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رسوايي تازه كاله آبي هاي 
سازمان ملل 

درگذشت زن افغانى در 
Harrow  در نقد شعر مى لنگيمبيمارستان

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، 

توسط  كودكان  از  جنسي  سوء استفاده 
سازمان ملل به امري  امدادگران و صلح بانان 
متداول تبديل شده است. به گزارش خبرگزاري 
موسسه  سوي  از  كه  تحقيقي  نتيجه  رويترز، 
دهيد»  نجات  را  «كودكان  انگليسي  خيريه 
از  آزاري  كودك  گستردگي  مويد  شد،  انجام 
و  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نيروهاي  سوي 
بيشتر  كه  است  سازمان  اين  امدادرسان هاي 

آنها گزارش نمي شود.
به  كودكان  جنسي  آزار  اتهام  ايراد  موارد 
طي  ملل  سازمان  امدادگران  و  صلح بانان 
سازمان  و  است  يافته  افزايش  اخير  سال هاي 

ملل  ...

در  هرچه  ما  است:  معتقد  صالحى  سيدعلى 
شعر و خلق آن صاحب خلوصيم، در چيزى 

به نام نقد شعر مى لنگيم. 
فراگير  بحران  كرد:  عنوان  شاعر  اين 
بى اعتمادى و غلظت عميق فرهنگ شفاهى كه 
نتيجه ى نهايى آن، مرگ متن به علت يورش 
حواشى است، نمى گذارد اتفاق مكتوبى به نام 
«نقد» كارساز شود. هنوز روابط عمومى از 
طريق فرهنگ زبان به زبان و سينه به سينه 
ضوابطى  و  اصول  آن  از  و  مى شود   عملى 
هيچ  است،  حوزه  اين  در  الزمه ى «باور»  كه 
خبرى نيست؛ به همين دليل من هيچ نقش و 

تأثيرى براى ....

صفحه 10

صفحه صفحه 1414اقتصاد

اقتصاد اروپا با شوك 
هاى شديدى روبرو است

شوك   ، كرد  تاكيد  اروپا  مركزى  بانك  رييس 
هاى ناشى از بحران بازارهاى مالى بين المللى 
و افزايش قيمت مواد غذايى ، آثار نا مطلوبى بر 

اقتصاد اروپا داشته است . 
ژان كلود تريكت در مصاحبه با روزنامه وال 
استريت ژورنال افزود : اروپا با افزايش شديد 
تورم روبرو است و تمام تالش بانك مركزى 
اروپا براى تثبيت قيمتها در ميان مدت صورت 
خواهد گرفت . اروپا نگران سياست كاهش نرخ 

بهره در آمريكا و انگليس است . 
نرخ تورم اروپا طى ماه آوريل به 3.3 درصد 

رسيد ...

موسيقيدان، نه سياستمدار
كريس  دى برگ در نشست خبرى بارها گفت كه سياستمدار و انسان سياسى اى 
نيست و هدفش از بودن در ايران فقط اجراى موسيقى است. او در پاسخ به 
من  سن  در  كه  كسانى  گفت:  پاپ  موسيقى  رفتن  زوال  به  رو  درباره  سوالى 

هستند مى گويند موسيقى پاپ امروز آشغال است.
همه چيز درباره كريس دى برگ عجيب است. همكارى و ضبط قطعه اى با گروه پاپ آريان، ديدن فيلمى از او دريوتيوب 
كه در كنار على پهلوان مى خواند، آمدنش به ايران، نشست خبرى اش در مركز همايش هاى بين المللى رايزن كه اسمش 
تا به حال به گوش كمتر كسى خورده است، تعداد خبرنگاران رسانه هاى خارجى كه تقريبا دوبرابر خبرنگاران داخلى 
بود و دست آخر كاپشن چرمى كريس دى برگ در هواى ابرى و دم كرده خردادماه تهران كه از اول تا آخر اين نشست 
در تن او ماند. كريس دى برگ به منظور مقدمه چينى با كنسرتى كه قرار است تابستان يا پاييز امسال با گروه آريان 
برگزار كند، به تهران آمده است. او از تمام سالن هاى تهران بازديد كرده و امكانات آنها را براى اين كنسرت سنجيده و 
حاال نمى تواند تصميم بگيرد كدام سالن مناسب اجراى كنسرت است. كمتر از يك هفته است كه اجراى مشترك دى برگ 
با گروه آريان كه «نورى تا ابديت» نام دارد، منتشر شده و روى يوتيوب قرار گرفته است. نشست خبرى هم با پخش 

اين آهنگ شروع شد. 
كريس دى برگ به همراه كنى تامسون مدير برنامه او از شركت فريمن پروداكشنز و محسن رجب پور مدير شركت ترانه 
شرقى و گروه آريان روبه روى خبرنگاران قرار گرفت و حرف هاى خود را با اين جمالت شروع كرد: «سالم. صبح  به 
خير. فارسى من خوب نيست. من بايد فارسى را بيشتر تمرين كنم.» بعد به زبان مادرى اش برگشت و حرف هايش را به 

زبان انگليسى ادامه داد. 
او گفت: «ديدن ايران وقتى پسر بچه كوچكى بودم و كتابى را درباره اين كشور خواندم، روياى ذهن من شد.» حاال كريس 

دى برگ از چند نسل قبل يعنى نسلى كه حاال باالى 40 سال سن دارند، نسلى كه ....

اعتراض كاميون داران انگليسى
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فريدون توللى
فريدون توللى در شيراز 
به دنيا آمد. پس از پايان 
هاى  آموزش  دورًه 
دبيرستانى  و  دبستانى 
وارد  شهـر،  اين  در 
شد  تهران  دانشگـاه 
در   1320 سال  در  و 
باستان شناسى  رشته 
ادبيات  دانـشكـدًه 
فارغ  دانـشگـاه  اين 
سپس  گـرديد.  التحصيل 
شناسى  باستان  كار  به 
مرداد  تا  و  آورد  روى 
1332 چندى رئيس ادارًه 
استان  شناسى  باستان 
فارس بود. توللى، پس از 

شهـريور 1320 وارد فعاليت هاى سياسى شد و به نوشتن مقاالت 
طنزآميزى  سياسى  مجموعه  و  توده  حزب  نشريات  در  سياسى 
از  مرداد  كودتاى 28  از  پس  توللى  پـرداخت.  «التفاصيل»  نام  با 
پهلوى  دانشگاه  كتابخانًه  در  و  شست  دست  سياسى  فعاليتهاى 
شيراز به كار مشغول شد. توللى بر اثر آشـنايى با نيما در شعر 
به شيوًه جديد گرايش يافت و به يكى از پيشروان آن تبديل شد. 
دفـترهاى شعـر «رهـا» و «نافه» او محـصول هـمين دوران است. 
وى بعـدها به مخالفت با فرم آزاد نيمايى پرداخت و مجموعه اى از 

غـزل و قـصيده به شيوًه قـديم را با نام «پـويه» منتشر كرد.
شاعـران  از  اشعـارى  و  داشت  آشنايى  فرانسه  زبان  با  توللى 

فرانسه زبان را به فارسى برگـردانده است.
احساساتى  و  رمانـتيك  عاشقانه،  شعـرى  عـمدتا  توللى  شعـر 
خوشاهـنگ،  فريـبندًه  هاى  تركيب  و  ها  واژه  تصاوير،  با  است: 
از  چـيز  هـر  از  بـيش  فردى،  احساسات  شاعـرانًه  بـيان  با  كه 
كامجويى هاى جسمانى سخن مى گويد. و توفيق وى در شاعـرى، 
به سبب هـمين شعـرهاست. توللى در سرودن شعـر عاشقانه به 
شيوه نو، روزگارى پـيشرو و نظريه پرداز بوده است و در اين 

زمينه سهـم بزرگـى دارد.
عاقبت وى پس از سال ها بيمارى قلبى در سال 1364 درگذشت

همسر وى مهين توللى بود و همچنين از وى يك پسر به نام نيما و 
يك دختر به يادگار است كه دخترش ساكن كاليفرنيا است

باستان شناس
در ژرفناى خاك ِ سيه ، باستان شناس

در جستجوى مشعل ِ تارك ِ مردگان 
 در آرزوى اخگر ِ گرمى به گور ِ سرد 

 خاكستر ِ قرون ِ كهن را دهد به باد !
تا از شكسته هاى يكى جام 
يا گوشواره هاى يكى گوش

يا از دو چشم ِ جمجمه اى مات و بى نگاه 
 گيرد سراغ ِ راه 

 بيرون كشد زياد ِ فراموشى ِ سياه 
 افسانه ِ گذشت ِ جهان ِ گذشته را 

 وز مردگان به زنده كند داستان ِ غم 
 بى اعتنا به تربت ِ گلچهرگان ِ خاك 

 بر استخوان ِ پير و جوان مى زند كلنگ 
تا در رسوب ِ چشمه ِ خشكيده ى حيات 
 يابد نشان قطره ى وهمى به گور ِ تنگ 

ناگاه خيره كژدمى از گوشه ى مغاك 
 از دنگ دنگ تيشه هراسان و خشمناك 

 سر مى كشد ، ز جمجمه اى شوم و دلگزاى 
 مى تازدش به هستى و مى دوزدش به جاى 

 لختى دگر به دخمه ى تاريك و پر هراس 
 كفتار مى خورد ز تن ِ باستان شناس !
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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 مقاله
موسيقى داراى يك اثر شگفت انگيز و بسيار همه گير همواره در قشر يك فرهنگ و كشور شكل 
ميگيرد و در همان جا است كه  با توجه به سياست هاى روز اجتماعى و سياسى تغيير مى يابد 
و اساسا همين موسيقى در غم ها، شادى ها، رنجها، اندوه ها و به طور كلى در همه فراز و نشيب 

ها ى يك كشور اجرا شده  و نهايتا مردم آن جامعه  است كه به آن هويت مى بخشد. 

 يكى از خاصيتهاى موسيقى اين است كه ميتوان از آن به عنوان وسيله اى براى بازگو كردن 
رخدادهاى يك كشور استفاده كرد كه صد البته رخدادهاى سياسى و اجتماعى را نميتوان از اين 
قاعده مستثنى كرد. در روزهاى اخير نيز ما شاهد ورود كريس دى برگ به ايران هستيم و در 
انتظار اجراى اين خواننده مشهور در كشورمان بسر مى بريم اما نكته اى كه در اين سفر هنرى 
ميتوان مشاهده كرد اينست كه با توجه به اين كه زمانى در يكى از مصاحبه اى مسئولين بلندپايه 
ايران در مورد موسيقى غربى گفتند:“مگر غربى ها موسيقى ما را گوش ميدهند كه ما موسيقى 
آنها را گوش بدهيم؟“ و بر اساس همين سخن ايشان واردات ساز غربى به كشور را براى مدتى 
ممنوع اعالم شد آيا امكان اجراى موسيقى اين خواننده بزرگ وجود خواهد داشت و يا در همان 

فيلترينگ وزارت فرهنگ و ارشاد باز خواهد ايستاد؟ 
 در طول تاريخ سيا ستمداران بنوعى  از هنر و  به خصوص موسيقى به عنوان يك ابزار بسيار 
قوى و مردمى در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده ميكنند.  بعنوان مثال ” آلمان بيدار شو“  نام 
آهنگى است از واگنر كه نازى ها از آن براى كنترل عقده هاى روانى حاصل از انعقاد معاهده ى 
ورساى را در توانستن  ميان مردم  محو كنند. در دوران جنگ سرد و مك كارتيسم نيز دو طرف 
دعوا(كاپيتاليست ها و كمونيستها) براى كوبيدن ايدئولوژى يكديگر و تخريب آن در اذهان مردم 

از موسيقى بهره جستند .
با توجه به اهميت ايران در سالهاى اخير در اخبار و رسانه ها، سفر هنرپيشگان مطرحى چون  
شان پن و  خواننده مطرحى چون كريس دى برگ و اخيرا نيز  كارگردان آمريكايى ( مايكل مور)  
”در يك مصاحبه مطبوعاتى در جشنواره كن نيز اشتياق خود را يه  مسافرت به ايران اعالم نمود 
” آيا ميتوان گفت اين سفرها لزوما در جهت اهداف فرهنگى و عالقه شخصى است؟ و يا صرفا 
بخاطر بهره بردارى سياسى طرفين در اين كارزار حيدرى نعمتى سردمداران سياسى امروزى 

مى باشد؟  . 
بهر روى  با توجه به بررسى آثار اين هنرمندان در طول ساليان اخير  ميتوان مشاهده نمود 
كه اين هنرمندان نيز به نوعى در آثار خود به سياست هاى دولت هاى حاكم آشكارا اعتراضات 
خود را نشان  داده اند بعنوان مثال مايكل مور با ساخت فيلم مستند خود در ارتباط با حوادث 
11 سپتامبر و يا آهنگ هاى همين خواننده كه ترانه هاى اعتراضى او در رد سياست دولت هاى 
غربى همواره مطرح بوده نيز شايد يكى از داليل انتخاب او براى اجراى كنسرت در ايران  باشد 
و در صورت اجراى كنسرت او نخستين چهره سرشناس موسيقى غرب خواهد بود كه پس از 

انقالب ايران، در كشورمان حضور يافته است. 
.اميدورايم كه مسئولين ايران با افزايش اين كنسرت ها  و حمايت از هنرمندان داخلى و خارجى 
از  زيبايى  وجهه  غيره  و  سياسى  بردارى  بهره  سواى  نيز  هنردوستمان  و  هنرپرور  كشور  در 
كشورمان به دنيا نشان داده و بتوانيم هميشه نام ايران را با افتخار بر سر زبانها جارى كنيم.   
ع. نجفى
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دهكده اى در ابعاد 
لندن

بلندگو

با  كنند  مى  ارزيابى  مصيبت  بزرگترين  عزيز،  يك  فقدان  غم  از  بعد  را  طالق 
اين حال در چند سال اخير ايران چهارمين رقم باالى آمار طالق را داشته و 
همت دولت و كارشناسان را براى حل اين معضل برانگيخته است؛ اما از خيلى 
پيش از اين طالق در بين زوجهاى مهاجر ايرانى معمول شده و همچنان تداوم 

دارد. اينبار نگاهى داريم به مسئله طالق در بين ايرانيان لندن. 
زياده خواهى، شهوترانى و تنوع طلبى كه در غريزه بشر است و قرارگرفتن 
در  انگيزد،  برمى  آن  كردن  تجربه  به  را  انسان  اجتماعى  آزاد  شرايط  در 
مورد بسيارى از ايرانيانى كه زندگى زناشويى خود را براى ارضاى چنين 
اميالى به مخاطره مى اندازند، انكار ناپذير است. در اين باره بهترين مرجع 
زنان و مردانى هستند كه در پى اميال زودگذرشان همسر حامى، وفادار و 
دلسوزشان را از دست داده اند و ديگر نيز در ميان شركاى رنگارنگ و بين 
المللى زندگيشان جاينشينى براى آنها نيافته اند و اگرچه حتى در انظار اشتباه 
خود را توجيه كنند، در خلوت خود، همه عمر در آتش جهالتى كه مرتكب شده 
اند مى سوزند. اما همگان را نيز نمى توان به اين اتهام متهم كرد. بسيارند 
زوجهايى كه به دليل ناسازگاريهاى متعارف سرنوشت زندگى مشتركشان به 

طالق انجاميده است ولى آيا طالق تنها راه حل مشكالت آنان بوده است؟
در دادگاههاى ايران حكم طالق يك درخواست در ساده ترين و سريعترين 
شرايط، زودتر از سه ماه صادر نمى شود. اين تاخير تعمدى بدان اميد است 
كه زوجين خود و يا با پادرميانى و ريش سفيدى بزرگى مصالحه كنند اما 
در انگلستان طالق به هر دليلى و در واقع بى هيچ دليلى و به سادگى انجام 
هر كار معمول ادارى، ممكن است صورت پذيرد و فرد ُمَطلَق نيز مى تواند از 
حمايتهاى دولتى برخوردار شود. بنابراين در رتبه بندى راه حلهاى مشكالت 

زناشويى، طالق از اولويت باالترى برخوردار شده است. 
پيروى بحث آزادى زنان در اروپا و محدوديت آنها در ايران، علت ديگرى كه 
مى توان براى رشد طالق در بين ايرانيان لندن بر شمرد، رفتار و انتظارات 
سنتى مردان مى باشد. نمى توان با يك برش ساده و عميق مقصر را از بى 
تقصير جدا كرد به اين معنى كه مرد يا زن را مخاطب قرار داد و محاكمه كرد. 
هر  قانون  و  جامعه  مرد،  زن،  كه  دهد  مى  نشان  ظريف  و  دقيق  جراحى  يك 
يك به سهم خود براى رفتارشان داليل موجهى دارند و البته در قبال عواقب 
عملكردشان نيز مسئولند. بياييد اين بار به جاى تكرار بحث نخ نماى تقابل 
سنت و مدرنيسم و ارائه تعريفى از زن و مرد امروز، نگاهى كاربردى تر به 

اين موضوع  بيندازيم. 
شكى نيست كه در گذر زمان و با تقابل فرهنگها و اثرگذارى عوامل متعدد 
تغيير مى  مفاهيم ارزشها، نقشها، توقعات و خواستها  يا اقتصادى،  سياسى 
كند. در واقع ماييم كه تغيير مى كنيم اما اين تغييرات به يكباره در يك لحظه 
و براى همه با هم رخ نمى دهد بلكه در طى زمان به آهستگى يك يك ما را 
گيرم  مى  قرار  متفاوتى  شرايط  و  محيط  در  كه  نوعى  من  شود.  مى  شامل 
جاى  به  پس  شوم  تغييرات  دچار  همسرم  از  ديرتر  يا  زودتر  است  ممكن 
تنش زايى بايد به خودم يا همسرم فرصت دهم تا درك و تجربه خودمان را 
همسان كنيم و پيوسته بايد در نظر داشته باشيم كه آنچه امروز به نام تجدد 
تجربه مى كنيم براى نسلهاى آينده سنت خواهد بود و خط بطالنى كه آنها 
بر آن بكشند ردى است بر درك و تجربيات امروز ما چنانكه ما امروز به 
سنتهاى ديرينمان خيلى آسان مهر «باطل شد» مى زنيم ولى آيا تمامى اين 
سنتها حقيقتًا باطل شده اند؟ آيا صرف تطابق نداشتن آنها با زندگى امروز 
كافيست تا رسمى به كلى نو در اندازيم با آنكه مى دانيم فقط يكبار فرصت 
بازيگرى بر صحنه زندگى را داريم و ارائه يك شيوه نوى زندگى تا از كوره 
تاريخ پخته بيرون آيد و آزمونهاى زندگى را پشت سر گذارد نسلهاى بعد 
از ما را دستخوش فراز و نشيبهاى بسيارى مى كند؟ آيا نمى توان بر شانه 
پدربزرگها ايستاد و سنتهاى ايشان را با تجربيات جديد خود در آميخت و با 

زندگى امروز سازگار كرد؟
باز بر مى گرديم به حرف اول خود كه: اروپا راه پر فراز و نشيبى را پشت 
و  است  افتاده  فرو  زيادى  چالشهاى  به  رهگذر  اين  در  و  است  گذاشته  سر 
شده  آزموده  و  كارآمد  و  درست  آورده  دست  به  آنچه  هر  نيز  آخر  دست 
نيست. پشت كردن يكباره به تمام داشته هاى خويش و رو آوردن يكجا به 
همه محصوالت غرب، بدون هيچ سنگ محك و حالجى سره از ناسره، اشتباه 
بزرگى است؛ اشتباه جبران ناپذيرى كه تاوانش را نسلهاى آينده خواهند داد. 
درس  و  غرب  موفقيتهاى  كردن  گلچين  با  توان  مى  سادگى  به  كه  حالى  در 

گرفتن از شكستهايش از او پيشى گرفت. 

موسيقيدان، نه سياستمدار
همه چيز درباره كريس دى برگ عجيب است. همكارى و ضبط قطعه اى با گروه پاپ آريان، ديدن فيلمى از او دريوتيوب كه در كنار 

على پهلوان مى خواند، آمدنش به ايران، نشست خبرى اش 
به  تا  اسمش  كه  رايزن  بين المللى  همايش هاى  مركز  در 
حال به گوش كمتر كسى خورده است، تعداد خبرنگاران 
رسانه هاى خارجى كه تقريبا دوبرابر خبرنگاران داخلى 
بود و دست آخر كاپشن چرمى كريس دى برگ در هواى 
آخر  تا  اول  از  كه  تهران  خردادماه  دم كرده  و  ابرى 
منظور  به  دى برگ  كريس  ماند.  او  تن  در  نشست  اين 
پاييز  يا  تابستان  است  قرار  كه  كنسرتى  با  مقدمه چينى 
امسال با گروه آريان برگزار كند، به تهران آمده است. 
او از تمام سالن هاى تهران بازديد كرده و امكانات آنها 
تصميم  نمى تواند  حاال  و  سنجيده  كنسرت  اين  براى  را 
كمتر  است.  كنسرت  اجراى  مناسب  سالن  كدام  بگيرد 
گروه  با  دى برگ  مشترك  اجراى  كه  است  هفته  يك  از 
آريان كه «نورى تا ابديت» نام دارد، منتشر شده و روى 
يوتيوب قرار گرفته است. نشست خبرى هم با پخش اين 

آهنگ شروع شد. كريس دى برگ به همراه كنى تامسون مدير برنامه او از شركت فريمن پروداكشنز و محسن رجب پور مدير 
شركت ترانه شرقى و گروه آريان روبه روى خبرنگاران قرار گرفت و حرف هاى خود را با اين جمالت شروع كرد: «سالم. صبح  
به خير. فارسى من خوب نيست. من بايد فارسى را بيشتر تمرين كنم.» بعد به زبان مادرى اش برگشت و حرف هايش را به زبان 
انگليسى ادامه داد. او گفت: «ديدن ايران وقتى پسر بچه كوچكى بودم و كتابى را درباره اين كشور خواندم، روياى ذهن من 
شد.» حاال كريس دى برگ از چند نسل قبل يعنى نسلى كه حاال باالى 40 سال سن دارند، نسلى كه بعضى از خاطرات خود را در 
آهنگ هاى اين خواننده ايرلندى جست وجو مى كنند با اعضاى گروه آريان از نسل امروز مى خواهد نگرش جهانى منفى نسبت به 
ايران را عوض كند؛ با گروه آريان كه نزد بسيارى از والدين، دوستداران او و هم سن  وساالنش از جايگاه پايين ترى در ايران 
برخوردار هستند. هنوز كنسرت كريس دى برگ و آريان قطعى نشده و مجوز كتبى ندارد اما محسن رجب پور گفت كه مجوز 
شفاهى را دريافت كرده است. كريس دى برگ گفت: «در تهران احساس امن و مطمئنى داشتم و اينجا از لس آنجلس و لندن برايم 
امن تر بود.» او درباره اخبار منفى رسانه هاى خارجى درباره كنسرتش در ايران و اينكه احتمال ترورش وجود دارد، گفت: «من 
به دنبال كردن اخبار از طريق مطبوعات اعتقادى ندارم و معتقدم كه خروجى بسيارى از خبرگزارى ها جهت دار است. اينجا امن 

است، مردم برخورد گرمى دارند و مهمان نوازند.»
سياسى اى  انسان  و  سياستمدار  كه  گفت  بارها  خبرى  نشست  در  دى برگ  كريس  
نيست و هدفش از بودن در ايران فقط اجراى موسيقى است. او در پاسخ به سوالى 
درباره رو به زوال رفتن موسيقى پاپ گفت: كسانى كه در سن من هستند مى گويند 

موسيقى پاپ امروز آشغال است.
كريس دى برگ توضيح داد كه با شنيدن موسيقى آريان به يكى از طرفداران پروپاقرص اين گروه تبديل شده و از شنيدن كار 
آنها لذت مى برد. او گفت كه در اين چند روز در ترافيك تهران به اندازه كافى وقت براى شنيدن موسيقى ايرانى داشته و اظهار 
اميدوارى كرد كه بتواند قطعه اى با الهام از سفر به ايران بسازد. اين خواننده ايرلندى از اينكه نيمى از كسانى كه به دانشگاه هاى 
ايران وارد مى شوند، از زنان هستند اظهار خوشحالى  كرد و گفت كه كنسرتش در ايران را با انرژى و با صدايى كه اعتقاد دارد 
هنوز قوى است، برگزار خواهد كرد. كريس  دى برگ در نشست خبرى بارها گفت كه سياستمدار و انسان سياسى اى نيست و 
هدفش از بودن در ايران فقط اجراى موسيقى است. او در پاسخ به سوالى درباره رو به زوال رفتن موسيقى پاپ گفت: كسانى 
كه در سن من هستند مى گويند موسيقى پاپ امروز آشغال است. اما فكر مى كنم در اين مورد چند مسئله وجود دارد. در زمان 
ما وقت زيادى براى نوشتن يك قطعه گذاشته مى شد و مبارزه براى باال بردن كيفيت موسيقى بود. ترانه سراهاى بزرگى مثل 
جكسون براون، پل سايمون و باب ديلن فعاليت مى كردند. اما در 10 سال گذشته با نفوذ كامپيوتر روند ساخت موسيقى تغيير 
كرده. ما گيتار به دست مى گرفتيم و با پيانو آهنگى مى ساختيم. االن مردم با زدن روى كيبورد موسيقى مى سازند و در اين ميان 

احساس و خواسته هاى قلبى از بين مى رود. 
كريس دى برگ پيشنهاد كرد كسانى كه مى خواهند به كنسرت او بيايند ساندويچ 

و پيژامه را فراموش نكنند، چون ممكن است شب را همان جا بخوابند. 
دى برگ درباره ميزان آشنايى و آگاهى از انتظارات جوانان ايرانى گفت: من وب سايتى دارم كه به تازگى كارخود را آغاز كرده 
و جالب اينكه بيشترين آمار تماشاگران اين سايت را جوانان ايرانى تشكيل مى دهند بنابراين از عالقه اين جوانان به موسيقى 
خود آگاه هستم و فكر مى كنم دليل اين عالقه هم اين است كه تمام ترانه ها و آهنگ هاى خود را با عشق مى نويسم و ملودى هاى 
آن از اعماق قلبم بيرون مى آيد به همين دليل مى دانم كه راه سختى را در پيش دارم. مدير گروه آريان هم در خصوص كم وكيف 
اجراى كنسرت گروه پاپ ايران و خواننده ايرلندى گفت: كنسرت گروه موسيقى آريان در سه قسمت اجرا مى شود، در بخش اول 
اين اجرا هشت قطعه از گروه آريان اجرا مى شود و پس از آن كريس دى برگ هشت قطعه به تنهايى اجرا خواهد كرد و قسمت 

پايانى هم به اجراى قطعات مشترك گروه آريان و كريس دى برگ اختصاص دارد.
او افزود: «ما ابتدا قصد داشتيم اين كنسرت را تابستان در استاديوم دوچرخه سوارى آزادى برگزار كنيم اما احتماال براى مهر 
و آبان خواهد بود.»مدير شركت ترانه شرقى ادامه داد: «ما تاكنون در خصوص مسائل مالى با كريس دى برگ و هيات همراه 
ايشان صحبتى نكرده ايم و ايشان نيز هيچ پولى را دريافت نكرده اند، بلكه تنها با احترام به صلح و انسان دوستى همه كارها را 
انجام داده  اند و تازه قصد داريم بعد از جلسه امروز در خصوص اين موارد صحبت كنيم. وى در خصوص انتخاب اين خواننده 
براى همكارى با گروه آريان بيان داشت: من 9 سال پيش تصميم گرفتم گروهى را از خارج براى اجرا به ايران بياورم و اين 
كار را از كشورهاى عربى آغاز كردم. وقتى على پهلوان هم اسم كريس دى برگ را آورد من به اين موضوع فكر كردم كه ما 
ايرانى ها شعرهاى او را مى خوانيم ولى چرا خارجى ها زبان ما را نمى خوانند و از آنجايى كه بار مثبت ترانه هاى كريس دى برگ 
همان چيزى است كه ما دنبالش هستيم ايشان را انتخاب كرديم.»كريس دى برگ پيشنهاد كرد كسانى كه مى خواهند به كنسرت 

او بيايند ساندويچ و پيژامه را فراموش نكنند، چون ممكن است شب را همان جا بخوابند. 
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انگلستان

ميليبند جانشين احتمالي گوردون براون
 در پي افزايش فشار بر حزب كارگر 
اين  ضعيف  عملكرد  دليل  به  انگليس 
شهر  شوراهاي  انتخابات  در  حزب 
برخي  انگليس،  هاي  شهرداري  و 
احتمال  خصوص  در  ها  زني  گمانه 
جايگزيني «ديويد ميليبند» وزير امور 
گوردون  جاي  به  انگليس  خارجه 
براون نخست وزير اين كشور آغاز 
شده است. در همين راستا روزنامه 
روز  شماره  در  «تلگراف»  انگليسي 
متحدان  برخي  نوشت  خود  گذشته 
وي  از  ميليبند»  «ديويد  سياسي 
خواسته اند در صورتي كه گوردون 
ارشد  رهبران  اعتماد  نتواند  براون 
را  خود  كند  جلب  را  كارگر  حزب 

براي جانشيني براون آماده كند. 
معتقدند  ميليبند  سياسي  حاميان 
و  اعتبار  از  كه  است  كسي  تنها  او 
چالش  با  مبارزه  براي  الزم  توانايي 
«ديويد  سوي  از  شده  مطرح  هاي 
محافظه  حزب  رهبر  كامرون» 
البته  است.  برخوردار  انگليس  كار 
منتقدان براون مي پذيرند كه ميليبند 
نمي تواند براون را مجبور به خروج 

از رهبري حزب كارگر كند. 
حزب  ارشد  رهبران  ديگر  سوي  از 

كارگر از به وجود آمدن شرايطي وخيم كه طي آن وزراي ارشد كابينه براون وي را متقاعد به استعفا كنند 
بيم دارند. روز يكشنبه، تعدادي از وزراي كابينه براون سعي كردند وي را متقاعد كنند كه پس از شكست 
در انتخابات اخير در «كروو» و «نانتويچ» بايد در موضع خود تجديدنظر كند.اگرچه ميليبند سعي مي كند 
گمان هاي موجود در خصوص احتمال جانشيني اش به جاي براون را بي اهميت جلوه دهد اما در عوض به 
رهبران حزب كارگر هشدار داده است كه اين حزب براي شكست ديويد كامرون كانديداي حزب محافظه كار 
بايد «شخصيت» و «توانايي مبارزه» خود را به رخ بكشد.«ديويد كامرون» رهبر حزب محافظه كار انگليس 
پس از شكست هفته گذشته حزب كارگر در انتخابات «كروو» و «نانتويچ» اين شكست را پايان حزب كارگر 
انگليس ناميد. از سوي ديگر ديويد ميليبند كه پيش از عهده دار شدن سمت وزير امور خارجه انگليس سال ها 
در حلقه نزديك ترين مشاوران توني بلر فعاليت كرده است، روز يكشنبه در يك مصاحبه تلويزيوني بارها و 
بارها به عبارت «حزب كارگر جديد» اشاره كرد. ميليبند گفت؛ «ديويد كامرون تنها به دنبال نابودي گوردون 
براون نيست بلكه او سعي مي كند تمامي طرح هاي سياسي براون نظير طرح حزب كارگر جديد را نابود كند. 

طرحي كه حزب كارگر را از يك حزب اپوزيسيون معمولي به يك حزب قدرتمند دولتي تبديل كرده است 

 

محاكمه شهردار به خاطر دريافت حقوق اضافي 
 

:AP دادگاه شهردار يكي از شهرهاي انگلستان را كه با ادعاي آسيب ديدگي از مرخصي با حقوق 
استفاده مي كرد و در كنارش به داوري فوتبال مشغول بود، محكوم كرد. كيت مك نيف طي دو 
فصل اخير 67 بازي را داوري كرده است در حالي كه در اين مدت با ادعاي بيماري شديد، بنا 
بود از دولت 9 هزار پوند هزينه درماني مطالبه كند. او از سمت شهرداري پم بروك در ولز كناره 
گيري كرد تا به درمان بپردازد. وكالي وي مدعي هستند ادعاي اوليه او صحت داشته است، زيرا 
مشكل تيروئيد داشته و از ناحيه شكم نيز مورد جراحي قرار گرفت. اما جرم او اين است كه پس 
از بهبودي به مقامات اطالع نداد و به محل كارش بازنگشت در حالي كه در تمام اين مدت حقوقش 
پرداخت مي شد. وي در اين مدت كامًال سالمت خود را به دست آورده بود و به دليل سابقه اش 
به عنوان يك داور مشغول به كار بود. دادگاه او را به چهار ماه زندان تعليقي و 200 ساعت كار 
اجباري محكوم كرد. او همين طور بايد تمام مبلغ دريافتي اش از شهرداري را نيز برگرداند. برايان 
ايوانز مدير بخش تخلفات ولز در مورد اين پرونده گفت؛ «اين برخورد قضايي و سوءسابقه يي كه 

در پرونده وي ثبت خواهد شد باعث مي شود پس از اين كسي چنين تخلفي انجام ندهد.» 

جام هخامنشى كشف شده از زير 
يك تخت خواب حراج مى شود

قرار است، يك جام هخامنشى چندهزار ساله كه به صورت تصادفى پيدا شده است، در يك حراجى 
به فروش برسد. 

به نقل از تايمز آن الين، جام دوهزار و پانصد  ساله اى كه از حدود 60 سال پيش زير تخت خواب 
مالك آن بوده است، به طور تصادفى كشف شد. 

اين جام زيبا كه فقط ارزش طالى به كار رفته در آن حدود يك صد هزار دالر است، به فردى به نام 
«جان  وبر» (Jonn Webber) تعلق دارد كه حدود دهه ى 40 ميالدى آن را از پدربزرگ اش هديه 
گرفته است. از آنجا كه پدربزرگ او در ساخت ظرف ها و وسايل مسى مهارت داشت، وبر فكر 
مى كرد كه اين جام نيز توسط او ساخته شده است و ارزشى ندارد؛ تا اين كه به طور تصادفى يكى 

از دوستان وبر كه از كارشناسان ارشد موزه ى بريتانياست، به ارزش حقيقى اين جام پى برد. 
اين جام زيبا كه از طالى 22 عيار ساخته شده است، 14 سانتى متر ارتفاع دارد و تصوير دو زن 

كه هر دو آنها تاجى به شكل مار بر سر دارند، روى آن برجسته شده است. 
به گفته ى كارشناسان موزه ى بريتانيا، اين شىء تاريخى به احتمال زياد حدود سه تا چهار قرن 
پيش از ميالد مسيح (ع) توسط مردم يكى از تمدن هاى منطقه ى خاورميانه يا شمال آفريقا ساخته 

شده است. 
در همين حال، وبر از كشف اين جام ارزشمند اظهار شگفتى و اعالم كرد كه پدربزرگ او هيچ گاه 
در طول عمرش به خاورميانه يا شمال آفريقا سفر نكرده و او نمى داند كه اين جام چگونه به دست 
به  را  زيبا  جام  اين  اكسفورد،  دانشگاه  كارشناسان  از  تعدادى  حال،  همين  در  است.  رسيده  او 
تمدن ايران باستان متعلق مى دانند و بر اين باورند كه اين جام توسط مردم تمدن هخامنشيان كه 
هزاران سال پيش، امپراطورى عظيم آنها حتا از امپراطورى يونان باستان نيز قوى تر و دامنه ى 

فرمانروايى اش گسترده تر بوده، ساخته شده است. 
زمينه ى  در  كه  ـ  آكسفورد  دانشگاه  كارشناسان  از  يكى  ـ   (Peter Northover ) نورتور  پيتر 
و  هخامنشيان  سلسله ى   مردم  توسط  به ويژه  دور،  سال هاى  در  فلزى  اشيا ى  ساخت  شيوه هاى 
اسطوره هاى مردم ايران در آن سال ها صاحب نظر است، بر اين باور است كه اين جام توسط 

مردم دوره ى ايالمى ساخته شده است. 
او براى اثبات صحت ادعاى خود به اشيايى تاريخى از دوره ى ايالمى اشاره مى كند كه سال ها 

پيش در كاوش هاى انجام شده در شرق ايران كشف شدند. 
 (Guy Shwinge) شوينگ  گاى  به نام  حراجى  مؤسسه ى  يك  مالك  به  تاريخى  شىء  اين  اكنون 

فروخته شده است و عالقه مندان منتظر روزى هستند كه اين جام به حراج گذاشته شود. 

مقبره ”نفرين شده“ شكسپير  تعمير مى شود
با  انگليسى  افسانه اى  نمايشنامه نويس  و  شاعر  قبر  سنگ 
وجود نوشته هاى هشداردهنده روى آن بازسازى مى شود. 
بى بى سى اعالم كرد تعمير مقبره ويليام شكسپير بخشى 
از يك برنامه جامع براى بازسازى كليساى تثليث مقدس در 
شهر استراتفورد ـ آن ـ آوون بريتانيا است. روى سنگ قبر 
شكسپير نوشته شده: رحمت بر آن كس كه از اين سنگ ها 
چشمپوشى كند / و نفرين بر او كه استخوان هاى مرا جابجا 
هشداردهنده  نوشته هاى  كه  دارد  وجود  تصور  كند.اين 
متعلق به خود نمايشنامه نويس صاحبنام است. شكسپير در 
اين كليسا غسل تعميد و دفن شد. اين نوشته ها در چهار قرن 
كه از مرگ شكسپير مى گذرد ديگران را از هر نوع تالش 
براى جابجا كردن مقبره او بازداشته است.شكسپير آوريل 
تعميد  عسل  مقدس  تثليث  كليساى  در  تولد  از  پس   1564
داده شد و 52 سال بعد او را در همين كليسا دفن كردند. 
هزاران  ساالنه  و  دارد  قرار  كليسا  محراب  پشت  وى  قبر 
گردشگر از آن بازديد مى كنند. يان استينبرن آرشيتكت و 
اينكه  بر  تاكيد  با  مقدس  تثليث  كليساى  بازسازى  مسئول 
براى استخوان هاى شكسپير مزاحمت ايجاد نمى شود، گفت: 
سوم  فاز  از  بخشى  كار  مى كنيم.اين  اجتناب  نفرين  از  ما 
بازسازى كليساى معروف است كه بيش از 800 هزار پوند 

"دو  درگذشت.   1616 در  و  آمد  دنيا  به  استراتفورد  در  ميالدى   1564 سال  شكسپير  است.  داشته  هزينه 
از  ونيزى"  "تاجر  و  "مكبث"  ژوليت"،  و  "رومئو  "هملت"،  لير"،  "شاه  سوم"،  "ريچارد  ورونا"،  از  نجيب زاده 

مهمترين آثار اوست. 
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چالش هاي سوئيس براي 
عضويت در اتحاديه اروپا    

 شقايق المع زاده:

كه  سوئيس  كه  نكته  اين 
از  يكى  عنوان  به  همواره 
اروپا  كشورهاى  مهمترين 
به  هنوز  مي آيد  به شمار 
در  اروپا  اتحاديه  عضويت  
جاى  كه  است  سئوالى  نيامده 

پردازش بسيار دارد
كه  است  دهه  يك  حدود 
سوئيس  پيوستن  موضوع 
محافل  در  اروپا  اتحاديه  در 
سياسى قاره سبز مطرح بوده 

و همچنان نيز هست.
سياستمداران و مردم سوئيس 
نظر  به  نتوانسته اند  هنوز 
دست  زمينه  اين  در  واحدى 
شده  باعث  همين  كنند،  پيدا 
در  كشور  اين  عضويت  كه 
ساير  عكس  به  اروپا  اتحاديه 

كشورهاى عالقه مند كه به عضويت در آمده اند، به تعويق بيفتد.
 بسيارى از سياستمداران راست  گرا در سوئيس معتقدند كه با عضويت اين كشور در اتحاديه 
اروپا از اقتدار سوئيس كاسته خواهد شد. آنها معتقدند كه با عضويت سوئيس در اتحاديه اروپا، 
اين كشور تنها موظف به اجراى مصوبات اتحاديه مى شود و اين امر براى آنان به معناى از دست 

 رفتن استقالل كشور و تصميمات داخلى است. 
اين در حالى است كه منتقدان اين نظريه معتقدند موفقيت و پيشرفت سوئيس در گرو عضويت 

اين كشور در اتحاديه اروپاست.
مردم سوئيس نيز نظرات متفاوتى در اين باره دارند. برخى از آنها معتقدند كه چون كشورشان 
در اروپا واقع شده، الزاما بايد عضو اتحاديه اروپا نيز باشد و برخى ديگر از موقعيت موجود 

ابراز رضايت مى كنند و عضويت در اتحاديه اروپا را مساوى با محدود شدن كشور مي دانند. 
«هانس هيرتر»  استاد علوم سياسى در دانشگاه برن سوئيس درباره نظرات موافق و مخالف در 

مورد عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا مي گويد:
«از ديد سوئيس، مشكالت اساسى وجود دارد كه اين كشور عالقه مند است با همكارى  اتحاديه 
اروپا آنها را رفع كند. اينها در چهارچوب روابط مشتركى است كه وجود دارد. اما به طور قطع 
در  كشور  اين  شرط  و  قيد  بى  عضويت  خواستار  كه  ندارد  وجود  نيز  فراكسيونى  سوئيس  در 

اتحاديه اروپا باشد. 
از طرف ديگر هيچ نوع تالش جدى و مستمرى از سوى موافقان عضويت سوئيس در اتحاديه 

اروپا مشاهده نمى شود.»
 در حال حاضر بحث عضويت سوئيس در اتحاديه اروپا از تب و تاب  افتاده است. زيرا كه بنا بر 
آمارهاى ارائه شده، تنها يك پنجم مردم سوئيس از عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا استقبال 

خواهند كرد.
 عضويت در اتحاديه اروپا براى دولتمردان سوئيسى ديگر به عنوان يك هدف قلمداد نمى شود، 
بلكه اين خواسته كه در سال 1992 ميالدى در بروكسل مطرح شد، نقش گزينه اي را ايفا مى كند 

كه در وقت مناسب از آن استفاده خواهد شد. 
 با وجود اين مسائل، جامعه سوئيس هيچ نوع مخالفتى با اروپا و ديگر كشورهاى اروپايى ندارد. 
بين اين كشور و بروكسل روابط دوجانبه بسيار وسيع و محكمى برقرار است. عالوه بر اين در 

اواخر دهه 1990 ميالدى يادداشت هاى تفاهمى بين سوئيس و اتحاديه اروپا به امضا رسيد.
 از جمله اين پيمان ها مى توان به همكارى هايى در زمينه تحقيق و پژوهش، حمل و نقل مسافر و 
ويزاى شنگن اشاره كرد. اين قراردادها مزيت هاى فراوانى براى سوئيس به همراه داشته، از همين 
رو بسيارى از صاحبنظران بر اين باورند كه از اين ديد كه اتحاديه اروپا تنها نقش ديكته كردن 

وظايف را دارد و كشورهاى عضو مجبور به اجراى مصوبات هستند، بايد فاصله گرفت.
اين استاد دانشگاه سوئيس همچنين معتقد است كه همكارى بيشتر سوئيس با اتحاديه اروپا، نقش 

مهمى در پيشرفت بيشتر اين كشور خواهد داشت. او بر اين باور است كه :
آلمان،  كشورهاى  از  كارآمد  انسانى  نيروهاى  به  احتياج  مسافر  حمل ونقل  زمينه  در  «سوئيس 
فرانسه و پرتغال دارد  اين افراد مي توانند به رشد بازار اقتصادى ما كمك كنند و ما نيز بايد از 
اين نيروها بهره ببريم. ما در هر صورت احتياج به مبادالت كاال داريم و اتحاديه اروپا نيز يكى 
از بزرگترين شركاى تجارى سوئيس است. پس مي بينيم كه آنها در ارتباطات بسيار فشرده و 
مرتبط با يكديگر هستند. وى در ادامه خاطر نشان مي كند : من معتقدم كه مردم سوئيس نيز به 
اين نكته واقف هستند كه اتحاديه اروپا يك كشور معمولى نيست كه بتوان از آن به آسانى چشم 
پوشى كرد، بلكه اين اتحاديه مهمترين شريك سوئيس است و اين شراكت در تمامى زمينه هاى 

ممكن وجود دارد.»
  روزنامه دي ولت 

      

حمايت محتاطانه كاسترو از اوباما
 رهبر كوبا باراك اوباما را مترقي ترين نامزد پست رياست جمهوري آمريكا دانست كه اين حمايت محتاطانه 
فيدل كاسترو مي تواند به ديدگاههاي اين نامزد دموكرات در سياست خارجي مربوط باشد. اظهارات مثبت 
كاسترو نسبت به سناتور سياهپوست آمريكايي را مي توان ناشي از سخنان چند روز قبل باراك اوباما 
در جمع جامعه كوباييان ساكن اياالت متحده آمريكا دانست. اين مدعي پست رياست جمهوري آمريكا از 

ضرورت لغو محدوديتهاي ناعادالنه سفر كوباييان ساكن آمريكا به زادگاهشان صحبت كرد. 
پست  نامزد  ترين  مترقي  اوباما  باراك  كه  كرد  اعالم  كوبا  انقالب  رهبر  كاسترو،  فيدل   ، فارس  گزارش  به 

رياست جمهوري آمريكا است كه جهت گيريهايش بيشتر اجتماعي است. 
رئيس جمهوري سابق كوبا و رهبر كنوني حزب كمونيست اين كشور اين بار در سلسله مقاالت منظمي كه 
براي روزنامه «گراما»، ارگان حزب كمونيست كوبا مي نويسد، با اعالم اين نقطه نظر خود تاكيد كرد كه 
هيچ گونه «خصومت شخصي» با باراك اوباما ندارد، البته در عين حال از وي حمايت فعال نخواهد كرد تا 
اين مسئله بهانه اي به دست رقباي او در مبارزات انتخاباتي ندهد. اظهارات مثبت كاسترو نسبت به سناتور 
سياهپوست آمريكايي را مي توان ناشي از سخنان چند روز قبل باراك اوباما در جمع جامعه كوباييان ساكن 
اياالت متحده آمريكا دانست. اين مدعي پست رياست جمهوري آمريكا از ضرورت لغو محدوديتهاي ناعادالنه 
سفر كوباييان ساكن آمريكا به زادگاهشان صحبت كرد. وي تاكيد كرد كه كوبا همچنان اصول دموكراسي و 
آزاديهاي شهروندان خويش را نقض مي كند و به همين دليل تحريمهاي اقتصادي بر ضد هاوانا بايد همچنان 
ادامه يابد. البته اين بخش از سخنان اوباما مورد انتقاد جدي كاسترو قرار گرفت. رهبر كوبا اين موضعگيري 
وي را «فرمول گرسنگي براي ملت كوبا» ناميد. به نوشته اين روزنامه، حمايت محتاطانه فيدل كاسترو از 
باراك اوباما مي تواند به ديدگاههاي اين نامزد دموكرات در سياست خارجي اياالت متحده مربوط باشد. وي 
بارها از ضرورت گفتگوي مستقيم با كشورهايي صحبت كرده است كه تاكنون روابط خصمانه اي بين آنها 
و آمريكا وجود داشته است كه كوبا نيز از جمله اين كشورهاست. رهبر كوبا در مقاله خود تنها اشاره اي كه 
به جان مك كين، نامزد جمهوري خواه پست رياست جمهوري آمريكا كرده آن است كه وي يكي از ضعيف 

ترين دانشجويان در دوره تحصيل در كالج بود. 

رسوايي تازه كاله آبي هاي سازمان ملل 
و  امدادگران  توسط  كودكان  از  جنسي  سوء استفاده 
صلح بانان سازمان ملل به امري متداول تبديل شده است. 
به گزارش خبرگزاري رويترز، نتيجه تحقيقي كه از سوي 
انجام  دهيد»  نجات  را  «كودكان  انگليسي  خيريه  موسسه 
نيروهاي  سوي  از  آزاري  كودك  گستردگي  مويد  شد، 
سازمان  اين  امدادرسان هاي  و  ملل  سازمان  صلح  حافظ 

است كه بيشتر آنها گزارش نمي شود.
و  صلح بانان  به  كودكان  جنسي  آزار  اتهام  ايراد  موارد 
يافته  افزايش  اخير  سال هاي  طي  ملل  سازمان  امدادگران 
است و سازمان ملل  به رغم تالش براي سرپوش گذاشتن 
بر اين اتهامات در مناطق بحران زده از قبيل هائيتي، ليبريا، 
پنهان  به  قادر  كنگو  دموكراتيك  جمهوري  و  ساحل عاج 
كردن گستره اين بحران نيست.موسسه خيريه كودكان را 
نجات دهيد گزارش خود را بر يافته هاي ديدار سال گذشته 
فرستادگانش از هائيتي، جنوب سودان و ساحل عاج استوار 

كرده است.اين مطالعات از گستردگي سوء استفاده و آزار جنسي كودكان و نوجوانان توسط نيروهاي حافظ 
صلح و امدادرسان هاي سازمان ملل پرده برداشت كه شامل معامله جنسي با كودكان در ازاي غذا، تجاوز، 

سوء استفاده جنسي كالمي از كودكان، هرزه نگاري از كودكان، خشونت جنسي و قاچاق كودكان بود.
اين گروه ها در يافته هاي خود پي بردند كه كودكان شش ساله مورد آزار جنسي قرار گرفته اند و همچنين 
اختالف  مشخص  طور  به  شده  تصريح  گزارش  اين  داشته اند.در  سن  سال  تا 15  بين 14  افراد  اين  بيشتر 
فاحشي بين ميزان پايين آزار جنسي منتشر شده در اين آمار و ميزان باالي ارائه شده در تحقيقات و ديگر 
مدارك وجود دارد. موسسه كودكان را نجات دهيد اعالم كرد داليل بسياري وجود دارد كه آزار جنسي 
گزارش نشده است. ترس از دست دادن كمك ها، ترس از تنبيه، بي آبرويي، تاثيرات اقتصادي منفي، كمبود 
خدمات قانوني، كمبود اطالعات درباره چگونگي گزارش آزارهاي جنسي و عدم اعتماد به واكنش درباره اين 

گزارش ها بخشي از اين داليل هستند.

عقب نشيني روسيه از ادعاى مالكيت ارضى قطب شمال    
وزير امور خارجه روسيه اعالم كرد نصب پرچم فدراسيون روسيه در اعماق آب هاى اقيانوس منجد شمالى 

به معنا نيست كه روسيه مدعى تصاحب اين منطقه است.
در ماه اوت سال گذشته ميالدى سفر پژوهشى "آركتيك2007-" تحقيقاتى در اعماق اقيانوس منجد شمالى 
در منطقه قطب شمالى انجام داده و در اعماق اقيانوس پرچم روسيه نصب شد. در پايان اين سفر، دانشمندان 

روس به اين نتيجه رسيدند كه پشته المانوسوف متعلق به شلف روسيه است.[سابقه خبر] 
به گزارش خبرگزارى نووستى از كپنهاك ،سرگى الوروف روز چهارشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتى پس 
از پايان مذاكرات خود با پر استيگ مولر وزير امور خارجه دانمارك در پاسخ به سوالى درباره نصب پرچم 
فدراسيون روسيه در اعماق اقيانوس منجمد شمالى گفت: ما ادعايى ارضى نداريم و نمى تواند چنين چيزى 
سوى  از  بايسته  طور  به  و  مشخصًا  كنوانسيون  اين  دارد.  وجود  دريايى  حقوق  كنوانسيون  كه  چرا  باشد، 

فدراسيون روسيه و نيز از سوى ساير كشورها اجرا مى شود.
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رهبر حزب حاكم كومينتانگ اعالم كرد 

 چين و تايوان يك كشور هستند 
 

گروه بين الملل؛ رهبر حزب حاكم جديد تايوان كه هفته جاري پس از اداي سوگند رئيس جمهور جديد اين جزيره 
به چين سفر كرده بود سه شنبه در اين كشور هم صدا با مقامات پكن اعالم كرد كه تايوان و جمهوري خلق چين 

هر دو اجزاي يك كشور هستند.
جمهوري خلق چين كه از زمان جدايي جزيره تايوان در سال 1949 تاكنون مدعي حق حاكميت بر اين جزيره است 

در سال هاي اخير سياست هاي خود را نسبت به حاكميت مستقل جزيره تايوان تعديل كرده است.
در  شنبه  سه  شود  مي  شناخته  كومينتانگ  حزب  نام  به  كه  تايوان  ناسيوناليست  حزب  رئيس  پوهسيونگ  وو 
نانجينگ پايتخت «جمهوري چين» سابق در زمان حكومت اين حزب بر كل خاك چين اعالم كرد؛ «هر دو طرف با 
ارتباطي خوني به يكديگر وابسته اند و ملت واحد چين را مي سازند و اين ارتباط را هيچ كس نمي تواند از بين 
ببرد.»وو كه قرار است چهارشنبه در پكن با هوجين تائو دبيركل حزب كمونيست چين و رهبر اين كشور ديدار 
كند در سخنان خود در نانجينگ گفت؛ «ما بايد همگي از اين فرصت جديد به خوبي استفاده كنيم و روابط دو 
سوي تنگه را توسعه دهيم. بايد با تاريخ و حقيقت روبه رو شويم و به آينده نگاه كنيم. دشواري هاي بسياري در 
راه خواهد بود اما تا زماني كه دو طرف با صداقت با يكديگر رفتار مي كنند، توسعه همكاري هاي صلح آميز به 
طور قطع افق روشن تري را پيش روي دو ملت قرار خواهد داد.» ديدار وو پوهسيونگ و هوجين تائو اولين ديدار 
سران احزاب حاكم چين و تايوان در شش دهه به شمار مي رود. اين ديدار به عقيده تحليلگران نشانه يي از بهبود 

سريع روابط چين و تايوان پس از به قدرت رسيدن حزب كومينتانگ در تايوان محسوب مي شود. 

در پي اعالم نظام جمهوري در نپال صورت گرفت 
 

ضرب االجل 15 روزه براي پادشاه  
 

كه  حركتي  ادامه  در 
آخرين  نپالي،  سياستمداران 
پادشاهي هندو در جهان، براي 
تبديل نظام پادشاهي اين كشور 
كرده  آغاز  جمهوري،  نظام  به 
رهبران  چهارشنبه  ديروز  اند، 
مخالف  سياسي  هاي  گروه 
«شاه جياندرا» 15 روز به وي 
پادشاهي  كاخ  تا  دادند  فرصت 
كه  حالي  در  كند.  ترك  را  اش 
بر  جياندرا  پادشاهي  روزهاي 
نپال در حال پايان يافتن است 
برنامه  درخصوص  هنوز  وي 
اين  به  پاسخ  در  خود  طرح  و 
پاسخي  مخالفان  درخواست 
تهديد  اما  مخالفان  است.  نداده 
به  جياندرا  شاه  اگر  اند  كرده 

همين  شد.به  خواهند  متوسل  زور  به  نكند،  ترك  را  اش  پادشاهي  كاخ  آميز  مسالمت  طور 
منظور اعضاي تازه انتخاب شده شوراي قانون اساسي نپال با هدف فرونشاندن تنش هاي 
سياسي وارد عمل شده و ديروز چهارشنبه، 15 روز به شاه جياندرا فرصت دادند كه پس 
از اعالم تبديل نظام سياسي نپال به نظام جمهوري، كاخ پادشاهي اش را در مركز كاتماندو 
ترك كند. به اين ترتيب تومار 39ساله نظام پادشاهي در نپال در هم پيچيده خواهد شد. از 
سوي ديگر به موازات حساس شدن شرايط سياسي در كاتماندو، تدابير امنيتي در اين شهر 
شدت يافته است. دولت نپال نيز از ديروز سه روز جشن و پايكوبي به مناسبت تولد نظام 
جمهوري در نپال را اعالم كرده است. شاه جياندرا كه از اوايل سال 2005 كنترل دولت در 
نپال را در دست گرفته بود در پي اعتراضات خياباني دو سال پيش كه با هدف واگذاري 
قدرت به دولت منتخب مردم صورت گرفته بود، قدرت خود را تا حدود زيادي از دست داد. 
متعاقب اين امر شورشيان مائوئيست نپال پس از جنگي 10 ساله از مخفيگاه هاي خود در 
جنگل هاي نپال خارج شدند و با برقرار كردن ارتباطات خود با سياستمداران نپالي خواستار 
پايان يافتن حكومت پادشاهي نپال شدند. در نهايت تالش شورشيان نپالي نتيجه داد و دولتي 
كه نمايندگان آنها را نيز در خود جاي داده بود، تشكيل شد. دولت جديد نپال در نخستين گام 
شاه جياندرا را از رهبري ارتش نپال خلع و كلمه «سلطنتي» را از نام نيروي هوايي نپال حذف 
كرد و نيروهاي نظامي جديدي شكل داد كه ديگر تحت امر پادشاهي نپال نبودند. دولت نپال 
در ادامه اقدامات ضدپادشاهي خود شاه جياندرا را مجبور به پرداخت ماليات كرده و تصوير 
كوه اورست را در پول رايج نپال جايگزين تصوير جياندرا كرد.سال گذشته، مائوئيست ها 
كه به طرز حيرت آوري در انتخابات ماه آوريل پيروز شدند و توانستند يك سوم كرسي 
هاي مجلس 601 نفري نپال را تصاحب كنند، پارلمان نپال را تحت فشار قرار دادند كه كشور 
27 ميليوني نپال را كه در منطقه يي استراتژيك ميان چين و هند واقع شده است يك جمهوري 
دموكراتيك بنامد. پس از آن شوراي قانون اساسي و پارلمان نپال نخستين اقدامات رسمي 
را براي اعالم جمهوري از نپال انجام دادند. اين اقدامات با نوشتن قانون اساسي جديد نپال و 
زير سوال بردن پادشاهي نپال آغاز شد. با توجه به اينكه كمونيست هاي مائوئيست اكثريت 
پارلمان نپال را در اختيار دارند، انتظار مي رود نخست وزير نپال نيز از اين حزب انتخاب 
با  تشريفاتي  جمهوري  رئيس  انتخاب  درخصوص  همچنين  نپال  سياسي  هاي  گروه  شود. 
ترين  قديمي  و  قدرتمند  حزب  ديگر  كه  ها  نپالي  كنگره  رسيدند.  توافق  به  محدود  اختيارات 
حزب نپال است، 110 كرسي پارلمان را در اختيار دارد و حزب ماركسيست لنينيستي متحد 
كه  نيز  هيكار  جاناد  مذهبي  حزب  دارد.  خود  تصاحب  در  را  پارلمان  كرسي  نيز 103  نپال 
گرايشاتي به سياست هاي دولت هند دارد، 52 كرسي پارلمان نپال را در اختيار دارد.اين سه 
حزب بزرگ نپال اين هفته توافق كردند تا كاخ پادشاهي نارايانهيتي را به يك موزه ملي تبديل 
كنند. اما به نظر مي رسد خالص شدن از نظام پادشاهي و خلع شاه جياندرا تنها يكي از 
مشكالت دولت جديد نپال باشد چرا كه در خالل روزهاي دوشنبه و سه شنبه سلسله عمليات 
نپالي  سياستمداران  از  بسياري  است.  لرزانده  را  نپال  پايتخت  كاتماندو،  گذاري  بمب  هاي 
معتقدند اين بمب گذاري با هدف تحت فشار قرار دادن سياستمداران طرفدار نظام جمهوري 
در نپال صورت گرفته است. بمب گذاري هاي اخير در كاتماندو نشانگر اين واقعيت است 
كه برقراري صلح و امنيت در اين سرزمين محصور شده در كوه هاي هيماليا كه سال ها 
شاهد به راه افتادن جوي هاي خون از پس خشونت هاي سياسي و عمليات هاي شورشيان 
مائوئيست بوده تا چه اندازه سخت و دشوار است. مقامات دولت نپال به منظور مقابله با 
موج عمليات هاي بمب گذاري در كاتماندو 10هزار نيروي پليس را به منظور جلوگيري از 
خشونت و انجام تظاهرات در اطراف كاخ پادشاهي نپال مستقر كرده اند. مائوئيست ها قول 
داده اند، نظام سياسي نپال را متحول خواهند كرد اما از زماني كه نپال اعالم نظام جمهوري 
كرده است هيچ كس نسبت به آنچه در آينده رخ خواهد داد مطمئن نيست. اگر شاه جياندرا 
به صورتي مسالمت آميز كاخ پادشاهي را ترك كند مسلمًا به خانه خود در بخش سلطنتي 
كاتماندو نقل مكان خواهد كرد؛ جايي كه جياندرا پس از كشتار سال 2001 كه در آن «شاه 
بيرندرا» و شماري از اعضاي خانواده اش به دست سربازان منتسب به وي به قتل رسيدند، 

قدرت را در دست گرفت. 

هشدار روسيه به آمريكا
استقرار  به  دادن  نشان  واكنش  احتمال  از  شنبه  سه  روز  روسيه 
بوژينسكي  يوگني  داد.  خبر  اروپا  در  آمريكا  موشكي  دفاع  سامانه 
، معاون ارشد اداره همكاريهاي بين المللي وزارت دفاع روسيه در 
يك گفتگوي مطبوعاتي گفت: روسيه آماده است تا اقدامات متقابل را 
در خصوص استقرار سومين سامانه دفاع موشكي آمريكا در اروپا 
اجراكند.  يوگني بوژينسكي گفت: ارتش روسيه به استقرار سامانه 
رادار در جمهوري چك و موشكهاي رهگير در لهستان به عنوان يك 
سامانه ضد موشكي نگاه مي كند كه در چهارچوب عملكرد جهاني 
كه  اين  بر  تاكيد  با  روسيه  نظامي  مقام  اين  گيرد.  مي  قرار  آمريكا 

نگرش مسكو به طرحهاي واشنگتن در خصوص استقرار سومين سامانه دفاع موشكي در اروپا تغيير ناپذير است 
، خاطر نشان كرد اين طرحها به طور آشكار ضد روسيه هستند و ما با ارزيابي آمريكايي ها مبني بر اين كه اين 
سامانه در قبال تهديدات ساير كشور ها است،  مخالفيم و اين ( اظهارات ) بي اساس است . بوژينسكي همچنين از 
ناكام ماندن سه دور مذاكره ميان مقامات آمريكايي و روس در خصوص اين مساله خبر داد. او در پايان ضمن 
ابراز شگفتي از اين كه آمريكا به مواضع كشورهاي جمهوري چك و لهستان استناد مي كند ، خاطر نشان كرد به 

ما گفته مي شود در پي توافق با اين كشورها برآييم اما اساس اين تفاهم همچنان فقط آمريكا است . 

گرجستان خواستار عذرخواهى رسمى روسيه شد
گرجستان  خارجه  وزارت  به  تفليس  در  روسيه  سفير 
احضار و يادداشت اعتراضى دريافت كرد مبنى بر اينكه 
طرف گرجى خواستار معذرت خواهى مسكو و جبران 

خسارت مالى ناشى از حادثه انهدام هواپيما است. 
خارجه  امور  وزارت  «كامرسانت»،  روزنامه  از  نقل  به 
و  روسيه  رسمى  خواهى  معذرت  خواستار  گرجستان 
در  كشور  اين  به  شده  وارد  مالى  خسارتهاى  جبران 
حادثه انهدام هواپيماى بدون سرنشين ارتش گرجستان 

در آسمان آبخازى شد. 
بدون سرنشين  هواپيماى  هفت  از  سر يكى  بر  صحبت 
ساخت   «Hermes 450» مدل  تجسسى  شناسايى- 
در  كه  است  گرجستان  ارتش  به  متعلق  و  اسرائيل 

آسمان آبخازى منهدم شده است. 
ويچسالو كاوالى ينكو، سفير فدراسيون روسيه در تفليس روز گذشته به وزارت خارجه گرجستان احضار شده 

و ياداشت اعتراضى از سوى گريگول واشادزه، معاون وزير خارجه اين كشور دريافت كرد. 
مورد  منطقه  از  روسيه  اضافى  تجهيزات  و  نيروها  شدن  خارج  خواستار  همچنين  گرجستان  واشادزه،  گفته  به 

مناقشه آبخازى و لغو تصميم اخير مسكو براى برقرارى روابط با اين جمهورى شده است. 
به نوشته اين روزنامه، روسيه با گزارش ارائه شده از سوى كارشناسان سازمان ملل متحد در مورد اينكه اين 
جنگنده هاى روسى بودند كه در تاريخ 20 ماه آوريل گذشته هواپيماى بدون سرنشين شناسايى گرجستان را 

منهدم ساخته اند، موافق نيست و بطور رسمى دست داشتن در حادثه مذكور را تكذيب كرده است. 
ويچسالو كاوالى ينكو، سفير روسيه در گرجستان در توضيح اين مسئله خاطر نشان ساخت: «در مورد تخصص 
كارشناسان سازمان ملل متحد ترديدى وجود ندارد، ولى آنچه مورد شك است، وسايل و موادى است كه آنها 
روى آن كار كرده اند.» به گفته وى، صحبت بر سر نوار ويدئويى است كه اكنون ديگر از طرف تفليس در سراسر 

جهان به نمايش گذاشته شده است.
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اعتصاب كاميونها در لندن

 سه شنبه 27 مه ماه روز اعتراض و اعتصاب كاميون هاى انگليس 
بود. اعتراض آنها به دليل گرانى بنزين و عوارض جاده  ماشينهاى 
خيابانهاى  در  اعتصابات  اين  در  كاميون   300 از  بيش  بود.  سنگين 
با  كه  بود  اعتصاباتى  بزرگترين  از  يكى  اين  داشتند.  شركت  لندن 
كننده  شركت  گان  انجاميد.راننده  مى  سنگين  و  پيكر  غول  ماشينهاى 
با  آوردند.  هجوم  لندن   Marble Arch منطقه  به   UK نقاط  تمام  از 
سنگين  ماشينهاى  گان  راننده  انگليس،  تمام  در  بنزين  نرخ  رفتن  باال 
معتقدند دولت انگلستان بايد ماليات بنزين را كه 60% مى باشد كاهش 
دهد. نرخ امروزى گازوئيل 1.20£ ميرسد كه 60% آن ماليات مى باشد. 
شركت اتوبوس رانى هاى لندن از مزاياى بهترى برخوردارند زيرا اين 
مقدار ماليات به آنها برگردانده مى شود و شركت هاى انگليسى كه 
با ماشينهاى سنگين كار مى كنند خواهان عمل چنين قانونى را براى 
آنها هم مى باشند. در روز سه شنبه به دليل ازدهام زياد كاميون ها، 
بزرگراه   خصوص  به  ها  خيابان  از  بعضى  شدن  بسته  و  ترافيك  به 
A40بين  White City و Edgware Road  از ساعت 10 صبح تا 
3 بعد از ظهرانجاميد. راننده گان كاميون خارجى با پر كردن باكهاى 
بنزين خود و كاردرانگليس در طول هفته باعث شده اند كه رانندگان 
انگليسى را به خشم بر انگيزد، آنها اعتقاد دارند كه اگر دولت انگليس 
به زودى دست به كار نشود خيلى از آنها از كار بى كار خواهند شد. 
6 نفر بعنوان نماينده، اعتراضيه و درخواست اقدامات براى بررسى به 
موارد باال را بوسيله نامه به شماره Downing Street 10  فرستادند.

بعضى از مردم با اعتصاب كاميونها موافق بودند و اعتقاد داشتند اگر 
دولت دست به اقداماتى بزند به نفع آنها هم خواهد بود ولى بعضى 
باعث  كار  اين  زيرا  بودند  مخالف  كارى  روز  در  اعتراضات  با  ديگر 
تاخيير به رسيدن محل كار آنان شده بود.“ اگر مى خواهند اعتراض 
باشد  نمى  بقيه  براى  ترافيك  ايجاد  به  احتياج  ولى  نيست  حرفى  كنند 

زيرا ما هم كار و زندگى داريم.“ 
يكى از رانندگان كاميون اضافه كرد: ” شركتى كه با آن مشغول به 
كار هستم هيچ كارى نسبت به اعتراضات ما نكرد و ما تصميم گرفتيم 
خودمان به اين وسيله اعتراضاتمان را نشان بدهيم. فكر كنم كسانى 
كه از ماشينهاى عادى خود براى كارهاى روزمره استفاده مى كنند 
با كار ما موافق باشند زيرا نرخ بنزين براى همه باال رفته است و اين 
افزايش از ژانويه به 30% در صد رسيده است. من هفته اى £1000 
بابت بنزين كاميون مى پردازم و اين براى صنعت كارى ما غير قابل 
خواست  Gordon Brownدر  از  حتى  باشد.“معترضين  مى  تحمل 
آقاى  كند.  نظر  صرف  ها  جاده  عوارض  افزايش %2  از  كه  اند  كرده 
جان هوتن گفت كه دولت به اين اعتراضات توجه خواهد كرد، آنها بايد 

ياد داشته باشند كه مردم حق اعتراض كردن را دارند.

قاتل زنجيره اى فرانسه پاى ميز محاكمه
دادگاه جنايى فرانسه، بزودى درباره پرونده قاتل زنجيره اى زنان و 
دختران و همسرش بزودى حكم صادر مى كند.دادستان ها خواستار 
صدور حكم حبس ابد براى عامل قتل هاى زنجيره اى و همسر وى 
شده اند.به گزارش رسانه ها، اين قتل هاى وحشيانه و غيرانسانى يكى 

از وحشتناك ترين پرونده هاى جنايى سال هاى اخير است.
«فورنى رت» مكانيك 66 ساله متهم است در سال هاى 2001-1987 
مرتكب چند فقره آدم ربايى، آزار و اذيت و قتل هفت زن و دختر شده 
است. همسر 59 ساله وى نيز متهم است با فريب قربانيان 12 تا 22 
يك  ارتكاب  ضمن  و  كرده  كمك  جرم  ارتكاب  در  همسرش  به  ساله، 
قتل، در سه قتل ديگر نيز مشاركت داشته است. مونيكا هم بارها اظهار 
تأسف و پشيمانى كرده است.او متهم است چند دختر را پس از فريب 
در دام هوس هاى شيطانى همسرش انداخته است. قربانيان نيز پس 
از آزار و اذيت به ضرب گلوله يا اصابت ضربات چاقو كشته و برخى 

ديگر نيز خفه شده اند.

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.   

آتش نشانان عليه مجرمان  
  

آتش  از  بعضي  گويا   AP:
تصميم  فلوريدايي  نشانان 
مبارزه  جاي  به  اند  گرفته 
و  جرم  جلوي  آتش،  با 
جنايت را بگيرند. جريان از 
اين قرار است كه ماموران 
بوروارد  در  نشاني  آتش 
يك  از  بعد  فلوريدا  كانتي 

عمليات، در حال بازگشت به آتش نشاني بودند كه متوجه دو مرد 
نقابدار شدند كه از ساختماني تجاري خارج شدند و به سرعت با 
اتومبيل شان فرار كردند. از آنجا كه مورد مشكوك به نظر مي 
آنجا  از  كنند،  تعقيب  را  اتومبيل  گرفتند  تصميم  ماموران  رسيد 
كه يك كاميون آتش نشاني چيزي نيست كه از نظر پنهان بماند 
سخنگوي  هستند.  تعقيب  تحت  كه  دريافتند  سرعت  به  مظنونان 
اداره آتش نشاني بورواردكانتي پس از حادثه اعالم كرد؛ «هرچند 
كاميون هاي آتش نشاني براي تعقيب و گريز ساخته نشده اند، 
اما رنگ و ابعاد كاميون توانست به هلي كوپترهاي پليس در يافتن 
را  مظنونان  پليس  كند.»  كمك  مظنونان  اتومبيل  موقعيت  و  مكان 

دستگير كرده و تحقيقات از آنها ادامه دارد.  
 

ركوردشكني الماس آبي  
 

آبي  الماس  يك   AFP:  
حراج  در  مرواريدشكل 
 2/5 قيمت  به  ساتبي 
سوئيس  فرانك  ميليون 
به  دالر)  ميليون   93/4)
اين  به  تا  رفت  فروش 
قيمت  گران  ركورد  ترتيب 
شكسته  جهان  سنگ  ترين 

شود.خريدار اين الماس 73/3 قيراطي جواهرساز انگليسي الرنس 
 26/6 وزن  به  صورتي  الماس  يك  آن  بر  عالوه  كه  است  گراف 
قيراط را نيز به قيمت 67/1 ميليون فرانك خريداري كرده است. 
از  مجموع  در  است.  جهان  سنگ  ترين  قيمت  گران  آبي،  الماس 
508 سنگ و جواهر عرضه شده، 423 مورد به فروش رسيده و 
60 ميليون فرانك سوئيس مبادله شده است. قيمت پرداخته شده 
بابت هر يك قيراط الماس آبي 33/1 ميليون دالر است و پيش از 
اين باالترين قيمت متعلق به الماس 04/6 قيراطي بود كه به بهاي 
32/1 ميليون دالر سال گذشته در هنگ كنگ فروخته شد.62 قطعه 
روبرتو  برزيلي  رسانه  سلطان  بيوه  مارينو،  لي  لي  جواهرات  از 
قيمت  اين  شدند.  فروخته  فرانك  ميليون   6/11 قيمت  به  مارينو 
از  جفت  يك  است.  حراج  از  پيش  آنها  تخميني  ارزش  برابر  دو 
گوشواره هاي وي كه هر يك الماسي به وزن 11 قيراط روي خود 

دارند به قيمت 07/3 ميليون فرانك فروخته شد.  

حراج اشعار بدترين شاعر دنيا  
  

مك  ويليام  اسكاتلندي  شاعر  اشعار  از  يي  مجموعه   AFP:
حراج  به  است  معروف  جهان  شاعر  بدترين  عنوان  به  كه  گونال 
ادبيات  منتقدان  طرف  از  همواره  گونال  مك  شد.  خواهد  گذاشته 
و  گمنام   1902 در  نهايت  در  و  بود  مواجه  تحقير  و  تمسخر  با 
فقير در ادينبورو دفن شد. اما نكته اينجاست كه لقب مك گونال و 
بدنامي اش نشان مي دهد او بين مردم شناخته شده و پرطرفدار 
او  شعر   35 مجموعه  ها  تخمين  براساس  كه  آنقدر  است،  بوده 
كم  دست  يا  شود  خريداري  پوند  معادل 6500  قيمتي  با  احتماًال 
برگزاركنندگان حراج بر اين باور هستند. آثار وي كه بسياري از 
آنها امضاي او را زير خود دارد در همان حراجي عرضه مي شود 
كي  جي  اش  نويسنده  امضاي  با  پاتر  هري  اوليه  هاي  نسخه  كه 
رولينگ در آن به فروش رسيد.مك گونال كه تراژدي سراي تي 
سايد لقب گرفته بود همواره هنگامي كه در خيابان هاي زادگاهش 
دان دي راه مي رفت هدف متلك ها و ميوه هاي گنديده مردم قرار 
مي گرفت. شعرا و منتقدان نيز به دليل بي بهره بودن اشعارش از 

ريتم، هارموني، تخيل و لغات مناسب، او را «بدترين شاعر جهان» 
مي ناميدند. مشهورترين شعر او در مورد سقوط پل تي در سال 

1879 بود كه طي آن 75 نفر كشته شدند.  

 چاق ها، عامل گرماي زمين  
  

برخي  يونايتدپرس؛ 
اخيراً  متخصصان  از 
افراد  كردند  اعالم 
مسببان  جزء  چاق 
خطرناك  شدن  گرم 
كره  زيست  محيط 
زيرا  هستند  زمين 
سوخت  و  غذا  به 
دارند.  نياز  بيشتري 
مدرسه  دانشمندان 
طي  لندن  پزشكي 
اين  به  شان  تحقيقات 
كه  رسيدند  نتيجه 
از  ناشي  هاي  هزينه 
سوخت  و  غذا  تامين 
افراد  نقل  و  حمل 
چاق به افزايش قيمت 
سوخت و مواد غذايي 

نيز مربوط مي شود. فيل ادواردز يكي از اين محققان مي گويد؛ 
«ميزان چاقي در ميان افراد جهان روزبه روز بيشتر مي شود و 
اين باعث مصرف بيشتر سوخت و انرژي مي شود. اين موضوع 
يكي از داليل عمده افزايش حرارت زمين است.» بسياري به اين 
براين  مخالفان  اين  از  بعضي  اند.  كرده  وارد  انتقاداتي  نظريه 
باورند كه اتالف سوخت و موادغذايي هزينه بيشتري ايجاد مي 
كند و عاملي موثرتر در مورد دماي زمين است و نمي توان افراد 
چاق را بابت اين موضوع سرزنش كرد. كيت توماس ايوب استاد 
دانشكده پزشكي آلبرت اينشتين مي گويد؛ «افراد چاق به قدر كافي 
در جامعه با مشكل مواجه هستند و واقعًا منصفانه نيست آنها را 
به خاطر گرم شدن زمين مواخذه كنيم. واقعيت اين است كه همه 

مردم جهان به محيط زيست آسيب وارد مي كنند.»  

دعواي موش و گربه به قطع برق انجاميد 
 

AFP ؛ بازي موش و گربه در ايستگاه برق تيرانا پايتخت آلباني به 
قطع برق 72 ساعته انجاميد.

به گزارش اداره برق منطقه يك موش و يك گربه روي كابل هاي 
ولتاژ باال دويدند و عالوه بر آنكه هر دو كشته شدند باعث قطع 

برق منطقه نيز شدند.
شاكي  طوالني  هاي  برق  قطع  از  آلبانيايي  شهروندان  بيشتر 

هستند. 
دليل اين امر اغلب خشكسالي يا سيستم ناكارآمد كابل بندي زمان 
كه  است  رايج  چنان  و  شود  مي  ارزيابي  ها  كمونيست  حكومت 
اغلب خانه ها به سوخت هاي فسيلي براي تامين روشنايي متكي 

هستند. 
 

 قاچاق كودك براي خانه دار شدن 
 

:AP يك زن دومليتي كه كودكي نيجريه يي را به انگلستان قاچاق 
دست  به  مجاني  آپارتمان  يك  بتواند  آن  واسطه  به  تا  بود  كرده 
بياورد، دستگير شد. خانم پيس سندبرگ 40 ساله كه داراي هويت 
نيجريه يي - سوئدي است اين كودك سه ماهه را به قيمت 150 
پوند در زادگاهش نيجريه خريداري كرد و با تهيه شناسنامه جعلي 
توانست به عنوان فرزندش او را وارد خاك انگلستان كند. او به 
محض ورود به لندن به دپارتمان افراد بي خانمان در شهرداري 
مراجعه كرد. اين زن از آنجا كه با قوانين آشنا بود، مي دانست 
شاغل  بريتانيا  در  كه  كسي  و  اروپا  اتحاديه  شهروند  عنوان  به 
براي  محلي  فرزندش  و  او  براي  بود  خواهد  موظف  دولت  است 
وضع  براي  سال 2006  در  شد  مدعي  زن  اين  كند.  تهيه  زندگي 
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براي صاحب ناخنك، كمتر پيش مي آيد تا چند روز يا چند ساعتي را به استراحت بگذراند. 
اصًال به او استراحت نيامده است. حاال چه دست يا دست هايي در كار است من نمي دانم، 

شما هم ندانيد بهتر است!
همان  اما  شوم،  استراحت  به  مجبور  را  روزي  چند  تقويم،  جبر  به  تا  آمد  پيش  فرصتي 
دست هاي نامريي كه گفتم، سنگ اندازي كردند. براي همين يك روز آن به بطالت گذشت. حتمًا 
مي پرسيد چرا؟ براي اينكه قرار بود دكه ناخنك زني تبديل به لوكيشن فيلمبرداري شود. شد، 
ولي مثل هميشه، بنا به داليلي به تعويق افتاد. اين يعني هدر رفتن يك روز مغتنم در زندگي 
كاري من ناخنك زن. اين يك روز گذشت. پيش خود گفتم، عيبي ندارد، هنوز سه روز ديگر 
براي استراحت و رسيدگي به كارهاي معوقه، وقت دارم، اما چشمتان روز بد نبيند كه ديده 
است. دوباره همان دست هاي نامريي كه ذكرشان رفت، دست به كار شده و مرا به دردسر 
انداختند. حتمًا مي گوييد چه دردسري؟ چه دردسري از اين باالتر كه روز تعطيل خود را با 

بيماري دست و پنجه نرم كني! 
همين دست هاي نامريي كه الهي از بيخ و بن قلم شوند، ميكروب هاي سرماخوردگي را به 
سمت من كيش دادند، آنها هم از خداخواسته تمام بدن نحيف مرا اشغال كردند، چون زورم 

به آنها نرسيد، تسليم شده و خانه نشين شدم. خدا از سر تقصيراتشان نگذرد.
باز هم خدا را صدهزار مرتبه شكر، ميكروب ايدز و سارس و ديگر بيماري هاي خطرناك را 

به جان من نينداختند. اين كار آنها نشان مي دهد كه هنوز تتمه وجداني دارند.
اما در منزل نشستن  محاسني هم دارد. از جمله اين محاسن، گوش دادن اجباري به اخبار 

تلويزيون است، چون ديگر برنامه هايش را اصًال نمي شود نگاه كرد، بال به دور!
براي همين خود به خود بعضي از امواج خبرها به درياي گوش من مي خورد،  گاه برمي گردند 
، گاه در عمق درياي گوشم نفوذ مي كنند! اين خبرها، گاه  مسرت بخش است، گاه مذلت بخش. 
گاهي هم هر دو خاصيت را با هم يدك مي كشد. يكي از خبرهايي كه اين دو خاصيت را با هم 

داشت، خبر افتتاح كارخانه كيسه بافي يا سازي در استان مركزي بود!
درست  اگر  يا  و  خاورميانه  در  سازي  كيسه  كارخانه  بزرگ ترين  اين  واصله،  اخبار  طبق 
هر  از  همه  بود.  روبرو  كيسه  انواع  كمبود  با  بود  مدت ها  ما  كشور  دنياست.  باشم،  شنيده 
اتحاديه  كيسه،   كمبود  اصلي  معترضان  از  يكي  بودند.  آمده  فغان  به  كمبود  اين  از  صنفي 
سركيسه كنندگان بود! كمبود كيسه واقعًا كار آنان را با ركود روبرو كرده بود، طوري كه 
چند بار قصد داشتند، اعالم ورشكستگي كنند. حاال با افتتاح اين كارخانه عظيم كه توليد انبوه 
كيسه خواهد داشت، اين اتحاديه دوباره فعاليت جدي خود را آغاز كرده و دوباره بسياري 
را سركيسه خواهند كرد! وقتي كيسه به وفور در دسترس باشد، آمار سركيسه شدن هم باال 
مي رود. اين يعني چرخيدن چرخه هاي توليد و ايجاد شغل براي بيكاران آسمان جل! با افتتاح 
اين كارخانه، سركيسه كنندگان به راحتي ما را سركيسه كرده و ما هم كه اين كار را دوست 
داريم، سريعًا بدون فوت وقت سركيسه مي شويم! سر كيسه كردن و سركيسه شدن جا و 
مكان خاصي ندارد. از اداره گرفته تا همين دكه ناخنك، محل مناسبي براي سركيسه كردن 
هستند. اين  اصل راز بقاست، اگر سركيسه نكني، سركيسه مي شوي! براي همين در اصل 

تنازع بقا، فقط آنان كه قو ي ترند مي مانند.
سركيسه شدن به دو شاخه  اصلي تقسيم مي شود كه تمام شاخه هاي ديگر از آن دو منشعب 
مي شوند. -1 سركيسه شدن دولتي -2 سركيسه شدن غيردولتي. اشاره كوتاهي به اين دو 
مقوله مي كنم و مي گذرم. سركيسه دولتي خود انواع گوناگوني دارد و به علت تنوع، به همه 
آنها اشاره نمي كنم، اما مهم ترين انواع سركيسه كردن دولتي عبارتند از: پيش فروش ماشين، 
پيش فروش خانه، پيش فروش موبايل، تعرفه هاي برق، گاز، آب، تلفن، ماليات، نوسازي و... 
سركيسه كردن غيردولتي هم كامًال مشخص است و الزم به توضيح نيست. مثل سركيسه 
شدن توسط گدايان هفت خط شيك پوش يا برهنه و مغازه ها و ميني سوپرهاي سركوچه 
من و شما! ديگر تا آخرش را خودتان بخوانيد، سواد كه داريد؟ رو دربايستي نكنيد! افتتاح 
اين كارخانه تبعات ديگري هم به دنبال دارد كه بعضًا خوشايند نيست. به ويژه براي آنان 
كه قرار است ماست هاي خود  را كيسه كنند! آنان به هيچ وجه حاضر به انجام دادن اين 
كار نيستند، هر چند كه جبر روزگار باشد! تا پيش از اين كمبود كيسه را براي ماست كردن 

كيسه هاي خود بهانه مي كردند، اما بيچاره ها ديگر بهانه اي ندارند و مجبورند هر 
چه زودتر ماست هاي خود را كيسه كرده و كار را به نيروهاي جوان تر و نوآور بسپارند. 
چون اين گروه به قدركافي مردم را سركيسه كرده است، براي همين ديگر ترفندهايش كارگر 

نيست. پس بايد هر چه زودتر ماست هاي خود را كيسه كنند و بروند، تا گندش در نيامده!
در اين بين گروهي هم از كار و كاسبي افتاده و به خيل عظيم بيكاران آسمان جل پيوسته اند! 
همان طور كه حدس زديد،  اين گروه، جمعيت كيسه دوزان هستند. اين گروه پركار كه دائم 
براي اين و آن كيسه مي دوخت و مخش توپ توپ بود، حاال با افتتاح اين كارخانه عظيم، بايد 
ماست هايش را كيسه كرده و برود! گروهي هم كه كارش كيسه به كيسه كردن است، در اين 
بين سود كالني مي برد. زيرا كيسه به وفور در اختيار او قرار خواهد داشت تا براي كيسه به 
كيسه كردن مشكلي نداشته باشد. صاحب ناخنك پيش بيني مي كند، اين گروه در آينده حرف 

اول و آخر اقتصاد مملكت را بزنند! 
صاحب ناخنك كه تمام اين مراحل را با موفقيت كامل طي كرده است، مجبور است بزودي 
ماست هاي خود را كيسه كرده و برود، به خصوص اينكه در حال حاضر كيسه به اندازه كافي 

و وافي در بازار ديده مي شود پس بهانه بي بهانه!

از گوشه و كنار

حمل به آفريقا رفته است و اكنون كه بازگشته نياز به 
آپارتماني دارد تا با پسرش در آن زندگي كند.

از  يكي  كه  بود  اين  سندبرگ  خانم  بدشانسي  اما 
ماه  دو  گفت  و  شناخت  را  او  مذكور  اداره  كارمندان 
مراجعه  اداره  اين  به  مشابه  درخواستي  براي  پيش 
خود  كه  سندبرگ  باشد.  بوده  باردار  آنكه  بي  كرده 
در يك اداره ديگر در بخش اسكان شاغل است، گفت 
در سفرش به آفريقا پسر يتيم يكي از اقوامش را به 
كار  هيچ  و  كند  تامين  را  او  رفاه  تا  پذيرفته  فرزندي 
خالفي انجام نداده است، اما دادگاه به اين نتيجه رسيد 
كه آنچه صورت گرفته قاچاق و خريد و فروش كودك 
آوردن  دست  به  براي  صرفًا  سندبرگ  و  است  بوده 

آپارتمان، كودك را وسيله قرار داده است.
سندبرگ به زندان فرستاده شده است و تحقيقات در 

مورد والدين حقيقي كودك ادامه دارد. 

كه  نوزادهايي  براي  سطلي 
كسي آنها را نمي خواهد  

خيريه  موسسه  يك   
ژاپني اقدام به ساخت 
كه  كرده  هايي  جعبه 
به كمك آنها خانواده 
خوشي  دل  كه  هايي 
شدن  دار  بچه  از 
خود ندارند مي توانند 
ناخواسته  نوزادان 
داخل  در  را  خود 
آنها گذاشته و از شر 
مراقبت از آنها راحت 
موسسه  اين  شوند. 

 17 تاكنون  مه   17 در  خود  فعاليت  آغاز  زمان  از 
نوزاد دريافت كرده است. بيمارستان كاماموتو براي 
فروشگاه  و  ها  پارك  در  نوزادها  شدن  رها  از  اينكه 
هاي  محفظه  بيمارستان  بيرون  در  كند  جلوگيري  ها 
مخصوصي تهيه كرده است كه مادران مي توانند پس 
از به دنيا آوردن فرزندان خود آنها را در داخل اين 
محفظه ها قرار دهند تا مسووالن بيمارستان آنها را 
نوزادان  اين  بسپارند.  ها  پرورشگاه  به  و  كرده  پيدا 
به  شدن  سپرده  براي  پرورشگاه  به  انتقال  از  پس 
خانواده هاي خواستار فرزند آماده مي شوند. 13 تن 
از كودكان رها شده در داخل اين سطل ها پسر و 4 
ژاپن  در  فرزندان  كردن  رها  بودند.  دختر  آنها  از  تن 
كار غيرقانوني به حساب مي آيد، بنابراين پليس تمام 
سعي خود را براي پيدا كردن والدين نوزادهاي رها 
اين  داخل  در  كه  نوزاداني  اما  برد  مي  كار  به  شده 
خاصي  هاي  مراقبت  تحت  شوند  مي  رها  بيمارستان 
شان  واقعي  هاي  خانواده  به  ديگر  و  گيرند  مي  قرار 
بازگردانده نمي شوند. اين بيمارستان در 550 مايلي 
جنوب غرب توكيو واقع است. ژاپن يكي از پرجمعيت 
ترين و گران ترين كشورهاي جهان به حساب مي آيد 
بنابراين  نيست،  راحت  چندان  آن  در  مردم  زندگي  و 
به  چنداني  عالقه  زندگي  فشارهاي  علت  به  ها  جوان 

تشكيل خانواده ندارند.  

هواپيما را دعا نجات داد  
 

 AP ؛دو خلبان 
اهل زالندنو پس 
از اتمام سوخت 
هواپيمايشان به 
روزنامه  نوشته 
كشور  اين  هاي 
با يك بال و يك 
توانستند  دعا 
فرود  زنده 

در  بلنهايم  اهل  ويلسن  اون  و  استابز  گرانت  بيايند. 
50 كيلومتري جنوب ولينگتن با هواپيماي سوپرسبك 
خود در حال پرواز بودند كه ناگهان متوجه اشكالي 

محلي  مطبوعات  به  استابز  شدند.  هواپيما  موتور  در 
مرگتان  كنيد  سقوط  اگر  هواپيمايي  چنين  «با  گفت؛ 
به  بود  ممكن  كه  آنجا  تا  ما  نتيجه  در  است،  حتمي 
پرواز ادامه داديم، تا آنجا كه ويلسن به من گفت بنزين 
بكنيم؟  بايد  كار  چه  پرسيد  و  است  اتمام  به  رو  مان 
دعا  فقط  بود،  اين  رسيد  من  ذهن  به  كه  راهي  تنها 
هواپيمايشان  و  كردند  دعا  به  شروع  خلبان  دو  كن،» 
و  لغزنده  زميني  در  توانست  آسايي  معجزه  طرز  به 
هموار فرود آيد. استابز گفت؛ هنگامي كه ما به دور و 
برمان نگاه كرديم، نخستين چيزي كه ديديم يك تابلو 
بود؛  شده  نوشته  آن  روي  كه  بود  جاده  حاشيه  بر 

خداوند حافظ ماست.  
 

جعل عنوان براي ازدواج  
  

يونان  ؛پليس   AFP
را  يي  ساله   49 مرد 
محبت  جلب  براي  كه 
تظاهر  دختر  يك 
كرده بود پليس است، 
دستگير كرد. اين مرد 
كه نصاب در و پنجره 
است براي آنكه دختر 
و  اش  عالقه  مورد 
تحت  را  او  خانواده 
تاثير قرار دهد تظاهر 

به  پليس  يونيفورم  با  اغلب  و  است  پليس  بود  كرده 
مالقات آنها مي رفت. پس از نامزدي با دختر، خانواده 
اش به داماد آينده شان مظنون شدند و به پليس اطالع 
بدشانس  عاشق  دست  داستان  به  پليس  ورود  دادند. 
و متقلب را رو كرد. پرونده هاي مربوط به تظاهر به 
پليس بودن در يونان در ماه هاي اخير افزايش يافته 
است. اخيراً مرد ديگري نيز در آتن به دليل تظاهر به 
چند  تنها  شد.  دستگير  وام  دريافت  براي  بودن  پليس 
را  پليس  يونيفورم  دوختن  مجوز  مخصوص  خياط 
دارند، اما خاطيان هميشه راهي مي يابند كه از چنگ 
قانون بگريزند و عالوه بر اين دوختن يك لباس مشابه 
لباس پليس چندان ارزان نيست. تخلف از اين قانون تا 

5 سال زندان براي متخلفان در پي خواهد داشت.  

 

همبرگر با قيمت 157 دالر  
 

اگر  ؛   AFP
به قيمت روز 
حساب  دالر 
مي  كنيم، 
حدوداً  شود 
هزار   150
بله  تومان. 
اين  قيمت 
همبرگر 150 
تومان  هزار 

حفظ  براي  تازگي  به  استريت  وال  رستوران  است، 
قيمت  نيويورك»  همبرگر  ترين  قيمت  «گران  عنوان 
اداره  از  يكي  است.  داده  افزايش  را  همبرگرهايش 
استريت  وال  «در  گويد؛  مي  رستوران  اين  كنندگان 
هست.  هم  بد  روزهاي  و  دارد  وجود  خوب  روزهاي 
قيمت  با  تواند  مي  كسي  هر  معمولي  روزهاي  در 
روز  اگر  و  بخرد  معمولي  همبرگرهاي  دالر  چهار 
خوب و پربهره يي داشتيد مي توانيد از اين همبرگر 
همبرگر  اين  كنار  در  رستوران  بخوريد.»  مخصوص 
نوعي قارچ مخصوص، پنير گريل و سبزيجات متنوع 
نيز سرو مي كند تا به نوعي قيمت آن را توجيه كند. 
ماهانه حدود 20 الي 25 عدد از اين همبرگر در بخش 
ويژه عرضه خواهد شد، در حالي كه صدها همبرگر 
فروش  به  معمولي  بخش  در  زمان  همين  در  معمولي 
مي رسند صاحبان اين رستوران معتقدند مساله در 
مورد همبرگرهاي آنها قيمت نيست و كيفيت است كه 

حرف نخست را مي زند.  
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فرداي چاپ در برابر 
روزنامه نگاري آنالين   

كيوان مافى

جاستين ويليامز از نويسندگان بخش تكنولوژى ديلى تلگراف در مورد آينده روزنامه هاى 
چاپى در مقابل روزنامه هاى آنالين يادداشتي دارد؛ ترجمه اين مطلب:

طرف  از  بارها  كه  است  سوالى  اين  دارند؟  آينده اى  بعد  دهه  در  چاپى  روزنامه هاى  آيا 
طور  اين  كه  مى كنند  فكر  عده اى  است.  شده  مطرح  دنيا  سراسر  در  رسانه  كارشناسان 

نيست. 
مهاجرت  وب  سوى  به  باالخره   - سنتى ترين شان  حتى   - آن ها  خوانندگان  معتقدند  آنها 

مى كنند ولو اينكه اين روند كند و طوالنى شود. 
در واقع بايد گفت كار ما روزنامه نگاران هدايت اين افت به گونه اى است كه كامال براى 
روزنامه و سهامداران مقرون به صرفه باشد.ديگران كه كم هم نيستند؛ بر اين گمان هستند 
كه آينده براى روزنامه نگارى چاپى روشن است مشروط بر اين كه نوعى بازار تخصصى 
را در نظر بگيرند و براى اين بازار نشريات ويژه با دسترسى و محتواى ويژه توليد كنند.

(crypto-magazine)

هنوز منطق مطالعه طوالنى وجود دارد. در طول 10 20- يا 50 سال آينده افرادى خواستار 
اين هستند كه تجربه اى طوالنى از لم دادن و دراز كشيدن همراه با روزنامه خواندن در 

طول روز  داشته باشند مثل روزهاى يكشنبه.
كار  روزنامه ها  در  زندگى ام  سال هاى  تمام  در  هستم.  روزنامه نگار  كه  است  سال ها  من 
كردم. گزارشگر، دبير خبر و سردبير بوده ام. من براحتى نمى توانستم روزى را تصور 

كنم كه دسته اى از اخبار و تفسير و پيام ها روى ميزم جمع نشوند.
فكر مى كنم هنوز اين امرى درست است. هنوز افرادى هستند كه مى خواهند اخبار را روى 
خواهد  توليد  از  قبل  را  آن ها  روزنامه؛  توليد  مالى  اوضاع  كه  دارم  باور  اما  ببينند.  كاغذ 

كشت و خوانندگان را به سمت اينترنت سوق خواهد داد.
حدود يك سال قبل بر  روى پروژه اى مشترك با بخش ديجيتال ديلى تلگراف كار مى كردم. 
خاطرم هست كه چطور تالش هاى سخت براى توليد يك روزنامه به تيرگى رفت. هنوز هم 

دستي در جوهر چاپ دارم و گاهى با روزنامه چاپي همكارى دارم. 
 اليه هاى متعدد مديريت در هم تنيده و سياست هاى توليد، نوشتن، ويرايش كردن، ويرايش 

جنبى و ويرايش مجدد و تصحيح را تقريبا فراموش كرده ام.
امتياز  مطالب  به  و  دارند  حضور  توليد  مراحل  تمام  در  كه  هستند  زيادى  افراد  آنجا  در 

مى دهند. تمام آن ها حرفه اى هستند و وظيفه شان را با دقت بااليى انجام مى دهند.
بارها  مطالب  آنجا  در  دارد؛  وجود  ارزش گذارى  چاپى  روزنامه  توليد  از  مرحله  هر  در 
نوشته مى شد و آنها دوباره تغيير مى دادند و گاهى ارتباط بين ميز ها در روند و سرعت 

كار اخالل ايجاد مى كرد.
 

اين اتفاق حيرت انگيز هر روز براى رسيدن مقاالتى كه چندين بار ويرايش و پااليش شده 
تا به دست شما برسد در سطحى وسيعى تكرار مى شود.

اما جدا از هزينه هاى زياد چاپ و توزيع يك روزنامه كه رقم هنگفتى است چطور ناشران 
هنوز نگاهى شگفت و نگران به وب ندارند؟

وب تازه كار توليد اخبار را - اعم از اقتصادى و ورزشى، تفسير ها و فيچرها - با تيمى 
كوچك انجام مى دهد؛ اما مى تواند خوانندگان وسيعى داشته باشد.

 

مالحظات طراحي مجدد يك سايت   
استيو هرمان در مقاله اى با عنوان تغييرات تازه به علل طراحي مجدد اشاره كرده است.

است.  امده  عمل  به  گرفته  صورت  مخاطبان  درخواست هاى  از  تحقيقاتى  براساس  تغييرات  اين  كه  است  مدعى  او 
"صفحه هر سايت مثل يك باغ است كه به 

حرص و پيرايش نياز دارد." 
معنى  اين  به  امر  اين  البته  است  معتقد  او 
نيست كه همه چيز بايد تغيير كند. اما اين 

تغييرات چه بودند:
عريض تر شدن صفحه:

دريافت  زيادى  پيام هاى  مي گويد  هرمان 
كرد ه اند مبنى بر اين كه مى شود استفاده 
"ما  داشت:  صفحه  عرض  از  بهترى 
پيش  كندى  با  اتفاق  اين  تا  تالش  كرديم 
شويم  مطمئن  مى خواستيم  چون  برود 
به  دنيا  كجاى  هر  در  كاربران  اغلب  كه 
نمايشگر هاى پهن دسترسى داشته باشند. 
كاربران  95درصد  كه  مى دانيم  االن  اما 
نمايشگرهاى عريض دارند كه اغلب آنان 
با رزولشن 1024 تنظيم شده اند و حاال با 
خيال راحت مى توانيم صفحه اى عريض تر 
داشته باشيم و از فضاى اطراف استفاده 

بيشترى بكنيم."
طراحى با فضاى آزاد تر:

تحقيقات نشان داده به فضاى بازترى بر 
 روى سايت نياز هست يا به عبارت ديگر 
دارد:  الزم  بيشترى  خور  نفس  صفحه 
"تالش كرديم از طراحى با فضاهاى بازتر 

استفاده كنيم."
عكس هاى بزرگتر:

طبق يافته ها بيشتر كاربران اين سايت گفته بودند به نظر آن ها عكس هايى كه روى سايت قرار مى گيرد كوچك و 
محدود هستند: "بنابراين در طراحى جديد با اضافه شدن به عرض صفحات اين امكان بوجود آمد تا از عكس هاى 

بزرگترى استفاده كنيم."
آگهى هاى تجارى:

گفته شده كه در طراحى جديد فضاى بهترى براى تبليغات در نظر گرفته شده است و با عريض شدن صفحه اين 
تبليغات بهتر ديده مى شوند. همچنين فرصتى براى ارائه فرمت هاى مختلفى از تبليغات با ابعاد مختلف ايجاد شده 

است.
عرضه بهتر فيلم و صدا:

در طراحى قبلى پخش فيلم و يا صدا در اليه ديگرى خارج از خود خبر صورت مى گرفت. اما در طراحى جديد متن، 
صدا و تصوير در كنار هم قرار دارند. 

اخبار برنامه هاى راديو و تلويزيون:
در طراحي مجدد بخش مجزايى در صفحه اول براى پوشش برنامه هاى مخصوص خبرنگاران در راديو و تلويزيون 
كه در طول روز پخش مى شوند؛ در نظر گرفته شده  و به اين شكل لينكى بين برنامه  ها و مقاالت بروى وب سايت 

ايجاد شده است
البته به نظر مى رسد آقاى هرمان هنوز همه جزييات اين تغييرات را اعالم نكرده است. مثال او به تغيير رنگ پس زمينه 

سايت و تيره شدن آن و يا تنظيم دلخواه صفحه اصلى اشاره اى نكرده است.  

دو جلد ديگر از «هزار و يك شب» حميد عاملى منتشر شد
و  ”هزار  قصه هاى  پنجم  و  چهارم  جلدهاى 
سوى  از  عاملى  حميد  ويرايش  با  يك  شب“ 
اداره ى  كل پژوهش هاى راديو منتشر شدند. 
پخش   ،82 آذر  نيمه ى   از  تهران  راديو 
كرد،  آغاز  را  يك  شب“  و  ”هزار  برنامه ى 
آن  گويندگى  و  سردبيرى  نويسندگى،  كه 

برعهده ى  حميد عاملى بود. 
از  عاملى  ويرايش  كتاب ها،  مجموعه   اين 
است.  تبريزى  تسوجى  عبداللطيف  ترجمه ى 
به گفته ى ويراستار، او سعى در جدا كردن 
با  و  داشته  تاريخى  واقعيت  از  افسانه ها 
نگرش و نگارش جديد به پااليش و پردازش 
داستان هاى ”هزار و يك  شب“ پرداخته است. 

جلدهاى بعدى اين مجموعه نيز در دست انتشارند. 
روشنفكر  و  هفتگى  اطالعات  و  بچه ها  كيهان  مجالت  در   1334 سال  شد.  1320متولد  ارديبهشت  عاملى  حميد 
داستان هاى كوتاه مى نوشت و در 1337 به عنوان گوينده وارد راديو شد. از او، 170 اثر تأليفى و صوتى به جا 
مانده، كه 101 اثر در خانه ى كتاب ايران ثبت شده است. عاملى سال 1382 در رديف پيشكسوتان اهل قلم قرار گرفت 

و دى ماه سال گذشته از دنيا رفت.
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آخرين نرخ هاى روز ارز
 

اقتصاد

در اقتصاد آمريكا چه مى گذرد؟
يكى از سوژه  هاى داغ يا حتى داغ ترين سوژه  اقتصادى جهان اين روزها مساله ركود اقتصادى در اياالت متحده است. 

اين مقوله طيف وسيعى از كشورها را به خود مشغول كرده است. اقتصاد اياالت متحده با حجم 15تريليون دالرى خود 25درصد اقتصاد جهان را تشكيل 
مى دهد و ركود در اين اقتصاد بزرگ مستقيم و غيرمستقيم كشورهاى زيادى را درگير مى كند. در ميان نظرات كارشناسى متعددى كه در حوزه اقتصاد 
اياالت متحده ارائه مى شود، تضاد نظرات كارشناسان دولتى با فعاالن بخش خصوصى جالب توجه به نظر مى رسد. در سه روز اخير بن برنانكى رييس بانك 
مركزى آمريكا، هنرى پاولسون وزير خزانه دارى اياالت متحده، جورج سوروس فعال بازار ارز و وارن بافت فعال بخش معامالت مسكن و ثروتمندترين مرد 

جهان، در مورد ركود اقتصادى اياالت متحده اظهارنظر كرده اند. جالب آنكه نظر دو نفر اول كه داراى پست هاى دولتى هستند، با نظر دو نفر دوم كه فعال بخش 
خصوصى به حساب مى آيند، كامال متفاوت است. 

بن برنانكى و هنرى پاولسون هر يك به نوعى ركود را غيرمحتمل يا از سر گذشته مى دانند و جورج سوروس و وارن بافت عقيده دارند كه اياالت متحده هم اينك 
نيز در دوران ركود اقتصادى به سر مى برد. 

هنرى پاولسون، وزير خزانه دارى اياالت متحده پنج شنبه گذشته در دانشگاه كلمبيا جلسه پرسش و پاسخى را پيرامون موضوع ركود اقتصادى برگزار كرد. او 
در اين جلسه با اشاره به اينكه بحران وام هاى اعتبارى به پايان رسيده است، گفت: ما از اين پس شاهد بازگشت آرامش به بازار اعتبارات خواهيم بود كه به تبع آن 

رونق دوباره بازارهاى سهام را شاهد خواهيم بود. وى با اشاره به آمارهاى اقتصادى ماه آوريل گفت: آمارهايى همچون نرخ بيكارى كاهش داشته و شاخص خرده 
فروشى افزايش يافته است. اينها عالئمى است كه نشان مى دهد اقتصاد در حال يك شروع مجدد است. وى از افزايش قيمت انرژى و غذا به عنوان مشكالتى ياد كرد كه 

اقتصاد آمريكا را تهديد مى  كند اما گفت كه ريسك ركود پشت سر گذاشته شده است. بن برنانكى، رييس فدرال رزرو با اطمينان خاطر كمترى نسبت به خزانه دار آمريكا 
صبحت مى كند، اما او نيز ريسك ركود را منتفى مى داند. وى كه گوشه چشمى نيز به تورم دارد، در جمع روساى بانك هاى مركزى ايالتى گفت: شرايط در بازارهاى مالى هنوز 

به حالت عادى بازنگشته است، هر چند نشانه هاى بهبود به خوبى به چشم مى خورند. برنانكى با اشاره به آمارهاى ارائه شده در خصوص بيكارى گفت: افزايش اشتغال 
نشان مى دهد كه ما در حال دور شدن از ركود اقتصادى هستيم و صاحبان مشاغل اين فرصت را يافته اند تا كارگران بيشترى را استخدام كنند. بن برنانكى همچنين با 

اشاره به افزايش ثبت سفارش توليدات صنعتى آن را نشانه اى مثبت براى اقتصاد عنوان كرد.
اما در حالى كه تصميم سازان اقتصادى اياالت متحده ركود را انكار مى كنند، جورج سوروس در تازه ترين مصاحبه اختصاصى خود با بى بى سى آينده اقتصادى اياالت متحده و جهان را تيره توصيف كرده است. 
به عقيده سوروس كه يك ميلياردر فعال در بازار مبادالت ارزى است، اقتصاد اياالت متحده اگرچه دوران بحرانى و وخيم اعتبارات را پشت سر گذاشته است، اما مدتى طوالنى طول خواهد كشيد تا اثرات اين 
پايان بحران بر اقتصاد واقعى و كسب و كارها معلوم شود. سوروس با اشاره به اينكه اياالت متحده ركود تورمى را تجربه مى كند، گفت: تورم باال اجازه نمى دهد كه بانك مركزى نرخ بهره را به منظور به تحرك 

درآوردن اقتصاد كاهش دهد. به عقيده او در ادامه سال بحرانى بزرگ تر از آنچه تصور مى شد، در انتظار اياالت متحده است.
از سوى ديگر وارن بافت، ميلياردر و فعال بازار مسكن در آمريكا نيز ديروز به رويتر گفت: اياالت متحده هم اكنون نيز در ركود اقتصادى به سر مى برد؛ ركودى كه طوالنى تر و عميق تر از آنچه بسيارى مردم 
تصور مى كنند، خواهد بود.وى مى گويد: اقتصاددانان مى گويند كه توليد ناخالص داخلى در دو فصل گذشته با كاهش رشد روبه رو بوده است. اين روند در ادامه امسال نيز تداوم خواهد داشت. وى در پاسخ به 

سوالى كه آيا سرمايه گذارى خود را در اين شرايط متوقف خواهيد كرد يا نه، جواب منفى داد.
به عقيده تحليل گران تفاوت ديدگاه تصميم سازان اقتصادى با فعاالن اقتصادى در آمريكا امرى طبيعى است. چرا كه به دليل اشراف و دسترسى بيشتر به اطالعات، تصميم سازان كاهش ريسك ركود را زودتر 

متوجه مى شوند و فعاالن اقتصادى زمانى به اين واقعيت پى مى برند كه اثر مستقيم آن را در كسب و كار خود ببينند. 

اقتصاد اروپا با شوك هاى شديدى روبرو است
رييس بانك مركزى اروپا تاكيد كرد ، شوك هاى ناشى از بحران بازارهاى مالى بين المللى و افزايش قيمت مواد 

غذايى ، آثار نا مطلوبى بر اقتصاد اروپا داشته است . 
ژان كلود تريكت در مصاحبه با روزنامه وال استريت ژورنال افزود : اروپا با افزايش شديد تورم روبرو است و 
تمام تالش بانك مركزى اروپا براى تثبيت قيمتها در ميان مدت صورت خواهد گرفت . اروپا نگران سياست كاهش 

نرخ بهره در آمريكا و انگليس است . 
نرخ تورم اروپا طى ماه آوريل به 3.3 درصد رسيد . اين رقم طى ماه مارس به بيش از 6/3 درصد رسيده بود كه 

طى 16 سال اخير بى سابقه است . بانك مركزى اروپا قصد دارد نرخ تورم را كمتر از 2 درصد كنترل نمايد .

قيمت مواد غذايى تا 10 سال ديگر باال خواهد ماند
قيمت مواد غذايى با يك تغيير ساختارى روبه رو است و تا 10 سال آينده به شرايط قبل از بحران باز نخواهدگشت. به نوشته فايننشال تايمز بنا 
به گزارش هاى متعدد سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه (OECD) و فائو (سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد)، داليل عمده افزايش 
قيمت مواد غذايى تقاضاى روزافزون صنعت سوخت هاى زيستى و افزايش تقاضا در كشورهاى در حال توسعه به ويژه چين است. بنابر اين 
گزارش، چشم انداز زراعى 2008-2017 كه اين هفته منتشر خواهد شد تا حدودى بهبود وضعيت را در كوتاه مدت و سال آينده نشان مى دهد. 
اين گزارش نشان مى دهد كه «قيمت مواد غذايى در برخى موارد بيشتر خواهد بود اما به ركوردهاى موجود نخواهد رسيد.» در مقايسه با قيمت 
پايه 2005-2007 اين گزارش پيش بينى مى كند كه در سال 2017 قيمت گندم (به قيمت هاى ثابت و با احتساب تعديل نرخ تورم) يك درصد، برنج 
3 درصد، ذرت15 درصد و دانه هاى روغنى 33 درصد افزايش داشته باشد. قيمت ها و نرخ تورم در مواد غذايى در بلندمدت كنترل خواهد شد، 
اما به عنوان يك بحران جدى به ويژه در كشورهاى فقيرتر مطرح خواهد بود. بر اساس اين چشم انداز «بدون هيچ گونه استثنايى، قيمت ميانگين 
بيشتر از قيمت هايى خواهد بود كه در سال هاى 1985-2007 ديده شده است.» يكى از مقامات ارشد فائو بيان مى كند كه ما نياز داريم با اين قيمت 
هاى باال بسازيم. وى مى افزايد؛«در آينده نزديك ما بايد با قيمت باالى مواد غذايى كنار بياييم.» در يك گزارش جداگانه فائو اعالم كرده است كه 
اگرچه ممكن است در روزهاى اخير يا در آينده قيمت برخى از مواد غذايى كاهش يابد اما قيمت محصوالت كشاورزى به قيمت سال گذشته هرگز 
باز نخواهد گشت. اين گزارش مى افزايد؛ «عوامل مربوط به تقاضاى جهانى و محدوديت هاى مربوط به توليد باعث مى شود قيمت ها باال بماند.» 
فائو اعالم كرده است كه حجم واردات مواد غذايى جهان به مبلغى حدود هزار ميليارد دالر رسيده است كه عددى بى سابقه در بازار مواد غذايى 
و 20 درصد بيشتر از حجم سال 2007 است. با ورود هزينه واردات مواد غذايى در جهان به محدوده تريليون، اين افزايش هزينه براى كشورهاى 
فقيرى كه با كمبود غذا روبه رو هستند به 169 ميليارد دالر رسيده كه 40 درصد بيشتر از سال 2007 است. بر اساس نظرات مقامات رسمى به 

نظر مى رسد قيمت مواد غذايى در اوج خود قرار دارد و پيش بينى مى شود تا 15 ماه آينده يك كاهش «اندك» را شاهد باشيم.
بسيارى از گزارش ها حاكى از آن است هنوز ميزان عرضه مواد غذايى به اندازه مورد نياز نرسيده است و به اين زودى هم اين كمبود جبران 
نخواهد شد و احتمال دارد در فصل آينده در مواردى با افزايش قيمت اين مواد غذايى روبه رو شويم. بايد در نظر گرفت همه اين گزارش ها 
فرض مى گيرند كه شرايط مربوط به رشد در توليدات سوخت هاى زيستى بر اساس ميزان پيش بينى شده پيش برود و فراتر از وضع موجود 

رشد نكند. 
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اقتصاد 

در بريتانيا متولد شد، 
در آمريكا بيمار شد

 و در هندوستان 
مى ميرد!

با فروش شركتهاى لندروور و جگوار به هند، يكياز عجيبترين اتفاقات 
دنيا شكل گرفت؛ حاال انگليس تنها كشور صنعتى است كه خودروسازى 
ندارد...با فروش شركتهاى لندروور و جگوار به هند، يكياز عجيبترين 
كه  است  صنعتى  كشور  تنها  انگليس  حاال  گرفت؛  شكل  دنيا  اتفاقات 
ميگويد:  كه  دارند  مغرورانهاى  جمله  انگليسيها  ندارد.  خودروسازى 
در  و  شد  بيمار  آمريكا  در  شد،  متولد  بريتانيا  در  انگليسى  «زبان 
و  لندروور  براى  كه  است  اتفاقى  همان  تقريبا  اين  مرد».  هندوستان 
جگوار – 2 محصول بريتانيايى ديگر –افتاده است. ماه مارس امسال، 
آخرين كارخانههاى خودروسازى انگليس كه از قديميترين كارخانههاى 
خودروسازى دنيا هستند، به يك شركت خارجى فروخته شدند تا ديگر 
نداشته  وجود  انگلستان  در  خودروسازى  ملى  صنعت  نام  به  چيزى 
بريتانيايى  كارخانه   2 آمريكا،  فورد  خودروسازى  شركت  باشد. 
لندروور و جگوار را به شركت هندى تاتا واگذار كرد و همزمان با مرگ 
آنتونى مينگال– كارگردان فيلم «بيمار انگليسى» - شركت خودروسازى 
انگليس هم كه مطبوعات بريتانيا از آن با همين لقب ياد ميكردند، مرد 
خودروهاى  كننده  توليد  سالهشان،  صد  عمر  طول  در  روور  خانجات 
مشهورى مثل آوستين مارتين، موريس، لندروور، رنجروور، مينيماينر، 
جگوار و امجى بودهاند. توليد آوستين و موريس سالهاست كه متوقف 
شده است. مينيماينر را شركت آلمانى بيامدبليو توليد ميكند لندروور، 
رنجروور و جگوار نيز از اين به بعد، يك مالك هندى خواهند داشت تا 

ديگر چيزى از صنعت خودروسازى ملى بريتانيا باقى نمانده باشد. 
 اين يك مسئله ملى است 

شركتهاى  كه  زمانى  يعنى  ميافتاد؛  اتفاق  اين  بايد  قبل  سالها  شايد 
دولت  كردند،  زياندهى  به  شروع  جگوار  و  لندروور  خودروسازى 
لندروور  مسئله  اما  ميكرد  واگذار  يا  تعطيل  را  شركتها  اين  ميبايست 
در بريتانيا، تقريبا يك مسئله ملى بود.در روزهاى بعد از جنگ جهانى 
دوم،دولت بسيارى از كارخانههاى نظامى را كه در زمان جنگ به وجود 
آمده بودند، به صنايع مختلف واگذار كرد و بعضى از اين كارخانهها به 

صنعت خودروسازى رسيد. 
با جهانيشدن بازارها و موج كرهاى و ژاپنى محصوالت ماشينسازى، 
بازار  فرانسه،  و  آلمان  مثل  كشورهايى  صنعتى  احياى  كنار  در 
خودروهاى انگليسى از رونق افتاد. از اواخر دهه 50 ميالدى، آمريكا هم 
با كارخانههاى ماشينسازى فورد وارد رقابت شد و بريتانياى بزرگ 

بيشتر عقب افتاد. 
لندروور براى انگليسيها يك مسئله ملى بود، به همين دليل تمام دولتهاى 
كارگرى كه در بريتانيا روى كار ميآمدند، سعى ميكردند قدرتشان را با 
احياى آن نشان بدهند. مارگارت تاچر – بانوى آهنين انگلستان – با يك 
ماشين لندروور راهى خانه شماره 10 خيابان داونينگ شد و بالفاصله 

يكى از مشاورانش را مامور پيگيرى شركت لندروور كرد. 
 007 بام دبليو سوار ميشود 

در دهه 80چيزى نمانده بود كه مارگارت تاچر در همان سالها، شركت 
را به كارخانه فورد آمريكايى بفروشد اما معامله انجام نشد؛ اين كار 
در راستاى سياستهاى خصوصيسازى مارگارت تاچر بود. مشكالت 
دولت با لندروور تا زمان تونى بلر هم ادامه پيدا كرد اما تونى بلر خيال 
همه را راحت كرد. در دهه 1990، شركت لندروور و بقيه كارخانههاى 
آلمانى  كمپانى  به  بودند،  شده  ادغام  هم  با  كه  بريتانيا  خودروسازى 
بامدبليو فروخته شدند؛ اين همان زمانى بود كه رسانههاى آلمانى به 

دليل وضعيت مالى افتضاح شركت، آنرا «بيمار انگليسى» خواندند. 
شركت  يك  به  بريتانيا  خودروسازى  كارخانه  قديميترين  واگذارى 
متوجه  وقتى  خصوصا  نيامد؛  خوش  انگليسيها  مذاق  به  اصال  آلمانى، 
شدند مامور مخفى 007شان – جيمز باند كه در همه فيلمهايش سوار 
يك  سوار  طاليى»،  «چشم  درفيلم   - ميشد  آوستينمارتين  ماشين  يك 
در  سابقهاش  بهرغم  نتوانست  هم  بيامدبليو  است.  شده  بيامدبليو 
كنترل بازارهاى جهانى، محصوالت انگليسى را دوباره بين خريداران 
جابيندازد؛ به همين دليل در سال 2001 دوباره مال بد را براى صاحبش 
فرستاد. فقط در ازاى 10 پوند، به شركت بريتانيايى فونيكس فروخته 

شد. 
 آغاز يك بيمارى 

تونى بلر و مشاور اقتصادياش گوردون براون، بعد از اين تاريخ، خيلى 
تالش كردند تا مشكل لندروور را به صورت صنعتى حل كنند. طرحهاى 

جديدى براى لندروور ارائه شد، خط توليد تا حدى اصالح شد و شركت 
توانست زيان خود را از يكونيم ميليارد در سال 1999، به 150 ميليون 
دالر در سال 2003 كاهش دهد. علت اصلى اين مشكل بههمان روحيه 
آن  نشانههاى  و  گذشته  عاشق  آنها  برميگشت؛  بريتانياييها  عجيب 

هستند. 
طرحها و نقشههاى خانهها و ماشينها هيچوقت در بريتانيا خيلى تغيير 
نميكند. آنها مدام ميگويند «كالسيك هيچ وقت نميميرد» و به همين دليل، 
روحيه  بريتانياييها  نكرد.  چندانى  تغيير  توليد،  سال  طى 100  لندروور 

عجيب ديگرى هم دارند؛ انتظار دارند بقيه دنيا خودشان را با آنها تطابق 
و  ژاپنى  چشمبادامى  ماشينهاى  و  گذشته  امپراتورى  دوران  اما  دهد. 
مدلهاى  براى  جايى  ديگر  آمريكايى،  عضالنى  ماشينهاى  و  كرهاى 

مكعبى لندروور- با آن چشمهاى گرد- باقى نگذاشته بودند. 
 امپراتورى بر باد رفته 

از سال 2005، اوضاع خيلى بدتر شد؛ بحران جنگ عراق به اندازه كافى 
به دولت كارگرى بلر فشار وارد ميكرد و او ديگر حوصله ضررهاى 
مالى لندروور را نداشت. به همين دليل گوردون براون- وزير اقتصاد 
با  چينيها  بود  قرار  اول  گرفت.  كارخانهها  اين  تعطيلى  به  تصميم  او- 
سرمايهگذارى يك ميلياردى در كارخانه آن را احيا كنند اما اژدهاى زرد 
به اندازه كافى در بازارهاى ديگر جهان تركتازى ميكرد و اتحاديه اروپا 
خودروسازى  محصوالت  پاى  نداشتند  دوست  اصال  آمريكا  دولت  و 

چينى هم در اروپا باز شود. 
خط  و  كند  تعطيل  را  كارخانه  كال  گرفت  تصميم  دولت  دليل،  همين  به 

توليد و قطعات آن را به صورت جدا بفروشد. 
اين كار به معنى بيكارى 16 هزار كارگر كارخانه لندروور و چند برابر 
اين تعداد، از كارخانههايى بود كه قطعات مورد نياز لندروور را تهيه 
ميكردند. دولت سعى كرد با يك رشوه 150 ميليون پوندى به اتحاديه 
موفق  اما  بگيرد  را  اعتراض  جلوى  بازنشستگى،  صندوق  و  كارگرى 
نشد؛ به همين دليل دوباره پرونده كارخانه لندروور روى ميز فروش 
و  (لندروور  كارخانه   2 اين  خريد  براى  مختلفى  گرفت.شركتهاى  قرار 

جگوار) ابراز تمايل كردند. 
در اين ميان دولت بيشتر تمايل داشت كارخانه را به شركت ماشينسازى 
تاتا از كشور هند واگذار كند. با اينكه پيشنهادهاى مالى شركت چينى 
هم در همان حد بود اما سابقه دوستى دولت هند و بريتانيا و ارتباط 
خريدار  را  تاتا  شركت  سال 2007،  در  دولت  تا  شد  باعث  هم  با  آنها 

دلخواه اعالم كند. 
ع هنديها ارباب ميشوند 

شركت تاتا يكى از بزرگترين شركتهاى خودروسازى در هند است كه 
كار خود را با مونتاژ و بعد كپى ماشينهاى معروف دنيا شروع كرد. 
تاتا 25 درصد خودروهاى كشور يك ميلياردى هند را توليد ميكند و 
انجام  شركت  اين  توسط  هند  باربرى  و  نقل  و  حمل  خدمات  از  نيمى 
ميشود. اما اين بار، تاتا به قصد ورود به بازار اروپا، يك سرمايهگذارى 
شركت  شدند  متعهد  آنها   ،2007 سال  اواخر  در  داد.  انجام  پرخطر 
لندروور و جگوار را به قيمت 3/2 ميليارد دالر از دولت بريتانيا بخرند؛ 
كارخانههايى كه فورد آمريكايى و بيش از 10ميليارد دالر هم در آن 
هزينه كرده بود اما موفق نشد.تاتا البته متعهد شده است تا به برنامه 
5 ساله توسعه و سرمايهگذارى در شركتهاى لندروور و جگوار پايبند 
باشد.جگوار و لندروور اعالم كردهاند هيچ تغيير عمدهاى در شرايط 
كارمندى كارگران ايجاد نخواهند كرد و فورد مالك قبلى اين كارخانه 
هم 600 ميليون پوند به صندوق بازنشستگى اين كارخانهها كمك كرد 

در  بامزهاى  اتفاق  حاال  نكنند.  اعتراضى  هم  كارگرى  اتحاديههاى  تا 
تاريخ افتاده است. 

و  ميكردند  كار  بريتانياييها  براى  هندى  كارگران  قبل،  سال  چند  تا 
محصوالتشان با قيمت ناچيز به استعمار پير فروخته ميشد اما امروز، 
كه  باشند  خود  هندى  جديد  اربابان  سپاسگزار  بايد  بريتانيا  كارگران 
باعث شدند آنها بيكار نشوند.روز جمعه 8 آوريل 2008، اين كارگران 
خودروسازى  كارخانجات  كارى  روز  آخرين  آنچه  براى  بريتانيايى 
رفتند،  كار  سر  به  كارخانه  سوت  صداى  با  ميشد،  خوانده  بريج  النگ 

در حالى كه ميدانستند از روز بعد، لهجه بريتانيايى اين سوت، هندى 
خواهد بود. 

ع اسب پير مزرعه 
دارند  دوست  ماشين  اين  صاحبان  از  بعضى  كه  آنطور  يا  لندروور 
صدايش كنند،«لنى»، ماشينى با خطهاى شكسته و چراغهاى گرد است 
كه انگار از كنار هم قرار گرفتن چند مكعب بزرگ و كوچك تشكيل شده 
است. از سال 1947 كه اولين لندروور طراحى و در نمايشگاه خودروى 
هلند ارائه شد، اين ماشين نظر كسانى را جلب كرد كه عاشق ماشينهاى 

شاسيبلند بودند. 
گفته ميشود پدر معنوى لندروور، يك ماشين جيپ آمريكايى بوده است 
كه درجنگ جهانى دوم، نظر يك طراح ولزى را به خود جلب كرده. اما 
چيزى كه عمال باعث شهرت و محبوبيت لندروور شد، باز هم مديون 
فلزى  اوليه  مواد  كمبود  دليل  به  جنگ  از  بعد  بود.  دوم  جهانى  جنگ 
از  كه  زيادى  الشههاى  به  توجه  با  و  خودرو  ساخت  در  نياز  مورد 
تصميم  لندروور  بود،  مانده  باقى  هواپيماسازى  صنعت  آلومينيومهاى 
گرفت محصوالت خود را از يك آلياژ جديد حاوى آلومينيوم بسازد. 
قدرت  و  ديفرانسيل   2 كنار  در  آن  بودن  ضدزنگ  خاصيت  و  سبكى 
شرايط  در  كه  شود  كسانى  محبوب  ماشين  اين  شد  باعث  آن  موتور 

سخت رانندگى ميكردند. 
جاودانگى  و  شهرت  و  افزود  هم  آن  عمر  طول  به  ماشين  بدنه  جنس 
افتاده،  دور  مناطق  از  بسيارى  در  آورد.  دست  به  لندروور  براى  را 
اولين خودرويى كه مردم با آن آشنا ميشدند لندروور بود چون هيچ 
خودروى ديگرى توانايى سفر به آن مناطق را نداشت. تا مدتها لندروور 
در تمام مزارع دنيا، اسب محبوب مزرعه بود اما با آمدن نيسان، پاترول 

و بعد پاجرو، اين اسب انگليسى كمى در حاشيه قرار گرفت. 
محسوب  شده  شناخته  مارك  يك  هم  نظامى  صنايع  در  لندروور 
اين  از  را  خود  ماشينهاى  آمريكا  ويژه  ضربت  كماندويى  واحد  ميشد. 
كارخانه تهيه ميكند و معروفترين خودروى نظامى جنگ خليج به نام 
پلنگ صورتى هم، يك ماشين لندروور صورتى رنگ بود كه به منظور 
در  ميشد.  استفاده  فرماندهى  خودروى  عنوان  به  و  نيروها  جابهجايى 
هم   1994 سال  در  برمودا  درگيريهاى  و   1950 سال  در  كره  جنگ 

لندروور نقش اساسى داشت. 
به غير از بريتانيا، ايتاليا هم اكثر خودروهاى نظامى و نيروى هوايى 
خود را از لندروور تهيه ميكرد. اما با همه اينها، اين ماشين سبز خاكى 
عادت  مزارع  و  روستاها  مالروى  و  گلى  جادههاى  به  همه  از  بيشتر 
دارد. هنوز هم در روستاها و شهرهاى شمال ايران لندروور، مشتريها 
و طرفداران خاص خود را دارد و ديدن يك لندروور پارك شده كنار 
صحنههاى  از  يكى  پرتقال،  جعبه  چند  و  تامسون  پرتقال  درخت  چند 

نوستالژيك روستاهاى شمال است.   
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سيدني پوالك، برنده اسكار 1985 درگذشت  

 
امضا؛ پوالك؛ بازيگر ، كارگردان و تهيه كننده 

 
بازمانده  آخرين  از  پوالك  سيدني 
ساز  جريان  فيلمسازان  نسل  هاي 
دهه 70، دوشنبه شب در لس آنجلس 
درگذشت؛ كارگرداني كه كارش را با 
بازيگري شروع كرد، دوران طاليي 
كارگرداني اش را در دهه هاي 1970 
و 1980 سپري كرد -كه با دريافت 
اسكار بهترين كارگرداني و بهترين 
1985همراه  سال  در  كنندگي  تهيه 
بود- و در سال هاي پاياني عمرش، 
جدي  بيشتر  را  بازيگري  ديگر  بار 
گرفت، هرچند كه فيلم هاي جديدش 
مثل «مترجم» و «قلب هاي تصادفي» 
هم از فيلم هاي مهم سال هاي اخير 
مرگ  علت  كه  پوالك  سيدني  بودند. 
او سرطان بدخيم اعالم شد، سابقه 
پنج دهه فعاليت مستمر سينمايي را 
در كارنامه اش داشت و اگر اصطالح 

بچه هاليوود را كه روزگاري نصيب رابرت پريش شد به او بدهيم، چندان بيراهه نرفته 
ايم. پوالك 25 سال داشت كه در يك فيلم تلويزيوني حضور يافت و بعد زندگي اش را 
وقف سينما كرد. حاصل بازي در اين فيلم تلويزيوني، آشنايي با برت لنكستر بزرگ بود، 
بازيگري كه قدرتش از خيلي از تهيه كننده هاي هاليوودي هم بيشتر بود. حاصل اين 
آشنايي به بازي در فيلم «زنگ ها براي كه به صدا درمي آيد» انجاميد كه جان فرانكن 
هايمر كارگرداني اش كرده بود. بعد از اين فيلم بود كه او اولين فيلمش را كارگرداني 
كرد؛ فيلمي كه «رابطه سست» نام گرفت، با اين توضيح كه پوالك قبل از اين كار سينمايي 
اش 10پروژه تلويزيوني را هم به انجام رسانده بود. او پس از اين فيلم، آثاري چون 
«اين ملك متروك شده»، «نگهبان قصر»، «روزهاي خوش»،«چراغ هاي روشن» و «شهر 
كرد.  تثبيت  موفق  كارگردان  يك  عنوان  به  را  پايش  جاي  آنها  با  كه  ساخت  را  بزرگ» 
پوالك بيش از هرچيز به خاطر اخذ بازي هاي عالي از ستارگان هاليوودي و فيلم هايش 
(افرادي چون رابرت ردفورد، جين فوندا، داستين هافمن و باربارا استرايسند) شهرت 
يافته است. اين همكاري با ستارگان مطرح هاليوود در كارهاي آخر پوالك نيز وجود 
داشت. جرج كلوني همبازي پوالك در مراسم شامي كه دوشنبه شب و ساعاتي چند بعد 
از درگذشت پوالك برپا شد، گفت كه جاي خالي او همواره احساس خواهد شد. او ضمن 
تقدير از اين كارگردان، بازيگر و تهيه كننده گفت؛ «پوالك همواره در هر چيز حتي اگر 
شده بود به مقدار كم، بهترين بود، از فيلمسازي گرفته تا برگزاري يك ضيافت نهار.» وي 
افزود؛ «سيدني، دنيا را، سينما را و همه چيز را بهتر ساخت. او جلوه ديگري به دنياي 
بازيگري بخشيد. واقعًا جاي او خالي خواهد بود.» همچنين سالي فيلد كه در فيلم «بدون 
كينه» پوالك در كنار پل نيومن نقش آفريني داشت، اعالم كرد؛ «بزرگ ترين هديه زندگي 
من فرصتي بود كه در اين فيلم به دست آوردم تا بتوانم با پوالك و سبك كاري او آشنا 
شوم.» وي افزود؛ «او يك دوست خوب و كارگردان خارق العاده بود و من از هر لحظه 

بودن در كنار وي لذت مي بردم.»

يكي از خصوصيات كاري پوالك در اين بود كه او همواره با چهره اي نامدار همكاري 
مي كرد، جدا از بازي ستارگاني كه پيشتر نامشان آمد، پوالك به عنوان بازيگر در فيلم 
زمه  رابرت  و  آلن  وودي  آلتمن،  رابرت  كوبريك،  استنلي  همچون  كارگرداناني  با  هايي 
كامًال  «چشمان  همچون  آثاري  همكاري  اين  محصول  كه  پرداخت  نقش  ايفاي  به  كيس 
بسته»، «بازيگر»، «شوهران و همسران»و « مرگ برازنده اوست» بود. اما امضا و نقطه 
اوج كارهاي پوالك بي شك كارگرداني هاي اوست. شم قابل توجه سيدني پوالك درباره 
موضوعات بحث برانگيز و مهارت او در رعايت مصالح گيشه از آغاز دهه 80، شايد تنها 
در فيلم «توتسي» (1982) به روي هم منطبق شده اند. برجسته ترين اثر او « از آفريقا» 
بود كه در سال 1985جايزه اسكار را كسب كرد. اين فيلم با بازي «مريل استريپ» و 
«رابرت ردفورد» نامزد 11 بخش جوايز اسكار شد و در نهايت، 7 جايزه اسكار از جمله 
بهترين كارگرداني و تهيه كنندگي را براي او به همراه آورد. از ديگر آثار پوالك مي توان 
پوالك  آثار  كرد.  اشاره  شوهرها (1992)  و  زن  هاوانا (1990)،  آوازخوان( 1984)،  به 
همواره به عنوان چشمه يي غني براي الهام گرفتن ساير فيلمسازان مطرح بوده اند. از 
آخرين آثار پوالك مي توان به «قلب هاي تصادفي» 1999، «سابرنيا» 1995 و «طرح هاي 
فرانك گري» 2005 (آخرين فيلم او) اشاره كرد. به گفته منتقدان سيدني پوالك هيچگاه 
محمل درستي براي انتقال آنچه مي خواست بگويد، نيافت. آخرين فيلم او اثري مستند 
فساد  رفت.  پرده  روي  به  گري»  فرانك  هاي  عنوان «طراحي  با  سال 2007  در  كه  بود 
اصلي  مضمون  اجتماعي،  و  سياسي  هاي  آلودگي  در  انسان  شدن  قرباني  و  سياسي 

بيشتر فيلم هاي او بود. 
پوالك اول جوالي (اوايل تير) سال 1934 ميالدي در «لما فايت» ايالت «اينديانا» امريكا 
اثر   47 از  بيش  تهيه  و  فيلم   32 كارگرداني  اش  هنري  حيات  طول  در  او  آمد.  دنيا  به 
سينمايي را به ثبت رسانده است، آثاري كه از جمله آثار موفق سينماي جهان به حساب 

مي آيند. 

 داوران پاسخ دادند 
 

نخل طال شايسته فرانسوي ها بود 
 

 درنهايت و همان طور كه پيش بيني مي شد نگاه سياسي پسند شان پن و تيم داوري اش سمت و سوي جوايز نهايي شصت 
و يكمين دوره جشنواره فيلم كن را تعيين كرد و همان طور كه در شماره ديروز روزنامه اعتماد اعالم شد جايزه نخل طال 
به فيلم فرانسوي «كالس» ساخته لورن كانته رسيد كه در آخرين لحظات به بخش مسابقه راه يافته بود. هر چند پيش بيني 

مي شد «والس با بشير» كه نگاهي ضداسرائيلي دارد جايزه بگيرد، اما پن و تيم داوري اين نوع نگاه را جنجالي خواندند و 
در عوض نخل طال را به فيلمي دادند كه جهان امروز را در يك كالس و به شكلي كامًال نمادين بازسازي كرده است و حتمًا 
طبيعي است كه چه گوارا (با بازي درخشان بنيسيو دل تورو) جايزه بهترين بازيگر مرد را بگيرد. البته اگر قرار است كل 
جوايز اين دوره را به اين نگاه خاص و سياسي شان پن مربوط بدانيم راه را اشتباه رفته ايم و بايد بپذيريم كه هر چند كن 
برخالف ونيز رويكردي ضدامريكايي دارد اما به شيوه دموكراسي فرانسوي به خوبي بلد است چگونه همگان را راضي نگه 
دارد و مشتري هاي سال بعد خود را حفظ كند. فعًال كه كن قرار است سكوي پرتاب گمنامان و كمتر شناخته شدگان باشد. 
خود پن در مورد «والس با بشير» گفته كه اين فيلم خودش تماشاگرانش را پيدا خواهد كرد و اين يعني پن و سردمداران كن 

معتقدند فيلمي در كن جايزه خواهد گرفت كه درنهايت كشف آنها محسوب شود. 
پن و تيم داوري اش در يك كالم فيلم «كالس» برنده نخل طال را يك اثر هنري خالص دانستند. پن معتقد است اينكه اين 
فيلم در روز آخر به نمايش درآمده ربطي به جايزه يي كه گرفته ندارد و آنقدر فيلم كامل و بي نقصي است كه اگر هر روز 
ديگري هم به نمايش درمي آمد انتخاب اول داوران مي شد. سينماي ايتاليا در كن دوباره احيا شد و همه آنهايي كه معتقد 
بودند سينماي ايتاليا در پايان كارش است اكنون بايد سينماي ماتئو گارونه و پائولو سورنتينو را دنبال كنند. نوري بيلگه 
جيالن هم همان طوري كه پيش بيني مي شد از كن دست خالي خارج نشد و عنوان بهترين كارگردان كن شصت و يكم را به 
خود اختصاص داد. دو فيلم قبلي او در كن جايزه گرفته بودند و اين بار نيز او نشان داد كن چگونه مي تواند يك فيلمساز 
مهجور را به قله سينماي جهان ببرد. برادران داردن، اين نور چشمي هاي كن هم جايزه بهترين فيلمنامه را گرفتند تا براي 
مدتي نه چندان كوتاه فكر نخل طالي سوم را از ذهن شان خارج سازند كه اگر اين طور مي شد ركوردي تكرار نشدني ثبت 
مي شد. اما نكته مهم جوايز يكشنبه شب اهداي دو جايزه خالف رسم معمول به مناسبت شصت و يكمين دوره جشنواره به 
دو چهره شناخته شده بود؛ كلينت ايستوود كه بسيار اميدوارانه خواهان حضور آخرين اثرش «معاوضه» در جشنواره كن 
شده بود و حتي در اين راه شخصًا با مديران كن صحبت كرده بود و منتقدان هم حسابي از فيلمش استقبال كرده بودند يكي 
از برندگان اين جايزه بيشتر تشريفاتي بود كه در كنار كاترين دونوو آن را دريافت كرد و بايد ايستوود را يكي از ناكامان 
بزرگ امسال لقب داد.  سينماي امريكاي التين هم از جوايز امسال بي نصيب نبود و بازيگر زن فيلم كارگردان برزيلي تبار 

معروف والتر سالس با نام ساندرا كورولوني جايزه بهترين بازيگر زن را دريافت كرد. او به خاطر فيلم
«سرحد عبور» كه سالس آن را به طور مشترك با دانيال توماس ساخته است اين جايزه را گرفت. اين فيلم داستان چهار 

برادر در سائوپولو است كه براي فرار از فقر و يكنواختي در زاغه ها به فوتبال و جنايت روي مي آورند. 
درام مافيايي گومورا به كارگرداني ماتيو گارونه جايزه بزرگ هيات داوران كن را دريافت كرد. اين فيلم ايتاليايي برمبناي 
رمان پرفروش روبرتو ساويانو ساخته شده و در آن مافياي «گومورا» در ناپل مورد توجه قرار گرفته است. جايزه اين 
بخش را رومن پوالنسكي داد. جايزه هيات داوران كن شصت و يكم به پائولو سورنتينو ايتاليايي براي فيلم «ستاره» تعلق 
گرفت. اين فيلم طنزآميز درباره جوليو آندروتي سياستمدار معروف ايتاليايي است كه هفت دوره نخست وزير اين كشور 
و متهم به همكاري با مافيا بود. با اين جوايز فهرست ناكامان جشنواره امسال را نام هاي سرشناسي تشكيل مي دهند. از 
كلينت ايستوود تا آتوم اگويان و ويم وندرس و استيون سودربرگ همگي در اين فهرست جاي مي گيرند تا جهت گيري 
داوران امسال بيش از پيش شگفت انگيز شود. هر چند شان پن اعالم كرده بود كه جوايز نخل طال بايد از اسكار متفاوت 

باشد و حاال حتمًا او مفتخر است كه با اهداي جايزه نخل طال به يك فيلمساز فرانسوي، دل ميزبان را برده است. 

«حامد بهداد» به «بي پولي» نرسيد  
دومين همكاري «حامد بهداد» با «حميد نعمت اهللا» به دليل حضور همزمان او در پروژه يي ديگر، منتفي شد و او 
در «بي پولي» بازي نمي كند. «مصطفي شايسته» تهيه كننده پروژه «بي پولي» در گفت وگو با فارس گفت؛ تاكنون 
بهرام رادان، ليال حاتمي و امير جعفري جلوي دوربين عليرضا زرين دست در بي پولي رفتند و فيلمبرداري اين 
فيلم همچنان در لوكيشني در شمال تهران ادامه دارد.شايسته در پاسخ به سوالي در مورد حضور «حامد بهداد» 
در «بي پولي» گفت؛ تعهد آقاي «بهداد» براي حضور در پروژه يي ديگر كه همزمان با فيلمبرداري «بي پولي» 

ساخته مي شد باعث شد ما نتوانيم از حضور اين بازيگر در «بي پولي» استفاده كنيم.  
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«اينديانا جونز 4» در دو روز 56 
ميليون دالر فروخت 

 

«اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين» به كارگرداني استيون اسپيلبرگ روز جمعه 31 ميليون دالر در 
امريكاي شمالي فروخت و مجموع فروش خود را در دو روز به 56 ميليون دالر رساند. به گزارش مهر، 
روز  اولين  در  پيش  پنجشنبه  جونز»  ماجرايي «اينديانا  مجموعه  فيلم  چهارمين  كرد  اعالم  آسوشيتدپرس 

اكران در 4260 سينما 25 ميليون دالر فروش داشت، هرچند نتوانست ركورد بشكند. 
فروش هفتگي فيلم ها در بازار امريكاي شمالي از جمعه تا يكشنبه منظور مي شود، اما دوشنبه اين هفته 
در امريكا تعطيل است و با توجه به اينكه استوديو پارامونت «اينديانا جونز 4» را يك روز زودتر روانه 
سينماها كرده، فروش پنج روز اول فيلم در هفته موسوم به تعطيالت «روز قربانيان جنگ» اهميت دارد. فيلم 
«دزدان دريايي كارائيب؛ در انتهاي دنيا» سال 2007 در هفته «روز قربانيان جنگ» 153 ميليون دالر فروخت 
و ركورد شكست. «اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين» اولين فيلم مجموعه موفق «اينديانا جونز» پس از 

19 سال است. اين فيلم اولين بار در دنيا يكشنبه پيش در بخش خارج از مسابقه كن پخش شد. 

نمايش فيلم هاى «شارون استون» در چين ممنوع شد
دولت چين در واكنش به سخنان اخير «شارون استون» درباره زلزله به وقوع پيوسته در اين كشور، نمايش 
فيلم هاى او را در اين كشور ممنوع كرد. به نقل از سايت سينمايى ورايتى، در پى انتشار سخنان «شارون 
استون»، بازيگر هاليوودى، درباره اينكه زلزله چين و مرگ حداقل 70 هزار نفر نتيجه رفتار بد چينى ها با 
تبتى هاست، دولت اين كشور نمايش فيلم هاى او را در چين ممنوع اعالم كرد. سخنگوى دولت چين اظهار 
داشت: اين بازيگر هاليوودى اليق توجه ما نيست و بهترين روش براى مقابله با او ناديده گرفتن اوست و 
به همين خاطر، ما در آينده فيلم هاى او را تماشا نخواهيم كرد. وى گفت: گفته هاى اخير استون مردم چين 
و تمام جهانيان را شوكه و عصبانى كرده  است. او به مردم چين احترام نگذاشت، اين در حالى است كه 
اين زلزله دل هر انسانى را به درد آورده است. وى افزود: اين فاجعه نه تنها براى مردم چين كه براى تمام 
بشريت بود، سخنان استون نشان داد كه او نه تنها از هر عشقى خالى است بلكه از انسانيت نيز خالى است، 
واقعا او چگونه توانسته چين چيزى بگويد؟! به گزارش ورايتى، «شارون استون» اخيرا در حاشيه مراسم 
كن درباره زلزله اخير چين گفت: به نظر من چنين زلزله ها و اتفاقاتى نتيجه يك عذاب الهى هستند. زمانى كه 
شما انسان خوبى نباشيد براى شما اتفاقات بدى مى افتد. استون گفت: من از برخورد چينى ها با تبتى ها به 
هيچ وجه خوشحال نيستم، من نمى توانم فكر كنم كه كسى بتواند با ديگران تا به اين اندازه نامهربان باشد، 
رفتار آنها با دوست خوب ما دااليى الما چندان خوب نبوده است.  وى افزود: البته زمانى كه خبر زلزله چين 

را شنيدم به شدت متاثر شدم و گريستم و براى قربانيان دعا كردم.

«دايره زنگى» در دانشگاه لندن اكران مى شود
زنگى»  «دايره  سينمايى  فيلم 
نخستين فيلم سينمايى «پريسا 
بخت آور» در دانشگاه لندن به 

نمايش در مى آيد. 
19خرداد(8  زنگى»  «دايره 
و  استادان  حضور  با  جون) 
لندن  دانشگاه  دانشجويان 

اكران مى شود. 
از  گزارش،پس  اين  بنابه 
اكران،جلسه نقد و بررسى فيلم 
بخت آور»  «پريسا  حضور  با 

(كارگردان) برگزار مى شود. 
استاد  طرفه»  «معصومه  دكتر 

«دايره  فيلم  كه  لندن  دانشگاه 
در  فيلم  موفق  اكران  را  انتخاب  اين  كرده،علت  انتخاب  دانشگاه  اين  در  نمايش  براى  را  زنگى» 

ايران،توصيه منتقدين و ديد مثبت آنها نسبت به اين فيلم بيان كرده است. 
بنا بر اين گزارش، اين فيلم در كشورهاى عربى منطقه همچون امارات متحده عربى و نيز اروپا و 
آمريكا اكران مى شود. «دايره زنگى» اولين تجربه كارگردانى پريسا بخت آور است كه بازيگرانى 
چون مهران مديرى، باران كوثرى، صابر ابر، امين حيايى، محمدرضا شريفى نيا در آن به ايفاى 
نقش پرداخته اند. در خالصه داستان «دايره زنگى» آمده است: صبح روز جمعه شيرين و ممد تنها 
تا پايان روز فرصت دارند هزينه تعمير ماشينى را كه با آن تصادف كرده اند، تأمين كنند اين دو 
به ناچار راهى خانه اى در شمال شهر مى شوند تا با كارى كه انجام مى دهند پول مورد نياز را 

تأمين كنند.

ريچاردگر در «آمليا»؛
هيالري  و  گرگور  مك  ايوان  با  پروژه سينمايي «آمليا»  در  ريچاردگر 
«آمليا  زندگي  درباره  «آمليا»  زندگينامه  فيلم  شد.  همبازي  سوانك 
ارهارت» خلبان مشهور امريكايي، نويسنده و مدافع حقوق زنان توسط 

«فوكس سرچاليت» ساخته مي شود.
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منطقه گرايى
راوى از لندن 

پيشرفتهاى علمى و اجتماعى در دهه هاى اخير آنچنان با سرعت در 
نمونه  است.  نمانده  كردن  غور  براى  مجالى  گاه  كه  اند  بوده  حركت 
جديد آن نشانه هاى پايان عصر جهانورى (Globalization) است كه 
اكنون در سطح جهان مطرح گرديده و آغازى است براى انقالبى دگر 
در روابط اجتماعى سياسى و تجارى. آنچه كه اخيراً بحث بر آن است، 
Globaliza-) است در مقابل جهانورى (Localization) منطقه گرايى

tion) براى شناخت اين مفهوم جديد به دو مثال بسنده مى كنيم: 

يكى شركت مك دونالد كه در تالش است كه جوامع گوناگون جهان را با شعبات 
و  سازد  قرار  بر  غذا  انتخاب  در  جهانى  يكپارچگى  و  كند  همراه  خويش  جهانى 
از اين رو در تمامى شعبات خود در سطح جهان از يك برنامه سرويس غذايى 
يكدست پيروى مى كند، حال چه در توكيو باشد چه در مسكو و چه در استامبول 
يا فرانكفورت و لندن و بوينوس آيرس. اين شيوه كه جهانورى ناميده مى شد 
اكنون در حال دگرگونى است كه نمونه بارز آن شركت نوشابه پپسى مى باشد 
صادر  جهان  سرتاسر  به  ثابتى  هاى  نوشابه  دونالد  مك  همانند  اين  از  پيش  كه 
مى نمود ولى حال به تالش افتاده تا محصوالت خود را مطابق با نيازهاى مناطق 
مختلف جهان تطبيق دهد و نوشابه هاى گوناگون محلى نسبت به مذاق مردمان 
هر منطقه توليد كند. به اين مفهوم كه در عوض تالش براى همراه كردن جوامع 
با خويش، به تالش براى همراه شدن با جوامع گوناگون بپردازد و بدين گونه 

پيشرو عصر جديدى در روابط بازرگانى و تجارى گشته است.

 در اين حال  شركت مادر شركتى است جهانور اما تقسيم شده به شعباتى در 
خواست  و  فرهنگ  به  نسبت  محلى  گوناگون  توليدات  با  جهان  گوناگون  مناطق 
 Google  مردمان هر منطقه از جهان. از اين رو دور نيست آن روزى كه شركت
نسبت  كه  دهند  ارائه  اى  منطقه  هاى  برنامه  تغييراتى،  با  همگى  ويا   Yahoo يا 
به نيازهاى هر منطقه يا هر قومى باشند و از ارائه اطالعات بصورت يك بانك 
اطالعاتى ثابت جهانى و يا اطالعات ثابت كناره گيرند. اين دگرگونى مى تواند به 
حفظ فرهنگهاى هر منطقه منجر شود و از يكدست كردن فرهنگهاى جهان به نفع 
حفظ  را  گوناگون  فرهنگهاى  استقالل  و  نمايد  جلوگيرى  جهانى  عام  فرهنگ  يك 

نمايد و عامل رشد آنان گردد. 

فرهنگهاى  به  پرداختن  با  و  باشد  داشته  تواند  مى  نيز  منفى  تاثيرات  چه  اگر 
گوناگون سبب گردد كه گروههاى مناطق گوناگون با فرهنگهاى گوناگون نسبت 
به يكديگر بيگانه گشته و اتحاد و پيوستگى جهانى مردمان كه با جهانورى مى 
توانست رشد يابد به يك رويى ويك سويى و شايد بسته و محدود منجر گردد و 
سازمان ملل متحد از تشكل سيستم منطقه اى استقبال نمايد و عاملى گردد براى 
گسترش عدم امكانات اعتراضى، انقالبى و رقابتى در جوامع گوناگون جهان و 
مقابل  در  ارتباطى  و  اطالعاتى  محدوديت  با  همراه  اكنون  و  محصولى  تك  اكثراً 

سرمايه دارى وسيع جهانى.

جن در باور مردم ايران
جن از موجودات خيالى وافسانهاى فرهنگ عامه و خرافات مردم خاورميانه و ايران است. 

جن واژهاى عربى و به معنى موجود پنهان و ناديدنى است و در فارسى با مفهومى نزديك به پرى از اين موجود نامريى 
ياد مى شود. 

در باور برخى افراد، جن ها تنها در شب، تاريكى، تنهايى و در محل هايى مانند گرمابه، آب انبار، پستو و ويرانه و بيابان 
وجود دارند. در باور عامه، جن به شكل انسان است با اين تفاوت كه پاهايش مانند بز سم دارد. مژه هاى دراز او نيز با مژه 
انسان متفاوت است و رنگ موى او بور است. همزمان با زاده شدن هر نوازد انسان، بين اجنه نيز نوزادى به دنيا مى آيد كه 

شبيه نوزاد انسان است اما سياه و الغر و زشت. 
اين موجود را همزاد آن طفل مى خوانند. اگر كسى شب هنگام آب جوش روى زمين ريخته و بسم اهللا نگفته باشد ممكن است 

باشد.  كرده  اذيت  را  اجنه  فرزندان  از  يكى 
مادر و پدر آن جن براى انتقام، نوزاد آن 
شخص را مى ربايند و همزاد او را بجايش 

مى گذارند. 
جن  نام  آوردن  زبان  به  برخى،  باور  به 
شگون ندارد و ممكن است آن ها را حاضر 

كند. 
بنابراين براى دلخوشى جن ها هم شده به 

آن ها ” از ما بهتران ” گفته مى شود. 
روزهاى يكشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از 
مابهتران به لباس و صورت آدميزاد درمى 

آيند. 
در اين روزها نبايد به ديدن مريض رفت، 
زيرا چه بسا كه از ما بهتران به شكل يكى 
از دوستان يا بستگان به ديدن مريض برود 

و به او صدمه برساند. 
ازمابهتران مانند آدميان جشن و سرور و 
مى  راه  به  عزادارى  هم  گاهى  و  شادمانى 
اندازند. اين مراسم بيشتر در گرمابه هاى 
شود.  مى  برگزار  هنگام  شب  و  عمومى 
دائم  و  برود  حمام  به  تنها  شب  كه  كسى 
آيد.  مى  او  سراغ  به  جن  نگويد  اهللا  بسم 
اگر كسى در تاريكى تنها به حمام برود و 
ناگاه  بخوابد،  آنجا  در  و  كند  احتياطى  بى 
جنيان  را  او  دورادور  كه  شود  مى  متوجه 

گرفته اند، يا يكى دو جن در گوشه و كنار حمام مشغول شستشو هستند. 
جنيان ابتدا با محبت نزديك مى شوند، اما اگر انسان با نگاه كردن با پاهايشان كه سم دارد ايشان را بشناسد، آن وقت به 
آزار او مشغول مى شوند. از مابهتران اهل رقص، موسيقى و شادى اند. اگر كسى را بين خود ببينند او را وامى دارند تا آن 
قدر برقصد كه ديوانه شود. با دميدن صبح صادق، جنيان ناپديد مى شوند. اما هنگام روز نيز اگر كسى در حمام آب بخورد 

و كف دست چپ خود را روى سر نگذارد، جن به بدن او وارد مى شود و ديوانه و غشى خواهد شد. 
از ما بهتران اگر از كسى نيكى ببينند، صدچندان به او نيكى مى رسانند. مثال اگر پزشكى شب هنگام طفلى را از مرگ برهاند يا 
مجروح و بيمارى را نجات دهد و اين كار در بيابان يا تاريكى و تنهايى صورت بگيرد، ممكن است جنيان را مداوا كرده باشد. 
آن گاه ازمابهتران به او مال و خوشبختى بسيار مى رسانند. برخى مردم با انجام مراسم چله نشينى، از مابهتران را احضار 
مى كنند و آن ها را وا مى دارند تا كارهاى مورد نظرشان را انجام دهند. براى چله نشستن از محلى خاص در مسجدهاى 

كهنه و قديمى استفاده مى شود به نام چله خانه كه غرفه اى كوچك و تودرتو و تاريك است. 
شخص در چله خانه مى رود. دورادور خود را خط مى كشد و ميان دايره مى نشيند. روز اول چهل بادام غذاى اوست. اما به 

تدريج هر روز يكى كم مى كند و تا آخرين روز فقط يك بادام مى خورد. در اين روزها همه كار او دعا خواندن است. 
روز چهلم ارواح و شياطين و جن ها به او ظاهر مى شوند و هرچه را بخواهد انجام مى دهند. 

براى اين كار ترتيب ديگرى هم هست و آن اين كه يك شب تا صبح آيه اى از قران را پى درپى مى خوانند تا از ما بهتران 
حاضر شوند. از خطرناك ترين جن ها آل است كه موجودى نامريى به شكل زن الغر و بلند قد با پستان هاى آويخته توصيف 

شده. در صورت سرخ رنگ آل بينيى از جنس گل قرار دارد. 
آل روبروى زن زائو و نوزاد حاضر مى شود و اگر فرصت يافت و زائو تنها ماند جگر او را مى ربايد. سپس به سرعت به 

طرف آب مى رود و جگر زائو را به آب مى زند. زائو بالفاصله مى ميرد. 
براى جلوگيرى از دستبرد آل بايد دور بستر زائو را با كارد يا قيچى كه ناف نوزاد را با آن زده اند خط كشيد. سه يا پنج پياز 

را به سيخ كشيد و قيچى يا كارد يا شمشير و تفنگ و ديگر چيزهاى فلزى و نوك تيز در كنار اطاق گذاشت. 
آل و از ما بهتران از چيزهاى فلزى نوك تيز مى ترسند. فرو كردن سوزن به پارچه اى و گذاشتن باالى سر زائو براى رفع 

آل خوب است. 
از اعتقادهاى قديمى ايرانيان يكى اين است كه آهن ديو و غول و اهريمن را دفع مى كند و ضد جادو است. تا شش روز بايد 

باالى سر زائو و نوزاد شمع بسوزد. 
زائو نبايد تنها بماند و كسى جز نزديكانى كه هنگام زادن در اطاق بوده اند نبايد به ديدن او بيايد شايد آل باشد كه به صورت 

انسان درآمده. 
شب ششم بايد در اطاق زائو تا صبح همه بيدار بمانند و چراغ ها روشن باشد و در اين شب بايد دعاها و اشعار مذهبى و 
سرودها و آوازها خوانده و پيوسته به دف و دايره كوبيده شود تا آل بگريزد. روز ششم زائو نوزاد را به حمام مى برند و 
پس از شستشو، ماما نوزاد را باالى سر مادر مى گيرد و با جام چهل كليد روى او آب مى ريزد تا بر سر مادر نيز ريخته 

شود. 
از آن هنگام ديگر آل توانايى ربودن جگر مادر و عوض كردن نوزاد را ندارد پسربچه اى كه ختنه شده نيز مانند زائو در 

معرض خطر آل است. 
به همين ترتيب بايد مواظب او بود تا به حمام برود و با جام چهل كليد آب روى سرش ريخته شود تا آل بگريزد.
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قيمت گذارى رايگان بر روى امالك شما
راهنمايى مراحل قانونى بصورت رايگان

سرويس سريع و كارآمد براى خريد خانه

پرسشهاى خودمانى

نسبت ما با گذشته باستانى چيست ؟ 
    

فهيمه خضر حيدرى

آيينهاى كهن ايرانى و تاريخ و فرهنگ غرورآفرين هزاران ساله آريايى كه ما ايرانيها هر جا به بنبست 
ميرسيم يا به اصطالح رايج ميان جوانترها <كم ميآوريم> از آن <غبارروبى> ميكنيم، هزاران سال است 
كه همچنان بر سر جاى خود است؛ جايى نه خيلى دور و نه خيلى نزديك به زندگى و روزگار ما. جايى 
كه هر از چندگاهى به مناسبتى مثال تغيير نام <خليج فارس> به <خليج عربى> در گوگل يا مدعى شدن 
همسايگانمان نسبت به <اروندرود> و <دريايخزر> به ياد آن ميافتيم و به خاطر ميآوريم كه ميتوان به 
اين پيشينه ديرينه و باستانى مباهات كرد و دلخوش بود و حتى كاركردهايى امروزى براى آن برتراشيد 
اما اين با حفظ آيينهاى كهن و زنده نگاه داشتن  جشنها و رسوم زيباى اجداد آريايى تفاوتهايى اساسى 

و قابل تامل دارد. 
براى همه ما پيش آمده كه در كتابهاى تاريخ، البهالى متون كهن و از زبان استادان باستانشناس و 
مورخ بارها و بارها بشنويم كه ايرانيان همان ملت بزرگ و پيشگامى هستند كه آتش و مس را كشف 

كردند و اولين مردمانى بودند كه در جهان سكه ضرب كردند. 
ملتى كه داريوش كبيرش اولين راه هاى شوسه را ساخت و كوروش كبيرش منشور حقوق بشر نوشت 
و حتى ديوار چين تقليدى است ناشيانه از ديوارى كه كورش در شمال ايران در سال 544 قبل از ميالد 

براى جلوگيرى از تهاجم اقوام شمالى ساخت. 
اما كسى به اين پرسش اساسى و تعيين كننده پاسخ نداده است كه از اين همه شكوه و جالل و اعتبار، 
امروز چه باقى مانده و اصال نشانه ها و آثارى كه ايرانى تحريم شدهى قرن بيست و يك را به ايرانى 
ابرقدرت هزاران سال پيش مربوط و متصل ميكند چيست و در كجاى نقشه جغرافيايى كه در گذر زمان 

كوچك و كوچكتر شده است قرار دارد؟ 
از سوى ديگر حتى بر فرض ضرورت حفظ نشانه ها و يادگارهاى گذشته تاريخى راهكارهاى ما براى 
اين اقدام عظيم و چندبعدى فرهنگى چيست؟ آيا همين كه <دشمنان> فرهنگى و هنريمان آن سوى جهان 
<سيصد> بسازند و با استفاده از آن چهرهاى غيرانسانى و غيرواقعى از ايرانيان به نمايش بگذارند و 
ما هم اين سوى جهان - در جزيره خودمان - داد و فرياد كنيم كه اينان <دشمناند، دشمناند، خلقان را 
دشمناند> براى صيانت از هزاران سال تاريخ و تمدن كافى است؟ آنچه مسلم است پاسخ به اين پرسش 

ابتدايى و ساده در هيچ شرايطى نميتواند مثبت باشد. 

با  كه  باشيم  ملتى  ما  است  قرار  واقعا  اگر 
دلخوش  خود  تاريخى  گذشته  به  مباهات 
باشيم و روزگار بگذرانيم بايد دست كم در 
سرايى  سخن  و  تنبلى  از  دست  مورد  اين 
و  امروزيتر  عمليتر،  راههايى  و  برداريم 
سفارتخانه  برابر  در  راهپيمايى  از  موثرتر 
هاى كشورهاى ديگر و يا تغيير نام شيرينى 
كاهلى  اين  عينى  نمونه  بجوييم.  تنقالت  و 
فرهنگى در دفاع از آنچه به عنوان < ايرانيت 
> به آن ميباليم - و فقط ميباليم - تاخر و 
فيلم  دو  ساخت  فاصله  در  كه  است  تعللى 

<سيصد> و <فتنه> از خود نشان داديم. 
آيا كشورى كه مدعى تغيير مديريت جهان 
هنرى  و  فنى  و  اقتصادى  سرمايه  است، 
و  واقعبينانه  سينمايى  محصول  يك  توليد 
منطقى و منصفانه از آنچه < بوده> و آنچه 
ندارد؟  را  جهانيان  به  آن  ارائه  و  <هست> 

پاسخ روشن است. 
نداريم.  يا  و  داريم  را  توانايى  اين  ما  يا 
انرژى  و  تكنولوژى  عصر  در  امروز  اگر 
فيلم  يك  حتى  ساخت  توانايى  هستهاى، 
درست و حسابى از هويت هزاران سالهاى 

را كه به آن مباهات ميكنيم نداريم، پس چندان جايى براى افتخار و مباهات به آنچه هزاران سال پيش 
بودهايم برايمان باقى نميماند. 

اگر هم اين توانايى و سرمايه را داريم و از آن استفاده نميكنيم بايد اعتراف كنيم گزافه و زيادهگويى 
است كه هنوز و همچنان معتقد باشيم <هنر نزد ايرانيان است و بس> و نژاد پاك آريايى چنين بوده 
و چنان بوده. اگر سرمايه و دانش ما پس از عمر جهانى كه بر ما گذشته و خودمان دست كم مدعى 
هفت هزار سالش هستيم در حد حتى توليد يك محصول درباره خودمان نيست، چيزى براى افتخار و 
<خودشيدايى> در اختيارمان نيست و اگر هم اين سرمايه و دانش در دستمان است و كاهلى و سستى 
تاريخى مانع از به كار بستن آن، بايد همچنان و هميشه منتظر بمانيم تا پيشگامان واقعى جهان امروز 
<چهره> ما را <توليد> و <بازتوليد> كنند و ما هم بهعنوان بخشى از مصرف كنندگان اين توليدات، 
ديگرى  كار  هر  از  بيش  گذشته  سالهاى  طول  در  كه  كنيم  بازى  را  غرغرو  و  ناالن  هميشه  ملتى  نقش 
را بر دوش كشيدهايم و هيچ كارى هم از پيش نبرده  غرزدهايم، رنجنوعى <خودبزرگبينى تاريخى> 

ايم 
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نقش حقو ق 
بشر و خشو نت 

عليه زنان
   عا ليه شكر بيگى

ازطبيعت  ن  انسا  كه  شود  مى  ز  آغا  مى  هنگا  از  ”تاريخ 
آزادى  به  نسبت  روح  و  عقل  ى  مبنا  بر  و  كند  پيدا  نجات 
خو يش و قوف پيدا كند و ايران نخستين تمدن در تا ريخ 
ا ست كه با و قو ف به آزادى آ غا ز مى شو د، هرچند در 
آن اراده يك تن يعنى شا ه از آزادى بر خوردار است، اما 
استبداد آ ن از جنس طبيعت نيست و حا صل اراده انسانى 

ا ست.“    هگل 

مقد مه ى فوق بسيا ر و ا ضح مى با شدو نيا ز ى به صحبت در ار 
تبا ط با آن نمى بينم و فقط تو جه شما خو ا نند ه ى گر ا مى را به 
ا ين مطلب جلب مى كنم كه ما با چنين پيشينه اى تا ر يخى از د يد 
گا ه بز ر گان علم و فلسفه در چنين شر ايطى قر ار دار يم كه اكنو 
ن هستيم. سخنم را با گفته اى از كوفى عنا ن د بير كل اسبق سا ز 
ما ن ملل متحد شروع مى كنم: خشنو نت عليه زنان شايد از شر م 

آورترين و متدا ول تر ين موا رد نقض حقو ق بشر باشد كه نه حد 
و مرز جغرا فيا يى و فرهنگى دارد ،و نه فقير و غنى مى شنا سد و 
تا وقتى شا هد ا دا مه آ ن با شيم ،نمى تو انيم ا دعا كنيم كه در راه 
ر سيدن به برابرى ، تو سعه و صلح ، پيشر فت قا بل مال حظه ا ى 
كر د ه ا يم. در هر حال بد ون ترديد ، مقو له خشنو نت عليه ز نان 

سا بقه ا ى به درازا ى تا ر يخ بشر دارد و از فرهنگى به فر هنگ 
د يگر و از جامعه اى به جا معه ا ى ديگر با تو جه به سا ختار ها 
ى حا كم بر جو ا مع بشرى و هنجا ر ها وارز ش ها ى حا كم بر 
آدا ب و سنن درجوا مع مختلف، نو ع و ميز ا ن و حد ت و شد ت 

آ ن فرق مى كند. شروع دور تا ز ه ا ى از خشو نت عليه ز نا ن در 
ايران به بها نه مبا رز ه با بد حجا بى و ناديده گر فتن حقوق بشر 
در ا يرا ن عليه زنا ن، ا نگيز ه اى براى نو شتن اين مقا له گرد يد 

و در اين يا د دا شت تال ش بر اين ا ست كه با تو جه به مستندا تى 

كه در ا عال ميه ى جها نى حقو ق بشر وجود دار د به بر ر سى 
خشنو نت و نا د يد ه گرفتن حقو ق ا وليه ى زنا ن در ايرا ن پردا 
خته و در نها يت را هكار ها و را هبر د ها يى براى رها يى از اين 

وضعيت ارا ئه داده، بدا ن ا ميد كه ر يشه اين نا بر ابر ى و تبعيض 
جنسيتى و ظلم هميشگى در اين ديار كه ابزارى تا ر يخى بر اى به 
ا سار ت گر فتن آ نان در ا بعا د ا قتصا دى ، اجتما عى، سياسى، 

فر هنگى و.. بو د ه به همت و توان و تال ش زنا ن آ گا ه، ر و شن، 
ا ستوار و قا طع اين سر ز مين ريشه كن شو د و بر ا ى هميشه 
به اين ا هدا ف اقتدار طلبا نه و خان مدارا نه و پد ر ساالرا نه و 

جنسيت طلبا نه در ايرا ن از سو ى هر عا ملى و با هر هد فى پا يا 
ن دا ده شو د واين مهم تنها به هميارى و همراهى فرد فرد زنا ن 

اين سرزمين ا مكان پذير مى با شد. 
با نگا هى به مسا ئل جها نى متو جه مى شو يم كه حقو ق بشر بر 
پا يه ا صل برابرى و عد م تبعيض ا ستوار است . بر ا سا س حقو 
ق بين الملل، كشو ر ها مو ظفند از رعا يت حقو ق بشر در مو رد 

همه ا فراد ، بد ون استثناء حما يت كنند. در حا ليكه در عمل در جو 
ا مع مختلف بشر ى متو جه نقض اين حقو ق به ا نحاء مختلف، باال 

خص در با ر ه ز نا ن مى شو يم. 
فعاال ن حقو ق ز نا ن در عمل نشان داد ند كه خشنو نت عليه زنان 

نقض حقو ق بشر محسوب مى شو د و اين يكى از مهمتر ين د 
ستا ورد ها ى آ نا ن بو د، همين ا مر سبب شد تا خشنو نت عليه 

زنا ن از حو ز ه خصو صى به حوزه عمو مى وار د شو د، به عبا 
ر تى د و لت ها مو ظف شد ند تا در قبا ل آ ن ا قدام كنند. ار تقاء 

ا ستاندارهاى حقو ق بشر در سطو ح بين المللى و منطقه اى بصو 
ر ت مو از ى مو جب تقو يت مسئو ليت پذ ير ى د و لت ها شد. بر 
ا سا س معيارها ى حقو ق بشر، تعهدا ت د و لت ها بر اى ار تقاء 

حقو ق ز نا ن و حما يت از آ ن ها، طبق مو از ين حقو ق بين الملل 
تعيين شده ا ست. در قو ا نين سا ز و كارها يى بر ا ى الز ا م به پا 
سخگو يى د و لت هايى كه نقض تعهد كر د ه ا ند پيش بينى شد ه 
ا ست . اين در حا لى ا ست كه ا گر ما نگا هى به و ضعيت جا معه 

اير ا ن بيا نداز يم شا هد مو اردى از نقض حقو ق بشرعليه ز نا 
ن تو سط عو ا مل د ست اندر كار ا مور خواهيم شد . در ذيل به 

موارد ى چند مى پر داز يم . 
1) با نگا هى به روند رو به پيشر فت هر سا له ى قبو ليان كنكو 

ر سر ا سر ى و سا ير دا نشگاهها ى د يگر، آما ر قبول شدگان د 
ختر نسبت به پسر چنان پيشى گر فته است كه اين مو فقيت با عث 
نگر ا نى متو ليان امر گرد يده و تال ش دار ند در بعضى از ر شته 
ها، پذ ير ش د خترا ن را كمتر كنند و ا ين يعنى بر قرارى يك شر ا 
يط نابرابر و نا د يد ه گر فتن حقو ق بشر در اير ا ن كه بر خال ف 
اين اصل حقو ق بشر مى با شد كه معتقد ا ست : همه انسان ها به 

سبب ا نسا ن بو د نشا ن دارا ى حقو قى برابرند. 
2) نتا يج آ ما ر ها و داد ه ها گو يا ى باال رفتن ميزان آ سيب ها ى 
ا جتماعى در ز مينه هاى مختلف، باالخص خشنو نت خا نو ا د گى 

عليه ز نا ن و كو د كا ن در ايران مى با شد. حا ل سو ال اين مى با 
شد ا گر وا قعا اين موج جد يد خشنو نت به خا طر بر قرارى ا منيت 

ز نا ن و كودكا ن در ا جتماع مى با شد چرا با اين نو ع خشونت 
پنها ن در خا نو ا د ه ها از سو ى مسئو لين ا قدا مى صو ر ت نمى 

گيرد ؟ 
3) در يك بر ر سى تطبيقى آ ما رها ى مو جود ميان ا شتغال ز 

نا ن در قبل و بعد از ا نقال ب متو جه مى شو يم كه اين شاخص، 
پيشر فت قا بل تو جهى ند ا شته است و ا ين مسئله بى تر د يد نا 

شى از حا كميت نظا م مرد ساالر در اير ا ن مى با شد كه نگا هش 
به زن ابز ار ى و جنسيتى مى با شد و اين نقض كا مل حقو ق بشر 

در اير ا ن مى با شد كه در اين را ستا مسئو ال ن ا مور گا مى بر 
اى كمك به مسا ئل و مشكال ت زنا ن شا غل بر نمى دار ند و در 

نتيحه ز نا ن به د ليل فشا ر بيش از حد و پير ى زو د ر س و ....، 
عطا ى ا شتغا ل را به لغا يش مى بخشند. 

4) علير غم پيش از نيمى از جمعيت كشور كه زنا ن را به خو د ا 
ختصا ص مى د هد ، ميز ا ن مشا ر كت سياسى ز نا ن درپارلما ن 
و مد يريت ها ى كال ن و ميا نى وحتى خر د به دليل تصو يب و تد 

و ين قو ا نين نظا م مر د سا ال ر، ز نا ن اين جا معه يا جر ا ت مشا 
ر كت در منا صب سيا سى را ندار ند و اگر هم ز نا نى پا به ميدا ن 
مى گذارند به دليل تبعيض و نا برابرى در قو ا نين، عمال از صحنه 
حذ ف مى شو ند و ا ين هم نمو نه ا ى د يگر ازناديد ه گر فتن حقو 

ق بشر در اير ا ن مى با شد. 
به مو ارد فو ق ا كتفا مى كنيم و بحث پير ا مو ن مبا حث حقو ق 

بشر را ادا مه مى د هيم .مى دا نيم كه يكى از مهمتر ين شا خص ها 
ى حقو ق بشر ا صل جهانى بو د ن آ ن ا ست. چها ر ا صل مقد ما 

تى ز ير، ا سا س مطالبا ت حقوقى ز نا ن را بر اى كسب بر ابر ى و 
ر فع تبعيض شكل مى د هد : 

- حقو ق بشر جها نى ا ست، اين حقو ق به همه ا فراد به طور يكسا 
ن تعلق دارد . 

-حقو ق بشر غير قا بل تفكيك ا ست ، هيچ حقى بر د يگر ى بر تر 

ى ندارد .مفا د اين حقو ق از ارزشى بر ابر و ضرورتى يكسا ن بر 
خوردار ا ست ، به عبا ر ت ديگر آ نها جد ايى نا پذير ند . 

-حقو ق بشر را نبا يد نا د يد ه گر فت يا ملغاء كر د. تال ش بر 
اى تا مين آ نها ممكن ا ست فقط در شر ا يط خا ص و به صورت 

موقت محد ود شو د . 
-حقو ق بشر الزم و ملزوم هم هستند، از اين رو حمايت از حقو ق 
بشر و پيشبر د هر يك از آ نها، پر دا ختن به بقيه را نيز مى طلبد. 
- اعال ميه مجمع عمومى سا ز ما ن ملل، تصر يح كرد ه ا ست كه 

ا فرا د با يد بد و ن استثناء از مز ا يا ى حقو ق بشر بهر ه مند شو 
ند . تا كيد منشو ر سا ز ما ن ملل بر ا صل بر ابر ى حقوقى ز ن و 

مرد ا ست . 
با وجود اين، عمال“ د يد گا ه جنسيتى ” مو جب نا ديده گر فتن 

نقض آشكا ر حقو ق ز نا ن مى شود و تبعيض بنيادى عليه ز نا ن 
مو ر د ا عتراض قر ا ر نمى گير د. 

جستا ر ى در مو ارد فو ق نشا نگر اين وا قعيت مى با شد كه نا د 
يد ه گر فتن حقو ق بشر و خشنو نت عليه ز نان يك ا پيد مى جها 

نى مى با شد كه تنها ا ختصا ص به ا يرا ن ندارد ودر همه حو ا مع 
بشر ى و در سا ختا رهاى كهن خشنو نت در نو ع پنها ن و ا شكار 
همواره و جو د دا شته و خوا هد دا شت، گفتگو از صلح و برابرى ، 
تا ناديد ه گر فتن حقو ق ز نا ن و خشنو نت عليه آ نا ن ا مر ى بى 

فا يد ه مى با شد و در حقيقت تو سعه و ترقى جوامع بشر ى در 
يك مدار بسته قهر و زور حركت مى كند و را هى رو به جلو نخو ا 
هد دا شت و يقينا اين مهم در جا معه ما هم ادا مه خوا هد دا شت و 
تخر يب و از بين بر دن اين نا برابرى تنها و تنها به همت آ زاد ز نا 

ن و آ زا د اند يشان اين سر ز مين صو ر ت خوا هد پذ ير فت. 
ضمن اينكه با يد گفت، مفهو مى چو ن ر عا يت حقو ق بشر، در 

حقيقت يك مفهو م نر م ا فز ارى و فر هنگى مى با شد و نيا ز مند آ 
مو ز ش ،تمر ين و كا ر دراز مد ت است و به ا عتقا دمن ،عملى

 كر د ن مفا هيم حقو ق بشر هم نيا ز مند ا گا هى و هميا ر ى همه
 ز نا ن آ گا ه و فر هيخته مى باشد . 

در هر صو ر ت با يد گفت كه مو قعيت كشو ر ى چون ايرا ن كه فر 
مان ها ى حقوق بشر ى كو ر و ش (حقو ق بشر سنتى و ا بتدايى ) 
آ ن را پيشكسوت سا خته با سا ير كشور ها ى د نيا متفا و ت مى 

با شد. ما با يد اين پيشينه ى تا ر يخى را هموار ه مد نظر دا شته با 
شيم و يقين دا شته با شيم كه ا گر مقاومت و ا ستمرار و پا يدارى 
در برابر تبعيض و نا برا بر ى دا شته با شيم، مى تو انيم نقشى را 

ستين در بر قرارى عدالت نه تنها در جا معه ايران، بلكه در جو ا مع 
بشر ى هم دا شته با شيم. 

در ذيل به را هبر د ها و را هكا ر ها يى در بر قر ار ى حقو ق بشر 
و حذ ف خشنو نت عليه ز نا ن در ايران مى پردا ز يم. 

1) ا يجاد تشكل ها ى غير د ولتى تو سط زنا ن فر هيخته، به منظو 
ر آ گا هى داد ن و سامان بخشيد ن و عملى كردن مفا هيم حقو ق 

بشر 
2) ايجاد خود با ورى و اعتما د به نفس در ز نان كه اين مهم بايد 

فقط تو سط خود ز نا ن صور ت گير د، چراكه تجر به در عمل نشا 
ن داد ه ا ست كه نظا م مر د ساال ر هر گز نمى خوا هد قوا نينى در 
جهت ز ا يل كردن اهداف ا قتدار طلبا نه خو د تصو يب كند، لذا اين 

مهم تو سط خو د ز نا ن با يد حل شود. 
3) انتخا ب ز نا نى آ گاه و متعهد به عنو ا ن نما يند گانشا ن در 

مجا مع سيا سى و ا جتما عى، نه ز نا نى كه در تصو يب قو انين 
عليه ز نان د نباله ر و نظا م مر د ساال ر با شند. 

4) با تو جه به ا ين مسئله كه خانواده ا ساس سا ختن جا معه اى 
سا لم مى با شد، لذا به نظر مى رسد كه اين فرهنگ سا زى و آشنا 
يى با مفاهيم حقوق بشر و آ شنا يى زنا ن با حقو ق حقه خود و فر 
هنگ سازى آ ن در نظام خانواده ريخته شو د و بد و ن شك مسئو 

ليت ز نا ن دراين ميا ن خطيرتر مى باشد. 
5) تال ش به منظو ر بر قر ار ى ا يحا د يك جامعه مد نى، چرا كه 

رسيدن به رعايت حقوق بشر وايجاد دمكراسى در ايرا ن تنها از طر 
يق بر قر ارى جا معه مدنى در ايرا ن مى با شد و اين را ه همرا هى 
و ا ستقا مت و استوارى همه ز نا ن آ گا ه و فر هيخته ى اين د يار 

را به كمك مى طلبد. 
6) همر ا هى و همدلى ر سا نه ها و ا طال عات و فنا و ر ى در ا يرا 

ن به منظور ر سيد ن به جا معه اى عا رى از هر گو نه تبعيض و نا 
برابرى و بى عدا لتى در ميان زنان و مردا ن در اين كشو ر. 

7) ار تبا ط با سا زمان ها و مراكز جهانى كه ا هدا فشا ن ا يجا د 
برابرى و عدا لت و حذ ف خشنو نت عليه ز نا ن در هر نو عش مى 

با شد . 
8) بر خو رد با د يد گا ه جنسيتى از سو ى ز نا ن در هر شكل و قا 

لبى و از سو ى هر كسى. 
ا ميد كه نكات فو ق بتو اند تو شه اى هر چند مختصر در را ه بر قر 

ارى حقو ق بشر و حذ ف خشنو نت عليه زنان در ايرا ن با شد .

   

زنان
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نگاهى 
به 

«شايعه» 
و «شايعه پراكن ها»
عليرضا بندرى

قدر مسلم در جامعه اى كه شايعه به عنوان يك 
اصل، پذيرفته شده باشد، مناسبات اقتصادى، 
اجتماعى، سياسى و... فاقد سالمت كافى است. 

   

درها كه بسته باشد از پنجره سرك مى كشد؛ 
پنجره را كه ببندى از دودكش مى آيد. 

از «بابانوئل» حرف نمى زنم. از پديده اى سخن مى گويم كه سال 
هاى سال ميهمان ماست و در كنار هم زندگى مى كنيم. چه بخواهيم 
و چه نخواهيم «شايعه» هر روز جاى خودش را در زندگى ما بيشتر 
باز مى كند. شايد خود ما هم خواسته يا ناخواسته به شايعه دامن 

مى زنيم. 
ع زمانى براى تاخت وتاز شايعه 

به  بيمارى  هاى  نشانه  از  يكى  جامعه،  در  شايعه  پديده  گستردگى 
قابل  بينى»  «واقع  واكسن  با  كه  خطرناكى  بيمارى  رود.  مى  شمار 
كنترل است، اما از آنجا كه اين واكسن در مملكت ما به توليد انبوه 

نرسيده، بايد عوارض اين بيمارى را تحمل كنيم. 
منظر  دو  از  را  شايعه  پديده  توانيم  مى  كلى  بندى  دسته  يك  در 
بررسى كنيم. برخى از شايعات، لطمه چندانى به پيكر جامعه وارد 
نمى كنند و به اصطالح شايعات كم اثر ناميده مى شوند و بعضى 
از شايعات نيز ضربات جبران ناپذيرى بر بنيان هاى اجتماعى وارد 
مى آورند و در صورت ضعف نهادهاى نظارتى به سختى كنترل 

مى شوند و زيان هاى جبران ناپذيرى در پى خواهند داشت. 
در نگاه اول، شايعه به ظاهر از «شيطنت» سرچشمه مى گيرد، يعنى 
قلب واقعيت با هدف تفريح است اما اين تمام ماجرا نيست. متاسفانه 
بينى  پيش  قابل  مسموم،  تفكرى  حضور  شايعات،  بيشتر  پشت 
است؛ تفكرى كه از شيوع واقعيت قلب شده، سود مى برد. معموال 
مشخصى  هويت  برند،  مى  بهره  پراكنى  شايعه  از  كه  سودجويانى 

ندارند و تاثير آنان در فراگير شدن شايعه، قابل اثبات نيست. 
قدر مسلم در جامعه اى كه شايعه به عنوان يك اصل، پذيرفته شده 
باشد، مناسبات اقتصادى، اجتماعى، سياسى و... فاقد سالمت كافى 
تعيين  نقش  به  اشاره  با  شناس-  سميعى -جامعه  احمد  است.دكتر 
غياب  «در  گويد:  مى  سوم،  جهان  نظير  جوامعى  در  شايعه  كننده 
يك فرهنگ مكتوب كه تاريخى چند ساله پشت سر دارد، يك خرده 
فرهنگ شفاهى شكل مى گيرد كه به سرعت نيز پذيرفته مى شود. در 
چنين جامعه اى حتى قوانينى كه در محافل قانون گذار به تصويب 
پديده  با  ناشيانه  نيست.برخورد  بركنار  شايعه  تاثير  از  رسد،  مى 
شايعه مى تواند به رشد آن كمك كند. تكذيب شتابزده يك شايعه، 

گاه آن شايعه را به واقعيتى غيرقابل انكار مبدل مى كند. 
نمونه واضح اين اتفاق را مى توان در صفحات ورزشى رسانه هاى 
كه  كند  مى  شايعه  اى  رسانه  مثال  براى  كرد.  وجو  جست  كشور 
فالن مربى از سمت خود بركنار شده و مربى ديگرى تا چند روز 
چند  از  بعد  ساده  شايعه  همين  نشست.  خواهد  نيمكت  روى  آينده 
روز با حمايت افكار عمومى، رنگ واقعيت به خود مى گيرد. حقيقت 
اين است كه چنين تحولى، هيچ گاه فايده اى به حال ورزش نخواهد 
ورزش  به  درازمدت  در  اينچنينى  بيمارگونه  هاى  انتخاب  و  داشت 

كشور لطمه خواهد زد. 

كوتاه  پيام  رواج  با 
همراه  تلفن  طريق  از 
(SMS) شايعه پردازى 
به  هم  الكترونيكى 
پراكنى  شايعه  كمك 
«ايميلى» آمد تا سرعت 
چند  پراكنى  شايعه 

برابر شود.
حوزه  تمامى  و  شود  نمى  محدود  ورزش  حوزه  به  تلخ،  اتفاق  اين 
كه  را  شايعاتى  است  كافى  فقط  گيرد.  مى  بر  در  نيز  را  ديگر  هاى 
در چند ماه اخير فراگير شده، مرور كنيد تا به اين حقيقت برسيد 
كه شايعه در اين سرزمين خيلى زود قد مى كشد و جاى واقعيت 
شاخه  از  يكى  را  زنى»  «گمانه  اصطالح  سميعى،  گيرد.دكتر  مى  را 
در  زنى  است: «گمانه  معتقد  و  داند  مى  شايعه  درخت  نورس  هاى 
نگاه نخست به معناى حدس زدن آن چيزى است كه اتفاق خواهد 
افتاد اما اگر كمى باريك بين باشيم، در مى يابيم گمانه زنى نوعى 
اهرم فشار است كه مى خواهد «شايعه» را به «واقعيت» نزديك كند. 
بيشتر گمانه زنى ها، نوعى شايعه پراكنى به حساب مى آيند كه جز 

كسب اعتماد مردم و افكار عمومى، هدفى را دنبال نمى كنند». 
غلبه شايعه بر تصميم گيرى هاى صحيح، خطرى است كه نهادهاى 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و... را به شدت تهديد مى كند. 
بى اعتنايى به پديده شايعه از سوى هدايت كنندگان اين نهادها يك 

معنا بيشتر ندارد و آن هم اين است كه شايد متوليان امر به حيات 
شايعه احتياج دارند و از شايعه پردازان حمايت مى كنند. 

ع شايعات بر بلنداى بادگير 
هرچند وقت يك بار اين شايعه دهان به دهان مى چرخد كه پايتخت 
پير قرار است هفت ريشتر (و شايد هم بيشتر) بلرزد؛ زلزله اى كه 
شايعه  اين  تقويت  گذاشت.  نخواهد  برجا  اى  ويرانه  جز  تهران  از 
معادالت  از  بسيارى  ها،  رسانه  از  برخى  سوى  از  آن  فراگيرى  و 
اقتصادى را به هم مى ريزد. قيمت زمين و ملك باال و پايين مى رود 
و به تعداد صفرهاى حساب بانكى خيلى ها اضافه مى شود.در اين 
بين هيچكس پاسخگوى آسيب هاى روانى ناشى از اين شايعه كه به 
شهروندان وارد مى شود، نيست و هيچ نهاد يا ارگانى به راه حلى 
براى برون رفت از اين بحران فكر نمى كند. حتى برخى از رسانه 
ها با ظرافت خاص به اين شايعه دامن مى زنند تا شايد از اين نمد، 

كالهى نصيب شان شود. 
بركلى  دانشگاه  شناسى  روان  -استاد  كار  صحت  سياوش  دكتر 
خبرنگار  به  شايعه  ناپذير  جبران  هاى  آسيب  بر  تاكيد  با  آمريكا- 
از  هايى  رگه  موارد  از  بسيارى  در  «شايعه  گويد:  مى  كارگزاران 
واقعيت در خود دارد، اما برجسته سازى اين رگه ها، گاهى امنيت 
روانى يك جامعه را به هم مى ريزد. براى مثال شايعه زلزله تهران 
غير از ناامنى فكرى و اغتشاش روانى، پيامدى ديگر براى پايتخت 
اين  به  دارند  حق  صورتى  در  تنها  مرتبط،  نهادهاى  ندارد.  نشينان 
بزرگ،  زلزله  يك  وقوع  براى  كه  دهند  نشان  اعتنايى  بى  شايعه 
تدبيرى انديشيده باشند. در كشور آمريكا، شايعه يك جرم آشكار 
مى  محكوم  مجازات  اشد  به  پردازان  شايعه  و  است  شده  شناخته 
شوند؛ حتى اگر شايعه در حد بمب گذارى در يك رستوران كوچك 

باشد». 
شايعه در كشور ما جرم به حساب نمى آيد و بنابراين هر كس مى 
تواند شايعه اى بسازد و با خيال آسوده، قد كشيدن آن را تماشا 
كند.دو سال پيش يك روزنامه پرتيراژ در روزهاى پايانى سال از 
فرو  زودى  به  برج  اين  شد  مدعى  و  داد  خبر  ميالد  برج  شدن  كج 
خواهد ريخت. هرچند فرداى همان روز اعالم كرد اين خبر «دروغ 
سال» بوده و واقعيت ندارد.راستى چرا هيچكس به ساكنان اطراف 
به  نگران  هاى  چشم  همه  آن  حال  به  دلش  و  نكرد  فكر  ميالد  برج 

رحم نيامد؟ 
ع شايعات الكترونيكى 

شدن  فراگير  همچنين  و  ارتباطات  عصر  و  سوم  هزاره  به  ورود 
رايانه و به تبع آن گسترش اينترنت در ايران هم نتوانست با فرهنگ 
غالب شفاهى دست و پنجه نرم كند. استفاده از فناورى روز جهان 
در جهت تقويت فرهنگ شفاهى، يكى از نمره هاى منفى است كه در 

كارنامه جامعه ما به چشم مى خورد. 
پردازى  شايعه   (SMS) همراه  تلفن  طريق  از  كوتاه  پيام  رواج  با 
الكترونيكى هم به كمك شايعه پراكنى «ايميلى» آمد تا سرعت شايعه 
پراكنى چند برابر شود. حتما شما هم تاكنون چندين بار خبر مرگ 
تلفن  نمايشگر  صفحه  در  را  مشهور  هاى  چهره  يا...  و  ازدواج  يا 
همراه خود خوانده ايد و شايد هم ناخواسته به تقويت شايعه كمك 

كرده ايد. 
دكتر سميعى سكوت مراجع رسمى خبرى را دليل اصلى تكيه جامعه 
رسمى  نهادهاى  «وقتى  گويد:  مى  و  داند  مى  غيررسمى  منابع  بر 
در برابر يك خبر سكوت اختيار مى كنند، جامعه تشنه خبر، سراغ 
منابع غيررسمى مى رود و با پذيرش بى چون و چراى اخبار كذب، 
يك فاجعه اجتماعى رقم مى خورد. براى مثال شايعه افزايش قيمت 
به  كوتاهى  مدت  در  مرتبط،  منابع  رسانى  اطالع  غياب  در  بنزين 
بحرانى عميق منتهى مى شود كه براى آسيب هاى آن نمى توان حد 

و مرز مشخصى قائل شد». 
با تكيه بر آنچه گفته شد، مى توان دريافت شايعه، حبابى است كه 
بر آب ساخته مى شود اما گاهى اين حباب، رنگ واقعيت به خود 
گريبانگير  آن  تبعات  كه  خورد  مى  رقم  تلخ  اى  فاجعه  و  گيرد  مى 

جامعه مى شود. 

ع در محاصره شايعه 
شايعات دهان به دهان مى چرخند و سكوت آزاردهنده منابع رسمى 
اين  كشور  باالى  سطح  گيران  تصميم  شايد  دارد.  ادامه  همچنان 
شايعات را هم در رديف شايعه اى چون ازدواج محمدرضا گلزار يا 

سفر بى بازگشت هديه تهرانى به ينگه دنيا مى دانند. 
براى  امارات  در  ايرانى  شركت  يك  كه  ايد  شنيده  هم  شما  راستى 
سفر به كره مريخ ثبت نام مى كند؟ مى توانيد همين حاال سرى به 

سايت شركت بزنيد و ثبت نام كنيد. 
بال هاى «شايعه» هميشه براى «پريدن» آماده اند.
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«ملك  لقب  اهداى  براى  تقاضا 
الشعراى انگليس» به بانوان شاعر

لدبرى  شعر  جشنواره  دبير 
براون؛  گوردون  از  اى  نامه  طى 
خواست  كشورش؛  وزير  نخست 
تا براى اولين بار ملك الشعراى 
زن  شاعران  ميان  از  انگليس 
انتخاب شود. به نقل از بلومبرگ، 
شعر  جشنواره  دبير  گارنر؛  چلو 
گوردون  به  اى  نامه  در  لدبرى؛ 
فرهنگى  مسئوالن  و  براون 
انتخاب  عدم  دليل  انگليس  دولت 
ملك  عنوان  به  را  زن  شاعر  يك 

الشعراى انگليس خواستار شد.
قرار  فرهنگ  اهل  زنان  از  بسيارى  حمايت  مورد  كه  نامه  اين  در  وى 
گرفته، نوشته است: «از زمان جان درايدن كه در سال 1668 به عنوان 
ملك الشعراى انگليس انتخاب شد و تاكنون حدود 22 مرد به اين افتخار 
نايل شده اند، هيچ زنى شايسته چنين جايگاهى تلقى نشده است؛ در 
حالى كه ما زنان شاعر مستعد و خوب زياد داشته ايم و برخى از آنها 
نسبت به مردان خود مستعدتر بوده اند اما مردان آنها اين عنوان را 
كسب كرده اند. سيلويا پالت، كريستينا رزتى و اليزابت بارت براونينگ 
از جمله اين افراد بودند كه ناديده گرفته شدند. چطور است كه زنان 
مى توانند نامزد رياست جمهورى شوند ولى نمى توانند ملك الشعرا 

باشند.»

با گذشت 40 سال از فوت يان فلمينگ

جديدترين كتاب جيمز باند 
منتشر شد

سال  چهل  گذشت  از  پس 
فلمينگ»  «يان  مرگ  از 
نويسنده اصلي جيمز باند، 
مجموعه  اين  جديد  كتاب 
شيطان»  «محبوب  نام  با 
فاكز»  «سباستين  نوشته 
منتشر  انگليسي،  نويسنده 
شد. «يان فلمينگ» در سال 
كتاب  اولين  ميالدي   1953
را  باند  جيمز  مجموعه  از 
رويال»  «كازينو  عنوان  با 
منتشر كرد. او يازده سال 

بعد در گذشت و در اين فاصله مجموعا 14 كتاب از مجموعه جيمز باند 
نوشت. تا امروز همه 14 كتاب «يان فلمينگ» به فيلم تبديل شده است. 

«محبوب  نام  با  باند»  «جيمز  جديد  كتاب   ، سي  بي  بي  گزارش  به 
شيطان» چهل سال پس از مرگ نويسنده اصلي آن «يان فلمينگ» ، به 

قلم «سباستين فاكز» نويسنده انگليسي منتشر شد.
فلمينگ»  «يان  تولد  سال  صدمين  با  همزمان  گذشته  روز  كتاب  اين 

نويسنده اصلي كتاب هاي جيمز باند وارد بازار  لندن شد.
«سباستين فاكز» كه تا زمان انتشار كتابش، داستان آن را فاش نكرده 
كتاب  داستان  است.  نوشته  فلمينگ»  «يان  سبك  به  را  كتاب  اين  بود، 
جنگ  دوران  يعني  ميالدي   1967 سال  به  مربوط  شيطان»  «محبوب 
لندن  پاريس،  به  خود  ماموريت  انجام  براي  باند  جيمز  كه  بوده  سرد 
سال  در  فلمينگ»  «يان  شود  مي  كند.يادآور  مي  سفر  خاورميانه  و 
1953 ميالدي اولين كتاب از مجموعه جيمز باند را با عنوان «كازينو 
فاصله  اين  در  و  گذشت  در  بعد  سال  يازده  او  كرد.  منتشر  رويال» 
 14 همه  امروز  تا  نوشت.  باند  جيمز  مجموعه  از  كتاب   14 مجموعا 
با  فلمينگ  كتاب  آخرين  است.  شده  تبديل  فيلم  به  فلمينگ»  كتاب «يان 
عنوان «اختاپوس و روشنايي هاي روز» در سال 1966 ميالدي يعني 
دو سال بعد از مرگ فلمينگ، منتشر شد.نام چهارده كتاب از مجموعه 
جيمز باند كه «يان فلمينگ» نوشته ، به شرح زير است:كازينو رويال 
(1953)، بكش و زنده بمان (1954)، ماه شكن (1955)، الماس ها ابدي 
اند (1956)، از روسيه با عشق (1957)، دكتر نو (1958)، پنجه طاليي 
(1959)، فقط براي چشمان تو (1960)، تندربال (1960)، در سرويس 
مخفي ملكه (1963)، شما دو بار زندگي مي كنيد (1964)، مرد اسلحه 

طاليي (1965)، اختاپوس و روشنايي هاي روز (1966).

در نقد شعر مى لنگيم
سيدعلى صالحى معتقد است: ما هرچه در شعر و خلق آن صاحب 

خلوصيم، در چيزى به نام نقد شعر مى لنگيم. 
غلظت عميق  اين شاعر عنوان كرد: بحران فراگير بى اعتمادى و 
يورش  علت  به  متن  مرگ  آن،  نهايى  نتيجه ى  كه  شفاهى  فرهنگ 
حواشى است، نمى گذارد اتفاق مكتوبى به نام «نقد» كارساز شود. 
به  سينه  و  زبان  به  زبان  فرهنگ  طريق  از  عمومى  روابط  هنوز 
سينه  عملى مى شود و از آن اصول و ضوابطى كه الزمه ى «باور» 
در اين حوزه است، هيچ خبرى نيست؛ به همين دليل من هيچ نقش 

و تأثيرى براى اين « حضور كالمى» سراغ ندارم. 
او در ادامه گفت: در جوامع پيشرفته، يك شاعر و شعر او ابتدا 
از طريق همين نقد و بررسى و معرفى است كه تثبيت مى شود. 
اما در ايران ما - اشاره به كل 100 سال اخير است - اول بايد 
شاعر و شعر او با حمايت مردم تثبيت شود تا بعد شايد مورد 
عنايت مثال چند منتقد (معروف به منتقد) قرار گيرد. كمى مضحك 
است؛ زيرا وقتى كسى تثبيت شد، ديگر چه نيازى به معرفى از 
سوى مثال نخبگان و رسانه ها؟ صالحى با اشاره به عاريه گرفتن 
مدرن  جامعه ى  مولود  را  علمى  نقد  مدرنيزم،  ناقص  نشانه هاى 
دانست و گفت: مدرنيزم وارداتى طى قرن گذشته چهره ى كميك 
مدرنيزم  بانى  ما  است.  كرده  تحميل  ما  به  حاشيه  در  را  خود 

نيستيم. نه فقط ما؛  در خاورميانه چيزى به نام نقد تحول وجود نداشته و ندارد. ريشه ى تاريخى موضوع به هزار سرشاخه مى رسد. 
جامعه ى ما برآمد فرهنگ نصيحت است؛ فرهنگ پند و اندرز؛ نه دانش نقد. آيا در چنين بحثى مى توان استبداد مزمن تاريخى را ناديده 
گرفت؟ به واژه هاى «مصلحت»، «عافيت»، «خودسانسورى»، «عاقبت»، «رودربايستى» و تركيباتى از اين قبيل دقت كنيد. كاروان ساالر 
همه ى اين معانى كهنسال چيست؛ جز تعبير تازه ى «فرصت طلبى»؟ ما هر چه در شعر و خلق آن صاحب خلوص هستيم، در چيزى به 
نام نقد شعر مى لنگيم و درجه ى صداقت در همان سطح «يارگيرى» متوقف مانده است. حاال نمى خواهم به ضعف هاى دانش و تئوريك 

در اين سيطره اشاره كنم كه آن هم «خود را دور زدن» است با كدام توش و توان؟ 
اين شاعر با اشاره به رشد نكردن نقد آكادميك و ارتباط آن با پديده ى جهانى شدن، گفت: اين كه جهان يعنى بشريت به يك خانوار بدل 
شده، دروغ بى مالحظه ى فرهنگ سلطه است. هزاره ى سوم با ترور و خونريزى و جنگ به دنيا آمده است؛ اما نقد در دانشگاه هاى ما 
جايى ندارد و سطح سواد سقوط كرده است. دليل نبود نقد بومى و خالقه، اين است كه دانشگاه ها در اين مبحث به كاركرد «ترجمه» 
و آن هم بيش تر به مبانى تئوريك و نظريه ها، پناه برده اند. صفحات نقد ادبى در رسانه ها هم كشته مرده ى همين بزك اجبارى است 
تا شرايط همه جانبه اجازه ندهد كه نهادهاى دمكراتيك و تشكالت تأثيرگذار اجتماعى به صورت مستقل به وجود بيايند. نقش نقد در 
محدوده ى «نصيحت» درجا خواهد زد؛ فرقى ندارد كه دانشگاه باشد يا كل جامعه. او در زمينه نقد ادبى، بويژه نقد شعر در دانشگاه ها، 
اظهار كرد: نيازى نيست سرگرم تهيه ى تحقيقى در اين زمينه شويم. سرريز همه ى اين دانش ها را مى توان در جامعه مشاهده كرد. نبايد 
قاطع و مطلق، زحمت استاد و دانشجو را ناديده گرفت؛ اما انتظار الزم را برآورده نمى كنند. در اين جامعه تا بوده، نوابغ به صورت 
خودجوش ظهور كرده اند؛ خاصه در جهان قلم. نااميد نيستم؛ چشم به راهم. صالحى در ادامه افزود: من براى هر نوع تكاپو در زمينه ى 
تدريس و نقد شعر ارزش قائلم؛ اما عرض مى كنم كه مى شود به صورت عملى و كارگاهى به شاعر جوان يارى رساند كه بر كار خود 
اشراف عميق ترى بيابد؛ اما نمى شود شعر و خالقيت شعر را درس داد. در مورد نقد اتفاقا اگر ضمن كار عملى بر سر شعر (به صورت 
تجربى) بشود مبانى نقد را مطرح كرد، حتما تأثير مورد قبولى از خود به جاى مى گذارد و شاعر، نه از دانشگاه و نه از ميان اين نوع 
جلسات به دنيا نمى آيد؛ شاعر مستقيما از ميان مردم برمى خيزد. منتقد غيرنويساى شعر هم خود مردم هستند. آن هوش جمعى و 
تاريخى خوب مى داند كه بايد حافظ را بر سلمان ساوجى ترجيح دهد. شاعر «قمرى غمخوار در شامگاه خزانى» (هزار و يك هايكوى 
پارسى) در پاسخ به اين پرسش كه آيا سراغ دارد دفتر شعرى را كه در سطحى گسترده نقد، بررسى و معرفى شده باشد؛ اما مورد 
اقبال مردم واقع نشده باشد يا برعكس، عنوان كرد: نبايد كسى را مأيوس كرد؛ بى اسم عرض مى كنم. حوالى سال 83 خورشيدى، دفتر 
شعر شاعرى، 19 بار مورد نقد محبانه و بررسى دوستانه قرار گرفت (سواى معرفى هاى رسانه يى)،  اما نتيجه...؟ و عكس آن؛ سهراب 
سپهرى ابتدا از سوى مردم پذيرفته شد و سپس عده اى دست به قلم بردند. رقت انگيز است اين رفتارها. در جامعه ى ما،  مردم مهم اند، 
فقط مردم! سيدعلى صالحى درباره ى نقد شعرهاى خود نيز گفت: درباره ى نقد و نظر مكتوب درباره ى شعرم،  اول اعتراف كنم كه در 
جوانى غصه مى خوردم كه چرا «سكوت» ؟ كالم من ارزش برخورد را دارد. اما آرام آرام متوجه ريشه هاى اين سكوت شدم.احمقانه 
است اگر بگويم «توطئه ى سكوت»! من از اين نوع اوهام ندارم. ريشه هاى سكوت به همين داليلى برمى گشت كه عرض كردم. دامن گير 
است، فراگير و بى دليل. مجموعا طى 37 سال كار شعر، تا آن جا كه به خاطر دارم، نقدهاى متوجه ى كار من كم تر از انگشتان دو دست 
بوده است؛ اما حقيقتا مردم،  مردم، مردم... به من ياد دادند كه كار خوب اصل است،  با خلوص كامل.  كيست كه دوست داشته باشد و 

دوست داشته نشود؟ مردم فرزندان خود را دوست دارند. حاال اگر تاريخ مرا نقد نكند، غصه خواهم خورد.

با رخ درد مى گويم نه با رخ زرد
جليل تجليل گفت:با رخ درد مى گويم نه با رخ زرد كه ما نمى توانيم از منابع خودمان استفاده كنيم. آن سه قرنى كه غربى ها در فلسفه، 
ادب، منطق، حكمت و غيره آن قدر از ما دوشيدند ما كوشيديم؟ جليل تجليل استاد گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه تهران در 
همايش بزرگداشت عبدالعظيم قريب كه روز سه شنبه 7 خرداد در تاالر فردوسى دانشكده ادبيات دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: بنده 
دانش آموز مدرسه فردوسى تبريز بودم كه جالل الدين همايى هم چند سال مدير آن دبيرستان بود. آنجا كليله و دمنه را با تصحيح 
عبدالعظيم قريب مى خواندم. امروز هم با وجود چاپ ها و تصحيح هاى زيادى كه از كليله و دمنه ارائه شده و هر يك مزايايى دارد هنوز 
علقه خاصى به تصحيح استاد قريب دارم. وى با بيان بهره گيرى عبدالعظيم قريب از اساتيد برجسته فقه و ادب و معرفت و فلسفه زبان 
فارسى و عربى بود، تصريح كرد: من اين حرف را با رخ درد مى گويم نه با رخ زرد كه چرا هيچ گفته نمى شود ما نمى توانيم از منابع 
خودمان استفاده كنيم. آن سه قرنى كه غربى ها در فلسفه، ادب، منطق، حكمت و غيره آنقدر از ما دوشيدند ما كوشيديم؟ تجليل در پايان 
از پرويز ناتل خانلرى استادش ياد كرد و گفت: ايشان كتاب تامل دستور زبان فارسى را به دليل مشغله هايش به من سپرد و من از 

پذيرفتن اين كتاب پوزش خواستم. 
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داور  جليلي  ابوالفضل 
جشنواره فيلم دهلي نو شد 

از  يكي  كه  دهلي  جشنواره  در  جليلي  ابوالفضل 
معتبر  هاي  جشنواره 
هيات  در  است،  آسيايي 
خواهد  حضور  داوران 
جشنواره 20  اين  داشت. 
شد.  خواهد  آغاز  تيرماه 
پيش  چندي  فيلمساز  اين 
هيات  رئيس  عنوان  به 
فيلم  جشنواره  داوران 
جنوبي  كره  در  «چانجو» 

حضور داشت.

ويل اسميت بار ديگر كمدي 
مي سازد

سينماگر  اسميت  ويل   
بازيگر  و  هاليوودي 
«من  چون  آثاري 
افسانه ام» تهيه كنندگي 
حومه  «به  كمدي  فيلم 
شهر خوش آمديد» را 
امتياز  گرفت.  برعهده 
پروژه  اين  ساخت 
توسط  سينمايي 
فيلمسازي  شركت 
و  وارنر»  «برادران 

«اوربوك اينترتينمنت» خريداري شده است.

موسيقي  عليزاده»  «حسين 
«در چشم باد» را مي سازد 

مجموعه  موسيقي 
تلويزيوني «در چشم باد» 
«مسعود  كارگرداني  به 
جعفري جوزاني» توسط 
«حسين عليزاده» ساخته 
گزارش  به  شود.  مي 
عليزاده»  «حسين  فارس 
موسيقي  ساخت  كار 
باد»  چشم  «در  سريال 
است.  كرده  آغاز  را 
قسمت  تمام  فيلمبرداري 
تهران  به  مربوط  هاي 
به  گذشته  هفته  سريال، 

پايان رسيد.

مايكل مور به ايران مي رود
مشهور  مستندساز   
با  ديدار  در  امريكايي 
گسترش  مركز  نماينده 
سينماي مستند و تجربي 
در بازار جشنواره كن از 
دومين  در  خود  حضور 
سينما  فيلم  جشنواره 
خبر  ايران  در  حقيقت 
علت  مور  مايكل  داد. 
در  خود  حضور  عدم 

با  جشنواره  اين  تقارن  را  جشنواره  اين  دوره  اولين 
جشنواره تراورس سيتي اعالم كرد.

چهره ها زيبايي شناسي 
شكست 

 

نادر شهريوري(صدقي)

«چگونه رفتاري خواهم داشت وقتي كه تيراندازي شروع بشود؟» 
ويتگنشتاين

كي يركگور اعتقاد داشت كه فقط مي شود از كساني چيزي آموخت كه 
جان شان را به خطر مي اندازند يا همواره در برابر مرگ قرار مي گيرند، 
زيرا در آن لحظه خودشان هستند، به همين دليل خواندن وصيتنامه ها 
برايش اهميتي اساسي داشت، زيرا وصيتنامه ها نوشته كساني است كه 
مهم  مرگ  از  قبل  لحظات  آن  دليل  همين  به  و  ندارند  يي  فاصله  مرگ  تا 
ترين «لحظه » هاي هستي است، چون در آن لحظه «فرد» به معني واقعي 
«فرد» مي شود. يعني تنها خودش و به دور از هرگونه نقابي. از نظر كي 
يركگور همه زيركي نوع بشر در آن است كه در آرامش زندگي كند، يا 
به  معطوف  است،  چيز  يك  به  معطوف  اش  زيركي  همه  ديگر  عبارت  به 
اينكه بتواند بي مسووليت زندگي كند ولي شوك رويارويي با مرگ آن 
آرامش را به هم مي زند و آدمي به طور واقعي آن مي شود كه هست، 
در واقع نياز به خوديابي همواره در وضعيت تراژيك و فاجعه است كه 
رخ مي دهد، زيرا تنها در اين شرايط است كه آرامش الاقل براي مدتي 
از بين مي رود. اما خطر آسوده زيستن در آن است كه آدمي فراموش 
مي كند اصًال براي چه زندگي مي كند، ولي گاه شوك هاي مختلف در 
از  مقصود  شود.  مي  آرامش  خوردن  هم  به  باعث  مرزي  هاي  موقعيت 
موقعيت مرزي موقعيتي است كه وجود با عدم روبه رو مي شود مانند 
مرگ، تصادف يا موقعيت هاي كمتر مرزي، مانند گناه، رنج، عدم قطعيت 
امور جهان كه ما را با شكست روبه رو مي سازند. بنابراين در موقعيت 
هاي مرزي همزمان ما با موقعيتي روبه رو مي شويم كه به آن موقعيت 
شكست هم مي گوييم. يا به تعبير ياسپرس موقعيت مرزي گاه باعث مي 
به  زيرا  برسيم  است  شكست  موقعيت  همان  كه  نهايي  موقعيت  به  شود 
عبارت  به  است.  شكست  موقعيت  همان  نهايي  موقعيت  ياسپرس،  تعبير 
ديگر شكست موقعيتي واقعي است، يعني موقعيتي است كه به ناگزير با 
آن درگير خواهيم بود.به تعبير ژيل دولوز ميل آدمي هرگز محقق نمي 
شود و عدم تحقق ميل به هر حال و حتي در بدوي ترين حالتش نيز نوعي 
شكست است، اگرچه نه شكست اصيل،) منظور از شكست آن است كه 
از شكست گريزي نيست و به نوعي سرنوشت آدمي است. اما مساله آن 
است كه شكست مي تواند اصيل باشد(اصيل بودن شكست ما را وارد 
حوزه يي مي كند كه شكست به خاطر اصالتش مي تواند زيبا نيز باشد). 
اصيل بودن شكست موقعي است كه ما تن به خطر شكست مي دهيم يعني 
اجباري نداريم كه شكست را طلب كنيم، به عبارت ديگر شكست اصيل 
موقعي خواهد بود كه ما تمامي امكانات مان را براي پرهيز از آن به كار 
برده باشيم چون هرگاه ما بخواهيم به سوي شكست برويم آن شكست 
ديگر اصالت ندارد، در واقع شكست بايد رخ دهد. تنها در شكست اصيل 
است كه آدمي باز خود مي شود و گفت وگويي و اين بار گفت وگويي 
اصيل ميان خود و آن موقعيت پيش آمده حاصل مي شود. كي يركگور 
شكست را حتي عنايت از طرف خداوند مي داند. به تعبيري روشني و نور 
وقتي براي ما هست كه «شكسته» شود(شكست در اينجا به دو معني به 
كار برده شده، يعني از «ايهام» استفاده شده،) ولي همين نور «شكسته» 
وجود ندارد مگر آنكه آن پرتو «شكسته» را به صورت يك نشانه درنظر 
آوريم، پس همه چيز به ما بستگي دارد كه ما چگونه با آن نور «شكسته» 
دليل  اين  به  تنها  اينها  همه  كنيم،  تفسير  را  آن  چگونه  و  شويم  مواجه 
روشن  ما  بر  وجودي  و  واقعي  رازي  است  ممكن  كه  گيرد  مي  صورت 
شود، حتي الهام ها در آن لحظه مرزي و شكست و استيصال صورت 
مي گيرد كه آنها هم البته كه لحظه يي بيش نيستند، گويي به تعبير گابريل 
مارسل «...برترين چيز در وجود كم دوام ترين و شكننده ترين چيزهاي 
آن است كه خدايان وجودهايي را كه در نظر آنان گرامي ترين از همه 
اند خيلي زود از جهان مي برند و آنچه باقي مي ماند و دوام مي آورد، 
همان چيزي است كه از همه پست تر است. هرآنچه پاينده است خود را 
نابود مي كند.»1 (هرآنچه پاينده است خود را نابود مي كند و شهيد نيز 
به همين دليل است كه جاويد و پاينده است.) بنابراين ويراني و نابودي 
شود،  مي  ماندگار  و  دارد  اهميت  شود  طلب  آزادانه  و  اراده  با  كه  وقتي 
در واقع هر آنچه از جنس خطر باشد ارزشي افزون مي يابد. آنگاه كه 

خطر را شناختيم، دگرگون خواهيم شد.(نيچه) (خطر از نظر نيچه يعني 
خود را به دست اقيانوس هاي ناشناخته سپردن، تغيير مدام چشم انداز 
ها و به سمت افق هاي تازه رفتن و...) بدين سان است كه ممكن است 
بخت با آدمي يار باشد و آن شكست اصيل رخ دهد و همراه با آن، آدمي 
به صحنه شكست نيز نگاه كند و تفسيري زيبا داشته باشد، مساله تمامًا 
تاثرات سوژه و تفسيري است كه ارائه مي شود. زيبايي شناسي نيچه يي 
در اينجا كارساز خواهد بود، زيرا از نظر او رابطه سوژه و ابژه رابطه يي 
استعاري و غيرحقيقي است، چون ميان اين دو حوزه يعني عين و ذهن، 
هيچ گونه رابطه علي يا حقيقي يا بيانگرانه وجود ندارد، يعني اينكه درك 
حقيقي موضوع توسط ذهن از محاالت است. او با روشني مطرح مي كند 
موضوع  رساي  و  صريح  بيان  منظور  كه  حقيقي  درك  من  نظر  «به  كه 
كامًال  حوزه  دو  اين  ميان  زيرا  است  غيرممكن  و  محال  است  ذهن  در 
يا  حقيقي  و  علي  رابطه  گونه  هيچ  عين،  و  ذهن  حوزه  دو  نظير  متفاوت 
بيانگرانه وجود ندارد... بلكه اين دو حداكثر رابطه زيباشناختي با يكديگر 
دارند.»2 بنابراين از نظر نيچه فقط سوژه وجود دارد و ابژه صرفًا تاثرات 
نهايت  در  واقعيت  پس  كند  مي  تجربه  را  آن  سوژه  كه  است  تاثيراتي  يا 
چيزي نخواهد بود جز مجموعه يي از تاثرات ذهني، پس شيء في نفسه يا 
شكست في نفسه مفهومي واهي است. مهم تر از آن اينكه آدمي همواره از 
سرشاري ذهن اش بر اشيا و موقعيت ها و حتي بر بنيادي ترين موقعيت 
خود  تاثرات  مطابق  را  آن  و  افكند  مي  پرتوي  شكست  موقعيت  يعني  ها 
تفسير مي كند، با اين ديدگاه ديگر شكستي وجود ندارد، زيرا كه بستگي 
از  يي)  نيچه  (فرد  سوژه  و  دارد  ناكامي  و  شكست  از  سوژه  تفسير  به 
آنجايي كه در پي عظمت واقعه است (هرچه واقعه يي عظيم تر، مهم تر 
و زيباتر) شكست را و حتي و به خصوص شكست بزرگ را به خاطر 
عظمت واقعه اش زيبا و حتي پيروزي تلقي مي كند. بنابراين در نظر نيچه 
مهم  و  واقعه  عظمت  سر  بر  مساله  ندارد،  مفهومي  شكست  «فرد»  براي 
تر از آن عظمت روحي كساني است كه آن واقعه را از سر مي گذرانند. 
دليل است كه هر فردي هم نمي تواند از زيبايي موقعيت (ولو  به همين 
موقعيت شكست) لذت ببرد. در كتاب اراده معطوف به قدرت نيچه در اين 
باره مي نويسد كه «... حالت زيبايي شناسانه را نمي توان در انسان هاي 
افسرده، مالل آور، پژمرده و محافظه كار پديد آورد.» 3اكنون هرگاه به 
كي ير كگور بازگرديم، كي ير كگور در ستايش از شكست حتي آن را 
مكمل معجزه درنظر مي گيرد و اعتقاد دارد كه اين دو همديگر را تكميل 
مي كنند. اما به نظر مي رسد كه اين ياسپرس است كه با بسط انديشه كي 
ير كگور حرف نهايي را مي زند و شكست را رمز نهايي و بنياد هرگونه 
رمزي در نظر مي گيرد. «در اينجاست كه سه رمزي كه ياسپرس دوست 
دارد در همه جا آنها را كشف كند، با هم جمع مي شوند. رمز شكست، 
هر  زيرا  مربوطند  هم  به  دقت  به  آنها  معجزه.  رمز  شدن،  جاودانه  رمز 
رمزي تا آنجا كه از ما مي گريزد شكست است و تا آنجا كه در خود اين 
گريز خود را به ما نشان مي دهد معجزه است. تصديق شكست، تصديق 
معجزه، تصديق جاويدي و گذر ارزش ها عبارتند از تصديق جهان رمزها 

به سه نحو متفاوت.» 4
به نظر مي رسد رمز شكست، رمز جاودانه شدن، رمز معجزه جملگي در 
مفهوم شهادت و رمز جاودانه شدن شهيد معني پيدا كند. يعني شهيد در 
طلب عقيده اش جانفشاني مي كند، اين جانفشاني ممكن است از نظر مردم 
عادي يك شكست تلقي شود، زيرا به هرحال «جان» را كه باالترين گوهر 
است فدا و نيست مي كند. اما با اين همه و به رغم آن در آن «لحظه» و 
فقط در آن «لحظه» نيز است كه جاودانگي صورت مي گيرد. معجزه يي 
و  پيروز  هميشه  براي  خورده  شكست  ظاهر  به  فرد  يعني  دهد  مي  رخ 
جاويد مي ماند. آنچه در زندگي عمًال موجود است يعني زندگي روزمره 
به چشم «فردي» كه جانفشاني مي كند، نمي آيد و نازل به حساب مي آيد، 
بنابراين او اراده مي كند كه از فضاي روزمرگي پا فراتر نهد. اين تصميم 
ناچيز  مسائل  ماوراي  روزمرگي،  (ماوراي  كشاند.  مي  ماورا  به  را  فرد 
شناسي  زيبايي  همچنين  مساله  اين  ديگر  نگاهي  از  سطحي)  دردهاي  و 
كردن زندگي روزمره نيز هست كه توام با گسست از روزمرگي است. در 
اين شرايط زيبايي شناسي و اعتال (استعال) توامًا صورت مي پذيرند و 
فناشدن و ايثار عملي زيبا به حساب مي آيد. نيچه در چنين گفت زرتشت 
كه  اين  در  است  گويد؛ «حكمتي  مي  كهن)  و  نو  هاي  لوح  درباره  (بخش 
بسي چيزها در جهان بدبوست. دل آشوبه خود بال مي آفريند و ياراي 
آب جستن، در بهترين چيز نيز باز چيزي تهوع آور است و بهترين چيز 
نيز چيزي است كه بايد از آن برگذشت. برادران حكمت بسيار هست در 
كه  گفت  بشود  همچنين  شايد  اما  هست.»5  بسيار  پليدي  جهان  در  اينكه 

برادران حكمت بسيار هست در اينكه در جهان شكست بسيار هست،
پي نوشت ها؛------------------------------

-1 «انديشه هستي»، ژان وال، ترجمه باقر پرهام، ص 218
ابوتراب  ترجمه  نيچه،  غيراخالقي»،  مفهومي  به  دروغ  و  «حقيقت   2-

سهراب، ص 170
-3 اراده قدرت، نيچه، ترجمه مجيد شريف، قطعه 801، ص 610

-4 انديشه هستي، ژان وال، ترجمه باقرپرهام، ص 223
-5 چنين گفت زرتشت، نيچه، ترجمه داريوش آشوري 
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حراج آثار «گويا» در كريستي لندن

 سه تابلوي نقاشي اثر «فرانسيسكو گويا» نقاش اسپانيايي ، 8 جوالي در كريستي لندن به فروش مي 
رسند. اين سه تابلو قرار است به طور جداگانه در كريستي به فروش روند اما پيش بيني مي شود اين 

سه اثر در مجموع با قيمتي بين 1/2 تا 9/2 ميليون پوند (حدود 3 ميليون دالر) به فروش برسند. 
به گزارش رويترز، سه تابلو نقاشي اثر «فرانسيسكو گويا» نقاش اسپانيايي كه حدود 130 سال پيش 
گمشده بودند، جوالي سال جاري در حراج كريستي لندن به فروش مي رسد. سه تابلو با عنوان«جادوگران 
و زنان»، «افسر جوان يك اسب مرده را بخيه زد» و«ندامت» آخرين بار در سال 1877 در حراج آثار 
«گويا» در پاريس ديده شدند. اين حراج قرار است 8 جوالي سال جاري در لندن برگزار شود. مديران 
صورت  هاي  مراقبت  با  نيز  اكنون  هم  و  اند  نشده  قاب  اثرهرگز  سه  اين  داشتند  اظهار  لندن  كريستي 
گرفته شرايط بسيار مناسبي براي فروش دارند. هر يك از اين سه تابلو از سه آلبوم مجزا ي «گويا» ، 
نشان دهنده خستگي ناپذيري اين هنرمند اسپانيايي هستند. اين سه تابلو قرار است به طور جداگانه در 
كريستي به فروش روند اما پيش بيني مي شود اين سه اثر در مجموع با قيمتي بين 1/2 تا 9/2 ميليون 
سال  در  اسپانيايي  برجسته  نقاش  گويا»  «فرانسيسكو  برسند.  فروش  به  دالر)  ميليون   3 (حدود  پوند 
1746 در دهكده كوچكي در شمال اسپانيا متولد شد. وي از آخرين بازماندگان نسل استادان كهنه كار 
اروپايي و از پيشگامان دوران پيش از مدرنيسم است كه فلسفه ذهني و تكنيك به كار رفته در آثارش، 
سال ها بعد مورد استفاده نقاشان بزرگي چون «اوارد منت» و«پابلو پيكاسو» قرار گرفت. فرانسيسكو 
گويا به عنوان پدر هنر نقاشي مدرن مطرح است. او كار نقاشي خود را درست بعد از دوره  سبك عجيب 
و غريب باراكيو(Baraque) آغاز كرد. به خاطر بيان افكار و احساسات خود به طور صريح، پيشقدم 
در زمينه  هنري جديد شد كه در قرن نوزدهم شروع به باروري كرده بود و دو گرايش كه در تناقض به 
يكديگرند در روند كار هنري او ديده مي شد. اين دو گرايش تواما عكس العملي را در مقابل مفاهيم قبلي 
هنري به صورت بيان جديد نشان مي دهند. به منظور درك مفهوم هنر گويا و اصولي كه بر تطبيق پذيري 
حدودا  مدت  به  دوره اي  در  را  او  هنري  آثار  است  الزم  حكمفرماست،  او  كاري  پيشرفت  و  چشمگير 
60سال در كار طراحي و نقاشي كه تا هشتاد و دومين سال زندگي او ادامه داشت ،مورد مطالعه قرار 
دهيم. اولين سري از نقاشي هاي «گويا» در سال 1775 بود كه شامل ده تابلو با موضوعات شكار و 
ماهيگيري براي اتاق ناهارخوري «چارلز چهارم» است. از ديگر تابلوهاي اين دوره شامل «سگ هاي در 
افسار بسته» ، «شكار با جغد و دام» و «ماهيگير» است. سري دوم نقاشي هاي «گويا» در سال 1776 با 
تابلوهاي «پيك نيك» براي اتاق ناهارخوري «در ال پاالسيودل پاردو» آغاز شد. اين سري از نقاشي ها 
بيشتر در مورد رسوم و عادات مردم مادريد است كه با حالت توصيفي با تركيب شادمانه و زينتي 
همراه است. اشخاص و حركت هاي آن ها صادقانه صحنه هاي ناگهاني و رئاليسم عمومي را منعكس 
مي كند. تابلوهاي «نگهبانان دخانيات» ، «هيزم شكنان» ، «افسر و زن» و «پسرها در حال بازي در كنار 
سربازها» از اين دسته هستند. «برداشت انگور يا پاييز» ، «كوالك برف يا زمستان» جزء سري سوم 
نقاشي هاي او هستند كه مناظر آنها با هارموني اعجاب انگيزي به نمايش گذاشته شده اند و رنگ هاي 
است.مي توان  اثرش  قوي  رئاليسم  از  حاكي  زمستان  تابلوي  در  شده  كاربرده  به  خاكستري  و  سفيد 

تابلو هاي «مردم فقير در كنار مخزن» و «چمنزار سن آيسيدرو» را نيز به اين مجموعه اضافه كرد. 
خواسته هاي  به  واكنش  در  كه  است  اثر  هفت  شامل   ،1792 تا   1791 از  گويا  كاري  مجموعه   آخرين 
پادشاه با موضوعات روستايي و بذله گويي هستند و از آن ميان مي توان به تابلوهاي «چوب زير پا» ، 

«غول هاي كوچك» و «جشن عروسي» اشاره كرد. 
«گويا» در سال 1828 ميالدي بر اثر بيماري در گذشت.

انيميشن «پرسپوليس» برگزيده ى «آنى فست» شد
اصلى  جايزه  برنده  پارونائود»  «وينسنت  و  ساتراپى»  «مرجان  ساخته ى  «پرسپوليس»  انيميشن 

جشنواره فيلم هاى انيميشن «آنى فست» شد. 
بيش  با  آنى فست  فيلم  جشنواره  دوره  هفتمين 
از 35 هزار نفر مخاطب و در 14 بخش مختلف 

برگزار شد. 
بنا به اعالم پايگاه اطالع رسانى آنى فست در اين 
دوره از جشنواره بيش از 280 فيلم با يكديگر 
اورن»  گفته ى «رونى  به  و  پرداختند  رقابت  به 
فيلم  بهترين  انتخاب  آنى فست،  داوران  از  يكى 
بسيار دشوار بود، چون فيلم هاى بسيارخوبى 

به بخش رقابتى راه يافته بودند. 
به  بين الملل  رقابت  بخش   7 در  جايزه   13
برگزيدگان آنى فست اعطا شد كه از جمله آن ها 

مى توان به «جان وكارن» ساخته ى «ماتيو واكر» از بريتانيا، فيلم «KYFG» ساخته «آلكسى آلكسيو» 
از مجارستان و «پيشخدمت» ساخته ى «النا چرنووا» از روسيه اشاره كرد. 

هفتمين دوره جشنواره فيلم «آنى فست» از 13 مى (24 ارديبهشت) در جمهورى چك آغاز به كار كرده 
است. 

سپر قدرتمند هنر در برابر جنگ

آثار ضد جنگ، معموًال از ريتمى كند، فضايى دردناك و دهشت بار استفاده مى كنند. جنگ در طى 
تمدن بشر بر روى كره خاكى، بارها و بارها به وقوع پيوسته و حيات بشرى را تهديد كرده است. مى 
توان گفت انسان معاصر، امروز بيش از پيش در دوران جنگ هاى جهانى زندگى مى كند. جنگ هايى 
كه پا را از تجاوز به خاك فراتر گذاشته و به شكل نرم افزارى و رسانه اى حريم خصوصى انسانها 
را تهديد مى كنند. آرمانى به نظر مى رسد ولى امكان پذير است: خوش بينى هنرمندان در دوران جنگ 
هاى جهانى. هنر از منظر برخى گروه هاى فعال هنرى مى تواند محمل مناسبى براى بيان اعتراضات 
ضد جنگ باشد.هر چند از سوى ديگر، اشخاصى وجود دارند كه نگاه متفاوتى به جنگ و جنگ افروزى 
داشته و دارند.در اوايل قرن بيستم، جنبش فوتوريست در ايتاليا به رهبرى «فيليپو مارينتى» جنگ را 
به عنوان يك منبع انرژى و پويا براى الهام آثار هنرى نگاه كرد. بنا به نظر فتوريست ها (آينده نگرها) 
اگر هنر براى آفرينش خود به انرژى نيازمند است كجا مى شد بهتر از يك جنگ، انرژى دريافت كرد؟ 
در مانيفيست پيروان مارينتى، هنر مى توانست «هيچ» تلقى شود ولى همراه با خشونت، بى رحمى 
خشونت  و  بار  شقاوت  تصاوير  ثبت  با  هنرمندان  از  گروه  اين  گردد.  عرضه  مخاطب  به  ناعدالتى  و 
طلب نه تنها انزجار خود را از جنگ نشان نمى دادند بلكه همراهى و همسويى خود را با رهبران جنگ 
طلب به اثبات رساندند. پيروان جنگ دوست فوتوريست خيلى زود با روى كار آمدن دولت فاشيستى 
موسولينى از عقايد خود برگشته و به پايان كار و هنر سياهشان رسيدند. امروز، در قرن بيست و يكم 
در زمانى كه باقى مانده هنرمندان فتوريست انرژيشان را در خفا همچنان از خشونت و جنايات جنگى 
مى گيرند، هستند بسيارى از هنرمندان كه با فعاليت در حوزه هنر ضد جنگ، اعتراض خود را نسبت 
به فراموشى صفات ستوده انسانى و بشر دوستانه اعالم مى دارند. جنبش هنر ضد جنگ در برابر 
جنبش فوتوريست شكل گرفت و قصد بر رويارويى با تفكرات خشونت طلبان و محو آن از صفحات 
كتاب هاى تاريخ هنر كرد.الصاق لفظ جنبش به هنرمندانى كه هنرشان را در زمينه موضوعات ضد 
جنگ خلق مى كنند مهربانانه به نظر مى رسد. چراكه در حقيقت هيچ حركت منسجم و يك پارچه اى 
شبيه به آنچه در جبهه مقابل ـ فتوريست ـ روى داد در هنر معاصر ديده نشد. شايد دليل اين امر را 
بتوان پايان دوره اعالم مانيفيست ها و انزواطلبى هنرمندان معاصر قلمداد كرد. با مرور تاريخ هنر 
مى توان حركات پراكنده اى را از سوى هنرمندان ضد جنگ مشاهده نمود. در زمان جنگ جهانى اول 
بخشى از هنرمندسان پيرو مكتب «دادا» آثارشان را پيرامون موضوعات ضد جنگ خلق كردند. برخى 
از هنرمندان جنبش كوبيسم نيز آثار در خور توجه اى را در زمينه مقابله با جنايات بشرى آفريدند. 
تابلوى «گئورنيكا» اثر پيكاسو بهترين نمونه نقاشى ضد جنگ در مكتب كوبيسم است كه در پاسخ به 
بمباران شهر گئورنيكا بر بوم نقاش اسپانيايى جان گرفت.آثار ضد جنگ، معموًال از ريتمى ُكند، فضايى 
دردناك و دهشت بار استفاده مى كنند و مخاطب را به تفكر در عمق جراحات منتج از جنگ وا مى 
دارند. استقبال مخاطبان از آثار هنرى ضد جنگ در سال هاى اخير سبب شده تا بسيارى از جشنواره 
هاى هنرى در سطح بين المللى به خصوص در بعد هنر مفهومى به اين موضوع توجه ويژه اى داشته 
باشند. در بسيارى از آثار كانسپتچوال با موضوع ضد جنگ مى توان انبوهى از اسلحه ها و ادوات 
جنگى را مشاهده كرد كه خشونت طلبى بشر را به سخره گرفته اند.اينطور به نظر مى رسد طلسمى كه 
فتوريست ها را در خود اسير كرده همچنان با وقوع جنگ هاى رسانه اى، نرم افزارى و تجاوز به خا 
ك سرزمين ها امنيت روانى بشر را تهديد مى كند و اين وظيفه هنرمندان مخالف جنگ است كه از ابزار 

قدرتمند هنر در بعد جهانى استفاده كنند و حيات انسان را به سوى آرامش و امنيت سوق دهند.

نمايشگاه زنجيره يي اسرافيل شيرچي  
 

اسرافيل شيرچي برپايي نمايشگاه هاي زنجيره يي را در سه كشور 
با  يي  هفته  سه  نويسي  خوش  نمايشگاه  اين  كرد.  آغاز  اروپايي 
معرفي هنر نستعليق و شكسته نستعليق ايران و ترويج آن در دنيا، 
در  آن  از  پس  است  قرار  و  شد  افتتاح  لوگزامبورگ  در  ديروز  از 
استراسبورگ-  به  هفته  يك  سپس  و  شده  برپا  بلژيك-  بروكسل- 
اين  مختص  كه  يي،  زنجيره  هاي  نمايشگاه  اين  در  برود.  فرانسه- 
هنرمند خوش نويس معاصر ايران است، 35 اثر خوش نويسي در 
كه  متري  80سانتي  در  متر   5/1 تا  متري  سانتي   50 در   50 ابعاد 
بيشتر آنها بر اشعار خيام و موالنا تمركز دارند، به همراه مرغ هاي 
بسم اهللا و آثار مذهبي از قرآن در اين نمايشگاه به نمايش در آمده 

است.  
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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 ...

هزار و يكشبداستانهاى 

ب 
كش

و ي
ار 
هز

ى  
 ها

صه
ب ق

كتا
از 

ر / 
 –

زاد 
 به

ص:
خلي

و ت
ى 
ور

ردآ
ب  (گ

ش
 يك
ر و

هزا
ى 

ها
ن 
ستا

دا
نده

راز
ى ب

آقا
ر: 
ر گ

صوي
ت



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

30 May 2008  -  1387 جمعه 10  خرداد  
سال اول -  شماره چهل و هفتم

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

w
w

w
.m

ah
an

food
s.com

Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

كيفيت قابل
اعتماد
با بيش
از بيست
سال جتربه



28www.persianweekly.co.uk
  جمعه 10 خرداد May 2008  -  1387 30هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وهفتم

 info@persianweekly.co.uk  



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

30 May 2008  -  1387 جمعه 10  خرداد  
سال اول -  شماره چهل و هفتم

موسيقى

كنسرت عليزاده در بعلبك
برنامه كنسرت موسيقى سنتى حسين عليزاده پس از سال ها تاخير در لبنان برگزار 

مى شود. 
به گزارش ايرنا، عليزاده پيشتر قرار بود در جشنواره موسيقى بعلبك شركت كند كه 
به علت جنگ داخلى لبنان، برپايى كنسرت امكان پذير نشد و اين رويداد براى سال ها 

تعطيل شد.
سال گذشته نيز جشنواره بعلبك از عليزاده براى شركت در اين رويداد دعوت كرد 
كه برنامه او منتفى شد؛ اما اين جشنواره براى تابستان امسال نيز از استاد عليزاده 
دعوت كرده كه بنابر اعالم، اين موسيقيدان در آن شركت خواهد كرد. برنامه كنسرت 
موسيقى عليزاده همچنين در چند كشور اروپايى براى امسال پيش بينى شده كه هنوز 

زمان و مكان آن اعالم نشده است. 

«سمفونى تهران» اواخر بهار منتشر مى شود

سال  صدمين  مناسبت  به  بهار  اواخر  فرهت  شاهين  آهنگسازى  به  تهران»  «سمفونى 
تاسيس بلديه منتشر مى شود. 

شاهين فرهت آهنگساز گفت: اين سمفونى شامل 4 موومان است كه اواخر بهار توسط 
سازمان فرهنگى -هنرى شهردارى تهران به مناسبت صدمين سال تاسيس بلديه تهران 

منتشر مى شود. 
وى با اشاره به بخش هاى مختلف اين اثر افزود: قسمت اول اين سمفونى به خاطرات 
زادگاهم،تهران برمى گردد به طورى كه قسمت درام زندگى در تهران را در اين بخش 
بيان كرده ام كه اين ايده ها و خاطرات كه به موسيقى ايران هم نزديك است خيلى خوب 
با فرم هاى كالسيك سمفونى پيوند خورده اند.قسمت دوم حالت آرامترى دارد و آرامش 

تهران را به نوعى در آن نشان مى دهم. 
اين آهنگساز ادامه داد: قسمت سوم سمفونى ترافيك تهران،ازدحام مردم براى رسيدن 
به سر كار است و بيان كننده فاكتورهاى خشن شهرى است.در قسمت چهارم نيز همه 
اين فاكتورها دوباره بر مى گردند و بيانگر اين موضوع هستند كه ما بايد در نگهدارى 

شهرمان بكوشيم. 
كه  شده  انجام  اوكراين  در  تهران»  ضبط «سمفونى  داشت:  بيان  ايران  سمفونى  خالق 
اين  احساس  با  اركستر  رهبر  و  نوازندگان  اجرا،  حين  در  و  بود  عالى  بسيار  ضبط 
سمفونى را اجرا مى كردند به طورى كه من خودم نيز انتظار نداشتم كه اين قدر حرفه اى 

كار انجام شود. 
موسيقى  بازار  در  بهار  اواخر  تهران  سمفونى  كرد:  نشان  خاطر  خاتمه  در  «فرهت» 

منتشر خواهد شد.

درباره نوازندگان جوان گروه شيدا
كرده  تعريف  صحنه  روى  را  خود  يى  گونه  به  بار  اين  لطفى  محمدرضا 
بود كه تنها يكى از اعضاى گروه شيدا به نظر مى آمد. هرچند او لباسى 
يى  سايه  صحنه  روى  اما  داشت  تن  به  گروه  اعضاى  ديگر  با  متفاوت 
سنگين بر سر جوانان شيدا محسوب نمى شد. نوازندگى او به گونه يى 
بود كه بيش از جوانان شيدا شنيده و ديده نشد و اين بهترين فرصت براى 
عرض اندام نوازندگانى بود كه بعضى از آنها را پيش تر نيز روى صحنه 
شايد  اين  البته  بود.  آمده  ميان  به  سخن  آنها  از  كمتر  اما  بوديم  ديده  ها 
از  تر  خطرناك  چيز  هيچ  است.  بوده  جوان  نوازندگان  اين  يارى  بخت  از 

ژورناليسم روزمره براى يك نوازنده و آهنگساز جوان نيست.
امير اثنى عشرى؛ خواننده گروه بازسازى. او براى اينكه بتواند در گروه 
خود  صوتى  حافظه  بايد  بخواند  قاجارى  موسيقى  شيوه  به  و  بازسازى 
را اصالح مى كرد. در اين روزها آواز در موسيقى ايرانى به قبل و بعد 
از شجريان تقسيم مى شود و در گونه شجريان خواندن به طبيعت آواز 
خواندن جوانان تبديل شده است. او براى حضور در گروه بازسازى بايد 
بسيارى از اين چيزهاى طبيعت را فراموش مى كرد. كارى كه اثنى عشرى 

از پس آن برآمد.
هم  او  نوازى  تار  سه  شيوه  در  بانوان.  گروه  نواز  تار  مشكى؛سه  سپيده 

چيزهايى از شيوه نوازندگى مسعود شعارى ديده مى شود و هم نگاهى به سه تار نوازى لطفى دارد. حاال بايد ديد كه 
در آينده مى تواند به زبان و شيوه خاص خود دست پيدا كند يا اينكه ترجيح مى دهد در حد يك شاگرد خوب باقى 

بماند. تك نوازى او در گروه بانوان توجه بسيارى را برانگيخت.
بهاره فياضى؛ تارنواز گروه بانوان. چند سال قبل در مجموعه يى كه حسين عليزاده به منظور معرفى چهره هاى مستعد 
و جوان در تارنوازى گردآورى كرد تك نوازى او نيز آمده است. او در عين جوانى از باتجربه هاى گروه شيدا محسوب 

مى شود كه در اجراى سه روزه گروه شيدا نيز قدرتمند عمل كرد.
گوهرناز مسائلى؛نوازنده تنبك در گروه بانوان. در گروهى نوازى، تنبك يكى از مهم ترين سازهاى گروه محسوب مى 

شود. مسائلى به گونه يى نواخت كه نشان از درك او از نواختن با گروه داشت.
ساناز ستارزاده؛ تارنواز گروه بانوان. او پيشتر با گروه خورشيد به سرپرستى مجيد درخشانى روى صحنه رفته بود. 

دونوازى ستارزاده و فياضى يكى از جذاب ترين بخش هاى كنسرت گروه شيدا بود.
هوشمند عبادى؛ نوازنده نى در گروه همنوازان و بازسازى. او اولين تجربه صحنه يى مهم خود را تجربه كرد اما در 

همين تجربه نخست صداى ساز او بسيار به گوش آمد و مورد توجه قرار گرفت.
مازيار شاهى؛نوازنده تار در گروه همنوازان. او در روز اول كنسرت تكنوازى كرد. اين نوازنده مشهدى در نوجوانى 
تارنوازى را نزد كيوان ساكت آغاز كرده است. اما به دليل مهاجرت ساكت به تهران كل اين كالس ها در 10 جلسه 
خالصه مى شود. او بدون استاد به كار خود ادامه مى دهد و تا زمانى كه لطفى به ايران بازمى گردد با استاد ديگرى 
تمرين نمى كند. حضور در گروه همنوازان فرصت خوبى براى ديده و شنيده شدن نوازندگى او بود كه شاهى هم از 

اين موقعيت استفاده كرد.
پويان بيگلر؛نوازنده تار در گروه همنوازان. او در روز دوم كنسرت تكنوازى كرد. بيگلر به لحاظ انتقال حس بسيار 
قدرتمند عمل كرد. اما نكته عجيب براى مخاطبان روز سوم كنسرت، تكنوازى حميد خبازى بود. خيلى ها با توجه به 
تجربيات او انتظارى بيش از اين از خبازى داشتند. (خبازى در كنار بهاره فياضى از جوانان باتجربه گروه هاى شيدا 

محسوب مى شد) اما خبازى در شب سوم همه چيز را خيلى ساده برگزار كرد.
آرش كامور و حميدرضا خلعتبرى؛كمانچه نوازان گروه همنوازان. اين دو نوازنده در يك سطح نشان دادند اما وقتى در 
شب دوم كنسرت پوست تار لطفى پيش از بخش ساز و آواز دچار مشكل شد و او براى جايگزين و كوك كردن سه تار 

صحنه را ترك كرد جواب آواز را كامور به عهده گرفت.اين جسارت كامور توجه بسيارى از مخاطبان را برانگيخت.
محمد معتمدى؛ خواننده گروه همنوازان كه پيش تر با گروه خورشيد روى صحنه رفته بود. او روى صحنه بسيار 
قدرتمندتر از اجراى استوديويى گروه همنوازان براى ضبط آلبوم «وطنم، ايران» عمل كرد. درست خوانى هاى او توجه 

بسيارى را در كنسرت سه روزه گروه شيدا را برانگيخت.
متفاوتى  صداى  ها  گروه  اين  از  كدام  هر  در  او  ساز  همنوازان.  و  بازسازى  گروه  در  تنبك  مستنبط؛نوازنده  احمد 
داشت. كار او در گروه بازسازى بسيار مشكل بود. تنبك نوازى در موسيقى اصيل ايرانى بعد از حسين تهرانى به 
راهى متفاوت با گذشته خود مى رود. اگر در اين سال ها در ميان تارنوازان، سنتورنوازان و... بودند كسانى كه ايده 
بازسازى دغدغه آنها باشد اما در تنبك نوازى نوازنده يى را نديديم كه به شيوه نوازندگان قبل از تهرانى بنوازد. از 

همين رو مستنبط كار دشوارى را پيش رو داشت.
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ايالم، عروس 
زاگرس

  

توريست و توريسم ،واژه هايى كه بيش از پيش در سرزمين مادريمان بر زبان ها جارى مى شود، 
مى  محسوب  دنيا  در  گردشگرى  هاى  جاذبه  نظر  از  برتر  جز 10كشور  شواهد  گفته  به  كه  سرزمينى 

شود. 
پيش بينى كارشناسان،حكايت از سفر بيش از يك ونيم ميليارد نفر در سال 2020 ميالدى دارد تا نشان 
دهد صنعت توريسم به عنوان يكى از منابع پردرآمد، جايگاهى مورد توجه در كشورهاى جهان پيدا 
كرده است و كشور عزيزمان ايران نيز قدم به قدم در اين حيطه گام مى نهد تا بتواند با داشتن پتانسيل 

هاى گردشگرى آشكار و نهان خود، از امتيازات آن بهره مند شود. 
و اما يكى از بخش هايى كه در صنعت توريسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است 

صنعت اكوتوريسم است. اكوتوريسم در فارسى با عنوان طبيعت گردى معنى مى شود. 
بيابانگردى ، طبيعت درمانى ، غارنوردى ، كوهنوردى ، كوهپيمايى ، ورزش هاى آبى و طبيعت گردى 
از بخش هاى اكوتوريسم است كه موجب مى شود اين صنعت روبه رشد داراى نشاط و لذات خاص 

خود باشد. 
ع و اما ايالم ، سرزمين ناشناخته هاى گردشگرى 

استان ايالم واقع در غرب ايران و جاى گرفته در دل زاگرس با داشتن تنوع زيستى ، اقليمى و جاذبه هاى 
طبيعى متاسفانه در زمينه اكوتوريسم در رده هاى آخر اين صنعت در ايران قرار گرفته است. 

استانى كه مجموعه هاى مختلف بهره ورى دراين زمينه را دارا است كه ازجمله مى توان به چشمه هاى 
آبگرم، رودخانه ها ، غارها، طبيعت بكر كوه ها و كوهپايه ها ، دشتهاى هموار اشاره كرد. 

وجود  علت  به  ولى  شود  مى  محسوب  كشور  گرمسير  مناطق  جزو  اقليمى  شرايط  نظر  از  استان  اين 
ارتفاعات و اختالفات درجه حرارت و بارندگى مى توان مناطق سه گانه سردسيرى ، گرمسيرى و معتدل 

را در اين استان به خوبى مشاهده كرد. 
مناطق كوهستانى شمال و شمال غربى استان ، نسبتا سردسير و داراى زمستانى طوالنى بوده و حداقل 
درجه حرارت در زمستان در اين مناطق تا 15 درجه زير صفر نيز مى رسد و ميزان بارندگى در آن به 

ع بيش از 500 ميليمتر در سال بالغ 
مى شود. مناطق غربى و جنوب غربى استان ، گرمسير و حداكثر درجه حرارت در اين مناطق تا 50 
درجه سانتيگراد باالى صفر مى رسد. ميزان بارندگى در اين مناطق به حدود 200 ميليمتر در سال بالغ 

مى شود. 
در مناطق معتدل ميانى ، درجه حرارت تا 15 درجه زير صفر و حداكثر حرارت در تابستان در نقاط 

جنوبى و در شهرستان دره شهر تا بيش از 40 درجه باالى صفر مى رسد. 
در استان ايالم 15 رودخانه دائمى جريان دارد كه عمده ترين آنها شامل رودخانه هاى سيمره، كنگير ، 

گدارخوش ، نچم ، چنگوله ، ميمه ، دويرج و چرداول است. 
و اما ارائه اين سطور نشان دهنده غناى استان در جاذبه هاى طبيعى بكر و ناشناخته زيادى است مانند 
تاالب هاى سياه گاو آبدانان كه در فاصله 24 كيلومترى بخش سراب باغ از توابع شهرستان آبدانان 
واقع شده است. دو درياچه بيضى شكل كه توسط رودخانه سياه گاو از هم جدا مى شوند ، را به وجود 
كه  كرد  مشاهده  توان  مى  را  وحش  حيات  از  متنوعى  اكوسيستم   ، ها  تاالب  محدوده  در  است.  آورده 
آبزيان وابسته به تاالب نوعى پيوند و همبستگى اكولوژيكى ميان درياچه و نواحى اطراف آن را برقرار 
مى سازد. اين موضوع از نظر فرآيندهاى زيست محيطى حائز اهميت فراوانى است. با توجه به شرايط 
محيطى اطراف تا الب ها و وجود منابع غذايى فراوان و پذيرش پرندگان مهاجر مى تواند به عنوان يك 

اكوسيستم خاص تلقى شود. 
نبايد چشمه هاى قير شهرستان دهلران را فراموش كرد چرا كه اين پديده شامل سه چشمه اصلى بوده 
كه آب گرم همراه با قير طبيعى در آن جارى است وپس از به هم آميختن به صورت حوضچه طبيعى 
سياه رنگى با دبى 2-4 ليتر در ثانيه متجلى شده و از طريق يك راه خروجى از حوضچه جدا شده و آب 

گوگرد دار با قير در آن جريان مى يابد. 
غار شگفت انگيز زينه گان در پنج كيلومترى جنوب شرقى صالح آباد و در فاصله 52 كيلومترى شهر 
ايالم قرار دارد. اين غار روباز كه بيش از يك كيلومتر طول دارد داراى آب فراوان ، دهليزهاى آب گير 

، قنديل هاى متعدد و آبچك هاى طبيعى و بسيار جالب است. 
هواى داخل غار بسيار سرد و متبوع است در حالى كه منطقه صالح آباد در فصل تابستان حدود 40 
درجه گرما دارد. اختالف هواى بيرون غار با درون آن تقريبا 50 درجه است وبه هميت دليل آن را غار 

بهشت مى نامند. 
سرخس ها ، جلبك ها ،گل ها و گياهان خودروى داخل غار ، رنگ سنگ ها ، پيچ وخم داخل غار ، لبه 
هاى به هم دوخته قسمت هايى از سقف غار همه و همه حكايت از شگفتى هاى طبيعت دارد. اين غار يكى 

از جاذبه هاى مهم گردشگران استان ايالم است. 
اين نمونه ها ، نشان مى دهد استان ايالم داراى پتانسيل هاى مختلف طبيعى جهت بكارگيرى صنعت 
اكوتوريسم است. صنعتى كه نه به هتل چهارستاره و چند ستاره ، نه به اتوبوس ها و ماشين هاى لوكس 

و مدل باالى توريستى ، نه به فرودگاه هاى طويل و عريض و نه به ده ها موضوع ديگر احتياج دارد. 
با برنامه ريزى مدون ، آموزش و فرهنگ سازى و با شناختى كه از ايالميان وجود دارد و عشق و 
راه  بود.  شاهد  ايالم  استان  در  اكوتوريسم  صنعت  در  روشن  افقى  توان  مى  طبيعت  با  آنان  دوستى 
اندازى تورهاى طبيعت درمانى در چشمه هاى آبگرم مهران و دهلران ، تورهاى كوهنوردى در كوه 
هاى كبيركوه ، مانشت ، داالهو و تورهاى آبى در سدهاى استان و رودخانه هاى كنجانچم و سيمره ، 
تورهاى غارنوردى در غارهاى زينه گان ، كان گنبد ، خفاش ، بره زرد و غيره مى تواند از برنامه ها و 

تورهاى متنوع طبيعت گردى در استان باشد.

سفر توريستى
يك سفر توريستى به شرح زير واگذار مى شود
> Your getaway package includes the following:
> ~5 days and 4 nights in Orlando, Florida
> ~7 day economy car rental
> ~4 days and 3 nights in Daytona Beach, Florida
> ~4 days and 3 nights in the Bahamas
> ~5 days and 4 nights in Cancun, Mexico
> ~5 days and 4 nights in Spain

لطفا جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
07733113137 تماس حاصل نمائيد.
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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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علوم پزشكى و بهداشت

زنان 8 برابر مردان در 
معرض ايدز هستند

دكتر فيروز ارجمندى

امروزه در جهان تعداد زيادى از زنان 
و  دست  ايدز  بيمارى  با  مردان  و 

پنجه نرم مى كنند.
اين  ساماندهى  براى  به طورى كه 
افراد سازمان هاى غيردولتى مدافع 
ايذر  به  مبتال  مردان  و  زنان  حقوق 
شعار  جديت  با  كه  شده  تشكيل 

برابر  در  انسان ها  از  حفاظت 
در  مى كنند.  مطرح  را  ايدز 

ميزان  افزايش  نيز  ايران 
و  زنان  آسيب پذيرى 
ايدز  برابر  در  دختران 

موضوع نگران كننده اى است 
متخصصان  توجه  همواره  محققان كه  و 

اين  در  مى كند.  جلب  به خود  محققان را  خصوص 
و متخصصان بر اين باورند كه به داليل مختلف، زنان 
 HIV ويروس  به  ابتال  معرض  در  بيشتر  دختران  و 
قرار دارند كه در اين بين كودكان نيز قربانى بزرگ اين 

هيوالى وحشت انگيز قرن به شمار مى روند.
سازمان  ساالنه  اطالعات  و  آمار  آخرين  براساس 
در  سال  در  مردان  برابر   8 زنان  جهانى،  بهداشت 
دارند  قرار   HIV ويروس  به  ناگهانى  ابتالى  معرض 
و  عمومى  آموزش هاى  با  مى توان  مى رسد،  به نظر  كه 
ايدز  بيمارى  به  زيادى  افراد  ابتالى  از  آگاهى بخشى 

جلوگيرى كرد. 

همچنين با اشاره به اينكه ناقل اصلى اين بيمارى مردان 
هستند، بايد گفت به علت ضعفى كه در سامانه بدنى زنان 
وجود دارد، هرگونه تمايلى به ارضاء نامشروع غرايز 
از سوى زنان و مردان مى تواند زنان را دچار مشكالت 
عديده و آسيب هاى روحى و جسمى كند و اگر شما به 
را  بيمارانى  كنيد،  مراجعه  (ره)  امام خمينى  بيمارستان 
خانواده  و  اجتماع  از  ايدز  بيمارى  به علت  كه  مى بينيد 
رانده شده اند و اين در حالى است كه تداوم روند فعلى 
نگران كننده  ايران  در  بيمارى  اين  شيوع  درخصوص 
مناسب  آموزش  نبود  درصورت  و  مى شود  ارزيابى 
ساماندهى  و  عدم كنترل  و  بلوغ  حال  در  دختران  به 
مؤثر زنان خيابانى بيم آن مى رود كه در آينده  نزديك 
ايران در زمره كشورهاى نوار سياه HIV قرار بگيرد. 
همچنين با اشاره به روابط پرخطر جنسى در زنان و 
دختران، برخى از آنان در اثر غلبه هيجان هاى عاطفى 

بيشتر در معرض آثار اين بيمارى قرار دارند.
آسيب پذيرى دختران فرارى و زنان خيابانى در برابر 
دارند  قرار  موضعى  در  افراد  اين  و  است  بيشتر  ايدز 
همچنين  مى كند.  رشد  به سرعت  ابتاليشان  درصد  كه 
زنان جامعه ما از نظر روان شناسى، مشكالت فرهنگى 
و جايگاه اقتصادى ـ اجتماعى در شرايطى نيستند كه 
در برابر مسائل جنسى بتوانند به محاسبه سود و زيان 
لحاظ  همين  به  و  بزنند  دست  درست  تجزيه وتحليل  و 
برخوردار  مردان  به  نسبت  حساس ترى  وضعيت  از 

هستند. 

و  زنان  مراجعه  ميزان  افزايش  به  توجه  با  همچنين 
دختران به پزشكان متخصص درخصوص ابتال به اين 
بيمارى بايد گفت امروزه شاهد ميزان بيشترى از ابتالى 
زنان به امراض عفونى و مقاربتى هستيم كه دليل آن 
بيمارى هاى  است.  پرخطر  رفتارهاى  گرفتن  پيش  در 
عفونى، مقاربتى و آسيب هاى جنسى و تبعات آن آينده 
تاريك و نااميدكننده اى فراروى زنان و دختران جوان 
قرار داده است، از اين رو آموزش و آگاهى الزم در اين 
از  جمعى  ارتباط  وسايل  و  مسئوالن  سوى  از  زمينه 

اهميت بسزايى برخوردار است.

هشدار درباره 
داروهاى 

الغرى 

پيشرفت  به  توجه  با 
توسعه  و  تكنولوژى 

رشد  بالطبع  و  كنونى  جهان 
روزافزون  افزايش  و  جمعيت 
از  فست فودها  و  رستوران ها 

سويى و همچنين كاهش تحرك 
از سويى ديگر، هر روز به تعداد 

مى شود. افزوده  جهان  در  چاق  افراد 
تبديل  عمومى  مشكلى  به  امروزه  كه  چاقى 

روزمره  فعاليت هاى  از  بسيارى  است،  شده 
بسيارى  چنان كه  مى سازد؛  مختل  را  زندگى 

از ما با افزايش وزن خود و يا اطرافيان مواجه 
هستيم و از اين مساله رنج مى بريم.

در اين بين تبليغات انواع و اقسام داروهاى الغرى از رسانه هاى جمعى 
در  خود  مشكل  حل  دنبال  به  چاق  افراد  تا  است  شده  علت  بر  مزيد 

كوتاه مدت باشند و از عاقبت كار بى خبر.
دكتر ناهيد شيرازيان، فوق تخصص غدد و متابوليسم با بيان اين كه چاقى 
بيمارى  يك  عنوان  به  بايد  چاقى  به  كه  است  معتقد  است،  بيمارى  نوعى 
نگاه كرد چرا كه مى تواند عوارض خطرناكى در پى داشته، سالمت افراد 
جامعه را تهديد كند و عالوه بر اين هزينه بردار نيز باشد. كسانى كه از 
طور  به  نيز  پزشكى  محاسبات  در  مى رسند  نظر  به  چاق  ظاهرى  لحاظ 

معمول چاق خواهند بود. 
وى با اشاره به عوارض چاقى، اظهار كرد: از عوارض چاقى مى توان به اين 
موارد اشاره كرد؛ ديابت نوع 2، ديابت باردارى، فشار خون باال، اختالالت 
از  بيشتر  چاق  بيماران  در  كه  كرونر  عروق  بيمارى هاى  و  خون  چربى 
آرتروز،  ها،  خانم  قاعدگى  در  اختالالت  طرفى  از  مى شود؛  ديده  معمول 
سنگ كيسه صفرا، كبد چرب، ريفالكس و بعضى از انواع سرطان ها مانند 

( سرطان مرى، كيسه صفرا، روده بزرگ، رحم، پروستات و پستان).
حال پرسيده مى شود داروهايى كه تحت عنوان داروى الغرى در جامعه 

موجود است تا چه اندازه مفيد و موثر هستند؟
ع داروهاى الغرى و معايب آن 

الغرى  داروهاى  نوع  به  اشاره  با  تغذيه  متخصص  توكلى،  آزاده  دكتر 
امريكا  داروى  و  غذا  بر  نظارت  سازمان  كه  الغرى  داروهاى  مى گويد: 
موسوم به fda مجاز دانسته دو دسته هستند، كه مصرف آنها تنها به 
توصيه پزشكان مجاز است و براى بيماران چاق در صورتى كه بيمارى 

قلبى و عروقى خاصى نداشته باشند. 
وى مى افزايد: متخصصان تغذيه تحت هيچ شرايطى بدون در نظر گرفتن 
داروهاى  و  زمينه اى  بيمارى هاى  فيزيولوژيكى،  موقعيت هاى  وزن،  سن، 
تاييد  مورد  اگر  حتى  را  الغرى  داروهاى  يا  غذايى  رژيم  افراد،  مصرفى 
است  ممكن  دارو  و  غذا  تداخل  كه  دليل  اين  به  نمى كنند،  تجويز  باشند، 

عوارضى جدى را در آن مدت براى فرد مصرف كننده ايجاد كند. 
كه  كسانى  معمول  طور  به  اين كه  بيان  با  تغذيه  متخصص  توكلى،  دكتر 
اين قبيل داروها را مصرف مى كنند اعتياد به دارو ندارند، اظهار مى كند: 
اعتياد  معمول  طور  به  مى كنند  مصرف  الغرى  داروهاى  كه  چاقى  افراد 
در  جديد  قرص هاى  عرضه  و  ورود  با  حال  هر  به  اما  ندارند  دارو  به 
جامعه مى توان گفت اعتيادآور هستند و اگر بيمارى به مصرف اين گونه 
داروها عادت كند و نحوه رفتارى خود را در زندگى تغيير ندهد هيچ گاه 

نمى تواند موفق شود.
كنار  در  مناسب  غذايى  رژيم  الغرى،  درمان  بهترين  پس 
زندگى  نحوه  و  رفتار  در  تغيير  و  فيزيكى  فعاليت هاى 
عالوه  تدريجى  وزن  افزايش  با  كه  چرا  است 
عوارض  است  تحمل تر  قابل  كه  اين  بر 
نداشته و تقريبا غير قابل بازگشت است، 
براى  الغرى  داروهاى  نامطلوب  مضرات 
اين  مزاياى  از  بيشتر  خيلى  وزن  كاهش 
افراد  تغذيه  متخصصان  و  داروهاست 
بنابراين  مى كنند،  منع  آنها  استفاده  از  را 
جايگزين  بهترين  مناسب  غذايى  رژيم 

براى درمان داروهاى الغرى است.
كاهش  براى  مى افزايد:  ادامه  در  وى 
رژيم  مثلث  از  بايد  حتم  طور  به  وزن 
غذايى، دارو و فعاليت فيزيكى پيروى كرد، چرا 
كه كاهش وزن در كنار رژيم غذايى سالم و كم 
وجود  همچنين  و   1200 زير  كالرى  يعنى  كالرى 
فعاليت فيزيكى مى تواند براى فرد چاق نجات بخش 
ديابت  مثابه فردى است كه بيمارى  باشد، اين به 
دارد؛ همان طور كه بايد در كنار رژيم غذايى مناسب 
انسولين مصرف كند اگر تنها انسولين مصرف كند و 

رژيم نداشته باشد اين امر امكان پذير نيست.
برعوارض  تاكيد  با  گوارش  تخصص  فوق  ستوده منش،  رسول  دكتر 
سيبوترامين  مى كند:  اظهار  گوارش،  دستگاه  بر  الغرى  داروهاى  ناگوار 
كه يكى از داروهاى تأييد شده از سوى سازمان نظارت بر غذا و داروى 
فشار  و  يبوست،  اضطراب،  سردرد،  نظير  جانبى  عوارض  امريكاست 
خون را به همراه دارد؛ همچنين در مصرف زنيكال، عوارضى چون دفع 
مدفوع مكرر و چرب، اسهال، دل درد، اضطراب، سرگيجه و ناراحتى هاى 
روده اى بروز مى كند و در موارد نادرى موجب خشكى پوست و اختالل 
در مفاصل مى گردد، البته بايد يادآور شد كه در تمام اين موارد اگر رژيم 
غذايى مناسب جواب ندهد و چاقى بيش از حد باشد مصرف اين داروها 

تجويز مى شود.
به  مربوط  تنها  عوارض  اين  كه  داشت  نظر  در  را  نكته  اين  بايد  البته 
است؛  جهانى  معتبر  مراكز  تاييد  مورد  كه  است  الغرى  مجاز  داروهاى 
شبكه هاى  و  اينترنتى  سايت هاى  در  كه  الغرى  تقلبى  داروهاى  اثرات 
ماهواره اى به نحو چشمگيرى تبليغ مى شود جاى بحث خود را دارد و 

بماند كه چه عوارض خطرناك و مهلكى در پى دارد. 

كمبود ويتامين D باعث افزايش كمردرد مى شود
تحقيقات اخير نشان مى دهد، كمبود ويتامين D در بدن مى تواند مشكالت بسيار زيادى 

از جمله درد كمر را براى افراد به دنبال داشته باشد. 
كمبود  كردند،  اعالم  دانشمندان   ،NDTV تلويزيونى  شبكه  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به 

ويتامين D مخصوصا در زنان مسن باعث افزايش كمر درد مى شود.
پيش از اين بررسى تاثير كمبود ويتامين D در بدن نشان داده بود، اين عارضه مشكالت 
بسيارى را از جمله افزايش فشار خون، سرطان، دردهاى مزمن و افسردگى مخصوصا 

براى افراد مسن به همراه خواهد داشت.
محققان با انجام بررسى هاى دقيق بر روى سطح ويتامين D موجود در خون بيش از 

هزار فرد مسن باالى 64 سال به اين نتيجه رسيدند كه كمبود ويتامين D عامل اصلى افزايش شكايات از دردهاى كمرى دراين افراد است.
اين پژوهشگران همچنين افزودند كمبود اين ويتامين در زنان تاثيرات مخرب ترى را برجاى خواهد گذاشت. 
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ياهو،  از  گرفتن  پيشي  با  اش  زيرمجموعه  هاي  سايت  و  گوگل   
به  مرتبط،  هاي  سايت  از  متشكل  هاي  شبكه  ميان  در  را  اول  رده 

داد.  اختصاص  خود 
گروه  نتايج  براساس 
 comScore تحقيقاتي 
بازديدكنندگان  تعداد 
هاي  سايت  مجموعه  از 
گذشته  ماه  در  گوگل 
فقط  (آوريل)  ميالدي 
در اياالت متحده به 141 
رسيد.طي  نفر  ميليون 
همين ماه، تعداد مراجعان 
با  ياهو  هاي  سايت  به 

بندي  رده  اين  در  رسيد.  نفر  ميليون   6/140 به  محسوسي  كاهش 
خانواده سايت هاي مايكروسافت با 121 ميليون بازديدكننده در رده 
سوم و AOL با 111 ميليون نفر در رتبه چهارم قرار گرفتند.گروه 
رسانه يي «فاكس» نيز با 5/87 ميليون بازديدكننده مقام پنجم را به 
خود اختصاص داد. با اين حال، بخش آگهي هاي ياهو هنوز با 160 
ميليون بازديدكننده برتري خود را بر گوگل كه در همين مدت 155 
كه  تارنماهايي  ساير  است.  كرده  حفظ  داشته،  بازديدكننده  ميليون 
رشد چشمگيري در اين زمينه نشان مي دهند، شامل سايت موسيقي 
Playlist.com و سايت ليگ حرفه يي بيسبال مي شود كه در مورد 
آخري، علت نزديك شدن به هفته هاي پاياني و حساس ليگ بوده 
است.همچنين به سبب پايان مهلت پرداخت ماليات ها در اواسط ماه 
آوريل، سايت دولتي IRS.govبازديدكنندگان بسياري داشته است. 
جك فالناگان، مدير اجرايي گروه تحقيقات رسانه يي «كام اسكور» 
در مورد اين تغيير و تحوالت مي گويد؛ يكي از علل اين موفقيت جديد 
گوگل امكانات جست وجوي فوق العاده آن و نيز سهولت دسترسي 

به منابع تارنماي محبوب «يوتيوب» بوده است.  

توقف جست وجوي كتاب در مايكروسافت  

  
اسكن  و  كتاب  آنالين  وجوي  جست  مايكروسافت  آينده  هفته  از 
هميشه  براي  تا  كند  مي  متوقف  را  دانشگاهي  هاي  كتاب  آنالين 
نادلال  ساتيا  كند.  خداحافظي  آنالين  هاي  فعاليت  مهم  حوزه  اين  از 
مايكروسافت  آنالين  تبليغات  و  وجو  جست  هاي  پورتال  مقام  قائم 
از خروج شركتش از حوزه جست وجوي آنالين كتاب خبر داد و 
گفت؛ اميدوارم شركت هاي ديگري بتوانند جاي خالي مايكروسافت 
را در اين زمينه پر كنند. وي در اين خصوص مي گويد، زماني كه 
موتور جست وجوي مايكروسافت راه اندازي شد تصور ما بر اين 
بود كه داشتن اطالعات كتاب ها و مقاالت علمي براي جذب مخاطب 
و كاربر بيشتر كمك كننده است و اين تصور درستي بود به همين 
از  مقاله  ميليون  و 80  كتاب  هزار  كنون 750  تا  مايكروسافت  علت 
مجالت معتبر علمي جهان را اسكن كرده و همين تعداد مقاالت نيز 
در اختيار كاربران خواهد بود اما بيش از اين براي اسكن كتاب و 
مقاالت اقدام نخواهيم كرد. وي با بيان اينكه مايكروسافت اين توان 
و نيروي گسترده و زياد خود را به بخش هاي ديگري منتقل خواهد 
كرد، افزود؛ اين تصميم مايكروسافت با پيشنهاد 6/44 ميليون دالري 

اش به ياهو وعدم پذيرفتن اين پيشنهاد بي ارتباط نبوده است.  
 

ورود ارزان ترين تلفن همراه به بازار  
 

كمپاني سازنده تلفن همراه Hop-on چندي پيش از ارزان ترين تلفن 
براي  بسياري  هاي  نگراني  خبر  اين  كه  كرد  رونمايي  جهان  همراه 
نوكيا به بار آورد. تاكنون نوكيا با ساختن گوشي هاي 40 دالري 

و يك شركت هنري با ساختن گوشي هاي 30 دالري سازنده ارزان 
ترين تلفن هاي همراه جهان بودند اما با رونمايي از ارزان ترين تلفن 
همراه جهان آرزوي آنها به خيالي واهي تبديل شد. Hop-on اعالم 
كرد ارزان ترين تلفن همراه جهان را با قيمت 10 دالر ساخته و با 
بيش از 80 اپراتور تلفن همراه در سراسر جهان براي فروش آنها 
به نتيجه رسيده است. اين شركت اعالم كرد اين تلفن همراه بدون 
هيچ گونه تزئينات و لوازم جانبي ساخته شده است و از آن مي توان 
تنها براي برقراري يكي ارتباط تلفني ساده استفاده كرد. اين كمپاني 
افزوده است؛ افراد فقير و كم درآمد گروه هاي هدف گوشي هاي 10 
دالري هستند و براي بازارهاي اوليه اين گوشي وارد آسيا، آفريقا 

و اروپا خواهد شد.  
 

 كاهش انرژي با نرم افزار جديد آي بي ام  
  

كاربران  به  كه  است  كرده  معرفي  جديدي  افزار  نرم   IBM شركت 
كمك مي كند ميزان مصرف انرژي را تا حد زيادي كاهش دهند و 
هزينه هاي ناشي از سيستم هاي خنك كننده را تا حد زيادي پايين 
 Project با نام IBM بياورند. اين نرم افزار بخشي از طرح عظيم
Big Green محسوب مي شود و اين شركت اعالم كرده است كه 
براي پيشبرد اهداف طرح ياد شده ساالنه بيش از يك ميليارد دالر 
سرمايه گذاري خواهد كرد تا از اين طريق بتواند نسل جديد فناوري 
ها را كه سازگاري بيشتري با محيط زيست دارند، در اختيار كاربران 
بگذارد. نرم افزار جديد IBM Tivoli Monitoring نام گرفته است 
و در اصل برنامه مديريت اطالعات و انرژي محسوب مي شود و 
بخش  شامل  افزار  نرم  اين  دارد.  را  ديتاسنترها  روي  نصب  امكان 
ويژه يي مي شود كه كاربران در آن مي توانند ميزان مصرف انرژي 
مركز  مدير  زوالر»  برسانند.«آل  حداقل  به  را  آن  و  كنند  كنترل  را 
مشكالت  ترين  بزرگ  از  يكي  گويد،  مي  باره  اين  در   IBM Tivoli
هزاره سوم مصرف بيش از اندازه انرژي هاي تجديد نشدني است 
كه مشكالت فراواني را براي كاربران و مسووالن به همراه خواهد 
داشت. كاربران اين روزها مجبورند براي استفاده از سيستم هاي 
خنك كننده هزينه زيادي پرداخت كنند اما اين نرم افزار جديد تمام 

اين مشكالت را برطرف خواهد كرد.  

دوربينى با نمايشگر لمسى و هارد 
60 گيگابايتى

محصول   Sony شركت 
جديد ديگرى را از ميان 
فيلمبردارى  دوربين هاى 
بر  مبتنى  ديجيتال 
به  خود  هاردديسك 
بازار عرضه كرده است.

فيلمبردارى  دوربين  اين 
DCR- مدل  با  كه 

SR80E به بازار معرفى 
شده، طراحى ساده اى داشته و براى استفاده هر دو كاربران خانگى 

و حرفه اى مناسب است.
DCR-SR80E مجهز به هاردديسكى با ظرفيت 60 گيگابايت است 
كه اين حجم براى ذخيره 880 دقيقه فيلم با كيفيت خوب يا 9999 

عكس كفايت مى كند.
اين دوربين فيلمبردارى ديجيتال قابليت زوم اپتيكال تا 12 برابر را 
داشته و امكان زوم ديجيتال تا 800 برابر را در اختيار كاربرانش 

قرار مى دهد.
عكس هاى  و  فيلم ها  و  است   HD تكنولوژى  بر  مبتنى  دوربين  اين 
گرفته شده با آن به ترتيب با فرمت هاى MPEG2 و JPEG ذخيره 
مى شوند.اين دستگاه مجهز به تكنولوژى لرزشگير ديجيتالى دست 

بوده و قابليت استفاده با سه پايه را هم دارد.
DCR-SR80E مجهز به يك دستگاه كنترل از راه دور بوده و داراى 
يك پورت USB نسخه 2، يك خروجى Composit و يك خروجى 
S-Video است. اين دوربين كه داراى يك ميكروفون داخلى است، 
يك باترى استاندارد و يك باترى اضافه را هم در اختيار كاربرانش 
قرار مى دهد.هر كدام از اين باترى ها در هر بار شارژ امكان استفاده 

مداوم تا 50 يا 60 دقيقه را به كاربرانشان مى دهند.
نمايشگر  يك  به  مجهز  همچنين   Sony جديد  فيلمبردارى  دوربين 

LCD لمسى با اندازه 5/2 اينچ هم هست.
Sony اعالم كرده است كه اين دوربين فيلمبردارى جديد را به تازگى 
و با قيمت تقريبى 730 دالر به بازار عرضه كرده و به فروش عمومى 

مى  رساند.

ققنوس بر سطح مريخ فرود آمد 
 

گروه علم؛ فضاپيماي فونيكس كه در ساعت 5 و 26 دقيقه روز 
شنبه 13 مرداد 1386 (به وقت فلوريدا) به وسيله موشك دلتاي 
دو به فضا پرتاب شده بود، بامداد ديروز دوشنبه ششم خرداد 
دستگاه  اجزا و  فرود آمد. تمام  مريخ  سطح  بر  موفقيت  با   87
شده،  تعيين  پيش  از  مكان  در  فرود  از  پس  فضاپيما  اين  هاي 
در وضعيت مناسبي به سر مي برد و دانشمندان منتظر آنند 
كه مريخ نشين فونيكس با آغاز آزمايش هاي علمي، داده هاي 
خود را به زمين ارسال كند. بنا بر اطالعات دريافتي اين مريخ 
جغرافيايي 42/23  طول  و  جغرافيايي 22/68  عرض  در  نشين 
مريخ  به  رسيدن  براي  كاوشگر  اين  چند  است.هر  آمده  فرود 
700 ميليون كيلومتر را طي كرد و حدود 10 ماه در راه بود، اما 
براي دانشمندان و مهندسان ناسا 10دقيقه پاياني فرود بيش 
از همه هيجان انگيز بود، زيرا در اين فاصله زماني بيشترين 
يي  سانحه  وقوع  احتمال  بيشترين  همچنين  و  خطا  احتمال 
ناگوار وجود داشت. اما اكنون كه فضاپيما با موفقيت بر سطح 
به  كه  شود  مي  محسوب  كاوشگري  ششمين  نشست،  مريخ 

سالمت بر سطح مريخ نشسته است.
شكست  با  مريخ  هاي  ماموريت  از  درصد  پنجاه  اين  از  پيش 
مواجه شده بود كه از اين ميان وايكينگ يك و دو، رهياب مريخ 
موفق  كاوشگرهاي  جمله  از  فرصت  و  روح  نوردهاي  مريخ  و 
و بيگل و قطب نشين هاي مريخ از جمله كاوشگرهاي شكست 
وارد  ايران)  وقت  (به   16/4 ساعت  كه  بودند.فونيكس  خورده 
كاست  خود  سرعت  از  چتر  كردن  باز  با  ابتدا  شد،  مريخ  جو 
و پس از آن با استفاده از موشك هاي كوچك كاهنده سرعت 
به سالمت بر سطح مريخ فرود آمد.گفتني است اين كاوشگر 
برخالف مريخ نوردهاي روح و فرصت كه به چرخ و سامانه 
مريخ  سطح  در  توانند  مي  نتيجه  در  و  هستند  مجهز  حركت 
جابه جا شوند، بدون چرخ است و پس از فرود روي سه پايه 
همين  به  ندارد،  حركتي  گونه  هيچ  و  شود  مي  مستقر  ثابت 
دليل از آن به عنوان مريخ نشين ياد مي كنند.اين كاوشگر كه 
هزينه  دالر  ميليون   420 حدود  آن  از  برداري  بهره  و  ساخت 
شده  طراحي  روز   90 مدت  در  فعاليت  براي  و  است  داشته 
جمله  از  است،  مختلفي  هاي  دستگاه  و  تجهيزات  داراي  است، 
كاوشگر  انرژي  تامين  آن  وظيفه  كه  خورشيدي  هاي  صفحه 
مي  باز  را  خورشيدي  هاي  صفحه  فونيكس  كه  هنگامي  است. 
بازويي  شود.فونيكس  مي  متر   5/1 در  متر   5/5 آن  ابعاد  كند 
روباتيك دارد كه مجهز به يك بيلچه است و مي تواند تا عمق 
نيم متري سطح نفوذ كند، عالوه بر اين به دستگاه هايي مجهز 
دوربين  كند.  بررسي  را  زيرسطحي  مواد  تواند  مي  كه  است 
انتهاي  در  موجود  دوربين  متري،  دو  ارتفاع  در  موجود  هاي 
قابليت  با  هواسنج  سيستم  ميكروسكوپ،  روباتي،  بازوي 
در  موجود  شيمي  آزمايشگاه  دو  و  جو  فشار  و  دما  بررسي 
كوچك  هاي  آزمايشگاه  اين  ابزارهاست.  اين  جمله  از  بدنه 
شيمي داراي هشت اجاق كوچك است و مي تواند نمونه هاي 
تا  دهد  حرارت  سانتيگراد  درجه  هزار  تا  را  شده  آوري  جمع 
كند. بررسي  را  مريخ  خاك  در  موجود  تركيبات  و  مواد  نوع 
اما هدف اصلي اين كاوشگر بررسي اين موضوع است كه آيا 
منطقه قطب شمال مريخ (منطقه فرود) قابليت ميزباني حيات 
و  ناسا  برجسته  دانشمند  نادري  فيروز  خير؟دكتر  يا  دارد  را 
معاون آزمايشگاه پيشرانش جت ناسا در گفت وگويي با ايسنا 
تاكيد كرده است كه وجود آب يخ زده در منطقه فرود مسجل 
است  موضوع  اين  بررسي  ماموريت  اين  اصلي  هدف  و  است 
كه آيا منطقه، قابليت ميزباني حيات (به شكل تك سلولي) را 
دارد يا نه. الزمه تشكيل حيات، وجود آب مايع در زير سطح 
و همچنين وجود كربن است. فونيكس نيز به دنبال اين عامل 
است و دو شرط مهم براي ظهور حيات را بررسي مي كند اما 
تجهيزات آن قادر به تشخيص وجود موجودات زنده احتمالي 
مي  بررسي  را  حيات  براي  مهم  شرط  دو  وجود  تنها  و  نيست 
كند. الزم به ذكر است فونيكس (ققنوس) نام پرنده يي افسانه 
يي است كه پس از سوختن، پرنده ديگري از خاكستر آن برمي 
خيزد. دليل نامگذاري اين كاوشگر به نام ققنوس نيز آن است 
كه ايده كلي اين طرح از طرح هاي شكست خورده قبلي گرفته 
را  پيشين  هاي  ماموريت  خاطره  و  ياد  ترتيب  اين  به  و  شده 

زنده مي كند. 
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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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آى تى

چند نكته 
درباره

 ويندوز ويستا
شده  عرضه  ويندوز  جديدترين  نام  ديگر  تاكنون  نيز  شما  مطمئنأ 

مايكروسافت يعنى ويندوز ويستا را شنيده ايد. اين سيستم 
عامل مدت كمى است كه از عرضه آن ميگذرد. مطمئنأ در 
آينده اى نه چندان دور XP هم به سرنوشت ويندوزهاى 
كامپيوتر  اكنون  هم  از  بايد  پس  شد  خواهد  دچار  پيشين 
ويستا  كنيد.  آماده  ويندوز  اين  پذيرش  براى  را  خود 
ها  آن  مايكروسافت  كه  دارد  متنوعى  و  جديد  قابليتهاى 
ترفندهاى  كردن  مطرح  براى  شايد   ، است  گنجانده  آن  در 
در  دليل  همين  به  باشد.  زود  ويندوز  اين  فرد  به  منحصر 
اين ترفند قصد داريم تا 10 نكته اساسى پيش از استفاده و 
نصب ويندوز ويستا را به شما معرفى كنيم. با دانستن اين 
نكته ها ميتوانيد اين سيستم عامل جديد و ناشناخته را به 

طور كامل بشناسيد. 
نظر  يك  از  شايد  ولى  است  مفيد  و  مجهز  بسيار  ويستا 
عامل  سيستم  اين  باالى  نياز  آن  و  باشد  نامرغوب  بسيار 
سختافزار  مشخصا  است.  سنگين  و  قوى  سختافزار  به 
مورد نياز براى اجراى سيستم عامل ويستا در مقايسه يا 
يعنى  دارد.  زيادى  اختالف  ويندوز  قبلى  عامل  سيستمهاى 
بايد  عامل  سيستم  اين  اجراى  براى  نياز  مورد  سختافزار 

بسيار قوى و پرسرعت باشد. 
گروه  دو  به  نياز  عامل  سيستم  اين  اجراى  براى  واقع  در 
سختافزار جداگانه است: يك گروه سختافزارى مورد نياز 

اجراى  براى  ديگرى  و   “Vista Capable” عامل سيستم  اجراى  براى 
اجراى  براى  كه  است  حالى  در  اين   .“Vista Premium Ready”
 RAM نياز به پردازشگر 1 گيگاهرتز و حافظه “Premium Ready”
حداقل يك گيگا بايت و كارت گرافيكى با كيفيت بسيار باال است. البته 
سخت افزار مورد نياز براى اجراى ”Capable“ اندكى پايينتر و ارزانتر 

است. 
بنابراين قبل از اينكه براى استفاده از سيستم عامل ويستا در سازمان 
خود برنامهريزى كنيد شما بايد سختافزار مورد نياز براى اجراى اين 
سيستم عامل را از وبسايت «راهنماى سختافزار مورد نياز براى اجراى 

سيستم عامل ويستاى مايكروسافت» بررسى كنيد. 
انتخاب نگارش درست ويندوز XP براى شبكه داخلى كسب و كار شما 
در  عامل  سيستم  اين  از  نگارش  چهار  باشد.  آسانى  بسيار  كار  شايد 
دسترس است: نگارش ويژه كامپيوترهاى خانگى ويندوز XP، نگارش 
 .Media Center و نگارش XP حرفهاى، نگارش ويژه لبتاپ ويندوز

اگر بخواهيد از ويندوز XP در شبكه داخلى سازمان خود استفاده كنيد 
نگارشهاى اولى و آخرى حذف خواهند شد يعنى اين نگارشها در شبكه 
قابل استفاده نيستند. (البته نگارش Media Center نسخه 2004 قابل 
استفاده است ولى نسخه 2005 اين نگارش قابل استفاده در شبكههاى 

داخلى نيست). 
مشخصا از آنجايى كه نگارش ويژه لبتاپ ويندوز XP فقط در لبتاپها 
مورد استفاده قرار ميگيرد استفاده از اين نگارش در شبكه داخلى يك 
براى  ممكن  انتخاب  تنها  پس  داشت.  نخواهد  چندانى  كارايى  شركت 
از  استفاده  كار  و  كسب  يك  داخلى  شبكه  در   XP ويندوز  از  استفاده 

نگارش حرفهاى اين سيستم عامل است. 
حال  در  است.  پيچيدهتر  كمى  وضعيت  ويستا  ويندوز  مورد  در  اما 

حاضر پنج نگارش زير براى ويستا وجود دارد: 
شبكه  در  ويستا  ويندوز   Home نگارشهاى  از  شما  كه  است  درست 
داخلى كسب و كار خود استفاده نميكنيد اما مطمئنٌا در مورد انتخاب 
براى   Ultimate و   Business، Enterprise يعنى  بعدى  نگارش  سه 

شبكه داخلى خود اطمينان كافى نداريد. 
قابل مقايسه با نگارش حرفهاى  نگارش Business ويستا تا حدودى 
ويندوز XP است و نگارش Enterprise يك سرى امكانات و ويژگيهاى 
كردن  رمزدار  يعنى   BitLocker Drive Encryption مانند  بيشترى 
اضافى  امنيتى  اليه  يك   ) هاردديسك  روى  بر  شده  ذخيره  اطالعات 
براى شبكههاى لبتاپها)، امكانات سازگاركننده نرمافزارهاى نصبشده، 
SUA (زير سيستمهايى براى برنامهها و نرمافزارهاى تحت يونيكس) 
Busi- و سيستم پشتيبانى پيشرفته چندزبانه و ... را نسبت به نگارش

ness ويستا دارا است. 
كليه  واقع  در  كه  است  كامل  بسيار  مجموعه  يك   Ultimate نگارش 
را   Media Center حتا  ويستا  نگارشهاى  ساير  امكانات  و  ويژگيها 

دارد كه شايد از نياز شما براى شبكه داخلى بسيار فراتر باشد. 
را   Enterprise نگارش  خود  جديد  عامل  سيستم  در  مايكروسافت 
 Software اضافه كرده است كه فقط براى كسب و كارهايى كه عضو
قابل  باشند   Microsoft Enterprise Agreement يا   Assurance

دسترسى و استفاده است. 
به  امكان  است  داده  ارايه  مايكروسافت  كه  ديگرى  جديد  امكان 
برخى  براى  شايد  كه  است  زمانى  هر  در  ويستا  ويندوز  كردن  روز 
كسبوكارهاى كوچك بسيار مفيد باشد. اين برنامه امكان به روز كردن 
برخى نگارشهاى ويندوز ويستا به نگارشهاى باالتر را در هر لحظهاى 
 Home براى خريداران فراهم ميسازد. براى مثال شما ميتوانيد نگارش
Basic را به نگارش Home Premium و يا نگارش Business را به 

Ultimate تبديل كنيد. 
و  نرمافزارها  كار  و  كسب  يك  كار  پيشرفت  براى  عامل  مهمترين 
برنامههاى ويژهاى است كه آن كسبوكار براى انجام كار خود نيازمند 

آن است. 

نرمافزارها  دردسر  بدون  و  مناسب  اجراى  كسبوكارها  براى  بنابراين 
استفاده  مورد  عامل  سيستم  به  نسبت  بيشترى  ارجحيت  و  اولويت 
دارد. از اين رو در طراحى يك سيستم عامل مهمترين نكتهاى كه بايد 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين سيستم عامل امكان اجراى همه 
براى  دردسر  و  مشكل  بدون  را  كامپيوترى  برنامههاى  و  نرمافزارها 

كاربران فراهم آورد. 
نرمافزارهايى  تمام  ميتواند  كه  است  شكلى  به  ويستا  ويندوز  ساختار 
هستند  استفاده  قابل  ويندوز  عامل  سيستم  قبلى  نگارشهاى  در  كه  را 
Appli- پشتيبانى و ساپورت كند. مايكروسافت يك برنامه جديد با نام

cation Compatibility Toolkit ارايه داده است كه كاربران را در 
تشخيص نرمافزارهايى كه ميتواند در اين سيستم عامل مورد استفاده 
قرار گيرد كمك ميكند و همچنين مشخص ميكند كه كدام برنامهها براى 

اجرا در ويستا نياز به بهروز كردن دارند. 
Vir- همچنين شما در اين سيستم عامل ميتوانيد از فناوريهايى مانند

سازگار  براى   Terminal Services و   tual PC ، Virtual Server
كردن نرمافزارهاى مورد نياز خود با ويستا استفاده كنيد. 

با اين حال شما بايد نرمافزارها و برنامههاى مورد نياز و حياتى كسب 
و كار خود را مشخص كنيد و سازگارى آن را با ويندوز ويستا امتحان 
كنيد و اگر اين برنامهها در ويستا قابل اجرا نميباشند براى استفاده از 

نرمافزارهاى مشابه و يا ارتقاى نرمافزار موجود برنامهريزى كنيد. 
تبديل سيستم عامل شبكه به ويندوز ويستا شايد سبب شود كه شما 
پروتكل اينترنت خود را به IPv6 تغيير دهيد. ويستا پشتيبانى بسيار 
و   XP ويندوز  براى  داراست.  را  اينترنت  جديد  پروتكل  از  مناسبى 
همچنين ويندوز Server 2003، استفاده از IPv6 نياز به نصب پروتكل 
سرور  و  ويستا  ويندوز  در   TCP/IP كه  حالى  در  دارد  جداگانهاى 
پيشفرض  صورت  به   IPv6 و  IPv4 توام پشتيبانى  قابليت  النگهورن 

دارا هستند. 
داليل بسيار زيادى براى تغيير از IPv4 به IPv6 وجود دارد. تغيير به 
IPv6 نه تنها باعث بهبود امنيت IP ميشود بلكه سبب افزايش كارايى 
در استفاده از امكانات صوتى و تصويرى در برنامههاى اينترنتى نيز 

ميگردد 
شبكه  كامپيوترهاى  همه  كه  نباشد  نيازى  يا  و  نخواهيد  شما  شايد 
داخلى سازمان خود را يك مرتبه به سيستم عامل ويستا ارتقاء دهيد. 
به  شبكه  يك  كامپيوترهاى  كليه  ارتقاى  براى  زيادى  زمان  حقيقت  در 
يك  در  كار  اين  كه  نيست  نيازى  و  دارد  وجود  ويستا  عامل  سيستم 

مرحله انجام پذيرد. 

البته اين بدان معنا نيست كه ارتقاى كامپيوترها بايد به صورت تصادفى 
صورت گيرد. شما بايد مشخص كنيد كه كدام كاربر ميتواند از امكانات 
جديد ويستا بيشترين استفاده و سود را ببرد و يا كدام كاربر نياز به 
امكانات امنيتى پيشرفته ويستا در سازمان شما دارد. به هر حال شما 
بايد اولويتهاى خود را براى ارتقاء كامپيوترهاى شبكه به سيستم عامل 

ويندوز مشخص نماييد. 
كامپيوترهايى كه براى اجراى برنامههايى مانند نرمافزار Word و يا 
Excel مورد استفاده قرار ميگيرند ميتوانند از سيستم عامل قبلى خود 

استفاده كنند. 
مالحظاتى مانند ميزان هزينه، تغيير سختافزارها و بنيان IT يك شركت 
شايد مشخصههايى باشند كه شما در هنگام تغيير سيستم عامل شبكه 
كسبوكار خود مورد توجه قرار دهيد. اما عامل مهمى كه نبايد فراموش 
كامپيوتر  كاربران  از  كمى  بسيار  تعداد  هستند.  شما  كارمندان  شود 
و  يادگيرى  براى  زيادى  عالقه  و  ميكنند  استقبال  جديد  فناوريهاى  از 
استفاده از فناوريهاى جديد را ندارند. در واقع ذات بشر به نوعى است 
او  نفع  به  تغيير  اين  اگر  حتا  ميكند،  مقاومت  تغييرى  هر  مقابل  در  كه 

باشد و سبب بهبود كارها شود. 
به   - ترفندستان   - نياز  هميشه  جدديد  عامل  سيستم  يك  به  ارتقاى 
دارد.  را  آن  كاربران  و  كارمندان  براى  آموزشى  دورههاى  برگزارى 
بسيار  ويژگيهاى  و  امكانات  كه  ويستا  عامل  سيستم  براى  ويژه  به 
جديدى دارد كه شايد آموزش آن براى افراد كمسوادتر بسيار سخت 

و زمانبر باشد. 
بسيار مهم است كه كاربران و كارمندان خود را براى استفاده از اين 
سيستم عامل آموزش مناسب دهيد. آموزش بايد به ميزانى باشد كه 
كار كردن با اين سيستم عامل را براى آنها آسان سازد. به عنوان مثال 
شما ميتوانيد به آنها اجازه دهيد كه كاربران از فرمت classic ويندوز 

كه آشنايى بيشترى با آن دارند استفاده نمايند. 
براى ارتقاى سيستم عامل به ويستا تنها آموزش كارمندان كافى نيست 
بلكه شما بايد از امكانات و فناوريها و همچنين دستياران خود براى 
پشتيبانى كاربران در هنگام استفاده از اين سيستم عامل استفاده كنيد. 
چرا كه در ابتدا اين كاربران در هنگام استفاده به چندين سوال و مشكل 

برخورد ميكنند كه بايد تمهيدات الزم براى رفع آنها فراهم شود. 
در  و  باشند  داشته  كافى  آموزش  بتوانند  اينكه  براى  آنها  حال  هر  به 
مشخص  صورت  به  شوند  خبره  عامل  سيستم  ازاين  استفاده  زمينه 
نياز به كار كردن بيشتر از حد طبيعى با اين سيستم عامل و گذارن 

زمان كافى براى يادگيرى عملى آن دارند. 
شما بايد بالفاصله بعد از ارتقاى شبكه خود به چند نفر را به عنوان 
پشتيبان اين سيستم عامل به صورت موقت استخدام و از وجود آنها 

براى آموزش و رفع اشكال كارمندان خود استفاده نماييد. 
دادههاى  شما  شبكه  ارتقاء  از  بعد  رود  پيش  خوبى  به  چيز  همه  اگر 
ارزشمند شما سالم خواهند ماند. اما اگر همه چيز به خوبى پيش نرود 
چه اتفاقى ميافتد؟ اساسيترين راه و شايد بهترين راه اين است كه شما 
از دادههاى ارزشمند خود بكآپ بگيريد. بنابراين شما براى حفظ دادهها 
آنها  از  مرتب  صورت  به  بايد  خود  كار  و  كسب  ارزشمند  اطالعات  و 
بكآپ بگيريد. اين امر نياز به ذخيرهسازى دوباره اين اطالعات براى 

اطمينان از صحيح كار كردن آنها در هنگام نياز باشد. 
زمانى كه شما مالحظات باال را در نظر گرفتيد ميتوانيد ميزان هزينه 
الزم براى ارتقا سيستم عامل شبكه خود را محاسبه كنيد. فراموش نكنيد 
كه هزينه اين كار بسيار باالتر از پرداخت مجوز استفاده از اين سيستم 
عامل است. اين هزينه شامل هزينه الزم براى ارتقاء سختافزارى شبكه، 
هزينه ارتقاء نرمافزارهاى مورد استفاده و يا جايگزينى نرمافزارهاى 
(در  شبكه  پروتكل  و  ساختار  تغيير  هزينه  جديد،  نگارشهاى  و  جديد 
اين  براى  كه  مشاورانى  و  كارمندان  هزينه  بودن)،  امكانپذير  صورت 
امر بايد استخدام نماييد، هزينه آموزش كارمندان(با در نظر گرفتن اين 
موضوع كه زمانى كه صرف آموزش آنها ميشود سبب عقب افتادن از 
و  پشتيبانان  آموزش  هزينه  ميشود)،  نيز  آنها  كارى  وظايف  و  كارها 

كارمندان IT و هزينه ساير عمليات مانند بكآپگيرى و ... است. 
اگر شما يك تخمين درستى از هزينهها داشته باشيد ميتوانيد در مورد 
ارتقاء شبكه خود به سيستم عامل ويستا تصميم درست بگيريد و در 
 XP ويندوز  عامل  سيستم  از  استفاده  مورد  در  ميتوانيد  شما  نتيجه 
درستى  انتخاب  ويستا  ويندوز  با  آن  جايگزينى  يا  و  ويندوز 2000  يا 

داشته باشيد. 
امكان  شما  سازمان  داخلى  شبكه  يا  و  كامپيوتر  سختافزار  آيا   (1

پشتيبانى ويندوز ويستا را دارد؟ 
2) كدام نگارش ويستا را بايد در شبكه داخلى سازمان خود استفاده 

 Home Basic، Home Premium، Business، Enterprise كنيد؟
Ultimate.(3 مجوز استفاده از ويندوز ويستا 

4) سازگارى برنامهها و نرمافزارهاى مورد استفاده در سيستم عامل 
ويندوز ويستا 

5) دسترسى به شبكه و اينترنت 
6) نياز به ويندوز ويستا؟ 

7) آيا كارمندان شما آماده استفاده از اين سيستم عامل هستند؟ 
عامل  سيستم  از  استفاده  در  كارمندان  و  كاربران  از  پشتيبانى   (8

ويستا 
9) حفظ دادههاى ارزشمند -10 هزينه اين كار واقعا چقدر است؟
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حذف امتيازازدواج توسط وزارت كشور بريتانيا
زهره مستجير  مشاور در قوانين مهاجرت

حذف امتيازازدواج توسط وزارت كشور بريتانيا (Marriage Policy) در ماه گذشته وزير مهاجرت 
بريتانيا طى سخنانى در پارلمان اين كشور به تغيير سياستهاى وزارت كشور در مورد متقاضيان 
اقامت بر اساس ازدواج اشاره نمود. وزير كشور بريتانيا در صحبتهاى خود به عقب نشينى وزارت 

كشور از يك امتياز مهم بنام DP3/96 اشاره نمود.
وزارت كشور بريتانيا در طى سالهاى گذشته سياست يا امتيازى به نام DP3/96 داشته است. اين 
امتياز تنها به صورت يك صالح دير از جانب وزارت كشور تلقى مى شد و هيچ گاه جايگاهى در 
قوانين مهاجرت نداشته است. البته الزم به ذكر است كه تعدادى از اين امتيازها با گذشت زمان و 
بكارگيرى مكرر آنها توسط وزارت كشور جاى خود را در قوانين مهاجرت باز نموده اند و يك امتياز 

قانونى ناميده مى شوند.
اما عقب نشينى وزارت كشور از امتياز ذكر شده در باال مى تواند تاثير بسزائى در پرونده متقاضيان 
اقامت بر اساس ازدواج كه شرايط قوانين مهاجرت را براى اقامت برآورده نمى سازنند، داشته باشد.
آستانه  در  بريتانيا  كشور  در  شخصى  كه  شد  مى  گرفته  كار  به  مواردى  در  حقيقت  در   DP3/96
بازگشت (Removal) قرار گرفته بود و از طرفى ديگرهم داراى همسر مقيم بريتانيا بوده است. فرد 
مزبور با استفاده از امتياز ذكر شده در باال مشروط به برآورده كردن شرايط خاص مى توانست 
اقامت موقت بر اساس ازدواج در بريتانيا را كسب نمايد و از بازگشت به كشور اصلى خود تقاضاى 

ويزاى ازدواج پرهيز نمايد. 
اين سياست در عمل توسط مهاجران غير قانونى هم بكار گرفته مى شد و در مواردى هم با موفقيت 
همراه بود.حذف اين امتياز مهم به معنى مصمم بودن وزارت در پيشبرد اهداف اصالح طلبانه خود 

در امور قوانين مهاجرت مى باشد. 
بايد ياد آورشد كه قوانين و سياستهاى مربوط به مهاجرت در بريتانيا وارد دوران جديدى شده 
است و تغييرات قوانين و سياستهاى دولت در اين مرحله جديد بى سابقه بوده است بنابراين بايد 

انتظار داشت تا مهاجران در بريتانيا خود را با شرايط جديد وفق دهند.
به نظر مى رسد كه هدف اصلى وزارت كشور از عقب نشينى خود از اين امتياز (DP3/96) ، تاكييد 
به  قانونى  غير  مهاجران  اجبار  با  و  تشويق  و  مهاجرت  قوانين  كردن  دنبال  بر  خانه  وزارت  اين 

بازگشت به كشور اصلى خود و در خواست ويزاى ازدواج از آنجا باشد.
و  ازدواج  مسئله  كه  داشت  اظهار  امتياز  اين  از  خود  نشينى  عقب  وجود  با  بريتانيا  مهاجرت  وزير 
هنوز مى تواند يك عامل در تصميم نهائى براى بازگرداندن مهاجران  داشتن همسر مقيم بريتانيا 
غير قانونى به حساب آيد اما اين مطابق با شرايط فردى هر فرد، قوانين مهاجرت و حقوق بشر كه 

بريتانيا به آن معتقد است، باشد.     

خسارت در حقوق انگلستان
در حقوق كامن لو هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجراى قرارداد، تاخير در اجراى قرارداد، يا اجراى 
معيوب وناقص قرارداد، حق طرح دعوى و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء مى نمايد و 
زيانديده حق دارد غرامت كليه ضرروزيانهاى وارده به خود را كه به شكل پرداخت مبلغى پول مى باشد، 
مطالبه نمايد[5]و تا جايى كه امكان دارد پرداخت پول بايد وى را در وضعيت يا موقعيتى از نظر اقتصادى 

قراردهد كه در صورت اجراى قرارداد در آن وضعيت قرار مى گرفت. 
 

در حقوق انگلستان نيز همانند ايران يكى از تقسيمات اوليه مربوط مى شود. خسارات ناشى از ارتكاب 
فعل مسئووليت مدنى «tort» و نقض قرارداد براى مطالبه خسارت الزم است كه يك خطائى اتفاق افتاده 
باشد. اين خطا ممكن است، مسئووليت مدنى يا نقض قرارداد باشد ضمن آنكه نقض قرارداد خود يك 

خطا مى باشد. 
در حقوق كامن لو هر گونه نقض قرارداد اعم از عدم اجراى قرارداد[1]، تاخير در اجراى قرارداد[2]، يا 
اجراى معيوب وناقص قرارداد[3]، حق طرح دعوى و مطالبه خسارت را به خواهان (متعهدله ) اعطاء مى 
نمايد[4] و زيانديده حق دارد غرامت كليه ضرروزيانهاى وارده به خود را كه به شكل پرداخت مبلغى پول 
مى باشد، مطالبه نمايد[5]و تا جايى كه امكان دارد پرداخت پول بايد وى را در وضعيت يا موقعيتى از نظر 
اقتصادى قراردهد كه در صورت اجراى قرارداد در آن وضعيت قرار مى گرفت .[6]يعنى اينكه خواهان 
حق دريافت زيان [7]خالصى راكه از عدم اجراى قرارداد محروم مانده است،دارد. اين مطلب مربوط به 

اصل جبرانى بودن غرامت مى شود. 
در حقوق كشورهاى كامن لو و انگلستان، پرداخت خسارت مهترين و اولين طريقه جبرانى[8] مى باشد. 
كه از اين جهت با سيستم حقوقى كشورها حقوق نوشته تفاوت دارد. برخالف ساير ضمانت هاى اجرائى 
كه اعطاى برخى از آنها مقيد يا مشروط و گاهى اوقات منوط به صالحديد دادگاه مى باشد، پرداخت 
خسارت همواره امكان پذير مى باشد،[9]ولو آنكه نقض قرارداد منجر به ورود ضررو زيان واقعى به 
خواهان( متعهدله) نشده باشد يا آنكه ادله …….. در خصوص اثبات زيان يا تعيين ميزان آن به دادگاه 
ارايه ننموده باشد[10] كه در صورت اخير نامبرده استحقاق دريافت خسارت اسمى را خواهد داشت.
[11]فايده چنين حكمى اينست كه ثابت مى نمايد اوًال نقض تعهد صورت گرفته و ثانيًا تثبيت و به رسميت 

شناختن حقوق خواهان مى باشد. 
ماهيت اين دو نوع مسئووليت از حيث جبران خسارت واحداست. يعنى در هر دو مورد بايد خسارات 
وارده به شخص خواه ناشى از نقض قرارداد يا ارتكاب فعل زيانبار( مسئووليت مدنى) جبران شود و 
قرارداد  نقض  خطا (  ارتكاب  از  قبل  وضعيت  در  بايد  زيانديده  گويد:  برن[12]مى  بلك  لرد  كه  همانگونه 
يا مسئووليت مدنى) قرار بگيرد. معهذا طريقه اجراى آن و روش تعيين خسارت در هر دو يكسان نمى 
باشد. در مسئووليت مدنى، خواهان بايد در وضعيت قبل از ارتكاب فعل زيانبار قرار بگيرد. حال آنكه در 
خصوص خسارات ناشى از نقض قرارداد، بايد در وضعيت اجراى كامل و بدون عيب و نقص قرارداد 

قرار بگيرد.[13] 
معهذا مطالب و اصول حاكم بر جبران خسارت و اركان و شرائط مسئووليت در بسيارى از موارد در اين 
دو نوع مسئووليت شباهت زيادى را به يكديگر دارند. مثًال بحث مربوط به اثبات رابطه سببيت يا قابليت 

پيش بينى خسارات.[14]
Mc Gregore on damages , Sweet & Maxwell . ltd . 1998 - [1]

Non- performance - [2]
 delay in performance- [3]

 defictive performance - [4]
 Every breach of contract entitles the injured party to damages for the loss he or - [5]
 she suffered , Anson’s law of contract , p 559. 27 the Edition , ox ford unirerisity press
 .... panl DOBSON and clive M . schmitthoff Business law p. 172- 15 th Edition . 1991.
 London sweet & Maxwell . Michael Bridge the international sale of goods. Law and
 practice p 333, 1999. Hugh Beale , Remedies for Breach of contract . p.152. 1980 , F.H
 Lowson ,Harry Teff, Remedies of English law to p 04 , 1980, London Butterworth ,

 1980
 He is as far as mony and do it , to be placed in the same position as if the contract - [6]
 had been performed , Chitty on Contract 1270 28 th . ed . volume 1. london Sweet &

.Max well 1999
 compensatory damages. F.H .Lawson , Remedies of English law 2nd . Edition,  -  [7]

1980
 G.H. Treitel , Remedies for breach of Contract A. Comparative account . p.  -  [8]

75.1989
TREITEL , the law of contract p.838 9 th , 1995: Chitty on contract , p. 1271 - [9] , همان 

.G.C Cheshire and C.H.S Fifoot , the law of contract p. 579 & th ed . منبع
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اقتصاد زيبايى واژه  اى غريب است. بهتر است آن را نامى نو ابداع كه به عنوان توصيفى براى بيان چرخه 
پرپيچ و خم زيباسازى افراد به كار مى رود، دانست. امروزه پرداختن به مقوله زيبايى در سراسر جهان 
كاهش  خصوص  به  بهداشتى  و  آرايشى  مختلف  لوازم  از  استفاده  است.رونق  گرفته  قرار  توجه  مورد 
سن مصرف كنندگان در سراسر جهان جلب توجه مى كند. اما در كنار استفاده از اين قبيل لوازم متوسل 
شدن به انواع جراحى هايى كه تنها با هدف زيباسازى بيشتر صورت مى گيرد، بسيار جالب است.درمقاله 
ى روزنامه كارگزاران همچنين با اعالم اينكه شمار اين قبيل جراحى ها نه تنها در جهان كه بيشتر در 
كلينيك هاى  مشتريان  اصلى ترين  بانوان  البته  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  عربى  و  آسيايى  كشورهاى 
جراحى پالستيك را تشكيل مى دهند مى آيد: امروز رواج مصرف لوازم آرايشى چنان رونق پيدا كرده 
در  فروش  اين  عمده  بخش  اينكه  نكته  مى رسد.  فروش  به  روژلب  جهان 22  در  ثانيه  هر  در  كه  است 
عربستان و ايران صورت مى گيرد.آمار نشان مى دهد كه در عربستان سعودى در سال 2005 زنان، يك 
ميليارد و 600 ميليون يورو براى آرايش خود هزينه كرده اند. در ايران نيز با آنكه آمار مصرف لوازم 
آرايش به پاى عربستان نرسيده اما در جاى خود تكان دهنده است.در ايران ساالنه حدود يك ميليارد 
كه  مى كند  جلب  خود  به  را  توجه  حالى  در  رقم  اين  مى شود.  مصرف  بهداشتى  و  آرايشى  لوازم  دالر 
گردش مالى در سيستم جراحى پالستيك هر روز بيشتر مى شود. با وجود آنكه آمارى رسمى مبنى بر 
شمار جراحى هاى پالستيك صورت گرفته در هر سال در ايران عمال وجود ندارد، اما همين ارقام جسته 
و گريخته اى كه اعالم مى شود خود تكان دهنده است. اين رقم محصوالت بهداشتى كه به منظور الغرى 
استفاده مى شود را نيز در برمى گيرد.در بين عمل هاى جراحى زيبايى جراحى پالستيك بينى از شيوع 
نسبتا بااليى برخوردار است كه البته آمار دقيقى از تعداد انجام اين عمل در هر سال در دست نيست. در 
كنار عمل هاى جراحى، استفاده از داروهايى چون بوتاكس نيز بسيار پرطرفدار شده است. روزانه در 

تهران بين 3 تا 4 هزار نفر براى تزريق بوتاكس و رفع چين و چروك هاى پوستى به كلينيك هاى 

زيبايى مراجعه مى كنند تا آنجا كه گفته مى شود در هر سال بالغ بر 182 ميليارد تومان براى رفع چين 
و چروك هزينه مى شود. متخصصان زيبايى بر اين عقيده اند كه طى دو سال اخير بين 30 تا 50 درصد 
بر تعداد مصرف كنندگان آمپول هاى ضدچروك اضافه شده و اين رشد به 65 درصد هم خواهد رسيد.

هرچند آمار اعمال جراحى زيبايى در جهان روبه افزايش است در ايران اين ارقام رشدى تكان دهنده را 
به نمايش مى گذارد. شمار اعمال زيبايى در جهان در سال 2005 رشدى بى سابقه داشت به طورى كه 
فقط در آمريكا اين اعمال جراحى 10 ميليون و 200 مورد بود و نسبت به سال قبل از آن 11 درصد 
رشد داشت. قياس هايى از اين دست موجب شده است تا ايران بتواند حائز رتبه اول جراحى پالستيك 
در جهان شود. همان طور كه گفته شد به دليل آنكه آمار جراحى پالستيك در كشور ثبت دقيق نشده و 
البته به لحاظ هزينه نيز از تعرفه اى مشخص برخوردار نيست، آمارهاى چندان قابل اعتمادى در مورد 

آن وجود ندارد. با اين وجود از همين اطالعات ناچيز نيز نمى توان چشم پوشيد.         
يعنى اگر رقم 182 ميليارد تومانى كه در هر سال در كشور صرف برطرف شدن چين و چروك خانم ها 
و آقايانى بدانيم كه با پيرى مقابله مى كنند، بايد گفت كه به طور تقريبى در هر سال در كشور هزينه اى 
معادل قيمت فروش 2 ميليون بشكه نفت به از بين بردن چين و چروك صورت هايى اختصاص مى يابد 

كه به هر حال روزى پير خواهند شد.
با اين رويكرد و رشد فزاينده اى كه آمار استفاده از اين قبيل ابزار براى زيباسازى هرچه بيشتر و جوانى 
ابدى روبه افزايش قطعا جابه جايى نقدينگى كالن را در اين عرصه بايد انتظار داشت بدين ترتيب ظاهرا 

زيبايى ابدى آنقدرها هم ارزان نيست و چه بسا بسيار هم گران تمام مى شود. 

امروز رواج مصرف لوازم آرايشى چنان رونق پيدا كرده است كه در هر امروز رواج مصرف لوازم آرايشى چنان رونق پيدا كرده است كه در هر 
ثانيه در جهان ثانيه در جهان 2222 روژلب به فروش مى رسد. نكته اينكه بخش عمده اين  روژلب به فروش مى رسد. نكته اينكه بخش عمده اين 
فروش در عربستان و ايران صورت مى گيرد.آمار نشان مى دهد كه در فروش در عربستان و ايران صورت مى گيرد.آمار نشان مى دهد كه در 
عربستان سعودى در سال عربستان سعودى در سال 20052005 زنان، يك ميليارد و  زنان، يك ميليارد و 600600 ميليون يورو  ميليون يورو 

براى آرايش خود هزينه كرده اند.براى آرايش خود هزينه كرده اند.

1000000000دالرهزينه ى آرايش زنان درايران!!؟؟ 
 

  ايران و عربستان ازركورد داران اصلى مصرف لوازم و مواد آرايشى در جهان هستند. 
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مورينيو در يك قدمي اينتر 
 

داد  خبر  ديروز  پرتغالي  روزنامه  يك 
به  ديگر  ساعت   48 تا  مورينيو  ژوزه 
اينتر  سرمربي  عنوان  به  رسمي  صورت 
همه  وجود  با  شد.  خواهد  معرفي  ميالن 
به  گذشته  هاي  هفته  در  كه  شايعاتي 
گوش مي رسيد اما هنوز هيچ خبر قطعي 
ماسيمو  با  خاص  آقاي  قرارداد  بر  مبني 
موراتي نبود و حاال با اين ادعاي پرتغالي 
ها به نظر مي رسد باالخره مورينيو تيم 
آينده اش را مشخص كرده است. اگر اين 
اتفاق بيفتد به احتمال زياد فرانك لمپارد 
و  رود  مي  ميالن  به  مورينيو  همراه  هم 
لندن را ترك مي كند. لمپارد پس از فينال 
با  مذاكره  آماده  بود  كرده  اعالم  مسكو 
و  است  آبراموويچ  رومن  و  كنيون  پيتر 
اگر براي قرارداد جديد به توافق برسند، 
عالقه  اما  بماند،  چلسي  در  دارد  دوست 
همين  و  چلسي  هافبك  به  موراتي  شديد 
باعث  مورينيو  با  او  نزديك  رابطه  طور 
مي شود لمپارد بيش از پيش به پيراهن 
قرارداد  مبلغ  شود.  نزديك  نرآتزوري 
ميليون  هفت  ساليانه  اينتر  با  مورينيو 
پوند است و بر مبناي اين قرارداد مربي 
بر  را  اينتر  هدايت  سال  چهار  پرتغالي 
عهده خواهد داشت. با آمدن مورينيو به 

اينتر به احتمال زياد تغييرات زيادي در ليست بازيكنان اين تيم هم صورت خواهد گرفت. جدا از لمپارد، 
ديديه دروگبا و دكو هم بازيكنان مورد عالقه ژوزه هستند و احتمال پيوستن آنها به تيم جديد آقاي 
سال  يك  براي  را  فيگو  لوئيس  قرارداد  دارد  قصد  مورينيو  گويا  ضمن  در  است.  زياد  بسيار  خاص 
هم  گزينه  ترين  محتمل  شرايط  اين  با  حاال  دارد.  نگه  آتزا  مه  جوزپه  در  را  او  و  كند  تمديد  هم  ديگر 
براي جانشيني آورام گرانت روي نيمكت چلسي خود روبرتو مانچيني است و بعيد نيست موراتي و 

آبراموويچ براي جابه جايي هاي احتمالي بين دو باشگاه همين حاال هم به توافقاتي رسيده باشند. 

 دايى باالخره تسليم شد
1) سرانجام على دايى تسليم شد. سرمربى تيم ملى كه تا پيش از شروع بازى مقابل زامبيا، رسانه ها را به دليل انتقاداتشان 
در ليست سياه قرار داده بود پس از بازى با لحنى سنجيده و حساب شده، پرچم سفيد دست گرفت و رسمًا از خبرنگاران 
با  اردبيل  در  دايى  على  ورزشگاه  افتتاح  روز  كه  دايى  على  كنند.  حمايت  ملى  تيم  از  امارات  با  بازى  روز  تا  خواست 
برخوردهاى بد، عكاسان را وادار كرد تا اين ديدار را تحريم كنند و هيچ عكسى به مطبوعات ارسال نكنند، پس از نمايش 
تيم ملى مقابل زامبيا و پس از آنكه تنها 500 تماشاگر از بازى تيم ملى استقبال كردند، دريافت كه تيم ملى، سايپا نيست 

كه بدون تماشاگر هم اموراتش بگذرد. 
توسط  دايى  على  ورزشگاه  ترك  است.  مانده  ناموفق  تماشاگر  جذب  در  دايى  على  با  ملى  تيم  كه  است  اين  حقيقت   (2
همشهرى هاى سرمربى و عدم استقبال هواداران از ديدار مقابل زامبيا، آنهم در شرايطى كه همين چند وقت پيش ديدار 
تيم هاى سپيدرود رشت و شهردارى انزلى از ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور همزمان با بازى هاى ليگ برتر برگزار 
شد و 3 هزار تماشاگر هم از آن استقبال كردند، براى شناخته شده ترين چهره فوتبال ايران يك شكست به حساب مى آيد. 

داليل اين شكست را كجا بايد جست؟ شايد پاسخ اين سؤال فقط يك نام باشد «على دايى» .
3) دايى در بد روزگارى سير مى كند. او در روزگار به حراج گذاشتن محبوبيتش، لحظه به لحظه بيشتر به حراج مى گذارد 
و ارزانتر مى فروشد. اگر تا ديروز او يك تنه مقابل همه مى ايستاد و راه خود مى رفت، كسى بر او خرده نمى گرفت، 

محبوبيتش به اندازه خودش بود.

دعواهايش با على پروين، كرى هايش با استقاللى ها و پرسپوليسى ها و اميرقلعه نويى و كه و كه و كه، تا اندازه اى از 
محبوبيتش كاسته بود.على دايى سرمربى اما عجب عطشى دارد براى به حراج گذاشتن همين باقيمانده محبوبيتش. اعتراض 
هاى پى درپى او به داورى در هر مسابقه، دعواهايش و پاسخ هايش از سر شكم سيرى به اهالى رسانه ها، تكيه زدن به 
نيمكت تيم ملى بى توجه به آنكه نيمكت براى ديگرى كنار گذاشته شده بود، لجبازى با ستاره ها و لژيونرها و كنارگذاشتن 
آنها در شرايطى كه خودش روزگارى حتى نيمكت نشين شدن توسط محمد مايلى كهن را تاب نياورده بود، همه اينها 

رازهاى سقوط آزاد على دايى از آسمان محبوبيت است.
4) تماشاگر ايرانى حق دارد كه بازى ايران و زامبيا را نگاه نكند.اصًال به ورزشگاه برود كه چه ؟ ببيند كه تيمى كه ستاره 
هايش حضور ندارند و غريبه ها جايشان را پركرده اند، با لباس هاى غريبه اى كه زيبا نيست و منطق در مى ماند در منطق 
انتخاب شدنشان به عنوان البسه تيم ملى مقابل حريفى ايستاده اند كه ناشناخته است؟ تماشاگر ايرانى به ورزشگاه برود 

كه چه چيزى را تماشا كند؟ اينكه دايى به عكاسان اجازه نمى دهد از او عكس بگيرند؟ 
باشيم.  امارات  با  بازى  فكر  به  بعد.  براى  بماند  دايى  على  با  ها  حساب  كردن  صاف  باشيم.  امارات  با  بازى  نگران   (5

ورزشگاه را پر كنيم. شانس صعود به دور بعد را از خودمان دريغ نكنيم. با على د ايى بعداً هم مى شود «كنار» آمد!
هومن جعفرى
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20 ميليون پوند براي سيلوا  
  

خدمت  به  براي  كوشند  مي  اسپانيا  بارسلوناي  باشگاه  مقامات   
سيلوا  داويد  بپردازند.  پوند  ميليون   20 مبلغ  والنسيا  گلزن  گرفتن 
در فهرست خريد قطعي بارسا قرار گرفته است. اين تيم كه با خريد 
مي  برداشته،  خود  حمله  خط  تقويت  براي  جدي  گامي  كيتا  سيدو 
تواند با به خدمت گرفتن سيلوا، زوج بسيار خطرناكي براي فصل 
كار  دستور  در  ديگر  بزرگ  بازيكن  چند  خريد  باشد.  داشته  آينده 
بارسلونا است كه از اين ميان مي شود به ابراهيموويچ اشاره كرد. 
اين اتفاقات در حالي روي مي دهد كه هنوز وضعيت مديرعامل و 
سرمربي بارسلونا روشن نيست. اين باشگاه در آستانه يك شوك 

جدي در كادر فني و مديريت قرار گرفته است.  

شكايت من يونايتد از رئال مادريد  
 باشگاه منچستريونايتد انگليس به صورت رسمي شكايت خود را 
از رئال مادريد اسپانيا به فيفا تقديم كرد. روساي باشگاه قهرمان 
ليگ برتر انگليس به پيشنهاد الكس فرگوسن، نامه يي شكايت آميز 
در  منچستريونايتد  كردند.  ارائه  فوتبال  المللي  بين  فدراسيون  به 
مزاحمت  مورد،  بي  هاي  دخالت  دليل  به  مادريد  رئال  از  نامه  اين 
هاي غيرقانوني، نشر اكاذيب در روزنامه هاي وابسته و ايجاد جو 
مسموم در روابط بازيكنان با باشگاه خود شكايت كرده است. اين 
تيم انگليسي در شكايت خود خواستار پرداخت خسارت شده و از 
فيفا خواسته با اعمال برخي محدوديت ها در حد توان قانوني خود، 

جلوي رئال مادريد را در پروژه خريد رونالدو بگيرد.  
 

پيكه با بارسلونا قرارداد چهار ساله بست  
 

 باشگاه بارسلوناي اسپانيا موفق شد هافبك منچستريونايتد را به 
خدمت بگيرد. خرارد پيكه برنابئو، هافبك تدافعي منچستر و عضو 
تيم زير 21 ساله اسپانيا، در پي درخشش در معدود بازي هاي خود 
خريداري  بارسلونا  هاي  استعدادياب  سوي  از  جزيره  فوتبال  در 
شد. وي براي چهار سال با اين تيم اسپانيايي قرارداد بست و به 
اين منظور مبلغ چهار ميليون پوند براي دو سال اول دريافت كرده 
است. او به شرط درخشش و رضايت مربيان مي تواند دو برابر 

قراردادش را براي دو سال آخر حضور خود دريافت كند.  
 

گرانت؛ ما راه خودمان را مي رويم  
آورام گرانت» با رد پيشنهاد بازگشت دوباره به پست پيشين خود 
يعني مدير ورزشي چلسي براي هميشه اين تيم لندني را ترك كرد. 
چلسي  باشگاه  پيشنهاد  درباره  چلسي  بركنارشده  تازه  سرمربي 
گفت؛ درك مي كنم كه اين پيشنهاد از راه مي رسد، با اين حال به 
نظر من اين گام درستي نخواهد بود . او تاكيد كرد كه برخالف آنچه 
در رسانه هاي انگليس عنوان مي شود، هيچ كينه يي از اين باشگاه 
به دل ندارد و با رضايت به هشت ماه فعاليتش به عنوان سرمربي 
چلسي نگاه مي كند. گرانت افزود؛ شيفته اين باشگاه هستم، با اين 
بسيار  روزهاي  رويم.  مي  را  خودمان  راه  يك  هر  ما  اكنون  حال 
خوبي بود. براي چلسي بهترين ها را آرزو مي كنم. اين مربي 53 
غرامت  افزايش  براي  چلسي  از  شكايت  شايعه  اين  بر  عالوه  ساله 
درست  اين  گفت؛  باره  اين  در  او  كرد.  رد  را  باشگاه  اين  از  خود 
نيست. هيچ مشكلي با چلسي وجود ندارد. اگر از سوي من به گفت 

وگو نياز باشد، به طور مستقيم با باشگاه صحبت خواهم كرد، نه از 
طريق دادگاه. گرانت پس از بركناري از چلسي مي خواهد به خود 
مرخصي بدهد. آبي ها نخستين بار و از چهار سال گذشته فصل را 
بدون عنوان به پايان بردند. او درباره شايعه جانشيني اش به جاي 
اسون گوران اريكسون، سرمربي پيشين منچسترسيتي، هم چيزي 

نگفت؛ در حال حاضر نمي توانم در اين باره چيزي بگويم.  

مرگ چهار كارگر در استاديوم «والنسيا»  
 چهار كارگر حين انجام كار در ساخت ورزشگاه جديد والنسيا به 
دليل سقوط از ارتفاع كشته شدند. روزنامه «ماركا» اسپانيا با اعالم 
متري   15 ارتفاع  از  كار  انجام  حين  كارگران  اين  افزود؛  خبر  اين 
بين  كه  شده  فوت  كارگر  چهار  اين  شدند.  كشته  و  كردند  سقوط 
سنين 22 تا 25 ساله بودند همگي اهل كشورهاي امريكاي جنوبي 
هستند. استاديوم جديد والنسيا قرار است در آگوست 2009 افتتاح 

شود.  
 

ناكامي خانگي آلمان برابر بالروس  
 

در  و  شد  برگزار  دنيا  مختلف  نقاط  در  فوتبال  دوستانه  ديدارهاي 
يكي از مهم ترين ديدارها، تيم آلمان در خانه مقابل بالروس متوقف 
شد. تيم فوتبال آلمان در حالي كه با دو گل از بالروس پيش بود، در 
نهايت با تساوي به كار خود پايان داد. يواخيم لو، سرمربي آلمان، 
در  كه  تمريناتي  دليل  به  ما  تيم  بازيكنان  گفت؛  بازي  پايان  از  پس 
چند روز گذشته داشتيم، خسته بودند. آلمان در نيمه نخست، بازي 
خوبي را به نمايش گذاشت اما در نيمه دوم وضع عوض شد.تيم 
فرانسه هم با دوگل «بافتيمبي گوميس» مقابل ميهمان خود اكوادور 
به برتري رسيد. گوميس از زمان زيدان تنها بازيكني است كه در 
نخستين ديدار ملي خود، دو بار گلزني مي كند. در ساير ديدارها 
اين نتايج به دست آمد؛ استوني يك - گرجستان يك/ لوكزامبورگ 
يك - كيپ ورده يك/ مونته نگرو 3 - قزاقستان صفر/ آلباني صفر 
- لهستان يك/ جمهوري چك 2 - ليتواني صفر/ اتريش يك - نيجريه 

يك  

 قرارداد كريمي با القطر فسخ شد  
  

ادامه  كه  بود  شده  قيد  القطر  با  كريمي  علي  ساله  دو  قرارداد  در 
همكاري در سال دوم قرارداد منوط به رضايت هر دو طرف است. 
كريمي پيش از آغاز فصل تاكيد كرده بود كه توان معجزه ندارد و 
به تنهايي نمي تواند القطر را به اوج برساند اما مسووالن اين باشگاه 
حرف هاي جادوگر فوتبال آسيا را جدي نگرفتند و حاال كه فصل را 
بدون جام سپري كرده اند، ديگر قصد ادامه همكاري با كريمي را 
ندارند. به اين ترتيب دوران حضور يكي از بهترين فوتباليست هاي 
آسيا در ليگ قطر به پايان رسيده و همه منتظر تصميم گيري كريمي 

براي آينده اش هستند. 
هرچند اينكه كريمي مي خواهد هنرش را در فوتبال ضعيف امارات 
يا قطر نشان دهد، واقعًا دردناك است. تا دو سال قبل كريمي يكي از 
مهره هاي فليكس ماگات در تركيب بايرن مونيخ بود اما همانطور كه 
پيش بيني مي شد فوتبال فيزيكي و تمرينات سخت بهترين تيم آلمان 
دل ستاره ايراني را زد تا كريمي به فوتبال آسيا برگردد. حاال هم 
همه بايد منتظر انتخاب تيم جديد كريمي باشند كه قطعًا نام بزرگي 
جادوگر  اينكه  مگر  آورد  نمي  وجد  به  را  كس  هيچ  و  بود  نخواهد 

تصميم عجيبي بگيرد.  

 حضور قطعي مازندران در ليگ برتر  
 

مازندران  از  تيم  يك  حضور  مازندران  استاندار  شفقت  ابوطالب 
درفصل آينده ليگ برتر فوتبال باشگاه هاي ايران را قطعي دانست 
و  حضور  براي  كه  است  هايي  تيم  جمله  از  آهن  راه  گفت؛ «تيم  و 

انتقال اين تيم به مازندران به دنبال آن هستيم.
ما از حضور تيم راه آهن در مازندران استقبال مي كنيم و هر اندازه 
كه نياز به همكاري باشد آمادگي كامل داريم. از طريق معاون رئيس 
جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني در حال پيگيري اين موضوع 
هستيم. هم اكنون تعداد زيادي از فوتباليست هاي مازندراني در تيم 
عضويت  خارجي  كشور  چند  و  ملي  تيم  برتري،  ليگ  مختلف  هاي 
براي  نياز  مورد  ورزشگاه  درخصوص  مازندران  استاندار  دارند.» 
هاي  ورزشگاه  بر  «عالوه  گفت؛  برتر  ليگ  در  مازندران  نماينده 
موجود ساري، قائمشهر و نوشهر ورزشگاه 15هزار نفري ساري 
تيم  اين  اختيار  در  را  آن  توان  مي  و  است  برداري  بهره  آماده  هم 

قرار داد.»  

ركورد خوب دونده ايراني مقيم آلمان  
  

مدير تيم هاي ملي ايران از پذيرفته نشدن ركورد ورزشكار ده گانه 
ساله  ورزشكار 18  كيقبادي  داريوش  داد.  خبر  آلمان  مقيم  ايراني 
مي  سر  به  آلمان  در  خود  خانواده  همراه  به  اكنون  هم  كه  ايراني 
در  جوانان  ميداني  و  دو  رسمي  مسابقه  دوره  يك  جريان  در  برد 
شد.  گانه  ده  رشته  در  امتياز  ركورد 6692  كسب  به  موفق  آلمان 
اين ورزشكار ايراني با ثبت اين ركورد موفق شد ركورد تازه يي 
را در اين رشته از جوانان براي كشورمان به دست آورد. ركورد 
فعلي اين رشته متعلق به شهرام زيركي با 6023 امتياز است. هنوز 
از سوي مديران فدراسيون دو و ميداني ايران ركورد دونده ايراني 
مقيم آلمان ثبت نشده اما در صورت ثبت اين ركورد كيقبادي موفق 
شده ركورد ده گانه جوانان ايران را به ميزان 669 امتياز افزايش 
و  دو  فدراسيون  ركوردهاي  و  آمار  مسوول  شادمهر  بيژن  دهد. 
ميداني گفت؛ «هر چند ركورد اين دونده ايراني از ركورد ملي ايران 
بيشتر است اما اين ركورد هم اكنون به نام آلماني اين ورزشكار در 

سايت فدراسيون دو و ميداني آلمان ثبت شده است.»  

 مرادي و بوعذار در راه الجزاير  
 

ميداني  و  دو  مسابقات  در  شركت  براي  ايران  ملي  تيم  دونده  دو   
مرادي  سجاد  شدند.  الجزاير  راهي  ميداني  و  دو  بزرگ  جايزه 
متر   400 دو  دونده  بوعذار  رضا  و  متر   1500 و   800 دو  دونده 
كشورمان صبح امروز به منظور حضور در مسابقات جايزه بزرگ 
دو و ميداني الجزاير، تهران را ترك كردند. اين رقابت ها امروز در 
شهر الجزيره برگزار مي شود. پيش از اين قرار بود محمد ارزنده 
ورزشكار رشته پرش طول نيز عازم اين رقابت ها شود كه به دليل 
ادامه مصدوميت از اين سفر بازماند. تمامي رقابت هاي بين المللي، 
آسيايي و جهاني كه طي دو ماه آينده در رشته دو و ميداني برگزار 
مي شود به نوعي جنبه ورودي المپيك را دارد. سجاد مرادي دونده 
براي  المپيك   A ورودي  كسب  از  بعد  ايران  استقامت  نيمه  دوهاي 
تثبيت ركوردش عازم رقابت هاي برون مرزي مي شود. بوعذار نيز 
به دنبال برگزاري اردوي يك ماهه در كمپ بين المللي دو و ميداني 

مالزي يكي از اميدهاي كسب ورودي المپيك محسوب مي شود.  
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با شيوا داوودي فر و حديثه نوحي، دختران تيم ملي كيك بوكسينگ 

 مشت و لگدهاي 

زنانه 
 

حديث علمي

عادي  العمل  عكس  اين  كني؟»  مي  شوخي  بوكس؟...  كيك  «دختر؟... 
روي  هستند،  «فايتر»  كه  شنوند  مي  دختراني  از  وقتي  است  افراد 
رينگ مي روند و سر و صورت حريف را زير مشت و لگد مي گيرند. 
شايد زماني يك دختر كاراته كا يا تكواندوكار هم همين طور عجيب 
به نظر مي رسيد اما با گذشت چند سال از فعاليت اين رشته ها در 
كسي  براي  دختران  تكواندوي  يا  كاراته  از  صحبت  ديگر  حاال  ايران 
عجيب نيست اما دختران ايران كه نشان داده اند در رشته هاي رزمي 
حرفي براي گفتن دارند، حاال از اين رشته ها عبور كرده اند و سراغ 
ورزش هايي مي روند كه حتي تصورش هم سخت است. وقتي مقابل 
دو قهرمان كيك بوكس دختران ايران مي نشينيد متوجه مي شويد آنها 
صحبت  حريف  صورت  و  سر  به  مرگبار  هاي  ضربه  از  راحت  خيلي 
مي كنند. نگران از فرم افتادن چهره شان نيستند و حتي براي شروع 
كج  كشتي  و  تاي  موي  مانند  تر  سنگين  هاي  رشته  در  شان  فعاليت 
لحظه شماري مي كنند؛ جايي كه ديگر ضربه ها هيچ كنترلي ندارند. 
بايد بزني تا نخوري. شيوا داوودي فر و حديثه نوحي دو طاليي ايران 
تيم  اعزام  اولين  كه  مسابقاتي  بودند؛  گرجستان  جهاني  مسابقات  در 
كيك بوكسينگ دختران به شمار مي رفت اما با درخشش خيره كننده 
آنها همراه بود، آن هم در شرايطي كه دختران فايتر ايراني هيچ وقت 
فدراسيون  دفتر  در  را  فايتر  دو  اين  نداشتند.  بوكسينگ  كيك  مربي 
ورزش هاي رزمي مالقات كرديم؛ جايي كه در دفتر رئيس فدراسيون 
با كنترل از راه دور باز مي شد. البته براي انتخاب اين دو مهرباني 
روابط عمومي فدراسيون هم شامل حالمان شد كه براي معرفي ملي 
پوشان، كارمند فدراسيون و خواهر رئيس فدراسيون را ترجيح داد،

- كاله محافظ تان مثل كالهخود جنگجويان ژاپني است،
شيوا؛ بايد باقي محافظ ها را هم ببينيد. ما كامًال زره پوش روي رينگ 

مي رويم.
- مي دانم كه امكان آسيب ديدگي در رشته شما خيلي باال است.

شيوا؛ چون در كيك بوكسينگ ما با تمام قدرت ضربه مي زنيم. اينجا مثل 
كاراته ضربات كنترل شده نيست.

- اين جور ورزش ها با روحيه دختران تضاد ندارد؟
شيوا؛ بستگي به روحيه آن دختر دارد اما من مي گويم با اين شرايطي كه 

جامعه ما دارد، تمام دختران بايد هنر رزمي داشته باشند.
- كه در خيابان درگير شوند؟

شيوا؛ من تا االن هيچ وقت پيش نيامده از تكنيكم استفاده كنم و مي دانم 
اين كار را هم نمي كنم، اما همين كه مي دانم مي توانم از پس مزاحمان 

بربيايم به من اعتماد به نفس مي دهد.
حديثه؛ چرا وقتي كسي مزاحم ات مي شود و مي تواني او را بزني، نبايد 

بزني؟
- پس تو موافق كتك كاري هستي. تا حاال كسي را هم زده يي ؟

بار در مترو ترمينال جنوب يك نفر مزاحمم شد و يك  حديثه؛ بله، يك 
مسير طوالني را تعقيبم مي كرد. هر چقدر سعي كردم سريع تر بروم 
فايده نداشت و او همچنان مي آمد. در حالي كه به شدت عصباني شده 
بودم و كم كم كنترلم را از دست مي دادم ناگهان از پشت سرم گفت؛ 
«خانم شما دو و ميداني كار مي كنيد؟» ديگر حسابي عصباني شدم و با 

مشت به سرش كوبيدم. 
- نترسيدي او هم به تو حمله كند؟

حديثه؛ به خاطر همين خيلي سريع دور شدم و اصًال پشت سرم را هم 
نگاه نكردم.

- نترسيدي ضربه ات به او صدمه بزند؟ خيلي ها با يك مشت مرده اند.
حديثه؛ من وقتي عصباني مي شوم ديگر كنترلي روي اعصابم ندارم. آن 
روز هم دستم ناخودآگاه رها شد. به هرحال اگر كار به دادگاه هم مي 

كشيد حق را به من مي دادند.
- در مورد راي دادگاه آنقدر مطمئن نباش. هيچ دادگاهي به كسي حق 

نمي دهد به خاطر متلك گويي آدم بكشد.
حديثه؛ به هرحال من پشيمان نيستم. انتظار نداشتيد آنجا بايستم و فحش 

بدهم كه؟،
شيوا؛ اما من ترجيح مي دهم بي محلي كنم و رد شوم. از تكنيك زدن و 

ضربه خودم مي ترسم.

كاري  كتك  اينكه  براي  ايد؛  آمده  بوكس  كيك  سراغ  چرا  اصًال  شما   -
كنيد يا فقط انگيزه ورزشي داشتيد؟

شيوا؛ من كرمانشاهي هستم. دوران كودكي ام در جنگ گذشت. در طول 
آن سال ها آنقدر زندگي ما درگير جنگ بود كه تصور مي كردم اين جنگ 
هميشگي است و پاياني ندارد. اصًال تصوري از دوران صلح نداشتم به 
مي  باشم.فكر  سرسختي  و  مستقل  دختر  كردم  مي  آرزو  خاطر  همين 
كردم هركس جان سخت تر باشد در جنگ زنده مي ماند و رزمي كاري 
را يك راه حل براي رسيدن به اين آرزويم مي ديدم. آن موقع با كاراته 
و تكواندو شروع كردم و بعد كه به تهران آمديم سانشو را شروع كردم 

و بعد هم كه كيك بوكس.
- خانواده ات موافق بودند؟

شيوا؛ در كرمانشاه خانواده ها تعصبي هستند. هيچ كدام از بچه هايي كه 
آن زمان با هم كاراته كار مي كرديم خانواده هايشان راضي نبودند.

حديثه؛ شرايط من فرق مي كرد. خانواده ام ورزشي بودند و االن هم كه 
برادرم رئيس فدراسيون ورزش هاي رزمي است.

- اما قبول داريد بيشتر دخترها هدف شان ورزش نيست؟
شيوا؛ 90 درصد مي آيند كه بتوانند كتك كاري كنند.

حديثه؛ درست است. يكي از شاگردان من خيلي رك و راست گفت يك 
چيزهايي يادم بده كه بتوانم در خيابان مزاحمان را بزنم. يكي ديگر هم 
از شوهرش جدا شده بود و مي خواست از او انتقام بگيرد، البته خيلي هم 
مي ترسيد كه خانواده شوهرش برايش مشكل درست كنند اما به هرحال 

هدفش اين بود كه درگير شود و كتك بزند.
- شما هم از كتك كاري لذت مي بريد؟

شيوا؛ من هر چقدر ورزش سنگين تر باشد، بيشتر لذت مي برم. به خاطر 
همين تكواندو و كاراته را رها كردم و سراغ كيك بوكس آمدم. االن لحظه 

شماري مي كنم كه موي تاي خانم ها هم راه اندازي شود.
- موي تاي چه فرقي دارد؟

شيوا؛ آنجا ديگر ضربه ها هيچ كنترلي ندارد. هر چقدر مي خواهي مي 
زني. من حتي كشتي كج را هم دوست دارم. اگر راه بيندازند حتمًا شركت 

مي كنم.
حديثه؛ اما من آمادگي بدني كشتي كج را ندارم. خيلي هم منتظر شروع 

موي تاي نيستم.
- برايم جالب است كه بيني هيچ كدام از شما نشكسته است.

حديثه؛ براي من آنقدر مشت خورده، پهن شده است،
كنار  را  رزمي  است  بهتر  كه  كنيم  دفاع  خودمان  از  نتوانيم  اگر  شيوا؛ 

بگذاريم.
- به هرحال همه كه از اول كار حرفه يي نيستند و اين طور كه به نظر مي 

آيد در كيك بوكسينگ مشت خوردن سر و صورت خيلي عادي است.
شيوا؛ در طول مسابقه بيني هايمان را چرب مي كنيم. اين طوري وقتي 
شكستگي  امكان  و  خورد  مي  ليز  صورتت،  روي  زند  مي  مشت  حريف 

پايين مي آيد.
- اصًال نگران صورت تان نيستيد؟

شيوا؛ مهم نيست. 30 سال درست بود، حاال 30 سال هم كج باشد. مردان 
كه اصًال به بيني هاي شكسته شان افتخار مي كنند. بعدش هم ما بايد 

مشت بخوريم تا محكم شويم.
حديثه؛ بايد تا آخر تيرماه صبر كنيد تا موي تاي را امتحان كنيم. فكر كنم 

آن موقع فك و بيني مان حسابي آسيب ديده باشد.
- دختران ايراني در رشته هاي رزمي خيلي خوب كار مي كنند اما در 
همين رشته هاي رزمي هم وقتي پاي ظرافت به ميان مي آيد، كم مي 
آورند. مثًال در ووشو، سانشو كاران مدال مي گيرند اما در تالو هنوز 

كار خاصي انجام نداده اند.
شيوا؛ تالو خيلي ظريف است. زمان زيادي مي برد. مثًال يك هفته فقط 
روي يك حركت تمرين مي كنند اما مبارزه اين ظرافت را ندارد و معموًال 
از قدرت بدني شان استفاده مي كنند و پيروز مي شوند. اما من خودم 

ورزش رزمي را در مبارزه مي بينم. 
حديثه؛ كمربند مشكي داشتن كه نمي تواند قدرت يك رزمي كار را نشان 

دهد. 
وقتي مي گويي رزمي كاري همه مي پرسند با چه حريفاني مبارزه كردي. 

هيچ كس نمي گويد چه برنامه يي اجرا كردي.
- به بقيه دختران پيشنهاد مي دهيد رزمي كار شوند؟

شيوا؛ من كه گفتم، در اين جامعه همه دختران بايد رزمي كار باشند.
حديثه؛ من هم رزمي را دوست دارم اما اگر روزي بچه دار شوم به او 

اجازه نمي دهم سراغ كيك بوكس يا هر رشته رزمي ديگري بيايد.
- چرا؟

حديثه؛ من در جريان زندگي ورزشي ام خيلي عصبي شده ام. موقعيت 
هم  باز  باشم  خوب  هم  هرچقدر  است.  شده  ساز  مشكل  برايم  برادرم 

حرف هست كه به خاطر موقعيت برادرش داور هوايش را داشت.
- اما شايد فرزندت رزمي كاري را دوست داشته باشد.

حديثه؛ اشتباه مي كند دوست داشته باشد،
خشن  بوكس  كيك  دختران  گويد،  مي  عموم  تصور  كه  طور  همان   -

هستند؟
شيوا؛ ما تا پاي جان كتك مي زنيم. هركس ما را مي بيند مي گويد خشن 

هستيد. 
حديثه؛ به هرحال هميشه يك نفر چشم در چشم ماست. اگر نزنيم كه مي 

خوريم. يك اشتباه كوچك مي تواند باعث شود ضربه مرگبار بخوري.
- پس روحيه تان هم مردانه است.

شيوا؛ بله، من وقتي خودم را با خواهرم مقايسه مي كنم، مي بينم روحيه 
ام نسبت به او خيلي مردانه تر است.

حديثه؛ من بعد از ازدواجم سعي كردم كمي اين روحيه ام را تغيير دهم. 
چند سال قبل موهايم كوتاه بود و آنقدر شبيه پسرها بودم كه وقتي وارد 

يك مجلس مي شدم، خانم ها حجاب مي گرفتند.
- مي خواهم بدانم چه روحيه يي داريد كه مي توانيد باراني از مشت و 

لگد را روي سر و صورت حريف خالي كنيد؟
حديثه؛ اين هم يك راه است براي اينكه خودت را تخليه كني. حرص مان 

را اين جوري خالي مي كنيم.
- روي سر و صورت يك دختر ديگر؟

حديثه؛ باالخره كيك بوكس همين است. آن دختر هم آمده كه به سر و 
صورت من مشت بزند ديگر.

- بيشتر دخترهايي كه به باشگاه هاي ورزشي مي روند، تيپ خاصي 
دارند. حداقل اينكه اكثرشان موهاي كوتاه دارند. چرا؟

شيوا؛ من موهايم را كوتاه نگه مي دارم چون موي بلند زير مقنعه و كاله 
واقعًا دردسرساز مي شود. 

حديثه؛ اما براي خيلي ها فقط يك ژست است. دوست دارند مردم بدانند 
از  بعد  هستند.  مدلي  اين  كارها  تازه  فقط  هم  معموًال  ورزشكارند.  آنها 
همين  بود  سالم   16  ،  15 وقتي  هم  من  افتد.  مي  سرشان  از  وقت  چند 

تيپي بودم.
شبيه  بيشتر  هرچه  را  خود  خواهند  مي  كه  است  اين  دليلش  شايد   -

پسرها نشان دهند. شما دوست نداريد پسر به نظر بياييد؟
شيوا؛ قبًال چرا. بيشتر به خاطر شرايط جامعه. اصًال يكي از داليلي كه به 

كيك بوكس آمدم همين بود.
دختر  به  كه  بود  موقع  آن  تازه  آوردم  مقام  و  شدم  يي  حرفه  وقتي  اما 
بودنم افتخار كردم. دختري كه ورزش مي كند و باعث افتخار خانواده 

اش است.
- شما هم شنيده ايد كه هر وقت صحبت از زنان رزمي كار مي شود، 

خيلي ها مي گويند «بيچاره شوهرش»؟
بيچاره  گويند  نمي  كار  رزمي  مردان  به  وقت  هيچ  چرا  دانم  نمي  شيوا؛ 

زنش؟
حديثه؛ چون مردها غرور خاصي دارند و ناراحت مي شوند وقتي يكي 
بگويد از زن شان مي ترسد اما انگار اينكه زن از شوهرش ترس داشته 

باشد، عادي است.
- از مربيان تان بگوييد.

شيوا؛ ما مربي نداشتيم و نداريم.
- بدون مربي قهرمان شديد؟،

شيوا؛ مربي كيك بوكسينگ وجود نداشت. من كه با ديدن فيلم مبارزه 
مردان، كيك بوكس را ياد گرفتم و سعي كردم با تكيه بر قدرت بدني ام 
خودم را باال بكشم، اما همه چيز قدرت بدني نيست. آن زمان كه تازه 
سانشو را شروع كرده بودم يك بار از يكي از دوستانم كه 20 كيلو از من 

سبك تر بود چنان كتكي خوردم كه هيچ وقت يادم نمي رود.
دليلش هم اين بود كه هيچ تكنيكي نداشتم. بعد از آن سعي كردم تمام 
حواسم را براي يادگيري تكنيك ها جمع كنم. در كيك بوكس هم همين 

كار را كردم، اما مربي نداشتم.
ضربات  دارم.  آنجا  از  را  پايم  ضربات  و  بودم  تكواندوكار  من  حديثه؛ 
دستم را هم با همسرم كار مي كنم كه بوكسور است. اينها را تركيب مي 

كنم و مي شود كيك بوكس. البته برادرم هم خيلي كمك مي كند.
- تو هم برايت پيش آمده مثل شيوا كتك خورده باشي؟

حديثه؛ در تكواندو بيشتر كتك مي خوردم. كمربند سبز داشتم و مربي 
تكواندوكار كمربند مشكي را به جانم مي انداخت. كل سالن را مي دويدم 
دان 2  آنكه  وجود  با  را  تكواندو  من  اصًال  كردم.  مي  فرار  دستش  از  و 

داشتم، به خاطر همان مربي كنار گذاشتم. 
- چرا؟

با خواهرم كه مسوول هيات تكواندو گرمسار بود، مشكل داشت و سر 
من خالي مي كرد، من خيلي از روابط خانوادگي ام ضربه خورده ام.

- شما به غير از كيك بوكس سرگرمي ديگري هم داريد؟
شيوا؛ من كه كارمند فدراسيون هستم و وقت آزاد براي كار ديگري ندارم 

اما دوست داشتم سراغ موسيقي مي رفتم.
حديثه؛ من از موسيقي بدم نمي آيد اما فكر نمي كنم براي يادگيري اش 
صبر و حوصله داشته باشم. بعيد نيست عصبي شوم و گيتار و ارگ را 

بشكنم. همين ورزش را ترجيح مي دهم. 
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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

مرد نقاش قتل پدر و دختر را 
گردن گرفت 

 
متهم؛ به خاطر خانواده ام من را عفو كنيد

 مرد نقاشي كه متهم است با انگيزه سرقت پدر و دختري را به قتل رسانده از اولياي دم خواست او را 
به خاطر خانواده اش ببخشند.

در ابتداي جلسه محاكمه اين متهم كه ديروز در شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد، آرش 
سيفي نماينده دادستان تهران در توضيح كيفرخواست گفت؛ 24 بهمن ماه سال 85 به ماموران پليس 
خبر دادند جسد پدر و دختري به نام هاي عباس 65 ساله و ليدا 35 ساله در خانه شان در جنت آباد پيدا 
شده است. پس از حضور ماموران در محل تحقيقات آغاز شد. بررسي روابط اين پدر و دختر نشان 
داد عباس دوست صميمي به نام احمد داشته و به رغم اينكه فاصله سني آنها زياد است، احمد بسيار به 

خانه مقتول رفت و آمد داشته اما اين مرد پس از قتل به طرز مشكوكي گم شده است.
سيفي ادامه داد؛ پليس همچنين دريافت احمد عالوه بر رفت و آمد دوستانه خريدهاي اين پدر و دختر را 
نيز انجام مي داده است. با توجه به گستردگي روابط احمد با اين خانواده، تحقيقات براي دستگيري متهم 
جوان ادامه پيدا كرد تا اينكه مدتي بعد ماموران اداره آگاهي تهران متوجه شدند فردي با مشخصات 
جنايي  بازپرس  دستور  با  است.  شده  دستگير  كشور  شمال  در  مخدر  مواد  مصرف  جرم  به  احمد 
ماموران نيابت قضايي دريافت كردند و براي دستگيري احمد به شمال كشور اعزام شدند و در مواجهه 

با احمد دريافتند مجرم دستگير شده همان مرد نقاشي است كه متهم به قتل پدر و دختر شده است.
نماينده دادستان تهران ادامه داد؛ با انتقال احمد به دادسراي تهران وي تحت بازجويي قرار گرفت و 
سرانجام به قتل پدر و دختر اعتراف و انگيزه خود از اين قتل هاي فجيع را سرقت اعالم كرد. اكنون من 

به عنوان نماينده دادستان براي اين متهم تقاضاي اشد مجازات را دارم.
در ادامه جلسه محاكمه از آنجايي كه سه فرزند عباس در خارج از كشور به سر مي برند و تاكنون 
و  برادر  قاتل  براي  و  يافتند  حضور  جايگاه  در  دم  ولي  عنوان  به  وي  برادران  اند،  نشده  شناسايي 

برادرزاده شان تقاضاي صدور حكم قصاص كردند.
سپس متهم در جايگاه قرار گرفت. وي اتهام قتل را قبول كرد و گفت؛ من با عباس دوست بودم. به خاطر 
اعتمادي كه وي به من داشت به خانه اش رفت و آمد داشتم. عباس به من خيلي محبت مي كرد. من 
تقريبًا خريدهاي عمده خانه اش را انجام مي دادم، البته هنگامي كه براي نقاشي خانه اش رفته بودم با 
او آشنا شدم و بعد هم به من پول داد كه براي خانه اش موكت و مبل بخرم و اين طور بود كه روابط 
ما صميمي تر شد. متهم ادامه داد؛ از آنجايي كه به مواد مخدر اعتياد داشتم هميشه به پول محتاج بودم، 

به همين خاطر هم نقشه قتل ها را طراحي كردم.

روز حادثه به خانه عباس رفتم. در آنجا ليدا به من گفت براي خريد مي خواهد بيرون برود، بنابراين 
كه  ليدا  آوردم.  ياد  به  بودم،  كرده  پنهان  حياط  در  قبل  از  كه  را  چماقي  من  ديدم.  مناسب  را  فرصت 

عباس  رفت  بيرون  خانه  از 
زمين  روي  استراحت  براي 
را  چماق  هم  من  كشيد.  دراز 
يي  ضربه  و  برداشتم  حياط  از 
چاقو  با  بعد  و  زدم  سرش  به 
او را كشتم.متهم در ادامه گفت؛ 
اما  بكشم  را  ليدا  نداشتم  قصد 
او  حادثه  اين  از  بعد  بالفاصله 
هم به خانه آمد و مجبور شدم 
يك  برسانم.  قتل  به  نيز  را  وي 
ضربه به سر ليدا زدم و بعد هم 
رساندم.  قتل  به  را  او  چاقو  با 
كردم  وجو  جست  را  خانه  بعد 
بروم.  و  بردارم  طال  و  پول  تا 
نكردم  پيدا  چيزي  گشتم  هرچه 
در  پول  تومان  هزار   350 فقط 
خانه بود. آن را برداشتم و به 
شمال فرار كردم. چند روز بعد 
نيز به جرم مصرف مواد مخدر 
پليس  توسط  سپس  و  دستگير 

تهران شناسايي شدم.
گناهكار  دانم  مي  افزود؛  احمد 
قتل  به  را  نفر  دو  و  هستم 
كه  را  آنچه  همه  من  رساندم. 
دارم.  قبول  ام  گفته  پرونده  در 
نداشتند  گناهي  هيچ  مقتوالن 
خواهش  آنها  دم  اولياي  از  اما 
مي كنم به خاطر خانواده ام از 

خون من بگذرند.
پايان  از  پس   74 شعبه  قضات 

جلسه براي تصميم گيري در مورد شناسايي اولياي دم اصلي و لزوم استماع خواسته آنها يا پذيرش 
تقاضاي برادران مقتول به عنوان ولي دم وارد شور شدند. 
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درگذشت زن افغانى 
در بيمارستان

Harrow 

در كشور انگليس بعد  مقيم  تابع افغانستان  و  زهرا قزوانى    Evening Standrd نقل از به   ترجمه: 
از مراجعه و زايمان فرزند خود در بيمارستان در گذشت. علت مرگ وى مصموميت خونى در زمان 
بسترى او در بيمارستان مى باشد. شوهر زهرا، آقاى قزوانى براى شكايت از بيمارستان بدليل سهل 
بيمارستان  در  شار  دخترش  تولد  از  بعد  هفته  يك  زهرا  كند.  مى  آماده  را  خود  او  مراقبت  از  انگارى 
Northwick Park Hospital در منطقه Harrow درگذشت.  او سومين نفر مى باشد كى در طى سال 
اخير در اين بيمارستان در گذشته است. آقاى قزوانى از وكيل خود در خواست كرده است كه علت مرگ 
همسر وى روشن شود در صورتيكه خود آقاى قزوانى اعتقاد دارد از همسر وى در زمان بسترى در 
بيمارستان مراقبت كافى انجام نشده است. مرگ خانم قزوانى به علت از كار افتادن دستگاه گوارش بعد 
از مسمومى خون وى و مبتال شدن به ويروس كشنده در بخش زايمان نشاخته شده است. مصموميت 
خون زهرا از عدم تعويض به موقع پانسمان وى شروع شده بود. تعويض پانسمان او به سه روز طول 

كشيد و اين باعث اصلى مصموميت شده بود. 
"من هنوز باور نمى كنم كه چنين اتفاقى افتاده است. او در زمان حاملگى سالم بود و همه چيز به خوبى 
پيش مى رفت تا اينكه به بيمارستان رفت، زاييد و در گذشت، همه چيز خيلى نا گهانى اتفاق افتاد." شوهر 
ازشخص  دفعه  يك  داشته  اجازه  فقط  بيمارستان  در  همسرش  روزبسترى  هفت  در  كرد  اضافه  زهرا 
مترجم براى ارتباطات استفاده كند. در صورتيكه اين عمل انسانى نمى باشد و براى ارتباطات بيمار و 

مسئوالن پزشكى احتياج به مترجم در هر زمان مى باشد. 
پرونده مرگ خانم زهرا قزوانى كه در روز 20 مارس اتفاق افتاد هنوز در پى بررسى مى باشد. 

مسابقه عجيب با 19 زخمى
مسابقه  ميزبان  ساله  همه  بريتانيا 
جالبى است كه در آن، شمار زيادى از 
مردم در كنار هم از باالى تپه به پايين 

«قل» مى خورند. 
رقابت سنتى كه قدمت آن به 20 دهه 
مى رسد همه ساله در تپه «باك ورد» 

بريتانيا برگزار مى شود.
هاى  رده  براى  كه  مسابقه  اين  در 
سنى مخلتف برگزار مى شود شركت 
كنندگان ، روى سراشيبى 200 مترى 

تپه «قل» مى خوردند.
 ، باران  شديد  بارش  خاطر  به  امسال 
تپه «باك ورد» گل آلود بود و شركت 
صورت  و  سر  شدند  مجبور  كنندگان 
باز  نيمه  چشمان  با  و  ببندند  را  خود 
«قل» بخوردند؛ با اين وجود 19 نفر بر 

اثر شكستگى استخوان به بيمارستان فرستاده شدند.در پايان «كريستوفر اندرسون» 19 ساله كه از 
همگى رقيبانش جلو زده بود برنده شد و جايزه نقدى گرفت

دستبند طال در معده يك دزد
مرد 25 ساله كه پس از سرقت دستبند طالى يك دختر هشت ساله به دام پليس افتاده بود براى از 
بين بردن مدرك جرم، آن را بلعيد.پليس هم براى به دست آوردن مدرك جرم به سارق داروهاى ملين 
بدين  تا  شده  عكسبردارى  ايكس  اشعه  با  متهم  شكم  از  پليس  درخواست  به  است.همچنين  خورانده 
وسيله وجود دستبند مسروقه در شكم وى مشخص شود.كروز ساالس به اتهام سرقت به شش ماه تا 
15 سال زندان و يا جريمه نقدى محكوم خواهد شد.ميزان مجازات وى به ارزش دستبند بستگى دارد، 

ارزش اين دستبند هنوز به طور دقيق تعيين نشده است.
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دزدى كه 
با جهيزيه 

آمد
خسرو مبشر

سرنوشت دزد سابقه دار كه نيمه هاى شب براى سرقت وارد خانه 
اى در جنوب تهران شده بود بر اثر يك اتفاق ناخواسته تغيير كرد.

مرد زندانى دستبند به دست همراه دو مأمور زندان پشت در اتاق 
شعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان تهران نشسته بود. 

كمى آن سوتر نيز دو زن ميانسال و يك دختر 19 ساله بى قرار 
قدم مى زدند.

قاضى عبداللهى- رئيس دادگاه- در حال مطالعه اوراق پرونده بود. 
دادگاه بدوى متهم را به هفت ماه زندان محكوم كرده بود. لحظه اى 
بعد او سرش را باال گرفت و نگاهى به حاضران در جلسه انداخت. 
سپس به جمال - متهم- گفت: براساس اوراق پرونده شما يك متهم 
و  خانه  چند  از  سرقت  هاى  اتهام  به  تاكنون  كه  هستيد  دار  سابقه 

مغازه و كيف قاپى چندبار زندانى شده ايد. آخرين بار نيز به اتهام 
محكوم  زندان  ماه   18 به  پيروزى  خيابان  در  خانه  يك  از  سرقت 

وتحمل كيفر كرده ايد.
جشن  يك  در  دزدى  هنگام  زندان  از  آزادى  از  پس  حال  اين  با 
عروسى دستگير شديد. اين شواهد نشان مى دهد شما هنوز متنبه 

نشده ايد.
ناگهان متهم گفت: آقاى قاضى به خدا من به خاطر دزدى به جشن 
عروسى نرفته بودم بلكه مرا به آن مراسم دعوت كرده بودند. اين 
مسئله را بارها و بارها به مأموران و بازپرس و قاضى دادگاه قبلى 

گفته ام. اما هيچ كس به حرف هايم توجهى نكرد.
درست است كه خطاهاى زيادى مرتكب شده ام اما بامجازات تاوان 
اشتباه هايم را نيز داده ام. به همين خاطر با خود عهد كردم ديگر 
دنبال كار خالف نروم. به دادگاه هم تعهد مى دهم ديگر كار خالفى 

انجام ندهم.
نزديكان  از  بوديد  گفته  مأموران  به  بازجويى  مراحل  در  قاضى: 
خانواده عروس هستيد. اما پس از تحقيق مشخص شد هيچ نسبتى 

با آنها نداشتيد چرا دروغ گفتيد 
جمال كه پاسخى براى دادگاه نداشت سكوت كرد و سرش را پائين 

انداخت.
اين  به  تومان  ميليون  سه  شما  پرونده  محتويات  براساس  قاضى: 
مادر و دختر- اشاره به دو تن از حاضران- پرداخته ايد. علت اين 

كار چه بوده است 
پدر  حسين-  از  تومان  ميليون  سه  مبلغ  پيش  سال  چند  متهم: 
اش  خانواده  به  را  خود  بدهى  بنابراين  بودم.  كرده  قرض  دختر- 

بازگرداندم.
قاضى: مى دانيد پدر دختر خانم كجاست 

بدهى  مبلغى  كجاست.  او  كه  كند  نمى  فرقى  من  براى  خير  متهم: 

به  فردى  از  را  تومان  ميليون  سه  البته  پرداختم.  را  آن  و  داشتم 
را  آن  قسطى  طور  به  شد  قرار  كه  ام  كرده  دريافت  قرض  عنوان 

بازگردانم.
اين  عروسى  روز  در  شما  نيست.  كننده  قانع  شما  دفاع   : قاضى 
كه  رفتيد  جشن  برگزارى  محل  به  جوان-  دختر  به  اشاره  دختر- 
گفته شده تصميم به سرقت پول و اشياى با ارزش ميهمانان داشته 
صورتى  در  بعد  به  اين  از  گفت:  قاضى  به  متهم  لحظه  اين  در  ايد. 
حرف مى زنم كه در دادگاه تنها باشم. چرا كه مى خواهم مسائلى 

را به صورت خصوصى بگويم.
براى  جلسه  در  حاضران  محكمه  قاضى  دستور  به  ترتيب  بدين 
سابقه  كه  دانم  مى  گفت  ميانسال  مرد  سپس  رفتند.  بيرون  دقايقى 
خوبى ندارم اما مى خواهم با شما رازى را در ميان بگذارم و بدانيد 

كه مردانه حرف مى زنم و هيچ دروغى نمى گويم.
من به اتهام سرقت از يك خانه به 18 ماه زندان محكوم و پس از 
تحمل كيفر نيز آزاد شدم. دو هفته اى بيكار در شهر پرسه مى زدم و 
دنبال طعمه مى گشتم. سرانجام يك شب در حوالى خيابان پيروزى 
وارد خانه اى شدم. در يكى از اتاق هاى طبقه پائين مشغول جمع 
صداى  ناگهان  كه  بودم  وسايل  از  ومقدارى  كهنه  فرش  يك  آورى 
گريه و هق هق دخترى را شنيدم. وقتى كمى دقت كردم متوجه شدم 
دختر دم بخت گريان، با مادرش درد و دل مى كند. مادر با صداى 
بغض آلودى دخترش را نصيحت مى كرد و به او مى گفت: «غصه 
نخور. خدا بزرگ است. به من فرصت بده، همين روزها واقعيت را 
به نامزدت و خانواده اش مى گويم. شايد آنها شرايط ما را درك 

كنند و حرف هايمان را بپذيرند.»
گفتى  شوهرم  خانواده  به  كه  «تو  گفت:  جواب  در  هم  جوان  دختر 
پدرم براى كار به ژاپن رفته است. در حالى كه او به اتهام فروش 
مواد مخدر در زندان است و بايد 5 سال هم آنجا بماند. گذشته از 

اين من كه جهيزيه اى ندارم كه به خانه بخت بروم» و ...
بدون  و  شدم  منقلب  مادر،  و  دختر  سوزناك  هاى  حرف  باشنيدن 
در  صبح  تا  كردم.  ترك  را  آنجا  آرامى  به  بردارم  چيزى  كه  اين 
مى  پناه  بى  دختر  حال  به  دلم  كردم.  فكر  و  زدم  پرسه  ها  خيابان 
سوخت. بنابراين با خود عهد بستم با يك عمل خير، كفاره دوران 
سياه زندگى ام را بدهم. شايد خداوند مرا به خاطر اين كار مورد 
عفو قرار دهد. سپس تصميم گرفتم به هر شكل ممكن مقدارى پول 
شرح  برايش  را  ماجرا  و  رفته  مادرم  خانه  به  بعد  روز  كنم.  تهيه 
دادم. از او كمك خواستم و قول دادم ديگر سراغ خالف نروم. اما 
مادرم حرف هايم را قبول نداشت. بعد هم گفت در اين باره تحقيق 
مادر  با  اى  بهانه  به  هايم  حرف  از  اطمينان  براى  حتى  او  كند.  مى 
و عروس جوان هم صحبت كرد. وقتى پى برد واقعيت را گفته ام 
حدود  دوستان  و  آشنايان  كمك  به  هم  بعد  شد.  خوشحال  بسيار 
به  را  خود  بدهى  دادم  قول  هم  من  كرد.  تهيه  تومان  ميليون  سه 
صورت اقساطى به او برگردانم. يك روز با پول ها به خانه دختر 
جوان رفتم. خودم را از دوستان قديمى پدرش معرفى كرده و به او 
و مادرش گفتم: براى بازگرداندن بدهى ام به دوستم آمده ام. در 
تومان را به دختر جوان دادم و بالفاصله خانه  نتيجه سه ميليون 
آنها را ترك كردم. چند روزى كه آنها را تحت نظر داشتم شادى 

مادر و دختر را هنگام خريد جهيزيه ديدم.
يك ماهى از اين ماجرا گذشته بود كه همراه مادرم به خانه آنها رفتم. 
متأسفانه  اما  كرد.  دعوت  عروسى  به  را  ما  هم  خانم  عروس  مادر 
شب عروسى يكى از ميهمانان مرا شناخت و جار و جنجال به پا 
كرد. من هم ناچار فرار كردم، اما از بدشانسى در كوچه دستگير 

شدم.
البته من در مراحل بازجويى نزد بازپرس و مأموران درباره مبلغ 
سه ميليون تومان چيزى نگفتم و اين راز را براى اولين بار براى 
شما بازگو مى كنم. آقاى قاضى قسم مى خورم و تعهد مى دهم كه 
ديگر دنبال كار خالف نروم و از طريق راه درست و كارگرى نان 
حالل به خانه ببرم. من همسر و فرزندى ندارم اما اگر فرصتى به 

من بدهيد قول مى دهم براى خودم خانه و زندگى تشكيل دهم.
قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات جمال - متهم - عروس جوان 
بدون  دختر  خواند.  فرا  اتاق  به  متهم  مادر  همراه  به  را  مادرش  و 
و  مهر  از  شناختم  را  خودم  كه  زمانى  از  گفت:  قاضى  به  مقدمه 
محبت پدرى محروم بودم. فقط مادرم حامى من بود. اين مرد كه 
يكى از دوستان پدرم است، مسير زندگى من و خانواده ام را تغيير 
داد. آقاى قاضى او دزد نيست بلكه بهترين باباى دنيا است خواهش 
مى كنم او را آزاد كنيد. مأموران او را اشتباهى دستگير كرده اند. 
او شاكى ندارد و فقط به خاطر يك سوءتفاهم و سوءظن دستگير 

شده است.
مادر متهم نيز گفت: چند سال پيش شوهرم در يك سانحه تصادف 
ام  خانواده  و  من  براى  شديدى  روحى  ضربه  او  مرگ  شد.  كشته 
به  ها  شب  اوقات  اغلب  روحى  مشكالت  دليل  به  جمال  پسرم  بود. 
خانه نمى آمد. تا اين كه متوجه شدم به اتفاق چند دوست نابابش 
دوستان  اتفاق  به  دريافتم  وقتى  است.  آورده  روى  خالف  راه  به 
كنيد  باور  ندادم.  راه  ام  خانه  به  را  او  كند  مى  هم  دزدى  نااهلش 
پسرم راست مى گويد.قاضى عبداللهى پس از شنيدن اظهارات متهم 
و شاهدان پرونده لبخندى زد و گفت: بسيار خوشحالم كه يك فرد 
خطاكار پس از سال ها بيراهه رفتن بر اثر يك اتفاق اين گونه متنبه 
شده و مسير اصلى زندگى اش را پيدا كرده است. بنابراين به دليل 
اين كه شاكى خصوصى نداريد به استناد ماده 22 قانون مجازات 
اسالمى هفت ماه زندان نقض شده و دادگاه شما را از اتهام هاى 

وارده تبرئه مى كند.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا
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پاستا با گوشت و بادمجان

ويژه بهار و تابستان
زمان تهيه مواد: 25 دقيقه

زمان الزم براى پخت: 10 دقيقه
مواد الزم براى 4 نفر

يك بسته پاستا مارپيچ
نيم كيلو گوشت ريز شده (قيمه اى)

4 حبه سير خردشده
نصف قاشق مربا خورى تخم رازيانه

خرد  انگشت  بند  اندازه  به  كه  بادمجان  فنجان   3
شده 

دو قاشق مرباخورى روغن زيتون و رب گوجه
و  نمك  كمى  و  پونه  پودر  مرباخورى  قاشق  يك 

فلفل
دوم  يك  و  زمينى  بادام  مرباخورى  قاشق  دو 

فنجان پنير فتا خردشده
طرز تهيه:

تا  كنيد  صبر  و  ريخته  آب  مناسب  ظرف  يك  در 
و  بريزيد  در آن  را  پاستاها  آيد سپس  به جوش 
آبكش  در  را  آنها  بعد  شوند.  نرم  تا  دهيد  اجازه 
ريخته و آب سرد روى آن بريزيد.گوشت ها را 
پخته و سپس در تابه مناسبى آنها را با سير و 
رازيانه كمى تفت دهيد. سپس بادمجان ها را در 
تابه ديگرى سرخ كنيد براى اين كار 5 دقيقه زمان 
كافى است. سپس رب گوجه و بقيه ادويه و مواد 
را به بادمجان ها اضافه كرده و با حرارت ماليم 
بگذاريد تا براى 10 دقيقه با هم آميخته شوند. در 
آخر پونه را به آن اضافه كرد ه و پس از ريختن 
پاستا در ظرف مناسب اين مواد را به آن اضافه 

كرده و سرو كنيد.

هموطن عزيز:
شما هم مى توانيد  براى  پايدارى آداب  
غذاهاى  پخت  دستور  سنتهايمان   و 
محلى خود را براى ما بفرستيد تا با نام 

خودتان در اين محل چاپ نمائيم.

خوش پوشى براى 
افزايش اعتماد

 به نفس
آيا لباسهايتان بـشما اعـتماد به نفس ميدهد؟ منظورمان اين نيست كه به 
طرزى خودنمايانه و پر زرق و بـرق لباس بپوشيد. منظور ما اين است كه 

به طريقى لباس بپوشيد كـه بـاوقـار و اعتـمـاد بـه نفس جلوه كنيد. 
قسمتى از اين مسـئـله بـه رفتار شما بستگى دارد، اما بخشى ديگر به ايـن 
بسـتـگى دارد كـه لبـاسهـايى بپوشيد كه مناسب و بــرازنده ى شما بوده 

و به چشم بيايد. 
مهم اين است كه تـا جـايى كــه مى توانيد سعى كنيد عالى به نظر بياييد، 
حـال در هر مكانى كه باشيد. با رعايت نكات زير ميتوانيد بـه طـريـقـى 
لــباس بپوشيد كه اعتماد به نفستان را باال ببرد. خواهيد ديد كه چطور با 
تغييراتى بسيار جزئى و كوچك، نظر اطرافيان را به كلى نسبت به خودتان 
عوض خواهيد كرد، تا جايى كه نظر خودتان نيز در رابطه با خودتان تغيير 

خواهد كرد. 
ع اندازه لباس 

مهم  بسيار  نفس  به  اعتماد  حس  براى  لباستان،  بودن  مناسب  و  اندازه 
شل است. ژاكت مثال بسيار خوبى است. يك ژاكت 
جلوه  نامرتب  و  كثيف  شود  مى  باعث  گشاد  و 
كنيد. ژاكتى كه اندازه تان باشد شما را تميزتز 

و مرتب تر نشان ميدهد و باعث ميشود با اعتماد 
اينجا  در  برويد.  راه  و  بايستيد  بيشترى  نفس  به 
نمونه هاى ديگرى نيز براى شما مطرح م يكنيم 

تا ببينيد هر لباسى در چه اندازه اى باشد به 
شما اعتماد به نفس خواهد داد. 

ع شلوار: 
كه  نيست  شلوارى  آن  مناسب  شلوار 

به  بايد  باشد،  تنتان  چسِب 
نكنيد  فكر  باشد.  سايزتان 

اندازه  دقيقًا  شلوار  اگر 
انحناهاى  باشد،  تان 

مشخص  را  بدنتان 
كرد،  خواهد 

را  شما  بلكه 
نسبت به 

شلوارهاى گشاد الغرتر و صاف تر نشان خواهد داد. 
ع ژاكت، كت، پيراهن و باالپوش: 

پوشيدن باالپوش هايى كه در قسمت كمر تنگ ميشود، كمك مى كند كه 
هيكلتان موجدار و متناسب ديده شود و زنانه تر است. به ياد داشته باشيد 
كه لباسهايى كه بيش از حد گشاد و شل و ول هستند، شما را كوتاه قد تر 

و نامرتب تر نشان مى دهند. 
ع سينه بند: 

پوشيدن سينه بند مناسب بسيار در جلوه ى لباستان تاثير خواهد داشت. 
بعضى از خانم ها زيرپوش ها و لباس هاى زير زيبا مى پوشند، چون فكر 
بيشترى  به نفس  اعتماد  به آنها  دارند و  با آنها احساس بهترى  مى كنند 
مى دهد. به هرحال چه سينه هايى صاف داشته باشيد و چه سينه هايتان 
بزرگ باشد، انتخاب سينه بند اندازه و مناسب در اعتماد به نفس شما تاثير 
بسزايى دارد. هنگام انتخاب سينه بند حتمًا توجه كنيد كه از پشت هم مثل 

جلو اندازه تان باشد. 
ع كفش: 

گاهى اوقات پوشيدن كفش هاى پاشنه بلند باعث لنگ زدنتان مى شود و 
كسى آن را نمى پسندد. اما اگر كفشى را انتخاب كنيد كه مناسب و برازنده 
ى شما باشد، اگر پاشنه ى بلندى داشته باشد باعث مى شود كه بلندقدتر، 

الغرتر و جذابتر تر به نظر برسيد. 
ع جواهرات: 

يكى از سريعترين و موثرترين راه ها براى داشتن ظاهرى زيبا و پرجلوه 
هاى  گوشواره  و  دستبند  بند،  گردن  انداختن  است.  جواهرات  از  استفاده 
سمتتان  به  را  شوهرتان  توجه  و  شود  مى  شما  بيشتر  جلوه  باعث  پهن 

جلب مى كند. 
ع رنگ لباس 

سر تا پا مشكى پوشيدن باعث مى شود كه الغرتر و صاف تر جلوه كنيد. 
اما پوشيدن لباسهاى رنگى به ديگران نشان م يدهد كه شما از 
اينكه به چشم بياييد نمى ترسيد. همچنين لباسهاى رنگى 
كمك مى كند تا قسمت هايى را كه نمى خواهيد مورد 
نكات  به  اينجا  در  بپوشانيد.  را  بگيرند  قرار  توجه 

ديگرى در زمينه ى رنگ لباس اشاره ميكنيم. 
ع تركيب رنگها: 

مجبور نيستيد تا رنگ همه چيز را با هم ِست كنيد. 
پوشيدن تاپ نارنجى بسيار جالب است، اما اگر آن 
را با يك شلوار شكالتى، ذغالى يا بورگاندى ست 
كنيد جلوه ى بهترى به آن خواهد داد. صورتى 
كنيد،  ِست  نفتى  آبى  يا  خاكسترى  با  را 
جالب خواهد شد. طورى لباس بپوشيد كه 
خودتان احساس اعتماد به نفس كنيد. اگر 
باالتنه  براى  تر  روشن  رنگ  پوشيدن  با 
احساس  تنه  پايين  براى  تر  تيره  رنگ  و 
بهترى داريد، به هر طريقى شده همين كار را 

انجام دهيد. 
ع نكات آرايشى 

و  آرايش  ى  نحوه  به  گذاريد،  مى  ديگران  روى  كه  تاثيرى 
اصالح شما نيز تا حد زيادى بستگى دارد. حتى لباسهاى 
لب  و  شكسته  هايتان  ناخن  اگر  هم  عالى  و  قيمت  گران 
نامرتب  و  نشده  اصالح  ابروهايتان  يا  و  باشد  پريده 
هم  آرايش  اگر  حتى  داشت.  نخواهد  اى  جلوه  باشد 
نكنيد، رژلب و ريمل هم نزده باشيد، اصالح شدن 
به  دارد.  شگرفى  تاثير  زيباييتان  در  صورتتان 

نكات زير دقت كنيد. 
ع تميز كردن ناخن ها: 

مى  مانيكور  را  هايتان  ناخن  خودتان  چه 
براى  آرايشى  هاى  سالن  به  چه  و  كنيد، 
كنيد  كنيد، سعى  مى  مراجعه  منظور  اين 
و  مرتب  هميشه  پوستتان  و  ها  ناخن 

تميز باشد. 
ع مراقبت از موها: 

مراجعه  آرايشگر  به  مداوم  طور  به 
اگر  كند.  مرتب  را  موهايتان  تا  كنيد 
ريزد،  مى  صورتتان  توى  موهايتان 
ميتوانيد از سنجاق سرهاى زيبا براى عقب 
نگاه داشتن آن استفاده كنيد. ريشه ى موهايتان را هميشه رنگ كنيد. و هر 

از گاهى مدل موهايتان را تغيير دهيد تا جلوه كنيد. 
ع ابروهايى زيبا: 

دارد.  شگرفى  تاثير  صورتتان  زيبايى  در  تميز  و  مرتب  ابروهايى  داشتن 
براى برداشتن و اصالح ابروهايتان به آرايشگاه مراجعه كنيد. 

ع آرايش: 
اصًال نيازى به آرايش كردن نيست، اما اگر اصرار داريد هميشه آرايش 
ماليم انجام دهيد. رژلبى كمرنگ يا كمى رژگونه صد چندان به زيبايى شما 

خواهد افزود .
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

همسر ايده آل شما؟؟
 

ميتوانيد از طريق 3 رنگ، سرنخ هاى شگفت انگيزى بدست آوريد.آيا تا بحال ميدانستيد كه رنگهاى 
سبز و بنفش و نــارنجى (رنگ هاى فرعى) ميتوانند نشان دهنده آرزوها و نيازهاى شما در روابط 

عاطفى باشند؟ 
اگر يكى از اين رنگ ها را انتخاب كنيد ميتوانيد از روى آن تشخيص دهيد كه شخصيت شما جذب 
چه تيپ مردهايى ميشود، كه البته شامل مرد ايده آل شما نيز ميشود! اگر ميخواهيد از اسرار رنگها 
سر در بياوريد، و بفهميد كه تاثير و معناى آنها در زندگى شما چيست اين تست كوتاه را انجام 

دهيد: 
 مرحله 1: رنگ مورد عالقه خود را انتخاب كنيد: 

ازرنگ هاى زير هر يك را كه بيشتر از سايرين دوست مى داريد انتخاب كنيد: (البته الزم نيست 
رنگى را انتخاب كنيد كه در لباس پوشيدن و آرايش خود به كار مى بريد) 

 سبز 
بنفش 

 نارنجى 
 مرحله 2: نتيجه: 

حال كه رنگ مورد عالقه خود را انتخاب كرديد، نگاهى به تفسير آن بيندازيد تا با شيوه هاى عشق 
ورزى خود آگاه شويد، و بدانيد كه خصوصيات اخالقى مرد ايده آلتان چگونه است. 

1) اگر رنگ منتخب شما سبز باشد... 
زمانى كه براى اولين بار با مردى مالقات مى كنيد رفتار شما باعث مى شود كه او از همان آغاز 
سفره دلش را براى شما باز كند و در مورد زندگيش با شما صحبت كند. شما راحتى و آرامش را 
به فرد مقابل منتقل ميكنيد و او احساس ميكند كه تحت حمايت كامل و همه جانبه شما قرار گرفته 

است. 
شما از همان آغاز به راحتى ميتوانيد تشخيص دهيد كه فرد مقابل چه نيازهايى دارد. شما به غرايز 
خود اعتماد ميكنيد و به نداهاى درونيتان گوش ميسپاريد و از همين طريق متوجه ميشويد كه او 

در رابطه چه چيزى را طلب مى كند. 
نكته قابل توجهى كه در شما وجود دارد توانايى كسب اطالع از طرف مقابل است. شما از اين طريق 
حس كنجكاوى خود را تطميع مى كنيد. در نهايت شما با كسى ازدواج مى كنيد كه بتواند آسايش 
و امنيت را براى شما به ارمغان آورد. شما صاحب خانه اى پر از بچه مى شويد، از نظر مادى بى 
نياز هستيد، براى همسر خود ارزش قائل مى شويد و او نيز به شما احترام مى گذارد. مرد ايده آل 

شما بايد داراى يك شخصيت ثابت باشد. 
 سبزى ها: 

با مردهاى با ثبات و قاطع ازدواج مى كنند. اخطار: شما همواره با روى باز با دنياى اطراف خود 
ارتباط برقرار مى كنيد و انسان پاك و معصومى هستيد. داشتن اين خصوصيات اندكى كار شما 

را در پيدا كردن مرد ايده آلتان دشوار مى كند. 
بيشتر افراد نمى توانند شخصيت واقعى شما را به درستى بشناسند به همين دليل زمانى كه با 
خود واقعى شما مواجه مى شوند ممكن است شكه شده و نا اميد گردند، زيرا ممكن است كه شما 

با معيارهاى ذهنى آنها مطابقت نداشته باشيد. 
2) اگر رنگ منتخب شما بنفش باشد... 

مردى  به  شما  واقع  در  اما  شويد،  مى  مقابل  فرد  تحرك  و  انرژى  جذب  بيشتر  مالقات  اولين  در 
عالقمند هستيد كه در كنار او احساس راحتى كنيد و از او آرامش بگيريد. رمز موفقيت شما در 
مقابل مردها گيرايى، جذبه و هيجانتان است. شما سرشار از ذوق و اشتياق هستيد به همين دليل 
آقايون نيز احساس مى كنند كه زندگى شان در كنار شما مهيج و جالب خواهد شد. شما وفادار 
و وظيفه شناس هستيد و ارتباط عاطفى براى شما يك امر جدى تلقى مى شود. گر فردى را براى 
ازدواج انتخاب كرديد، به اين معناست كه او تمام معيارها و مالك هاى مورد نظر شما را دارا بوده 
كه توانسته به اين مرحله راه پيدا كند. در ضمن الزم به ذكر است كه شما براى وضعيت ظاهرى 

افراد اهميت خاصى قائل هستيد. 
بنفشى ها: 

با مردهاى خوش تيپ و قيافه ازدواج مى كنند! اخطار: بهتر است اگر فرد مناسب پيدا شد اندكى به 
او فرصت دهيد و شروع نكنيد به حدس زدن خصوصيات اخالقى او. بهتر است وى را بر اساس 

رفتارش ارزيابى كنيد نه اينكه او را با مرد ايده آل ذهنى خود مقايسه كنيد. 
3) اگر رنگ منتخب شما نارنجى باشد... 

شما يك فرد جذاب، دوست داشتنى، مهربان و خونگرم هستيد و با اين خصوصيات مى توانيد دل 
مردها را بدست آوريد. بايد حقيقت را لمس كنيد تا بتوانيد آنرا باور كنيد. با رفتار خود به ديگران 

نشان مى دهيد كه به حرف هاى آنها گوش مى دهيد و برايشان ارزش قائل هستيد. 
به راحتى فريفته ظاهر افراد مى شويد اما جاى هيچ گونه نگرانى وجود ندارد چراكه ازدواج شما 
هميشه از روى عقل و منطق مى باشد. شما جذب مردهاى با هوش مى شويد و هنگاميكه به او بله 
گفتيد، بله شما به معناى تا ابد و هميشه و در رنج و شادى است. شما با مردى ارتباط برقرار مى 

كنيد كه بتوانيد از او چيزى بياموزيد. 
 نارنجى ها: 

با مردهاى با هوش ازدواج مى كنند! اخطار: شما فردى هستيد كه سعى مى كنيد نقاط ضعف و 
پنهان كنيد، تنها چيزى كه فرد مقابل مى تواند در شما ببيند  منافذ حساس و نفوذ پذير خود را 

استحكامات زيركانه است. او احتماال در مورد شخصيت اصلى شما دچار اشتباه مى شود. 
سعى كنيد در طول زمان وى را با كاراكتر واقعى تان آشنا كنيد.

 mobin-group.com:منبع

تغيير دكوراسيون؛ تغيير فصل
متعددى  عناصر  و  عوامل  به  بايد  ترديد  بى  دهيد  تغيير  را  منزل  دكوراسيون  گيريد  مى  تصميم  وقتى 

و  بينديشيد  اتاق  يك  در 
اجرا  قابل  ريزى  برنامه 
با  مقابله  جهت  مناسبى  و 
گوناگونى  هاى  محدوديت 
وجود  شما  برابر  در  كه 
دارند داشته باشيد. عالوه 
عملى  حلى  راه  يافتن  بر 
موانع،  از  يك  هر  براى 
و  هماهنگى  فكر  در  بايد 
اين  ميان  صحيحى  رابطه 
تا  باشيد  نيز  ها  حل  راه 
شما  كار  نتيجه  آخر،  در 
شلوغ  درهم،  اى  مجموعه 
اين  از  نباشد.  ناهمگون  و 
كه  انرژى  و  زمان  از  رو 
اوليه  ريزى  برنامه  جهت 
دكوراسيون  تغيير  براى 
كنيد  مى  صرف  اتاق  يك 

پشيمان نخواهيد شد. 

مخارج مادى و همچنين محدوديت هاى ناشى از ويژگى هاى معمارى يك اتاق، اغلب دو محدوديت اصلى 
در تغيير دكوراسيون محسوب مى شوند. محدود بودن بودجه گرچه مانعى در جهت انتخاب بسيارى از 
وسايل و روش هاى تغيير دكوراسيون است اما از آنجا كه شما را به فكر وامى دارد تا به راه حل هاى كمى 
دور از ذهن تر نيز بينديشيد خود مى تواند بخشى از لذت ايجاد اين تغييرات در منزل باشند. زمانى كه شما 
مبلغ مشخصى را به عنوان بودجه مورد نظر براى اجراى تغييرات دكوراسيونى منزلتان در نظر مى گيريد 
الزم است اين بودجه را ميان عوامل مختلفى كه قرار است تعويض شوند و يا به شكلى تغيير يابند تقسيم 

كنيد و به راه هايى بينديشيد كه از بودجه مورد نظر به بهترين شكل و بيشترين ميزان بهره ببريد. 
يكى ديگر از عوامل ثابت و تأثير گذار در دكوراسيون، ويژگى هاى معمارى غيرقابل تغيير اتاق و ميزان 
نورگيرى آن است. مثًال بزرگى و كوچكى يك اتاق يا نورگيرى خوب يا تاريكى آن ويژگى هايى هستند كه 
به راحتى قابل تغيير نيستند و شما فقط مى توانيد با انتخاب صحيح رنگ ها و ساير لوازم دكوراسيونى 

تأثيرات بصرى بر روى آنها داشته باشيد. 
جعبه  يك  و  مبل  يك  فرورفتگى  اين  در  و  است  گرفته  قرار  ديوار  فرورفتگى  در  چهارگوش  كوتاه  پنجره 
محتوى اسباب بازى جاى داده شده اند. رنگ كرم ديوارها در كنار موكت سبز تيره و مبلمان صورتى 

تركيبى كسالت آور يافته اند. 

طراح پيش از هرچيز رنگ ديوارها را از كرم به زرد روشن و كفپوش موكت را به كفپوش چوبى تغيير 
داده است. انواع سايه هاى رنگ زرد، رنگى مناسب براى پوشش ديوار در اغلب فضاهاى منزل هستند. زيرا 
اين رنگ از انرژى و شادابى خاصى بهره مند است كه حتى تاريك ترين و كسالت آورترين اتاق ها را نيز 

روشن و پرانرژى مى كند ضمن آن كه به فضا، گرمى و صميميت مى بخشد. 
شومينه در اين جا با رنگ تيره رنگ آميزى شده است ( عكس شماره 1 ) و با تعدادى شمع و يك گلدان 
گل سبز زينت يافته و به كانون توجهى در اتاق تبديل شده است. پركردن شومينه با برگ هاى سبز طبيعى 
يا مصنوعى و يا انواع شمع ، از روش هاى مناسب استفاده تزيينى از شومينه در فصل گرماست. در دو 
طرف شومينه ديوار كمى عقب نشينى دارد كه طراح به بهترين شكل از آنها سود برده است و با ساخت 
و نصب جعبه هاى چوبى در اين بخش از ديوار فضاى كافى و مناسب را جهت به نمايش گذاشتن وسايل 
دكوراسيونى ظريف كه بايد از محوطه بازى بچه ها دور باشند تأمين كرده است. عالوه بر اين وسايل، 
جعبه هاى چوبى تلويزيون را نيز در خود جاى داده اند. اين جعبه ها در اندازه هاى متفاوت و از چوب 
MDF ساخته شده اند و با رنگ كرم رنگ آميزى شده اند (با ارتفاع بين 30 تا 60 سانتى متر) و سپس 
ترتيب  اند.  شده  شومينه نصب  سوى  دو  در  ديوار  فرورفتگى  در  اى  قرينه  و  خاص  ترتيب  رعايت  بدون 
غيرمنظم اين جعبه ها در دو طرف شومينه نوعى بافت و جذابيت بصرى بر روى اين بخش از ديوار ايجاد 

مى كند و خطوط صاف و هندسى اين جعبه ها نمايى مدرن به اتاق مى بخشد. 
مبلمان راحتى قبلى با تعويض روكش، نمايى جديد يافته است. در بسيارى از موارد اگر اسكلت چوبى يا 
فلزى مبلمان شما هنوز محكم و سالم است تنها با عوض كردن پارچه روكش آن مى توانيد صاحب مبلمانى 
نو و جديد شويد و نيازى نيست با صرف هزينه بيشتر كل مبلمان را عوض كنيد. ممكن است حتى روكش 
مبل را به صورتى بدوزيد كه مثل پيراهن مبل از آن جدا شود و به راحتى شسته و تميز شود. به خصوص 
اين ويژگى براى مبل هايى كه روكش روشن دارند راهكارى مناسب و كارآمد است. در اين جا روكش كرم 

رنگ ساده براى مبلمان انتخاب شده كه با فضاى روشن اتاق هماهنگى كامل دارد. 
ميز دو طبقه وسط اتاق نيز با تغيير كوچكى در ميان اتاق جاى داده شده است. طبقه پايين نيز بريده شده 
و به جاى آن دو لوله فلزى نقره اى رنگ به صورت متقاطع در زير ميز نصب شده اند. رنگ ميز هم به 
آن بافتى شبيه سنگ بخشيده است. اين بافت در جاشمعى هاى روى ميز و همچنين قاب هاى چوبى نصب 

شده به ديوار تكرار شده است. 
براى پوشش پنجره ها به جاى پرده هاى بلند و معمولى كه نصبشان بر روى پنجره هاى زاويه دار با 
فرم پنجره اين اتاق مشكل است از سايبان يا شيدSHADE استفاده شده كه تنها روى قاب پنجره را مى 
پوشانند. انتخاب سايبان به جاى پرده، امكان نشستن و استفاده از نيمكت داخل فرو رفتگى پنجره را نيز 

فراهم مى كند ضمن آن كه نمايى مدرن به اتاق مى بخشد. 
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 ليفلت ها و آگهى هاى 
خود را به همراه هفته نامة 

پرشين پخش نماييد. 

جدول و سرگرمى

فال هفته

متولدين فروردين:  در اين هفته براي تصميم 
خرج  به  حوصله  كنيد  سعي  كارها  انجام  يا  و  گيري 
حسودي  بپرهيزيد.  تعجيل  و  شتابزدگي  از  و  بدهيد 
نه از سر بدخواهي بلكه از روي خصلت تنگ نظري 
دارد.  شما  هاي  اقبالي  خوش  و  ها  موفقيت  به  چشم 
اين روزها از ريسك كردن دوري كنيد، چون احتمال 
اگر  كه  داريد  خود  روزانه  امور  در  اشتباهكاري  يك 
از  توانيد  مي  كنيد،  محكم  را  خود  پاي  جاي  دقت  با 

كنار آن بگذريد.

متولدين ارديبهشت: همان طور كه مي دانيد    
اعضاي  ميان  در  شما  طينت  صفاي  و  قلبي  خوش 
خانواده و دوستان زبانزد است. سعي كنيد با بعضي 
اين  تلخ  و  سرد  هاي  حرف  يا  و  ها  گيري  تصميم 
شهرت خود را خدشه دار نكنيد. به زودي مقدار قابل 
خوشحالي  رسد.  مي  شما  دست  به  پول  اي  مالحظه 
دوستان قديمي  از  داريد. يكي  راه  در  غيرمنتظره اي 
بنا به مناسبتي كه هيچ در فكر آن نبوديد ، به ديدار 

شما خواهد آمد.

متولدين خرداد: آن چه كه اين روزها اسباب 
ناراحتي خيال شما را فراهم كرده است خيلي زودتر 
از آنچه كه فكر مي كنيد از سر راهتان برداشته مي 
شود. سعي كنيد مراعات حال همسايگان و يا همكاران 
خود را بكنيد و در صورت لزوم تا حد مقدور به كمك 
آنها بشتابيد و از اين حالت بي خيالي و باري به هر 
جهت بودن بيرون آئيد. مطمئن باشيد كه در اين كار 

ضرر نخواهيد ديد.

   متولدين تير: از بعضي تغيير و تحول در 
زود  خيلي  چون  نباشيد،  نگران  هيچ  تان  روزانه  امور 
مدارك  و  اسناد  شد.  خواهيد  برخوردار  آن  ثمرات  از 
مهمي به دست شما مي رسد.به خاطر انجام خواسته 
اي برخالف ميل خود بايد تعهد و يا تضمين كس و يا 
كساني را بپذيريد .نامهرباني و يا حق نشناسي يكي از 
نزديكان حسابي شما را دلخور و ناراحت خواهد كرد.

براي  فاميل  اعضاي  از  مرداد:يكي  متولدين   
شما  نزد  به  مهم  خبري  رساندن  يا  و  كاري  انجام 
ميبينيد   ، كنيد  جستجو  خود  در  كمي  اگر  آمد.  خواهد 
كه اين روزها دامنه روابط شما با ديگران، مخصوصأ 
است.  شده  تر  بسته  و  محدود  خانواده،  اعضاي  با 
گويند  مي  نيست.  شما  نفع  به  مدت  دراز  در  كار  اين 
خود  روابط  است  بهتر  پس  آورد  مي  سردي  سردي، 

يا  و  اشتباه  يك  خاطر  به  كنيد.  تر  گرم  ديگران  با  را 
شكست خود بيش از ديگران به مالمت از خود خواهيد 

پرداخت.

متولدين شهريور: اين روزها بهتر است روي 
كنيد.  حركت  دورانديشي  مخصوصأ  و  احتياط  خط 
از  را  ها  كردن  فكر  منفي  و  تيره  و  ها  بدبيني  بعضي 
خود دور كنيد تا بهتر بتوانيد براي آينده خود برنامه 
ريزي كنيد. مرغ همسايه هميشه غاز نيست. مي گويند 
پند  اين  است.  رنگ  همين  آسمان  بروي  كه  جا  هر  به 
قديمي ها را فراموش نكنيد كه مي گويند اگر زمانه با 

تونسازد ، تو با زمانه بساز.

شما  اقبال  ستاره  زودي  به  مهر:  متولدين 
برخوردها  هفته  اين  در  كرد.  خواهد  تابيدن  به  شروع 
آن  داشت.  خواهيد  بركتي  و  پرخير  هاي  مالقات  يا  و 
خود  بر  و  دور  در  را  زندگي  از  اي  تازه  چهره  وقت 
تجربه خواهيد كرد. خبر و يا نامه اي خوشحال كننده 
به دست شما مي رسد. سفره خود را رنگين تر خواهيد 
و  آموزان  دانش  رسد.  مي  سر  عزيز  مهماني  يافت. 
اي  تازه  هاي  موفقيت  به  ماه  اين  متولد  ورزشكاران 

دست خواهند يافت.

متولدين آبان: به زودي از نظر احساسي آن   
گره كور را به سر پنجه تدبير خود باز خواهيد كرد. 
بنابراين ديگر اين قدر مأيوس نباشيد. يك آشتي كنان 
و  دلخور  شما  از  كه  كسي  آيد.  مي  پيش  خانواده  در 
ناراحت بود، به ديدار شما خواهد آمد. بهتر است شما 
هم دست از لجبازي هاي كودكانه برداريد و به گرمي 

او را بپذيريد.

 متولدين آذر: يكي منتظر خبري و يا كمكي از 
سوي شماست. اگر نمي خواهيد براي او خدمتي انجام 
دهيد، بهتر است او را بيش از اين چشم انتظار نگذاريد 
مورد  خواسته شما  بگوئيد.  او  به  را  آخرتان  حرف  و 
چنين  در  كنيد  سعي  ميگيرد.  قرار  مقابل  طرف  قبول 
موقعيتي دست از بهانه جوئي هاي بي مورد برداريد 
و طرف مقابل را از كرده خود پشيمان نكنيد. يكي از 

همسايگان و يا همكاران از دست شما دلخور است.

  متولدين دى: هفته پر جنب و جوشي در پيش 
داريد. يك مشكل اداري ، براي مدتي شما را حسابي 
كالفه خواهد كرد. پيشنهاد تازه اي خواهيد شنيد. براي 
جواب دادن به آن عجله نكنيد و پس از سنجيدن تمام 
جوانب، به آن پاسخ دهيد. يكي در دور و برتان سخت 
نگران كارهاي شماست. بي خبر گذاشتن ديگران را به 

حساب تفاخر و با اهميت جلوه دادن كار خود ندانيد.

متولدين بهمن: اين روزها اگر به توانايي ها و 
استعدادهاي خود شك كنيد و آنها را دست كم بگيريد، 
ضمن آنكه اعتماد به نفس خود را از دست مي دهيد، 
مي  دور  خود  از  هم  را  مناسبي  بسيار  هاي  فرصت 
فرمان  به  گوش  همه  باشيم  داشته  انتظار  نبايد  كنيد. 
ما باشند و بي چون وچرا خواسته هاي ما را بپذيرند. 
چون در غير اين صورت و با مشاهده هر ناماليمتي 

خودمان را آزار خواهيم داد.

حواستان  بايد  روزها  اين  اسفند:  متولدين   
را شش دانگ جمع كنيد و به احساسات خود فرصت 
واقعيت  از  سراب  تشخيص  گاه  ندهيد.  شدن  وسوسه 
افراد  از  بسياري  كه  بپذيريم  اگر  است.  مشكل  خيلي 
بيشتر به منافع خود فكر مي كنند تا به منافع ما، كمي 
آمدن  كرد.با  عمل  يا  و  گرفت  تصميم  ميتوان  بهتر 
دستخوش  شما  هاي  برنامه  از  بخشي  وارد  تازه  يك 

تغييرات خواهد شد.

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

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

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

d6+     Kd7 (Kf8 2. Qf7#))    Qe6# 
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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

آشنايى با توصيه هاى 
ايمنى براى سفر

با توجه به افزايش مسافرت ها در طول فصل تابستان و تردد گسترده توريست ها در 
كشورهاى اروپايى و ديگر مراكز توريستى لذل خواهشمند است به نكات زير توجه 

فرمائيد: 
نشان ندادن پول در مجامع عمومى و مكانهاى پر جمعيت،

اجتناب از رفت و آمد به تنهايى در شب و يا در مكانهاى خلوت يا مشكوك،
خوددارى از سوار شدن در اتومبيلهاى غير از خودرو هاى نقليه عمومى، 

مراقبت از مدارك، پول و اشياء پر ارزش و . . .
در صورت سرقت پاسپورت شما حتما به مراكز پليس مراجعه نمائيد.

حتى المقدور سعى كنيد تصويرى از پاسپورت خود اسكن نموده و در ايميل شخصى 
تان نگهدارى نمائيد تا در مواقع سرقت به پليس ارائه نمائيد.

عموما در هنگام ورود به كشور مقصد، افراد ناشناس و بعضا ايرانى با عناوين مختلف 
. . به شما مراجعه نموده و پيشنهاد مساعدت به شما را   . از جمله مترجم، راهنما و 
دارند؛ توصيه ميگردد به آنها اعتماد ننموده و حتى هدف از مسافرت خود را نيز به 

ايشان بازگو ننمائيد.

 با توجه به اينكه اتباع ايران در برخى از كشورها اقدام به سرمايه گذارى مينمايند. 
توصيه ميشود جهت جلوگيرى از ضرر و زيان و از بين رفتن حقوق خود قبل ازهر 
گونه اقدامى با افراد مطمئين بعنوان مثال كنسولگرى ها يا سفارت خانه ها در كشور  
پيگيرى  رسمى  مراجع  طريق  از  را  خود  تجارى  امور  و  نموده  مشورت  نظر  مورد 

نمائيد.
 با توجه به آگاهى  كنسول گرى ها و سفارت خانه ها در خارج از كشور از مقررات 
محلى  مقامات  يا  اتباع  با  تجارى  مشكل  هرگونه  بروز  صورت  در  فيه،  متوقف  كشور 

ميتوانيد از راهنمائى و مساعدت آن نمايندگيها استفاده نمائيد.
با توجه به افزايش كالهبردارى از اتباع ايرانى در كشورهاى مختلف و وجود خطرات 
ايمنى،  نكات  و  احتياط  رعايت  ضمن  ميگردد  توصيه  هموطنان  به  جانى،  حتى  و  مالى 
اعتماد  ميكنند.  مراجعه  شما  به  مختلف  عناوين  به  كه  ناشناس  گروههاى  و  افراد  به 

ننمائيد. 
 با توجه به افزايش كالهبرداريهاى اينترنتى از طريق ارسال پست االكتريكى با استفاده 
از نام شركتهاى شناخته شده، به هموطنان توصيه ميگردد از پاسخگوئى به پستهاى 
الكتريكى جعلى كه شما را برنده جايزه كالنى معرفى نموده و جهت دريافت جايزه از 
شما درخواست ارسال مبلغى جزئى براى حواله آن يا حتى براى مسافرت به كشور 

خاصى دعوت ميكنند، خوددارى نماييد.“
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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

طراحى وب سايت 
ثبت شركت ها - كارت 
تجارى - مشاوره تجارتى

و طراحى آگهى هاى 
تبليغاتى و خدمات بيشتر
07947711495

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

يك استوديو فلت جهت 
اجاره براى يك خانم 

مجرد و شاغل در منطقه 
استرادفورد
با تمامى امكانات رفاهى

07791274834
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 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

به يك خانم ميانسال جهت امور نظافتى خانه در حوالى 
Queensbury Station بطور نيمه وقت نيازمنديم

07502332567

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

فيروز  07908860087
07856694710

آموزشگاه رانندگى فرح

Mobile: 079 5185 3838

Hendon در مناطق
Finchley - Barnet 

با رزرو كردن هر 10 جلسه تعليم رانندگى يك 
جلسه بصورت رايگان دريافت خواهيد كرد
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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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ضرب المثلهاى 
تركى 

آذربايجانى
  

- اسنه ماغ اسنه ماغى گتيرر واى سامانليق داشينا 
- كؤرتوددوغون بوراخماز 

- قوچ ايت دايى سيناچكر،خاتون قيزخاالسينا 
- دين سيزين كى ايمانسيزدى 
- اولمه اششكيم يونجابيتينجه 

- بوشلى بوشلونون ساغليغين ايستر 
- مالين بك ساخالقونشون اورى توتما 

- چولمك ديغيرالناردوواغين تاپار 
- اصيل ايتمزياغ ايئيمز 

- مال گئدربيرياناايمان گئدرمين يانا 
- دالدان آتان داش تؤپوغادئير 

- سؤزسؤزى گتيررآرشين بئزى 
- چك زحمت گؤرلذت 

- چؤخ دوالنان چؤخ بولر (چؤخ دوالنان تؤپوغاداش دئير) 
- دوه اوينويانداقارياغار 

- نانجيبه چاالسى يا گئتمه 
- اششك ساتان كؤششك آالنماز 

- قونشى پايى ياخچى دى بيرگون سنده بيرگون منده 
- قونشى قونشوياباخارجانينى اوداياخار 

- خؤروزيؤخويدى سحرآچيلميردى؟ 
- جوجه نى پائيزداسانالالر 

- ياغ يؤغوتداندى،يؤغوت ياغدان 
- گلين اؤينويانماز ديئراوتاق ايرى دى 

- موساهيبين باب ائيله،گؤرن دئسين هابئيله 
- قارا قارقانين باالسى اؤزونه شيرين دى 

- ايگنه هامى نى بئزر اؤزى لوت گئزر 
- كردالى كردارين ئيئر،كردارسيزالر كؤينك گيرر 

- حالواحالوادئمگيلن اغيزشيرين اؤلماز 
- چيراخ اوز دوره سينه ايشيق ساالر 

- دلى دلى يه باخار،چوماغين ايرى توتار 
- دلى يه يئل وئرالينه بئل وئر 

- سوزى آت يئره صاحابى گؤتورر 
- سوزى باجان دئمه باجين باجيسى وار 

- كار ائشيتمز اويدورار 
- دالدان آتيالن داش تو پوخدان دئيير 

- اوركن نه قدر اوزون اولسادا دوغاناقدان كئچر 
- ايت هورر كاروان كئچر 
- ال الى يووار الده اوزو 

- دوز يولون يئريه بيلمير شخمليقدا شلتاق آتر 
- قاشينى قائيران دئيردى ووردى گوزينى چيخاردى 

- بيچاق دسته سينى كسمز 
- ايالن هر يئرده ايرى گئتسه اوز يوواسينا دوز گئدر 

- كچل باخار گوزگيه آدينى قويار اوزگيه 
- دووه اوينياندا قار ياغار 

- پيشيگين آغيزى اته چاتماز دئير منداردى 
- بير ساعتدى تنبكى يانير االن دئير نه توستيسيدى 

كوتاردى  اريك  باغدان  واريدى  عليك  سالم  واريدى  اريك  باغدا   -
سالم عليك كوتاردى 

- گلين اوينيا بيلمز دئير اتاق ايريدى 
- گلين اوجاقا گلر 

- قوناق قوناقى ايسته مز ائو ييه سى هر اكيسينى 
- تزه يونجا ائششگه باش آغريسى گتيرر 

- سره دن قاالن قوتور اوالر 
- ائل گوجى سئل گوجى 

- درمانچى آجينان اولير كووزه (درمانچينين سهمى ) گوتيرمير 
- خياطين اگر اينه سينن ساپى ائتمه سيدى گونده اون دست كت 

شلوار تيكردى 

- كچلين آدينى قويالالر زلفعلى كورين آدينى قويالالر نورعلى 
- كور توتديقينى بور آخماز 

- اوجوزدى اتين شورباسى اولماز 
- اهللا ايكى يومروغو بير باشا وورماز 

- بوننان فاتيا تومان اولماز 
- سو آخيب يولون تاپار 

- قازان هللنيب قاپاغين تاپار 
- قازان قازان ديير ديبين قارادى 

- ايگيد اوغالن داييسينا چئكر خانم قيز خاالسينا 
- مثلده معرفت اولماز 

- هم خدانى ايستير هم خرمانى 
- ايش گورديرنين دى گورنين دگير 

- ايرى اوتيراق دوز دانيشاق 
- دلى قوييا بير داش آتار يوز آغيلى چيخاردا بيلمز 

- توال ايتدنده موندار اوالر 
- يئر برك اوالندا اوكوز اوكوزدن اينجى ير 

- ساخال سامانى گلر زامانى 
- ايت ايتديگين ترك ايتسه ده سومسيكليگين ترك ائتمز 

- يورقانا بورين ائلنن سورين 
- كئچينين قوتورو بوالقين گوزينن سو ايچر 

- يئميشين ياخچيسينس چاققال يئير 
- جوجه نى پائيز آخيرنده ساييالال 
- چادراسيزديخدان ائوده قاليبدى 

- جاالنان سو بير داها كوزيه قايتماز 
- جوجه يومرتادان چيخار قابيقينى بئگنمز 

- دوز يئيب دوزقابينى سيندرمازالر 
- صبريله قوورادان حلوا پيشر 

- ايله بيل آغزينا قويوت آتيبدير 
- ياخاما سانجاق ساچميبسان كى 

- كورا نه گئجه نه گوندوز 
- دونيانى بوغدا توتسادا كهليگين روزيسى چينقيلدير 

- دردلى دئينگن اوالر 
- باشدا آغيل اولماسا بدن عذابدا اوالر 

- ائل اوز دلى سينى بور آخماز 
- چراغ ديبينه ايشيق سالماز 

- خالقا ايت هورسه بيزه چاققال هورر 
- گونشيا اومود اوالن شامسيز قاالر 

- جواهر جيندا آراسيندا اوالر 
- بونون ايپينين اوستينه اودون يغماق اولماز 

- ده وه اويناسا قار ياغار 
- ده وه نى آپاران ائششكدير 

- ده وه ده ن بير قيل دا غنيمتدير 
- ده وه نى ايتيريب كرششه يى آختارير 

- ده نى ساتان ائششك آالبيلمه ز 
- ده وه نين آياغى آلتيندا قاريشقا ازيلمه ز 

- ده وه چينه ن قوهوم اوالنين دروازاسى گن گرك 
- ده وه نى چؤمچه ينه ن سووارمازالر 

- گئجه گئدر گونوز گلر 
- گئجه سول ياتان سحر سول دورار 

- گئجه نين خئيريندن گونوزون شرى ياخجى دير 
- گئجه سيالحلى گونوز كوالهلى گرك 

- گئجه گونوزوموز بير اولوب 
- كاسيب گئيسه دييه رلر هاردان تاپدين ، دولتدى گئيسه دييه رلر 

مباركدير 
- كاسيبين گونو ايتين گونو 

- كاسيب پول تاپسادا يئر تاپماز 
- كاسيبين دووارى آلچاق اوالر 

- كاسيبين گؤزو توخ اوالر 
- كاسيبين سؤزو ، يورغونون گؤزو 

- كاسيبى ده وه اوستونده بووه سانجار 
- كاسيبين بير اوغلو اولدو اونوندا بوينو ايرى اولدو 

- كاسيبا قول اول وارلييا اوغول اولما 
- كاسيب اوشاغى گؤرمه ميش باالسى اولموياسان 

- ائششه ك هارا دوشك هارا 
- همدان اوزاخ كرديسيه يوخون 
- پيچاق اوز دسته سين كسمز 

- گلين اوينيا بيلمير دييئير ير ئيريدى 
- ائششه كى باغالسان آت يانونا يا خويون گوتورار يا خاصيتين 

- ال الى يووار ، ال ده دؤنه ر اوزو يووار 
- اؤز ماليم گؤرسه نمير ، اؤزگه مالى آالنيب 

- آج قارين ، آجى آيران 

- اود دئديم ديليم ياندى 
- ايتين اياغيندان تيكان چيخاردير 

- ايرى اوتوراق دوز دانيشاق 
- اوزو به زكلى ، ايچى ته زكلى 

- الينه ن سو داممير 
- اودا گلميسن سويا ؟ 

- تويوق نه قدير كؤكله اوقديرده بوزدومو داراالر 
- داغدا جئيران گؤرسه دير 

- وارلى گئيه نده دييه رلر موباركدير ، يوخسول گئيه نده دييه رلر 
هاردان تاپدين 

- قونشو قونشودان سحر اويانماغى اؤرگه نه ر 
- هركيم ائششه ك اولدو سنده پاالنى اول 

- آتداكى داش دوروب اوسته كى داش دورمور 
- ائويمدن چيخير قارنيما گئدير 

- آشاغى دا ايله شمير ، يوخاريدا يئر يوخدو 
- آت آلمه مى آخور باغليياو 

- آت مينه نينى تانير 
- آته مينه نونى دون گيدره نو 

- آته لن دوشه ر 
- آج آرم داش ده يير 
- آجنه ايت غرخاورى 

- آچلمه ميش سفره بير عيبى وار آچلن سفره نو مين بير 
- آرپه اكن بوغدرم 

- آدامين آلنينا هر نمه يازميشالر ائله اودور 
- آغ ايتين قارا گونه 

- آغريمايان باشا دسمال باغالمازالر 
- آغ توپورجك گؤره نده اونا خيال ايكى قيرانليقدير 

- آغ يارما قارا گون اوچوندور 
- آغاج گؤره نده هيز ايت قاچار 

- آل آپارميش 
- آبرى باهار گؤياوتو دئييل كى گئنه گؤيهره 

- آبرينى يئميش حيانى سيچميش 
- قارا باخت داغالرا چيخسا ، داغالرى دومان آالر 

- قيزيم سنه دئييره م گلينيم سن ائشيت 
- بؤيوك باشين ، بؤيوك بالسى اوالر 

- قويونو قازان گن قازار ، درين قازار ، اؤزونه قازار 
- ساخال سامانى ، گلر زامانى 

- هميشه شعبان ، بير گونده رمضان 
- اغزيندان سود ايسى گلير 

- يومورتاسيندان چيخماميشدان باش يارير 
- قونشوم منى ياد ائله سين ، بير ايچى بوش گيردكانال . 

- ده وه دن ده بير قيل غنيمتدير . 
- مه چيدين قاپيسى آچيقدير ، ايتين اوزونه نه گليب 

- كئچل داوا بيلسه ، اؤز باشينا ياخار 
- ضررين يارسيندان قاييتماق ، منفعتدير 

- نيسيه گيرمه ز كيسييه 
- گلين اويناماق باشارمير ، دئيير يئر ايرى دير 

- قيش چيخار ، اوزو قاراليق كؤموره قاالر 
- قارا گونون عمرو آز اوالر 
- نفسى ايستى يئردن چيخير 

- عجله ايشينه شئيطان قاريشار 
- هئچ كيم اؤز قاتيغينا تورش دئمه ز 
- پيچاق اؤز دسته سينى كه سمه ز 

- قورددان قورخان ، قويون ساخالماز 
- گؤيلو باليق اتى ايسته يه ن … قويار بوز اوستونه 

- ال ايتدن مشهوردور 
- دئيه سن جانين قاشينير 

- يا حسن كئچل ، يا كئچل حسن 
- قارداشالر شاواشدى ، آخماخالر ايناندى 

- خاتين قيز خاالسينا ، قوچ ايگيت دايى سينا 
- هوره ن ايت قاپماز 

- ده وه يه دئديلر بئلين ايرى دير ، دئدى هارام دوزدو ؟ 
- كور اهللا دان نه ايسته ر ايكى گؤز ، بيرى ايرى بيرى دوز 

توربا   ، سارالما  يونجام   ، ن  بيتينجه  يونجا  اؤلمه  ييم  ائششه   -
تيكينجه ن 

- ايالن سانجان آالجا ايپدن قورخار 
- قوناق قوناغى ايسته مه ز ائو ييه سى هئچ بيريسين 

- ايالن يئييب اژدها اولوب 
- دوستوم منى ياد ائله سين ، بير ايچى بوش گيردكانال 

- ياغيشدان قورتولوب دولويا دوشدوك 
- آتى آتين يانيندا باغالسان همرنگ اولماسادا همخوى اوالر 
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 
BROADCASTING IN 

IRAN
(Part 7 )

 
                                                                                 

Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

The exchange was a reciprocal one, though; Iran 
became more familiar with European culture, tech-
nology and mode of living--a fact that typifies an im-
portant aspect of the Iranian national temperament. 
Although the Iranian people are extremely conser-
vative and hold traditional vales, they have always 
recognized the importance of innovation and conse-
quently have had a fondness for new inventions and 
new ways of living.              The changes brought by 
the advent of telegraph helped to release the country 
from sluggishness and ignorance much earlier than 
would otherwise have been possible. Even the politi-
cal organization of the country was changed; contact 
with the West awakened the country’s constitutional 
leaders to Western democracy and the notion that all 
men should be equal in the eyes of the law. Travelers 
to and from Europe and the publication of Persian 
newspapers were significant in creating this desire for 
change.
 
Another important effect of the telegraph was that 
for the first time major cities, provinces and even vil-
lages were linked. The geography of Iran had previ-
ously made her extremely difficult to govern. During 
the Achamenid period, for example, the “pony ex-
press” was the only fast means of delivering the post 
and conveying news. Throughout the history of Iran, 
kings had to station men at strategic points, at home 
and abroad, and rely on those “eyes and ears” for the 
vital information which would enable them to con-
trol and govern the great Persian Empire.
 
Thus, after many years, the telegraph provided a 
means of unifying the distant portions of Iran. The 
local government in Tehran could now control other 
parts of the country with ease. News was received by 
telegraph in Tehran and orders were sent all over the 
nation. The telegraph strengthened the power of the 
government, since it put an end to many of the small 
powers scattered over the country who were unaware 
of each other’s existence. Rumors of any mutiny or 
rebellious movements were sent to the Shah by tele-
graph and consequently, such movement never had 
a chance to ripen. The local government was under 
closer surveillance by the Shah and received far 
more instruction from the central government than 
ever before so that they would not deal harshly with 
people.

 To be continued

Bushahr the 
bride of  
Persian Gulf
The Bushehr Province covers an area of 

23,191 sq km. of dry land and 60 km. of 
coastal area. The province is located in the 
south of Iran and to the north of the Per-
sian Gulf enjoying a strategic and sound 
economical position. The townships of 
this province are the followings: Bushehr, 
Tangestan (Ahram), Dashtestan(Burazjan), 
Dashti(Khormoj), Dayer, Daylam, Kangan 
and Genaveh.The political and economic 
center being ‘Bandar-e- Bushehr’ or the ‘Port 
of Bushehr’. According to the natural relief, 
the Bushehr Province can be divided into 
two segments: one being the plains and the 
other mountainous regions. 
Climate 

In the coastal region, the weather is warm 
and humid, and in the internal areas warm, 
dry, and a desert like climate is experienced. 
Generally two specific seasons are prevalent, 
i.e., comparatively cool winters during the 
months of November to March and the rest 
account for the hot, dry summer months. 
The autumn and spring seasons have short 
durations. The average temperature ranges 
between 50° C in summer and 6° C for the 
winter season; whereas the average annual 
temperature is recorded at 24° C. It is worth 
mentioning that from the end of April to end 
September, for approximately 140 days tem-
peratures rise to more than 40° C.
History and Culture 
Due to its suitable and strategic position the 
province formed a sea-base and port from 
the older times that is during the period 

when the Ilamite monarchs ruled over the 
region. During the Achaemenian era, the 
territory of Bushehr was governed by the of-
ficials of ‘Pars’. In the past, the Persian Gulf 
region which encompassed the Bushehr 
Province was always a seat of the exchange 
of scholarly activities as well as wealth and 
the rise of political power, which also includ-
ed the economic and commercial aspects. 
These formed the main principles which at-
tracted foreign powers. The first of which 
being the rampage of the European govern-
ments to the coasts of the Persian Gulf. Such 
as the Portuguese attack in 1506 AD. In or-
der to gain supremacy over the Egyptian and 
Venetian traders who held the ropes in this 
area. In the year (1031 A.H..) Shah Abbas 
Safavid aligned with Britain and expelled the 
Portuguese from this region. It was during 
the reign of Nader Shah (1148 A.H..) that 
Bushehr which was no more than a village 
gained importance and was transformed into 
a port with a jetty. At the end of the reign of 
Nader Shah, Iran possessed 23-25 ships in 
the Persian Gulf. 
Furthermore, during the Zandiyeh and Qa-
jar eras, this territory witnessed more politi-
cal upheavals, such as during the rule of the 
latter whose influence diminished over this 
area. Leaving the same in the hands of the 
British rule, who acquired dominance over 
Oman Sea as well!? Great Britain has domi-
nated the scene over the Persian Gulf for a 
period of twenty years. Britain retained pow-
er till ever after the year 1913 as they were 
victorious in their battles with Nasereddin 
Shah Qajar in 1857. In 1913 the freedom 
movement under the leadership of ‘Rais 
Ali Delvari’ proved unsuccessful against the 
British aggressors.
Palaces 
Ardeshir Palace, Dashtestan (Tange-e-Er-
am) 
This structure was constructed in the vicinity 
of ‘Tang-e-Eram’ and holds strong possibility 
of being a resting place or hunting location 
of lodge.

Bardak Siyah Achaemenid Palace, 
Dashtestan 
The winter palace of Darius or ‘Dariush’ 
located 12 km. north of the current city of 
Burazjan is known as the ‘Bardak Siyah (pal-
ace). This palace has 10 pillars in two rows 
and is constructed according to Achaeme-
nian design. Black stone is used as a founda-
tion of these pillars.

Koorosh (Cyrus) Palace,Dashtestan 
This palace is located south east of Burazjan 
and alongside the dry river of ‘Aardi’. This 
palace was one of the most important bases 
of Iran on the coasts of the Persian Gulf dur-
ing the Achaemenian era. According to the 
mode of architecture, it could be related to 
Cyrus’ reign. 

Tombs 
Haji Mohammad Ebrahim Esfahani Tomb, 
Khark Island 
This tomb is octagonal and is similar to 
Mongol architecture. There is a strong pos-
sibility that Haji Mohammad Ebrahim Esfa-
hani was buried was buried here in the year 
(1170 A.H.).
Sibveyh Tomb, Siraf 
In this mausoleum two tombs can be ob-
served, a larger grave bearing a chest and an 

inscription in the ‘kufic script’ and another 
smaller grave without a tomb stone which is 
the grave of Sibveyh. 

Natural Attractions 
During five months of the year when large ar-
eas of Iran and northern Europe and America 
are ice-bound, the coastal region of Bushehr 
on the Persian Gulf enjoys a pleasant and 
sunny climate enhanced with the natural 
beauty of the sea, along with schools of fish 
that swarm the coastal waters and rocks. 

Persian Gulf and Wetlands Helleh Wetland, 
Bushehr 
In the territory of Helleh the two rivers of 
Dalky and Shapour have brought about a 
large Wetland. Surrounding this wetland are 
marshes which have provided a habitat for 
immigrant birds.

Persian Gulf Coast, Bushehr 
The coast of this province is of two types, 
i.e., sandy and rocky. The latter in itself is a 
wonderful sight worth seeing: being of lime-
stone and due to the active water erosion, 
leaving beautiful and natural impressions 
behind. The sandy shores, however, provide 
recreational areas for water sports. Bushehr 
being close to the cities of Abadan, Bandar-
e-Abbas, and Shiraz in Iran; including other 
countries of Persian Gulf such as Kuwait and 
Bahrain, attracts many tourists and visitors 
during the winter season.

Special Local Ceremonies 

Galin(Qebleh Doa) Ceremony, Bushehr 
This ritual is performed during a drought. 
The ritual is in such a way that the inhabit-
ants of a village select a person and call him 
‘Galin’. Galin is then changes into Shepherds 
clothing along with a beard made of sheep 
wool and a straw hat with two horns. A bell 
is also hung round his neck. Then along with 
the others of this village, Galin is taken from 
house to house and from each house he re-
ceives some wheat, barley or a few eggs. Page 
Contents Related Articles Ultimately Galin 
divides that which he has acquired into seg-
ments and in one of these segments adds a 
small piece of sand (apart from the eyes of 
others). Then these segments are distributed 
and the one, who receive the part inclusive 
of sand, escapes the scene making the others 
run behind him in order to beat him. Finally 
he finds refuge in one of the houses and the 
household plead with the others not to hunt 
him for 3-7 days and that within this dura-
tion the rains would come.
‘Galin’ is allotted more two or three days if 
the rain fails to come, but ultimately if the 
rains don not come Galin is entailed for a 
beating. People believe that by performing 
this ritual the almighty feels pity on them 
and the rain begins.

Handicrafts, Music, and Foods
Carpets, Gelim (or coarse carpet) Gabeh 
or a traditional form of carpet, felt, mats, 
baskets, Giveh or a local foot ware, brooms, 
earthenware, hookahs, musk, fishing nets 
and sweet meat. The local music and danc-
ing of this area is very similar to that of the 
Africans. The local anthems are traditional 
the most important of which are known as 
Sebalo, Shirveh and Yazleh.

Backpack
Majid Nourian
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Chris de Burgh arrives 
in Iran 
Famed 1980’s Irish rock star Chris de Burgh has arrived in Tehran to dis-
cuss a possible joint concert with Iranian pop band, Arian. 
The 59-year-old artist was invited to the Islamic Republic by Iran’s 
Taraneh Sharqi record label, which is scheduling a concert in collabora-
tion with de Burgh for October or November. 
The Irish musician recorded a song with Arian earlier this year, which was 
released in the band’s latest album ‘With or Without You’. 
De Burgh, perhaps most famous for his 1980s pop ballads, had an-
nounced he was planning to visit Iran despite propaganda against the 
Islamic Republic and to hold an open-air concert there. 

Shirchi 
calligraphy show 
begins European 
tour
An exhibit of the works of 
veteran Iranian calligrapher 
Esrafil Shirchi opened in 
Luxembourg on Wednes-
day. 
Over thirty works of callig-
raphy in the nastaliq style 
bearing verses by Iranian 
poets Omar Khayyam and 
Rumi are on display in the 
exhibit, which is the first 
show of its three-week Eu-
ropean tour. 
Shirchi is also holding a 
workshop in the side sec-
tion of the exhibit. 
The show will travel to Brus-
sels, Belgium and Strasbourg, France after its run in Luxembourg. 
After the European tour, Shirchi will hold several exhibits in Tehran 
and other Iranian cities in autumn. 
He is also planning to hold an exhibit in New York in the future. 
Born in 1962 in Babol, Mazandaran Province, Shirchi studied art at 
the University Of Tehran and later the Association of Iranian Callig-
raphers awarded him a master calligrapher certificate. 

Ancient Persian relic 
found in toy box 

A scrap metal dealer plans to auction his childhood toy, an ancient Persian 
gold cup from the Achaemenid era, for some 990,000 dollars. 
The 70-year-old John Webber says his grandfather gave him the 14-centime-
ter high mug to play with when he was a child, back in 1945. He, as a child, 
used the cup for target practice with his air gun. 
The golden cup, which was languished for years in a shoe box under Webber’s 
bed, is decorated with the heads of two women facing in opposite directions, 
their foreheads garlanded with two knotted snakes. 
Experts at the British Museum say the cup is actually a rare piece of ancient 
Persian treasure, beaten out of a single sheet of gold hundreds of years before 
the birth of Jesus Christ, AFP reported. 
The analysis confirmed that the method of manufacture and the composition 
of the gold is ‘consistent with Achaemenid gold and gold smithing’ dating 
back to the third or fourth century B.C. 
The Achaemenid Empire was the first of the Persian empires to rule over sig-
nificant portions of Greater Iran. The empire was wiped out by Alexander in 
330 B.C. 

New discus throw record for 
Haddadi
Asian discus record holder Eh-
san Haddadi broke his own Asia 
record in the discus throw with a 
68.52m effort in Hengelo - IAAF 
World Athletics Tour The 2006 
World Cup silver medalist broke 
his own Asia record in the Dis-
cus Throw with a 68.52m effort 
in the second round in Hengelo, 
The Netherlands. Gerd Kanter (68.28), Virgilijus Alekna (66.82) and 
Dutchman Rutger Smith (64.90) stood second to fourth at the event. 
Iran’s 23-year-old Haddadi expressed satisfaction with his performance 

and hoped he could win a medal at the 2008 Beijing Olympic Games.

Iran’s basketball team to play Italy 
Iran’s national basketball team is to play its second friendly with Italy, two 
months before it takes part in the 2008 Olympic Games. 
The match will start at 1930 GMT on Tuesday. Iran’s national team lost its 
first match to Italy 77-56 last night. 

Italy will also host a tournament, due to begin on Thursday, in which Iran, 
Croatia and Algeria will take part. 
Iran will play against Argentina, Lithuania, Russia and Australia in Group 
A of the 2008 Beijing Olympic Games, which will be held from August 
8-24. 
The group’s sixth team will be decided in an Olympic qualifying tourna-
ment in Athens, Greece, in July. 
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