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ملی  مرزهای  از  زنان  قاچاق  پدیده  اینک  هم 
گرفته  به خود  بین المللی  ابعاد  و  رفته  فراتر 
است. پدیده قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه 
و  پرمنفعت  تجارت  سومین  مواد مخدر،  و 
غیرقانونی جهان به شمار می رود که به عنوان 
یکی از جرائم سازمان یافته محسوب می شود. 
این نوع قاچاق، تجارتی غیرقانونی و نامشروع 
دالر سود  میلیارد   ۲۱ حدود  ساالنه  که  است 

دارد. 

رمان نویس، مقاله نویس و نویسنده داستان 
کوتاه امریکایي در ۲۱ ماریو بارگاس یوسا 
در تازه ترین اظهاراتش، درباره سفر به کنگو 
تأکید  و  گفته  رمان سخن  یک  نوشتن  برای 

کرده است: ادبیات کسب و کار من است. 
یوسا«  بارگاس  »ماریو  با  گفت  وگویی 
رمان  نویسنده  و  پرویی  پرآوازه  نویسنده 

»گفت وگو در کاتدرال«.....

صفحه 38 

اتحاد احزاب  انگلیس 
برای همكاری با دولت 

در حل بحران مالی
اکنون  باید  کشور  این  در  سیاسی  احزاب  گفت  اضطراری  ای  بیانیه  در  انگلیس  کار  محافظه  حزب  رهبر 
اختالفات را کنار بگذارند و به برقراری ثبات در نظام مالی و اطمینان بخشیدن به مردم این کشور کمک کنند. 
دیوید کامرون بیانیه ای اضطراری در کنفرانس ساالنه این حزب که در بیرمنگام برگزار شده است، گفت: 
احزاب سیاسی در انگلیس باید برای مقابله با بحران مالی کنونی در کنار یکدیگر باشند و احزاب سیاسی در 
انگلیس باید از جر و بحث سیاسی ای که در حل بحران مالی در امریکا دیده می شود ، اجتناب کنند. رهبر 
حزب محافظه کار انگلیس در این بیانیه اضطراری گفت: حزب محافظه کار با دولت برای مقابله با بحران 
مالی کنونی همکاری خواهد کرد و ما در حل این بحران با هم هستیم. دیوید کامرون افزود: اطمینان حاصل 
کردن از برقراری ثبات در نظام بانکداری و مالی، اولویت زمان کنونی به شمار می رود، اکنون زمانی است 
که دمکراسی ها به آزمون گذاشته می شوند و ما الزم است نشان دهیم که دمکراسی ها می توانند به بحران 
ها و مشکالتی اینچنین رسیدگی کنند، مردم اکنون در باره شغل ، پس انداز بانکی شان و حقوق مستمری 
شان نگران هستند ، مردم حتی زمانی که صحبت هایی را در باره سقوط سرمایه گذاری می شنوند ، بیشتر 
نگران می شوند، مردم می خواهند بدانند چه می گذرد و قرار است در آینده چه اتفاقی بیافتد . دیوید کامرون 

در این بیانیه اضطراری همچنین گفت : ما همواره آماده بوده ایم  

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

خطرناك ترین شهرهای جهان 
معرفی شدند

صفحه 3



2www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19 مهرماه October 2008  -  1387 10هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره شصت و ششم

info@persianweekly.co.uk

آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام كرده اید؟

آیا به زبان انگلیسی تسلط كافی ندارید؟
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

معروفترین و موفق ترین كالج برای دوره های 
اقامت و تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

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

همكاران ما می توانند مدارك مورد نیاز را از منزل یا محل كار شما 
دریافت كرده یا تحویل دهند.

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

متخصص در كلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت كنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت كنید.
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس  جمشید 
حال  در  را  هیچکس  نیست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافکنده  هیچکس  بینید.  نمی  تعظیم 
قوم  بر  قومی  هیچ  نیست  خورده  شکست 
دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن 
این است  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد.  وجود 
که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده 
بر  شده  تراشیده  پیکره  صدها  بین  در  است 
سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  عریان وجود  و 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه 

باشیم.

محمد علی سپانلو
محمدعلی سپانلو شاعر، منتقدادبی، مترجم، متولدِ ۱3۱9 است و 
تا به حال بیش از پنجاه جلد کتاب در زمینه های شعر و داستان 
و تحقیق، به صورِت تالیف و یا ترجمه، منتشر کرده است. در 
بیست ساِل گذشته، او به عنواِن یکی از چند نماینده ی معدودِ 
ادبیاِت معاصِر فارسی در بسیاری از گردهمایی های بین المللی 
در اروپا و امریکا شرکت کرده است و گفته مي شود که سهِم 
ایران به جهانیان دارد. بسیاری از  ادبیاِت  بزرگی در معرفِی 
آثاِر او تا به حال به زبان های انگلیسی، آلمانی، فرانسه، هلندی، 
عربی، و سوئدی ترجمه شده است. نویسندگاِن پیشرِو ایران 
که گلچینی از آثاِر داستانِی نویسندگاِن قرِن بیستِم ایران، به 
از  بسیاری  در  درسی  منابِع  جزِو  آنهاست،  بررسِی  همراهِ 
دانشگاه های ایران است و تابه حال فروِش بسیار باالیی داشته 
است. ضمنًا سپانلو از معدود شاعران و نویسندگاِن ایرانی است 
که در دنیاِی ادبیاِت غرب نیز شناخته شده است، و توانسته 
است نشان شوالیه ی نخِل آکادمِی فرانسه )بزرگ ترین نشاِن 
فرهنگی کشوِر فرانسه(، و جایزه ی ماکس ژاکوب )بزرگ ترین 

جایزه ی شعِر فرانسه( را دریافت کند.

زمستان برای عشق  
دو تکه رخت ریخته بر صندلی 

 یادآور برهنگی توست 
 سوراخ جا بخاری که به روی زمستان بستی 

شاید بهار اینده 
راه عروج ماست 

 تا نیلگونه ها 
 گر قصه ی قدیمی یادت باشد 

 این رختخواب قالیچه ی سلیمان خواهد شد 
 آن جا اگر بخواهم که در برت گیرم 
الزم نکرده دست بسایم به جسم تو 

 فصلی مقدر است زمستان برای عشق 
 چون در بهار بذر زمستان شکفتنی است 

 ای طوقه های بازیچه 
 ای اسب های چوبی 

 ای یشه های گمشده ی عطر 
 آن جا که ژاله یاد گل سرخ را 

بیدار می کند 
 جای سؤال نیست 

 وقتی که هر مراسم تدفین 
 تکثیر خستگی است 

ما معنی زمانه ی بی عشق را 
همراه عاشقان که گذشتند 

 با پرسشی جدید 
تغییر می دهیم 

 مثل ظهور دخترک چارقد گلی 
 با روح ژاله وارش 

 با کفش های چرخدارش 
 آن سوی شاهراه 

 بستر همان و بوسه همان است 
 با چند تکه ی رخت ریخته بر صندلی 

 دو جام نیمه پر 
ته شمع نیمه جان 

 رؤیای بامداد زمستان 
بیداری لطیف 

آن سوی جاودانگی نیز
 یک روز هست 

با شاعران معاصر

سیب سینما از درخت گالبی افتاد
یک روز بعد از انتشار تصاویر حضور گلشیفته فراهاني بازیگر ایراني فیلم »مجموعه دروغ 
این  به  دنیا  نیویورک، توجه رسانه هاي خبري  فیلم در  این  نمایش  افتتاحیه  ها« در مراسم 

بازیگر به شدت جلب شده و دیروز اخبار و گزارش هاي گوناگوني در این باره منتشر شد. 
اند و  این موضوع داشته  به  به حال کمترین واکنش را  تا  ایراني  این میان منابع خبري  در 
اظهارنظرها  ترین  مهم  اما  اند.  پرداخته  اخبار رسانه هاي جهاني  دوباره  انعکاس  به  بیشتر 
بود که رسمًا  »نیویورک دیلي«  با روزنامه  فراهاني در مصاحبه  به گفته هاي خود  مربوط 
اقامت طوالني مدت در خارج از ایران را تایید کرد. به گفته فراهاني مسووالن سینمایي واکنش 
به بازي فراهاني در این فیلم را منوط به تماشاي نسخه نهایي فیلم کرده اند. بازیگر شناخته 
شده سینماي ایران در ادامه گفته در حال آزمایش راه تازه یي است و مي خواهد در امریکا 
بماند. به گفته فراهاني او فرصت تست بازي در فیلم »شاهزاده پارسي« را از دست داده است 
و نمي خواهد دیگر این فرصت ها را از دست بدهد. در این میان چند سایت اینترنتي وابسته 
به اصولگرایان مانند »جهان نیوز« با انتشار مطالب تندي خواستار واکنش مسووالن نسبت به 
اقدامات فراهاني شدند. خبرگزاري ایسنا هم دیروز با انتشار بخش هایي خاص از گفته هاي 
فراهاني از مهاجرت این بازیگر سینماي ایران به امریکا خبر داد. بحث و نظر درباره حضور 
فراهاني دیروز به شدت در سایت ها و وبالگ هاي فارسي زبان ادامه داشت. نمایش فیلم 
»مجموعه دروغ ها« از روز جمعه در امریکاي شمالي آغاز مي شود و احتمااًل نمایش فیلم هم 

واکنش هاي دیگري را برخواهد انگیخت.
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ترس از 
دنیای 

بی كودك 
یکی از مهم ترین تهدیداتی که با بی کفایتی بزرگساال ن، زندگی 
نوید  کودکان  به  را  نامطلوب تری  شاخص های  با  سخت تر 

می دهد فقر و نابرابری فزاینده است. 
مسوول  والدین  کودک،  حقوق  پیمان نامه   ۲۷ ماده  مطابق 

توان  حد  در  کودک  رشد  برای  ال زم  زندگی  شرایط  تامین 
است  موظف  دولت  عال وه  به  هستند  خود  مالی  امکانات  و 
تغذیه، پوشاک و مسکن کودک حمایت،  تامین  والدین را در 
یاری و پشتیبانی کند. ماده ۲۶ پیمان نامه بر حق کودک در 
از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی تاکید  برخورداری 
کرده و ماده 3۲ نیز بر ضرورت حمایت از کودکان در برابر 
انجام هر گونه کاری که ممکن است  اقتصادی و  بهره کشی 

به  یا  آورد  وارد  کودک  تحصیل  در  خللی  یا  باشد  زیانبار 
سال متی و رشد جسمی، ذهنی، اخال قی و اجتماعی او آسیب 
رساند، تاکید کرده است اما شواهد جدی مبنی بر نقض همه 

مواد فوق وجود دارد.   
یک  از  زیرا  است  فقر جامعه  با  پیوند جدی  در  فقر کودکان 
اجتماعی،  محرومیت  و  فقر  دچار  گروه های  میان  در  سو 
کودکان و زنان آسیب پذیرترین گروه ها محسوب می شوند و 
از سوی دیگر کودکان از حداقل امکانات برای رهایی از فقر 
برخوردارند. گزارش های منتشره توسط دستگاه های مسوول 
از جمله بانک مرکزی نشان می دهد طی سال های اخیر روند 
فقر و نابرابری تشدید شده و نسبت جمعیت زیرخط فقر بر پایه 
درآمد ال زم برای دریافت ۲3۰۰ کالری در روز از ۱۸ درصد 
در سال ۱3۸3 به ۱9 درصد در سال ۱3۸۵ رسیده است. به 
به  نسبت  گرفتن شاخص  نظر  در  با  نابرابری  میزان  عال وه 
هزینه های دهک دهم به دهک اول در سال معادل 9/۱۸ درصد 
که  است  قابل توجهی  نابرابری  نشان دهنده  که  گزارش شده 
زندگی  در  نابرابری  وضعیت  بر  مشخصی  بسیار  تاثیرات 
کودکان از جمله فرصت های نابرابر در دسترسی به تحصیل 
دارد. بر این اساس نسبت هزینه های تحصیل خانوارهای دو 
دهک پردآمد ۷/3 برابر چهار دهک پایین است. با فرض آنکه 
دهک  چهار  فرزندان  نصف  باال   دهک  دو  در  فرزندان  تعداد 

خانوارهای  در  کودکان  تحصیل  هزینه  واقع  در  باشد  پایین 
باال  نزدیک به ۵/۷ برابر یک کودک در چهار دهک پایین است. 
این نابرابری در سایر حوزه های اثرگذار بر وضعیت کودکان 
سرپناه  و  مسکن  درمان،  و  بهداشت  به  دسترسی  جمله  از 
و تغذیه نیز با شدت بیشتری وجود دارد.   وضعیت حاصل 
ایرانی موجب شده  در خانوارهای  نابرابر  و  فقر  افزایش  از 
کودکان بیشتری پیش از رسیدن به سن کار جذب بازار کار 

شوند. بر اساس آمارگیری سال ۱3۷۵ از کل شاغال ن کشور 
که برابر ۱۴۵۷۲ هزار نفر بوده اند، کودکان شاغل )بین -۱9

۱۰ سال( ۵/9 درصد را تشکیل می دادند. این نسبت در مناطق 
شهری۶/۵ درصد و در مناطق روستایی ۸/۱۴ درصد بوده 
است.   در سال ۱3۸۴ با توجه به برآورد جمعیت گروه های 
در سن تحصیل و به کارگیری نسبت های سال ۱3۷۵ قریب 
به 33۰۰ هزار نفر در خارج از چرخه تحصیل قرار دارند که 
نسبتی نزدیک به ۱۰ درصد کل شاغال ن را در بر می گیرد. این 
اشتغال شامل کار کودکان در خانه یعنی خانه داری نیست و 
بر  را دربرمی گیرد.  کار در خیابان  کارگاه ها و  کار در  تنها 
اساس این برآورد حدود 9 درصد کودکان در سن تحصیل 
طی این دوره از نظر اقتصادی فعال بوده اند. شرایط کنونی 
موید افزایش نسبت کودکان فعال از نظر اقتصادی است. در 
 ۱3۷۵ سال  با  مشابه  نسبت  این  فوق  برآورد  در  که  حالی 
درنظر گرفته شده است، از این گذشته تعداد کودکان شاغل 
در خیابان که از نظر شرایط کار و محیط در وضعیت بدتری 
قرار  )در مزارع و کارگاه ها(  به سایر کودکان شاغل  نسبت 
دارند نیز رو به افزایش است و بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون 
نفر تخمین زده می شود. خبرگزاری ایرنا در ۱۷/۷/۸۱ به نقل 
از یکی از مسووال ن شهرداری تهران اشاره کرد که >تعداد 
کودکان خیابانی ایران از ۲۰ هزار نفر در سال ۱3۷۵ به حدود 
یک میلیون نفر در سال ۱3۸۱ رسیده است.< افزایش فقر و 
نابرابری موجب شده شاهد روند فزاینده مشکال ت اجتماعی 
و تشدید آثار سوی آن بر کودکان باشیم، در حالی که مواد 
کودکان  از  حمایت  به  کودک  حقوق  پیمان نامه  از  متعددی 
آسیب های  و  قاچاق  جنسی،  بهره کشی  خشونت،  برابر  در 
اجتماعی نظیر اعتیاد به مواد مخدر و هرزه نگاری و دور نگه 
داشتن کودکان از مخاصمات مسلحانه اختصاص یافته است. 
از جمله ماده ۲9 کنوانسیون از کشورهای عضو می خواهد 
اقدامات قانونی و اجرایی را برای حمایت از کودکان  تمامی 
در برابر تمامی اشکال خشونت جسمی یا روانی شامل آزار 
به  والدین  مراقبت  حین  و سوءاستفاده جنسی  و سوءرفتار 
اجتماعی  و  قانونی  اقدامات  اتخاذ  به   33 ماده  آورند.  عمل 
از  غیرمجاز  استفاده  برابر  در  کودکان  از  حمایت  زمینه  در 
داروهای مخدر و رونگردان اشاره می کند. ماده 3۴ حاکی از 
تمامی اشکال  برابر  از کودکان در  به حمایت  تعهد کشورها 
بهره کشی و سوءاستفاده جنسی شامل وادار کردن کودک به 
فعالیت جنسی غیرقانونی، فحشا و مطالب پورنوگرافیک است.   
هستند  جمعیتی  گروه های  آسیب پذیرترین  از  یکی  کودکان 
که نیاز به حمایت جدی در برابر تعهدات مورد اشاره دارند. 
هنوز سهم سازمان ها و فعاال ن حامی کودکان در جامعه مدنی 
ایران بسیار محدود و کم است. با توجه به این امر تال ش برای 
تقویت و توانمندسازی جامعه مدنی ایران می تواند به عنوان 
بهتر  دنیایی  ساختن  منظور  به  استراتژیک  و  اصلی  راهکار 

برای کودکان محسوب شود.  

پیام سفیر حسن نیت یونیسف ایران، به مناسبت روز جهانی كودك
مهتاب کرامتی سفیر حسن نیت یونیسف ایران، به مناسبت روز جهانی کودک پیامی صادر کرد. 

متن این پیام بدین شرح است: تقریبا هر روز هنگام رفتن به محل کار، مدرسه، کودکستان یا خرید کردن با ترافیک مواجه می شویم.
ارزشمندترین واقعیت زندگی ما یعنی کودکانمان نیز هر روز با این ترافیک مواجه می شوند در حالی که ممکن است هر لحظه در این خیابان ها و جاده ها دچار 

حادثه شوند. 
هیج جا در ایران به جز جاده ها و خیابان ها نیست که در این حد کودکان در آن دچار سانحه شوند و جان خود را از دست بدهند.

بسیار خوشحالم و افتخار می کنم که از طرح امسال یونیسف که مشارکت و همکاری در برنامه دولت در زمینه کاهش ۵۰ درصدی تلفات کودکان در اثر سوانح 
رانندگی است، حمایت می کنم. 

طرح یونیسف از طریق اطالع رسانی درباره نکات ساده ایمنی در کوچه و خیابان، همه شهروندان را به رعایت این نکات ترغیب و تشویق می کند تا با همکاری 
همدیگر از بروز تصادف و حوادث رانندگی جلوگیری کنیم.هیچکس نیست که بخواهد عمدا زندگی فرزندش را به خطر بیندازد. با این حال این اتفاقی است که همه 
روزه در اطراف ما می افتد. کمربند ایمنی نمی بندیم، هنگام موتور سواری از کاله ایمنی استفاده نمی کنیم، کودکانمان را در صندولی جلو خودرو بغل می کنیم، 
حتی آن ها را در هنگام رانندگی روی پای راننده می نشانیم! و از همه هولناکتر کودک بیگناه خردسالمان را در جلوی موتور سیلکت سوار می کنیم و با سرعت 

در خیابان های پر ترافیک شهر می تازیم، غافل از این که با زندگی این موجودات پاک و بیگناه بازی می کنیم.
بیایید از این خواب عمیق بیدار شویم، بیایید با هم محیطی امن برای ارزشمندترین گنجینه هایمان، کودکانمان، بسازیم. کودکان به جای این که به نصیحت های مادر و پدرشان گوش بدهند بیشتر کارهایی که 
آن ها انجام می دهند را تکرار می کنند. به همین دلیل ما باید هر روز و هر لحظه الگوی درستی در زندگی آن ها باشیم. واقعا کار سختی نیست: کافی است هر بار که سوار ماشین می شویم آرام رانندگی کیم، 

صبور باشیم و کمربند ایمنی همه سرنشینان خودرو را ببندیم. 
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مدودوف؛ جنگ سرد جدید جهان را تهدید نمي كند 
بازگشت  کرد  اعالم  مورد سیاست جهاني  در  المللي  بین  کنفرانس  در  رئیس جمهور روسیه  مدودوف  دیمیتري   
دوران جنگ سرد جهان را تهدید نمي کند. دستور کار این بررسي مسائل امنیتي است که درگیري اخیر در قفقاز و 
همچنین بحران اقتصادي کنوني روي آنها تاثیر گذاشته است.به گزارش آسوشیتدپرس، در میان شرکت کنندگان در 
این کنفرانس که در فرانسه برگزار مي شود روساي جمهور فرانسه، سوئد، استوني، کرواسي، صربستان، سنگال 
و نخست وزیران لوکزامبورگ، یونان، قطر، نماینده پارلمان اروپا، دبیر کل ناتو، مدیرکل سازمان تجارت جهاني و 
رئیس بانک مرکزي اروپا حضور دارند. دیمیتري مدودوف رئیس جمهور فدراسیون روسیه در این کنفرانس گفت؛ 
مطمئن هستم »فولتون« جدید، نسخه جدید جنگ سرد، امروز ما را تهدید نمي کند. شهر نه چندان بزرگ امریکا به نام 
فولتون پس از آن بسیار مشهور شد که وینستون چرچیل، در پنجم مارس سال ۱9۴۶ برنامه خود را با عنوان »جنگ 
»کرملینولوژي«  تاکید کرد؛  کرد. مدودوف  اعالم  آنجا  در  اتحاد جماهیر سوسیالیستي شوروي«  علیه  سرد غرب 
همانند پارانویا یک بیماري بسیار خطرناک است و از اینکه بخشي از دولت امریکا امروزه از آن رنج مي برد، متاسفم. 
کرملینولوژي، مطالعه و بررسي اتحاد جماهیر سوسیالیستي شوروي و روسیه کنوني است.رئیس جمهور روسیه 
با اشاره به قرارداد جدید امنیت اروپا گفت در متن این قرارداد باید تضمین امنیت مساوي براي کشورهاي اروپایي 
وجود داشته باشد. وي در این باره گفت؛ در اینجا باید سه »نه« را به کار گرفت. نخست اینکه امنیت خود را به بهاي 
امنیت دیگران تضمین نکنیم. دوم اجازه ندهیم در چارچوب هرگونه اتحاد یا ائتالف جنگي اقدامي انجام شود که 
طبیعتًا فضاي کلي امنیت را تضعیف کند، سوم اجازه ندهیم که توسعه و گسترش اتحاد هاي جنگي با وارد آوردن 

ضربه به امنیت دیگر کشورهاي حاضر در این قرارداد انجام شود. 
 

  تصویب مجدد طرح عملیات برون مرزي ارتش تركیه 
 

پارلمان ترکیه روز گذشته یک بار دیگر به ارتش اجازه داد براي انجام عملیات نظامي علیه حزب کارگران در شمال 
عراق وارد عمل شود. به موازات این امر، دولت ترکیه خواستار توسعه اختیار ارتش است تا در چارچوب مبارزه 
با تروریسم بتواند اقدام کند. اکثر احزاب ترکیه به استثناي حزب تجمع دموکراتیک کردها با حمله ارتش به مواضع 
شورشیان در شمال عراق موافق هستند. همزمان با نشست پارلمان، انفجار بمبي مقابل ساختمان اداري حزب حاکم 
عدالت و توسعه در منطقه »بي اوغلو« رخ داد که خسارت هایي را بر جاي گذاشت. از سوي دیگر عبداهلل گل رئیس 
جمهور ترکیه گروه هاي شورشي را به تالش براي نابودي روابط عراق و ترکیه متهم کرد و گفت آنها مي خواهند 

در طرح هاي نفتي و گازي امضاشده میان دو کشور اخالل ایجاد کنند. 

تهدید امنیتي شبه جزیره كره 
 

گروه بین الملل؛ روزنامه رودونگ سینمون ارگان حزب کارگر کره شمالي روز چهارشنبه با انتشار گزارشي از 
برنامه هاي تقویت همکاري دفاعي امریکا و کره جنوبي انتقاد کرد.در گزارش روزنامه کره یي آمده است؛ »اقدامات 
امریکا و کره جنوبي و تقویت همکاري هاي دفاعي و تصویب الیحه یي در امریکا به همین منظور باعث تشدید تنش 
ها درشبه جزیره کره مي شود.« روزنامه رودونگ سینمون همچنین نوشت؛ »این الیحه باعث نزدیک تر شدن روابط 
و مناسبات دفاعي واشنگتن و سئول شده و در ماه گذشته میالدي در کنگره امریکا تصویب شده است و هدف از 
آن اجراي برنامه هایي به منظور آمادگي براي راه اندازي جنگ دوم کره و تقویت اتحاد نظامي امریکا و کره جنوبي 
است.«روزنامه کره یي از امریکا خواست فوراً سیاست هاي خصمانه خود علیه کره شمالي را متوقف کند و با ایجاد 
فضاي اعتماد به دنبال سیاست تنش زدایي باشد. رسانه هاي گروهي کره شمالي در روزهاي اخیر بارها از سیاست 
هاي امریکا در قبال برنامه هسته یي کره شمالي انتقاد کرده اند.کره شمالي در حالي همسایه جنوبي را به خاطر 
همکاري هاي نظامي با امریکا به تهدید امنیت شبه جزیره کره متهم مي کند که خبرگزاري یونهاپ کره جنوبي روز 
چهارشنبه در گزارشي مدعي شد کره شمالي در حال توسعه کالهک هاي موشکي هسته یي است.خبرگزاري کره 
جنوبي خاطرنشان کرد کره شمالي در حال ساختن کالهک هاي هسته یي کوچکي است که قابل نصب و سوار شدن 
روي موشک است. در گزارش یونهاپ به نقل از کیم تائه یونگ رئیس ستاد مشترک کره جنوبي آمده است کره 
شمالي برخي از این کالهک ها را نیز تکمیل کرده است. مقام کره جنوبي در حضور شماري از نمایندگان مجلس این 
کشور گفت؛ »کره شمالي کالهک هاي مذکور را ساخته و تکمیل کرده است.« وي گفت اطالعات بیشتري درباره اینکه 

زرادخانه هسته یي کره شمالي تحت کنترل و نظارت چه کسي است، ندارد. 

آزادي ۱7 چیني زنداني در گوانتانامو  
یک قاضي امریکایي دستور آزادي ۱۷ چیني مسلمان را که در زندان گوانتانامو محبوس هستند، صادر کرد. ریکاردو 
اوربینا قاضي فدرال ناحیه کلمبیا امریکا اعالم کرد شواهد الزم براي ادامه بازداشت ۱۷ چیني مسلمان متعلق به 
اقلیت اویغور در زندان پایگاه دریایي امریکا در گوانتانامو وجود ندارد. این قاضي امریکایي با اشاره به اینکه بر 
اساس قانون اساسي بازداشت نامحدود افراد بدون اتهام ممنوع است، تصریح کرد؛ »افراد یادشده جنگجویان دشمن 
نیستند و براي امریکا خطر محسوب نمي شوند.«این حکم ضربه یي به دولت بوش به شمار مي رود که مدعي است 
قضات فدرال اختیاري براي صدور دستور آزادي زندانیان گوانتانامو در خاک امریکا را ندارند. زندانیان مسلمان 
چیني که از حدود هفت سال قبل در گوانتانامو در بازداشت قرار دارند از سال ۲۰۰۴ منتظر آزادي خود هستند اما 

تاکنون این امر محقق نشده است.  

چیني ها بیشتر روزنامه مي خوانند  
دوران  از  دهه گذشته پس  در سه  در چین  منتشره  و مجالت  ها  و روزنامه  نشریات  دهد شمار  نشان مي  آمار 
اصالحات و درهاي باز ۱۰ برابر شده است. بنا به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري شینهوا، اداره کل انتشارات و 
مطبوعات چین اعالم کرد در سال ۱9۷۸ میالدي در چین ۱۸۶ روزنامه و 93۰ مجله منتشر مي شد. این در شرایطي 
است که با گذشت سي سال از اجراي سیاست اصالحات و درهاي باز، دو هزار و ۸۱ روزنامه و 9 هزار و 3۶3 
نشریه و مجله مختلف منتشر مي شود. رشد و توسعه اقتصادي سریع چین و توسعه نظام آموزش و پرورش این 

کشور در دوره اصالحات از علت هاي افزایش شمار نشریات، مجالت و روزنامه ها در چین است.  

سیاست و بین الملل

مناظره اوباما و مك كین:
بحران مالي آمریكا

دومین مناظره دو کاندیداي رقابت هاي انتخاباتي در آمریکا در حالي سه شنبه شب به طور 
زنده پخش شد که این مناظره بیش از هر چیز متاثر از موضوعاتي چون بحران مالي 

آمریکا و سیاست خارجي دو کاندیدا بود. 
در شرایطي که انتظار مي رفت مناظره  انتخاباتي جان مک کین، کاندیداي جمهوري خواه 
رقابت هاي انتخاباتي آمریکا و باراک اوباما، کاندیداي دموکرات این رقابت ها تحت تاثیر 
تهاجمات شخصي طرفین قرار گیرد، مناظره  این دو رقیب به دور از توهین هاي شخصي، 
بیشتر حول محور سیاست خارجي آمریکا به ویژه جنگ افغانستان و پاکستان و بحران 

مالي جاري در این کشور انجام شد. 
در این مناظره 9۰ دقیقه اي که در دانشگاه بلمونت در شهر نشویل ایالت تنسي انجام شد، 
دو کاندیدا دو سوم زمان مذکور را صرف بررسي بحران اقتصادي و مالي آمریکا کرده 

و مواضع خود را در قبال این بحران و پیامد هاي آن ابراز داشتند. 
در این مناظره هر دو تن به برنامه هاي کمک به قشر متوسط آسیب دیده از این بحران 
پرداختند. در زمینه سیاست خارجي نیز اوباما و مک کین متقابال از رفتار غیرمسئوالنه  
یکدیگر انتقاد کردند. اوباما در ارتباط با بحران اقتصادي این کشور گفت: بدترین بحران 
مالي که ما از سال ۱9۲9 در شرایط فعلي شاهد آن هستیم قطعي ترین قضاوت در مورد 
سیاست اقتصادي ناکارآمد هشت ساله گذشته است، سیاستي که مک کین از آن حمایت 
مي کند. اوباما در این ارتباط بار دیگر وعده  خود را در مورد تسهیالت مالیاتي بویژه براي 

گروه هاي درآمد کم و متوسط تکرار کرد. 
در این مناظره مک کین پیشنهاد کرد براي ممانعت از مزایده و حراج اجباري منازل به 

افرادي که از لحاظ مسکن دچار مشکالت شده اند، خانه هاي رهني واگذار شود. 
با این حال مک کین از بیان جزییات بسته پیشنهادي براي حل بحران مالي این کشور که 

مبلغي بالغ بر 3۰۰ میلیارد دالر را در بر مي گیرد، خودداري کرد. 
میلیارد  بافت،  انتصاب وارن  براي  را  کاندیدا هم چنین مراتب رضایتمندي خود  هر دو 

آمریکایي به عنوان وزیر دارایي اظهار داشتند. 
بافت پیش از این حمایت خود را از اوباما اعالم کرده بود. 

در این ارتباط هم چنین دو کاندیدا متفق القول مراتب توافق خود براي اصالحات اجتماعي 
و سیستم بهداشت و درمان آمریکا را ابراز داشتند. در بخش دیگري از این مناظره که 
مربوط به سیاست خارجي دو کاندیدا مي شود نیز جان مک کین با انتقاد از رقیب خود 
اظهار داشت که عجوالنه و نسنجیده پاکستان را به حمله تهدید مي کند و "از این طریق 
مک کین با اظهار نقل قولي از تئودور  متحدان ما در اسالم آباد را عصباني مي سازد." 
روزولت، رییس جمهور اسبق آمریکا خطاب به اوباما گفت: آمریکا باید به نرمي صحبت 
کند اما در عمل با چماق و باتوم وارد عمل شود. اوباما در مقابل با سرزنش مک کین از 
نوار ویدیویي که در اینترنت پخش شده است و در آن از مقاصد جمهوري خواهان براي 
بمباران ایران سخن به میان آمده، انتقاد کرد. اوباما هم چنین با اشاره به نقل قول مک کین 
گفت: احمقانه است که آواز، بمب، بمب ، بمب، ایران را سر دهیم و از نابودي کره شمالي 

حرف بزنیم. من فکر نمي کنم که این گفته ها نمونه اي از سخن گفتن نرم و لطیف باشد. 
من  گفت:   ۲۰۰۱ سال  سپتامبر   ۱۱ حوادث  و  عراق  جنگ  به  اشاره  با  چنین  هم  اوباما 
نمي دانم که ما چگونه باید به جنگ عراق که هیچ ارتباطي با حوادث ۱۱ سپتامبر نداشت، 
پایان دهیم. سومین و آخرین دور از مناظره باراک اوباما و جان مک کین در پانزدهم ماه 

اکتبر جاري برگزار مي شود.
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وزیر خارجه انگلیس تاکید کرد 

 اعمال فشارهاي 

بیشتر بر ایران 
 

وزیر خارجه انگلیس بر تالش کشورش براي اعمال تحریم هاي 
بیشتر در زمینه نفت و گاز تاکید کرد.

حضور  انگلیس  پارلمان  نمایندگان  جمع  در  که  میلیبند  دیوید 
یافته بود با اشاره به سخنان اخیر گوردون براون نخست وزیر 
فعالیت  توقف  براي  کوشد  مي  »لندن  اینکه  بر  مبني  کشور  این 
هاي هسته یي ایران تحریم هاي تازه یي را علیه صنعت نفت و 
گاز ایران اعمال کند«، افزود؛ در این خصوص اطمینان مي دهم 
این یک اقدام مهم اتحادیه اروپا و سطح بین المللي خواهد بود. 
همچنین به گزارش ایسنا دیوید میلیبند با تکرار اتهاماتي مبني بر 
ایران  ایران گفت در صورتي که  نظامي بودن برنامه هسته یي 
در  تسلیحاتي  رقابت  دهد یک  ادامه  برنامه غني سازي خود  به 
خاورمیانه به وجود خواهد آمد. وزیر امور خارجه انگلیس سپس 
نگران خودداري ایران از صریح بودن با  افزود؛ انگلیس شدیداً 
آژانس بین المللي انرژي اتمي است. به گزارش خبرگزاري فرانسه 
وي گفت؛ ما پیشنهادي جدي به ایران براي همکاري اقتصادي، 
براي  راهي  من  عقیده  به  که  ایم  کرده  ارائه  علمي  و  فرهنگي 
پیشرفت به جلو است. اما تا زماني که آنها از پیروي از شوراي 
امنیت سازمان ملل و آژانس بین المللي انرژي اتمي اجتناب کنند 
پیشرفتي صورت نخواهد گرفت. وزیر امور خارجه انگلیس در 
ادامه ضمن مغایر دانستن غني سازي با ان پي تي مدعي شد؛ ما 
باید پافشاري کنیم که برنامه غني سازي اورانیوم ایران یک خطر 
جدي نه تنها براي ثبات خاورمیانه بلکه براي ثبات جهان است. 
چرا که خاورمیانه بدون یک رقابت تسلیحاتي هسته یي نیز به 
اندازه کافي دچار مشکل است. وي با اشاره به اعمال محدودیت 
ها در زمینه نفت و گاز ایران گفت؛ این امر بخشي مهم از دستور 
کار ما هم در داخل اتحادیه اروپا و هم در محدوده بین المللي 
است. گفته مي شود تحریم هاي بخش نفت و گاز ایران، بخش 
دربر  ایران  سوختي  مواد  واردات  و  نفت  گازي،  میعانات  هاي 

بگیرد. 

برای دریافت آخرین 
اخبار به وب سایت پرشین 

مراجعه نمائید

براون مخالف خود را وزیر 
بازرگانی كرد

گوردون براون نخست وزیر انگلیس در جریان اجرای طرح ترمیم کابینه خود دست به اتخاذ تصمیمی غیرمنتظره زد که همه محافل سیاسی 
انگلیس را متعجب کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه براون در اقدامی غیرمنتظره پیتر مندلسون عضو کمیسیون اتحادیه اروپا که در زمان 
نخست وزیری تونی بلر اختالفات شدیدی با براون داشت را به سمت وزیر بازرگانی منصوب کرد. مندلسون که در گذشته مجبور شده بود 
دو بار از سمت وزارت کابینه انگلیس استعفا دهد، گفت انتظار چنین تصمیمی از سوی براون را نداشته است، اما از اینکه برای سومین بار به 
وزارت منصوب شده است، افتخار می کند. سابقه اختالفات مندلسون و براون به سال ۴99۱ بازمی گردد. در آن زمان در جریان انتخابات 
رهبری حزب کارگر، پیتر مندلسون از تونی بلر حمایت کرد. در پی حمایت مندلسون از بلر، براون با وی دچار اختالف شد و این اختالفات 
دامنه گسترده یی گرفت و در حزب چپ میانه کارگر نیز ریشه دواند که آثار آن تا امروز نیز باقی است. پیتر مندلسون پس از انتخابش به 
عنوان وزیر بازرگانی، براون را تحسین کرده و گفت؛ »اگر من و گوردون فراز و نشیب های زیادی داشته ایم، اما ۰۲ سال است که همدیگر را 
می شناسیم.« مندلسون همچنین ابراز امیدواری کرد بتواند نقش مفیدی در کمک به حفاظت از اقتصاد بحرانی انگلیس برعهده بگیرد. مندلسون 
جانشین جان هوتون شده است و جان هوتون نیز براساس طرح ترمیم کابینه براون جانشین دس براون وزیر دفاع انگلیس شده است. در 
این میان پست های کلیدی کابینه براون نظیر وزارت دارایی به ریاست آلیستر دارلینگ و وزارت امور خارجه به ریاست دیوید میلیبند، بدون 
تغییر باقی مانده اند. مندلسون ۴۵ساله در سال ۷99۱ طرح تشکیل حزب کارگر جدید که شکل اصالح شده یی از حزب کارگر بود را مطرح 

کرد. اگرچه وی با تونی بلر رابطه نزدیکی داشت، اما دو بار به دلیل رسوایی مجبور به کناره گیری از سمت های خود شد. 

ایندیپندنت : نگرانی از خاموشی برق در انگلیس 
در اثر بحران نیروگاه های هسته ای

 شصت درصد نیروگاه های اتمی این کشور پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند و این امر آینده آنها و مصرف کنندگان برق را در هاله ای از 
ابهام فرو برده است. 

به نقل از هفته نامه ایندیپندنت آن ساندی، انگلیس در تئوری دستکم ۱۰ نیروگاه هسته ای در حال کار دارد که هر یک دارای دو رآکتور هستند 
و وزرای کابینه این کشور از این که یک پنجم نیاز برق کشور را از این راه تامین می کنند، به خود می بالند. 

این هفته نامه نوشت: اما واقعیت چیز دیگری است و تحقیقات نشان می دهد اکثر نیروگاه های هسته ای با مشکالت جدی روبرو هستند و عدم 
کارایی آنها منجر به نگرانی های جدی شده و احتمال خاموشی برق در زمستان سال جاری را مطرح کرده است. 

بنابر این گزارش، دو نیروگاه از این ۱۰ نیروگاه به مدت حدود یک سال معطل هستند و راکتورهای آنها فرسوده شده است. 
یکی از رآکتورهای دو نیروگاه دیگر نیز ماه هاست تعطیل شده و دو نیروگاه دیگر از کمتر از سه چهارم ظرفیت خود استفاده می کنند. 

بنا بر این گزارش، حتی از چهار نیروگاه دیگر که سالم هستند نیز یکی از آنها قرار است در مدت دو سال تعطیل شود، دومی برای تعمیرات 
عادی بسته شده و سومی با توجه به کشف نشتی در رآکتورهای مشابه در ژاپن با مسایل مربوط به ایمنی روبرو شده است. 

به طور  برق  برای مصرف  تقاضا  و فصل سرما،  نوامبر  ماه  به  نزدیک شدن  با  که  می دهد  رخ  حالی  در  انگلیس  ظرفیت هسته ای  کاهش 
چشم گیری افزایش می یابد و این کشور با بحران روبرو خواهد شد.

اتحاد احزاب  انگلیس برای همكاری با 
دولت در حل بحران مالی

رهبر حزب محافظه کار انگلیس در بیانیه ای اضطراری گفت احزاب سیاسی در این کشور باید اکنون اختالفات را کنار بگذارند و به برقراری 
ثبات در نظام مالی و اطمینان بخشیدن به مردم این کشور کمک کنند. دیوید کامرون بیانیه ای اضطراری در کنفرانس ساالنه این حزب که در 
بیرمنگام برگزار شده است، گفت: احزاب سیاسی در انگلیس باید برای مقابله با بحران مالی کنونی در کنار یکدیگر باشند و احزاب سیاسی در 
انگلیس باید از جر و بحث سیاسی ای که در حل بحران مالی در امریکا دیده می شود ، اجتناب کنند. رهبر حزب محافظه کار انگلیس در این 
بیانیه اضطراری گفت: حزب محافظه کار با دولت برای مقابله با بحران مالی کنونی همکاری خواهد کرد و ما در حل این بحران با هم هستیم. 
دیوید کامرون افزود: اطمینان حاصل کردن از برقراری ثبات در نظام بانکداری و مالی، اولویت زمان کنونی به شمار می رود، اکنون زمانی 
است که دمکراسی ها به آزمون گذاشته می شوند و ما الزم است نشان دهیم که دمکراسی ها می توانند به بحران ها و مشکالتی اینچنین 
رسیدگی کنند، مردم اکنون در باره شغل ، پس انداز بانکی شان و حقوق مستمری شان نگران هستند ، مردم حتی زمانی که صحبت هایی 
را در باره سقوط سرمایه گذاری می شنوند ، بیشتر نگران می شوند، مردم می خواهند بدانند چه می گذرد و قرار است در آینده چه اتفاقی 
بیافتد . دیوید کامرون در این بیانیه اضطراری همچنین گفت : ما همواره آماده بوده ایم تا در زمانی که یک مشکل ملی در کشور به وقوع می 

پیوندد ، اختالفات حزبی را کنار بگذاریم و به برقراری ثبات و بازگرداندن اطمینان ها کمک کنیم. 
دولت حزب کارگر انگلیس خاطر نشان کرده است در نظر دارد ضمانت پس اندازهای بانکی مردم این کشور را تا سقف ۵۰ هزار پوند افزایش 

دهد . در حال حاضر در بانک های انگلیس ، پس اندازهای مردمی تا سقف 3۵ هزار پوند تضمین می شوند. 
دیوید کامرون رهبر حزب محافظه کار خواستار این شده است که قانون جدیدی به منظور حفاظت از پس اندازهای مردمی در پارلمان این 
کشور در هفته آینده ، یعنی زمانی که نمایندگان پارلمان پس از گذراندن تعطیالت تابستانی به کار خود باز می گردند ، به بحث گذاشته شود. 
نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دمکرات انگلیس نیز اعالم کرد حزب لیبرال دمکرات از اقداماتی که برای مقابله با بحران مالی اتخاذ می شوند ، 
حمایت خواهد کرد و با روحیه سازشی در راستای حفظ منافع مردم انگلیس ، با دیگر احزاب سیاسی این کشور برای کمک به حل بحران 

مالی کنونی همکاری خواهد کرد.
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء كیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

از گوشه و كنار

تبدیل تخیل 
به واقعیت 

 
تایمز، مینا شرفي

بشر در داستان هاي علمي - تخیلي آنچه را که در آرزوي به دست 
آوردنش است به تصویر مي کشد. ماشین هاي فضایي، کفش هاي 
موشکي و... را همیشه در داستان هاي تخیلي شنیده ایم اما ژاپني 
ها اکنون عزم خود را جزم کرده اند تا داستان هاي علمي - تخیلي 
را به واقعیت تبدیل کنند. آنچه ژاپني ها در سر مي پرورند از همه 

آنچه در داستان ها و فیلم هاي تخیلي خوانده و دیده ایم عجیب تر 
بین تخیل و واقعیت فاصله  آنها مي خواهند نشان دهند  اما  است 
چنداني هم نیست. آسانسور فضایي آن چیزي است که دانشمندان 
و محققان ژاپني به دنبال خلق آن هستند. راه هایي که بشر از آن 
براي رسیدن به فضا استفاده کرده و مي کند راه هایي سخت و 
به  اما بسیاري در تالشند سفر بشر  ناکارآمد است  اوقات  برخي 

فضا در قرن ۲۱ را به کاري آسان و بدون مشکل تبدیل کنند.

براي شیمیدانان، فیزیکدانان، دانشمندان علوم مواد، فضانوردان و 
عاشقان سفر فضایي در سراسر جهان، آسانسور فضایي دست 
نیافتني ترین مساله است. تصور کابل هاي قوي ، بسیار سبک و 
بدون لرزش که به زمین متصل است و در نهایت به اتمسفر ختم 
شده و در آنجا ناپدید و به یک ایستگاه فضایي متصل مي شود. 
کابلي با طول 3۶ هزار کیلومتر با یک نوار ثابت حمل کننده کابین 
این آسانسور خواهد بود و مکان هایي هم براي سوختگیري این 
آسانسور غول آسا در نظر گرفته خواهد شد. این تصور کلي از 
آسانسور فضایي است که بزرگ ترین کمپاني هاي ژاپني و دانشگاه 
هاي این کشور ساخت آن را در ذهن مي پرورانند. دانشمندان پشت 

این طرح و ایده مي گویند کابین این آسانسور قابلیت حمل هر نوع 
ژنراتورهاي  انسان،  تواند  مي  فضایي  آسانسور  دارد.  را  کاالیي 
عظیم خورشیدي یا حتي بشکه هاي ضایعات رادیواکتیو را حمل 
کند. نکته جالب توجه در این طرح این است که آزاد شدن از سطح 
این  بود.  العاده یي نخواهد  انرژي فوق  نیازمند  جاذبه زمین دیگر 
موشک  یک  پرتاب  از  کمتر  انرژي  برابر  صد  احتمااًل  آسانسور 
آسانسور  بنیاد  رئیس  اونو  داشت. شوئیچي  خواهد  نیاز  فضا  به 
قادر  به خارج هر کس  »مانند سفر کردن  ژاپن مي گوید؛  فضایي 
خواهد بود با این آسانسور به فضا برود.« این طرح مورد توجه 
دانشمندان سراسر دنیا و سازمان هاي دولتي از جمله ناسا واقع 
شده است. بنیاد آسانسور فضایي ژاپن از عالقه مندان به این طرح 
خواسته طرح ها و ایده هاي خود را براي ساخت این آسانسور به 
آنها ارائه دهند. براي بهترین طرح ها براي کابین این آسانسور و 

انتقال آن به فضا جوایزي هم در نظر گرفته شده است.
بهشت«  نام »سرچشمه  با  کتابش  در  بار سي کالرک  اولین  براي 
که در سال ۱9۷9 به چاپ رساند چنین ایده یي را مطرح کرد. طرح 
بدون  و  کالرک شجاعانه  کتاب  تصویر  اندازه  به  هم  ژاپني  بنیاد 
نقص است که مي تواند زندگي بشر را دگرگون سازد. برخالف ایده 
به ستارگان« و »ماشین زمان« طرح آسانسور  هایي چون »سفر 

فضایي هیچ تناقضي با قوانین علمي ندارد و تنها ممکن است بشر 
در ساخت آن با مشکالت بسیار پیچیده مهندسي مواجه شود. با 
وجود این ژاپني ها بر این باورند تکنولوژي پیشرفته و پایگاه هاي 
صنعتي استثنایي شان به راحتي مي تواند با این مشکالت کنار بیاید. 
ژاپني ها از هم اکنون هزینه ساخت این آسانسور را پنج میلیارد 
پوند تخمین زده اند. اگر ژاپن اکنون به عنوان قدرت اول جهاني در 
ساخت و ساز و تولید مواد با کیفیت مهندسي نبود طرح این ایده 
اما با  مثل یک شوخي بي مزه شاید خیلي زود فراموش مي شد. 
پیشرفت هاي ژاپن ساخت این آسانسور فضایي خیلي هم بعید به 
نظر نمي رسد. بزرگ ترین مشکلي که در این طرح وجود دارد کابل 
هاي آن است. رساندن این آسانسور به یک ایستگاه ماهواره یي در 
خارج از سطح زمین نیازمند کابلي بسیار طویل است که بتواند به 
سطح خأل برسد و در عین حال بدون لرزش و مشکل کابین آن را 
حمل کند. این کابل باید فوق العاده سبک و بي نهایت قدرتمند باشد 
و در عین حال در برابر برخورد اجسام خارجي در داخل و خارج 
اتمسفر هم مقاوم باشد. به گفته گروه هایي که روي این طرح کار 
مي کنند این مشکل را مي توان با لوله هایي به ضخامت نانومتر و 

از جنس کربن حل کرد. در حال حاضر کمپاني هاي بزرگ ژاپني 
تولیدکننده کاشي از این ماده در تولیدات خود استفاده مي کنند. به 
گفته یوشیو آئوکي پروفسور دانشگاه نیهون و یکي از مدیران بنیاد 
آسانسور فضایي ژاپن این کابل باید چهار برابر قدرتمندتر از لوله 
هاي نانومترکربني که در حال حاضر از آن استفاده مي شود باشد. 
به گفته او دیگر کابل هایي که براي این آسانسور استفاده مي شود 

باید ۱۸۰ بار قوي تر از فوالد باشد.
مساله دیگري که در ساخت این آسانسور مطرح است نیروي پشت 
حمل کابین این آسانسور به فضا است. پروفسور آئوکي در این 
باره مي گوید؛ »ما در فکر بهره گرفتن از تکنولوژي استفاده شده در 
قطارهاي گلوله یي )بسیار سریع( هستیم. لوله هاي کربني رساناي 
بسیار خوب الکتریسیته هستند بنابراین ما در این فکر هستیم از دو 
کابل موازي که یکي مسوول رساندن نیرو به کابین باشد در این 

طرح استفاده کنیم.«
این  المللي زمان ساخت  بین  نوامبر در یک کنفرانس  ژاپن در ماه 

ماشین را مشخص خواهد کرد.

داوود میكل آنژ در معرض خطر  
 

ازدحام  دلیل  به  ایتالیایي  کارشناسان  گفته  به  بنا  سي؛  بي  بي   
آنژ  میکل  اثر مشهور  این  داوود،  بازدیدکنندگان مجسمه  گسترده 
ممکن است به زودي فرو بریزد. آنها معتقدند اندازه، شکل و سستي 
سنگ مرمر به کار رفته در این مجسمه از عوامل خطرناکي هستند 
که دوام آن را به خطر مي اندازند. اما بیشترین خطر از قسمت پایه 
گالري  بازدیدکنندگان  از  داوود است که روزانه بسیاري  مجسمه 
فلورانس آن را لمس مي کنند. کارشناسان مایلند هر چه سریع تر 
این اثر مشهور را از لرزش هاي متوالي محافظت کنند که این کار 
چیزي حدود یک میلیون یورو هزینه بر دارد. البته به گفته مهندسان 
دانشگاه پروجا در غیر این صورت مجسمه خود به خود واژگون 
خواهد شد. این اظهارات براساس تحقیقات جامعي است که پس از 
بازسازي ۴ ساله و همه جانبه این اثر جاودانه صورت گرفته است. 
هر چند این بازسازي خود از عوامل بحث برانگیز است زیرا پاک 
کردن مجسمه با آب مقطر به احتمال فراوان باعث آسیب دیدن آن 

شده است.  
 

دنیای اینترنتی  هفته نامه پرشین

یك پنجره 
هزار رنگ
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از گوشه و كنار

مطالعات تازه درباره تجربیات در 
آستانه مرگ  

  
بي بي سي؛ پزشکان ۲۵ بیمارستان در بریتانیا و امریکا قرار است 
روي تجربه هاي نزدیک به مرگ افرادي که دچار حمله قلبي شده 

تا  کرد  خواهند  مطالعه  بیمار   ۱۵۰۰ روي  آنها  کنند.  مطالعه  اند، 
دریابند آیا افراد فاقد ضربان قلب یا فعالیت مغزي مي توانند تجربه 
هاي »خارج از کالبد« داشته باشند. بعضي از این افراد گزارش داده 
اند که تونل یا نور شدید دیده اند و برخي هم مي گویند از سقف 
به تیم پزشکي نگاه مي کرده اند. در این پژوهش که سه سال طول 
خواهد کشید و با همکاري دانشگاه ساوتهمپتون انجام مي شود، 
تعدادي تصویر در مکان هایي در اتاق قرار داده شده که فقط از 

سقف قابل رویت است. 
بتوانیم  »اگر  گوید؛  مي  مطالعات  این  سرپرست  پرنیا  سام  دکتر 
کند،  پیدا مي  ادامه  مغز  کار  توقف  از  دهیم هوشیاري پس  نشان 
آن وقت مي توان این احتمال را داد که هوشیاري پدیده یي مستقل 
است. احتمال زیادي وجود دارد که ما به موارد زیادي از این اتفاق 
برخورد کنیم اما باید نگاه بازتري به قضیه داشته باشیم. اگر کسي 
نتواند این تصاویر را ببیند به این معناست که تجربه یي اینچنیني 
معمایي  این  اند.  بوده  غیرواقعي  خاطرات  یا  واهي  تصورات  تنها 
است که حال قرار است موضوع یک پژوهش علمي شود.« دکتر 
پرنیا در بخش مراقبت هاي ویژه کار مي کند و در طول فعالیت 
هاي روزانه خود در محل کار احساس کرده که علم به اندازه کافي 

به موضوع تجربه هاي در آستانه مرگ نپرداخته است. 
او مي گوید؛ »برخالف باور عموم، مرگ یک لحظه خاص نیست. 
مرگ روندي است که با توقف ضربان قلب آغاز مي شود، فعالیت 
ریه ها متوقف مي شود و مغز از کار مي افتد.« به گفته دکتر پرنیا، 
»پس از این لحظه، دوره یي آغاز مي شود که ممکن است از چند 
ثانیه تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد و طي آن اقدامات فوري 
پزشکي ممکن است بتواند فعالیت قلب را دوباره آغاز و روند مرگ 
را معکوس کند.« دکتر پرنیا و همکارانش فعالیت مغزي ۱۵۰۰ نفر 
را که پس از ایست قلبي زنده مانده اند، تحلیل و این موضوع را 
اتاق را دیده  بررسي خواهند کرد که آیا این افراد تصاویر داخل 
اند یا نه. چندین بیمارستان در بریتانیا و امریکا در این آزمایش 

شرکت خواهند کرد.  

ده ماه زندگي بدون استفاده از 
پول نقد  

 
کند طي یک شرط  ادعا مي  انگلیس  در  تلگراف؛ مردي ۲۵ ساله   

بندي از ماه دسامبر گذشته تاکنون از 
هیچ پول رایجي که منقوش به تصویر 
ملکه است- از اسکناس و سکه گرفته 
است.  نکرده  استفاده  پستي-  تمبر  تا 
کند  لندن زندگي مي  در  آلن که  جیمز 
مي گوید قصدش این بوده که ببیند آیا 
مي تواند زندگي بدون پول نقد را تحمل 
ماه   ۱۰ از  بیش  بنابراین  خیر؟  یا  کند 
لوازم و گرفتن  براي خریدن  است که 

مي  وي  کند.  مي  استفاده  اعتباري  کارت  از  موردنظرش  خدمات 
جا  همه  که  داشتم  نامزدي  چون  بود  خوب  چیز  همه  گوید؛»ابتدا 
ضامن من مي شد اما وقتي در ماه ژانویه نامزدي مان به هم خورد 
مشکالت من هم شروع شد.« او براي بردن شرطي که با دوستانش 
به  داده است.  تغییر  نیز  را  تفریحاتش  بسته حتي نحوه زندگي و 
عنوان مثال تنها از فروشگاه هاي شرقي خرید مي کند یا به مکان 
میان  این  در  هستند.  مجاني  و  ندارند  ورودیه  که  رود  مي  هایي 
مشکالتي هم وجود دارند که شاید کوچک به نظر بیایند اما تحمل 
شان چندان راحت نیست. استفاده از چرخ دستي فروشگاه ها یکي 
از این موارد است چون آلن مجبور است براي برداشتن آنها یک 
سکه یک یورویي در دستگاه بیندازد که این کار یعني همان استفاده 
اسکناس  یک  او  که  بود  زماني  جالب  اتفاقات  از  یکي  نقد.  پول  از 
پنجاه یورویي در خیابان پیدا کرد اما نمي توانست خم شود و آن 
را بردارد. با این حال این شخص همچنان مایل است رویه زندگي 

بدون پول نقد را تا پایان سال میالدي جاري ادامه بدهد.  
 

عجیب ترین ساعت دنیا  
 

نامیده  خور«  »زمان  که  پوندي  میلیون  یک  ساعتي  سي؛  بي  بي 
پروفسور  توسط  شود  مي 
استفن هاوکینگ در دانشگاه 
شد.  برداري  پرده  کمبریج 
نویسنده  که  شخص  این 
»تاریخ مختصر زمان« است 
افتخاري  مهمان  عنوان  به 
و  داشت  در جشن حضور 
از ساعت منحصر به فردي 
که فاقد عقربه و هر عددي 
است پرده برداري کرد. این 
عجیب  عنوان  که  ساعت 
ترین زمان سنج دنیا را به 

خود اختصاص داده ملخ بزرگي را نشان مي دهد که باالي صفحه 
این  با روشن شدن  که  کند  مي  ۶۰ شکاف حرکت  از  متشکل  یي 
شکاف ها زمان مشخص مي شود. سازنده خالق این ساعت جان 
تیلور نام دارد و اختراعش را وسیله یي براي جذاب تر کردن زمان 
مي داند. قرار است این ساعت در بیرون از دانشگاه و جایي نصب 

شود که همه بتوانند به راحتي آن را مشاهده کنند.  

رابین هود قرن 2۱ در اسپانیا  
  

تلگراف؛ اریک دوران مردي 3۲ ساله است که تاکنون با پول وام 
از  رایگان  هزار نسخه  گرفته ۲۰۰  هاي مختلف  بانک  از  که  هایي 
روزنامه یي به نام »بحران« را به چاپ رسانده است. وي اخیراً در 
روزنامه اش نقل کرده قصد بازپرداخت هیچ یک از این وام ها را 

ندارد.
این  سود  »اگر 
معوقه  هاي  بدهي 
کنیم  حساب  را 
مبلغي بیش از ۵۰۰ 
مي  یورو  هزار 
من  البته  که  شود 
آن  پرداخت  قصد 
چیز  چه  ندارم.  را 
است  این  از  بهتر 

که از کسي بدزدي که از ما دزدي کرده و آن را در میان گروهي 
پخش کني که چنین شرایطي را تقبیح مي کنند و به دنبال راه حل 
مي گردند. این راه حلي انفرادي است که من براي ننگین خواندن 
سیستم بانکداري آن را انجام دادم.« آقاي دوران که اهل بارسلونا 
است اسامي 39 بانکي را که از آنها وام گرفته در روزنامه اش به 
چاپ رسانده در حالي که در این لیست بانکي وجود دارد که پنج 
بار به این شخص تسهیالت وام اختصاص داده است. وي ابتدا با 
نام خودش از بانک ها وام مي گرفت اما براي اینکه نامش در لیست 
از نام شرکتش استفاده مي کند.  افراد بدحساب ثبت نشود اخیراً 
بیشتر این پول ها به گروه فعاالن اجتماعي هدیه شده و مابقي آن 
نیز براي انتشار روزنامه خرج شده است. پلیس محلي عنوان کرده 
تا زماني که بانک ها علیه این شخص شکایتي نکنند، از دست آنها 
کاري ساخته نیست. هر چند این اقدامات ممکن است به حبس باالي 
شش سال بینجامد اما آقاي دوران عنوان کرده براي عواقب کارش 

کاماًل آماده است.  

تعدادی دانشجو جهت 
همكاری داوطلبانه در 
دفتر هفته نامه پرشین 

نیازمندیم

آیا شما میدانید اولین 
رستوران ایرانی در 

انگلستان توسط چه كسی 
و در چه تاریخی گشایش 

یافت؟
لطفا با ما در میان بگذارید

الو هفته نامه پرشین!
لطفا جهت ارائه مشكالت خود به 

شماره تلفن های 
02084537350 و یا 

 0784646397۱
تماس حاصل نمائید

معرفی  هموطنان  به  را  مجاز  غیر  های  این صرافی  اسامی  لطفا 
نمائید تا دیگر کسی دچار اینگونه مشکالت نگردد 

ع از لندن

ما  به حال  نمائید و فکری  را بزرگتر  این جدول  لطفا فونت های 
مسن تر ها بنمائید 

یک خواننده از لندن

لطفا هفته نامه را به بیرمنگام مرتب بفرستید بعضی هفته ها هفته 
نامه شما به دست ما نمی رسد

علی از بیرمنگام
لطفا به آقای شکارچی بگوئید کمی از طنزهای سیاسی برای ما 

بنویسد
فرزین از فینچلی

خواهشمندیم به آقای دکتر کیمیاچی بفرمائید ادامه مطلب انگلیسی 
تاریخ تلگراف را بنویسند بی صبرانه منتظر مقاله ایشان هستیم

یک دانشجو از لندن

اکثر  در  تصادفات  های  آگهی  همه  این  ازدیاد  علل  میتوانید  لطفا 
نشریات ایرانی حتی غیر ایرانی را برای ما توضیح دهید؟

سمیه از میداول
نمی  معرفی  هموطنان  به  را  ایرانی  های  رستوران  بهترین  چرا 

کنید؟ 
محسن
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برده داری 
مدرن

عصمت سپهری

توسعه یافتگی و صنعتی شدن و تصویب قوانین و کنوانسیون های 
مربوط به زنان، نه تنها وضعیت کلی زنان و دختران را از جهات 
مختلف بهبود نبخشید بلکه در جوامع امروز زنان در مواردی با 

آسیب های متعددی روبه رو هستند. 
ابعاد  و  رفته  فراتر  ملی  مرزهای  از  زنان  قاچاق  پدیده  اینک  هم 

بین المللی به خود گرفته است. 
پدیده قاچاق زنان بعد از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت 

پرمنفعت و غیرقانونی جهان به شمار می رود که به عنوان یکی از 
تجارتی  قاچاق،  نوع  این  می شود.  محسوب  یافته  سازمان  جرائم 
غیرقانونی و نامشروع است که ساالنه حدود ۲۱ میلیارد دالر سود 
و  ، حضور   OLI کار،  بین المللی  گزارش سازمان  براساس  دارد. 
فعالیت این قربانیان در کشورهای مقصد، هر سال رقمی بالغ بر 
به  مربوط  رقم  این  نصف  که  می گیرد  بر  در  را  دالر  میلیارد   ۲3

کشورهای صنعتی است. 
این ستمی است که در برخی از جوامع عصر جدید به زنان تحمیل 
دختران  و  زنان  قاچاق  مسئله  به  دارد  قصد  مقاله  این  می شود. 

بپردازد. 
بعضی از زنان قاچاق شده با اجبار به روسپیگری، توریسم جنسی 
برخی  می شوند.  فرستاده  مقصد  کشور  به  تجاری  ازدواج های  و 
آرایشگری  کشاورزی،  خانگی،  کار  چون  مشاغلی  پوشش  با  نیز 
مهاجرت  خود  وطن  از  خارج  به   ... و  رستوران ها  در  پذیرایی  و 
در  و  می افتند  قاچاق  باندهای  دام  به  زنان  این  درنهایت  می کنند. 

پروسه استثمار جنسی قرار می گیرند. 
تأسف  و  نگرانی  با  در سال ۴۰۰۲  اروپا  پارلمانی شورای  مجمع 
اعالم کرد: » امروزه و در قرن ۱۲، هنوز در اروپا برده داری رایج 
است. این برده ها اکثرا زن هستند و در مشاغل خصوصی و خانگی 
به کار گمارده می شوند. آنها ابتدا به صورت » عروس سفارشی«، 

از طریق پست الکترونیک وارد این کشورها شده اند، سپس با هدف 
استثمار جنسی به کشورهای ثالث قاچاق می شوند.« 

دختران  و  زنان  قاچاق  دقیق  آمار  تخمین  متخصصان،  اعتقاد  به 
است.  دشوار  بسیار  فعالیت ها،  این گونه  بودن  زمینی  زیر  به دلیل 
ساالنه   ، کار  بین المللی  سازمان  اخیر  سال های  گزارش  براساس 
حدود ۱/۲ میلیون نفر قربانی باندهای قاچاق زنان و کودکان در 

داخل و خارج از مرزها هستند. 
در اروپای غربی ساالنه ۰۰۵ هزار زن و دختر جوان مورد قاچاق 
جنسی قرار می گیرند که ۰۶درصد آنها از جنوب آسیا و اروپای 
نیز وضعیت  آمریکا  به  قاچاق شده  زنان  می شوند.  تامین  شرقی 
قربانی  که  دخترانی  و  زنان  کشور،  این  در  دارند.  باری  فاجعه 
تجارت جنسی هستند، اکثرا با خشونت از طرف مردان نیز روبه رو 

می شوند. 
» مولینا « یکی از قربانیان قاچاق انسان است که پس از مدتی از 
جهنم استثمار جنسی نجات یافته است. وی نخست با قول کار و 
خوابگاه مجانی به آمریکا آورده شد. او می گوید:» من با رؤیاهای 
بسیاری به آمریکا آمدم. اما با آمدن به اینجا همه آنها بر باد رفت 
و فهمیدم که تا وقتی که اجازه دهم مورد استثمار قرار گیرم، نه 
نیز پست تر  از حیوان  آنها  نزد  در  بلکه  نمی دانند،  انسان  مرا  تنها 
هستم.« مولینا می گوید که رئیسش بارها به او گفته بود »هر کاری 
تو  از  سگ ها  حقوق  کشور،  این  در  که  بدان  اما  بکن،  می خواهی 
انسان  قاچاق  باندهای  چنگال  از  مدتی  از  پس  وی  است.«  بیشتر 
گریخت و خود را نجات داد و هم اکنون صندوقدار یک مغازه است. 

)شهالیی، فراز »برده داری مدرن در آمریکا«( 

شوروی  از  دختر  و  زن  هزار   ۰۰۱ ساالنه  ورود  آمریکا  دولت 
آفریقا  از  نفر  هزار   ۰۵ و  شرقی  اروپای  از  نفر  هزار   ۵۷ سابق، 
افراد  تعداد  است.  کرده  تائید  خود  کشور  به  قاچاق  به صورت  را 
 ۰۰۱ به  نیز  آمریکا  به  کارائیب  و  التین  آمریکای  از  شده  قاچاق 
 ۰۵ حدود  از  زنان،  قاچاق  قربانیان  می رسد.  سال  در  نفر  هزار 
کشور به ایاالت متحده آمریکا قاچاق شده اند. آمار قاچاق زنان در 
جنوب شرقی آسیا و آمریکای التین نیز ساالنه بین ۰۵۱ تا ۵۲۲ 
برزیلی  هزار زن  اکنون حدود ۰۷  زده می شود.  تخمین  نفر  هزار 
و تایلندی قاچاق شده به صورت روسپی در کشورهای اسپانیا و 
ژاپن قربانی این تجارت کثیف هستند. تنها ۸ هزار نفر از آنان از 
مراقبت های بهداشتی برخوردارند و اکثریت آنها در نهایت با ابتال 
به بیماری های واگیرداری مانند ایدز و یا بر اثر اعتیاد به مواد مخدر 
از بین می روند. طبق گزارش سازمان جهانی کار، قاچاقچیان در 
پوشش آژانس های مسافرتی و شرکت های صادرات و واردات با 

سفر به کشورهای مختلف به اهداف خود می رسند. 
در شرایطی که جهان ادعای دفاع از حقوق زنان و کودکان را دارد، 
استمرار  گسترده ای  به صورت  کودکان،  و  زنان  مورد  در  جنایت 
یافته است. در گزارش ساالنه »جنبش نید« )سازمان فعال در حقوق 
بشر زنان در کشور فرانسه ( آمده است: »قاچاقچیان این تجارت 
کثیف برای وادار کردن قربانیان دربند خود، طرحی موسوم به » 
شکار« را طراحی کرده اند، که در مورد قربانیان مقاوم خود اجرا 

می کنند. در این طرح زن یا دختر ربوده شده به مدت ۴۲ ساعت در 
اتاقی ویژه زندانی می شود و در طی این مدت از طرف ۰۶ الی ۰۷ 
نفر مورد اذیت و آزار جنسی قرار می گیرد. بعد از اجرای این طرح 
ضد بشری، قربانی از هرگونه هویت ناموسی و کرامت انسانی و 
بی هویت  و  فرمانبردار  موجودی  به  تبدیل  و  شده  تهی  اخالقیات 
می شود. او هیچ گونه پناهگاهی ندارد و چون راه بازگشت به وطن 
ندارد.«  فرمانبری  جز  چاره ای  می بیند،  مسدود  مقابل خود  در  را 

) یونس پور، زهرا، دشتی، الناز، ص ۲ ( 
البته قاچاقچیان برای جلوگیری از فرار قربانیان، گذرنامه های آنان 
را در دست خود نگه می دارند. فرد قربانی هم از ترس قاچاقچیان از 
یک سو و پلیس و گرفتار شدن در زندان، از سوی دیگر، ناگزیر است 
دراختیار باندهای قاچاق بماند و به خواسته های آنها تن دهد. البته 
گاهی نیز پلیس با باندهای قاچاق زنان همکاری می کند و درصورت 

فرار قربانی، وی را دوباره به قاچاقچیان باز می گرداند. 
تجارت زنان برای قاچاقچیان، مانند خرید و فروش ماشین، اسلحه 
و اجناس دیگر است. این افراد زنان را برای جلب مشتری به نمایش 
می گذارند و حتی در بعضی از آژانس ها، برای تجارت زنان، حراج 
ماهانه برگزار می کنند. یکی از مسئوالن وزارت دادگستری سوئد 
اظهار داشت: » شگفت آور است که در مدارس درباره اشکال بردگی 
در قرن ها پیش به کودکانمان درس می دهیم، اما این نسخه مدرن 
هنوز باید با ما باشد.« )رمضان نرگسی، فصلنامه کتاب زنان،  ص9 

 )
زنان قربانی قاچاق به سبب بهره کشی های جنسی، نقش زیادی در 
انتقال ویروس VIH دارند. مطالعات نشان داده است زنانی که در 
مراکز فساد فعالیت می کنند، به احتمال زیاد در ۶ ماه اول فعالیت 

خود، به ویروس ایدز مبتال می شوند. 
این ویروس در بسیاری از افراد پنهان می ماند و تا چندین سال اثرات 
خطرناک خود را نمایان نمی سازد. لذا اگر این زنان به خانواده های 
خود باز گردند، این بیماری را به آنان نیز منتقل می کنند. بنابراین 
قاچاق زنان، عالوه براینکه یک مورد شاخص از نقض حقوق بشر 
نگرانی  می شود،  محسوب  اخالق  اولیه  اصول  گذاشتن  پا  زیر  و 

68 كشور آسیای میانه ۱5 
نشان اصالت یونسكو را 

دریافت كردند
تعداد ۱۵ اثر از مجموع ۶۸ اثر ارسالی از سوی کشورهای آسیای 
میانه در مراسم اعطای نشان مرغوبیت صنایع دستی، مهر اصالت 

دریافت کردند.
به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 
میراث  سازمان  دستی  صنایع  فارمد  معاون  هاتفی  حسین   ،
فرهنگی درمراسم اختتامیه اعطای نشان مرغوبیت صنایع دستی 
دراصفهان افزود: از میان آثاری که نشان مرغوبیت صنایع دستی 
دریافت کرده اند ۱۰ اثر مربوط به بافته ها و منسوجات، سه اثر 
سفال، سرامیک، معرق و کاشی ، ۱۵ اثر صنایع چوب شامل منبت 
، معرق و خاتم، ۱۴ اثر فلزی ) قفل سازی قلمزنی، مینا، طال کوبی، 

ملیله سازی (و سه اثر چرم و نگارگری بوده است .
برنامه های فرهنگی دفتر منطقه یونسکو در  همچنین متخصص 
تهران در این مراسم گفت: ایران در دومین سال حضور خود در 
داوری نشان اصالت یونسکو موفق به دریافت مهر اصالت برای 
۴۵ اثر صنایع دستی شد در حالی که در دو سال پیش تنها شش 

اثر از ایران مهر اصالت دریافت کرده بود.
استان  که  است  بار  اولین  برای  یادآور شد:  تاناگوچی"  "جونکو 
اصفهان از یک کشور با این حجم، موفق به دریافت مهر اصالت 

یونسکو می شود.
وی با اشاره به این که موفقیت استان اصفهان نشان دهنده کیفیت 
و تنوع صنایع دستی ایران است اظهار داشت :سایر کشورهای 
آسیای میانه ۱۵ نشان در رشته های سرامیک با چهار اثر، چوب 

با دو اثر و قطعات فلزی با 9 اثر دریافت کردند.
اختتامیه مهر اصالت یونسکو شامگاه  ، مراسم  بنابراین گزارش 
چهارشنبه با معرفی آثاری دریافت کننده مهر اصالت یونسکو ، 

به پایان رسید.
بازرگانی  اتاق  در  یکشنبه  روی  از  یونسکو  اصالت  مهر  داوری 

سازمان صنایع و معادن استان اصفهان آغاز شده بود.
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صمد شکارچی 
گفتم گفت

گفتم :چه خبر از این روزها...
گفت:این روزها عزرائیل هم از ما رشوه می خواهد!

گفتم :این روزها تنبان فاطی را هم می فروشند!
 گفت:این روزها فرهادها هم از جوش شیرین استفاده می کنند!

می  اعالم  مجاز  غیر  نوارهای  جزء  هم  غزه  نوار  روزها  :این  گفتم 
شود!

گفت:این روزها پیراهن عثمان هم اتو می زنند!
گفتم :این روزها هم سر کوچه علی چپ هم کمین می زنند!

گفت:این روزها سر پل سراط هم ساقی بنگ و تریاک می استد !
گفتم :این روزها نوار قلب جزء نوارهای شاد محسوب می شود!

گفت:این روزها وقت را هم با اسلحۀ گرم می ُکشند!
گفتم :این روزها برای مرغ عشق ها هم خروسی پیدا نمی شود!

گفت:این روزها خر ُمراد هم  جفتک می اندازد!
گفتم :این روزها علی آباد هم شهر شده است!
گفت:این روزها بادمجان بم هم کرم می زند!

گفتم :این روزها باد آورده را طوفان هم نمی برد!
گفت:این روزها دریای نمک هم چشم می خورد!

گفتم :این روزها علی ساربان هم نمی داند شتر را کجا بخواباند!
گفت:این روزها کوزه گر توی لیوان بلور آب می خورد!
گفتم :این روزها با حلوا حلوا گفتن قند خون می گیرند!

گفت:این روزها از خر شیطان هم کباب درست می کنند!
گفتم :این روزها اجاره نشین خاکستر نشین است نه خوش نشین !

گفت:این روزها از این ستون به آن ستون ُکلی قیمت دارد!
گفتم :این روزها هیچکس را به ده راه نمی دهند ،هیچکس هم ُسراغ 

خانه کد خدا را نمی گیرد!
گفت:این روزها آرزو بر جوانان جرم است!

گفتم :این روزها آدم  دروغ گو  به  وزارت هم  می رسد!
گفت:این روزها افسار یابوی پیشاهنگ از طال است!

گفتم :این روزها یک بز گر گله را سر کار می گذارد!
گفت:این روزها یک دست هزاران صدا دارد!

وباالخره این روزها:
گفتم :»آسوده کسی که زن ندارد« از خرج مَِشش خبر ندارد.

تلنُگر ولگردهای خیابانی،  عامالن 
اصلی تخریب ابنیه تاریخی 

انگلستان
سازمان میراث فرهنگی انگلستان اعالم کرد، بسیاری از 
بناهای تاریخی این کشور به سبب صدمه دیدن از جانب 
گرفته  قرار  جدی  تخریب  خطر  در  خیابانی  ولگردهای 
اند. ولگردهای خیابانی انگلستان سال گذشته دربیش از 
به  را  پوند خسارت  ۱۷۰ مورد خرابکاری، صدها هزار 

ساختمانهای باستانی این کشور وارد کردند.
پیتر گاف، رییس مرکز امنیت اموال ملی انگلستان گفت: 
و  شده  دوبرابر  گذشته  سال  پنج  طی  جرایم  این  تعداد 
بسیاری  شدن  بسته  سبب  بناها  به  خسارت  شدت  این 
از مناطق باستانی از دید مردم جهت در امان ماندن از 

صدمات بیشتر شده اند.
اماکن  به  داده که بحران صدمه رسانی  تحقیقات نشان 
و  جوانان  را  آنها  اکثر  که  ولگردها  توسط  باستانی 
نوجوانان تشکیل می دهند روز به روز در حال افزایش 
بوده و دولت انگلستان همچنان در صدد رفع این معضل 

اجتماعی است.
بیانیه ای  انگلستان در  باستانی  ابنیه  از  موسسه حمایت 
و  جوانان  کردن  دستگیر  را  مشکل  این  حل  راه  تنها 
فرستادن آنها به مناطق دور افتاده به منظور تادیب آنها 

عنوان کرد. 

كشف مجسمه ای از چهره 
خشمگین شیوا در هند

تیمی از باستان شناسان هندی در یکی از مناطق جنوبی 
به  موفق  پالنی  شهر  ساحلی  منطقه  در  و   ، کشور  این 
خدای   ،)Bhairava(بهایراوا لرد  از  مجسمه ای  کشف 

خشم و نابودی، هندوها شدند.
نارایانا مورثی، سرپرست تیم اکتشاف گفت: این مجسمه 
 ۱۲۵ حدود  در  و  شده  ساخته  گرانیت  سنگ  جنس  از 

سانتی متر بلندی و ۵۲ سانتیمتر پهنا دارد.
نارایانا مورثی تصریح کرد: معبدی از شیوا نیز در بخش 
ساحلی این رودخانه وجود داشت که بعدها بر اثر طغیان 

آب رودخانه از بین رفت.
بهایراوا در مکتب بودا، چهره خشمگین شیوا بوده  لرد 
و توسط پیروان این مکتب برای سرکوب دشمنان مورد 

پرستش قرار می گرفته است.
کنار  در  شده  یافت  زنجیر  به  اشاره  با  مورثی  نارایانا 
و  غل  برای  است  وسیله ای  زنجیر،  این  افزود:  مجسمه 
زنجیر کردن مخالفان او که برای مجازات، به دست ها و 

پاهای آنها بسته می شد.

قلعه نظامی 400 ساله روسیه 
كشف شد

از  یکی  کشف  به  موفق  روسی،  باستان شناسان 
در  کراسنویارسک  شهر  نظامی  قلعه های  قدیمی ترین 
منطقه شمال مرکزی این کشور شدند که در سال ۱۶۶۰ 

میالدی بنا شده بود.
این  از  خندقی  به کشف  موفق  ابتدا  در  باستان شناسان 
به ۵/۴ متر عمق و در حدود ۲۰  قلعه شدند که نزدیک 

متر پهنا داشته است.
آجرهای  کشف  دفاعی،  خندق های  و  حفره ها  بر  عالوه 
اماکن  همراه  به  منطقه  این  اهالی  خانه های  اولین 
گورستانی قدیمی با قدمتی نزدیک به ۲۰۰ تا 3۰۰ سال 

از دیگر اکتشافات باستان شناسان بوده است.
باستان شناسان معتقدند این قلعه باستانی تا اواسط قرن 
بیستم پا برجا بوده، اما به دلیل توسعه ساختمان سازی 

شهر پس از دهه ۱9۵۰ این قلعه نیز رو به ویرانی نهاد.

نمایش ۱0 طراحی از 
داوینچی در مراكز 

هنری منچستر  
  ده طراحی از لئوناردو داوینچی در چهار مرکز هنری شهر منچستر انگلستان 
به نمایش گذاشته می شوند.مسئوالن هنر و فرهنگ بریتانیا تصمیم گرفته اند 

سالگرد  شصتمین  مناسبت  به  تا 
طراحی  اثر  ده  ولز،  شاهزاده  تولد 
و  هنرمند  داوینچی؛  لئوناردو  از 
رنسانس  عهد  مشهور  دانشمند 
سلطنتی  مجموعه  از  که  ایتالیا؛ 
اند را  امانت گرفته شده  به  انگلیس 
شهر  در  موزه  و  گالری  چهار  در 
منچستر به نمایش بگذارند. به گفته 
ها،  نمایشگاه  این  برپایی  مسئوالن 
بهترین  از  داوینچی  منتخب  اثر  ده 
هنرمند  این  آثار  ترین  برجسته  و 
تکنیک،  تنوع  که  هستند  فلورانسی 
ابزار کار و موضوعات مورد عالقه 
سازند.  می  منعکس  را  داوینچی 
در  را  داوینچی  مطالعات  آثار،  این 
نقاشی، مجسمه سازی  حوزه های 

و معماری نشان می دهند.
طراحی پرتره یک بانو در کنار طراحی گروتسکی از چهره یک پیرمرد، دو 
طراحی فوق العاده از اسلکت سر انسان، طراحی از گیاهان، پیش طرح هایی 
از  طرحی  و  کرده  ترسیم  جنگ  رساله  برای  داوینچی  که  جنگی  ادوات  از 
رودخانه »آرنو« از جمله آثاری است که در این نمایشگاه ها ارائه می شوند.

مجموعه سلطنتی انگلستان ارزشمندترین کلکسیون طراحی های داوینچی را 
داراست. این آثار با نمایش در موزه سلطنتی کورن وال در ۲۶ ماه می ۲۰۰۸ 
شروع می شود و پس از آن به ترتیب در گالری استرلینگ اسمیت در روز ۲ 
آگوست ،۲۰۰۸ کتابخانه ملی ولز در نوامبر ۲۰۰۸ و گالری هنر منچستر در 

فوریه ۲۰۰9 به پایان می رسد. 

جام سیمین عیالمی از خطر حراج نجات یافت
به کوشش اداره کل حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری پس از اعالم سفارت آلمان، از حراج جام باستانی عیالمی 
در حراج موسسه "گورنی اند موش" شهر مونیخ کشور آلمان جلوگیری شد.مدیر کل امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری ضمن بیان این مطلب افزود: چندی پیش سفارت آلمان به دولت ایران اعالم کرد که در مجموعه اشیاء عتیقه مورد حراج یک جام سیمین 
مربوط به هزاره دوم قبل از میالد همراه با نوشته هایی به خط میخی )نام "ابارت"پادشاه عیالم و شوش در آن قید شده بود( توسط موسسه یادشده 
در روز ۲۲ ژوئن ۲۰۰۷ از مبلغ ۶۰هزار یورو به مزایده گذاشته شده است.امید غنمی گفت: از آن جایی که ارزش تاریخی این اثر و مسروقه بودن و 

خروج غیر قانونی آن از ایران بسیار محتمل بود ، بالفاصله رایزن حقوقی سفارت  ایران با تهیه 
نامه ای از دادستان مونیخ توقیف موقت و عدم انجام معامله بر روی این شیء که به نظر می 
رسید متعلق به ایران است را درخواست کرد.وی با اشاره به این که متعاقب این موضوع، به 
دستور دادستان کل ایالت بایرن، جام سیمین یاد شده از حراج خارج شد اظهار داشت: در ادامه 
دادستان مونیخ طی نامه ای مورخ ۲9/۸/۲۰۰۷ در خواست کرد تا مدارک و مستندات مالکیت جام 

عیالمی به ایران )دالئل کشف آن از طریق حفاری های غیر مجاز در ایران( ارائه شود. 

به گفته غنمی: با بررسی نظرات کارشناسان، مبنی بر تعلق جام به ایران، مستندات به دادستانی 
گزارش  ارائه  بر  مبنی   ، مونیخ  دادستان  درخواست  از  پس  که  این  شد،ضمن  ارسال  مونیخ 
کارشناسی جام، گزارش یادشده توسط یکی از کارشناسان باستان شناسی تهیه و به دادستانی 
مونیخ ارسال شد. وی با اشاره به این که براساس گزارش های موجود، جام عیالمی اصل بوده 
وارزش آن نیز غیر قابل تخمین اعالم شده تصریح کرد: این جام متعلق به دوره عیالمی بوده و 

به طور یقین از طریق حفاری در ایران به دست آمده است.

به گفته این مقام مسئول در اداره کل امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی: در ادامه این فرایند، گالری محبوبیان،دارندگان فعلی جام، به سفارت 
یران اعالم کرد که جام یادشده بخشی از کلکسیون بزرگ آنها بوده و قبل از تولدشان در ۱9۲۷ میالدی نزد پدر و عموی آنها هنگام زندگی در حومه 
پاریس نگه داری می شده است.مدیر کل امور حقوقی و امالک سازمان میراث فرهنگی تاکید کرد: در حال حاضر به منظور دستیابی به مستندات تکمیلی، 

زمان توقیف تمدید و تا زمان پیگیری ادامه دارد.
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آخرین نرخ های ارز بانك مركزی
 

اقتصاد

نفت به زیر 
90 دالر افتاد

 بحران مالی امریکا بازار نفت را بیش از پیش متالطم کرده به 

طوری که قیمت نفت روز گذشته با چند بار کاهش ۲ و 3 دالری 
در دقایقی سقوط بیش از ۵ دالری را تجربه کرد و به سطح 
۸9 دالر رسید. به دنبال افت شاخص های مالی در بازارهای 
جهانی و نیز کاهش قیمت دالر قیمت نفت وست تگزاس امریکا 
روز گذشته به سطح ۸9 دالر و 9۷ سنت رسید که بی سابقه 
ترین کاهش را تجربه کرد.همچنین قیمت هر بشکه نفت خام 
گزارش  بنابر  رسید.  دالر   ۸۷ به  نیز  شمال  دریای  برنت  به 
های رسیده قیمت هر بشکه نفت ایران نیز حول و حوش ۸۰ 
دالر بود.روز شنبه وزیر نفت ایران کاهش قیمت نفت به زیر 
بشکه یی ۱۰۰ دالر را به ضرر تولیدکنندگان دانست. همچنین 
صندوق بین المللی پول افت قیمت نفت ایران به زیر 9۰ دالر 
را به ضرر اقتصاد ایران پیش بینی کرد و اعالم کرد ایران با 

کسری بودجه مواجه خواهد شد. 

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران

 تورم در 
مرز 30 

درصد

به فاصله ۲۴ ساعت پس از اظهارات محمود احمدي نژاد مبني بر روند 
نزولي نرخ تورم، بانک مرکزي اعالم کرد نرخ تورم، در شهریورماه 
بر  بنا  رسید.  درصد   3۰ مرز  به  قبل  سال  مشابه  ماه  به  نسبت   ۸۷
در  مصرفي  خدمات  و  کاالها  بهاي  شاخص  مرکزي  بانک  گزارش 
مناطق شهري ایران )شاخص نرخ تورم( در شهریورماه ۱3۸۷ نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ۴/۲9 درصد افزایش یافت. میزان تورم در 
دوازده ماه منتهي به شهریورماه سال۱3۸۷ نیز نسبت به دوازده ماه 
است.  بوده  3/۲3 درصد  معادل   ، به شهریورماه سال ۱3۸۶  منتهي 
براساس محاسبات بانک مرکزي نرخ تورم نسبت به مردادماه نیز 9/3 

درصد افزایش داشته است. 
افتاده که مسووالن  اتفاق  رسیدن تورم به مرز 3۰ درصد در حالي 
این  است.  شده  نزولي  تورم  روند  دهند  نشان  دارند  تالش  دولتي 
در حالي است که بنا به گفته مسووالن بانک مرکزي محاسبه تورم 
میانگین شاخص  آید. صورت کسر  به دست مي  براساس یک کسر 
بهاي کاالها و خدمات مصرفي ۱۲ ماهه جدید است که بر مخرج کسر 
تقسیم  از  تقسیم مي شود.  است  قبلي  ماهه  میانگین شاخص ۱۲  که 
وقتي  بنابراین  شود.  مي  مشخص  تورم  درصد  کسر«  بر  »صورت 
شاخص هزینه زندگي یک ماه را در محاسبات تورم وارد شود، ۲۴ 
ماه طول مي کشد که از فرمول محاسبه تورم خارج شود. به همین 
دلیل کارشناسان اعتقاد دارند رشد قیمت ها در سطح ۲۵ درصد باقي 

سال  در  تورم  نرخ  کاهش  درباره  مسووالن  سخنان  و  ماند  خواهد 
جاري را مي توان در حد یک وعده محقق نشده پذیرفت.

تورم افسارگسیخته

در ادبیات اقتصادي تورم را به سه دسته آرام، شدید و بسیار شدید 
دسته بندي کرده اند. تورم آرام یا خفیف موجب افزایش قیمت ها بین 
سه تا هشت درصد خواهد شد. در تورم شدید آهنگ افزایش قیمت 
ها تند و سریع است به طوري که قیمت کاالها و خدمات بین ۱۵ تا 
۲۵ درصد رشد داشته باشد. با فرا رفتن نرخ تورم ایران از حد ۲۵ 
درصد باید بر این نکته تاکید کرد که روند افزایش قیمت ها در سه 
به حدي  لجام گسیختگي  این  بوده است.  لجام گسیخته  سال گذشته 
بوده که میزان تورم از ۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۴/۲9 در سال جاري 

رسیده است.

اولین در خاورمیانه، پنجمین در جهان
میان  در  را  کشور  جایگاه  درصد   3۰ مرز  به  ایران  تورم  رسیدن 
اقتصادهاي پرتورم دنیا مستحکم تر کرد. ایران در میان کشورهاي 
خاورمیانه یکي از پرتورم ترین کشورها به حساب مي آید. براساس 
آمار صندوق بین المللي پول در خاورمیانه تنها دو کشور هستند که 
با فاصله قابل اعتنایي نسبت به ایران داراي تورم دو رقمي هستند. 
جمهوري آذربایجان با ۶/۱۶ درصد و قطر با ۱۲ درصد دو کشوري 
هستند که در منطقه داراي تورم دو رقمي هستند. جالب آنکه در میان 
کشورهاي منطقه، افغانستان با ۸ درصد و پاکستان با ۷ درصد جزء 
کشورهایي هستند که از تورم یک رقمي برخوردار هستند. ترکیه نیز 
که تا ابتداي سال ۲۰۰۰ میالدي داراي تورمي حدود ۷۰ درصد بود، 
هم اکنون با تورم ۸ درصدي یکي از کشورهایي به حساب مي آید 
که سطح افزایش قیمت ها در آن در طول یک سال کمتر از ۱۰ درصد 
تر مي شود که  ایران زماني وخیم  اقتصاد  تورم در  است. وضعیت 
مقایسه به سطح جهاني تعمیم یابد. گزارش هاي بین المللي حاکي از 
آن است که ایران در میان ۱۸۵ کشور از نظر تورم باال در رتبه پنجم 
از ۱۸۶ کشور  است  اعالم کرده  پول  المللي  بین  دارد. صندوق  قرار 
بررسي شده ۱۵۶کشور جهان تورم یک رقمي دارند و در میان 3۰ 
کشور داراي تورم دو رقمي به باال نرخ تورم بسیاري از آنها زیر ۲۰ 

درصد است.

بي سابقه ترین نرخ در ۱2 سال اخیر

براي  تورم  نرخ  ها  ارزیابي  در  اقتصادي  کارشناسان  گفته  به 
سیاستگذاري باید نرخ تورم نقطه به نقطه مالک قرار گیرد. این نرخ 
به دلیل آنکه میزان افزایش نرخ تورم در یک ماه نسبت به ماه مشابه 
آن در سال قبل را نشان مي دهد نزدیکي بیشتري به واقعیت دارد. اما 
دولتمردان به دلیل آنکه تالش دارند روند افزایش قیمت ها را کند نشان 
دهند از میانگین تورم براي ارائه گزارش ها و عملکرد خود استفاده 
مي کنند. با فرض قبول میانگین نرخ تورم به عنوان یک فاکتور مقایسه 
یي با سال هاي قبل نرخ تورم 3/۲3 درصد در شهریور سال جاري 
باالترین نرخ تورم در ۱3 سال گذشته به حساب مي آید. در ۱9 سال 
گذشته تنها سه سال را مي توان یافت که نرخ تورم کشور از 3/۲3 
درصد فراتر بوده است. به بیاني دیگر سال ۸۷ چهارمین سالي هست 
ایران فقط  که به مردم چنین تورم باالیي تحمیل شده است. اقتصاد 
در سال هاي ۷۱ ، ۷3 و ۷۴ تورمي باالتر از 3/۲3 درصد را تجربه 
کرده و پس از گذشت ۱3 سال بار دیگر سرعت تورم در ایران شدت 

گرفته است.

ریشه هاي تورم

ریشه هاي تورم در اقتصاد ایران به عوامل مختلفي نسبت داده شده 
است. برخي در درون دولت تالش دارند علت رشد تورم در دو سال 
بانک مرکزي  که  در حالي  دهند.  نسبت  بیروني  عوامل  به  را  گذشته 
اعالم کرد سهم تورم جهاني در اقتصاد ایران کمتر از سه درصد است 
اما در خصوص عوامل داخلي بر چند محور تاکید شده که سیاست 
انبساط مالي و پولي دولت یکي از عوامل اصلي رشد تورم است که 
تمامي اقتصاددانان بر آن اجماع دارند. شاید به همین دلیل باشد که 
طهماسب مظاهري در مراسم تودیع خود به صراحت گفت مردم مي 
دانند تورم موجود نتیجه سیاست هاي غلط دولت است. نکته یي که 
دولت هیچ گاه نخواست آن را بپذیرد و براي کنترل آن راه حلي اندیشه 
کند و با کنار گذاشتن مظاهري نشان داد حاضر نیست سیاست هاي 

انقباضي را به اجرا بگذارد. 
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خریدهای جدید eBay به 
اخراج هزار كارمند انجامید

از خرید چند سایت و به منظور کاهش هزینه ها  eBay پس  سایت 
۱۰۰۰ تن از کارمندان خود را اخراج کرد. 

به نقل از بی بی سی، این رقم معادل ۱۰ درصد از نیروی کار شرکت 
eBay است. در حال حضار چند صد تن دیگر از کارکنان موقت این 

شرکت هم در معرض اخراج از آن قرار دارند. 
 Bill این شرکت به تازگی دو سایت دانمارکی و سایت پرداخت آنالین
Me Later را خریداری کرده است. رقم پرداختی برای سایت های 
 Bill حدود 39۰ میلیون دالر و قیمت خرید bilbasen.dk و dba.dk

Me Later در مجموع 9۴۵ میلیون دالر اعالم شده است. 
eBay امیدوار است با این خریدهای جدید جای پای خود را در دنیای 

تجارت الکترونیک محکم تر کند. 

پرفروش ترین گوشی های ماه 
سپتامبر معرفی شدند

 
شرکت سوئدی Krusell که در زمینه طراحی قاب برای انواع وسایل 
الکترونیک قابل حمل و تلفن های همراه فعال است، فهرستی از ۱۰ 
گوشی برتر و پرطرفدار جهان در سپتامبر )شهریور ماه( سال ۲۰۰۸ 

را ارائه نموده است. 
دریافتی  سفارشات  مبنای  بر  فهرست  این  نیوز،  سلوالر  از  نقل  به 
در  گوشی  اولین  است.  شده  تهیه  جهان  کشور   ۵۰ از  بیش  از 
 HTC فهرست مذکور گوشی آیفون شرکت اپل بوده و گوشی های
Diamond ، E۵۱ نوکیا، C۷۰۲ سونی اریکسون و 3۱۰9 نوکیا در 

رتبه های دوم تا پنجم قرار دارند. 
و  نوکیاست  شرکت  تسخیر  در  نیز  فهرست  این  ادامه  آنکه  جالب 
تا  های شش  رتبه  در  این شرکت   N9۵، ۶۲۲۰  ،۶3۰۰ های  گوشی 
هشت ، گوشی K۸۱۰i سونی اریسکون در رتبه نهم و E۷۱ نوکیا در 

رتبه دهم قرار دارد. 
این شرکت معتقدند عرضه جهانی گوشی آیفون باعث  کارشناسان 

رونق بازار آن و افزایش شدید فروش گوشی مذکور گردیده است. 

بحران هاي مالي جهان و ضرر 4/۱ 
تریلیون دالري  

 
صندوق بین المللي پول در تازه ترین گزارش خود میزان ضرر وارده 
به دلیل بحران هاي مالي در جهان را یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دالر 
اعالم کرد. به گزارش صندوق بین المللي پول میزان زیان ناشي از 
وام ها در امریکا و دارایي هاي مالي که بر اساس این وام ها هستند، 
احتمااًل دو برابر ۷۰۰ میلیارد دالري است که کنگره امریکا به نجات 
سیستم مالي این کشور اختصاص داده است. این در حالي است که 
پیشتر این میزان معادل 9۴۵ میلیارد دالر تخمین زده شده بود. طبق 
گزارش صندوق بین المللي پول ادامه سقوط بازار مسکن در امریکا 
و گسترش رکود اقتصادي به این معني است که مشکالت بازپرداخت 
وام ها افزایش خواهد یافت و هنوز بحران به اوج خود نرسیده است. 
در همین حال و در حالي که بهاي سهام در بورس توکیو روند نزولي 
را طي کرده، بازارهاي سهام اروپایي شاهد نوسان هاي گسترده پس 

از سقوط شدید قیمت ها در روز دوشنبه بوده اند.  

كمك 50 میلیارد پوندی دولت انگلیس به 
نظام مالی این كشور

دولت انگلیس اعالم کرد برای مقابله با بحران مالی ۵۰ میلیارد پوند معادل ۸۷ میلیارد دالر به نظام بانکی این کشور تزریق می کند. 
به نقل از بلومبرگ، دولت انگلیس اعالم کرد طرحی را برای مقابله با بحران مالی در این کشور به اجرا می گذارد که بر اساس آن در 
مرحله اول ۵۰ میلیارد پوند معادل ۸۷ میلیارد دالر به نظام بانکی این کشور تزریق می شود. وزارت خزانه داری انگلیس طی بیانیه ای 
طرح مزبور را طرح ویژه نقدینگی نامید و اعالم کرد بر اساس این طرح، دولت بخشی از سهام بانک ها را خریداری می کند و بانک 

مرکزی انگلیس نیز ۲۰۰ میلیارد پوند به صورت وام در اختیار بانک ها قرار می دهد. 
همچنین مبلغ ۲۵۰ میلیارد پوند از مطالبات مالی بانک ها توسط دولت تضمین می شود. بر اساس این گزارش بروز بحران مالی در نظام 
بانکی جهان تا کنون دولت های امریکا، انگلیس، ایسلند، ایرلند، بلژیک و اسپانیا را واداشته است با زیر پاگذاشتن اصول اقتصاد بازار به 
طور مستقیم در اقتصاد مداخله کنند. بحران کنونی باعث به راه افتادن بحث هایی در مورد اصالح نظام اقتصاد بازار شده است. جوزف 

استیگلیتز برنده نوبل اقتصاد با تاکید بر این موضوع خواهان پایان دادن به »بنیادگرایی اقتصاد بازار« شده است. 
برخی کارشناسان معتقدند اقدام دولت انگلیس در تزریق میلیاردها پوند به بازار نمی تواند آرامش را به نظام بانکی بازگرداند. 

از زمان تصویب طرح ۷۰۰ میلیارد دالری بوش برای مقابله با بحران مالی در این کشور شاخص سهام وال استریت در این کشور بیش 
از ۱۰ درصد کاهش داشته است. شاخص بورس های اروپا و آسیا نیز همچنان با کاهش رو به رو است.

انتقال سرمایه های خارجی از مراكز مالی غرب به شرق
بحران های کنونی بازار کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و پیش روی دامنه آن به سوی کشورهای اروپایی موجب شده که 
تمایل سرمایه گذاران به خروج سرمایه از بازارهای غربی و تزریق آنها به بازارهای شرقی همچون دوبی، شانگهای، سنگاپور، هنگ 
کنگ و بمبئی، بیشتر می شود. به نقل از خبرگزاری کانادایی "ریپورتون بیزنس"، تا کنون صحبت های زیادی در خصوص انتقال 
سرمایه از نیمکره غربی به شرق در جریان بوده اما بحران کنونی وال استریت می تواند فاکتوری باشد که روند انتقال مراکز مالی از 
نیویورک و لندن به آسیا و خاورمیانه را تسریع می بخشد. گزارش ها حاکی است به عنوان نمونه احداث مراکز عظیم مالی همچون 
ساختمان ۱۱۰ طبقه ای مرکز "امور مالی جهان"در شهر شانگهای خود بیانگر این مطلب است که حداکثر تا سال ۲۰۲۰ میالدی بازار 
بورس شانگهای جایگزین وال استریت خواهد شد. طبق گفته "زاکاری کارابل" مدیر موسسه تحقیقاتی "ریور توایس" در نیویورک، هم 
اکنون در سایه افزایش بهای نفت و افزایش چشمگیر درآمدهای صادراتی کشورهای آسیایی به خصوص در منطقه خاورمیانه ، این 
کشورها به دارایی های کالن دست یافته اند به طوری که طبق آمار میزان دارایی صندوق های مالی دولتی برخی از این کشورها بیش 

از ۷ تریلیون دالر ارزیابی شده که این رقم ۱۴ بار بیشتر از دارایی بانکهای آمریکای در زمان شکوفایی اقتصاد آنها بوده است. 
وی افزود: بحران کنونی اقتصاد آمریکا و اروپا به معنای پایان دوره قدرت اقتصادی این کشورهاست و بی شک طی سالهای نه چندان 

دور قدرت اقتصادی به نیم کره شرقی کوچ خواهد کرد.
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جنجال بر سر قواعد آكادمی در 

رشته مستند 
 قواعد جدید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی برای رشته مستند بلند که باعث شد فیلم والس با بشیر 
امکان رقابت در اسکار ۲۰۰9 را از دست دهد، با اعتراض فیلمسازان و مدیران جشنواره ها مواجه شده 
است.  به نقل از رویترز، بر اساس تغییری که از امسال در قواعد ایجاد شد، فیلم های مستند برای نامزد 

شدن باید یک هفته در نیویورک اکران شوند.
والس با بشیر که یک انیمیشن-مستند است و نخستین 
بار در جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و با تحسین 
در  رقابت  امکان  دلیل  همین  به  شد،  مواجه  منتقدان 
تغییر  از  آکادمی  داد.هدف  دست  از  را   ۲۰۰9 اسکار 
قواعد، ترویج اکران فیلم های مستند در سالن های سینما 
است، اما این مساله باعث اعتراض و جنجال شده است. 
یکی از کسانی که به تغییر قواعد اعتراض کرده است، 
ریچارد پنیا، منتقد و دبیر جشنواره نیویورک است.او 
چگونه  جدید  سیاست  این  نمی کنم  درک  من  می گوید: 
قرار است به مصلحت عمومی سینما کمک کند.تا پیش 

از این، فیلم های مستند اکران عمومی یک هفته ای در لس آنجلس یا نیویورک الزامی بود، اما آکادمی 
برای هشتاد و یکمین دوره جوایز اسکار قاعده جدیدی تعیین کرد و نمایش در هردو شهر را الزامی 
کرد.از آنجا که 3۱ آگوست آخرین مهلت اکران است، بسیاری از فیلم های مستند مستقل دچار مشکل 
می شوند. چون پخش کننده ها معموال تمایل ندارند تا پیش از نخستین نمایش رسمی فیلم در نیویورک، 

فیلم خود را برای رسانه های نیویورکی نشان دهند.
از سوی دیگر چون جشنواره فیلم نیویورک فیلم های نمایش داده شده در نیمه اول سال در این شهر را 
نمی پذیرد، مساله پیچیده تر شده است.تام پاورز، مدیر بخش مستند جشنواره تورنتو می گوید: همیشه 
به دست آوردن اکران آگوست مصیبت بار بود. اکران نیویورک بدترش هم کرد.این در حالی است که 
مایکل آپتد، مستنساز برجسته انگلیسی و مدیر اجرایی کمیته مستند آکادمی معتقد است شرط جدید 
آکادمی برای ساده تر کردن قواعد شرکت است و تعداد شهرها برای اکران عمومی کمتر شده است.او 
می گوید: جشنواره ها به ما فشار زیادی می آورند تا این قاعده تغییر کند. اما مهم ترین نکته برای من این 
است که از منافع همه فیلم ها به درستی حفاظت کنیم.اکنون فیلمسازان و مدیران جشنواره ها در حال 
رایزنی هستند تا کمیته مستند آکادمی در پایان ماه اکتبر تشکیل جلسه دهد.پاورز به ۷۵ فیلمساز اشاره 
می کند که نامه ای را امضا کرده اند و یک پیشنهاد به آکادمی ارائه داده اند.بر اساس این پیشنهاد، اکران 
فیلم ها باید تا پایان آگوست ثبت شود، اما می تواند پس از آن افتق بیفتد.البته تغییر احتمالی شامل امسال 

نمی شود و والس با بشیر امکان نامزدی در اسکار ۲۰۰9 را به هر حال از دست داد./ 

كراننبرگ »حلقه ماتاریس« را كارگردانی می كند
سیاسی  تریلر  کارگردانی  برای  کانادایی،  فیلمساز  کراننبرگ  دیوید    
مه یر  گلدوین  مترو  با  رابرت الدالم  رمان  مبنای  بر  ماتاریس«  »حلقه 
بازی  را دنزل واشینگتن  احتماال نقش اصلی  در حال مذاکره است و 
منتشر   ۱9۷9 سال  الدالم  کتاب  کرد  اعالم  ریپورتر  هالیوود  می کند. 
شد و درباره دو مامور اطالعاتی رقیب، یکی آمریکایی و دیگری روس 
است.این دو برای پیدا کردن و شکست دادن اعضا یک گروه اسرارآمیز 
تبهکار موسوم به »ماتاریس« که به باالترین سطوح دولت آمریکا رخنه 
را  کتاب  این  دنباله   ۱99۷ سال  می شوند.الدالم  متحد  هم  با  کرده اند، 

با عنوان »شمارش معکوس ماتاریس« منتشر کرد. فیلمنامه را مایکل برانت و درک هاس نوشته اند. 
سه گانه سینمایی »بورن« نیز بر مبنای رمان های الدالم ساخته شد که فروش جهانی آن 9۴۵ میلیون 
دالر بود. »حلقه ماتاریس« اولین تجربه کراننبرگ در ساخت یک فیلم حادثه ای و پرهزینه و همکاری با 

بازیگران درجه یک است. 

"كوین كاستنر" و "ران شلتون" در 
دنباله "دورهام" به هم پیوستند

   “کوین کاستنر” هنرپیشه آمریکایی برنده جایزه اسکار و “ران شلتون” کارگردان درباره ساخت دنباله 
فیلم پر طرفدار سال ۱9۸۸ به نام “دورهام” مذاکره کردند. 

به نقل از یونایتد پرس اینترنشنال؛ کوین کاستنر اعالم کرد که تصمیم گرفته تا مجددا همان نقش “کراش 
داویس” را در دنباله کمدی رمانتیک “دورهام” که درباره یک بازیکن لیگ فرعی بیس بال است ، بازی 

کند.
بر اساس این گزارش “تیم رابینز” و “سوزان ساراندون” همبازیان کوین کاستنر که در مجموعه قبلی 
نقش یک پرتاب کننده توپ و بازیکنان یک تیم بیس بال را بازی می کردند، در دومین مجموعه این فیلم 

بازی کنند.
“تیم رابینز” و “سوزان ساراندون” نقش زوجی را بازی می کنند که مالک یک تیم بیس بال لیگ اصلی 

هستند.
کوین کاستنر بازیگر و کارگردان آمریکایی صاحب جایزه اسکار است که اکثر فیلمهایش را خودش 

می  سازد. او فرزند ویلیام کاستنر )برق کار آلمانی-آمریکایی( و شارون تدریک است.
کوین کاستنر با ساختن فیلم با گرگ ها می رقصد  )فیلم( به شهرت دست یافت و صاحب جایزه اسکار 

بهترین فیلم، بازیگر و کارگردان شد.  

حضور »تام هنكس« 
در فیلم جدید »بری لوینسون«

جدید  فیلم  در  هالیوود  اسکاری  بازیگر  هنکس«  »تام 
نقش آفرینی  نوازش«  »تمنای  عنوان  با  بری لوینسون 
درام  یک  قالب  در  سینمایی  پروژه ی  این  می کند. 
آماده  میالدی   ۲۰۱۰ درسال  نمایش  برای  »وسترن« 
می شود. بنابه اعالم Imdb فیلمنامه ی  »تمنای نوازش« 
اقتباسی بوده و براساس رمانی از »لری مک مورتی« 

توسط خود وی به نگارش در می آید. 
مک مورتی که با فیلمنامه ی »کوهستان بروک بک« موفق 
به کسب جوایز زیادی از فستیوال های معتبر بین المللی 
اخیرش  فیلمنامه ی  داستان  درباره ی  است،  شده 
گفته است: »تمنای نوازش« در بستری تاریخی داستان 
به  رسیدن  راه   در  که  می کند  روایت  را  زنی  دلدادگی 
فرد دلخواهش مرارت های بسیاری را متحمل می شود. 
تام هنکس که تاکنون ۲بار برای فیلم های »فیالدلفیا« و 
»فارست گامپ« موفق به کسب جایزه ی اسکار بهترین 
بازیگر مرد شده است سال گذشته فیلم »جنگ چارلی 
در  صدا پیشگی  به زودی  داشت  دراکران  را  ویلسون« 

انیمیشن »داستان اسبا ب بازی« را آغاز می کند. 
جولین مود نیز که تاکنون ۲بار نامزد دریافت جایزه ی 
در  نقش آفرینی  و   ۲۰۰3 سال  از  است  بوده  اسکار 
فیلم های »دور از بهشت« و »ساعت ها« حضور موثری 

درسینما نداشته است.

آموزش طراحی با فتوشاپ 
 Adobe Indesign و

 در دفتر هفته نامه پرشین

 02084537350  -  078۱۱000455

جایزه نقدی "گوته بورگ" به مونا زندی رسید
فیلم  به  بورگ"  فیلم"گوته  جشنواره  نقدی  جایزه 

"عروس" ساخته مونا زندی از ایران رسید. 
در  که   PPP پوسان  تشویقی  طرح  اختتامیه  در 
شود،  می  برگزار  پوسان  فیلم  جشنواره  حاشیه 
جایزه  زندی  مونا  کارگردانی  به  "عروس"  فیلم 
صندوق جشنواره فیلم گوته بورگ را از آن خود 
کرد. صندوق جشنواره فیلم گوته بورگ بخشی از 
هزینه های ساخت پروژه عروس شامل هزینه سفر 

و استقرار گروه تولید را تامین می کند. 
یک  عروسی  مراسم  و  ازدواج  داستان  "عروس" 
زوج فلسطینی را به تصویر می کشد که سربازان 

اسرائیلی به جشن آنها حمله می کنند و ... . 
یادآور می شود، سیزدهمین جشنواره فیلم پوسان از دوم اکتبر )۱۱ مهر( با هدیه به استالین رستم 
عبدراشف، فیلم ساز قزاقستانی آغاز شد و دهم اکتبر )۱9 مهر( با فیلم کره ای »من خوشحال هستم« 

ساخته "یون جونگ ـ چان" به پایان می رسد. 
همچنین طرح تشویقی پوسان نیز از سوم تا ششم اکتبر در حاشیه جشنواره فیلم پوسان برگزار شد 

و ۰3 پروژه تحت حمایت قرار گرفت.
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30نما
جشن صد سالگی سینمای 

روسیه برگزار شد

حضور"والدیمیر  با  روسیه  سینمای  تاسیس  سال  صدمین  مراسم 
پوتین"؛ نخست وزیر این کشور برگزار شد. 

به نقل از "گازیتارو"، مراسم جشن صد سالگی روسیه همزمان با تولد 
در  این کشور روز گذشته  پوتین"؛ نخست وزیر  "والدیمیر  ۵۶ سالگی 
سن پترزبورگ برگزار شد. در این مراسم که هزاران نفر از شخصیت 
ساپرانوف"  "یوری  داشتند،  حضور  روسیه  هنری  و  سیاسی  های 
دبلیو اس"، ضمن  "آر  فیلم سازی روسیه  کمپانی  ترین  بزرگ  مسئول 
تولد نخست وزیر،  با  تولد سینمای روسیه  از همزمانی  ابرازخرسندی 
چشم  افزایش  سینما  بخش  در  گذاری  سرمایه  آینده  سال  کرد:  اظهار 
روسیه  هنری  فرهنگی  نمایشگاه  تاسیس  از  وی  داشت.  خواهد  گیری 
در جشنواره کن امسال خبر داد و ابراز امیدواری کرد روسیه امسال 

حضور چشم گیری در جشنواره کن داشته باشد. 
 

جایزه سال 2008 انجمن بین المللی 
مستندسازان برای »ورنرهرتزوگ«

 
»ورنر هرتزوگ«، کارگردان نام آشنای آلمانی جایزه  سال ۲۰۰۸ انجمن 

بین المللی مستندسازان را دریافت خواهد کرد. 
»ورنر هرتزوگ« به جهت یک عمر دستاورد سینمایی جایزه  سال ۲۰۰۸ 
این  جوایز  اعطای  ساالنه   مراسم   در  را  مستندسازان  بین المللی  انجمن 

انجمن در روز پنجم دسامبر دریافت خواهد کرد. 
به گزارش ورایتی، »هرتزوگ« در این باره اعالم کرد: »سینمای مستند 
من  برای  معناگرا،  عصر  دراین  کند.  پیدا  جدیدی  پاسخ های  باید  دیگر 

افتخار است که این جایزه را دریافت کنم.« 
این کارگردان ۶۶ ساله آلمانی تاکنون افتخارات سینمایی متعددی از جمله 
خرس نقره ای جشنواره  برلین در سال ۱9۶۸ برای »نشانه های زندگی«، 
»فتیزکارالدو«،  برای   ۱9۸۲ سال  در  کن  جشنواره   کارگردانی  بهترین 
جایزه  ویژه هیات داوران جشنواره کن برای »معمای کاسپار هاوسر« و 
جایزه  بهترین فیلم از اسکار سینمای آلمان در سال ۱9۷۸ برای »معدن 

سولفور« کسب کرده است. 
»هرتزوگ« در سال ۱99۸ با فیلم »دیتر کوچولو باید پرواز کند« همین 

جایزه  را از انجمن بین المللی مستندسازان دریافت کرده بود. 
را  جایزه  این  آمریکا  جنجالی  مستند ساز  مور«،  »مایکل  گذشته  سال 
انجمن  در  جایزه   این  اعطای  مراسم  است:  گفتنی  بود.  آورده  به دست 

کارگردانان آمریکا در لس آنجلس برگزار خواهد شد. 

اكبر عبدی "مشدی عباد" را به دو زبان 
كارگردانی می كند 

 

اکبر عبدی از تصمیمش برای اجرای نمایش"مشدی عباد" که از آثار نمایشی قدیمی جمهوری آذربایجان است، خبر داد. 
به گزارش سرویس هنری برنا به نقل از ایران تئاتر، »اکبر عبدی« بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر که پیش از این نمایش موفق"اکبر 

آقا آکتور تئاتر" را کارگردانی کرده بود، قصد دارد نمایش"مشدی عباد" را  طی ایام نوروز کارگردانی کند. 
امکان  صورت  در  تا  داشتیم  مذاکراتی  شهرداری  مجموعه  زیر  تاسیس  تازه  سالن های  از  یکی  »با  افزود:  خبر  این  اعالم  با  وی 
نمایش"اکبر آقا آکتور تئاتر" را تا فرا رسیدن ماه محرم اجرا کنیم و به طور هم زمان تمرینات نمایش"مشدی عباد" را هم برای اجرا 

در ایام نوروز در همین سالن آغاز کنیم.«
عبدی ادامه داد: »نمایش"مشدی عباد" یکی از آثار نمایشی آذربایجان جدا شده از ایران است که مربوط به ۷۰ سال قبل می شود و 
من تصمیم دارم طی ایام نوروز هر روز در دو نوبت به دو زبان فارسی و آذری آن را اجرا کنم و احتمااًل از دو گروه بازیگر جداگانه 
بهره می گیرم. ولی خودم در هر دو اجرا حضور خواهم داشت. البته این امکان وجود دارد که از برخی بازیگرانی که توانایی بازی 

در دو اجرای پیاپی را داشته باشند و زبان آذری را نیز بدانند در هر دو اجرا استفاده کنم.«
وی اظهارکرد: »دیالوگ های نمایش"مشدی عباد" همچون نمایش"اکبر آقا آکتور تئاتر" طی تمرین تثبیت می شود و موسیقی نمایش نیز 

با حضور چهار نوازنده نقاره، آکاردئون، کمانچه و تار به صورت زنده اجرا خواهد شد.«
نمایش"مشدی عباد" درباره پیرمرد بازاری است که تصمیم دارد به جای طلب خود، با دختر همکارش ازدواج کند، در حالی که دختر 

نامزد دارد و... 

جایزه ی یك  عمردستاورد سینمایی برای »مایكل  داگالس« 
 

اعطای  با  هالیوود  نام دار  بازیگر  داگالس«،  »مایکل  از  آمریکا  فیلم  انجمن 
جایزه  یک عمر دستاورد سینمایی تقدیر خواهد کرد. 

»مایکل داگالس« در حالی روز یازدهم ژوئن در لس آنجلس جایزه  یک عمر 
دستاورد سینمایی را از انجمن فیلم آمریکا دریافت می کند که پدرش »کرک 

داگالس«، در سال ۱99۱ این جایزه را کسب کرده بود. 

به گزارش ورایتی، وی در این باره گفت: »بسیار مفتخر و هیجان  زده ام که 
در میان فیلم سازان بزرگ جایی خواهم داشت؛ به خصوص این که پس از ۱۸ 

سال در راه پدرم پا می گذارم.« 
»هوارد استرینگر«، رییس انجمن فیلم آمریکا با اعالم این که »مایکل داگالس« 
یک  هم  »او  گفت:  است،  آمریکا  فیلم  سلطنتی  خانواده ی  تاج  واقعی  وارث 
فیلم هایش بر  تهیه کننده ای کاربلد و هنرمندی است که  بازیگر بزرگ و هم 

سینمای آمریکا سایه افکنده است.« 
به کسب  موفق  استریت«  »وال  فیلم   برای  در سال ۱9۸۷  داگالس«  »مایکل 
جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد و در مقام تهیه کننده نیز با فیلم »پرواز 

بر فراز آشیانه فاخته« در سال ۱9۷۵ پنج جایزه اسکار کسب کرد. 
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به بخانه اجرای کنسرت ابی در لندن

به زبان 
مادری فریاد 

خواهم زد
 

خویش  استعدادهای  به  نوجوانی  اوان  در  او 
در  خواندن  به  شروع  و  برد  پی  خواندن  در 
و  کرد   sun boys نام  به  دوستانه  گروه  یک 
را  جوانان  های  کاخ  و  باشگاهها  در  خواندن 
آغاز کرد و پس از چند سال ، در آغاز جوانی 
این   . اجرا کرد  اولین ترانه ی مستقل خود را 
اثر ترانه ای بود با نام "عطش" از ساخته های 
همین  با  فیلمی  "برای  واثقی  حسین  استاد   "
و  قدرت  چنان  با  را  ترانه  این  "ابی"  عنوان. 
زیبایی اجرا کرد که توجه بسیاری را به خود 

جلب کرد 

ابراهیم حامدی متخلص به "ابی" در ۲9 خرداد سال ۱3۲۸ در میدان 
فوزیه تهران دیده به جهان گشود. 

او در اوان نوجوانی به استعدادهای خویش در خواندن پی برد و 
شروع به خواندن در یک گروه دوستانه به نام sun boys کرد و 
خواندن در باشگاهها و کاخ های جوانان را آغاز کرد و پس از چند 
سال ، در آغاز جوانی اولین ترانه ی مستقل خود را اجرا کرد . این 
اثر ترانه ای بود با نام "عطش" از ساخته های " استاد حسین واثقی 
و  قدرت  چنان  با  را  ترانه  این  "ابی"  عنوان.  همین  با  فیلمی  "برای 

زیبایی اجرا کرد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. 
ابی به این ترتیب پا به عرصه ی ترانه گذاشت و آغازگر سبکی تازه 
در ترانه نوین ایران شد. او با اتکا بر صدای توانمند و بی نظیرش پا 
به عرصه پر فراز و نشیب ترانه گذاشت. او از همان روزهای اول و 
آثار نخستینش نشان داد که حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و می 
تواند تأثیر به سزایی در شکلگیری ترانه نوین ایران که آن روزها 

چند سالی بیشتر از عمرش نمی گذشت داشته باشد. 

شعر  با   ، "چرا"  نام  به  اعتراضی  بود  ای  ترانه  او  ترانه  دومین 
و  به سبک  که   " واثقی  "استاد حسین  آهنگ  و  "مسعود هوشمند" 
شیوه ای بسیار زیبا توسط او خوانده شد. اما سومین آهنگی که 
اجرا کرد و به گفته خودش باعث معروفیت او شد ترانه ای  "ابی" 
به نام "شب" بود با "شعر "اردالن سرفراز" و آهنگ "منصور ایران 
فرخزاد"  "فریدون  یاد  زنده  ای"  نقره  "میخک  در شوی  که   " نژاد 
قوی  موسیقی  و  شعر  خاطر  به  ترانه  این  رسید.  مردم  گوش  به 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  بسیار  عالی خواننده  اجرای  و همچنین 

همگان را به تحسین واداشت. 
ابی در همین دوران با شهبال و شهرام شبپره آشنا شد و با ایشان 
شروع به همکاری در گروهی کرد که در آن روزگار یکی از بهترین 
 Black cats گروههای موسیقی در ایران بود. بله او مدتی با گروه
همکاری کرد و شبهای بسیاری را در کاباره ی "کوچینی" به روی 
صحنه رفت و تجربه کسب کرد . اما پس از مدتی فعالیت خود را 
این گروه قطع کرد و کارش را به صورت مستقل و به تنهایی  با 

ادامه داد . 
تبدیل به صدای در گلو  واین آغاز کار هنرمندی بود که فریادش 

خفه شده مردم ایران شد. 
"ابی" کارش را با همین سبک و سیاق ادامه داد ودر طول سالهای 
پیش از انقالب ده ها ترانه اجرا کرد. که این ترانه ها در سالهای بعد 
به ترتیب  آلبومها  این   . آلبوم منتشر شد  قالب چهار  انقالب در  از 
"تپش" ، "نازی ناز کن" ،"شب زده" و"کوه یخ" نام داشت. او در این 
چهار آلبوم آثاری جاویدان از بهترین ترانه سرایان و آهنگسازان 

ایران را اجرا کرد . 

ترانه  فیلمها  از  زیادی  تعداد  روی  بر  سالها  آن  در  همچنان  ابی 
خواند و سکانسهایی ماندگار از تلفیق هنر کارگردانان ، بازیگران 

و صدای "ابی" ساخته شد. 
به  توان  می  خواند  ترانه  آنها  برای  "ابی"  که  فیلمهایی  جمله  از 
فیلمهای : عطش ، هیاهو ، تپش ، کندو ، ذبیح ، قاصدک ، بت شکن 
 ، تهمت   ، بلور  باغ   ، ، خاکستری  ، شب زخمی  کاغذی  ، گل های 
زمینه  در  او  نمود. همچنین  اشاره  گندم  بوی  و  فراز آسمانها  بر 
ایفای  بازیگری هم یک بار خود را آزمود و در فیلم "بوی گندم" 

نقش کرد . 
دو سال پیش از انقالب برای اجرای یک سری کنسرت در  "ابی" 
آمریکا از ایران خارج و به دلیل شکل گرفتن انقالب در ایران در 

آمریکا ماندگار شد . 
ابراهیم حامدی در سالهای سخت و سنگین غربت نیز قدمی از راه 
خود پا پس نکشید و خود را در بازار غیر مسیول "لوس آنجلس" 
رها نکرد و با سختی زیاد به انجام کار درست با ترانه سرایان و 
آهنگسازان مسیول و نام آشنا ادامه داد. او در طول سالهای غربت 
تا به امروز دوازده آلبوم منتشر کرده است که به ترتیب انتشار 
عبارتند از : با تو ، غریبه ، خلیج ، ستاره دنباله دار ، معلم بد ، اتل 
متل ، ستاره های سربی ، عطر تو ، پیر ، تاج ترانه ، طلوع کن و 

شب نیلوفری . 
" ابی" در تمامی این سالها چه قبل و چه بعد از انقالب و از همان 
کارهای آغازین خود و در طول سالهای غربت هیچگاه مسیولیت 
خود را نسبت به ایران و وضعیت مردم آن فراموش نکرده است 
در  را  معترض  های  ترانه  و  میهنی  و  ملی  های  ترانه  همیشه  و 
کنار ترانه های عاشقانه اجرا کرده و به سمع دوستداران صدایش 
 ، ایران  باد  پاینده   ، ، شب  : چرا  ترانه هایی چون   . رسانده است 
روستایی ، هم غصه ، پیر ، خلیج فارس ، گل سرخ ، خانه سرخ ، 
خورشید بی حجاب ، نون و پنیر و سبزی ، اتل متل ، معلم بد ، طلوع 
کن ، هال ، درخت ، سیاه پوشها و چندین و چند ترانه دیگر از این 
دست. او با انتخاب و اجرای این آثار نشان داده که نسبت به مردم 
و میهنش چه احساس ناب و خالصی دارد و اوج این احساس را 
در ترانه "خلیج فارس" که بی شک یکی از زیباترین آثار خلق شده 
در تاریخ ترانه نوین ایران می باشد مشاهده می کنیم ترانه ای که 
در زمان اجرایش توسط "ابی" اشک لذت و غرور و میهن پرستی 

را بر دیگان هر ایرانی جاری می سازد . 

و  یافته  بسیاری دست  موفقیتهای  به  نیز  کنسرت  اجرای  در  ابی 
درهای سالنهای بزرگ و مشهور در جهان را به روی ایرانیان باز 
کرده و با اتکا بر توان باالی صدایش در اجراهای زنده و همچنین 
در  را  ایرانی  هزاران  ساالنه  محبوبش  و  ساز  خاطره  های  ترانه 
برایشان  و  آورد  می  هم  گرد  جهان  نقاط  اقصی  در  سالنها  این 
می خواند . از جمله سالنهای نامداری که ابی در آنان  از "عشق" 

برنامه اجرا کرده می توان به این سالنها اشاره کرد : 

یونیورسال آمفی تیاتر )لوس آنجلس( ، شراین آدوتوریوم )محل 
برگزاری مراسم اسکار( ، گریک تیاتر )لوس آنجلس( ، کندی سنتر 
 ) سیدنی  سمفونی  ارکستر  با  )همراه  سیدنی  اپرای   ، )واشنگتن( 

 ، )ونکوور(  تیاتر  آمفی  کویین   ،  ) )استکهلم  نوبل  ، سالن سلطنتی 
گلوین )سالن بین المللی سوید ( ، فیالرمونیک برلن )برلین( ، گلف 
دبی )سالن بین المللی دبی( ، اویشن کالب )سالن بین المللی دبی ( ، 

کنسرت هاوس )یوتبوری( و ... 

"ابی" در تمام دوران هنری اش با بهترین ترانه سرایان و آهنگسازان 
ایران همکاری داشته و بهترین آثار آنان را اجرا نموده است. شاید 
او در طول  آثار  او و ماندگار شدن  از اصلی ترین دالیل موفقیت 
، که حاصلش خلق ترانه  بیش از سی سال همین همکاری هاست 
بزرگانی  جمله  از   . باشد  می  ایران  نوین  ترانه  در  ماندگار  هایی 
ترانه سرایانی  به  توان  می  است  داشته  همکاری  آنها  با  "ابی"  که 
لیال   ، قنبری  ، شهیار  اردالن سرفراز   ، عطایی  جنتی  ایرج   : چون 
کسری)هدیه( ، منصور تهرانی ، زویا زاکاریان ، هما میر افشار و 
غیره اشاره کرد و از آهنگسازانی چون زنده یاد واروژان ، بابک 
بیات ، فرید زالند ، سیاوش قمیشی ، محمد شمس ، اسفندیار منفرد 

زاده و غیره نام برد . 

"ابی" آوازخوانی ست مردمی که از دل مردم ایران زاده شده است. 
او با احترام به گوش و هوش مردم ایران در طول سی و پنج سال 
کار هنری اش و با قبول سنگینی مسیولیتی که بر دوش دارد و با 
تالش و پشتکار زیاد وبا خلق آثاری که در گوشت و خون مردم 
ایران جای گرفته است و همچنین شخصیت هنری محبوبی که دارد 
با  ارتباط  این  و  آورد  بدست  را  ایرانیان  از  بسیاری  دل  توانسته 
جوانان در ایران به حدی است که نام "ابی" بر دیوارهای دورافتاده 
نقش  آنان  محبوب  خواننده  عنوان  به  نیز  ایران  روستاهای  ترین 

بسته و این نشان از اوج موفقیت و محبو بیت یک هنرمند است. 

كنسرت مشترك 
محسن نامجو و 
گروه كیوسك  

محسن نامجو آهنگساز و خواننده ایراني که تور کنسرت خود در 
امریکا را از سانفرانسیسکو شروع کرده بود این تور را در همین شهر 
به پایان برد. مجموعه کنسرت هاي نامجو در شهرهاي واشنگتن، 

 ، ک ر یو نیو
آنجلس،  لس 
و  گو  دیه  سن 
نسیسکو  نفرا سا
با استقبال خوبي 
شد.  مواجه 
عالوه  نامجو 
بر کنسرت، آخر 
گذشته  هفته 
به  برنامه  دو 
دانشگاه  دعوت 
در  استنفورد 

این دانشگاه برگزار کرد. محسن نامجو در کارگاه آوازي که صبح 
درباره  کرد  برگزار  استنفورد  دانشگاه  دعوت  به  اکتبر   3 جمعه 
اصول موسیقي و آواز ایراني صحبت کرد. موضوع اصلي صحبت 
نامجو ارتباط ریتم و قالب شعر کالسیک فارسي و موسیقي سنتي 
با همه  برگزار شد،  اکتبر  اختتامیه که شنبه ۴  بود. کنسرت  ایران 
برنامه هاي قبلي متفاوت بود.در نیمه اول کنسرت، نامجو با نواختن 
نیمه  در  را خواند و سپس  آثار خود  از  تعدادي  گیتار،  و  تار  سه 
دوم، آرش سبحاني و اردالن پایور از گروه کیوسک و دو نوازنده 
دیگر غیرایراني به نامجو ملحق شدند. اولین ترانه نیمه دوم از ترانه 
هاي گروه کیوسک بود و محسن نامجو نیز آرش سبحاني را در 
خواندن آن همراهي مي کرد. بعد نوبت ترانه یي از نامجو بود با 
یافت.  ادامه  برنامه  انتهاي  تا  این روند  که  همراهي آرش سبحاني 
استنفورد  دانشگاه  گردد.  برمي  وین  به  دوباره  آینده  هفته  نامجو 
نامجو را براي جشنواره موسیقي آسیا و خاورمیانه در سال ۲۰۰9 
به  آینده  سال  فوریه  در  احتمااًل  او  است.  کرده  دعوت  امریکا  به 

کالیفرنیا بازخواهد گشت.  



17 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

10 October 2008  -  1387 جمعه 19 مهر  
سال دوم -  شماره شصت و ششم

D
es

ig
n:

 P
er

sia
n 

W
ee

kl
y



18www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19 مهرماه October 2008  -  1387 10هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره شصت و ششم

info@persianweekly.co.uk ادبیات و اندیشه

هفته فرهنگی فردوسی در 
آلمان برگزار می شود

طوسی وند  محمدحسین  جسمی  وضعیت  نسبی  بهبود  با 
برلین  در  این شاعر  فرهنگی  هفته  فردوسی،  بنیاد  رئیس 
بنیاد  دبیرکل  موحد فرد  یاسر  می شود.  برگزار  آلمان 
بهبود  به  رو  طوسی وند  آقای  وضعیت  گفت:  فردوسی 
آلمان  در  بود  قرار  که  فردوسی  فرهنگی  هفته  و  است 
برگزار شود، انجام خواهد شد. هنوز زمان برگزاری هفته 
این  با  است  نشده  مشخص  آلمان  در  فردوسی  فرهنگی 
حال موحد فرد تاکید کرد که در صدد بودیم در فصل پاییز 
نشده  قطعی  هنوز  که  کنیم  برگزار  را  فرهنگی  هفته  این 
هنگامی  فردوسی  فرهنگی  هفته  فراوان  احتمال  به  است. 
برگزار خواهد شد که برای ایرانیان خارج از کشور و مقیم 
آلمان و اروپا زمان مناسبی باشد و جمع زیادی از آن ها 
امیدواری  اظهار  فردوسی  بنیاد  دبیرکل  کنند.  مشارکت 
کرد در سال ۲۰۰۸ میالدی که به نام سال جهانی زبان ها 
نام گذاری شده است بتوانیم یکی دو برنامه بین المللی را 
برگزار کنیم. در مدت بیماری طوسی وند برخی از اعضای 
بنیاد فردوسی و شاهنامه پژوهان مقیم آلمان مانند خالقی  
آکادمی  عضو  باختری  واصف  شاهنامه،  مصحح  مطلق 
ناصر  و  آلمان  دانشگاه  استاد  و  افغانستان  فرهنگستان 

کنعانی از وی عیادت کردند. 

»صاعقه پرحرارت« در جدول 
كتاب های پرفروش آمریكا  

  
چون  روبلسکی«  »دیوید  قلم  به  سیاتل«  ادگار  »داستان   
پرفروش آمریکا  هفته گذشته،در صدر جدول کتاب های 
قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری کتاب به نقل از نیویورک 
در  متوالی  هفته  شانزدهمین  برای  که  کتاب  این  تایمز، 
زندگی  داستان  به  شود،  می  دیده  ها  پرفروش  فهرست 
و  است  مادرزاد  الل  که  پردازد  می  ادگار  نام  به  پسری 
می تواند با زبان اشاره با سگ ها ارتباط برقرار کند. او 
و خانواده اش در یک مزرعه دور افتاده در ویسکونزین 
روزگار می گذرانند، ولی با پیدا شدن سر و کله عموی این 
پسر، آرامش از خانه آن ها رخت برمی بندد و پدرش به 
قتل می رسد. »صاعقه پرحرارت« نوشته »جان سندفورد« 
نیز کتاب تازه واردی است که موفق به کسب عنوان دوم 

جدول پرفروش ها شده است.
نام  به  ساله   3۰ کارآگاهی  زندگی  درباره  کتاب  این 
»ویرژیل فالورز« است که در یک تابستان گرم و مرطوب 
در مینه سوتا با صدای زنگ تلفن درگیر ماجرایی تازه می 
لیهان« عنوان کتاب تازه  اثر »دنیس  شود. »روز موعود« 
وارد دیگری است که در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. 
جنگ  انتهای  زمان  به  متعلق  کتاب  این  داستانی  فضای 
جهانی اول در سال ۱9۱۸ است. بلشویک ها در این زمان، 
اسپانیایی سراسر  آنفلوانزای  اند و  داده  تزار را شکست 
اروپا را در بر گرفته است. »چوب ماهون سوخته« نوشته 
شد.  شناخته  هفته  کتاب  چهارمین  نیز  وودز«  »استوارت 
بارتون  های  نام  به  برادر  دو  درباره  رمان  این  داستان 
کنند،  می  کار  »س.آی.ای«  در  دو  هر  که  است  النس  و 
ولی بارتون دچار مشکل فراموشی می شود و برادرش 
برای نگهداری از او، مردی را استخدام می کند تا سایه به 
سایه او را تعقیب کند. »خیابان یک پنجم« به قلم »کانداس 
بوشنل« دیگر کتابی است که نخستین تجربه خود را در 
فهرست پرفروش ها دارد و عنوان پنجم جدول را به خود 
از  را  زن  چند  زندگی  داستان  است.این  داده  اختصاص 
کشد  می  تصویر  به  نیویورک  در  اجتماع  مختلف  طبقات 
که هر یک در دنیایی پر از حرف و حدیث زندگی می کنند، 
ولی در نهایت مقصد همه آنها یکی است. »ملکه ای دیگر« 
رفت.  ششم  جایگاه  به  بار  این  گریگوری«  »فلیپه  نوشته 
نویسنده در این کتاب، عشق،سیاست و خیانت را در هم 
است.  کرده  خلق  را  جذاب  و  خواندنی  رمانی  و  آمیخته 
نیز  الرسون«  »استیژ  اثر  اژدها«  نقش  با  »دختری  رمان 
بود،این بار در ردیف هفتم جدول جای گرفت. داستان این 
پردازد  می  ای  ساله   ۸۰ متمول  پیرمرد  زندگی  به  کتاب 
که پس از ۴۰سال دوباره تالش می کند ردپایی از دختر 

خواهر گمشده خود پیدا کند. 

رمان یك ارتشی بازنشسته برنده 
جایزه شد 

ادبی  جایزه  برنده  ماهیگیری«  »آب  رمان  نویسنده  وود«  »هاج 
نقل  به  شد.   ۲۰۰۸ سال  در  آمریکا  ارتش  نویسندگان  اتحادیه 
»اتحادیه  ادبی  جایزه  آمریکا،  »دونکان«  شهر  خبری  پایگاه  از 
نویسندگان ارتش آمریکا« سال ۲۰۰۸ به »هاج وود« نویسنده ای 
اهدا شده که خیلی وقت است دیگر در ارتش خدمت نمی کند اما 
زمانی از افتخارات آن بوده است. این جایزه در ماه نوامبر سال 
»وود«  به  آنتونیو  سن  در  رسمی  مراسمی  در  جاری  میالدی 
اهدا خواهد شد. »وود« در سال ۱9۷۷ در ارتش خدمت می کرد 
به  را  »وود«  و  کرد  خانه  نشین  را  و  که  افتاد  او  برای  اتفاقی  و 
نویسندگی سوق داد. وی در این تاریخ از روی پلی در حال عبور 
بوده که بمبی منفجر شده و او را در خطر مرگ برده است. »وود« 
پس از شش ماه بستری در بیمارستان بهتر شد و بعدها ماجرای 
این حادثه و دیگر خاطراتش را در ارتش در کتابی به نام »آب 

ماهیگیری« منتشر کرد. 

دوست داری كجا 
خاكت كنیم؟

لهستانی  برنده  میلوش«  »چسالو 
بمیرد،  اینکه  از  قبل  ادبیات،  نوبل 
درباره  خود  دوستان  و  ناشر  با 
می کرده  بحث  خاکسپاری اش  محل 
است. »چسالو میلوش« برنده نوبل 
مهم ترن  از  یک   ۱9۸۰ سال  ادبیات 
کشور  ادبیات  تاریخ  شاعران 
لهستان به حساب می  آید. روزهای 
بزرگ  شاعر  این  درگذشت  پایانی 
روزنامه  اما  است،  شده  نقل  بارها 
کردن  پیدا  برای  تایمز  لس آنجلس 
روایت درستی در این باره خبرنگار 

ادبی خود را به به شهر کراکوف لهستان فرستاده تا با دوستان 
زمینه  این  در  را  مقاله ای  و  گفت وگو  میلوش«  »چسالو  نزدیک 
»میلوش  می نویسد:  رابطه  همین  در  روزنامه  این  کند.  منتشر 
شاعر برنده نوبل نود ساله لهستانی چند روز پیش از مرگش با 
»جرزی وگ« ناشر لهستانی »سناک« هم نشین بوده است.« در این 
جلسه دوستانه شاعر لهستانی به میلوش می گوید: »دوست داری 
کجا خاکت کنیم؟« یکی از گزینه های احتمالی این ناشر قبرستانی 
بوده که مادر میلوش نیز خود در آنجا دفن است، اما میلوش با 
است  حاضر  حتی  کسی  »چه  است:  گفته  و  کرده  مخالفت  آنجا 
»لیتوانی«  به  بحث  کند؟« سپس  روشن  قبرستان  آن  در  شمعی 
و حتی شهر دوران جوانی اش »ویلینوس« می رسد. اما هیچ کدام 
قبرستان  حتی  نمی گیرد.  قرار  لهستان  نوبلی  شاعر  قبول  مورد 
اما  می شود  پیشنهاد  نیز  کراکوف  شهر  در  »سالواتور«  منطقه 
دوباره می وش آنجا را نمی پذیرد. تا آنکه »چسالو میلوش« قلعه 
می دهد. شاعران  پیشنهاد  را  »کراکوف«  مرکز شهر  در  »واول« 
بزرگ لهستان همچون »نوروید اسلواکی« و »آدام میکیویچ« در 
اوت سال ۲۰۰۴  در ۱۴  نهایت  در  »می وش«  آنجا خاک هستند. 
مذکور  قلعه  در  دفن  بر  مبنی  این شاعر  اما خواسته  درگذشت، 
مورد مخالفت های فراوانی قرار گرفت و در نهایت جنازه او در 

کلیسا »اسکاوکا« شهر کراکوف به خاک سپرده شد. 

درگذشت چارلز رایت نویسنده 
امریكایي  

 
چارلز رایت رمان نویس و راوي قصه هاي سیاهان امریکا در 
از  نقل  به  به گزارش مهر  ایست ویلج درگذشت.  ۷۶ سالگي در 
نیویورک تایمز، این نویسنده رنگین پوست در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ 
به خاطر نوشتن رمان هاي شرح حال گونه یي بر اساس زندگي 
خود در محله هاي سیاهپوستان نیویورک به شهرت رسید. وي 
در تمام عمر خود جز سه رمان با نام هاي »پیام«، »کاله گیس« 
و »بي هیچ بهانه براي هوشیاري« چیز دیگري ننوشت. مرگ او 
به علت سکته و نارسایي قلبي در آسایشگاهي متعلق به دوست 

نزدیکش هنري هودنفیلد گزارش شده است. 

نویسنده »باغبان وفادار« 
در كسوت یك جاسوس

بهانه  به  ای  مصاحبه  در  وفادار«  »باغبان  رمان  نویسنده  لوکار  جان 
به عنوان یک جاسوس  از راز زندگی خصوصیش  انتشار رمان جدیدش 
پرده برداشت. به گزارش مهر به نقل از سی.ان.ان، این نویسنده ۷۷ ساله 
انگلیسی رمانی را با نام »مردی که همه دنبالش بودند« در دست انتشار 
دارد که در آن به روایت یک قصه در همان فضاهای وهم انگیز و پرخطر و 

تهدید زندگی جاسوسان از زاویه و نگاهی جدید پرداخته است. 
پس  از  امنیتی  و سیستمهای  جهان  تغییرات  ذکر  با  ای  در مصاحبه  وی 
به روایت قصه  یازدهم سپتامبر  پایان جنگ سرد و حادثه  وقایعی چون 
زندگی خود پرداخت و از روزهایی گفت که در دهه ۶۰ میالدی به عنوان 
یک جاسوس اینتلیجنس سرویس در آلمان فعالیت می کرد. لوکار از قدیم 
به نگارش رمانهای جذاب و بحث برانگیز روی این خط محتوایی مشهور 
بود و در سالیان نه چندان دور با نگارش رمانهایی چون »جاسوسی که از 
سردسیر آمد« و »درخواست مرگ« که فیلمهای مطرحی نیز براساس آنها 
ساخته شد به شهرتی جهانی رسید. این کتاب در تاریخ هفتم اکتبر سال 

جاری میالدی )۱۶ مهرماه( در آمریکا و انگلستان توزیع خواهد شد.

ادبیات آمریكا شایسته رقابت با 
ادبیات اروپا نیست!

محوریت  در  همچنان  که  اروپاست  »این  کرد:  اعالم  نوبل  آکادمی  رئیس 
بیشتر  که  نیست  تصادفی  اصال  و  آمریکا  نه  دارد؛  قرار  ادبیات  دنیای 
برندگان نوبل ادبیات، اروپایی هستند.« در حالی که اعضای آکادمی نوبل 
نوبل  امسال  برنده  انتخاب  برای  را  نهایی خود  های  در سوییس تصمیم 
ادبیات در بوته بحث و تبادل نظر گذاشته اند، هوراس انگدال؛ رئیس آکادمی 
نوبل؛ اعالم کرد، هیأت داوران ۱۶نفره شاخه ادبیات هنوز برنده امسال را 

انتخاب نکرده اند.
او با اعالم این که نویسندگان آمریکایی شایسته رقابت با همتایان اروپایی 
ادبیات  نوبل  کسب  بابت  از  را  آمریکایی  نویسندگان  خیال  نیستند،  خود 
آکادمی  سخنگوی  دانشجویان  خبرگزاری  گزارش  به  کرد.  راحت   ۲۰۰۸
سوئد بدون اشاره به نامزدهای امسال جایزه نوبل ادبیات، در اظهارنظری 
و  منزوی  بسیار  آمریکایی  »نویسندگان  گفت:  آمریکا  ادبیات  درباره  کلی 
کوتاه بین هستند و ترجمه آثار خارجی را به اندازه کافی انجام نمی دهند 
بازدارنده  این بی خبری،  ندارند، که  ادبی حضور  و در گفتمان های مهم 
اجرایی  مدیر  برائوم؛  آئوگن  هارولد  آسوشیتدپرس،  گزارش  به  است.« 
اظهارات  به  واکنش  در  آمریکا؛  کتاب  ملی  جوایز  رئیس  و  نوبل  آکادمی 
انگدال اعالم کرد، قصد دارد فهرستی از آثار ادبی آمریکا را برای مطالعه 
در اختیار او قرار دهد. وی گفت: »چنین اظهاراتی مرا به شک می اندازد 
او  دارد.  اطالع  کم  و  است  کم خوانده  بسیار  آمریکا  ادبیات  از  انگدال  که 
نویسنده  ندارد.« آخرین  کافی  آمریکا شناخت  ادبیات معاصر  از ساختار 
آمریکایی که موفق به دریافت نوبل ادبیات شد، تونی موریسون بود که در 
سال ۱993 این جایزه ارزشمند را به دست آورد. اما از سال ،۱99۴ به جز 
کنزابورو اوئه - نویسنده ژاپنی - هیأت انتخاب آکادمی نوبل، عالقه ویژه 
ای به نویسندگان اروپایی نشان داده و 9 برنده نوبل ادبیات را از اروپا 

انتخاب کرده است، که آخرین آن ها، دوریس لسینگ انگلیسی بود. 
از  شماری  انگدال،  هوراس  مصاحبه  انتشار  از  پس  و  راستا  همین  در 
نویسندگان آمریکایی با اظهارنظرهای پراکنده، حرفهای او را شتابزده و 
دور از واقعیت دانستند. به گزارش مهر، دفاع نویسندگان آمریکایی عمدتًا 
بر محور پیشینه جایزه نوبل استوار بوده و حتی جیل فادن؛ استاد ادبیات 
تندی  یادداشت  انتشار  با  دارد  نویسندگی  درکار  هم  دستی  که  انگلیسی؛ 
نویسندگان  فادن؛ سهم  نوشته  به  کرد.  تحریم  به  تهدید  را  نوبل  آکادمی 
آمریکا با قله های رفیعی چون جان اشتاین بک و ادگار آلن پو در ادبیات 
پایه  اظهارنظر بی  با چنین  تواند  انگدال نمی  انکار است و  جهان غیرقابل 
ای کلیت ادبیات آمریکا را زیرسوال ببرد. به نوشته او پاسخ جامعه ادبی 
دان  و  راث  فیلیپ  های جهانی شاخصی چون  اینک چهره  هم  که  آمریکا 
دولیو را در بدنه خود دارد به چنین سخنانی می تواند تحریم دائمی جایزه 
نوبل باشد. از سوی دیگر نویسندگان آمریکا در مطبوعات و رسانه های 
این کشور به آکادمی نوبل و هوراس انگدال تاخته و او را در جایگاه نقد 
اند.  کل پیشینه و سوابق و شرایط گذشته و حال ادبیات آمریکا ندانسته 
الزم به ذکر است که برنده نوبل ادبیات سال ۲۰۰۸ روز نهم اکتبر )۱۸ مهر 

ماه( معرفی می شود.    
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برنده جایزه ادبی ری 2008 
شناخته شد

کوتاه  داستان  مطرح  نویسندگان  از  همپل"  "امی    

کوتاه  داستان  برای   ۲۰۰۸ "ری"  ادبی  جایزه  آمریکا، 
را به خود اختصاص داد. 

 ۵۶ نویسنده  همپل"  "امی  "آسوشیتدپرس"،  از  نقل  به 
ساله آمریکایی به خاطر سهم بزرگی که در ساختارمند 
"ری"  ادبی  جایزه  است،  داشته  کوتاه  داستان  کردن 

۲۰۰۸ را از آن خود کرد. 
گذشته  دهه  دو  موفق  نویسندگان  از  همپل"  "امی 

امریکاست.
کرد  شروع  نگاری  روزنامه  با  ابتدا  را  نویسندگی  او 
و اکنون از نویسندگان مطرح داستان کوتاه امریکا و 

استاد دانشگاه "بنینگتن کالج" است. 
"مجموعه داستان های امی همپل"، "دلیلی برای زندگی 
وی  آثار  ترین  مهم  ازجمله  عروسی"  سگ  کردن"و" 

هستند. 
" همپل" را بیشتر تحت تاثیر نویسندگانی چون "ریموند 
در  "همپل"  زبان  دانند.  می  بویل"  "تی سی  و  کارور" 
این مجموعه داستان ها رک، ساده و طنزگونه است و 
از ناامنی، تنهایی و دغدغه های امروزی انسان سخن 

می گوید. 
راوی داستان های او بیشتر اول یا سوم شخص است 
و از توصیف های آن چنانی و طوالنی اجتناب می کند 

و به دیالوگ ها و عبارات تلگرافی بسنده می کند. 
"چوک  آمریکایی  معروف  نگار  روزنامه  همچنین 
گوید:هر  "همپل"می  های  داستان  درباره  پاالهنیوک" 
شده  گلچین  که  انگار  کرده،  انتخاب  دقت  به  را  جمله 
که  است  جالب  آنقدر  هم  طنزآلودش  عبارات  باشد. 

سالیان سال در ذهن آدم باقی می ماند. 
در سال ۱9۸۶ و  یادآور می شود، جایزه ادبی "ری" 
نسخه های  گردآورنده  و  ناشر  ری،  ام.  مایکل  توسط 

چاپ اول داستان های کوتاه بنیان گذاری شد.
"گریس  و  ولتی"  بولز"،"ائودورا  آپدایک"،"پاول  "جان 

پالی" از برندگان پیشین این جایزه هستند. 

»آواي نهنگ« بیگدلي مجوز گرفت؛ 
داستان  مجموعه  نشر  مجوز  گرفتن  از  بیگدلي  احمد 

خود با نام »آواي نهنگ« 
انتظار  ماه   ۴۲ از  پس 
مجموعه  این  داد.  خبر 
شامل حدود ۱۰ داستان 
هایي  عنوان  با  کوتاه 
نهنگ،  آواي  همچون 
هانریش پلر و پري چهل 
گیس توسط نشر چشمه 
شد.  خواهد  منتشر 
»زماني  رمان  بیگدلي 
را  شدن«  پنهان  براي 
نیز براي دریافت مجوز 

نشر ارائه کرده است.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 ادبیات كسب 
و كار من است 

 

رمان نویس، مقاله نویس و نویسنده داستان کوتاه امریکایي در ۲۱ ماریو 
بارگاس یوسا در تازه ترین اظهاراتش، درباره سفر به کنگو برای نوشتن 

یک رمان سخن گفته و تأکید کرده است: ادبیات کسب و کار من است. 

گفت  وگویی با »ماریو بارگاس یوسا« نویسنده پرآوازه پرویی و نویسنده 
هفته  این  شنبه  روز  ادبی  ویژه نامه  در  کاتدرال«  در  »گفت وگو  رمان 

روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده است. 
یوسا در حالی که ژاکت ورزشی و لباسی به رنگ ماهی قزل به تن کرده، 
می گوید: »ادبیات کسب و کار من است. من هیچ وقت در این دنیای پر از 
فانتزی حاضر نیستم مهجور بمانم. من هم دلم می خواهد که به خیابان 

بیایم.« 
بارگاس یوسا یکی از مشعل های پرنور ادبیات آمریکای جنوبی است. وی 
زندگی حرفه ای را از سن پانزده سالگی شروع کرده است، یعنی زمانی 
کرونیکا«  »ال  روزنامه  برای  پرو  پایتخت  لیما،  شهر  پوست  زیر  در  که 

خبرنگار جنایی بوده. 
یوسا این روزها هم کماکان روزنامه نگار است و ستون ثابتی در روزنامه 
اسپانیایی »ال پائیس« او را به خود مشغول کرده و درباره موضوعات 
مختلفی از جمله جنگ عراق تا موضوع تجاوز روسیه به خاک گرجستان 

مطلب می نویسد. 
دنیای  اما  بوده  نوسان  در  ادبیات  و  روزنامه نگاری  بین  یوسا  چند  هر 
به  به سر می برد  به اصطالح زمانی که در خیابان ها  یا  از خانه  بیرون 

نسبت دنیای نویسندگی او مهم تر و اساسی تر بوده است. 
یوسا می گوید: »وقتی می نویسم، با آزادی کامل می نویسم اما به تکیه گاه 
تدارک برای سفر به کشور  این روزها در حال  نیازمندم.« یوسا  محکم 

باره  این  در  او  کند.  تحقیق  بعدی اش  رمان  نوشتن  برای  تا  است  کنگو 
از  تا  آنجا  برم  باید  به من نشان می دهد،  را  »این سفر صحنه  می گوید: 
نزدیک آن را بو و احساس کنم. این سفر همچنین بستری است که به من 
اجازه می دهد درباره اش بنویسم. در این سفر وقایع دقیق تاریخی برایم 
مهم نیست اما باید احساس اطمینان بکنم و این سفر این اطمینان را به 

من می دهد.« 
از هرگونه  این طریق  به  تا  نوشتن رمان هایش سفر می کند  برای  یوسا 
تعصب و یک جانبه نگری در امان باشد. او در همین باره می گوید: »می دانم 
که در رمانم چه بر سر کنگو می  آید، من تا به امروز هم کلی درباره این 
منطقه خوانده ام اما وقتی با واقعیت روبرو می شوم چیز متفاوتی گیرم 

می آید.« 
»کیسمنت«  است.  کیسمنت«  »راجر  ردپای  دنبال  به  سفر  این  در  یوسا 
میهن پرست  یک  به  بعدها  که  بوده، کسی  این کشور  در  بریتنیا  کنسول 
ایرلندی تبدیل شد و در نهایت در سال ۱9۱۶ به جرم خیانت کشته شده 
و دولت بریتانیا نیز به خاطر چیرهایی که در آن خاطرات سیاه کذایی اش 

نوشته بود، به او انگ پدوفیل زد. 
یوسا در هیجان سفرهایش به سر می برد و می گوید: »کیسمنت قهرمان 
رمانی است که در ایرلند، کنگو، برلین و آمازون و چند جای دیگر که من 

هیچ وقت نرفته ام، مثل اولستر، می گذرد.« 
و  پروتستان  خانواده ای  در  »کیسمنت  می گوید:  یوسا  بارگاس 
به  نبود  بیش  بچه  ای  پسر  وقتی  آمد.  به دنیا  اولستر  در  بریتانیا  طرفدار 
امپراتوری را می ستود.  جست وجوگران بریتانیای کبیر عالقه مند شد و 
وقتی نوزده سالش بود به آفریقا رفت و وقتی به کنگو رفت آدم دیگری 
ضد  و  کرد  تغییر  امپراتور  درباره  نظرش  که  بود  وقت  آن  از  و  شد 
امپراتوری و میهن پرست ایرلندی شد. در همان موقع، کنسول بریتانیا در 

کنگو شد و به امپراتوری خدمت کرد.« 
»بعضی آدم ها کیسمنت را قهرمانی می دانند اما خیلی از آدم ها او را آدم 
بدذاتی توصیف می کنند. در ایرلند هم خیلی ها به خاطر بعضی تمایالتش 
با او مشکل دارند. قسمت هایی از زندگی اش در تاریکی محو است و خیلی 
همین  به  و  شد  نخواهد  هم مشخص  هیچ وقت  و  است  نامشخص  جاها 
خاطر است که آدم مرموزی بوده، به خصوص در زندگی شخصی اش. 

شخصیت متضادی داشته. شخصیت ایده آل برای نوشتن یک رمان.« 
بارگاس یوسا این موضوع را قبول ندارد که بر روی موضوع حساسی 
آفریقا می خواهد رمان  درباره  اینکه یک سفیدپوست  هم  گذاشته،  دست 
بنویسد و هم اینکه یک پرویی درباره تاریخ انگلستان و ایرلند می خواهد 

اظهار نظر کند. 
یوسا معتقد است که اگر به این موضوعات نپردازد، به عنوان یک نژادپرست 
کنار گذاشته می شود. او می گوید: »اگر همچنین مالحظاتی داشته باشم، 

آن وقت باید بنشینیم و تنها درباره خانه خودمان رمان بنویسم.« 
وقتی ماریو بارگاس یوسا از سفر به کنگو صحبت می کند، با وظایف اش 
به عنوان یک نویسنده و رمان نویس و هم به  عنوان یک روزنامه نگار واقف 
است. هرچند یوسا می خواهد رمانی تاریخی بنویسد اما به اندازه کافی نیز 
قرار است درباره زمان حال صحبت کند. می گوید: »خیلی چیزهای هست 
که در کنگو تغییر نکرده. کنگو یکی از تراژیک ترین کشورها جهان است 
و تجربه وحشتناکی را به عنوان مستعمره لئوپالد دوم شاه بلژیک داشته 

است. و از آن وقت تا االن نیز وضعیت اش بدتر و بدتر شده است.« 
وی در ادامه می گوید: »بر اساس آمار در ده سال گذشته، چهار تا پنج 
درز  روزنامه ها  در  آن  خبر  اما  است  شده  کشته  کنگو  در  آدم  میلیون 
نکرده. خیلی از کنگویی ها هنوز با مشکالتی دست و پنجه نرم می کنند که 

کنراد و کیسمنت دست و پنجه نرم می کردند.« 
همچنین یوسا در این گفت وگو درباره مسایل سیاسی و اقتصادی نظیر 
بحران مالی اروپا، انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا، جنگ عراق و 

مسایل آمریکای التین نیز سخن گفته است. 

مجموعه تازه »الی اسمیت« منتشر شد
مجموعه داستان جدید »الی اسمیت« نویسنده اسکاتلندی تحت عنوان »شخص اول و داستان های دیگر« راهی بازار کتاب انگلستان شد. 

به نقل از روزنامه گاردین چاپ لندن، مجموعه داستان »شخص  اول و داستان های دیگر« نوشته »الی اسمیت« نویسنده چهل و شش ساله اسکاتلندی 
به همت انتشارات »همیش همیلتون« در بریتانیا منتشر شد. 

»الی اسمیت« سال ۱9۶۲ میالدی در شهر اینورنس اسکاتلند به دنیا آمده است. وی در آبردین درس خواند و سپس به کمبریج رفت و در آنجا دکترا 
گرفت. 

وی نویسندگی را با انتشار مجموعه داستان »عشق آزاد و داستان ها دیگر« در سال ۲۰۰3 شروع کرد. 
نخستین مجموعه »الی اسمیت« مورد توجه رسانه ها ادبی انگلستان قرار گرفت و او را در رده نویسندگان جدی جوان ادبیات بریتانیا قرار دارد. 

وی در ادامه دومین مجموعه خود را با عنوان »داستان های دیگر و داستان های دیگر« در سال ۱999 منتشر کرد. سومین مجموعه این نویسنده 
اسکاتلندی نیز در سال ۲۰۰3 تحت عنوان »داستان کلی و داستان های دیگر« منتشر شد. 

گاردین درباره »الی اسمیت« در مقاله ای که به مناسبت انتشار مجموعه جدید وی منتشر کرده است، می نویسد: »در میان نویسندگانی که در پانزده 
سال گذشته در ادبیات انگلستان شهرتی به دست آورده اند، الی اسمیت یکی از بهترین  آن ها است و به سختی می توان او را در طبقه خاصی قرار 

داد.« 
مجموعه »شخص اول و داستان های دیگر« نوشته »الی اسمیت« را انتشارات »همیش همیلتون« در ۲۰۷ صفحه منتشر کرده است و ۱۷ پوند قیمت 

دارد.
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

چون شب پنجاه و ششم برآمد 

گفت: ای ملک جوانبخت، تونتاب و زن تونتاب در رفتن با ضوءالمکان به سوی دمشق یکدله شدند و درازگوشی کرایه کردند. ضوءالمکان بر آن نشسته 
برفتند. پس از شش شبانه روز داخل دمشق شدند و هنگام شام در جایی فرود آمدند. تونتاب به بازار رفته خوردنی بیاورد. خودنی بخوردند و بخسبیدند. 
پنج روز در آنجا بماندند. روز ششم زن تونتاب بیمار شد و هر روز بیماری او سخت تر می شد و روزی چند نرفت که ن تونتاب بمرد. ضوءالمکان از 
دلبستگی که بدو داشت اندوهناک شد و او را محنت تازه گردید و تونتاب نیز به ماللت اندر شد، چند روز محزون بودند. پس از آن تونتاب ضوءالمکان 
را تسلّی داده با او گفت که: ای فرزند، به از این نیست که بیرون رفته به دمشق تفّرج کنیم شاید که دل را انبساطی پدید آید. ضوءالمکان گفت: آنچه مراد 

شماست غایت مقصود ماست. 
پس دست هم بگرفتند و برفتند تا به کنار اصطبل والی دمشق رسیدند. دیدند که صندوقها و فرشهای حریر و دیبا به اشتران بار کرده اند و اسبهای زین 

کرده و غالمان و مملوکان بدانجا هستند و مردم بسیار بر ایشان گرد آمده اند. ضوءالمکان با یکی از خادمان گفت: این اشتران و بارها از کیستند؟ 
خادم جواب داد: اینها هدیۀ امیر دمشق است به سوی ملک نعمان، چون ضوء المکان نام ملک نعمان، پدر خود، شنید چشمان پر اشک کرده این ابیات 

برخواند: 
روز وصل دوستداران یاد باد / کامم از تلخِی غم چون زهر گشت

/ یاد باد آن روزگاران یاد باد  مبتال گشتم در این دام بال  
بانگ نوش باده خواران یاد باد  / کوشش آن حق گزاران یاد باد 

چون ابیات به انجام رسید، تونتاب از گریستن و شعر خواندن او گریان شد و گفت: ای فرزند، هنوز از بیماری و رنجوری نرسته ای از گریستن 
باز بایست که از بازگشت مرض همی ترسم و تونتاب مالطفت و مزاح همی کرد ولی ضوءالمکان را خاطر به غربت خویش و دوری نزهت الزمان 

مشغول بود و سرشک از دیده همی ریخت و این ابیات همی خواند: 
در آمدم متألم به محنت آبادی    عنای من چو جفای زمانه بی پایان 

حجاب دیدۀ من پردۀ صباح و مسا  نه دار محنتم از شمع اختران روشن 
که بر زمین نشاطش فرح نکرده عبور بالی من چو خطای ستاره نامحصور   

کمند گردن من رشتۀ سنین و شهور  نه بیت عّزتم از دور آسمان معمور 
و تونتاب نیز به گریستن ضوءالمکان و مردن زن خویش می گریست. ولکن پیوسته ضوءالمکان را دلداری داده مهربانی همی کرد تا اینکه روز برآمد. 
تونتاب با ضوءالمکان گفت: مگر یاد شهر خود کرده ای؟ ضوءالمکان گفت: آری، بیش از این طاقت غربت ندارم. اکنون ترا به خدا می سپارم و خود با 
همین شترداران، اندک اندک خواهم رفت تا به شهر خویش برسم. تونتاب گفت: دوری تو بر من سخت دشوار است. من نیز با تو بیایم و نکویی بر تو 

تمام کنم و خدمت به انجام رسانم. ضوءالمکان فرحناک گشته گفت: خدا ترا پاداش نیکو دهاد. 
پس تونتاب بیرون رفته دراز گوشی بخرید و توشه آماده کرد و با ضوءالمکان گفت: خدا مرا اعانت کند تا ترا مکافات بدهم که تو از نیکویی چیزی بر 
جا نگذاشتی. پس صبر کردند تا شب برآمد و ظلمت جهان را فرو گرفت، توشه به دراز گوش نهاده راه بغداد پیش گرفتند. ضوءالمکان را کار بدین 

گونه شد. 
اما نزهت الزمان خواهر ضوءالمکان، چون از ضوءالمکان جدا گشت و از کاروانسرا به درآمد، گریان شد و ندانست که به کدام سوی رود. خاطرش 

مشغول ضوءالمکان و خیال وطن و پیوندان از دلش به در نمی رفت و به درگاه خدا می نالید و این ابیات همی خواند: 
مرا دلی ست پریشان به دست غم پامال   /  شکسته خاطرم و تنگدل چو حلقۀ میم 
تنم ز مویه چو مو شد زجور دور دغا   /  چنان که هیچ کسم نیست واقف احوال 
خمیده پشت و جفا دیده گاهِ غصه چو دال /  دلم ز غصۀ گردوِن دون زناله چو نال 

پس نزهت الزمان می رفت و به چپ و راست خویشتن نگاه می کرد. ناگاه شیخی بدوی با پنج تن عرب برسیدند و نزهت الزمان را دیدند که با 
عارضی چون قمر و پاره ای کهنه عبا بر سر همی رود. شیخ با خود گفت: این دختر بسی خداوند جمال است، ولی چنین می نماید که بی چیز و 
پریشان روزگار است. اگر از مردم این شهر یا مردم شهر دیگر باشد من ناگزیرم از آنکه او را به دست آرم. پس کم کم بر اثر او روان شد تا به 
کوچه ای تنگ رسیدند. بدوی نزهت الزمان را ندا داد و با او گفت: ای دختر، تو آزادی یا مملوک هستی؟ نزهت الزمان گریان گریان پاسخ داد که: 
به خدا سوگندت می دهم که بر ماللت من میفزای. بدوی گفت: ای دختر، مرا شش تن دختران بودند، پنج تن از ایشان بمرد و کوچکتر ایشان مانده 
است. من خواستم از تو بپرسم که از مردم این شهر، یا غریب هستی؛ بلکه ترا نزد او برم تا همدم و مونس او شوی و او به تو مشغول گردد و حزن 
خواهران فراموش کند و اگر کسی نداشته باشی ترا به فرزندی بگزینم. نزهت الزمان چون این بشنید با خود گفت: امید هست که در پیش این شیخ 
آسوده خاطر شوم. پس سر از حیا به زیر افکند و گفت: ای شیخ، من دختری هستم غریب و برادری بیمار و رنجور دارم. من با تو به خانه آیم و 
روزها نزد دختر تو بمانم. ولی چون شب شود باید نزد برادرم شوم. اگر شرط قبول کنی با تو بیایم و بدان که من عزیز بودم ذلیل گشته ام. من و 
برادرم از بالد حجاز آمده ایم. بیم از آن دارم که او جای مرا نشناسد. بدوی چون سخن او بشنید با خود گفت: به مطلوب خود رسیدم. پس با نزهت 

الزمان گفت که: قصد من همین است که تو روزها مونس دختر من باشی و شبها به نزد برادر روی و اگر بخواهی برادر را نیز به خانۀ من بیاور. 
الغرض، بدوی نرم نرم سخن می گفت و او را دلگرم همی کرد تا اینکه نزهت الزمان خواهش او بپذیرفت و بر اثر او روان شد. چون بدوی به یاران 
خود رسید ایشان بار بر شتران بسته و آماده ایستاده بودند. و این بدوی، قاطع الطریق و دزدی حیلت باز بود و حکایت دروغ می گفت و قصدش این 
بود که بیچاره نزهت الزمان را به دام حیله بیندازد. پس بدوی بر اشتری نشسته و نزهت الزمان را بر عقب خود سوار کرد و اشتر همی راندند تا شب از 
نیمه گذشت. و نزهت الزمان دانست که بدوی با او حیله کرده گریان شد و فریاد کشید.  چون نزدیک سحر شد از اشتر به زیر آمدند. بدوی پیش نزهت 
الزمان آمد و با او گفت: ای دختر روستایی، این گریه و فریادت بهر چه بود؟ اگر پس از این گریستن ترک نکنی ترا چندان بزنم که هالک شوی. نزهت 
الزمان چون سخن او بشنید آرزوی مرگ کرد و با شیخ بدوی گفت: ای پیر خرف، و ای شیخ خبیث، من بسی از تو ایمن بودم. چگونه با من خیانت و 
مکر کردی؟ بدوی چون سخن او را بشنید گفت: ای پست ترین شهریان، ترا زبان هم بوده است که با من جواب گویی! پس تازیانه بگرفت و نزهت الزمان 
را بزد و گفت: اگر خاموش نشوی و گریستن ترک نکنی بخواهمت کشت. نزهت الزمان ساعتی نگریست و سخن نگفت. پس از آن برادر و بیماری او را 

یاد آورده بگریست. 
روز دیگر نزهت الزمان با بدوی گفت: چه حیله باختی که مرا بدین کوهها بیاوردی و چه قصد داری؟ بدوی چون سخن او بشنید در خشم شد و تازیانه 

بگرفت و بر پشت و پهلوی او همی زد تا اینکه تنش فگار شد و روانش بکاهید. نزهت الزمان خود را به روی پای بدوی افکنده پایش را بوسه همی داد 
تا بدوی تازیانه بگذاشت و از آزردنش باز ایستاد و لی دشنامش داده گفت: اگر بار دیگر آواز گریۀ تو بشنوم زبان ترا می ُبرم. نزهت الزمان ساکت شد 
و جواب باز نگفت. از ضرب تازیانه متألم و متأثر و در احوال خود و برادر، متفّکر و متحّیر بود که چگونه از عّزت به ذلّت و از صّحت به بیماری افتاد و 

به غربت و تنهایی برادر همی گریست و این ابیات همی خواند: 
مرا قدِ چون الف راست بود تا غایت     فتاده سر به کمندم اسیر پا در بند 

کنون ز غّصه اّیام شد خمیده چو دال  منم اسیر شده در کف غم اّیام  
به دست آمده دوراِن بی وفا چو غزال چو تیهویی که مقّید شده به مخلب دال 

چون بدوی ابیات بشنید بدو رحمت آورد و دلش بر وی بسوخت. برخاسته اشک از چشمانش پاک کرد و قرصۀ جوینش بداد و گفت: دوست ندارم که هنگام 
خشم، کس با من جواب گوید. پس از این با من از این سخنان مگو. من ترا به مردی که چون من خوب باشد بفروشم. او با تو چون من نیکوییها کند. نزهت 
الزمان گفت: هر آنچه خواهی کرد خوب است. پس نزهت الزمان را گرسنگی بی طاقت کرد. از آن قرصۀ جوین اندکی بخورد. چون شب از نیمه بگذشت بدوی 

با یارانش گفت اشتران آماده کردند. 
چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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راز 
ثروتـمنـد 

شدن از نگـاه 
ناپلئون هیل

در  کودکی  در  که  کسی  کنید  تصور  می توانید 
در  است،  می برده  بسر  غذا  بشقاب  یک  حسرت 
سالمندی به یکی از ثروتمندان جهان تبدیل شود. 
این تصور امکان پذیر است و او کسی نیست جز 
»ناپلئون هیل«. هرچند که به جرات می توان گفت 

که افرادی مثل هیل در جهان کم نیستند. 

 

به  چشم  آمریکا  ویرجینیای  در   ۱۸۸3 اکتبر   ۲۶ هیل  ناپلئون 
در  اتاق  یک  فقط  یافت،  تولد  آن  در  او  که  خانه ای  گشود.  جهان 
بر  مادرش  که  بود  ساله   ۱۰ بود.  ویرجینیا  در  رودخانه ای  کنار 

او  رفت.  دنیا  از  ناسالم  تغذیه  و  بیماری  اثر 
که  خود  سال  و  همسن  کودکان  به  همیشه 
لباس خوب می پوشیدند و خوراکی های متنوع 
از  بعد  می کرد.   نگاه  افسوس  با  می خوردند 
مرگ مادر، زندگی برای ناپلئون سخت تر شد، 
 ۲ مالی اش  به وضعیت  توجه  بدون  پدر  زیرا 
به  او  کرد.  ازدواج  همسر  مرگ  از  بعد  سال 
دلیل عالقه ای که به خواندن و نوشتن داشت 
به مطالعه کتاب های داستان، خالصه نویسی و 
در  که  طوری  به  آورد،  روی  داستان نویسی 
۱3 سالگی خبرنگار روزنامه ویرجینیا شد و 
نام گزارشگر کوهستان را برای خود انتخاب 

کرد. 
او پولی را که از این راه به دست می آورد خرج 
هزینه تحصیل خود می کرد. هیل در ۱۸ سالگی 
به این نتیجه رسید که به وکالت عالقه مند است 
و این میل در او به وجود آمد که می تواند از 
خاطر  همین  به  شود؛  بشر  حقوق  فعاالن 

تصمیم گرفت وارد دانشکده حقوق دانشگاه جورج تاون شود، ولی 
چون از عهده هزینه اش برنیامد، آنجا را رها ساخت. ناپلئون برای 
داشتن درآمد بیشتر فعالیتش را در روزنامه بیشتر کرد. استعدادش 
در نوشتن عالی بود و سردبیر از نوشته ها و مقاالت وی استقبال 
می کرد و کار مصاحبه با افراد برجسته و معروف را به او می سپرد. 
افراد  با  مصاحبه  هنگام  در  و  بود  کوشا  و  زرنگ  پسری  ناپلئون 
نامدار، از تجربیات آنان درس می گرفت و در زندگی خود به کار 
الکساندر گراهام  افرادی چون توماس ادیسون،  با  می برد.  ناپلئون 

می گویند  کرد.   مصاحبه  برایان  جنینگ  ویلیام  و  فورد  هنری  بل، 
ادیسون در مصاحبه ای که هیل با وی داشت به مزاح به او گفت: 
اگر تا االن المپ التهابی را نساخته بودم به جای این که وقتم را با 
تو تلف کنم، می رفتم در آزمایشگاه و به کارم 
مشغول می شدم.    ناپلئون هیل با دقت و ظرافت  
را  افراد  این گونه  موفقیت  راه های   می کوشید 
نام  کتابی    با   ۱9۲۸ رو، سال  این  از  کند.  پیدا 
قوانین موفقیت را نوشت که با استقبال خوبی 
روبه رو شد. با انتشار این   کتاب، ستاره بخت 
درآمد  میزان  و  گرفت  درخشیدن  او  اقبال  و 
ماهانه او را به ۲۵۰۰ دالر    رساند و این میزان 
ثابت بود. سپس کتاب دینامیت مغزی  سال ها 

را سال ۱9۴۱ نوشت. 
قوانین  مجله  در   ۱9۲۰ تا   ۱9۱9 سال  از  هیل 
طالیی هیل، سردبیر بود و سال ۱93۰ کتابی   
 در زمینه راهیابی به موفقیت را نوشت. هیل در 
حیطه موفقیت و رسیدن به ثروت تا حدی به 
درجه استادی رسیده بود که از سال ۱933 تا 
۱93۵ مشاور فرانکلین روزولت،  رئیس جمهور 
او  آورد.  دست  به  خوبی  پول  و  شد  آمریکا 
و   ثروت،  فکری  رشد  کتاب  در   ۱93۷ سال 

تمامی فرمول های رسیدن به موفقیت را ذکر کرد 

  فروش 30 میلیون جلد كتاب   
کتاب های هیل هر روز بیشتر به فروش می رفت و مورد توجه همه 
قرار می گرفت به طوری که وی کتاب علوم موفقیت را که سال ۱9۶۰ 
نوشت با بیش از 3۰ میلیون جلد به فروش رساند.  او سال ۱9۷۰ در 
جنوب کارولینا در حالی که مشغول نوشتن کتاب »تو می توانی کار 

کنی و معجزه ببینی« بود در ۸۷ سالگی چشم از جهان فروبست.  

  دیگر آرزویی ندارم 
   می گویند سال ۱9۶9 هنگامی که خبرنگار نیوزویک در مصاحبه ای 
از او خواست که درباره آرزوهایش سخن بگوید، درجواب گفت: 
برای  بودم، آرزو داشتم نویسنده شوم و  زمانی که مرد جوانی 
رسیدن به این آرزو می دانستم باید در کاربرد کلمات خبره شوم، 
اما چون پسر فقیری بودم و قادر به تحصیل در دانشگاه نبودم از 
درس محروم شدم.  دوستانم توصیه می کردند از آرزوهایم بگذرم 
وجود  من  در  نوشتن  به  عشق  اما  بپردازم،  معدن  در  کار  به  و 
برسم  آرزویم  به  توانستم  شبانه روزی  تالش  با  باالخره  داشت. 
و در کنار کار به نوشتن نیز بپردازم. اکنون آرزویی ندارم زیرا 
به اهدافم دست یافته ام.  وقتی خبرنگار نیوزویک از وی پرسید که 
چگونه به اهدافش رسید، گفت: برای موفقیت یک ویژگی هست که 
فرد باید آن را داشته باشد و آن مشخص بودن هدف است. فرد 
باید بداند چه می خواهد و برای رسیدن به خواسته اش پافشاری 
کند. از سوی دیگر یک روش عالی برای موفقیت در کار این است 
که افکارتان را روی کاغذ بیاورید. فقط 3 درصد از مردم هدف های 
مشخص دارند و آنها را روی کاغذ می آورند. این افراد در مقایسه 
با افرادی که از نظر میزان تحصیالت و توانایی برابر یا بهتر از 
آنها هستند اما به هر دلیلی هرگز وقت خود را صرف روی کاغذ 
آوردن هدف های خود نکرده اند ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر کارایی دارند. 
من برای رسیدن به اهدافم تنبلی را کنار گذاشتم و با اعتماد به نفس 
جلو رفتم و به خواسته ام رسیدم. توصیه  ام به همه مردم این است 
که اعتماد به نفس خود را تقویت کنند، به آرزوها و اهداف خود 

ایمان داشته باشند و ارزش قائل شوند.  

  چگونه ثروتمند شوید 
شوید،  ثروتمند  و  بیندیشید  نام  به  خود  کتاب  در  هیل  ناپلئون 

می گوید: هر جا نیروی تصمیم باشد راهی گشوده می شود. 
باشند،  داشته  پشتکار  و  بایستند  خود  عقیده  پای  انسان ها  اگر 
خواسته آنها به وسواسی دائمی تبدیل می شود و پیروز می شوند. 
فرصت در حیاط خلوت شما کمین کرده است اما گاه بد می آورید و 
گاه موقتا شکست می خورید به همین دلیل خیلی وقت ها نمی توانید 

فرصت خوب را تشخیص دهید. 
ضمیر ناخودآگاه برای موفقیت و شکست مساوی عمل می کند. اگر 
اندیشه کسب ثروت با هدفی معین و اشتیاق فراوان ترکیب شود، 
یکی  هیل  اعتقاد  به  می دهد.   نشان  شما  به  را  شدن  ثروتمند  راه 
از علت های شکست این است که در برخورد با مشکالت متوقف 
با یک حالت ذهنی  از تالش برمی داریم. ثروت  می شویم و دست  
آغاز می شود و موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند. 

علوم اجتماعی



23 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

10 October 2008  -  1387 جمعه 19 مهر  
سال دوم -  شماره شصت و ششم

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

آن  به  کند  باور  و  تصور  انسان  مغز  را  آنچه 
می رسد. نمی توانید به ثروت زیاد برسید، مگر 
این که در سر اشتیاق فراوان داشته باشید.  یک 
زد  آتش  را  کشتی ها  و  قایق ها  موفق،  فرمانده 
کنید  نگاه  را  پشت سرتان  گفت:  به سربازان  و 
ندارید.  برگشت  راه  و  سوخته  اند  کشتی ها 

آن وقت آنها پیروز شدند.  

  اصول پایدار 
دکتر محمود رضا چراغعلی، عضو هیات علمی 
دانشگاه شهید بهشتی، می گوید: اندرو کارنگی 
یک استرالیایی ثروتمند از ناپلئون هیل خواسته 
بود تا طی ۲۰ سال دست به تحقیقاتی بزند و 
که  هیل  بیابد.   را  موفقیت  مهم  و  اولیه  اصول 
عالقه  بسیاری به انجام چنین تحقیقاتی داشت 
نفره  با در نظر گرفتن یک جامعه آماری ۵۰۰ 
آماری، شروع  جامعه  این  گوناگون  مشاغل  و 
حاصل  کرد.  بسیار  مصاحبه های  و  تحقیق  به 
این تحقیق کتابی بود با نام فلسفه موفقیت که 
به چاپ رسید.  در سال ۱9۸۸  در سال ۱9۲۸ 
یعنی ۶۰ سال بعد بنیاد ناپلئون هیل اصول مهم 
موفقیت در زندگی که در آن کتاب مطرح شده 
بود را دوباره مورد آزمایش قرار داد و به این 
گذشت  از  بعد  اصول  این  در  که  رسید  نتیجه 
نگرفته است.  هیل  تغییری صورت  ۶ دهه هیچ 
بر موضوع  تحقیقات خود  در سال ۱9۲۰ طی 
ضمیر ناخودآگاه انسان مطالعات عمیقی انجام 
است،  معتقد  تالش  درباره  همچنین  او  داد. 
برای  انسان  اعمال  بی تردید تالش در رفتار و 
دستیابی به موفقیت بسیار موثر است، اما اگر 
شخص تالشگر فاقد روحیه مثبت باشد، آنطور 
همچنین  وی  نمی رسد.  خود  هدف  به  باید  که 
درباره  چینی ها  که  برد  پی  خود  تحقیقات  در 
با این مضمون  تهدید و فرصت جمله ای دارند 
که چیزی به نام تهدید و شکست وجود ندارد، 
اعتقاد  به  است.   بلکه همه آن چه هست فرصت 
هیل، هارمونی یعنی این که افراد تمام تضادها و 
تعارض میان خود را برای رسیدن به یک نتیجه 

یکسان کنار بگذارند. 

براي درگذشت چه گوارا 
 

تصویري كه راه به بیراهه برد 
دنیاي سرمایه داري همه چیز را بدل به کاال و سرمایه مي کند، حتي ارنستو چه 
گوارا را؛ مردي که هیچ گاه پشت میز نشستن را دوام نمي آورد و همیشه لباس 
رزم را به تن اش برازنده مي دید. تصویر چه گوارا چند سالي است که روي تي 
شرت جوانان امریکایي و اروپایي خودنمایي مي کند و برخي این را مرگ دوباره 
او مي دانند. این جوانان اما به هیچ وجه سوداي انقالبي گري ندارند و نمي خواهند 
تغییري در دنیا ایجاد کنند و تنها تصویر چه گوارا با آن کاله چپ اش شادشان 
مي کند. حتي ابراز روشنفکري و این حرف ها هم در کار نیست. فقط ظاهر ماجرا 
اهمیت دارد. عکسي که در مقابل داریم، آن عکس معروف روي تي شرت ها نیست 
که آلبرتو کوردا عکاس نامي کوبا آن را ثبت کرده بود، اما نزدیکي هاي فراواني 
است میان این و آن. چه گواراي این عکس مردي است که به کمک همرزمانش به 
تازگي در کوبا به پیروزي رسیده است. چه گوارا چند پست مهم در دولت جدید 
کوبا به دست آورد، از جمله سفیر، رئیس بانک مرکزي و وزیر صنایع. اما او مرد 
این کارها نبود. بعد از مدت کوتاهي به کنگو و بعد به بولیوي رفت و در سال ۱9۶۷ 
و در عملیاتي که همگان نقش سیا را در آن شهادت مي دهند، دستگیر و تیرباران 
اما در سال ۱99۷  نظامیان در گور گمنامي دفن کردند،  را  شد.پیکر مرد چریک 
بقایاي جسد او را به کوبا بردند و مقبره باشکوهي برایش برپا کردند. مجسمه یي 
هم در محل اعدام »چه« در بولیوي برپا کرده اند تا یاد او گرامي بماند. قتل چه 
گوارا در بولیوي اعتراضات گسترده یي در سراسر جهان برانگیخت. تا آن زمان 

کمتر کسي به تصویر چریک توجه داشت. 

در این روزها بود که یک ناشر ایتالیایي چپگرا عکس مشهور چه گوارا را در قالب 
پوستر منتشر کرد؛ همان عکسي که این روزها روي تي شرت ها نقش بسته است. 
تصویر »چه« خیلي زود بدل به نماد انقالبي گري شد و کسي که آن را همراه مي 
داشت، دچار دردسر مي شد. »چه« که هیچ وقت تمایل به خودنمایي نداشت، تنها 
تا جمعیت صد  آمد  فیدل کاسترو روي صحنه  از سخنراني  قبل  لحظه یي کوتاه 
هزار نفري عالقه مندان را ببیند و همین فرصت کافي بود تا عکاس کوبایي شمایل 
معروف چه گوارا را رقم بزند. تصویر »چریک قهرمان« اما دردسرهاي فراواني 
براي عکاسش ایجاد کرد، کمتر جایي در آن روزها راضي به چاپش مي شد، در 

حالي که در سال ۲۰۰۰ شرکتي در انگلستان از تصویر او براي تبلیغ یک مشروب الکلي استفاده کرد. عکاس شکایت کرد و استداللش این بود که اگر چریک بود 
هرگز راضي به تبلیغ چنین چیزي نبود. چه گوارا در این عکس جواني 3۱ ساله است؛ مردي که پیش از رسیدن به ۴۰ سالگي درگذشت، مردي که فرزندانش 
گرچه سیاسي و مبارز نشدند، اما همواره خود را در کنار نیروهاي انقالبي قرار دادند. آنها در سال قبل سفري به ایران داشتند و از این همه عالقه به پدر 

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

هالیوود به 
سبك ایرانی
قسمت دوم

بازیگرانی همچون محمد باغبانی، رضا بدیعی، شهره آغداشلو، 
بهار سومخ، کاترین بل، داریوش خنجی، حبیب زرگرپور، حسین 
امینی، فرهاد صفی نیا، سیروس نورسته، رامین بحرانی، بابک 
شکریان، کامی عسگر، امید جلیلی، امیر مکری، مهدی نوروزیان، 
بابک فروتن پور، نوید نگهبان، شان توب، بیژن دانشمند، مسی 
نازنین  زاهدی،  کاوه  یاری،  باب  کاشانی،  داریوش  الدین،  تاج 
بنیادی، مارشال منش، هومن خلیل، کیوان نواک، پدرام شهدای، 
مازیار  شریفی،  رضا  علیرضا،  طاها  پور،  گشتاسب  پدرام 
نموده  ایفا  نقش  هالیوود  در  فراهانی  گلشیفته  حاال  و  جبرانی، 
اند.نام ، مشخصات و بیوگرافی مختصری از بیش از سي ایراني 
تاثیرگذار در صنعت فیلم هالیوود را در مطالب زیر بخوانید . . .

حسین امیني
با  که  بود   ۱99۲ سال  در  بار  نخستین  امیني  ایران.   ۱9۶۶ متولد 
اعتباري دست و  براي خود  توانست  نور"  "مرگ  فیلمنامه  نگارش 
پا کند و براي همین تله فیلم هم نامزد جایزه بفتا شد. اما اقتباس 
او از رمان "جود" نوشته توماس هاردي، توانایي هاي او را کاماًل 
متبلور کرد و فیلم به کارگرداني مایکل وینترباتم یکي از درخشان 
ترین آثار اوست. اقتباس بعدي او از اثر هنري جیمز یعني "بال هاي 
جایزه  چند  و  بفتا  اسکار،  نامزدي  که  بود  بزرگ  موفقیت  یک  قو" 
معتبر دیگر را به همراه داشت. به زودي از امیني فیلم "شانگهاي" 
به کارگرداني میکائیل هافستروم )۱۴۰۸( اکران خواهد شد که در 
آن گونگ لي، جان کیوسک و کن واتانابه ایفاي نقش مي کنند. امیني 
نشان داده در زمینه اقتباس هاي کالسیک، توانا است. کم کاري او 
بگذارید.  متعهد  نویسنده  به حساب گزینش هاي خاص یک  را هم 

*چند قدمي تا قله مانده که به احتمال فراوان طي مي شود.

فرهاد صفي نیا
متولد ۱9۷۵ تهران. او اعتبار دیگر فیلمنامه نویسان را ندارد اما با 
توانیم روي  مي  که  داده  نشان  آپوکالیپتو،  یعني  کارش  یک  همان 
او در سن چهار سالگي همراه خانواده اش  او حساب کرد.  آینده 
از ایران خارج شد. بیشتر فعالیت هاي او به دوراني برمي گردد که 
تئاتر بوده. او سپس به نیویورک رفت و  در کمبریج مشغول کار 
در آنجا محصل سینما شد. *آپوکالیپتو براي او یک موفقیت بزرگ 
بزرگ  موفقیت  تواند  موفقیت خودش مي  این  از  بهره وري  است. 

تري باشد..

سیروس نورسته
یکي دیگر از دست به قلم ها. او تمام تمرکز خود را بر پروژه هاي 
تلویزیوني گذاشته است. تله فیلم، تله تئاتر و برنامه هاي تلویزیوني 
که معروف ترین آنها سري "راهي به ۱۱/9" است که به ۱۱ سپتامبر 
مي پردازد و کار کلینتون را نقد مي کند. نورسته کار خود را در 
سال ۱9۸۶ و با نوشتن براي "سي بي اس" آغاز کرد. پروژه "روزي 
که ریگان کشته شد" در سال ۲۰۰۱ توسط او نوشته و کارگرداني 
عنوان  به  نورسته  بود.  طرح  مجري  استون  الیور  آن  در  که  شد 
سخنگو و نویسنده Libery Film Festival هم فعالیت دارد که در 
اصل یک فستیوال کاماًل محافظه کار است. *یک حرفه یي تمام عیار 
که کارش را حسابي بلد است. یک منتقد اجتماعي-سیاسي که نشان 

داده از تلویزیون امریکا هم مي توان استفاده هاي دیگر برد.

رامین بحراني
متولد ۱9۷۵. او بعد از پایان درسش سه سالي به ایران آمد و فیلم 
بیگانگان را ساخت که خود در این فیلم بازي کرده است. او غیر از 
فیلم کوتاهي درباره بازي "تخته" ، سه فیلم دیگر نیز ساخته که هر 
سه را خود نوشته و تهیه کرده است. فیلم "قصابي" او چندي پیش 

او  را خود  یکي  )این  درآمد  نمایش  به  استانبول  فیلم  فستیوال  در 
تهیه نکرده(. در نگارش فیلمنامه هاي دو فیلم اخیرش بهاره عظیمي 
او را همراهي کرده است. بحراني یکي از همان کارگردانان مستقلي 
است که نیاز به یک جایزه معتبر دارند تا با حمایت دیگران کارهاي 
بعدي شان را بهتر بسازند. فیلم آخر او "خداحافظ سلو" نام دارد 
فیلمسازي  سبک  به  *بحراني  آید.  درمي  نمایش  به  زودي  به  که 
فیلمسازان اصیل و کالسیک سینمایي ایران عالقه دارد و آن مسیر 

را دنبال مي کند.

بابك شكریان
)۲۰۰۱( که در  "امریکاي زیبا"  فیلم  تهران. کارگردان  متولد ۱9۶۵ 
اند. فیلم به  لئوني نقش آفریني کرده  آن شهره آغداشلو و آتوسا 
زندگي یکسري مهاجر ایراني مي پردازد که از این نظر فیلم خانه 
به  نیست  بد  است. همین جا  فیلم  این  تاثیر  مه تحت  از شن و  یي 
آن  در  که  باز  بادبادک  بازیگر  بپردازیم.  هم  لئوني  آتوسا  معرفي 
فیلم نقش همسر امیر را بازي کرد . او متولد ۱9۸3 در برلین است 
و از دوران کودکي بازیگري را شروع کرده. او به پنج زبان قادر 
است صحبت کند و از دوستان نزدیک شهره آغداشلو و همسرش 
تا نشان دهد براي او سینما  است. *باید فیلم هاي دیگري بسازد 
مهم تر از هر موضوع دیگري است و ماندگاري در سینما را باید 

جست وجو کند.

كامي عسگر
متولد ۱9۶۵ ایران. به عنوان صداگذار و کاًل طراح جلوه هاي صوتي. 
عسگر یکي از معتبرترین نام هاي سینما و تلویزیون امریکا است. او 
بارها گفته از اینکه یک ایراني است خوشحال است و به این موضوع 
افتخار مي کند. نام او اخیراً به خاطر کار در دو فیلم مل گیبسون، 
یعني مصائب مسیح و آپوکالیپتو بر سر زبان ها افتاد اما عسگر از 
اواخر دهه ۸۰ کار خود را به طور رسمي آغاز کرد. عسگر در زمینه 
فیلم هاي ژانر وحشت تخصص دارد و از دیگر فیلم هاي مهم او مي 
توانیم به دو ساخته بحث برانگیز الي راث "هاسل" اشاره کنیم. او 
هم به همراه شان مک کورمک یک بار نامزد دریافت اسکار شده. 
*یک نابغه واقعي. فیلم هاسل را ببینید، بخشي از کار واقعًا دست 

اوست. کامي توانا..

امید جلیلي
متولد ۱9۶۵ در چلسي انگلستان. او را بیشتر به عنوان یک کمدین 
کباب  "پسر  او  معروف  اجراهاي  از  یکي  و  شناسند  مي  صحنه 
به همراه داشت.  اعتبار زیادي  براي جلیلي  است که  فروش چاق" 
از امیر قطر گرفته تا کلینتون کارهاي او را دوست دارند و دنبال 
)از  برتر  کمدین  شصتمین  عنوان  به   ۲۰۰۷ سال  در  او  کنند.  مي 
نقش  هم  بسیاري  هاي  فیلم  در  جلیلي  اما  شد.  برگزیده  نفر(  صد 
آفریني کرده که براي غیرانگلیسي ها از این طریق بیشتر شناخته 
مي شود. در ایران او را بیشتر به خاطر بازي در نقش پیکاسوي 
توان  او مي  فیلم هاي مهم  از دیگر  مي شناسند.  "مودیلیاني"  فیلم 
کازانوا، جاسوس  کارائیب،  دریایي  دزدان  مومیایي،  به گالدیاتور، 
بازي و دنیا کافي نیست اشاره کرد. بخش قابل توجهي از جذابیت 
*در  شود.  مي  مربوط  جلیلي  چهره  میمیک  به  او  کمدي  کارهاي 
اتفاقًا  و  دارد  را  پیکاسو  نقش  که  او  مودیلیاني  فیلم  از  یي  صحنه 
با مودیلیاني هم کل کل دارد، به او مي گوید؛ بیا به مالقات استاد 

برویم. منظورش رنوار است.

امیر مكري
متولد ۱9۵۶ ایران. به عنوان فیلمبردار و مدیر فیلمبرداري از اواسط 
دهه ۸۰ کار کرده و سابقه همکاري با کارگرداني چون کن راسل 
را در کارنامه دارد. بیشتر کارهایش مربوط به سینماي اکشن است 
و در کارنامه کاري او آثاري چون سریع و خشمگین، ساالر جنگ، 
دریاي سلطون، گنجینه ملي و پسرهاي بد قسمت دوم به چشم مي 
خورند. در این چند سال اخیر مکري در مسیر خوبي قرار گرفته و 
اگر همین طور پیشرفت کند به درجه هاي باالتري خواهد رسید. با 
شهرام مکري خودمان هم نسبتي ندارد. *بي شک مکري به مانند 

شهرام خودمان یک آینده درخشان را رقم خواهد زد.

مهدي نوروزیان
براي فیلم کوتاه "کشتن جو" نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه 
شد. تنها یک فیلم بلند ساخته به اسم "لئو" که در آن جوزف فاینس، 
الیزابت شو و سم شپارد بازي کرده اند. *با لئو نشان داده توانایي 

هاي الزم را دارد. زمان بیشتري نیاز دارد.

بابك فروتن پور
هاي  جلوه  مدیریت  و  اجرا  زمینه  در  که  ایرانیاني  از  دیگر  یکي 

Space Jam که یکي از  اما اصاًل پرکار نیست.  ویژه فعالیت دارد 
کارهاي متفاوت زمان خودش بود و افراد ایکس، تنها کارهاي قابل 
اشاره فروتن هستند. ظاهراً او آنچنان شیفته کار در سینما نیست. 
*اطالعات درستي از تولد و زندگي اش در دست نیست. امیدوارم 

زنده باشد.

نوید نگهبان
و  سینما  در  بازیگري   ۲۰۰۰ سال  از  اینکه  با  ایران.   ۱9۶۸ متولد 
تلویزیون را آغاز کرده، اما در همین زمان کوتاه در نزدیک به ۵۰ 
فیلم و تله فیلم و سریال حضور داشته. از آن دست بازیگراني است 
که به خاطر شرایط خاص سیاسي و جغرافیاي خاص فیلم ها، غالبًا 
در نقش افغاني یا عرب ظاهر شده. حضور در فیلم "جنگ چارلي 
ویلسن" ساخته مایک نیکولز یکي از آخرین کارهاي اوست که در 
آن با شان توب همبازي بود. نگهبان در فیلم هاي بعدي با ادوارد 
به زودي  که  بازي شده  ویتاکر هم  فارست  و  فارل  کالین  نورتن، 
ثابت  نگهبان جایگاه  آینده  تا چند سال  آمد.  نمایش در خواهند  به 
و دست نیافتني براي خود دست و پا خواهد کرد. *چهره خاصي 
دارد و اتفاقًا شبیه یکي از هالیوودي هاي قدیم است. با سرعت به 

پیش مي رود.

شان توب
یکي دیگر از تهراني هاي مهاجر. او در منچستر بزرگ شده و از 
دوران جواني به عنوان شخصیتي شوخ و طناز شناخته مي شده. 
هم  و  کرد  آغاز  را  تلویزیون  در  بازیگري  کار   ۸۰ دهه  اواسط  از 
است.   )Lost( الست  پرطرفدار  سریال  کاراکترهاي  از  یکي  اکنون 
سال گذشته او با همایون ارشادي در فیلم بادباک باز همبازي بود؛ 
بازي  نبود  حاضر  مالي  مسائل  خاطر  به  توب  ابتدا  در  که  نقشي 
اما سریعًا  ایراني دیگر برسد،  این نقش مي توانست به یک  کند و 
تیزهوشي به خرج داد و به پروژه پیوست. البته این موضوع براي 
توب مي  مهم  هاي  فیلم  از  تا حدودي دردسرآفرین شد.  ارشادي 
توان به تصادف، جنگ چارلي ویلسن و سرزمین زیادي )وندرس( 
به  "راهي  نظیر  نوربخش  پروژه هاي  از  برخي  او در  اشاره کرد. 
۱۱/9" هم حضور داشته. او به خاطر نقش آفریني متفاوتش در فیلم 
تصادف بیشتر مورد توجه قرار گرفت و تاکنون هم نامزد دریافت 
جایزه یي نشده است. *نقطه ضعف کارهاي او بیشتر در انتخاب 

نقش هایش است.مي تواند از این هم بهتر باشد.

بیژن دانشمند
بیشتر شناخته  اکبري  مانیا  انگشت  بیست  فیلم  در  بازي  به خاطر 
شده. اما نقش آفریني در مونیخ اسپیلبرگ واقعًا مایه افتخار است. 
دارد و  اسکات هم حضور  ریدلي  ها"  دروغ  "مجموعه  فیلم  در  او 
به نوعي همبازي گلشیفته فراهاني است. در محدوه سبز پل گرین 
هم  کارگرداني  دانشمند خود سابقه  کرده.  آفریني  نقش  هم  گرس 
چهره  یک   * است.   ۲۰۰۲ سال  از  وي  هاي  فعالیت  شروع  دارد. 
متفاوت دیگر که توانایي بازي در نقش هاي مختلف را دارد. از آن 
آدم هایي که کیانیان آنها را در طبقه اول جاي مي دهد. البته دسته 

بندي عجیبي است.
مسي تاج الدین

"ژاکت"  و  "لئو"  فیلم  کار.  کم  البته  نویسان  فیلمنامه  از  دیگر  یکي 
تنها آثاري است که او در مقام نویسنده از خود به جاي گذاشته. 
چهارشنبه کار بعدي اوست که در سال ۲۰۱۰ به نمایش در خواهد 
او بوده است.  الدین همکار  تاج  امیر  لئو،  فیلمنامه  آمد. در نگارش 

*امیدواریم به کارش به همین خوبي ادامه دهد.

داریوش كاشاني
سراغ  به  نیویورک  به  مهاجرت  از  بعد  تهران.  در   ۱9۶9 متولد 
بازیگري رفت و با اینکه تجربه کاري چندان زیادي ندارد، اما سریعًا 
توانست موقعیت تثبیت شده یي را براي خود فراهم کند که بیشتر 
به خاطر نقش آفریني هاي تلویزیوني اوست. البته کاشاني به عنوان 
بازیگر تئاتر کار خود را آغاز کرد، ولي اجراهایي که در نیویورک 
نبودند. حضورش  تاثیر  او بي  برد، در موفقیت هاي  روي صحنه 
در سریال هاي پرمخاطب ۲۴ و الست هم از طرفي براي او شهرت 
و اعتباري خاص به ارمغان آورد. کاشاني به تازگي وارد مرحله 
تازه یي از کار خود شده و سینما را پیش رو دارد. چشمان عقاب 
)دي جي کارسو( کار سینمایي بعدي و جدي تر اوست که در این 
فیلم با بیلي باب تورنتون همبازي است. یک داریوش دیگر. اگر با 
خنجي جایي همکاري کند باید بداند که مهم ترین افتخار زندگي اش 

خواهد بود.
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»ارسباران« 
جلوه ای از 
طبیعت ایران

آذربایجان شرقی یکی از قطبهای گردشگری و توریستی کشور به 
شمار میآید که دارای پتانسیل و قابلیتهای بسیاری در حوزه صنعت 
گردشگری است. ساختار محیط زیست طبیعی استان به دلیل شکل 
گیری چهره های مختلف طبیعت، زاییده شرایط متعددی بوده و در 
پدید آمدن آن عوامل بیشماری نظیر وضعیت زمین شناسی، خاک، 

اقلیم و عوامل زیستی موثر بوده است. 
تالقی رشته کوه های البرز و زاگرس و قرار گرفتن مبدا رشته کوه 
های مرکزی ایران دراین خطه همراه با برخورداری از تاثیر چهار 
اقلیم، تنوع و غنای زیادی را در ساختار گیاهی و جانوری آن فراهم 

کرده است. 
خود  فرد  به  منحصر  باویژگیهای  استان  ارسبارانی  اکوسیستم 
مناطق  سایر  عناصر  و  قفقازی  و  عناصرهیرکانی  از  ای  مجموعه 
گیاهی،  بزرگ  تنوع  بر  عالوه  که  میشود  محسوب  کشور  گیاهی 
عمدهترین گونه های پستانداران و پرندگان حمایت شده یاکمیاب را 

نیز در چتر حمایت خود دارد.  
توده های کوهستانی آرارات در مناطق شمالی آذربایجان شرقی، 
نفوذ گسترده ای دارد و قوچ و میش ارمنی از شاخص ترین عناصر 

این مجموعه است. 
زیستگاه های ییالقی وقشالقی تپه ماهوری >کیامکی<، ییالق >قره 
چی< و مناطق صخرهای و سخت گذر >کنتال< مامن طبیعی انواع 
گونه های جانوری مانند کل و بزوحشی، پلنگ و سیاه گوش است. 
 قسمتهای میانی استان نیز به فالت مرکزی ایران می پیوندد که آهو 
و میش مرغ از گونه های ویژه این تیپ به شمار می رود و گونه 
آهو در دشت >سارییاز< و میش مرغ نیز در منطقه >قره قشالق< 

مشاهده میشوند. 
آذربایجان شرقی ازنظر جاذبه های طبیعی ازمناطق مهم کشور به 
شمار میآید که جلوه های آن به ویژه در بهار طبیعت می تواند برای 

گردشگران صفای خاطر و آرامش جسمی وروحی رافراهم کند. 
به عنوان یکی از زیست بومهای  منطقه حفاظت شده >ارسباران< 
طبیعت  گردشگری  های  جاذبه  ازجمله  یونسکو  در  شده  ثبت 
)اکوتوریسم( درشهرستان کلیبر همه ساله مورد اقبال شمار زیادی 

ازگردشگران داخلی و خارجی است.  
>ارسباران<که درگذشتهای نه چندان دور به محدوده وسیعی از 
کناره رودارس حد فاصل جلفا تا مغان و بلندیهای سبالن، بز قوش 
و سهند اطالق میشد، اکنون به دالیل متعدد از قبیل تخریب عرصه 
های منحصر به فرد جنگلی به مرزهای شهرستانهای کلیبر و اهر 

محدود میشود.  
با وسعت ۸۰ هزار و ۶۵۴هکتار درشمال  این منطقه حفاظت شده 
شمال،  در  ارس  مهم  رودخانه  سه  بین  شرقی  آذربایجان  غربی 
از  و  شده  واقع  درشرق  >کلیبرچای<  و  غرب  در  چای<  >ایلگنه 

جنوب به ارتفاعات >سایگرام< متصل است.  
ارسباران به دلیل وجود گونه های گیاهی و جانوری کمیاب، چشم 
اندازهای بکر و وسیع و شکنندگی و آسیب پذیری باالی خود در 

سالهای ۱3۵۰ و ۱3۵۲شمسی ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس 
منطقه حفاظت شده اعالم شد. 

های  زیبایی  و  انگیز  دل  ازطبیعت  برخورداری  دلیل  به  منطقه  این 
>قره  نام  به  جهان  پرندگان  ازنادرترین  یکی  زیستگاه  طبیعی، 
به شمار میرود. از همین رو، سازمان یونسکو ۲9 سال  خروس< 
گاه زیست  به عنوان ذخیره  را  ارسباران  منطقه حفاظت شده  قبل 
کره درفهرست مناطق با ارزش طبیعی جهان ثبت کرد و در ردیف 
یکی از نه ذخیره گاه زیست کره کشور به شبکه ذخیره گاه های 

زیست کره افزود. 
ارسباران با برخورداری از اشکال متنوعی از صخره ها، جنگلها، 
مراتع، رودخانه ها و کشتزارها، طیف وسیعی از زیستگاه ها شامل 
درهسی  >قلعه  >قارونالر<،  سی<،  >پیردره  >کلن<،  >آنزا<، 

وینق<، >شاه اتران< و >وایقان< را شامل میشود. 
ارسباران،زیستگاه پستانداران نظیر کل و بز، گراز، خرس قهوهای، 

گرگ، >قره قوالغ< و >پلنگ< میباشد. 
خروس  >قره  به  میتوان  ارسباران  بومی  پرندگان  های  گونه  از 
تعداد  و  پرندگان شکاری  انواع  و  قرقاول  و  دراج  کبک،  قفقازی<، 

بیشماری پرندگان آبزی و خشکی اشاره کرد.  
در منطقه حفاظت شده ارسباران ۲۱۵ گونه پرنده، ۲9 گونه خزنده، 
۵ گونه دوزیست، ۴۸ گونه پستاندار و ۱۷ گونه ماهی شناخته شده 

است.  
>مارال<، گونه منقرض شده منطقه ارسباران نیز با انتقال ۷ راس 
مرکز  در  هکتار  به وسعت هفت  در فضایی  گلستان  ملی  پارک  از 

تحقیقاتی آینالو رهاشده است. 
های  جلوه  دیگر  از  ارسباران  شده  حفاظت  منطقه  گیاهی  پوشش 
طبیعی آن است که متناسب با تغییر فصول سال، زیبایی ویژه به 

طبیعت منطقه میدهد.  
درواقع از دیگر زیبایی های مسحورکننده این منطقه، تغییر دایمی 
و  مرتعی  اندازهای  چشم  متناوب  و  مناسب  جایگزینی  و  مناظر 

جنگلی در سراسر سطح منطقه است.  
انواع گوناگونی از مجموعه های علفی و درختچه ای، جوامع مختلف 
جنگل های خزان کننده، بیشه زارهای خزان کننده هیرکانی همراه با 
مجموعه درختهای خزان دار و سوزنی برگ، علفزارهای استپی و 

مراتع ییالقی در ارسباران یافت میشود.  
چونکیکم،  هایی  گونه  همراه  ممرزبه  بلوط  جنگلهای  میان  این  در 
مناطق  انار وحشی، سیب و گالبی وحشی، معرف  سماق،زرشک، 
این منطقه  از غنای جنگلی  اقلیم مرطوب، حکایت  با  جنگلی متراکم 

میکنند.  
بر اساس آمارهای موجود تاکنون یکهزار و 3۰۰ گونه گیاهی در 

منطقه حفاظت شده ارسباران شناسایی شده است.  
منطقه حفاظت شده ارسباران هماکنون توسط 9 پاسگاه سرمحیط 

بانی و محیطبانی مدیریت و نظارت میشود. 
اکولوژیکی و  تنها به دلیل ویژگیهای  البته اهمیت منطقه ارسباران 
توانهای زیست محیطی آن نیست بلکه میراث تاریخی وفرهنگی این 

منطقه نیز خود داستان درازی دارد.  
گذشته  زمانهای  از  متعدد  های  قلعه  ویژه  به  تاریخی  وجودآثار 
در ارسباران نشان از دالوریها و پایمردی انسانهایی است که در 
قلعه های مزبور در روستای  از  اند. یکی  این منطقه زندگی کرده 
از صخره سنگهای  که  قراردارد  منطقه  بخش شمالی  در  >تاتار< 

ساخته شده است.  
از  که  دارد  وجود  ساختمانی  >وینق<  روستای  در  همچنین 
نظرتاریخی و معماری دارای اهمیت زیادی است و به شخصی به 
نام >طومانیانس< نسبت داده میشود. این ساختمان که به صورت 
قصر و قلعه جنگی است، در دو طبقه ایجاد شده و امروز به عنوان 

پاسگاه محیط زیست استفاده میشود. 
بنای زیبای دیگر نیز در روستای >آینالو< وجود دارد که از نظر 

به گفته مردم محلی در  تاریخی هم دوره ساختمان وینق بوده و 
زمانهای نه چندان دور به عنوان انبار غله کاربرد داشته است.  

● غارها 
درپیچ و خم بلندیهای سلسله جبال آذربایجان شرقی، شکاف ها و 
صخره های بزرگی به چشم میخورد که برخی از آنها به صورت 
دست  به صورت  انسان  دخالت  با  دیگر  برخی  و  طبیعی  غارهای 

ساز پدید آمده اند. 
در دوران گذشته از این غارها به عنوان مامن، پناهگاه، حصار و 
بارو استفاده میشده و میتوان گفت که اغلب انسانهای اولیه برای 
پناه  غارها  به  طبیعی  وحوادث  حیوانات  گزند  از  ماندن  مصون 

میبردند. 
روزگاران  در  انسان  های  زیستگاه  غارها  میدهد  نشان  تحقیقات   
فنون  و  علوم  به  انسان  و دستیابی  با گذشت زمان  که  بوده  دور 
جدید این غارها اکنون تنها به مکانهای دیدنی و جذاب تبدیل شده 

اند که زیبایی های بی بدیل آن چشم راخیره میکند. 
غارها دارای طبیعت بسیار زیبا و حیرت انگیزی هستند که همواره 
پژوهشگران  جهانگردان،  جذب  اصلی  مراکز  از  یکی  عنوان  به 
صنعت  رونق  موجب  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  غارنوردان  و 

گردشگری در سراسر دنیا شده است. 
آذربایجانشرقی نیز به دلیل ویژگی کوهستانی خود و داشتن پستی 
و بلندیهای فراوان، شمار زیادی از غارها را در دل خود جای داده 
که لذت حضور در سکوت آنها تنها از طریق سفر به داخل این حفره 

های طبیعی میسر است. 
هر یک از غارهای آذربایجانشرقی که با عناوینی همچون >ماغاره<، 
افسانه  خلق  به  میشوند،  خوانده  محلی  مردمان  سوی  از  >کهل< 
های متعددی درنزد ساکنان منطقه خود در طول سالیان دراز دامن 

زدهاند. 
درواقع غارهادرآذربایجان شرقی در طول تاریخ هزاران ساله این 
اند که  >عظمت<، تبدیل شده  خطه از میهن عزیزمان به نمادی از 

انسانهای آزادی خواه از آنهابرای مبارزه استفاده کردهاند.  
● غار >آغ بوالق < :این غار در قسمت جنوبی روستای قره چمن 
واقع شده است. عرض دهانه غارحدود ۲ متر و دسترسی به آن از 

روستای قره چمن امکان پذیر است.  
● غار >دوگیجان <: این غار درشرق مرند قرار دارد.راه دسترسی 

به غار سواره رو بوده وعرض دهانه آن حدود 3/۵ متر است. 
در  تبریز  کیلومتری   3۰ فاصله  به  غار  <:این  >اسکندر  غار   ●
از طریق جاده  به آن  آباد واقع است و دسترسی  روستای سعید 
ترانزیتی تبریز - تهران میسر است. عرض دهانه این غارحدود ۵ 

متر است. 
● >غارکبوتر <: این غار در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی مراغه در 
از بستر  قرار گرفته است و  به جنوب  کمره کوهی صخرهای رو 
رودخانه موردی چای حدود ۱۶۰۰متر ارتفاع دارد. در ابتدای ورود 
به غار کتیبه ای به زبان روسی دیده میشود که تاریخ سال ۱9۲۵ 

میالدی را نشان میدهد. 
اهمیت این غاربه دلیل وجود چاه های عمیق ومخوفی است که به 
غارها  دیگر  از  غاربیش  اند.این  پدیدآمده  بزرگ  تاالرهای  صورت 

مورد توجه غارشناسان، پژوهشگران و کوهنوردان است.  
● غار >قدمگاه <:این غار در جنوب آذرشهر در روستای بادامیار 
واقع شده و فضای آن، زیرزمینی دایرهای شکل است و قطری به 

طول۱۵ متر دارد.  
محراب )یا مسجد( غار با مقرنسهای آویخته ای که به دوره صفوی 
تعلق دارد به نحوی تعبیه شده که گمان میرود، در زمانی نزدیکتر 
ساخته شده  و در حال حاضر این غار محل برگزاری آیین های 

مذهبی در ماه های محرم و رمضان است.  
به  و  اخیر  سالهای  در  شرقی  آذربایجان  غارهای  درون  سفربه 
موازات ترویج فرهنگ گردشگری طبیعت، رشد چشمگیری را تجربه 
می کند و گردشگران زیادی از اقصی نقاط کشورمان برای تماشای 

زیباییهای این جاذبه های طبیعی به این استان سفر میکنند.

هفته نامه پرشین از 
همكاری تعداد محدودی

 داوطلب جهت تهیه 
گزارش استقبال می كند
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پزشكی

سرما بخورید ، آنتی بیوتیك 
نخورید! 

سالگی   ۲۰ تا  سالگی   ۵ از  تدریج  به  بیماری  این  به  ابتال  استعداد 
کاهش می یابد و سپس ثابت می ماند. گفته می شود به طور متوسط، 

دچار  بار   ۵ تا   3 بین   ، یک سال  در طول   ، افراد جامعه  از  یک  هر 
سرماخوردگی می شوند. 

حاد  های  عفونت  برای  مردم  عموم  که  است  نامی  سرماخوردگی 
تنفسی فوقانی به کارمی برند. 

دیگری  عوامل  با  یا  باشد  باکتریایی  یا  ویروسی  تواند  می  عفونت، 
می  آن سرماخوردگی  به  ما  که  عفونتی  اما  ایجاد شود  قارچ  مانند 

گوییم، عفونتی ویروسی است. 
عوامل زمینه ساز و مستعد کننده ابتال به سرماخوردگی عبارتند: 

- ضعف عمومی و خستگی ) قرار گرفتن در معرض سرمای شدید 
هم احتماال باعث تغییراتی در بدن می شود که شبیه ضعف عمومی ، 

فرد را مستعد ابتال به این بیماری می کند(. 
مانند  پرجمعیت  های  محیط  در  ویژه  به  بهداشت  نکردن  رعایت   -

مدارس ، مهد های کودک و پادگان ها. 
های  قسمت  ساختمانی  های  ناهنجاری  و  تغذیه  نامناسب  وضع   -

فوقانی دستگاه تنفس مانند انحراف بینی و بزرگ بودن لوزه ها. 
سیر بیماری: 

متغیر  تا ۴ روز   ۲ از  و  بیماری کوتاه است  )کمون(  نهفتگی  دوران 
است. 

شروع بیماری ناگهانی و با احساس خارش یا سوزش در حلق ، بینی 
یا گوش همراه است و به دنبال آن عالئم واضح تر ظاهر می شوند. 
عطسه، آبریزش بینی ، احساس خستگی و کوفتگی ، تب خفیف که 
و  بویایی  حس  اختالل   ، خفیف  سردرد   ، است  همراه  لرز  با  ندرتًا 

چشایی و دردهای مبهم کمر یا دست و پا . 
ترشح چرکی )زرد یا سبز( از بینی نشانه عفونت باکتریایی است و 

یعنی بیماری از یک سرماخوردگی ساده فراتر رفته است. 
درمان: 

از آنجا که سرماخوردگی یک بیماری ویروسی است برای درمان آن 
نیازی به آنتی بیوتیک وجود ندارد و در اصل آنتی بیوتیک در درمان 

آن تاثیری ندارد. 
دارویی  یعنی  ؛  است  بیماری  عالئم  درمان   ، سرماخوردگی  درمان 
ندارد و داروها فقط عالئم را تخفیف می  برای خود بیماری وجود 

دهند، تا دوره بیماری طی شود. 
استراحت ، نوشیدن مایعات کافی و رژیم غذایی به اندازه داروهای 

شناخته شده ، در درمان این بیماری موثر است. 
تذکر: 

تاکید می شود ، هیچ نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک در سرماخوردگی 
وجود ندارد. مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها گذشته از این که از 
نظر اقتصادی باعث خسارات زیادی به خانوادهخ و کشور می شود، 

باعث ایجاد مقاومت دارویی باکتری ها هم می شود. 
نمونه واضح آن دارویی مشهور به نام آمپی سیلین است که تا چند 
سال پیش بر اغلب عفونت های تنفسی فوقانی موثر بود، اما امروزه 
بسیاری   ، بیوتیک  آنتی  این  نابجای  و  خودسرانه  مصرف  علت  به 
از باکتری ها به آن مقاوم شده اند و این دارو دیگر تاثیر سابق را 

ندارد. 
پیشگیری : 

به علت تنوع در گونه های ویروس سرماخوردگی ، هنوز هیچ واکسن 
 ، این بیماری ساخته نشده است و تنها راه پیشگیری  موثری برای 
رعایت بهداشت فردی مانند شست و شوی مرتب دست ها و دوری 

کردن از فرد سرماخورده است. 

اولین واكسن ضد 
سرطان

با وجودی که پژوهشگران کشورهای مختلف واکسن های زیادی 
اما  دارند،  آزمایش  اند و در دست  انواع سرطان ساخته  علیه  را 
اولین واکسنی که رسمًا مورد تأیید اداره ی غذا و داروی آمریکا 

*)FDA( قرار گرفت و ثابت شد که قادر است از سرطان پیشگیری 
کند، واکسن سرطان دهانه ی رحم است.

این واکسن که "گارداسیل" )GARDASIL( نام دارد، ساخت یکی 
از عظیم ترین شرکت های دارویی جهان به نام "مرک" است و در 

۵۰ کشور مورد تأیید قرار گرفته است.
سرطان دهانه رحم، پس از سرطان پستان دومین سرطان شایع 
در بین خانم ها در دنیاست. ساالنه نیم میلیون نفر به این بیماری 
این سرطان جان  به علت  مبتال می شوند و حدود ۲۷۵هزار زن 

خود را از دست می دهند.
اولین واکسنی که رسمًا مورد تأیید اداره ی غذا و داروی آمریکا 
که  است  رحم  ی  دهانه  سرطان  واکسن  گرفت،  قرار   )FDA(*

"گارداسیل" )GARDASIL( نام دارد.
عامل ایجاد سرطان دهانه ی رحم، نوعی ویروس به نام "ویروس 
است.واکسن گارداسیل، از آلوده   " HPV" یا پاپیلومای انسانی" 
شدن فرد به ویروس پاپیلومای انسانی و در نتیجه ابتال به سرطان 

دهانه رحم جلوگیری می کند.
علیه  واکسن  این  که  گفته   )FDA( آمریکا  داروی  و  غذا  اداره ی 

چهار نوع مختلف ویروس پاپیلومای انسانی موثر است.
از پیامدهای مهم این واکسن ضد ویروس، می توان به پیشگیری 
از انتقال ویروس پاپیلومای انسانی به نوزادان اشاره کرد. عفونت 
رحم از مادر به فرزند قابل انتقال است و نیمی از نوزادانی که به 
آن آلوده هستند، در صورت عدم دریافت داروهای قوی و موثر 

جان می سپارند.
واکسن گارداسیل برای دختران و زنان در فاصله سنی 9 تا ۲۶ 
سالگی تجویز می شود و باید طی دوره ای شش ماهه و در سه 

نوبت تزریق شود و 3۶۰ دالر هزینه خواهد داشت.
آزمایشات نهایی این واکسن که در سال ۲۰۰۵ میالدی به پایان 
رسید، عملکرد آن را ۱۰۰ درصد موفق ارزیابی کرد، یعنی ۱۰۰ 
درصد در جلوگیری از "ویروس پاپیلومای انسانی" که می تواند 

به سرطان گردن رحم منجر شود موثر است.
این واکسن دارای مجوز فروش در اروپا، آمریکا، مکزیک، استرالیا، 
از  بسیاری  حاضر  حال  در  و  است  برزیل  و  نیوزیلند  کانادا، 

بیمه های درمانی آمریکا و اروپا، گارداسیل را تحت پوشش خود 
قرار داده اند و احتمااًل این واکسن به زودی جزو برنامه سراسری 

واکسیناسیون در آمریکا و کانادا قرار خواهد گرفت.
جالب است بدانید که یک پژوهشگر از دانشگاه کالیفرنیا به تازگی 
دریافته است که استفاده از این واکسن می تواند خطر بروز سرطان 
مقعد را نیز کاهش دهد. وی با این استدالل که بافت موجود در 
مقعد از لحاظ زیست شناسی به بافت دهانه ی رحم شبیه است، 
به بررسی اثر گارداسیل در پیشگیری از بروز سرطان مقعد در 
مردان پرداخته و به نتایج مثبتی رسیده است. به این ترتیب ممکن 
است در آینده مردان نیز بتوانند از واکسن گارداسیل استفاده کنند 

و سود ببرند.

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION *

تا 4 سال دیگر به 
داروی درمان ایدز 
دست خواهیم یافت

دانشمند فرانسوی برنده جایزه نوبل به خاطر کشف ویروس ایدز 
بعد از دریافت این جایزه پیش بینی کرد که احتمال دارد ظرف ۴ 

سال آینده به دارویی برای درمان بیماری ایدز دست پیدا کنیم. 
جهانی  بنیاد  رئیس  مونتینر"  "لوک  تلگراPف،  دیلی  از  نقل  به 

تحقیقات و پیشگیری از ایدز روز گذشته همراه با ۲ پزشک دیگر 
برنده جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۰۸ شدند. 

نفدی  جایزه  و  افتخار  نشان  دریافت  هنگام  ساله   ۷۶ "مونتیرنر" 
درمانی  داروی  یک  به  دستیابی  که  کرد  اعالم  پوندی  هزار   ۸۰۰
برای بیماری ایدز به جای یک واکسن پیشگیرانه در آینده ای نزدیک 
بسیار محتمل است و در صورت حمایت مالی کافی تحقیقات در 3 

یا ۴ سال آینده به نتیجه خواهد رسید. 
واکسن درمانی از پیشرفت بیماری پس از ورود ویروس به بدن 

جلوگیری می کند. 
جایزه نوبل پزشکی ۲۵ سال پس از اینکه "مونتینر" و تیم همکارانش 
در انستیتو پاستور فرانسه موفق به شناسایی ویروس ایدز شدند 

به این پزشک و "بر سینوسی" همکار او اهدا شد. 
جایزه نوبل جایزه  ای است که به پاس فعالیت های علمی و ادبی و 
صلح آمیز هر ساله به چهره های برجسته جهان اهدا می شود و 
اولین مورد آن در سال ۱9۰۱ توسط آلفرد نوبل تاجر سوئدی به 

مخترع دینامیت اهدا شد. 

خیره شدن بیش ازحد به مانیتور 
كامپیوتر موجب كاهش جریان 

اشك می شود
افرادی که ساعات متمادی در معرض مانیتور کامپیوتر هستند به 
دلیل توجه و تمرکز روی مانیتور، کمتر پلک می زنند که این مسئله 
فاضل  سهیال  دکتر  می شود.  چشم  اشک  جریان  کاهش  موجب 
نیا جراح و متخصص چشم گفت: پلک زدن کمتر در زمان قرار 
گیری در مقابل کامپیوتر موجب کاهش رفلکس های پلکی، کاهش 

نتیجه  در  و  شده  قرینه  و  ملتحمه  روی  بر  چشم  اشک  جریان 
قرمزی، تحریک پذیری و خستگی چشم را موجب می شود. وی 
توصیه کرد : بهتر است افراد درهنگام کار با مانتیور به صورت 
ارادی بیشتر پلک زده تا جریان اشک به صورت طبیعی بر روی 
چشم وجود داشته باشد و در صورت شدت عالئم از قطره های 

استاندارد اشک چشم استفاده نمایند. 
وی در خصوص شفاف شدن چشم گفت: در این زمینه مصرف 
از  برخی  مصرف  زیرا  نمی شود.  توصیه  چشمی  قطره های 
است.  خطرناک  پزشک  تجویز  بدون  کورتون  حاوی  قطره های 
همچنین مصرف سایر قطره ها نیز به علت داشتن مواد نگه دارنده 

در درازمدت توصیه نمی شود. 
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یك لپ تاپ تازه وارد از توشیبا
تحقیقات جدید نشان می دهد که با کمک نانو فناوری می توان تصویربرداری 

دیجیتال را بهبود بخشید. 
دانشگاه  در  الکترونیک  مواد  پژوهشی  مؤسسه  پژوهشگان  از  گروهی 

 ،N o r t h e a s t e r n
سرپرستی  تحت 
سری سریدهار استاد 
و رئیس گروه فیزیک 
دانشگاه،  این  در 
منتشر  را  پژوهشی 
به  منجر  که  کرده اند 
در  عطفی  نقطه  ایجاد 
زمینه نانوفتونیک، علم 
نور  مورد  در  مطالعه 
نانومتری،  مقیاس  در 

می شود. 
با  پژوهشگران  این 

به کارگیری فرآیند های ساخت در مقیاس نانومتری، موفق شدند یک میکرولنز 
نوری را با سطحی پله مانند به جای سطوح صاف ایجاد کنند که با داشتن 
را  قرمز  مافوق  فرکانس های  در  کار  قابلیت  منفی  خاصیت ضریب شکست 

دارا است. 
این گروه توانست با استفاده از روش نانولیتوگرافی که روشی برای ساخت 
مدارهای الکترونیکی است، لنزی مقعر- محدب را در مقیاس نانومتری بسازد. 
این میکرولنز در محدوده فرکانس مافوق قرمز که در ارتباطات نوری کاربرد 
دارد، کار می کند. در این میکرولنزها از خاصیت جدید ضریب شکست منفی 
که در مواد طبیعی دیده نمی شود ولی در مواد مصنوعی می تواند ایجاد شود، 

استفاده شده است. 
)اپتوالکترونیک(  نوری  الکترونیک  ابزارهای  در  یک جزء حیاتی  میکرولنزها 
در  که  نور  رایج  جریان های  از  غیر  روشی  به  را  نور  جریان  که  هستند 
نوری  مدارهای  این  فناوری  می برد.  به کار  می شود،  استفاده  الکترونیک 
ظرفیت ایجاد ابزار های فوق العاده برای گرفتن و نگه داری داده ها و نیز برای 

ایجاد تصاویری با کیفیت باال و با پیکسل های بسیار زیاد را دارد. 
به گفته سیردهار، این اجزاء نوری نانومتری مخصوص انتقال و دریافت های 
فوق العاده نوری است که در ابزارهای تصویربرداری و ارتباطی که در آینده 
ساخته می شود به کار خواهد رفت. هدف نهایی ما قرار دادن هر دو وسیله 
ایجاد ساختاری  به  الکترونیکی بر روی یک تراشه است که منجر  نوری و 
فوق العاده  افزایش  قابلیت  و  کرده  استفاده  الکترون  و  نور  از  که  می شود 
کیفیت مدارها که در واقع قلب ابزارهای الکترونیکی دیجیتالی امروز هستند 

را دارد. 
نتایج این تحقیق در مجله Applied Physics Letters منتشر شده است. 

ساخت آهن نانوبلوری فوق  سخت
با  سخت  فوق  آهن  ساخت  به  موفق  شمالی  کارولینای  دانشگاه  محققان 

استفاده از بلورهای نانو مقیاس شدند. 
محققانی از دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، موفق به ساخت ماده ای شده  اند 
این خصوصیات  و  است  آهن معمولی  از  بسیار مستحکم تر و سخت تر  که 
سودمند را در دماهای بسیار باال نیز حفظ می کند. این ماده می تواند در آینده 
کاربردهای بسیار متنوعی؛ چون اجزای موتور خودرو که تحت تنش و دمای 

باالیی هستند ـ داشته باشد. 
آهنی که از بلورهای نانومقیاس ساخته شده باشد، نسبت به آهن معمولی 
»آهن های  مزیت های  حال  این  با  دارد،  بیشتری  و سختی  مکانیکی  مقاومت 
نانویی« به دلیل تجزیه  شدن ساختار نانوبلوری آن ها به دماهای نسبتًا متوسط 
محدود می شود؛ اما به تازگی محققان دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی، دست 
به ساخت آلیاژ جدیدی از آهنـ  زیرکونیوم زده اند که ساختارهای نانوبلوری 
نقطه   )نزدیک  باالی یک هزار و 3۰۰ درجه سانتی گراد  را در دماهای  خود 

ذوب آهن( حفظ می کند. 
کریس دارلینگ، یکی از دانشجویان دکترای این دانشگاه که هدایت این پروژه 
ساختار  حفظ  قابلیت  که  داشت  اظهار  داشته است،  عهده  بر  را  تحقیقاتی 
نانوبلوری این ماده در دماهای باال، امکان تولید این ماده در اندازه های بزرگ 
بر  مبتنی  مواد،  زیرا روش های سنتی ساخت  کرده است؛  ایجاد  را  و حجیم 
اعمال دما و فشار هستند. دارلینگ نیز عنوان کرد که قابلیت کارکرد این ماده 
در دماهای باال، فرایند شکل دهی آن را تسهیل می کند و این امر، به استفاده 
خودرو  موتوِر  قطعات  یا  ابزارها  چون  کاربردهایی  در  آلیاژ  این  راحت تر 

خواهد انجامید. 
شمار  به  رقابت پذیر  و  مقرون  به صرفه  ماده  یک  جدید  آلیاژ  این  همچنین 
می رود؛ بنا به اظهارات دارلینگ هزینه تولید آن برابر با هزینه● تولید نانوآهن 

است. 

پروژه،  همکاران  از  و  دانشگاه  همین  در  مواد  مهندسی  استاد  کوخ،  کارل 
توضیح داد که این آلیاژ شامل یک درصد زیرکونیوم و 99 درصد آهن است. 
نانوبلوری خود را در  آلیاژ، ساختار  وجود زیرکونیوم موجب می شود که 

دماهای باال حفظ کند.

كتاب خوان الكترونیك جدید سونی 
عرضه می شود

از  جدیدی  مدل  زودی  به  سونی 
دستگاه کتاب خوان الکترونیک خود 
را با امکانات لمسی ارائه خواهد کرد. 
به نقل از تی جی دیلی، این دستگاه 
 Kindle دستگاه  برای  جدی  رقیبی 
شود  می  محسوب  آمازون  شرکت 
مطالعه نسخه  و  بارگذاری  برای  که 
های دیجیتال کتب مختلف طراحی و 
دستگاه  این  است.  بازار شده  روانه 
کوچک  اندکی  قبلی  مدل  به  نسبت 
تر بوده، اما وزن آن مقداری بیشتر 
فناوری  از  استفاده  با  سونی  است. 

موسوم به E-Ink امکان صدور برخی فرامین را با استفاده از نمایشگر این 
دستگاه امکان پذیر کرده است. دقت نمایشگر این دستگاه ۱۷۰dpi بوده و 
PRS- .شارژ باتری آن برای مطالعه حدودا ۷۵۰۰ صفحه کتاب کافی است
دستگاه  این  قبلی  مدل  از  بیش  دالر   ۱۰۰ دارد  قیمت  دالر   ۴۰۰ حدود   ۷۰۰
موسوم به PRS-۵۰۵ است. این دستگاه تا یک ماه و نیم دیگر روانه بازار 

خواهد شد.

شارژ گوشی با ژاكت خورشیدی امكان 
پذیر شد

mp3 خود  پخش  دستگاه  یا  گوشی  باتری  تمام شدن سریع شارژ  از  اگر 
خسته شده اید از این پس می توانید از یک شیوه مدرن برای شارژ باتری 
این دستگاه ها استفاده کنید. به نقل از رویترز، یک مبتکر آرژانتینی موفق به 
طراحی ژاکت خاصی شده که مجهز به صفحه های خورشیدی برای ذخیره 
سازی انرژی است. با استفاده از این ژاکت دیگر نگرانی از بابت اتمام شارژ 
باتری گوشی های همراه و دیگر وسایل الکترونیک سیار وجود ندارد، زیرا 
این لباس به سادگی می تواند انرژی خورشید را دریافت و در خود ذخیره 
کند. ژاکت مذکور دارای یک کابل متصل به صفحه خورشیدی است که انرژی 
کافی  الکترونیک  مختلف  ۸ وسیله  همزمان  برای شارژ  آن  در  ذخیره شده 
است. این مبتکر همچنین شلوارها و ژاکت های سازگار با سیستم های کنترل 
 mp3 بی سیم طراحی کرده که به کاربر امکان می دهد صدای دستگاه پخش
به  را  نظر خود  مورد  موسیقی  قطعه  یا  کند  زیاد  و  کم  به سادگی  را  خود 

سرعت انتخاب کند.

گوشی ضد یخ هم به بازار آمد
که  خود   XP۱ گوشی   Sonim شرکت 
جهان  همراه  تلفن  ترین  مقاوم  عنوان 
خاورمیانه  بازار  وارد  کشد  می  یدک  را 

کرد. 
این گوشی که حدود ۴۰۰ دالر قیمت دارد 
در برابر آب و گرد و خاک فراوان مقاوم 
بوده و حتی در صورت سقوط از ارتفاع 
سه متری هم کامال سالم می ماند.گوشی 
XP۱ در برابر تغییرات آب و هوایی هم 

بسیار مقاوم است و می تواند در حداقل دمای ۲۰ درجه زیر صفر و حداکثر 
کامال  گوشی  این  نمایشگر  کند.  کار  راحتی  به  سانتیگراد  درجه   ۶۰ دمای 
ضدخش بوده و شکاندن آن به سختی ممکن است.شرکت سازنده آن را به 
مدت سه سال گارانتی کرده و در صورت وقوع هرگونه اشکال و خرابی برای 

گوشی مذکور آن را بدون هیچ پرسش و شرطی تعویض می کند.

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ 
پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. 

آگهی های شما موجب ارتقاء كیفیت این هفته نامه 
خواهد شد.   

علم و تكنولوژی

فقط با یك 
تماس!

مشكالت تصادفات 
خود را با 

مشاورین مجرب 
ما  در میان 

بگذارید

02084537292
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ا نواع روغن های زیتون و آفتاب گردان برای 
سوپرماركت های ایرانی

روغن آفتابگردان     1 لیتری       1/25 پوند
روغن آفتابگردان         5 لیتری     6/25 پوند

روغن زیتون   250 میلی      99 پنس
روغن زیتون 750 میلی   2/25 پوند

   Butter Ghee کره حیوانی 
برنج هندی باسماتی 10 کیلویی

Pomace Olive Oil پنج لیتری  7 پوند
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جوایز ادبی انگلستان
 James Tait Block Memomviol prizes ۱ـ جوایز یادبود جیمز تیت بالك

بنیاد این جوایز ادبی که از با ارزش ترین جوایز بریتانیای کبیرند، به وسیله مرحوم خانم جانت کوتز 
بالک به یاد شوهرش که یکی از شرکای مؤسسه انتشارات لندن بود، گذاشته شد. خانم بالک مبلغ 
یازده هزار لیره به دو جایزه اختصاص داد تا درآمد این مبلغ هرچه باشد پس از کسر مخارج به عنوان 
جایزه اعطا شود، اکنون هریک از این جوایز در سال تقریبًا به صدوهشتاد لیره می رسد که به توسط 
متولیان صندوق جایزه در دانشگاه ادینبورگ اولد کالجد اده می شود. یکی از این جایزه ها به مؤلف 
بهترین بیوگرافی در زبان انگلیسی تعلق می گیرد که در انگلستان در طی سال منتشر شده باشد. جایزه 
دیگر به نویسنده بهترین داستان بلند داده می شود که به همان ترتیب انتشار یافته باشد. برنده در بهار 
هر سال از میان کتاب های سال پیش به وسیله استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه ادینبورگ و در صورت 
غیبت یا عدم آمادگی وی، به وسیله استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه گالسکو انتخاب می شود. در زیر 

عده ای از برندگان جوایز را نام می بریم: 
جوایز آكادمی بریتانیا 

آکادمی بریتانیا واقع در برلینگتون گاردنر، لندن، امور جایزه های زیر را اداره می کند: 
2ـ جایزه رزمری كراشی برای ادبیات انگلیس 

سرمایه این جایزه بنا بر وصیت مرحوم رزمری کراشی در سال ۱۸۸۸ تأمین شد. هر سال از طرف 
متولیان صندوق جایزه ای به مبلغ صد لیره به قضاوت شورای آکادمی سبریتانیا به زنی از هر ملیت 
اعطا می شود که در طی سه ال پیش از تاریخ جایزه اثری تاریخی یا انتقادی درباره موضوعی مربوط 
به ادبیات انگلیس، نوشته یا انتشار داده باشد. البته کتابی که درباره آثار یکی از این شاعران: بایرون، 
شلی وکیتز، نوشته شده باشد مقدم محسوب می شود. در نخستین سال های بعد از بنیاد جایزه فقط به 
کتاب های مربوط به بررسی و نقد آثار بایرون، شلی یا کیتز جایزه داده می شد. در اینجا برگزیده ای از 

آثاری را برمی شمریم که بعد از گسترش حیطه شمول جایزه برنده شناخته شده اند. 
3ـ جایزه كتاب كافه رویال 

در سال ۱9۵۶ در جشن نودمین سال پیوستگی کافه رویال به هنرها جایزه ای به مبلغ پانصد لیره مقرر 
گردید که اداره آن برعهده کافه رویال و انجمن ملی کتاب گذاشته شد. جایزه بین یک برنده اول و چند 
برنده دوم برای مهمترین اثر )یا آثاری( که در طی پنج سال قبل در یک رشته خاص نوشته شده باشد 
تقسیم می گردید، موضوع جوایز هر سال تغییر می کرد، در سال ۱9۵۶ موضوع »لندن بعد از شامگاه« 
و در سال ۱9۵۷ »آمریکا و ما« بود. در ابتدا الزم بود که کتاب ها در طی پنج سال گذشته نوشته شده 
ارائه دهند. اعضای داوری برحسب موضوع جایزه تغییر می کردند. جوایز  باشند و ناشران آنها را 

ساالنه در کافه رویال واقع در ریجنت استریت لندن در ماه ژوئن اعطاء می شد. 
4ـ جایزه یادبود داف كوپر 

بنیاد گذاشته  یاد )۱9۵۴ـ۱۸9۰( نخستین ویکنت نورویچ  به  یادبود داف کوپر در سال ۱9۵۶  جایزه 
شد. دوستان و ستایندگان داف کوپر مبلغی در یک صندوق ریختند که سود آن به این جایزه ساالنه 
اختصاص داده می شود. جایزه به اثری ادبی تعلق می گیرد که در طی دو سال قبل از تاریخ جایزه به 
زبان انگلیسی یا فرانسوی انتشار یافته باشد. داوری جایزه به عهده داور ثابت )لرد نورویچ وقت و 

سرپرست نیوکالج آکسفورد( و سه داور دیگر است که هر پنج سال یکبار عوض می شوند. 
۵ـ جایزه شعر ویلیام فویل 

در سال ۱9۴9 جایزه ای ساالنه به مبلغ ۲۵۰ لیره به وسیله ویلیام آلفرد فویل. مدیر شرکت کتاب واقع 
در لندن برای ممتازترین مجلد شعر که در انگلستان منتشر گردد اختصاص داده شد. برنده جایزه 

ممتاز در ماه مارس اعالم می شود و جایزه را هر سال در یک ناهار رسمی در لندن اعطاء می کنند. 
 Hawthorden Priz 6ـ جایزه هاثورندن

بنیاد جایزه هاثورندن، کهن ترین جوایز ادبی مشهور انگلستان، در سال ۱9۱9 به وسیله میس آلیس 
وارندر گذاشته شد.این جایزه شامل صد لیره و یک مدال نقره است که در ژوئن هر سال به نویسنده ای 
انگلیسی، به سنی کمتر از چهل ویک سال برای بهترین اثر ادبی تخیلی اعطاء می شود، هدف آن تشویق 
نویسندگان جوان است و کلمه »تخیلی« در دامنه ای وسیع به تعبیر و تفسیر در می آید.در شرایط جایزه 
قید نشده است که شرح احوال و آثار بزرگان برای مسابقه پذیرفته نمی شود ضمنًا برای شرکت در 
مسابقه نویسندگان ملزم نیستند که کتاب های خود را ارائه کنند، درواقع مسابقه ای به معنای عام کلمه 

صورت نمی گیرد و داوران جایزه بدون اطالع نویسندگان برنده را تعیین می کنند. 
 Library Association Medals مدال  های انجمن کتابخانه ها

 Carnegie Medal 7ـ مدال كارنگی
مدال کارنگی انجمن کتابخانه ها هر سال برای کتابی ممتاز که به وسیله نویسنده ای انگلیسی مخصوص 
کودکان نوشته شده و در طی سال قبل در انگلستان منتشر شده باشد اعطاء می گردد، در پایان هر 
برای جایزه  را  پیشنهادهای خود  که  می کنند  دعوت  لندن  نشانی  کتابخانه ها  انجمن  اعضای  از  سال 
بدهند. اعضای مذکور باید صورتی مقدماتی شامل حداکثر سه کتاب در اختیار کمیته بگذارند و کمیته 
از میان عنوان های داده شده یکی را برمی  گزیند. مدال برنده در هنگام گفتار ساالنه انجمن کتابخانه ها 

اعطاء می شود. 
 Kate Greenway Medal 8ـ مدال كیت گرینوی

کتاب های  تصاویر  اهمیت  برای شناسایی  است  اقدامی  کتابخانه ها  انجمن  گرینوی  کیت  مدال  اعطای 
کودکان. این مدال به نقاشی داده می شود که، بنابر عقیده انجمن، در طی سال گذشته ممتازترین اثر را 
در زمینه مصور کردن کتاب های کودکان عرضه کرده باشد، نقاش باید در تابعیت انگلستان باشد و 
اثر او نیز در انگلستان منتشر شده باشد. کتاب های مصور ویژه کودکان و نوجوانان برای این مدال به 
داوری گرفته می شود. پیشنهادهای این مدال را نیز اعضای انجمن کتابخانه ها می دهند و مدال در گفتار 

ساالنه انجمن به نقاش برنده اعطاء می گردد. 
 Somerset Mougham Award 9ـ جایزه سامرست موم

این جایزه در سال ۱9۴۶ به وسیله سامرست موم داستان نویس مشهور انگلیسی به منظور تشویق 
به نشانی  »انجمن نویسندگان«  را  امور آن  اداره  بنیاد گذاشته شد.  به سفر خارج  نویسندگان جوان 

برعهده دارد.جایزه سامرست موم به اثر منتشر شده ای از شعر، داستان، نقد ادبی، بیوگرافی، تاریخ، 
و  برد  پی  نویسنده اش  هنری  استعداد  شکوفایی  به  بتوان  آن  از  که  می گیرد  تعلق  سفرنامه،  فلسفه، 
به باروری آتیه او امیدوار شد. آثار نمایشی را در این جایزه شرکت نمی دهند، نامزدان جایزه باید 
انگلیسی و ساکن انگلستان یا ایرلند شمالی و به سنی کمتر از سی وپنج سال باشند. کتاب ها را باید 
قبل از سی ویکم دسامبر هر سال برای انجمن نویسندگان بفرستند، برنده جایزه در ماه مارس سال 
آینده اعالم می شود. الزامی نیست که کتاب ها در طی سال قبل از شرکت در جایزه منتشر شده باشند. 
برنده باید پول جایزه را که در دود پانصد لیره است برای سفری به مدت حداقل سه ماه به خارج از 

انگلستان مصرف کند.
 Sir Roger Newdigate Prize ۱0ـ جایزه سر روجر نیودیگیت برای انگلیسی

نماینده  تا ۱۷۸۰  از ۱۷۵۰  که  نیودیگیت  به وسیله سر روجر  در سال ۱۸۰۶  نیودیگیت  جایزه  بنیاد 
ادبی  اعطای جایزه  برای  که  بود  بنیادی  نخستین  و  تأسیس شد  بود،  آکسفورد  دانشگاه  از  پارلمان 
به وجود می آمد، سر روجر مبلغ هزار لیره به جایزه تخصیص داد و مقرر داشت که هر سال مبلغ 
بیست ویک لیره از درآمد آن را به یکی از اعضای دانشگاه آکسفورد برای »نظمی انگلیسی« حداکثر 
در پنجاه مصراع، در توصیه مطالعه باقیمانده آثار معماری و پیکرسازی و نقاشی یونان و رم باستانا 
عطاء کنند. بعدها با رضایت وارثان نیودیگیت این شرایط بسیار محدود اصالح شد. جایزه اکنون شامل 
کسانی از دانشگاه آکسفورد می شود که بیشتر از چهار سال از ورود آنان نگذشته باشد و شعری 
حداکثر در سیصد مصراع درباره موضوعی که قباًل تعیین گردیده است، سروده باشند. جایزه را سه 
داور اعطاء می کنند. برنده هر سال در ماه مه یا ژوئن به وسیله دانشگاه آکسفورد معرفی می شود، 
شاعر قسمتی از شعرش را در ماه ژوئن در مجلسی که به مناسبت اعطای جایزه تشکیل شود، برای 

حاضران می خواند. این جایزه در سال های جنگ موقوف ماند و بار دیگر در سال ۱9۴۷ آغاز شد. 
۱۱ـ جایزه یادبود جان لولین رایس 

جان لولین رایس جوانی انگلیسی بود که در سال ۱9۴۰ در هنگام خدمت در نیروی هوایی سلطنتی 
کشته شد، او مجموعه داستانی کوتاه با عنوان »انگلستان دهکده من است« منتشر کرده بود که در 
۱9۴۲، دو سال پس از مرگش، به آن جایزه هاثورندن اعطاء کردند. همس راو برای اینکه یاد شوهرش 
از  یاد«  شایان  »اثری  به  تا  داد  تخصیص  او  نام  به  جایزه ای  ایجاد  به  را  جایزه  پول  بماند  زنده تر 
نویسنده ای انگلیسی که هنگام انتشار اثر کمتر از سی سال داشته باشد اعطاء گردد. کتاب ها باید قبل 
از پایان سال انتشار فرستاده شود. برنده را در آوریل یا مه سال بعد اعالم می کنند، جایزه که مبلغ آن 

پنجاه لیره است از صندوق یادبود جان لولین رایس در انجمن ملی کتاب لندن اعطاء می شود. 
 Royal society to Literature Award ۱2ـ جایزه انجمن سلطنتی ادبیات

بنیاد این جایزه به نام وصیت ویلیام هیممان ناشر بزرگ انگلیسی در سال ۱9۴۴ گذاشته شد. امور 
جایزه را انجمن سلطنتی ادبیات لندن اداره می کند و جایزه پاداشی است برای آن قسمت از ادبیات که 
نفع مادی کمتری دارد، یعنی شعر و نقد ادبی، شرح احوال بزرگان و تاریخ و غیره. مبلغ جایزه صریحًا 
تعیین نشده است ولی معمواًل دو برنده اعالم می کنند و به هریک صد لیره می دهند. آثاری که برای 
جایزه عرضه می شود باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. یک کمیته قرائت آثار در مورد تعیین 
برنده تصمیم می  گیرد و نام برنده در آوریل یا مه اعالم می شود. جایزه را در جلسه ای در ماه ژوئن یا 

ژوئیه در انجمن سلطنتی ادبیات اعطاء می کنند. 

انگستان  

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
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یهود در 
روزگار 

هخامنشیان
)پروانه وحیدمنش )کارشناس ارشد تاریخ

یهود  قوم  حضور  از  تاریخی  روایت  نخستین 
سال های  به  زمین  ایران  جغرافیایی  عرصه  در 
می گردد  باز  میالد  از  پیش   732 یا   749 تا   741
که حدود 60.000 اسیر بنی اسرائیل که در حمله 
پادشاه آشور به اسارت درآمده بودند به گیلعاد 

)جلعاد( دماوند کوچانده شدند. )1( 
دماوند  گیلیارد  در  که  باستان شناختی  شواهد 
به چشم می خورد و گورستان قدیمی آن تاییدی 
ایران  در  یهود  قوم  حضور  تاریخ  بر  مجدد 

جهانی،  امپراطوری  نخستین  از شکل گیری  پیش 
امپراطوری هخامنشی است. 

آن چه مسلم است در تمام این دوره تا ظهور کوروش هخامنشی 
همراه با ادیان باستانی ایرانی، دین این اسرای کوچیده در نواحی 
و  تاریخی  روایت های  همچنین  بود.  شده  شناخته  ایران  شمالی 
احترام کوروش، شاه هخامنشی به این قوم حاکی از آن است که 
داشته  را  کافی  و  وافی  شناخت  یهود  آئین  و  آنان  به  نسبت  وی 
است. اگر پهنه جغرافیایی ایران زمین را در روزگار روی کار آمدن 
دولت هخامنشی از رشته کوه های هندوکش در شرق، تا بیابان های 
ترکستان و کوه های قفقاز در شمال، تا مدیترانه و بالکان و لیبی 
در  بدانیم،  گسترده  جنوب  در  حبشه  و  عربستان  تا  و  غرب،  در 
جنوب غربی این محدوده تاریخی، بر پایه اسناد و کتیبه ها اولین 
امپراطوری جهانی شکل گرفت. آن چه طی سالیان دراز تاریخی بر 
این ناحیه حساس جغرافیای گذشته الجرم مردمانی را ساخته است 
که با وجود اختالط های نژادی، فرهنگی، زبانی و دینی توانسته اند 
میسر  را  »ایران«  نام  تحت  همزیستی  که  آورند  پدید  را  شاکله ای 
الگوی  این محدوده به دلیل موقعیت اجتماعی خود،  ساخته است. 
توزیع منابع طبیعی خویش و بافت جمعیتی و زبانی اش، در طول 
تاریخ، تنش های بسیاری را از سر گذرانده، با این حال هویت تقریبا 

گویایی از ایرانی بودن را در خود حفظ کرده است. 
خود این نکته که جامعه ایرانی در بیست و پنج قرن گذشته دست 
مغوالن  و  ترکان  تازیان،  مقدونیان،  عمده  نسل کشی  چهار  با  کم 
هلنی،  متمایز  تمدنی  پیکره  پنج  کم  دست  و  است  بوده  روبرو 
مسیحی - رومی، اسالمی، یاسایی و مدرن را به شکل انتخابی و 
خاص در خود جذب کرده است، به قدر کافی شگفت انگیز است. ما 
هیچ تمدن دیگری را نمی شناسیم که با تداوم و چنین گسترشی، در 
برابر تنش های متعدد از پا درنیامده باشد. تنیدگی عنصر یهودی 
در فرهنگ ایرانی امری است که از نگاه تیزبین مورخان دور نمانده 
و اختالط در فرهنگ زرتشتی و یهودی در پاره ای موارد غیرقابل 

تصور است. 
مری بویس معتقد است که این دو آیین عالوه بر خصلت »پیامی 
جهانی و برای همه ملل و اقوام بودن«، کیشی کامال قومی بودند 
بررسی   برای  اثر  بهترین  شاید  می گذاشتند.  تأثیر  یکدیگر  بر  و 
پررنگی  این  و  باشد  »ِعزرا«  کتاب  کیش  دو  این  همانندی های 
شباهت ها ناشی از حضور تاریخی »نِِحمیا« نماینده »اردشیر اول« 

به فرمانداری اورشلیم است. )۴۴۴ ق. م( )۲(
وی پیش از آن که به فرمانداری اورشلیم برسد شربت دار اردشیر 
بوده و قطعا کسی که به این جایگاه در دربار می رسیده ملزم به 
بگذریم  که  مرحله  این  از  است.  بوده  نیز  زرتشتی  آداب  رعایت 

بنیان گذار دولت هخامنشی و توجهات وی به قوم یهود حایز اهمیت 
سوی  از  منجی  عنوان  با  خود  فتوحات  تمامی  در  که  وی  است. 
ملل فتح شده سروری می یافت به تسامحی مبتنی بر احترام برای 
اقدام  این  می نمود.  اقدام  امپراطوری اش  قلمروهای  دیگر  خدایگان 
وی، سبب شد تا کتاب »عهد عتیق« وی را مسیح خطاب نماید. در 
به  که  افالطون  معاصر  و  سقراط  شاگرد  گزنفون،  معروف  کتاب 
نام »سیرو پدی« یا تربیت کوروش نوشته شده است؛ کوروش به 
عنوان یک پادشاه آرمانی و تجسم خردمندی و فرزانگی و دادگری 
الگو بگیرند، مجسم شده است.  او  از  راستین که یونانیان می باید 
هزار  ده  بازگشت  یا  »آتاباسیس«  نام  به  وی  از  دیگری  کتاب  در 
یونانی، از قانون پارسی و قانون مداری جامعه ایرانی در روزگاران 
نخستین هخامنشی سخن رفته است. در یسنا یکی از کتب زرتشتی، 
تمامی ادیان ستایش می شود: »آموزگاران کیش، ..... کشورهایی که 

پیش از این بوده اند و پس از این خواهند بود می ستائیم«. )3( 
کوروش کسی است که خدا در کتاب مقدس یهودیان او را شاهین 
و فرستاده خود و مأمور گسترش دادگری در جهان خوانده است. 

 )۴(
اشاره اشعیای پیامبر بر مادها، ظهور شخص کوروش است. 

کوروش در تورات چنین معرفی می شود: 
»کوروش پادشاه فارس چنین می فرماید: خدای خالق آسمان ها همه 
کشورهای زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه ای 

برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمائیم. )۵( 

  در جای دیگر کتاب مقدس، خداوند می گوید : »من درباره کوروش 
خواهد  اتمام  به  مرا  مسرت  تمامی  و  است  من  او شبان  می گویم 
رسانید. این اوست که شهر ما را بنا کرده، اسرایم را آزاد خواهد 

کرد اما نه به قیمت و نه برای هدیه«. )۶( 
کوروش در فرمان خود خدای قوم یهود را خدای حقیقی خوانده 
و یادآوری می کند که این خدای حقیقی وی را امر کرده است که 
خانه ای برای او در بیت المقدس بسازد. این امر چنان سبب  شادی 
یهودیان بابل شد که نمونه هایی از این شادی را در کتاب مقدس 

می توان یافت: 
»آن گاه دهان ما از خنده پر شد و زبان ما از نغمه سرایی، آنگاه 
در میان امت ها گفتند که خداوند کارهای بزرگی برای آنها انجام 

داده است«. )۷( 
اذعان صریح کوروش در کتاب مقدس مبنی بر مأموریت الهی اش 
در خصوص بنای خانه برای یهودا در اورشلیم حاکی از شکل گیری 
مفهوم مسیح و منجی بودن برای وی است. توجه به گرایش های 
بار  این  سوشیانس،  خلق  راستای  در  زرتشت  دین  منجی طلبانه 

مسیح در دین یهود در قالب کوروش ظهور می یابد. 
یهوه از کوروش به عنوان عهد قوم و نور امت ها یاد می کند. )۸(  و 

او را به عدالت فرا می خواند. 
بر  مبنی  وی  دستور  با  همراه  کوروش  توسط  یهود  قوم  آزادی 
ساخت خانه خدا و تهیه مواد ساختمانی آن بود. وی به »میتِردات« 
خزانه دار خود دستور داد تا همه اشیاء زینتی و ظرف های گرانبهای 
طال و نقره خانه خدا را که بخت النصر از اورشلیم به بابل آورده 
 Shesh bazzar بود، از هر کجا بود گرد آورد و آنها را به ِششَبَصر

بسپارد. )9( 
 – فرهنگی  تنیدگی  از  مشحون  نیز  هخامنشی  تاریخ  بعدی  ادوار 
و  مصری  منابع  چه  اگر  است.  یهودیان  و  ایرانیان  میان  سیاسی 
یونانی سرشار از دشمنی با کمبوجیه پادشاه و جانشین کوروش 
هستند اسناد کشف شده از یهودیان مصر که بر کاغذهای حصیری 
معابد  تمامی  وی  چه  اگر  است  آن  از  حاکی  شده  نگاشته  آرامی 
نشد.  یهودیان  پرستگاه  معترض  کرد  خراب  را  مصری  خدایان 

 )۱۰(
یهودیه در زمان داریوش اول عالوه بر تقدسی که دوباره کسب 
نموده بود سرزمین حائلی بود که جلوی آشوب گری مصریان را 
می گرفت. داریوش تالش داشت به حفظ و آبادانی تمامی قلمروی 
خود کوشا باشد و بی شک نبض فرهنگی این آبادانی، اورشلیم بود. 
در زمان داریوش بیشتر یهودیان بابل به شوش و تخت جمشید و 
همدان روی آوردند و به ویژه در فارس بیشترین تعداد یهودیان 
سکنی گزیدند. در اصفهان نیز تعدادی دیگر مقیم شدند که از نژاد 

یهودا و از آوارگان بابل هستند. 
داریوش پس از رازگشایی توطئه ای که علیه خزانه دار خود دانیال 
یهودی صورت گرفته بود در فرمانی که بر همه ملت ها و به همه 
زبان ها نگاشته شد یهودیان را در پرستش خدای توانا آزاد گذاشته 

و برای آسایش و امنیت آنان نیز فرمانی صادر نمود.
 )Axashverosh( خشایارشا پسر داریوش که به نام اَحشِورُوش
از خود  یهودیان  به  یاد شده است توجه خاصی  در کتاب مقدس 
گاه  و  داشتند  فراوانی  آزادی  یهودیان  وی  دوران  در  داد.  نشان 
نیز سرپرستی امور دولتی به آنان سپرده می شد، خصوصا شهر 

شوش محل زندگی عده کثیری از آنان بود. 
داده  رخ  ایام  همین  در  هم  خشایارشا  و  استر  معروف  داستان 
مبنی  یهودیان و حکم وی  به  است. دست درازی وزیر هخامنشی 
بر قتل عام آنان با تدبیر مردخای یهودی و استر ملکه یهودی شاه 
ناکام ماند. به نظر می رسد پادشاه در نابود و ناکام گذاشتن توطئه 
هامان فراتر از یک دستور حکومتی عمل نمود و دست یهودیان را 

در مقابله با گروه هامانیان باز گذاشت. 
در باب هشتم کتاب استر آمده است: 

»آنگاه اخشوروش پادشاه به استر ملکه و مردخای یهودی فرمود 
اینک خانه هامان را به استر بخشیدم و او را به سبب دست درازی 
بر یهودیان به دار کشیدند. و شما آن چه را که در نظرتان پسند 
پادشاه  مهر  به  را  آن  و  بنویسید  یهودیان  به  پادشاه  اسم  به  آید 
مختوم سازید. زیرا هر چه به اسم پادشاه نوشته شود و به مهر 

وی مختوم گردد کسی نمی تواند آن را تبدیل کند«. 
این دستور شاه به جد نشان می دهد که تا چه پایه جایگاه این قوم 
معاشقه  یک  تنها  را  داستان  نمی توان  و  بوده  روشن  پادشاه  نزد 
ساده میان شخص شاه و استر ملکه دانست زیرا نگاشتن نامه ای 
به اسم شاه و مهر کردن آن خارج از یک داستان عاشقانه است که 

گاه تالش می شود به آن وجهه تاریخی بدهند. 
امور  کاره  همه  »آمستریس«  مادر  ملکه  خشایارشا  مرگ  از  پس 
بود و اردشیر اول تقریبا نقشی ایفا نمی نمود. این زن که خود را 
رقیب استر می دید اجازه نداد نفوذ سابق آنان در دربار باقی بماند 
و ناگزیر یهودیان شوش که تحت حمایت خاندان استر و مردخای 

بودند به همدان، پایتخت دیگر هخامنشی کوچیدند. )9( 
که  اورشلیم  در  بازسازی خانه خدا  کار  داریوش دوم  در دوران 
در زمان اردشیر ناتمام مانده بود به پایان رسید )۴۰۴-۴۲۴ ق.م(. 
بیشترین درصد جمعیت قوم یهود در این عهد به چشم می خورد 
که نزدیک به سه قرن از ورود اسرای اسرائیل و ۱۶3سال از آمدن 
و  آسودگی  با  ایران  در  همه  و  می گذشت  ایران  به  یهود  اسرای 

آرامش زندگی می کردند. )۱۱( 
یهودیان مصر که سرسپرده و وفادار به دولت ایران بودند در پی 
سفر شهربان مصر به ایران مورد تجاوز مصریان واقع شدند و 
عبادتگاه هایشان نابود شد. همین امر سبب شد که عالوه بر تالش 
داریوش دوم مبنی بر بازسازی خانه خدا بنا بر حکم کوروش، از 

خزانه های شاهی به آنان کمک شود. 
تا یاغیان و کسانی که در امر بازسازی خانه خدا  او دستور داد 

سنگ اندازی می کنند مجازات شوند. 
پس از داریوش دوم پسرش اردشیر  تالش نمود تا بزرگان یهود 
قانون دان یهودی  ِعزرا دانشمند و  به دربار خویش فرا خواند.  را 
بزرگ  سیاست مدار  و  اسرائیل«  »سرزمین  دوستدار  نِِحمیا  نیز  و 
یهودی دو بنیان گذار وحدت قومی یهود در دربار وی تالش نمودند 

تاریخ  
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كالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
كالسهای 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 كینگستون

آی تی

وضع سیاسی و اجتماعی یهودیان را دگرگون سازند. در این دوره کوچ بزرگ یهودیان به امر پادشاه 
و با حمایت عزرا و نحمیا به اسرائیل صورت پذیرفت و اندیشه قوم یهود و ملت اسرائیل تقویت شد. 
اردشیر دستور داد که این مهاجران مورد حمایت قرار گیرند و تعدادی جواهرات و ظروف شاهنشاهی 

را به اورشلیم فرستاد. 
در بخشی از کتاب عزرا باب هفتم آمده است: 

»از جانب اَرَتحَششتا« شاهنشاه به عزرای کاهن و کاتب کامل شریعت خدای آسمان اما بعد فرمانی 
از من صادر شد که هر کدام از قوم اسرائیل و کاهنان و الویان ایشان که در سلطنت من هستند و به 
رفتن همراه تو به اورشلیم راضی باشند بروند- چون تو از جانب پادشاه و هفت مشیرانش فرستاده 
شده ای تا درباره یهودا و اورشلیم بر وفق شریعت خدایت که در دست توست تفحص نمایی و نقره و 
طالیی را که پادشاه و مشیرانش برای خدای اسرائیل که مسکن او در اورشلیم می باشد بذل کرده اند 
ببری. ».... و اما چیزهایی دیگر که برای خانه خدایت الزم باشد، هر چه برای تو اتفاق افتد که بدهی 

آن را از خزانه پادشاه بده«. 
دینی یهود، بازیابی عنصر یهود و برپایی و اجرای سنن   – دوران اردشیر دوم رشد احساس ملی 
یهودی است. ادبیات عبرانی در همین زمان با همت عزرا و نحمیا جمع آوری شد و وی مدارسی در 
جهت گسترش زبان عبری بنا نمود. گردآوری کتب بنی اسرائیل و عهد عتیق در زمان همین پادشاه 
و حمایت های مادی و معنوی از یهودیان صورت گرفت. نحمیا عضو دربار ایران و مرد ثروتمندی 
بود که در پیشبرد سنن یهودی تمام توان خویش را به کار برد. پیدایش طبقه سوفرها و عهد سوفریم 
»دوره دانشمندان و نویسندگان« به دستور و حمایت اردشیر دوم و تالش های عزرا شکل گرفت. )۱۲( 
و غالب مورخان یهود معتقدند که در دوره سوفریم بسیاری از عقاید ایرانیان در باور یهودیان راه 
یافته و همانگونه نوشته و نگاهداری شد. )۱3( و در نگهداری کتب یهودی، دربار ایران این نویسندگان 
از  با سوریه  زمان جنگ  در  و  قتل عام شد  اسکندر، شهر صور  با حمله  داد.  قرار  مورد حمایت  را 
یهودیان خواست، تسلیم شوند اما آن ها نپذیرفتند اما حمله سخت وی به یهودیه سبب شد آن ها تسلیم 

و باج گزار اسکندر شوند. حمله اسکندر سرآغاز سرگردانی و فشارهای مجدد بر قوم یهود شد. 
-۱        لوی، حبیب، کتابفروشی یهودا بروخیم، تهران ۱33۴، جلد اول، صفحه ۸۸. 

-۲        بویس، مری، تاریخ کیش زرتشت، هخامنشیان، ترجمه همایون صنعتی زاده، انتشارات توس، 
چاپ اول، ۱3۷۵، جلد دوم، صفحه ۲۷۷. 

-3        یسنا، گزارش پورداوود، صفحه ۱۱۰، یسنا ۱۵، پاره 3۱. 
-۴        عهد عتیق، کتاب اشعیا، باب ۴۱ و ۴۲. 

-۵        عهد عتیق، کتاب عزرا، فصل۱. 
-۶        عهد عتیق، کتاب اشعیا، باب ۴۴. 

-۷        عهد عتیق، کتاب مزامیر، مزمور ۱۲۶. 
-۸        عهد عتیق، کتاب اشعیا، فصل ۴۲، آیه ۶. 

-9        قائمی، محمد، هخامنشیان در تورات، چاپخانه نشاط اصفهان، چاپ اول، -۱3۴9 صفحه ۱3۷ 
– کتاب عزرا، فصل ۱. -۱۰    پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، صفحه ۵۰۶. 

-۱۱    قائمی، محمد، همان، صفحه ۱9۱. -۱۲     همان، صفحه ۲۲۸. -۱3    لوی، حبیب، همان، جلد 
۱ – صفحه 33۴. 

تنظیماتی برای 
اجرای بهتر بازی ها 

در ویندوز
در ادامه ترفندهای رایگان و ساده نرم افزاری 
 XP را برای اجرای روانتر بازی ها در ویندوز
را، به صورت آموز های قدم به قدم مشاهده 
می نمایید، البته بهترین راه برای اجرای بهتر 
بازی ها ارتقاء سخت افزاریست، اما اعمال این 

ترفندها خالی از لطف نبوده و ضرری هم ندارد!
در ادامه ترفندهای رایگان و ساده نرم افزاری را 
برای اجرای روانتر بازی ها در ویندوز XP را، به 

صورت آموز های قدم به قدم مشاهده می نمایید، البته بهترین راه 
این  اعمال  اما  افزاریست،  ارتقاء سخت  ها  بازی  بهتر  اجرای  برای 

ترفندها خالی از لطف نبوده و ضرری هم ندارد! 
● ترفند های ویندوز 

 control برای باال بردن توانایی کامپیوتر در اجرای بهتر بازیها به
panel بروید و در آنجا بر روی system کلیک کنید و در این بخش 
سر برگ Advance را انتخاب کنید و بر روی دکمه setting ابتدایی 
این بخش قسمت  کنید. در  کلیک   Performance به بخش  مربوط 

Adjust for best performance را انتخاب کنید. 
در مرحله بعدی الزم است که قسمتی از فضای رم را خالی کنید 
 task تا این فضا برای اجرای بازیها به کار رود. برای این کار به
manager بروید و در سر برگ Process برنامه هایی را که فضای 
رم را بیهوده اشغال کرده اند را پاک کنید. برای این کار بر روی 
پروسس مورد نظر کلیک راست کنید و End Process را انتخاب 

کنید. 
حتما برنامه هایی مثل آنتی ویروس و فایروال را ببندید . چون این 
برنامه ها فایلهای اجرایی بازی را چک می کنند و فضای زیادی را 
از رم اشغال می کنند . بقیه برنامه هایی که در هنگام بازی اجرای 

آنها ضروری نیست را هم متوقف کنید. 
 msconfig تایپ کنید Run در مرحله بعد در منوی استارت بخش
 Selective گزینه   General برگ  سر  در  شده  ظاهر  پنجره  .در 

startup را انتخاب کنید و پایین آن تیک گزینه های 
 Load Startup و Process SYSTEM.INI File,WIN.INI File
 Services را بردارید. بعد در سر برگ Items
را   Hide All Microsoft Services گزینه 

انتخاب کنید و بعد Disable All را بزنید. 
بعد از این کارها الزم است که فایلهای موجود 
در پوشه Temp را حذف کنید . برای این کار 
در منوی استارت و در بخش Run تایپ کنید 
%temp% . اینتر را بزنید. در این حالت پوشه 
ای ظاهر می شود , تمام محتویات پوشه را 

حذف کنید . 
اگر بازی را برای اولین بار اجرا می کنید و 
directx که  دچار مشکل شدید حتما ورژن 
بر روی سیتم تان نصب شده است را چک کنید . و اگر قدیمی است 
آپدیت کردن  حتما ورژن جدیدتر آن را نصب کنید. راه حل دیگر 
به  به وبسایت مربوط  این کار  برای   . درایور کارت گرافیک است 
شرکت سازنده بروید و در آنجا درایور جدید را دانلود کنید. این 

کار می تواند بسیار مفید باشد. 
● تنظیمات گرافیکی 

در درون هر بازی بخشهای وجود دارند که به کاربر امکان انتخاب 
و دستکاری سطح گرافیکی بازی را می دهند . در این بخشها شما 
. اگر  می توانید به فرض سطح گرافیک بازی را باال یا پایین کنید 
گرافیک شما پایین است به این بخشها بروید و سطح گرافیک را بر 
به  این جا بخشهای  تنظیم کنید. در  پایین  یا حتی  روی متوسط و 
نام texture یا details وجود دارد که مربوط به جزئیات موجود 
تواند  می  مقادیر  این  بردن  پایین   . است  بازی  گرافیکی  محیط  در 
سبب کم شدن این جزئیات و روانتر شدن بازی شود . البته بالطبع 

اینطوری کیفیت گرافیک بازی و محیط های آن پایین می رود. 
و   Gamma مانند  بخشهایی  بازی  گرافیکی  تنظیمات  بخش  در 
Contrast و Brightness هم وجود دارند که کم و زیاد کردن این 

مقادیر تاثیر چندانی در اجرای بازی ندارند و فقط روشنایی صفحه 
مانیتور با استفاده از این بخشها کم یا زیاد می شود. 

بخش بسیار مهم دیگر بخش Anti-aliasing است . شما می توانید 
از درون خود بازی و یا از طریق تنظیمات مربوط به کارت گرافیک 

خود این بخش را تنظیم کنید. 
یکی از کار های دیگری که می توان کرد این است که از برنامه های 
کاربردی مربوط به کارت گرافیکتان استفاده کنید. به فرض شرکت 
به شما  که  کند  می  ارئه  را   Hydravision نام  به  ای  برنامه   Ati
اجازه دسترسی به تنظیمات بیشتر گرافیکی را می دهد. و یا برنامه 
گرافیکی  کارتهای  برای  بازیها  بهتر  اجرای  برای  که   Detonator

مدل Geforce ارئه شده است. 
 directx تنظیمات ●

Directx در منوی استارت و در بخش  تنظیمات  برای تغیر دادن 
Run تایپ کنید : dxdiag و کلید اینتر را بزنید. در این حالت پنجره 
ای باز می شود که مربوط به تنظیمات گرافیکی و صوتی دایرکت 
 Directx features و در بخش display ایکس است. در سر برگ
 AGP Textures و Direct draw, direct3d سه بخش به نامهای
وجود دارند این سه بخش را فعال )Enable ( کنید. اگر در جلوی هر 
یک از این سه بخش Not Avialable نوشته شده باشد به معنی این 

است که کارت گرافیک شما قابلیت مورد نظر را ندارد. 
● نرم افزارها 

یکی از نرم افزار هایی که می تواند به شما در ارتقای کارایی دستگاه 
در اجرای بازی کمک کند برنامه 

3D Analyze است . البته باید نحوه تنظیم و کار با آن را بدانید. 
● یک لینک بسیار مفید 

3D MARK ۲۰۰۶ یک برنامه عالی و تایید شده برای تست قدرت 
همینطور  است  کامپیوتری  های  بازی  اجرای  برای  شما  کامپیوتر 
اگر قطعه ای از سیستم شما معیوب بوده و یا ضعیف عمل کند این 
و می  اطالع شما می رسد  به  یاد شده  افزار  نرم  توسط  موضوع 

توانید نسبت به تعویض یا ارتقاء آن اقدام نمایید،
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بر اثر واژگون شدن اتوبوس در 

آمریكا ۱0 نفر جان باختند
 

شمال  در  اتوبوس  دستگاه  یک  شدن  واژگون  اثر  بر 
نفر دیگر مجروح  "کالیفرنیا"ی آمریکا، ۱۰ نفر کشته و ۲۰ 

شدند. 
شبکه  ایرنا،  تصویری  و  صوتی  اخبار  گروه  گزارش  به 
خبری سی.ان.ان روز دوشنبه با اعالم خبر فوق افزود: اکثر 

سرنشینان این اتوبوس گردشگران "الئوسی" بودند. 
در  "ویلیامز"  شهر  نزدیکی  در  اتوبوس  این  گزارش،  بنابر 
کالیفرنیا"  در شمال  "ساکرومنتو"  کلیومتری  یکصد  فاصله 

دچار سانحه شد. 
فرمانده پلیس محلی تعداد زخمی شدگان سانحه را بین ۲۰ 
تا 3۰ نفر اعالم کرد بدون این که به علت آن اشاره ای داشته 

باشد. 

مثله شدن نوزاد ۱۱ ماهه 
توسط پدرش

کلمبیا در شوک مثله شدن یک نوزاد ۱۱ ماهه توسط پدرش 
فرو رفت.

مفقود  هفته گذشته، گزارش  کلمبیا  پلیس  ایسنا،  به گزارش 
که  داد  احتمال  و  دریافت کرد  را  ماهه  نوزاد ۱۱  یک  شدن 
پدر این نوزاد که از همسرش جدا شده این نوزاد را ربوده 
است که در این میان پدر نوزاد که مفقود شده بود نیز توسط 
نیروهای پلیس دستگیر شد. در بازجویی های به عمل آمده 
مشخص شد که این مرد، به یک زن حدود ۲۵۰ دالر آمریکا 
در شمال  چیا  در  اش  مسکونی  منزل  از  را  کودک  تا  داده 
بوگوتا، پایتخت کلمبیا برباید، اما در مورد این که کودک بعد 
از ربوده شدن تحت حفاظت باشد، به این زن پولی پرداخت 
نکرده است که پدر کودک پس از تحویل گرفتن نوزادش از 
زن رباینده، وی را مثله کرد. زن رباینده پس از جست وجو 
دستگیر و روانه زندان شد. این زن و پدر هر کدام به ۱۶ تا 
3۰ سال حبس محکوم شدند، اما بسیاری از مردم کلمبیا و 
چند نفر از مقامات حبس ابد را الیق این دوفردجنایتکار می 

دانند.

فلفل قرمز به زندگی مردی 
پایان داد

یک مرد بریتانیایی پس از آن که در مسابقه با دوستش سس 
تند فلفل قرمز خورد، جان داد.

به گزارش ایسنا، »اندرولی« 33 ساله با دوست خود را بر 
سر خوردن سه فلفل قرمز مسابقه داد، غافل از آن که این 
مسابقه به کشته شدن او منجر می شود. این مرد فلفل های 
قرمزی که محصول زمین کشاورزی پدرش بودند را با رب 
گوجه فرنگی مخلوط کرد و آن را به یکباره سر کشید و در 
را  انگلیسی  مرد 33 ساله  این  علت مرگ  پزشکان  مرد.  جا 
ترشح زیاد اسید معده خونریزی شدید دستگاه گوارشی و 
ایست قلبی اعالم کردند که بر اثر خوردن بیش از حد فلفل 

تند است.

كشف محموله هروئین در مرز 
ایران ـ تركیه

دستگاه  یک  داخل  ماهرانه  که  افیونی  مواد  بزرگ  محموله 
تریلی جاسازی شده بود در مرز ایران - ترکیه کشف شد.

از  که  تریلی  یک  کرد:  اعالم  ترکیه  مرزی  امنیت  پلیس 
بازرگان ایران وارد شده بود در منطقه »گوربوالغ« متوقف 
و از آن3۵۰ کیلوگرم هرویین کشف شد. همچنین ماموران، 
راننده خودرو مورد نظر را دستگیر کرده اند و بازجویی از 
وی ادامه دارد. پلیس ترکیه به این مسئله که تریلی، متعلق 
به کدام کشور بوده است اشاره ای نکرد اما گفته می شود 
مواد مخدر آن از افغانستان قاچاق شده بود. همچنین پلیس 
استانبول در عملیات دیگری که ۲۰ روز علیه قاچاقچیان و 

فروشندگان خیابانی مواد مخدر صورت گرفت ۴۴۴ نفر را 
دستگیر کرد.گزارش ایسکانیوز می افزاید،از این سوداگران 
کیلو  تریاک، ۲۱9  کیلو شیره  پنچ  کیلو هرویین،  مرگ ۲۱۲ 

تریاک و ۸۸/۶ کیلوگرم کوکایین به دست آمد.

خطرناك ترین 
شهرهای جهان 

معرفی شدند
ونزوئال،  های  پایتخت  پالیسی،  فارین  مجله  گزارش  طبق 

شهر  بعالوه  روسیه،  و  پاپوآ  گینه  جنوبی،  آفریقای 
نیواورلئان در آمریکا، به دلیل باال بودن میزان قتل و جنایت، 

خطرناکترین شهرهای جهان هستند. 
به نقل از روزنامه »وزگالد«، مجله آمریکایی فارین پالیسی 
که  را  جهان  شهرهای  از  فهرستی   )Foreign Policy(
کرده  منتشر  دهد،  آنها رخ می  در  قتل  و  جنایات  بیشترین 
است. این رده بندی بر اساس میزان قتلهای صورت گرفته 

در شهرهای بزرگ جهان صورت گرفته است. 
پایتخت  کاراکاس،  ترتیب  به  لیست  این  نخست  شهر  پنج 
جنوبی،  افریقای  جمهوری  پایتخت  تاوون،  کیپ  ونزوئال، 
ایاالت متحده آمریکا، بندر مورس بی،  شهر نئواورلئان در 
پایتخت گینه پاپوآ و باالخره مسکو، پایتخت روسیه هستند 
آنها  در  زندگی  و جنایت،  قتل  بودن  باال  میزان  دلیل  به  که 

بسیار خطرناک است. 
مجله  این  اطالعات  به  بتوان  اگر  روزنامه،  این  نوشته  به 
اطمینان کرد، کاراکاس، پایتخت ونزوئال خطرناک ترین شهر 
جهان است که در ازای هر هزار نفر از ساکنین آن ساالنه 

۱3۰ نفر به قتل می رسند. 
مقام دوم در این لیست نصیب کیپ تاوون، پایتخت افریقای 
ازای هر  در  میلیونی،   ۵/3 این شهر  در  است.  جنوبی شده 

۱۰۰ هزار نفر ۶۲ نفر کشته می شوند. 
طی  تاوون  کیپ  شهر  در  قتل  میزان  اطالعات،  این  طبق 
اینکه  ضمن  یافته،  افزایش  چشمگیری  بطور  اخیر  سالهای 

قاتلین و قربانیان آنها یکدیگر را نیز می شناسند. 
مقام سوم در لیست از آن شهر نیواورلئان در آمریکا شده 
است. تا قبل از طوفان کاترینا در این شهر تقریبا نیم میلیون 
نفر زندگی می کرند، ولی بعد از این فاجعه طبیعی این تعداد 
این  ارزیابیهای مختلف در  بر اساس  یافت.  تقلیل  به نصف 

شهر از ۲۲۰ تا 3۱۰ هزار نفر زندگی می کنند. 
است.  شده  شناخته  آمریکا  شهر  خطرناکترین  نیواورلئان 
بر اساس آمار پلیس این شهر، در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر 
علت  کارشناسان  پیوندد.  می  وقوع  به  قتل   ۶۷ آن  ساکنین 
رشد جنایات در این منطقه را مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

این شهر بعد از وقوع طوفان دانسته اند. 
 ۲۵۰ حدود  که  پاپوآ  گینه  پایتخت  بی،  مورس  بندر  از  بعد 
نفر در  داشته و سطح جنایت در آن ۵۴  نفر جمعیت  هزار 
ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است، مسکو قرار دارد که طبق این 
اطالعات در آن در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ قتل صورت 

می گیرد. 
از  بسزای  سهم  که  اند  شده  نشان  خاطر  گزارش  این  در 
جنایات و قتلها در پایتخت مسکو، قتلهای صورت گرفته به 

دالیل نژادی، مذهبی و جنایات سفارش شده است.

شهردار جوان را به گلوله بستند
ترین  تازه  در  مکزیک  در  افیونی  مواد  قاچاق  مافیایی  های  شبکه  اعضای 
عملیات شوم خود یک شهردار را به گلوله بستند. »سالوادور ورگارا« شهردار 
»ایکستاپان دوالسال« مکزیک دیروز سوار بر خودرو به خانه اش می رفت که 
در یک بزرگراه به دست نقابداران مسلح ترور شد. تحقیق کارآگاهان نشان می 
مافیایی  های  از شبکه  آمیزی  تهدید  پیامک  پیش  دهد شهردار ۴3 ساله چندی 
قاچاق مواد افیونی دریافت کرده بود اما با این وجود ، بدون محافظ رفت و آمد 
تاکنون ۴۱ مظنون در   : می کرد.پلیس جنایی »ایکستاپان دوالسال« اعالم کرد 
رابطه با این جنایت دستگیر شده اند که بین آنان راننده پیشین »ورگارا« نیز به 
چشم می خورد.گفته می شود قاچاقچیان از شهردار »سالوادور« خواسته بودند 
مزاحمشان نشود تا به راحتی به تجارت کثیف خود در سطح شهر ادامه دهند اما 
وقتی با مخالفت او رو به رو می شوند به فکر ترور افتادند.گزارش ایسکانیوز 
افزون بر ۰۰33 نفر در مکزیک قربانی جرم های شبکه های  افزاید،امسال  می 
تبهکار شده اند.همچنین ماه گذشته در تمامی ۲3 ایاالت مکزیک ، علیه خشونت 

های اجتماعی و کشتار بی پایان ، تظاهرات برگزار شد. 
آنان خشم خود را از ادامه آدمکشی و و آدمربایی در این کشور آمریکای التین 
)پایتخت  »زوکالو« مکزیکو سیتی  میدان معروف  در  دادند.فقط  نشان  با جدیت 
مکزیک( بیش از ۰۵۱ هزار نفر حلقه زده بودند.بیشتر تظاهرکنندگان ، لباس سپید 
بر تن و شمع دردست داشتند که به آرامی راهپیمایی می کردند.مسئوالن دولتی 
می گویند بیشتر این خشونت ها با مواد مخدر ارتباط دارد و ۵۲ هزار پلیس برای 

مبارزه با سوداگران مرگ در آماده باش هستند. 

هواپیمای مسافربری 
استرالیایی دچار حادثه شد  
روز سه شنبه، ۷ اکتبر )۱۶ مهر(، اداره ایمنی ترابری استرالیا گزارش کرد که یک 
فروند هواپیمای مسافربری از نوع ایرباس ای 33۰ متعلق به شرکت هواپیمایی 
کوانتاس هنگام پرواز در سیر سنگاپور به شهر پرت در استرالیا، در اثر بروز 
اشکال فنی ناگزیر به فرود اضطراری در یک فرودگاه محلی در غرب این کشور 
در  پرواز  هنگام  هواپیما  که  است  گفته  خبر  این  تایید  با  کوانتاس  شد. شرکت 
ارتفاع معمول، به علت نقص فنی به سرعت ارتفاع خود را از دست داد و کاهش 

سریع ارتفاع باعث زخمی شدن تعدادی از سرنشینان هواپیما شد. 
براساس این گزارش، وضع تعدادی از زخمی های حادثه نسبتا وخیم است و 
فنی و  بروز نقص  از  اند. پس  آنان دچار شکستگی استخوان شده  از  شماری 
کاهش سریع ارتفاع، خلبان هواپیما به ارسال پیام وضعیت اضطراری مبادرت 
کرد و اعالم داشت که ناگزیر از فرود اضطراری در فرودگاه شهرک اگسموث 
است. فرود هوایپما در فرودگاه اگسموث بدون حادثه صورت گرفت و به گفته 
وارد  دیده  آسیب  مسافران  به  کمک  برای  پزشکی  های  گروه  کانتاس،  شرکت 
در  فنی  نقص  از  ناشی  حوادث  از  مواردی  اخیر،  های  ماه  در  شدند.  هواپیما 
کپسول  انفجار  ژوئیه،  ماه  است.در  گزارش شده  کوانتاس  هواپیماهای شرکت 
اکسیژن در یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۴۷ این شرکت باعث سوراخ شدن بدنه 
هواپیما و فرود اضطراری آن در فیلیپین شد هرچند در این حادثه، به سرنشینان 
هواپیما آسیبی نرسید. در همان ماه، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷3۷ شرکت 
کانتاس در یک مسیر داخلی گرفتار نقص فنی شد و به مبدا بازگشت و در اوایل 
ماه اوت، یک هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ همین شرکت که از سیدنی رهسپار پایتخت 
فیلیپین بود، از نیمه راه به سیدنی مراجعت کرد. با اینهمه، مقامات اداره ایمنی 
پروازهای کشوری استرالیا گفته اند که تحقیقات انجام شده در مورد این حوادث 
شواهدی از اشکاالت فنی در سایر هواپیماهای شرکت کانتاس به دست نیامده 

است. 

افشای راز دو جنایت 
هولناك در آلمان

قتل  جرم  به  را  جنایتکار  دو  جداگانه  های  عملیات  در  آلمان  پلیس  مأموران   
را  که شوهرش  است  جوانی  زن  متهمان  از  یکی  کردند.  دستگیر  همسرانشان 
به جرم کشتن  که  است  پیرمردی  نیز  دیگر  متهم  است.  قتل رسانده  به  تبر  با 
همسرش با چکش دستگیر شده است. در نخستین ماجرا، مأموران همزمان با 
مراجعه زن جوانی به ایستگاه پلیس و اعتراف هایش در جریان قتل قرار گرفتند. 
وی گفت: شب قبل از جنایت در پی درگیری های شدید، با یک تبر ضربه های 
مهلکی به سر همسرم که در خواب بود، کوبیدم. قتل دوم نیز به دست پیرمرد ۷9 
ساله ای رخ داد. او با اعتراف نزد پزشک روانکاو ماجرای قتل همسرش را فاش 

کرد. پیرمرد قاتل جسد همسرش را یک هفته در ساک دستی پنهان کرده بود.
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حوادث
سرقت هاي سریالي پرستار قالبي از زنان سالمند 

 

سارا اعتراف كرد از طریق 
دزدي هایش ۱0 میلیون تومان به 

چنگ آورده است 
 

زني که به عنوان پرستار به خانه سالمندان و بیماران راه مي یافت، در همان روزهاي اول کاري اش 
دست به سرقت مي زد و فراري مي شد.

کالنتري  به  ساله   ۶۵ زني  شهریورماه   ۱3 روز 
شهرآرا رفت و از دستبرد به خانه اش خبر داد. او 
تنها زندگي مي کنم،  بیمار هستم و چون  گفت؛ من 
نمي توانم تمام کارهایم را انجام دهم، به همین خاطر 
چند روز قبل از طریق یک شرکت خدماتي دختري 
۲۸ ساله به نام سارا را به عنوان پرستار استخدام 
کردم. او سه روز از من مراقبت کرد و کارهایش را 
از کار در  این مدت  از  اما پس  داد  انجام  به خوبي 
خانه من انصراف داد و منزلم را ترک کرد. یک روز 
بعضي  شدم  متوجه  که  بود  سارا  استعفاي  از  بعد 

وسایل باارزش خانه ام سرقت شده است. 

پس از طرح این شکایت کارآگاهان پایگاه دوم پلیس 
دستگیر  و  شناسایي  را  سارا  شدند  مامور  آگاهي 
را  به شرکتي که دختر جوان  با مراجعه  آنها  کنند. 
معرفي کرده بود، متوجه شدند او آنجا را ترک کرده 
است. مسوول شرکت خدماتي توضیح داد؛ سارا بعد 
بیمار  گفت چون  و  آمد  به شرکت  کار  از سه روز 
او  نتوانسته  کرده،  مي  بداخالقي  و  بدرفتاري  او  با 
را تحمل کند. سارا در لحظه یي که ما غافل بودیم 
اوراق هویتي اش را از صندوقچه برداشت و دیگر 
خبري از او نشد. در حالي که پلیس در جست وجوي 
پلیس  دوم  پایگاه  به  دیگر  زني  بود  قالبي  پرستار 

آگاهي مراجعه و شکایتي مشابه را مطرح کرد. او توضیح داد در سه روزي که پرستار در خانه اش 
کار مي کرد وي همیشه خواب بوده و به احتمال زیاد پرستار سارق در غذایش داروهاي خواب آور 
مي ریخته است. هنگامي که دومین شاکي ماموران را براي ترسیم و چهره فرضي سارق راهنمایي 
کرد مشخص شد این دزد همان سارا است. این بار نیز کارآگاهان به شرکت خدماتي که سارا را به 
دومین محل کارش معرفي کرده بودند، رفتند و فهمیدند این دختر مدارک مالباخته اول را نزد مسوول 
این شرکت گرو گذاشته و زن ۶۵ ساله را به عنوان ضامنش معرفي کرده اما ردپایي از خودش به 

جاي نگذاشته است.

از آنجا که احتمال داشت سارا باز هم به دزدي هاي خود ادامه دهد کارآگاهان تصمیم گرفتند از شگرد 
او علیه خودش استفاده کنند. این دختر براي اینکه بتواند اعتماد طعمه هایش را جلب کند ابتدا به شرکت 
هاي خدماتي مي رفت و با تقاضاي کار از طریق آنها به زنان سالمند و بیمار معرفي مي شد. به همین 
سبب ماموران عکس چهره نگاري شده وي را بین تعداد زیادي از شرکت هاي خدماتي پخش کردند و 
خواستار آن شدند که به محض حضور سارا در آنجا با پلیس تماس بگیرند. سرانجام روز ۱۵ مهرماه 
مدیر یکي از شرکت هاي خدماتي غرب تهران در تماس با پایگاه دوم پلیس آگاهي اطالع داد سارا براي 
کار به آنجا مراجعه کرده است. بالفاصله گروهي از ماموران به شرکت موردنظر رفتند و پرستار 
قالبي را بازداشت کردند. سارا در بازجویي به ارتکاب سه فقره سرقت با شگردي مشابه اقرار کرد 
و گفت؛ با خوراندن مواد بیهوش کننده به صاحبکارهایم طالجات و وجوه نقد، ظروف و لباس هاي 
باارزش آنها را سرقت و فرار مي کردم. وي در اعترافاتش پذیرفت در این سه دزدي نزدیک به ۱۰ 

میلیون تومان به دست آورده است.  

 

دستگیری قاچاقچیان ارز در ایرلند
  پلیس ایرلند، دو مرد را به اتهام مخفی کردن ارز قاچاق درون درهای خودروی خود به ارزش ۴39 هزار 

یورو دستگیر کردند.
به نقل از روزنامه گاردین، پلیس مرزی ایرلند، دو مرد را که قصد داشتند، میزان قابل توجهی ارز و پول 
به ارزش ۴39 هزار یورو را از طریق گذرگاه مرزی و بدون دادن مالیات از ایرلند خارج کنند، در گذرگاه 
روسالر دستگیر کردند. این دو مرد در بازجویی ها گفته بودند که قصد مسافرت به پاریس را دارند و از 
پول های جاسازی شده در خودروی خود اطالعی نداشتند. پلیس این دو مرد ایرلندی را پس از بازجویی 

های کارشناسانه با قرار وثیقه آزاد کرد. 

مسافر عصبانی انگشت راننده تاكسی را كند
پلیس برلین اعالم کرد: یک مسافر خشمگین تاکسی که بر سر کرایه با راننده درگیر شده بود، انگشت 
راننده را با دندان کند و با چاقو به سرش آسیب رساند.  به نقل از خبرگزاری رویترز، یک مرد ۷۰ ساله 
که با یک تاکسی در حال رفتن به غرب آلمان بود، پس از آن که بر سر کرایه تاکسی با راننده به جایی 
نرسید، با دندان انگشت دست او را کند و پس از تهدید با چاقویی که همراه داشت، سر او را شکافت. پلیس 

لیمبرگ ولبرگ در غرب آلمان، مرد عصبانی را به اتهام تالش برای قتل و ضرب و شتم دستگیر کرد.

سر زن باردار توسط همسرش بریده شد
اتهام  به  پیش  از مدتی  که  آفریقایی  باردارش راهی حبس شد.  مرد  قتل همسر  به جرم  آفریقایی  مرد 
قتل همسر باردارش تحت تعقیب بود باالخره دستگیر و در دادگاه »بدپالس« محاکمه شد. براساس این 
گزارش، این مرد در حالی که یک هفته قبل و بعد از وقوع جنایت به بهانه سفر کاری، خانه را ترک کرده 
بود باالخره به دام افتاد. از قرار معلوم او یک هفته پس از خروجش از خانه مخفیانه مانند یک سارق از 
پنجره وارد شده و در حالی که به تمام نقاط خانه آشنا بود، بدون برهم زدن جایی وارد اتاق همسرش 
که پنج ماهه باردار بود شده و او را در حالی که خواب بود سر بریده است. پلیس پس از کشف جسد 
و بررسی شواهد و مدارک موجود دست این مرد را روکرد و او را بالفاصله پس از بازگشتش از سفر 
دستگیر کرد. متهم در بازجویی ها با مشاهده مدارک موجود به جرمش اعتراف کرد و در دادگاه بدپالس 
به ۲۲ سال حبس محکوم شد.گفتنی است، در مورد انگیزه جنایت مطلبی در این گزارش ذکر نشده است.

مرد زن ذلیل زنش را خفه كرد  
خاطر  به  را  زنش  بود،  ذلیل  زن  و  داشت  عالقه  خود  زن  به  بسیار  که  این  با  استرالیایی  مرد  یک 
غرغرهایش خفه کرد. به نقل از رویترز، »آنتونی شرنا« ۴۲ ساله، بعد از آن که از دست غرغرها و 
سخن پراکنی همسرش به ستوه آمده بود، او را خفه کرد تا از دست او خالص شود. »شهرنای» به 
پلیس ملبورن، گفته بود همسرم را بسیار دوست داشتم، اما او با صحبت های بی موردش اعصابم را به 
هم می ریخت. بازپرس ویژه دادگاه ملبورن استرالیا گفت: »شرنا« و همسرش در مزرعه ای دور افتاده 
از ایالت ویکتوریا و بدون هیچ دوستی زندگی می کردند. این اتفاق زمانی رخ داد که مرد زن ذلیل بر 
روی صندلی راحتی خود بر روی بالکن در حال استراحت بود که همسرش شروع کرد به داد و فریاد 
و صحبت های بی مورد و مرد را آنقدر عصبانی کرد که او از کوره در رفته و با از دست دادن کنترل 
خود، زنش را خفه کرد. پلیس ایالت ویکتوریای کانادا، این مرد را به اتهام خفه کردن و قتل همسرش 

دستگیر کرده و دادگاه اواخر این ماه رای او را که احتماال به حبس است، اعالم خواهد کرد. 
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براساس یک پرونده واقعی

تولد 
ناخواسته

  
نسرین محمدی

و مسعود! شاید  من  اشتباه  اشتباه شروع شد.  یک  از  ماجرا  همه 
بقیه هم به نوعی مقصر بودند. چرا که وقتی تشویقم می کردند بعد 
از دو تا پسر یک دختربچه هم بیاورم تا جنسمان جور بشود، نمی 

دانستند دو دستی مرا اسیر یک زندگی جهنمی می کنند.
این سن  اگرچه  باردار شدم.  بار  برای سومین  که  بودم  39 ساله 
گفتند  می  ها  خیلی  ولی  آمد  می  نظر  به  دیر  دار شدن  بچه  برای 
دختران امروز هم دیر شوهر می کنند و بچه دار می شوند و هیچ 

اتفاقی هم نمی افتد.

من و مسعود صاحب دو پسر 9 و ۷ ساله بودیم. با این حال شوهرم 
بشدت عالقه مند بود تا دختری هم داشته باشیم.

نخستین پسرم ۸ سال بعد از ازدواج مان پس از سقط های مکرر 
به دنیا آمد. با وجودی که می دانستم بارداری من در این سن یک 
ریسک بزرگ است اما به خاطر مسعود این کار را کردم و دوباره 
باردار شدم. در این بارداری هم خوشبختانه مثل نوبت های گذشته 
روند طبیعی داشتم و به خاطر دارم که وقتی دکتر فهمید بچه دختره 
و خبرش را به من و شوهرم داد از خوشحالی روی پای خود بند 

نبودیم.
من و مسعود زندگی خوبی داشتیم و این دختربچه می توانست آن 
را تکمیل کند. در دوران بارداری چند بار خواب های عجیب و غریب 
دیدم که واقعًا نگرانم می کرد. یک بار خواب دیدم که صدای کلید و 
بازشدن در خانه آمد. خیال کردم یکی از بچه هاست که از مدرسه 
آمده. همین طور که خوابیده بودم به پهلو غلتیدم، در که باز شد 

مادرم را دیدم که با چهره نگران آمده داخل.
است.  قبل مرحوم شده  ها  مادرم سال  که  بود  در خواب حواسم 
اما از آنجا که رابطه عاطفی شدیدی با آن خدابیامرز داشتم بشدت 
گریه می کردم و مامان به من گفت که نباید این بچه را نگه دارم. 
وقتی از خواب پریدم صورتم بشدت خیس بود و تا پایان بارداری 

چندین نوبت از این کابوس ها به سراغم آمد.
به  هم  زایمان  رسید.  حمل  وضع  موقع  و  گذشت  ماه   9 باالخره 
صورت طبیعی انجام شد. وقتی شوهرم با بیمارستان تماس گرفت 

سرعت  به  و  شد  خوشحال  خیلی  شنید  را  دخترمان  تولد  خبر  و 
خودش را به بیمارستان رساند و به همه پرستارها هم یک شیرینی 

حسابی داد.
با  چطوراست  ام  بچه  عمومی  وضعیت  پرسیدم  ازدکتر  وقتی 
لبخندی گفت: سالم و خیلی دوست داشتنی است و جای هیچ نگرانی 

وجودندارد.
برای  ها  حرف  این  گفتن  کردم  فکر  بودم.  نگران  هم  باز  من  اما 
دکترهای زنان عادی شده است. بنابراین وقتی حالم کمی جا آمد 

رفتم داخل بخش تا بچه را از نزدیک ببینم.
او  دیدن مسعود و خوشحالی  از  بابت  این  از  و  بود  وقت مالقات 
چون  کردم  خواهش  پرستارها  از  شد.  چندبرابر  هم  من  شادی 
وقت مالقات روبه اتمام بود، بچه را به مسعود نشان بدهند، وقتی 
من  برای  بچه  اون  پسرهاست.  که شبیه  گفت  دید  را  بچه  مسعود 
خیلی باارزش بود، چون با آمدنش شیرینی زندگیمان را چند برابر 

می کرد.
صبح روز بعد در حال قدم زدن در راهرو بودم که گفتند پزشک 
موضوع  این  دارد.  حضور  بخش  در  نوزادان  ویزیت  برای  اطفال 
خیلی طبیعی بود. اما یک ساعت بعد پرستاران گفتند که دکتر می 
خواهد مرا ببیند. با شنیدن این حرف دلم ریخت. دکتر در نخستین 
برخورد با کمی مقدمه چینی به من فهماند که دخترم با بقیه بچه 
ها متفاوت است و از این بابت نگهداری و مراقبت ویژه ای را الزم 
دارد. او در نخستین معاینه به عقب ماندگی احتمالی بچه پی برده 

بود.
با شنیدن این حرف دنیا روی سرم خراب شد و سعی کردم به او 
اگر منظورتان مژه های  به دکتر گفتم  کند.  اشتباه می  بفهمانم که 
پرپشت بچه است باید بگویم که او شبیه پدرش است! قدرت تفکرم 
کمی  با  دکتر  بودند.  کرخت شده  پاهایم  و  بودم  داده  از دست  را 
هم  بعد  بچه خیلی ضعیفه.  این  ببینید خانم عضالت  گفت:  دلداری 
با بلند کردن دست های بچه و آزاد کردن آنها نشان داد که عکس 

العمل های بچه طبیعی نیستند.
و  بگیرم  تماس  شوهرم  با  زودتر  هرچه  تا  خواست  من  از  دکتر 
تنها  اتاق  در  را  نوزاد  و  من  آنها  وقتی  بدهم.  اطالع  را  موضوع 
گذاشتند دیگر رغبتی برای بغل کردن بچه نداشتم. فقط با مسعود 
تماس گرفتم و او را در جریان گذاشتم. چند روز بعد مرخص شدم، 
اما دیگر اثری از خنده و خوشحالی در چهره هیچ کدام از ما نبود.

همه دوست و فامیل ها که برای دیدنم می آمدند با دیدن بچه متوجه 
آنها  به  باید  دانستم چه توضیحی  نمی  اما من  موضوع می شدند 

بدهم.
راهنمایی  اطفال  پزشک  که  همان طور  گذاشتیم.  نازنین  را  اسمش 
کرده بود، نازنین احتیاج به مراقبت های ویژه داشت. او باکوچک 
ترین ویروسی آلوده می شد و مراقبت دائمی از او و بیماری های 
سختی که مبتال می شد مرا از مسعود و ۲ بچه دیگر م جدا کرده 

بود.
بتواند  تا  نداشت  من  مثل  مشکلی  فامیل  و  دوست  در  کس  هیچ 
راهنمایی ام کند. چند ماه گذشت و نازنین بزرگ تر شد اما روال 

زندگی ما واقعًا به هم خورده بود.
که در خانه کمک  این  به جای  و  بود  دائمی در چهره مسعود  غم 
حالم باشد معمواًل دیروقت می آمد خانه و از هیچ کس و هیچ چیز 

نمی پرسید.
با این که پسرها خیلی زود با خواهرشان انس گرفتند اما مریضی، 
مراقبت و توجه بیش از حد من به نازنین باعث شده بود آنها هم 

تقریبًا به حال خودشان رها بشوند.
در این میان من هم خودم را مسبب این همه بدبختی می دانستم. 
چرا که از اولش هم هیچ چیزی قانعم نمی کرد. همین که به نظرم 
می رسید یک چیزی درست است به آن می چسبیدم و به جوانب 

دیگرش نگاه نمی کردم.
مرکز  به  را  او  خواست  من  از  مسعود  که  بود  ساله  یک  نازنین 
قبول  توانستم  نمی  اما  بسپاریم.  مانده  عقب  کودکان  از  نگهداری 
کنم. فقط سرم را پائین انداختم و گریه کردم. نازنین پاره تنم بود 
و ضعف و ناتوانی اش باعث می شد تا بیشتر به او توجه کنم و 

وابسته اش بشوم.
او ترجیح می داد ساعت های  از من دور شده بود  مسعود واقعًا 
بیکاری اش را به بطالت بگذراند و شب ها را با عده ای از دوستان 

مجردش سپری کند تا این که با من و بچه هایش باشد.
باالخره هم یک روز به من زنگ زد و گفت یک خونه مجردی اجاره 
کرده تا در آن محیط آرام بتواند به کار و زندگی اش برسد و بچه 

ها مزاحمتی برایش نداشته باشند.
واقعًا به ته خط رسیده بودم. نمی دانستم بین مسعود و نازنین باید 
کدام را انتخاب کنم. ما روزهای خوشی را با هم گذرانده بودیم و 
واقعًا با هم خوشبخت بودیم اما با آمدن این بچه همه رؤیاهایم به 
بن بست رسیده بودند. مطمئن بودم که نمی توانم قید بچه را بزنم و 
فکر می کردم اگر مسعود با من همکاری کند، می توانم در کنارش 

همه مشکالت را حل کنم.
با  اداره آن زندگی  و  بود  تنها گذاشته  مرا  دیگر مسعود  از طرف 

داشتن نازنین و ۲ تا پسر دیگر برایم واقعًا مشکل بود.
او خواستار  که  فهمیدم  از طرف مسعود  دادگاه  اخطار  با دریافت 
جدایی شده است. در این میان نمی دانستم چه کسی را باید مقصر 

بدانم و از چه کسی باید گله کنم.
خواستم با مسعود اتمام حجت کنم. تلفنی تماس گرفتم و گفتم اگر 
بخواهد از من جدا شود قید بچه ها را خواهم زد و برای همیشه 

ترکشان می کنم.
باالخره زمانش رسید و من به اتفاق 3 بچه در جلسه دادگاه حاضر 
شدم. وقتی موضوع را با قاضی در میان گذاشتم و گفتم، مسعود 
کاری کرده که حس زندگی در دلم مرده اما به دلیل وجدانم در این 
بی  زندگی  یک  برای خود  که  نکردم  رها  را  ها  بچه  هم  چند سال 
از  به مصالحه دعوت کرد و  را  ما  پا کنم، قاضی  دغدغه دست و 
مسعود خواست تا در اعمال و رفتارش تجدیدنظر کند و سرخانه و 
زندگیش برگردد. شوهرم اولش راضی نبود تا این که در چند جلسه 

دادگاه و مشاوره باالخره درخواستش را پس گرفت.
چون باالخره او قبول کرد که بچه سوم با اصرار او به دنیا آمده، 

پس...
تاریخ و سپری کردن  از آن  از گذشت ۱۲ سال  امروز هم بعد   ...
از  آن همه مشکالت خدا را شکر می کنم که به من جرأت جدایی 
مسعود و تنها گذاشتن بچه ها را نداد و کاری کرد تا ناتوانی نازنین 

حصاری دور زندگی من و آینده بچه ها نباشد.

برگرفته از روزنامه ایران

پسر، روز مرگ پدر
امالك او را فروخت!

 مرد شیاد در جریان برگزاری مراسم ترحیم پدرش، امالک او را با 
مبایعه نامه های جعلی به چند تن فروخت.

به  مراجعه  با  خشمگین  برادر  سه  و  جوان  زن  یک  قبل  چندی   
کالهبرداری  اتهام  به  بزرگشان  برادر  از  آباد  یافت   ۱۵۱ کالنتری 

شکایت کردند.
چند  گفت:  اش  خانواده  اعضای  از  نمایندگی  به  ها  شاکی  از  یکی 
روز پیش پدرمان به خاطر بیماری و کهولت سن فوت کرد. با آن 
بودیم،  متأثر  و  ناراحت  بشدت  پدرمان  رفتن  دست  از  غم  در  که 
سعی کردیم مراسم تدفین و ترحیم پدرمان به بهترین شکل ممکن 
با  »فرشید«  شدیم  متوجه  مراسم  پایان  از  پس  اما  شود.  برگزار 
سوءاستفاده از وضعیت، امالک پدرمان را با استفاده از مبایعه نامه 
جعلی همزمان به چند نفر فروخته و از هر یک از آنها نیز ۵۰ میلیون 
تومان بیعانه گرفته است. این در حالی بود که خریداران به محض 

اطالع از کالهبرداری موضوع را به ما اطالع دادند.
بازپرس پرونده پس از شنیدن اظهارات شاکی ها، بالفاصله دستور 
دستگیری متهم را صادر کرد و سرانجام پس از چند هفته تحقیقات 

فنی و پلیسی او را دستگیر کردند.
»فرشید« در نخستین بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شد 
به خاطر بی پولی و بیکاری چاره ای جز کالهبرداری نداشت. هم 

اینک متهم با دستور قضایی در بازداشت است.

ماجرا 

 طراحی وب سایت
 و انواع طراحی

 گرافیكی

020 8453 7350  
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املت مصری

زمان الزم: ۲۰ دقیقه
مواد الزم برای ۴ نفر

یک عدد پیاز بزرگ
سه قاشق غذاخوری کره

دو حبه سیر
نمک و فلفل

هشت عدد تخم مرغ
شش عدد گوجه فرنگی

سه قاشق غذاخوری پنیر فتای رنده شده
طرز تهیه

خرد  و  گرفته  پوست  را  ها  فرنگی  گوجه 
کنید.

پیازها را خرد کرده و سپس در کره سرخ 
کنید. 

کنید.  اضافه  پیاز  به  و  کرده  له  را  سیرها 
هنگامی که کمی تغییر رنگ داد و قهوه ای 
به  را  فلفل  و  نمک  فرنگی،  رنگ شد، گوجه 
فرنگی  گوجه  تا  دهید  اجازه  و  بیفزایید  آن 

ها نرم شود.
با آن مخلوط  را  پنیر  را زده،  ها  تخم مرغ 
تا  بریزید  تابه  ماهی  درون  سپس  و  کنید 

روی حرارت پائین پخته شود. 
روی دیگر املت را نیز سرخ کنید.

ارزش غذایی برای هر نفر 
چربی:  3۲۱/ گرم

چربی اشباع شده:  3۱۰/ گرم 
چربی اشباع نشده مونو:  ۶۶/ گرم

چربی اشباع نشده چندگانه: دو گرم
چربی ترانس: صفر گرم

کلسترول: ۴۵۵ میلی گرم
سدیم: 33۰ میلی گرم

پتاسیم: ۶۴۰ میلی گرم
کربوهیدرات:  ۷۱۲/ گرم

فیبر رژیمی:  ۸۲/ گرم
قند:  ۷۷/ گرم

پروتئین:  3۱۶/ گرم

برنامه ریزی برای 
یك روز كودك

است.  کرده  معرفی  کودک  جهانی  روز  نام  با  را  خاص 
روز 8 اکتبر، یعنی 17 مهر از سوی صندوق بین المللی 
کودکان با این عنوان نامگذاری شده است. روزی برای به 
فکر کودکان بودن، با امید برخورداری آنان از رفاه مادی 

و عاطفی، امنیت و آرامش.

 روز جـهانی كــودك 

اما  دارند؛  خود  برای  مختلفی  کودک  روزهای  جهان  مختلف  کشورهای 
کودک  جهانی  روز  نام  با  را  خاص  روز  یک  کودکان،  الملل  بین  صندوق 
معرفی کرده است. روز 8 اکتبر، یعنی 17 مهر از سوی صندوق بین المللی 
کودکان  فکر  به  برای  روزی  است.  شده  نامگذاری  عنوان  این  با  کودکان 

بودن، با امید برخورداری آنان از رفاه مادی و عاطفی، امنیت و آرامش. 
هیچ پدر و مادری نیست که صبح از خواب برخیزد و بگوید که »امروز 
می خواهم زندگی فرزندم را تباه کنم«. هیچ مادری نیست که به خود بگوید 
»من امروز می خواهم فریاد بکشم و فرزند خودم را تحقیر کنم« برعکس، 
اغلب مادران هر روز صبح تصمیم می گیرند که روز آرامی داشته باشند 
و فرزندان آنها احساس امنیت کنند. در اینجا به واکنش هایی که والدین در 

یک روز به کودک خود نشان می دهند پرداخته شده است. صبح به خیر 
یک بچه مدرسه ای را نباید هر روز مادرش از خواب بیدار کند. بچه از مادری 
که او را از خواب شیرین بیرون می کشد و از صدای او که می گوید: »بلند 
شو، دیر شده« بیزار است. برای هر دو طرف بهتر است که بچه با صدای 
زنگ ساعت بیدار شود تا با صدای مادر. کودکی را که نمی تواند صبح زود 
با قیافه بشاش از خواب بیدار شود، نباید تنبل و بداخالق نامید به جای 
اینکه با این بچه ها وارد جنگ شوید بهتر است اجازه دهید 10 دقیقه بیشتر 
بخوابند و برای جبران، 10 دقیقه ساعت را جلوتر کوک کنید. صحبت ها هم 
باید نشانگر هم دردی و درک باشد نه خشم و اهانت مثاًل بگوییم: »چقدر 
لذت دارد که آدم توی رختخواب بماند و خواب های شیرین ببیند. 5 دقیقه 
دیگر هم لذت ببر« این جمالت صبح را شیرین تر می کند. برعکس جمالتی 
مثل »بلند شو تنبل« جوی سرد و طوفانی را فراهم می آورد. البته باید به 
این نکته دقت داشت که جمالتی مثل: »تو چرا هنوز توی رختخوابی؟ آیا 
اگر می خواهد مراقبت و  ...« هم به کودک تفهیم می کند  مریض هستی؟ و 

محبت ببیند، باید مریض باشد. 

 صبحانه 
صبحانه موقع خوبی نیست تا به کودک مان درس اخالق و ادب بدهیم. بلکه 
موقع مناسبی است که کودک بفهمد خانه محیطی است شاد با غذاهایی خوب 

و دلچسب. 

 پوشاك 
برپا  روزانه  جنگ  یک  کودک  کفش  بند  بستن  سر  بر  روز  هر  والدین  اکثر 
می کنند. بهتر آن است که برای کودک کفش بدون بند بخریم یا این که بدون 
هیچ جنگی بند کفش او را ببندیم و مطمئن شویم که کودک به زودی بستن بند 
کفش خود را خواهد آموخت. به بچه ها نباید مثل آقا کوچولو و خانم کوچولو 

لباس پوشاند. 
آنها  باشد.  فقط در اندازه های کوچک تر  بزرگترها  لباس  نباید مثل  آنها  لباس 
بچه اند و لباس بچه گانه باید راحت باشد. نباید خیلی نگران تمیز نگه داشتن 
لباس آنها بود. آزادی کودک برای دویدن، توپ بازی و پریدن باید به مرتب 

نگه داشتن لباس ارجح باشد. 
یک دوجین تی شرت ارزان قیمت که احتیاج به اتو هم ندارد، در سالمت روان 

مادر و کودک بسیار موثر است. 

 رفتن به مدرس 
می توان انتظار داشت که صبح ها کودک به علت عجله، برخی وسایل خود را 

جا بگذارد. 
از  مفیدتر  بسیار  کودک  به  اینجاست«  »عینکت  فرض  به  گفتن  حال  این  در 
این است که بگوییم »اگه کله ات به گردنت نچسبیده بود. حتمًا آن را هم جا 
می گذاشتی«. یا گفتن عبارت »ساعت ۱۲ می بینمت« بسیار آموزنده تر از این 

است که بگوییم »بعد از مدرسه در خیابان ول نگرد و فوراً به خانه برگرد.« 

 بازگشت از مدرسه 
از او استقبال کند.  بهتر است هنگام بازگشت کودک، مادر در خانه باشد و 
اگر مادر نمی تواند در خانه باشد، گذاشتن نوشته ای که در آن کودک متوجه 
شود مادر کجا رفته بسیار مفید است. مادر می تواند به جای سواالت با پاسخ 
مشخص مانند »مدرسه چطور بود؟« یا »امروز چه کار کردی؟« سوال هایی 
مطرح کند که نشانگر درک درست از مشکالت مدرسه رفتن است مثل »به نظر 

می رسد روز سختی داشتی؟«. 
 بازگشت پدر 

وقتی پدر از محل کار به منزل می آید، برای مدت کوتاهی به آرامش نیاز دارد. 
تا خود را از مسائل دنیای کار دور کند. کودکان از زمان طفولیت باید این 

موضوع را بیاموزند. 

 انجام دادن تكالیف 
برخورد والدین با مساله تکالیف مدرسه باید از کالس اول طوری باشد که این 

مساله صرفًا مربوط به کودک و معلم اوست. 
این  نباید به خاطر تکالیف شب مرتب به کودک نق بزنند و هر شب  والدین 
تکالیف را بررسی کنند. وقتی والدین این مسئولیت انجام تکالیف را برعهده 
بگیرند، کودک هم به سادگی این تکالیف را به آنها واگذار می کند و والدین هیچ 
گاه از این مسئولیت رهایی نمی یابند و حتی تکالیف مدرسه ممکن است تبدیل 
به سالحی شود که کودک با آن از والدین انتقام می گیرد. بزرگترین ارزش 
تکالیف در این است که کودک عادت کند به تنهایی کاری را انجام دهد. بعضی 
لذا  باشند.  والدین  از  یکی  نزدیک  تکالیف  انجام  دارند هنگام  کودکان دوست 
می توان به آنها اجازه استفاده از میز آشپزخانه یا ناهارخوری را داد. بعضی 
را  مداد  ته  یا  را می خارانند  وقتی درس می خوانند سر خود  کودکان  اوقات 

می جوند، تذکرات ما فقط فکر آنها را خراب می کند. 

 پول تو جیبی 
لباس  و  غذا  مانند  را  جیبی  تو  پول  دادن  والدین  امروزی  خانواده های  در 
ضروری می دانند. ولی باید توجه داشت پول تو جیبی وسیله ای است آموزشی 
با هدف معین، یعنی پیدا کردن تجربه در استفاده از پول با حس انتخاب خود و 
قبول مسئولیت. بنابراین دخالت زیاد در چگونه خرج کردن پول باعث می شود 
هدف اصلی این کار از بین برود. تنها کاری که ما باید انجام دهیم این است که 
مشخص کنیم این پول چه مخارجی را در بربگیرد. هرچه کودک بزرگتر شود، 

میزان پول و مسئولیت های وابسته به آن هم افزایش می یابد. 
استفاده غلط از مقرری دور از انتظار نیست. اگر کودک به دفعات ولخرجی 
کرده و تمام پول خود را خرج کرده، بهتر است مقرری او را در طی چند قسط 
در اختیار او قرار دهیم. هرگز نباید از مقرری به عنوان ابزاری برای اطاعت و 

پیشرفت کودک استفاده کرد. 

 تماشای تلویزیون 
تمام کودکان عالقه دارند دنیای پیرامون خود را بشناسند. تلویزیون فرصتی 
برای آنها فراهم می کند تا دانش خود درباره جهان را افزایش دهند. با توجه 
به تاثیری که تلویزیون روی کودک دارد، والدین نباید از برنامه ریزی کردن 

برای تماشای تلویزیون احساس خجالت کنند. 
وارد  تلویزیون  از طریق  ندارند دزدها و جنایتکاران  والدین دوست  که  چرا 

منزل آنها شده و بر کودکان آنها تاثیر بگذارند. 

 كارهای خانه 
از  یکی  اما  است  ناممکن  تقریبًا  تمیز کردن خانه،  در  جلب همکاری کودکان 
مهمترین وظایفی است که باید آموخته شود. برای تفهیم ضرورت انجام این 
کار از فریاد و کتک خودداری کنید. زورگویی چیزی به دانش کودک اضافه 
کند.  درک  دارد  خانه  در  که  را  وظایفی  فرزندتان  کنید  سعی  کرد.  نخواهد 

بنابراین درخواست خود را واضح بیان کنید. 
کودک خود را به خاطر مرتب کردن و کمک کردن تحسین کنید. این کار نباید 

فقط لفظی باشد بلکه او را د ر آغوش بگیرید و در حضور دیگران ببوسید. 

 دوستان و همبازی ها 
ما  فرزندان  اوقات  خیلی  اما  هستیم.  موافق  دوستان  انتخاب  آزادی  با  ما 
و  مفید  اثر  باید  دوستان  نداریم.  دوست  ما  که  دارند  معاشرت  دوستانی  با 

تصحیح کننده ای بر هم داشته باشند. 
بعضی روابط هم باید نهی شود. به هر علتی که از دوست فرزندتان خوشتان 
نمی آید، یک نکته را باید در نظر داشته باشید که رفاقت مثل عشق و عاشقی 
از آن مقوله هایی است که هر چه صریح تر جلویش را بگیرید، تندتر و آتشی 

تر می شود. بهترین کار حفظ خونسردی است. 
کودکان به همه نوع رفیقی نیاز دارند. مطمئن باشید رفیقی که با اصول تربیتی 

آنها مطابقت نداشته باشد را به مرور کنار خواهند گذاشت.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

روش هاي صحیح 
سرخ كردن غذا 

چیست  
  برگرفته شده از : گیتي بهدادي پور- کارشناس تغذیه

روغني براي چند بار سرخ کردن مناسب است که نقطه ي دود 
باالیي داشته باشد

سالم ترین روش براي پخت غذا، روش آب پز کردن است.در 
صورتي که ناچار هستید غذاي خود را سرخ کنید، باید از روغن 
روغني  دارید  اگر قصد  کنید.  استفاده  کردني  مخصوص سرخ 
را که یک بار براي سرخ کردن از آن استفاده کرده اید، دوباره 
مورد استفاده قرار دهید، باید هنگام خرید، در انتخاب نوع روغن 

دقت کنید.
بدین منظور باید روغني را انتخاب کنید که نقطه ي دود باالیي 
دارد، یعني روغني که قبل از اینکه سطح آن تولید دود کند، بتوان 
تا درجه باالیي آن را حرارت داد. وقتي روغن به نقطه ي دود 
مي رسد، ترکیب آن شروع به تغییر مي کند و کف هایي روي 
مي  را  و چشم  است  آکرولئین  که حاوي  تشکیل مي شود  آن 
سوزاند. بعد از هر بار استفاده از روغن، نقطه ي دود آن پایین 
مي آید و براي همین، روغني براي چند بار سرخ کردن مناسب 

است که نقطه دود باالیي داشته باشد.
نقطه دود بعضي روغن ها به ترتیب زیر است:

روغن گلرنگ ۲۶۵ درجه سانتیگراد 
روغن آفتابگردان ۲۴۶ درجه سانتیگراد 

روغن سویا ۲۴۱ درجه سانتیگراد 
روغن کانوال )گلزا( ۲3۸ درجه سانتیگراد 

روغن ذرت ۲3۶ درجه سانتیگراد 
روغن بادام زمیني ۲3۱ درجه سانتیگراد 

روغن زیتون ۱9۰درجه سانتیگراد 
بعضي عوامل نقطه دود روغن را پایین مي آورند و به تخریب 

زودتر روغن کمک مي کنند که عبارتند از:
- مخلوط کردن روغن هاي گیاهي باهم

- ورود ذرات خارجي در روغن
- وجود نمک در روغن

- میزان حرارتي که روغن مي بیند
- تعداد دفعاتي که روغن حرارت داده شده است

- مدت زمان حرارت
و  نور  اکسیژن،  معرض  در  بودن  روغن)  نگهداري  شرایط   -

گرما(
نکاتي که باید در سرخ کردن غذا به خاطر داشت:

- قبل از این که مواد غذایي را به داخل روغن بیندازید، باید ابتدا 
روغن را تا درجه حرارت مناسبي گرم کنید) مثال تا حدود۱9۰ 
درجه سانتیگراد( .در این حرارت، در سطح مواد غذایي، سریعًا 
که  شود  مي  تشکیل  عایق  الیه  یک  به  شبیه  محافظ  الیه  یک 
ماده  و  کند  عبور  غذایي  ماده  از  نتواند  روغن  مي شود  باعث 
این  از  گرمایي  هدایت  با  و  غیرمستقیم  حرارت  با  فقط  غذایي 
عایق، پخته و سرخ مي شود. اگر روغن تا این درجه ي حرارت 
مشخص داغ نشده باشد، قبل از اینکه الیه ي عایق تشکیل شود، 
باعث مي شود غذا حالت  و  کند  نفوذ مي  به درون غذا  روغن 

روغني)گریسي( پیدا کند و اگر هم روغن زیادتر از حد داغ شود، 
باعث مي شود الیه ي محافظ)عایق( غذا بسوزد. 

- از افزودن نمک به ماده غذایي قبل از سرخ کردن آن بپرهیزید. 
نمک نقطه دود روغن را پایین مي آورد و باعث مي شود روغن 
در  باعث مي شود رطوبت  نمک  تخریب شود. همچنین  زودتر 
سطح غذا جذب شود و وقتي غذا به درون روغن اضافه شد، 
روغن به باال پاشیده شود.اگر الزم باشد، نمک را مي توان قبل 

از خوردن اضافه نمود.
- از ظروف آلومینیومي براي سرخ کردن غذا و نگهداري روغن 
ظروف  تخریب  باعث  غذا  در  رفته  بکار  نمک  نکنید.  استفاده 
به درون روغن  آلومینیوم  باعث مي شود  و  آلومینیومي شده 
هم  مسي  و  آهني  ظروف  از  زاست.  مسمومیت  که  وارد شود 

اجتناب کنید، زیرا روند تخریب روغن را تسریع مي کنند.
- سبزي هایي که فریز شده اند را وقتي هنوز یخ زده اند سرخ 

کنید تا جذب روغن در آن ها به حداقل برسد.
- از انباشتن زیاد مواد غذایي در روغن اجتناب کنید، زیرا باعث 
مي شود حرارت روغن پایین بیاید و روغن قبل از تشکیل الیه 

ي عایق به داخل غذا نفوذ کرده و غذا چرب شود.
سرخ  حرارت  از  بیشتر  درجه   ۸-۷ را  روغن  اول  همیشه   -
غذا  اضافه کردن  زیرا  کنید،  داغ  کردن)۱9۰ درجه سانتیگراد( 
به روغن باعث مي شود حرارت روغن چند درجه پایین بیاید. 
بیشتر  درجه   ۸-۷ از  حرارت  این  اگر  که  باشید  داشته  توجه 

شود، به ساختمان مولکولي روغن آسیب مي رساند. 

عوامل موثر بر قابلیت دوباره استفاده کردن روغن: 
آیا مي توان روغن را بعد از یک بار مصرف، مجدداً مصرف 
کرد یا خیر؟ عواملي بر این قابلیت موثرند که شامل موارد زیر 

است:
-۱ مدت استفاده از روغن: از آنجایي که روند اکسیداسیون و 
زمان  مدت  گردد،  تسریع مي  و حرارت  نور  با  تخریب روغن، 
قرار گرفتن روغن در معرض نور، حرارت و اکسیژن باید مورد 

توجه قرار گیرد.
-۲ آب: هرچه مقدار رطوبت جذب شده توسط روغن و میزان 
رطوبت ماده غذایي بیشتر باشد، روغن زودتر تخریب مي شود. 
هنگام سرخ کردن باید از بستن درب ظرف خودداري کرد، زیرا 
باعث مي شود رطوبتي که از غذا بخار مي شود، به داخل روغن 

برگردد.
ذرات  نمک،  همچون  هایي  ناخالصي  هرچه  خارجي:  ذرات   3-
غذا، چاشني ها و ... بیشتر به روغن وارد شود، روغن سریع تر 

اکسید مي شود.
شود،  استفاده  بیشتر  روغن  هرچه  استفاده:  دفعات  تعداد   ۴-
ساختمان  در  شده  ایجاد  تغییرات  شود.  مي  اکسید  تر  سریع 
مولکولي روغن باعث مي شود ویسکوزیته)غلظت( آن تغییر یابد 

و مشکل تر و بطور غیر روان از ظرف ریخته شود.
-۵ مخلوط کردن چند نوع روغن: مخلوط کردن روغن ها با هم 

نقطه ي دود آن را پایین مي آورد.
داشته  نظر  مد  را  زیر  موارد  روغن  از  مجدد  استفاده  براي 

باشید:
-۱ به محض اتمام سرخ کردن، حرارت را خاموش کنید.

-۲ اجازه بدهید تا روغن سرد بشود.
-3 به محض سرد شدن روغن، آن را تصفیه کنید ) از صافي 
ریز عبور دهید( و در ظرف شیشه اي ریخته و درب ظرف را 
از  شود.  جلوگیري  آن  داخل  به  هوا  ورود  از  تا  ببندید  محکم 

مخلوط کردن این روغن با روغن تازه خودداري کنید.
-۴ این ظرف را در جاي تاریک ، ترجیحًا در یخچال نگهداري 
کنید. این روغن در یخچال ممکن است ظاهر ابرمانند پیدا کند که 

این حالت با خارج کردن آن از یخچال باید برطرف شود. 
تکرار  را  باال  این روغن، عملیات  از  استفاده  بار  از هر  بعد   ۵-

کنید. 
با بروز نشانه هاي زیر روغن را دور بریزید:

- ایجاد کف در سطح روغن
- تیره شدن روغن

- بوي نامطبوع
- عدم تشکیل حباب روي روغن ،هنگامي که ماده غذایي را به 

داخل آن مي اندازید.
- غیر روان بودن روغن، هنگام ریختن آن در ظرف

 

تست خودشناسی
 )آیا شما انسان تنهایی هستید؟(  

 
است.  آنان  اجتماعی  ارتباط  و  آداب  ها،  انسان  های  از مشخصه  یکی 
روزی  و  است  زمین  روی  های  انسان  تمامی  مشترک  فصل  ارتباط 
خوی  و  خلق  لحاظ  از  اما  باشد.  نداشته  وجود  ارتباط  این  که  نیست 
رفتاری، گاهی با انسان هایی مواجه می شویم که باعث تعجب ما می 
شوند. تعجب از این حیث که وقتی شما آن ها را می بینید، متوجه می 
شوید که اطرافشان دوستان و آشنایانی هستند که، خنده بر لب دارند و 
... اما زمانی که بیشتر در زندگی شان و برخوردهایشان دقت می کنید، 
می بینید که انسان های تنهایی هستند! تا جایی که خودشان اعتراف به 
تنهایی می کنند. این انسان های تنها معمواًل دچار افسردگی هستند، به 
همه مشکوکند، به کسی اعتماد ندارند و ... همچنین در این بین هستند 
افرادی که چنین مشخصاتی دارند، اما خودشان هم نمی دانند که تنها 
آنها  تنهایی  کنند که دیگران متوجه  به نوعی برخورد می  یا  و  هستند 
نشوند و به قولی، خودشان را فریب می دهند... با این مقدمه، آیا فکر 
می کنید شما انسانی تنها هستید )تنهایی به آن معنی نیست که با کسی 
در  بلکه  باشید،  نداشته  آشنایی  و  هیچ دوست  و  باشید  نداشته  رابطه 
خلوت خود احساس می کنید که به کسی اعتماد ندارید و کسی هم به 
شما اعتماد ندارد، روی کسی حساب باز نمی کنید و کسی هم روی شما 

حساب باز نمی کند( 
پرسش هایی در ذیل مطرح شده، پس از پاسخ دادن در همان نگاه اول 
از روی وجدان و احساس تان به پرسش ها، به یک جمع بندی خواهید 

رسید، آن گاه مشخص می شود که شما فرد تنهایی هستید یا نه؟ 

پرسش ها: 
-1 آیا زمانی که در جمع حضور دارید، از هر گونه اظهار نظر خودداری 

می کنید، حتی اگر از شما سوالی پرسیده شود؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-2 آیا زمانی که همه شما را متهم به رفتار و کرداری ناپسند می کنند، 
در مقام دفاع از خود بر می آیید؟ 

الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 
-3 آیا رازتان را به فرد مورد اعتماد خود می گویید؟ 

الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 
-4 آیا شخصی که به شما خیلی نزدیک است راز خودش را به شما می 

گوید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-5 آیا برایتان پیش آمده که شب ها، در تاریکی مطلق فکر کنید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-6 شما همیشه دوست دارید تنها باشید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

اول وارد یک جمع شوید، احساس  -7 زمانی که می خواهید برای بار 
خجالت به شما دست می دهد؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی  

-8 آیا برایتان پیش آمده که در زندگی تان به کسی اعتماد کنید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی  

-9 شما همیشه از اعتماد به نفس باالیی برخوردارید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-10 آیا شده که امیدتان به زندگی را از دست بدهید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی  

-11 آیا همیشه در تصمیم های خود راسخ و استوار هستید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-12 رابطه تان با بچه ها همیشه خوب است؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی  

-13 آیا نظرتان نسبت به ازدواج مثبت است؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-14 زمانی که در مکانی تنها هستید خوشحال می شوید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی 

-15 از راهنمایی دیگران خوشحال می شوید؟ 
الف- بلی  ب- خیر  ج- گاهی  

نتیجه: 
اگر به ده پرسش، پاسخ »خیر« داده اید، شما انسان تقریباً تنهایی 
تنهایی  انسان  اید، به هیچ عنوان  داده  اگر ده پاسخ مثبت  هستید. 
نیستید و اگر پاسخ های تان گاهی اوقات بوده، بدانید که زمینه آن 
را دارید که اعتماد دیگران را سلب کرده و رفته رفته انسان تنهایی 

شوید. 
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

 آموزش خود هیپنوتیزم، تله پاتی، شناخت و
تسلط بر نیروی ذهن
075 95 ۱6 ۱۱ 89

فال هفته
به زودي در وضعیت  فروردین:   متولدین 
حدي  تا  مالي  ضرر  یک  گیرید.  مي  قرار  جدیدي 
یک موضوع  درباره  روزها  همین  مي شود.  جبران 
باید نظر نهایي خود را بگوئید. از راه دور خبرهاي 
امیدبخشي به شما مي رسد. براي رسیدن  خوب و 
به مقصود راهي طوالني در پیش دارید. براي اجراي 
یک برنامه مورد نظر از کمک هاي یک شخص وارد 
و داراي تجربه بهره مند خواهید شد. تردید و نگراني 

جاي خود را به امیدواري خواهد داد.

این  اتفاقات  بعضي  اردیبهشت:  متولدین    
هفته را به فال نیک بگیرید. از یکي از نزدیکان خبر 
خاطر  به  پول  مقداري  شنید.  خواهید  بخش  مسرت 
با  شما  و  میشود  خارج  شما  دست  از  مهمي  امر 
رضایت خاطر آن را مي پذیرید. موضوعي که چند 
آورده  پیش  براي شما  را  هایي  نگراني  است  ماهي 
توانید  مي  شما  و  میشود  برطرف  زودي  به  است، 
نفسي به راحتي بکشید. کار تازه اي به شما پیشنهاد 
مي شود. مقداري پول و یا اسنادي گرانبها به دست 

شما مي رسد.

متولدین خرداد: در این هفته موضوعي که 
اهمیت خاصي برخوردار است حل و  از  براي شما 
فصل میشود و رضایت خاطر شما فراهم مي آید.از 
جهاتي کمک و همدلي صمیمانه یکي از همکاران شما 
را متعجب خواهد کرد. در جریان یک سفر از موضوع 
مهمي آگاه خواهید شد. آن دسته از متولدین این ماه 
دارند  اشتغال  فروش  و  خرید  یا  تجارت  کار  به  که 
مواجه  اي  مالحظه  قابل  سودهاي  و  کار  رونق  با 
خواهند شد. به خاطر موضوعي نظر و خواسته شما 

مورد توجه اطرافیان قرار مي گیرد.

که  موضوعي  زودي  به  تیر:  متولدین     
میشود  برطرف  بود،  شده  شما  نومیدي  موجب 
گیرد.یک  مي  را  آن  جاي  ها  امیدواري  تدریجأ  و 
موضوع احساسي به نفع شما تغییر جهت خواهد داد. 
به مسافرتي مأموریت مانند خواهید رفت و با دستان 
پر برخواهید گشت. یک پیش بیني شما درست از آب 
درخواهد آمد و کساني که نظر شما را قبول نداشتند و 
یا نمي پذیرفتند، شرمنده خواهند شد. این روزها بهتر 

است به یک اختالف نظر دامن نزنید.

دغدغه  یک  از  رهایي  مرداد:براي  متولدین   
فکري که آرامش را از شما گرفته است، چاره اي جز 
این ندارید که حرف دلتان را صریح و پوست کنده به 
نتیجه گیري و قضاوت در  طرف مقابل بگوئید. براي 
مورد دیگران بهتر است اندکي تفکر کرده و در شناخت 
به  نگیرید.  تصمیمي  بسته  چشم  و  کنید  تردید  خود 
تازه خواهید  زودي در کارتان شاهد جنب و جوشي 
پیش  برایتان  بخشي  مسرت  هاي  امیدواري  و  شد 

خواهد آمد.

متولدین شهریور: فرصت هاي تازه و شانس 
در دور و برتان پرسه مي زند. قدر بعضي فرصت ها 
را باید بدانید و آنها را آسان از دست ندهید. مقداري 
یک  از  زودي  به  میشود.  خارج  شما  دست  از  پول 
برنامه و یا زحماتي که کشیده بودید بهره مند خواهید 
شد. بعضي نگراني هاي موهوم را از خود دور کنید، 
آن وقت چهره آینده را صاف و روشن خواهید دید. 
مطمئن  است  خیر  نظر  مورد  این  در  شما  نیت  چون 

باشید خیر هم پیش خواهد آمد.

بي  که  کنید  مي  فکر  بیهوده  مهر:  متولدین 
نیاز از کمک هاي دیگران هستید، اگر خوب تعمق کنید 
خواهید دید که این نشانه هایي از بعضي خودخواهي 
هاي شماست. به زودي شاهد بعضي تغییرات هیجان 
انگیز و مثبت در زندگي خود خواهید شد. همین روزها 
یک آرزوي قدیمي شما برآورده مي شود و یا خود را 
به مقصودتان نزدیکتر خواهید یافت. آن وقت زندگي 
را شیرین تر از گذشته مي یابید. موفقیت شغلي یکي از 

نزدیکان موجب مباهات شما خواهد شد.

متولدین آبان: این هفته را با دلخوري هایي   
خود  دلخوري  دامنه  بر  اگر  و  کرد  خواهید  شروع 
بیفزائید ممکن است کارتان به قهر با یکي از نزدیکان 
کشیده شود. یکي از دوستان قدیمي براي انجام کاري 
و یا تحقق خواسته اي نزد شما خواهد آمد. یک شانس 
یا  و  هدایایي  دارید،  رو  پیش  در  حسابي  و  درست 
به دست شما مي  نبودید،  پول که در فکرش  مقداري 
رسد. به خاطر موضوعي ناچار مي شوید تغییراتي در 

وضعیت خود بدهید.

  متولدین آذر: این روزها احساس مي کنید 
که از لحاظ احساسي وضعیت نامتعادلي دارید و خود 
را با نوعي بالتکلیفي مواجه مي بینید. اگر افکارتان را 
منظم کنید و به انگیزه خود و دیگران پي ببرید، بخش 
خواهد  حل  شما  خاطر  پریشاني  از  اي  مالحظه  قابل 
خواهید  مالقات  نبودید،  فکرش  در  که  را  کسي  شد. 
کرد. به زودي تحولي در زندگي شما پیش خواهد آمد. 
اي  تجربه  آن  در  که  هایي  محدوده  به  وارد شدن  از 
تمام  شما  نفع  به  معامله  یک  کنید.  خودداري  ندارید، 

خواهد شد.

  متولدین دی: در این هفته از ناسپاسي و یا 
عصبي  و  دلخور  حسابي  دوستان  از  یکي  نامهرباني 
به  امیدوارانه  اي  روحیه  با  کنید  سعي  شد.  خواهید 
زندگي و مظاهرش نگاه کنید، آن وقت به تدریج زندگي 
را شیرین تر از گذشته خواهید یافت. مشکل عمده شما 
با خودتان تلقي بدبینانه اي است که نسبت به بعضي 
یک  در  باید  زودي  به  دارید.  خود  بر  و  دور  مسائل 
آزمون و یا رقابت شرکت کنید . نگران نباشید موفقیت 

از آن شماست.

متولدین بهمن: وضعیتي پیش مي آید که بر 
اثر آن ناچار مي شوید تغییراتي در مسیرتان بدهید. 
همین روزها باید از یک و یا چند میهمان پذیرایي کنید. 
به  رو  کارتان  به مسافرتي شیرین دعوت مي شوید. 
ترقي خواهد گذاشت. مقداري پول به دست شما خواهد 
رسید و همین طور یک خرج بزرگ هم به گردن شما 
مي افتد. یک اختالف خانوادگي طبق نظر و منظور شما 
نزدیکان  از  یکي  اخالق  تغییر  از  رسد.  مي  نتیجه  به 

حیرت زده خواهید شد.

 متولدین اسفند: در یک رقابت نتیجه مطلوبي 
به دست نمي آورید.هفته کالفه کننده اي در پیش دارید، 
اما خیلي زود بعضي مشکالت برطرف خواهد شد. از 
موضوعي که براي شما از از اهمیت خاصي برخوردار 
شنید.  خواهید  خوبي  خبرهاي  برید.  نمي  نفعي  است 
براي  فامیل  اعضاي  از  یکي  یا  و  دوست  یک  دوري 
مدتي شما را دلتنگ خواهد کرد. در مورد تصمیمي که 
افراد با صالحیت به مشورت  با  اید بهتر است  گرفته 

بنشینید.
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

كامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

كاربردی و آموزشی دیگر 
با قیمت مناسب در محل كار و منزل

07 88 99 77 623

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت 
نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

این سه انسان شگفت انگیز
و  کرد  جلب  جهان  در سراسر  را  ها  رسانه  توجه  عجیب  دختري  و  مرد  دو  زندگي 
دیروز اخبار متعددي از زندگي مرد درختي، چاق ترین مرد جهان و دختري که خون 
مي گرید منتشر شد. تونیکل دوودي دختر ۱3ساله یي است که به همراه خانواده اش 
در روستایي در ایالت اوتارپرادش هند به نام آالمباق زندگي مي کرد. او دیروز یکي از 
سوژه هاي خبرساز بود چرا که از چشمان و پوست بدنش به طرز غیرعادي و شگفت 
انگیزي خون سرازیر شده است. نخستین بار ناگهان دهان این دختر دچار خونریزي 
از  بعد  اما چندي  است  مبتال شده  به زخم معده  دادند وي  پزشکان تشخیص  و  شد 
منافذ پوست سر، چشم و کف پاهاي تونیکل نیز خون سرازیر شد. این اتفاق در حالي 
رخ داد که دختر هیچ جراحت یا احساس سوزش و خارش نداشت. اکنون روزي ۵ تا 
۲۰ بار از چشم و پوست دختر ۱3 ساله خون جاري مي شود و همین مساله باعث 
ابتالي وي به بیماري کم خوني شده و پزشکان هندي به او پالکت تزریق مي کنند. در 
حالي که متخصصان بیماري تونیکل را نوعي اختالل پالکت هاي خوني تشخیص داده 
اند مردم روستاي آالمباق بر این باور هستند که دختر نوجوان نفرین شده است. به 
همین دلیل همکالسي هایش به او نزدیک نمي شوند. تونیکل درباره بیماري مرموزش 
گفت؛ این موضوع اولین بار باعث ترس من شد اما بعد به آن عادت کردم، البته خیلي 
مشکل دارم. لباس هایم همیشه خون آلود است و در مدرسه هیچ کس به من نزدیک 
نمي شود تا با هم بازي کنیم. من هیچ وقت نمي توانم گریه کنم و همیشه جلوي اشک 
هایم را مي گیرم تا خون جاري نشود. شینهوا درباره این دختر گزارش داد قرار است 
او به زودي براي درمان به انگلیس برود و پزشکان این کشور براي معالجه وي ابراز 
امیدواري کرده اند.»دي دي« مرد اندونزیایي که به مرد درختي معروف است یکي دیگر 
از خبرسازان بود. او 3۵ساله بود که اتفاق عجیبي برایش رخ داد و به جاي انگشت 
ریشه هایي از دستان و بازوهایش بیرون زد و پوست دست ها و پاهایش به صورت 
این مرد بارها مورد معاینه و آزمایش هاي پیشرفته قرار گرفت  ریش ریش درآمد. 
و درنهایت پزشکان به این نتیجه رسیدند که وي به نوع خاصي سرطان پیش رونده 
پوست مبتال و همین امر باعث شده سلول هاي پوست او بیش از حد رشد کند. نام دي 
دي که هرازگاهي مورد توجه رسانه ها قرار مي گیرد، این بار به این دلیل سر زبان ها 

افتاد که گروهي از پزشکان براي درمان وي اعالم آمادگي کردند. آنتوني گاسپاري
- پزشک متخصص پوست- به روزنامه یواس اي تودي گفت؛ پس از دیدن تصاویر 
مرد درختي تصمیم گرفتم او را رایگان درمان کنم. اکنون قرار است دکتر گاسپاري به 
همراه یک تیم پزشکي از بالتیمور عازم جاکارتا شود و معالجه دي دي را آغاز کند. 
ببندد تا خود را براي  سنگین ترین مرد جهان قرار است تمام تالش خود را به کار 
مراسم عروسي الغر کند. این خبر دیگري بود که دیروز بازتاب گسترده یي یافت. به 
گزارش آسوشیتدپرس، »مانوئل اوریبه« سنگین وزن ترین مرد جهان با ۲۵۰ کیلوگرم 
وزن قرار است به زودي در ۲۶ اکتبر- ۲۰ روز دیگر- در مونتري مکزیک با نامزد خود 
»کلودیا سولیس« ازدواج کند. »اوریبه« قادر به راه رفتن نیست و اگر بخواهد در خیابان 
هاي شهر مونتري گردش کند باید از تخت روانش کمک بگیرد. این مرد در سال ۲۰۰۶ 
میالدي با ۵۵۷ کیلوگرم وزن نام خود را در کتاب رکوردها به عنوان سنگین ترین مرد 
اما »مانوئل اوریبه« ۴3ساله از زماني که نامزدش »کلودیا سولیس«  جهان ثبت کرد 
به او در کاهش وزن کمک مي کند، بسیار الغر شده و به ۲۵۰ کیلوگرم رسیده است.

این دو از چهار سال قبل با یکدیگر آشنا شده بودند و به زودي زندگي مشترک شان 
را آغاز خواهند کرد
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طراحی وب سایت 

ثبت شركت ها - كارت 
تجاری - مشاوره 

تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبلیغاتی و خدمات 
بیشتر

075۱۱602۱49

آموزش خصوصی 
ویولون

075۱۱8۱2069
A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

به یكنفر 
بازاریاب

 حرفه ای 
جهت كار در دفتر 
هفته نامه پرشین 

نیازمندیم

آموزش كاشت 
ناخن با دیپلم 

بین المللی

075079۱۱066

پیتزایی برای 
فروش

Qeensway W2

با در آمد 5000 پونددر هفته 

07956۱98767

فروش آپارتمان
تهران- یوسف آباد

باالتر از م- کالنتری
آپارتمان 123 متری
با 12 متر انباری 

طبقه اول - با اجاره برگردان باال
با پارکینگ

07810331164

گاراژ صافكاری و نقاشی 
با بازارآالت کامل و حیاط اختصاصی با حداقل پارک 
10 اتومبیل بهمراه یک مغازه و 2 اتاق اداری همراه با 
3 خط تلفن با تجهیزات اداری در 100 متری ایستگاه 
ریت  و  رنت  با  20 ساله  لیز  با  کنتون  مترو ساوت 

پائین فقط 45000 پوند
07886937797 

    02085371541-2

آموزش موسیقی 
اصیل ایرانی
تار- سه تار- تنبور

آموزش ردیف های آواز ایرانی 
آموزش تکنیک صدا سازی

07828054372

مكانیك سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

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         999

 کانون ایرانیان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷۴
کانون ایران                                             ۰۲۰۸۷۴۶3۲۶9 
جامعه ایرانیان                                         ۰۲۰۸۷۴۸۶۶۸۲  

سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲۱۶۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ایران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵3۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸۴۵۶۰۰۰9۱۴ 
اطالعات پرواز هیترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲3 
دفتر ایران ایر هیترو            ۰۲۰۸۵۶۴9۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-۴۵۵۵۵۵۰

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    ۰۲۰۷۶۲۰۰۱۰۰
رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷۶۰33۶9۶ 
رستوران اریانا                                        ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷۶۰۲9۰۴۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰۲۰۷۶۰3۱۱3۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰۴۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸9۶۴۴۴۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰39۵9۵
رستوران پاپیون                                      ۰۲۰۸۴۵۸9۰۸3
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲۶۲۴۰۱۵
رستوران پاریس                                      ۰۲۰۷۲۸9۲۰۲3
رستوران پرشیا                                       ۰۲۰۸۴۵۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸3۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲9939۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷۴3۱۴۵۴۶     
رستوران دیار                                         ۰۲۰۸9۲۰9۷۴۴ 
رستوران ژینو                                         ۰۲۰۸۸۴۷۱۷۴۰ 
رستوران شهرزاد                                    ۰۲۰۷3۷۱۱9۱9

رستوران شبهای  شیراز                            ۰۲۰۸3۴۶۵۵9۲
رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲۴۲۴۲۸    

رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲3۸33۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰۶۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵۶3۷۰۰۷
رستوران نیمکت                                      ۰۲۰۸۸۸9۶9۸9
رستوران یاس                                         ۰۲۰۷۶۰39۱۴۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸3۸۰۰۰۷  
رستوران اریانا                                      ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰ 

رستوران ایتالیایی                     ۰۲۰۸3۴9۴۴۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲۴3۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷۶۰3۲3۷9  
رستوران لیدو                                         ۰۲۰۸9۵۲۴۷۴۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      ۰۲۰۸۴۴۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵3۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸۴۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸۴۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰۷۶۰3۵۰۸3
بیژن                                         ۰۲۰۷۴3۵۲3۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷۶۰3۶۲۲۲
پرشیا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷3۱۷۸۱9
تهران                                      ۰۲۰۷۴3۵3۶۲۲
تخت جمشید                                    ۰۲۰۷۶39۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸۴۲۶۵۴۴۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷۶۰3۸9۰9 
خیام                                          ۰۲۰۷۲۵۸3۶3۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸۴۵۲۴۰۰۴

فردیس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲۴3
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶3۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸3۴۷۸۸۲۲
سپید                                       ۰۲۰۸9۶9۷9۷۰ 

سلیمان                                             ۰۲۰۷۶۲۴۲9۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰۸3۴33۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰۸9۷۴۶۰۸۸ 
سیب                                                  ۰۲۰۸399۲۸3۲ 
علی                                    ۰۲۰۸۵۶۶93۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷99۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸9۶3۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸9۵۲۵۶3۷ 
محصوالت ایران                              ۰۸9۶3۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸۴۵۵۸۱۸۴
وحید                                             ۰۲۰۸9۷۴999۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷۶۰3۰9۲۴ 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰۶۲9۰۵

 

مراكز توزیع 
هفته نامه پرشین

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

نیازمندیها

آموزش و تعمیرات كامپیوتر و لپ 
تاپ با بهترین كیفیت

رفع انواع ویروس یابی و نصب انواع ویندوز اكس پی و ویستا 

طراحی وب سایت با بهترین قیمت

07949945945
07949948۱88

شركت ساختمانی گرانیت

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

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثیه منازل، آفیس، قطعات و باکس به تمام نقاط لندن و 
انگلستان در کوتاهترین مدت با قیمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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ورزش ایران
درخشش كشتی گیران پیشكسوت

تیم کشتی فرنگی پیشکسوتان کشورمان در رقابت های جهانی صاحب 
۲نشان طال، یک نقره و ۴ برنز شدند. 

در روز نخست این رقابت ها در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال فرهاد رضایی 
در وزن ۶3 کیلوگرم طال، اسداهلل طالیی در وزن ۵۸ کیلوگرم نقره و محمد 
مرزبان در وزن 9۷کیلوگرم برنز گرفتندو در رده سنی +۵۵سال عباس 
علی اکرم )۶3(، سعیدحیدری )۶9( و کامران مجبری )۸۵( صاحب نشان 

برنز شدند.
 

آغاز تمرینات بادامكی بعد از 
شهرآورد

در  شهرآورد  بازی  از  بعد  پرسپولیس  میانی  هافبک  بادامکی  حسین 
تمرینات گروهی تیم شرکت می کند. دکتر فرید زرینه پزشک تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت: بادامکی باید تا پایان هفته نهم صبر داشته باشد و نباید 
ریسک کند. وی افزود: بادامکی تمرینات بسیار خوب فیزیوتراپی را پشت 
سر گذاشته است و اکنون شرایط خوبی دارد و تا یکی دو هفته دیگر قادر 

است تمرینات خود را به طور جدی همراه یاران دیگرش آغاز کند. 
 

بازگشت مراد محمدی به كشتی
با تیم گاز مازندران در لیگ برتر کشتی شرکت می کند.  مراد محمدی 
اسماعیل دنگسرکی مربی تیم کشتی آزاد گاز مازندران گفت: کشتی گیر 
ملی همانند یک سرباز ملی است و تا جایی که او می تواند کشتی بگیرد 
باید در خدمت کشورش باشد.وی افزود: محمدی گفته است بعد از المپیک 
کناره گیری می کند ولی تا زمانی که او احساس کند می تواند در تیم ملی 
باشد و برای ایران افتخار کسب کند، در صحنه باقی می ماند چون بی 

میل نیست که همچنان کشتی بگیرد.

  ۱۱ مهرماه، آخرین مهلت AFC به ایران

این که نمایندگان کنفدراسیون فوتبال آسیا روز هفتم مهرماه  با وجود 
جلسه نهایی خود را با سران فوتبال ایران برگزار می کنند تا با آخرین 
لیگ قهرمانان آسیا  ایران در  تعیین میزان سهمیه  به  بررسی ها نسبت 
داد  ایران خبر  برتر  لیگ  بگیرند، عزیز محمدی، رئیس سازمان  تصمیم 
که آخرین مهلت تعیین شده از سوی AFC برای حل مشکل اساسنامه و 
گرفتن حق پخش تلویزیونی، روز یازدهم مهرماه است. وی با بیان این 
 AFC به  شنبه  سه  روز  باشگاه   ۱۸ اساسنامه  کرد:  خاطرنشان  مطلب 
ارسال شد و منتظر پاسخ نهایی آنها هستیم. البته بعید می دانم در این 
باره مشکلی به وجود بیاید. در دستورالعمل آنها حداکثر ۱۲ باشگاه با 
اساسنامه شرکت های تجاری وجود دارد که لیگ ما خوشبختانه ۱۸ تیمی 
است. اساسنامه ها ارسال شده اما هنوز مشکل حق پخش تلویزیونی حل 
نشده است. محمدی گفت: آن قدر درباره حل مسئله پخش تلویزیونی به 

اما و اگر دل بستیم که دیگر خسته شده ایم.
  

رضایی: مقصران ناكامی المپیك باید 
استعفا می دادند

رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینکه افرادی 
دادند،  می  استعفا  باید  بودند  مقصر  المپیک  نتایج ضعیف  در کسب  که 
تا کمیته بررسی علل شکست در  دادند  استعفا می  باید  افراد  این  گفت: 
مجلس استعفای آنها را مورد بررسی قرار می داد و اگر نتایج بررسی 
نشان می داد که آنها در شکست مقصر نبوده اند، استعفای آنها پذیرفته 
فدراسیون  در  که  به مشکالت جدی  اشاره  با  نمی شد.امیدوار رضایی 
کشتی وجود دارد، افزود: پس از کسب نتایج ضعیف کشتی تصور می 
آبادی  علی  تنها شخص  اما  کنند  از مردم عذرخواهی  افراد  این  که  شد 
از مردم عذرخواهی کرد و این افراد که به نوعی در شکست ها مقصر 

بودند، این کار را انجام ندادند.

هفته دهم لیگ برتر فوتبال

ابومسلم،پرسپولیس را از پاي درآورد
 تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه ثامن االئمه مقابل تیم ابومسلم مشهد با شکست میدان را ترک کرد. به گزاش فارس، دیدار 
تیم هاي ابومسلم مشهد و پرسپولیس تهران از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه ثامن برگزار شد و نماینده تهراني ۴ بر 3 شکست را 
پذیرا شد. میثم بائو در دقایق ۱3 و ۲۶ ، داود دانش دوست دقیقه ۷۱ و سعید خاني در دقیقه ۷9 گل هاي ابومسلم را به ثمر رساند. علي 
کریمي، کاپیتان پرسپولیس در دقایق ۴۰، ۴9 و ۸۷ براي پرسپولیس هت تریک کرد اما نتوانست مانند دیدار قبلي برابر استقالل، مانع 
شکست سرخ پوشان شود.  سر مربی تیم پرسپولیس تهران بعد از شکست تیمش مقابل ابومسلم گفت: شکست برای هر تیمی واجب 
است و من این باخت را به فال نیک می گیرم.  افشین قطبی در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان هر دو تیم در این دیدار بازی خوبی 
از خود به نمایش گذاشتند و بینندگان این بازی از آن لذت بردند.وی ادامه داد:متاسفانه ما در ابتدای بازی به یک باره دو گل عقب 
افتادیم و به سرعت سعی در جبران آن داشتیم که در نیمه اول موفق به زدن یکی از گل ها شدیم .وی تصریح کرد: تیم ما با یک تغییر 
تاکتیک که در بین دو نیمه داد توانست بالفاصله گل دوم را هم به ثمر برساند و بازی را مساوی کند.قطبی با تاکید بر اینکه فقط به 
برد در این بازی فکر می کرده خاطر نشان ساخت: من در این بازی فقط برد می خواستم و بعد از گل مساوی در یک ریسک مهاجم 
دیگری را به تیم اضافه کردم اما در عین ناباوری این تیم حریف بود که توانست گل سوم را به ما بزند.وی تصریح کرد: واقعا تیم 
ما در این دیدار توانایی برد را داشت اما نشد ولی معتقدم که تیم های بزرگ نیاز به این چنین باخت هایی هم دارند و من این باخت 
را به فال نیک می گیرم.سر مربی پرسپولیس با اشاره به هتریک کریمی گفت: از این اتفاق بسیار خوشحالم و امیدوارم وی در ادامه 
بهتر از اینها کار کند.وی در خصوص احتمال دعوت شدن کریمی به تیم ملی گفت: دعوت و با عدم دعوت کریمی به تیم ملی به من 

مربوط نمی شود و در آن دخالت نمی کنم چرا که معتقدم این سلیقه دایی است که به تیم ملی دعوتش کند یا نه./۱۵۸/۱۲۰  
خداداد افشاریان، داور مسابقه علي کریمي و مازیار زارع از پرسپولیس و رضا صانحي، میثم بائو و حق دوست را از ابومسلم با 

کارت هاي زرد جریمه کرد. 
بازیكنان تیم ابومسلم: 

)مصطفي  اولروم  ،عرفان  شکوه مقام(  )امجد  بائو  میثم  بیات،  سعید  خاني،  سعید  ناصحي،  رضا  شاهجویي،  سعید  گردان،  شهاب 
شهرکي(، امید اظهري، حق دوست، جواد رزاقي و احسان خرسندي )داود دانش دوست( 

بازیكنان تیم پرسپولیس: 
پتروویچ(، محمد  )ایوان  مهدي واعظي، سپهر حیدري، مجتبي شیري، علیرضا محمد، مازیار زارع، پژمان نوري، سیدمحمد علوي 

منصوري )پائولو دي کارمو(، علیرضا نیکبخت واحدي )هادي نوروزي(، علي کریمي و ابراهیم توره 

پیروزي پرگل استقالل و شكست دیگر لیت بارسكي 
 

هفته دهم لیگ برتر فوتبال با برتري قاطع تیم استقالل تهران برابر فجر سپاسي همراه بود. استقالل که در این بازي دو بار از حریف 
خود عقب افتاد و هر دو بار آن را جبران کرد، در نیمه دوم فوتبال متفاوتي ارائه داد و موفق شد سه گل دیگر به ثمر برساند تا در 
نهایت با نتیجه پنج بر دو به پیروزي برسد. استقالل که چند هفته است نتایج خوبي کسب کرده و در چهار بازي آخر ۱۰ امتیاز گرفته 
است، در این مسابقه با یک ترکیب هجومي به زمین رفت و موفق شد مزد بازي شجاعانه خود را بگیرد. استقالل با این پیروزي تا 
رده ششم جدول باال آمد تا نشان دهد یکي از مدعیان جدي قهرماني است و زنگ خطر براي سایر مدعیان به صدا درآمد.در دیگر 
بازي مهم روز گذشته در شیراز، برق در مقابل سپاهان با نتیجه مساوي یک - یک متوقف شد تا این تیم بعد از هفته ها امتیاز کامل 
یک مسابقه را نگیرد. برق شیراز که در این دیدار تا دقایق آخر با یک گل از حریف خود عقب بود با گل دقایق آخر ستار زارع از 
شکست گریخت تا با یک پله سقوط در رده دوم قرار گیرد. برق شیراز هفته آینده باید در تهران به مصاف استقالل برود.سایپا که 
ابتداي فصل گفته مي شد با توجه به یارگیري که انجام داده یکي از مدعیان قهرماني است، در مقابل پاس همدان نیز بازي را دو بر 
یک واگذار کرد تا جایگاه لیت بارسکي در سایپا متزلزل تر شود. ذوب آهن در ادامه روند روبه رشد خود این بار موفق شد تیم راه 
آهن که به تازگي محمود یاوري را به عنوان سرمربي باالي سر خود مي بیند با یک گل شکست دهد تا صدر جدول را نصیب خود 
کند. راه آهن نیز با این شکست با یک پله سقوط به رده هفدهم جدول رسید و تنها سایپا را پایین خود مي بیند.فوالد خوزستان نیز بعد 
از هفته ها ناکامي در برابر تیم پرقدرت مس کرمان موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزي برسد تا همچنان مجید جاللي به هدایت 
این تیم ادامه دهد. مس کرمان با این باخت تا حدودي از جمع مدعیان جدا شد.دیگر تیمي که در هفته هاي اخیر نتایج خوبي کسب 
کرده است، صبا باتري است که در چهار بازي آخر ۱۰ امتیاز گرفته و به وضعیت خود در جدول سر و سامان داده و شاگردان اکبر 
میثاقیان یعني استقالل اهواز را با نتیجه دو بر یک شکست داد تا این تیم دوباره دچار بحران شود.پیام خراسان که تنها تیمي بود 
که از آغاز مسابقات نتیجه خوبي به دست نیاورده بود و پیروزي کسب نکرده بود، توانست در مقابل ملوان یک بر صفر به پیروزي 

برسد.در آخرین دیدار پیکان نیز موفق شد پگاه گیالن را با دو گل شکست دهد تا به رده سوم جدول برسد. 

 NBA حدادي، محبوب 
 حامد حدادي یکي از اولین لژیونرها که بعد از بازي درخشانش در لیگ باشگاه 
اینک در ممفیس براي بازي هاي پیش  هاي آسیا و پکن مورد توجه قرار گرفت 
NBA آماده مي شود.حامد حدادي، بعد از دو هفته یي که به دنبال انجام  فصل 
بازیکن  نخستین  عنوان  به  اینک  بود،  ایران  از  براي خروج  اش  گذرنامه  کارهاي 
آغاز  آماده  کند،  پیدا  راه  امریکا  یي بسکتبال  لیگ حرفه  به  ایراني که موفق شده 
رقابت ها است. او در این مدت توجه همه مخصوصًا نشریات امریکایي را به خود 
جلب کرده است. پایگاه اینترنتي NBA یکي از آن رسانه ها است که یکي از گزارش 
هاي خود را به حامد و زندگي اش کنار ممفیس اختصاص داده است.کریس واالس 
مدیر باشگاه که از حضور حامد حدادي در این تیم بسیار هیجان زده و خوشحال 
است در گفت وگویي به پایگاه اینترنتي NBA گفت؛ »این نخستین بازیکن ایراني 

است که موفق به انجام این کار شده است و فکر مي کنم باید ارزش زیادي براي او قائل شویم. حامد که لقب آسمانخراش ایران را از 
آن خود کرده سعي دارد تمام تالشش را بکند مثل همیشه بهترین باشد تا نمادي براي بسکتبال ایران محسوب شود.« کریس واالس 
در پي ارائه تصویر روشني از زندگي در امریکا و بسکتبال غیر ایراني براي حامد است.مارک راواراني سرمربي ممفیس هم حامد را 
بازیکني حاضر در تیم نخست مي داند و معتقد است؛ »حامد شرایط سختي را تحمل مي کند دوري از خانواده و خروجش از ایران 
باعث شده او براي قرار گرفتن در تیم نسبت به سایر هم تیمي هایش سختکوش تر باشد.«هم تیمي صربستاني حامد که سیاست و 
ورزش را از هم جدا مي کند فکر مي کند حامد مي تواند به ایران بسیار کمک کند و نام ایران را بیش از گذشته به جهانیان معرفي کند 
زیرا ورزش همواره سعي در متحد ساختن مردم جهان دارد. حامد بین هم تیمي هایش بسیار محبوب شده و مارک گسول دیگر هم 

تیمي او مي گوید؛ »او هم تیمي ما و همانند برادر ماست. چه امریکایي باشد و چه ایراني ما رفتار یکساني با او داریم.« 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان

ویا؛ »امري «مربي خوبي است  
 

دنیاي  مربیان  بهترین  از  یکي  را  تیم خود  والنسیا مربي  گلزن  مهاجم 
فوتبال حرفه یي توصیف کرد. به نقل از رویترز، داوید ویا گفت؛ اوناي 
امري مربي بسیار خوبي است. او با بازیکنان خود رابطه بسیار خوبي 
برقرار کرده است و ما خیلي راحت با او صحبت مي کنیم، چنین جوي 
براي  همیشه  ما  و  نداشت  وجود  فلورس  یا  کومان  رونالد  زمان  در 
مشاوره با مربیان خود مشکل داشتیم. وي افزود؛ با والنسیا قهرمان 
مي شویم و براي رسیدن به همین منظور آمده ایم. والنسیا حق دارد 
خود را مدعي جدي قهرماني در اللیگا بداند در تیم ما بازیکنان بسیار 

بزرگ و نامي حضور دارند.  

الپورتا؛ رفتن رونالدینیو به نفع ما بود  
  

سود  به  رونالدینیو  جدایي  است  معتقد  بارسلونا  باشگاه  مدیرعامل 
باشگاه اسپانیایي بوده است. به نقل از رویترز، خوان الپورتا درباره 
نحوه جدایي مهاجم برزیلي از جمع بازیکنان بارسا اظهار داشت؛ نباید 
فراموش کنیم رونالدینیو براي ما چه کرده. او بازیکن بزرگي بوده و 
هست و براي ما زحمت زیادي کشیده است. وي افزود؛ رونالدینیو افت 
شدیدي در ترکیب بارسلونا داشت و همه ما به خاطر این مساله ناراحت 
و نگران بودیم، اما باید از اینجا مي رفت. مدیرعامل باشگاه بارسلونا 
تاکید کرد؛ یک شوک جدي زندگي حرفه یي رونالدینیو را نجات مي داد 
و میالن برایش مشتري خوبي به حساب مي آمد اگرچه این جدایي به 
سود بارسا بود. الپورتا قصد دارد طي مراسمي باشکوه در تعطیالت 

به دست آمده از رونالدینیو قدرداني کند.  

انتقاد كاسیاس از تقویم فدراسیون  
نگران کننده فدراسیون  تقویم مشکوک و  از  بان رئال مادرید  دروازه 
ایکر کاسیاس گفت؛  اسپانیا،  از آس  نقل  به  انتقاد کرد.  اسپانیا  فوتبال 
متاسفانه زخم خورده ها نصیب ما مي شوند و هر تیمي که از بارسلونا 
افزود؛  آید. وي  به مصاف ما مي  براي جبران آن  شکست مي خورد 
اسپانیول، رئال بتیس و سایر تیم هایي که با بارسلونا بازي مي کنند 
به احتمال فراوان شکست مي خورند و سپس براي آنکه این شکست را 
جبران کنند باانگیزه یي باال به مصاف ما مي آیند. کاسیاس خاطرنشان 
اتلتیکو مادرید نیز پس از یک شکست شش بر یک مقابل  کرد؛ اکنون 
برنامه ریزي مشکوک و  نوع  این  آیا  آید.  ما مي  به مصاف  بارسلونا 

آزاردهنده نیست؟  

سیدورف انجمن خیریه كودكان 
تاسیس مي كند  

بازیکن هلندي تیم فوتبال آث میالن قصد تاسیس انجمن خیریه دارد. 
کالرنس سیدورف به خاطر عالقه یي که به کودکان دارد، تصمیم گرفته 
در برخي کشورهاي فقیر قاره افریقا مراکز خیریه یي دایر کند. وي که 
در دوران حرفه یي فوتبال خویش همواره در حرکت هاي عام المنفعه 
با  که  قاره  این  رنج کشیده  کودکان  با  همدردي  براي  داشته،  حضور 
مشکالت بسیا ري از جمله گرسنگي، فقر، فساد، بي سوادي و... مواجه 
هستند، چنین تصمیمي گرفته است. سیدورف اظهار امیدواري کرد با 
تاسیس این مراکز، بتواند قدمي مثبت در جهت رفع مشکالت گسترده 

کودکان بردارد.  

بكن باوئر؛ آبرویي براي بایرن باقي 
نمانده است  

 فرانتس بکن باوئر رئیس باشگاه بایرن مونیخ آلمان اظهار داشت؛ به 
خاطر عملکرد و نتایج ضعیف تیمش در شروع رقابت هاي فصل جدید 
لیگ فوتبال دسته اول باشگاه هاي این کشور، رقباي بایرن هیچ احترامي 
براي این تیم قائل نیستند. بکن باوئر با توجه به کسب این نتیجه اظهار 
داشت؛ آن اسطوره و باور همیشگي که تیم بایرن سرانجام پیروز است، 
دچار تزلزل شده. به گفته وي باشگاه هاي کوچک جسور شده و دیگر 
اعتباري براي بایرن قائل نیستند. تمام تیم هاي لیگ احساس مي کنند 

بایرن آسیب پذیر شده است.  

گریز فوتبال اروپا از بحران امریكا 
 

الکس کپ استیک

پیراهن هاي  باشد. روي  از بزرگ ترین باشگاه هاي فوتبال جهان داشته  نیز براي یکي  تبعاتي  تواند  امریکا مي  مشکالت مالي در 
AIG )بزرگ ترین موسسه بیمه این کشور( حک شده که با مشکالت مالي پیش آمده  منچستریونایتد آرم موسسه بیمه امریکایي 
براي این موسسه، اکنون قسمت عمده یي از آن به دولت امریکا تعلق دارد. وجود این حامي مالي متضمن درآمد قابل توجهي براي 

لیگ  تیم  دیگر  یونایتد،  که وستهام  در شرایطي  اما  است.  منچستریونایتد 
برتر انگلستان، پس از ورشکستگي حامي مالي خود به دنبال موسسه یي 
دیگر مي گردد تا نام آن را روي پیراهن هاي خود حک کند به نظر مي رسد 
نیست.  انگلیسي  هاي  تیم  اولویت  فوري  اقتصادي  سود  حاضر  حال  در 
قرارداد چهار ساله منچستریونایتد با AIG معادل ۱۱3 میلیون دالر براي 
این باشگاه ارزش دارد که بیشترین مبلغ براي حمایت مالي از یک باشگاه 

فوتبال انگلیسي محسوب مي شود.
اندازه  و  حد  در  باشگاهي  پیراهن  روي  شرکت  این  نام  شدن  حک 
این  مثبت  تجاري  عملکرد  دهنده  نشان  تواند  مي  تنها  نه  منچستریونایتد 
شرکت تلقي شود، بلکه مي تواند پاي این باشگاه را به بازارهاي جدیدي 
نمي  امریکا محدود  به  آن  فعالیت  که   AIG کند.  باز  دیگر جهان  نقاط  در 
شود، بهترین شرایط براي کمک به منچستریونایتد جهت شناساندن بیشتر 
این تیم را دارد و منچستریونایتد هم مي تواند اقدام مشابهي را براي این 

موسسه بیمه انجام دهد و آن را بیشتر به مردم بشناساند. 
از این رو است که پروفسور سایمون چدویک استاد دانشگاه کاونتري در 

انگلستان معتقد است چنین معامله یي میان یک باشگاه و یک موسسه مالي را باید نشانه یي از تغییر شرایط حمایت مالي از تیم ها در 
۱۰ سال گذشته دانست. او مي گوید؛ »۱۰ سال قبل حمایت مالي از یک تیم تنها حکم فروش فضایي روي پیراهن یک تیم براي تبلیغات را 
داشت، اما اکنون مي بینیم که باشگاه ها نگاه استراتژیک تري نسبت به معامالت حمایت مالي دارند و به آنها به چشم یک همکاري جهت 
افزایش گستره فعالیت اقتصادي خود نگاه مي کنند.« با در نظر گرفتن وجهه منچستریونایتد و قدرت تجاري، نام و آرم این باشگاه، 
حتي اگر دولت امریکا تصمیم بگیرد حمایت مالي از این باشگاه را متوقف کند، منچستریونایتد مشکل چنداني براي یافتن یک حامي 
مالي دیگر با شرایط مشابه نخواهد داشت. اگر تغییري هم در این همکاري اقتصادي رخ ندهد، منچستریونایتد تنها تیم انگلیسي نخواهد 
بود که از سوي یک دولت مورد حمایت مالي قرار مي گیرد. نیوکاسل یونایتد هم بر پیراهن باشگاه خود نام نوردرن راک بانکي را حک 
کرده که اوایل سال جاري میالدي ورشکسته شد و اکنون دولت بریتانیا اداره آن را در اختیار دارد. در این بین باید باشگاه بارسلونا 
را یک استثناي جالب و هوشمندانه دانست. این باشگاه اسپانیایي براي ثبت آرم یونیسف روي پیراهن بازیکنان خود، صندوق حمایت 
از کودکان سازمان ملل متحد، نه تنها پولي از این نهاد خیریه دریافت نمي کند، بلکه به آن موسسه پول هم مي پردازد. این کار باعث 
شده بارسلونا به عنوان تیمي کاماًل متفاوت از باشگاه هاي دیگر شناخته شود و به این باشگاه وجهه موسسه یي مسوول و فعال در 

جامعه ببخشد، ضمن اینکه این باشگاه یکي از ثروتمندترین باشگاه هاي فوتبال جهان نیز محسوب مي شود.
منبع؛ بي بي سي 
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قرعه کشی مرحله گروهی فوتبال جام یوفا در مقر این نهاد 
در سوئیس برگزار شد و آث.میالن با افتادن در گروهی قابل 
قبول و نه چندان سخت شانس های خود را برای رسیدن 
به مراحل نهایی جام افزایش یافته دید. ۰۴ تیم صعود کننده 
به مرحله گروهی جام، همچون سال های اخیر به ۸ گروه 
۵ تیمی تقسیم شده اند و در پایان دیدارهای دوره ای در 
هر یک از گروه ها، 3 تیم به مرحله حذفی صعود خواهند 
کرد و آنجا ۸ تیم مرجوعی جام قهرمانان قاره نیز به آنها 

خواهند پیوست.
سال   ۵ در  را  قهرمانان  جام  فتح  دوبار  پیشینه  که  میالن 
گذشته دارد، در مرحله گروهی مسابقات امسال جام یوفا 
پورتز ماوس  پرتغال،  براگای  هلند،  تیم های هیرن وین  با 

انگلیس و وولفس بورگ آلمان همگروه شده است.
اجرایی  مدیر  استوری  پیتر  میالن،  هیبت  و  نام  رغم  به 
ابراز  تیم  این  با  شدن  همگروه  از  دیروز  پورتزماوس 
نارضایتی نکرد. وی به رسانه های انگلیس گفت: »مطمئنم 
که هواداران ما از این که تیم محبوب شان در مرحله بعدی 

با تیم بزرگی مثل میالن مسابقه دارد، لذت می برند.«
لیگ برتری ها

در مرحله گروهی جام، کاًل ۴ تیم لیگ برتری انگلیس مشاهده 
می شوند که یکی از آنها تاتنهام با پیشینه دو بار فتح این 
رقابتها است. با این وجود تیم خوآنده راموس اسپانیایی در 
حال حاضر دچار بحران شده و فقط در قعر جدول این لیگ 
جای دارد و معلوم نیست در گروه چهارم جام یوفا، جایی 
که با اسپارتاک مسکو روسیه، اودینزه ایتالیا، دینامو زاگرب 

کرواسی و نایمگن هلند بازی دارد، راه به جایی ببرد. 
تیم  با  جام  اول  گروه  در  سیتی  منچستر  حال  همین  در 
آلمان  شالکه  فرانسه،  ژرمن  سن  پاری  هلند،  توئنت  های 
و راسینگ سانتاندر اسپانیا همدسته شده و این بدان معنا 
است که استیومک الرن مربی انگلیسی توئنت باید با یک تیم 
هموطنش رو در رو شود. سرمربی سابق تیم ملی انگلیس 
العاده  فوق  امری  را  سیتی  منچستر  با  بازی  و  امر  این 
پاری  سران  از  یکی  روش  آلن  است.  خوانده  تیمش  برای 
سن ژرمن نیز اعتراف کرده که حضور در گروه اول جام 
آسان نخواهد بود. اما افزوده است که این تیم پاریسی به 
دل حادثه خواهد زد. او همچنین گفته است: »بازی کردن با 
رقبایی بزرگ برای ما موقعیت خوبی است و تاکتیک های 
متنوع آنان برای ما جالب خواهد بود. ما از هیچ کاری در 
این ارتباط غافل نمی مانیم، اما بدیهی است که لیگ فرانسه 

اولویت نخست ما باقی بماند.«
سخت ترین گروه

از آنجا که فینال امسال جام یوفا برای 9۲ اردیبهشت ۸۸ 
در شهر استانبول در نظر گرفته شده، گاالتاسرای باشگاه 
مشهور ترکیه امیدوار است با درخشش در گروه دوم این 
نهایی  دیدار  در  جایی  نهایت  در  آن،  از  صعود  و  رقابتها 
بنفیکای  گاال،  های  همگروهی  که  است  درحالی  این  بیابد. 
متالیست  و  آلمان  هرتابرلین  یونان،  المپیاکوس  پرتغال، 
خارکیف اوکراین هستند. »سه ویا«ی اسپانیا با سابقه دوبار 
فتح متوالی جام در سال های ۶۰۰۲ و ۷۰۰۲ در گروه سوم 
بلگراد  پارتیزان  ایتالیا،  سمپدوریا  آلمان،  اشتوتگارت  کنار 
از  این  قرار گرفته و  بلژیک  یژ  لی  استاندارد  صربستان و 
گروه  است.  جام  های  گروه  ترین  پایاپای  و  ترین  سخت 
ششم هم آژاکس را در بر دارد که در سال ۲99۱ جام یوفا 
را برده و رقابت این تیم با هامبورگ، اسالویا پراگ، استون 

ویال و زیلینای اسلواکی خواهد بود.
جام دوم قاره

والنسیا، دیگر فاتح اسپانیایی پیشین جام، در گروهی جای 
کپنهاگن  نروژ،  بورگ  روزن  بلژیک،  بروژ  که  است  گرفته 
دانمارک و سن اتی ین فرانسه هم در آن قرار دارند. زسکا 
مسکو فاتح سال ۵۰۰۲ رقابت ها نیز با الکرونیای اسپانیا، 
فاینورد هلند )فاتح ادوار ۴۷9۱ و ۲۰۰۲ جام(، نانسی فرانسه 
و لخ پوزنان لهستان به رقابت برخواهد خاست. با این حال 
به  نگاهها  از  بسیاری  آمد،  مطلب  ابتدای  در  که  همانطور 
این تیم پس از سالها حضور و ۷  میالن خواهد بود، زیرا 
بار فتح جام اول باشگاهی قاره گذارش به جام دوم افتاده 

است. 
گوید:  می  روسونری  مدیران  از  یکی  گاندینی  اومبرتو 
»سرنوشت در دست خود ما است. آن قدرها هم جام بدی 
یابید که  این شانس اضافی را می  با فتح رقابتها  نیست و 
اروپا  باشگاههای  قهرمان  با  قاره  سوپرجام  سر  بر  بعداً 
برای  خوبی  فرصت  بنابراین  باشید.  داشته  نبردی  هم، 
به ما داده  اروپا  قله فوتبال  به  بازگشت  بپاخیزی مجدد و 

شده است.«

گرد و خاك 
آقاي فیفا 

 
محمدواال یزداني

سپ بالتر رئیس فیفا یک بار دیگر سروصدا به پا کرده است. قدرتمندترین 
هاي  باشگاه  بار  این  فوتبال  دنیاي  مرد 
خواستار  و  داده  قرار  هدف  را  انگلیسي 
پول  با  که  شده  میلیاردرهایي  عصر  پایان 
و  گذارند  مي  جزیره  فوتبال  به  پا  کالن 
باشگاه هاي این کشور را تحت سلطه خود 
بالتر  که  بود  شب  دوشنبه  آورند.  درمي 
خواستار کاهش اختیارات این افراد و کنترل 
بیشتر لیگ برتر فوتبال انگلیس روي قدرت 
مالکان خارجي شد. بماند که بالتر هم کاماًل 
به  دارد  اعتقاد  او  رسد.  مي  نظر  به  منطقي 
اندازه که ثروتمندترین باشگاه ها در  همان 
انگلیس ثروتمندتر مي شوند، به همان اندازه 
هم باشگاه هاي کوچک تر که حمایت مالي 
میلیاردرها را پشت سر خود ندارند، ضربه 
خواهند خورد. او براي پیگیري کارها میشل 
پالتیني رئیس یوفا را مامور کرده تا قوانین 
به  مجوز  دادن  براي  تري  سخت  و  سفت 
مالکان بالقوه در نظر گرفته شود تا از این 
آشکارتري  شکل  آنها  مالي  پشتوانه  طریق 
پیدا کند و باعث نشود تا باشگاهي در میانه 
دهد.گرچه  دست  از  را  مالکش  حمایت  راه 
جور  یک  بالتر  حرکت  این  عمل  در  شاید 
تضعیف باشگاه هاي انگلیسي به نظر رسد 

اما خود روزنامه هاي انگلیسي این تصمیم رئیس فیفا را حرکتي مي دانند 
که در آینده با سود و منفعت همراه خواهد بود. »تایمز« یکي از پرتیراژ 
ترین روزنامه هاي انگلیسي در این باره مي نویسد؛ »در حالي که اورتون، 
تاتنهام و نیوکاسل یونایتد از جمله باشگاه هاي لیگ برتري هستند که در 
بازار روي آنها قیمت گذاري مي شود، دخالت بالتر با آینده نگري همراه 
است. حداقل امیدوار است این طور باشد.« در واقع آنالیز فوتبال انگلیس 
و تملک باشگاه ها در شرایطي از سوي بالتر مطرح شده که او تنها چند 
دقیقه پیش از اعالن عمومي نظراتش در جلسه یي که با اعضاي پارلمان 
اتحادیه اروپا در بروکسل داشت، راجع به آینده فوتبال حرفه یي در اروپا 
حرف زده بود. بالتر در این جلسه با واکنش هاي مثبت زیادي روبه رو 
نشده بود. طبق گزارش هاي روزنامه هاي انگلیسي اعضاي پارلمان و به 
خصوص کمیته قدرتمند »فرهنگ و ورزش« با برنامه تخصیص سهمیه 
شش بازیکن بومي به اضافه پنج بازیکن خارجي موافقت کرده اند؛برنامه 
براي  است  تالشي  و  است  شده  گذاشته  آن  روي   »۶«۵« عنوان  که  یي 
جلوگیري از اتکاي بیش از حد باشگاه هاي ثروتمند به خرید مستعدترین 
بالتر  پیشنهاد  این  که  اینجاست  جالب  نکته  جهان.  فوتبال  هاي  ستاره 
انتقادات فراواني از سوي سرمربیان باشگاه هاي بزرگ مثل  همواره با 
آرسن ونگر، ژوزه مورینیو، رافا بنیتس و... روبه رو شده است و از بدو 
اند  مطرح شدن چنین طرحي روزنامه ها نقدهاي آتشیني بر آن نوشته 
از  یکي  ساموئل  مارتین  از  یي  نوشته  انتقادات  این  جدیدترین  شاید  اما 
بهترین یادداشت نویسان فوتبال انگلیس باشد. ساموئل در یادداشتي که 
در روزنامه »تایمز« نوشته، نه تنها به بالتر که به برایان بارویک مدیر 
اجرایي اتحادیه فوتبال انگلیس تاخته است. بارویک جزء کساني است که 
روي این نظر بالتر صحه گذاشته است اما همه مي دانند که این حمایت 
میزباني جام جهاني  بالتر  گذشته  وقتي سال  آب مي خورد.  کجا  از  ها 
با آن سیستم چرخشي میزباني جام  داد و همزمان  به برزیل  ۲۰۱۴ را 
هاي جهاني را لغو کرد )قانوني که در زمان ریاست خودش تصویب شده 
بود(، همه از البي هاي او با انگلیسي ها حرف مي زدند. حتي گوردون 
براون نخست وزیر انگلیس هم در آن برهه از میزباني جام جهاني ۲۰۱۸ 
و تالش انگلیس براي گرفتن آن حرف زده بود. بالتر هم روي این مساله 
وقتي  بود. حتي  دانسته  ها  ترین  را جزء شایسته  انگلیس  و  تاکید کرده 
داستان فوتبال لهستان و گرفتن میزباني از این کشور مطرح شد، انگلیسي 

ها به عنوان محتمل ترین گزینه ممکن خودشان را وسط انداختند. گرچه 
طبق آخرین اخبار فیفا با تشکیل کمیته یي در فدراسیون فوتبال لهستان 
این  اما  این کشور منتفي شده است،  موافقت کرده و طرح تعلیق فوتبال 
دلیل نمي شود تا ساموئل به شدیدترین شکل ممکن رفتارهاي بارویک را 
نقض نکند. در بخشي از یادداشت او آمده؛ »سپ بالتر رئیس فیفا طوري 
رفتار مي کند که انگار حاکم جهان است و با مدیراني چون برایان بارویک 
مدیر اجرایي اتحادیه فوتبال انگلیس، اصاًل هیچ نوع شگفتي در کار نیست. 
نماینده  شد،  برگزار  سیدني  در  گذشته  هفته  که  فیفا  کنگره  در  بارویک 
فوتبال انگلیس بود، کنگره یي که بالتر در آن بحث ۵»۶ را مطرح کرد. این 
پیشنهاد فوتبال انگلیس را تخریب مي کند، هیچ گارانتي مبني بر افزایش 
استاندارد بازي تیم ملي وجود ندارد و این مساله باعث تضعیف فوتبال 
انگلیس در اروپا مي شود. اما همان طور که پیش بیني مي شد تا آنجایي 
که به اتحادیه مربوط مي شود هر چه بالتر بگوید، پذیرفته مي شود. به 
خصوص تا زماني که بحث میزباني جام جهاني ۲۰۱۸ وسط است. درست 
است بارویک نمي توانست به دلیل منافع آینده جلوي پیشنهاد رئیس فیفا 
بایستد، اما راي به کنکاش بیشتر درباره این پیشنهاد داد تا این راي از 
لحاظ قانوني در اتحادیه اروپا مطرح شود. این در 
شرایطي است که آوردن بازیکنان باکیفیت همواره 
اولویتي براي اتحادیه به حساب مي آید و از آن 
باالتر بحث شایسته ساالري مطرح است.چه  هم 
فسادي، از زماني که پیشنهاد میزباني جام جهاني 
۲۰۱۸ وارد معرکه شده ما فقط از اعضاي اتحادیه 
واقع در میدان سوهو سیاسي کاري دیده ایم. همه 
چیز در راستاي یک ماه تابستان در ۱۰ سال آینده 
قرار گرفته و اگر گرفتن میزباني به قیمت ریختن 
هم  آب  در جوي  داخلي  فوتبال  هاي  تالش  تمام 
شود، اهمیتي ندارد. اصاًل نیازي نیست قانونمندي 
این  اروپا تصویب شد.  اتحادیه  تصمیم بالتر در 
کار غیرقانوني است. هیچ تضمیني وجود ندارد که 
بازیکنان باکیفیت با پیروي از این سیستم تربیت 
بهترین  قیمت  ببرند.  باال  را  استانداردها  و  شوند 
و  کشید  خواهد  فلک  به  سر  انگلیس  بازیکنان 
باشگاه هاي کوچک تر هم مجبور مي شوند صحنه 
را خالي کنند. آن موقع است که تمام استانداردها 
سقوط مي کنند. تعداد بازیکنان خارجي در فوتبال 
نیست که  یي  اما مساله  است  انگلیس یک مشکل 
نتوان راه حلي برایش پیدا کرد.« گرچه ساموئل با 
قانون ۵»۶ مخالف است اما او جزء کساني است که 
با حضور مالکان خارجي در فوتبال انگلیس مخالف است. همین حاال هم 9 
باشگاه لیگ برتري مالکان خارجي دارند. استون ویال )امریکایي(، چلسي 
)اماراتي(،  منچسترسیتي  )امریکایي(،  لیورپول  )مصري(،  فوالم  )روس(، 
ساندرلند  روسي(،  )فرانسوي/  پورتسموث  )امریکایي(،  منچستریونایتد 
)ایرلندي( و وستهام )ایسلندي(. شاید به همین خاطر است که بالتر ۵»۶ 
و مالکیت خارجي را درهم ادغام مي کند تا طرحش را به نتیجه برساند. 
او به تکنسین شیناواترا نخست وزیر سابق تایلند که سیتي را حراج کرد 
و به گروهي از ابوظبي فروخت مي تازد و مي گوید؛ ما باید آگاه باشیم. 
به کشورش برگردد پس  آید، مي خواهد  تایلند مي  از  یک نخست وزیر 
باشگاهش را مي فروشد انگار که دارد پیراهنش را مي فروشد. این وسط 
یک چیزي لنگ مي زند. نمي دانم چطور مي توان جلوي این داستان را 
گرفت اما همیشه این خطر هست که روزي آدم هایي اینچنیني از فوتبال 
بروند. شما با آدم هایي روبه رو مي شوید که عالقه یي به فوتبال ندارند 
با حمایت بانک باشگاه مي خرند بعد دلشان را مي زند و کنار مي کشند. 
نهایت  در  بالتر  گرچه خود  آید؟  مي  ها  باشگاه  بالیي سر  وقت چه  آن 
کوتاه  موضعش  از  خواهد  نمي  اما  بیاید  کنار  واقعیت  با  کند  مي  سعي 
بیاید؛ »ما با سرمایه گذاري جدید در فوتبال روبه رو هستیم به خصوص 
در لیگ برتر. این خارج از کنترل ما است و اینجا جایي است که یوفا باید 
کاري کند. فوتبال انگلیس براي سرمایه گذاران جذابیت دارد. این پدیده 
عصر کنوني است. قدرت اقتصادي فوق العاده قوي است.« شاید اگر به 
عمق قضیه برویم حرف هاي بالتر چندان هم ناروا نباشد. با وضع شدن 
قانون ۵»۶ که حمایت بروکسل و اتحادیه فوتبال اروپا را پشت سر خود 
دارد؛ باشگاه ها مجبور به تربیت بازیکنان بومي مي شوند و در عین حال 
مي توانند بهترین بازیکنان فوتبال جهان را هم به تیم خود اضافه کنند. 
این تصمیمي است که اثرگذاري آن در درازمدت مشخص مي شود. او 
دوشنبه شب از عملي شدن این قانون حرف زد اما مي داند تا سال ۲۰۱۱ 
که ضرب االجل اجراي آن محسوب مي شود، نمي توان این تغییرات را 
ایجاد کرد. طرح او شاید در درازمدت طرح خوبي باشد اما نمي توان آن 
را صددرصد صحیح و بي نقص دانست. فوتبال به پول احتیاج دارد و 
هر قدر هم بالتر بخواهد و بگوید که پول همه چیز نیست باید بپذیرد پول 
آنقدر نقشش قوي است که این روزها باشگاه هاي انگلیسي را تبدیل به 
بزرگ ترین هاي قاره کرده است. شاید این مساله تلخ باشد اما واقعیتي 

است که نمي توان از آن فرار کرد.
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از هم اكنون به كودكان خود روزنامه 
خواندن را یاد دهیم.

ما را نیز به دوستان خود معرفی نمائید!

كودكان و نوجوانان

درباره آرزوهای تان نقاشی 
بكشید، قصه بنویسید، شعر بگویید

و جایزه بگیرید
ما  برای  و  کنید  نقاشی  را  تان  آرزوهای 
بفرستید یا اگر دوست دارید درباره آنها قصه 
بنویسید یا شعر بگویید. خالصه آرزوهایتان 
را هر طور که دلتان می خواهد به ما بگویید. 

ما به بهترین آثار جایزه می دهیم.

منتظر نقاشی ها و نوشته های 
زیبای شما هستیم.

داستان

شغل جدید بیل
نویسنده: آن مک کی
مترجم: منصوره کمری

کرد.  می  زندگی  دور  چندان  نه  در شهری  بیل  نام  به  مهربونی  مرد  روزگاری  روزی 
)نسبت به شهر نویسنده داستان!( بیل کارمند یک اداره بود ولی اصاًل کارش رو دوست 
نداشت چون خیلی تکراری و خسته کننده بود. یک روز که از فشار کار زیاد مخش کم 
کم داشت سوت می کشید، ناگهان خودکارش رو به گوشه ای پرت کرد و گفت: »اه! این 
که نشد زندگی. باید یه کار جدید پیدا کنم. شغلی که یه کم هیجان داشته باشه.« بنابراین 
وسایلش رو جمع کرد و به راه افتاد و همینطور که قدم زنان به سمت خونه حرکت می 
کرد به شغل های مختلف فکر کرد: »اوم می تونم یه کشاورز یا یه نانوا بشم. یا حتی یه 
راننده اتوبوس.« اما یادش اومد که هر کدوم از این شغل ها به مهارت خاصی احتیاج داره 
و تازه خیلی هم هیجان انگیز نیستند. ناگهان فکری به ذهنش رسید و با خوشحالی گفت: 
»فهمیدم. می تونم یه دزد بشم! این یه شغل کاماًل متفاوته و پر از هیجان!« پس فوراً به 
کتابخونه شهر رفت و کتابی رو برداشت که روش نوشته شده بود، چگونه سارق ماهری 
شویم! و شروع به خوندن کرد: »شما به کفش های نرمی احتیاج دارید تا بتونید با اونها 
روی پنجه  پاهاتون راه برید و یک ماسک سیاه تا چهرتون رو بپوشونه و یک چراغ قوه 
برای پیدا کردن راه در تاریکی و البته یک ساک بزرگ برای حمل اشیای سرقت شده و 
در آخر یک نردبان برای باالرفتن از دیوار مردم...« بیل با خودش فکر کرد: »وای نه من 
از ارتفاع وحشت دارم تازه از تاریکی می ترسم. ولی می خوام هر طور شده یه دزد بشم! 
خب می تونم تو روز برم دزدی اینطوری به چراغ قوه هم احتیاجی ندارم.« پس دست به 
کار شد و وسایلی رو که در کتاب نوشته شده بود تهیه کرد و به راه افتاد. مردم با دیدن 
اون از مغازه هاشون بیرون اومدند و جمعیت زیادی دورش جمع شدند. بیل با ناراحتی 
با خودش فکر کرد: »ای بابا! حاال جلوی این همه جمعیت چطوری دزدی کنم.« و به راهش 
ادامه داد تا به تاالر شهر رسید که با تعجب دید آقای شهردار در حالیکه جامی نقره ای به 
دست داره به طرف اون می آد. شهردار جام رو به اون داد و گفت: »ماسک فوق العاده ایه 
جوان! بهت تبریک می گم. تو توی مسابقه بالماسکه* نفر اول شدی.« مردم با خوشحالی 
برای بیل دست زدند و هورا کشیدند ولی اون اصاًل خوشحال نبود. آخه حاال همه دیگه 

اونو شناخته بودند و دیگه هیچ وقت نمی تونست دزد بشه.
* بالماسکه، جشنی است که همه با لباس های مبدل در آن حاضر می شوند.

ترانه های كودكان
پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن 
 پاشو، پاشو، خورشید و نگاه کن

پاشو، پاشو، آفتابو صدا کن
پاشو، پاشو، لباستو بپوش

پاشو، پاشو، آماده شو بکوش
.

حرف منو گوش کن
خوابو فراموش کن

زنده کن با ورزش دل و جان
.

اي کودک زیبا
زودتر پاشو از جا

نیرو بخشد ورزش به انسان.

خوشحال و شاد و 
خندان 

 
خوشحال و شاد و خندانم ...........

 قدر دنیا رو مي دانم
خنده کنم من ........

. دست بزنم من .........
 پا بکوبم من 

. شادانم
در دلم غمي ندارم

 زیرا سالمت هست جانم
عمر ما کوتاه س 

 چون گل صحراست
............... پس بیایید شادي کنیم

.
بیایید با هم بخوانیم .

 ترانه جواني را
عمر ما کوتاه س

چون گل صحراست
............... پس بیایید شادي کنیم

گل بریزم من
 از توي دامن 
بر روي خرمن

 شادانم

عروسك قشنگ من 
 

عروسک قشنگ من قرمز پوشیده 
تو تخت خواب مخمل آبیش خوابیده

یه روز مامان رفته بازار اونو خریده.
قشنگ تر از عروسکم هیچ کس ندیده

عروسک من ...... چشماتو باز کن ..... وقتي که 
شب شد ...... اون وقت الال کن

بیا بریم توي حیاط با من بازي کن
توپ بازي و شن بازي و طناب بازي کن.

لنگه كفش؛ پاییز و 
ژاكت سپید

 
 فریبا خاني

روزهاي پاییز، غیرقابل پیش بیني هستند. یک روز هوا گرم است 
به  که  مي شود  آن قدر سرد  هوا  روز  یک  ؛  مي ریزد  عرق  آدم  و 
قول پدر بزرگ »دندانک« مي زني. یعني دندان هایت از سرما به هم 

مي خورد.
به خاطر برگ هاي زرد و سبز و  پاییز را دوست دارم،  البته من 
نارنجي درختان. من در پاییز محو مي شوم.اما داستان من داستان 
دیگري است.در یکي از روزهاي قشنگ مهر، صبح زود از خواب 
بیدار شدم و به خیابان روبه روي خانه مان رفتم؛ جایي که خانه 

خاله مینا آنجا بود.

باید مي آمدم جلوي در خانه  من هر روز هنگام رفتن به مدرسه 
در  جلوي  ها  بچه  ما  مي شدم.  مدرسه  مینا سوار سرویس  خاله 
خانه خاله مینا جمع شده و سوار سرویس مي شدیم. آن روز من 
گفت:  و  دید  مرا  خاله  که  بودم  ایستاده  خاله مینا  خانه  در  جلوي 
»خاله جان، چرا لباس گرم نپوشیدي؟ هوا بسیار سرد است!« گفتم: 
»آخه دیروز هوا گرم گرم بود!« او به سرعت به داخل خانه رفت و 

یک ژاکت زیبا را که متعلق به دختر خاله ام بود به من داد.
گفت: »این ژاکت را بپوش تا سرما نخوري!«

 ژاکت سفیدي بود که روي آن گل هاي قشنگي گلدوزي شده بود. 
با ذوق ژاکت را پوشیدم و سوار سرویس مدرسه شدم. تا به حال 
چنین ژاکت زیبایي نداشتم. در مدرسه کلي با آن پز دادم و زنگ 
تکیه  مدرسه  درخت   تنه  به  مي خواندم  کتاب  که  هم چنان  تفریح 

دادم.
چشم تان روز بد نبیند. وقتي موقع برگشت از مدرسه ژاکت را از 
تنم بیرون آوردم تا آن را به خاله مینا بدهم، دیدم پشت آن پر از 
صمغ هاي چسبناک درخت است. ژاکت به طرز وحشتناکي زشت 
با خجالت پس  با چه حالتي ژاکت را  شده بود. نمي دانم آن روز 
دادم، اما از آن روز به بعد یک تصمیم گرفتم و آن این که هرگز از 

هیچ کس لباس امانتي نگیرم.
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Iran submits two documents for 
registration on UNESCO list

Iran submitted two documents to UNESCO office in Paris to be registered on the UNESCO List of Masterpieces of the Oral 
and Intangible Heritage of Humanity last month. 
The Noruz celebration (Iranian New Year) and the titles and items of Iranian Radifs are the two documents that are already 
listed on Iran’s National Heritage List, the Persian service of IRNA reported on Tuesday. 
Deputy head of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (CHHTO) for cultural heritage affairs Fariborz 
Dolatabadi said that the Noruz document was completed based on world heritage regulations and was submitted to the 
UNESCO office in Paris. 
Dolatabadi added, “Noruz was registered on Iran’s National Heritage List on March 17 (a few days before the beginning of 
Noruz on March 21) and was completed last month during a session attended by representatives from the regional countries 
that celebrate this holiday including Azerbaijan, Uzbekistan, Pakistan, Iran, Tajikistan, Turkey and Kyrgyzstan. 
“The document was also previously prepared by CHTHO and Iran’s National Commission for UNESCO several years ago 
and a meeting was also held at the commission’s venue in 2004, but it was later withdrawn for further studies,” he continued. 
Dolatabadi also explained the submitted Noruz document contains 10 photos of varying celebrations of Noruz in Iran and 
neighboring countries, a 10-mintue film, three books (two from Iran and one from Turkey), a 60-minute film about Noruz, 
and also several other photos. 
In addition, the document of the titles and items of Iranian Radifs was also prepared by CHTHO and Iran’s Music House, 
CHTHO official Hosseinali Vakil Aliabadi said. 
“The document includes a 10-minute film of the history, and definition of Radif, 10 pictures of how to teach Radif and the 
performance of several musical instruments along with several photos, a CD containing a performance of Radif, and three 
books on Radif.” “Also included are the history of Iranian music and its various transformations over the years, changes in 
Iranian musical instruments, the development of Radifs, and the system of oral instruction of Iranian Radifs,” he explained. 
In the music of Iran, a set of notes, their special characteristics, and an associated group of traditional melodies that constitute 
a basis for an improvised performance is called dastgah. The total collection of more than 200 gushehs (traditional melodic 
motifs) in all 12 dastgahs is known as the Radif. 
He further noted that this system of music flourished during the Qajar era with the famous musician Aqa Ali Akbar Farahani 
and his sons Mirza Abdollah and Aqa Hosseinqoli. 
The UNESCO office will announce its opinion later on whether or not the documents will be registered on the List of Mas-
terpieces of Oral and Intangible Heritage of Humanity. 

Iranian director 
wins Goteborg fund
 

Iranian director Mona Zandi’s Bride has received 
the Goteborg Film Festival Fund at the closing 
of the 11th Pusan Promotion Plan (PPP). 
The 2,100-dollar award is designed to support 
the selected filmmaker’s traveling and accom-
modation costs. 
Zandi’s Bride recounts the story of a Palestinian 
couple’s wedding ceremony, which is interrupted 
by the Israeli soldiers’ attack. 
PPP was launched in 1998 during the 3rd Pusan 
International Film Festival to introduce talented 
Asian filmmakers and offer investment and co-
production opportunities to film industry pro-
fessionals. 
The 11th Pusan Promotion Plan (PPP) was held 
from Oct. 3 to 6, 2008. 

HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 1)

 

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

 
   As in most countries, long-distance communication 
in Iran began with the advent of Samuel F.B. Morse’s 
electric telegraph system.  The British basically for 
their own use introduced the telegraph in Iran. Several 
historical and political events took place before the 
telegraph was finally seen in operation in Iran.
 In 1853 war broke out between Russia and Turkey. 
England, France, and Sardinia as allies in turn declared 
war on Russia. The most important part of this war was 
in Crimea where Russian soldiers stood against the Brit-
ish and French navies for a long time. It was during this 
campaign that the British government first realized the 
great need for the development of an effective telegraph 
communication system between its embattled troops in 
Iran and the Indian outposts.
In 1857 the Indian Sepey Mutiny further increased the 
need for telegraph communication between England 
and India. The need for a fast mean of communication 
seemed to be a vital necessity, as it took three month for 
a letter from London to be received in India.
 By this time, the British government was convinced 
that, in order to maintain control and governance of In-
dia and to utilize the resources of that country, England 
urgently needed a direct communication link between 
the British Isles and India.  The British government 
had three possible alternatives of establishing an elec-
tric telegraph communication link with the vast Indian 
continent. The first was to lay an undersea cable, which 
would connect the Mediterranean to the Indian Ocean 
by way of the Red Sea. The second alternative was to ex-
tend the cable that had been laid during the Crimean 
War from Uskadar, located in Northwest Turkey at the 
south entrance of the Bosporus on the Asiatic side op-
posite Istanbul proper, to the port of Faw, a port in Basra 
province in southeastern Iraq on the Persian Gulf, then 
through the Persian Gulf to Kerachi, Pakistan. The third 
choice however, the route through Iran, was by far the 
best and the least expensive.  Despite the enormous 
technical difficulties involved in the first proposal, the 
British initially adopted the extension of the cable be-
neath the sea, since the second and the third alternatives 
were dependent on their success on the approval of the 
Iranian government—not very likely at this time. But 
because of the great expense and the political difficul-
ties which might have occurred in connection with the 
first solution, the British finally decided that the most 
practical alternative would be to come to an agreement 
with the Iranian government, whatever the cost.

 Iran exhibits Hadi
 Farahani works

Iran has held an exhibition of works by the internationally-acclaimed 
Iranian illustrator Hadi Farahani in the capital city of Tehran. 
Between the Lines displays Farahani's journalistic illustrations, which 
have been printed in numerous international publications. 
The exhibited works have been displayed in Iran for the first time in 
fifteen years. 
Hadi Farahani's illustrations and cartoons have appeared in over sixty 
international publications. The Wall Street Journal, International Her-
ald Tribune, The New York Times, The New York Sun and The Los 
Angeles Times use his illustrations on a regular basis. 
Farahani has mounted eight solo exhibitions and has been awarded 
in Canada, Iran and Italy. He has been three times nominated for best 
magazine and newspaper illustrator of the year by The National Car-
toonists' Society in the US.
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Germany to display 
Iranian art 
Germany is to exhibit a painting 
by Iranian artist Mansour Vafaei 
painting, which was created in re-
sponse to Zack Snyder’s film 300. 
‘Iran’s Rich Culture, Civilization 
and History’ portrays the ancient 
Persian culture and civilization at 
the top and the massacre of Native 
Americans. 
Snyder’s 300 falsely portrays Spartans as a democracy-loving nation 
fighting ‘slave’ Persians and has been severely criticized due to its his-
torically inaccurate version of events. 
Held by Iran’s Ferdowsi Foundation, the exhibition will also display 20 
of Vafaei’s latest works which depict stories from Shahnameh, Ferdow-
si’s epic masterpiece. 
Mansour Vafaei is on the Ferdowsi Foundation’s board of trustees and 
is considered one of the last remaining coffee house painters in Iran. Va-
faei has also created numerous artworks for various cultural centers and 
organizations including Iran’s Academy of Fine Arts and the Ministry of 
Culture and Islamic Guidance. 

Academic to discuss 
women Iranian 
translators at Turkish 
Iranian scholar Farzaneh Farahzad will deliver a lecture on women 
translators in Iran at the Bogaziçi University in Istanbul on October 
22. 
The lecture is a part of a program organized for the Third Asian Trans-
lation Traditions Conference, which will be held at the Department 
of Translation and Interpreting Studies from October 22 to 24. 
Organizers of the conference are academics from Turkey, USA, Iran, 
and India. 

Farahzad will discuss current findings from ongoing research into the 
contribution of woman translators to the Iranian book market since 
the 1930s. Their first recorded presence as translators in Iran follows 
the introduction of the printing press into the country in the late 19th 
century, organizers of the conference said in their website. 
Farahzad, 54, is associate professor of translation studies at Tehran’s 
Allameh Tabatabai University, editor-in-chief of the Iranian Trans-
lation Studies Journal, member of the editorial board of the Iranian 
Journal of Language and Linguistics and freelance translator and in-
terpreter (Persian and English bidirectional). 

Her publications include two Persian textbooks for training under-
graduate students in translation and a number of articles in Persian 
and English on teaching and testing in translator training programs, 
theories of translation studies, representation and translation criti-
cism. 

The Third Asian Translation Traditions Conference is a sequel to two 
previous conferences held at the AHRB Centre for Asian and African 
Languages in London (2004) and the Adivasi Academy in Tejgadh, 
India (2005). 

P e r s i a n - s p e a k i n g 
countries to celebrate 
Noruz in Balkh
Three Persian-speaking countries of Iran, Tajikistan, and Afghan-
istan will be jointly celebrating Noruz in Balkh, Afghanistan. 
Afghanistan’s Deputy Minister of Culture and Information Din 
Mohammad Rashedi Mobarez announced that the decision was 
made during the time 
when the presidents of 
the three countries re-
cently met in Dushanbe. 
He added, “The high-
ranking officials will be 
taking part in the cel-
ebration and I ask that 
all the media make their 
best efforts to enhance 
the beauty of the celebration by use of their resources,” the Per-
sian service of IRNA reported. 
He announced that a joint Persian-language television net-
work will also be established among the three countries, add-
ing, “Compiling and editing the joint cultural programs through 
this network can help develop and strengthen ties between the 
people of Afghanistan, Iran, and Tajikistan.” 
Every year follwing the collapse of the Taliban forces in Afghani-
stan, a special commission has been established to see that the 
Noruz Celebration is held with increasing grandeur. During the 
region of Taliban, celebrating Noruz was forbidden. 
In Afghanistan, Noruz is traditionally observed as an annual at-
traction but is called the festival of the Red Flower Picnic. 
During Noruz and the following month of April, the wide plains 
of northern Afghanistan bloom with hundreds of thousands of 
wild flowers including the red tulip, which is the basis for the 
name of the Red Flower Festival. 
Afghans must be allowed to keep their traditions alive and cel-
ebrate their new year in line with their customs, making a point 
to observe the day with joy and paving the way for a new year of 
happiness, peace, friendship and reconciliation in their country. 

Iran opens milestone 
telecom tower
Iran opens the 435-meter Milad Tower, world’s fourth-tallest 
telecommunications tower, that serves as a symbol of the na-
tion’s modernization.
Constructed by Iranian 
engineering companies 
in the northwest of the 
capital, Milad Tower was 
inspired by Iran's Islamic 
architecture. The com-
plex housing the tower is officially known as the International 
Communication Center of Tehran. 
It has taken 11 years to complete the tower, measuring 435 
meters (1,427 feet) from the base to the tip of the antenna at 
a cost cost of about $194 million (142 million euros). 
Tehran Mayor Mohammad Baqer Qalibaf inaugurated the 
Milad Tower during a ceremony held on Tuesday. The tower 
accommodates a rotating restaurant, television and telecom-
munication area, an art gallery and an open terrace which is 
expected to attract visitors. 
Milad Tower is overshadowed by the CN Tower in Toronto, 
Ostankino Tower in Moscow and the Oriental Pearl Tower 
in Shanghai. 
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