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صفحه 10 سینما

نويسنده  شبح در 
جزيره شاتر

تاريخ  كارگردانان  اكثر  معموال 
زندگي  در  حاشیه هايي  سینما 
كه جنبه رسانه اي  داشته اند  شان 
حاشیه هاي  اما  است.  كرده  پیدا 
روزها  اين  در  پوالنسكي  رومن 
آن قدر باال گرفته است كه حواس 
فیلمساز  اين  آثار  از  را  خیلي ها 

بزرگ ...

سفر به ديگر سو 
اقبالي  خوش  نويسندگان 
دامنه  كه  دارند  وجود  درجهان 
كه  است  جايي  تا  شهرتشان 
كشور هاي  در  مخاطبان  اغلب 
به  را  آن ها  آثار  و  نام  مختلف 
خوبي آثار نويسندگان هم وطن 
مي شناسند،  رسمیت  به  خود 

يعني اينكه وجه ....

صفحه 13ادبیات

شناسايی متن منشور کورش  روی 
استخوان های فسیل اسب در چین 

صفحه 9اقتصاد

آيا در آينده امنیت غذايي 
جهان با خطراتي مواجه است؟ 

درصدي   60 افزايش 
محصوالت  به  جهان  نیاز 
كشاورزي طي دو دهه آينده 
گذشته  روز  چند  طي 
نگران كننده اي  خبرهاي 
تولید  وضعیت  درباره 
كشاورزي  محصوالت 

منتشر شده است...

صفحه 4

"ريیس جمهور بايد ادبیاتش متین ،فاخر،با تعابیر جا افتاده و منصفانه باشد" 
تیتر  به لحن وادبیات سخنرانی ريیس دولت دهم بود كه  انتقاد شديد آملی الريجانی  از  اين بخشی 

امروز روزنامه ها شده بود.
جمالتی همچو "اون ممرو لولو برد"  "آب رو بريزيد اونجايیتون كه می سوزه" به ما میگن قطعنامه 
صادر میكنن، خوب بكنن، مگه شما چیه كی هستید"  از زبان رياست  جمهوری اسالمی جاری شده 

است.

پیش از واكنش ريیس قوه قضايیه ايران بارها منتقدان و مخالفان محمود احمدی نژاد وی را به خاطر 
استفاده از تعابیر و بیان سخنانی كه در عرف اجتماعی ايران ناپسند قلمداد می شود، مورد انتقاد قرار 

داده بودند.

با »ادبیات مخصوص« به خود مورد خطاب قرار داد ،  از آنكه ريیس دولت، قوه  قضايیه را  اما پس 
اين است كه  از رئیس جمهور  »توقع  ما  انتقاد كرد و گفت:  از نحوه ی سخن گفتن وی  نیز  الريجانی 
ادبیاتش متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. من از باب يک شهروند 
عادی اين مملكت چنین توقع حقی را از ايشان دارم. اين چه ادبیاتی است كه مثاًل خورد كه خورد بگذار 

بخورد تا دردش بیايد.«
صفحه3و 5

کیارستمی رئیس آکادمی فیلم آسیا شد

www.iranianstudy.com
075 9269 0822

تحصیل در انگلستان و اخذ ويزای تحصیلی 
در کمترين زمان

صفحه 11



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

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

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپیما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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لطفا ما را ازبرنامه هاو خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
07811000455 - info@persianweek;y.co.uk

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

بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشین

هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری
 چاپ لندن

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد.

 صاحب امتیاز و مدیرمسئول
 ع . نجفی

صفحه آرايی: عارف 
همکاران:   سبا ايرانی - علیرضا رياحی

مهدی تربتی- پرويز آزاديان - مهرداد زمانی
 

امور پخش و توزیع : فريدون

.Web Print UK Ltd                 :چاپ

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

آنها آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت 
آنها بعهده صاحبان آن میباشد هفته نامه 

پرشین درقبول یا رد آگهی ها صاحب اختیار 
میباشد

نحوه همکاری با هفته نامه ِپرشین

همه  و  ايرانی  هموطنان  همه  از  پرشین  نامه  هفته 
نويسندگان اينترنتي و غیر اينترنتي! در هركجاي دنیا 
مي  دوستان  نمايد.  مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور و 

ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 
اين نشريه ارسال نمايند:

مهاجرين،  پناهندگان،  پیرامون  پرشین،  نامه  هفته   1-
دانشجويان و مسائل فرهنگی، هنری، اجتماعی و اخبار 
يا  بايد مستقیم  آثار  ايرانیان منتشر می شود و طبعا 
غیر مستقیم به اين موضوع مرتبط باشند. با توجه به 
اين مورد، هیچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار 

ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.

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

خودداري نمائید!

-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 
اماليي و آماده براي انتشار باشند.

و  )تیتر(،  عنوان  داراي  بايد  ارسالي  مطلب  هر   4-
توضیح كوتاه يک جمله اي )سوتیتر( برگرفته از خود 
نشريه،  صفحات  قالب  به  توجه  با  ضمنا  باشد.  متن 
مشخص كنید كه مطلب خود را براي انتشار در كدام 
صفحه نشريه ارسال مي كنید. در صورت عالي بودن 
مطلب و دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص 
و  همكاران جديد  از  نويسنده  و  ايجاد خواهد شد  آن 

ثابت پرشین خواهد بود.

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

خود اقدام به تهیه آن نمائیم.

انتشار نشريه  از  قبل  بايد حداقل يک هفته  -6 مطالب 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسیده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.

-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضیحات مربوطه و با كیفیت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.

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

را ذكر كنید.

يا  و   word فايل  در  ترجیحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخیره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائید.

-10 هفته نامه پرشین در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
به اطالع  انتشار  از  قبل  تغییر محتوايي  است. هرگونه 

نويسنده خواهد رسید.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتی زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائید. 
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آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

 امور آگهی ها و تبلیغات

 07811000455 - 020 8455 4203 

info@persianweekly.co.uk

ادب مرد به زدولت اوست
انتظار از دولتمردان

هفته گذشته شاهد سخنرانی رياست جمهوری در جمع گروهی از ايرانیان فرهیخته خارج از كشور در ايران 
بوديم كه طی اين ضیافت مسائلی مطرح شد و سخنانی ايراد گرديد. اما آنچه تبديل به كانون انتقادهای مسووالن 
و رسانه های ارتباط جمعی شد؛ استفاده از زبان گفتاری و ادبی بود كه به شیوه ای ناشايست توسط رياست 

جمهوری بیان گرديد .
افراد در پست های مختلف خصوصا در مقام رياست جمهور يک كشور نمی تواند   ناگفته مشهود است كه 
اينگونه عامیانه و به اصطالح به زبان خودمانی، لب به سخن بگشايد و رشته كالم را آنگونه پیش َبرد تا موجب 
شیرينی مجلس شود اما در قالب اين  گفتار،  میزان ادب و احترام خود را متجلی می سازد كه به هیچ عنوان در 

خور شان چنین مقام و آنهم چنین مجلسی نمی باشد. 
سخنانی كه مخاطبان آن  تنها محدود به يک جمع چند صد نفره نبود بلكه توسط رسانه ملی و بین المللی  جهانی 
شنیدارش بودند.  اما بسیار پسنديده است كه چنین مقامی با بكاربردن الفاظ و جمالت وزين و شايسته، بتواند 
فرهنگ و ادب كشورش را به رخ همگان برساند تا همگان با گنجینه های نهفته فرهنگی و ادبیات غنی كشور آشنا 

شوند نه اينكه اين نوع ادبیات تبديل به ملعبه ای برای جوک و خنده مردمان مبدل شود. 
ادبیات به كار گرفته شده توسط رئیس دولت نه تنها بازتاب دهنده فرهنگ و تمدن يک كشور می باشد بلكه می 
تواند روحیه حاكم بر آن كشور را منعكس نمايد وجود همین دغدغه ها است كه موجب می شود تا حساسیت 
بر روی سخنان دولتمردان  مضاعف شده و پیش از بیان هر سخنی مشاوران رسانه ای آن را مورد ارزيابی 
قرار دهند تا مبادا تبعاتی به دنبال داشته باشد. هر رئیس جمهوری می تواند ادبیات خاصی را در گويش خود به 
كار بگیرد اما اين مساله به حوزه خصوصی محدود شده و مشمول حوزه عمومی نمی شود همچنانكه ادبیات 
سیاسی رئیس دولت می تواند كلیه امور را تحت تاثیر قرار بدهد به همین جهت بايد كلیه واژگان رئیس دولت 

با وسواس انتخاب شود.
كنند  نزديک  ادبیات سیاسی  و  ديپلماتیک  به اصول  را  تا لحن خود  دارد  بیشتری وجود  انتظار  از دولتمردان 
چرا كه بكارگیری اينگونه ادبیات گفتاری سبب می شود  تا مدتها به صورت تمسخر آمیز به تیتر اول رسانه 
گفتار در حوزه های مختلف  نوع  اين  به نظر می رسد؛ گسترش و رواج  كننده  نگران  آنچه  تبديل  شوند.  ها 
به كررات  اجتماعی،سیاسی، فرهنگی و حتی ورزشی می باشد كه طی سال های اخیر در مقام های مختلف 
شاهدش بوده ايم و بیان مثال های آن در حوصله اين مبحث نمی گنجد. اما بايد مد نظر داشت كه از گسترش 
بیش از پیش اين نوع ادبیات به نحوی جلوگیری شود تا تبديل به امری عادی و معمولی در اذهان نگردد. كالم 

را با اين بیت از سعدی به پايان می رسانیم:
سخن، كو از سر انديشه نآيد     نوشتن را و گفتن را نشايد

سردبیر

یادداشت هفته

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

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

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

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

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

حی بن يقظان: زنده بیدار
دكتر كاوه احمدی علی آبادی
عضو فدراسیون جهاني روزنامه نگاران

در فكر خود بدنبال خصلتی بودم كه روح روزنامه نگاری را توصیف كند. امروزه در دنیا مشهور است كه 
روزنامه نگاری شغلی است كه پس از كار معدن خطرناكترين مشاغل به شمار می رود. افكار عمومی در 
غرب همان قدر كه سیاستمداری را نفشی منفی می دانند، روزنامه نگاری را نقشی مثبت می پندارد؛ به طوری 
كه اولی اگر درصدد پنهان كردن حقايق و واقعیات از مردم اند، دومی در جهتی عكس، وظیفه حقیقت گويی 
و اطالع رسانی را حتی به قیمت خسران خود بر دوش می كشند و بسیاری از فعاالن جامعه مدنی حتی به 
شكل نمادين نیز كه شده خود را روزنامه نگار آزاد معرفی می كنند. البته واقعیت اين است كه اتفاقًا در میان 
روزنامه نگاران نیز با توسل به تكنیک هايی كتمان حقايق و حتی وارونه جلوه دادن واقعیات صورت می 
گیرد. دوستان جوان تر موضوع عضويت در صنف های روزنامه نگاری در ايران و خارج از كشور را برای 
هويت روزنامه نگاری با اهمیت می دانستند. البته اين روزها كه انجمن مان نیز پلمب شده است و بی خانه 
و كاشانه شده ايم! حرفه ای ها نیز سابقه كاری و حرفه ای را مالک ارزيابی قرار می دادند. در پانزدهمین 
جشنواره مطبوعات در ايران، دوست روزنامه نگاری كه برگزيده شده بود، اشعاری را در وصف خبرنگاران 
خواند كه بسیار به دلم نشست و مورد استقبال روزنامه نگاران نیز قرار گرفت كه عصاره سخنان وی آن 
بود كه روزنامه نگاری را شغلی سراسر دردسر معرفی می كرد كه تنها عشق و جنون می طلبد. اما ديروز 
كه تو دوست روزنامه نگارم را می ربودند و می بردند، من در آن سكوت سنگین تو از نفس كنش هايت 

فريادی را خواندم كه روح روزنامه نگاری را بیداد می كرد: حی بن يقظان: زنده بیدار.



جمعه 22  امرداد ماه 1389   -  شماره 160هفته نامه پرشین4

info@persianweekly.co.uk

شناسايی متن منشور کورش روی 
استخوان های فسیل اسب در چین 

منشور كوروش
نزديک  خاور  زبان های  متخصص  يک  زبان شناسی  پژوهش های 
روی دو قطعه استخوان فسیل شده اسب كه در موزه شهر ممنوعه 
نگهداری می شوند، منجر به شناسايی نسخه چینی منشور كورش شد. 
گفته می شود كه قدمت اين استخوان ها به دوره سلطنت هخامنشیان 
بازمی گردد و مطالعه روی نوشته های اين كتیبه همچنان ادامه دارد. 
تا  گرفته  برقی  وسايل  از  مختلف،  تولیدات  چینی  كپی  مدتهاست 
ها  بار چینی  اين  اما  است؛  كرده  فتح  را  ايران  بازار  انواع خشكبار، 
اند: »نسخه چینی  باستان شناسی رو كرده  را در حوزه  محصولی 
منشور كوروش«. اما اين محصول چینی برخالف ساير محصوالت 
آنان ظاهرا اصل است و تاريخ ساخت آن احتماال به حدود سال های 

حكمرانی كوروش بزرگ باز می گردد.

منشور روی استخوان
شناسايی  چین  در  به  تازه گی  اسب  شده  فسیل  استخوان  قطعه  دو 
منشور  از  شده  خالصه  رونوشتی  حاوی  معلوم  قرار  از  كه  شده 
كوروش هستند كه در ازاء هر 20 نگاره میخی استوانه كوروش يک 
نگاره دارد. در ابتدا تصور می رفت اين استخوان ها تقلبی باشند، اما 
در  باستان  نزديک  خاور  خطوط  متخصصان  از  فینكل”،  “ايروينگ 
سابقه  اين كشف  هستند.  اصل  آن ها  كه  دارد  اعتقاد  بريتانیا،  موزه 

ارتباط ايران را با چین چند قرن عقب تر می برد.

باستان شناس ايرانی كامیار عبدی درباره اهمیت اين كشف می گويد: 
بررسی های  و  زبان  شناسان  ديگر  نظر  منتظر  بايد  هنوز  »البته 
باشد  اصل  اگر  اما  باشیم،  اثر  اين  اصالت  مورد  در  آزمايشگاهی 
ارتباط  زمینه  در  ما  ديدگاه های  در  را  عظیم  تحولی  مهم  اين كشف 
اول  هزاره  در  چین  و  هخامنشی  سلسله  بويژه  نزديک،  خاور  بین 
دنبال خواهد  به  در زمان سلسله ژوی شرقی،  بويژه  میالد،  از  قبل 
داشت.« تا پیش از اين مدرک مستقیمی مبنی بر ارتباط هخامنشیان 
با چین در دست نبود. با اين كشف تاريخ ارتباط بین ايران و چین 
از دوره سلسله اشكانی در ايران و سلسله هان در چین پیش تر و 
به زمان سلسله هخامنشی در ايران و سلسله ژوی شرقی در چین 

باز می گردد.

داستان كشف
 1940 و   193۵ سال های  در  شده  حكاكی  استخوان  قطعه  دو  اين 
توسط خو شن  وی طبیب سنتی چین خريداری شدند. خو فكر می كرد 
اين دو قطعه حاوی اسنادی به خط كهن چینی است. در سال 1966 
از  برای جلوگیری  را  استخوان  دو  اين  او  فرهنگی چین  انقالب  طی 
اين دو استخوان  198۵ خو  نابوديشان در خاک دفن كرد. در سال 
به  اما  اهدا كرد.  كتیبه های چین  به موزه  و  برد  به شهر ممنوعه  را 
تازه گی وو يوهنگ متخصص زبان های خاور نزديک باستان در موزه 
شهر ممنوعه تشخیص داد كه نوشته روی فسیل باستانی بخشی از 

اعالمیه حقوق بشر كوروش و متعلق به ايران است.
كوروش  لوح  می شد  تصور  قطعه  دو  اين  اصالت  تايید  از  پیش  تا 
نمونه ای منحصر به فرد و تک بوده است. اما طی سال جاری میالدی 
پیدا شدن دو قطعه گل نبشته در مجموعه موزه بريتانیا كه بخشی از 
اعالمیه كوروش بزرگ بود اين باور را مخدوش كرد و اين احتمال را 
پیش كشید كه شايد چندين نسخه از اعالمیه كوروش وجود داشته 
دو  اين  روی  موزه چین خطوط  همكاری  با  امسال  ژوئن  در  است. 
انتقال داده شد. به  قطعه كپی شده و برای مطالعه به موزه بريتانیا 
استوانه  روی  اصلی  متن  با  قطعه  دو  اين  روی  نوشته  فینكل  گفته 
آوانگاری  و  زبان  دستور  لحاظ  از  اما  دارد،  تفاوت  كمی  كوروش 

درست است.
كوروش  استوانه  با  استخوان ها  روی  سركش های سه گوش عالئم 
متفاوت و بخش بااليی آن شبیه به حرف v است. اين نحوه نگارش 
را  ايران  در  ها  استخوان  اين  تولید  احتمال  و  نبوده  رايج  بابل  در 

افزايش می دهد.

به  فینكل همچنین معتقد است متنی كه كپی كننده روی استخوان ها 
كار برده همان متن لوح كوروش نبوده اما نسخه ای متفاوت و ايرانی 
از لوح بابلی است كه می توانسته نسخه ای از كتیبه ای سنگی، نوشته 
شده با جوهر روی چرم يا گل نشته باشد كه در مكانی نامعلوم و 
اصلی  نسخه  روی  از  پیش  سال   2۵00 در  نامشخص  منظوری  به 
استوانه كوروش كپی شده است. كامیار عبدی در اين زمینه افزود: 
اما  اينكه منشور كورش متنی بسیار مهم بوده ترديدی نیست،  »در 
اهمیت آن برای اتباع شاهنشاهی هخامنشی بوده. پس از اينكه اصالت 
اين يافته ها تأيید شد از نخستین پرسش هايی كه بايد بدان پرداخت 
اين است كه متن منشور كورش چگونه به چین راه يافته و چرا اين 

متن برای چینی ها آنقدر اهمیت داشته كه آن را كپی كنند.

اعتراض سفارت انگلیس به »يک مشت 
خرفت« خواندن انگلیسی ها از سوی رحیمی

 سفارت انگلستان در تهران روز چهارشنبه در بیانیه ای به »ادبیات« 
معاون اول آقای احمدی نژاد درباره مردم بريتانیا شديدا اعتراض 

محمدرضا  نوشت:  فردا  راديو  سايت  كرد. 
ايران،  جمهور  رئیس  اول  معاون  رحیمی، 
روز دوشنبه در اظهاراتی »توهین آمیز« مردم 
»يک مشت خرفت«  را  مسئوالنش  و  بريتانیا 

خواند.
به گزارش خبرگزاری فارس، آقای رحیمی كه 
از اجالس روسای آموزش  در سومین روز 
و پرورش كشور شركت كرده بود به دولت 
بريتانیا به شدت تاخت و گفت: »نه آدم هايش 
نه مسئوالنش مسئول هستند.«معاون  آدم و 
كامرون،  ديويد  همچنین  جمهور  رئیس  اول 

نخست وزير تازه بريتانیا، را »احمق تر« از گوردون براون، نخست 
روز  تهران،  در  بريتانیا  خواند.سفارت  كشور،  اين  پیشین  وزير 
سه شنبه اظهارات يک روز پیش محمد رضا رحیمی، معاون اول 
رئیس جمهور ايران درباره بريتانیا را توهین آمیز خواند و به آن 
اعتراض كرد.آقای رحیمی روز دوشنبه ضمن انتقاد از دولتمردان 
بريتانیا گفته بود: “اين كشور هیچ ندارد. نه آدم هايش آدم و نه 
يک  و  ندارد  زيرزمینی  منابع  حتی  و  هستند  مسئول  مسئوالنش 

مشت خرفت هستند كه مافیا بر آنها حاكم است.”
سفارت بريتانیا با انتشار بیانیه ای سخنان آقای رحیمی را توهین 
گفتن  كرد: “سخن  اعالم  و  دانست  ملل  و ساير  بريتانیا  مردم  به 
درباره اختالفات سیاسی بین كشورها امری كامال طبیعی است. اما 

زمانی كه يک مقام عالی رتبه سیاسی كه نماينده دولت جمهوری 
اسالمی ايران به شمار می رود، سخنانی اهانت آمیز درباره يک 
ملت بیان می كند، تاثیر بد اين اظهارات به شخص گوينده بازمی 
گردد.”در ادامه اين بیانیه آمده است: “بیان اينكه بريتانیايی ها آدم 
نیستند و خرفت خطاب كردن آنها مصداق ناديده انگاشتن كرامت 
انسانی و سخنی است پوچ و نامعقول. سهمی كه بريتانیا در شكل 
از اختراعات و نوآوری ها  گیری جهان مدرن داشته 
حقوق  به  احترام  و  ارزش  فرهنگ،  عرصه  تا  گرفته 
فردی به درستی و روشنی در تاريخ ثبت شده و مورد 

احترام جهانیان است.”
امیدواری  ابراز  بیانیه  اين  صدور  با  بريتانیا  سفارت 
آقای  سخنان  گزارش  و  نقل  در  اگر  كه  است  كرده 
رئیس جمهور  اول  معاون  داده،  رخ  اشتباهی  رحیمی 

به سرعت اين مسئله را روشن كند.
مشابه  “اظهاراتی  است:  آمده  هم  بیانیه  اين  پايان  در 
ايران از سوی يک وزير بريتانیايی می  درباره مردم 
توانست واكنش خشمگینانه مردم ايران را در داخل و 
خارج برانگیزد كه البته اگر چنین می شد، بی ترديد حق با مردم 

ايران بود.”
و  استعمارگر  را  بريتانیا  خود  سخنان  در  رحیمی  محمدرضا 
را  دنیا  سال  “پانصد  بود:  گفته  و  كرده  توصیف  پیر  استثمارگر 
غارت كردند و جواني كه االن آمده است ]ظاهرا اشاره به نخست 
وزير بريتانیا[، احمق تر از قبلی است و گويا خداوند آنها را نوكر 

آمريكا و صهیونیست ها آفريده است.”
جناح  سرشناس  نمايندگان  از  يكی  باهنر،  محمدرضا  پیشتر 
اصلوگرا در مجلس شورای اسالمی از “رايزنی های فشرده” قوه 
مقننه، وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی برای كاهش 

سطح روابط با بريتانیا خبر داده بود.

کروبی: 
تحريم باعث تقويت  دولت می شود

مهدی كروبی در مصاحبه ای اينترنتی با روزنامه بريتانیايی “گاردين” 
كه صبح پنج شنبه )21 مرداد / 12اوت( منتشر شد، گفت كه تحريم های 

شده  وضع  اقتصادی 
باعث  تنها  ايران،  علیه 
قدرتمندتر شدن دولت 
تضعیف  مقابل  در  و 

مردم می شود.
مصاحبه  اين  در  وی 
نیز  سحام نیوز  در  كه 
انتقاد  با  شده،  منتشر 
دولت  عملكرد  از 
احمدی نژاد  محمود 
كه  داشت  اظهار 

عملكرد دولت بزرگ ترين مشكالت اقتصادی را برای مردم به همراه 
داشته و باعث تورم و ركود اقتصاد كشور شده و در نتیجه خیلی از 
كارخانجات و طرح های بزرگ اقتصادی مثل عسلويه به خاطر همین 
مشكالت اقتصادی تعطیل شده اند و دلیل عمده آن رشد بیكاری در 

كشور است.

ايران گفت: »كشورهای غربی  علیه  تحريم های جهانی  در مورد  وی 
به  متاسفانه  كه  كرده اند  اعمال  ايران  بر  را  اقتصادی  تحريم های 
اعتقاد من تنها نتیجه اين تحريم های اقتصادی قدرتمندتر شدن دولت 
نامشروع كنونی ايران است و مردم ضربه اصلی آن را خواهند خورد 

و در نهايت اين تحريم ها مردم را متضرر خواهد كرد«. 
مخالفان  سركوب  در  دولت  برای  بهانه ای  را  تحريم ها  اين  كروبی 
خوانده و گفت: »تحريم ها، دولتی كه از رای مردم برنخاسته را قوی تر 
می كند و باعث می شود اين دولت اهرم ديگری به نام اهرم اقتصادی 
را  خود  مخالفان  اقتصادی  تحريم های  با  مقابله  بهانه  به  و  كند  پیدا 

سركوب كند«.

پس از صدور چهارمین قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل 
علیه ايران، برخی كشورها از جمله آمريكا دست به اعمال تحريم هايی 

گسترده علیه ايران زدند.

و  برزيل  مانند  ايران  هم پیمان  كشورهای  حتی  كه  حالیست  در  اين 
ايران رای منفی  به قطعنامه علیه  امنیت  تركیه كه در جلسه شورای 

داده بودند، تحريم را امضا كردند. 
هیالری كلینتون وزير خارجه آمريكا در تازه ترين اظهارنظر خود گفته 
بود كه دولت ايران اين بار هیچ راه فراری از تحريم های جهانی اعمال 

شده علیه خود ندارد.

برزيل قطعنامه تحريمی سازمان 
ملل علیه ايران را امضا کرد

دولت برزيل اعالم كرد، به رغم مخالفت با تصويب قطعنامه 1929 
در شورای امنیت علیه جمهوری اسالمی، به جمع تحريم كنندگان 

تهران پیوسته است. برزيل بطور سنتی خود را ملزم به پیروی از 
تمامی مصوبات شورای امنیت سازمان ملل می داند. 

سه شنبه  شامگاه  در  برزيل  خارجه  امور  وزير  آموريم،  سلسو 
اينیاسیو لوال  لوئیس  اعالم كرد كه  10 اوت( رسمَا   / )19 مرداد 
علیه  امنیت  شورای  قطعنامه  كشور  اين  رئیس جمهور  داسیلوا، 

ايران را امضاء كرده است. 

شورای  نفره ی   1۵ اعضای  از  كشورهايی  تنها  تركیه  و  برزيل 
امنیت بودند كه به اين قطعنامه رای منفی دادند. 12 كشور از جمله 
هر پنج عضو دائمی شورای امنیت به اقدامات تنبیهی علیه ايران 

رای مثبت دادند. لبنان در رای گیری به قطعنامه رای ممتنع داد.
سلسو آموريم درباره داليل تصمیم جديد اين كشور گفت: »برزيل 
به طور سنتی به تمامی مصوبات شورای امنیت پايبند بوده و آنها 

را به اجرا می گذارد، حتا اگر با مضمون آنها موافق نباشد.« 
 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را 
به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.

به ياد داشته باشید هزينه های اين نشريه 
از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامین می شود .
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اين  معاصر  مدون  تاريخ  طول  در  كنید  نگاه  را  ها  روزنامه 
مملكت به قبل و بعد از  انقالب اش كاری ندارم )اصال از اين 
تقسیم بندی مطمئن هستم هیچ بهره ای برای گفتارم نخواهم 
برد( دقت كنید كه يک دولت مرد پیدا شود كه در پشت میز 
كارش و وقتی كه هنوز سوار آهوی مراد است بیايد و بگويد 
من اشتباه كردم ) وقتی از پست افتاد و يا در زندان اعتراف 
كرد اين ديگر اهمیت ندارد(. آخر پس اين همه اشتباه را در 
اين مملكت چه كسی مرتكب می شود؟ پس شجاعت اخالقی 
چی شد؟ چه باليی سرمان آمده؟ چرا تمرين نكنیم كه وقتی 

اشتباه كرديم شجاع باشیم الاقل اعتراف كنیم. 
همه ما در زندگی شخصی مان هر يک روز كه بگذرد به قول 
دوست نازنینی يكی دو برگ افسوس به افسوس نامه زندگی 
اين  به  اعتراف  خاصیت  حداقل  خوب  كنیم.  می  اضافه  مان 
اشتباه ها جلوگیری از تكرار مكرر آنها در جامعه خواهد بود. 
چرا اين را از ديگران دريغ می كنیم؟ خوب اجتناب از اشتباه 
در كار كه امكان ندارد آن هم فعالیتی د ر زمانی طوالنی پس 
اگر پی به اشتباهی برديم از خودمان سرزده چه اشكالی دارد 

بیايیم اعالم كنیم؟
متاسفانه امروزه اين مسئولیت نپذيرفتن از طرف كل جامعه 
به عنوان يک معیار پذيرفته شده و اين خیلی دردناک است. 
طرف را نیم ساعت سرقرار به اصطالح می كاريد ولی وقتی 
اعتراض می كند ترافیک استثنائی را ياد آورش می شويد و 
جالب كه او هم تمكین می كند. ولی وای به حال آن وقتی كه 
بگويید شرمنده ام خوابم برد يا يادم رفت. يكی نیست بگويد 
آقاجان در نظر گرفتن ترافیک هم خودش قسمتی از برنامه 
قانع  دلیل  شلوغ  شهر  اين  در  ديگر  كه  ترافیک  است  ريزی 

كننده ای نیست.
ببینید وقتی مسئولیت آن چه را به عهده داری نپذيرفتی آن 
و  كنی  جبران  ديگر  جای  بايد  را  آن  كه  است  طبیعی  وقت 
اين مسئولیت را به جای خودت هم كه شده از كس ديگری 

بخواهی. توقع ات را از دولت ات و از حكومت ات زياد كنی.
انتخاب سر فصل برای اين مطالب اجتماعی خیلی سخت است 
می بینید همه به هم مربوط می شوند و همه از هم متاثرند. 
داشتم می گفتم به همین دلیل است كه من ايرانی همه چیز را 
از حكومت حاكم بركشورم توقع دارم در حالی كه همزمان 
احساس كوچكترين مسئولیت متقابلی نمی كنم. آشغال خانه 
ام را فقط از درب خانه ام دور می كنم غافل از آن كه اگر 
همسايه بااليی هم اين كار را بكند كه جلو هر خانه ای مقداری 
اشغال جمع می شود. اين است كه در عدم مسئولیت پذيری 
وظايف متقابل هم لوث می شود رئیس و كارمند زير دست و 
باال دست ارباب رجوع و كارمند وكیل و موكل همه ی روابط 

به هم می خورد و می شود همین كه هست.
داشتم برای دوستی می گفتم بینی و بین ا... اين شهر تهران 
خیلی شهرها  از  حاضر  حال  در  دنیا  بزرگ  میان شهرهای 
تمیزتر است. با ناباوری به من نگاه كرد و گفت يعنی واقعا 
كه  حدی  از  بیش  اعتبار  علت  به  اوال  ببینید  میگی؟  راست 
برای جوامع غربی به طور ناخودآگاه قايلیم و ثانیا به علت 
باور  داريم  هايمان  دولت  از  كه  وحشتناكی  توقعات  حجم  
نمی كنیم كه آسفالت و تمیزی خیابان های تهران در مجموع 
قابل مقايسه با آسفات و تمیزی زير متوسط نیويورک نیست. 
خوب دولتی كه يک بار مورد قدردانی قرار نگرفت جه دلیلی 
بايد مورد تشويق قرار  ادامه كارهای خوبش كه  دارد برای 

بگیرد فعالیت كند؟
اين مساله واقعا عجیب است. شايد مردم هیچ گاه اين زحمت 
را به خودشان نداده اند كه فكر كنند كه اين برقی كه به اين 
كشور  سراسر  و  شود  می  گذاشته  اختیارشان  در  راحتی 
تامین می شود چه  با چه زحمتی  پوشانده  را  ايران  پهناور 
مهندس ها و تكنسین هايی كه در اين راه جانشان را فدا می 
كنند. كم كم نق زدن برای دولت شده يک تفنن يک سرگرمی 
و شايد هم يک تشخیص . برای يک بار در عمرم نديدم كه 
منتقدی بگويد فالن كار هیئت حاكمه خوب بود چون در تمام 
زندگی اش اصال عادت به تايید نكرده. از آن طرف دولت هم 
شايد بر مبنای يک عرف  جا افتاده اصال باور ندارد كه بايد 
مردم را در جريان كارهايش و در نتیجه دشواری هايش قرار 
دهد.از مسئولیت نپذيری صحبت می كردم كه صحبت به اين 
جا كشید! بدبختی ما در اين است كه مسئولین هم گاهی به 
همین اندازه ی كم مسئولیت پذيری هم كه در جامعه موجود 
است لطمه می زنند. وقتی دم دروازه ورودی هر شهر وزارت 
اطالعات تابلوی بزگی نصب می كند كه هر گونه...مشكوكی!! 

ادبیات رئیس جمهور 
بايد فاخر باشد

"رییس جمهور باید ادبیاتش متین ،فاخر،با تعابیر جا 
افتاده و منصفانه باشد" 

لحن  به  الریجانی  آملی  شدید  انتقاد  از  بخشی  این 
وادبیات سخنرانی رییس دولت دهم بود که تیتر امروز 

روزنامه ها شده بود.

جمالتی همچو "اون ممرو لولو برد"  "آب رو بريزيد اونجايیتون كه 
می سوزه" به ما میگن قطعنامه صادر میكنن، خوب بكنن، مگه شما 
چیه كی هستید"  از زبان رياست  جمهوری اسالمی جاری شده است.

مخالفان  و  منتقدان  بارها  ايران  قضايیه  قوه  ريیس  واكنش  از  پیش 
محمود احمدی نژاد وی را به خاطر استفاده از تعابیر و بیان سخنانی 
كه در عرف اجتماعی ايران ناپسند قلمداد می شود، مورد انتقاد قرار 

داده بودند.
اما پس از آنكه ريیس دولت، قوه  قضايیه را با »ادبیات مخصوص« 
به خود مورد خطاب قرار داد ، الريجانی نیز از نحوه ی سخن گفتن 
وی انتقاد كرد و گفت: »توقع  ما از رئیس جمهور اين است كه ادبیاتش 
متین و فاخر و با تعابیر جا افتاده و البته صحیح و منصفانه باشد. 
من از باب يک شهروند عادی اين مملكت چنین توقع حقی را از ايشان 
دارم. اين چه ادبیاتی است كه مثاًل خورد كه خورد بگذار بخورد تا 

دردش بیايد.«

»ممه ای که لولو برد«
احمدی نژاد در بیان تعابیرعجیب و خارج از چهارچوب های اخالقی 
جامعه سابقه طوالنی دارد. هفته گذشته بود كه در جشنواره ايرانیان 
ادامه  لولو برد« و در  خطاب به كشورهای غربی گفت:»آن ممه رو 

افزود: »آب رو بريز اونجات كه می سوزه چرا جای ديگه میريزی«.
بازتولید چنین ادبیاتی توسط ديگر مسووالن دولتی نیز انجام گرفته 
است. محمدرضا رحیمی ، معاون اول محمود احمدی نژاد در سخنانی 

كه در جلسه اجالس روسای آموزش و پرورش بیان كرد، با ادبیاتی 
مشابه ريیس دولت دهم سخن گفت.

»انگلیسی های خرفت، استرالیایی های گله دار«
به  تلويحی  شكل  به  خود  سخنان  از  ديگری  بخش  در  رحیمی 
كشورهای عربی حوزه خلیج فارس اشاره كرد و گفت: »يک كشور 
وجود دارد كه با وجود نفت خیز بودن و ثروت زياد و جمعیت كم هیچ 
توسعه ای نیافته و اگر شیر نفت آن كشور را ببنديم متوقف می شود 

و اگر از هواپیما پیاده شوند سوار شتر می شوند.«
و  داد  قرار  خطاب  مورد  را  انگلستان  مردم  و  دولت  ادامه  در  وی 
نه  و  آدم  آدم هايش  نه  و  ندارد  هیچ  كشور  اين  اينكه  به  اشاره  با 
مسئوالنش مسئول هستند و حتی منابع زيرزمینی ندارد افزود :»يک 
۵00 سال دنیا را  مشت خرفت هستند كه مافیا بر آنها حاكم است. 
غارت كردند و جوانی كه اآلن آمده است احمق تر از قبلی است و گويا 

خداوند آنها را نوكر آمريكا و صهیونیست ها آفريده است.«
معاون اول احمدی نژاد سازمان ملل را بی خاصیت و وابسته خواند 
دادند  انجام  ايران  علیه  تحريم جديدی  اروپايی  افزود:»2۷ كشور  و 

و استرالیايی ها كه يک مشت گله دار هستند نیز به آنها پیوسته اند.«
رحیمی همچنین مدعی شد كه كشورهای غربی پول بدون پشتوانه 
بايد  حتمًا  می شود،  منتشر  اسكناس  اگر  ايران  »در  می كنند:  چاپ 
پشتوانه طال داشته باشد وگرنه تورم به وجود می آيد اما آنها بدون 
پشتوانه طال پول چاپ كرده و خرج می كنند و با كاغذ اجناس و نفت 
ما را می خرند و فرآوری می كنند و با 4 برابر قیمت به ما می فروشند.«

البته كارشناسان اقتصادی معتقدند كه بخشی از تورم ايران ناشی از 
چاپ اسكناس بدون پشتوانه است. اتفاقی كه علی  رغم مخالف بانک 

مركزی با فشار دولت انجام پذيرفته است. 
حقوق  گروه  استاد  كالم  زيبا  صادق  دكتر  آقای  نیز  رابطه  اين  در 
جمع  در  ن ژاد  احمدی  آقای  سخنان  گفت:  دانشگاه  سیاسی  علوم  و 
و  نبود  ايران  ملت  شايسته  وجه  هیچ  به  كشور  از  خارج  ايرانیان 
در  نظری  تجديد  كه  بود  اين  ای  رسانه  مشاوران  از  انتظار  حداقل 
سبک گفتمانی ايشان  انجام دهند و اجازه ندهند اين سخنان در جمعی 
كه جزو نخبگان محسوب می شود بیان شود زيرا تبعات آن با توجه 

به جامعه هدف بسیارناگوارتر  است.

مساله نگران كننده بیان اين مطالب در جمع ايرانیان خارج  از كشور 
است كه همگی جزو نخبگان محسوب می شوند مساله ای كه از آن 
روز تا كنون برای من سوال ايجاد كرده اين است كه نخبگان اين مرز 

و بوم پس از بیان اين مطالب چه احساسی پیدا كردند؟

دانشگاه سواز و تربیت 
نیروهاي امنیتي انگلیس 

دانشگاه  شده  مدعي  نیوز  مشرق 
سواز)SOAS( كه با عنوان »مركز عالي 
دانشگاه  آفريقايي  شرقي-  مطالعات 
لندن« فعالیت مي كند، محلي براي تربیت 
انگلیس  امنیتي  نیروهاي  و  ديپلمات ها 
سیاست  زبان،  فرهنگ،  حوزه هاي  در 
انگلیس  مستعمره  كشورهاي  تاريخ  و 
است. سايت مشرق در گزارشي با طرح 
اين ادعا عنوان كرده:» كه دستگاه امنیتي 
انگلیس سال گذشته از دانشجوياني كه 
به زبان هاي عربي، فارسي، چیني و اردو 
فعالیت در  براي  مسلط هستند خواست 
اين دستگاه خود را به مرز آمادگي هاي 
الزم برسانند. مشرق ادامه مي دهد:»اين 
به  رسانه  دپارتمان  يک  داراي  دانشگاه 
شرق شناسي  مطالعات  دانشكده  نام 
ايرانیان  كه  است  شناسي  آفريقا  و 
دانشكده  اين  در  دانشگاه  اين  با  مرتبط 

آموزش هاي الزم را مي بینند.« 
خانم  دانشگاه  اين  رسانه  گروه  رئیس 
»آنابل سر برني« است كه داراي تابعیت 
ايراني  است.همسر  انگلیسي   _ ايراني 
وي در حال حاضر مشغول تدريس در 
دانشكده هاي علوم ارتباطات ايران است. 
در  شركت  براي  نیز  سربرني  آنابل 
كالس هاي  برگزاري  و  همايش ها 
ايران  به  متعددي  سفر هاي  آموزشي 

داشته است. 
مشرق نیوز مدعي شده چند تن از اساتید 
و  دانشجويان  معرفي  در  مقیم  ايراني 
خبرنگاران به اين دانشگاه فعال هستند.
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پنج اسطوره 
درباره 

حزب چاي 
ديويد وگل - واشنگتن پست 

نذار«  دم  روي  »پاي  پرچم هاي  زير  كه  محافظه كاري  فعاالن 
مي كنند،  برگزار  تظاهرات  چاي  حزب  پوسترهاي  و  گادسن1 
نديده  را  آنان  اول  شده اند:  گاندي  قاعده  براي  تازه اي  نمونه  
مي گرفتند، بعد آنان را مسخره مي كردند و تازه در برابرشان 

به جنگ ايستاده اند. آنان در برابر اصالح نظام درماني به شدت 
ظهورش  ابتداي  در  كه  جنبشي  بالفاصله،  و  كردند  مخالفت 
مهم ترين  به  بدل  حاال  نمي شد  گرفته  جدي  كسي  توسط  كمتر 
اين  به   1960 دهه  از  مورد توجه  سیاسي  واپس زني  و  واكنش 
طرف شده است. در حالي كه دو حزب اصلي آمريكا ـ دموكرات 
و  گذاشته اند  آن  فهم  براي  را  تالش شان  جمهوريخواه ـ  و 
اما هنوز  ناشران هر ماه كتاب هايي درباره آن منتشر مي كنند 

اسطوره هاي غلطي درباره آنها وجود دارد. 
1. حزب چاي واكنشي به اوباما نیست بلكه واكنشي به كمک به 

بانک هاست 
تا حدي واقعیت دارد. اولین اقدامات حزب چاي مدرن خیلي قبل 
براي  پول  جمع آوري  براي  و  سفید  كاخ  به  اوباما  راه يابي  از 
كانديداتوري ران پاول اتفاق افتاد. برخي از رهبران اين جنبش 
صراحت  به  آزادـ  كار  مدير  ـ  آرمني  ديک  مانند  زمان  آن  در 
مانند  كنگره  اعضاي  از  برخي  كردند.  محكوم  را  نجات  بسته 
مقدماتي  انتخابات  در  نتوانست  هم  يوتا(  )از  بنت  باب  سناتور 
هست:  هم  ديگري  چیزهاي  اما  بیاورد  راي  جمهوريخواهان 
حزب چاي با ياوه گويي هاي ريک سانتلي ـ گزارشگر CNBCـ 
درباره همه چیز از جمله برنامه ثبات و مديريت كردن وضعیت 
روي  آسیب ها  كردن  كمتر  براي  تالشي  ـ  اوباما  خانه داران 
نمي توانستند  و  بود  شده  منقضي  خانه شان   رهن  كه  مردماني 
تحريک  و  كردن  اجیر  با  و  شد  بپردازندـ شروع  را  آن  هزينه 
كردن فعاالن توسط گروه هاي محافظه كار بر سر اصالح قانون 
نظام درماني ـ آرزوي اوباما ـ رشد كرد. اگر فكر مي كنید دلیل 
به رشد حزب چاي ]در عرصه سیاسي آمريكا[ به دلیل مخالفت 
با رئیس جمهور جمهوريخواهي بود كه دائم در اقتصاد دخالت 
مي كرد و اصول محافظه كاري را زير پا مي گذاشت آن وقت بايد 
اين هم فكر كنید كه پس چرا آنها در زمان بوش پیدايشان  به 

نبود؟ 
2. حزب چاي نژاد پرست است 

يک  اينكه  گذاشت.  مخالفان  عیب جويي  پاي  به  بايد  را  اين 
روي  و  بفرستي  آنها  برنامه  داخل  به  را  فیلمبردار  يا  عكاس 
بله  مي گويند.  عیب جويي  را  كني  تمركز  پديده ها  احمقانه ترين 
تعدادي نژادپرست در حزب چاي وجود دارند و خودشان را هم 
نشان داده اند اما در بیشتر موارد ريشه اين نژادپرست ها توسط 
ـ فعال تگزاسي  فعاالن حزب كنده شده است. ديل روبرتسون 
حزب ـ كه در تابلويي كه در دست گرفته بود، مالیات دهنده ها را 
با سر  هم حزبي هايش  توسط  بود  كرده  مقايسه  كاكاسیاه ها  با 
وصدا از حزب بیرون شد و مورد شماتت قرار گرفت. منتقدان 

معماي غیبت 9 ساله رهبر طالبان به شايعات گوناگوني دامن زده است 

»مالعمر« 
کجاست؟ 

ترجمه و تلخیص:سید مهدي مدني 

در طول هفته هاي گذشته يک دوره اضطراب به راه افتاد زماني كه يک 
فیلم ويدئويي از راه دور مالعمر را نشان مي داد كه در حال تیراندازي با 
كالشینكف بود. البته شورشیان اين ادعا را رد كردند. آنها از خلوت رهبر 
خود از سال 2001 به اين طرف خبري نشنیده اند، هنگامي كه وي پشت 
ترک موتور برادر خوانده اش به سمت كوه هاي قندهار حركت كرد تا از 
باران بمب هاي آمريكايي در امان بماند. اما هیجان زود فروكش كرد. هیچ 
كس به ياد نمي آورد كه مال عمر تاكنون در اين 9 سال چند بار ديده شده 
است اما مي توان گفت كه نوار ويدئويي جديد منتشر شده حاوي جمالتي 
است كه از سر بي دقتي و توهم بیان شده است. اينک بار ديگر سوال هاي 
عیب جويانه آغاز مي شود. مال عمر كجاست؟ آيا او زنده است؟ اگر زنده 

نیست، او كیست؟ 
پاسخ به اين سواالت به اين سوال بر مي گردد كه آيا شورشیان افغاني 
وفاداري  كه  موافقند  امر  اين  با  همه  خورده اند.  شكست  يا  ايستاده اند 
نگه داشته است.  را  به مالعمر چیزي است كه طالبان  قاطع  و صداقت 
براي  آنها  كه  مي گويند  جنگجويان  و  فرماندهي  گروه هاي  عمل،  در 
امیرالمومنین خود مبارزه مي كنند تا امارات اسالمي افغانستان را مجددا 
شود،  فاش  نامش  نمي خواست  كه  طالبان  مسئول  مقام  يک  كنند.  احیا 
گفته كه »همه طالباني ها مي دانند كه اتحاد افراد طالبان به مالعمر بستگي 
دارد.« وي مي گويد ما براي او مي جنگیم. بدون وجود رهبري آسماني 

مالعمر، طالبان به احتمال زياد فرو مي پاشد و به قبايل كوچک تقسیم 
مي شود. 

از آنجايي كه ما شاهد شكاف ها و ترديد هايي در میان نیروهاي طالبان 
12 فرمانده طالبان كه  هستیم، اين شكاف ها قابل مشاهده است. حدود 
با نیوزويک مصاحبه كرده اند، سكوت مالعمر را به عنوان يک موضوع 
حساس درسطح رهبري طالبان تلقي كرده اند. بسیاري از آنان معتقدند 
كه وي همچنان زنده است و به رهبري شورشیان ادامه مي دهد. بخشي 
از اينان كه معتقدند مالعمر زنده است، مي خواهند افسانه مالعمر همچنان 
زنده بماند و بخشي ديگر نیز از اينكه به آنها لقب جاسوس بدهند از اعالم 
زنده نبودن مالعمر امتناع مي ورزند. يک مقام ارشد امنیتي طالبان اعالم 
و  دامن مي زند  را  اينكه وي كجاست، شک ها  كه »سوال در مورد  كرد 
بنابراين اين كار ممنوع است«. با اين وجود در مكالمات خصوصي، اين 

همان كاري است كه فرماندهان انجام مي دهند. 

نمي دانیم امیرمان كجاست 
فهم اين مطلب كه اين رهبر مذهبي روستايي پراكنده گو چگونه توانسته 

چنین شور و شوقي را در میان هوادارانش ايجاد كند، سخت است. يک 
روزنامه نگار مجرب پاكستاني به نام رحیم اهلل يوسف زاي گفته كه طبق 
آيات قرآن نمي توان چیز جذابي را در ويژگي هاي وي يافت. طبق نطر 
يوسف زاي كه قبل از مفقود شدن مال عمر وي را ده ها بار ديده، رهبر 

طالبان از هر گونه شخصیت كاريزماتیک و همچنین نكته سنج 
را به صورت سیاه و سفید مي ديده است.  تمام مباحث  بوده و  به دور 
عمومي  مناظر  در  به حضور  تمايلي  او  بود،  قدرت  در  وقتي وي  حتي 

نداشت و تنها يكبار از خانه اش در قندهار به كابل آمد. 
عضو  يک  مي برند.  نام  مقدسي  كلمات  با  وي  از  مالعمر  پیروان  هنوز 
كه  »به عنوان مسلماناني  پكتیا مي گويد:  برجسته شورشیان در واليت 
اما نمي دانیم كه او چه شكلي دارد و كجاست،  اعتقاد داريم  به خداوند 
مالعمر نیز به همین گونه است. ما نمي دانیم كه او چه قیافه اي دارد اما 
او با ماست.« حتي برخي از اعضاي طالبان گفته اند كه غیبت طوالني او 
به عنوان يک موهبت تلقي مي شود. يک مامور سرويس اطالعاتي طالبان 
كه  معناست  بدان  اين  اما  كجاست؛  امیرمان  كه  نمي دانیم  »ما  مي گويد: 

دشمنان ما نیز او را نمي بینند.« 

با اين وجود، شورشیان از نبود وي آزرده اند. اينک مشاوران سابق مال 
عمر خود را به مثابه رهبران آتي طالبان تلقي مي كنند، حال آنكه هیچ كس 
در اين موقعیت نیست كه آن را به چالش بكشاند. در اوايل سال جاري، 
بعد از دستگیري فرد شماره دوم طالبان يعني عبدالغني برادر، گل آقا 
منشي شخصي مال عمر ادعا كرد كه نامه امضا شده از مالعمر دارد كه 
وي او را به عنوان معاون جديد خود انتخاب كرده است اما بسیاري از 
رهبران طالبان هم صالحیت گل آقا و هم اعتبار نامه منتشر شده را زير 
سوال برده اند. يک مشاور ديگر به نام آقا جان معتصم كه وزير امور 
تا نیروهاي نظامي خود را سازماندهي  مالي طالبان بود، تالش مي كند 
كند. او حتي توانايي مالي نیز براي اين كار دارد. زماني كه وي در امور 
مالي دولت سقوط كرده بود، متهم شد كه 20 میلیون دالر را مخفي كرده 

است كه البته وي آن را به شدت تكذيب كرد. 

عاشق  جوان  میان شورشیان  در  موجود  نظم  كه  مي گويند  فرماندهان 
عملیات انتحاري در حال فروپاشي است. قانون عمل طالبان كه توسط 
مالعمر منتشر شده به اين موضوع اشاره كرده كه عملیات هاي انتحاري 
نبايد به شهروندان آسیب برساند اما اين قانون در عملیات هاي انتحاري 
و حمله به نیروهاي ائتالف رعايت نمي شود. در سال جاري، هزار نفر 
از شهروندان كشته شده اند كه بیش از 60 درصد آنها توسط نیروهاي 
طالبان صورت گرفته است. اينک كمتر كسي باور مي كند كه اين اقدامات 
به دستور مالعمر صورت مي گیرد. گل احمد يک فرمانده رده پايین در 
را  نمي توان آن  اين همان چیزي است كه  افغانستان مي گويد كه  مركز 
متوقف كرد و يک فرماندار پكتیا مي گويد مالعمر مي تواند يک تغییر را 

تنها با يک پیام صوتي ايجاد كند. 

18 ماه پیش  افزايش است.  نیز در حال  نام مالعمر  شكاكیت در مورد 
پاكستاني  نیروهاي  از  بود،  شده  امضا  مالعمر  توسط  كه  دستور  يک 
طالبان مي خواهد كه از حمله به نیروهاي نظامي پاكستان امتناع بورزند 
و تمركز خود را روي مبارزه با آمريكا در افغانستان بگذارند. بسیاري از 
شورشیان برآنند كه نامه ياد شده به دست مالعمر امضا نشده بلكه اين 
نامه توسط سرويس هاي اطالعاتي پاكستان منتشر شده است. در حقیقت 
اطالعاتي  نیروهاي  كه  نگران هستند  طالبان  ارشد  فرماندهان  از  برخي 
فرمانده  يک  مي كنند.  منتشر  نامه  طالبان  زندانیان  زبان  از  پاكستان 
پكتیا مي گويد: برخي از اوقات مظنون مي شنوم كه يک فرد نامرئي اين 
سناريو را بازي مي كند. برخي ديگر مي گويند كه اين دستورات به دست 
آمريكايي ها جعل مي شود. در ماه ژوئن گذشته، نیروهاي ناتو در كابل 
اعالم كردند كه نیروهاي ائتالف با پیامي از مالعمر مواجه شده اند كه 
به مردان خود دستور مي دهد »شهروندان افغاني، خاصه زناني كه در 
دقیقا  پیام  اين  بكشید«.  و  بگیريد  را  به كارند  نیروهاي خارجي مشغول 
بالتز،  است. جوزف  و مجموعه دستورات مالعمر  قبلي  پیام  بر خالف 
جانب  از  پیام  اين  كه  است  مطمئن  صددرصد  كه  مي گويد  ناتو  ژنرال 
از تحلیلگران مستقل  اين وجود، طالبان و برخي  با  مالعمر بوده است. 
تا بدين  ائتالف است  از حركات رواني نیروهاي  اقدام  اين  مي گويند كه 
از  فرماندهان  بیندازند.  مردم  چشم  از  را  شورشي  نیروهاي  وسیله 
احتمال  تعدادشان اضافه مي شود،  به  اين مي ترسند كه شورشیاني كه 
لغزش نیز دارند. يک مامور امنیتي مي گويد برخي اوقات ما مجبوريم كه 
دستورات را تغییر دهیم. هر چقدر كه ما قوي تر مي شويم ما بیشتر به 
رهبري مانند مالعمر نیازمنديم. حتي افغان هاي همدل با طالبان نیز كم كم 
پكتیا مي گويد كه روستايي ها  اند. يک مسئول در واليت  افتاده  به شک 
او چه فكري  از مال عمر چیزي نمي شنويم.  از ما مي پرسند كه چرا ما 
آنها  به  نمي توانیم  ما آسیب مي بیند زيرا  او كجاست؟ »روحیه  مي كند؟ 

پاسخ دهیم.« 

معماي مبهم مالعمر، اگر او زنده و آزاد باشد، به اين بستگي دارد كه 
او خود را نشان دهد. اما در همین حال ترديد در میان شورشیان دارد 
عمیق مي شود. به واقع تا زماني كه اوخود را نشان ندهد، آرزوها براي 

بازگشت به قدرت نیز از بین مي رود. 
منبع: نیوزويک 
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نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

لیبرال حزب چاي اين موارد را نمونه اي از آن قاعده كلي 
مي دانند كه مخالفت محافظه كارانه با دخالت دولت در امور 

اجتماعي توسط محرک هاي نژادي تقويت مي شود. 
3. سارا، رهبر حزب چاي است 

بعد از شكست او جان مک كین در انتخابات 2008 و بعد 
از هشت ماه فرمانداري ناخوشايند آالسكا پلین دوباره به 
به نوشتن  را   2009 نیمه دوم سال  او  بازگشت.  سیاست 
در فیس بوک و در حمايت از كارهاي آدم هايي مانند آنند 
در  كه  بود  آن  از  بعد  گذراند.  ـ  مجلس  نماينده  ـ  باچمن 
فوريه گذشته در مجمع ملي حزب چاي در نشويل بیرق 
ايده آل  او  سابقه  سیاهه  گرفت.  دست  در  را  جنبش  اين 
برنامه  كه  هستند  متفق القول  چاي  حزب  اعضاي  نیست: 
را  آمريكا  زوال   TARP 2 مشكل دار  دارايي هاي  نجات 
معاون  مقام  در  پیلن  اما  است  كرده  آزاد  سقوط  به  بدل 
بود.  كرده  حمايت  برنامه  اين  از  رئیس جمهور  كانديداي 
ولي او زرنگي سیاسي از خود نشان داد و خودش را به 
جنبش چسباند. گزارش گراني هم كه براي داستان هاي شان 
و  داشتند  احتیاج  سیاسي  فرشته  يک  به  حزب  درباره 
بازديدكننده هاي  ترافیک  موجب  پیلن  نام  مي دانستند 
پیلن  كردند.  بزرگ  را  او  مي شود  خبري شان  سايت هاي 
بیش از هر چهره جمهوريخواه ديگري هوادار كشته مرده 
 CBS دارد اما بنا به نظر سنجي مشترک نیويورک تايمز و
تنها 40درصد كساني كه خود را فعال حزب چاي مي دانند، 
پیلن را رهبري موثر مي دانند. آنها بیشتر مي خواهند فعال 
اما حزب چاي نیشن كه برنامه مجمع  بدون رهبر باشند 
و همین طور حزب چاي  برنامه ريزي كرد  را  ملي نشويل 
اكسپرس كه براي انتخابات در نوادا و ماساچوست تالش 
كرد، مي دانند كه تنها در صورتي مي توانند توجه رسانه ها 
را به خود جلب كنند كه پیلن با آنها همراه شود و اين درس 

را هیچ وقت از ياد نخواهند برد. 
4. حزب چاي به ضرر جمهوريخواهان است 

ايالت  از  جمهوريخواه  )سناتور  گراهام  لیندسي  سناتور 
حزب  كه  است  كرده  پیش بیني  اخیرا  جنوبي(  كارولیناي 
از  )جمهوريخواه  اينگ لیس  باب  آورد.  نخواهد  دوام  چاي 
ايالت كارولیناي جنوبي( كه انتخابات ابتدايي را به كانديداي 
مورد حمايت حزب چاي باخته كنفرانس مطبوعاتي برگزار 
سیاست  كردن  مسموم  به  را  چاي  حزب  رهبران  و  كرد 
پال  رند  پیروزي  سر  بر  نق زدن  در  كرد.  متهم  آمريكا 
كه  سناتوري  دو  ـ  نوادا  در  انجل  شارون  و  كنتاكي  در 
به خاطر ادبیات ضددولت گرايي شان به شدت مورد انتقاد 
دموكرات ها قرار دارندـ در انتخابات اولیه جمهوريخواهان 
كم نگذاشته اند. دموكرات ها هر كاري از دست شان برآمده 
حزب   میثاق  به  كنند  مجبور  جمهوريخواهان  تا  كرده اند 
چايي ها مبني بر برانداختن خدمات اجتماعي و آژانس هاي 
چرخه  هر  در  اما  بدهند  پاسخي  محیط زيست  از  حفاظت 

چیزهاي  كه  دارند  وجود  »بد«  كانديداي  تعدادي  سیاسي 
میان راي دهندگان مناسب راي  باز  اما  بدي هم مي گويند 
بدنه  چاي  حزب  جنبش  كه  است  اين  واقعیت  مي آورند. 
راي  رويايي را مي دهد كه بنا بر پیمايش ها راي دهنده هاي 
جمهوريخواه را بیشتر از آنكه به دموكرات ها متمايل شوند 
مايل به خود كرده است. دموكرات ها تا حدي به حزب چاي 
ضربه زده استـ  محبوبیت آن هم تا حدي در نظرسنجي ها 
پايین آمده است ـ اما در كل ظهور نیروي سیاسي جديدي 
كه جمهوريخواه نامیده نمي شود و به جورج بوش هم گره 
نخورده است به حزب جمهوريخواه اين فرصت استثنايي 
كندـ  بازسازي  را  نزد عموم  را مي دهد كه تصويرش در 
است.  پايین  بسیار  حزب  اين  به  اعتماد  زماني  در  آن هم 
جديدي  بطري  را  چاي  حزب  تمسخر  به  لیبرال ها  برخي 
مي دانند كه همان شراب قديمي جمهوريخواهي در آن است 

اما به هر حال تغییر برند كار مي كند. 
۵. حزب چاي سیاست آمريكا را تغییر مي دهد 

آنها  مي گويد  چاي  حزب  درباره  خالصه  خیلي  سناتور 
مانند زنبور هستند: نیش مي زنند و مي میرند. اغلب حزب 
كه  كاري  مانند  ادغام مي شوند  اصلي  دو حزب  در  سوم 
دموكرات  حزب  در  و  كردند   19 قرن  در  پوپولیست ها 
بتواند  كه حزب چاي  است  غیرمحتمل  ادغام شدند. حتي 
اين  اعضاي  اكثريت  به جايگاه حزب سوم برسد چرا كه 
را  خود  ۷9درصدـ  حدود  پیمايش ها  برخي  بنابر  ـ  حزب 
جمهوريخواه مي دانند و اينقدر زرنگ هستند كه كاري نكنند         
بزرگ جنبش  ابداعات  تمام شود.  دموكرات  نفع حزب  به 
مانند سازمان يابي سريع اغلب تكنولوژيک هستند و ملهم 
و نوع توسعه يافته كمپین اوباما در 2008 هستند. خواسته 
آنان هماني كه جمهوريخواهان محافظه كار بعد از پیروزي 
بنابراين حزب چاي موفق خواهد شد  انجام دادند.  اوباما 
اگر تا حاال موفق نشده  باشند. آنها موفق شده اند يكي از 
كم  اصول  به  بیشتر  و  بیشتر  را  آمريكا  سیاسي  احزاب 
كردن مالیات ها و حمايت از جنگ علیه ترور و عدم دخالت 

دولت در امور اجتماعي متمايل كند. 

توضیحات: 
1 - پرچم گادسن پرچمي تاريخي است كه زمینه اي زرد 
آماده  كه  زنگي تصوير شده  ماري  آن  در  كه  دارد  رنگ 
حمله است و در كنار آن شعار »پاي روي دم من نگذار« 
آمريكايي  ژنرال  و  دولتمرد  را  پرچم  اين  است.  منقوش 

كريستوفر گادسن طراحي كرده است. 
 Troubled مشكل دار  دارايي هاي  به  كمک  برنامه   -  2
براي  آمريكا  دولت  برنامه   Asset Relief Program
منظور  به  مالي  نهادهاي  از  سرمايه  و  دارايي ها  خريدن 
اكتبر  در  بوش  جورج  توسط  كه  بود  مالي  بخش  كمک 

2008 آغاز شد. 

 مسافرت يکروزه به شهر ساحلی 
Folkston

               روز يکشنبه 15 آگوست 2010
كانون ايرانیان لندن يک مسافرت يک روزه را به شهر ساحلی Folkston  تدارک ديده است.
اين مسافرت روز يكشنبه 1۵ آگوست می باشد و با اتوبوس يک طبقه )Coach ( خواهد بود.

ساعت و تاريخ حركت:

ساعت8.45 صبح روز يکشنبه 15 آگوست
آدرس و محل حركت: از جلو كانون ايرانیان لندن

N0226-228  HOLLOWAY ROAD N7 6NE London
نکات قابل توجه:

Folkstonساعت بازگشت ۵ بعدازظهر اّز •
• كانون هیچ گونه مسئولیت ايمنی را در قبال افراد نمی پذيرد.

• راس ساعت مشخص شده اتوبوس حركت خواهد كرد و كانون هیچ 
مسئولیتی را در رابطه با افراد جا مانده نمی پذيرد.

• بلیط فروخته شده پس گرفته نمی شود.
• مسافرين از جلو كانون سوار اتوبوس شده و در جلو كانون پیاده خواهند شد. 

• لباس، پوشاک مناسب و غذا به همراه داشته باشید.
• در صورت بارانی بودن و نامساعد بودن هوا مسافرت انجام خواهد شد. 

بهای بلیط :  10 پوند برای هر صندلی
آخرين روز مهلت برای تهیه بلیط:   روز پنج شنبه 12 آگوست.

افرادی كه مايل به شركت در اين مسافرت هستند تا روز12 آگوست
 به كانون ايرانیان لندن مراجعه و بلیط خود را تهیه نمايند.

برای تهیه بلیط ، رزرو جا و اطالعات بیشتر با شماره تلفن02077000477 با کانون ایرانیان تماس بگیرید  



جمعه 22  امرداد ماه 1389   -  شماره 160هفته نامه پرشین8

info@persianweekly.co.uk

آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

رکود بي سابقه اقتصادي 
در دبي و ترس از قدرت 

گرفتن ابوظبي 
مشكالت مالي گريبان شركت هواپیمايي دبي را هم گرفت تا پس از 
سقوط بازارهاي بورس و سرمايه در اين امیرنشین، نوبت به صنعت 

هوانوردي برسد. 
بحران مالي در دبي از پس لرزه هاي بحران جهاني اقتصاد دور نماند 
تا به اين ترتیب اين امیرنشین روزگار سختي را بگذراند. هواپیمايي 
لغو  با  هواپیماست،  كننده  اجاره  عمده  شركت هاي  از  يكي  كه  دبي 
درخواست هاي خريد خود، عمالدو شركت بزرگ هواپیماسازي اروپا 

و آمريكا را بهت زده كرده است. 

به گزارش تابناک، شركت هواپیماسازي »ايرباس« اعالم كرد، تعداد 
تاكنون  آغاز سال جاري  از  اين شركت  كه  درخواست هاي خريدي 
بیش  به  »فارنبورو«  هوايي  نمايشگاه  خاطر  به  است،  كرده  دريافت 
از دو برابر افزايش يافته؛ اما درمقابل اين افزايش درخواست ها، اين 
از سوي  میلیارد دالر  ارزش سه  به  لغو درخواست هايي  با  شركت 

شركت هواپیما دبي روبه رو شد. 
اطالعیه هايي كه شركت »ايرباس« صادر كرده، نشان مي دهد شركت 
اجاره  هواپیما  و  است  دبي  شهر  در  آن  مقر  كه   - دبي  هواپیمايي 
مي كند - 2۵ درخواست خريد هواپیما شامل 18 هواپیماي »ايرباس 

320« و هفت هواپیماي »ايرباس3۵0« را لغو كرده است. 
هواپیمايي  سازنده  غول  دو  سوي  از  صادره  اطالعیه هاي  بر  بنا 
امريكا و اروپا، مبلغ درخواست هايي را كه شركت هواپیمايي دوبي 
لغو كرده، به بیش از هشت میلیارد دالر افزايش مي دهد كه مجموع 

ارزش آنها به اندازه بهاي ۵0 فروند هواپیماست. 
بر پايه اين گزارش، شركت هاي ايرباس و بوئینگ از توضیح درباره 
شركت  با  ارتباط  امكان  و  كرده اند  خودداري  درخواست ها  لغو 

هواپیمايي دبي براي دستیابي به اطالعات هم میسر نشده است. 
گزارش هاي به دست آمده از برخي منابع وابسته به صنايع هواپیمايي 
نیز حاكي از آن است كه بخشي از درخواست هاي شركت هواپیمايي 
دبي به شركت هواپیمايي امارات كه مقرش در دبي است، انتقال يافته 

در  را   »۷۷۷ »بوئینگ  نوع  از  هواپیما   30 درخواست  شركت  اين  و 
نمايشگاه فارنبورو مطرح كرده است. 

شركت هواپیمايي دبي همچنین متقاضي خريد ۵2 هواپیماي ايرباس 
 10 ارزش  به   »3۵0 »اي  ايرباس  هواپیماي  فروند   23 و   »320 »اي 
میلیارد دالر است؛ به استثناي اين لغو درخواست ها، شركت ايرباس 
اعالم كرده كه مجموع درخواست هاي لغو خريد در سال 2010 ماه 
از 131 هواپیما در نیمه نخست امسال به 286 هواپیما در پايان ماه 

جوالي افزايش يافته است. 

گفتني است، عمیق شدن بحران اقتصادي در دبي، به گونه اي است كه 
برخي اقتصاددان هاي عرب هشدار داده اند، ممكن است رشد بادكنكي 
توسعه اين منطقه ناگهان تركیده و هزاران میلیارد دالري كه در سه 

دهه گذشته در آنجا سرمايه گذاري شده است، از بین برود! 
اين گزارش مي افزايد: بحران هاي اقتصادي دبي كه در جهان اقتصاد 
از  برخي  بار  يک  سال  چند  هر  كه  است  گونه اي  به  است،  مشهور 

سرمايه گذاران را به خاک سیاه مي نشاند. 
به  سفر  با  نفر  هزار  صدها  ساله،  هر  كه  است  حالي  در  همه  اينها 
دبي رونق دو چنداني به آن مي دادند و همین میزان سفرها بود كه 

حاكمان دبي را به فراست انداخت تا خود اقدام به راه اندازي شركتي 
تا  شد  همراه  اقتصادي  جهاني  بحران  با  مهم  اين  كنند؛  هواپیمايي 
بلندپروازي شیخ محمد آل مكتوم به جايي نرسد و نام بلندترين برج 
قلمرو وي نیز به برج خلیفه تغییر نام دهد تا مشخص شود كه دبي تا 

چه اندازه با بحران مالي و اعتماد سرمايه گذاري روبه روست. 
اين گزارش مي افزايد: اوضاع مالي دبي، منبع نگراني كنوني پس از 
بحران مالي جهاني است و موجب به تعويق انداختن اجراي طرح هايي 

به ارزش میلیاردها دالر در اين امیرنشین شده است. 
همچنین برآورد شده كه اقتصاد امارات به میزان 

1.4 درصد در سال 2009 دچار ركود شده، ولي شوک اصلي، هنگامي 
رخ داد كه شركت جهاني دبي - كه يكي از سه شركت بزرگ وابسته 
به امیرنشین دبي است - در ماه نوامبر اعالم كرد، تالش مي كند تا 
بازپرداخت بدهي هايي به ارزش 26 میلیارد دالر را به تعويق بیندازد. 
است،  دبي  امارات  اقتصادي  ورشكستگي  از  حاكي  كه  خبر  اين 
امیرنشین  اين  در  مسكوني  واحد  هزار  بسیاري10  آشفتگي هاي 
ديگر  كه  گرفته  گونه اي شدت  به  آن  از  فرار سرمايه  و  بوده  خالي 

سرمايه داري حاضر به ريسک كردن در آن نیست. 
همچنین رشد اقتصادي دبي در سال جاري میالدي در شش ماهه 

نخست سال كاهش داشت تا مقامات آن عمق بحران را درک كنند. 
گفتني است، دبي امروز تنها با كمک امیرنشین ابوظبي به حیات نیم بند 
خود ادامه مي دهد و برخي از كارشناسان بر اين باورند، در صورت 
پیوستن امارات به طرح تحريم هاي اعمالي اروپا آمريكا علیه ايران، 

بايد منتظر روزهاي سخت تر در اين امیرنشین باشیم. 
البته همزمان با اين رويداد، اين ترس نیز در امیرنشین دبي وجود 
امارات  در  آن  نقش  تقويت  باعث  ابوظبي،  بیشتر  دارد كه كمک هاي 
متحده عربي، آشفتگي و اختالل در تقسیم قدرت نظم سیاسي موجود 

در كشور شود! 

از  بسیاري  امارات،  در  مالي  بحران  پیامدهاي  افزايش  با  بنابراين، 
خارجي ها كه عمده جمعیت اين امیرنشین را تشكیل مي دهند، به دنبال 
آن هستند تا سرمايه اندكي را كه براي آنان باقي مانده، بفروشند و 

از اين كشور فرار كنند. 
يكي از نخستین اثرات بحران اقتصادي شديدي را كه دامنگیر امارات 

شده، مي توان كاهش شمار كارگران خارجي در آن دانست. 

پیش بیني مي شود كه دست كم پنج در صد از جمعیت كشوري - كه 
حاكي  كاسته شود.گزارش ها   - بوده اند  آن خارجي  بیشتر ساكنان 
بیش   2008 آن در سال  اوج  به زمان  نسبت  قیمت مسكن  كه  است 
از 60 درصد كاهش داشته و بیش از نیمي از پروژه هاي ساختماني 
در حال كار در امارات متوقف شده اند. بنا به گزارش ديگري، شمار 
دفاتر تجاري و اداري خالي در امارات دو برابر شده است. اين در 
شدن  جهاني  از  نمادي  عنوان  به  دوبي  به  پیش تر،  كه  است  حالي 
خود  براي  تجاري  شركت  يک  مانند  به  امارات  و  مي شد  نگريسته 
و  تكه شدن  تكه  در حال  اكنون  اما  بود؛  كرده  پا  و  آوازه اي دست 

ويراني است. 

تبعات مشکالت اقتصادي 
اروپا روي پروژه هاي  آي تي 
آشفتگي در بازار مالي اروپا موجب تاخیر، حذف 
پروژه هاي  مالي  هزينه هاي  كاهش  باعث  وحتي 
به  است.  گرديده  سازمان ها  يک سوم  در  آي تي 
اقتصادي  مشكالت  فرانسه:  وزير  نخست  گفته 
در  كه  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي  در 
حتي  كه  گرديده  باعث  مي باشد،  بي سابقه  تاريخ 
سمت  دو  هر  در  اروپا  اتحاديه  غیر  كشورهاي 
مالي  بحران  اين  مستقیم  تاثیرات  آتالنتیک  درياي 
را روي پروژه هاي آي.تي خود لمس كنند.براساس 
تحقیقات انجام شده توسط بانک سوئیسي )يو.بي. 
اس(در رابطه با تاثیرات بحران مالي اتحاديه اروپا 
بر پروژه هاي آي.تي نشان مي دهد كه 38درصد از 
پروژه هاي  آي تي در اروپا و3۵درصد در آمريكا، 
با تاخیر و لغو يا قطع شدن هزينه ها روبه رو شده 
اند. به طور متوسط پیش بیني كاهش 1.3 درصدي 
پیش بیني  آي.تي  پروژه هاي  آينده،براي  ما   12 در 

كرده ولي در سه ماه گذشته از آوريل تا جوالي 
عدم  است.  داشته  وجود  افزايش  درصد   0.5
حالتي  در  اروپا  اتحاديه  در  اقتصادي  اطمینان 
به وجود آمده كه اين كاهش هزينه ها در بخش هاي 
دولتي مورد انتظار بوده اند.در میان سازمان هاي 
بخش دولتي اين انتظار وجود داشت كه هزينه هاي 
فن آوري اطالعات با كاهش 4.9 درصدي در سال 
آينده روبه رو شده و بدهي هاي بزرگ انباشته شده 
ارزش  كاهش  اروپايي،باعث  كشورهاي  توسط 
باعث  نتیجه  در  و  گرديده  دولتي  قرضه  اوراق 
گفته هاي  اساس  بر  گردد.  يورو  ارزش  شدن  كم 
در  اروپا  اتحاديه  توكیو  در  فرانسه  نخست وزير 
حال غلبه كردن بر اين بحران مالي مي باشد.به گفته 
ايشان بحران مالي بوجود آمده مخصوص اتحاديه 
اروپا نمي باشد بلكه مشكالت مالي در مورد بدهي 
دولت هايي بوده كه در حال حل كردن آن مي باشند. 
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آيا در آينده امنیت 
غذايي جهان با 

خطراتي مواجه است؟ 
افزايش 60 درصدي نیاز جهان به محصوالت كشاورزي طي دو دهه 

آينده 

تولید  طي چند روز گذشته خبرهاي نگران كننده اي درباره وضعیت 
محصوالت كشاورزي منتشر شده است. هفته پیش روسیه به سبب 
مزارع كشاورزي  در  فراگیر  وآتش سوزي هاي  بي سابقه  خشكسالي 
به رشد  امر  اين  و  كرد  متوقف  را  و جو خود  گندم  خود صادرات 
شديد قیمت گندم منجر شد. روسیه سومین صادركننده بزرگ گندم 
جهان است و تحوالتي كه در حوزه صادرات كشاورزي اين كشور 
رخ مي دهد بر قیمت اين محصوالت به شدت تاثیر مي گذارد اما در 
روزهاي اخیر پرسش هاي مختلفي درباره وضعیت امنیت غذا مطرح 
شده است. كارشناسان مي پرسند آيا دوران ارزان بودن محصوالت 

كشاورزي و غذا به سر آمده است؟ 
طي هفته گذشته قیمت گندم 20 درصد رشد كرده و برخي تحلیلگران 
معتقدند روند كنوني رشد قیمت ها ادامه خواهد يافت. در حال حاضر 
قیمت  رشد شديد  و  نیست  مي رسد،  نظر  به  كه  بدي  آن  به  اوضاع 
گندم و برخي ديگر از محصوالت كشاورزي متوقف خواهد شد اما 
تحوالت  برخي  است.  نگران كننده  اندازه اي  تا  مدت  بلند  چشم انداز 
بنیادي در حال وقوع است كه تضمین مي كند در بلندمدت قیمت مواد 
حال  در  زمین  كره  جمعیت  مثال  براي  يافت.  خواهد  افزايش  غذايي 
افزايش است و در كشورها و مناطقي كه بیشترين رشد جمعیت را 
گندم  قیمت  دارد. رشد  زراعي وجود  باير  زمین هاي  كمترين  دارند، 
به رشد كوتاه  تاثیر وضعیت آب وهوايي بي سابقه در روسیه  تحت 
مدت قیمت اين محصوالت كشاورزي منجر شد. اما وضعیت اين طور 
افزايش  با  باقي نخواهد ماند زيرا كاهش صادرات از سوي روسیه 
جبران  دارند،  تولید  مازاد  كه  كشورهايي  آمريكا،  و  چین  صادرات 
در سال  كه   2009  -  2010 در سال  گندم جهان  مازاد  خواهد شد. 
كاهش  تن  میلیون   1۷8 به  آينده  سال  بود،  تن  میلیون   193 جاري 
تولید  تني  میلیون   6.9 مازاد  حاصل  اندک  كاهش  اين  يافت.  خواهد 

تولید محصول گندم در  بودن  انتظار  از حد  باالتر  گندم در چین و 
اياالت متحده است. 

اين  مصرف  به  گندم  جهاني  ذخیره  نسبت  كه  معناست  بدان  اين 
سال  در  گندم  جهاني  مصرف  نشان دهنده  كه  كشاورزي  محصول 

است، در پايان سال جاري 
23 درصد خواهد بود. اين میزان باالتر از 18 درصد مربوط به سال 
است.   200۷  -  2008 به سال  مربوط  1۷ درصد  و   2006  -  200۷
بدين ترتیب عرضه گندم براي جبران كاهش تولید گندم روسیه كافي 

است. يكي ديگر از داليلي كه ثابت مي كند قیمت گندم باال باقي نخواهد 
ماند، اين است كه كشاورزان به راحتي مي توانند نوع محصول خود 
را عوض كنند. كشف يک معدن جديد طال يا نیكل سال ها طول مي كشد 
محصول  تغییر  مي توانند  زراعي  فصل  يک  طي  تنها  كشاورزان  اما 
بدهند. اگر قیمت گندم باال باقي بماند، كشاورزان تشويق مي شوند به 

جاي محصوالت ديگر گندم بكارند. 
در اين حالت تولید اين محصول افزايش خواهد يافت و قیمت ها پايین 
مي آيند. به همین دلیل رشد اخیر قیمت گندم نبايد نگران كننده باشد 
اما در بلند مدت عواملي براي نگراني وجود دارد زيرا در حال حاضر 
سال  در  اما  است.  نفر  میلیارد  هفت  از  كمتر  اندكي  جهان  جمعیت 
20۵0 جمعیت كره زمین به 9 میلیارد نفر خواهد رسید. در واقع فائو 
پیش بیني كرده طي دو دهه آينده، نیاز جهان به محصوالت كشاورزي 

60 درصد افزايش خواهد يافت. 
و  كشورها  در  جمعیت  سريع  رشد  كه  است  اين  نگران كننده  نكته 

در  است.  كم  بسیار  كشاورزي  زمین  كه  مي گیرد  صورت  مناطقي 
سريع تر  كشاورزي  محصوالت  براي  تقاضا  نوظهور  اقتصادهاي 
به رشد مصرف  رفاه مردم  رفتن  باال  زيرا  از جمعیت رشد مي كند 
گوشت منجر خواهد شد و اين به معناي افزايش تقاضا براي غذاي 
دو  طي  را  جمعیت  رشد  سريع ترين  آسیا  و  خاورمیانه  است.  دام 
محصوالت  تولیدكننده  بزرگ ترين  آسیا  داشت.  خواهند  آينده  دهه 
نشده  استفاده  كشاورزي  زمین  قاره  اين  در  اما  است  كشاورزي 
كشاورزي  محصوالت  براي  تقاضا  اگر  يعني  است  اندک  بسیار 
صادركننده  نمي تواند  ديگر  قاره  اين  كند،  پیدا  قابل مالحظه اي  رشد 
محصوالت ياد شده باشد. در خاور میانه وضعیت بدتر است. در اين 
منطقه نصف كالري مصرفي در سال از خارج وارد مي شود. با آنكه 
خاورمیانه داراي ذخاير عظیم نفت است اما آب در آن بسیار كم است 
افزايش تولید كشاورزي مستلزم وجود  اين يک واقعیت است كه  و 
آب است. براي تولید هر تن محصول كشاورزي به هزار تن آب نیاز 
است. كارشناسان پیش بیني مي كنند قیمت محصوالت كشاورزي طي 
يک دهه آينده رشدي تدريجي خواهد داشت اما در آسیا كشورهايي 
كه شاهد رشد سريع جمعیت خود هستند بايد از هم اكنون به فكر 

تامین غذاي مردم خود باشند. 

توقیف محموله زيمنس در 
مسیر نیروگاه اتمي بوشهر 
هفته نامه آلماني اشپیگل در شماره جديد خود به نقل 
از مقامات پلیس گمرک آلمان از توقیف شش محموله 
شركت زيمنس در سال جاري میالدي به مقصد ايران 
خبر داد. به گزارش عصر ايران و به نقل از خبرگزاري 
در  و  فرانكفورت  فرودگاه  در  محموله  آخرين  فرانسه 

ماه ژوئن توقیف شده است. 
بنا به گفته پلیس گمرک آلمان اين محموله ظاهرا عازم 
روسیه بوده و از آنجا براي استفاده در نیروگاه اتمي 
بوشهر در نظر گرفته شده بود. انتشار اين گزارش در 
ژانويه  در  زيمنس  اين شركت  از  پیش  كه  است  حالي 
سال جاري میالدي از توقف همكاري و معامله با ايران 

خبر داده بود. 
پیش از اين مقامات روسیه و از جمله سفیر مسكو در 
سازمان ملل از اقدام گمرک آلمان در توقیف محموله ها 
به مقصد روسیه انتقاد كرده بود. بنا بر اين گزارش يكي 
از اعضاي هیات مديره شركت زيمنس در واكنش به اين 
از  اعالم كرد كه هیچ نشانه اي مبني بر سرپیچي  خبر 
ايران  به  از زيمنس  قوانین و ارسال مستقیم تجهیزات 

وجود ندارد. 
اشپیگل مي نويسد كه تجهیزات توقیف شده قرار بوده 
مجموعه  زير  شركت هاي  از  يكي  با  معامله  قالب  در 
شركت روسي »اتم استروي اكسپورت«، در اختیار اين 

كمپاني روسي قرار گیرد. 
مجموعه  گذشته  میالدي  ماه  در  اروپا  اتحاديه 
تحريم هايي را عالوه بر تحريم هاي شوراي امنیت علیه 
فرودگاه  گمرک  ماموران  و  است  كرده  وضع  ايران 
اتحاديه  جديد  تحريم هاي  به  استناد  با  فرانكفورت 
اروپا علیه ايران محموله ارسالي به روسیه را توقیف 
سال  در  آلمان  گمرک  كه  مي نويسد  اشپیگل  كرده اند. 
جاري میالدي حدود شش محموله را كه اغلب آنها بايد 
از مسیر روسیه به ايران مي رسید توقیف كرده است. 
با وجود انتشار گزارش اشپیگل، شركت زيمنس آلمان 
مي گويد كه تجارت و معامله اين شركت با ايران از نیمه 

سال جاري میالدي متوقف شده است. 

رشد اقتصادي چین امسال به 
10 تا 11 درصد خواهد رسید 

كارشناس ارشد واحد اطالعات اقتصادي اكونومیست پیش بیني كرد 
درصد   11 تا   10 از  بیش  به   2010 سال  در  چین  اقتصادي  رشد 
خواهد رسید.ژانگ يوتاي تاكید كرد با توجه به رشد 11.4 درصدي 
هزينه هاي مالي دولت چین در سال 2010 رشد اقتصادي اين كشور 

امسال بايد باالي 10 تا 11 درصد باشد. 
اين در حالي است كه دولت چین نیز در تازه ترين گزارش خود رشد 
اقتصادي اين كشور در سال 2010 را بین 9 تا 10 درصد پیش بیني 
كرده است.وي افزود: اگر دولت چین به سیاست افزايش هزينه هاي 
دولتي تا پايان سال 2010 ادامه دهد، احتمال افزايش رشد اقتصادي 
طي  چین  دولت  دارد.   وجود  نیز  درصد   11 باالي  به  كشور  اين 
ماه هاي اخیر سیاست هاي ويژه اي را براي كنترل نرخ تورم و كاهش 
ارزش سهام اجرا كرده است كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي در 
كاهش رشد اقتصادي پكن موثر خواهد بود. برخي كارشناسان مالي 
و اقتصادي نسبت به رشد فزاينده و بي سابقه قیمت مسكن و ارزش 

سهام چین و تشكیل حباب در اقتصاد اين كشور هشدار مي دهند. 
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کارگردان نفرين شده 
فرانسه،  در   1933 سال  آگوست   18 متولد  پوالنسكي  رومن 
كه  است  لهستاني االصل  بازيگر  و  تهیه كننده  فیلمساز،نويسنده، 
بلند  فیلم  اولین  آغاز كرد.  لهستان  اجدادش،  را در كشور  كارش 

نامزد  سال  همان  كه  بود  آب«  در  »چاقو  لهستان  در  پوالنسكي 
دريافت جايزه اسكار بهترين فیلم خارجي زبان شد. از همان زمان 
هم  كه  فیلمساز صاحب سبكي شناخته شد  عنوان  به  پوالنسكي 
تجاري.  فیلمسازان  تعلق داشت و هم  فیلمسازان هنري  به دسته 
از  اما  بگیرد  را  اسكار  نتوانست  فیلمش  اولین  براي  پوالنسكي 
آن زمان تا كنون پنج بار برنده جايزه اسكار شده است. آخرين 
آنها در سال 2002 براي فیلم »پیانیست« بود كه توانست جايزه 
اسكار بهترين كارگرداني و بهترين فیلم را از آن خودش كند. »بچه 
كه شهرت  بودند  فیلم هايي  ديگر  از  چیني ها«  »محله  و  رزماري« 
دلهره  و  وحشت  ژانر  در  كارگردان  يک  عنوان  به  را  پوالنسكي 
پیروانش)گروهي  و  منسون  چارلز   1969 سال  در  كردند.  تثبیت 
از شیطان پرستان( همسر او شارون تیت را كه حامله هم بود، به 
قتل رساندند. در آن زمان رومن پوالنسكی در انگلستان مشغول 
تیت هرگز ساخته  قتل شارون  به علت  بود كه  فیلمی  كارگردانی 
بعد  شدند.  محكوم  ابد  حبس  به  همدستانش  و  مانسون  نشد. 
رابطه  برقراری  اتهام  به  پوالنسكي  علیه  دعوايی  اقامه  با  آن  از 
نامشروع با فردی نابالغ، وي به فرانسه گريخت و تا به امروز هم 
نتوانسته به آمريكا برگردد، حتي براي گرفتن جوايزش. سپتامبر 
2009 پوالنسكی برای دريافت جايزه ای كه قرار بود در جشنواره 
داده شود،  او  به  هنری اش  كارنامه  از  تجلیل  مناسبت  به  زوريخ 
به اين شهر سفر كرد ولی در فرودگاه و با استناد به درخواست 
دادگستری اياالت متحده آمريكا توسط پلیس دستگیر شد. آخرين 
اثر اين كارگردان بزرگ سینما تريلري به سبک و سیاق فیلم هاي 

گذشته اش به نام »نويسنده شبح « است. 

رابرت هريس، خالق اصلي شبح 
فیلم »نويسنده شبح « بر مبناي رماني به نام »شبح« نوشته رابرت 
انگلیسي  مشهور  رمان نويس  هريس  است.  شده  ساخته  هريس 
است كه در نوشتن فیلمنامه فیلم هم با پوالنسكي همكاري كرده 
است. در حقیقت خالق اصلي شخصیت هاي »نويسنده شبح « را 

بايد رابرت هريس دانست. 
ناتینگهام  19۵۷ در  رابرت دنیس هريس متولد هفتم مارس سال 
شود  مطرح  مشهور  نويسنده  يک  عنوان  به  اينكه  از  پیش  است. 
در تلويزيون بي بي سي  گزارشگر و خبرنگار بود. هريس از همان 
از روزي  يعني درست  نويسنده شود.  كه  داشت  كودكي دوست 
كه به همراه پدرش به چاپخانه اي رفت كه پدرش در آنجا مشغول 
به كار بود. او به مدرسه ملتون موبري مي رفت كه امروزه سالن 
مدرسه  دوران  در  كرده اند.  نامگذاري  وي  نام  به  را  مدرسه  اين 
هم قصه كوتاه و نمايشنامه مي نوشت. بعد از مدرسه به خدمت 
آنجا  در  موفق  بسیار  برنامه  چند  و  درآمد  بي بي سي   تلويزيون 

داشت. 
سیاسي  بخش  دبیر  او  سالگي   30 سن  در  و   198۷ سال  در 
»ديلي  روزنامه  در  ثابت  دو ستون  هم  بعد  »آبزرور« شد.  مجله 
تلگراف« و »ساندي تايمز« به او اختصاص داده شد. اولین كتاب 
هريس سال 1982 منتشر شد. »سبک متعالي جنايت« را با همكار 
او  نوشت.  پكسمن  جرمي   ، بي بي سي   در  صمیمي اش  دوست  و 
رمان هايش  مشهورترين  اما  نوشت  تخیلي  و  تاريخي  رمان  چند 
تريلرهاي مدرن سیاسي اش هستند كه »شبح« )منبع فیلم »نويسنده 
شبح «( هم يكي از آنهاست. رماني كه نظر پوالنسكي را به خودش 
از  فیلمنامه اي  با هم  تا  جلب كرد و رابرت هريس را راضي كرد 

روي اين رمان بنويسند. 

30نما
نگاهي به جديدترين اثر رومن پوالنسكي 

نويسنده  شبح 
در جزيره شاتر 
حسین گودرزي 

شان  زندگي  در  حاشیه هايي  سینما  تاريخ  كارگردانان  اكثر  معموال 
رومن  حاشیه هاي  اما  است.  كرده  پیدا  رسانه اي  جنبه  كه  داشته اند 
باال گرفته است كه حواس خیلي ها  اين روزها آن قدر  پوالنسكي در 
او  اثر  جديدترين  به خصوص  سینما  بزرگ  فیلمساز  اين  آثار  از  را 
پرت كرده است. »نويسنده  شبح« اقتباسي از كتاب پر فروش رابرت 
سینمايي  فستیوال  شصتمین  در  كه  مي باشد  شبح  عنوان  با  هريس 

برلین جايزه خرس طاليي را از آن خود كرد. 
نكته جالبي كه در  اين توضیحات كلیشه اي و همیشگي،  از  فارغ  اما 
اين فیلم وجود دارد شباهتش با »شاترآيلند«، جديدترين اثر مارتین 
اين  به  فیلم  دو  شباهت هاي  ذكر  معموال  است.  بزرگ  اسكورسیزي 
دلیل است كه در آخر نتیجه گیري شود چه فیلمي از چه فیلمي تاثیر 
پذيرفته است. اما در اينجا موضوع كمي فرق دارد. تاريخ انتشار هر 
همديگر  از  تاثیرپذيري شان  احتمال  و  مي باشد   2010 سال  فیلم  دو 
جالب  به سینما  مندان  براي عالقه  هرحال  به  اما  است  طبیعتا صفر 
است كه دو فیلمساز بزرگ و تاثیرگذار در تاريخ سینما، در يک برهه 

زماني آثاري تا حدودي شبیه به هم ساخته اند. 
آن.  پايان  در  هم  و  ديد  مي توان  فیلم  آغاز  در  هم  را  شباهت  اين 
دريا،  در  كشتي  يک  با  »شاترآيلند«  همانند  فیلم  وقتي  به خصوص 
مي شود.  آغاز  رعب انگیز  و  دهنده  تكان  موسیقي  و  مرموز  اتفاقي 
باران و مه در تمام فیلم حضور دارد، باز هم با يک جزيره مرموز 
آنكه  جاي  به  كه  طبیعتي  و  دريايي  فانوس  يک  و  داريم  كار  و  سر 
زيبا باشد وهم انگیز است و مرموز. داستان »نويسنده  شبح« همانند 
»شاترآيلند« به طور رسمي با ورود يک غريبه به جزيره آغاز مي شود. 
نوشتن  هدفش  كه  است  نويسنده  يک  غريبه  اين  پوالنسكي  فیلم  در 
خاطرات نخست وزير سابق انگلستان است و قرار است پرده از راز 
قتل نويسنده قبلي هم بردارد و در فیلم اسكورسیزي اين غريبه يک 
مارشال است كه قرار است پرده از راز فرار يک قاتل ديوانه بر دارد. 
در هر دو اثر همه افراد جزيره به غريبه مشكوكند و يک جور ديگر 
كنند.  تحملش  بايد  اجبارا  و  است  مزاحم  غريبه  مي كنند.  نگاه  او  به 
از گلیمش دراز تر كند  نبايد پايش را  او يک عنصر اضافه است كه 
باهم  فیلم  دو  اين  دنیاي  البته  مي افتد.  اتفاق  اين  فیلم  دو  هر  در  اما 
تفاوت هاي فراواني دارد و خیلي نمي توان روي اين قیاس حساب باز 
كرد. اما از طرفي اين شباهت ها هم خیلي پرت و غیر قابل انكار نیستند 
و قطعا تماشاگري كه هر دو اثر را ديده است متوجه آنها مي شود. 
به  خصوص شخصیت هاي دو فیلم كه نه براي افشا كه براي كشف 
حقیقت بايد آستین هايشان را باال بزنند و به سواحل مرموز جزيره 
دارند و سیر  را  دنیاي مستقل خود  فیلم  دو  هر  كل  در  ولي  بروند. 

دراماتیک خودشان را دنبال مي كنند و از اينجا به بعد »نويسنده  شبح 
فیلم  مي بازد.  را  قافیه  و  مي ماند  عقب  »شاترآيلند«كمي  به  نسبت   »
بازيگري و  از نظر  به هیچ وجه  دارد  تمام ظرافت هايي كه  با وجود 
كارگرداني به پاي »شاترآيلند« نمي رسد. »شاتر آيلند« يكي از بهترين 
آثار اسكورسیزي تاكنون مي باشد اما پوالنسكي نسبت به »نويسنده  
شبح« آثار خیلي بهتري در كارنامه اش دارد. بازيگر شخصیت اصلي 
برازنان  انتخاب  اما  است  مناسبي  انتخاب  گرگور(  مک  يوان   ( فیلم 
انگلیسي است و آن چهره  باندي خود كه سراپا  با آن تجارب جیمز 
اشرافي و اتو كشیده خود اگرچه از نظر ظاهري گزينه خوبي براي 
نقش نخست وزير است اما جز اينها هیچ چیز ديگري از خود ندارد. 
به  به شدت  از صحنه ها  او در برخي  بازي هاي بي طراوت و خشک 

فیلم آسیب مي زند. 
و  دارد  توجه  خود  داستاني  خط  به  كامال  پوالنسكي  اينكه  ضمن 
چندان میلي به گريز از اين خط در او وجود ندارد. در صورتي كه 
اسكورسیزي در مقام كارگردان »شاترآيلند« اگر در خط داستانیش 
از حقیقت مي گفت، قرار بود حقیقت جزيره را به چیزي فراتر از راز 
فرار يک ديوانه و چند قتل و جنايت تعمیم دهد. اما پوالنسكي ترجیح 
مي دهد كامال به خط داستاني اش وفادار باشد و فقط به آن بپردازد 
كه البته اين دلیلي بر بد بودن اين كار نیست. اتفاقا از اين نظر نويسنده  
شبح فیلم قابل اعتنايي است و ايده هاي بكر و سینمايي خوبي دارد. 
فیلم از نیمه خود به بعد وضعیت بهتري پیدا مي كند. ديگر نوشته هاي 
نويسنده به جز خودش براي سايرين هم اهمیت پیدا مي كند و اين ايده 
واقعا ايده خوبي است و كلي جذابیت در آن نهفته است چراكه همین 
اينجاي  از  مي شود.  ادامه  در  خوبي  سینمايي  كشمكش هاي  موجب 
تاثیر بگذارند. حتي شده  فیلم به بعد همه مي خواهند روي نوشته ها 
با خیانت، چیزي كه نويسنده جوان فیلم آن را چند ساعت دير فهمید 
اما باالخره فهمید و از آن كاخ راحت و مدرن نخست وزير به هتل به 
قول خودش منزوي و متروكه جزيره برگشت. چرا كه اصالت نوشته 
هايش را تضمین مي كرد. البته فیلم در سكانس هاي ماقبل پاياني، كمي 
حس و حال فیلم هاي معمولي هالیوودي را به خود مي گیرد و پر از 
ديده  را  پوالنسكي  آثار  ساير  كه  بیننده اي  مي شود.  گريز  و  تعقیب 
است انتظار دارد فیلم با تعقیب و گريز جلو نرود و كشمكش هاي ناب 
و همیشگي پوالنسكي ) از جنس مرگ و دوشیزه( داستان را به جلو 
ببرد. اما در صحنه هايي از فیلم، شخصیت اصلي با فرار و پريدن از 
روي نرده و از اين موارد داستان را به پیش مي برد. اما پايان فیلم 
اين طور نیست. فیلم پايان خوبي دارد و رمز گشايي نويسنده از راز 
نهفته در برگه هاي آغازين خاطرات نخست وزير كامال دراماتیک و 

كار شده است. همان چیزي كه از پوالنسكي بزرگ انتظار مي رود. 
آخرين اثر رومن پوالنسكي كه به طور مستقیم به سیاست و يک واقعه 
تاريخي سیاسي مي پرداخت »پیانیست« بود. البته قبل از اين هم او در 
اقتباسي به حساب مي آيد، محله  اثر  فیلم »مرگ و دوشیزه« كه يک 
به  نه  بود. سیاست  رفته  وار سراغ سیاست  ديوانه  و حتي  چیني ها 
از  استفاده  صرفا  بلكه  سیاسي،  گیري  جهت  نوعي  و  دغدغه  معني 
يک ماجراي سیاسي در داستان. داستان »نويسنده  شبح« نیز همانند 
»مرگ و دوشیزه« و »پیانیست« به سیاست ربط دارد و حتي شايد 
چرا  دارد.  سیاسي  بوي  و  رنگ  اثر  دو  اين  از  بیش  كه  گفت  بتوان 
مناسبات  و  روابط  و  آمريكا  و  انگلیس  به سیاست هاي  مستقیما  كه 
همديگر  به  نسبت  آنها  تهديدآمیز  موارد  برخي  در  و  ديپلماتیک 
هرفیلم  از  بیش  پوالنسكي  كارنامه  در  شبح«  »نويسنده   مي پردازد. 
پوالنسكي  عالقه  البته  است.  نزديک  دوشیزه«  و  »مرگ  به  ديگري 
به استفاده از لوكیشن هايي كنار آب يا روي آب ) مرگ و دوشیزه، 
مهتاب تلخ، چاقو در آب و...( دلیلي بر اين ادعا نیست. فضا و حس 
و حال حاكم بر فیلم خیلي به »مرگ و دوشیزه« نزديک است اما از 
نظر داستاني، جنس كشمكش ها و نیز حقیقت و نحوه كشف آن هم به 
»مرگ و دوشیزه« شباهت دارد. هرچند نسبت به آن از تعداد خیلي 

بیشتري كاراكتر استفاده مي كند. 

آخر  تا  كه  است  جذاب  و  خوب  فیلم  يک  شبح«  نويسنده    « كل  در 
بیشتري  انتظار  اگرچه  كند.  سرگرم  را  بیننده اي  هر  مي تواند  فیلم 
دنیا  زنده  كارگردان هاي  بزرگ ترين  از  يكي  عنوان  به  پوالنسكي  از 
كه  قضايي  فراوان  درگیري هاي  وجود  با  و  حال  اين  با  اما  داشتیم 
گريبان او را در اين سال ها گرفته است ديدن اين فیلم نشان مي دهد 
كه پوالنسكي هنوز سینما را خوب مي شناسد و مي تواند يک داستان 
را به نحو خوب و جذابي تعريف كند. حاال بايد منتظر بمانیم و ببینیم 
خبري كه چند روز پیش مبني بر همكاري پوالنسكي با ياسمینا رضا 
براي پروژه سینمايي »خداي كشتار« خوانديم به كجا خواهد رسید. 
اوايل  است  قرار  فیلمبرداري  كه  است  گفته  مصاحبه اي  در  ياسمینا 
سال 2011 شروع شود. مكان فیلمبرداري هنوز مشخص نشده چون 
پوالنسكي فقط در سه كشور لهستان، سوئیس و فرانسه آزاد است. 
ما در مورد ساخت اين فیلم قبل از دستگیري اش مشورت كرده بوديم. 
فیلمنامه را با هم نوشتیم. سپس داديم آن را به زبان انگلیسي ترجمه 
كردند چون فیلم قرار است به زبان انگلیسي ساخته شود. بازيگران 

اين فیلم هم هنوز انتخاب نشده اند. 
توضیح: ghost writer كه اينجا با عنوان نويسنده شبح ترجمه شده 
درواقع نويسنده  حرفه اي است كه به وي پول داده مي شود تا براي 

شخص ديگري كتاب يا زندگینامه بنويسد. / وب سايت تهران 
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يک فیلم ديگر به رقبای 
شیر طاليی ونیز اضافه شد

تريلر  ونیز  فیلم  جشنواره  برگزاركنندگان   
يرژی  كارگردانی  به  اساسی«  »قتل  جنجالی 
اسكولیمووسكی فیلمساز لهستانی را به فهرست 
هفتم  و  شصت  دوره  مسابقه  بخش  فیلم های 

جشنواره اضافه كردند.

وينسنت گالو بازيگر آمريكايی در اين فیلم نقش 
يک افغانی عضو طالبان را بازی می كند كه وقتی 
و  دستگیر  كابل  در  آمريكايی  نیروهای  توسط 
می شود،  منتقل  بی نام  اروپايی  كشور  يک  به 

می كوشد فرار كند.
»قتل  فیلم  بازيگر  ديگر  فرانسوی  سینیه  امانوئل 
اساسی« است كه تقريبا هیچ ديالوگی ندارد. اين 
فیلم به تهیه كنندگی شركت لهستانی اسكوپیا فیلم 

ساخته شده است.
بیانیه ای  در  ونیز  جشنواره  برگزاركنندگان 
آغاز  تا  كه  را  اسكولیمووسكی  فیلم  تازه ترين 
نمونه  »يک  عنوان  به  می شود،  آماده  جشنواره 

شرقی«  اروپای  نو  سینمای  از  عالی  شورشی 
مورد تحسین قرار دادند.

محبوب  چهره های  از  ساله   ۷2 اسكولیمووسكی 
جشنواره ونیز است و از سال 19۷0 تاكنون چند 
فیلم او در لیدو به نمايش درآمده است. او سال 
198۵ با فیلم »شناور چراغ دار« برنده جايزه ويژه 
هیئت داوران ونیز شد و »30 كلید در« او هم سال 

1991 نامزد دريافت شیر طاليی بود. 

2001 داور بخش مسابقه  اسكولیمووسكی سال 
»چهار  فیلم    2008 او سال  بود.  ونیز  جشنواره 

شب با آنا« را روی پرده سینماها داشت.  
فیلم  كارگردان  عنوان  به  همچنین  گالو  وينسنت 
در  را  آب«  در  نوشته شده  »قول های  آمريكايی 
بخش مسابقه اين دوره جشنواره ونیز دارد. يک 
سخنگوی جشنواره گفت اسم آخرين فیلم بخش 
ششم  روز  جشنواره  »سورپريز«  يا  مسابقه 

سپتامبر اعالم خواهد شد.
شصت و هفتمین دوره جشنواره فیلم ونیز را به 
عهده دارد كه اول سپتامبر )10 شهريور( با اولین 
دارن  كارگردانی  به  سیاه«  »قوی  جهانی  نمايش 
آرونوفسكی آغاز می شود و تا 11 سپتامبر )20 

شهريور( ادامه دارد.
فرانسوی  فیلم  آمريكا،  از  كوپوال  »جايی« سوفیا 
»ونوس سیاه« ساخته عبدالطیف كشیش، »میرال« 
توم  »سه«  آمريكايی،  فیلمساز  شنیبل  جولین 
فرانسوا  ساخته   Potiche و  آلمان  از  تیكور 
اوزون كارگردان فرانسوی از ديگر رقبای جايزه 

شیر طاليی ونیز هستند.  
رياست  آمريكايی  فیلمساز  تارانتینو  كوئنتین 

هیئت داوران بخش مسابقه دوره 6۷ است.

ورايتی / 9 اوت

خانه ترجمه
              )لندن(

ترجمه و ويرايش کلیه مدارک، کتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهی در محل يا تلفنی

)انگلیسی، فارسی، دری، پشتو(
مطمئن، سريع و با هزينه ای عادالنه

دارای مجوز تاسیس در انگلستان
آيا برای ترجمه مدارک خود با مشکل مواجه شده ايد؟ 

مدارک خود )صورتحساب بانکی، شکایت نامه، دادخواه، 
وصیت نامه، گواهی ازدواج و طالق، گواهی فوت، گواهی 
انحصار ورثه، دیپلم، ریز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند 

مالکیت، سند خانه و..( را برای ترجمه به ما بسپارید.

"خانه ترجمه" برای تسهیل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايمیل، فاكس و 
پست خدمات ترجمه ارائه می كند و نیازی به حضور در محل نیست.

 دكترمريم تقوی – دارای دكترای ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
)Translation )Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاکس 01895-470318     
  موبایل: 07828889395

info@translation-house.com :ايمیل
www.translation-house.com :وب سايت

کیارستمی رئیس آکادمی فیلم آسیا شد
برنامه های  مجموعه  بانی  كه  دارد  برعهده  را  آسیا  فیلم  آكادمی  دوره  اين  رياست  كیارستمی  عباس 

آموزشی است و در جريان پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان در كره جنوبی برگزار می شود.

برنامه های اين آكادمی شامل مجموعه ای 
از كارگاه های آموزش سینما، كالس های 
كه  است  ويژه  سمینارهای  و  پیشرفته 
شرايط  درمورد  اطالعات  تبادل  هدف  با 

امروز تولید فیلم برگزار می شود.

آكادمی  دوره  اين  اعضای  ديگر  از 
نائوكو كارگردان  اوگیگانامی  به  می توان 
ژاپنی و كیم هیونگ-گو فیلمبردار كره ای 

اشاره كرد.

فیلمسازان سرشناسی چون هو هسیائو-
هسین )200۵(، ايم كئون-تائک )2006( و 

كیوشی كوروساوا )2009( در سال های قبل رياست اين آكادمی را برعهده داشته اند.

كیارستمی ۷0 ساله در 198۷ برای فیلم »خانه دوست كجاست« برنده جايزه يوزپلنگ برنز از جشنواره 
لوكارنو شد و در سطح بین المللی به شهرت رسید. او سال 199۷ با فیلم »طعم گیالس« جايزه نخل طالی 

جشنواره كن را دريافت كرد.

آكادمی فیلم آسیا سال 200۵ با مشاركت جشنواره بین المللی فیلم پوسان و دانشگاه دانگسئو كار خود را 
آغاز كرد. اين آكادمی از آن زمان تاكنون 123 دانش آموخته از 24 كشور مختلف آسیايی داشته، از جمله 

كارگردانان نوظهوری چون بو جون-فنگ كه امسال با »قصر ماسه ای« در جشنواره كن حضور داشت.

برنامه های آكادمی فیلم آسیا از 30 سپتامبر تا 16 اكتبر )هشتم تا 24 مهر( با حضور 24 كار آموز از 16 
كشور برگزار خواهد شد. پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم پوسان از هفتم تا 1۵ اكتبر )1۵ تا 23 مهر( 

آغاز می شود.
هالیوود ريپورتر / 10 اوت
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کامل ترين ديوان ملک الشعراي 
افغانستان منتشر شد 

كامل ترين »ديوان اشعار خلیل اهلل خلیلي«)شاعر افغان( به كوشش 
شده  منتشر  عرفان  نشر  توسط  و  گردآوري  كاظمي  محمدكاظم 
نظر  از  را  خلیلي  هاي  تمامي سروده  ديوان  اين  در  كاظمي  است. 
موجود  ديوان هاي  با  را  اين شعرها  همچنین  و  تفكیک  قالب شعر 
شاعران  از  خلیلي  گفت:  كاظمي  است._  كرده  تصحیح  و  مقابله 
سرشناس و مطرح افغانستان است و برخي از آثارش به صورت 
به  ايران  بعد در  به   40 از دهه  افغانستان و  پاكستان،  پراكنده در 

چاپ رسیده بود. 
اما اين ضرورت وجود داشت تا يک ديوان منظم و مدون از تمامي 
ادامه داد: نخستین بار »كلیات اشعار خلیل  آثار او تهیه شود. وي 
اهلل خلیلي« به كوشش عبدالحي خراساني گردآوري و منتشر شد. 
ديوان  انتشار  از  پیش  كه  بود  كامل ترين مجموعه شعري  اثر  اين 
حاضر تهیه شده است و از نظر جامعیت و شیوه تدوين و ترتیب 
يكسري  اما  دارد.  ارجحیت  خود  از  پیش  مجموعه هاي  تمامي  بر 
كاظمي  ديده مي شود.  ديوان  اين  در  نیز  هايي  كاستي  و  نواقص 
شريعتي  ابراهیم  محمد  كوشش  به  خلیلي«  اهلل  خلیل  »ديوان  به 
آثار  از  ديگر  كلیات  كتاب چند  اين  بر  افزود: عالوه  و  كرد  اشاره 
با  وي  دارند.  نواقصي  همگي  اما  است  گردآوري شده  اين شاعر 
گوناگون  كتاب هاي  از  خلیلي  سروده هاي  گردآوري  بر  تاكید 
توضیح داد: در اين ديوان سعي كردم بر سه اصل مهم بیشترين 
تمركز را داشته باشم. اين سه اصل عبارت از بازخواني و مقابله 
شعرها، ترتیب مجدد ديوان و همچنین تسهیل استفاده خوانندگان 
اين  بود.  اصالحات  و  لغات  و شرح  فهرست ها  پاورقي ها،  به كمک 
ديوان حدود يک  اين  تدوين و گردآوري  داشت:  اظهار  پژوهشگر 
دشوار  واژگان  شرح  و  اعالم  كردن  پیدا  انجامید.  طول  به  سال 
حاضر  نسخه  بگويم  مي توانم  اما  بود.  كار  بخش  سخت ترين  آن 
كتاب  كامل ترين  اشعار  مقابله  و  شعري  قالب هاي  تفكیک  نظر  از 
نخست  نیمه  مطرح  شاعران  از  يكي  را  خلیلي  وي  است.  موجود 
قرن حاضر معرفي كرد و افزود: خلیلي متولد سال 1286 است و 
طي سال هاي 1310 تا 1364 فعالیت ادبي گسترده اي داشته است. 
و  فكر  او  نامید.  نوانديش  سراي  كهن  يک  توان  مي  را  شاعر  اين 
انديشه هاي امروزياش را در قالب هاي كالسیک به خوبي بیان كرده 
است. كاظمي در معرفي قالب هاي شعري خلیلي اظهار داشت: اين 
شاعر در قالب هاي قصیده، غزل، قطعه، رباعي، دوبیتي، چارپاره، 
حجم  قصیده هايش  اما  است.  سروده  شعر  مثنوي  و  تركیب بند 
بیشتر آثار او را تشكیل مي دهند. وي در مقايسه اين شاعر افغان 
ادبیات  در  خلیلي  جايگاه  داشت:  اظهار  ايراني  معاصر  با شاعران 
و شعر افغانستان همچون جايگاه ملک الشعراي بهار در ادبیات و 
شعر ايران است. او را مي توان ملک الشعراي افغانستان نامید. عالوه 
بر مرتبه باالي ادبي همانند بهار درگیر مسائل اجتماعي و سیاسي 
روز و اجتماع خودش و همچنین پژوهشگر توانا و پركاري بوده 
است. »ديوان خلیل اهلل خلیلي« دربردارنده تمامي شعرهاي اين شاعر 

افغان به صورت تفكیک شده در قالب هاي گوناگون است. 

زندگینامه پازولیني به روايت خودش 
كتاب زندگي نامه شخصي »پي ير پائولو پازولیني« شاعر و نويسنده مشهور 
ايتالیايي كه با نام »شاعر خاكسترها« در ايتالیا منتشر شده، دربرگیرنده 
شعرهاي »پازولیني« است كه از سال 1966 تا 196۷ در سفري به آمريكا 
نوشته شده اند. عنوان اولیه اين كتاب »من چه كسي هستم« نام دارد و به 
عنوان يک پاسخ طوالني براي يک روزنامه نگار بي نام و نشان آمريكايي 
مرحله هاي  از  بعضي  »پازولیني«  شعري  تركیب  اين  است.  شده  سروده 
زندگي  و تولیدهاي هنري وي را در بر گرفته است. وي در اين مجموعه 
از لحظه هاي درخشان گذشته، رابطه با پدر و مادرش، مرگ برادر، فرار 
به رم، ماجراهايي كه خواننده ايتالیايي آن دوران با آن آشنا بوده و اولین 
سال  در  بار  اولین  براي  زندگي نامه  اين  مي گويد.  چاپ شده اش  كارهاي 

1980 در مجله »گفت و گوهاي تازه« چاپ شده بود. 
»پي ير پائولو پازولیني« شاعر، نمايش نامه نويس، روزنامه نگار، فیلسوف، 
متولد  بولونیا  در   1922 سال  در  ايتالیايي  نقاش  و  بازيگر  زبان شناس، 
شد. اولین رمان او »بچه هاي زندگي« نام داشت و فیلم »انجیل به روايت 
متي« محصول سال 1964ساخته اوست. اين شاعر، كارگردان و نويسنده 
ايتالیا در قرن  ايتالیايي از برجسته ترين هنرمندان و روشنفكران  معاصر 
استعاره،  شعر،  از  آمیزه اي  پازولیني  سینماي  مي شود.  محسوب  بیستم 
اسطوره شناسي، روان شناسي و ديالكتیک ماركسیستي است. آخرين فیلم 
پازولیني قبل از مرگ، بیانیه اي است علیه فساد اخالقي فاشیسم ايتالیا. او 
در 19۷۵ در اوستیا به قتل رسید و بسیاري معتقدند كه قتل او مشكوک و 

به دلیل انگیزه هاي سیاسي صورت گرفته است. 

 

کوتاه از ادبیات

فرهنگی
ايشي گورو در لندن 

كازوئو  مكن«  رهايم  »هرگز  مشهور  رمان  از  اقتباس  با  كه  فیلم 
بازيگر  بازي سه  با  و  انگلیسي  ژاپني-  نويسنده مشهور  ايشي گورو 
گارفیلد  اندرو  و  مولیگان  كري  نايتلي،  كايرا  يعني  انگلیسي  مشهور 
دومین  اين  كرد.  خواهد  افتتاح  را  لندن  فیلم  جشنوراه  شده،  ساخته 
فیلمي است كه با اقتباس از يكي از آثار ايشي گورو ساخته مي شود. 
اولین فیلمي كه بر اساس يكي از رمان هاي اين نويسنده ساخته شد 
در  مكن«  رهايم  »هرگز  رمان  بود.   1993 سال  در  روز«  »بازمانده 
آن،  انتشار  از  پیش  حتي  گارلند«  »آلكس  و  شد  منتشر   200۵ سال 
سه  از  كه  فیلم  اين  درباره  ايشي گورو  نوشت.  را  اثر  اين  فیلمنامه 
گفت:  برده  بهره  انگلیسي  بازيگري  استعدادهاي  برجسته ترين  از  تن 
از  نسل جديدي  براي عرضه  مناسبي  فرصت  فیلم  اين  مي كنم  »فكر 
بازيگران تواناي بريتانايي باشد.« داستان رمان »هرگز رهايم مكن« 
درباره سه جوان انگلیسي است كه رازي تیره را با خود دارند. ساندرا 
هبرون مدير هنري فستیوال گفت اين فیلم بسیار تاثیرگذار است و من 
دريافت جوايز متعددي را براي آن محتمل مي دانم. كازوئو ايشي گورو 
نويسنده انگلیسي ژاپني تبار در سال 1986 براي كتاب »هنرمندي در 
دنیاي شناور« برنده جايزه وايت بِرد و در سال 1989 به خاطر كتاب 
»بازمانده روز« برنده جايزه بوكر شد. كتاب هاي »وقتي يتیم بوديم« 
و »هرگز رهايم مكن« او نیز به فهرست نهايي جايزه بوكر راه يافتند. 

جشنواره فیلم لندن 13 اكتبر )22 مهر( افتتاح مي شود. 

آنچه از موج نو ديده نشد 
ريمون كوشوتیه فرانسوي است، اما حتي نامش براي فرانسوي ها نیز 
ناشناخته است. اما همین عكاس گمنام ده سال مشغول ثبت يكي از 
ماندگارترين دوران سینما، يعني دوران موج نوي فرانسه بوده است 
معرض  در  گالري  يک  در  بار  نخستین  براي  عكس ها  همین  حاال  و 
ديد عموم قرار گرفته اند. عكس هايي از پشت صحنه فیلم هايي چون »از 
نفس افتاده« ژان لوک گدار، »لوال« اثر ژاک دمي و »ژول و ژيم« اثر 
فرانسوا تروفو از جمله عكس هاي پیش از اين ديده نشده اين نمايشگاه 
هستند. در اين نمايشگاه تصاويري ديده نشده از جین سیبرگ، آنوک 
امه و ژان مورو براي فروش گذاشته شده اند. اين نمايشگاه در گالري 

جیمز هي من لندن از 14 ژويیه تا 2۵ آگوست برپا خواهد بود. 

تارهاي يک عنکبوت عظیم 
توماس ساراسنو هنرمند عجیب و غريبي است كه بیشتر آثارش را در 
هوا مي سازد. نمايشگاه هايي كه روي زمین بند نیستند. او به تازگي 
نمايشگاهي در لندن برگزار كرده كه بازآفريني يک تار عنكبوت بسیار 
عظیم است. ساراسنو در نمايشگاه هاي قبلي اش از كیسه هاي نايلوني 
ابعاد  آن ها  به  و  مي كرد  باد  را  كیسه ها  اين  مي كرد،  استفاده  بزرگ 
پیدا  فضا  از  جالبي  تجربه  ديدن شان  با  بیننده  كه  مي بخشید  عجیبي 
گالري  در  كه  جديد  نمايشگاه  اين  برگزاري  براي  ساراسنو  مي كرد. 

بالتیک برگزار شده دو سال وقت صرف كرده است. آخرين نمايشگاه 
ساراسنو تنها شامل يک اثر است، اثري كه اين هنرمند به همراه چندين 
شركت حمايت كننده آن را پديد آورده است،تارعنكبوتي بسیار عظیم 

كه هر كدام از مخاطبان آن مي توانند در يک گوشه اش اسیر شوند. 

دوبلین چهارمین شهر ادبیات جهان 
نام گرفت 

ادبیات جهان  به عنوان چهارمین شهر  ايرلند شمالی  پايتخت  دوبلین، 
خبر  دوبلین،  شهر  در  ويژه  مراسمی  طی  گذشته  هفته  شد.  انتخاب 
شهر  چهارمین  به عنوان  يونسكو  سازمان  ازسوی  اين شهر  انتخاب 
ادبیات جهان رسما اعالم شد.پیش از اين شهرهای ادينبورگ اسكاتلند، 
ملبورن استرالیا و يووا سیتی آمريكا اين عنوان را در اختیار داشتند.

در اين مراسم »گری بین«، شهردار دوبلین با طعنه به »جیمز جويس«، 
را داشت  ايرلندی كه آرزوی شهردار بودن دوبلین  نام دار  نويسنده 
گفت: »اگر قرار باشد بین نويسنده اولیس و شهردار دوبلین بودن يكی 

را انتخاب كنم، همیشه مورد دوم را انتخاب می كنم.«
به گزارش روزنامه آيريش تايمز، در اين مراسم، وزير فرهنگ ايرلند 
در سخنان خود، اين انتصاب ازسوی يونسكو را به لطف سابقه ادبی 
اين كشور دانست كه می تواند موجب توسعه توريسم فرهنگی  غنی 
200۷ طرح پیشنهادی خود را به  شود.مقامات شهر دوبلین از سال 

سازمان يونسكو ارايه كرده بودند.

شکايت شهرداری نیويورک از 
حراجی کريستی

 شهرداری نیويورک از حراجی كريستی شكايت كرده است تا نقاشی 
شهرداری  اين  به  را  است  شده  كشیده   1860 سال  در  كه  قديمی 
از  تصويری  است  آبرنگ  با  كار  كه  تاريخی  نقاشی  اين  بازگرداند. 
اين  می دهد.  نشان  را  پارک  سنترال  جمله  از  شهر  اين  مهم  بناهای 
است.  كشیده شده  بريتانیايی  معمار  مولد،  وری  جیكوب  توسط  اثر 
مولد بین سالهای 1860 تا 188۵ زير نظر شهرداری نیويورک فعالیت 
می كرد.طبق شكايت نامه ای كه در دادگاه عالی نیويورک در ماه گذشته 
از  اشتباه  به  يا  و  بوده  گمشده  كه  را  نقاشی  اين  است  شده  تنظیم 
دست شهرداری خارج شده بود، مردی در دهه 19۵0 در زباله دانی 
منهتن پیدا كرد. مرد اين اثر را به پسرش می دهد و سال گذشته پسر 
اين مرد برای فروش اين گنجینه تاريخی به كريستی مراجعه می كند.

كريستی  و  شد  منتشر  چهارشنبه  نیويورک  شهرداری  شكايت نامه 
وكیل  سنگلتون،  كرد.جرالد  خودداری  زمینه  اين  در  نظر  اظهار  از 
شهرداری می گويد اين شهر زمانی از وجود اين طراحی مطلع شد كه 
حراجی كريستی برای تخمین ارزش طراحی به آنها مراجعه كرد.او 
می گويد صاحب طراحی با استرداد طراحی به شهرداری موافق بود 
و »ما دوست داريم اين قضیه به شكل دوستانه حل شود.«در صورت 
استرداد طراحی اين اثر در آرشیو شهر نگهداری می شود و بعدها به عنوان 

الگوی ترمیم از آن استفاده شود.  رويترز / 11 اوت
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سفر به ديگر سو 
رسول آباديان 

نويسندگان خوش اقبالي درجهان وجود دارند كه دامنه شهرتشان تا 
جايي است كه اغلب مخاطبان در كشور هاي مختلف نام و آثار آن ها 
را به خوبي آثار نويسندگان هم وطن خود به رسمیت مي شناسند، 
يعني اينكه وجه جهانشمول كارهاي اين دست از نويسندگان آن ها 
را به نويسندگاني جهان وطن تبديل كرده كه خوانندگان زيادي از 

اقصي نقاط عالم با كارهايشان همذات پنداري مي كنند. 
حاال  كه  است  اقبال  خوش  نويسندگان  همین  از  يكي  گاري  رومن 
است،نويسنده اي  مطرح  جهان  براي  نويسنده اي  كسوت  در  ديگر 

خود  آوازه  و  نام  پروبمیرند«  در  مي روند  داستان»پرندگان  با  كه 
است  نويسنده اي  گاري  برد، رومن  فراتر  مرزهاي كشورش  از  را 
از  را  او  عقیدتي  و  ذهني  و سوهاي  راحتي سمت  به  نمي توان  كه 
اهمیت  او  براي  بیشتر  چه  آن  زيرا  كشید  بیرون  آثارش  الي  البه 
ادعا كرد  دارد ذات داستان گويي براي مخاطب است. شايد بتوان 
گري  رمان»خداحافظ  يعني  خود  اثر  يک  در  تنها  نويسنده  اين  كه 
كوپر« تا حدودي خوي ضد جنگ خود را نشان داده چون در اين 
كارشخصیت » لني« گر يزان از در افتادن درمنجالب جنگ به كوه 
ه هاي آلپ پناه مي برد،به گونه اي مي توان از اين رمان به عنوان رماني 
ضد جنگ ياد كرد،جنگي كه به هر شكل براي نويسنده با جنگ هاي 
ديگر تفاوتي ندارد و نتیجه اش خويشتن كشي و ديگر كشي است. 
شخصیت پردازي در رمان خداحافظ گري كوپر به گونه اي است كه 
به هیچ عنوان دچار پیش داوري هاي مرسوم  خواننده و نويسنده 
نمي شوند،به عنوان مثال شخصیت لني در ابتدا شخصیتي است كه 
نمي تواند آن گونه كه بايد و شايد ذهنیت خواننده را به تسخیر خود 
در، آورد.عدم پذيرش اين شخصیت در ابتدا ريشه در يک نوع هرج 
و مرج طلبي روحي دارد كه چندان دلچسپ نیست اما همین كه او 
قدم در راهي براي گريز از شركت در جنگ ويتنام مي گذارد آرام 
دامنه  ايجاد مي كند،حس مثبتي كه  را در مخاطب  آرام حس مثبتي 
هايش تا آخر كار ادامه مي يابد. به گونه اي مي توان خداحافظ گري 
كوپر رابا اثري چون ناطور دشت نوشته سالینجر همسان دانست 
زيرا كنش ها و واكنش هاي شخصیت هايي كه تازه به مرحله جواني 
است،شخصیت هاي  رسیده  اوج خود  به  كار  دو  اين  در  رسیده اند 
پرسشگري كه به اين راحتي ها نمي خواهند تن به مناسباتي بدهند كه 

توسط ديگران مشق شده است. 
رومن گاري نويسنده بي پروايي است كه در اغلب كارهايش نوعي 
وجه  گاه  كه  آفريني  يافت،سركشي هاي خطر  مي توان  را  سركشي 

فلسفي به خود مي گیرند و حتي به مرگ منتهي مي شوند. 
داستان كوتاه پرندگان مي روند در پرو بمیرند در اليه نخست روايت 
به  نوعي رسیدن  ديگر  اليه هاي  در  اما  است  طبیعي  نوع حس  يک 
آن  مرگ  به سوي  مشتاقانه  مي كشد،حركت  يدک  با خود  را  كمال 
هم در محل تولد بیش از هر چیز ديگر حسي تراژيک ايجاد مي كند 
مي ماند،حسي  باقي  مخاطب  ذهن  در  همیشه  تا  آن  معنايي  بار  اما 
كه به محض شنیدن نام رومن گاري زنده مي شود. به تعبیريكي از 
منتقدان حوزه ادبیات داستاني رومن گاري نويسنده اي براي همیشه 
است،يعني اين كه اقبال او در نويسندگي نه تنها نام او را جهانگیر 

كرده بلكه از او نويسنده اي ماندگار هم ساخته چون مي توان با هر 
بار خواندن آثار ش وجهي ديگر از يک تفكر خالق را كشف كرد. 

بااليي  نفس  به  اعتماد  كه  يافت  نتوان  را  نويسنده اي  تاكنون  شايد 
نويسنده اي  ظاهرا  گاري  باشد،رومن  داشته  گاري  رومن  چون 
نام  با  كارهايش  به چاپ  او  به شهرت است زيرا تصمیم  بي توجه 
نويسنده اي  عنوان  به  اندام  قصد عرض  كه  مي دهد  نشان  مستعار 
خود  براي  نامي  هر  با  مي تواند  كه  دارد،نويسنده اي  را  حرفه اي 

مخاطب دست و پا كند. 
رومن گاري در حدود چهار رمان با نام مستعار»امیل آژار« منتشر 
»آغوش  رمان  كه  جايي  تا  كردند  پیدا  خور  در  موفقیتي  كه  كرد 
هم  معتبر»روندو«  جايزه  كسب  نهايي  مرحله  تا  توانست  مهربان« 

به پیش برود. 
عرض  نوع  يک  از  جداي  مستعار  نام  با  اثر  چاپ  براي  تصمیم 
اندام حرفه اي پیامي ديگر هم دارد و آن اين است كه رومن گاري 
وسیله اي  عنوان  به  خود  ازنام  كه  گاني  نويسند  به  است  خواسته 
براي كسب ثروت استفاده كنند ياد آوري كند كه اثر ماندگار با هر 
نام يا هويتي به هر شكل ماندگار خواهد ماند. در اغلب آثار رومن 
نابهنجار  وضعیت هاي  از  عبور  به  تمايل  نوع  يک  مي توان  گاري 
انسان هاي  براي  شكل  هر  به  كه  كرد،وضعیت هايي  مشاهده  را 
در  كه  ندارند،رنج هايي  ديگري  بار  دروني  رنج هاي  بجز  آزاده 
چنگیز  »رقص  آسمان«،  اروپايي«،»ريشه هاي  چون»تربیت  آثاري 
خان«،»بادبادک ها و.....«موج مي زند. براي آشنايي بیشتر با ذهنیت 
پرندگان  يعني  او  كوتاه  شاهكار  از  بخشي  گاري  رومن  داستاني 
مي روند در پرو بمیرند را مي خوانیم: بیرون آمد، روي ايوان ايستاد 
هزاران  اقیانوس،  شني،  تپه هاي  شد:  خود  تنهايي  مالک  دوباره  و 
و  زنگ زده،  ماهیگیري  تور  يک  زورق،  يک  ماسه،  در  مرده  پرنده 
افتاده،  تازه: استخوان بندي يک نهنگ به خشكي  گاهي چند عالمت 
جاي پاها، يک رج قايق ماهیگیري در دوردست، آنجا كه جزيره هاي 
روي  مي كردند.قهوه خانه  همچشمي  آسمان  با  سفیدي  در  گوانو* 
متري  از صد  جاده  بود.  بنا شده  ماسه زار،  میان  چوبي،  پايه هاي 

مي گذشت: صداي آن شنیده نمي شد. 
پل متحركي به شكل پلكان از قهوه خانه تا روي ساحل پايین مي آمد. 
از وقتي كه دو راهزن از زندان »لیما« گريخته و او را در خواب با 
ضربه بطري بیهوش كرده بودند – و صبح آنها را مست و اليعقل 
باال  را  پل  شب ها   – بود  ديده  افتاده  قهوه خانه  نوشگاه  گوشه  در 
مي كشید.به نرده تكیه داد و سیگار اول را كشید و مشغول تماشاي 
پرندگان شد كه روي ماسه افتاده بودند؛ چند تايي از آنها هنوز بال 
و پر مي زدند. كسي هرگز نتوانسته بود براي اون توضیح بدهد كه 
چرا پرندگان از جزيره هاي میان دريا برمي خاستند تا بیايند و روي 
هرگز  بدهند:  جان  لیما،  شما  كیلومتري  ده  فاصله  در  ساحل،  اين 
نمي شد كه باالتر از پايین تر بروند، درست روي همین حاشیه باريک 
شني كه طولش دقیقا سه كیلومتر بود. شايد اينجا براي آنها مكان 
مقدسي بود، مانند شهر بنارس در هند كه مومنان براي مردن به 
آنجا مي رفتند: پیش از آنكه جان از تنشان پرواز كند مي آمدند و الشه 
خود را روي خاک مي افكندند. يا شايد، از ساده تر، از جزيره هاي 
گوانو كه صخره هايي لخت و سرد بود، هنگامي كه خون در تنشان 
كه  برايشان مي ماند  نیرو  مايه  و همان  ماسیدن مي كرد  به  شروع 
دريا را بپیمايند، يک راست مي پريدند تا خود را در اينجا به ماسه 
گرم و نرم برسانند. به هر حال، بايد اين را قبول كرد: همیشه براي 
همه چیز توضیحي علمي هست. البته مي توان به شعر پناه برد، يا با 
اقیانوس عهد دوستي بست، به صدايش گوش داد، يا نیز به رازهاي 
به  طبیعت همچنان اعتقاد داشت. كمي شاعر، كمي خیال پرست … 
پرو پناه مي آوري، در پاي جبال اند، روي ساحلي كه همه چیز به آن 
ختم مي شود – پس از آنكه در اسپانیا با فاشیست ها، در فرانسه با 
نازي ها، در كوبا با غاصب ها جنگیده اي – زيرا كه در چهل و هفت 
سالگي هرچه بايد بداني دانسته اي و ديگر انتظاري نه از هدف هاي 
مي كني.  دل خوش  زيبا  منظره اي  به  ها:  زن  از  نه  و  داري  بزرگ 
وانگهي  خیا…  كمي  شاعر،  كمي  مي زنند.  نارو  تو  به  كمتر  مناظر 
شعر را روزي به شیوه علمي توضیح خواهند داد، به عنوان يكي 
پديده مترشح داخلي بررسي خواهند كرد. علم از همه سو مظفرانه 
ماسه زارهاي  در  قهوه خانه اي  مالک  است.  آورده  تاخت  انسان  بر 
ساحل پرو مي شوي و تنها مونست اقیانوس است. اما براي اين هم 
دلیلي هست: مگر نه اينكه اقیانوس تصوير زندگي ابدي، وعده ادامه 
حیات و تسالي آخرين است؟ كمي شاعر، كمي … خدا كند كه روح 
وجود نداشته باشد: اين تنها راه است براي او كه اغفال نشود، به دام 
نیفتد. دانشمندان به زودي وزن دقیق، درجه غلظت، سرعت عروج 
آن را اندازه خواهند گرفت … وقتي آدم فكر میلیاردها روح را مي كند 
كه از آغاز تاريخ تا امروز پريده و رفته اند گريه اش مي گیرد: يه منبع 
عظیم نیرو كه به هدر رفته است. اگر سدهايي ببندند تا آنها را هنگام 
عروج جذب كنند، نیرويي به دست مي آيد كه با آن مي توان سراسر 
زمین را روشن كرد. به زودي انسان تماما قابل استفاده خواهد شد. 
مگر نه اينكه از مدت ها پیش زيباترين روياهايش را گرفته اند تا از 

آنها جنگ و زندان بسازند؟ 

آرشیو آثار زيگفريد ساسون در 
کمبريج 

خاطرات  دفتر  و  شعرها  از  خطي  نسخه هاي  يادداشت ها،  دفترچه 
زيگفريد ساسون شاعر مطرح انگلیسي در دانشگاه كمبريج به معرض 
ديد عموم قرار گرفت. ساسون كه بخشي از عمر خود را زمان جنگ 
منتقدان جدي  از  يكي  بود  كرده  نظامي سپري  عنوان  به  اول  جهاني 
جنگ محسوب مي شد و اين امر را در اشعار و نامه هايش مي توان ديد. 
در میان آثار به نمايش درآمده در اين نمايشگاه كه تا 23 دسامبر )2 
دي ماه( ادامه خواهد يافت عالوه بر دست خط آثار مشهور اين شاعر، 
ديده  نیز  بود  نوشته  خود  دوست  به  سالگي  ده  سن  در  كه  نامه اي 
مي شود. ساسون در يكي از نامه هايش نوشته  است: من باور دارم كه 
اين جنگ كه ابتدا به عنوان نبردي در راه آزادي آغاز شده  بود ديگر به 
جنگي براي تجاوز و فتح تبديل شده  است.من به چشم خود درد و رنج 
سربازان را مي بینم.من ديگر بیش از اين قادر به تحمل مصیبتي نیستم 

كه به اعتقاد من منجر به ستمگري و شرارت مي شود. 

حرف هاي برنده جايزه آلفاگوارا 
»اِرنان ريبرا لتِلیر« نويسنده شیلیايي كه »جايزه رمان آلفاگوارا 2010« 

كه همزمان  را كسب كرده، گفت 
در حال نوشتن سه رمان است و 

در آسمان سیر مي كند. 
چنین  به  رسیدن  علت  »لتلیر« 
از  گرفتن  فاصله  را  جايگاهي 
دانست  روشنفكر  نويسندگان 
به تصورات و شم خود  او  زيرا 
خبرنگاران  به  او  دارد.  ايمان 
با  را  رمان  دو  »همواره  گفت: 
يكي  هنوز  ام. همیشه  نوشته  هم 
دومي  سراغ  به  نكرده  تمام  را 

مي روم و در حال حاضر با سه رمان مشغولم و از آن رو در آسمان 
سیر مي كنم.« اين نويسنده كه در حال حاضر در پاناما به سر مي برد 
آلفاگوارا  جايزه  برنده  حیات«،  تجديد  »هنر  رمان  معرفي  سرگرم  و 
رمان هايي  موضوع  و  نام  گفتن  از  است  مختلف  در شهرهاي   2010
كه در دست نوشتن دارد امتناع كرد و از آنها به عنوان توفیق اجباري 
يک  است  عالقه مند  كه  گفت  همچنین  شیلیايي  نويسنده  اين  كرد.  ياد 
مايل  كه  كرد  اضافه  او  روشنفكر.  نويسنده  يک  نه  باشد  داستانسرا 
ادبیات را به تصوير كشد. »ريبرا«  است به شكلي هنرمندانه زبان و 
تفاوت خود را با نويسندگان روشنفكر در اين دانست كه آنها به آن 
او  ايمان دارد.  به آنچه مي نويسد  او  اما  اعتقاد دارند،  چه مي نويسند 
تز دكترايش و مداركي كه كسب  به  به دانشش،  گفت »يک روشنفكر 
كرده و همچنین به آن چه مطالعه كرده و خوانده است اعتقاد دارد. اما 
 من؟ به شم، به تصوراتم و به خاطرات و تجارب زندگي ام ايمان دارم.« 

نمیانديشد  اين  به  جز  اثر  يک  خلق  طول  تمام  در  كه  كرد  اذعان  او 
كند.  بازگو  نحو  بهترين  به  كند  تعريف  است  قرار  كه  را  داستاني  كه 
نويسنده 60 ساله شیلیايي روز 1۵ مرداد رمان »هنر تجديد حیات« را 
در پاناما معرفي كرد و در ادامه آن براي معرفي كتابش به كاستاريكا، 

هوندوراس و السالوادور سفر خواهد رفت. 

 برندگان نهمین جايزه ادبي
 »اووه جانسون« 

»شهر  رمان  خاطر  به  آلماني  آشناي  نام  نويسنده  وولف«  »كريستا 
ادبي  نهمین جايزه  برنده  عنوان  به  فرويد«  دكتر  اوركت  يا  فرشتگان 
سپتامبر   24 تاريخ  در  جايزه  اين  شد.  برگزيده  جانسون«  »اووه 
»مكلنبورگ«  ادبیات  بنیاد  و  »نوردكورير«  روزنامه  سوي  از  )2مهر( 
در شهر »مكلنبورگ« اهدا خواهد شد. هیات داوران اين جايزه اعالم 
كرد: »وولف« يک شبكه مسحور كننده را به وجود مي آورد كه در آن 
احساسات  تجارب،  روزانه،  پیش آمدهاي  داستان  شخص  اول  راوي 
در  قبال  كه  پیشكسوت  بانوي  اين  مي بافد.  هم  به  را  خاطره ها  و 
به  و  مي شود  غوطه ور  زماني اي  مقطع  در  داشت،  اقامت  لس آنجلس 
شكل آزاردهنده اي در خاطرات خود به جست وجوي وقايعي مي پردازد 

كه ده ها سال از آنها گذشته است.

تازه ترين خبرهاي ادبي جهان 
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انسان بايد تا يک قرن 
ديگر زمین را ترک کند 
به گفته استفن هاوكینگ نوع بشر بايد در فضا به دنبال محل 

سكونت جديدي باشد 
پروفسور استفن هاوكینگ، متخصص فیزيک نجومي در تازه 
ترين اظهار نظر خود هشدار داده است كه خطر بزرگي نسل 
بشر را تهديد مي كند و بايد آينده زمیني ها را براي بقا در فضا 
تمام  تخلیه  جنگ،  مثل  تهديداتي  مي گويد:  او  كرد.  ريزي  پي 
منابع حیاتي و انفجار جمعیت بیش از هر زمان ديگري زندگي 
هشدار  در  او  است.  داده  قرار  خطر  معرض  در  را  انسان ها 
هولناک خود بر اين مسئله تاكید دارد كه بايد در كمتر از 100 سال 
فضايي  كلوني هاي  زندگي  ادامه  براي  و  كرد  راتخلیه  زمین  ديگر 

اين نابغه علم فیزيک مطرح مي كند در  اما مسئله اي كه  تشكیل داد 
مغز بسیاري از انسان هاي امروزي نمي گنجد. او در وب سايت »بیگ 
تینک« مي نويسد: »وقتش رسیده كه زمین را ترک كنیم. چند هزار 

سال يا چند میلیون سال ديگر را فراموش كنید، خطر نابودي طي 
100 سال آينده انسان را تهديد مي كند زيرا تا چند 100 سال ديگر 
جلوگیري از وقوع فجايع انساني روي زمین غیرممكن خواهد شد. 
نسل انسان نبايد تمامي آينده خود را روي اين سیاره سرمايه گذاري 

كند.« 
اين اولین باري نیست كه هاوكینگ درباره سرنوشت ناگواري كه در 
انتظار انسان است هشدار مي دهد. وي در سال 2006 اعالم كردن 
اين باره  در  به تازگي  و  دارد  قرار  نابودي  به شدت در خطر  زمین 
بسیار سخن مي گويد.وي در ماه آوريل از خطر ارتباط با بیگانگان 
دارند  وجود  قطعا  موجودات  اين  كرد  اعالم  و  گفت  فضايي سخن 
كند. پرهیز  آنها  با  ارتباط  برقراري  از  قیمتي  هر  به  بايد  انسان  و 

و  دارد  اصرار  زمیني  فرا  موجوداتي  بر وجود  همچنان  پروفسور 
مي گويد: »در مغز رياضیدان من، اعداد به تنهايي مي توانند درباره 
وجود بیگانگان فضايي استدالل كنند. چالش اصلي كشف اين است 

كه اين موجودات چه شكلي هستند؟« 
حیات  با  موجودات  اين  احتماال  اينكه  گفتن  با  را  خود  سوال  او 
میكروبي يا جانداران ساده برابري مي كنند، پاسخ مي دهد. گونه اي 
از حیات كه تقريبا در تمامي تاريخ حیات زمین وجود داشته و به 

گفته هاوكینگ مي تواند انسان را با خطري بزرگ مواجه كند. 
مي تواند  انسان  دارد  باور  كرد  اعالم  مي  هم  ماه  در  هاوكینگ 
میلیون ها سال به سوي آينده سفر كرده و سیاره تخريب شده خود 
را بازسازي و احیا كند. در صورتي كه بتوان فضاپیماهايي ساخت 
كه سريعتر از سرعت نور پرواز مي كنند، يک روز روي عرشه چنین 
كشتي برابر يک سال روي زمین خواهد بود، اين به آن دلیل است كه 
طبق گفته اينشتین با شتاب گرفتن اجسام در فضا حركت زماني كه 
آنها را احاطه كرده كند مي شود. او دلیل سكوت چندين و چند ساله 
خود را اين چنین عنوان مي كند: »روزگاري سخن گفتن از سفر در 
زمان جرم به حساب مي آمد و من براي اينكه مورد هجوم منتقدان 
قرار نگیرم از سخن گفتن درباره اين موضوع اجتناب مي كردم. اما 

اين روزها ديگر برايم اهمیتي ندارد.« 
محسوب  بزرگي  چالش  خود  خودي  به  ديگر  سیاره اي  به  رفتن 
مي شود، حال در نظر بگیريد كه اين مسئله با تشكیل كلوني انساني 
در فضا همراه بشود. »كاترين فريز« از دانشگاه میشیگان مي گويد: 
»نزديک ترين ستاره به زمین ستاره »پروكسیما-قنطورس« است كه 
با  بتوانیم  كه  صورتي  در  دارد.  فاصله  زمین  از  نوري  سال   4.2
سرعت نور حركت كنیم، با احتساب پیشرفته ترين علوم راكتي كه در 
حال حاضر در اختیار بشر است، انسان مي تواند تا ۵0 هزار سال 

ديگر به اين ستاره برسد.« 
به هر صورت دانشمند منحصربه فردي كه تنها توان حركتي اش در 
چشم ها خالصه مي شود با وجود هشدارهاي ترسناک و گزنده اش 
در  هستم  خوش بین  است:»من  امیدوار  بشر  حیات  دور  آينده  به 
صورتي كه بتوانیم تا دو قرن ديگر از بروز چنین فجايعي جلوگیري 

كنیم، نسل ما با گسترش يافتن در فضا ايمن خواهد ماند.« 
10 آگوست 2010 

جنجال هاي عروس 
سابق ملکه انگلیس 
سارا فرگوسن بیش از پنج میلیون پوند بدهي باال آورده و 

احتمال دارد به زودي اعالم ورشكستگي كند 
از  كه  انگلیس  سلطنتي  خانواده  جنجالي  اعضاي  از  يكي 
سال ها قبل وارد فعالیت هاي اقتصادي شده بود در آستانه 
ورشكستگي قرار گرفته است. سارا فرگوسن عروس سابق 
ملكه انگلیس كه همچنان داراي لقب تشريفاتي دوشس يورک 
احتمال  و  آورده  باال  بدهي  پوند  میلیون  پنج  از  بیش  است، 
به زودي اعالم ورشكستگي كند. وضعیت مالي سارا  دارد 
فرگوسن به گونه اي است كه ملكه انگلیس نیز عمیقا نسبت به آن 
ابراز نگراني كرده است. يكي از مشاوران كلیدي خانواده سلطنتي 
معتقد است كه در زمان حاضر اعالم ورشكستگي بهترين گزينه 
براي اين عضو خانواده سلطنتي است. در همین حال يک سخنگوي 
اغراق شده  مالي وي  بدهي هاي  رقم  در  كه  گفته  فرگوسن  خانم 
است. او مي گويد: »دوشس يورک در حال حاضر حدود دو میلیون 
است.  وي  اقتصادي  فعالیت هاي  به  مربوط  كه  دارد  بدهي  پوند 
بدهي هاي شخصي وي نیز اكثرا پرداخت شده است. ما در حال 
همه  و  هستیم  فرگوسن  خانم  حساب هاي  وضعیت  ساماندهي 
تالش مان را به كار گرفته ايم تا مانع از ورشكستگي وي شويم.« 
سارا فرگوسن در سال 1986با پرنس اندرو پسر دوم الیزابت دوم 
ملكه انگلیس ازدواج كرد و لقب سلطنتي دوشس يورک را دريافت 
كرد ولي پس از حدود شش سال زندگي مشترک با پسر ملكه به 
دلیل رسوايي هاي متعدد مجبور شد از خانواده سلطنتي جدا شود. 
سرانجام پس از چهار سال زندگي جداگانه، اين زوج سلطنتي در 
اين جدايي، سارا  به رغم  از هم طالق گرفتند.  1996 رسما  سال 
فرگوسن همواره زير نظر مطبوعات زرد انگلیس قرار داشت و هر 
از گاهي در دام آنها مي افتاد. خانم فرگوسن در خرداد ماه امسال 
و در جديدترين مورد از رسوايي هاي خود در دام خبرنگار مخفي 
هفته نامه نیوز آو د ورلد لندن افتاد و وارد يک داللي و واسطه 
بازرگاني  و  اقتصادي  غیرقانوني  معامالت  براي  ساختگي  گري 
شد. خبرنگار اين هفته نامه كه خود را يک بازرگان جا زده بود 
به خانم فرگوسن نزديک شده و از وي خواسته بود كه در قبال 
دريافت پول وي را به شوهر سابقش معرفي كند. عروس سابق 
مي شد، رسما  فیلمبرداري  وي  از  مخفیانه  كه  حالي  در  هم  ملكه 
گفته بود كه در قبال دريافت ۵00هزار پوند)بیش از ۷00هزار دالر( 

حاضر است اين بازرگان را به پرنس اندرو معرفي كند. 
بازرگاني  ويژه  نماينده  عنوان  به  حاضر  زمان  در  اندرو  پرنس 
دولت انگلیس در فعالیت هاي اقتصادي و معامالت بین المللي دخیل 
با خبرنگاري كه خود را به  است. سارا فرگوسن در گفت و گو 
۵00هزار  عنوان بازرگان جا زده بود، تاكید كرده بود: اگر شما 
اندرو دسترسي  پرنس  به  راحتي  به  ترتیبي مي دهم  بدهید،  پوند 
داشته باشید و كارهاي بازرگاني و معامالت خود را به راحتي از 
طريق وي پیش ببريد. وي گفته بود: من مي توانم هر دري را به 
روي شما بازكنم. هر پولي كه به من بدهید بیش از 10برابر آن را 
در معامالت اقتصادي خود به دست خواهید آورد. همانگونه كه 
مي دانید من در اين سال ها با مشكالت اقتصادي متعددي مواجه 
مشكل  هم  و  مي شود  حل  من  مشكل  هم  كار  اين  با  و  ام  بوده 
شما. سارا فرگوسن پس از انتشار گسترده اين فیلم در رسانه هاي 
داخلي و خارجي، ابراز تاسف و شرمساري و از همسر سابقش 
عذرخواهي كرد. عروس ملكه انگلیس پس از طالق گرفتن بالفاصله 
وارد فعالیت هاي اقتصادي شد و يک شركت نیز در آمريكا داير 
كرد ولي اين شركت سال گذشته دچار ورشكستگي شد و بیش از 

6۵0هزار پوند ضرر روي دست دوشس يورک گذاشت. 
روزنامه ديلي میل نیز چند ماه پیش فاش كرد كه پرونده اي علیه 
خانم فرگوسن در دادگاه عالي لندن تشكیل شده است كه بر اساس 
آن وي 200 هزار پوند از عوارض و حقوق قانوني معامالت خود 
را پرداخت نكرده است. سارا فرگوسن هنگام زندگي مشترک با 
پرنس اندرو نیز چند بار جنجال ساز شد. در سال 1989مطبوعات 
انگلیس گزارش هايي را از روابط نامشروع دوشس يورک با پسر 

يكي از تاجران نفتي تگزاس آمريكا منتشر كردند. 
از خانم  لندن عكس هاي  1992نیز روزنامه ديلي میرور  در سال 
فرگوسن با جان برايان يک تاجر آمريكايي در وضعیت غیرعادي 
خانواده  براي  را  بزرگي  جنجال  روزها  آن  در  كه  كرد  منتشر 
سلطنتي انگلیس ايجاد كرد. با توجه به وضعیت وخیم اقتصادي 
سلطنتي  خانواده  عضو  اين  كه  مي رسد  نظر  به  فرگوسن  سارا 

همچنان در ماه هاي آينده نیز خبر ساز خواهد بود. 
9 آگوست 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهین
گرد همایی پنجشنبه ها برای 

بازنشستگان ایرانی
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كیفیت زندگی و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگی، سازمان بازنشستگان شاهین
برنامه های مختلف بهداشت جسمی  و روحی توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسیقی شاد و رقص، گردشهای

 برنامه ريزی شده را برگزار می كند.

پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 020722157۶3 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763  

Mobile: 07961 447116
Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk
نزديک ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروک گرو
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بزرگ ترين کوه يخ سرگردان از 
قطب جنوب 

يک صفحه كوه يخ بزرگ به مساحت 260 كیلومتر مربع از يخچالی 
در  »دالور«  دانشگاه  است.محققان  شده  جدا  گرينلند  در 
پیترمن در شمال  از يخچال  اين كوه يخ  آمريكا می گويند 

غربی اين كشور جدا شده است. 
همه ساله هزاران قطعه يخ از يخچال های گرينلند جدا می 
شود ولی معموال اين قطعات به بزرگی كوه يخ جدا شده از 

يخچال پیترمن نیستند. 
يخ  كوه  اين  »دالور«  دانشگاه  استاد  مونچاو«،  »آندرئاس  گفته  به 
بزرگ ترين صفحه يخی است كه از سال 1962 در محدوده قطب 
بزرگ  آنقدر  يخ  كوه  اين  گويد  می  مونچاو  است.  جدا شده  شمال 
است كه می تواند تمام آب لوله كشی آمريكا را به مدت 120 روز 
به  يخ  كوه  اين  است  ممكن  كه  باورند  اين  بر  محققان  كند.  تامین 
سمت آب های بین گرينلند و كانادا حركت كند يا در طول زمستان 
در مكان خودش منجمد و ساكن شود اما اگر اين كوه يخ به سمت 
جنوب حركت كند، به تهديدی برای كشتیرانی تبديل خواهد شد. اين 
اولین بار است كه پس از سال های بسیار دور در آب های ساحلی 
جزيره ماكوئاری يک كوه يخ ديده می شود. اكنون اين كوه يخی می 

تواند به سمت نیوزلند حركت كند يا به طرف مبدا خود بچرخد. 
سال گذشته گسل های وسیعی روی يخچال پیترمن مشاهده شده 
بود. كمتر از يک سال پیش هم دانشمندان اعالم كردند كه در يک 
پديده بسیار نادر يک كوه يخ غولپیكر به طول ۵00 متر و ارتفاع ۵0 
اين كوه يخ  اقیانوس آرام جنوبی به حركت درآمده است.  متر در 
غولپیكر 8 يا 9 سال قبل از منطقه »راس آيس شلف« جدا شده است. 
»راس آيس شلف« بزرگ ترين و وسیع ترين سكوی يخی قطب جنوب 
روز  كانادايی  محققان  است.  مربع  كیلومتر  هزار   48۷ مساحت  با 
پنج شنبه توانستند با استفاده از تصاوير ماهواره ای سازمان هوا- 
فضا آمريكا، ناسا، جدا شدن كوه يخ از يخچال پیترمن را مشاهده 
كنند. هنوز معلوم نیست كه جدا شدن اين كوه يخ به گرمايش زمین 
محققان  اند.  داشته  دخالت  آن  در  ديگری  عوامل  يا  است  مربوط 
می گويند شش ماهه نخست سال 2010، گرم ترين دوره شش ماهه 

ثبت شده در تاريخ است. 
8 آگوست 2010 

گران ترين هتل هاي جهان 

مسکو هنوز هم باالترين هزينه 
اقامت را دارد 

از  ناشي  غلیظ  ندارد و دود  تعريفي  اين روزها  آب وهواي مسكو 
اين  آبي  آسمان  روسیه،  اخیر  سال هاي  سوزي  آتش  بزرگ ترين 
شهر را خاكستري كرده است. اما هنوز هم مسكو گران ترين شهر 

جهان براي يک شب اقامت به شمار مي رود. »گروه هوگ رابینسون« 
يا به اختصار همان »اچ آر جي« كه يک شركت بريتانیايي فعال در 
زمینه خدمات مسافرتي است طي تحقیقاتي كه از ماه ژانويه تا ماه 
ژوئن سال جاري میالدي صورت گرفته هزينه اقامت در هتل هاي 
چندين شهر توريستي جهان را با شش ماهه اول سال 2009 مقايسه 

كرده است. 
شهرهاي  در  اقامت  هزينه  شد  مشخص  آمده  دست  به  نتايج  در 

اروپا به نسبت سال گذشته باالتر رفته اما قیمت ها در آمريكا همانند 
سابق است. از طرف ديگر در خاورمیانه و روسیه هزينه ها كاهش 
هنوز  مسكو  هتل هاي  نزولي،  اين سیر  وجود  با  چند  هر  داشته اند 
هم در صدر گران ترين هتل هاي جهان قرار دارند. اين شهر براي 

ششمین سال متوالي اين عنوان را از آن خود كرده است. 
میانگین قیمت هر اتاق از هتل هاي شهر مسكو در شش ماهه نخست 

2010 به بیش از 40۷ دالر رسیده است. 
شهر ژنو نیز با میانگین 11 /199 پوند پس از مسكو در مقام دوم 

جاي گرفته و هنگ كنگ با 61 /19۷ دالر جايگاه سوم را دارد. 
در واقع هتلداري بعد از دو سال ركود اقتصادي و از رونق افتادن 
بازسازي دوباره است چرا كه بحران  صنعت گردشگري در حال 
بر  منفي شديدي  تاثیر  اخیر  دو سال  جهان طي  مالي  و  اقتصادي 

صنعت هتلداري جهان وارد كرد. 
در حال  آمريكا  و  اروپا  در  هتلداري  بازار  گزارش،  اين  اساس  بر 
تثبیت و تعادل است و شهرهايي مثل آمستردام، استكهلم و زوريخ 
پوند  ضعف  شدند.به رغم  روبه رو  هتل  اتاق هاي  قیمت  افزايش  با 
پايتخت  دوباره  ثروتمند  گردشگران  كشورها،  ساير  ارز  برابر  در 
بريتانیا را هدف قرار داده اند و قیمت اتاق هتل هاي لندن يک درصد 
اياالت متحده سفر ديگر مثل سابق  اما در  افزايش پیدا كرده است 
رونق ندارد و قیمت اتاق ها در بیشتر ايالت ها يا ثابت مانده يا كاهش 
محسوب  استثنا  بین  دراين  سانفرانسیسكو  البته  اند.  داشته  جزئي 
11 درصد  تا  متوسط  به طور  دراين شهر  اتاق ها  قیمت  و  مي شود 

كمتر از سال گذشته شده است. 
هزينه ها در بنگلور، بلفاست و پكن نیز به همین ترتیب با كاهشي 21، 
12 و 19 درصدي مواجه شده و صنعت گردشگري در اين شهرها 

شرايط مناسبي ندارد. 
بر اساس اين گزارش، قیمت اتاق در هتل هاي ابوظبي با 2۵ درصد 
كاهش بیشترين افت را در بین شهرهاي بزرگ جهان داشته اند. اين 
رقم در شهرهاي رم، كپنهاگ و دوبي نیز به ترتیب با افت ۷ و 10 و 

12 درصدي روبه رو شده است. 
10 هتلي كه گران ترين هزينه اقامت را در شش ماهه اول سال 2010 

در جهان داشته اند به ترتیب عبارتند از: 
1 - مسكو، 392.2 دالر/ 2 - ژنو، 304.03 دالر/ 

-نیويورک،   ۵ دالر/   301.5 -پاريس،   4 دالر/   302 كنگ،  هنگ   -  3
دالر/8  -زوريخ،28۷   ۷ دالر/  -واشنگتن،295.7   6 دالر/   296.6
-ابوظبي، 283.9 دالر/ 9 - استكهلم، 280.10 دالر/ 10 - اسلو، 26۷ 

دالر
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مدرسه فارسی صمد بهرنگی
مدرسه زبان فارسی صمد بهرنگی ترم پائیزی خود را از روز شنبه 11 

سپتامبر 2010 در محل جدید خود آغازخواهد کرد.

آموزش زبان فارسی برای فارسی زبانان از سطح آمادگی   تا   GCSE   و 
. A Level

 .  GCSE آموزش ریاضی در سطح
برنامه های متنوع  فرهنگی و ورزشی .

( و   GCSE( ای  امتحانات جی سی اس  مدرسه صمد بهرنگی مرکز رسمی 
A level  فارسی میباشد و این امتحانات زیر نظر سازمان OCR  توسط 

مدرسه بهرنگی و در مدرسه بهرنگی بر گزار می گردد.

مدرسه صمد بهرنگی دارای یک کادر آموزشی ماهر و با تجربه می باشد ) 
آموزگارانی با بیش از 15 سال تجربه آموزگاری در ایران و در انگلستان(. 

در این مدرسه از شیوه های پیشرفته آموزشی استفاده میشود.

آدرس جديد مدرسه:
Crowland Primary School, London N15 6UX

 Seven sisters Station  :نزديكترين ايستگاه آندرگراند
South Tottenham :نزديكترين ايستگاه قطار رو زمینی

اتوبوسهای:  149، 2۷9 ، 2۵9 ، 2۵3  ، 2۷9 ،243 ، ۷3، ۷6 

تلفن مدیر مدرسه: 07840275265 )خانم براهنی(
تلفن کانون: 02077000477               

جهت ثبت نام و اطالعات بیشتر با شماره تلفن 02077000477  با کانون 
ایرانیان لندن و یا با مدیر مدرسه خانم براهنی با شماره 07840275265 

تماس بگیرید.

نامزدهای جايزه 
بهترين موسیقی فیلم 

سال معرفی شدند
 

نام آهنگسازهای مشهوری چون كارتر برول، الكساندر 
نامزدهای  میان  در  زيمر  هانس  و  هورنر  جیمز  دپال، 
چشم  به  فیلم  موسیقی  بهترين  جوايز  دوره  دهمین 

می خورد.
اختتامیه  جريان  در  اكتبر   23 روز  دوره  اين  جوايز 

جشنواره بین المللی فیلم گنت در بلژيک اهدا می شود.
در بخش بهترين آهنگساز سال كه به كارنامه 12 ماه 
گذشته آهنگسازان نگاه می اندازد و شامل فیلم های نیمه 
نام  می شود   2010 سال  اول  نیمه  و   2009 سال  دوم 
فیلم های  برای  برول  كارتر  می شود:  ديده  زير  افراد 
وحشی ها  كه  »جايی  جدی«،  مرد  »يک  كور«،  »نقطه 
به  كه  »زوزه«  و  است«  خوب  بچه ها  »حال  هستند«، 

زودی اكران می شود.
هلمز«،  »شرلوک  فیلم های  موسیقی  برای  زيمر  هانس 
جايزه  اين  نامزد  است«  »پیچیده  و  نفرت انگیز«  »من 
فیلم »مورد عجیب  با  شده است. دپال كه سال گذشته 
برد  خانه  به  مراسم  اين  از  جايزه  دو  باتن«  بنجامین 
برای فیلم های »آقای فاكس شگفت انگیز«، »حماسه گرگ 
و میش: ماه نو«، »جولی و جولیا« و »نويسنده در سايه« 

نامزد اين جايزه معتبر شده است.
ديگر نامزدهای اين جايزه از اين قرار هستند؛ دنی الفمن 
گرگ نما«،  »مرد  و  عجايب«  سرزمین  در  »آلیس  برای 
خود  اژدهای  »چگونه  سبز«،  »منطقه  برای  پاول  جان 
را تربیت كنید«، »عصر يخبندان: ظهور دايناسورها« و 

»شوالیه و روز«.
دپال، هورنر و زيمر نامزدهای اسكار بهترين آهنگساز 
جايزه اسكار سال گذشته بودند. جايزه ای كه در نهايت 
به مايكل جاچینو برای موسیقی انیمیشن »باال« رسید. 
جاچینو با موسیقی »باال« يكی از نامزدهای سال گذشته 
آكادمی جهانی موسیقی  از  آهنگساز سینمايی  بهترين 
فیلم بود. در بخش بهترين موسیقی برول به همراه كارن 
اورزولک برای »جايی كه وحشی ها هستند«، دپال برای 
»آقای فاكس شگفت انگیز«، جیمز هورنر برای »آواتار«، 
ابل كورزنیوسكی برای »يک مرد مجرد« و زيمر برای 

»شرلوک هلمز« نامزد دريافت جايزه شده اند.
رايان  فیلم  برای  نوشته شده  ترانه  بهترين  بخش  در 
 »The Weary Kind« بینگام و تی بون برنت با ترانه
اين  هستند،  نامزدها  از  يكی  ديوانه«  »دل  فیلم  برای 
ترانه  بهترين  برای  گذشته  سال  اسكار  جايزه  نفر  دو 
نامزدهای  ديگر  برده اند.  خانه  به  ترانه  همین  برای  را 
برای  آنجا«  »تقريبا  ترانه  با  نیومن  رندی  بخش  اين 
فیلم »شاهزاده و قورباغه« كه نامزد جايزه اسكار بود، 
هورنر به همراه گروهش برای »تو را می بینم« از فیلم 
بیايم«  خانه  به  »می خواهم  با  مک كارتنی  پل  »آواتار«، 
برای فیلم »حال همه خوب است« و جان برجیسن برای 
»چوب و سنگ« از فیلم »چگونه اژدهای خود را تربیت 

كنید« هستند
نامزدهای جوايز بهترين موسیقی فیلم را بیش از 300 
تن از آهنگسازان، تهیه كنندگان موسیقی و ديگر دست 
اندركاران موسیقی كه عوض آكادمی جهانی موسیقی 

فیلم هستند انتخاب كرده اند.
ورايتی / 10 اوت

پرفروش های موسیقی 
هفته / »کابوس« دامن 

»امینم« را گرفت
 Avenged خوانندگی  به  »كابوس«  آلبوم 
آلبوم  هفته ای  پنج  صدرنشینی  به   Sevenfold

»بهبودی« به خوانندگی امینم پايان داد.

 به گفته سايت آمار نیلسن ساونداسكن در هفته ای 
كه گذشت، »كابوس« پنجمین آلبوم اين گروه متال 
163 هزار نسخه  با فروش  كالیفرنیای جنوبی  اهل 
است  بار  اولین  برای  اين  در صدر جدول نشست. 
كه آلبومی از اين گروه در جدول هفتگی آلبوم های 

پرفروش در رتبه يک می ايستد.

بیشتر  آلبوم  هزار  چهار  فروش  با  تنها  »كابوس« 
موفق شد به سلطه امینم بر صدر جدول پس از پنج 
 1۵ افت  با وجود  آلبوم »بهبودی«  پايان دهد.  هفته 
درصدی فروش موفق شد در جايگاه دوم بايستد، 
سهم اين آلبوم از بازار موسیقی 1۵9 هزار نسخه 

بود.
آلبوم های »تلفن دان« به خوانندگی ريک راس با 64 
من  »دنیای  فروش،  نسخه  هزار   63 و  افت  درصد 
2.0« به خوانندگی جاستین بیبر - كه اخیرا گزارش 
شده در فیلم زندگینامه ای خودش بازی می كند - با 
سه درصد افت و 38 هزار نسخه فروش و »بعدا از 
من تشكر كن« به خوانندگی دريک با 28 درصد افت 
پنجم  تا  ترتیب سوم  به  فروش  نسخه  هزار   34 و 

شدند.
اين هفته به جز »كابوس« آلبوم ديگری موفق نشد 
خودش  برای  پرفروش  آلبوم   10 میان  در  جايی 
زير  آلبوم های  را  جدول  رتبه های  ديگر  كند،  باز 
با  كیدز  باپ  كیدز  كار   »18 باپ  »كیدز  پركرده اند؛ 
32 درصد افت فروش و 29 هزار نسخه فروش در 
گروه  كار  هستم«  تو  نیازمند  »اكنون  ششم،  رتبه 
فروش  افزايش  با  آنت بلوم  لیدی  كانتری  سه نفره 
جايگاه  در  نسخه  هزار   2۷ فروش  و  درصدی   11
افت  با  مايلی ممفیس« كار شريل كرو   100« هفتم، 
در  نسخه  هزار   24 فروش  و  درصدی   ۵۷ فروش 
با  گاگا  لیدی  خوانندگی  به  »شهرت«  هشتم،  مكان 
افت سه درصدی و 24 هزار نسخه فروش در رتبه 
نهم و سی و چهارمین گلچین »بله اين را موسیقی 
می نامم« با 18 درصد افت و 22 هزار نسخه فروش 

در مكان دهم قرار گرفتند.
تنها  هستم«  تو  نیازمند  »اكنون  آلبوم  بین  اين  در 
بوده  روبه رو  فروش  افزايش  با  كه  است  آلبومی 
است. بیشترين افت فروش نیز متعلق به آلبوم »تلفن 

دان« با 64 درصد ريزش خريدار است.

ورايتی / 4 اوت

چهره سال دنیای موسیقی معرفی شد
 باربارا استرايسند بازيگر و خواننده به عنوان چهره سال دنیای موسیقی سال 2011 معرفی 

روز  موسیقی  اهالی  بنیاد  و  ركوردينگز  آكادمی  شد. 
در  فوريه   11 روز  استرايسند  كرد  اعالم  چهارشنبه 
ضیافتی در لس  آنجلس جايزه چهره موسیقی سال 2011 

را دريافت می كند.
گرمی،  جايزه  پیش درآمدهای  از  يكی  ساالنه  جايزه  اين 
گرمی  جايزه  است.  جهان  موسیقی  جايزه  معتبرترين 
امسال 13 فوريه دو روز پس از معرفی چهره سال دنیای 
از شبكه  برگزار می شود. مراسم جايزه گرمی  موسیقی 

سی بی اس بطور زنده پخش می شود.
استرايسند 68 ساله تاكنون هشت بار برنده جايزه گرمی شده است. او دو بار نیز جايزه اسكار 
بهترين ترانه را برای فیلم های »آينه دو چهره دارد« ساخته خودش و »ستاره ای متولد می شود« 
ساخته فرانک پیرسن به خانه برده است. استرايسند به واسطه فعالیت های خالقانه اش در عرصه 

موسیقی و خدمات بشردوستانه اش به عنوان چهره سال معرفی می شود.
از برندگان دوران پیشین اين جايزه می توان از جیمز تیلور و آرتا فرانكلین نام برد.

آسوشیتدپرس / 4 اوت

دعوت به همکاری
در زمینه های آموزش خوشنویسی، فارسی، 

دف، معرق و کنده کاری روی چوب

 078 9794 5415
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روح و روان با هم فرق دارند

بیماري رواني، 
مشکل مغز 

است؛ نه روح !
مهديه آقازماني

مگه  مي خوري؟  قرص  »داري 
دیوونه شدي؟!... چرا مي خواهي 
مگه  روان پزشک؟  پیش  بري 
مشکل رواني پیدا کردي؟!... این 
قرص ها عارضه داره، آدم هوش 

و حواسش رو از دست مي ده...
خوب  برو  مسافرت  يه  خودن،  قرص  جاي  به   
زياد  را  جمله ها  اين  هم  شما  حتما  مي شي...« 
بیشتر  بگويیم  اگر  نباشد  اغراق  شايد  شنیده ايد. 
خوردن  و  روان پزشک  مطب  به  رفتن  از  مردم 
هم  امر  اين  دلیل  دارند.  پرهیز  اعصاب  داروهاي 
مي كنند  فكر  خیلي ها  چون  است؛  روشن  بسیار 
جور  يک  و  هزار  بروند،  روان پزشک  پیش  اگر 
كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  زده  آنها  به  انگ 
بیماري هاي اعصاب و روان در كشور ما گسترش 
پیدا كرده و بسیاري از اين بیماران نیز از بیمار 

بودن خودشان آگاه نیستند.

و  آمده  سراغتان  به  افسردگي  گاهي  حتما 
پزشک  پیش  اگر  كنید.  كار  چه  بايد  نمي دانستید 
رواني  بیمار  انگ  شما  به  اطرافیان تان  برويد، 
روان پزشک،  قائدي،  غالمحسین  دكتر  مي زنند. 
دراين باره  شاهد  دانشگاه  علمي  هیأت  عضو  و 
مي گويد: »متاسفانه مردم فكر مي كنند اگر كسي به 

روا ن پزشک مراجعه كرد، حتما دچار اسكیزوفرني 
شده است و انگ بیمار رواني به او زده مي شود 
دارو  بخواهند  اگر  بعضي ها  صورت،   اين  در  و 
دكتر  مي كنند!«  مصرف  پنهاني  مصرف  كنند، 
رواني  بیماري  نوع   160 اينكه  بیان  با  قائدي 
شناخته شده است، ادامه مي دهد: »از يک اضطراب 
يک  تا  روان  اضطرابي  دوره اي  حمالت  يا  ساده 

جنون  توهم،  اسكیزوفرني،  مثل  جدي  بیماري 
همسر  فرزندان،  با  ارتباط  كه  بیماري هايي  يا 
همه اش  مي كند،  مشكل  دچار  را  اطرافیان مان  يا 
بیماري رواني است. عالوه بر آن، اگر فرد دچار 
درمان  فقط خودش  شايد  بشود،  بیماري جسمي 
هم  و  فرد  خود  هم  رواني  بیماران  در  اما  نشود 
نقش  قائدي،  دكتر  مي بینند.«  آسیب   اطرافیان 
رواني  بیماري هاي  از  انگ زدايي  در  را  آموزش 
بسیار مهم مي داند و مي گويد: »متاسفانه تبلیغات 
سويي همیشه از سوي رسانه ها صورت مي گیرد 
كه افراد را به نخوردن دارو تشويق مي كند و افراد 
در  به درمان هستند.  قادر  فكر مي كنند خودشان 
راحتي  به  روان پزشک  به  مراجعه  با  كه  صورتي 
در  قائدي  دكتر  مي شود.«  برطرف  مشكلشان 
داروهاي  عوارض  درمورد  سوء  تبلیغات  زمینه 
مي كند:  اشاره  جالبي  نكته  به  روان پزشكي 
»توصیه هاي داروسازاني كه در داروخانه نسخه 
بیمار را مي پیچند نیز بسیار در شكل گیري نگرش 
او تاثیر دارد. به طور مثال، براي يک بیمار داروي 
»سديم والپروات« براي تنظیم خلق تجويز مي شود 
مي كند،  مراجعه  داروخانه  به  بیمار  كه  زماني  و 
داروساز به او مي گويد مگر تو غش مي كني؟! در 
مصرف اش  موارد  از  يكي  دارو  اين  كه  صورتي 
هم  ديگر  بیماري هاي  براي  و  است  غش  درمان 
ممكن است تجويز شود. بنابراين مريض منصرف 

مي شود و دارويش را مصرف نمي كند.«

غم با افسردگي فرق دارد
اعصاب،  داروهاي  همه  مي كنند  تصور  خیلي ها 
نیازي  حتما  و  دارند  عوارض  و  خواب آورند 
نیست براي درمان بیماريشان دارو مصرف كنند. 
»بیماري هاي  مي گويد:  در اين باره  قائدي  دكتر 
و  هستند  جدي  بیماري هايي  گاهي  روان پزشكي 
صورت،  اين  غیر  در  و  شوند  درمان  بايد  حتما 
اول  خط  دارند.  پي  در  خطرناكي  عوارض 
جنون،  اسكیزوفرني،  مثل  بیماري هايي  درمان 
بیماري هاي  حتي  يا  شديد  بدبیني هاي  هذيان، 
خلقي داروست و در صورتي كه درمان نشوند 
بعضا  يا  فرد  براي  هم  جبران ناپذيري  عوارض 
خانواده او در پي دارند.« او تاكید مي كند: »شیوع 
افسردگي در زنان 2 برابر مردان است و بنابراين 
مي كنند  مراجعه  روان پزشكان  به  بیشتر  زنان 
ولي به راحتي تحت تاثیر حرف هاي اطرافیانشان 
مي شود  باعث  موضوع  اين  و  مي گیرند  قرار 
درمان هاي روان پزشكان را نپذيرند.« دكتر قائدي 
»در  مي كند:  اشاره  نیز  ديگري  مهم  موضوع  به 
را  افسردگي  و  اندوه  مردم  مواقع،  از  بسیاري 
اشتباه مي گیرند. به طور مثال، ممكن است فردي 
يكي از عزيزان اش را از دست بدهد و دچار غم 
فرد  اتفاق سبب شده  اين  فراوان شود.  اندوه  و 
او  به  براي مدتي غمگین شود و مسافرت رفتن 
كمک مي كند، غمش را فراموش كند. اين در حالي 
است كه بیماري افسردگي با داشتن اندوه تفاوت 
به  اگر  مي كنند  تصور  مردم  از  بسیاري  و  دارد 
در  مي يابند؛  بهبود  بروند،  میهماني  يا  مسافرت 
رفتن  با مسافرت  افسردگي  بیماري  كه  صورتي 

خوب نمي شود و احتیاج به درمان دارد.«

هیات  عضو  و  روان پزشک  ابهري،  احمدي  دكتر 
انگ  ريشه  تهران،  پزشكي  علوم  دانشگاه  علمي 
قديم  دوران  در  را  رواني  بیماران  به  برچسب  و 
مي داند و مي گويد: »بیماري هاي رواني از ديرباز 
بوده و بشر مانند بیماري هاي جسمي با آن درگیر 
علمي  تفسیر  و  كافي  دانش  چون  اما  است  بوده 
از بیماري هاي رواني نداشته است، آن را به جن 
)جنون يا جن زدگي( و مشكل روح تعبیر مي كرده 
و اين ديدگاه تا امروز هم ادامه يافته و بیماري هاي 
با عنوان  مربوط به روان را بعضي ها به اشتباه، 
كه  در صورتي  مي كنند؛  ذكر  روحي  بیماري هاي 
روان پزشكان،  نظر  از  و  است  غلط  ديدگاه،  اين 
كه  است  تغییراتي  به  مربوط  رواني  بیماري هاي 
بیماري   در  مثال،  طور  به  مي دهد.  رخ  مغز  در 
افزايش  مغز  در  دوپامین  نام  به  ماده اي  توهم، 
در  سروتونین  افسردگي،  بیماري  در  يا  مي يابد 
بیماري ها  اين  بنابراين  و  مي كند  پیدا  كاهش  مغز 
مربوط به روح نیست.« دكتر ابهري ادامه مي دهد: 
»داروهايي كه براي بیماران تجويز مي شود، براي 
تعديل اين مواد در مغز است و بديهي است زماني 
كه سروتونین مغز با خوردن دارو باال رفت، فرد 
بهبود پیدا مي كند.« وي ادامه مي دهد: »اگر فردي 
كه دچار افسردگي است دارو مصرف نكند، بايد 
زمان زيادي را با غم و اندوه، بي اشتهايي و لذت 
نبردن از زندگي سپري كند و ممكن است بیماري 
منشا  بیماري ها  از  بسیاري  پیدا  كند.«  شدت  او 
به  مي شوند.  ظاهر  جسم  در  ولي  دارند  رواني 
مي گويند.  روان  تني  بیماري هاي  بیماري ها،  اين 
اين باره توضیح مي دهد: »برخي  ابهري در  دكتر 
شرياني  فشارخون  افزايش  پوستي،  بیماري هاي  
و حتي ديابت ها منشا رواني دارند ولي در جسم 
قابل  راحتي  به  بیماري ها  اين  و  مي شوند  ظاهر 

درمان است و فرد مي تواند از زندگي لذت ببرد.«

لطفا اعتماد نكنید
شناخته شده  بیماري  يک  وسواس  بیماري 
گفته  به  و  دارد  مختلفي  انواع  كه  است  رواني 
قابل درمان  دارو  با  راحتي  به  روان پزشكان، 
با  وسواس  شفاي  انجمن  روزها  اين  اما  است. 
سعي  غیراخالقي  و  غیرعلمي  اقدام هاي  برخي 
كه  حالي  در  دارد؛  وسواسي  بیماران  بهبود  در 
تايید  را  انجمن  اين  اقدام هاي  بهداشت  وزارت 
نكرده است. دكتر ابهري، بیماري وسواس را يک 
بیماري رواني ذكر مي كند و مي گويد: »اين بیماري 
با  همراه  دارو  اگر  و  است  درمان  قابل  دارو  با 
دارد.«  بهتري  تاثیر  باشد،  درماني شناختي  رفتار 
انجمن وسواس به افراد توصیه مي كند كه قرص 
تا  مي برد  گورستان  به  را  آنها  و  نكنند  مصرف 
ترس وسواس خود را كنار بگذارند.« دكتر ابهري 
اين اقدام ها را جاهالنه و غیرعلمي توصیف مي كند 
وسواس  كه  غیرعلمي  اظهارات  »اين  مي گويد:  و 
با دارو درمان نمي شود، بسیار نادرست است و 
بیماران وسواسي به راحتي به كمک دارو درمان 
مي شوند و حتي اين داروها عوارضي هم ندارند و 
شايد مهم ترين عارضه آنها خشكي دهان باشد كه 

آن هم در برخي افراد رخ خواهد داد.«

سالمت روان

سریعترین روش روانکاوی از طریق هیپنوتراپی

روانکاو و هیپنوتراپیست
هیپنوتیزم درمانی

توسط خانم دکتر روحی شاهین

فارغ التحصیل در رشته روانكاوی و مشاوره
) هیپنوتراپی تائید شده از London University ( توسط

 وزارت بهداری انگلستان
قاضی دادگاههای فرجامی در بیمارستانهای اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوی انگلستان استاد تعلیم هیپنوتیزم درمانی و دادن 
مدرک تائید شده از كنسول هیپنوتراپی لندن
برگزار كننده سمینارهای تجربی و روانكاوی

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشکالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگی
اضطراب - افسردگی

ترک عادتهای ناخواسته
ترس ها - نگرانی ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترک سیگار در يک ساعت

Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116
10 Harley Street W1

اطالعیه
قابل توجه ايرانیان و فارسی زبانان مقیم شرق لندن 

نظر به اينكه در شرق لندن سوپر ماركت %100 ايرانی وجود ندارد به دين 
جهت ما مايلیم يک سوپر ماركت ايرانی در شرق لندن داير نمائیم و در اين 
راه از شما هم وطنان و همزبانان عزيز تقاضا داريم ما را در اين راه ياری 

نمائید كه بتوانیم خدمات شايانی در اختیار شما عزيزان قرار دهیم .
لذا چنانچه مايل هستید يک سوپر ماركت %100 ايرانی در شرق لندن داير 

گردد لطفا نظر خود را تنها با يک كلمه آری يا نه
 به شماره 07946442880 اس ام اس كنید .

قبال از همراهی يكا يک شما عزيزان سپاسگزاری میكنیم.
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از محرک هاي الكتريكي تا تشک هاي جديد

5 روش جديد 
درمان کمردرد

ترجمه:دكتر ريحانه مرتضي زاده

اگر كمردرد مزمن، كالفه تان كرده؛ حداقلش اين است 
كه مي توانید دل تان را به اين نكته خوش كنید كه شما 
تنها نیستید! طبق آمارهاي موجود، از هر 10 آمريكايي 
بالغ، 8 نفر در طول عمر خودش كمردرد شديدي را 
تجربه كرده و پس از سرماخوردگي، كمردرد اولین 
علت مرخصي هاي استعالجي در اين كشور است و...

 در يک برآورد سرانگشتي، كمردرد براي اقتصاد آمريكا ساالنه 
نظر  با در  را  باال  ارقام  و  آمار  میلیارد دالر آب مي خورد.   90
گرفتن نسبت جمعیتي آمريكا و ساير كشورهاي جهان، مي توان 

كم و بیش به كشورهاي ديگر نیز تعمیم داد.
كدام  هر  پزشكي  مهندسان  و  فیزيوتراپیست ها  پزشكان، 
شیوه هاي تازه اي را براي تسكین و درمان اين درد ناخوشايند 

كه  است  پیچیده اي  سیستم  انسان،  فقرات  ستون  مي آزمايند. 
از  اصل  در  سیستم  اين  دارد.  عهده  بر  را  نخاع  از  محافظت 
مهره ها و غضروف هايي تشكیل شده كه عضله ها و رباط هاي 
بسیار محكمي آنها را پابرجا نگه مي دارند. اما مهره هاي بخش 
كمري ستون فقرات وظیفه ديگري هم دارند و آن تحمل وزن بدن 
است. درواقع ۵ مهره در اين ناحیه وجود دارند كه ديسک بین 
آنها شبیه بالشتک عمل مي كند و همه ضربه هاي ناگهاني وارد 
عضله ها  كم كم  سن،  رفتن  باال  با  اما  مي  كند.  خنثي  را  كمر  به 
تحلیل مي روند، استحكام استخوان ها كم مي شود و ديسک هاي 
بین مهره اي هم خاصیت ارتجاعي خود را از دست مي دهند. در 
نتیجه ستون فقرات كمري ديگر خاصیت انعطاف پذيري و تحمل 
اين ضربه ها را ندارد. متاسفانه اكثر بیماران پس از درمان هم 
مشكل هاي  درماني  عوارض  حتي  يا  نمي كنند  پیدا  بهبود  كامال 
ديگر  سويي  از  اما  مي آورد.  وجود  به  آنها  براي  را  جديدي 
پزشكان و محققان هم دست از تالش برنمي دارند. در سال هاي 
كه  شده  معرفي  كمردرد  درمان  براي  جديد  روش  چند  اخیر 

بعضي از آنها واقعا موثر به نظر مي رسند.

1.محرک هاي الكتريكي؛ معجزه هايي كوچک
تقريبا  كه  است  آمريكايي  ساله   63 خانم  يک  سوئیني،  باربارا 
او  مي كرده.  نرم  پنجه  و  دست  كمردرد  با  پیش  سال   20 از 
روش هاي درماني مثل خوردن مسكن، فیزيوتراپي، تزريق داخل 
نخاع و حتي استفاده از مخدري به نام متادون را تجربه كرده 
چون  درنهايت  نكرد.  پیدا  بهبود  او  كمردرد  هیچ وقت  اما  بود 
كانال نخاعي خانم سوئیني بیش از حد تنگ شده بود و به نخاع 
اين  در  نماند.  باقي  جراحي  عمل  جز  راهي  مي آورد،  فشار  او 
عمل، جراحان دو مهره كمري را به هم متصل كردند تا فشار 
از روي اعصاب نخاعي برداشته شود. اما پس از آن اين خانم 
حتي براي سرپا ايستادن هم مجبور بود از عصا استفاده كند. 
در سال 2006 میالدي خبري مبني بر تولید گسترده »دستگاه 
به  حجمي  كه  دستگاه  اين  شد.  منتشر  ضددرد«  ضربان ساز 
به  الكتريكي  پیام هاي  مي كند  اشغال  جیبي  ساعت  يک  اندازه 
نخاع مي فرستد و مانع ارسال پیغام درد به سمت مغز مي شود. 
روش  اين  گرفت  تصمیم  خبر  اين  شنیدن  با  سوئیني  باربارا 
عمل  يک  طي  لوين  زاخاري  دكتر  كند.  امتحان  هم  را  درماني 
و  جاسازي  بارابارا  بدن  در  را  ضربان ساز  ظريف،  اما  ساده 
سپس رابطي بین ضربان ساز و نخاع تنظیم كرد. درنهايت با چند 

بخیه كوچک عمل جراحي تمام شد و باربارا همان روز به خانه 
برگشت اما اين بار بدون عصا. در حال حاضر او هیچ دردي 

ندارد و برخالف 20 سال گذشته از زندگي لذت مي برد.

2.كمربند مادون قرمز
امروز  به  تا  مادون قرمز كشف شد.  اشعه  میالدي   1800 سال 
كه  شده  شناخته  اشعه  اين  از  گوناگوني  استفاده  موارد 
اما  است.  اشعه  اين  كمک  به  غذا  كردن  گرم  آنها  معروف ترين 
اخیرا مخترعي كانادايي براي درمان كمردرد، كمربندي ساخته 
اشعه،  اين  تاثیر  تحت  مي كند.  ساطع  مادون قرمز  اشعه  كه 
هم  درد  احساس  نتیجه  در  و  بهتر  كمر  ناحیه  در  خون رساني 
از  پس  كانادايي  محققان   2006 سال  در  حتي  مي شود.  كمتر 
عاليم  است  قادر  كمربند  اين  كه  كردند  اعالم  مطالعه اي  انجام 
دردناک نیمي از بیماران را كامال از بین ببرد. الرنس گوردون، 
مخترع اين كمربند درواقع يک پرورش دهنده اسب بود. پس از 
اينكه حین اسب سواري كمرش آسیب ديد به فكر ساختن چنین 
كمربند  بستن  زمان  بهترين  گوردون  عقیده  به  افتاد.  وسیله اي 
آن  از  مي توان  هم  روز  طول  در  اما  است  خواب  حین  شب ها 
مورد  پزشكان  طرف  از  هنوز  دستگاه  اين  البته  كرد.  استفاده 
تايید قرار نگرفته و عوارضي هم از آن گزارش شده است. مثال 
در برخي افراد پوست ناحیه زير كمربند قهوه اي رنگ شده كه 
اين مساله استفاده از دستگاه را مورد ترديد قرار مي دهد. در 
ضمن قیمت فعلي اين كمربند 233۵ دالر است بنابراين خريد آن 

براي هر كسي ممكن نیست.

3.ساختن دوباره ديسک با سلول بنیادي
اكثر روش هاي درماني فقط عاليم را از بین مي برند ولي علت 
اصلي ايجاد كمردرد همچنان به قوت خود باقي مي ماند. اما در 
روش  ريچاردسون  استفان  دكتر  انگلستان  منچستر  دانشگاه 
جديدي براي درمان قطعي كمردرد ابداع كرده است. او در ابتدا 
سلول هايي را از مغز استخوان بیماران به عنوان سلول بنیادي 
آزمايشگاه  محیط  در  سلول ها  اين  پرورش  از  پس  و  مي گیرد 
انساني مخلوط مي كند. درنهايت  از كالژن هاي  را در ژلي  آنها 
اين مخلوط را از طريق برش جراحي كوچكي بین مهره ها قرار 
بین مهره اي  ديسک  خودشان  بنیادي،  سلو ل هاي  تا  مي دهند 
كامال  »اين روش  مي گويد:  ريچاردسون  دكتر  بسازند.  جديدي 
بي خطر و بدون عوارض جانبي است، چون سلول از بدن خود 
اينقدر كوچک  برش جراحي  در ضمن  گرفته مي شود.  بیماران 

است كه بیماران مي توانند همان روز به خانه برگردند.«
تحقیق هاي كلینیكي روي اين روش درماني تا 2 سال آينده ادامه 
۵ سال ديگر  اما دكتر ريچاردسون معتقد است  خواهد داشت. 
روش ساخت ديسک با سلول  بنیادي وارد همه مراكز درماني 
آمريكا خواهد شد و كابوس غضروف هاي آسیب ديده و كمردرد 

براي همیشه از بین خواهد رفت.

4.ثابت كردن مهره ها با پیچ هاي پالستیكي قابل ارتجاع
رفتن  بین  از  دلیل  به  آمريكايي  هزار   200 حدود  ساله  هر 
ديسک هاي بین مهره اي مجبور به انجام عمل جراحي روي كمر 
مي شوند. در اين جراحي در واقع 2 مهره مجاور توسط پیچ هايي 
فلزي به هم متصل مي شوند تا جابه جايي آنها روي نخاع فشار 
نیاورد. البته اين عمل عارضه اي دايمي همراه دارد. در واقع پس 
بیمار دچار محدوديت هايي در حركت مي شود.  اين جراحي  از 
اما  مي يابد.  كاهش  قبل  به  نسبت  كمر  حركات  محدوده  چون 
دينزي وارد عرصه جراحي كمر شده كه  نام  به  تكنیكي  اخیرا 
را  كمر  طبیعي  دامنه حركات  مهره،  دو  كردن  متصل  با وجود 
از بین نمي برد. در اين تكنیک براي ثابت كردن مهره ها از مواد 
پالستیكي و قابل انعطاف به جاي پیچ فلزي استفاده مي شود. اين 
مواد به شكل لوله هايي در هر دو طرف مهره ها قرار مي گیرند 
و با وجود نگه داشتن مهره ها در كنار هم قدرت تحرک كمر را 
از بین نمي برند. اين تكنیک در آمريكا در سال 2004 میالدي به 
به جاي  اين روش  اروپا  در  كه  اما سال هاست  تصويب رسید 

اتصال مهره ها توسط پیچ فلزي استفاده مي شود.

۵.تشک هاي جديد
2006 میالدي نشان داد كه تشک هاي كهنه  مطالعه اي در سال 
اين  مي شود.  محسوب  كمردرد  شروع  براي  عمده  علت  يک 
۵9 زن و  مطالعه توسط محققي به نام دكتر جاكوبسون روي 
مرد آمريكايي انجام شد. در پايان همه اين ۵9 نفر كه مبتال به 
كمردرد بودند فقط چهار هفته پس از تعويض تشكي كه روي 
آن مي خوابیدند، بهبود پیدا كردند. جالب اينجاست كه هیچ دارو 
يا روش خاصي هم به عنوان درمان جانبي در اختیار آنها قرار 
نمي شود  تكنولوژي جديدي محسوب  طبي،  البته تشک  نگرفت. 
اما آگاهي از اينكه استفاده از تشک هاي كهنه چقدر به ضرر بدن 

تمام مي  شود، نكته قابل تاملي است. 
منبع: ريدرزدايجست

صداي بیماران مغزي از 
میان نقش ها 

درمان شیوه اي  تحت  لندن  در  بیمارستاني  در  به آسیب هاي مغزي  مبتاليان 
جالب توجه به نام هنردرماني قرار دارند تا با مصور كردن آنچه در ذهن هاي 
آسیب ديده آنها مي گذرد، عالوه بر بیان حاالت روحي خود با استفاده كردن 

از ابزار مختلف توانايي هاي فیزيكي خود را نیز بهبود بخشند. 
نمايشگاه Brainboxes and Boundless در موزه »هكني« لندن نمايشگاهي 
كوچک، اما بسیار تاثیرگذار و قدرتمند است. در اين اتاقک كوچک آثار هنري 
كه توسط بیماران ساكن آسايشگاه توانبخشي عصب شناختي در بیمارستان 
و  كتاب ها  ها،  جعبه  است.  شده  گذاشته  نمايش  به  شده  خلق  هومرتون 
بیماران خلق  اين  از  هنردرماني  دوره هاي  كه طي  نقاشي هايي  و  يادداشت ها 

شده تنوع بااليي دارند. 
بیشتر بیماران در واحد توانبخشي به نوعي از آسیب هاي مغزي مبتال هستند 
و به عنوان بخشي از دوره توانبخشي خود با هنرمندان و اساتید مشهوري 
تمرين مي كنند. به گفته »شان كاتن« يكي از هنرمندان حاضر در اين دوره ها 
فرصت استفاده از تصاوير براي بیان حاالت روحي مي تواند براي بیماراني كه 

تحت تاثیر آسیب هاي مغزي از تكلم ناتوانند، بسیار ارزشمند باشد. 
به گفته وي بیماران در اين مركز توانبخشي صداي خود را از میان كارگاه هاي 
هنري مي شنوند. در عین حال اين شیوه براي بیماران فوايد فیزيكي نیز دارد 
بر روي  را  بیماران  فیزيكي  كنترل  قلم مو مي تواند  از  استفاده  آموختن  زيرا 

اعضاي بدنشان افزايش داده و منجر به تقويت روحیه آنها شود. 
يكي از تاثیرگذارترين اين نقاشي ها با عنوان »سفري به بهبودي« نمايي هوايي 
از باغي پر پیچ و خم را به تصوير كشیده است، چیزي شبیه پازل هايي كه در 
كتاب كودكان ديده مي شوند، كه در آن تعداد زيادي بن بست فريب دهنده كه 
بر ورودي برخي از آنها عبارت »وارد شو« نوشته شده، وجود دارند اما در 
واقع تنها يک مسیر درست در میان اين پیچ و خم هاي سبز رنگ وجود دارد. 

هدف از مصور ساختن چنین ايده اي آشكار است: مسیري كه به بهبودي ختم 
مي شود شايد بارها باعث عقب نشیني و بازگشت شود اما مارپیچ كه در واقع 

تصويري تخیلي از بیمارستان هومرتون است كامال قابل حل است. 
پیچیده  درهم  پیچک هاي  نظر مي آيد،  به  نیز  انگیز  كه كمي وهم  ديگر  نقاشي 
و نقره اي رنگي را روي پس زمینه اي سیاه نمايش مي دهد كه در كنار هم به 
در  دارد.  شباهت  انسان  صورت  يا  و  مغز  خوني  عروق  شبكه  از  تصويري 
تصويري ديگر تركیبي از دو تصوير چهره يک زن است كه در هم شكسته و 
از هم پاشیده بوده و هر يک از اعضاي آن به گوشه اي از تصوير پرتاب شده، 

نقاشي اي كه نشان دهنده رنج و افسوس بیمار است. 
بر اساس گزارش نیوساينتیست، احساسات به كار گرفته شده در خلق اين آثار 
هنري به اندازه اي قوي هستند كه با ديدن تصاوير و آثار مي توان به خوبي 

آنها را احساس كرد. 
ديدن اين آثار هنري سواالت زيادي را در رابطه با خالق آنها در ذهن به وجود 
مي آورد. مخفي بودن هويت خالقان آثار نیز از ديگر ويژگي هايي است كه اين 

نمايشگاه را تاثیر گذارتر مي كند. 
شايد در حالت عادي هرگز نتوان وضعیت و حاالت يک مبتال به آسیب هاي 
مغزي را درک كرد، اما ديدن تصاوير اين نمايشگاه كه ايده آثار آن از ذهن 
افكار  كردن  متحول  بر  عالوه  مي تواند  است  برخاسته  بیماران  آسیب ديده 

انسان، باعث شوند درصدد اين برآيید كه مارپیچ ذهن خود را نیز حل كنید. 

سالمت

به ياد داشته باشید هزينه های اين نشريه 
از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامین می شود .
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ابر رايانه هاي فرضیه  ساز 
دنیاي علم اولین دهه از هزاره سوم را در میان نسلي از ابر رايانه هايي 
پشت سر گذاشت كه به تجزيه و تحلیل اطالعات مشغول بودند درحالي 
كه نسل آينده اين ماشین ها به ابزارهايي تبديل خواهند شد كه مي توانند 

به تنهايي فرضیات جديد را ساخته و در اختیار دانشمندان قرار دهند. 
كنند  پردازش  را  نتايج  و  ارقام  داده ها،  تمام  قادرند  كه  رايانه هايي  ابر 
اقیانوس  يک  اكتشاف كنندگان  همانند  كه  هستند  دانشمنداني  كمک  تنها 
ناشناخته، خطر غرق شدن در دريايي از داده ها و اطالعات را به جان 
براي  انكارناپذير  واقعیت  يک  به عنوان  امروز  رايانه ها  ابر  مي خرند. 
توسعه علم پذيرفته شده اند، به طوريكه دو دانشمند دانشگاه شیگاكو به 
نام هاي جیمز ايوانز و آندري رژتسكي كه ديدگاه علمي خود را در تازه 
ترين شماره مجله ساينس منتشر كرده اند، مجاب شده اند كه در حوزه 
علم، ماشین ها راه درست رسیدن به كشفیات جديد را به انسان نشان 
مي دهند. به اعتقاد اين دانشمندان، در سال هاي اخیر، دوران رايانه هايي 
كه تنها به تجزيه و تحلیل نتايج تحقیقات اكتفا مي كردند به پايان رسیده 
فرضیات  تنهايي  به  حتي  مي توانند  كه  رسیده اند  نسلي  به  ماشین ها  و 
علمي را ارائه كنند و منجر به تولد و شكل گیري »عصر جديد تحقیقات« 
شوند. اهمیت ماشین ها براي تنظیم و طبقه بندي حجم بسیار وسیعي از 
داده هايي كه در البراتوارهاي تمام دنیا تولید مي شوند بر جامعه علمي 

زمان ما كامال آشكار است. 

تمام  »امروز هیچ دانشمندي نمي تواند  دادند:  اين خصوص توضیح  در 
آن چیزي را كه براي كار خود منتشر كرده است تحت كنترل قرار دهد.« 
براي مثال با نوشتن كلمات كلیدي در آرشیو »پاد مد«، زيست شناسي كه 
بر روي سرطان تحقیق مي كند مي تواند بیش از دو میلیون مقاله را در 
اين مقوله پیدا كند كه بديهي است اين مقاالت در كنار بیش از 200 میلیون 
صفحه وب و میلیون ها گیگابايت اطالعات ذخیره شده در پايگاه داده هاي 
موسسات تحقیقاتي مختلف، به حجم گسترده اي از اطالعات تبديل خواهد 
شد. اين دو دانشمند افزودند: »اين انفجار ديجیتالي آگاهي، در حال تغییر 
چشم انداز علم است. رايانه ها نقشي بنیادي در كمک به دانشمندان براي 
ذخیره، دستكاري و تجزيه اين داده ها به عهده دارند. اكنون توانايي هاي 
اين  و  بوده  رايانه ها  ابر  عملكرد  به  بخشیدن  وسعت  درحال  جديدي 
ماشین ها را از ابزارهاي تحلیلي به ابزارهاي فرضیه ساز تبديل مي كند.

 نسل جديد ابررايانه ها مي توانند آگاهي هاي منتشر شده را با اطالعات 
آزمايش شده ادغام كنند و به اين ترتیب الگوها و روابط جديد را كشف 
كرده و آنها را به زواياي حل نشده علم پیوند زنند.« به نظر مي رسد كه 
اصول اولیه علمي كه با هدايت ماشین ها شكل گرفته است در دهه هاي 
غني  تري  پیشرفته  ابزارهاي  با  كنوني  برنامه هاي  كه  زماني  و  آينده 
مي شوند قوت بیشتري گیرد. امروز روش هاي محاسباتي به طور مداوم 
تا  از ژنتیک  و  تا شیمي  از پزشكي زيستي  با حوزه هاي مختلف عملي 
ورود  خصوص،  به  عرصه،  اين  در  مي شوند.  سازگار  شناسي  كیهان 
ماشین هايي كه توانايي تولید فرضیات را دارند درحال تبديل شدن به 

يک واقعیت و تحول فرهنگي هستند.

 در اين خصوص »كارلتون باگ« از موسسه كیهان شناسي محاسباتي 
دانشگاه دورهام توضیح داد: »به مدت بیش از 20 سال، كیهان شناسان 
از رايانه براي امتحان مدل هاي طراحي شده به دست انسان، استفاده 
و  بوده  آگاهي درحال رشد  اين  اكنون  كه  اين درحالي است  اند.  كرده 
موجب شده كه ماشین بتواند ارتباطات جديدي را میان تكه هاي مختلف 
داده ها پیدا كند و سپس از اين تكه ها براي ساخت مدل بسیار پیچیده اي 
استفاده كند.«  به نظر مي رسد  انسان غیرممكن  به ذهن  كه رسیدن آن 
است.  نجوم درحال وقوع  فرايندي مشابه حوزه  نیز  ژنتیک  در عرصه 
به طوريكه در ژنتیک، بیوانفورماتیک اين اجازه را به دانشمندان مي دهد 
كه میلیون ها توالي DNA به دست آمده را در يک پايگاه داده ها مثل »ژن 

بانک« ذخیره كنند.  

شبكه نسل چهارم مدتی است كه ورد زبان غربي ها شده است 

نسل چهارمی ها بهترند!
امیر جالل الدين شوكتي 

در حالی كه مردم خاورمیانه هنوز با شبكه GSM دست و پنجه 
 4G 3 را می بینند مردم غرب از نزديکG نرم می كنند و رويای
اش  گوشی  اولین   HTC كه  زمانی  از  ها  ماه  كنند!  می  لمس  را 

می  كرد  عرضه   4G شبكه  از  پشتیبانی  قابلیت  با  را 
كند  ثابت  به همه  تا  بازار شد  HTC Evo وارد  گذرد. 
از آن چیزی كه فكرش را می كنند  تر  فن آوری سريع 
در حال پیشرفت است. حال كه شبكه های نسل چهارم 
در كشورهای پیشرفته به خدمت كاربران در آمده قصد 
داريم برخی از مزيت های اين اختالف نسل را بررسی 

كنیم. 

نسل چهارمی ها بهتر اند! 
در حال حاضر »فورجی« متولی خاصی ندارد ولی در 
و   Sprint ، TeliaSonera های  كمپانی  توان  می  كل 
ClearWear را از پیشروان آن دانست. از همان زمانی 
كه شركت های بزرگ متوجه كمبودهای شبكه 3G در 
نسل  ايجاد  فكر  به  شدند  كاربران  زياد  توقعات  مقابل 

ارتباطات  تجاری  نام   4G افتادند. در حقیقت  ها  از شبكه  جديدی 
را  شبكه  اين  است.   Generation  4 كلمه  مخفف  و  چهارم  نسل 
می توان تلفیقی از دو فن آوري WiMAX و LTE دانست. قبل از 
صحبت با قابلیت های عجیب 4G بهتر است توضیحات اندكی در 

خصوص چگونگی كاركرد WiMAX و LTE ارائه شود. 

»وای مكس« از كجا آمد؟ 
برای اينكه متوجه قدرت و اهمیت WiMAX شويد همین بس كه 
بدانید اين شبكه تاكنون جان هزاران نفر را نجات داده است. در 
سال 2004 در فاجعه سونامی شرق در حالی كه تمامی راه های 
مردم  ارتباط  كه  بود  وايمكس  شبكه  اين  بود  شده  قطع  ارتباطی 
كاترينای  طوفان  در  كرد.  برقرار  را  درمانی  مراكز  را  اندونزی 
سال 200۵ هم اتفاق مشابهی رخ داد. به واقع وايمكس شبكه ای 
 DSL است كه كاربران را از كابل برای ارتباطاتی همچون خطوط
200۷ اولین شبكه سراسری وايمكس با نام  رهايی داد. در سال 

BridgeMax در اياالت متحده راه اندازی شد. 

اصل و نسب »ال تی ای« 
كمپانی Verizon كه يكی از مهم ترين عوامل پیشرفت آمريكا در 
زمینه تكنولوژی های بی سیم است مجری اصلی پیشرفت شبكه 
با  نیز نشستی  پیش  به شمار می رود. چندی   LTE نسل چهارم 
ساير اپراتور ها از جمله وودافون برگزار كرد تا آنها را به كمک در 
راه پیشرفت LTE ترغیب كند. اين نشست هم به ايجاد آزمايشی 
شبكه LTE در شهر برن آلمان منجر شد كه البته مجری اين شبكه 

T-Mobile بود. 
LTE نوعی شبكه است كه بر اساس آدرس دهی به هر دستگاه 
به وسیله IP عمل می كند و اصل »در هر كجا و در هر مكان« را 
محقق می سازد. LTE تمامی استاندارد های TCP/IP رعايت می 
كمبودهای  باال  امنیت  از  برخورداری  بر  عالوه  نتیجه  در  و  كند 

شبكه GSM را ندارد. 

صد ُتن بر ثانیه! 
برای ايرانی جماعت كه اينترنت اش رتبه صد و شصت و هشتم را 
در سرعت دانلود دارد شنیدن اين ارقام نجومی عجیب است. اما 
به گفته وريزون LTEاش از ۵ تا 13 مگابیت بر ثانیه سرعت دارد. 
اين در حالی است كه شبكه 3G حداكثر 1.5 مگابیت به شما سرعت 
می دهد. نكته اصلی اينجاست كه اين سرعت را وريزون وعده داده 
و سرعت اصلی 4G نیست. سرعت واقعی اين شبكه باالتر از اين 

صحبت هاست و به صورت تئوريک بايد سرعتی نزديک به 100 
مگابیت بر ثانیه داشته باشد. 

شبكه 4G عالوه بر سرعت باال ظرفیت بااليی نیز دارد و از اين رو 
به راحتی می توان بین دو دستگاه تماس تصويری برقرار كرده 
داد.  انتقال  را  مديا(  )مالتی  ای  چندرسانه  های  فايل  راحتی  به  يا 
ضمنا شبكه يک پارچه است و برای انتقال فايل ، متن و ... نیازی 
به استفاده از شبكه ها و فن آوري های مختلف مثل GPRS ، BT و 

GSM نیست. 

موارد استفاده از نسل جديد 
4G يک شبكه تمام عیار است. از آنجا كه ارتباطات نسل چهارم 
با همكاری چند فن آوري مختلف پشتیبانی می شوند قابلیت های 
زيادی دارند. عالوه بر امكانات يک شبكه GSM معمولی كه شامل 
پروتكل صوتی ، متنی و GPRS است قابلیت دسترسی به اينترنت 
پرسرعت –همانند فن آوري WiMAX- برای شما فراهم می شود. 
اين ويژگی باعث می شود گوشی های هوشمندی كه از شبكه نسل 
چهارم پشتیبانی می كنند بیشتر به يک رايانه همراه شبیه باشند تا 
يک تلفن همراه! اين اينترنت پرسرعت به دلیل IP گذاری بر روی 
 ، افتاده  نقاط دور  گوشی شما همیشه همراه تان خواهد بود. در 
جاده ها و خالصه هر كجا كه موبايل تان به سیگنال ها دسترسی 
هايی  قابلیت   4Gضمنا بدهد.  آنتن  اصطالح  به  و  باشد  داشته 
كنفرانس  ويديو  ايجاد   ،  )VPN(مجازی های  شبكه  تشكیل  مانند 
و همچنین رساندن فايل های چندرسانه ای خاص به يک يا چند 

IP را دارد. 

كی و كجا وعده دايدار ما! 
برای استفاده از اين شبكه و در كل هر شبكه ای دو 
شرط الزم است. يک شرط قرار داشتن شما در محلی 
است كه سیگنال ها و امواج شبكه مورد نظر وجود 
داشته باشند و شرط دوم وجود دستگاهی است كه 
بتواند آنها را دريافت كرده و از آن ها استفاده كند. 
اياالت متحده و استرالیا كه به حق بهترين اپراتورها 
را در اختیار دارند تک تاز اند و در ايران نیز كارهای 
كه  نت«  »مبین  شركت  است.  انجام  حال  در  خوبی 
پروانه ارائه خدمات وايمكس در كل ايران را دريافت 
اپراتور سوم  و  است  وظیفه  انجام  مشغول  و  كرده 
ارائه  وعده  با  نیز  كام(  تله  )تامین  ايران  همراه  تلفن 
خدمات تماس تصويری از ابتدای كار وارد میدان شده است. در 
هر حال پیش بینی می شود كه به تدريج فن آوري 3G جايش را در 

ايران پیدا كند اما يقیناتا 4G راه زيادی باقیست. 

نوادگان نسل چهار 
داشته  همراهی  های  تلفن  ترين  مهم  به  نگاهی  انتها  در  نیست  بد 
4G پشتیبانی می كنند. الزم به ذكر است كه  از شبكه  باشیم كه 
اپل موسوم به آيفون4 را پیش تر به تفصیل مورد  گوشی جديد 

بررسی قرار داده ايم. 
HTC EVO : اين مدل از تلفن های قدرتمند HTC در ماه مارس 
بازار  ماه ژوئن همان سال راهی  2010 رونمايی شد و در  سال 
های جهانی شد. با پشتیبانی از شبكه 4G تنها 1۷0 گرم وزن دارد. 
به  را  6۵ هزار رنگ  و  بوده  لمسی  آن  اينچی   4.3 نمايش  صفحه 
كاربر نمايش می دهد. حافظه داخلی دستگاه ۵12 مگابايت است. 
microSD با ظرفیت اطالعات هشت  اما به همراه آن يک حافظه 
گیگابايت   32 تا  حافظه  اين  و  شود  می  داده  كاربر  به  گیگابايت 
قابل ارتقا است. از لحاظ ارتباطی كه حرف ندارد و نام نسل چهار 
مهر تايیدی است بر قابلیت های ارتباطی اين دستگاه. دوربین فوق 
حرفه ای آن هشت مگاپیكسل است و با قابلیت فوكوس اتوماتیک 
و كیفیت تصوير 3264 در 2448 پیكسل تصاويری با كیفیت بسیار 
باال برداشت میكند. در كنار دوربین نیز يک دوال فلش LED برای 
انجام   ۷20p با كیفیت  نیز  فیلم برداری  تعبیه شده است.  دستگاه 
اندرويد است و   ،  HTC می پذيرد. سیستم عامل آن طبق عادت 
گردهمايی سه نام 4G ، HTC و Google كار را برای رقبا تمام 

كرده است! 
RIM BlackBerry Triton : طبق اخباری كه در چند روز اخیر 
با  را  خود  گوشی  اولین   RIM كمپانی  است  قرار  شده  منتشر 
اين دستگاه  كند.  ماه دسامبر معرفی  در   4G از  پشتیبانی  قابلیت 
همچون HTC EVO عالوه بر داشتن دوربین جلو برای مكالمات 
تصويری يک دوربین پنج مگاپیكسل نیز دارد. در حال حاضر نه 
اطالعاتی از سخت افزارهای به كار رفته در دستگاه در دسترس 
اما دو چیز قابل پیش بینی  از آن منتشر شده  است و نه عكسی 
است. يكی پردازنده دستگاه است كه مسلما با توجه به پشتیبانی 
از شبكه نسل چهار قدرت آن نبايد كمتر از يک گیگاهرتز باشد و 
ديگری سیستم عامل دستگاه است. سیستم عامل بلک بری 6 كه 
هنوز 10 روز از عرضه آن نگذشته به احتمال قوی سیستم عامل 

Triton خواهد بود. 
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من چقدر خوشبختم، 
همه چي آرومه!

ترجمه: دكتر زهرا عباسپور تمیجاني

تاثیر ازدواج بر سالمت زوجین، يكي از مباحث مورد توجه محققان 
بزرگسال   ۵4۵ و  هزار   12۷ میان  در  عمده  بررسي  يک  است. 

مي دهد  نشان  آمريكايي 
سالم تر  متاهل،  مردان  كه 
كه  هستند  مرداني  از 
نكرده اند  ازدواج  هرگز 
طالق  به  ازدواج شان  يا 
است.  انجامیده  تنهايي  يا 
مرداني  با  مقايسه  در  آنها 
ندارند،  عمر  همسر  كه 
طوالني تري دارند و مرداني 
كه پس از 2۵ سالگي ازدواج 
مرداني  به  مي كنند،  نسبت 
كه در سنین پايین تر ازدواج 

مي كنند، بیشتر سالم مي مانند و هر چه طول مدت تاهل مردان بیشتر 
باشد، مزيت بیشتري از لحاظ افزايش طول عمر پیدا خواهند كرد...

خود  خودي  به  ازدواج  آيا  كه  است  اين  است،  مطرح  كه  سوالي 
مسوول سالمت بهتر و طول عمر بیشتر مردان است؟ اگرچه سخت 
ازدواج  مي رسد  نظر  زد،  به  حرف  اطمینان  با  مورد  اين  در  است 
دست كم تا حدي مسوول اين مزيت است. برخي اين بحث را مطرح 
كرده اند كه يافته هاي اين تحقیق ممكن است تحت تاثیر اين واقعیت 
قرار بگیرد كه مردان سالم با احتمال بیشتري نسبت به مردان دچار 
بیماري،  ازدواج مي كنند اما اين پِژوهش نشان مي دهد كه عكس اين 
مي كنند،  با  ازدواج  زودتر  ناسالم  مردان  يعني  است؛  قضیه صادق 
احتمال كمتري طالق مي گیرند و با احتمال بیشتري نسبت به مردان 

سالم، پس از طالق يا مرگ همسر شان، ازدواج مي كنند.
اين  مي شود  مطرح  كه  سوالي  است.  تنهايي  ديگر،  بالقوه  عامل 
است كه آيا نهاد ازدواج است كه با سالمت بیشتر مرتبط است  يا 
صرفا زندگي كردن با شخصي ديگر مطرح است؟ اگرچه بررسي ها 
اين باشد  اما به نظر مي رسد كه پاسخ  يافته هاي متغیري داشته  اند 
از  خارج  ديگر  كسي  با  كه  مرداني  هستند.  موثر  عامل  دو  هر  كه 
چارچوب ازدواج زندگي مي كنند،  از افرادي كه تنها زندگي مي كنند، 
زندگي  با همسران شان  كه  مرداني  اما  دارند  بهتري  وضع سالمت 

مي كردند، بهترين وضعیت از لحاظ سالمت را دارند.
بررسي هاي بي شمار در طول 1۵0 سال گذشته بیانگر اين است كه 
ازدواج براي سالمت خوب است. اخیرا دانشمندان شروع به فهم علت 
بیوه  يا  مطلقه  مجرد،  مردان  به  نسبت  متاهل،  مردان  بهتر  سالمت 
كرده اند اما پیش از اينكه به علت اين امر بپردازيم، بايد ببینیم ازدواج 
و  قلبي-عروقي  بیماري هاي  جمله  از  خاص  بیماري هاي  بر  چگونه 

سرطان اثر مي گذارد.

رابطه ازدواج و سالمت قلب
اگر ازدواج از سالمت محافظت كند،  قلب احتماال يكي از نفع  برندگان 
ازدواج  هرگز  مردان  كه  كرده  اند  گزارش  ژاپني  دانشمندان  است. 
علت  به  است  ممكن  بیشتر  3برابر  متاهل،  مردان  به  نسبت  نكرده، 
فرزندان  »بررسي  از  گزارشي  بمیرند.  قلبي عروقي  بیماري هاي 
فرامینگهام« نیز نشان مي دهد كه ازدواج واقعا در سالمت قلب موثر 
است. دانشمندان 3683 فرد بزرگسال را در طول دوره اي 10ساله 
مورد ارزيابي قرار دادند. حتي پس از اينكه عوامل خطرساز عمده 
براي بیماري قلبي- عروقي مانند سن،  چربي بدن،  سیگار كشیدن، 
مردان  مي شد،  آورده  شمار  به  كلسترول  و  خون،  ديابت  فشار 
ازدواج كرده نسبت به مردان مجرد به میزان 46 درصد كمتر به علت 

بیماري قلبي فوت مي كردند.
در بررسي فرامینگهام به نظر نمي رسید رضايت از ازدواج تاثیري 
در  اما  باشد  داشته  قلب  سالمت  بر  ازدواج  كلي  حفاظتي  اثر  بر 
آن  از  ناشي  استرس  ازدواج و  از  ديگر، عدم رضايت  بررسي هاي 
باال  خون  فشار  قلبي،  يعني  بیماري  براي  عمده  عامل خطرساز  به 
مربوط شده است. در واقع در طول زمان استرس زندگي زناشويي 
ممكن است با ضخیم شدن ديواره بطن چپ، حفره اصلي تلمبه كننده 
خون در قلب، همراهي داشته باشد  اما استرس شغلي اثر مشابهي 

بر قلب نداشته است.
بیماري هاي عروق كرونري )عروق تغذيه كننده قلب( و فشار خون 
قلب  نارسايي  هستند.  قلب  نارسايي  علل  مهم ترين  میان  در  باال 
عارضه مزمن و ناتوان كننده اي است كه ناشي از ضعیف شدن عضله 
اما  بدن است.  بافت هاي  به  پمپ كردن خون  ناتواني آن در  و  قلب 

حتي پس از اينكه چنین مشكل جدي اي براي قلب رخ دهد،  ازدواجي 
حمايت كننده با افزايش احتمال زنده ماندن فرد همراه است.

رابطه ازدواج و سرطان
بیماري  و  اجتماعي  انزواي  افسردگي،  استرس،  میان  قطعي  رابطه 
قلبي، درک اين نكته را آسان مي كند كه ازدواج خوب چگونه ممكن 
است از قلب محافظت كند اما سرطان، موضوع متفاوتي است. شواهد 
چنداني وجود ندارد كه ازدواج خطر ابتال به سرطان را كاهش  دهد. با 
اين وجود، ازدواج مي تواند بر عاقبت سرطان اثر بگذارد. براي مثال، 
بررسي روي 2۷ هزار و ۷۷9 بیمار سرطاني نشان داد كه افراد مجرد 
با احتمال بیشتري نسبت به افراد متاهل در مرحله پیشرفته تري از 
احتمال  با  ازدواج نكرده  بیماران  مي شوند.  داده  تشخیص  بیماري 
كمتري نسبت به بیماران ازدواج  كرده درمان دريافت مي كنند؛ حتي 
با  مي كنند،  ازدواج  دريافت  را  سرطان  درمان  كه  افرادي  میان  در 
ازدواج هاي  كه  بیماراني  است.  همراه  بیمار  زنده ماندن  مدت  بهبود 
رضايت بخشي دارند هنگام تشخیص سرطان نسبت به بیماراني كه 
در هنگام تشخیص سرطان از همسرشان جدا شده اند، مدت بیشتري 

زنده مي مانند.

رابطه ازدواج و متغیرهاي بهداشتي دیگر
مي رسد  نظر  به  اما  هستند  پراكنده  موارد،  اين  در  داده ها  اگرچه 
ازدواج اثر مثبتي بر ساير جنبه هاي سالمت نیز داشته باشد. سالمت 

رواني بارزترين اين جنبه هاست.
خطر  معرض  در  مشابه شان  مجرد  مردان  به  نسبت  متاهل  مردان 
كمتر ابتال به افسردگي قرار دارند و با احتمال بیشتري از زندگي در 
دوران بازنشستگي رضايت دارند. متاهل بودن همچنین با كاركرد 
قند خون  آلزايمر،  بهبود میزان  بیماري  بهتر، كاهش خطر  شناختي 
و پیامدهاي بهتر براي بیماران بستري شده همراهي دارد. برعكس، 
 بیوه بودن احتمال بیماري هاي آمیزشي را در مردان )و نه در زنان( 

افزايش مي دهد.

تاثیر اختالف زناشویي، طالق و مرگ همسر بر سالمت 
مردان

ازدواج خوب، سالمت مرد را بهبود مي بخشد اما اختالف زناشويي 
مي تواند هم شادماني و هم سالمت مردان را به خطر بیندازد. براي، 
آمريكايي،  متاهل  مرد   904 و  هزار   10 روي  بررسي  يک  در  مثال 
 مشخص شد در طول دوره 9 ساله اين بررسي، احتمال مرگ مرداني 
كه از همسرشان جدا شده بودند، نسبت به مرداني كه متأهل باقي 
3۷درصد بیشتر بوده است. به همین ترتیب، بررسي  مانده بودند، 
در انگلیس روي 9 هزار و 11 كارمند كشوري نشان داد كه روابط 
استرس زاي زناشويي با 34 درصد افزايش در خطر حمالت قلبي و 
آنژين )درد قلبي( همراه است. طالق همچنین باعث افزايش ناگهاني 
در میزان خودكشي در مردان مي شود اما در زنان اين گونه نیست. 
زنان  دارند،  طوالني تري  عمر  مردان  به  نسبت  زنان  كه  آنجايي  از 
از  را  همسرشان  است  ممكن  مردان  به  نسبت  بیشتري  احتمال  با 
دست بدهند. اما داغداري ناشي از مرگ همسر براي مردان وخیم تر 
است. يک بررسي در كالیفرنیا نشان مي دهد كه اين وخامت در چه 
حدي است. اين بررسي بار رواني و اقتصادي- اجتماعي داغداري 
ديگر  تاثیري  بر  پژوهشگران  درعوض  بود.  نكرده  اندازه گیري  را 
اين بررسي  بازمانده.  از داغداري متمركز شدند،  مرگ ومیر همسر 
12 هزار و ۵22 فرد ازدواج كرده را در طول دوره 14 تا 23 ساله 
 294 3 هزار و  4۵3 مرد و  اين زمان، هزار و  دنبال كرد. در طول 
زن، همسرشان را از دست دادند. متعاقبا  30 درصد مردان داغدار، 
زنان  در  ومیر  مرگ  میزان  كه  حالي  كردند؛  در  فوت  خودشان 
داغدارتنها 1۵ درصد بود. احتمال مرگ مردان سالمي كه همسرشان 
نشده  داغدار  كه  سالمي  مردان  به  نسبت  بودند،  داده  دست  از  را 
بودند، 1/2 برابر بیشتر بود. در مورد مرداني كه مشكالت بهداشتي 
داده  افزايش  بار   6/1 را  ومیر  مرگ  میزان  داشتند،  داغداري  قبلي 
بود. اين خطر در ۷ تا 12 ماه پس از فقدان همسر، بیشترين میزان 
ادامه  2 سال  از  افزايش میزان مرگ ومیر براي بیش  را داشت  اما 
مي يافت. ظاهرا شكسپیر وقتي از »داغ مرگبار« مي نوشته، حق داشته 

است.
احتمال  همسر،  مرگ  كه  مي كند  ثابت  دنیا  سراسر  در  پژوهش ها 
مي دهد  اما  افزايش  بازمانده  همسر  در  را  معلولیت  و  بیماري 
مردان، نسبت به زنان، از اين لحاظ بیشتر آسیب پذيرند. دلیل اينكه 
مردان بیوه شده عاقبت بدي پیدا مي كنند،  زوال يافتن تغذيه و ساير 
بستري شدن  حتي  است.  مردان  تنهايي  هنگام  بهداشتي  عادت هاي 
زن براي سالمت همسرش خطرآفرين است. عامل ديگر نیز انزواي 
نشان  بوستون  در  مرد   66۷ هزارو  روي  بررسي  است.  اجتماعي 
داد كه مرگ همسر باعث كاهشي در میزان تستوسترون )هورمون 
جنسي مردانه( مي شود كه قابل مقايسه با كاهش تستوسترون در 

طول 10 سال افزايش سن است.
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8 توصیه سحري + 8 توصیه افطاري 
طرز تغذيه در روزهاي روزه

توصـیـه هـاي سـحـري 

1.وعده سحري، معادل ناهاري است كه در روزهاي عادي مي  خورديد؛ 
يعني انواع غذاهاي برنجي را مي توانید در اين وعده بگنجانید. 

قاشق   12 تا   10 2.مي توانید 
)البته  پخته  برنج  غذاخوري 
روغن  با  كمي  چرب شده 
را  كانوال(  روغن  يا  زيتون 
خورش هاي  انواع  همراه 
سنتي در اين وعده میل كنید. 

اين  در  ساالد  3.خوردن 
مورد  آب  از  بخشي  وعده، 

آن،  كه چاشني  است  بهتر  البته  و  تامین خواهد كرد  را  بدنتان  نیاز 
آبلیموي تازه يا سركه بالزامیک و روغن زيتون باشد. 

4.اگر جزو آنهايي هستید كه در اين وعده اشتهاي كمي دارند، بهتر 
است حجم مختصري از غذاهاي پركالري و البته مغذي را براي اين 
دارچین طعم دار  با كمي  كره و  مانند حلیمي  كه  كنید؛  انتخاب  وعده 

شده است. 
۵.خوردن مخلوط میوه هاي فصل با لبنیاتي مانند شیر و ماست يكي 
از گزينه هاي مناسب براي شروع اين وعده است تا اشتهايتان براي 

خوردن سحري بیشتر شود. 

مانند  پرادويه اي  و  شور  غذاهاي  و  گازدار  نوشابه هاي  6.مصرف 
تا در طول  كنید  فراموش  كلي  به  اين وعده  در  را  انواع فست فودها 

روز دچار تشنگي نشويد. 

روز هاي  طول  در  تشنگي  از  جلوگیري  براي  نوشیدني  ۷.بهترين 
البته مي توانید آن را با كمي  آبلیموي تازه  روزه داري، آب است كه 

طعم دار كنید. 

8.از مصرف سیر، پیاز و حتي سبزي خوردن در اين وعده بپرهیزيد 
تا بوي دهانتان براي اطرافیان، آزاردهنده نباشد.

توصـیـه هـاي افـطـاري 

در روزهاي  كه  است  معادل همان وعده صبحانه اي  افطار،  1.وعده 
عادي مي خورديد؛ پس بهتر است به حضور تمام  گروه هاي غذايي در 

اين وعده غذايي تان توجه كنید. 

2.روزه تان را مي توانید با يک استكان شیر گرم يا چاي كمرنگ و 2 
عدد خرما يا يک قاشق غذاخوري عسل )طبیعي( باز كنید. 

3.مي توانید چند برش نان سنگک را همراه با 4۵ گرم پنیر و چند برش 
گوجه فرنگي و خیار و يک عدد گردو در اين وعده میل كنید و البته 
مي توانید پنیرتان را از قبل با گردو يا ساير مغزها و سبزيجات معطر 

مخلوط كرده و طعم دار كنید. 

انتخاب مناسبي براي  نیز  4.انواع سوپ هاي سبک مانند سوپ شیر 
وعده افطاري هستند؛ البته در خوردن آنها زياده روي نكنید تا حجم 
میان  از  غذاها  ساير  خوردن  براي  اشتهايتان  و  نشود  پر  معده تان 

نرود. 

سپس  و  كنید  كمي  صبر  كرديد،  دل درد  يا  سنگیني  احساس  ۵.اگر 
كاسه اي ماست كه با كمي  جوانه گندم و پودرمغزها )مانند مغز پسته، 
بادام و كنجد( مخلوط كرده ايد، میل كنید. حتي مخلوط ماست و انواع 

میوه هاي فصل هم انتخاب مناسبي براي اين وعده هستند.

6.براي شام بهتر است از منابع پروتئیني استفاده كنید؛ البته از انواع 
كم چرب. به طور مثال، تكه اي ماهي يا سینه مرغ كبابي همراه با انواع 

سبزيجات بخارپزشده مانند هويج، لوبیاسبز، نخودفرنگي و ذرت. 

۷.حتما بین افطار تا شام 2 تا 3 واحد میوه میل كنید تا در پايان اين 
ماه دچار كمبود انواع ويتامین ها نشويد.

8.در وعده افطار، زياد چاي نخوريد؛ زيرا اين نوشیدني مدر است و 
ممكن است شما را به كم آبي مبتال كند. 

خانه و خانواده
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هستند  آرايشي  لوازم  خريد  اهل  خانم ها  بیشتر 
اين  عرضه  برق  و  پرزرق  فروشگاه هاي  و 
خوب  را  معتبر  تجاري  مارک هاي  و  محصوالت 
مي شناسند. ولي آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد 
براي  و  شده اند  مطرح  چگونه  مارک ها  اين  كه 
اين  كرده اند؟  پا  و  دست  مشتري  خودشان، 
كه  مي گذارد  صحه  اين  بر  آنكه  ضمن  نوشته، 
برخي مارک هاي تجاري در حوزه زيبايي، واقعا 
سالم و موفق كار مي كنند؛ مي كوشد تا نشان دهد 
كه چگونه برخي ديگر از صاحبان اين صنعت با 
توسل به ترفند هايي عجیب و غريب و زشت، به 

جذب مشتري و طرح نام خودشان مي پردازند...

دكتر،  مانند  سالمت بخش؛  نام هاي  از  1.استفاده 
داروخانه و...حتما شما هم محصول هاي آرايشي 
آرايشي مشهور  به كارخانه هاي  مختلف مربوط 
محصول ها،  اين  از  خیلي  مي شناسید.  را  دنیا 
»داروخانه«  »درمان«،  »دكتر«،  مانند  نام هايي 
ترفند  اولین  اين،  مي كشند.  يدک  را  آن  مانند  و 
كه  است  آرايشي  لوازم   تولیدكننده  شركت هاي 
»دكتر«،  مثل  پرمسما  اسم هايي  مي كنند  تالش 
محصول هاي  اسم  به  را  امثالهم  و  »متخصص« 
آرايشي شان بچسبانند تا در ذهن خريداران خود 
ايجاد كنند كه محصول شان داراي  را  اين شبهه 
اين  شما  اگر  و  است  پزشكي  و  علمي  پشتوانه 
دلخواه تان  نتیجه  به  حتما  بخريد،  را  محصول 
براي سالمت و زيبايي پوست خواهید رسید. بد 
نیست بدانید كه اولین بار، شركت لوازم آرايشي 
فروش  بردن  باال  براي  شگرد  اين  از  »كلینیک« 
حال،  عین  در  كرد.  استفاده  خود  محصول هاي 
متخصصان  بین  از  مي كنند  تالش  ديگر  برخي 
خود  محصول  معرفي  براي  را  افرادي  مطرح، 
پیدا كنند تا بر نتیجه بخش بودن محصول هايشان 

صحه بگذارند.

مارک  همین  از  هم  سرشناس  چهره  2.فالن 
شركت هاي  بعضي  دوم  مي كند!ترفند  استفاده 
تولیدكننده لوازم آرايشي، اين است كه يک لیست 
طوالني تهیه مي كنند كه در آن آمده است كه چرا 
معموال  است.  برتر  محصول  يک  محصول شان 
مي كنند  درست  بروشورهايي  كارخانه ها  اين 
مرغوب  براي  مدرک  و  دلیل  هزاران  آن،  در  كه 
در  هم  گاهي  آورده اند.  محصول شان  بودن 
تا  مي كنند  چاپ  را  مشهور  بازيگران  عكس  آن، 
تايیدي بر اثربخش بودن محصول شان بگذارند. 
كرم پودر  كرم پودر،  فالن  مي گويند  شما  به  آنها 
با  مي گويند  شما  به  و  است  سینما  ستاره  فالن 
بازيگر  آن  مانند  درست  صورتتان  آن،  خريد 
آنها  نیز  كشورها  از  برخي  در  شد.  خواهد  زيبا 
با پرداخت هزينه هاي هنگفت به ستارگان سینما 
آگهي هاي  در  كه  مي خواهند  فوتبالیست ها  و 

تلويزيوني محصول هايشان را تبلیغ كنند.

برخي  ترفند  رقیبسومین  مارک  3.كوبیدن 
قانع  براي  شما  به  آرايشي  لوازم  فروشندگان 
اين  خاص،   محصول  يک  خريد  به  كردنتان 
است كه از شما مي پرسند: »در حال حاضر چه 
محصولي استفاده مي كنید؛ چه از نظر »رنگ« و 
»نام تجاري« و فرم محصول آرايشي؟« و سپس 
محصول  آن  از  گرفتن  ايراد  به  مي كنند  شروع 
آن  از  استفاده  از  مختلف  داليل  به  را  شما  و 
اعتماد  عدم  كه  هنگامي  و  مي ترسانند  محصول 
شما به محصول قبلي را در چشمانتان خواندند، 
از  و  مي گذارند  میز  روي  را  محصول خودشان 

خوبي ها و مزاياي آن مي گويند.

اين  به  هم  نیست!شما  بي حكمت  گراني،  4.هیچ 
حتما  است  ارزان  كه  چیزي  هر  كه  داريد  اعتقاد 
دلیلي دارد و هر چیزي كه گران است حتما از مواد 
اولیه مرغوب تري در آن استفاده شده؟ چهارمین 

محصول هاي  تولیدكننده  شركت هاي  ترفند 
هم  فروشندگان شان  به  را  آن  كه  آرايشي 
محصول هايشان  روي  كه  است  اين  مي آموزند، 

محصول  گراني  و  كنند  تبلیغ  گران  قیمت هاي  با 
را دلیلي بر مرغوب بودن مواد اولیه آن و موثر 
اينكه  براي  و  كنند  معرفي  مشتري  به  بودنش 
گراني قیمت آن محصول آرايشي را در ذهن شما 
توجیه كنند، تالش مي كنند مواد اولیه  گران قیمتي 
مثل خاويار يا روغن فالن گل يا گیاه گران قیمت 
معرفي  آرايشي  محصول  آن  تركیبات  جزو  را 
كنند و شما هم كه آزمايشگاه تشخیص كیفیت در 
اختیار نداريد كه به صحت ادعاي شان پي ببريد! 
معموال اين فروشندگان، مغازه ها و فروشگاه هاي 
پرزرق و برق را براي معرفي محصول شان در 
تمام  كه  كنند  جوگیر  را  شما  تا  مي گیرند  نظر 
پولتان را روي میز بگذاريد و با چند تكه لوازم   
آرايشي و كِِرم  پوستي، گیج و حیران فروشگاه 

را ترک كنید.

شركت هاي  بشیم!بعضي  رفیق  هم  با  ۵.بیا 
مي كنند  تالش  آرايشي،  تولیدكننده محصول هاي 
فروشندگاني با روابط عمومي باال پیدا كنند تا آنها 
خريداران،  با  آشنايي  و  دوستي  طرح  ريختن  با 
اين محصول ها را خوب معرفي كنند و به فروش 
برسانند و در عین حال، خريدار را به يک مشتري 
پروپاقرص و دايمي تبديل كنند. براي اين كار، اين 
فروشندگان ممكن است از شما درباره ريزترين 
با حرف  تا  مسايل خصوصي تان سوال مي كنند 
خوبي  ترفند  اين،  شوند.  نزديک تر  شما  به  زدن 
براي پايبند كردن شما است. چون بیشتر خانم ها 

عالقه  اين  از  و  همديگرند  با  زدن  گپ  عاشق 
به راحتي استفاده كرد. شايد شما فقط  مي شود 
براي خريد يک رژلب به آنها مراجعه كنید ولي با 
كلي محصول آرايشي كه به خیلي از آنها اصال 
آنها خداحافظي خواهید كرد و  از  نداريد،  نیازي 
اين رابطه نیز پايدار خواهد بود؛ چون شما چند 
ماه ديگر كه نیاز به خريد يک محصول آرايشي 
فروشنده،  فالن  كه  مي آيد  يادتان  و  داريد  ديگر 
دوست صمیمي تان است و احتماال دوباره سراغ 

او خواهید رفت و اين قصه تكرار مي شود.

مي كنند!ششمین  اثر  هم  با  محصول  دو  6.اين 
اين  آرايشي  لوازم  فروشندگان  بعضي  ترفند 
است كه دو محصول را به شما معرفي مي كنند 
كنار  در  محصول  دو  اين  كه  مي كنند  اصرار  و 
شما  مثال  داشت.  خواهند  را  اثر  بیشترين  هم 
به شما  آنها  اما  بخريد  كِِرم پودر  يک  است  قرار 
مي گويند كه بايد حتما »كِِرم زيرساخت« آن را هم 
زير اين كِِِرم پودر استفاده كنید و فالن پودر را هم 
اينها استفاده  اثر آن، روي هر دوي  براي تثبیت 
كنید يا فالن رژلب را با فالن برق لب بزنید و شما 
خاص  آرايشي  محصول  آن  خريد  مسحور  كه 
شده ايد، تصمیم مي گیريد كه آن محصول مكمل 

را هم بخريد و زيباتر شويد. 
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آشپزباشی
دال عدس 

 

مواد الزم :
تمر  عدس   دال 
گوجه  رب  هندی 
و  نمک  پیاز  سیر 
سیب  پونه  فلفل 

زمینی  

يه عدس های نارنجی رنگی هست كه خیلی ريزه 
حدود يک لیوان و نیم خیس كنید

يک بته سیر خرد كنید يک عدد پیاز هم خرد كرده 
سیر و پیاز را تفت دهید تا طاليی شوند

ريگ و سنگ های دال عدس را بگیريد و چند بار 
بشويید در قابلمه ای سیر و پیازو دال عدس 3لیوان 
زمینی  سیب  يک  بگذاريد  گاز  وروی  بريزيد  آب 
متوسط را خرد كرده يا سرخ كنید يا همون جوری 
اضافه كنید بگذاريد تا خوب بپزد نمک و كمی فلفل 
سیاه يادتون نره بعدش هم  تمر هندی رو كه از 
كنید  اضافه  و  بگیرين  رو  آبش  كردين  قبل خیس 
يک قاشق رب گوجه رو تقت بدين و اجازه بدين تا 
بیافته  برای تزيین كمی پونه الزم داره  خوب جا 
.در حین كار آبش كم میشه كمی آب اضاقه كنید 
كم شدن آب بسته به میزان حرارت داره . اين غذا 
رو مامان سینا زهره خانم يادم داده دستش درد 
نكنه راضیه خانم اين غذا رو با پلو سفید درست 

می كنه من كه اين كار رو تاحاال نكردم .

ترجمه: بعضي از مارک هاي تجاري معروف در صنعت زيبايي از اين ترفندها براي فروش فرآورده هايشان استفاده مي كنند

6 حقه زشت صنعت زيبايي
دكتر گلرخ ثريا/
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اتهامات جنايات جنگي  مدل بريتانیايي، در رابطه با پرونده 
رئیس جمهوري سابق لیبريا به دادگاه الهه احضار شد 

الماس هاي دردسرساز 
در جنگ داخلي سیرالئون بیش از 12هزار نفر جان خود را از 
دست دادند و دو میلیون نفر هم از خانه و كاشانه خود آواره 
شدند.هزاران كودک سرباز در اين جنگ اسیر و قطع عضو 
شدند. دست پشت پرده اي كه از اين جنايات حمايت مي كرد 
چارلز تیلور رئیس جمهور سابق لیبريا بود. او اكنون به جرم 
جنايات جنگي و اتهام هاي ديگر در حال محاكمه است. يكي از 
اتهام هاي او ارتباطش با الماس هاي خونین سیرالئون است 
در  با حاضر شدن  بريتانیايي  مدل مشهور  كمبل  نئومي  و 
دادگاه شهادت داد چند قطعه الماس از طرف تیلور دريافت 
كرده است. روزپنج شنبه نئومي كمبل، مدل بريتانیايي، براي 
به  رسیدگي  پرونده  با  رابطه  در  سواالتي  به  پاسخگويي 
سابق  رئیس جمهوري  تیلور،  چارلز  جنگي  جنايات  اتهامات 
كمبل  خانم  شد.از  احضار  الهه  بین المللي  دادگاه  به  لیبريا 
»سنگ  قطعه  چند  اهداي  مبني  ادعايي  تايید  خصوص  در 

سوال   199۷ سال  در  او  به  تیلور  چارلز  سوي  از  كثیف« 
شد و او تايید كرد كه در شب مهماني نلسون ماندال، از دو 
مرد »دو يا سه تكه سنگ كثیف« دريافت كرده است.اعضاي 
تیم دادستاني پرونده چارلز تیلور بر اين باورند كه شهادت 
خانم كمبل به اثبات ارتباط آقاي تیلور با الماس هاي موسوم 
تیلور متهم  آقاي  »الماس هاي خونین« كمک خواهد كرد.  به 
است كه اين الماس ها را در ازاي دادن اسلحه به گروه هاي 

درگیر در جنگ داخلي سیرالئون دريافت كرده است. 
به  شام  مهماني  يک  از  بعد  كه  گفت  دادگاه  در  كمبل  خانم 
شركت  آن  در  هم  تیلور  چارلز  كه  ماندال  نلسون  میزباني 
داشت، در اتاقش خوابیده بود كه دو مرد در اتاقش را زدند 
و به او كیسه اي دادند كه داخلش دو يا سه تكه سنگ كدر 
براي  هديه  اين  گفتند  »آنها  گفت:  كمبل  خانم  بود.  كثیف  و 
معرفي  را  خود  مرد  دو  آن  كمبل،  خانم  گفته  شماست.«به 
نكردند و او هم بدون اينكه محتويات كیسه را نگاه كند، آن را 
كنار تختش گذاشت و دوباره خوابید.خانم كمبل در دادگاه 
گفت: »من كیسه را صبح روز بعد باز كردم. چند تكه سنگ 
ديدم كه خیلي كوچک و كثیف بودند. هیچ توضیح و يادداشتي 
هم وجود نداشت. صبح روز بعد به خانم میا فارو و كارول 

است.«خانم  افتاده  اتفاقي  چه  گفتم  سابقم(  )كارگزار  وايت 
كمبل مي گويد كه سنگ ها را به جرمي رتكلیف، از مسئوالن 
بنیاد خیريه كودكان نلسون ماندال داده است اما در نامه اي 
كه وكالي مدافع به دادگاه ارائه كردند، مسئوالن بنیاد خیريه 
الماس  هرگز  »آنها  كه  كردند  اعالم  ماندال  نلسون  كودكان 
نكرده  دريافت  ديگري  يا كس  كمبل  خانم  از  الماس هايي  يا 

كمبل  است.«خانم  غیرقانوني  و  نادرست  كاري  چنین  و  اند 
انكار كرده چرا  اتهام دريافت سنگ ها را  اين،  از  گفت پیش 
برساند. آسیبي  خانواده اش  به  تیلور  آقاي  مي ترسیده،  كه 

دادستان در جريان اين دادگاه از خانم كمبل پرسید كه چرا 
پیش از اينكه هر سوالي تمام شود، پاسخ مي دهد.

مجبور  بیايم.  اينجا  نمي خواستم  من   « گفت:  پاسخ  در  او   
شده ام. مشخص است كه مي خواهم اين ماجرا زودتر تمام 
شود و به زندگي ام ادامه بدهم.« نئومي كمبل از جمله افراد 
مشهوري است كه در كارهاي خیريه فعالیت دارد و سال ها 
از نزديک با دااليي الما رهبر بودائیان تبت كار كرده است.
را رد كرده است و مي گويد  علیه خود  اتهام ها  تیلور  آقاي 
دست  سالح ها  با  آن  تعويض  يا  الماس  فروش  در  هرگز 
به  نخورده  الماسي صیقل  قطعه  اهداي  است.ادعاي  نداشته 
هنرپیشه  فارو،  میا  اظهارات  در  نخستین بار  كمبل  نئومي 
آمريكايي، مطرح شد.او مدعي شد كه نئومي كمبل به او گفته 
به  جنوبي  آفريقاي  در  شامي  ضیافت  جريان  در  كه  است 
كشور،  اين  سابق  رئیس جمهوري  ماندال،  نلسون  میزباني 
كمبل  است.خانم  گرفته  هديه  تیلور  چارلز  از  الماسي  قطعه 
بدهد  شهادت  دادگاه  در  نیست  مايل  كه  بود  گفته  ابتدا  در 
اما قاضي پرونده حكم كرد كه او بايد در اين دادگاه حاضر 
نقشش  خصوص  در  خود  اتهامات  تمام  تیلور  شود.چارلز 
داخلي  جنگ  در  سیرالئون  انقالبي  متحد  جبهه  جنايات  در 
اين كشور را رد كرده است.در جريان اين درگیري ها كه از 
2002 پايان يافت، هزاران  1991 آغاز شد و در سال  سال 
اتهام ها شامل مواردي  نفر جان خود را از دست دادند.اين 
تیلور  است.آقاي  تجاوز و شكنجه  تروريسم، كشتار،  مانند 
همچنین متهم است كه با فروش الماس هاي به دست آمده از 
كار اجباري، اسلحه مي خريده و نیاز تسلیحاتي جبهه متحد 
انقالبي سیرالئون را كه به قطع دست و پاي مخالفان خود با 

شمشیر معروف بودند، تامین مي كرده است. 
6 آگوست2010 

سالمت

عاقبت کالهبرداري از رابرت دنیرو 

دالل آثار هنري اهل نیويورک كه به افراد سرشناسي چون 
رابرت دنیرو بازيگر هالیوود و جان مک انرو تنیس باز آثار 
تقلبي فروخته بود به شش سال زندان محكوم شد.الرنس 
به  نیويورک  عالي  دادگاه  در  مارس  ماه  ساله   61 سلندر 
چند  به  هنري  اثر  يک  فروش  از  كرد؛  اعتراف  جرم   چند 
و  نبوده  او  به  متعلق  كه  هنري  آثار  فروش  تا  گرفته  نفر 
باالكشیدن سود حاصل از آن، اين كارها شش سال زندان 

با  بايد  همچنین  او  دارد.  به همراه  سلندر  آقاي  براي  را 
موافقت شاكیان تا حدود 120 میلیون دالر غرامت بپردازد.

گالري اين دالل به نام سلندر-اوريلي در سال 200۷ بسته 
و سپس خبر ورشكستگي او گزارش شد. سلندر آن زمان 
هنري  آثار  او مجموعه  داشت.  بدهكاري  دالر  میلیون   ۵0
اروپايي اش را در ماه ژوئن در كريستي به حراج گذاشت، 
اين آثار فروخته شد و مبلغي معادل  از  تنها يک سوم  اما 
دو میلیون دالر دست سلندر را گرفت.چارلز راس، وكیل 
سلندر با شنیدن اين حكم اظهار ناخرسندي كرد، اما گفت 
آزادي  درخواست  مي تواند  از سه سال  كمتر  در  موكلش 
را  دينش  مي پردازد،  را  به»جريمه هايش  بدهد  مشروط 
ديگر  مي رود.«از  زندگي اش  وسراغ  مي كند  ادا  جامعه  به 
قربانیان جعل و فريبكاري سلندر مي توان از افراد زير نام 
آمريكايي  نقاش  ديويس  استوارت  پسر  ديويس  ارل  برد؛ 
سبک انتزاعي كه هفت میلیون و 600 هزار دالر كاله سرش 
مالكیت  ادعاي  كردن  قبول  با  كه  آمريكا  بانک  بود،  رفته 
اثري هنري از سوي سلندر وامي دو میلیون دالري به او 
پرداخت كرد و درنتیجه دو میلیون دالر ضرر كرد و هستر 
كه  نیويوركي  معروف  دالل  دياموند  هرولد  بیوه  دياموند 
شش میلیون دالري كاله سرش رفته بود.  ۵ آگوست2010 

میلیاردرها از نصف ثروتشان گذشتند 
را  ثروت خود  از  نیمي  كه حداقل  داده اند  قول  آمريكايي  میلیاردرهاي  از  نفر   40
بنیانگذار  بافت  وارن  و  گیتس  بیل  كه  كنند  اهدا  خیريه  فعالیت هاي  كمپین  يک  به 
مايكل  از  عبارتند  پذيرفته اند  را  تعهد  اين  كه  میلیاردرهايي  از  تعدادي  آن هستند. 
بلومبرگ شهردار نیويورک، تد ترنر غول بزرگ رسانه ها و صاحب شبكه سي ان 
پر  فیلم هاي  كارگردان  لوكاس  و جورج  اوراكل  بنیانگذار شركت  الیسون  ان،لري 
فروش جنگ ستارگان.اين تعهد از نظر حقوقي الزامي نیست ولي يک قول اخالقي 
تلقي مي شود. اين طرح از نهاد خیريه بیل گیتس، بنیانگذار مايكروسافت و همسرش 
الهام گرفته كه فعالیت آن در زمینه مبارزه با بیماري هاي مسري و خطرناک در 
كشورهاي فقیر است. اما در اين طرح جديد كمک به فعالیت هاي خیريه به عنوان 
اين هدف  هدف كلي اعالم شده بدون آنكه به جزئیات و روش هاي دستیابي به 
اشاره اي شود. »وارن بافت«، سرمايه گذار معروف آمريكا كه همراه با بیل گیتس 
از طراحان و مشوقان پیشبرد اين طرح بوده خود نیمي از ثروت 4۷ میلیارد دالري 
از  يكي  مي گويد  او  است.  كرده  خیريه  فعالیت هاي  وقف  پیش  سال ها  از  را  خود 
اهداف اين كارزار جديد اعمال فشار و تشويق ثروتمندان ديگر آمريكا به ايفاي نقش 
موثرتر در فعالیت هاي خیريه است. با توجه به میزان ثروت 40 نفري كه تاكنون 
متعهد شده اند، بايد گفت كه رقم كلي اين مبالغ به صدها میلیارد دالر خواهد رسید. 
مايكل بلومبرگ شهردار نیويورک كه دارايي او حدود 20 میلیارد دالر تخمین زده 
كردن  خرج  امكان  كه  رسیده  حدي  به  ثروتمندان  دارايي  حجم  كه  گفت  مي شود 
آن وجود ندارد و به ارث گذاشتن اين همه ثروت براي فرزندان كار نابخردانه اي 
است. البته او به نام هايي كه در فهرست غايب هستند اشاره مي كند. به عنوان مثال 
نام اعضاي خاندان والتون كه صاحب بزرگ ترين سوپر ماركت زنجیره اي جهان 
و جزو 10 میلیاردر بزرگ آمريكا هستند در اين فهرست قرار ندارد. افراد غايب 
ديگر در اين فهرست سرگئي برين و لري پیچ بنیانگذاران گوگل هستند كه ثروت 
آنها به طور مشترک حدود 30 میلیارد دالر است. به گفته كارشناسان افراد بسیار 
ثروتمند معموال كمک هاي مالي خود را به حوزه هايي مثل آموزش عالي، تحقیقات 
به  كمي  بسیار  مبالغ  خاطر  همین  به  و  مي كنند  هديه  درمان  و  بهداشت  مراكز  و 
عرصه هاي مبارزه با فقر يا كمک به اقشار كم درآمد و معلوالن اختصاص مي يابد. 
راه ديگري كه ثروتمندان بر مي گزينند اهداي مبالغ مالي به موسساتي است كه از 

نظر مالیاتي براي آنها مفیدند. 
6 آگوست 2010 

حوادث

صرافی توسعه
جابجای پول و ارز به تمام دنیا 
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● متولد فروردين )بره(:
خوب  تصورات  چه  شما  كه  نیست  مهم 
كارهای  دادن  انجام  برای  خوشی  و 
دارد  اهمیت  كه  آنچه  داريد،  آور  حیرت 
اين است كه شما مجبوريد به سختی كار 
است وسوسه  ممكن  بكنید.  و جان  كنید 
شويد با شجاعت كامل از زير كار فرار 
كنید، ولی اين فكر خوبی نیست. فقط بايد 
از  كه  نزنید و هرآنچه  دم  كنید و  تحمل 
شما انتظار می رود را انجام دهید. امروز 

برای ريسک كردن وقت مناسبی نیست.
● متولدين ارديبهشت )گاو(:

خصلت آرام بودن و ثبات قدم شما باعث 
برنده شدنتان در مسابقه نمی شود، چرا 
كه شما امروز خیلی حس رقابتی نداريد. 
شما معمواًل می خواهید كارهايی را انجام 
دهید كه قباًل تعهد داده بوديد، برای اينكه 
آدم  همیشه  كه  است  مهم  خیلی  برايتان 
قابل اعتمادی باقی بمانید. اما شايد الزم 
بردن  خاطر  به  را  كارها  اين  كه  نباشد 
انجام دهید؛ اسم  از ديگران  گوی سبقت 
اين كار رقابت نیست؛ فقط كاری را انجام 

دهید كه فكر می كنید بهترين كار است.
● متولدين خرداد )دوقلوها(:

امروز يک نفر بهتان حرفهای خیلی خوبی 
می زند، بنابراين بايد اين حرفها را آويزه 
را  حقايق  تمام  ابتدا  كنید.  خود  گوش 
بررسی كنید تا بفهمید كه چرا حرفهايی 
دارد.  تناقض  واقعیت  با  ايد  زده  قباًل  كه 
به همه حرفها گوش دهید، بنابراين شما 
قادر خواهید شد قبل از اينكه يک برنامه 
را به كار ببنديد تمام نقصهای مهم آن را 
متوجه بشويد. حتی اگر همه چیز خوب و 
عالی به نظر می رسد، فراموش نكنید كه 

فقط نبايد يک روی سكه را ببینید.
● متولدين تیر )خرچنگ(:

باشید  نداشته  دوست  شايد  امروز 
قباًل  كه  روشی  همان  به  و  آرامش  با 
كنید.  كار  داديد  می  انجام  را  كارهايتان 
بكنید،  جديدی  كار  داريد  دوست  شما 
روش  بهترين  روشی  چه  دانید  نمی  اما 
است. پس نظر همكارانتان را هم بپرسید، 
ديد  زاويه  از  ديگر  افراد  اينكه  خاطر  به 
اينک  كنند.  می  نگاه  شما  كار  به  ديگری 
كاری  روش  در  كوچک  تغییرات  حتی 
به  تواند  می  نگرشتان،  كردن  اصالح  و 
اندازه كافی رضايت خاطر شما را فراهم 

آورد. 
● متولدين مرداد )شیر(:

شما اصاًل نمی توانید از دست مشكالت 
و مسائل عاطفی فرار كنید؛ اين مشكالت 
آدم  پای  كه  سگی  مثل  برويد  كه  هرجا 
را گاز می گیرد دنبالتان هستند!! اما اگر 
شما بخواهید مشكالت عاطفی كه مربوط 
به گذشته هستند را حل نشده رها كنید، 
مطمئنًا اين گاز!! به شما صدمه می زند. با 
قبول كردن جايگاه خود در زندگی نقطه 
ضعفهای خود را بپذيريد، اما سعی نكنید 
بینش  خود  گذشته  كردن  بازنگری  با 
جديدتان را تغییر دهید. در عوض آينده 

خود را رقم بزنید.
● متولدين شهريور )سنبله(:

اگر روزها خیلی سريع می گذرند، شما 
اين قدرت را داريد كه حركت آن را كند 
كنید. البته اين سخن به معنی اين نیست 
كه می توانید تقويم را دستكاری كنید و 
برنامه  از  را  فعالیتها  از  بعضی  اينكه  يا 
با  توانید  می  شما  كنید.  حذف  كاريتان 

كاستن از استرسهای درونی ناراحتی ها 
و مشغولیتهای روزمره تان را كمتر كنید. 
گرفتن يک تصمیم ساده و 1۵ دقیقه در 
به خود شما  تواند  می  كردن  تفكر  روز 

امكاناتی كه داريد را نشان دهد.
● متولدين مهر )ترازو(:

شما امروز با قاتی كردن رويا و واقعیت 
دست  از  را  عقلتان  حسابی  يكديگر  با 
می دهید!!! به عالوه در حال حاضر می 
توانید خیلی خوب داستان سر هم كنید، 
را  ديگران  توانید  می  همچنین  شما  اما 
متقاعد كنید آنچه كه به نظر شما واقعی 
اين می تواند تركیب  باور كنند.  است را 
اينكه  برای  باشد،  عشق  از  قدرتمندی 
رابطه ای كه برپايه اعتماد باشد می تواند 
كوه ها را هم از جا دربیاورد. ولی بهتر 
به  و  كنید  رها  را  روياپردازی  كه  است 

واقعیت نزديک بشويد.
● متولدين آبان )عقرب(:

امروز شما زياد به وظايف اجتماعی خود 
اهمیت نمی دهید، برای اينكه واقعًا دلتان 
خاطر  به  را  تان  انرژی  كه  خواهد  نمی 
می  ترجیح  شما  كنید.  تلف  ديگر  افراد 
دهید بهترين چیزها را برای يک شخص 
نگه  تنها  خودتان  برای  فقط  يا  و  خاص 
داريد. هنوز هم انجام دادن كاری كه شما 
خواهد  مفید  بیاورد  بیرون  انزوا  از  را 
در  اينكه  جای  به  است  بهتر  پس  بود. 
همكاری  ديگران  با  ببريد  به سر  تنهايی 

داشته باشید.
● متولدين آذر )كمان(:

مقابل  در  خود  احساسات  كردن  ابراز 
ديگران شايد آنها را خسته كند، ولی در 
عین حال كسانی را كه دوستشان داريد 
را به شما نزديک تر می كند. امروز شما 
را  خود  شیوه  و  روش  اينكه  جای  به 
تغییر دهید، بیشتر دوست داريد بحثهای 
به  فلسفی داشته باشید و همچنین كمتر 
مسائل عاطفی توجه می كنید. اما بعضی 
وقتها خیلی خوب است كه آنچه در دلتان 
اين  اگر  حتی  بريزيد،  بیرون  را  داريد 

تبادل نظر خیلی ارزشمند و مفید نباشد.
● متولدين دی )بز(:

پنهان كردن احساساتتان كاری محتاطانه 
به نظر می رسد، به خصوص اگر دوست 
داشته باشید فرد تأثیر گذاری باشید. اما 
سركوب  را  خود  احساسات  شما  وقتی 
كار  محل  در  و  تر  ، سالم  نكنید، شادتر 
اين  باوجود  بود.  خواهید  تری  مهم  فرد 
صحبت  با  كه  نیست  خوب  هم  زياد 
كردن در مورد پیشرفتهای شخصی تان 
به  را  كنید. حقیقت  را خسته  همكارانتان 
را  آنها  كنجكاوی  حس  اما  بگويید،  آنها 
كاماًل ارضا نكنید تا بعداً پشیمان نشويد.

● متولدين بهمن )ظرف آب(:
فكر كردن زياد به دوستانتان باعث شده 
شما تصمیم بگیريد تمام دوستان و قوم 
به  مهمانی  يک  برای  را  خود  خويش  و 
خانه تان دعوت كنید. اما هركسی را كه 
احتمال  چون  نكنید،  دعوت  شناسید  می 
دارد همه آنها به خانه تان بیايند و جمع 
خیلی  جمعیت  به  تبديل  شما  كوچک 
ايد  گرفته  تصمیم  اگر  پس  زيادی شود. 
باشید،  پیشتاز  مهمانی  دادن  ترتیب  در 
قبل هر چیز زمان كافی بگذاريد و برای 

آن خوب برنامه ريزی كنید.
● متولدين اسفند )ماهی(:

شما تمايل داريد عضو يک گروه شويد و 
فداكاری كردن  با  امروز  به خاطر همین 
در محل كار می خواهید ديگران را تحت 
تأثیر قرار دهید. هیچ مشكل حادی وجود 
زندگی  در  زيادی  خیلی  اتفاقات  ندارد: 
خصوصی شما رخ داده است و در عین 
حال در محل كار نیز تقاضاهای زيادی 
ازتان می شود. فراموش نكنید كه مجبور 
نیستید بین زندگی شخصی و كاری خود 
يكی را انتخاب كنید. شما اگر هم از نظر 
زمان  آنها  برای  احساسی  هم  و  فكری 
بگذاريد می توانید به هردوی آنها برسید. 

سودوکوفال هفته
نیز  اعداد  چین  جور  به  همچنین  كه  سودوكو   
می  منطق  پايه  بر  پازل  يک  باشد,  می  معروف 
تا   1 اعداد  كردن  وارد  بازی  اين  از  هدف  باشد. 
اين  باشد, كه خود  ای می  9×9 خانه  9 در جدول 
جدول نیز شامل 9 زير جدول 3×3 كه ناحیه نامیده 
می شوند, است كه در اغاز اعدادی به عنوان پیش 
فرض در بعضی خانه های جدول قرار می گیرند. 
 1 هر سطر, ستون و ناحیه بايد شامل تمام اعداد 
به  نیاز  پازل  تكمیل  برای  باشد.  تكرار  بدون   9 تا 
حوصله و به كار بردن منطق می باشد. هر چند اين 
امريكايی  پازل  مجله  يک  در  بار  اولین  برای  پازل 
در سال 19۷9 انتشار يافت, ولی انتشار ان به طور 
مستمر و پی گیر برای نخستین مرتبه بر می گردد 
به ژاپن در 1986 و در سال 200۵ اين سرگرمی به 
محبوبیت جهانی دست يافت.  امروزه اين بازی در 
تمامی كشورها به عنوان يک جدول فكری مقبولیت 
اين  به  روز  به  روز  و  است  يافته  توجهی  قابل 
محبوبیت افزوده می گردد. اكنون كمتر روزنامه و 
مجله پازلی را می توان يافت كه هر روزه جداول 
سودوكو را در بخش سرگرمی خود نداشته باشد. 
باعث  جداول  ديگر  اكثر  برخالف  جدول  نوع  اين 
به  گردد  می  انسان  در  منطقی  ذهن  و  فكر  تقويت 
همین دلیل از اين بازی در بسیاری از مسابقات به 
منظور سنجش قابلیت تعقل استفاده و در بسیاری 
از اين فستیوال ها سودوكو به عنوان مقام نخست 
جهانی در بین بازی های سرگرمی دست می يابد. 
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اين حق شماست که به ازای کمترين 
پرداخت ممکن،

 بیشترين دريافت ممکن را داشته باشید.
چاپ آگهی در هفته نامه پرشین شما را به حق تان 

نزديک تر می کند!

چاپ آگهی در 
هفته نامه پرشین  

بازار کار را وسیع تر و 
مشتریان شما را 

بیشتر می کند!

02084554203
07811000455 

نیازمنديهای پرشین
شماره تلفن های ضروری در لندن

اورژانس     999
 كانون ايرانیان   020۷۷0004۷۷

كانون ايران              0208۷463269 
جامعه ايرانیان          0208۷486682  

سفارت انگلستان در تهران  0098216705011-7
سفارت ايران در لندن       020۷22۵3000 

وزارت كشور انگلستان       084۵6000914 
اطالعات پرواز هیترو          08۷00000123 

دفتر ايران اير هیترو          0208۵649806

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر انزلی
 سوپر بازارچه

ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

 سوپر تخت
جمشید

 سوپر تهران
سوپر جردن

 way 2 سوپر
save نیزدن

 way 2 سوپر
save هندون
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر ساواالن
 سوپر سارا
 سوپر سپید
سوپر سیب
 سوپر سهند

سوپر دنا
سوپر علوان

سوپر فردوس
سوپر وحید

سوپر سرور
 سوپر فردیس

 سوپرایرانی
کویینزوی

 سوپر جام جم
فولهام

 سوپر اسواق
فولهام

 Buy سوپر
2 Save 

گلدرزگرین
 سوپر مارکت

 اینتر نشنال
گلدرز گرین

قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

 سوپر مازندران
سوپر منصور
سوپر مسعود

 رستوران
 باغ بهشت )

)کرایدون
 رستوران

ایلینگ کباب
رستوران مهدی

 رستوران
مهدی2

رستوران بهشت
رستوران پرشیا

 رستوران
پرشین پاالس

 رستوران
زعفران

رستوران ژینو
مدرسه اوستا
Super Dejla

Turkish 
Super 

Market,
Way to say

Tur -
ish Super 

Market,TFC
Turkish S -
per Market, 

CODI
Turkish S -
per Market, 

ELING

نقاشی ساختمان
نجاری و تعمیرات كلی و جزيی

با نازلترين قیمت
07780814374

برق کار
انجام کلیه کارهای

 برق ساختمان
تک فاز و سه فاز

078۶17۶8۶82

رفوگری و
 شستشوی فرش

خرید و فروش فرش نو و کهنه

07868669068

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشین

و با همکاری
 مواد غذايی ماهان

 در سراسر انگلستان
توزیع میگردد

****************
 در صورت تمایل به توزیع نشریه در 
شهرستان ها لطفا با دفتر هفته نامه 

پرشین 02084554203 تماس
 حاصل فرمائید

اطاق جهت اجاره
برای يک خانم ايرانی

ترجیحا دانشجو 

14 دقیقه
تا ويمبلی پارک

07732995191

راننده ون با گواهینامه 
انگلیسی مور نیاز است

ترجیحا منطقه گرين فورد
ساعت تماس: 10 صبح تا ۷ شب

07759512443

محل کار صنعتی 
جهت اجاره

در  استثنايی  قیمت  با 
بهترين منطقه میداول

079392۶121۶
فیلمبرداری - عکاسی
 اديت و تهیه آلبوم ايتالیايی

07939193009
www.mixfilm.net

فروش کلیه  لوازم
منزل در 

حد نو دست دوم

020857871۶4

به يکنفر بازارياب تبلیغاتی 
جهت کار در هفته نامه 

پرشین نیازمنديم

07811000455

فروش لوازم منزل
 1/5 در   2 ابریشمی  گل  تبریز  فرش   1-

بسیار زیبا 
-۲ ویترین )بوفه( دو تکه برای گوشه با 

چراغ به رنگ ما هاگانی 

 3 و  در   3 با  آفیس  برای  نو  کابینت    3-
کشو به  طول 1/55 و ارض 48 سانتیمتر 

و بلندی 65 به رنگ چوب 

مناسب  بزرگ سر سبز سالم   گلدان    4-
برای منزل بزرگ  و رستوران  و  آفیس 

5 - 3 عدد  میزعسلی  به رنگ  مهاگانی 

6 - جا کفشی نو فلزی )سفید(
 -7 پتو ژاپنی  2 نفره با گلهای بر جسته 

بسیار  زیبا )نو (
با قاب برنجی  بسیار  پایه در  آیینه   - 8

زیبا )نو (    
-9  ظروف کریستال   -  مجسمه  - رومیزی  
و گلهای مصنوعی  بسیار طبیعی نما  - و 

وسایل  متفرقه  دیگر 

 تلفن 020857871۶4 



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

GCSEو  A’ level  فارسی 

       The Quaker Meeting House
78 Eden Street

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون
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ورزش ايران
بله؛ من داروغه ام آقاي قلدر! 
كه  ادبیاتي  نیست.  پاياني  را  مايلی كهن  محمد  و  دايی  علی  درگیري هاي 
اين دو در اظهارات شان علیه يكديگر به كار مي برند، آنقدر جذاب و البته 

به  نیاز  كه  هست  تند 
خاصي  مقدمه   هیچ 
همین  در  فقط  نباشد. 
حد بدانید كه سرمربي 
زير  حرف هاي  سايپا 
را در جواب اظهارنظر 
كه  دايي  قبل  چندروز 
خطاب  داروغه  را  او 
برنامه  در  بود،  كرده 
ورزش بدون ويرايش 
به  گفت وگو  راديو 
است:»  آورده  زبان 

زمانی كه در مقدماتی جام 98 فرانسه به قول دايی ما را بیرون انداختند 
كمترين  با  من  تیم  اينكه  ضمن  نشديم  طلبكار  مردم  و  فدراسیون  از 
دو  خورديم.  آقايون ضربه  خود  دسیسه های  از  بیشتر  و  بود  امكانات 
ايران  تازه  و  بود  ما  كارنامه  در  قطر  مقابل  برد  يک  و  مقابل چین  برد 
به جام جهانی  داشت  كه يک سهمیه صعود  تیمی  پنج  از يک گروه  بايد 
می رفت، نه مانند زمان ايشان كه از بین پنج تیم، سه تیم می توانند صعود 
آقای  نیفتاد.  هزينه  كلی  و  تداركاتی  بازی   18 با  هم  اتفاق  اين  كه  كنند 
دايی از پنج بازی مقدماتی جام جهانی، شش امتیاز گرفت اما باز مدعی 
است كه اين تیم را به جام جهاني مي برده است! من متاسفم كه ايشان به 
جای عذرخواهی از مردم مثل همیشه طلبكار است. دايی 9 ماه به خاطر 
حذف تیم ملی جرات بیرون آمدن از خانه اش را هم نداشت اما به خاطر 
قهرماني در يک جام حذفی كه با بردن تیم های لیگ يک و دو فوتبال ايران 
گرفت.  را  دامنش  و خودخواهی  غرور  كبر،  همان  دوباره  آمد،  به دست 
پرسپولیس بدترين نتايج را همراه با اين آقا گرفته و من به عنوان يک 
پرسپولیسی از اين موضوع خجالت زده و شرمگینم. اين تیم با دايي چهار 
گل از شاهین بوشهر خورد و احمد پوری، بازيكن شاهین در برنامه 90 
باخت  مورد  اين  به  بزنیم!  گل  آنها  به  اين  از  بیشتر  نمی خواستیم  گفت 
مقابل ابومسلم و تیم خود من را هم اضافه كنید. در نهايت هم ايشان با 
كمک خدايان)!( قهرماني در جام حذفی را بدست آورد و امیدوارم آقای 
كاشانی بتوانند بابت اعمال شان در آن دنیا پاسخگوی برادر شهید خود 
باشند. ضمنا آقاي دايي! بله من داروغه فوتبالم، چون چكیده اين فوتبال 
هستم و ايشان كه معتقدند كشور قانون دارد، می بینند كه بعضی ها كه 
قلدر می شوند، قانون را هم زير پا می گذارند. شما به من بگويید اين آقا كه 
مدرک مربیگری A فوتبال را ندارد با كدام مجوز روی نیمكت پرسپولیس 
در لیگ برتر نشسته؟ آقای دايی بدون كالس آمدن باالخره مدرک فوق 
لیسانس خودش را گرفت و می بینیم در كشور ما با اينكه خوب قانون 
ادعای  ايشان  می زنند.  دور  را  آن  راحتی  به  بعضی ها  اما  دارد  وجود 
موفقیت دارد. كدام قهرمانی در كارنامه دايی است. آن تیم سايپايی كه 
در آن سال قهرمان شد در واقع تیم من بود. میثاق معمارزاده، محسن 
خلیلی، هادی عقیلی، مجید غالم نژاد و ابراهیم صادقی؛ اينها بچه های من 
تیم سايپا را آقای ورنر  اينكه آن  بار نشستند. ضمن  به  بودند كه بعدا 
اثر  بر  بعد  و  بود  اول صدرنشین  هفته  در شش  كه  بود  بسته  لورانت 
دانش آقای دايی امتیازات سايپا از دست رفت. توصیه می كنم آقای دايی 
اول مدرک مربیگری اش را بگیرد و بعد در مورد موفقیت فوتبال صحبت 
كند. ايشان همان كسي است كه در بازی برگشت پرسپولیس مقابل پگاه 
گیالن)فصل 82( تا زمانی كه چكش در بانک نقد نشد اتوبوس تیم را در 
اتوبان قزوين - رشت نگه داشته بود. به هرحال دايی عالقه زيادی به پول 
دارد و عیبی هم ندارد اما طلبكاری او به جای عذر خواهی از مردم قابل 
تحمل نیست. برخی افراد هستند كه اين فوتبال را ناپاک كرده اند. شما 
به اظهارات مديرعامل داماش گیالن در مورد تخلفات سرمربی سابق اين 
تیم نگاه كنید. آيا اين موارد را هم من گفته ام؟ مراقب هستم دوباره حرفي 
نزنم كه كارم به دادگاه بكشد ولی اين هم از آن موارد جالب است كه 

ايشان ادعا مي كند 

به خاطر آقاي كاشاني قرارداد سفید با پرسپولیس بسته اما بعد از شش 
ماه يک دفعه در اين قرارداد سفید مبلغ ۵00 میلیون تومان درج مي شود. 
در حالی كه دايی در آن مقطع بايد بابت سرمربیگری پرسپولیس به اين 
باشگاه پول هم می داد. متاسفانه كم تدبیری فدراسیون موجب شد يكی 
از بهترين تیم های ملی فوتبال ايران به جام جهانی نرود و امروز بايد به 
جای دريافت غرامت از دايی به او خسارت هم بدهند. به هرحال من به 
عذرخواهی  جام جهانی  به  تیم ملی  نرفتن  بابت  مردم  از  دايی  علی  جای 

می كنم.« 

ورزشی ايران و جهان
تغییر شاخصه هاي فوتبالیست خوب در دومین دهه هزاره سوم 

پول در ازاي دويدن 
بهنام مددي 

از حدود 10 سال قبل آنالیز مسابقات فوتبال با به خدمت گرفتن 
سخت افزارهاي تخصصي آرام آرام به سمت و سوي رفع نیازهاي 
مربیان حركت كرد. پیش از آن در اختیار داشتن اطالعاتي مثل 
میزان دوندگي و تحرک يک بازيكن در طول 90 دقیقه براي مربي 
پیشرفت  هر  مثل  امكان  اين  اما  مي شد  تلقي  رويا  يک  هرتیمي 
عملي  تصور  حد  از  زودتر  خیلي  تكنولوژي  عرصه  در  ديگري 
شد و كمپاني هايي با ماهیت اختصاصي »آنالیز مسابقات فوتبال« 
تشكیل شدند كه با نرم افزارهاي هوشمند و دوربین هاي پرتعداد، 
عالوه بر آيتم هاي معمول كه بدون سخت افزار خاصي هم قابل 
اندازه گیري بود، توانايي اندازه گیري میزان دوندگي بازيكنان در 
به  آنها  به  يافتن  دست  كه  اطالعاتي  داشتند.  را  دقیقه   90 طول 
عهده  از  مي توانستند  متمول  تیم هاي  تنها  و  بود  هزينه بر  شدت 
اطالعات  زمره  در  ابتدا  در  اطالعات  اين  بربیايند.  آن  مخارج 
روي  ويژه اي  حساسیت  مربیان  و  گرفتند  قرار   تیم ها  محرمانه 
مراقبت از آنها داشتند. تا اينكه بازي هاي يورو 2008 از راه رسید 

و كمپاني كاسترول هزينه آنالیز تمام 31 مسابقه آن تورنمنت را 
دوندگي  میزان  همراه  به  بازي  هر  جامع  آنالیز  تا  كرد  پرداخت 
اين  بعد  به  آن  از  بگیرد.  قرار  بازي ها  بازيكنان روي وب سايت 
آمار محبوبیت خاصي میان تحلیلگران و فوتبالدوستان حرفه اي 
پیدا كرد و سرآغاز تحلیل هاي تازه اي شد. كاسترول پس از آنكه 
براي  كه  برنامه اي  از  را  مردم  و  رسانه ها  فوق العاده  استقبال 
پروبال  با  را  ايده اش  ديد،  بود  ديده  تدارک   2008 يورو  آنالیز 
بیشتر در رقابت هاي جام جهاني ادامه داد و آنالیز هر 62مسابقه 
اين جام را به ريزترين شكل ممكن رسانه اي كرد. به اين ترتیب 
وب سايت  خروجي  روي  تفكیک  به  بازيكنان  دوندگي  میزان 
رسمي مسابقات قرار گرفت تا امكان مقايسه اين تورنمنت و جام  

ملت هاي اروپا در آيتم میزان دوندگي بازيكنان عملي شود. 
تورنمت هايي  جام جهاني،  و  اروپا  ملت هاي  جام   كه  بپذيريم  اگر 
هستند كه براي فوتبال » استاندارد« تعريف مي كنند و براساس 
آمار به جا مانده از اين تورنمنت ها مي توان كیفیت ساير مسابقات 
را بررسي كرد، به اين نتیجه مي رسیم كه با توجه به آمار منتشر 
حرفه اي  بازيكن  هر  حاضر  درحال  تورنمنت  دو  اين  در  شده 
دقیقه اي،   90 بازي  هر  در  و  ممكن  سطح  باالترين  در  فوتبال 
چیزي حدود ۵/ 10 كیلومتر مي دود. آماري كه تعاريف متفاوتي 
دارد و میزان آن در هر پست متفاوت است. اين آمار تاحدودي 
مي توان  حالت  بدبینانه ترين  در  و  كرده  پیشرفت  جام جهاني  در 
گفت وضعیت بازيكنان حاضر در جام جهاني نسبت به بازيكنان 
حاضر در جام  ملت هاي اروپا در آيتم میزان دوندگي در شرايط 

يكساني قرار دارد. 

استاندارد جام جهاني 
۵/ 10 كیلومتر دوندگي به ازاي هربازيكن، میانگیني است كه  میان 
10 بازيكن حاضر در زمین ) بجز دروازه بان ها كه اغلب كمتر از 
پنج كیلومتر در هر بازي مي دوند( متفاوت است. اعداد و ارقام 
بیشترين  دفاعي  هافبک هاي  بازي ها،  تمام  نشان مي دهند كه در 
میزان دوندگي را در بین تمام بازيكنان زمین به خود اختصاص 
مي دهند. پس از آنها هافبک هاي كناري، مدافعان كناري، مهاجمان 

و مدافعان میاني قرار دارند. هرهافبک دفاعي در كالس فوتبال 
اين  و  مي دود  بازي  هر  در  كیلومتر   11 تقريبا  اروپا  حرفه اي 
درحالي است كه میزان دوندگي آنها گاهي اوقات از 12 كیلومتر 

هم فراتر مي رود. 
12كیلومتر  از  بیش  به  موفق  كه  بازيكناني  تعداد  درجام جهاني 
دويدن در طول 90 دقیقه شدند، به نسبت مسابقات يورو افزايش 

پیدا كرد. 
گروهي،  مرحله  شده  انجام  بازي   48 در  و  آمار  براساس 
14بازيكن توانستند ركورد 12 كیلومتر را پشت سر بگذراند اما 
بازهم هیچ كس به 13 كیلومتر دوندگي نرسید. میزان دوندگي ها 
در برخي بازي هاي جام تفاوت هاي عجیبي با هم دارد. مثال در 
كیلومتر   288 مجموع  در  دوتیم  بازيكنان  آمريكا  و  غنا  بازي 
دويدند، درحالي كه در بازي نیجريه و يونان تنها 182 كیلومتر 

دوندگي از بازيكنان دوتیم به ثبت رسید. 
... و فوتبالیست هاي ايراني 

حسرت بزرگ علم گرايان فوتبال ايران از حضور نیافتن تیم ملي 
در جام جهاني شايد از دست دادن همین آمار و ارقام باشد. اگر 
دوندگي  میزان  داشت،  حضور  تورنمنت  اين  در  هم  ما  تیم ملي 
وب سايت  روي  آيتم ها  ساير  همراه  به  تیم  بازيكنان  تک تک 
مسابقات قرار مي گرفت و وضعیت بازيكنان ايراني در مقايسه با 
همتايان حرفه اي آنها مشخص مي شد. طي سال هاي اخیر تالش 
زيادي شده تا میزان دوندگي بازيكنان ايراني در مسابقات داخلي 

بودن  و سنگین  علت ضعف سخت افزاري  به  اما  محاسبه شود 
هزينه استخراج اين آمار هرگز اعداد قابل استنادي در اين زمینه 
بدست نیامد. مدتي است يک شركت كامال ايراني به نام »فیاگا« 
اقدام به اندازه گیري اين آمار با حداقل خطا مي كند. در اين شیوه 
دوربین هاي مخصوص پیگیري مسیر حركت بازيكنان در مرتفع 
ترين نقاط ورزشگاه مستقر مي شوند و فیلم بدست آمده به نرم 
افزار تخصصي محاسبه میزان دوندگي تولیدي اين شركت منتقل 
مي شود تا آمار جابه جايي بازيكنان در زمین مسابقه در حداقل 
در  افزار  نرم  اين  اينكه  جالب  نكته  استخراج شود.  ممكن  زمان 
حسب  بر  را  دوندگي  میزان  خطا،  كاهش  براي  رايانه اي  محیط 
محاسبه پیكسل هاي جابه جايي بازيكنان در زمین محاسبه مي كند 
و در نهايت اعداد بدست آمده در فرمول تبديل پیكسل به متر قرار 
مي گیرند. نرم افزار مذكور جابه جايي بازيكنان در زمین را در 
سه آيتم راه رفتن، دويدن و استارت هاي انفجاري از هم تفكیک 
مي كند و مسیر حركت بازيكن را با سه رنگ مختلف كه هر كدام 
مربوط به يكي از آيتم ها هستند در زمین نشان مي دهد. فیاگا پس 
از تولید اين نرم افزار كه حدود يک سال و هفت ماه زمان برد در 
چند بازي فصل گذشته میزان دوندگي تعدادي از بازيكنان را در 
اختیار باشگاه ها قرار داد و نتايج خوبي به دست آورد. به عنوان 
مثال در بازي برگشت تیم هاي فوالد و پرسپولیس در ورزشگاه 
آزادي میزان دوندگي بازيكنان فوالد محاسبه شد و فاصله بین 
اروپايي را به تصوير كشید. در آن  ايراني و  بازيكنان  دوندگي 
مسابقه مهدي چمن آرا كه به عنوان هافبک دفاعي بازي مي كرد 
در 90 دقیقه 90۷۷ متر دويد. سعید رمضاني در 80 دقیقه حضور 
در میدان ۷96۷ متر و غالمرضا رضايي هم ۷604 متر دوندگي 
از  استفاده  با  مي توان  گذاشتند.  جا  به  از خود  را  دقیقه   90 در 
همین عدد و رقم ها به اين نتیجه رسید كه فوتبالیست هاي ايراني 
به طور میانگین نسبت به همتايان خود در سطح اول فوتبال جهان 
در هر بازي دو كیلومتر كمتر مي دوند. فوتبالیست هاي حاضر در 
جام جهاني در 120 دقیقه به 14 كیلومتر مي رسند و ايراني ها به 

زحمت به 11 كیلومتر نزديک مي شوند. 
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درآمد میلیونی تیم های بوندس لیگا 
از محل تبلیغات 

تبلیغ بر روی پیراهن ورزشی يكی از منابع درآمد تیم های ورزشی 
است؛ تیم موفق تر پول بیشتری در عرصه تبلیغات دريافت می كند. 
اما هزينه تبلیغ در بوندس لیگا چگونه است؟ 18 تیم حاضر در اين 

لیگ چه میزان درآمد از اين محل دارند؟ 
ماست  گونتر  نام  به  فردی  بوندس لیگا  در  ورزشی  تبلیغات  پدر 
)Günter Mast( است؛ يک كارخانه دار آلمانی كه محصوالت خود 
را برای نخستین بار در سال 19۷3 بر روی پیراهن تیم آينتراخت 
براون شوايگ )سال 2010 در لیگ دسته  3( تبلیغ كرد. او در مقابل، 
90 هزار مارک آلمان )حدود 4۵ هزار يورو( به تیم مورد عالقه اش 

پرداخت. 
تیم  ثروتمندترين  و  پرافتخارترين  مونیخ،  بايرن  تیم  پیراهن های 
بوندس لیگای آلمان، گران ترين سطوح تبلیغاتی متحرک در مستطیل 
اين كشور هستند. حامی   2011  - 2010 سبز، در لیگ دسته  برتر 
اصلی اين تیم شركت مخابراتی تله كوم )Telekom( آلمان است كه 
در سال تا 2۵ میلیون يورو می پردازد تا بازيكنان بايرن مونیخ با نام 
و نشان اين شركت بر روی پیراهن شان در زمین بدوند. اين قرارداد 

تا سال 2013 اعتبار دارد. 
تبلیغات،  محل  از  بوندس لیگا  پردرآمدهای  جدول  قعرنشین های 
تیم های هوفن هايم و فرايبورگ هستند كه از اين محل ساالنه تنها ۵/ 
2 میلیون يورو درآمد دارند. با كل اين هزينه می توان حداكثر يكی از 

حروف الفبا را بر روی پیراهن بايرن مونیخ تبلیغ كرد. 
جايگاه يک تیم در جدول رده بندی، محبوبیت باشگاه و میزان حضور 
در تلويزيون، از مواردی هستند كه هزينه ی تبلیغ را تعیین می كنند. 
اگر تیمی در عرصه های بین المللی هم حاضر شود، هزينه های تبلیغ 
با شیب تندی افزايش می يابند.پس از بايرن مونیخ تیم ولفسبورگ 
قرار دارد كه در هر فصل 20 میلیون يورو از شركت خودروسازی 
فولكس واگن دريافت می كند. مدت اين قرارداد نامحدود است. شالكه 
04، نايب قهرمان فصل 2009 - 2010 هم با دريافت 1۵ میلیون يورو 
در هر فصل از شركت گازپروم روسیه، در مكان سوم قرار دارد. 

 )Teldafax( تلدافكس  شركت  عرصه  اين  خوش اقبال های  از  يكي 
آلمان است كه با صرف ساالنه 6 میلیون يورو، نام و نشان خود را 
بر روی پیراهن باير لوركوزن تبلیغ می كند؛ خوش اقبال از اين نظر 
كه میشائیل باالک، يكی از ستاره های محبوب و يكی از مشهورترين 
به  لوركوزن  پیراهن  با  جديد  فصل  از  آلمان،  فوتبال  تبلیغ كنندگان 
 2010 فصل  در  بوندس لیگا  در  حاضر  تیم  رفت.18  خواهد  میدان 
- 2011 در مجموع 3/ 13۷ میلیون يورو از محل تبلیغات بر روی 
لباس های شان كسب می كنند. البته بسیاری از اعداد و ارقام مجموعه 
و  تیم ها  از  بسیاری  زيرا  شده اند،  منتشر  گمان  و  حدس  پايه  بر 
حامیان مالی شان عالقه ای به اعالم رسمی مبلغ قراردادهای تبلیغاتی 
ندارند. درآمد بوندس لیگايی ها در مقايسه با فصل گذشته 9 میلیون 
يورو افزايش دارد. اين در حالی است كه اين تیم ها در سال 2009 
در مقايسه با 2008 حدود 14 میلیون يورو بیشتر درآمد تبلیغاتی 

داشتند. 

اختالف بر سر فروش لیورپول 
جورج ژيلت و تان هیكس، مالكان آمريكايي باشگاه لیورپول قصد 
اين دو آماده اند تا  اين باشگاه را به يحیي كردي، بفروشند.  دارند 

اين  میلیوني   600 پیشنهاد 
تاجر عرب را بپذيرند تا بحران 
مالي فعلي در باشگاه قرمزها 
شود. برطرف  زودتر  هرچه 

هیكس و ژيلت از سال 200۷ 
كه مالكیت باشگاه را برعهده 
گرفتند، روابط پرتنشي با هم 
موجب  مسئله  اين  و  داشتند 
به  نیز  باشگاه  اوضاع  تا  شد 
حاضر  حتي  آنها  بريزد.  هم 
مورد  در  يكديگر  با  نیستند 
كنند. صحبت  باشگاه  آينده 

كنت  پیشنهاد  وجود  اين  با 
موجب  چیني  تاجر  هوانگ، 
شوند  مجبور  آنها  تا  شد 
يكديگر  با  جلسه اي  ديگر  بار 
برگزار كنند. اين تاجر چیني و 
گروه تجاري همراهش حاضر 

مبلغ  باشگاه،  يورويي  میلیون   23۷ بدهي  پرداخت  بر  شدند عالوه 
قابل توجهي نیز براي خريد آن پرداخت كنند.اين پیشنهاد مورد قبول 
مدير  دو  آيره،  يان  و  پرسالو  كريستین  و  رئیس  برافتون،  مارتین 

باشگاه قرار گرفت.

ورزش
پیروزي منچستر مقابل چلسي در جام خیريه 

اولین جام به 
شیاطین سرخ رسید 
 3 نتیجه  با  خیريه،  پاياني جام  ديدار  در  فرگوسن  الكس  شاگردان 
بر يک از سد چلسي گذشتند و نخستین عنوان قهرماني خود را در 
فصل جديد جشن گرفتند. در اين ديدار ابتدا منچستريونايتد با دو گل 
والنسیا و خاوير هرناندس در دقايق 41 و ۷6 از حريف پیش افتاد. 
شاگردان آنچلوتي توسط كالو در دقیقه 83 يكي از گل هاي خورده 
را جبران كردند تا امید به اردوي آبي پوش هاي لندني بازگردد، اما 
تا خیال شیاطین  را شلیک كرد  تیر خالص   90 دقیقه  برباتوف در 
سرخ از بابت پیروزي و كسب اولین قهرماني در فصل جديد فوتبال 

انگلیس آسوده باشد. 
ديدار پاياني جام خیريه انگلیس، هر سال بین تیم هاي قهرمان لیگ 
اين كه  به  با توجه  اما  برتر و قهرمان جام حذفي برگزار مي شود 
چلسي در فصل گذشته هر دو عنوان را به خود اختصاص داده بود، 

منچستريونايتد به عنوان نايب قهرمان لیگ جزيره در ديدار پاياني 
حاضر شد. 

تمجید فرگوسن از اسكولز 
به  زبان  فرگوسن  الكس  كامیونیتی شیلد، سر  در  قهرماني  از  پس 
تمجید از رايان گیگز و پل اسكولز گشود. اين مربی كهنه كار گفته 

اين دو بايد الگويی برای ديگر بازيكنان باشند. 
فرگوسن درباره درخشش اسكولز در بازي با چلسي گفت: »فصل 
گذشته در همین روزها بود كه اعالم كرد به زودي كفش هايش را 
آويزان مي كند، من هم به ذهنم خطور كرد كه احتماال اين اتفاق به 
زودي رخ دهد، زيرا بازي در 3۵ سالگي با آسیب ديدگي هاي زياد 
كار ساده اي نیست. اسكولز در آستانه تولد 36 سالگي اش در ديدار 
فوتبالیستي  او  مي شود.  میدان  بازيكن  بهترين  خیريه  جام  پاياني 
بي نظیر است. يک روز قبل از بازي به من گفت آماده است تمرين 
بازي  را  او  بايد  كنم.  بازي  گفت مي خواهم  بعد  و  كرد  تمرين  كند، 

مي دادم و دادم و ديديد كه چگونه درخشید.« 
نكته جالب توجه اينجاست كه مربی اسكاتلندی يونايتد اخیرا بازی 
او  می گفتند  بسیاری  كرد.  تماشا  نزديک  از  را  فوالم  و  وردربرمن 
برای ديدن بازی مسعود اوزيل به ورزشگاه رفته اما فرگی می گويد 
تنها هدفش بررسی اوضاع فوالم بوده است: »آن جا رفتم تا فوالم 
را ببینم. آنها تیمی بسیار شايسته هستند و همیشه دوست داريد بعد 

از تعويض مربی بازی شان را ببینید.« 

و  می رسد  پايان  به   2011 سال  در  وردربرمن  با  اوزيل  قرارداد 
فرگوسن می گويد: »او توجه بسیاری از تیم ها را جلب كرده است. 
اما در حال حاضر به بازيكنان تیم اعتماد دارم. فكر نمی كنم مردم 
اين را درک كرده باشند و بدانند چه تعداد بازيكن جوان داريم كه 
دارند به تیم اصلی می رسند. به نظرم پايه تیم ما بر مبنای تجربه بنا 

نهاده شده. اسكولز و گیگز نمونه ای برای ساير بازيكنان هستند.« 
انگیزه و ديد«  فرگوسن گفت كه خريدهای جديد می توانند »شدت، 
را به تیم بیاورند، اما جوانان فعلی او هم بايد بتوانند از هافبک های 
است  يادگیری  دنبال  به  كه  افرادی  از  بیاموزند.يكی  تیم  باتجربه 
رسمی  بازی  اولین  در  او  است.  تیم  جديد  خريد  ارناندس،  خاوير 
با پیراهن منچستر يونايتد مقابل چلسی گل زد. فرگوسن می گويد: 
به  او  دهد!  انجام  را  كار  اين  هم  باز  كند  سعی  او  نمی كنم  »فكر 
افتاده  تیم جا  به شكلی عالی در  انگلیسی صحبت می كند و  خوبی 
است.«فرگوسن همچنین گفت ديدارهای ملی در وسط اين هفته روی 
گذاشت:  نخواهد  منفی  اثری  جديد  فصل  برای  تیمش  آماده سازی 
»بازی ما با نیوكاسل دوشنبه است و دو روز بیشتر فرصت داريم 

تا استراحت كنیم. « 

آنچلوتي: شكست ها را جبران مي كنیم 
سرمربي چلسي گفت كه عملكرد ضعیف اين تیم در مسابقات پیش 
از فصل هیچ تاثیري روي تالش آنها براي دفاع از عنوان قهرماني 
جبران  را  خود  شكست هاي  چلسي  و  گذاشت  نخواهد  برتر  لیگ 

مي كند. چلسي بعد از چهار شكست پیاپي، مسابقات فصل جديد لیگ 
برتر را از شنبه آينده مقابل 

وست بروموويچ آغاز خواهد كرد. 
مقابل  انگلیس  فوتبال  خیريه  ديدار  در  نیز  شب  يک شنبه  تیم  اين 
منچستريونايتد در ورزشگاه ويمبلي با نتیجه 3 بر يک مغلوب شد. 
قهرمان سال گذشته لیگ برتر، رقابت هاي پیش از فصل را با برد 
آژاكس،  تیم هاي  برابر  در  اما  كرد  شروع  پاالس  كريستال  مقابل 
يونايتد  منچستر  هم  اكنون  و  هامبورگ  فرانكفورت،  آينتراخت 

شكست خورد. 
گرچه در اين بازي ها تعدادي از بازيكنان چلسي كه در جام جهاني 
حضور داشتند، بازي نكردند اما كارلو آنچلوتي توانست تیم كامال 
هم  باز  ولي  بفرستد  میدان  به  منچستريونايتد  برابر  را  قدرتمندي 

نتیجه اي نگرفت. 
ايتالیايي گفت كه از نقاط ضعف تیم چلسي آگاهي دارد  اين مربي 
ديديه  مثل  جام جهاني اش  بازيكنان  كه  اين  از  بعد  است  مطمئن  و 
تیم  برسند،  كامل  آمادگي  به  لمپارد  فرانک  و  كول  اشلي  دروگبا، 
قدرت الزم را به دست خواهد آورد: »نتايج خوبي در مسابقات پیش 
از فصل نگرفتیم و چهار بازي را واگذار كرديم ولي تمرينات خوبي 
زمان  اند،  پیوسته  تمرينات  به  تازه  كه  بازيكناني  به  بايد  داشتیم. 
بیشتري بدهیم. آنها ظرف دو هفته به آمادگي كامل خواهند رسید 
تا  ندهیم  دست  از  را  خود  نفس  به  اعتماد  و  باشیم  بايد خوشبین 

دوباره در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیريم. « 

برای حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشین ما را به مشاغل و  آگهی دهندگان معرفی نمائید.
به ياد داشته باشید هزينه های اين نشريه از سوی آگهی دهندگان معتبر و حامی 

فرهنگ ايرانی   تامین می شود .



The historical village of Kandovan is one of the three 
rocky villages of the world. It is a great asset for the 
tourism sector of East Azarbaijan province, which 
was neglected by officials. 

Houses in this village look like beehives built in the 

heart of mountains, Mehr News Agency reported. 
There are two other rocky villages in the world, one 
in North Dakota in the US and the other in Turkey. 
However, Kandovan, situated in Oskou District, is 
the only rocky village of the world inhabited by peo-
ple for some 6,000 years. 

Investments 
The architecture of this village and presence of peo-
ple there within the framework of ancient texture 
are its exceptional features. 
Kandovan is a resort area in Mount Sahand whose 
green meadows appeal to nomadic tribes. The village 
has a mineral water spring known for treating people 
with kidney problems. 

With the government’s adoption of new approach 
for promoting tourism, Kandovan has become the 
focal point of investments by the public and private 
sector. 

Projects on the agenda of related organizations in-
clude improvement of access roads, upgrading living 
conditions, beautifying the region and rectifying the 
conditions of the village’s spa. 
Torab Mohammadi, the head of East Azarbaijan 
Tourism Department, gave word of the start of ex-
tensive activities for improving conditions in Kan-
dovan with the allocation of 100 billion rials. 
He pointed to the need for improving the appearance 
of the village and removing new and unconventional 
structures from its face. 
“All structures and buildings, which do not comply 
with the indigenous architectural style of Kandovan, 
will be destroyed,” he said. 
Commenting on those residing in the newly built 
residential units, he said, “A new village will be built 
one kilometer away from Kandovan so that residents 
of illegal houses will be transferred there.” 
Mohammadi emphasized that Kandovan will be-
come a regional tourism with the implementation of 
development plans and expansion of investments. 

Comprehensive Plan 
Governor of Oskou Younes Fateh said according to 
a comprehensive plan, within the next four years, 
Kandovan will become needless of state budget if a 
special credit is allocated. 
He stressed that Oskou has very high tourism attrac-
tions, which include the annual Mohammadi Rose 
Festival in Gonbarf Village, the traditional Oskou 
bread, Kandovan Village, mineral water springs with 

therapeutic applications and promotion of bird-
watching. 
He said Oskou currently needs state and private sec-
tor investments to tap its tourism potentials and es-
tablish the needed infrastructures. 
“In 2009-10, 200 billion rials of state resources were 
designated for improving the conditions of Kan-
dovan. In 2010-11, 400 billion rials are needed for 
executing special projects, including the demolition 
of 200 illegal residential units which do not comply 
with the village’s architectural texture,” he said. 

Gonbarf a Hub of Perfume Production 
Fateh referred to the potentials of Gonbarf Village, 
located near Kandovan, and said that due to the pro-
duction of Mohammadi Rose, the village has become 
a new hub of flower production nationwide. 
“Kashan is renowned as the hub of Mohammadi 
Rose production in the country. Villages surround-
ing Kashan annually produce 300 tons of Moham-
madi Rose while farmers in Gonbarf alone produce 
200 tons of this flower … The quality of Mohammadi 
Rose in this region is better than in other regions of 
the country and Swiss and French companies have 
expressed their willingness to launch perfume pro-
duction units in this region,” he said. 
He emphasized that today a few grams of the pure 
Mohammadi Rose perfume have more value added 
than hundreds of kilograms of rosewater. 
Although all parts of Iran possess high potentials in 
terms of historical and natural attractions, expansion 
of infrastructures has not yet been heeded by related 
officials. In fact, the absence of a strategic view re-
garding tourism sector has hindered the growth of 
this key field in East Azarbaijan. 

Kandovan  
A Rocky Attraction 

IRANICA
7Persian Weekly | Friday 13 August 2010

Tell us what 
you think

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Email: news@persianweekly.co.uk
Visit: www.persianweekly.co.uk
Contact: 02084554203

Persian Weekly | Friday 13 August 2010

Prehistoric man-made 
caves discovered in 
northern Iran
Four man-made caves, which are believed to date 
back to the Stone Age, have recently been discovered 
near the city of Masuleh in northern Iran. 

Members of the Masuleh Conservation and Sustain-
able Development Institute stumbled upon the caves 
during a mountain climbing program last week, the 
Persian service of CHN reported on Wednesday. 
The large caves have been dug in pairs into the crests 
of the heights in north Masuleh and signs of excava-
tion are clearly observable in the walls, the institute 
secretary Sadeq Zadsalehi said. 
It is not surprising that the caves are not far from 
Masuleh, since the city has a long history of habita-
tion, he added. 
The openings of the caves are about 10 meters in 
height and width. Neolithic tools including stone 
hammers and cutters and piles of stone chippings 
have been found at the caves, which all are about 10 
meters in depth. 
The discovery will transform the history of habita-
tion in the city, which is believed to date back to the 
seventh century. 
Located 36 kilometers southwest of Fuman in Gilan 
Province, Masuleh is a living museum of architecture 
and cultural anthropology, with its beautiful houses 
hugging the cliffs, rising vertically upward, with 
rooftops and village streets virtually indistinguish-
able. 
Heavy rainfall has caused damage to Masuleh over 
the past few years, and new construction projects are 
threatening the historical authenticity of the city. 
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Iranian producers 
say no to Emirates 
in-flight screenings
Two Iranian producers have made 
objections to the illegal screening of 
their films on the Emirates airline in-

flight entertainment. 

Manuchehr Mohammadi’s “M for 
Mother” is currently on the Emirates 
in-flight movie list and Gholamreza 
Musavi’s “Red” was previously on it. 

“Twilight” and “The Loser”, both di-
rected by Qasem Jafari, are other Ira-
nian films on the list. 

“I have recently been informed about 
screening ‘M for Mother’ by the 
Emirates airline while neither the air-
line nor any other related company 
has a contract with us,” Mohammadi 
told the Persian service of ISNA on 
Tuesday. 

“The movie is being shown illegally 
and we have the legal right to pursue 
this issue,” he added. 

He said that he has made arrange-
ments for taking legal action against 
screening the movie and his attorney 
is pursuing the issue. 

In addition, Mohammadi said that he 

plans to send a letter to the Emirates 
airline to ask for an explanation of 
this matter. 

Meanwhile, Gholamreza Musavi said 
that he has yet received no response 
to a letter he sent to the Emirates 
airline office in Tehran about three 
weeks ago. 

He has threatened to ask the attorney 
of Iran’s Supreme Council of Produc-
ers to file a lawsuit against the airline, 
if he receives no compelling response 
from the airline’s office. 

Photo: Three Iranian films are seen on 
the World Cinema list of the Emir-
ates in-flight entertainment. (ISNA/
Masud Najafi) 

UKIFF is delighted to announce the 
inaugural 1st London Iranian Film Fes-
tival, commencing on November 19, 
2010.
Film festivals that honour Iranian films 
are held annually across the globe and 
now the time has finally arrived for 
an Iranian Film festival to have a per-
manent home in the United Kingdom. 
With a diverse programme celebrating 
the best of contemporary Iranian films, 
the festival will showcase some of the 
finest talents of this rich cinematic cul-
ture. 

Whilst acclaimed Iranian Directors may 
well be familiar to UK audiences, a new 
generation of emerging voices remain 
largely unknown. The intention of the 
London Iranian Film Festival is to in-
troduce this undiscovered new talent 
to London’s film enthusiast’s, as well as 
celebrating the work of legendary Ira-
nian filmmakers. 
The London Iranian Film Festival is cur-

rently seeking submissions with consist-
ent Iranian elements within the follow-
ing categories:
Feature Film (more than 60 minutes)
Documentary (no longer than 3 hours) 
Short Film (no longer than 30 minutes)
Submissions open on 06/08/2010.
Final deadline on 17/09/2010.

The chosen films will be screened at two 
of London’s most prestigious cinema 
venues in a weeklong event that will 
include Q and A’s. The Festival offers 
a number of travel and accommodation 
allowances to participating filmmakers.

The 1st London Iranian Film Festival 
promises to be a landmark event in pro-
moting Iranian film culture within the 
UK.

We look forward to welcoming you to 
the occasion. 
For more information 
visit: www.ukiff.org.uk

1st London Iranian Film FestivalIranian cineastes establish 
film company in Toronto
Three Iranian cineastes established a film company in Toronto, Canada. 
Amir-Shahab Razavian accompanied by Yadollah Shahbazi and Farhad Aahi estab-
lished the Make Movie Production in Toronto. 
“The company was established during my five months sojourn in Canada and we 
will be screening Iranian films each Monday at the venue,” Razavian told the Per-
sian service of ISNA. 
Several Iranian 1990s films including “About Elly” by Asghar Farhadi, Bahman 
Qobadi’s “A Time for Drunken Horses” and “Turtles Can Fly”, Hamid Nematollah’s 
“Boutique”, Parisa Bakhtavar’s “Tambourine”, and Reza Mirkarimi’s “So Close, So 
Far” were screened at the venue. 
Razavian announced that the company would make a joint Iranian-Canadian film 
in the near future. Plans call for the movie to be shot in Toronto. 

Iranian singer to perform at 
Morgenland Festival Osnabruck
Iranian singer Mohammad Motamedi along with a team of international musicians 
will perform a concert named Qasida during the Morgenland Festival in Osnabrück, 
Germany on August 18. 
“Iranian kamancheh player Ruzbeh Asadian will also follow me at the concert which 
is a combination of Persian and Arabic music,” he told the Persian service of MNA. 
Rosario ‘La Tremendita’, Salvador Gutiérrez, and Sergio Martínez from Spain, and 
Moslem Rahal and Firas Hassan from Syria will collaborate in this performance, he 
remarked. 
“This will be a good experience for me and my best opportunity to date to display the 
potential of Persian music to the world,” he said. 
The festival running from 15 to 22 makes connections between countries such as Iran, 
Syria, Jordan, Lebanon, Afghanistan, Azerbaijan, and China. 

Two Languages can be 
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To reach your persian audience, talk to “Persian Weekly” first!

www.persianweekly.co.uk

Iran’s “Endless Dreams” to 
compete at S. Korean filmfest
Puran Derakhshandeh’s “Endless Dreams” will compete at the Busan International 
Kids’ Film Festival which will be 
held from August 11 to 15 in South 
Korea. 
The film tells the story of Rey-
haneh, an eight-year-old girl, who 
experiences a horrible nightmare. 
The day after, the nightmare hap-
pens right before her eyes; her 
teacher disappears. 
The festival’s only competitive sec-
tion involves a collection of screen 
productions by children authors 
called “Ready~Action!” Twenty 
episodes of the collection will be presented alongside films from around the world. 
“Nocturnal Emissions”, “Candle in the Wind”, “A Love Without Frontier”, “Little Bird 
of Happiness”, “Lost Time”, and “Passing Through the Dust” are Derakhshandeh’s 
other credits. 

Photo: Armita Moradi in a scene of “Endless Dreams” 
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A group of foreign ambassadors in Iran vis-
ited the historical Castle of Chaleshtor in 
Chaharmahal-Bakhtiari Province in south-
western part of the country on Thursday. 

Coming from 30 different countries, the am-
bassadors were accompanied by several high 
ranking officials from their respective em-
bassies. 

Guests were also warmly received by local 
musicians who played traditional music of 
the region upon their arrival. 

Constructed in 1903, the castle features a 
combination of Qajar era and European ar-
chitecture standing out on the landscape 
with its 38 stone pillars. The year 1321 lunar 

calendar (1903) is engraved on one of its cap-
itals indicating the date of its construction. 

The castle embraces five ivans and five 
rooms. The rooms are decorated with paint-
ings in a style that is a combination of Iranian 
and Western painting. It also houses a large 
bathhouse, several storerooms and stables. 

Visits to several other sites in the region was 
also arranged for the guests on the same day. 

Photo: An Iranian girl symbolically wel-
comes a group of foreign ambassadors in Iran 
at the Chaleshtor Castle during their visit to 
the monument in Chaharmahal-Bakhtiari 
Province last week. 

(IRNA/Mahmud Raissi)

Foreign ambassadors visit historical 
castle in southwestern Iran

An archaeological team working at the Ashraf Tepe in Isfahan has 
found evidence suggesting that the Sassanid site had also been used 
during the Buyid dynasty (945–1055). 
The team led by Alireza Jafari-Zand began the first season of excava-
tion July 19 at the site located near the historical bridge of Shahrestan, 
built on the Zayanderud River in Isfahan. 
Last week, the team announced that they discovered ruins of a Sas-
sanid castle at the mound. They also unearthed ruins of a structure, 
which is believed to be a palace built by Ashraf Afghan, cousin of the 
king of Ghazna Mahmud. 
“We stumbled upon a reconstructed part in the ruins of the castle, 
which suggests that the structure had been used during the Buyid 
dynasty,” Jafari-Zand told the Persian service of CHN on Sunday. 
“The bricks used in the rebuilt part are very similar to bricks used in 
construction of the Shahrestan Bridge and the Isfahan Congregational 
Mosque, which date to the Buyid era,” he added. 
He said that they have also found shards, which are believed to date 
back to the period. 
“It is too soon to comment about the use of the castle during the Buyid 
era, but studies on the new discoveries here can shed light on the evo-
lution of Iranian architecture,” Jafari-Zand explained. 
He said that none of the shards unearthed from the historical strata at 
the mound were made in the eras that came after the Buyid dynasty, 
an Islamic family of prominent Iranian and Shia character. 
“This fact shows that the castle had been abandoned for about 600 
years until Ashraf Afghan built his palace at the site,” he stated. 
The archaeologists believe that their excavations at the mound, which 
is located in the urban area of the city, will be helpful in the develop-
ment of archaeological studies on the ancient city. 
“Isfahan is a city, which has never died over the history… and the old 
Isfahan is beneath the modern city. Thus, normally, archaeological 
excavation is impossible in the city,” Jafari-Zand said. 
He believes that the mount keeps a part of the history of Isfahan and 
Iran in its heart. 
The mound has seriously been damaged on the northern side by con-
struction of a street. In addition, unscientific excavations carried out 
by a number of archaeology interns in 1987 disturbed the historical 
strata in a part of the site. 
Jafari-Zand believes that the Ashraf Tepe can be converted into a site-
specific museum after the team completes the archaeological studies 
on the site. 

New signs from early Islamic era 
found at Sassanid site in Isfahan

Iranian author to lecture 
on heritage of Persian 
language in Canada
Iranian author Erfan Nazar-
Ahari will lecture on “Ira-
nian Children and Persian 
Language Heritage” in Ot-
tawa on August 14. 

On August 21, she will give 
a lecture on “Spiritual Lit-
erature and Today’s Human 
Challenges” in Ottawa. The 
event will be attended by 
Iranian families living in 
Canada. 

Nazar-Ahari told ISNA that she will have an hour-long interview on a 
Canadian radio station on a program dedicated to Rumi’s mysticism in 
the near future. 

She was invited to Canada by Dreamgate Press, the publisher of the 
Persian version of her book “Where Did You Leave Your Wings?”. 
The book was translated by Leila Khamushian alongside with her other 
books into English. 
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Iranian films win awards at 
Portuguese festival
Iranian productions received two interna-
tional awards at Portugal’s Avanca Film 
Festival that took place from July 23 to Au-
gust 1. 

“The Other” by director Mehdi Rahmani 
grabbed the World Premiere Prize, while 
cinematographer Fereidun Shirdel received 
photography award for “When the Lemons 
Turned Yellow” by director Mohammad-
reza Vatandust. 

Starring Mohammadreza Forutan and Mer-
lia Zarei, “The Other” narrates the journey 
of a young adult with a man who is soon to 
become his stepfather. 

“When the Lemons Turned Yellow” cent-
ers on an engaged couple Shahrbanu and 
Shahram who volunteer to help at the 
warfront right at the beginning of the Iran-
Iraq (1980-1988) war where Shahrbanu 
disappears. 



An Iranian archaeologist believes that more 
studies are needed to prove the authenticity 
of alleged extracts from the Cyrus Cylinder 
carved on two bone fragments found in China. 
“We should wait patiently for in-depth stud-
ies by experts on ancient languages and other 
laboratory research to confirm the genuine-
ness of the objects,” Kamyar Abdi told the 
Persian service of CHN on Saturday. 
“If the objects are proven authentic, the dis-
covery will begin to transform our knowledge 
about relations between the Near East, espe-
cially the Achaemenid Empire, and China 
during the first millennium, in particular dur-
ing the Eastern Zhou Dynasty (770-221 BC),” 
he added 

The discovery will also extend back the his-
tory of relations between China and Iran. Un-
til the discovery, it was believed that political 
relations between Iran and China dated back 
to the Han Dynasty (206 BC-221 CE) in China 
and the Parthian dynasty in Iran. 

“The Cyrus Cylinder had undoubtedly been 
important for the people living under the 
Achaemenid Empire, but, if the objects are 
proved authentic, the first question would 
be how the Cyrus text had been transferred 
to China and why the text was important 
enough for the Chinese to copy it,” he stated. 
Considered the world’s first declaration of 
human rights, the Cyrus Cylinder is a docu-
ment issued by the Persian emperor Cyrus the 
Great in the form of a clay cylinder inscribed 
in Akkadian cuneiform script. 

The cylinder was created following the Per-
sian conquest of Babylon in 539 BC, when 
Cyrus overthrew the Babylonian king Nabo-
nidus and replaced him as ruler, ending the 
Neo-Babylonian Empire. 
The text of the cylinder denounces Nabonidus 
as impious and portrays the victorious Cyrus 
as pleasing to the chief Babylonian god Mar-
duk. 
It goes on to describe how Cyrus had im-
proved the lives of the citizens of Babylonia, 
repatriated displaced peoples and restored 
temples and cult sanctuaries. 
The cylinder was discovered in 1879 by the 
Assyro-British archaeologist Hormuz Rassam 
in the foundations of the Esagila, the main 
temple of Babylon. Today, it is kept in the 
British Museum in London. 

Two fossilized horse bones bearing cuneiform 
inscriptions, which are extracts from the text 
of the Cyrus Cylinder, have recently been 
discovered in China, the London-based Art 
Newspaper reported last week. 
The objects seem to be genuine based on re-
search by British Museum specialist Irving 
Finkel. 

The texts inexplicably have fewer than one in 
every 20 of the Cyrus text’s cuneiform signs 
transcribed, although they are in the correct 
order, Finkel said. 
The bones had been donated to the Beijing 
Palace Museum in 1985 by deceased Chinese 
traditional doctor Xue Shenwei, who bought 
the artifacts in 1935 and 1940. 

Two years after the donation of the objects, 
specialist Wu Yuhong realized that the text of 
the first bone came from the Cyrus proclama-
tion, but the text of the second was not yet 
identified. 

In January 2010, two fragments of a clay tab-
let with inscriptions of part of the text of the 
Cyrus proclamation were found in the British 
Museum’s collection. 

Afterwards, experts hypothesized that the 
Cyrus proclamation might have been widely 
copied during ancient times. 

Thus, Finkel conducted an in-depth study 
on the pair of Chinese bones to determine 
whether they might be authentic. 
Based on existing photographs, he learned 
that the text on the second bone was also from 
the Cyrus proclamation, and requested more 
information from Beijing. 
Chinese Assyriologist Yushu Gong provided a 
much better image of the text and took the 
photos to the British Museum for a workshop 
that was held on June 23-24. 

“The text used by the copier on the bones was 
not the Cyrus Cylinder, but another version, 
probably originally written in Persia, rather 
than Babylon,” Finkel said. 
He surmised that it could have been a version 
carved on stone, written with ink on leather, 
or inscribed on a clay tablet. Most likely, the 
original object was sent during the reign of 
Cyrus to the far east of his empire, in the west 
of present-day China. 

There was some skepticism among the schol-
ars attending the workshop, but Finkel be-
lieves that the evidence is “completely com-
pelling”. 

He is convinced that the bones have been 
copied from an authentic version of the Cyrus 
proclamation, although it is unclear at what 
point in the past 2,500 years the copying was 
done. 

Photo: Irving Finkel with a rubbing of the an-
cient Chinese bones 
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SPARK DEbATE IN ACADEMIA

Sixth Intl. Sand Sculpture 
Festival selects winners
The 6th International Sand Sculpture Festival selected winners during 
a ceremony held on the Caspian Sea shore, Babolsar on Friday. 

Thirty-one sand sculptures were created and showcased during the 

4-day event. The artworks were selected from 160 submitted by about 
700 artists from six provinces, but without any international partici-
pants. 

The festival was held in free, regional culture and special sections. 

Works were selected by jury members Ahmad Nadalian, Kurosh Gol-
nari and Fatemeh Parinejad. 

While the jury did not select a first place winner in the special section, 
Baqer Vaseq from Ardebil and Mohsen Asrarian from Tehran took sec-
ond and third place in this section respectively. 

In the regional section, the jury also did not select a first place win-
ner. Mahshid Hashemi (Babol) and Yaser Hosseini (Mashhad) shared 
second place, and third place went to Mohammad-Mehdi Samakush. 

Hassan Babaii (Sari) was announced as first place winner in the free 
section and second was Hassan Molla-Noruzi (Neyshabur). Bahareh 
Zamani (Neyshabur) and Bijan Ghonchehpur (Karaj) shared the third 
award. 

The ceremony was brought to an end without international partici-
pants, Jury member Nadalian said in the news released by Fars News 
Agency on Sunday. 

In his letter, Nadalian had also complained about the statement the 
jury had prepared for the closing ceremony, “Part of the statement was 
omitted from the entire text.” 

“All during the event, officials from the provincial department of Cul-
ture and Islamic Guidance insisted on reading the jury’s statement. 

“We prepared the text, first expressing our gratitude to the organizers, 
but also pointed to several of the event’s shortcomings. The jury was 
not able to attend the closing ceremony but found out later that part of 
it was deleted,” the report added. 

Following is the omitted part of the text, “A lack of a permanent secre-
tariat during the year and hastiness in holding the program disrupted 
the process of judging. The jury asks for better programming to help 
preserve this event. The current exhibit is not suitable for the national 
participants and needs improvement. Also it would be better for the 
event to host international guests in the future.” 

Sculptures created by artists from ECO member countries went on dis-
play at the Guest Section of the festival. 
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Iranian insults draw 
angry UK reply

An Iranian minister claimed Dav-
id Cameron was stupid and the 
british were inhuman idiots

The UK’s ambassador to Tehran has responded 
angrily after a senior Iranian minister claimed 
the British were inhuman idiots led by a stu-
pid Prime Minister.
Iran’s first vice president, Mohammad Reza 
Rahimi, was quoted as saying that the UK’s 
inhabitants were “not human” and “a bunch 
of idiots run by a mafia”.

In a reference to Prime Minister David Cam-
eron he reportedly added: “The young lad in 
charge now is even more stupid than his pred-
ecessor.”

UK ambassador Simon Gass wrote a strongly-
worded reply on the British embassy’s website 
on Tuesday, which he linked to his Twitter 
page.

He said in a statement in the Farsi language, 
which was translated by The Times: “To dis-
cuss the political differences between coun-
tries is natural.
“But when a high-ranking official who repre-
sents the Islamic Republic of Iran makes such 
insulting remarks about the people of another 
country, it reflects badly only on the person 
who made such remarks.

“To state that the British are not human and 
to call them thick shows a lack of respect for 
human dignity, and is an illogical and worth-
less remark.”
Mr Rahimi did not restrict his ire to the UK 
when he spoke at an education conference on 
Monday.

He condemned the countries that have sup-
ported the latest United Nations sanctions 
over Iran’s nuclear programme, saying the 
Koreans “need to be slapped” and denouncing 
Australians as “a bunch of cattlemen”.
The Foreign and Commonwealth Office said 
Mr Gass’s decision to reply to Mr Rahimi’s 
comments did not mark a change in policy, 
adding: “In this instance we felt the remarks 
given at an education conference were inac-
curate and offensive, and that they merited a 
response.”

(Source UKPA)

Iran to expunge ‘dirty’ 
dollar and euro reserves

Iran announced plans Monday to get 
rid of its dollar and euro reserves in 
response to the latest U.N. sanctions 
over its contested nuclear program.

The U.N. Security Council imposed a 
fourth round of sanctions on Iran in 
June because of its refusal to halt ura-
nium enrichment. Tougher unilateral 
U.S. and European Union sanctions 
followed in July.

“To fight sanctions, we will remove 
the dollar and euro from our foreign 
exchange basket and will replace 
them with (the Iranian) rial and the 
currency of any country cooperating 
with us,” Vice President Mohammad 
Reza Rahimi told Iran’s semiofficial 
Fars news agency. “We consider these 
currencies (dollar and euro) dirty and 
won’t sell oil in dollar and euro,” he 
added.

The United States and its allies are 
concerned Iran’s continued uranium 
enrichment could ultimately produce 
a nuclear weapon. Iran denies this, 
saying it only seeks nuclear energy 
for peaceful purposes.

Rahimi said sanctions won’t deter 
Iran from continuing its nuclear pro-
gram, and instead they are only help-
ing it achieve technological self-suffi-
ciency in various industries.

Rahimi also attacked South Korea, 
saying Seoul needs to be punished for 
joining the global coalition of coun-
tries sanctioning Iran.

“The Koreans also need to be slapped,” 
he was quoted by Fars as saying.

Ahmadinejad’s government has 

opened Iran’s doors to imports in re-
cent years to keep consumer prices 
low at the expense protecting of do-
mestic industry, but Rahimi said the 
government is now planning to in-
crease tariffs on imports.

“We will increase tariffs by 200 per-
cent. We will hike it so much so that 
no one will be able to buy foreign 
goods. We should not buy the prod-
ucts of our enemies,” he said. “Stu-
dents can force their parents not to 
buy foreign goods.”

Rahimi also called Australians “a 
bunch of cattlemen.” Australia joined 
the 27-member European Union in 
imposing additional sanctions against 
Iran.

While Iranian economists acknowl-
edge that sanctions are biting and 
have harmed Iran, President Mah-
moud Ahmadinejad insisted this 
week that sanctions will instead serve 
to eradicate the domination of the 
dollar in global markets.

(Ali Akbar Dareini - Source AFP)

Briton dies as Mongol Rally team 
crashes in Iran
A British man has died in a road crash as a charity car rally passed through Iran, 
the Foreign Office has said.
A second British man in the vehicle and another member of the same team in 
the Mongol Rally are in hospital and in a stable condition. The accident hap-
pened on 6 August in the city of Mashhad.
About 350 teams left the UK in July on the 10,000 mile (16,093 km) event.
Participants take their own routes via Europe, Central Asia and the Middle East 
to Mongolian capital Ulaan Baatar.
A spokesman for the Mongol Rally’s Bristol-based organisers, The Adventurists, 
said the team was involved in a “serious traffic accident”.
He said: “We are deeply saddened to announce the death of a participant taking 
part in the Mongol Rally 2010.
 “Our deepest sympathies and thoughts are with the family and friends of the 
deceased at this difficult time.”
The spokesman said the families of those involved had been informed and that 
no further information about the identity of the team or further details of the 
accident would be released unless they instructed him to.
The rally, which set off from the Goodwood motor circuit in West Sussex on 24 
July, is made up of teams in cars with an engine size of less than one litre and 
emergency vehicles.
Organisers say the event has so far raised more than £378,000 for charities 
working for children and rural communities in Mongolia and other countries.

( Source BBC)
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