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سرانجام باراک حسین اوباما ، توانست در رقابتی سنگین و فرسایشی ، اولین زنی که می خواست رئیس جمهور 
آمریکا شود را شکست داد و اینک ، به نمایندگی از سوی دموکراتها ، می خواهد اولین سیاه پوستی باشد که 
به کاخ سفید راه می یابد . اوباما ، نه تنها در بین شهروندان آمریکایی و به ویژه طیف طرفداران دمکرات ها در 
جامعه آمریکا ، حامیان پروپا قرصی دارد ، بلکه در ایران نیز ، بسیاری به دیده تحسین به او می نگرند زیرا از 
بین کاندیداهای سه گانه آمریکا )اوباما،کلینتون،مک کین( ، او کمترین ادبیات خشونت گرایانه را نسبت به ایران 
داشته و حتی سخن از مذاکره بی قید و شرط با ایران به میان آورده است که در نوع خود یک رویکرد نوین در 
بین حاکمان آمریکایی است که در طول قریب به سه دهه گذشته ، به طور سنتی ، علیه ایران سخن گفته و همانند 

همتایان ایرانی خویش ، فرصت های زیادی را برای کاهش تنش ها و بهبود روابط ، به باد داده اند . 
درباره پیروزی اوباما در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری امریکا که او را رقیب نهایی مک کین جمهوری خواه 

کرده است ، نکاتی چند قابل ذکر است:
-۱ معروف است که در ساختمان های اولیه پنتاگون که اکنون نیز مورد استفاده است، بیش از حد نیاز متعارف 
، سرویس بهداشتی موجود است . علت این موضوع را نیز ، تفکیک نژادی دستشویی ها پنتاگون در دهه های 
ها  از دستشویی  استفاده  که حتی حق  تحقیر می شدند  به حدی  ، سیاهان  آن  که طی  کنند  ذکر می   ، گذشته 

سفیدپوستان را نداشتند ..... 

او با ما است؟
PERSIAN            WEEKLY

 هفته نامه پرشین سال اول - شماره چهل و هشتم 
جمعه 17 اردیبهشت ماه   1387  - چاپ لندن  56  صفحه  

 Issue 48 - Friday 6  June 2008
www.persianweekly.co.uk 

صفحه 8 صفحه 36  

صفحه 4

صفحه  6انگلستان صفحه 18 ادبیاتسیاست و بین المللصفحه 14

اندازه  به  ناتو  گسترش  پوتين: 
ديوار برلين خطرناك است

  
ناتو  اینکه  بر  تأکید  با  وزیر روسیه  نخست    
امروز  تهدیدات جهان  با  به مبارزه  تواند  نمی 
منزله  به  را  سازمان  این  گسترش  بپردازد، 
که  خواند  اروپا  در  تازه  برلین  دیوار  ایجاد 
اندازه خطرناک  این بار نامرئی، ولی به همان 

است.
به گزارش پایگاه خبری »راس بالت«، والدیمیر 
پوتین نخست وزیر روسیه در گفت وگویی با 
روزنامه لوموند تأکید کرد: هیچ بلوک سیاسی- 
نظامی، از جمله ناتو قادر به مبارزه با تهدیدات 
جهان امروز نیست.رئیس جمهور سابق روسیه 
در پاسخ به این سؤال که پیوستن اوکراین و 
تواند.... می  خطری  چه  ناتو  به  گرجستان 

همنشيني با جيمز باند 
است  کرده  تالش  که  یي  نویسنده  هر 
»کلمه ها را بنویسد« از ارزیابي فروتنانه 
یي که »یان فلمینگ« براي خودش نوشته 
انگلیسي جلف  است قوت قلب مي گیرد؛ 
و دریده یي که ۱00 سال قبل در چنین 
ماهي به دنیا آمد و به خاطر خلق محبوب 
ترین جاسوس دنیا، »جیمز باند«، بدل به 
زمان  نویسندگان  ترین  موفق  از  یکي 
خود شد. در ۱964 با وجودي که فلمینگ 
از یک  بعد  بود  سرماي شدیدي خورده 
بر  آکسفوردشایر  در  گلف  بازي  دور 
اثر عوارض ناشي از ذات الجنب، در 56 

سالگي، مرد....

صفحه 10اقتصاد

چين سکاندار 
جديد اقتصاد جهان
مقامات دولت چین طی گزارشی ابراز داشتند، 
رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست 

سال ۲00۸ به ۱0.6 درصد رسیده است. 
به نقل از خبرگزاری فرانسه، آندره چنگ رییس 
اروپایی تجارت جهانی اظهارداشت،  آسیایی_ 
رشد اقتصادی این کشور با مشکالت موجود 
هماهنگ  خاصی  طور  به  چین  ی  جامعه  در 
این مدت توانسته است  شده است و چین در 
علی رغم نارسایی های کنونی، رشد اقتصادی 

خود را با سرعت پیش ببرد.....

يک  پوندی  ميليون   ۱۰ شکايت 
ايرانی از کانون وکالی انگليس

یک مشاور حقوقی ایرانی تبار در انگلیس از 
کانون وکالی این کشور به دلیل اعمال تبعیض 

های نژادی و مذهبی علیه خود شکایت کرد.
روزنامه گاردین نوشت: “شاهرخ میراسکندری 
در یک شکایت بی سابقه کانون وکال و اداره 
انگلیس  حقوقی  مشاوران  مقررات  تنظیم 
نژادی،  های  تبعیض  اعمال  به  را   )SRA(
مذهبی و ایجاد مزاحمت علیه خود متهم کرده 
و خواهان دریافت غرامت ۱0 میلیون پوندی 

شده است.”
مدعی  میراسکندری  گزارش  این  براساس 
است مراجع یاد شده در طول پنج سال گذشته 
 ..... از طریق طرح شکایات متعدد و بی دلیل 

مردی که کاخ 
دادگستری را فروخت

بازيگری که تماشاگران 
را شوکه کرد
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سهراب سپهری
در  را  ابتدایی  دوره 
کاشان  خیام  دبستان 
)۱۳۱9( و متوسطه را در 
دبیرستان پهلوی کاشان 
و  )خرداد۱۳۲۲(گذراند 
التحصیل  فارغ  از  پس 
دوساله   دوره  در  شدن 
مقدماتی  دانش سرای 
پسران به استخدام اداره  
درآمد.  کاشان  فرهنگ 
در   ۱۳۲۷ شهریور  در 
ادبی  ششم  امتحانات 
دیپلم  و  نمود  شرکت 

دوره دبیرستان خود را دریافت کرد. سپس به تهران آمد و در 
پرداخت.  به تحصیل  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  دانشکده 
خود  نیمایی  مجموعه شعر  نخستین   ۱۳۳0 سال  در  سپهری 
را به نام »مرگ رنگ« منتشر کرد. در سال ۱۳۳۲ از دانشکده 
هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد و به دریافت نشان درجه اول 
به کشورهای  راه زمینی  از  مرداد ۱۳۳6  در  آمد.  نایل  علمی 
اروپایی سفر کرد و به پاریس و لندن رفت. سهراب سپهری در 
غروب ۱ اردیبهشت سال ۱۳59 در بیمارستان پارس تهران به 
علت ابتال به بیماری سرطان خون درگذشت. صحن امامزاده 
اطراف کاشان  در  واقع  اردهال  سلطان علی، روستای مشهد 

میزبان ابدی سهراب گردید.

مرگ رنگ 

 رنگی کنار شب 
 بی حرف مرده است 

 مرغی سیاه آمده از راه های دور 
می خواند از بلندی بام شب شکست 

سرمست فتح آمده از راه 
این مرغ غم پرست 

 در این شکست رنگ 
 از هم گسسته رشته ی هر آهنگ 

تنها صدای مرغک بی بک 
گوش سکوت ساده می آراید 

با گوشوار پژوک 
مرغ سیاه آمده از راههای دور 

بنشسته روی بام بلند شب شکست
 چون سنگ ‚ بی تکان 

لغزانده چشم را 
 بر شکل های در هم پندارش 
خوابی شگفت می دهد آزارش 

 گلهای رنگ سرزده از خک های شب 
در جاده ای عطر 

پای نسیم مانده ز رفتار 
 هر دم پی فریبی این مرغ غم پرست 

نقشی کشد به یاری منقار 
 بندی گسسته است 

 خوابی شکسته است 
رویای سرزمین 

 افسانه شکفتن گلهای رنگ را 
از یاد برده است 

 بی حرف باید از خم این ره عبور کرد 
 رنگی کنار این شب بی مرز مرده است 
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس  جمشید 
حال  در  را  هیچکس  نیست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافکنده  هیچکس  بینید.  نمی  تعظیم 
قوم  بر  قومی  هیچ  نیست  خورده  شکست 
دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن 
وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است 
که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده 
بر  تراشیده شده  پیکره  بین صدها  در  است 
سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه 

باشیم.

این نشریه رایگان نیست
در هر مغازه و رستوران ایرانی و بعضًا خارجی که می روید، جلوی در، روی پیشخوان، 
زیر طبق میوه ها یا توی خورجین مطبوعات کنار در، حتی گاهی در گوشه ای روی 
بستر خاک هفته نامه پرشین در دسترس است. آرام یکی از آنها را بر میدارید و می 
روید. گاهی صفحه اولش را کند و کاو می کنید تا ببینید که بهای آن چند است؛ یکی با 
نسخه ای از هفته نامه آهسته به سوی در خروجی می رود و گوش به زنگ است ببیند 
مغازه دار او را برای پرداخت مبلغی متوقف می کند یا نه؛ آن یکی از ته مغازه یک نسخه 
از هفته نامه را باال می گیرد و بلند می پرسد:» آقا پرشین رایگانه؟«. بعضی وقتها هم 
ممکن است خود مغازه دار هفته نامه را توی کیسه خریدهایتان بگذارد و بگوید:»پرشین 

هم براتون گذاشتم، بخونید، مجانیه.«
مجانی؟!...رایگان؟!...بله این نشریه برای حفظ هویت ماست؛ برای ایجاد همبستگی بین 
هموطنان دور از خانه و خانواده است؛ برای شاد کردن دلها در این غربت و نزدیک 
این نشریه مطعلق  فراغت شماست.  اوقات  پر کردن  برای  یکدیگر است؛  به  آنها  کردن 
به هر کسی است که آن را می خواند؛ مگر کسی برای آنچه مطعلق به خودش است 
مبلغی می پردازد؟! ولی باور کنید آنهایی که بی هیچ چشم داشت مالی برای خط به 
خط این نشریه زحمت می کشند، به رایگان معاش نمی کنند. هیچکدام از دانشجویانی که 
داوطلبانه به تهیه گزارش، ویرایش، تایپ و صفحه آرایی مشغولند، اوقات و لحظه های 
عمرشان مجانی نیست. حتی نویسندگان این صفحه ها که خسته از کارهای روزمره 
به خانه می آیند، آن ساعتی از شبهایشان را که  صرف قلم زدن برای نشریه می کنند، 
کم ارزش نیست. باور نمی کنید که زندگی کردن پشت این ورقهای کاغذی که گاهی هم 
خوانده نشده به مصارف دیگر می رسد، چقدر دشوار است. این دشواری وقتی کمر 
شکن می شود که بهای اینهمه ریاضت و حاصل آنهمه عشق و عالقه با مردم بودن، 
بشود چند سکه پول خورد ته جیبتان که به ازای یک نسخه از این رنجنامه هفتگی روی 

پیشخوان مغازه بیندازید و بروید.
اگر کرسی قضاوت را به انصاف واگذاریم، بهای واقعی با نداریها و کاستیها ساختن، 
همت شماست که در این سرمای زمستان تا مغازه دوتا خیابان آنطرف تر می آیید تا 
بپرسید شماره جدید هفته نامه آمده است یا نه. دسترنج حقیقی یک هفته اضطراب و 
اضطرار برای چاپ یک شماره، وقت ارزشمند شماست که صرف خواندن آن می شود. 
رغیبان،  و  رفیقان  درشت  و  ریز  بقضهای  و  حب  مقابل  در  ایستادگی  و  لذت سکوت 
دستان گرم و بی ادعای شماست که به یاری ما می آید تا بار گران هفته نامه روی زمین 
نماند. بی پرده بگویم، این نشریه رایگان نیست بلکه بهایش خیلی بیشتر از آن است که 

بتوان قیمتی روی آن گذاشت.
هیأت تحریریه
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دهکده ای در ابعاد 
لندن

بلندگو

هموطن گریزی یکی از خصوصیات ایرانیان لندن است که قصد داریم نگاهی 
هموطنی  با  جایی  که  یاشد  آمده  پیش  هم  برای شما  بیندازیم. شاید  آن  به 
مواجه شده باشید اما او با تقلید لهجه انگلیسی سعی کرده باشد هویت خود 
را پنهان کند یا به عکس، خود شما ممکن است از جمله اشخاصی باشید که 
اید  سعی می کنند از هموطنان ایرانی بر حذر باشند. آیا تا کنون اندیشیده 
که چرا ما ایرانیان با آنکه ملت اجتماعی و خونگرمی هستیم چنین رفتاری با 
یکدیگر داریم در حالی که سایر ملتهای مقیم این پایتخت بزرگ دنیا سعی در 

یافتن هموطنان خود و زیستن با آنها دارند؟
این  با لطف و محبت هستیم و به یکدیگر توجه داریم که  ایرانیان آنقدر  ما 
خصوصیت به صورت یک وظیفه در آمده است و اگر کسی این چنین لطف 
محفل  و  خود  در ضمیر  را  او  ای  گونه  به  ندارد  روا  ما  حق  در  محبتی  و 
دوستان محکوم می کنیم که گویی حقوق بشر را زیر پا گذاشته است! اگر 
کمی توقعاتمان را از یکدیگر بکاهیم، روابط صمیمانه تر و محکمتری خواهیم 
داشت به خصوص در این دیار غربت که داشتن یک دوست و هموطن غنیمت 

بزرگی است.
دخالت در مسایل شخصی همدیگر از جمله دیگر خصوصیت ما ایرانیان است 
که موجب شده معاشرت با دیگر ملتها را به هموطنانمان ترجیح دهیم. البته 
این کنجکاویهای دوستانه در زندگی شخصی یکدیگر معمواًل با نیتهای خیر 
مثل همیاری و مشورت یا اقدام جهت حل مشکالت دوستان صورت می گیرد 
ولی غافلیم که خود این کنجکاوی یا بهتر بگوییم دخالت در زندگی خصوصی 

هموطنان خود آزار دهنده تر از هر مشکل دیگری است.
پیروی همین حس همیاری و کمک رسانی دوستانه به هموطنمان، ما همیشه 
برای هر کس که در گیر هرگونه مشکلی باشد، راه حلهای وافری داریم که 
آنها را گاهی حتی بی توجه به مرتبط بودنشان، خودسرانه – و صد البته از 
سر دلسوزی - و بی آنکه از ما خواسته باشند، پیشنهاد می دهیم و گاه با 
اصرار سعی در مجبور کردن فرد به پذیرش یا امتحان ایده خود می کنیم! 
این زمینه نمی توانم کمکی بکنم«  یا »متأسفانه در  » نمی دانم«  گویی گفتن 
ایرانیان ننگ است! باید در نظر داشن گاهی تنها شنونده صبوری  برای ما 

بودن می تواند بزرگترین کمک باشد.
بسیاری از اوقات فشارهای کاری و عصبی را که خود در محیط کار یا به 
دلیل مشکالت زندگی داریم به یکدیگر انتقال می دهیم؛ یعنی محدوده کار و 
زندگی یا زندگی خود و دیگران را رعایت نمی کنیم و خیلی راحت مشکالتمان 
را به جمع دوستان می آوریم بی اعتنا به اینکه این کار نه تنها مشکل ما را حل 
نمی کند بلکه موجب آزردگی دیگران نیز می شود. در حالی که باید هر مشکل 
را در جای خود و با راهکارهای خود حل کرد و در محیطهای دوستانه به 
جای انتقال ناراحتیهای خود به دیگران سعی کنیم خود را در راحتیهای آنان 
از  را  دوستانمان  هم  دهیم  آرامش  روان خود  و  روح  به  هم  و  کنیم  سهیم 

همنشینی با خود خرسند کنیم.
بزرگترین ایراد ما ایرانیان آن است که به طور تاریخی ما همیشه رابطه را 
جایگزین ضابطه می کنیم؛ یعنی برای کوچکترین کارهایی مانند بازکردن یک 
حساب ساده در شعبه بانک محلمان نیز به دنبال یک آشنا می گردیم تا آن را 
برایمان انجام دهد بی آنکه توجه کنیم چه مزاحمتی برای آن آشنای بیچاره 
ایجاد می کنیم. معمواًل هم وقتی می بینیم که مثاًل همسایه مان همان حساب 
را در همان بانک بدون داشتن هیچ آشنایی سریعتر و راحتتر و با دریافت 
به آن دوست خود ظنین می شویم که چرا  باز کرده است،  بهتر  تسهیالت 
کار ما را خوب انجام نداده است! یا مثاًل در هر خانه ای که به طور شراکتی 
باید آن را  قوانینی و ضوابطی وجود خواهد داشت که همگی  زندگی کنید، 
رعایت کنند و وظایف را یک به یک و به نوبت به عهده بگیرند. وقتی همه 
همخانه ایها ایرانی باشند و قطعًا با یکدیگر صمیمی، بسیار پیش خواهد آمد 
که یک نفر، دیگر دوستان را مورد لطف خود قرار دهد و تمام کارهای خانه 
را انجام دهد؛ دیگران نیز محبت دوست خود را قطعًا جبران می کنند اما این 
جبران کردن ممکن است در موعدی که انتظار می رود صورت نگیرد و این 
آغاز کدورتهایی می شود که نتیجتًا برای حل و فصلش در یک جلسه رسمی 
همگی یکایک لطف و محبتهایی که در حق هم روا داشته اند را به رخ یکدیگر 
می کشند تا ثابت کنند که آدمهای با درک و فهمی هستند و هیچوقت لطف 

دوستانشان را بی جواب نمی گذارند!
چرا  خورید  برمی  مشکالتی  چنین  به  ندرتًا  ایرانیها  غیر  با  زندگی  در  شما 
ایشان می باشد.  با  که همیشه ضوابط تضمین و تحکیم کننده روابط شما 
ظاهراً مشکل اساسی ما ایرانیان آن است که بیش از حد با هم می آمیزیم و 
صمیمیتمان حد و حصری ندارد. اگر کمی فقط کمی از هم بیگانه شویم قطعًا 

صفای از دست رفته روابطمان را دوباره به دست خواهیم آورد. 

او با ما است؟
سید ضیاء الدین احتشام

 
، توانست در رقابتی سنگین و فرسایشی  سرانجام باراک حسین اوباما 
، اولین زنی که می خواست رئیس جمهور آمریکا شود را شکست داد و 
، به نمایندگی از سوی دموکراتها ، می خواهد اولین سیاه پوستی  اینک 

باشد که به کاخ سفید راه می یابد .
به ویژه طیف طرفداران  آمریکایی و  بین شهروندان  تنها در  نه   ، اوباما 
دمکرات ها در جامعه آمریکا ، حامیان پروپا قرصی دارد ، بلکه در ایران 
نیز ، بسیاری به دیده تحسین به او می نگرند زیرا از بین کاندیداهای سه 
گانه آمریکا )اوباما،کلینتون،مک کین( ، او کمترین ادبیات خشونت گرایانه 
را نسبت به ایران داشته و حتی سخن از مذاکره بی قید و شرط با ایران 
به میان آورده است که در نوع خود یک رویکرد نوین در بین حاکمان 
آمریکایی است که در طول قریب به سه دهه گذشته ، به طور سنتی ، علیه 
ایران سخن گفته و همانند همتایان ایرانی خویش ، فرصت های زیادی را 

برای کاهش تنش ها و بهبود روابط ، به باد داده اند . 
درباره پیروزی اوباما در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری امریکا که 

او را رقیب نهایی مک کین جمهوری خواه کرده است ، نکاتی چند قابل ذکر 
است:

-۱ معروف است که در ساختمان های اولیه پنتاگون که اکنون نیز مورد استفاده است، بیش از حد نیاز متعارف ، سرویس 
بهداشتی موجود است . علت این موضوع را نیز ، تفکیک نژادی دستشویی ها پنتاگون در دهه های گذشته ، ذکر می کنند که 
طی آن ، سیاهان به حدی تحقیر می شدند که حتی حق استفاده از دستشویی ها سفیدپوستان را نداشتند و معدود پرسنل سیاه 
پوست پنتاگون که عمدتًا در کارهای خدماتی مشغول به کار بوده اند، می بایست از سرویس های بهداشتی جداگانه ای استفاده 
می کردند .انتخاب اوبامای سیاه پوست به عنوان کاندیدای نهایی دموکرات ها ، می تواند نشانه ای از پیشرفت جامعه آمریکا در 
عبور از تفکرات نژاد پرستانه باشد .البته پیش از این نیز بسیاری از سیاهان آمریکایی توانسته اند مدارج عالی سیاسی متعددی 
را طی کنند که “کاندولیزارایس” وزیر خارجه کنونی آمریکا، نمونه بارز آن به شمار می رود ولی هیچ مقامی در آمریکا به اندازه 

ریاست جمهوری اهمیت ندارد به ویژه آن که به یاد بیاوریم این پست ، برخالف بسیاری دیگر از مناصب ، انتصابی نیست . 
اگر در نهایت اوباما پیروز شود ، مردم آمریکا ، که تا چندی پیش سیاهان را حتی انسان های متعارف نیز نمی پنداشتند ، 

شایسته یک تحسین ،از منظر حرکت موفقیت آمیزاز نژاد پرستی به برابری نژادی خواهند بود.
-۲ در ماه های اخیر ، این پرسش ، نه تنها بین بسیاری از مردم سطح جامعه ، که توسط برخی فعاالن سیاسی مطرح شده است 

که “آیا انتخاب اوباما به سود ایران خواهد بود؟”
این ، پرسشی است که اگر نیک در آن بنگریم ، اساسًا حاوی یک سوء تفاهم است ؛ چه آن که انتخاب اوباما یا هر کس دیگری 

به عنوان رئیس جمهور آمریکا ، تابعی از منافع ملی ایالت متحده است و نه چیز دیگر. 
در واقع ، سیاستگذاران اصلی و هیأت حاکمه آمریکا ، در جمع بندی های خود به این برآورد رسیده اند که مصالح کشورشان 

در انتخاب یکی از سه گزینه پیش گفته ) و اکنون دو گزینه اوباما و مک کین( مستقر است . 
 ، لذا چنانچه جمیع شرایط آتی  این کشور تعریف خواهد شد و  ، قطعًا بر مبنای منافع ملی  نیز  ایران  با  آینده آمریکا  رفتار 
آمریکایی ها را به این جمع بندی برساند که باید با ایران گفت و گو و حتی تجدید رابطه کنند ، آنها به این سمت خواهند آمد 
ولو این که مک کین جمهوری خواه بر مسند امور باشد و در نقطه مقابل ، اگر منافع ملی آمریکا در حمله به ایران باشد ، حتی 

اوبامای دموکرات هم دستور حمله به ایران را امضا خواهد کرد . 
بنابر این دل خوش کردن به اینکه اوباما رئیس جمهور شود یا نگران شدن از پیروزی مک کین ، ساده لوحی سیاسی بیش 

نخواهد بود .
در این میان انچه مهم است این که مجموعه رویکردها و رفتارهای ایران ، باید به سمتی ساماندهی و هدایت شود که آمریکایی 

هایی در جمع بندی خویش ، تعامل با ایران را عاقالنه تر و به صرفه تر از مداخله نظامی بدانند.
است  توانسته  که  اکنون  تا  داشت  ایران  به  نسبت  آمیزتری  ادبیات مسالمت   ، انتخاباتی خود  مبارزات  اوائل  در   ، اوباما   ۳-

کاندیدای نهایی دمکرات ها شود .
او ، پیشتر بر مذاکره به عنوان راه حل مشکل آمریکا با ایران تأکید کرده بود ولی در این اواخر ، بر مردود نبودن گزینه نظامی 
هم تصریح کرده است ؛ اوهمچنین ، قباًل گفته بود که اماده ا ست بدون هیچ پیش شرطی با احمدی نژاد گفت و گو کند ولی بعدها 

گفت که با احمدی نژاد بر سر یک میز نخواهد نشست اما با مقامات دیگر ایرانی می تواند مذاکره کند . 
در واقع اوباما طی ماه های اخیر، مدام ازمواضع خویش در قبال ایران عقب نشینی کرده است . علت این امر نیز ، فشارهای 
زیادی است که از سوی البی های ضد ایرانی در واشنگتن و رقبای جمهوری خواه بر او تحمیل می شود که اوبامای 4۸ ساله 
را متهم می کنند که خطر ایران را درک نکرده است و او نیز برای این که از این اتهام خالصی یابد ، ناگزیر از عقب نشینی ها 

مداوم و سخت تر کردن مواضع اش علیه ایران شده است . 
تردیدی نیست ، اکنون که نامزدی اوباما قطعی شده است ، موج تحرکات هدایت شده ضدایرانی در آمریکا تشدید می شود . این 
موج ، عمدتًا مصرف داخلی خواهد داشت و هدف آن تضعیف نامزد دمکرات ها در مقابل نامزد جمهوری خواهان خواهد بود 
. خطرناک تر از پیش جلوه دادن ایران ، شاه بیت امواج تبلیغاتی آینده خواهد بود و اساسًا یکی از دالیلی که آمریکایی ها در 
دقیقه 90 پرونده هسته ای ایران ، با جدیت بیشتری وارد ماجرا شدند تا نگذارند پرونده مختومه شود ، همین مساله بوده است 
زیرا جمهوری خواهان دوست ندارند پرونده آماده و مسبوق به سابقه ای آن هم با موضوع بمب اتم را در ترازوی انتخاباتی 

خود نداشته باشند .
اوباما نیز ، همان طور که تا کنون صورت گرفته ، ناگزیر از تعدیل مواضع اش خواهد بود و این روند تا بدان جا ادامه خواهد 
داشت که در روز ورود اوباما به کاخ سفید )در فرض پیروزی( اوبامایی ، رئیس جمهور ایاالت متحده شود که مواضع اش در 

قبال ایران هرگز به نرمی مواضع فعلی او نخواهد بود .
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باراك اوباما، پيروز حزب 
دموکرات انتخابات رياست 

جهموری آمريکا شد    

باراک اوباما توانست در آخرین انتخابات ایالتی آمریکا برای انتخاب نامزد دموکرات، پیروز شود 
و رقیب خود هیالری کلینتون را کنار گذارد.  به نقل از بی بی سی، وی در حال سخنرانی برای 
جمعیتی که برای پیروزی او شادی می کردند پیروزی خود در حزب دموکرات انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را اعالم کرد. باراک اوباما سه شنبه شب به وقت محلی و تنها لحظاتی پس از 
شمارش اولیه آرای دو ایالت داکوتای جنوبی و مونتانا موفق شد حد نصاب الزم برای نامزدی 
حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را کسب و رسما هیالری کلینتون رقیب هم 
حزبی را وادار به تسلیم کند. در سخنرانی وی برای طرفدارانش، کلینتون حاضر به اعتراف به 
شکست خود نشد و اعالم کرد که تصمیم نهایی را بعدا اتخاذ می کند. سخنرانی اوباما در سنت 
پائول، مینیسوتا، محلی که جمهوری خواهان در نظر دارند، کنوانسیون نامزدی ریاست جمهوری 
خود را در آنجا برگزار کند، ایراد شد. اوباما، در سخنرانی خود تاکید کرد، در صورت انتخاب وی 
به عنوان رییس جمهور آمریکا، خانم کلینتون نیز می تواند در دفتر ریاست جمهوری وی فعالیت 
داشته باشد. اوباما همچنین جان مک کین، رقیب جمهوری خواه خود را تحسین گفت و اعالم 
کرد. کلینتون نیز در سخنرانی خود که در نیویورک برگزار شد، پیروزی اوباما را به وی تبر یک 
کرد و به او و طرفدارانش به خاطر تمام کارهایی که انجام داده اندی، تبریک گفت اما تاکید کرد 
که امشب تصمیمی برای ادامه حضور در رقابت ندارد. گزارش ها نشان می دهد که این مبارزه 
برای کسب نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ۱۷ماه طول کشید و 
در  انتخاباتی  قوانین  طبق  برگزار می شود.  امسال  ماه  آبان  آمریکا  ریاست جمهوری  انتخابات 
حزب دموکرات، هر نامزد برای کسب پیروزی بر رقبا باید در جریان انتخابات مقدماتی ۲ هزار و 
۱۱۸ نماینده و سوپر نماینده را از آن خود می کرد و اوباما تا پیش از شمارش آراء این دو ایالت، 
نامزد سیاهپوست کرسی  اوباما نخستین  ترتیب  این  به  داشت.   نماینده  ۲۲۱4نماینده و سوپر 
ریاست جمهوری  کرسی  برای کسب  او  است.   نهایی  مرحله  در  آمریکا  در  ریاست جمهوری 
آمریکا باید از سد جان مک کین سناتور جمهوریخواه عبور کند.  اکنون هیالری کلینتون، رقیب 
سابق اوباما و سناتور ایالت نیویورک تالش می کند تا به عنوان نامزد معاونت رییس جمهوری 
بتواند با اوباما در انتخابات رئیس جمهوری علیه جان مک کین نامزد حزب جمهوریخواه شرکت 

کند. اوباما هم اکنون حدود پنج ماه فرصت دارد تا مک کین را شکست دهد. 
اقدام اوباما می تواند روحیه جمهوریخواهان را که با یک نامزد ۷۲ساله و پراشتباه وارد میدان 
شده اند بیش مردم آمریکا که با توجه به سیاستهای جنگ طلبانه و نکبت بار بوش، تشنه تغییر 
مسیر در این کشور هستند به پیام تغییر و امید اوباما دلخوش کرده و به آن جواب مثبت داده 
اند. بیش از ۳4میلیون نفر در انتخابات مقدماتی و درون حزبی حزب دموکرات شرکت داشتند و 

هر کدام از این دو نامزد بیش از ۱۷میلیون رای آورده اند. 
 روزنامه دي ولت  

      

محدوديت صدور ويزای آمريکا شديد تر شد
آمریکا در نظر دارد محدودیت های صدور ویزا را شدیدتر کرده تا به این وسیله تمام بازدید کنندگان کوتاه 

مدت از کشورهای ژاپن و اروپای غربی به این کشور را مورد کنترل کامل قرار دهد. 
به نقل از خبرگزاری بی بی سی، مایکل چرتوف، وزیر امنیت داخلی آمریکا اعالم کرد:" بازدید کنندگان آمریکا 
که تا کنون برای ورود به آمریکا نیاز به ویزا نداشتند، می بایست از این پس از طریق اینترنتی برای ورود 

به کشور آمریکا ثبت نام کنند."
وی در ادامه افزود:" اجرای این قوانین امنیتی در سال آینده آغاز می شود و طبق آن بازدید کنندگان می 

بایست سه روز قبل از دیدار از آمریکا، به صورت آنالین برای سفر به این کشور ثبت نام به عمل آورند."
این نوع ثبت نام اینترنتی به مدت یک دوره دو ساله معتبر است.

خبرهای رسیده نشان می دهد، این تغییرات و سخت تر شدن قوانین پذیرفتن بازدید کنندگان از آمریکا، ۲۷ 
کشوری را که هم اکنون تحت برنامه لغو ویزای آمریکا هستند را تحت تاثیر قرار می دهد و برای آمریکا 
این فرصت را به وجود می آورد تا قبل از سفر شهروندان این ۲۷ کشور، آنها را مورد بازرسی و کنترل 

قرار دهد. 

رئيس دوره ای مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد
رئیس  عنوان  به  نیکاراگوئه  سابق  خارجه  امور  وزیر 
دوره شصت و سوم مجمع عمومی سازمان ملل که از 

سپتامبر اینده اغاز می شود برگزیده شد.
به گزارش خبر گزاری فرانسه از نیویورک،  میگوئل دی 
 ]Miguel dEscoto Brockmann[بروکمن اسکوتو 
امروز با رای یکصد و نود و دو کشور عضو سازمان 
ملل در مقر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان 

رئیس دوره ای این مجمع انتخاب شد.
ای و  وی جایگزین سرجان کریم وزیر سابق مقدونیه 
رئیس کنونی این مجمع خواهد شد. رئیس مجمع عمومی 
مختلف  مناطق  اساس  بر  سال  هر  متحد  ملل  سازمان 
انتخاب می شود و بروکمن از طرف منطقه  جغرافیایی 
نامزد  این سمت  برای  امریکای التین و دریای کارائیب 

شده بود. 
دی اسکوتو هفتاد و پنج ساله فرزند یک دیپلمات نیکاراگوئه ای است و در لس انجلس متولد شده است.

وی پیش از ورود به عرصه سیاست کشیش بود و عضو شورای جهانی کلیساها نیز بوده است.

دستگيری دست کم ۱۰۰۰۰ نفر در آستانه انتخابات بنگالدش
مقامات پلیس از دستگیری دست کم ۱0 هزار نفر 
در آستانه انتخابات بنگالدش و افزایش خشونت ها 
خبر دادند. به نقل از خبرگزاری فرانسه، خبرهای 
پیشین نشان می دهد که قرار است در دوم بهمن 
برگزار  بنگالدش  در  سراسری  انتخابات  ماه 
و  سراسری  اعتصابات  پیش،  چندی  از  اما  شود 
سیاسی  شرایط  در خصوص  پراکنده  درگیریهای 

حاکم آغاز شده است.
به دنبال افزایش خشونت ها در بنگالدش، در این 
کشور در حدود یک هفته قبل، وضعیت اضطراری 
اعالم شد.حزب»عوامی لیگ« که مهمترین حزب این 
کشور است و از احزاب اصلی مهم مخالف دولت 
بنگالدش، به رهبری خانم »شیخ حفیه واجد« است، 

خواستار کناره گیری نخست وزیر این کشور شده است.
اعتصابات گسترده در بنگالدش، منجر به فلج شدن شبکه حمل و نقل این کشور شد و »حفیه ماجد«، رئیس 
کمیسیون انتخابات و معاونان وی را متهم به جانبداری از حزب ناسیونالیست بنگالدش رقیب اصلی »عوامی 

لیگ« کرد.
ایازالدین احمد، رئیس جمهور بنگالدش، با کناره گیری از ریاست دولت موقت،  به دنبال این خشونت ها، 
اعالم حالت فوق العاده و منع رفت و آمد شبانه و جایگزینی فخرالدین احمد به عنوان رئیس دولت موقت فعلی 

بنگالدش انتخابات را تا ۲۲ ژانویه، دوم بهمن ماه، به تعویق انداخت.

سوالنا سفر قريب الوقوع خود را به ايران تاييد کرد
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه تایید کرد به زودی به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از بروکسل؛ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه تایید کرد 
به منظور عرضه پیشنهادهای جدید قدرت های بزرگ به ایران برای متقاعد کردن این کشور به توقف غنی 

سازی اورانیوم، به زودی به تهران سفر خواهد کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر خاویر سوالنا بااین حال احتمال دستیابی به پیشرفتی قابل توجه را ضعیف 
دانست. سوالنا در سخنانی در پارلمان اروپا گفت “من انتظار معجزه ندارم ولی فکر می کنم برای ما اهمیت 

دارد که تماس های خود را با ایران حفظ کنیم.”
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پوتين: گسترش ناتو به اندازه 
ديوار برلين خطرناك است

  
  

امروز  تهدیدات جهان  با  مبارزه  به  تواند  نمی  ناتو  اینکه  بر  تأکید  با  نخست وزیر روسیه 
بپردازد، گسترش این سازمان را به منزله ایجاد دیوار برلین تازه در اروپا خواند که این بار 

نامرئی، ولی به همان اندازه خطرناک است.
به گزارش پایگاه خبری »راس بالت«، والدیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در گفت وگویی 
با روزنامه لوموند تأکید کرد: هیچ بلوک سیاسی- نظامی، از جمله ناتو قادر به مبارزه با 
تهدیدات جهان امروز نیست.رئیس جمهور سابق روسیه در پاسخ به این سؤال که پیوستن 
اوکراین و گرجستان به ناتو چه خطری می تواند برای روسیه به دنبال داشته باشد، گفت: 
در وهله نخست ما در مجموع مخالف گسترش ناتو هستیم.ناتو در اصل به منظور مقابله با 
اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمد.اکنون دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد.ولی 
این سازمان همچنان باقی است.حال این سؤال مطرح می شود: »شما بر ضد چه چیزی با 
یکدیگر پیمان بسته اید « نخست وزیر روسیه افزود: »از اصلی ترین تهدیدات امروزی باید 
به گسترش سالحهای هسته ای، تروریسم، بیماری های مسری، جنایات سازمان یافته بین 
المللی و مواد مخدر اشاره کرد.ولی وظایف مربوط به حل و فصل این مشکالت نمی تواند 
یک  تهدیداتی  چنین  با  مقابله  شود.برای  محدود  نظامی  سیاسی-  بلوک  یک  چارچوب  در 
ایجاد  تنها  ناتو  »گسترش  افزود:  پوتین  والدیمیر  است.«  الزم  جهانی«  گسترده  »هماهنگی 
مرزبندی های جدید در اروپا و دیوار برلین تازه ای در اروپاست که البته این بار این دیوار 
به  منجر  نظامی-سیاسی  بلوکهای  نیست. وجود  قبل  از  کمتر  آن  ولی خطر  است،  نامرئی 
محدودیت هایی در کارآیی تالش های مؤثر مشترک در مبارزه با تهدیدات موجود خواهد 
شد، چرا که باعث سلب اعتماد نسبت به یکدیگر می شود و این مانع مشارکت خواهد بود.« 
نخست وزیر روسیه با اشاره به طرح استقرار سیستم دفاع ضد موشکی در اروپا گفت: »آنها 
)امریکا(در صدد استقرار این سیستم بودند و بعد شروع به بررسی این مسئله در بروکسل 
گرفت.«  فشارهای مسکو صورت  اعمال  و  انتقادات  از  بعد  تازه  هم  این مسئله  که  نمودند 
پوتین همچنین به ضرورت به کارگیری اصول برابر دموکراسی در روابط بین المللی اشاره 
کرد و گفت: »دموکراسی چیست حاکمیت داشتن مردم.آیا در اوکراین تمام نظرسنجی های 
انجام شده نشان نمی دهد که ۸0 درصد از مردم این کشور مخالف پیوستن این کشور به 
ناتو هستند بعد شرکای غربی ما می گویند که اوکراین باید به ناتو بپیوندد.این بدان معناست 
که آنها به جای مردم اوکراین تصمیم گیری می کنند.دیگر نقطه نظرات مردم برای کسی 
پوتین همچنین خاطرنشان   » این دموکراسی است  بگویید  مهم نیست.آیا شما می خواهید 
باید بگویم در مسائل جهانی ما دارای عالقه  ایاالت متحده  با  با روابط  ساخت:»در رابطه 

مندی های منطبق بر یکدیگر هستیم اما اختالف نظراتی وجود دارد.« 

اسپانيا ۷۷۰ ميليون دالر برای 
مبارزه با بحران غذا اختصاص داد

این کشور حدود ۷۷0  با بحران جهانی غذا در  مبارزه  برای  اعالم کرد، دولت کشورش  اسپانیا  نخست وزیر 
میلیون دالر آمریکا اختصاص داده است. 

اسپانیا، در سخنرنی خود در  زاپاترو، نخست وزیر  لوئیز رودریگز  از خبرگزاری رسمی چین، خوزه  نقل  به 
ایتالیا اظهار داشت، مقامات رسمی دولت کشورش  نشست سران سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در رم 
در نظر دارند تا به منظور مبارزه با بحران غذا در جهان، ۷۷0 میلیون دالر آمریکا ) معادل 550 میلیون یورو( 
تخصیص دهد.نشست سه روزه سازمان جهانی خوارباروکشاورزی سازمان ملل متحد “فائو”، با حضور رهبران 
جهان با سخنان بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل روز سه شنبه در رم گشایش یافت.به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتدپرس، دبیر کل سازمان ملل در سخنان خود گفت که برای مقابله با بحران مواد غذائی وافزایش فزاینده 
قیمت آن، تولید مواد غذائی در سطح جهانی باید تا سال ۲0۳0 میالدی، 50 درصد افزایش یابد. دبیر کل سازمان 
مواد غذائی، محدویت های صدور وعوارض گمرگی  بحران  با  مقابله  برای  ها خواست  از دولت  ملل همچنین 
انگلیس دراعتراض به حضور رابرت  واردات مواد غذائی را به حداقل برسانند. گوردون براون، نخست وزیر 
انگلیس می گوید که دولت رابرت  این نشست خودداری کرد.  از شرکت در  موگابه رییس جمهوری زیمبابوه 
موگابه خود با سیاست هایش از عوامل اصلی نابودی کشاورزی و بحران مواد غذائی دراین کشور بوده است. 
در مراسم افتتاحیه این نشست اضطراری که تحت عنوان “ تغییرات آب و هوا ، انرژی و غذا “ به مدت سه روز 
برگزار می شود ، جورجو ناپولیتانو رییس جمهور ایتالیا ، ژاک دیوف مدیرکل فائو و رهبران سیاسی بیش از 

40 کشور و همچنین ۲500 تن از نمایندگان ۱5۳ کشور جهان شرکت خواهند داشت .

گاردین:

اعتراف نامه را در دست من گذاشتند
به نقل از »عبدالقدیر خان« پدر بمب اتمی پاکستان گزارش داد اعترافات چهار 
اجبار  با  کشورها  برخی  به  ای  هسته  اسرار  فروش  درباره  وی  پیش  سال 

صورت گرفته بود.
عبدالقدیر خان که در منزل خود با روزنامه »گاردین« سخن می گفت درباره 
اعترافات خود گفت: آن بر اساس خواسته آزادانه من نبود. این اعتراف نامه 
در دست من گذاشته شد.« عبدالقدیر خان که از وی به عنوان پدر بمب اتمی 
پاکستان یاد می شود و بخاطر انتقال فناوری هسته ای به برخی از کشورها 
از سال ۲004 تاکنون تحت بازداشت خانگی به سر می برد، افزود:به سپربالی 
ژنرال هایی بدل گشته که در معامالت هسته ای دست داشته اند. پیش از این 
تردیدهایی درباره این امر از سوی رسانه های داخلی و برخی سیاستمداران 
مطرح شده بود که عبدالقدیر خان به تنهایی نمی توانست این معامالت هسته 
ای را انجام داده باشد. خان با اشاره به این که با بازرسان آژانس بین المللی 
انرژی اتمی همکاری نخواهد کرد، افزود: »نمی خواهم درباره آن گفت وگو کنم. 

باید این مسائل را فراموش کرد.« خان به گاردین گفت: فناوری هسته ای که به ایران و کره شمالی ارائه شد در 
بازارهای غرب به راحتی قابل دسترسی است.وی ادامه داد: »آنها ]غربی ها[ این مواد را به ما و آنها می دادند... 
به هرکسی که می توانست پولش را بدهد.« پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان در زمان اعترافات خان در 

اوایل سال ۲004 عنوان کرده بود که این ماجرا تلخ ترین لحظه ریاست جمهوری او است. 
پاکستان  امریکا،  انرژی هسته ای و دولت  المللی  بین  به نوشته گاردین، به رغم درخواست های مکرر آژانس 
همچنان مانع دسترسی آنها به خان می شود. وی از فوریه ۲004 و پس از اعتراف تلویزیونی به صدور فناوری 
هسته ای به برخی کشورها و ابراز ندامت از این اقدام، تحت نظارت شدید دولت قرار داشته اما با تضعیف قدرت 
امیدوار است یوسف رضا گیالنی  اکنون  او  یافته است.  او کاهش  اطراف  مشرف در سال گذشته، فشارها در 
نخست وزیر جدید پاکستان حکم آزادی او را صادر کند. خان گزارش ها درباره قاچاق فناوری هسته ای به 
خارج از پاکستان را »یاوه های غربی ها« خواند و شدیداً با عناوینی چون »تاجر دردسرساز« که بر روی یکی 
از شماره های مجله تایم درج شد، مخالفت کرد. وی گفت: »این واکنش ها برای من اهمیتی ندارد. آنها خدای ما 
را دوست ندارند، پیامبر ما را دوست ندارند، کتاب مقدس ما را دوست ندارند، پس چطور ممکن است مرا دوست 

داشته باشند «

کره ی شمالی يک دشمن جدی است
وزیر دفاع آمریکا گفت: کره ی شمالی یک تهدید امنیتی جدی محسوب می شود و نیروهای آمریکایی مستقر در کره ی 
جنوبی آماده هستند تا به سرعت با حمالت احتمالی از جانب کره ی شمالی مقابله کنند. به نقل از خبرگزاری رویتر، 
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا در مراسمی به مناسبت تغییر فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در کره ی جنوبی گفت: 
ما با یک دشمن جدی در منطقه ی غیرنظامی در شبه جزیره ی کره روبه رو هستیم. به همین دلیل با کره ی جنوبی ائتالف 
نظامی تشکیل داده ایم. آمریکا در حال حاضر  ۲۸ هزار نیرو برای حمایت از ارتش 6۷0 هزار نفری کره ی جنوبی در این 
کشور مستقر کرده است. گفته می شود کره ی شمالی اکثر ارتش  ۱/۲ میلیونی خود را در نزدیکی منطقه ی غیرنظامی 
در شبه ی جزیره کره مستقر کرده است. از زمان پایان موقت جنگ دو کره سئول و پیونگ یانگ تاکنون پیمان آتش بس 
دائم امضا نکرده اند. گیتس هم چنین در این مراسم با لی سانگ هی، وزیر دفاع کره ی جنوبی دیدار و گفت وگو کرد. دو 
طرف توافق کردند که شمار نیروهای آمریکایی در کره ی جنوبی در سطح فعلی باقی بماند. در همین حال ژنرال والتر 
ال شارپ، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی در کره ی جنوبی اظهار داشت: نیروهای آمریکایی و کره ی جنوبی آماده 
هستند تا با هرگونه حمله ی احتمالی از سوی کره ی شمالی مقابله کنند. وی افزود: آماده هستیم تا به سرعت به هرگونه 

اقدامات برای تهدید امنیت کره ی جنوبی پاسخ قاطع دهیم. 
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پياز داغ
این ستون را جدی نگیرید!

پیاز داغیه
الهی من بمیرم واسه شماها که یک هفته آزگار بدون پیاز داغ سر 
کردید ... دلتون واسه عمو پیاز داغ تنگ شده بود، مگه نه؟ ... نه؟ 
... آها .. خب به هر حال من بازم برگشتم. حاال میپرسی هفته پیش 
کجا بودم؟ برو مورد بعدی رو بخون روشن شی ... فکر کردی 

من کم الکی ام؟

کنفرونس
که  برگزار شد،  غذایی  مواد  کنفرانس  ایتالیا  تو  پیش  هفته  همین 
بنده هم مفتخرا بعنوان کارشناس امور پیاز داغ و همچنین سیر 
داغ با نعناع اونجا حضور داشتم. برادر احمدی نژاد هم تشریف 
آورده بودن اونجا با هم کلی در مورد مواد غذایی و نرخ خواربار 
ایران  تو  خوراکی  مواد  کمیابی  و  گرونی  و  تورم  و  بار  تره  و 
رو عوضش  اسم سال ۸۷  قرار شد  هم  آخرش  کردیم.  صحبت 
کنن بذارن سال » پیاز داغ و تحمل ملی« خالصه از بس کارای 
مهم مهم داشتم و امور مملکت رو سرم ریخته بود دیگه نشد بیام 
پیاز داغ بنویسم. عمو پیاز داغ که فقط واسه شما لندنی ها نیست 

که ... عمو متعلق به همه ایرانه!!

اسباب کشون
داده  چیز  به  سردبیرو  ماشین  هفته  اون  که  همکارمون  این 
رفته  هم  ویکلی  پرشین  کل  داشت.  کشی  اسباب  هفته  این  بود، 
اونور  اینور  تیر و تخته  تا  نفهمیدم چهار  اونجا کمکش. من  بود 
کردن چنین عزم ملی و اراده آهنین میخواد چیکار؟ اصال این آدم 
همش دردسره. اینجام که میاد دست به سیاه و سفید نمیزنه که!! 
چاییشم سردبیر میبره براش. خالصه اگه میبینین مطالب پرشین 
ویکلی این هفته حتی از هفته های قبل هم چرت تره، دلیلش اینه 
که ملت کار نکردن که هیچکدوم، همه شون داشتن اسباب کشی 
آخر  فرسا،  طاقت  کار  ساعت   ۱6 روزی  ایشون.  واسه  میکردن 

شب هم یکی یه لیوان آب خنک میداد دست بچه ها، به امان خدا.

وکالی شیطان
کرده.  سو  رو  لندن  وکالی  جامعه  کل  ایرانی،  وکیل  آقای  یک 
انگلیسی  وکالی  انداخته،  راه  فجوری  و  فسق  چه  رفته  نمیدونم 
هم شاکی شدن. گیر دادن بهش که ببینن چیکار میکنه، آقا بهش 
برخورده. رفته از همه شون شکایت کرده که اینا تبعیض نژادی 
میکنن. اونا تبعیض نژادی میکنن؟ بعد حتما فردا هم میخواد بیاد 
از عمو شکایت کنه که پیاز هاش حقوق بشر نیست. من پیاز هام 
حقوق بشر نیست؟ من حقوق بشر نیستم؟ شما بگین ملت ... من 

کی تا حاال شده حقوق بشر نگم؟ 

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 
معرفی نماييد. آگهی های شما موجب ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   

باتري براي قلب سگ نجات بخش  
 

:AP بعد از سال ها کمک کردن به پلیس براي یافتن قربانیان قتل ها 
و نجات آسیب دیدگان حوادث و سوانح یک سگ جست وجوگر به 
نام مولي تحت عمل جراحي قرار گرفت. جراحان دانشگاه میسوري 
طي یک جراحي در قلب او دستگاه تنظیم کننده جریان قرار دادند. 
این سگ پنج ساله از ضربان نامنظم قلب رنج مي برد و صاحبانش 
آلن و آلیسا براون هنگامي که دریافتند براي جراحي، هزینه رفت 
وآمد و بستري سگ شان باید ۲500 دالر بپردازند درخواست کمک 
کردند. کمپاني صنایع پزشکي مدترونیک باتري را مجاني در اختیار 
آنها قرار داد و یک تاجر اهل کانزاس ۲ هزار دالر از هزینه آن را 
پرداخت. آلن براون مي گوید؛ »ما به شدت شگفت زده شدیم وقتي 
به این سرعت افرادي براي کمک به مولي داوطلب شدند. او پس از 
دو هفته استراحت و دو ماه فعالیت محدود مي تواند به کار پیشین 
بازگردد.« آلن و آلیسا براون خود ماموران داوطلب امداد در نیوتن 
کانتي ایاالت متحده هستند. یکي از آنها پزشکیار و دیگري پرستار 
در  دیگر  آنها چند سگ  به جز سگ  نیز  مربوط  واحد  در  و  است 
مواقع اورژانسي به صورت داوطلبانه کمک مي کنند. خانواده براون 
هنگامي متوجه مشکل شدند که مولي که اغلب پرانرژي بود، به نفس 
نفس مي افتاد و زود خسته مي شد. دامپزشکان دلیل موضوع را یک 
حمله قلبي مي دانند. هنگامي که ضربان قلب مولي ناگهان از ۸0 به 
۳۸ رسید او را به سرعت به بیمارستان رساندند. تربیت یک سگ 
جست وجو گر در حدود دو سال طول مي کشد و قیمت این سگ ها 

معادل ۲0 هزار دالر است.  

حراج نوزادي به قيمت يک يورو  
  

به  را  کودک شان  آنکه  از  پس  را  آلماني  زوج  یک  پلیس  رویترز؛ 
حراج گذاشتند، دستگیر کرد. این زوج کودک ۸ ماهه خود را براي 
فروش در سایت eBay عرضه کردند. پس از مراجعه پلیس مادر ۲۳ 
ساله کودک گفت که این تنها یک شوخي بوده است، اما بررسي هاي 
پلیس ادامه دارد و کودک نیز تحت مراقبت دولت قرار گرفته است. 
به رغم ادعاي مادر کودک پلیس معتقد است این احتمال وجود دارد 
که مساله قاچاق و خرید و فروش انسان باشد. در آگهي این طور 
آمده بود؛ »بچه، عرضه براي فروش به دلیل گریه زیاد، پسر، ۷0 
بوده است که مادر  یورو  پیشنهادي نخست یک  قیمت  قد«.  سانت 
کودک آن را پیشنهاد کرده بود، اما پس از آن کسي قیمتي پیشنهاد 
نداده است. مادر این کودک به پلیس معترض است؛ »این تنها یک 
شوخي بود براي آنکه ببینیم کسي بابت بچه پولي مي دهد یا نه. 
اما حاال آنها فرزندم را از من گرفته اند و روي خودم تست هاي 

روانشناسي انجام مي دهند.«  

سارکوزي عليه تي شرت ها  
 

کمپاني  یک  علیه  نیکال سارکوزي  فرانسه  vویترز؛ رئیس جمهور   
پوشاک بابت مسخره کردنش شکایت کرد. این کمپاني در تي شرت 
هاي تولیدي اش سارکوزي را بابت اعمال عجیبش مسخره کرده 
و  شاکیان  جزء  الکوست  و  هینکن  هاي  شرکت  این  از  پیش  بود. 
معترضان به نقوش مناقشه برانگیز تي شرت هاي این کمپاني بودند 
لیست اضافه شده است.  این  به  نیز  تازگي وکیل سارکوزي  به  و 
این واقعًا حیرت  این مورد مي گوید؛  تري بوف رئیس کمپاني در 
فرانسه  در  بسیاري  اتفاقات  کنم.  نمي  درک  هیچ  من  است،  انگیز 
که  دارد  تري وجود  کارهاي مهم  کنم  فکر مي  دارد و من  جریان 
زماني براي پرداختن به تي شرت هاي ما نمي ماند. تي شرت هایي 
که باعث رنجش آقاي رئیس جمهور شده اند نام او را با حروف 
درشت روي خود دارند، در حالي که به جاي حرف »O« تصویر یک 
سیبل تیراندازي قرار دارد. باالي نام او نیز سه کلمه از شعار ملي 
فرانسه »آزادي، برابري و برادري« با خون نوشته شده است. سایر 
شاکیان پرونده نیز به این موضوع معترضند که از برند تجاري آنها 
بدون اجازه در این تي شرت ها استفاده شده است. وکیل کمپاني 
در دفاع مي گوید این تي شرت ها حالتي طنز آمیز دارند و نوعي 
اعتراض به محدود شدن آزادي بیان در فرانسه زمان سارکوزي 
فرانسه  در  طنز  و  هنر  بیان،  آزادي  نگران  افزود  وکیل  این  است. 

است. دفتر سارکوزي هنوز نظري در این مورد نداده است اما پیش 
از این در جریان اتهامي که یک روزنامه نگار در مورد روابط وي 
دارد.  قانوني  پیگیري  و  اعالم کرد قصد شکایت  بود،  مطرح کرده 
را ختم  با یک عذرخواهي غائله  توانست  اما  نگار مذکور  روزنامه 

کند.  

 فرمولي براي متوقف کردن سرطان  

 یونایتدپرس؛ یک نوع داروي جدید کشف شده است که مي تواند 
سرطان پروستات را در مراحل پیشرفته آن در موش ها متوقف 
کند. براساس مطالعات محققان دانشگاه اوهایو، ماده یي با عنوان 
OSV-HDAC4۲ مي تواند مکانیسم دفاعي طبیعي بدن در مقابل 
سرطان را فعال کند. در این بررسي ها دارو روي ۲۳ موش آزمایش 
شد. در ۱۲ مورد تغییري ایجاد نشد اما در سایر موارد روند رشد 
بیماري متوقف شد. آزمایش ها کماکان ادامه دارد تا میزان تاثیر آن 
در موارد پزشکي براي انسان ها نیز آزموده شود اما این مطالعات 
در  بارزي  تغییر  تواند  مي  خاص  مولکولي  ترکیب  این  داد  نشان 

پیشرفت سرطان پروستات ایجاد کند.  
 

زنداني که محبوب ترين رستوران 
ايتاليايي شد 

حتمًا تعجب خواهید کرد اگر دریابید یکي از بهترین رستوران هاي 
ایتالیا داراي شدید ترین مراقبت هاي امنیتي است. در این رستوران 
و  گیرند  مي  قرار  بدني  تفتیش  مورد  ورود  به محض  ها  مشتري 
به  که  هایي  کیف  و  خود  همراه  هاي  تلفن  گوشي  تحویل  از  پس 
همراه دارند با عبور از میان میله هاي آهني مخصوصي مي توانند 
این  میزهاي  روي  اینکه  وجود  شوند.با  وارد  رستوران  سالن  به 
یي  قلعه  به  ها  این شمع  دارد و  قرار  رستوران شمع هاي زیبایي 
که این رستوران در درون آن ساخته شده شکوه خاصي مي دهد؛ 
اما مشتري ها مجبورند در این رستوران غذاي خود را با قاشق و 
کنند.این رستوران  پالستیکي صرف  بار مصرف  یک  هاي  چنگال 
در حقیقت در داخل زندان فورتزا مدیسا ایجاد شده است و کنترل 
شدیدي روي آن وجود دارد با این وجود مشتري هاي آن از موهبت 
خوردن بهترین غذا ها و نوشیدني ها تا زماني که بتوانند پول آن را 

پرداخت کنند، بهره مند هستند.
این  رستوران  به  شام  صرف  براي  ولترا  ساکن  کندي  شارون 
دارند  بسیار خوبي  کیفیت  »غذاها  گوید؛  مي  او  است.  آمده  زندان 
و با استانداردهاي رستوران هاي درجه یک برابري مي کنند. جو 
هر  هستند  غذا  صرف  مشغول  آن  در  که  هایي  آدم  و  رستوران 
حقیقت  در  رستوران  این  آورد.«کارگران  مي  هیجان  به  را  کسي 
زندانیاني هستند که لباس هاي شیک به تن کرده اند. آنها براي اینکه 
شهروندان پایبند به قانون بتوانند از نزدیک شرایط بودن در زندان 
را احساس کنند، غذاهاي مخصوصي که زندانیان در زندان صرف 
مي کنند را براي آنها تهیه مي کنند.هدف از ساخت این رستوران 
جمع آوري پول براي امور خیریه و آموختن مهارت هاي آشپزي و 
رستوران داري به زندانیان است تا آنها بتوانند پس از پایان دوران 

حبس براي خود در جامعه کاري دست و پا کنند.
هاي  مشتري  و  تبدیل شد  به رستوران   ۲006 از سال  زندان  این 
زیادي را به سمت خود جلب کرد. قیمت کمترین غذا در این رستوران 
۳5 یورو است. گردشگران خارجي براي اینکه بتوانند در این زندان 
غذا صرف کنند باید از طریق هتلي که در آن اقامت دارند از چند 

رکورد دست دادن شکست
دو دوست آمریکایی 9 ساعت و 
نیم بی وقفه به هم دست دادند تا 

رکورد جهانی را بشکنند. 
ساله   ۳0 ویتیکر«  »کوین 
ساله   ۳۱ جنز«  »کوری  و 
ایالت  »سانفرانسیسکو«  در 
»کالیفرنیا« رکورد پیشین دست 

دادن را که در اختیار دو آلمانی بود شکستند. 
و  شد  برگزار  »فری«  ساختمان  مقابل  شنبه   ۱4:0۷ برنامه  این 
شرکت کنندگان 9 ساعت و نیم بی وقفه دست هم را گرفتند و 

تکان دادند.
دست  سرانجام  و  افتادند  نفس  از   ۲۳:۳۸ »کوری«  و  »کوین« 
کتاب  در  آنان  های  نام  ترتیب  کردند.بدین  رها  را  یکدیگر 
می  ایسکانیوز  جاودانه شد.گزارش  »گینس«  رکوردهای جهانی 
افزاید، کوین که حسابی کالفه شده و مچ و شانه هایش را گرفته 

بود گفت:»اصال جالب نبود، باور کنید.«
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لطفًا  تفریح.  مرده  و کشته  تنوع طلب  ملتي هستیم  که  ما  به حال  خوشا 
نگویید ما اصاًل امکانات و مراکز تفریح نداریم، داریم، منتها بیشتر آنها 
در خود ما مستتر است! مثل صد و یک میلیون هنر که در وجود صاحب 
ادعاي  تمام  با  خودم،  که  طوري  است،  مستتر  باشم،  من  که  ناخنک 
چشم حسود کور کني که دارم، نمي توانم یک در میلیونش را شناسایي 
امکان  و  دفن شده  مقبره وجودم  در  هنرهایم  گنجینه   براي همین،  کنم! 
دسترسي به آن نیست. حتمًا مي گویید نبش قبر کنم، بله به  عقل بنده هم 
رسیده،  اما نبش قبر عملي مکروه است و بنده ناخنک زن از نزدیک شدن 

به مکروهات، اکراه دارم!
بله من  هم شنیده ام که قدما گفته اند: »تا مرد سخن  نگفته باشد، عیب و 
هنرش نهفته باشد.« من که الل نشده ام، زبانم هم به کوري چشم راست 

شیطان، از دم شیر و اندام مار کبرا بلندتر و پت و پهن تر است.
یا به قول شما روده درازي  تا دلتان بخواهد سخن گفته ام  براي همین 
کرده ام، اما نه کسي توانسته عیبم را ببیند و  نه هنرم را کشف کند. به 
همین دلیل محکم که عرض شد به عارضتان، بنده گفته قدما را رد مي کنم. 
با همان شدت که بعضي از مسؤوالن و دست اندرکاران، اخبار منتشره 
را رد مي کنند، صدالبته با کمک سخنگویان پرسخن! راحتتان کنم، ایراني 
جماعت همه چیزش مستتر است، یا در وجود خود و یا غیر. مثل پول 
جیب من و شما که در جیب دالل و بقال و هزار کاسب دیگر مستتر است! 
عادت  ایراني جماعت،  به عنوان  ما  ندارم.  کار  غیردولتي اش  و  دولتي  با 
کرده ایم به خاطر کمبود یا نبود امکانات تفریحي، خودمان اسباب تفریح 
خودمان را فراهم کنیم! نپرسید چگونه، چون شما از مالک ناخنک هفت 
خطتر تشریف دارید. به عنوان مثال »از کاه، کوه ساختن«، فقط از عهده 
مردان و زنان ایران زمین برمي آید و الغیر. براي همین چنین مثلي در 

هیچ جاي دنیا کاربرد نداشته و اصاًل به دید نمي آید! 
آخر مگر مي شود از کاه، کوه ساخت؟ بله مي شود، فرمولش در دستان 
پرنمک ایراني جماعت است. داشتن چنین فوت و فن هایي است که باعث 
مي شود خارجي جماعت با ایراني جماعت در نیفتد، چون اگر در بیفتد، 

فوراً ور مي افتد!
خودمان  شدن،  سرگرم  براي  ما  رساندم،  عارضتان  به  که  طور  همان 
بساطش را مي چینیم، براي همین احتیاجي به »دیزني لند« و این مکان هاي 

دردسرآور نداریم. خودکفاي خودکفاییم، مثل گندم!
از جمله تفریحات سرگرم کننده و خودکفا که مي شود به آنها اشاره کرد، 
نمونه هایي را در خورجین ذهنتان مي گذارم. لطفًا نگذارید آنها به دست 
اجنبي  جماعت بیفتد، چون مثل بقیه فنون و هنرها توسط آنان به سرقت 

رفته و به نام آنان ثبت مي شود!
را  خودمان  دعوا  و  تخم  و  اخم  توسط  داریم  دوست  اوقات  از  بعضي 
سرگرم کنیم، مثل مراسم عروسي. حتمًا به چشم بادامي و غیربادامي 
اتفاق هایي آنجا مي افتد که موجب سرگرمي  خود مشاهده کرده اید، چه 
مي شود. بله، درست دیده اید. در این گونه مراسم ها اقوام و فامیل که به 
زور دور هم جمع شده اند، دائم براي هم قیافه آمده و براي باز کردن سر 
دعوا، بهانه جویي مي کنند، فرقي ندارد که خانواده عروس باشد یا داماد.

گاهي هم، یعني بیشتر مواقع، خانواده داماد و عروس براي هم شاخ و 
شانه یا زبانم الل قمه مي کشند! این حوادث باعث کلي سرگرمي مي شود، 
آن قدر سرگرم مي شویم که گذر زمان را متوجه نمي شویم. لطفًا پاي آن 
چند نفري را که به طور مخلوط در حال اجراي حرکات موزون هستند را 
به میان نکشید، چون آنان در باغ نیستند! آنان مأمورند و معذور. با پایان 
گرفتن مراسم، بساط عیش و تفریح پایان نمي گیرد، چون بعد از آن هم 
از وسیله تفریح سالم دیگري به نام غیبت استفاده مي کنیم که خیلي حال 
مي دهد، آن  هم بعد از یک مراسم عروسي پربرخورد و سرگرم کننده! این 

وسیله تفریح آخري )غیبت( تا مدت ها ما را سرگرم مي کند.
یکي از مراسمي که ما را دور هم جمع مي کند، مراسم عزرائیل نوازي 
است! در اینجا با پادر میاني عزرائیل که با مراسم قرباني کردن یکي از 
ما شروع مي شود، براي احترام به عزرائیل در حقیقت و یادکرد تازه در 
این مراسم،  برعکس مراسم  به دروغ، دور هم جمع مي شویم.  گذشته 
و  خنده  از  مملو  داشت،  و سرشکستنک  اشکنک  تفریحش،  که  عروسي 
و  بر سر چشم  دعوا  به خاطر  که سال ها  اقوامي  است!  کرکر  و  هرهر 
همچشمي و دیگر بهانه هاي از این دست، از هم جدا افتاده بودند، به خاطر 
مقام تازه درگذشته و احترام به روح پرواز کرده او،  دور هم مي نشینند 

و گل مي گویند و دسته گل مي شنوند!
ادامه دارد

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

و  باني  دیده  هاي  برج  رستوران  کنند.این  رزرو  میز  قبل  روز 
انواع تجهیزات محافظتي براي جلوگیري از فرار زنداني ها دارد. 
زندانیاني که در این رستوران به ارائه خدمات مشغول هستند با 
لبخند و روي گشاده روزانه از ۱00 مشتري پذیرایي مي کنند. 
آنها در کمال صبر و حوصله غذاهاي موجود در لیست غذا را 
براي مشتري ها توضیح مي دهند و بر اساس ذائقه آنها غذاهاي 
مختلفي را به مشتري ها توصیه مي کنند.آرنا آنیلو ۳9 ساله که 
اصالتًا اهل ناپل است از سال ۱99۳ به علت ارتکاب جنایت در 
این رستوران  در  »کار  گوید؛  او مي  است.  زندان محبوس  این 
به  زندان  در  زندگي  است.  گذراندن وقت  بیشتربراي  براي من 
شدت تکراري است زیرا هر شب شما به سلول خود مي روید 
و هر روز کارهاي تکراري انجام مي دهید؛ اما در این رستوران 
اوضاع کاماًل متفاوت است. ما هر روز آدم هاي جدیدي را مي 

بینیم و تجربه هاي زیادي کسب مي کنیم.«

زنداني هایي که در این رستوران به آشپزي مشغولند هر روز 
رستوران  این  در  بینند.  مي  آموزش  را  جدیدي  غذاهاي  پخت 
آشپزخانه  در  دارند.  عهده  به  را  آشپزي  وظیفه  ها  زن  اغلب 
این رستوان دیگ هاي بزرگي در حال جوشیدن است. یکي از 
کند،  بیان  را  زنداني شدن خود  علت  ندارد  که دوست  آشپزها 
مي گوید؛ »آشپزي بزرگ ترین تفریح من در زندگي است. تنها 
که مي خواهم  بار  هر  که  است  این  غذاها  پخت  در  من  مشکل 
از چاقو استفاده کنم باید از مسووالن رستوران اجازه بگیرم. 
از وقتم را صرف گرفتن  نیمي  باعث مي شود که من  امر  این 
مجوز کنم.«او افزود؛ »کساني که به رستوران ما مي آیند فکر 
مي کنند که ما آدم هاي بدي هستیم و براي همین هم از زندان 
سر در آورده ایم. درست است که ما در یک برهه از زندگي کار 
اما اصالتًا آدم هاي بدي نیستیم. ما  ایم  اشتباهي مرتکب شده 
مي خواهیم با کار خود به مردم نشان دهیم که ما هم مثل آنها 
هستیم و دوست داریم انسان هاي خوبي باشیم.«خدماتي که در 
است.  عالي  بسیار  داده مي شود  ها  به مشتري  این رستوران 
به خوبي  میزها  اند و رزرو  تزیین شده  زیبایي  به  میزها  همه 
از  این رستوران گفت  از مشتري هاي  یکي  گیرد.  صورت مي 
مسافتي ۲00 کیلومتري با خانواده اش به این رستوران آمده تا 

غذا خوردن در جمع زنداني ها را تجربه کند.
و خدمتکار  گارسون  آشپز،  آشپز، کمک   ۳0 این رستوران  در 
مشغول به کار هستند. این خدمه رستوران با دقت فراواني از 
بین ۱50 زنداني ساکن زندان انتخاب شده اند. مسوول زندان به 
جز افرادي که با مافیا در ارتباط هستند و به جرم قاچاق مواد 
و آدم ربایي دستگیر شده اند به دیگر زنداني ها فرصت بودن 
در این رستوران را داده است.امسال براي اولین بار سرآشپز 
هاي رستوران هاي درجه یک ایتالیا با آîشپزهاي این رستوران 

همکار شده اند تا به آنها پخت غذاهاي لذیذ را آموزش دهند.
  

خروس ممنوع 
 

بي بي سي؛ دولت سوازیلند نگه داشتن خروس را در پایتخت این 
کشور ممنوع اعالم کرد، زیرا سر و صداي این حیوان آسایش 
افراد را به هم مي زند. سخنگوي شهرداري این شهر به بي بي 
سي گفت؛ »شهروندان از سر و صداي خروس ها شاکي هستند، 
در نتیجه نگهداري این حیوان مخالف حقوق شهروندي و غیر 
محدودي  تعداد  از  نگهداري  تنها  ترتیب  این  به  است.«  قانوني 
مرغ )ماکزیمم ۱۲تا( مجاز خواهد بود. در پي اعمال این قانون 
بسیاري از شهروندان خروس ها را از خانه هاي مسکوني خارج 
کردند، اما بسیاري نیز خروس هایشان را پنهان کردند تا بتوانند 
کماکان آنها را در خانه نگه دارند. شهروندان مي توانند حیوانات 

کم سروصداتر را در خانه نگه دارند. 
   

زلزله، تنها فرصت براي مادر شدن 
 آسوشیتدپرس؛ کودکاني که هر روز عکس سیاه و سفید آنها 
پیدا شدن  راه  به  مي شود چشم  چاپ  چین  هاي  روزنامه  در 
والدین خود هستند. این کودکان نمي دانند که بسیاري از آنها 
تنها بازماندگان زلزله ویرانگر شهر خود هستند و هیچ گاه امکان 
مالقات مجدد با اعضاي خانواده خود را ندارند.هم اکنون حدود 
4 هزار کودک در چین یتیم و بي خانمان شده اند. این کودکان 
که پس از زلزله هفته گذشته هیچ جایي براي اقامت نداشتند با 
استقبال خانواده هاي زیادي که خواستار نگهداري از آنها بودند 
روبه رو شدند. ونگ لیجین یکي از شهروندان چیني در سایت 
خود نوشته است؛ »من و همسرم آرزو داریم یکي از بچه هایي 

که در این زلزله یتیم شده اند را به سرپرستي قبول کنیم.«
موج شدید گرایش به قبول فرزند دولتمداران چیني را به شدت 
بهت زده کرده است. مردم چین با وجود اینکه از لحاظ اقتصادي 
چندان توانگر به حساب نمي آیند و دولت هم همواره آنها را از 
منع  دارد  که  خاصي  هاي  سیاست  به  بنا  فرزندخوانده  گرفتن 
کرده باز هم در جهت همدردي با بازماندگان این زلزله دلخراش 
حاضر شده اند کودکان یتیم را زیر چتر حمایت خود قرار دهند.

این عالقه مفرط باعث شده براي امریکایي ها و خارجي هایي 
هیچ  گرفتن کودکي چیني هستند  به سرپرستي  آرزوي  در  که 
که  هایي  تعداد خانواده  زده  تخمین  دولت  نماند.  باقي  فرصتي 
تعداد  از  اند  شده  داوطلب  کودکان  گرفتن  به سرپرستي  براي 

کودکان یتیم شده بیشتر است.
جینگ لي معاون امور اجتماعي چین در مصاحبه با خبرنگاران 
گفت؛ »هر روز بیش از صدها تلفن به وزارتخانه ما مي شود. 
مردم مرتب در مورد شرایط به سرپرستي گرفتن کودکان یتیم 

از ما سوال مي کنند.«
تعدادي از افراد داوطلب گرفتن فرزند را زوج هایي تشکیل مي 
دهند که قدرت باروري ندارند. عده یي دیگر را هم خانواده هایي 
تشکیل مي دهند که در آرزوي داشتن بیش از یک فرزند هستند. 
سیاست تک فرزندي چین باعث شده است خانواده هاي زیادي 
فرزند بسوزند.ونگ زني سي و  یا چند  دو  داشتن  در حسرت 
چند ساله است که سال گذشته تنها فرزند خود را در سانحه 

یي از دست داد.

او  که  شد  باعث  او  کس  ترین  عزیز  دادن  دست  از  تجربه 
احساسات کودکان یتیم شده را به خوبي درک کند. 

 

جنبش جادوگر سوزي در کنيا 
 

 ۱۱ سوزاندن  جرم  به  کنیا  در  نفر   ۱9 اکنون  هم  سي؛  بي  بي 
جادوگر توسط پلیس دستگیر شده اند.

افراد  کرد  بیان  خبرنگاران  با  وگو  گفت  در  پلیس  سخنگوي 
دستگیر شده الزامًا به طور مستقیم در خشونت علیه افراد بي 
گناهي که تصور مي شد جادوگر هستند دست نداشته اند بلکه 
این  اثر  در  اند.  بوده  آنها  علیه  اعمال خشونت  مسبب و مروج 
درگیري ها هشت زن و سه مرد بین ۸0 تا 96 ساله در منطقه 
غربي کایسي در آتش سوزانده شدند. میزان خشونت علیه این 
افراد به حدي بود که اگر پلیس سریع دست به کار نمي شد هیچ 
بعید نبود که افراد تندرو دیگر اهالي روستا و مردم عادي را هم 
به کام آتش کشاندند. هم اکنون با دستگیري افرادي که دست به 
سوزاندن سالمندان روستا زده اند اوضاع تحت کنترل در آمده 

و روستا وضعیتي عادي پیدا کرده است.
کنیا  جادوگران  بین  درگیري  صحنه  همواره  کایسي  منطقه 
هم  گذشته  در  که  طوري  به  است  بوده  جادوگري  مخالفان  و 
مخالفان خود  مورد حمالت  منطقه  این  در  بسیاري  جادوگران 
قرار گرفته اند. نکته جالب درگیري هاي اخیر این است که در 
قرار  با هم مورد حمله  از جادوگران  زیادي  تعداد  زمان واحد 
گرفته اند. این امر نشان مي دهد که نقشه حمله و به قتل رساندن 
جادوگران از قبل با برنامه ریزي دقیقي چیده شده بوده است.

چارلز اونیو معاون پلیس کنیا گفت؛ »ما مدرک مستندي که نشان 
دهد این افراد مستقیمًا در سوزاندن جادوگران نقش داشته اند 
در دست نداریم اما مي توانیم ثابت کنیم که آنها مسبب شیوع 
گناه  بي  افراد  سوزاندن  براي  را  دیگران  و  اند  بوده  خشونت 
کرد؛  بیان  با خبرنگاران  وگو  گفت  در  اند.«اونیو  کرده  تحریک 
تمام افرادي که به طور مستقیم و غیرمستقیم در این درگیري و 
خشونت دست داشته اند با مجازاتي معادل مجازات آدم کشي 
روبه رو خواهند شد. هم اکنون نیروهاي پلیس در روستاهاي 
افرادي که تصور مي شود  از جان  تا  اند  مختلف مستقر شده 
جادوگر هستند مراقبت کنند.افرادي که به شدت با جادوگران بد 
بودند در نیمه شب روز چهارشنبه به خانه هاي آنها ریختند و 
پس از آنکه آنها را آتش زدند خانه هایشان را به خاکستر تبدیل 
کردند. دلیل اصلي که مردم کنیا دل خوني از جادوگران دارند 
این است که جادوگري در این کشور به شدت رواج یافته و هر 
از  افراد زیادي به سمت آن کشیده مي شوند. مردم کنیا  روز 
جادوگران ترس دارند و معتقدند که آنها ارواح بد را وارد زندگي 

مردم بي گناه مي کنند.
جادوگر  شدن  سوزانده  شاهد  مستقیمًا  که  افرادي  از  یکي 
روستاي خود بود، گفت؛ »مردم حق ندارند تنها به این دلیل که 
حدس مي زنند انساني جادوگر است او را به کام مرگي چنین 
دردناک بفرستند. اگر قرار باشد هر کس به میل خود عدالت را 

اجراکند دیگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد.« 
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آخرين نرخ های روز ارز
 

اقتصاد

چين سکاندار جديد اقتصاد جهان
مقامات دولت چین طی گزارشی ابراز داشتند، رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه 

نخست سال ۲00۸ به ۱0.6 درصد رسیده است. 
جهانی  تجارت  اروپایی  آسیایی_  رییس  چنگ  آندره  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به 
اظهارداشت، رشد اقتصادی این کشور با مشکالت موجود در جامعه ی چین به طور 
خاصی هماهنگ شده است و چین در این مدت توانسته است علی رغم نارسایی های 

کنونی، رشد اقتصادی خود را با سرعت پیش ببرد.
بر اساس آمار اعالم شده از سوی مقامات چینی رشد اقتصادی این کشور طبق پیش 
بینی انجام شده در سال ۲00۷ به ۱۱.9 رسیده بود و طبق آمار منتشر شده در سه 
ماهه نخست سال جاری این میزان به ۱0.6 درصد رسیده است و تولیدات صنعتی 
درمدت سه ماه به رشد ۱6.4 درصد رسیده است. چین با این رشد اقتصادی توانسته 
است جای کشوری چون آلمان در رده ی جهانی بگیرد، آلمان در حال حاضر به عنوان 

سومین کشور برتر به لحاظ اقتصادی محسوب می شود. 

کنترل تورم مهمترين اولويت بانک مرکزی اروپا است
رییس بانک مرکزی اروپا ضمن ابراز نگرانی از افزایش تورم در این قاره تاکید کرد ، تثبیت قیمتها و کنترل تورم 

مهمترین هدف بانک مرکزی اروپا در میان مدت خواهد بود . 
ژان کلود تریکت در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی ال پایس افزود : هدف ما رساندن تورم در اروپا به کمتر از ۲ 
درصد در میان مدت است . بانک مرکزی اروپا مجبور شد برای تثبیت قیمتها و کنترل تورم ، نرخ بهره بانکی را در 

حد 4 درصد ثابت نگه دارد . 
نرخ تورم اروپا طی ماه می به بیش از 6/۳ درصد رسید که این رقم از سال ۱999 تا کنون بی سابقه بوده است . وی 

تصریح کرد : تورم یک بحران بین المللی است و نیاز به راهکارهای بین المللی دارد . 

کمبود مواد غذايی و افزايش قيمت نفت مهمترين 
موضوعات اجالس گروه هشت

نخست وزیر ژاپن در دیدار با صدر اعظم آلمان تاکید کرد ، بحران کمبود مواد غذایی و افزایش 
قیمت جهانی نفت باید به عنوان مهمترین موضوعات مورد بحث در اجالس آتی سران گروه 

هشت مورد توجه قرار گیرد . 
خبرگزاری شینهوا ضمن اعالم این مطلب به نقل از یاسو فوکودا افزود : بحران کمبود مواد 
غذایی جان بسیاری از افراد در کشورهای فقیر و در حال توسعه را تهدید می کند و باید هر 
چه زودتر راهکار بین المللی و مناسبی برای مقابله با این بحران پیدا کنیم . این بحران نیازمند 
راهکارهای کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است . کشورهای فقیر توانایی تحکل فشار 
مالی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی را ندارند و جامعه جهانی باید به کمک این کشورها 
بشتابد . وی تصریح کرد : کشورهای ثروتمند و توسعه یافته باید در بلند مدت زمینه خود 
کفایی کشورهای در حال توسعه و فقیر در زمینه تولید محصوالت کشاورزی و مواد غذایی 
را فراهم کنند . آنجال مرکل صدر اعظم آلمان نیز گفت : امیدوارم نشست سازمان فائو در شهر 
رم مقدمه خوبی برای حل بحران کمبود مواد غذایی و افزایش قیمت محصوالت کشاورزی 
باشد . نباید اجازه داد ، تولید انرژی های جدید از محصوالت کشاورزی ، موجب افزایش قیمت 

مواد غذایی شود . ژاپن پیش از این آمادگی خود را برای اختصاص کمک ۱00 میلیون دالری به برنامه جهانی غذا اعالم کرده است . دولت ژاپن 
همچنین طرح دو برابر کردن تولید جهانی برنج طی ده سال آینده را ارائه نموده است . مرکل در ادامه ضمن اشاره به افزایش چشمگیر قیمت 
نفت ، خواستار افزایش شفافیت در تولید و تجارت جهانی نفت شد . فوکودا نیز گفت : سرمایه گذاری برای افزایش تولید نفت و رشد بهره وری 

مصرف انرژی ، می تواند به کاهش قیمت نفت کمک کند . 

کاهش توليد نفت مکزيک
 

 مهم ترین اخبار بازارهاي مالي جهان )کاال، انرژي و در حال توسعه( در طول 
پایگاه اطالع رساني  الملل  بین  امور  یک هفته گذشته منتشر شد. به گزارش 
بازار سرمایه، مهم ترین اخبار این بازارها افزایش قیمت نفت است. با کاهش 
ارزش دالر در برابر یورو قیمت نفت خام بیش از یک دالر در هر بشکه افزایش 
یافت. از این رو سرمایه گذاران جهت پوشش کاهش این ارز به خرید کاال روي 

امر  همین  آوردند. 
گاز  قیمت  افزایش 
بورس  در  طبیعي 
به  را  نیویورک 
قیمت  داشت.  همراه 
در  نیز  گازوئیل 
امریکا حدود 4 دالر 
افزایش  گالن  هر  در 
نفت  شرکت  یافت. 
اعالم  مکزیک  دولتي 
خام  نفت  تولید  کرد 
ماه  در  شرکت  این 

ترین  پایین  به  آوریل 
حد خود در ۱۲ سال گذشته رسیده است. 

همچنین در پي افزایش نرخ سوخت، تردد خودروها در امریکا در ماه مارس 
۳/4 درصد کاهش یافت. وزیر انرژي امریکا اعالم کرد تقویت احتمالي دالر 
تاثیر چنداني بر افزایش فزاینده قیمت نفت نخواهد داشت. همچنین به دنبال 
بروز مناقشات کاري بین کارگران و دولت شیلي که بر استخراج معادن تاثیر 
منفي گذاشته، تولید ناخالص داخلي شیلي به کمترین میزان خود از سال ۲00۳ 
ایالت جنوبي کاتانگا در جمهوري خلق کنگو که دهمین ذخایر بزرگ  رسید. 
مس در دنیا را در اختیار دارد، صادرات این محصول را ممنوع کرد. رهبران 
امریکاي جنوبي با الگوبرداري از اتحادیه اروپا پیماني را جهت ایجاد یک بلوک 
قاره یي امضا کردند که به موجب آن از روند رو به رشد عدم اطمینان بین 

بخش هاي اقتصادي ۱۲ کشور عضو جلوگیري خواهد کرد.  

ارزش مسکن در انگليس به پايين ترين حد خود رسيد
اکونیوز : موسسه تحقیقاتي ان بي سي انگلیس اعالم کرد ، ارزش مسکن 
از سال ۱99۱ میالدي  ترین حد خود  پایین  به  این کشور طي ماه مي  در 

رسیده است . 
بلومبرگ ضمن اعالم این خبر افزود : قیمت متوسط مسکن در انگلیس با 
5/۲ درصد کاهش نسبت به ماه آوریل به کمتر از ۱۷۳5۸۳ پوند رسید . این 
بیشترین میزان کاهش قیمت مسکن در انگلیس از ژانویه ۱99۱ تا کنون به 

شمار مي رود . 
کاهش  درصد   4/4 از  بیش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  مسکن  قیمت 
نشان مي دهد . مروین کینگ رییس بانک مرکزي انگلیس نیز ضمن ابراز 
نگراني از رکود بخش مسکن ، نسبت به کاهش بیش از پیش قیمت مسکن 

هشدار داد . 
این در حالي است که افزایش قیمت جهاني نفت و مواد غذایي نرخ تورم انگلیس طي ماه آوریل را به باال ترین حد خود از سال 

۲00۲ تا کنون رساند و این مساله باعث شد تا بانک مرکزي انگلیس نرخ بهره بانکي را افزایش دهد . 
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مورگان فريمن 
بازيگری که تماشاگران 

را شوکه کرد

سینمای به ظاهر جذاب و فریبنده آمریکا همواره به دلیل تبعیض نژادی بویژه در 
پوست  رنگین  کارگردانان  و  بازیگران  هرچند  بوده،  انتقاد  مورد  بازیگری  حوزه 
ایرنا،  اند. به گزارش  این میان تاریخ ساز بوده  توانایی چون »مورگان فریمن« در 
فریمن از آن دست کارگردان - بازیگران سینمای آمریکاست که به دلیل چهره سیاه 
خود در دوره ای مورد بی مهری و تبعیض آزار دهنده هالیوود قرار گرفته و در 
مقابل با ارائه توانایی و خلق شخصیت های توانا و ماندگار در حوزه بازیگری، خود 
را تثبیت و موفقیت های چشمگیری را در کارنامه خود ثبت کرده است. این بازیگر ۱۱ 
خردادماه سال ۱9۳۷ در تنسی آمریکا متولد شد. بازیگر بلند قد و سیه چرده سینما 
با سابقه ای طوالنی در نقش های مکمل و دوم توانسته به عنوان یکی از قطب های 

کاراکترهای فرعی در هالیوود خودش را تثبیت کند.
خیلی بیش از آنکه سینما روهای حرفه ای با چهره او آشنا شوند این بچه ها بودند که 
او را در نقش های ایزی ریدر در مجموعه عامه پسند شبکه پی بی اس با نام شرکت 
برقی شناختند. فریمن پس از مدتها کسب تجربه در صحنه نمایش و صفحه کوچک 
تلویزیون، با اولین حضور خود در اثری به نام زبل خیابان گرد تماشاگران را شوکه 
کرد و به خاطر همین نقش نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل سال ۱9۸۷ شد. 
پس از آن نقش های کوچکی در فیلم هایی چون بربیکر ،۱9۸0 چشم شاهد ،۱9۸۱ 
معلمین ۱9۸4 ماری، یک قصه حقیقی و آنطور بود اینطور شد هر دو محصول ۱9۸5 
نقش ایفا کرد. مورگان در فاصله این ایام کوشید با حضور در فیلم هایی چون شیک 
و پیک ،۱9۸۸ آتش خود پرستی، رابین هود و شاهزاده دزدان ۱99۱ به یک ستاره در 
سینما بدل شود. آنچه در نهایت موجب حیرت منتقدان از نقش آفرینی او در سینما 
شد، حضورش در نقش شوفر یک خانم پیر در فیلم رانندگی برای خانم دیزی بود که 

به خاطر آن برنده اسکار شد.
او با نقش یک پلیس فاسد در فیلم جانی خوش تیپ مسیر جدیدی را در بازیگری آغاز 
کرد، سپس به خاستگاه دیرینش نمایش بازگشت و کمتر در آثار هالیوودی ظاهر شد 
و سرانجام با »نابخشوده« کلینت ایستوود در سال ۱99۲ به پرده نقره ای بازگشت و 
با فیلم »هفت« نیز صفحه جدیدی از بازیگری در سینما ایجاد کرد. فریمن ۷۱ ساله یک 

نامزدی اسکار دیگر نیز به خاطر فیلم »رستگاری در شاوشنگ« به دست آورد.

»چان« و زلزله چين 
 

، با هدف کمک به زلزله زدگان چین،  بازیگر سرشناس سینمای هنگ کنگ 
درباره این فاجعه فیلم می سازد. 

»جکی چان« که به تازگی از قربانگاه زلزله زدگان چین دیدن کرده است، 
اعالم کرد این فاجعه را در قالب یک فیلم به تصویر می کشد. 

ستاره فیلم های رزمی و پلیسی که طرفداران بی شماری در سراسر جهان 
دارد تمامی درآمد این فیلم را به بازماندگان زلزله ۸/ ۷ عصر ۲۳ اردیبهشت 
۱۳۸۷ استان »سی چوان« هدیه می کند. پیش تر»چان« یک میلیون و 400 

هزار دالر به قربانیان زلزله چین اعانه داد. 

آتش۵۰ هزار فيلم را سوزاند

آتش سوزی مهیب یک استودیو بزرگ فیلمسازی لوس آنجلس آمریکا با تالش صدها کمک رسان ، مهار شد. 
این رخداد به بخش بزرگی از تاریخ »هالیوود« آسیب جدی زد با آتش گرفتن استودیو فیلمسازی »یونیورسال« بیش از 

50 هزار حلقه فیلم ، سوخت. 
همچنین نمایشگاه های مربوط به دو فیلم پرفروش »هالیوود« خاکستر شد.عملیات نفسگیر400 آتش نشان از زمین و 

هوا ) با بالگرد( برای مهار شعله های سرکش، زخمی شدن دو نفر از آنان را به دنبال داشت.
به دنبال این رخداد که همزمان با فیلمبرداری محصول جدید »هالیوود« شکل گرفت دود غلیظی منطقه را فرا گرفت. 

آتش پیش از طلوع خورشید، در فضای باز یکی از ساختمان های اصلی این استودیو شروع شد.
سخنگوی »یونیورسال« می گوید:بر اثر آتش سوزی ، دیدار از استودیو امکان پذیر نیست، اما سایر بخشها به فعالیت 

عادی خود ادامه می دهند. 
استودیو »یونیورسال« که با نام »یونیورسال پیکچرز« و »یونیورسال سیتی استودیو« هم شناخته می شود، از شرکت 
های وابسته به »ان بی سی یونیورسال« و از بزرگ ترین فیلمسازی های آمریکاست.گزارش ایسکانیوز می افزاید، این 
رخداد به بخش بزرگی از تاریخ »هالیوود« آسیب جدی زده است و تالش کارشناسان برای افشای علت اصلی بروز 
آتش سوزی و تعیین میزان دقیق خسارتها در حالی ادامه دارد که تازه ترین خبرها از شنیده شدن صدای انفجار در 

استودیو »یونیورسال« حکایت دارد.

نعمت اهلل، داستان »بی پولی« را تعريف می کند
فیلمبرداری فیلم سینمایی »بی پولی« به کارگردانی حمید نعمت اهلل در 
لیال حاتمی و بهرام رادان در تهران  فیلم،  لوکیشن خانه زوج اصلی 
همچنان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، این فیلم یک کار کمدی رمانتیک 
است که تاکنون ۲0 درصد از فیلمبرداری آن به پایان رسیده است. 
حبیب رضایی، سیامک انصاری، امیر جعفری، بابک حمیدیان، فرهاد 
زهرا  صفوی،  زهره  عالیی،  علی  سلیمانی،  علی  فالح،  نادر  شریفی، 
طاهری منش و افسانه بایگان از بازیگران این فیلم هستند. فیلمبرداری 
این فیلم به تهیه کنندگی مصطفی شایسته در لوکیشن های تهران و 
خیابان های آن ادامه دارد. فیلمنامه این فیلم را حمید نعمت اهلل و هادی 

مقدم دوست از زوج جوانی که در ابتدای زندگی زناشویی خود و پس از تولد فرزند دچار بحران بی پولی می شوند، 
روایت می کنند. نعمت اهلل پیش از این فیلم بوتیک را ساخته بود که مورد توجه مخاطبان خاص قرار گرفت
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“اينديانا جونز” در دنيا به گنج دست يافت

فیلم ماجرایی "ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین" استیون اسپیلبرگ با 5/۷۱ میلیون دالر فروش در 
60 کشور و ۸4۳9 سینما برای دومین هفته پیاپی پرفروشترین فیلم بازار بین المللی شد. ورایتی اعالم کرد 
چهارمین فیلم مجموعه موفق "ایندیانا جونز" با بازی هریسن فورد این هفته با از دست دادن 5۱ درصد 
تماشاگران، مجموع فروش را در بازار خارج از آمریکا به ۲66 میلیون دالر رساند."قلمرو جمجمه بلورین" 
در اسپانیا 6/6 میلیون دالر، در کره جنوبی ۸/5 میلیون دالر و در استرالیا 4/5 میلیون دالر فروش داشت 
و به نظر می رسد در هفته های آتی بتواند بیست و نهمین فیلمی شود که از مرز 400 میلیون دالر عبور 
است.  بین المللی  بازار  در  فیلم سال ۲00۸  کار موفق ترین  این جای  تا  اسپیلبرگ  فیلم جدید  است.  کرده 
بین المللی در ۱۳  بازار  نمایش در  اول  پاتریک کینگ در هفته  مایکل  "جنسیت و شهر"  کمدی رومانتیک 
کشور و ۳5۳۷ سینما به فروش بسیار خوب ۲/۳9 میلیون دالر دست پیدا کرد. این فیلم با ۳/۱۸ میلیون 
که این هفته  دالر بیشترین فروش را در بریتانیا داشت و در آلمان نیز ۸/۷ میلیون دالر فروخت."شهر" 
با ۷/55 میلیون دالر پرفروشترین فیلم بازار آمریکای شمالی بود، داستان دوستی ها، روابط و موقعیت 
کاری چهار زن در شهر نیویورک است و در آن سارا جسیکا پارکر، کیم کاترل، کریستین دیویس و سینتیا 
نیکسن نقش آفرینی می کنند.هرچند فیلم های کمدی رومانتیک در بازار بین المللی عملکرد متفاوت دارند، اما 
موفقیت فیلم "شهر" بار دیگر قدرت فیلم های متکی بر شخصیت های زن را نشان می دهد که از نمونه های 
قبلی آن می توان به "شیطان پرادا می پوشد" )۲0۱ میلیون دالر(، "تعطیالت" )۱4۱ میلیون دالر( و "آنچه 
در وگاس اتفاق افتاد" )95 میلیون دالر در کمتر از یک ماه( اشاره کرد.فیلم دنباله ای "وقایع نگاری نارنیا: 
شاهزاده کاسپین" به کارگردانی اندرو آدامسن در سومین هفته نمایش در 4500 سینما و در ۱9 کشور 
به فروش قابل احترام ۸/۱6 میلیون دالر دست یافت که بیشترین رقم با 4/4 میلیون دالر در ژاپن حاصل 
شد. "شاهزاده کاپسین" برای رسیدن به فروش 450 میلیون دالری قسمت اول خود "وقایع نگاری نارنیا: 
شیر، جادوگر و کمد لباس" راهی دراز در پیش دارد."آنچه در وگاس اتفاق افتاد" با بازی کامرون دیاز 
و اشتن کوچر این هفته در 6۱ کشور و ۳900 سینما ۱/۱۲ میلیون دالر فروخت و مجموع فروش خود را 
در سطح بین المللی به 4/95 میلیون دالر رساند که ۳0 میلیون دالر بیشتر از عملکرد این فیلم در آمریکا 
است."آیرون من" با بازی رابرت داونی جونیر به نقش ابرقهرمان قصه های مصور مارول که تا این هفته 
عنوان موفق ترین فیلم بازار خارج از آمریکا را در سال ۲00۸ در اختیار داشت، در 5000 سینما هشت 
میلیون دالر دیگر فروخت و مجموع فروش خود را به ۲4۳ میلیون دالر رساند. با احتساب بازار آمریکای 
شمالی فروش جهانی این فیلم 5۲0 میلیون دالر شده است.در مقابل، فیلم شکست خورده "اسپید ریسر" 
این هفته نیز ناموفق بود و در ۳500 سینما و ۳9 بازار تنها سه میلیون دالر  اندی واچووسکی  لری و 
فروش داشت. مجموع فروش این فیلم پرهزینه تنها ۲/۳4 میلیون دالر شده است. کمدی رمانتیک "ندیمه" 
به کارگردانی پل وایلند نیز در ۱۸95 سینما 9/۳ میلیون دالر فروخت و مجموع فروش بین المللی خود را 
به 6/۳0 میلیون دالر رساند.تریلر "۲۱" با نقش آفرینی کوین اسپیسی و الرنس فیشبرن در ۱۲50 سینما با 

سه میلیون دالر فروش دیگر 5۳ میلیون دالری شد. 

جانی دپ برنده دو جايزه ام تی وی شد
کارائیب:  دریایی  “دزدان  فیلم های  ستاره 
در انتهای دنیا” و “سوئینی تاد” دو جایزه 
هفدهمین دوره جوایز سینمایی ام تی وی را 

از آن خود کرد. 
اهداء  ساالنه  مراسم  کرد  اعالم  رویترز 
یکشنبه  ام تی وی  شبکه  سینمایی  جوایز 
چهره های  از  زیادی  تعداد  با حضور  شب 
گیبسن  تئاتر  آمفی  در  هالیوود  سرشناس 
وقوع  محل  نزدیکی  در  و  آنجلس  لس 
یونیورسال  استودیوهای  در  آتش سوزی 

برگزار شد.
دپ با دریافت دو جایزه پیروز بزرگ مراسم 
امسال جوایز ام تی وی بود که برندگان آن 
تی  ام  تلویزیونی  تماشاگران شبکه  رای  با 

وی انتخاب می شوند. او برای بازی در نقش کاپیتان جک اسپارو “دزدان دریایی کارائیب ۳” جایزه 
بهترین بازیگر کمدی و برای حضور در نقش اصلی موزیکال “سوئینی تاد: آرایشگر شیطان صفت 

خیابان فلیت” جایزه بهترین شخصیت منفی را برد.

فیلم ماجرایی “ترانسفورماتورها” به کارگردانی مایکل بی که یکی از پرفروشترین فیلم های تابستان 
پارسال بود، جایزه اصلی یا جایزه بهترین فیلم جوایز ام تی وی را از آن خود کرد و بی گفت از 

امروز دوشنبه فیلمبرداری دنباله “ترانسفورماتورها” را آغاز می کند.
ویل اسمیت برای بازی در نقش یکی از بازماندگان بیماری ویروسی در فیلم افسانه ای علمی “من 
افسانه هستم” برنده جایزه بهترین نقش آفرینی یک بازیگر مرد شد و جایزه بهترین بازیگر زن این 

بخش به الن پیج برای بازی در فیلم “جونو” رسید.
جایزه جدید “بهترین فیلم تابستانی” نیز از آن فیلم ابرقهرمانی “آیرون من” شد که رابرت داونی 
“اسپری مو” جایزه  برای  افرون  دریافت کردند. زاک  را  آن  فاوریو  فیلم و جان  جونیور ستاره 
بهترین نقش آفرینی یک بازیگر نوظهور را برد و جایزه بهترین مبارزه به شان فریس و کم گیگاندت 

برای فیلم “هیچ وقت کوتاه نیا” تعلق گرفت.
جایزه نسل یا جایزه یک عمر دستاورد نیز به آدام سندلر بازیگر آمریکایی رسید که این جایزه را 

تام کروز به او اعطاء کرد.   
    

“مل فرر”بازيگر مشهور هاليوود درگذشت
“مل فرر” بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی در سن 90 سالگی فوت کرد. 

به نقل از بی بی سی، یکی از اعضای خانواده وی اعالم کرد که فرر در مزرعه خود در کالیفرنیا در کنار 
اعضای خانواده و دوستانش فوت کرد.

فرر، ستاره فیلم های زیادی از جمله “جنگ و صلح”، “ خورشید همچنان طلوع می کند” و لی لی” و فیلم های 
زیاد دیگری نیز است.همسر وی آئودری هپبورن، است که با وی در فیلم های زیادی حضور پیدا کرده 

است. در سال ۱96۷، فرر فیلم “تا تاریکی صبر کن” را تولید کرد و همسرش ستاره این فیلم شد.
مل فرر و هیپورن در سال ۱954 پس از حضور مشترک در فیلم پری دریایی با یکدیگر نامزد و در اواخر 
برای  را  بسیاری  های  فیلم  ای  فزاینده  طور  به  فرر،  مل  آن  از  کردند.پس  ازدواج  یکدیگر  با  سال  همان 
البرون، نیوجرسی متولد شد، پدرش  تلویزیون کارگردانی و تهیه کرد.فرر در ۲5 ماه آگوست ۱9۱۷ در 
پزشکی از پوئرتو ریکو و مادرش یکی از اشخاص طراز اول جامعه بود.فرر و آئودری هپبورن در سال 
۱96۸ از یکدیگر جدا شدند و یک سال پس از آن فرر برای چهارمین بار با شخص دیگری به نام الیزابت 

سوخوتین ازدواج کرد.
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به ياد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

انگلستان

يک  پوندی  ميليون   ۱۰ شکايت 
ايرانی از کانون وکالی انگليس

یک مشاور حقوقی ایرانی تبار در انگلیس از کانون وکالی این کشور به دلیل اعمال تبعیض های نژادی و 
مذهبی علیه خود شکایت کرد.

روزنامه گاردین نوشت: “شاهرخ میراسکندری در یک شکایت بی سابقه کانون وکال و اداره تنظیم مقررات 
مشاوران حقوقی انگلیس )SRA( را به اعمال تبعیض های نژادی، مذهبی و ایجاد مزاحمت علیه خود متهم 

کرده و خواهان دریافت غرامت ۱0 میلیون پوندی شده است.”
از طریق طرح  گذشته  پنج سال  در طول  یاد شده  مراجع  است  مدعی  میراسکندری  گزارش  این  براساس 

شکایات متعدد و بی دلیل برای وی و شرکت مشاوره اش ایجاد مزاحمت کرده اند.
اداره SRA که در ژانویه ۲00۷ به عنوان زیرمجموعه کانون وکالی انگلیس تاسیس شد وظیفه نظارت بر 
مشاوران حقوقی را بر عهده دارد و درباره شکایات مطروحه علیه تخلفات و رفتارهای خالف قانون این 

افراد تحقیق می کند.
این در حالی است که مشاوران حقوقی عضو جامعه اقلیت قومی انگلیس شکایاتی را علیه SRA مطرح کرده 
و مدعی اند: این اداره بین مشاوران حقوقی و وکال تبعیض قائل شده و بیش از همه »وکالی غیرسفید پوست 
و آسیایی« و نیز شرکت های کوچکی که در آن به فعالیت مشغولند را هدف تحقیقات و مجازات های خود 

قرار داده است.
این گزارش می افزاید: “در پی فشارهای »کیت واز«، یک نماینده حزب کارگر، اداره SRA اقدام به تشکیل یک 
گروه کاری برای تحقیق درباره این مساله کرد و در نهایت اذعان کرد اقلیت های قومی در بین مشاوران 

حقوقی بیش از همه در معرض تحقیقات و مجازات های این سازمان قرار داشته اند.”
این نماینده انگلیسی در فوریه گذشته گفت: “در سال ۲006 حدود ۸/6۲ درصد تحقیقات اداره SRA درباره 
تخلفات مشاوران حقوقی مربوط به مشاوران سیاه پوست، آسیایی یا افرادی با مبدا قومی ناشناخته بود در 

حالی که تنها ۳۷ درصد به سفید پوستان اختصاص داشت.”
برپایه این گزارش میراسکندری یک ایرانی مسلمان است که در سن 6 سالگی به انگلیس آمد و اکنون اغلب 

مشتریان وی را مسلمانان و نیز دولت های خاورمیانه تشکیل می دهند.
اداره SRA میراسکندری را به دادگاه کیفری مشاوران حقوقی ارجاع داده و میراسکندی در دادگاه این اداره 
را به »اقدامات توجیه ناپذیر، اجحاف آمیز، نامتناسب و خارج از اختیارات آن« متهم و خواهان دریافت ۱0 

میلیون پوند غرامت شده است. 

 

برخورد يک زيردريايی هسته ای انگليس به صخره در دريای احمر 
ارتش انگلیس هفته گذشته اعالم کرد یکی از زیردریایی های هسته ای این کشور به یک صخره در کف دریای 
احمر برخورد کرده است. به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش انگلیس در این اطالعیه اعالم کرد در 
این برخورد دستگاه ردیاب صوتی )سونار( زیردریایی آسیب دید. در این اطالعیه آمده است: »زیردریایی 
“اچ ام اس سوپرب” هنگام رفتن به عمق در دریایی احمر به یک صخره در بستر دریا برخورد کرد.« ارتش 
انگلیس با اشاره به این که در این حادثه به کسی آسیب وارد نشده، اعالم کرد این زیردریایی اکنون به سطح 
آورده شده و هنوز دربرابر آب مقاوم بوده و راکتور هسته ای آن دست نخورده باقی مانده است. بنا بر این 
گزارش، این زیردریایی سالح هسته ای با خود حمل نمی کرده است. این زیردریایی که در سال ۱9۷6 ساخته 
شده مورد تعمیر اساسی و ارتقای سیستمی قرار گرفته و قبل از این که در سال ۲00۸ به خدمت گرفته 
شود یک دوره   کوتاه آموزش سپری کرده است. یکی از سخنگویان وزارت دفاع گفت: »ماموریت کنونی 
این زیردریایی تغییر کرده چرا که سیستم ردیابی صوتی آن خراب بوده و این امر عملیات زیردریایی را 

غیرممکن می سازد.« 

ديلی تلگراف: ميليبند رهبر حزب 
کارگر انگليس می شود

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی با اشاره به کاهش محبوبیت بیش از پیش "گوردون براون" 
برخی  نوشت:  اخیر  میاندوره ای  انتخابات  در  کارگر  حزب  شکست  و  کشور  این  نخست وزیر 

نمایندگان از وزیر امور خارجه این کشور خواسته اند رهبری حزب کارگر را بر عهده گیرد. 
از وی  میلیبند"  "دیوید  امروز خود نوشت: متحدان سیاسی  در شماره  "دیلی تلگراف"  روزنامه 
خواسته اند تا خود را برای رهبری حزب کارگر در صورتی که "گوردون براون" نتواند اعتماد 
این  بر  ادامه نوشت: حامیان میلیبند  انگلیسی در  این روزنامه  حزبش را کسب کند، آماده کند. 
باورند که وی تنها سیاستمدار برجسته حزب کارگر است که می تواند با چالشی مقابله کند که از 

سوی "دیوید کامرون" رهبر حزب محافظه کار وجود دارد. 
دیلی تلگراف می نویسد: در حالی که منتقدان براون پذیرفته اند که میلیبند نمی تواند وی را مجبور 
به کناره گیری کند، اما این نگرانی میان نمایندگان حزب کارگر وجود دارد که اوضاع بوجود آمده 
می تواند به حدی وخیم شود که گروهی از وزاری بلندپایه نخست وزیر را به کناره گیری از قدرت 
ترغیب کنند. دیروز چندتن از اعضای کابینه براون سعی داشتند تا وی را بر این موضوع متقاعد 
کنند که پس از شکست سنگین وی در انتخابات میان دوره ای هفته گذشته در "کرو" و "ناتویچ"، 

تحت فشار قرار دارد و باید جایگاه خود را تحت بررسی مجدد قرار دهد. 
درباره  موجود  گمان های  از  جلوگیری  خواستار  میلیبند  گفت:  ادامه  در  انگلیسی  نشریه  این 
جایگاهش است و در عوض به حزب کارگر هشدار داده این حزب باید "شخصیت" و "مبارزه" 

خود را برای شکست دادن کامرون نشان دهد. 
پیروزی  که  کرد  اعالم  گذشته  هفته  است  محافظه کار  رهبر حزب  که  کامرون  اساس  همین  بر 

چشمگیر در انتخابات میان دوره ای نشانگر "پایان حزب کارگر جدید" است. 
وی  از  نقل  به  انگلیس  خارجه  امور  وزیر  تلویزیونی  مصاحبه  پخش  به  اشاره  با  دیلی تلگراف 
نوشت: دیوید کامرون تنها بدنبال دفن گوردون براون نیست، بلکه وی بدنبال دفن تمام پروژه 
سیاسی "حزب کارگر جدید" است که حزب کارگر را از حزبی که ماهیت مخالف دولت دارد به 
حزب قدرتمند دولتی تبدیل می کند. حامیان میلیبند که سال گذشته وی را شایسته مبارزه علیه 

براون نمی دانستند اکنون معتقدند زمان رویارویی وی با نخست وزیر به زودی فرا می رسد. 
به نوشته این روزنامه انگلیسی وزرای بلندپایه براون مانند "جک استراو" که وزیر دادگستری 
است می توانند با نخست وزیر درباره کناره گیری وی گفتگو کنند. دیلی تلگراف در ادامه نوشت: 
میلیبند سال گذشته به هنگام تمام شدن دوره نخست وزیری "تونی بلر" شدیدا به رویارویی با 
براون می اندیشید، اما دریافت که نمی تواند به تنهایی با وی برابری کند. اما موفقیت های وی در 
چند هفته اخیر برخی از نمایندگان پارلمان را ترغیب نمود تا از وی در برابر براون حمایت کنند. 
این روزنامه انگلیسی می نویسد: تصور می شود برخی نمایندگان حزب کارگر بر این باورند در 
صورتی که براون کناره گیری کند کسی مانند جک استراو شایستگی رهبری این حزب را ندارد 
تا از نسل قدیم گذر کرده و به وزرای جوانتر مانند میلیبند توجه  و بدین ترتیب ترجیح دادند 
ویژه داشته باشند. شکست سخت حزب حاکم کارگر در انتخابات میاندوره ای "کرو" و "ناتویچ" 
که معیاری برای ارزیابی محبوبیت براون محسوب می شد، باعث شد تا وی با بحران سیاسی 
و  جدیدی مواجه شود. با اعالم نتایج رای گیری انتخابات میاندوره ای در حوزه انتخابیه "کرو" 
کارگر  از حزب  این حوزه  نماینده سابق  درگذشت  پی  در  انگلیس،که  در شمال غرب  "ناتویچ" 
"تامسین  توانست  آرا  اکثریت  با کسب  نامزد حزب محافظه کار  تیمپسون"  "ادوارد  برگزار شد، 
دانوودی" نامزد حزب حاکم کارگر را شکست دهد و کرسی  مجلس را به دست آورد. تیمپسون 
توانست در این انتخابات با ۲0 هزار و 5۳9 رای در برابر ۱۲ هزار و 6۷9 رای خانم تامسین را 
شکست دهد و نخست وزیر انگلیس را با چالش سیاسی روبرو کند. به اعتقاد تحلیلگران شکست 
در این حوزه انتخابی که سنگر حزب کارگر به حساب می آمد می تواند باعث اضمحالل قدرت 

براون گردد و بحرانی در داخل این حزب به وجود آورد. 
حوزه انتخابیه کرو و ناتویچ به طور سنتی از سال ۱9۸۳ و به مدت سه دهه به حزب کارگر 
گوردون  دولت  از  انگلیس  مردم  نارضایتی  نشانه ای  آن  در  این حزب  و شکست  داشت  تمایل 

براون است. 

پارلمان انگليس خواستار »جبهه واحد اروپا بر ضد روسيه« شد
مجلس لردهای پارلمان انگلستان با انتشار گزارشی در خصوص وضعیت سیاست داخلی و خارجی روسیه، 

از کشورهای اتحادیه اروپا خواست تا »موضع گیری قاطع تری در قبال مسکو« اتخاذ کنند. 
به نقل از روزنامه »راسیسکایا گازیه تا«، مجلس لردهای پارلمان انگلستان گزارشی را منتشر ساخت که در 
آن از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده است تا »موضع گیری قاطع تری در قبال مسکو« اتخاذ 
کنند. این خبر جنجالی از سوی یک شبکه تلویزیونی اعالم شده است. گزارش مذکور که عنوان »اتحادیه اروپا 
و روسیه« را به دنبال می کشد، به هیچ وجه دارای لحن دیپلماتیک نیست. جنبه منتقدانه این سند در تمامی 
متن تند و محتوای جمالت آن کامال مشهود است. در این گزارش چنین عباراتهایی یکی پس از دیگری به 
چشم می خورد که »سیاست داخلی روسیه غیر قابل تحمل است و مورد استقبال غرب قرار ندارد و سیاست 

خارجی آن نیز هر چه می گذرد، متجاوزانه تر و تحریک انگیزتر از قبل می شود.« 
به روشنی مشخص است که علت این خشم و اظهارات غیر دوستانه مجلس لردهای پارلمان انگلیس، تصمیم 
اخیر روسیه در خصوص تعطیلی دفاتر منطقه ای شورای انگلیس در این کشور است. نمایندگان انگلیسی این 

برخورد را درست تلقی نمی کنند که مقامات روسی در کشور خود صاحب اختیار باشند. 
به عقیده آنان این اقدام بخشی از خط مشی گسترده اعمال فشار مسکو بر انگلستان و اتحادیه اروپاست تا 

در مسائل بین المللی از خود انعطاف بیشتری نشان دهند. 
را در زمره ۲۲ کشوری دانست که  انگلستان روسیه  امور خارجه  نیز وزارت  در ماه مارس سال جاری 
وضعیت دموکراسی در آنها بیش از پیش خطرناک و نگران کننده است. در لیست تهیه شده از سوی لندن، 

روسیه در کنار کشورهای افغانستان، بالروس، کوبا، عراق، ایران، ازبکستان و افغانستان جای گرفت. 
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گزارش

جاسوسي 
الکترونيک از 

شهروندان   
در دنیاي تغییر یافته امروز جاسوسي 
جهاني  پدیده هاي  دیگر  همراه  به  هم 

دچار دگرگوني  شده است.

جاسوسي در دنیاي امروز دیگر به معناي سفر مخفیانه ماموران 
مخفي به کشور دشمن و نفوذ در گروه ها و سازمان ها و جمع آوري 
با  و  خود  کار  اتاق  از  جاسوسي  عوامل  امروز  نیست.  اطالعات 
استفاده از کامپیوتر شخصي با نفوذ به سیستم اطالعاتي و صندوق 
پستي در هزاران کیلومتر دورتر اطالعاتي به دست مي آورد که جمع 
استراق  )حتي  جاسوسي  قدیمي تر  روش هاي  با  آنها  نظایر  آوري 
سمع مستمر تمام مکالمات تلفني طي سال ها( به سختي قابل حصول 
این  با  باعث نقض حقوق شهروندي مي شود.  پدیده  این  اما  است. 
اهمیتي  این موضوع چندان  امروز  میان قدرت هاي  تعامل  حال در 

ندارد. 
سفر 4 روزة سال گذشته صدر اعظم آلمان به چین در رسانه هاي 
آلمان به شدت تحت تأثیر اخبار و اتهامات مرتبط با تالش چیني ها 
براي نفوذ به کامپیوترهاي دولتي آلمان قرار گرفت. در واقع سلسله 
گزارشاتي در مورد اینکه تعداد زیادي از کامپیوتر هاي موجود در 
دفتر صدر اعظم و نیز در وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و 
وزارت تحقیقات آلمان توسط نرم افزارهاي جاسوسي چیني آلوده 
جاسوسي  گزارش  به عنوان  چین  به  مرکل  سفر  از  پیش  شده اند 

کامپیوتري توسط مجله اشپیگل منتشر شده بود. 
ظاهراً منابعي قابل اعتماد در سرویس اطالعات داخلي )که در آلمان 
به  مي ۲00۷  در  است(  مشهور  اساسي  قانون  از  حفاظت  دفتر  به 
خبرنگار اشپیگل اطالع داده  بودند که این سازمان متوجه تالش هاي 
کامپیوترهاي  به  نفوذ  براي  چیني  نفوذگران  سوي  از  گسترده اي 
موجود در مراکز دولتي آلمان شده و اشپیگل هم در آستانه سفر 
صدر اعظم آلمان به چین اقدام به انتشار این اطالعات نموده بود. 

تروآ  اسب  به  موسوم  پنهان  نفوذ  برنامه هاي  اشپیگل  نوشتة  به 
یا  و  ورد  مایکروسافت  توسط  یافته  نگارش  صفحات  در  اغلب 
پاور پوینت که کاربران  ایجاد شده توسط مایکروسافت  فایل هاي 
عادي تصور نمي کنند بتواند حاوي چیزي بجز آنچه در آنها توسط 
خواننده مشاهده مي شود باشد پنهان شده و به محض باز شدن این 

فایل هاي آلوده شبکه هاي کامپیوتري را آلوده مي کنند.
طبق اظهارات مقامات آلماني نفوذگراني از پکن، کانتن و النژو در 
اطالعات  ویروس  ها،  این  از  استفاده  با  روزانه  به طور  تقریبا  چین 
انتقال داده اند. مقامات  موجود در کامپیوترهاي آلماني را به چین 
آلماني همچنین به اشپیگل گفته بودند که این عملیات نفوذ توسط 

ارتش آزادیبخش خلق در چین مدیریت شده و از طریق کامپیوترهایي 
واقع در کرة جنوبي چنان استتار شده بودند که عامل اصلي سرقت 
و مقصد اطالعات ربوده شده پنهان باقي بماند. اشپیگل به نقل از 
یکي از مقامات ارشد سرویس امنیت داخلي آلمان گفته بود که هر 
چند از سرقت ۱60 گیگابایت اطالعات از کامپیوترهاي دولتي با این 
روش ممانعت به عمل آمده اما هیچ کس نمي داند چه مقدار اطالعات 

به خارج انتقال یافته.
در  نفوذ  عملیات  بود  کرده  اضافه  همچنین  اشپیگل  نویسندة 
کامپیوتر هاي دولتي باعث ایجاد این واهمه در آلمان شده که ممکن 
است چیني ها براي سرقت اسرار فناوري به سیستم هاي کامپیوتري 
شرکت هاي مهم آلماني نیز نفوذ نموده و با بهره گیري از فناوري هاي 
مسروقه سرعت رشد اقتصادي باور نکردني خود را بیش از پیش 
افزایش دهند و به همین دلیل سرویس هاي اطالعات داخلي آلمان 
میان  از  و  شناسایي  براي  خصوصي  شرکت هاي  به  دارند  قصد 

بردن برنامه هاي جاسوسي از کامپیوترهاي خود کمک کنند. 
هر چند دولت چین به شدت این گزارش ها را تکذیب کرد و سفارت 
چین در برلین هم اتهام نفوذ اینترنتي تحت کنترل دولت چین را یک 
توصیف  مدرک  و  دلیل  کوچکترین  بدون  غیرمسئوالنه  گمانه زني 
پکن  در  مطبوعاتي خود  کنفرانس  در  آلمان  اعظم  اما صدر  نمود، 
بدون اشارة مستقیم به اتهامات مرتبط به نفوذ اینترنتي به اهمیت 
این موضوع اشاره کرد که قوانین متعارف بازي در اقتصاد جهاني 

شده محترم شمرده شوند. 
۸ ماه بعد از این افشاگري سرویس هاي امنیتي آلمان علیه چین، در 
۲6 آوریل سال ۲00۸، فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه 
آلمان طي تماس تلفني با رنگین دادفر سپنتا همتاي افغاني خود، از 
او به خاطر جاسوسي اینترنتي ماموران سرویس اطالعات خارجي 
از سال  اقدامي که دست کم   – افغانستان  از اعضاي دولت  آلمان 
۲006 یعني یک سال قبل از طرح اتهامات سرویس هاي امنیت داخلي 

آلمان علیه چین  آغاز شده بود عذر خواهي کرد. 
ابتدا به صورت رصد شدن اي میل هاي  این خبر، ماجرا  انتشار  در 
سوسانه کولبل خبرنگار اشپیگل منعکس شد که در آلمان مسبوق 

به سابقه بود. 
روي  هم  پیشتر  آلمان  خارجي  اطالعات  سرویس  ماموران 
امنیتي شناسایي  بهانة ضرورت  به  )ظاهراً  آلماني  روزنامه نگاران 
و  بودند  داده  انجام  مراقبت  و  تعقیب  عملیات  آنها(  خبري  منابع 
به   ۲005 سال  در  روزنامه نگاران  علیه  اقدامات  اینگونه  افشاي 
سرویس  رئیس  عزل  باعث  که  بود  انجامیده  بزرگي  رسوایي 
این  فعلي  رئیس  یوهرالو  ارنست  انتصاب  آلمان  خارجي  اطالعات 
اجراي  بودن  ممنوع  درخصوص  بخشنامه اي  تصویب  و  سازمان 
این سازمان  آلماني در  تعقیب و مراقبت روي خبرنگاران  عملیات 
شده بود که رویدادهاي سال ۲00۸ نشان داد ظاهراً این بخشنامه 

درون سرویس اطالعاتي آلمان چندان الزم االجرا تلقي نمي شود. 
اشپیگل  خبرنگار  اي میل هاي  شدن  رصد  خبر  انتشار  از  پس 
توسط سرویس اطالعات خارجي آلمان بحث چگونگي رصد شدن 
منابع  رسمي  توضیح  که  شد  مطرح  اشپیگل  خبرنگار  اي میل هاي 
تروآ  اسب  به  کامپیوتري موسوم  از ویروس هاي  استفاده  آلماني 
پیش سرویس  ماه   ۸ که  بود  نفوذي  برنامه هاي  همان  دقیقًا  یعني 

اطالعات داخلي آلمان چین را متهم به استفادة از آنها نموده بود. 
پیش از اعالم این اخبار، دادگاه فدرال قانون اساسي آلمان در ۲۷ 
و  تعقیب  با  مرتبط  قوانین  از  یکي  ابطال  ۲00۸ضمن  سال  فوریة 
به  شمالي  وستفالیا-راین  ایالت  در  و   ۲00۷ سال  در  که  مراقبت 
ویروس هاي  از  استفاده  بود،  رسیده  ایالتي  قانونگذاران  تصویب 
کامپیوتري براي کسب اطالع از محتویات کامپیوترهاي شهروندان 
و  مرگ  که موضوع  درصورتي  را  اطالعاتي  توسط سرویس هاي 
زندگي، یا امنیت ملي و یا سایر مورد داراي اهمیت فوق العاده زیاد 

مطرح باشد مجاز شمرده بود. 
با اعالم حکم دادگاه فدرال قانون اساسي در آلمان، اعتراضات )اگر 
چه بي فایده( مردم آلمان به این حکم در دو محور اصلي آغاز شد. 
نخست اینکه حکم دادگاه فدرال به منزلة انشا قانون است و دادگاه 
فدرال در صدور این حکم به جاي تفسیر قانون اساسي عماًل اقدام 
به قانونگذاري نموده که فقط در صالحیت نمایندگان منتخب مردم 
)و نه قضات غیرمنتخب توسط مردم( است و دوم اینکه حکم دادگاه 
فدرال اختیارات گسترده اي براي نقض حقوق شهروندان به وزارت 

کشور آلمان اعطا نموده است. 
وزارت امنیت کشور یا استاسي در آلمان شرقي در ۸ فوریه سال 
اتحاد شوروي  در  کشور  امنیت  وزارت  از  برداري  الگو  با   ۱950
ام گ ب )وزارتخانه اي که در ۱954 به کمیتة امنیت کشور یا ک گ ب 
تبدیل شد( تاسیس شده بود و در حالي در پي وحدت دو آلمان در 
۱9۸۷منحل شد که در آلمان شرقي این اعتقاد قویًا وجود داشت که 
این وزارتخانه از هر ۷ شهروند آلمان شرقي یک نفر را به عنوان 
نموده.  وادار  سایرین  زندگي  از  خبرچیني  به  غیررسمي  همکار 
براي  تا چه حد  نام استاسي  که  پیداست  ناگفته  این توضیحات  با 

مردم آلمان مترادف با مداخله هاي پلیسي فراتر از قانون در حریم 
خصوصي زندگي افراد تلقي مي شود. 

مرکل  کشور  وزیر  شابل  ولفگانگ  شدن  نامیده  استاسي  البته 
از  اینترنتي  جاسوسي  براي  او  وزارتخانة  تالش هاي  به دلیل  فقط 
متعددي  سوابق  آلمان  کشور  وزارت  که  چرا  نیست  آلمان  مردم 
در استفاده از روش هاي غیرمعمول براي کنترل شهروندان آلماني 
اجالس سران  معترضین  تظاهرات  کنترل  در  مثال  براي  و  داشته 
گروه ۸ از پرواز جنگنده بمب افکن هاي تورنادو در ارتفاع پایین و 
بر فراز تظاهر کنندگان استفاده کرده و بعد از پایان تظاهرات نیز از 
آثار به جا مانده از تظاهر کنندگان نمونه هاي اثر انگشت و دي ان اي 

جمع آوري نموده است. 
از صدور حکم دادگاه فدرال  آلمان پس  اما اصرار وزارت کشور 
مبني بر مجاز اعالم شدن استفاده از ویروس هاي کامپیوتري براي 
کسب اطالع از محتویات کامپیوترهاي شهروندان این بود که مجوز 
دادگاه فدرال صرفًا روي موارد انگشت شماري از مظنونین حمالت 
تروریستي مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ناگفته پیداست که در 
هیچ یک از مصاحبه هاي دولتمردان آلماني به استفاده از این ابزارها 
اشاره اي  دیگر  کشورهاي  مقامات  یا  آلماني  روزنامه نگاران  علیه 

نشده بود.
از سوي دیگر 6 تن از اعضاي کابینة ۲5 نفري حامد کرزاي پیش 
و عالوه  کرده  زندگي  آلمان  در  مدت ها  افغانستان  به  بازگشت  از 
بر گذرنامه افغاني داراي گذرنامه آلماني بودند، به عبارت دقیق تر 
وزیر خارجة آلمان در تماس تلفني با وزیر امور خارجه افغانستان 
براي پوزش از واقعة جاسوسي به هیچوجه نیاز به مترجم نداشت 
از  افغانستان  امور خارجه  دادفر سپنتا وزیر  چرا که دکتر رنگین 
سال ۱9۸۲ مقیم آلمان بوده در ۱99۱ از دانشگاه آخن درجة دکتري 
گرفته، مدت ۱۳ سال در این دانشگاه تدریس کرده، ریاست مؤسسة 
مطالعات جهان سوم این دانشگاه را عهده دار گردیده و با حزب سبز 

آلمان هم همکاري داشته است. 
در ۱۸ آوریل ۲00۸ هم که ارنست یوهرالو رئیس سرویس اطالعات 
خارجي آلمان از سوسانه کولبل به خاطر اینکه سازمان تحت امرش 
مکاتبات او را در سال ۲006 مورد باز بیني قرار داده بود، شخصًا 
معذرت خواهي کرد، منظور مکاتبات این روزنامه نگار با دکتر میر 
محمد امین فرهنگ وزیر صنعت و تجارت افغانستان بود که فوق 
لیسانس و دکتري خود را از دانشگاه کلن آلمان گرفته، از ۱9۸۲ و تا 
سرنگوني طالبان در آلمان اقامت داشته و در دانشگاه روهر آلمان 

به تدریس مشغول بوده است.
از  آمده  دست  به  اطالعات  ارزش  یا  و  کاربرد  اینکه  مورد  در 
آلمان  اطالعاتي  براي سرویس هاي  افغانستان  کامپیوترهاي دولت 
دقیقًا چه بوده حقیقتًا توضیحي ارائه نشده و دولت آلمان هم نهایت 
تالش خود را به کار برده تا اي میل هاي رصد شده توسط سرویس 
افغانستان  مورد  در  کتابي  نگارش  به  را  آلمان  خارجي  اطالعات 
مربوط کند که امین فرهنگ در فاصلة ژوئن تا نوامبر سال ۲006 
درخصوص نگارش آن با سوسانه کولبل خبرنگار اشپیگل مکاتبه 

داشته است. 
جاسوسي  با  مرتبط  اخبار  درخصوص  جالب  ویژگي هاي  از  یکي 
به  راجع  خبرها  اینگونه  اغلب  که  است  این  مجازي  یا  سایبرنتیک 
دیگران و نه ما به نظر مي رسند، اما واقعیت این است که در دنیایي 
که شغل دولتي عده اي آن هم در کشور هاي پیشرفته  اي مثل آلمان 
سرقت فایل ها از کامپیوترهاي واقع در وزارتخانه هاي کشور هاي 
را  کامپیوتري  مي توان  زحمت  به  باشد،  افغانستان  مثل  فقیري 
هیچ  درد  به  حقیقتًا  آن  روي  موجود  فایل هاي  که  یافت  جهان  در 

نفوذگري نخورند. 

الکترونیک  پست  صندوق  درون  و  شخصي  کامپیوترهاي  روي 
اشخاص اغلب عکس ها، فیلم ها، نامه ها، نوشته ها و فایل هایي وجود 
دارد که دسترسي به آنها ظرف چند دقیقه اطالعات بسیار گسترده اي 
برنامه هاي  نیز  و  گذشته  عملکرد  فکر،  طرز  شخصیت،  مورد  در 
آیندة اشخاص ارائه مي دهد – اطالعاتي که جمع آوري نظایر آنها 
با روش هاي قدیمي تر جاسوسي )حتي استراق سمع مستمر تمام 

مکالمات تلفني طي سال  متمادي( به سختي قابل حصول است.
از نظر حقوقي شرکت هایي که به تامین کنندگان اصلي صندوق هاي 
پست الکترونیک رایگان براي مردم دنیا بدل شده اند در همکاري با 
از  بخش  این  بازبیني  و  به منظور جست وجو  امنیتي  سرویس هاي 
مشکلي-  هیچ  با  اغلب  افراد  زندگي خصوصي  یا  مرتبط  اطالعات 
به  نفوذ  اما  نیستند،  مواجه  به حریم خصوصي-  نفوذ  اتهام  حتي 
و  کامپیوتري  ویروس هاي  وسیلة  به  چه  شخصي  کامپیوتر هاي 
چه از طریق برنامه هاي به ظاهر مقابله کننده با نفوذ ویروس ها به 
چالش جدید حقوق شهروندي در برابر جاسوسي از شهروندان در 

بسیاري از کشورهاي غربي مدعي دمکراسي بدل شده است.
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لطفي، کيارستمي و آغداشلو در جشنواره »تيرگان« کانادا 
 

محمدرضا لطفي به همراه عباس کیارستمي، آیدین آغداشلو، غالمحسین نامي و دیگر 
هنرمندان در جشنواره»تیرگان« تورنتو کانادا حضور مي یابد. به گزارش فارس در 
این جشنواره که از ۱۷ تا ۲0 جوالي مصادف با ۲۸ تا ۳۱ خرداد در زمینه هنرهاي 
تجسمي، تئاتر، موسیقي و سینما در شهر تورنتو کانادا برگزار خواهد شد، محمدرضا 
آغداشلو، غالمحسین  آیدین  کیارستمي،  به همراه گروه همنوازان شیدا، عباس  لطفي 
نامي و... حضور مي یابند. در این جشنواره محمدرضا لطفي نیز به همراه گروه هشت 
نفره همنوازان شیدا به خوانندگي محمد معتمدي به عنوان برنامه اصلي بخش موسیقي، 
۲۸ خرداد بعد از مراسم افتتاحیه در فضاي باز به اجرا خواهند پرداخت که این اجرا 
این  موسیقي  بخش  در  بود.  خواهد  جدید  شیداي  گروه  مرزي  برون  کنسرت  اولین 
جشنواره هنرمندان دیگري چون مسعود شعاري، رامین بهنا، سعید شنبه زاده، دریا 
دادور، حسین بهروزي نیا و... نیز اجراي برنامه دارند. همچنین عباس کیارستمي در 
بخش سینما، آغداشلو و نامي نیز در بخش تجسمي این جشنواره به عنوان هنرمندان 

ایراني حضور دارند. 

نمايش فيلم هايی ازعياری و مانی حقيقی درلندن
در  کمان  رنگین  المللی  بین  جشنواره  نهمین 
ایران  از  فیلم سینمایی  دو  نمایش  لندن شاهد 
رسانی سینمای  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  بود.  
در  که  جشنواره  این  امسال  برنامه  ایران،در 
عمدتا  و  است  برگزاری  حال  در  لندن  شرق 
،،بیدار  فیلم های  دارد،  تعلق  آسیا  به سینمای 
شو آرزو،، به کارگردانی “کیانوش عیاری “ و 
کارگران مشغول کارندساخته “مانی حقیقی “ 
در کنار فیلم هایی از کشورهای دیگر آسیایی 

شرکت دارند. جشنواره سینمایی رنگین کمان که از پنجم خرداد آغاز شده ،تا هجدهم 
خردادادامه خواهد یافت .

بیدار شو آرزو، داستان کاوش یک زن تنها پس از فاجعه زلزله بم برای یافتن وابستگان 
ناپدید شده خود و یاری رسانی وی به دیگر بازماندگان زلزله است.

ریاست کمیته برگزاری و هیات داوران امسال جشنواره رنگین کمان به عهده “درک 
المللی  بین  انجمن  رییس  و  اروپا  سینمایی  منتقدان  ترین  سرشناس  از  یکی   “ مالکم 

منتقدان فیلم است . 
کارگران مشغول کارند بر اساس طرحی از عباس کیارستمی سینماگر ایرانی ساخته 
شده و درباره مواجهه چهار دوست قدیمی در یک جاده کوهستانی با یک تخته سنگ 

عجیب است .

حضور داور مرد در جايزه ی ادبی زنانه
رییس هیأت داوران جایزه ی ادبی “آرنج” انگلستان که به بهترین اثر داستانی یک 

نویسنده ی زن اختصاص دارد، از انتخاب یک داور مرد برای هیأت  داوران استقبال 
کرد. جایزه ی ادبی “آرنج” که در سال ۱996راه اندازی شده، در ۱۲ سال برگزاری 

شاهد حضور طیف گسترده ای از داوران زن، از منتقد ادبی تا خواننده  بوده است؛ اما 
برخالف جایزه ی مشابه آن در فرانسه یعنی جایزه ی “فمینا” که از داوران مرد نیز 

برای انتخاب بهترین اثر داستانی یک نویسنده ی زن سود می برد، جایزه ی “آرنج” را 
منحصرا داوران زن برگزار می کنند. کریستی النگ - رییس هیأت داوران دوازدهمین 

جایزه ی ادبی “آرنج” - که روز چهارشنبه برنده ی آن معرفی خواهد شد، برای بررسی 
احتمال پذیرش داوران مرد اعالم آمادگی کرد. او با بیان این که انتخاب یک داور مرد 

برای هیأت  داوران جایزه ی زنانه ی “آرنج” جالب خواهد بود، گفت: »یکی از معایب هیأت داوران زن این است که 
کتاب های خاصی مورد پسند زنان هستند؛ به همین دلیل، شاید قضاوت علیه بعضی آثار داستانی باشد.« کیت  موس - 
یکی از دو بنیان گذار این جایزه ی  60هزار دالری - نیز دراین باره گفت: »روند قضاوت در معرض تغییر رویکرد قرار 

دارد؛ اما برنامه ی سریعی برای معرفی داوران مرد وجود ندارد.«

تازه ترين آمار درباره وضعيت نويسندگان در سال ۲۰۰۷
بر اساس آمار انجمن قلم آلمان، در سال ۲00۷ میالدی ۱۸ نویسنده 
از  را  نوشتاری خود جان شان  فعالیت   به خاطر  در سراسر جهان 

دست داده اند. 
قلم  انجمن  رئیس  شتراسر،  یوهانو  آلمان،  خبرگزاری  از  نقل  به 
است.  کرده  اعالم  را  آمار  این  قلم  جهانی  روز  مناسبت  به  آلمان 
به گفته وی، در سال گذشته ۱۸ نویسنده به طرز مشکوکی ناپدید 
شدند، ۲۱۷ نفر زندانی شدند، ۲۳۱ نفر تهدید شدند و ۱09 نفر نیز 

به صورت موقت بازداشت شدند. 
وضعیت  به  مربوط  همچنین  شتراسر  صحبت های  از  بخشی 

نویسندگان تبتی در چین بوده است. 
بر اساس این گزارش قرار است داالیی الما در نمایشگاه کتاب سال 

۲009 در آلمان حضور یابد. هنوز اعالم نشده که وی در کدام یکی از نمایشگاه های کتاب آلمان شرکت می کند. 
به نوشته پایگاه اینترنتی انجمن قلم آلمان، انجمن PEN آلمان یکی از ۱40 انجمن نویسندگان است که زیر نظر انجمن 

بین المللی قلم اداره می شود. اعضای این انجمن ها در سطح جهان نویسندگان، شاعران و مقاله نویسان هستند.

مجسمه ی  يادبود داستايوفسکی در يونان نصب می شود
در   - روسیه  سرشناس  نویسنده ی   - داستایوفسکی  فئودور  یادبود  مجسمه ی 
یونان نصب می شود. فدراسیون جهانی نویسندگان روسی زبان ماه نوامبر امسال 
مجسمه ی یادبود داستایوفسکی را در کوه “هلیکون” یونان نصب خواهد کرد. این 
کوه در مرکز همایش های متعلق به کلیسای ارتدوکس یونان قرار دارد. به گزارش 
راشا اینفوسنتر، هیرونیموس دوم - اسقف اعظم آتن - با استقبال از این اقدام 
گفت: »شخصیت داستایوفسکی بویژه برای یونانی ها بسیار مطلوب است؛ چراکه 
او از شهرت جهانی چشمگیری برخوردار است و عالوه بر آن، با سنت و اعتقاد 

کلیسای ارتدوکس رابطه ی عمیقی داشته است.« 
در   ۱۸۸۱ فوریه ی   9 و  شد  متولد   ۱۸۲۱ اکتبر   ۳0 روز  داستایوفسکی  فئودور 
سن 60 سالگی درگذشت. از مهم ترین آثار او به »برادران کارامازوف«، »جنایات 
و مکافات«، »ابله«، »تسخیرشدگان«، »خاطرات خانه ی مردگان« و »یادداشت های 

زیرزمینی« می توان اشاره کرد.

پيتر هانتکه از جايزه نوبل ادبی دورتر شد
پیش بینی می شود »پیتر هانتکه« با نگارش مقاله تازه ای در دفاع از جنایت های جنگی اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور 

یوگسالوی سابق از شانس کمتری برای دریافت جایزه نوبل ادبی برخوردار باشد. 
اتریشی روز آغاز جنگ علیه یوگسالوی  پیتر هانتکه، نویسنده  اعتقاد  به  اینترنتی آلمانی دی پرسه،  پایگاه  از  به نقل 
است؛  نوشته  آلمانی زبان  هفته نامه  یک  در  مقاله ای  در  اخیراً  هانتکه  کرد.  نامگذاری  غرب«  ننگ  »روز  باید  را  سابق 
در  همیشه  برای  یوگسالوی سابق شروع شد  علیه  ناتو  بشری  روز حمالت ضد  آن  در  که  مارس سال ۱999   ۲4
از  بالکان همواره  از فروکش کردن درگیری های منطقه  بعد  اتریشی  نویسنده  این  باقی می ماند.  انسان دوستان  ذهن 
این منطقه بوده است. سال ۱9۸۷، اسلوبودان میلوشویچ، که بعدها به ریاست  با  منتقدان عملکرد غرب در برخورد 
جمهوری یوگسالوی رسید، ادعای آزار اقلیت صرب کوزوو توسط آلبانیایی تباران را مطرح کرد و سپس در سال 
۱9۸9خودگردانی کوزوو را ملغی کرد. با انتشار اخبار قتل عام آلبانیایی تبارها توسط نیروهای صرب، سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی )ناتو( در سال ۱999 دست به حمالت هوایی علیه یوگسالوی زد. پیتر هانتکه حتی در سال ۲006 
هنگام خاکسپاری اسلوبودان میلوشویچ، که به عنوان جنایتکار جنگی شناخته شده بود، حاضر شد و از او دفاع کرد. 
این رفتار هانتکه باعث شد که بسیاری از محافل ادبی غرب به او انتقاد کنند و حتی گفته شده او جایزه نوبل ادبی را 
به خاطر این اظهارات از دست داده است. بسیاری از آثار هانتکه از جمله »پاریس تگزاس«، »بهشت بر فراز برلین« و 
»دلهره دروازه بان در لحظه گرفتن پنالتی« مورد اقتباس سینمایی قرار گرفته است. وی سال ۱94۲ در اتریش به دنیا 

آمد و در حال حاضر در فرانسه زندگی می کند.

فرهنگی و هنری
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گمانه زني ها براي معرفي برنده نوبل ادبیات ۲00۸ شروع شد 
 

آنها که به نوبل مي انديشند 
 

گروه فرهنگي؛ با آنکه مسووالن برگزاري جایزه نوبل ادبیات هیچ گاه 
نامزدهاي دریافت این جایزه را اعالم نمي کنند اما چند ماه پیش از آنکه 
برندگان این جایزه معتبر اعالم شوند، گمانه زني در مورد شانس هاي 
احتمالي دریافت این جایزه آغاز مي شود. در اخباري که روز گذشته 
بقیه  از  در خبرگزاري هاي جهان منتشر شد نام دو نویسنده بیشتر 
توجه را به خود جلب مي کند. چنگیز آیتماتوف روس یکي از این دو 
این نویسنده که به دو زبان روسي و قرقیزي مي نویسد،  نام است. 
آثار قابل توجهي همچون »اولین معلم«، »کشتي سفید« و »روزي که 
بیش از صد سال طول کشید« را در کارنامه اش دارد. این نویسنده 
سال گذشته در بسیاري از مجامع فرهنگي حضور یافت و هرچند به 
اظهارنظر مستقیم سیاسي و جنجال آفریني دست نزد اما با گفته هایش 
توجه بسیاري را معطوف به خود کرد. آثار این نویسنده به ۱50 زبان 
زنده دنیا ترجمه شده است. او در مراسم بزرگداشت موالنا که سال 
گذشته در قونیه برگزار شد، گفت؛ »تاسیس مدارسي که به نام موالنا 
در ترکیه احداث شده، نقش مهمي در صلح جهاني دارند چرا که فلسفه 
موالنا، فلسفه صلح و انسان دوستي است. هرگاه به این مدارس پا مي 
گذارم، انگار در خانه خودم هستم.« آیتماتوف در سخنراني هاي دیگر 
خود نیز از صلح جهاني گفته است و همچنین بارها از عالیق خود به 
ناظم حکمت، مارکز و ونه گات سخن گفته که از جمله نویسندگان منتقد 

به حساب مي آمده اند.
پیتر هانتکه دیگر چهره خبرساز روز گذشته بود. این نویسنده در چند 
ماه گذشته به شیوه هاي مختلف نام خود را روي اخبار مهم فرهنگي جا 
داده است. حضور او در مراسم تدفین اسلوبودان میلوشویچ دیکتاتور 
اتفاق  این  از  یکي  بوسني،  مردم  عام  قتل  عامل  و  صربستان  سابق 
که  کرد  اعالم  یک مصاحبه  در  بعد  هانتکه چندي  بود.  هاي خبرساز 
مادري صرب تبار دارد و برادرش سال ها در ارتش صربستان خدمت 
نویسنده  عمل  این  جهان  هاي  خبرگزاري  از  بسیاري  اما  بود،  کرده 
مطرح آلماني را قرار گرفتن در مسیري خالف جریان عنوان کردند. 
حضور در چند محفل سیاسي دیگر و اظهارات هانتکه در کنار اعالم 
بازنشستگي او که ماه گذشته اعالم شد، نام این نویسنده همکار ویم 
وندرس را چند بار دیگر مطرح کرد. او روز گذشته بار دیگر با نگارش 
مقاله از جنایات جنگي میلوشویچ حمایت کرد. او در مقاله اش حمله 
ناتو در سال ۱999 به این دیکتاتور صرب را »روز ننگ غرب« نامید و 
آن را روزي عنوان کرد که همواره در ذهن بشردوستان واقعي خواهد 
بود. مقاله هانتکه بار دیگر او را با انتقادهاي نویسندگان جهان روبه رو 

کرد، به طوري که برخي از دور شدن او از جایزه نوبل سخن گفتند.
در کنار این دو نویسنده، نام چند نویسنده دیگر نیز در چند روز گذشته 
توجه ها را به خود جلب کرده است. ماریو بارگاس یوسا که در چند 
کارلوس  کنار  در  بوده،  نوبل  هاي  از شانس  یکي  اخیر همواره  سال 
فوئنتس و آدونیس از جمله این نام ها هستند. یوسا همچون چند سال 
گذشته به طور بي وقفه یي اظهارنظرهاي دموکراتیک سیاسي مي کند. 
او را فردي  اوباما دموکرات حمایت کرد و  باراک  از  او هفته گذشته 
با اندیشه هاي باال نامید؛ فردي که عالقه مفرطي به دموکراسي دارد. 
محافظه  حزب  از  او  جدایي  پرینستون،  دانشگاه  در  یوسا  سخنراني 
کار اسپانیا و چند اقدام دیگرش را نیز باید از دیگر فعالیت هاي این 
نویسنده پرویي عنوان کرد؛ نویسنده یي که همواره دوست دارد در 

صدر اخبار فرهنگي و سیاسي جهان باشد.
در کنار یوسا، کارلوس فوئنتس هم با اظهارنظرهاي سیاسي اش اظهار 
تمایل ضمني خود را براي دریافت نوبل ادبیات اعالم کرده است. او در 
سخنراني اخیر خود در دانشگاه سن دیگو از آسیب هاي جهاني سازي 
سخن مي گوید. اظهارات فوئنتس درباره آسیب هاي جهاني سازي و 
نیز  این مساله در حالي عنوان مي شود که چپ گرایان  او روي  نقد 

همیشه این مساله را مورد اعتراض قرار داده اند.
گمانه زني در مورد شانس هاي احتمالي دریافت نوبل ادبي ۲00۸ و 
فعالیت نویسندگان در طول ماه هاي آینده به طور حتم شدت بیشتر 

خواهد گرفت. 

صدمین سالگرد تولد یان فلمینگ  

همنشيني با جيمز باند 
هر نویسنده یي که تالش کرده است »کلمه ها را بنویسد« از ارزیابي فروتنانه یي که »یان فلمینگ« براي خودش نوشته است قوت قلب 
مي گیرد؛ انگلیسي جلف و دریده یي که ۱00 سال قبل در چنین ماهي به دنیا آمد و به خاطر خلق محبوب ترین جاسوس دنیا، »جیمز 
باند«، بدل به یکي از موفق ترین نویسندگان زمان خود شد. در ۱964 با وجودي که فلمینگ سرماي شدیدي خورده بود بعد از یک 
دور بازي گلف در آکسفوردشایر بر اثر عوارض ناشي از ذات الجنب، در 56 سالگي، مرد. اما علت هاي واقعي غمرگ فلمینگف سال ها 
استعمال دخانیات تا حدود ۸0 سیگار در روز و عالقه به نوشیدن الکل بودند. شاید به دلیل دشواري که در مقاومت در برابر دلخوشي 
هاي زندگي یافته بود، برنامه نوشتن روزانه سختي را در ۱۲ سال آخر غعمرف ش برگزیده بود؛ دوره یي که طي آن بیش از ۱۲ رمان 
باند نوشت تا مجموعه فیلم هاي دنباله دار چند میلیارد دالري آن مثل قارچ سبز شوند. فلمینگ که براي شنا در آب هاي کبود خلیج 
پایین خلوتگاه باصفا و ساده اش در جاماییکا، به نام »گلدن آي« )چشم طالیي(، زود از خواب بیدار مي شد، صبح ها سه ساعت و 
بعدازظهرها یک ساعت شش انگشتي به ماشین تحریر سبک و قابل حمل ونقل رمینگتونش ضربه مي زد- روزي دو هزار کلمه که در 
دو ماه یک رمان کامـل مي شد. فلمینگ که در طول زندگي اش شاهد فروش 40 میلیون نسخه از کتاب هایش بود پیش از آنکه مجموعه 
فیلم هاي باند عالمگیر شود درگذشت و هیچ جایزه ادبي هم دریافت نکرد. نخستین کتاب بانـدش، »کازینو رویـال«، را »نوشته یي 
احمقانه« معرفي کرد و در یک مصاحبه با رادیو بي بي سي در ۱96۳ بدگویي هاي بیشتري را بر زبان آورد. او گفت؛ »اگر معطل آمدن 
نبوغ بشوم، به زور نمي آید.« از او پرسیدند اگر باند او را از نوشتن جدي تر- از آن نوعي که برادر بزرگ ترش، »پیتر«، کاوشگر و 

سفرنامه نویس مشهور بدان دست یافته بود- باز دارد، فلمینگ پاسخ داد؛ »من ادعاي شکسپیر بودن ندارم. هیچ آرزویي ندارم.« 
روش نوشتن روزمره فلمینگ در میان روشنگري هایي است که انبوه عاشقان باند را به نمایشگاه » فقط براي چشمانت؛ یان فلمینگ و 

جیمز باند « مي کشاند؛ نمایشگاهي که ماه گذشته در موزه سلطنتي جنگ در لندن افتتاح شد و تا انتهاي مارس ۲009 ادامه دارد.
این نمایشگاه به بررسي رابطه میان فلمینگ و باند مي پردازد و اینکه چه مقدار از این جاسوس افسانه یي بر اساس شخصیت خود 
این نویسنده بنا نهاده شده است - و آن گونه که آقاي »تري چارمن« تاریخدان قدیمي موزه سلطنتي جنگ و سرپرست نمایشگاه باند 
مي گوید این امر تا درجه یي است که باند »نسخه خیالي خود غفلمینگف « است. این نمایشگاه همچنین نشان مي دهد فلمینگ سرخوش 
و آسوده خاطر چگونه از تجربه هایش به عنوان یک مرد در لندن و یک خبرنگار خارجي پیش از جنگ در دنیاي بانکداري و سرمایه 
گذاري، اقامت هاي پس از جنگش در جاماییکا و به عنوان آجودان مخصوص در مرکز ستاد ضداطالعات نیروي دریایي در جنگ 
جهاني دوم کمک گرفت تا آنچه را »شباهت به واقعیت« مي دانست به دنیاي جاسوس ها و تبهکاران و داستان هاي عاشقانه باند بدهد. 
فلمینگ که همیشه استعدادش کم لطف بود در خصوص طرح داستان هاي باندش گفته است؛ »آنها را از خاطرات زمان جنگم بیرون 
کشیده، دستي به سر و رویشان کشـیده ام و یک قهـرمان و یک شخصـیت منفي به آنـها چسـبانده ام که این کتاب ها شده اند. « او 
براي »ام« سرپرست آتشي مزاج و سلطه جوي باند در سازمان اطالعات و ضداطالعات، از دریادار »جان گادفري« رئیسش در اداره 
اطالعات الگو گرفت؛ دوستان قدیمي غدورانف مدرسه و همبازي هاي گلف هم به شخصیت هاي غکتاب هایف باند تغییر ماهیت دادند. 

حتي شخصیت هاي منفي او هم پیشینه یي واقعي داشتند. 
»اوریک گلدفینگر«، »کوتوله بدقواره موقرمز و بدقیافه« به توصیف فلمینگ، نام خانوادگي یک معمار بریتانیایي زاده مجارستان، به نام 
»ارنو گلدفینگر«، را بر خود داشت که فلمینگ از عالقه شدید او به برج هاي بتني بیزار بود. »ارنست استاورو بلوفلد«، »با آن لب هایي 

که حکایت از بي اعتنایي، خودکامگي و بي رحمي مي کرد«، اسمش را از یک هم مدرسه یي فلمینگ در »ایتون« گرفته بود. 
شیوه ها و نظمي که فلمینگ در زمان کار به عنوان خبرنگار رویترز در دهه ۱9۳0 فراگرفت او را در مورد دقت و صحت سختگیر 
ساخت و نمایشگاه نشان مي دهد این امر به چه نحو در مورد اسلحه هاي باند اعمال شـده است. »جفري بوتروید« کارشناس اسلحه 
انگلیسي که سبیل پرپشتي داشت در نامه یي در دهه ۱950 فلمینگ را به خاطر »عالقه واقعًا نفرت انگیز باند به سالح هاي گرم« - به 
 - »برتا«  تیر  هفت  یک  به  اولیه  هاي  باند  شدید  میل  خصوص 
سرزنش کرد. آقاي بوتروید که بعدها الگوي »سرگرد بوتروید« 
باند شد  هاي  داستان  در  دولتي  محرمانه  دستگاه  اسلحه ساز 
آقاي  تاکید  با  کرد.  توصیف  زنانه«  یي  اسلحه   « را  سالح  این 
سالح  یک  به  بعدي  هاي  رمان  و  نو«  »دکتر  باندهاي  بوتروید، 
»والتر پي پي کي« و بعد به چیزي روي آوردند که آقاي بوتروید 
»یک انسان متوقف کن« واقعي مي خواند؛ یک مگنوم اسمیت اند 
وسون ۳5۷/0. فلمینگ گفته است باند خودش »ترکیبي از تمامي 
جنگ  طول  در  من  که  است  بوده  تکاورهایي  و  مخفي  ماموران 
جهاني دوم دیدم.« اما عالیق باند - به لباس هاي خوش دوخت 
گران قیمت، تخم مرغ هم زده شده، پیراهن هاي آستین کوتاه 
و ساعت هاي رولکس- سالیق و عالیق خود فلمینگ بودند. 
اما این مقایسه ها چیزي نبودند که این نویسنده بخواهد به 
آنها دامن بزند. او گفته است باند »دل و جرات بیشتري از 

من دارد« و همچنین »خوش قیافه تر« است. 

منبع؛ نیویورک تایمز، ۱9 مه ۲00۸
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»کهن ديارا« درباره نادر نادرپور 
به چاپ مي رسد 

نوشته  نادرپور  نادر  درباره  دیارا«  »کهن  کتاب 
»کهن  شود.  مي  منتشر  یي  طرقبه  عیدگاه  وحید 
دیارا« که عنواني برگرفته از غزل نادرپور است، به 

شعرهاي  بررسي  و  نقد 
پردازد.  مي  شاعر  این 
اثر  در  که  افرادي  از 
نادرپور  درباره  یادشده 
سخن گفته اند، مي توان 
یداهلل  براهني،  رضا  به 
منزوي  حسین  رویایي، 
ثالث  اخوان  مهدي  و 

اشاره کرد.

ادامه نمايش فيلم 
هاي محسن مخملباف در اسپانيا 

ساخته  از  فیلم  یازده 
مخملباف  محسن  هاي 
از  ایراني  کارگردان 
مرور  بخش  در  یکشنبه 
فیلم  جشنواره  آثار 
»سینماي جنوب« اسپانیا 
است.  درآمده  نمایش  به 
مرور  بخش  در  امسال 
کارگردان،  یک  آثار 
یازده اثر از ساخته هاي 

مخملباف را براي نمایش ویژه انتخاب کرد. 

پائولو سورنتينو داور جشنواره 
لوکارنو شد

سورنتینو  پائولو   
فیلم  براي  که  ایتالیایي 
هیات  جایزه  »ستاره« 
کن  جشنواره  داوران 
خود  آن  از  را   6۱
از  یکي  عنوان  به  کرده، 
داوران شصت و یکمین 
لوکارنو  فیلم  جشنواره 

انتخاب شد. رئیس هیات 
داوران را خود داوران انتخاب مي کنند که خبر آن 

در اولین روز جشنواره اعالم خواهد شد. 

عذرخواهي 
»شارون استون« از 

مردم چين

به  استون«  »شارون 
مردم  به  توهین  خاطر 
مصاحبه  در  چین 
گذشته  هفته  تلویزیوني 
که در آن زلزله چین را 

پیامد ظلم چیني ها به تبتي ها دانسته بود رسمًا از 
دلیل  به  من  گفت؛  او  کرد.  عذرخواهي  چین  مردم 
گفته  از  و  ناراحت هستم  و  متاثر  واقعه عمیقًا  این 
نامناسب خود در مصاحبه هم ابراز ندامت مي کنم. 
امیدوارم بتوانم به زلزله زدگان چین کمک و زندگي 

ام را سراسر وقف آنها کنم.

چهره ها
هامارتیاي روشنفکري در ایران 

 

تاملي در ريخت 
شناسي روشنفکري و 

مردم
محمد میالني

تامل اول
ژان فرانسوا بودریار فیلسوف فقید فرانسوي که برحسب عادت همه چیز را از 
لبه تیغه بس برنده نقادي منحصر به فردش مي گذراند در جایي از مجموعه 
آثارش۱، شرایطي را تصور کرده و به تصویر مي کشد که در آن وضعیت 
فردي لبه پرتگاه را گرفته در حال سقوط است. در چنین شرایطي )شخص( 
روشنفکري در حال مشاهده فرد است. شخص از روشنفکر استمداد و کمک 
مي طلبد در حالي که روشنفکر مشغول تامل در باب مساله سقوط فرد است. 
بودریار این وضعیت را تا جایي به جلو مي برد که افراد جامعه یا به تعبیري 
همنوعان فرد به کمکش مي آیند و او را نجات مي دهند. و در تصویر آخر ما 
مي بینیم که صحنه پرتگاه خالي است و هیچ کس حضور ندارد اما روشنفکر 
هنوز به تنهایي مشغول بررسي وضعیت و چگونگي سقوط فرد است تا راهي 
براي نجات وي بیابد. تصویري را که ژان بودریار از این وضعیت مي دهد 
اگر چه در ذهن بسیاري به صورت یک حادثه طنز نقش مي بندد و شاید هم 
تلخ خودش  طنز  ابزار  از  استفاده  با  ولي  باشد  گر  جلوه  تکراري،  نوعي  به 
وضعیتي را به تصویر کشیده که در اصل به جایگاه روشنفکر در ساختار یک 
جامعه، نه تنها نظر دارد، بلکه از سوي دیگر این پرسش را عنوان مي کند که تا 
چه حد مي توان در هنگام بروز آشفتگي هاي اجتماعي و تحوالت موجود در 
جامعه، روشنفکران را تاثیرگذار دانست؟ و از همه مهم تر بودریار شرایطي را 
به تصویر مي کشد که در آن مردم مشکل خود را حل کرده اند و در صحنه 

پایاني شما فقط شاهد حضور روشنفکر تنها هستید. 

تامل دوم 
در چنین نگرشي به خاستگاه روشنفکري چیزي که بسیار اهمیت پیدا مي کند 
تحلیل این مساله است که کارکرد روشنفکري در جامعه انساني چیست؟ یا به 
تعبیر خیلي عام تر، روشنفکران در جامعه چه کاري انجام مي دهند. اگرچه در 
چنین نگرشي روشنفکر به مثابه یک متعلق شناس مورد نقد قرار مي گیرد اما 
اینکه چه نوع شاکله فکري یا چه طرز فکري باید اعمال و کارنامه روشنفکري 
را مورد بررسي و تحلیل قرار دهد خود مي تواند منبع زایش افتراق نظرهاي 
بسیاري باشد. آیا مردم که همیشه و در کلیه فرآیندهاي اجتماعي و فکري 
خود، متعلق تعمق فکري روشنفکران بودند اکنون مي توانند در مقام قاضي 
ساختار هاي روشنفکري را مورد نقد قرار بدهند؟ نحله هاي روشنفکري در 
حیات غربي اگرچه در طول پروسه فکري خود و در شاخه هاي متعددي به 
ناب  مارکسي و سوسیالیستي  اند ولي چه در سویه  داده  ادامه  حیات خود 
لیبرالي و کاپیتالیستي خود مدعي توجه دقیق و مستقیم  و چه در وضعیت 
به مردم به مثابه یک عنصر اساسي و تاثیرگذار در کلیه تحوالت بشري در 
حوزه علوم انساني و حتي شاخه هاي علمي هستند. ولي به واقع در این بستر 
چیزي که از همه بیشتر رخ مي نمایاند این است که تحوالت روشنفکري را 
چه ساختاري باید مورد تعمق و ارزیابي قرار دهد؟ به تعبیري اصاًل قرار هم 
یا همان ساختاري که مطرح شد دست به  این نیست که شخصي خاص  بر 
چنین کاري بزند. به تعبیري گونه شناخت مشخص و کامل از پس عملکرد 
و کارکرد صحیح طلوع مي کند که نیازي به تفسیرهاي موضوعي و نقادي 
وسیع  هاي  طیف  به  تاریخي  نگاهي  با  اکنون  داشت.  نخواهد  آنچناني  هاي 
این حقیقت رهنمون مي  به  و متعدد روشنفکري در بستر غربي ذهن آدمي 
شود که جریان هاي روشنفکري در دوره مدرن متاخر و سپس پست مدرن 
اول آنکه ساحتي کاماًل اجتماعي و اخالقي پیدا کرده و دو دیگر آنکه اگرچه 
در  ولي  هستند  فلسفي  هاي  آموزه  از  متاثر  بسیار  ها  زیرساخت  در  هنوز 
ظاهر خود را از قیود مغلق فلسفي و تامالت محض ذهني آن رها کرده اند. 
مثاًل امروز در جریان هاي روشنفکري غرب فیلسوف هاي دگري مي بینید 
ولي روشنفکر هاي دگري بسیار کمتر مشاهده مي کنید. روشنفکر چپ هم 
اگرچه متاثر از مارکس یا چپ هاي مدرن است ولي دغدغه ضدکاپیتالیستي 
اش از این روي است که دنیایي عاري از فاصله طبقاتي یا جنگ داشته باشد. 
خواسته  به  متمایل  بیشتر  شان  فکري  هاي  آموزه  در  روشنفکران  امروزه 
هاي مردم در فضاي اجتماعي، سیاسي و مدني هستند تا آموزه هاي فلسفي 
و سعي دارند که قبل از آنکه مردم روي از آنان برگردانند آنها به بازسازي 
مدام خود بپردازند. نتیجه و برآیند تاریخي به ما این طور بیان مي کند که 
هاي  یا سویه  مي شوند  آسیب شناسي  درون خودشان  در  یا  روشنفکران 
مخالف دست به چنین کاري مي زنند بدین معنا گونه یي پویایي در روند کار 
و فعالیت روشنفکران وجود دارد. رویکردهاي محیط زیستي یا نجات زمین 
از دامن آلودگي ها، داشتن زندگي سبز در سیاره یي عاري از آلودگي یا کمک 
به کودکان خیاباني و آرزوي سعادت براي همه کودکان دنیا و دنیاي بدون 

قالب  از  امروزه  که  هستند  مفاهیمي  ضدجنگ،  هاي  آموزه  و  مفاهیم  جنگ، 
شعارهاي توخالي احزاب و مرام نامه گروه هاي سبز فراتر رفته و در رأس 

کار و عقاید روشنفکران قرار گرفته است. 

روشنفکران ایراني و ایرانیان 
اگرچه ذات و ماهیت شکل گیري جریان هاي روشنفکري در ایران کاماًل غربي 
است )حتي در آن بعد که به سنت هاي فرهنگي ایراني بها داده و مي دهند 
ناشي از ساختارهاي احساسات نوستالژیکي مشابه فرهنگ دوستان فرانسوي 
است.( ولي به واقع پابه پاي آن نتوانسته رشد کند. امروز نیاز جامعه ایراني 
به روشنفکران بیش از پیش بیشتر شده و مردم در نیازهاي اجتماعي و در 
ادامه حیات سیاسي، اقتصادي و فرهنگي خود این حقیقت را بیش از پیش لمس 
مي کنند اما ساختارهاي فکري روشنفکران ما در برابر این نیازها چه پاسخي 
دارند؟ منجر به حضور تاملي جدي در این وضعیت شده است و چه بسا زنگ 
خطري جدي را براي روشنفکران ایراني در آینده یي نه چندان دور به صدا در 
بیاورد. طرح بحث آن نیز بسیار ساده است؛ ارتباط روشنفکران با مردم در 
جامعه ما چگونه است؟ روشنفکران ما در هر رویکردي اعم از مدرن، سنتي 
و دیني تا چه حد به نیازها یا پتانسیل هاي جامعه ایراني واقف اند؟ و از همه 
مهم تر آیا روشنفکر ما به قول منطقیون۲ داراي فصل بعیدي است که میان او 

و جامعه اش فاصله مي اندازد؟

روشنفکر فلسفي یا روشنفکر مردمي
طرح چنین مباحثي بیشتر و پیشتر در فضاهاي نقد روشنفکري یا سمینار هاي 
آسیب شناسي روشنفکري در جامعه ما بسیار مطرح شده است اما هیچ گاه 
وجه فرهنگي آن مورد اهمیت قرار نگرفته است. روشنفکري ما فقط از جانب 
روشنفکران یا منتقدان روشنفکري در سویه هاي موافق یا مخالف نقد شده 
است. فاصله میان جامعه و روشنفکر ما آنقدر جدي بوده که در خیلي جاها نه 
روشنفکر صداي مردم را مي شنود و نه بالعکس. به نظر مي رسد روشنفکر 
ما هنوز یا کانتي است یا چپ یا سنتي و یا هاي دگري و.... اگرچه نیازهاي 
مردم بسیار عوض شده ولي همپاي ذهن روشنفکر پیشرفت نکرده است. ما 
روشنفکر  یک  به  باشیم  داشته  نیاز  فلسفي  روشنفکر  یک  به  آنکه  از  بیشتر 
مردمي نیاز داریم. از این روي ضرورت حضور در این بستر ضرورت درک 
مناسب جامعه از سوي روشنفکر را مي طلبد و اگر میسر نشود به جرات مي 

توان گفت چالش فکري ایران آینده نسبت روشنفکري و مردم خواهد بود.

هامارتیاي۳ روشنفکري در ایران
حتي  کرد  اصابت  ناپذیر  شکست  آشیل  پاشنه  به  سرکش  تیر  که  هنگامي 
افتد و آن همه دلیري و  او بر زمین مي  یونان هم باور نداشتند که  خدایان 
رشادت پایان مي یابد. این داستان قرن ها است بر سر زبان ها افتاده و بي 
شک کالم فاخر مارکس که »هر آنچه سخت استوار است دود مي شود و به 
هوا مي رود« متاثر از این آموزه ها است،4 بیانگر واقعیتي است که بروز آن 
مي تواند جریان ها را با چالش هاي بسیار اساسي و جدي مواجه کند. این 
سخن به آن معنا نیست که روشنفکر ما مسائل و چالش هاي مردم را برنمي 
تابد، به واقع در تمثیل بودریار هم مخاطب از عدم درک روشنفکران در برابر 
چالش هاي جامعه چیزي نمي یابد. آن چیزي که در این فرآیند رخ مي نمایاند 
عدم درک صحیح و اقدام مناسب در برابر چالش هاي موجود است. از این 
مي  روشنفکران  جانب  از  اجتماعي  هاي  بحران  درک  و  مناسب  اقدام  روي 
این مهم  باشد.  ارتباط میان روشنفکري و مردم  کلید اصلي  به عنوان  تواند 
محقق نمي شود مگر آنکه روشنفکر هاي ما بیشتر بومي باشند تا مردمي یا 
آزادیخواه. البته این امر یک امر یک طرفه نیست. روشنفکري بومي از تقابل 
مجال  مبحث خود  این  که  مي شود  بالعکس حاصل  و  با روشنفکران  مردم 
دیگري را مي طلبد. اما روشنفکري ما هم اکنون به عارضه یي مبتال است که 
در آینده مي تواند »هامارتیاي« او در حیات فکري جامعه ایران باشد. نقطه 
ضعفي که اگر اصالح نشود مي تواند براي مدت ها شکاف میان روشنفکري 

و مردم را عمیق تر کند.

پي نوشت ها؛
میالني،  محمد  مترجم  هروکس،  کریستوفر  نوشته  هزاره،  و  بودریار   ۱-

نشرچشمه ۱۳۸6، ص 4۳ .
-۲ فصل بعید فصلي است که موجب امتیاز نوع از انواع مشارکت در جنس 
بعید شود. به تعبیري بهتر یعني خصیصه هایي که در موجودي وجود دارد 

که در موجود دیگري اصاًل نمي تواند وجود داشته باشد.
Hamartia- ۳ واژه یي است یوناني که عمدتًا در ادبیات یونان باستان به کار 
مي رفته و عبارت است از نقطه ضعفي در شخصیت اول و مغرور داستان که 
در نهایت همین نقطه ضعف منجر به فناي وي مي شد. طرح این لفظ اگرچه 
خود  در  را  جدید  معاني  از  بسیاري  تواند  مي  واقع  به  بلکه  نیست  امروزي 
جاي دهد و بیانگر معناي عمیق موجود در تحوالت خاصه هنري، اجتماعي، 

سیاسي، فکري و فلسفي باشد.
این عبارت مي گوید؛ »هر آنچه مقدس است دنیوي مي  -4 مارکس در پس 
با وضعیت  تحمل و عقل خود  با  ناچار مي شوند  آدمیان  شود و سرانجام 
عبارت  این  شوند.«  مواجه  شان  همنوعان  با  شان  روابط  و  زندگي  واقعي 
مارکس را شاید بتوان در فضاي روشنفکري خودمان این طور معنا کرد که 
مردم در برابر روشنفکران وظیفه یي دارند و آن وظیفه این است که قبل از هر 
چیز روشنفکران را با آب سکوالریزه تعمید دهند تا سپس بشود آنها را فهمید 
و متعاقبًا آنها نیز مردم را درک کنند. روشنفکران را باید از هاله تقدس بیرون 

آورد و به آنها رنگ و بوي انساني داد تا بتوان کالم شان را درک کرد. 
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اسبي که َصفیَرش َنَزني مي نخورد آب   
نِي مرْد کم از اسب و نه مِي  کمتر از آبست  

خلیفه چون حالت شیخ ابراهیم باغبان بدید از درخت فرود آمده با جعفر 
گفت:  آنچه که امشب از کرامات مشایخ دیدم تا اکنون ندیده بودم. تو نیز 
به فراز درخت شو تا آنچه من دیدم، ببیني و از َبَرکات صالحان بهره منده 
شوي. جعفر چون این بشنید به حیرت اندر ماند و به فراز درخت َبر شد. 
علي بن خاقان و انیس الجلیس را دید که نشسته اند و شیخ ابراهیم قدح اندر 
کف ایستاده. چون این قسمت بدید هالک خویشتن را یقین کرد و از درخت 
به زیر آمده در پیش خلیفه بایستاد. خلیفه گفت: اي جعفر، مّنت خداي را که 
ما از پیرواِن ظاهِر شریعت پاک کرده و از َتلبیس اهل َطریقت که عامیان 
بفریبند نگاه داشته. جعفر برمکي از غاَیِت شرمساري پاسخ گفتن نتوانست. 
خلیفه گفت: اي جعفر این دختر و پسر را در این قصر که آورده؟ که من 
بدین زیبائي دختر و پسر ندیده بودم و گفت:  اي جعفر بیا تا هر دو به فراز 
ج بکنیم. پس هر دو در  َتَفرُّ همان شاخ که روبروي ایشان است برویم و 
فراز درخت به همان شاخ جاي گرفتند و چشم بر ایشان دوختند. شنیدند 
که شیخ ابراهیم با ایشان مي گوید: اي خواجگان، من از ُزهد و َپرهیز در 
گذشتم و ُسبحه افکنده ساَغر بگرفتم و باده گساران را بي چنگ و عود عیش 
بسي ناتمام است. انیس الجلیس گفت: ایهاالشیخ اگر آلِت طرب مي داشتیم 
پاي خواست.  بر  بشنید  این  ابراهیم چون  بود. شیخ  تمام  بسي  ما  عیش 
خلیفه با جعفر گفت: این شیخ چه خواهد کردن. جعفر گفت: نمي دانم. شیخ 

ساعتي غایب شد.
چون بازگشت عودي با خود بیاورد. خلیفه عود را نیک نظر کرد. دید که 
عود از آن اسحِق ندیم است. خلیفه گفت: به خدا سوگند اگر نغمة این کنیز 
دلپسند نباشد همه را بکشم و اگر دلپذیر باشد از ایشان درگذرم و تنها ترا 
کشم. جعفر گفت: خدایا چنان کن که دلپذیر نباشد. خلیفه گفت: سبب این 
سخن چه بود؟ جعفر برمکي گفت: تا همه را بکشي و ما با هم انیس باشیم. 
کرده  محکم  آن  تارهاي  و  بگرفت  عود  انیس الجلیس  پس  بخندید.  خلیفه 

چنانش بنواخت که آهْن همي گداخت. پس از آن این دو بیت برخواند:
توانگري و جواني و عشق و بوي بهار 

شراب و سبزه و آب روان و روي نگار   
خوَشست خاصه کسي را که بشنود به َصبوح   

ز چنْگ نغمة زیر و ز مرْغ نالة زار 
 آنگاه خلیفه گفت: اي جعفر در َتمامِت عمر چنین آواز طرب انگیز نشنیده 
گفت:  خلیفه  نشست.  فرو  خلیفه  انشاءاهلل خشم  گفت:  برمکي  جعفر  بودم. 
ایوان رفته نزد ایشان بنشینم تا  آري خشْم نماند ولي همي خواهم که به 
ایوان  به  تو  اگر  اي خلیفه  گفت:  برمکي  بشنوم. جعفر  آواز دختر روبرو 
بیم  از  که  ابراهیم  کرد، خاصه شیخ  ایشان حرام خواهي  بر  عیش  روي 
هالک خواهد شد. خلیفه گفت: اي جعفر، باید حیلَتي به من بیاموزي که من 
بدان حیلت درون رفته از حقیقِت این کار آگاه شوم و ایشان نیز آگاهِي 

من دانند.
پس خلیفه با جعفر از درخت به زیر آمده به سوي دجله رفتند و درین کار 
شگفت مانده بودند. دیدند که مردي صیاد در پاي منظره هاي قصر صید 
مي کند. قضا را خلیفه چند وقت پیش از آن به شیخ ابراهیم باغبان فرمان 
داده بود که صیادان را مگذار که در پاي منظره هاي قصر صید ماهي کنند 
و شیخ نیز صیادان را منع کرده بود. ولکن آن شب صیادي کریم نام به 
قصد صید به کنار دجله مي رفت. دید که دِر باغ باز است. با خود گفت که: 
شاید شیخ باغبان به غفلت اندر باشد، همان بهتر که از ماهیان پاي قصر 
غنیمتي بدست آرم. در حال به پاي قصر آمده صید ماهیان همي کرد که 
خلیفه برسید و او را بشناخت گفت: اي کریم. کریم صیاد نگاه کرده خلیفه 
را بشناخت و زانوهاي او سست شد و گفت:  اي خلیفه، نه من از فرمان 
خلیفه سرپیچ گشته ماهیان پاي قصر صید همي کنم بلکه بي چیزي و فاقه 
اقبال من صید کن.  به  اکنون  این خالف داشته است. خلیفه گفت:  بر  مرا 
انداخت. پس از ساعتي  صیاد پیش رفته فرحناک و شادان، دام بر دجله 
دام بیرون کشید و دید همه گونه ماهیان به دام اندرند. خلیفه فرحناک شد 
داشت  برکند. جبه اي  کریم جامه  َبْرَکن.  کریم جامه هاي خود  اي  گفت:  و 
پشمین وصله دار و شپش و کیک در آن چندان بودند که آدمي را از جائي 
به جائي توانستند کشید. و دستار از سر برگرفت و او را سه سال مي شد 
که نگشوده بود و هر ژنده که به دست افتادي بر سر یکدیگر فرو پیچیدي. 
پس خلیفه نیز جامه هاي حریر بکند و به صیاد گفت: اینها را بپوش. خلیفه 
جبه صیاد پوشیده دستار بر سر نهاد و دهان بندي بر دهان بست و به 
و شکر  ببوسید  خلیفه  پاي  رو. صیاد  کار خویش  پي  از  تو  گفت:  صیاد 

گذارد.
و دست چپ  راست  با دست  خلیفه  گرفتند.  دویدن  خلیفه  تن  در  شپشها 
شپش از گردن خود ربوده دور مي انداخت و با صیاد مي گفت که: چندین 
شپش به جامه اندر چیست؟ صیاد گفت: ایهاالخلیفه،  آنها هفته اي بیش ترا 
نیازارند، چون یک هفته بگذرد عادت کني و گزیدنشان نداني. خلیفه بخندید 
توانم پوشید. صیاد گفت:  این جبه چون  تا یک هفته  تو!  بر  و گفت: واي 
سخني با تو خواهم گفت ولي مي ترسم. خلیفه گفت: بگو و باک مدار. صیاد 
آن صنعت  از  و  بیاموزد  خلیفه مي خواهد صنعت صیادي  که  گویا  گفت: 

منفعت بردارد، اگر قصد خلیفه این است همین جبه بسیار مناسب است ، 
خلیفه از سخن صیاد بخندید. 

صیاد راه پیش گرفته برفت و خلیفه ماهیان بر سبدي گذاشته پاره اي گیاه 
سبز بر روي آنها ریخت و سبد برداشته نزد جعفر برمکي آمد. جعفر گمان 
از  آمده اي. زودتر  بدینجا  اي کریم! چرا  کرد که کریم صیاد است. گفت:  
اینجا برو و خویشتن از هالک برهان که خلیفه امشب در اینجاست. خلیفه 
چون سخن جعفر بشنید چندان بخندید که بر پشت بیفتاد. جعفر گفت:  شاید 
من  وزیر  برمکي  جعفر  تو  و  خلیفه ام  آري  گفت:  خلیفه  هستي!  خلیفه  تو 
هستي. من و تو با هم بدینجا آمدیم. جائي که تو مرا نشناسي شیخ ابراهیم 

در مستي چگونه تواند شناخت، تو همین جا بایست تا من بازگردم.
کیست؟  گفت :  ابراهیم  شیخ  بکوفت.  در  و  بیامد  قصر  در  به  خلیفه  پس 
هستم،  کریم صیاد  گفت:  خلیفه  کیستي؟  تو  گفت:  منم. شیخ  گفت:  خلیفه 
و  علي بن خاقان  و  آورده ام.  ماهي  تو  بهر  داري  مهمان  تو  چون شنیدم 
انیس الجلیس ماهي دوست مي داشتند، از آن آواز خرسند گشتند و با شیخ 
ابراهیم گفتند: در بگشا و صیاد را با ماهیان بیاور. شیخ در بگشوده خلیفه 

بصورت صیاد داخل قصر شد و سالم کرد. شیخ ابراهیم گفت: مرحبا به 
ماهیان  مي گوئي  راست  اگر  آمده اي.  بدینجا  حیله  با  که  باز  حلیه  دزدِ 
بنمود که هنوز زنده بودند.  ایشان  به  بنما. پس ماهیان را خلیفه  به ما 
انیس الجلیس گفت که: خوب ماهیانند، کاش سرخشان کرده بودي. شیخ 

ابراهیم با خلیفه گفت: اي صیاد، برخیز ماهیان سرخ کن و زودتر بیاور. 
خلیفه به فرمان بشتافت و پیش جعفر برمکي رسیده گفت: اي جعفر،  ماهیان 
سرخ کرده مي خواهند. جعفر گفت:  بیاور تا من سرخشان کنم. خلیفه گفت 

به روح پدرم سوگند که جز من کس نباید ماهیان بریان کند.
پس خلیفه به منزل باغبان رفت و در آنجا همة اسباب ماهي بریان کردن 
پدید آورد. آنگاه آتش بیفروخت و تابه بر آتش نهاد و ماهیان را بسي خوب 
بریان کرد و در روي برگ انجیر در طبقي نهاد و لیمو نیز از باغ چیده بر 
طبق فرو چید و به پیش ایشان بیاورد. دختر و پسر با شیخ ابراهیم ماهیان 
احسان  ما  به  صیاد  اي  گفت:   نورالدین  علي  بشستند.  دست  و  بخوردند 
کردي و نیکوئیها بجا آوري. در حال دست به جیب کرده سه دینار زر از 
آن زرها که َسنَجِر غالم داده بود به در آورد و گفت: اي صیاد، معذورم دار 
که اگر پیش از آنکه به چنین روز گرفتار شوم پیش من آمده بودي، تلخي 
فقر از َمذاق تو دور مي کردم و ترا از مال دنیا بي نیاز مي ساختم ولکن به 
اقتضاء وقت اینها را بگیر. پس دینارها به خلیفه انداخت. خلیفه آنها را بر 

داشته ببوسید و بر جیب گذاشت.
چون مراد خلیفه همه آن بود که نغمه هاي انیس الجلیس بنیوَشد با علي بن 
که  است  این  من  قصد  ولیکن  کردي  احسان  حد  از  بیش  گفت:  خاقان 
احسان تو بر من شامل گردد، این کنیزک بخواند تا من نغمه او بنیوشم. 
علي نورالدین گفت:  اي انیس الجلیس، به جاِن َمَنت سوگند مي دهم که از 
براي این صیاد بخوان که آرزومند آوازت است. انیس الجلیس چون این 
سخن خواجه بشنید عود به چنگ آورده بنواخت و این دو بیت برخواند:

اي صنِم چنگ زن، چنگ سبکتر بزن   
پردة مستان بساز، راهِ َقلَندر بزن  

خوش  ُبَود  اینک  صبوح، خاصه بوقت بهار   
لشکر صبح آمدند، میکده را در بزن

خلیفه از شنیدن آن َنَغمات در وجد شد و از غایِت طرب خودداري نتوانست 
کرد. گفت: آفریِن خداي بر جانت. علي بن خاقان گفت:  اي صیاد، همي بینم که 
از این کنیز و خواندن و عود انداختن او در طرب شدي. خلیفه گفت: آري به 
خدا سوگند. علي نورالدین گفت: اگر ترا پسند افتاد، کنیز بر تو َهدیه کردم. 
از بخششهاي خود پشیمان نشوند. پس علي بن  َکَرم که  َهدَیِت خداونداِن 
خاقان بر پاي خواست و کنیزک را گرفته به خلیفه که به صورت صیاد 
بود بداد و گفت: هدیه از من بپذیر. انیس الجلیس نظر به سوي علي بن خاقان 

کرد و گفت یا سیدي: 
دوري ِز َبَرت سخت ُبَود سوختگان را  

سخت است جدائي بهم آموختگان را   
علي نورالدین چون این بشنید گفت:

در هجِر تو مرْگ هم نشینم بادا  
منظوِر دو دیده آستینم بادا  

گر بي  تو به کاِم دل َبر آرم َنَفسي    
یارب، َنََفِس باز پسینم بادا

خلیفه چون سخن ایشان بشنید از هم جدا کردن ایشان را سخت دشوار 
شد و رو به علي بن خاقان کرده گفت: اي خواجه مگر تو جنایتي کرده و 
یا غرامتي بر ذِّمة تو است و بدان سبب گریخته اي؟ علي نورالدین گفت: اي 
صیاد، ماجرائي که بر من و این کنیز رفته اگر گفته آید در عجب خواهي 
شدن. خلیفه سوگند داد که حدیث بازگو، امید هست که خالص یابي. علي 
نورالدین گفت: حدیث خود را نثر گویم یا نظم. خیلفه گفت: کالم نثر سخن 
گفتن است و کالم نظم ُدر ُسفَتن. پس نورالدین سر به زیر افکنده و این 

ابیات انشا نمود:

ادامه دارد ...
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فمينيسم، 
فراز يا فرود

طوبی
 تاریخچه و برداشت ها 

بی گمان ستم به زنان یکی از سیاه ترین نقطه های تمدن بشری است؛ 
چه آن زمان که زن، انسان شناخته نمی شد و مانند حیوانات اهلی 
به شمار می آمد و هنگام قحطی برای استفاده از گوشتش به قتل 
می رسید؛۱ و چه همین اواخر که قوانین اروپا زن را از اغلب و اهّم 
حقوق محروم می ساخت. هر گونه تالش در بهبود این روند موّجه 
از  دفاع  در  انحصار  مّدعی  از جریان های  یکی  می نماید.  معقول  و 

حقوق زنان، رویکرد فمینیستی است. 
قرن  در  که  است  فرانسوی  واژه ای   )feminism( »فمینیسم« 
از  »دفاع  به  امروزه  و  می شد  اطالق  زنان«  »جنبش  به  نوزدهم 

حقوق اساسی زنان بر اساس آرمان برابری طلبی« اطالق می شود. 
برخی  به  اعتراض  برای  آغاز  در  زنان  حقوق  از  دفاع  جنبش های 
نابرابری های اجتماعی شکل گرفتند، اما با گذشت زمان به جریانی 
انگاره های  اساس  بر  که  تبدیل شدند؛ جریانی  و سیاسی  فرهنگی 
آرمان های  و  زنان  نابرابری های  تحلیل  به  ایدئولوژیکی  مشخص 
زنانه )feminine( می پرداخت و راهبردهایی خاص مطرح می کرد. 
جنبش سیاسی سازمان  به صورت  که  زنان  برابری طلبی  نهضت 
یافته و منسجم از سابقه ای کم تر از دو قرن برخوردار است۲، در 
تا  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  مختلف سیاسی،  گرایش های  ذات خود 
آنجا که مبتکری چون »ریک ویلفورد« تصریح می کند، بهتر است به 
جای واژه »فمینیسم« از واژه »فمینیسم ها« استفاده کرد.۳ با وجود 
این مهم ترین دغدغه آنان ارتقای موقعیت زنان در جامعه و ایجاد 

برابری و همسانی بین زن و مرد است.4 
»البته این نکته حائز اهمیت است که بدانیم همه کسانی که صادقانه 
نیستند.  فمینیست  هستند،  قائل  اهمیت  زنان  منافع  برای  می گویند 
مسأله مهم نحوه تفسیر این منافع است. کسی که منافع زنان را بر 
نیست. چنین  فمینیست  تفسیر می کند،  به زن  نگرش سنتی  اساس 
شخصی ممکن است واقعا به حمایت از منافع زنان بپردازد، اما از 
دیدگاه یک فمینیست اساسا در شناخت این منافع دچار خطا شده 
نفع  به  فمینیست ها، جامعه تحت حاکمیت مردان،  نظر  از  است.5... 
مردان و علیه منافع زنان و در یک کلمه »مرد ساالر« بوده است«...6 
و  زنان  به  نگرش سنتی  علیه  است  در اصل شورشی  فمینیسم  و 
نقش آنان در جامعه؛ با این باور که استناد به عوامل بیولوژیکی یا 

روان شناختی در تقسیم وظایف و تفکیک برخی کارکردها به زنانه 
و مردانه، توجیهی ساختگی برای موقعیت پایین تر زنان در جامعه 

است«.۷ 
در غرب پنج تلقی مهم از فمینیسم وجود دارد: 

لیبرالی۸  فردگرایی  از  که  اولیه  فمینیست های  فمینیسم:  لیبرال   )۱
متأثر بودند، در قرن هیجدهم معتقد بودند سرشت زنانه و مردانه 
کاماًل یک سان است و نقش جنسّیت را، به رغم علوم زیست شناختی 
تأکید  می کردند.9  انکار  متعّصبانه  نحوی  به  و  کلّی  به  تجربی،  و 
و  قانونی  نظر  از  مردان  با  زنان  برابری  بر  لیبرال  فمینیست های 

سیاسی است. 
کلید  »طبقه«  مفهوم  مارکسیسم،  نظر  از  مارکسیستی:  فمینیسم   )۲
درک تمام پدیده های اجتماعی از جمله ستم بر زنان است. جامعه 
مطلوب مارکسیسم جامعه بدون طبقه۱0 است. برخورد مارکسیسم 
از  دارد.  پیوند  تاریخی  ماتریالیسم  روش  با  طبیعتا  زن  مسأله  با 
 )Praxis( دیالکتیکی عمل  متقابل  رابطه  از  را  این رو، سرشت زن 
انگلس  او متشکل می داند.  اجتماعی  و ساختمان زیستی و شرایط 
می گوید: »تابعیت زن شکلی از ستم است که از نهاد جامعه طبقاتی 
تا  دارد،  قرار  سرمایه  منافع  خدمت  در  چون  و  گرفته  سرچشمه 

امروز دوام آورده است«.۱۱ 
»کار«  جنسیتی  تقسیم  در  را  زنان  ستم  مادی  پایه  مارکسیسم 
می بیند  آن  در  را  خانه دار  زن  رهایی  شرط  نخستین  و  می جوید 
از  چرا  نمی سازد  روشن  ولی  کند؛  ترک  را  خانه  مؤنث  جنس  که 

زمان های اولیه تقسیم کار »طبیعی« مردان را به تولید لوازم کار و 
معاش و زنان را بیش تر به کار خانگی مشغول کرد. مارکسیست ها، 
آگاهی  نادرست  اشکال  را  رادیکال  فمینیسم  و  لیبرال  فمینیسم 

می دانند که زنان خارج از طبقه کارگر خلق کرده اند. 
ساختار  بردن  بین  از  برای  گرایش  این  رادیکال۱۲:  فمینیسم   )۳
هر گونه تمایزات و تفاوت های جنس گونگی )Gender( می کوشد 
و  قانون  عرصه های  بر  افزون  را،  جنس  دو  تفاوت  دارد  قصد  و 
مورد  درونی  تصّورات  حتی  و  خانه  روابط شخصی،  در  اشتغال 
تعّرض قرار دهد. این نظریه جنس گونگی را مسأله اصلی می داند 
نفی  و   )Androgyny( وضعیت  تثبیت  آن،  محو  را  خود  هدف  و 
هرگونه خصوصیت، رفتار و نقش استوار بر جنسیت اعالم می کند 
و برای تفاوت های طبیعی و غیر تحمیلی زن و مرد هیچ توضیحی 

ندارد.۱۳ 
4( سوسیال۱4 فمینیسم: این جریان می کوشد با استفاده از روش 
ماتریالیسم تاریخی، مسائل مورد توجه رادیکال فمینیسم را بررسی 
کند. به گفته ژولیت میچل، »این گرایش، روایتی فمینیستی از روش 
مارکسیستی است برای آن که بتواند به سؤاالت فمنیستی پاسخ های 
سوسیالیستی بدهد.«۱5 از دیدگاه آنان، تازمانی که زنان »برابری 

اجتماعی« به دست نیاورده اند، کسب حقوق برابر بی معناست. 
است،  اخیر  نظریه  دو  دیدگاه های  از  تلفیقی  که  نظریه  این  در 
سوسیالیست ها معتقدند هم نظام جنسّیتی و هم نظام اقتصادی در 
عینی  عوامل  از  بسیاری  آن ها  دارد.  نقش  زنان  فمینیسم  بر  ستم 

دیگر را انکار می کنند یا نمی بینند.۱6 
متأثر  گروهی  بعد،  به  هفتاد  دهه  از  مدرن:  پست  فمینیسم   )5
رفتار  روان شناسی  بر  تکیه  با  مدرنیستی  پست  دیدگاه های  از 
گرایانه بر حفظ ویژگی های زنانگی تأکید ورزیدند. آنان باورهای 
فمینیست های رادیکال را قابل دسترسی می دانند؛ اما به نحوی که 
خود می تواند اشکال جدیدی از ستم را بیافریند. اینان معتقدند زن 
نیازمند خانواده، همسر و فرزند است. نوع روابطی که از بدو تولد 
میان دختر و پسر وجود دارد، ایجاد کننده تفاوت و تفارق و سلطه 
بر زنان است نه نقش ازدواج و نقش مادری. این گروه نظریه »مردان 
و زنان با تعاریف جدید« را پیشنهاد می کند، از تشابه صددرصد 
حقوق زن و مرد در خانواده و محیط اجتماعی سخن می گوید و 

حتی بر حذف نمادهای جنسی از کتب درسی اصرار می ورزد.۱۷ 
بنیان های فکری فمینیسم و نمودهای آن 

از  مختلف  تلقی های  و  فمینیسم  مفهوم  با  اجمالی  آشنایی  از  پس 
آن، اشاره به ریشه ها و زیرساخت های فکری فمینیسم و نمودها و 
پیامدهای آن سودمند می نماید. فمینیسم در امور زیر ریشه دارد: 

▪ سکوالریسم: 
سکوالریسم یعنی »نظریه ای که بر این باور است قوانین و مقررات 
حقوقی، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت و... باید به جای مذهب، 
عبارت  باشد«.۱۸ ویژگی های سکوالریسم  مبتنی  علم  و  بر حقایق 

است از: 
۱( دنیازدگی 
۲( المذهبی 

۳( دین زدایی از اخالق و علم 
4( نفی حکومت بر اساس دکترین دینی۱9. 

باشند؛  معتقد  دینی  ارزش های  به  نمی توانند  افراطی  فمینیست های 
از  را  زنان  به  مربوط  اجتماعی  ـ  سیاسی  و  حقوقی  مسائل  زیرا 
حجاب،  مانند  احکامی  بنابراین،  می دانند.  بیرون  دینی  هر  قلمرو 
احکام  و  جنسی  روابط  شدن  ضابطه مند  جنین،  سقط  ممنوعیت 
مربوط به خانواده و اخالق و ارزشهای دینی را مصداق ستم به 
زنان معرفی کرده، در جهت نابودی آن می کوشند. بدین لحاظ، در 
کنوانسیون رفع تبعیض، هر گونه قید در روابط زن و مرد با عنوان 
تبعیض علیه زنان محکوم شده است. کنوانسیون فوق در مواردی، 
با ضوابط اسالم موافق است اما با حدود 50 اصل مسلّم اسالمی 
تعارض دارد. این کنوانسیون سقط جنین و ازدواج با همجنس را 
آزاد و مشروع می خواند، همان گونه که امروزه در کشورهایی چون 

نروژ، سوئد و هلند و... جنبه رسمی و قانونی پیدا کرده است. 
پکن  کنفرانس  مفاد  است.  زن  جهانی  کنفرانس های  دیگر،  نمونه 
شد.  مواجه  جهان  دینی  جناح های  واکنش  شدیدترین  با  )چهارم( 
شاید تالش اخیر جوامع غربی در علمی جلوه دادن و طبیعی شناختن 
همجنس بازی ـ به نحوی که این مسأله حتی در کتاب های درسی 
مانند Diagnostic and Statistical Manual ۱990 منعکس شده 

است ـ۲0 در همین راستا باشد. 
▪ نقد مبنای سکوالریستی 

به  توجه  با  و  نمی پردازد  تفصیلی سکوالریزم  نقد  به  نوشتار  این 
موضوع اصلی بحث اشاره اجمالی بدین مطلب را کافی می داند. 

ادیان،  سایر  از  نظر  قطع  با  و  کالمی  و  فلسفی  مباحث  از  گذشته 
عقل  که  این  چه  نیست  جمع  قابل  سکوالریزم  با  اسالم  بی تردید 
نسبیت  و  )سیاانتیسم(  محوری  علم  )راسیونالیسم(،  پسندگی 
ارزش ها و... که از مؤلفه های فکری سکوالریسم است با آموزه های 
اسالمی ناسازگار است. مسلمانان به جامعیت دین و جای داشتن 
امور اجتماعی و مدنی در محدوده دین، پیوند دنیا و آخرت معتقدند. 
نظام حقوقی و فروع دین نیز از مسائل مدنی، حکومتی و سیاسی 
تشکیل حکومت  بدون  فقهی  ابواب  از  برخی  اجرای  و  است  آکنده 
ممکن نیست. همچنین اسالم، عقل را از منابع استنباط احکام شرعی 
می داند و از تالزم حکم عقل و شرع، قانون شایسته، قانونی است که 
بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی باشد و این امر بر شناخت کامل 
تمام ابعاد جسمی و روحی، نیازها، غرائز و استعدادها، کمال الیق 
با پیشرفت  به آن متوقف است. حقیقتی که  انسانی و راه رسیدن 
علم و تأمالت فکری روز به روز جهل بشر بیش تر در آن مکشوف 
می گردد. از این رو، قوانین بشری همواره با تغییر و تحول روبه 
را  مجهوالتش  مقابل  در  انسان  »معلومات  جیمز  ویلیام  است.  رو 
مانند قطره در برابر دریا« می دانست و »انیشتین« تصریح می کرد، 
»انسان هنوز نتوانسته افسانه سّر بزرگ )معمای خلقت( را حل کند 
و آنچه تا کنون از کتاب طبیعت خوانده، تازه به اصول زبان آشنا 
شده و در مقابل مجلّداتی که خوانده و فهمیده هنوز از حّل و کشف 
و  علیم  مهربان  خداوند  تنها  است«۲۱.  دور  خیلی  معّما  این  کامل 
حکیم مطلق است.۲۲ احکام و معارف اسالمی مؤّید عقل و یافته های 
علمی است و در ستیز با آن ها نیست؛ گرچه به دلیل قصور علم و 
عقل، گاه احکام دینی از دسترس علم و دین فراتر است؛ زیرا انسان 
و مصالح و مفاسد در مادیات و تمنیات مادی منحصر نمی گردند. 
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وظایف و حقوق بشر و از جمله زن با توجه به 
همه مصالح او در دنیا و آخرت طّراحی شده و 
با  احکام و حقوق،  بودن  بودن و معقول  علمی 
ندارد.  منافات  آخرت  و  دنیا  به  آن  بودن  ناظر 
زندگی  تدبیر  می کند  حکم  قطعی  طور  به  عقل 
اجتماعی و دنیوی را بر وحی مبتنی کنیم؛ زیرا 

انسان: 
۱( به صورت فردی یا جمعی، حتی »خود« را به 
دقت و کمال نمی شناسد و در انسان شناسی و 

جهان شناسی، مجهوالت بسیار دارد. 
انواع  از  کاماًل  قوانین  وضع  در  نمی تواند   )۲
خود خواهی تهی باشد. از این رو، برای وضع 
نبوده،  محرز  اخالقی اش  تام  صالحیت  قوانین، 
معلوم نیست تا کجا عدالت را می شناسد و آن را 

حّتی علیه خود رعایت می کند. 
۱6. نگاهی به فمنیسم، معاونت امور اساتید و دروس 
معارف اسالمی )نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 

در دانشگاه ها( نگاهی به فمنیسم، ص ۱۸ و ۱9. 
۱4. این واژه متخذ از کلمه )Social( فرانسوی و به 
به  یا جامعه است و معمواًل  اجتماع  معنای اصالت 
معنای »تئوری یا سیاستی است که هدف آن مالکیت 
ـ سرمایه، زمین،  تولید  بر وسایل  یانظارت جامعه 
و  است  همگان  سود  به  ها  آن  اداره  و  و...  اموال 
مهم ترین عنصر مشترک نظریه های سوسیالیستی، 

تأکید بر برتری جامعه و منافع فردی است. 

)مکتب های سیاسی ص ۱۱0 ـ ۱۱۸(. 
۱۳. مجله زنان، سال پنجم، شماره ۳۱، ص 4۱. 

۱۷. همان، ص ۲0. 
۱9. همان، ص ۱۲. 

۱5. مجله زنان، شماره ۳۱، ص 4۳. 
۱۲. این کلمه از واژه )radix( در زبان التینی اخذ 
شده به معنای گرایش به نظریه های سیاسی تندرو، 
که خواهان دگرگونی بنیادی و فوری در نهادهای 
اجتماعی و سیاسی موجود هستند و غالبا در مورد 
از مؤسسات سیاسی و  کسانی اطالق می شود که 
اجتماعی موجود ناراضی و حتی عصبانی هستند.

و   9۳ پازارگاد، ص  بهاءالدین  )مکتب های سیاسی، 
 )94

Secularism: The belif that laws, ed -  .۱۸
 cation, should be based on facts, science,

 .rathar than religion
۱0. درباره ماتریالیسم و ماتریالیسم تاریخی ر.ک: 
یر حکمت در اروپا، محمد علی فروغی، ج ۳، ص ۳4 
ـ 59؛ نقدی بر مارکسیسم، شهید مرتضی مطهری. 

۱۱. مجله زنان، شماره ۲۸، ص 5۱. 
معاصر،  دوران  در  جامعه شناسی  نظریه   .۲
ریتزرجورج، ترجمه محسن ثالثی، ص 459 ـ 464. 
۲0. ر.ک: مجله فرزانه، دوره دوم، ص ۱۳۱ ـ ۱۳۷. 

۲۱. ر.ک: اسالم و حقوق بشر، زین العابدین قربانی، 
ص ۲۸ و ۲9. 

۲4. مائده)5(:50. 
و  آموزشی  مؤسسه  حقوق،  فلسفه  ر.ک:   .۲۳
پژوهشی امام خمینی)ره(، ص ۳۱ ـ ۳۳ و ۷۷ ـ ۸5. 

۲۲. سبأ)۳4(:۳. 
اندیشی  هم  مقاالت  مجموعه  اسالمی،  فمینیسم   .۳
بررسی مسایل و مشکالت زنان، رضا متمسک، ج 

۱، ص 459. 
 Altman, Andrew; Arguing about law;  .4

 .U.S.A: Wadsworth, ۱996; P.۱۸0
 .Ibid;p.۱۷9 .5
 .Ibid;p.۷۷9 .6

 .I bdi; P.۱۷9 .۷
۸. لیبرالیسم متخذ از واژه )liberty( به معنای آزادی 
در انتخاب، آن گونه که شما می خواهید زندگی کنید، 
B.B.C, English Di -  بدون مداخله دیگران. )ر.ک:

 tionary, Harpercollins Publisher. London,
 )۱the Ed ۱99۳, P.644

 Abott and Wallace, An Introduction to .9
 socilogy Feminist Prespectives. london.
 Routledge, ۱99۲And; Mandel, Nancy;
Feminist Issues, Race, CLass and Sex -

آلیسون  ر.ک:  نیز  و   ,ality; York University
جگر،همان، به نقل از مجله زنان شماره ۲۸، ص 5 

سه تار نواز ايرانی با طبال نواز هندی در کانادا
مسعود شعاری نوزانده سه تار به همراه یک طبال نواز هندی قطعاتی از موسیقی ایرانی را در جشنواره 

“تیرگان” تورنتو کانادا اجرا می کند. 
مسعود شعاری با اعالم این خبر گفت : “تیرگان” جشنواره ای در حوزه های مختلف هنری مانند تئاتر، 
سینما، هنرهای تجسمی و همچنین موسیقی است که هنرمندان بسیاری در زمینه های مختلف در این 
جشنواره شرکت کرده و برخی از آثار خودشان را به نمایش می گذارند ؛ از همین رو من به اتفاق 
حسین بهروزی نیا و یک طبال نواز هندی که یکی از اساتید ریتم در موسیقی است قطعاتی را در حوزه 
موسیقی ایرانی و هندی و یا ترکیبی از هر دو را اجرا می کنیم.الزم به ذکر است جشنواره “تیرگان” 
کانادا از ۲۸ تا ۳۱ خردادماه در شهر تورنتو برگزار خواهد شد و برخی از هنرمندان از جمله عباس 
کیارستمی، آیدین آغداشلو، غالمحسین نامی، نیلوفر بیضایی ،رامین بهنا، سعید شنبه زاده و دریا دادور 

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

رستوران آالچیق در قلب فینچلی سنترال
با کادری مجرب آماده ی پذیرایی از 

مهمانان شما عزیزان می باشد
جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 

پاسی از نیمه شب همراه با موزیک زنده 
با صدای

 خواننده محبوب پویان 
و هنرمندی پرویز )ضرب(

لطفا جهت اطالعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
آموزش و فن آوری برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

وب سايت های عربی زير 
حمله هکرهای ايرانی 

 
)نفوذگر(  هکر  گروه  یک   
در  سایت  وب  ها  ده  ایرانی 
دلیل  به  را  عربی  کشورهای 
عرب”  “خلیج  نام  از  استفاده 
به جای خلیج فارس هک کرده 

است.
این  در  که  شود  می  گفته 
اقدام، حدود یکصد وب سایت 
متعلق به سازمان های دولتی، 
دانشگاه ها، نشریات و شرکت 
از  تعدادی  در  مستقر  های 
خلیج  حوزه  عرب  کشورهای 
هکر  گروه  یک  توسط  فارس 
ایرانی هک و در آنها تغییراتی 

داده شده است. 
همراه  ای  نقشه  گروه  این 
بر  تاکید  حاوی  پیام  یک  با 

درست بودن نام خلیج فارس را در وب سایت های این سازمان ها وارد کرده است. 
بهروز کمالیان، رهبر این گروه هکر، به خبرگزاری - ایرنا - گفته است که در این اقدام، “ظاهر وب سایت 
های شماری از سازمان ها در کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، عمان و عراق 

را با صفحه ای همراه با نقشه ایران و نام خلیج فارس تغییر داده ایم.” 
کمالیان هدف از این نفوذ اینترنتی را محکوم کردن تالش برای تغییر نام تاریخی خلیج فارس و استفاده 

از یک نام مجعول در وب سایت های عربی عنوان کرده است. 
پلیس  اداره  لیگ خلیج عرب، وزارت آموزش عالی عراق،  امارات متحده عربی،  الخلیج، چاپ  روزنامه 
ابوظبی، دانشگاه میادین در عربستان سعودی، هیات مردم امارات و شرکت گاز عمان از جمله سازمان 

هایی هستند که وب سایت آنها به این ترتیب توسط گروه ایرانی هک شده است. 
اقدام گروه هکر ایرانی نشانه ای از ناخرسندی ایرانیان از کاربرد عنوان خلیج عربی به جای خلیج 

فارس توسط برخی نهادها در کشورهای عربی است. 
در حالی که برخی از نهادهای رسمی و غیر رسمی در شماری از کشورهای عرب عنوان “خلیج 
عربی” را به جای نام خلیج فارس به کار می گیرند، این اقدام همواره از سوی ایرانیان تقبیح شده 

و معموال اعتراض رسمی دولت ایران را نیز در پی داشته است. 
عنوان “خلیج عرب” به جای خلیج فارس برای نخستین بار در دهه ۱960 در برخی از رسانه ها 

و نشریه های کشورهای عرب دیده شد.
تغییر نام خلیج فارس بخشی از تالش طرفداران آرمان پان عربیسم برای ترویج نظریه وحدت 

مردم کشورهای مختلف عربی و تاکید بر تفاوت آنان با سایر ملل منطقه محسوب می شد. 
به خصوص دولت مصر، به رهبری جمال عبدالناصر که با دولت ایران اختالف سیاسی و عقیدتی 
داشت، بر استفاده از عنوان “خلیج عرب” برای آبراه واقع در سواحل جنوبی ایران و همچنین 

عنوان “عربستان” برای مناطق جنوب غرب ایران، تاکید می ورزید. 
با این همه، نام خلیج عرب تنها مورد استفاده برخی از نهادها و سازمان های کشورهای عربی 

بوده و در سایر نقاط جهان رواج نیافته است.
سازمان ملل متحد نیز عنوان خلیج عرب را به رسمیت نمی شناسد و در متون رسمی، همچنان 
نام خلیج فارس را به کار می برد.در عین حال، در برخی متون قدیمی گاه نام “خلیج عرب” بر 
دریای سرخ )بحر احمر( اطالق شده اما تا دهه ۱960 در هیچ متن یا سندی این عنوان برای آبراه 
واقع در سواحل جنوبی ایران به کار نرفته است. گاه برخی مقامات عرب پیشنهاد کرده اند که 
این آبراه صرفا به نام “خلیج” خوانده شود اما ایران این پیشنهاد را نیز غیرقابل قبول و مغایر 

واقعیات تاریخی دانسته و رد کرده است.  
 

خودروي سخنگو ساخته شد  
 

تیم تحقیقاتي پروفسور »کلیفورد ناس« از دانشگاه استنفورد بررسي هایي را در خصوص کنترل 
خودرو با صداي راننده انجام داده است که مي تواند در ساخت خودروهاي آینده مورد استفاده 
قرار گیرد. رانندگان از دهه ۸0 به صداهاي مصنوعي داخل خودروها عادت دارند، براي مثال از 
آن زمان بسیاري از خودروها بستن کمربند یا باز بودن در را یادآوري مي کنند. اما تحقیقات 
این دانشمندان در خصوص صداهاي هوشمندي است که توانایي تشخیص صداي راننده را دارند 
و حتي مي توانند با حرف زدن و گوش دادن همانند یک روانشناس راننده مضطرب را براي 
انجام یک رانندگي مناسب آرام کنند. در حقیقت این سیستم هوشمند صدا مي تواند رابطه میان 
راننده-خودرو را افزایش دهد. در این خصوص »ناس« توضیح داد؛ »با یادگیري تشخیص صدا، 
حاالت صورت و سبک رانندگي فرد، رایانه خودرو مي تواند استرس راننده را کاهش داده و او 
را به دقت و توجه بیشتر دعوت کند. در این سیستم، نکته مهم انتخاب درست لحن صدا و استفاده 

درست از واژگان مناسب است.«  

امنيت فرودگاه با اسکن سه بعدي بدن  
 گروهي از دانشمندان روسي سرگرم فعالیت روي 
به  نیاز  بدون  تواند  مي  که  هستند  جدیدي  روش 
از طریق ویژگي  را  اشیا  و  افراد  فردي،  بازرسي 
هاي فیزیکي آنها شناسایي کند. درصورت موفقیت 
این روش، سیستم فناوري بیومتریک در بازرسي 
هاي امنیتي فرودگاه ها، موزه ها و استودیوهاي 
فیلمسازي به طور گسترده مورد استفاده قرار مي 
گیرد. سیستم ابداعي این محققان مي تواند فردي 
یک  ایمني ورودي  کنترل  از  عبور  در حال  که  را 
کند  شناسایي  است،  ساختمان  یک  یا  فرودگاه 
مورد  پیش  از  که  هایي  فناوري  با  آن  تفاوت  اما 
استفاده قرار گرفته اند این است که به مردم اجازه 

مي دهد سریع از مرحله کنترل ایمني بگذرند و تحت بازرسي هاي فردي قرار نگیرند. این سیستم از اشیا 
تصاویر سه بعدي ارائه مي دهد و موزه ها مي توانند از آن براي قرار دادن تصاویر اشیاي خود در 
وب سایت شان استفاده کنند. همچنین باستان شناسان مي توانند از این سیستم براي ذخیره اطالعات 
در خصوص اشیایي که به آساني خراب مي شوند، استفاده کنند. این فناوري همچنین روش دیگري را 

براي ابداع روبات هاي سه بعدي در اختیار استودیوهاي فیلمسازي قرار مي دهد.  
 

ساخت کوچک ترين نانوذرات اکسيد آهن  
 

 گروهي از دانشمندان امریکایي کوچک ترین نانوذرات اکسید آهن جهان را ارائه کردند. این نانوذرات 
که در دانشگاه براون امریکا طراحي و ارائه شده اند با هدف ردیابي و شناسایي سلول هاي سرطاني در 
تکنیک تصویربرداري رزونانس مغناطیسي به کار گرفته خواهند شد. تیم تحقیقاتي دانشگاه براون در 
حقیقت نانوذرات اکسید آهني ارائه کرده است که تنها 4/۸ نانومتر قطر دارند. در ابتداي این آزمایش ها 
این نانوذرات با دقت به بدن موش هاي آزمایشگاهي تزریق شد. دانشمندان متوجه شدند این نانوذرات 
توانایي و قابلیت هاي باالیي براي شناسایي مکان دقیق نوعي سلول تومور سرطاني مغز موسوم به 
U۸۷MG دارند. در این تکنیک جدید، نانوذرات مغناطیسي همچون ریزموشک هاي هدایت شده عمل 
مي کنند و پس از شناسایي سلول هاي سرطاني و چسباندن خود به آنها سیگنال هاي قوي تري نسبت 
به حالت عادي از خود منتشر مي کنند و بدین ترتیب تصویربرداري MRI مي تواند آنها را تشخیص 

دهد. 

مدرسه انديشه
با کادر آموزشی با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسی برای 

ترم تابستانی دانش آموز می پذیرد.

GCSE تنوع کالسها: از مهد کودک تا پایان دوره

سن پذیرش: از سه سال به باال

زمان تشکیل کالسها: روزهای شنبه از ساعت ۱6.۳0 – ۱4.00

محل تشکیل کالسها:
 Trinity Church Golders

90 Hodford Road
Golders Green

London NW11 8EG
:یتسپ سردآ

Andisheh School
POBOX 63313

London NW4 9EP

تلفن: 534 508 07846
مدرسه اندیشه به هیچ گروهی وابسته نمی باشد و بطور مستقل اداره می شود.
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يزد، عروس 
کوير ايران

 تاریخچه 
کوههای  رشته  بین  و محصور  و خشک  ای وسیع  دره  در  و  بوده  یزد  استان  مرکز  یزد  شهرستان 
شیرکوه و خرانق قـرار گـرفته اسـت. ایـن شهـر از شمال به شهرستان اردکان و از شرق به شهرستان 
بافق و از جنوب به شهرستان تفت و از غرب به استان اصفهان محدود گشته است. این شهر از قرن 
اکثر دانشمندان  ایفا کردند.  این شهر  اتابکان سهم به سزایی در آبادانی  پنجم رو به گسترش نهاد و 
قرن هفتم و هشتم برای در امان ماندن از هجوم مغول این شهر را مرکز فعالیت خود قرار دادند. این 
شهرستان اماکن دیدنی و جاذبه های جهانگردی متعددی دارد که از مهم ترین آنها میتوان به مسجد 
کبیر یزد، مسجد جامع فهرج، بقعه سید رکن الدین، مجموعه باغ دولت آباد، تکیه و مسجد امیر چخماق، 

آب انبار شش بادگیری، آتشکده و برج باروی قدیمی و … اشاره کرد. 
 مراکز باستانی و تاریخی 

 خانه الری ها 
این خانه در سال ۱۲۸6 قمری ساخته شد. مالک آن حاجی محـمد ابـراهیم الری بوده است. سابقًا به 
عنوان خانقاه نعمت الهی از آن استفاده می شد. درها، پنجره ها، ارسی ها و اتاق های آینه کاری و 

نقاشی شده آن یکی از نمونه های زیبا و عالی خانه های اعیانی قرن سیزدهم یزد است. 
 خانه حاج کاظم رسولیان 

این خانه که بیش از یک قرن از عمر آن می گذرد، در محله سهل بن علی یزد واقع شده و شامل دو بخش 
متمایز به صورت بیرونی و اندرونی است. این خانه که یکی از خانه های ارزشمند یزدی است، در سال 
۱۳6۸ به صـورت وقـف در اختـیار دانـشگاه یـزد قـرار گـرفت و پس از مـرمـت، به عنوان هسته اولیه 

دانشکده معماری و شهر سازی حیات نوین خود را آغاز کرد. 
 خانه ملک التجار 

این خانه نمونه در حدود یک صد و بیست سال قبل در یکی از بازارهای مهم شهر ساخته شده و متعلق 
به ملک التجار )متوفی به سال ۱۳۳۳ خورشیدی( است. این خانه را جـد مـلک التجـار موسوم به حاج 
علی عسگر شیرازی ساخته است و چهار نسل به طور متوالی در آن زندگی کرده اند. نقاشی اتاق های 
این خانه کار یک نقاش شیرازی است که از حیث اسلوب کاماًل با نقاشی های عمارت نارنجستان شیراز 

همسان است. 
 مدرسه خان 

محمد تقـی خـان بن میرزا محمد باقر بافقی که به خان بزرگ شهرت داشت و سرسلسله خاندان مشهور 
به »خوانین« یـزد بـوده اسـت، در سـال ۱۱۲9 متولد شد. وی پس از به حکومت رسیدن، تأسیسـات 
عمـومی و خیریه مهم مانند باغ دولت، میدان خان، قیصریه، مدرسه خان و جنت آباد را احداث کرد. 
محمد تقی خان، مدرسه خان را خارج از حصار شهر یزد ایجاد کرد. این بنا مرکب از دو مدرسه بزرگ 
و کوچک است. مدرسه کوچک را محـمد تقـی خـان و مـدرسه بـزرگ را کـه طرف غرب و متصل به 

اولی است، علینقی خان پسر محمد تقی خان بنا کرده است. 
 مدرسه شهاب الدین قاسم طراز 

شاه ابوالقاسم از محله های قدیم یزد است، که از اسم شهاب الدین قاسم طراز، بانی مدرسه در قرن 
هشتم هجری گرفته شده است. از آثار قدیم این مدرسه معروف، تنها سر در شمالی آن باقی بوده و 

جای قبلی مدرسه، یک مسجد جدید ساخته شده است. این بنا دارای شش کتیبه است. 
 باغ دولت آباد 

باغ دولـت یکی از بـاغ های معـروف ایرانی است که در زمان محمد تقی خان )دوره زندیه( طراحی و 
ساخته شد. باغ دولت مجموعه ای از ساختمان های متفاوت است که محل اقامت )خان( حاکم وقت و 

دستگاه حکومتی وی بوده است. جالب ترین بنای مجموعه را عمارت هشتی و بادگیر تشکیل می دهد 
که تلفیق جریان هوا و آب به زیباترین شکل صورت گرفته است. کاربندی بسیار ظریف سقف هشتی 
اثر استاد علی اکبر خرمی )استاد حاج علی اکبر آخونه( معمار میراث فرهنگی است که با سیم گل و دم 
گیری گچی به طرزی بسیار استادانه اجرا شده است. بادگیر باغ دولت آباد با ۳۳ متر بلندی از سطح 

زمین، شاهکار مهندسی و نشانه نبوغ و توانمندی فکر و دست معماران یزدی است. 
 آتش ورهرام ) بهرام ( یزد 

این عمارت به همت زردشتیان یزد و پارسیان هند در سال ۱۳۱۳ خورشیدی تحت نظارت سرپرستی 
قدمت  مورد  در  شد.  بنا  امانت  جمشید  ارباب  آقای 
تاریخی آتش این آتشکده، گویند که نزدیک ۱5۱5 سال 
روستای  به  پارس  ناهید  آتشکده  از  آتش  این  پیش 
هفتادر )نزدیک عقدا( منتقل شد و از آنجا به ترک آباد 
در اردکان نقل مکان کرد، و پس از ۳0 سال نگهداری 
در غار اسکفت یزدان آن را در سال ۱۳۲5 خورشیدی 
به شهر یزد آوردند و در خانه دستور بزرگ شهر، 
در محله دستوران جای داده شد و از آنجا به گمنبار 
خانه و محل کنونی این آتش، خیابان آیت اهلل کاشانی 

، کوچه آتشکده انتقال یافت. 
 اماکن زیارتی و مذهبی 

 مسجد جامع کبیر 
درخشان ترین بنای شهر یزد مسجد جامع آن است. بنایی قدیمی و بسیار فاخر که مجموعه ای است 
که از درخشندگی کاشی ها و بلندی منارها، زیبایی گچ کاری، گشادی صحن، خوابیدگی گنبد و باالخره 
شبستان زمستانی وسیع آن که هر یک عنصر و عاملی از بزرگی، زیبایی و هنرمندی این یادگار ارجمند 

و هزار ساله یزد است. 
 مسجد میر چخماق )امیر چخماق( 

مسجد میرچخماق که در تاریخ های یزد به نام مسجد جامع نو نیز خوانده شده است، در دوره صفویه 
به همت امیر جالل الدین چخماق شاهی حاکم یزد، از امرا و سرداران تیموری و مقرب درگاه شاهرخ و 
زن او ستی )بی بی( فاطمه خاتون احداث شده است. این مسجد که در سال ۸4۱ به پایان رسید، از حیث 

زیبایی، وسعت، اهمیت و اعتبار بعد از مسجد جامع شهر قرار دارد. 
 امامزاده ابو جعفر 

مهم ترین مزار مورد احترام مردم استـان، آرامـگاه امامـزاده محـمد بن علی بـن عبیـداهلل بـن احـمد بـن 
علی الغرینی بن جعفر صادق عتیق است که به امامزاده جعفر موسوم است. این بقعه متبرکه در شهر 

یزد واقع شده است. 
 بقعه دوازده امام 

دوازده امام، گنبدی تنها است، مانده از سال 4۲9 هجری که نزدیک حسینیه محله فهادان قرار دارد. این 
بقعه قدیمی ترین بنای موجود در یزد است که به دلیل سبک بنا و نقش و نگار و کتیبه کوفِی رنگی اش 

از ارزش ویژه ای برخوردار است. 
 بقعه شیخ احمد فهادان 

بنایی که در محله فهادان به نام شیخ احمد فهادان معروف شده ، بقایای خانقاه ، مسجد و بقعه ای است 
که به شیخ احمد اسفنجردی مشهور است و به شیخ احمد فهادان تعلق دارد . شیخ فخرالدین احمد و 
برادرش محمد از مردم اسفنجرد به پیشه شومالی مشغول بوده اند که به علت ظلم و ستم موجود، از 
موطن خود هجرت کردند و به یزد آمدند و در محله ای که فهادان نام داشت، سکونت گزیدند. این محله 
یادگاری بوده است از عهد سلطان قطب الدین ابن عزیز الدین لنگر که از اتابکان یزد بود و به نگهداری 

یوز عالقه ای وافر داشت. 
 مقبره شیخ زین العابدین علی خاموش 

این مقبره در روستای ندوشن در ۳5 کیلومتری یزد، قرار دارد. شیخ علی از عرفا و صوفیه بود که به 
شهادت رسید و مزارش زیارتگاه و محل نذورات است، و مردم به آن احترام بسیار می گذارند. بنای آن 

خشتی و گلی و عاری از کاشی، گچ کاری و سایر تزئینات است.

گردشگری

سفر توریستی
 یک سفر توریستی به شرح زیر واگذار می شود

> Your getaway package includes the following:
> ~5 days and 4 nights in Orlando, Florida
> ~7 day economy car rental
> ~4 days and 3 nights in Daytona Beach, Florida
> ~4 days and 3 nights in the Bahamas
> ~5 days and 4 nights in Cancun, Mexico
> ~5 days and 4 nights in Spain

لطفا جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
۰۷۷33۱۱3۱3۷ تماس حاصل نمائيد.
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دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگی  
به جریان انداختن مجدد پرونده پناهندگی و تجدید نامه  

آماده کردن دعوت نامه ویزای دانشجویی.کار.تجاری و درمانی  
خرید امالک مسکونی و تجاری در کوتاه ترین مدت  

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

طالق.قیمومیت )نگهداری( و توافق نامه ملک و امالک  
مسائل جنایی قانونی-حضور در اداره پلیس-دفاع از حق مجرم  

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

مشکالت مکانی و خانه خرید یا فروش )   vat +   499 £( و    

برای اطالعات بیشتر با متخصص فارسی زبان ما خانم سارا سهرابی تماس حاصل فرمائید

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

شيرينيهاى تازه

 خشک و تر خانگى

سبد هاى خشکبار

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

شيرينى  و خشکبار

LtdTAVAZO
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دوغعلوم پزشکی و بهداشت

w
w

w
.m

ah
an

food
s.com

Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

كيفيت قابل
اعتماد
با بيش

از بيست
سال جتربه
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SILC
دفتر وکالت سیلک زیر نظر

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

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

دارای مجوز رسمی از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذیرش لطفا با وقت قبلی

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

مزه ی تلخ 
مردانگی

قاصدک از لندن

بخوانید مرا، بخوانید مرا و وجودم را
 بخوانیدم که من انسانم ، انسانی همتای شما و برابر با شما.

 بخوانید مرا که نا برابری های زمانه نگاهی غریب و سخت بی رحم با چاشنی بوسه های داغ خالی از 
عشق بر اندامم روا می دارد .

بخوانیدم که من زنم.
خود را انکار نمی کنم ،اما چگونه و تا کی می 
توانم ضربه های سنگین روزگار بی مهر را 
بر وجود بلورینم بدون شکستن تاب بیاورم.

در میان تضادها بی اختیار رهایم کرده اند و 
میان نگاهها به بازی ام گرفته اند.

گاه لعبتی می شوم برایتان وگاهی هم سیب 
سرخی در نگاهتان.

زمانی اوج زیبایی دنیا را در پس برجستگی 
با  آنرا  فرقی  ِهچ  گاه  و  بینید  هایم مي  سینه 
پستانهای گاه شیرده نمی نهید و به هیچم برابر 
می گیرید. با ارزش ترین دستاوردهایتان را 
با  و  انکار جسمم  قابل  غیر  زیبایی  بهانه  به 
عرضه  ام  درونی  جذابیت  گرفتن  عاریه  به 
می کنید، چرا که می دانید چگونه دیدتان را 
نوازش دهید.ولی هیچ گاه اشک چشمانم را از 

برای وجودم نمی بینید و صدایم را از برای هستی ام نمي شنوید.
میان من شما ره بسیار است اما کوتاه وفرقی بی هیچ پایه و اساسی . فرق ناشی از عجزی که از شما 
بر شما و بر من روا می شود. که سهم من از این تمایز بی نصیب از عجز وجودی خودم هم نیست چون 
هر انسان دیگری.چرا که در تمامی ادوار سعی بر این کردید که من بودنم را از خویشتنم بی نصیب 

کنید و دور سازید.
من همانم که سای پرییان قصه ها در حقیقت هستی تان سبک و آرام می خرامم با طبیعتی رها وآزاد 
.در چنگال سیاهی حاصل از خودخواهی و خود پرستی نشأت گرفته از ره آورد تاریخ در هزاره قبل ، 
با پیامی به ظاهر مهرانگیز ولی فی الواقع بهانه ای احمقانه جام هستی ام را دربساط عیش و نوش تان 

سر کشیدید.
با شیره چکیده از سینه هایم بزرگتان می کنم و وجودتان را می پرورم،اما شما وجود خویش را منکرید 
و اصل خویش را ،روزگار وصل خویش را با سنگ محکی چون بیضه هایتان می سنجید و من نمی دانم 

اگر اصل شما این است مبنای سنجش شما چیست؟
افسوس که نمی دانی من کیستم! چرا که مرا نیافتی.

شاید یافتی اما جسارت قبول آنرا نداشتی.
من ،خود توام. من زنم!

خالق عشق ،خالق مهر، نقاش زبردست زیباترین صحنه های هستی که همگان محتاج آنند.
من مادر دختران پری وش رها در سرنوشتم. من مادرم مادر پسرانی چون داریوش و آرش و رستم 

وخسرو و سیاوشم.
من مادرم . مادر مهر و خصم زمانه، که طبیعتم را به قمار گرفته اند.

من مادر مردم . مردی که وجود مرا انکار می کند و وجودم را نقض و رهم را قطع اما از پی رحمم می 
آید، مردی که یارای دیدنم را ندارد و توان شنیدنم را هم.

من همانم که در اوج مهربانیتان این جمله را نصیبم می کنید،»او زنیست همچون مرد«و در اوج غرور و 
نخوت زنیتم را به خود نسبت می دهید در قفای مردانگی تان.

مردی ،.......مردانگی،.......صفتی که هرازگاهی با قداره های بزگتر از آِن دیگران و نوچه های پا برهنه 
در کوچه های قرق کرده پررنگ تر می شد و زمانی هم نگین انگشتر مردانگی  با  داشتن حرمسراهای 
هر چه بزرگترکه مملو از کنیزکانی از تبار و دیار مختلف بود ، بدون داشتن نیم نگاهی در این میان بر 

ساکنان حرم و بی خبراز احوال درونشان ، پر جال تر می شد.
شبی سوگلی را بر تخت می خواندند و فردای آن دخترک بالغ نشده ای را که همچون جوانه ی نیش 
زده از شاخه ای که زخمی از زودهنگام کنده شدن از نهاد رویاننده خویش، از مادر جدا شده ، به بستر 
عیش خود فرا می خوانند تا مردی خویش را با دریدن پرده ای که پرده ی عفافش نامیدند در اوج شور 
کودکی دخترک، با دیدن درد و ترس در چشمان اشک آلودش پرورش دهند. جوانه جدا شده از بستر 

رویش که حضور مرد را جز در وجود پدرش تا به آن روز نیافته .
بکارت ....... ؟؟ آنچه را که بکارتش نامیدند و بکر بودن دختران این سرزمین افسانه های عاشقانه  را 
در پس آن به جستجو نشستند و با آن سنجیدند مانند لعبتی انگاردند اسباب سرگرمی و دختران پاک 
راهمچون شرابی انگاشتند  که از عرش اعلی به صرف آرامش آنها فرستاده شده و نوشیدند و مست 

شدند و سبوی بشکستند و سبوی شکسته را با خاکستر همنشین ساختند.
دختران نابالغ سرزمین آفتاب را فرو برده در خاک دست بسته در برابر سنگهای غیرتشان همچون 
گوسفندی قربانی شهوت سیری ناپذیرشان می کنند تا مردانگی شان با قطره های خون ریخته شده از 
پیشانی دخترکان و زنانی که قبل از ارضای تمنای وجودشان زیباترین ها و دلبرکان بی همتای زندگی 

شان بودند، را پروار کنند.
و گاه آنرا با چنگ زدن به گیسوی خواهرشان از پی افکار پوسیده ی، مانده در ژرفای تاریک و نمناک 
از پس مانده های  تعداد  یاد می برند که چه  از  به رخ می کشند.اما  به نوای غیرتشان  اتکا  با  دلشان 

مردانگی شان را در نهاد زنانی سر به دار رها ساخته اند تا که مردیشان را نمایان تر گردانند.
من ، زن ، وجود مردانه تان را طی دوران با سوزش ناشی از سیلی نواخته شده بر صورتم بارها وبارها 
چشیده ام و مرام مردانه تان را که هیچ حریمی در آن وجود ندارد و مختارتان به هر آنچه می خواهید 
می کند_ به پشتوانه سوغات پیشینیان نه چندان دورمان و خرافه های رخنه کرده در گوشت و پوستتان 
که همه ی آنچه را که می شد مساواتش نام نهاد ار آنتان کرده و حفظش را دلیل دوام عیش خود می 

بینید و بر آن سعی می ورزید _ بارها و بارها لمس کرده ام.
من ، زن، بدنبال مساوات گم شده در تاریخ برای خویش می گردم که اگر مساواتی در کار بود چه 
رنجشی می بود و حال نیست و رنجش هست و سوال اینجاست ، نهان خسته ی زن دست و پا بسته 

را چه می شود؟؟؟!!!
که هویتش را در پرتوی درخشش نور نمی یابد بلکه در سایه ی سنگین مردی که از او متولد شده با ید 

به جستجو بنشیند و حیاتش را در چنگ زدن به ریسمان پوسیده او برایش ترسیم می کنند.
تو سری های دردناکی که طی دوران با ذهنیت تنبیه و تربیتم بر من ، زن روا داشتید هیچ گاه دردناکتر 
از حبس کردنم در حصاری بافته شده با تاروپود متحجرانه نبوده و نیست. چرا که درد اول را بر جسمم 
روا داشتید ودومی را بر روانم . پوشینه ای به سبب پوشاندنم از مردِ مردی که مرزی را برای خود 
نمی بیند و حفظ مردانگی و غیرت دیگر همجنس هایش  را در حصر کردن من  زن  به بهانه آزادی ام 

می بیند.
جور را با بند بند تنم احساس می کنم و می پرسم از خود و دیگران که چرا و از برای چه چهر ه ام را 

، رویم را باید نهان گردانم در زیر نقاب تا شهوت مردی مرد وجودم را به بازی نگیرد.
اما، افسوس که هرگاه می خواهند با تک کالمی حاللم می کنند از برای همان مردان وپس از فرو نشستن 
عطش شهوت افسار گسیخته شان باز با تک کالمی رهایم می کنند در برابر فوجی از سنگ تا که پاک 
از روی عدل و مساوات  که  اوج بخشش و رحمتی است  این  که  برین گردم.  دنیای  شوم و رهسپار 
نصیبم می کنند. در این هنگام است که به دنبال معنای جور می گردم شاید حقیقت عدالت را در وجود 
آن بتوانم درک کنم. تضاد ها احاطه ام کرده ان مانند تار عنکبوتی که شفیره تازه متولد شده ای را 

محصور کرده. 
مانده ام، درمانده ام بیش از برای خود برای شما مردان مرد روزگارم ، چرا که نمی دانم در پس حالل 
و حرام کردنهای من به دنبال چه می گردید؟ که آنها را با عشق راهی نیست . مانده ام که چگونه می 

خواهید عشق را در پستوی خانه تان نهان گردانید و راه را به بی راه منتهی سازید ؟؟ 
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسی 

کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون

رکوردشکنی »صاعقه«آسا در نیویورک

۷۲/ ۹ ثانيه در »دو« ۱۰۰ متر
 وصال روحانی

در تورنمنت گراندپری دوومیدانی ریبوک در شهر نیویورک امریکا یک اتفاق بزرگ و باورنکردنی افتاد 
و یک دونده نه چندان مشهور اهل جامائیکا به نام اوساین بولت موفق شد در »دو«ی ۱00 متر مردان 

را  ماده  این  ها رکورد جهانی  رقابت  این 
جدید  و  کننده  خیره  رکورد  و  بشکند 
۷۲/ 9 ثانیه را به ثبت برساند و حدنصاب 
را  پاول  اسافا  نامدارش  هموطن  جهانی 
که ۷4/ 9 ثانیه بود و سال پیش به دست 

آمده بود، دو صدم ثانیه بهبود بخشد.
این که بولت اصواًل متخصص  جالب تر 
»دو«ی ۲00 متر است و به این سبب در 
آزمایی  بخت  به  شروع  اخیر  های  هفته 
را  خودش  که  بود  کرده  متر   ۱00 در 
مهیای حضور در پیکارهای ۲00 متر و 
این  همچنین 400 متر کند و حضور در 
در  او  برای  نوعی سنجش سرعت  ماده 
آنگاه  باشد.  مذکور  تر  طوالنی  مسافات 
را  متر   ۱00 پیش  هفته  چند  وی  ناگهان 
که  شد  متوجه  و  دوید  ثانیه   9 /۷6 در 
آنی  از  بیش  بسیار  ماده  این  در  توانش 
مربیانش تصور می  و  که خودش  است 
رکوردشکنی  و  دیروز  ماجرای  کردند. 
را  قضیه  نیویورک،  در  انگیز  شگفت 
او که پیش تر گفته بود  کامل تر کرد و 
به رغم درخشش در ۱00 متر بعید است 
در المپیک در این ماده شرکت کند و آن 
را بر 400 متر ارجح بدارد، دیروز در یک 
شرایط  »حاال  گفت:  تازه  گیری  موضع 

بسیار عوض شده و اوضاع و آینده متفاوتی پیش روی من است. البته رکوردشکنی در مواد مختلف 
ارزش کسب مدال المپیک را ندارد و تا زمانی که به مدال نرسم، رکوردی که امروز بجا گذاشته ام، به 

تنهایی مرا راضی نخواهد کرد.«
* فرضیه ناصحیح

بولت به خاطر قد بلند و هیکل الغرش، چندان برای »دو«ی بسیار سرعتی ۱00 متر مناسب شناخته 
نشده بود، اما او دیروز همچون صاعقه در نیویورک فرود آمد و نشان داد که این فرضیه آنقدرها هم 
صحت ندارد. وی به واقع به قدری خوب و تخصصی کار کرد که تایسون گای قهرمان سال گذشته 
جهان از کشور امریکا که همانند بولت در مسابقه دیروز حضور داشت، از همان نیمه راه جا ماند و تا 
پایان مسیر نیز نتوانست به بولت برسد. بولت می گوید: »حقیقت آن است که به دنبال رکورد هم نبودم، 

اما وقتی دیدم که شرایط مهیا است، اقدام کردم و آن را از دست ندادم.«
به این ترتیب گای به رغم رسیدن به رقم قابل توجه ۸5/ 9 ثانیه به رتبه ای باالتر از دومی در مسابقه 
دیروز نائل نشد. گای در پایان کار گفت: »این رقابت ها نشان داد که هنوز کارهای زیادی فراروی من 
است و باید تالش بیشتری را در آینده صورت بدهم تا بتوانم در قله بمانم. در مورد بولت هم باید 

بگویم که خارق العاده کار کرد و امروز، روز او بود.«
* سهم تماشاگران

بولت که ۲۱ سال بیشتر ندارد و زاده کینگس تون پایتخت جامائیکا است، در پایان رقابت دیروز دست 
هایش را باال گرفت و فریاد شادی کشید. او لحظاتی بعد کنار اسکوربوردی که روی آن زمان جدید وی 
)۷۲/ 9 ثانیه( حک شده بود، ایستاد و عکس یادگاری گرفت و به خبرنگاران گفت که حضور تماشاگران 
پرشمار جامائیکایی در استادیوم و تشویق آنها سهم زیادی در اوج گیری وی و خلق رویداد دیروز 
داشته است. وی گفت: »حمایت آنها ارزش زیادی داشت. من باید جواب محبت آنها را می دادم و این 
رکورد، به مثابه چنین پاسخی است.« با این وجود کم تجربه بودن وی در ۱00 متر و تاکتیک های او که 
پیش تر فقط برای »دو«های ۲00 و 400 متر صیقل خورده بود، مواردی هستند که اتفاق روز یکشنبه را 
شگرف تر می سازند. رکورد جهانی »دو«ی ۱00 متر از سال ۱996 تا دیروز، در نقاطی به جز امریکا 
شکسته شده بود. در سال مذکور داناوان بیلی کانادایی در المپیک آتالنتا ۱00 متر را در ۸4/ 9 ثانیه 
دویده و رکوردشکنی کرده و مدال طال را برده بود. با این حال واقعه دیروز از تمام حد و مرزهای 
گذشته عبور کرد. به طوری که »شان کرافورد« دیگر دونده امریکایی حاضر در مسابقه دیروز که 
دارنده مدال المپیک ۲004 است )اما در نیویورک فقط ششم شد(، گفت: »بولت ورزشکاری اعجاب آور 

است. نمایش یکشنبه و رکوردشکنی او نیز به وضوح این را نشان داد.«

در مسابقه های لیگ طالیی دو و میدانی - برلین

حدادی هم قهرمان شد ، 
هم رکورد شکست

 در جریان مسابقه های دو و میدانی لیگ طالیی آلمان که در ورزشگاه المپیک شهر برلین برگزار 
شد، احسان حدادی قهرمان برجسته پرتاب دیسک ایران با پرتابی معادل ۱۲/ 69 متر عالوه بر کسب 
عنوان قهرمانی رکورد آسیا را نیز به میزان 60 سانتیمتر بهبود بخشید. در این مسابقه که با حضور 

و  دو  برجسته  قهرمانان  تمامی 
میدانی دنیا برگزار شد، احسان 
حدادی در 5 پرتاب نخست خود 
در  او  شد.  ظاهر  موفق  بسیار 
را  دیسک  خود  نخست  پرتاب 
کرد  پرتاب  سانتیمتر   ۱5 و   6۲
و در پرتاب دوم خود به نتیجه 
و  رسید  متر   69 /۱۲ توجه  قابل 
 60 میزان  به  را  آسیا  رکورد 
در  حدادی  داد.  ارتقا  سانتیمتر 
به  نیز  خود  بعدی  های  پرتاب 
ترتیب به نتایج ،۳۷/ 6۷ ۸5/ 6۸ و 
این  در  یافت.  دست  متر   6۸ /۳0

مسابقه ویرجلیوس الکنا قهرمان برجسته جهان و المپیک نیز در پرتاب ششم خود به رکورد ارزشمند 
۱۲/ 69 متر دست یافت، اما به دلیل عملکرد بهتر حدادی نسبت به گذشته او در مکان دوم قرار گرفت. 

روبرت هارتینگ نایب قهرمان سال ۲00۷ جهان در اوزاکا با حد نصاب
۷0/ 6۷ سانتی متر در مکان سوم قرار گرفت. نکته قابل توجه این مسابقه قرار گرفتن گرد کانتر قهرمان 
جهان در سال ۲00۷ در مکان چهارم مسابقه ها بود. کانتر در این مسابقه در بهترین پرتاب خود به 
حد نصاب 5۷/ 66 متر دست یافت. الزم به توضیح است در این مسابقه ۱0 ورزشکار برتر دنیا در 

سال ۲00۷ حاضر بودند.

تيم ملی واليبال مغلوب آرژانتين شد
و  ایران  ملی  تیمهای  دیدار  با  ژاپن،  پکن در  المپیک ۲00۸  والیبال زیرگروه  روز چهارم مسابقات 
آرژانتین در سالن »متروپولیتن«شهر توکیو آغاز شد. در این بازی ملی پوشان کشورمان با وجود 
برتری ۲۷ بر ۲5 در گیم نخست بازنده نهایی میدان معرفی شدند. گیمهای دوم تا چهارم مسابقه به 

ترتیب با نتایج )۲۷ بر۲5(، )۲5 بر۱9( و )۲5 بر9( به سود نماینده آمریکای جنوبی به پایان رسید. 
تیم ملی والیبال کشورمان با شکست در این دیدار 5 امتیازی شد
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به خاطر ۲6۲ هزار دالر طلب از پرسپولیس و هفت سال کار مداوم 

 قطبي از پرسپوليس  رفت 
 

خستگي از هفت سال کار مداوم بهانه یي بود تا افشین قطبي پس از یک سال سخت از پرسپولیس جدا شود. 
قطبي که با قهرماني پرسپولیس تا حد یک اسطوره در پرسپولیس بین هواداران محبوب شده بود، پنجشنبه 
تصمیم قطعي اش براي جدایي از پرسپولیس را گرفت و خیلي زود سران باشگاه پرسپولیس را در جریان این 
تصمیم قرار داد. هر چند از همان فرداي قهرماني پرسپولیس در لیگ برتر آنها پیش بیني مي کردند که نمي 
توانند براي فصل آینده قطبي را متقاعد به ماندن کنند، اما تالش کردند با ظاهرسازي هاي غیرمعمول فضا را 

طوري نشان دهند که انگار تمام تالش شان را براي نگه داشتن قطبي مي کنند.

با این حال معلوم بود که این شعارها مصنوعي است و نه قطبي تمایلي به ادامه کار دارد و نه مسووالن باشگاه. 
همین که حمید استیلي پس از گفت وگو با کاشاني در ۲4 ساعت نظرش براي سرمربیگري در پرسپولیس تغییر 
کرد و گفت حاضر است به عنوان مربي و زیردست قطبي کار کند خود دلیلي است که نشان مي دهد از همان 
ابتدا هم مسووالن باشگاه اصراري بر حفظ قطبي نداشتند. با وجود این وقتي قطبي پنجشنبه به صورت رسمي 
و علني اعالم کرد نمي خواهد در ایران بماند حبیب کاشاني این خبر را رسانه یي کرد. او جمعه صبح گفت؛ »در 
روزهاي اخیر جلسات متعددي را با افشین قطبي داشتم، او پس از مشورت هایي که با خانواده اش داشت، رسمًا 
اعالم کرد دیگر حاضر نیست در ایران بماند و با تیم فوتبال پرسپولیس همکاري داشته باشد. البته این تنها نظر 
قطبي است و من به عنوان مدیرعامل باشگاه سعي مي کنم مذاکرات جدي تري با او داشته باشم تا شاید قطبي 
نسبت به این تصمیم تجدید نظر کند.« هر چند پس از صحبت هاي اولیه کاشاني هنوز روزنه امیدي براي ماندن 
قطبي در پرسپولیس وجود داشت اما جلسه سه ساعته قطبي و کاشاني در منزل افشین تمام امیدها را از بین 
برد. کاشاني که براي راضي کردن همسر کره یي قطبي براي ماندن در ایران به خانه او رفته بود وقتي با وسایل 
جمع شده قطبي روبه رو شد دیگر اصراري براي راضي کردن قطبي و یوروم از خودش نشان نداد تا به طور 

رسمي جدا شدن قطبي که در این یک سال لقب امپراتور هم به اسم اش اضافه شده بود علني شود.

البته جدایي قطبي از پرسپولیس وقتي قانوني مي شود که باشگاه بدهي ۲6۲ هزار دالري اش را به او پرداخت 
کند، کاري که احتمااًل تا یکشنبه و زمان رفتن قطبي از ایران انجام خواهد گرفت. هنوز دقایقي از اعالم خبر 
جدایي قطبي از پرسپولیس نگذشته بود که کاشاني نام جانشینان احتمالي قطبي را اعالم کرد. همان طور که از 
قبل هم پیش بیني شده بود حمید استیلي و محمد خاکپور جانشینان احتمالي سرمربي موفق پرسپولیس خواهند 
بود. البته شانس استیلي بیشتر از خاکپور است اما بعید نیست که در نهایت این دو به طور همزمان روي نیمکت 
پرسپولیس بنشینند، احتمالي که با توجه به نزدیکي استیلي و خاکپور به کاشاني کم نیست. قطبي قصد داشت 
دیروز صبح به همراه کاشاني با حضور در برنامه ورزش و مردم از هواداران پرسپولیس خداحافظي کند. 
اما به دلیل برخي ناهماهنگي ها نتوانست به صورت تلویزیوني با پرسپولیسي ها وداع کند. کاشاني و قطبي 
در هنگام ورود به سازمان صدا و سیما با بازرسي پرسنل حراست این سازمان از اتومبیل شان مواجه شدند 
تا جایي که یکي از ماموران حراست قصد تفتیش کیف داخل اتومبیل شان را داشت که همین برخورد باعث 
ناراحتي کاشاني و قطبي شد و این دو همان جا از سمت صدا و سیما به طرف خانه قطبي حرکت کردند. در 
حالي دوران حضور قطبي در پرسپولیس به پایان رسید که خیلي ها معتقدند این تصمیم به سود شخص او 

تمام شد و تنها پرسپولیس از رفتن قطبي ضرر خواهد کرد. 

پرسپوليس - سپاهان بدون تماشاگر در ليگ هشتم 
رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلفات انجام شده در دیدار برگشت تیمهای 
فوتبال پرسپولیس و سپاهان اعالم شد. براین اساس، تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل رفتار ناشایست 

هواداران به انجام دو بازی بدون تماشاگر و پرداخت مبلغ۲00 میلیون ریال محکوم گردید. 

همچنین مسعود زارعی به دلیل رفتار غیرورزشی نسبت به کادر تیم سپاهان، سه جلسه محروم و 
به پرداخت ۱0 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. به دلیل اینکه در دو فصل گذشته دیدار تیمهای 
پرسپولیس و سپاهان با درگیریهای هواداران توأم بوده است، مسابقات این دو تیم مقابل یکدیگر در 
لیگ هشتم بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. ضمن اینکه باشگاه سپاهان اصفهان ملزم به 

پرداخت خسارت تمامی خبرنگاران آسیب دیده توسط هواداران سپاهان شد.

مدافع تيم استقالل ازهمين حاال قهرمانيم
صادقی درخصوص شانس استقالل برای کسب عنوان قهرمانی جام حذفی باشگاههای کشور گفت: با 
توجه به روحیه و آمادگی خوبی که داریم، دیگر بحث و صحبتی برای قهرمان نشدن ما نیست و از همین 
حاال باید استقالل را قهرمان دانست؛ زیرا به اعتقاد من پشت در جام باشگاههای آسیا هستیم و تنها یک 
امیر حسین صادقی درخصوص بازی پیش رو مقابل تیم پگاه گیالن  این رقابتها فاصله داریم.  با  قدم 
افزود: برایمان فرقی نمی کند که با چه تیمی بازی می کنیم، بلکه فقط و فقط به فینال جام حذفی فکر می 
کنیم. مدافع با تجربه تیم استقالل گفت:حدود ۸ سالی است که با پیراهن استقالل بازی کرده ام و دوست 
از تیم کنار بروم به تیمی جز  اما اگر  انگاری بدترین روز زندگی ام را شاهد باشم،  ندارم که با سهل 

استقالل باز نخواهم گشت؛ چون اولویت اول ، دوم و سوم من فقط و فقط استقالل است. 
وی در مورد احتمال پیوستنش به تیم پرسپولیس گفت: این اتفاق هیچ وقت نخواهد افتاد؛ زیرا حتی به این 

مسأله فکر هم نمی کنم؛ چون تیم استقالل تمام زندگی من است.
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بزرگترین کالهبرداران دنیا

مردی که کاخ 
دادگستری را 

فروخت
 

دنیا، صاحب  پنج زبان زنده  به  ایفل را فروخت، مسلط  تاریخ، مردی که برج  ۱( سلطان کالهبرداران 
45 اسم مستعار با سابقه بیش از 50 بار بازداشت آن هم فقط در کشور آمریکا، مردی که میتوانست 
زیرکترین قربانیانش را نیز گول بزند، در سال ۱۸90 در بوهمیا )کشور کنونی چک( در یک خانواده 
متوسط به دنیا آمد و در سال ۱9۲0 به آمریکا رفت. سالی که بازار سهام به شدت رشد میکرد و به 
نظر میرسید که همه روزبه روز پولدارتر میشوند و لوستیگ آنجا بود که از این موضوع و حماقت ذاتی 

آمریکاییها سود برد. 
فقره  چندین  انجام  از  پس  و   ۱9۲5 سال  در 
به  ویکتور  پرسود،  و  ونقص  عیب  بی  کالهبرداری 
فرانسه و شهر پاریس رفت و در آنجا شاهکار خود 

را اجرا کرد. فروختن برج ایفل! 
ایده این کالهبرداری بعد از خواندن یک مقاله کوچک 
در روزنامه به ذهن ویکتور رسید. در این مقاله آمده 
بود که برج ایفل نیاز به تعمیر اساسی دارد و هزینه 

این کار برای دولت کمرشکن خواهد بود. 
بالفاصله  و  کرد  ویکتور صدا  در سر  زنگی  دینگ! 
کرد  تهیه  مدارکی  و  اسناد  ابتدا  شد.  کار  به  دست 
که در آنها خود را به عنوان معاون ریاست وزارت 
با  هایی  نامه  در  و  زد  جا  وقت  تلگراف  و  پست 
به  را  معروف  آهن  تاجر  شش  جعلی،  سربرگهای 
 )creon(جلسهای دولتی و محرمانه در هتل کرئون
دیپلماتیک و  قرارهای  برای  که محلی شناخته شده 

مهم بود، دعوت کرد. 
شش تاجر سر وقت در سوئیت مجلل ویکتور حاضر بودند. ویکتور برای آنها توضیح داد که دولت در 
شرایط بد مالی قرارگرفته است و تأمین هزینه های نگهداری برج ایفل عماًل از توان دولت خارج است. 
بنابراین او از طرف دولت مأموریت دارد که در عین تألم و تأسف، برج ایفل را به فروش برساند و 
بهترین مشتریان به نظر دولت تجار امین و درستکار فرانسوی هستند و از میان این تجار شش نفر 
دعوت شده به جلسه مطمئن ترین افرادند. ویکتور تأکید کرد به دلیل احتمال مخالفت عمومی، این مسئله 

تا زمان قطعی شدن معامله مخفی نگه داشته خواهد شد. 
فروش برج ایفل در آن سالها زیاد هم دور از ذهن نبود. این برج در سال ۱۸۸9 و برای نمایشگاه بین 
المللی پاریس طراحی و ساخته شده بود و قرار بر این نبود که به صورت دائمی باشد. در سال ۱909 
برج به خاطر اینکه با ساختمان های دیگر شهر همچون کلیساهای دوره گوتیک و طاق نصرت هماهنگی 
نداشت، به محل دیگری منتقل شده بود و آن زمان وضعیت مناسبی نداشت. چهار روز بعد خریداران 
پیشنهاد خود را به مأمور دولت ارائه کردند. ویکتور به دنبال باالترین رقم نبود، او از قبل قربانی خود 
 Andre( را انتخاب کرده بود؛ مردی که نامش در کنار ویکتور در تاریخ جاودانه شد! آندره پویسون
این  با برنده شدن در  امیدوار بود که  نفر، آندره کم سابقه ترین بود و  بین آن شش  poisson(. در 
مناقصه، یک شبه ره صدساله را طی کند و کالهبردار باهوش به خوبی متوجه این موضوع شده بود. 
ویکتور به آندره اطالع داد که در مناقصه برنده شده است و اسناد جهت امضا و تحویل برج در هتل 
آماده امضاست. اما همانطور که تاجر عزیز میداند، زندگی مخارج باالیی دارد و او یک کارمند ساده 
بیش نیست و در این معامله پرسود با اعمال نفوذ خود توانسته است ایشان را برنده کند و… آندره به 
خوبی منظور ویکتور را فهمید! پس از پرداخت رشوه، اسناد معامله امضا شد و آندره پویسون پس از 
پرداخت وجه معامله، صاحب برج ایفل شد! فردای آن روز وقتی آندره و کارگرانش به جرم تخریب برج 
ایفل توسط پلیس بازداشت شدند، ویکتور لوتینگ کیلومترها از پاریس دور شده بود. در حالی که در 

یک جیبش پول فروش برج بود و در جیب دیگرش رشوه! 

 )Han Van Meegeren( هان ون میگ هرن )۲
نقاش و کپی کننده آثار هنری، باهوش ترین و زبردست ترین جاعل تابلوهای نقاشی، مردی که سر 
نازیهای آلمانی کاله گذاشت، مردی که اگر کالهبردار نمیشد، بی شک یکی از مهم ترین نقاشان قرن 
از  تأثیر  با  از کودکی عاشق رنگها بود و در جوانی  بیستم بود، در سال ۱۸۸9 در هلند به دنیا آمد. 
و  تقلیدی  و  بی روح  را  او  آثار  منتقدان،  اما  کرد.  زیادی خلق  تابلوهای  هلند،  دوره طالیی  نقاشیهای 
تکراری نامیدند و میگ هرن سرخورده از این برخورد و برای اثبات توانایی هایش به منتقدان تصمیم 
گرفت که آثار بزرگان دوره طالیی همچون فرانس هالس )Frans Hals( و ورمیه را کپی کند. میگ هرن 
با پشتکار زیاد فرمول رنگهای قدیمی و نحوه ساخت بوم های آن زمان را پیدا کرد. او کار را شروع کرد 
و آنقدر ماهرانه این کار را انجام داد که تیزبین ترین کارشناسان نیز از تشخیص بدلی بودن آثار ناتوان 
بودند و میگ هرن با اطمینان کامل، در نقش یک دالل، تابلوهایش را به عنوان آثار کشف شده دوره 

طالیی به مجموعه داران و گالریها فروخت. در همین دوران بود که اروپا درگیر جنگ جهانی دوم شد. 
یکی از مشتریان پر و پا قرص او، مارشال گورینگ از سران درجه اول حزب نازی آلمان بود که عالقه 
فراوانی به آثار نقاشان هلندی داشت و تعداد زیادی از کارهای میگ هرن را به مجموعه خود اضافه 
کرد. اما زمانه بازی دیگری را در سر داشت. آلمانها در جنگ شکست خوردند و میگ هرن به جرم 
فروش میراث فرهنگی هلند به نازیها بازداشت و در دادگاه متهم به خیانت به وطن شد که مجازاتش 
اعدام بود. میگ هرن در دادگاه واقعیت را ابراز کرد، اما هیچکس حرفهایش را باور نکرد. تابلوهای جعلی 
آنها صحه گذاشتند.  بازبینی قرار گرفت و همگی بر اصل بودن  در دادگاه توسط کارشناسان مورد 
هیچکس باور نمی کرد کسی بتواند با چنین دقت و ظرافتی این آثار را جعل کند. میگ هرن از دادگاه 
درخواست کرد که وسایل مورد نیازش را در اختیارش بگذارند تا در حضور همه یکی از آثار دوره 

طالیی جعل کند! 
میگ هرن از اتهام خیانت تبرئه شد، اما به جرم جعل آثار هنری به زندان محکوم شد و چند سال بعد 
درگذشت. میگ هرن به عنوان یک کالهبردار در کار خود موفق بود، اما مشتری اصلی او گورینگ از او 

زیرک تر بود. اسکناسهایی که گورینگ در ازای تابلوها به میگ هرن میداد همگی تقلبی بودند! 

 )Frank William Abagnale( فرانک ویلیام آباگ نیل )۳
صاحب کلکسیونی از انواع کالهبرداریها، قاضی، خلبان، جراح و استاد دانشگاه! و کسی که زندگی اش 
دستمایه ساخت فیلم »اگه میتونی منو بگیر« شد، در سال ۱94۸ در آمریکا به دنیا آمد. وقتی او ۱4 
ساله بود، پدر و مادرش از یکدیگر جدا شدند و این ضربه روحی بزرگی برای فرانک بود. دو سال 
بعد از خانه فرار کرد و به نیویورک رفت و در آنجا بود که فهمید برای امرار معاش چاره ای به جز 
کالهبرداری ندارد. پس از مدت کوتاهی او به یکی از حرفه ای ترین جاعالن چک بدل شد و چنان در 
کار خود مهارت پیدا کرد که هیچ بانکی قادر به تشخیص جعلی بودن چکهای او نبود. فرانک برای آنکه 
بتواند بدون پرداخت پول بلیت با هواپیما سفر کند، با جعل کارتهای شناسایی و مدرک خلبانی، خود را 
به عنوان خلبان خط هوایی پان امریکن جا زد و از امتیاز خلبانها برای مسافرت مجانی استفاده کرد. این 
موضوع لو رفت، اما قبل از آنکه دست پلیس به او برسد، به شهر جورجیا فرار کرد و با هویت جعلی 
تازه ای، به عنوان یک دکتر در یک آپارتمان ساکن شد. از قضا در همسایگی فرانک یک دکتر واقعی 
زندگی میکرد و به فرانک پیشنهاد داد تا در بیمارستان شهر مشغول به کار شود و فرانک این پیشنهاد 
را پذیرفت و ۱۱ماه به عنوان متخصص جراحی اطفال در آن بیمارستان به درمان بیماران پرداخت! پس 
از آن به شهر لوئیزیانا رفت و با جعل مدرک حقوق از دانشگاه هاروارد به عنوان دادستان در دادگاه 
محلی لوئیزیانا استخدام شد. او پس از چندماه توسط یکی از فارغ التحصیالن واقعی هاروارد شناخته 
شد، اما قبل از آنکه دستگیر شود، از آنجا به ایالت یوتا گریخت و با جعل مدرک دانشگاه کلمبیا، در 

دانشگاه بری گام در رشته جامعه شناسی شروع به تدریس کرد! 
او سرانجام در سال ۱969 در فرانسه دستگیر شد و زمانی که پلیس فرانسه این موضوع را اعالم کرد، 
۲6 کشور خواستار محاکمه او در کشورشان شدند! فرانک به آمریکا منتقل شد و در آنجا به ۱۲ سال 

زندان محکوم شد، ولی پس از گذراندن پنج سال آزاد شد. 
فرانک آباگنیل هم اکنون به عنوان کارشناس خبره جعل اسناد و چک با پلیس آمریکا همکاری میکند و 

با تأسیس شرکت آباگنیل و شرکا به بانکها نیز مشاوره میدهد! 

4( حسین.ک 
کالهبردار وطنی، مردی که کاخ دادگستری را فروخت، حدود ۷0 سال پیش در شهریار متولد شد. ح.ک 
مردی بیسواد ولی باهوش بود و بی تردید اگر تحصیالت مناسبی داشت، به یکی از بزرگان ادب و علم 
کشور بدل میشد. اما او از جوانی به راهی غیر از آن کشیده شد. حسین.ک با کالهبرداریهای کوچک 
اینکه  تا  میشدند.  کارهایی کوچک محسوب  او  با هوش  مردی  برای  کارها  این  اما  میگذراند،  روزگار 
انگلیس شکار کرد؛ دو توریست  یک روز طعمه بزرگترین کالهبرداری خود را در جلوی در سفارت 
آمریکایی  که به دنبال خرید یک هتل در ایران بودند. ح.ک آنها را به دفترش که در خیابان گیشا بود 
دعوت کرد و در آنجا به آنها پیشنهاد خرید یک ساختمان بزرگ و مجلل را به قیمت بسیار مناسب 
داد. این ساختمان، کاخ دادگستری بود که در خیابان خیام قرار داشت و هنوز هم به عنوان ساختمان 
دادگستری از آن استفاده میشود. قرار بازدید از کاخ برای فردای آن روز گذاشته شد و ح.ک همان 
روز عصر به آنجا رفت و با تطمیع اتاقدار وزیر وقت دادگستری، دفتر کار وزیر را برای مدت یکساعت 
اجاره کرد. فردای آن روز قبل از آمدن مشتریها، ۲00 جفت دمپایی پالستیکی تهیه کرد و جلوی در اتاق 
های کاخ که یک ساختمان اداری محسوب میشد و در آن ساعت خالی بود، گذاشت. به اتاق وزیر رفت 
و منتظر شکارهایش شد. آمریکاییها سروقت آمدند و ح.ک به عنوان صاحب آن عمارت، تمام ساختمان 
را به آنها نشان داد و وقتی مشتریها درخواست دیدن داخل اتاقها را داشتند، به بهانه بودن مسافران و 
با نشان دادن دمپاییها، آنها را منصرف میکرد. مشتریان ساختمان را پسندیدند و به پول رایج آن زمان 
500 هزار تومان به ح.ک پرداخت کردند و خوشحال از این معامله پرسود، برای تحویل ساختمان ۱0 
روز دیگر مراجعه کردند. اما همانجا بود که فهمیدند چه کاله بزرگی بر سرشان رفته است. ح.ک همان 
روز معامله، به مصر فرار کرد و بعد از چند ماه زندگی در آنجا، به ایران بازگشت. اما در ایران بازداشت 

و به زندان محکوم شد و چند سال بعد از وقوع انقالب ایران فوت کرد. 
ح.ک یک کالهبردار ذاتی بود،حتی در زندان! او تلویزیون زندان را به یکی از زندانیان به قیمت ۱00 
تومان فروخت و وقتی آن زندانی بعد از آزادی تلویزیون را زیر بغل زد و میخواست آن را با خود ببرد، 

فهمیده بود که چه کالهی بر سرش رفته و مضحکه بقیه شده است.

برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته 
نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نماييد. آگهی های شما موجب 
ارتقاء کيفيت اين هفته نامه خواهد شد.   
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 s.c.s. Street Claim Solution
Expert Specialist for Injury Claims

اگر تصادف کرده اید و فکر می کنید مقصر نیستید در 
هر جای UK با تلفنهای ما تماس فرمایید.

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

 Repair or total loss value   vehicle of your choice

 حتی اگر در تصادف رانندگی  مقصر 
 بوده اید می توانید با ما  تماس بگیرید

همکاران حرفه ای. مهربان و دلسوز ما اماده خدمت و همکاری به هموطنان عزیز هستند

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

Email: scs_ltd@yahoo.co.uk

45 Stroud Green way, Croydon, CR0 7DU 

اعتراف متهم در جلسه محاکمه 
 

استاد دانشگاه پسر معتادش را کشت 
 استاد دانشگاهي که با ضربات متعدد چاقو پسرش را به قتل رسانده بود روز گذشته در شعبه 
۷۱ دادگاه کیفري استان تهران محاکمه شد. در ابتداي جلسه محاکمه صفر خاکي نماینده دادستان 
تهران در توضیح کیفرخواست گفت؛ ۱۳ بهمن ماه سال ۸4 ماموران گشت انتظامي جسد پسر 
مجهول الهویه یي را پیدا کردند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود. درست در همان 
روز مردي به نام »ن« با مراجعه به دادسراي جنایي تهران مدعي شد پسر ۲۳ ساله اش به نام 
میثم گم شده است. به دستور بازپرس »ن« براي شناسایي جسد به پزشکي قانوني انتقال یافت 
و پس از دیدن جنازه اعالم کرد جسد متعلق به فرزندش است.خاکي ادامه داد؛ »ن« در بازجویي 
ها مدعي شد از آنجایي که پسرش به مواد مخدر اعتیاد داشته احتمااًل توسط دوستانش به قتل 
رسیده است، اما گفته هاي ضد و نقیض این استاد دانشگاه باعث شد بازپرس به او مظنون شود 
و حکم بازداشت »ن« را صادر کند. متهم پس از چندین جلسه بازجویي سرانجام به قتل پسرش 
اعتراف کرد و گفت به خاطر اعتیاد پسرش او را با ضربات چاقو به قتل رسانده و جسدش را 
در کنار اتوبان رها کرده است.پس از اظهارات نماینده دادستان »ن« متهم پرونده در جایگاه قرار 
گرفت. وي اتهام قتل را پذیرفت و گفت؛ من استاد دانشگاه هستم و خیلي سعي کردم فرزندانم را 
صالح و مفید تربیت کنم.میثم پسر بسیار خوبي بود. او تا زماني که وارد دبیرستان شود شاگرد 
ممتاز مدرسه بود اما وقتي وارد دبیرستان شد بسیار تغییر کرد. میثم با دانش آموزان ناباب 
ارتباط برقرار کرد و دوستي با آنها به شدت رفتار وي را تغییر داده بود.وي ادامه داد؛ میثم 

معتاد شد و روز به روز در این اعتیاد بیشتر غرق مي شد. 

من خیلي تالش کردم پسرم اعتیادش را ترک کند. ۱5 بار او را در مراکز بازپروري بستري کردم. 
هر بار که ترک مي کرد، بعد از چند ماه دوباره به اعتیاد روي مي آورد تا اینکه مجبور شدم وي 
را به ژاپن بفرستم به این امید که در آنجا از دوستان نابابش دور است و زندگي بهتري خواهد 
ایرانیان  که  مافیایي  باندهاي  با  ژاپن  به  از سفرش  بعد  مدتي  میثم  گفت؛  ادامه  در  داشت.متهم 
خالفکار هم در آن بودند، آشنا شد و دوباره قاچاق مواد مخدر و مصرف آن را شروع کرد و 
چندي بعد به ایران برگشت. در ایران همچنان اعتیادش را ادامه مي داد تا روز حادثه که قرار بود 
من و میثم با هم صحبت کنیم. من مي خواستم پسرم را نصیحت کنم تا اعتیادش را ترک کند، 
اما بین ما درگیري اتفاق افتاد و پسرم به من حمله کرد و من براي دفاع از جان خودم مجبور 
شدم او را بکشم.با پایان یافتن جلسه محاکمه 5 قاضي شعبه ۷۱ براي صدور راي به لحاظ جنبه 

عمومي جرم وارد شور شدند و متهم را به پنج سال حبس محکوم کردند. 

دو زن، دزد جواهر فروشی ها بودند
زن سابقه دار و همدستش که به طالفروشی ها دستبرد می زدند از طریق دوربین مداربسته شناسایی شدند. 
راز فعالیت های تبهکارانه سارقان حرفه ای، هنگامی فاش شد که چندی قبل آنها در پی اجرای نقشه ای از قبل 
طراحی شده به یک مغازه طال فروشی در شهرستان ری رفتند از مرد طال فروش تقاضای گوشواره کردند. 
بدین ترتیب طال فروش هم چند گوشواره را روی پیشخوان گذاشت. همان موقع یکی از متهمان با درخواست 
چند تکه طالی دیگر سر فروشنده را گرم کرد. همدستش نیز یکی از گوشواره های گران قیمت را در یک چشم 
به هم زدن داخل کیفش انداخت. آنها سپس بدون خرید از مغازه بیرون رفتند. اما دقایقی بعد مرد طالفروش 
هنگام جابه جا کردن طالهای داخل ویترین متوجه ناپدید شدن یک جفت گوشواره با ارزش شد. او پس از 
بازبینی فیلم دوربین مداربسته یکی از زن ها را در حال سرقت دید. بدین ترتیب، با مراجعه به پایگاه نهم پلیس 
آگاهی تهران، فیلم سرقت را در اختیار کارآگاهان قرار داد و از دزدان شکایت کرد.در حالی که با دستور 
بازپرس عباسی ـ رئیس شعبه چهارم دادسرای شهرستان ری ـ تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دو 
سارق فراری آغاز شده بود، متهمان به مغازه طالفروشی دیگری نیز دستبرد زدند. بنابراین دومین شکایت از 
آنها نیز ثبت شد.سرانجام با همکاری طالفروش ها و تجسس های پلیسی، سارقان فراری ردیابی و دستگیر 
شدند.متهمان در بازجویی ها اعتراف کردند از سال گذشته به چند طالفروشی در شهرری و محله نازی آباد 
دستبرد زده اند .آنها تاکنون به سرقت ۱6 عدد نیم سکه بهار آزادی، ۲0 جفت گوشواره بچه گانه و یک جفت 
اند. این در حالی است که ۳ تن از طالفروش ها در مواجهه  گوشواره 5۳ گرمی گران قیمت اعتراف کرده 
حضوری، متهمان راشناسایی کرده و کارآگاهان نیز دریافتند »توران« از سارقان سابقه دار است که چندی 

قبل نیز به همین اتهام زندانی شده بود اما پس از پایان مجازاتش باز هم به سرقت رو آورده است. 

جشن ۸۰ سال زندگی مشترك
سالگرد  هشتادمین  جشن  برگزاری  با  همزمان  انگلیسی  زوج 

ازدواجشان خبرساز شدند.
»آنیتا« 99 ساله و »فرانک میلفورد« ۱00 ساله که پنج نوه و هفت 
از نخستین آشنایی شان سرانجام در  نتیجه دارند، دو سال پس 
ازدواج کردند.»آنیتا« می گوید: در طول زندگی شان  سال ۱9۲۸ 
مشاجرات کمی داشتند، اما زوج های امروزی، وقت زیادی را به 
قائل  زیادی  احترام  همدیگر  برای  و  دهند  نمی  اختصاص  یکدیگر 

نیستند. در حالی که عشق باید هر دو طرفه باشد.
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قتل ۲ کودك در انگليس
دو کودک انگلیسی در لندن با چاقو به قتل رسیدند.

درپی قتل های اخیر ناشی از چاقوکشی، دو کودک انگلیسی در جنوب لندن با ضربات چاقو به قتل 
رسیدند. به گزارش پلیس لندن، این کودکان یک پسر پنج ساله و یک دختر چهار ساله بودند که با 
زخمهای عمیق به بیمارستان منتقل شدند ولی پزشکان به علت شدت جراحات نتوانستند آنان را نجات 
دهند. بر اساس این گزارش، یک نوزاد شش ماهه نیز در جریان حمله افراد ناشناس در لندن زخمی 
احتمال می دهند که  پلیس  نیست ولی کارشناسان  این کودکان روشن  قتل  انگیزه  شده است. هنوز 
کودک آزاری، انگیزه این قتل ها بوده باشد. براساس این گزارش ، پلیس یک مرد ۳9 ساله و یک زن 

۳5 ساله را به اتهام این قتل ها در محل حادثه دستگیر کرد. 

پيرمرد ۷۱ ساله زن سارق را به دام انداخت
یک پیرمرد ۷۱ ساله به همراه دوستش که روی صندلی چرخدار بود، توانستند زن سارقی را به دام 

بیندازند. 
بانکی  از دستگاه خودپرداز  دالر  برداشتن ۱00  معلولش مشغول  به همراه دوست  کوپنیس«  »هری 

بودند که این زن سارق ۲۱ ساله اسکناسها را از آنها قاپید و گریخت. 
»کوپنیس « و »کوین لمب« پس از تعقیب این زن توانستند او را بدام بیندازند و تحویل پلیس بدهند.

۱۵۰۰ کشته در جنايت های مکزيک
شمار قربانیان جنایات سازمان یافته در مکزیک امسال به ۱500تن رسید.

نشریه »ال اونیورسال« که آمار قربانیان خشونتها را به صورت روزانه پیگیری می کند، اعالم کرد: 
قاچاق  باندهای  به  متعلق  یافته  سازمان  جنایات  تلفات  شمار  جمعه،  روز  در  تن   ۲0 کشته شدن  با 
موادمخدر در مکزیک به یک هزار و پانصد و بیست تن رسید که فرمانده پلیس »ماتاتالن« در شمال 

غرب مکزیک هم از جمله قربانیان است.

کالهبرداری های ميليونی زن و 
شوهرقالبی

»خانواده ام وقتی پی بردند می خواهم با یک دختر فراری ازدواج کنم بشدت مخالفت کردند، به همین 
فرار  نفری  ،دو  هم  به  رسیدن  برای  خاطر 
باشیم  نداشته  مشکلی  که  این  برای  کردیم. 
و  نوشته  ها  شناسنامه  در  را  مشخصاتمان 
بعد هم خانه ای اجاره کردیم. تا اینکه به خاطر 
مشکالت مالی مجبور به سرقت و کالهبرداری 

شدیم.«
دی ماه سال گذشته صاحب یک خودروی پژو 
در  خودرویش  سرقت  از  پلیس  با  تماس  در 

میدان آزادگان کرج خبر داد.
بررسی  برای  مأموران  تماس  این  از  پس 
آنها  به  رفتند. شاکی  به محل سرقت  موضوع 
گفت: درحالی که ماشین در حیاط خانه پارک 
اما  رفتیم  میهمانی  به  ام  خانواده  همراه  بود 
خودرو  سرقت  متوجه  بازگشتیم  که  زمانی 
 ۲۱ شعبه  در  پرونده  تشکیل  از  شدیم.پس 
دستور  با  کرج،  جنایی  دادسرای  بازپرسی 
بازپرس رضایی تیمی از مأموران اداره مبارزه 
باره  این  در  تحقیق  به  آگاهی  پلیس  با سرقت 
سرقت  محل  در  که  جوانی  پرداختند.زوج 
گفتند: شب حادثه  مأموران  به  بودند  مستأجر 
در خانه بودند اما متوجه سرقت نشده اند.حدود 

یک هفته پس از این ماجرا و درحالی که هیچ ردی از سارقان نبود، مأموران پی بردند مستأجران خانه 
محل سرقت، به بهانه ای آنجا را تخلیه کرده اند. بنابراین ظن پلیس به آنها بیشتر شد و دستگیری زن 
و مرد جوان در دستور کار قرار گرفت.در حالی که تحقیقات در این رابطه ادامه داشت، چند شکایت از 
یک زوج کالهبردار در اداره آگاهی کرج ثبت شد.پس از بررسی این شکایت ها مشخص شد زوج جوانی 
با مراجعه به فروشگاه های لوازم خانگی در ازای خرید لوازم خانگی چک های بالمحل صادر کرده و 

متواری شده اند.استعالم از بانک نیز نشان داد کالهبرداران با مدارک جعلی افتتاح حساب کرده اند.
کارآگاهان در ادامه برای به دست آوردن سرنخ از متهمان با کمک مالباختگان به چهره نگاری پرداختند. 
بدین ترتیب مشخص شد متهمان همان زوج مظنون به سرقت خودروی صاحبخانه هستند.سرانجام 
هفته گذشته کارآگاهان با تجسس های ویژه پلیسی، هر دو متهم را به دام انداختند.»لیال« و »نیما« پس 
از انتقال به اداره آگاهی منکر ارتکاب هر گونه جرمی شدند اما پس از روبه رو شدن با مالباختگان لب به 
اعتراف گشوده و به سرقت پژو و کالهبرداری 40 میلیون تومانی از مغازه داران اعتراف کردند.»نیما« 
در بازجویی ها گفت: حدود یک سال قبل در یک فروشگاه لباس در کرج کار می کردم. لیال چند بار 
برای خرید لباس به مغازه آمد و پس از مدتی به هم عالقه مند شدیم. بعد از چند روز متوجه شدم لیال 
از خانه فرار کرده و به تنهایی زندگی می کند به همین خاطر پس از طرح موضوع ازدواج، خانواده ام 
بشدت مخالفت کردند. من هم به خاطر عالقه ای که به او داشتم تصمیم به فرار از خانه گرفتم. پس از 
فرار مشخصات یکدیگر را در صفحه مربوط به ازدواج شناسنامه هایمان نوشتیم و سپس به عنوان 
زن و شوهر خانه ای در حوالی میدان آزادگان کرج اجاره کردیم. پس از جلب اعتماد صاحبخانه نقشه 
سرقت ماشین او را طراحی کرده و در یک فرصت مناسب با سرقت سوئیچ خودرو از کلید آن یدکی 
ساختیم. شب حادثه هم با اطالع از خالی بودن خانه، ماشین را سرقت کرده و آن را در محلی مطمئن 
مخفی کردیم. پس از ترک خانه به دلیل مشکالت مالی نقشه کالهبرداری از فروشندگان لوازم خانگی را 
طراحی کردیم. ابتدا با مدارک جعلی یک حساب افتتاح کرده و پس از دریافت دسته چک به کالهبرداری 
پرداختیم. در این مدت هم برخی مواقع از ماشین سرقتی استفاده می کردیم. بازپرس رضایی پس از 
بازجویی از متهمان آنها را با قرار قانونی در اختیار کارآگاهان پلیس قرار داد تا تحقیقات تکمیلی در 

این باره ادامه یابد.

شليک سالمتی بخش
اسحله بی هوش کننده و مرگبار پلیس موجب شد ضربان نامنظم قلب یک متهم به حالت عادی بازگردد. 
این مرد که ساکن جنوب استرالیا است در حال گریختن از دست پلیس در سردخانه ای پنهان شده بود 
که دچار سرمازدگی شدید شد. مأموران نیز پس از دستگیری، وی را به بیمارستان بردند.اما چند روز 
بعد که این مرد قصد فرار از بیمارستان را داشت مأموران امنیتی با تفنگ بی هوشی وی را هدف قرار 
دادند. وی که از ضربان نامنظم قلب رنج می برد، پس از آزمایش های پزشکی با کمال تعجب دریافت 
گلوله بی هوشی موجب مرتب شدن ضربان قلبش شده است.گفتنی است، علت فرار این مرد از چنگ 

پلیس هنوز مشخص نیست 

سرقت ۸۰ هزار دالری زن وکيل
همسر یک وکیل که مبلغ ۸0 هزار دالر از دفتر کار شوهرش سرقت کرده بود تا شرط بندی کند، به ۱0 
ماه حبس محکوم شد. زن 6۳ ساله ساکن »بورن ماس« که دستیار شوهرش بود پس از خرج کردن 
۱00 هزار دالر از پس انداز خانواده در شرط بندی ها، ۸0 هزار دالر دیگر نیز از دفتر کار شوهرش 
سرقت کرد. این زن برای رهایی از استرس های ساعات طوالنی کار به قمار روی آورده و هفته ای پنج 
روز به کلوب های شبانه رفته و هر بار 500 دالر شرط بندی می کرد.این زن چندی قبل نیز ۳0 هزار 

دالر از حساب بانکی یکی از موکالن شوهرش برداشت کرده و این پول را نیز باخته بود.
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بيگناهی در 
زندان

فرناز قلعه دار

پدر صبح زود از خواب بیدار شد. اما برخالف هر روز که بعد از خوردن 
صبحانه از خانه بیرون می رفت آن روز انگار دلش نمی خواست از زن 
به خوبی  که  کارش شود. همسرش  راهی محل  و  بکند  دل  هایش  بچه  و 
حس شوهرش رادرک می کرد پرسید:»مثل این که خیال نداری امروزبروی 

سرکار «
مرد با حالت عجیبی که نشان از خبر خوشی داشت گفت: »چرا می روم اما 

با بچه ها کار دارم، بعد هم می روم.«
لیدا با نگاهی کنجکاو به سوی شوهرش برگشت و گفت: چه کار مهمی است 

که به من نگفته بودی 
محسن خندید و گفت: عجله نکن شما هم می فهمی!

نیم ساعت بعد که بچه ها سر سفره صبحانه نشسته بودند پدر شروع به 
صحبت کرد و گفت: امروز باید همراه من به یک دفترخانه بیایید.

بچه ها از شنیدن این حرف متعجب شدند. دختر بزرگ خانواد با شیطنت 
خاصی گفت: »بابا اگرمی خواهی مامان را طالق بدهی ما شاهد طالق شما 

نمی شویم؛ دو نفر دیگر را پیدا کن.«
را  کار  این  اگر خواستم  اما  ندارم.  وقت  فعاًل  گفت:  و  زد  لبخندی  محسن 
بکنم چشم!سپس دختر کوچکتر با خوشحالی گفت: چه خوب یعنی امروز 

مدرسه بی مدرسه!
باالخره کنجکاوی های بچه هاو لیدا بی نتیجه ماند و دقایقی بعد در حالی 
که همچنان از تصمیم پدرشان بی اطالع بودند روانه یکی از دفترخانه های 
نزدیک خانه شدند. همان جا بود که محسن سند تنها سرمایه زندگی اش ـ 
خانه ۲00 متری محل سکونتشان ـ را به نام دخترانش منتقل کرد. وقتی از 
محضردار خواست تا خانه را به طور مساوی بین ۲ دخترش تقسیم کند 
گفت: »حاال که زنده و سرپا هستم دارایی ام را تقسیم می کنم تا بعد از 

مرگم حقی از آنها ضایع نشود!«
دخترها از این حرف پدر ناراحت شده و اشک در چشمانشان حلقه زد. حتی 
تصور این که روزی سایه پدر مهربانشان باالی سرشان نباشد برایشان 

دردناک بود.
همان موقع میترا خودش را در آغوش پدر انداخت و به گریه افتاد. دختر 
بزرگ محسن که به خاطر سن بیشترش نمی توانست مانند خواهرش رفتار 

کند بوسه ای بر دستان پدرش زد و اشک از گونه هایش سرازیر شد.
سه روز از این ماجرا گذشته بود که خبر مثل بمب در میان فامیل و آشنا 
پیچید. بیشتر اقوام نزدیک محسن او را سرزنش کردند. مادرش گفت: »حاال 
شانس آوردی خانه را به اسم همسرت نکردی وگرنه دیگر به خانه راهت 

نمی داد.«
برادرش گفت: »این همه کار کردی و زحمت کشیدی تا این خانه را بخری. 
حاال اگر بچه هایت پسر بودند یک حرفی، خانه را به اسم دخترهایت کردی 

که فردا دامادهایت همه را باال بکشند و یک فاتحه هم برایت نخوانند «
محسن همه این حرف ها را می شنید و هیچ جوابی نمی داد چون وجدانش 

راحت بود که کار درستی کرده است.
به صدا  تلفن  که  بودند  در خانه نشسته  و دخترهایش  لیدا  بعد  چند روز 

درآمد. از آن سوی خط یک مرد که خود را از کارکنان بیمارستان معرفی 
می کرد خبر بدی داشت.

چه  هر  را  خودتان  است  بستری   ... بیمارستان  در  »همسرتان  گفت:  مرد 
سریع تر به اینجا برسانید.«

لیدا که حاال دیگر دستانش هم می لرزید در حالی که گوشی تلفن را محکم 
به صورتش چسبانده بود گفت: مگر چه اتفاقی افتاده چرا بیمارستان 

... که مرد گوشی را قطع کرده بود.
یک ساعت بعد لیدا و دو دخترش خود را به بیمارستان رساندند. 

یکی از مسئوالن بخش اورژانس گفت: چند ساعت قبل مردی نیمه جان را 
که دچار ضربه شدید مغزی شده بود به بیمارستان منتقل کرده اند اما با 
وجود تالش فراوان پزشکان هنوز موفق نشده اند خطر را برطرف کنند. 

فقط خدا و دعای اطرافیان می تواند او را از مرگ حتمی نجات دهد.
از شنیدن حرف های دکتر سست شد و بی حال نقش بر  پاهای بچه ها 

زمین شدند.
همگی برای سالمت پدر دست به دعا برداشتند اما از قدیم گفته اند »با تقدیر 

نمی توان جنگید« 
هنوز مرگ پدر باورشان نشده بود که دردسر بزرگتری گریبا ن شان را 
گرفت. دقایقی بعد از این که پزشک معالج خبر فوت محسن را به خانواده 

اش داد مأمور نیروی انتظامی به لیدا نزدیک شد.
امروز  ظهر  حدود  گفت:  محسن  فرزندان  و  همسر  به  تسلیت  از  پس  او 
مأموران گشت پلیس شوهر شما را نیمه جان کنار بزرگراه پیدا کرده اند. 
آثار خراش و زخم روی بدن و صورتش نمایان و موتوسیکلتش نیز به 

طور واژگون در چند قدمی او پیدا شده بود.
لیدا که هنوز متوجه منظور مأمور پلیس نشده بود گفت: دیگر چه اهمیتی 
دارد موتورش کجا بوده یا چه اتفاقی افتاده مهم این است که من و بچه 

هایم بدبخت شدیم.
افسر جوان در پاسخ گفت: »یعنی برای شما مهم نیست که بدانید شوهرتان 

به قتل رسیده «
با شنیدن کلمه قتل، لیدا و دخترها در حالی که مات و مبهوت بودند پرسیدند 
قتل ! یعنی چه چه کسی پدر ما را کشته است. او در تمام عمرش با یک نفر 

هم دشمنی نداشت. اصاًل آزارش به یک مورچه هم نرسیده بود.
سروان در ادامه گفت: فردا صبح باید به دادسرای جنایی بروید تا تحقیقات 

الزم در این باره انجام شود.
صبح روز بعد زن سوگوار به دادسرای جنایی رفت. پرونده اش به یکی 
از شعبه های قتل دادسرای جنایی ارجاع شده بود. بازپرس پرونده به او 
گفت: شواهد موجود احتمال قتل را رد نمی کند. بنابراین ما موظف هستیم 
درباره فوت مشکوک افراد، همه جوانب را بررسی کنیم تا اگر جنایتی رخ 
داده باشد آن را کشف کنیم. در هر حال تا جواب پزشکی قانونی درباره 
علت فوت ارسال نشود نمی توانیم جواب قطعی به شما بدهیم اما بزودی 
مجوز دفن صادر می شود و می توانید جسد همسرتان را دفن کنید. اگر 

نیازی به حضور دوباره شما باشد حتمًا تماس می گیریم.
در  را  خودش  چقدر  بودند.  هم  شوهرش  خانواده  برگشت.  خانه  به  لیدا 
میان آنها غریبه و تنها می دید. حاال که محسن نبود انگار هیچ کس او را 
نمی دید. برای نخستین بار بعد از گذشت سال ها از ازدواجشان تنهایی و 
بی کسی او را به گریه انداخت. چنان اشک می ریخت که گویی سیل اشک 

هایش تمامی ندارد.
با خودش گفت: »شاید اگر من هم مثل خیلی از آدم ها پدر و مادر داشتم 
امروز غم و غصه مرگ شوهرم را با آنها تقسیم می کردم. اگر یک بچه 
پرورشگاهی نبودم شاید در میان فامیل شوهرم احترام و ارزش بیشتری 

پیدا می کردم.
بعد از مدتی به فکر دخترانش افتاد. گریه را تمام کرد. در حالی که اشک 
هایش را پاک می کرد جلوی آینه نگاهی به خود انداخت و گفت: من هر چه 
بودم مهم نیست. در شرایط فعلی این مهم است که االن من تنها تکیه گاه 
فرزندانم هستم. آنها فقط مرا دارند و من هم فقط به آنها دلخوشم و نباید 
اجازه دهم بچه ها افسرده و مأیوس شوند.بعد هم به خودش قول داد تا 
فقط به آینده بچه هایش فکر کند و همین. یک ماه از مرگ محسن گذشته 
شده  باخبر  برادرش  مرموز  مرگ  موضوع  از  که  لیدا  شوهر  برادر  بود. 
بود مدام به لیدا گوشه و کنایه می زد و او را آزار می داد. هر چه زمان 
بیشتری از مرگ محسن می گذشت دخالت های برادرشوهر نیز در زندگی 

آنها بیشتر می شد.
مرتضی که از ازدواج قبلی لیدا باخبر بود مدام در گوش او زمزمه می کرد 
که قتل محسن زیر سر همسر سابق لیداست. زمزمه های مرتضی کم کم 
تبدیل به تهدید شد و کار را به آنجا رساند که ماجرای ازدواج اول لیدا را 

برای دخترهایش بازگو کرد.
لیدا که ۱۸ سال این راز را از بچه هایش مخفی نگه داشته بود بشدت آشفته 
شد.کم کم رفتار بچه ها هم در اثر القائات عمویشان تغییر کرد. دیگر آن 
صمیمیت و عشق و عالقه را به مادر نشان نمی دادند. گاه روزها به بهانه 
تنهایی و دلتنگی به خانه مادربزرگ یا عمو می رفتند و مادر را با دنیایی از 

فکر و خیال تنها می گذاشتند.
مرتضی در میان دوست و فامیل مدعی شده بود که لیدا به اجبار، محسن را 
وادار کرده تا سند خانه را به نام بچه ها منتقل کند. تا بعد از اجرای نقشه 
قتل محسن به راحتی اموال او را باال بکشد و به اسم قیم هر کاری که دلش 

می خواست انجام دهد.
مادرشان  به  نسبت  را  ها  بچه  دل  محسن  برادر  های  کنایه  و  ها  حرف 
حسابی سرد کرده بود. از سوی دیگر آنقدر لیدا را تحت فشار گذاشت و از 
قتل و جنایت حرف زد که زن ساده دل کم کم باورش شد که شاید همسر 
سابقش محسن را کشته است. این گونه شد که لیدا یک روز نزد بازپرس 

پرونده رفت و گفت: احتمال می دهم همسر سابقم قاتل محسن باشد.
بازپرس نیز با شنیدن اظهارات لیدا با دریافت مشخصات همسر سابقش 

دستور احضار او را صادر کرد.

شناسایی و احضار قاسم چند هفته ای طول کشید اما باالخره او بازداشت 
شد.

بازپرس در بازجویی های طوالنی و مکرر از قاسم سرانجام به این نتیجه 
رسید که او هیچ دخالتی در زندگی و مرگ محسن نداشته بنابراین وی را 

آزاد کرد.
انجام معاینات جسد آثار خراش و  این میان جواب پزشکی قانونی و  در 
بریدگی و صدمه به قسمت راست بدن محسن را به همراه برخورد جسم 
تأیید  را  مغزی  اثر ضربه شدید  بر  مرگ  نهایت  در  و  به سر وی  سخت 

کرد.
چند هفته بعد بار دیگر لیدا نزد بازپرس رفت و با معرفی یکی از دوستان 

شوهرش مدعی شد که وی قاتل محسن است.
لیدا گفت: »روز حادثه قرار بود شوهرم از همکارش ماشین بخرد. به همین 
ها  بود که ظاهراً چک  تراول چک همراهش  تومان  میلیون  خاطر هم چند 
خبری  ها  پول  از  کردند  پیدا  را  جسدش  وقتی  چون  است.  شده  سرقت 

نبود.
پلیس سراغ دوست محسن  مأموران  لیدا  اظهارات  براساس  دفعه هم  این 
و  موضوع  منکر  وی  اما  فراخواندند.  بازجویی  انجام  برای  را  او  و  رفته 
ارتکاب قتل شد. این مرد همچنین گفت: موضوع معامله خودرو مربوط به 

چند روز قبل بوده و تراول ها را نیز همان روز به فروشنده داده است.
پرونده، و  ادعاهای مظنون  نیز صحت  بار  این  بررسی های الزم  از  پس 

واهی بودن شکایت لیدا اثبات شد.
گونه  این  دیگر  بار  چند  مرگ محسن  زمان  از  یک سال  گذشت حدود  با 

اظهارنظرها و مظنونیت ها تکرار شد.
لیدا نیز هر بار با معرفی یک نفر به عنوان مظنون در قتل شوهرش سعی 

در انحراف مسیر پرونده داشت.
این گونه بود که بازپرس پرونده به رفتار لیدا و اظهاراتش مشکوک شد و 

دستور بازداشت او را صادر کرد.
شوهرش  بستگان  و  فرزندان  که  چرا  شد.  زندان  روانه  لیدا  ترتیب  بدین 
حاضر نشدند با سپردن کفالت ۱0 میلیون تومانی او را از زندان آزاد کنند. 
در مدتی که او زندانی بود برادر شوهرش سرپرستی بچه ها را برعهده 

گرفت. بنابراین اجازه نداد آنها حتی یک بار به مالقات مادرشان بروند.
۳سال از این ماجرا گذشت. لیدا شب ها و روزهای سخت و طوالنی را در 
انجام تحقیقات به دادسرا می آمد  زندان تحمل می کرد. هر بار که برای 
بدون هیچ حرف و دفاعی جلسه را ترک می کرد و به سلول تنهایی اش 

برمی گشت.
تا این که آخرین بار متهم لب گشود و از واقعیت های تلخی پرده برداشت. 
او به بازپرس گفت: »آقای قاضی من بی گناهم همه این کارها را به اجبار 
برادرشوهرم انجام دادم. همه آن ادعاها، حرف ها و اظهارات دروغ بود. من 
شوهرم را نکشته ام و نمی دانم چه کسی این کار را کرده است. اصاًل حتی 
مطمئن نیستم که او به قتل رسیده باشد. اینها همه القائات برادر شوهرم 
وقتی  کند.  نابودم  خواست  می  داشت.  دشمنی  من  با  هم  اول  از  او  بود 
محسن فوت کرد مرا تهدید کرد که بچه هایم را از من می گیرد و اجازه نمی 
دهد دیگر آنها را ببینم. او می دانست که من به خاطر این که در پرورشگاه 
بزرگ شده ام گاهی دچار بیماری روحی و افسردگی می شوم. بنابراین از 
همین نقطه ضعفم سوء استفاده کرد. می دانست من عاشق بچه هایم هستم. 

گفت اگر به قتل محسن اعتراف نکنم بچه ها را از من می گیرد.
تا این که یک روز مرا به شرکت یکی از دوستانش برد و در آنجا مقابل 
یک دوربین فیلمبرداری وادارم کرد به قتل شوهرم اعتراف کنم.او گفت: تو 
اعتراف کن قول می دهم قبل از این که پرونده ات به دادگاه برود رضایت 
را  هایت  بچه  وقت  هیچ  این صورت  غیر  در  آزاد می شوی.  و  دهیم  می 

نخواهی دید.
لیدا در حالی که گریه می کرد ادامه داد: چند روز قبل یکی از دوستانم برایم 
خبر آورد عموی بچه ها آنها را از خانه بیرون کرده و خانه را هم اجاره 
داده است. بچه هایم در این مدت آواره بودند. حاال فهمیدم تمام این حرف 
ها و کارها نقشه بوده تا ارثیه شوهرم که سهم و حق قانونی بچه هایم 

بوده را از چنگ آنها بیرون بکشند.
پی  برای  الزم  قضایی  دستورهای  دیگر  بار  لیدا  اظهارات  شنیدن  از  پس 
شدند  موفق  کارآگاهان  بار  این  شد.  صادر  او  ادعاهای  صحت  به  بردن 
نوار ویدئویی مورد نظر را کشف کنند. پس از این که اظهارات لیدا تأیید 
نیز اظهار داشتند عمویشان  شد دخترانش به دادسرا احضار شدند. آنها 
در مدتی که مادرشان زندانی بوده با آنها بشدت بدرفتاری کرده و خانه 
این مدت هم هیچ پولی به آنها پرداخت  شان را هم اجاره داده است. در 

نکرده است.
به  دیگر  بار  قانونی  کارشناسان  تعیین  با  پرونده  بازپرس  ترتیب  بدین 
طور دقیق موضوع مرگ محسن را تحت بررسی قرار داد. نتایج بررسی 
کارشناسان که در گروه های سه و چهار نفری و به طور جداگانه موضوع 
را بررسی کرده بودند نشان داد محسن به قتل نرسیده بلکه بر اثر از دست 
دادن کنترل موتوسیکلت بشدت آسیب دیده است. خراش های اندام ناحیه 
راست بدن او هم نشان از برخورد وی با زمین و ساییدگی روی آسفالت 
دارد. همچنین ضربه مغزی نیز به خاطر اصابت سر وی با جدول سیمانی 

کنار بزرگراه اعالم شد.
بنابراین با اعالم نظر کارشناسان مبنی بر وقوع مرگ بر اثر تصادف، لیدا 

نیز از اتهام خود تبرئه و قرار منع تعقیبش صادر شد.
از رفتار گذشته شان  از ماجرا درحالی که  از اطالع  لیدا هم پس  دختران 
شرمنده بودند از مادر عذرخواهی کرده و با راهنمایی های بازپرس پرونده 

خواهان سلب قیمومیت از عمویشان شدند.
هنگام آزادی لیدا، بازپرس از او پرسید حاال می خواهی با عموی بچه هایت 

که باعث شد ۳ سال از عمرت را در زندان تلف کنی چه کار کنی 
لیدا لبخند تلخی زد و گفت: به خدا واگذارش می کنم. او از همه عادل تر 

است.
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زهره طباطبائیان نیم آورد

تغذیه نقش بسیار مهمی در پیشگیری و ابتال به بیماری های مزمن 
غیره  و  دیابت  ها،  سرطان  عروقی،   - قلبی  های  بیماری  همچون 
زمان  در  میر  و  مرگ  اصلی  عامل  دهد  می  نشان  مطالعات  دارد. 
الریه،  ذات  همچون  میکروبی  و  عفونی  های  بیماری  گذشته  های 
سل، دیفتری، مننژیت و بیماری های دستگاه گوارش مانند اسهال 
بود، در حالی که هم اکنون این بیماری ها کنترل و درمان شده اند 

و عامل اصلی مرگ و میر بیماری های مزمن هستند. 

توجه به سه عامل اصلی تنوع، تعادل و تناسب در هر برنامه غذایی 
ضروری است. یعنی متنوع و به اندازه کافی و متعادل غذا بخوریم 
نه آنقدر که به اضافه وزن و نه آنقدر که به سوءتغذیه مبتال شویم. 
همچنین باید به تناسب شرایط فیزیولوژیک بدن غذا بخوریم، بر این 
نوجوانی، سالمندی،  کودکی،  دوران  در  ای  تغذیه  نیازهای  اساس 
بارداری و شیردهی و نیاز بدن به کالری، پروتئین، ویتامین و مواد 
معدنی متفاوت است. تغذیه صحیح همه نیازهای بدن را تأمین می 
کند، اما عادات نامطلوب غذایی نه فقط تهدیدی جدی برای سالمتی 
در  را  افراد  بیشتر  بلکه  شود،  می  محسوب  نوجوانان  و  کودکان 
معرض خطر ابتال به بیماری های غیرواگیر یا مزمن قرار می دهد. 
مشکل اصلی برنامه های تغذیه ای در کشورهای در حال توسعه 
تأثیرات  که  است  فودها  فست  از  زیاد  استفاده  ما  از جمله جامعه 
معکوسی روی کیفیت تغذیه کودکان و نوجوانان می گذارد و منجر 
به اختالل در رشد، یادگیری و تمرکز کودکان می شود. تغییرات در 
الگوهای غذایی و بی میلی به خوردن غذاهای سنتی و استفاده از 
غذاهای آماده، از اصلی ترین علل چاقی است. به عبارتی در جامعه 
کنونی چاقی زاییده خوردن فست فودها است و به دنبال این برنامه 
غذایی ناسالم چربی و فشار خون باال می رود و همه این موارد می 

تواند زمینه ساز بروز سکته قلبی شود. 

* علل گرایش به فست فود
فست فودها در اصل غذاهای آماده، آسان، در دسترس، خوشمزه 
و جذاب برای گروه های سنی مختلف و در اصل غذاهای »مد روز« 
و شامل انواع همبرگر، سوسیس، کالباس، پیتزا، چیپس، انواع سس 

ها، نوشابه، شکالت و غیره است. 
غذاهای  تهیه  برای  کافی  دقت  نداشتن  و  مدرن  و  ماشینی  زندگی 
انواع  وجود  علت  به  فودها  فست  مطلوب  طعم  و  جذابیت  سنتی، 
افزودنی و چاشنی ها و چربی زیاد، دسترسی آسان به فست فودها 
و افزایش روز افزون رستوران های متنوع و رنگارنگ، تبدیل شدن 
رستوران های عرضه این نوع غذاها به محلی برای گذران اوقات 
فراغت به ویژه در بین جوانان، قیمت مناسب این نوع غذاها نسبت 
به غذاهای سنتی از جمله علل گرایش زیاد به مصرف فست فودها 

است. 

* زیانباری فست فودها
و  پرانرژی  زیاد،  قند  و  چربی  بودن  دارا  علت  به  غذاها  نوع  این 
و  بدن  در  اضافی  به ذخیره سازی چربی  منجر  و  بوده  پرکالری 
اسیدهای  حاوی  فودها  فست  در  موجود  چربی  شوند.  می  چاقی 
مارگارین  هیدروژنه،  های  روغن  مثل  باال  ترانس  با  اشباع  چرب 
افزایش کلسترول خون می  به  و چربی های جامد است که منجر 
انواع  از  غذاها  این  مدت  طوالنی  نگهداری  برای  که  آنجا  از  شود. 
نگه دارنده ها مثل نمک استفاده می شود، مصرف زیاد آنها موجب 
عروقی،   - قلبی  های  بیماری  بروز  احتمال  و  خون  فشار  افزایش 
از  زیاد  استفاده  همچنین  می شود.  میانسالی  در  کلیوی  و  مغزی 
سوسیس و کالباس که برای نگهداری زیاد آنها از مواد نگهدارنده 
ای چون نیترات و نیتریت استفاده می شود، سرطان زا خواهد بود. 
مواد رنگی غیرخوراکی موجود در نوشیدنی های طعم دار و کوالها 
و  نوآوری  و  شده  کودکان  یادگیری  و  تمرکز  در  اختالل  موجب 
مهارت های آنها را کاهش می دهد و موجب بیش فعالی آنها می 
شود،  می  حاصل  فودها  فست  خوردن  نتیجه  در  که  چاقی  شود. 
انسولین را کاهش داده و منجر به بروز دیابت  مقاومت در برابر 

نوع دو یعنی غیروابسته به انسولین می شود. 
بیماری های قلبی عروقی از عمده ترین علل مرگ و میر در سراسر 
است.  شده  شناخته  ایران  در  میر  و  مرگ  عامل  اولین  و  جهان 
قلبی و عروقی و آترواسکلروز  به بیماری های  ابتال  از  پیشگیری 
یا انسداد عروق نیاز به تالش و پیگیری های ممتد دارد. هر چند 
اسکلروز  آترو  به  ابتال  استعداد  ژنتیکی  لحاظ  به  افراد  بعضی  در 
یعنی رسوب چربی در جدار عروق بیشتر است، اما عوامل اکتسابی 
زیادی در بروز این بیماری ها نقش دارند که به عنوان فاکتورهای 
خطر شناخته می شوند که با تغذیه صحیح و رژیم غذایی مناسب 

می توان از آنها پیشگیری کرد. 

 ،  )LDL( افزایش کلسترول بد خون  باال بودن فشار خون،  چاقی، 
دیابت، عدم تحرک، استفاده از قرص های ضدبارداری و مصرف 
دخانیات از جمله عوامل خطر در بروز بیماری های قلبی و عروقی 
است. همچنین چاقی به عنوان فاکتور خطر، سالمت عموم مردم را 
تهدید می کند و هم اکنون تغییرات در الگوهای غذایی و استفاده از 
فست فودها، تغییر در شیوه زندگی، به مدت زیاد نشستن جلوی 
تلویزیون، نشستن زیاد پشت میز کامپیوتر، استفاده زیاد از ماشین 

و بی تحرکی در بروز چاقی مؤثر هستند. 
مصرف تنقالت و میان وعده های پرانرژی، کاهش مصرف غذاهای 
به مصرف سبزی های  و رغبت  میل  نداشتن  علت  به  فیبر  حاوی 
خام و پخته، حبوبات و غالت، افزایش استرس روزمره و اضطراب 
که خود عامل پرخوری و خرده خواری است، مصرف بیش از حد 
بستنی های خامه ای، شکالت، شیرینی و نوشیدنی های مصنوعی، 
از جمله عواملی هستند که به چاقی دامن می زنند و ارتباط مستقیمی 
بیماری های کیسه  نوع دو و  دیابت  قلبی و  بیماری های  بروز  با 

صفرا، انواع سرطان ها، التهاب و درد مفاصل دارند. 

توصیه های تغذیه ای جهت اصالح روش زندگی برای حفظ سالمتی، 
کاهش اضافه وزن، افزایش فعالیت به مدت ۳0 تا 45 دقیقه در بیشتر 
روزهای هفته، مصرف مواد غذایی متنوع برای حفظ کفایت تغذیه 
کلسترول،  از  غنی  منابع  و  اشباع  های  چربی  کاهش مصرف  ای، 
غذایی،  رژیم  در  کلسیم  تأمین  ها،  میوه  و  سبزی  بیشتر  مصرف 
کاهش مصرف قند و نمک، مصرف زیاد مواد غذایی حاوی فیبر، 
نوشیدن روزانه ۸ لیوان آب، استفاده از هرم غذایی که از پنج گروه 
ماده غذایی شامل، شیر و جانشین های شیر )پنیر - ماست - دوغ(، 
گوشت و جانشین های گوشت شامل گوشت سفید)مرغ و ماهی( 
گوشت قرمز، تخم مرغ، حبوبات و خشکبار، گروه سبزیجات شامل 
غنی  های  میوه  گروه  قرمز،  و  زرد  سبز،  برگ  های  سبزی  انواع 
از ویتامین و گروه نان و غالت الگوهای صحیح غذایی هستند که 

ضامن سالمت آینده شما خواهند بود. 
کارشناسی ارشد و عضو هیأت علمی دانشگاه

پير نشويد
مهرنگار توژی

جراحی زیبایی ممکن است سریعترین راه زنده کردن ظاهر جوان 
و سالم باشد، اما تنها راه نیست. اگر برای اصالح رفتارهایی که 
به سال های عمر شما اضافه می کند و به سالمتی صدمه می زند 
کوشش کنید، می توانید ساعت های رفته عمر را برگردانید. بهتر 
است نسبت به اصالح رفتارهایی که بیشتر متخصصان ضدپیری 
بر آنها تأکید می کنند و در اصل به نحوه اصالح رفتارهای خودمان 

بیشتر فکر کنیم.

* احساس استیصال با تنش
از زمان انسان غارنشین ثابت شده است که تنش اضافی ایمنی را 
افزایش می دهد و عمومًا موجب  قلبی را  بیماری  می کاهد، خطر 
می شود که احساس بی حسی و بی حوصلگی کنیم، اما هم اکنون 
دانشمندان ثابت کرده اند که تنش بسیار زیاد »پیر شوی« زود رس 

سیستم ایمنی را به دنبال دارد. 
* استراحت کردن

کردن  مالحظه  هستید،  تنش  شرایط  در  اینکه  درک  مرحله  اولین 
عالئم است. ممکن است ضربان تند قلب را احساس کنید یا خیس 
کشیدن  نفس  تنش،  از  کاستن  برای  راه  ترین  راحت  عرق شوید. 

عمیق، آنچه که تنفس دیافراگمی می نامیم، است .

* حرکت بیش از حدکم
نداشتن فعالیت اعتیادی است که بیشتر ما داریم در حالی که مقدار 
کمی فعالیت می تواند عمر ما را طوالنی کند، شانس ابتال به اضافه 
آلزایمر را  وزن و تنش راکاهش دهد و حتی ممکن است بیماری 
دور کند. اولین مرحله برای ترک کم تحرکی فقط تصمیم گرفتن به 

فعالتر بودن است. 

* خوردن چربی اشباع شده بیش از حد زیاد
چربی های اشباع شده در گوشت مرغ، شیر، کره و غیره می تواند 
کلسترول بد بدن را تقویت کرده و شما را در معرض بیماریهای 
قبلی قرار دهد. بهتر است ذائقه خود را برای ترجیح دادن چربی 
بادام  زیتون،  کانوال،  چون  هایی  روغن  در  شده  غیراشباع  های 

زمینی و دانه گیاه کتان آماده کنید.

* تنفس هوای آلوده
ها،  چشم  سوزش  و  کردن  سرفه  موجب  تواند  می  هوا  آلودگی 
حمالت تنگی تنفس و بیماریهای تنفسی شود. بهتر است زمانی که 

سطوح آلودگی باال است، در حد ممکن بیشتر در منزل بمانید.

* بیش از حد در برابر آفتاب بودن
هر ساله، بیش از یک میلیون نفر در آمریکا به سرطان پوست مبتال 
می شوند و 55 هزار نفر دیگر متوجه می شوند که به مرگبارترین 

شکل سرطان پوست یعنی مالنوما )melanoma( مبتال هستند. 
 ،SPF با  ضدآفتاب  کرم  مصرف  و  نگرفتن  قرار  آفتاب  برابر  در 
خطر سرطان پوست و نیز چروک انداختن پوست را دست کم تا 

۱5 درصد کاهش می دهد.

* کم خوابی
بی خوابی یا از خواب محروم بودن در گذشته نماد افتخار شمرده 
می شد، اما هم اکنون کمبود خواب را با ابتالی به چاقی، بیماریهای 
قند یا فشار خون باال و مشکالت حافظه، حتی در بزرگساالن کم 
سن ارتباط داده اند. بهتر است تلویزیون و سایر وسایل تفریح را 
از اتاق خواب خارج کنید و تا حد ممکن محل خواب خود را تاریک 

نگه دارید.
* سنگینی و خوردن قند زیاد

وزن اضافی شانس ابتال به بیماریهای قلبی، قند و حتی سرطان را 
افزایش می دهد.قند اضافی می تواند منجر به اضافه وزن و احتمااًل 
بیماری قلبی شود. متخصصان تغذیه محدود کردن مصرف شکر 
روز  هر  در  چایخوری  قاشق   ۱۲ تا  را  ها  شیرینی  و  غذا  در  را 

توصیه نکرده اند.
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غذای رژيمی با مرغ

مواد الزم برای چهار نفر:
برگ اسفناج یک فنجان

قارچ دو فنجان
پنیر چدار یا پنیر پیتزا هشت ورقه

نان تست هشت عدد
قرمز خرد  دلمه  فلفل  یا  فرنگی خرد شده  گوجه 

شده یک فنجان
سینه مرغ به صورت استیک یا پخته و خرد شده 

)یک سینه مرغ یا هشت تکه مرغ ورقه ای(
طرز تهیه:

سینه مرغ را کبابی می کنید. می توانید از ماکروفر 
کمی  در  را  ها  قارچ  کنید.  استفاده  کیو  باربی  یا 
کره تفت داده و مواد دیگر را نیز به دقت خرد می 
کنید. سپس روی یک نان تست یک ورقه پنیر قرار 
داده و مواد تهیه شده را روی آن می ریزید.یک 
ورقه پنیر دیگر در این محل قرار داده و نان دیگر 
را روی آن قرار می دهید. ساندویچ را برای یک 
دقیقه درون ماکروفر می گذارید تا پنیر آن ذوب 
روی  را  ساندویچ  این  توانید  می  همچنین  شود. 

باربی کیو قرار داده و حرارت الزم را بدهید.

در هنگام بروز 
اختالفات خانوادگی 

چه بايد کرد ؟

روان شناسان عقیده دارند که زندگی زناشوئی اصواًل یک نوع نزاع دوستانه 
است و اختالف خلقت بین آن دو ایجاب می کند که با یکدیگر پرخاش و نزاع 
این دو جنس مخالف را با همدیگر جوش  کنند. منتها خداوند حکیم طوری 
ایجاد کرده است که پرخاش ها و تندخوئی ها در  الفت  داده و بین آن ها 
راه  این  از  اجتماع  و  خانواده  نظام   ، شده  واقع  ثمربخش  اوقات  از  برخی 

برقرار می گردد. 
از این رو کمتر خانواده ای است که در طول زندگی زناشوئی خود دچار 
بحران ها زودگذر نشود. غالبًا اختالفات جزئی و کلی در اکثر خانواده ها بین 
زن و شوهر امری است طبیعی که نه تنها به مراحل خطر و بحران شدید و 
جدائی نمی کشد بلکه دنبال آن یک نوع محبت و سازش پدید می آید و در 
حقیقت یکنواختی در زندگی را که عامل برخی از گرفتاری های خانوادگی 
است از بین می برد و از این جهت پیدایش تندخوئی های آرام و لطیف به 

هیچ وجه جای نگرانی نیست. 
اصاًل  نزاع  و  پرخاش  اگر   : گوید  می  آمریکایی  نامی  روانشناس  باخ  دکتر 
صورت نگیرد ناراحتی های دو طرفه انباشته و متراکم شده و یکباره بسان 
این موقع آشتی غیرممکن  البته دیگر در  کوه آتشفشان منفجر می شود و 

است یا بسیار بسیار دشوار. 
: عدم موافقت ها همیشه  از کارشناسان امور خانواده می گوید  یکی دیگر 
جدایی پیش نمی آورد بلکه پیش از ناسازگاری عدم توانایی هریک از طرفین 

در غلبه بر مشکالت موجب جدایی می شود. 
▪ اختالفات خانوادگی را چگونه می توان حل کرد؟ 

▪ آشنایی و عمل کردن به وظایف و حقوق یکدیگر . 

▪ وقتی را برای گفتگو و گوش دادن به صحبتها و احیانًا انتقادهای یکدیگر 
قرار دادن و هر یک از زن و شوهر بدانند که وقت انتقاد چه موقعی است. 

در قانون اسالم آمده است که وقتی احساسات خصومت آمیز و عصبانیت 
زیاد بر وجودتان مستولی است و سخت عصبانی هستید اصواًل از تصمیم 

گرفتن و از هرگونه انتقاد بپرهیزید. 
: روابط زن و شوهر وقتی صمیمانه باشد  چنانکه روانشناسان می گویند 
انتقاد سازنده معجزه می کند . بهترین موقع انتقاد زن و شوهر از یکدیگر 
سرحال  اصطالح  به  و   ، باشند  کرده  را  الزم  استراحت  که  است  هنگامی 
از  انتقاد عملی و زبانی خود را  باید حتی االمکان سعی کنند  باشند زن ها 
افراد فامیل و  شوهرانشان در میان اعضاء خانواده بخصوص در حضور 

خویشان مطرح نسازند. 
▪ سازش باید دو طرفه باشد نه این که همیشه یکی از دو طرف کوتاه بیاید ، 
اگر چه سفارش شده است کوتاه آمدن از طرف زن به خاطر داشتن روحیه 
لطیف و محبت آمیز شروع شود. مرد هم نباید بخاطر داشتن روحیه خشن 

همیشه پیروز این اختالفات باشد. 
▪ اگر خدای ناکرده اختالفات عمیق میشود مطابق پیشنهاد کتاب انسان ساز 
الهی یعنی قرآن کریم و تأکید روایات ائمه )ع( نمایندگانی از دو طرف جمع 

شوند و به این مشکل خاتمه دهند. 

▪ از دخالت دادن و یا حتی مطلع کردن دیگران از این نزاع ها خودداری شود 
ها مؤثر  لطیف آن  نباید متوجه شوند که در روحیه  فرزندانم هم  ف حتی 
خواهد بود . ابتدا بچه ها را به منزل اقوام یا همسایه ببرند ، بعد با هم برای 

حل اختالف گفتگو نمایند. 
و  نکشند  میان  به  را  قبل  صحبتهای  و  اختالفات  شود  سعی  گفتگو  در   ▪
همدیگر را به این خاطر مالمت نکنند که تو قباًل چنین و چنان بودی و یا فامیل 

هایت هم همین طور لجباز بودند. 
▪ زن نقش مهمی در بوجود آمدن یا نیامدن این نوع اختالفات دارند خود را 
باید همیشه نزد همسر زیبا جلوه دهد و مطابق خواسته شوهر آرایش کند و 

او را از غریزه جنسی اشباع نماید. 
▪ این را هر دو به یاد داشته باشند که اولین راه حل آخرین راه حل نیست 
و از به زبان آوردن کلمه طالق در خانه خودداری نمایند، وقتی کلمه طالق 
به میان آمد بنیان خانواده بلرزه در می آید. همان طور که وقتی طالق عملی 

شود عرش خدا به لرزه در می آید. 
رعایت موارد زیر می تواند به پیوند بیشتر شما با همسرتان بینجامد : 

۱( ارتباط کالمی صمیمانه : 
یکی از مواردی که در تحکیم روابط زن و شوهر بسیار مؤثر است ارتباط 
کالمی و نوع محبت و مبادله کلمات و حرفهایی است که در طول شبانه روز 

بین زن و شوهر مطرح می شود. 
۲( مصادیق ارتباط کالمی صمیمانه : 

▪ مزاح و شوخی 
▪ تمجید و تعریف از یکدیگر 

▪ با کلمات زیبا همدیگر را صدا کردن 
۳( زمانی را برای صحبت کردن برای همسر اختصاص دهید: 

همسران پرمشغله اصواًل از محبت کردن غافل می شوند. در نهایت از نظر 
کاری  خالء  این  کردن  پر  و  می شود  ایجاد  آنها  میان  ای  فاصله  احساس 
اختصاص   ، فاصله  این  از  جلوگیری  برای  حل  راه  بهترین  است.  دشوار 
می  هفته  طول  در  بیشتر  زمانی  و  کردن  صحبت  برای  دقیقه  چند  روزانه 
باشد بویژه وقتی مرد وارد خانه می شود و اگر زن خانه دار باشد بسیار 
نیاز دارد که شوهرش به حرف های او گوش دهد و مرد هم باید با توجه به 
حرفهای همسرش گوش دهد نه در حل روزنامه خواندن ،مطالعه یا تماشای 
تلویزیون این نوعی بی توجهی و بی احترامی به همسر است و این مسئله 

بظاهر کوچک نقش مهمی در تحکیم روابط زن و شوهر است. 
4( از کنجکاوی بیش از حد بپرهیزید: 

اگر احساس کنید که همسرتان رازی را از شما مخفی می کند ، به دنبال یافتن 
سرنخ به سراغ اوراق خصوصی او نروید . باز کردن نامه های طرف مقابل 
یا خواندن دفتر یادداشت وی و به سراغ کیف او رفتن نقص مالکیت و حدود 
او می باشد بگذارید تا او در زمانی که احساس می کند مناسب است حقیقت 

را به شما بگوید. 
5( یک روانشناس می گوید : 

اگر همسری پس از کشف رازی که شما مخفی کرده بودید عصبانی شود ، 
به این دلیل است که شما به او اطمینان نکرده اید. 

6( از اعتماد همدیگر سوء استفاده نکنیم: 
به عنوان حربه ای علیه یکدیگر استفاده می کنند.  از اسرار  اغلب همسران 
یک وکیل به همسر خود گفته بود که با همکارانش مشکل دارد مدتی بعد که 
آن دو با یکدیگر بحث کردند ، همسرش به او گفت :» می بینی هیچ کس نمی 
تواند با تو کنار بیاید « این سوء استفاده از اسرار همسر ، اعتماد به همدیگر 

را کمتر می کند. 
۷( نسبت به هم صداقت داشته باشید: 

صداقت زیربنای زندگی است و همه صفات عالیه در آن نهفته است . صداقت 
عدم  است.  شوهر  و  زن  یک  زندگی  در  ای  پایه  و  عزت  شکوفایی  نهایت 
صداقت و دو رویی ، نفاق ، آفت بزرگ خانواده است که زن و شوهر می 
توانند از روز اول با عهد و پیمان بر این که زیر بنای زندگی شان صداقت 

باشد ، این آفت را دور کنند. 
۸( آراستن خویش برای همسر: 

ار مرد و زنی در فطرت و سرشتشان زیباپسندی و آراسته گری نهفته است 
لذا بر آراستن خویش و پوشیدن لباس زیبا و استعمال عطر و بوی خوش 
تأکید زیادی شده است؛ و سفارش شده که زن و شوهر خود را برای یکدیگر 
بیارایند و ظاهر خود را جذاب و دوست داشتنی نمایند . این عمل عالوه بر 
احترام به خواست و عالقه طرف دیگر است عفت و پاکدامنی را در جامعه 

تقویت می نماید. 
9( گذشت در برابر لغزشها : 

امور زیادی  این  کنند و در  یکدیگر زندگی می  با  ها  افرادی که مدت  برای 
منافع واحدی دارند سرزدن لغزش و اشتباه و خطا امری عادی و متعارف 
است. بنابراین الزم است با عفو و گذشت از خطاها و اشتباهات یکدیگر چشم 

پوشی نمایند و آن ها را به رخ طرف مقابل نکشند. 
زن و شوهر در برابر کلمات تند و خشنی که احیانًا به خاطر شرایط خاص 
که برای هر کدام ممکن است پیش آید از طرف مقابل می شنوند باید با متانت 

و سعه صدر با آن روبرو شوند.
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نکته های جالب 
خانه داری

 برای پاک کردن جای بد منظر برچسب های مختلف بر روی درب یخچال میتوانید روغن جالی مبلمان 

را روی آنها پاشیده و سپس با دستمال نرمی پاک کنید . 
 برای از بین بردن بود بدی که از فر آشپزخانه بمشامتان رسیده و شما را ناراحت میکند ، میتوانید قبل 
از پخت غذا ماهی تابه ای را تا نصفه با مخلوط آب و سرکه پر نموده و وسط فر قرار دهید . حال باید 

فر را بمدت چند دقیقه گرم کرده و سپس بگذارید تا سرد شود . 
 برای برطرف نمودن چرک یقه پیراهن ، قبل از قراردادن آن در ماشین لباسشوئی میتوانید بر روی یقه 
پیراهن صابون مالیده و پانزده دقیقه ای صبر کنید . سپس آنرا در داخل ماشین لباسشوئی بیاندازید 

تا تمیز تمیز شود . 
 برای پاک کردن لکه های شمع میتوانید بر روی آنها کمی نفت ریخته و بعد از پنج دقیقه پاکش کنید . 
 بهترین راه زدودن بوی بد پیاز و سیر از دست و انگشتانتان مالیدن دستها با سیب زمینی آب پز 

است . 
 برای اینکه دود سیگار را در مکانی سربسته از بین ببرید میتوانید بالفاصله شمعی روشن کنید . 

 اگر بهنگام اتو کردن لباسی محلی برنگ زرد درآمد میتوانید برای پاک کردن لکه زرد از آب اکسیژنه 
استفاده کنید . 

 برای پختن بغوالت خشک از یک شب قبل در آب ولرم گذاشته و بهنگام پخت کمی جوش شیرین به 
آب عالوه نمائید . 

 اگر کف تنگ آب بنظر کدر میرسد میتوانید کمی نمک و سرکه در کف تنگ نگاهدارید تا بهتر از روز 
اولش گردد . 

 برای جذب رطوبت داخل یخچال میتوانید ظرفی پر از نمک در آن قرار دهید . 
 اگر کیکی که پخته اید از قالب خود خارج نمیشود میتوانید پارچه ای مرطوب زیر ظرف پهن کرده و 

کمی صبر کنید . 
 اگر کنسروی را باز کردید ، محتویاتش را داخل ظرف شیشه ای مناسبی قرار دهید تا عمر طوالنی 

تری داشته باشد . 
 برای اینکه کریستالهای زیباتان بعد از شستشو هنوز درخشش خاصی یابد میتوانید بار آخر آنها را 

با مخلوط آب و سرکه آب بکشید . 
 در قابلمه ها و تابه هائی که زرد شده اند میتوانید کمی آب و تمیزکننده قرار داده و بعد بجوشانید . 

بعد از جوشاندن ابتدا با آب گرم و سپس نیز با آب سرد آنها را آب بکشید . 
 برای اینکه تنگ آب سفره تمیزی و شفافیت قبلی خود را باز یابد ، میتوانید نصف آنرا با تکه های 

روزنامه پرکرده و بعد از ریختن آب بر رویشان حسابی تکانش دهید . 
 برای تمیز کردن شیرهای آب بجای دستمال از جوراب کهنه تان استفاده کنید تا نتیجه عالی را ببینید 

 .
 اگر به آبی که گل کلم ها را در آن میجوشانید کمی شیر عالوه کنید ، هم گل کلم ها رنگ سفید زیبائی 

مییابند و هم خبری از بوی بد در میان نخواهد بود . 
 برای زدودن لکه لجوج چائی ؛ اگر پارچه تان پنبه ای و یا پشمی بوده و لکه چائی تازه باشد میتوانید 
آنرا با دستمالی که در آب ولرم خیس کرده اید بمالید . ولی اگر لکه چائی کهنه باشد آنگاه با تکه پنبه 

ای آغشته به آب لیمو و آب ولرم آنرا تمیز کنید . 
 اگر دوست دارید رب گوجه فرنگی تان عمر بیشتری داشته باشد بهتر است بعد از صاف کردن سطح 

روئی رب گوجه فرنگی بر رویش الیه ای روغن زیتون عالوه کنید . 
 برای زدودن لکه تخم مرغ باید لباس و یا پارچه را مدتی در آب سرد نگاه داشته و سپس با آب ولرم 

و صابون آنرا بشوئید . 
 برای نگاهداری بغوالت و برنج همیشه برنی های شیشه ای را ترجیح دهید . 

 برای زدودن بوی ماهی از بشقابهایتان میتوانید در ظرف شستشوی ظروف کمی تفاله قهوه گذاشته 
و شستشو را آغاز کنید . 

 برای پوست گرفتن گوجه فرنگی باید با لبه پشتی چاقو در جهت عکس عمل پوست گرفتن چندین بار 

بر روی گوجه فرنگی بکشید و یااینکه آنها را بمدت یک دقیقه در آب جوش نگاه دارید . 
 برای دور ساختن مزه تلخ بادنجانها باید بعد از پوست گرفتن آنها را در آب نمک نگاه دارید . 

 به شستشوی سبزیجات در آبی که بدان نمک عالوه کرده اید عادت کنید زیرا آب نمک سبزیجات را 
بهتر و مؤثرتر تمیز میکند . 

برای ممانعت از ترکیدن سوسیس ها در فر و یا روی منقل میتوانید قبل از پخت آنها را در شیر سرد 
فرو کنید . 

 برای زدودن ملح چائی در داخل قوری بهتر است تا پانزده دقیقه در آن سرکه بجوشانید . 
 برای پاک کردن لکه و رنگ پوست گردوی تازه از دست ها میتوانید آنها را با پنبه ای آغشته به سرکه 

حسابی مالیده و سپس با آب سرد بشوئید . 
 برای پاک کردن لکه زنگ فلز بر روی لباس چند قطره بدان آب لیمو عالوه نموده و سپس اتویش 

کنید . 
 اگر بر روی پیازهائی که قصد سرخ کردنشان را دارید کمی آرد بپاشید مطمئن باشید که رنگی عالی 

خواهند داشت . 
 قبل از پوست گرفتن پیاز انگشتانتان را به سرکه آغشته کنید تا بدینوسیله بوی پیاز بخود نگیرد . 

 برای راحتی جداشدن پوست تخم مرغ باید بعد از خارج ساختنشان از ظرف آب جوش بالفاصله در 
ظرف محتوی آب سرد قرار داده و کمی صبر کنید . 

 اگر به گوشت در حال پخت آب لیمو عالوه کنید هم طعم آنرا مطبوع خواهید ساخت و هم سرعت پخت 
را افزایش میدهید . 

 بهنگام پخت قارچ درب قابلمه را کمی باز بگذارید تا هم قارچها سیاه رنگ نشوند و هم آب قارچها 
براحتی بخار شود . 

 با افزودن مقدار کمی جوش شیرین به شیر هم از فاسد شدنش در کوتاه مدت جلوگیری خواهید نمود 
و هم هضم آنرا آسان خواهید کرد . 

 برای جلوگیری از کپک زدن نان قرار دادن کمی نمک در ظرف نان را فراموش نکنید . 
 اگر بر روی رو میزی آب میوه ریخت دستپاچه نشوید ؛ کمی نمک بر روی آن پاشیده و مطمئن باشید 

که در اولین شستشو لکه ای در بین نخواهد بود . 
 برای برطرف کردن بود بد دهان دانه قهوه بجوید . 

 برای اینکه درب شیشه ای قابلمه و یا ماهی تابه تان بخار نگیرد با پوست لیمو از داخل سطح شیشه 
را بمالید .

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

کودکان لجباز
کودکان لجباز به احتمال زیاد از محیطی که در آن قرار 
این  در  اطرافیان  و  والدین  رفتار  برند.  می  رنج  دارند، 

مورد بی دلیل نیست، بنابراین اگر می خواهید او مهربان 
نشان  خود  از  ای  مهربانه  رفتار  والدینش  باید  باشد، 

دهند.
به نکات زیر توجه کنید تا از میزان لجبازی کودک کاسته 

شود: 
- با حوصله رفتار کنید و مهربانی را در رفتارتان به او نشان دهید.

- ثابت بودن قوانین در همه حال مهم است. هیچ گاه به علت میهمان داشتن و ... قوانینی را که وضع 
کرده اید، به هم نزنید.

- به او در برابر کارهای خوب و رفتار شایسته ای که از خود نشان می دهد، پاداش و هدیه دهید. 
در این مواقع او را در آغوش بگیرید.

- اگر کودک به شدت عصبی است، هرچه سریع تر به او غذا بدهید تا بخوابد.
- اگر نمی تواند کاری را انجام دهد و عصبی شده، حواس اش را به کار دیگری جلب کنید.

- در برابر عصبانیت هایش که می خواهد با آن شما را تحت تأثیر قرار دهد، هرگز سر خم نکنید.

کمربندتان را محکم ببنديد
اندازه دور کمر بیشتر از 5/ ۸۷ سانتی متر هشداری جدی برای ابتال به 
دیابت یا مرض قند است. محققان دریافته اند افزایش دیابت و خطرات 
ناشی از آن مانند ناراحتی اعصاب و نابینایی در کمین یک سوم افراد 

است. 
چگونه سالم بمانیم: یک کمربند قدیمی را تا 5/ ۸۷ سانتی متر عالمت 
بزنید و خودتان را به طور پیوسته معاینه کنید تا مطمئن شوید که 

دور کمرتان از آن فراتر نمی رود، اگر اندازه کمرتان بیشتر از این 
است سعی کنید وزن خود را کم کنید.

  سيگار و افسردگی

باعث  بلکه  شود،  نمی  ریه  سرطان  ایجاد  باعث  تنها  سیگار  مصرف 
افسردگی به میزان باالیی می شود. سیگاری های قوی- کسانی که در 
افراد غیر سیگاری  روز بیش از ۲0 نخ سیگار می کشند- چهار برابر 
بیشتر در خطر ابتال به افسردگی هستند. یکی از تحقیقات اخیر به عمل 
آمده نشان می دهد زنان باالی 65 سال بهتر از مردان هم سن و سال 

خود به ترک مصرف سیگار اقدام می کنند. 
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فال هفته

احساسي  اتفاق  یک  فروردین:  متولدین 
مشغول  خود  به  را  فکرتان  مدتي  براي  عاطفي  و 
و  خود  منافع  فکر  به  اگر  حال  همه  در  کرد.  خواهد 
خانواده باشید، بهتر مي توانید تصمیم بگیرید. بعضي 
کارها و یا حرف هاي شما موجب حیرت و شگفتي 
و  باشید  قدرشناس  کنید  سعي  شد.  خواهد  دیگران 
براي زحمات دیگران هم ارزش قایل شوید و به قول 

معروف دیگران را از کرده خود پشیمان نکنید.

پي  هفته  این  در  اردیبهشت:  متولدین    
ها  بعضي  نزد  موضوعي  خاطر  به  که  برد  خواهید 
هستید.  برخوردار  احترام  و  محبوبیت  میزان  چه  از 
بعضي اتفاق هاي این هفته را به فال نیک بگیرید چون 
مي  حرکت  ها  بیاري  خوش  خط  روي  هفته  این  در 
کنید. تغییر و تحولي در امور روزانه تان پیش خواهد 

آمد. پیشنهادهاي تازه اي خواهید شنید.

راه  در  خوبي  خبرهاي  خرداد:  متولدین 
دارید. قلبتان را از هر نوع کدورت و نفرت پاک کنید 
تا گره بعضي مشکالت باز شود. در محیط کار و یا 
زندگي سعي کنید بر ناسازگاري هایتان خاتمه دهید. 
آن وقت خواهید دید که حرکت هاي شما به جلو روان 
تر شده و در روي یک مسیر بدون دست انداز قرار 

گرفته است.

یا  و  پیشنهادها  بعضي  به  تیر:  متولدین    
نباشید.مشکل پیش آمده را مي  تقاضا ها بي تفاوت 
توانید با سرپنجه تدبیر خود حل کنید. این قدر زانوي 
غم را بغل نگیرید و به چکنم و چکنم چنگ نزنید و به 
قوه ابتکار و توانایي هاي خود تکیه کنید.هیچ مسئله 

اي جز مرگ نیست که چاره و راه حل نداشته باشد.

متولدین مرداد: خبر خوبي به شما مي رسد   
داد.  خواهد  اختصاص  خود  به  را  تان  هفته  همه  که 
را  اي  تازه  کار  به دست شما مي رسد.  پول  مقداري 
شروع خواهید کرد و یا پیشنهادي براي شروع یک کار 
تازه خواهید شنید. یکي از مشکالت مالي شما برطرف 
و  فکري  کمک  به  خانواده  اعضاي  از  یکي  شود.  مي 

مالي شما نیازمند است.

و  آید  مي  پیش  موقعیتي  شهریور:  متولدین 
میان  در  شما  محبوبیت  بر  که  کرد  خواهید  احساس 
میهاني  یک  به  است.  شده  افزوده  خانواده  اعضاي 
به  اي  تازه  مسئولیت  شوید.  مي  دعوت  بزرگ  نسبتأ 
گردن شما مي افتد. تردید به خود راه ندهید و اعتماد 
به نفس خود را حفظ کنید. موفقیت هاي یکي از نزدیکان 
در امور هنري و یا تحصیلي موجبات رضایت خاطر 

شما را فراهم خواهد کرد..

متولدین مهر: اسناد و یا مدارک باارزشي به 
انجام معامله اي نسبتأ  دست شما مي رسد. درصدد 
بزرگ هستید. تردید به خود راه ندهید و از امروز و 
فردا کردن امور پرهیز نمائید و به خود تلقین کنید که 
بعضي  روزها  این  آمد.  خواهد  پیش  است  خیر  آنچه 
از  کنید  سعي  است.  شما  همراه  ها  شانسي  خوش 

فرصت ها کمال استفاده را ببرید.

این هفته در یک موقعیت  آبان: در  متولدین   
رقابت آمیز قرار مي گیرید و از این وضعیت رنجیده 
خاطر خواهید شد. مهارت و خلوص نیت شما از جمله 
عوامل شما در پیشرفت کارتان خواهد شد. نگران یک 
رسید.  خواهد  کمک  موقع  به  نباشید.  شغلي  موضوع 
یک برنامه مسافرتي به هم خواهد خورد و به جاي آن 

برنامه به صورتي دیگر انجام خواهد گرفت.

 متولدین آذر: در این هفته چشم شما به روي 
حقایقي تازه روشن خواهد شد و نزد خود از بعضي 
بدگماني ها شرمنده خواهید شد. هدیه و سوغاتي هایي 
استقبال  گرمي  به  شما  از  مناسبتي  به  دارید.  راه  در 
به نحو  پذیرایي خواهند کرد. یک کار متوقف شده  و 

حیرت انگیزي دوباره به جریان خواهد افتاد.

 متولدین دی:  بعضي اتفاق هاي شیرین این 
هفته براي شما خاطره انگیز خواهد شد. چشم شما به 
پررفت  و  هفته شلوغ  دیدار عزیزي روشن مي شود. 
تازه ذوق  دارید.از شنیدن خبرهاي  پیش  در  آمدي  و 
اعتنا و  به وي بي  از کسي که نسبت  زده مي شوید. 
بي توجه بوده اید، مهرباني خواهید دید و از این بابت 

حسابي از خود شرمنده خواهید شد.

متولدین بهمن:  بعضي اتفاق هاي شیرین این   
هفته براي شما خاطره انگیز خواهد شد. چشم شما به 
پررفت  و  هفته شلوغ  دیدار عزیزي روشن مي شود. 
تازه ذوق  دارید.از شنیدن خبرهاي  پیش  در  آمدي  و 
اعتنا و  به وي بي  از کسي که نسبت  زده مي شوید. 
بي توجه بوده اید، مهرباني خواهید دید و از این بابت 

حسابي از خود شرمنده خواهید شد.

نومیدي شما  اتفاقي  اثر  بر  اسفند:  متولدین   
جاي خود را به امیدواري خواهد داد. در یک امر شغلي 
شما  خواسته  یافت.  خواهید  دست  هایي  موفقیت  به 
در مورد یک کار اداري پذیرفته مي شود. با دوستان 
ارزش  داشت. مخصوصأ وقتي  اوقات خوبي خواهید 
هاي کار و یا خدمتي را که یکي از آنها در حق شما 

کرده است، به یاد مي آورید.

فروش و نصب برنامه های جديد و 
 Spyware و  Virus پاکسازی

در محل شما

0788 99 77 623
سفید بازی را شروع می کند و در 3 

حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qh6      c4 (or b4 or e4 or f4) 
dxc4     b4   axb4#   

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

جواب هفته قبل              
d6+     Kd7 (Kf8 2. Qf7#))    Qe6# 
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

حسابدار خود باشيد
با ارائه ساده ترین شیوه های 
حسابداری شما را یاری می 
کنیم تا حقوق حسابدارتان را 

برای خود پس انداز کنید.
077 6828 2448

ده جمله که مردها هيچ وقت 
حاضر به شنيدن آن نيستند

بنابر یک مطالعه اخیر روی نوجوانان، ده چیز پسرها را دیوانه می کند، خودتان تصمیم 
بگیریداگر می خواهید روزی صدها بار این جمالت را به آنها بگویید. 

۱( “ من هنوز با تمام دوست پسرهای سابقم دوست هستم”
عالیست، شما می توانید حتی آنها را جمعه ها به شام دعوت کنید ولی حتی اگر شما به 
خودتان اطمینان صددرصد داشته باشید، مردها یک جنس مذکر دیگر را همواره رقیب 
خود می دانند حتی اگر شما هیچ احساسی نسبت به جنس مذکر مذکور نداشته باشید. اما 
عبارت “تمام دوست پسرهای سابقم”برای آنها این مفهوم را تداعی می کند که او هم یکی 

حلقه های زنجیر “ گذشته ها را فراموش کن”خواهد شد. 
۲( “ تو دیگر برای من گل نمی آوری، دیگر به من زنگ نزن”

این بدین دلیل است که دیگر نیازی به گل آوردن نمی بیند، مردها همه تالش خود را در 
به کار بردن عواطف عاشقانه در دو یا سه هفته اول به کار می برند، تا این که شما را از 
آن خود کنند “احترام”، “احساسات”یا هر چیز دیگری که به این کارها می گویید، مطمئن 
باشید که دوره ای هستند، هر کاری هم که بکنید عمر کوتاهی خواهند داشت. مردها عقیده 

دارند: 
“ما اول مجبوریم مثل رومئو )مجنون خودمان!( با زن ها برخورد کنیم ، بعد وقتی از عالقه 
و وابستگی آنها به خود اطمینان حاصل کردیم دیگر سالح خود را زمین می گذاریم. چون 
زنها از این به بعد ما را به خاطر خودمان دوست دارند نه به خاطر چیزهای که برایشان 

می آوریم”
۳( “ وقت داری با هم حرف بزنیم؟”

این جمله نشان می دهد که از مرد اشتباهی سر زده است. مردها فکر می کنند: باز چه 
وای  ام؟  کرده  فراموش  را  او  تولد  روز  یا  ام؟  بوده  دیگری  دختر  تماشای  محو  شده؟ 

سالگرد آشنایی مان چه تاریخی بود؟؟؟ 
این جمله برای مردها تداعی کننده مشکالت است آنها می دانند که دعوایی در پیش است 
و به سرعت آنها را به جبهه گیری وا می دارد. شاید گاهی آنقدر شما را سر بدوانند که 
مطمئن شوند مدتی است خطایشان رافراموش کرده اید، حتی اگر مطمئن باشند که خطایی 
ازآنها سر نزده )یا اگر هم سر زده شما نمی توانستید به هیچ صورتی از آن مطلع شوید(. 

این کلمات آنها را به یاد مشاجرات طوالنی می اندازد. 
4( “ من برنده شدم، یکبار دیگه بازی کنیم؟”

این برنده شدن شما نیست که مرد شما رامی آزارد،مردها اصواًل از بازنده بودن متنفر 
هستند، همواره خود را در رقابت می پندارند. ورزش های مورد عالقه آنها را به یادآورید. 
فوتبال، کشتی، اتومبیل رانی، ...در همه این ها نوعی رقابت به چشم می خورد. رقابت و 
برنده شدن از ابتدا دروجودمردها قرار داشته است، بنابراین اگر در یک بازی برنده شدید 

انتظار نداشته باشید مردتان در شادی شما شریک باشد!! 
5( “ من همه رازهای خود را به بهترین دوستم می گویم”

و زن ها همه رازهای خود را به بهترین دوست شان می گویند، به همکار خود هم می 
گویند، همکار آنها هم به برادرش می گوید و همه دنیا از اینکه مرد آنها در هنگام دیدن 
فیلم رمانتیک بعض کرده با خبر می شوند! مردها هم به اندازه زن ها رازدار هستند. اما 
مردها دوست ندارند که همه عکس العمل های آنها از طرف دوستان و خانواده شما مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مخصوصًا مشاجراتتان با هم. پس همه چیز را به دوستانتان 

بگویید بجز آنچه در رابطه تان با مردها می گذرد. 
6( “ ای شکم گنده! شکمت خیلی بامزه است”

هیچوقت این جمله را نگوئید، مردها هیچ وقت دوست ندارند زن ها فکر کنند که آنها در 
مورد ظاهر خود بی اعتنا هستند، مردها هم به اندازه زن ها در مورد وضع فیزیکی خود 

توجه و عالقه به خرج می دهند. 
۷( “فکر می کنی آینده ما چطور می شه؟”

این  منظور شما  آه  هفته رستوران چطوره؟  آخر  و  تئاتر،  فردا  پس  فردا سینما،  خوب، 
نیست هان؟ اما چرا مردها اصاًل دوست ندارند درباره آینده رابطه شان فکر کنند. شاید 
فکر کردن به این که روزی دیگر با دوست دختر خود صحبت نکنند آنها را می آزارد. آیا 
ترس از بهم خوردن رابطه آنها را به این سو می کشاند یا مردها اصواًل اینطور بی خیال 

آفریده شده اند؟ 
۸( “ هایدن کریستین عجب مردیست!”

در حالیکه مردها در طول زندگیشان همواره باید در رقابت باشند، رقابت با مردی مثل 
هایدن که بازیگر نقش رمئو است با شکست توام خواهد بود. با اینکه مردها فکر می کنند 
گفتن جمله” Britheny Spears خیلی دوست داشتی است” می تواند زن ها را بیازارد. 
کافیست مردی فکر کند قلب زنی با او نیست و مثاُل از مردهایی مثل هایدن خوشش می 

آید، آن وقت است که بسیار آزرده خواهد شد. 
9( “ به نظرت اون دختر خوشگله؟”

مردها آموخته اند که به سواالتی که در مورد دیگر زن ها می کنید پاسخ واضحی به شما 
ندهند. یعنی فکر می کنند هر جوابی بدهند بازنده خواهند شد. اگر بگویید: “ آره خیلی بامزه 
است”، به شما خواهند گفت: “ازت متنفرم”؛ اگر بگویید: “بد نیست ولی تو خیلی خوشگل 

تری”، خواهند گفت:”داری دروغ می گی” !!!
۱0( “شاید ما برای هم ساخته نشده ایم”

واقعًا فکر می کنید هیچ آدمی )مرد یا زن( حاضر به شنیدن این جمله هست؟ هر قدر هم که 
شما در ادای این جمله ادب را رعایت کنید منظورتان این است که برای من شانس بهتری 
نیست.  چینی  مقدمه  به  نیازی  اید،  رابطه خسته شده  این  از  بگویید  کافیست  هم هست، 

ناراحت نباشید، مردها به زودی فراموش خواهند کرد!! 
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در لندن

اورژانس          999
 کانون ایرانیان                                   0۲0۷۷00۷۱۷4

کانون ایران                                             0۲0۸۷46۳۲69 
جامعه ایرانیان                                         0۲0۸۷4۸66۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 009۸۲۱6۷050۱۱-۷
سفارت ایران در لندن                               0۲0۷۲۲5۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0۸4560009۱4 
اطالعات پرواز هیترو            0۸۷00000۱۲۳ 
دفتر ایران ایر هیترو            0۲0۸5649۸06
فرهنگسرای لندن                                   0۲0۸-4555550

رستوران ها

رستوران ایران ما                                    0۲0۷6۲00۱00
رستوران اپادانا                                0۲0۷60۳۳696 
رستوران اریانا                                        0۲0۷۲669۲00
رستوران البرز                                    0۲0۷60۲9040 
رستوران الونک ۱                             0۲0۷60۳۱۱۳0

رستوران الونک ۲                                    0۲0۷۲۲904۱6 
رستوران بهشت                                      0۲0۸96444۷۷
رستوران پامچال                                     0۲0۸۲0۳9595
رستوران پاپیون                                      0۲0۸45۸90۸۳
رستوران پاتوق                                       0۲0۷۲6۲40۱5
رستوران پاریس                                      0۲0۷۲۸9۲0۲۳

رستوران پرشیا                                       0۲0۸45۲9۲۲6
رستوران پرنس علی                                0۲0۷۲5۸۳65۱
رستوران حافظ)۱(                                   0۲0۷۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   0۲0۷4۳۱4546     
رستوران ددی                                         0۲0۷60۲۱۲۱۱
رستوران دیار                                         0۲0۸9۲09۷44 
رستوران ژینو                                         0۲0۸۸4۷۱۷40 
رستوران شهرزاد                                    0۲0۷۳۷۱۱9۱9

رستوران شبهای  شیراز                            0۲0۸۳46559۲
رستوران کندو                                         0۲0۷۷۲4۲4۲۸    

رستوران صفا                                         0۲0۷۷۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         0۲0۷۷064۸۸۸
رستوران مهدی                                       0۲0۸56۳۷00۷
رستوران نیمکت                                      0۲0۸۸۸969۸9
رستوران یاس                                         0۲0۷60۳9۱4۸
رستوران فرشاد                                      0۲0۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      0۲0۸۸۳44۸۸۸

رستوران سالم                                        0۲0۸۸۳۸000۷  
رستوران اریانا                                      0۲0۷۲669۲00 

رستوران ایتالیایی                     0۲0۸۳494400     
رستوران صدف                                      0۲0۷۲4۳۸444

رستوران زرتشت                                    0۲0۷60۳۲۳۷9  
رستوران لیدو                                         0۲0۸95۲4۷4۸ 

سفره سرای مهدی ۲
سوپر مارکت ها 

آران                                      0۲0۸4455۷۷5  
اهواز                                            0۲0۸۷۷۸5۳6۱
انزلی                                        0۲0۸45۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              0۲0۸45۱66۱6
بهار                                         0۲0۷60۳50۸۳

بیژن                                         0۲0۷4۳5۲۳۷0
پرارا                                       0۲0۷60۳6۲۲۲
پرشیا                                     0۲0۷۲۷۲۲665
تفتان                                       0۲0۷۷۳۱۷۸۱9
تهران                                      0۲0۷4۳5۳6۲۲
تخت جمشید                                    0۲0۷6۳9۸00۷
جردن                                          0۲0۸4۲6544۸
خزر                                        0۲0۸۲0۲۸0۲۲

زمان                                           0۲0۷60۳۸909 
خیام                                          0۲0۷۲5۸۳6۳۷ 
زمزم                                        0۲0۸45۲4004

فردیس                                     0۲0۸۸6۱6۱۸۷  
ستاره                                      0۲0۸۸6۳5۲5۱
ساواالن                                                  0۲0۸۳4۷۸۸۲۲
سپید                                       0۲0۸969۷9۷0 
سلیمان                                                   0۲0۷6۲4۲95۷ 
سهند                                                  0۲0۸۳4۳۳۲۷9 
سرور                                               0۲0۸9۷460۸۸ 
سیب                                                  0۲0۸۳99۲۸۳۲ 
علی                                    0۲0۸5669۳60 

مازندران                                    0۲05۷99500
ماهان                                          0۲0۸96۳00۱۲

منصور                                           0۲0۸95۲56۳۷ 
محصوالت ایران                              0۸96۳00۲0۲0
هرمز                                                      0۲0۸455۸۱۸4
وحید                                             0۲0۸9۷4999۷ 
قنادی رضا                                0۲0۷60۳09۲4 
قنادی عسل                               0۲0۷۷06۲905

  

مراکز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

طراحی وب سايت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبليغاتی و خدمات بيشتر
۰۷۹4۷۷۱۱4۹۵

1st Plumbing & Heating

Call Now: 07903960884

Boilers
Immersions
Leaks
pumps
Tanks
Radiators
Toilets

Baths
Kitchen
Washing Machine
Cookers
Burst Pipes
Cylinders & Showers

24 Hours

A3 Shop for Sale
Premium Required

07956223876 - 02089623444 

راننده ون جهت همکاری در مارکت نيازمند است
ترجيحا ساکن غرب لندن

07759512443

لوله کشی و سنترال هيتينک

يک استوديو فلت جهت 
اجاره برای يک خانم 

مجرد و شاغل در منطقه 
استرادفورد

با تمامی امکانات رفاهی

07791274834

رنگ کار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذيرفته می شود.  با قيمت مناسب و کيفيت عالی

  07908860087 - 07856694710

 به یک نفر پیتزا شف در ناحیه و چند نفر موتور
 سوار برای  پیتزا و چند نفر برای پخش لیفلت در

 Kings Cross .ناحیه نیازمندیم

0795 8208258     
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کليه خدمات ساختمانی پذيرفته می شود
نقاشی، کاشی کاری، لمينت فلورينگ، پارتيشن، نصب 

سرويس حمام و آشپزخانه
No Job too Small  - ۰۷۵ ۲۸۵۲ 3۰۷3 

حمل و نقل فارس
Removal

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

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزشگاه رانندگی فرح

Mobile: 079 5185 3838

Hendon در مناطق
Finchley - Barnet 

با رزرو کردن هر 10 جلسه 
تعلیم رانندگی یک جلسه 
بصورت رایگان دریافت 

خواهید کرد
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Academy Estate Agent
 

Commercial & Residental 
Sales-Lettings

واسط امالک تجاری و مسکونی
 - برای خرید یا فروش کافی شاپ، رستوران، پیتزا شاپ و 

هر نوع مغازه و هز نوع کسب و کار با ما تماس حاصل فرمائید.
Kilburn, ۷5,000£ سوپر مارکت در ناحیه - 

 Cafe ۱۱0،000£ با یک طبقه اینترنت ,Archway سوپر مارکت در ناحیه - 
 - سوپر مارکت در ناحیه  West Hampstead  با فروش هفتگی ۱۸،000£ 

تا بین ۱50,000£
 - رستوران در ناحیه Kings Cross در دو طبقه کباب شاپ، پیتزا   شاپ 
برای فروش و یا به دنبال شریک وارد به امور پیتزا و کباب شاپ با سرمایه 

می فروشیم.
 - شخصی به دنبال خرید پیتزا oven و وسایل مغازه پیتزا می باشد، با ما 

تماس بگیرید.
 - کافی شاپ در ناحیه Barnet با اجاره ای کم 4۸,000£

 - یک باب مغازه در ناحیه Cricklewood با یک طبقه مسکونی بدون
 Premium با اجاره £۱6،000 مناسب برای سوپر مارکت یا کافی- شاپ

 Lease در دو طبقه با اجاره ای مناسب و off license سوپر مارکت -    
طوالنی به قیمت ۲۸،000£ نقدواقساط به فروش می رسد.

Soltan Caterers Equipment UK Ltd
Design Supply Fabrication:

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

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

01415565740
08452234497

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

www.cew-soltan.co.uk

فلز کاری سلطان آميزه ای از هنر ايرانی

281Ballards Lane, N12 8NR
020 8446 6292 - 079 3031 5175
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Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

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

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنی در امورات ساختمانهای مسکونی، تجاری، 

پزشکی هتل ها، مغازه ها، طراحی داخلی و خارجی از پایه ریزی 
تا اتمام ساختمان سقف و شیروانی

 کلیه امور برقی – لوله کشی نصب تهویه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما دیدن کنید

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

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

شرکت ساختمانی

  GP Driving School
Fully Qualified Instructors

PASS WITH US!!

دوره های مخصوص برای دوستان با
 گواهینامه های بین المللی

مکانيک سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهای بنزينی و ديزلی

اجرت جهت سرویس موتور از £20
تعویض کالچ از £80

تعویض تایمینگ بلت از 60£ و غیره

تلفن: ۰۷۵۹434۷۹۷3

London Property Services LPS 
Ltd.

جهت تکمیل کادر فنی خود احتیاج به 
افرادی با تخصص های 

زیر دارد:
NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید

084 5652 4466

Commercial - Business - Hotels - Restaurants

Mobile: 0789 5995 334

به يک خانم ميانسال جهت امور نظافتی خانه در حوالی 
Queensbury Station بطور نيمه وقت نيازمنديم

07502332567
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استاد عاشيق 
حسن اسکندری

سال۱۳۲6 شمسی، عاشیق حسن در روستای “اوزومکالال” از توابع 
تا 9 سالگی در  دنیا آمده؛  به  اوزومدیل شهرستان ورزقان  محال 
روستای خودشان زندگی و در روستای همجوار اوشتبین نیز تا 

کالس سوم ابتدائی تحصیل می کند. 
میکند.  نقلمکان  تبریز  شهر  به  خانوادهشان  شمسی  سال۱۳۳5 
عاشیق حسن در کارگاه فرشبافی مشغول به کار می شود؛ او در 
عین بافندهی ماهر بودن، بخاطر صدائی دلچسب و شیرینش زبانزد 

مردم میشود. 
سال۱۳4۳ شمسی برای جستجوی کار به تهران سفر کرده و در 
با  خوش  صدای  داشتن  بخاطر  میشود.  کار  به  مشغول  نانوائی 
تشویق و یاری دوستانش در آموزشگاه موسیقی » ایران پویا « به 

آموختن ردیفهای موسیقی ایرانی همت میگمارد. 
تبریز  به  سال۱۳4۸  در  میکند.  ازدواج  شمسی  سال۱۳4۷  در  او 
بازگشته و هنر عاسیقی را پیشه خود میسازد و بعنوان »قاوالچی« 
و  عروسی  مجالس  در  عیسی  عاشیق  آذربایجان  مشهور  عاشیق 
جشن و سرور شرکت کرده و ترانههای آذربایجانی و فارسی را 

اجرا میکند . 
با  و  میپردازد  نیز  »ساز«  نواختن  یادگیری  به  سالها  همان  در 
به دست گرفته و در کسوت  راهنمائی عاشیق عباس عبادی ساز 
روز  به  روز  رهگذر  این  از  میکند.  شرکت  عروسیها  در  عاشیقی 

آوازهاش به همه جا میپیچد. 

در دهه پنجاه با دانشجویان مبارز تبریز آشنا شده که این آشنائی به 
دوستی و همکاری با آنها میانجامد . عاشیق حسن نیز به همراه آنها 

مشعل مبارزه علیه رژیم شاه و عمالش را فروزان نگاه میدارد. 
تقریبًا از سال ۱۳55 کنسرتهای عاشیق حسن در دانشگاههای ایران 
پا میگیرد و تاکنون هم ادامه دارد. او در اکثر شهرها و دانشگاههای 

کشورمان کنسرت برگزار میکند. 
از دهه 60 سفرهای هنری عاشیق حسن به خارج از کشور شروع 
میشود. او در فستیوالهای جهانی موسیقی شرکت کرده و در بیشتر 
در  فستیوالها  این  از  بعضی  در  میدارد.  دریافت  نیز  جوایزی  آنها 

کسوت داور نیز ظاهر میشود . 

دنیا چون  مهم  در شهرهای  و  نقاط جهان  اکثر  در  عاشیق حسن 
برلین، لندن، رم، پاریس، واشنگتن، توکیو، پکن، آمستردام، مسکو، 
آنکارا، باکو و ... کنسرتهای باشکوهی برگزار کرده است و هنوز 

هم این سفرهای هنری ادامه دارد. 
اتحاد  برای  بلندی  گامهای  حسن  عاشیق   60 دهه  دوم  نیمه  از 
های  عاشیق  است.  برداشته  آذربایجان  عاشیقهای  همیاری  و 
خوش  کشور  هنری  مجامع  در  او  مدیریت  و  تدبیر  با  آذربایجان 
درخشیده و در انجمن صنفی ایفاگران موسیقی آذربایجان شرقی 
متحد شده و ستون اصلی این انجمن را تشکیل دادند که خود موجب 

شکوفائی هنر عاشیقی و ترویج آن در میان مردم گشته است. 
اجرای  بر  عالوه  او  است.  آفرینشگر  عاشیقهای  از  حسن  عاشیق 
موسیقی عاشیقی، دیوانی ترتیب داده که حاوی قوشماها، گرایلی ها 
و تجنیسها و ... است. عاشیق حسن در آفریدن » هاوا “های عاشیقی 
 ، : »ساز الیالسی«  این »هاواجات«  نیز چیره دست است. از جمله 
»میصریگولو« ، »آذری« ، »مجنون دردی« ، »آغاخان گرایلیسی« ، 

»کرم گلدی« و... را میتوان نام برد. 
نوع  این  از  دارد.  استاد عاشیق حسن در داستانسرائی هم دستی 
ادبیات عاشیقی او میتوان از آثاری همچون: »آیالر و ائلدار داستانی« 
را  خود  خاطرات  همچنین  او  برد.  نام  گوروشو«  قشم  »عاشیق  و 
در قالب نظم و نثر و به شیوه داستانهای فولکلوریک آذربایجانی 
ادبی- مدنی ساهر به مناسبت شصتمین  انجمن  نوشته که توسط 

سال تولدش منتشر شده است. 
از   . فراوانی ضبط و پخش شده است  از عاشیق حسن کاستهای 
کاست های مشهور او میتوان از کوراوغلی داستانی، لیلی و مجنون 
قشمین  عاشیق  ماهنیالری،  عاشیق   ، دئییشمه  حیدربابا،  داستانی، 

خاطرهسینه، قاچاق کرم، شئیور و ... نام برد . 
سال ۱۳۸5 عاشیق حسن بیماری سخت و مردافکنی را از سرگذراند 
که با تالش پزشکان و یاری هواخواهانش و ارادهی قوی سالمتی 
خویش را باز یافت و هم اکنون برای جشن تولد 60 سالگی خود 

آماده میشود. 

عاليم قاسيمف
قاسیمف مردی است از جمهوری آذربایجان - کاری به این نداریم که آن 
قسمت از کره خاکی در طول تاریخ هر نامی داشته است بجز آذربایجان 
و دست سیاست و بازی روزگار اندک زمانی قبل این نام را برآن نهاده 
است. به هرحال عالیم متعلق به سرزمینی است که امروز به نام جمهوری 

آذربایجان خوانده می شود. 
سرزمینی که نزدیکی فرهنگی اش به ایران موسیقی سنتی آن را برای ما 
جذابتر از موسیقی سنتی هر کشور دیگری کرده است و به همین دلیل است 
که هرگاه کنسرتی با حضور بزرگان موسیقی جمهوری آذربایجان برگزار 

می شود و یا آلبومی با هنرمندی آنان -افرادی چون رامیز قلی اف ، هابیل علی اف و عالیم قاسیمف به 
بازار می آید همواره با استقبال مردم مواجه می شود. 

اما حکایت علیم حکایت دیگری است. 
او تنها هنرمند موسیقی آذربایجان است که توانسته است قلل رفیع موسیقی جهان را فتح کند و آوازه 
اش بیش از سایرین ، ملل جهان را درنوردیده است. عالیم با صدای خود ، با انتخاب اشعار و با لحن 
و موسیقی خاص خود ، گویی شنونده را جادو می کند و می تواند تا هرگاه که بخواهد تمام حواس 

شنونده را به خود معطوف کند. 
“قاسیمف ضربی ها را بسیار با شور و حرارت اجرا می کند و آواز خود را با دایره ای که خود می 
نوازد همراه می کند. وی خواننده ای جسور و بی باک است که خالقیت های خود را با شجاعت معرفی 
می نماید.” )۱( قاسیمف که اخربن البوم او به نام “هنر موسیقی مقامی” در سال ۲00۱ منتشر شد و 
در کشورهائی چون فرانسه ، انگلستان ، آلمان، بلژیک ، اسپانیا، برزیل، ایاالت متحده آمریکا و ایران به 
روی صحنه رفته است. قاسیمف در سال ۱999 جایزه موسیقی یونسکو را از آن خود کرد که برای او 
بسیار غیر منتظره بود:»من فکر می کنم که این جایزه به خاطر خلوصی که در اجرای موسیقی دارم به 
من تعلق گرفته است. من هیچگاه فردی را که برای شنیدن موسیقی آمده است را فریب نمی دهم. ممکن 
است من در زندگی به مردم آسیب رسانده باشم یا دروغ گفته باشم ، اما رفتار من دربرابر هنرم بسیار 

صادقانه و خالص است. 
منظور من از این حرفها آن ست که هیچگاه به شنونده به چشم راهی برای به سود رسیدن نگاه نکرده 
ام. من همیشه آنطور که احساسم به من می گوید موسیقی اجرا می کنم، آنطور که دلم می خواهد. من 
می توانم طوری بخوانم که شنونده پسند باشد ولی اینکار را نمی کنم. من همیشه به طور مستقل می 
خوانم و رفتار می کنم. آنطور که قلبم به من می گوید.فرغانه شاهد است که من همیشه همینطور به 

اجرای موسیقی می پردازم. چه ۳ نفر شنونده داشته باشم چه هزار نفر.« 
فرغانه دختر استاد است که در چند آلبوم با او همکاری داشته است از جمله آلبوم دریای عمیق عشق 

که در سال ۲000 منتشر شده است. 
▪ جایزه موسیقی یونسکو 

جایزه ایست معتبر که در سال ۱9۷5 پایه گذاری شد و هرساله به موزیسین ها و موسساتی که در 
راه غنی سازی و توسعه موسیقی گام برمی دارند اهدا می شود. این جایزه در خدمت صلح، نزدیکی 

انسانها، همکاری های بین المللی و اهداف دیگر سازمان ملل متحد و سازمان یونسکو است. 

این جایزه زمینه های اهدا می شود: 

▪ آهنگ سازی :که به آهنگسازان برای مجموعه آثار تولیدی آنان اهدا 
می شود. 

▪ اجرا :که به یک فرد یا گروه در زمینه های موسیقی سنتی ، پاپ ، 
کالسیک و جاز ، برای اجراهای زنده آنان تعلق می گیرد. 

و  دانان  موسیقی  به  که   : موسیقی  خبرنگاری   / شناسی  موسیقی   ▪
منتقدان موسیقی برای تحقیقات و نقدهای می شود. 

▪ مدرسان موسیقی 
نیستند  زبان  اذری  که  آنان  برای  -بخصوص  مقامی  موسیقی  درک 
-آسان نیست. قاسیمف توجه به موارد زیر را برای آنان که تازه در 

راه آشنائی با موسیقی مقامی گام نهاده اند پیشنهاد می کند: 
» قبل از هرچیز باید به صدای دایره ، نوع خوانش خواننده و حرکاتی 
که او بروی سن انجام می دهد توجه کرد. همچنین باید به بداهه پردازی و وسعت صدای خواننده توجه 

داشت.« 
برای او ارائه موسیقی مقامی به خارجی ها آسان تر است. او می گوید:»هنگامی که در خارج از کشور 
به اجرای برنامه می پردازم، راحت تر هستم. در آذربایجان چیزی مانع وارد شدن من به دنیای خودم 

می شود. 
در آذربایجان شنونده %90 کاری که قرار است ارائه شوند را می دانند و شنونده حرفه ای موسیقی 
مقامی هستند و من وظیفه دارم که انتظارات آنها را به طور کامل برآورده کنم. احساس می کنم که باید 

مراقب تمام حرکاتم باشم.« 
عالیم در کودکی وارد دنیای موسیقی مقامی شد، زمانی که تنها برای دل خود می خواند . او در شهر 

شاماخی در صد کیلومتری شمال غربی باکو رشد کرد. 
قاسیمف از دوران کودکی اش به یاد می آورد »هیچگاه فکر نمی کردم که خواننده شوم و هیچکدام از 
اعضای خاواده ام تاثیری در روند حرفه ای من - حداقل به طور مستقیم - نداشته اند. پدرم صدای 

خوبی دارد ولی به طور حرفه ای نمی خواند.« پدر عالیم در مجالس عروسی آذربایجان می خواند. 
ولی او می پذیرد که تاثیراتی را از والدینش گرفته است:»مادرم بسیار پر انرژی است. پدرم صدای 
خوبی دارد ولی او تنها برای خودش می خواند. او بسیار ساکت و آرام است. من فکر می کنم که انرِژی 
ام را از مادرم به ارث برده ام و صدایم را از پدرم و این تقدیر بود که سرنوشتی اینچنین را برای من 

رقم زد.« 
امروز عالیم و همسرش “تامیال آسالنووا” در خانه ای زندگی می کنند که اتاق هایش با پوسترهائی از 
اجراهای مختلف عالیم در سراسر جهان پوشیده شده است. آنها سه فرزند دارند، یک پسر به نام قدیر 
و دو دختر به نامهای فرغانه و دلربا. و فرغانه است که چندسالی است همراه پدر به اجرای موسیقی 
مقامی می پردازد. »هرگاه فرغانه در کودکی گریه می کرد ، من برای ساکت کردن او به اجرای موسیقی 
مقامی می پرداختم. هنگامیکه زبان به سخن گشود به او غزل می اموختم و زمانی که آموختن آواز به 

او را آغاز کردم ، فهمیدم که پتانسیل الزم برای اجرای موسیقی را دارد.« 
»گاهی بعضی از دوستان به من می گویند که آرام باشم و برای در هنگام اجرا به خودم زیاد فشار 
نیاورم; ولی من با نظر آنها موافق نیستم. تا خودتان را به پای هنر قربانی نکنید، هنر برای شما زنده 

نمی شود.«
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Thus, after many years, the telegraph provided a 
means of unifying the distant portions of Iran. The 
local government in Tehran could now control other 
parts of the country with ease. News was received by 
telegraph in Tehran and orders were sent all over the 
nation. The telegraph strengthened the power of the 
government, since it put an end to many of the small 
powers scattered over the country who were unaware 
of each other’s existence. Rumors of any mutiny or 
rebellious movements were sent to the Shah by tele-
graph and consequently, such movement never had 
a chance to ripen. The local government was under 
closer surveillance by the Shah and received far 
more instruction from the central government than 
ever before so that they would not deal harshly with 
people.
Indeed, in many places free telegraph centers were 
established for people to send their complains to the 
Shah. Citizens of foreign countries who were living 
in Iran also used these telegraph centers to send and 
receive messages. In one incident the British Ambas-
sador stating that the director of the postal service 
was not forwarding British mail. The Ambassador 
telegraphed the Shah and the director of postal service 
was at once relieved of his duties. 
Naser ed-Din Shah had a great interest in the telegraph 
and supported it for many years. He was assassinated 
on May 1, 1896, by the reformist, Seyyed Jamal ed-Din 
Assadabadi. The telegraph did not progress in any sig-
nificant fashion after him and it remained that that way 
until Reza Shah came to power in 1921. 

 

Chahar 
Mahal va 
Bakhtiyari
Chahar Mahal va bakhtiyari Province Nesting 
in the center of the Zagross Mountain Ranges, 
which span over an area from the northwest 
of the country to the southeast, this province 
has a difference in altitude due to the moun-
tainous terrain. The highest part being in he 
the western segment with an altitude of 4,548 
m. and the lower most vicinity being in the 
eastern sector of Chahar Mahal Va Bakhtiyari. 
Rivers such as Zayandeh Rood and Karoon 
originate from the mountains of this province. 
The historical background of the province of 
Chahar Mahal Va Bakhtiyari intermingles 
with that of the Bakhtiyari Tribe that comes 
from a branch of the Lur Clan or Tribe, who 
were known as Lor-e-Bozorg (Great Lor) in 
the history of Iran. The Bakhtiyari Tribe can 
be divided into two tribes (branches), Haft 
Lang and Chahar Lang. The summer quar-
ters of the Chahar Lang being in the vicinity 
of the province of Lurestan and generally the 
Haft Lang Tribe form their jurisdiction in the 
townships of Brujen, Lordegan, Farsan, Ardal 
and Shahr-e-Kord. The Bakhtiyari territory at 
times came under the hands of the province 
of Fars and was also a part of the Khuzestan 
province. 
Due to their special nomadic life style, very 
little historical evidences have come to light 
in this area. But this fact does not take away 
from the natural scenery beauty such as for-
estry, wetlands, gushing streams and rivers, 
waterfalls, thermal and natural springs all 
enveloped in a cool mountainous climate en-
hance the natural beauty, beside other inter-
ests such as winter sports.
The province of Chahar Mahal Va Bakhtiyari 
can be said to be one of the most interesting 
areas in Iran regarding special traditions or 
rituals, relative to their ‘tribal’ lifestyle and 
having a special connection with the national, 
religious, mourning and wedding ceremo-
nies performed here. Besides which the form 
of music, dance and apparel (both men and 
women) can be made special mention of. 
Thus culturally this vicinity can be named as 
having features holding its own.
As’adieh Cholicheh Castles, Shahr-e-Kord
Cholicheh is one of the villages of Meezdaj, 
which is situated 30 km southwest of Shahr-
e-Kord. In the said and lush greenery, there 
are the Raz or As’adieh two castles at the 
short distance from each other which have 
been constructed by Salar Aazam and Khan 
Baba which have a glory and beauty in their 
own kind. After the revolution, the doors and 
windows of the same have been removed and 
transferred. As a result of which only two ru-
ined buildings have been left from this monu-
ment.

Zaman Khan Bridge, Shahr-e-Kord

This bridge has been constructed on the 
Zayandeh Rood River at the distance of 29 
km northeast of Shahr-e-Kord. This bridge 
has been built by one of the tribal chieftains 
named Zaman Khan. This bridge has been re-
paired twice, once in the year 1022 A.H. dur-
ing the Safavid era and for the second time 
in the year 1321 A.H. by Haj Abdol Hossein 
Qazvini, the owner of the Jamali Village.

Kooh Rang Tunnel, Chelgerd, Farsan
This tunnel is situated near Chelgerd city. 
The said tunnel was constructed so as to an-
nex the waters of Koohrang to that of the 
Zayandeh Rood. It is said that construction 
of the tunnel began during the Sassanide pe-
riod and approximately from the time of Shah 
Abbas I. At that time they planned to make 
a vertical crevice right at the vertical axis of 
Karkonan Mountain and by means of a dam 
which crosses the same axis, to increase the 
water level in Karoon River, thus leading the 
water through the crevice made in the moun-
tain. The difference in distance from the peak 
to the river bed was measured 300 m. The 
height of the dam was 50 m. and the height 
of the crevice 250 m. so as to allow a water 
flow. For this aim fifteen years of construction 
work took place and even now a days many 
effects have been left which include: Shah 
Cut (Tarasheh).It is said that for this much 
of cut which was made at the time of Shah 
Abbas approximately 5 million workers were 
required and for 15 years these workers la-
bored at excavating free of charge. After Shah 
Abbas passed away, this construction activity 
was stopped and forgotten. In recent decades 
the new tunnel of Koohrang was constructed 
joining the 3 water branches of the Karoon 
River to 3 water branches of Zayandeh Rood 
and therefore has created an interesting vicin-
ity worth seeing.
Wetlands    
The province of Chahar Mahal Va Bakhtiyari 
provides an area with great value for natural 
beauty, thereby being an area well versed in 
the field for tourist activity. The presence of 
water bodies, swamps, wetlands and natural 
pools or ponds are attractions for endemic 
birds as well as waterfowls in the autumn, like 
varieties of ducks and other species to flock 
to this vicinity. The most important of these 
wetlands are:
Choqakhor Wetland Gandoman, Lordegan
This wetland covers an area of about 2,300 
hectares and is considered as one of the most 
beautiful and largest wetlands of the prov-
ince. At present, due to favorable conditions 
of rainfalls, the depth of this wetland has 
reached 1.5 m. The Kelar Mountain Ranges 
are to the southwest of this wetland, the high-
est peak of which being 3,830 m. above sea 
level. This wetland is surrounded by a vast 
expansion of meadows which cover an area of 
about 700 hectares. This region experiences 
humid weather with moderate summers 
and cold winters. The said area is one of the 
noted summer resort for Chahar Mahal Va 
Bakhtiyari. The Choqakhor wetland forms 
a natural habitat for species of birds such as 
ducks, geese, white ostriches and flamingos. 
Anchovy is a fish variety which survived in 
these water.
Dehnoo Wetland, Brujen
Dehnoo is one of the springs of Behesht Abad 
area. Being close to the cities of Brujen, Gan-
doman, Shahr-e-Kord and Beldaji and due to 
an easy access to it, Dehnoo is considered as 

a pleasant recreational spot. In addition to 
these facilities being present at the foot of the 
mountains, enhances its beauty.
Rivers Due to its natural terrain, the province 
of Chahar Mahal Va Bakhtiyari has numer-
ous rivers, springs and rivulets, the fringes of 
which offer places for leisure and recreation. 
Natural conditions provide suitable habitat 
for a variety of birds, fish and wildlife. Also 
it is a suitable background for sports such as 
swimming, fishing and canoeing or rowing 
facilities, thereby drawing a number of tour-
ists to thisregion. It is worth mentioning that 
in the province of Chahar Mahal Va Bakhti-
yari there are about 200 large and small riv-
ers along with a network of streams running 
through this territory. There are two large 
rivers flowing in this area named Zayandeh 
Rood River and Karoon River, the banks of 
which provide recreational spots.

Karoon River, Shahr-e-Kord & Brujen
 The western and south western jurisdic-
tions of the province consist of Lordegan, 
Khan Mirza, Felard, and southern Bazoft. It is 
through these regions that the various branch-
es of the Karoon River flow. Hence providing 
recreational areas, due to certain elements 
which help to elevate circumstances, such as 
suitable weather conditions during summer 
months, existing tributaries or branches of 
the Karoon River and access to Khuzestan 
Province by the land route. Besides which the 
dense chestnut forests enhance the beauty en 
route. Alongside this river rural settlements 
and temporary tribal settlements of the 
Bakhtiyari Tribe can be taken into account, 
moreover, this provides economic and social 
welfare in their lifestyle as well. This vicinity 
provides other attractions such as fishing, ca-
noeing, swimming, resting places, as well as 
tribal areas or spaces and other places of inter-
est are well worth mentioning.

Lordegan River, Lordegan
On the fringes of the Lordegan River lush rice 
fields come to view, especially in the months 
of spring and summer. Most of the rivers in 
the province of Chahar Mahal Va Bakhtiyari 
have a wide variety of fish the most important 
being the Siah Shakuli a species of the Cy-
prinid. Besides which this area due to climatic 

conditions provides facilities for the nurtur-
ing of Trout.

Caves, Chahar Mahal Va Bakhtiyari
Due to the presence of limestone mountains, 
in the region there are many caves have natural 
springs gushing out from them. Out of which 
we can point out Peer Qar Cave which has ten 
springs with spectacular corridors. The most 
reputed and important cave of the region is 
Aqa Seyed Eysa in Bid Gol, which can be ac-
cessed through Farsan which has also a spring 
nearby. This cave has a very long and narrow 
route which bears a lake in the mid part. This 
cave is of religious importance to the neigh-
boring inhabitants. The crevices of Lordagan 
in Armand and Shalil , besides those in Bazoft 
and Jonaqan are considered to be the attrac-
tive tourist sites of province.

Backpack
Majid Nourian

Iran’s Haddadi breaks 
Asia discus record
Iranian discus record hold-
er Ehsan Haddadi has bro-
ken his own Asian record 
in the discus throw with a 
69.32m effort in Estonia. 
The 23-year-old Haddadi 
came in at first place after 
breaking the record in the 
international track and field competitions in Estonia 
on Tuesday evening. The Iranian discus thrower has 
managed to break the Asian record three times over 
the last 10 days. Haddadi ranked fourth in the latest 
IAAF rankings after Lithuanian Virgilijus Alekna, Es-
tonian Gerd Kanter and Spain’s Mario Pestano.
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Rumi Filming in January
Indian filmmaker and designer Muzaffar Ali’s long-awaited film on the 13th century Iranian poet 
and mystic Molana Jalaleddin Rumi will be filmed in Turkey and several Persian Gulf locations in 
January.
The upcoming English-language film titled ’Rumi--the Fire of Love’, is budgeted at $25 million, the 
bulk of which is to be provided by the Qatar Foundation, headed by Sheikha Mozah, wife of the emir 
of the Persian Gulf state, reported MNA quoting PTI.
Ali, who heads the New Delhi-based Rumi Foundation and has hosted an annual Sufi music festival 
since 2001, said that the casting director of the film is currently looking for an A-list Hollywood star 
to step into the lead role.
Deepak Chopra and Sufi expert Kabir Helminski are on board as script consultants. Rome-based 
Istar Productions is in charge of putting the project together and among the technicians whose par-
ticipation has already been confirmed is veteran cinematographer Vittorio Storaro, the Bernardo Ber-
tolucci associate who has also shot films like Francis Ford Coppola’s ’Apocalypse Now’ and Warren 
Beattys ’Reds’.
This is while, following UNESCO’s designation of 2007 as ’Molana Year’, efforts undertaken by Iranian officials to commemorate the great 
poet were never at par with those at the international level.

Khark Achaemenid inscription
 finally vandalized
The Achaemenid stone inscription of Khark Island was seriously damaged by vandals 
on Thursday night. 
“Unknown people climbed the fence surrounding the cuneiform inscription and de-
stroyed it with a sharp object, such that about 70 percent of the inscription has been 
seriously damaged,” Khark Deputy Governor Ali Jazebi told the Persian service of 
CHN on Saturday. 
“The nature of the damage indicates that it has been done deliberately,” he added. 
In late February, experts warned officials of the Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Organization about the threats posed by the forces of nature and vandals. 
Unfortunately, no appropriate security system was established to safeguard the cu-
neiform inscription, which has been etched on a piece of uneven rock encrusted with 
coral. The valuable relic was discovered during a road construction project on the 
island in the Persian Gulf in mid-November 2007. The rock, measuring 85x116cm, 
has become detached from its original terrain. 
The project was halted for a time because the rock prevented the project managers from continuing their work and finally they were forced to change the 
route. Shortly after its discovery, the inscription was deciphered by Rasul Bashshash, an expert at the Archaeological Research Center of Iran (ARCI). He 
made the following translation: “(This) land was a dry area with no water; (I) brought happiness and welfare, Bahana… water wells.” 
Experts had previously said that the inscription was important since it was another piece of evidence that confirms the word Persian for the Persian Gulf. 
The discovery of the inscription sparked a media frenzy in the Arab countries of the Persian Gulf, where efforts were made to cast doubt on its authentic-
ity. The Bushehr Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department (BCHTHD) announced on Saturday that they have filed a lawsuit against the 
suspected vandals. 
“There are several people suspected of (being responsible for) the damage to the inscription. We have sued them so the judicial investigation will begin as 
soon as possible,” BCHTHD Director Ahmad Dashti told CHN. 
But he refused to name the suspects. 
Dashti said that 10 to 15 percent of the inscription has been damaged, which is considerably different than the Khark deputy governor’s assessment. 
He rejected rumors that there was a connection between the vandalism and the disputes over the name of the Persian Gulf. 
Some people believe that the BCHTHD is responsible for the problem, but Dashti rejected that view, saying, “The police are responsible for safeguarding 
the site, and they did their best.” 
“However, lack of an appropriate area to establish a guardhouse is one of our main problems here. The island is owned by the National Iranian Oil Com-
pany and they don’t provide even a span of earth to us to set up the base,” he explained. 
Photo: Khark Achaemenid inscription before and after destruction 

Iran’s Kamkars to release 
album in Iraq 

The renowned Iranian ‘Kamkars’ music ensemble is scheduled 
to release its latest album in the city of Erbil in northeastern 
Iraq. Tara, which will be released upon the request of a num-
ber of Iraqi Kurds, contains some of the groups Kurdish pieces 
performed in Iran last year. One of the leading musical ensem-
bles in Iran, the Kamkars perform a vast array of traditional 
Kurdish and Persian music. The ensemble will hold a series of 
concerts in major Australian cities from July 22 to 31, 2008. 
The Kamkars are also negotiating with the London Symphony 
Orchestra and the American Kronos Quartet to hold joint 
concerts.

Iranian, Austrian 
museums sign MoU
Iran’s National Museum and Austria’s Museum of Art History have announced 
plans to expand mutual cultural and scientific ties. 
A Memorandum of Understanding signed by Mohammad-Reza Mehrandish, 
the Director of the Iran National Museum, and Professor Wilfried Seipel, the 
Director of the Kunsthistorisches Museum (Museum of Art History) in Vi-
enna, aims to create cooperation between the institutions and to introduce the 
arts, culture and civilization of both countries. 

Among the events detailed in the MoU are plans to hold an exhibit in 2010 on 
Islamic art and civilization at the Museum of Art History in Vienna. 
Iran’s National Museum will also exhibit a coin collection of the Kunsthisto-
risches Museum, which was founded in 1891 by Austro-Hungarian Emperor 
Franz Joseph I.
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