانى پذيرفته مى شود
نقاشى، كاشى كارى، لمينت فلورينگ، پارتيشن، نصب سرويس حمام و 

آشپزخانه

No Job too Small  - 075 2852 3073 

اجاره خانه
اجاره خانه دو خوابه در منطقه 

W9 ميداول
07966456106

Waiter به چند نفر
جهت كار در رستوران نیازمندیم

02089989080
02089988118

نيازمنديها
حمل و نقل فارس

Removal
انتقال اثاثيه منازل، آفيس، قطعات و باكس به تمام 
نقاط لندن و انگلستان در كوتاهترين مدت با قيمت 

مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزش و تعمير كامپيوتر در محل 

7828880940

رنگ كار حرفه اى
نقاشى ساختمان پذيرفته 
مى شود. با قيمت مناسب 

و كيفيت عالى

فيروز

 07908860087 
07856694710

£5.00
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سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637 - 07958661616

شيرينى سراى منصور توليد كننده انواع شيرينى 
خشك و تر، زولبيا باميه، رولت، خامه اى و انواع 

كيك جهت مراسم مختلف آماده پذيرش 
سفارشات شما مى باشد.

انواع خشكبار و آجيل تازه از ايران رسيد.

نيازمنديها
Soltan Caterers Equipment UK Ltd

Design Supply Fabrication:

Canopies
Ducting
Fresh Air Ventilation
Fans carbon filters silencers stain-
less steel works
Cabinet
Sinks
Tables
Cold rooms
Shelves
Remote control security gates
Fence
Grills
Balustrades
Railing

Staircase
Door shutters
Restaurant, Take away Equip-
ment & Fitting:
Cookers
Grills
Fryers
Mixers
Dough Maker
Fridges
Tandoor
Pizza Oven
Stock pots
Kebab machine

01415565740
08452234497

Mobile: 07940523970 – 07895959159
73B Sutherland Road, Walthamstow, London, E17 6BH

www.cew-soltan.co.uk
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نيازمنديها

آگهى فروش  لوازم شما تا مبلغ 100 پوند در صفحه  
نيازمنديها رايگان مى باشد 

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنى در امورات ساختمانهاى مسكونى، تجارى، 

پزشكى هتل ها، مغازه ها، طراحى داخلى و خارجى از پايه ريزى 
تا اتمام ساختمان سقف و شيروانى

 كليه امور برقى – لوله كشى نصب تهويه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن كنيد

Personal Service & Supervision
Demolition
Renovation, Refurbishment & 
Conversions
Framing & structural work
Remove existing garage
 & built new garage
General Carpentry & Join

New Kitchen: design and supplies & fit
New & repair Utility Service
Mechanical & Plumbing & Gas 
Appliance Works
New Bathroom and powder room: 
supply & fit, Finishes, Flooring
Garden Landscaping

شركت ساختمانى

  GP Driving School

Mobile: 0789 5995 334

Fully Qualified Instructors
PASS WITH US!!

دوره هاى مخصوص براى دوستان با
 گواهينامه هاى بين المللى

مكانيك سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهاى بنزينى و ديزلى

اجرت جهت سرويس موتور از £20
تعويض كالچ از £80

تعويض تايمينگ بلت از 60£ و غيره
تلفن: 07594347973
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

ترانه فال در 
آذربايجان

و  شعر  و  هنر  از  است  پر  ديگر  هاى  استان  همه  مثل  آذربايجان 
فرهنگ غنى. هموطنان آذرى زبان با شيرينى مشك آميز نقل هاى 
ظريف و زيبايى دارند. يكى از رسوم زيباى اين سرزمين، فال ترانه 
اى  خانه  در  ها  خانواده  جوان  دختران  جديد،  سال  آغاز  در  است. 
جمع مى شوند.يك باديه آب در وسط مى گذارند و از هر دخترى 
چيزى از قبيل؛ سكه، سنجاق، منجوق و دكمه گرفته و در آن مى 

اندازند. 
سرو»  «چهل  و  خراسان  شمال  بيتو  چهل  فال  مثل  تقريبا  اينجا  تا 
لرستانى هاست. صاحب آن شىء نيت مى كند و يكى از زنان مجرب 
با خواندن ترانه اى، يكى از آنها را از باديه درمى آورد. ترانه خوانده 
شده جواب نيت صاحب آن است. سيدعلى ميرنيا در كتاب فرهنگ 

مردم اين اشعار را آورده است. 
آغالما ناچار آغالما يعنى گريه مكن اى كه ناگزيرى، گريه مكن 
الينده آچار آغالما يعنى اى كه در دستت كليد است گريه مكن 

قاپونى باغاليان اهللا يعنى خدايى كه در را برويت بسته 
بير گون آچار آغالما يعنى روزى مى گشايد، گريه مكن 

جواب = مشكل رفع خواهد شد 
او تورموشدوم سكى ده يعنى نشسته بودم روى سكو 

اوره گيم سكسى ده يعنى دلم در آشوب بود 
اوج قزل آلما گلدى يعنى سه تا سيب سرخ آمد 

بير گوموش نلبكى ده يعنى در يك نلبكى نقره اى 
جواب = خبر خوش خواهد رسيد 

آغا جدا خزه ل آغالر يعنى برگ ها روى درخت گريه مى كنند 
ديبنده گوزل آغالر يعنى در زير آن يك زيبارو گريه مى كنند 

بتله اوغول توقه ن انا يعنى چنان مادرى كه پسرش مرده 
سرگردان گزه ر آغالر يعنى سرگردان مى گردد و گريه مى كنند 

جواب = گرفتارى و اندوه پيش خواهد آمد 
جان قارداش، جانيم قارداش يعنى جان برادر، جان من برادر 

آغال دير، جانيم قارداش يعنى مى گرياند جانم برادر 
باش قويم ديزين اوسته يعنى سرم را روى زانويت بگذارم 

قوى چيخ سين جانيم قارداش يعنى بگذار جان از تنم بيرون رود 
برادر 

جواب = انجام درخواست مشكل است 
آناسى يانار آغالر يعنى مادرش مى سوزد و گريه مى كنند 

حريفى قاتار آغالر يعنى حريفش متوجه مى شود گريه مى كنند 
اناديئر گوئرچين يعنى مادر مى گويد، كبوتر 

تابوتا قوناز آغالر يعنى روى تابوت مى نشينند، گريه مى كنند 
جواب = براى نامزد گرفتارى پيش خواهد آمد 

باغچادا تاغيم آغالر يعنى در باغچه بوته هاى تاك گريه مى كنند 
خويش  و  دوست  من  عزاى  براى  يعنى  آغالر  غيم  يا  يار  سما،  يا 

باهم گريه نكند 
نه قدر ساغام آغالرام يعنى تا زنده ام گريه مى كنم 

تو سم تو توبرا اقيم آغالر يعنى مردم، خاكم گريه خواهد كرد 
جواب = مساعدت و همراهى خواهد شد 

آپاردى تاتار منى يعنى مرا تاتار ربود و برد 
قول ائدر ساتار منى يعنى بنده خود مى كند و مى فروشد را 

ياريم و فالى اولسا يعنى اگر يارم وفادار باشد 
اختاريب تاپارمنى يعنى مى گردد و مرا پيدا مى كند 

جواب = به غربت خواهد افتاد 
عزيزم وطن ياخشى يعنى عزيزم وطن خوب است 

گئى مگه كتان ياخشى يعنى براى پوشيدن پارچه كتان خوب است 
غريب ليك، جنت اولسا يعنى غربت اگر بهشت هم باشد 

ينه ده وطن ياخشى يعنى بازم وطن خوب است 
جواب = مسافر از سفر خواهد آمد 

عزيزيم هى آغالرام يعنى عزيزم هى گريه مى كنم 
در ديمه درد ياغالرام يعنى روى دردم درد مى بندم 

غريب يئر جنت اولسا يعنى اگر جاى غربت بهشت هم باشد 
وطن دئيب آغالرام يعنى باز وطن مى گويم و مى گريم 

جواب = فرارى به خانه باز خواهد گشت 

عزيزيم گوله ناز يعنى عزيزم و گل نازم 
بلبل ائلر گوله ناز يعنى بلبل براى گل ناز مى كند 
دنيا بير غم خانه دير يعنى دنيا يك خانه غم است 

آغليان چوخ گولن آز يعنى گريه كننده زياد، خنده كن كم 
جواب = غم و گرفتارى در پيش است 

امان فلك داد فلك يعنى امان فلك، داد فلك 
هيچ اولمادوم شادفلك يعنى هيچ نشدم شاد فلك 

ايچرئد يگين شربتى يعنى شربتى كه نوشاندى 
ئوزنده بير دادگينان يعنى خودت نيز از آن بچش 

جواب = بد مكن تا بد نبينى

آذربايجان 
موسيقى 

سينه اؤترى 
بير باخيش

پرويز يكانى زارع  - قسمت اول

ائتئوليت دؤورونون موسيقى مدنيتينى خاركتريزه ائدن، آذربايجان 
هابئله بشر مدنيتى اوچون يوكسك اؤنمى اوالن ده يرلى آرخيولوژى 
آلتى  اّول  (تاريخيميزدن  سينده  اراضى  آذربايجان  گونئى  تاپينتى، 
مين ايلليگه) آييد تاپيلميش بير قيزيل جامدير. اورمو گؤلو اطرافيندا 
جيغاميشدان تاپيلميش بو صنعت اثرين تدقيقى، شيكاگو اونيوئرسيته 
و  كانتور«  »هيلن  آرخيولوژ  پروفئسورى  ديللرى  شرق  سينين 
كاليفرنيا اونيوئرسيته سينين پروفئسورو »پنتاس دلوكار« توسطى 
ايله انجام تاپميش و بو باره ده يونسكونون »پيما« ژورناليندا مقاله 
لر چاپ ائتديرميشلر. بو خصوصدا شرق شوناس عاليم »ابوالفضل 
حسينى« يازير: جيغاميشدا اوزه چيخان قديم مدنيت نومونه لريندن 

وئره ن  خبر  موسيقيدن  فورماالشميش  ياراتديغى  بشرين  بيريده 
بير تصويردير: بو تصوير ده بير چالغيچى دسته سى گؤستريلير. 
أن  اركسترين  اؤزوده  سيدير.  دسته  اركستر  معنادا،  اينديكى  بو 
اولوباباسيدير.بئله ليكله سيملى، َنَفسلى، ضرب آلتلريندن عبارت بير 

اركستر گؤروروك.
گؤره،  فيكرينه  متخصصلرين  تاريخى  موسيقى  روس  و  غرب 
آذربايجانين كورـ  آراس(آراز)مدنيتى دؤورونده ده يوكسك موسيقى 
مدنيتى موجود اولموشدور. همين يوكسك موسيقى مدنيتى، آراتتا 

اؤلكه سينده، گئنيش شكليده اؤز اينكيشافينى تاپميشدير.
دينى  موسيقى،  حربى  كيمى،  اولدوغو  شهرلرينده  سومئر  آراتتادا، 
ژانرلرى  موسيقى  كار  پئشه  باغلى  ايله  موحيطى  شهر  موسيقى، 

موجود اولموشدور.
سوسلوق  ده  موسيقى  دؤورونده  سى  سوالله  امويلر  و  راشدينلر 
يارانير.آنجاق آز زاماندان سونرا جاويدان و بابك شانلى يونلوالر 
حركتى، بو سوسماغا سون قويور و آذربايجان موسيقيسى يئنى 

دن چيچك له نير.
بابكين22 ايل غلبه چالديغى ايللرده آذربايجان اوردوسونون هر بير 
تورپاقالريندا  بوتون  آذربايجانين  زامان،  قازانديغى  ظفر  دؤيوشده 
همدانا قده ر شنليك و چال ـ چاغير اولدوغونا گؤره آرتيق درجه ده 
اعداميندان  سينه  جه  وحشى  و  سينه  نامردجه  بابكين  تاپير.  رونق 
آرتيق  داها  موسيقيسى  آذربايجان  سونرا)  دن  .ق  هـ  سونرا(223 

حربى و انقالبى موقع توتور.
آذربايجان موسيقيسى عصرلر سوره سينده يوكسليب، جيالالنيب 
اوستون  أن  يره ك  ايزله  يولو  بيتگين ليك  اؤزه ل  اوچون  اؤزو  و 
اوالن  كارى  بسته  بؤيوك  عصريميزين  چاتميشدير.  درجه يه 
آهنگسازليق  بيگفون  حاجى  اؤزيئير  شوستاكوويچ«،  »ديميترى 
مكتبينى »آذربايجان بسته كارليغين يوكسك مكتبى« عونوان ائدير. 

»گئرمان وامبئرى« اؤز »اورتا آسيا سفرى« آدلى اثرينده يازير:
توركمن »بخشى« سيندن ايسته نيله كى، گؤزه ل و اوره يى اوينادان 
ماهنيالرى  آذربايجان  كى  يقين  اوخوسون،  بيرين  الريندان  ماهنى 

سالوندا هاواالناجاقدير.
سيد  اوغلو،  قارياغدى  جاببار  بولبول،  آذربايجاندا  سده  نجى  ـ   20
كيمى  اف  گؤزه ل  آدى  زولفى  شوشينسكى،  خان  شوشينسكى، 
اوخوجولوق هونرى ايجرا ائده نلره، قوربان پريموف، حاجى محمد 
اف، احسن داداش اف كيمى تار چاالنالر، هابئله هابيل على اف، ش. 

بو  و  بابا  حاجى  بيگف،  حاجى  چاالنالر،  كامانچا  كيمى  اوا  عيوض 
كيمى موغامچيالرى آد آپارا بيلريك.

الدين  (نجم  بيلگينلرى  اسيا  اورتا  لرينده،  سده  و17  ميالدين16 
آييد  موغامالرا  بيك  ميرزا  آذربايجانلى  على،  درويش  و  كوكبى 

چوخلو بيلگى الده ائتميشلر.
مركزى  ادبيات  و  هونر  اذربايجان  شوشا،  عصرده  نجو  ـ   19
اولموش، و چوخلوآدليم صنعتكار، اديب، موسيقى چى و ايجراچى 

ياشاميش ياراتميشالر.
موسيقى علمين يئنى لشمه سى، اون اوچونجو عصرده آذربايجانين 
آدليم نظرييه چيسى اورمولو صفى الدين له ايلگيلى دير. صفى الدين 
شرق موغامالرين ايجاد ائده نى ساييلير. ائله بو عصرده شيروانلى 
كيتاب  بير  آدلى  موسيقيسى«  الصفا  »اخوان  ابوبكر  محمدبن 
عبدوالقادير  ماراغالى  سينده  سده   دؤردونجى  اون  ميالدين  يازير. 
عصرده  بئشينجى  اون  يازيرالر.  ريساله لر  يئنى  باشقاالرى  و 
دن  جومله  او  آرتير.  آدالر  يئنى  سينه  سياحه  موسيقى چى لرين 
كى،14ونجو  اوغلو  عبدولقاديرين  ماراغالى  نورالدين  عبدولرحمان 
سده نين گؤركملى  بيلگينى ديروآتاسى »جامع المالحان« كيتابينى اونا 
المادوار«كيتابين  اؤزوده»مقاصد  عبدولرحمان  دير.  ائتميش  حصر 

يازارى دير.
على  درويش  بوخارالى  كوكبى،  عصرلرده،  و17  علمى16  موسيقى 
بوتون  لشير.  زنگين  داها  لريله  ريساله  بيك  ميرزه  آزربايجانبى  و 
اوجومله  شرقده  ياخين  مدنيتى  موسيقى  گؤستريركى،  بونالر 
موسيقى  نظرى  عصرلرده  اورتا  لليكله  اؤزه  و  آذربايجاندا  دن 

دوشونجه سى يوكسك ايميش.  
آوروپالى بيلگينى اوالن دوالنژه نين تقديره شايان ايشلريندن بيرى 
فارابى، ابوعلى سينا، اورمولو صفى الدين بو اوچ تورك موسيقى 

شوناسين ريساله لرينى نئچه جيلده چئويرمه سيدير.
بحث  موغامالريندان  آذربايجان  تدقيقاتچيسى  روسى  بليايف 

ائده رك، اوخوجونو اونون ان اوستون نومونه لريله تانيش ائدير.

آذربايجان اوخوجوالر و چالغيچيالرى نه تكجه اؤز ساكين اولموش 
شهرلرده، بلكه ده باشقا شهرلر و اؤزگه اؤلكه لرده پروقرام ايجرا 
اينجه  سينين  موسيقى  كارليق  پئشه  آذربايجانيميزين  ائتمكله، 

ليكلرينى دونيا ميللتلر ارا يايميشالر:
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 
BROADCASTING IN 

IRAN
(Part 3)

 
                                                                                 

Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

 The British were extremely pleased, of course, that the 
line had at last been completed since they were hopeful 
that the Soltanieh extension would help them in estab-
lishing their projected communication line between 
England and India. Despite their enthusiasm, they be-
gan to set up plans for the Red Sea cable link, which 
was completed and ready to operate in 1959. But be-
cause of a defect in the cable, it lasted only about three 
weeks. The communication link to India had failed. 
Once again, the British were forced to acknowledge 
their dependence on Iran, and Colonel Patrick Stew-
art was sent to Tehran to resume negotiations. 
 Supporters of the telegraph, both in the court and in 
the government, informed the Shah that its develop-
ment was essential in order to be informed of events. 
As a result, Naser ed-Din Shah ordered the extension 
of the telegraph to Tabriz. The telegraph was extended 
to Zanjan, the capital city of Tabriz province, in 1860. 
Within a year, the cities along the telegraph lines were 
all equipped with telegraph facilities, and communica-
tion between these cities began.  
From this point on, Naser ed-Din Shah was strongly in 
favor of the telegraph in Iran; in order to protect the, 
he appointed several members of the artillery to safe-
guard the telegraph centers.
In 1860, the year that the line reached Tabriz, it was 
also extended from Tehran to Shemran, a city of Teh-
ran.
 In 1860 the order was given by Naser ed-Din Shah to 
extend the telegraph from Tabriz to the border of Iran, 
Aras. The new line was completed in the same year 
and congratulatory messages were dispatched, and a 
telegraph was sent by Naser ed-Din Shah to the crown 
Prince of Caucasia, and vice versa. The northern line 
was extended for no other reason than to alleviate any 
concern Shah might have had about the safety of his 
borders. When his suspicions were allayed, the British 
began work on the southern lines for which approval 
was given.
 
As already mentioned, the Red Sea cable was laid, 
but was in operation for only slightly more than three 
weeks. After its failure, British experts decided to ex-
tend the cable from Uskadar in Turkey to the Port of 
Faw at the mouth of the Tigris and Euphrates Rivers, 
and extend it to the Persian Gulf. It would inevitably 
need to pass along Iran’s shores, from the bank of the 
river Karun to the border with Baluchistan. In the 
same year, 1860, Stivic, the British representative was 
also sent to Iran to cooperate with the British Consul 
in Iran, in devising a suitable agreement for the exten-
sion of the England-India telegraph line. ... To be continued

“The Persian Gulf in Historical Maps” 
unveiled at Iranology Foundation
 
The joint work of the Iranology Foundation and the Iranian Academy of Persian language and Literature entitled “The Persian Gulf in Historical 
Maps” was unveiled at the Iranology Foundation Sunday. 
One of the authors, scholar Mohammad-Hassan Ganji, delivered the first speech of the ceremony. 
“Since the ancient times, those who knew the world have called ‘Persian Gulf ’ the water passageway which separates the Arabian Peninsula from the 
land of Iran. ‘Sinus Persicus’, ‘Persischer Golf ’, and ‘Golfo di Persia’ were some of the other terms used to refer to this passageway. But when Arab 
nationalists took power in Egypt in early 1950s, some began to use the term ‘Arab Gulf ’. Iran has expressed its opposition since.” 
With reference to the content of the book, he said, “The book tolerantly discusses all differing points of views, political propaganda and abuse of the 
term ‘Persian Gulf ’. The name of ‘Persian Gulf ’ would fade away only when all which has been said and written about it disappear—which will not 
ever happen.” 
Another co-author, Javad Safinejad, went on to say, “The atlas contains 40 maps from the pre-Islamic and early Islamic era; the atlas derives its con-
tent from a wide array of sources, the major one being Istakhri’s “Al-Masalik al-Mamalik” (The Book of Roads and Kingdoms)”. 
Mohammad-Baqer Vosuq, a co-author of the atlas, explained how the maps were described. 
“We use of an old Islamic system for describing maps which had been forsaken for a long time. Actually we have tried to revive this old tradition,” 
he said. 
Another author, Fatemeh Faridi, stated, “We selected 160 out of a total of 400 original maps. Our main criteria was the quality of the maps. The 
interesting point is that nowhere in the maps the name of the gulf could be found without the prefix ‘Persian’.” 
In conclusion, Iranology Foundation Director Hassan Habibi handed plaques of honor to the authors. 

Qadakchian making Iranian Hercules biopic
Director Hamid Qadakchian is currently making a documentary film on life story of the 
world’s four-time and twice Olympic +105kg weightlifting gold medalist Hossein Rezaza-
deh. 
Shooting began last week and veteran filmmaker Mehdi Fakhimzadeh is acting as an advi-
sor to the project, producer Hamid Hossein-Ali told the Persian service of IRNA on Mon-
day. 
Entitled “Cold as Steel, Warm as Fire”, the 130-minute biopic will feature Rezazadeh from 
birth. Shooting will be completed at the end of the upcoming Olympic Games 2008 in 
Beijing, in which he will be competing, he added. 
Nicknamed “The Iranian Hercules”, Rezazadeh invokes Hazrat Abolfazl (AS), the brother 
Imam Hussein (AS). Giving the exclamation of “Ya Abolfazl” when he appears on weight-
lifting platform and having it printed on his weightlifting dress has become his trademark. 
Rezazadeh currently holds the world records in weightlifting’s super heavyweight class in 
the snatch, clean, jerk and total. He became the first Iranian athlete to win two Olympic 
gold medals. 
Photo: Iran’s Hossein Rezazadeh stands on the podium during the awarding ceremony for 
the men’s over 105kg weightlifting competition at Athens Olympic Games in Greece, Au-
gust 25, 2004. He won the gold medal and set a new world record 

National libraries of Iran and France sign MOU
France National Library Director Bruno Racine and Iran National Library 
and Archives (INLA) Director Ali-Akbar Ash’ari signed a Memorandum of 
Understanding (MOU) during a meeting at INLA venue yesterday. 
According to the MOU, two libraries will hold collaborative workshops, 
meetings and lectures on librarianship. Moreover, each party will be al-
lowed to make copies of rare references and resources available in one of 
the libraries. 

Iran and France have rich cultures and civilizations and the national libraries 
of the two countries can help boost Iran-France cultural and academic ties, 
Ali Akbar Ash’ari noted. 
He went on to say that cultural relationships between the two nations would 
strengthens their political ties as well. 
Racine announced a large collection of invaluable historical documents and 
ancient maps of Iran in France National Library will be available to Iranians 
through the MOU. 

“There is a notable manuscript on astronomy which dates back to 12th century. It is a testimony to Iran’s scientific activity in that era”, Racine 
mentioned 
Racine said that France National Library is holding commemoration ceremonies on Persian luminaries and sessions for reading Shahnameh. 
Racine was accompanied by French Ambassador to Iran Bernard Polletti, Cultural and Co-operation Counselor of the Embassy Vincent Grimaudf 
and French co-operation attaché Jean-Yves Gillon when he paid a visit to INLA on Wednesday. 
Photo: France National Library Director Bruno Racine (L) and Iran National Library and Archives Director Ali-Akbar Ash’ari sign the documents 
of MOU in Tehran on April 30.. 
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Iran to exhibit Japanese calligraphy 
The Imam Ali Museum of Religious Arts is slated to hold a ten-day exhibition of calligraphy 
works by Iranian and Japanese artists. 
The museum will display the works of 20 Japanese and 50 Iranian calligraphers. Some 30 
calligraphies from the Qajar and Pahlavi eras will also be exhibited during the event. 
The event will introduce Japanese customs such as the tea ceremony, flower arrangement as 
well as the art of wearing Kimono and tying the Obi sash. 
The exhibition will be held in Tehran from May 1 to 10, 2008.

Sa’di Commemorated in UAE
Iran’s cultural attachŽ in the UAE has said that the pristine gem, the prominent 12th century Iranian poet 
Sheikh Moslehuddin Sa’di refers to in his poetry is nobody but Prophet Muhammad (PBUH).
Mohammad Reza Hatami made the remark on April 26 at Iranian Club in Dubai in a ceremony to commemo-
rate the towering Iranian poet, IRNA reported. “Sa’di believes that the more human beings get close to this gem 
they become immortal and the more they keep away from the gem they become mortal,“ he said. He under-
lined that monotheism and humanitarian values had a lofty position in Sa’di’s works.
“If Iranian poets have remained immortal among the people, it is because they took pride in their love,“ noted 
the official.
Speaking at the same gathering, Silvana Salmanpour, head of Hafez Literary Society, said that the Iranians 
respect Sa’di because he promoted honesty and truth in his works.
“Sa’di gives advice in his poetry in such a manner to penetrate the mind, body and soul of his readers,“ she 
pointed out.She recalled that many poems by Sa’di have been transformed into proverbs and people use them 
to express their views about everyday life.
The event was sponsored by Iranian Embassy, Hafez Literary Society and Iranian Club in Dubai.

Teacher’s day celebrated in Iran
Iran celebrates National Teacher’s day, 
commemorating the martyrdom of Aya-
tollah Morteza Motahhari, a renowned 
writer and a timeless teacher. 

This day,  you may see many a flower 
laden person hurrying off to work or 
school in Tehran on this, Iran’s National 
Teacher’s day. 
Youngsters clutch bunches of flowers in their hands as they hurry off to school, 
hoping to be the first to surprise their teacher on his or her special day, but it is not 
just children who uphold this tradition. 
Teaching is a profession considered sacred in Iran, as it is in many parts of the 
world, and young and old sustain an undying respect for those who strove so hard 
to increase their knowledge, honoring them with a small gift or flowers on this 
day. 
As it is all over the world, the teaching profession is a labor of love in Iran. Teachers 
can never be thanked enough for their selfless toil; or paid enough for that matter, 
but the few words of acknowledgement he or she receives from an appreciative 
student can make all the difference. 
Iranians celebrate Teacher’s day on May 1 in memory of Ayatollah Motahhari, a 
man who devoted his life to opening up and writing about Islamic teachings and 
who was martyred on the same day in 1980.

PG conference opens in Qeshm Island

In a bid to commemorate the national day of the Persian Gulf, Iran 
holds the Persian Gulf conference with the theme of culture and 
tourism. The 4th Cultural and Tourism Persian Gulf Conference 
kicked off in Iran’s Persian Gulf island of Qeshm with a message 
from the Iranian president, Mahmoud Ahmadinejad. 
“The Persian Gulf, as the cradle of Iranian-Islamic civilization, 
enjoys an important position. The Persian Gulf plays a significant 
role in political and economic interactions of the region,” Presi-
dent Ahmadinejad said in his message to the conference. 
“Names and geographical symbols are of great importance in his-
tory, identity, culture and constructive interactions among nations. 
It is important to safeguard the heritage of the region on national, 
regional and international levels,” he added. 
He stressed that the Persian Gulf must be the gulf of amity, broth-
erhood and cooperation and said, “Development of the tourism 
industry in the Persian Gulf will be an important factor in the 
development of positive and constructive cooperation in the re-
gion.” 
The conference is to review the historical aspects of the Persian 
Gulf, the Iranian islands of Abu Musa, Greater and and Lesser 
Tumbs as well as the tourism potential and attractions of the Per-
sian Gulf islands and ports. 
The Cultural Tourism Conference is scheduled for April 29-30.

Iran’s Int’l book fair takes off
Iran’s 21st International Book Fair is officially open with 2,000 stalls showcasing tens of 
thousands of domestic and international titles. Over 2,700 national and international pub-
lishers have set up stalls in the 112-thousand-meter-area devoted to this years’ book fair, an 
event much appreciated by the Iranian people who take time off work, travel long distances 
and brave public transport to take advantage of this annual event. Vice President Parviz 
Davoudi, present at the fair’s opening ceremony, said that the glitches of previous years 
have been corrected by drawing from the experiences of other successful book fair around 
the world. Davoudi said that exchanging stalls with international publishers who also grant 
stalls to Iranian publishers in their book fairs, is a way for Iran to share its culture with the 
world and Iran’s people to familiarize themselves with international customs and traditions 
also. There are 770 foreign publishers from 77 countries taking part in this year’s fair. 
The Iranian youth enthusiastically welcome international publications, wandering around 
the stalls offering foreign books hoping to find something that meets their interests or their 
fields of study. The International Book Fair is considered a great day out for book lovers and casual page flickers across the country, with its wide variety of 
genres in all the different fields and no one in Tehran would want to miss it. 
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