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جنگ با روسيه 
نزديك است

تصادف مرگ بار در 
مردى كه با نوشتن سنترال لندن

زنده است

صفحه 22 

به نقل از وب سايت مترو  در روز سه شنبه 
اثر  بر   Tower Bridge منطقه  در  ماه  مه   20
اصابت شاخه درختى با اتوبوس دو طبقه 18تن 
مجروح و يك خانم كشته شد. اين اتفاق حدودا 
  23 خانمى  افتاد.  اتفاق  صبح   9:25 ساعت  در 
ساله كه بر اثر اين تصادف كشته شد به دست 
درخت  تنومند  تنه  زير  از  امدادگر  ماموران 
ديد  از  خانم  اين  ظاهرا  كه  شد  كشيده  بيرون 
تا  تصادف  منطقه  در  حاضر  پليس  و  عابران 
مدتى به دور مانده بود، به دليل زمان تصادف 

كه در ساعات شلوغى شهر لندن مى باشد، 

هيچ  به  «ما  افزود:  گرجستان  رئيس جمهور   
روسيه  اين  نداريم.  عالقه  جنگ  اين  به  وجه 
آتالنتيك  پيمان  سازمان  نمي خواهد  كه  است 
داشته  حضور  مرزهايش  در  (ناتو)  شمالي 
مرزهايش  به  ناتو  شدن  نزديك  كه  چرا  باشد 
خود  امنيت  براي  جدي  و  مستقيم  تهديدي  را 
در  موشك هايي  كه  است  روسيه  اين  مي داند. 
مرزهاي ما مستقر كرده است. ما اين اطالعات 
سيستم هاي  از  دست آمده  به  تصاوير  از  را 

ماهواره اي خود كسب كرده ايم.» 

براي  است  آشنا  نامي  ابراهيمي  نادر 
سينما.  و  داستاني  ادبيات  به  عال قه مندان 
مردي كه با نوشتن زنده مانده است؛ هرچند 
شدن  بستري  سال  نهمين  به  پا  روزها  اين 
خود در منزل مي گذارد. باخبر شديم كه حال 
نادر ابراهيمي رو به وخامت گذاشته است، با 
منزل ايشان تماس گرفتيم. فرزانه منصوري، 
همسر نادر ابراهيمي در اين باره گفت: ايشان 
9 سال است كه بيمار هستند و دوراني بود 
كه حال ايشان رو به بهبودي گذاشته بود كه 

هم اكنون اين بهبودي متوقف شده است.

صفحه 7 

جام در دستان شياطين سرخ
مسكو- تيم فوتبال ”منچستر يونايتد“ انگليس با شكست ”چلسي“ در 
فينال مسابقات قهرماني باشگاههاي اروپا كه در ورزشگاه ”لوژنيكي“ 
مسكو برگزار شد، مقام قهرماني پنجاه و سومين دوره اين مسابقات 

را كسب كرد.
كه  تماشاگر  هزار  از 60  بيش  حضور  در  شب  چهارشنبه  ديدار  اين 
عمده آنان انگليسي بودند و در هواي باراني مسكو به قضاوت ”ميشل 

لوبوش“ از اسلوواكي برگزار شد. 
پس از آنكه دو تيم 90 دقيقه وقت قانوني مسابقه و دو زمان 15 دقيقه 
اي را با نتيجه يك بريك مساوي به پايان بردند، ضربات پنالتي تعيين 

كننده قهرمان اين دوره از مسابقات شد. 
گل تيم منچستر يونايتد در دقيقه 26 توسط ”كريستيانو رونالدو“ و 
گل مساوي چلسي توسط ”فرانك لمپارد“ در دقيقه 45 به ثمر رسيد. 
پس از 120 دقيقه تالش دو تيم و در شرايطي كه باران به شدت مي 
باريد ، در ضربات پنالتي اين تيم ”منچستر يونايتد ”بود كه در مجموع 
با نتيجه 6 بر 5 حريف سرسخت خود را شكست داد و به قهرماني 

رسيد.  

صفحه صفحه 1515اقتصاد

100 سالگى نفت
در روزهاي آينده نفت ايران صد ساله خواهد 
دانشجويي  نشريه  مناسبت  همين  به  شد. 
«گفتمان حقوق» در تازه ترين شماره خود به 
است.  پرداخته  دموكراسي»  و  «نفت  موضوع 
تحليل  نشريه  اين  اصلي  رويكرد  كه  آنجا  از 
است،  حقوقي  موضوعات  يي  رشته  ميان 
نظران  صاحب  هاي  تحليل  برخي  از  گزارشي 
حقوقي، اقتصادي و سياسي را درباره نفت و 
نشريه  اين  شماره  آخرين  در  كه  دموكراسي 

منتشر شده است را در ادامه مي خوانيد. 

بريتانيا در آستانه 
يك تحول
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يغما گلرويى

يغما گلرويى (زاده 1354) ترانه سرا، شاعر و مترجم ايرانى است.
از او آثار متعددى از جمله شعر، داستان،  ترجمه شعر، فيلم نامه 
و غيره منتشر شده است و در ضمن ترانه هاى او توسط كسانى 
همچون امير كريمى، سياوش قميشى، حسن شماعى زاده، معين،  
عقيلى،  شادمهر  عبدالهى،  ناصر  كالم،   جواهر  فرهاد  شيال،  اميد، 
ديگر  خواننده  چند  و  يزدانى  رضا  شهروز،  سعيد  افشار،  قاسم 

اجرا شده است.

ترانه «تصور كن» كه در آلبوم روزهاى بى خاطره سياوش قميشى 
اجرا شد را مى توان از معروف ترين ترانه هاى گلرويى ناميد.

ولى  اورهان  اشعار  از  مجموعه اى  مست»،  كتاب «ماهى 
كانيك، از پيشگامان شعر آزاد تركيه، با انتخاب و ترجمه 
گلرويى انتشار يافته است و «ديوار ها سخن نمى گويند»، 
ترانه سرا،  كايا،  احمد  اشعار  از  مجموعه اى  كتاب  اين   .
در  مى شود.  شامل  را  تركيه اى  نوازنده  و  آهنگ ساز 
آميز  اعتراض  مضاميني  كه  شعر  قطعه  صد  كتاب  اين 
چاپ  به  دارند،  تركيه  در  اجتماعي  نابرابر  شرايط  به 

رسيده است. 

 دوباره به آفتاب سالمى دوباره دادم!
سالم مى كنم به باد، 
به بادبادك و بوسه،
به سكوت و سوال

و به گلدانى، 
كه خواب ِ گل ِ هميشه بهار مى بيند!

سالم مى كنم به چراغ،
به «چرا» هاى كودكى،

به چالهاى مهربان ِ گونه ى تو!
سالم مى كنم به پائيز ِ پسين ِ پروانه،

به مسير ِ مدرسه،
به بالش ِ نمنك،

به نامه هاى نرسيده!
سالم مى كنم به تصوير ِ زنى نِى زن،

به نِى زنى تنها،
به آفتاب و آرزوى آمدنت!

سالم مى كنم به كوچه، به كلمه،
به چلچله هاى بى چهچه،

به همين سر به هوايى ِ ساده!
سالم مى كنم به بى صبرى،

به بغض، به باران،
به بيم ِ باز نيامدن ِ نگاه ِ تو...
باوركن من به يك پاسخ كوتاه،
به يك سالم ِ سر سرى راضيم!
آخر چرا سكوت مى كنى؟

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

باشيم.

سر آغاز
صفحات روزنامه در هر شكل و ابعادى كه باشند چه رنگى و چه سياه و سفيد هرروز با 
توجه به مطالب روز اجتماعى كه در آن زندگى مى كنيم رنگ و شكل خاصى به خود مى 
گيرند. بعنوان مثال يكروز بخاطر مسائل و حوادث تلخ اجتماع سياه و يكروز به خاطر شادى 
هاى روز افزون رنگ شادى بخود مى گيرند. به هر حال رنگ خاكسترى هميشه در روزنامه 
ها  بخصوص هفته نامه ما رنگ ثابتى است. اما با توجه به مطالعه اخبار حوادث در بين 
روزنامه خوان ها و عالقه بسيار آنان، صفحه حوادث از پرخواننده ترين صفحات روزنامه 
هاى ماست و به همين دليل بسيارى از هفته نامه ها و مجالت نيز توجه خاصى به اخبار 

حوادث كه پاسخگوى نيازهاى مخاطبان است، دارند.

اما نوآورى هاى سالهاى اخير در عرصه مطبوعات بدين شكل بوده كه صفحه هاى   تاريخ، 
ايراني  نشريات  و  روزنامه ها  صفحات  ثابت  چرخه ي  به  ادبي  و  پزشكي  طبيعت،  انديشه، 
اضافه شدند و اين روند به مرور طي شد تا اينكه در طي چند ماه، صفحات فناوري  آموزش 
و  يافت  گسترش  كثيراالنتشار  و  عمومي  نشريات  از  بسياري  به  نيز   ... و  دارى  خانه  و 
نشريات سعي مي كردند حداقل به صورت مناسبتي يا در موقعيت هاى خاصى به بخشهاي 
مختلف نيز بپردازند. در اين ميان  هفته نامه پرشين  هم از قافله عقب نمانده و با  بازه هاي 
نيز  معمول  حالت  از  آنها  حجم  گاه  كه  مختلف  صفحات   انتشار  براي  شده  تعيين  زماني 
پايين تر مي رفت دست يازيد. اما اين بخش بندى ها آنقدر دست وپاگير هستند كه گاه دبيران 
اين صفحات نيز دچار استيصال مي شوند از اينكه اگر مناسبتي باشد، ويژه نامه يي در كار 
بيايد، ميزان رپرتاژ آگهي ها افزايش يابد و يا نياز به تعديل حجمي مطالب باشد، گاها نيز 

بعضى از همين بخش هاى روزنامه نيز نخستين قربانيان هستند. 

اين شايد نخستين دليل براي كم شدن مطالب در بعضى از نشريات باشد، هم براي دبيران 
صورت  به  نه  مي نويسند،  خود  دل  براي  معموًال  كه  نويسندگاني  براي  هم  و  صفحات 
حق التحريري يا حتى براي امرار معاش. محدوديتهاي كاري براي اهالي مطبوعات بخصوص 
در خارج از ايران وعدم پرداخت مناسب حق التحريرهاي نويسندگان و خبرنگاران نيز به 
تمامى اين مشكالت افزوده است و با توجه به تمامى اين مطالب و تشتت مخاطبين بخصوص 
در لندن با توجه به سن، تحصيالت و حتى پراكندگى اين مخاطبين، هفته نامه ما نيز سعى 
در افزودن بخش هاى مختلفى در هر شماره داشته كه در بعضى مواقع بدليل كثرت آگهى 
مكرر  هاى  تماس  با  ناچارا  اما  نمود.  نامه  هفته  هاى  بخش  از  برخى  حذف  به  مبادرت  ها، 
خوانندگان و تشويق هاى تعدادى از همكاران و پيش كسوتان مطبوعاتى در لندن ناچارا به 

تعداد صفحات نيز افزوديم تا بتوانيم نظر اكثر مخاطبين حرفه اى را  نيز تامين نمائيم.
 در پايان اميدواريم كه با تالش بهتر و پشتكار بيشتر بتوانيم هر روز هفته نامه مان را با 

رنگى متفاوت تر به شما خوانندگان عرضه نمائيم.  
  

با سپاس – ع. نجفى
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هست ها و بايدها

ط- مروت

اول خرداد مصادف با 21 مى از سوى سازمان يونسكو روز توسعه 
فرهنگى ناميده شده است. تاكنون تعاريف متعددى براى فرهنگ عنوان 
توان  مى  گرفت.  خود  به  ترى  جامع  روى  و  رنگ  مرور  به  كه  شده 
مشخصه  كامل  مجموع  نوشت: «فرهنگ؛  چنين  اين  فرهنگ  تعريف  در 
هاى مميزه روحى، مادى، فكرى و عاطفى است كه يك جامعه يا گروه 

اجتماعى را مشخص مى كند. 
نه تنها شامل هنرها بلكه شامل اشكال زندگى، حقوق اساسى انسانى، 

نظامهاى ارزش، سنتها و اعتقادها نيز مى شود.» 
اجتماعى  گروه  يا  جامعه  فرهنگ  براى  تعريف  اين  كه  هايى  ويژگى  با 
تعيين مى كند، ديگر نمى توان فرهنگ را بعد فرعى يا تزئينى توسعه 
تلقى كرد، بلكه عنصر ضرورى جامعه به شمار آمده و در رابطه كلى 
با توسعه، نيروى درونى جامعه محسوب مى شود و نيز هر جامعه اى 
داراى مؤلفه ها و مشخصه هاى فرهنگى منحصر به فردى است كه از 
آن به فرهنگ ملى ياد شده و تحت تأثير شرايط اقليمى، پيشينه تاريخى 

و عقايد مذهبى مردم يك سرزمين قرار دارد. 
توسعه بدون توجه به شرايط فرهنگى و فرهنگ ملى مردم يك سرزمين 
محقق نخواهد شد، اما اينكه چرا در تمام معادالت اجتماعى و سياسى 
دنيا، به مقوله فرهنگ به صورت جدى توجه مى شود و نظريه پردازان 
فرهنگ  از  خالى  جايى  خود  معادالت  و  مطالعات  از  يك  هيچ  در  غرب 
باقى نمى گذارند؟ پرسشى است كه بايد به صورت جدى بدان پرداخته 
متأسفانه  اما  باشد،  مى  بديهيات  از  پرسش  اين  به  پاسخ  گرچه  شود. 
يكى از عرصه هايى كه در برنامه ريزيهاى كشور ما با توجه به سابقه 
تمدنى درخشان و سرمايه هاى عظيم فكرى و فرهنگى مغفول مانده، 

همين عرصه است. 
همان گونه كه بيان شد، تحقق توسعه واقعى منوط به توجه جدى به 

فرهنگ ملى و احترام به باورهاى يك ملت است. 
«ريموند شاسله» در اين باره مى گويد: «تأكيد بر هويت فرهنگ (ملى)، 
شرط الزم حاكميت و استقالل و شكوفايى تواناييهاى فردى و توسعه 

هماهنگ جوامع و اقدامى رهايى بخش بوده و اسلحه اى براى مبارزه 
در جهت نيل به استقالل واقعى، تأكيد بر حفظ هويت فرهنگى يا رد هر 
گونه تقليد (برون گرايى) و كنار گذاردن شيوه هاى فكرى و عملى از 
سنت  بدون  نياكان  ميراث  حفظ  و  اخالقى  ارزشهاى  و  تاريخ  سنتها، 

گرايى، گذشته گرايى، بى تحركى و انزواست. 
هويت فرهنگى در ارتباط و تماس با سنتها و ارزشهاى ملل ديگر نو و 

غنى مى شود و امكان تعالى و شكوفايى انسان را افزايش مى دهد.» 

با اين تعاريف و عنوان امروز كه بهانه اى براى نوشتن اين سطور شد 
و نيز عنوانى كه مقام معظم رهبرى براى سال جارى برگزيدند، ذكر 

چند نكته خالى از لطف نخواهد بود. 
ايران  مردم  مذهبى  باورهاى  نيز  و  ملى  فرهنگ  به  توجه  و  احترام   (1
كه با هم عجين شده است نبايد برخالف آنچه در ذهن برخى جارى و 
سارى است به دور از حوزه توسعه انگاشته شود، زيرا متأسفانه به 
زعم برخى، فرهنگ نه تنها پايه و اساس توسعه در هر جامعه اى نيست 

كه جايى نيز براى آن در نظر گرفته نشده است. 
2) توجه به تمدن در كنار فرهنگ براى بهبود روابط اجتماعى مى تواند 
سرچشمه نوآورى در حوزه هاى گوناگون فناورى باشد. زيرا تمدن، 
به برطرف ساختن نيازهاى مادى انسان در اجتماع مى پردازد و افزون 
بر تأمين پيشرفت انسان، در اجتماع، به تكامل فردى انسان نيز نظارت 

دارد. 
اذهان  سازى  شفاف  و  آفرينى  فرهنگ  و  فرهنگى  ارزشهاى  بيان   (3

عموم جامعه، از ديگر بايدها در راستاى توسعه فرهنگى است. 
4) انتقال و توسعه ارزشهاى فرهنگى كه در فرهنگ ما جنبه ارزش دينى 
نيز پيدا مى كند از ديگر مقوله هايى است كه متوليان امور مذهبى نبايد 
از آن غافل باشند. البته فرهنگى بايد انتقال داده شود كه در متن جامعه 

خود نهادينه شده باشد. 
فرهنگ  توسعه  مسير  در  كه  الزامهايى  و  بايدها  تمام  با  روى،  هر  به 
موجود است، نبايد از هجمه هاى فرهنگى دنياى غرب غافل ماند و قبل 
از هر چيز بايد با در نظر گرفتن داشته هاى غنى فرهنگ خودى، راه را 

براى توسعه مبادالت فرهنگى با ملتهاى ديگر گشود. 
گسترش و تقويت مناسبات فرهنگى با ملل ديگر، پرهيز از خودباختگى 
فرهنگى، توجه به هنر و جنبه هاى زيبايى شناسى فرهنگ و هنر دينى، 
و  اشاعه  مشترك،  نشستهاى  برپايى  با  فرهنگى  مناسبات  گسترش 
و  فارسى  زبان  كرسيهاى  تقويت  با  فارسى  ادبيات  و  زبان  گسترش 
مسير  اين  در  تواند  مى  كه  است  مسايلى  جمله  از  و...  شناسى  ايران 

راهگشا باشد. 

دهكده اى در 
ابعاد لندن

بلندگو

به  لندن  ايرانيان  كه  است  سالمى  چندان  نه  تفريح  قمار 
هاى  ريشه  طبيعتا  كه  دهند  مى  نشان  وافرى  عالقه  آن 
فرهنگى و اجتماعى و حتى روانشناختى مى تواند داشته 
باشد و جاى مطالبه و تحقيق بسيار دارد. در اين نوشته 
كوتاه تنها تالش بر اين است كه داليلى چند بر اين معضل 

برشمرده شود.

بيشتر  شده  ممنوع  مورد  به  را  انسان  هميشه  ممنوعيت، 
راغب مى كند. متاسفانه در ايران، جرايم بسيارى وجود 
دارد كه در انگلستان يك مسئله ساده زندگى به شمار مى 
رود، كثرت اين ممنوعيتهاى زندگى موجب شده تا ارزش 
معنوى آن از دست برود، به اين معنى كه ديگر ممنوعيت 
يك فعل براى ايرانيان دليل كافى براى بدى و مضر بودن 
هر  به  گيرند  مى  قرار  آزاد  جامعه  در  وقتى  و  نيست  آن 
ارزيابى  بدون  بيابند،  را  كردنش  تجربه  فرصت  كه  عمل 
فوايد و مضرات آن، دست مى زنند. تقريبا هر ايرانى كه 
حتى براى تعطيالت كوتاه مدت به لندن مى آيد، اگر التزام 
مذهبى نداشته باشد و مجالى به دست آورد، حتما بازى 

با يكى از ماشينهاى قمار خانه ها را امتحان مى كنند.
عمده قمار بازان كسانى هستند كه سطح درآمد پايين يا 
متوسطى دارند و در پى لذت برنده شدن مبلغ قابل توجهى 
در يك بازى، واقعا به اين فكر مى افتند كه از اين راه براى 
خود عمر درآمد ايجاد كنند! اين دسته بيشتر جوانان 18 
اينكه  محاسبه  با  حتى  كه  شود  مى  شامل  را  سال  تا 35 
اگر روزى چه مقدار برنده شوند، ماهانه چه قدر عايدى 
خواهند داشت، برنامه حساب شده اى براى ثروتمند شدن 
مى ريزند. بايد توجه اين عزيزان را به اين نكته مهم جلب 
كرد كه در يك قمار طبيعى و بدور از هر تقلبى، شانس 
همان  است، يعنى  قمار كننده 5%  باخت  يا  برد  احتمال  يا 
اندازه كه ممكن است برنده از ميدان بيرون آيد، به همان 
مطالعه  از  چنانكه  باشد.  بازنده  است  ممكن  هم  اندازه 
هميشه  باز  قمار  شود،  مى  نتيجه  نيز  بازان  قمار  زندگى 
در يك نقطه درجا مى زند، اگر به دليل اعتياد به قمار و 
شدن  ثروتمند  سوى  به  نرود،  فقر  به  رو  مكرر  باختهاى 
قدم بر نمى دارد. تاريخ قمار بازى به ياد ندارد كه كسى 
از اين راه به ثروت دست يافته باشد. اگر چنين بود، قطعا 
بزرگترين تجار و سرمايه داران، دارايى خود را در قمار 
بازى سرمايه گذارى مى كردند اما به عكس، مى بينيم كه 
هميشه از هر تجارتى كه احتمال سودهى اش پنجاه پنجاه 
باشد سرباز مى زنند به اين بهانه كه ”اين يك قمار است“ 
زياد  بسيار  خطر  به  اشاره  واقع  در  جمله  اين  بيان  با  و 

اينگونه سرمايه گذارى دارند.

امرار  براى  كه  هستند  كسانى  هم  قماربازان  از  اى  عده 
معاش شان در تنگنا نيستند و توان مالى ان را دارند كه 
لحظات  از  بردن  لذت  براى  توجه  قابل  چند  هر  مبالغى 
وقتى  كه  آنجاست  توجه  جالب  بپردازند.  انگيزى  هيجان 
برد يا باخت مبلغى- كم يا زياد- تاثيرى در زندگى شما 
نداشته باشد، چگونه اين قمار لحظات هيجان انگيزى براى 
شما ايجاد مى كند؟ و آيا در ازاى اين مبلغ هيچ تفريح لذت 

بخش ديگرى نمى توان جايگزين قمار كرد؟
به هر حال ما، در مقام موعظه يا تعيين بايدها و نبايدها 
ودرهيچ  كس  هيچ  به  را  بازى  قمار  چه  اگر  و  نيستيم 
كجا حتى در حد امتحان كردن هم توصيه نمى كنيم اما 
از  فراتر  قمار  بازيهاى  در  كس  هيچ  كم  دست  اميدواريم 
بازى  يك  قمار  نگذارد.  قدم  ندرتى  و  سطحى  تفريح  يك 
برانداز  خانمان  آن  مكرر  ارتكاب  و  ضرر  پر  خطرناك، 
در  است  شايسته  اند  شده  قمار  آلوده  كه  كسانى  است. 

زندگى خود تجديد نظرى بكنند.   

هر جامعه اى داراى مؤلفه ها و مشخصه هاى فرهنگى منحصر به فردى است كه 
از آن به فرهنگ ملى ياد شده و تحت تأثير شرايط اقليمى، پيشينه تاريخى و 

عقايد مذهبى مردم يك سرزمين قرار دارد.
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بريتانيا در آستانه 
يك تحول

ايمكه هنكل
ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي

كننده  كسل  و  سرگردان  كودن،  شده،  لعنت  حزبي  كارگر  حزب  ديگر  «حاال  حاال؟  و 
است.» اين كلماتي بود كه «پولي توئين بي» از روزنامه نگاران به شدت طرفدار حزب 
كارگر در روزنامه چپ گراي «گاردين» درست يك روز بعد از آن شكست كابوس وار 
نخست  براون»  كه «گوردون  بود  روز  همان  در  آورد.  كاغذ  روي  به  مه،  ماه  اول  در 
وزير بريتانيا اعضاي كابينه را به جلسه بحران فراخواند و پس از آن جلسه يكي از 

اعضاي دولت گفت؛ «ما هنوز هم در دوران نقاهت به سر مي بريم.» 
بريتانيا در آستانه پايان يك دوره است. حزب كارگر پس از يازده سال حكومت ، بدترين نتايج 
چهل سال اخير را در انتخابات محلي نصيب خود كرد. آن سيلي صدادار راي دهندگان، حزب 
كارگر را تنها با پنج هزار هوادار باقي مانده در شهرداري هاي سراسر بريتانيا تنها گذاشت و 
بدين صورت اين حزب حاكم تكيه گاهي را از دست داد كه بدون آن بعيد است بتواند در انتخابات 
آينده پارلمان به پيروزي دست يابد. براون در ماه مه 2010 بايد انتخابات مجلس عوام را برگزار 
كند و كمتر كسي است كه در اين مورد ترديد داشته باشد كه نتيجه آن انتخابات اسباب كشي 
از  يكي  پاريس»  «ماتيو  است.  استريت  داونينگ  به  كار  محافظه  حزب  دبيركل  كامرون»  «ديويد 
است؛ «راي  نوشته  تايمز  نشريه  در  تازگي  به  عوام  مجلس  در  كاران  محافظه  پيشين  نمايندگان 

دهندگان به حزب كارگر گفتند؛ بزن به چاك،»
البته براون هم شانه از زير بار مسووليت خالي نمي كند و مي گويد؛ «من مسوول اين وضعيت 
اصطالح  به  فرونشاندن  توانايي  وي  معلوم  قرار  از  ندارم.»  آن  براي  هم  توجيهي  هيچ  و  هستم 
شورش هاي درون حزبي را ندارد. «گراهام استرينگر» نماينده حوزه منچستر- بلك لي مي گويد؛ 
«ما در افكار عمومي تظاهر به وفاداري به حزب كارگر مي كنيم اما در عمل بسيار نااميد هستيم.» 
و «مارتين كيتل» يكي از مفسران طرفدار حزب كارگر در روزنامه گاردين مي نويسد؛ «در واقع 
نمايندگان بايد همان چيزي را كه زماني به كرامول گفته شده بود به براون مي گفتند؛ به نام خدا، 

گورت را گم كن.» اما چنين اتفاقي نيفتاد و به گفته كيتل آنها شهامت اين كار را ندارند.
هنوز هم هيچ كس در بريتانيا نمي خواهد نقش به اصطالح يك «شاه كش» را داشته باشد. «ديويد 
ميليبند» وزير 42 ساله امور خارجه كه از جمله ستارگان آينده آسمان كم فروغ حزب كارگر به 
شمار مي آيد، يك هفته پس از انتخابات اعالم كرد كه در آن روز هيچ احساس بحران نداشته و با 

خانواده اش به صرف چاي پرداخته است؛ «براون بهترين كانديدا بوده و هست.» 
البته دوستان حزبي ميليبند عقيده دارند كه وي با عقل سليم اقدام به گفتن چنين جمله هايي كرده 
است و به عقيده آنها؛ «ميليبند از نظر كلينيكي ديوانه نيست. اما چه كسي حاضر است ناخداي 
يك كشتي در حال غرق شدن بشود؟»اين واقعيتي است كه سردمداران حزب كارگر هم نسبت به 
آن اشراف دارند و مي دانند كه هرگونه شورش در اين كشتي شكسته موجب تسريع در غرق 
شدن آن مي شود، پس سعي مي كنند كه همچنان نظم و آرامش را حفظ كنند. حزب كارگر در 
سال 1995 و در دوران نخست وزيري «جان ميجر» نيز شكستي فاجعه بار مشابه شكست اخير 
را در انتخابات محلي تجربه كرد اما دو سال پس از آن توانست «توني بلر» را بر صندلي نخست 
وزيري بنشاند. شايد به همين خاطر است كه هم حزبي هاي براون پس از شكست و به عبارتي 
پس از سقوط در اين لجنزار بار ديگر از جاي خود بلند مي شوند و لجن ها را پاك مي كنند و به 
تاملي هوشمندانه در مورد حزب كارگر مي پردازند. «جيمز پورنل» وزير كار بريتانيا عقيده دارد؛ 
«تنها اعتماد به نفس ايدئولوژيك مي تواند ما را از اعماق اين باتالقي كه بدان دچار شده ايم بيرون 
بكشد.» آنها بر اين عقيده اند كه براون مي تواند اين دوره را به خوبي به آخر برساند و به گفته 

آنها تاريخ حزب كارگر دليلي است براي اثبات اين عقيده. 
اما از نظر جناح چپ حزب كارگر، گوردون براون بزرگترين اشتباه را در حوزه مبارزه با فقر 
مرتكب شد. او نرخ مالياتي ده درصدي براي اقشار كم درآمد را لغو كرد و در همان حال نرخ 
مالياتي پردرآمدها را از 22 درصد به بيست درصد كاهش داد. حال براون چاره يي جز اطاعت از 
جناح چپ ندارد و به آنها قول داده است ضرر و زياني را كه متوجه 3/5 ميليون نفر جمعيت بابت 
اين سياست مالياتي شده است با اقدامات جبراني برطرف كند. «مايك پرور» از بنياد حسابرسي 
خواهد  تر  گران  چيز  همه  حال  هر  «به  دهد؛  مي  هشدار  مورد  اين  در  اما  لندن  در  دولتي  هاي 
شد.»«گيزال استوارت» يكي از نمايندگان عضو حزب كارگر عقيده دارد با وجود آنكه براون از 
ديدگاه هاي روشن تري نسبت به بلر برخوردار است اما نمي تواند اين ديدگاه ها را به مردم 
انتقال دهد. اما آيا براون اصوًال از ديدگاهي برخوردار است؟ اولين ابتكارهاي دولت او بعد از اين 
شكست انتخاباتي بيشتر اقداماتي وحشتناك و پوپوليستي بوده است؛ كمي كمك به صاحبخانه 
هاي نيازمند، كمي فشار عليه افزايش قيمت كاالها در سوپرماركت ها،يا دادن اين وعده كه بريتانيا 
در  اول  درجه  در  شغلي  امكانات  و  كرد  خواهد  تر  سخت  را  خارجي  مهاجران  كاريابي  شرايط 
اختيار شهروندان مقيم بريتانيا قرار خواهد گرفت، همه آن چيزي است كه دولت براون اين روزها 
وعده اش را داده است. «چارلز كالرك» عضو حزب كارگر و وزير پيشين كشور از اين سياست 
به عنوان «سياست زوزه سگ در حال مرگ» ياد مي كند و عقيده دارد كه دولت براون با اين كار 

مي خواهد راي دهندگان راست گرا را تطميع كند و راي دهندگان ليبرال را ناديده بگيرد. 

درصد پناهندگان در انگليس 
كشور  در  شهروندى  به  اقدام  امسال  كه  افرادى  تعداد  امروز  به  تا  گاردين  سايت  وب  از  نقل  به  ترجمه: 
بريتانيا كردند از سال گذشته افزايش يافته است . در سه ماه اول سال 2008  تقريبا 7705 نفر پناهنده وارد 
كشوربريتانيا شدند. تعداد پناهندگان عراقى دو برابر و پناهندگان زيمبابوى به %97 رسيده است .آمارها 
نشان مى دهد كه بيشترين افرادى كه اقدام به شهروندى در بريتانيا مى كنند از مناطقSurrey, Kent  و 
Hampshire  مى باشند واين عدد نيز %8 افزايش يافته است. Home Office  دليل افزايش اين اقدامات را 
تغيير در قوانين قبولى شهروندى در آپريل سال گذشته دانست. در مجموع 635،164 نفر در سال 2007 براى 
شهروندى در بريتانيا قبول شدهاند كه اين عدد %7 از سال پيش  رو به افزايش يافته است. بيشتر از نيمى از 
در خواست كنندگان به دليل سكونت در بريتانيا و 5/1 درصد به دليل ازدواج بوده اند. هند، فيليپين و افغانى 
ها جزو موفقترين مليت ها براى شهروندى در بريتانيا  بوده اند. با اينكه درصد پناهندگان باالتر رفته است 

ولى Home Office  گفته است روند بررسى پرونده ها كاهش يافته است.

تصادف مرگ بار در سنترال لندن
ترجمه: به نقل از وب سايت مترو  در روز سه شنبه 20 مه ماه در منطقه Tower Bridge بر اثر اصابت 
شاخه درختى با اتوبوس دو طبقه 18تن مجروح و يك خانم كشته شد. اين اتفاق حدودا در ساعت 9:25 صبح 

اتفاق افتاد. خانمى 23  ساله كه بر اثر اين تصادف كشته شد به دست ماموران امدادگر از زير تنه تنومند 
درخت بيرون كشيده شد كه ظاهرا اين خانم از ديد عابران و پليس حاضر در منطقه تصادف تا مدتى به 
دور مانده بود، به دليل زمان تصادف كه در ساعات شلوغى شهر لندن مى باشد، تعداد 18 نفر در اتوبوس 
بصورت سطحى زخمى و 2 نفر  نيز به بيمارستان انتقال داده شدند. تعدادى از افراد كه در اطراف شاهد اين 

تصادف بودند شاهد از هوش رفتن راننده اتوبوس بعد از تصادف بر اثر شوك روحى بودند.
حادثه  اين  است.  رفته  بين  از  كامال  اتوبوس  جلوى  و  شكسته  ها  پنجره  هاى  شيشه  تمام  تصادف  اين  در 
در اتوبوس 188 كه مسير بين ايستگاه Russell Squareو North Greenwich را طى مى كردافتاد. هيچ 

اتوموبيل ديگرى در اين تصادف خسارت نديد.

انگلستان
 نخست وزير انگليس سازمان اوپك را تهديد كرد

اكونيوز: نخست وزير انگليس ضمن انتقاد شديد از عملكرد اوپك ، خواستار پايان اقتدار اين سازمان در 
بازار جهاني نفت شد . گوردون براون ” به روزنامه گاردين گفت : اتحاديه اروپا و گروه هشت بايد تالش 
كنند تا كنترل بازار نفت را از دست اوپك خارج كنند ، اوپك عامل اصلي كندي روند رشد و توسعه اقتصاد 

جهاني است . 
اين نخستين بار است كه يك مقام غربي چنين الفاظ تندي را بر ضد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 

اوپك به كار مي برد . 
وي ضمن رد نظر اوپك مبني بر تاثير سفته بازي در افزايش قيمت نفت ، گفت : عامل اصلي رشد قيمت نفت 
عدم تعادل بين عرضه و تقاضا است . اوپك 40 درصد عرضه جهاني نفت را در اختيار دارد و هر تصميم 

اين سازمان مي تواند ، عرضه جهاني را محدود كند . 
وي افزود : ممكن است سفته بازي و داللي به نوعي موجب افزايش قيمت نفت شده باشد ، ولي سوال اصلي 

اين است كه آيا بين عرضه و تقاضاي جهاني نفت تعادل وجود دارد .
 نتايج مذاكرات بين كشورهاي مصرف كننده و توليد كننده نفت تا كنون به واقعيت نپيوسته است 
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تكرار مجادله انتخاباتي دو نامزد امريكايي 

 هشدار جان مك كين به اوباما درباره ايران 
 

موضوع ايران يك بار ديگر مناظره انتخاباتي دو نامزد رياست جمهوري امريكا را به جدال لفظي ميان آن دو كشاند. جان مك كين نامزد جمهوريخواه 
انتخابات رياست جمهوري اياالت متحده، مجدداً به مالمت سناتور اوباما نامزد دموكرات پرداخت و قول وي را در خصوص ايران در صورتي كه 
رئيس جمهور امريكا شود سرزنش كرد. اوباما در نطق هاي انتخاباتي خود گفته بود در صورتي كه به رياست جمهوري امريكا برگزيده شود، بدون 
هيچ پيش شرطي با ايران مذاكره خواهد كرد، اما سخنان او با واكنش منفي سياستمداران امريكا مواجه شد. در همين باره جان مك كين، باراك 
اوباما را متهم كرد تهديد ايران را دست كم مي گيرد. مك كين در سخناني در شيكاگو گفت كه اعالم آمادگي آقاي اوباما براي انجام گفت وگوهاي 
مستقيم با رهبران كشورهايي مانند ايران «عمق بي تجربگي و داوري خطرناك سناتور اوباما را برمال مي كند.» جان مك كين گفت كه مالقات با 
رئيس جمهور فعلي ايران باعث افزايش اعتبار و مشروعيت بين المللي رئيس جمهور ايران خواهد شد و بعيد است او را قانع كند از بلندپروازي هاي 
هسته يي اش دست بردارد. اين سناتور جمهوريخواه افزود؛ «اين كار حتي شايد او را قانع كند كه سياست هايش در تقويت قدرت او موثر بوده 
است و او را در رفتارش جسورتر خواهد كرد. به همين علت رئيس جمهور بعدي بايد اينگونه واقعيت هاي بنيادي در روابط بين المللي را درك كند.» 
با اين حال اوباما در واكنش به اين سخنان مك كين گفت؛ «تهديد ايران جدي است اما آنچه من گفته ام اين است كه ما نبايد فقط آمادگي گفت وگو 
با دوستانمان را داشته باشيم، ما بايد با دشمنانمان هم گفت وگو كنيم. ديپلماسي يعني اين.» اوباما در جريان مبارزات انتخاباتي در مونتانا گفت 
كه تمايل جان اف كندي براي گفت وگو با اتحاد جماهير شوروي در جريان بحران موشكي كوبا در سال 1962 باعث پرهيز از يك فاجعه اتمي در 
كشوري شد كه تهديدش بسيار بزرگتر از تهديد ايران امروز بود. اوباما كه در آستانه شكست دادن سناتور هيالري كلينتون براي كسب نامزدي 
حزب دموكرات قرار دارد پرسيد؛ «چرا ما نبايد همان جسارت و اعتماد را براي گفت وگو با دشمنانمان داشته باشيم؟» وي افزود؛ «من ترسي ندارم 
كه يك جنگ تبليغاتي را ببازيم. وقت آن است كه امريكا اين نبردها را ببرد، زيرا ما شاهد بوده ايم جرج بوش هر سال پس از ديگري آنها را باخته 
است.» آقاي اوباما كه از ابتدا با جنگ عراق مخالفت كرده است گفت كه ايران به دليل حمله امريكا به عراق تقويت شده است و اين جنگي است كه 
جان مك كين از آن طرفداري مي كند. سناتور اوباما گفت؛ « اين يك استراتژي نيست كه از يك كشور بخواهيم پيش از مالقات با ما همه شروط ما 

را برآورده كند.اين تنها نگرشي ناشي از ساده لوحي و خواب و خيال است.» 
آقاي مك كين گفت ايران آشكارا تهديدي به بزرگي قدرت نظامي شوروي متوجه امريكا نمي كند، «اما اين بدان معني نيست كه تهديد ايران كم 

اهميت است.» 
 

رييس جمهور جديد تايوان سوگند خورد
 مايينگ جئو از موافقان ارتقاي مناسبات تايوان با چين امروز( سه شنبه ) به عنوان رييس جمهور جديد تايوان مراسم تحليف 
خود را به جا آورد و متعهد شد كه پيگير صلح با چين باشد و براي برقراري ثبات منطقه اي تالش كند.حزب ملي گراي مايينگ 

جئو بر خالف حزب استقالل طلب چن شويي بيان هرگز به طور رسمي اتحاد هميشگي با چين را رد نكرده است. 
به گزارش ايسنا ، مراسم تحليف مايينگ جئو 57 ساله بيانگر يك تغيير موضع آشكار نسبت به دوره  هشت ساله  تصدي 
چن شويي بيان، رييس جمهور سابق تايوان است كه سياست هاي استقالل طلبانه و مقابله جويانه اش با چين اغلب به اختالف 

و برخورد با پكن مي انجاميد. 
مبني  تعهداتش  خاطر  به  كه  تايوان  رييس جمهور 
بر تالش براي برقراري همكاري اقتصادي بيشتر 
با چين انتخاب شد، در سخنراني خود در مراسم 
برقراري  دنبال  به  تايوان  داشت:  اظهار  تحليفش 
هدف  اين  بود.  خواهد  منطقه اي  ثبات  و  صلح 
هميشگي ما است. وينسنت سيو 69 ساله، معاون 
رييس جمهور جديد تايوان اندكي پس از ما يينگ 
جئو به همراه ليوجائو شيوان و كابينه وي سوگند 
ياد كردند. حزب ملي گراي مايينگ جئو بر خالف 
حزب استقالل طلب چن شويي بيان هرگز به طور 
رسمي اتحاد هميشگي با چين را رد نكرده است. 
تايوان در بحبوحه  جنگ داخلي چين در سال 1949 
از اين كشور جدا شد. در حالي كه حدود 59 سال 
از جدايي تايوان از چين مي گذرد پكن هم چنان اين 

جزيره را بخشي از قلمرو خود مي داند و بارها تهديد كرده كه در صورت اعالم استقالل از سوي تايوان به اين جزيره حمله 
خواهد كرد. مايينگ جئو در يك اظهارنظر مخالف نسبت به مقام هاي قديمي حزب خود متعهد شده كه مذاكره با چين درباره  

اتحاد در دوره  تصدي وي صورت نخواهد گرفت. 
وي هفته  گذشته در گفتگو با خبرگزاري آسوشيتدپرس اظهار داشت: بسيار بعيد است كه گفتگوهاي اتحاد در دوره رياست 
جمهوري من صورت بگيرد. اوبر مناسبات سياسي بيشتر، ارتقاي مناسبات اقتصاد قدرتمند اما كند تايوان با اقتصاد شكوفا 
و پر رونق چين تاكيد داشت. مايينگ جئو شروع پروازهاي تجاري مستقيم در تنگه  100 مايلي تايوان و گشوده شدن درهاي 
تايوان به روي خيل عظيم گردشگران چيني را پيشنهاد كرده است. او همچنين تالش براي برقراري يك معاهده  صلح با پكن را 
پيشنهاد كرده ولي هنوز محتواي اين معاهده را اعالم نكرده است. در همين حال خبرگزاري رويتر گزارش داد، مايينگ جئو، 
كانديداي حزب ملي گراي تايوان (KMT) و شهردار سابق تايپه پس از پيروزي قاطع در انتخابات ماه مارس طي مراسمي 

در كاخ رياست جمهوري اين سمت را از چن شويي بيان تحويل گرفت. 
اين دو در حضور مقام هاي نظامي و رهبران حزب KMT با هم دست دادند و مايينگ جئو در حضور چن شويي  سوگند 
رياست جمهوري به جا آورد. مايينگ جئو با شعار ” تمركز روي دميدن يك روح تازه به اقتصاد تايوان“ و ترغيب پكن به 
برقراري مناسبات تجاري و انعقاد پيمان صلح در انتخابات پيروز شد. خبرگزاري فرانسه نيزگزارش داد، مايينگ جئو قبال 
خواستار افزايش مناسبات تجاري و صنعت گردشگري از جمله پروازهاي مستقيم با چين شده ولي تاكيد كرده كه هرگز 
درباره  اتحاد با چين مذاكره نخواهد كرد. او در مراسم تحليفش گفت: به مردم كشور تعهد مي دهم كه از قانون اساسي تبعيت 
و خود را وقف خدمت به اين كشور كنم. وي افزود: من با اعتقاد وظايفم را انجام خواهم داد، رفاه مردم را افزايش خواهم 
داد، از امنيت كشور حفاظت خواهم كرد و به هيچ وجه به اعتماد مردم خيانت نخواهم كرد. او اظهار داشت: هر گاه عهدم را 
شكستم حاضرم به شدت از سوي كشور مجازات شوم. اين عهد محكم من است. مايينگ جئو شهردار سابق تايپه و رييس 

حزب ملي گرا است. وي تحصيل كرده  حقوق در دانشگاه هاروارد آمريكا است. پدر او نيز از مقام هاي حزب ملي گرا بود. 

رهبر «اتا» در فرانسه دستگير شد  
پليس فرانسه و اسپانيا در عملياتي مشترك در فرانسه رهبر گروه جدايي طلبان 
«باسك» اسپانيا موسوم به اتا را دستگير كردند. به گفته مقامات پليس فرانسه 
خاوير لوپزپنا 49 ساله به همراه سه عضو ديگر گروه اتا در حمله سه شنبه شب 
پليس به آپارتماني در شهر بوردو فرانسه دستگير شدند. آلفردو پرز ربالكابا 
وزير كشور اسپانيا دستگيري پنا را دستاورد بزرگي براي اسپانيا عنوان كرد. 
خاوير لوپزپنا از سال 1983 به عضويت گروه جدايي طلب اتا درآمد و گفته مي 
شود از سال 2006 ميالدي پس از آنكه ميكل آلبينزو رهبر سابق اتا در اكتبر 
سال 2004 در فرانسه دستگير شد، رهبري اتا را بر عهده گرفت. پنا به همراه 
سه مرد و يك زن ديروز چهارشنبه بار ديگر به محل دستگيري شان بازگردانده 

شدند تا روند جمع آوري مدارك و احراز رسمي هويت شان انجام شود.  

دو ايتاليايي در سومالي ربوده شدند  
 

همكار  و  ايتاليايي  امدادگر  دو  سومالي  در  مسلح  مردان  آسوشيتدپرس؛ 
با  سومالي  دولت  سخنگوي  ربودند.  كشور  اين  جنوب  در  را  آنان  سوماليايي 
تاييد اين خبر اقدام شبه نظاميان سومالي را تروريستي توصيف كرد و گفت؛ 
مردان  است.»  ربايان  آدم  وجوي  جست  در  پليس  و  بوده  وحشيانه  اقدام  «اين 
ادهيگله  منطقه  در  را  امدادگران  اين  منزل  مجهز  تسليحات  با  سوماليايي  مسلح 
نامشخصي  مكان  به  را  افراد  اين  آنها  چشم  بستن  از  پس  و  كردند  محاصره 
بردند. ادهيگله در 45 مايلي جنوب موگاديشو قرار دارد. اين خبر در حالي منتشر 
خون  انتقام  بودند  كرده  تهديد  سومالي  در  تندرو  اسالمگرايان  پيشتر  كه  شده 
رهبر القاعده در اين كشور را كه در ماه جاري ميالدي كشته شد، از نيروهاي 
امريكايي و اتباع خارجي خواهند گرفت. سفير ايتاليا در كنيا نيز تاييد كرد هيچ 

خبري از اين افراد ندارد.  

امريكا، گرفتار گوانتانامو  
 

 بي بي سي؛ رابرت گيتس وزير دفاع امريكا آنقدر گرفتار زندان گوانتانامو شده 
است كه مي خواهد اين زندان را ببندد. گيتس همچنين از تمايل امريكا براي آزاد 
كردن 70 زنداني گوانتانامو خبر داده و گفت؛ «كشورهاي متبوع زندانيان آنها 
را نمي پذيرند.» مدت ها است كه گروه هاي مدافع حقوق بشر در اعتراض به 
خواستار  گوانتانامو  زندان  در  المللي  بين  قانوني  استانداردهاي  نشدن  رعايت 
تعطيلي اين زندان هستند. زندان گوانتانامو در نزديكي كوبا 270 زنداني را در 

خود جاي داده است.  

انفجار اتيوپي سه كشته برجا گذاشت  
رويترز؛ انفجاري درون يك دستگاه ميني بوس در آديس آبابا پايتخت اتيوپي 
دست كم سه كشته و 9 زخمي برجاي گذاشت. به گفته پليس اتيوپي تمامي كشته 

ها و مجروحان اين حادثه از سرنشينان خودرو بوده اند. 
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رئيس جمهور لبنان انتخاب شد
گفت  روز  پنج  از  پس  سرانجام 
قطع  آستانه  تا  كه  نفسگير  وگوهاي 
هاي  گروه  رفت،  مي  پيش  مذاكرات 
قطر  ميانجيگري  با  توانستند  لبناني 
را  يي  تفاهمنامه  عرب  اتحاديه  و 
آن  دستاورد  حداقل  كه  كنند  امضا 
دور كردن لبنان از يك جنگ داخلي 
روزهاي  بود.  خواهد  عيار  تمام 
با  ها  لبناني  از  تعدادي  گذشته 
خود  رهبران  از  پالكاردهايي  حمل 
اند  نكرده  توافق  تا  بودند  خواسته 
اين  سرانجام  و  بازنگردند  خانه  به 
لبناني  هاي  گروه  و  شد  شنيده  پيام 
با وجودي كه هيچ كدام به خواسته 
نرسيدند،  خود  حداكثري  هاي 
هاي  خواسته  بر  تكيه  با  توانستند 
حداقلي با هم به توافق برسند. صبح 
روز  يك  كه  حالي  در  گذشته  روز 
اعالم  قطر  مذاكرات  براي  اضافي 
شده بود، آخرين جلسه مشترك در 
و  شد  تشكيل  دوحه  شرايتون  هتل 
حمد بن جاسم نخست وزير و وزير 
خارجه قطر بيانيه يي را قرائت كرد 
لبناني  هاي  گروه  توافقنامه  حكم  كه 
را داشت. در اين جلسه تمام رهبران 
ميشل  استثناي  به  لبناني  گروه   14

عون حضور داشتند. 

«ميشل سليمان» 
كيست؟

«ميشل سليمان» فرمانده ارتش لبنان، مسيحي ماروني است. وي در سال 1948در شهر «عمشيت» واقع در شهرستان «جبيل» در 
استان جبل لبنان به دنيا آمد. سليمان سال 1990 رياست رسته اطالعاتي جبل لبنان را برعهده گرفت و تا تاريخ 24/8/1991 عهده دار 
اين سمت بود. وي فرماندهي ارتش را در تاريخ 21/8/1998عهده دار شد. فرمانده ارتش لبنان كه رئيس جمهوري لبنان مي شود در 

سال 1970 از مدرسه نظامي با درجه ستواني فارغ التحصيل شد. وي همچنين داراي مدرك علوم سياسي در دانشگاه لبنان است.

وي به دو زبان فرانسه و انگليسي كامًال مسلط است. سليمان داراي سه فرزند است. رئيس جمهوري جديد لبنان بر گزينه مقاومت در 
رويارويي با اسرائيل تاكيد دارد و از مقاومت در مبارزه با اشغالگران براي آزاد سازي جنوب لبنان در سال 2000 حمايت كرد. بعد 
از خروج ارتش سوريه در 26 آوريل سال 2005، نيروهاي ارتش در سراسر خاك لبنان مستقر شدند و هيچ مورد شورش يا ناامني 
در سال 2007 در اين كشور مشاهده نشد. تكميل و بازسازي ساختار ارتش لبنان بعد از تعديل قانون خدمت زير پرچم از ديگر 
فعاليت هاي وي بود كه بدان اقدام كرد. كشف فعاليت شبكه هاي تروريستي و جاسوسي اسرائيل نيز از ديگر مواردي بود كه سليمان 
خوب از عهده آن بر آمد كه آخرين آن كشف يك شبكه جاسوسي اسرائيل در تاريخ 10/6/2006 در يك عمليات غافلگيركننده بود. 

وي در تحوالت سياسي لبنان خط مشي بي طرفانه يي در پيش گرفت و از ارتش براي برقراري ثبات، امنيت و حفظ حقوق شهروندان 
اين كشور كمك گرفت و از قدرت خود براي سركوب مخالفان سياست هاي دولت استفاده نكرد و مانع از برگزاري تحصن نيروهاي 
مخالف عليه دولت فواد سنيوره نشد و حتي در جريان درگيري هاي اخير در بيروت و ديگر مناطق اين كشور كه در پي مصوبه 
دولت سنيوره مبني بر غيرقانوني خواندن شبكه مخابراتي حزب اهللا لبنان و بركناري سرتيپ «وفيق شقير» افسر بلندپايه و رئيس 
دستگاه امنيت فرودگاه بيروت صورت گرفت، موضع بي طرفي خود را ادامه داد. وي به كمك ارتش از عهده نقش خود در حفظ و 
برقراري امنيت شهروندان و حفظ نهادهاي دولتي و خصوصي كامًال برآمد و به ويژه با اتمام رياست جمهوري اميل لحود توانست 

خالء امنيتي را در لبنان پر كند و ثبات را در كشور برقرار سازد.

سليمان عالوه بر در پيش گرفتن سياست بيطرفانه در تحوالت لبنان، توانايي خود را در سركوب گروه موسوم به «فتح االسالم » در 
اردوگاه نهرالبارد كه به مدت سه ماه به طول انجاميد، به نمايش گذاشت كه اين امر موجب تقويت جايگاه او در لبنان شد به طوري كه 
دو جناح مخالف و موافق جريان حاكم با نامزدي وي براي تصدي پست رياست جمهوري موافقت كردند ولي تصدي پست رياست 
جمهوري از سوي وي مشكل قانوني داشت. اين مشكل با اصالح قانون اساسي لبنان از سوي نمايندگان مجلس برطرف شد زيرا بر 
اساس ماده 49 قانون اساسي لبنان مسووالن رده باالي دولتي بايد دو سال قبل از احراز اين پست از سمت خود استعفا دهند كه 
با تغيير در اين ماده از قانون اساسي لبنان عمًال زمينه براي تصدي پست رياست جمهوري توسط وي هموار شد. سرانجام گروه 
هاي سياسي لبنان پس از سفر هيات اتحاديه عرب به بيروت توافق كردند كه با ميانجيگري قطر در دوحه تشكيل جلسه دهند و پس 
از پنج روز مذاكره دو جناح عمده سياسي اين كشور با انتخاب ميشل سليمان فرمانده ارتش به رياست جمهوري جديد اين كشور 
موافقت كردند و پذيرفتند سكان اداره امور اين كشور را به وي واگذار كنند. به اين ترتيب ميشل سليمان دوازدهمين رئيس جمهور 
لبنان خواهد بود. اميل لحود رئيس جمهور لبنان از سوم آذرماه سال گذشته پيش از پايان دوره رياست جمهوري خود و پس از 9 

سال با اعالم حالت فوق العاده ارتش اين كشور را مامور حفظ امنيت كرد و كاخ «بعبدا» را ترك گفت.

ساكاشويلي:
جنگ با روسيه نزديك است

فرانسوي  روزنامه  با  اختصاصي  مصاحبه  در  ساكاشويلي“  ميخائيل 
بودن  ”قريب الوقوع  بر  مبني  خود  پيشين  ادعاي  توضيح  در  ”فيگارو“ 
به  شرايط  حاضر  حال  در   » كرد:  اعالم  روسيه“  و  گرجستان  جنگ 
گونه اي است كه جنگ با روسيه همچنان نزديك است و اوضاع كنوني 
با اوضاع 2 هفته پيش هيچ فرقي نكرده است. دو طرف چندي پيش بر 
نشده  كم  هنوز  تهديد  و  شدند  نزديك  درگيري  به  آبخازي  منطقه  سر 

است.»
به  وجه  هيچ  به  افزود: «ما  گرجستان  رئيس جمهور  فارس،  گزارش  به 
اين جنگ عالقه نداريم. اين روسيه است كه نمي خواهد سازمان پيمان 
كه  چرا  باشد  داشته  حضور  مرزهايش  در  (ناتو)  شمالي  آتالنتيك 
نزديك شدن ناتو به مرزهايش را تهديدي مستقيم و جدي براي امنيت 
مستقر  ما  مرزهاي  در  موشك هايي  كه  است  روسيه  اين  مي داند.  خود 
كرده است. ما اين اطالعات را از تصاوير به دست آمده از سيستم هاي 

ماهواره اي خود كسب كرده ايم.» 
از  «من  گفت:  كشورش  از  آمريكا  و  اروپا  حمايت  درباره  ساكاشويلي 
واكنش اتحاديه اروپا نسبت به اين قضيه متأسفم. اما اروپايي ها باالخره 
مواضع محكمي را اتخاذ كردند. در گذشته يك نوع پاك سازي قومي و 
در  انبوه  بطور  را  گذرنامه ها  روسيه  مي شد.  انجام  آبخازي  در  نژادي 
آبخازي توزيع مي كرد به طوري كه بيش از 85 درصد جمعيت آبخازي 

داراي گذرنامه روسي بودند و هيچ كس چيزي نمي گفت.» 
رئيس جمهور گرجستان همچنين درباره رابطه مستقيم با همتاي روسي 
بارها  من  روسيه  جمهوري  رياست  انتخابات  از  كرد: «پس  اعالم  خود 
سعي كردم با ”ميدويدف“ تماس گرفته و با وي ارتباط برقرار كنم اما 

موفق نشدم.» 
ساكاشويلي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار فيگارو كه ”چرا روس ها 
با سماجت و سرسختي موضوع گرجستان را پيگيري مي كنند ، گفت: 
آسياي  قدرت  قطب  تنها  روسيه   ، كند  سقوط  گرجستان  دولت  اگر   »
در  كه  است  ارزش هايي  سر  بر  بحث  باره  اين  در  شد.  خواهد  مركزي 

دانشگاه هاي غربي به من و وزراي كشورم القا كرده اند.» 
وي در پايان با بيان اينكه اروپا بايد نقشي فعال تر در آبخازي برعهده 
گيرد ، از نيروهاي اتحاديه اروپا خواست وظيفه مرزباني در آبخازي 

را بپذيرند. 
روابط تيره ميان روسيه و گرجستان در ماه آوريل گذشته و پس از 
آنكه گرجستان روسيه را به انهدام يكي از هواپيماهاي بدون سرنشين 
اين كشور در منطقه آبخازيا متهم كرد آغاز شد و روز به روز در حال 

گسترش است. 
حمايت  اعالم  با  آوريل  اواسط  در  تنش ها  اين  كه  است  حالي  در  اين 
افزايش  همچنين  و  اوستيا  و  آبخازي  جدايي طلب  مناطق  از  روسيه 
از  جلوگيري  هدف  با  مناطق  اين  در  كشور  اين  صلح  حافظ  نيروهاي 

حمله نيروهاي گرجستان به مواضع جدايي طلبان تشديد شد. 
از سوي ديگر از زماني كه مسكو اعالم كرده روابط خود را با دو منطقه 
به  تفليس  و  مسكو  روابط  مي كند،  تقويت  جنوبي  اوستياي  و  آبخازي 

طور جدي تيره و تار شده است. 
مقامات روسيه گرجستان را به تالش براي تدارك عملياتي نظامي عليه 
افزايش  علت  را  مسئله  همين  مسكو  و  كرده اند  متهم  آبخازي  منطقه 
عنوان  جنوبي  اوستياي  و  آبخازي  در  خود  نظامي  تجهيزات  و  نيروها 

كرده است. 
منطقه آبخازيا منطقه اي جدا شده از گرجستان و خواهان استقالل از اين 

كشور است و به همين سبب ، روسيه از اين منطقه حمايت مي كند.
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

حساب و كتاب
آقا ما يه حسابدارى داشتيم اينجا ... باز سالم يادم رفت. ولش كن 
بعدا سالم ميكنم .. خالصه اين گذاشت رفت. از اونجايى كه عمو پياز 
داغ هميشه ذهن پرسشگر و كاونده داره، بازم مثل هميشه گير داد 
كه اين آقا چرا رفت. بيان با هم تحليل كنيم ببينيم اين آقا چرا رفت. 
اصوال كار حسابدار چيه؟ بله ... كار حسابدار اينه كه به حساب و 
كتاب برسه. حاال به حساب و كتاب چى؟ حساب و كتاب دخل و خرج 
ديگه ! كى چقدر پول گرفته، چقدر درآمد داشتيم، چقدر خرج كرديم 
حسابدار  و  حسابداره،  وجود  علت  مالى  مبادالت  واقع  در  پس   ...
معلول پول! و ضمنا با عنايت به اينكه اصل بر عدمه، يعنى در حالت 
نظر  در  با  و  داره،  دليلى  حتما  هست  اگه  باشه،  نبايد  چيز  يه  عادى 
داشتن قانون عليت به اين نتيجه ميرسيم كه اگه پول نباشه، حسابدار 

هم نيست ... به به.
كه  هم  كاركنان  الحمدهللا،  رايگانه  توزيع  كه  نشريه  اينجا،  اونوقت 
كه  هم  آگهى  ماشااهللا،  گرفتن  حقوق  عباس  شاه  دوره  بار  آخرين 
يه  اينجا   !!! نعوذباهللا  مشترى  از  بگيريم  بخوايم  رو  پولش  ميگيريم 
من  نه  چيكار؟  ميخوايم  حسابدار  تو،  نمياد  در  اين  از  هم  پاپاسى 
ميخوام بدونم نشريه اى كه پشيزى توش اينور اونور نميشه و از 
دم رضاى الللهى داره جون ميكنه، حسابدار ميخواد چى كار كنه كه 

تو هم گير دادى اين چرا رفت؟

تولد سردبير
خدا سال پيش در چنين روزى سردبير كوچولوى ما به دنيا اومد 
رو  مثالش  بى  وجود  ببخشيد،  نه   ... عظيم  اندوهى  در  را  بشريت  و 
به جهان فرهنگ و ادب هديه كرد. اون روز ها هيچكس فكر نميكرد 
كه همين بچه فسقلى پنج كيلويى يه روز تبديل به شخصى شخيص 
در  سنگينى  وزنه  خالصه  قطيب؟   ... قطيب  قطبى  و  فريد  فردى  و 
مركز دنياى ژورناليسم خواهد شد و روزى در اوج موفقيت چون نه 
ماشين داره نه پول، با دوچرخه سر كار خواهد اومد. نه، هيچكس 
اين فكر رو نميكرد. همه فكر ميكردن اين بچه تا آخر عمر 5 كيلو باقى 
خواهد موند و انگشتش رو هم از دماغش بيرون نخواهد آورد. حاال 
كجان اونايى كه راه به راه ويشگونش ميگرفتن و گوگورى مگورى 
ميگفتن، كه بيان و ببينن چطور همون بچه فسقلى كهكشان هاى ادب 
رو به هم دوخته و آسمان فرهنگ رو به زير پاى پر عظمت نشريه 
وزينه پرشين ويكلى ... اى بابا .. خيلى ديگه چرت شد ... خالصه سر 
دبير جان، تولدت مبارك، ايشالال تولد 542 سالگيت ... اينهمه تعريفت 
كردم ببينم چيزى ازت ميماسه يا نه ... ديگه مونده به َكرم خودت. 

به فتح كاف و ر البته.

پرسپوليس زلزله
بنده قبال هم گفتم، االن هم اعالم ميكنم، ترسى هم از كسى ندارم. هفته 
نامه پرشين ويكلى شديدا طرفدار و هواخواه تيم فوتبال پرسپوليس 
تهرانه، و در جشن قهرمانى پر شكوه اين تيم خيلى هم كيفش كوكه 
بيشتر  نصف  هيكلم  اين  با  كه  هم  بنده  ميشكنه.  گردو  دمش  با  و 
پرشين ويكلى محسوب ميشم، اين واقعه ميمون و مبارك و راهيابى 
تيم پرسپوليس به رقابت هاى جام باشگاه هاى آسيا رو تبريك ميگم 
خدمت همه طرفداران تيم. ايشالال سال بعد قهرمانى آسيا، بعدش هم 
قهرمانى جهان و بعد از اون هم ترانسفر افشين قطبى دوست داشتنى 

به تيم پرش با نيزه پرسپوليس و ادامه فعاليت تو اون سنگر!!!

پياز داغيه
آقا پدرمون در اومد ... بانك هامون كه دونه دونه دارن ورشكست 
ميشن. تورم كه داره روز به روز باال ميره، پياز شده كيلويى 900 
تومن، روغن 17 كيلويى 16 هزار تومن ... از كجا بيارم؟ فكر كردى 
من سر گنج نشستم؟ از امروز، هر كى پياز داغ ميخواد، يكى يه دونه 
كيسه  تو  ميذاره  گرمى،  كره 50  قالب  يه  با  ميگيره،  پوستشو  پياز، 
فريزر ميفرسته بياد، وگرنه از هفته بعد پياز داغ بى پياز داغ ... ندارم 
عزيز من چيكار كنم؟ از ديوار مردم باال برم؟ برم كاله بردارى كنم؟ 
پدر سوختگى كنم؟ بده نشستم قلم به دست گرفتم با كّد يمين و عرق 
كه  حاال  ميكنم؟  داغ  شماها  واسه  حالل  پياز  شرافت  عين  در  جبين 

اينطوره سالم هم نميكنم بريد هفته ديگه بيايد خدافظ.

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

وحشت، دليل حمله ملخ ها  
 

به  ها  ملخ  گروهي  حمله  دليل  گويند  مي  دانشمندان  اينديپندنت؛ 
محصوالت كشاورزي را كشف كرده اند. آنها معتقدند دليل حمله 
شان  همنوعان  ترسند  مي  آنها  كه  باشد  اين  تواند  مي  ها  ملخ 
انگليسي  امريكايي،  پژوهشگران  كه  تحقيقات  اين  شوند.  خورده 
در  مشروح  صورت  به  اند  داشته  مشاركت  آن  در  استراليايي  و 
از  معموًال  ملخ  هاي  گروه  است.  رسيده  چاپ  به  علمي  مجله  يك 
ميلياردها ملخ تشكيل مي شود كه مي توانند ده ها تن سبزيجات 
مي  ناگهاني  هاي  يورش  اين  بخورند.  روز  يك  طي  را  گياهان  و 
دستاوردهاي  نابودي  به  جهان  فقير  مناطق  در  سادگي  به  تواند 
كشاورزان و بروز دوره هاي گرسنگي بينجامد. ملخ ها به طور 
معمول گياهخوار هستند اما دانشمندان در مواردي خورده شدن 
به  غذا  كه  هنگامي  اند.  كرده  مشاهده  نيز  را  يكديگر  توسط  آنها 
مقدار كافي يافت نشود يا منابع غذايي در آستانه اتمام باشد ملخ 
ها به يكديگر حمله مي كنند. ملخ هاي جوان تر كه توانايي پرواز 
كردن ندارند در چنين شرايطي شروع به خوردن هم گروه هاي 
خود مي كنند و براساس يافته هاي جديد ساير ملخ ها از اين اتفاق 
به وحشت مي افتند و در گروه هاي بزرگ براي فرار از همنوعان 
گرسنه مهاجم خود دست به فرار مي زنند و سر راه خود مزارع 
را نابود مي كنند. اين كشف در صورت صحت مي تواند به درك 
چگونگي تشكيل گروه هاي ملخ و شيوه كنترل جمعيت آنها كمك 

شاياني بكند.  
 

در انتظار فرزند هجدهم  
  

زن  يك  تلگراف؛ 
آركانزاس  اهل 
متحده  اياالت 
هجدهم  فرزند 
حامله  را  خود 
قصد  و  است 
بر  عالوه  دارد 
فرزندان  اين، 
داشته  بيشتري 
ميشل  باشد. 

هفت  جمع  به  جديدي  برادر  يا  خواهر  زودي  به  41ساله  داگر 
دو  تنها  او  فرزندان  ميان  در  افزود.  خواهد  پسرش  ده  و  دختر 
ماه  در  ما  فرزند  «سه  گويد؛  مي  داگر  دارد.  وجود  دوقلو  جفت 
ژانويه و سه تاي ديگر شان در دسامبر متولد شدند. اين دوماه 
پركارترين ماه ها بوده اند،» بزرگترين فرزند خانواده، جاش، 20 
ساله است و كوچكترين فرزند جنيفر، 9 ماه دارد. اين خانواده كه 
جمعيتش مدام بيشتر مي شود در خانه 650 مترمربعي در تانتي 
تون واقع در شمال غرب كانزاس ساكن است. همه اين كودكان 
كه نامشان با حرف «J» آغاز مي شود در خانه درس مي خوانند. 
خانم داگر 11 سال از عمر 41 ساله خود را باردار بوده است و 
از  خانواده  اين  درباره  مستند  هاي  فيلم  سري  دومين  زودي  به 
نحوه  به  نگاهي  برنامه  اين  شد.  خواهد  پخش  ديسكاوري  كانال 
مستند  اين  هاي  بخش  از  يكي  دارد.  داگر  خانواده  زندگي  گذران 
به سيستم تقسيم كار در اين خانه بازمي گردد و جالب آنكه در 
خانواده داگر كارهايي كه معموًال به پسران سپرده مي شود بر 
مي  عوض  را  تايرها  كه  هستند  دخترها  اين  است.  دختران  عهده 
كنند و امور مربوط به گاراژ خانه يا اصالح چمن هاي حياط را 
انجام مي دهند. در مقابل پسرها مي آموزند. پختن و سرو كردن 
شام بر عهده آنهاست و بايد حمام را تميز كنند. داگر هم اكنون 
در ششمين هفته از بارداري خود قرار دارد و كامًال سالمت است. 
خانم داگر و همسرش جيم تا وقتي كه بتوانند به بچه دار شدن 
يك  خوشبختي  و  «بقا  است؛  معتقد  داگر  جيم  داد.  خواهند  ادامه 
خانواده در گرو دو نكته است؛ اول ايمان به خدا و دوم برخورد 
با ديگران به شيوه يي كه مايليم با خودمان برخورد شود.» وي 
مي افزايد؛ «هدف ما اين است كه در اين خانه همه با هم دوست 
باشيم و براي رفاه و شادي هم تالش كنيم.» فرزندان اين خانواده 
«جان  ساله،   18 «جانا»  ساله،   20 «جاش»  هستند؛  زير  شرح  به 

ديويد» 18 ساله، «جيل» 16 ساله، «جما» 15 ساله، «جينجر» 14 
ساله، «جوزف» 13 ساله، «جاشيا» 11 ساله، «جوي آنا» 10 ساله، 
«جرميا» 9 ساله، «جديديا» 9 ساله، «جيسون» 7 ساله، «جيمز» 6 
و  ساله  ساله، «جوانا» 2  ساله، «جكسون» 3  ساله، «جاستين» 5 

«جنيفر» 9 ماهه.  

سرقت با ادعاي جادوگري  
 

 AP : يك مرد زودباور ويتنامي در نروژ كه قصد داشت با غوطه 
ور كردن پول هايش در مايعي مخصوص ارزش آنها را دو برابر 
گزارش  بنابه  داد.  دست  از  را  پولش  دالر  هزار   35 معادل  كند، 
رسانه هاي نروژ مردي فرانسوي كه نامش فاش نشده به اتهام 
شد.  خواهد  حاضر  دادگاه  در  انديش  ساده  مرد  اين  دادن  فريب 
وي به مرد ويتنامي گفته بود اگر پول هايش را با مقداري قبض 
پرداخت در يك مايع خاص غوطه ور كند هنگامي كه صبح فردا 
بازگردد خواهد ديد كه اسكناس ها ارزشي دو برابر پيدا كرده اند. 
دالر)  هزار  (معادل 35  كرونر  هزار  مبلغ 180  با  را  كار  اين  وي 
پول خود كرد و هنگامي كه صبح روز بعد بازگشت نه از راهنماي 
فرانسوي اش اثري بود و نه از پول ها. رانگر اينگبرگ افسر پليس 
پيگير اين پرونده به مطبوعات گفت؛ «ما به سختي توانستيم باور 
كنيم اين مرد واقعًا به اين داستان اعتقاد داشته و فكر مي كرده 
پول هايش دو برابر خواهند شد، اما براساس شواهد دريافتيم اين 
موضوع حقيقت دارد. مرد فرانسوي حقه باز چند روز بعد با 200 
هزار كرونر در حال خروج از كشور بود كه دستگير شد.» وكيل 

وي مدعي است تمام اين داستان زاييده خياالت و واهي است.  

 دعوا بر سر گنج هفده تني  
 

 

شكارچيان طال و گنج هاي مدفون در اقيانوس ها اين موضوع را 
كه هفده تن طال و نقره يي كه اخيراً كشف كرده اند متعلق به يك 
كشتي اسپانيايي بوده كه در سال 1804توسط كشتي هاي جنگي 

انگليسي غرق شده تكذيب كردند.
ادعا  شده  استخدام  اسپانيا  دولت  توسط  كه  وكيلي  گولد  جيمز 
كرده شواهد متعددي در دست دارد كه گنجي كه اخيراً كاوشگران 
امريكايي پيدا كرده اند در واقع محموله كشتي «نوستراسنورا دي 
ترك  اصلي  هاي  علت  از  يكي  آن  شدن  غرق  كه  بود  مرسدس» 
مخاصمه اسپانيا با انگلستان و ورود مجدد اسپانيايي ها به جنگ 
با ناپلئون بود. براساس گفته هاي گولد سكه ها و ساير اشياي 
كشف شده دقيقًا مشابه موارد موجود در آن كشتي هستند و در 
ضمن محل پيدا شدن اين گنج نشانگر آن است كه اين گنج متعلق 
به كشتي نوستراسنورا است اما شركت «اديسه مارين» كه دفتر 
گولد  هاي  حرف  است  معتقد  است  واقع  امريكا  فلوريداي  در  آن 
تنها يك «ادعا» است كه هيچ دليلي براي اثبات آن وجود ندارد. در 
بيانيه اين شركت آمده است كه هيچ دليل قانع كننده يي براي اينكه 
اين گنج متعلق به كشتي نوستراسنورا يا هر كشتي ديگري باشد 
در دست نيست. «در محلي كه گنج را پيدا كرديم هيچ نشاني از 
يك كشتي غرق شده نبود و تنها يك جعبه خيلي بزرگ كه احتماًال 
از يك كشتي، به بيرون افتاده يا در محلي دورتر از غرق كشتي 
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ناخنك
رضا اورنگ

تلوتلو  و  بستم  را  ناخنك  دكه  بست  و  چفت  هميشه  مثل  ديشب 
خوران راهي سرمنزل مقصود شدم، يك وقت زبانم الل فكر نكنيد 
مست و ملنگ بودم، نه خسته و منگ بودم! راستش را بخواهيد آخر 
وقت  مخم مرخصي مي رود، البته مرخصي ساعتي، چون بعد از 
ساعت مقرر دوباره به محل كار خود باز مي گردد. به هرحال خود 
را به هر زحمتي بود به منزل رساندم، يك راست رفتم به جايي كه 
همه مي روند. نه، باز هم اشتباه كرديد، منظورم دستشويي نيست! 
ظرفشويي است. يعني آشپزخانه، جايي كه همه ايراني جماعت به 
وارد  درجا  سرد،  سرد  لقمه  دو  يكي  دارند.  خاص  خاطر  تعلق  آن 
خندق بال كردم و با انگشت اشاره به سمت گلو فرو بردم. لقمه بين 
دهان و گلو ايستاد و منتظر اذن ورود به معده را داشت كه تلفن 
اين  زد،  زنگ  لحظه  همان  درست  قطعي،  ساعت   72 از  پس  نامرد 
لقمه گلوگير كه قرار بود از گرسنگي نجاتم بدهد، نزديك بود خفه ام 
كند. سريع يك آفتابه آب ريختم رويش، خوشبختانه به هر زحمتي 
بود پايين رفت و من توانستم يك نفس راحت بكشم، راحت كه چه 

عرض كنم، ولي هر چه بود خوب بود، چون خفه نشدم.
ذكر خيرگويان رفتم و گوشي را برداشتم، با تحكم كه از خاصيت هاي 
مالك ناخنك است، گفتم: بفرماييد؟ طرف گفت: چه خشن! گفتم: ذاتي 
است. گفت: به آن ذاتت! گفتم: جان؟ طرف كه از جان گفتن من به 
جان آمده بود و برق كالمم او را گرفته بود، گفت: بي خيال، بريم سر 
اصل مطلب. گفتم: من با شما هيچ مطلبي ندارم، چه رسد به اصلش. 
طرف كه حسابي مغلوب ابهت من شده بود،  گفت: بابا قبول، اصل 
و فرع هر مطلب تويي! وقتي ديدم طرف آدم شده و به وارث ناخنك 
ايمان آورده، در كمال ادب و وقار طوري كه دوباره پر رو نشود 
گفتم: بفرماييد، در خدمتم. گفت: خدمت با سعادت شما كه صاحب 
ناخنك باشيد عرض كنم، بنده نماينده تام االختيار انجمن بين المللي 
اصًال  حرف ها  اين  و  خالي بندي  با  بنده  گفتم:  هستم.  خالي بندان 
ميانه اي ندارم! گفت: همه همين حرف را مي زنند. گفتم: حرف اول و 
آخر من يكي است! گفت: مي دانم، حتمًا به خاطر آن رگ مخصوص 
شماست! گفتم: شما از كجا به اين موضوع سري پي برديد؟! گفت: 
طرف  اينكه  براي  مي كنيد!  تأكيد  آن  روي  خودتان  روز  هر  تقريبًا 
نفهمد آلزايمر گرفته ام، گفتم: فكر نمي كردم شما و انجمنتان از خيل 
طرفداران من باشيد! گفت: اختيار داريد استاد، ما هر روز ناخنك 
شما را تكه تكه كرده و با چاي شيرين تناول مي كنيم! در اين لحظه 
است  بهتر  گفتم،  همين  خاطر  به  گرفت،  مرا  حضور  شرم  دوباره 
برويم سر مطلب. طرف هم كه منتظر چنين كالمي از طرف من بود، 
سريع از اخالق من سو استفاده كرد و گفت: رك و راست از شما 
كفش  توي  پا  اين  از  بيش  يا  شويد  ما  انجمن  عضو  يا  مي خواهيم 
هيچ  به  بنده  كه  رساندم  طولش  و  عرض  به  ما نكنيد!  گشاد  و  گل 
عنوان حاضر نيستم عضو هيچ دسته و گروه و انجمن شوم، حتي 
انجمن مردگان! پيشكسوت و پسكسوت هم برايم يكي است. گفت: 
بي خيال بابا، پياده شو تا با هم برويم. گفتم: همه مي دانند كه من 
نه.  گفتم:  نه؟  يا  آره  ندارم،  چيزها  اين  با  كاري  من  گفت:  پرم!  تك 
گفت: اين طوري نمي شه، بايد بگويي آره. گفتم: همه مي دانند وقتي 
خالي بندان  انجمن  بي خيال،  را  همه  گفت:  نه.  يعني  نه،  مي گويم  من 
را عشق است. گفتم: دست بردار و به كار خالي بندي خودت برس، 
اين قدر هم به پر و پاي من نپيچ. گفت: من مأموريت دارم تو را به 
عقد انجمن در بياورم. گفتم: زبانت را آب بكش. اين حرف ها به من 

نمي آيد! گفت: به قول خودت زدي به حاشيه خاكي!
نداشتم،  منظوري  گفت:  مي كنم!  بي خيالت  يا  شو  بي خيال  يا  گفتم: 
من مأمورم و معذور. بنابراين وظيفه دارم تو را به هر طريق ممكن 
به جمع خودمان اضافه كنم. گفتم: اين همه خالي بند در اطراف و 
اكناف مملكت وجود دارد، برو سراغ آنان. گفت: مثًال كي؟ گفتم: اين 
همه وزارتخانه و اداره داريم كه همه با سيلي خالي بندي صورت 
خود را سرخ مي كنند! گفت: ما جلو آنها كم مي آوريم! گفتم: سري 
هستند!  شما  انجمن  طالب  همه  آنجا  كه  بزن  سينما  و  هنر  عالم  به 
گفت: كجاي كاري؟! آنان همه دست ما را از پشت بسته اند! گفتم: 
حاال كه زورت به آنان نرسيده، آمدي سراغ من؟ گفت: هر چه باشد 
تو صاحب ناخنكي و حرفت در رو  دارد! گفتم: بي خود خالي نبند، 
برو رد كارت، گفت:... . نه چيزي نگفت، چون مخابرات اين دفعه به 
نفع من كار كرد و به علت كابل برگردان شماره ما را از رده خارج 
كرد. اين دفعه را دستشان درد نكند. برويد و هر جا را كه دلتان 

مي خواهيد بكنيد. اين بار را مهمان من!!   

از گوشه و كنار

وكيل  اعالم  براساس  كرديم.»  پيدا  را  بود  گرفته  آرام  دريا  ته  در 
اين موسسه چون اين گنج در آب هاي بين المللي كشف شده و 
هيچ نشانه يي از تعلق آن به دولت يا حكومت خاصي وجود ندارد 
دولت  اما  گيرد  مي  تعلق  آن  يابندگان  به  گنج  مالكيت  نتيجه  در 
اسپانيا از طريق وكالي خود درصدد اثبات اين نكته است كه اين 
گنج در واقع محموله كشتي «نوستراسنورا» است و در نتيجه به 
اين كشور تعلق پيدا مي كند. براساس ادعاي دولت اسپانيا چون 
كشتي نوستراسنورا يك كشتي نظامي و نه يك كشتي بازرگاني 
خصوصي بوده در نتيجه محموله آن بايد به اين دولت تحويل داده 
اين  اسپانيا  توسط  شده  استخدام  وكالي  ادعاي  براساس  شود. 
گنج پس از تحويل به دولت اسپانيا در اختيار نواده هاي سربازان 
حال  در  گرفت.  خواهد  قرار  كشتي  اين  در  شده  غرق  ملوانان  و 
طاليي  هاي  سكه  كه  اند  پذيرفته  اديسه  موسسه  وكالي  حاضر 
كرده  اعالم  اما  هستند  اسپانيايي  هايي  سكه  اند  كرده  كشف  كه 
اند اين به آن معنا نيست كه اين سكه ها حتمًا متعلق به يك كشتي 
اسپانيايي بوده، چه برسد به آنكه اين كشتي يك كشتي جنگي و 

نظامي باشد.  

مارهاي پستي  
  

يونايتدپرس؛ وجود سه مار پيتون بسته بندي شده در يك اداره 
گفته  به  كرد.  زده  وحشت  سخت  را  آن  كاركنان  آلمان  در  پست 
پليس درامشتات آلمان اين سه مار در يك بسته قرار داده شده و 

به شرق آلمان پست شده بودند. بسته حاوي يك پيتون آلبينو و 
دو پيتون تايگر بود. در اداره پست هنگامي كه يكي از اين مارها از 
داخل جعبه دست يكي از كاركنان را گاز گرفت، همه متوجه بسته 
عجيب شدند. پليس با حضور در محل مارها را از جعبه خارج كرد 
و به يك مركز حمايت از حيوانات انتقال داد. بررسي و بازجويي 
از فرستنده و گيرنده بسته ادامه دارد و احتماًال فرستنده به دليل 

سوءرفتار با حيوانات جريمه و محكوم خواهد شد.  

اميلي و ژاكوب، نام هاي 
محبوب امريكايي  

  
:AFP نام «اميلي» بار ديگر به عنوان محبوب ترين نام براي پدران 
نام  نيز  پسر  نوزادان  مورد  در  شد.  شناخته  امريكايي  مادران  و 

«ژاكوب» براي نهمين سال پياپي محبوب ترين نام شده است.
قبل  هاي  نسل  با  چندان   2007 سال  در  مادران  و  پدران  گويا 
اختالف سليقه نداشتند، تنها نام «اليزابت» پس از دو سال غيبت از 

ليست 10 نام محبوب دوباره در آن ظاهر شده است.
نام «سامانتا» كه دهمين نام محبوب بوده است به گزارش اداره 
امنيت اجتماعي، به رده دوازده نزول كرده است. نام هاي مذهبي 
نام  هستند.  تر  محبوب  پسران  نامگذاري  هنگام  معموًال  شده  ثبت 
هاي «مايكل»، «جاشوا» و «متيو» جزء اين نام ها هستند. در مورد 
جزء   1996 سال  از  «ايو»  «اما»،  هاي  نام  اميلي،  از  پس  دختران 

محبوب ترين نام ها هستند.
گرايشات  با  نزديكي  ارتباطات  ها  نام  اين  معتقدند  متخصصان 
ارجاعي  با  همچنين  اميلي  نام  دارند.  والدين  قومي  مذهبي  متنوع 
اميلي  يا  و  امريكايي)  معروف  (شاعر  ديكنسون»  «اميلي  به  كه 
برونته پيدا مي كند يادآور زني زيبا و باهوش است.محبوب ترين 
و معمول ترين نام براي دوقلوهاي پسر «ژاكوب و جاشوا»، «متيو 
و مايكل» و «دانيل و ديويد» و براي دوقلوهاي دختر «اال و اما» 
است. در سال 2007 همچنين نام هاي مربوط به مفاهيم فلسفي و 
اند.  كرده  پيدا  بيشتري  رواج  دختران  براي  خصوصًا  نيز  معنوي 
اسامي از جمله «دستيني» (سرنوشت)، هارموني (توازن)، ميركل 

(معجزه) جزء اين نوع نام ها هستند. 
 

ميوه هاي فضايي گرسنه هاي 
جهان را نجات مي دهند 

 
تواند  مي  تلگراف؛كدوتنبل 
جهان را از گرسنگي نجات 
هاي  كدوتنبل  البته  دهد؛ 
برابر  ده  كه  مخصوصي 
را  معمولي  كدوهاي  اندازه 
دارند و وزن آنها هم بيشتر 
القامه  متوسط  مرد  يك  از 
است. دانشمندان چيني تخم 
هاي مولد اين كدوها را در 
فضايي  سفينه  يك  داخل 
ها  تخم  اين  و  گذاشتند 
اين  داخل  در  تمام  دوهفته 

سفينه در فضا دور زمين را طي كردند. 
سپس اين تخم ها در داخل يك مزرعه آزمايشگاهي كاشته شدند 
و تحت شرايط ويژه اين كدوهاي غول آسا، كه به كدوهاي فضايي 
شهرت يافته اند به عمل آمد. دانشمندان اميدوارند اين كدوها و كلم 
هايي كه بيش از هفتادسانتي متر قطر آنها است و درختچه هاي 
فلفل كه شبيه درختان بزرگ هستند بتوانند در بحران فعلي كمبود 
مواد غذايي در جهان نقش مهمي را بازي كنند. براساس فرضيه 
دانشمندان چيني قرار دادن تخم سبزيجات و ميوه ها در بي وزني 
افزايش  و  ها،  تخم  اين  محصوالت  اندازه  افزايش  باعث  فضا  در 
چيني  دانشمندان  حاضر  حال  در  شود.  مي  آنها  ويتامين  ميزان 
در اين آزمايشگاه- مزرعه موفق به توليد كدوتنبل هايي به وزن 
هفتاد كيلوگرم و گوجه فرنگي هايي به وزن 10 كيلوگرم شده اند 
كه از لحاظ ارزش غذايي هم غني بوده اند. دانشمندان اين مركز 
را  مختلفي  جات  و صيفي  گياهان  هاي  تخم  مارس 2006  ماه  در 
توسط سفينه فضايي «شي جان هشت» به فضا فرستادند و پس 
از بازگشت اين سفينه از سفر دوهفته يي به فضا بهترين نمونه ها 
را از ميان اين تخم ها برگزيدند و آنها را در شرايط ويژه پرورش 

دادند. 

اول بررسي چين و چروك 
صورت، بعد فروش سيگار 

 
ژاپني  شركت  يك  سي؛  بي  بي 
ماشيني ساخته كه با تنفس فرد 
چروك  و  چين  شمردن  نيز  و 
صورت و كك و مك هاي روي 
آن مي تواند سن فردي را كه مي 
تشخيص  بكشد  سيگار  خواهد 
تكنولوژي  با  دستگاه  اين  دهد. 
هاي  چروك  و  چين  تشخيص 

يا  تر  پايين  تواند  مي  فرد  تنفسي  گازهاي  سنجش  نيز  و  صورت 
از  نتيجه  در  و  را مشخص كند  سال  از 20  فرد  بودن سن  باالتر 
استفاده  كند.با  جلوگيري  قانوني  سن  زير  افراد  به  سيگار  فروش 
از اين وسيله كه در كنار دستگاه هاي فروش سيگار قرار خواهند 
گرفت سن تمام افراد مراجعه كننده به اين دستگاه مورد بررسي 
قانوني  سن  زير  دستگاه  توسط  كه  كساني  و  گرفت  خواهد  قرار 
تشخيص داده شوند مجبور هستند براي خريد سيگار حتمًا كارت 
شناسايي معتبر ملي را به دستگاه ارائه دهند تا در صورت تصويب 
بتوانند سيگار بخرند. براساس اعالم سخنگوي شركت فوجي تاكا 
اين دستگاه با استفاده از اشعه ايكس صورت فرد را مورد بررسي 
قرار خواهد داد. در حافظه اين دستگاه ها مشخصات يكصد هزار 
نفر در سنين مختلف ضبط شده است و دستگاه از طريق مقايسه 
سن  حافظه  در  مشابه  هاي  نمونه  با  كننده  مراجعه  فرد  صورت 
فرد مراجعه كننده را حدس مي زند.براساس اعالم ياماموتو قدرت 
تشخيص اين دستگاه 90 درصد است و در 10 درصد باقي مانده 
كارت  آنها  از  دستگاه  هستند  بچگانه  هاي  صورت  با  افرادي  كه 
شناسايي ملي طلب خواهد كرد .ژاپن در حال حاضر بيش از 570 
هزار دستگاه اتوماتيك فروش سيگار دارد. اگرچه نظرسنجي ها 
و مطالعات اخير نشانگر كاهش عالقه ژاپني ها به سيگار است اما 
نتايج يك تحقيق گسترده در پنج شهر ژاپن نشان داد كه 14 درصد 
از پسران 17 و 18 ساله و 4 درصد از دختران اين سن هر روز 

حداقل چندين سيگار دود مي كنند. 
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غول هاي  
رسانه اي كه چشم 

و گوش جهان 
شدند   

علي شاكر

خدا مي داند كه كاركنان آژانس هاي تجاري ـ خبري اوليه چه قدر براي 
سالم به مقصد رسيدن كبوتران نامه بر دعا خواندند و بوسه فرستادند 
تا اين پرندگان سالم به مقصد برسند و كبوتر صلح باشند. صلحي كه 

براي بورس و سرمايه گذاري در آن 
زمان حكم طال را داشت. هرچند 

Con-) «برخورد»  ارزش 
گرم تر  را  خبرها   ،(flict
تندروتر  را  كبوتران  و 
براي  امنيت  اما  مي كرد 
بورس  سرمايه گذاران 

چيز ديگري بود.

هر كه را افزون خبر، پولش 
فزون

و  تجارت  اهل   19 قرن  اوايل 
بورس با گسترش فناوري هاي ارتباطي 

و كوتاه شدن فاصله ها كم كم دريافتند كه باخبر بودن 
دست  در  براي  مي تواند  جهان  احوال  و  اوضاع  از 
رانت  يك  بورس  و  اقتصادي  اوضاع  عنان  گرفتن 
مشروع محسوب شود.شايد مشهورترين داستان در 

اين رابطه مربوط به زيركي «بارون روچيلد»، بانكدار 
مشهور انگليسي در سال 1815 باشد. او كه از نتيجه جنگ واترلو به وسيله 
يك سوار آگاه شده بود، از ناآگاهي سهامداران استفاده كرد و تمام سهام 
سقوط كرده را يك تنه خريد.بعد از معلوم شدن نتيجه جنگ، سهامداران 
ناغافل فهميدند كه روچيلد دارايي خود را هزار برابر افزايش داده است؛ فقط 
به دليل اينكه «اولين خبر را او گرفته بود.» بعد از گذشت چند سال اخبار تنها 
منحصر به وقايع اقتصادي و بورس باقي نماند بلكه اخبار سياسي، فرهنگي 
از  شدن  مطلع  به  نياز  ترتيب،  گرفت.بدين  قرار  توجه  مورد  نيز  نظامي  و 
اخبار در كوتاه ترين زمان منجر به تاسيس (آژانس هاي خبري) در دنيا شد 

كه طي تحوالت اجتماعي و ارتباطي به خبرگزاري ها تغيير نام داد. 
دار و دسته نيويوركي و غول هاي خبري

در سال 1835 « چالز آگوست هاواس» نخستين آژانس خبري جهان را در 
فرانسه پايه گذاري كرد. اولين خطوط تلگرافي در اروپا 10 سال بعد شروع 

به كار كرد و به سرعت گسترش يافت و به آن سوي درياها رسيد.
هاواس، انحصار دولتي ارسال اخبار از طريق تلگراف نوري را در فرانسه 
برخي  با  تجاري  قرادادهاي  انعقاد  و  دولت  كمك  به  و  گرفت  اختيار  در 

كشورها كاري كرد كه در 1880 تبديل به يك خبرگزاري بي رقيب شود.
خبرگزاري هاواس از يك جهت ديگر نيز اهميت دارد چون «ژوليوس رويتر» 
و «برنالد وولف» كه هر دو از كارمندان هاواس بودند به پيروي از هاواس 

خبرگزاري هايي به نام خود در انگلستان و آلمان تاسيس كردند.  
در سال 1859 اين 3 خبرگزاري، موافقتنامه مبادله اخبار را امضا كردند تا 
نخستين كارتل خبري جهان باشند. اين در حالي بود كه 11 سال قبل از آن 
در آن سوي آب هاي اقيانوس اطلس، دارودسته 6 روزنامه نيويوركي، ذوق 
زده از اختراع تلگراف، براي پوشش جنگ مكزيك و اخبار اروپا در سال 

1848 با هم شريك شده بودند.
آسوشيتدپرس؛  خبرگزاري  جز  نبود  چيزي  هم  شراكت  اين  نتيجه 
خبرگزاري اي كه هنوز يكي از غول هاي خبري دنياست. هرچند به فهرست 
غول هاي خبري تعدادي ديگر از خبرگزاري ها اضافه شدند اما دولت شان 

مستعجل بود و مشكالت سياسي و اقتصادي امان شان نداد.
پس مي توان گفت كه انحصار خبري را تنها 2 خبرگزاري قديمي ديگر تا به 
امروز با خود يدك كشيدند. خبرگزاري فرانسه كه ميراث دار هاواس است و 

خبرگزاري ژوليوس رويترز كه همچنان مشغول فروش خبر است. 

AP؛ پيِر ُپر عكس و خبر
تا پيش از ماه مه 1848 مسافراني كه از اطلس مي گذشتند تا به آمريكا بيايند 
نقش همان كبوتران باخبر را براي روزنامه هاي نيويورك بازي مي كردند. 
به همين دليل اين روزنامه ها خبرنگاران خود را به بنادر مي فرستادند تا از 

موج اقيانوس و مسافرانش خبر شكار كنند.
با روي كار آمدن تلگراف در سال  1849 در هاليفاكس اولين اداره  اخبار 

و  شرق  اخبار  چهارراه  آسوشيتدپرس  تا  شد  افتتاح  خبرگزاري  خارجي 
غرب شود.  AP در حال حاضر تعاوني اي است با روزنامه هاي معيني كه 

مالكان اصلي آن محسوب مي شوند.
و  راديو  شبكه  هزار  اضافه  5  به  روزنامه  از  1700  بيش  ساالنه  معموال 
تلويزيوني كه بيشتر آنها در خاك آمريكا قرار دارند از اخبار و گزارش هاي 

AP استفاده مي كنند. 
آسوشيتدپرس از سال  1990 به اين طرف سروشكلي تازه به خود گرفت. 
در اين سال اين خبرگزاري به قانون شركت هاي ايالت نيويورك پيوست و 

به صورت يك شركت تعاوني غيرانتفاعي درآمد.
است،  خبرگزاري  اين  حاكمه  هيات  كه  را  مديران  شوراي   ،AP اعضاي 
شوراي  اعضاي  خبرگزاري،  اين  اساسنامه  براساس  مي كنند.  انتخاب 

مديران حداقل  18 و حداكثر  24 نفر هستند.
در حال حاضر اين خبرگزاري بيش از 3 هزار و  700 نيرو دارد كه در 240 
اداره اين خبرگزاري در سراسر جهان مشغولند. AP براي اينكه به شبكه 
و  باال  كيفيت  با  خبري  سرويس هاي  و  شود  تبديل  جهاني  اصلي  خبري 

قابليت اعتماد باال به مخاطبان ارائه دهد، اقدامات زيادي انجام داده است.
مشترك   500 و  هزار   8 آسوشيتدپرس  كه  باشد  خاطر  همين  به  شايد 
بين المللي در جهان دارد كه اخبار و عكس خود را از اين سازمان مي گيرند. 

خدمات خبري 112 كشور نيز به عهده اين خبرگزاري است.
عكس هاي  از  شبكه اي  همچون  امكاناتي  و  قسمت ها  حاضر  حال  در   AP
اخبار  شبكه  و  ساعته  آن الين  24  خبري  سرويس  ديجيتال، 
راديويي  شبكه  بزرگ ترين  اين،  از  گذشته  دارد.  تلويزيوني 
عكس  ميليون  از  10  بيش  بر  مشتمل  كتابخانه اي  و  آمريكا 
محسوب  پير  غول  اين  سرمايه هاي  جزء  نيز  تصوير  و 
مي شوند و جالب اينجاست كه هر كدام از اين قسمت ها 
ـ  خدماتي  سرويس هاي  اولين  جزء  خود  نوع  در 

خبري آمريكا هستند.
زبان   5 به  را  خود  گزارش هاي  و  اخبار   AP
و  فرانسوي  هلندي،  آلماني،  انگليسي، 
اسپانيايي مخابره مي كند. در حال حاضر 
در عرصه خبر، AP عالوه بر مخابره 
شركت  همراه  به  سياسي  اخبار 
روزنامه  ناشر  كه   Dow Jones
يكي  و  ژورنال  وال استريت 
عرصه  اصلي  قدرت هاي  از 
اقتصادي  روزنامه نگاري 

است،  مالي آمريكا  و  اقتصادي  اخبار 
مخابره  مي كند.را 

در  خود  مطبوعاتي  مشتريان  و  رسانه ها  به   AP-DJ حاضر  حال  در 
براي  همچنين،  مي دهند.  ارائه  مالي  و  اقتصادي  اخبار  خدمات  كشور   43 
سال  1946  در  ورزشي  اخبار  به  مردم  روزافزون  نياز  به  پاسخگويي 
مجزاي  خبري  سرويس  يك  كه  است  خبرگزاري اي  اولين   AP خبرگزاري 
ورزشي به راه انداخته است. امروز در هر دقيقه بيش از  9 هزار و 600 
كلمه خبري از خبرگزاري آسوشيتدپرس به سراسر جهان مخابره مي شود. 
اگر اين تعداد را در كنار آرشيو 700 هزار قطعه اي عكس اين خبرگزاري 
بگذاريم، متوجه قدرت اين خبرگزاري در شكل دهي تصوير مخاطبانش از 

جهان مي شويم.
AP در سال  1941 رسما اولين ايستگاه راديويي خود را نيز به راه انداخت. 
در سال  1980، شبكه راديويي AP اولين شبكه راديويي شد كه از طريق 

ماهواره برنامه هاي خود را پخش مي كرد.
دهه  1990 شاهد رشد سرسام آور خدمات راديويي و تلويزيوني AP بود. 
در سال  1995 نيز AP براي پاسخ دهي به عالقه مندي روزافزون جهانيان 
سايت  اكنون  كرد.  ايجاد  را  خود  رسانه اي  چند  خدمات  واحد  اينترنت  به 
اينترنتي AP اخبار، عكس، نمودار، خدمات صوتي و ويدئويي را به صورت 

روزآمد به كاربران ارائه مي دهد. 
در سال  1994، آسوشيتدپرس سرويس اخبار ويدئويي بين المللي خود را 
   APTN در سال  1998 به APTV  .در لندن راه اندازي كرد APTV با نام
تغيير نام يافت و اين تغيير نام زماني صورت گرفت كه AP آژانس ويدئويي 
WTN را از شركت هاي صاحب آن يعني شبكه خبري ABC، ITN انگليس 

و كانال  9 استراليا خريد.
APTN تصاوير ويدئويي از اخبار برتر روز را به وسيله ماهواره براي 
اينكه  از  حاال     AP خبرگزاري  مي كند.   فراهم  خبري  عمده  سازمان هاي 
كه  چرا  مي  بالد؛  به خود  آمريكاست  در  ملي  خبري  سرويس  بزرگترين 
مدت هاست  اينترنشنال  يونايتدپرس  خبرگزاري  يعني  رقيبش  مهم ترين 

سقوط كرده و مقابل اين همه امكانات ُلنگ انداخته است.

AFP ؛ يك ايفل خبري

خبرگزاري  بزرگترين  دنيا،  خبرگزاري  قديمي ترين  فرانسه،  خبرگزاري 
فرانسه و سومين خبرگزاري بزرگ در سراسر جهان است. مركز آن در 
و  هنگ كنگ،  نيكوزيا  واشنگتن،  در  نيز  آن  منطقه اي  مراكز  و  است  پاريس 

مونت ويدئو قرار دارد.
 110 در  و  دارند  فعال  حضوري   AFP خبرنگاران  جهان  كشور   165 در 
كشور نيز دفتر دارد. اين خبرگزاري به زبان هاي فرانسه، انگليسي، عربي، 
اسپانيايي، آلماني، پرتغالي و روسي اخبار خود را به سراسر جهان مخابره 
ادامه  خود  جهان گستر  فعاليت  توسعه   به  خبرگزاري  اين  امروزه  مي كند. 
راه  روزنامه   و  تلويزيوني  راديويي،  شبكه هاي  خودش  براي  و  مي دهد 

انداخته است. 
مهم ترين و اولين مشتري AFP دولت فرانسه است كه توليدات خبري اين 

خبرگزاري را براي سرويس هاي مختلف خود خريداري مي كند. خبرگزاري 
فرانسه  از  خارج  آنها  نفر   900 كه  دارد  كارمند  هزار   2 از  بيش  فرانسه 
درحال فعاليت هستند. اين خبرگزاري روزانه حدود 400 تا 600 هزار كلمه 

خبر متني، 700 عكس خبري و 50 گرافيك و طرح خبري توليد مي كند. 
از ميان شعبه هاي فرعي AFP مي توان به اين موارد اشاره كرد:

AFX .1 كه اخبار مالي را تهيه و مخابره مي كند؛ 
AFPGMBH .2 كه اخبار خبرگزاري را به زبان آلماني مخابره مي كند؛ 

SID .3 كه اخبار ورزشي را به زبان آلماني مخابره مي كند؛ 
Fileas .4 كه يك شبكه پخش داده ها و اخبار ماهواره اي است. 

اين خبرگزاري هم با گسترش بخش هاي مختلف خود دريافته كه اگر در 
عرصه اطالع رساني از ابزار چند رسانه اي كمك نگيرد حتما عقب مي ماند. 
بنابراين توليدات خبري AFP به 3 صورت ارائه مي شود: توليدات آن الين، 

توليدات متني، توليدات تصويري. 
ادامه  آينده  سال  دسامبر  تا  و  مي شود  آغاز  دسامبر  از   AFP مالي  سال 
دارد. خبرگزاري فرانسه هم چيزي ندارد براي فروش جز خبر و متعلقاتش. 
اين كاالي ساده و سخت به طور ميانگين در سال هاي اخير 320 ميليون دالر 

براي اين خبرگزاري درآمد داشته است.
به نظر مي رسد اين ميزان درآمد به همراه حضور مستمر اين خبرگزاري 
به عنوان منبع اخبار متني، تصويري و صوتي، آن را تبديل به نماد خبري 
آن  به  فرانسوي  هر  كه  ايفل  برج  همچون  نمادي  است.  كرده  فرانسه 

مي نازد.
رويترز؛ چشم رويدادهاي اقتصادي

در اكتبر  1815، پل ژوليوس رويتر، يك مهاجر آلماني تبار، اداره اي در شهر 
لندن تاسيس كرد كه قيمت هاي بازار سهام را بين لندن و پاريس از طريق 

كابل مخابراتي جديد Calais-Dover انتقال مي داد.
رويترز به عنوان يك آژانس به زودي معروف شد، به طوري كه پس از مدتي 
دايره   همچنين،  داد.  گسترش  اروپايي  كشورهاي  ديگر  به  را  خود  خدمات 
فعاليت خود را به حوزه  تبادل اخبار اقتصادي و غيراقتصادي در سراسر 

جهان گسترش داد.
و  اخبار  متوالي  مخابره   در  موفقيت  طريق  از  رويترز  خدمات دهي  شهرت 
رويترز  سال  1865  در  مثال  يافت.  ارتقا  مختلف  اوضاع  درباره   گزارش ها 
اولين نهادي در اروپا بود كه خبر ترور آبراهام لينكلن، رئيس جمهور آمريكا 

را تحت پوشش خبري جدي قرار داد.
رويترز شركتي است كه بيشتر اطالعات بازارهاي مالي جهان و رسانه هاي 
خبري را به همراه يك رشته از محصوالت اطالعاتي و راه حل هاي معامالتي 
از جمله داده ها، اطالعات، تحقيقات و تحليل هايي درباره اوضاع فعلي بازار 
و اوضاع گذشته  آن، اوضاع معامالت مالي، داده هايي درباره  سرمايه گذاري 
و  مشتريان  به  را  عكس  و  گرافيك  ويدئو،  متن،  قالب  در  اخبار  تحليل  و 

مخاطبان خود ارائه مي دهد.
در همان حال كه خطوط تلگراف و تسهيالت كابل هاي مخابراتي زير درياها 
گسترش مي يافت، تجارت و تبادالت مالي و تجاري فراسوي اروپا از جمله 
در سال  1872 در شرق دور و در سال  1874 در آمريكاي التين نيز توسعه 

يافت. 
براي  پيغام ها  و  اطالعات  و  اخبار  انتقال  به  رويترز  سال  1883  در 
سال  در  و  كرد  اقدام  الكترونيكي  سامانه هاي  طريق  از  لندن  روزنامه هاي 

 1923 پيش قراول استفاده از راديو براي ارسال اخبار بين المللي شد.
در سال  1925، انجمن مطبوعات و خبرگزاري هاي بريتانياي كبير، بيشتر 
سهام شركت با مسئوليت  محدود رويترز را خريد و مقر آن در سال  1939 
در  نيز  حاضر  حال  در  كه  لندن  در  فليت  خيابان  شماره  85  ساختمان  به 

آنجا است، انتقال يافت.
اگرچه رويترز بيشتر به عنوان بزرگترين خبرگزاري چند رسانه اي بين المللي 
شناخته شده است اما بيش از  90 درصد درآمدهاي آن از محل خدمات و 

سرويس هاي مالي اي كه ارائه مي دهد، تامين مي شود.
از تحوالت مهمي كه از نيمه  دوم سده  بيستم در رويترز ايجاد شد تاسيس 
ارزهاي  به  مربوط  اخبار  پوشش  به  كه  بود  مانيتور»  «رويترز  سرويس 

خارجي و قيمت سهام در دنيا مي پرداخت.
در پي افزايش ميزان سود دهي رويترز، سهام اين شركت در سال  1984 در 
بازار بورس لندن عرضه شد و در پي آن اخبار تلويزيوني رويترز نيز در 

سال  1985 كار خود را آغاز كرد. 
امروزه بيش از  427 هزار نفر از متخصصاني كه در بازارهاي مالي و كاال 
مشغول فعاليت هستند، از خدمات رويترز براي بهبود فعاليت خود استفاده 
محتوايي،  قابليت هاي  آوردن  فراهم  رويترز،  توان  و  قوت  عامل  مي كنند. 

تحليلي، تجاري و پيغامي مورد نياز متخصصان مالي است. 
رويترز همچنين عالوه بر فعاليت در حوزه  ارائه  خدمات و اخبار مالي؛ متن، 
به  مختلف  موضوعات  در  خبري  عكس هاي  و  ويدئويي  فيلم هاي  گرافيك، 

سازمان هاي خبري و پايگاه هاي اينترنتي در سراسر جهان ارائه مي دهد.
حاال رويترز به عنوان يكي از بزرگترين خبرگزاري هاي دنيا با حدود  2 هزار 
و 157 خبرنگار و عكاس در  200 شهر واقع در  94 كشور دنيا حضوري 
فعال دارد. اين خبرگزاري متن هاي خود را به  19 زبان مختلف ارائه مي دهد. 

اخبار آن تا  25 هزار خبر و بيش از6 ميليون كلمه در روز مي رسد.
اين خبرگزاري با ايجاد سرويس اينترنتي خود به صورت چندرسانه اي به 
بيش از  73 ميليون نفر در سراسر جهان سرويس مي دهد. اين روزها ديگر 

خبري از دعا و بوسه هايي كه بدرقه راه كبوتران نامه بر مي شد، نيست.
خبري.   غول هاي  شده اند  و  داده  ماهيت  تغيير  بر  نامه  كبوتران  اين  حاال 
آن قدر هم هيكل خبري شان بزرگ است كه خيلي از آدم هاي دنياي جديد 

چاره اي ندارند جز اينكه از چشم آنها به جهان اطرافشان بنگرند.
به  جنوب  كشورهاي  سوي  از  تازه پر  كبوتري  بال  صداي  گاهي  هرچند 
تشر  يك  با  همه  ولي  انحصارهاست  شكستن  مدعي  كه  مي رسد  گوش 

غول ها دست و پا گم مي كنند و غول ها را جاي چشم خود مي گذارند.

رسانه
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اقتصاد
روزهاى سختى در انتظار 

اقتصاد انگليس است

بسيار  روزهاى   ، كرد  تاكيد  آمريكايى  مشهور  دار  سرمايه 
هنوز  كشور  اين  و  است  انگليس  اقتصاد  انتظار  در  سختى 
آثار بحران بازارهاى مالى را به طور كامل احساس نكرده 

است . 
از  نقل  به  مطلب  اين  اعالم  ضمن  تلگراف  ديلى  روزنامه 
جورج سوروس افزود : فكر مى كنم دوران بحرانى حاكم بر 
بازارهاى مالى بين المللى سپرى شده ولى آثار اين بحران 

در كوتاه مدت بر اقتصاد جهانى احساس خواهد شد . 
از  پس  را  مالى  بازارهاى  بحران  اين  از  پيش  كه  سوروس 
جنگ جهانى دوم بى سابقه ارزيابى كرده بود ، گفت : آمريكا 
تا پايان امسال از شر بحران هاى اخير خالص خواهد شد  
ولى آثار بحران بازارهاى مالى و ركود بخش مسكن همچنان 

بر اقتصاد اين كشور سايه خواهد افكند . 
وى تصريح كرد : اگر سياستگذاران اقتصادى انگليس دقت 
نكنند ، شرايطى به مراتب دشوار تر و بحرانى تر از آمريكا ، 

اقتصاد اين كشور را فرا خواهد گرفت .

ثروتمندان انگليس ثروتمندتر شده اند
آمارها نشان مى دهد كه بر مجموع دارايى ثروتمندترين افراد در انگلستان در مقايسه با سال گذشته مبلغى معادل 53 ميليارد پوند افزوده شده 

است . دارايى تمامى 1 هزار نفرى كه ثروتمندترين افراد در انگلستان شناخته شده اند در مجموع بيش از 400 ميليارد پوند است . 
هر شهروندى كه در انگلستان از پولى معادل 80 ميليون پوند برخوردار باشد در فهرست ثروتمند ترين افراد در اين كشور قرار مى گيرد . 

ثروت اين 1 هزار نفر در مجموع ، در مقايسه با سال گذشته ، 53 ميليارد پوند افزايش داشته است . 40 نفر از 75 نفر اول در فهرست ثروتمندترين 
افراد در انگلستان ، اتباع خارجى هستند . لكشمى ميتال Lakshmi Mittal كه يك هندى است و فعاليت شغلى اش در زمينه صنعت فوالد است ، 
با ثروتى معادل 7/27 ميليارد پوند رتبه نخست را به خود اختصاص داده است و پولدارترين فرد در انگلستان به شمار مى رود .  لكشمى ميتال 
 Roman براى چهارمين سال متوالى رتبه نخست را در فهرست پولدارترين افراد در انگلستان به خود اختصاص داده است .  رومن ابراموويچ
Abramovich كه اهل روسيه است و صاحب باشگاه فوتبال چلسى است و همچنين در زمينه صنعت و نفت فعاليت دارد ، با دارايى اى برابر با 
11 مميز 7 ميليارد پوند دومين نفر در فهرست پولدارترين افراد در انگلستان محسوب مى شود .  همچنين دوك وستمينستر با ثروتى معادل 7 
ميليارد پوند ، سومين رتبه را در اين فهرست به خود اختصاص داده است .  از مجموع 1 هزار نفرى كه پولدارترين افراد در انگلستان شناخته 
شده اند ، 762 نفرشان بدون بهره مندى از ارث و ميراث قبلى و در واقع خودشان به پولدارترين افراد تبديل شده اند . نخستين بار در سال 1989 
بود كه فهرست پولدارترين افراد در انگلستان تهيه شد .  در سال 1989 ، ملكه انگليس پولدارترين فرد در اين كشور به شمار مى رفت اما در زمان 

كنونى ، ملكه انگليس با ثروتى معادل 320 ميليون پوند در دويست و شصت و چهارمين رتبه در فهرست ياد شده قرار دارد .

اوپك تمايلى براى افزايش توليد نفت ندارد
موضع   ، نوشت  نفت  بازار  وضعيت  درباره  تحليلى  طى  تريبون  هرالد  روزنامه 
گيرى هاى مقامهاى مختلف اوپك طى روزهاى اخير نشان مى دهد ، اين سازمان 

در شرايط كنونى تمايلى براى افزايش سقف توليد خود ندارد . 
اين روزنامه در ادامه افزود : شكيب خليل رييس اوپك در جديد ترين اظهارات 
خود بر اين نكته تاكيد كرد كه بازار نفت از لحاظ عرضه كامال اشباع است و 
نيازى به افزايش توليد اوپك نيست . به اعتقاد وى ، سفته بازى ، كاهش ارزش 
 . رود  مى  شمار  به  نفت  قيمت  افزايش  علل  مهمترين  سياسى  هاى  تنش  و  دالر 
آمارهاى اوپك نيز نشان مى دهد ، بازار با كمبود عرضه روبرو نيست . اين در 
حالى است كه كارشناسان انرژى بر اين باورند كه افزايش توليد عربستان نيز 
تاثيرى بر كاهش قيمت جهانى نفت نخواهد داشت . تام بنتز كارشناس ارشد بانك 
بى ان پى پاريباس در اين باره گفت : به نظر مى رسد اوپك از ميزان كنونى توليد 
نفت خود راضى است . افزايش 300 هزار بشكه اى توليد اوپك كمكى به كاهش 
قيمتها نخواهد كرد . اين در حالى است كه وزراى نفت ايران ، قطر و عراق نيز 

مخالفت خود را با افزايش توليد اوپك اعالم كردند . وزارت انرژى آمريكا نيز اعالم كرد ، انبار نفت در ذخاير استراتژيك اين كشور را متوقف 
كرده است . آمريكا روزانه 68 هزار بشكه نفت در ذخاير استراتژيك خود انبار مى كند

تداوم كاهش نرخ رشد توليد ناخالص داخلى جهان در سال 2008
واحد اطالعات اكونوميست اعالم كرد: رشد توليد ناخالص داخلى واقعى جهان در سال جارى ميالدى با تداوم روند نزولى آن به 7/3 درصد 
خواهد رسيد.  به نقل از واحد اطالعات اكونوميست، رشد توليد ناخالص داخلى واقعى جهان در سال 2006 حدود 9/4 درصد بود كه اين رقم در 
سال 2007 به 7/4 و در سال 2008 پيش بينى مى شود به 7/3 درصد كاهش يابد. بنابراين گزارش، كشورهاى در حال توسعه نيز بطور ميانگين 
در سال 2006 حدود 1/3، در سال 2007 حدود 7/2 و در سال جارى ميالدى نيز پيش بينى مى شود 6/1 درصد رشد توليد ناخالص داخلى واقعى 
داشته باشند.  اين گزارش حاكى است: نرخ برابرى دالر در برابر يورو طى سالهاى اخير، روندى نزولى را نشان مى دهد به گونه اى كه اين نرخ 
در سال 2006 برابر 25/1 ، سال 2007 معادل 36/1 و در سال جارى ميالدى حدود 45/1 مى باشد كه همگى نشان دهنده كاهش قدرت برابرى 
دالر در برابر يورو است.  گزارش واحد اطالعات اكونوميست نشان مى دهد نرخ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى اياالت متحده در سال جارى 
ميالدى و سال 2009 به ترتيب به 8/0 و 4/1 درصد برسد كه حاكى از تداوم ركورد در اقتصاد اين كشور مى باشد.  بر اساس اين گزارش، خروج 
از اين ركود اقتصادى پس از سال 2009 نيز بستگى به تغيير و اصالح تراز تجارى اين كشور و تداوم ركود در بخش و بازار مسكن آن دارد. 
بعيد به نظر مى رسد قيمت مسكن حداقل تا سال 2010 در اين كشور بهبود يابد. نرخ تورم طى ماههاى اخير در آمريكا روندى افزايش داشته 
به گونه اى كه در ماههاى دسامبر و نوامبر سال گذشته اين نرخ 4 درصد و در ماههاى فوريه و ژانويه 2008 نيز همين ميزان بوده است. اين 
افزايش نرخ تورم عمدتا به دليل ناپايدارى در بازار هاى جهانى كاال و افزايش بهاى كاال در آن بازار ناشى از افزايش بهاى مواد غذايى و انرژى 

به ميزان 5/2 درصد در ژانويه و 3/2 درصد در فوريه بوده است.     

افزايش 7/2 ميليارد دالري واردات ايران 
 واحد اطالعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش 7/2 ميليارد دالري واردات و 8/10 ميليارد دالري مازاد تراز تجاري ايران در 
سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا اكونوميست در گزارش ماه آوريل خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را 53 ميليارد و 700 ميليون 
دالر برآورد و پيش بيني كرد كه اين شاخص در سال جاري به 56 ميليارد و 400 ميليون دالر خواهد رسيد. به اعتقاد اكونوميست واردات ايران 
سال به سال افزايش خواهد داشت به طوري كه در سال 88 واردات 56 ميليارد و 900 ميليون دالري و در سال 89 واردات 57 ميليارد و 200 
ميليون دالري براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تداوم روند صعودي اين شاخص در سال 1390 معادل 59 ميليارد و 400 ميليون دالر 
خواهد بود. سال 1391 سالي است كه رقم 62 ميليارد و 700 ميليون دالر براي مجموع واردات ايران به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 86 
افزايش 9 ميليارد دالري نشان مي دهد . با توجه به پيش بيني هاي انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طي سال جاري و سال 
هاي آتي، متوجه مي شويم كه طي سال 87 مازاد تراز تجاري ايران به 41 ميليارد و 100 ميليون دالر خواهد رسيد كه باالترين ميزان طي دهه 
كنوني بوده و خواهد بود. كاهش چهار ميليارد و 100 ميليون دالري مازاد تراز تجاري در سال 88 را به 37 ميليارد دالر خواهد رساند كه دليل 
اصلي چنين كاهشي نزول صادرات از 97 ميليارد و 500 ميليون دالر به 93 ميليارد و 900 ميليون دالر اعالم شده است. در سال 89 مازاد تراز 
تجاري ايران همچنان معادل 37 ميليارد دالر خواهد بود كه با دو ميليارد و 800 ميليون دالر افزايش در سال 1390 به 39 ميليارد و 800 ميليون 
دالر خواهد رسيد. پيش بيني شده كه طي سال 1391 مازاد تراز تجاري 41 ميليارد و 500 ميليون دالري براي كشور به ثبت برسد كه نسبت به 

سال 86 از افزايش 11 ميليارد و 200 ميليون دالري برخوردار است.  
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تحليل صاحب نظران حقوقي، اقتصادي و سياسي از نفت و 
دموكراسي  

 

100 سالگي 

نفت 
 

در روزهاي آينده نفت ايران صد ساله خواهد شد. به همين مناسبت 
به  خود  شماره  ترين  تازه  در  حقوق»  «گفتمان  دانشجويي  نشريه 
رويكرد  كه  آنجا  از  است.  پرداخته  دموكراسي»  و  «نفت  موضوع 
است،  حقوقي  موضوعات  يي  رشته  ميان  تحليل  نشريه  اين  اصلي 
اقتصادي  حقوقي،  نظران  صاحب  هاي  تحليل  برخي  از  گزارشي 
اين  شماره  آخرين  در  كه  دموكراسي  و  نفت  درباره  را  سياسي  و 

نشريه منتشر شده است را در ادامه مي خوانيد. 

ملي كردن و محدوديت هاي آن
كارهاي  كه  نفت»  آشفته  «خواب  كتاب  نويسنده  موحد،  محمدعلي 
سترگ او در حوزه ادبيات، عرفان و تاريخ بر جنبه حقوقي او سايه 
افكنده است، ملي كردن نفت در ايران را اقدامي حقوقي و مشروع 
تلقي مي كند كه آن زمان براي خروج از يك بن بست حقوقي توسط 
دولت ايران اتخاذ شد. دكتر محمدعلي موحد عالوه بر آنكه درس 
خوانده حقوق است، مدت زيادي در شركت نفت فعاليت كرده و اين 
باعث شده ديدي وسيع نسبت به مسائل حقوق نفت در ايران پيدا 
حقوق  موضوع  بر  تسلط  رغم  به  كه  پيداست  او  هاي  گفته  از  كند. 
نفت همچنان اطالعات خود را به روز مي كند. موحد مي گويد؛« ملي 
كردن نفت براي ما به منزله گريز از يك بن بست حقوقي بود، در 
نتيجه نبايد براي ما في نفسه غايت باشد و اگر زماني به اين نتيجه 
رسيديم كه در قالب خصوصي كردن مي توان به توسعه اقتصادي 
همچنين  او  بمانيم.»  باقي  كردن  ملي  تنگناي  در  نبايد  شد،  نائل 
مورد  هم  آن  آفات  نفت،  هاي  مزيت  كنار  در  كه  كند  مي  يادآوري 
درباره  تحليلي  ارائه  به  موحد  رهگذر  همين  از  بگيرد.  قرار  توجه 
تاثير اقتصاد مبتني بر نفت در حقوق عمومي مي پردازد. از نظر او 
چنين برمي آيد كه ميزان پاسخگويي دولت هاي متكي به درآمد نفت 

در قبال شهروندان به نحو چشمگيري كاهش مي يابد.

حقوق مالكيت و نفت
موسي غني نژاد، اين اقتصاددان ايراني كه معموًال جايگاه ويژه يي 
براي حقوق در تحليل هاي خود قائل است، با نقد ملي كردن نفت 
هم  آن  كردن-  ملي  آثار  «احتماًال  كه  پردازد  مي  نظر  اين  بيان  به 
در شرايط اجتماعي و سياسي آن دوره- اكنون در ضعف حقوق 
مالكيت در ايران قابل پيگيري و رهجويي است.» دكتر موسي غني 
نژاد مي گويد؛ «در كشور ما حقوق مالكيت به آن معنايي كه امروزه 
كه  مالكيتي  حقوق  آن  و  بشر  حقوق  يعني  است  مطرح  جهان  در 
شده  شناخته  رسميت  به  دنيا  در  مدرن  سوبژكتيو  حقوق  امروزه 
اقتصادي  يا  حقوقي  هاي  جنبه  در  كه  مورخاني  نداشتيم.  است، 
آن  ترين  مهم  من  نظر  به  كه  اند  كرده  مطالعه  ايران  در  تاريخي 
لمپتون است، اشاره مي كند كه در ايران يك سيستم حقوقي مبتني 
است.»  نداشته  وجود  خصوصي  مالكيت  حقوق  و  فردي  حقوق  بر 
ما  عمومي  فرهنگ  در  هنوز  مالكيت  «حقوق  است  معتقد  نژاد  غني 
تضعيف  به  منجر  كه  اقداماتي  بنابراين  است.  نيفتاده  جا  ايرانيان 
بر  توسعه  فرآيند  در  نامطلوبي  آثار  شوند  مي  سازي  خصوصي 
جا مي گذارند.» او معتقد است چه بسا دولت ايران در آن زمان مي 

توانست به روش هاي ديگري به جز ملي كردن بينديشد.

استيفاي حقوق
محمدعلي همايون كاتوزيان اما رويكردي ديگر به ملي كردن نفت 

دارد. او اين ماجرا را از منظر حقوق ملي ايران مي سنجد و معتقد 
است كه «در قضيه نفت، در ابتدا بحث درباره استيفاي حقوق ايران 
بود، به نحوي كه قرارداد 1933 را منصفانه تلقي نمي كردند و بايد 
در آن تجديدنظر مي شد. بر اثر گفت وگوهاي دولت با شركت نفت 
درباره تجديدنظر قرارداد، اليحه الحاقي معروف به گس - گلشاييان 
فقط  نه  ديگر  مساله  و  گرفت  باال  كار  كه  وقتي  منتها  آمد.  پديد 
استيفاي حقوق بلكه برخورد با استعمار تلقي شد، قضيه ملي كردن 
نفت پديد آمد. يعني اينكه نفت به عنوان بزرگ ترين صنعت مدرن 
قطع  ايران  در  انگليس  دولت  نفوذ  وسيله  بدين  تا  شود  ملي  ايران 
بشود تا با به دست آوردن استقالل كامل سياسي، براي استقرار 
دموكراسي كوشش شود.»وي با دفاع از عملكرد مصدق مي گويد؛ 
«در آن موقع شرايطي وجود داشت كه دست كم سه نيروي سياسي 
يارانش،  و  مصدق  شامل  ملي  نهضت  اول  بود.  حاضر  مملكت  در 
دوم حزب توده و سوم شاه و محافظه كاران. مساله اين است كه 
توده  حزب  نظير  نيروها  بقيه  خواستند  نمي  مصدق  و  ملي  نهضت 
براي  و  كنند  حذف  سياست  صحنه  از  را  كاران  محافظه  و  شاه  و 
ديگر  نيروهاي  اما  بودند  قائل  حقوقي  سياسي  نيروهاي  اين  همه 
براي آنها اين حقوق را قائل نبودند.» دكتر همايون كاتوزيان چنين 
مشكلي را عامل برخي اقدامات مصدق مي داند و معتقد است كه در 
شرايط عدم وفاق، مصدق نتوانست قانون را به درستي اجرا كند و 

برخوردي قاطعانه با جريان هاي موجود و مسائل داشته باشد. او 
وصف حال آن زمان از جامعه ما را «هرج و مرج» مي داند و مي 
گويد؛ «در ممالك قانونمدار، هر فردي با انجام هر نوع عمل فراتر 
از قانون، با برخورد قانوني مواجه مي شود. اشكال دولت مصدق 
اين بود كه در پايان دوره هرج و مرج قبلي، قانون تمامًا اجرا نمي 

شد.»

توسعه و حقوق
ايراد  با  ابتدا  در  بهشتي  شهيد  دانشگاه  استاد  القلم  سريع  محمود 
قرن  يك  از  گويد؛ «بيش  مي  ما  اجتماعي  رفتار  و  فرهنگ  بر  نقدي 
قانون  مصوبه،  قانون،  قاعده،  از  صحبت  ما  كشور  در  كه  است 
ايراني  ما  براي  همه  اين  با  است،  شده  مطرح  مقررات  و  اساسي 
ها هنوز قانون و قاعده مانند كشورهاي صنعتي ظهور پيدا نكرده 
در  نفر  هزاران  ساالنه  چند  «هر  كند؛  مي  خاطرنشان  وي  است.» 
نفس  خود  و  شوند  مي  التحصيل  فارغ  ها  دانشگاه  از  ما  جامعه 
عمومي  فضاي  اما  كند،  مي  منطقي  و  مند  قاعده  را  فرد  تحصيل، 
جامعه ما عمدتًا براساس سليقه ها و خواسته هاي افراد شكل مي 
گيرد تا با ساختارها و چارچوب ها. از اين رو، فرد تحصيلكرده نيز 
چون در معرض اين فضا قرار مي گيرد، به تدريج او هم به روابط 
عميق  فرهنگ  واسطه  به  شود.  مي  متوسل  فردي  نظرات  اعمال  و 
تاريخي انباشته شده در كشور ما، فرد تعيين كننده تر از چارچوب 
و  قاعده  به  شدت  به  يافتگي  توسعه  است.  مقررات  و  ساختار  و 
چارچوب متكي است، چون قاعده و قانون روابط را قابل پيش بيني 
مي كند بنابراين ارتباط بسيار مهمي ميان حقوق و توسعه وجود 
دارد و كشوري كه در مدارهاي حقوقي، قانوني و مقرراتي پيشرفت 
خواهد  تسهيل  و  تقويت  يافتگي  توسعه  براي  را  زمينه  باشد  كرده 
كرد.» دكتر محمود سريع القلم با اشاره به اينكه ما ساختار حقوقي 
پايدار براي استفاده از نفت نداشته ايم، فراز و نشيب هاي سياسي 
پيشنهاد  داند.  مي  دخيل  حقوقي  ثبات  به  دستيابي  عدم  در  هم  را 
مشخص او نيز گام برداشتن در مسير خصوصي سازي است و آن 
را چاره منطقي حل مشكالت توسعه ما مي داند. وي ضمن منطقي 
شمردن عمل ملي كردن نفت در ايران، تاكيد مي كند كه نبايد با اين 

مساله برخورد جزمي كنيم.

تحول مفهوم حاكميت دولت ها
داوود هرميداس باوند،اين مدرس حقوق بين الملل نيز از وجهي ديگر 
با بررسي ويژگي هاي ژئوپولتيك خاورميانه و شرايط تاريخي و 
جغرافيايي اين منطقه به تحليل ماجراي نفت در ايران مي پردازد و 
ضمن تشريح وضعيت تاريخي آن دوران بر اين موضوع تاكيد مي 
مانند  اقدامي  ايران  دولت  حاكميت  حق  اعمال  مقتضاي  اگر  كه  كند 
اصول،  و  الگوها  از  يي  پاره  تغيير  با  امروزه  بود،  نفت  كردن  ملي 
نيازمند بازنگري در روش ها و تحليل ها و نيز برخورد با جهان 
ميان  ماهوي  تفاوت  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  باوند  هستيم. 
«خير  گويد؛  مي  دارد،  وجود  نفتي  قراردادهاي  و  نفتي  امتيازهاي 
فرقي ندارد. امتيازها تبديل به تعهدات قراردادي مي شوند؛ امتيازي 
كه داده مي شود معموًال حق االمتيازي نيز داده مي شود؛ قبل از 
اينكه به نفت برسند و حتي اگر به نفت هم نرسند. اگر به نتيجه يي 
رسيدند، حق االمتياز درصد خودش را دارد و بقيه مسائل درصد 
خاص خودشان را، بنابراين وقتي مشمول مقوله «امتياز» مي شود 
از  برداري  بهره  در  شود.  «قرارداد»  به  تبديل  بعداً  باشد  قرار  كه 
قرارداد  اينكه  از  بعد  قراردادها،  دست  اين  از  و  نفت  طبيعي،  منابع 
منعقد شد، مي گويند امتيازي است كه داده شده است.» او همچنين 
به تحليل حقوقي اقدامات ايران در قبال تضييع حقوق خود توسط 
توضيحات  و  پردازد  مي  المللي  بين  هاي  سازمان  نقش  و  انگليس 
مفصلي در ارتباط با بحث غرامت و قيمت نفت و نيز اقدامات اوپك 

مطرح مي كند.

پرسش هايي درباره نفت
در بررسي حقوقي مساله نفت در ايران پرسش هايي از اين قبيل 
پيش روي ما قرار مي گيرند؛ آيا برخورداري از منابع نفت رابطه 
معني داري با دموكراسي و توسعه دارد؟ آيا مي توانيم نفت را يكي 
نفت  حقوقي  نظام  آيا  كنيم؟  قلمداد  مان  نيافتگي  توسعه  عوامل  از 
دست  به  در  را  ما  نفت  آيا  دارد؟  مستحكمي  هاي  ريشه  ايران  در 
آوردن حق توسعه ياري خواهد داد؟ پرسش هايي از اين دست مي 
توانند در ترسيم مدل هايي براي تحليل اقتصادي قانون موثر واقع 
شوند. مساله يي كه بايد در اينجا بدان توجه كنيم اين است كه تا چه 
اندازه در دانشكده هاي حقوق و در مطالعات حقوقي به موضوعاتي 
اين  به  پرداختن  است  بديهي  شود.  مي  توجه  توسعه  و  نفت  چون 

موضوعات نيازمند رويكردي ميان رشته يي است.  

دانشگاه  استاد  القلم  سريع  محمود 
شهيد بهشتي در ابتدا با ايراد نقدي بر 
گويد؛  مي  ما  اجتماعي  رفتار  و  فرهنگ 
كشور  در  كه  است  قرن  يك  از  «بيش 
مصوبه،  قانون،  قاعده،  از  صحبت  ما 
شده  مطرح  مقررات  و  اساسي  قانون 
ها  ايراني  ما  براي  همه  اين  با  است، 
هنوز قانون و قاعده مانند كشورهاي 

صنعتي ظهور پيدا نكرده است.» 

اقتصاد 
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«پسر تهراني» با شريفي نيا و حيايي  

  
آخرين فيلم «كاظم راست گفتار» به نام «پسر تهراني» با بازي محمد رضا شريفي نيا، 
امين حيايي و سارا خوئيني ها در تهران كليد مي خورد. در اولين روز فيلمبرداري «پسر 
منصوري  تورج  دوربين  جلوي  اميرصادقي  محمدرضا  همراه  به  حيايي  امين  تهراني» 
«راست  سينمايي  بلند  هاي  فيلم  ديگر  از  «نقاب»  و  قدم»  خوش  «عروس  رفت.  خواهند 
طباطبايي،  طناز  ها،  خوئيني  سارا  حيايي،  امين  نيا،  شريفي  رضا  هستند.محمد  گفتار» 
نادر سليماني، بهنوش بختياري، يوسف صيادي، امير نوري و محمد رضا اميرصادقي 
بازيگران اين فيلم محسوب مي شوند. در خالصه داستان «پسر تهراني» آمده است؛ پسر 
جواني (امين حيايي) به داليلي زن نمي گيرد و اين موضوع باعث ماجراهايي مي شود.  

 

«نامزد امريكايي من» روي ميز تدوين  
  

فيلم سينمايي «نامزد امريكايي من» به كارگرداني داود توحيدپرست در مراحل پاياني 
تدوين است و امير توسلي به زودي ساخت موسيقي متن آن را آغاز مي كند. توحيدپرست 
در اين باره به مهر گفت؛ 10 روز ديگر تدوين «نامزد امريكايي من» به پايان مي رسد 
فني  مراحل  زودتر  هرچه  اميدوارم  كند.  مي  شروع  را  متن  موسيقي  ساخت  توسلي  و 
پرفروش  هاي  فيلم  جزء  فيلم  اين  معتقدم  كه  چرا  شود،  اكران  فيلم  و  برسد  پايان  به 
در  توحيدپرست  فيلم  دومين  «معصوم»  از  پس  من»  امريكايي  شود.«نامزد  مي  سينما 
مقام كارگردان است و مجيد حاجي زاده، شهرزاد كمال زاده، رونا قيصرنژاد، مژگان 
بيات، ثريا قاسمي، منوچهر عليپور و فرهاد پورگرجاني در آن بازي كرده اند. فيلمنامه 
اين اثر را توحيدپرست و ياسمن كفايتي نوشته اند و عبدالرضا ساعتچي فرد آن را تهيه 

كرده است.  
 

«گراناز» در جشنواره فيلم كودك  
  

فيلمبرداري فيلم «گراناز» به كارگرداني عباس رافعي 18 ارديبهشت در تهران به پايان 
مهر  به  باره  اين  در  رافعي  است.  شده  متوقف  فني  مراحل  در  اكنون  پروژه  و  رسيده 
گفت؛ فيلمبرداري «گراناز» به پايان رسيده، اما به دليل فوت پدرم در حال حاضر مراحل 
فني فيلم متوقف شده است. اميدوارم از هفته آينده بتوانيم كار تدوين را آغاز كنيم تا 
از  شود. «گراناز»  آماده  همدان  نوجوان  و  كودك  فيلم  جشنواره  در  حضور  براي  فيلم 
مي  همسفر  بلوچ  زني  با  كه  است  10ساله  پسري  داستان  و  خورد  كليد  فروردين   26
شود. او براي يافتن نشاني همسفر خود كه زبان همديگر را متوجه نمي شوند دست به 
جست وجو مي زند. قربان نجفي، مهرداد ضيايي، شهرزاد جواهري، صفا ملك دل، فريد 
قبادي، محمود شاملو، منصور نيكوسخن، مهدي راشدي، دانيال نوروش و متين حيدرنيا 

بازيگران فيلم هستند.  

 مراحل پاياني تدوين «سوپراستار»  
  

تهيه كننده پروژه سينمايي «سوپراستار» از پايان تدوين تازه ترين فيلم تهمينه ميالني 
مهاجر  مستانه  گفت؛  بين  نيك  داد.محمد  خبر  آينده  روز   20 تا  آن  صداگذاري  آغاز  و 
مي  سعي  فني  مراحل  از  پس  و  رساند  مي  پايان  به  زودي  به  را  تدوين «سوپراستار» 
كنيم به زودي كار صداگذاري را آغاز كنيم. ناصر چشم آذر همزمان موسيقي متن فيلم 
را مي سازد و قصد داريم آن را اواخر تابستان اكران كنيم.» فيلمبرداري «سوپراستار» 
به نويسندگي و كارگرداني ميالني از چهارشنبه 24 بهمن در منطقه فرمانيه تهران كليد 
فريبا  محمدي،  ملك  فتانه  حسيني،  شهاب  رسيد.  پايان  به  فروردين  دهم  روز  و  خورد 
كوثري، نسرين مقانلو، افسانه بايگان، رضا رشيدپور، السا فيروزآذر و ليال زارع در فيلم 
بازي كرده اند. ميالني فيلمنامه «سوپراستار» را بر اساس رماني از هرمان هسه نوشته 
و فيلم داستان بازيگري را روايت مي كند كه دچار غرور شده، اما ورود دختري نوجوان 

زندگي اش را متحول مي كند.  

«شيرواني» و ساخت فيلم شهري  
 

جوان  زوج  يك  زندگي  موضوع  با  شهري  فيلمي  دارد  قصد  امسال  شيرواني  محمد    
«مك  نام  با  مستندش  آخرين  مورد  در  فارس  با  وگو  گفت  در  مستندساز  اين  بسازد. 
دونالد ما را مي خورد» گفت؛ اين مستند تا 15 خرداد آماده نمايش مي شود و در حال 
طي كردن آخرين مراحل فني است. وي در مورد پروژه مستند بعدي خود به فارس گفت؛ 
قصد دارم امسال مستند بلندي در مورد زنان خانه دار بسازم كه اكنون اين مستند در 
مرحله تحقيق است. شيرواني كه از چندي قبل قصد داشت «صيد پري دريايي» را به 
عنوان اولين فيلم بلند خود بسازد، گفت؛ به دليل بعضي هماهنگي هاي فني كه اين فيلم 
به آن نياز داشت، تصميم گرفتم ساخت آن را به سال آينده موكول كنم و امسال فيلم 
ديگري را جلوي دوربين ببرم. وي در اين مورد گفت؛ نام موقت اين فيلم «يك داستان 
عاشقانه بدون عنوان» است و داستان يك زوج جوان را از آشنايي تا جدايي دنبال مي 
كند. شيرواني در مورد بازيگران و عوامل اين پروژه گفت؛ قصد دارم از تركيب بازيگران 
حرفه يي و نابازيگران در اين فيلم استفاده كنم كه البته هنوز در اين مورد چيزي قطعي 
تا  اميدوارم  و  شود  مي  مربوط  فيلم  اين  ساخت  پروانه  صدور  به  چيز  همه  و  نيست 

خردادماه بتوانم پروانه ساخت را دريافت كنم.  

جشنواره اوج گرفت 
 

فيلم تلخ ايستوود در روزهاي گرم كن 
 

با نمايش فيلم جديد كلينت ايستوود (معاوضه) و مجموعه فيلم هاي«چه» به كارگرداني استيون سودربرگ كن 2008 به 
روزهاي اوج رسيد. استقبال منتقدان از اين دو فيلم و نيز ستايش هايي كه دو روز قبل از فيلم جديد برادران داردن شده بود 
حاال رقابت را براي دريافت نخل طال ميان اين آثار داغ كرده است. نمايش ساخته جديد فيلمساز كهنه كار كلينت ايستوود در 
روز سه شنبه تمام نگاه ها را معطوف خود كرد و با استقبال فراوان از آن به عنوان يكي از شانس هاي دريافت نخل طال 
مطرح شد. ايستوود در فيلم جديدش با نگاهي به شدت تلخ موضوع ناپديدي كودكان در امريكا را دستمايه كارش قرار داده 
و اثر تاثيرگذاري خلق كرده است.آنجلينا جولي در فيلم جديد ايستوود كه بر مبناي داستاني واقعي ساخته شده، نقش زني 
درمانده را بازي مي كند كه وقتي پسرش در سال 1928 ناپديد مي شود، در وحشت پليس فاسد گرفتار مي آيد. «معاوضه» 
كه پاييز امسال به نمايش درمي آيد، جديد ترين فيلم كارگردان 77 ساله است كه مي تواند در رقابت اسكار 2009 حرف هاي 
زيادي براي گفتن داشته باشد. جولي 32 ساله در «معاوضه» به نقش كريستين كالينز حضوري بسيار تاثيرگذار دارد. او در 
اين فيلم نقش مادري تنها را بازي مي كند كه براي تامين آسايش والتر پسر 9 ساله اش سخت كار مي كند، اما بچه ناپديد 
مي شود و پنج ماه بعد پليس يك پسر ديگر را به جاي فرزند كريستين باز مي گرداند و از اينجا به بعد او درگير نبردي 
كابوس وار با دستگاهي مي شود كه مي كوشد بر اشتباهات خود سرپوش بگذارد.جان مالكوويچ كه پيش از اين در فيلم 
«در خط آتش» با ايستوود همكاري كرد، در فيلم جديد او به نقش يك مقام مسوول ظاهر مي شود كه به كمك كريستين مي 
آيد و ايمي رايان نيز كه پارسال براي فيلم «رفته عزيزم رفته» نامزد اسكار شد، نقش زني را دارد كه در آسايشگاه بيماران 
رواني با او دوست مي شود. ايستوود پيش از اين نيز در دو فيلم «دنياي كامل» و «رود مرموز» به موضوع كودك ربايي 
و آزار و اذيت پرداخته بود. او درباره فيلم جديد خود گفت؛ بچه هاي در خطر، بزرگ ترين درامي است كه مي توانيد در 
اختيار داشته باشيد. از ديد من آزار بچه ها زشت ترين كار ممكن است و وقتي چنين اتفاقي مي افتد شما مي توانيد انسانيت 
را زير سوال ببريد. قساوت بشري هميشه براي من باعث شگفتي است. ايستوود سال 1994 رئيس هيات داوران جشنواره 
فيلم كن بود و تا پيش از اين سه بار با فيلم هاي «سوار سرنوشت» 1985، «پرنده/ برد» 1988 و «شكارچي سفيد، قلب سياه» 
1990 در بخش مسابقه كن حضور داشته است. فيلم «قدرت مطلق» او نيز سال 1997 در بخش خارج از مسابقه كن پخش 
شد. فيلم مجارستاني «دلتا» به كارگرداني كورنل موندروچيو ديگر فيلم بخش مسابقه بود كه روز سه شنبه پخش شد. اين 
اولين حضور موندروچيو در بخش مسابقه كن است. او پيش از اين در سال هاي 2004 و 2005 با دو فيلم ديگر خود در 
بخش سينه فونداسيون و نوعي نگاه حضور داشته است. «دلتا» داستان بازگشت يك مرد جوان كم حرف به روستاي محل 
زندگي اش است.روز سه شنبه مستند «مارادونا» ساخته امير كوستوريتسا با حضور ستاره پيشين فوتبال آرژانتين در 
بخش نمايش هاي نيمه شب به نمايش درآمد و توجه رسانه ها و عالقه مندان را جلب كرد. او در اين فيلم مستند در قالب 
يك شورشي ترسيم شده كه از طريق فوتبال به جنگ امپرياليسم غرب رفت. افسانه دنياي فوتبال كه پس از پايان دوران 
ورزشي خود گرفتار مواد مخدر شد، بيشتر به خاطر گلي شهرت دارد كه در جام جهاني 1986 با دست به تيم ملي انگلستان 
زد. آرژانتين آن بازي را كه در مرحله يك چهارم نهايي انجام شد، با نتيجه دو بر يك برد و هر دو گل بازي را مارادونا به 
ثمر رساند. گل اول به «دست خدا» معروف شد و گل دوم به قدري حيرت انگيز بود كه به آن «گل قرن» لقب دادند.از نگاه 
كوستوريتسا، آن پيروزي به معناي غلبه «جهان سوم» بر غرب بود كه به اعتقاد او با استفاده از سالح هايي مانند صندوق 
بين المللي پول و بمب هاي «ناتو» قوانين خود را بر كشورهايي مانند آرژانتين و صربستان تحميل مي كنند.كوستوريتسا 
پس از آنكه او و مارادونا براي چند لحظه مهارت هاي خود را در فوتبال به حاضران نشان دادند، به خبرنگاران گفت؛ نمي 
توانم تصور كنم وقتي من و ميلياردها نفر مثل من پس از آن بازي از خوشحالي به هوا پريديم، چه طور دنيا از مدار خود 
انيميشن  تصاويري  به  بار  هر  و  آيد  درمي  نمايش  به  بارها  و  بارها  كوستوريتسا  فيلم  در  قرن»  نشد.تصاوير «گل  خارج 
تغيير شكل مي دهد كه در آن مارادونا رقباي حقه باز خود مانند مارگارت تاچر، توني بلر يا جرج بوش را جا مي گذارد.
فيلمساز54 ساله كه براي دو فيلم «وقتي بابا به سفر تجاري رفته بود» و «زيرزمين» برنده جايزه نخل طال جشنواره كن شد، 
در فيلم جديد خود آشكارا نشان مي دهد مارادونا براي او و ميليون ها نفر ديگر در دنيا يك قهرمان است. در فيلم مستند 
«مارادونا» تصاويري از فوتباليست افسانه يي در كنار هوگو چاوس رئيس جمهور ونزوئال و فيدل كاسترو رهبر كوبا ديده 
مي شود و همين طور صحنه يي از او كه پيراهني با تصوير آغشته به خون جرج بوش رئيس جمهور امريكا به تن دارد.
ديروز چهارشنبه در هشتمين روز برگزاري جشنواره كن فيلم دو قسمتي و چهار ساعتي «چه» شامل «چريك» و «آرژانتين» 
در بخش مسابقه پخش شد كه با استقبال منتقدان هم همراه شد. اين فيلم درباره ارنستو «چه گوارا» مبارز آرژانتيني است 
كه نقش او را بنيچيو دل تورو بازي مي كند. «زنان بدون سر» به كارگرداني لوكرسيا مارتل ديگر فيلم بخش مسابقه است 
كه درامي سياسي با موضوع زنان است. مارتل قبًال با «دختر مقدس» در اين بخش حضور داشته است. دومين مستند ديويد 

لينچ با نام «تجسس» كه جنيفر لينچ آن را كارگرداني كرده ديروز در بخش خارج از مسابقه اكران شد. 
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”آيرون من“ هنوز فيلم قدرتمند دنياست 
داونى  رابرت  بازى  با  من“  ”آيرون  سينمايى  فيلم 
مارول  مصور  قصه هاى  ابرقهرمان  نقش  به  جونير 
در بيش از 5000 سينما 6/25 ميليون دالر فروخت 
و براى سومين هفته پياپى رده نخست جدول را از 
آن خود كرد. ورايتى اعالم كرد موفقيت ”آيرون من“ 
بار ديگر عالقه تماشاگران دنيا به فيلم هاى حادثه اى 
اينجاى  تا  جونير  داونى  فيلم  كرد.  ثابت  را  پرهزينه 
كار 206 ميليون دالر در آمريكا و 222 ميليون دالر 
در سطح بين المللى فروش داشته است.”آيرون من“ 
و  فروخت  دالر  ميليون   7/3 بريتانيا  در  هفته  اين 
رساند.  دالر  ميليون   25 به  را  خود  فروش  مجموع 
به  نيز  جنوبى  كره  و  استراليا  در  فيلم  اين  فروش 

ترتيب 2/2 و دو ميليون دالر بود.
فيلم دنباله اى ”وقايع نگارى نارنيا: شاهزاده كاسپين“ 
به كارگردانى اندرو آدامسن در هفته اول اكران در 
2000 سينما در 12 كشور 7/20 ميليون دالر فروش 
داشت و به رتبه دوم جدول رفت. اين فيلم بيشترين 
فروش را با 5/7 ميليون دالر در مكزيك داشت و در 

روسيه نيز 6/5 ميليون دالر به دست آورد.
”وقايع نگارى نارنيا: شير، جادوگر و كمد“ فيلم قبلى مجموعه ”نارنيا“ سال 2005 در سطح بين المللى 
به فروشى در حد 453 ميليون دالر دست يافت. كمدى رومانتيك ”آنچه در وگاس اتفاق افتاد“ با 
بازى كامرون دياز و اشتن كوچر در دومين هفته نمايش در 4200 سينما 20 ميليون دالر فروخت 
كه تنها 20 درصد كمتر از هفته پيش بود. مجموع فروش اين فيلم در بازار خارج از آمريكا 1/55 
ميليون دالر شده است.  فيلم ”اسپيد ريسر“ به كارگردانى لرى و اندى واچووسكى در هفته دوم 
اكران 44 درصد تماشاگران خود را از دست داد و در 4700 سينما تنها هفت ميليون دالر فروخت. 
مجموع فروش بين المللى اين فيلم 4/24 ميليون دالر شده كه تقريبا برابر با فروش آن در آمريكا 
است. اين در حالى است كه رقمى در حدود 120 ميليون دالر صرف ساخت ”اسپيد ريسر“ شده 

است.
دالر  ميليون  كشور 7/5  در 25  سينما  در 2085  وايلند  پل  كارگردانى  به  رمانتيك ”نديمه“  كمدى 
فروخت و فروش تريلر ”21“ با بازى كوين اسپيسى و الرنس فيشبرن در 1415 سينما 8/3 ميليون 

دالر بود. مجموع فروش بين المللى اين فيلم 46 ميليون دالر شده است.

مسابقه فيلم كوتاه در انگلستان
يك مسابقه فيلم كوتاه جديد با هدف بازگرداندن اين آثار به پرده سينماها در انگلستان تاسيس شد. دوازده 
فيلم منتخب اين مسابقه قرار است در 211 سينما در سراسر انگلستان به مدت يك سال به نمايش درآيند. 
همچنين اين فيلم ها به عنوان نامزدهاى دريافت جايزه براى 5/3 ميليون نفر از مخاطبان تلويزيون ويرجين 

مديا دردسترس خواهند بود و از طريق موبايل نيز امكان دريافت آنها ايجاد مى شود.
به گزارش هاليوود ريپورتر، برگزار كنندگان مسابقه «ويرجين مديا شورتس» ادعا مى كنند اين نخستين 

مسابقه فيلم كوتاهى است كه در چهار جايگاه نمايش (تلويزيون، سينما، موبايل و رايانه) اجرا مى شود.
دوازده فيلم منتخب اين مسابقه قرار است در 211 سينما در سراسر انگلستان به مدت يك سال به نمايش 
درآيند. همچنين اين فيلم ها به عنوان نامزدهاى دريافت جايزه براى 5/3 ميليون نفر از مخاطبان تلويزيون 

ويرجين مديا دردسترس خواهند بود و از طريق موبايل نيز امكان دريافت آنها ايجاد مى شود.
اين در حالى است كه برندگان نهايى اين مسابقه فيلم كوتاه 30 هزار يورو جايزه نقدى براى ساخت فيلم 
بعدى خود دريافت خواهد كرد. آنها همچنين فرصت همكارى با ويرجين مديا و شوراى فيلم بريتانيا را 
شكت  اين  انگيزه  درباره  مديا  ويرجين  كمپانى  سخنگوى  يك  مى آورند.  دست  به  خود  فيلم  ساخت  براى 
براى راه اندازى اين رويداد گفت: از زمانى كه فيلم هاى كوتاه در دهه 1960 از پرده سينماها ناپديد شدند، 

فيلمسازان در جدال براى يافتن مكانى جهت ارايه استعدادهايشان بوده اند.
يكى ديگر از اهداف اين مسابقه كشف استعدادهايى است كه از طريق ساخت فيلم هاى كوتاه خانگى خود 

را نشان مى دهند.

جان وو «1949» را مى سازد
جان وو فيلمساز معروف چينى با به پايان رساندن 
پروژه حماسى «رد كليف»، فيلمى عاشقانه را بر مبناى 

داستانى واقعى كارگردانى و تهيه مى كند. 
چينى  و  دالرى  ميليون  پروژه 40  كرد  اعالم  ورايتى 
ساخته  واقعى  داستان  يك  اساس  بر   «1949» زبان 
مى شود كه در پايان جنگ جهانى دوم و در سال هاى 

آخر جنگ داخلى در چين روى مى دهد.
چانگ چن و سونگ هيو ـ كيو بازيگر كره اى در اين 
فيلم نقش آفرينى مى كنند كه فيلمنامه آن را وانگ هوى 
دسامبر   «1949» فيلمبردارى  است.  نوشته  لينگ  ـ 
است  قرار  و  مى شود  آغاز  تايوان  و  چين  در  امسال 

براى نمايش در دسامبر 2009 همزمان با شصتمين سالگرد تاسيس جمهورى خلق چين آماده شود.
به گفته يكى از تهيه كنندگان، اين فيلم مى كوشد واقعيت هاى تاريخ مردم چين را ترسيم كند. «وو» 62 ساله 
به تازگى فيلمبردارى «رد كليف» را به پايان رسانده كه در آن «تونى ليونگ چيو واى» ، «تاكشى كانشيرو» 
و «وى ژائو» نقش آفرينى مى كنند.«رد كليف» كه داستان آن در چين باستان روى مى دهد از پرهزينه ترين 

فيلم هاى تاريخ اين كشور و اولين فيلم چينى زبان «وو» پس از سال ها فعاليت در هاليوود است. 
 ، بهتر» 1986  دنياى  چون «يك  فيلم هايى  سازنده  گذرد،  مى  سينما  در  او  حضور  از  دهه  چهار  كه  «وو» 
«قاتل» 1989 ، «گلوله در سر» 1990، «تير شكسته» 1996، «تغيير چهره» 1997 و «ماموريت: غيرممكن 2» 

2000 است.

پيرس برازنان و سوزان 
ساراندون، والدينى غم ديده

نام  به  درامى  در  ساراندون  سوزان  و  برازنان  پيرس 
«گريتست» به ايفاى نقش خواهند پرداخت. اين فيلم داستان 
خانواده اى را شرح مى دهد كه پسر نوجوانشان را از دست 
دست  از  هاى  بحران  تا  خواهند  مى  خانواده  اين  اند  داده 
دادن پسرشان را پشت سر بگذارند اما با ماجراهايى مواجه 
پسر  ديده  غم  والدين  نقش  ساراندون  و  برازنان  شوند.  مى 
كارگردانى  فيست  شانا  اسكرايب  كنند.  مى  ايفا  را  نوجوان 
از  «گريتست»  فيلمبردارى  است.  گرفته  عهده  به  را  فيلم  اين 

تابستان جارى در ايست كوست آغاز خواهد شد.

”جيك گيلنهال“، ”شاهزاده ايران“ مى شود
”جيك گيلنهال“ هنرپيشه هاليوود قراردادى را براى بازى در فيلم اقتباسى ”شاهزاده ايران“ امضا كرد. 

به نقل از يونايتد پرس اينترنشنال: ”مايك نوال“ كارگردانى فيلم تخيلى ”شاهزاده ايران“ را به عهده گرفته 
آرترتون“  ”جما  فيلم  اين  شود.در  كشيده  تصوير  به  ششم  قرن  در  ايران  فيلم  در  كه  است  قرار  و  است 
هنرپيشه انگليسى با ”جيك گيلنهال“ هم بازى مى شود.بر اساس اين گزارش،“جرى بروكهيمر“ تهيه كنندگى 

فيلم را به عهده گرفته و قرار است كه مراحل فيلمبردارى ماه جوالى (تير) آغاز شود.
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مدرنيته 
بايستي 

تجربه شود 
نه ترجمه

وحيد اسالم زاده

تاريخ  و  سابقه  به  مدرنيته  پست  و  مدرنيته 
زيگموند  كه  چند  هر  دارند.  ربط  جامعه  سنت  و 
اقتدار  هرگونه  منكر  مدرنيته،  است  معتقد  باومن 
احترام  هيچ گونه  و  بود  گذشته  براي  اعتبار  و 
نيز  نبود.   قايل  سنت  و  گذشته  براي  حرمتي  يا 
از تمايل و آمادگي براي ابداع و نوآوري و رفتن 
به قلمروهايي كه تا پيش از آن احدي جرأت پاي 
نيز  خود  مخيله  به  حتي  را  قلمروها  بدان  گذاردن 
راه نداده بود حمايت و پشتيباني مي كرد. باومن 
به خود اجازه مي دهد كه با تبر انديشه اش زنجير 
اتصال سنت و مدرنيته را قطع كند، اما نمي توان 
سنت  شانه هاي  بر  مدرنيته  كه  شد  اين  منكر 

ايستاده است. 
اگر مدرنيته توانسته است خود را برهاند و بال بگشايد تا به مرزهاي 
بي كران و تجربه نشده برود، اگر توانسته تاريكي ها را روشن، نور 
خورشيد را افزون تر كند، از سكوي پرتاب سنت بود. زياده از بحث 
دور نشويم كه، مدرنيته در ايران نه تنها برخاسته از ترجمه است، 
ايراني  تاريخ  و  سنت  به  آن  ربط  بر  سعي  نيز  ترجمه  اين  در  بلكه 
نشده است. مدرنيته بايستي تجربه شود نه ترجمه. «زيگموند باومن» 
ادعاي قطع اتصال مدرنيته و سنت را دارد، مي خواهد آزادي بي قيد 
و شرط براي آن بسازد، تا برود به ناكجا آبادي كه فقط ذهن تعداد 
محدودي از انسان ها توان ديدن و درك كردن آن را داشته باشند. 
دهد،  آن  به  اين چنيني  پروبالي  مي تواند  ساخته  را  مدرنيته  كه  آني 
و آني كه تنها مصرف كننده صرف است نمي تواند پروبالي بدهد و 
يا پروبالي بكند.  اما قصد در اينجا تكرار قصه خسته كننده تعريف 
مدرنيته نيست كه، عده اي از زمانه اي آغاز كرده اند و عده اي ديگر 
عده اي  و  دانسته اند  ادبيات  را  آن  نشانه  عده اي  ديگر.  زمانه اي  از 
نشانه اش را معماري، عده اي قصه روشنگري را سردادند و عده اي 
قصه  اين  آنقدر  كردند.  قلمداد  نشانه  را  كانت  همچون  فيلسوفاني 
يك  از  بخواهيم  رياضيدانان  شيوه  به  اگر  كه  است  شده  تكراري 
كتاب 200 صفحه اي با يك كتاب مشابه ديگر فاكتور بگيريم، شايد 

50 صفحه بيشتر به كار نيايد.
 سوال اين است كه اين مقدار فراوان كتاب درباره مدرنيته كه به 
نظريه اي  هر  دانستن  آيا  است؟  ضروري  امري  آيا   ، رسيده  چاپ 
براي جامعه اي كه نه مدرنيته را پذيرفته، نه نهادينه كرده، نه سنت 
را رد كرده، نه از نقد مدرنيته نكته اي را درك كرده و نه تعريف از 

سنت را كنار گذارده است، امري واجب بوده است؟
عظيم  افتخاري  و  عالي  پز  مدرنيته  تئوري هاي  كردن  ترجمه  آيا   

شده است؟ در گوشه و كنار و از زير دست هر مترجمي، كتابي از 
باب مدرنيته به چاپ مي رسد، سر و سامان ندارد كه هيچ، به شكلي 

هدفمند و دقيق نيز نيست.

نظر  به  كه  است  ايران  در  مدرنيته  از  پرسش هايي  اينجا  در  قصد 
امروزه  نوشتن.  يا  و  يافتن  پاسخي  تا  كند  كفايت  طرحش  مي رسد 
شايد به نقطه اي از زمان رسيده باشيم كه بتوانيم اين پرسش را از 
مدرنيته بپرسيم كه آيا، آني را كه منتظر بود ديد، راهي را كه بايد 

مي پيمود، پيمود، هدفي را كه بايد كسب مي كرد، كسب كرد؟
 مي توانيم از مدرنيته بپرسيم كه آيا مدرنيته كه در اول مدرنيته بود، 

حال به سنتي مانند سنت قبل از مدرنيته اوليه تبديل شده است؟ آيا 
مدرنيته توانسته آني را كه از بين برده (از سنت) جايگزين كند و 
يعني  سنت  به  رجوع  آيا  بخواهد؟  را  جديدي  نخواسته،  كه  را  آني 

شكست و نافرجامي مدرنيته؟
كه  است  معتقد  او  مي خوانيم.  را  باومن  زيگموند  از  قول  نقل  دو 

مدرنيته بايد همه گذشته را ويران كند و امر نويي بسازد. 
مدرنيته را در بهترين وجه مي توان عصري توصيف كرد كه ويژگي 
شاخص آن تحوالت دائمي است. ليكن عصري آگاه از اين ويژگي 
شاخص خود، عصري كه اشكال حقوقي خود، آفرينش هاي مادي 
و معنوي خود، دانش و اعتقادات خود را به مثابه جرياناتي سيال، 
گذرا، متغير و غير ثابت و غير قطعي تلقي مي كند. جرياناتي كه صرفا 
بايد تا اطالعيه بعدي به آنها باور داشت و عمل كرد، و جرياناتي كه 
در نهايت ارزش و اعتبار خود را از دست داده و جاي خود را به 
جرياناتي جديد و بهتر مي سپارند. به عبارت ديگر، مدرنيته عصر يا 
دوره اي است كه نسبت به تاريخمندي خود اشعار و آگاهي دارد. 
نهادهاي انساني جرياناتي خود ساخته، خود آفريده و تابع پيشرفت 
و بهبود تلقي مي شوند، تنها در صورتي مي توان آنها را حفظ كرد 
و  داده  وفق  عقل  سختگيرانه  و  دقيق  خواسته هاي  با  را   خود  كه 
توجيه كنند و اگر از عهده اين آزمون بر نيايند مي توان آنها را كنار 
گذاشت. جايگزيني طرح هاي جديد به جاي طرح هاي قديمي و كهنه 
را مي توان حركتي مترقي و پيشروانه دانست، گامي تازه به سمت 
اين  بودن  جالب  انسان.  تكامل  و  توسعه  روند  افزايش  و  گسترش 
نقل قول فقط در يك طرفه به قاضي رفتن است، آن هم بدون شنيدن 
دفاعيه هر دو طرف (سنت و مدرنيته)،  قاضي  كه از قبل راي خود 
را صادر كرده و به حكميت نشسته است.قاضي كه حقيقتا صادق 
نيست. فقط اين پرسش از نقل قول فوق به نظر مهم تر مي رسد؛ چه 
ضمانتي است كه  طرح هاي جديد بتواند جايگزين بهتر و مطمئن تري 
جديد  طرح  آيا  ؟  قديم  طرح  جاي  به  ترقي  و  پيشرفت  براي  باشد 

موفقيت داشته كه اين گونه قاطعانه حكم صادر مي كنيم؟
كه  بود  وظايفي  و  كاركردها  عهده دار  مدرن  دولت  دوم:  قول  نقل 
هرگز حكام و فرمانروايان ماقبل مدرن درباره آن فكر نكرده بودند 
و هيچ گاه به مخيله آنان خطور نكرده بود. دولت مدرن مي بايست 
نظمي واحد و هماهنگ را بر قلمروهايي وسيع و عرصه هايي پهناور 
اعمال كند كه سابق بر اين به كمك انواع سنت هاي محلي صورت 

مي گرفت. 

نگهداري  و  حفظ  و  آفرينش  مي بايست  مدرن  دولت  اين،  بر  عالوه 
نظم اجتماعي را به صورت موضوعي قابل تامل و تفكر در آورد 
و آن را همچون طرحي آگاهانه، دقيق، نظارتي و مديريت روزمره 
عادات   و  عرف  مالحظه  و  رعايت  به  را  خود  كه  اين  نه  كند،  تلقي 
امتيازات سنتي محدود سازد. وظايف و رسالت هاي جديد شامل يك 
دست كردن قانون و نهادهاي حقوقي در پيوند با دولت و حكومت 
آموزش  فرآيند  مستقيم  مديريت  غالبا  و  هماهنگ سازي  نيز  و  بود 
عمومي و تامين اولويت و تقدم انضباط حقوقي واحد بر تمامي ديگر 

اشكال پيمان ها و وفاداري جزو گرايانه. 
به اين دليل است كه دولت هاي مدرن كه درگير فرآيند ايجاد ملت 
شده بودند، عمدتا شكل و قالب دولت هاي ملي را به خود گرفتند، نه 

قلمروهاي سلسله و سلطنتي. 
اقتدار  و  قدرت  كه  سنتي  دولت  آن  نه  اما  است،  مناسب  تحليل  اين 
فردي در آن سخن اول و آخر را مي زند صحيح است و نه دولت 
مدرن كه قدرت و اقتدار سازماني در آن سخن اول و آخر را مي زند، 

قابل قبول. باور كنيم كه امروزه به حد ميانه اين دو نرسيده ايم.
 گاهي برخي دولت هاي سنتي با وارد كردن ابزار مدرنيته مي خواهند 
ذات آن را نهادينه كنند. اما پذيرفتن ابزار مدرنيته را حكايتي و نقل 
ديگري است. با تمامي فراز  و نشيب ها و انتقادها، مدرنيته با قدرت 
كامل به راه خود ادامه مي دهد. مفهومي به گستردگي مدرنيته  هزار 
شبه  بسيار  و  مي رسند  خاصي  مقصد  به  كدام  هر  كه  است  راهي 
راه ها يا به عبارت ديگر بيراهه ها وجود دارد كه با اندك غفلتي هر 
به  بي ثمر  و  افتاده  آن  در  راحتي  به  انديشمندي  هر  يا  و  جامعه اي 
جلو مي رود.  در اين ميان متاسفانه بايد گفت كه مدرنيته در ايران به 
يكي از اين شبه راه ها يا بيراهه ها افتاده است كه سرانجام روشني 
براي آن ديده نمي شود. مدرنيته در ايران ويران كرد، چون هدفش 
سازد،  آباد  خواست  ايران  در  مدرنيته  همچنين  بود.  كردن  ويران 
چون واقعا هدفش آباد كردن بود. اما اين آبادي بر چه ساخته شد؟ 

بر همان ويرانه؟ 
ويرانه سنتي كه دوباره ساختن همان سنت امري نشدني است. به 
راستي اگر ساختن مدرنيته همان ويران كردن سنت بود، پس حكايت 
ساختن ناقص و ويراني نيمه چيست؟ آيا در اين ميان انسان نبود كه 
بيهوده دست و پا زد و خود را غرق جنگ هاي خونين، آشفتگي هاي 

ذهني، ويراني هاي زيست محيطي و بي اعتباري شخصيتي كرد؟
براي ايران، مدرنيته را هم آناني كه آوردند، مقصر بودند كه به واقع 
ندانستند چه آوردند و هم  درست معنا نكردند آني را كه آوردند، و 
زحمتي براي فهم درست آني كه آوردند نكشيدند،  و هم مردماني 

كه كوتاهي كردند در فهم و شناخت صحيح مدرنيته.
 اما روي سخن و تقصير بر گردن آناني است كه ناقص آوردند و 
نيمه فهم كردند. آناني كه تاكيد بر معناي صحيح مفاهيم نداشتند، 
كه نه از سنت مفهومي اصيل داشتند و نه از مدرنيته برداشتي كامل. 
آناني كه با برخي مفاهيم ناتمام، تماميت تمدني را به بازي گرفتند. 
آناني كه مدرنيته به ايران آوردند بايد بيشتر از اينها مي انديشيدند. 
آناني كه خواستار ورود مدرنيته به ايران شدند انديشه را به تمام 
و  جامعه  نياز  نه  بود،  خودشان  گزينش  و  دلخواه  به  و  نياوردند 
يا  نبود؟  مهم  اولويت  ايران  به  مدرنيته  ورود  براي  آيا  مردمان. 
هر چه دلمان خواست و مذاقمان خوش آمد؟ آناني كه مدرنيته را 
و  ساختند  مي كردند  زندگي  آن  در  كه  جامعه اي  بطن  از  ساختند 
نزدند،  ريشه ها  به  تيشه  دانستند  زندگي  اساس  را  تغيير  كه  آناني 

بلكه بر همان ريشه ها تغييرات را بنا كردند. 
اما «ما»يي كه مدرنيته را نساخته ايم و وارد كرده ايم، وصله ناجور، 
زائده مزاحم، قفسي تاريك و آلودگي انديشه را وارد كرده ايم. «ما»يي 
زده ايم.  ريشه ها  به  تيشه  كرده ايم  تحميل  جامعه  به  را  تغييرات  كه 
خشكانديم.  و  سوزانديم  هم  با  را  زيبا  و  زشت  و  بد  نبود،  و  بود 
بر  و  تهي  بر  هيچ،  بر  گذارديم؟  جديد  بنايي  چه،  روي  بر  سپس 
پوچ. اصل تفاوت ما كه مدرنيته را وارد كرديم و آناني كه مدرنيته 
ما  جاي  به  بيانديشيم،  است.آمديم  نهفته  نكته  اين  در  ساختند  را 
انديشيده بودند. در اين روزگار، عقب مانده انديشه ها هستيم. حكايت 
روزگار ما حكايت سنگ و شيشه است. سنگ مدرنيته ناقص، شيشه 
سنت عميق را شكسته است. مدرنيت هايي كه براي ما نه سري دارد 
حقيقت ها  كه  مدرنيت هايي  تمنايي.  نه  و  شوقي  نه  آغازي،  نه  و 
و  مجازي  حقيقتي  عوض  در  پوساند.  را  واقعيت ها  و  سوزاند  را 
دروغيني هديه كرد كه همگان را انگشت حيراني بر عقل و گزيدن 
لب بر دل گذارده است. پرسش اين است كه براي ايراني مدرنيته به 
چه كار مي آيد؟ اين مدرنيته چه گلي به سر ايراني و ايران زده است 

كه سنت نتوانسته بزند؟
منابع : 

1 - مدرنيته و مدرنيسم، ترجمه و تدوين حسينعلي نوذري، چاپ 
اول، نقش جهان.

اول،  چاپ  ثالثي،  محسن  مدرنيته،  پيامدهاي  گيدنز،  آنتوني    -  2
نشر مركز.   

  

انديشه اجتماعى
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قيمت گذارى رايگان بر روى امالك شما
راهنمايى مراحل قانونى بصورت رايگان

سرويس سريع و كارآمد براى خريد خانه

جشن خردادگان 
خرداد روز از خردادماه برابر با ششم خرداد در گاهشمارى ايرانى

اوستايى  در  كه  خورداد)  «خرداد»(=  گراميداشت  و  ستايش  در  جشنى 
مانك  به  و  مي شود  خوانده  «خُردات»  پهلوى  در  و   (haurvatat)«هَئوروَتات»
رسايى و تندرستى و كمال و نام يكى از هفت امشاسپند است. واژه ى اوستايى 

«هئوروتات» در سانسكريت و در ودا نيز به صورت «َسئورَوتات» آمده است.
و «كوشيار اصفهانى» آن را «عيد البقر» نوشته است.

خورداد (= خرداد) امشاسپند نگاهبانى آب ها، نهرها و درياها است و مظهرى است 
از مفهوم نجات بشر و از آنجا كه پاره اى از مراحل آفرينش، مانند آب و گياه به 
گونه  ى طبيعى جفت اند، همواره در متون كهن همراه با امرداد، امشاسپند نگاهبان 

گياه آورده مي شود.
پيش كش اين دو امشاسپند ثروت و رمه (چهار پايان) است، به گونه اى كه اين دو، 

نماينده ى آرمان هاى نيرومندى، سر چشمه  ى زندگى و رويش هستند.
هماوردان خاص آن ها، ديوان  «گرسنگى» و «تشنگى»اند و همكاران خرداد نيز، ايزد 

«تيشتر» و «باد» و «فروهر پرهيزكاران» هستند.
در باور ايرانيان، خرداد در هنگام حمله  ى اهريمن، آب را به يارى فروهرها مى 
 ستاند، به باد مى  سپارد و باد آن را با شتاب به سوى كشورها مي برد و به وسيله 

 ى ابر مى  باراند.
در نامگذارى ماه  ها، خرداد و امرداد در دو طرف ماهى هستند كه نماد آن «تير» 

يا «تيشتر» است و تيشتر ايزد باران است.
در بُـندهشن (Bundahisn (=آغاز آفرينش))، يكى از كتاب هاى پهلوى كه بر اساس 
ترجمه  ها و تفسيرهاى اوستا تدوين يافته و در بردارنده ى اسطوره هاى مربوط 
به آفرينش، تاريخ اساطيرى و واقعى ايرانيان، جغرافياى اساطيرى و حتى نجوم 

و ستاره شناسى است، درباره ى اين امشاسپند آمده است :
     «... خورداد سرور سال ها و ماه ها و روزهاست ؛ [ و اين ] از اين روى است 
كه او سرور همه است. او را آب مايملك دنيوى است. هستى، زايش و پرورش 

همه   ى موجودات جهان از آب است و زمين را نيز آبادانى از اوست. چون اندرسال، [ اگر ] نيك شايد 

زيستن، به سبب خرداد است ... او كه آب را رامش بخشد يا بيازارد، آن گاه، خورداد [ از او ] آسوده 
يا آزرده بود. او را همكار، تير و باد و فروردين است.»در يشت هاى اوستا، براى دو امشاسپند، «اردى 
بهشت» و «خرداد»، هر يك يشتى جداگانه موجود است. «خرداد يشت»، چهارمين يشت اوستا است كه 
متاسفانه آسيب زيادى ديده و بسيارى از واژگان آن از بين رفته يا ناخواناست. ولى در آنچه اكنون 
دردست است (در يازده بند)، به ياد كردن از امشاسپندان به ويژه خورداد سفارش بسيار شده، چون 
ياد آنان ديوان را دور مي سازد و ياد خورداد، به ويژه ديو «نسو» (= ديو فساد و گنديدگى) را مي راند. 
دراين يشت، به صراحت آمده كه خداوند امداد و رستگارى و رامش و سعادت را از طرف امشاسپند 

خرداد به مرد پاك دين مي بخشد.
در بند ده اين يشت مي خوانيم :

ـَّر و فروغش با نماز [ى به بانِگ   «او را  - امشاسپند خرداد را - براى ف
] بلند با و با زَور (1) مي ستاييم.ما امشاسپند خرداد را با َهوم (2) آميخته 
با شير، با َبرَسم (3) با زبان خرد، و «منثره» با انديشه و گفتار و كردار 

[ نيك ]، با زَور و با سخن رسا مي ستاييم.»
نياكان فرهيخته  ى ما در اين روز به كنار چشمه  سارها، رودها و درياچه  
ها رفته و همراه با نيايش اهورامزدا و جشن و شادمانى تن خود را نيز 

با آب مى  شسته  اند.
ابوريحان بيرونى نيز در آثار الباقيه به مراسم شستشوى ويژه  اى كه 
در اين روز برگزار مي شده است اشاره مي كند.اهورامزدا از سرچشمه  ى 
بخشايندگى خويش اين فروزه را به واسطه  ى امشاسپند هئوروتات به 
آفريدگان خود بخشيده تا هر پديده اى رسا گردد و رسايى و تندرستى 
نه تنها ويژه ى اين جهان است، بلكه رسايى مينوى و تندرستى روح و 

روان، هدف واالى جهانيان است.
اين  از  هئوروتات  امشاسپند  يارى  به  همگان  كه  مي خواهد  اهورامزدا 
بخشايش مينوى و مهربانى حقيقى برخوردار گشته و هركس بتواند با 
مقام  داراى  خويش،  وجود  در  آن  افزايش  و  پرورش  و  رسايى  نيروى 

رسايى و كمال بي زوال گردد.
 پانوشت ها :

1. نوعى فديه آيينى كه در آن معموال آب يا شير و يا نوشيدني هاى ديگر 
مي ريزند.

2. گياهى مقدس كه در برخى از جشن ها با كوبيدن آن در هاون نوشيدني اى 
درست مي كنند و فشردن آن آيينى از نوعى قربانى غير خونين است.

3. دست ه اى از شاخه  هاى كوچك درختان كه با نوارى به هم متصل 
مي شوند و در مراسم آيينى به كار برده مي شوند.
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تاريخچه ى 
جنبش زنان

جنبش زنان انديشه اى نوبنياد است و زمان، عنصر 
بيشتر ماهيت  شناختن هر چه  الزم و ضرورى براى 
اين انديشه است. هويت و ماهيت انديشه ها، هنگامى 
دامنه  و  گستره  و  شوند  مى  شناسايى  خوبى  به 
شان براى انديشمندان روشن مى گردند كه در بستر 
زمان به دقت مورد بررسى قرار گرفته و توصيف ها 
تحليل ها و موشكافى هاى عميق توسط انديشمندان 
و متفكران از آن صورت پذيرفته باشد، اين در حالى 
است كه جنبش زنان با همه فراز و نشيب هايش هنوز 

در ابتداى راه است. 
با مراجعه به فرهنگ هاى معتبر انگليسى مى توان دو مفهوم اساسى و مهم 

را از جنبش زنان برداشت كرد: 
1) جنبش زنان آموزه اى است كه از حقوق برابر زنان با مردان در امور 

اجتماعى، اقتصادى و سياسى دفاع مى كند. 
آوردن  دست  به  براى  كه  است  اى  يافته  سازمان  حركت  زنان،  جنبش   (2

حقوق اجتماعى، اقتصادى و سياسى زنان شكل گرفته است. 
براين اساس شايد بتوان تعريفى جامع كه هر دو مفهوم را برساند ارائه 
داد: جنبش زنان، آموزه يا حركتى است كه در تالش براى اثبات يا به دست 
آوردن حقوق اجتماعى، سياسى و اقتصادى برابر با مردان است و در پى 

آن است كه جهان اجتماعى را از ديدگاه زن ببيند. 
چهار ديدگاه مهم در باب خاستگاه انديشه دفاع وجود داد: 

1) تاريخ جنبش زنان به سپيده دم آگاهى بشر بر مى گردد. سوزان گريفيين 
در كتاب ”زنان و طبيعت“ و آندره ميشل در كتاب ”فمنيسم“ به نوعى به 
اين ديدگاه گرايش دارند. آنان سعى مى كنند حركت زنان را از زمان ماقبل 

تاريخ مورد مطالعه قرار دهند. 
2) تاريخ جنبش زنان به آغاز قرن پانزدهم ميالدى بر مى گردد. اين نوع 

نگاه متاثر از كتاب ”شهر بانوان“ نوشته كريستينا دوبينران است. 
3) تاريخ جنبش زنان به قرن هفدهم تعلق دارد. آفرابن (1640-1680) تاثير 

بسزايى در شكل گيرى اين نوع نگاه داشته است. 
4) تاريخ جنبش زنان به اواخر قرن هجدهم پس از انقالب فرانسه بر مى 

گردد. 
فرانسه  انقالب  از  پس  است.  چهارم  ديدگاه  همين  ديدگاه،  مشهورترين 
جنبش زنان داراى سه موج مهم بوده است. امواجى كه با اعتدال و حالت 
به  تعديلى  رويكرد  با  امروزه  افراط  اوج  به  رسيدن  از  پس  و  آغاز  ميانه، 

اهداف خويش ادامه مى دهد. 
 موج اول 

موج اول 1830 شروع شد. مرى ولستون كرافت با نوشتن كتاب ”حقانيت 
جان  وى  از  پس  گذاشت.  موج  اين  در  را  تاثيراصلى  زن“ (1792)  حقوقى 
را  زنان  انقياد  كتاب  تيلور“  اولش ”هرى  همسر  همكارى  با  ميل  استوارت 
در  كتاب  اين  نگارش  گذاشت.  موج  اين  بر  را  بعدى  مهم  تاثير  كه  نوشت 
حالى صورت گرفت كه زنان در دوره ويكتوريا، در اوج سركوب به سر 
مى بردند. مى توان گفت اساسا انديشه حقوق ليبرال كالسيك، زمينه اصلى 
بروز اين موج به شمار مى رود، ديدگاهى كه برخاسته از انديشه جان الك 
زنان،  به  راى  حق  اعطاى  ويژه  به  سياسى  و  مدنى  حقوق  گسترش  بود. 
خواسته و هدف اصلى اين موج بود. البته درك و هدف اصلى اهداف فرعى 
نيز وجود داشت، از جمله اين اهداف مى توان به دست يابى زنان به كار 
آموزشى، آموزش و كار، بهبود موقعيت زنان متاهل در قوانين، حق برابر 
با مردان براى طالق و متاركه قانونى و مسائل پيرامون ويژگيهاى جنبش 
دست  راى  حق  يعنى  خود  اصلى  هدف  به   1920 ى  دهه  در  كرد.  اشاره 
يافتند. با دست يابى به اين هدف دوران وقفه فعاليت طرفداران حقوق زن 
آغاز شده و به جز فعاليت براى صلح خواهى، فعاليت ديگرى نداشتند. البته 
شرايط  اساسا  بلكه  نبود  ها  فعاليت  توقف  دليل  تنها  راى،  حق  به  رسيدن 
حاكم بر آن دوران ايجاب مى نمود كه طرفداران حقوق زن فعاليت جدى 

نداشته باشند. 
آن  از  تر  مهم  و  نازيسم  و  فاشيسم  جمله  از  اقتداگرا  هاى  جنبش  پيدايش 
وقوع دو جنگ خانمان سوز جهانى اول و دوم، مهمترين عواملى بودند كه 
طرفداران حقوق زن را در آن دوران مهار كرد و آنان را از فعاليت جدى 

بازداشت. 
 موج دوم 

با  دوبووار  سيمون  شود.  مى  آغاز  دهه 1960  از  زنان  جنبش  دوم  موج 
”زن  كتاب  نگارش  با  فريدن  بتى  و   (1949) دوم“  ”جنبش  كتاب  نوشتن 

موج  اين  انگيختن  بر  در  را  مهم  و  اصلى  تاثير   (1936) خورده“  فريب 
داشتند. از ديگر متفكران مهم در اين موج مى توان مليت ”سياست جنسى“ 
اول  موج  كرد.  اشاره   (1970) زن“  ”خواجه  گريسير  جرمايين  و   (1970)
بهبود  مسائل  از  برخى  با  رابطه  در  را  زنان  وضعيت  توانست  حدى  تا 
به  ورود  جهت  زنان  شايستگى  آنان،  پرورش  و  اموزش  گسترش  بخشد. 
مشاغل متعدد، قانونى شدن سقط جنين، پرداخت دستمزد برابر به زنان، 
برخوردارى از حقوق مدنى برابر و گسترش امكانات كنترل مواليد از جمله 

نتايج مهم تالش ها در موج اول بوده است. 
بهبود در اين مسائل باعث شد كه برخى از طرفداران حقوق زن به دنبال 
قدم برداشتن درگام هاى بعدى باشند.  هدف اصلى و مهم در موج دوم 
قانونى  و  سياسى  حقوق  به  يابى  دست  بودند  معتقد  اينان  بود.  زن  نجات 
برابر با مردان هنوز مساله زنان را حل نكرده است بنابراين صرف رهايى 
نجات  مردان  دست  از  را  زنان  بايد  بلكه  نبوده  كافى  ها  نابرابرى  از  زنان 
نيست  پذير  امكان  تدريجى  اصالحات  راه  از  تنها  هم  زنان  نجات  اما  داد. 
بلكه نياز به يك فرايند ريشه اى و انقالبى است چرا كه اساسا از نظر اينان 
نظريه هاى موجود عميقا جنس گرا و غير قابل اصالح هستند. نقد دانش 
مردانه، نقد ساختارهاى ايدئولوژيك ريشه دار مانند ”مردم ساالِر“ و ”قرار 
داد اجتماعى“، رد كليت ازدواج، تاكيد بر تجرد و حرفه اقتصادى از جمله 
ديدگاه هاى مهم در اين موج به شمار مى رود طرفداران حقوق زن در اين 
دوران آن قدر به سمت افراط رفتند كه حتى بر ظاهرى مردانه در پوشش، 
آرايش و ... نيز تاكيد داشتند. موهاى كوتاه، كفش بدون پاشنه، كت و شلوار 

زمخت، و چهره بدون آرايشريال تيپ ظاهرى يك زن در دهه 1970 بود. 
 موج سوم 

زنان  حركت  شود  مى  آغاز   1990 دهه  اوايل  از  زنان  جنبش  سوم  موج 
در دهه ى 1960 الى 1970 در اوج خود به سر مى برود در اواخر قرن 
بيستم با مشكالت زيادى مواجه شد و در نتيجه در سرازيرى انحطاط افتاد. 
شكاف ها و دسته بندى هاى آشكارى در درون جنبش زنان به وجود آمد. 
دولت هاى تاچروريگان در دهه 1980 آشكارا با اين نهضت ستيز كرده و 
زنان  حركت  شدند.  خانوادگى“  هاى  ارزش  رفته  دست  از  اعاده  خواستار 
كه به بسيارى از اهداف اصلى اش دست يافته بود، آن قدر به سمت افراط 
مساله  اين  بود.  گيرى  شكل  حال  در  مردان  نهضت  حتى  كه  رفتند  پيش 
باعث شد كه جنبش زنان در اوايل دهه 1990 يك فرايند اعتدال را تجربه 
كند. جناح مبارز و انقالبى آن كنار گذاشته شده و به ستايش و اهميت به 
دنيا آوردن فرزند و نقش مادرى پرداخته اند. انديشه هاى برخى از پست 
زن  عمومى،  ”مرد  كتاب  نوشتن  با  ژاك  و  فوكو  ميشل  همچون  ها  مدرن 
خصوصى“ (1981) تالش نمود ديدگاه هاى افراطى و راديكال در موج دوم 
را تعديل نمايد. برخالف موج دوم، طرفداران در اين موج به ظاهر زنانه و 
رفتار ظريف تاكيد مى ورزند. آنان معتقد به احياى مادى بوده و از خانواده 

فرزند محور و همچنين زندگى خصوصى دفاع مى كنند. 
به  و  گذاشت  سرپوش  زنان  مسائل  به  راحتى  به  توان  نمى  ديگر  امروزه 

سادگى محك مدنى زنان را ناديده گرفت. 
در مقدمه ى منشور سازمان ملل بر اعالم ايمان ملل متحد به حقوق اساسى 
بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت اساسى و به تساوى حقوق بين مرد 

و زن اشاره شده است. 
اعالميه جهانى حقوق بشر در ماده 1 با اين عنوان كه تمام افراد بشر آزاد 
به دنيا مى آيند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند، در واقع تساوى 

زن و مرد را به رسميت شناخته است. 
كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كه به طور خاص مشكل انجام تبعيض 
هاى  زمينه  در  كه  كرده  متعهد  را  عضو  دولتهاى  است،  حيثيت  اساس  بر 
مدنى، سياسى، اجتماعى، اشتغال، آموزش و خانواده و ... برمبناى تساوى 

حقوق زن و مرد گام بردارند. (دكتر حسين مهرپور، 1384: 22) 
البته تمامى اين رايحه هاى خوش برابرى در عمل بسيار كمرنگ مى شوند 
زده  شگفت  شويم،  مى  ايران  جامعه  وارد  كه  هنگامى  آن  از  گذشته  ولى 
خواهيم شد، چرا كه حضور زنان در ايران بر ابتدايى ترين حقوق خود كه 

مويد انسان بودن و شهروند بودن آنان است، دست نيافته اند. 
مقاله  نويسنده   ،(Catharine Mainnon) نكنينن  كاترين  سوال  بايد  گويا 
اى به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب اعالميه جهانى حقوق بشر را بار 

ديگر در پرسش از مردم ايران تكرار كرد: 

”آيا زنان انسان نيستند؟!“ (Are woman human). (دكتر حسين مهرپور، 
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براستى با وجود قوانين مربوط به طالق، ازدواج، ارث، ديه، تعدد زوجات و 
.. چه تعريفى از زن در جامعه ى ما وارد مى شود؟ 

البته در تمامى كشورها حضور تبعيض وجود داشته و زتان نيز همچنان 
به مبارزات خود ادامه مى دهند. كميت فيگنر نويسنده كتاب زنان و تبعيض 
مى گويد: ”تبعيض بر عليه زن به دليل جنسيت نه تنها هنوز وجود دارد بلكه 
بدتر از هميشه شده است. ذهن ما مشغول و سرگرم نمودهاى اجتماعى 
و فرهنگى فمنيسم، ظهور زنان در رسانه ها، زنان، جنسيت و به اصطالح 
و  جذاب  تواند  مى  مسايل  اين  اگرچه  است.  شده  مرد  و  زن  ميان  جنگ 
فريبنده باشد، اما اصل موضوع نيستند، بلكه انعكاس و نتايج عدم توازن 
سياسى و اقتصادى بين دو جنس هستند زنان هنوز به اين خطر وابسته 
هستند كه مردى خوش نيت را به عنوان همسر نيابند تا زندگى آنها را تامين 
آنها  با  برابر  شهروند  يك  عنوان  به  مردان  كنار  در  توانند  نمى  آنها  كند. 
قرار گيرند زيرا تمام نظام سياسى، اقتصادى و سياست گذارى ما هنوز 
نان آوران و ماليات دهندگان را بر وابستگان و افراد سخت تكفل برتر مى 
داند مادام كه يك زن تحت حمايت يك مرد است، نامريى است و مى تواند 
ناديده انگاشته شود. اما همين كه او به دولت متكى شود متروك و منفور 
است يك انگل تلقى مى شود كه به خاطر وابستگى اش به ماليات دهندگان 
مى بايست مورد سرزنش قرار گيرد جامعه تمايل چندانى ندارد تا زن را 
به عنوان قربانى اجتماع ببيند كه تنها به دليل جنسيتش او را از فعاليت و 

شركت كامل در اجتماع براى كسب روزى منع كند. 
درون منزل، بسيارى از زنان كه فاقد استقالل كامل اقتصادى هستند در 
معرض ناديده انگاشته شدن و بدرفتارى قرار مى گيرند. (كيت فيگز، 1384: 

 (120
بد نيست نگاهى به برخى قوانين مرتبط به زنان در ايران داشته باشيم: 

منافى  كه  صنعتى  يا  حرفه  از  را  خود  زن  تواند  مى  شوهر  ماده 1117:   
مصالح خانوادگى يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند. 

 ماده 1105: در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. 
 ماده 1041: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسى 
و پسر قبل از رسيدن به 15 سال تمام شمسى مشروط است به اذن ولى 
به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح ماده 1043: نكاح دختر 
باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر و يا جد پدرى 
اوست هرگاه پدر يا جد پدرى بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند 
اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه 
مى خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده 
شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنى خاص به دفتر ازدواج مراجعه 

و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايند. 
 ماده 1114: زن بايد در منزلى كه شوهر تعيين مى كند سكنى نمايد مگر 

آنكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. 
 ماده 1108: هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداى وظايف زوجيت امتناع 

كند مستحق نفقه نخواهد بود. 
ماده 209 قانون مجازات اسالمى: هرگاه مرد مسلمانى عمدا زن مسلمانى 
را بكشد محكوم به قصاص است، ليكن بايد ولى زن قبل از قصاص قاتل 

نصف ديه مرد را به او بپردازد. 
 ماده 300 قانون مجازات اسالمى: ديه قتل زن مسلمان خواه عمدى و خواه 

غير عمدى بود نصف ديه مرد مسلمان است. 
مواد 117، 119، 128، 137، 170، 189، 199 و 237 قانون مجازات اسالمى: 
قتل  و  سرقت  محاربه،  خمر،  شرب  قذف،  قوادى،  مساحقه،  لواط،  جرايم 
عمد فقط با شهادت مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان اثبات پذير 

نيست. 
اوالدى  اينكه  حسب  بر  خود  زن  اموال  از  شوهر  االرث  سهم  ماده 913:   
داشته باشد يا نه 4/1 و 2/1 مى باشد در حالى كه سهم االرث زن از اموال 

شوهر به ترتيب 8/1 و 4/1 مى باشد. 
حال  در  را  خود  همسر  مردى  هرگاه  اسالمى:  مجازات  قانون  ماده 603   
زنا با مرد اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مى تواند 
در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن مكره باشد فقط 
مرد را مى تواند به قتل برساند حكم ضرب و جرح نيز در اين مورد مانند 

قتل است. 
 ماده 1133 قانون مدنى: مرد هر وقت بخواهد مى تواند زن خود را طالق 
دهد در صورتى كه مبتال بودن زن به امراض و عيوبى چون جذام، برص، 
و نابينايى و زمين گيرى مى تواند از طريق سهل تر فسخ نيز استفاده كند. 
 ماده 1180: طفل صغير تحت واليت قهرى پدر و جد پدرى خود مى باشد و 
هم چنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتى كه عدم رشد يا جنون 

او متصل به صغر باشد. 
الزم  شرايط  واجد  مردان  ميان  از  قضات  اساسى،  قانون  اصل 163  طبق 

براى قضاوت انتخاب مى شود. 
(جهانگير منصور، قوانين و مقررات مربوطه به خانواده، 1385) 

است.  زنان  فرودست  موقعيت  و  ساالرى  مرد  مقوم  قوانينى  چنين  وجود 
وجود نابرابرى در خانواده، بى شك تعادل نخستين نهاد اجتماعى شدن را 
بر هم زده و سالمت جامعه را به خطر مى اندازد. اين قوانين كه اقتدار را در 
دست مردان متمركز مى كند، موجب عمودى شدن هرم قدرت در خانواده و 

پيش آمدن مسائل و تنگناهاى مرتبط با آن خواهد شد. 
آن  تبع  به  و  انديشه  فقدان  نتيجه  در  و  خانواده  در  دستورى  جبر  وجود 
فقدان اعتقاد مستقل و ناتوانى شخصيت از پيامدهاى آن است. در يك كالم 
كه  آورد  مى  پديد  متعادل  غير  انسانى  قدرت  عمودى  ساختار  با  خانواده 

مانع ارتقاى نسل جديد خواهد شد. (ساروخانى، 1384: 32)

زنان
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سيمين دانشور در بستر 
بيمارى

وضعيت  از  كننده اى  نگران  اخبار  ديگر  بار  گذشته  روز  چند  طى 
الى  البه  در  كشور  نويسى  داستان  بانوى  دانشور  سيمين  جسمى 
پيامك ها و سايت هاى اينترنتى به گوش و چشم اهالى فرهنگ و هنر 
ايران رسيد؛خالق رمان جاودانه سووشون در ارديبهشتى كه گذشت 
ديگر  بار  گذاشت  سر  پشت  را  خود  تولد  سالروز  هفتمين  هشتادو 
در بستر بيمارى افتاده است.» دانشور پس از 30 تير 1386 به علت 
مشكالت حاد تنفسى در بيمارستان پارس بسترى شد، همچنان درگير 
اثرات اين بيمارى است. اين بيمارى روز 24 ارديبهشت ماه يك بار 
شدن  بسترى  به  منجر  و  جسمى  ضعف  آمدن  وجود  به  باعث  ديگر 
يك روزه ايشان در بيمارستان شد. دانشور پيش از نوروز نگارش 
به  سرگردان  كوه  عنوان  با  را  سرگردانى  جزيره  رمان  سوم  قسمت 
پايان برده است و آن را به دست انتشارات براى انتشار سپرده است. 
او بعد از دوران بيمارى در تير 86 نيز اعالم كرد كه مى خواهد روى 
متون مذهبى و داستان هايى در مورد امام على (ع) بپردازد. مجموعه 
داستان انتخاب كه دى ماه سال 86 از داستان هاى كوتاه وى منتشر 
شد در اين روزها جزو پرفروش ترين آثار ادبى است و احتماال چاپ 
دوم آن نيز همين روزها به بازار مى آيد. سيمين دانشور نخستين زن 

داستان نويس ايرانى در سال 1300 شمسى در شيراز متولد شد.
(مدير  حكمت  قمرالسلطنه  و  (پزشك)  دانشور  محمدعلى  فرزند  او 
هنرستان دخترانه و نقاش) بود. تحصيالت ابتدايى و دبيرستان را در 
مدرسه انگليسى مهرآيين انجام داد و در امتحان نهايى، ديپلم شاگرد 
اول كل كشور شد. سپس براى ادامه تحصيل در رشته ادبيات فارسى 
داستان  مجموعه  در 1327  رفت.  تهران  دانشگاه  ادبيات  دانشكده  به 
كوتاه آتش خاموش را منتشر كرد كه اولين مجموعه داستانى است 
كه به قلم زنى ايرانى چاپ شده است. معروف ترين اثر او كه نخستين 
رمان فارسى نيز نام گرفته، داستان سووشون است كه دانشور آن 
را در سال 1346 نوشته و تاكنون بيش از 20 بار تجديد چاپ شده 

است. 

تعويق همايش ادبي «همسايه در را باز كن»  
 

ايسنا؛ همايش ادبي «همسايه در را باز كن» كه با حضور نويسندگاني از ايران در تركيه برگزار مي شد، امسال به دليل مشكالت مالي 
به تعويق افتاد. همايش ادبيات كودك، عنوان سومين دوره از همايش ادبي «همسايه در را باز كن» بود، كه هر دو سال يك بار با دعوت 
نويسندگاني از ايران در تركيه برگزار مي شود. قرار بود اين دوره در مه 2008 (ارديبهشت 87) به ادبيات كودك اختصاص داشته باشد 
اما به گفته هاشم خسروشاهي مسوول كميته برگزاري همايش اين دوره به دليل مشكالت مالي و حمايت نكردن حاميان مالي به تعويق 
افتاده است. او در عين حال متذكر شد؛ در صورت رفع شدن مشكالت و يافتن حاميان مالي براي برگزاري، همايش «همسايه در را بازكن» 
اكتبر 2008 (مهر 87) برگزار خواهد شد. اولين دوره همايش ادبي «همسايه در را باز كن» در سال 83 با حضور افرادي همچون عمران 
صالحي، جواد مجابي، رضا براهني، فرخنده حاجي زاده، شمس آقاجاني، ليال صادقي، فريبا وفي و علي اشرف درويشيان برگزار شد. 
دومين دوره از همايش نيز در سال 85 برگزار شد كه موضوع سخنراني ها و مقاالت آن، «پلي فوني در شعر، رمان و داستان كوتاه» بود. 
رضا براهني، فرشته ساري، محمد محمدعلي، مريم خراساني، هوشيار انصاري فرد، عليرضا سيف الديني، مهسا محب علي، مهرنوش 

قربانعلي و شوشا گوپي- محقق و نويسنده ايراني كه چندي پيش درگذشت - شركت كنندگان دوره دوم بودند. 

مردي كه با نوشتن زنده مانده است
نادر ابراهيمي نامي آشنا است براي عال قه مندان به ادبيات داستاني و سينما. مردي 
كه با نوشتن زنده مانده است؛ هرچند اين روزها پا به نهمين سال بستري شدن خود 
در منزل مي گذارد. باخبر شديم كه حال نادر ابراهيمي رو به وخامت گذاشته است، 
اين باره  در  ابراهيمي  نادر  همسر  منصوري،  فرزانه  گرفتيم.  تماس  ايشان  منزل  با 
به  رو  ايشان  حال  كه  بود  دوراني  و  هستند  بيمار  كه  است  سال   9 ايشان  گفت: 

بهبودي گذاشته بود كه هم اكنون اين بهبودي متوقف شده است.
هستند،  مراقبت  تحت  منزل  در  همچنان  نامدار  نويسنده  اين  اينكه  به  اشاره  با  وي 
گفت: <دوست داريم كه خودمان در منزل از او مراقبت كنيم، به همين دليل به تخت 
بيمارستاني و اكسيژن مجهز هستيم و پزشكان و پرستاران مي آيند و مي روند و 

نادر را تحت نظر دارند.>
با توجه به اين شرايط سخت و بحراني كه مراقبت از اين نوع بيماران هزينه بر است، 
همسر نادر ابراهيمي خدا را شكر مي گويد كه مشكل مالي نداشته اند و در اين باره 
مي افزايد: <با فروش برخي از كتاب هاي ايشان و منابع كوچكي كه داريم، الحمدهللا 

به لحاظ مالي تا امروز تامين بوده ايم.>
نادر ابراهيمي از دهه هاي دور با انتشارات مختلف همكاري كرده و در اين سال ها 
سوره  مركز،  هاشمي،  روزبهان،  اميركبير،  نشر  توسط  او  از  آثاري  انتشار  شاهد 
اين  آثار  اختصاصي  ناشر  روزبهان  حاضر  حال  در  و  بوده ايم  روز  فكر  و  مهر 
نويسنده شده است. در سال گذشته رمان بر جاده هاي سرخ آبي به چاپ پنجم و 

ششم رسيده است.
همسر نادر ابراهيمي اميدوارانه به بهبود اين نويسنده فكر مي كند و آرزوي قلبي ما هم بهبودي و سال مت او است.

نادر ابراهيمي در 14 فروردين 1315 در تهران به دنيا آمده و در رشته زبان و ادبيات انگليسي پس از ترك تحصيال ت در رشته حقوق 
فارغ التحصيل شده است. او در سال 43 نخستين كتاب خود را به نام <خانه اي براي شب> به چاپ مي رساند كه داستان دشنام در آن با 
استقبال چشمگيري روبه رو مي شود. تاكنون عال وه بر صدها مقاله تحقيقي و نقد، بيش از صد كتاب از او چاپ شده است كه دربرگيرنده 
داستان بلند و كوتاه، كتاب كودكان و نوجوانان، نمايشنامه، فيلمنامه و پژوهش در زمينه هاي گوناگون است. ابراهيمي در زمينه ادبيات 
كودكان، جايزه نخست براتيسال وا، جايزه نخست كتاب برگزيده سال ايران و چندين جايزه ديگر را هم دريافت كرده است. او همچنين 

عنوان نويسنده برگزيده ادبيات داستاني 20 سال بعد از انقال ب را به خاطر داستان بلند و هفت جلدي آتش بدون دود شده است.

نويسنده هاي ايراني نسبت به شاهنامه بي اعتنا هستند 
 

سيروس نيرو معتقد است؛ امروزه شاهنامه در ميان نسل جوان به ويژه نويسندگان كمتر مورد اقبال قرار مي گيرد و اين ناشي از كم سوادي اين قشر است. سيروس 
نيرو گفت؛ شاهنامه فردوسي يكي از مهم ترين آثار حماسي و داستاني جهان است كه هر كسي از پس خواندن آن برنمي آيد. وي شاهنامه را اثري سهل و ممتنع 
خواند و ادامه داد؛ اما شاهنامه اثري شاعرپسند نيست، چرا كه بيشتر شاعران در شعر به جست و جوي احساس هستند، حتي «لطفعلي صورتگر» در گفت وگويي 
شعر «وحشي بافقي» را به «فردوسي» ترجيح داده است. اين شاعر درباره جنبه هاي داستاني شاهنامه گفت؛ شاهنامه از نظر داستاني از ارزش هاي بااليي برخوردار 

است. هيچ يك از صحنه هايي كه فردوسي در اين اثر عظيم خلق كرده است به هم شباهت ندارند.
وي افزود؛ در شاهنامه شاهد وقوع جنگ هاي متعددي هستيم، اما فردوسي با نازك خيالي و تخيل قوي كه داشته، هر يك از اين جنگ ها را از ديگري متمايز كرده 
است. نيرو با بيان اين مطلب كه نظام شخصيت پردازي در شاهنامه بر اساس قهرمان ها و ضد قهرمان ها شكل گرفته، گفت؛ فردوسي تمام صفت هاي خوب را به 

قهرمان هايش نسبت داده است و از ديدگاه او قهرمان ها، برگزيده خدايان هستند كه فر ايزدي دارند. 

محمد كلباسى «كالغ» تد هيوز را ترجمه كرد
به همراه انتشار ترجمه ى شعر «كالغ» تد هيوز، مجموعه ى داستان «آزار مراق» از محمد كلباسى منتشر 
مى شود. شعر «كالغ» اثر تد هيوز - شاعر انگليسى - است، كه كلباسى ترجمه ى آن را به پايان رسانده 
است. همچنين مجموعه ى داستان «آزار مراق» 12 داستان كوتاه را دربر مى گيرد، كه به گفته ى كلباسى، 
تعدادى از آن ها پيش از اين، در مجله ى زنده رود منتشر شده اند. او همچنين نگارش «نوح مغروق» را كه 
داستانى بلند است، به پايان رسانده؛ اما گفت به دليل اوضاع فعلى نشر، آن را براى انتشار نخواهد داد. 
مجموعه ى داستان «صورت ببر» اين داستان نويس شامل 14 داستان كوتاه نيز از سوى نشر آگاه در انتظار 
دريافت مجوز انتشار است. كلباسى گفت، به جز مجموعه ى مقاله هايى درباره ى شاهنامه و كتابى درباره ى 
رستم و سهراب، كارهاى ديگرى را هم براى چاپ آماده دارد، كه هيچ كدام از آن ها را براى انتشار نداده 
است. جموعه هاى داستان  «سرباز كوچك» و «مثل سايه، مثل آب» از جمله كتاب هاى منتشرشده ى محمد 

كلباسى هستند.
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رضا قيصريه و 
داستان هايي از 

موراويا؛ 
داستاني  مجموعه 
نوشته  دريايي»  «گوساله 
ترجمه  با  موراويا  آلبرتو 
هاله  و  قيصريه  رضا 
منتشر  زودي  به  ناظمي 

«داستان  نيز  تر  پيش  كه  قيصريه  گفته  به  شود.  مي 
مجموعه،  اين  كرده،  ترجمه  را  موراويا  رمي»  هاي 
داستان هاي سوررئال اين نويسنده است كه به نشر 

كتاب خورشيد سپرده شده است. 

هادي مرزبان 
اثري از رادي را 

روي صحنه
 مي برد

نيمه  مرزبان  هادي 
دو  ميان  از  سال  دوم 
و  «خانمچه  نمايشنامه 
مهتابي» و «هملت با ساالد 

خواهد  اجرا  را  نمايش  يك  رادي،  اكبر  فصل»نوشته 
كرد. هادي مرزبان گفت در اجراي اين نمايشنامه، از 

بازيگران پيشكسوت و جوان كمك خواهد گرفت.

گفت  انتشار 
منتشر  وگوي 
از  يي  نشده 
اخوان ثالث؛ 
شهر  «شهريار  كتاب 
گفت  شامل  سنگستان» 

وگوي منتشر نشده يي از مهدي اخوان ثالث در ايران 
به  شاعر  اين  درباره  هايي  خاطره  و  نقدها  همراه  به 
همت شهريار شاهين دژي منتشر مي شود. محمدرضا 
شفيعي كدكني، تقي پورنامداريان و غالمحسين يوسفي 
از جمله كساني هستند كه در اين اثر، مقاله ها و خاطره 

هايي از آنها درباره اخوان ثالث منتشر مي شود.

جديد  فيلم 
ويم وندرس 

كارگردان  وندرس  ويم 
آلماني،  سبك  صاحب 
فيلمش  جديدترين 
داستان  براساس  را 
نوشته  ميسو»  «سوپ 
موراكامي  هاروكي 

نويسنده ژاپني مي سازد. اين فيلم به تهيه كنندگي فليپه 
كار كاسونه در توكيو كليد خواهد خورد. ويلم دافو به 
ايفاي  به  وندرس  جديد  فيلم  در  اصلي  بازيگر  عنوان 

نقش مي پردازد. 

چهره ها تاخير در نقد 
حرفه يي 

 

محمود معتقدي

فضاي «نقد ادبي» ما به لحاظ تاخيرهاي تاريخي و دور از دسترس بودن 
منابع و متون اوليه، تا حد فراواني از ديگر جامعه ها، دور و دورتر به سر 
مي برد. آسيب پذيري آثار ادبي از مرحله «مميزي» تا چاپ و پخش و تا 
مخاطب يابي، همواره مساله يي است كه بايد به علل و موانع آن توجه 
داشت. ادبيات همانا ابزار و زبان و پيام خودش را دارد و نمي توان به 
سفارش كسي چيزي گفت و نوشت. ادبيات با انسان و از انسان سخن 
مي گويد، اما بهترين و واالترين ادبيات زماني شكل مي بندد و منشاء اثر 
از  جدا  موجود،  فضاهاي  در  چندصدايي،  جامعه  يك  در  كه  بود  خواهد 
بايدها و نبايدها، از انسان و مسائل آن بگويد. سرنوشت آدمي پيوسته 
در حال وقوع است. براي ثبت و ارائه آن به آيندگان، بايد با ابزاري سخن 
سهم  شود.  حفظ  كامًال  آن  هنري  هاي  جنبه  و  تازگي  طراوت،  كه  گفت 
ادبيات در واقع نمايي و بازنمايي زندگي آدمي، سهم عظيمي است كه مي 
تواند از يك متن سخنراني تا يك شعر تا يك قصه و رمان، شروع شود 
و پايان بگيرد. به گمان من موقعيت «نقد ادبي» در سال هاي اخير، با همه 
كارهايي كه هم در اينجا و آنجا شده، از جنبه حرفه يي بودن و ساختمند 
بودن، هنوز فاصله فراوان دارد. براي رشد نقد ادبي بايد با ايجاد امكانات 

و تربيت چهره هاي مستعد ادبي وارد ميدان شد.

بايد  نخست  يي،  حرفه  نقد  ديگر  عبارت  به  يا  ادبي  نقد  ساماندهي  براي 
صورت  به  را  آن  آنگاه  و  شناخت  را  نظر  مورد  منابع  و  الزم  ابزارهاي 
نقد  حوزه  كه  چرا  كرد  معرفي  نظر  اهل  جامعه  به  ترجمه  و  تاليف  هاي 
ادبي، به شيوه مدرن و حرفه يي آن از آن دنياي غرب است و صاحب 
و  حواشي  با  گذشته  در  كالسيك  منابع  و  متون  با  ارتباط  در  ما  نظران 
بعضي روشنگري نسبت به يك متن ادبي تنها به فضاهاي محتوايي آن 
توجه داشته اند. با جنبه هاي شكلي و ساختارهاي بيروني كاري نداشته 
اند. در حالي كه امروزه، عكس ماجرا مطرح است و آن برجسته نمايي 
فرم و رسيدن به نوعي ساختمندي در فضاهاي متون است. در گذشته، 
در جريان نقد ادبي از ابزارهاي فراواني - چه در حوزه ترجمه و چه در 

حوزه تاليف - برخوردار نبوده ايم به خصوص در دهه چهل كه يكي از 
درخشان ترين ادوار ادبي ما به حساب مي آيد. حركت هاي كوچكي از 
سوي بعضي از افراد و نشريات ادبي شروع شده بود، اما از فضاهاي 
سازه  و  ها  تعريف  از  ديگر  عبارت  به  اند،  نداشته  چنداني  بهره  بيروني 
هاي ادبي دنياي غرب، به شيوه يي شخصي و بدون ذكر ماخذ استفاده 

مي شده است.

اما از آن سال ها كه فاصله بگيريم و به روزگار امروز برسيم، متوجه 
مي شويم در دو دهه اخير به خصوص در دهه 70 در زمينه نقد ادبي و 
شناخت جريان هاي نقد در جهان، آثار فراواني ترجمه و تاليف شده اند 
كه اغلب آنها از تازگي و غناي بااليي هم برخوردار هستند. هرچند بعضي 
از اين آثار همانند «تاريخ نقد ادبي» رنه ولك اغلب به متون كالسيك دنياي 
غرب مي پردازد، با اين همه به لحاظ تاريخي و شيوه هاي نگرش نسبت 
به آثار كالسيك بسيار ارزشمند است، همچنين در راهنماي نظريه هاي 
ادبي مدرن، سلدن به ترجمه عباس مخبر در نوع خودش از كتاب هاي 
پايه است كه به مخاطب اين طرف آب ها مي گويد ديدگاه هاي صاحب 

نظران ادبي داراي انديشه هاي مدرن، از چه الگويي براي دانستگي و نقد 
بهره مي برده اند. به گمان من با توجه به آثار فراواني كه در سال هاي 
اخير در حوزه نقد ادبي در ايران چاپ و نشر شده، بسياري از ابزار و 
زمينه هاي شناخت رمان و شعر امروز تا حدودي مهيا است و اين نوع 
ديدگاه ها بايد در تربيت و دانش منتقدان ما تاثير فراواني داشته باشند. 
البته اين فضاها تنها يك گوشه كار هستند چرا كه فضاي جدي تر همانا 
ايجاد مدارس، موقعيت و زمينه هاي دانش اندوزي براي كساني كه دستي 

در حوزه نقد امروز دارند امري بسيار ضروري است.

به  و  برخوردار  روزآمد  و  بهنگام  ساختاري  از  ما  روزگار  در  ادبي  نقد 
كه  چرا  نيست  حركت  در  آثار  نوع  اين  همپاي  جاري  هاي  متن  موازات 
داراي  و  تازه  امري  ما  جامعه  در  نقد  نحله  فرهنگي  و  تاريخي  لحاظ  به 
دشواري هايي است. حال كه در اين سال ها آثار نسبتًا خوبي در قلمرو 
نقد تاليف و ترجمه شده و بسياري هم تاثيرگذار بوده اند، بايد به فكر 
ايجاد انگيزه و فراگيري كساني بود كه در اين راه مايل به كار هستند. 
بنابراين تنها ابزار كار كافي نيست بلكه در حوزه شناخت و كشف چهره 
هاي مستعد هم بايد سرمايه گذاري كرد به خصوص در دانشگاه ها و 
مراكز فرهنگي با ايجاد كرسي هاي نقد مي توان به اين مهم توجه كرد. 
حضور نشريات تخصصي نقد و برپايي مجامع نقد كتاب تا حد فراواني 
مي تواند مقوله نقد حرفه يي را به سامان برساند. به گمان من گردآوري 
اين همه آثار پايه يي در حوزه نقد در يك فضا و فراهم كردن امر آموزش 
و نقد عملي و كارگاه هاي ادبي خود مي تواند حقانيت اين همه آثار را 
به اثبات برساند. ديگر زمان آن رسيده است كه در فضاي ادبيات امروز 
زيبايي  منظر  از  ويژه  به  مدرن  و  علمي  ديدگاه  از  نقد  مقوله  به  ايران 
شناسي، زبان شناسي و... نگريسته شود. به گمان من از پي آثار عرضه 
شده در اين دو دهه هنوز هم ما نيازمند آثار تازه تري چه در امر تاليف 
و چه در امر ترجمه در حوزه نقد ادبي هستيم. تاخير در نقد حرفه يي 

همچنان حضوري جدي دارد. 
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  به انگيزه 28 ارديبهشت روز بزرگداشت حكيم خيام نيشابورى  

درجه  معادله  گفت  كه  بود  كسى  نخستين  او 
سوم را نمى توان عموما با تبديل به معادله هاى 
درجه دوم حل كرد، اما مى توان با به كار بردن 
مقاطع مخروطى به حل آن دست يافت و البته 
دو  و  پاسكال  حسابى  مثلث  كه  نمى دانستند 
جهان  به  خيام  نخستين بار  را  نيوتن  جمله اى 

رياضيات تقديم كرد
روزى كه اسكات فيتزجرالد به توصيه دوستش نسخه اى از كتاب 
رباعيات شاعر ايرانى، حكيم عمر خيام نيشابورى را به دست گرفت 
آثار  ترجمه  نمى كرد  فكر  بازگرداند،  مادرى اش  زبان  به  را  آنها  تا 
شاعرى كه در قرن يازدهم ميالدى مى زيست اركان ادبيات جهان 
را به لرزه در آورد و ناگهان جهان ادبيات با تمام احترام در برابر 

بزرگمردى از سرزمين پارسيان بايستد.
فيتزجرالد در ترجمه آثار خيام خود را به ترجمه لفظ به لفظ محدود 
رباعيات  فضاى  بازآفرينى  در  را  خود  ادبى  ذوق  همه  بلكه  نكرد، 
اندك اندك  كه  بود  نگذشته  او  ترجمه  از  سالى  چند  گرفت.  كار  به 
به  سرايى  خيام  آن  از  پس  و  برد  پى  خيام  شعر  گنجينه  به  اروپا 
شيوه اى ادبى و رايج در تمام اروپا تبديل شد و ترجمه هاى پى در 
پى شعرها به زبان هاى مختلف جهان باعث شد كه شهرت خيام و 
مترجم رباعيات او از روسيه تا امريكا گسترش يابد و حتى شاعران 
عرب تحت تاثير توجه اروپاييان به راز شعر خيام پى ببرند. خيام و 
نيشابور از آن تاريخ به نمادى از نوعى تفكر تبديل شد و در ادبيات 

جهان راه يافت.

شايد بسيارى از كسانى كه تحت تاثير كلمات و مفاهيم شعرى خيام 
بودند، نمى دانستند او پيش از آن كه يك چهره ادبى باشد، شخصيتى 
علمى و فلسفى دارد. نمى دانستند او همان كسى است كه نظريه اى 
درباره نسبت ها هم عرض با نظريه اقليدس را ابداع كرده است و 
نظريه هندسى معادالت درجه سوم او ثابت كرد كه معادله درجه 
اصال  كه  اين  يا  باشد  جواب  يك  از  بيش  داراى  است  ممكن  سوم 

جوابى نداشته باشد.
سوم  درجه  معادله  گفت  كه  بود  كسى  نخستين  او  كه  نمى دانستند 
را نمى توان عموما با تبديل به معادله هاى درجه دوم حل كرد، اما 
يافت  دست  آن  حل  به  مخروطى  مقاطع  بردن  كار  به  با  مى توان 
نيوتن  جمله اى  دو  و  پاسكال  حسابى  مثلث  كه  نمى دانستند  البته  و 
البته  صد  و  كرد  تقديم  رياضيات  جهان  به  خيام  نخستين بار  را 
درخصوص تقويم جاللى و شاهكار نجوم ايرانى نيز چيزى نشنيده 
بودند و ديدگاه هاى فلسفى او را كه تالى ابن سينا خوانده مى شد 

نخوانده بودند. 

خيام  وجودى  عظمت  از  بخشى  به  آنها  نبود،  مهم  اينها  همه  منتها 
كه در قالب ايرانى رباعى به جهان انديشه راه يافته بود دست يافته 
بودند و براى دنيا همين كافى بود كه شاعرى را بيابد كه سرنوشت 

بشر را با چنين ايجازى بيان كند:
آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟

آمد مگسى پديد و ناپيداشد!
راز شاعرى يك حكيم 

خيام به شكلى عجيب و گاه آزاردهنده رازناك است. شايد بخشى 
خودخواسته  داريم  او  آثار  و  زندگى  درباره  ما  همه  كه  ابهامى  از 
تاريخ  ناخوانده  سطور  در  را  خويش  واقعى  چهره  او  شايد  باشد. 

تا  باشد  كرده  محو  خويش  دست  به 
آيندگان با شاعرى روبه رو باشند كه 
تاريخچه  حتى  بلكه  آثارش  تنها  نه 
و  راز  از  ابرى  پشت  در  زندگى اش 

ترديد وشك مخفى است.
خواجه  نامه  سياست  به  اگر 

نظام الملك بنگريم، بخشى از اين فضاى 
حذفى و خطرناك بر ما آشكار مى شود؛ 
به  معتقدان  همه  نظام  خواجه  كه  آنجا 
بشدت  را  خود  مذهب  خالف  مذهبى 
مى كوبد و همه را منحرف از راه حق و 
ملعون مى داند و البته بايد به خاطر داشته 

و  سياست  مسند  بر  نظام  خواجه  باشيد 
حكومت تكيه داشت و دست به گردن زدن 

نوكرانش هم حرف نداشت.
در اين دوران فضاى سياسى كشور نيز 
نظام هاى  پى درپى  درگيرى هاى  دليل  به 
رشد  و  ظهور  و  ايران  در  سياسى 
اسالم  جهان  سياسى  فضاى  و  باطنيان 
و  بود  آشفته  صليبى  جنگ هاى  دليل  به 

ابوريحان  و  سينا  ابن  چون  دانشمندانى 
رنج  و  محنت  از  آينه اى  عمر  اواخر  در  بيرونى 

دانشمندان ايرانى در آن فضاى نامساعد بودند.
بايد بپذيريم كه آنچه از خيام مى دانيم در برابر 

اين  با  و  است  اندك  بسيار  نمى دانيم  آنچه 
شخصيت  بزرگى  برابر  در  مجبوريم  همه 

علمى و هنرى او تعظيم كنيم.
آيا  كه  مى شود  آغاز  اينجا  از  پرسش  نخستين 

است  اين  حقيقت  است؟  بوده  شاعر  خيام  اصال 
كه معاصران او هيچ اشاره اى به شاعرى اش نكرده اند؛ 

ابوالحسن  نه  و  شيرينش  مقاله   4 در  عروضى  نظامى  نه 
بيهقى كه او را الدستور الفيلسوف حجت الحق الخيام ناميده 

است.

در  مرگش  از  پس  قرن  نيم  او  شاعرى  درباره  اقوال  نخستين 
بيان عمادالدين كاتب اصفهانى و نيم قرن پس از ان در مرصادالعباد 
محيط  سيدمحمد  استاد  زنده ياد  است.  شده  ذكر  رازى  نجم الدين 
خيام پژوهى  عرصه  در  دليرانه  كه  است  كسى  نخستين  طباطبايى 
كه  گفت  و  گرفت  چالش  به  را  رايج  نقل قول هاى  همه  و  شد  وارد 
خيام شاعر و رياضيدان دو نفر بوده اند و آنچه از شعر خيام به 
دست ما رسيده است از آن على خيام است. آيا اين ايده استاد قرين 
حقيقت است؟ ما نمى دانيم! چنانچه برخى مى گويند آنچه از اشعار 
ادبى  ارزش  است  رسيده  ما  دست  به  االلقاب  معجم  در  خيام  على 

چندانى ندارد و البته رباعى نيز نيست.
از سوى ديگر حتى اگر انتساب رباعيات را به خيام بپذيريم، باز هم 
مشكل رباعيات جعلى و حقيقى بر سر جاى خود است. اين مشكل 
شهرت  محض  به  كه  است  بوده  جارى  ما  ادبيات  تاريخ  تمام  در 
در  او  نام  به  تقليدى  آثار  از  مجموعه اى  شخصى  عرفانى  يا  ادبى 
نسخه هاى الحاقى راه مى يافته است كه تنقيح آنها يكى از مهم ترين 

وظايف دانشكده هاى ادبيات است. 

استاد جالل الدين همايى در تصحيح رباعيات طربخانه به همين نكته 
به صورت مفصل و علمى اشاره كرده و نشان داده است بسيارى 
از رباعياتى كه به نام خيام به نسخه ها راه پيدا كرده و زبان تندترى 
نيز دارد الحاقى است. نسخه شناسان و مصححان با بررسى آثار 
قابل اعتمادى كه در آنها شعرى از خيام آمده است (و اغلب مربوط 
به قرن نهم به بعد است) به شماره 57 رباعى صحيح االنتساب دست 
يافته اند كه صدالبته دانستن صحت صددرصد آنها هم كارى محال 
است. اينچنين است كه رويكردهاى متن محور در تفسير و توضيح 

شعر خيام چندان به كار نمى آيد.

رباعيات  بپذيريم  اگر  باز  و  است  بوده  شاعر  بپذيريم  اگر  خيام 
موجود همگى از اوست در شعر شاعرى تكرو و خط شكن بوده 
و  جنبى  كارى  برايش  شاعرى  كه  است  اين  علتش  شايد  و  است؛ 
تفننى بوده است نه دغدغه اى هميشگى. قالب رباعى براى بسيارى 
از شاعران تنها مجالى براى طبع آزمايى محسوب شده است؛ اما 
شديدى  ايجاز  قدرت  و  باال  موسيقايى  انعطاف  كه  را  قالب  اين  او 
دارد براى بازگويى انديشه هايش انتخاب كرده است و بيگمان حيات 

هميشگى قالب رباعى مديون هنرورى خيام است.
از سوى ديگر شيوه سرودن او با شيوه هاى مالوف ادبى روزگار 
كامال متمايز است. او برخالف بسيارى از معاصرانش زبانى پيچيده و 
سخت ياب ندارد. زبان در راحت ترين شكل ممكن استفاده شده است و 

نچه  آ
شعر را ماندگار مى كند، برجستگى عنصر تفكر است.

بسيارى معتقدند خيام گاهى با يك رباعى كارى كرده است كه خود 
اينجا  باز  اما  است؛  بوده  آن  انجام  درصدد  فلسفى  رساله  يك  با 
جبرگرايانه  تفكر  ميان  نسبتى  آيا  كه  مى شود  مطرح  پرسشى  نيز 
برقرار  مى توان  مسلمان  مشايى  فيلسوف  يك  تفكر  با  رباعيات 
كرد؟ پرسشى كه بسيارى از محققان به آن پاسخ هايى داده اند، اما 

همچنان جاى بحث دارد.
 ضرورت تفكر انتقادى 

نگارنده حدود 10 سال پيش در كنگره بين المللى بزرگداشت خيام 
با  و  كرد  جسارت  كه  سخنرانى  تنها  كه  دارد  ياد  به  نيشابور  در 
تفكرى انتقادى به خيام نزديك شد، زنده ياد استاد احمد بيرشك بود 
كه گفت تقويم جاللى در ايران باستان مورد استفاده بوده است و 
خيام آن را در بهترين صورت بازپيرايى و به نام خود كرده است.

كه  است  نكته  همين  ما  امروز  خيام شناسى  در  مغفول  و  مهم  نكته 
بايد او را دوباره بشناسيم، اما نه آنچنان كه دلمان مى خواهد بلكه 

آنچنان كه بوده است.

بسيارى از كسانى كه به آثار خيام نزديك شده اند به دنبال اثبات يك 
فرضيه پيشينى بوده اند. صادق هدايت كوشيده است از دل رباعيات 
خيام يك صادق هدايت قرن پنجمى بيرون بكشد و ديگرانى نيز از 

موضع اثبات مسلمانى خيام شعر او را تحليل كرده اند.
بايد پذيرفت خيام هنرمند و انديشمندى بزرگ بوده است كه البته از 
نارسايى هاى وجود آدميزاد نيز خالى نبوده پس براى شناخت او 
نياز به يك پروژه چندوجهى بزرگ است. در اين فرآيند شاعران، 
و  رياضيدانان  زبان شناسان،  فيلسوفان،  نسخه شناسان،  اديبان، 
منجمان بايد مشاركتى توامان داشته باشند و با بازخوانى و تحليل 
علمى و بدون پيشداورى آثار باقيمانده يا نوشته هاى مربوط به او، 
به تصويرى واقعى از يكى از بزرگان تاريخ و فرهنگ اين سرزمين 

دست يابند.
او خود سروده است:

گر من ز مى  مغانه مستم هستم 
گر كافر و گبر و بت پرستم هستم 

هر طايفه اى به من گمانى دارد
من زان خودم چنان كه هستم هستم.  

 

ادبيات
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از پس پنجاه سال، عشق زمن كرد ياد  
از َبِر من رفته بود، روي به من چون نهاد؟  

انيس الجليس  آنگاه  داد.  خواهد  دست  كي  نديم  چنين  گفت:  خود  با  پس 
قدحي پيش شيخ ابراهيم آورد و او را سوگند داده گفت:  بخاطر اين غريب 
و  بگرفت  قدح  ابراهيم  شيخ  بنوش.  قدح  اين  و  بنواز  من  شكسته  دل  كه 

بنوشيد و گفت:
بودم ميان خلق يكي مرد پارسا  

َقّالش كرد نرگس َجّماش تو مرا   
پرهيز كرده بوده و سوگند خورده نيز   

كز بهِر كاِم دل َنَشَوم فتنة بال  
از بس كه كرد چشم تو نيرنگ و جادوئي  

پرهيِز من هدر شد و سوگندِ من َهبا  
انيس الجليس قدح ديگر پيمود. شيخ ابراهيم قدح گرفته بنوشيد و گفت:

ساقي ار باده ازين دسْت به جام اندازد    
زاهدان را همه در ُشرِب ُمدام اندازد

پس قدح سيم به شيخ ابراهيم داد. شيخ چون خواست بنوشد نورالدين 
برخاست و راست بنشست. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب سي و پنجم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، علي بن  خاقان چون بنشست گفت: ايهاالشيخ اين 
چكار بود كردي؟ من بسي ترا سوگند دادم نپذيرفتي و گفتي سيزده سال 
گفت:   گشته  شرمگين  ابراهيم  شيخ  نكرده ام.  كارها  اينگونه  من  كه  است 
گناه از من نيست، مرا بسي سوگند داد و به من اِلحاح نمود، ناگزير شدم. 
نورالدين بخنديد و به ُمناَدَمت و باده گساري بنشستند. آنگاه انيس  الجليس 

پوشيده با نورالدين گفت: ديگر قدح به شيخ مپيما و اصرارش مكن. 
بداد،   انيس  الجليس  به  قدحي  و  بنوشيد  خود  قدحي  نورالدين  پس 
شيخ  پيمود.  نورالدين  به  قدحي  و  بنوشيد  خود  قدحي  انيس  الجليس 
ابراهيم بر ايشان نگاه كرده گفت:  اين چگونه ُمناَدَمت است، چرا قدح به 
من نمي دهيد، من اكنون نديم شما هستم. ايشان از سخن او خنديدند. پس 
از آن هر يك َقَدحي مي نوشيدند و َقَدحي به شيخ ابراهيم مي پيمودند تا 
اينكه سه پاس از شب برفت. انيس  الجليس با شيخ ابراهيم باغبان گفت: 
اگر اجازت دهي يكي از اين شمعها برافروزم. شيخ ابراهيم گفت: برخيز 
و بجز يك شمع ميفروز. چون بر پاي خاست همة شمعها بر افروخت و 
بنشست. آنگاه نورالدين با شيخ ابراهيم گفت:  من از ُمناَدَمت تو چه بهره 
دارم كه هيچ سخن من نپذيري، اگر اجازت دهي من هم قنديلي برافرزوم. 
ابراهيم گفت: برخيز و يك قنديل بيش ميفروز و تو بدانسان مكن كه رفيق 
تو كرد. پس نورالدين برخاسته َتماَمِت قنديلها بر افروخت و در و ديوار 
ايوان درخشيدن گرفت. شيخ ابراهيم گفت:  شما از من ديوانه تر هستيد. 
و خود از غلبة مستي برخاسته درهاي ايوان بگشود و بنشست و غزل 

همي خواندند و باده همي نوشيدند. 
قضا را در همان ساعت خليفه در منظره اي كه به دجله نگريستي نشسته، 
تفرج مي كرد. ديد عكس قنديلها و شمعها به دجله اندر همي نمايد. پس نظر 
پرتو آنها  دود از شمعها و قنديلها بلند گشته  ديد كه  به سوي باغ كرد. 
باغ و قصر را فرو گرفته. پس جعفر برمكي وزير را بخواست و گفت:  اي 
وزير بي تدبير، تو وزير مني و مرا از آنچه در بغداد روي مي دهد آگاه 
نمي كني. جعفر برمكي گفت: چه روي داده؟ خليفه گفت: اگر شهر بغداد را 
ه از پرتوشمعها و  ج و باِغ َتَنزُّ از من نگرفته اند چگونه در و ديوار قصِر َتَفرُّ
قنديلها درخشان و درهاي ايوان باز است. اگر خالفت را از من نگرفته اند، 
كه ياراي اين دارد كه چنين كارها تواند كرد؟ جعفر را گونه زرد شد و 
اندامش بلرزيد و سر بر كرده باغ و قصر را ديد كه خرمن آتش است و 
پرتو آن به نور ماه غالب آمده. جعفر خاست كه شيخ ابراهيم باغبان را 
دست آويز كرده معذرت گويد. گفت: اي خليفه، هفتة گذشته شيخ ابراهيم 
ختنه  براي  از  َبزمي  خليفه  و  تو  زندگاني  در  همي خواهم  كه  گفت  من  با 
سوران پسران خود فروچينم. گفتم: قصد تو چيست؟ گفت قصد من اين 
در  خود  پيوندان  و  فرزندان  با  من  كه  خواهي  اجازت  خليفه  از  كه  است 
قصر تنزه بگرائيم. من با او گفتم: انشاءاهللا خليفه را آگاه سازم و فراموش 
كردم كه خليفه را آگاه سازم. خليفه گفت گناه تو يكي بود و اكنون دو شد. 
نخستين گناه آنكه مرا آگاه نكردي و گناه دوم اينكه قصد شيخ ابراهيم اين 
بوده است كه زر و مالي بدو داده شود تا اسباب شادي فراهم آورد. تو 
خود چيزي ندادي و مرا نيز آگاه نكردي. جعفر گفت: اي خليفه، فراموش 
كردم. خليفه گفت: به روح نياكانم كه بايد َبقيَِّت شب را در پيش او به روز 
آورم كه او مردي است نكوكار و با فقرا همنشين است و مسكينان دوست 
طوايف  همة  از  امشب  كه  دارم  مي ورزد. گمان  ارادت  مشايخ  بر  و  دارد 

جمعي در نزد او باشند. ناچار به سوي او بايد رفت شايد 
كه يكي در آنجا حاجت از من بخواهد كه سود دنيا و آخرت 
من در آن باشد و شايد كه بودن من در آنجا سودي به شيخ 
ابراهيم داشته باشد و او با دوستانش از بودن من شادان 
شوند. جعفر گفت: اي خليفه، از شب بسيار گذشته و چيزي 
خليفه  شد.  خواهند  پراكنده  ساعت  اين  در  ايشان  و  نمانده 

گفت: ناچار بايد رفت. جعفر خاموش شد و حيران بايستاد.
خادم  مسرور  و  برمكي  جعفر  با  و  برخاست  خليفه  آنگاه 
كوچه ها  بازرگانان،  لباس  در  و  شد  بيرون  دارالخالفه  از 
همي نورديدند تا به در باغ برسيدند. خليفه ديد كه در باغ 
باز است. با جعفر گفت: ببين كه شيخ ابراهيم در باغ را تا 
اين وقت شب باز گذاشته و او را عادت چنين نبود. پس 
داخل باغ شدند و همي رفتند تا به قصر برسيدند و به 
پاي بايستادند. خليفه با جعفر گفت:  من همي خواهم كه 

پيش از آنكه خويشتن بر ايشان بنمايم از جائي بر ايشان 
نگاه كنم و از واِردات و كِرامات مشايخ آگاه شوم كه 
خليفه  پس  هست.  شوقي  جداگانه  خلوت  در  را  ايشان 
جعفر  با  هست.  آنجا  در  بلندي  ضخيِم  درخت  كه  ديد 

گفت:  همي خواهم كه به فراز اين درخت شوم كه شاخه هاي 
آن به منظره هاي ايوان نزديك است تا به حالت ايشان نظاره 
كنم. پس خليفه به فراز درخت بر شد و از شاخي به شاخي 
همي آويخت تا به شاخي برسيد كه به منظره ايوان نزديك 
بود و چشم به منظره گذاشته همي نگريست كه ديد پسري 
و دختري چون مهر و ماه نشسته اند و شيخ ابراهيم قدحي 
اي  كه:  مي گويد  انيس الجليس  با  گرفته  كف  اندر  شراب 
ساغر  طرب انگيز  بي نغمة  را  باده گساران  خوبان  شمسة 

گرفتن نشايد كه شاعر گفته: 
اسبي كه َصفيَرش َنَزني مي نخورد آب   

نِي مرْد كم از اسب و نه مِي  كمتر از آبست  

درخت  از  بديد  باغبان  ابراهيم  شيخ  حالت  چون  خليفه 
كرامات  از  امشب  كه  آنچه  گفت:   جعفر  با  آمده  فرود 
مشايخ ديدم تا اكنون نديده بودم. تو نيز به فراز درخت 
صالحان  َبَركات  از  و  ببيني  ديدم،  من  آنچه  تا  شو 
حيرت  به  بشنيد  اين  چون  جعفر  شوي.  بهره منده 
و  خاقان  علي بن  شد.  َبر  درخت  فراز  به  و  ماند  اندر 
قدح  ابراهيم  شيخ  و  نشسته اند  كه  ديد  را  انيس الجليس 
اندر كف ايستاده. چون اين قسمت بديد هالك خويشتن 
خليفه  پيش  در  آمده  زير  به  درخت  از  و  كرد  يقين  را 
از  ما  كه  را  خداي  مّنت  جعفر،  اي  گفت:  خليفه  بايستاد. 
پيرواِن ظاهِر شريعت پاك كرده و از َتلبيس اهل َطريقت 
غاَيِت  از  برمكي  جعفر  داشته.  نگاه  بفريبند  عاميان  كه 
شرمساري پاسخ گفتن نتوانست. خليفه گفت: اي جعفر اين 
دختر و پسر را در اين قصر كه آورده؟ كه من بدين زيبائي 
دختر و پسر نديده بودم و گفت:  اي جعفر بيا تا هر دو به 
ج  َتَفرُّ و  برويم  است  ايشان  روبروي  كه  شاخ  همان  فراز 
بكنيم. پس هر دو در فراز درخت به همان شاخ جاي گرفتند 
و چشم بر ايشان دوختند. شنيدند كه شيخ ابراهيم با ايشان 
و  گذشتم  در  َپرهيز  و  ُزهد  از  من  خواجگان،  اي  مي گويد: 
ُسبحه افكنده ساَغر بگرفتم و باده گساران را بي چنگ و عود 
عيش بسي ناتمام است. انيس الجليس گفت: ايهاالشيخ اگر آلِت 
طرب مي داشتيم عيش ما بسي تمام بود. شيخ ابراهيم چون 
اين بشنيد بر پاي خواست. خليفه با جعفر گفت: اين شيخ چه 

خواهد كردن. جعفر گفت: نمي دانم. شيخ ساعتي غايب شد.
نظر  نيك  را  عود  خليفه  بياورد.  خود  با  عودي  بازگشت  چون 

خدا  به  گفت:  خليفه  است.  نديم  اسحِق  آن  از  عود  كه  ديد  كرد. 
اگر  و  بكشم  را  همه  نباشد  دلپسند  كنيز  اين  نغمة  اگر  سوگند 
دلپذير باشد از ايشان درگذرم و تنها ترا كشم. جعفر گفت: خدايا 
چنان كن كه دلپذير نباشد. خليفه گفت: سبب اين سخن چه بود؟ 
باشيم.  انيس  هم  با  ما  و  بكشي  را  همه  تا  گفت:  برمكي  جعفر 
خليفه بخنديد. پس انيس الجليس عود بگرفت و تارهاي آن محكم 
كرده چنانش بنواخت كه آهْن همي گداخت. پس از آن اين دو بيت 

برخواند:
ادامه دارد ...
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

شركت مواد غذايى ماهان
با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع

with wild Garlic
Yoghurt
200g

79pOnly
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 info@persianweekly.co.uk  لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

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

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

پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 
با صداى

 خواننده محبوب پويان 
و هنرمندى پرويز (ضرب)

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

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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آهنگساز ايرانى ستاره 
سال ُاسلو

شهردارى اسلو پايتخت نروژ به جاويد افسرى راد، آهنگساز ايرانى و نوازنده 
عنوان  سنتور 
سال  هنرمند 
را  شهر  اين 

داد.
افسرى  آقاى 
ساله   44 راد 
از سال 1986 
نروژ  به 
مهاجرت كرده 
و سال گذشته 
راديو  نيز 
ن  يو يز تلو
وى  نروژ 
عنوان  به  را 
آهنگساز سال 
برگزيده بود. 

شهر  اين  سال  هنرمند  جايزه  اهداى  برنامه  در  اسلو  شهردار  استانگ،  فابيان 
در  كه  اى  ارزنده  فعاليت  دليل  به  ايرانى  هنرمند  اين  كه  گفت  راد  افسرى  به 
شده  برگزيده  سال  هنرمند  عنوان  به  داشته  موسيقى  گسترش  و  آهنگسازى 

است. 
و  خالق  آهنگسازى  دست،  چيره  اى  نوازنده  را  راد  افسرى  اسلو،  شهردار 
نروژ  در  ملل  موسيقى  پيشتازان  از  وى  كه  گفت  و  خواند  ارزش  با  هنرمندى 

است و اجراى طرحهاى متعدد او در زمينه هاى چندفرهنگى قابل تقدير است. 
جوهر  و  كرده  آغاز  اصفهان  در  نوجوانى  از  را  سنتور  نوازندگى  جاويد 
مشكاتيان  پرويز  و  پايور  فرامرز  چون  بزرگانى  كالسهاى  در  وى  موسيقياى 

شكل گرفته است. 
رشته  آموخته  دانش  و  داد  ادامه  را  موسيقى  نروژ  به  مهاجرت  از  پس  وى 

موسيقى از دانشگاه اسلو است.
و  راديو  سمفونيك  اركستر  براى  آهنگساز  اين  كه  قطعاتى  از  استانگ  آقاى 

تلويزيون نروژ ساخته نيز به عنوان اثرى بسيار زيبا ياد كرد.
شور،  هاى  مايه  در  در  راد  افسرى  آقاى  كه  است  قطعه  هفت  شامل  آثار  اين 
اصفهان، بيات شيراز، سه گاه، مثنوى نوا و چهارگاه ساخته و اركسترسمفونيك 

راديو و تلويزيون نروژ به اجرا در آورده است. 
اجراى  براى  ضرباهنگ  اى  كوبه  سازهاى  گروه  با  همراه  راد  افسرى  جاويد   

هشت كنسرت در آمريكا به سر مى برد  
شهردار نروژ با ذكر اينكه جاويد افسرى راد به دليل حضور در برنامه هاى 
از پيش تعيين شده اش در نروژ نيست، جايزه و لوح تقدير مربوط را به برادر 

اين هنرمند سپرد. 
در اين مراسم، جوايزى نيز به سه هنرمند نروژى و يك گروه تئاتر آفريقايى به 

خاطر فعاليتشان در يك سال گذشته در شهر اسلو اهدا شد.
جاويد افسرى راد به همراه گروه ضربانگ در آمريكا به سر مى برد، پيش از 
سفرش، شهردار اسلو وى را به دفتر خود دعوت كرد و شخصًا انتخاب او را به 
عنوان هنرمند سال تبريك گفت، شهردار اسلو در اين ديدار از كار تازه جاويد 

افسرى راد با عنوان كنسرت موالنا رومى تجليل كرد. 
كنسرت موالنا رومى را گروهى از هنرمندان ايرانى و شش نوازنده برجسته 
نروژى، نوامبر گذشته در اسلو اجرا كردند، اين كنسرت در آوريل گذشته نيز 
در مادريد پايتحت اسپانيا به اجرا درآمد كه با استقبال قابل توجهى روبرو شد. 
آثار به اجرا درآمده در اين كنسرت بر اساس سروده هاى جالالدين محمد بلخى 
عارف و شاعر پارسى گوى ساخته شده و ساالر عقيلى خوانندگى اين آثار را 
آمريكا  در  آن  همراه  به  راد  افسرى  جاويد  كه  ضربانگ  گروه  داشت.  برعهده 
به سر مى برد، از مهمترين گروههاى سازهاى كوبه اى ايرانى است و آقاى 

افسرى راد تنها نوازنده ساز ملوديك آن است. 
دوره  شيكاگو  فرهنگى  مركز  در  اجرايى  با  (پنجشنبه)  ديشب  از  گروه  اين 

كنسرتهاى خود را در آمريكا شروع كرده است.
از  اعرابى  مهرداد  و  سامانى  رضا  و  بهنام  پيروزنيا،  عليرضا  حدادى،  پژمان 
نوازندگان برجسته سازهاى كوبه اى ايرانى، ديگر اعضاى گروه ضربانگ در 
كنسرتهاى آمريكا و كانادا هستند و مرشد مهرگان با ضرب و زنگ زورخانه و 

آواز آنان را همراهى مى كند. 
براى  سپس  و  كند  مى  اجرا  آمريكا  شهرهاى  در  كنسرت  هشت  گروه  اين 

برگزارى سه كنسرت به كانادا خواهد رفت.

موسيقى

جذب مخاطب از راه موسيقي   
ديدگاه- شاهين فرهت:

موسيقى دستگاهى ايران پشتوانه قابل ارائه خوبى دارد. هر چه بيشتر به معرفى اين 
موسيقى بپردازيم، مخاطبان بيشترى را جلب خواهيم كرد.

من سال هاست كه در سوئد و چند كشور ديگر به تدريس موسيقى و معرفى موسيقى 
ايران مى پردازم. 

حدود 18 سال است كه در دانشگاه هاى سوئد عالوه بر هارمونى و كنترپوان، توانايى 
هاى موسيقى ايران را نشان مى دهم. حتى چند بار كالسى با عنوان فرهنگ و جامعه 

داشتم كه از من مى خواستند در اين كالس به معرفى موسيقى ايران بپردازم و درباره آن صحبت كنم. خوشبختانه اين 
كالس ها با استقبال روبه رو شد و حتى گاهي استادان نيز سر كالس مى آمدند تا درباره موسيقى ايرانى شناخت پيدا كنند. 
بخش مهمى از موسيقى ايرانى در حال نابودى است. از جمله تصانيف خاطره انگيز قديمى كه از نظر موسيقيايى هم قابل 
ارزش هستند. من برخى از اين تصانيف را هارمونيزه كرده و با پيانو و سازهاى ديگر اجرا كردم كه بسيار مورد توجه 

قرار گرفت. چون تعدادى از ملودى هاى ايرانى مخصوص ايران هستند و درهيچ كشور ديگرى پيدا نمى شوند و براى 
مخاطبان خارجى اين موسيقى، بسيار جديد و زيباست. به طور مثال دستگاه هاى چهارگاه، شور و همايون و آوازهاى 

اصفهان و دشتى بسيار مورد توجه موسيقى دانان خارجى قرار گرفته است.
به نظر من موسيقى ايران نيز مانند ادبيات مان قابليت بسيارى براى ارائه در سطح جهان دارد و بايد آن را از مرزها گذراند. 

چون به نظر من حيف است كه فقط ما از آن لذت ببريم. بنابراين همه موسيقى دانان بايد به فكر معرفى موسيقى ايران به 
جهان باشند تا بتوانند با كمك موسيقى فرهنگ و هنر غنى ايران را به جهان معرفى كنند.

 

نگاهى به برنامه 
Eurovision

پرستو از لندن

Eurovision song Contests از كى شروع شد و تاريخچه 
آن چيست؟ 

 Eurovision Song Contest يكى از طوالنى ترين برنامه 
هاى تلويزيونى در دنيا مى باشد. در روز 24 مه ماه سال 

1956 بود كه اروپا شاهد اولين برنامه
 Eurovision  شد. بعد از 52 قسمت اين برنامه تبديل به 
نوعى سنت اروپايى ’گرديده است. اتحاديه ناشران  اروپا  ( 
EBU ) در سال 1950 با شركت 23 سازمان پخش از اروپا 
و مديترانه در شهر Devonِ در انگليس تاسيس شد,  تا به 

امروز منبع پخش اخبار و ورزش در قاره اروپا
 مى باشد.

روى  بر  كه    Eurovision Song Contest برنامه  اولين 
سن برگزارى شد در كشور سوئيس در6 جوئن سال 1956 
با  كه  اوليه  برنامه  از  چشمگير  پيشرفتى  برنامه  اين  بود. 
داشت.  بود  ايتاليا  در   Marcel Bezencon آقاى  تاسيس 
 Festival جشنواره  تاسيس  با   Marcel Bezencon هدف 
di Sanremo در ايتاليا، وحدت كشورهاى اروپايى بعد از 
جنگ بود. جشنواره Festival di Sanremo تا به امروز پا 

بر جاى است. 
از سال 1956 به بعد اين مسابقات بدون هيچ توقفى در تمام 
كشورهاى اروپايى و حتى كشورهاى استراليا، كانادا، مصر، 
هنگ كنگ، هند، كره، نيوزلند،اردن و آمريكا از راه تلويزيون 

پخش شده است حتى با توجه به اينكه اين كشورها اجازه 
پخش  به  مبادرت  ندارند  را  مسابقات  اين  در  شدن  سهيم 
كشورهاى  به  فقط  جشنواره  .اين  مينمايند.  مسابقات  اين 
مثل  كشورهايى  اين  بر  بنا  باشد،  مى  محدود   EBU عضو 
ديده  اروپا  نقشه  روى  بر  كه  كشورها  ساير  و  اسرائيل 
نمى شوند از شركت در اين مسابقه محروم مى باشند. به 
پذيرش  ظرفيت  به  نسبت  كنندگان  شركت  زياد  تعداد  علت 
اين مسابقات، برگزاركنندگان ناچارند برخى از كشورهايى 
نياوردند  دست  به  مطلوبى  نتايج  گذشته  سالهاى  در  كه  را 
حذف كنند. مگر اينكه شركت كنندگان از كشورهاى بزرگ 
طورمثال كشور انگليس، آلمان،  به  و اصلى EBU  باشند. 
فرانسه و اسپانيا خودبخود در اين مسابقات شركت خواهند 
داشت. مليت اشخاصى كه  نماينده كشورهاى شركت كننده 
اين  و  باشد  متفاوت  كشورهايشان  با  تواند  مى  باشند  مى 
كننده   شركت  كشورهاى  ندارد.از  زيادى  اهميت  موضوع 
فقط 6 نفر هنرمند اجازه ايفا  برنامه بر روى سن دارند و به 
همين دليل در سال Katrina & The Waves 1997 اجازه 
اجرا روى سن نداشتند در صورتيكه كه وى يكى از بهترين 

گيتاريست بريتانيا مى باشد. 
امسال اين مسابقات در بلگراد پايتخت كشور يوگوسالوى 
مى  مسابقات  دوره  سومين  و  چهل  اين  شود،  مى  برگزار 
باشد و براى اولين بار از دو قسمت نيمه نهايى تشكيل داده 
خواهد  پخش  ماه  مه  روز 24  در  نهايى  قسمت  است.  شده 

شد. 
كشورهاى شركت كننده امسال:

Albania Andorra / Armenia [F]
 Azerbaijan [F] /  Belarus
 Belgium / Bosnia & Herzegovina [F]
 Bulgaria / Croatia
 Cyprus / Czech Republic
 Denmark / Estonia
 Finland [F] / France [F]
 FYR Macedonia / Georgia
 Germany [F] / Greece [F]
 Hungary / Iceland
 Ireland / Israel [F]
 Latvia / Lithuania
 Malta /  Moldova
 Montenegro / Netherlands
 Norway [F] / Poland [F]
 Portugal / Romania [F]
 Russia [F] / San Marino
 Serbia [F] / Slovenia
 Spain [F] / Sweden
 Switzerland / Turkey
 Ukraine / United Kingdom [F]
[F] finalists
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شهر بوشهر 
اين دريا 
بندرمهربان

بوشهر، اين باريكه خاكي آرميده در كناره نيلگون خليج فارس 
، از يك سو دست در دستان پرسخاوت  و مهربان دريا داده و از 
سرسبزي  تا  گذارده  دشت  حريرگون  دامان  بر  سر  ديگر،  سوي 
به  را  دريا  و  نخل  و  ديارخورشيد  ساكنان  زندگي  پرطراوت 
در  خطه  اين  فراوان  هاي  قابليت  و  ها  توانايي  از  تصويربكشد. 
اين  كه  صنعت  و  كشاورزي  و  پتروشيمي  و  گاز  و  نفت  حوزه 
سامان را به عنوان پايتخت انرژي و اقتصاد ناميده كه بگذاريم 
، دارا بودن 625 كيلومتر مرز مشترك اين استان با خليج فارس 
ويژه  به  استان  اين  مردمان  باز  دير  از  تا  گرديده  باعث  عزيز 
نواحي ساحلي آن ، با دريا مانوس بوده و رزق و روزي خود را 
از اين موهبت الهي به  دست بياورند. ازاين رو دريا همواره نقش 

عظيمي در زندگي مردمان اين ناحيه داشته و دارد.
بنادر  از  يكي  روزگاري  كه  بندرمهربان  دريا  اين  بوشهر  شهر 
را  دريا  شكوهش  آوازه  و  بود  عزيز  ايران  تنگه  و  جنوب   مهم 
رونق  خواهد  مي   ، آرامش  مدتي  از  بعد  اينك  بود  درنورديده 
را  ديار  اين  كه  فردي  عنوان  به  وقتي  بازيابد.  را  خود  گذشته 
وطن مالوف خود مي دانيم  و از فروغ پرتوهاي زرين پيشرفت 
دراين ناحيه تاللوخورشيد توسعه و پيشرفت برگسترده ايران 
عزيزاسالمي شادمان وخرسند مي شويم به خود حق مي دهيم 
پيشرفت  و  دراقتصاد  نقشي  چه  اكنون  سامان  اين   ، بدانيم  كه 

دارد.

مكان هاى ديدنى و تاريخى  
از  كه  است  ايران  جنوب  مهم  هاى  استان  جمله  از  بوشهر  استان 
نظر تاريخى, طبيعى, اجتماعي و فرهنگي داراى جاذبه هاى متعددى 

است. تاالب حله يكى از تاالب هاى مشهور سراسر قلمرو جنوبى 
ايران محسوب مى شود كه فضاى سرسبز و دل پذيرى در اطراف 
بوشهر  شهرستان  در  كه  بند  ناى  شده  حفاظت  منطقه  دارد.  خود 
واقع شده، از نظر تنوع جانوران وحشى منحصر به فرد است. غار 
چهل خانه در شمال سعدآباد دشتستان، مجموعه بسيار زيبايى را 
استان  طبيعى  زيباى  هاى  جلوه  از  يكى  و  داده  تشكيل  كوه  دردل 
محسوب مى شود. رودخانه هاى متعددى نيز در اين استان جريان 
دارند كه سواحل آن ها را مى توان جزو جاذبه هاى طبيعى و مهم 
استان به شمار آورد. عالوه بر اين موارد مى توان از چشمه هاى 
آب گرم استان نيز به عنوان مكان هاى جالب توجه استان نام برد 
كه در اين ميان چشمه آب گرم نيلو و چشمه آب گرم گنويه اهميت 
شده  در شهرستان گناوه واقع  جزيره خارك كه  دارند.  ترى  بيش 
است از مهم ترين جاذبه هاى طبيعى منطقه و يكى از جزاير زيباى 

قديمى  بسيار  مناطق  از  جزيره  اين  آيد.  مي  شمار  به  فارس  خليج 
منطقه بوده و داراى آثار تاريخى متعددى است. 

بناهاى تاريخى و قديمى زيادى كه در سراسر استان وجود دارند، 
شامل  بناها  اين  اند.  شده  منطقه  اين  در  جهانگردى  رونق  باعث 
مساجد، كليساها و عمارت هاى قديمى هستند كه بيش تر درمركز 
از  ها)  برازجانى  (مسجد  توحيد  مسجد  اند.  گرفته  قرار  شهرستان 

شهر  در  عبدالمهيمن  زاده  امام  است.  بوشهر  مساجد  ترين  قديمى 
بوشهر واقع شده و كليساى بوشهر نيز متعلق به ارامنه گريگورى 
است. قدمت آثار كشف شده در برخى از مناطق قديمى استان به 
هزاره اول تا سوم پيش از ميالد مى رسد. وجود تپه هاى تاريخى 
قديمى مانند تل خندق و تل مرو حاكى از قدمت طوالنى منطقه است. 
ازميان بناهاى قديمى كه در استان بوشهر وجود دارند كاخ كوروش 
كوشك  منطقه  هستند.  ترى  بيش  اهميت  داراى  سياه  سنگ  كاخ  و 
بسيار  آن  بناى  كه  است  دشتى  شهرستان  بناهاى  از  يكى  اردشير 
شبيه به كاخ اردشير در فيروزآباد است. برج قلعه خورموج نيز يكى 
از آثار شكوه مند تاريخى است كه بقاياى قلعه عظيم خورموج است 
و در مجموع جاذبه هاي متعدد استان بوشهر را تشكيل مي دهند.   

صنايع و معادن 
اقتصاد استان بوشهر به بخش هاى كشاورزى، دام دارى، شيالت 
دو  به  بوشهر  استان  صنايع  است.  متكى  صنعت  به  حدودى  تا  و 
بخش صنايع دستى و صنايع ماشينى تقسيم مى شود. صنايع جديد 
درصنايع  هستند.  تبديلى  عموما  و  كوچك  متوسط  غالبا  استان؛ 
شهرستان  ابتدا  كوچك  صنايع  در  و  دشتستان  و  بوشهر  متوسط 
به  گناوه  و  دشتى  هاى  شهرستان  و  بوشهر  سپس  و  دشتستان 
ترتيب داراى اهميت هستند. به غيرازشركت ملى صنايع دريايى و 
خصوصى  بخش  به  تر  بيش  استان؛  صنايع  مالكيت  اتمى،  نيروگاه 
دارويى،  و  غذايى  صنايع  شامل  صنعتى  واحدهاى  اين  دارد.  تعلق 
شيميايى، كانى غير فلزى، برق و الكترونيك، فلزى و ريخته گرى، 
ابزار  و  لوازم  و  محركه  نيروى  خودرو،  سازى،  تجهيزات  ماشين 
و  دارويى  و  غذايى  صنايع  را  ها  آن  ترين  عمده  كه  است  صيادى 

ماشين سازى تجهيزات تشكيل مى دهند. 
صنايع دستى از گذشته هاى دور نقش مهمى در زندگى و معيشت 
روستاييان داشته است. صنايع دستى استان بوشهر در حال حاضر 
بيش تر تأمين كننده نيازهاى بومى منطقه است. مهم ترين صنايع 
دستى منطقه عبارتند از: كشتى و لنج سازى، توربافى، قالى بافى، 
گبه بافى،  گليم، نمد، كوزه، سفال، حصير بافى، سوزن دوزى، گيوه 
نوعى  گرى،  سفال  وينگى)،  (پيش  جارو  سبدبافى،  و  زنبيل  دوزى، 
قليان به نام چليم، غشك،  نوعى مشك مخروطى شكل سه پايه براى 
به  بوشهر  مخصوص  شيرينى  نوعى  و  دولچه  بنام  آب  دارى  نگه 

نام مسقطى.   
بناى بوشهر به اردشير ساسانى نسبت داده مي شود كه نام اصلى 
آن ‹‹رام اردشير›› بود. گفته مى شود كه ‹‹رام اردشير›› به مرور 
زمان به ‹‹ريشهر›› تبديل شد. به نظر مى رسد كه بوشهر تحريف 
شده ريشهر ـ همان شهر قديمى ـ است. به طورى كه از اسناد و 
اطالعات بر مى آيد، اين منطقه به علت موقعيت مناسب براى احداث 
مى  قرار  عيالم  پادشاهان  استفاده  مورد  بندرگاه،  و  دريايى  پايگاه 
گرفته است. در زمان هخامنشيان كه كشورايران به بيست ساتراپ 
نشين (استان) تقسيم مى شد، سرزمين بوشهر جزء ساتراپ نشين 

پارس بود. 
حفر  سرخ  درياى  به  فارس  خليج  از  كانالى  تا  داد  فرمان  داريوش 
امروز  سوئز  كانال  جاى  به  كه  بود  راهى  محققا  كانال  اين  كنند. 
سرخ  درياى  طريق  از  را  عمان  درياى  و  فارس  خليج  توانست  مى 
مستقيما به مصر و مديترانه اتصال دهد. مقابر كنده شده بر سطح 
سنگى جزيره خارك دليل بر حضور سربازان هخامنشى در استان 
شده  تدارك  طوالنى  راه  چنين  از  نگهبانى  براى  كه  است  بوشهر 

بود. 
اهميت  لحاظ  به  و  الجيشى  سوق  موقعيت  دليل  به  فارس  خليج 
اقتصادى و بازرگانى، در طول تاريخ همواره از سوى كشورها و 
دولت ها براى تبادل علم و ثروت و گسترش قدرت مورد توجه قرار 

گرفته است. اولين يورش دولت هاى اروپايى به سواحل خليج فارس 
در سال 1506 ميالدى با حمله پرتغالى ها تحت عنوان محافظت و 
حراست از منافع پرتغال در برابر تجار مصرى و ونيزى صورت 
گرفت. در سال 1031 هجرى قمرى شاه عباس با انگليسى ها متحد 
شد و دست پرتغالى ها را از خليج فارس كوتاه كرد. از سال 1148 
هجرى قمرى نادر شاه بوشهر را كه آن زمان دهكده اى بيش نبود 
مورد توجه قرار داد و مشغول آماده كردن بوشهر به عنوان يك 
مازندران  جنگل  چوب  از  استفاده  با  سازى  كشتى  اسكله  و  بندر 
شد. هم چنين براى تامين ارتباط جزاير و سواحل خليج فارس در 
قمرى  هجرى  سال 1149  در  برآمد.  دريايى  نيروى  تاسيس  صدد 
لطيف خان را به ايالت دشتستان و ناخدايى كل سواحل خليج فارس 
انتخاب و اعزام كرد. اين شخص براى تهيه ناوگانى در خليج فارس، 
بوشهر را مركز دريايى خود قرار داد. در اواخر سلطنت نادرشاه 
بدين  داشت.  فارس  خليج  در  جنگى  كشتى  فروند   25 تا   23 ايران 
ترتيب از زمان نادر شاه بوشهر روى به پيشرفت نهاد و حتى مدتى 

بندر عباس را نيز تحت الشعاع خود قرار داد. 
آمد،  پديد  ايران  در  كه  مرجى  و  هرج  اثر  در  نادرشاه  قتل  از  پس 
كشتى هاى جنگى توسط حكم رانان و شيوخ اطراف خليج فارس 
ضبط شد. هم چنين بندر بوشهر و بندرعباس نيز اهميت سابق خود 
روابط  ميالدى   1623 سال  در  كه  هلندى  تجار  دادند.  دست  از  را 
شاه  نادر  قتل  از  پس  بودند,  كرده  شروع  ايران  با  را  خود  تجارى 

ايران را ترك كردند و بصره را مركز تجارت خود قرار دادند. 
اما پس از مدتى در اثر دسيسه رقباى انگليسى و به منظور نزديكى 
بيش تر با دهانه خليج فارس، تاسيسات تجارى خود را به خارك 
به  خارك  بهاى  اجاره  پرداخت  از  حال  عين  در  و  كردند  منتقل 
مير  نمودند.  خوددارى  خارك  جزيره  و  ريگ  بندر  حاكم  ميرمهنا 
مهنا در سال 1756 به تاسيسات هلندى ها حمله برد، دژ آن ها را 
تسخير كرد، و آن ها را از جزيره بيرون راند. اما به سبب اين كه در 
دفعات متعدد بناى سركشى و تمرد از دستورات كريم خان زند را 
گذاشت و آرامش خليج فارس را برهم زد، كريم خان او را شكست 
زمان  درهمين  كرد.  تصرف  را  ريگ  بندر  و  خارك  جزيره  و  داد 
خصوص  به  و  فارس  خليج  جزاير  و  سواحل  در  ها  نفوذ انگليسى 
سرزمين بوشهر رو به گسترش نهاده موفق شدند اجازه تاسيس 
دست  به  العاده  فوق  امتيازات  با  بوشهر  در  را  اى  خانه  تجارت 
آورند. سلسله قاجاريه كه پس از زنديه روى كار آمد چندان نفوذى 
در خليج فارس نداشت. در زمان ناصرالدين شاه ارتش ايران هرات 
به  انگليس  و  ايران  بين  جنگى  حالت  آن  دنبال  به  و  كرد  اشغال  را 
وجود آمد. به دنبال اين مسأله ناوگان انگليس در خليج فارس مركب 
ايران  به  بادى  و  بخارى  ناوگان  تعدادى  و  جنگى  كشتى  هشت  از 

حمله كردند و جزيره خارك را متصرف شدند. 
پنج روز پس از آن قواى انگليسى در حوالى بوشهر در خاك ايران 
پياده شدند و شروع به پيش روى به سوى برازجان كردند. قواى 
قواى  بنابراين  بود.  كرده  نشينى  عقب  و  تخليه  را  برازجان  ايران 
به  سپس  و  كرد  منفجر  را  برازجان  مهمات  و  اسلحه  انبار  انگليس 
 1857 ژانويه  نهم  در  كه  نبردى  در  سرانجام  بازگشت.  بوشهر 
ميالدى در خوشاب بين ايران و انگليس رخ داد، انگليسى ها موفق 
شدند سپاه ايران را شكست دهند. پيش از جنگ اول جهانى بار ديگر 
سال  در  و  داد  قرار  تجاوز  مورد  را  بوشهر  منطقه  انگليس  دولت 
1913 ميالدى جنگ سختى بين نيروى انگليس و دليران دلوارى در 
گرفت. درجريان اين جنگ رييس على دلوارى و مردم تنگستان و 
دشتستان نقش برجسته اى ايفا كردند. رييس على در سال 1327 
هـ . ق با كمك تفنگ چى هاى تنگستانى، بوشهر را از عناصر مستبد 
وابسته به دربار محمد على شاه پاك كرد و اداره گمرگ و انتظامات 
و ديگر ادارات را تسخير كرد. اين كار دليران تنگستان بر انگليسى 
براى  آنان  و  آمد  گران  داشتند،  اجاره  در  را  گمرك  اداره  كه  ها 
تضعيف مشروطه خواهان و استمرار سلطه بر حيات اقتصادى و 
در  و  پرداختند  تنگستانى  دليران  با  جنگ  به  ايران  جنوب  سياسى 
اين راه از ديگر خوانين جنوب ايران يارى جستند. جنگ بين رييس 
على و دليران تنگستان از يك طرف و انگليسى ها و خوانين متحد 
آنان از سوى ديگر به طور متوالى و پراكنده تا شوال 1333 هـ . ق 
ادامه يافت و انگليسى ها نتوانستند بر رييس على و يارانش تفوق 
يابند. تا اين كه در گير و دار حمله انگليسى ها به بوشهر در شب 
23 شوال 1333 هـ . ق ( سوم سپتامبر 1915 م ) هنگامى كه رييس 
على در محلى به نام «تنگك صفر» قصد شبيخون به قواى انگليسى 
ها را داشت، از پشت مورد هدف گلوله يكى از هم راهان خاين قرار 
تحميلي  جنگ  زمان  در  بوشهر  رسيد.  شهادت  به  دم  در  و  گرفت 
عراق به ايران نيز ايفاگر نقش هاي اقتصادي و استراتژيكي مهمي 
بود و هم اكنو ن از نظر استراتژيكي, اقتصادي و گردشگري براي 
ايران داراي اهميت بسياري است. استان بوشهر در سال 1352 به 
استاني مستقل تبديل شد كه با دربرگرفتن شهرستان ها, شهرها و 

روستاهاي متعدد از جمله مناطق مهم جنوب ايران است.  
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الگوي غذايي سالم براي داشتن اندامي متناسب 
 

چاقي هم يك 
نوع اعتياد 

است 
 

بنفشه پورناجي

 مساله اضافه وزن و چاقي، يكي از اپيدمي هاي قرن 21 محسوب 
مي شود. اين پديده در جوامع پيشرفته، در حال توسعه و توسعه 
كشور  بزرگ  شهرهاي  در  اينك  هم  است.  گسترش  به  رو  نيافته 
مشكل  دچار  ها  خانم  ويژه  به  سال  باالي 20  افراد  درصد  ما 70 
چاقي هستندكه خود منبع بروز بسياري از بيماري هاست. بنابراين 
و  عوارض  مورد  در  مردم  عامه  به  رساني  اطالع  و  پيشگيري 
مي  نشان  ها  پژوهش  رسد.  مي  نظر  به  ضروري  چاقي  پيامدهاي 
دهد ساالنه يك درصد به جمعيت داراي اضافه وزن تهران افزوده 
مي شود كه اين آمار با شدت نسبتًا كمتري در ديگر مناطق كشور 
وجود دارد. از ديگر سو ضروري است بيش از درمان چاقي به فكر 
در  ويژه  به  چاقي  بروز  تر  سريع  هرچه  پيشگيري  براي  تمهيداتي 
سنين كودكي و نوجواني باشيم. براساس همين پژوهش، نيمي از 
روستاييان كشور به اضافه وزن و چاقي دچارند. در حال حاضر 
اضافه وزن و چاقي به معضل بهداشتي تبديل شده كه به غير از 
آن  شيوع  و  گرفتارند  آن  به  نيز  نوجوانان  و  كودكان  بزرگساالن، 
زنگ خطري براي سالمت جامعه به ويژه در زمينه ابتال به بيماري 

هاي قلبي عروقي به شمار مي رود.
بدن  در  چربي  بافت  اندازه  از  بيش  تجمع  به  ساده  زبان  به  چاقي 
اطالق مي شود، اما به دليل آنكه وزن در افراد مختلف براساس قد 
آنان متفاوت است، امروزه كمتر وزن افراد به تنهايي مالك چاقي 
نظر  در  چاقي  براي  زيادي  هاي  شاخص  گيرد.  مي  قرار  الغري  يا 

 BMI گرفته شده است، اما در سطح بين المللي شاخصي به عنوان
به عنوان شاخصي مناسب تعيين شده است كه عبارت است از وزن 
بر حسب كيلوگرم تقسيم بر مجذور قد برحسب متر. دكتر «فريدون 
عزيزي» رئيس انجمن پيشگيري و درمان چاقي در ايران مي گويد؛ 

«BMI بين 
5/18 تا 25 نمايه توده بدني سالم است. نمايه پايين تر از

5/18 شامل افراد دچار كم وزني و نمايه بيشتر از 25 اشخاص داراي 
كشورهاي  در  مفرط  چاقي  امروزه  دهد.  مي  نشان  را  وزن  اضافه 
پيشرفته زياد است، ولي اضافه وزن در كشورهاي در حال توسعه 
يعني  است  بيشتر  آنها  از  يا  است  پيشرفته  كشورهاي  مساوي  يا 
مي توان گفت مجموعه اضافه وزن و چاقي در كشورهاي در حال 
توسعه و پيشرفته يكسان است، اما در كشورهاي در حال توسعه 

اضافه وزن بيشتر است و در كشورهاي پيشرفته چاقي مفرط.

شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان 
امروزه شيوع اضافه وزن و چاقي در كودكان از جمله مهم ترين 
مي  محسوب  توسعه  حال  در  و  يافته  توسعه  كشورهاي  مشكالت 
شود. از جمله عوامل تاثيرگذار بر اضافه وزن و چاقي، مدت زماني 
است كه صرف انجام فعاليت هاي نشسته مانند تماشاي تلويزيون 
و كار با كامپيوتر مي شود. در پژوهشي كه با عنوان «شيوع اضافه 

وزن و چاقي در كودكان و رابطه آن با مدت زمان تماشاي تلويزيون 
انستيتو  توسط  تهران»  دبستاني  كودكان  در  كامپيوتر  با  كار  و 
تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور با هدف تعيين شيوع اضافه 
تعيين  همچنين  و  تهران  شهر  دبستاني  كودكان  در  چاقي  و  وزن 
كامپيوتر  با  كار  و  تلويزيون  تماشاي  زمان  مدت  با  آن  همبستگي 
صورت پذيرفت. نتايج گوياي شيوع نسبتًا باالي اضافه وزن و به 
پژوهش  است.  تهران  شهر  دبستاني  كودكان  در  چاقي  خصوص 
تلويزيون،  تماشاي  رابطه  مورد  در  ها  بررسي  ديگر  نتايج  حاضر 

اضافه وزن و چاقي را تاييد مي كند. 
تغيير ميزان كالري سوسيس هاي پخته 

يكي از دغدغه هاي سازمان بهداشت جهاني، تاكيد و تشويق مردم 
به مصرف مواد غذايي كم چرب، به دليل عوارض ناشي از مصرف 
غذاهاي پرچرب مانند ابتال به چاقي و سرطان ها است. در تحقيقي 
كه توسط «گيتي ظهوريان» با هدف مقايسه ميزان كالري و محتواي 
كلسترول سوسيس هاي پخته با كاهش چربي و افزودن جايگزين 
آن مورد ارزيابي قرار گرفت، يافته ها بيانگر آن است كه با كاهش 
يافته  كاهش  نيز  كلسترول  محتواي  و  كالري  ميزان  چربي،  ميزان 
هاي  سوسيس  فرموالسيون  در  چربي  ميزان  روش  اين  در  است. 
پخته از 20 به 10 و 5 درصد كاهش يافته، فيبر مركبات و كنسانتره 
نظر  از  آماده  هاي  سوسيس  شد.  چربي  جانشين  سويا  پروتئين 
آزمايشگاهي  روش  به  كلسترول  محتواي  و  برآورد  كالري  ميزان 

تعيين شد. يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن بود كه با توجه به نوع 
جانشيني، ميزان كاهش كلسترول نسبت به كالري محسوس تر بود. 
در يك جمع بندي كلي بايد گفت با توجه به روند رو به رشد بيماري 
هاي خاص، توليد محصوالت غذايي كم چرب با فرموالسيون هاي 
جديد و «نوپديد»، مي تواند ضمن ارتقا و حفظ سالمت در پويايي و 

توسعه فرآوري صنايع غذايي تاثير مثبت داشته باشد.

علل ناموفق بودن رژيم هاي كاهش وزن
از  مزمن  هاي  بيماري  از  بسياري  ايم،  شنيده  بارها  كه  همانگونه 
جمله بيماري قلبي عروقي، ديابت نوع دو و فشارخون باال در اثر 
چاقي ايجاد مي شود. چون رژيم هاي كاهش وزن نقش مهمي در 
بهبود چاقي دارند، مطالعه حاضر به منظور شناسايي عوامل مرتبط 
پژوهش  اين  است.  گرفته  صورت  ها  رژيم  اين  بودن  ناموفق  با 
مقطعي روي 94 خانم دريافت كننده رژيم هاي كاهش وزن كه براي 
پيگيري ادامه رژيم خود اقدام نكرده بودند و رژيم غذايي خود را 
دكتر  و  شمسي»  زاده  حسين  «مهديه  توسط  بودند،  گذاشته  كنار 
سنجي  تن  اطالعات  است.  گرفته  صورت  كيمياگر»  «سيدمسعود 
و  شد  ثبت  بيماران  پرونده  از  وزن  كاهش  رژيم  انرژي  ميزان  و 
با  افراد  اين  غذايي  رژيم  نيافتن  تداوم  داليل  به  مربوط  پرسشنامه 
روش مصاحبه تلفني گردآوري شد. نتايج كلي اين بررسي نشان 
نداشتن  و  بيماران  توسط  غذايي  رژيم  نپذيرفتن  كه  بود  آن  دهنده 
داليل  ترين  مهم  از  نادرست  غذايي  عادات  و  كافي  اراده  و  انگيزه 
اصالح  بنابراين  است.  شده  عنوان  الغري  هاي  رژيم  نيافتن  تداوم 
به  مبتال  افراد  وزن  كاهش  در  مهمي  نقش  تواند  مي  عامل  سه  اين 
چاقي داشته باشد. دكتر «عزيزي» نيز تغيير و اصالح شيوه زندگي 
را در همه جاي دنيا داراي مشكالتي دانسته و مي گويد؛ «كمترين 
تغيير در شيوه زندگي، مسائل عصبي و رواني زيادي را به همراه 
دارد كه گاهي فرد آن را رها مي كند. براي همين است كه ما از افراد 
داراي چاقي مفرط توقع نداريم وزن طبيعي خود را برگردانند بلكه 
به آنها توصيه مي شود در يك دوره زماني سعي كنند وزن خود را 
كاهش دهند.» وي در ادامه مي گويد؛ «چاقي تقريبًا مثل اعتياد است 
به اين معني كه اعتياد را شايد بتوان متوقف كرد، ولي بعد از مدتي 
اين بيماري دوباره برمي گردد.» به عقيده رئيس انجمن پيشگيري و 
درمان چاقي در ايران اگر كسي چاقي مفرط داشته باشد و بتواند 
را  آن  و  داده  كاهش  را  خود  وزن  درصد  ماه 10  شش  عرض  در 
ثابت نگه دارد، اين يك موفقيت به شمار مي رود. اگر هم اين روند 
تا سه سال ثابت بماند، فرد موفق بوده است. براي همين ما تمام 
رژيم هاي سفت و سختي را كه مثًال باعث مي شود فرد در عرض 
يك ماه پنج تا شش كيلو وزن كم كند، مطرود مي دانيم چون بيشتر 
افراد با اضافه وزن بيشتري مجدداً به چاقي برمي گردند. به عقيده 
اين پزشك متخصص، در صورتي كه بتوانيم در افرادي كه تمايل 
به كاهش وزن دارند، براي اصالح سبك زندگي انگيزه الزم را ايجاد 
كنيم، فرد در كاهش وزن خود موفق خواهد شد چون بدون ايجاد 
انگيزه هيچ روشي موثر نيست. بنابراين تغييرات و همراه شدن يك 

روانشناس در طول دوره درمان اولين قدم است.

تاثير داروهاي الغري
راه حلي كه اكثر متخصصان براي پيشگيري از چاقي بر آن متفق 
با  مناسب  تغذيه  يعني  سالم،  زندگي  اسلوب  رعايت  هستند،  القول 

مقدار كالري كم و فعاليت بدني زياد است. 
شهيد  پزشكي  علوم  دانشگاه  متابوليسم  و  غدد  پژوهشكده  رئيس 
مصرف  كه  زماني  تا  داروها  گويد؛ «اين  مي  زمينه  اين  در  بهشتي 
خود  تاثير  شود،  قطع  آنها  مصرف  كه  وقتي  ولي  موثرند،  شوند، 
بسيار  داروهاي  مورد  در  حتي  مساله  اين  دهند.  مي  دست  از  را 
مي  توصيه  كساني  به  داروها  اين  بنابراين  است.  صادق  نيز  گران 
شود كه چاقي مفرط دارند. چون ثابت شده همين پنج تا شش كيلو 
شده،  افراد  اين  فشارخون  كاهش  باعث  هم  موقتي  كردن  كم  وزن 
احتمال ابتال به ديابت و چربي خون آنان را كاهش مي دهد. دكتر 
«عزيزي» با اشاره به اينكه درمان هاي موجود در جوامع راه حلي 
قطعي براي مواجه شدن با اين مشكل نيست، ادامه مي دهد؛ «فرآيند 
درمان دارويي الغري به گونه يي است كه به عنوان كاهش جذب 
بدن  و  غذا  متابوليسم  افزايش  طريق  از  يا  گوارش  دستگاه  از  غذا 
ايجاد مي شود كه همين امر سبب كاهش وزن مي شود، اما مصرف 
بسياري از داروهاي موجود در بازار نه تنها پرهزينه هستند، بلكه 

هيچ تاثيري در كاهش وزن و رفع چاقي ندارند.»
روش جراحي معده كه اخيراً با قرار دادن باندي درون معده و كم 
كردن حجم آن انجام مي شود، از روش هاي مطمئن تر نسبت به 

روش هاي جراحي قديمي تر به شمار مي رود. 

علوم پزشكى و بهداشت
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كيف پولي به نام تلفن همراه  
 

فناوري جديدي كه بر اساس آن پرداخت هاي مالي كوچك و جزيي 
از طريق نزديك كردن گوشي موبايل به دستگاه هاي POS امكان 
پذير مي شود تا سال 2012 و با پشتيباني يك گوشي از بين هر پنج 
گوشي از فناوري مربوطه، در دسترس كاربران قرار خواهد گرفت. 
كاربران با داشتن چنين گوشي هايي مي توانند به سادگي با نزديك 
كردن آن به يك دستگاه خواننده بيسيم (و در برخي موارد با وارد 
ساختن كد شناسايي توسط گوشي) از گوشي خود به عنوان كيف 
پول استفاده كنند. مشابه اين فناوري هم اكنون در متروهاي لندن و 
توكيو و جهت سوار شدن به قطار استفاده مي شود. اين فناوري در 
حال حاضر آماده بوده و حتي شركت نوكيا هم چهار مدل گوشي 
مجهز به اين امكان را معرفي كرده است اما قيمت باال و محدوديت 
در توليد تجهيزات مربوطه، مانعي در برابر گسترش آن محسوب 
تا  است  كرده  اعالم   ABI Research تحقيقاتي  شركت  شود.  مي 
سال 2012 ميزان نفوذ اين فناوري بر بيست درصد بالغ خواهد شد. 

بنا بر اعالم اين شركت تا آن زمان
 Near) هاي  گوشي  به  كه  ها  گوشي  اين  از  دستگاه  ميليون   6/5
Field Communication)NFC معروف هستند به فروش خواهند 

رسيد.  

 رشد بي سابقه تخلفات نرم افزاري  
 

استفاده  ميزان  كه  حالي  در   
در  افزارها  نرم  از  غيرقانوني 
از  بيش   2006 سال  طي  هند 
71 درصد بود، اين رقم براي 
درصد   69 به  گذشته  سال 
رسيده است. بر اساس آخرين 
آمارهاي رسمي اعالم شده از 
سوي دولت هند، اين كشور به 
دنبال استفاده هاي غيرقانوني 
از نرم افزارها طي سال گذشته 
متحمل دو ميليارد دالر(8500 
كرور روپيه) خسارت شده كه 
اين رقم در سال 2006 حدود 
28/1 ميليارد دالر بوده است. 

اين طور كه گفته مي شود، ارزش استفاده غيرقانوني از نرم افزارها 
در كل جهان طي سال گذشته با افزايش 500 درصدي، از 8 ميليارد 
به 48 ميليارد دالر رسيده است. اين نتايج بر اساس پنجمين بررسي 
Business Software Alli- تحقيقاتي  و  مطالعاتي  مركز  ساليانه 

شركت  تالش  برخالف  دهد  مي  نشان  و  است  شده  منتشر   ance
هاي نرم افزاري و مراكز امنيتي، ميزان استفاده از نرم افزارها به 
صورت غيرقانوني روند صعودي طي مي كند. در اين گزارش آمده 
است ميزان تخلفات نرم افزاري طي سال گذشته از 108 كشور به 
67 كشور كاهش يافته و تنها در هشت كشور رشد صعودي داشته 
است. در اين ميان، كل تخلفات نرم افزاري در سال گذشته نسبت 
به سال 2006 با افزايش هشت درصدي به 38 درصد رسيده است 
كه كارشناسان رشد بي رويه اين روند در برخي كشورها را عامل 
اصلي مي دانند. اقدامات دولتي صورت گرفته در اين زمينه نيز طي 
روسيه  نظير  كشورها  برخي  در  و  بوده  موثر  بسيار  گذشته  سال 
ميزان استفاده غيرقانوني از نرم افزارها هفت درصد كاهش يافته 
است. كشور هند كه از بزرگان صنعت فناوري ارتباطات و اطالعات 
مي شود، طي سال گذشته نتوانسته جلوي اين  در آسيا محسوب 

روند را بگيرند.  
 

آيفون و تحول ديگر  
  

 iDial به تازگي نرم افزاري با نام
شده  عرضه   iPhone Retro
است كه پس از نصب، شماره گير 
شماره  صورت  به  را   iPhone
تبديل  قديمي  هاي  گوشي  گير 
دهد  مي  امكان  شما  به  و  كرده 
بتوانيد  خود  انگشتان  حركت  با 
بگيريد.  را  نظر  مورد  هاي  شماره 
به  اكنون  هم  كه  افزارها  نرم  اين 
قرار  اينترنت  روي  رايگان  صورت 

بسياري  اما  دهد  مي  كاهش  را  گيري  شماره  سرعت  است،  گرفته 
از  استفاده  خاطره  افزار  نرم  اين  نصب  با  دارند  تمايل  كاربران  از 
نسل  در  كرده  اعالم  اپل  شركت  كنند.  زنده  را  قديمي  هاي  گوشي 
جديد گوشي هاي iPhone اين نرم افزار را نصب مي كند و آن را 

در اختيار كاربران قرار خواهد داد.  

هدف شركت هاي بزرگ  
  

شركت هاي Nortel و IBM از امضاي قرارداد جديدي خبر داده 
 IBM Tivoli Netcool Carrier افزار  نرم  آن  موجب  به  كه  اند 

با   VoIP Manager
خدمات  و  ها  سيستم 
 Nortel يي  شبكه 
از  تا  شود  مي  ادغام 
اين پس كاربران بتوانند 
در  را  بيشتري  امكانات 
باشند.  داشته  اختيار 
كه  جديد  سرويس  اين 

با  است،  مناسب  بسيار  ارتباطي  هاي  سازمان  و  ها  شركت  براي 
هزينه كمتر ظرفيت شبكه هاي مخابراتي را تا چند برابر افزايش مي 
Service Assur- با نام Nortel دهد. سيستم نرم افزاري شركت

 IBM Tivoli Netcool Carrier پس از ادغام با ance Solution
 Tivoli Netcool-based Common نام  با   ،VoIP Manager
Management Platform و Nortel Global Service در اختيار 
آن  در  بتوانند  مراكز  اين  تا  گيرد  مي  قرار  مخابراتي  هاي  شركت 
واحد از چندين فناوري، و شبكه هاي چندين شركت مخابراتي به 
صورت همزمان استفاده كنند. اين نرم افزار جديد به شركت هاي 
مخابراتي امكان مي دهد ضمن ارائه نسل جديد خدمات به مشتركان 
 Global خود، هزينه آنها را كاهش دهند. ديتمار وندت مدير بخش
Services در شركت Nortel در اين باره گفت؛ «مشتركان شركت 
پهناي  توانند  مي  ما  جديد  افزار  نرم  از  استفاده  با  مخابراتي  هاي 
روي  را  مختلف  خدمات  و  باشند  داشته  اختيار  در  بيشتري  باند 
گوشي هاي خود دريافت كنند. اين سرويس كه با همكاري شركت 
IBM راه اندازي شده است، سود شركت هاي مخابراتي را افزايش 

خواهد داد.»  

دوربين فيلمبردارى براى كودكان
 Digital Blue شركت 
فيلمبردارى  دوربين  يك 
مخصوص  ديجيتال 
توليد  كوچك  كاربران 
و به بازار عرضه كرده 

است.
و  جالب  دوربين  اين 
 Disney نام  با  كوچك 
معرفى  بازار  به   Flix
 Disney Flix.شده است

مبتنى بر حافظه فلش بوده و ظرفيت حافظه داخلى آن به 32مگابايت 
با  آن  حافظه  ارتقاى  امكان  همچنين  دوربين  اين  مى رسد.كاربران 
استفاده از كارت هاى حافظه SD را در اختيار دارند.وضوح تصوير 
اين دوربين در حالت فيلمبردارى برابر VGA يا 480×640پيكسل 
دوربين  مى رسد.اين  مگاپيكسل  يك  به  عكاسى  حالت  در  و  بوده 
فيلمبردارى ديجيتال قابليت زوم ديجيتال تا 4برابر را دارد.نمايشگر 
Dis-.قابل چرخش با اندازه 5/1اينچ است LCD اين دوربين از نوع
ney Flix مجهز به يك خروجى AV و يك پورت USB پرسرعت 
نسخه2 است.ابعاد اين دوربين فيلمبردارى برابر 2/8×5/3×7/5اينچ 
است كه امكان حمل و جابه جايى راحت را به كاربرانش مى دهد.اين 
دوربين كوچك اين روزها با قيمتى در حدود 99/99دالر به فروش 

مى رسد.

دوربين هاى معمولى و عكس هايى 
با كيفيت گيگاپيكسل

ابزارى  ساخت  به  موفق   Carnegie Mellon دانشگاه  دانشمندان 
تا  مى سازد  قادر  را  استاندارد  و  معمولى  دوربين هاى  كه  شدند 
مگاپيكسل)  (يكهزار  گيگاپيكسل  يك  حد  در  باكيفيتى  عكس هايى 
بازوى  يك  اصل  در  دارد،  نام   Gigapan كه  ابزار  اين  بگيرند. 
و  واحد  صحنه  يك  از  عكس  چندين  گرفتن  با  كه  است  روباتيك 

تركيب آنان با يكديگر، عكسى با دقتى باورنكردنى و جزئيات بسيار 
باال تهيه مى كند.

 Carnegie معمار ارشد اين پروژه در دانشگاه Randy Sargent
گفت: «هدف  داد،  انجام  تايمز  مجله  با  كه  مصاحبه اى  در   Mellon
ما نزديك تر كردن تمام دنيا به يكديگر و قادر ساختن هر شخص 
دنيا  تمام  به  آن  نمايش  و  عكس هايى  چنين  گرفتن  به  عالقه مند 

است.»
اين روبات براى گرفتن عكس از هر صحنه، در فاصله بين 36 درجه 
افقى و 10 درجه عمودى چرخش كرده و عكس هاى ديگرى را در 

مسير اين چرخش مى گيرد.
سپس در مرحله بعد نرم افزارى كه براى همين كار ايجاد شده تمام 
اين عكس ها را با يكديگر ادغام كرده و نتيجه اى مانند آنچه در لينك 

زير مى بينيد خلق مى  كند.
http://www.gigapan.org/viewGigapan.php?id=3332هيچ 
نشده  اعالم  دستگاه  اين  عرضه  نحوه  و  زمان  از  ديگرى  اطالعات 
اما پيش بينى مى شود قيمت آن چيزى در حدود چند صد دالر تعيين 

شود.

يك دوربين حرفه اى سبك وزن
دوربين  شد.اين  بازار  روانه   CANON جديد  حرفه اى  دوربين 

 EOS مدل  با  كه 
بازار  به   450D
اخيرا  شده،  معرفى 
عرضه  بازار  به 
 EOS است.  شده 
دوربين  يك   450D
ديجيتال  عكاسى 
تصاوير  كه  است 
 2/12 وضوح  با  را 
و  گرفته  مگاپيكسل 
 JPEG با فرمت هاى
و  ثبت   RAW و 

انواع  با  و  بوده  فلش  حافظه  بر  مبتنى  دوربين  مى كند.اين  ذخيره 
كارت هاى SD هم سازگار است.

به اين ترتيب كاربران اين دوربين امكان ارتقاى حافظه با استفاده از 
اين كارت ها را در اختيار خواهند داشت.

به  هم  را  برابر   3 تا  اپتيكال  زوم  قابليت  همچنين   EOS 450D
كاربرانش مى دهد.اين دوربين مجهز به يك نمايشگر LCD ثابت با 
اندازه 76 ميليمتر است كه وضوح تصوير آن به 230000 پيكسل 
خروجى  يك  داراى   CANON جديد  حرفه اى  مى رسد.دوربين 
دور  راه  از  كنترل  دستگاه  يك  به  مجهز  و  بوده   COMPOSITE
هم هست. ابعاد اين دوربين برابر 61×99×130 ميليمتر است و وزن 
آن به 476 گرم مى رسد.اين دوربين عكاسى حرفه اى با بدنه اى از 
بازار  به  يورو  قيمت 605  با  و  تازگى  به  پالستيك  و  استيل  جنس 

عرضه شده است.

كوچكترين دوربين فيلمبردارى HD دنيا
دوربين  انواع  توليدكنندگان  فعال ترين  از  يكى  كه   SONY شركت 
خود  محصول  جديدترين  تازگى  به  مى آيد،  حساب  به  فيلمبردارى 
را به بازار معرفى كرد.مدل TG3E جديدترين دوربين فيلمبردارى 
اين شركت است كه به عنوان كوچكترين دوربين HD شناخته شده 
است. حافظه داخلى اين دوربين 4گيگا بايت بوده و همچنين امكان 
ارتقاى حافظه فلش نيز در اين دوربين وجود دارد. اين دوربين با 
كارت حافظه memorystickproDuo نيز سازگارى دارد.دوربين 
فيلمبردارى جديد شركت sony مجهز به يك نمايشگر LCD لمسى 
است كه اندازه آن به 7/2 اينچ مى رسد. وضوح تصوير فيلمبردارى 
است.مدل  پيكسل   1920×1080 برابر  دوربين  اين  توسط  شده 
TG3E امكان عكاسى با وضوح 4مگاپيكسل را به كاربران داده و 
همچنين لنز اين دوربين از نوع CarlZeiss است. قدرت زوم اپتيكال 
مى رسد. برابر  و 120  برابر  ترتيب 10  به  دوربين  اين  ديجيتال  و 

پورت  يك  و   HDmi پورت  يك  به  مجهز  فيلمبردارى  دوربين  اين 
سريع  اتصال  براى  كه  است  سرعت  پر  نوع  از  و   2 نسخه   USB
مجهز   TG3E مدل  است.  شده  طراحى  شخصى  كامپيوترهاى  به 
به لرزشگير دست و تكنولوژى تشخيص چهره است. اين دوربين 
در رنگ نقره اى طراحى شده است كه ابعاد آن برابر 63×32×119 
ميليمتر است و وزن آن به 240 گرم مى رسد.در حال حاضر شركت 
سونى جديدترين محصول خود را با قيمتى در حدود 99/562 دالر 

در بازار جهانى به فروش مى رساند.

فن آورى و اطالعات
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ZENITH SOLICITORSزنان
دفتر خدمات حقوقى

وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  
اقامت دائم و پناهندگى  

به جريان انداختن مجدد پرونده پناهندگى و تجديد نامه  
آماده كردن دعوت نامه ويزاى دانشجويى.كار.تجارى و درمانى  

خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  
پاسپورت انگليسى  

مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  
طالق.قيموميت (نگهدارى) و توافق نامه ملك و امالك  

مسائل جنايى قانونى-حضور در اداره پليس-دفاع از حق مجرم  
تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  

مشكالت شغلى در محل كار  
مشكالت مكانى و خانه خريد يا فروش (   vat +   499 £) و    

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

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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 info@persianweekly.co.uk  شركت ساختمانى گرانيت
با تجربه طوالنى و متخصصين مجرب در كليه  امورات 

ساختمانهاى تجارى و مسكونى
 

All WORK GUARANTEED & FULLY INSURED
For a free estimate call on

Tel: 0800 587 3950 - 0208 471 7533
Mobile: 07861114734 - 07957385295

granitebuilders2008@yahoo.co.uk

Specialising In Quality Finished Projects
High Supervision/ Quality Control
Detailed Itemized Quotations
Extensions & New Build Projects
Full Dormer Loft Conversion
Painting & Decorating
Bathroom & Kitchen Fit Outs
Carpentry & Joinery
Flooring, Tiling & Paving
Plastering, Plumbing, Electrical
Heating& Boiler Design / Installation
Electrical Design, Installation & Rewiring
Plans Prepared & Submitted to Local Authority

طبق استانداردهاى انگلستان با بيمه و ضمانت كامل

بازسازى و بزرگ كردن اطاق زير شيروانى
بزرك كردن آشپزخانه، حمام و دستشويى

نقاشى ساختمان و نصب كاغذ ديوارى
و نجارى و نصب كابينت

كفپوش، پاركت و سنگفرش
گچ كارى، لوله كشى و برقكارى ساختمانهاى مسكونى 

و تجارى
نصب آبگرمكن و رادياتورهاى شما

نصب و راه اندازى شبكه برق مسكونى و تجارى
گرفتن اخذ مجوز از شهردارى منطقه شما
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Yes or No

جواب
نمى شود!

 على اكبر براردخت 

زبان توسعه يافته ترين ابزار فكرى است كه براى برقرارى ارتباط 
بين انسانها و جوامع انسانى به كار گرفته مى شود. به گفته بسيارى 
بايد  يادگيرى آن  زبان يك مهارت است كه براى  زبان شناسان،  از 

تمرين زيادى كرد. 
چرا زبان انگليسى؟ 

زبان توسعه يافته ترين ابزار فكرى است كه براى برقرارى ارتباط 
بين انسانها و جوامع انسانى به كار گرفته مى شود. گرچه با ابزارهاى 
ديگرى مانند عاليم، رقص و هنرهاى بصرى همچون نقاشى و مجسمه 
پيچيده  مفاهيم  انتقال  اما  نمود،  برقرار  ارتباط  توان  مى  نيز  سازى 
زبان  طريق  از  فقط  ممكن  شكل  ترين  كامل  و  ترين  ساده  به  ذهنى 
زبانهاى  به  زمين  كره  جمعيت  اما  است.  ممكن  گفتارى  و  نوشتارى 
مختلفى صحبت مى كنند، زبانهايى كه هركدام به گوش ديگرى غريب 
مى آيند. طى ساليان اخير به داليل مختلف علمى، سياسى، اقتصادى 
و فرهنگى، زبان انگليسى تبديل به وسيله ارتباط مردمانى از فرهنگها 
و مليت هاى متفاوت شده است. امروزه زبان انگليسى درفعاليتهاى 
عنوان  به  جهان  سراسر  وعلمى  پژوهشى  آموزشى،  تجارى،  مالى، 
ابزار اصلى انتقال مفاهيم به كارگرفته مى شود، البته زبانهاى ديگر 

نيز در برخى موارد نقشى كليدى ايفا مى كنند. 
يا  كنيد  تحصيل  پزشكى  رشته  در  بخواهيد  اگر  امروز،  دنياى  در 
ضرورت  يك  برايتان  انگليسى  زبان  دانستن  باشيد،  موفق  مديرى 
كه  درتجربياتى  توانيد  مى  صورت  آن  در  كه  چرا  آيد  مى  شمار  به 
ديگرمردم دنيا بدست آورده اند سهيم شويد و در ارتباطى تنگاتنگ 
با آنان، دانش خود را به روز نگه داريد. عالوه بر آن، دردنيايى كه 
پيشرفت وسايل ارتباط جمعى رفته رفته آن را به دهكده اى فرضى 
بدل مى كند ،نياز به زبانى مشترك براى برقرارى ارتباط و پيشبرد 
اهداف علمى-اجتماعى بشر، بيش از پيش احساس مى شود. بنابراين 
يادگيرى زبان انگليسى كه خواهى نخواهى به زبان ارتباط مردم دنيا 
بدل شده است دراولويت كارى تاجران، دانش پژوهان و ... قرارمى 
گيرد. البته منظور از يادگيرى، كسب تواناييهاى الزم به اندازه سخن 
بتوان  كه  است  حدى  تا  بلكه  نيست  شكسپيروميلتن  مانند  پردازانى 

دريافت كدام واژه چه مفهومى ميتواند داشته باشد. 
در حال حاضر انگليسى، زبان مادرى بيش از 340 ميليون شهروند 
به  برآن،  عالوه  است.  استراليايى  و  كانادايى  آمريكايى،  بريتانيايى، 
دليل نفوذ نظامى، اقتصادى، علمى، سياسى و فرهنگى دولت انگليس 
و  فرهنگى  نفوذ  وهمچنين  ميالدى  نوزدهم  و  هجدهم  هاى  سده  در 
رسانه اى آمريكا درسده بيستم و بيست و يكم، تعداد 600 ميليون 
نفر نيز زبان انگليسى را به عنوان زبان دوم خود به كار مى برند. 
ميليونها نفر ديگر در سراسر جهان در حال ياد گيرى اين زبان مى 
باشند تا بخشى از نيازهاى علمى-فرهنگى خود را در جوامع انسانى 

به شدت در هم تنيده امروزى رفع نمايند. 
ع براى يادگيرى زبان انگليسى از كجا بايد شروع كرد؟ 

نقطه آغازكجاست؟ چه مطالبى را بايد خواند؟ و با چه روشى؟ اينها 
پرسشهايى هستند كه معموال زبان آموزان پاسخ ساده اى براى آنها 
پيدا نمى كنند. به گفته بسيارى از زبان شناسان، زبان يك مهارت است 
كه براى يادگيرى آن بايد تمرين زيادى كرد. از آنجا كه فرايند يادگيرى 
زبان بسيار كند است، اين تمرين بايد متناوب، مستمر و طوالنى باشد 
در غيراين صورت اثر بخشى آن كم مى شود. اما منظورم از متناوب، 
مستمر وطوالنى چيست؟ تناوب يعنى مطالعه حجم محدودى از مواد 
درسى در فاصله هاى معين كه در مورد زبان انگليسى سه تا شش 

روز در هفته توصيه مى شود. استمرار يعنى تكرار اين مطالعه بدون 
تعطيلى. متاسفانه اغلب زبان آموزان پس از مدتى مطالعه خسته شده 
و به خود استراحت چند هفته اى يا چند ماهه مى دهند كه اين امر 
در فرايند يادگيرى تاثير منفى مى گذارد. و طوالنى بودن يعنى اين 
تناوب و استمرار بايد تا مدتها ادامه پيدا كند. به عبارت ديگر، زبان 
آموز نبايد انتظار داشته باشد كه در مدت كوتاهى، مثال چند هفته يا 
قبال  كه  همانطور  زيرا  شود  برآورده  توقعاتش  همه  ماه،  چند  حتى 
اشاره شد فرايند يادگيرى زبان كند بوده و نيازمند مدت زمانى در 

البته  است.  دوسال  حدود 
اين زمان كامال تقريبى است 
تمرين  ميزان  به  بسته  و 
و  مطالعه  روش  روزانه، 
كند.  مى  تغيير  درسى  مواد 
به طور خالصه بايد گفت كه 
زبان  يادگيرى  طاليى  قانون 
مطالعه حجم كمى از مطالب 
اما  معين  زمانى  فاصله  در 

مداوم است. 
چه  درسى  مواد  اينكه  اما 
مطالعه  روشهاى  يا  باشند 
به  احتياج  باشند  چگونه 
بحثى طوالنى دارد كه سعى 
اين  در  آنرا  كليات  كنم  مى 

نوشته مطرح نمايم. 
زبان  معموال  كه  اى  نكته 
توجهى  آن  به  آموزان 
زبان  كه  است  اين  ندارند 
منظور  چه  به  را  انگليسى 
فرا مى گيرند؟ آيا تاكيد آنها 

بر كسب مهارتهاى گفتارى است يا مهارتهاى نوشتارى يا هر دوى 
آنها؟ هدف آنها هرچه باشد ذكر يك نكته بسيار پر اهميت است: تا 
و  كرده  درك  را  زبان  انگليسى  يك  هاى  گفته  توانيد  نمى  كه  زمانى 
به او پاسخى مناسب دهيد، فرايند يادگيرى زبان در ذهن شما كامل 
نشده است. به عبارت ساده تر، زمانى زبان انگليسى را يادگرفته ايد 
كه بتوانيد ارتباط گفتارى و نوشتارى معنادارى با يك انگليسى زبان 
برقرار كنيد. اين يعنى درك كامل واژه ها، اصطالحها و لهجه ها با 

همان سرعتى كه معموال انگليسى زبانها صحبت مى كنند. 
پس مى بينيم كه يادگيرى يك زبان به آن آسانى كه در برخى آگهى 
ها ادعا مى شود، نيست. به همين دليل فراگيرى زبانهاى مختلف، در 
زمان  و  قوى  حافظه  تا  شود  مى  توصيه  نوجوانى  و  كودكى  سنين 
زبان  چنانچه  همه،  اين  با  باشد.  داشته  وجود  يادگيرى  براى  كافى 
خواهد  مطلوب  اى  نتيجه  به  حتما  كند  رعايت  را  طاليى  قانون  آموز 

رسيد. 

انگليسى  زبان  از  مدرسه  دوران  در  كه  كسانى  اكثر 
آن  اهميت  از  ناآگاهى  علت  به  نميبرند  اى  استفاده 
و  ميشوند  دانشگاه  وارد  وقتى  افراد  همين  است. 
ها  رسانه  و  اينترنت  و  دنيا  علم  زبان  كه  بينند  مى 
زبان  يادگيرى  براى  انگيزه  بيشتر  است،  انگليسى 
دارند. برخى به دنبال آموختن ميروند و برخى ديگر 
از  بسيارى  ميشوند.  التحصيل  فارغ  شكل  همين  به 
و  ارشد  كارشناسى  هاى  دوره  در  حتى  دانشجويان، 
دكترى درس را تمام ميكنند بدون آنكه توانايى ترجمه 
حتى يك متن انگليسى ساده را داشته باشند چه برسد 
به متون تخصصى. و همانها ميشوند استاد دانشگاه. 

نكات كلى در مورد مواد درسى و روش مطالعه: 
ـ مطالبى را انتخاب كنيد كه مناسب با سطح دانشتان باشد. يعنى نكات 
دستورى و تعداد واژه هاى متن انتخابى آنقدرساده نباشد تا انگيزه 
مطالعه را ازدست بدهيد و يا زياد مشكل نباشد تا از رجوع مكرر به 

كتابهاى دستور يا فرهنگ واژه ها خسته شويد. 
ـ تا آنجا كه ممكن است مطالبى را بخوانيد كه نوارهاى شنيدارى آنها 

نيز در دسترس باشد. يعنى آنچه را مى خوانيد، بشنويد. 
يا  واژه  هر  كنيد  سعى  نكنيد.  حفظ  متن  از  خارج  را  ها  واژه  هرگز  ـ 
اصطالح را درون متن فهميده و به خاطر بسپاريد. زيرا ممكن است 
معنى بسيارى از واژه ها بسته به موضوع متن و نحوه قرارگرفتن 
آنها درجمله تغيير كند. درضمن، مطالعه واژه ها درون يك متن سبب 
مى شود تا مغز رابطه اى منطقى و معنادار بين كلمات ايجاد كرده و 

آنها را بهتر به خاطر بسپارد. 
ـ براى يافتن معنى واژه ها از فرهنگ هاى تك زبانه اى استفاده كنيد 

كه واژه را توضيح داده و مثال مى آورد. 

ـ از هر دو ورودى ذهنتان يعنى گوشها و چشمها به خوبى استفاده 
تاثير  يادگيرى  در  ميزان  يك  به  دو  هر  خواندن  و  كردن  گوش  كنيد. 

مى گذارند. 
ـ هر روز يك اصطالح يا ضرب المثل را به خاطر بسپاريد. 

ـ به انگليسى فكر كنيد و صحبت كنيد. اين كار در ابتدا مشكل به نظر 
مى  آسانتر  تان  واژگانى  دايره  وسعت  با  رفته  رفته  ولى  رسد  مى 

شود. 
ـ هر مطلبى را با هر موضوعى با شرط اينكه متناسب با دانش شما 

باشد، مطالعه كنيد. شايد براى شروع، مطالعه داستانهاى ساده شده 
بندى  سطح  دشوارى  و  آسانى  اساس  بر  كه   (simplified stories)

شده اند، مناسب باشد. 
شود.  مى  تدريس  مختلفى  شرايط  تحت  دنيا  سراسر  در  انگليسى 
دارند.  مشكالتى  آن  يادگيرى  در  انگليسى  زبان  آموزان  زبان  بيشتر 
ميزان  نتيجه  در   ، مواجهند  آنها  با  آموزان  زبان  كه  مشكالتى  اكثر 
تفاوت زبان مادرى آنها با انگليسى است. براى مثال يك متكلم بومى 
چينى ممكن است با مشكالت بيشترى مواجه شود تا يك متكلم بومى 
مى  تركيبى  و  تلفظى  اشتباهات  مرتكب  اغلب  زبان  فراگيران  آلمانى. 
شوند، على رغم اين كه اين اشتباهات ناشى از دخالت زبان اولشان 
(L1) است. اين مداخله بعنوان تداخل زبان اول (زبان مادرى ) شناخته 
شده است. در حالى كه زبان انگليسى پيچيده تر از خيلى از زبان هاى 
اصلى نمى باشد اما اين زبان چندين خصوصيت دارد كه براى زبان 

آموزان ايجاد اشكال مى كند. 
ها،  زمان  زياد  شمار  تلفظ،  در  هجاها  و  مصوت  صامت،  صداهاى 
كاربدهاى افعال كمكى، افعال معين، اصطالحات و حروف تعريف در 
حيطه دستور زبان (گرامر) باعث خيلى از مشكالت براى زبان آموزان 

شده است. 
اين واقعيت كه اياالت متحده و انگلستان دو موتور اصلى اين زبانند 
بيشتر  و  كنند  مى  توصيف  متفاوتى  اصطالحات  با  را  ها  مقوله  و 
اختصارهايى كه در حيطه آموزش و يادگيرى زبان انگليسى استفاده 

مى شوند ممكن است گيج كننده باشند. 
اكثر كسانى كه در دوران مدرسه از زبان انگليسى استفاده اى نميبرند 
دانشگاه  وارد  وقتى  افراد  همين  است.  آن  اهميت  از  ناآگاهى  علت  به 
علم دنيا و اينترنت و رسانه ها انگليسى  ميشوند و ميبينند كه زبان 
است، بيشتر انگيزه براى يادگيرى زبان دارند. برخى به دنبال آموختن 
ميروند و برخى ديگر به همين شكل فارغ التحصيل ميشوند. بسيارى 
از دانشجويان، حتى در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى درس 
را تمام ميكنند بدون آنكه توانايى ترجمه حتى يك متن انگليسى ساده 
را داشته باشند چه برسد به متون تخصصى. و همانها ميشوند استاد 

دانشگاه. 
يادگيرى زبان انگليسى و تاثير آن در تحصيل 

امروزه يادگيرى زبان انگليسى يك ضرورت انكار ناپذير است چراكه 
زبان انگليسى، زبان علم است و آموزش رشته هاى مختلف در سطوح 

عالى و توليدعلم به زبان انگليسى صورت مى گيرد. 
هاى  برنامه  المللى،  بين  ارتباطات  سازى  جهانى  روند  افزايش  با 
راديوئى و تلويزيونى، تجارت جهانى و آموزش علوم جديد همگى به 
زبان انگليسى صورت ميگيرند و عدم آشنايى با اين زبان برابر با عدم 
زندگى در دنياى مدرن امروزى است  زبان انگليسى از زبانهاى زنده 

و بين المللى دنياست كه پر طرفدار ترين زبان مكالمه اى دنيا است. 
زبان بين المللى جهان هم زبان انگليسى است به دليل يادگيرى آسان 
و روان و آسان بودن در به كار بردن اين زبان در مكالمه كه زبان 

انگليسى را به زبانهاى ديگر جهان متمايز تر ميكند. 

آموزش
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وكالت در 
انگلستان 

شغل وكالت در انگلستان از مشاغل با اهميت و مورد توجه بوده و مقام و شأن اجتماعى آن به حدى 
است كه قضات دادگاهها از ميان وكالى متخصص و وكالى مشاور مجرب انتخاب ميشوند . 

حرفه وكالت در انگلستان به دو شاخه تقسيم ميشود بريسترها (Barristers) وكالى با صالحيت طرح 
و دفاع از دعاوى در دادگاههاى عالى كه قضات دادگاهها عمده از ميان آنها انتخاب ميشوند و سليسترها 
نامهها،  وصيت  تنظيم  و  دفاع  لوايح  تهيه  و  مراجعين  با  مشاوره  و  مذاكره  صالحيت  (Solicitors)كه 
قراردادهاى فروش و ساير اسناد رسمى را دارند.در بعضى از كشورها حرفه وكالت دريك نوع وكيل 
Bar-) وبريستر(Attorney) خالصه ميشود كه همه كارهاى حقوقى را انجام ميدهند و به نام آتورنى

rister)يا كنسلر (Counsellors) معروف هستند در قاره اروپا حرفه هاى حقوقى شامل: 
1) قاضى 
2) وكيل 

3) داديار 
4) مشاور حقوقى و سردفتر ميباشند . 

مطالب زير در مورد تشريح نحوه انتخاب و فعاليت و صالحيت وكالى مشاور و مدافع ميباشد . 
بريسترها(Barrister)ياوكالى متخصص شركت در جلسات دادرسى دادگاههاى عالى بدوى و تجديد 
نظر و كميته قضايى مجلس اعيان به عنوان وكيل دعاوى منحصراً به بريسترها تعلق دارد بريسترها هم 
ميتوانند دفاتر خصوصى داشته باشد و هم به استخدام دولت درآيند. هم اكنون حدود ده هزار بريستر 
واحدهاى  در  و  دولتى  مختلف  سازمانهاى  در  آنها  نفر  هزار  سه  از  بيش  كه  دارد  وجود  انگلستان  در 
قضايى و تجارى و صنعتى و نيروهاى مسلح فعاليت ميكنند براى بريستر شدن دورهاى آموزش تئورى 
و عملى را بايد طى كرد . شرط ورود به اين دورهها داشتن ليسانس حقوق يا غير حقوق و گذاراندن 
يك دوره تكميلى و انتقال به رشته حقوق است. ابتدا بايد در يكى ازInn هاى ( اين ها) لندن به نام لينكن 
اين ، اينر تمپل ، ميدل تمپل و گريز، در حين تحصيل دانشگاهى يا سال بعد از فارغ التحصيلى عضو شد 
و دوازده ترم آموزش را در آنجا گذراند.Inn ها از بازماندگان مؤسساتى هستند كه در قرون وسطى 
براى آموزش و تربيت حقوقدانان انگليسى استفاده ميشد و مشابه دانشگاه بودند كه دانشجويان را در 
خود با ارائه خوابگاه و غذا و تحصيل جا ميدادند تمامى Inn ها درلندن و كنار رودخانه تايم قرارگرفتند 
و  كتابخانه  بريسترها،  با  مشورت  و  مذاكره  و  است  بورسيه  صورت  به   ( اين   )  Inn در  تحصيل   .

رستوران، آموزش و جلسات تربيت عملى دراختيار دانشجويان قرار ميگيرد . 
در انتخاب Inn فاكتورهاى مختلفى دخالت دارد مانند جو حاكم بر آن، نزديكى به محل سكونت و تعداد 
بورسيههايى كه دراختيار داوطلبان قرار مى گيرد . بعد از اين دوره، مرحله جديد شروع ميشود كه به 
دوره B VC معروف است و شامل يكسال دوره تمام وقت يا دوسال دوره نيمه وقت است. اين دوره در 
بيش از 1542 مؤسسه معتبر انجام ميشود كه در حال حاضر عمومًا درمؤسسات و دانشگاههاى معتبر 
حقوق برگزار ميگردد . دوره B VC بسيار فشرده است و شامل تمرين عملى، مباحثه و مذاكرات براى 
حل مسائل حقوقى، تنظيم پيش نويس لوايح، و فعاليتهاى مشابه سالهاى شروع وكالت و عمده ايجاد و 
باالبردن مهارت وكالت است. موضوعاتى كه در طول دوره مورد بحث قرار ميگيرند. شامل دعوا مدنى ، 
دعاوى كيفرى، ادله اثبات دعوى، مهارت در سخنرانى، مذاكره، تهيه و برداشت يادداشت، تهيه پيشنويس 

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

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

دادگاه عالى، آموزش 4 هفته اى در واحدهاى حقوقى غير انتفاعى، نيز شركت كنند . 
بريسترها كه دربخش خصوصى فعاليت ميكنند معموًال با يكديگر، مؤسساتى حقوقى Chambers را به 
وجود ميآورند كه در آن يك مدير با بيشترين تجربه وكالت به همراه يك منشى و تعدادى عضو دائمى 
يا موقت فعاليت مى كنند . اين مؤسسات در مناطق ششگانه دادگسترى كه به جز لندن انگلستان و ولز را 

به شش قسمت شمالى، ميدلند، جنوب شرقى، شمال شرقى، غربى و ولز تقسيم مى كند واقع هستند . 
كارآموزان وكالت به نسبت %50 مردان و %49 زنان ميباشند كه %43 زير 25 سال ، %41 بين 25 تا 34 
سال و بقيه باالى 35 سال دارند . %75 از بريسترهايى كه در بخش خصوصى كار ميكنند از مردان و 
%25 از زنان هستند . تنظيم مقررات آموزشى و تعليماتى كارآموزان وكالت به عهده كانون وكال است 
هر كدام از بريسترها در زمينه خاصى از حقوق متخصص بوده و بيشتر اوقات خودرادر دادگاهها براى 
طرح يا دفاع از دعوا ميگذرانند و مراجعين صرفًا از طريق وكالى مشاور يا سليسترها به آنها دسترسى 
دارند . پس از ساليان زيادى تجربه و فعاليت عملى بريسترها ميتوانند از رييس قوه قضاييه بخواهند تا 
به آنها لقب وكيل ملكه( Queen,s Counsel ) اعطا كنند در اين صورت از امتيازات ويژهاى برخوردار 
خواهند شد و به دنبال اسم خود حروف Q. C مينويسند و لباس ابريشمى مخصوص به تن ميكند كه با 

لباس بريسترهاى ديگر كه در دادگاهها به جز دادگاه صلح ميپوشند متفاوت است . 
حقالوكاله بريسترها توسط منشى مؤسسه تعيين ميشود و مطالبه پيش پرداخت معمول نيست درصورت 
عدم پرداخت حقالوكاله بريستر شخصًا نميتواند آن را از مراجعين مطالبه كند بلكه سليستر در صدد 

مطالبه آن برميآيد تا پس از وصول به بريستر پرداخت كند . 
موجب  گاهى  كه  است  وكيل   Inn انضباطى  دركميته  پيگيرى  و  تعقيب  قابل  وكالت  شغل  خالف  رفتار 
محروميت از وكالت مى شود . بريسترها مسؤول خسارتى هستند كه در اثر غفلت درطرح دعوا يا دفاع 

غير قانونى به موكلين آنها وارد ميشود . 
كانون وكالى بريسترها و نيز Innهاى چهارگانه تحت نظارت شورايى هستند كه از سال 1974 تشكيل 

شده و بركار آنها نظارت ميكند و آموزشهاى ضمن خدمت نيز براى بريسترها برگزار ميكند .

حقوقى

SILC
دفتر وكالت سيلك زير نظر

 زهره مستجير 
حقوقدان و متخصص در قوانين مهاجرت و مليت بريتانيا فارغ التحصيل از دانشگاه لندن

LBB (Hons), PDip
(The Law Sociaety) عضو انجمن وكالى انگلستان

داراى مجوز رسمى از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذيرش لطفا با وقت قبلى

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org
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 طراحى وب سايت و انواع
 طراحى گرافيكى

020 8453 7350 
077 3311 3137

رستوران فرشاد  

غذاهاى منحصر به فرد رستوران فرشاد:
هشتليك مخصوص شانديز

شيشليك شانديز
چلو ماهيچه كريم مشهدى

صبحانه كله پاچه كامل تازه و حليم بوقلمون و گوسفند هر روز هفته از ساعت 7 صبح

در منطقه ايلينگ 

شنبه شبها: با صداى خواننده محبوب ژيرار و هنرمندى خوشدل 
جمعه شبها: آرشيا و هنرمندى اريك
هر دو شب همراه با رقص عربى

Open 7 days a week ,7am to Midnight

 براى رزرو ميز تماس حاصل فرمائيد

02089989080
02089988118

FREE DELIVERY

13Ashbourne Parade
(Off hanger lane  roundabout)London, W5 3QS
(Nearset Tube: Hangerlane)

 جشن خوردادگان 
در سالن

St. Mary’s, Finchley Central 
پيرو جشن هاى ماهيانه، اين بار خوردادگان

 را با بود شما جشن مى گيريم

ورود همگان آزاد است

30 Hendon Way, Finchley Central

خدمتكار انجمن دوستداران زرتشت، دكتر ونديداد
شنبه 23 مى

18.30 بعد از ظهر

خريد و فروش فرش نو و كهنه
رفوگرى و قالى شويى پذيرفته 

مى شود
07868669068

07926703124مصطفى
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

در پي مصاحبه تند عليه فدراسيون فوتبال اتفاق افتاد 

اخراج علي كريمي از تيم ملي 

علي كريمي هميشه توسط مدير برنامه هايش كنترل مي شود، او تمام سعي اش اين است كه كريمي 
حرف نزند و مخصوصًا با خبرنگاران درددل نكند و براي همين در برخي از روزها به كمك دوستان 
مطبوعاتي، مصاحبه هايي را از طرف خودش و به نام كريمي به رسانه ها مي دهد تا اينگونه ارتباط 
رسانه و كريمي حفظ شود. بازيكن تكنيكي تيم ملي زبان بسيار تندي دارد و كمتر پيش مي آيد كه 
بتواند حرف هايي را كه «نبايد» بزند به زبان نياورد و براي همين وقتي موتورش گرم مي افتد ديگر 
علي كفاشيان، علي آبادي يا علي دايي برايش تفاوتي ندارد و همه را به چشم نقد و زبان اعتراض به 
چالش مي كشد. چند روز قبل خبرنگاري شماره كريمي را مي گيرد تا مصاحبه يي با او داشته باشد 
و ناغافل زماني به او زنگ مي زند كه دل كريمي گرفته و به دنبال فرصتي براي خالي كردن ذهنش 
مي گردد و براي همين بدون ترمز حرف مي زند و زمين و زمان را به هم مي دوزد. علي كريمي اين 
بار نوك پيكان انتقاداتش را به سمت تشكيالت فدراسيون و نحوه عملكردشان در اين چند ماهه برد و 
به گونه يي سخن گفت كه گويي دشمنانش در فدراسيون مشغول به فعاليت هستند و قبًال مشكالتي را 

برايش به وجود آورده اند.
 او با اشاره به وضعيتش گفت؛ «بدترين فدراسيون 10 سال اخير فوتبال ايران را دراختيار داريم.» 
و ادامه داد؛ «در 10 سالي كه در تيم ملي بودم، وضعيت را تا بدين حد ضعيف و بي برنامه نديدم.» 
كريمي خيلي شفاف به ضعف هاي مديريتي كشور اشاره و اعالم كرد؛ «به نظر من نه تنها جلو نرفتيم 
بلكه در حال پسرفت هم هستيم.» اين صحبت ها نه تنها به مذاق فدراسيون نشينان خوش نيامده بلكه 
آنها را وادار ساخته تا برخورد جدي را در دستور كارشان قرار دهند و به گونه يي در جهت حفظ 

اقتدارشان تصميماتي را لحاظ كنند.
 بازيكن اخراجى تيم ملى فوتبال گفت: اميدوارم مشكل آقايان با تنبيه من حل شود اما برخى قصد 
جنجال آفرينى دارند. «على كريمى» اظهار داشت: فقط يك گفت وگوى تلويزيونى انجام دادم و بازتاب 
آن در رسانه هاى مكتوب منتشر شد. پس از آن مصاحبه ديگر با هيچ رسانه اى گفت وگو نكرده ام اما 
برخى قصد ايجاد جنجال آفرينى در تيم ملى را دارند و مى خواهند سواستفاده كنند. وى افزود: هرگز 
نگفته ام عقده ركوردشكنى دارم. هيچ مشكلى با على دايى نداشتم. صبح زود اردبيل را ترك كردم و به 
دوبى آمدم و با هيچ بازيكنى هم صحبت نكرده ام. كريمى عنوان كرد: حرف هايى كه در آن مصاحبه 
زدم، جهت بهبود شرايط تيم ملى و فوتبال ايران بود. به هيچ عنوان قصد تهمت زدن به كسى را نداشتم 
و نمى خواستم شخصى را تضعيف كنم. فدراسيون هر حكمى بدهد مى پذيرم اما بايد قبول كرد مشكل 
فوتبال ايران با محروميت من حل نمى شود. فقط هشدار دادم اما برخى نيز از زبان من حرف هايى را 
نوشتند كه هرگز آنها را نگفته ام.كاپيتان تيم ملى اظهار داشت: حرف هايى را كه زدم، تكذيب نمى كنم 
اما برخى قصد جنجال آفرينى دارند و مى خواهند با دايى تسويه حساب كنند و اين حرف ها را از زبان 
من بيان مى كنند. وى افزود: تيم ملى اكنون به آرامش نياز دارد. اكنون به امارات آمده ام؛ البته اگر 
فدراسيون دوباره احضارم كند، به تيم ملى برمى گردم. حاضر نيستم حرف هايى را كه زده ام تكذيب 

كنم اما برخى از زبان خودشان با من مصاحبه كردند.

شيرهاي قطبي نصف جهان را فتح كردند 
تيم  فوتبال  برتر  ليگ  پاياني  هفته  در 
پرسپوليس با غلبه بر سپاهان اصفهان بر 

بلنداي قهرماني اين مسابقات ايستاد.  
در هفته سي و چهارم ليگ برتر ايران تيم 
هاي پرسپوليس و سپاهان از ساعت 16:30 
هم  مصاف  به  آزادي  ورزشگاه  در  دقيقه 
نتيجه  با  سرخپوشان  نهايت  در  كه  رفتند 

دو بر يك به پيروزي دست يافتند. 
در نيمه نخست اين بازي دو تيم به تساوي 
يك بر يك رضايت دادند. در نيمه دوم تيم 
سپهر  توسط  اضافه  وقت  در  پرسپوليس 
تا  رساند  ثمر  به  را  برتري  گل  حيدري 
قهرماني خود را در ليگ برتر مسجل كند. 

اين مسابقه به قضاوت سعيد مظفري زاده 
انجام شد. از تيم پرسپوليس حسين كعبي 
و عليرضا نيكبخت واحدي و از تيم سپاهان 
هادي  لوينيان،  ابراهيم  همامي،  مسعود 
جعفري، حسين كاظمي، احسان حاج صفي، 
ابوالهيل، عماد رضا و محسن حميدي كارت 

زرد دريافت كردند. 
از تيم پرسپوليس مسعود زارعي در وقت اضافه با كارت قرمز روبه رو شد. گل هاي تيم پرسپوليس 
را در اين بازي محسن خليلي در دقيقه 17 و سپهر حيدري در دقيقه 6+90 و تك گل سپاهان را احسان 
حاج صفي در دقيقه 29 به ثمر رساندند. پرسپوليس با 59 امتياز به قهرماني هفتمين دوره ليگ برتر 

فوتبال دست يافت و سپاهان با 58 امتياز در رده دوم قرار گرفت. 
اسامي پرسپوليس: مهدي واعظي، نصرتي( 46 نيكبخت)، حيدري، زارعي، باقري ها، باقري، آقايي(62 

ماته)، آشوبي، كعبي(80 بادامكي)، نوري و خليلي 
سرمربي: قطبي 

ابوالهيل(79  صفي،  حاج  كاظم،  كاظمي،  جعفري،  لوينيان،  زاده،  عزيز  عقيلي،  همامي،  سپاهان:  اسامي 
پاپي)، سيد صالحي(73 حميدي)، عمادرضا( 88 مجيري) 

سرمربي: ويرا 

حيدرى در جام تختى كشتى مى گيرد
كاپيتان تيم ملى كشتى آزاد اعالم كرد با وجود مصدوميت شديد از ناحيه 
كتف در جام بين المللى تختى كشتى خواهد گرفت.عليرضا حيدرى كه پس از 
يكسال دورى از كشتى در جام على يف از ناحيه كتف آسيب ديد با اشاره به 
اين كه تا 20 روز ديگر نبايد به روى تشك برود گفت: با كادر فنى صحبت 
كرده ام و اين هفته مرور فن را دوباره آغاز كرده ام و از هفته آينده نيز 

تمريناتم را پى خواهم گرفت.
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با پيروزي در ضربات پنالتي 

”منچستر يونايتد“ قهرمان جام باشگاههاي اروپا شد 
مسكو- تيم فوتبال ”منچستر يونايتد“ انگليس با شكست ”چلسي“ در فينال مسابقات 
مقام  شد،  برگزار  مسكو  ”لوژنيكي“  ورزشگاه  در  كه  اروپا  باشگاههاي  قهرماني 

قهرماني پنجاه و سومين دوره اين مسابقات را كسب كرد.
آنان  عمده  كه  تماشاگر  هزار   60 از  بيش  حضور  در  شب  چهارشنبه  ديدار  اين 
انگليسي بودند و در هواي باراني مسكو به قضاوت ”ميشل لوبوش“ از اسلوواكي 

برگزار شد. 
پس از آنكه دو تيم 90 دقيقه وقت قانوني مسابقه و دو زمان 15 دقيقه اي را با نتيجه 
يك بريك مساوي به پايان بردند، ضربات پنالتي تعيين كننده قهرمان اين دوره از 

مسابقات شد. 
مساوي  گل  و  رونالدو“  ”كريستيانو  توسط   26 دقيقه  در  يونايتد  منچستر  تيم  گل 

چلسي توسط ”فرانك لمپارد“ در دقيقه 45 به ثمر رسيد. 
در   ، باريد  مي  شدت  به  باران  كه  شرايطي  در  و  تيم  دو  تالش  دقيقه  از 120  پس 
ضربات پنالتي اين تيم ”منچستر يونايتد ”بود كه در مجموع با نتيجه 6 بر 5 حريف 

سرسخت خود را شكست داد و به قهرماني رسيد. 
ميزان جايزه نقدي تيم قهرمان جام باشگاههاي اروپا 108 ميليون يورو اعالم شده 

است. 
برخي  و  مسكو)  (شهردار  لوژكف  يوري  بائر،  بكن  پالتيني،  ميشل  بالتر،  سپ 

شخصيتهاي ديگر ورزشي از تماشاگران ويژه اين مسابقه بودند. 
فينال جام باشگاههاي اروپا براي نخستين بار در مسكو برگزار شد . 

بيش از چهار هزار و پانصد پليس و ماموران امنيتي در مسكو براي برگزاري فينال 
دوربين  هزار  از 65  استفاده  با  و  درآمده  باش  آماده  حال  به  اروپا  قهرمانان  جام 
كارگذاشته شده در مناطق مختلف اين شهر بويژه محل اسكان طرفداران انگليسي و 

نيز خيابانهاي منتهي به ورزشگاه ”لوژنيكي“ ، كنترل اوضاع را در دست دارند. 
حدود 40هزار تماشاگر انگليسي براي ديدن رقابت تيم هاي منچستر يونايتد و چلسي وارد مسكو شده اند ، دولت روسيه اجازه داده است اين افراد بدون اخذ ويزا و تنها با ارايه بليط مسابقه و گذرنامه معتبر 

حداكثر براي سه روز در مسكو بسر ببرند. 
اگرچه قيمت بليط ديدار فينال جام قهرمانان اروپا در مسكو بين 300 تا 2500 يورو اعالم شده بود ولي در بازار سياه اين نرخ تا حدود پنجهزار يورو نيز گزارش شد. 

بازيكنان تيم ”منچستر يونايتد“ در ميان تشويق هواداران خود در ورزشگاه جام قهرماني را دريافت كرده و جشن پيروزي به راه انداختند.

فرگوسن : تاحدي دست سرنوشت در قهرماني منچستر يونايتد 
نقش داشت

معتقد  يونايتد  منچستر  فوتبال  تيم  سرمربي  فرگوسن  آلكس 
است كه تا حدي دست سرنوشت در پيروزي تيمش در ديدار 
پاياني ليگ قهرمانان اروپا در برابر چلسي نقش داشته است .  
منچستر يونايتد در فصلي كه پنجاهمين سالگرد فاجعه هوايي 
مونيخ براي اين تيم است موفق شده است هردو جام ليگ برتر 
ترافورد  اولد  ورزشگاه  به  را  اروپا  قهرمانان  ليگ  و  انگليس 

بازگرداند. 
فرگوسن چهارشنبه شب پس از پيروزي شش بر پنج تيمش 
بر چلسي با ضربات پنالتي گفت :“ تا حدي اين احساس وجود 
دارد كه دست سرنوشت باعث اين موفقيت شد ( كه 50 سال 
به   (  1968 سال  در  جام  فتح  و  مونيخ  هوايي  فاجعه  از  پس 
دست آمد. وي افزود :“ اين نخستين بار است كه تيم من در 

يك ديدار بزرگ با ضربات پنالتي پيروز مي شود .“ 
 

تدارك براى تنيس اوپن فرانسه
منهاى راديك، به اضافه نادال

دوشنبه  از  است  فرانسه  اوپن  مسابقات  همانا  كه  جهان  تنيس  امسال  اسلم  گرند  دومين 
آينده در پاريس شروع مى شود و اين در حالى است كه اندى راديك نفر ششم تنيس 

جهان از آمريكا از حضور در اين رقابت ها انصراف داده است.
او كه از ناراحتى شانه رنج مى برد، در هر دو سال گذشته در همان مرحله نخست در 
روالن گاروس حاشيه نشين شده و با شرايط فعلى وقت دارد كه خود را براى گرند اسلم 
بعدى كه ويمبلدون است و دو هفته بعد از اتمام پاريس در انگليس و در حومه شهر لندن 
به راه مى افتد، آماده كند. از آن جا كه او روى زمين هاى خاكى خوب نيست و در عوض 
روى چمن قوى عمل مى كند، دور ماندن وى از پاريس و حضورش در ويمبلدون، البد 

عارضه و ايرادى را متوجه وى و همچنين دوستداران تنيس نخواهد كرد.
راديك 26 ساله به دليل عارضه فوق مجبور شده بود در نيمه نهايى رقابت هاى اوپن 
ايتاليا در رم نيز صحنه را خالى بگذارد و براى مداوا به آمريكا بازگردد. با اين حال گمان 
مى رود كه تنيسور راست دست آمريكايى نه تنها به ويمبلدون برسد، بلكه براى حضور 
در كويينز كالب، تورنمنتى كه يك هفته مانده به ويمبلدون پايان مى گيرد و تداركى عالى 

براى آن رقابت ها است و در شهر لندن سرمى گيرد، نيز مشكلى نداشته باشد.
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از چهار گوشه جهان
«كان» و ركوردهايش

جهان  از  ركورد،  چندين  ثبت  با  آلمان  فوتبال  قديمى  بان  دروازه 
حرفه اى وداع كرد و دستكش هايش را آويخت. اوليور كان پس از 
دستيابى به نصاب بيش از پانصد بازى باشگاهى در بوندس ليگا 

وارد بازنشستگى شد. 
كان 38 ساله كه روز يكشنبه پس از انجام سى و چهارمين بازى 
بايرن در فصل جارى و خاتمه فصل كفش هايش را آويخت، موفق 

شد ركورد 557 بازى در بوندس ليگا را ثبت كند. 
كان موفق شد صاحب بيشترين تعداد برد (310) شود و توانست در 
196 ديدار دروازه اش را از دريافت گل مصون نگه دارد كه از اين 

نظر، ركورد جاودانه خلق كرد. 
ميان  سمبليك  ديدار  يك  در  است  قرار  بازنشسته  بان  دروازه  اين 

بايرن و ستارگان تيم ملى، رسمًا از دنياى فوتبال كنار رود. 

كريس رونالدو كاپيتان پرتغال شد
  

كريستيانو رونالدو، هافبك- مهاجم پرتغالى منچستر يونايتد انگليس 
بازوبند  اروپا  هاى  ملت  جام  در 
كاپيتانى كشورش را به بازو خواهد 
اسكوالرى،  فليپه  لوئيسه  بست. 
پرتغال  ملى  تيم  برزيلى  سرمربى 
عضو  ساله   23 بازيكن  كرد  اعالم 
منچستر با پوشيدن پيراهن شماره 
را  تيم  اين  كاپيتانى  مسئوليت   7،
بازيكن  اين  گرفت.  خواهد  برعهده 
كه در فصل جارى همراه منچستر 
درخشش فوق العاده اى داشته و به 
فوتبال انگليس  برتر  بازيكن  عنوان 
انتخاب شده، تاكنون براى تيم ملى 
و 20  داده  انجام  بازى  پرتغال 54 

گل زده است. 

دل پيه رو و كاسانو در اردوى ملى 
ايتاليا

سرمربى تيم ملى فوتبال ايتاليا فهرست اسامى بازيكنان دعوت شده 
اين تيم براى حضور در دور پايانى يورو 2008 را اعالم كرد. روبرتو 
دونادونى، سرمربى ايتاليا با دعوت دل پيه رو و كاسانو هواداران 

دو تيم يوونتوس و سمپدوريا را نيز با خود همراه ساخت. 
دعوت شده ها عبارتند از:

دسانتيس  و  (ليورنو)  آمليا  (يوونتوس)،  بوفون  بانان:  دروازه   *
(سويا) 

* مدافعين: كاناوارو (رئال مادريد)، ماتراتزى (اينتر ميالن)، پانوچى 
(رم)، بارزالى (پالرمو)، زامبروتا (بارسلونا)، كيه لينى (يوونتوس) و 

گروسو (ليون) 
دى  (يوونتوس)،  رو  پيه  دل  مونيخ)،  (بايرن  تونى  مهاجمين:   *
كاسانو  و  (اودينسه)  كواليارال  (جنووا)،  بوريلو  (اودينيه)،  ناتاله 

(سمپدوريا) 

نماد پاراليمپيك پكن معرفى شد
نماد رقابت هاى پاراليمپيك 2008 پكن معرفى شد. 

در فاصله 105 روز تا آغاز اين مسابقات، اين نماد كه تصوير يك 
ورزشكار معلول در حال حركت است كه همبستگى آسمان، زمين و 

انسان را تداعى مى كند، به نمايش گذاشته شد. 
سبز  و  (بدن)  آبى  (سر)،  قرمز  نماد  اين  در  رفته  كار  به  رنگ  سه 

(پاها) به ترتيب تجسمى از خورشيد، دريا و زمين است. 

درهاى شهر ممنوعه در پاراليمپيك 
باز مى شود

رئيس كميته بين المللى پاراليمپيك از مسئوالن برگزاركننده خواست 
درهاى شهر ممنوعه را در اين بازى ها باز كنند. 

در نامه سر فيليپ كردان آمده است: بگذاريد عالقمندان به شعارهاى 
تفاوتى  المپيك  اهالى  براى  كه  چرا  شوند  مشخص  المپيك  جهانى 
ميان اين تورنمنت و المپيك وجود ندارد. شعارهاى پرچم المپيك در 
پرچم پاراليمپيك تغيير نكرده است؛ اما كاهش تماشاگران، بازيكنان 
را آزار مى دهد. شايد بازديد از شهر ممنوعه بهانه اى براى حفظ 

تماشاگران تا پايان اين ديدار ها باشد. 
به نظر مى رسد پاسخ دولت چين به اين درخواست مثبت باشد. 

رئال 4 گل از النصر عربستان خورد!
قهرمان فوتبال اسپانيا (الليگا) مقابل النصر عربستان تن به شكست 
و  الدعايه  محمد  چون  هايى  نام  كه  عربستان  النصر  داد.  يك  بر   4
به  اسپانيا  بزرگان  برابر  داشت،  خود  تركيب  در  را  اكرم  نشاط 

پيروزى جالب 4 بر يك دست يافت.
تك گل رئال مادريد را در اين بازى آرين روبن به ثمر رساند. در 
اين ديدار دوستانه كليه بازيكنان سرشناس رئال مادريد به احترام 

ماجد عبدا. . به ميدان آمده و براى دقايقى بازى كردند. 

يك ژاپنى در «سن اتى ين»
«دايسوكى ماتسوى» بازيكن ژاپنى با عقد قراردادى به تيم فوتبال 
سن اتى ين فرانسه پيوست. ماتسوى كه چهار سال در تيم لومان 
عضويت داشت روز گذشته قرارداد خود را با تيم سن اتى ين امضا 
كرد. ماتسوى در 35 بازى كه براى تيم لى مانژ انجام داد 5 گل به 

ثمر رساند. 

وانژه: آرسنال فصل آينده قوى تر 
مى شود

   
سرمربى تيم آرسنال انگليس گفت: در فصل بعد خواهان تقويت هر 

چه مطلوب تر هستيم و قوى تر هم خواهيم شد. 
آرسن وانژه عنوان كرد: در فصلى كه پشت سر گذاشتيم، آرسنال 
در عين گرايش به جوانگرايى، تيمى قابل اعتنا و قدرتمند بود. وى 
ادامه داد: با وجود ترك تيم از سوى بازيكنانى با تجربه و بسيار 
جدالى  پايانى  هاى  هفته  تا  آرسنال  آنرى،  تيرى  مانند  تأثيرگذار 
مرتكب  فصل  اواخر  در  فقط  ما  داشت.  قهرمانى  راه  در  چشمگير 
اشتباهى شديم كه همين سبب شد آرسنال نتواند قهرمانى را از آن 

خود سازد. 

جدايى «ديه گو ميليتو» از ساراگوسا
شايد فقط سقوط از الليگا مى توانست مهاجم آرژانتينى ساراگوسا 

را از اين تيم جدا كند. 
ديه گو ميليتو، مهاجم گلزن رئال ساراگوسا در پى سقوط تيمش به 

دسته دوم اسپانيا، قصد جدايى از اين تيم را دارد. 
خوبى  بسيار  پيشنهاد  مادريد  رئال  از  گذشته  تابستان  در  كه  وى 
دريافت كرده بود، اكنون حاضر است با پيشنهادى متوسط به رئال 

مادريد منتقل شود. 
ميليتو كه مى كوشيد برادرش گابريل را نيز براى ترك بارسلونا و 
پيوستن به رئال مادريد ترغيب كند، پس از مصدوميت حادث شده 

براى برادرش از اين پروژه نااميد شد. 

شروع موفق سلتيكز 
در برابر ديترويت

در اولين بازى از 7 مسابقه مقرر بين باستون سلتيكز و ديترويت 
آمريكا  بسكتبال  اى  حرفه  ليگ  نهايى  نيمه  مرحله  در  پيستونز 
كنفرانس  فينال  را  آن  بايد  كه  ديدارهايى  سرى  در  و   (N.B.A)
ريباندو   9 و  امتياز   26 گارنت  خواند.كوين  مسابقات  اين  شرق 
پال پى يرس 22 امتياز را به ثبت رساندند تا تيم شان (باستون) 

در برابر رقيب به برترى 79ـ 88 برسد و پانزدهمين برد متوالى 
خانگى اش را به دست بياورد و در شروع كار 0ـ1 از ديترويت 

پيش بيفتد.

براى شكل گيرى توفيق سلتيكز كندريك پركينز هم 10 امتياز و 
راخون روندو 11 امتياز و 7 اسيست (پاس گل) را به نام خود 
منظور كردند و به اين ترتيب تيمى كه در مرحله اول ليگ نيز با 
رسيدن به ركورد 66 برد و 16 باخت به بهترين حد نصاب دست 
يافته بود. قدمى ديگر به سمت فينال ليگ برداشت. با اين وجود 
نبايد فراموش كرد كه ياران گارنت، پى يرس و رى آلن در هر 
دو مرحله قبلى پيكارهاى امسال پلى اف كارشان در برابر رقباى 
خود آتالنتا هاوكز و كليولند كاواليرز به ديدار هفتم كشيده شد 
با  مسابقه  اميدوارند  ولى  نبردند  قاطع  برترى  با  را  يك  هيچ  و 

پيستونز خالف اين باشد.

در اردوى پيستونز كه قهرمان سال 2004 ليگ و نايب قهرمان 
امتياز   16 با  پرينس  شاون  تاى  است.  پيكارها  اين   2005 سال 
و آنتونيو مك دايس با 14 پوئن و 11ريباند بهترين هاى ديدار 
ديروز بودند. بازى دوم بين دو تيم، صبح فردا (جمعه) باز در 

باستون برگزار مى شود.

آخر  بازى  سه  در  اف  پلى  قبلى  مرحله  در  كه  بيالپز  چانسى 
غايب  ران  كشاله  ناراحتى  دليل  به  اورالندو  برابر  در  ديترويت 
بود، در بازگشت به ميدان 9 امتياز و 2 اسيست را به ثبت رساند، 
ولى پيستونز به رغم داشتن فرصت استراحت بيشتر در قياس با 
حريف كه محصول پيروزى يك طرفه تر آنها در برابر اورالندو 
مژيك در مرحله قبلى پلى اف بود، ديروز از سلتيكز پرنشاط تر 

نشان ندادند و زودتر از آنها خسته شدند.
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دريافت خسارت هاى جسمى و مالى ناشى از تصادفات خيابانى در UK و اروپا
دريافت خسارت ناشى از حوادث در آپارتمان منزل يا مجامع عمومى

دريافت خسارت ناشى از حوادث در محل كار
دريافت خسارت و درآمد شخص آسيب ديده ناشى از حوادث در مدت بيكارى

PCO تعويض اتومبيل تصادفى با اتومبيل جديد با مدرك
دريافت خسارت ناشى از هرگونه حادثه ديگر

شما موظف به پرداخت هيچ گونه هزينه اى نخواهيد بود حتى اگر پرونده 
شما برنده نشود. 

اگر كه خود شما مقصر در تصادفات بوده ايد با ما تماس بگيريد تا كه از 
حقوق فردى خود مطلع گرديد

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

Street Claim Solution

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

Email: scs_ltd@yahoo.co.uk
45 Stroud Green way, Croydon, CR0 7DU 

حادثه خبر نمى كند
دريافت خسارت از 

بيمه را به كادر مجرب 
و وكيل هاى متخصص ما 

واگذار كنيد

استخدام دو مزدور 
براى بيرون كردن 

مستأجر
مرد صاحبخانه كه براى بيرون كردن مستأجر، با كمك دو شرور 
خانه اش را به آتش كشيده بود، به زندان و پرداخت ديه و خسارت 

محكوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، يك سال قبل مرد 48 ساله اى با مراجعه به 
دادسراى ناحيه 11 تهران ضمن تسليم شكايتى به بازپرس پرونده 
گفت: حدود هفت سال پيش در يكى از كوچه هاى خيابان 15 خرداد 
يك خانه كلنگى را با پيش پرداخت چهار ميليون تومان و ماهيانه 
100 هزار تومان به صورت دربست اجاره كردم. حدود شش سال 
با افزايش مبلغ اجاره همراه همسر و سه فرزندم در آن خانه زندگى 
كرديم. سال هفتم نيز پس از تجديد قرارداد، صاحبخانه پذيرفت با 
سكونت  خانه  در  همچنان  ماه  در  تومان  هزار  اجاره 240  دريافت 
داشته باشيم. اما چندى بعد ، يك شب صاحبخانه به در خانه ما آمد 
و گفت: «خانه را به يك بساز و بفروش فروخته است. بنابراين از 
ما خواست خيلى سريع آنجا را تخليه كنيم. با شنيدن اين حرف در 
حالى كه شوكه شده بودم به او اعتراض كرده و گفتم: طبق قرارداد 
نيز  حاضر  حال  در  است.  مانده  باقى  ما  مهلت قانونى  از  ماه  هفت 
با   - صاحبخانه  سيروس-  اما  كنم.  پيدا  جديدى  خانه  توانم  نمى 
خواهم  پشيمان  نكنم  تخليه  را  خانه  اگر  كه  كرد  تهديدم  عصبانيت 

شد. من هم بدون توجه به تهديد هايش به داخل خانه برگشتم.
پس از آن، صاحبخانه ام چند بار ديگر تلفنى يا با مراجعه به مغازه 
در  كه  شب  يك  سرانجام  و  داد.  ادامه  را  تهديدهايش  ام  كفاشى 
كردم  باز  را  در  وقتى  درآمد.  صدا  به  خانه  زنگ  بودم،  تنها  خانه 
دو موتوسيكلت سوار را در برابر خود ديدم. آنها بدون مقدمه مرا 
مورد ضرب و شتم قرار داده و از من خواستند طى يك هفته خانه 

را تخليه كنم.

پس از فرار آنها بالفاصله با صاحبخانه تماس گرفتم و با عصبانيت 
گفتم از او به دادگاه شكايت مى كنم. اما سيروس با ابراز بى اطالعى 
از حمله موتوسيكلت سواران گفت: ممكن است خريداران خانه اين 

افراد را اجير كرده باشند و من هم دخالتى در اين ماجرا ندارم.
وى افزود: دو ماه از اين ماجرا گذشته بود كه يك روز عصر در 
مغازه ام سرگرم كار بودم كه ناگهان همسرم تلفنى به من خبرداد 
مأموران  رساندم  خانه  به  را  خودم  وقتى  است.  گرفته  آتش  خانه 

ديدم.پس  آتش  هاى  شعله  كردن  خاموش  حال  در  را  نشانى  آتش 
اين  در  اما  كردند  خاموش  را  آتش  مأموران  ساعت،  يك  حدود  از 
كه  شدند  شديد  سوختگى  دچار  ام  ساله   6 پسر  و  همسرم  حادثه 
با آمبوالنس به بيمارستان سوانح و سوختگى منتقل شدند. بخش 
عمده وسايل زندگى مان نيز در آتش سوخت.بازپرس پرونده پس 
از طرح اين شكايت، از مأموران تجسس كالنترى 113 خواست در 
دادسرا  به  توضيحات  بيان  براى  را  صاحبخانه  و  تحقيق  باره  اين 
منتقل كنند.كارآگاهان تجسس كالنترى نيز پس از تحقيقات فنى و 
پليسى و تحقيق از شهود حادثه و سرنخ هايى كه از موتوسيكلت 
سواران شرور به دست آورده بودند، آنها را در مخفيگاهشان در 
در  شده  اجير  مرد  كردند.دو  دستگير  و  شناسايى  مولوى  خيابان 
بازجويى هاى پليسى با پذيرفتن آتش زدن خانه مرد مستأجر در 
حضور كارآگاهان اعتراف كردند در قبال دريافت 300 هزار تومان 
از سيروس - صاحبخانه- اين مأموريت را انجام داده اند.مأموران 
با اعتراف هاى متهمان، پرونده سيروس و همدستانش را به دادسرا 
بازپرس  به-  وارده  هاى  اتهام  از  دفاع  در  سيروس  فرستادند. 
پرونده - گفت: حدود هفت سال پيش توسط يكى از دوستانم، خانه 
ام را به مصطفى - مستأجر - اجاره دادم. او و خانواده اش بيش 
از شش سال با آرامش كامل در آنجا زندگى كرد. اما چون خانه ام 
كلنگى بود و امكان داشت هر لحظه فرو ريزد و من هم انتظار بروز 
حادثه تلخ براى مستأجرم را نداشتم(!) در نتيجه خانه را فروختم. 
به مستأجرم هم دو ماه فرصت دادم تا خانه را تخليه كند. اما او 
زيربار نمى رفت تا اين كه به توصيه يكى از دوستانم دو مرد را 
براى ترساندن آنها به خانه شان فرستادم. البته قرار نبود آنها خانه 
را به آتش بكشند يا مرد مستأجر را مورد ضرب و شتم قرار دهند. 
بلكه از آنها خواسته بودم به طور دوستانه از مصطفى بخواهند تا 
مرد  داد.پرونده  رخ  تلخ  حادثه  آن  متأسفانه  كه  كند  تخليه  را  خانه 
صاحبخانه و دو مرد شرور با صدور قرار مجرميت و كيفرخواست 
به دادگاه فياض بخش ارجاع شد. دادگاه نيز مرد صاحبخانه را به 
هشت ماه زندان و پرداخت 9 ميليون تومان خسارت و ديه به شاكى 
محكوم كرد.دو مرد شرور نيز با حكم دادگاه به 15 ماه زندان و 74 
ضربه شالق و پرداخت پنج ميليون تومان جزاى نقدى و خسارت 
به شاكى پرونده محكوم شدند. حكم متهمان از سوى قضات دادگاه 

تجديدنظر استان تهران نيز تأييد شد.
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يك سال پس از وقوع جنايت فاش شد 
 

خواستگار، مادر دختر مورد عالقه اش را 
به قتل رساند 

 
را  جنايت  اين  مظنون  تنها  توانستند  ميانسال  زني  قتل  از  سال  يك  گذشت  از  پس  جنايي  كارآگاهان 
بازداشت كنند.جسد ريحانه ارديبهشت ماه سال گذشته در يك كانال آب پيدا شد و تحقيقات پليسي فاش 

كرد او قرباني نقشه انتقام جويانه خواستگار دخترش شده است.
بعدازظهر روز دوم ارديبهشت ماه سال گذشته متخصصان پزشكي قانوني و كارآگاهان جنايي تهران 
در پي دريافت گزارشي مبني بر كشف جسد يك زن در كانال آب منطقه گلبرگ به محل حادثه رفتند 
و جنازه اين زن مجهول الهويه را كه دست و پايش با تسمه بسته شده بود و داخل گوني قرار داشت 

مورد بررسي قرار دادند.
آنان متوجه شدند اين زن بر اثر خفگي و انسداد مجاري تنفسي در مكان ديگري به قتل رسيده و سپس 
جسدش داخل كانال آب انداخته شده است. بعد از انتقال پيكر زن ناشناس به پزشكي قانوني كارآگاهان 
و  دادند  ادامه  را  وي  هويت  شناسايي  براي  تالش  قتل-  ويژه  بازپرس   - هنرمند  بهروز  دستور  به 
ثبت  به  مفقودي  افراد  فهرست  در  نامش  كه  ريحانه  نام  به  زني  مشخصات  شدند  متوجه  بعد  چندي 
رسيده شباهت زيادي با جنازه كشف شده دارد. خانواده اين زن 40ساله به نام ريحانه نخستين روز 
ارديبهشت - يك روز پيش از پيدا شدن جسد- با مراجعه به اداره 11 پليس آگاهي از ناپديد شدن وي 
خبر داده و از پليس استمداد كرده بودند. بعد از آنكه خانواده ريحانه به پزشكي قانوني رفتند و جسد 
اين زن را شناسايي كردند پليس به بررسي احتمال هاي موجود در اين جنايت پرداخت. كارآگاهان ابتدا 
اين سوال را پيش كشيدند كه آيا امكان دارد ريحانه قرباني سرقت با اقدام متجاوزانه شده و سپس به 
قتل رسيده باشد؟ از آنجا كه پاسخ اين پرسش با توجه به نظريه پزشكي قانوني و ساير قراين منفي 

بود، افسران جنايي اين بار فرضيه انتقام جويي را مطرح كردند.
براي  محمد  نام  به  28ساله  افغان  يك  اخيراً  كرد  مشخص  ريحانه  خصوصي  زندگي  در  شدن  دقيق 
خانواده اين زن مزاحمت ايجاد مي كرده است. طبق اطالعات به دست آمده محمد به دختر ريحانه عالقه 

مند شده و چندين بار از وي خواستگاري كرده اما هر بار با مخالفت زن ميانسال مواجه شده بود.
در حالي كه شكست عشقي مي توانست انگيزه يي براي كشتن ريحانه تلقي شود كارآگاهان تصميم 
گرفتند سرنخ هاي ديگري نيز به دست آورند تا مدارك براي اثبات جرم جوان افغان كافي باشد. آنان 
متوجه شدند محمد سرايدار يك كارگاه در نزديكي محل كشف جنازه است. فاصله كم بين كانال آب و 
كارگاه دليل ديگري بود كه نشان مي داد مظنون 28ساله عامل اين قتل است. به همين خاطر كارآگاهان 
با اخذ دستور قضايي به محل كار محمد رفتند تا او را بازداشت كنند اما حضور ماموران در آنجا بي 
نتيجه بود چرا كه به گفته صاحب كارگاه مرد افغان از يك روز بعد از قتل تسويه حساب كرده و به 

محل نامعلوم ديگري رفته بود.
پليس در تالش براي پيدا كردن مدارك بيشتر در رابطه با اين جنايت به بازرسي از كارگاه پرداخت. 
در اين مرحله تسمه هايي پيدا شد كه نمونه يي از آن دور جنازه ريحانه پيچيده شده بود. در حالي كه 
ديگر ترديدي در دست داشتن جوان كينه جو در قتل وجود نداشت رديابي هاي گسترده براي پيدا كردن 
او آغاز شد. اين جست وجو يك سال به طول انجاميد تا اينكه سرانجام محمد شامگاه دوشنبه در يك 

مجتمع مسكوني كه وظيفه سرايداري آن را برعهده داشت شناسايي و بازداشت شد.
اكنون پليس معتقد است محمد در پي ناكامي در جلب رضايت ريحانه براي ازدواج با دختر وي تصميم 
به انتقام جويي گرفته و روز حادثه پس از خروج زن ميانسال از منزل او را با ترفندي فريب داده، به 
داخل كارگاه كشانده و سپس كشته است. با اين وجود هنوز جزييات بيشتري از اين جنايت فاش نشده 

و تكميل تحقيقات به پس از بازجويي از متهم موكول شده است. 

گرسنگى  از  ساله   7 دخترى 
در شهر برمينگهام در گذشت

به نقل از وب سايت مترو: دخترى 7 ساله از گرسنگى در شهر برمينگهام در گذشت. 5 خواهر و برادر 
او در حال حاضر نيز در بيمارستان بسترى مى باشند. به گزارش پليس جسد خيرا ايشاق در خانه در 
ساعت 5:50 صبح پيدا شده است. همسايه اين دختر 7 ساله ديده بود كه بچه هاى اين خانه در حال 
خوردن نانهايى هستند كه براى پرنده ها روى زمين ريخته شده بود، وى با ديدن چنين عملى به پليس 
اطالع مى دهد. به گزارش ITV زمانى كه پليس به منزل خيرا مى رسد شاهد 6 خواهر و برادر ناتوان 
و الغر مى  باشد. آنها به سرعت به بيمارستان كودكان يبرمينگهام انتقال داده مى شوند ولى متاسفانه 
جيرا در بيمارستان جان خود را از دست مى دهد. آنجال گردن 33 ساله و جونائد حمزه 29 ساله مادر 
و پدر خوانده اين 6 فرزند به جرم بى توجهى به كودكان در روز شنبه در دادگاه حضور داشتند. خانم 
جميال به يكى ديگر از همسايه ها گفت:“چند ماهى هست كه زياد اين خانواده را نمى بينيم. جيرا االن 
نزديك به سه ماه هست كه به مدرسه نرفته است“. او همچنان اضافه كرد:“ جيرا با پسر خاله من هم 
كالس هست. پسر خالم گفت كه االن سه، چهار ماه از جيرا در مدرسه خبرى نيست. خيلى عجيب است 
چون من هميشه بچه ها را با مادرشان مى ديدم كه به مدرسه مى روند، ولى مدتيست كه اين كار را 
انجام نمى داد، آنها در آ« زمان بسيار سالم به نظر مى رسيدند.“ مرگ اين دختر جوان به دست پليس 

در حال بررسى مى باشد.
 يكى از همسايگان كه دوست ندارد نامى از آن شود گفت“ ما اصال انتظار چنين اتفاقى را نداشتيم،االن 
حدود به يك سال است ما  كه اين خانواده در شرايط خوبى به سر نمى برند ولى قبل از آن بسيار 
خوشحال و سالم به نظر مى رسيدند. حتى رفتار و زندگى بچه ها بسيار عادى بود ولى به طور ناگهانى 
از آنها ديگر خبرى نشد، خانه آنها تميز نيست من فقط پنج خانه با آنها فاصله دارم و اصال نميدانستم 
كه همسايه هاى من در چه وضعى زندگى مى كنند“ يكى ديگر از همسايه ها اضافه كرد كه پليس تا 
نزديك به چهار ساعت بيرون از خانه منتظر ماندند تا امبوالنس در نيمه شب رسيد. به گزارش اخبار 
ITV به دليل نفس تنگى يكى از بچه ها به پليس زنگ زده شد و وقتى پليس به خانه رسيد شاهد ديدن 
6  بچه الغر و ناتوان روى تشك كه بر روى زمين قرار داشت بودند. جيرا دختر 7 ساله و بقيه خواهر 

برادرنش به بيمارستان انتقال داده شدند. 

راز قتل دختر جوان در قلب مرد كفاش مى تپيد
مرد جنايتكار كه هنگام سرقت، منشى يك آموزشگاه را به قتل رسانده بود، مجرم شناخته شد.

 مأموران پليس آگاهى كرج عصر 24 فروردين سال 84 از قتل دختر جوانى در بلوار امامزاده حسن 
كرج باخبر شدند.بالفاصله گروهى از كارآگاهان همراه زارع بيدكى - بازپرس كشيك جنايى - در محل 
قتل دختر جوان حاضر شدند. آنها پس از ورود به آموزشگاه با جسد دختر 24 ساله اى به نام «سكينه» 
روبه رو شدند كه با سيم برق خفه شده بود.در ادامه تحقيقات نيز مشخص شد، عامل جنايت پس از قتل 
دختر جوان پول و طالهاى او را سرقت كرده است. مدير آموزشگاه نيز اظهار داشت: «سكينه» از بهمن 
83 مشغول به كار شده بود. امروز عصر هر چه به آموزشگاه تلفن زدم جواب نداد. به همين خاطر به 
موضوع مشكوك شده و بالفاصله خودم را به اينجا رساندم. وقتى در را باز كردم با جسد وى روبه رو 
شدم. كارآگاهان سپس به مرد كفاشى كه در زير پله ساختمان آموزشگاه كار مى كرد مشكوك شده و 
او را تحت بازجويى قرار دادند.عليرضا در بازجويى ها گفت: من هيچ شناختى از مقتول نداشتم و عصر 
امروز زمانى كه به محل كارم آمدم متوجه ماجرا شدم. مأموران كه هيچ مدركى عليه متهم در دست 
نداشتند او را آزاد كردند تا اين كه آذر سال گذشته عليرضا با مراجعه به اداره آگاهى گفت: «دوست 
معتادى دارم كه هرازگاهى به مالقاتم مى آمد. بنابراين احتمال مى دهم او با انگيزه سرقت سكينه را 
كشته باشد.»با به دست آمدن اين اطالعات، تحقيقات پليس در اين شاخه متمركز شد. اما هيچ نشانى از 
او به دست نيامد. بدين ترتيب مرد كفاش براى تحقيقات تكميلى بازداشت شد. او ابتدا با ادعاهاى واهى 
قصد منحرف كردن مسير تحقيقات را داشت اما سرانجام لب به اعتراف گشود و گفت: آن زمان به 
شدت دچار مشكل مالى شده بودم. بنابراين نقشه سرقت از آموزشگاه را طراحى كردم. بعدازظهر روز 
حادثه زمانى كه به محل كارم آمدم متوجه شدم در آموزشگاه باز است بنابراين بالفاصله وارد آنجا 
شدم. سكينه وقتى با من روبه رو شد به داد و فرياد پرداخت كه همان موقع با مشت ضربه محكمى به 
صورتش زدم كه تعادلش را از دست داد و روى زمين افتاد. سپس با سيم خفه اش كردم. پس از قتل 
طال و پول هاى او را سرقت كرده و متوارى شدم. پس از صدور كيفرخواست، پرونده به دادگاه كيفرى 

استان تهران فرستاده شد.
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معجزه 
عشق

شقايق آرمان

دستش روى فرمان بود اما مغزش فرمان نمى داد. يك گاز به نان 
و پنير مى زد وگاز ديگرى به ماشين مى داد. طول خيابان شلوغ را 

كج و كوله مى رفت. 
بلعيد.دلش  مى  را  لقمه  ملوچ  و  ملچ  با  دزديد.  مى  ازآينه  را  نگاهش 
بيرون  چرب  بود.غذاهاى  زده  لك  خانگى  آبگوشت  كاسه  يك  براى 
خيابان  كنار  اتوبوس  به  نگاهش  آن  يك  زد.  مى  هم  رابه  حالش 
افتاد.داشت با پيكان قراضه اش به اتوبوس مى خورد كه ماجرا به 

خير گذشت. سرگيجه داشت. بوق هاى كش دار ماشين ها اعصاب 
كبودش را فلج مى كرد. 

خاطرات روزهاى رفته درذهنش مى دويدند. ياد آورى لحظه هايى 
آورد.  مى  لبانش  روى  لبخندى  گاهى  گاه  بود  گذشته  او  بر  كه 
دل  رويى  روبه  همسايه  دختر  به  سالگى  نوزده  در  پيش  سال  پنج 
بست. هرچه حسن آقا ورقيه خانم -بابا ومامانش -گفتند على جان 
هنوزخيلى زود است كه برايت به خواستگارى برويم زير بار نمى 
رفت. شيما دوسال از خودش بزرگتر بود ودرس مى خواند. چشم 
هاى آبى شيما و دوخواهر كوچكترش بيتا و مهتاب به بابايشان ( 
آقا نصرت ) رفته بود.نرگس خانم - مادرشان - معلم بود و پدرشان 
هم پرستار. همه از عمق دوستى شيما و پدرش آقا نصرت مى گفتند.

دخترك از احساس پسرهمسايه روبه رويى براى بابا تعريف كرده 

و نصرت خان مدتى توى نخ على و خانواده اش بود. مى گفت حاج 
حسن را چندين بار در مسجد محل ديده و مى داند كه همه آنها را 
به نيك نامى مى شناسند. على ساعت ورود و خروج شيما را بهتر 
از خانواده اش مى دانست. به همه دوستانش مى گفت شيما همسر 
آينده اوست. خيلى وقت ها براى ديدنش ساعت ها كنار پنجره منتظر 
مى ماند. اما دريك غروب پر انتظار اتفاق عجيبى افتاد. على خود را 
براى امتحان نهايى زبان انگليسى آماده مى كرد كه با شنيدن صداى 

شيون از كوچه، پريشان خود را پشت پنجره رساند.
چندنفرى جمعيت را كنار زدند و جسم بى جان پدر شيما را جابه 
جا كردند. دخترك با چشمان خيس ماشين سفيد را دنبال كرد. پدر 
دخترك از چندى پيش دچار بيمارى قلبى بود و باالخره در آن روز 

خاكسترى قلبش براى هميشه ايستاد. 
با مرگ زودهنگام و غيرمنتظره او، شيما دچار جنون شد به طورى 
كه در هفت روز اول وداع هر روز قابلمه اى بزرگ و دو قاشق در 
دست مى گرفت و دم در خانه مى نشست. با قاشق چند ضربه به 
بشنود  را  صدايم  بابا  خواهم  مى  گفت  مى  و  زد  مى  قابلمه  پشت 

وزودتر به خانه بيايد.
با اين حال بعد از مرگ پدر «شيما» حال على بدتر شد. خانواده اش 
قبل از اين ماجرا حاضر به خواستگارى نبودند. مى گفتند على هنوز 
درسن ازدواج نيست و بايد سراغ دخترى كم سن تر از خود برود. 
پسرشان  حادثه  اين  با  كردند  مى  فكر  هم  خانم  رقيه  و  حسن  حاج 
دست ازدخترك وعشقش مى كشد. پدر و مادر پير على جز او هفت 
پسرو دختر ديگر داشتند كه سال ها پيش به خانه بخت رفته بودند. 
بنابراين دلشان مى خواست بعد از تمام شدن درس على زودتر بچه 

دارشدنش را ببينند. به هم ريختگى روحى شيما حال على را بدتر مى 
كرد. لحظه به لحظه خود را عاشق تر از قبل مى ديد.

على به معجزه عشق ايمان داشت. درعوض رقيه خانم و خواهرهاى 
خيابان  به  كه  طور  همان  زدند.على  مى  طعنه  او  به  مدام  بزرگترش 
خيره شده بود يادش آمد كه در روزهاى عاشقى درخواب و بيدارى 
شيما را جلوى چشم خود مى ديد.با تمام شدن مراسم چهلم، شيما 
و  رفت  مى  خانه  نزديك  پارك  به  مادرش  با  غروب  دم  تابى  بى  با 
پدر  براى  كشى  اسباب  كه  اين  با  هوا  و  حال  زد.درهمان  مى  قدم 
و مادر على سخت بود اما يك شب بدون اين كه على را درجريان 
بگذارند خانه را فروختند و فردايش به پسر گفتند:«وسايلت را جمع 
كن كه بايد به محل ديگرى برويم.» دل على به شب بوهاى عاشق 
حياط خانه خوش بود اما آوار اندوه ثانيه به ثانيه بر سرش فرو مى 

ريخت. هميشه دلش مى خواست از سكوى كوتاه كنار پنجره براى 
شيما ياس بچيند اما انگار ديگر نمى شد...

آرزوهايش  خانه  ومادر  پدر  وقتى  نداشت.  هم  مخالفت  توان  حتى 
را فروختند و رفتند بدون هيچ كالمى با آنها رفت امازياد نتوانست 
طاقت بياورد. با دور شدن ازكوچه قديمى و شيما ديگربه دنبال هيچ 
خط پياده و سواره اى نمى گشت. گويى روحش را درگورى تاريك 

به اسارت گرفته بودند.شب ها به پشت بام خانه جديد مى رفت.
پيش  بهترى  و  جديد  راه  خواست  مى  خداوند  از  مهتاب  تماشاى  با 
رويش قراردهد.تصميم گرفت در روزهاى اضطراب و تنهايى شيما ، 
خود و عشقش را براى او به اثبات برساند.على معتقد بود آدم ها را 

بايد در شرايط سخت شناخت. 
يك شب روى پشت بام خوابش برد. خواب عجيبى ديد. شيما لبخند 
ايستاده  قديمى  خانه  هاى  كناردرخت  عروسى  سفيد  لباس  با  زنان 

بود وبه او گل مريم مى داد... 
بنابراين صبح زود راهى خانه شيما شد. نرگس خانم از خانه بيرون 
مى رفت. ابريشم جوانى دستانش البه الى سال ها گچ تخته سياه 
خوردن، به پينه مى نشست. مرگ آقا نصرت هم روى پيشانى اش 
چروك هاى عميقى انداخته بود. على از پشت درختان مادر شيما را 
ديد. دستانش را محكم به هم فشرد و مردانه سالم داد. خانم معلم 
ازمدت هاى پيش على وخانواده اش را ديده بود اما هيچ گاه رفت و 

آمدى با هم نداشتند.
على سر به زير انداخت و گفت :«عاشق دخترتان هستم و حاضرم 
برايش از جانم هم بگذرم.» نرگس خانم قبل از مرگ شوهرش مى 
دانست پسرك همسايه روبه رويى عاشق دخترش شده حتى ازعالقه 
شيما به على هم كم و بيش خبر داشت. نصرت آقاى خدابيامرز قبل 
سخت  آمد  خواستگارى  به  شيما  دلخواه  اگرمرد  گفت  مى  مرگ  از 
گيرى نمى كنيم، مى خواهم تازنده ام عروسى دخترم را ببينم. انگار 
به دلش افتاده بود كه آخرين روزهاى زندگى اش است. نرگس خانم 
اند  گفته  ها  دكتر  ندارد.  خوبى  حال  شيما  ديرآمدى.  گفت  على  به 
ممكن است درمانش مدت زيادى طول بكشد. على هم در جواب گفت 
حتى اگر موهايم رنگ دندانهايم شود حاضرم براى خوشبخت كردن 
را  شيما  خانم  نرگس  اجازه  با  على  بعد  به  آن  كنم.از  صبر  شيما 
مى ديد. هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب، صبحانه نخورده برايش 
دسته دسته گل مى چيد وتا جلوى خانه شان پياده مى رفت. شيما 
را به پياده روى مى برد. سرانجام لبخند و آرامش درزندگى شيما 

جا باز كرد. 
على به هر دردسرى بود همراه پدر و مادرش به خواستگارى رفت. 
اطمينان  روزگار  چشيده  گرم  و  سرد  زن  عنوان  به  خانم  نرگس 
داشت على مى تواند دخترش را خوشبخت كند.بعد از عقد، پسربه 
سربازى رفت. در تمام آن روزهاى سخت نامه هاى عاشقانه شيما و 
على زبانزد همه بود. نرگس خانم هميشه مى ترسيد زندگى دخترش 
چشم بخورد. على همچنان فرمان را در دست داشت. يادش آمد كه 
بخرند  را  ماشين  اين  توانستند  شيما  خياطى  اندازهاى  پس  كمك  با 
تا غروب ها مسافر كشى كند. على و شيما زير سقف عاشقانه شان 
خيال  با  داشتند  بودند  كشيده  كه  هايى  سختى  ازتمام  بعد  رفتند. 
راحت روزگار مى گذراندند تا اين كه آن اتفاق بد افتاد. پدر و مادر 
على بعد از ازدواج پا در يك كفش كردند كه نوه مى خواهند. شيما و 
على با هم نزد پزشك رفتند. اما در كمال ناباورى دكتر آب پاكى را 
روى دستانشان ريخت و گفت شما نمى توانيد بچه دار شويد. رقيه 
خانم وقتى «از ماجرا بو برد» با عروسش سر ناسازگارى گذاشت. 
كه  كرد  كفش  يك  در  پا  و  شد  روحى  مشكالت  دچار  دوباره  شيما 
طالق مى خواهد. على هنوز باورنداشت. هر چه شيما را دلدارى داد 
شوهرى  آينده  و  زندگى  نبايد  كرد  مى  فكر  شيما  نداشت.  اى  فايده 
را كه عاشقش بود خراب كند. با اين حال درمان را آغاز كردند. اما 
در كمال نااميدى! على چشمانش را تنگ كرد و به روبه رو نگاهى 
ديگر  و  پنيرچكيد  و  نان  لقمه  روى  اشك  شور  هاى  قطره  انداخت. 
نتوانست گاز بزند. زندگى از سه ماه پيش، با رفتن شيما غم انگيز 
شده بود. فردا بايد براى انجام آزمايش و مقدمات طالقى كه خواسته 
شيما بود دوباره او را مى ديد، اما شايد براى آخرين بار. آن شب 
تا  كرد.  توقف  همسرش  پدرى  خانه  نزديك  نبرد.  خوابش  صبح  تا 
معجزه  انتظار  در  گفت.  خداوند  براى  رازهايش  از  درسكوت  صبح 
عشق بود. شيما داشت براى هميشه مى رفت اما اين را باورنداشت. 
آن  كاركنان  از  يكى  دار  كش  صداى  رفتند.  آزمايشگاه  به  بعد  روز 

جا در گوشش
مى  كه  هستيد  دل  سنگ  چقدر  هستند  باردار  خانمتان  «آقا   : پيچيد 

خواهيد از او جدا شويد...»
على با شنيدن اين خبر در پوست خود نمى گنجيد. داشت به آسمان 
مى رسيد.شيما باورش نمى شد اما معجزه عشق كار خود را كرد 
و  على  پسر  «رضا»  حاال  كرد.  پيدا  ادامه  دو  آن  عاشقانه  زندگى  و 
شيما پانزده سال دارد و دلش مى خواهد اين قصه را به گوش همه 

عاشقان حقيقى روى زمين برساند. 

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا
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كلوچه موزى

زمان تهيه: 5 دقيقه
زمان پخت: 16 دقيقه

مواد الزم:
سه چهارم فنجان موز له شده 

دو قاشق مرباخورى روغن زيتون 
يك عدد تخم مرغ

يك دوم فنجان شير بدون چربى
سه چهارم قاشق مربا خورى وانيل

دو سوم فنجان آرد سفيد
يك دوم فنجان جو دوسر

يك چهارم فنجان شكر
يك و سه چهارم قاشق مرباخورى بيكينگ پودر

يك دوم قاشق مرباخورى دارچين
يك چهارم قاشق مرباخورى نمك

طرز تهيه:
ابتدا فر را با حرارت 375 درجه سانتى گراد روشن 
مى كنيد. سپس موز و وانيل، روغن زيتون، تخم 
مرغ و شير را در ظرف مناسبى بخوبى به هم مى 
زنيد تا كامًال مخلوط شوند. در ظرف ديگرى آرد، 
جو دو سر، شكر و بيكينگ پودر را با سر چاقو 

آرام آرام به هم بزنيد.
حاال بايد مواد تهيه شده را با هم مخلوط كنيد.

وقتى مواد را به هم زديد آن را درون فنجان ها يا 
پيمانه هاى مخصوص كه از قبل درون آن كاغذ 
هاى مخصوص كيك قرار داده ايد بريزيد به گونه 
حاال  پرشوند.  مواد  از  ها  فنجان  از  نيمى  كه  اى 

بايد 9 فنجان پر از مواد كيك داشته باشيد.
فنجان ها را براى 16 دقيقه درون فر بگذاريد.

تركيبات هر فنجان:
ميلى   27 كلسترول  گرم،   5 چربى   ،152 كالرى: 
گرم، پروتئين 4 گرم، كربوهيدرات 25 گرم، شكر 
11 گرم، فيبر 3 گرم، آهن 1 ميلى گرم، سديم 178 
ميلى گرم، كلسيم 85 ميلى گرم.اين كلوچه را مى 

توانيد براى دو هفته در فريزر نگهدارى كنيد.

  & ثمانه مهر پويا 

ازدواج يعنى تغيير، تغيير يعنى 
مى  وقتى  ما  وضعيت.  تبديل 
مى  اين  مثل  كنيم  تغيير  خواهيم 
ماند كه مى خواهيم به جايى دور 
برويم، جايى كه براى ما ناشناخته 
است، از طرفى بيشترين هراس ما 

هميشه از ناشناخته هاست.

اگر ازدواج را يك تغيير بزرگ در زندگى بدانيم، 
نيز  استرس  و  هراس  و  اضطراب  اش  دنباله 
خواهد آمد اما نكته مهم اينجاست كه ما چگونه 
اين هراس را مديريت كنيم. دكتر منوچهر احمدى 
ستون  ترين  مهم  از  يكى  گويد:  مى  باره  اين  در 
هاى ازدواج موفق، انعطاف پذيرى زوجين است. 
زوج هايى كه با موج تغييرات پس از ازدواج كنار 
باثبات  روابط  كنند،  مى  مهار  را  آن  و  آيند  مى 

ترى دارند.
گاهى  كند:  مى  اشاره  زا  تنش  تغيير  چند  به  او 
رفاه  زناشويى  پيمان  از  بعد  جوان  هاى  زوج 
با  زوجين  گاهى  ندارند.  را  پدرى  خانه  پيشين 
و  كنند  مى  ناراحتى  احساس  يكديگر  دوستان 

حس خوشايندى ندارند.
شما  است.  نظرات  و  عقايد  تفاوت  ديگر  نكته 
با  مطلوبى  همپوشانى  كنيد  تصور  هم  چقدر  هر 
همسرتان در حوزه عقايد و نظرات داريد، با اين 
وجود در جزئيات زندگى روزمره (شيوه تربيت 
كودك، مسائل مالى، اعتقادات مذهبى و ...) دچار 
اختالف نظر مى شويد. اين اختالف ها تا حدود 
در  جدى  شكاف  نبايد  اما  است  طبيعى  زيادى 
تفاوت  ديگر  مسئله  آورد.  وجود  به  شما  روابط 
است.  همسرتان  با  شما  رفتارى  هاى  عادت 
جزئى  بسيار  اشكال  در  عادت  تفاوت  اين  گاهى 
(شيوه خارج ساختن و فشردن خمير دندان روى 
مسواك، مديريت وسايل شخصى، شستن لباس 
تربيت  خانه،  (خريد  تر  كلى  امور  در  يا   (... و  ها 
مى  ديده   (... و  بستگان  با  معاشرت  فرزندان، 

شود.
ازدواج،  از  پس  افزايد:  مى  خانواده  مشاور  اين 
بود،  خواهند  هم  رفتارى  تغييرات  شاهد  زوجين 
آنها كمابيش پيش از ازدواج رفتارهاى اتو كشيده 
و كنترل شده اى داشتند اما پس از اين كه وارد 
ناخواه  خواه  شوند  مى  زندگى  واقعى  مناسبات 
آنچه  دهند.  مى  نشان  را  خود  واقعى  شخصيت 
در اين جا بسيار حياتى و مهم به نظر مى رسد 
ديد وسيع و واقع بينانه داشتن به زندگى است، 
فقط در اين صورت است كه ما مى توانيم مهار 
احساساتمان را به دست بگيريم و با بلوغ فكرى 
برخورد  ناخوشايند  هاى  خصلت  و  رفتارها  با 

كنيم.

است.  انتظارات»  سازى  ديگر، «شفاف  مهم  نكته 
به  اول  «جنگ  حكم  به  ازدواج  از  پيش  ها  زوج 
از صلح آخر» بايستى انتظارات خود از همديگر 
عنوان  به  كنند؛  بازگو  منطقى  فضاى  يك  در  را 
بودن  شاغل  درباره  مرد  واقعى  ديدگاه  نمونه 
همسرش چيست زن چه نظرى درباره بچه دار 
شدن (تعداد و زمان تولد فرزندان) دارد و ... اين 
در حالى است كه حال و هواى ذهنى زوج ها در 
مرحله آشنايى بيشتر مبتنى بر كلى گويى و عدم 

شفاف سازى است.
داده  نشان  ما  تجربه  دهد:  مى  ادامه  مشاور  اين 
را  زناشويى  رابطه  تواند  مى  مالى  مسائل  است 
دستخوش تغيير كند. زوج هاى بسيار محدودى 
وجود دارند كه اوايل زندگى از تمكن مالى بااليى 
و  كردن  هزينه  نحوه  بنابراين  باشند  برخوردار 
مديريت مالى بايستى با خواست طرفين هماهنگ 
شفافى  هاى  پاسخ  سؤاالت  اين  به  بايد  و  باشد 

داده شود:
- چه كسى معاش خانواده را تأمين مى كند مرد 

به تنهايى يا زن و مرد 
- درآمدمان را چگونه هزينه كنيم 

سر  بر  مشاجره  شد  گفته  كه  طور  همان  پس 
مسائل مالى يكى از داليل عمده مراجعه زوج ها 
اگر  كه  صورتى  در  است،  مشاوره  هاى  اتاق  به 
ديدگاه آن ها درباره اين مسائل روشن و شفاف 
صورت  باره  اين  در  جدى  اى  مشاجره  باشد 

نخواهد گرفت.
اين مشاور ادامه مى دهد: ساده انديشى است اگر 

ازدواج را در يك رابطه خطى زن - مرد خالصه 
كنيم. شما وقتى ازدواج مى كنيد وارد شبكه اى 
پيچيده از رابطه ها (من - مادر همسر، من - پدر 
همسر، من - برادر همسر، من - خواهر همسر، 
شايد  شويد.  مى   (... و  همسر  هاى  فاميل   - من 
دارم  آنها  با  محدودى  بسيار  رابطه  من  بگوييد 
اما بايد بدانيد بسيارى از اين روابط ناخودآگاه 
بر كيفيت رابطه شما با همسرتان تأثير مى گذارد 
باشد.  محسوس  شما  براى  چندان  كه  آن  بدون 
طبيعى  طور  به  شما  همسر  كه  اين  تر  مهم  نكته 
رفتار  و  شخصيت  خصوصيات،  ها،  ارزش  از 
والدين خود پيروى مى كند و شناخت اين مؤلفه 
ها قاعدتًا تأثير مثبتى در روابط شما با همسرتان 

خواهد داشت.
چند توصيه را در اين زمينه مى توان مطرح كرد: 
با  و  بگذاريد  احترام  همسرتان  خانواده  به   1-

خانواده خودتان مقايسه نكنيد.
نزد  همسرتان  با  مشاجره  از  پس  هرگز   2-
خانواده تان نرويد و ناراحتى اى كه از همسرتان 
داريد با انگيزه اى تالفى جويانه به خانواده اش 

منتقل نكنيد.
-3 تالش كنيد ميزان توجه و محبتتان به هر دو 

خانواده يكسان باشد.
خانواده  از  مستقل  است  مقدور  كه  جايى  تا   4-

هايتان رفتار كنيد.
اشتباهات رايج

تحريف  دچار  مان  زندگى  در  نوعى  به  ما  همه 
هاى شناختى مى شويم. الگوها و قالب هايى در 
ذهنمان مى سازيم و هرگونه تخطى از اين الگوها 
را نوعى كجروى و كج انديشى تعريف مى كنيم. 
طبيعى است وقتى خشت اول يك بنا درست در 
داشته  انتظار  نبايد  باشد  نگرفته  قرار  خود  جاى 
باشيم خشت هاى بعدى به استحكام و استوارى 
بناى ما بيفزايد. دكتر احمدى، روانشناس به چند 

نمونه اشاره مى كند:
يك ازدواج موفق همواره بايد رمانتيك باشد

انتظار رمانتيك بودن زوج ها در همه لحظه هاى 
زندگى همان قدر غيرمنطقى است كه تصور كنيم 
زندگى  بماند.  اوج  نقطه  در  هميشه  فواره  يك 
امروز به قدرى پيچيده و چند اليه است كه نمى 
توان انتظار داشت انسان ها هميشه در يك سطح 

راهكارهايى براى داشتن ازدواج موفق

اگر درست ِگره بزنيم ، ِگره نمى خوريم
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

چرا مردان كم َحرفند؟
ملك دخت قاسمي نيك منش:

مي خواهم موضوعي را بگويم كه شايد بسياري از خانم ها نشنيده باشند. بهتر است بي پرده بگويم 
اينكه آقايان بر خالف تصور خانم ها چندان هم كم حرف نيستند.بسياري از زنان تصور مي كنند 
كه همسرانشان قوي ولي خيلي كم حرفند. در واقع خانم ها در شگفتند كه اين همسران قوي چرا 
در باره احساسات و افكار خود چيزي نمي گويند يا به اصطالح همه اش توي خودشان هستند.اما، 
واقعيت اين است كه مردان هم دوست دارند در باره اميد ها و آرزو ها، ترس ها و افكار، احساسات 
و عواطف خود حرف بزنند. شما سعي مي كنيد ساعتي را با همسرتان و به دور از جار وجنجال 
بچه ها تنها بمانيد به آن اميد كه شايد كمي هم در باره خودتان و زندگي مشتركتان با هم گفت وگو 

داشته باشيد اما، غالبا مثل مجسمه ابو الهول ساكت مي ماند. 
از  چرا  نمي دارد؟  بر  تلويزيون  از  چشم  چرا  شده؟  چي  مي پرسيد:  خودتان  از  كه  است  وقت  آن 
خودش، روابطمان يا مسائل و مشكالت مالي كه داريم حرفي نمي زند؟ چرا به سر و وضع خانه 
نمي رسد؟ چرا نمي تواند 10 دقيقه، فقط 10 دقيقه، از خودش، كارهاش و از خودمان برايم بگويد؟!

در واقع، از هر 5 زن، يكي از اينكه همسرش با او ارتباط كالمي خوبي ندارد، گله مند است. 30 
در صد آقايان هم مهم ترين دليل اختالف در زندگي مشتركشان را، ناتواني آنان در ايجاد ارتباط 
كالمي با همسرانشان مي دانند. به راستي چرا؟ پاسخ اين است: حتي مرداني كه عالقه مندند در باره 
احساسات و عواطف و خواسته هاي خود با همسرانشان حرف بزنند يا درد دل كنند؛ يعني با آنها 

رابطه كالمي برقرار كنند، اين را كاري ساده و راحت نمي بينند. 
دال يلي وجود دارد كه باعث مي شود مردان به جاي بيان احساسات خود لب فرو بندند؛ از جمله: 
دارند.  بسيار  مهارت  ديگران  با  رابطه  ايجاد  در  زنان  بي ترديد،  هستند؛  زده  وحشت  كمي  مردها 
با  مي كنند؛  پرسش  به  شروع  زدن،  گپ  كمي  و  چاي  فنجان  دو  يكي  نوشيدن  بعداز  معموال  زنان 
تمام انرژي حرف مي زنند؛ از همه چيز سر در مي آورند؛ از هر دري سخن مي گويند؛ و در اين 
كارچنان استادانه عمل مي كنند و تمامي مهارت ها و ترفند هاي خود را به كار مي برند كه همواره و 
در بسياري از مواقع سر رشته كالم را در دست مي گيرند.اما زنان، هميشه در صحبت كردن گوي 
سبقت را از ديگران مي ربايند. البته، آقايان اين را به خوبي مي دانند؛ وهمين طور هم مي دانند كه 
بيش از يك سوم زنان عقيده دارند كه مردها به كلي نمي توانند با همسرانشان رابطه كالمي خوبي 
بر قرار كنند و قادر به درك آنان نيستند و نتيجه اينكه، مردها از حرف زدن خيلي مي ترسند؛ چون 
اگر ضمن صحبت اشتباه كنند، دچار درد سر مي شوند. مرد ها در خانه نياز به آرامش دارند؛ از 
نظر يك زن، وقتي مرد قدم به خانه مي گذارد بايد از سير تا پياز همه آنچه را كه طي روز در بيرون 
از خانه برايش اتفاق افتاده با همسرش در ميان بگذارد.بنا بر اين، وقتي مرد از محيط كاري پر 
تنش به خانه بر مي گردد و با همسري روبه رومي شود كه انتظار دارد با او وارد يك بحث جدي 
بشود، تنها يك راه برايش مي ماند؛ گريز از ورود به بحث و البته گاهي اوقات هم برعكس تسليم 
مي شود. مرد ها دوست ندارند در تنگنا قرار گيرند؛ وقتي زن از همسرش مي خواهد كه بيشتر با او 
به گفت وگو بنشيند و مرد در مقابل اين خواست همسرش مثل گذشته بر خورد مي كند، اختالفات 
آنها باال مي گيرد. روشن است كه بسياري از مردها دوست ندارند  مثل يك شاهد عيني يا مجرم 
از  استفاده  كه  هست  تاكتيك قديمي  يك  اما،  گيرند  قرار  سؤال  بمباران  زير  خود  همسر  از سوي 
آن، جريان امورو روابط زناشويي را بهتر مي كند و آن اين است:از اين همه دخالت در كارهاي 
همسرتان دست بر داريد ؛ به او فرصت حرف زدن بدهيد؛ و نتيجه اينكه به احتمال زياد زبان به 

گفتن خواهد گشود. 

و اليه رفتار كنند. به عبارت ديگر ما به تناسب مشكالت، موانع و گره هاى زندگى نقش هاى متفاوتى مى 
پذيريم كه لزومًا رمانتيك نيست.

همسرم هميشه بايد مرا خوشحال نگه دارد
برخى از زوج ها تصور مى كنند ازدواج موفق، ازدواجى است كه همه لحظات آن توأم با شادمانى باشد، 
به عبارت بهتر همسر خوب همسرى است كه هميشه شما را خوشحال و خرسند نگه دارد. حتى اگر فرض 
كنيم همسر شما در همه لحظات زندگى بتواند شما را خوشحال نگه دارد، او مجبور خواهد بود دائم در 
برابر شما نقش بازى كند، يعنى با وجود اين كه خود از موضوعى رنج مى برد و اندوهگين است، نقش 
انسان هاى خوشحال و شادمان را بازى كند؛ وضعيتى كه در صورت تداوم مى تواند به فرسودگى او و 

رابطه شما منجر شود.
عشق كافى است

از  افراد  اين  ذهنى  تصوير  زناشويى.  رابطه  تضمين  يعنى  داشتن  دوست  كنند  مى  تصور  غلط  به  برخى 
ازدواج، رابطه اى ايستا و ساكن است، در صورتى كه ازدواج نيز همچون ساير پيمان ها و روابط اجتماعى، 
طرف  نيازهاى  متوجه  همواره  بايد  بنابراين  است،  تغيير  و  جريان  حال  در  لحظه  هر  ما  زندگى  شخصى 

مقابلمان باشيم و خود را با آن نيازها وفق بدهيم.
همسرم بايد نيازهاى مرا حس كند

اين يك واقعيت است كه ما امروز در چنبره اى از سوء تفاهم ها گرفتاريم. خيلى از زوج ها متأسفانه فكر 
مى كنند همسر خوب، همسرى است كه نياز او به محبت، امنيت، حمايت احساسى، تشويق و ... را بدون آن 

كه چيزى از اين نيازها به زبان آورده شود تشخيص دهد و برآورده كند.
وقتى دعوا مى كنيم عشق وجود ندارد

تعريف شناختى ديگرى كه بسيارى از زوج ها به آن مبتال هستند انكار عشق در مشاجره و دعوا است. به 
نظر مى رسد مشاجره اگر به صورت سالم و با دامنه كنترل شده صورت گيرد نه تنها به رابطه زوج ها 

خللى وارد نمى كند بلكه آنها را با نقطه نظرات واقعى يكديگر آشنا مى سازد.

جلوگيرى از بوى نم
حتما بارها برايتان اتفاق افتاده كه از بوى نم و يا ماندگى هواى خانه كالفه 

شده باشيد، در اين صورت چاره كار بسيار آسان است.
با معرفى چند روش به شما كمك ميكنيم تا با عطرآگين كردن فضاى خانه 
خود  به  طراوت  و  شادابى  احساس  و  شويد  پرانرژى  و  شاد  بودرمانى،  از 

ببخشيد.
با  را  ليموترش  عدد  يك  و  كنيد  آب  نيمه  تا  را  نسوز  ظرف  يك  است  كافى 
پوست در آن رنده كنيد، سپس اين ظرف را روى حرارت متوسط قرار دهيد 
كرد،  خواهد  پر  را  شما  خانه  فضاى  تازه  ليموى  عطر  زودى  به  بجوشد.  تا 
ضمنا ميتوانيد به جاى ليموترش از نارنج استفاده كنيد. راه ديگر اينكه چنانچه 
اسانس خوراكى يا غيرخوراكى داريد، چند قطره از آن را در نعلبكى پيركس 

بريزيد و روى ظرفى قرار دهيد تا بتوانيد زير آن يك شمع گرد گوچك روشن كنيد. پس از چند لحظه با 
گرم شدن اسانس، عطر آن همه جا را پر ميكند.

برطرفكردن رسوب سماور
ريخته،  آنها  داخل  را  50ـ50  نسبت  به  سركه  و  آب  از  محلولى  ايجادشده،  رسوب  كردن  برطرف  براى 
بجوشانيد، سپس كترى يا سماور را براى 12 ساعت يا بيشتر همراه محلول ذكرشده در آن در جايى نگه 
داريد. بعد از طيشدن مدت الزم، رسوب بهراحتى از جداره آن جدا ميشود، آنگاه با آب كامال داخل آن را 

بشوييد.

تميزكردن ميز شيشه اى
با دستمال كاغذى كمى آبليمو را روى شيشه ميكشيم و لكه ها را پاك ميكنيم، سپس با كاغذ روزنامه آن 
را خشك كرده، شفاف ميكنيم. خراش كوچك روى شيشه را ميتوان با گذاشتن مقدار كمى خميردندان روى 

آن براى مدتى برطرف كرد. 

پرده  و  باشند  ساده  بايد  االمكان  حتى  ها  پنجره  خانه،  داخل  به  نور  حداكثر  شدن  داخل  براى  ها:  پنجره 
اى كه به آنها نصب ميشود، از جنس كتان ابريشمى يا حتى از كركره هاى بسيار ظريف سفيد رنگ باشد. 
در سبك مدرن، نور نقش مهمى ايفا ميكند، به همين منظور با سفيدكردن ديوارها و پرده ها، خانه روشن 

تر به نظر ميرسد. 
 كف: كف خانه حتى االمكان بايد يكپارچه و بدون درز باشد. ميتوانيد يا فرش بزرگ پهن كنيد كه كف را 

يكپارچه بپوشاند يا اينكه كف را سنگ كنيد و يك قاليچه ساده روى آن پهن كنيد. 
 اسباب خانه: در سبك مدرن مسلمًا بايد از جنس چرم و چوب باشند و نبايد از مبله اى بزرگ راحتى در 
خانه استفاده كرد. تعداد گياهانى كه در خانه قرار داده ميشوند، نبايد از يك يا دو عدد بيشتر شود. بلكه 
بايد از گياهان با طراوت استفاده شود. در سبك مدرن وسايل تزئينى بسيار كم در خانه به كار ميروند و 

ميتوانند شامل نقاشيهاى مدرن يا مجموعه هاى ظريف باشند. 
 

طريقه تميزكردن گلدان: براى تميزكردن گلدانى كه خاك آن را خالى كردهايد ولى هنوز جرم دارد، الزم 
است آن را ابتدا با آب سرد بشوييد و سپس محلول غليظى از سركه و نمك را داخل گلدان بريزيد و مدتى 

صبر كنيد تا اينكه جرمها از ديواره گلدان جدا شود. 

آموزش نكات خانه دارى
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 ليفلت ها و آگهى هاى 
خود را به همراه هفته نامة 

پرشين پخش نماييد. 

جدول و سرگرمى

فال هفته

يك  يا  و  اداره  يك  فروردين:   متولدين 
موسسه با تقاضاي شما موافقت مي كند و اميدواري 
بيشتر  خيلي  اي  برنامه  يا  و  كاري  انجام  براي  شما 
از پيش خواهد شد. يك كار مورد عالقه كه مدتي به 
افتاد.  خواهد  جريان  به  دوباره   ، بود  افتاده  تعويق 
سعي كنيد يأس و نوميدي را از خود دور كنيد و باور 
امور  از  بسياري  در  اراده  نيروي  كه  باشيد  داشته 

كارساز و حالل مشكالت است.

متولدين ارديبهشت: اين روزها به بعضي    
وعده ها و وعيدها دل نبنديد و خود را درگير بعضي 
برنامه هاي سراب گونه نسازيد و تا احساس نكرديد 
كه زيرپايتان سفت و محكم است قدم از قدم برنداريد 
. آن دسته از متولدين اين ماه كه به كارهاي علمي و 
خود  هاي  موفقيت  به  نسبت  هستند  مشغول  تكنيكي 
بيرون  موفق  رقابت  يا  و  آزمون  يك  از  نكنند.  ترديد 

خواهيد آمد.

شانس  هماي  هفته  خرداد:اين  متولدين 
و  آيد  درمي  پرواز  به  سرتان  باالي  در  اقبال  و 
كنيد  سعي  آوريد.  مي  دست  به  نيكويي  هاي  فرصت 
حد  از  بيش  مساعد  شرايط  بعضي  با  برخورد  در 
درستي  به  بتوانيد  تا  نشويد  احساساتي  متعارف، 
تصميم بگيريد. در هيچ موقعيتي، فرصت آينده نگري 
و پيش بيني ها را از خود دور نكنيد . در جريان يك 
گفتگو تصميمي ناگهاني نگيريد و تصميم گيري خود 

را كمي به تعويق بيندازيد.

   متولدين تير: در اين هفته از موقعيتي كه 
ابتدا  آورند  مي  وجود  به  شما  براي  خانواده  بزرگان 
آن  علت  بعد  كمي  اما  شد،  خواهيد  شگفتي  دچار  كمي 
يا  و  همسايگان  از  شد. يكي  خواهد  آشكار  براي شما 
همكاران با رفتار و يا گفتارش موجب ناراحتي خيال 
و عصبانيت شما خواهد شد. كاري را كه شروع كرده 
شود  وقفه  دچار  كه  ندهيد  اجازه  و  دهيد  ادامه  ايد، 

وگرنه از نتيجه كار پشيمان خواهيد شد.

مخصوصأ  هفته  اين  در  مرداد:  متولدين   
احساس خواهيد كرد كه به كمك فكري ديگران سخت 
نيازمند هستيد. بعضي رودربايستي ها را كنار بگذاريد 
و مشكل خود را با آشنايان دلسوز و باتجربه درميان 
زبان  نيش  يا  و  ناماليمات  بعضي  مقابل  در   . بگذاريد 
نشان  داري  خويشتن  و  بردباري  خود  از  ديگران 
رفتارهاي غيرمتعارف را به حساب  گونه  دهيد و اين 

مشكالت رواني آنها بگذاريد. به قول معروف نرود ميخ 
آهنين در سنگ.

متولدين شهريور: در اين هفته با برخورد با 
بعضي مسائل ناچار ميشويد نسبت به آينده تان جدي 
است  بهتر  بگيريد.  تصميم  تر  مصمم  و  كنيد  فكر  تر 
يك بار ديگر راههاي پيموده شده را مورد بررسي و 
بازبيني قرار دهيد و از اين كار به تجربه هاي تازه اي 
دست يابيد. شما ميتوانيد با پا در مياني يك اختالف و 
يا مشكل پيش آمده براي چند تن از اعضاي خانواده 
را حل و فصل كنيد. يك اتفاق پيش بيني نشده بر سر 

راه داريد.

متولدين مهر: يك شادماني بزرگ بر سر راه 
پيشرفت  به  رو  امور  بعضي  بينيد  مي  اينكه  از  داريد. 
گذاشته و يا بعضي كارها، خيلي راحت و آسوده رو به 
راه شده احساس رضايت خواهيد كرد. در اواخر هفته 
و  دلخور  نزديكان  از  يكي  ناسپاسي  يا  و  بدقولي  از 
عصبي خواهيد شد. مدتي است فكرتان براي يك خريد 

بزرگ مشغول است.

در  را  خود  هفته  اين  در  آبان:  متولدين   
در  تغييرات  بعضي  يافت.  خواهيد  اي  تازه  وضعيت 
برنامه ها و يا امور مسكن و يا اشتغال شما پيش مي 
كمك  نداريد،  او  از  توقعي  و  انتظار  كه  كسي  از  آيد. 
مواظب  مخصوصأ  هفته  اين  در  ديد.  خواهيد  ياري  و 
باشيد به خاطر احساساتي شدن براي ديگران خود را 
توي بعضي دردسرها نيندازيد و يا ضمانت كسي را 
كه به وي چندان اعتمادي نداريد، نكنيد. يكي از اعضاي 

سالمند خانواده مشتاق ديدار شماست.

خواسته  از  يكي  روزها  همين  آذر:  متولدين   
دستتان  به  اي  نطلبيده  پول  ميشود.  برآورده  هايتان 
بكاهيد  خود  هاي  خودخواهي  از  اندكي  اگر  رسد.  مي 
برخي مشكالت شما هم حل ميشود. با يكي از بستگان 
گفتگوي مفيدي خواهيد داشت كه در برنامه ريزي هاي 

آينده تان نقش مهمي بازي خواهد كرد.

را  حواستان  بايد  روزها  اين  دى:  متولدين    
اشتباهكاري  يك  بروز  از  بتوانيد  تا  كنيد  جمع  خيلي 
كارمندان  و  آموزان  دانش  آوريد.  عمل  به  جلوگيري 
به  خود  شغلي  يا  و  تحصيلي  امور  در  ماه  اين  متولد 
مهمي  خبر  دور  راه  از  يابند.  مي  دست  هايي  موفقيت 
به شما مي رسد. در يك جمع بنا به مواردي خواهيد 
در  خمي  و  پرپيچ  راه  احساسي  امر  يك  در  درخشيد. 
پيش داريد كه براي رسيدن به مقصود بايد خيلي دقيق 

و ظريف عمل كنيد.

متولدين بهمن: خود را براي انجام كار مهمي 
اي  كننده  خيره  پيشنهاد  روزها  همين  كنيد.  آماده 
اشخاص  از  مفر  چند  يا  يك  با  مالقات  شنيد.  خواهيد 
مهم برايتان راهگشا خواهد شد. اين روزها بايد خيلي 
هوس  بعضي  خاطر  به  و  باشيد  احساساتتان  مواظب 
مسافرت  يك  به  ندهيد.  دست  از  را  خود  موقعيت  ها 
دراز  و  دور  سفري  به  رفتن  براي  شويد.  مي  دعوت 
فكرهايي در سر داريد، اما حواستان باشد كه پل هاي 
پشت سر خود را خراب نكنيد تا فرصت بازگشت هم 

داشته باشيد.

دست  در  كه  امور  بعضي  اسفند:  متولدين   
و  صاف  اي  جاده  در  روزها  همين  بود،  افتاده  انداز 
هموار قرار مي گيرند و آن گونه كه دلتان مي خواهد 
خواهيد  پي  زودي  به  گذاشت.  خواهند  پيشرفت  روبه 
برد كه نگراني شما از بابت امري كه مورد نظر است، 
خيالبافي  كنيد  سعي  است.  بوده  اساس  بي  و  پايه  بي 

هاي منفي را از خود دور كنيد.

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

جواب هفته قبل
Qe5      Kd7 
b8=Q   Kc6   Qbc7#   

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

Nxf5+     Bxf5    Qd5# 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

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

براى خود پس انداز كنيد.
077 6828 2448

اگر گوشى شما خيس بشود 
چه مى كنيد؟

تصوير كنيد ؛ با ذوق و شوق فراوان و البته هزينه اى فراوان تر ، گوشى موبايل خود 
را خريدارى كرده ايد! اما يك غفلت كوچك كافى است تا با افتادن گوشى در داخل جوى 
آب و يا حتى سرويس بهداشتى (%99 مواقع!) تمامى اميد و آرزوهاى شما نابود شود! 
تصور اين موضوع نيز بسيار دردناك است! اما نه! اندكى صبر كنيد! هنوز تا نابود شدن 
كامل گوشى زمان زيادى مانده! قصد داريم تا با معرفى يك ترفند خارق العاده روشى را 
معرفى كنيم كه گوشى شما اگر يك دوش حسابى هم گرفته باشد نجات پيدا كند! ترفندى 

كه در عين حال عجيب اما كاربردى است! 
Ernesto Londoño ، خبرنگار واشنگتن پست ، پس از يك دوچرخه سوارى طوالنى به 
خانه برميگردد و شروع ميكند به شستن دست و رويش ، اما از آنجايى كه كيف وسايل 
 BlachBerry همراهش را بدجايى قرار بود ، ناگهان در چند لحظه كيف ميگردد و گوشى
نازنين 450 دالريش در درون توالت مى افتد! پس از اينكه از شوك حادثه خارج ميشود 
، سريع گوشى را از آب خارج ميكند ، باترى گوشى را در مى آورد و شروع به خشك 
كردن گوشى با سشوار ميكند! اما پس از اندكى هنگامى كه ميبينيد اين روش موثر نيست 
و گوشى نيز وارد حالت كما شده است ، به يكى از دوستانش كه در اين زمينه تخصص 
كه  ميگويد  او  پاسخ  در  هم  عزيز  دوست  ميخواهد.  كمك  او  از  و  ميگيرد  تماس  داشته 
ايم  ديده  ما  همگى  نپخته!  برنج  بله!  بگذارد!  نپخته  برنج  از  پر  ظرف  يك  در  را  گوشى 
هستيم  آشنا  هم  برنج  كردن  خيس  اصول  با  و  دارد  رطوبت  جذب  خاصيت  برنج  كه 
گوشييك  اينكه  از  پس  انجام  سر  است!  ظريف  واقعأ  ديگر  نكته  اين  ولى  (ترفندستان) 
روز در داخل ظرف برنج مى ماند ، كامأل سالم و مانند روز اولش ميشود و بدون هيچ 
مشكلى قابل استفاده ميگردد. اين جناب خبرنگار هم تجربه گرانقيمتش را در واشنگتن 
پست براى عموم نوشته است ، البته آن دوستى كه اين روش را براى او توضيح داده 
است نامش فاش نشده چرا كه ظاهرأ وى براى يكى از شركتهاى گارانتى يا مشابه آن 

كار ميكند و فاش شدن نامش براى او دردسر ساز خواهد بود.
اما در اين زمينه ميتوان عمل ديگرى را نيز صورت داد:

گوشى كه يك حمام اجبارى كرده است را بهتر است اول خاموش كرده سپس باطرى آن 
را خارج نموده تا جايى كه امكانش هست گوشى را با كاغذها و دستمالهايى كه آب جمع 
مى كنند خشك كرده و بعد در الكل براى مدت كوتاهى بخيسانيدش و بعد هم بگذاريد 

خشك شود. الكل براى خشك كردن قطعات داخلى گوشى بسيار موثر خواهد بود.
اين روش شايد بيشتر قابل ادراك تر باشد! اما كارايى روش اول بيشتر است. 
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شماره تلفن هاى ضرورى 
در لندن

اورژانس          999
كانون ايرانيان                                   02077007174

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

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

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

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

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

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

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

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سراى مهدى 2
سوپر ماركت ها 

آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083

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

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

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

مازندران                                    0205799500
ماهان                                          02089630012

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

  

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

نيازمنديها

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

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

فرماييد.
07947108297

فروشى
يك جاروبرقى الكترولوكس با كاركرد كم 40 پوند

ميز كامپيوتر كامال نو 30 ÷وند
درخت مصنوعى 50 پوند

سرويس غذاخورى 6 نفره 100 پوند
ديكشنرى فارسى - انگليسى و بالعكس اطلس 

سخنگو 140 پوند
02085787164

1st Plumbing & Heating

Call Now: 07903960884

Boilers
Immersions
Leaks
pumps
Tanks
Radiators
Toilets

Baths
Kitchen
Washing Machine
Cookers
Burst Pipes
Cylinders & Showers

24 Hours

A3 Shop for Sale
Premium Required

07956223876 - 02089623444 

راننده ون جهت همكارى در 
ماركت نيازمند است

ترجيحا ساكن غرب لندن
07759512443

S.M CARS

صافكارى - نقاشى و مكانيكى
كيفيت عالى - اجرت كم

07940014190

لوله كشى و سنترال هيتينك
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آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى

كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا 
دانشگاه

(GCSE & A Level) 
با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا 

OCR    ل سابقه، كتابخانًه مجهز، ثبت رسمى
GCSE & A Level  براى برگزارى آزمون  
و برآيند قبولى صد در صد با باالترين نمره

همراه با كالسهاى آموزشى مختلف 

زمان : روزهاى شنبه از ساعت 11 تا 2 
بعد از ظهر 

مكان : 
H argrave Park School, Hargrave Park 

Road, N19 5JN
 210-143-263-271-43-41

Archway Station  نزديكترين آندرگراند 
تلفن هاى آگاهى و ثبت نام :

  0207000341 و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170

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

 جهت  درج آگهى در
هفته نامه

 با شماره تلفن هاى 
07811000455 - 02084537350

تماس بگيريد

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

سرويس حمام و آشپزخانه

No Job too Small  - 075 2852 3073 

نيازمنديها
حمل و نقل فارس

Removal
انتقال اثاثيه منازل، آفيس، قطعات و باكس به تمام نقاط لندن و 

انگلستان در كوتاهترين مدت با قيمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834

آموزش و تعمير كامپيوتر در محل 

7828880940

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

فيروز  07908860087
07856694710
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Academy Estate Agent
 

Commercial & Residental 
Sales-Lettings
واسط امالك تجارى و مسكونى

 - براى خريد يا فروش كافى شاپ، رستوران، پيتزا شاپ و 
هر نوع مغازه و هز نوع كسب و كار با ما تماس حاصل فرمائيد.

Kilburn, 75,000£ سوپر ماركت در ناحيه - 
 Cafe 110،000£ با يك طبقه اينترنت ,Archway سوپر ماركت در ناحيه - 

 - سوپر ماركت در ناحيه  West Hampstead  با فروش هفتگى 18،000£ 
تا بين 150,000£

 - رستوران در ناحيه Kings Cross در دو طبقه كباب شاپ، پيتزا   شاپ 
براى فروش و يا به دنبال شريك وارد به امور پيتزا و كباب شاپ با سرمايه 

مى فروشيم.
 - شخصى به دنبال خريد پيتزا oven و وسايل مغازه پيتزا مى باشد، با ما 

تماس بگيريد.
 - كافى شاپ در ناحيه Barnet با اجاره اى كم 48,000£

 - يك باب مغازه در ناحيه Cricklewood با يك طبقه مسكونى بدون
 Premium با اجاره £16،000 مناسب براى سوپر ماركت يا كافى- شاپ

 Lease در دو طبقه با اجاره اى مناسب و off license سوپر ماركت -    
طوالنى به قيمت 28،000£ نقدواقساط به فروش مى رسد.

نيازمنديها
Soltan Caterers Equipment UK Ltd

Design Supply Fabrication:

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

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

01415565740
08452234497

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

www.cew-soltan.co.uk

فلز كارى سلطان آميزه اى از هنر ايرانى

281Ballards Lane, N12 8NR
020 8446 6292 - 079 3031 5175
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نيازمنديها

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

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

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

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

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

 كليه امور برقى – لوله كشى نصب تهويه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن كنيد

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

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

شركت ساختمانى

  GP Driving School

Mobile: 0789 5995 334

Fully Qualified Instructors
PASS WITH US!!

دوره هاى مخصوص براى دوستان با
 گواهينامه هاى بين المللى

مكانيك سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهاى بنزينى و ديزلى

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

تعويض تايمينگ بلت از 60£ و غيره
تلفن: 07594347973

London Property Services LPS 
Ltd.

جهت تكميل كادر فنى خود احتياج به 
افرادى با تخصص هاى 

زير دارد:
NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بيشتر لطفا با ما تماس بگيريد

08456 652 4466

Commercial - Business - Hotels - Restaurants
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تـاريخ مختصر 
و وجه تسميه 
آذربايجان 

دكتر حسين نوين رنگرز 
عضو هيات علمي دانشگاه و محقق اردبيلي 

منطقه آذربايجان بخشي از سرزمين ماد بزرگ بود. اين سرزمين 

شده  معروف  آتورپاتگان  نام  به  مقدوني  اسكندر  يورش  زمان  از 
است. البته نام اين منطقه در كتاب بن دهش (خالصه اوستا) ايـران 
ويچ  «ايـران  خوانيم.  مي  كتاب  آن  در  است.  گرديده  ذكر  ويچ 
سرزمين  بهترين  (آذربايجان)  ويچ  ايـران  است.  آذربايجان  ناحيت 
آفريده شده است. زرتشت چون دين آورد، نخست در ايـران ويچ 
او  از  ماد)   – (مديا  مديوما  و  پرشيتوت  يشت،  فراز  (آذربايجان) 

پذيرفتند ايرانويچ يعني آذربايجان».1 
عالوه بر ايـران ويچ كه براي آذربايجان اطالق يافته، نام بامسماي 
خبر  به  بنا  كه  است  شده  عنوان  آذربايجان  به  نيز  آذرگشسب 
در  يكي  كه  بود  آذرگشسب  نام  به  مقدس  آتشكده ي  دو  شاهنامه، 
آتشكده  است.  واقع  سليمان)  (تخت  شيزمراغه  در  ديگري  و  باكو 
بازسازي  را  آن  ظاهراً  و  پابرجاست  چنان  هم  باكو،  آذرگشسب 
كرده اند. علي اكبر دهخدا، در لغت نامه خود، ذيل لغت باكو، شرح 

مفصلي درباره اين آتشكده آورده است.2 

آتشكده بزرگ و معروف ديگر در تخت سليمان مراغه قرار دارد به 
نام «    آذرگشسب». گيرشمن درباره آن مي نويسد:  شيز مركز ديني 
ماد آذربايگان (تخت سليمان امروز) معبد شمال ايـران بود در اين 
معبد جامعه اي بسيار قديم از مغان مي زيستند.3  پرفسور گيريشمن 
شاهنشاهي  كشورهاي  نقشه  ساسانيان  تا  آغاز  از  ايران  كتاب  در 
اشكانيان و ساسانيان و هخامنشيان را به چاپ رسانده است و از 

آذربايجان به نام سرزمين آريايى ماد بزرگ نام برده است . 

در شاهنامه فردوسي هم آمده كه در دوران كيانيان، آذربايجان را 

پايه  بر  مي خواندند.  « آذرگشسب»   مقدس  و  بزرگ  آتشكده  نام  به 
سخن فردوسي، كي خسرو پيش از نشستن بر تخت شاهي، همراه 
با پدربزرگ خود كي كاوس به سوي خاك آذرگشسب (آذربايجان) 
از  و  متبرك  را  خود  سلطنت  آغاز  محراب،  در  تا  مي شود  روان 

خداوند در اداره امور كشور ياري طلب نمايد: 

چنين گفت خسرو به كاوس شـاه      
          كه جز كردگار از كه جوييم راه 

بدو گفت: ما هم چنين با دو اسب   
                           بتازيم تا خاك آذرگشسب 

سر و تن بشوييم با پا و دست        
                    چنان چون بود مرد يزدان پرست 

به زاري، آيا كردگار جهان             
              به زمزم كنيم آفرين جهان 
بباشيم در پيش يزدان به پاي         

         مگر پاك يزدان بود رهنماي ...4 

چنين  آتشكده  آن  بودن  زيارتگاه  تاييد  در  نيز  سن  كريستن  آرتو 
مي نويسد: 

واقع  (شيز)  گنجگ  در  سلطنتي  آتش  يا  آذرگشسب  « آتشكده 
معروف  سليمان  تخت  هاي  خرابه  به  اكنون  كه  بود  درآذربايجان 
به  كي خسرو  و  كي كاووس  (مانند  هم  ساساني  پادشاهان  و  است 
روايت فردوسي) در ايام سختي به زيارت اين معبد مي شتافتند. و 

زر  مال و ملك و غالم براي آن جا نذرمي كردند.5 
دوران  در  است.  بوده  خرد»  « ماد  آذربايجان  ديگر  نام هاي  از 
شاهنشاهي مادها و در آن روزگار، ايـران بزرگ را « ماد بزرگ» و 
آذربايجان را «ماد خرد» مي ناميدند. البته اين استان را به روزگار 
نگار  جغرافي  استرايو،  نظر  به  مي گفتند.  نيز  آتورپاتكان  مادها، 
معروف يوناني آذربايجان از نام سرداري به نام « آتورپات» اقتباس 
به  هخامنشيان  پادشاهي  دوران  چون  كه  ترتيب  بدين  است.  شده 
به  سرداري  يافت،  دست  ايـران  به  ماكدوني6  الكساندر  آمد،  پايان 
نام « آتورپات» در آذربايجان برخاسته، آن سرزمين را، كه بخشي 
از خاك مادان و نام «ماد كوچك» معروف بود، از افتادن به دست 
خوانده  « آتورپاتكان»  نام  به  سرزمين  آن  و  داشت  نگاه  يونانيان 

شد.7 
ريشه نام « آتورپاتكان» از آتورپاتن، آتورپات، آذرپات يعني «آذر 
پاسدار» يا نگهبان آتش است و آتروپاتن لقب هر يك از ساتراپ ها 
آذربايجان  چه  است.  بوده  استان  اين  در  هخامنشي  (استانداران) 
نام  به  افروخته  ايزد  آتش  مقدس ترين  و  بزرگ ترين  جايگاه 
(تخت  شيزمراغه  در  ديگري  و  باكو  در  يكي  كه  بود  « اذرگشسب» 
سليمان امروزي) قرار داشت. دياكونف در وجه تسميه آذربايجان 
«شخص»  آتروپات  كه  است  شايع  بسيار  نظر  « اين  است:  نوشته 
و  است  كرده  مي  حكومت  ماد  در  كه  است  كاهني  لقب  و  نيست 

اشتقاق اين كلمه «نگهبان آتش» چنين تعبيري را اجازه مي دهد».8 
از  بعد  و  مادها  شاهنشاهي  دوران  در  كه  معتقدند  نيز  برخي  البته 
بر  عالوه  مغان  كبير،  كوروش  زمان  تا  هخامنشيان  دوران  در  آن 
سمت پاسداري از آتش مقدس، شغل استانداري آذربايجان را هم 
برعهده داشتند. اين لقب تا زمان حمله اسكندر لقب استانداران بود. 
ورود  از  جلوگيري  براي  ساتراپ (استاندار) هخامنشي  آخرين  اما 
يونانيان به سرزمين آتش مقدس و حفظ حرمت استان آذرگشسب 
خودر ا نه استاندار، بلكه پاسدار آتش مقدس يعني « آتروپاتن» خواند 
و از آن پس عنوان و لقب او « آتروپاتن» به صورت نام اين استان 
«آتروپات»  نام  بررسي  ضمن  نيز  تبريزى  كسروي  احمد  درآمد. 
به  بعدها  كه  را  « پات»  واژه  و  آتش  يا  آذر  همان  را  « اتور»  واژه 
صورت « پاد» و « باد» درآمد به معناي « نگهبان» دانسته است.9 اين 
نام تا پايان عصر ساساني در ايـران رايج بوده است. چنان كه يكي 
از موبدان مشهور « آذرباد ماراسپندان» يا « آذرباد مهراسپندان» نام 
و  ساساني  شاهنشاه  دوم،  شاپور  وزير  شخص  اين  است.  داشته 
يكي از مفسران اوستا بود. نام اين موبد به صورت « آتربات مانسار 

اسپندان» نيز آمده است.10 
در ادبيات دري، آتورپات به صورت هاي، آذرآبادگان، آذربايگان و 
آذربايجان آمده است. چنانكه فردوسي نيز « آذر آبادگان» به كار 

برده است: 

به يك ماه در آذر آبادگان          
               ببودند شاهان و آزادگان 
وز آن جايگه لشكر اندر كشيد        
           سوي آذر آبادگان بركشيد 

شده  برده  كار  به  آذربيجان  و  آذربايجان  نيز  عربي  كتاب هاي  در 
هر  آن  تصحيفات  و  مختلف  اشكال  با  كلمه،  اين  حال  هر  به  است. 
چه باشد، با توجه به داليل عقلي و نقلي موجود، آن چه مسلم است 
خشثرپاون  و  ايراني  سردار  نام  آتروپات»  يا  « آتورپات  از  ماخوذ 
(شهربان) زمان اسكندر، آذربايجانست و هر وجه يا مبدا و علتي كه 
براي پيدايش اين نام، كه اكثر مورخان و جغرافي نويسان قديم و 
معاصر نگاشته اند، قابل ترديد است. بدن شك اين نام ايراني است. 
زيرا در اوستا AterePata كه در لغت به معني نگهبان و پناهنده 
پهلوي  در  و  است  باستان  ايـران  پاكدينان  از  يكي  نام  است،  آتش 

Aturpat آمده است. 
پهلوي  در  و  آذرپاد  آذربد،  نام  باستان  ايـران  در  اين،  بر  عالوه 
است.  بوده  رايج  و  معمول  اسامي  از  (مارسپندان)  آتروپات 
آتورپاتكان همان طور كه گفته شد، خود از سه كلمه تركيب يافته 
است. آتور يا آذر به معني آتش و پات يا پاي (پد) از مصدر پاييدن 
به معني نگهبان و نگهباني كردن و سرانجام « كان يا گان» كه پساوند 
مكان يا نسبت است با اين توضيح ابهامي در اين نام باقي نمي ماند 
و معناي آن « سرزمين يا شهر آذرباد» معناي درست تري است كه 

مي توان بدان اطالق نمود. 
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 
BROADCASTING IN 

IRAN
(Part 6 )

 
                                                                                 

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

Under the treaty of 1905 England would permit the 
Indo-European Telegraph Company to establish 
lines in souyhern Iran and expenses of the venture 
to be borne by Iran’s government.
 
For some time after the introduction of the tele-
graph in Iran, Russia showed no interest in estab-
lishing telegraph communication with Iran. At that 
time, Russia possessed neither real property nor 
commercial interest in Iran. However, when Ira-
nian telegraph lines were extended to the northern 
border at Aras, the line was linked to the Russian 
telegraph system without the signing of a treaty or 
the observance of any special ceremony. In1863 a 
message of best wishes was sent from Iran to the 
Caucasian prince, who returned the compliment. 
On October 28, 1870, the first treaty with Russia 
was signed—however unnecessary it may officially 
have been. 
 
In 1921 all the treaties wit Russia were cancelled 
with control of all Iranian lines returning to Iran.
 
The Iranian telegraph was also linked to the otto-
man (Turkey) telegraph system primarily to meet 
British needs, but also to complete the world-
wide communication network. The first Iranian-
Ottoman treaty was signed in 1863. According to 
the treaty, the Iranian line would be extended to 
the Iranian-Ottoman border, while the Ottomans 
would extend their line from Baghdad to the border 
point. Iran and Turkey further agreed that Morse 
Code would be employed for all telegraph commu-
nication.
 
After 1939, all treaties were concluded on an inter-
national basis for a telegraph network, which linked 
virtually all countries of the world. Also wireless 
telegraph had been introduced and both attention 
and emphasis rapidly shifted to the new system.
 
The most important aspect of the introduction of 
the telegraph in Iran was the linking of Iran with Eu-
rope since Iran was at last placed in an international 
spotlight. The new awareness on the part of the Wes 
stimulated an influx of visitors to the country; tour-
ists, scholars and adventurers flocked to discover 
for themselves, the land of Cyrus the Great. ...
 

To be continued

Ardabil the 
city of History 
and religion 

Geography
Ardabil Province has an area of 17,881 
square kilometers located in northeast of 
Iran and to the west of the Caspian Sea. The 
historical and rather religious city of Ardabil 
is its capital. The most important cities in 
this province are Khalkhall, Meshkin Shahr, 
Germi, Bilehsavar and Pars Abad. Ardabil 
province has a common border of 285.5 km. 
with the Republic of Azarbayjan with two 
custom houses of Aslandooz and Bilehsavar 
in Moqan. The Aras and Balha Rivers occupy 
about 159 km. of this common border. One 
of the highest mountains of Iran named Sa-
balan is located in the Ardabil province. The 
summit of Sabalan, placed in northwest of 
the province, is 4,811 m. high. The history of 
this province is intertwined with the history 
of Azarbayjan in general. Some historians 
estimate the antiquity of Ardabil town back 
to the 5th century A.D. that is the Firuz Sas-
sanide era. In other words, this city is as old 
as 1500 years. But even earlier, Ardabil was a 
very important city from the military and po-
litical point of view during the Achaemenian 
period. It was a military base on the northern 
border of the Persian Empire. As it has been 
mentioned in the holy book Avesta, Zoroast-
er, the Iranian Prophet, was born by the river 
“Daei Yeta” which is now called “Aras” and 
wrote his holy book in the Sabalan Moun-
tains and came to Ardabil for propagation of 
his religion.  In the time of the Arab invasion 
to Iran (about 1400 years ago), Ardabil was 
the largest city in Azarbayjan. 
Historical Monuments
Ultan Castle, Pars Abad 
This castle is located 500 m. from the Ul-
tan Village in Pars Abad. Its antiquity dates 
back to the Parthian period and due to its 
firm structure it was used until 12th century 
A.H. Up to the time of the Mongol attack, it 
was the center of government in Azarbayjan. 

Shah Esmail started his effort for a national 
government and land integrity of Iran from 
Ardabil and consequently he announced 
Tabriz as the capital city of Iran in 906 A.H. 
In the Safavid period, Ardabil was the most 
important city of Iran both politically and 
economically. The city of Ardabil located on 
the trade crossroads between Europe and 
the East, played a critical role in the safety 
of the Silk Road. The province is still stra-
tegically important with respect to tourism 
and trade. The city of Ardabil now is one of 
the most important cities of the province 
and Iran for its many historical monuments, 
specially the Safavid family’s mausoleums 
and tombs, its location near many thermal 
springs with therapeutic virtues, and loca-
tion on the main access road to the Republic 
of Azarbayjan. These have turned the city to 
a tourism center, which is visited by thou-
sands of tourists every year.

Sheikh Safi-edin Ardabily 
ausoleum,Ardabil 
It is composed of a series of monuments 
built in various periods that was shaped as a 
complex for the first time by Shah Tahmasb. 
Later Shah Abbas added to the previous ones 
and renovated some sections. This histori-
cal complex is closely intertwined with the 
history of the Safavid Dynasty. Some of the 
Safavid kings as well as Shah Esmail I have 
been buried at this site. The main section 
of the mausoleum is composed of a circular 
tower with circumference of 22 m which is 
about 17meters high. In the interior of this 
monument, near Sheikh Safi’s tomb, the 
tomb of his son (the founder of mausoleum) 
and those of other family members can be 
found.
At the time of Naseredin Shah Qajar, i.e., 
about 115 years ago, major renovations took 
place and some changes were made to the 
complex. This site has been a major attrac-
tion for domestic and international tourists.
Main sections of the complex are the follow-
ings: the gate, the large court, the small court, 
the graveyard court, Shahidgah (martyr-
dom place), Janat Sara Mosque and Cheleh 
Khaneh which encircles Qandil Khaneh, 

Haramkhaneh and Chini Khaneh. The Allah 
Allah Dome is very famous and probably the 
most spectacular part of the complex.
Old Public Baths 

Haj Sheikh Bath, Ardabil 
It is located in Ali Qapoo Alley in the city of 
Ardabil. Its entrance is simple but beautifully 
decorated and has a globular dome. It has dif-
ferent parts with eye-catching adornments. 
There are two large alcoves inside the bath. It 
is estimated that the bath is 300 years old.

Old Bazaars 
Ardabil Bazaar, Ardabil 

In the heart of the Ardabil city, this bazaar 
stands as old as the Islamic period. Its shape 
was described by the historians of 4th cen-
tury A.H. as a cross, extending in four di-
rections with simply designed domes. Most 
sections of the bazaar have been constructed 
and renovated during the Safavid and Zand 
periods.

Towers 
Qarloja Tower, Aslandooz This stony tower 
is located en route the Aslandooz - Kho-
marloo Road by the Aras River. Its antiquity 
dates back to the Mongol period. 

Old Mosques and Churches 
 Ardabil Jame’ ( Jomeh) Mosque, Ardabil 
This is remaining from the Saljuqian period. 
In the walls of the minarets there are two in-
scriptions belonging to about 700 years ago. 
These have been transferred to a museum. 
Ceramic and other objects discovered at this 
site belong to about 600 years ago (Saljuqian 
period). The rest of the inscriptions which 
are not in good condition, date back to the 
3rd or 4th centuries.

Holy Maryam Church 
This building is located in the Armanestan 
Alley or Ounchoo Meydan in Ardabil and 
dates back to about 300 years ago. The inte-
rior decorations are very interesting and its 
wooden door is ornamented with intricately 
carved geometrical designs

Springs 
Due to its geological situation, Ardabil Prov
ince is a home to many thermal and min-
eral springs, which are among the most im-
portant and popular ones in Iran and in the 
region and are mostly used for therapeutic 
purposes. The most important ones are as 
follows:
Sar Ein Mineral Springs, Ardabil 
Located 28 km. away from the city of Ard-
abil, this complex of various thermal springs 
can be used by reaching the small town of 
Sar Ein at the foot of the Sabalan Mountains. 
Sar Ein is easily accessible through Ard-
abil airport and a good quality paved road. 
Equipped with modern facilities and newly 
built hotels, Sar Ein is one of the most visited 
sites by domestic tourists especially aware of 
the therapeutic virtues of these springs rich 
in different minerals.
The most important springs of this area are: 
Qarah Soo Thermal Spring, Sari So   Thermal 
Spring, Gavmish Goly Thermal Spring, Gen-
eral Thermal Spring, Bilehdareh Spring, Gol 
Ali Spring, and Asad Spring

Handicrafts, Music, and Foods 
Handicrafts and Souvenirs, Ardabil 
Ardabil Province is well known for its carpets 
as well as sweets such as Halva. The souvenirs 
of the province are: wickerwork, wool hand-
woven cloth, coarse rug, felt carpet, differ-
ent metal and wooden works, inlaid, silver 
objects, earthenware, local shoes, and other 
handicrafts. This province is very famous for 
its “Ashiks”, who are musicians playing tradi-
tional instruments (Saz or tar, etc.) and sing-
ing love songs that express both sadness and 
joy. These artists mostly appear in wedding 
ceremonies and get together and that is how 
they earn their livelihood.

Backpack
Majid Nourian
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Ancient structure found 
in southern Iran
Iranian archeologists have discovered an ancient stone construction lo-
cated near the country’s southern coast in Hormozgan Province. 
“The 600-year-old structure has six rooms and a passageway, hewn out 
of a mountain,” said head of Hormozgan’s cultural heritage office, Darya-
navard. 
“Two of the rooms have already been unearthed, but the other four are 
still buried under the ground,” he added. 
There are defensive walls and a control tower at the top of the structure, 
which are made of stone and cement. 
Initial studies had revealed that the construction was used as a wharf and 
a refuge from summer heat.

“So Simple” 
invited to Moscow 
Film Festival

The award-winning Iranian films “So Simple” was invited to the 30th 
Moscow International Film Festival in June. Following the screening 
of the film at the Marche du Film -- the Film Market of the Cannes 
Film Festival -- the representatives of the Moscow festival chose the 
film for participation in the gala. Directed and produced by Reza 
Mirkarimi, “So Simple” depicts an ordinary day of a middle class 
woman’s life. The film’s star Hengameh Ghaziani was also invited to 
the Moscow International Film Festival. In addition, the film’s screen-
writers Mirkarimi and Sadmehr Rastin shared the Best Screenplay 
Award. Mirkarimi received the Best film Award at the 26th Fajr Inter-
national Film Festival held in Tehran in last February. The festival also 
honored Qaziani with the Best Actress Award for her role in the film. 
Photo: Hengameh Ghaziani in a scene from “So Simple” 

Ramhormoz graves may 
be Elamite royal burials 
A team of archaeologists studying 
two graves discovered in the city 
of Ramhormoz in southern Iran 
said that they bear their remains 
of a girl and a woman who were 
most likely members of an Elam-
ite royal family. 
The team led by Arman Shishegar 
was assigned to carry out a series 
of rescue excavations in the Jubji 
region of the city in Khuzestan 
Province in May 2007 after the 
Khuzestan Water and Waste Water Company stumbled on two U-shaped cof-
fins containing skeletons of a girl and a woman along with a great number of 
artifacts during a grading operation. 
The girl was about 17 years old and the woman was between 30 and 35 years 
old at the time of death, Shishegar told the Persian service of CHN on Tues-
day. 
The girl was discovered wearing a golden bracelet embellished with pieces of 
agate on her wrist. The bracelet bears the female name Ani-Numa. 
During the rescue excavations, the archaeologists found five rings of power 
among the coffins’ artifacts, which were usually used by royals in Mesopo-
tamia. 
One of the rings, which bears the name of King Shutruk-Nahhunte of Elam 
(c. 1185–c. 1155 BC) in a cuneiform inscription was previously surmised to 
belong to the king, but Farzan Foruzanfar, an anthropologist of the Cultural 
Heritage, Tourism, and Handicrafts Organization (CHTHO), rejected the 
theory during his latest studies, Shishegar said. 
Due to the large quantity of valuable artifacts found in the coffins, the archae-
ologists believe that the girl and the woman had most likely been Shutruk-
Nahhunte’s relatives or family members, he added. 
Another of the five rings, which bears a cuneiform inscription, was handed 
over to two ancient languages experts but their studies led to different results. 
One of them deciphered the inscription as a female name but the other said 
it was the name of a local official. 
According to Shishegar, the divergence of opinions is a result of the deformed 
shape of the ring. 
Since the grading operation was continued even after the extraordinary dis-
covery, the graves’ site has been almost completely bulldozed. 
A golden armlet with floral motifs, two golden bracelets bearing deer-head 
patterns at each end, some ornamental stones with floral decorations, 155 
golden buttons of various sizes, several statuettes of goddesses, a golden 
necklace, golden plaques with floral motifs, 99 golden necklace beads, 23 
golden necklace pendants of various sizes, three marble stone dishes, earth-
enware and bronze dishes, several bronze bracelets, a fish-shaped goddess 
ornament, and a number of other artifacts have been discovered at the site. 
All the relics were transferred to Tehran to be stored at the National Museum 
of Iran. Shishegar said the items are currently in danger, but the report did 
not provide any explanation of his statement. 
Photo: One of the five rings of power discovered in the Jubji region of Ram-
hormoz, Khuzestan Province 

Sepahan’s finale results in 1-1 draw 
Iran’s Sepahan Isfahan draws 1-1 
with Uzbekistan’s Kuruvchi, which 
has already qualified for the AFC 
Champions League quarterfinals. 
Jalaleddin Alimohammadi gave Sep-
ahan the lead only two minutes into 
the game, at Azadi Stadium in Teh-
ran. Kuruvchi’s defender Gochguli 
Gochguliev scored the equalizer in the 73rd minute, in a game which 
was attended by some 5,000 Sepahan fans. Meanwhile, Japan’s Kashima 
Antlers sealed an easy 4-0 victory over Vietnam’s Nam Dinh to be the 
third Japanese club in the quarterfinals. Japan’s Kashima, Gamba Osaka 
and defending champion Urawa Reds, which qualified automatically, as 
well as Kuruvchi, Saipa of Iran and Kuwait’s al-Qadsia, have so far quali-
fied for the knockout round. In Group B, Saipa will play against UAE’s 
al-Wasl later on Wednesday. Saipa stands atop with 11 points, six points 
clear of al-Kuwait and Iraq’s al-Quwa al-Jawiya. 
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