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»شواليه تاريکي« به رکورد 
»تايتانيک« نزديک مي شود 

کدام ادبيات؟ سال، سال اسپانيايي هاست 
کدام جهان؟

صفحه 18 

روالن  در  نادال  اول 
شد،  قهرمان  گاروس 
تيم  قهرماني  نوبت  بعد 
جام  در  اسپانيا  ملي 
و  بود  اروپا  هاي  ملت 
دوباره اين نادال بود که 
شد.  ويمبلدون  قهرمان 

روز يکشنبه مرحله بيست و يکم توردوفرانس 
آخرين  در  ساستر  کارلوس  و  شد  برگزار 
اسپانيايي  آميز  موفقيت  روند  تور  مرحله 
در  پيروزي  با  و  داد  ادامه  ورزش  در  را  ها 
ظاهر  درخشان  اندازه  همان  به  توردوفرانس 

شد که همه اين موفقيت ....

کارگرداني  به  بتمن  مجموعه  فيلم  ترين  تازه 
در  اکران  هفته  دومين  در  نوالن  کريستوفر 
و  فروخت  دالر  ميليون   6/75 سينما   4366
مجموع فروش خود را به 2/314 ميليون دالر 
کرد  اعالم  ورايتي  مهر،  گزارش  به  رساند. 
»شواليه تاريکي« در هفته دوم نمايش تنها 52 
درصد تماشاگران خود را از دست داد و 10 
دالر  ميليون   300 مرز  از  اکران  از  پس  روز 
فروش گذشت. تا پيش از اين هيچ فيلم ديگري 
نتوانسته بود با اين سرعت 300 ميليون دالري 
شود. رکورد قبلي را »دزدان دريايي کارائيب؛ 

صندوقچه مرد مرده« ....

با رجوع به جمالت مشهور ويليامز که گرين 
پس  گفت:  بايد  ذکرکرده،  را  آنان  نيز  بلت 
وقتی گروه يا گروه هايی خاص صاحب زمين 
ماشين  به  دسترسی  و  بوده  کارخانه ها  و 
صورت  اين  در  می کنند،  کنترل  را  چاپ 
زمين ها  اين  که  نيز هستند  طبقاتی  يا  اقشار 
و کارخانه ها و ماشين چاپ از ايشان دريغ 
شده و »قدرت« آنها را به حاشيه می راند تا 
برای  مادی  ابزار  اين  به  آنان  دسترسی  از 
از  باز  و  باشند  محروم  خود  نيرومندکردن 

آنجا که اين گروه های انسانی ...

صفحه 7

صفحه12اقتصاد

افزايش قيمت سوخت نحوه 
تردد مردم انگليس را تغيير 

داده است
معتقدند  انگليس  مردم  از  توجهی  قابل   شمار 
دولت اين کشور بيش از هر عامل ديگر مسئول 

باال رفتن بهای سوخت است . 
يك  از شبکه  که  پاناراما  نام  با  ای  برنامه  در 
تلويزيون انگليس پخش می شود گفته شد بيش 
از يك سوم مردم انگليس معتقدند دولت انگليس 
بيش از هر عامل ديگری برای باال رفتن بهای 
سنجی  نظر  اساس  بر   . است  مقصر  سوخت 
ای که در زمينه باال رفتن بهای سوخت برای 

برنامه پاناراما ....

صفحه 22 

آيا روزنامه ها آينده ای دارند؟
نااميدکننده به نظر می رسد. چگونه صنعت روزنامه نگاری می تواند از خطر ناشی از اينترنت، جان 

سالم به در ببرد و به حيات خود ادامه دهد؟ 
از يك طرف انتظار می رود که روزنامه ها، اخبار و مقاالت خود را به طور رايگان روی وب منتشر 

کنند و از طرف ديگر، تبليغات سودآور برای روزنامه، از سايت حذف شود. 
نمايش تبليغات در سايت ها، در حال افت کردن است. در اين ميان، ترس از وبالگ ها هم وجود 
از نزديك ترين و در دسترس ترين  پيرامونشان را  اخبار و اطالعات درباره دنيای  دارد؛ مردم، 
منابع کسب می کنند؛ به صورت نامنظم و بی قاعده و بسيار سريع تر از روزنامه نگاران حرفه ای با 
روش ها و استانداردهايشان. 10 سال پيش، چالش و مبارزه وب سايت ها بر سر جلب نظر مردم 
و نگه داشتن آنها پای رايانه ها برای گذراندن وقت بود. اکنون مسئله، نگه داشتن و جلب نظر افراد 
می خواهد،  مشتری  که  جايی  به  روزنامه  تحويل  است.  روزنامه  يك  برای خريدن  زير 50سال 
و  قديمی  روش  باشد،  امان  در  احتمالی  و صدمه های  رطوبت  از  تا  پالستيکی  پوشش  با  حتی 
منسوخ شده ای است؛ چون او می تواند مقابل رايانه اش بنشيند و از خواندن همان روزنامه، لذت 
ببرد. حتی می تواند همزمان، چندين روزنامه يا روزنامه های کشورهای ديگر را هم بخواند. او 
می تواند روزنامه های کاغذی را ناديده بگيرد و به جای آن، به سراغ سايت هايی برود که اخبار 

سياسی و حتی مطالب سرگرم کننده را در اختيارش قرار می دهد. 

بازار گرم تابستان برای مجسمه های متحرک لندن 

احتمال تعيين 
جانشين برای 
گوردون براون
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آيا برای اقامت و تابعيت در انگلستان اقدام کرده ايد؟

آيا به زبان انگليسی تسلط کافی نداريد؟
ما یک مجتمع معتبر برای هدایت شما در دوره های ESOL می باشیم . برای اقامت و 

تابعیت در انگلستان گذراندن دوره Esol  الزامی می باشد، با کمک و تجربه کاری ما شما 
می توانید این دوره را با موفقیت سپری نمائید

معروفترين و موفق ترين کالج برای دوره های 
اقامت و تابعيت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانيد خسارت دريافت کنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانيد خسارت دريافت کنيد.
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علی بابا چاهی
دوران  در  باباچاهی 
آشنا  شعر  با  دبيرستان 
او  راهنمايان  از  يکی  شد. 
فريدون  دبيرستانش  معلم 
بود.  ايرانی  شاعر  توللی 
دانشگاهی  تحصيالت 
باباچاهی در رشته زبان و 
دانشگاه  در  فارسی  ادبيات 
او  رسيد.  پايان  به  شيراز 
با  را  خود  اشعار  آغاز  در 
امضا  ع.فرياد  مستعار  نام 

می کرد.

مجموعه شعر
در بی تکيه گاهی )1346( 

جان و روشنايی های غمناک )134۹( 
از نسل آفتاب )1352( 

آوای دريامردان )136۸( 
گزينه اشعار )136۹( 

منزل های دريا بی نشان است )1376( 
نم نم بارانم )1375( 

عقل عذابم می دهد )137۹( 
قيافه ام که خيلی مشکوک است )13۸1( 

رفته بودم به صيد نهنگ )13۸2( 
گزينه اشعار )13۸3( 

از اينجا به بعد 
 و از اينجا به بعد بود که انگشت نما شدی به جرقه زدن 

 لخت و عور آتشی که محاصره ات کرده بود 
 ديوانه ی مادرزادی بودی که در تنه ی نخلی دراز

 دراز به دراز قد کشيده بودی : 
 - سنش بزن / نمی رسه !

 بنگش بزن / نمی رسه !
بعد ميکروفن های قد کشيده و روزنامه های کودن قد کوتاه 

 تو را هو کردند 
 و خروس های اخته - سگ های به چه معنا / تيز

با قدقد از هر چه طور و عو عو از هر چرا 
تو را / و نه يك بار 

 بيا برويم از اين واليت / برويم ؟
و تو سر از پرانتزی در آوردی که غفط يك تختخواب فلزی 

 و داشت اسباب بزرگی را برای تو در اتاق عمل 
 و دور از چشم اهل نظر آماده / و می کرد تيز چاقوی جراحی 

را
 با شوک از سر گرفته تا نوک پا را 

 تکيه به جای مجانين ؟
سنگش بزن / نمی رسه 
بنگش بزن / نمی رسه !

 - اره ؟
فقط چند سانت 

تا مچ پای تو را اگر چه کمی کوتاه 
 کاری کنيم تاکوتوله های از هر طرف 

برای تو کف بزنند 
 - قد کشيدن بيجا چرا ؟

 اما پشت سر اين مرده های از همه جور / از همه ناجورتر 
 حرفی اگر 

و سرتان را هم بهسنگی نمی زديد که خطوطی عجيب بر آن 
حك شده ست 

 قطعا / نه که او زنده به گور
نه گور تو را / دراز به دراز به اسم او می کردند 

و نه اينکه شما / يکجا آنقدر قد می کشيديد 
 که سرتان را به سنگی بزنيد / که بی شك

خطوطی عجيب بر آن حك شده ست 

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری

چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیر مسئول
ع . نجفی

هفته نامه پرشین به هیچ گروه و ارگان
 سیاسی و غیر سیاسی وابسته نمی باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانی صحیح گام بر می دارد

تمامی مطالب از سایت های معتبر، مقاالت رسیده 
وخبرگزاریهای رسمی با ذکر

 نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد 

امور آگهی ها و تبلیغات:
07811000455
078 4646 3971

طراح و صفحه آرایی :
 ع. نجفی - علیرضا ریاحی

همکاران:

دکتر آرا - قارون -  بهزاد
 رضا اَرمیا  - مهدی قلی زاده

خانم دهقانیان - آرش -

 
وب سایت : بهزاد رحیق  

چاپ:
Web Print UK Ltd.

Unit B1 Eastern Approach 
Alfred’s way Barking 

London IG11 0TS

تیراژ: 3000 نسخه

امور وب سایت:
Media of Persia 

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk

نشانی پست الکترونیکی:
info@persianweekly.co.uk

persianweekly@hotmail.co.uk

هفته نامه پرشین از نوشته هاي
 نویسندگان و خوانندگان استقبال 

کرده ولي در ویرایش
 آنها آزاد است

مسئولیت آگهی ها و صحت
 آنها بعهده صاحبان آن میباشد

 هفته نامه پرشین درقبول یا 
رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

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

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

آدرس اینترنتی: ...........................................................................................
کدپستی: ............................................  تلفن : .......................................................... 

موبایل: ........................................
مدت اشتراک:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         یکسال 60 £

 لطفا فرم زیر را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائید
و به تمامی سواالت دقیق پاسخ دهید

Lord Business Centre,2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road, London  NW2 7AX

سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاوير  در 
جمشيد هيچکس عصبانی نيست. هيچکس سوار 
بر اسب نيست. هيچکس را در حال تعظيم نمی 
خورده  شکست  و  سرافکنده  هيچکس  بينيد. 
نيست هيچ قومی بر قوم ديگر برتر نيست و هيچ 
تصوير خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای 
ايرانيان اين است که هيچگاه برده داری در ايران 
مرسوم نبوده است در بين صدها پيکره تراشيده 
شده بر سنگهای تخت جمشيد حتی يك تصوير 
برهنه و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم که 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستيم  نژادی  چه  از 

باشيم.

»نامی پتگر« درگذشت
شخصی اش  آتليه   در  قلبی  سکته  اثر  بر  سه شنبه  روز  عصر  نقاش  هنرمند  پتگر«  »نامی 

درگذشت. 
عصر  ساله   63 هنرمند  پتگر«  »نامی 
در  و  خود  آتليه   در  سه شنبه  روز 
حين کشيدن نقاشی بر اثر سکته قلبی 

درگذشت.  
ايرانی  پيشکسوت  نقاش  پتگر،  نامی 
در سال1324در تهران متولد شد. وی 
ابتدا مانند استاد و پدرش علی اصغر 
نقاشی  واقع گرايانه  شيوه  ،به  پتگر 
تاسيس  به   1344 سال  می کرد.در 
طراحی  هنر  مستقل  آموزشگاه 
ونقاشی در تهران اقدام نمود وتا آخر 
خود  خصوصی  آموزشگاه  در  عمر 

،گروه قليلی از هنر جويان مستعد را آموزش داد . 
به  تغزلی  ناتوراليسم  ،از  اندازهايش  در چشم  او  واقع گرايی  اسالمی  انقالب  پيروزی  از  پس 
سوی گرايش به تجرد رفت و فيگور هايش به نوعی بيان تمثيلی باحال وهوايی،تغزلی و شرقی 
انجاميد و همين ويژگی ها،آثار رنگ و روغنی او را از آثار فيگوراتی و غربی متمايز ساخت. 

نامی پتگر در سفر هايی به غرب از رم ،واتيکان ،فلورانس و پاريس ديدن کرد و از هنر کالسيك 
و مدرن اروپا بسيار آموخت، ليکن شيوه حسی وادراک شهودی ايرانی خويش را از دست نداد. 
از تجربه هايی که از تدريس در دانشگاه ها يا آموزشگاه شخصی خود کسب کرده جهت تبيين 
حقانيت بروز جلوه های بينش انسانی و معنوی در هنر بهره جست و مقاالتی در اين زمينه 
منتشر کرد و نيز در برنامه های تلويزيونی کشورش در رابطه با تفسير تاريخ نقاشی ،تحليل 

های ويژه ای ارايه نمود. 
اين هنرمند نقاش در اغلب نمايشگاه های مهم ايران شرکت داشته است ،نمايشگاه های انفرادی 
او بازديد کنندگان کثيری از اقشار مختلف جامعه را جذب کردند. برخی از نمايشگاه های مهمی 

که اين هنرمند فقيد در آن ها شرکت داشته است عبارتند از : 
1344،نمايشگاه هنرمندان خاورميانه در سفارت ترکيه 

1346،نمايشگاه هنر مندان معاصر در سالن جديد موزه ايران باستان 
1353،نمايشگاه مکتب کمال الملك وپيروانش در نگار خانه مهر شاد 

1355،نمايشگاه سه نقاش معروف ريالی ستدر نگار خانه تخت جمشيد 
1346،نمايشگاه هنر مندان معاصر ايران در فرهنگ سرای نياوران 
136۸،نمايشگاه هنر مندان معاصر ايران در موزه هنر های معاصر 

1371،نمايشگاه جلوه های هنر ايران در موزه هنر های معاصر 
137۹تا1370،شرکت در کليه نمايشگاه های دو ساالنه ايران.
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با انتقادي مغرضانه از تمجید سازمان ملل،

اشپيگل:
کوروش پادشاهي 

مستبد بود
هفته نامه آلماني اشپيگل در گزارشي مغرضانه و بي پايه و اساس با انتقاد از تمجيد سازمان ملل متحد از 
منشور حقوق بشر کوروش سعي کرد با ادعاهايي واهي و برخالف نص صريح تاريخ اين پادشاه ايراني 
را مستبد جلوه دهد.  يك کپي از منشور 2500 ساله کوروش در جعبه اي شيشه اي در مقر سازمان ملل 

متحد در نيويورک نگهداري مي شود و اين همان “اعالميه باستاني حقوق بشر” است. 

مغرضانه  ديدي  با  “اشپيگل”  هفته نامه  اما 
و  پهلوي  خاندان  پيشينه  کشيدن  پيش  با  و 
ساله   2500 خرج  پر  جشن هاي  برگزاري 
مي نويسد: محققان بر اين باورند که منشور 
پادشاه  يك  کار  نتيجه  کوروش  بشر  حقوق 
شکنجه  را  خود  دشمنان  که  است  مستبد 

مي کرده است.

چنين  محققان  کدام  کند  نمي  اشاره  اشپيگل 
تاريخ  که برخالف نص صريح  ادعاي واهي 
ادعاهاي  اين  منبع  و  کرده  مطرح  را  است 
يوناني  مورخان  حتي  چيست.  مغرضانه 
ايران  با  تاريخي  دشمني  که  باستان  دوران 
و  کوروش  بشردوستي  منکر  هرگز  داشتند 
او در مقابل دين، فرهنگ و  تعامل و تسامح 
سلسله  قلمروي  تحت  هاي  ملت  هاي  سنت 

هخامنشي نبوده اند. 

اشپيگل  نوشت: منشور حقوق بشر کوروش 
بوده، ضرورتا  قدرتمند  پادشاه  که يك  کبير 
است.  نبوده  انساني  رهبر  يك  دهنده  نشان 
اشپيگل  نشريه  ورزانه  غرض  اظهارات  اين 
در حالي مطرح مي شود که سازمان ملل نيز 

اعالم کرد که کوروش کبير “خواستار صلح” بود و پادشاهي بوده است که خرد را براي احترام به ديگر 
تمدن ها متجلي ساخت. در حالي که اگر تنها بخشي از اين منشور را بخوانيم خود مي توانيم به قضاوت 

بنشينيم که آيا کوروش کبير پادشاهي مستبد و ستمگر بوده است يا خير. 

بخشي از منشور حقوق بشر کوروش کبیر: 

تاروزي که زنده ام و  اعالم مي کنم که  نهادم  را بر سر  تاج سلطنت  یاري مزدا  به  اینك من 
مزدا ]خداوند[ توفیق سلطنت به من بدهد به دین و آداب و رسوم ملتهایي را که من پادشاه 
آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و 
رسوم ملتهایي که من پادشاه آن هستم و دیگر ملتها را مورد تهدید و تحقیر قرار بدهند یا به 
آنها توهین کنند. من از امروز که تاج شاهي به سر نهادم تا روزي که زنده ام و مزدا توفیق 
سلطنت را به من بدهد هرگز سلطنت خود را به هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد 
است که مرا به سلطنت قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد من را پادشاه خود بداند من براي 
سلطنت آن ملت مبادرت نخواهم کرد. من تاروزي که پادشاه کشورهاي ایران و بابل و جهات 
اربعه هستم نخواهم گذاشت که کسي به دیگري ظلم کند و اگر شخصي مظلوم واقع شد من 

حق وي را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد . 
رسم بردگي باید به کلي از جهان برود و از مزدا خواهانم که مرا در راه اجراي تعهداتي که 

نسبت به ملتهاي ایران و بابل و ملتهاي ممالك اربعه برعهده گرفته ام موفق گرداند. 

اخبار فرهنگی
  

سنگ نبشته آشور 
بني پال

 »... اما آنکه آن مجسمه را از جاي بردارد آشور و خدايان بزرگ و آن عده که بر روي اين ستون 
نام برده شدند با نظر خشم به )او( نگاه کنند. که آنها)خدايان ( او را راهنمايي نکنند ، باشد که آنها هم 

حکم شاهي او را براندازند و باشد که آنها نامش و تخمه اش را در زمين ضايع کنند«. 
فتحنامه اي  از  بخشي  اين 
پادشاه  پال  بني  آشور 
ايالم  تمدن  بر  آشوريان 
و  نفرينها  اين  همه  که  است 
آن  تخريب  از  مانع  تهديدها 

نشده است. 
واداشته  نبشتن  به  را  تاريخ 
ناخن  به  سنگها  دل  از  و 
است  برکنده  را  نبشته اي 
نبشته ها  سنگ  بر  را  نامش 
تاريخ  نامش در  تا  حك کرد 
زنده بماند و اين سنگ نبشته 
به  تاکنون  گذشته  نسل  از 

يادگار مانده است. 
سنگ نبشته اي که به منظوري 
در زير آمده بر صخره اي در 

کوهستانهاي دامنه کبيرکوه و مشرف بر رودخانه گل گل در استان ايالم به يادگار مانده است:»من 
نوشتم.اين سنگ نبشته را براي ترغيب، شاهان، پسران در آينده باشد که بعد اميري در ميان شاهان 
و پسران من که او را آشور و خدايان بزرگ براي تسلط بر روي زمين و مردم نامزد کند، اين ستون 
و تحسين خدايان بزرگ را ببيند. به آشور و خدايان )بزرگ ( که به ترفه اي شاه محبوب آنها ايستاد و 
چيره شد )سرزمينهاي( دشمنانش. شاه جهان.پسر آشور پدر خدايان مرا نامزد کرد براي پادشاهي 
در رحم مادرم را تسلط بر روي زمين و مردم فرا خواند«. اين کتيبه که قدمت آن به سال 645 قبل 
از ميالد برمي گردد به دستور آشور- بني پال پادشاه آشور پس از حمله به امپراطوري ايالم و فتح 

شوش و ماداکتو در مسير باستاني گل گل بخش ملکشاهي بر روي تخته سنگي حك شده است. 
اين اثر با ابعاد 135 در ۹0 سانتيمتر شامل يك نقش برجسته نيمرخ از فرمانرواي معروف تمدن 
آشور و نوشته اي به خط ميخي آشوري است که به نوعي تمدن، قدرت و شکوه اين تمدن را براي 

جانشينان پس از خود به تصوير کشيده است. 
اين متن در سال 1۹73 ميالدي توسط لويي واندنبرگ باستانشناس بلژيکي کشف و ترجمه  و در 
سال 1355شمسي به عنوان نخستين سنگ نوشته تاريخي واقع در استان ايالم در فهرست آثار ملي 
ثبت شد. ترجمه بقيه اين متن چنين است:»فين و شماش با هم شگونهاي مساعدي در مورد بنياد 
فرمانرواي من فراهم مي ساختند نبو و مردوک را بصيرت وسيع و سهيم عميق بخشانيدند. خدايان 
بزرگ از راه لطف در محفل خود مرا به تخت شاهي پدرم گذاشتند، آنها تسلط بر روي زمين به من 

دادند...آنها بيرون رفتند. روي او ستايش کارهايي که من انجام داده ام«.
اهميت  همه  با وجود  زمان  دور دست  در  نياکاني  از  يادگاري  عنوان  به  باستاني  نبشته  اين سنگ 
تاريخي، پژوهشي و ديرينه شناسان از تخريب عوامل طبيعي و انساني به دور نمانده و بخشي از 
آن معدوم شده است، حال آنکه اهميت جدي اين اثر لزوم بازسازي و نوسازي آن را بيشتر گوشزد 
مي کند. کارشناس باستانشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايالم در اين 
خصوص گفت: سايباني مناسب براي اين سنگ نوشته تاريخي فرهنگي براي حفاظت از آن احداث 
شده است. بيان پيراني در گفت و گو با خبرنگار ايرنا بيان کرد: چون اين اثر در فضاي باز و در 
مجاورت هوا و جريانهاي جوي قرار دارد بايد از هرگونه آسيبي مصون باشد که با نصب سايبان 

تالش مي شود شرايط بهتري براي بازسازي اين کتبه فراهم شود. 

وي در توضيح تخريب اين اثر به وسيله عوامل انساني گفت: متاسفانه پرتاب سنگ توسط رهگذران 
ناگاه باعث تخريب قسمتهايي از اين اثر تاريخي شده است. 

او استحکام بخشي متن کتيبه را در مقابل عوامل طبيعي اقدامي ضروري دانست و افزود: جنس سنگ 
نوشته به گونه اي است که به مرور زمان پوسته مي شود و نوشته ها از بين مي رود. 

پيراني خاطرنشان کرد: براي جلوگيري از چنين اتفاقي گروه مرمت بايد سنگ نوشته را با استفاده 
از مواد و مصالح شيميايي استحکام بخشند. اين کارشناس ميراث فرهنگي ايالم گفت: اعتبار الزم به 

منظور استحکام بخشي اين اثر مصوب شده است. 

وي افزود: اکنون کارهاي مقدماتي و مراحل اوليه طرح حفاظت اين اثر آغاز شده و به مراحل تکميلي 
مرمت و بازسازي اين کتيبه در آينده انجام مي شود. 

با  که  مي شود  تالش  نوشته  اين سنگ  تخريب  از  جلوگيري  و  حفاظت  منظور  به  کرد:  تاکيد  وي 
حصارکشي محوطه، زمينه اي براي حفاظت از اين اثر تاريخي فرهنگي فراهم شود. 

النهرين مرکز اتصال تمدنهاي  استان ايالم به عنوان بخشي از زاگرس و مشرف به سرزمين بين 
باستاني بابل ، ايالم ، سومر و آشور بوده است.
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تظاهرات مردم ترکيه در محکوميت 
بمب گذاريهای استانبول 

ترکيه  استانبول  مردم 
ديروز سه شنبه با برگزاری 
محل  خيابان  در  تظاهراتی 
کشته   17 که  گذاريها  بمب 
و 154 زخمی بجای گذاشت 
را  تروريستی  حوادث  اين 

بشدت محکوم کردند. 
به نقل از روزنامه ترک زبان 
“استار” ، تظاهرات کنندگان 
را  اکثرشان  که  خشمگين 
با  جوانان تشکيل می دادند 
سردادن  و  اکبر”  “اهلل  گفتن 

شعارهای ضد تروريستی از عاملين بمب گذاريهای منطقه “گون گورن” استانبول 
ابراز نفرت و انزجار کردند. 

اين گزارش حاکی است تظاهر کنندگان با سردادن شعار “ يونس ها) يونس از کشته 
شدگان انفجار استانبول( نمی ميرند ، وطن جدا نمی شود “ و خواندن سرود ملی 

ترکيه به تظاهرات پايان دادند. 
گفتنی است روز دوشنبه هم احزاب و سازمان های غير نظامی ترکيه با برگزاری 

تظاهراتی در آنکارا انفجارهای استانبول را بشدت محکوم کردند. 

انتخاب کيسلياک، واکنشی به 
اقدامات ضد روسی آمريکا

انتصاب  رود،  می  پيش  تيرگی  سمت  به  آمريکا  و  روسيه  روابط  که  شرايطی  در 

سرگئی کيسلياک ضد آمريکايی به سمت سفير جديد روسيه در واشنگتن، بهترين 
گزينه برای دفاع از منافع مسکو در آمريکاست. به نقل از روزنامه »ورميانووستی«، 
شد.  مشخص  روسيه  در  ديپلماتيك  پست  ترين  حساس  سرنوشت  گذشته  روز 
سرگئی کيسلياک، معاون وزير امور خارجه روسيه به سمت سفير جديد اين کشور 
در واشنگتن منصوب شد. وی که سياستمداری با تجربه و کاماًل شناخته شده است، 
منافع  از  دفاع  برای  گزينه  بهترين  و  است  آمريکايی  ضد  و  قاطع  مواضعی  داری 
اياالت متحده محسوب می شود. ديميتری ميدويديف، رئيس جمهوری  روسيه در 
روسيه در تاريخ 26 جوالی حکمی را امضاء نمود که بر اساس آن سرگئی کيسلياک 
انتخاب  گرديد.  آمريکا منصوب  متحده  اياالت  در  به سمت سفير روسيه  57 ساله 
کيسلياک برای اين پست، اقدامی کامال منطقی به نظر می رسد. وی عالوه بر اينکه در 
سمت معاونت وزير خارجه روسيه فعاليت داشت، رئيس هيئت روسی در مذاکرات 

گروه 5+1 برای حل و فصل مسئله هسته ای ايران نيز بشمار می رفت. 
کيسلياک را در اياالت متحده به خوبی می شناسند. چرا که او پيشتر طرف مذاکره 

کننده با واشنگتن پيرامون مسئله سيستم دفاع ضد موشکی بود. 
به نوشته اين روزنامه، جالب توجه است که همزمان با اين انتصاب، اخباری درز پيدا 
کرده است، مبنی بر اينکه مسکو ممکن است مذاکرات خود با واشنگتن در خصوص 
برخی مسائل مهم را قطع کند. يك مقام بلند پايه وزارت خارجه روسيه اعالم کرده 
است که مسکو خود را برای هر نوع بهبودی در روابط با آمريکا آماده کرده است. 
کيسلياک در شرايطی به اين سمت مهم منصوب شده که روابط روسيه و آمريکا 
به سمت تيرگی پيش می رود. به عقيده کارشناسان، انتصاب وی می تواند پاسخ 

مناسبی به اقدامات اخير ضد روسی سياستمداران آمريکايی باشد.

رفع  براي  ها  رايزني  ادامه 
وتوي قانون انتخابات عراق  
دو  گويد  مي  عراق  پارلمان  رئيس  معاون  العطيه  خالد   
انتخابات  جديد  قانون  وتوي  علل  بررسي  براي  کميته 
شده  تشکيل  کشور  اين  جمهوري  رياست  توسط  عراق 
جبهه  رهبران  از  يکي  العليان  خلف  حال  اين  با  است. 
به  طالباني  جالل  برکناري  خواستار  تسنن  اهل  التوافق 
هاي  گروه  گويد  مي  وي  شد.  قانون  اين  وتوي  خاطر 
صدري، جبهه گفتمان ملي و فهرست العراقيه نيز با اين 
امر مخالف هستند. در يك خبر ديگر عمار حکيم فرزند 
رئيس مجلس اعالي اسالمي عراق گفت اکثر گروه هاي 
هستند  کرکوک  انتخابات  موضوع  تعويق  موافق  عراقي 

زيرا هنوز اختالفات آنها در اين رابطه حل نشده است.  

دستگيري رهبر شورشيان 
فارک در اسپانيا  

 
؛ پليس اسپانيا ديروز اعالم کرد رهبر شورشيان فارک 
شاخه اسپانيا را دستگير کرده است. پليس اسپانيا اعالم 
کرد خانم ماريار مديوس گارسيا 57 ساله در خانه اش 
گفته  به  است.  شده  دستگير  مادريد  شرقي  شمال  در 
وزارت کشور اسپانيا گارسيا با رائول رايز مرد شماره 

دو فارک که اخيراً کشته شده ارتباط داشته است.  

 احتمال تجزيه بوسني  

 رويترز؛ ناظر اسبق صلح بين المللي نسبت به خطر تجزيه 
شدن بوسني هشدار داد. پري آشرون اعالم کرد صرب 
و  هستند  موازي  نهادهاي  تشکيل  حال  در  بوسني  هاي 
به سمت تجزيه پيش مي روند. فدراسيون کروات ها و 
مسلمانان و صرب هاي بوسني از زمان پايان خصومت 

ها در بوسني نيروهاي جداگانه پليس تشکيل داده اند.  
 

رائول کاسترو؛ توان دفاعي 
خود را افزايش مي دهيم  

 
رائول کاسترو رئيس جمهور کوبا در جريان يك سخنراني 
به واشنگتن هشدار داد کشورش بدون توجه به اينکه در 
پيروز  امريکا چه کسي  رياست جمهوري  آتي  انتخابات 
خواهد شد، توان دفاعي خود را افزايش مي دهد تا براي 
از  در همين حال  باشد. وي  آماده  هرگونه حمله هوايي 
کوبايي ها خواست براي مقاومت در برابر افزايش قيمت 

هاي نفت و کاال آماده شوند.  
 

حمايت مالکي از اوباما  
نوري  حمايت  نوشت  تحليلي  طي  وار«  »آنتي  موسسه 
المالکي نخست وزير عراق از مواضع اوباما درباره جنگ 
عراق کار را براي مك کين رقيب او دشوار خواهد کرد. 
تا  امريکايي  نيروهاي  براي خروج  اوباما  از طرح  مالکي 
اواسط 2010 پشتيباني کرد و اين امر اوضاع را در ستاد 

انتخاباتي مك کين به هم ريخت.  

حمله هوايي ناتو به 
مواضع طالبان 

هوايي  حمله  جريان  در  طالبان  نيروهاي  از  تن  ها  ده   
ناتو به استان خوست در جنوب شرقي افغانستان کشته 
شدند. اين حمله پيش از صبح روز گذشته انجام شد و 

به  طالبان  با حمالت  مقابله  آن،  از  هدف  مي شود  گفته 
پاکستان  و  افغانستان  مرز  نزديکي  در  »اسپرا«  منطقه 
فرماندار  جمال  ارسالن  رويترز،  گزارش  به  است.  بوده 
دولتي  نيروهاي  مقر  به  طالبان  اعالم کرده  اسپرا  محلي 
اين منطقه حمله کرده و ضمن ترور دو افسر پليس  در 
نيروهاي  رساندند.  آسيب  نيز  دولتي  هاي  ساختمان  به 
دولتي افغانستان براي مقابله با تداوم اين حمله، از ناتو 
کمك خواستند و پس از حمله هوايي ناتو به مقر طالبان، 
50 تا 70 تن از آنان کشته شدند. آماري که از تلفات اين 
بالغ بر صد نفر مي شود.  ارائه شده،  ناتو  حمله توسط 
از  اين حمله عليه طالبان  ناتو همچنين اعالم کرده براي 
چند هليکوپتر استفاده کرده است. در همين حال گزارش 
پليس  افسران  برخي  زخمي شدن  و  کشته  از  نيز  هايي 

افغانستان در جريان اين حمله منتشر شده است.
نيروهايش در  از  اعالم کرده هيچ يك  در مقابل، طالبان 
جريان حمله هوايي ناتو کشته نشده اند. اگر گزارش ناتو 
درخصوص شمار تلفات طالبان در اين حمله تاييد شود، 
در  که  دانست  يي  ضربه  ترين  سنگين  را  آن  توان  مي 
سال هاي اخير به نيروهاي طالبان در مرز افغانستان و 
پاکستان وارد شده است. گزارش ها همچنين حاکي از آن 
است که چند ساعت پس از حمله هوايي ناتو، يك انفجار 
و  يك کشته  که  داد  رخ  استان خوست  در  نيز  انتحاري 
روزنامه  حال،  همين  در  گذاشت.  جاي  بر  زخمي  شش 
در  طالبان  گرفتن  قدرت  داده  گزارش  تريبيون  هرالد 
برخي مناطق پاکستان نيز اخيراً نگراني هايي را در ميان 
اين  بر  است.  آورده  وجود  به  محلي  مقامات  و  ساکنان 
زيادي  اکنون شمار  پاکستان  در  پاراچينار  اساس شهر 
از نيروهاي طالبان را در خود جا داده و گفته مي شود 
نزديکي طالبان به برخي گروه هاي اهل تسنن در منطقه 
منطقه  اين  ترک  به  وادار  پاراچينار  شيعيان  شده  باعث 
نفوذ  و  اند  برده  پناه  پيشاور  به  اکنون  افراد  اين  شوند. 
طالبان در مناطق نزديك به مرزها هم دائمًا رو به افزايش 

است. 

رسانه های ترکيه: “پ.ک.ک” 
عامل انفجارهای استانبول است

پس از گذشت سه روز از انفجارهای منطقه “گونگورن” 
گذاشت  برجای  زخمی   154 و  کشته   17 که  استانبول 

هويت بمب گذاران شناسايی شد. 
استانبول ديروز طی  پليس   ، ترکيه  “د”  از شبکه  نقل  به 
استانبول  انفجارهای  با  رابطه  در  را  تن   12 عملياتی 

دستگير و تحقيقات از آنها را آغاز کرد . 
ها  بازجويی  اين  پايان  در  است  حاکی  گزارش  اين 
تروريست  بمب گذار  هويت  به  توانست  استانبول  پليس 
“گونگورن” پی برد . بر اساس اين گزارش پليس استانبول 
حتی پی برده که اين تروريست که گفته می شود عضوی 

شبکه “پ.ک.ک” بوده درکجا زندگی می کند . 
“پ.ک.ک”  سرکرده  آيدار”  است”زبير  حالی  در  اين 
نزديك  رسانه  که  “فرات”  خبری  آژانس  با  گفتگو  در 
کردن  محکوم  ضمن  شود  می  محسوب  شبکه  اين  به 
بمب  اين  که  مدعی شد  استانبول  ديروز  گذاريهای  بمب 
“آيدار”   . ندارد  “پ.ک.ک”  با شبکه  ارتباطی  هيچ  گذاری 
بر ضرورت نسبت ندادن اين بمب گذاری ها با “مبارزات 
آزادی خواهانه کردها” تاکيد و عنوان کرد که اين حمله 
اين  انفجار  به  اشاره  با  وی   . است  پنهان  دستهای  کار 
بمب ها در دوره ای که عليه “ارگنکون” و حزب عدالت 
يك  حادثه   : کرد  تصريح  شده  دعوی  اقامه  توسعه  و 
در  گذاری  بمب  گونه  اين  شبيه  و  است  تاريکی  حادثه 
ترکيه مشاهده نشده است . انفجار اين بمب ها در دوره 
دعوی ارگنکون و حزب عدالت و توسعه جای تامل دارد 
. اين بمب گذاری هيچ ارتباطی با حرکت آزادی خواهانه 
کردها ندارد و نمی توانند آن را به “پ.ک.ک” نسبت دهند 
که  سنگينی  ضربه  به  اشاره  با  ترکيه  مقامات  برخی   .
خارج  و  داخل  در  اخير  روزهای  طی  کشور  اين  ارتش 
ترکيه به شبکه “پ.ک.ک” وارده آورده احتمال می دهند 
که اين اقدام تالفی جويانه از سوی اين شبکه می تواند 
باشد. گفتنی است در انفجارهای شهر “گون گورن” 17 

تن کشته و 153 تن ديگر هم زخمی شدند.
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انگلستان

احتمال تعيين 
جانشين برای 
گوردون براون

براون  گوردون  روزها  اين 
خود  روزهای  ترين  سخت 
وزير  نخست  عنوان  به  را 
کند.  می  سپری  انگليس 
شکست های پی در پی حزب 
شوراهای  انتخابات  در  وی 
شهر و ميان دوره يی انگليس 
گوردون  اعتبار  به  آنچنان 
براون لطمه وارد کرده است 
اخير زمزمه  که در چند ماه 
انتخاب  درخصوص  هايی 
در  وی  برای  جانشينی 

محافل سياسی و حزبی انگليس به ميان آمده است.خبرگزاری 
فرانسه از وجود جريانی مخفی در ميان سياستمداران انگليس 
استراتژی  آن  به  منتسب  وزرای  از  برخی  که  دهد  می  خبر 
اند.  کرده  تعريف  براون  برای  را  استعفا  يا  و جنگيدن  ماندن 
تنها 24  اينديپندنت نشان می دهد،  نتايج نظرسنجی روزنامه 
درصد رای دهندگان انگليسی از حزب کارگر حمايت می کنند. 
رهبری  به  انگليس  کار  محافظه  که حزب  است  حالی  در  اين 
اين  به  است.  جلوتر  کارگر  حزب  از  رای   22 کامرون  ديويد 
ترتيب حزب محافظه کار با پيروزی هايی که طی چند ماه اخير 
آورده  به دست  انگليس  پارلمان  يی  دوره  ميان  انتخابات  در 
اکثريت 236 کرسی پارلمان اين کشور را به خود اختصاص 
داده است و همين امر می تواند پيروزی آنها را در انتخابات 

سراسری انگليس تضمين کند.
حزب محافظه کار انگليس در انتخابات ميان دوره يی ماه مه 
در »کرو« و »نانتويچ« در شمال غربی انگليس توانست اکثريت 
مطلق آرا را به خود اختصاص دهد. حزب متبوع براون حتی 
در انتخابات ميان دوره يی حوزه اسکاتلند نيز که روز پنجشنبه 
برگزار شده بود، نتوانست پيروز شود. اين در حالی است که 
است.  انگليس  وزير  نخست  براون  گوردون  زادگاه  اسکاتلند 
براون  گوردون  انگليس  سياسی  مسائل  تحليلگران  از  برخی 
و شکست های اخيرش را با خلع مارگارت تاچر نخست وزير 
اسبق انگليس تنها يك ماه پس از انتخابات ميان دوره يی در 
سال 1۹۹0 مقايسه می کنند. از سوی ديگر روزنامه انگليسی 
از تالش برخی از سياستمداران وزرای کابينه  تايمز  ساندی 

انگليس برای جانشينی گوردون براون خبر داده است.
اين روزنامه از اين تالش به عنوان توطئه چينی مخفيانه عليه 
براون ياد کرده است و از تالش برخی از نمايندگان بلندپايه 
استراو  جك  جانب  از  مبارزه  يك  سازماندهی  برای  انگليس 
وزير دادگستری خبر می دهد. اين روزنامه در گزارش خود 
اعالم کرده است که اين نمايندگان در حال جمع آوری امضا 
برای حمايت از جك استراو هستند. برخی از نمايندگان پارلمان 
انگليس نيز ديدار نمايندگان حامی جك استراو با همکاران خود 
را در مجلس عوام تاييد کرده اند. به گفته آنها تالش حاميان 
حمايت  برای  را  مجلس  نمايندگان  نظر  که  است  اين  استراو 
روزنامه  کنند.  جلب  کارگر  حزب  ناجی  عنوان  به  استراو  از 
از  استراو  حاميان  است  داده  گزارش  همچنين  تايمز  ساندی 
برخی نمايندگان خواسته اند مقدمات الزم برای کودتا در پاييز 
را فراهم کنند. اين خبرها در حالی منتشر می شود که بنابر 
گزارش روزنامه ساندی تايمز جك استراو هم اکنون در امريکا 
به سر می برد. سخنگوی استراو البته تاکيد کرد آن دسته از 

نمايندگانی که خود را به عنوان حاميان
از جانب استراو کار  نخست وزيری استراو معرفی می کنند 
نمی  تاييد  را  آنها  اقدامات  استراو  جك  واقع  در  و  کنند  نمی 

کند. 

شکست حزب کارگر در اسکاتلند
نساء اميری نصرآبادی

اخيرا شکست سخت ديگری برای حزب کارگر انگلستان رقم خورده است که تقاضای اعضای اين 
حزب و مردم انگلستان نسبت به برکناری براون را افزايش داده است.اخيرا شکست سخت ديگری 
انگلستان  اين حزب و مردم  تقاضای اعضای  انگلستان رقم خورده است که  برای حزب کارگر 
انتخابات  در  کارگر  ادامه شکست های حزب  است.در  داده  افزايش  را  براون  برکناری  به  نسبت 
پارلمانی و شهرداری ها در انگليس، اين حزب در انتخابات مياندوره ای پارلمانی در اسکاتلند، 

وطن مادری نخست وزير اين کشور، يك کرسی کليدی را از دست داد. 
حزب گوردون براون، نخست وزير انگليس در شکستی ديگر که سومين شکست وی در ماههای 
اخير و در انتخابات مياندوره ای پارلمانی در اين کشور است؛ در انتخابات مياندوره ای در حوزه 

انتخابيه شرق گالسگو شکست خورد. 
در اين حوزه انتخابيه کليدی در اسکاتلند که سرزمين مادری براون هم هست، جان ميسون از 
حزب ملی اسکاتلند با 11 هزار 277رای در مقابل مارگارت کرن از حزب کارگر با 10 هزار ۹22 
با چالش بيشتر روبرو  اين شکست که حکومت در آستانه فروپاشی براون را  رای پيروز شد. 
خواهد کرد ناشی از افزايش هزينه زندگی در دوران وی و همچنين روش حکومت داری و تبعيت 
وی از آمريکا در مسائل بين المللی است. در پی شکست حزب کارگر در انتخابات مياندوره ای اين 

حوزه انتخابی، سواالت متعددی درباره آينده “گوردون براون” به عنوان نخست وزير مطرح شده است که برخی از افراد در اين مورد با 
ترديد اظهار کردند که وی و برخی از افراد برجسته اين حزب کرسی های خود را نيز از دست خواهند داد. حزب ملی گرای اسکاتلند در اين 
انتخابات توانست بيش از 11هزار رای به دست آورد تا بيست و پنجمين کرسی امن حزب کارگر را نيز از آنها بربايد که اين امر می تواند 
آينده براون را به عنوان نخست وزير به خطر اندازد. اين دومين شکستی است که حزب کارگر در انتخابات مياندوره ای اين کشور در ماههای 
اخير متحمل شده است. گوردون براون به دليل افزايش هزينه های زندگی، طرح های اقتصادی اخير دولت وی و شيوه رهبر ی اش تحت فشار 
شديد قرار دارد. در اين سناريو، حزب کارگر که پس از انتخابات عمومی 2005، 40 نماينده در اسکاتلند داشت اکنون تنها يك نماينده در تمام 
اين منطقه خواهد داشت. اين به معنی آن است که “دز براون” وزير دفاع، “آليستر دارلينگ” وزير اقتصاد و دارايی و “داگالس الکساندر” وزير 
توسعه بين المللی کرسی های خود را از دست خواهند داد. در اين انتخابات نامزدهای دو حزب محافظه کار و ليبرال دموکرات با فاصله زياد، 
در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند .حزب ملی گرای اسکاتلند بزرگترين جناح حزبی در پارلمان محلی اسکاتلند است اما تنها هفت کرسی 
از بيش از 640 کرسی مجلس عوام را در اختيار دارد. اما واکنش براون نيز در خصوص شکست حزب متبوع خود جالب توجه است.به دنبال 
شکست حزب حاکم کارگر انگليس در انتخابات ميان دوره ای پارلمانی در استکالند در حوزه گالسگو شرقی ، گوردون براون که رهبری 
اين حزب را بر عهده دارد، بحران اقتصادی جهان را علت کاهش محبوبيت خود و در نتيجه شکست حزبش در اين انتخابات دانسته استاو 
رد اين خصوص می گويد:“نگرانی های مردم را درک می کنيم و می دانيم که در هر کشوری گاهی مردم دوره های دشواری را سپری می 
کنند اما با همه اين تفاصيل بايد به عملکرد حزب کارگر افتخار کنيم که توانسته است بحثی را در جهان درباره چگونگی کاهش وابستگی به 

نفت و چگونگی داشتن رشد اقتصادی پايدار به پيش ببرد!”.

حمله با سالح سرد  در هر چهاردقيقه
بيش از 350 نفر در انگلستان و ولز هر روزه  در هر چهار دقيقه  منجربه  حمله با سالح 

سرد می شوند که منجر به مرگ می شود!
تقريبأ 130.000 از جرايم با چاقو کشی همراه بوده است که تقريبا در دوازده ماه اخير يکی 
از جرايمی بوده که باالترين حّد جرايم را به خود اختصاص داده است، نکته قابل توجه 

اينست که اکثر اين افراد زير 16 سال هستند .
يك هشتم از افرادی که قربانی اين جرايم در سال گذشته شده اند با چاقو به عنوان سالح 

سرد برای از پای در آوردنشان يا زخمی کردن آنها استفاده گرديده است.
طبق آمار منتشر شده از وزارت کشور در لندن اين قربانيان بوسيله ی چاقو و يا ابزاری 

مشابه به آن مورد تهاجم قرار گرفته اند.
لندن يکی از پر خطرترين و با اختشاش ترين شهرهای انگلستان در اين جرايم می باشد 
 West middle اين آمار بيش از 7.40۹ نفر بطور متوسط در هر 20 روزدر لندن  و در.

land  به 2.303 نفر رسيده است.
اّما وزارت کشور طی سخنرانی رسمی اعالم کرد جای شکر اين باقی است که رشد اين 
پائين ترين  اين  .و  تا %20 رسيده است  از %22  نوع جرايم رو به کاهش بوده  بطوريکه 

آماری است که بطور رسمی صادر شده است و آنها بر اين باور هستند که اين جرايم با توجه به رسيدگی و اقدامات پليس روبه کاهش 
رفته است.

ِّتی نيز که بعضی وقتها منجر به استفاده از چاقو يا اين قبيل سالح ها می شود در اين دسته  روی هم رفته خشونت ها و درگيری های ملي
بندی قرار می گيرند. بطوريکه نمی شود گفت که همه ی اين جرايم مبنی بر شرارت در خيابان يا به قصد آزار و اذّيت بوده و همه آن ها 
شامل گروه ها و دسته ها ی خاص نمی شوند.موارد نه چندان کمی از اين آمار که منجربه استفاده از سالح سرد يا چاقو کشی شده اند، 

شامل مشاجرات خانوادگی، قومی ، مذهبی و يا حّتی شوخی های دوستانه ای بوده اند که در نهايت به knife crime  منتهی شده اند.
آشکار رشد  بطور  است  ( صادر شده   British Crime Survey( بريتانيا  جنائی  مطالعات  از سوی سازمان  که  آمارهايی  از  ديگر  يکی 
صعودی 2 درصدی در جرايم اسلحه ی گرم وهمچنين رشد صعودی 1۸ درصدی در رابطه با مواد مخدر نشان می دهد که اين روند رو 

به افزايش است.
برخی ديگر از آمار های منتشر شده از سوِی سازمان مطالعات جنائی بريتانيا نشان می دهد در حاليکه جرايم مواد مخدر بويژه در مورد 

گراس با رشد % 1۸ نسبت به سال گذشته مواجه بوده، جرايم مربوط به سالح گرم تنها رشدی 2% نسبت به سال قبل داشته است.
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نماييد. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   

پياز داغ
اين ستون را جدی نگيريد

بای ذنب قتلت؟
آقا ... تو صربستان اين يارو رو دستگير کردن که فرمانده بوده .. 
يا نميدونم چيکاره بوده مسلمونا رو ميگرفته ميکشته ... ها؟ ميگن 
من حرفم  گرفتنش.  رفتن  ميکرده  دکتری  داشته  بيمارستانی  يه  تو 
اينه، ميگم اين بيچاره مگه چيکار کرده؟ گيرم که ۸ هزار نفرو کشته، 
اوال که همشو که خودش نکشته، شايد يکی دوتاشو خودش کشته 
اما بقيه رو سربازا کشتن ديگه! بعدشم، وقتی ميبينی به راه راست 
هدايت شده و نور حقيقت در درونش متجلی شده و رفته سرشو 
انداخته پايين، داره کار ميکنه، اونم چی، طبابت واسه چی گير ميدی 
بازم بهش؟ ممکن بود جون ۸0 هزار نفرو نجات بده. آقا گناه اين ادم 
چيه؟ به کدامين گناه کشته ميشه؟ ها؟ نسل کشی؟ ۸ هزار نفر ناقابل 
بابا کشته!  اين  نفرشو گيرم که  مليارد ملت دنيا، ۸ هزار  بابا 6  ؟؟ 

ولش کنين بره سراغ زندگيش ...

صور قبيحه
سکه دو يورويی ديدين؟ اين که جعلش کردن، بعد عکس اون چيزه 
روش بود، چيزش کردن ... چيکار کنم خب هر چی مينويسم تو اين 
مميزی سانسورش ميکنن. بازم من سعی خودمو ميکنم. عرض شود 
که، يه سکه ی دو يورويی بوده، روش يه چيزی بوده که شبيه يه 
چيزی بوده. تا اينجاشو فهميدی؟ خب. اينو اومدن جعلش کردن، بعد 
اين چيز روشو يه جوری چيزش کردن که شبيه يه چيز ديگه شده. 
يعنی نه يه چيز ديگه ها، همون چيز قبلی، اما چيزی که چيز شده 
باشه. پس کال شد دو تا چيز. چيز اول و چيز دوم. اولی که اصلی 
بوده دومی هم جعلی. حاال اولی شبيه يه چيز چيز نشده س، دومی 
شبيه چيز چيز شده. اين که شد چهار تا چيز. ول کن آقا برو مطلب 

بعدی رو بخون.

پانمان
آقاجان، ما از اين هفته صفحه مربوط به آذری ها رو ورداشتيم، به 
جاش يه صفحه ورزشی گذاشتيم، خوبه؟ چش نداری ببينی دو کلمه 
هم ترکی تو اين مجله چاپ بشه؟ انقدر نق زدی که ورداشتن صفحه 
ترکيسته؟  پان  بزنه  ترکی حرف  هرکی  کردن.  هم حذف  رو  ترکی 
حقش بود چهار تا مترجم ترکی استخدام ميکردم ميدادم کل مجله 
رو ترکی چاپ کنن تا چشت درآد. راسيست منم يا تو؟ من؟ دهه .. 

پر رو !!

از گوشه و کنار

زندگي پراضطراب زال ها 
در تانزانيا 

 
بي بي سي،  در تانزانيا جادوگران و ساحره ها از اعضاي بدن 
افراد مبتال به زالي براي سحر و جادويشان استفاده مي کنند. از 
فروردين ماه تاکنون 25 فرد مبتال به زالي در اين کشور به همين 
دليل به قتل رسيده اند. به رغم تالش هاي دولت براي ممانعت از 

اين عمل خرافي هنوز هم زال ها در تانزانيا امنيت جاني ندارند.
نور  رسيدن  از  جلوگيري  براي  بودند  مجبور  ها  زال  زماني 
خورشيد به پوست سفيد و بي رنگ شان خود را در خانه حبس 
اين  به  نجات جان خود مجبور  براي  تانزانيا  هاي  زال  اما  کنند. 
کار هستند. در تانزانيا 25 فرد مبتال به زالي به دليل عقايد خرافي 
قرباني  آخرين  اند.  داده  دست  از  را  خود  جان  گذشته  در سال 
اين عمل وحشتناک يك نوزاد هفت ماهه بود. او به اين دليل مثله 
شد که جادوگران به فردي گفته بودند پاها، مو، دست ها و خون 
و  افسونگري  برساند.  ثروت  به  را  او  تواند  مي  زال  نوزاد  اين 
نواحي روستايي  دنيا خصوصًا  قسمت  اين  در  هنوز  جادوگري 
طرفداران بسياري دارد. بسياري دليل اين قتل هاي فجيع را نمي 
دانند اما جاکايا کيکوته رئيس جمهور تانزانيا دليل اين مساله را 
به خوبي مي داند. او به نيروهاي پليس دستور داده محل زندگي 
افراد زال را شناسايي کنند تا از جان آنها حفاظت شود. البته آنها 
حتي در اين مورد هم به مشکل برخورده اند چرا که بعضي از 
نتيجه  در  و  مي شوند  خرافاتي خريده  افراد  توسط  پليس  افراد 
آنها باز هم مي توانند به نيت شيطاني خود برسند. آخرين جوان 
مبتال به زالي که در تانزانيا کشته شد نيرره روتاهيرو بود. او چند 
هفته قبل به قتل رسيد. نيرره در حالي که در خانه روستايي خود 
مشغول شام خوردن بود، چهار جوان به خانه اش حمله کردند 
و با کاردي بزرگ به جان او افتادند. سوزانا همسر نيرره که با 
يادآوري آن صحنه هنوز هم حالش بد مي شود، مي گويد؛»آنها 
فرياد مي زدند ما پاهاي تو را مي خواهيم، ما دست هاي تو را 
مي خواهيم.« نيرره همانند ساير تانزانيايي ها در جامعه پذيرفته 
روستاييان  از  بسياري  مانند  بود  بچه  دو  پدر  که  او  بود.  شده 
کشاورزي مي کرد. جسد نيرره را در يك قبر سيماني دفن کردند 
تا دست دزدان به باقي مانده بدن او نرسد. در مراسم خاکسپاري 
نيرره  خواهر  وينفردا  او  شد.  مي  ديده  هم  ديگر  زال  يك  نيرره 
است. او که ترس در چشمانش موج مي زند پسر شش ساله اش 
است.  سياهپوست  وينفردا  پسر  البته  فشارد.  مي  آغوش  در  را 
وينفردا که پس از مرگ برادرش شب ها هم با ترس مي خوابد، 
مي گويد؛»دولت بايد کاري براي من بکند. آنها بايد من را از اينجا 
دور کنند. پس از قتل برادرم جرات نمي کنم از خانه بيرون بيايم.« 
اين قتل ها کار يك  پليس دارالسالم پايتخت تانزانيا معتقد است 
باند سازمان يافته است. پليس 173 نفر شامل جادوگران، دالل ها 
و مشتريان اعضاي بدن زال ها را به خاطر اين قتل ها دستگير 
کرده اما همه آنها آزاد شدند. اکثر اين قتل ها در منطقه روستايي 
اين  مردم  و  افتاده  اتفاق  ويکتوريا  درياچه  نزديکي  در  اموانزا 
نواحي بيشتر به ماهيگيري و کار در معادن مشغولند. جادوگران 
و ساحره ها با القاي يك ايده خرافي به مردم دليل اصلي اين قتل 
ها هستند. به اعتقاد آنها اعضاي بدن افراد زال مي تواند ثروت 
براي مردم به ارمغان بياورد و در نتيجه مردم فقير با پرداخت 
زال  برسند.  پول  به  تا  را مي خرند  ها  زال  بدن  اعضاي  مبالغي 
هاي مناطق روستايي که توانايي مالي دارند سعي مي کنند خود 
را به نواحي شهري برسانند. هيچ جا براي آنها امن تر از مرکز 
اقيانوس« در دارالسالم نيست. بسياري از زال  درمان »سرطان 
هاي تانزانيا براي درمان بيماري هاي پوستي و چشمي خود به 
اين مرکز مراجعه مي کنند. اشورا براي درمان دختر زال ۹ ساله 
با  حاضر  حال  در  امينا  و  اشورا  است.  آمده  مرکز  اين  به  اش 
به نظر مي رسد  پيرتر  از سنش  کنند. اشورا که  هم زندگي مي 
ديگرم  فرزند  دو  همسرم  آمد  دنيا  به  امينا  که  گويد؛»زماني  مي 
باعث  امينا  کردند  مي  فکر  آنها  کرد.  ترک  را  ما  و  برداشت  را 
امينا  نکردم.  ترک  را  او  من  اما  شد.  خواهد  خانواده  بدشانسي 
مراقبت  براي  تانزانيا  در  زال  هاي  پچه  است.«والدين  من  دختر 
اينجا  در  دارند.  پيش  در  دشواري  بسيار  کار  شان  فرزندان  از 

دزديدن اين بچه ها از آغوش والدين داستاني تکراري است.

در جهان از هر بيست هزار نفر يك نفر به زالي مبتال است. اما 
در تانزانيا اين رقم بسيار باالتر است. بنا بر اعالم بنياد زال هاي 
تانزانيا آمار وجود چهار هزار زال را در اين کشور نشان مي دهد 
اما به اعتقاد آنها رقم واقعي زال هاي تانزانيا بيش از هفده هزار 
و سيصد نفر است. قرار است براي تعيين آمار دقيق زال ها به 
زودي يك سرشماري در اين زمينه صورت گيرد. عقايد غلط و 
خرافي بر زندگي زال ها در تانزانيا تاثيري منفي داشته اما آنها 
اکنون مي توانند به آينده خود اميدوارتر باشد. الشيما کواي گير 
اولين فرد و زن زالي است که به مجلس تانزانيا راه يافته است. 
رئيس جمهور تانزانيا براي کمك به قشر زال کشورش از خانم 
را  تالشش  تمام  هم  گير  کواي  خانم  کند.  مي  گير حمايت  کواي 
براي بهتر کردن وضعيت درماني و معيشتي افراد زال کشورش 
از خانه  اين  از  پيش  او مي گويد؛»زماني که  به کار بسته است. 
بيرون مي رفتم مردم من را مسخره مي کردند. آنها به دنبالم راه 
مي افتادند و ادايم را درمي آوردند. اما اکنون همه با ديده احترام 
به من نگاه مي کنند. من نشان داده ام يك فرد زال هم مي تواند 
به موقعيت باالي اجتماعي برسد.« او که اولين قانونگذار زال دنيا 

است اميدوار است جلوي قتل همنوعان بي گناهش را بگيرد.
 

 اوباما و مک کين، پيتزا 
دوست دارند 

 
وال استريت ژورنال؛ تحليلگران مي گويند از روي عادات غذايي 
و ذائقه کانديداهاي رياست جمهوري مي توان به نکاتي در مورد 
استريت ژورنال هم  وال  به گزارش  يافت.  آنها دست  شخصيت 
باراک اوباما و هم جان مك کين سليقه يي مشابه اغلب امريکايي 
قرار  آنان  غذاهاي  ترين  محبوب  ليست  در  پيتزا  و  دارند  ها 
معمول  مکزيکي  تند  غذاهاي  به  آنها  دو  هر  آن  بر  عالوه  دارد. 
روش  به  غذاخوردن  کين  مك  مندند.  عالقه  نيز  زادگاهشان  در 
را  فونيکس  در  اش  مزرعه  نزديك  هاي  رستوران  در  آريزونا 
هاي  مناسبت  در  دهد  مي  ترجيح  بيشتر  اوباما  و  دارد  دوست 
ويژه در رستوران هاي مکزيکي شيکاگو، خصوصًا در رستوران 

ريك بايلس غذا بخورد. 
  

800 هزار پوند جريمه 
رژيم نامناسب 

 
بي بي سي؛ بنا به راي دادگاه عالي انگلستان به زني که بر اثر يك 
رژيم غذايي دچار آسيب دائمي مغزي شده است ۸00 هزار پوند 
غرامت تعلق گرفت. اين زن 52 ساله که داون پيج نام دارد پس از 
آغاز اين رژيم که نام تجاري آن »آبگيري حيرت انگيز« بود، دچار 
تهوع شديد شد.پس از آن به وي حمالت شديد صرع دست داد 
و حافظه، تکلم و تمرکزش با مشکل جدي مواجه شد. متخصص 
تغذيه وي مدعي است که هيچ اشتباهي انجام نداده اما براساس 
گزارش ها او قدم به قدم در جريان رژيم غذايي پيج بوده است. 
رژيم اين زن از سال 2001 آغاز شد و متخصص تغذيه اش به 
وي گفت براي سم زدايي از بدنش بايد مقادير زيادي آب بنوشد. 
هنگام  اما  انجاميد.  وي  بدن  نمك  سطح  کاهش  به  موضوع  اين 
بروز تهوع، متخصص تغذيه اش به وي گفت اين امري طبيعي و 
جزء فرآيند سم زدايي است. با تشديد تهوع و حمالت صرع مانند 
و انتقال اين زن به بيمارستان مشخص شد ميزان نمك در بدن 
او به طرزي خطرناک کاهش يافته است و موجب بروز مشکالت 

جسمي و ذهني متعدد براي وي شده است.
اين زن شغل اش را از دست داد و هم اکنون از داروهاي ضد 
مي  استفاده  رواني  ثبات  حفظ  براي  داروهايي  همچنين  و  غش 
پيج  خانم  تغذيه  متخصص  نش،  باربارا  کننده  بيمه  کمپاني  کند. 
اما  است،  کرده  تقبل  را  تعيين شده  از خسارت  پوند  هزار   ۸10

ازدواج پس از مرگ
مرد عاشق پيشه فرانسوی پس از مرگ نامزدش با او ازدواج کرد تا 
وفاداری خود را نشان دهد. »اندرو« 6۸ ساله قرار بود با »شارلوت« 
بيماری سختی مبتال شد.مرد عاشق  به  بيچاره  بيوه  اما  ازدواج کند 
پيشه برای درمان نامزدش به هر دری زد تا زودتر خوب شود اما 
ماه  چند  »شارلوت«  بله  داشت؛  حکايت  سرطان  از  آزمايشها  نتيجه 
بيشتر زنده نمی ماند.زن 55 ساله از نامزد خود خواست رهايش کند 
و سراغ زندگی تازه ای برود اما »اندرو« وفادارتر از اين بود که چنين 
تصميمی بگيرد.وی قول داد تحت هر شرايطی با »شارلوت« ازدواج 
کند.زن بيچاره اما آرزو به دل ماند و به جای خانه بخت به دل گور 
رفت.»اندرو« پس از تلخ ترين جدايی تصميم گرفت به عهدش وفا کند 
، بنابراين به دادگاه رفت و خواستار عقد قانونی با زن مورد عالقه 
اش شد.وی سرانجام پس از چهار سال تالش توانست ازدواج خود با 
»شارلوت« را به ثبت برساند.»داماد« ديروز يك حلقه زيبا خريد و با 

دسته گل و خودرو تزئين شده به مزار همسرش رفت. 
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آنان که مرا مي شناسند، مي دانند که هميشه با واژه گزيني فرهنگستان 
زبان و ادب فارسي، مشکل داشته ام. راستش ... چطوري بگم ... اصاًل 
اينجوري نگاه مي کنيد؟ خوب نمي ره ديگه، مگه  تو کتم نمي ره. چرا 
زوره؟! اما صاحب ناخنك بايد به عرض و طول شما برساند که اگر 
به آن  نگفته باشم فقط يك واژه گزيده آن را دوست دارم و  دروغ 
عشق مي ورزم. بله، همان طور که حدس زديد، واژه تبديل به احسن 
شده تلفن همراه. تا آنجا که بنده تحقيق کرده ام و باز هم خواهم کرد، 
به کوري چشم حسود از زير کار در رو، اين واژه تنها واژه اي است 
که نامش روي عملکرد آن دستگاه مي نشيند. همان طور که مي دانيد، 

کلمه همراه به معناي کسي يا چيزي است که در کنار آدم باشد.
بنابراين چون موبايل جزو آدميزاد محسوب نمي شود، پس به عنوان 

يك شي همراه ماست.
تحقيقات  با  فارسي، چون  ادب  و  زبان  فرهنگستان  اساس  همين  بر 
ندارد،  ديگري  کارکرد  همراهي  جز  شي  اين  که  شده  متوجه  مکرر 
واژه پااليش شده تلفن همراه را به جاي کلمه اجنبي، اما خوش بيان 
موبايل برگزيده و کف دست ما گذاشته است. دست ما هم درد نکند 
که با کمال تواضع آن را قبول کرديم! اگر قبول هم نمي کرديم، فرقي 

نمي کرد. چون آش کشك خاله بود!
را  مي تواند صفحه  ندارد،  هر کس دوست  فني.  مباحث  به  بپردازيم 

عوض کند. صفحه گرامافون نه، صفحه روزنامه را.
را  آن  فقط سنگيني  از عملکردش  که  داريد  به همراه  تلفني  -1 شما 
حس مي کنيد. يعني نه با آن مي توانيد تماس بگيريد و نه مي توانند با 

شما تماس بگيرند.

-2 از آنجا که بعضي از همراهان مزاحم تشريف دارند، همچي بفهمي 
او  براي  مي کند.  ايجاد  مزاحمت  شما  براي  هم  همراه  تلفن  نفهمي، 
مؤنث و مذکر يکي است. چون قدرت تشخيص ندارد! البته نبايد تمام 
گذاشت.  بي زبان  وسيله  اين  گردن  به  را  درشت  و  ريز  تقصيرهاي 

مقصر اصلي متولي اين نوع تلفن است که به آن همراه مي گويند.
يك نوع از اين مزاحمت ها به سمع با سمعك شما مي رسد.

تا باالي آرنج آلوده  شما در ميان جلسه مهمي هستيد. دستتان هم 
دو  با  مي زند.  زنگ  همراه شما  است.  برگ سلطاني  کباب  روغن  به 
به  که  دماغتان  نوک  با  مي آوريد.  بيرون  جيبتان  از  را  آن  انگشت 
دماغ پينوکيو سور زده، دکمه را فشار مي دهيد. هر چه فرياد مي زنيد 
انواع فحش ها  جوابي نمي شنويد، پس از چند لحظه به صاحب صدا 
مي کنيد.  رها  ميز  روي  را  گوشي  مي دهيد!  را  مديرانه  ناسزاهاي  و 
سرتان را به سمت اعضاي جلسه برمي گردانيد. دوستان ته و توي 

جلسه را درآورده اند، شما دماغ سوخته مي شويد!
در اين لحظه شما هم دنياي خود را از دست داده ايد و هم آخرت را. 

همه اش تقصير اين همراه مزاحم است!

يك  در  گيرنده،  تماس  براي شناسايي  مخابرات  دست اندرکاران   3-
آن شماره طرف را روي صفحه موبايل حك مي کنند. در حقيقت شما 
را مختار مي کند به طرف جواب دهيد يا ندهيد. اگر طرف غريبه بود، 
متوجه مي شويد که شما او را نشناخته ايد و جواب نداده ايد، ناراحت 
اما  کند!  آبدار نصيب شما  فقط ممکن است چند جمله  نمي شود.  هم 
گاهي طرف آشنا و خيلي هم حساس است. شما با ديدن شماره او 
فرياد  چه  هر  ندارد،  فايده اي  اما  بدهيد،  جواب  مي کنيد سريع  سعي 
به  تا  عمل  اين  نمي شنود.  را  شما  ملتمسانه  صداي  طرف  مي زنيد 
ناپذيري را به جامعه زده است، چون باعث  حال ضربه هاي جبران 
کدورت و زبانم الل چندين مورد طالق شده است!  در اين لحظه شما 
مي خواهيد موبايل خود را روي زمين بکوبيد، اما نه، اين کار را نکنيد، 
چون بدون موبايل کالس شما پايين مي آيد! گوشي بي سر و صدا هم 
را  کرد، پس خونسردي خود  رفتن کالس شما کمك خواهد  باال  به 

حفظ کنيد، به نفع شماست! 
و  پيام ها  فرستادن  همراهي،  بجز  همراه،  تلفن  کارکرد  تنها  امروزه 

تصويرهاي آنچناني است.
اگر بخواهم راجع به تلفن همراه يا به قول همه اهل دنيا، موبايل، بيش 
از اين بنويسم، بايد چندين روز تمام 12 صفحه روزنامه را پر کنم! اما 
چون اين کار را صالح نمي دانم، در همين جا، حتي اگر ناقص هم باشد، 

به قول سينمايي ها آن را کات مي کنم. بله ما هم بلديم!

به رغم اين موضوع اين زن و وکيلش مصر هستند که نش هيچ 
براساس  نيست.  برگردنش  و مسووليتي  نشده  مرتکب  اشتباهي 
شواهد پزشکي پيج روزانه 5 ليتر آب مي نوشيد، رژيم هاي سم 
و  غذايي  مواد  که  شده  گذاري  پايه  تئوري  اين  براساس  زدايي 
نوشيدني هاي مضر و نامناسب در بدن سمومي از خود به جاي 
مي گذارند که به مشکالتي از جمله چاقي مي انجامد. با خوردن 
آب بيشتر مي توان اين سموم را دفع کرد و به افراد کمك کرد 
سالم تر و الغرتر شوند. مخالفان اين نظريه آن را بي معني مي 
اين  و  است  دفع سموم  وسيله  کليه  بدن  در  معتقدند  و  شمارند 

روش فايده يي ندارد. 
  

 DNA تاثيرات رفتاري روي
 

اينديپندنت؛ تحقيقات جديد نشان مي دهد رفتار والدين مي تواند 
DNA فرزندان شان تاثيرگذار باشد. براي بئاتريس  بر عملکرد 
سخت  او  است.  زندگي  از  بردن  لذت  معناي  به  جواني  زوارت 
تفريح و خوشگذراني اش هم کم  از  آن  کنار  در  کند و  کار مي 
نمي گذارد. زوارت 25 ساله مي گويد؛ »زندگي من همانند زندگي 
بسياري از جوانان است. فعاًل هم قصد بچه دار شدن ندارم شايد 
در ده سال آينده بچه دار شوم. واقعًا فکر نمي کردم شيوه زندگي 
من تاثيري بر آينده بچه ها يا نوه هايم داشته باشد.« تا به امروز 
باوري  اين  از  پيش  تا  داشتند.  نظري  چنين  هم  دانشمندان  اکثر 
وجود داشت که اگر فردي با رژيم غذايي غلط، سيگار کشيدن و 
چاق شدن به DNA خودش آسيب برساند اين آسيب ها احتمااًل 
به نسل بعدش منتقل نخواهد شد. اما اکنون اين فرضيه ها بايد 
دوباره آزمايش شود. در قلب اين انقالب يك ايده ساده اما جنجالي 
وجود دارد و آن اين است که DNA مي تواند با توجه به تجارب 
والدين و جد شما شکل بگيرد. طبق اين علم جديد، رژيم غذايي جد 
شما، سيگار کشيدن، ميزان چاقي و در معرض آلودگي هوا قرار 
گرفتن مي تواند بر وضعيت فعلي شما تاثيرگذار باشد. در حقيقت 
شيوه زندگي فرد مي تواند روي فرزندان و نوه هايش موثر باشد. 
هايي  بيماري  داليل  که  آمده  دست  به  مدارکي  حاضر  حال  در 
چون ديابت، چاقي و بيماري هاي قلبي به شيوه زندگي نسل هاي 
قبل مربوط بوده. هفته گذشته دانشگاه پزشکي هوستون تحقيقي 
منتشر کرد که در آن نشان مي داد مادران با اضافه وزن نوزادان 
سنگين تر به دنيا مي آورند و در نتيجه چاقي در يك نسل تداوم 
مي يابد. روبرت واترلند متخصص بيماري هاي کودکان مي گويد؛ 
افراد چاق و چاق تر  اپيدمي شده. به چه دليل  »چاقي در جهان 
مي شوند؟ يك فرضيه اين است که چاقي مادر قبل از بارداري 
باعث تغييرات ژنتيکي مي شود.« واترلند تحقيقاتش را روي موش 
تحقيق  اين  نتايج  شده  مشخص  آمارگيري  با  اما  داده  انجام  ها 
روي انسان ها هم تاثيري مشابه دارد.موسسه سالمت کودکان 
در کالج دانشگاه لندن طي تحقيقاتي روي 166 پدري که قبل از 
به چاقي  يازده سالگي سيگار مي کشيدند و فرزندان شان  سن 
مبتال بوده اند به اين نتيجه رسيده که سيگار کشيدن بدون تغيير 
ژن ها روي عملکرد آنها تاثير منفي گذاشته است.در تحقيقي ديگر 
عمر  طول  براي  کودکي  در  پدربزرگان شان  که  مردهايي  روي 
آنها هم  اند مشخص شده در ژن هاي  بيشتر کمتر غذا خورده 
اين تغييرات مثبت و سازنده بوده  البته  ايجاد شده که  تغييراتي 
است  ممکن  که  بودند  باور  اين  بر  محققان  ها  مدت  براي  است. 
هايي  بيماري  دانستند  آنها مي  نباشد.  تنها عامل وراثتي   DNA
چون سرطان و ديابت که در يك خانواده موروثي است از ژن 
هايي خاص ناشي مي شود. اما وسيله يي در اختيار نداشتند تا با 
آزمايش روي سلول ها مشخص کنند تغييرات روي آنها چگونه 
مي  لندن  دانشگاه  در  ژنتيك  پروفسور  استيو جونز  است.  بوده 
گويد؛ »شواهدي در دست است که فاکتورهاي محيطي مثل رژيم 
يا استرس مي تواند بر ارگانيسم بدن نوزادان بدون تغيير روي 

DNA آنها تاثيرگذار باشد.« 
 

  سياستمداران، تعطيالت 
کجا مي روند 

 
سياستمداران  که  مساله  اين  سر  بر  بحث  روزها  اين   AFP:
تعطيالت خود را بايد به کجا بروند در انگلستان بسيار داغ است. 
اين بار موريس جانسون شهردار لندن با انتقادهايش از گوردون 
براون نخست وزير انگليس براي گذراندن تعطيالتش در سواحل 
کسل کننده انگليس جنجال ساز شده. جانسون که مدعي شده در 
تعطيالت تابستان امسال به يك کشور خارجي و آفتابي خواهد 

رفت از سليقه توني بلر براي انتخاب هايش براي تعطيالت تمجيد 
کرده. او در ستونش در روزنامه ديلي تلگراف نوشته؛ »من براي 
بدون  رفت.  نخواهم  نورفولك  يا  اسکاتلند  کورنوال،  به  تعطيالت 
نظر  از  رفت.  يك کشور خارجي خواهم  به  تعطيالت  براي  شك 
اين  است.«  غيرانساني  و  متظاهرانه  اين  از  غير  کاري  انجام  من 
مساله که سياستمداران تعطيالتشان را کجا مي گذرانند از زمان 
نخست وزيري توني بلر از جذابيت فوق العاده يي براي رسانه ها 
برخوردار بوده. بلر اصواًل تعطيالتش را در توسکاني، فرانسه و 
باربادوس در مکان هاي معروف يا خانه دوستانش سپري مي 
بلر شد بسيار کاري است  کرد.براون که ژوئن گذشته جانشين 
و تقريبًا نقطه مقابل بلر است. سال گذشته او براي تعطيالت يك 
هفته يي اش به سواحل جنوبي انگليس رفت و به خاطر بحراني 
که با آن مواجه شد مجبور شد پس از تنها چند ساعت دوباره به 
داونينگ استريت بازگردد و امسال هم قرار است به ساوتولد در 
سواحل شرقي برود.جانسون در ادامه نوشته اش آورده؛ »همه ما 
مي دانيم که در تعطيالت امسال چه اتفاقي براي براون رخ خواهد 
داد. در حالي که او چهار ساعت است که به مکان مورد نظرش 
رسيده دوباره بحراني شروع مي شود و نخست وزير مجبور مي 
شود تعطيالتش را نصفه رها کند و به مقرش بازگردد. نخست 
وزير ما خيلي خسته است. او بيش از اندازه از خودش کار مي 
بايد براي  اين وضعيت خالص شود  از  او اگر مي خواهد  کشد. 

تعطيالت به مکاني گرم و آفتابي برود.«
در انگلستان سياستمداران اصواًل تعطيالت خود را در مکان هاي 
بود.  وينستون چرچيل  آن  بارز  نمونه  و  کنند  مي  مجلل سپري 
چرچيل هميشه براي تعطيالتش به کشورهاي خارجي مي رفت 
و تا به امروز هم اين سنت در ميان سياستمداران انگليسي ادامه 
داشته، ولي به نظر مي رسد گوردون براون از اين قاعده مستثني 

است. 

پشت گران قيمت
يك مرد اهل النك شاير، پشت خود را به مبلغ يك ميليون پوند 
بيمه کرد، گراهام باترفيلد که يك متخصص آزمايش تخت ها در 
کمپانی سايلنت نايت است، می گويد؛ »شايد به نظر احمقانه برسد 
ولی پشت من با مال بقيه متفاوت است. پشت من حساسيت ويژه 
و منحصر به فردی دارد که می تواند تفاوت ميان مواد به کار 
به داشتن يك  رفته در محصوالت کمپانی مان را حس کند. من 
پشت يك ميليون پوندی افتخار می کنم،« شغل گراهام در کمپانی 
سايلنت نايت دراز کشيدن روی تخت ها و سنجيدن ميزان نرمی 
و خاصيت ارتجاعی و کيفيت سطح آنهاست. براساس گزارش او، 
کيفيت تخت تاييد و محصول روانه بازار می شود. او می گويد؛ 
روی حسادت  از  تنها  آنها  ولی  خندند  می  من  به  افراد  »هرچند 
اين کار را می کنند. من از شغلم راضی هستم.« سخن استيون 
سيچون مدير اين کمپانی گويای اين است که کمپانی هم از شغل 
او راضی است. سيچون می گويد؛ »خدمت او ارزش حقوقی را 

که می گيرد دارد.«

برف در »سيدنی« پس از ۱70سال
بارش برف با گذشت افزون بر 170 سال »سيدنی« استراليا را 

سپيد پوش و مردم اين شهر را شگفت زده کرده است. 
بارش برف در گرم ترين روزهای سال ، پديده نادری است که 
قديمی ترين  بدانيد  است  کرد.جالب  زد  را شگفت  مردم »سيدنی« 
شهر استراليا از 171سال پيش رنگ برف را نديده بود.آخرين بار 
شهر کانگوروها ، سال 1۸36 ميالدی سپيد پوش شد.»سيدنی« از 
ماه ها پيش به شدت گرم شده بود که ناگهان دانه های برف، همه 
به خاطر گرمای طاقت  يکشنبه  تا روز  که  فراگرفت.مردم  را  جا 
فرسا از دستگاه های خنك کننده استفاده می کردند مجبور شدند 
بخاری روشن کنند. ساکنان بزرگ ترين شهر استراليا به محض 
برفی  آدم  ساختن  و  بازی  برف  به  شهر  اين  پوش شدن  سفيد 

پرداختند و بزرگ تر ها نيز از اين شادی بی نصيب نماندند.
تابستان پارسال نيز درست در چنين روزهايی بارش برف در قلب 
آرژانتين پس از يك قرن، گرچه هزاران نفر از مردم اين کشور را 
شادمان کرد اما 25 کشته بر جا گذاشت.گزارش ايسکانيوز می 
تا  گرفته  خردسال  از  آيرس«  »بوينس  مردم  از  بسياری  افزايد، 

کهنسال،در طول عمر خود هرگز برف واقعی نديده بودند.
بارش  به  منجر  که  ای  ويژه  پديده جوی  کارشناسان،  عقيده  به 
می  شکل  يکبار  سال   100 هر  شود  می  آرژانتين  قلب  در  برف 

گيرد.
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زنان 
و اقتصاد جهانی
سيدحسين علوی لنگرودی - قسمت اول

زنان تحصیلکرده و مجرب، نه فقط به افزایش بهره 
وری و بازدهی نیروی کار جوامع می افزایند، بلکه 
فرزندانی سالم تر، باسوادتر و ماهرتر را تربیت 
می کنند و از این طریق نیز به رشد و ترقی همه 

جانبه و پایدار کشورها کمك می کنند. 

دولت ها می بايد برای بهره گيری کامل از استعدادها و توانايی های 

سرشار زنان، ضمن برداشتن موانع موجود بر سر راه مشارکت 
هرچه بيشتر زنان، »مادران شاغل و موفقی« را در جامعه و در کنار 

مردان، به کار گيرند. 
از پسران درس  بهتر  اکنون، دختران،  ثروتمند، هم  در کشورهای 
می خوانند، در دانشگاه ها موفق ترند و مشاغل بهتری را به خود 
اختصاص می دهند. در نتيجه، امروز شاهديم که زنان به مهم ترين 
سکاندار  و  شده  تبديل  جهانی،  رشد  محرکه  موتور  ترين  قوی  و 

کشتی اقتصاد جهانی شده اند. 
در سال 1۹50، فقط يك سوم زنان و دخترانی که در سن اشتغال 
و حقوق  بودند  دارای شغلی خاص  به طور رسمی،  داشتند،  قرار 
چنين  در  زنان  سوم  دو  امروزه  آنکه  حال  کردند،  می  دريافت 

موقعيتی قرار دارند. هم اکنون، زنان، نزديك به نيمی از نيروی کار 
آمريکا را تشکيل می دهند. 

از سال 1۹50 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش 
به 77 درصد رسيد و در نتيجه، فضا برای نقش آفرينی بيشتر و 
پررنگ تر زنان در عرصه کار و کسب و اقتصاد، فراهم شد و پس 
از سال 1۹50 بود که درصد مردان شاغل در آمريکا رو به کاهش 
از  ايتاليا، سهم زنان  نهاد. هرچند که در کشورهايی مانند ژاپن و 

مشاغل، هنوز هم در سطح 40 درصد يا کمتر باقی مانده است. 
افزايش اشتغال زنان در کشورهای توسعه يافته، با تحولی عظيم 
در نوع مشاغلی که غالبا به زنان پيشنهاد می شود، همراه شد. در 
به طور سنتی کارهای مردانه  توليدی که  اخير، کارهای  چند دهه 
قلمداد می شود، دچار کاهش شد و کارهای خدماتی رو به افزايش 
يعنی همان کارهايی که هم زنان و هم مردان قادر به انجام  نهاد; 
دادن آن هستند. عالوه بر اين، تقاضا برای کارهای دستی و طاقت 
نتيجه شرايط برابری برای کار  يافت و در  فرسا به شدت کاهش 

زنان، فراهم شد. 

نیز  امروزه در کشورهای در حال توسعه 
این  در  وضعیت در حال دگرگرنی است و 
کشورها نیز زنان، حضور پررنگ تری در 
مجامع کاری و خدماتی را تجربه می کنند. 
جنوب  پیشرفته  کشورهای  در  اکنون  هم 
نیروی  نفر   100 هر  ازای  در  آسیا،  شرقی 
این  که  دارد  زن شاغل وجود   83 مرد،  کار 
در  زنان  اشتغال  میانگین  از  حتی  نرخ، 
کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری 

های اقتصادی)DECD( نیز بیشتر است. 
امروزه در کشورهای در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگرنی 
است و در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ تری در مجامع 
کاری و خدماتی را تجربه می کنند. هم اکنون در کشورهای پيشرفته 
جنوب شرقی آسيا، در ازای هر 100 نفر نيروی کار مرد، ۸3 زن 
در  زنان  اشتغال  ميانگين  از  حتی  نرخ،  اين  که  دارد  وجود  شاغل 
 )DECD(کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری های اقتصادی
نيز بيشتر است. در سال های اخير زنان کشورهای آسيايی سهم 
بسزايی در موفقيت صنايع صادراتی داشته اند، به طوری که بين 
60 تا ۸0 درصد مشاغل بخش های صادراتی اين کشورها، به ويژه 

بخش نساجی و پوشاک با دستان توانمند زنان اداره می شود. 
البته، بايد دانست که نقش آفرينی زنان در اقتصاد جهانی، صرفا به 
حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروی کار کشورها 
نيز  خانه  در  رسمی،  اشتغال  بر  عالوه  زنان،  شود:  نمی  محدود 
از  کنند،  می  داری«  »خانه  اصطالح  به  و  هستند  کار  به  مشغول 
کودکان خود نگهداری و مراقبت می کنند، خانه را تميز می کنند، 
آشپزی می کنند و هزاران کاری را انجام می دهند که در ازای آنها، 
هيچ مزدی نمی گيرند. کارهايی که با وجود پيامدهای مثبت بسيار، 
همان  به  وجود  اين  با  شوند.  نمی  وارد  رسمی  ارقام  و  آمار  در 
اندازه که بر اشتغال رسمی زنان افزوده می شود، از ميزان ساعات 
کار غيررسمی و بدون مزد آنها در خانه کاسته می شود. البته اين 
افزايش بهره وری کليت  به  کاهش ساعات کار در خانه می تواند 
نرخ  به  است  کافی  ادعا  اين  اثبات  برای  کند.  کمك  جامعه  اقتصاد 
عظيم توليد ماشين های شستشوی ظرف و ماشين لباس شويی يا 
تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در 
جوامع امروزی نگاهی بيندازيد تا دريابيد اشتغال زنان در بيرون 
از خانه، تا چه حد می تواند به اشتغال آفرينی و رونق اقتصادی 

کمك کند. 

در اقتصادهای توسعه يافته، هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص 
داخلی در سطح )GDP( کمتر از 40 درصد قرار دارد. اما اگر ارزش 
را  خدمتکار(  يا  بچه  پرستار  جای  )به  خانه  در  زنان  کار  واقعی 
محاسبه کنيم، درمی يابيم که زنان، بيش از نيمی از توليد ناخالص 

داخلی کشورهای توسعه يافته را به وجود می آورند. 
افزايش در اشتغال زنان، يکی از عوامل اصلی رشد جهانی، طی دهه 
های اخير بوده است. رشد توليد ناخالص داخلی، از سه منبع، ناشی 
می شود: اشتغال افراد بيشتر، استفاده از سرمايه بيشتر در ازای 
هر کارگر و افزايش بهره وری نيروی کار و سرمايه با کمك فن 

آوری های نوين. 
پس از سال 1۹70، از هر سه فرصت شغلی جديد، دو فرصت نصيب 

زنان و تنها يك فرصت نصيب مردان شده است. نتايج بررسی های 
کارشناسانه، حاکی از آن است که اشتغال هرچه بيشتر زنان، نه 
تنها باعث افزايش GDP شده است، بلکه در مقايسه با تاثير اشتغال 
مردان بر GDP افزايش بيشتر و سريع تر بهره وری نيروی کار 
و سرمايه را نيز به دنبال داشته است. همه اين نتايج و تحوالت، ما 
را به اين نتيجه گيری جالب می رساند که: طی پانزده سال اخير، 
تاثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهای توسعه يافته بر رشد 
اقتصاد جهانی، بيش از تاثير رشد اقتصادی چين بر اقتصاد جهانی، 

طی همين دوره بوده است. 

 قدرت زنان 
به  فقط  نه  جهانی،  بازارهای  در  زنان  روزافزون  قدرت  و  اهميت 
مبتکر،  مدير، مخترع،  کننده،  عنوان مصرف  به  بلکه  کارگر،  عنوان 
به طور سنتی  زنان،  است.  گر شده  جلوه  گذار،  و سرمايه  محقق 
پول  آنها  امروزه  اما،  دادند.  می  انجام  را  خانه  خريد  عمده  بخش 
و  زحمت  حاصل  که  دارند  اختيار  در  کردن  خرج  برای  بيشتری 
تالش خودشان است و آنها قادرند اين پول را هر کجا که دلشان 
 ۸0 از  بيش  که  دهند  می  نشان  ها  پژوهش  کنند.  هزينه  خواست، 
زنان می  را  به خريدهای مصرفی  مربوط  از تصميم های  درصد 
گيرند و اين مسئله شامل مواردی از قبيل خريد لوازم منزل، غذا و 

پوشاک نيز می شود. 

»کاتی ماتسوی»، از برنامه ريزان و کارشناسان موسسه »گلدمن 
رونق  بر  کليدی  تاثيری  زنان  که  است  معتقد  توکيو،  در  ساکس« 
اين  اثبات  برای  او  اند.  داشته  اخير  های  دهه  طی  ژاپن  اقتصادی 
ادعا، به تحقيقی اشاره می کند که براساس نتايج به دست آمده از 
آن، 115 شرکت بزرگ ژاپنی، صرفا به واسطه قدرت خريد زنان و 
تغيير کردن روش زندگی زنان در ژاپن، به حيات توام با پيشرفت 
خود ادامه می دهند. برخی از اين شرکت ها در حوزه خدمات مالی 
لوازم  توليد  حوزه  در  ديگر  برخی  و  کنند  می  فعاليت  زنان  ويژه 
آرايشی، زيبايی، پوشاک و تهيه غذاهای آماده برای زنان شاغل، 

مشغول فعاليت هستند. 

با وجود همه اين پيشرفت ها، سهم زنان از کل نيروی کار، دارای 
حد و مرزی است که اين حد در آمريکا از سال ها پيش مشخص و 
رعايت شده است. در نتيجه زنان در بسياری از کشورهای جهان 
ترجيح می دهند به جای کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب 
بيفزايند. در سال  کار خود  بهره وری  و  کيفيت  بر  عالی،  مناصب 
های اخير، دختران نمره های بهتری در مقايسه با پسران همکالسی 
خود در مدارس کسب می کنند و در بسياری از کشورهای توسعه 
يافته، نزديك به نيمی از فارغ التحصيالن دانشگاه ها و دانشجويان 
شاغل به تحصيل را دختران تشکيل می دهند. در آمريکا، دختران 
دانشجو بر پسران دانشجو پيشی گرفته اند، به طوری که در ازای 
هر 100 نفر فارغ التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه های آمريکا 
را  ها  آمريکايی  دست  دختران سوئدی  می شوند.  التحصيل  فارغ 
نيز از اين حيث از پشت بسته اند، زيرا در ازای هر 100 پسری که 
دختر   150 می شوند،  التحصيل  فارغ  کشور  اين  های  دانشگاه  از 
فارغ التحصيل حضور دارند، ژاپن از اين نظر دارای وضعيت خوبی 
نيست، زيرا در اين کشور نسبت فارغ التحصيالن دختر به پسر، ۹0 

به 100 است. 

پيش بينی می شود در سال های آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده 
ای که به مدارج عالی و مناصب با ارزشی چون وزارت و نمايندگی 
افزوده  رسند،  می  ها  شرکت  و  ها  سازمان  مديريت  و  پارلمان 
بر  انگليس  در  زن  وکالی  و  پزشکان  تعداد  نيز  اکنون  هم  شود. 
تعداد پزشکان و وکالی مرد برتری دارد، هر چند که پزشکان زن 
اين کشور، بسيار  در  يا وکالی درجه يك زن  متخصص و جراح 
دستمزد  که  مسئله  اين  اصلی  دليل  شمارند.  انگشت  و  محدود 
پرداختی به زنان به مراتب کمتر از دستمزد مردان است، اين نيست 
که نسبت به زنان، تبعيض وجود دارد، بلکه اين امر از آنجا ناشی 
می شود که زنان )به اندازه مردان(، تمايلی به باال رفتن از نردبان 
ترقی و پيشرفت نشان نمی دهند يا اينکه به انجام دادن مشاغل کم 
درآمد و آسان گرايش بيشتری نشان می دهند. با اين حال، همين 

الگو نيز در حال تغيير و دگرگونی است. 
منصفانه تر و مناسب تر استفاده بهينه از مهارت ها و توانايی های 
زنان، مسئله ای صرفا اقتصادی يا اجتماعی نيست، بلکه همان گونه 
که از تحقيقات و بررسی های انجام شده، برمی آيد، اين امر، برای 
رونق کار و کسب و تجارت جهانی نيز مفيد خواهد بود. هنوز هم 
سهم زنان از اعضای هيات مديره شرکت های بزرگ جهان، به طور 

متوسط 7 درصد است. 
ادامه دارد...
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آخرين نرخ های ارز
 

اقتصاد

افزايش قيمت سوخت 
نحوه تردد مردم انگليس 

را تغيير داده است
 مردم انگليس را وادار کرده است نحوه تردد خود را تغيير دهند و به پياده روی، دوچرخه سواری و 

استفاده از وسائل نقليه عمومی روی بياورند. 
شمار قابل توجهی از مردم انگليس معتقدند دولت اين کشور بيش از هر عامل ديگر مسئول باال رفتن 

بهای سوخت است . 
در برنامه ای با نام پاناراما که از شبکه يك تلويزيون انگليس پخش می شود گفته شد بيش از يك سوم 
مردم انگليس معتقدند دولت انگليس بيش از هر عامل ديگری برای باال رفتن بهای سوخت مقصر است 
. بر اساس نظر سنجی ای که در زمينه باال رفتن بهای سوخت برای برنامه پاناراما تهيه شده است ، 
حدود 3۸ درصد از مردم انگليس بر اين باورند دولت انگليس مقصر اصلی در باال رفتن بهای سوخت 
در انگليس است ، 22 درصد کشورهای توليد کننده نفت را مقصر اصلی معرفی کرده و 20 درصد از 

مردم انگليس نيز شرکت های نفتی را مقصر اصلی باال رفتن بهای سوخت دانسته اند. 
بيش از يك هزار نفر از مردم اين کشور در اين نظر سنجی شرکت کرده اند. 

با بهايی کمتر  آيا اگر حزبی بگويد که خودرو را  اين نظر سنجی پرسيده شد  از شرکت کنندگان در 
عرضه خواهد کرد و ماليات سوخت را کاهش خواهد داد ، به آن رای خواهند داد يا خير ؟ 

اما 60  اين نظر سنجی گفتند حتما به چنين حزبی رای خواهند داد  35 درصد از شرکت کنندگان در 
درصد گفتند اين مسئله برايشان معيار نيست و برای چنين مسائلی به يك حزب سياسی رای نمی دهند 
. در برنامه پاناراما به چگونگی تردد مردم انگليس پرداخته شد و گفته شد که باال رفتن بهای سوخت 

موجب شده است تا نحوه تردد مردم انگليس تغيير پيدا کند . 
32 درصد از مردم انگليس گفته اند در مقايسه با 3 ماه گذشته کمتر رانندگی می کنند ، 60 درصد گفته 
اند به هر جايی که می خواهند بروند پياده راه می روند ، 34 درصد گفته اند از وسايل حمل و نقل 
عمومی استفاده می کنند ، 21 درصد گفته اند که اغلب اوقات با چند نفر يك خودرو را به طور شريکی 

استفاده می کنند و 20 درصد گفته اند که بيشتر دوچرخه سواری می کنند . 
ادموند کينگ رئيس اتحاديه خودرو در انگليس در گفتگو با برنامه پاناراما گفت معتقد است اين احتمال 
وجود دارد که بهای باالی سوخت در انتخابات عمومی اين کشور موجب شکست دولت انگليس شود. 

ادموند کينگ گفت : در عالم سياست هنگامی که زمان انتخابات فرا می رسد به طور طبيعی مسائلی مانند 
بهداشت و درمان و آموزش مطرح می شود و درباره حمل و نقل زياد حرفی شنيده نمی شود اما اکنون 

مسئله حمل و نقل و سوخت خودرو به يك مسئله قابل توجه تبديل شده است. 

گفتنی است بهای سوخت انگليس همچنان درميان باالترين بهای سوخت در اروپا به شمار می رود . 
در انگليس پيش از اينکه ماليات افزوده بر ارزش در بهای يك ليتر بنزين لحاظ شود ، حدود 50 پنس از 

بهای يك ليتر بنزين به عنوان عوارض سوخت به خزانه داری انگليس تعلق می گيرد . 
اضافه نشده  باره  اين  در  ارزش  بر  افزوده  ماليات  ميزان  بر  که  تاکيد کرده است  انگليس  البته دولت 

است.

سود روزانه شرکت BP به  
430  پوند در ثانيه رسيد

 

به نقل از مترو: در روز سه شنبه شرکت 
BP سود ساليانه خود را 6.7 بيليون پوند 
و يا £37 ميليون پند در روز اعالم کرد. 
های  اتحاديه  و  رانندگان  موضوع  اين 
امسال  انداخت. سود  به خشم  را  زيادی 
موقع  همين  پارسال  از   BP 3/1 شرکت 
بيشتر شده است، و دليل اصلی اين گرانی  

رکورد شکن بنزين می باشد.
زندگی  عادی  “مردم  گفت:  وودلی  تونی 
روزانه را به سختی پشت سر می گذراند 
در  زانو  تا   BP شرکت  صورتيکه  در 
سود می باشد. دولت بايد هر چه زودتر 
راجع به اين موضوع فکری کند چون اين 

شرکتها سود خود را از از جيب مردمان محتاج به دست می آورند.”
تا 15 پنس  ها  بنزين  بنزين در پمپ  قيمت  امروز  به  تا  اخير  ماه  در شش 
ليتری افزايش يافته است. اوايل اين ماه قيمت بنزين ها حدود $147 بشکه 
ای بود و تا امروز اين قيمت به $123 کاهش يافته است. شرکت BP گفت: 
“BP يکی از بزرگترين و موفقترين شرکتهای انگليس می باشد و و سود 
باالی اين شرکت بسيار طبيعی می باشد ولی شرکت BP اين سود را برای 

سوختهای ديگر در آينده استفاده خواهد کرد.”

شرکت BP اعالم کرد کمتر از 1 پنس سود از  1300 پمپ بنزين در تمامی 
کشور به ازای هر ليتر فروخته شده به دست می آورد . آقای وودلی اضافه 
از فردا  اين شرکت امروز مجبور به پرداخت ماليات شود بهتر  کرد: “اگر 
است زيرا اين پول می تواند کمك بزرگی به محتاجانی که اين پول را در 

جيب اين شرکت ريخته اند کند.”

کسری بودجه 500 
ميلياردی

امريکا  بودجه  کسری  کرد  اعالم  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
اين کشور خواهد  تاريخ  در سال جاری رکورد جديدی را در 

شکست و به 4۹0 ميليارد دالر خواهد رسيد. 
به نقل از آسوشيتدپرس ، آمارهای رسمی حاکی است رئيس 
جمهور بعدی آمريکا وارث کسری بودجه 4۹0 ميليارد دالری 

دولت بوش است . 
کسری بودجه آمريکا در حالی است که اين کشور در آستانه 
رکود شديد اقتصادی قرار دارد . کمکهای مالی دولت به بيش از 
130 ميليون آمريکايی برای جلوگيری از وقوع رکود اقتصادی 
، عامل اصلی کسری بودجه 4۹0 ميليارد دالری کاخ سفيد به 

شمار می رود . 
به  مربوط  اين  از  پيش  آمريکا  بودجه  کسری  ميزان  بيشترين 

کسری 413 ميليارد دالری در سال 2004 ميالدی بود. 
ميليارد   4۹0 رقم  تاييد  بدون  سفيد  کاخ  سخنگوی  پرينو  دانا 
دانستيم  می  پيش  ماهها  از  گفت  خبرنگاران  جمع  در  دالری 
که اقتصاد آمريکا در کوتاه مدت با کسری بودجه چشمگيری 
روبرو خواهد شد . هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات به 

خوبی از اين مساله آگاه بودند . 
برای  بايد  آمريکا  اقتصاد  که  است  ای  هزينه  افزود:اين  وی 

جلوگيری از وقوع رکود شديد بپردازد . 
بر اساس اين گزارش کسری بودجه آمريکا معادل 3 درصد کل 
اعتقاد کارشناسان  به   . اين کشور است  ناخالص داخلی  توليد 
افزايش کسری بودجه عمال قدرت رئيس جمهور آينده آمريکا 
بودجه  کسری   . کرد  خواهد  محدود  مالياتها  کاهش  برای  را 
آمريکا سال گذشته به 5/161 ميليارد دالر رسيده بود . هزينه 
های جنگ عراق و افغانستان نيز نقش مهمی در افزايش کسری 

بودجه واشنگتن داشته است .
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هوگو چاوس؛ 

 قيمت نفت کاهش يابد  
 

 شايد تا همين چند وقت پيش وقتي قيمت نفت هنوز روند سقوط در 
از سوي  بيني  پيش  حداقل  دالري   200 نفت  قيمت  بود  نگرفته  پيش 
کارشناسان و البته وزير نفت ونزوئال بود اما هم اکنون و در کمال 
ناباوري هوگو چاوس در حالي که از عالقه مندان قيمت باالي نفت 
بود، مي گويد؛ تثبيت قيمت نفت در سطح 100 دالر عادالنه ترين حالت 
براي مصرف کنندگان و توليدکنندگان است. هوگو چاوس تاکيد کرده 
است؛ قيمت نفت بايد در سطح 100 دالر براي هر بشکه تثبيت شود. 

بايد قيمت ها پايين تر بيايد و به سطح 100 دالر برسد.
وي مي افزايد؛ هيچ کس فکر نمي کرد قيمت نفت ممکن است در اين 
مدت کوتاه به نزديکي 150 دالر در هر بشکه برسد، چنين قيمت هايي 
شش ماه پيش غيرقابل باور بود؛ ولي اکنون زماني است که بايد قيمت 
نفت تثبيت شود. او در واقع چاره يي جز اداي جمالت فوق ندارد و اين 
در حالي است که شکيب خليل رئيس اوپك اعالم کرد؛ چنانچه مسائل 
مربوط به فعاليت هاي هسته يي ايران حل شود و ارزش دالر افزايش 
تا ۸0 دالر در هر بشکه خواهد رسيد. رئيس  يابد قيمت نفت به 70 
اوپك در توضيح علت کاهش شديد قيمت نفت طي روزهاي اخير مي 
است.  بوده  نفت  قيمت  افت  علت  ايران  بر سر  ها  تنش  کاهش  گويد؛ 
شکيب خليل هرگونه دخالت عرضه و تقاضا در اين ميان را رد کرد. 
وي که در جمع خبرنگاران سخن مي گفت تقاضاي جهاني نفت را رو 
به افزايش و محيط بازار نفت را متغير دانست. وي تقويت نسبي دالر 
را از ديگر علل کاهش قيمت نفت دانست. خليل با اشاره به حضور 
نماينده امريکا در مذاکرات هسته يي ايران در ژنو گفت؛ من فکر مي 
ايران صوت  نتيجه رسيده است که حمله يي عليه  اين  به  بازار  کنم 
نمي گيرد. رئيس اوپك تاکيد مي کند؛ عرضه و تقاضا در کاهش قيمت 
نفت نقشي نداشته و ديپلماسي علت کاهش 24دالري قيمت نفت طي 
دو هفته گذشته بوده است. بدين ترتيب اگر پيش بيني شکيب خليل به 
واقعيت بپيوندد و قيمت نفت به زير 100 دالر سقوط کند بايد منتظر 
بود رئيس دولت نهم که با اوج قيمت نفت اعالم کرد قيمت نفت ديگر 
به زير 100 دالر سقوط نمي کند حرفش را پس بگيرد و همانند هوگو 
چاوس اعالم کند قيمت ۸0 دالر يا حتي 100 دالر مناسب است. نيز 

يکي از عالقه مندان قيمت باالي نفت بود.  

افزايش حضور و فعاليت 
شرکت شل در ايران

شرکت هلندی انگليسی شل قصد دارد با افزايش سرمايه گذاری در 
و  فعاليت   ، ايران  گاز  و  نفت  صنعت 
حضور خود در اين کشور را افزايش 
هت  هلندی  روزنامه  از  نقل  به   . دهد 
، جورن وان در وير  فايننسی داگبالد 
تاييد  را  مطلب  اين  رييس شرکت شل 
شرکت  گذاران  سرمايه   . است  کرده 
شل مذاکرات و رايزنی های زيادی را 
انجام می دهند و اميدوارند بخشی از 
گازی  های  پروژه  در  گذاری  سرمايه 

ايران را به منظور افزايش فعاليت و حضور خود در اين کشور در 
اختيار بگيرند . انتقال و پااليش گاز طبيعی مهمترين زمينه های مورد 

عالقه شل برای ادامه فعاليت در صنعت گاز ايران است . 
قرار است مذاکرات نمايندگان شل با طرفهای ايرانی طی روزهای 17 

و 1۸ ماه می در تهران برگزار شود .

رکود اقتصاد اروپا، شرکتهای ترک را 
به بازارهايی چون ايران سوق داد

 ، اروپا  در  تورم  افزايش  و  اقتصادی  رکود  خصوص  در  نگرانی   
تا به دنبال بازارهای جايگزينی  شرکتهای ترکيه ای را بر آن داشته 

برای محصوالت توليدی خود باشند . 
به نقل از روزنامه ترکيش ديلی نيوز ، بازارهايی مثل ايران ، عراق و 
سوريه از اهميت زيادی برای شرکتهای ترکيه ای برخوردار هستند . 
رکود اقتصادی در اروپا موجب کاهش سهم شرکتهای ترکيه ای در 
به  اين شرکتها  تا  اين مساله موجب شده  بازار جهانی خواهد شد و 

دنبال افزايش حضور خود در بازارهای شرق باشند . 
غذايی  مواد  و  سوخت  قيمت  چشمگير  افزايش  با  که  اروپا  اتحاديه 
، با خطر رکود اقتصادی به مراتب شديدتری نسبت به  روبرو است 

آمريکا مواجه است . 
دهه  تورمی  رکود  زمان  از  شرايط  ترين  بحرانی  با  انگليس  اقتصاد 
1۹۹0 ميالدی روبرو است . رشد اقتصادی در آلمان به شدت کاهش 
داشته و بخش ساختمان و مستغالت اسپانيا نيز با رکود بی سابقه ای 

روبرو است . 
مورات آکيوز رييس شرکت پالستيك آکيوز در اين باره گفت : شرکتهای ترکيه ای بايد به فکر تنوع صادرات خود باشند و تنها به بازار 

اروپا فکر نکنند . 
روابط تجاری ترکيه با کشورهای شرق تا کنون محدود بوده ولی شرکتهای ترکيه از اين پس بايد روابط تجاری خود را با اين کشورها 

گسترش دهند . 
حجم مبادالت تجاری ترکيه با اتحاديه اروپا به 5/۹۹ ميليارد يورو می رسد . حجم واردات ترکيه از اروپا سال گذشته با 5 درصد افزايش 

به 6/52 ميليارد يورو و صادرات ترکيه با 12 درصد رشد به ۹/46 ميليارد يورو رسيده است . 
نرخ تورم در 27 کشور اروپايی طی ماه ژوئن به بيش از 3/4 درصد رسيده است . 

بر اساس پيش بينی سازمان توسعه و همکاريهای اقتصادی ، رشد اقتصادی 11 کشور عضو يورو امسال به کمتر از 7/1 درصد و سال 
آينده به 4/1 درصد خواهد رسيد . 

آکيوز گفت : رکود اقتصادی آمريکا و اروپا سال آينده شديدتر خواهد شد و تاثير آن بر صادرات ترکيه کامال مشهود خواهد بود . 
مهمترين اولويت شرکتهای ترکيه ای ، افزايش مبادالت تجاری با ايران و سوريه خواهد بود . 
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300 ميليون دالر فروش در 10 روز  

 

»شواليه تاريکي« به رکورد 
»تايتانيک« نزديک مي شود 

مجموعه  فيلم  ترين  تازه 
کارگرداني  به  بتمن 
در  نوالن  کريستوفر 
در  اکران  هفته  دومين 
 6/75 سينما   4366
فروخت  دالر  ميليون 
خود  فروش  مجموع  و 
ميليون   2/314 به  را 
گزارش  به  رساند.  دالر 
کرد  اعالم  ورايتي  مهر، 
در  تاريکي«  »شواليه 
تنها  نمايش  دوم  هفته 
تماشاگران  درصد   52
خود را از دست داد و 10 
روز پس از اکران از مرز 
فروش  دالر  ميليون   300

گذشت. تا پيش از اين هيچ فيلم ديگري نتوانسته بود با اين سرعت 300 ميليون دالري شود. رکورد 
قبلي را »دزدان دريايي کارائيب؛ صندوقچه مرد مرده« داشت که سال 2006 در 16 روز به آن دست 
يافت. »شواليه تاريکي« پيش از اين با 4/66 ميليون دالر رکورد بيشترين فروش در يك روز و با 
4/15۸ ميليون دالر رکورد بيشترين فروش هفته اول اکران را شکست و تنها در پنج روز از مرز 200 
ميليون دالر فروش عبور کرد. فيلم جديد بتمن در عين حال رکورد فروش هفته دوم را نيز جابه جا 
کرد که تا پيش از اين با 2/72 ميليون دالر در اختيار »شرک 2« بود. کارشناسان پيش بيني مي کنند 
پروژه 1۸0 ميليون دالري »شواليه تاريکي« مي تواند از مرز 500 ميليون دالر فروش بگذرد و احتمااًل 
پس از »تايتانيك« قرار بگيرد که با ۸/600 ميليون دالر پرفروش ترين فيلم بازار امريکاي شمالي 
است. »جنگ هاي ستاره يي« با 461 ميليون دالر و »شرک 2« با 436 ميليون دالر ديگر فيلم هاي 
پرفروش اين فهرست هستند. در همين حال »برادران ناتني« به کارگرداني آدام مکي و با بازي ويل 
فرل و جان سي. رايلي نيز با 30 ميليون دالر فروش در 30۹4 سينما کار خود را در بازار امريکاي 

شمالي آغاز کرد تا اين کمدي درجه R دومين فيلم پرفروش هفته لقب بگيرد.
تنها فيلمي که فروشش کمتر از انتظار بود »پرونده هاي مجهول؛ مي خواهم باور کنم« به کارگرداني 
کريس کارتر بود که در اولين هفته اکران در 31۸5 سينما 2/10 ميليون دالر فروخت و چهارم شد. 
اين فيلم با بازي ديويد دوکاوني، گيليان آندرسن و آماندا پيت دنباله فيلم موفق »پرونده هاي مجهول؛ 
با آينده مبارزه کن« است که سال 1۹۹۸ به کارگرداني راب بومن 1۹0 ميليون دالر در دنيا فروخت.
اما در بازار جهاني فيلم سينمايي »شواليه تاريکي« به کارگرداني کريستوفر نوالن با 6/65 ميليون 
دالر فروش در 7143 سينما و 43 بازار پرفروش ترين فيلم در سطح بين المللي شد. به اين ترتيب 
مجموع فروش جهاني فيلم جديد بتمن با احتساب بازار امريکا تنها در 10 روز به رقم حيرت انگيز 
440 ميليون دالر رسيده است. اين فيلم هنوز در چند بازار مهم دنيا مانند فرانسه، آلمان، ژاپن، کره 

جنوبي و اسپانيا اکران نشده است. 

ستاره “اينديانا جونز” دستگير شد
به  جونز”  “اينديانا  ستاره  البيوف”  “شيا 
علت ظن عدم تعادل درحال رانندگی پس از 
يك تصادف رانندگی در هاليوود دستگير 
از بی بی سی؛ کاميون “شيا  نقل  به  شد. 
البيوف” با وسيله نقليه ديگر در ساعتهای 
پليس  کرد.افسران  برخورد  ديروز  اوليه 
صحنه  در  را  البيوف”  “شيا  آنجلس  لس 
دستگير کردند و سپس او را به علت عدم 
و  کرده  توقيف  رانندگی  حال  در  تعادل 
برای معالجه به بيمارستان منتقل کردند.

پليس افزود: اين هنرپيشه 22 ساله به علت 
صدمات وارده به دست ، زانو و همچنين 
آسيب جزيی وارده به سرش تحت معالجه 

قرار دارد.افسران پليس زمان اين اتفاق را ساعت يك به وقت گرينويچ و سه به وقت محلی اعالم 
کردند. 

بر اساس اين گزارش اخيرا اين هنرپيشه در فيلم “اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين” در کنار 
“هريسون فورد” بازی کرده است.همچنين در ماه آوريل اتهامات عليه او مبنی بر نقض قانون منع 

کشيدن سيگار توسط دادگاه کاليفرنيا رد شد.

تيزر های فيلم جنجالی »اليور 
استون« در اينترنت

تيزرهای فيلم جنجال برانگيز »w« ساخته »اليور استون« از امشب بروی چند سايت اينترنتی قرار خواهد 
گرفت. سرانجام پس از گذشت چند ماه، کاربران اينترنتی خواهند توانست از طريق برخی سايت  ها که 

نامی از آنها برده نشده است، تيزرهای فيلم 
»اليور  ساخته  آخرين   »w« جنجال برانگيز 
استون« را تماشا کنند.  در اين فيلم که قرار 
»تاندای  درآيد،  نمايش  به  اکتبر   17 است 
نيوتون«، در نقش »کاندوليزا رايس«، »يوآن 
نخست وزير  بلر«،  »تونی  نقش  در  گرافد« 
سابق انگلستان و »جاش برولين«، »اليزابت 
در  ترتيب  به  برستاين«  »الن  و  بانکز« 
نقش های »جورج دبليو بورش«،»لورا بوش« 

و »باربارا بوش« بازی خواهند کرد. 
اين فيلم گوشه ای از زندگی بوش را طی چند 

سال پيش از رسيدن وی به رياست جمهوری تا زمان رسيدن او به قدرت را به تصوير خواهد کشيد. 
»استون« در يکی از مصاحبه های خود درباره اين فيلم گفته بود که در تالشم که در اين فيلم به اين سوال 

که چگونه مرد معتاد به مشروبات الکلی در عرصه سياسی به موفقيت می رسد، پاسخ دهم. 

نيکالس کيج صداپيشگی می کند
نيکالس کيج، دونالد ساترلند، بيل نيگی، ناتان لين، فردی 
هايمور و يوجن لوی در فيلم انيميشنی »پسر آسترو« 
، محصول ساميت اينترتينمت و استوديوهای ايميج به 
صداپيشگی خواهند پرداخت. ديويد بوورز، خالق فيلم 
»داستان کوسه ماهی« براساس فيلمنامه ای از تيموتی 
هريس، کارگردانی فيلم »پسر آسترو« را به عهده گرفته 

است.

داستان اين فيلم که در زمان آينده و متروسيتی می گذرد 
درباره روباتی جوان است که قدرت های عجيبی دارد 
که توسط دانشمندی باهوش، خلق شده اند اين روبات 
قهرمان در سفری ماجراجويانه، به عالم مردگان روبات 
های گالدياتور، می رود. شخصيت پسر آسترو تاکنون 
محبوبيت بسياری در سراسر جهان به دست آورده به 
طوری که در طول چهار دهه در سری مجموعه های 

تلويزيونی انيميشنی ، کاراکتر محوری بوده است.

فيلم کوتاه “ مثل آن شب” 
با بازی محمد رضا گلزار

به  گلزار  رضا  محمد  بازی  با  شب”  آن  مثل   “ کوتاه  فيلم 
کارگردانی شهراب ميرآب اقدام آماده نمايش شد . 

شب”  آن  مثل   “ کوتاه  فيلم  کارگردان  اقدام  ميراب  شهرام 
رسانی  اطالع  پايگاه  به  فيلم  آماده سازی  مراحل  مورد  در 
سينمای ايران گفت : تدوين فيلم را خودم انجام داده ام و علی 
اعاليی کارهای صدا گذاری و ميکس فيلم را انجام داده است 
و قرار است قبل از حضور فيلم در جشنواره بين المللی فيلم 
نمايش  در سالن  گلزار  با حضور محمد رضا  تهران  کوتاه 
مرکز گسترش سينمای مستند و تجربی به نمايش در بيايد 
. “مثل آن شب “ داستان زندگی زن و مرد جوانی است که 
قصد جشن گرفتن سالروز ازدواجشان را در رستورانی که 
با هم آشنا شده اند دارند . محمد رضا گلزار و خاطره حاتمی 

بازيگران اين فيلم کوتاه هستند.
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درست مثل 
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نيويورک تايمز- ژوئن 200۸
ترجمه: ناهيد پيشور

از گزاره های توصیفی  »فیلم پیشرفته« 
فرهنگ  در  به تازگی  که  است  جدیدی 
اصطالحات منتقدان سینمایی وارد شده 
آنها  بیشتر  یادداشت های  در  تقریبا  و 
جاافتاده است اما کاربرد نابجا، مکرر و 
متعارف،  عبارت  این  اغراق آمیز  بعضا 
عمال  و  کلیشه ای  معیار  یك  به  آن را 

ناکارآمد بدل کرده است.
به هر جهت اگر قرار به سنت شکنی نباشد و بخواهيم با چنين سنگ 
از  فيلم  اين  که  بگوييم  بايد  کنيم  ارزيابی  را  تعقيب«  »تحت  محکی 

پيشرفته ترين جنايی های پيشرفته است!
را در  لباس چرمی های قسم خورده مارک ميالر فرصت مناسبی 
قصه  تعقيب،  تحت  پرفرازونشيب  هزارتوی  در  تا  دارند  اختيار 
کمال  در  را  آدمکشی شان  مهارت های  تقال  اين  در  ببرند،  پيش  را 
قساوت به نمايش بگذارند و صحنه های نفس گير و بعضا بی منطقی 
آزاد  اقتباس  فيلم  اين  کنند!  خلق  نمايشی  و  اکشن  حرکات  از  را 
از  قزاق  توانای  و  خالق  فيلمساز  بکمامتبوف  تيمور  سينمايی 
مجموعه کتاب های کميك مارک ميالر است  که در سال های 2003 و 

2004 منتشر شد و طرفداران زيادی پيدا کرد.
رد ماتريکس برادران واچووسکی محصول 1۹۹۹ در جای جای اين 
براندنت،  مايکل  قوی  نويسندگی  تيم  می شود.  ديده  عالی  فيلمنامه 
درک هاس و کريس مورگان با دخل و تصرف در استعارات اثر ياد 
شده و اعمال تغييراتی در برداشت های الهام گرفته از آن سناريوی 
اين فيلم را نگاشته و پرداخته اند. اين تريلر پرسروصدا در بحبوحه 
مسحور  را  زيادی  سينمادوستان  تابستان،  اکران  فيلم های  رقابت 
افسون وسوسه انگيزش ساخته و جنجالی بودن آن سبب شده که 
بيشتر  بدوزند.  آن  گيشه  به  چشم  اميدواری  با  استوديو  مديران 
اتفاق نظر دارند که فيلم طبق سفارش های  اين مورد  تحليلگران در 
ويژه و اصول تعريف شده ای ساخته شده و ريتم تند و مناسبی دارد. 
جامعه  در  که  است  نکوهشگری  موج  اعتراض آميز  فرياد  فيلم  اين 
هنری آمريکا به راه افتاده و اين بار هم از بطن هاليوود برمی خيزد؛ 
سياست های  آخرين  از  يکی  به  متبوف  بکما  انتقادی  نگاه  بازتاب 
اتخاذ شده سران اين کشور که در پی حکم جديد ديوان عالی اياالت 
متحده و تصويب قانون واگذاری حق حمل اسلحه به شهروندان و 
صدور مجوز استفاده از آن برای دفاع از خود سينمايی شده است! 
کارگردان با تصوير يك داستان جنايی پر افت و خيز می گويد که 
اگر اين اسلحه به دست يك شهروند ساده، سرخورده از مشکالت 

اجتماعی و البته تحريك شده بيفتد چه فاجعه ای رخ خواهد داد!
تحت تعقيب شروع خوبی دارد و تقريبا در مقدمه پردازی نمی توان 
هيچ خرده ای به آن گرفت. در نگاه کلی استاندارد يك تريلر تابستانی 
بسياری  تأثيرگذار  و  شاخص  المان های  که  است  مخاطب پسند  و 

ترميناتور، جنگ  ماتريکس،  از کارهای موفق سينمای جهان چون 
ستارگان و هری پاتر را تلفيق کرده و برای سنگين تر کردن فيلم 

کمی چاشنی سه گانه بورن را هم به آن افزوده است.
موفق  فراترنيتی  گروه  اعضای  که  است  فيلم  ميانی  يك سوم  در 
قاتل  يك  بی دست وپايشان  و  ضعيف النفس  قهرمان  از  می شوند 
آبديده و سنگدل بسازند. اين زنگ خطری برای مك آواری بازيگر 
نقش وسلی است که شايد می توانست با تدبير خود احتمال به هم 
ريختن تصوير کاراکتر جاستين النگ در »آزاد زندگی کن و سخت 

بمير« را در ذهن تماشاگر از بين ببرد.
تداعی حضور لطيف او در فيلم های سطح باالی انگليسی چون تاوان 
و آخرين پادشاه اسکاتلند   و تأثيرپذيری کاراکترش از آن لطافت 
و ماليمت، سبب می شود که تماشاگر نتواند با او در تحت تعقيب 
کنار بيايد، اما طولی نمی کشد که اين بازيگر توانا دستاويز نزديك 
شدن به تيپ شخصيتی اش را می يابد و رمز جاودانه شدن را چون 
نه چندان  برهه ای  از  بعد  که  قهرمانی  می کند؛  کشف  مگواير  تونی 
و  ساخت  را  اسپايدرمن  چهره  نامؤثر  نسبتا  عنصر  يك  از  کوتاه 

آن را ماندگار کرد.
کاراکتر  يا  نقش  به واسطه  که  بازيگرانی  ديگر  آواری همچون  مك 
خاصی شهرت می يابند بايد برای اين چهره شدن و به بلوغ رساندن 
شخصيتی که قرار است ماندگار شود ويژگی های منحصربه فرد و 

بارزی را به نام خود ثبت می کرد.
اولين کاراکتر هاليوودی اش -  از همين رو سعی کرده در گويش 
نقش آفرينی  حال  هر  به  کند .  استفاده  آمريکايی  لهجه  از  وسلی- 
بی نظير و پرجنب وجوش او، شما را از دنيای کوچك و پرزرق وبرق 
اکشن های  پرتنش  دامان  در  و  تئاترگونه،وازده  درام  شاهکارهای 
بکما  تيمور  می سازد.  گرفتار  تابستانی  پرسروصدای  و  جنجالی 
عمدی  ويرانگری های  و  خشن  صحنه های  تصوير  در  متبوف 
اين سکانس های اکشن و  خساست به خرج نداده! هرچند که تعداد 
را  منتقدان  از  برخی  ندارند  نقشی  قصه  روند  در  که  فرعی  گاهی 
آزرده، اما واقعيت آن است که با راهبرد بصری کارگردان مغايرتی 
ندارد. اين خالق آثار مشهور و امپايری که »نگهبان شب« را هم در 
کارنامه دارد، ثابت کرده   در خلق دنيای تاريکی که در آن فانتزی های 
اوج گرفته با رئاليسم عرف و کهنه در تضاد هستند تبحر زيادی 
دارد. او نه تنها زنده دلی و روح فيلم های اکشن هنگ کنگی کالسيك 
را در تحت تعقيب دميده بلکه از شگردهای تأثيرگذاری بيشتر آنها 
چون ترکيب حرکات سريع و آهسته، شليك های گمراه کننده و مويی 
بهره می گيرد و خصايص منحصربه فرد  واژگان خاص  فرهنگ  و 
حرفه ای اش را نيز به آن می افزايد.  بکما متبوف در تصوير داستان 
خود، قاتل ادراک و شعور تماشاگر است و با تلفيق حرکات آهسته 
و سريع صحنه ها زيست  آهنگ تان را به هم می ريزد و به شدت شما 
را تحت فشار می گذارد، به طوری که احساس می کنيد که سوار بر 
اين گلوله ها مسير دايره وار آنها را طی می کنيد و با همان ضرب و 
صدای وحشتناک به هدف برخورد می کنيد. آنجلينا جولی با آنکه نه 
قهرمان است و نه ضدقهرمان، فيلم را روی يك انگشتش می چرخاند 
فيلم را تحت الشعاع خود قرار  نه تنها  اين همکاری تشريفاتی  و در 

حضورش  سنگين  سايه  زير  هم  را  هاليوودی  بزرگان  بلکه  داده 
کمرنگ تر جلوه می دهد. 

نگاه جولی می گويد که اين فيلم برايش حکم يك اسباب بازی کوچك 
درخشش  با  او  است!  کرده  سرگرمش  کوتاهی  مدت  که  دارد  را 
نقش  که  داده  تماشاگر  به  را  اين عادت  کاراکترها  در دشوارترين 
معتقد  ديترويت نيوز  منتقد  نپذيرد.  او  از  را  عادی  شخصيت های 
است که فيلم تازه بکما متبوف يا به عنوان بهترين فيلم قرن شناخته 
می شود يا کم مايه ترين کار سينمايی در تمامی اعصار! اما به احتمال 

قوی جايگاهی ميان اين 2 گزينه خواهد يافت. 
نمايشی  حرکات  و  فيلم  اکشن  پرتحرک  تماشايی  صحنه های 
فيلم سرگرم کننده  اين  بی چون وچرای  ستاره های  آن،  هيجان انگيز 
هستند؛ آنقدر پرمخاطره و پرهيجان که يك ساعتی طول می کشد تا 
بعد از تماشای آن ضربان قلبتان به حالت عادی برگردد و بتوانيد 
مجله  اگر  کنيد.  پيدا  شوکه شده تان  ذهن  در  را  داستانی  ريسمان 
ماکسيم بخواهد دامنه فعاليت هايش را گسترش دهد و به تحليل های 
سينمايی روی آورد تحت تعقيب را يك داستان کم مايه و بی منطق 

ارزيابی می کند که صرفا جنبه تجاری دارد. 
ديويد فير تحليلگر تايم اوت نيويورک ساخته جديد کارگردان قزاق 
را  تعبيرش  و  می داند  انرژی زا  نوشيدنی های  سينمايی  معادل  را 
اين طور استدالل می کند: تحت تعقيب تالش می کند به طور تصنعی و 
از راه دور، غده های آدرنالين تان را تحريك کند تا فقط چند دقيقه ای 
بيشتر شما را در هيجان و تحت تأثير احساسات بی منطق قرار دهد. 
کامل  خشن  فضايی  در  را  فرايند  اين  سنگدل،  مك آواری  حضور 
می کند و با اين جمله که »من هم بازنده ام، درست مثل شما!« شعور 
تماشاگر را نشانه می گيرد!معدود صاحب نظرانی که قبال منبع اصلی 
يعنی کتاب های ميالر را خوانده اند اين اقتباس سينمايی را وفادار به 
مأخذ اصلی نمی دانند و معتقدند که سناريو از محوريت قصه اصلی 

منحرف شده و اساسا عمق و سنگينی تفکر نويسنده را ندارد. 
با اين وجود شايد او به نوعی خوانندگانش را در مديومی که کار 
کرده تحقير کند اما صاحب انديشه است. وی نگرش خاص خودش 
را در قالب يك سبك خاص آورده و زيرکانه آن را برای مخاطبش 
خواندنی کرده، اما فيلم بی آنکه حتی از اين ترفندها بهره جويد تنها 
به تصوير صحنه های نفس گير اکشن بسنده می کند. اگر تا به حال 
فيلمی را درباره قاتالن لباس چرمی ديده باشيد قطعا با فضای اين 

فيلم آشنايی خواهيد داشت.
وجوه  ميان  کارگردان،  فيلمسازی  مهارت  و  سرعت  جهت  هر  به 
مثبت و منفی آن تعادل ايجاد کرده و با وجود آنکه داستان تا حد 
زيادی از جريان منبع فاصله گرفته در ژانر اکشن يك اثر شاخص 
و سرگرم کننده محسوب می شود و با حفظ رويکرد اصلی آن را به 
حوزه ای کامال متفاوت اما رضايت بخش می کشاند. اما منتقد گاردين 
در يادداشتی درباره اين فيلم می نويسد: به نظر می رسد گروهی از 
که  نوشته اند  را  تعقيب  تحت  سناريوی  14 ساله    ،13 پسربچه های 
هنوز به فوت و فن کار آشنايی نداشته اند و حاصل کارشان درست 
به اندازه خطابه سياسی سخنگوی مجمع زن گريزان بی تأثير از آب 

درآمده است.

30نما
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آيا روزنامه ها 
آينده ای دارند؟

time.com :سارا شاپوری منبع

ناامیدکننده به نظر می رسد. چگونه صنعت 
روزنامه نگاری می تواند از خطر ناشی از 
اینترنت، جان سالم به در ببرد و به حیات 

خود ادامه دهد؟

نااميدکننده به نظر می رسد. چگونه صنعت روزنامه نگاری می تواند از خطر ناشی از اينترنت، جان سالم 
به در ببرد و به حيات خود ادامه دهد؟ 

از يك طرف انتظار می رود که روزنامه ها، اخبار و مقاالت خود را به طور رايگان روی وب منتشر کنند 
و از طرف ديگر، تبليغات سودآور برای روزنامه، از سايت حذف شود. 

نمايش تبليغات در سايت ها، در حال افت کردن است. در اين ميان، ترس از وبالگ ها هم وجود دارد؛ 
از نزديك ترين و در دسترس ترين منابع کسب  پيرامونشان را  اخبار و اطالعات درباره دنيای  مردم، 
و  روش ها  با  حرفه ای  روزنامه نگاران  از  سريع تر  بسيار  و  بی قاعده  و  نامنظم  به صورت  می کنند؛ 

استانداردهايشان. 
10 سال پيش، چالش و مبارزه وب سايت ها بر سر جلب نظر مردم و نگه داشتن آنها پای رايانه ها برای 
افراد زير 50سال برای خريدن يك روزنامه  گذراندن وقت بود. اکنون مسئله، نگه داشتن و جلب نظر 

است. 
تحويل روزنامه به جايی که مشتری می خواهد، حتی با پوشش پالستيکی تا از رطوبت و صدمه های 
احتمالی در امان باشد، روش قديمی و منسوخ شده ای است؛ چون او می تواند مقابل رايانه اش بنشيند و 

از خواندن همان روزنامه، لذت ببرد. 
می تواند  او  بخواند.  هم  را  ديگر  کشورهای  روزنامه های  يا  روزنامه  چندين  همزمان،  می تواند  حتی 
روزنامه های کاغذی را ناديده بگيرد و به جای آن، به سراغ سايت هايی برود که اخبار سياسی و حتی 

مطالب سرگرم کننده را در اختيارش قرار می دهد. 
اما اين افراد راحت طلب و جاه طلب، بيشترين اخبار و اطالعاتشان را از کجا به دست می آورند؟ پاسخ 
اين سؤال، معلوم است: از روزنامه ها؛ اما بدون اين که هزينه واقعی را به روزنامه بپردازند. پس چگونه 

می توان با هجوم اينترنت به روزنامه مقابله کرد؟ 

امروزه اينترنت، محيط غالب برای عرضه خبر است. از جهتی شبکه اينترنت، نخستين و محبوب ترين 
منبع خبر برای افراد در محل کار و دومين منبع خبر برای افراد در خانه است. در آمريکا، اينترنت منبع 

اوليه خبررسانی به 50 ميليون آمريکايی است. 
برای بسياری از روزنامه ها، افزايش روزافزون استفاده از اينترنت برای کسب خبر، باعث کاهش تيراژ 
نسخه چاپی شده است. در چنين فضايی، توجه ويژه روزنامه های بزرگ به استفاده از اينترنت، از اهميت 

ويژه ای برخوردار است. 
جامعه و فناوری پيشرفت کرده است و به دنبال آن، صنعت روزنامه نگاری نيز ناگزير از پيشرفت است. 
اينترنت وجود  مختلف روی شبکه جهانی  روزنامه های  نام  به  اينترنتی  پايگاه  بيش از 4هزار  امروزه، 

دارد. 
اين پايگاه ها با روش های متفاوت اداره می شوند. برخی از آن ها، اخبار نسخه چاپی روزنامه را روی 
اخبار  عالوه بر  هستند،  بزرگ تر  و  معروف تر  البته  که  ديگر  برخی  اما  می دهند؛  قرار  اينترنتی  پايگاه 
روزنامه، هر دقيقه به روز می شوند و اخبار جديد را نيز پوشش می دهند.روزنامه ها می توانند خبرهای 

داغ را در نسخه آنالين خود منتشر کنند. 
ممکن است راديو يا تلويزيون، پيش تر، آن خبر يا گزارش را پخش کرده باشند، اما بيشتر روزنامه ها 
از اين می ترسند که در رقابت با نسخه های چاپی ديگر عقب بمانند و خوانندگان خود را از دست بدهند. 
البته راه اندازی نسخه آنالين روزنامه به موازات نسخه چاپی، برای گردانندگان روزنامه ها سود مالی 

چندانی ندارد. 
روزنامه ها می توانند از نسخه آنالين خود به صورت خالقانه ای استفاده کنند؛ اما هنوز درباره استفاده 

تمام وکمال از اين نسخه، ترديد وجود دارد. 
فروش  برای  رقيبی  را  روزنامه  آنالين  نسخه  روزنامه ها،  گردانندگان  و  از سردبيران  بسياری  هنوز 
نسخه چاپی می دانند و بيم دارند اين نسخه، باعث پايين آمدن ميزان فروش نسخه چاپی شود. برخی 

معتقدند که اينترنت می تواند جانشين روزنامه به عنوان منبع تامين اخبار و اطالعات شود. 
اين مسئله حتی توسط کسانی که به وقوع اين جانشينی معتقدند نيز به درستی توضيح داده نشده است. 
در حال حاضر، ۸0درصد اخبار و اطالعات قابل دسترسی در اينترنت، ريشه در روزنامه ها دارند و هيچ 

شرکت اينترنتی، منابع الزم برای جمع آوری و ويرايش اخبار را در اختيار ندارد. 
دنيای  به  وارد شدن  به  در ظاهر عالقه ای   ،»Google« و   »Yahoo« مانند  اين، شرکت هايی  عالوه  بر 
روزنامه نگاری حرفه ای و جدی ندارند. برخی معتقدند که ادغام برخی از روزنامه ها با ديگر روزنامه ها، 

پايين آوردن هزينه ها و کاهش کارمندان، يکی از راه های مقابله با اينترنت است. 
به نظر می رسد برخی با پرداخت هزينه برای کاغذ سعی دارند روزنامه ها  را وادار به پيشرفت کنند. اين 
مسئله ممکن است در مدت زمان کوتاهی، سودآور باشد، اما راه پايان دادن به بحرانی که روزنامه ها 

به آن دچار شده اند، نيست. 
مقاالت و نوشته های زيادی درباره مشکالت روزنامه نگاری کنونی چاپ شده است که در بيشتر آن ها، 
و  خطرناک ترين  می شود.  ديده  کنونی  روزنامه نگاری  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  درباره  نگرانی 

مهم ترين مشکل موجود، در بخش مالکيت و مديريت است. 
برخی معتقدند که بازگرداندن مالکيت محلی، راه چاره است. روزنامه ها به طور مستقل به وجود آمدند 
تامين  به وسيله  آنها  پيوسته هستند. تجديد حيات  به هم  و هنوز هم در همه جا مانند حلقه های زنجير، 
هزينه هايشان از طريق منابع ثروتمند باعث می شود آنها از زير بار فشار برای پرداخت هزينه ها رهايی 

يابند. 
در عين حال، تفاوت زيادی وجود دارد ميان کسانی که از طريق انتشار روزنامه، به ثروت می رسند و 
کسانی که ثروتی دارند و حق انتشار روزنامه ای را می خرند. معموال افراد ثروتمند، سرگرمی گران قيمت 

و باارزشی برای ديگران فراهم نمی کنند. 

بنابراين، آيا ما محکوم هستيم اخبار و اطالعات را از طريق يك موجود 12ساله به نام اينترنت به دست 
آوريم که گاهی هم با شيطنت، به شايعات دامن می زند؟ لزوما نه. واقعيت اينکه مردم برای دريافت اخبار 
از طريق اينترنت، هزينه ای نخواهند  پرداخت، اينترنت آن طور که به نظر می رسد، ويران کننده رسانه های 

قديمی نيست. 
مردم برای دريافت اخبار مورد نظرشان، هزينه ای برای روزنامه های سنتی پرداخت نمی کنند؛ آنها فقط 
يك روزنامه  تمام شده  هزينه  از  کمتر  بسيار  آنها می پردازند،  که  پولی  هزينه می پردازند.  کاغذ،  برای 

است. 
نکنند،  را حذف  تبليغات در سايت هايشان  بتوانند  اگر روزنامه ها  که  به نظر می رسد  اين طور  بنابراين، 

انتشار اخبار بدون کاغذ، برايشان بسيار سودآور است. 
 خريدن ارزش وجودی 

هنگامی که شما از طريق اينترنت، آپارتمانی را اجاره می کنيد يا کااليی را خريداری می کنيد، در حقيقت، 
بر اين نکته تاکيد می کنيد که يك روزنامه سنتی با ابعاد کوچك اش، آينده ای نخواهد داشت. 

جلوگيری  روزنامه ها  بر  آنالين  شده  طبقه بندی  اطالعات  چيرگی  و  تسلط  از  کندی،  و  آهستگی  فقط 
کرده است. فناوری را می توان خريد، اما ارزش وجودی يك روزنامه محلی را نمی توان خريد، مگر با 

خريد روزنامه. 
به هر حال به نظر می رسد روزنامه های کاغذی، در حال حذف شدن و از بين رفتن هستند؛ برخی از 
آنها به دنبال يافتن راه حل هستند، برخی نيز با درگير شدن در دعوا و منازعه بر سر کاهش کارمندان، 

فرصت را از دست می دهند.

ارتباطات

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما 
را به صاحبان  مشاغل معرفی نماييد. آگهی های شما 

موجب ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   
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تبريز زادگاه 
شمس شد و 

خوي بارگاهش 

سرانجام پس از کش و قوس فراوان و جدال ميان 
تبريزي،  دفن شمس  محل  درباره  خوي  و  تبريز 
شهر تبريز به عنوان زادگاه و شهر خوي به عنوان 
ايوبي،  بارگاه مراد موالنا مشخص شد. حجت اهلل 
مدير عامل بنياد شمس گفت: ادعاي وجود مقبره 
شمس در تبريز، نظر شوراي شهر تبريز هم نبود. 
برخي  از  نقل  به  تبريز  شهر  شوراي  سخنگوي 

اظهار کرد که مقبره شمس در شهر تبريز است.
به گزارش فارس، وي با انتقاد از رسانه ها عنوان 
کرد: چيزي که براي ما عجيب است اين که حرف 
سخنگوي شوراي شهر تبريز در رسانه ها بشدت 
و  کنگره  همه  اين  که  طوري  به  داشت،  بازتاب 
رسانه ها  در  آنقدر  خوي  در  بزرگان  حضور 

برجسته نشد.
ايوبي بيان کرد: ما به اعضاي شوراي شهر تبريز 
گفتيم، اگر مدرک مستندي داريد ارائه کنيد، وگرنه 
ما که نمي خواهيم مقبره جعل کنيم. آنها هيچ مدرک 
مستندي ارائه نکردند و حتي دکتر موحد و دکتر 
رياحي هم در برابر اظهارنظر آنها موضع گرفتند.

مديرعامل بنياد شمس تاکيد کرد: ما اکنون از اين 
بحث عبور کرديم که مقبره شمس کجاست. سال 
گذشته و امسال هم همه بزرگان فرهنگي داخل و 
خارج از کشور به خوي آمدند و کنار مقبره شمس 

اداي احترام کردند. 
ايوبي تصريح کرد: با تبريزي ها صحبت شد و قرار 
است برنامه بزرگي با عنوان از زادگاه تا بارگاه 
فرمانداري ها،  شد  مقرر  همچنين  و  شود  تدوين 
استان هاي  شهر  شوراهاي  و  استانداري ها 
آذربايجان شرقي و غربي برنامه هاي مشترکي را 

تدارک ببينند.
خاطرنشان  خورشيد  راه  طرح  به  اشاره  با  وي 
کرد: طرح راه خورشيد قرار است از قونيه ترکيه 
به شهرستان خوي و از آنجا به بارگاه حضرت 
امام رضا)ع( در مشهد امتداد يابد که اين مسير از 
از آنجا  تبريز زادگاه شمس هم مي گذرد و  شهر 
ايران  شرق  کشورهاي  سمت  به  است  قرار  نيز 

ادامه يابد که همان جاده ابريشم سابق است. 
سيد طه مرقاتي، عضو هيات موسس بنياد شمس 
و مسوول بنياد در شهرستان خوي نيز در اين باره 
گفت: قرار شده است زادگاه شمس تبريز و بارگاه 
او خوي باشد و گردشگران و موالناشناسان به 

هر دو شهر سفر مي کنند.  

گذار از »کالم زيبا« 
به »ادبيات«

پويا رفويی

دگرگون ساختن  دغدغه  پيدايی خود  بدو  از  زيبا،  کالم  بر خالف  ادبيات 
داشت.  را  شناخت  های  بندی  صورت 
آرايش توالی لحظات، در شرايط موجود، 
فضای  در  بسياری  های  بدن  غياب  به 

عمومی دامن زده است.
هر يك از ما به واسطه خصايص انسانی 
مان، جهان را در زمان و مکان تعبيه می 
کنيم يا به تعبير کانت تجربه را به تصوير 
از  يکی  مدرن  داستان  کنيم.  می  تبديل 
رويکردهايی بود که در تصور حاکم بر 
اخاللگری  کرد.  مکان رخنه می  و  زمان 
شناخت  از  رايج  های  بندی  صورت  در 
شايد مهم ترين روحيه نويسندگانی بود 
ادبيات  به  و  نپذيرفتند  را  زيبا  کالم  که 

جلوه بيرونی بخشيدند. آنقدر که ادبيات در پی معناآفرينی رفت، درصدد 
معنادار بودن نبود. نقطه عزيمت کالم زيبا يك باور سياسی مشخص بود 
و آن اينکه هر کس بايد در جای خود قرار بگيرد و کسی حق ندارد با زبانی 
به جز آنچه درخور منزلت او است، تجربه های زيسته خود را بيان کند. 
به همين دليل است که نويسندگانی که از الگوی کالم زيبا تبعيت می کنند، 

تصوری که از زبان ارائه می دهند با نوعی انگاره اخالقی مترادف است. 
دگرگون ساختن  دغدغه  پيدايی خود  بدو  از  زيبا،  کالم  بر خالف  ادبيات 
شرايط  در  لحظات،  توالی  آرايش  داشت.  را  شناخت  های  بندی  صورت 
است.  زده  دامن  عمومی  فضای  در  بسياری  های  بدن  غياب  به  موجود، 
رابطه بين نوشتار و سنخيت بدن، ظرفيت ها و ناتوانی های هر بدن، مولفه 
می شدند.  آن  درگير  توامان  مخاطب  و  نويسنده  که  بود  يی  تجربه  های 
مهجوری بدن ها، ناشی از عجز آنها در اعالم موجوديت تجربه هايشان در 
زبان رايج بود. مساله اصلی داستان ارائه نوعی رفتار و برقراری رابطه 

يی متفاوت با زمان ها و مکان های حذف شده بود. 
تمايز کالم زيبا و ادبيات متعلق به ژاک رانسير است و دال بر رخدادهای 
تاريخی قرن نوزدهم اروپا است. رمان و داستان کوتاه مدرن از تبعات اين 
نويسنده،  دغدغه خاطر  دوران  اين  در  تاريخی محسوب می شوند.  گذار 
با زمان ها و مکان های  ارائه نوعی رفتار و برقراری رابطه يی متفاوت 
بودن  برخوردار  زبان مستلزم  فهم  زيبا  انگاره کالم  در  بود.  حذف شده 
از قابليت تکلم به زبان نيست. در اين الگو مدار زبان متشکل از دو قطب 
اساسی فرض می شود؛ نخست کسانی که زبان را می سازند و ديگری 
کسانی که زبان را می فهمند. زبان آفرينان و زبان فهمان در يك رده بندی 
از نظم مسلط قرار نمی گيرند. از نظر رانسير مهم ترين وجه مميزی اين دو 
قطب در مدار زبان، طرز تلقی آنها از مفهوم زمان است. رمان و داستان 
نويسی مدرن نوعی شورش بر سر سهم بدن ها از مقدار زمان بود. هر 
بيان  حق  شده،  اعطا  او  به  جهان  هندسه  در  که  جايگاهی  براساس  کس 
تجربه های خود را دارا است. کسی حق ندارد همزمان از دو جايگاه لب به 
سخن بگشايد. به عبارت ساده تر تجربه هر کس محدود به زبانی است که 
برايش درنظر گرفته شده. از جنبه سياسی، کالم زيبا موظف به تحکيم نظام 
سلسله مراتبی حاکم است. هر کس بايد به اندازه و قامت خود حرف بزند. 
آنها  ها و جايگاه  ميان شخصيت  تناسبی است که  از  ناشی  زيبايی کالم 
برقرار شده. اما در انگاره ادبيات، فرم های هنری به بازنگری ميان ديدنی 
ها و گفتنی ها معطوف شدند. تقدم کنش بر توصيف به پرسش کشيده شد. 
نوشتار بيش از آنکه بر ارائه قالب های زبانی درخشان و باشکوه متمرکز 
که همواره موضوع  بود  هايی  بدن  و  باشد، در جست وجوی موجودات 
سخن بودند و هيچ گاه خود به زبان نمی آمدند. از اين منظر، ادبيات نه بر 
مبنای بازنمايی نظم موجود بلکه عليه آن بود. ادبيات آنچه را که کالم زيبا 
تحت عنوان نظم درونی و ساختار حقنه می کرد به صورت يك بی نظمی 
فراگير و همگانی افشا کرد. به تعبير رانسير ادبيات منادی و زبان کر بود؛ 
زبان کسانی که نمی خواستند از طريق نوشتار به موقعيت و سرنوشت 
خود وقوف يابند. زبان آدم هايی که سهم شان صرفًا شنيدن و تبعيت از 
شنيده هايشان نبود. ادبيات، ذيل کسب حق مکالمه با زبان قدم به عرصه 
گذاشت. هر کس حق دارد زبان را به شيوه خودش مورد دخل و تصرف 
از توزيع حسی بدن ها  به نحوه خاصی  اتوريته صدا را که  قرار دهد و 
جدی  يی  مواجهه  در  ادبيات  درآورد.  آشوب  به  دارد،  داللت  جامعه  در 
به ساختن  گرايش  و  داد  می  موجود  زبان  کفايت  عدم  به  رای  آشکار  و 
و يافتن شاهدان الل زندگی در تنازع با گفت وگوهای خيابانی و شهری 

قرار می گرفت. کالم زيبا اگر به زبان و انعطاف پذيری آن اهميت می داد، 
ادبيات تاکيد خود را بر شخصيت پردازی قرار داد. هر کس که برخوردار 
از تجربه حسی است، حق دارد تجربه های خود را بيان کند و مهم نيست 

با چه زبانی و با چه شيوه يی. 
قرار دارد شخصيت  ادبيات برخالف کالم زيبا آنچه در کانون توجه  در 
است. شخصيت کسی است که شايد حضور عينی و ما به ازای بيرونی 
نداشته باشد، اما امکان پذير است. کالم زيبا فقط به زبان فکر می کند و 
اينکه چطور همه اجزای جهان بايد از صافی زبان بگذرند و به موجوداتی 
بيان شده، مطيع و مودب تبديل شوند. ظرف دو قرن گذشته ادبيات آدم 
آنها  اسامی  فهرست  بسا  چه  که  کرده  پذير  امکان  و  شناسانده  را  هايی 
بواری،  مادام  آناکارنينا،  باشد.  بيشتر  تاريخی  موثر  های  شخصيت  از 
از  اسم  چند  تنها  ددالوس  استفن  و  مارسل  زامزا،  گرگوار  راسکلنيکف، 
های  شخصيت  طويل  و  عريض  فهرست 
آيند.  می  حساب  به  ادبيات  تاريخ  سرشناس 
نگره ادبيات حتی در بازنگری ميراث گذشتگان 
نيز به تقدم شخصيت رای داد و دن کيشوت، 
اين  برگزيد.  را  شندی  تريسترام  و  جونز  تام 
را  خود  تفوق  نيز  ژانر  قوانين  بر  حتی  معيار 
اعالم کرد، فرانکنشتاين، دراکوال، شرلوک هلمز 
و مگره نيز بخشی از اين فهرست را به خود 
اختصاص داده اند. چنين به نظر می رسد که 
اين فهرست  در  از سهم چندانی  ايران  ادبيات 
برخوردار نيست. نزديك به يك قرن از داستان 
بجا  توقعی  نظر  به  و  گذرد  می  ايرانی  مدرن 
است که به تعداد انگشتان دست چند شخصيت 
به يادماندنی و موثر را از انبوه رمان ها و داستان کوتاه ها سراغ بگيريم 

ولی عماًل چنين چيزی وجود ندارد. 
و  پردازی  زبان  زنجير  و  غل  در  غالبًا  ايران  ادبيات  داستانی  های  آدم 
می  پا  و  باشکوه دست  و  بديع  زبانی  به  برای رسيدن  نويسنده  کوشش 
زنند. راوی زبان خود را به شخصيت ها تحميل می کند و مفاهيم پيشين بر 
تجربه حسی مبتنی بر تخيل پيشی می گيرند. تا بدين لحظه، محصول کار 
چيزی بيشتر از تيپ سازی از آب درنيامده. به جای شخصيت های مستقل 
ارائه دهند، مکرر و مستمر با شبه  که گزارشی تازه از وضعيت موجود 
ژانرهايی سروکار داريم که هرازگاهی تيپ های نوظهور و نوپای جامعه 
را با منطق بازنمايی به صورت مکتوب درمی آورند. رمان آشپزخانه يی، 
شبه  اين  از  هايی  نمونه  يی  کافه  رمان  و  رمان شهری  آپارتمانی،  رمان 
ژانرها هستند که سمپتوم سرکوبی ادبيات توسط کالم زيبا به شمار می 
آيند. از سوی ديگر ستايش نثرهای زيبا، ترويج درست نوشتن و صيانت 
از قوانين بی چون و چرای زبان معيار، آرکائيسم و نوستالژی نوشته های 
قديمی به استانداردهای بی چون و چرای ارزيابی ادبيات تبديل شده اند 
که خود گويای آن است که زبان نسبت به تجربه حسی از اولويت بيشتری 

برخوردار است. 
نطفه شخصيت های داستانی زمانی بسته می شود که تجربه ها به کمك 
های  زبان  و  ها  بدن  به  اکتفا  با  واال  کنند  پيدا  عينی  بندی  تخيل صورت 
ادبی محصول کار  تيپ های  به جز  به رسميت شناخته چيزی  متناظر و 
نخواهد بود. گذار از کالم زيبا به ادبيات، به زعم رانسير حاصل پذيرش و 
تصميم سه رخداد تاريخی بود که شکل بروز بدن های سياسی در جامعه 

را دگرگون کرد. 
1( نيروهای زبانی به مالکيت عمومی درآمدند و از حيطه اشخاصی خاص 

و معين خارج شدند. 
2( چشم اندازهای طبيعت در کنار مناظر شهری، همگانی اعالم شدند. 

3( زبان شاعرانه جای خود را به نگاه خيره بی غرض داد. 
در دهه های 60 و 70، بخشی از داستان نويسان و صاحب نظران عرصه 
مرتبًا  را  ايرانی«  »داستان  عنوان  تحت  جريان  گيری  شکل  لزوم  ادبيات، 
که  بود  زبانی  و  ساختار  روی  بيشتر  اما  آنها  تاکيد  کردند.  می  گوشزد 
از  برداشت  نوع  اين  تاثير  امروز  می شود.  فعال  آن  در  داستانی  روايت 
ادبيات روايی را کم و بيش شاهد هستيم. در بخش قابل توجهی از بدنه 
به  که   - زبانی  يی  شبکه  در  زيسته  های  تجربه  بازسازی  ادبيات،  اين 
از بروز و شکفتگی  اعمال می شود - مانع  پيشين توسط نويسنده  طور 
کالم  ميان  رانسير  که  تمايزی  است.  شده  داستانی  موثر  های  شخصيت 
سياست  نوعی  بر  ناظر  چيز  هر  از  پيش  شود،  می  قائل  ادبيات  و  زيبا 
تبديل می  کننده  تعيين  به مولفه يی  پردازی زمانی  ادبی است. شخصيت 
شود که موجودات پرسه زن و بی معنای جامعه بيانگر شوند و اين نوع 
رفتار با آنچه کالم زيبانويسان در پی آن بودند از مبنا متفاوت است. در 
کالم زيبا غالبًا با شخصيت بيان شده سروکار داريم تا بيانگر. وسواس 
برای دستيابی به واحدی تحت عنوان داستان ايرانی بدون توجه به عامل 
شخصيت پردازی به نوعی تهديد برای نيروهای ادبيات که تا چندی پيش 
در برابر احکام و گزاره های کالم زيباگرايان ايستادگی می کردند، دامن 
زده است. ادبيات بيش از آنکه برقراری تناظر جزء به جزء ميان زندگی 
روزمره و نظام زبان باشد، کنشی است که در وهله اول به جايگزين شدن 

يك صدا به جای صدايی ديگر می انجامد.
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انتشار دو کتاب 
چاپ نشده از اخوان ثالث

پس از گذشت هجده سال از مرگ مهدي اخوان ثالث، 
بر  او  شرح  و  شاعر  اين  از  منتشرنشده  اي  شعرهاي 
»امثال و حکم« نوشته »دهخدا«، در قالب دو کتاب براي 

نخستين بار منتشر مي شود. 
»زرتشت اخوان ثالث« مدير انتشارات زمستان و فرزند 
»مهدي اخوان ثالث« در گفتگو با خبرگزاري فارس، با 
هنوز  کتاب مجموعه شعر  افزود:براي  اين خبر  اعالم 
از  پس  اصلي  عنوان  و  نشده  گرفته  نظر  در  عنواني 
دريافت مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
زمستان  انتشارات  را  کتاب  اين  مي شود.  مشخص 

منتشر خواهد کرد. 
دهخدا«  حکم  و  امثال  بر  »ذيلي  کتاب  داد:  ادامه  وي 
نوشته اخوان ثالث نيز توسط نشر زمستان براي کسب 
مجوز به وزارت ارشاد رفته است. اين کتاب نخستين 

مرتبه است که منتشر مي شود. 
آثار  تمام  پس،  اين  از  که  خبر  اين  اعالم  با  وي 
اخوان ثالث توسط انتشارات زمستان منتشر مي شود، 
تصريح کرد: در اين دوره تنها سه کتاب »درخت پير و 
جنگل«، »عاشقانه ها و کبود« )اشعار عاشقانه به انتخاب 
توسط  »مرز جن زده« مشترکا  داستان  و  اخوان ثالث( 
مي شود،  منتشر  »نگاه«  و  »زمستان«  انتشارات هاي 
انتشارات  آثار اخوان ثالث توسط  اين پس تمام  از  اما 

زمستان منتشر مي شود. 
»اخوان ثالث« در ادامه بيان داشت: کتاب هاي زمستان، 
پير و جنگل، مرز  اوستا، درخت  اين  از  آخر شاهنامه، 
جن زده )داستان( و عاشقانه ها و کبود در حال تجديد 

چاپ هستند. 

مستند جمشيد مشايخي 
درباره خسرو شکيبايي؛ 

مستندي  مشايخي  جمشيد 
شکيبايي  خسرو  مورد  در 
نيز  خود  که  کند  مي  تهيه 
روايت آن را بر عهده خواهد 
در  مشايخي«  داشت.»جمشيد 
مورد  در  فارس  با  وگو  گفت 
از  قبل  من  گفت؛  مستند  اين 
انقالب با خسرو دوست بودم 
و او را به خوبي مي شناختم 
تصميم  خاطر  همين  به  و 

گرفتم در حد توان خود، با تهيه مستندي در مورد او 
يادش را زنده نگاه دارم.

چهره ها
کدام ادبيات؟ کدام جهان؟

فروغ اسدپور

با رجوع به جمالت مشهور ويليامز که گرين بلت نيز آنان را ذکرکرده، بايد گفت: پس وقتی گروه يا 
گروه هايی خاص صاحب زمين و کارخانه ها بوده و دسترسی به ماشين چاپ را کنترل می کنند، 

در اين صورت اقشار يا طبقاتی نيز هستند که اين زمين ها و کارخانه ها و ماشين چاپ از ايشان 
دريغ شده و »قدرت« آنها را به حاشيه می راند تا از دسترسی آنان به اين ابزار مادی برای 

نيرومندکردن خود محروم باشند و باز از آنجا که اين گروه های انسانی يا طبقات به بيان 
بلت دارای »ايجنسی« هستند و امکان شورش و نافرمانی دارند، پس وارد ميدان مبارزه 

می شوند تا ادعای حق کنند. 
می توانند  پس  دارند،  مستقيم  دخالت  جامعه  مادی  توليد  در  طبقات  اين  که  آنجا  از  باز  و 
توليد فرهنگی و ايدئولوژيك نيز داشته باشند و باز مطابق تقسيم کار رايج و همان طور که 
فرادستان روشنفکرانی دارند که محصوالت ذهنی و معنوی برای آنها توليد می کنند تا جهان 
را برای آنها و ديگر طبقات قابل فهم کنند، طبقات ديگر نيز دارای نمايندگان فکری بوده و 
در حد بضاعت تاريخی و رشد خود روشنفکران خويش را پرورش می دهند تا جهان را 

به شکلی متفاوت از آنچه که فرآورده های ذهنی مسلط بازگو می کنند برای ايشان توضيح 
دهند. 

که  نيستند  کارخانه ها  و  فقط زمين ها  که پس  بگوييم  اگر  است،  معنا درک پذير  اين  محل به 
ز مناقشه و منازعه اند، ادبيات نيز در اين راستا، تابع همين سازوکارهاست و هر گروهی به نمايندگی  معين ا اقشار 

اجتماعی سعی می کند که صدای خود را انعکاس داده و پيام خود را به گوش جامعه برساند. صمد بهرنگی، علی اشرف درويشيان، محمود دولت آبادی، 
احمد محمود، احمد شاملو و ديگران سعی می کردند جهان ستم ديدگان آن جامعه را که پدران شان آن قدر مکنت و ثروت نداشتند تا در سن 15 سالگی 
ساده کاری  لحاظ  »از  ميالنی  به بيان  که  درويشيان،  اشرف  علی  داستان  »هتاو«،  که  زمانی  داده اند.  توضيح  آنها  برای  سازند،  آمريکای شان  راهی 
شگفت انگيز« است، از سوی دخترکان فرودستان خوانده می شد، همان احساس ميالنی به آنان دست نمی داد بلکه »سادگی شگفت انگيز« خطوط و داستان 
در ذهن آنان عالمت سوال هايی طرح می کرد که چطور ممکن است دختر ۹ ساله ای را به چنين شکل فجيعی شوهر داده و او را بی ميل درونی خود به 
ازدواج پسر نوجوانی درآورده و مرگ دخترک بينوا شد. زمانی که کتاب ماهی سياه کوچولو يا پسرک لبوفروش بهرنگی »به رغم بضاعت اندک کارهای 
ادبی اش و به رغم بضاعت اندک کارهای فکری اش« از سوی کودکان بی چيزان جامعه خوانده می شد، برای آنها سرکشی، مقاومت و عصيان ماهی سياه 
کوچولو چيزی شگفت، جالب و هيجان انگيز بود. شايد به نظر ميالنی نوشته های صمد را »بايد در سطل آشغال انداخت و به لحاظ ادبی و زيبايی شناسی 
متون قابل تحسينی نباشند يا شايد  حرف جديدی برای گفتن نداشته باشند« اما برای فرزندان طبقات محروم آن جامعه که از »شکسپير« هنوز چيزی 
نشنيده بودند، قصه های بومی همچون سرزمينی ناشناخته و شگفتی آور بود. ما بر بال های کالغ های قصه اولدوز و کالغ های صمد سوار شده و به 

سرزمين های دوردست پرواز می کرديم. 
همان طور که داستان زندگی ماکسيم گورکی و نقل داستان دانشکده های من از سوی او، شايد برای ميالنی جذابيتی نداشته باشد، اما برای ما از هر 
کتاب ديگری جذاب تر بود؛ چراکه بيان زندگی خود ما بود که به شکل کتابی درآمده بود و روحيه انزوای ناگزيری را که »قدرت« به زيردستان اش در 
اثر »سراسربينی«  اش منتقل می کند، در ما از بين می برد و درک می کرديم که تنها ما نيستيم که رنج می بريم، بلکه ظاهرا با سرنوشتی جهانی مواجهيم 

که برای آن بايد فکری جهانی کرد. 
بدين ترتيب همان روحيه ای که حاال ميالنی قصد ترويج آن را دارد )او به جوانان ايرانی توصيه می کند که رويکرد ملی و بين المللی را با هم رشد دهند(، 

چپ ايران با همان »قدوقامت تاريخی اش« که ميالنی آن را مانند »کوتوله ای معيوب و کندذهن« توصيف کرده، در ما رشد داده بود. 
از سويی، نويسندگان وطنی را می خوانديم و از سويی با ادبيات جهانی روسيه، چين، آمريکا، انگليس، فرانسه و ايتاليا آشنا می شديم و روحيه همبستگی 

بين المللی در ما شکل می گرفت. 
می توان درباب زيبايی شناسی متن اين نويسندگان يادشده و موضوعات طرح شده شان  به بحث و منازعه پرداخته يا آنان را نقد کرد، اما آنچه منظور 
من است، اين است که به بيان ايگلتون مسئله بزرگی و عظمت يك اثر نمی تواند به طور علمی حل و فصل شود؛ چون اساسا موضوعی ايدئولوژيك است. 
ارزش ادبی متون ربطی به اين ندارد که اينها لزوما »کارهای بزرگی« بوده اند؛ مثال آن طور که نقد اومانيستی سعی کرده برخی از آثار را اساسا »متون 
ماندگار« نشان دهد؛ چون بزرگی و ماندگاری آنها چيزی ابژکتيو بوده و شامل همه زمان ها و مکان ها می شود. پس روشن است که حتی زيبايی شناسی 

و بزرگی و عظمت متن نيز موضوع دعوا در ادبيات است. 
با اينکه ميالنی در معرفت شناسی، به نسبيت گرايی افراطی می رسد، اما در تئوری ادبی ناگهان مطلق گرا می شود. او محکی عينی دارد که مطابق آن ادبيات 

معاصر را يك به يك نمره می دهد. از منظر امروز به ادبيات 30-40 سال گذشته می نگرد و آنها را يك به يك مردود اعالم می کند. 
با آنکه متن می تواند به قول هاوسورن، مستقل از زمان  و مکان باشد و 50 يا هزارسال پس از توليدش نيز خوانده شود، اما به هرحال »برای« و »در« 
شرايط معينی به نگارش درآمده است و بيشترين معنا را در آن بستر و زمينه افاده می کند. پس بهتر است که قرائت متن و قضاوت کيفيت هنری و 
ادبی آن و »حرف های بديع« آن، همه در بستر توليدش بررسی شود. اينجاست که می بينيم ميالنی تاريخی کردن متن را فراموش کرده و فقط به صدور 

احکام ارزشی و داوری های نامستدل اکتفا می کند. 
بايد، به بيان ويليامز، افزود که »ادبيات اشاره می کند اما نمی داند«. ادبيات ما را وامی دارد که ببينيم، حس کنيم، دريابيم ولی به ندرت می تواند عليت را برای 
ما توضيح دهد. اين تفاوت گفتمان ايدئولوژيك )که روی تجربه و حس کردن بنا می شود( و گفتمان علمی است. آری برای پاگيری يك جنبش قدرتمند 
فکری، اجتماعی و سياسی فقط ادبيات کافی نيست، به قول رابرت پاول رش، جنبش از ترکيب دو چيز تشکيل می شود: تجربه استثمار و تئوری استثمار و 
اين دو با هم يکسان نيستند. البته ميالنی بايد بهتر از من بداند که آن کسانی که دسترسی به ماشين چاپ و حتی ميل به مطالعه را کنترل می کردند، اجازه 
ورود و چاپ انواع و اقسام کتب مختلف و نشر و آموزش و مطالعه آنها را نمی دادند. شايد باورکردنی نباشد که کتاب پسرک لبوفروش بهرنگی با آن 
همه »بضاعت اندک فکری و هنری« اش در دوره شاه اجازه چاپ نداشت. چپ در فقدان دسترسی به منابع چگونه می توانست به قول ميالنی »کم بضاعت« 

نباشد؟ از طرف ديگر آيا بورژوازی ايران يا روشنفکران و نخبگان آن خود محصوالت نبوغ آميز ارائه کرده اند که چپ فاقد آن بود؟ 
آيا می توان همين امروز به ميالنی ايراد گرفت که چرا به نسخه ايرانی گرين بلت يا رورتی تبديل نشده است؟ آيا ميالنی در حد بضاعت فکری و توانايی 
شخصی و امکانات تاريخی خود )با آنکه به بورژوازی ايران و بورژوازی جهانی وابسته بوده و در نتيجه دارای امکانات وسيع مالی و فکری بوده 
است( آثاری آفريده است که انديشمندان ديگری از طبقه او بتوانند روی شانه های او ايستاده و توليدات فکری بهتری ارائه کنند. او آ نقدر دچار سرگيجه 
تئوريك و يافتن موضوع مناسب برای بررسی به شيوه »نوتاريخی  گری« است که کتابی را به فردی اختصاص داده است که حتی کسی مانند مصطفی 

رحيمی به طعنه از آن به عنوان »کدام معما« ياد می کند، امری که مايه تعجب ميالنی قرار گرفته است.

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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چون شب چهل و هشتم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت، دختر نصرانيه چون اين سخنان با شرکان گفت، شرکان را 
غروِر جواني و َحميَِّت دليري بر آن بداشت که خويشتن به او بشناساند و بدو خشم 
آورد، ولي ُحسِن َبديع و فزوني جمالش، شرکان را منع مي کرد و مي گفت: اي ماهرو: 

 گر تو به  شمشير تيز  حمله  بياري  رواست 
چارة ما هيچ نيست،  جز سپر انداختن   

دير  دِر  به  تا  همي رفت  او  اثر  بر  شرکان  و  برفت  دير  فراز  به  نصرانيه  دختر  پس 
بدانجا  قنديلها  که  آمدند  در  بلند  دهليزي  به  شرکان  با  بگشود.  در  دختر  برسيدند. 
افروخته و مانند آفتاب پرتو افکنده بود. چون دهليز به نهايت رسيد، کنيزکاني ديدند 
که شمعهاي افروخته به دست ايستاده اند. پس کنيزکان پيش افتاده دختر نصرانيه به 
دنبال و شرکان از پي ايشان همي رفتند تا به دير برسيدند. ديدند که َسريرها مقابل هم 
گذاشته اند و پرده هاي ديبا بر آنها آويخته و زميِن دير را ُرخام و مرمر گسترده اند و در 
ميان دير حوضي است بزرگ که بيست و چهار فوارة زرين در آن حوض نشانده اند و 
آب بساِن نقرة خام از آن فواره ها مي ريزد و در صدر دير تختي گذاشته اند و فرشهاي 
حرير بدانجا گسترده اند. دختر به شرکان گفت: يا سيدي، به فراز تخت شو. شرکان به 
فراز تخت برشد و دختر از ديدة او پنهان گرديد. شرکان از خادمان پرسيد که خاتون 
به کجا رفت. گفتند: به خوابگاه خويش رفت و ما به خدمتگزاري تو ايستاده ايم. پس از 
آن هرگونه خوردني بياوردند. شرکان خوردني بخورد و دست بشست و خاطرش به 
سپاه اسالم مشغول بود و نمي دانست که بر ايشان چه گذشت و تا بامداد در کار خود 

حيران و از کرده پشيمان بود و اين شعر همي خواند:
راحْت همه پيِش غْم برانداخته ايم    

در بوتة روزگار ُبگداخته ايم 
کاري نه چو کار عاقالن ساخته ايم  

نقدي به اميدِ نسيه َدر باخته ايم  
ايشان،  ميان  در  دختر  آن  و  ماهروي  کنيزکان  تن  بيست  که  ديد  برآمد،  روز  چون 
مهاَبِت  از  ملکزاده شرکان  نزديك شدند،  همي آيد. چون  ميان ستارگان  در  ماه  چون 
ُحسن و جمال او بر پاي خاست. آن زهره جبين ديرزماني به شرکان نگريست و تأمل 
کرد. شرکان را بشناخت و گفت:  يا شرکان، مکان ما مشرف کردي و بر بحجت منزل 
بيفزودي. دوش ترا چگونه گذشت؟ پس از آن گفت:  دروْغ ملکزادگان را ننگست خاصه 
بچون تو ملکزاده اي که از همة ملوک برتر هستي. خود را پوشيده مدار و َحَسب و َنَسب 
بيفزايد. چون شرکان ديد که  پنهان مکن و بجز راستي سخن مگو که دروغ دشمني 
جاي انکار نماند با او گفت: من شرکان  بن نعمان هستم. پس دختِر سيميْن َبر با او گفت: 
خاطر آسوده دار و هيچ مترس که تو را مهماني و ميان ما حق نمك پديد آمد و دوستي 
ت به هم رسيد،  تو در پيمان من هستي. به حق مسيح اگر مردم روي زمين آزار  و َمَودَّ
ترا خواهند، نتوانند مگر اينکه من بميرم که تو در امان مسيح بن  مريمي. پس در پهلوي 

شرکان بنشست و ُمالِعَبت آغاز کرد، چندانکه شرکان را ترس برفت.
پس از آن دختر نصرانيه با زبان روميان کنيزي را سخني گفت. کنيز ساعتي برفت. 
گفت: شايد  با خود  و  نخورد  آورد. شرکان چيز  و طعام حاضر  ُمدام  آمد  باز  چون 
گفت:  و  بدانست  َمکنوِن خاطر شرکان  دختْر  باشند.  گذاشته  اندر  به طعام  که زهري 
به من  بخواهم  ترا  اگر من کشتن  که گمان کرده اي،  است  نه چنان  که  به حق مسيح 
دشوار نيست. آنگاه خود بخوردن بنشست و از هر گونه خوردني بخورد و شرکان نيز 
همي خورد تا اينکه خوان برچيدند و دست بشستند. دخترک فرمان داد که نقل و گل و 
ريحان و قدحهاي نقره و زرين و بلورين و شراب حاضر آوردند. پس دختر بنشست 
و نخست قدحي خود بخورد و قدحي به شرکان پيمود و همي نوشيد و همي پيمود تا 
اينکه شرکان مست شد و به ِخَرَدش زيان آمد. چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و 

شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب چهل و نهم بر آمد

و  نشئة شراب  اينکه  تا  همي نوشيد  با شرکان شراب  دختر  ملك جوانبخت،  اي  گفت : 
آلت طرب  مرجانه،  يا  گفت:   کنيزکي  با  دختر  آن  از  پس  چيره شد.  به شرکان  عشق 
بياور. کنيزک برفت و عود و چنگ و ناي حاضر آورده دختر عود بگرفت و تارهاي 
آن را محکم کرده بنواخت و به آواز خوش نغمه پرداخت. پس از آن کنيزکان يك يك 
برخاسته آلت طب بنواختند و به زبان روميان ابيات برخواندند؛ شرکان در طرب شد. 
آنگاه خاتون ايشان گفت:  اي مسلمان زاده دانستي که چه گفتم؟ شرکان گفت: ندانستم، 
اگر من به زبان  انگشتان تو در طرب شدم. ماهروي بخنديد و گفت:  از خوبي  ولکن 
عرب َتَغّني کنم چه خواهي کرد؟ شرکان گفت: ِخَردم يکسر به زيان خواهد رفت. آنگاه 
پري روي راه ديگر بزد و ابياتي چند برخواند. شرکان بيهوش افتاد. پس از آن به خود 
آمد و با دختر به مي کشيدن مشغول شدند و لهو و لعب همي کردند تا شامگاه شد. 

دختر به خوابگاه خود برفت.
چون روز برآمد کنيزکي نزد شرکان آمد و با او گفت: خاتون ترا مي خواهد. شرکان 
ع به در و  برخاست و بر اثر کنيزک روان شد و همي رفتند تا به در بزرگ عاج که ُمَرصَّ
گوهر بود برسيدند و به درون خانه شدند. خانه اي بود وسيع و در صدر خانه ايواني 
باغي  به  ايوان  بودند و منظره هاي  بدانجا گسترده  اِسَتبَرق  بود که فرشهاي حرير و 
و  مي رفت  آنها  اندرون  به  هوا  که  بودند  غريبه  تِمثال هاي  ايوان  در  و  گشاده مي شد 

حيلتي بکار برده بودند که بيننده گمان مي کرد که آنها سخن همي گويند. 
و اما خاتون در صدِر ايوان نشسته بود. چون نظرش به شرکان افتاد بر پاي خاسته 
دست او را بگرفت و در پهلوي خويشتن بنشاند و َتَفقُّد و مهرباني کرد و از هر سوي 
حديث همي گفتند که دختر پرسيد که: به چيزي از اشعار و احوال عشاق آگاه هستي؟ 
شرکان گفت: آري، اشعار شاعران مي دانم. دختر گفت: بيتي چند از گفتة ُعنُصري بر 

خوان. شرکان اين ابيات برخواند:
تا نِگاِر َمن ز ُسنُبل َبر َسَمن َپرچين نهاد   

داغ ِ َحسَرت بر دِل صورت گراِن چين نهاد  
َهر که از رنِج  من و از ناِز او آگاه گشت  

نام من فرهاد کرد و نام او شيرين نهاد   
ُزلف  ِصَفت  در  و  بوده  َفصيح  بسيار  عنصري  گفت:  بشنيد  ابيات  دختر چون    

معشوق ُمبالغه کرده و گفته است: 
تا همي  جوالِن ُزلفش گِردِ اللِستان ُبَود  

عشِق ُزلَفش را بِگِردِ هر دِلي جوالن ُبَود   
پس از آن گفت: يابن الَملِك شعر ديگر برخوان. پس اين دو بيت برخواند: 

اي بسته بکين من ميان آهسته  
وي کرده مرا قصْد به جان آهسته    

جان مي خواهي و برنيايد بشتاب  
آهسته تر اي جاِن جهان آهسته    

چون دختر اين دو بيت بشنيد گفت: احسنت، اي ملکزاده، معشوق از شاعر 
چه قصد کرده بود که اين شعر خواند؟ شرکان گفت: قصد کشتِن او داشت 
به  و  بخنديد  شرکان  سخن  از  پري روي  داري.  من  کشتِن  قصد  تو  چنانکه 
شراب خوردن مشغول شدند. شامگاهان دخترک نصرانيه در غرفة ديگر به 

خوابگاه خود رفته بخسبيد و شرکان نيز در همانجا بخفت. 
چون روز برآمد کنيزکي بيامد و زمين ببوسيد و گفت: خاتون ترا مي خواهد. 

شرکان برخاست و کنيزکان از چپ و راست او دفها بنواختند و به غرفة ديگر 
که خاتون در آنجا بود برفتند. چون دخترک شرکان را بديد برخاست و دست او 
را گرفته بنشاند و خود نيز در پهلوي او بنشست و گفت:  اي ملکزاده، تو نيز بازي 
شطرنج را نيك داني؟ شرکان گفت:  آري. پس شطرنج آورده به بازي بنشستند، 
ولي شرکان را ديده بر جمال او بود و اسب به جاي فيل و فيل به جاي اسب 
چيزي  تو  است  همين  تو  بازي  شطرنج  اگر  گفت:  و  بخنديد  دخترک  گذاشتي. 
بار ديگر مهره فرو چيدند.  ِت ديگر بازي کنيم. پس  َکرَّ نمي داني. شرکان گفت: 
ت دخترک به شرکان غالب شد و با شرکان  شرکان باز مغلوب شد. تا پنج َکرَّ
گفت: تو در همه چيز مغلوب مني. شرکان گفت: با چون توئي شايسته اين است 
که مغلوب گردم. پس خاتون طعام و شراب بخواست. خوردني بکار بردند و مي 

همي گساردند تا اينکه دخترک قانون بگرفت و اين دو بيت برخواند:
هنگام َصبوَحست حريفان خيزيد  
آن بادة نوشين به قدح َدر ريزيد   
يك لحظه ِز بندِ نيك و بد بگريزيد   

در بي خردي و بيخودي آويزيد  
تا هنگام شام باده همي گساردند. شامگاه دخترک به خوابگاه خويش برفت و 
شرکان در همان مکان بخسبيد. چون روز برآمد کنيزکان به عادت هر روز 
بنزد خاتون بردند. خاتون برخاسته شرکان را بنشاند. دخترک  شرکان را 
احوال شب گذشته باز پرسيد و به َغنج و َدالل با او سخن همي گفت که ديدند 
مردان و جوانان با تيغهاي برکشيده همي آيند و به زبان روميان مي گويند: اي 
شرکان به پاي خويش در دام آمده اي، هالک را آماده باش. چون شرکان اين 
سخن بشنيد با خود گفت:  شايد اين دخترک فريبم داد و مرا بدينجا نگاهداشت 
َورطه  به  را  از من است که خود  گناه  برسند. ولي  دليراِن سپاهش  اينکه  تا 
انداختم. پس روي به دخترک کرده ديد که گونة سرخ آن نازنين زرد شده و 
بر پاي خاست و بانگ به ايشان زد و گفت: شما کيستيد؟ سردار ايشان گفت:  
نمي شناسم  گفت:  دخترک  کيست؟  تو  نزد  در  که  نمي شناسي  آيا  اَيَُّتهاالَملِکه. 
تو بازگو که در نزد من کيست؟ آن مرد گفت:  اينکه در نزد تو است َسرِخيِل 
دليران، ملکزاده شرکان بن نعمان است. پدر تو ملك َحردوب، از عجوِز عالَم سوز 
ذات الَدواهي شنيده است که شرکان بدينجا آمده، ما را بگرفتن او فرستاد. اکنون 
همي خواهيم که آن جوان را بگيري و به روميان ُنصَرت دهي.چون ملکه سخن 
آن مرد بشنيد نگاه خشم آلود بدو کرده گفت: چگونه بي اجاَزِت من بدينجا آمدي؟ 
آن مرد گفت: اي ملکه، چون ما به در خانه رسيديم حاجبان منع نکردند، ولي وقت 
آن نيست که سخن دراز کنيم. ملك به انتظار ما نشسته که شرکان را دست بسته 
نزد او بريم تا به بدترين رنجها بکشد. دخترک حورنژاد با سردار گفت که بيهده 
سخن گفتن سودي ندار. ذات الدواهي نيز دروغ گفته. به حق مسيح آنکه در نزد 
منست نه شرکان است و نه از خادمان او. مردي است غريب که رو به ما آورده 
و از ما ضيافت خواسته ما نيز مهمانش کرده ايم. هرگاه من به يقين بدانم که او 
ت نيست که من او را به شما دهم که او اکنون به پيمان  شرکان است باز سزاوار ُمُروَّ
من اندر است. مرا خوار مکنيد و به بد عهدي در ميان مردمم رسوا نسازيد. تو بنزد 
ملك بازگرد و آستانه او را ببوس و بگو که ذات الدواهي دروغ گفته. آن مرد گفت: اي 
ملکه اَبريزه من ياراي بازگشتن پيش ملك ندارم مگر اينکه شرکان را دست ببندم و 
بنزد ملکش برم. پريزاد در خشم شده با او گفت:  تو پيش ملك بازگرد و بر تو مالمتي 

نخواهد بود. آن مرد گفت: ناگزير است که شرکان نبرده باز نگردم. ملکه را خشم زياد 
شد و گونه اش دگرگون گشت و گفت: سخن دراز مکن و هذيان مگو که اين جوان بسي 
اعتماد بر خويشتن دارد و مي تواند که با صد نفر مبارزت کند. اگر تو با او بگوئي که 
شرکان  بن نعمان هستي او نيز خواهد گفت آري، شرکان  بن نعمانم. ولي شما مقاومت 
با او نتوانيد کرد و تا او همة شما را نکشد از شما روي نگرداند. اگر خواهي من او را 
با تيغ و سپر حاضر آورم. آن مرد گفت: اگر من از خشم تو آسوده شوم با دليران 
بگويم که او را بگيرند و دست بسته نزد ملکش بريم. آن زيبا صنم گفت: اين کار نخواهد 
شد که صد تن با يك تن مبارزت کنند. شما يك يك با او مبارزت کنيد تا بر ملك آشکار 
شود که کدام يك از شما دليرتر و شجاع تر است.چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و 

شهرزاد لب از داستان فرو بست.      ادامه دارد ...
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پست 
مدرنيسم 
و فرهنگ

سميه افشار 

تکنولوژیکی  تحوالت  به  توجه  با 
از  مهمتر  و  ارتباطات  گسترش  و 
آن توجهات روزافزون به فرهنگ و 
مباحث پیرامون آن الزم به نظر می 
رسد نگاهی به نظریه های مختلف 

در این حوزه بیاندازیم.

پسا ساختارگرايی زمينه فکری و فلسفی پسامدرنيسم به شمارمی 
هسته  ساختاری  وجود  به  اعتقاد  نقد  با  پساساختارگرايی  رود. 
ايی که مبنای معنا قرارمی گيرد اعالم می کنند که معنا چيزی جز 

تعبيروحتی تعبيرتعبيرها نيست. 
درتفکر  که  است  آمده  بيستم  درقرن  فرهنگ  های  نظريه  درکتاب 

پست مدرن 5 ويژگی اساسی قابل تشخيص است: 
دارد.پس هيچ  اعتقاد  واقعيت  وانمايی  برامکان  تفکرپست مدرن   )1

زبان  ازطريق  را  واقعيات  ندارد.)  وجود  زبان  ازمتن  خارج  چيزی 
نمی شناسيم و زبان رابطه و واسطه نيست، چرخش زبانی( 

2(عدم پذيرش عمق برای معناها) هيچ اصل و مبنايی وجود ندارد 
تا به آن برسيم( 

به  متون  کنيم.  تصور  توانيم  نمی  معناها  برای  واحد  معنی  3(يك 
اشکال گوناگون قابل قرائت هستند. 

4(مفاهيمی مثل حقيقت،عدالت،عقالنيت و ... محصول فرايند گفتمانها 
و قدرت هستند )اين مفاهيم خارج ازگفتمانهايی که توصيفشان می 

کنند وجود ندارند( 
5(هويت ذات نيست بلکه يك فرايند است و هيچگاه قطعی و ثابت 

نمی شود.دائما تغييرکرده و نو می شوند. 
همگی  ها  رسانه  و  زبان  فرهنگ،  گفتمانها،  معتقدند  مدرنيستها 
بازنمايی ازواقعيات بيرونی هستند درحاليکه پست مدرنها معتقدند 
تنها واقعيت موجود همان گفتمان است. گفتمان درهرعصری تعيين 
درواقع  است.  اقتصادی  زندگی  و  مصرف  و  توليد  شيوه  کننده 
ايی سخن  توده  فرهنگ  و  واال  فرهنگ  تمايزات  از  توان  ديگرنمی 

به ميان آورد. 
با توجه به مطالب فوق می توان گفت کل فرهنگ درديدگاه پست 
مدرنيسم تجاری شده و ديگر نمی توان فرهنگ اصيل را به عنوان 
مالک ارزشيابی فرهنگ به حساب آورد. با تحوالت تکنولوژيکی و 
سرعت ارتباطات تداخلی ميان تجارت و فرهنگ بوجود آمده است. 
ديگردرسينمای پست مدرن انتقال پيامهای اخالقی، انسجام طرح و 
محتوا وارتباط داستان با واقعيات زندگی روزانه معنا ندارد و ما 
با سبك و ذائقه و تقليد روبه رو هستيم. بنا برنظرکرايب، درديدگاه 
پيشرفت،  هستيم.  مواجه  روايتها  فرا  افول  با  ما  مدرنيسم  پست 
روشنگری و رستگاری و مفاهيمی از اين قبيل که همه ازديد مدرنها 

قابل قبول بود ، درديدگاه پست مدرن بی معنی است. 
جامعه  واقعيات  کننده  منعکس  جمعی  های  رسانه  مدرنها  ديد  از 
شود،  نيزمتذکرمی  استريناتی  که  همانگونه  امروزه  و  اند  بوده 

واقعيت ازطريق توصيف تصاويردررسانه تعريف می شود. 
و  هستيم  تصاويروعالئم  کننده  مصرف  ما  شرايط  دراين 

همانندسازيهای سطحی جايگزين واقعيتها می شود. 
نهايتا  تصاويرو  شدن  مهم  سطح،  به  توجه  روايتها،  فرا  افول  با 
تجاری شدن فرهنگ و ازبين رفتن زمان و فضا که به مدد پيشرفت 
تکنولوژی حاصل آمده با نوع جديدی ازفرهنگ و هنرروبه رو می 
شويم. استريناتی انتقادهايی برپست مدرنيسم وارد می سازد. به 
عقيده وی هرچند رسانه ها دارای اهميت هستند ولی ازديد پست 

که  ايدئولوژی  به  و  مبالغه شده  ها  رسانه  درقابليتهای  مدرنيسم 
درپس پرده وجود دارد وافرادی که ازآن سود می برند پرداخته 
توانايی  هنوزهم  بيشترمردم  که  کند  می  اضافه  او  است.  نشده 
کنند  می  اعالم  ها  رسانه  که  ازآنچه  خارج  واقعياتی  تشخيص 

دارند. 
خواهد  می  مدرنيسم  پست  که  است  اين  او  ديگرازديد  مهم  نکته 

حقيقت تازه ايی به ما بگويد و خود اين عمل می تواند فرا روايت 
قلمداد شود. 

درمقابل کرايب اعالم می کند که پسا مدرنيسم هم درمقام نظريه 
و هم در تجليات هنری آن، به ما می گويد زندگی کردن درجامعه 
در  ناپايداری  و  بسيارشتابان  تغييرات  است،  چگونه  غربی  مدرن 
همه چيز به چشم می خورد. عالوه برآن به ما می گويد که نمی 
توانيم ابزاربازنمايی، يعنی زبان، را ناديده بگيريم. بايد بپذيريم که 
ما محصول زبان هستيم و معانی يك بار و برای هميشه تثبيت نشده 
اند و مناسبات آنها با يکديگر دائما درحال تغيير است. پسا مدرنيسم 
درک عميقی ازسوژه بودن را دراختيارمان می گذارد. ما همواره 
سعی درکنترل نيروهای خارجی داريم ولی گاهی آنها ما را محدود 

می کنند درواقع بين سوژه و تجربه سوژه بودن درسيالنيم.
منابع مورد استفاده: نظريه های فرهنگ در قرن بيستم-بشيريه

فرهنگ

آرامگاه فردوسي 
بازسازي مي شود

بنياد  از سوي  ارائه طرحي  با  فردوسي  ابوالقاسم  آرامگاه حکيم 
فردوسي و مشارکت نهادهاي دولتي احيا و بازسازي مي شود. 

با  بنياد فردوسي -  ، ياسر موحد فرد - دبيرکل  به گزارش مهر 
بنياد فردوسي، سه  افزود: با توجه به مذاکرات   ، اين مطلب  بيان 
کارگروه براي بزرگداشت اين شاعر در شهرداري تهران، شواري 
فرهنگ عمومي و جهاد دانشگاهي در سال جاري تشکيل مي شود. 
به شوراي  فردوسي  بنياد  از سوي  ملي  جامع  طرح  دو  همچنين 
فرهنگ عمومي، شوراي اسالمي شهر و شهرداري تهران بر مبناي 

توافق هاي صورت گرفته ارسال شده است.
بعد  طوس  حکيم  آرامگاه  احياي  گفت:  فردوسي  بنياد  دبيرکل   
بازسازي  ضرورت  بر  مبني  نظام  بلندپايه  مقامات  تاکيدهاي  از 
مجموعه تاريخي فرهنگي طوس و با مشارکت بخش خصوصي و 
غير دولتي اجرايي مي شود؛ به نحوي که مجموعه ياد شده درخور 
منزلت فردوسي باشد و محلي براي تبادل فرهنگي ميان کشورها 

به شمار رود.

وي افزود: مجري طرح سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري است 
و دبيرخانه نيز در اين مکان مستقر است. به اين ترتيب طرح 20 
صفحه اي احياي زادگاه و آرامگاه فردوسي پس از مذاکره با علي 
مالنوري - مدير کل شوراي فرهنگ عمومي - ارائه شده است که 
شاهنامه،  گردشگري  شهر  فردوسي،  سراي  بوستان  اندازي  راه 
دهکده نمونه پاژ )زادگاه فردوسي(، تشکيل کارگاه هاي سنتي و 
تمدن  و  فرهنگ  و  کهن  تاريخ  بزرگ  موزه  ايران،  دستي  صنايع 
ايراني اسالمي، کتابخانه و مرکز اسناد تخصصي، دانشگاه فرهنگ 
آکادميك  مجتمع  المللي،  بين  هاي  همايش  مرکز  پارسي،  ادب  و 
فردوسي  بنياد  آتي  هاي  برنامه  از  کلينيك تخصصي  و  ورزشي 

است.
مصوبات سند ياد شده در شوراي اسالمي شهر تهران منطبق بر 
فعاليت هاي بنياد فردوسي نيز هست. مصوبات مهم سند شواري 
اهميت جايگاه زبان فارسي و جايگاه ويژه حکيم  شهر تهران بر 
بيشتر  آشنايي  و  ايران  خرد  و  ادب  فرهنگ،  تعميم  در  فردوسي 
شهروندان تهراني با افکار اين انديشمند واالمقام استوار است تا با 
هماهنگي و همکاري نهادها و تشکل هاي فعال و ذي ربط، برنامه 

هاي بزرگداشت حکيم طوس و شاهنامه انجام مي شود.
و  طراحي  شامل  اقدامها  اين  داد:  ادامه  فردوسي  بنياد  دبيرکل 
و  تخصصي  کتابخانه  فردوسي،  گذر  و  تاالر  موزه،  باغ  احداث 
مرکز فرهنگي ورزشي پهلواني، تقدير از هنرمندان، نويسندگان و 
پژوهشگران در خلق آثار برجسته درباره فردوسي، مشارکت در 
توليد و خلق آثار فرهنگي هنري با موضوع شاهنامه، مشارکت در 
برگزاري همايش هاي بين المللي بزرگداشت مقام ملي فردوسي با 
حضور انديشمندان و مقامات ساير کشورها به ويژه کشورهاي 
در  فردوسي  ميراث  با  مرتبط  هاي  برنامه  اجراي  زبان،  فارسي 
مناطق مختلف شهر تهران، اطالع رساني به شهروندان و معرفي 
فردوسي از طريق تبليغات محيطي و امکانات ارتباطي شهرداري 

خواهد بود.
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اطالعيه
مرکز  همياری  ايرانيان در جهت باال بردن سطح   آموزش مردم، برای 

اجرای  پروژه ی زنان  از محققين، متخصصين و دانش پژوهان عالقمند در 
زمينه های زير دعوت به همکاری داوطلبانه می نمايد.

1. تاريخچه حرکت های اجتماعی زنان ايرانی
2. مقايسه  فرهنگ زن سنتی و زن امروزی

3. آغاز فرهنگ تجدد گرايی و مدرنيست در ميان زنان ايرانی
4. هنر و جايگاه آن در فرهنگ زنان ايرانی

5. زنان و مساله مهاجرت
6. ما چرا الزم می دانيم که به مساله زنان بپردازيم؟

02088884003 – 07960404549
 لطفا مطالب خود را به آدرس ايميل:

 iwa.london@hotmail.co.uk ارسال فرماييد.
 تلفن تماس: 020۸۸۸۸4003 و 07۹6040454۹

»يه شاخه نيلوفر« 
نخستين آلبوم رسمي 

خواننده زيرزميني 
 

بعد از گذشت چند از سال از انتشار غيرقانوني آلبوم هاي 
محسن چاووشي سرانجام آلبوم او با عنوان »يه شاخه 

نيلوفر« با صدور مجوز در اواسط مهرماه به بازار خواهد 
آمد. اين آلبوم از اواسط خردادماه اجازه پخش داشت اما به 
دليل توقيف شرکت پخش کننده، عرضه آن تاکنون به تعويق 
افتاده بود. هرچند اين آلبوم تازه ترين کار محسن چاووشي 
نيست و بعد از ضبط اين آلبوم که تنظيم قطعات آن به عهده 
محمدرضا آهاري است چاووشي آلبوم ديگري را هم با نام 
»موالنا« آماده کرده است. محسن چاووشي پيش از اين در 

گفت وگو با سالنامه اعتماد درباره اين آلبوم گفته بود؛ »آلبوم 
»يه شاخه نيلوفر« با وجودي که ترانه ها و موسيقي متفاوت 

تري را به نسبت کارهاي قبلي ام دارد ولي باز هم چندان جديد نيست. آخرين کاري که از من شنيده 
شد، ترانه هاي فيلم سنتوري است که باز هم مربوط به دو سال قبل مي شود. بعد از سنتوري، »يه 

شاخه نيلوفر« را کار کرديم و بعد از آن آلبوم »موالنا« را که از شعرهاي موالنا، وحشي بافقي، 
باباطاهر، شهريار و ژوليده نيشابوري استفاده کرديم. اين آلبوم متفاوت تر از همه کارهايي است 

که انجام داده ام.« آلبوم »يه شاخه نيلوفر« به صورت ترنس و اليت بسته شده و تنظيم اکثر کارها 
به عهده محمدرضا آهاري است اما تعدادي از قطعات اين آلبوم هم با تنظيم خود چاووشي آماده 

شده است. نوبت پخش اين آلبوم دهه اول مهرماه اعالم شده که از هم اکنون مي توان فروش خوبي 
براي آن پيش بيني کرد. چاووشي سال پيش را تقريبًا بدون هيچ حاشيه يي سپري کرد اما با پخش 

نسخه غيرقانوني فيلم سنتوري نام او دوباره بر سر زبان ها افتاد. آن زمان گفته مي شد بخشي 
از حساسيت ها نسبت به صدور مجوز براي نمايش اين فيلم به دليل صداي چاووشي بوده است. 

با صدور مجوز براي آلبوم محسن چاووشي مي توان او را نخستين خواننده عرصه موسيقي 
زيرزميني اين سال هاي ايران دانست که به طور رسمي اجازه حضور در بخش رسمي را مي يابد. 

لغو کنسرت گروه دبو 
لغو  به  آن  در  که  امورموسيقی  دفتر  مديرکل  از سوی  نامه ای  ارسال  با  دبو  گروه موسيقی  اجرای 

کنسرت آنها اشاره شده بود، دوساعت مانده به شروع برنامه لغو شد.
يکی از دست اندرکاران اين برنامه که توسط موسسه پيغام سحر تدارک شده بود، در گفت وگويی با 
همشهری آنالين گفت که مجوز اين برنامه را پيش از اين اخذ کرده بودند و هنوز دليل چنين تصميمی 
را نمی دانند.در چند روز اخير تبليغات وسيعی برای کنسرت گروه دبو در سطح شهر تهران صورت 
گرفته بود و حتی چند تن اعضای اين گروه که گفته می شود همگی آنها مسلمان و شيعه اند، در برنامه 

کوالک تلويزيون حضور يافته و قطعاتی را کارهای آنها هم پخش شده بود.
خبرگزاری ايسنا هم در خبری متن نامه احمدی، مديرکل امور موسيقی وزارت ارشاد درباره لغو اين 
کنسرت را چنين آورده است: در نامه ای با سربرگ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خطاب به عليرضا 
پاشايی - مدير مرکز همايش های کشور - که نسخه ای از آن در اختيار ايسنا قرار گرفت - آمده  است: 
“پيرو نامه شماره  146/143۹ مورخ  ۸7/4/31 بدين وسيله به اطالع می رساند مجوز اجرای صحنه ای 
گروه “دبو” اندونزی به سرپرستی آقای کميل مصطفی بن داوود، برای تاريخ  ۸ لغايت  11 مردادماه کان 

لم يکن تلقی می شود.

اجرای آواز اصفهان در جشنواره آلمانی
گروه موسيقی »باربد آلمان« در فستيوال »رور ترينال 200۸«قطعاتی از موسيقی سنتی ايران را در 
آواز اصفهان اجرا می کنند. در اين کنسرت که 2۹ آگوست مصادف با ۸ شهريور برگزار می شود،گروه 
و  پور:تنبك  ناصح  فر:تار،پيمان  دارابی  فرزين  چون  نوازندگانی  از  متشکل  آلمان  باربد  موسيقی 
آواز  در  را  تصنيف هايی  و  قطعات  هروی  مرجان  و  شاهين  آخوندی،نازی  مريم  چون  هم خوانانی 
اصفهان اجرا می کنند. بنا براين گزارش، جشنواره »رور ترينال 200۸« يکی از جشنواره های بزرگ 

آلمان است که از 1 تا شهريور تا 14 مهر در شهر »دوئيسبورگ آلمان« برگزار می شود. 
به گزارش فارس، اين گروه پس از اجرا در فستيوال رور ترينال 200۸ ، 6 سپتامبر مصادف با 16 
شهريور در شهر دورتموند آلمان،24 شهريور در شهر اوترخت هلند و 30 شهريور در شهر کلن آلمان 
به روی صحنه خواهد رفت. اجرای گروه باربد در کلن قسمتی از برنامه های مختلف فرهنگی اين شهر 

است که به برنامه های »شب های طوالنی کلن« معروف است.
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قلعه تاريخی 
“فلک االفالک” 

خرم آباد

باستانی  و  تاريخی  آثار  دارای  تاريخی  باپيشينه  لرستان  استان 
فراوانی از دوره های گذشته است که از جمله آن ها می توان به قلعه 

“فلك االفالک” در دوره ساسانی اشاره کرد. 
هم اکنون اين استان با پيشينه تاريخی و وجود آثار متعدد مربوط 
به قبل و بعد از ميالد، دوران هخامنشی، ساسانی و اسالمی يکی از 

مناطق مهم باستانی کشور است. 
قلعه تاريخی فلك االفالک خرم آباد در سال 1347 از مکان امنيتی و 
نظامی به موزه مردم شناسی و در سال 1354با به نمايش گذاشتن 

آثار مفرغی لرستان به طور رسمی به موزه تبديل شد. 
هنگام ورود به شهرستان خرم آباد مرکز لرستان کنگره های قلعه 
تاريخی “فلك االفالک” بيش از هر چيز ديگری نمايانگر وجود يك 
اثر تاريخی بسيار زيباست که چشم هر بيننده ای را مجذوب خود 

می کند. 
درون قلعه که تبديل به موزه مردم شناسی شده، زنی با زبان و 
آهنگ لری مرثيه می خواند و غم روی ديوارهای اتاق چنبره انداخته 
و کمی آن سوتر مراسم عروسی است و مردان لر دوپا می رقصند 

و عروس روی اسب نظاره گر مردان و زنان لر است. 
در اين قلعه همچنين دست افزارهای انسان های اوليه از جمله اشيای 
مکشوفه  و سيمين  زرين  لرستان، سفالی، ظروف  مفرغی مشهور 

غار شگفت انگيز “کلماکره” وجود دارد. 
زخم ها،  چشم  نظير  اعتقادات  و  باورها  به  مربوط  اشيا  موزه  در 
دعاها و طلسم ها در باب تولد و مرگ و جعبه های کوچك قرآن، جام 

چهل کليد و گوشواره هفت محمدی به نمايش گذاشته شده است. 
در گوشه ای ديگر از اين موزه نحوه پخت نان و غرفه آب، شکار و 

موسيقی های محلی اين استان به نمايش درآمده است. 
کفش،  محلی،  لباس های  عبا،  و  شال  نظير  مردان  و  زنان  پوشاک 
زيورآالت، انواع دستبند وگردن بند ساخته شده ازسنگ های گرانبها 
که زنان به خود ولباس هايشان آويزان می کنند، در معرض ديد قرار 

گرفته است. 
صحنه هايی از شيوه توليد کشاورزی سنتی و ابزارهای آنها شامل 

تنديس هايی از کشاورزان در حال شخم به نمايش درآمده است. 
نمونه ای  پيه سوز،  عينك،انواع  قلمدان،  دوات،  خطی،  کتابهای 
ازآهنگری سنتی، ورشوسازی، مسگری، خراطی، سراجی، موتايی، 
بافت سياه چادر و بافت فرش در لرستان نيز در اين موزه وجود 
دارد. شبيه سازی صحنه هايی از برپايی مراسم عروسی و عزاداری 
مسافران  و  مردم  تا  درآمده  نمايش  به  نيز  لرستان  استان  در 

نوروزی بيشتر با آداب و رسوم مردم اين استان آشنا شوند. 
وسايل و ابزار رزم و شکار )زره، کاله خود، شمشير، جای باروت، 
مردم  رکاب(  و  اسب، شالق  برگ  و  زين  دوربين شکاری،  تفنگ، 

لرستان نيز در موزه وجود دارد. 
لر  نوازندگان  از  صحنه هايی  بازسازی  و  محلی  سازهای  نمايش 

و  دهل  و  سرنا  تنبك،  کمانچه،  همچون  موسيقی  آالت  همراه  به 
به  گوناگون  موقعيت های  در  مردم  زيست  شرايط  از  عکس هايی 

تصوير کشيده شده است. 
اين  فرهنگی  آثار  نيز  االفالک  فلك  قلعه  مردم شناسی  گنجينه  در 
و  مردان  و  زنان  سنتی  پوشاک  زيورآالت،  نظير  باستانی  خطه 
صحنه هايی از کار و زندگی روزمره کشاورزان اين استان را برای 

عموم به نمايش گذاشته شده است. 
و  موتايی  چادربافی،  سياه  بافی،  ماشته  نظير  سنتی  پيشينه های 
گنجينه  اين  در  شده  گنجانده  موضوعات  جمله  از  نيز  آن  امثال 

می باشد. 
وسايل  و  ابزار  االفالک  فلك  قلعه  موزه  از  ديگری  بخش های  در 
از صنايع دستی  به شکار اسب، ظروف و اشيای ورشو  مربوط 

استان وجود دارد. 
“شاپور خواست”،  دژ  بنام های  مکتوب،  درمنابع  فلك االفالک  قلعه 
در  و  شده  نامگذاری  فلك االفالک  و  خرماباد  و  خواست”  “سابر 
گذشته به خاطر موقعيت سوق الجيشی در جنگ ها از آن به عنوان 

دژ استفاده می شده است. 
قلعه ياد شده دارای مساحت پنج هزار و 300متر و 40متر ارتفاع 
است و فضای داخل آن از دو حياط با چهار تاالر نسبتا بزرگ و 

چندين اتاق کوچك و بزرگ ساخته شده است. 
اين بنای تاريخی دارای هشت برج، دو صحن و 24طاق است که 

بلندترين ديوار آن 22/5 متر ارتفاع دارد. 
در مجاورت تپه و قلعه تاريخی فلك االفالک چشمه فوران پرآب 

گلستان چشم هر بيننده ای را به خود خيره می کند. 
فلك االفالک در دوره قاجاريه در لغت به معنی “سپهر سپهران” و 

“فلك نهم” عنوان شده است. 
اين اثر تاريخی و فرهنگی به شماره ۸۸3 در فهرست آثار ملی به 

ثبت رسيده است

کاخ شمس 
العماره در تهران

قديم  تهران  در  مرتفع  و  بلند  ساختمانهای  اولين  از  يکی  العماره  شمس 
الدوله )  الدين شاه قاجار به دوستعلی خان نظام  به شمار ميرود. ناصر 
معيرالممالك( دستور ساخت آن را داد. وی محلی را در قسمت شرق ارگ 
اين  پايان رساند.  به  بنا را در 1۸67 ميالدی  اين  انتخاب کرده و ساخت 
ساختمان بسيار عالی طراحی شده بود و تزيينات داخلی متنوعش مانند 
, آينه کاريها , کاشی کاريها و ديوارکاريها آنرا مبدل به يکی  گچ کاريها 
از عاليترين بناهای تاريخی تهران کرده اند. معير الممالك نه تنها اين بنا 
را با سرمايه خودش ساخت بلکه برای آن فرشها و اثاثيه نيزخريد و يك 
ساختمان کامل و مبله را به ناصرالدين شاه قاجار هديه کرد. اين کاخ در 
قسمت شرقی کاخ گلستان واقع گرديده است و به دوره ناصرالدين شاه 
تعلق دارد. نظر ساخت عمارت شمس العماره در يکی از سفرهای خارج 
شاه , به وی الهام شد چراکه او در خارج ساختمانهای چند طبقه مرتفعی 
را ديده بود. اين بنا را دوستعلی خان معيرالممالك در سال -1۸67 1۸65 
ساخت. ساختار اين بنا بسيار محکم است و تناسب وتقارن آن به زيبايی 
ديوارهای  دارای  و  است  ازآجر ساخته شده  بنا  اين   . است  گرقته  شکل 
قطوری می باشد. در بعضی جاها قطر ديوارهای زيرزمين متجاوز از 600 
سانتيمتر می باشد و قطر ديوارهای طبقه همکف در حدود 510 , 150و 
120 سانتيمتر است. شمس العماره بلندترين ساختمان سلطنتی با سه طبقه 
و دو برج در باالی آن بوده است. اين ساختمان به عنوان کاخ پذيرايی برای 
مهمانان رسمی استفاده می گرديده وهمچنين يك حرمسرای خصوصی 

نيز برای ناصرالدين شاه داشته است. 

“گنو”، ثروت 
گرانبهای هرمزگان

اغلب از جنوب کشور و کرانه های خليج فارس و دريای عمان يك سرزمين 
خشك و داغ در اذهان تداعی می شود. حال آن که در هر سرزمينی که 
تمدن و زندگی انسانی شکل گرفته حتما فضاهايی وجود داشته که زندگی 
را قابل تحمل و مطبوع کرده است. در جنوب کشور نيز نقاطی وجود دارند 
با فضای مرسوم و  از نظر 3 آب و هوايی  اند و  که کمتر شناخته شده 

معمول تفاوت دارند. 
مطبوع  هوايی  و  آب  با  بندرعباس  شمال  در  “گنو”  شده  حفاظت  منطقه 

سرزمينی کوهستانی، از جمله اين مناطق به شمار می رود. 
گنو، با مساحت 27 هزار و 500 هکتار و ارتفاع متغير 50 تا 2 هزار و 374 
متر در شمال بندرعباس قرار دارد و از نظر تنوع گياهی و جانوری و آب 

و هوای مطبوع، کوهها و دره ها بی نظير است. 
از سال 1351 تا سال 1354 اين سرزمين را به عنوان منطقه حفاظت شده 
شناختند؛ اما به دليل غنای طبيعی از سال 1354 به عنوان پارک ملی معرفی 
اين سرزمين به عنوان بخشی از سرمايه و ميراث طبيعی به شمار  شد. 
می رود و شهرت بين المللی دارد. کوه گنو، به سبب داشتن آب و هوای 
از  مطبوع،  هوای  و  آب  با  هايی سرسبز  دامنه  و  بودن  خيز  برف  سرد، 
سال 1320 مورد توجه مردم بندرعباس بوده است و در طول اين سالها 
ساکنان شهر برای فرار از گرما، به مناطق ييالقی کوه گنو مانند کهنوج، 
باغ کاشان و چاهو سفر می کرده اند. کوه گنو 2 قله بزرگ به نام نصيری 
انواع درختان  از  نقطه را تشکيل می دهند و  بلندترين  بازگرد دارد که  و 
جنگلی و بوته های دارويی پوشيده شده اند. درختان انگور، سيب، زردآلو، 
منطقه  زيبای  طبيعت  خرما  و  انبه  نارنج،  ليموترش،  نارنگی،  انجير،  انار، 
را زينت بخشيده اند. چشمه های متعددی با نامهای انارو، باغ زير، سرا، 
متاسفانه طی  که  اند،  کرده  می  آبياری  را  باغها  اين  درمر  الياسی  دزک، 
سالهای خشکسالی، تعدادی از آنها خشك شده اند. کوه گنو از نظر زيست 
محيطی نيز برای زندگی انواع حيوانات گوشتخوار و علفخوار مانند پلنگ، 
به  رسيدن  راه  است.  مناسب  آهو  و  بز  ميش،  قوچ،  شغال،  گرگ،  کفتار، 
از راه  اين مسير،  منطقه “گنو” از مسير بندرعباس به بندرلنگه است. در 
روستايی تازيان با طی کردن يك جاده 30 کيلومتری فرعی، می توان به 
دامنه کوه گنو رسيد. از جمله جلوه های طبيعی و جذاب گردشگری اين 
منطقه، آب گرم گنو است. اين آب گرم از جمله مشهورترين آب گرم های 
استان هرمزگان به شمار می آيد. در فاصله 25 کيلومتری بندرعباس و در 
حاشيه راه اصلی بندرعباس به تهران )در 6 کيلومتری جاده اصلی( آب 
گرم گنو قرار گرفته که در فصل پاييز، زمستان و ماه فروردين پذيرای 
از  اعماق زمين می جوشد و پس  از  گردشگران بسياری است. آب گرم 
عبور از حوضچه هايی که برای مردان و زنان در نظر گرفته شده است به 
سوی آبادی گنو در دامنه کوه روان می شود و نخلستان گنو را مشروب 
و  آورده  می  در  گردش  به  را  آسياب  چندين  قديم،  در  آب  اين  کند.  می 
غالت مردم نواحی اطراف را آرد می کرده است. چنين منطقه ای با چشمه 
سارها، درختان فراوان، هوای لطيف کوهستانی، يك ثروت طبيعی است که 

مردم منطقه نيز در حفظ آن کوشا هستند. 
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Head office Branch 
9 Grand Parade, Green Lanes, London, N4 1JX

Reservation:  020 8211 0001 - Administration: 020 8211 0050- Fax:  020 8211 8308
Branch office 1
 156 Stoke Newington Road, London, N16 7XA

Reservations: 020 7254 0066 - Fax number: 020 7249 2333
 Branch office 2 
 52 Green Lanes, London, N16 9 NH

Reservations: 020 7275 0127 - Fax number: 020 7923 7404  

 Specialist tour operators to Turkey 
and Iran with Turkish airlines!

پرواز خيلی ارزان به ايران با خطوط هوايی ترکيه 
خدمات ویژه توریستی برای شهرهای شمالی یونان و انتالیا، 

استانبول، بوردوم، مرمره و دیگر شهرهای ترکیه

برای مشاهده هفته نامه پرشين بصورت رنگی به وب سايت مراجعه نمائبد
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British Iranian Channel

جديدترين کانال تلويزيونی ايرانيان از بريتانيا  

UK6  هر شب از ساعت ۸-۹ به وقت بريتانيا با پخش زنده

UK6  قابل مشاهده در سراسر اروپا ، خاورميانه و ايران .
UK6  تلويزيونی مخصوص ايرانيان بريتانيا هر شب با برنامه های متنوع ،فرهنگی 

هنری،بازرگانی و معرفی خدمات ايرانيان مقيم بريتانيا.
UK6  آماده ارائه خدمات به بازرگانان و صاحبان کاال و بيزينس در سراسر اروپا 

و خاورميانه و ايران.
UK6  تلويزيونی ايرانی برای ايرانيان فرهنگ دوست .
     27500-V -11470 بزودی بر روی هاتبرد UK6

UK6  به چند مجری تلويزيونی خوش بيان نيازمند است.

جهت اطالعات بيشتر و همکاری با اين شبکه تلويزيونی با تلفن های: 
02089659263 يا موبايل :07878630762 تماس حاصل نمائيد.

D
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پزشکی

از مصرف کلسيم غافل نشويد
در  سالم  هاي  استخوان  داشتن  براي  کلسيم  معتقدند  پژوهشگران 
نياز   D ويتامين  به  بدن  نيز  آن  جذب  براي  و  است  بدن ضروري 
ها  بيماري  به  ابتال  علل  از  يکي  که  اين  به  اشاره  با  پزشکان  دارد. 
و عوارض استخواني کمبود ويتامين D است ، توصيه مي کنند که 
کودکان بايد فعاليت هاي بدني بيشتر داشته و مواد غذايي سالم تري 
فاکس  استفانو خبرنگار  نشوند.ماريا  اين عوارض  دچار  تا  بخورند 
نيوز در گزارشي اعالم کرد؛ کودکان در مقايسه با گذشته به ميزان 
بيشتري در معرض ابتال به بيماري هاي استخوان قرار دارند. بخش 

اعظم اسکلت و استخوان بدن انسان در کودکي و نوجواني شکل مي 
گيرد و اين ساختار و اسکلت بايد بتواند در تمام طول عمر انسان 
برايش کارايي داشته باشد. ويتامين D نه تنها از طريق تغذيه بلکه 
تامين مي شود.به  نيز  به پوست بدن  تابش نور خورشيد  از طريق 
گفته کارشناسان قرار گرفتن طوالني پوست بدن در معرض تابش 
نور خورشيد مي تواند خطرناک باشد و کودکان با چند دقيقه قرار 
گرفتن در برابر نور خورشيد مي توانند ويتامين D مورد نيازشان را 
تامين کنند. گزارشگر فاکس نيوز مي گويد ، يکي ديگر از مسائلي که 
باعث شکنندگي و ضعف استخوان در بدن کودکان مي شود چاقي 
اندازه وزن است و به همين دليل الزم است کودکان  و افزايش بي 
ورزش و تحرک داشته باشند. پزشکان در حال حاضر توصيه مي 
کنند که بدن در روز به چهارصد واحد ويتامين D نياز دارد اما ممکن 
است به زودي در اين ارزيابي و برآورد تجديد نظر شده و ميزان 
گزارشگر  شود.  توصيه  روز  هر  براي   D ويتامين  واحد  هزار  يك 
فاکس نيوز مي گويد، بيشتر مردم تالش مي کنند اين چهارصد واحد 
ويتامين D توصيه شده را از طريق نوشيدن 4 ليوان شير در روز يا 
مولتي ويتامين تامين کنند.همچنين ويتامين D ، نه تنها براي درمان 
بروز  از  تواند  بلکه مي  است  مفيد  بدن  در  استخوان  نارسايي هاي 

برخي از انواع سرطان نيز جلوگيري کند. 

کروموزوم اضافی به درد نمی خورد
ماده ژنتيکی سلول های بدن DNA نام داردDNA . هر موجود زنده 
پروتئينی  اسکلت  يك  دارای  پيچيده  درهم   قطعه  تعداد مشخصی  به 
چون  گذشته  در  کروموزوم.  می گويند  آن  به  که  می شود  تقسيم 
فناوری اين قدر پيشرفت نکرده بود که بتوانند خود DNA را ببينند، 
در بررسی محتوای ژنتيکی سلول با رنگ آميزی زير ميکروسکوپ، 
فقط کروموزوم ها را به صورت اجسام رنگ شده می ديدند )»کرومو« 
تعداد مشخصی  زنده  يعنی جسم(. هر موجود  يعنی رنگ و »زوم« 
کروموزوم دارد مثال انسان 46 تا )23جفت( و ميمون 4۸  تا. بعضی 
از بيماری ها نتيجه کم  و زياد شدن تعداد کروموزوم ها هستند مثال 
مبتاليان به سندرم داون )مونگوليسم( 47کروموزوم دارند )به جای 
يا  دارند(  کروموزوم ها  اين  از  3تا   ،21 شماره  کروموزوم  2عدد 
داخل  محتويات  البته  هست.  45کروموزوم  فقط  ترنر  سندرم  در 
 2 اضافه کردن  با  مثال  و  است  مهم تر  آنها  تعداد  از  کروموزوم ها 
 46 از  ما  کرد.  توليد  ميمون  نمی شود  انسان،  سلول  به  کروموزوم 
کروموزوم، 23 تايش را از پدر و 23 تايش را از مادرمان می گيريم. 
تا  اگر 2  اين کروموزوم ها جنسيت ما را تعيين می کنند:  از  دو عدد 
باشيم  Y داشته  X و يك  اگر يك  باشيم می شويم زن؛ و  X داشته 
و  دارد  قرار  خاص  کروموزوم  يك  روی  ژنی  هر  مرد.  می شويم 
حذف، تکرار، جابه جايی يا شکستن قسمتی از هر کروموزوم باعث 
آسيب به ژن های آن ناحيه و ايجاد بيماری های خاص می شود. مثال 
در  اختاللی  به خاطر  بدن(  در  اضافی  مس  )تجمع  ويلسون  بيماری 
کروموزوم 13 است. البته اکثر صفت های ما مثل رنگ چشم يا قد به 
اين سادگی نيستند و به ژن های مختلف روی کروموزوم های مختلف 

ربط دارند.

کمر درد را 
جدی بگيريد

يکی از شايع ترين دردهايی که بيمار را نزد پزشك می برد کمردرد 
 30 سن  تا  مردم  درصد   60 از  بيش  که  گفت  بتوان  شايد  است. 
سالگی کمردرد را به نحوی تجربه کرده اند و با افزايش سن اين 
موضوع بيشتر به چشم می خورد. از سن 30 سالگی به بعد در 
واقع تخريب مهره ها آغاز می شود و با افزايش سن، قوس ستون 
و  ها  بدنه مهره  ارتفاع  کوتاه شدن  دليل  به  و  بيشتر شده  فقرات 

ارتفاع ديسك های بين مهره ای رفته رفته تا حدودی قد افراد کوتاه 
تر می شود. عال وه بر بيماری های مختلفی که در سنين باال به 
به  کهولت  خود  سازد،  می  گير  در  را  فقرات  ستون  شايعی  طور 
فقرات  ستون  باشد.  کمردرد  برای  خوبی  دليل  تواند  می  تنهايی 
انسان ساختمان بسيار پيچيده ای است و از لحاظ تشريحی به دو 

قسمت تقسيم می شود. 
قسمت جلويی که از يك سری بدنه استخوانی استوانه ای تشکيل 
شده که به وسيله ديسك های بين مهره ای به هم وصل شده اند و 
به وسيله دو رباط طولی بزرگ جلويی و پشتی روی هم نگهداری 
می شوند. قسمت پشتی از عناصر ظريف تری تشکيل شده که از 
بدنه مهره به شکل پايك هايی خارج شده و با رباط های اطراف 
خود کانال مهره ای را می سازند که نخاع در داخل آن قرار دارد. 

ثبات ستون فقرات به دو نوع حمايت وابسته است: 
-1 مهره های استخوانی و ديسك بين مهره ای -2 ماهيچه ها و 
رباط های اطراف آن. اگرچه اين ساختمانها بسيار محکم و قوی 
بسيار  فشار  که  کمر  حرکات  ترين  ساده  انجام  برای  اما  هستند 
زيادی به مهره های کمر وارد می کند، بودن عضال ت قوی مانند 
در  ها  مهره  تعداد  است.  پهلوها ضروری  و  کمر  عضال ت شکم، 
ستون فقرات انسان 33 عدد می باشد که 24 عدد از آنها از هم جدا 
و ۹ عدد از آنها به هم چسبيده اند و استخوان خاجی و دنبالچه را 
می سازد. ديسك بين مهره ای از دو قسمت مشخص ساخته شده 
است: -1 اطراف ديسك يك بافت فيبری محکم بوده و »آنولوس 
فيروز« نام دارد -2 قسمت مرکزی ديسك يك ماده ژال تينی به نام 

»نوکلئوس پولپوس« وجود دارد. 
وظيفه ديسك در واقع ايجاد يك بستر نرم برای دو مهره مجاور 
است که از برخورد دو استخوان با هم جلوگيری کرده و با خاصيت 

ارتجاعی خود ضربه ها را مهار می کند. 
يکی از کارهای بسيار مهم برای پيشگيری از کمردرد ورزش است. 
فقرات  اجزای مهم ساختمان ستون  از  همانطور که ذکر شد يکی 
عضال ت قائم نگهدارنده ستون فقرات هستند. هرچند بتوانيم اين 
عضال ت را تقويت کنيم در پيشگيری از ابتال به کمردرد موفق تر 
نيست  مفيد  تنها  نه  نامناسب و سنگين  های  بود. ورزش  خواهيم 
بلکه خود باعث تخريب ديسك بين مهره ای شده و درمان کمردرد 
را به تاخير می اندازد. ورزش های مخصوص کمردرد بايد توسط 
پزشك يا متخصص فيزيوتراپی به بيماران آموزش داده شود. شنا، 
پياده روی در سطح هموار، راه رفتن در آب از ورزش های بسيار 

مفيد برای افراد مبتال به کمردرد است. 
چون  است.  آن  از  پيشگيری  کمردرد  مورد  در  مبحث  مهمترين 
کمردرد يکی از دردهای شايع در انسان است و اغلب باعث زمين 
گير شدن و تلف شدن نيروی انسانی می شود، بايد پيشگيری از 
آن را به خوبی ياد گرفت. اعمال روزانه ما در عملکرد ستون فقرات 
صحيح  روش  به  روزانه  اعمال  انجام  بنابراين  دارد.  مستقيم  اثر 
می تواند از ابتال به ضايعات کمری جلوگيری کرده و در صورت 

وجود ضايعه آن را بهبود بخشد. 

درگيری با مگس پران
پرستو رفيعی  

  آيا تاکنون سايه هايی مانند غبار، پرز، نقاط و دواير کوچك را در ميدان بينايی خود مشاهده کرده ايد اگر اين سايه های مزاحمی که 
حتی با پلك زدن هم از بين نمی رود را ديده ايد بايد بدانيد که »مگس پران« يا »فلوتر« را تجربه کرده ايد. اگر چه به نظر می رسد که اين 

اشکال جلوی چشمتان باال و پائين می روند، اما واقعيت اين است که آنها سايه اجسام شناور در زجاجيه چشم هستند. 
مگس پران يا فلوتر سايه کدورت های مايع زجاجيه چشم است که روی شبکيه می افتد و آن را به صورت سايه ای تيره می بينيم. 

کدورت ها از کجا می آيند 
زجاجيه مايع ژله مانند شفافی است که فضای درونی چشم را پر کرده و از شبکه ای اسفنجی با رشته های بسيار ظريف و مقدار قابل 
توجهی مواد محلول تشکيل شده است. اين رشته ها در قسمت های خارجی تر زجاجيه متراکم تر هستند و به علت اتصاالت بسيار محکم 
به اليه های شبکيه آن را در جای خود نگه می دارند و مانع حرکت آن می شوند. زجاجيه در سنين پائين تر قوام بيشتری دارد و رشته 
های موجود در آن بسيار ظريف است، اما در ميانسالی ظرافت آنها از بين رفته و کم کم ضخيم می شوند و گاهی در برخی نواحی به 
هم می چسبند. اين چسبندگی موجب می شود در زجاجيه کدورتی تشکيل شود و سايه آن روی شبکيه بيفتد و در نتيجه مگس پران 
ايجاد شود. گاهی هم در ميانسالی به علت تراکم بيشتر و کم حجم شدن زجاجيه، رشته هايی که به شبکيه متصل هستند، از جای خود 
کنده می شوند و به داخل زجاجيه می افتند در نتيجه کدورت و به دنبال آن مگس پران ايجاد می شود. اين حالت به جدا شدگی خلفی 
زجاجيه معروف است و معمواًل مشکل خاصی ايجاد نمی کند، اما در برخی موارد جدا شدن رشته ها از شبکيه می تواند منجر به پارگی 
شبکيه شود که اين امر مشکالت بينايی مهمی را به دنبال دارد. خونريزی يا سلول های التهابی در زجاجيه نيز از عوامل ابتال به اين 

بيماری است. 
مگس پران معمواًل برای افراد مشکل خاصی ايجاد نمی کند و در مدت چند هفته از بين می رود، اما توصيه می شود برای مشخص شدن 
علت ابتال، به چشم پزشك مراجعه و از عدم پارگی و سوراخ شدگی شبکيه اطمينان حاصل شود. بعضی از مگس پران ها ممکن است 
سال ها در مسير ديد فرد باقی بمانند، اما مشکل خاصی برای او ايجاد نکنند. بايد توجه کرد که با بروز مگس پران جديد يا بزرگتر شدن 

آن بايد حتمًا به چشم پزشك مراجعه کرد.  
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پخش فيلم هاي HD به صورت 
بي سيم روي تلويزيون

و  لوازم  مطرح  توليدگنندگان  ديگر  از  برخي  بهمراه  سامسونگ  و  سوني 
با  ويديوي  که مي تواند  فناوري هستند  ايجاد  در حال  الکترونيکي  تجهيزات 
کيفيت باال )HD( را بصورت بي سيم از روي تجهيزات پخش کننده خانگي بر 
روي تلويزيون ارسال نمايد.نتيجه کار اين اتحاد که تشکيل آن اخيراً اعالم 

شد مي تواند منجر به پيشرفت مهمي گردد که کالف در هم پيچيده کابل هاي 
مختلف را از پشت تلويزيون ها جمع آوري نمايد.

در اين کنسرسيوم جديد، سوني و سامسونگ به همراه موتوروال، شارپ و 
 WHDI-Wireless هيتاچي استانداردي را بر پايه يك فن آوري جديد به نام

Home DigitalInterface ايجاد خواهند نمود.
اين فناوري از ابتدا متعلق به شرکتي به نام Amimon بوده است.

Noam Geri مؤسس Amimon مي گويد: »وقتي شما يك تلويزيون در اتاق 
نشيمن خود داشته باشيد اين تلويزيون مي تواند به هر منبعي در داخل منزل 
در  واقع  مي تواند دستگاه سينماي خانگي  منبع  اين  باشد.  داشته  دسترسي 
 DVD همان اطاق بوده يا پلي استيشن موجود در طبقه باال و يا پخش کننده

که در اتاق خواب قرار دارد.«
وي اميدوار است تلويزيون هاي مجهز به چيپ ست اين شرکت تا سال آينده 
بازار  وارد  تلويزيون هاي موجود  از  بيشتر  در حدود صد دالر  قيمتي  با  و 

شوند.

نابودي باکتري ها با نانوذره هاي نقره يي 

 زيبايي هاي کشف نشده نقره 
 

مونيکا هگر  ترجمه؛ حسن ساالري
ضدميکروب  را  چيزي  هر  زودي  به  تواند  مي  رنگ  ساخت  در  نو  روشي 
و  ها  باکتري  کشتن  توانايي  که  را  نقره  هاي  نانوذره  پژوهشگران  کند. 
ديگر ميکروب ها را دارند، در ترکيب رنگ جديدي گنجانده اند و اميدوارند 
بزرگي در  گام  اين رنگ،  با  ديوارهايشان  با پوشاندن سطح  ها  بيمارستان 
جلوگيري از گسترش عفونت بردارند. برپايه گزارش مرکز مهار و پيشگيري 
در  نفر  ميليون  يك  از  بيش  )CDC(، هر سال  امريکا  متحده  اياالت  بيماري 
بيمارستان ها دچار عفونت هاي باکتريايي مي شوند. نقره باکتري کش خوبي 
است و نانوذره هايش در نابودي ميکروب ها توانمندترند. همچنين تاکنون 
هيچ گونه پيامد ناگواري در انسان براي نقره گزارش نشده است. با وجود 
اين برخي از دانشمندان نگران هستند مبادا نانوذره هاي نقره آنچنان که به 
اين  پيامدهاي  درباره  اندکي  هاي  پژوهش  نباشند.  خطر  بي  رسد  مي  نظر 
نانوذره ها براي سالمتي و محيط زيست انجام شده است، نکته مهم ديگر 
اينکه نقره هم ميکروب هاي خوب و هم ميکروب هاي بد را مي کشد. نانوذره 
نانومتر  از 100  اندازه يي کمتر  به  نقره  اتم هاي  از  هاي نقره خوشه هايي 
)يعني صدميليارديم متر( است. به دليل همين اندازه کوچك شان، آسان تر به 
محيط پيرامون شان واکنش مي دهند و در رنگ حل مي شوند. اين رنگ را 
روي باکتري هاي Escherichia coli و Staphylococcus aureus آزمايش 
کردند و با اينکه شرايط مناسب را براي باکتري ها فراهم کرده بودند، هيچ 
کدام از دو گونه رشد نکردند. از آنجا که نانوذره هاي نقره به ديوار باکتري 
مي شوند،  آنها  پاشيدن ساختار سلولي  هم  از  باعث  و  زنند  مي  آسيب  ها 
»جرج جان« از سيتي کالج نيويورک که سرپرستي اين پژوهش را داشته، بر 
اين باور است که باکتري ها نمي توانند به اين نانوذره ها مقاوم شوند، چنان 
استاد شيمي  لوشيا«  »لوسين  اند.  مقاوم شده  ها  پادزي  از  بسياري  به  که 
دانشگاه کاروليناي شمالي نيز در اين باره مي گويد؛ »اين از زيبايي نقره است 
که هيچ راهي براي مقاومت در برابر آن نيست،« گزارش اين پژوهش در مجله 

 www.sciam.com .چاپ شده است Nature Materials

الگوبرداري از طبيعت براي ساخت مواد جديد 
 

تقليد از معماري آرواره ها 
 

فرشيد کريمي

تصوير خيره کننده يي که مشاهده مي کنيد مسلمًا برنده جايزه زيبايي نخواهد 
شد، اما ممکن است بخش هاي دهاني بسيار محکم اين کرم بتواند کليد ساخت 
و توسعه نوع جديدي از مواد براي فضاپيماها و هواپيماها باشد. اين کرم 
که کرم ماسه ناميده مي شود با استفاده از آرواره ها و اندام انبرمانند خود 
در رسوب هاي آب هاي کم عمق آتالنتيك شمالي حفاري مي کند. آرواره 
هاي اين کرم از ۹0 درصد پروتئين تشکيل شده است که براي نفوذ به درون 
رسوب ها و خم شدگي مقاوم تر از انگشتان انسان نيست، اما اين پروتئين 

محکم  و  مسلح  فلز  با 
ترتيب  بدين  و  شده 
ماده يي ايجاد مي کند 
محکم  برابر  سه  که 
از  تر  سخت  و  تر 
بشر  پليمرهاي ساخت 
برومل«  »کريس  است. 
شناس  زيست  که 
دانشگاه  از  مولکولي 
بارباراي  سانتا 
زماني  است،  کاليفرنيا 
دوره  دانشجوي  که 
ماهيت  بود،  دکترا 
کرم  اين  هاي  انبرک 
و  وي  کرد.  کشف  را 
همکارانش دريافتند که 
آرواره اين کرم داراي 

مقدار بسيار بااليي از يك نوع آمينواسيد به نام هيستيدين است. اين ماده با 
مقدار کمي روي در آن، مي تواند مانند يك چسب عمل کند و مولکول هاي 
بين  هاي  اتصال  اين  کند.  محکم  هم  به  را  مجاور  هاي  پروتئين  هيستيدين 
آرواره  استحکام  باعث  که  کنند  مي  ايجاد  را  مشبك  ساختار  يك  پروتئيني 

کرم مي شود.
الهام گيري از فرآيند  »برومل« مي گويد مواد ساخت انسان را مي توان با 
باعث  فلز  تغيير در مقدار  تقويت و محکم کرد.  اين کرم  موجود در آرواره 
تغيير استحکام ماده مي شود. وي در اين باره مي گويد؛ »با تعديل، کم کردن 
يا افزايش مقدار فلز، مي توان خواص ماده را تغيير داد. بدين معني که ما مي 
توانيم خواص ماده را براساس روش هاي ارزان و ساده تنظيم کنيم، بدون 
آنکه مشتقات سمي زيادي ايجاد شود.« از نظر تئوري مي توان معماري مواد 
ارگانيك  هاي  مولکول  با  را  پليمرها  که  بدين صورت  کرد.  تقليد  را  آرواره 
اين ترتيب  به  بارگذاري کرد.  به يون هاي فلزي متصل شود،  تواند  که مي 
پليمرهايي با خواص مشابه بسيار محکم توليد مي شود. »آنتوني واس« از 
دانشگاه ميشيگان که روي تقويت پليمرها با استفاده از نانوذرات فعاليت مي 
از معماري آرواره کرم، روشي جديد براي استحکام  کند، مي گويد؛ »تقليد 
بخشيدن به مواد است.« وي در ادامه مي افزايد؛ »هنوز زود است در مورد 
اين  آرواره  مواد  زيرا هنوز در مورد خواص  کاربردهاي آن صحبت کرد، 

کرم، اطالعات کافي در دسترس نيست.«
با  اند استحکام آرواره کرم را  تاکنون »برومل« و همکارانش فقط توانسته 
استفاده از مقاومت آن در مقابل فشار اندازه گيري کنند. آنها هنوز نمي دانند 
چه مقدار فشار بايد وارد شود تا دندان ها شکسته شود، يا بعد از چه مقدار 
فشار از حالت طبيعي خارج مي شوند. مشکل اينجاست که آرواره هاي نيش 
مانند فقط چند ميليمتر طول دارند و حالت هندسي آنها اجازه اين اندازه گيري 
ها را نمي دهد. اين گروه اميدوار است با ساخت نمونه مصنوعي دندان ها 
خواص ديگر آرواره ها را مورد آزمايش قرار دهد تا کاربردهاي بالقوه آنها 

www.ParsSky.com  .را مشخص کند

 ترانزيستور کاغذي ساخته شد  
پژوهشگران پرتغالي اولين ترانزيستوري را که در آن از ورقه هاي کاغذ به 
عنوان عايق بين اليه يي استفاده شده است، ساختند. محققان در ساخت اين 
دستگاه آزمايشي يك ورقه کاغذ را به جاي يك اليه دي الکتريك )عايق( در 
در هر دو طرف  را  داده و دستگاه  قرار  نازک  نوار  ترانزيستورهاي عادي 
ورقه ساختند. به اين ترتيب کاغذ به طور همزمان هم به عنوان عايق و هم به 
عنوان زيراليه عمل کرد. اين دستگاه جديد الکترونيکي به شدت مي تواند با 
ترانزيستورهاي با نوار نازک )Tft( که با زيراليه هاي شيشه يي و بلورهاي 

سيليسيومي ساخته مي شوند، رقابت کند.  
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SILC
دفتر وکالت سیلک زیر نظر

زهره مستجیر  
حقوقدان و متخصص در قوانین مهاجرت و ملیت بریتانیا فارغ التحصیل از دانشگاه لندن

LLB (Hons), PDip
)The Law Sociaety( عضو انجمن وکالی انگلستان

دارای مجوز رسمی از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذیرش لطفا با وقت قبلی

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

حقوق شما 
در برخورد با 

پليس
)قسمت دوم(

افرادی که به کمك احتياج دارند
يا  فراگيری و  يا مشکالت  از 17 سال است،  آمتر  اگر سن شما   •
مشکالت سالمت ذهنی داريد بايد در زمانهايی که پليس می خواهد 
آنار شما حضور  نفر در  انجام دهد، يك  برخی کارهای خاص را 

داشته باشد. به اين شخص “بزرگسال ذيصالح” گفته می شود.
• بزرگسال ذيصالح شما بايد در زمانی که پليس، حقوقتان و دليل 
داشته  حضور  دهد  می  توضيح  را  پليس  دراداره  شدنتان  توقيف 
پليس  اخطارهای  پليس،  که  زمانی  در  بايد  ايشان  همچنين  باشد. 
را برای شما ميخواند حضور داشته باشند. اگر از شما بازپرسی 

شود، ايشان بايد در آنارتان حضور داشته باشند.
• پليس ممکن است در زمانی که در کالنتری هستيد نياز داشته باشد 

که يکی از کارهای ذيل را انجام دهد.
بزرگسال ذيصالح شما بايد در تمام طول زمانی که پليس هر يك از 

اين کارها را انجام می دهد، درآنارتان حضور داشته باشد:
• بازپرسی از شما و يا درخواست امضا کردن يك اظهارنامه آتبی 

و يا يادداشتهای پليس از شما.• بررسی پرونده شما.
• در آوردن بيش از يك تکه از لباسهای بيرونی شما.

• هر کاری مربوط به صف کردن افراد جهت شناسايی هويت.
بدون  توانيد  می  بوديد  مايل  اگر  کردن  متهم  جرمی  به  را  شما   •

حضور بزرگسال ذيصالح در اتاق با وکيل خود صحبت کنيد.

فراهم کردن مترجم جهت کمک به شما
اگر به زبان انگليسی صحبت نمی کنيد و يا اين زبان را درک نمی 
نماييد، پليس ترتيبی خواهد داد تا جهت کمك به شما، يك نفر که به 

زبان شما صحبت می کند، حاضر شود.
اگر ناشنوا هستيد و يا حرف زدن برايتان سخت است، پليس ترتيبی 
خواهد داد تا يك مترجم انگليسی زبان نشانه ها / مترجم انگليسی 

برای کمك حاضر شود.
وقتی که پليس از شما سوال می کند، مترجم يادداشتی از سواالت 
قادر خواهيد  تهيه خواهد کرد. شما  به زبان خودتان  و جوابها را 
بود قبل از امضا کردن آن بعنوان يك مدرک ثبتی دقيق، متن آنرا 

کنترل کنيد.
اگر اظهارنامه ای به پليس بدهد، مترجم يك نسخه از اظهارنامه را 
به زبان شما تهيه خواهد کرد تا بتوانيد آنرا مطالعه و آنترل کرده و 

در صورت صحيح بودن، امضا کنيد.
افرادی که تابع کشور بريتانيای کبير نيستند

اگر تابع کشور بريتانيای کبير نيستيد، می توانيد از پليس درخواست 
نماييد که با هيات عاليرتبه، سفارت خانه يا آنسولگری خود تماس 
بگيرند تا محل و دليل حضور شما در اداره پليس را به آنها اطالع 

دهيد.
همچنين آنها می توانند به طور خصوصی با شما مالقات کرده و يا 

ترتيبی بدهند که يك وکيل به ديدن شما بيايد.
گرفتن وکيل برای کمك

موارد استثنای خاصی وجود دارند که پليس می تواند قبل از اينکه 
با وکيل صحبت کرده باشيد، از شما بازپرسی بعمل آورد. اطالعات 
مربوط به اين استثناها در مقررات عملی آورده شده است. اين يك 
کتابچه ای است که کارهايی را که پليس در زمان حضور شما در 
کالنتری می تواند انجام دهد، توضيح از مقررات عملی رجوع کنيد. 
C داده است. اگر می خواهيد جزييات را ببينيد، به بند 6.6 مقررات 
اجازه  پليس  آن  در  که  دارد  وجود  هم  خاص  استثنای  مورد  يك 
انتخابی تان را به شما نمی دهد. وقتی که  صحبت کردن با وکيل 
اين مورد روی داد، پليس بايد به شما اجازه بدهد با وکيل ديگری 

صحبت کنيد.
از مقررات عملی رجوع کنيد. C مقررات B اگر می خواهيد جزييات 
يك  به  کالنتری  در  حضورتان  دادن  اطالع  ضميمه  به  ببينيد،  را 
اجازه  شما  به  پليس  که  دارد  وجود  خاصی  استثنای  نفرموارد 

نخواهد داد با کسی تماس بگيريد. 
آزمايشات تنفس

اگر به جرم رانندگی در حين مستی بازداشت شده ايد، حق داريد با 
يك وکيل صحبت کنيد. البته توجه داشته باشيد که اين حق به اين 
معنی نيست که حتی در صورتی که هنوز با وکيل صحبت نکرده 

ايد، بتوانيد ازارائه نمونه تنفس، خون، يا ادرار خودداری کنيد.
بازديدکنندگان مستقل بازداشتگاه

بدون  دارند  اجازه  که  اجتماع هستند  اعضای  از  افراد گروهی  اين 
دادن اطالع قبلی به کالنتری ها بيايند. آنها با عنوان بازديدکنندگان 
مستقل بازداشتگاه شناخته می شوند و به صورت داوطلبی کار می 
رفتار  مناسب  بطور  بازداشت  تحت  افراد  با  مطمئن شوند  تا  کنند 
با  باشند. شما حق مالقات  از حقوقشان برخورد می  آنها  و  شده 
يك بازديدکننده مستقل بازداشت را نداريد و نمی توانيد درخواست 
کنيد يك بازديدکننده مستقل بازداشتگاه به مالقات شما بيايد. اگر 
را  شما  توقيفتان،  زمان  در  بازداشتگاه  مستقل  بازديدکننده  يك 
مالقات نمود، آن به دليل بررسی و آنترل شرايط رفاهی و اطمينان 
از تامين بودن حقوقتان می باشد. با اين وجود، اگر مايل نبوديد هيچ 

اجباری در صحبت کردن با آنها نداريد.

عجيب ترين و خنده دار ترين قوانين جهان
ـ جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.

ـ تقلب کردن در مدارس بنگالدش غير قانونی است و افراد باالی 15 سال برای تقلب به زندان 
فرستاده می شوند.

ـ داشتن سکس با حيوانات برای مردان لبنانی در صورتی مجاز است که حيوان مورد نظر ماده 
باشد. در صورتيکه فردی در حال سکس با حيوان مذکر دستگير شود مجازاتش مرگ است.

ـ مشاهده فيلم های کاراته ای تا سال 7۹ در عراق ممنوع بود.
ـ در ايسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.

ـ در آريزونای آمريکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
ـ در تايلند همه سينما رو مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فيلم قيام کنند.

ـ در دانمارک روشن کردن ماشين قبل از چك کردن اينکه بچه ای زير آن خوابيده است يا نه، ممنوع 
است.

ـ در تايلند انداختن آدامس جويده شده تان 500 دالر جريمه دارد و قبل از خارج شدن از خانه حتما 
بايد لباس زير پوشيده باشيد.

ـ در سال 1۸۸۸ در بريتانيا قانونی تصويب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد 
شدن ماشين از کنارشان، زنگ دوچرخه هايشان را بطور پيوسته به صدا درآورند.

ـ در قرن 16 و 17 ميالدی نوشيدن قهوه در ترکيه ممنوع بود و اگر کسی در حين خوردن قهوه 
دستگير می شدن، به اعدام محکوم می شد.

ـ در فنالند زمانی پخش کارتون دونالد داک به علت شلوار نپوشيدن شخصيت اصليت سريال ممنوع 
بود.

ـ تا سال 1۹۸4، بلژيکی ها مجبور بودند نام فرزندشان را از يك ليست 1500 نفری در روزهای 
ناپلئون بطور رندوم انتخاب کنند.

ـ در برمه دسترسی به اينترنت غير قانونی است. اگر فردی با اتهام داشتن مودم دستگير شود، به 
زندان محکوم می شود.

ـ اتريش اولين کشوری بود که مجازات مرگ را در سال 17۸7 حذف کرد.
ـ صد ها سال پيش هر فردی که قصد داشت از کشور خارج شود، به سرعت اعدام می شد.

ـ در طول جنگ جهانی اول هر سربازی که به همجنس بازی متهم می شد، اعدام می شد.
ـ در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشيدن جوراب سفيد برای زنان به علت تحريك آميز بودن 

آن برای مردان ممنوع بود. در ضمن ماموران پليس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سياه 
بپوشانند تا زنان حاضر در خانه ها ديده نشوند.

ـ در 24 ايالت آمريکا ضعف جنسی عامل اصلی طالق است.
ـ در ايالت ميسوری بخش سنت لوئيس، هنوز هم نجات دادن زنان با لباس خواب، برای ماموران 

آتش نشانی ممنوع است.
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تاريخچه حسابداری در ايران

سيستم های 
حسابداری در 

ايران 
تکوين  تاريخ  با  ارتباط  بی  حسابداری  های  سيستم  پيدايش  تاريخ 
حسابداری نيست چرا که هرکجا در مورد روش ارائه اطالعات مالی 
و نحوه تهيه گزارشات صحبت شود، گوينده جهت انتقال نظريات خود 
ناچار از استفاده از مثال ها و ناگزير از استناد به روش هايی است 
که مجموعه اين روش ها و سليقه ها در حقيقت نشان دهنده سيستم 

خاصی از حسابداری در صنعت يا بخش اقتصادی مورد نظر است. 

)به  خود  های  کتاب  در  نيز  حسابداری  نظر  صاحب  اساتيد  حتی 
خصوص در کتب حسابداری مديريت و شعبات آن مانند حسابداری 
صنعتی( سيستم های خاصی از حسابداری را به عنوان دانش يا فن 
حسابداری مطرح کرده و ناخودآگاه از روش يا سليقه خاصی به عنوان 
در  را  حسابداری  اند.  نموده  دفاع  آن  از  و  کرده  ياد  اساس  و  اصل 
اصل يك سيستم اطالعاتی می دانند و اما قدمت حسابداری و يا بهتر 
بگوييم سيستم حسابداری به زمانی مربوط می شود که انسان اوليه 

با شمارش آشنا شد. 
آثار تاريخی به دست آمده از تمدن های باستانی نشان می دهد که در 
حکومت های نخستين و حتی قبايل و اقوام اوليه نيز برای ثبت اطالعات 
مربوط به مبادالت تجاری و گرفتن ماليات و طرح و پرداخت مخارج 
حکومتی، روش هايی ابداع شده که اگر شباهتی با حسابداری امروز 
ندارد ولی نشان از قدمت و سابقه تاريخی اين رشته از دانش اجتماعی 

بشر دارد. 
با وجود اين سابقه طوالنی، عمر حسابداری نوين به قرون وسطی و 
انقالب صنعتی در اروپا محدود می شود. عصری که افزايش چشمگير 
شرکت  و  موسسات  تولد  و  تجاری  مبادالت  رونق  صنعتی،  توليدات 
های بزرگ را به ارمغان آورد. از اين تاريخ بود که ديگر اداره کنندگان 

موسسات و شرکت ها لزومًا صاحبان آن نبودند. 
ارزيابی  انديشه  در  مديران  هايشان،  اندوخته  نگران  گذاران  سرمايه 
عملکردهای خود و دولت ها در فکر تامين مخارج اداره مملکت و بانك 
ها و موسسات اعتباری نگران وصول مطالباتشان، همه و همه نيازمند 
اطالعاتی بودند که فراهم کردن آنها با روش های قبلی ممکن نبود و 
اين عوامل باعث ابداع روش ها، پذيرفتن قراردادها و اصول و موازينی 
شد که تدوين اين اصول و روش ها، حسابداری نوين را پايه گذاری 
کرد. بررسی تحوالت سيستم های حسابداری در ايران خود نيازمند 
تحقيقی پردامنه است و آنچه در اين رساله به آن پرداخته شده، مروری 

در  و  يافته  انتشار  زمينه  اين  در  که  است  هايی  نوشته  و  مقاالت  بر 
دسترس بوده است. 

تاريخچه سيستم های حسابداری در ايران را می توان در ادوار زير 
مورد مطالعه قرار داد: 

 ایران قبل از اسالم 
 ایران بعد از اسالم تا دوران قاجاریه 

 از دوران قاجاریه تا انقالب مشروطیت 
 از انقالب مشروطیت تا اوایل دهه چهل 

 از اوایل دهه چهل تاکنون 

1( سيستم های حسابداری در ايران قبل از اسالم 
ايران  از چگونگی سيستم های مالی و نحوه نگهداری حساب ها در 
قبل از اسالم آثار مکتوب قابل توجهی در دست نيست. آنچه که مسلم 
است در امپراتوری های هخامنشی و ساسانی حجم بزرگی از فعاليت 
های ديوانی و حکومتی به گرفتن باج و خراج از حکام اياالت و واليات 
و پرداخت موجبات سپاهيان و ديگر عوامل حکومتی اختصاص داشته 
مناسبی  و  دقيق  های  سيستم  قطعًا  آن  اطالعات  نگهداری  جهت  که 
وجود داشته است، ولی متاسفانه به جز نوشته های تاريخی معدودی 
از محققين مانند ويل دورانت در کتاب هايی نظير تاريخ تمدن، آثار 

مستند ديگری در اين مورد در دست نيست. 
طبق اين مستندات، در اين دوران افرادی که به چشم و گوش شاه 
انجام می دادند مسئله نظارت بر  موسوم بودند ضمن کارهايی که 
جمع آوری خراج را نيز بر عهده داشتند. اين نظام بدون اينکه تغييرات 
عمده ای در آن ايجاد شود تا قبل از اسالم به همين شکل ادامه داشته 

است. 
2( سيستم های حسابداری در ايران پس از ظهور اسالم تا دوران 

قاجاريه 
در پی پذيرفتن اسالم روابط و مناسبات اقتصادی همانند ديگر شئون 
اجتماعی تحت تاثير تعاليم مقدس اسالم دگرگونی بنيانی يافت ولی 
تجاری شخصی  ارتباطات  و  فردی  روابط  در  عمدتًا  دگرگونی  اين 
جز  به  که  ايرانی  های  حکومت  ديوانساالری  در  و  کرد  خودنمايی 
يکی دو سلسله )صفويان و افشاريان( می توان آنها را حکومت های 
کوچك محلی ناميد نمود مشخصی از قوانين اسالمی ديده نمی شود. 
اسالمی  نخستين  های  اعتقاد حکومت  عدم  موضوع  اين  دليل  شايد 
مانند امويان و عباسيان به اجتهاد در بنيانگذاری روش های مالی و 
اداری بر اساس تعاليم قرآن کريم و دستورات پيامبران عظيم الشان 
حکومت  اوليه  دوران  از  که  اطالعاتی  تقدير  هر  به  است.  بوده  آن 
)يحيی  برمکی  برادران  دهد  می  نشان  است  مضبوط  اسالمی  های 
و جعفر برمکی( سيستم مالی دقيقی در دربار هارون الرشيد ايجاد 
کرده بودند که در قالب يك ديوان محاسبات عمليات مربوط به ثبت و 

ضبط عايدات مخارج حکومت وی را انجام می داده است. 
3( سيستم های حسابداری از دوران قاجاريه تا انقالب مشروطيت 

در دوران قاجاريه يك تحول ابتدايی در مورد سيستم های مالی در 
نظير  آمريکايی  اوج آن دعوت مستشاران  نقطه  ايجاد شد که  ايران 
ژنرال شوراتسکف در امور ژاندارمری و مشخصًا مورگان شوستر 
زمينه  در  ها  فعاليت  يك سلسله  اين شخص  و  بوده  مالی  امور  در 
قتل  دنبال  به  که  کند  می  آغاز  را  مالياتی  و  مالی  های  نظام  ايجاد 
گريبايدوف و اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به اجبار وی را از 

ايران اخراج کرده و به کار او پايان می دهد. 
دعوت  ايران  به  ميلسپو  آرتور  دکتر  نام  به  آمريکايی  فردی  بعدها 
می شود و او سيستم هايی در وزارت دارايی و گمرکات ايجاد می 
دولتی  برخی موسسات  در  هنوز  ها  اين سيستم  از  بعضی  که  کند 
و  دارسی  ناکس  ويليام  به  نفت  استخراج  امتياز  اعطای  است.  رايج 
به دنبال آن تاسيس شرکت نفت ايران و انگليس و همچنين اعطای 
بيگانگان در  به  استقراضی و شاهنشاهی  بانك های  تاسيس  امتياز 
اواخر دوران قاجاريه، زمينه را برای ورود روش های مالی و اداری 
در  ها  مدت  تا  ها  روش  اين  ولی  ساخته  فراهم  کشور  به  پيشرفته 
حصار همين موسسات و بنگاه های اقتصادی باقيمانده و راهی در 

ساير موسسات و دواير دولتی يا خصوصی پيدا نمی کند. 
4( سيستم های حسابداری از انقالب مشروطيت تا اوايل دهه چهل 

و  انقالب مشروطه  پيروزی  با  نوين  نطفه حسابداری و حسابرسی 
تصويب قانون اساسی آن بسته می شود. انقالب مزبور در بحبوحه 
های  استقراض  و  بودجه  کسری  اقتصادی،  اوضاع  شديد  وخامت 
درباريان،  و  ديوانيان  های  ميل  و  حيف  تشديد  و  فزاينده  خارجی 
افزايش خودکامگی و دخل و تصرف های حکام اياالت و واليات به 
پيروزی می رسد. پيدايش مفاهيم و ابزارهای دفترداری و حسابداری 
نوين )عمدتًا دولتی( در ايران موارد چنين مشغله ای بوده است که از 
همان ابتدا در قوانين کشور انعکاس می يابد. نخستين قوانين مالی و 

اقتصادی يادگار دوره دوم مجلس شورای ملی است. 
در اين دوره است که نخستين بودجه نوين کشوری، نخستين قانون 
نقليه مصوب 132۸ قمری(،  بلدی بر وسائط  )قانون ماليات  مالياتی 
نخستين قانون تجاری )قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب 
حسابداری  و  حسابداری  قانون  نخستين  باالخره  و  قمری(   132۸
تصويب  به  قمری(   132۹ مصوب  عمومی  محاسبات  )قانون  دولتی 

می رسد. 

اولين  فراگرفتن رشته حسابداری،  به خارج جهت  اعزام محصل  فکر 
بار در دهه اول قرن توسط بانك ملی ايران مورد توجه قرار گرفت. 
ابتدا عده ای برای کارآموزی و مطالعه در رشته های مختلف بانکی، 
در  سپس  و  شدند  فرستاده  خارج  های  بانك  به  حسابداری  منجمله 
شده  انتخاب  کنکور  طريق  از  که  را  نفری   12 گروه  يك   1315 سال 
بودند برای تحصيل علمی و عملی در رشته تخصصی حسابداری به 
ياد شده  التحصيالن  فارغ  از  تعدادی  به همت  اعزام کردند.  انگلستان 
سرانجام شرکت ملی نفت در سال 1336 موافقت خود را با تاسيس 
يك آموزشگاه عالی حسابداری اعالم کرد. اين آموزشگاه که از سال 
گرفت  خود  به  مالی  علوم  و  حسابداری  دانشگاه  نام  شمسی   1353

دارای دوره هايی تا سطح فوق ليسانس بود. 
قبيل موسسه  از  نيز  نماند که بعضی موسسات فرهنگی ديگر  ناگفته 
علوم بانکی، دانشکده بازرگانی، دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران، 
دانشگاه ملی و... تدوين رشته های مختلف حسابداری را تا حدودی در 

برنامه خود گنجانيدند. 
5( سيستم های حسابداری از اوايل دهه چهل تاکنون 

تغييرات ساختار اقتصادی در سال های 1342 و بعد از آن و گسترش 
نظام اقتصادی نوينی که نام سرمايه داری وابسته گرفت سبب شد که 
و شرکت  موسسات  اطالعاتی  نيازهای  که  فنی  عنوان  به  حسابداری 

های جديد التاسيس را برآورده می ساخت، مطرح شود. 
کرده  تحصيل  حسابداران  وجود  به  کار  بازار  روزافزون  نياز  اين 
يکی  يابد.  رونق  حسابداری  آموزش  موسسات  که  شد  آن  موجب 
های  گروه  ظهور  شده  ياد  اجتماعی  اقتصادی،  تحوالت  پيامدهای  از 
چند  و  بهشهر  صنعتی  گروه  ملی،  کفش  گروه  مانند  بزرگ  صنعتی 
شرکت خودرويی از قبيل شرکت جيپ )پارس خودرو(، شرکت ايران 
ناسيونال )ايران خودرو(، شرکت سايپا، زامياد و... بود و همچنين با 
سرازير شدن سرمايه های خارجی به ايران چندين شرکت و موسسه 
چندمليتی دارويی و صنعتی در ايران تشکيل شد که وجود اين گروه 
های صنعتی و مجتمع های توليدی بزرگ که به مناسبت حجم فعاليت 
های خود امکان اداره کردن آنها با سيستم های سنتی وجود نداشت، 
از سيستم های  اقتباس  با  موجب شد که سيستم های مديريت نوين 

مديريت خارجی در آنها رايج شود. 
استفاده از مشاوران خارجی در امر سيستم دهی در همه ابعاد فنی و 
مديريت و از جمله سيستم های مالی و صنعتی موجب بروز تحوالت 
جدی در سيستم های حسابداری اين موسسات و به تبع آن گسترش 
موسسات  ساير  در  جديد  های  سيستم  معرفی  و  نوين  های  روش 
شد. تشکيل شعبات شرکت های بين المللی موجب شد که موسسات 
ايران  در  تاسيس شعبه  به  مبادرت  خارجی،  نام  حسابرسی صاحب 
پيت  مری،  وينی  ليبراند،  اند  کوپرز  موسسات  جمله  آن  از  که  نمايند 
مارويك و پرايس واترهاوس را می توان نام برد. اغلب اين موسسات 
عالوه بر کار حسابرسی به امر طراحی سيستم های حسابداری مالی 
و صنعتی نيز مشغول شدند و به اين ترتيب نقش مهمی در گسترش 

سيستم های نوين حسابداری در ايران بر عهده گرفتند. 
شايد اولين سازمان و موسسه ايرانی که با هدف اشاعه مفاهيم نوين 
تشکيل  اطالعاتی  های  و سيستم  اداری  های  بهبود روش  و  مديريت 
شد سازمان مديريت صنعتی بود که در سال 1341 با تصويب هيات 
وزيران به عنوان يك سازمان وابسته به وزارت صنايع، کار خود را 

آغاز کرد. 
اين سازمان بعدها در سال 1347 به صورت يك شرکت سهامی خاص 
تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنايع ايران درآمد و تا به 
امروز فعاليت خود را در امر سيستم دهی و آموزش و تحقيق در همه 
زمينه های مديريت منجمله طراحی و استقرار سيستم های حسابداری 
و مالی ادامه داده است. از اواخر دهه چهل، استفاده از کامپيوتر نيز در 
موسسات و شرکت های بزرگ نظير شرکت ملی نفت ايران آغاز شد. 
ابتدا در سيستم های عملياتی مانند سيستم کنترل موجودی و انبارها 
و به تدريج در ساير سيستم ها مانند حقوق و دستمزد و حسابداری 
انقالب  پيروزی  از  بعد  شد.  رايج  کامپيوتر  کاربرد  صنعتی  و  مالی 
اسالمی اغلب موسسات يادشده منحل شدند و کارشناسان و کارکنان 
آنها جذب ساير سازمان ها و موسسات ايرانی شدند و بعضی مبادرت 

به تاسيس موسسات حسابرسی و خدمات مالی نمودند. 
ملی شدن صنايع و مصادره شدن موسسات و شرکت های متعلق به 
وابستگان رژيم گذشته و لزوم کنترل های متمرکز از سوی سازمان 
هايی نظير سازمان صنايع ملی بنياد مستضعفان، سازمان گسترش و 
نوسازی صنايع ايران و ساير نهادها و ارگان هايی که متولی صنايع 
حسابرسی  موسسات  که  شد  موجب  بودند،  پوشش  تحت  و  دولتی 

وابسته به اين سازمان ها تشکيل شود. 
و  ملی  صنايع  سازمان  حسابرسی  موسسه  موسسات  اين  جمله  از 
سازمان برنامه بود. اين موسسه پس از تشکيل، ضرورت ايجاد واحد 
خدمات مديريت برای پاسخگويی به نيازهای مديريت شرکت های تحت 
پوشش را احساس کرد و از اين رو با دعوت از متخصصين صاحب 
تجربه اقدام به ايجاد چنين واحدی کرد. اين موسسه که بعدها با تشکيل 
سازمان حسابرسی ايران )مصوب پنجم دی ماه 1366( به آن سازمان 
منضم شد، در طول مدت فعاليت خود توانست نظام های حسابداری 

مالی و حسابداری صنعتی بسياری را طراحی و اجرا نمايد

علوم انسانی
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون

ويندوز  پسورد  تغيير 
در صورت فراموشی

اين ترفند يادتون ميده چه جوری پسورد ويندوز xp رو از راهی 
که  نيست  قبلی  راههای  مثل  ديگه  راه  کنيد.اين  رد  قانونی!!  کامال 
بخوای بری سر سيستم يه بنده خدا و به سيستم اون نفوذ کنی بلکه 
ميخوام يادتون بدم که اگه يه وقت کلمه عبور account خودتون 
يادتون رفت چه کار کنيد البته به وسيله يك فالپی ديسك ناقابل!!!! 

 xp ويندوز  در   user account يك  برای  که  موقعی  کار  اين  با 
مواقع  برای  پشتيبان  ديسك  فالپی  يك  ميتونيد  ميذاريد  پسورد 
ضروری تهيه کنيد.که اگر زمانی پسوردتون يادتون رفت به وسيله 

اون فالپی وارد سيستم بشيد.
● نحوه تهيه ديسك پشتيبان برای پسورد شما:

ابتدا وارد user accounts شويد.)برای ورود به اين قسمت روی 
Start کليك کنيد و بعد Control Panel را انتخاب کنيد و در آخر 
بار کليك کنيد.( و بعد شناسه  User Accounts دو  روی آيکون 
کاربری خودتون رو انتخاب کنيد و در سمت چپ پنجره زيز ستون 
را   Prevent a forgotten password گزينه   Related Tasks
انتخاب کنيد.در پنجره باز شده روی Next کليك کنيد.در اين مرحله 
فالپی که از قبل فرمت کرده ايد را وارد درايو A )درايو فالپی( کنيد. 
و روی Next کليك کنيد .در اين مرحله کادری ظاهر ميشود که بايد 
در آن کلمه عبور جاری را وارد کنيد پس از اينکه پسورد فعلی را در 

کادر وارد کرديد روی Next کليك کنيد کار تمام است.
حاال وقت آن رسيده که از فالپی استفاده کنيم.

● نحوه استفاده از فالپی پشتيبان :
در صفحه خوش آمد گويی user name خودتون رو انتخاب کنيد 
را  عبور  کلمه  کنيد.اگر شما  تايپ  را  نظر  مورد  پسورد  پسورد  و 
 Did you forget your password پيام  باشيد  کرده  فراموش 
use your password r -  نمايان ميشود. که شما بايد روی گزينه

set disk کليك کنيد تا پنجره ای باز شود سپس فالپی از قبل تهيه 
شده را در درايو مربوط قرار دهيد و Next را دو بار فشار دهيد و 
در پنجره جديد پسورد جديد را تايپ کنيد enter را فشار دهيد حاال 

ميتونيد از پسورد جديد استفاده کنيد. 

 Restart هميشه 
کردن الزم است؟

يکی از کارهای مالل آوری که کاربران ويندوز با آن مواجه هستند 
Restart کردن کامپيوتر پس از نصب برنامه های خاصی  ، عمل 
است. بدين شکل که پش از نصب نرم افزار ، از شما خواسته ميشود 
اين کار هميشه الزم  اما آيا  اندازی کنيد.  که سيستم را مجدد راه 
است؟ يا ميتوان گاهی به اين اخطار توجه نکرد. در اين ترفند قصد 
داريم به کنکاش اين موضوع بپردازيم. تنها داليل اندکی وجود دارند 
از  يکی  می کند.  واجب  را  کردن   Restart يکبار  نصب،  از  پس  که 
حال  در  سيستم  در  که  فايل هايی  که  است  هنگامی  موجود  داليل 
کار قفل هستند ، احتياج به به روزرسانی و يا پاک شدن دارند. اين 
می کند وهمچنين  فايل های سيستم صدق  از  بسياری  برای  مسئله 
برای فايل هايی که در يك زمان توسط برنامه های کاربردی ديگر 
باز شده اند. البته اين مسئله نيز ممکن است وجود داشته باشد که 
يك برنامه نصب به خودی خود بخواهد از دايرکتوری موقت پاک 

شود. در چنين حالتی، احتياج به Restart کردن جديد نخواهد بود. 
خواهيد  رستارت  به  نياز  سيستمی  تغييرات  هنگام  همواره  پس 
کرد،   Restart درخواست  شما  از  کامپيوتر  زمانی  اگر  داشت. 
Whyreboot ميتوانيد داليل آن را بفمهيد.  ابزار  می توانيد توسط 
تنها توسط دوبار کليك کردن می توانيد اين برنامه مجانی انگليسی 
زبان را فراخوانی کنيد. سپس در يك پنجره مجزا، ليستی از تمام 
فايلهايی که بايد پاک شوند و يا تغيير اسم يا مکان به آنها داده شود 
را به اضافه مسيرشان در اختيار شما قرار می گيرد. اين اطالعات را 

ابزار گفته شده بيشتر از رجيستری بدست می آورد. 
ميتوانيد اين برنامه را از لينك زير دريافت کنيد: 

http ://www .pcwelt .de/downloads/tools_utilities/
 desktop-tools/137220/index.html

بايد  ابتدا   ، ميدهيد  رحيستری  در  که  تغييراتی  خصوص  در  اما 
تشخيص دهيد که آيا اين تغيير در يك فايل سيستمی بوده يا خير؟ 

مثال اگر شما تغييری را در کليد زير ميدهيد: 
HKEY_LOCAL_MACHINE/System/CurrentContro -

 Set/Control/Session Manager
با کمك اسم فايل و مسير موجود به راحتی متوجه خواهيد شد که 
اين عمليات مربوط به چيست. زيرا تغيير در فولدر System بوده 
است. اين صورت احتياج به يك Restart سريع دارد و يا تنها يك 
اين  در  که  کند  پاک  را  که خود  است  اين  انتظار  در  برنامه نصب 
نظر  صرف  کردن،   Restart از  راحت  خيال  با  می  توانيد  صورت 

کنيد. 

8 توصيه برای ايمنی بيشتر 
)Password( رمز عبور

کردن  وارد  است؟  برخوردار  الزم  حفاظت  از  شما  عبور  رمز  آيا 
هميشگی اسم کاربر و رمز عبور، روندی ناخوشايند و کسل کننده 
است. چه بخواهيد ايميل خود را چك کنيد، چه بخواهيد از وضعيت 

حساب بانکی خود مطلع شويد. 
اغلب کاربران کامپيوتر، به طور 
معمول از رمزهای عبور ساده 
اما  کنند.  می  استفاده  آسان  و 
دقت داشته باشيد که اين سهل 
عبور،  رمز  انتخاب  در  انگاری 
دنبال  به  خطرناکی  عواقب 
عبور  رمزهای  داشت.  خواهد 
آسان و معمولی در ظرف چند 
ثانيه لو خواهند رفت و اطالعات 
حساب  شماره  مانند  شخصی 
بانکی و شماره کارت اعتباری 
شما به راحتی در معرض ديد 

هکرها قرار خواهند گرفت. 
پيامد: 

حساب  تواند  می  هکری  هر 
بانکی شما را تخليه يا با شماره 
به  اقدام  شما  اعتباری  کارت 

خريد کند. 
 در اينجا ۸ نکته برای حفاظت 

از اطالعات توصيه می شود. 
اسامی  از  وجه  هيچ  1(به 
کند  نمی  فرقی  نکنيد  استفاده 
يا  باشد،  فاميلتان  اسم  که 
عالقه  مورد  فوتبال  باشگاه 
های  برنامه  از  بسياری  تان. 
هکر، رمزهای عبور را با کمك 
فرهنگ لغت هك می کنند. فقط 
چند ساعت طول خواهد کشيد 
فرهنگ  يك  لغات  کمك  با  که 
عبور  رمز  به  دستيابی  لغت، 

امکان پذير شود. 
2( برای رمز عبور خود حداقل 

از ۸ حرف استفاده کنيد: 
 4 از  که  عبوری  رمز  برای 
حرف تشکيل شده است، حدود 
اما  دارد.  وجود  حالت   45000
 ۸ از  که  عبوری  رمز  برای 
حرف و عالمتهای ويژه تشکيل 

شده است، يك ميليارد حالت مختلف وجود دارد! 
3( برای رمز عبور، از حروفی که در کنار هم قرار گرفته اند استفاده 

نکنيد! 
برای  را  هکرها  کار   ،  ”asdf“ يا   ”qwert“ مانند  عبوری  رمزهای 
دستيابی به رمز عبور بسيار آسان می کند، اين مطلب در ترکيب 
اعداد نيز به همين صورت است؛ مثل “ 1234567۸ “. در کنار هم 
قرار گرفتن حروف و يا اعداد، دستيابی به هکرها به رمز عبور شما 

را بسيار راحت می کند! 
4( برای رمز عبور خود، ترکيبی از حروف بزرگ و کوچك يا اعداد 
به  ويژه  عالمتهای  از  استفاده  کنيد.  انتخاب  را  ويژه  عالمتهای  و 
نظر  اتفاق  امر  اين  بر  کاربرها  همه  درصد   5 نيست.  کافی  تنهايی 

دارند که رمز عبوری مثل Martin! را به کار برند! 
5( رمز عبور خود را تا حد امکان جايی ننويسيد 

حتی اگر کاغذی که رمز عبور خود را بر روی آن نوشته ايد، در 
عنوان  کنيد.  اجتناب  کار  اين  از  باشد،  تان  کيف  مانند  امنی  جای 
کاغذی که رمز عبور خود را بر روی آن نوشته ايد، به هيچ عنوان 

زير صفحه کليد يا به مانيتور خود نچسبانيد! 
6( رمز عبور خود را همواره تغيير دهيد. 

هر قدر، مدت زمان استفاده از رمز عبورتان بيشتر باشد، خطر هك 
شدن شما بيشتر خواهد بود. اداره فناوری اطالعات آلمان فدرال، 
توصيه می کند که هر ۹0 روز يکبار رمز عبور خود را تغيير دهيد. 

7( رمز عبور خود را در کامپيوتر ذخيره نکنيد! 
تا شما مجبور  کند  را ذخيره  قادر است رمز عبور شما  کامپيوتر 
نباشيد هر بار آن را وارد کنيد. با اين حال، کسی که برای هر بار 
ورود، احتياج به وارد کردن رمز عبور نداشته باشد، خيلی سريع 
آن را فراموش می کند: دقت داشته باشيد که برای تغيير رمز عبور 

، بايد حتمًا رمز عبور قبلی را وارد کنيد! 
۸( رمز عبور خود را به شخص ديگری ندهيد! 

اگر از شما تلفنی يا با ايميل، رمز عبورتان را خواستند، آن را بازگو 
بزرگ  همکاران شرکتهای  عنوان  به  را  خود  معمواًل  هکرها  نکنيد! 
کامپيوتر  کار  را سرويس  که خود  اشخاص  اين  کنند.  می  معرفی 
معرفی می کنند، معمواًل توسط تماس تلفنی يا ايميل رمز عبور شما 
شرکت  هيچ  ولی  کنند.  می  طلب  کامپيوترتان  مشکل  حل  برای  را 

معتبر و صاحب نامی از شما رمز عبورتان را نمی خواهد. 

آموزش
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34 کشته يا زخمی يا در واژگونی کاميون
واژگونی يك دستگاه کاميون در هند دست کم 
15 کشته و 1۹ زخمی بر جا گذاشت. کاميون 
مرگ که ماده شيميايی بوکسيت حمل می کرد 
نتيجه  شد.در  واژگون  هند  “چاهاتيسگار”  در 
اين رخداد مهيب،11 نفر که بيشترشان عابران 
پياده بودند در دم جان باختند و زخمی ها به 

بيمارستان فرستاده شدند.
آمار  بيمارستان  در  ديگر  زخمی   4 مرگ  با 
گزارش  يافت.  افزايش  نفر   15 به  قربانيان 
سرگرم  کارشناسان  افزايد،  می  ايسکانيوز 
هستند  مرگبار  واژگونی  اصلی  علت  بررسی 
و گفته می شود با توجه به وخيم بودن حال 

برخی آسيب ديدگان افزايش شمار تلفات پيش بينی می شود. 

گور دسته  جمعی در توابع  استانبول
گزارشها حاکی است در درون گوری در نزديکی شهر “کوچوک کچمجه” ازتوابع استان استانبول ترکيه 

13 جسد متعلق به اتباع خارجی کشف شد. 
به نقل از شماره امروز روزنامه ترک زبان “ينی شفق”، گفته می شود اين 13 تن پناهنده در اثر کمبود 

اکسيژن در درون يك “تی آی ار” حامل حدود 100 نفر جان خود را از دست داده  اند . 
در همين حال استاندار استانبول در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اينکه امروز روز تلخی است برای 
تبعه  با خريدن ۸0  )قاچاقچيان(  آنها   : ياد می شود گفت  انسانها  قاچاق  به عنوان  آن  از  که  معضلی 
پاکستانی و برمه ای از مسير ايران سوار يك کانتينر آنها را به وان می آورند و مدتی در اينجا می مانند 
و بعد به سمت استانبول حرکت می کنند که در ميان راه با راننده محلی درگير می شوند و راننده کانتينر 
را رها و فرار می کند و 13 تن هم از پناهندگان به علت کمبود اکسيژن جان خود را از دست می دهند. 
وی افزود: در اثر کمبود اکسيژن 4 نفر ديگر هم شعور خود را از دست داده اند اما حال 63 تن ديگر 

خوب است . 

پارک ملی يوسميت در آتش سوخت
و  يوسميت  ملی  پارک  نزديك ورودی  آتش سوزی  دامنه  از گسترش  آمريکا  کاليفرنيا  ايالت  مقامات 

تخريب 12خانه و تهديد هزاران نفر از ساکنان منطقه خبر دادند.
به گزارش آسوشيتدپرس، مقامات کاليفرنيا اعالم کردند اين آتش سوزی گسترده از روز جمعه گذشته 
تاکنون بيش از هفت هزار و دويست و چهل و پنج هکتار از اراضی اين منطقه را نابود کرده و روز 
يکشنبه نيز کامال از کنترل خارج شده است. دانيل برالنت سخنگوی سازمان جنگلبانی کاليفرنيا در اين 
خصوص گفت: از آنجا که دامنه آتش سوزی خيلی گسترده و خارج از کنترل است ما ناگزير به قطع 

برق پارک ملی يوسميت شديم. وی افزود: تالش برای کنترل اوضاع ادامه دارد.

خودکشی زنی باعث مرگ زن ديگری شد
انداخته بود روی عابر بخت  پايين  بلندی خود را  از ساختمان  تايوان که به قصد خودکشی  زنی در 

برگشته ای افتاد و باعث مرگ او شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، يك زن تايوانی از ساختمانی بلند خود را به پايين انداخت تا به 
زندگی اش خاتمه دهد اما اين خودکشی به مرگ کس ديگر منجر شد. در اين حادثه رهگذری از همه جا 
بی خبر که راه خود را طی می کرد زيرپيکر اين زن قرار گرفت و جان سپرد. قربانی 53 ساله همراه 
همسرش از محل کار به خانه بازمی گشت که اين حادثه برای او پيش آمد. هر دو نفر به شدت به 
زمين خوردند و زن 53 ساله بر اثر ضربه مغزی در بيمارستان فوت کرد. اما زن 64 ساله که قصد 
خودکشی داشت با وجود جراحات شديد از اين ماجرا جان سالم به در برد. به گفته همسايه های زنی 
که قصد خودکشی داشت، او مدت ها بود که از يك بيماری ناعالج رنج می برد و ديگر کاسه صبرش 

لبريز شده بود.

تيراندازی مرد مسلح در کليسای آمريکايی
از  نفر   2 شدن  کشته  باعث  آمريکا  تنسی  ايالت  “ناکسويل”  در  کليسايی  در  مسلح  مردی  تيراندازی 
اين فرد و مردم حائل قرار داد. به نقل از آسوشيتدپرس  جمله مردی شد که خود را بين گلوله های 
هيچ کودکی آسيب  اما  بزرگسال هم زخمی شده اند   7 داد  ديروز رخ  که  اين حادثه  در  ناکسويل،  از 
نديده است. حاضرين در کليسای “يونيورساليست” اظهار کردند که پس از شروع تيراندازی يا به زير 
نيمکت ها پناه برده اند و يا از کليسا فرار کرده اند. فرد تيرانداز توسط افراد حاضر در کليسا مهار شده 
و به پليس تحويل داده شد.  “جيم دی ادکيسون” 5۸ ساله متهم به قتل عمد درجه اول بوده و قراری 1 
ميليون دالری برای او صادر شده است. يك نفر از قربانيان در محل حادثه جان خود را از دست داد که 
برای نجات مردم خود را به جلوی گلوله ها انداخته بود. قربانی ديگر پس از انتقال به بيمارستان جان 

باخت و 5 نفر نيز در حال در بيمارستان بستری هستند که حال آن ها وخيم اعالم شده است. 
انگيزه فرد تيرانداز هنوز مشخص نشده است.

فرود اضطراری يک هواپيما
دو زن مست انگليسی هواپيمايی را مجبور به فرود اضطراری در آلمان کردند.

به گزارش پايگاه اطالع رسانی پليس، در پی اقدام خطرناک دو زن انگليسی در يك هواپيما خلبان آن 
مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه آلمان شد. براساس اين گزارش، اين دو زن انگليسی در ارتفاع 
10 هزار متری به بازکردن در هواپيما اقدام کردند که خلبان مجبور به فرود اضطراری در فرانکفورت 
آلمان شد. اين دو زن 26 و 27 ساله پس از آنکه با خودداری ميهماندار هواپيما برای سرو بيشتر 
مشروب روبرو شدند به وی حمله ور شده و سعی کردند يکی از درهای هواپيما را باز کنند. اين ماجرا 
زمانی رخ داد که هواپيما در آسمان اتريش بود و يونان را به مقصد منچستر ترک کرده بود. سرانجام 
اين دو مسافر که تحت تاثير مصرف مشروبات الکلی قرار گرفته بودند با ميانجی گری و کمك ديگر 
مسافران هواپيما آرام شده و هواپيما برای تحويل اين دو انگليسی در فرودگاه فرانکفورت آلمان اقدام 
به فرود اضطراری کرد. خلبان هواپيما پس از فرود در فرودگاه آلمان اين دو فرد خاطی را تحويل 
پليس داد. متهمان در حال حاضر در انتظار رای دادگاه به جرم اخالل در خطوط هوايی و مجروح 
کردن تعدادی از مسافران هستند. شرکت هوايی مربوطه نيز هم اکنون به خاطر فرود بدون برنامه اين 

هواپيما و هزينه های وارده درخواست پرداخت جريمه کرده است.

آزادی بی گناهان پس از 64 سال
اثبات بی گناهی سربازان تيره پوست که ده ها سال به اتهام آدمکشی زندانی بودند لکه سياه ديگری 
در دستگاه قضايی آمريکاست. دادگاه آمريکا ، سال 1۹44 ميالدی 2۸ سرباز تيره پوست را به کشتن 

يك ايتاليايی در »سياتل«متهم کرد.
آنان به هر دری زدند تا بی گناهی خود 
به  و  شناخته  گناهکار  اما  کنند  ثابت  را 
زندان ابد محکوم شدند. پرونده اما بسته 
نشد و پس از گذشت 64 سال با تالش 
بی   ، بخت  نگون  سربازان  مدافع  وکيل 
گناهی آنان ثابت شد.بدين ترتيب ارتش 
اين  های  خانواده  حضور  در  آمريکا 
آنان  از  ارتش  منتخب  افسران  و  گروه 
خواست.همچنين  عذر  رسمی  طور  به 
مدت  افتاده  عقب  حقوق  ارتش  فرمانده 

زمانی را که زندان بودند پرداخت!
اين نخستين بار نيست که دستگاه قضايی 
آمريکا جوانی متهمان را با قضاوت های 

اشتباه از آنان می گيرد. »چارلز چتمن« تيره پوست 47 ساله »کنی ريچی« تفنگدار 43 ساله پيشين 
ارتش و »رونالد تيلور« که همگی به اعدام محکوم شده و بهترين سالهای عمرشان را در زندان های 
تاريك سپری کرده بودند نمونه های ديگری از قضاوت ناحق دادگاه های ايالت متحده است. نامبردگان 

طی سال گذشته ميالدی ، بی گناه شناخته و سرانجام پس از سالها آزاد شدند.
حال بايد پرسيد به راستی چه کسی جوابگوی سوختن بهترين روزهای عمر آنان در زندان های تاريك 

است؟ آيا پرداخت غرامت ، مرهمی برای زخم های کهنه خواهد بود؟

 جسد نوزادی پس از 2۱ سال در بريتانيا دفن می شود
بقايای جسد يك نوزاد پسر در بريتانيا پس از بيش از 21 سال سرانجام با مجوز شورای محلی دفن 
 می شود. به نقل از گاردين، “کريستوفر بلوم” تنها 4 ماه داشت که در ژوئن 1۹۸7 در گذشت و جسد 

وی در سردخانه ای در شمال لندن نگهداری می شد. 
روی  نوزاد  اين  دست های  که  بود  يافته  حالی  در  و  کودک  اين  تختخواب  در  را  جسدش  وی  پدر 

بينی  اطراف  در  خون  مقداری  و  بود  صورتش 
يك  را  مرگ  علت  پزشکان  که  بود  شده  او خشك 
عنوان   sids نام  به  کودکان  مرگ  ناگهانی  سندر م 
کرده بودند  اما والدين کودک معتقد بودند که مرگ 
از  اثر واکسيناسيون کودک در چند روز پيش  در 
آن رخ داده بود و بنابراين  اجازه دفن وی را برای 

انجام تحقيقات بعدی نداده بودند. 
را  پوند   15 هفته ای  که  آنفيلد”  “نيو  محلی  شورای 
پرداخت  سردخانه  در  جسد  اين  نگهداشتن  برای 
اين  دفن  مقامات خواستار صدور جواز  از  می کند 
نوزاد شده و ظاهراً مقامات هم با اين کار موافقت 

کرده اند. 
در نامه مقامات شورای شهر با ابراز تأسف از مرگ فرزند آن ها و قول همکاری تا جای ممکن اعالم 
شده که با اين وجود اگر تا يك ماه ديگر “استيو بلوم” پدر نوزاد متوفی برای امضای مجوز دفن مراجعه 

نکند خود اين شورا مجبور به اقدام در اين زمينه خواهد شد.
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حوادث
جواهرات بدلي زوج جوان را به دادگاه خانواده کشاند 

 

مردي براي اثبات عشق 
خود براي همسرش 

يک کيلوگرم جواهرات 
قالبي خريد 

 

 زن جواني که به تازگي با پسر مورد عالقه اش ازدواج کرده بود پس از آنکه متوجه شد تمام جواهراتي 
که او برايش خريده بدلي است به دادگاه خانواده مراجعه و درخواست طالق کرد. به گزارش خبرنگار 
ما اين زن که ليال نام دارد و چند ماه قبل با شوهرش آرمان ازدواج کرده است صبح ديروز به شعبه 
26۸ مجتمع قضايي خانواده مراجعه کرد و با ارائه دادخواست طالق از قاضي حسن عموزادي خواست 
به خاطر فريبکاري شوهرش حکم بر جدايي آنها بدهد. اين زن 22 ساله در مورد علت اين تصميمش 
گفت؛ من و آرمان زندگي مان را با عشق آغاز کرديم و شوهرم بيش از حد به من ابراز عالقه مي کرد. 
به ياد دارم تنها چند روز از زندگي مشترک مان گذشته بود که او با وجود جواهرات زيادي که قبل 
از جشن عروسي برايم خريده بود به من پيشنهاد کرد به اتفاق به طالفروشي برويم تا او برايم يك 
گردنبند طال بخرد. من که مي دانستم آرمان بابت هزينه هاي برگزاري مراسم عروسي مبلغ زيادي 
پول قرض کرده با پيشنهادش مخالفت کردم اما او با اصرار مجدداً پيشنهادش را تکرار کرد و من هم 
که نمي خواستم وي از من برنجد به اجبار و به رغم ميل باطني ام با او به طالفروشي رفتم. در آنجا 
شوهرم يك گردنبند گران قيمت را به من پيشنهاد کرد و گفت دوست دارد با خريدن اين گردنبند من را 
خوشحال کند.به ناچار هديه اش را پذيرفتم اما آرمان گفت چند روز بعد آن گردنبند زيبا را برايم مي 
خرد.ليال ادامه داد؛ سرانجام پس از سه روز آرمان به وعده اش عمل کرد و روزي با آن گردنبند وارد 
خانه شد. آن روز يکي از بهترين روزهاي زندگي ام بود و اين هديه شوهرم من را ذوق زده کرد. در 
حالي که چند هفته از اين ماجرا گذشته بود روزي آرمان به خانه آمد و گفت براي بيرون رفتن آماده 
شوم. من که از نقشه همسرم بي اطالع بودم به گمان اينکه قرار است با هم به پارک برويم، آماده شدم 
اما وقتي از خانه بيرون رفتم او مرا به يك طالفروشي بزرگ در مرکز شهر برد و گفت قصد دارد برايم 

يك دستبند طال بخرد.
ابتدا تصور کردم مي خواهد با من شوخي کند اما وقتي متوجه شدم حرف او جدي است بسيار حيرت 
کردم و مثل دفعه قبل از او خواستم از خواسته اش منصرف شود اما آرمان گفت عالقه اش به من به 

حدي است که دوست دارد همه دارايي اش را به پاي من بريزد.
همسرم اين بار نيز پس از انتخاب دستبند موردنظر به من گفت چند روز بعد با نقد کردن چکي که دارد 
آن را برايم مي خرد و چهار روز بعد به وعده اش عمل کرد. ليال افزود؛ درست يك هفته بعد از خريد 
دستبند او اين بار بدون اينکه به من اطالع دهد 6 حلقه النگوي طال برايم خريد. خريدهاي گاه و بيگاه 
آرمان همچنان ادامه داشت و او هر هفته انواع و اقسام جواهرات را به من هديه مي داد به گونه يي 
که پس از گذشت چند ماه از ازدواج مان صاحب حدود يك کيلو طال شدم. من از اينکه همسرم تا اين 
حد به من عالقه دارد خوشحال بودم اما از آنجا که آرمان شغل پردرآمدي نداشت اين موضوع که او 
پول خريد جواهرات را از کجا تامين مي کند برايم به يك معما تبديل شده بود تا اينکه روزي همراه با 
خواهرم يکي از اين جواهرات را به يك طالفروشي برديم تا آن را قيمت کنيم. صاحب طالفروشي با 
دقت زيادي آن را نگاه کرد و گفت حاضر است گردنبند طالي چند ميليون توماني من را 20 هزار تومان 
بخرد.فکر کردم او قصد دارد من را دست بيندازد يا سرم کاله بگذارد اما آن مرد گفت گردنبند بدلي 
است و ارزش چنداني ندارد. من که از شنيدن اين خبر شوکه شده بودم خيلي سريع به خانه برگشتم 
و بقيه جواهراتم را نيز به طالفروشي بردم و به مرد زرگر نشان دادم ولي او با ديدن طالها گفت همه 
آنها بدلي است. وقتي از قالبي بودن جواهراتي که آرمان به من هديه داده بود مطلع شدم ديگر معمايي 

که در ذهن داشتم برايم حل شده بود.
بعدازظهر آن روز وقتي آرمان به خانه آمد موضوع را به او گفتم و در مورد اين رفتارش از او توضيح 
خواستم ولي وي که دست و پايش را گم کرده بود، هيچ توضيحي در اين باره نداد و گفت به خاطر 
عالقه اش به من اين کار را کرده است. همان شب بعد از اينکه با شوهرم مشاجره کردم به خانه پدرم 

رفتم و تصميم گرفتم به خاطر فريبکاري آرمان از او جدا شوم.
پس از اعالم شکايت اين زن آرمان در مورد اظهارات همسرش گفت؛ من واقعًا عاشق ليال هستم و تمام 
اين کارهايم به خاطر خوشحال کردن او بود. من حتي هرازچندگاهي براي اينکه عالقه ام را به ليال 
نشان دهم براي او در روزنامه ها آگهي هاي عاشقانه و مهرآميز چاپ مي کردم. او سپس در مورد 
چگونگي اجراي نقشه خريد بدليجات نيز گفت؛ وقتي همسرم طالي مورد عالقه اش را انتخاب مي کرد 
من به اين بهانه که چند روز بعد طلبم وصول مي شود از او مهلت مي گرفتم و در اين چند روز بدل 

آن جواهر را تهيه مي کردم.
در ادامه اين جلسه ليال با تکرار درخواستش گفت چون آرمان به او دروغ گفته ديگر قصد ندارد با 
او زندگي کند، اما حاضر است مهريه اش را که ۸00 سکه بهار آزادي است، ببخشد. پس از اظهارات 
زوجين قاضي حسن عموزادي با تعيين وقت جديد، رسيدگي به اين پرونده را به جلسه بعدي موکول 

کرد. 

مجازات مردی که مزاحم همسرش را کشت
اين متهم 34 ساله که نادر نام دارد بعدازظهر ۸ خردادماه سال گذشته پس از آنکه مردی غريبه را در 
خانه اش ديد با چاقو سه ضربه به او زد و سپس همسرش را مجروح کرد. مرد مصدوم بعد از انتقال 

به بيمارستان جان باخت و نادر به اتهام قتل عمدی بازداشت شد.آرش سيفی
- نماينده دادستان تهران - در جلسه محاکمه خطاب به قضات شعبه 74 دادگاه کيفری استان تهران 
گفت؛ نادر پس از آنکه متوجه شد محمد - مقتول - به همسرش ابراز عالقه کرده است او را به قتل 
رساند و پس از دستگيری به جرمش اعتراف کرد، بنابراين درخواست صدور حکم قانونی را دارم.پس 
از اظهارات نماينده دادستان نادر که برای دومين بار در دادگاه حاضر می شد، اتهام خودش را پذيرفت 
و گفت؛ از مدت ها قبل از قتل متوجه شدم محمد برای همسرم ايجاد مزاحمت می کند اما سعی کردم 
از رفتار خشونت آميز پرهيز کنم تا اينکه يك روز او را در راه پله خانه مان ديدم و تذکر دادم پايش 
را از زندگی ما بيرون بکشد، اما اخطار من بی فايده بود و من برای اينکه آرامش را بار ديگر به زندگی 
ام بازگردانم، خانه ام را عوض کردم.متهم ادامه داد؛ مدتی بعد از اثاث کشی يکی از همسايه ها با من 
تماس گرفت و خبر داد مردی غريبه در خانه ام است. بالفاصله از محل کارم به سمت منزل حرکت 
کردم و وقتی محمد را در خانه ديدم ديگر نتوانستم تحمل کنم و با چاقو به او و همسرم حمله کردم.پس 

از دفاعيات اين متهم قضات دادگاه وارد شور شدند و نادر را به پرداخت ديه محکوم کردند.

کالهبرداري با ترفند فروش خانه هاي خالي از سکنه  
شگرد متهمان به اين صورت بود که منازل استيجاري را با کرايه باال و رهن پايين اجاره کرده و پس از 
چند روز همان خانه ها را با رهن باال مجدداً اجاره مي دادند. با پيگيري دقيق کارآگاهان و انجام ساعت 
ها عمليات شناسايي و استفاده از تمام امکانات اطالعاتي يکي از متهمان به نام »مريم الف.« شناسايي 
شد و هنگامي که قصد داشت به همراه برادرش به نام »غالم« در يکي از بنگاه هاي امالک منزلي را با 

شگرد ذکرشده اجاره دهد، به دام افتاد.

و  بودند  شده  دستگير  غافلگيرانه  به صورت  که  متهمان  گفت؛  کرمانشاه  استان  آگاهي  پليس  رئيس 
اين شيوه اعتراف  با  انجام ده ها فقره کالهبرداري  مدارک مستند زيادي را عليه خود مي ديدند، به 
کردند. در ادامه عمليات يکي ديگر از همدستان آنان به نام »فرشته الف.« در حالي که حدود 20 ميليون 
تومان پول نقد و چك حاصل از کالهبرداري را در اختيار داشت، دستگير شد و هر سه متهم با صدور 

قرار روانه زندان شدند.  
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قرار  کرد.  نگاه  اش  لباس سفيد عروس  به  بار  برای آخرين  اعظم 
بود فردا با پوشيدن اين لباس به خانه بخت برود و تکليفش روشن 
شود و عمری در کنار کريم زندگی خوبی داشته باشد. کريم جوانی 
به نظر سر به راه بود. از اينکه شوهرش را با عشق انتخاب کرده 
بود خوشحال بود. کريم مردی اهل صحبت و خوش مشرب بود. 
شادی و ناآرامی اش و خونگرمی که اعظم احساس می کرد، برای 

خوشايند بود.
اعظم از روزی که وارد زندگی مشترک با کريم شده بود از اين همه 
از  ای  هفته  چند  ولی  کرد.  می  احساس خرسندی  شور شوهرش 
ازدواج شان بيشتر نگذشته بود که احساس سرخوردگی می کرد. 

کريم گاهی که به خانه می آمد انگار عجيب و غريب شده بود.
- کريم جان چی شده چرا روبه راه نيستی؟ چرا مثل هميشه رفتار 
نمی کنی؟ مگر از من ناراحتی يا اينکه در محيط کار برايت مشکل 
و  مشکالت  از  بايد  و  هستم  تو  همسر  من  حال  هر  به  آمده  پيش 

گرفتاری هايت باخبر باشم.
با  از زيربار حرف زدن  اين مواقع بيشتر سعی می کرد  کريم در 

زنش طفره برود.
زن هم متوجه اين قضيه شده بود. حرف زدن با شوهرش بی فايده 

بود برای همين هم بود که بيشتر شوهرش را زير نظر گرفته بود.
بعد از چند ماه کريم دير به خانه می آمد. هر وقت هم که به خانه می 
آمد مضطرب و ناآرام بود. ديگر از آن مرد هميشگی انگار خبری 
نبود شوهرش دائم در حال رفتاری بود که به نظر او سبك می آمد. 
هر از گاهی هم مردش افسرده و غمگين گوشه اتاق کز می کرد. 
اين  بود. چطور می توانست علت  تناقض اسير شده  اعظم در يك 
رفتارهای متفاوت و متناقض را درک کند چطور می شد يك روز 
شوهرش در بيخودی باشد و روزی ديگر شوهرش گوشه ای کز 

کند و افسرده باشد و در الک تنهايی اسير شود.
کريم گاهی با فرياد از کابوسهای وحشتناکی که احساس می کرد، 
به اعظم تنش وارد می کرد اعظم آن روز گريه کنان در اتاق را به 

روی خود قفل کرده بود.
- تا متوجه نشوم که چه دردی داری تا با من حرف نزنی غيرممکن 

است که از اين اتاق بيرون بيايم.
اعظم يك ساعتی گوش تيز کرده بود بلکه کريم بيايد و کاری کند 
بلکه با محبت و شوخی و شادی اين غصه را از دلش پاک کند ولی 
هيچ خبری نشده بود. يك ساعت به دو ساعت و سه ساعت رسيده 
بود و اعظم با شنيدن صدای در آپارتمان که بسته شده بود، متوجه 
شد که کريم از خانه بيرون رفته است. باورش نمی شد بعد از شش 
به بن بست برسد.  اين طور شود و  ماه زندگی مشترک وضعش 
نبود که پرواز کند و  آواز  باغ زندگی اش  انگار هيچ کبوتری در 
بخواند. انگار هيچ کسی نبود که ياری اش بدهد. می دانست کريم 
وقتی از خانه بيرون می رود به اين زودی ها بازنمی گردد. برای 
همين با احتياط در اتاق را باز کرد و پای به پذيرايی گذاشت. در 
هر  انداخت  مبل  را روی  کرد و خودش  قفل  از پشت  را  آپارتمان 
و  تلخ  بايد سرنوشت  بود  طور  هر  کرد.  می  کاری  بايد  بود  طور 
مبهم زندگی اش را به جايی می رساند. اعظم همين طور که اشك 
افتاد. يك دفعه حس  به کيف دستی شوهرش  می ريخت چشمش 
ماه  اين 6  بود در  پر کرد. هيچ وقت نشده  را  کنجکاوی وجودش 
زندگی مشترک برای يکبار به سر جيب و يا کيف شوهرش برود. 
ولی حسی او را برای اين کار تشويق کرد. با احتياط کيف را باز 
کرد با ديدن چند بسته قرص يکه خورد. کريم بيمار نبود پس اين 

قرص ها را برای چه می خورد؟ نکند اين قرص ها...
آن شب کريم روبروی زنش نشسته بود.

- تا نفهمم اين قرص ها چيست نمی گذارم که بلند شوی؟
اينکه شاد باشم  از دکتر برای آرامش اعصابم و  - چيزی نيست. 

گرفته ام.
نبود  تنها شاد  نه  اين روزها  نمی شد. شوهرش  باورش  ولی زن 
بلکه وضعيت روحی به هم ريخته ای داشت. اعظم مطمئن بود که 
از  تن  چند  با  بعد  روز  کند.  می  پنهان  او  از  را  حقيقتی  شوهرش 
هايش  التماس  و  ها  گريه  بود.  کرده  تلفنی صحبت  کريم  دوستان 
اثر کرده و باعث شده بود که حقيقت را متوجه شود. حقيقت تلخی 
که او را به انتهای جاده زندگی هدايت می کرد. شوهرش از مدتها 
قبل قرص های شادی بخش استفاده می کرد و او حاال بر سر اين 
مسأله با کريم به شدت دچار اختالف شده بود. برای اعظم راهی 
جز طالق و جدايی نمانده بود. وحشت بودن در کنار کريم برای زن 

بيشتر از سياهی طالق و جدايی بود.

*****************

مشکالت 
زندگی با زن 

تن پرور
می  زن  بايد  بود.  باشد، خسته شده  که سرگردان  اين  از  »مجيد« 
گرفت و سر زندگی خودش می رفت از روزی که به ياد داشت در 
خانه پدرش به روی همه باز بود و هيچ روزی نبود که بتوانند در 
خانه شان راحت زندگی کنند هميشه ميهمان داشتند. مجيد با پدر و 

مادرش روی اين مسأله مشکل و اختالف داشت. هر چه می گفت: 
آدم وقتی به خانه می آيد نياز به آرامش دارد اين طوری نمی شود 
زندگی کرد، به گوش کسی نمی رفت. هيچ کس به حرف او ارزش 
نمی گذاشت. در نهايت سختی خودش را برای کنکور آماده کرده 
باورش  ديد هنوز  پذيرفته شدگان  ليست  را در  بود. وقتی اسمش 
راه  دانشگاه  به  اين مشکالت  با وجود  باشد  توانسته  که  نمی شد 

پيدا کند.
دوران دانشگاه را به سختی گذرانده بود و درسش را تمام کرده 
بود، بعد از آن هم بالفاصله در يك اداره استخدام شده بود و شروع 
کرد  می  سعی  ماندن  کاری  اضافه  با  روز  هر  بود.  کرده  کار  به 
ساعات کمتری را در خانه باشد و کمتر از داشتن ميهمان در خانه 
حرص بخورد. »مجيد« می دانست تنها راه برای نجات از اين شرايط 
سخت اين است که زن بگيرد و سر زندگی اش برود. باالخره کار 

خودش را کرد. اصرارهای او به ازدواج مادرش را واداشت تا برای 
او به خواستگاری برود. مادر بعد از چند ماه دختری را برايش پيدا 
کرده بود. دختر به نظر آرام می آمد. همين آرامش بود که به او 
توان می داد تا بتواند به آينده اميدوار باشد. زندگی با شقايق پس 
از يك مراسم ساده آغاز شده بود. زن هيچ انتظاری از او و زندگی 
با او نداشت. همين که لقمه نانی به خانه می آورد برای زنش کافی 
بود. مجيد از اين که با دختری بی ادعا و کم توقع ازدواج کرده بود، 
در پوست خودش نمی گنجيد. زندگی شان را که شروع کرده بودند 
مجيد متوجه شد که زنش اصاًل حاضر به انجام دادن کارهای خانه 

و آشپزی نيست.
مجيد فکر می کرد زنش می ترسد که دستپختش را او نپسندد به 
همين دليل يك روز وقتی با چند مرغ و چند کيلو گوشت به خانه 

آمد گفت:
و  غذا  کنی  درست  غذا  که  طور  هر  تو  من  برای  عزيزم  ببين   -
دستپخت تو خوشمزه است به همين خاطر اصاًل نگران نباش. من از 

آن مردهايی نيستم که به خاطر اين مسائل بی جهت ايراد بگيرم.
شقايق با لبخند گفته بود:

- من هم چون می دانستم تو از اين اخالق ها نداری، با تو ازدواج 
کردم.

چند روز گذشته بود گوشت و مرغ هايی که مجيد خريده بود در 
يخچال هنوز مانده بود. مجيد تعجب می کرد چرا زنش الاقل گوشت 
بوی  از  کرد شايد  فکر  هم  باز  کند.  نمی  بندی  بسته  را  ها  مرغ  و 
گوشت و مرغ حالش بد می شود. وقتی متوجه شد همسرش باردار 

است اين فکر بيشتر در او قوت گرفت.
تا وقتی که زنش اولين بچه شان را به دنيا بياورد مجيد خودش غذا 

درست می کرد. بعد از تولد بچه شان بود که او به زنش گفت:
- در اين يك سالی که با هم ازدواج کرده ايم ديگر حال و حوصله 
ندارم که بخواهم غذا درست کنم. بهتر است از اين به بعد خودت 
امور مربوط به آشپزی را در دست بگيری. با اين که بچه شان روز 
به روز بزرگتر می شد ولی شقايق همان رفتار سابق را داشت. مرد 
به خاطر اين که زنش را وادار به آشپزی کند، چند نفر از همکارانش 

را برای شام به خانه دعوت کره بود.
- برای آمدن بچه ها چه غذاهايی می خواهی درست کنی؟

- فکر کنم از بيرون غذا بگيری خيلی بهتر است.
حرف هايی که زده بودند به نتيجه نرسيده بود. حرف شقايق يکی 

بود. 
- من اصاًل نمی خواهم و نمی توانم غذا درست کنم. از انجام اين 

کارها اصاًل خوشم نمی آيد.
مجيد قهر کرده بود.

- بابا جان من اينقدر درآمد ندارم که بتوانم هر روز از بيرون غذا 
بگيرم. تازه بچه  اگر دائم غذای بيرون را بخورد مريض می شود. 
زن گوشش به اين حرف ها بدهکار نبود. مجيد هر چند وقت يکبار 
ناچار دستی به سر و روی يخچال می کشيد. راه ديگری نداشت. 
تمام چيزهايی که می خريد در يخچال آنقدر می ماند تا فاسد می 
را  کارها  همه  خودش  که  شد  می  ناچار  آخر  دست  مجيد  و  شد 

بکند. 
می دانست که چاره ای جز تن در دادن به اين شرايط ندارد. زنش 
خودش راعوض نمی کرد و راضی نمی شد که به کارهای خانه و 
اين که توسط دوستانش مورد تمسخر و  بچه ها رسيدگی کند.از 
ناراحت بود. ديگر نمی توانست سرش را  استهزا قرار می گرفت، 
بلند کند. هر کسی که او را می ديد بی اختيار لبخند می زد. هر کسی 
که او را می ديد شروع به پچ پچ می کرد. خودش خوب می دانست 
که در دست و دهان دوست و آشنا افتاده است.نمی دانست با اين 
زن تن پرور و تنبل چه کار کند. نمی دانست با توسل به چه راهی 
زندگی اش را نجات بدهد. در شرايطی بود که به خاطر بچه هايش 

نمی توانست به جدايی فکر کند.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

 طراحی وب سايت و انواع
 طراحی گرافيکی
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محدودی
 داوطلب جهت تهيه 

گزارش استقبال 
می کند

خانه و خانواده

کوفته کرمانشاهی 
ترش و شيرين

 مواد الزم: 

 برنج: 2 پيمانه؛ 
 گوشت چرخ کرده: 200 گرم؛ 

 تخم مرغ: 1 عدد؛ 
 آب: به ميزان الزم؛ 

 پياز متوسط: 1 عدد؛ 
 نعناع خشك: 1 قاشق غذاخوری؛ 

 سرکه: به مقدار کافی؛ 
 شکر: 3 تا 4 قاشق غذاخوری؛ 

 نمك و زردچوبه: 
به ميزان الزم؛ 

به  مايع:  روغن   
ميزان الزم؛ 

 طرز تهيه: 
کمی  با  را  برنج 
کرده  پز  نيم  آب 
پياز  سپس  و 
را  شده  رنده 

همراه گوشت به برنج اضافه می کنيم. تخم مرغ، 
نعناع، نمك و زردچوبه را نيز به گوشت و برنج 
تا  دهيم  با دست خوب ورز می  و  کرده  اضافه 

چسبندگی پيدا کند. 
از مواد به اندازة يك نارنگی کوچك برداشته و در 
دست به شکل کتلت درست می کنيم؛ ولی کتلت 
بزرگ و قطور. سپس آن ها را فقط در يك رديف 
کف قابلمة مورد نظر چيده و روی آن ها شکر، 
سرکه، آب و کمی روغن می ريزيم و با حرارت 

کم به مدت 45 دقيقه تا يك ساعت می پزيم. 

پول در 
ازدواج چقدر 

مهم است؟
عاشق کسی شده ايد و احساس می کنيد که می خواهيد باقی زندگی خود را 

کنار او بگذرانيد
که  فرزندانی  مورد  در  داريد  دست  در  را  همديگر  های  دست  که  طور  همين 
در آينده خواهيد داشت شغل هايتان و حتی در مورد خانه ايده التان صحبت 
خواهيد کرد هر چند که صحبت کردن در مرد اين مسائل نيز مهم است اما نبايد 

يك مسئله را فراموش کنيد که امروزه پول مهمترين مسئله در بر هم خوردن 
ازدواج هست

رکن اصلی در هر ازدواج موفق توانايی افراد در استفاده صحيح از پول است 
اين مسئله فکر کنيد هر دو  به  اين ممکن است کار دشواری باشد يك لحظه 
با هم باشند صد در صد عقايد متفاوتی در مورد پول  نفری که می خواهند 
دارند يکی ممکن است به پول فقط مثل وسيله ای برای خريد مايحتاج نگاه کند 
در حالی که برای ديگری پول وسيله برای کسب قدرت و مقام است اما همچنان 
افراد بدون داشتن عقيده مشخصی در مورد پول زندگی را می گذرانند. و اين 
زياد جالب نيست. افکار ما در مورد پول بر اساس تاثيراتی که بر زندگی ما 
می گذارد شکل می گيرد. ديدگاه ما به تجربه های کودکی ما در رابطه با پول 
بر می گردد همه ما تصميمات مالی مان را بر اساس چهارچوب که به نظرمان 

معقول است می گيريم.
چرا اين مسئله برای نامزدهای جوان اينقدر مهم است؟ زيرا در طول مراحل 
تاثير دورنمای هر فرد در مورد پول است  انتخاب ها تحت  ازدواج تمام  يك 
تمام مخالفت ها و ناسازگاری هايی که به نظر می رسد که در مورد مسئله 
ای خاص باشد. در حقيقت در مورد نگرشی است که افراد به پول دارند حتی 
اين مسئله  کردن  بر طرف  و  کردن  باز حل  هم شناخته شود  ان مشکل  اگر 
بسيار دشوار است ند راهکار عملی برای تازه عروس و دامادها را می خواهيم 
بررسی کنيم تا افراد بتوانند توسط انها زير بنای محکمی برای مسائل مالی و 

اقتصاديشان در نزدگی پايه ريزی کنند.
1( ببيند فرد مقابلتان در مورد پول چه نظری دارد. نيازی نيست که سواالتی 
مثل سواالت ورودی دانشگاه ها وارد نهيه کنيد فقط ار همسرتان بپرسيد که 
پول چه نقشی در دوران کودکی او داشته است ايا پولدار بوده يا فقير؟ فقط 

سعی کنيد که بفهمد پول چه نقشی را در خانواده وی بازی کرده است.
2( در مورد عقايد فعليتان در مورد پول صحبت کنيد. آيا از بی پولی يا داشتن 
پول زياد وحشت داريد؟ آيا پول مسئله ای است که دوست نداريد در موردش 
ويا  کنيد  فکر  پول  مورد  در  متمادی  های  است شما ساعت  ممکن  کنيد؟  حث 
اينکه هيچوقت اصال در مورد ان فکر نکنيد./ احساساتتان را با يکديگر در ميان 

بگذاريد.
3( بگوييد يك خريد بزرگ از نظر شما چيست، بای بعضی افراد يا بعضی بودجه 
های مالی يك خريد بودن برنامه ريزی 10 هزار تومانی به نظر معامله بزرگی 
هم  تومانی  هزار  دو  دسته  بيست  کردن  ديگر حتی خرج  بعضی  ولی  آيد  می 
برايشان ناچيز است. آيا درست است که قبل از هر خريد با همسرتان همفکری 
کنيد؟ تمام اين اطالعات ممکن است بعد ها در ازدواج به دردتان بخورد. وقتی 
همسرتان با خريدی غير منتظره به خانه می آيد يا با کمی باال رفتن قبض تلفن 
از خود واکنش شديد نشان می دهد شما می توانيد مسئله اصلی را راخت تر 
درک کنيد. ممکن است برای او مشکل تلفن راه دور شما به مادرتان نباشد بلکه 
شايد ترسش از اين اشد که ديگر پولی برای خريد يا پرداخت اجاره خانه باقی 

نماند
ايا شما حسا مشترک  کنيدک  يکديگر صحبت  با  بانکيتان  4( در مورد حساب 
بانکی باز خواهيد کرد و يا می خواهيد همچنان پولهايتان را در حسابی جداگانه 
نگه داريد؟ اين ممکن است مسئله ای بسيار حساس برای خيلی از زوج ها باشد 
برای بعضی از آنها حساب های پس انداز مشترک می تواند راهی برای نشان 
دادن تعهد آن ها به ازدواجشان باشد. برای بعضی ديگر حساب بانکی که به 
تنهايی آن را کنترل کنند نشانه ای بر خود ارزش گذاشتن است که آن ها را از 

چشم نخواهند پوشيد.
5( در نظر بگيريد که قرض ها چگونه بر دارايی شما تاثير می گذارند يکی يا هر 
دو نفر ممکن است فروضی باال بياورند تصميم بگيريد که چگونه می خواهيد تا 
قبل از اينکه ازدواج کنيد از پس اين هزينه ها بر بياييد فکر خوبی خهواهد بود 

اگر وکيلی برنامه های شما را بزبينی کند
تنظيم  و  ها  قبض  پرداخت  مسئوليت  شما  از  يك  کدام  که  بگيريد  تصميم   )6
دفترچه هزينه ها را بر عهده خواهد گرفت: احتماال شما از زير اين مسئوليت 
دارايی  مورد  در  اطالعاتشان  نفر  دو  هر  کار  اين  با  کرد.  خواهيد  خالی  شانه 
خانواده باالتر خواهد رفت. همچنين هم به زن و هم به مرد خانه توصيه می کنيم 
که ماهی يکبار بنشينيد و تمام دخل و خرجتان را با هم مرور کنيد در بسياری 
از موارد با اينکار می توانيد مشکالت را به سادگی حل کنيد قبل از اينکه می 
توانيد مشکالت را به سادگی حل کنيد قبل از اينکه آنقدر بزرگ شوند که ديگر 

قابل حل نباشند.
بازنشستگان  انداز  يا حساب پس  نامه  آيا می خواهيد در وصيت  ببنيد که   )7
از  بعد  ارث و ميراث در دوران مجردی  برای  نقشه های شما  بدهيد:  تغييری 
به  اين مسئله  بگيريد  بايد تصميمات جديدی  آيد  نمی  کارتان  به  ازدواج اصال 
که  تصميماتی  در  است.  مهم  بسيار  مرکب  های  خانواده  مورد  در  خصوص 
برای ارث و ميراث و سرپرستی گرفته می شود بايد بسيار دقت کنيد اگر بدون 
وصيت نامه بميريد، دولت در مورد دارايی و فرزندانتان تصميم می گيرد. و 
احتماال تصميماتشان با شما بسيار متفاوت خواهد بود به سادگی وصيت نامه 
تان را تغيير ندهيد فردی که طالق گرفته و دوباره ازدواج کرده است با خطری 
بزرگ مواجه است. اگر در ازدواج قبل با توافق جدا شده باشد وصيت نامه ای 
که در طی ازدواج سابقشا نوشته است می تواند تمام دارايی هايش را به سادگی 
از آن همسر سابقش کند و اين می تواند برای همسر جديد شوک بزرگی باشد

بعد از همه اين حرف ها بايد بگويم که پول مسئله بسيار مهم است تا بتوانيد 
سوگند تا زمان مرگ از هم جدا نمی شويم را جامعه عمل بپوشانيم.

قابل توجه خانم های خانه دار
1( جلوگيری از بوی نم: حتما بارها برای تان اتفاق افتاده که از بوی نم و يا 
ماندگی هوای خانه کالفه شده باشيد. در اينصورت چاره کار بسيار آسان 
را  ليموترش  نيمه آب کنيد و يك عدد  تا  را  است. کافيست يك ظرف نسوز 
قرار  را روی حرارت متوسط  اين ظرف  کنيد، سپس  رنده  آن  با پوست در 
دهيد تا بجوشد. بزودی عطر ليموی تازه فضای خانه شما را پر خواهد کرد، 
ضمنا می توانيد بجای ليموترش از نارنج استفاده کنيد. راه ديگر اينکه چنانچه 
اسانس خوراکی يا غيرخوراکی داريد، چند قطره از آن را در نعلبکی پيرکس 
بريزيد و روی ظرفی قرار دهيد تا بتوانيد زير آن يك شمع گرد گوچك روشن 

کنيد. پس از چند لحظه با گرم شدن اسانس، عطر آن همه جا را پر می کند.

2( برطرف کردن رسوب سماور و کتری: برای برطرف کردن رسوب ايجاد 
شده در سماور يا کتری، محلولی از آب و سرکه به نسبت مساوی را داخل 
آنها ريخته و بجوشانيد. سپس کتری يا سماور را برای 12ساعت يا بيشتر 
همراه محلول ذکر شده در آن، نگه داريد. بعد از طی شدن مدت الزم، رسوب 

براحتی از جداره آن جدا می شود، آنگاه با آب کامال داخل آن را بشوييد.

3( تميزکردن ميز شيشه ای: با دستمال کاغذی کمی آ بليمو را روی شيشه 
می کشيم و لکه ها را پاک می کنيم، سپس با کاغذ روزنامه آن را خشك کرده، 
شفاف می کنيم. خراش کوچك روی شيشه را می توان با گذاشتن مقدار کمی 

خميردندان روی آن برای مدتی برطرف کرد. 
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نکات خانه داری
از بين بردن بوی داخل ماشين 

هم  باز  می گذاريد،  باز  را  ماشين  پنجره های  اينکه  وجود  با  چرا 
وقتی سوار ماشين می شويد بوی نامطبوعی به مشام می رسد؟ بو 
در پارچه و صندلی های ماشين نفوذ می کند و ماندگار می شود. 
صندلی های  روی  شيرين  جوش  مقداری  مشکل  اين  حل  برای 
ماشين بپاشيد و بعد از 15دقيقه با جاروبرقی صندلی  ها را تميز 
کنيد. از خاصيت بوگيری جوش شيرين استفاده کنيد. يا يك ظرف 
را با سرکه يا آمونياک پر کنيد و يك شب تا صبح، داخل ماشين 
بگذاريد و پنجره ها را باز بگذاريد تا بو جذب سرکه و يا آمونياک 

شود. 
رسوب زدايی کتری و سماور

می  سماور  و  کتری  درون  آهکی  رسوب  بردن  بين  از  برای 
توانيد:

1( کتری را داغ کنيد و ناگهان مقداری آب يخ درون آن بريزيد 
البته توجه داشته باشيد که برای اين منظور نبايد کتری بسيار داغ 

شود که موجب ريختن لحيم آن می گردد.
2( می توانيد مقداری سرکه درون کتری ريخته و مدت 10 دقيقه 

بجوشانيد و سپس آن را شسته و خشك کنيد.
3( گوش ماهی يا فلس صدف را در کتری انداخته تا آهك موجود 

در آب را جذب کند. قلوه سنگ نيز مفيد است
ظرف(  نوع  به  دارد  بستگی   ( مقداری  نظر  مورد  ظرف  در   )4
درون  آب  با  ساعت  نيم  مدت  و  کنيد  رنده  زمينی  سيب   3 يا   2
آن،بجوشانيد و بعد يك تکه زاج سفيد کوبيده، به آن اضافه کنيد و 

نيم ساعت ديگر بجوشانيد مشکل رفع خواهد شد.
آب   ( مقداری جوش شيرين  آن  گيری  برای جرم  توانيد  می   )5
همراه جوش شيرين( را درون ظرف بگذاريد و روی شعله بگذاريد 
و بعد اگر هنوز به طور کامل پاک نشده همين کار را تکرار کنيد 

ثمربخش خواهد بود.
در  را  آن  بريزيد  کتری  درون  آب  مقداری  منظور  اين  برای   )6
گذشت  از  پس  دهيد.  قرار  يخچال  جايخی  در  روز  نصف  مدت 
مدت مذکور آن را درآورده پس از خارج شدن يخ از آن کتری 
رسوب زدايی می شود ) به شرطی که مقدار رسوبات زياد حجيم 

نباشد(. 

نکاتی در مورد اتو و اتو کشی

1( برای جرم گيری اتو بايد محلولی از آب مقطر وسرکه درون 
اتو گرم شود وبعد از مدتی آن را  تا  اتو بخار بريزيد وبگذاريد 
بيرون بريزيد وآب مقطر )آب خالص (درون بريزيد تا کامل تميز 
تا  کنيد  اتو  پارچه  تکه  يك  روی  دوم  آب  ريختن  از  وبعد  شود 
بخارها با فشار خارج شوند اين کار را چندين بار ادامه بدهيد تا 

ديگر جرمی باقی نماند .
2( اتفاق می افتد که پس از اتو کشيدن بر روی شلوار يا اشياء اتو 
شده برق می افتد برای جلوگيری از اين کار قبل از اتو کشيدن 
اتو بکشيد  مقداری آب به همراه سرکه به محلی که می خواهيد 
بپاشيد و هيچگاه اتو را مستقيمأ روی لباس نگذاريد بلکه از روی 

يك پارچه کتانی اتو کنيد.
3( اگر می خواهيد خط اتوی شما با دوام باشد در محل خط اتو 
در  اتو  محل خط  ودر  برداريد  کامأل  را  وپرزها  کرکها   ، زير  از 
ودر محل خط  بکشيد  مقداری صابون خشك  لباس  داخل  زيرو 
اتو در روی لباس يك پارچه مرطوب بگذاريد وبا اتوی داغ محل 

را اتو کنيد . 

لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

هميشه 
مادر، يک بار 

هم پدر
کامليا مافی 

روز  اين  می شود.  پيدا  روز خاص  يك  دنيا،  افراد  همه  زندگی  در 
خاص می تواند روز تولد، روز عروسی، روز بهترين و يا بدترين 

خاطره باشد.

گاهی وقت ها اين روز می تواند جانی دوباره به زندگی آدم ها بدهد.
نوزادی در  مامای خانگی  يا  و  بيمارستان  مثل روزی که پرستار 
بغل، مردی را از »پدر شدنش« خبر می دهد. مثل فردا. پس از امروز، 
فردا فرصت داريد هديه ای مناسب برای پدر و يا همسر خود تدارک 

ببينيد.
يا نمی دانيد که چه  نيفتاديد و  تاکنون به فکر خريد هديه  اگر  البته 
می خواهيد بخريد، پيشنهاد ما را درباره خريد يك يا بعضی از اين 
هدايا جدی بگيريد. البته اين را هم اضافه کنيم که شاد کردن همسر 
يا پدر خانواده آن هم در روز خاصی مثل روز پدر، تنها از طريق 

خريد هديه ميسر نمی شود.
شما هم می توانيد در نقش همسر و حتی فرزند، شرايطی را برای 

او فراهم کنيد که در فضای خانه احساس راحتی و آرامش بيشتری 
خواهد  لذت بخش تر  به مراتب  او  برای  کار  اين  باشيد  مطمئن  کند. 

بود.
1( اگر پدر و همسرتان به انجام دادن کارهای فنی خانه عالقه منداست 
و هيچ کس را مثل خودش قبول ندارد، جعبه ابزار بهترين کادويی 
است که شما می توانيد خريداری کنيد برای اين انتخابتان بايد از 40 

تا 150 هزار تومان بپردازيد.
2( يك کيف کار مناسب با شغل و موقعيت اجتماعی همسر يا پدرتان 
است. کيف های چرم نسبت به بقيه کيف ها شيك تر هستند. هيچ وقت 
مد نمی شوند، هيچ وقت هم از مد نمی افتند. چرم، جذابيت و برازندگی 

بيشتری به آقايان شيك پوش می دهد. 
پس  شماست!  با  ازدواج  از  بعد  همسرتان  ادکلن  انتخاب  حق   )3
درنهايت زرنگی، ادکلنی را که می پسنديد برايش هديه بخريد. برای 

اين گزينه از 35 تا 140 هزار تومان کنار بگذاريد.
کنيد،  انتخاب  را  پيشنهاد  اين  می خواهيد  اگر  چرم،  پول  کيف   )4
اگر  بيندازيد.  نگاهی  و  برويد  پدرتان  پول  کيف  سراغ  کنجکاوانه، 
کهنه شده و سال ها است که عوض نشده، شما بهترين گزينه را پيدا 

کرديد. قيمتش هم حدود 15تا 45 هزار تومان است.
تك  هم  باباهاست؛  برای  خوبی  کادوی  هميشه  که  هم  پيراهن   )5
خواهد بود و هم زيرکانه. شما می توانيد با 15 تا 35 هزار تومان 
برای پدر و يا همسر خود که کمی چاق شده يك پيراهن چارخونه 

ريز هديه بگيريد.
6( اگر پدرتان به سن بازنشستگی رسيده، اوقات فراغت بيشتری 

به  را  او  ورزشی  لباس  دست  يك  خريدن  با  می توانيد  پس  دارد. 
ورزش کردن تشويق کنيد. قيمت اين دست لباس بين 20 تا 45 هزار 

تومان است.
7( يك مجمـوعـه از محصوالت بهداشتی مردانه، هديه مناسبی برای 
پدرتان است. برای گرفتنش هم کافيست که اول 15 هزار تومان کنار 

بگذاريد.
آن  به  يا همسر شما  پدر  که  است  هدايايی  از  يکی  هم  کمربند   )۸
انتخاب  اما دقت کنيد که کمربند را بر حسب سنشان  احتياج دارد 

کنيد .قيمت اين کاال حدود 15 تا 75 هزار تومان است.
پس  دارند.  گرايش  سرگرم کننده  وسايل  به  آقايان  از  بسياری   )۹

عکس های  از  يکی  )پيشنهاد:  چهره  پازل  سفارش  با  می توانيد 
عروسی تان( او را غافلگير کنيد. با اين انتخاب چند نشان را با يك 

تير زديد؛ يك اين که هديه مناسبی گرفته ايد.
10( جوراب هم از ديگر پيشنهادات ما است که البته تاکيد خاصی 
رويش نداريم، چون بسياری از آقايان از اينکه در اين روز به آنها 
جوراب هديه بدهند، ناراحت می شوند. قيمت اين پيشنهاد نه چندان 

دلچسب هم از 1000 تومان تا 4500 تومان است.
11( اگر هم االن همسرتان از اين لوازم ضروری بی نياز است، سراغ 
يك کادوی لوکس مثل دکمه سردست يا انگشتر برويد تا سليقه شما 

را در مهمانی های رسمی و عروسی  به رخ دوستانش بکشد! 
شما  به  ما  هستيد،  بيشتری  تنوع  دنبال  هم  باز  اگر  همچنين   )12
نويس های  کارتی، خود  جا  جاکليدی،  ريش تراش،  موبايل،  ساعت، 

شکيل و... را پيشنهاد می کنيم.
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فال هفته

متولدين فروردين:  توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
ها  خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند 
افسردگي شان ميشود ، در حاليکه نبايد چنين باشد 
، چرا که بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اکثر متولدين 
اين ماه به سوی ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  ای  معامله  کنيد  هفته سعي 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
اين  متولد  خانمهای  از  خيلي  عاطفي  و  احساسي 
طوری  را  خود  زندگي  در  کور  گره  يك  دچار  ماه 
تنظيم کنند که اين گره های کور بر آن اثری نگذارد 
آنها که در گذشته  . درضمن بعضي مجردها و چه 
برای  ای  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
. خبرهای  ميگيرند  قرار  دلخواه خود  زندگي  تشکيل 
در  ماه  اين  متولدين  از  درصد  هشتاد  برای  خوشي 
راه است که اغبل در رابطه با کار است . شما احتياج 
به مسافرت ولو کوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را 
شما  روحيات  در  العاده  فوق  که  چرا   ، سازيد  مهيا 

تاثير خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهای متولد اين 
با فرزندان خود  ماه توصيه ميشود در روابط خود 
رعايت احتياط را کرده و اصوال” از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا که اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليکه شانس بسياری از متولدين مجرد 
برای شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نيز ناچارند در نامزدی و يا روابط عاشقانه خود 

تجديد نظر کنند . شنبه شادی را پيش رو داريد 

   متولدين تير: دخترهای متولد اين ماه اغلب 
با خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميکنند که به آنها توصيه ميشود که در 
تصميمات خودشان تجديد نظر کنند . مردان اين ماه 
در دوراهي گير کرده اند که توصيه ميشود با تفکر 
زودی  به   . کنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
خبر خوشي را دريافت خواهيد کرد که زندگيتان را 

دگرگون خواهد کرد

با گفتگوی  متولدين مرداد: در يك محل و   
دوستانه ای، مچ دو سه نفر باز ميشود، خصوصا” 
آن گروه که سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن 
بردن سبب دشمني ها شوند  آن  به  اين  از  و حرف 
و مسلما” با شناسائي اين آدمها طردشان ضروری 
است . خيلي از جوان های متولد اين ماه در بدست 
گاه در  آوردن هدفها بسيار عجول هستند بطوريکه 
و  تکرار  يا  و  کاری  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  اين گروه  يا کندی حرکت ميشوند، در هر حال 
بعضي  برای  بروند، عشق  پيش  عاقالنه و صبورانه 
ای  عده  برای  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهياهوست

متولدين شهريور: در زمينه مسائل عاطفي   
و احساسي، خيلي از خانمها و دختر خانمها خود را 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه 
به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليکه اين گروه 
فرداهای  که  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نبايد 
. زندگي زناشوئي زوج های  است  پيش  روشني در 
از  معدودی  ولي  است  سعادت  با  توام  اغلب  جوان 
بداليلي طوفاني  به بن بست گذاشته و ميانساالن  پا 
زندگي  بکلي شيرازه  و  آورده  پديد  خود  زندگي  در 
خود را بهم ريخته اند . نامزديهای تازه زندگي خيلي 
آقايون  به   . کرد  خواهد  عوض  بکلي  را  دخترها  از 
را  احساسات خود  که سريعا  ميشود  توصيه  مجرد 
به محبوب خود ابراز کنند در غير اينصورت شانس 

بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهای  و  پدر  اغلب  برای  مهر:  متولدين 
متولد اين ماه شانس تازه ای برای يافتن مسير پر از 
آرامش و سعادت پيش ميايد که بايد از اين فرصت 
بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه که در صدد يك 
اين  بايد هر چه زودتر   ، بزرگ هستند  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتکليف نگذارند . در حاليکه طالق در جمع تولدين 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائيني  درجه  ماه  اين 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

از  خيلي  که  انتظاراتي  آبان:  متولدين 
دارند  اطرافيان خود  و  دوستان  از  ماه  اين  متولدين 
منطقي است ولي در واقع بايد صبر کنند تا عده ای 
باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي  و  جوابگوئي  امکان 
خانم   . است  راه  در  ها  کمك  و  ها  خوبي  بازگشت 
و شکننده  روحيه حساس  اغلب  ماه  اين  متولد  های 
خيلي  آدمها  دورويي  و  دروغ  از  عده  اين  دارند،  ای 
حد  در  انسانها  روابط  به  که  آنقدر  و  ميشکنند  زود 
نيم  مادی  ياری  و  کمك  به  ميدهند  اهميت  احساسي 
اوج  ترها  ميان جوان  در  ازدواج   . ندارند  هم  نگاهي 
ميگيرد و بسياری از دخترخانمها شانس يافتن مرد 

دلخواه خود را مي يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسياری 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
و  باشند  مراقب  شديدا”  ميشود  توصيه  جهت  همين 
تله های خطرناک را زير پای خود ببينند . ازدواج دوم 
برای آن عده که از زندگي گذشته خود ناکام بودند با 
دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه 
های تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

ميسازد . دوشنبه شادی را پيشرو داريد

متولدين  زندگي  در  عشق  دی:  متولدين    
اين ماه هميشه نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر 
پيوند محکم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
زيادی  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال” 
مشکل و ناممکن ميگردد . در جمع خانواده متولدين 
افسرده و غمگين ديده ميشوند که  اين ماه، آدمهای 
بايد خيلي زود آنها را به شادی و اميد کشاند وگرنه 

فضای خانواده را افسرده و بي تحرک ميسازند

متولدين بهمن: ضمن اينکه نظم و ترتيب در   
ميزند،  ماه موج  اين  متولدين  از  و زندگي خيلي  کار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  کاری  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند، 
خود را تنظيم نکنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب 
ماه درگير عشقي پرشور  اين  متولد  دختر خانمهای 
و حساس شده اند که نياز به مطالعه بيشتری دارد . 
آقايون مجرد اين ماه شانس زيادی برای يافتن زوج 

آينده خود را دارند

ماه  اين  متولد  خانمهای  اسفند:   متولدين    
به عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و 
حتي بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را 
تنها و بدون هدف مي بينند . در کنار اين عده، کساني 
هستند که زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشکالت نيز دريچه اي ميگشايند و 
همه چيز را مثبت ميسازند . جوان های شاغل و يا در 
حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و 

پراميدی افتاده و آينده خوبي را دنبال ميکنند

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qa8+    Nb8  Qxb8+  Rc8  Qxc8+  Kg7 
Qf8+     Kg6  Qf7+     Kh6  Rf6# 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
Nd6+         cxd6 
Qc1# 

به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد
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به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

فروش و نصب برنامه های جديد و پاکسازی  
Virus  و Spyware  در محل شما

078 8997 7623

صمد شکارچی 

چه کسی از چه مرغی  خوشش ميآد!

عاشق از مرغ عشق 
شناگر از مرغ طوفان 

عيالوار از شتر مرغ
تنبل از مرغ پر کنده 
ناخدا از مرغ دريايی 
گرسنه از مرغ بريان 
بينوا از مرغ سعادت

روستا يی از مرغ زنده  
سحر خيز از مرغ سحر 

تشنه از مرغ سقا 
دروغگو از مرغ شاخدار 

اسکيمو از مرغ منجمد
آقا زاده از مرغ تخم طال

کارکنان کارخانه شير پاستوريزه فارس از مرغ آبی و...
بنده خودم از مرغ سوخاری !

چه کسی از چه ضرب المثلی خوشش مياد :

دزد از ،طشت  طال را سرت بگير و برو!
راننده تاکسی از،هر رفتی آمدی دارد!

شکمو از ، يه کاسه زير نيم کاسه است!
مسئولين از، وعده سر خرمن !

سارق از، صداش صبح در مياد!
فوتباليست از ، گل پشت و رو نداره!

سرباز وطن از ، پيش توپچی طرقه در کردن!
نانوا از ، تا تنور گرمه نان را بچسبان!

مرده شور از ، همه سرو ته يه کرباسن!
نان خشکی از ، وای به روزی که بگندد نمك!

کارمند ثبت احوال از،هادی هادی اسم خود بر ما نهادی!
و آقا زاده از ،هر چی خورده پس نداده!

حرفهای بی حساب و کتاب 
آسايش آنقدر دور بود که نتوانستم رويش را ببينم !

ستاره شناسی  که با ناهيد ازدواج کرده بود از دست اختر دق مرگ شد!
رو سياهی بی بی از بی چادری نبود از بی چاره گی بود!

رجب و شعبان ماه نو را به رمضان تبريك گفتند!
اين روزها پيراهن عثمان و تنبان فاطی را هم می فروشند!

جوش شيرين فرهاد را آشفته کرد!
اين روزها ميزان تحصيالت هم پاره سنگ دارد!

راستی نوار غّزه هم جزو نوار های مجاز اعالم شد!
اسب عربی شالق نمی خورد!

چون ميخ شده بودم با چکش به سرم کوفتند!
با ميخ نگاهم چرخ و فلك را هم پنچر می کنم !

عاشق از کوی عشق که سقوط کرد قلبش شکست !
کاريکلماتور 

قلم پايم که شکست روی جاده خط قرمز کشيدم!
مغزم که سوت کشيد گلبولهای قرمز ايستادند!
وقتی به شيرين می انديشم اوقاتم تلخ ميشود!

برای اينکه خوابم نپرد توی زير زمين می خوابم!

نويسنده جاسوس جنگ جهاني تلنُگر
دوم درگذشت

»راجر هال« نويسنده آمريکايي که در سازمان جاسوسي 
اين کشور نيز فعاليت مي کرد، در هشتاد و نه سالگي 

درگذشت. 
به نقل از روزنامه »نيويورک تايمز«، »راجر هال« که 

فعاليت هاي جاسوسي اش در ساليان جنگ جهاني دوم 
معروف بود، به علت عارضه قلبي درگذشت. 

»هال« اولين کتاب خود را در سال 1۹57 منتشر کرد. 
اين کتاب که با عنوان »شما روي عبا و خنجر من قدم 

مي زنيد« منتشر شد، حاوي تجربيات اين نويسنده 
به عنوان جاسوس است و همچنين فعاليت هايش در 

سازمان هاي جاسوسي آمريکا را در بر دارد. 
همسر »راجر هال« پس از درگذشت اين نويسنده به 

نيويورک تايمز گفت: »شوهرم هيچ گاه از فعاليت هايش در 
سازمان هاي جاسوسي آمريکا پشيمان نبود. در واقع اين فعاليت ها آن قدر دست او را باز گذاشته بود که توانست 

نويسنده موفقي هم بشود.«
 »هال« 20 مه سال 1۹1۹ در بالتيمور بدنيا آمد و پدرش افسر نيروي دريايي ارتش آمريکا بود. وي در يك خانواده 

کامال نظامي بزرگ شد. به همين خاطر، پس از چندي وي نيز عضو ارتش اياالت متحده شد. پس از شروع جنگ 
جهاني دوم به سازمان جاسوسي آمريکا »سي.آي.اي« پيوست و در زمان جنگ براي کشورش جاسوسي کرد.



46www.persianweekly.co.uk
  جمعه 11 مرداد August 2008  -  1387 1هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و ششم

info@persianweekly.co.uk نيازمنديها

کليه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

بفروش می رسد

07855۱62295

تدريس خصوصی
رياضيات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

راننده ون جهت 
همکاری در 

مارکت نيازمند 
است

ترجيحا ساکن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

به يک کارگر قصاب 
مسلط به کارهای

Grocery
نيازمنديم

02085669360

تعدادی استوديو 
فلت و آپارتمان 2 

خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود ميباشد.

07976529525

يک باب مغاز پيتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

کليه وسايل پيتزا شاپ نو 
با قيمت بسيار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

079303۱5۱75

Maison Painters

کليه امورات 
نقاشی 

ساختمان با 
بهترين کيفيت

Tel : 077950۱6773

طراحی وب سايت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبليغاتی و خدمات 

بيشتر
075۱۱602۱49

آشپز با تجربه 
بخصوص در 

امور کباب پزی 
نيازمنديم

Scar Borought
07851629908
07738833163

رستوران چينی و 
کباب شاپ در

High Road با 20 
سال ليز و با ظرفيت 40 نفر 

با پارکينگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قيمت ۹5000 پوند

رنت 12500 و ريت 2400  سالينه

07950200342

جهت اجاره
استودیو فلت
W2 در منطقه
Marble Arch
07966456106

يک فلت يک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامی امکانات رفاهی فقط خانمها

07791274834

کليه خدمات ساختمانی 
پذيرفته می شود

نقاشی، کاشی کاری، 
لمينت فلورينگ، پارتيشن، 

نصب سرويس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 3073

طراحی

وب 
سايت

07733113137

مکانيک سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانيان                                   02077007174
کانون ايران                                             020۸746326۹ 
جامعه ايرانيان                                         020۸74۸66۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 00۹۸216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸456000۹14 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000123 
دفتر ايران اير هيترو            020۸564۹۸06

فرهنگسرای لندن                                   020۸-4555550

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                020760336۹6 

رستوران اريانا                                        0207266۹200
رستوران البرز                                    0207602۹040 
رستوران الونك 1                             02076031130

رستوران الونك 2                                    020722۹0416 
رستوران بهشت                                      020۸۹644477
رستوران پامچال                                     020۸203۹5۹5
رستوران پاپيون                                      020۸45۸۹0۸3
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072۸۹2023
رستوران پرشيا                                       020۸452۹226
رستوران پرنس علی                                020725۸3651
رستوران حافظ)1(                                   020722۹۹3۹۸

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران ديار                                         020۸۹20۹744 
رستوران ژينو                                         020۸۸471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711۹1۹

رستوران شبهای  شيراز                            020۸34655۹2
رستوران کندو                                         0207724242۸    

رستوران صفا                                         0207723۸331
رستوران کلبه                                         02077064۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸5637007
رستوران نيمکت                                      020۸۸۸۹6۹۸۹
رستوران ياس                                         0207603۹14۸
رستوران فرشاد                                      020۸۹۹۸۹0۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸3۸0007  
رستوران اريانا                                      0207266۹200 

رستوران ايتاليايی                     020۸34۹4400     
رستوران صدف                                      0207243۸444

رستوران زرتشت                                    0207603237۹  
رستوران ليدو                                         020۸۹52474۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      020۸4455775  
اهواز                                            020۸77۸5361
انزلی                                        020۸45۸1221
انجمن زعفران                              020۸4516616
بهار                                         020760350۸3
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317۸1۹
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    020763۹۸007
جردن                                          020۸426544۸
خزر                                        020۸202۸022
زمان                                           0207603۸۹0۹ 
خيام                                          020725۸3637 
زمزم                                        020۸4524004

فرديس                                     020۸۸6161۸7  
سارا               020722۹2243
ستاره                                      020۸۸635251

ساواالن                                                  020۸347۸۸22
سپيد                                       020۸۹6۹7۹70 

سليمان                                             02076242۹57 
سهند                                                   020۸343327۹ 
سرور                                                020۸۹7460۸۸ 
سيب                                                  020۸3۹۹2۸32 
علی                                    020۸566۹360 
مازندران                                     02057۹۹500
ماهان                                          020۸۹630012

منصور                                           020۸۹525637 
محصوالت ايران                              0۸۹63002020
هرمز                                                   020۸455۸1۸4

وحيد                                             020۸۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                02076030۹24 
قنادی عسل                               02077062۹05

 

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت
 رستوران شهرزاد
رستوران صوفی
رستوران ایران ما
رستوران پارسیان
رستوران زعفران
رستوران ژینو

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 غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

نيازمنديها

تعميرات کامپيوتر و لپ تاپ با 
بهترين کيفيت

رفع انواع ويروس يابی و نصب انواع 
ويندوز اکس پی و ويستا 

طراحی وب سايت با بهترين قيمت
07828880940

شرکت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای انگلستان با ضمانت 
کامل طراحی داخلی با نظارت مهندسین مجرب لوله کشی، 

برقکاری، نجاری، نقاشی، کاشیکاری و آجرکاری
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توردوفرانس با قهرماني ساستر تمام شد 
 

سال، سال 
اسپانيايي هاست 

 

آالسدر فادرنيگهام*

اول نادال در روالن گاروس قهرمان شد، بعد نوبت قهرماني تيم ملي اسپانيا در جام ملت هاي اروپا 
بود و دوباره اين نادال بود که قهرمان ويمبلدون شد. روز يکشنبه مرحله بيست و يکم توردوفرانس 
برگزار شد و کارلوس ساستر در آخرين مرحله تور روند موفقيت آميز اسپانيايي ها را در ورزش ادامه 
داد و با پيروزي در توردوفرانس به همان اندازه درخشان ظاهر شد که همه اين موفقيت را غيرقابل 
انتظار مي دانستند.مرد باتجربه تيم »سي اس سي- ساکسو بانك« که اکثر مواقع در گذشته بيشتر يك 
دنبا ل کننده صرف بود تا يك رهبر، روز چهارشنبه با رکاب زدن »آلپ دوز« مسير کوهستاني افسانه 
يي تور، دومين پيروزي پياپي اش در مراحل امسال را به دست آورد و پيراهن زرد تور را بر تن کرد. 
آلخاندرو تورالبو مکانيك تيم در اين رابطه گفت؛ »ما مخفيانه از اين حرف زده بوديم که او مي تواند 
قهرمان تور شود. وقتي اين اتفاق افتاد، هميشه پيش خودم فکر مي کردم شکست دادن او کار بسيار 

دشواري خواهد بود.«
گرچه چرخش واقعي در داستان تور 200۸، روز شنبه و در 53 کيلومتر پاياني تايم تريل صورت گرفت 
اما ساستر روي کاغذ با برتري يك دقيقه و 24 ثانيه يي اش نمي توانست براي قهرماني کافي باشد چون 

او پشت سر خود خطرناک ترين رقيبش کادل اونز استراليايي را مي ديد.
اونز دوچرخه سوار تيم »سايلنس- لوتو« يکي از تواناترين رکابزنان تايم تريل است و در14 مالقات 
قبلي اش در تور با ساستر که به رقابت واقعي تشبيه شده بود، در همه آنها حريف اسپانيايي اش را 
از 10  بعد  که  بود  اين  توجه  نکته جالب  اما  بود.  بديهي  اونز  پيروز شدن  بنابراين  بود.  داده  شکست 
کيلومتر رکاب زدن، اختالف اونز و ساستر تنها پنج ثانيه بود؛ فاصله يي زماني که براي مرد استراليايي 
پوشاندن آن چندان سخت نبود تا بخواهد جلوي روياي ساستر براي رسيدن به قهرماني را بگيرد اما 
عکس اين قضيه ثابت شد. در حالي که اونز عصبي بود و فرصت هايش براي رسيدن به صدرنشيني را 
از دست داد، مرد اسپانيايي آرام بود و روش کاري اش که بر مبناي جمع کردن توانايي هايش به شمار 
مي رفت، جواب داد. ساستر حتي توانست از فرانك اشلك هم تيمي اش هم جلو بزند؛ کسي که سه دقيقه 
قبل از مرد اسپانيايي از خط شروع حرکت کرد. در پايان اين مرحله اونز تنها 2۹ ثانيه از ساستر عقب 
بود. ساستر بعد از اينکه تبديل به چهارمين قهرمان پير تور بعد از جنگ جهاني شد، اعالم کرد پيروزي 
اش به سه دليل به دست آمد؛ »تمرکزم، تيمم و شرايط فيزيکي ام.« او اين گونه حرف هايش را ادامه مي 
دهد؛ »من تصميم درست را در درست ترين زمان ممکن گرفتم. قبل از شروع مسابقه هيچ ذهنيتي نداشتم 
که چه کسي قهرمان تور خواهد شد اما مي دانستم بايد مثل هميشه انرژي بگذارم.« ساستر که در رده 
بندي نهايي کنار اونز و برنهاردکول اتريشي قرار گرفته بود، تنها اسپانيايي برنده تور در مرحله پاريس 
به حساب نمي آيد. قهرماني ساستر در تور، سومين قهرماني کشورش به حساب مي آيد اما بين سه نفر 
قبلي، ساستر از همه پرسروصداتر به حساب مي آيد. بعد از اينکه تور 2006 پس از محروم شدن فلويد 
لنديس امريکايي و دوپينگي به اسکار پريرو رسيد آلبرتو کونتادور هم سال گذشته ساعت 11 شب هفته 
سوم تور شنيد که قهرمان شده است. مدير تيم او در اتاق هتلش را زد تا به او بگويد مايکل راسموسن 
دانمارکي و دارنده پيراهن زرد به خاطر ادعاي دروغ در طول تمريناتش از تور کنار کشيده. گرچه مرد 
اسپانيايي سال گذشته در تايم تريل پاياني از اين عنوان باارزش دفاع کرد و نگذاشت اونز قهرمان شود، 
اما اين جزيي از قهرماني اش بود. يکشنبه عصر خبر تاييدنشده دوپينگ ديمتري فوفونوف دوچرخه 
سوار قزاق اصاًل نمي توانست خبر خوشحال کننده يي براي تور باشد. آدم هاي خوش بين تر اعتقاد 
دارند تيم »سي اس سي- ساکس بانك« يکي از چهار تيم برتري است که تالش هايي مستقل و کنترل 
شده درباره برنامه هاي ضددوپينگ داشته است؛ چيزي که در رشته هاي ورزشي کمتر ديده مي شود. 
در حالي که دوچرخه سواري در سال هاي گذشته اعتبارش به مرز صفر رسيده بود. پيروزي ساستر، 
اسپانيا  براي ورزش  به مسير درست دوچرخه سواري داشت.  اعتقادات هرچند کوچك  به  بازگشتي 
هم که در مسابقات امسال توردوفرانس دو تيم داشت که يکي از آنها اسپانسرش فرانسوي بود، اين 
قهرماني مي تواند يك جور مهلت موقت به حساب آيد.ساستر مسن ترين ورزشکار اسپانيايي به حساب 
مي آيد که در هشتمين حضورش در تور مدال طال و پيراهن زرد را از آن خود کرد اما نسل جوان 
دوچرخه سواران تاثير عميقي در رقابت هاي امسال داشت؛ جايي که مارک کاونديش 23 ساله به عنوان 
يکي از سريع ترين دوچرخه سواران ممکن خودش را مطرح کرد.با اين تفاسير اسپانيايي ها نمي توانند 
سال هاي آتي تور را از آن خود بدانند چون هواداران انگليسي مي توانند انتظار بيشتري از کاونديش در 

  cycling weekly سال هاي آتي داشته باشند.                                                 *خبرنگار سايت

رکوردشکني دوي ۱00 متر 
 

درخشش يوسين بولت در مسابقات کريستال پاالس 
 رقابت هاي دوي کريستال پاالس پيش از شروع المپيك پکن اتفاق خوب و مهمي براي سنجش ميزان آمادگي ورزشکاران 

کشورهاي مختلف براي حضور در شرق آسيا بود. »يوسين بولت« با پيروزي در مسابقه دوي 200 متر بار ديگر به جايگاه قبلي 
اش در اين شاخه بازگشت. او در اين مسابقه رکورد ميشائيل جانسون را که رکورددار جهان بود، شکست.

ميلز که در حال حاضر مربي بولت است مرتب تالش مي کند او بتواند در رشته دوي 100 متر در المپيك پکن هم مانند دوي 200 
متر به پيروزي برسد، او حاال رکورددار دوي 100 متر جهان است؛»هيچ استرس و فشاري احساس نمي کنم چهار سال است که 

تمام پتانسيل و انرژي ام را روي شاخه 200 متر گذاشته ام.«
ميلز مربي يوسين درباره وضعيت فعلي او و شرايط حضورش در المپيك اظهار داشت؛»بولت سمبل يك دونده حرفه يي است و 

در جهان ورزش کاماًل شناخته شده است، بخش زيادي از زندگي شخصي اش را فداي دويدن کرده و هرگز از دويدن سر باز 
نزده است. مدال طالي دوي 100 متر المپيك هم چيزي نيست که شايستگي اش را نداشته باشد، بلکه به نظرم او واقعًا اليق اين است که قهرمان شود.« بولت حتي مدعي است که مي خواهد رکورد فعلي اش در 

کريستال پاالس را هم بشکند، او با مدت زمان 1۹ ثانيه و 32 صدم ثانيه توانست رکورد 1۹ ثانيه و 46صدم ثانيه ميشائيل جانسون را بشکند؛ رکوردي که تا مدت ها از سوي هيچ دونده يي به خطر نيفتاده 
بود. اما حاال به نظر مي رسد بولت يك چالش بزرگ در اين شاخه ورزشي به وجود آورده است. آنچه که بيش از هر چيز ديگري براي دونده انگليسي نگران کننده به نظر مي رسد انرژي و انگيزه باالي بولت 

و آسافا پاول در رقابت هاي المپيك پکن است. در دوي 400 متر پاول و بولت هر دو رقباي خطرناک و جدي براي جانسون هستند. در مسابقه 400 متر روز يکشنبه ورزشکار انگليسي در جايگاه سوم ايستاد، 
دونده هايي از ترينيداد و توباگو و اياالت متحده امريکا در جايگاه اول و دوم ايستادند. مدت زماني که جانسون دويد، 3۸ ثانيه و 34 صدم ثانيه بود.جانسون در کنار مارلون دوونيش در رقابت هاي المپيك 

2004 درخشش نهايي داشتند؛ »ما شرايط المپيك در آتن را تغيير داديم. ساير تيم ها آنچه ما انجام داديم را حسابي تحليل کردند. همه چيز فقط سريع دويدن نيست، اما حقيقت اين است که در هر دوره از 
رقابت هاي المپيك ورزشکاراني هستند که روح جديدي را به رقابت ها مي دمند. به خاطر مي آورم که ساير پسرها چه شرايطي داشتند.« 
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اسکوالري؛ 

هرگز 
نگو 
هرگز

مربي جديد چلسي اعتقاد دارد تيمش اين فصل مي 
تواند تمام جام هاي ممکن را فتح کند. اسکوالري 

که حاال با چلسي در کواالالمپور در اردوي آماده 
سازي قبل از فصل به سر مي برد عالقه خاصي 
هم به مقايسه هاي سينمايي پيدا کرده است. بعد 
از اينکه در جريان يورو 200۸ اسم جين هاکمن 
و ارتباط فرانسوي روي او ماند حاال خودش و 
تيمش را با فيلم »دست نيافتني ها«ي برايان دي 
البته  سرالکس  هاي  صحبت  داند.  مي  يکي  پالما 
واکنش فيل بزرگ را هم در پي داشت و او خيلي 
ژوزه  از  چيزي  که  دهد  نشان  خواست  سريع 
»ما  ندارد؛  کم  در جنگ هاي مطبوعاتي  مورينيو 
امسال در چهار تورنمنت مختلف شرکت مي کنيم 
و قصد داريم هر چهار تورنمنت را هم فتح کنيم. 
اين حسي است که همه بازيکنان و کادر فني تيم 
دارند. مسلمًا اين کار بسيار سختي است اما تيم ما 
توانايي انجام دادنش را دارد. اين اولين، آخرين و 
تنها هدف ما در فصل 200۸-200۹ است. چلسي 
اختيارم  در  خواستم  مي  که  را  امکاناتي  تمام 
ام  وظيفه  دارم  وظيفه  هم  من  و  است  داده  قرار 
را درست انجام دهم. بگذاريد يك داستان برايتان 
تعريف کنم. پيش از جام جهاني 2002 با تيم ملي 
برزيل همين جا يعني مالزي بوديم و راه زيادي 
را طي کرديم. آن موقع با خودم فکر کردم هرگز 
ديگر به اين کشور باز نخواهم گشت و حاال پس 
درس  اين  هستم.  اينجا  دوباره  سال  شش  از 
هرگز  گرفتم.  ياد  زندگي  در  من  که  بود  بزرگي 
نگو هرگز. بازيکنان چلسي در هفته پاياني فصل 
پيش شانس کسب دو عنوان قهرماني را داشتند 
که هر دو را به يونايتد واگذار کردند. همين براي 
من کافي است. آنها امسال هم به فينال مي رسند 
و اين بار با رهبري من قهرمان مي شوند. من به 
بازيکنانم گفتم شما اعتماد به نفس داريد و همين 
من  مشکل  ديگر  اش  بقيه  است.  کافي  من  براي 

است و به شما ارتباطي پيدا نمي کند.«

هواپيمايي امارات حريف 
پرسپوليس  

حريف  دومين  امارات  هواپيمايي  فوتبال  تيم 
تدارکاتي پرسپوليس خواهد بود. با توجه به عدم 
امارات  در  امارات  اولي  دسته  هاي  تيم  حضور 
تيم  اروپايي،  اردوهاي  در  ها  تيم  اين  و حضور 
پرسپوليس دومين ديدار خود را هم با يك تيم نه 
چندان نامي انجام خواهد داد. اين تيم قرار است 
هواپيمايي  تيم  به مصاف  خود  ديدار  دومين  در 
حاضر  حال  در  پرسپوليس  تيم  برود.  امارات 
جهت اردوي چهار روزه خود در شهر دوبي به 

سر مي برد.  

درخواست پرسپوليس از 
فدراسيون  

 
ثبت  زمان  مهلت  آخرين  دوشنبه  که  حالي  در 
است،  کشور  فوتبال  برتر  ليگ  بازيکنان  قرارداد 
فدراسيون  از  پرسپوليس  باشگاه  مسووالن 
فوتبال درخواست کرده اند تا مهلت ثبت قرارداد 
بيندازد.  تعويق  به  را  شان  برزيلي  جديد  مدافع 
»فابيو آرتور انريکه آنتونيو« مدافع برزيلي که با 
تاييد افشين قطبي سرمربي پرسپوليس با اين تيم 
قرارداد داخلي به امضا رسانده است، سائوپائولو 

برزيل را به مقصد دوبي ترک کرده است.  

شادي پنجم شد  
 

با  ايران  روئينگ  رشته  قايقران  شادي  محسن 
صعود به مرحله فينال مسابقات جهاني اتريش با 
قايقراناني از کشورهاي استراليا، هلند، نيوزيلند، 
هاي  مقام  و  مدال  کسب  براي  ايتاليا  و  يونان 
چهارم تا ششم جهان در يك گروه قرار گرفت. 
ملي پوش کشورمان موفق شد در فينال تك نفره 
سبك وزن مردان با رکورد هفت دقيقه و سه ثانيه 
و 36 صدم ثانيه مسافت 2000 متري را طي کرده 
و به مقام پنجم جهان دست يابد. شادي در حالي 
به مقام پنجم جهان بسنده کرد که در پايان 500 
پايان مسافت  اول مسابقه عنوان دوم و در  متر 

هزار متر عنوان سوم را در اختيار داشت.  
 

تورنمنت جوانان باز
 هم لغو شد

 رقابت هاي فوتبال جوانان در مالزي لغو شد. در 
حالي که قرار بود تيم ملي جوانان ايران چهاردهم 
عازم  مالزي  تورنمنت  در  حضور  براي  مرداد 
از  تورنمنت  اين  لغو  دليل  به  شود  کواالالمپور 
انجام  اين سفر  سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا، 
هاي  تيم  انصراف  دليل  به   AFC شد.  نخواهد 
اين  مالزي  به  براي سفر  و کره جنوبي  استراليا 
تيم  سفر  لغو  به  توجه  با  کرد.  لغو  را  تورنمنت 
ملي به مالزي تغييراتي در برنامه جوانان انجام 
خواهد گرفت. بر اساس اين برنامه اردوي نهايي 
تيم جوانان با دعوت از 35 بازيکن از دهم مرداد 
و به مدت پنج روز در کمپ تيم هاي ملي برگزار 
خواهد شد. پس از اين اردو تيم ملي در تورنمنتي 
که جايگزين تورنمنت مالزي است، شرکت خواهد 
کرد. براي حضور تيم ايران در يکي از تورنمنت 
ها علي کفاشيان و نناد نيکوليچ جلسه يي با هم 
فدراسيون  رئيس  جلسه  اين  پايان  در  و  داشتند 
فوتبال از کميته بين المللي خواست مکاتبات الزم 
فراهم  تورنمنتي  در  جوانان  تيم  حضور  براي 

شود.  

ماموريتي ديگر براي شفق  
 

گفت؛  تبريز  تراکتورسازي  باشگاه  مديرعامل 
داشته  آذربايجاني  اصليت  که  آلماني  مربي  يك 
اين  فوتبال  تيم  فني  کادر  به  است  تبار  ايراني  و 
باشگاه اضافه مي شود. وي از ذکر نام اين مربي 
خودداري کرد و افزود؛ او در کنار فراز کمالوند 
براي  دهنده  تمرين  عنوان  به  خطيبي  حسين  و 
تيمي  برنامه ريزي  نيز  و  بازيکنان  آماده سازي 
اين  وي  گفته  به  بود.  خواهد  باشگاه  خدمت  در 
مربي35 هم اکنون عضو فدراسيون فوتبال آلمان 
است و باالترين مدارج مربيگري در اروپا را نيز 
داراست. شفق اظهار کرد؛ براي مذاکرات نهايي با 
اين مربي به زودي سفري به کشور آلمان خواهم 

داشت.  

 سومي کشتي آزاد  
 

تيم کشتي آزاد نوجوانان ايران با کسب 2 مدال 
مسابقات  عنوان سوم  به  برنز   2 و  نقره   4 طال، 
مسابقات  پايان  در  يافت.  دست  آسيا  قهرماني 
شهر  در  آسيا  قهرماني  نوجوانان  آزاد  کشتي 
حامد  کيلوگرم   ۸5 وزن  در  ازبکستان،  تاشکند 
طالبي با شکست حريف ازبك خود به مدال طال 
دست يافت و جابر صادق زاده نيز در وزن 100 
کيلوگرم با شکست کشتي گير ازبك به مدال طال 
کيلوگرم   5۸ و   54  ،  50  ،  42 اوزان  در  رسيد. 
بهنام  کشير،  ادريس  دنگسرکي،  آرش  ترتيب  به 
احسان پور و ابراهيم نصيري برابر حريفان خود 
يافتند و در  نقره دست  مدال  به  مغلوب شدند و 
زاده  آقاجان  علي  نيز  کيلوگرم   76 و   6۹ اوزان 
به  خود  حريفان  شکست  با  پور  حامدي  نادر  و 
مدال برنز دست يافتند. در پايان اين مسابقات هند 
با ۸5 امتياز قهرمان شد، قزاقستان با ۸3 امتياز 
محمد  شدند.  و سوم  دوم  امتياز   7۸ با  ايران  و 
مهران  و  کيلوگرم   46 وزن  در  زاده  طهماسبي 
مقابل  شکست  با  کيلوگرم   63 وزن  در  نصيري 
تيم کشتي  نيافتند.  به مقامي دست  حريفان خود 
آسيا  سوم  مقام  به  نيز  ايران  نوجوانان  فرنگي 

دست يافته بود.  

هم گروهي ايران با
 سه تيم عربي  

 
تيم فوتسال بانوان ايران در مرحله گروهي رقابت 
هاي فوتسال بانوان غرب آسيا با تيم هاي لبنان، 
سوريه و عراق همگروه شد. امور ورزش بانوان 
فدراسيون فوتبال اعالم کرد؛ مراسم قرعه کشي 
رقابت هاي فوتسال بانوان غرب آسيا، در اردن 
برگزار شد و شش تيم حاضر در اين رقابت ها 
در دو گروه قرار گرفتند. برپايه اين گزارش، تيم 
در  و عراق  لبنان، سوريه  ايران،  بانوان  فوتسال 
يك گروه و تيم هاي کويت، فلسطين و اردن هم 

در گروهي ديگر قرار گرفتند.  

بالتکليفي شيث  
  

با  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سابق  مدافع  مذاکرات 
شيث  رسيد.  پايان  به  نتيجه  بي  سايپا  باشگاه 
نتيجه  بي  مذاکراتي  سايپا  مسووالن  با  رضايي 
داشت و طرفين به توافق نرسيدند. رضايي فصل 
قطبي  افشين  توسط  پرسپوليس  باشگاه  از  پيش 
کنار گذاشته شد. اين مدافع ادعا کرد فصل آينده 
اما  کرد  خواهد  بازي  آلمان  اشتوتگارت  تيم  در 
تيم رضايت  اين  نتوانست در تمرينات آزمايشي 
کادر فني را برآورده سازد و تا امروز بدون تيم 

مانده است.  

 قائم مقامي قهرمان 
مسابقات آلمان  

 
عنوان  به  کشورمان  شطرنج  بزرگ  استاد   
آلمان   ZMD المللي  بين  آزاد  قهرماني مسابقات 
داراي درجه  قائم مقامي که  يافت. احسان  دست 
 ۹ کسب  با  توانست  است   25۹7 المللي  بين 
جدول  صدر  شکست  بدون  و  متوالي  پيروزي 
رده بندي رقابت هاي آزاد بين المللي آلمان را به 
خود اختصاص دهد. اين در حالي است که استاد 
بزرگ اوکراين با ريتينگ 25۸2 و نماينده بالروس 
و  دوم  هاي  رده  در   2576 المللي  بين  درجه  با 
سوم ايستادند. شطرنج باز لهستان با درجه بين 
المللي 2563 چهارم شد و رده پنجم اين مسابقات 
داراي  که  رسيد  ميزبان  کشور  نماينده  به  هم 
بين  آزاد  مسابقات شطرنج  است.   262۹ ريتينگ 
باز  آلمان با حضور 310 شطرنج   ZMD المللي 
)23 استاد بزرگ، 6 استاد بين المللي و 10 استاد 
فيده( طي ۹ دور و به روش سوئيسي برگزار شد. 
احسان قائم مقامي پس از کسب عنوان قهرماني 
اين رقابت ها امشب به کشورمان باز مي گردد.  

 

ونگر از هيات مديره 
آرسنال به ستوه آمد  

 
در حالي که توپچي هاي لندن با بحران فصل نقل 
آرسنال  کنند،  مي  نرم  پنجه  و  دست  انتقاالت  و 
قصد فروش فليپ سندروس مدافع سوئيسي خود 
مدافع  اين  دارد  قصد  نيوکاسل  باشگاه  دارد.  را 
جوان را با پيشنهادي 4 ميليون پوندي به خدمت 
 6 از  کمتر  مبلغي  با  آرسنال  سران  اما  بگيرد 
ميليون پوند حاضر به فروش مدافع نيمکت نشين 
خود نيستند. در همين حال آرسن ونگر سرمربي 
مديره  هيات  هاي  تصميم  از  شدت  به  آرسنال 
باشگاه به ستوه آمده است و به هيچ وجه مايل 
به فروش مدافع سوئيسي تيمش نيست. روزنامه 
ديلي انگليس مدعي شد باشگاه آرسنال به زودي 
سريال  و  کرده  نيوکاسل  راهي  را  سندروس 
کابوس هاي سرمربي توپچي هاي لندن در فصل 

نقل و انتقاالت ادامه خواهد داشت.  

فرگوسن
 مخالف تيم مشترک بريتانيا  

  
مخالف  منچستريونايتد  فوتبال  تيم  سرمربي   
در  بريتانيا  جزيره  از  مشترکي  تيم  حضور 
گفت؛  فرگوسن  سرالکس  است.   2012 المپيك 
مخالف حضور هرگونه تيمي مشترک از انگليس، 
اسکاتلند، ولز و ايرلند در المپيك لندن هستم. او 
افزود؛ فيفا همواره بر اين اصل تاکيد و پافشاري 
دارد که هر کشور با حفظ مشخصات خاص خود 
در پيکارهاي بزرگي نظير المپيك شرکت کند؛ اما 
مشترک  تيمي  بريتانيا  از  چرا  نمي شوم  متوجه 
اسکاتلند،  انگليس،  گفت؛  فرگوسن  شود.  انتخاب 
ولز و ايرلند هر يك ساختار خاص خود را دارند. 
هر يك از اين کشورها از روحيات و فرهنگ ويژه 
لندن  المپيك  در  نبايد  هستند.  برخوردار  خود 
تيمي مشترک ارائه دهند. فرگوسن در حالي اين 
اظهارات را بر زبان آورد که هفته قبل سباستين 
داشت،  اظهار  پيکارها  اين  سازماندهي  مدير  کو 
در  را  بريتانيا  منتخب  تيم  مديريت  فرگوسن 

المپيك 2012 لندن برعهده خواهد داشت.  
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باخت تيم ملي به 
اسالوياپراگ

 

تيم ملي فوتبال ايران در ديداري دوستانه برابر تيم اسالويا پراگ شکست خورد. تيم ملي که اردويي 
هفت روزه را در پراگ پايتخت جمهوري چك برپا کرده بود، يکشنبه شب در ديداري دوستانه با نتيجه 

با  بازي  اين  در  ملي  تيم  برتر چك شکست خورد.  ليگ  قهرمان  اسالوياپراگ  تيم  برابر  بر صفر  يك 
ابراهيم صادقي،  ترکيب مهدي رحمتي، هادي عقيلي، سيدجالل حسيني، مجيد غالم نژاد، ستار زارع، 
احسان حاج صفي، ميالد ميداوودي، غالمرضا رضايي، حسين کاظمي و کيانوش رحمتي به مصاف تيم 
پرقدرت اسالوياپراگ رفت که خود را آماده حضور در رقابت هاي ليگ برتر چك مي کند. در 20 دقيقه 
ابتدايي اين بازي دو تيم بازي متعادلي را به نمايش گذاشتند. در اين دقيقه اشتباه دور از انتظار هادي 
عقيلي موقعيت خوبي را در اختيار مهاجم تيم اسالوياپراگ قرار داد که مهدي رحمتي با واکنشي خوب 
اين خطر را دفع کرد. 10 دقيقه بعد غالمرضا رضايي موقعيت خوبي را به دست آورد اما، دروازه بان 
اسالوياپراگ با واکنشي خوب اين موقعيت را از تيم ايران گرفت. در دقيقه 42 هم به خاطر اشتباه دوباره 
هادي عقيلي توپ به »ياروسالو کرني« رسيد و او هم تنها گل بازي را وارد دروازه ايران کرد. دو دقيقه 
بعد اسالويا باز هم روي دروازه ايران خطرساز ظاهر شد که در اين صحنه واکنش خوب مهدي رحمتي 

مانع از فروپاشي دروازه ايران شد.

 در نيمه دوم محمدرضا خلعتبري جانشين احسان حاج صفي شد. اين تعويض بر بار حمالت تيم ايران 
از  نتوانست  اما  به دست آورد  اضافه کرد. در دقيقه 61 غالمرضا رضايي موقعيت بسيار خوبي را 
بهترين موقعيت ايران در طول بازي استفاده کند. پس از از دست دادن اين موقعيت دايي، وحيد امرايي 
را در دقيقه 62 جانشين رضايي کرد. دو دقيقه بعد سرمربي اسالوياپراگ پنج تعويض انجام داد. دايي 
هم در اين دقيقه ابراهيم ميرزاپور را به جاي مهدي رحمتي که دچار آسيب ديدگي شده بود، به زمين 

فرستاد.

همچنين محمد پروين و محسن بنگر و بهمن طهماسبي هم به جاي حسين کاظمي، سيدجالل حسيني و 
غالم نژاد وارد زمين شدند. در دقيقه 75 نيز زماني که محمدرضا خلعتبري با خطايي خطرناک بازيکن 
حريف را سرنگون کرد علي دايي »محمد نصرتي« را جانشين او کرد. با وجود بازي خوب ايران در اين 
دقايق تيم ملي نتوانست گل تساوي را وارد دروازه حريف کند که در يکي از اين صحنه ها در دقيقه ۸7 
شوت محمد پروين را دروازه بان اسالويا پراگ به زيبايي دفع کرد تا اينچنين دومين ديدار تدارکاتي 
تيم ملي فوتبال ايران در چك با نتيجه يك بر صفر به سود قهرمان ليگ برتر چك که از پنج ملي پوش 
در ترکيب خود استفاده مي کرد، به پايان برسد. در پايان بازي علي دايي از عملکرد بازيکنان تيم ملي 

ابراز رضايت کرد؛ »بازيکنان تيم ملي بازي خوبي را در برابر اسالوياپراگ انجام دادند.« 

سرمربي تيم اسالويا هم گفت؛ »ما در ضدحمالت و پاس هاي پشت مدافعان مان مشکل داشتيم، از 
سوي ديگر ما فضايي را در دفاع ايران پيدا کرده بوديم که گل مان هم از همين طريق به ثمر رسيد. اين 
ديدار خوبي بود.« در حاشيه اين ديدار هم حدود 100 تماشاگر ايراني بازي تيم ملي را از نزديك تماشا 
کردند، اين در حالي بود که تعداد تماشاگران اسالوياپراگ حدود سه هزار نفر بود. در حالي تيم ملي در 
ورزشگاه زيباي »پراگا« به مصاف اسالويا مي رفت که اين سومين ديداري بود که در اين ورزشگاه 
برگزار مي شد و پس از پايان بازي بازيکنان اسالوياپراگ به مدت 10 دقيقه در وسط زمين نشستند و 
تماشاگران اين تيم هم در اين مدت بازيکنان تيم شان را تشويق کردند. پس از اين ديدار تيم ملي فوتبال 
ايران پس از پايان اردوي هفت روزه اش در چك اين کشور را ترک کرد. اعضاي تيم ملي فوتبال ايران 

ساعت هفت صبح هتل هيلتون را ترک کردند و به فرودگاه پراگ رفتند.  

تيم ملی بسکتبال ايران مقابل صربستان پيروز شد
تيم ملی بسکتبال کشورمان در دومين ديدار خود در مسابقات دايموند بال چين برابر تيم صربستان 
پيروز شد. ملی پوشان بسکتبال کشورمان که برای حضور در المپيك 200۸ پکن خود را اماده می کنند 
روز گذشته در دومين بازی از مسابقات دايموند بال چين برابر تيم ملی بسکتبال صربستان با نتيجه 72 
بر 70 به پيروزی رسيد. کوارتر اول اين بازی با نتيجه 1۸ بر 1۹ به سود صربستان، کوارترهای دوم و 
سوم با نتيجه های 17 بر 16 و 1۹ بر 17 به سود تيم ايران و کوارتر چهارم با نتيجه مساوی 1۸ بر 1۸ 

به پايان رسيد تا در نهايت تيم ملی بسکتبال کشورمان موفق به شکست تيم صربستان شود..
در اين ديدار حامد حدادی با کسب 20 امتياز بيشترين امتيازاتن را برای تيم ملی بسکتبال کسب کرد 
و حامد آفاق، ايمان زندی و اوشين ساهاکيان با کسب 14 و ۸ و 7 امتياز به ترتيب در رده های بعدی 

امتياز آوران ايران قرار گرفتند.
تيم ملی بسکتبال کشورمان اولين ديدار خود برابر تيم ملی بسکتبال آرژانتين “ قهرمان المپيك 2004” 
با اختالف 10 امتياز شکست را متحمل شد وليکن اين شکست برای بسکتبال ايران مقابل قهرمان دوره 

گذشته المپيك يك موفقيت بزرگ تلقی می شود.

کشتی جوانان جهان؛ اولين طال برای ايران
سعيد عبدولی اولين مدال طالی مسابقات جهانی جوانان جهان را برای تيم ملی ايران کسب کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر سعيد عبدولی فرنگی کار وزن 66 کيلوی تيم ملی در مسابقه فينال حريف 
صربستانی خود را از پيش رو برداشت و گردن آويز طالی اين وزن را از آن خود کرد. 

در وزن ۹6 کيلو گرم هم محمدرضا اکبری يك نقره برای تيم کشورمان کسب کرد.
اکبری فرنگی کار وزن ۹6 کيلوگرم کشورمان در مسابقه فينال در مصاف با احمد تاج ييلديز فرنگی کار 

کشورميزبان سومين مدال را برای کشورمان به ارمغان آورد.
وی در اين مسابقه با نتيجه دو بر يك در مقابل حريف ترکيه ای خود مغلوب شد و به گردن آويز نقره 
بسنده کرد. پيش  از اين اولين مدال نقره تيم کشتی فرنگی کاروان اعزامی جمهوری اسالمی ايران را در 

اين مسابقات رضا اسد پور برای کشورمان به ارمغان آورده بود. 
يداهلل عرب جعفری فرنگی کار وزن 74 کيلوگرم کشورمان هم توانست با نتيجه چهار بر صفر در مقابل 

رستم سلطان اوغ حريف ازبکی خود به پيروزی برسد و مدال برنز را نصيب کشورمان کند.

پرسپوليس با ۱۱ گل 
منتخب هواپيمايی 

امارات را شکست داد
دومين بازی تدارکاتی تيم فوتبال پرسپوليس تهران در ورزشگاه النصر دوبی با نتيجه 11 بر صفر 
به سود سرخپوشان به پايان رسيد. به نقل از پايگاه اينترنتی باشگاه پرسپوليس، بازيکنان اين تيم در 

با  توانستند  طرفه  يك  کامال  ديداری 
11 گل حريف اماراتی خود را مغلوب 

کنند. 
فرهاد  توسط  ديدار  اين  های  گل 
توره  ابراهيم  گل(،   4( خيرخواه 
نوری،  گل(،   2( بادامکی  حسين  و 
نوروزی و آتسو به ثمر رسيد. ابراهيم 
بازيکنان  بهترين  از  يکی  که  توره 
تمام  پاسور  يك  نقش  در  بود،  زمين 
عيار ظاهر شد و برای ديگر بازيکنان 

تيم بازيسازی کرد. 
چيکی  به  ملقب  رودريگرز  دنيل 
برای  دوم  نيمه  در   1۸ شماره  با 
بازی  و  رفت  ميدان  به  پرسپوليس 

نسبتًا خوبی را از خود به نمايش گذاشت. تيم پرسپوليس از دقيقه 60 تا دقيقه ۸0 به دليل اخراج مسعود 
زارعی، 10 نفره شد و در 10 دقيقه پايانی بازی نيز بدليل مصدوميت جزيی نبی ا... باقری ها، تا پايان 

بازی ۹ نفره بازی کرد. 
)فرانك آتسو(، عليرضا محمد،  باقری ها، سپهر حيدری  ا...  نبی  بازيکنان پرسپوليس: عليرضا حقيقی، 
عليرضا  بادامکی،  نوروزی(، حسين  )هادی  نوری  پژمان  )محمد علوی(،  زارع  مازيار  زارعی،  مسعود 

نيکبخت واحدی )چيکی(، ابراهيم توره و فرهاد خيرخواه 
سرمربی: افشين قطبی
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www.pars.vpweb.co.uk - alireza.khan@blueyonder.co.uk

 02072722665- 07903123288 
Second Floor, 621 Holloway Road, London عليرضا
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آيا تا به حال از بانک وام دريافت کرده ايد؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيکاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايی

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانک، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee
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Indonesian band to give 
concerts in Tehran

The DEBU pop band will give concerts at Tehran’s National Grand Hall from July 29 to August 1. 
The Indonesian band is comprised of six Indonesian and American virtuosos. The band’s composer 
and vocalist, Kumayl Mustafa Daood, will accompany the band during the concerts in Iran. 
They will perform pieces in Persian, Arabic, English and Turkish languages on the theme of love, 
friendship and peace in Islam during their performances. 
DEBU’s music is a fusion of East and West, traditional and modern, with a hint of Latin and a touch 
of jazz. 

Over the past four years, the band has become increasingly well known throughout Indonesia and 
has released three albums during this period. 
The poems are the words of the Sufi, both mystical and lyrical. The band sings in a number of lan-
guages including Indonesian, Arabic, English, Persian, Turkish, Spanish, and Chinese. 
DEBU performs regularly in Indonesia. The group sings songs in many languages and now seeks to 
expand its audiences and spread its universal message. 

Venice filmfest to 
screen Iranian films
Two feature-length Iranian films are slated to participate in the Venice International Film Festival, 
organized by the Venice Biennale. 

Abbas Kiarostami’s Shirin will be screened at the event’s Out of Competition section, which will 
play host to Iranian and international artists including French actress, Juliette Binoche. 
Amir Naderi’s Vegas: Based on a True Story will compete in the festival’s Venezia 65 section. 
The 2008 Venice International Film Festival will be held in five sections from Aug. 27 to Sep. 6 at 
Venice Lido. 
One of the world’s most prestigious cultural institutions, the Venice Biennale holds different artistic 
events including the Venice Film Festival and the Venice Architecture Biennale.

Iran to make Shakibaei documentary
The veteran Iranian actor Jamshid Mashayekhi is scheduled to make a documentary 
in memory of the late movie star Khosrow 
Shakibaei. 
“Khosrow was an old friend of mine and I 
want to do everything in my power to help 
his memory live on,” said Jamshid Ma-
shayekhi, who will also be the film’s narra-
tor. The three-section 95-minute film will 
feature Shakibaei’s filmography, the social 
aspects of his works and interviews with 
other artists about the late actor’s life and works. The 64-year-old, Khosrow Shak-
ibaie, died of a heart attack on July 18, 2008 in Tehran. 

Iranian Boots to go to 
Scottish ballroom
Iranian filmmaker Mohammad Ali Talebi’s Boots is slated to participate at The Bal-
lerina Ballroom Cinema of Dreams festival 
in Scotland. 
Talebi’s 1993 film recounts the story of a 
little girl, whose greatest wish comes true 
when her mother buys her a pair of shiny 
red boots. 
The Boots will be screened along with oth-
er films including Chomet’s Old Lady and 
the Pigeons and Federico Fellini’s 8 1/2. 
Organized by the renowned actress Tilda 
Swinton and producer Mark Cousins, the first Ballerina Ballroom Cinema of 
Dreams festival will be held from Aug. 15 to 23, 2008, in the northeastern town 
of Nairn, Scotland. 
Director, writer and producer, Mohammad Ali Talebi has created numerous suc-
cessful films including The Willow and the Wind and The Bag of Rice. 

Iran, UK study Zagros 
Mountains
Iranian and British archeologists are investigating the economic, cultural and rural 
life developments in Iran’s Zagros Mountains. 
The team includes botanists and zoologists who will carry out research about ur-
banism in the Neolithic era in Zagros Mountains for the first time. 
“Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHHTO), the 
University of Hamedan, Univer-
sity College London (UCL), and 
several other universities are tak-
ing part in the joint project aimed 
at surveying the economic, cul-
tural, architectural developments 
of village dwellers of the central 
Zagros,” said the Director of the 
Iranian Archeological Research 
Center, Hassan Fazeli, on Thurs-
day.  Fazeli pointed out that the 
5-year project would re-examine the research carried out by the American arche-
ologist Robert John Braidwood in the central Zagros which led to the discovery 
of Ganj Dareh and Sarab in the Kermanshah district of southwestern Iran in the 
1960s and 70s.  “The first phase of the research includes stratification and remote 
sensing which will take approximately two months,” he added. 
The archeology team began their research in the area on July 17, 2008.
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purpose of our weekly newspaper is to 
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Iranian institutes 
to honor Italian 
author Moravia
Life and work 
of the leading 
Italian novelist 
Alberto Moravia 
will be reviewed 
during a meeting 
at the Naqsh-e 
Jahan Art Re-
search Center 
on August 12. 
The Ambassa-
dor of Italy to 
Teheran Rober-
to Toscano, lit-
erary critic An-
tonia Shoraka, 
translator Reza 
Qeisarieh, scholars Bita Rahavi and Ali Dehbashi will 
make speech during the event. 
The Italian journalist, short-story writer, and novelist 
Alberto Moravia (1907–1990) is best known for his fic-
tional portrayals of modern social alienation and love-
less relationships. He wrote more than 40 novels and 
short stories and His writing style was highly regarded 
for being extremely stark and unadorned, characterized 
by very elementary, common words within an elaborate 
syntax. The event is cosponsored by Bokhara literary 
bimonthly, the Naqsh-e Jahan Art Research Center and 
the Khorshid Publications. 

Pakistani scholar pens book 
on Iran’s Simin Daneshvar
Pakistani scholar Anbar Yasmin has penned a book about the biography and 
story writing heritage of Iranian contemporary author Simin Daneshvar. 
“Simin Daneshvar is a prominent figure amongst the Persian language lov-
ers in the Middle East and this 
book focuses on different aspects 
of Daneshvar’s story writing,” Ira-
nian scholar and expert on Iqbal 
Mohammad Baqaii Makan told 
MNA. 
Baqaii Makan has assisted Yasmin 
in compiling the book entitled 
“Research in Character, World-
view, and Art of Daneshvar’s Story 
Writing”. 

Anbar Yasmin is a professor of 
Persian language at the National 
University of Modern Languages 
(NUML) in Islamabad. 
The book comprises of the biography of Daneshvar, her literary character, 
Daneshvar’s story writing heritage, review of her works including writings 
and translations, the impression of Jalal Al-e Ahmad (Daneshvar’s husband) 
on her works, and her art of story writing, Baqaii Makan added. 
Baqaii Makan expressed hope that the book will also be published in Iran 
after its publication in Pakistan. 
Simin Daneshvar was born in 1921 in Shiraz and studied Persian literature 
at Tehran University. She married the well-known Iranian novelist and short 
story writer Jalal Al-e Ahmad. 
Daneshvar’s most successful work Savushun (The Mourners), a novel about 
settled and tribal life in and around her hometown of Shiraz, was published 
in 1969. She has also translated some of the works of Shaw, Chekhov, Haw-
thorn and Albe Schnitzler. 

Cyrus the Great coming 
into the limelight
Iranian director Hormoz Emami plans put the spotlight 
on the founder of the Persian empire, Cyrus the Great, in 
a documentary series entitled “The Eagle of the East”. 
The film will cover parts of the historical events in Persia, 
Mesopotamia, Lydia which resulted in rising Cyrus the 
Great to the power. 
Shooting is scheduled to begin in September and Emami 
will travel to many countries including Pakistan, Afghani-
stan, India, Iraq, Saudi Arabia, Jordan, Lebanon, Egypt, 
Cyprus, Greece, and the republics of Uzbekistan, Turk-
menistan, Tajikistan, Armenia, and Georgia to compete 
the project. He is also to take jaunts to Russia, England, 
France, Germany, Italy and the United States of America 
to use information of their museums for his film. 
The Research Center of the Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts Organization, the Iranian National Com-
mittee for the International Council of Museums (ICOM), 
the Parseh and Pasargadae Research Foundation, and several other organizations and institutes will help Emami in this venture. 
The film will be recorded in Persian and English in 400 minutes on eight DVDs, which will be offered with “Four Corners of the World” 
book featuring photos of Achaemenid sites.   Photo: Tomb of Cyrus the Great 
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سبد هاى

 خشکبار

و برگهہاى

  خشك ميوه

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
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