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طرح جدید دولت 
انگلیس برای مقابله با 

جرایم چاقو

بازگشت فوتبال دو 
قطبی

صدای تیراندازی 
تبهکاران

صفحه 18 

گذشت.  هم  راه  نيمه  از  انتقال،  و  نقل  فصل 
باشگاه  كه  فرصت  آخرين  مردادماه  هفتم 
براى جابه جايى  ايران  فوتبال  برتر  ليگ  هاى 
زيادى  هاى  ستاره  ساله  همه  است.  بازيكن 
تصميم گيرى براى پيوستن به ديگر تيم ها را 
اين  اما  كردند  مى  موكول  پايانى  روزهاى  به 
دست  دهد.  رخ  اى  تازه  اتفاق  است  بعيد  بار 
كم بسيارى از اين بمب هاى خبرى در رسانه 
هاى ورزشى منفجر شده اند و شايد يكى دو 

بازيكن اسمى ديگر باقى مانده باشند ....

انگليس درباره طرح دولت خود  نخست وزير 
مردم  اقتصادى  مشكالت  به  رسيدگى  براى 
گفت: افزايش بهاى مواد غذايى و بهاى سوخت 
جهنى  مسائلى  مالى  اعتبار  كمبود  همچنين  و 
هستند و ما نهايت تالش خود را به كار خواهيم 
افزايش  به علت  به خانواده هايى كه  تا  گرفت 
بهاى جهانى تحت فشار قرار دارند، كمك كنيم 
كنفرانس  در  دوشنبه  روز  براون  گوردون 

مطبوعاتى ماهانه خود در پاسخ به سوالى ....

چشمان  جلوي  آن  به  نزديكي  مجرد  به  كه 
مان آب مي شود. ماهيت اصلي اين واقعيت 
سعي  هرچه  كه  است  آن  مدرن(  )پوچي 
پيچيده  اتفاقات  درک  براي  ما  خردگرايانه 
تر مي شود، علم ما بدان عاجزتر مي شود. 
اين مفهوم را استر در بسياري از رمان هاي 
خود به كار برده است. در كتابچه قرمز آن 
را بدين گونه توصيف مي كند؛ »دو حقيقت با 
هم در كنار هم زندگي مي كنند... و هر دو در 

عين حال يكديگر را خنثي مي كنند... 

صفحه 14 

صفحه12اقتصاد

نقشه اقتصادی جهان 
تغییر می کند

خود  گزارش  تازه ترين  در  جهانى  بانك 
پيش بينى كرد كه رشد اقتصادى ايران در سال 

جارى به ۵.۵ درصد كاهش يابد. 
موسوم  خود  جديد  گزارش  در  جهانى  بانك 
نرخ رشد  اقتصادى”  “دورنماها و تحوالت  به 
گذشته  سال  در  ايران  داخلى  ناخالص  توليد 
را ۷.۶ درصد برآورد و پيش بينى كرد كه اين 
شاخص در سال جارى به ۵.۵ درصد كاهش 

ِ يابد.  .....  مى 
صفحه 22 

دیپلماسي حلقه ها
سفر سياسي- ورزشي تيم ملي بسكتبال به اياالت متحده

در روزهايي كه انگليس حكم به تعطيلي بازي دوستانه تيم ملي ايران با چارلتون داد 
و مديران چارلتون با ارسال نمابر به فدراسيون فوتبال آزمايش موشك »شهاب 3« 
را بهانه لغو اين ديدار دوستانه دانستند، تيم ملي بسكتبال به اياالت متحده امريكا 
تبادل  هرگونه  از  مانع  اروپايي  كشورهاي  اگر  كند  مي  ثابت  كه  اتفاقي  كرد؛  سفر 
اين  به  چندان حساسيتي  امريكا  دولت  شوند،  مي  خودشان  و  ايران  بين  ورزشي 
ماجرا ندارد، چه آنكه يك هفته پيش از سفر تيم ملي بسكتبال به امريكا، 1۵ عضو 
كاروان تيم ملي تنيس روي ميز ايران هم به امريكا سفر كرده بودند و حتي با تيمي 
 NBC از امريكا مسابقه دادند كه در پايان دو تيم به تساوي رسيدند. سايت خبري
گزارش مي دهد؛ »در كاروان تيم ملي تنيس روي ميز ايران يك ورزشكار زن هم 
حضور داشت كه اولين زن ورزشكار ايراني اعزامي به امريكا است.« با اين حساب 
سفر تيم ملي بسكتبال به امريكا و دو بازي دوستانه با يوتاجاز و داالس ماوريكز 
اينجا  قلمداد كرد. جالب  امريكا  بايد در راستاي سياست هاي تنش زداي دولت  را 

است ...

“ارتش طالیی” 
گیشه ها را به آتش کشید
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آیا بانک شما بابت وامPPI و کردیت کارت، شما را شارژ کرده است؟

چرا هزینه اضافی؟

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همكاران فارسى زبان لطفا با خانم ژاله و آقاى رضا تماس بگيريد
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فریدون توللی
سال  در  توللى  فريدون 
دنيا  به  در شيراز   1298

آمد 
دوره  پايان  از  پس   
و  دبستانى  آموزشهاى 
شهر  اين  در  دبيرستانى 
تهران شد  دانشگاه  وارد 
و در سال 1320 در رشته 
باستان شناسى دانشكده 
ادبيات اين دانشگاه فارغ 
به  سپس  شد  التحصيل 
كار باستان شناسى روى 
اداره  آورد چندى رييس 

باستان شناسى استان فارس بود پس از شهريور 1320 
وارد فعاليتهاى سياسى شد و در راستاى اين فعاليتها به 
از  پرداخت پس  التفاصيل  عنوان  تحت   مقاالتى  نوشتن 
مرداد 1332 كه تب و تابهاى سياسى جامعه فرو نشست 
از فعاليت سياسى دست شست و در كتابخانه دانشگاه 

پهلوى شيراز به كار مشغول شد 
توللى بر اثر آشنايى با نيما در شعر به شيوه جديد گرايش 
يافت و به يكى از پيشروان آن تبديل شد دفترهاى شعر 
رها و نافه او محصول همين دوران است وى بعد ها در 
مرز ميان شيوه نو و كهنه متوقف ماند و به مخالفت با 
فرم آزادى نيمايى پرداخت و سر انجام با انتشار پويه 
كه مجموعه اى از غزل و قصيده به شيوه قديم است پا 

در راه بازگشت نهاد 
وى درسال 13۶4 در گذشت 

دور 
دور ، آنجا كه شب فسونگر و مست 

 خفته بر دشتهاى ِ سرد و كبود 
 دور ، آنجا كه ياسهاى سپيد 

 شاخه گسترده بر كرانه ى رود 
دور ، آنجا كه مى دمد مهتاب 
 زرد و غمگين ز قله ى پربرف 
دور ، آنجا كه بوى سوسنها 

 رفته تا دره هاى خاموش و ژرف 
دور ؛ آنجا كه در نشيب ِ كمر 

سر به هم داده شاخه هاى تمشك 
دور ؛ آنجا كه چشمه از بر ِ كوه 

مى درخشد چو دانه هاى ِ سرشك 
دور ، آنجا كه رازهاى نهان 

خفته در سايه هاى جنگل ِ دور 
دور ، آنجا كه در آن جزيره كه شب 

اشكها مى چكد ز چشم ِ گناه 
 دور ، آنجا كه سركشيده به ناز

 شاخ ِ نيلوفر از ميان ِ گياه 
دور ، آنجا كه مرغ ِ خسته ى شب 

 دم فرو مى كشد ز ناله و سوز
دور ، آنجا كه بوسه هاى سحر 
ميخورد بر جبين ِ روشن ِ روز
اندر آنجا در آن شكفته ديار 

در جهان ِ فروغ و زيبايى
با خيال ِ تو مى زنم پر و بال 

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

باشيم.

قرار است با هم باشیم این طور نیست ؟
هميشه همينطور هست وقتى در اوج هستى خبر از آن پايين ندارى و وقتى مى رسى 
پايين تازه در مى يابى چقدر بايد بيشتر تالش كنى تا همين چيزى را كه دارى از دست 

ندهى.

از ابتدا به همت دوستان اين هفته نامه شكل گرفت ميدانستيم و مى دانيم كه راه بسيار 
سخت و دشوار است هر چند كه هر بار روايت اين هفته نامه با لحن متفاوتى از زبان 
دست اندركارارنش شنيده شد و هر بار هم خوانندگان به مسيرى كه انتخاب شد عادت 

كردند و بى ادعاتر از پيش همه چيز را پذيرفتند
اما حاالپس از ۵4 شماره آنچه در نزد ما باقيست چشم اندازسال قبل است اينكه قرار 
نگاه  و  ما  همت  به  ديگر  ببريم  لذت  شماره  كدام  از  و  برسيم  آل  ايده  كدام  به  است 
خوانندگان بر مى گردد نگاهى كه بى تاثير نيست و نخواهد بود حاال پس از اين مدت مى 
دانيم چه مى خواهيم و چشمانمان به كدام افق دوخته شده است چيزهايى از شمارگان 

پيشين آموختيم كه هيچگاه فراموش نخواهد شد.

اتفاقات زيادى افتاد از مشكالت مالى گرفته تا نامهربانى دوستان هر چند كه همه لحظات 
اتفاق است. مثل نوشتن چند خط براى دل خودمان. مثل كار كردن در هفته نامه پرشين، 
مثل نوشتن براى شما خوانندگان. باور كنيد كار ساده اى نيست اما ممكن است ما مى 
خواهيم پيوسته نوشتن را با هم تجربه كنيم گفت و شنودى برقرار كنيم اگر چه موانعى 
در اين ميان وجود دارد اما با يارى تك تك شما عزيزان موانع را بر خواهيم داشت و 

هيچ ادعايى هم نداريم.
هامان  نگذاريدكالم  بزنيد  حرف  ما  با  اما  بدتان  هم  شايد  بيايد   خوشتان  شايد  حاال 
مهجور و بى خاصيت بماند. روزهاى كار در پيش رو است روزهاى ارتباط روزهاى 

گفتمان و آشتى نه فقط با هفته نامه پرشين بلكه با خود پرشين.

قرار است با هم باشيم اين طور نيست ؟ داخل مترو، خانه ، مغازه و محل كار يا شايد هم 
داخل آسمان! بياييد چراغى كه با همت شما روشن كرديم باال نگه داريم تا همه كسانمان 
از تاللو آن استفاده كنند حاال هرچه اطرافمان شلوغتر باشد كار ما سخت تر ، اما لذت 

آن دو چندان خواهد شد و لذت بخش تر.
منتظرتان  زنده   و  پويا  ارتباط  يك  باشيم  داشته  ارتباط  با شما  ما مى خواهيم   حال 

هستيم  .
هفته نامه پرشين 

دریافت تمامی شارژهای شما از بانکها بابت وامها و کردیت کارتها
دریافت تمام هزینه های خدماتی بعد از دریافت خسارت شما از بانگ 
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نماینده  آمریکا می خواهد 
در مذاکرات جلیلی و 

سوالنا شرکت کند

بلندپايه  ديپلمات  يك  كرد،  اعالم  آمريكا  خارجه  وزارت  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزارى 
آمريكايى در مذاكرات برنامه هسته اى ايران كه قرار است اوايل هفته آتى در ژنو برگزار 
شود، با مسووالن ايرانى ديدار مى كند. به نقل از خبرگزارى فرانسه، يك مقام وزارت امور 
خارجه آمريكا كه خواست نامش فاش نشود، اعالم كرد، “ويليام برنز “ معاون وزير امور 
بين خاوير  ديدار  در  وزارتخانه  اين  مرد شماره سه  و  امور سياسى  در  آمريكا  خارجه 
سوالنا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و سعيد جليلى مذاكره كننده هسته اى ايران 
در ژنو در روز شنبه شركت خواهد كرد. به گفته اين مقام وزارت خارجه آمريكا، برنز به 
ژنو مى رود تا پاسخ ايران را به پيشنهاد اخير شش كشور بزرگ كه ماه گذشته از طريق 
خاوير سوالنا به ايران ارائه شده بود، دريافت كند. اين در حالى است كه “احمد خادم المله”، 
سخنگوى شوراى عالى امنيت ملى كشورمان، جمعه گذشته در تهران به خبرنگاران گفت، 
افزود: »سفر  دارند. خادم المله  قرار  اخير دو طرف  پيشنهادهاى  ژنو،  مذاكرات  در محور 
جليلى به ژنو در پى استقبال گروه ۵+1 از ادامه مذاكرات ايران با سوالنا براى گفت وگو 
درباره  مشتركات دو بسته پيشنهادى و به دعوت سوالنا، رئيس سياست خارجى اتحاديه  
اروپا انجام مى شود.« بسته  پيشنهادى پنج عضو دائم شوراى امنيت و آلمان كه به عنوان 
بسته سخاوتمندانه ياد شده، 14 ژوئن در تهران توسط خاوير سوالنا به مقام هاى ايران 
ارائه شد. اين بسته، دربرگيرنده  مجموعه اى از مشوق هاى اقتصادى و فنى است كه غرب 
حاضر است در برابر تعليق غنى سازى اورانيوم در اختيار ايران قرار دهد. وزيران خارجه 
گروه ۵+1 به همراه بسته  مشوق ها، نامه اى نيز در اختيار ايران قرار دادند، كه بنابر گزارش 
خبرگزارى ها، در آن »تعليق شش هفته اى« با هدف آغاز مذاكرات مقدماتى، پيشنهاد شده 
بود. ايران در پاسخ به نامه ۵+1، نامه اى را براى اين گروه ارسال كرد.ايران بارها اعالم 
كرده است به هيچ وجه غنى سازى اورانيوم را كه به موجب قوانين بين المللى حق مشروع 

و قانونى آن است به حالت تعليق در نمى آورد.   
  

سیاست و بین الملل

مدودف دکترین جدید سیاست 
خارجی را امضا کرد

جديد  سند  روسيه  جمهور  رئيس  مدودف،  ديميترى 
كلى  گيرى  جهت  شامل  كه  را  مسكو  خارجى  سياست 
ناتو،  با  تعامل  نحوه  و  اين كشور  ديپلماتيك  هاى  تالش 

اروپا و امريكا است، امضا كرد.
اين سند جديد ارائه دهنده ديدگاه ها، اصول و جهت گيرى 
فعاليت هاى ديپلماتيك اين كشور در سياست خارجى و 

مبتنى بر هفت فصل است.
سند جديد تحت عنوان دكترين سياست خارجى فدراسيون 
»دكترين«  دهنده  توسعه  و  مكمل  و  شده  تدوين  روسيه 
توسط   2000 سال  ژوئن   28 تاريخ  در  كه  است  قبلى 
والديمر پوتين، رئيس جمهورى سابق روسيه مورد تأييد 
قرار گرفته بود، تغييرات گسترده اى در اين زمينه اعمال 

نشده و تغييرات جزئى است.
مدودف  روسيه«  خارجى  سياست  جديد  »دكترين  در 
روند  در  روسيه  نقش  از:  عبارتند  محورها  ترين  اصلى 
جهانى  كند، سياست  پيدا  افزايش  بايد  كه  جهانى  مسائل 
رويارويى  الملل شده،  بين  روابط  در  تغييراتى  دچار  كه 
روند  يافته،  خاتمه  كه  سرد  جنگ  ميراث  و  ايدئولوژيكى 
جهانى سازى و چالش هايى كه در پى آن بوجود آمده 
و غرب از قبول آنها سرباز مى زند، كنارگذاشتن مفهوم 

ممانعت  و  الملل  بين  اصول حقوق  از  دفاع  همكارى،  و  رقابت  كلماتى همچون  از  استفاده  آن  به جاى  و  »دشمن« 
از برخوردهاى يكجانبه، نظم نوين جهانى كه در حال شكل گيرى است و روسيه قصد دارد فعاالنه در اين روند 
تأثيرگذار باشد و در آخر جهت گيرى در سياست خارجى از اروپا و امريكا به سمت آفريقا و امريكاى التين و توجه 

به كشورهاى جامعه مشترک المنافع در وهله نخست است. 
مدودف در مالقات با سفرا و نمايندگان دائم روسيه در خارج، نمايندگان ديپلماتيك كشور را با محتواى »دكترين 
جديد سياست خارجى روسيه« آشنا و برنامه فعاليت هاى آتى كشور را براى آنان تشريح نمود كه مبتنى بر دفاع از 

منافع ملى اين كشور و حفظ اصول بين المللى در روابط است. 
غرب انتظار داشت كه با به قدرت رسيدن مدودف تغييرات اساسى در سياست خارجى روسيه بوجود آيد و مسكو 
حاضر به دادن امتيازات يكجانبه شود، اما سند جديد سياست خارجى روسيه انتظارات آنان را برآورده نكرد. با اين 
حال مسكو اعالم آمادگى كرده تا از انتقادات خود نسبت به غرب بكاهد، ديپلماسى نرم ترى را در پيش گرفته و به 

سمت پيشنهادات تازه براى گفت وگو و همكارى هاى سازنده روى آورد.
كرده  تأكيد  تسليحات  كنترل  و  درباره خلع سالح  واشنگتن  با  تفاهم جديد  به  اين سند جديد دستيابى  در  روسيه 
است. روسيه همچنين اميدوار است كه يك سامانه امنيتى جمعى در سراسر اروپا ايجاد كند. افزون بر اين مسكو از 

گسترش ناتو به سمت شرق و پيوستن اقمار جماهير شوروى سابق به آن ناخرسند است.

سالح های هسته ای امریکا در پایگاه های ناامن
نتايج يك تحقيق محرمانه نشان مى دهد كه اغلب پايگاه هاى نظامى امريكا در اروپا كه سالح هاى هسته اى اين كشور 
را نگهدارى مى كنند، دچار مشكالت و نقص هاى ايمنى هستند.در اين تحقيق كه توسط نيروى هوايى امريكا انجام 
شده، گفته شده است كه تمامى پايگاه هاى هسته اى امريكا در اروپا نيازمند تجهيزات اضافى ايمنى و بازنگرى در 
تأسيسات امنيت هسته اى است.در حال حاضر مهم ترين تأسيسات هسته اى امريكا تحت پوشش پايگاه هاى ناتو در 

آلمان، ايتاليا، فنالند، انگليس، هلند و تركيه مستقر است كه در آنها 200 تا 3۵0 بمب هسته اى نگه دارى مى شود.

سارکوزی: ایرلندی ها به پیمان لیسبون رأی دهند
نيكوال ساركوزى، رئيس جمهورى فرانسه اعالم كرد كه مردم ايرلند بايد بار ديگر به پيمان ليسبون كه چندى پيش 
آن را رد كردند، رأى دهند. پيمان ليسبون در تاريخ 13 دسامبر سال گذشته ميالدى توسط رهبران 2۷ كشور عضو 
اتحاديه اروپا به امضا رسيد و قرار شد تا پيش از مرحله اجرا، توسط تمام كشورهاى عضو به تصويب برسد. پيمان 

ليسبون از سال 2009 ميالدى به اجرا گذاشته مى شود. 

یک میلیون امریکایی در فهرست تروریست های بالقوه
اداره امنيت ملى امريكا بيش از يك ميليون نفر را در امريكا در فهرست به اصطالح تروريست هاى بالقوه قرار داده 

است.دولت امريكا ماهانه 2۵ هزار نفر را به اين فهرست اضافه مى كند و برخى معتقدند كه روند كنونى مى تواند 
زندگى صدها هزار نفر را مختل كند.افرادى كه در اين فهرست قرار گرفته اند به صورت مكرر در فرودگاه ها و 

مرزهاى مختلف امريكا ساعت ها متوقف شده و از پروازهاى خود جا مانده اند.

اوباما به افغانستان نیرو می فرستد
باراک اوباما، نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهورى امريكا مى گويد در صورتى كه رئيس جمهور شود، 
دو لشكر شامل هفت هزار نيرو به نيروهاى امريكا در افغانستان اضافه مى كند.اوباما گفت: به عنوان رئيس جمهور، 
راهبرد تازه اى در نظر خواهم گرفت كه به موجب آن دو لشكر رزمى به افغانستان اعزام خواهد شد.امريكاهم اكنون 

حدود 40 هزار سرباز در افغانستان دارد اما شمار كشته هاى آن در ماه گذشته نسبت به عراق، بيشتر شد.

بحران سیاسی به بلژیک بازگشت
درپى استعفاى يوس لترمه نخست وزير بلژيك بار ديگر بحران برسياست اين كشور 

سايه انداخت. لترمه پس از ناكامى در زمينه اصالحات قانون 
مناطق  اختيارات  افزايش  و  سياسى  موانع  رفع  براى  اساسى 
هنوز  تازه  راهكارى  يافتن  اميد  به  دوم  آلبرت  اما  داد  استعفا 

درباره پذيرش استعفاى وى تصميم گيرى نكرده است.
پايگاه اطالع رسانى روماندى نوشت آلبرت دوم تصميم گيرى 
در مورد استعفاى لترمه را كه در پى شكست اش در اصالح 
قانون اساسى بلژيك تسليم پادشاه اين كشور شده است، به 
از  بلژيك  پادشاه  خوددارى  است.برخى  كرده  موكول  آينده 
دادن پاسخ سريع به اين استعفا را نشانه اميدوارى وى به نگاه 
عنوان  خود  مقام  در  مسيحى  دموكرات  وزير  نخست  داشتن 

مى  قلمداد  براى وى  مناسب  يا جانشين  و  راه حل  نيافتن  نشانه  را  آن  برخى  و  كرده 
كنند.

لترمه كه فعاليت خود را به عنوان نخست وزير در اواخر ماه مارس آغاز كرد، قرار بود تا 
1۵ ژوئيه كار اصالح قانون اساسى را در مورد مطالبات قوميت هاى اين كشور همچون 
امنيت اجتماعى و سياست شغلى به پايان رساند كه در پى ناكامى در اين اقدام، در ديدار 
با پادشاه بلژيك استعفاى خود را تسليم كند.اختالفات مناطق هلندى زبان و فرانسوى 

زبان بلژيك را در آستانه تجزيه قرار داده است.
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 تعهدات جدید گروه 

هشت تا سال 2050 
 هشت كشور صنعتي جهان كه اين روزها در نشست گروه هشت در ژاپن شركت 
تا سال 20۵0  يي  گلخانه  گازهاي  انتشار  كاهش ۵0 درصدي  از  ديروز  اند،  كرده 
حمايت كردند. كشورهاي ژاپن، روسيه، انگليس، فرانسه، آلمان، كانادا، ايتاليا و امريكا 
در اين نشست از قدرت هاي بزرگ اقتصادي جهان خواستند با مشاركت در تالش 
براي كاهش انتشار گازهاي گلخانه يي در چارچوب سازمان »تغيير آب و هوايي ملل 
متحد« با پديده گرم شدن كره زمين مبارزه كنند. البته به نظر مي رسد درخصوص 

چنين توافقي، برخي اختالف نظرها نيز وجود داشته باشد. اتحاديه اروپا و ژاپن به 
عنوان دو قدرت صنعتي شركت كننده در اين اجالس به شدت با اعمال تدابير قاطع 
در كاهش گازهاي گلخانه يي موافقند. از سوي ديگر امريكا كه چندان ميلي به اجرا 
كردن اين تدابير ندارد معتقد است تا زماني كه كشورهاي صنعتي نظير چين و هند 

انتشار گازهاي گلخانه يي خود را كاهش ندهند، پيشرفتي حاصل نخواهد شد.
به  كشورهاي صنعتي  متعهد شدن  براي  پيماني  عنوان  به  پيشتر  كه  كيوتو  پيمان 
كاهش گازهاي گلخانه يي مطرح بود تا سال 2012 منتفي خواهد شد و سازمان ملل 
از سران 200 كشور جهان خواسته  پيماني جديد  به منظور گفت وگو درباره  نيز 
است در اجالسي كه اواخر سال 2009 برگزار مي شود، شركت كنند. در اجالس 
پيشين گروه هشت كه در آلمان برگزار شد سران هشت كشور ثروتمند جهان توافق 
كردند موضوع كاهش انتشار گازهاي گلخانه يي را حداقل ۵0 درصد تا سال 20۵0 
ژاپن  در نشست  نظر مي رسد رويكرد هشت كشور  به  دهند.  قرار  بررسي  مورد 
اياالت متحده  انتشار گازهاي گلخانه يي بسيار جدي تر است.  درخصوص كاهش 

امريكا نيز تمايل خود را نسبت به امضاي توافقنامه آب و هوايي نشان داده است. 
امريكا ضمن استقبال از اين توافقنامه اعالم كرد؛ »براي كاهش ميزان گازهاي گلخانه 
يي به همكاري تمامي اقتصادهاي بزرگ جهان نظير چين و هند نيز نياز است.« از 
سوي ديگر بيانيه روز سه شنبه گروه هشت كه درخصوص انتشار گازهاي گلخانه 
كشور  هشت  داخل  در  يي  گلخانه  گازهاي  توليد  به  آنكه  از  بيش  شد  منتشر  يي 
ثروتمند جهان اشاره كند به انتشار اين گازها در سراسر جهان اشاره مي كرد. از 
ديگر اتفاقات مهم اجالس گروه هشت در ژاپن، ديدار آنگال مركل صدراعظم آلمان 
با جرج بوش رئيس جمهوري امريكا بود. آنگال مركل پس از ديدار با جرج بوش، در 
گفت وگويي با خبرنگاران نسبت به حل مشكالت مطرح شده در اجالس گروه هشت 
تغييرات آب و هوايي،  نظير  به مشكالتي  ابراز خوشبيني كرد. مركل ضمن اشاره 
مشكل افزايش بي سابقه قيمت نفت و مواد غذايي نسبت به حل اين مشكالت ابراز 
خوشبيني و از روند كاري اجالس گروه هشت براي پرداختن به اين مسائل ابراز 
خرسندي كرد. جرج بوش رئيس جمهور امريكا نيز پس از گفت وگو با مركل در 
سخناني كوتاه و مختصر گفت؛»ما در مورد مشكالت و مسائل مشترک و بسياري 
از فرصت هاي مشترک صحبت كرديم.« بوش همچنين مساله هسته يي ايران را نيز 
نيروي  را يك  كرد. بوش مركل  با مركل عنوان  ديگر گفت وگوهاي خود  موضوع 
قائل  زيادي  ارزش  با وي  براي دوستي  گفت  و  اهداف خواند  تحقق  براي  سازنده 
برگزار  گروه هشت  ديروز  از شروع جلسه  پيش  البته  مركل  و  بوش  ديدار  است. 

شد. 
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تالش مقامات انگیس برای افزودن فشارها بر زیمبابوه
اروپا،  اتحاديه  از طريق  تا  كرده اند  ترغييب  را  اين كشور  دولت  انگليسى  مقامات 
اتحاديه آفريقا و به ويژه آفريقاى جنوبى بر دولت زيمبابوه فشار زيادى را وارد 
كند . گوردون براون نخست وزير انگليس شوراى امنيت سازمان ملل را مورد انتقاد 
قرار داد و گفت شوراى امنيت سازمان ملل از حقوق دمكراتيك مردم زيمبابوه دفاع 
نكرده است. همچنين يك سخنگوى داونينگ استريت/ دفتر نخست وزيرى انگليس/ 
گفت:  زيمبابوه  دولت  عليه  بيشتر  هاى  تحريم  اعمال  نشدن طرح  درباره تصويب 
اگرچه روسيه و چين طرح اعمال تحريم ها عليه زيمبابوه را وتو كردند، تالش براى 
به اجرا در آوردن قطعنامه شديدى از سوى شوراى امنيت عليه زيمبابوه همچنان 
كار درستى است . اين سخنگو افزود: ما همچنان قاطعانه به تالش براى دفاع از 
حقوق بشر و دمكراسى براى مردم زيمبابوه ادامه مى دهيم . همچنين “اد ديوى” 
از  انتقاد  با  انگليس  ليبرال دمكرات  امور خارجى در حزب  Ed Davey سخنگوى 
عملكرد سازمان ملل در اين زمينه گفت: انگليس اكنون بايد تالش كند تا از طريق 
اتحاديه اروپا ، اتحاديه آفريقا و به ويژه از طريق آفريقاى جنوبى به آقاى موگابه 

فشار وارد كند . 
/ رئيس جمهور آفريقاى  ام بكى  افزود: راستش را بخواهيد  انگليس  ليبرال دمكرات  امور خارجى در حزب  سخنگوى 
جنوبى/ فردى بوده است كه بدترين رهبرى را در ارتباط با مسئله زيمبابوه نشان داده است و رهبرى رئيس جمهور ام 

بكى در اين زمينه حتى از رهبرى روسيه و چين نيز بدتر بوده است .

مك كين:

بن الدن را دستگیر مي کنم

جان مك كين نامزد جمهوري خواهان در انتخابات رياست جمهوري آمريكا اعالم كرد در صورت پيروزي در انتخابات 
ماه نوامبر قصد دارد”اسامه بن الدن” رهبر گروه تروريستي القاعده را دستگير كرده و به عدالت تحويل دهد. به گزارش 
برنانيوز ، سناتور ايالت آريزونا و نامزد حزب جمهوري خواه در جريان يك سخنراني در ايالت نيومكزيكو در مورد 
برنامه هاي خود در مورد سياست خارجي و امنيت ملي گفت : من به دنبال آن هستم كه اسامه بن الدن را دستگير كرده 
و تحويل عدالت دهم.وي اضافه كرد قصد دارد نيروي نظامي بيشتري براي مبارزه با طالبان و القاعده به افغانستان 
اعزام كند.»مك كين« كه خود از كهنه سربازان جنگ ويتنام است اضافه كرد: من مي دانم كه چه طور استراتژي جنگي ما 

پيروز مي شود و چگونه بايد نيروي بيشتري به افغانستان اعزام كنم.
اين اظهاران نامزد جمهوري خواهان بعد از آن انجام شد كه »باراک اوباما« نامزد دموكرات ها در انتخابات ماه نوامبر 
در يك سخنراني اعالم كرد واشنگتن به قدري خود را درگير عراق كرده است كه از ديگر مسائلي كه اين كشور را تهديد 
مي كند غافل مانده است.»اوباما« در اين سخنراني تاكيد كرده بود كه در صورت پيروزي در انتخابات رياست جمهوري 

اولويت اصلي سياست خارجي خود را مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان قرار خواهد داد.
اظهارات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري آمريكا در حالي بيان مي شود كه »جرج بوش« رئيس جمهور آرميكا نيز 
در يك كنفرانس خبري اعالم كرده بود تحركات اخير طالبان و القاعده در مرزهاي پاكستان و افغانستان و عبور آنها 
از مرز پاكستان براي ورود به افغانستان وي را نگران كرده و قصد دارد تا در اين مورد با »سيد يوسف رضا گيالني« 

نخست وزير پاكستان گفتگو كند.
»بوش« گفته بود در گفتگوهاي خود با »گيالني« اظهارات »حامد كرزاي« رئيس جمهور افغانستان را مبني بر دخالت 

نيروهاي امنيتي پاكستان در حوادث اخير افغانستان در نظر خواهد گرفت.
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انگلستان

جنگ سرد جدید
كريستيان نف /  ترجمه؛محمدعلي فيروزآبادي
منبع؛اشپيگل -  قسمت سوم

تنها مصرف داخلي داشته و فقط براي  اقدامات مسكو  اين  آيا 
استفاده از احساسات ملي گرايانه روس ها به كار مي آيد؟ آيا 
روسيه قصد دارد با استفاده ابزاري از سال هاي دهه هفتاد به 
صحنه جهاني بازگردد؟ يا كرملين واقعًا بار ديگر از سوي غرب 

احساس خطر مي كند؟
در يكي از خيابان هاي فرعي و كوچك پشت بلوار تور و درست 
مسكو  »آكادميا«  رستوران  تاسيس،  تازه  كنيسه  آن  كنار  در 
كه  است  مدرني  هاي  مكان  جمله  از  رستوران  اين  دارد.  قرار 
طبقه خاص جديد مسكو به آن رفت و آمد دارند. اين مرد چاق 
با آن ريش سه روزه و عينك، هميشه صبحانه اش را در اين 
و  است  بلكوفسكي«  »استانيسالو  او  نام  خورد.  مي  رستوران 
مديريت انستيتوي غيردولتي »استراتژي ملي« را برعهده دارد. 
بلكوفسكي مي گويد؛ »تز باز توليد قدرت نظامي روسيه تا سطح 
دوران شوروي اصاًل واقعيت ندارد. اين كار بخشي از يك سري 
اقدامات تبليغاتي است كه كرملين با هدف دست انداختن افكار 
در  ملي  استراتژي  انستيتوي  اقدام كرده است.«  آن  به  عمومي 
اين مورد جزوه يي هفتاد صفحه يي تهيه كرده است. اين جزوه 
»بحران و فروپاشي ارتش روسيه« نام دارد. اگر مندرجات اين 
جز  يي  چاره  روسيه  ارتش  رهبري  آنگاه  باشد  درست  جزوه 
كناره گيري ندارد. اين جزوه در واقع ارائه دهنده بيالن فعاليت 
ها در عرصه نظامي است و گاه نشان مي دهد رهبري روسيه 
اطالعات  پايه  برد.بر  به سر مي  اندازه در خيال و رويا  تا چه 
موجود در اين جزوه ارتش طي هفت سال اخير تنها 90 دستگاه 
تانك  نيز در كارخانه هاي  تعدادي ديگر  تانك تحويل گرفته و 
سازي اورال در حال توليد است. تانك هاي تي 9۵ از 1۵ سال 
را  آن  كارشناسان  و  دارند  وجود  حرف  مرحله  در  تنها  پيش 
مسخره مي كنند و به آن »توهم« مي گويند. نيروي هوايي نيز 
افكن شكاري سوخو 34  بمب  فروند  تنها دو  پوتين  در دوران 
دريافت كرد و سوخوي 3۵ هم در واقع در اولين دوره صدارت 
پنجم  نسل  طرح  و  درآمد  پرواز  به   198۵ سال  در  گورباچف 
عقب  سال   20 امريكايي  هواپيماهاي  با  مقايسه  در  هواپيماها 
تر است. به ادعاي انستيتوي تحت مديريت بلكوفسكي در حال 
حاضر در كل روسيه تنها 20 درصد از هواپيماها و هليكوپترها 
آماده عمليات هستند و به دليل از رده خارج شدن دستگاه هاي 
كسري  هواپيما  فروند   4۵00 آينده  سال  در  روسيه  مربوطه، 
دارد. براساس اين گزارش وضعيت سالح هاي اتمي روسيه هم 
چندان خوب نيست. در دوران پوتين 40۵ فروند موشك و 2498 
كالهك هسته يي از رده خارج شدند اما تنها 2۷ فروند موشك 
جديد توليد شد يعني سه برابر كمتر از دوران يلتسين. 80 درصد 
از موشك هاي مجهز قاره پيما نيز مدت ها به اصطالح تاريخ 
مصرف آنها مي گذرد. از نظر كارشناسان اين انستيتو موشك 
هاي »توپول-ام« ارزش دفاعي برابر صفر دارند زيرا »امريكايي 
ها از مكان هاي استقرار آنها اطالع كامل داشته و به راحتي مي 
توانند با دقت يك سانتي متر آنها را هدف قرار دهند.« بر پايه اين 
گزارش نمونه جديد موشك هاي قاره پيماي بوالوا كه رهبري 
نظامي روسيه خواهان به خدمت گرفتن آنها در نيروي دريايي 
است، تقريبًا در همه پروازهاي آزمايشي ناموفق بوده و به هدف 

اصابت نكرده اند. موشك هاي 

اس-اس - ايكس- 29 هم كه همزمان چند كاله اتمي را حمل مي 
نامرئي  رادار،  فريب  قدرت  دليل  به  ها  ادعاي روس  به  و  كنند 
به حساب مي آيند نيز تنها در مرحله حرف بوده است. بر اين 
اساس نيروي دريايي روسيه كه هسته اصلي سپر دفاعي اتمي 
اين كشور به حساب مي آيد، تنها 12 زيردريايي حامل موشك 

هاي بالستيك آماده عمليات دارد. 

مي  دارد،  لب  بر  بار  شرارت  لبخندي  كه  حالي  در  بلكوفسكي 
پتانسيل  به وسيله  توانستيم  »در سال هاي دهه 90 مي  گويد؛ 
قبل  تا حدي وضعيت  دوران شوروي  از  باقيمانده  استراتژيك 
را حفظ كنيم. اما از سال 2000 گويي يك بهمن برسرمان فرود 
آمد و رفته رفته توانايي خود براي تحت كنترل در آوردن اتمي 

رقيب را از دست مي دهيم.« 

طرح جدید دولت 
انگلیس برای مقابله با 

جرایم چاقو
نخست وزير انگليس درباره طرح دولت خود براى رسيدگى به مشكالت 
اقتصادى مردم گفت: افزايش بهاى مواد غذايى و بهاى سوخت و همچنين 
كمبود اعتبار مالى مسائلى جهنى هستند و ما نهايت تالش خود را به 
كار خواهيم گرفت تا به خانواده هايى كه به علت افزايش بهاى جهانى 
در  دوشنبه  روز  براون  گوردون   . كنيم  كمك  دارند،  قرار  فشار  تحت 
كنفرانس مطبوعاتى ماهانه خود در پاسخ به سوالى درباره وتوى طرح 
اعمال تحريم هاى بيشتر عليه دولت زيمبابوه كه توسط روسيه وچين 
صورت گرفت،گفت: با توجه به شرايط كنونى در زيمبابوه، موجه كردن 
اقدامى كه از سوى روسيه و چين صورت گرفت، كار دشوارى است و 
به همين علت از آنچه كه چين و روسيه انجام دادند ابراز تاسف مى كنم 
. گوردون براون با بيان اين مطلب كه روسيه از تحريم ها عليه زيمبابوه 
پيشتر حمايت كرده بود، افزود: آمريكا و اتحاديه اروپا به اعمال تحريم 
ها عليه زيمبابوه و جلوگيرى از فروخته شدن سالح به زيمبابوه همچنان 

ادامه خواهند داد . 
با  كه  هايى  مخالفت  به  توجه  با  شد:  پرسيده  انگليس  وزير  نخست  از 
قبيل  از  است  گرفته  صورت  جهانى  صحنه هاى  از  برخى  در  انگليس 
پيشرفت هاى  به  توجه  با  يا  و  زيمبابوه  عليه  تحريم  اعمال  با  مخالفت 

كمى كه در ارتباط با اهداف توسعه هزاره سازمان ملل صورت گرفته است و انگليس پيشتر وعده داده بود كه پيشرفت هاى بسيارى در اين 
زمينه صورت خواهد گرفت، آيا اين مسائل به معناى از ميان رفتن قدرت انگليس در صحنه جهانى به شمار مى روند ؟ گوردون براون در 
جواب گفت: در ارتباط با زيمبابوه توافق خوبى در ميان كشورهاى گروه هشت ديده شد و اين موجب تاسف است كه روسيه و چين اين اقدام 
ها را وتو كردند . براون افزود: اگر مذاكراتى كه اكنون درباره زيمبابوه در جريان هستند و ميانجى گرى كنونى كارآيى نداشته باشند، وى 
به سازمان ملل باز خواهد گشت و اعمال تحريم هاى بيشتر را درخواست خواهد كرد. براون تصريح كرد: روند انتصاب فرستاده سازمان 
ملل در زيمبابوه در جريان است و فرستاده اى از سازمان ملل به حراره خواهد رفت. براون درباره اهداف توسعه هزاره سازمان ملل نيز 
گفت: تالشهاى بسيارى در زمينه سواد آموزى و رسيدگى به مسائل مربوط به بهداشت عمومى از سوى انگليس در صحنه جهانى صورت 
گرفته اند و مبارزات تبليغاتى انگليس براى ترغيب كشورها به رسيدن به اهداف توسعه هزاره همچنان ادامه دارند. گوردون براون در پاسخ 
به سوالى درباره برنامه هسته اى ايران گفت معتقد است پاسخ كاملى از سوى ايران درباره برنامه هسته اى ايران ارائه نشده است . براون 
اعمال تحريم هاى بيشتر عليه ايران را رد نكرد و گفت: اگر دستور كار ايران در برنامه هسته اى اش واقعا چيز ديگرى باشد در نتيجه با 
تحريم هايى روبرو خواهد شد . نخست وزير انگليس در جواب به سوالى در باره چگونگى زمان خروج نيروهاى نظامى انگلستان از عراق 
گفت : نمى توان يك جدول زمانى مصنوعى را براى خروج نيروهاى نظامى انگلستان از عراق تعيين كرد . گوردون براون گفت : انگليس 4 
وظيفه اصلى را در عراق برعهده دارد، يكى از اين وظايف خارج شدن از نقش نبردى و برعهده گرفتن نقش نظارتى در عراق است كه آموزش 

نيروهاى عراقى را شامل مى شود . 
وظيفه دوم اين كار مهم است كه دموكراسى كامل در بصره برقرار شود و اميد براى برگزارى انتخابات محلى در ماه نوامبر در عراق وجود 
دارد . همچنين كمك به تنظيم طرحى اقتصادى براى مردم عراق سومين كارى است كه نيروهاى نظامى انگلستان در عراق بر عهده دارند . 

براون افزود: بصره در ارتباط با وجود منابع، يك منطقه غنى از منابع است و انگليس به تنظيم طرحى اقتصادى براى آن منطقه كمك مى كند 
تا اطمينان حاصل شود كه مردم آن منطقه در آينده از سهم اقتصادى خوبى برخوردار خواهند بود . 

و در نهايت تحويل تاسيساتى مانند فرودگاه بصره به نيروهاى عراقى، چهارمين كارى است كه نيروهاى نظامى انگلستان در عراق برعهده 
دارند . گوردون براون تصريح كرد: نيروهاى نظامى انگلستان در بصره نقش جديدى را تشكيل مى دهند و اين كار را به نحو احسن انجام 
خواهند داد . از گوردون براون درباره سفر باراک اوباما نامزد دموكرات رياست جمهورى آمريكا به انگليس كه قرار است به زودى صورت 

گيرد و همچنين موضوع هايى كه در اين ديدار مورد بحث قرار خواهند گرفت، سوال شد . 
نخست وزير انگليس در جواب گفت: ما درباره آنچه كه بايد در سياست هاى نفت صورت پذيرند، درباره چالش هاى ميان مدت در زمينه 

انرژى، درباره نيروگاههاى هسته اى، درباره كشورهاى درحال توسعه و تجارت گفتگو خواهيم كرد . 
گفتنى است طرح جديد دولت انگليس براى مقابله با جرايم چاقو و همچنين طرح هاى دولت انگليس براى كاستن از فشار اقتصادى در اين 

كشور از جمله موضوع هاى داخلى اى بودند كه نخست وزير انگليس در اين كنفرانس مطبوعاتى در باره آنها صحبت كرد . 
گوردون براون با دفاع از طرح جديد دولت انگليس براى مقابله با جرايم چاقو گفت: اين مسئله بايد به وضوح بيان شود كه حمل چاقو عملى 
غير قابل قبول است و با افرادى كه اينچنين عمل كنند به شدت رفتار خواهد شد و جوانان نيز بايد بدانند كه حمل چاقو موجب امنيت آنها نمى 
شود بلكه آنها را در معرض خطر قربانى شدن قرار مى دهد . گوردون براون درباره طرح دولت انگليس براى رسيدگى به مشكالت اقتصادى 
گفت: افزايش بهاى مواد غذايى و بهاى سوخت و همچنين كمبود اعتبار مالى مسائلى هستند كه تمامى كشورهاى دنيا با آنها روبرو هستند و 

ما نهايت تالش خود را به كار خواهيم گرفت تا به خانواده هايى كه به علت افزايش بهاى جهانى تحت فشار قرار دارند، كمك كنيم . 
براون افزود: ما همچنين با شركاى جهانى مان در زمينه حل مسائلى از قبيل عرضه سوخت و كاهش اعتبار مالى فعاليت خواهيم كرد. 
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   

پیاز داغ 
اين ستون را جدى نگيريد

غیبت از نوع پیاز داغ
حضور گراميتون عرض كنم كه غيبت هفته پيش عمو پياز داغ 
اصال تقصير عمو پياز داغ نبود. به قول معروف يه سرى امور 
بايد  ناهنجارى بود كه  بهينه مى شد و كمى هم  بايد  بود كه 

نهادينه مى شد. خالصه اين شد كه اينجورى شد .
البته پيشنهاداتى هم شد مبنى بر دعوت از يك عمو پياز داغ 
قالبى ، كه بشدت از طرف اينجانب محكوم شد چرا كه عمو 

پياز داغ فقط يكى است و اون هم من هستم.

مرزهای شیشه ای
اين رفيق م كه ِهى يه خط در ميون ميره كنسولگرى ايران تو 
لندن )من آخرش فرق كنسول و كپسول و اينها رو نفهميدم ...(، 
باز اومده بود سفره ى دلشو باز كرده بود ريخته بود بيرون  
كه  آقا بيا بيرون ببين چه خبره ! اصآل انگار نه انگار كه اينجا 
اروپاست و االن هم قرن 21 . يكى بى صف مياد ميره جلو اون 
يكى مياد سوال داره خالصه بيا و ببين انگار كه صف نونوايى 
قبآل  گرفتم  جا  بگن  بزارن  هم  زنبيل  كم  كم  كه  مونده  هست 
بيچاره اون آقايى كه پشت شيشه نشسته و سوار بر مسند 
مراد از پياده هاى بى االغ اين طرف شيشه هيچ خبر نداره . 
ميكه شماره بگيرين خالصه  نمى گم اين خانم ۷0 ساله االن 
سه ساعت و نيمه نشسته اينجا . حاال اگر فردا خود اون آقا 
تو هواپيما بهشون بگه باال ِچشتون ابرو به جرم حقوق بشر 
مى  شكايت  عاطفه  كمبود  و  بيان  آزادى  و  نژادى  تبعيض  و 
كنه. آها تا يادم نرفته اين رفيقم تصميم گرفته دستگاه تايپشو 
برداره بره جلو كنسولگرى مثل عدليه قديم وكالت و مكالت و 
از اين چيزا تايپ كنه ... خداد به داد شهردارى وست مينيستر 

برسه!!!!

تحریم ورزشی 
تا چند وقت پيش به خاطر اين ترقه بازى هاى تو ايران ،دول 
شرع و غرب تصميم گرفته بودند كه ديگه به ايران نون و نمك 
نفروشن و ازش نقل ونبات نخرن ؛حاال ديگه كارشون به جايى 
دسيده كه با ما ورزش نمى كنن ! آقاى باشگاه چارلتون ! يادت 
باشه فردا كه چهار شنبه سورى تموم شد و ما هم با سالم 
و صلوات با شرق و غرب آشتى كرديم ،اونوقت ما هم تو رو 
تواستاديوم  رات نمى ديم .اگر هم پرسيدن مى گيم شما جنون 

گاوى دارين! اين به اون در...

جلیقه ضد پیاز
نظر به اينكه ما هر چه در اين ستون نوشتيم فورآ به اشخاص 
شخصى بر خورد نمود و آنها هم با مشت هاى گره كرده ، و 
آن ها هم با مشت هاى گره كرده پاسخ هاى  آتشينو جواب 
هاى دندان شكن به ما دادند، لذا بدينوسيله به استحضار عموم 
كسانى كه به آنها برخورد كرده است مى رساند كه در اسرع 
وقت نسبت به خريد جليقه هاى ضد پياز داغ ،قابل خريد ازكليه 
اماكن  و فروشگاههاى فروش جليقه ضد چاقو ،اقدام فرمايند 

تا ما  در راه پياز داغ بيش از اين به ايشان برخورد نكنيم.

انقالب دوچرخه یي در پاریس 

هاي  »دوچرخه  حضور  سالگرد  اولين  پاريس  گذشته  هفته   
كه  اتفاق،  اين  و  را جشن گرفت  در خيابان هاي خود  عمومي« 
برخي از آن به عنوان تحولي در زمينه حمل و نقل درون شهري 
در ابرشهرها نام مي برند، توجه بسياري از شهرهاي ديگر را به 

خود جلب كرده است.
از زماني كه برتران دالنو شهردار پاريس اين ريسك را پذيرفت 
كه 1۶ هزار دستگاه وليب )مخفف وليبو ليبرته يا دوچرخه هاي 
آزاد( را در مكان هاي مختلف شهر قرار دهد، از اين دوچرخه 
هاي خاكستري رنگ 2۷ ميليون بار استفاده شده است. با توجه 
به اين مساله ميزان استفاده از دوچرخه در پاريس ۷0 درصد 
گراي  چپ  شهردار  خوشحالي  موجبات  اين  كه  يافت  افزايش 

پاريس را فراهم كرده است.
البته بايد به نكات منفي اين طرح هم توجه كرد. در حال حاضر 
روزانه حدود 120 هزار سفر درون شهري در پاريس توسط اين 
دوچرخه ها انجام مي شود و هر دوچرخه در طول روز حدود 
استفاده  اما  مي شود  گرفته  كار  به  متوسط  طور  به  دقيقه   22
بيش از حد از دوچرخه باعث افزايش سوانح رانندگي دوچرخه 
سواران و افزايش ميزان فوت شده ها و مجروحان اين سوانح 
زير  سوار  دوچرخه  سه  تاكنون  امسال  ژانويه  از  است.  شده 
مجروح شده  هم  نفر   ۷0 و  اند  داده  جان  سنگين  هاي  اتومبيل 
كه  حالي  در  پاريسي  مشهور  ويولنيست  يك  آنكه  از  پس  اند. 
با دوچرخه در حال استفاده از خط اتوبوس ها بود توسط يك 
اتوبوس زير گرفته و كشته شد، پدر او از شهردار خواست كه 

طرح استفاده از دوچرخه را در پاريس لغو كند.
مقامات دولتي در اين حادثه رفتار خصمانه راننده ها در پاريس 
آنها  اند.  دانسته  را دخيل  ويولنيست  توسط  قانون  نقض  نيز  و 
ميزان  امسال  دوم  ماهه  سه  در  كه  اند  شده  متذكر  همچنين 
حوادث با دوچرخه 20 درصد كمتر از سه ماهه قبل از آن بوده 
است كه اين مساله ناشي از اخطارهاي پليس هاي راهنمايي و 

رانندگي به دوچرخه سواران بي احتياط است.
از هفته گذشته طرح نشان دادن كارت هاي زرد )مشابه  پليس 
عابران  و  رانندگان   ، سواران  دوچرخه  به  فوتبال(  زرد  كارت 
پياده يي كه رفتار ترافيكي آنها جرم نباشد اما خطرناک به نظر 
برسد را شروع كرده است كه اين كارت ها در واقع شكل هشدار 
به آنها را دارد. در عين حال سال قبل پليس هفت هزار دوچرخه 
سوار را به دليل ارتكاب جرائم رانندگي جريمه كرد كه اين ميزان 
دو برابر جريمه هاي سال قبل بود. اما جالب است كه بر اساس 
آخرين آمار تنها يك چهارم دوچرخه سواران كاله ايمني بر سر 
نمي  قرمز  آنها پشت چراغ هاي  از  نيمي  از  بيش  و  گذارند  مي 

ايستند.
است  مجاني  اول  دقيقه   30 براي  ها  دوچرخه  اين  از  استفاده 
ايستگاه در شهر  از 1200  از يكي  را  آنها  تواند  و هر كس مي 

تحويل بگيرد و تا 30 دقيقه بعد به ايستگاهي ديگر تحويل بدهد 
اما آسيب رساندن و دزديدن آنها هم موردي است كه كارخانه 
»جي سي دوكس« را با مشكل روبه رو كرده است. اين كمپاني 
در قراردادي با شهرداري پاريس متعهد شد اين ميزان دوچرخه 
تبليغي  امكانات  از  عوض  در  و  دهد  تحويل  شهرداري  به  را 
هزار  سه  حدود  اخير  سال  يك  در  اما  كند  استفاده  شهرداري 
دارند(  ارزش  يورو   400 كدام حدود  هر  )كه  دوچرخه  دستگاه 
جانشين  براي  كمپاني  اين  و  است  ديده  آسيب  يا  شده  ربوده 
از توريست  با مشكل روبه رو شده است. بسياري  آنها  كردن 
هاي پاريس مدعي شده اند دوچرخه هاي دزدي را در شهرهايي 
ماه  اند.  ديده  مصر  قاهره  و  كازابالنكا  روماني،  بخارست  مثل 
قبل هم روزنامه پاريزين فرانسه عكس بچه يي سوار بر يكي از 
البته  اين دوچرخه ها را در دهكده يي در روماني چاپ كرد و 
شايعاتي هم منتشر شده كه پليس يك كاميون پر از اين دوچرخه 

ها را در خارج از پاريس متوقف كرده است.

پیدا شدن اتومبیل هاي لوکس 
پسر صدام 

 
بي بي سي؛ پليس عراق پنج اتومبيل لوكس كه زماني متعلق به 
دو  كرد.  پيدا  باغي  در  را  بود  پسر صدام حسين  عدي حسين 
رولز رويس و سه اتومبيل اسپورت عدي حسين در اين باغ زير 
خاک مدفون شده بودند. به گفته پليس دسته يي از قاچاقچيان 
درنظر داشتند اين اتومبيل ها را از عراق خارج كرده و به فروش 
برسانند. پليس كه از نقشه اين قاچاقچيان مطلع شده بود اين باغ 
را محاصره كرد و سه نفر هم در ارتباط با اين قضيه دستگير 
شدند. عدي حسين و برادر كوچك ترش قصي چند ماه پس از 
سقوط رژيم صدام در نبرد با نيروهاي امريكايي كشته شدند. 
و  عام  زبانزد  شان  قيمت  گران  هاي  اتومبيل  خاطر  به  دو  اين 
ها  اتومبيل  اين  با  دارد  قصد  نكرده  اعالم  پليس  بودند.  خاص 

چه بكند. 
  

 دستشویي بروید پول بگیرید 
 

سي ان ان؛ شهر مرزي موسيري در استان تاميل نادو هند براي 
گرفته  كار  به  جالب  يي  ايده  شهروندانش  به  بهداشت  آموزش 
است. مسووالن شهر به افراد هر دفعه كه از توالت استفاده كنند، 
پول خواهند داد. بدين ترتيب شهروندان اين شهر كوچك ماهانه 
مي توانند از طريق استفاده از سرويس هاي بهداشتي 14/0 دالر 
دريافت كنند، هر چند اين مقدار پول زيادي نيست اما براي مردم 
درآمدي محسوب مي شود.  منبع  هم  باز  منطقه  اين  درآمد  كم 
اعتقاد  به  كند  مي  حمايت  برنامه  اين  از  جهت  دو  از  هم  دولت 
آنها اين مساله مردم را تشويق خواهد كرد به جاي رفع حاجت 
استفاده  بهداشتي  هاي  از سرويس  منطقه  اين  سنتي  طريقه  به 
كنند. مردم موسيري در فضاي باز رفع حاجت مي كنند كه اين 
مساله منجر به بروز بيماري هاي زيادي مي شود. در عين حال 
فضوالت مردم هم در نهايت در اين طرح به عنوان كود انساني 

در مزارع استفاده خواهد شد.
ماراتي سوبورمن مبدع اين ايده مي گويد؛ »ما مردم را تشويق 
خواهيم كرد و به آنها ياد خواهيم داد كه فضوالت شان چقدر مي 
تواند ارزشمند باشد. ادرار جمع آوري شده هم در مزارع براي 

بارور كردن محصوالت استفاده خواهد شد.«
آمار نشان مي دهد در حدود 330 ميليون نفر در هند به سرويس 
بهداشتي دسترسي ندارند. براي مثال در موسيري بسياري در 
رودخانه رفع حاجت مي كنند كه اين مساله باعث شيوع بيماري 

هايي چون اسهال در اين منطقه مي شود. 
در حالي كه ارگان هاي دولتي و غيردولتي احداث سرويس هاي 
بهداشتي در مناطق روستايي را آغاز كرده اند، بايد به شكلي هم 

مردم را به استفاده از اين سرويس ها تشويق كنند.
داشته  خوبي  نتايج  موسيري  طرح  سوبورمن  آقاي  گفته  به 
است. روزانه در اين منطقه 1۵0 نفر از توالت استفاده مي كنند. 
پيروزي مي  با  را يك سناريوي همراه  اين طرح  كه  سوبورمن 

از گوشه و کنار
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مدتهاي مديدي است كلمه مأنوس يا نامأنوس رشوه، براي همه 
پيدا  افتاده است. طوري كه براي خيلي ها حكم فرهنگ را  جا 
كرده و آن را در ويترين افتخارات خود نصب كرده اند! اصواًل 
زمان همه چيز را تغيير داده يا حل ميكند. خوشبختانه زمان، 
رشوه  خانمان ساز  و  حياتي  عنصر  و  داده  خرج  به  عطوفت 
مثل شكر در چاي عطري  گرفته،  كه  با رشوهايي  احتمااًل  را، 
ايراني  يا غيرعطري فرهنگ ما حل كرده است! چون مي داند 
جماعت عاشق چاي شيرين هستند و بدون نوشيدن آن، البته با 
پنيرهاي گچي وارداتي و غير وارداتي، روز پرعشوه و رشوه 
خود را آغازنمى كنند. روزگاري اسم رشوه بد در رفته بود، 
چون ما هميشه از چيزهاي بد دوري مي كنيم؛ از آن هم دوري 
مي كرديم! هر چند كه خود، با او برخورد مستقيم نداشتيم. از 
بچگي به ما ياد داده اند تا از غريبه ها دوري كنيم، ما هم گوش 
آويزه گوشمان  مثلي هم هميشه  البته  كرده و دوري گزيديم. 
دانيد:»دوري و دوستي« كم كم تحت  را مي  بود كه حتمًا آن 
تأثير اين مثل قرار گرفتيم و پس از مدتي دوري از رشوه با او 
دوست شديم! البته اين دوستي يك طرفه است و رشوه خودش 
با گشاد دستي هر چه  اين رابطه نمي برد، بيچاره  از  سودي 
ديگران مي دهد و كاسه خودش هميشه خالي است.  به  دارد 
در اين بين رشوه دهنده و رشوه گيرنده نفع مي برند و از اين 
دوستي يك طرفه استفاده بهينه يا نابهينه مي كنند! پس از اين 
كه مزه رشوه كنج دندان طمع جا خوش كرد، بعد از مدتي كل 
دندان عقل آدم سوراخ مي شود و كرم رشوه در آن ويال مي 
سازد! بنابراين با كساني كه مزه رشوه را چشيده و خطرش 
را به جان خريده اند، نمي شود مبارزه كرد. در ثاني بعضي از 
راشي جماعت، خود در تقال هستند تا مدير يا هركس ديگري 
نتواند به آنان گير داده و به بهانه راشيگري، ناشيگري كرده 
و اخراجشان كند. اين مدير كار آمد! به عقلش نمي رسد آنان 
آنقدر پشت خود را قرص كرده اند كه براي اخراج ثانيه شماري 
مي كنند. برسم به همان جايي كه مي خواهم. در خبرها آمده 
بود قانون مبارزه با رشوه به وزارتخانه ها و ادارات بخشنامه 
شده است و عن قريب كلك هه راشيان و مرتشيان كنده است! 
با مشكل رشوه كاري  به حال كسي  تا  اينكه  يعني  يعني چه؟ 

نداشته يا رشوه اصاًل مشكل نبوده است
امروزه كار به جايي رسيده كه رشوه اصاًل فعل بدي محسوب 
از آن نام مي برند!مرحوم  افتخار  با  نمي شود و برخي حتي 
حالت طناز يگانه معاصر، درباره رشوه مطلب طنزي را نوشته 
بود كه خالي از لطف نيست، گوشه اي از آن را به بصر شما 
بكشم. در اين مطلب كه مثل ديگر طنزهاي مرحوم حالت قصه 
گونه است آمده:»روزي در اداره بخشنامه اي را الصاق كردند 
و در اين بخشنامه آمده بود، با هرگونه رشوه گيري و رشوه 
دهي مبارزه خواهد شد! تمام كارمندان دمغ شده بودند. يكي از 
آنان كه خيلي رند بود گفت: حل اين مشكل كاري ندارد. ما از 
اين به بعد نام رشوه را »لو لو« مي گذاريم و به رشوه دهندگان 
بخشنامه مي كنيم من بعد فقط از عنوان لولو استفاده كنند. به 
اين ترتيب نمي توانند با ما به عنوان راشي مقابله كنند! اين قصه 
مصداق امروز است. البته ديگر كسي به آن لولو نمي گويد يا 
نام ديگري بر آن نمي گذارد. چون عنوان رشوه خود به خود به 
خورد مردم و فرهنگ مردم رفته است! اين متوليان امر هستند 
كه بايد نام ديگري براي رشوه انتخاب كنند، البته با توجه به 
علم  كارها  گونه  اين  براي  كه  و طويلي  هاي عريض  سازمان 

شده است، تغيير نام رشوه، كار مشكلي نيست
البته صاحب ناخنك راشي ناشي نيست، ولي مثل راشيان، اين 
بخشنامه را يك جوک تلقي كرده و در دلش قندخنده آب مي 

كند

تاميل  منطقه  در  ادرار  بانك   9 ما  آينده  »سال  گويد؛  مي  داند، 
به  را  ادرار  توانست  خواهيم  بنابراين  كرد  خواهيم  احداث  نادو 
استفاده  براي  موسيري  شهروندان  به  بفروشيم.«  كشاورزان 
از دستشويي يك كارت داده اند كه آن را در هنگام استفاده از 
سرويس ها در دستگاه مخصوص مي كشند و در نتيجه در پايان 

ماه مي توانند 14/0 دالر از مسووالن شهر بگيرند. 
 

 زنده شدن یک مرده هنگام 
جدا کردن اعضاي بدنش 

 
 يك مرد فرانسوي كه به دليل سكته قلبي پزشكان مرگش را تاييد 
كرده بودند در حالي كه پزشكان سعي داشتند اعضاي قابل پيوند 
بدنش را جدا كنند، زنده شد. اين بيمار كه هويتش فاش نشده پس 

از مراقبت هاي ويژه اكنون مي تواند راه برود و حرف بزند.
اين مرد 4۵ ساله زندگي اش را مرهون پزشكاني است كه ديرتر از 
زمان موعد به اتاق پيوند اعضا رسيدند. طبق قوانين آزمايشي كه 
از سال گذشته در فرانسه به كار برده مي شود براي امكان پيوند 
بيش از يك عضو اين مرد از لحاظ قانوني مرده محسوب مي شد. 
طبق قانوني مشابه پزشكان اين اجازه را دارند در صورت از كار 
افتادن قلب بيمار براي جداسازي اعضاي قابل پيوند او اقدام كنند. 
اين قوانين در برخي ديگر از كشورهاي اروپايي از جمله بريتانيا 
اعمال مي شود. اين مورد در بيمارستان پيتي سالپتيرر پاريس 
در ژانويه اتفاق افتاده اما تا به امروز اين خبر فاش نشده بود. در 
فرانسه ساالنه سيزده هزار نفر در ليست دريافت عضو قرار مي 
گيرند. سال گذشته 231 نفر به خاطر موجود نبودن عضو جان 
خود را از دست دادند به همين خاطر بود كه مسووالن وزارت 
بهداشت و درمان فرانسه به 9 بيمارستان اين كشور اجازه دادند 
در موقع مرگ قلبي بيماران براي جدا كردن اعضاي قابل پيوند 
پيتي  بيمارستان  نزديكي  بيمار 4۵ ساله در  اين  كنند.  اقدام  آنها 
سالپتيرر به زمين افتاد. در همان زمان تالش ها براي نجات او 
آغاز شد و در بيمارستان هم پزشكان 90 دقيقه براي نجات او از 
مرگ تالش كردند، زماني كه پزشكان براي جدا كردن عضوهاي 
قابل پيوند او اقدام كردند او شروع به نفس كشيدن كرد. مردمك 
از  او پس  او حركت كرد و ضربان قلبش هم شروع شد.  چشم 
اتاق مراقبت هاي ويژه حالش بهبود يافت  چند هفته حضور در 
اما هنوز به اين بيمار نگفته اند قرار بوده اعضاي بدنش را جدا 
كنند. اين در حالي است كه پس از انتشار اين خبر چندين پزشك 
اعالم كرده اند شاهد زنده شدن بيماران در اين شرايط بوده اند. 
به گزارش لوموند پزشكان نگرانند با اين قانون جديد شاهد موارد 
بيشتري در اين زمينه باشند. به اعتقاد آنها قانون موجود ممكن 

است حمايت مردم از پيوند اعضا را تضعيف كند. 

کاشت هشت میلیون اصله نهال در مکزیک  
 ده ها داوطلب شامل كاركنان شركت نفت و محصالن در سراسر 
وزير  كالدرون  فليپه  كاشتند.  نهال  اصله  ميليون  هشت  مكزيك 
داريم  گفت؛»ما سعي  باره  اين  در  مكزيك  زيست  محيط  وزارت 
را  ايم  مان رسانده  به محيط زيست  كه  هايي  آسيب  از  قسمتي 
زياد  بسيار  در مكزيك  ها  غيرقانوني درخت  قطع  كنيم.«  جبران 
هزار جريب  چهار  و  عمل ساالنه شصت  اين  نتيجه  در  و  است 
ملل،  سازمان  ليست  در  رود.  مي  ميان  از  مكزيك  هاي  جنگل 
مكزيك از جمله جوامعي است كه با سرعتي بيش از اندازه جنگل 
هايش را از دست مي دهد. مارساللوپز يكي از داوطلبان حاضر 
در اين طرح مي گويد؛ »همه ما بايد كمك كنيم تا دنيايي سبزتر 
داشته باشيم.« گروه طرفدار محيط زيست »صلح سبز« كه يكي 

از منتقدان اين طرح است در بيانيه خود آورده؛ »اين برنامه يك 
تقلب بزرگ است. تنها 10 درصد اين درختان حفظ مي شوند و 
اين بدين معنا است كه ما بودجه فدرال را به سطل آشغال مي 
فرستيم.« شهردار مكزيكو به اميد كمتر كردن آلودگي هواي اين 

شهر از جمله طرفداران اين قبيل طرح ها است.  
  

گربه نجات بخش  
كوچكش  گربه  به  را  جانش  دينگ  نام  به  زن  يك  ديلي؛  چاينا    
مديون است. اين گربه صاحبش را از حمله يك مار نجات داد. اين 
زن كه اهل چانگ كينگ چين است به رسانه هاي محلي گفت؛ »من 
متوجه يك مار ۵/1 متري شدم كه از پنجره وارد اتاقم شد. در 
حالي كه از وحشت قدرت تكان خوردن نداشتم روي زمين افتادم، 
اما پيش از آنكه مار بتواند به من برسد، گربه ام به ميدان آمد و 
راه مار به سمت من را سد كرد و شروع كرد به پنجه و خرناس 
كشيدن. در اين فاصله من توانستم به پليس زنگ بزنم و آنها به 
سرعت رسيدند. اگر گربه ام نرسيده بود من اكنون مرده بودم.«  

 

سکه ماندال ضرب شد  
  

نودمين  مناسبت  به  جنوبي  آفريقاي  مركزي  بانك  اينديپندنت؛ 
كرد.  ضرب  او  تصوير  با  يي  سكه  ماندال  نلسون  تولد  سالروز 
18 جوالي امسال بانك مركزي پنج ميليون سكه پنج رندي )33 
پني( منقوش به چهره خندان رئيس جمهور و رهبر ضدآپارتايد 
اين  اقتصاد  وزير  كرد.  خواهد  بازار  وارد  را  جنوبي  آفريقاي 
كشور تدور مانوئل طي مراسمي به مناسبت ضرب اين سكه در 
ژوهانسبورگ گفت؛ »ما مي خواهيم مردم وجود ماندال را حس 
ماندال رهبري  آن  با  كه  تمام عشقي  اين سكه  با گردش  و  كنند 
جايزه  برنده  شود.«  منتشر  مردم  بين  گرفت  برعهده  را  كشور 

نوبل، نلسون ماندال بابت اين تصميم تشكر كرد.  

لو دادن عروس در جشن عروسي  
 

 چاينا ديلي؛ مردي به نام »لي« از استان هوايان چين پس از آنكه 
دريافت نامزدش كه قصد داشت به زودي با او ازدواج كند، مجرم 
فراري است او را به پليس تحويل داد. اين مرد 32 ساله به طور 
مخفيانه نامزدش را لو داد. طي مراسم ازدواج هنگامي كه پدر و 
مادر لي هديه ازدواج شان را به عروس شان دادند ناگهان دو نفر 
از ميان مهمانان بلند شدند و با نشان دادن مدارک شان عروس را 
با خود بردند. لي نيز به مهمانان بهت زده توضيح داد كه نامزدش 
از ثبت رسمي ازدواج شان به طرزي مشكوک سر باز مي زد و 
اين موضوع او را به تحقيق واداشت. در اين تحقيقات مشخص 
قانون  از چنگ  كه  بوده  دار  يك مجرم سابقه  شد عروس خانم 
گريخته. ظاهراً وي سه سال پيش از اين 20 هزار يوان پول نقد، 
چند گوشي موبايل و چند دوربين ديجيتال از يك هنرمند روس 

ساكن چين دزديده بود.  

افزایش قیمت حلزون در فرانسه  
 

از  يكي  حلزون،  قيمت  دادند  هشدار  توليدكنندگان  سي؛  بي  بي   
اقتصادي  تغييرات  دليل  به  ها  فرانسوي  غذاهاي  ترين  محبوب 
مصرف  است.  تصاعد  به  رو  اروپا  شرق  در  پذيرفته  صورت 
مي  حلزون  تن  هزار   14 از  بيش  سال  هر  فرانسوي  كنندگان 
خورند كه اين ميزان از خارج از فرانسه مي آيد. بهترين گونه هاي 
نتيجه صنعت  در  هستند،  حفاظت  تحت  حاضر  حال  در  حلزون 
حلزون فرانسه در واقع بر مدار واردات از شرق و مركز اروپا 
مي گردد. اما پيشرفت هاي اقتصادي در كشورهايي مانند لهستان 
و بلغارستان به اين معناست كه ديگر كمتر كسي در اين كشورها 
به دنبال شغل سخت حلزون جمع كردن مي رود. تاكنون اغلب 
درآمد  مقداري  ساالنه  كشورها  اين  در  روستايي  هاي  خانواده 
از جمع كردن حلزون از مزارع و جنگل ها كسب مي كردند اما 
اكنون تعداد اين خانواده ها كاهش يافته و اغلب مشاغل بهتر و 
پردرآمدتري براي آنها وجود دارد. در نتيجه كمپاني ها بايد تعداد 
افراد بيشتري را استخدام كنند كه اين باعث باال رفتن قيمت براي 
مزارع  تعداد  كمي  دليل  به  شد.  خواهد  آنها  فرانسوي  مشتريان 
كه  داد  هشدار  غذايي  مواد  فدراسيون  فرانسه،  خود  در  حلزون 

دوران حلزون هاي ارزان سپري شده است.  
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در سال هاى ميان دو جنگ جهانى تعداد مدافعان حقوق برابر زياد 

بود و مى شد آن ها را شناخت; تك به تك مى نوشتند ، يا سخنرانى 
آن ها  نداشتند .  يافته اى  سازمان  جنبش  اما،  حال  اين  با  مى كردند; 
از طريق  نه هيچ راه ديگرى كه  نه سازمانى و  نداشتند ،  هيچ چيز 
به   [ باشند و  خود  به  متكى  مى توانستند  تنها  بگويند و  سخن  آن 
را  حضورشان  مى شد  كه  بودند  نويسندگان  تنها   ] دليل  همين 
دريافت; چون آن ها مى توانستند بنويسند . غياب يك جنبش آشكار 
سال هاى  از  تاريخى  روايت هاى  اغلب  در  زنان  سازمان يافتهء  و 
ميان دو جنگ جهانى به چشم مى خورد . فمينيسم آمريكايى بهترين 
اين كشور به واسطهء مشاغل غيرسنتى كه زنان  نمونه است: در 
طى جنگ جهانى اول به عهده گرفتند و پيروزى حق راى در سال 
1920 ، فمينيسم فرو نشست تا دوباره در سال هاى 19۶0 برخيزد . 
كلماتى  با  آن  از  توصيف  با  جنبش  اين  از  تاريخى  روايت هاى 
چون »لرزان«، »حاشيه اى«، »بدون سازمان و پراكنده«، »آشفته« و 
واژهء  حتى  داده اند .  ارايه  آن  از  ناخوشايند  تصويرى  »بى تحرک« 
كار  به  تمسخر  و  تحقير  براى  جز  و  رفت  ميان  از  عمال  فمينيسم 
برده نمى شد . تاريخ نگاران اكنون در حال بازبينى چنين تصويرى از 
جنبش هاى زنان هستند . مدافعان حقوق زنان از 1914 تا سال هاى 
1940 هم چنان به بيان دغدغه ها و پافشارى بر مبارزات خود ادامه 
مى دادند اما به دو دليل به نظر مى رسيد كه كم تر موفق اند و واقعا 
نيز چنين بود . اول آن كه در سال هاى پس از جنگ جهانى اول نه تنها 
بى ثباتى سياسى و اقتصادى ، بلكه واكنش هاى محافظه كارانه حاكم 
 1934 سال  در  وينفريد هالتباى  انگليسى  فمينيست  كه  چنان  بود . 
خاطرنشان كرد، او و معاصرانش نه تنها با واكنشى »عليه فمينيسم ، 
همكارى هاى  عليه  همچنين  خرد و  و  آزادى  دموكراسى ،  عليه  بلكه 
بين المللى و تحمل سياسى« مواجه بودند . حقوق زنان در مقايسه با 
بحران هاى سال هاى 1920 و 1930 آرمانى حقير به نظر مى رسيد . 
گوناگون جنبش  ميان صفوف  تفكيك ها  از جنگ ،  بعد  كه   اين  دوم 
زنان به طرز ناخوشايندى مانع مبارزات سازمان يافته همچون حق 
راى در كشورهايى مانند آمريكا ، كانادا و انگليس مى شد . اصالح گران 
اجتماعى و ساير فمينيست هاى راديكال در كشورهايى كه قادر به 

خود  جداگانهء  راه هاى  به  بعدا  بودند ،  شده  اهدافشان  بردن  پيش 
ادامه دادند . 

● جنگ و تاثير آن 
خصومت ها و ستيزه جويى هايى كه شروع جنگ جهانى اول را در 
اوت 1914 رقم زد ، مدافعان حقوق زنان در كشورهاى درگير جنگ 
با تصميم گيرى هاى دشوار روبه رو كرد . بيش تر سازمان هاى  را 
انرژى  دادند و  تغيير  بالفاصله  را  راى جهت گيرى خود  مدافع حق 
خود را به كارهاى مربوط به جنگ معطوف كردند . ميليسنت گرت 
فاست ، رهبر جنبش حق راى انگليس ، بى درنگ تصميم گرفت سازمان 
بزرگ خود را به سمت خدمت به كشورش و كمك به فرونشاندن 
اجتماعى  و  سياسى  اتحاديهء  كند .  هدايت  جنگ  از  ناشى  صدمات 
زنان )WSPU( مبارزهء پرخاشجويانهء خود براى حق راى را به 
روزنامه  نام  تغيير  كرد و ضمن  تبديل  پرخاشجويانه  ميهن پرستى 
ميهن پرستى  »در  كه  كرد  اعالم  »بريتانيا«  به  راى«  »حق  از  خود 
درجهء دوم نيست« . فمينيست هاى فرانسوى به جاى حقوق از تعهد 
همانند   ،  )BDF( آلمانى  زنان  انجمن  فدراسيون  مى گفتند .  سخن 
گروه هاى زنان در جاهاى ديگر ، تصميم گرفتند كه از فرصتى كه 
به عبارت ديگر زنانى  جنگ در اختيارشان مى گذاشت بهره بگيرند; 
كه هنوز از حقوق مدنى كامل برخوردار نبودند اكنون مى توانستند 

به عنوان شهروندانى مسوول خود را اثبات كنند . 

فمینیست   ، 1۹1۵ سال  در 
آگوستا  دکتر  کانادایی ، 
در  زنان  »اگر  گفت:  استو 
بین المللی  و  ملی  امور 
باشند،  داشته  صدایی 
پایان  همیشه  برای  جنگ 

می یابد.« 
 به دنبال صلح 

ميهن پرستى  معناى  به  تمام طرفداران حقوق زن شهروندى  براى 
نبود . هم در كشورهاى در حال جنگ و هم در كشورهاى بى طرف ، 
به  دست  صلح  آرمان  از  حمايت  براى  راديكال ها  از  اندكى  تعداد 
به صلح  متمايل  مردان  از  بيش  را  زنان  كه  تفكرى  زدند .  انشعاب 
مى دانست، در تمام دوران اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
تفاوت هاى  بر  پافشارى  منطقى  پيامد  خود  اين  داشت و  رواج 
جنسيتى ، در عمق ايدئولوژى فمينيستى مادرانه بود . در سال 191۵ ، 
فمينيست كانادايى ، دكتر آگوستا استو گفت: »اگر زنان در امور ملى 
و بين المللى صدايى داشته باشند، جنگ براى هميشه پايان مى يابد.« 
هر چند اين ديدگاه محورى ايدئولوژى فمينيستى پيش از جنگ به 
شمار مى رفت  اما در زمان جنگ تنها راديكال ترين فعاالن توانستند 

به آن پايبند بمانند . بسيارى از آن ها پيش تر سوسياليست بودند و 
يا در طى جنگ و با مشاهدهء راه هاى ضددموكراتيكى كه دولت هاى 

خشمگين برمى گزيدند، راديكال شده بودند . 
به عنوان مثال گرترود ريچاردسون در كانادا ، ضمن تركيب فمينيسم 
مادرانه با ايدئولوژى ماركسيسم ، »زنان كانادا« را به »برخاستن و 
در  به خون  آلوده  »سرمايه داران  و  فراخواند  مردان«  دادن  نجات 
سراسر جهان« را مسوول برپايى جنگ اعالم كرد . مخالفان حقوق 
زن ظهور آرمان هاى راديكالى را بى درنگ تشخيص دادند و محكوم 
بر  زنان«  راى  حق  مخالف  ملى  »انجمن  متحده ،  اياالت  در  كردند . 
سوسياليست ها ،  »صلح طلبان ،  گذاشت:  انگشت  ارتباط ها  برخى 
 - هستند  جنبش  يك  همگى جزو  راى ،  طرفداران حق  فمينيست ها ، 
جنبشى كه در جهت تضعيف دولت ، فساد جامعه و تهديد موجوديت 
آلمان وزير  در  برمى دارد.«  گام  دموكراسى ،  در  ما  بزرگ  تجربهء 
جنگ باواريا جنبش حق راى زنان را در ارتباطى تنگاتنگ با جنبش 
صلح طلبى دانست و فعاليت هاى زنان را به بهانهء حفظ امنيت عمومى  
ممنوع اعالم كرد . در سال 191۶ ، شاخهء مونيخ اتحاديهء حق راى 
زنان اجازهء برگزارى هيچ جلسه اى ، چه خصوصى و چه عمومى 
و فعاليت هايش را به اجبار زيرزمينى انجام مى داد . در  را نداشت; 
تورنتو ، نامه اى كه آليس چون به روزنامه هاى محلى نوشته بود و 
در آن صلح طلبى فمينيستى خود را آشكار كرده بود ، با واكنش هاى 
خشمناک مخاطبان روبه رو شد كه خواستار زندانى شدن يا تبعيد 
او شده بودند . هلن برايون در فرانسه نيز پس از آن كه مخالفتش 
با جنگ را اعالم كرد و آن را به فمينيسم بودن خود نسبت داد ، به 

اتهام خيانت بازداشت و محاكمه شد . 
خود  دولت هاى  پشت  در  اروپايى  سوسياليست  احزاب  چند  هر 
زنان  بين المللى  سازمان  سرپرست  زتكين،  كالرا  مى شدند ،  پنهان 
سوسياليست، در ماه مارس 191۵ زنان را به تجمع در منطقه اى 
زنان  از  كوچكى  گروه  فراخوان،  اين  دنبال  به  فراخواند .  بى طرف 
بعد  ماه  شش  از  )كم تر  آمدند .  گرد  سوييس  در  برن  شهر  در 
در  زتكين ،  زدند.(  دست  اقدامى مشابه  به  نيز  مردان سوسياليست 
حركتى غيرمنتظره ، از زنان بورژوا نيز دعوت كرد كه به صفوف 
احساسات  اما  بپيوندند  صلح  خواهان  آلمانى  سوسياليست هاى 
آلمان ، همانند ساير كشورها،  ميهن پرستانهء بيش تر فعاالن زن در 
انگليس ،  در  مى شد .  ملى  سطح  در  ضدجنگ  جنبش  هرگونه  مانع 
مخالفان  فاوست ،  گرت  ميليسنت  همكار  و  دوست  استراچى ،  رى 
ناميد .  ديوانه«  »گروهى  را  آن ها  و  كرد  را محكوم  صلح طلب خود 
بيش تر فمينيست هاى فرانسوى نيز از حكم سه سال زندان )تعليقى( 
براى هلن برايون دفاع كردند .فعاالن زن كاركشته اى كه صلح طلب 
در  پيش  مدت ها  از  كه  خود  بين المللى  ارتباط هاى  از  بودند  نيز 
وجود  به  زنان«  براى  راى  حق  بين المللى  »اتحاد  چون  گروه هايى 
از هلند و جين آدامز  آمده بود، استفاده كردند . دكتر آلتا جاكوبز 
براى فراخوانى براى كنفرانس صلح زنان ، كه در آوريل 191۵ در 
الهه برگزار شد ، پيشقدم شدند . در اين كنفرانس ، همهء كشورها و 

همهء گروه هاى بزرگ زنان شركت نكردند . 
غيرممكن  حضورش  كه  كرد  اعالم  فرانسوى  زنان  ملى  شوراى 
است و سازمان BDF آلمان نيز به طريقى مشابه ايدهء برگزارى اين 
كنفرانس را »مغاير با احساسات ميهن پرستانه و تعهدات ملى جنبش 
زنان آلمان« خواند . برخى زنان توسط دولت هايشان از شركت در 
كنفرانس منع شدند; برخى نيز ، همانند تعدادى از زنان كانادايى ، به 
اين ها ،  همهء  وجود  با  كردند .  غيررسمى  شركت  نمايندگان  عنوان 
حدود 900 زن از 12 كشور ، از جمله آلمان ، اتريش، مجارستان و 
قطعنامه هايى  تنها  نه  نمايندگان  كنفرانس حاضر شدند .  در  بلژيك 
و  بين المللى  صلح  حافظ  گروه  يك  تشكيل  براى  دعوت  بر  مبنى 
داورى صلح آميز در مورد درگيرى هاى بين المللى ، تصويب كردند ، 
بلكه پس از كنفرانس نيز عده اى از آن ها به 14 پايتخت جهان سفر 
كردند تا اهداف و برنامه هايشان را براى صلح از طريق گفت وگو 
به بيست و يك وزير ، دو رييس جمهور ، يك پادشاه و پاپ ، برسانند . 
جالب آن كه زنانى كه حتى در مورد امور داخلى كشور خود حق 

راى نداشتند به عنوان فرستاده هاى بين المللى پذيرفته شدند . 
مشاوران نخست وزير كانادا پيشنهادهاى آن ها را غيرعملى دانست، 
و رد كرد ند، اما نخست وزير اتريش به ايشان گفت كه اولين سخن 
اين  چند  هر  است .  شنيده  آن ها  زبان  از  ماه ها  طى  را  خردمندانه 
انديشه ها در محافل صلح طلبان بسيار رواج داشت  اما هنگامى  كه 
جين آدامز در گفت وگويى با رييس جمهور آمريكا وودرو ويلسون 
طرح ها و پيشنهادهاى خود را مطرح كرد ويلسون آن ها را بهترين 
راه حل ارايه شده تا آن زمان دانست . ويلسون بعدا مهم ترين مدافع 
انديشهء تاسيس »جامعه ملل« شد كه از طريق گفت وگوهاى صلح 

در ورساى به جنگ خاتمه بخشيد .

 Legates  ، Marlene; In Their Time  ، A History of  : منبع 
 Feminism in Western Society; London  ، Routledge  ،

2001
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شل به دنبال خرید شرکت 
نفتی »داورنی« کانادا

شركت شل كانادا اعالم كرد كه آماده است شركت نفتى »داورنى« كانادا را به قيمت پنج 
ميليارد و 1۶0 ميليون دالر خريدارى كند. شل براى خريد هر سهم اين شركت كانادايى 

82 دالر و ۵9 سنت پيشنهاد داده است.
شركت داورنى در نظر دارد توليد گاز طبيعى خود را تا سال 2013 سه برابر كند.

جرون ون در وير مدير اجرايى شل گفت كه داورنى مى تواند بخش با ارزشى از شركت 
شل شود و خريد داورنى موجب افزايش ارزش شل از طريق ارتقاى تكنولوژى و مقياس 
انتقال پنج ميليارد و 1۶0 ميليون دالر تخمين زده مى  اين  اين شركت مى شود. ارزش 
شود. شركت شل اعالم كرده است با در نظر گرفتن بدهى هاى احتمالى داورنى ممكن 
است به پنج ميليون و 8۷0 ميليون دالر برسد.شل اعالم كرد كه مديران و مسئوالن ارشد 
داورنى كه 1/18 درصد سهام اين شركت را در اختيار دارند با فروش شركت موافقت 

كرده اند و به سهامداران نيز پيشنهاد كرده اند با اين تصميم موافقت كنند. 
مى  برابر  دو  شمالى  آمريكاى  در  شل  طبيعى  گاز  توليد  معامله  اين  انجام  صورت  در 

شود. 
آخرین نرخ های روز ارز

 

اقتصاد

ونزوئال بیشترین 
ذخایر نفتی جهان را 

در اختیار دارد
اعالم  چاوز 
كه  كرد 
نفت  ذخاير 
شده  اثبات 
ئال  و نز و
اختالف  با 
از  زيادى 
ن  بستا عر
در مقام اول 
قرار  جهان 

دارد. 
اعالم  چاوز 
ذخاير  كرد: 

نفت اثبات شده ونزوئال نشان مي دهد اين كشور 
پشت  را  سعودى  عربستان  زيادى  اختالف  با 
نفت  ميليارد بشكه  با داشتن 300  سر گذاشته و 
اولين كشور نفت خيز جهان قرار  خام در مقام 

دارد.
حضور  با  نشستى  در  ونزوئال  جمهور  رئيس 
سران 1۷ كشور حوزه درياى كارآئيب در شهر 
همكارى  با  گفت:  ونزوئال  غرب  در  مارآكاييبو 
صادرات  جاى  به  كارآرئيب  حوزه  كشورهاى 
اقدام  نفتى  هاى  فرآورده  به صادرات  خام  نفت 

خواهد كرد.
هاى  پااليشگاه  رابطه  اين  در  داد:  توضيح  وى 
منطقه از جمله كوبا فعال شده و پااليشگاه هاى 
ظرفيت  كه  است  تاسيس  حال  در  نيز  جديدى 
پااليش آنها يك ميليون بشكه نفت در روز است.

سازمان  عضو  كشورهاى  از  يكى  ونزوئال 
كشورهاى صادركننده نفت )اوپك( است. 

نقشه اقتصادی جهان تغییر می کند
اگرچه در آغاز قرن گذشته شاهد برترى اقتصادى اروپا خصوصًا انگليس، فرانسه 
و آلمان بوديم و در نيمه دوم آن نيز به دليل بحرانى شدن اوضاع استرلينگ در 
پايان جنگ جهانى دوم ستاره اى به نام دالر ظهور كرد و اقتصاد امريكا به صدر 
رسيد، اما در آغاز هزاره جديد نشانه هايى درباره ظهور اقتصادهاى قدرتمند و 

جديد به چشم مى خورد كه از تغيير نقشه مالى و اقتصادى جهان خبر مى دهد.
با وجود اينكه بعيد به نظر مى رسد جايگاه اقتصاد امريكا با توليد ناخالص ملى 14 
تريليون دالرى تغيير كند، زيرا اين رقم با مجموع توليد ناخالص ملى چهار كشور 
بزرگ اقتصادى يعنى ژاپن با 3/ 4 تريليون دالر، آلمان با ،8/ 2 چين با ۶/ 2 و انگليس 
اما آنچه كه در جهان امروز بيشتر درباره  با 3/ 2 تريليون دالر برابرى مى كند، 
آنها بحث و گفت و گو مى شود و رسانه ها، اقتصاددانان و كارشناسان درباره 
آنها به طور مداوم بحث مى كنند، عبارتند از: چهار كشور برزيل، روسيه، چين و 
هند.اگرچه دو كشور چين و هند زمانى به دليل داشتن جمعيت زياد نامشان بر سر 
زبان ها افتاده بود، اما آنها اكنون به جرگه كشورهايى وارد شده اند كه بيش از 
يك تريليون دالر درآمد دارند. بر حسب آمار سال 200۶ بانك جهانى ، چين در اين 

سال در رتبه چهارم و برزيل با ۶۷/ 10 تريليون دالر درآمد ناخالص ملى در رتبه دهم، روسيه با 98۷ ميليارد دالر در رتبه يازدهم و هند با 911 
ميليارد دالر در رتبه دوازدهم قرار گرفت كه طبق برآوردهاى سال 200۷ درآمد ناخالص اين كشورها به بيش از يك تريليون دالر رسيد. با اينكه 
جمعيت چين و هند قابل مقايسه با برزيل و روسيه نيست، اما روسيه و برزيل نيز در مقايسه با ساير كشورهاى جهان پرجمعيت به شمار مى 
روند. برزيل پس از كشورهاى چين، هند، امريكا و اندونزى با 190 ميليون نفر جمعيت در رده پنجم قرار دارد و روسيه با 143 ميليون نفر در 

رتبه نهم جاى گرفته است، اما يكى از نكات قابل توجه درباره اين كشورها، پائين بودن ميانگين درآمد سرانه است.
براى مثال درآمد هر چينى ساالنه از 2 هزار دالر فراتر نمى رود كه از اين حيث چين در رتبه صد و سى ام جهان قرار دارد و روسيه با درآمد 
سرانه ۷/ ۵ هزار دالرى در رتبه ،۷8 برزيل با درآمد سرانه ۷/ 4 هزار دالر در رتبه 93 و هند با درآمد سرانه 820 دالر در رتبه 1۶1 جهان قرار 
دارد.به رغم پيشرفت اقتصادى برزيل و روسيه، دو كشور هند و روسيه توانسته اند رشد بيشترى را تجربه كنند و بسيارى از مشكالت را پشت 
سر گذارند.در دهه آينده شاهد تغييرات اقتصادى مهمى به نفع كشورهاى چين، هند، روسيه و برزيل و به ضرر امريكا و كشورهاى اروپايى 

خواهيم بود.
 مترجم: اسد شكورپور  / منبع: دارالحيات 

قیمت نفت در 
بازار آسیا 
ثابت ماند

روز  دو  طى  نفت  قيمت  دالرى   10 از  بيش  كاهش  از  پس 
گذشته در پى كاهش تقاضاى براى سوخت در آمريكا، قيمت 
نفت در معامالت امروز بازار سنگاپور تغيير چندانى نكرد. 

قيمت نفت خام سبك شيرين براى تحويل در ماه آگوست در 
معامالت امروز بازار سنگاپور با 2۵ سنت افزايش به 134 

دالر و 8۵ سنت در هر بشكه رسيد. 
توليد بيشتر نفت در آمريكا در كنار كاهش تقاضاى سوخت 
در بزرگ ترين اقتصاد جهان، موجب شده است كه طى دو 
روز گذشته قيمت نفت نسبت به ركورد تاريخى بيش از 14۷ 
دالر در هر بشكه كه جمعه گذشته اتفاق افتاد، بيش از 10 

دالر در هر بشكه كاهش يابد. 
44 سنت  و  دالر  تير( شش   2۵( شنبه  روز سه  نفت  قيمت 
كاهش يافت كه بيشترين ميزان كاهش قيمت در يك روز پس 

از تهاجم اول آمريكا به عراق است. 
به گزارش ايسكانيوز به نقل از شانا، به رغم كاهش 10 دالر 
و ۵8 سنتى قيمت نفت طى دو روز گذشته، قيمت هاى نفت 
همچنان 80 درصد باالتر از قيمت هاى سال گذشته هستند. 
همچنين قيمت نفت از ابتداى سال ميالدى جارى حدود 40 

درصد افزايش پيدا كرده است. 
سوخت  مصرف  كاهش  كه  اين  با  گويند  مى  كارشناسان 
منجر  بازارهاى جهانى  در  نفت  قيمت  كاهش  به  آمريكا  در 
شده است اما تقاضا براى نفت در اقتصادهاى رو به رشد 
همچنان در حال افزايش است و اين باعث شده كه قيمت هاى 

نفت همچنان نسبت به گذشته باال باشند. 
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خدمات ارزی و بازرگانی

راوندی
نامی مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, London W1K 6WD

(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@btconnect.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920

ravandi:emairates.net.ae

دفتر مرکزی لندن:

 دفتر وکالت

Alliance 

با و کالی با تجربه و کارآزموده 
در خدمت جامعه ایرانی

Mrs Natha
و آقای دکتر ناصر ادیبی

متخصص در امور:
 مهاجرت و سرمایه گذاری، خرید و 

فروش امالک تجاری و مسکونی، حل 
مشکالت مالک و مستاجر و 

مشکالت خانوادگی

80 WILLESDEN LANE
LONDON - NW6 7TA 

Tel: 02073284111 
Fax: 02076245566

alliance solicitors@yahoo.co.uk

عرضه اولین محصول برقی 
میتسوبیشی

اولين  كرد  اعالم  ژاپن  موتورز  ميتسوبيشى  خودروسازى  شركت 
 MiEV محصول برقى خود با قابليت شارژ با برق شهرى موسوم به
را زودتر از موعد مقرر روانه بازار مى كند. پيش از اين ميتسوبيشى 
اعالم كرده بود از سال 2009 ميالدى عرضه آزمايشى MiEV را به 
موسسات كرايه اتومبيل آغاز مى كند و از سال 2010 ميالدى توليد و 
عرضه انبوه اين خودرو آغاز مى شود اما براساس برنامه جديد قرار 
است MiEV از ابتداى سال آينده ميالدى به عالقه مندان عرضه شود. 
قرار است اين محصول در تاسيسات توليدى ميتسوبيشى موتورز در 
كارخانه ميزوشيما شروع شود. تيراژ ساالنه اين خودرو در مرحله 

اول در حدود 10هزار دستگاه خواهد بود. 

جهت  آلمان  صدراعظم  موافقت 
مشارکت در تولید گاز با الجزایر

آنگال مركل، صدراعظم آلمان موافقت خود را با همكارى هاى گسترده 
تر دو كشور آلمان و الجزاير در زمينه توليدات گازى اعالم كرد. 

به نقل از خبرگزارى دويچه وله آلمان، مركل در اولين ديدار خود از 
اين كشور واقع در شمال آفريقا ضمن گفت و گوهايش پيش از همه 

در مورد همكارى آلمان و الجزاير در بخش گاز بحث و گفتگو كرد.
مركل در ادامه سخنان خود اعالم كرد كه كشور آلمان در نظر دارد 
منابع انرژى خود را گسترده تر كند. وى در دومين و آخرين روز از 
ديدار خود از الجزاير، امروز پنج شنبه با عبدالعزيز بوتفليقه ، رئيس 
جمهور الجزاير جهت انجام يك گفتگوى طوالنى مدت گردهم مى آيند.

حجم صادرات گاز الجزاير به آلمان در حقيقت نزديك به يك درصد از 
14درصد گاز صادراتى اين كشور به اعضاى اتحاديه اروپا مى باشد. 
اين در حالى است كه برلين بيش از  40درصد گاز خود را از روسيه 

تامين مى كند.

نرخ تورم انگلیس به باالترین 
رقم طی ۱۶ سال اخیر رسید

به  گذشته  ماه   12 طى  انگليس  تورم  نرخ 
باالترين رقم خود طى 1۶ سال اخير رسيد 
تر  فرا  8/3 درصد  مرز  از  ژوئن  ماه  در  و 

رفت . 
به نقل از خبرگزارى فرانسه ، افزايش قيمت 
سوخت و مواد غذايى مهمترين علت افزايش 
چشمگير تورم در انگليس به شمار مى رود 
اعالم  نيز  انگليس  ملى  آمارهاى  موسسه   .
كرد ، افزايش تورم در اين كشور از ماه مى 
نرخ   . است  بوده  بى سابقه  كنون  تا   1992
تورم انگليس طى ماه مى 2008 نيز به بيش 
حالى  در  اين   . بود  رسيده  درصد   3/3 از 
داشت  انگليس قصد  مركزى  بانك  كه  است 
نرخ تورم اين كشور را زير 2 درصد حفظ 
كند . اقتصاد دانان بر اين باورند كه افزايش 
تورم ، بانك مركزى انگليس را براى كاهش 
روبرو  بزرگى  چالش  با  بانكى  بهره  نرخ 
خواهد كرد . انگليس با كاهش چشمگير رشد 

اقتصادى نيز روبرو شده و بانك مركزى اين كشور قصد دارد با كاهش نرخ بهره بانكى ، رشد اقتصادى را افزايش دهد 
 .

جاناتان لوينس اقتصاد دان ارشد موسسه كاپيتال اكونوميكس اروپا در اين باره گفت : ديگر به افزايش چشمگير تورم در 
انگليس طى ماههاى اخير عادت كرده ايم ولى افزايش بى سابقه تورم طى ماه ژوئن ، بانك مركزى انگليس را براى كاهش 
نرخ بهره بانكى با مشكل روبرو خواهد كرد . قيمت مواد غذايى و مشروبات غير الكلى با بيشترين رشد روبرو شده است 
. افزايش قيمت سوخت نيز تاثير زيادى بر افزايش هزينه هاى حمل و نقل در انگليس داشته است . ديويد پيج كارشناس 
موسسه اينوستك در اين باره گفت : با افزايش قيمت گاز و برق ، نرخ تورم انگليس تا پايان امسال به بيش از ۵/4 درصد 

خواهد رسيد . شاخص قيمت توليد كننده در انگليس نيز طى ماه ژوئن بيش از 9/0 درصد افزايش يافت .

بیکاري در انگلیس 
افزایش یافت

ماه  پنجمين  براي  انگليس  كشور  بيكاران  تعداد 
باالترين  به  و  يافت  افزايش  ژوئن  ماه  در  متوالي 
نود  اوايل دهه  اقتصادي  از زمان ركود  سطح آن 

رسيد. 
معتقدند  تحليلگران   ، خبر  واحدمركزي  گزارش  به 
دارند  اين كشور سعي  كه شركتهاي  در شرايطي 
براي مقابله با ركود اقتصادي حاكم، كاركنان خود 
كه  افرادي  نيز  و  بيكاري  ميزان  كنند،  اخراج  را 
بيكاري هستند،  بيمه  مزاياي  از  استفاده  خواستار 
افزايش خواهد يافت. اين امر در شرايطي كه دولت 
حزب كارگر انگليس در نظر سنجي هاي اين كشور 
ندارد، ضربه ديگري به پيكره دولت  وضع خوبي 

اين كشور خواهد بود. 
بيكاري  ميزان  كرد  اعالم  انگليس  ملي  امار  اداراه 
اين كشور در ماه قبل به 1۵۵00نفر رسيد و اين در 

حالي است كه در ماه مه نيز اين تعداد در حد 14300نفر بود. 
اين ميزان بيكاري از زمان دسامبر سال 1992 ، كه تعداد بيكاران اين كشور، به ۷1 
هزار نفر افزايش يافته بود، بيشترين افزايش در امار بيكاران اين كشور به حساب مي 
ايد. »هاوارد ارچر« از متخصصان مركز گلوبال اينسايت گفت:»بازار كار در معرض 

تاثيرات ركود اقتصادي حاكم قرار دارد«. 
اقتصاددانان در عين حال اعالم كردند اوضاع بيكاري اين كشور از انچه هست نيز 
بدتر خواهد شد. »ويكي ردوود« در مركز »كاپيتال اكونوميكس« گفت:»بايد منتظر بود 
شرايط بازار كار از انچه هست بدتر نيز شود، خواهيم ديد كه چگونه نرخ بيكاري از 
سطح فعلي ۵.2 درصد به 8 درصد افزايش مي يابد؛ اين امر به اين معني است كه تعداد 

بيكاران به حدود 900 هزار نفر افزايش خواهد يافت«.  
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جرج بوش فیلم استون 
بازداشت شد

جاش برولين، جفرى رايت و تعدادى از عوامل 
اليور  كارگردانى  به  “دبليو”  سينمايى  پروژه 
فعلى  جمهورى  رئيس  موضوع  با  استون 
آمريكا روز شنبه در جريان درگيرى در يك 

كافه بازداشت شدند. 
گروهبان  گفته  به  كرد  اعالم  اسوشيتدپرس 
ويلى لوئيس يكى از ماموران پليس شروپورت 
جديد  فيلم  اصلى  بازيگر  لوئيزيانا،  ايالت  در 
استون، رايت و پنج نفر ديگر ساعت دو بامداد 

در “استرى كت” دستگير شدند.
در  گذشته  مه  ماه  از  “دبليو”  فيلمبردارى 
شروپورت آغاز شد و برولين در اين فيلم به 
نقش جرج بوش و رايت به نقش كالين پاول 
مى شوند.  ظاهر  آمريكا  سابق  خارجه  وزير 
اليزابت بنكس نقش لورا همسر بوش را دارد 
الن  و  پدر  بوش  نقش  در  كرامول  جيمز  و 
برستين در نقش باربارا بوش ظاهر مى شوند. 
تندى نيوتن نيز بازيگر نقش كاندوليزا رايس 

است.
فيلم هاى  در  پارسال  ساله   40 برولين 
“گانگستر  اهلل”،  دره  “در  “گرايندهاوس”، 
ندارند”  كشورى  “پيرمردها  و  آمريكايى” 

نقش آفرينى كرد كه فيلم آخر جايزه اسكار بهترين فيلم را برد. رايت نيز براى بازى در “فرشتگان در 
آمريكا” در برادوى برنده جايزه تونى شد و براى بازى در همين نقش در مجموعه تلويزيونى جايزه 
گلدن گلوب را از آن خود كرد. او در فيلم هاى “سيريانا”، “على” و “كازينو رويال” نيز نقش آفرينى كرده 
است.“دبليو” پس از “جى. اف. كى.” و “نيكسن” سومين فيلم استون ۶2 ساله درباره روساى جمهور 
آمريكاست. اين فيلمساز براى دو فيلم “جوخه” 198۶ و “متولد چهارم ژوئيه” 1989 با مضمون جنگ 
ويتنام جايزه اسكار بهترين كارگردانى را از آن خود كرد و سال 19۷9 نيز براى “قطار سريع السير 

نيمه شب” ساخته آلن پاركر اسكار بهترين فيلمنامه اقتباسى را گرفت.
“اسكندر”  و  راک  ستاره  موريسن  جيم  درباره  “دورز”  به  مى توان  استون  تاريخى  فيلم هاى  ديگر  از 

درباره اسكندر كبير اشاره كرد. 

“ارتش طالیی” 
گیشه ها را به آتش کشید 

فيلم ابرقهرمانى “هلبوى 2: ارتش طاليى” به كارگردانى گى يرمو دل تورو در اولين هفته اكران در 
بازار آمريكاى شمالى 9/3۵ ميليون دالر فروخت و فيلم اول جدول فروش شد. ورايتى اعالم كرد 
“ارتش طاليى” در حالى صدرنشين بازار فروش شد كه كمدى خانوادگى “ديو را مالقات كن” با تنها 
3/۵ ميليون دالر يكى از بدترين افتتاحيه هاى فيلمى با حضور ادى مورفى را داشت و “سفر به مركز 
زمين”، ديگر فيلم تازه اكران شده اين هفته با ۶/20 ميليون دالر كار خود را آغاز كرد.“هلبوى 2” 
در اولين هفته اكران در 3204 سينما “هنكاک” ويل اسميت را كنار زد و در صدر جدول قرار گرفت. 
فيلم جديد دل تورو حدود 12 ميليون دالر بيشتر از اولين “هلبوى” فروش داشت كه سال 2004 به 
نمايش درآمد.“ارتش طاليى” بر اساس سرى رمان هاى تصويرى مايك ميگنوال ساخته شده و ران 
پرلمن، سلما بلر و داگ جونز در آن نقش آفرينى مى كنند. پرلمن بار ديگر در نقش اهريمنى با پوست 
قرمز ظاهر شده كه وقتى زمين با تهديد يك ديكتاتور بيرحم روبرو مى شود، به كمك همراهان خود 
رودرروى او مى ايستد. دل تورو متولد 19۶4 مكزيك و سازنده فيلم هايى “ستون فقرات شيطان”، 
“بليد 2” و “هزارتوى پن” است.“ديو را مالقات كن” با بازى مورفى با فروش 3/۵ ميليون دالرى خود 
جايگاهى بهتر از رده هفتم پيدا نكرد. اين فيلم پس از “گورو عشق” با بازى مايك مايرز كه با 9/13 
ميليون دالر افتتاح شد، دومين كمدى پرهزينه تابستان امسال است كه در گيشه شكست مى خورد. 
هر دو فيلم با بودجه اى در حدود ۶0 ميليون دالر ساخته شده اند.كمدى “ديو را مالقات كن” را برايان 
رابينز كارگردانى كرده و اليزابت بنكس و گابريل يونين ديگر بازيگران آن هستند. داستان درباره 
گروهى موجودات بيگانه بسيار كوچك است كه هدايت سفينه اى فضايى به شكل يك انسان را به 

عهده دارند. مشكل زمانى به وجود مى آيد كه آنها با يك زن زمينى روبرو مى شوند و ...
فيلم ماجرايى حادثه اى “سفر به مركز زمين” با بازى فريزر، جاش هاچرسن و آنيتا بريم نيز در 2390 
حدود ۶/20 ميليون دالر فروش داشت و فيلم سوم هفته شد. “سفر به مركز زمين” به كارگردانى 
اريك برويگ بر مبناى كتاب معروف ژول ورن ساخته شده و درباره محققى است كه در تالش براى 
پيدا بردن به آنچه براى برادرش اتفاق افتاده، همراه برادرزاده و يك راهنما راهى سفرى شگفت انگيز 

و خطرناک به دنياى گمشده در مركز زمين مى شوند.
مجموع فروش فيلم ها اين هفته در مقايسه با موعد مشابه پارسال 18 درصد كمتر بود كه براى 
توزيع كننده ها خيلى دور از انتظار نبود. پارسال اين موقع “هرى پاتر و محفل ققنوس” با ۷۷ ميليون 
دالر كار خود را آغاز كرد.در ميان فيلم هايى كه از قبل اكران شده اند، “هنكاک” با بازى ويل اسميت 
به نقش يك ابرقهرمان سرسخت رده دوم را از آن خود كرد. اين فيلم در هفته دوم نمايش 4۷ درصد 
تماشاگران خود را از دست داد و در 39۶۵ سينما 33 ميليون دالر فروخت و مجموع فروش خود را 

به 1۶۵ ميليون دالر رساند. فروش جهانى اين فيلم نيز 2/34۵ ميليون دالر شده است.
فيلم انيميشن “وال- اى” توليد مشترک پيكسار و ديسنى در هفته سو نمايش با 43 درصد كاهش 
در 3849 حدود ۵/18 ميليون دالر فروخت. مجموع فروش اين فيلم 8/1۶2 شده است. فيلم حادثه اى 
“تحت تعقيب” به كارگردانى تيمور بكمامبتوف با بازى آنجلينا جولى، جيمز مك آووى و مورگان 

فريمن اين هفته ۶/11 ميليون دالر فروخت و در رده پنجم قرار گرفت.
“اسمارت را بگيريد” با بازى استيو كارل و آن هاتاوى با 1/۷ ميليون دالر رده ششم را از آن خود 
كرد و انيميشن “كنگ فو پاندا” با صداى جك بلك و داستين هافمن 41 درصد تماشاگران خود را از 
دست داد و با 3/4 ميليون دالر فروش فيلم هشتم شد. مجموع فروش اين فيلم 202 ميليون دالر شده 
است.كمدى درام “كيت كيترج: يك دختر آمريكايى” با بازى آبيگيل برسلين، استنلى توچى و جان 
كيوساک در 1849 سينما ۵/2 ميليون دالر فروش داشت و به رده نهم رفت و “اينديانا جونز و قلمرو 

جمجمه بلورين” استيون اسپيلبرگ 3/2 ميليون دالر فروخت و فيلم دهم شد. 

“کوئنتین تارانتینو” از “براد پیت” برای 
بازی در “لعنتی های مفتضح” دعوت کرد

گزارش شده است كه “كوئنتين تارانتينو” 
فرانسه  به  ديروز  آمريكايى  كارگردان 

رفت تا از “براد پيت” 
دعوت كند كه در جديدترين فيلمش به نام 

“لعنتى هاى مفتضح” بازى كند . 
اكنون  هم  ريپورترز؛  هاليوود  از  نقل  به 
“براد پيت” پس از اينكه همسرش “آنجلينا 
در  آورد  دنيا  به  را  دوقلوهايش  جولى” 

فرانسه است.
بر اساس اين گزارش “كوئنتين تارانتينو” 
جلسه اى را با حضور “براد پيت” تشكيل 
داد و هدف وى دعوت از “براد پيت” براى 

بازى در “لعنتى هاى مفتضح” بود.
فيلمبردارى  مراحل  تارانتينو”  “كوئنتين 

فيلم جديد خود به نام “لعنتى هاى مفتضح” را در ماه اكتبر )مهر ماه( به اميد اينكه در جشنواره فيلم كن 
سال آينده آماده شود، آغاز خواهد كرد. 

تم فيلم “لعنتى هاى مفتضح” همچون “دوجين چركين” درباره سربازان خالف كار در طول جنگ جهانى 
دوم است.

به  را  آن  كه  است  قرار  و  پايان رسانده  به  اخيرا  را  مفتضح”  هاى  “لعنتى  فيلمنامه  نگارش  تارانتينو 
صورت يك فيلم دو قسمتى بسازد.

اين گزارش افزود: “كوئنتين تارانتينو” نام اين فيلم را از فيلم “انزو كستالرى” محصول سال 19۷8 با 
همان عنوان گرفته است اما فيلنامه نويس اين فيلم گفت: قرار است كه اين فيلم يك نوع ابتكارى باشد. 
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ژان رنو
بعد از اتمام خدمت سربازى به پاريس رفت و در سال 19۷0 نقشهاى كوچكى در 
تلويزيون در دست گرفت. چند كارگردان تلويزيونى به استعداد وى پى  تئاتر و 

بردند و او را تشويق به تحصيل در زمينه بازيگرى كردند.
 ورود به سینما 

پاريس رفت و در سال 19۷0 نقشهاى كوچكى  به  اتمام خدمت سربازى  از  بعد 
تلويزيونى به استعداد وى  تلويزيون در دست گرفت. چند كارگردان  تئاتر و  در 
در  روزها  ژان  كردند.  بازيگرى  زمينه  در  به تحصيل  تشويق  را  او  و  بردند  پى 
استوديوى تلويزيون كار مى كرد و عصرها به كالس آموزش بازيگرى مى رفت، 
تا سرانجام در سال 19۷1 با ايفاى نقش كوچكى در فيلمى كوتاه به دنياى سينما 
راه يافت. اين نقش كوتاه و پيش پا افتاده سبب ايجاد اعتماد به نفس در وى شد. 

يكى از كارگردانان و بازيگران معروف آن دوران با وى دوست  از سويى ديگر شانس به او روى آورد و (لوک بسون < 
بازى  با همكارى لوک بسون  )مترو( را در سال 198۵  يا  )زيرزمين(  )گربه ها(،  فيلم  داد.  قرار  فيلم هايش  شد و)ژان( را در 
كرد و ستايش فراوانى را براى خود به همراه داشت. در سال 1988 بار ديگر )بسون( در فيلم )آبى بزرگ( ژان رنو را به 
كار مى گيرد. در واقع اين اولين نقش بزرگ رنو محسوب مى شد. رنو به شهرت رسيد. بعد از بازى در )آبى بزرگ( ديگر 
كارگردانان گويى رنو را كشف كرده باشند به او چند پيشنهاد دادند. وى در سال 1990 فيلم )نيكيتا( را بازى كرد. به دنبال 

آن در فيلم )صدا( به سال 1992 و )پرواز از محكمه( هنر خود را نشان داد. 
 موفقیت بزرگ 

فيلم)لئون( در سال 1994 موفقيت بزرگى را به دنبال داشت. اين فيلم يكى از موفق ترين و پرفروش ترين فيلمها در تاريخ 
سينماى فرانسه محسوب مى شد. البته اين فيلم طيف خشونت را به دنبال داشت و 23 دقيقه از فيلم حذف شد تا خشونت آن 
كم شود. رنو در سال 199۵ با بازى در فيلم )ماموريت غيرممكن( مورد نقد منتقدان زيادى قرار گرفت اما موفقيت فيلم در 

نظر مردم چشمگير بود. 
 بسوی هالیوود 

رنو در سال 199۷ به سوى هاليوود راه افتاد و سعى كرد تا تماشاگران آمريكايى را با ذوق و استعداد خود در زمينه هاى 
فيلمهاى كمدى جلب كند. اما تماشاگران او را در نقش هاى اكشن مى پذيرفتند. از اين رو در سال 1998 با بازى در )گودزيال( 
عالقه همگان را به خود جلب كرد، يكى از شانس هايى كه در هاليوود آورد همكارى با رابرت دنيرو در فيلم (رونين< بود. او 
دوباره به فرانسه بازگشت ولى هاليوود به دنبالش بود، بدين ترتيب در سال 2000 فيلم )رودخانه ارغوانى( را در هاليوود 
بازى كرد. رنو مى خواست استعداد خود را در نقشهاى كمدى بيازمايد. او در سال 2002 در كنار )ژرار ديارديو( اسطوره 
بازيگرى در سينماى امروز فرانسه قرار گرفت و حاصل آن يكى از بهترين كمدى هاى فرانسوى به نام (روبى و كوئنتين< 

بود. اين فيلم نه تنها در فرانسه، بلكه در آمريكا مانند بمب صدا كرد و جزو پرفروش ترين فيلمهاى دنيا قرار گرفت. 
يكى از فيلمهاى جديد )رنو( را مى توان (پلنگ صورتى< ناميد. همچنين بازى در فيلم )كد داوينچى( در نقش بازرس بزوفاچى 
براساس كتاب جنجال برانگيز)دن براون( <و در اين فيلم همبازى )تام هنكس( شد. از فيلمهاى اخير (ژان رنو< كه به نمايش 
در آمد )امپراطورى گرگها( در سال گذشته بود، رنو براى بازى در آن يك و نيم ميليون يورو دستمزد گرفت.گفتنى است 
يكى از بهترين فيلم هاى رنو بازى در فيلم )ببر و برف( به كارگردانى )روبرتو بنينى( كه كمدين معروف ايتاليايى نيز در آن 
حضور داشته بود. همچنين وى اخيرا موافقتش را براى ايفاى نقش در فيلم )پسران پرواز( اعالم كرده است. بودجه اين فيلم 

10 ميليون دالر است و در زمان جنگ دوم جهانى اتفاق افتاده است. 
او چهار فرزند دارد. 

)ژان رنو( دو بار ازدواج كرد و ثمره هر ازدواج او دو فرزند است ... اولين ازدواجش در سال 19۷۶ با )جنويو( بود كه در سال 
19۷8 صاحب يك دختر به نام ساندرا و يك پسر به نام مايكل در سال 1980 شد.اين ازدواج پايان خوشى به همراه نداشت. 
مسافرت هاى متعدد )ژان رنو( به ايتاليا و فرانسه شكايت همسرش را در پى داشت، لذا اين ازدواج به جدايى ختم شد.ژان در 
سال 1994 با )ناتالى ديسكيويز( مدل ايتاليايى ازدواج كرد و در سال 199۶ پسرش )تام( و دو سال بعد دخترش )سرنا( به 

دنيا آمد.ژان يك خانه مجلل و باشكوه در پاريس و يك خانه در بهترين نقطه لس آنجلس دارد. 
 گفتگو با لس آنجلس تایمز 

 نظر شما درباره نقشهای اکشن چیست؟ 
 رنو: من شخصا انسانى رومانتيك هستم و روحيه اى طنزگونه دارم. حتى هميشه ترجيح مى  دهم در فيلمهاى كمدى ايفاى 
نقش كنم. به نظرم بازى در فيلمهاى كمدى مشكل تر از بازى در فيلمهاى اكشن است اما اين روزها فيلمهاى اكشن طرفدار 
بايد طبق  بيشترى ميان مردم دارد به ويژه آمريكايى ها، فيلمهاى اكشن را بهتر مى  پسندند. من هم يك هنرپيشه هستم و 
ديالوگها عمل كنم. حتى از دست زدن به اسلحه هم خوشم نمى آيد. البته بايد بگويم كه تيراندازى و هدف گرفتنم بسيار خوب 

است، زيرا در ارتش چندين دوره را گذرانده ام اما نه از اسلحه خوشم مى آيد و نه از شكار كردن. 
 آیا حقیقت دارد که در فیلم ماتریکس نقش پیشنهادی را نپذیرفتید... 

 رنو: بله، زيرا براى فيلمبردارى مجبور بودم، همراه چهار فرزندم به استراليا بروم و مدتى را در آنجا زندگى كنم كه اين 
برايم غيرممكن بود. لذا بازى در نقش مامور مخفى در فيلم ماتريكس را نپذيرفتم. 
نظرتان درباره بازی با تام کروز و رابرت دنیرو چیست؟ 

رنو: من از رابرت دنيرو آموخته هاى زيادى ياد گرفتم و تجربيات زيادى كسب كردم. وقتى يك بازيگر ناشى با عده اى ماهر 
و حرفه اى بازى كند واقعا لذت مى    برد و كار به سرعت و با موفقيت به پايان مى    رسد. بازى در فيلم با عده اى هنرمند حرفه اى 
همچون بازى در ميدان تنيس است. اگر بازيكن طرف مقابل خوب و حرفه اى باشد، آن بازى براى تماشاگران دلچسب خواهد 

شد. 
نظرتان درباره مطالعه چیست؟ 

رنو: مطالعه كتب در زمينه هاى مختلف بستگى به ذائقه و معلومات فرد دارد، به نظر من مطالعه كتاب، انسان را به باالترين 
مقام ها خواهد رساند. همين كه با علم روز آشنا شوى بهترين و واالترين ارزش را دارد.كتاب مى تواند رسانه مكتوب خوبى 
يا فيلمنامه غيراخالقى  تئاتر نيز مى تواند يك رسانه تصويرى مفيد، به شرطى كه مفهوم و متن كتاب و  باشد و سينما و 

نباشد. 
قدم بعدی در زندگی شما چیست؟ 

رنو: مى   خواهم از بازيگرى كنار بكشم چون به اندازه كافى پول دارم. مى   خواهم بقيه عمر خود را در كنار خانواده ام باشم. 
ايتالياا اما خسته شده ام مى  خواهم به استراحت  امروزه سيل پيشنهادها به سوى من سرازير است از هاليوود، فرانسه و 
بپردازم. شايد مدتى بعد از استراحت و فارغ بودن از كار بار ديگر خواهان فعاليت در عرصه سينما شوم اما اكنون نياز به 

استراحت دارم. 
فیلم شناسی ژان رنو 

مارگارت، كدداوينچى، پسران پرواز، پلنگ صورتى، ببر و برف، امپراطور گرگها، هتل رواندا، رودخانه كريسمون، روبين، 
گودزيال، ماموريت غيرممكن، لئون، پرواز از محكمه، صدا، نيكيتا، آبى بزرگ، زيرزمين يا مترو و گربه ها. همچنين ژان رنو 

در ساخت، تهيه و صداگذارى فيلمهاى )پلى استيشن(2 نيز فعال بوده است.

»چیستا یثربی« اولین فیلم 
سینمایی خود را کارگردانی 

می کند
»چيستا يثربى«  اولين فيلم سينمايى خود با نام 
»هشت بهشت ايرانى« را با همكارى تهيه كننده 
يثربى«  »چيستا  مى كند.  كارگردانى  فرانسوى 
فيلم سينمايى »هشت  اين مطلب گفت:  بيان  با 
روانشناسانه  ژانر وحشت  در  ايرانى«  بهشت 
با همكارى يك تهيه كننده فرانسوى و يك تهيه 

كننده ايرانى ساخته خواهد شد. 
وى افزود: اين فيلم سينمايى كه اولين فيلم بلند 
من محسوب مى شود تلفيقى از دوران گذشته 
و سنتى و دوران مدرن است و داستان آن در 

عمارت هشت بهشت اصفهان مى گذرد. داستان »هشت بهشت ايرانى« ترسناک و روايت گر 
ماجراى يك قتل است. اين فيلم درباره مسائلى است كه در گذشته ميان زنان اشراف رواج 

داشته و در حال حاضر نيز در قشر مرفه جامعه امروزى نيز رواج دارد. 
وى در ادامه گفت: طرح اين ماجرا از سال هاى قبل در ذهنم بود و اتفاقى كه چندى پيش در 
يكى از محافل زنان مرفه اتفاق افتاده بود، جرقه اى شد تا بيشتر اين موضوع را پى گيرى 
كرده و اين داستان را بنويسم. يثربى تصريح كرد: در حال حاضر فيلمنامه را بازنويسى 

نهايى مى كنم و تا پايان مرداد ماه كار تصوير بردارى را آغاز خواهم كرد. 
گفت: حضور  نيز  كرد،  خواهند  نقش  ايفاى  اثر  اين  در  كه  بازيگرانى  درباره  همچنين  وى 
ايفاى  البته من به دنبال بازيگرانى براى  اين فيلم سينمايى قطعى است.  »مهناز افشار« در 
نقش مادر و دخترى فرانسوى هستم كه ترجيح مى دهم »سوفى مارسو« يا »آدرى تاتو« 
ايفا كنند و تهيه كننده فرانسوى نيز در حال حاضر مشغول مذاكره با اين  اين نقش ها را 
بازيگران است. وى ادامه داد: تنها بازيگر اين فيلم زنانه نيز يك كارگردان سينمايى سوار بر 
دوچرخه است كه از ابتدا تا انتهاى فيلم، سوار بر دوچرخه فيلمش را مى سازد و اوست كه 
وارد محافل زنانه امروز مى شود و خط شكست زمان و بازگشت به زمان گذشته توسط او 
صورت مى گيرد. يثربى در پايان گفت: براى نقش اين كارگردان در مرحله صحبت با برخى 

از بهترين بازيگران مرد هستيم.

»همخانه« در راه اکران 
عمومی آمریکا و کانادا

فيلم  خريد  از  پس 
فريد(  همخانه)مهرداد 
در  عمومى  نمايش  براى 
آسياى شرقى، پخش كننده 
راه  در  فيلم  اين  خارجى 
سينماهاى  با  قرارداد  عقد 
است.  كانادا  و  آمريكا 
مدير  عليزاده«  »مرجان 
»زندگى«  بين المللى  رسانه 
كه پخش خارجى اين فيلم 
گفت:  دارد،  برعهده  را 
»همخانه« فيلم جذابى براى 

خارجى ها و ايرانى هاى خارج از كشور است و كشورهاى زيادى به دنبال خريد آن هستند. 
زيادى خواهان  در چند جشنواره جهانى، كشورهاى  »همخانه«  از شركت  افزود: پس  وى 
خريد آن شده اند و تاكنون، كشورهاى مالزى، برونئى، هنگ كنگ و سنگاپور اين فيلم را براى 
نمايش عمومى خريده اند. عليزاده تصريح كرد: در خال مذاكره با دو شركت آمريكايى براى 
پخش »همخانه« در آمريكا و كانادا هستيم كه اميدوارم با وجود مشكل تحريم ايران توشط 
ايرانى هاى ساكن  براى  را  فيلم  اين  بتوانيم  است،  فيلم  پخش  براى  بزرگى  مانع  كه  آمريكا 
آمريكا نيز اكران كنيم. »رسانه بين المللى زندگى« از سال 1381 فعاليت خود را شروع كرده 
بلند و فيلمهاى كوتاه  بلند سينمائى و بسيارى فيلمهاى مستند  و تا كنون بيش از 20 فيلم 
داستانى و انيميشن و مستند را در سطح جهانى پخش كرده است. اين شركت كار خود را 
با پخش بين المللى فيلم »ماهى ها عاشق مى شوند«)على رفيعى( آغاز كرد و فيلم هايى چون 
»باز هم سيب دارى«)بايرام فضلى(، »رئيس جمهور ميرقنبر« و »ناف« )محمد شيروانى( را در 

عرصه جهانى پخش كرده است
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جشن تیرگان و 
آرزوی باران

ايجاد شرايط آب وهوايى گرم و خشك و سال هاى كم باران در فالت ايران به ويژه در حدود چهار هزار 
سال پيش موجب پيدايش برخى باورهاى كيهانى در دوران باستان شده است.

در حدود چهار  ويژه  به  ايران  فالت  در  كم باران  و سال هاى  و خشك  گرم  آب وهوايى  ايجاد شرايط 
از  باورهاى كيهانى در دوران باستان شده است. در نمونه اى  پيدايش برخى  هزار سال پيش موجب 
اين اعتقادها، ستاره »تِـشَتـر« )شباهنگ/ ِشعراى يمانى( ستاره باران آور دانسته شد و ستاره »اَپوش« 
»تشتر  در  آمد.  برنده آب ها و هماورد تشتر بشمار  بين  از  و  ديو خشكسالى  قلب العقرب(  )اََپـئوَشـه/ 
يشت« اوستا كه به راستى يكى از كهن ترين نمايشنامه هاى بشرى است، به روشنى نبرد تشتر و اپوش 

گزارش شده است. در اين نبردها، گاه پيروزى از آن تشتر و گاه از آن اپوش است. 
پرسش اينجا است كه چه رويدادى در آسمان موجب پيدايش چنين باورهايى در ميان مردمان شده 
است؟ براى پاسخ بايد ابتدا اندكى با اين دو ستاره و زمان هاى طلوع و غروب ساالنه آنها آشنا شويم. 
ستاره تشتر )شباهنگ( ستاره اى سپيدفام و پرنورترين ستاره سراسر آسمان است و در صورت فلكى 
سگ بزرگ )كلب اكبر( قرار دارد. امروزه نخستين طلوع بامدادى اين ستاره در عرض هاى جغرافيايى 
ميانه ايران زمين، در اوايل مردادماه اتفاق مى افتد؛ اما در حدود چهار هزار سال پيش، نخستين طلوع 
بامدادى اين ستاره در اوايل تيرماه يا آغاز تابستان بوده است و نام ماه تير )گونه ديگرى از تشتر( 
نيز از همين واقعه برگرفته شده است. )واژه »مرداد« به همينگونه درست است و نگارش آن به شكل 

»امرداد« الزم نيست. در شاهنامه فردوسى، نوشتارهاى ابوريحان بيرونى و در سراسر متون ادبيات 
فارسى، اين نام بگونه »مرداد« نوشته شده و تصور نمى كنم كه ما بيش از فردوسى، بيرونى و ديگر 
تاريخ نگاران بزرگ ايران، به زبان فارسى تسلط و از آن آگاهى داشته باشيم. دستكارى هاى دلبخواهى 
در زبان فارسى، عالوه بر اينكه به سير تاريخى تطور زبان و واژگان آسيب مى رساند، اين پرسش را 
نيز پيش مى آورد كه اگر الزم است واژگان به شكل ديرينه آن تلفظ شوند، پس از چه روى اصرارى در 
نگارش نام  زرتشت بگونه زرئوشتره، ارديبهشت بگونه ارته وهيشت و بهمن بگونه وهمن، وجود ندارد؟ 
بجز اين، در صورتى كه اصرار براى نگارش كهن اين نام وجود داشته باشد، چرا بجاى تلفظ پهلوى آن، 

از واژه اوستايى و درست تر آن يعنى »امرتات« استفاده نمى شود؟( 
ستاره  »مى ستاييم  است:  شده  اوستا سروده  يشت  تشتر  در  زيبايى  و  روشنى  به  تشتر  ويژگى هاى 
شكوهمند و درخشان تشتر را، آن افشاننده پرتوهاى سپيد و درخشان را، آن درمانگر بلندباالى تيز 
پرواز را، آن بخشنده خانه آرام و خانه خوش را، آن درخشنده كه افشاننده فروغ بى آاليش است، آن 
در بردارنده تخمه آب ها را.« از سوى ديگر ستاره اپوش )قلب العقرب( ستاره اى پرنور و سرخ فام و در 
صورت فلكى كژدم )عقرب( قرار دارد. اين ستاره در سراسر تابستان هاى گرم و خشك ايران زمين در 
ساعت هاى آغازين و ميانه شب ديده مى شود. فاصله آسمانى اين دو ستاره از يكديگر به اندازه سه برج 
فلكى و حدود 90 درجه است. ويژگى هاى اين دو ستاره ما را به خاستگاه باورهاى مربوط به نبرد تشتر 
و اپوش راهنمايى مى كند. در تابستان ستاره اپوش حاكم بالمنازع آسمان شبانه است و مردمان باستان 
حضور او در آسمان تابستانى را با نبود باران در پيوند مى دانستند. به ويژه كه حتى جانور صورت 
فلكى منسوب به آن )كژدم/ عقرب( نيز با مناطق بيابانى و خشك ارتباط دارد. اما با گذشت هر روز از 
روزهاى تابستانى و نزديك شدن به فصل باران، ستاره تشتر اندكى باالتر و ستاره اپوش اندكى پايين تر 
آسمان  مرحله  آخرين  به  اپوش  پيش،  هزار سال  تابستان چهار  روزهاى  آخرين  در  اينكه  تا  مى رود 

سرشبى مى رسد و پس از آن ديگر ديده نمى شود و تشتر حاكم آسمان در فصل بارندگى مى شود. 
نبرد كيهانى اين دو در تشتر يشت اوستا به تصوير در آمده است: »آنگاه تشتر درخشان و شكوهمند 
با پيكرى به مانند اسبى سپيد و زيبا با گوش هاى زرين و لگام زرنشان به درياى فراخكرت فرو مى آيد 
و به رويارويى او ديو اپوش با پيكرى به مانند اسبى سياه به در مى آيد. يك گر سهمگين! آنگاه تشر 
درخشان و شكوهمند و ديو اپوش هر دو به هم در مى افتند و هر دو با يكديگر نبرد مى كنند. سرانجام 

تشتر درخشان و شكوهمند بر ديو اپوش چيره مى شود و او را شكست مى دهد.« 
اين واقعه يك بار ديگر در بهار سال بعد و نزديك شدن به تابستان رخ مى دهد كه در آنجا تشتر در افق 
غربى ناپديد و اپوش يكه تاز آسمان در فصل خشكى مى شود. غلبه اپوش با عباراتى غم انگيز در اوستا 
همراه مى شود: »آنگاه تشتر درخشان و شكوهمند و ديو اپوش سه شبانروز با يكديگر نبرد مى كنند. 
سرانجام ديو اپوش بر تشتر درخشان چيره مى شود و او را شكست مى دهد. پس آنگاه تشتر ناله و 

اندوه در خواهد داد كه: واى بر من اى اهورامزدا، بدا به روزگار شما اى آب ها و اى گياهان.« 
به گمان نگارنده، به دليل اينكه باال آمدن تشتر با افزايش بارندگى و پايين رفتن آن با كاهش بارندگى توأم 
بوده، در باورهاى ايرانى ستاره باران آور دانسته شده و هماورد او به نام اپوش به دليل اينكه باال آمدن 
آن با كاهش بارندگى و پايين رفتن آن با افزايش بارندگى توأم بوده، ديو خشكسالى شناخته شده است. 
به نظر مى آيد كه آغاز تابستان، هنگام فرارسيدن سال نو نيز به شمار مى آمده است. چرا كه پس از 
شرح غلبه تشتر بر اپوش در اوستا آمده است: »پس آنگاه تشتر درخشان خروش شادكامى سرخواهد 
داد كه خوشا به شما اى سرزمين ها، اى آب ها و اى گياهان! اينك آب ها روانند در جويباران شما، روانند 
به سوى كشتزاران شما، روانند به سوى همه جهان . . . فرمانروايان خردمند و جانوران آزادى كه در 
كوهساران به سر مى برند، چشم به راه بردميدن او هستند. او كه پس از بردميدنش، سالى خوش يا 
سالى بد براى كشور مى آورد . . . آيا سرزمين هاى ايرانى از سالى خوش بهره مند خواهند شد؟« )متن 

اوستا برگرفته از كتاب اوستاى كهن و نجوم شناسى بخش هاى كهن آن، از همين نگارنده، 1382.( 
عالوه بر اين، اشاره هاى ياد شده باال و شواهدى ديگر نشان دهنده اين است كه گويا آيينى براى انتظار 
و تماشاى نخستين طلوع بامدادى تشتر بر فراز كوهستان ها در دوران باستان وجود داشته و انجام 
مى شده است. آيينى كه با جشن تيرگان بعدى در سيزدهمين روز از تيرماه در پيوند بوده و امروزه 

كاركردهاى اصلى خود را از دست داده است. 
در اوستا، ستاره اى ديگر به نام »َسـَتـويس« از ياوران تشتر دانسته شده است كه با توجه به ويژگى هاى 
برشمرده براى آن، به نظر مى رسد با ستاره سهيل اين همانى داشته باشد. زاويه ساعتى سهيل تقريبا 
برابر با زاويه ساعتى تشتر، اما در عرض هاى پايين تر از حدود 33 درجه )در نيمه جنوبى ايران( ديده 
مى شود. ستاره ستويس در اوستا ياور تشتر و وظيفه رساندن آب به همه كشورها را بر عهده دارد: »او 
اين آب را به همه هفت كشور مى رساند، تا همه از سالى خوب بهره مند شوند.« چنان كه ديده مى شود، 

ايرانيان در آرزوهاى خود، شادكامى و خوشبختى را براى همه مردم جهان مى خواسته اند.

میراث فرهنگی

پايان چهل و سومين جشنواره كارلو وي واري 

 گوي بلورین به دانمارک رسید 
 فيلم سينمايي »خيلي خوشحال« به كارگرداني هنريك روبن خنز جايزه گوي بلورين بهترين فيلم چهل و سومين جشنواره بين المللي فيلم كارلو وي واري را از آن خود كرد. به گزارش مهر فيلم »خيلي خوشحال« 
كه يكي از 14 فيلم بخش مسابقه رسمي جشنواره كارلو وي واري امسال بود، جايزه نقدي 30 هزار دالري جشنواره را نيز دريافت كرد. اين فيلم داستان يك پليس است كه به داليل انضباطي از پايتخت به شهري 
دورافتاده منتقل و آنجا با افراد بومي و رفتارهاي نامتعارف آنها روبه رو مي شود. »خيلي خوشحال« عناصري از سينماي وحشت را در خود دارد. جايزه ويژه هيات داوران كارلو وي واري امسال به ارزش 20 
هزار دالر به فيلم »عكس« ساخته نان تي. آچناس رسيد كه توليد مشترک اندونزي، فرانسه، هلند، سوئيس و سوئد است. الكسي اوچيتل براي فيلم »اسير« جايزه بهترين كارگردان را برد. اين فيلم توليد مشترک 
روسيه و بلغارستان است. مارتا ايسووا براي بازي در فيلم »جغدهاي شب« ميكائال پاوالتووا از جمهوري چك برنده جايزه بهترين بازيگر زن شد و جايزه بهترين بازيگر مرد را نيز ييري مادل براي همين فيلم 
دريافت كرد. هيات داوران در بخش مسابقه رسمي از دو فيلم »برادران كارامازوف« ساخته پتر زلنكا توليد مشترک جمهوري چك و لهستان و »بازجو« آتيال گيگور محصول مشترک مجارستان، سوئد و ايرلند 
تقدير كرد. »برادران كارامازوف« جايزه منتقدان فيلم بين المللي )فيپرشي( را نيز از آن خود كرد. رياست هيات داوران مسابقه بخش رسمي را ايوان پاسر فيلمساز و محقق چك به عهده داشت و برندا بلتين 
بازيگر بريتانيايي، آري فولمن فيلمساز اسرائيلي، تد هوپ تهيه كننده، يان پي. مويو موزيسين راک از چك، ويلموش زيگموند فيلمبردار مجارستاني و يوحنا تر استيگ بازيگر هلندي نيز در اين بخش داوري كردند. 
چهل و سومين جشنواره بين المللي فيلم كارلو وي واري از چهار ژوئيه )14 تير( با فيلم سينمايي »چي شد؟« بري لوينسن آغاز شد و روز شنبه با نمايش فيلم »ماما ميا،« ساخته فيليدا لويد و برگزاري مراسم 
اختتاميه به پايان رسيد. رابرت دونيرو ستاره فيلم »چي شد؟« براي خدمات خود به دنياي سينما در مراسم افتتاحيه جشنواره امسال يك جايزه گوي بلورين افتخاري دريافت كرد. يوراي ياكوبيسكو و دوسان 
هاناک دو فيلمساز باسابقه اسلواک و ايوان پاسر نيز جايزه گوي بلورين افتخاري كارلو وي واري را دريافت كردند، ضمن اينكه امسال جايزه رئيس جشنواره به كريستوفر لي بازيگر باسابقه بريتانيايي رسيد. 
از ايران فيلم مستند »سيانوزه« به كارگرداني رخساره قائم مقامي در بخش مسابقه فيلم هاي مستند جشنواره كارلو وي واري به نمايش در آمد. »آواز گنجشك ها« مجيد مجيدي و »بودا از شرم فروريخت« 
حنا مخملباف ديگر نمايندگان ايران در جشنواره كارلو وي واري 2008 بودند. »آواز گنجشك ها« در بخش »افق« پخش شد كه به نمايش فيلم هاي برنده در جشنواره هاي ديگر اختصاص دارد و »بودا از شرم 

فروريخت« در بخش »چشم انداز ديگر« به نمايش درآمد. جشنواره كارلو وي واري در 194۶ تاسيس شد و مهم ترين جشنواره اروپاي مركزي و شرقي است. 
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پوچي مدرن از نگاه پل استر 

صداي تیراندازي 
تبهکاران 

ترجمه،فريده عيسي وند؛

 نگاه پل استر در اولين كتاب خود اختراع انزوا به پوچي مدرن است؛ اصطالحي بسيار نزديك به مفهومي از واقعيت 

كه به مجرد نزديكي به آن جلوي چشمان مان آب مي شود. ماهيت اصلي اين واقعيت )پوچي مدرن( آن است كه هرچه 
اتفاقات پيچيده تر مي شود، علم ما بدان عاجزتر مي شود. اين مفهوم را استر در  سعي خردگرايانه ما براي درک 
بسياري از رمان هاي خود به كار برده است. در كتابچه قرمز آن را بدين گونه توصيف مي كند؛ »دو حقيقت با هم در 
كنار هم زندگي مي كنند... و هر دو در عين حال يكديگر را خنثي مي كنند... و انسان در جدال اين دو واقعيت در بند 
است.« اين تمثيل از واقعيت نشانگر پوچي است كه استر بدان اعتقاد دارد؛ پوچي كه در نهاد خود قانون تضاد دروني 
را دارد. مشابه اين معنا را مارشال برمن جامعه شناس امريكايي در مقاله خود به نام »تجربه مدرنيته« آورده است. او 
مانند ماركس و انگلس كه مدرنيته را مرحله يي تصور مي كردند در بردارنده مخالف يا ضد خود اعتقادش بر اين است 
كه هر چيزي در دنيا كه محكم و استوار است به زودي محو مي شود. نگاه برمن و استر هر دو به نيويورک است؛ 
شهري كه بي حد و حصر بزرگ شده و در نتيجه پارامترهاي اصلي را گم كرده است. »نيويورک فضايي خستگي ناپذير 
دارد شهري است كه در آن تا بي نهايت مي توان قدم زد... مهم نيست چه مسافتي را طي مي كند و تا كجا مي رود 
او هميشه در اين شهر گمگشته است نه فقط در شهر بلكه در خودش.« )رمان سه گانه نيويورک( حتي وقتي فوكوس 
اصلي پل استر روي نيويورک نيست روايت پوچي شهر در داستان هايش جاري است. در شهر شيشه يي اولين رمان 
از رمان سه گانه پل استر قابليت ديدن آن طرف شهر شيشه يي متروپوليس مطلق مي شود بدين معنا كه مكان پر زرق 
و برق نيويورک در بروشورهاي مسافرتي ديگر وجود ندارد بلكه نيويورک جزيي از نبود محض نيويورک است، جايي 
كه نقطه نظرها همه محو مي شوند؛ »همه چيز در چرخش مداومي از تحرک ذوب مي شود. او احساس مي كرد خودش 
را گم كرده است... و اگر خود را به دست اين چرخش بسپارد يا به صورت دو چشم نظاره گر تقليل دهد شايد بتواند 
از دست اجبار به انديشيدن در مورد اين شهر خالص شود... جهان خارج از وجود او بود، دور او بود، پشت سر او 
بود و سرعتي كه دنياي اطراف او را تغيير مي داد تامل بر هرچه را به مدت طوالني غيرممكن مي كرده، حركت ماهيت 

اصلي همه چيز بود.«)كتاب سه گانه( 
والتر بنيامين در مقاله يي به نام »پاريس پايتخت قرن نوزدهم« چنين مي نويسد؛ يكي از شاخصه هاي اصلي مدرنيسم 

فیلم دیگری بر اساس نوشته های 
»مارکز« در راه است

كلمبيايى  نويسنده  ماركز«  گارسيا  »گابريل  نوشته  قديمى  فيلم نامه اى  اساس  بر  فيلمى 
برنده جايزه نوبل ادبيات ساخته مى شود. به نقل از روزنامه گاردين چاپ لندن، گابريل 
گارسيا ماركز چهل سال پيش از اين و قبل از نگارش »صد سال تنهايى« فيلم نامه اى 
نوشته بود كه همان زمان امتياز ساخت آن را به بازيگر و تهيه كننده مكزيكى »رودولفو 
دو آندا« فروخته بود. اين تهيه كننده مكزيكى تصميم دارد پس از چهل سال اين نوشته را 
فيلم كند. »دو آندا« در همين رابطه به روزنامه مكزيكى »رفرما« گفته است: »هيچ كسى از 
وجود چنين نوشته اى خبر نداشت و جالب تر از همه اين است كه اين نوشته، فيلم نامه اى 
وسترن است. فكر نمى كنم كسى تا به حال خبر داشته كه ماركز چنين چيزى هم نوشته 
فيلم نامه  اين  نوشتن  از  وقتى  پيش  »چهل سال  گفت:  »رفرما«  به  همچنين  وى  باشد.« 
خبردار شدم امتياز آن را خريدم اما نمى دانستم كه اين فيلم نامه را ماركز نوشته است 
تا آنكه يك ماه پيش اتفاقى دوباره به فيلم نامه نگاهى انداختم و در كمال ناباورى ديدم 
كه فيلم نامه را گابريل گارسيا ماركز معروف نوشته است.« چندى پيش نيز فيلمى بر 
اساس رمان »عشق سال هاى وبا« نوشته »گارسيا ماركز« به همين نام توسط »مايك 
نيوول« ساخته شد كه »خاوير باردم« در آن بازى كرده بود. اين فيلم با استقبال خوبى 

در دنيا روبه رو شد. 

یک نویسنده بلژیکی درگذشت
»گاستون كومپر« نويسنده بلژيكى در سن هشتاد و چهار سالگى درگذشت. به نقل از 
لويى  »من،  چون  رمان هايى  كومپر«  »گاستون  »لكسپرس«،  فرانسوى  هفته نامه  سايت 
ششم« و »هندسه غيبت« را نوشته بود. اين نويسنده همچنين به موسيقى عالقه داشت و 
در سبك نويسندگى خود بسياز از الهامات موسيقايى استفاده كرده است. وى همچنين 
را  آثارى  اين زمينه ها  نمايشنامه عالقه داشت و در همه   به شعر، رمان و  ادبيات  در 
به  را  »روسل«  ادبى  جايزه   19۷8 سال  در  اين  از  پيش  »كومپر«  است.  كرده  منتشر 
خاطر رمان »پرتره  پادشاه مهجور« از آن خود كرده و همچنين در سال 1988 جايزه 
بزرگ بين المللى زبان فرانسه از سوى موسسه بين المللى نويسندگان فرانسوى زبان به 

»گاستون كومپر« اهدا شده بود.

انتشار تازه ترین رمان »املی نوتوم« 
در بازار کتاب جهان

رمان »عمل شاهانه« نوشته »املى نوتوم« نويسنده چهل 
پاريس  در  تازگى  به  فرانسوى زبان  بلژيكى  ساله  يك  و 
پركار  نويسندگان  از  نوتوم«  است.»املى  شده  منتشر 
امروز فرانسه است و تا به حال هفده رمان منتشر كرده 
و  هستند  زندگى نامه  خود  نوتوم  رمان هاى  اغلب  است. 
همه آن ها را انتشارات »الن ميشل« راهى بازار كتاب كرده 

است. پدر و مادر نوتوم از خاندان هاى اشرافى بلژيك بوده اند و خود »املى نوتوم« نيز 
عنوانى اشرافى دارد. پدرش »بارون پاتريك نوتوم« سفير كشور بلژيك در كشور ژاپن 
و چين چند كشور شرقى بوده است و به همين خاطر »املى نوتوم« در كوبه ژاپن بدنيا 
آمده است. وى در هفده سالگى براى اولين بار به اروپا وارد شد و بلژيك را ديد. »املى 
به  نزديك  به حال  تا  و  است  كرده  داستان نويسى  به  بيست سالگى شروع  از  نوتوم« 
هفتاد رمان نوشته اما اغلب آن ها را منتشر نكرده است. تا به حال رمان هاى »خرابكارى 
عاشقانه« ترجمه زهرا سديدى، »ترس و لرز« ترجمه شهال حائرى و »مركور« ترجمه 
موگه رازانى از املى نوتوم به فارسى ترجمه شده است. رمان »عمل شاهانه« نوشته 
»املى نوتوم« را انتشارات »البن ميشل« فرانسه در 180 صفحه منتشر كرده است و 1۶ 

يورو قيمت دارد.
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لغو کنسرت پژوهشي داریوش صفوت 
داريوش  پژوهشي  كنسرت 
استاد  و  موسيقيدان  صفوت 
قرار  كه  دانشگاه  پيشكسوت 
دورينگ«  »ژان  همراه  به  بود 
روز  عصر  موسيقي  پژوهشگر 
وحدت  تاالر  در  تيرماه   29
برگزار شود، لغو شد. به گزارش 
روابط  كارمندان  از  يكي  مهر، 
عمومي از قول مديريت اين واحد 
اعالم كرد كه به دليل تداخل اين 

داريوش  برنامه  برنامه ملي،  با يك  كنسرت پژوهشي 
صفوت به هم خورده است.

 انتشار کتابي درباره زندگي و آثار »ژان 
لوک گدار«

كتابي با عنوان »همه چيز سينما 
است؛ زندگي حرفه يي ژان لوک 
برودي«  »ريچارد  نوشته  گدار« 
به زندگي  اين كتاب  منتشر شد. 
و  كارگردان  »گدار«  يي  حرفه 
نو«  »موج  بنيانگذاران  از  يكي 

سينماي فرانسه مي پردازد.

 اکبر عبدي بار دیگر بر صحنه نمایش
دارد  قصد  عبدي  اكبر 
همزمان با تمرين و اجراي 
»اكبر  نمايش  دوباره 
نمايش  تئاتر«  آكتور  آقا 
براي  را  عباد«  »مشدي 
آينده  بهار سال  در  اجرا 
آماده كند. عبدي در سال 

138۵ نمايش »اكبر آقا آكتور تئاتر« را در تماشاخانه 
سنگلج اجرا كرده بود و در اين نمايش عالوه بر بازي 
خودش، هاشم روحاني، مليحه موسوي، محمود راسخ 

فر، دانيال عبدي به ايفاي نقش پرداخته اند.
 

معرفي نویسنده گینه یي توسط سعید آذین؛
ترجمه  با  آذين  سعيد  خلمن،  خوان  معرفي  از  پس   

سانتياگو  »هستي«،  كتاب 
نگوما- نويسنده گينه يي - را 
معرفي  ايران  ادبي  جامعه  به 
مي كند. اين گزينه با عباراتي 
يك  زندگي  ساعت   24 ادبي 
كند.  مي  تشريح  را  انسان 
پيش  چندي  مترجم  اين 
خوان  از شعرهاي  يي  گزيده 
عنوان  با  را  آرژانتيني  خلمن 
به  سفاردي«  هاي  »عاشقانه 

فارسي ترجمه كرد.

صدرنشیني فیلمي از گیرمو دل تورو
فيلم سينمايي »هلبوي 2؛ ارتش طاليي« ساخته گيرمو 

روز  اولين  در  تورو  دل 
اكران در آمريكا در 3204 
دالر  ميليون   8/13 سينما 
زدن  كنار  با  و  فروخت 
شد.  صدرنشين  »هنكاک« 
»ارتش  اول  روز  فروش 
از  بيشتر  بسيار  طاليي« 
بود  »هلبوي«  اول  قسمت 
 ۶/8 با   2004 سال  كه 
را  خود  كار  دالر  ميليون 

آغاز كرد.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

شهرهاي بزرگ در اين قرن اشباح و اشكال خيالي است. تصاويري جديد كه در تصاوير قديم رسوخ مي كند و شهر آرماني مدرن نه تنها تصوير خود 
را از ايدئولوژي آن بلكه از ستايش اغراق آ ميز طبقه مرفه از تمدن شهري هم مي گيرد كه در عين حال ناتواني و شكست آن را نيز

درمي يابند. بدين سان متروپوليس به صورت الگويي از روياها و ايده آل هاي ما كه نابود شده است درمي آيد. فروپاشي انسان باديه نشين بودلر 
و انسان در ميان جمعيت آلن پو از نمونه هاي آن است. جمعيت به گفته بنيامين »پرده يي است كه از ميان آن شهرهاي بزرگ بر انسان بي هدف و 
سرگردان مانند شبح ظاهر مي شود« و انسان در ميان جمعيت پل استر همان انساني است كه »قدم هايش او را به همه جا مي برد به غير از خود او.« 

)اختراع انزوا(
شهر اشباح اكنون به چيزي متضاد خود تبديل شده، يك تصوير واهي؛ جايي كه حضور همه چيز عاقبت به پوچي محض تغيير شكل داده است. 
نيويورک در شهر شيشه يي به ناكجاآباد توصيف شده كه كوئين دور خود ساخته. ماهيت شهر، خيابان هاي ممتد كه دور و بر انسان كاماًل تهي 
از فرديت را احاطه كرده همان پوچي مدرن است. نيويورک به مثابه الگوي اين پوچي بسيار ملموس تر مي شود هنگامي كه ما فعل »ذوب شدن« را 
بررسي مي كنيم با افعالي كه برمن استفاده مي كند، از قبيل ناپديد شدن، پراكنده شدن و مخلوط شدن درمي يابيم كه معناي اين افعال با معناي ذوب 
شدن يكي نيستند. زماني كه ما راجع به معاني فكر مي كنيم كه چيزها در آن ذوب مي شوند مشخصًا به نيويورک كه مخلوطي از فرهنگ ها است مي 
انديشيم؛ ديگي كه در آن فرهنگ ها، قوم ها و نژادهاي گوناگون را ذوب مي كند زيربناي امريكا را تشكيل مي دهد كه هدفش نيل به شهر آرماني است. 
اما برنامه ريزي ما براي شهر آرماني همانند روياي بورژوازي والتر بنيامين محو شده است و فقط انعكاس صداي تيراندازي گروه هاي تبهكاران 
جاي آن را گرفته است. در سال هاي 19۷0 مارشال برمن ادعا كرد كه اميدي براي شهر آرماني خود در »جشن شور زندگي شهري« يافته است اما 
ديگي كه در آن همه چيز را ذوب مي كند تا شهر آرماني را بسازد به آرامي ابهام نهفته اش آشكار مي شود؛ اگر هدف اصلي اين بود كه فرهنگ هاي 
مختلف با هم درآميزند تا به يك هويت ملي برسند غدر اين راه موفقيتي به دست نياورده اندف ما امروز نمي توانيم ادعا كنيم كه اياالت متحده با 

شكاف روزافزون در زمينه قومي و اقتصادي به ايده آل خود دست يافته است.
ماريو مافي محقق ايتاليايي كه مدت هاي مديدي را در منطقه پايين شرق نيويورک كه در قرون گذشته آمال طبقه مهاجر بود زندگي كرده است مخالف 
اسطوره پردازي كه در برنامه هاي بزرگ امريكا نهاده شده، است. او اعتقاد دارد سعي در يكپارچه كردن فرهنگ ها و اقوام مختلف به هدف خلق يك 
هويت ملي در عمل تبديل به شكافي عميق در ميان اقوام گوناگون شده است. اين پديده به نظر مافي چيزي جز »وصله هاي ناجور فرهنگي- اجتماعي« 
نيست. منطقه يي كه به آن پايين شرق نيويورک گفته مي شود مدل روشني است از چگونگي پيشرفت تمامي امريكا- استعاره يي براي گونه يي كه 
امريكا رشد كرده، تغيير يافته و ادامه دارد و چگونگي فرهنگ هاي گوناگون از سراسر دنيا كه در اين پروسه ديالكتيكي كه پروسه يي است نافذ و 
دوسويه مشاركت كرده اند. بدين معنا كه نه تنها فرهنگ مهاجران به نيت تالش در همگون كردن آنان را در خود حل مي كند بلكه تمامي غفرهنگف 
امريكا هم در اين ديگ جوشان حل مي شود. موقعيت استر با آنچه در باال رفت تفاوت زيادي ندارد. استر در پارک اسلوب كار و زندگي مي كند. منطقه 

يي كه بهشت ملت هاي مختلف است؛ منطقه يي در قلب تضادهاي نژادي نيويورک.
استر مصاحبه يي راجع به دود و آبي، پارک اسلوب را به عنوان يكي از دموكرات ترين و شكيباترين مناطق روي زمين توصيف مي كند. او دنيايش را 
در دو فيلم اخيرش كه سناريو آنها را با وين ونگ نوشته، ترسيم مي كند. در دود مغازه تنباكوفروشي اوگي رن در بروكلين جايي كه در اغلب داستان 
هايش انزواي انسان مدرن با سياه ترين رنگ ها توصيف شده، فراز و نشيب هاي زندگي اوگي رن را نشان مي دهد. ولي خود استر مي گويد دود از 
خوشبينانه ترين داستان هايي است كه نوشته با وجود اينكه بروكلين هميشه تيره و تار است. او مي گويد در اين منطقه 90 مليت گوناگون زندگي مي 
كنند، 32 هزار فروشگاه تجاري وجود دارد، 800 كليسا و كنيسه و مسجد. دود به گونه يي مي خواهد از اين شهر فرار كند همان گونه كه عكس هاي 
اوگي رن كه هر روز از مغازه تنباكوفروشي مي گيرد فرصتي به ما مي دهد تا در خود تامل كنيم. به قول جورجز برک اين حقايق كوچك مشترک و 
معمولي كه هميشه بي صدا و بي ارزش جلوه مي كند دقيقًا به خاطر كوچك بودن شان بيانگر ما هستند هر چند كه به اشتباه مي انديشيم مي توانيم 
از توصيف آنان بگريزيم. برعكس »تامل« مضمون حركت در شهر شيشه يي مدنظر است. شهر شيشه يي مملو از فضاي خستگي ناپذير و حركت 
هاي بي توقف است كه شخصيت هاي اصلي داستان همراه با موقعيت دور و بر خود دائم تغيير مي يابند غبدين معناف كه تك تك شخصيت هاي او 
به آرامي هويت خود را گم مي كنند تا جايي كه عماًل محو مي شوند و نيويورک اغلب به عنوان كاتاليزور در اين پروسه عمل مي كند. بدين گونه در 
كتاب سه گانه نيويورک دو تن از شخصيت هاي اصلي داستان در يكديگر ذوب مي شوند، گويي همه چيز ويروس متضاد آن را در خود نهفته دارد. 
در شهر شيشه يي هم اتفاقات به همين گونه معناي خود را از دست مي دهند و جاي آنها را تمايل ها و خواست هاي عادي و هميشه تكراري مي گيرد. 
)به بخش برج و شهر بابل توجه كنيد( در قسمت آخر كتاب كوئين خود را كاماًل تغييريافته مي يابد. او در خيابان هاي اصلي شهر راه مي رود، گويي 
دستي نامرئي كه همانا پوچي مدرن است او را به جلو هل مي دهد و به يك باره تبديل به همان مردي مي شود كه او را تعقيب مي كرده؛ رانده شده 

از اجتماع، يك بيگانه. همين اتفاق در ارواح نيز مي افتد، رماني كه تمركز اصلي آن روي »غيبت« است.
ارواح در دهه 40 ميالدي در بروكلين هايتز اتفاق افتاده؛ مكاني پر از سمبل هاي بي شمار كه به گفته برمن خيلي از ساختارهاي با عظمت شهر به 
طور ويژه به منظور سمبل مدرنيته طراحي شده است. نكته قابل توجه در كتاب دوم شهر نيويورک نوعي از غيبت مكاني است بدين معنا كه شهر 
مرزي است بين دو اتاق و دو مشاهده متضاد كه در انتها اين تضاد به گونه يي مرگبار تبديل به اشتراک و تجانس مي شود. در اتاق در بسته غيبت 
شهري به اوج خود مي رسد. پوچي نيويورک از خيابان ها به آپارتمان هايي كه اكنون ساكنان آن ارواح هستند روانه شده است. )به قسمت تحقيق در 
مورد اسامي اشتباه نگاه كنيد.( غيبت مشخص نيويورک از شاخصه هاي اصلي شهر پاريس هم هست، شهري كه استر قبل از شروع كار ادبي اش 
در آن زندگي مي كرده. او در كتاب سه گانه نيويورک، پاريس را اين گونه توصيف مي كند؛ »آسمان پاريس قوانين مخصوص به خودش را دارد كه 
مستقل از شهر زير پايش عمل مي كند. اگر ساختمان ها به نظر محكم و غيرقابل انهدام مي آيد، آسمان آن بزرگ، نامنظم و محكوم به تشويش دائمي 
است. همين تجربه در اتاق در بسته نيز آمده است؛ جايي كه شكنندگي آسمان پاريس خيلي سريع نظاره گر را دربرمي گيرد در حالي كه همه چيز در 
اطراف او بي رنگ مي شود من اتفاقات دوروبر را مي بينم، تصاوير خود را و مكان هاي مختلف، ولي همه آنها را دور مي بينم، گويي كه من ديگري 
را نگاه مي كردم... اين تصاوير وراي احساس و قدرت لمس من هستند، وراي هر چه كه به من مربوط مي شود.« از خودبيگانگي نسبت به هر چيزي 
سرنوشت اصلي شخصيت هاي اتاق در بسته را تشكيل مي دهد. تصاويري كه استر از شهرها براي ما ترسيم مي كند تصاويري است از شهريت 
مطلق كه انسان در آن حضور ندارد و بدين گونه استر خالء ذهني شخصيت داستان هايش را ترسيم مي كند. در قصر ماه رماني كه بين نيويورک و 
يك بيابان ساخته شده دو مكان متفاوت براي يك حالت مشترک هستي )اگزيستانسياليستي( است. »نور خيره كننده يي در چشمان يك نيويوركي در 
حال قدم زدن را مي بيني كه كاماًل طبيعي است، نوري حاكي از گونه يي بي تفاوتي نسبت به ديگران.« استر در اين رمان دو نوع گمگشتگي را نشان 
مي دهد؛ اول گمگشتگي انسان در ارتباط با هويت او كه بيابان سمبل آن است. دوم گمگشتگي در مكان، چنانچه مي نويسد؛ »سنترال پارک مكاني است 
كه هر جاي ديگر مي تواند باشد.« راه خالصي از اين گمگشتگي را استر در سفر مي بيند؛ »سفر تنها راهي است كه مي تواني سروصداي نابهنجار و 
مانوس امريكاي قرن اخير را پشت سر بگذاري.« پوچي مدرن استر استعاره يي است براي شرايط معاصر ما، شرايطي كه هر فردي اميد خود را در 
مدنيت و هدف آن گم مي كند. در پوچي شهرنشيني انسان مدرن خود را با متضاد خود تنها احساس مي كند. استر از شهر آرماني ما را به ناكجاآباد 
مي كشاند- ناكجاآباد مفهومي است كه مردم شناس فرانسوي ماراک اوژه از آن استفاده كرده، بدين معنا كه نقطه مقابل مكاني است كه محقق علم 
مردم شناسي بررسي مي كند. ناكجاآباد دنيايي است كه به انسان تنها، موقتي و فاني داده شده، دنيايي كه به عكس مكان مردم شناسي فاقد روابط 

انساني، هويت و تاريخ است. 
مكان هايي با جمعيت انبوه، جايي كه ميليون ها انسان با جهل مشترک با هم مالقات مي كنند، مثل ترمينال فرودگاه ها يا ايستگاه هاي قطار. ناكجاآبادها 
شاخصه هاي اصلي زير- مدرنيته هستند. به نظر اوژه در اين مكان ها تخليه دائمي وجدان و يك رشته »تست انزواهاي نو« صورت مي گيرد. ناكجاآباد 
جايي است داراي خصايص منفي، جايي كه از نظر استر در خودش حضور ندارد. ناكجاآباد آينه يي است از پوچي شهري، جايي همانند شهر نيويورک 
استر كه انسان خود را گم مي كند- جايي كه اتفاقات غريبي در آن مي افتد، مانند »هم نشيني با ديگران در تنهايي«، جايي كه اجزاي تشكيل دهنده آن 
انزوا و تمثيل است كه نشاني از روابط انساني و هويت ندارد. ناكجاآباد جايي براي شهر آرماني ندارد. آخرين تقالها براي دستيابي به شهر آرماني 
در كتاب غول دريايي جلوه گر مي شود. بنيامين ساكس شخصيت اصلي داستان در حالي مي ميرد كه سعي دارد تمام نسخه هاي مجسمه آزادي را 
در سرتاسر اياالت متحده منفجر كند. در اينجا قدم زدن تبديل به سفر مقدس بين اياالت در جست وجوي بزرگ ترين بت مدني- همانا بزرگ ترين 
سمبل شهر آرماني مدرن شده است. تراژدي قهرمان هاي داستان هاي استر در اينجاست كه آنان هنوز به ابعاد پوچي كه هويت، روابط و تاريخ شان 

را از آنها ربوده است سخت وابسته اند.
منبع: اعتماد - اين مقاله اولين بار در آوريل 200۶ در مجله ايتاليايي الفازيتا شماره ۵4 منتشر شد. ترجمه حاضر از متن انگليسي آن است.
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

چون شب چهل و سوم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، قوه القلوب گفت: پس از اين غمين مباشيد، آنگاه با شيخ گفت: 
ايشان را در خانة خويش جاي ده و زن خود را بگو كه ايشان را به گرمابه برده 
جامه هاي نيكو و شايسته بديشان بپوشاند. ُمشتي َزر نيز به شيخ سوق داد. روز ديگر 
قوه القلوب سوار شده به خانة شيخ سوق رفت و زن شيخ را سالم كرد. زن شيخ بر 
پاي خاست و دست او را ببوسيد. قوه القلوب ديد كه زن شيخ مادر و خواهر غانم را 
به گرمابه برده و جامة نيكو بديشان پوشانيده. ساعتي با ايشان به حديث نشست. 
پس از آن از زن شيخ حالت بيمار باز پرسيد. زن شيخ گفت: هنوز به حالت نخست 
است. قوه القلوب با ايشان گفت:  برخيزيد كه به عيادت رويم. مادر و خواهر غانم و زن 

شيخ سوق با قوه القلوب برخاسته بنزد غانم بيامدند و در بالين او بنشستند. 
غانم از ايشان شنيد كه نام قوه القلوب همي برند. با تن نزار و روان كاسته سر از بالين 
برداشته گفت: يا قوه القلوب. پس قوه القلوب به سوي او نظاره كرده او را بشناخت و 
به آواز بلند گفت: »لَبَّيك يا َحبيبي«. غانم گفت: نزديك من آي. قوه القلوب گفت: مگر تو 
غانم بن ايوبي؟ گفت: آري من غانم بن ايوبم. قوه القلوب چون اين بشنيد بيهوش شد 
بيفتادند.  بيخود  فرياد كشيده  بشنيدند  اين سخنان  نيز چون  غانم  مادر و خواهر  و 
چون به خود آمدند قوه القلوب گفت: مِنَّت خداي را كه پراكندگي ما را جمع آورد. پس 
نزديكتر به غانم بنشست و ماجراي خود و خليفه را بيان كرد و گفت: من نيكوئيهاي 
ترا با خليفه گفته ام و او سخن مرا ِصدق دانسته و از تو خشنود شده و بسي آرزومند 
ديدار تو است و مرا به تو هديه داده. غانم از اين بشارت خرسند شد. قوه القلوب گفت:  

هيچ يك از جاي خويشتن بر نخيزيد تا من باز گردم.
به جعفر  از آن صندوق كه در خانة غانم،  و  به قصر خود رفت  در حال برخاسته 
برمكي سپرده بود مشتي زر بر گرفته بياورد و به شيخ سوق داده گفت:  با اين زرها 
به هر يكي از ايشان جامة حرير و ديبا مهيا كن. آنگاه قوه القلوب مادر و خواهر غانم 
را به گرمابه فرستاد و شربت و شراب آماده كرد. چون از گرمابه به در آمدند جامه 
پوشيده خوردني بخوردند. سه روز قوه القلوب در آنجا بماند و خوردنيهاي مقّوي به 
ايشان بخورانيد و شرابشان بنوشانيد تا اينكه مزاجشان صحت يافت و روانشان قّوه 
ايشان را به گرمابه فرستاد. چون بيرون آمدند جامه هاي جداگانه  گرفت. بار ديگر 
بهتر از نخستين بپوشانيد و خود بنزد خليفه باز گشته زمين ببوسيد و خليفه را از 
پديد آوردن غانم و مادر و خواهر او آگاه كرد. خليفه،  جعفر برمكي را با خادمان به 
بدانجا  آيد  بنزد غانم  آنكه جعفر برمكي  از  بفرستاد و قوه القلوب پيش  آوردن غانم 
رفته با غانم گفت: خليفه ترا خواسته است. بايد با زبان فصيح سخن گوئي و دْل قوي 
داري. آنگاه جامة فاخر بر وي بپوشانيد و بسي زر بدو داد و گفت:  اينها را به حاجبان 

و خواجه سرايان خليفه بذل كن.
در اين گفتگو بودند كه جعفر برمكي بيامد. غانم برخاسته زمين ببوسيد و جعفر او را 
برداشته همي رفتند تا به بارگاه خليفه رسيدند. خليفه او را به پيشگاه بخواست. غانم 
در پيش خليفه سه بار زمين بوسيد و با زبان فصيح و گفتار خويش نيازمندي آغاز 

كرده خليفه را ثنا گفت و اين ابيات برخواند:
اَيا َملِك، تو از اين آفتاب رادتري  

زباِن هر كه نيارد دليْل بادا الل   
به عالم از َملِكان، مالِك الُملوک توئي   

جاللِشان همه از توست گاهِ جود و َجمال  
ثواب كرد كه پيدا نكرْد هر دو جهان   
يگانه ايزد داداِر بي نظير و َهمال   
و گرنه هر دو جهان را َكِف تو بخشيدي  

اميدِ بنده نماندي به ايزدِ متعال   
خليفه از فِصاحِت زبان و َسالَسِت بياِن غانِم در عجب شد. 

چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
چون شب چهل و چهارم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت، خليفه از فِصاَحِت غانم  بن ايوب شگفت ماند و با غانم گفت:  
نزديكتر آي. چون نزديكتر رفت خليفه گفت:  ماجرا بيان كن و از خبر خويش مرا آگاه 
كن. غانم ماجرا بي كم و كاست باز گفت. خليفه دانست كه او راست همي گويد. پس 
َملَِكْت  ما  »اَلَعبُد  گفت:  غانم  كن.  َبري  من  ت  ذِمَّ غانم،  اي  گفت:  داده  بدو  فاخر  ِخلَعِت 
َيداه لَِسيِّدُه«. خليفه را اين سخن پسند افتاد و غانِم را از نزديكان خود گزيد و قصر 
جداگانه بهر او بداد و ِضياع و ِعقار بر او عطا فرمود. غانم مادر و خواهر را به قصر 
خويشتن آورد. چون خليفه شنيد كه فتنه، خواهر غانم، فتنه روزگار است او را به 
از مملوكانم. پس  نيز  از كنيزكان خليفه و من  او  خود خواستگاري كرد. غانم گفت:  
خليفه صد هزار دينار زر بدو داد و قاضي و شهود حاضر آورده كابين ببستند. به 
يك روز خليفه از فتنه و غانم از قوه القلوب تمتع بر گرفتند. پس از آن خليفه فرمود كه 
حكايت را بنويسند تا آيندگان آگاه گشته از قضا و قدر نگريزند و كارها به خداوند 
زمين و زمان بسپارند. چون شهرزاد سخن بدينجا رسانيد گفت:  اي ملك جوان بخت، 
اين حكايت عجيبتر از حكايت ملك نعمان و فرزندان او شركان و ضوءالمكان نيست 

و آن اين بوده كه: 
حكايت ملْك َنعمان و فرزندان او َشركان و ضوءالَمكان

در شهر دمشق، پس از خالفت عبدالَملِك بن َمروان، پادشاهي بود كه ملْك َنعمانش 
گفتندي. َملِكي بود بس دلير و شجاع كه به پادشاهان اَكاِسره و َقياصره غلبه كرد و 
جهان فرا گرفته بود. و ممالك شرق و غرب و هند و ِسند و چين و َيَمن و حجاز و 
حبشه و جزاير و َبحار در زير ُحكم داشت. و رعيت و سپاه از داد و َدِهِش او خرسند 
و شادمان بودند. و ملك را پسري بود َشركان نام. بس شجاع و دلير كه نام آوران را 

غلبه كردي و از اَمائل و اقران، گوي بربودي. ملك او را وليعهد خود گردانيده بود. 
چون َشركان بيست ساله شد، تمامت رعيت و سپاه فرمان او بپذيرفتند. و ملك سيصد 
و شصت همسر داشت و بجز مادر َشركان هيچ كدام از ايشان فرزند نزاده بودند. 
و هر يك از كنيزان و زناِن ملك قصري جداگانه داشتند و ملك هر شب به قصري 

همي غنود. 
قضا را كنيزي از همسران ملك آبستن شد و آبستني او به گوش ملك رسيد. 
ملك را فرح بي اندازه روي داد و تاريخ آبستني كنيز بنوشت و هر روز با او 
نيكوئي و احسان مي كرد. چون شركان از اين واقعه خبردار شد، ملول گرديد و 

اين كار به او ناهموار شد. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.

چون شب چهل و پنجم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، چون َشركان دانست كه يكي از كنيزان پدر آبستن گشته 
ملول شد و گفت: در مملكت من شريك پيدا شد و سلطنتم را اَنباز به هم رسيد و 
شركان را پيوسته به خاطر اندر مكنون بود كه اگر كنيز پسر بزايد او را بكشد. 
و اّما كنيز از كنيزان رومي بود و ملك روم او را با هديه اي گرانبها فرستاده بود 
و آن كنيز صفيه نام داشت و از ساير كنيزان در ِخَرد و ُحسِن آواز، بهتر و 
فزونتر و خوشتر بود. و هر شب كه ملك را نوبِت هم خوابگي آن كنيز مي شد، 
او كمِر خدمِت ملك را به ميان مي بست و با ملك مي گفت كه: از خداِي آسمان 
همي خواهم كه پسري به من دهد تا رسوم خدمتگذاري بدو بياموزم و در 
ادب و دانِش او بسي كوشم. ملك از اين سخنان شاد گشتي و در عجب شدي 
انجام رسيد و بر كرسِي زادن بنشست و از خدا  اينكه مّدِت آبستني به  تا 
خواست كه زادن بر او آسان گرداند و پسر بدو عطا فرمايد. خداوند رئوف 

دعوتش را اجابت نمود و به ُسهولت بزاد. 
را  حاضران  روي.  آفتاب  و  جبين  زهره  است  دختري  كه  ديدند  قابلگان 

آگاه كردند و ملْك نعمان خادم گذاشته بود كه اگر فرزند، َنرينه باشد ملك 
چون  داشت.  آنجا  در  جداگانه  گماشته اي  َشركان  ملك زاده  و  َبَرد.  بشارت  را 
گماشتگان آگاه شدند، ملك نعمان و ملك زاده شركان را باخبر كردند. ملك زاده 

فرحناک شد.
و اما َصفيه با قابله گفت: ساعتي به من ُمهلت دهيد كه مرا در شكم چيِز ديگري 
بزاد.  ديگر  فرزند  ُسهولت  به  و  زاَدَنش گرفت  دردِ  نيز همي ُجنبد. پس دوباره 
و سيْم  بر. حاضران  منظر  قمْر  است  پسري  كه  ديدند  نگريستند  بدو  قابلگان 
خرسند شدند و نشاط و شادي كردند و سايِر همسراِن ملك از شنيدن اين خبر 
ملول و محزون گشتند و به َصفيه َرشك بردند. پس از آن خبر به ملْك نعمان 
رسيد. ملك خشنود شد و برخاسته به قصِر َصفيه آمده پيشاني صفيه بوسه 
داد و پسر را ببوسيد. كنيزكان دفها بزدند و عيشها كردند. ملك فرمود كه پسر 
را ضوءالَمكان و خواهر او را ُنزهت  الزمان نام نهادند. ملك به هر يك دايه اي 
جداگانه و كنيزان و خادمان بگماشت و از براي ايشان ِشَكر و شربت و ساير 
چيزها مرّتب ساخت و مردم نيز آگاه شدند كه خداِي يگانه ملك را اوالد عطا 
فرموده. شهر را بياراستند و بنشاط و شادي مشغول گشتند و ُوزرا و اُمرا 
و نزديكاِن حضرت به تهنيت گوئي بر آمدند. ملك ايشان را ِخلعت بداد و به 
اكرام و انعامشان بيفزود و به خاص و عام َبذِل مال كرد و تا چهار سال همه 

روزه ملك نعمان نزد صفيه رفته ازو و فرزندانش پرسش مي كرد. 
چون سال پنجم در آمد، ملك فرمان داد كه زر و مال بسيار بنزد صفيه 
برند و پيغام داد كه در تربيت فرزندانش بكوشد و پيوسته ملك ايشان را 

َتَفقُّد مي كرد. 
اما ملك زاده َشركان نمي دانست كه پدرش را خدا فرزند نرينه عطا فرمود 
و او را گمان اين بود كه صفيه جز يك دختر، فرزند ديگر نزاده و خود به 

ُمبارزِت ُشجاعان و گشودِن قلعه ها مشغول بود. سالها براين بگذشت. 
روزي ملك نعمان نشسته بود. حاِجبان در گاه زمين بوسيدند و گفتند: ملِك 
كه  و رسوالْن جواز مي خواهند  فرستاده  ُقسَطنَطنّيه، رسوالن  روم، خداوند 
در پيش ملك حاضر شوند. ملك اجازت داده رسوالن حاضر آمدند. ملك بر 
ايشان مهرباني كرد و سبب آمدن ايشان باز پرسيد. رسوالن زمين بوسيده 
گفتند: اي ملِك جهان،  ما را َملِِك افريدون، خداوند يوناْن زمين و پادشاه سپاه 
نصاري فرستاده كه او را با سلطان َقسارّيه جنگ و جدال اندر ميانست و سبب 
اسكندر  از گنجهاي عهدِ  را گنجي  ُملوک عرب  از  ملكي  كه  اين است  محاربت 
بدست آمد كه در آن گنْج ماِل وافر بود و ازجملة آن مال سه گوهر سپيد است 
كه هيچكدام مانند ندارند و بر آنها به قلم يوناني اسراري چند نقش گشته كه 
با  از آنها  اگر يكي  اين است كه  از جمله سود آن  بسي سود در آنها هست و 
كودكي باشد به آن كودک اَلَمي نرسد و تب نكند و بيمار نشود. چون َملِِك عرب 
گنج بگشود و آن گوهر بدست آورد آنها را با پاره اي از مال هدية ملك افريدون 
كرد و هديه ها به كشتي بگذاشت و كشتي ديگْر سپاه بر آن مال بگماشت و خود 
چنان مي دانست كه كس نتواند بدان كشتي ُمعَتِرض شود. خاصه اينكه به دريائي 
است كه آن دريا در مملكت ملك افريدون است و هدايا نيز بهر او همي برند و در 
سواحل نيز جز رعيت هاي ملك افريدون َكس نيست. پس كشتيها تا نزديك شهر 
افريدون بيامدند. قطاع الطريق با جمعي از سپاه َقسارّيه به كشتيها بتاختند و تمامِت 
آنچه در كشتيها بود بردند و سپاهي را كه به كشتي گماشته بودند كشتند. چون 

به چشمش سياه گرديده سپاه بر سِر  اين حادثه آگاه شد،  جهان  از  افريدون  ملك 
ايشان فرستاد، ايشان سپاه ملك بكشتند. سپاهي فزونتر و قويتر از نخست فرستاد، 
باز سپاه ملك را شكست آمد. ملك در خشم شد و سوگند ياد كرد كه تماَمِت سپاه را 
برداشته خود به جنگ رود و تا َقسارّيه را خراب نكند باز نگردد. و از پادشاهِ زمان، 
ملْك َنعمان نيز ُمَتَمّني است كه جمعي از سپاه به ُمعاِوَنت او بفرستي كه در ميان ُملوک 
نام نيَكت مذكور شود و پاره اي هدايا نيز فرستاده است. اگر آنها را بپذيري از تو مّنت 

پذير است پس از آن رسوالن زمين ببوسيدند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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گزارش

قیمت گذاری رایگان بر روی امالک شما
          راهنمایی مراحل قانونی بصورت رایگان

                           سرویس سریع و کارآمد برای خرید خانه

تعمیرات خودرو
خودروی جایگزین

مزایای اقتصادی
دریافت خسارت صدمات شخصی



22www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28 تیر July 2008  -  1387 18هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم

info@persianweekly.co.uk

تقابل شرق 
و غرب 

یا تهاجم 
فرهنگی

در  اجتماعی  و  انسانی  سرمایه  اهمیت 
دستیابی به توسعه پایدار، اهمیت توجه 
به فرهنگ را بیشتر می کند. فرهنگ، هم 
مبنای توسعه پایدار است و هم یکی از 
پویا  ماهیتی  فرهنگ  توسعه ای.  اهداف 
فرهنگ  مهم تر،  آن  از  و  دارد  دینامیک  و 

موجودیتی است که قابل تغییر است.

مهندسی فرهنگ، جزء مهم در توسعه همه جانبه 
پايدار،  توسعه  به  در دستيابى  اجتماعى  و  انسانى  اهميت سرمايه 
اهميت توجه به فرهنگ را بيشتر مى كند. فرهنگ، هم مبناى توسعه 
پويا  ماهيتى  فرهنگ  توسعه اى.  اهداف  از  يكى  هم  و  است  پايدار 
قابل  از آن مهم تر، فرهنگ موجوديتى است كه  و ديناميك دارد و 
تغيير است. اين موضوع در مسير توسعه فرهنگى موجب اميدوارى 
مى شود، بنابراين مى توان روى مقوله فرهنگ كار كرد و آن را تغيير 
عنوان جزيى  به  فرهنگ«  »مهندسى  تا  مباحث سبب شده  اين  داد. 
مهم در توسعه همه جانبه جوامع مورد توجه قرار بگيرد. طى چند 
دهه گذشته، تحوالت فرهنگى زيادى در كشورهاى در حال توسعه 
رخ داده است. ريشه اين تحوالت در تقابل و تداخل فرهنگ غربى 
و فرهنگ شرقى است كه گاهى از آن با نام »تهاجم فرهنگى« ياد 

مى شود. 
 فرهنگ شرقی و فرهنگ غربی 

داشته اند  وجود  شرق  و  غرب  فرهنگ  ديرباز  از  جهان  سطح  در 
خود  حيات  به  زيادى  تفاوت هاى  با  و  يكديگر  از  جدا  قرن ها  كه 
ادامه مى دهند. فرهنگ شرقى يك فرهنگ عميق باطنى است. حداقل 
است.  افراد  باطن  به  آن  توجه  عمده  و  دارد  را  ظاهرى  تظاهرات 
استوار  ظاهرى  تظاهرات  براساس  غربى  فرهنگ  ديگر،  سوى  از 
است و بسيار پرزرق و برق است. توسعه رسانه اى و جهانى شدن 
سبب شد تا اين دو فرهنگ با يكديگر برخورد كنند و در بسيارى از 
كشورها موجب شد تا فرهنگ ريشه دار آنها به كلى منقلب شود كه 
اغلب اوقات به صورت منفى و از نوع استحاله فرهنگى اتفاق افتاده 
است. به لحاظ تفاوت ماهيت و درون گرا بودن فرهنگ شرقى، در 
اغلب اوقات تحت تاثير فرهنگ غرب قرار گرفته است، چرا كه بيشتر 
اما فرهنگ  جلوه هاى فرهنگ غربى جلوه هاى حسى سطحى است. 
و  دارد  كار  و  سر  عمقى  حسى  جلوه هاى  با  طورعمده  به  شرقى 
نيازمند تفكر و تدبر است.به همين لحاظ وقتى جوانان شرقى به سن 
بلوغ مى رسند، آن چيزى كه براى آنها جذاب است، فرهنگ غربى 
است. مطالعات زيادى با هدف بررسى نتايج برخورد اين دوفرهنگ 
انجام شده است كه در بيشتر آنها ديده شده در رقابت ميان آنها، 

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

گرايش افراد به سمت فرهنگ غرب بوده است. نمونه هاى اين رخداد را مى توانيم در كشورهاى آسياى 
ميانه يا آسياى جنوب شرقى ببينيم. اين رخداد در جايى كه كشورها سعى نكردند فرهنگ خود را به 
شكل صحيحى به جوانان شان انتقال دهند، بيشتر ديده مى شود. اين موضوع تا جايى پيشرفت كرد كه 
اكنون توسعه با مدرنيزه شدن و غربى شدن يكى شده است و اين طور تصور مى شود كه اگر كشورى 

بخواهد توسعه پيدا كند، بايد كارهايى كه غربى ها انجام داده اند را انجام دهد. 

 استحاله فرهنگ شرقی 
غالب شدن يك فرهنگ ظاهرى بر يك كشور، عوارض زيادى به همراه دارد. به عنوان مثال، وقتى 
ظاهرگرايى، جاى توجه به باطن را مى گيرد، افراد به جاى گوهر درون خود، به تربيت پوسته برون 
اكنون جاى خود  اگر تحصيل علم و دانش به خودى خود خوب بوده است،  يا  اهميت مى دهند  خود 
را به مدرک گرايى مى دهد. اينها نتيجه آن است كه فرهنگ شرقى، ظاهرى و برونى شده است. پس 
مظاهر آن هم بايد ظاهرى باشد. اين موضوع به لحاظ آنكه يكى از آسيب هايى است كه در بسيارى 
از كشورها رخ داده است، بايد در كشور ما هم مورد توجه بيشترى قرار گيرد.يكى از راهكارهايى كه 
مى شود به آن توجه كرد، پيداكردن نمودهاى بيرونى جذاب براى ارزش هاى فرهنگى خودمان است 
تا جوانان جذب آن شوند. در غير اين صورت، جوانان براى پركردن خالءهاى خود به سراغ فرهنگ 

غربى خواهند رفت. 

 یونسکو و کشف سه انحراف فرهنگی 
در سال هاى اخير مطالعه اى از سوى يونسكو انجام شد و هدف، آن بود تا ببينند كه چه جريانات 
فرهنگى در سطح جهان و در كشورهاى در حال توسعه، در حال رخ دادن است. نتيجه اين مطالعه، سه 
مسير عمده را نشان داد كه سرمنشأ بسيارى از انحرافات  فرهنگ ها است. به همين لحاظ، مسووالن 

يونسكو براى حفظ فرهنگ ها توصيه كردند كه براى مقابله با اين سه انحراف، چاره انديشى شود. 

 توجه به منافع شخصی 
اولين موردى كه در بسياى از فرهنگ ها در حال وقوع است، تغيير ديدگاه مردم از توجه به منافع 
عمومى به سمت توجه به منافع فردى است. در بسيارى از كشورها، منافع عمومى در اولويت قرار 
داشته اند. در حالى كه اكنون اين اولويت بندى در ذهن مردم جهان در حال تغيير است و فرهنگ فردگرا 
جاى آن را مى گيرد. به دنبال اين تغيير نگرش، پيامدهاى خاصى نيز بروز كرده اند. از جمله كاهش 

اعتماد عمومى، كاهش قانون مدارى و كم شدن وجدان كارى. 

 حس مقهوریت تکنولوژیک 
يك فرد جهان سومى وقتى مى بيند كه بيشتر تكنولوژى هايى كه از آنها استفاده مى كند از سوى ديگر 
اين كشور ها تصور  اين ترتيب، مردم  نااميدى مى شود. به  كشورها ساخته شده است، دچار نوعى 
آنها خودباورى  و  برمى آيد  يافته  توسعه  عهده كشورهاى  از  فقط  تجهيزات  اين  كه ساخت  مى كنند 
خود را از دست مى دهند كه سرمنشا بسيارى از شكست ها خواهد بود. به همين لحاظ به جاست كه 
دستاوردهاى علمى و فنى خود را بزرگ كنيم تا با ايجاد اعتماد به نفس الزم، از افسرده شدن جامعه 
از فرهنگ ها به آن وارد  جلوگيرى كنيم. ناسازگارى علم و سننسومين مسير اشتباهى كه بسيارى 
شده اند، تقويت ديدگاهى است كه علم و خرد را در برابر ارزش ها و آداب و سنن مى داند. در موارد 

با چكش  برعكس،  و  مى كنيم  نابود  را  و خرد، سنت هاى خود  علم  با چكش  كه  ديده شده  بسيارى 
ارزش ها و سنت ها، علم و خرد را مى كوبيم. اما اين دو موضوع ضديتى با هم ندارند. 

 تفاوت شرق با غرب 
در بسيارى از كشورهاى غربى، هدف نهايى توسعه، رفاه اجتماعى است كه بيشتر جنبه هاى مادى 
دارد. در هدف گذارى ها، كشور ما از غربى ها جلوتر است، چرا كه در كنار مقوالت مادى، تعالى معنوى 
براى  ناخوشايندى  تبعات  فرهنگ ها  تقابل  كه  كنونى  در شرايط  نظر مى رسد  به  دارد.  نيز محوريت 
كشورها به ارمغان آورده و مى آورد، بايد بتوانيم بين روش شناسى مداخالت فرهنگى و ارزش گذارى 
بومى خود، ارتباط مناسبى برقرار كنيم. در اين زمينه نه مى توانيم از روش شناسى مهندسى فرهنگى 
اجتناب كنيم و نه مى توانيم بگوييم كه چون روش مال آنها است، بايد هدف آنها را نيز اجرايى كنيم. 

گره زدن اين دو مقوله با يكديگر مى تواند نقشه كالن فرهنگى كشور را براى ما به ارمغان بياورد.

شیخ صفی الدین و بازار تبریز 
برای ثبت جهانی آماده می شوند

مدير كل دفتر ثبت آثار تاريخى،فرهنگى و طبيعى سازمان ميراث فرهنگى اعالم كرد : براى ثبت جهانى 
در سال 2010 در حوزه ميراث تاريخى، همزمان دو پرونده شيخ صفى الدين اردبيلى و بازار تبريز در 

حال تكميل است و هر كدام كه زودتر آماده شود براى ثبت ارسال خواهد شد. 
حسينعلى وكيل گفت : در سال 2009، پرونده سازه هاى آبى شوشتر تكميل شده و سال گذشته از سوى 

سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى ارسال شده است.
وى با اشاره به مدت زمان الزم براى ثبت آثار جهانى تصريح كرد : براى ثبت آثار جهانى از زمان 
تحويل پرونده به مركز ميراث جهانى تا مطرح شدن در اجالس حدود يك سال و نيم زمان نياز است. 
در اين مدت، حدود يك سال طول مى كشد تا با تكميل پرونده اثر، اين مركز كارشناسان خود را براى 
بازديد به كشور اعزام كند و پس از آن هم تا زمان برگزارى اجالس كه معموال در تابستان برگزار مى 

شود، به طول مى انجامد.

به ثبت جهانى  آثار طبيعى  از  تا كنون هيچيك   : تاكيد كرد  آثار طبيعى  به ثبت جهانى  با اشاره  وكيل 
با كشور  مشترک  به صورت  هيركان  جنگلهاى  نيز  طبيعى  ميراث  در حوزه   : گفت  است.وى  نرسيده 
آذربايجان و پرونده جنگل هاى ماندرو در جزيره قشم به صورت مستقل در حال پيگيرى براى ثبت 

جهانى است. 
وى با اشاره به تشكيل شوراى عالى ثبت تاكيد كرد : در اين شورا تمامى سياستها، دستور العملها و 
برنامه هاى تهيه شده در كميته هاى تخصصى بررسى و به تصويب رسيده مى شود. در واقع پرونده 
هايى كه براى ثبت جهانى و ملى در 3 حوزه ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در كميته هاى 

تخصصى بررسى مى شود در اين كميته به تصويب مى رسد.
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

اطالعیه
مرکز  همیاری  ایرانیان در جهت باال بردن سطح   آموزش مردم، برای 

اجرای  پروژه ی زنان  از محققین، متخصصین و دانش پژوهان عالقمند در 
زمینه های زیر دعوت به همکاری داوطلبانه می نماید.

1. تاريخچه حركت هاى اجتماعى زنان ايرانى
2. مقايسه  فرهنگ زن سنتى و زن امروزى

3. آغاز فرهنگ تجدد گرايى و مدرنيست در ميان زنان ايرانى
4. هنر و جايگاه آن در فرهنگ زنان ايرانى

۵. زنان و مساله مهاجرت
۶. ما چرا الزم مى دانيم كه به مساله زنان بپردازيم؟

02088884003 – 07960404549
 لطفا مطالب خود را به آدرس ايميل:

 iwa.london@hotmail.co.uk ارسال فرماييد.
 تلفن تماس: 02088884003 و 0۷9۶0404۵49

»پاکو پنیا« در شیراز و تهران کنسرت می دهد
تهيه  به  به همت مؤسسه نواى سارنگ و  اين كنسرت كه  در 
كنندگى آقايان منصورى و فروردين برگزار مى شود، پاكو پنيا 
ابتدا در تاريخ 2۶ تا 28 مرداد در تاالر حافظ شيراز و 30 ، 
31 مرداد و 1 شهويرر در مجموعه فرهنگى هنرى سعدآباد به 
تكنوازى گيتار مى پردازد. او همچنين عالوه بر اجراى كنسرت 
در اين دو شهر، مستر كالس گيتار را نيز برگزار خواهد كرد.

قيمت بليت هاى اين كنسرت در شيراز 10 تا 1۵ هزار تومان و 
مستر كالس ۵0 تا ۷0 هزار تومان پيش بينى شده است.

نيز  پيش  سال  چند  كه  كنسرت  اين  كنندگان  برگزار  گفته  به 
را  فالمنكو  گيتار  نوازنده  بزرگترين  »خوان مارتين«  كنسرت 
از  بعد  را  ايران  در  نوازنده  اين  بودند،حضور  كرده   برگزار 
خوان مارتين بزرگ ترين رخداد موسيقى فالمنكو در دهه 80 
است چرا كه قطعات و نواختن متدهاى او در ميان نوازندگان 
با  آشنايى  و  تكنيك ها  از  گذر  براى  پلى  ايران،  در  فالمنكو 

دستگاه هاى فالمنكو خواهد بود.

ناظری قفل زندان را شکست

شهرام ناظرى در نخستين اجراى تور كنسرت خود قطعه »قفل زندان« را با همراهى گروه مولوى در 
قزوين اجرا كرد. در اين برنامه كه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى قزوين برگزار شد گروه 

مولوى و شهرام ناظرى در حضور بيش از سه هزار نفر به اجراى قطعاتى در دستگاه نوا پرداخت.
در ابتدا قطعه اسطوره و سپس مقدمه با آواز شهرام ناظرى آغاز و در ادامه تصانيف قفل زندان)با 
شعرى از موالنا: باز آمدم چون عيد نو تا قفل زندان بشكنم(،راست بگو نهان مكن،مثنوى شريف و 
دوقطعه كردى اجرا شد.شروين مهاجر كمانچه نواز گروه در بخشى از برنامه و در هنگامى كه ديگر 

اعضاى گروه صحنه را ترک كرده بوند به تكنوازى كمانچه پرداخت.
اين برنامه نخستين اجراى گروه مولوى در قزوين بود و با تكرار اين اجرا دومين و آخرين شب اجراى 
كنسرت گروه مولوى در قزوين به پايان مى رسد.در اجراى شب گذشته كه با نيم ساعت تاخير شروع 
انتهايى سالن  هاى  قسمت  در  كه  كنندگان  از شركت  اى  عده  تا  موجب شد  شد ضعف صدابردارى 

نشسته بودند به كيفيت صدابردارى اعتراض كنند.   

ماجرای قتل یک کودک، برنده جایزه شد
»ساموئل  غيرداستانى  كتاب  جايزه  برنده  سامراسكيل«  »كيت  نوشته  ويچر«  آقاى  »اتهامات  كتاب 
»ساموئل  پوندى  سى هزار  جايزه  توانست  سامراسكيل«  »كيت  بى بى سى  از  نقل  به  شد.  جانسون« 

جانسون« را به خاطر كتاب »اتهامات آقاى ويچر« از آن خود كند. 
جايزه »ساموئل جانسون« يكى از معتبرترين جوايز كتاب غيرداستانى جهان است و از سال 1999 
شروع به كار كرده است. اين جايزه را شخصى گمنام تأسيس كرده و هر ساله شبكه چهار بى بى سى 
آن را برگزار مى كند. كتاب »اتهامات آقاى ويچر« درباره يكى از قتل هاى پر سر و صداى سال هاى 
18۶0 است كه در آن بچه يك خانواده از طبقه معمولى به قتل رسيده است. جسد »ساويل كنت« كودک 
سه ساله اين خانواده در اتاق خدمتكاران پيدا شد و پليس با اعالم اين خبر تحقيقات اوليه را شروع كرد. 
»روزى بايكوت« رئيس هيئت داوران اين جايزه اعالم كرد: »داوران جايزه ساموئل جانسون در راى 
دادن به اين كتاب هم صدا بودند و به نظر ما اين كتاب غيرداستانى با استفاده از تكنيك هاى داستانى 

نوآورى جالبى را به همراه داشته است.
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در پیچ و تاب 
آبشارهای 

شوشتر

شهر شگفتى است شوشتر. نبض كارون در دستش است. آنجا كه 
ويرانگرى.  نه  باشد  آرامش  مايه  تا  مى كند  آرامش  مى كند،  طغيان 
راز طبيعت در اين سرزمين بر مردمانش پوشيده نيست. زمزمه هر 
لحظه شان شده، از چه تاريخى؟! كسى نمى داند اما تاريخ نويسان و 
باستان شناسان مى دانند كه از دوره ساسانى تا دوره مغول آنانى 
كه با مهندسى آب آشنايى داشتند در قلعه اى به نام سالسل نبض 
چيزى  هر  از  بيش  امروزه  مى كردند.  مديريت  را  كارون  شريان 
شگرف،  صحنه هايى  با  آبى  آسياب هاى  يا  شوشتر  آبشارهاى 
بسيارى را به اين سرزمين كهنه و زيبا مى كشاند. اگر مسيرى كه ما 
را به دل معبد چغازنبيل مى كشاند و در تاريخى رمزآلود رهايمان 
بعد در دل شهر شوشتر  از يك ساعت  ادامه دهيم كمتر   ، مى كند 
هستيم. شوشتر گشاده رو به استقبال مى آيد. رسيده  نرسيده در دل 
خانه يكى از ساكنان آن دمى به استراحت مى نشينم به صرف چاى 
داغ. خانه سازمانى است، اما از ساخت وسازهاى مدرن خبرى نيست. 
محدوده خانه را شاخ و برگ درختان سبز از خانه همسايه مشخص 
مى كند، شاخه برگى كه ديوار كوچه هاى دوستى اند. اينجا خبرى از 
ديوار هاى سرد سيمانى و بتونى نيست. وارد خانه مى شويم. خانه 
دلت  تا  بعد  بهداشتى،  سرويس  كنارش  در  و  است  اتاق   3  شامل 
بخواهد درخت است و سبزه و مرغ هاى رها در دل سبزه و چند 
مى دهيم.  ادامه  راه  به  دوباره  و  مى خوريم  را  چاى  بزغاله.  و  بز 
شوشتر پر از كهنگى است؛ كهنگى اى كه با افزايش عمرش، قيمتش 
نيز افزون مى شود. رنگ قديمى بودن را نمى شود از شوشتر گرفت. 
بوى تاريخ مى دهد و رنگش رمزآلود است. رنگ خاک باران خورده 
دارد. خاكى لبريز از چشمه ها و رودها و آبشارها و محصول اين 
قرابت و رفاقت، باغ هاى زيباى آن است. هواى باغى را دارد كه سر 

ظهر آبيارى اش كرده باشند. بوى زندگى مى دهد. شاعرانه است. 
 در پیچ و تاب آبشارهای شوشتر 

از خيابان شريعتى و در آستانه ورود به محوطه آبشارها، سالم 
پاى آب  به هواى صداى  و  پاسخ مى گوييم  را  پيرمرد جاجيم باف 
وارد محوطه مى شويم. بهشتگون است. صحنه اى كه نقاش به مدد 
خيال خويش از بهشت نقش زده است. خاصه كه غروب خوزستان 
نيز زيبايى خويش را در بن چشمانت فرش كرده باشد و پرندگان با 
پرواز آبى خويش دل آسمان را نوازش دهند. آبشارها از سمت هاى 
علم  مدد  به  هرچند  وحشى؛  و  رها  مى ريزند  رود  دل  در  مختلف 
سبزى  و  بيافرينند  زيبايى  كه  تا  شده  اند  رام  ايرانيان،  مهندسى 

برويانند، نه ويروانى بسازند. 
 محافظان آب  

اما  نمانده  باقى  سالسل  قلعه  از  چيزى  خرابه،  چند  جز  امروزه 
ساخته  آبى  سازه هاى  تمام  هماهنگى  و  زيبايى  همه  اين  مديريت 
مهم ترين  از  يكى  مى گرفت.  جان  قلعه  اين  از  محوطه  در  شده 
هر  نظامى  قلعه  يا  دژ  شهر،  هر  اوليه  هسته  تشكيل دهنده  عناصر 
باستانى است. دژ نظامى هر شهر معموال محل اسكان شاه  شهر 
اهميت  به  توجه  با  نيز  است. شوشتر  يا حاكمان محلى هر واليت 
خوزستان  استان  مركز  و  پايتخت  به عنوان  همواره  خود  تاريخى 
اهميت ويژه اى داشت. اما قلعه سالسل عالوه بر مركزيت سياسى، 
شوشتر  آبى  سازه هاى  كارايى  بر  نظارت  براى  پايگاهى  به عنوان 
ايفاى نقش مى كرده است. آبشارها را به ساسانيان نسبت مى دهند، 
اما نمى توان نسبت به سلسله هخامنشى بى توجه بود. هرچند وجود 
اما وجود  ابهام قرار دارد،  از  هخامنشيان در شوشتر در پرده اى 
نهر داريون )داريوش( باعث شده نتوان براحتى از كنار اين مساله 
اما  دارد.  پيش  2۵00 سال  در  اهميت شوشتر  از  نشان  و  گذشت 
نام قلعه سالسل با نام شاپور اول ساسانى گره خورده است. نهر 
داريون عالوه بر تامين آب ساكنان قلعه، اراضى دشت ميناب را كه 
از قطب هاى بسيار مهم كشاورزى درآن دوران بود آبيارى مى كرد. 
درون قلعه پلكان هاى متعددى وجود داشت كه برخى از اين پلكان ها 
براى برداشت آب به نهر داريون منتهى مى شد و پلكان هاى ديگرى 
نيز از درون عمارت هاى قلعه به كت )اتاقك هاى صخره اى( زير قلعه 
كه در ساحل رودخانه قرار دارند، منتهى مى شدند. اين كت ها هنگام 
تابستان براى استراحت ساكنان قلعه محيط خنك و مطبوعى ايجاد 
مى كرد. قلعه سالسل قصه هاى بسيارى دارد كه مى تواند هزار و يك 
شب اساطيرى را بسازد. پس از گذشت قرن ها و ويرانه شدن اين 
قلعه، هنوز داستان مقاومت دليرانه هرمزان حاكم ايرانى در برابر 
اين  است.  باقى  مردم  اذهان  در  همچنان  قلعه  اين  ميان  در  اعراب 
سردار ايرانى به مدت يك سال درون قلعه سالسل شوشتر در مقابل 
سپاه اعراب مسلمان مقاومت كرد. در پايان اين تراژدى، شخصى 
به اعراب راه مخفى نفوذ به قلعه را نشان داد. اين دژ شهرى عظيم 
است كه داراى چندين حياط، اسلحه خانه، سربازخانه، حمام، عمارت 
حاكم، نانوايى و آسياب بود. قلعه سالسل در مقابل دشمنان داخلى 
و خارجى بسيارى سرسختانه تاب مى آورد؛ اما در دهه 40 رئيس 
اداره دارايى شوشتر عمارت ها و ساختمان هاى درون قلعه را ويران 
و از مصالح قلعه براى ساخت اداره دارايى استفاده كرد. خرابه هاى 
نگشوده.  رازهايى  با  است  سفال هايى  از  پر  امروزه  قلعه سالسل 
سفال هايى كه حرف هاى بسيارى دارد و كارشناسان باستان شناس 
مى كوشند تا پيش از پنهان شدن اين اليه ها زيرساخت و سازهاى 
مدرن راز آنها را افشا كنند و صفحه ديگرى از تاريخ پنهان منطقه 

را به نگارش درآورند. 
 حصاری برای شهر 

نگاه  دور  دشمنان  حمله  از  حصارى  را  شوشتر  شهر  گرداگرد 
مى داشته كه امروزه تنها بخشى از آن در غرب و جنوب شهر و 
يكى  مانده  است. حصار شوشتر  باقى  عبداهلل  امامزاده  بقعه  پشت 
و  مى آيد  حساب  به  خود  زمان  حصارهاى  تسخيرناپذيرترين  از 

تصرف آن بسيار دشوار بوده است. 
حصار شهر در روزگار خويش از ابتداى پل شادروان در حوالى 
غرب شوشتر آغاز شده و در كشاكش نهر داريون امتداد مى يافته 
است. اين تداوم حصار تا محله بند خاک ادامه مى يافت و از آن پس 
در كشاكش نهر فرعى داريون به سمت جنوب ره مى گرفت؛ همان 
جايى كه امروزه تنها بخش باقيمانده آن قرار دارد. حصار پس از 
آن از دروازه لشكر رد مى شود، از پشت امامزاده عبداهلل به سمت 

مشرق مى رود تا به كنار نهر رقط و آنجا تا كنار رودخانه گرگر. 
كم عمق بودن نهر داريون )داريوش( نسبت به نهر گرگر باعث شده 
بود ايرانيان با استفاده از يك ديوار بزرگ و غيرقابل نفوذ بخش 
جنوبى و غربى شهر را غيرقابل نفوذ كنند. بخش شمالى شهر نيز كه 
رودخانه كارون در آن جريان داشت، به دليل اين  كه پشت مرزهاى 
مورد هجوم و در داخل مرزهاى ساسانيان قرار داشت، امكان نفوذ 
تنها بخش شمالى بود كه رو به  اين بخش را ضعيف مى كرد.  در 

سوى امپراتورى روم داشت و ملوک الطوايف ها. 

 در سایه سار باغ خان  
پيش از اين  كه كتاب تاريخ را كنار بگذاريم و شهر شوشتر را به 
خداى مهربان بسپاريم، خويش را به باغ مصفايى از دوره قاجاريه 
و  پررنگ  نقش  هميشه  شوشترى  زندگى  در  باغ  مى كنيم.  دعوت 

پرطراوتى داشته است، به دليل آب فراوان و خاک خوب. 
خان هاى  به  متعلق  و  گسترانده  شاخه  گرگر  رود  حاشيه  در  باغ 
مرعشى از خوانين شوشتر است. باغ پيش از 2 بخش شدن يكپارچه 
حال  در  و  جنوبى  و  شمالى  بخش   2 به  شد  تقسيم  بعد  اما  بود، 
حاضر از آن به باغ خان باال و باغ خان پايين نام مى برند. در ۷00 

مترى آبشارها قرار دارد و آب مورد نياز خويش از تارهاى سپيد 
آبشارها مى گيرد. در دوره قاجاريه جان گرفته است، اما آبيارى آن 
همچنان به وسيله سيستم ّآبرسانى دوره ساسانى تامين مى شود. 
باغ خان در كنار رودخانه و در همسايگى بافت تاريخى اين شهر 
قرار دارد و 1۶00 هكتار وسعت دارد. اگر به سمت چپ بروى، در 
ميان باغ باال قرار مى گيرى و اگر سمت راست را انتخاب كرده اى، 
لحظه هاى سبزى را در دل باغ برايت آرزو مى كنيم. هر دو باغ داراى 
حصار سنگى و خشتى هستند كه در دوره هاى مختلف بازسازى 
و مرمت شده اند. هندسه، اصلى مهم در باغ هاى ايرانى است. بيشتر 
باغ هاى ايرانى را به صورت مربع و مستطيل ساخته اند، درست مثل 
منظمى  تقسيمات  داراى  باغات  ديگر  مانند  خان  باغ هاى  خان.  باغ 
بين  فواصل  و  منظم  رديف هاى  در  درختان  گرفتن  قرار   است. 
خود  كه  شده  گذرگاه هايى  و  مسير ها  ايجاد  باعث  باغ  رديف هاى 
و  است ساده  ميوه  باغ  باغ،  بخشيده  است.  باغ  به  جلوه اى خاص 
درختان،  ميان  در  آنها.  همه  نه  درختانش،  بيشتر  البته  اقتصادى. 
درخت و درختچه گل هاى زينتى مانند انواع گل هاى رز، محمدى، گل 
شاه پسند، گل كاغذى و الله عباسى كاشته اند. درختان باغ با توجه 
به شرايط اقليمى و آب و هوايى خوزستان كاشته شده اند. درخت 
خرما بيشتر فضاى اين باغ را به خويش اختصاص داده، به همان 
نسبت هم زيبايى خاص جنوب را به اين باغ بخشيده است. باغ را كه 
با آرامش بگردى، در دلت باغى از درختان انجير، انار، توت، موز و 
مركباتى مثل پرتقال، نارنج، ليموى ترش و همچنين درخت كنار كه 

از درختان محلى اين منطقه است، مى نشيند. 
 آواز آبشارها در باغ خان  

گاهى  آبشارها  آواز  ميان  در  پرندگان  آواز  است.  آواز  لبريز  باغ 
از مجموعه آبشارها  باغ به وسيله تونل هاى دستكند  گم مى شود. 
تامين مى شود. اين كانال ها، آب را از بخش غربى محوطه آبشارها 
مى گيرند و پس از پيچ و تابى ۷00 مترى در باغ رها مى شوند. آب 
پس از عبور از كانال ها وارد حوض هاى موجود در باغ مى شود و 
سپس با جوى هاى ساخته شده از سنگ به نقاط مختلف باغ انتقال 

داده مى شود و تمامى درختان باغ را آبيارى مى كند. 
 صحت آبگرم! 

جور  گلستان  و  گرمابه  بساط  تا  شده  ساخته  حمام  باغ،  مشرف 
باشد. حمام اختصاصى و متعلق به خاندان مرعشى از مالكين باغات 
خان است. حمام در كنار بافت كهن شهر و در كنار منزل مسكونى 
خاندان مرعشى قرار دارد. حمام ساختار حمام هاى ايرانى دارد و 
شامل سربينه، گرمخانه و گنبد است و كت ها. كت ها دستكند است 
و در صخره كنده مى شده و به عنوان تفرجگاه و محلى مناسب و 
خنك در فصل گرما براى استراحت استفاده مى شده است. باغ هاى 
خان و رود گرگر منظره اى زيبا و جذاب براى استفاده كنندگان از 
اين كت ها به وجود آورده  است. آثار تاريخى اين شهر آنقدر زياد 
است كه زمان محدود ما از پس اش برنيامد. شوشتر لبريز خيسى 

لطيف بوى باران مى دهد و طعم چشمه دارد. از دستش ندهيد. 

 گره ناگشوده آبشارهای سپید 
زمانى  چه  در  شوشتر  آبشارهاى  كه  نمى داند  بدرستى  كس  هيچ 
ساخته شده اند، اما آن را به دوره ساسانى و بويژه زمان سلطنت 
شاپور اول نسبت مى دهند. براساس آنچه در كتاب »تذكره شوشتر« 
آمده است، در زمان اردشير بابكان )بنيانگذار سلسله ساسانى در 
سال 224ميالدى( به خاطر اين كه آب را به شرق و جنوب شوشتر 
برسانند و كشاورزى منطقه را رونق دهند، ساخت رود گرگر شروع 

شد و تا سلطنت شاپور، فرزند اردشير ادامه يافت. 
روى اين نهر، پل بند گرگر ساخته شد كه نه تنها از طغيان آب هاى 
آن  شرق  با  را  شوشتر  شهر  بلكه  مى كرد،  جلوگيرى  اضافى 
درگذشته  كه  طورى  به  مى  كرد.  وصل  اهواز(  و  )مسجدسليمان 
محوطه  درون  داشت.  وجود  گرگر  دروازه  پل بند،  اين  نزديك 
آبشارها، حدود 40 آسياب وجود داشت كه اين آسياب ها در بخش 
آرد  تهيه  براى  آسياب ها  از  داشتند.  قرار  غربى  و  شمالى، شرقى 
استفاده مى شد. به مرور زمان بر اثر حوادث طبيعى )سيل و زلزله( 

و عوامل انسانى، بيشتر اين آسياب ها رو به تخريب نهادند. 
فرهنگى  ميراث  پايگاه  توسط  گالب  رضا  آسياب  حاضر  حال  در 
فعاليت  حال  در  و  شده  مرمت  شوشتر،  تاريخى  آبى  سازه هاى 
محوطه  مجموعه،  اين  زيباى  مناطق  چشمنوازترين  از  يكى  است. 
سيكاست. تا چند سال پيش اهالى شهر از سيكا به عنوان تفريحگاه 
دارد،  صابئين  معابد  با  زيادى  شباهت  سيكا،  مى كردند.  استفاده 
بنابراين مى توان احتمال داد كه در گذشته )پيش از اين كه صابئين 
از شوشتر به اهواز هجرت كنند( عبادتگاه صابئين در اين مكان قرار 
داشته است. محوطه آسياب ها و آبشارهاى شوشتر، داراى كاركرد 
صنعتى، اقتصادى و تفريحى بوده و مهم ترين بخش اين شهر در 

دوره هاى مختلف محسوب مى شد.



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

18 July 2008  -  1387 جمعه 28  تیر  
سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم

Head office Branch 
9 Grand Parade, Green Lanes, London, N4 1JX

Reservation:  020 8211 0001 - Administration: 020 8211 0050- Fax:  020 8211 8308
Branch office 1
 156 Stoke Newington Road, London, N16 7XA

Reservations: 020 7254 0066 - Fax number: 020 7249 2333
 Branch office 2 
 52 Green Lanes, London, N16 9 NH

Reservations: 020 7275 0127 - Fax number: 020 7923 7404  

 Specialist tour operators to Turkey 
and Iran with Turkish airlines!

پرواز خیلی ارزان به ایران با خطوط هوایی ترکیه 
خدمات ویژه توریستی برای شهرهای شمالی یونان و انتالیا، 

استانبول، بوردوم، مرمره و دیگر شهرهای ترکیه

برای مشاهده هفته نامه پرشین بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائبد

مرکز کامپیوتر پارس
PARS COMPUTER CENTRE

خدمات خانگی و تجاری
تعمیرات لپتاپ ودسکتاپ - طراحی وب سایت  

نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری  
)Upgrade( ارتقا سیستم  

Free collect and delivery within 3 miles 
Any model, Any Make  Any Problem 

Laptop and Desktop
www.pars.vpweb.co.uk - alireza.khan@blueyonder.co.uk

 02072722665- 07903123288 
Second Floor, 621 Holloway Road, London 

N19 5SS - NEAR TO SAINSBURYS
عليرضا
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Tel: 02089630012
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190 Acton Lane, London NW10 7NH

شركت مواد غذايى ماهان

با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع

with wild Garlic
Yoghurt
200g

79pOnly
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قبل از تهیه ی هر نوع بلیط برای مسافرت و 
تعطیالت، ابتدا با ما تماس بگیرید

برای استفاده از تخفیف های ویژه سریعا نسبت به خرید بلیط 
اقدام نمائید

رزرو بلیط - تور مسافرتی - کرایه اتومبیل به 
تمام نقاط جهان

استانبول رفت و برگشت 10۵ پوند + مالیات فرودگاه

ارجان رفت و برگشت 10۵ پوند + مالیات فرودگاه

جابجایی پول شما به 
تمام نقاط دنیا

تقویت کنندۀ روغن بر پایه 
دانش نانو تکنولوژی  سازگار با 
محیط  زیست وارد باز Uk  شد

تكنولوژى   نانو  دانش  پايه  بر  روغن  كنندۀ  تقويت 
Bor po Uk  شد.-  سازگار با محيط  زيست وارد باز

er   تقويت كننده روغن اقتصاد و محيط زيست را براى 
شما نگه مى دارد.

ها  دستاورد  آخرين  با  همراه  تكنولوژى   نانو  دانش  
فرمول  يك  به  مبدل  را   Bor power  ، زمينه  اين  در 
مبناى  بر   مايع  كننده  تقويت  اولين  و  كرده  استثنايى 

دانش   Nano boron مى باشد.
Bor power  تقويت كننده اى  براى تمامى موتورهاى 
چهار زمانة بنزينى – گازوئيلى بوده و به نوعى طراحى 
شده است تا مصرف سوخت و عمر موتور ماشين شما 

را افزايش داده و بازدهى موتورماشين  را باال ببرد.خصوصيت اصلى  Bor power   اين است 
كه استهالک و سايش بر اثر عمل مكانيكى موتور را به صفر ميرساند.

Bor power   باعث ميشود كه اليه اى به سختى و همانند الماس با) mohs   9.3( بر روى قطعات 
فلزى بسته شود كه اين باعث بوجود آمدن اليه اى لغزنده براى طوالنى مدت ميشود و همين 
اصل خود باعث پايين آوردن حجم تعميرات و  مخارج جانبى تعويض قطعات ماشين خواهد 

آوردن مصرف سوخت  پايين  و  تا سقف 9%  قدرت موتور  افزايش  باعث     Bor power.شد
شما تا سقف %1۵ در موتورهاى 
بنزينى و گازوئيلى و ديگر موتور 
ها خواهد شد. وسايط حمل ونقل 
كه از سوخت هاى فسيلى مانند 
بنزين و گازوئيل استفاده مى كنند 
 N2O,CO2    با توليد گازهاى
SO2 ,    باعث آلودگى موجود 
و  سولفور  شوند.  مى  هوا  در 
امروزى  روغنهاى  در  فسفر 
باعث صدمه زدن به  متغير هاى 
كاتاليزورى ماشين ها ميشوند و 
باال رفتن در صد  باعث  امر  اين 
CO2 , SO2   در هوا مى گردد 

.
طرح  بخاطر  لندن  در  امروزه 
 London law Emission(
فوريه   4 از  كه    )zone , LEZ
 ، است  شده  آغاز     2008
ماشينهايى كه بيشتر از يكصدو 
هر  در    CO2 گرم  بيست 
كيلومترتوليد كنند بايستى بين 8 
تا 2۵ پوند براى ورود به مركز 

شهر پرداخت كنند .
 Bor power ،      با استفاده از
CO2 توليد شده  توسط ماشين 

تا سقف 1۵ درصد كاهش خواهد 
يافت و اين امر به شما اجازه خواهد داد تا كار خود را در مركز لندن ادامه دهيد.

برای مشاهده هفته نامه پرشین بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائبد
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 لذیذترین و خوشمزه ترین غذاها همراه با موزیک
زنده ترکیه ای را در رستوران پاراگون میل بفرمائید

 رستوران پاراگون با ظرفیت 75 نفر وبا انواع غذاهای ترکی
 آماده برگذاری از جشن ها و میهمانیهای شما می باشد

35, Burnt Oak Broadway, 
Edgware - HA8 5JZ
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پزشکی

برای الغر 
شدن چه باید 

کرد؟ 
شايد بهترين خبر براى افراد چاق اين باشد كه حتى كاهش متوسطى 
از وزن باعث كاهش فشار خون، كاهش خطر بيمارى هاى قلبى-

سايش  عالئم  بهبود   ، خون  قند  بهبود  مغزى،  ى  سكته  و  عروقى 
انواع سرطان  و كاهش خطر  در خواب  تنفسى  وقفه ى  و  مفاصل 

ها مى شود. 
آن  به  سالمت  وضعيت  بهبود  براى  شما  كه  وزنى  كاهش  مقدار 
شود.  مى  تعيين  تغذيه  متخصص  يا  پزشك  توسط  داريد،  احتياج 
سپس يك برنامه ى منظم براى رسيدن به آن هدف و از آن مهم تر 

نگه داشتن وضعيت مطلوب براى شما طرح ريزى مى شود. 
براى شروع، حدود ۵ تا 10 درصد كاهش وزن در نظر گرفته مى 
شود، يعنى يك فرد 100 كيلويى در ابتدا بايد حدود ۵ تا 10 كيلوگرم 
وزن خود را كاهش دهد. البته اين بدين معنى نيست كه فرد در همين 
نقطه بايد موفق شود، بلكه همانطور كه گفته شد اين نقطه ى شروع 
است. كاهش وزن بايد به طور آهسته و با يك روند ثابت)هفته اى 

۵/0 تا 1 كيلوگرم ( ادامه يابد. 
در بسيارى از افراد، كاهش وزن با رعايت يك رژيم سالم، ورزش 
و تغييرات رفتارى قابل انجام است. البته در موارد خاص از دارو يا 

جراحى هم استفاده مى شود. 

 تغییرات رژیم غذایی برای الغر شدن 
براى كاهش وزنى موفق، مصرف كالرى كمتر، مهم ترين عامل مى 

باشد. 
مقدار كالرى مورد نياز بدن شما به چندين عامل، از جمله سن و 
با پزشك خود  بايد  مقدار تحرک شما در طول روز بستگى دارد. 
به كاهش وزن كمك  كه   ( كالرى مصرفى روزانه  مقدار  در مورد 
مى كند(، مشورت كنيد. پزشك ممكن است در اين مورد شما را به 
يك متخصص تغذيه ارجاع دهد تا بتوانيد وعده هاى غذاى خود را 

تنظيم كنيد. 
همراه  كالرى  شديد  كاهش  با  كه  هايى  رژيم  باشيد  داشته  ياد  به 
شديد  كاهش  زيرا  شوند،  نمى  توصيه  وزن  كاهش  براى  هستند، 
كالرى باعث كاهش مواد مغذى مورد نياز بدن شده و براى افراد 
مشكالتى ايجاد مى كنند و گاهى باعث كمبود ويتامين ها در بدن 

مى شوند. 
گرسنه ماندن نيز براى كاهش وزن توصيه نمى شود، زيرا بيشتر 
وزنى كه شما ابتدا در طول روز از دست مى دهيد، در اثر از دست 
دادن آب بدن شما مى باشد و اين براى شما مطلوب نمى باشد كه 

مدت طوالنى بدون غذا بمانيد. 
 800 روزانه  كه  مايعات(  رژيم  )مثل  كالرى  كم  بسيار  هاى  رژيم 
كالرى در روز(،  )به جاى 2000  كنند  تأمين مى  بدن  براى  كالرى 
باعث كاهش سريع وزن مى شوند، ولى در عوض بالفاصله پس از 

قطع رژيم، وزن فرد به ميزان قبلى برمى گردد. 
براى كاهش وزن بايد به ميزان متوسط غذا خورد كه البته كم چربى 

و كم كالرى باشد و دستورات زير را نيز به كار بست: 

به محتوای انرژی غذایی که می خورید فکر کنید: 
محتواى انرژى، به مقدار انرژى موجود در آن حجم از غذاى مورد 

مصرف شما اطالق مى شود. 
غذايى چرب  مواد  مثل  زيادى هستند،  انرژى  غذاها حاوى  بعضى 
كه حتى مقدار كم آنها، انرژى زيادى را وارد بدن مى كند. ولى در 
مقابل، غذاهاى كم انرژى مثل سبزى ها و بعضى از ميوه ها را مى 
توانيد در حجم زياد مصرف كنيد، بدون اينكه انرژى زيادى وارد 

بدن شما شود. 
با  معادل  كره،  قاشق غذاخورى  يك  در  انرژى موجود  مثال  براى 
انرژى 20 ليوان كاهو مى باشد. به نظر شما كداميك احساس سيرى 

بيشترى در شما ايجاد مى كند؟ پس غذاى كم انرژى را براى رژيم 
غذاى خود انتخاب كنيد. 

 غذاهای طبیعی و سالم را انتخاب کنید 
غذاهاى طبيعى و سالم شامل : سبزى ها ،ميوه ها، غالت، حبوبات، 
ماهى، لبنيات كم چرب و گوشت بدون چربى مى باشند. پس سعى 
كاهش  به طرف  را  غذايى، خود  مواد  اين  متعادل  با مصرف  كنيد 

وزن سوق دهيد و از غذاهاى ناسالم و پر انرژى پرهيز كنيد. 

کربوهیدرات های سالم و خوب را مصرف کنید 
متخصصين تغذيه بر اين باورند كه به طور كلى 4۵ تا ۶۵ درصد 
تأمين  كربوهيدارت  از  بايد  روز،  طول  در  فرد  نياز  مورد  كالرى 
براى مصرف  بدن  كه  هاى ساده  كربوهيدرات  از  بايد  ولى  شود، 
آنها، انرژى زيادى نمى سوزاند؛ مثل شكر، قند و ساير شيرين كننده 
ها كمتر استفاده كرد و در عوض انواع كربوهيدارت هاى پيچيده و 
ُپر فيبر مثل انواع نان و ماكارونى كه از آرد سبوس دار درست شده 

اند و يا ساير غالت مثل جو ، جوى دو سر و ... را مصرف كرد. 

 مصرف شیرینی ها را قطع کنید 
انواع شيرينى، شكالت، آب نبات، ژله، نوشابه، كيك و كلوچه را 

از رژيم غذاى خود حذف كنيد، ولى مصرف كم بيسكويت 
هاى سبوس دار ايرادى ندارد. 

 کاهش چربی در رژیم غذایی 
چربى در مقايسه با پروتئين و كربوهيدارت)هر 

يا كربوهيدرات 4 كالرى و  يك گرم پروتئين 
توليد  انرژى  كالرى   9 چربى  گرم  يك  هر 

مى كند(، دو برابر انرژى توليد مى كند، 
پس براى كاهش مصرف انرژى كاهش 

چربى غذا يك گام اساسى است. 
كله  مثل  زياد  چربى  حاوى  غذاهاى 

لبنيات  دار،  چربى  قرمز  گوشت  پاچه، 
جامد،  روغن  مايع،  هاى  روغن  چرب،  ُپر 

روغن حيوانى، مارگارين، كره، مايونز، خامه، 
انواع نان هاى روغنى و غذاهاى آماده مثل پيتزا و 

ساندويچ ها بايد به مقدار كم مصرف شوند. 
توصيه هاى تغذيه اى بر اين است كه 30 درصد انرژى 

مورد نياز شما بايد از چربى تأمين شود كه از اين مقدار هم 
بايد كمتر از 10 درصد آن از چربى اشباع شده باشد. 

واحدهای تغذیه ای را بشناسید 
روز  در  بايد  كه  است  گفته  شما  به  تغذيه  متخصص  كنيد  فرض 
گوشت  واحد   3 و  ميوه،  و  سبزى  واحد   4 كربوهيدرات،  واحد   ۶
مصرف كنيد. شما بايد بدانيد كه دقيقًا يك واحد گوشت معادل چه 
مقدار گوشت مى باشد. به ياد داشته باشيد كه واحدهاى هرم غذايى 
از آن هستند كه شما فكر مى كنيد و براى يك  معمواًل كوچك تر 

رژيم غذاى صحيح بايد اين واحدها را بشناسيد. 

 کالری غذایی را که می خورید محاسبه کنید 
برچسب غذاهاى آماده را حتما بخوانيد. گاهى غذاها كم چرب، ولى 

پر انرژى هستند. 
مقادير  حاوى  تازه  غذاهاى  با  مقايسه  در  شده  فرآورى  غذاهاى 
زيادى انرژى به صورت چربى يا قند مى باشند. از نوشابه ها نيز 
دورى كنيد، زيرا مقادير زيادى قند دارند و هر نوشابه ى گازدارى 

حدوداً 40 گرم قند دارد. 

 مهارت تطابق با مشکل چاقی 
يكى از دردناک ترين جنبه هاى چاقى، مشكالت عاطفى و احساسى 
در برخورد با اين قضيه مى باشد . در اكثر فرهنگ ها، الغرى معادل 
با زيبايى و شايستگى در همه ى زمينه هاست و افراد چاق، به طور 
غير منصفانه اى بر چسب انسان هاى تنبل، ُپرخور و بى اراده را 
بسيار  افراد چاق  در  افسردگى  احساس شرم و حتى  مى خورند. 

شايع است كه گاهى درمان اين افسردگى، نياز به پزشك دارد. 
البته چاقى بيشتر نشان دهنده ى يك وضعيت مزمن در فرد است 
و دليل بر عدم كفايت اخالقى يا يك انتخاب خود آگاه در فرد نمى 

باشد. 
به اين افراد بايد راه درست را نشان داد. آنها بايد براى الغر شدن 
خود  آشنايان  و  دوستان  از  و  بخواهند  راهنمايى  خود  پزشك  از 

براى كنار آمدن با مشكل چاقى درخواست كمك كنند. 
در هر صورت، افراد چاق بايد ابتدا يك تصور روشن و مثبت از 

وضعيت خود داشته باشند و پس از كسب بينش و اطالعات درست 
درباره ى چاقى خود، با يك برنامه ريزى صحيح به طرف هدف كه 

كاهش وزن است، حركت كنند. 
اين ديدگاه خواهند توانست به هدف خود، يعنى كاهش وزن و  با 

رسيدن به وضعيت سالمت بهتر، دست پيدا كنند.

WWW.BPUMS.COM:منبع
علوم ورزشى دانشگاه آزاد اسالمى واحد پرند
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چاپگر عکس فوري قابل 
حمل  

 
دوربين   19۷1 سال  در  كه  پوالرويد  شركت   

چاپگر  اكنون  كرد  معرفي  جهان  به  را  فوري  عكس 
بدون جوهر جديدي را معرفي كرده است. اين چاپگر بدون 

جوهر يك چاپگر كوچك قابل حمل است كه به راحتي و از طريق يك 
كابل USB مي تواند به دوربين ديجيتالي يا يك تلفن همراه متصل شده و 
عكس موردنظر را در هر زمان و مكاني چاپ كند. عكس هاي داخل دوربين 
مي توانند از طريق فناوري بلوتوث نيز ارسال شده و اندازه عكس هاي چاپ 
شده با استفاده از اين دستگاه دو در سه اينچ است. اين چاپگر از فناوري 
حاوي  چاپگر  اين  در  استفاده  مورد  كاغذ  و  كند  مي  استفاده   Zero-Ink
كريستال هاي رنگي است. چاپگر پوگو با يك باتري قابل شارژ ليتيوم يوني، 
يك آداپتور AC و 10 صفحه كاغذ عكس Digital pIndtant ink كار مي 
كند؛ عكس هاي چاپ شده با POGO داراي دوام طوالني، ضدلك، ضدآب 

و ضداشك هستند.  

رشد تقاضاي بازار خودروهاي زیستي  
خودروي  هاي  مدل  از  بعضي  روي  ژاپني(  خودروسازي  )شركت  تويوتا 
پانل هاي خورشيدي نصب خواهد كرد. مدل  دوگانه سوز »پريوس« خود 
هاي جديد اين خودرو كه قرار است از سال آينده وارد بازار شود در پاسخ 
به رشد تقاضاي بازار خودروهاي زيستي و افزايش قيمت سوخت عرضه 
مي شود. اين پانل ها كه شركت »كيوسرا« توليد مي كند در مدل هاي لوكس 
اين خودرو نصب خواهد شد. اين خودروي دوگانه سوز مجهز به يك موتور 
الكترونيكي و يك موتور بنزيني است. »پريوس« اولين خودروي دوگانه سوز 
توليدشده در مقياس وسيع است كه اولين نمونه هاي آن در ژاپن از سال 

199۷ و در ساير نقاط دنيا از سال 2000 وارد بازار شدند.  

رایانه جیبي هم آمد  
 

مهندسان ژاپني موفق به ساخت كوچك ترين رايانه جهان شده اند كه ظاهري 
مشابه با يك مكعب كوچك دارد و به راحتي در جيب جا مي شود. طول و 
اين رايانه مكعب شكل  پنج سانتيمتر است.  تنها  اين رايانه  ارتفاع  عرض و 
افزارهاي ضروري  تمامي سخت  و  است  لينوكس  عامل  سيستم  به  مجهز 
نيز روي آن گنجانده شده است. اين رايانه از پردازنده يي با سرعت 300 
مگاهرتز و 1۶ مگابايت حافظه از نوع فالش بهره مي برد و ظرفيت حافظه 
امكانات  مكعب  اين  مختلف  اضالع  روي  است.  مگابايت   ۶4 آن   SDRAM
خروجي  كارتخوان،  به  توان  مي  آنها  جمله  از  كه  شده  گنجانده  متعددي 
VGA، خروجي USB و امكانات الزم براي دسترسي به شبكه هاي اطالع 
رساني اشاره كرد. اين رايانه كوچك 32۵ دالر قيمت دارد و تاكنون در خارج 

از ژاپن به فروش نرفته است.  

صفحه کلید جدیدي براي آیفون  
اپل  شركت  آيفون  گوشي  اگرچه 
و  شده  مواجه  گسترده  استقبال  با 
كرده  تسخير  را  جهاني  بازارهاي 
است، اما برخي كاربران اين گوشي 
در  كليد  صفحه  وجود  عدم  معتقدند 
آن  براي  جدي  نقص  گوشي  اين 
علت  اين  به  اپل  از  انتقادات  است. 
شدن  افزوده  شايعه  شده  باعث 
گوشي  اين  به  كشويي  كليد  صفحه 
بيش از گذشته به گوش برسد. منابع 
فعاًل  گوشي  اين  گويند  مي  خبري 
احتمال  به  و  است  آزمايش  در حال 

زياد گوشي هاي آتي آيفون همراه با صفحه كليد كامل عرضه مي شوند. 
گرافيكي طراحي  و  به صورت مجازي  آيفون  كليد  در حال حاضر صفحه 
شده و كاربر بايد با لمس نمايشگر كوچك گوشي با آن كار كند. اين نحوه 
طراحي مشكالتي را براي برخي كاربران به وجود آورده است. اگرچه هنوز 
مشخص نيست گوشي مذكور چه زماني عرضه مي شود، ولي منابع خبري 
مي گويند بعيد است آيفون جديد زودتر از اواسط سال 2009 در دسترس 

قرار گيرد.  

طراحي تلویزیون ال سي دي خورشیدي  
 

تلويزيوني كه مي تواند 100درصد انرژي مورد نيازش را از خورشيد تامين 
كند از سوي شركت شارپ طراحي شد. اين تلويزيون خورشيدي 2۶ اينچي 
كند.  مي  مصرف  برق  اينچ   28 اندازه  در   CRT تلويزيون  يك  چهارم  يك 
با  اندازه يي كم مصرف است كه  اين دستگاه حافظ محيط زيست به 
وجود اندازه بزرگش، مي تواند انرژي مورد نياز خود را از يك صفحه 
خورشيدي تامين كند. شركت سازنده اين دستگاه آن را به همراه صفحه 
خورشيدي عرضه خواهد كرد كه سطحش به اندازه اين صفحه تلويزيون 
ال سي دي است. اين تلويزيون درجه كنتراست يك به هزار و صفحه نمايش 
تلويزيون ال  از يك  با ضخامت 20 ميليمتر دارد و حدود 30 درصد كمتر 
سي دي معمولي برق مصرف مي كند. اين فناوري مي تواند امكان استفاده 
برق  به  دسترسي  از  جهان  در  كه  نفري  ميليارد  براي۶/1  را  تلويزيون  از 
محروم هستند، فراهم كرده و زندگي آنها را نه تنها با سرگرمي بلكه با امكان 

دسترسي به اخبار و اطالعات بهبود دهد.  

دیسک 400 گیگابایتي ساخته شد  
 

پرتو  »ابرديسك«  اولين  »پايونير«  ژاپني  شركت 
آبي با گنجايش 400 گيگابايت را توسعه داد. 

اين ديسك جديد از 1۶ اليه ضبط و ذخيره 
فيلم تشكيل شده است. درحال  اطالعات و 
يي  چنداليه  فناوري  ترين  پيشرفته  حاضر 

پرتوآبي تجاري  كه در ساخت ديسك هاي 
استفاده مي شود شامل دو اليه است و بنابراين 

حداكثر گنجايش اين ديسك ها ۵0 گيگابايت است. در 
ديسك پرتوآبي 400 گيگابايتي اليه ها به حدي به هم نزديك شده اند كه مي 
توانند تا حد قابل مالحظه يي خطر تداخل و حذف اطالعات را افزايش دهند. 
به منظور حل اين مشكل، پايونير اظهار داشت در اين ديسك جديد از يك 
عنصر حساس به نور استفاده كرده است كه توانايي خواندن سيگنال هاي 
بسيار ضعيف را هم دارد. اين فناوري مي تواند ديسك هاي نوري 1۶ اليه 

يي جديد را ايمن كند.  

رانندگي دلپذیر با لپ تاپ
شركت خودروسازي كرايسلر اعالم كرد از سال آينده اتومبيل هايي را روانه 
بازار امريكا خواهد كرد كه در آنها امكان كنترل و هدايت اتومبيل از طريق 
لپ تاپ هاي شخصي و دستيابي به اينترنت براي مسافران، در حال حركت 
 »vconnect« فراهم شده است. در اين خودروها از سيستمي به نام سيستم
استفاده شده است كه قابليت انتقال اطالعات با سرعت بسيار باال را فراهم 
مي كند. با به كارگيري اين سيستم در اتومبيل ها، از اين پس راننده قادر 
صورتي  به  يا  تاپ(  لپ  )توسط  لمسي  صورت  به  را  خودرو  بود  خواهد 
 ،GPS صوتي هدايت كند و مسافران نيز خواهند توانست از امكاناتي از جمله
تلفن ثابت اتومبيل، چت، بازي هاي اينترنتي، تماشاي سه كانال تلويزيوني 

ماهواره يي و گوش كردن به راديو در هنگام مسافرت بهره ببرند.

فقط با یک 
تماس!

مشکالت تصادفات 
خود را با 

مشاورین مجرب 
ما  در میان 

بگذارید

02084537292

Mp3 Player با امکان شارژ 
در 3 دقیقه

شركت نام آشنا Newman جديدترين Mp3 خود را به بازار انواع اين 
اين  Momo Beetlle جديدترين محصول  محصوالت معرفى كرد.مدل 
شركت است كه به بازار عرضه شده است. اين Mp3 فاقد حافظه داخلى 
بوده، اما مبتنى بر حافظه فلش است و با كارت هاى حافظه نيز سازگارى 
دارد.Mp3 شركت Newman قابليت پخش فايل هاى ويدئويى با فرمت 
Mp3 و WAM را دارد. اين Mp3 داراى درايوى Fm است و قابليت 

پخش صدا در 4 حالت مختلف را نيز دارد.
اين Mp3 داراى ويژگى هاى خاصى است از جمله آن مى توان به امكان 
ويژه شارژ كامل در 3 دقيقه و امكان پخش مداوم موسيقى تا ۷0 ساعت 
در هر بار شارژ را به كاربران بدهد.مدل momo Beetle مجهز به يك 
USB نسخه دو پرسرعت است كه براى اتصال سريع به كامپيوترهاى 
شخصى طراحى شده است.اين Mp3 داراى طراحى جالب و با دسترسى 
راحت به كليدهاى كاربردى است و به خاطر همين طراحى استفاده از 
دستگاه را براى كاربران آسان كرده است. يكى ديگر از ويژگى هاى اين 
كردن  و حمل  لباس  به  اتصال  براى  گيره  يك  به  بودن  مجهز  دستگاه 
راحت آن است.همچنين ابعاد اين Mp3 برابر 11×41×۵8 ميليمتر است. 
اعالم  دالر   44 را  خود  گيگابايت  يك  نسخه  قيمت   Newman شركت 

كرده است.
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دفتر خدمات حقوقی
وکالت در امور مهاجرت در انگلستان  

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

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

پاسپورت انگلیسی  
مشکالت و قوانین خانوادگی از قبیل:  

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

تنظیم اساسنامه مالیاتی ارث و میراث  
مشکالت شغلی در محل کار  

مشکالت مکانی و خانه خرید یا فروش )   vat +   4۹۹ £( و    

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

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468



34www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28 تیر July 2008  -  1387 18هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم

info@persianweekly.co.uk راهنمای قوانین

قانون کار در انگلستان
درزمان استخدام پرسنل درانگلستان، الزم است از شرايط قانونى مربوط به اشتغال از قبيل قرارداد، 
آنها  از  و  داشته  آگاهى  ملى  ميانگين دستمزد  زايمان،  كار، مرخصى  اخطار، ساعات  مهلت  اخراج، 
پيروى كنيد. بـرخى از شـرايط قـانونى حائز اهميت كه بايد مورد نظر شما قرار گيرد در اين جا 

ارائه مى گردد.
قراردادهاى استخدام

بين  آور  الزام  توافق حقوقى  يك  استخدام  قرارداد 
شما و كارمند شما است. اين قرارداد از دو بخش 
توافق شفاهى و كتبى تشكيل مى شود كه مى تواند 

شامل موارد زير باشد:
 شرايط صريح

 شرايط ضمنى از قبيل:
شرايطى كه بديهى تر از آن است كه قيد شود 

 شرايط الزم براى اجرايى نمودن قرارداد
شرايط معمول و متداول صنعت

قرارداد  هر  در  ديگر  اسناد  به  كه عطف   شرايطى 
گنجانده مى شود.

 شرايط مندرج در قانون
مكتوب  صورت  به  شرايط  تمام  درج  به  نيازى 
شرايط  جزييات  است  الزم  ولى  داشت،  نخواهيد 
اشتغال را ظرف دو ماه از تاريخ شروع قرارداد به 

اطالع كاركنان برسانيد. مشروح اين جزئيات در “گزارش مكتوب اطالعات اشتغال” ارائه شده و شما 
مى توانيد از سايت وب DTI تحت عنوان “مقررات اشتغال )PL۷00( ” دريافت كنيد.

به طور كلى، قراردادها تنها در صورت توافق طرفين قابل حك و اصالح خواهند بود. اگرشما تغييرى 
در قرارداد ايجاد كنيد، كارمندان مى توانند ادعاى خسارت كرده، استعفاء داده يا انفصال قانونى را 

در دادگاه مطرح كنند.
هر قرارداد به دو صورت قابل فسخ است:

 براساس توافق متقابل با 
توسط يكى از طرفين از طريق اعالم اخطار الزم 

اخراج
شما مى توانيد هريك از كاركنان خود را، هر زمان الزم باشد، اخراج كنيد معهذا، بايد اخطار الزم 
انجام گيرد مگر شرايط، اخراج باالدرنگ را توجيه نمايد. به طور كلى، كارمندان حق دارند ناعادالنه 
اخراج نشوند. اطالعات الزم در مورد مهلت قانونى اخطار و اخراج موجه / غيرموجه در سايت وب 

DTI دراختيار شما قرار دارد.
حداقل دستمزد ملى

حداقل دستمزد ملى ساعتى براى كارگران 22 سال به باال 8۵/4 پوند، كارگران 18 تا 21 سال 10/4 
ارائه مى   DTI پوند و براى 1۶ و 1۷ ساله ها 3 پوند است. اطالعات به روز شده در سايت وب 

گردد.
مقررات ساعت كار

اين مقررات حقوق اساسى و پوشش حمايتى الزم را براى كارگران فراهم نموده، عدم اجبار آنان به 
اضافه كار اجبارى و تعلق چهار هفته تعطيالت با حقوق درسال را براى آنان تضمين مى كند. شما 

مى توانيد يك راهنماى رايگان دراين زمينه از سايت وب DTI درخواست نماييد.
كمك دولت به موسسات تجارى

دولت انگلستان برنامه هاى متعددى جهت كمك به فعاليت هاى تجارى، از طريق ترويج داد و ستد، 
اقداماتى كه درحال  از  تنها بخشى  ابتكار و بهره ورى روزافزون را فراهم نموده است. دراين جا 
حاضر توسط اداره تجارت و صنعت )DTI( و ديگر بخش هاى دولتى و اغلب با كمك سازمانهاى 
وابسته درحال انجام است، ارائه مى گردد. سايت هاى وب ذكر شده مشروح اطالعات و پيوندهاى 

قابل استفاده در اين زمينه را دراختيار شما قرار مى دهند. 

مالیات شخصی در 
انگلستان

تعهد مالياتى
در صورتى كه اقامت انگلستان را دريافت نماييد، طبيعتًا براساس قوانين انگلستان نسبت به درآمد 

جهانى خود ملزم به پرداخت ماليات خواهيد بود. شما زمانى مقيم محسوب مى شويد كه :
 در هر سال مالياتى 183 روز يا بيشتر در انگلستان اقامت داشته باشيد )سال مالياتى از ۶ آوريل 

هر سال تا ۵ آوريل سال بعدمحاسبه مى شود( يا
 در نظر داشته باشيد حداقل به مدت دو سال در اين كشور اقامت كنيد و يا 

 به طورمتوسط بيش از 90 روز در سال مالياتى و در يك دوره چهار ساله در انگلستان اقامت 
داشته باشيد. كه در آن صورت از ابتداى سال پنجم مقيم تلقى خواهيد شد.

در صورتى كه مقيم بوده ولى در انگلستان ساكن ) آنچه به طور كلى مقيم دائم تلقى مى شود( 
نيستيد تنها در صورتى ملزم به پرداخت ماليات برآمد خارج خود خواهيد بود كه اين درآمد را به 

انگلستان انتقال دهيد. درآمد اكتسابى در جمهورى ايرلند در شمول اين قانون قرار نمى گيرد و در 

هر صورت شامل ماليات خواهدبود.
 اگرمقيم انگلستان نباشيد، تنها بايد ماليات بردرآمداكتسابى درانگلستان را پرداخت نماييد.

تخفيف و كسر ماليات
كليه افراد مقيم در انگلستان از حق “تخفيف شخصى پايه” برخوردار هستند. اين ميزان بخشى از 
درآمد است كه نسبت به آن نبايد هيچ مالياتى پرداخت شود. اين ميزان براى سال مالياتى -200۵

2004 معادل ۷4۵/4 پوند تعيين گرديده است.
شما همچنين مى توانيد برخى تخفيف ها و كسور ديگر را برحسب شرايط فردى خود درخواست 

نماييد.

نرخ ماليات
در مورد درآمد مازاد بر ميزان تخفيف شخصى پايه، نرخهاى مالياتى براى سال مالياتى 200۵ – 

200۶ به شرح زير است:
 مبلغ10 درصد براى 2020 پوند

 مبلغ22 درصد بر درآمد بين 2021 و 31400 پوند
 مبلغ40 درصد بردرآمد باالى 31400 پوند

نرخ هاى مالياتى درآمد حاصل از پس انداز همان دوره عبارتند از:
 مبلغ10 درصد بردرآمد تا 2020 پوند 

 مبلغ20 درصد بردرآمد بين 2021 و 31400 پوند
 مبلغ 40 درصد بردرآمد باالى 31400 پوند

نرخهاى مالياتى سود سهام عبارتند از:
 10 درصد بردرآمد باالى 31400 پوند

 ۵/32 درصد بردرآمد بيشتر از مبلغ فوق الذكر

ماليات بر نفع سرمايه 
افراد از پرداخت ماليات بر نفع سرمايه )CGT( نسبت به اولين 8200 پوند سود حاصل از فروش 

يك دارايى معاف هستند.
از هر مبلغ باالتر از اين رقم براساس نرخهاى زير ماليات اخذ مى گردد:

 مبلغ10 درصد بر منابع تا 2020 پوند
 مبلغ20 درصد بر منابع 2021 تا 31400 پوند

 مبلغ40 درصد بر منابع باالى 31400 پوند
پرداخت ماليات درخارج از كشور

برخى افراد ساكن انگلستان ممكن است نسبت به درآمد خود در خارج از كشور ملزم به پرداخت 
ماليات باشند. از اينرو، انگلستان با برخوردارى از گسترده ترين شبكه معاهدات ماليات بندى 

مضاعف اين امكان را براى شما فراهم مى سازد تا از پرداخت ماليات مضاعف بر يك درآمد واحد 
احتراز كنيد. 

SILC
دفتر وکالت سیلک زیر نظر

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

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

دارای مجوز رسمی از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذیرش لطفا با وقت قبلی

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org



35 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشین

 info@persianweekly.co.uk  

18 July 2008  -  1387 جمعه 28  تیر  
سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم



36www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28 تیر July 2008  -  1387 18هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم

info@persianweekly.co.uk ورزشی ایران و جهان

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

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

سفر سياسي- ورزشي تيم ملي بسكتبال به اياالت متحده 
 

دیپلماسي 
حلقه ها

 
مهدي اميرپور

؛در روزهايي كه دولت انگليس حكم به تعطيلي بازي دوستانه تيم 
به  نمابر  ارسال  با  چارلتون  مديران  و  داد  چارلتون  با  ايران  ملي 
فدراسيون فوتبال آزمايش موفقيت آميز موشك »شهاب 3« را بهانه 
لغو اين ديدار دوستانه دانستند، تيم ملي بسكتبال به اياالت متحده 
امريكا سفر كرد؛ اتفاقي كه ثابت مي كند اگر كشورهاي اروپايي مانع 
ايران و خودشان مي شوند، دولت  از هرگونه تبادل ورزشي بين 
امريكا چندان حساسيتي به اين ماجرا ندارد، چه آنكه يك هفته پيش 
از سفر تيم ملي بسكتبال به امريكا، 1۵ عضو كاروان تيم ملي تنيس 
از  با تيمي  ايران هم به امريكا سفر كرده بودند و حتي  روي ميز 
امريكا مسابقه دادند كه در پايان دو تيم به تساوي رسيدند. سايت 
خبري NBC گزارش مي دهد؛ »در كاروان تيم ملي تنيس روي ميز 
ايران يك ورزشكار زن هم حضور داشت كه اولين زن ورزشكار 
ايراني اعزامي به امريكا است.« با اين حساب سفر تيم ملي بسكتبال 
به امريكا و دو بازي دوستانه با يوتاجاز و داالس ماوريكز را بايد 

در راستاي سياست هاي تنش زداي دولت امريكا قلمداد كرد. 
از  امريكا  به  بسكتبال  ملي  تيم  سفر  اينكه  با  است  اينجا  جالب 
اتحاديه  دعوت  به  مثبت  »پاسخ  ايران  بسكتبال  فدراسيون  سوي 
رئيس  نايب  اتنير  مك  برايان  اما  يافته  انتشار  امريكا«  بسكتبال 
مي   NBC خبري  سايت  با  وگو  گفت  در  امريكا  بسكتبال  اتحاديه 
گويد؛»فدراسيون بسكتبال ايران مدتي پيش در تماس با ما به انجام 
چند ديدار دوستانه تمايل داشت. پيشنهاد آنها براي يك يا دو بازي 
دوستانه با تيم هاي NBA بود تا بتوانند براي المپيك 2008 پكن 
به آمادگي كامل برسند.« گويا پس از اين پيشنهاد ساختارشكنانه 
وزارت  به  را  ماجرا  اتنير  مك  برايان  ايران،  بسكتبال  فدراسيون 
امور خارجه امريكا انتقال مي دهد تا با مشورت آنها به درخواست 
مديران بسكتبال ايران پاسخ دهد اما وزارت امور خارجه به خاطر 
طرح »People-to-People« دولت امريكا كه در آن روي هر نوع 
اتحاديه بسكتبال  به  پافشاري مي شود،  با ملت هاي ديگر  ارتباط 
امريكا چراغ سبز نشان مي دهد تا با درخواست فدراسيون بسكتبال 
ايران براي سفر موافقت شود. پس از ارسال نامه موافقت اتحاديه 
اتحاديه  رئيس  نايب  اتنير  مك  برايان  ايران،  به  امريكا  بسكتبال 

جلب  دنبال  به  امريكا  بسكتبال 
براي   NBA تيم  دو  رضايت 
انجام بازي دوستانه، مذاكراتي 

را با چند تيم آغاز مي كند. پس از اينكه مديران يوتاجاز رضايت 
بروز  بسكتبال  ملي  تيم  با  بازي دوستانه  براي  را  اوليه خودشان 
 Rocky« رضايت  جلب  دنبال  به  امريكا  بسكتبال  اتحاديه  دادند، 
به  يوتا  مديران  باالخره  تا  رفتند  يوتاجاز  اسپانسر   »mountain
مديران  ديگر  سوي  از  دهند.  رضايت  دوستانه  بازي  اين  انجام 
بسكتبال  ملي  تيم  با  دوستانه  بازي  انجام  با  هم  ماوريكز  داالس 
مشكلي نداشتند تا تيم ملي در ساعت 1۵/2 ظهر روز 19 جوالي با 
داالس و ساعت هفت بعدازظهر روز 21 جوالي با يوتا بازي داشته 
باشد.اين در حالي است كه يكي از سايت هاي هوادار يوتا در دو 
روز گذشته موضع گيري تندي به بازي دوستانه با ايران داشت و 
حتي در يك نقد تند نوشت؛ »با هر تيمي جز ايران«. از سوي ديگر 
بازتاب هاي  امريكا  به  ملي بسكتبال  تيم  بايد اضافه كرد كه سفر 
متفاوتي بين رسانه هاي امريكايي داشته و حتي يكسري از رسانه 
ها اين سفر را با اتفاقاتي كه در دوران رياست جمهوري نيكسون 
افتاد، مقايسه مي كنند. در سال 19۷2 نيكسون به بهانه ديدن بازي 
در  تا  كرد  كشور سفر  اين  به  امريكايي  و  چيني  بازان  پنگ  پينگ 

تاريخ آن اتفاق به »ديپلماسي پينگ پنگ« شهرت پيدا كند
با  بازي  براي  ايران  پنگ  پينگ  ملي  تيم  هفته گذشته  اينكه  . جالب 
پينگ پنگ بازان امريكايي به اين كشور سفر كرد.نكته جالب ديگر 
در حاشيه سفر تيم ملي بسكتبال برمي گردد به اينكه گويا اتحاديه 
بسكتبال امريكا الس وگاس را براي انجام دو بازي دوستانه تيم ملي 
به فدراسيون ايران معرفي كرده بود اما مديران فدراسيون بسكتبال 
اين دو مسابقه  براي  تر  كنند شهري مذهبي  ايران درخواست مي 
انتخاب شود و براي همين اتحاديه بسكتبال امريكا ايالت يوتا را به 
ايران معرفي مي كند؛ ايالتي كه به خاطر گرايش ۵8 درصدي مردم 
آن به كليساي موعود حضرت عيسي، فرهنگ مذهبي به خود گرفته 
و با داشتن دو ميليون و پانصد هزار نفر جمعيت سي وچهارمين 
شهر پرجمعيت امريكا به حساب مي آيد.كاروان تيم ملي بسكتبال 
ايران پس از اقامت 48 ساعته در دوبي، باالخره از سفارت امريكا 
در امارات ويزاي سفر به اياالت متحده را دريافت و به امريكا پرواز 

كرد. 

كاوه مهرابى بدمينتون باز المپيكى:

نماینده شایسته ایران در 
المپیک خواهم بود

كشورمان  ساله   2۷ باز  بدمينتون  مهرابى  كاوه 
 1۵ در  و  شد  ملى  تيم  وارد  نوجوانى  دوران  از 
سالگى نخستين بازى ملى اش را براى كشورمان 

انجام داد.
او پله هاى ترقى را طى كرد و با ديدن قهرمانى 
رضازاده در المپيك انگيزه مضاعفى پيدا كرد تا به 
بزرگترين آرزوى زندگى اش كه همان حضور در 
المپيك بود، جامه عمل بپوشاند. مهرابى در سال 
حضور  و  ورزش  اين  در  پيشرفت  براى   2003
المللى بدمينتون، كشور ايران را  در آكادمى بين 
ترک كرد و به دانمارک رفت. او در طول اين مدت 
عالوه بر گذراندن دوره مربيگرى زيرنظر مربيان 

اين كشور تمرين كرد.
از  المپيك در بدمينتون يكى  انتخابى  رقابت هاى 
مشكل ترين رقابت هاى انتخابى است كه در آن 
ورزشكاران بايد در طول يك سال در 28 رقابت 
بين المللى شركت كنند و در پايان اين مدت امتياز 
آنها  از  نفر   40 و  آورى شده  جمع  ورزشكاران 
المپيك راه پيدا مى كنند. مهرابى كه با وجود  به 

مصدوميت در اين رقابت ها شركت كرد پس از پشت سرگذاشتن روزهاى سخت و طاقت فرسا موفق 
شد با كسب 1۵ هزار و 9۶0 امتياز براى نخستين بار در تاريخ ورزش كشورمان در رشته بدمينتون 
برساند.كسب  ثبت  به  ايران  تاريخ ورزش  در صفحه  را  نام خودش  و  كند  را كسب  المپيك  سهميه 
سهميه المپيك بدون وايلدكارت )مجوز افتخارى( از چنان ارزشى برخوردار بود كه نشان از پيشرفت 
اين ورزش در كشورمان دارد.مهرابى كه هفته گذشته براى انجام كارهاى مربوط به اعزام به المپيك 
وارد ايران شد در مدت زمان حضورش در سالن اختصاصى فدراسيون بدمينتون به همراه يك مربى 
و حريف تمرينى از اندونزى تمرينات خود را براى حفظ آمادگى اش ادامه مى دهد.مهرابى درباره 
نحوه پيمودن راه سخت و طاقت فرسا براى كسب سهميه المپيك مى گويد: »از ۵ سال قبل براى گرفتن 
سهميه المپيك تالش كردم و در طول يك سال رقابت زحمات يادى كشيدم و خوشحالم كه اين افتخار 

در ورزش ايران نصيب من شده است.
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در آخرين تحوالت فوتبال اروپا

رونالدینیو بازیکن میالن 
شد، دل بوسکه مربی اسپانیا

  
تيم فوتبال  رونالدينيو ستاره ناراضى و نيمكت نشين 
اين  با سران  به ميالن  الحاق  اسپانيا بر سر  بارسلونا 
اتفاق سه شنبه شب  ايتاليايى به توافق رسيد. اين  تيم 
روى داد و گمان مى رود كه بهاى قرارداد فيمابين به 
30 ميليون دالر برسد. روسونرى در اطالعيه اى در اين 
خصوص كه روى وب سايت اين باشگاه آمده، آورده 
ميالن  به  بارسلونا  از  رونالدينيو  انتقال  »برسر  است: 
رونالدينيو  ارتباط  اين  در  است.  شده  برقرار  توافق 
ديروز در ميالن حاضر و روى او تست هاى پزشكى 
معمول انجام شد و در صورت مثبت بودن آن قراردادى 

تا ابتداى تابستان 2011 با ميالن خواهد بست. 
پيش از آن مديران دوباشگاه در مركز ايالت كاتالونيا به گفت وگو پيرامون شرايط 
انتقال اين فوتباليست 28 ساله پرداخته بودند و توافق نهايى حاصل آمده بود. اگر 
نوشته هاى گاتزتادلواسپورت صحت داشته باشد، ميالن براى شكل گيرى اين انتقال 
۵/ 18 ميليون يورو به بارسلونا خواهد پرداخت، ولى اگر نمايش هاى او عالى باشد و 
باعث تحول محسوس قرمز و سياه هاى شهر ميالن شود، دستمزد او و حق انتقال 

باشگاه اسپانيايى فزونى خواهد گرفت. 
خبر قطعيت كوچ رونالدينيو به سن سيرو هرچند »تمام و قطعى« كننده تمامى اخبار و 
احتماالت پر شمار چنين انتقالى طى يك سال اخير بود )و طى اين مدت بار ها در اين 
خصوص صحبت شده بود( اما منچستر سيتى حتمًا خودش را در اين ميان متضرر 
مى بيند، زيرا اين باشگاه انگليسى براى تصاحب اين عضو تيم فاتح جام جهانى 2002 
و صاحب دو عنوان مرد سال فوتبال جهان 32 ميليون يورو پيشنهاد داده و در ماه 

هاى اخير مانورهاى زيادى را در اين خصوص به انجام رسانده بود. 
* سيستم مناسب

كارلتو كه قاعدتًا بايد به خاطر نتايج تأسف بار فصل گذشته تيمش بركنار مى شد، 
ولى باز هم شانس مجددى به وى داده شده است، مى گويد: »ما بايد بازيكن بزرگ 
را براى اعتالى مجدد خود به كار مى گرفتيم و رونالدينيو بدون شك چنين بازيكنى 
است ما بايد به روشى عمل كنيم كه رونالدينيو به بهترين شكل در تركيب و ارنج ما 
بگنجد. مى توان او و هموطنش كاكا را درست در پشت سر مهاجمان تيم )اينتزاگى 
3۶ ساله و پاتوى 19 ساله( قرار داد و باعث تغذيه اين مهاجمان شد. شايد روش 
4-3-2-1 از اين پس براى ما و با در نظر گرفتن چنين مالحظاتى، بهتر باشد. تا همين 
جا نيز هر موقع از اين سيستم استفاده كرده ايم، از آن راضى بوده ايم. هدف ما با 
احتساب مسائل فوق ارائه بازيهايى خوب و كسب پيروزى خواهد بود. هرچه باشد، 
اين ميالن است. « انچلوتى 49 ساله كه ميالن را طى ۶ سال اخير دوبار به عنوان 
قهرمانى و يك مرتبه هم به عنوان دومى جام باشگاه هاى اروپا رسانده است، هدف 
اصلى خود را بازگشت به قله فوتبال قاره توصيف كرده است. او مى گويد: »ما بايد 
از همان آغاز فصل پيشرفت كنيم و بهتر شويم. دور ماندن از جام قهرمانان باشگاه 
هاى اروپا واقعه آسانى براى هضم كردن و پذيرش نيست و در نتيجه بايد هرچه 
سريعتر به اين صحنه خاص برگرديم و هرچه نيرو داريم، در اين راه به كار گيريم. 

* جانشين آراگونس آمد
ويسنته دل بوسكه مربى موفق سابق تيم فوتبال رئال مادريد ديروز رسمًا به عنوان 
سرمربى جديد تيم ملى اسپانيا و جانشين لوئيس آراگونس سرمربى پيروزمند قبلى 
اين تيم منصوب شد و جاى كسى را گرفت كه اخيراً در ۷0 سالگى اسپانيايى ها را 
به عنوان قهرمانى جام ملت هاى اروپا رساند و در اوج شهرت و اعتبار اردوى ملى 
را ترک گفت. يك سخنگوى فدراسيون فوتبال اسپانيا ديروز گفت: »پيشنهاد انتصاب 
دل بوسكه به اين سمت، از سوى انخل ماريا ويالر )رئيس فدراسيون فوتبال اسپانيا( 
به اعضاى هيأت رئيسه فدراسيون ارائه و تصويب شد. مراسم معارفه او نيز عصر 
پنجشنبه بر گزار مى شود.« »دل بوسكه« ى ۵۷ ساله نخستين بازى خود را در سمت 
جديدش روز 30 مرداد در ديدارى دوستانه در برابر اتريش در شهر كپنهاک پايتخت 
دانمارک تجربه خواهدكرد. نخستين ديدار رسمى او نيز بازى 1۶ شهريور با بوسنى 

در شهر مورسيا و در چارچوب دور مقدماتى جام جهانى 2010 خواهد بود. 
* استدالل هاى عجيب

  دل بوسكه دوران بسيار موفقى را در برنابئو گذراند و رئال با هدايت وى دوبار 
فاتح جام قهرمانان باشگاه هاى اروپا و دو مرتبه هم قهرمان ليگ اسپانيا شد و دوران 
شكوه كهكشانى ها با هدايت وى در اوايل دهه جارى سپرى گشت، اما سران رئال 
با استدالل هاى عجيبى، وى را در تابستان 2003 كنار گذاشتند و چوب آن را هم با 
كسب نتايجى بد خوردند. دل بوسكه پس از آن دو فصل در بشيكتاش تركيه كار كرد 
كه دوران نا آرامى بود و سال پيش نيز مسئوليت مديريت فنى تيم دسته دومى كاديز 

اسپانيا را عهده دار بود. 
دل بوسكه به عنوان يك بازيگر نيز در سال هاى 19۷3 تا 84 براى رئال به ميدان مى 
آمد و هافبك موفق آن تيم بود و پنج بار ليگ اسپانيا و چهار مرتبه هم جام حذفى 

اين كشور را فتح كرد. 
 

ليگ برترى ها در فصل نقل و انتقال چه كردند 

بازگشت فوتبال دوقطبی
على رضايى 

فصل نقل و انتقال، از نيمه راه هم گذشت. هفتم مردادماه آخرين فرصت كه باشگاه هاى ليگ برتر فوتبال ايران براى 
جابه جايى بازيكن است. همه ساله ستاره هاى زيادى تصميم گيرى براى پيوستن به ديگر تيم ها را به روزهاى پايانى 
موكول مى كردند اما اين بار بعيد است اتفاق تازه اى رخ دهد. دست كم بسيارى از اين بمب هاى خبرى در رسانه هاى 
ورزشى منفجر شده اند و شايد يكى دو بازيكن اسمى ديگر باقى مانده باشند كه هنوز تعيين تكليف نكرده اند. تقريبًا 
همه تيم ها بار خود را براى فصل آينده ليگ برتر بسته اند و از ظواهر امر پيداست اكثر تيم ها در ليگ هشتم با چهره 

اى نو به ميدان خواهند آمد. اگرچه مثل همه سال هاى قبل تيم هاى 
صنعتى در فصل نقل و انتقال پركار ظاهر شدند و با پيشنهادهاى 
نجومى خود ستاره هاى جوان و با تجربه زيادى را به چنگ آورده 
اند اما تيم هاى پرطرفدار پايتخت نيز ولخرجى هاى زيادى داشته 
وينكو  زمان  به  شباهت  بى  پرسپوليس  فصل  اين  خريدهاى  اند. 
بگوويچ نيست و خيلى ها بر اين باورند قرمزها پركارترين تيم در 
هفته هاى قبلى بوده اند. در نقطه مقابل استقالل هم تالش كرد از 
رقيب ديرين چندان عقب نماند. سرخابى ها هزينه هاى زيادى را 
براى حضورى پرقدرت در سه جبهه فصل آينده صرف كرده اند 
و تالش مضاعفى را به كار گرفته اند تا بار ديگر فوتبال باشگاهى 

ايران دوقطبى شود.
* عمده ترين جابه جايى ها

پرسپوليس: قهرمان فصل قبل در روزهاى نخستين ليگ برتر چندان پركار نبود. قرمزها كه در كش و قوس تغييرات 
به عنوان مديرعامل جديد و  داريوش مصطفوى  انتخاب  با  تلف كردند ولى  به ظاهر وقت  بردند  به سر مى  مديريتى 
اعضاى هيأت مديره تالش هاى همه جانبه اى براى خريد ستاره هاى ليگ آغاز شد. حضور هدايتى مالك متمول باشگاه 
استيل آذين در هيأت مديره اين باشگاه نيز مزيد بر علت شد تا اين باشگاه بيش از هميشه دست و دلبازى به خرج دهد. 
پرسپوليس در اولين گام افشين قطبى را بازگرداند. عابدزاده، پيروانى و كماسى هم دستياران جديد قطبى شدند. خريدن 
پتروويچ، منصورى و آتسو ستون هاى فصل قبل ابومسلم و نيز شكار معمارزاده گلر تيم سايپا، علوى، عليرضا محمد، 
مجتبى شيرى، مازيار زارع و ابراهيم توره، نشان از عملكرد خوب اين تيم در فصل نقل و انتقال دارد طورى كه جدايى 
آقايى، كعبى، آشوبى، شيث رضايى و مامانى و... چندان براى هواداران اين تيم ناراحت كننده نباشد. بى شك اين تيم 

مدعى درجه اول قهرمانى خواهد بود.
نيازهايش  قلعه نويى سعى كرد  با تفكرات  تنها به اسم ها توجه نكرد و  بار استقالل برخالف سال قبل  اين  استقالل: 
را برطرف كند. سياوش اكبرپور، يداهلل اكبرى و حسين كاظمى به اين تيم بازگشتند، هاشم بيك زاده، خسرو حيدرى، 
عليرضا عباسفرد، ميالد نورى، محمد محمدى، ابراهيم تقى پور و هادى شكورى جزو خريدهاى اصلى استقالل بودند. 
آبى ها البته بياتى نيا، نوازى، لطفى، يوسفى، حسين كوشكى و اميرحسين صادقى را هم از دست دادند. با اين حال براى 
حضور پرقدرت در ليگ برتر و جام قهرمانان آسيا آماده مى شوند. پيش بينى ها بر اين است كه استقالل در جام هشتم 

همراه با پرسپوليس از شانس هاى اصلى قهرمانى باشد.
سپاهان: نايب قهرمان دو فصل پيش ليگ قهرمانان آسيا با وجود ناكامى در سه جام در فصل گذشته چندان در فصل 
نقل و انتقال پرسروصدا نبود. تيم اصفهانى كه مدعى بود يك مربى سرشناس را به خدمت مى گيرد فيرات را به عنوان 
سرمربى برگزيد. اين تيم كاظمى، سيدصالحى و چند مهره ديگر را هم از دست داد و در نقطه مقابل عماد رضا را حفظ 
كرد. بهمن طهماسبى، هادى اصغرى، احمد جمشيديان، رحمان احمدى و اميرهوشنگ را به خدمت گرفت. سپاهان اين 
بار مقابل سرخابى هاى پايتخت كار سختى دارد.استقالل اهواز: بعد از رفت و آمدهاى فراوان كريمى و ياورى سرانجام 
اين سرهنگ قديمى فوتبال ايران بود كه هدايت تيم اهوازى را در دست گرفت. اكثر ستاره هاى فصل گذشته از اين تيم 
رفته اند و در عوض احمد كاظم، ناصر شكرون، على آذرى، محمد سوارى، مهدى زنجانى، محمدرضا امينى، مصطفى 
احمدى، عبداهلل توحيدى و چند چهره گمنام ديگر جذب شدند. آيا استقالل اهواز با اين چهره ها مى تواند مثل دو فصل 

گذشته جزو مدعيان باشد 
سايپا: خيلى ها معتقدند حضور على دايى در اين باشگاه باعث جذب ستاره هاى زيادى توسط نارنجى پوشان شده 
است. كعبى، ميرزاپور، آقايى، پروين، ميرقربانى، بيگى، رزاقى راد و محمودى )نيروى زمينى( چهره هاى جديدى هستند 
كه در اين فصل آنها را با پيراهن تيم سايپا خواهيم ديد. در عوض معمارزاده، غالم نژاد، عشورى زاد، وزيرى و يكى 
دو بازيكن ديگر از اين تيم جدا شده اند. سايپا كه همه اين نفرات را در نبود يك سرمربى برگزيد مى تواند در ادامه ليگ 
قهرمانان آسيا و فصل بعدى ليگ برتر مطمئن تر ظاهر شود.مس كرمان: اين تيم در روزهاى ابتدايى فصل نقل و انتقال 
گرد و خاک عجيبى به پا كرد طورى كه صداى اعتراض رئيس سازمان تربيت بدنى را هم به طور غيرمستقيم به گوش 
همه رساند. كرمانى ها پرويز مظلومى را به عنوان سرمربى برگزيدند و در مهمترين گام سيدمهدى رحمتى را حفظ 
كردند. حمودى، صادقى، بيگدلى، سيفى و آشوبى بزرگترين خريدهاى اين تيم صنعتى بودند كه البته آشوبى در گيرودار 
بازگشت به پرسپوليس بود. جالب اينكه نيك نفس مديرعامل اين باشگاه كه چند روز پيش بحث استعفا را مطرح كرد 
قراردادهاى 300 ميليونى براى يك فصل را عرف روز مى داند!پاس همدان: وينكو در اين تيم ماندنى شد و قرار است 
سياست جوانگرايى را پيشه كند. علوى، اكبرى و... از اين تيم جدا شده اند اما نفرات جوانى مثل كريميان، يوسفى، غالم 
نژاد، مكانى، حميدى، ابوالحسنى، حالفى، رسولى و نيز موجيرى باتجربه جذب شده اند. وينكو مى خواهد پروژه فوالد را 
در همدان اجرا كند.راه آهن: كادر فنى اين تيم حفظ شدند اما چند مهره سرشناس مثل اصغرى، جمشيديان و بائو از جمع 
لوكوموتيورانان جدا شده اند. راه آهنى ها مجتبى زارع، دهقان، آشنا، جوادى پور، غبيشاوى، بيرانوند، افضلى، معقولى، 
ميرابى و مواليى را به تيم خود آورده اند. بايد ديد راه آهنى ها در ليگ هشتم چه جايگاهى به دست مى آورند ابومسلم: 
به نظر مى رسد ميثاقيان در بازگشت به ابومسلم با مشكالت فراوانى مواجه شود او ستون هاى اصلى تيم )منصورى، 
حسينى، پتروويچ، آتسو و هاشمى نسب( را از دست داده و در نقطه مقابل بائو، ثابتى، ايمان خليلى و نعمت پور را جذب 
كرده است. ابومسلم اكونوو بازيكن سابق بارسلونا را هم در تمريناتش دارد. اين تيم مشهدى ستاره اى جذب نكرد و 
كار سختى پيش روى دارد.پگاه: فيناليست جام حذفى دكتر ذوالفقارنسب را جايگزين دست نشان كرد و فرشيد كريمى، 

عشورى زاد، نيك نظر، اميرحسين يوسفى را هم به جمع خود افزود. پگاه تقى پور را از دست داده است.
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زیاده روی در مصرف آب یخ 
جان مرد انگلیسی را گرفت.

 مردى 44 ساله ساكن لندن بخاطر مصرف بيش از اندازه آب يخ جان باخت. براساس اين گزارش، اين 
مرد دو و نيم گالون آب يخ )معادل ده ليتر( را در مدت هشت ساعت نوشيده بود تا دردهاى ناشى از 
بيمارى لثوى خود را كاهش بدهد. وقتى او به مركز پزشكى انتقال يافت تصور مى شد مست باشد زيرا 
به لكنت زبان مبتال شده و تعادل مغزى خود را از دست داده بود كه اينها نشانه هاى مسموميت ناشى 
از مصرف زياد آب يخ بود.زياده روى در مصرف آب يخ سبب شده بود توازن آب موجود در مغز اين 
مرد انگليسى به هم بخورد. به گفته مايكل بيدن مصرف زياد آب يخ سبب كاهش شديد پتاسيم موجود 
در بدن مى شود. كاهش پتاسيم نيز به علت اينكه توازن الكترودى بدن را برهم مى زند به بروز حمالت 
قلبى منجر مى شود. به گفته متخصصان مصرف زياد آب يخ سبب مى شود شكم از هم پاشيده شود 
به طورى كه در آن سوراخ هايى ايجاد مى شود. از گذشته به صورت سنتى اين باور وجود داشته كه 
مصرف زياد آب يخ زيان آور است نتايج تحقيقات مرگبار بودن آن را نيز اثبات كرده است. چينى ها در 
گذشته براى شكنجه متهمان از اين شيوه قديمى بهره مى گرفتند بطورى كه آب يخ را به مقادير زيادى 

در درون حلق آنها مى ريختند.    

روزانه ۶0 انگلیسی هدف 
چاقوکش ها قرار می گیرند

انگليس روزانه ۶0  به نوشته روزنامه ساندى تلگراف ميانگين تعداد جرايم مربوط به چاقوكشى در 
مورد است. اين روزنامه با ارائه اين آمار به مسئوالن 
اخير  يك سال  اين معضل ظرف  كه  داد  امنيتى هشدار 
حادتر شده است.هفته گذشته فقط طى 24 ساعت، شش 
رسيدند.آمارهاى  قتل  به  چاقوكش  اوباش  از سوى  تن 
 803 و  هزار   20 گذشته  سال  ظرف  است  حاكى  پليس 
انگليس رخ داد كه ميزان  با چاقوكشى در  جرم مرتبط 
آمار  اين  به  اگر  كه  است  فقره   ۵۶ روزانه  آن  متوسط 
شمار  بيفزاييم،  هم  را  نشده  ثبت  جرايم  آمار  رسمى، 
مورد  هزار   2۵ به  انگليس  در  چاقوكشى  جرايم  دقيق 
 42 تاكنون  ميالدى  ابتداى سال جارى  خواهد رسيد.از 
نوجوان به ضرب چاقو در انگليس به قتل رسيده اند كه 
نوشته ساندى  است.به  داده  رخ  لندن  در  آن  مورد   20

تلگراف، طبق آمارهاى پليس انگليس، ساالنه 100 هزار فقره سرقت، 20 هزار مورد خشونت منجر به 
جراحت شديد و 800 فقره قتل در اين كشور اتفاق مى افتد. 

اعتراف های تکان 
دهنده شکارچی شب

* جزئيات قتل زنان
در آخرين بازجويى ها دو متهم با اعتراف به جرم شان، جزئيات تازه اى از اقدام هاى تبهكارانه خود 
را فاش كردند. اميد- شكارچى شب- با اعتراف مجدد به قتل هشت زن گفت: زمستان سال گذشته 
تصميم گرفتم براى انتقام و سرقت ، زنانى كه پوشش نامناسب داشتند را به قتل برسانم. به همين 
خاطر با پرسه زدن در شهر كرج، طعمه هايم را شكار مى كردم . قربانيان را بين ساعت چهار تاشش 
عصر سوار ماشين مى كردم. پس از جلب اعتمادشان به بهانه هاى واهى آنها را به خانه ام مى بردم. 
در قتل نخستين قربانى و دومين جنايت همسرم در جريان كارهاى من نبود و زمانى كه او از خانه 
بيرون مى رفت، طعمه هاى خود را به خانه ام مى آوردم. اما قبل از سومين قتل كارم راحت شد. چون 
همسرم مريم كه او را ساحره صدا مى كردم، در جريان جنايت هاى من قرار گرفت و پس از شكار 
هر زن، از او مى خواستم به قزوين نزد خانواده ام برود. سپس قربانيانم را بدون اين كه بدانند چه 
سرنوشتى در انتظارشان است، به خانه مى آوردم و پس از ساعتى در فرصتى مناسب از پشت سر 
آنها را غافلگير كرده و با دست گلويشان را مى فشردم. زمانى كه نيمه جان روى زمين مى افتادند، با 
روسرى خفه شان مى كردم. وقتى از مرگ آنها مطمئن مى شدم، طال و لوازم باارزش آنها را برمى 
داشتم و پيكر بى جان قربانى ها را در ميان ملحفه اى كه از قبل تهيه كرده بودم، مى پيچيدم و تا ساعت 
9 شب صبر مى كردم تا خيابان ها شلوغ شود و كسى به من توجهى نداشته باشد سپس ، جسد را 
با احتياط به كوچه مى آوردم و در صندوق عقب خودروام مى گذاشتم. البته مكان رها كردن اجساد 
را از قبل شناسايى و تعيين نكرده بودم در نتيجه با پرسه زدن در اطراف شهر كرج در مكانى خلوت 
جسد را رها مى كردم. براى اين كه جسد زود پيدا و دفن شود، آن را در منطقه اى رها مى كردم. بعد 
از قتل آخرين قربانى كه دوم تيرماه بود، احتمال دادم پليس به موضوع مشكوک شده باشد؛ به همين 
خاطر از همسرم خواستم به شمال كشور برويم تا پليس نتواند ما را دستگير كند. بنابر اين به رامسر 

رفتيم و به عنوان سرايدار در يك باغ مشغول كار شديم.
بازپرس: در رامسر قصد داشتى قتل هايت را ادامه دهى 

شكارچى شب: هنوز درباره ادامه قتل ها تصميم نگرفته بودم. 
بازپرس: زنان را با تهديد به خانه ات مى كشاندى 

شكارچى شب: نه. همه آنها با رضايت خودشان به خانه ام مى آمدند.

* اعتراف هاى همسر شكارچى شب
در ادامه بازپرس »حسينى« به بازجويى از مريم معروف به ساحره- همسر شكارچى شب- پرداخت. 
او هم اعتراف كرد از شش فقره از قتل هاى شوهرش- اميد- اطالع داشته است.وى در ادامه گفت: يك 
سال و نيم پيش اميد- شكارچى شب- براى كار به شمال آمده بود. در يك جشن عروسى با يكديگر 
آشنا شديم و پس از مدتى به خواستگارى ام آمد. من او را خيلى دوست داشتم و بدون تحقيق درباره 
گذشته اش قبول كردم با هم ازدواج كنيم.بعد از ازدواج به كرج آمديم و اميد خانه اى در خرمدشت 
اجاره كرد. دو ماه قبل از انجام قتل ها با پس انداز اندكى كه داشت يك پيكان قسطى خريد و با آن 
مسافركشى مى كرد. در آخرين روزهاى بهمن سال گذشته مقدارى طال به من داد و ادعا كرد آنها را 
از يك دزد به قيمت مناسبى خريده است. بعد هم از من خواست آنها را برايش بفروشم. من كه تصور 
مى كردم او راست مى گويد، قبول كردم. در تعطيالت عيد كه براى تفريح به شمال كشور رفته بوديم، 
متوجه تلفن هاى مشكوک زنان و دختران به او شدم. به همين خاطر درگيرى شديدى بين ما درگرفت. 
از اميد خواستم واقعيت را بگويد و او نيز ماجراى قتل دو زن را برايم فاش كرد و گفت طالهايى را كه 
به من داده سرقتى است و متعلق به دو زنى است كه كشته شده اند.مريم- ساحره- در ادامه گفت: ابتدا 
با شنيدن اين موضوع شوكه شدم. اما به خاطر عالقه اى كه به او داشتم، قبول كردم در كنارش باشم. 
همسرم، پيش از شكار هر زن با من تماس مى گرفت و من نيز خانه را ترک مى كردم و به قزوين مى 
رفتم. پس از قتل بازمى گشتم و لوازم باارزش زنان را مى فروختم. البته تلفن همراه قربانيان را نيز 

به خانواده هايمان مى فروختيم.

* گزارش پرونده
به  ناشناسى  زن  جسد  كشف  گذشته  سال  بهمن  روزهاى  آخرين  در  پرونده،  محتويات  براساس 
كارآگاهان پليس آگاهى استان تهران اطالع داده شد. مأموران پس از حضور در محل كشف جسد در 
مهرشهر با پيكر زن ناشناسى كه با روسرى خفه شده بود، رو به رو شدند. فرد يا افرادى پس از قتل 

اين زن، جسد او را در ميان ملحفه اى گلدار پيچيده و در آن محل رها كرده بودند.
در حالى كه تحقيقات براى كشف راز اين جنايت ادامه داشت، جسد دو زن ديگر كه به اين شيوه به 
قتل رسيده بودند، اسفند و فروردين در حوالى كرج كشف شد. با پيدا شدن سومين جسد كارآگاهان 
احتمال سريالى بودن قتل ها را مطرح كردند و تحقيقات گسترده براى دستگيرى عامل قتل ها آغاز 
شد.قاتل تك رو بدون برجا گذاشتن سرنخى از خود مرتكب سه قتل ديگر شد و مأموران پليس با 
كشف ششمين جسد توانستند با بررسى تماس هاى مقتول، هويت مرد قاتل را به دست آورند. اين در 
حالى بود كه مرد جنايتكار دو زن ديگر را نيز قربانى نقشه شيطانى خود كرد. سرانجام كارآگاهان و 
بازپرس جنايى كرج در تحقيقات خود رد قاتل را در رامسر شناسايى و او را همراه همسرش دستگير 

كردند.
اميد- 22 ساله- پس از انتقال به اداره آگاهى لب به اعتراف گشود و جزئيات قتل هشت زن را فاش 

كرد.

هتک حریم خصوصی توسط مدیر یک 
فروشگاه در استرالیا

مدير يك فروشگاه در استراليا كه در سرويس بهداشتى، دوربين نصب كرده و از كارمندان زن خود 
فيلمبردارى مى كرد، راهى دادگاه شد. يك مرد 28 ساله استراليايى به اتهام نصب دوربين در توالت 

فروشگاهش و هتك حريم خصوصى كاركنان زن اين مكان پشت ميز محاكمه قرار گرفت. 
اين  در  شده  ضبط  دوربين  از  داد،  گزارش  ديلى”  “دى  سايت  از  نقل  به  پليس  رسانى  اطالع  پايگاه 
فروشگاه تصاويرى غيراخالقى از دست كم پنج دختر 1۵ تا 18 ساله در 1۵ پوشه جداگانه ضبط شده 
بود. يكى از كاركنان فروشگاه كه متوجه دوربين مخفى توالت شده بود جريان را به پليس اطالع داد كه 
منجر به دستگيرى مدير فروشگاه شد. فيلم به دست آمده از اين دوربين همچنين حاوى تصاويرى از 

تعرض يك فرد به دو دختر زير 12 سال نيز بود. بررسى اين پرونده در دادگاه ادامه دارد.

جنایت فجیع به خاطر تلفن همراه
مرد ميانسال سوئدى و دختر و پسر نوجوانش به اتهام قتل فجيع يك نوجوان در »گوتنبرگ« دستگير 
شدند. به گفته شاهدان، پدر و فرزندانش ابتدا سر نوجوان را هدف ضربه هاى مرگبار چاقو قرار داده 
و در نهايت براى اين كه از مرگ او مطمئن شوند، گلوله اى به سويش شليك كردند.سه متهم در حال 
حاضر بازداشت هستند و به نظر مى آيد با گواهى شاهدان حادثه بزودى جرم شان اثبات شود.شاهدان 
در اين رابطه به پليس گفتند: »مهاجمان براى گرفتن يك دستگاه تلفن همراه از پسر نوجوان با او درگير 

شدند كه در نهايت اين قتل فجيع رخ داد.«
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پدر اتهام قتل دخترش را پذيرفت 

 

شلیک چهار گلوله به خاطر 
سوءظن به زن مطلقه 

 

مرد شكاک پس از شليك چهار گلوله به دختر مطلقه اش به كالنتري مراجعه و خودش را به عنوان قاتل 
معرفي كرد. عصر روز 1۵ تيرماه دختري جوان در تماس با پليس 110 كرج از قتل خواهرش به نام 
مژگان خبر داد و ماموران را به منزل شان فراخواند. دقايقي بعد هنگامي كه بازپرس گل محمدي به 
همراه كارآگاهان جنايي در محل حادثه حضور يافتند به تحقيق درباره قتل مژگان پرداختند و متوجه 
شدند اين زن 30ساله توسط پدرش كشته شده است. خواهر مقتول به افسران پليس گفت؛ مژگان سال 
قبل به رغم داشتن يك پسر از شوهرش طالق گرفت و از آن زمان در خانه ما زندگي مي كرد اما پدرم 
به او مشكوک بود و آن دو هميشه بر سر رفتار و حركات خواهرم با يكديگر درگيري داشتند تا اينكه 
بعدازظهر امروز - روز حادثه- صداي مژگان را شنيدم كه كمك مي خواست. دوان دوان خودم را به 
اتاق او رساندم و ديدم پدرم سالحي را به سوي وي نشانه گرفته بود و تكرار مي كرد وي بايد از 
رفتارهاي ناشايست دست بكشد ولي مژگان اصرار مي كرد با فردي رابطه ندارد و پدرم دچار توهم 
شده است. در نهايت پدرم چهار گلوله به خواهرم شليك كرد و بالفاصله پا به فرار گذاشت. پس از 
اظهارات اين دختر جوان كارآگاهان به جست وجوي متهم به قتل ۶۵ساله به نام حسين پرداختند اما 
به كالنتري حصارک مراجعه و خودش را تسليم  اينكه وي روز پنجشنبه  تا  پيدا نكردند  او  از  ردي 

كرد. 
از دانشجويان ممتاز  بازجويي ها گفت؛ دخترم يكي  به دادسراي جنايي كرج در  انتقال  از  متهم پس 
دانشگاه خود بود. او حدود يك سال قبل پس از جدايي از همسرش همراه پسر كوچكش به منزل ما 
آمد. در اين مدت هميشه به رفتارهاي او شك داشتم و فكر اينكه مژگان با فرد ديگري ارتباط دارد و 
آبرويمان در خطر است، هميشه آزارم مي داد تا اينكه از او خواستم دست از اين رفتارش بردارد ولي 
او در مقابل خواسته من مقاومت مي كرد. باالخره تصميم به قتل او گرفتم. با تهيه يك سالح كمري 
روز قتل دوباره با مژگان صحبت كردم ولي فايده يي نداشت. يك لحظه كنترل خود را از دست دادم 
و با شليك چهار گلوله او را به قتل رساندم. بعد از فرار به يكي از باغ هاي متروک كرج رفتم و شب 
ها را در آنجا مي خوابيدم تا اينكه به خاطر عذاب وجدان خود را تسليم پليس كردم. پس از اعترافات 
متهم رئيس شعبه 2 بازپرسي دادسراي جنايي كرج متهم را با قرار قانوني در اختيار ماموران پليس 

آگاهي قرار داد. 

سرقت های ۱00 میلیون یورویی 
شبکه »پلنگ صورتی«

مأموران پليس بين الملل تالش هاى گسترده براى دستگيرى اعضاى يك گروه تبهكار كه با بيش از 
200 عضو از چند سال پيش به جواهر فروشى هاى بزرگ جهان دستبرد مى زنند را در دستور كار 
قرار دادند. مأموران اين باند تبهكار كه از اتباع صرب، كروات و مونته نگرو هستند را »پلنگ صورتى« 
نامگذارى كرده اند. يكى از بزرگترين سرقتهاى اين باند در سال 200۷ دردبى صورت گرفت، دزدان در 
سرقت 90 ثانيه اى از بزرگترين جواهرفروشى اين شهر بيش از 10 ميليون دالر طال و جواهر دزديدند 
كه اين سرقت در تاريخ امارات بى سابقه است.علت نامگذارى اعضاى اين گروه به پلنگ صورتى هم 
اين است كه مأموران پليس انگليس متوجه شدند سارقان جواهرات را در قوطى هاى كرم مخفى كرده 
اند يعنى درست شبيه روشى كه بلك ادواردز در فيلم پلنگ صورتى به كار برده بود. اين تبهكاران 
سرقتهاى متعددى را نيز در شهرهاى موناكو، توكيو، لندن، ژنو و نيس به نام خود ثبت كرده اند كه 
برآورد ها حكايت از سرقت 100 ميليون يورويى آنها دارد. گروه پلنگ صورتى با مطالعه دقيق شهر 
و جواهر فروشى و طراحى نقشه هاى ماهرانه سرقت مى كند. تعدادى از اعضاى اين گروه چند بار 
بازداشت شده اند اما ساير اعضا بار ها موفق شده اند همدستان خود را از زندان فرارى دهند. هر 

كدام از نقشه هاى سرقت اعضاى اين باند به سناريوى فيلم ها شباهت دارد.

صدور اجازه سقط جنین برای دختر ۱۱ ساله
كميته دولتى رومانى براى يك دختر 11 ساله كه از طرف عموى 19 ساله خود مورد تعرض قرار 
گرفته بود، مجوز سقط جنين صادر كرد. به نقل از روزنامه مليت چاپ تركيه، در حالى كه كميته دولتى 
رومانى با توجه به استثنايى بودن وضعيت باردارى دختر ياد شده كه بيست و يكمين هفته از باردارى 
خود را پشت سر گذاشته چنين مجوزى را صادر كرده اين مسئله در كشورى كه مسيحيان ارتدوكس 
در اكثريت بسر مى برند موجب مباحث بسيارى شده است. در اين ميان والدايليسكو عضو كميته دولتى 
و مسئول وزارت بهداشت رومانى با اشاره به نامه اين دختر 11 ساله خطاب به اعضاى كميته دولتى 
مبنى بر اين كه وى خواهان رفتن به مدرسه و بازى كردن است و تأكيد كرده كه اگر فرزندى به دنيا 
بياورد زندگيش تيره و تار مى  شود، افزود: اين دختر  اگر فرزندى به دنيا بياورد به سالمتى عقلش به 
طور جدى زيان وارد مى شود.  در رومانى در سال گذشته )200۷( ۵33 دختر حدود 1۵ ساله اقدام به 

كورتاژ كردند. از سوى ديگر 2 هزار تن نيز در همين سنين فرزند خود را به دنيا آوردند.

جشنواره  هوی متال مرگبار
دست كم دو نفر بر اثر مسمويت ناشى از استنشاق گاز 
باختند.  جان   ، نروژ  موسيقى  جشنواره  يك  در  سمى 
جشنواره سه روزه اى كه در كوين سدال )جنوب نروژ( 
مندموسيقى  عالقه  هزار  تا شش  پنج  روزانه  برگزار  شد 
اين  پايانى  ساعات  در  و  ديروز  كشاند.  مى  آنجا  به  را 
را  نفر  دو  كم  دست  كربن«  »مونوكسيد  انتشار   ، برنامه 
بالگرد  با  شديد  مسمويت  خاطر  به  نفر  شش  و  كشت 
افزايد،  مى  ايسكانيوز  گزارش  شدند.  بيمارستان  روانه 
بروز  اصلى  علت  بررسى  سرگرم  حالى  در  كارشناسان 
اين رخداد هستند كه مسمومان در بيهوشى كامل به سر 

مى برند و بيم مرگشان مى رود.

سقوط هواپیما 4 کشته بر جای گذاشت
سقوط يك فروند هواپيماى سبك در فرانسه چهار كشته برجاى گذاشت.

به نقل از خبرگزارى فرانسه، پليس محلى فرانسه از جان باختن چهار سرنشين يك فروند هواپيماى 
سبك اين كشور از جمله دو كودک، بر اثر برخورد به كوه آلپ در فرانسه خبر داد. به دنبال برخورد 
اين هواپيماى كوچك در شهر كوت داربروز در منطقه هوت ساواى الپ شاهدان آژير خطر را به صدا 
درآوردند. اوليور كيم، رئيس ژاندارمرى محلى فرانسه گفت: دو بزرگسال و دو كودک بر اثر اين سانحه 

هوايى جان باختند.

حبس ابد برای نوجوان قاتل 
دادگاه انگليس يك نوجوان 1۶ ساله را به جرم قتل يك نوجوان 14 ساله گناهكار شناخته و به حبس ابد 
محكوم كرد.قاتل در ژوئن ماه گذشته ميالدى يك پسر 14 ساله ساكن شمال لندن را در يك مشاجره 
از پشت چاقو زده و به قتل رسانده است. بنابراين گزارش، اين قتل در پى دعواى دو گروه نوجوان به 

وقوع پيوست.گفتنى است، دادگاه »الدبيلى« روز گذشته نوجوان قاتل را به حبس ابد محكوم كرد.
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اسیر عشق 
پوشالی

فاطمه وثوقى

پدر و مادرم هر دو متولد جنوب هستند. پدرم هوشنگ فرزند 
بود كه در كارخانه پدرش كار مى كرد و مادرم  اول خانواده 
مهتاب دختر يكى يك دانه صفدر، تاجر فرش بازار. پس از مدتى 
بين هوشنگ و مهتاب عشق بزرگى به وجودآمد كه حاضر شدند 
حرف خانواده شان را زمين بيندازند. چون آنها مخالف ازدواج 
آن دو بودند. اما سرانجام مهتاب با هوشنگ ازدواج كرد و راهى 

تهران شدند.
برداشت  لجبازى  از  دست  پدرم(  )پدر  پدربزرگم  مدتى  از  بعد 
پدربزرگم  كه  اى  سرمايه  با  گرفت.  را  پدرم  بال  و  پر  زير  و 
در اختيار پدرم گذاشته بود كم كم وضع مالى او خوب شد و 
توانست يك كارخانه كنسروسازى تأسيس كند. اما تنها مشكل 
آنها نازايى مادر بود كه بعد از كلى درمان باالخره بعد از پنج 
سال خداوند به آنها هديه اى داد كه اسمش را -كه من باشم- 
ساسان گذاشتند. آن زمان پدرم در حال تأسيس دومين كارخانه 

اش بود.
وقتى شش ساله بودم همه بچه هاى مدرسه به من حسادت مى 
كردند. چون از هر لحاظ از همه سر بودم. خالصه همه فاميل 
دانستند  از خود راضى مى  و  لوس  اى  بچه  را  و دوستان من 
مادرم هميشه به خودش مى باليد و مى گفت كه من با همه فرق 
دارم. روزها گذشتند و من ديپلم گرفتم. هيچ وقت آن سال يادم 
نمى رود به محض اينكه ديپلم را گرفتم، مادرم، پدر را مجبور 

كرد كه برايم خودرو بخرد. بعد از دوسال به زور پول بابا در 
دانشگاه قبول شدم. مامانم به همين خاطر يك مهمانى باشكوه 
تدارک ديد. مادرهم مرتب به من سفارش مى كرد »ساسان مبادا 
آدم  ديگه  تو  بگير  همه  براى  رو  خودت  بگيرى،  گرم  كسى  با 

مهمى شده اى!«
اول مهر من به دانشگاه پا گذاشتم فضاى دانشگاه خيلى برايم 
هنوزم  من  اما  داشت  فرق  دبيرستان  با  خيلى  بود چون  جالب 
ساسان لوس و بچه ننه بودم و خودم را براى همه مى گرفتم. 
روزها مى گذشت و من به دانشگاه مى رفتم تا آن روز كه كالس 
طراحى داشتيم. طبق معمول استاد هميشه دير مى آمد. من هم 
روى صندلى كنار پنجره نشسته بودم و در افكار خودم غرق 
كيف  ميشه  »ببخشيد  ريخت.  بهم  را  افكارم  صدا  يك  كه  بودم 
تان را از روى صندلى برداريد مى خوام بشينم« به طرف صدا 
برگشتم دختر جوانى بود. بى اراده بدون اينكه حرفى بزنم كيفم 

را برداشتم ولى تمام بدنم يخ كرده بود.
تا حاال  ازش پرسيدم  ناخودآگاه  پريده است.  حس كردم رنگم 
شمارو نديدم با لبخند جواب داد، »معلومه كه نديدين. من شهرزاد 

هستم. طراحى دانشگاه اصفهان مى خونم به خاطر يه 

سرى مشكالت مجبوريم امسال تهران زندگى كنيم بنابراين اين 
ترم به صورت مهمان توى دانشگاه شما هستم.« از آن ديدار به 
بعد اصاًل ميل به غذا نداشتم براى خودم هم خيلى جالب بود كه 
چرا اينطورى شدم. روز يكشنبه كه رسيد خيلى زود به كالس 
بغلم  را روى صندلى  كيفم  و  رفتم و دركالس نشستم  طراحى 
برايش  وارد كالس شد  وقتى  ننشيند.  آن جا  كه كسى  گذاشتم 
دست تكان دادم و اشاره كردم كه برايش جا گرفتم. وقتى آمد 
جلو خنديد و از من تشكر كرد و نشست. با دو جلسه كه ديده 
بودمش احساس كردم كه به او عالقه مند شده ام. با خودم گفتم 
هر طورى شده امروز سر صحبت را با او باز مى كنم، بدون 

مقدمه گفتم: براى چى به تهران آمديد 
- به خاطر درمان مادرم كه متأسفانه سرطان خون گرفته و بايد 

شيمى درمانى بشه. البته فعاًل در خانه دايى ام اقامت داريم.
- شما مى توانيد روى كمك هاى من حساب كنيد و هر كارى 

ازدستم بر بياد انجام مى دهم .
بعد شماره ام را به او دادم. آن روز شهرزاد را به خانه دائيش 
خورد.  زنگ  همراهم  تلفن  كه  بود  شب   10 /۵ ساعت  رساندم. 
از  داشتم  شنيدم،  را  برداشتم صداى شهرزاد  را  گوشى  وقتى 
خوشحالى بال در مى آوردم به من گفت زنگ زده كه به خاطر 
امروز از من تشكر كند. پس از چند جلسه ديدار به او وابسته 

شدم و اگر يك روز او را نمى ديدم طورى آشفته مى شدم كه 
نزديكان متوجه حركات من مى شدند.

متوجه  مامان  زدم  مى  حرف  شهرزاد  با  تلفنى  كه  روز  يك 
بود.  عصبانى  خيلى  بود.  برده  پى  ماجرا  به  شد.  من  حرفهاى 
به اتاقم آمد و موضوع را از من پرسيد. من هم رک به او گفتم 
تصميم  و  دارم  دوستش  خيلى  و  است  من  همكالسى  شهرزاد 

گرفتم با او ازدواج كنم.
مادرم كه انتظار چنين حرفهايى را نداشت به شدت مخالفت كرد. 
ولى از آنجا كه هيچ كس جلودار من نبود باالخره راضى شد تا 
به خواستگارى شهرزاد برويم. خانواده شهرزاد شرايط سختى 
گذاشتند و من با وجود مخالفت پدر و مادرم همه آنها را قبول 
كردم. به عنوان مهريه يك دستگاه آپارتمان به نام او خريدم و 
به عنوان شيربها نيز 20ميليون تومان پول نقد دادم و ضمنًا حق 
طالق را به وى دادم، سرانجام او را عقد كردم و قرار شد شش 

ماه بعد زندگى مشترک خودمان را شروع كنيم.
روزها مى گذشت و من هر روز بيشتر به او عالقه مند مى شدم. 
دوماه به همين شكل گذشت و كمتر شهرزاد را مى ديدم و هر 
موقع مى پرسيدم او مى گفت: »كارهاى عقب افتاده زيادى دارم« 

من هم نمى خواستم مزاحمش بشوم.
كارى به او نداشتم اما كم كم متوجه شدم غيبت شهرزاد طوالنى 
نگران شدم  بود.  اما خاموش  تلفن همراهش زنگ زدم  به  شده 
ها  همسايه  از  وقتى  نبود  كسى  هم  آنجا  رفتم  دائيش  خانه  به 
پيش  هفته  يك  و  بوده  مستأجر  خانه  اين  اهالى  گفتند  پرسيدم 

خانه را تخليه كردند و رفتند. 
بايد كنم  كار  دانستم چه  نمى  بودم ديگر  خيلى مستأصل شده 
همه جا را براى پيدا كردن شهرزاد جست وجو كردم اما اثرى 
از او نيافتم. تا اينكه سه ماه بعد شهرزاد با من تماس گرفت و 
گفت خارج از ايران است و براى جدايى نيز وكيل گرفته كه با 
من تماس خواهد گرفت. وقتى از او دليل كارش را پرسيدم، 
گفت: ببين ساسان، ما به درد هم نمى خورديم، بهتر است 
قبل از اينكه مسئله خاصى پيش بيايد از هم جدا شويم. حاال 
هم چيز زيادى را از دست نداده اى مهريه ام را هم كه قباًل 
به نامم كرده اى. وقتى تلفن قطع شد ديگر چيزى نفهميدم اتاق 
دور سرم چرخيد و بى هوش روى زمين افتادم. وقتى چشمم 
را در بيمارستان باز كردم، در اطرافم پدر و مادرم بودند. مادر 
بيچاره مرتب گريه مى كرد و نگران من بود. چندبار تصميم به 

خودكشى گرفتم اما جرأت انجامش را نداشتم. 
هميشه اين سؤال بى جواب توى مغزم بود كه چرا شهرزاد بى 
دليل از من جدا شد. تا اينكه توسط يكى از دوستان پدرم فهميدم 
كه او در هلند زندگى مى كند و با يك پسر به نام فرهاد دوست 
اينكه به خارج از  از  با او را دارد. او قبل  شده و قصد ازدواج 
كشور برود با فرهاد دوست بوده و براى رفتن به هلند و ازدواج 
با او به پول احتياج داشته و بعد از آشنايى با من نقشه كشيدند 

تا از من كالهبردارى كنند.
روى  از  را  كارى  دانم، چون  نمى  تقصير  بى  را  من خودم  اما 
هاى  حرف  به  توجه  بدون  و  بودم  داده  انجام  احساسات 
داشتم  كه دوستش  درباره دخترى  نكردن  تحقيق  و  بزرگترانم 
خودم را اسير عشق پوشالى كرده بودم و شهرزاد نيز از عشق 

من سوءاستفاده و كالهبردارى كرد.
از آن به بعد هر موقع دست به قلم مى برم و مى خواهم چيزى 
تدبير  را  كرده  نويسم:»خود  مى  خودم  براى  آخرش  بنويسم، 

نيست«.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

 طراحی وب سایت و انواع
 طراحی گرافیکی
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هفته نامه پرشین 
از همکاری تعداد 

محدودی
 داوطلب جهت تهیه 

گزارش استقبال 
می کند

خانه و خانواده

رولت تن ماهی و 
تخم مرغ

مواد الزم: 
 كنسرو تن ماهى 400گرم

 تخم مرغ 2عدد 
 پنير پيتزاى رنده شده 100گرم

 آرد نان ۵0گرم
 سركه 1قاشق غذاخورى

 جعفرى خردشده مقدارى
 تخم مرغ آب پز سفت 3عدد 

 نمك و فلفل به مقدار الزم. 
از روغن جدا  كه  را  تنماهى  تهيه: كنسرو   طرز 

است،  شده 
مى  ظرفى  داخل 
سپس  ريزيم، 
كمى  چنگال  با 
خرد كرده و تخم 
رنده  پنير  مرغ، 
نان،  آرد  شده، 
جعفرى  سركه، 
خردشده، نمك و 
فلفل را با يكديگر 

خوب مخلوط مى كنيم تا بصورت خمير در آيد. 
سپس خمير را روى ورقه آلومينيومى)فويل( پهن 
مى كنيم و تخم مرغ هاى آب پز سفت را درون 
آن مى گذاريم و بصورت رل مى پيچيم. بعد دو 
سر ورقه آلومينيومى را پيچيده و محكم مى كنيم. 
را  رولت  و  پيچيم  مى  تنظيف  درون  آن  از  پس 
درون ظرف آبى كه در حال جوش است به مدت 
خاموش  را  شعله  بعد  دهيم.  مى  قرار  20دقيقه 
آب سرد  درون  فويل  تا  كنيم  كرده و صبر مى 
شود. اكنون داخل ظرفى را برگ كاهو گذاشته و 
رولت را برش مى زنيم و داخل ظرف مى گذاريم. 

سپس با ليمو و خيارشور تزئين مى كنيم. 

نیم وجبی های 
جنگجو

صابر محمدى 

بيشتر بچه ها با يكديگر مشاجره و دعوا مى كنند. بعضى ها همواره و برخى 
به ندرت. همچنان كه اكثر بزرگ ترها هم اين كار را مى كنند. دعواى بچه ها 
تقريبا بر سر هر چيز و همه چيز است، اين اسباب بازى مال كيست، فالنى چه 
گفت، فالنى چه كار كرد، نوبت كيست كه اين كار را بكند و غيره. همچنان كه 
همه ما مى دانيم، مشاجره و كتك كارى، فريادكشيدن، جيغ زدن، دعواكردن، 

نسبت بد دادن و آزاررساندن كارهايى نامعمول نيستند. 
اين رفتارها با وجود آن كه غيرطبيعى نيستند، اما اغلب ناخوشايندند. گاهى 
غيرقابل كنترل مى شوند و بيش از پيش ناخوشايند مى شوند. اگرچه بعضى 
از بزرگترها در برابر جر  و  بحث و ستيز تحمل زيادى دارند، ولى بسيارى 

آن را معموال آزاردهنده مى دانند. 
بچه ها اغلب از جر و بحث و دعوا لذت مى برند، اما اگر اين جر و بحث از 

كنترلشان خارج شود، خيلى سريع نظر خود را عوض مى كنند. 
مانند صداى مگس  اما  كامال عادى،  امرى  برادرها  و  بحث و جدل خواهر 
در تابستان؛ ناراحت كننده اند ، ناراحت نباشيد، خواهر و برادرها از همديگر 
اما چگونه مى توان در جدال  در مورد زندگى مى آموزند.  زيادى  چيزهاى 
پيشنهاد  عزيزان  براى شما  زير  راه حل هاى  همين  براى  كرد؟  نفوذ  بچه ها 

مى شود. 
يكى از مهم ترين شگردها در رفع يك مشكل رفتارى، تعيين و شناخت دقيق 
آن است. بيشتر مردم فكر مى كنند كه مشكل را دقيقا مى شناسند، اما هرگاه 
الزم مى آيد تا آن را به صورت واضح و روشن بيان كنند، درمى يابند كه 
نياز  بيشترى  تامل  و  تفكر  به  خود،  ذهن  در  مشكل  ساختن  روشن  براى 

دارند. 
● تنبيه ها را كاهش دهيد 

از  يافتن  رهايى  براى  ما  بعد  قدم  كه  باشد  تعجب انگيز  شما  براى  شايد 
مشاجره و دعوا، اين است كه شما از مجازات و تنبيهى كه اعمال مى كنيد، 

بكاهيد. فرزندتان را به اين دو دليل تنبيه نكنيد. 
● هر چه مقررات خانه شما سخت تر باشد، برنامه جديد كمتر مى تواند به 

عنوان يك مساله جديد و متفاوت جلوه كند و كمتر موثر خواهد بود. 
● تجربه هاى زيادى نشان مى دهند كه هر چه كودكان بيشتر تنبيه و مجازات 

شوند، بيشتر مشاجره و دعوا مى كنند. 
● خواهر و برادرها بايد ياد بگيرند كه بدون مالحظه شما با هم كنار بيايند، 
هم  با  وقتى  حتى  كنند؛  گفتگو  يكديگر  با  چگونه  كه  بگيرند  ياد  بايد  آنها 
مخالفند. هيچ قانونى نمى گويد كه شما بايد با گوش دادن به اين بحث ها خود 
را شكنجه كنيد. به آنها بگوييد كه اگر اختالف نظرى دارند، مى توانند تا حدى 
كه دوست دارند در مورد آن بحث كنند، اما بايد اين كار را در جاى ديگرى 

انجام دهند. به بيان ديگر، از آنها بخواهيد تا اتاق را ترک كنند. 
● ۵ دقيقه از اتاق خارج شويد. احتماال وقتى برمى گرديد، بحث و جدل تمام 
برادر  و  زيرا خواهر  است.  نتيجه بخش  اغلب  اين طرح خروج،  است،  شده 
گاهى اوقات به اين اميد وارد معركه مى شوند كه شما مداخله كرده و يك 
از  اين مساله به خودى خود  نفر را برنده اعالم كنيد. پس بدون مخاطب، 

بين مى رود. 
كه  ندهيد  اجازه  كنند.  بازى  يك ساعت جداگانه  تا  كه  بگوييد  بچه ها  به   ●
هيچيك از آنها طى اين يك ساعت، تلويزيون تماشا كند يا مشغول بازى هاى 
رايانه اى شود. اولين واكنش آنها احتماال اين است كه: »چه عالى! من به هيچ 
وجه دلم نمى خواست با او بازى كنم«. اما وقتى بازى كردن به تنهايى به 
قدر كافى خسته كننده باشد، كم كم تمايل نشان مى دهند كه يك بار ديگر با 

هم بازى كنند. 
● راه حل هايى براى نزاع بر سر بدون اجازه برداشتن وسايل يكديگر 

او  وسايل  ديگرى  اجازه  بدون  برادرى  يا  خواهر  كه  شديد  متوجه  اگر   ●
او  به  كرده ايد  تعيين  قبل  از  كه  را  كرايه اى  مقدار  بايد  مى كند«،  »قرض  را 
باارزش  چيزى  بايد  كودک  آن  شود،  كم  يا  خراب  شىء  آن  اگر  بپردازد. 

مساوى به آن شىء يا پول توجيبى اش، آن را جبران كند. 
● كودكى كه يكى از وسايلش را ديگرى برداشته است، مى تواند چيزى از 
وسايل خواهر يا برادر ديگر را به مدت يك روز استفاده كند )البته به غير 

از بعضى وسايل خاص!(. 
● هر گاه كودک از ديگرى اجازه مى گيرد، جمله مثبتى بيان كنيد تا نشان 

دهيد كه اين كارش را تحسين مى كنيد. 
● اجازه دهيد خواهر يا برادرى كه وسايلش بدون اجازه برداشته مى شود، 

در اتاقش را قفل كند؛ البته پدر يا مادر نيز بايد يك كليد داشته باشند. 
● راه حل هايى براى دعواى فيزيكى بچه ها 

● با پذيرش خشم كودكان نسبت به يكديگر آغاز كنيد، اين كار، به تنهايى 
ممكن است آرامشان كند. 

● به حرف هاى هر يك از آنها با احترام گوش دهيد. 
● نشان دهيد كه پيچيدگى مساله را درک مى كنيد. 

● نشان دهيد كه به توانايى آنها در يافتن راه حل مناسب ايمان داريد. 
● اجازه ندهيد دعواى فيزيكى ادامه يابد. 

فرزندان كتك زدن  و  به خود مى گيرد  فيزيكى  بچه ها صورت  رقابت  وقتى 
يكديگر را آغاز مى كنند، شايد وسوسه شويد كه كناره بگيريد و به تماشاى 
پايان طبيعى مشاجره و ستيز بنشينيد؛ اين كه خودشان قضيه را حل كنند. 

اما اين يك راه چاره منطقى به نظر نمى رسد. 
چنانچه شاهد نبرد هستيد، بايد قدم پيش بگذاريد و وارد معركه شويد، ولى 
اگر فقط سر و صداى نزاع را شنيده ايد، مى توانيد به نشنيدن تظاهر كنيد. 
البته در چنين حالتى بايد با دقت كافى گوش دهيد تا اگر احساس كرديد يكى 

از طرفين دعوا ممكن است مجروح شود، بتوانيد مداخله كنيد. 
يكى از رايج ترين صحنه ها، دعواى كودک كم سال تر )معموال يك نوپاى 18 
تا 24 ماهه( با كودک بزرگ تر و كتك خوردن كودک بزرگ تر است، هر چند 
را  موهايم  امير  »مامان،  است.  آرام تر  و  هيكل تر، حساس تر  او درشت  كه 
مى كشد.« بعد از شنيدن اين شكايت توام با گريه از كودک بزرگ تر، براى 
چهاردهمين بار در ضمن نيم ساعت، ممكن است وسوسه شويد كه از يك 
راه حل بديهى استفاده كنيد: »تو هم موهاشو بكش تا بدونه كه مو كشيدن 
درد داره«. اما راه حل بهتر، تقدير و تشويق كودک بزرگ تر به خاطر تحملش 

و ياد دادن اين نكته كه از او فاصله بگيرد و به اطاق ديگرى برود. 
● ناديده بگيريد: ياد بگيريد كه به اين مساله توجهى نكنيد. به موسيقى مورد 
تلفن بزنيد، كمى تلويزيون تماشا كنيد،  عالقه خود گوش كنيد، به دوستى 
جاروبرقى بكشيد، دوش بگيريد. اگر هيچ كدام از اين كارها به نتيجه نرسيد، 

پنبه در گوشتان فرو كنيد و آواز بخوانيد. 
● گاهى اوقات، اين بحث و جدل ها در مورد چيزهايى واقعا احمقانه اند، مانند 
اين كه پيراهن چه كسى سبزتر است. در اين صورت، انرژى بيهوده صرف 
نكنيد تا مشكل را حل كنيد: »خب، كافى است بچه ها! هر دوى شما پيراهن هاى 
سبز قشنگى داريد.« بلكه موضوع بحث را ناديده بگيريد و حواس آنها را به 

نوعى فعاليت، خوراكى يا انجام كار ديگرى معطوف كنيد. 
- وقتى بچه ها به طور فيزيكى دعوا مى كنند، فورا آنها را از هم جدا كنيد و 
به دو اتاق مجزا بفرستيد تا براى مدتى در آنجا باشند و آرام بگيرند، وقتى 
هر دو آرام شدند، آنها را در يك جا بنشانيد و گفت و گويى را بين آن دو 

ترتيب دهيد تا مشكل حل شود. 
وقت  هر  بگوييد  آنها  به  بنشينند.  هم  از  فاصله  با  تا  واداريد  را  دو  آن   ●
به  مى توانيد  ابتدا،  شوند.  بلند  جايشان  از  مى توانند  شد،  حل  مشكل شان 
آنها جهت دهيد. به مرور زمان ياد خواهند گرفت كه چگونه خودشان باهم 

مذاكره كنند و به توافق برسند. 
● به بچه ها بگوييد كه تا يك ساعت نمى توانند باهم بازى كنند. آنها را در 
اتاق هايى جداگانه نگه داريد. در اين مدت به هيچ يك از آنها اجازه ندهيد 
تلويزيون تماشا كنند يا مشغول بازى هاى ويدئويى شوند. اولين پاسخ آنها 
احتماال به اين صورت خواهد بود: چه عالى! ديگر دلم نمى خواهم با او بازى 
دوستان  احتماال  تنهايى،  به  خسته كننده  بازى  ساعت  يك  از  پس  اما  كنم. 

بهترى براى هم خواهند شد. 
● از كودک مهاجم بخواهيد يكى از كارهاى روزمره خواهر يا برادرى كه 
صدمه ديده است را انجام دهد، مثال مرتب كردن رختخواب او و يا بيرون 
از قبل مقدارى جريمه نقدى براى  اين است كه  بردن زباله ها. روش ديگر 
كه صدمه  كودكى  مسلما  تومان.   200 مثال  بگيريد،  نظر  در  مهاجم  كودک 
را  ناخوشايند  رفتار  كه  مواردى  در  )شما  مى كند.  دريافت  را  پول  ديده، 

مشاهده كرديد، اين جريمه را تحميل كنيد.( 
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نکات خانه داری
ـ بهتر است محل گزش زنبور را با جوش شيرين و 
آب آغشته كنيد . سپس يك تكه پياز روى محل گزش 

بگذاريد  تا زهر را كاماًل جذب كند .
آنها  بريزيد ،  نمك  مورچه ها  حركت  مسير  د ر  اگر  ـ 

حركت خود  را از آن محل متوقف مى كنند .
مى توان  نيز  مورچه  ضد   پود رهاى  و  حشره كش  از 
استفاد ه كرد ، به صورتى كه آنها را د ر مسير حركت 
با جارو  را  از سه روز محل  بعد   بريزيد  و  مورچه ها 
ابتد ا  مگس  ورود   از  جلوگيرى  كنيد .براى  تميز  برقى 
د رهاى ورود ى را با تورى بپوشانيد  و مراقب باشيد  
كه زباله ها حتمًا د رون كيسه زباله باشند ، سطل زباله 
كثيف  ظروف  تجمع  از  و  شود   خالى  زود   به  زود  

جلوگيرى شود .
آماد ه  از ورقه هاى  بيد  مى توانيد   برد ن  بين  از  براى  ـ 
ضد  بيد  د ر كمد  لباس، يا از مواد  ضد  بيد  كه به صورت 
پتوهاى  بين  د ر  د ارند ،  وجود   ريز  كوچك  گلوله هاى 
پشمى  استفاد ه كنيد  و يا كمى  نفتالين البالى پارچه ها 

بگذاريد . 
 تميز كرد ن ظروف آلومينيومى 

ـ ظروف آلومينيومى  را با نمك   خشك جال د هيد . 

هشت نکته دیگر
از  شده  روغنى  كه  هايى  لباس  كردن  تميز  براى   )1
با روغن  لباسى كه  كنيد. مخصوصا  استفاده  نوشابه 

ماشين آلوده شده را در نوشابه بخيسانيد.
ها  سفيدكننده  از  تور  هاى  پرده  شستشوى  براى   )2
استفاده نكنيد، چراكه باعث كدر شدن آنها خواهد شد. 
بهترين راه اضافه كردن جوش شيرين به ميزان پودر 

مصرفى است. 
خالص  آب  با  كمى  از شستن  قبل  را  ها  پرده  اگر   )3
شستشو دهيد و خاک آن را بگيريد پرده ها چرک مرد 

نخواهد شد. 
4( اگر بر روى شير آب رسوب بسته شده مى توان آن 

را با سركه سفيد تميز كرد.
۵( ظروف غذاخورى مخصوصا ليوان و استكان بعد از 
مدتى جرم مى گيرد، شستشو با پودر لباسشويى جرم 

آن را برطرف خواهد كرد. 
۶( قرار دادن ليوان و استكان در مايع سفيدكننده باعث 
مى شود خش و ضرب خوردگى آن نمود پيدا كند و 
حالت كهنگى به ليوان ها مى دهد، بجاى سفيدكننده آنها 

را 1۵دقيقه در پودر ماشين لباسشويى بخيسانيد.

۷( ساخت برف پاک كن با سيب زمينى 
از كار  پاک كن ماشين  بارانى، برف  اگر در يك روز 
بيفتد، چه كار خواهيد كرد؟ يك سيب  زمينى جوانه زده 
روى  را  آن  و  كنيد  نصف  وسط  از  را  بى مصرف  و 
شيشه جلوى اتومبيل بماليد، بدين ترتيب، قطرات باران 
روى شيشه خواهد لغزيد و مانع ديد شما نخواهد شد. 
به  را  ماشين  وقت،  اسرع  در  كه  مى كنيم  توصيه  اما 

يك 
تعميرگاه برسانيد. 

8( جابه جايى مبلمان 
هل  را  مبلمان  پذيرايى،  اتاق  دكوراسيون  تغيير  براى 
ندهيد و نكشيد، آنها را بلند كرده و حمل كنيد. كشيدن 
مبلمان روى زمين، حتى به طول چند سانتى متر، آسيب 
فراوانى به آنها وارد مى كند. همچنين براى بلند كردن 
صندلى بايد به جاى دسته، ميله زير نشيمن را گرفت؛ 

زيرا دسته ها اغلب تعمير شده اند. 
طرف  دو  از  را  آن  كرد.  حمل  جدا  بايد  را  ميز  روى 
ترتيب  بدين  كنيد.  بلند  و  گرفته  وضعيت  بر  قائم  و 
حمل آنها آسان تر مى شود و احتمال شكستن ترک ها 
كاهش مى يابد. براى جلوگيرى از بازشدن در كشوها 
و قفسه ها، هنگام حمل و نقل، بايد آنها را قفل كرد يا با 

طنابى محكم بست. 

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

كنند.  امضا  خود  بين  توافقنامه اى  شما  كمك  با  بخواهيد  بچه ها  از   ●
دقيقا توضيح دهيد كه چه چيزهايى غيرقابل قبول است و مجازات زير 
پا گذاشتن مفاد قرارداد چيست. بچه ها را واداريد تا توافقنامه را امضا 
كنند و آن را در محلى قابل ديد بچسبانيد. در مواقع ضرورى، براساس 

مجازات هاى توافق شده عمل كنيد. 
● هميشه تصور نكنيد كودكى مقصر است كه ديگرى را مى زند. بعضى 
يا برادرش را به حد جنون تحريك كرده، اذيت  اوقات »قربانى« خواهر 
درست  گاه  هيچ  گرچه  است.  داده  قرار  سوء استفاده  مورد  يا  و  كرده 
نيست كه كودكى ديگرى را كتك بزند، اما وظيفه شماست كه از اذيت هاى 
باشيد.  آگاه  مى كند،  لبريز  را  فرزندتان  صبر  كاسه  كه  صحنه اى  پشت 
اگر متوجه شديد چنين مساله اى درباره آنها صادق است، براساس نوع 

رفتارشان با آنها برخورد كنيد. 
● سعى كنيد لحظاتى را بيابيد كه آن دو رفتارى مناسب با هم دارند. با 
توجه مثبت، آنها را به ادامه اين كار تشويق كنيد. وقتى فرزندانتان بدون 
دعوا با هم بازى مى كنند، چنين تحسينى به كار ببريد: »خوشحالم كه شما 
بچه ها از بازى با هم لذت مى بريد.« وقتى همه چيز خوب پيش مى رود، 

توجه مثبت شما آنها را تشويق مى كند تا رفتار مثبتشان را ادامه دهند. 
اگر فرزندانتان دائم جدال هاى فيزيكى دارند، اين امر نشانه وجود مشكلى 
بسيار بزرگتر است. بهتر است با مشاور و يا درمانگر خانواده مشورت 
از كمك  اين مساله را به تنهايى حل كنيد.  بتوانيد  كنيد. مشكل است كه 
آنها  نترسيد. كمك خواستن نشانه مهم بودن بچه ها و روابط  خواستن 

براى شماست. 
خالصه اين كه ... 

● مرحله اول، مشاجره عادى: 
- آن را ناديده بگيريد، درباره تعطيالت بعدى فكر كنيد. 

- به خودتان بگوييد كه بچه ها در كشاكش دعواها تجارب مهمى كسب 
مى كنند. 

● مرحله دوم، وضعيت وخيم تر مى شود: 
- دخالت بزرگترها ممكن است مفيد باشد. 

- عصبانيتشان را بپذيريد. 
»به نظر مى رسد شما دو نفر از دست هم عصبانى هستيد!« 

- ديدگاه هر يك از بچه ها را بيان كنيد. 
»سارا، پس تو مى خواهى كه عروسك را نگهدارى چون توى بغلت آرام 

گرفته و تو على، فكر مى كنى كه تو هم حق دارى اونو بغل كنى.« 
- مشكل را با احترام توصيف كنيد: 

»مشكل پيچيده ايه! دو بچه و يك عروسك.« 
- اعتقادتان را به توانايى بچه ها در يافتن راه حل بيان كنيد. 

»من اطمينان دارم كه شما دو تا مى توانيد راه حلى پيدا كنيد كه براى هر 
دوى شما عادالنه باشد... و منصفانه براى عروسك.« 

- اتاق را ترک كنيد. 
● مرحله سوم، وضعيت احتماال خطرناک: 

- پرس و جو كنيد: 
»اين جنگ بازى است يا جنگ واقعى؟« )جنگ بازى مجاز است، اما جنگ 

واقعى نه!( 
- بگذاريد بچه ها بدانند: »جنگ بازى، تنها با توافق طرفين مجاز است«. 

)اگر براى هر دو طرف لذتبخش نيست، بايد متوقف شود.( 
● مرحله چهارم، وضعيت خيلى خطرناک! 

- دخالت بزرگترها الزم است. 
- آنچه را مى بينيد توصيف كنيد. 

»دو تا پسر عصبانى را مى بينم كه مى خواهند به هم صدمه بزنند.« 
- بچه ها را از يكديگر جدا كنيد. 

»صالح نيست با يكديگر باشيد. بايد كمى صبر كنيد تا آرامش خود را به 
دست آوريد، تو به اتاق خودت برو و تو هم به اتاق خودت.«

گاهی الزم است به بچه 
”نه“ بگویید 

بسيارى از كودكان خردسال از شنيدن كلمه ”نه“ بيزاند و غالبًا احساسات 
خويش را آشكارا به شما مى فهمانند. زماين كه با بچه نوپايتان رو به رو 
مى شويد كه روى زمين ولو شده و به خاطر شيرينى داد و هوارمى زند، به 
آسانى مى شود به خواسته اش تن درداد. ولى گهگاه جواب منفى دادن، هر 

زندگى  باشد،  دشوار  كه  هم  قدر 
راحت  فرزندتان  و  شما  براى  را 

مى سازد. 
البته مهم اين است كه فرزندتان را 
مورد تاييد فراوان قرار دهيد، لكن 
در اين جا چند موقعيت معمولى و 
مسلمًا آشنائى را به عنوان نمونه 
پاسخ  است  بهتر  كه  برگزيده ايم 

شما منفى باشد. 
رویاروئی با خطر 

موقعى كه شما و فرزندتان در كنار هم هستيد، دنياى پرهيجانى داريد و 
براى كودكتان دويدن و پريدن، باال رفتن و كنجكاوى، امرى صرفًا طبيعى 
است و پيامد اين قبيل اعمال براى وى ضرب ديدگى، كبودى و ورم زياد 
با لحظه هاى نفس گيرى همراه است. چنانچه حس مى كنيد  و براى شما 
چقدر  كه  اين  شويد.  مانعش  مى زند،  خطرناكى  كار  به  دست  شما  بچه 
كنيد،  بلند  را  ناچار مى شويد صدايتان  گاه  ندارد.  اهميت  است،  سرگرم 
ولى نگاه كردن به چشمانش و قاطعانه ”نه“ گفتن هم مى تواند همان قدر 
مؤثر باشد. در مورد كودكان كم سن و سال تر كه هنوز معنى و مفهوم 
”نه“ را نمى دانند، بهتر است خودشان به طور طبيعى از خطر بپرهيزند. 
بسيارى از پدران و مادران، آموختن واژه هائى چون ”اوفه!“ يا ”جيزه!“ 
را به بچه ها، موقعى كه آنان دست به كارهاى خطرناكى مى زنند، مفيد 

مى انگارند. 
دیگر آزاری 

اكثر نوپايان مرحله اى را پشت سر مى نهند كه در آن، سايرين و از جمله 
پدر و مادرشان را مى زنند، لگدپرانى مى كنند، هل مى دهند و يا گازشان 
مى گيرند. كودكان كمتر از سه سال نمى توانند از ديدگاه شخص ديگرى 
به كارهاى خود نگريسته و آنها رادرک كنند مگر اين كه شما و يا بچه 
درگيرى را بيازارند، مصلحت در اين است ضمن اين كه متوجه خشمش 
هستيد، وى را از اين كار باز داريد و او را محكم گرفته و چنين جمله هائى 
بر زبان آوريد: مى دانم عصبانى هستى، ليكن نزن، لگد نيندازد، گاز نگير! 
از وى بخواهيد آن كودک  به ديگران صدمه مى رساند. مى توانيد  چون 
”لطمه ديده“ را ببوسد، نوازش كند و پوزش بخواهد. هيچ گاه بعد از چنين 
رخدادى او را نزنيد تا مثاًل بفهمانيد كه زدن چه مزه اى دارد. اين واكنش 

تنها به وى مى آموزد كه چنين رفتارهائى درست است. 
کج خلقی 

داشتن  از  كودكان  ممانعت  مى  دانند،  والدين  از  بسيارى  كه  همان طور 
چيزى و يا انجام كارى، بيشتر اوقات به كج خلقى آنان مى انجامد، هنگامى 
با  شما  ولى  است،  دشوار  بودن  خونسرد  و  ماندن  آرام  خسته ايد،  كه 
بردبارى و تسليم نشدن به احتمال زياد از بروز اوقات تلخى ●ائى از اين 
بگذاريد خشم  باشيد و  پيشگيرى مى كنيد. پس خونسرد  دست درآينده 
در آغوشش  گذاشت  و  آرام شد  هر وقت  بنشيند.  فرو  نوپايتان  كودک 
نشان  او  به  مى فهمم“  را  تو  ”ناراحتى  گفتن جمله اى همچون  با  بگيريد، 
دهيد كه به ناراحتى اش توجه داريد و در عين حال بفهمانيد كه پاسخ تان 

همچنان منفى است. 
برهم زدن قاعده و قانون خانوادگی 

را  مقررات  فرزندان،  بزرگ شدن  با  كه  خانواده هائى هستند  بسيار  چه 
گسترش مى دهند. ممكن است اين نظام در آغاز خيلى ساده باشد، مانند 
مهربانى با جانوران دست آموز يا نريختن غذا در كف اتاق، چنين مقررايت 
سودمند مى باشند زيرا دايمى و بى چون و چرا هستند. آنها به بچه ها 
آنها  به  بايد  كه  محدوده مشخصى هست  كه  فراگيرند  تا  مى كنند  كمك 
پايبند باشند و از سوى ديگر به پدران و مادران يارى مى رسانند تا در 

زمان مناسب جهت ”نه“ گفتن دچار دودلى نشده و قاطعانه عمل كنند. 
نكته مهم اين است مقرراتى وضع كنيد كه پيوسته بشود تابع آنها بود 
با  با قاطعيت رعايتشان كرد. به طور مثال گفتن: ”ما  امكان  تا سرحد  و 
گفتن: ”جوجه  از  حيوانات خانگى خود مهربانى مى كنيم“ خيلى مؤثرتر 
را نزن“ است. همچنين مورد مهم ديگر اين است كه بكوشيد همان طور 
كه ”نه“ به زبان مى آوريد، اگر بچه ها خوش رفتارى كردند، تشويقشان 

كنيد. 
درخواست های نابه جا 

به  گوناگون  اشياى  دادن  والدين،  براى  اعمال  خوشايندترين  از  يكى 
فرزندان است. از همين رو، رد كردن درخواست هاى آنها برايتان خيلى 
دشوار است. خواه در فروشگاه يك بسته آب نبات بخواهد و چه پيش از 

ناهار بيسكويت، ”دوريت بران“ در اين باره مى گويد: 
بخشى از وجود ما مايل نيست ”نه“ بگويد و بچه ها هم مى توانند به اين 
موضوع پى ببرند، براى اين كه پاسخ منفى شما مؤثر باشد، بايد آن را 
جدى بگيريد. گفتن ”شايد“ يا ”بعداً“ صرفًا سبب مى شود كه فرزندتان به 
غر زدن ادامه دهد. اگر الزم شد، بگوييد: صبر كن لحظه اى بينديشم و 

آن گاه پاسخ دهيد. 
قاپیدن اسباب بازی دیگران 

چنانچه كودک نوپايتان چيزى بخواهد، آن را به دست مى آورد، حتى اگر 
اسباب بازى مورد عالقه بچه ديگرى باشد. آن چه مى توانيد انجام دهيد 
اين است كه به طور جدى از او بخواهيد اسباب بازى را به شما برگرداند 
و اسباب بازى ديگرى را به وى بدهيد. شايد بهترين شگرد براى بچه هاى 
خردسال اين باشد كه حواس آنها را متوجه ساير چيزها بكنيد. با اين 
بازى هاى  اسباب  بايد  كس  هر  كه  داد  توضيح  آنها  به  مى شود  وصف 
گريه  به  باعث  كه  كنيم  كارى  نبايد  ما  بگويد  و  باشد  داشته  را  خودش 

افتادن بچه هاى ديگر شويم.
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فال هفته

متولدين فروردين:  توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
ها  خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند 
افسردگي شان ميشود ، در حاليكه نبايد چنين باشد 
، چرا كه بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اكثر متولدين 
اين ماه به سوى ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  اى  معامله  كنيد  هفته سعي 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
اين  متولد  خانمهاى  از  خيلي  عاطفي  و  احساسي 
طورى  را  خود  زندگي  در  كور  گره  يك  دچار  ماه 
تنظيم كنند كه اين گره هاى كور بر آن اثرى نگذارد 
آنها كه در گذشته  . درضمن بعضي مجردها و چه 
براى  اى  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
. خبرهاى  ميگيرند  قرار  دلخواه خود  زندگي  تشكيل 
در  ماه  اين  متولدين  از  درصد  هشتاد  براى  خوشي 
راه است كه اغبل در رابطه با كار است . شما احتياج 
به مسافرت ولو كوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را 
شما  روحيات  در  العاده  فوق  كه  چرا   ، سازيد  مهيا 

تاثير خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهاى متولد اين 
با فرزندان خود  ماه توصيه ميشود در روابط خود 
رعايت احتياط را كرده و اصوال” از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا كه اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليكه شانس بسيارى از متولدين مجرد 
براى شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نيز ناچارند در نامزدى و يا روابط عاشقانه خود 

تجديد نظر كنند . شنبه شادى را پيش رو داريد 

   متولدين تير: دخترهاى متولد اين ماه اغلب 
با خواستگاران متعدد روبرو هستند، برخي اصوال” 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميكنند كه به آنها توصيه ميشود كه در 
تصميمات خودشان تجديد نظر كنند . مردان اين ماه 
در دوراهي گير كرده اند كه توصيه ميشود با تفكر 
زودى  به   . كنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
خبر خوشي را دريافت خواهيد كرد كه زندگيتان را 

دگرگون خواهد كرد

با گفتگوى  متولدين مرداد: در يك محل و   
دوستانه اى، مچ دو سه نفر باز ميشود، خصوصا” 
آن گروه كه سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن 
بردن سبب دشمني ها شوند  آن  به  اين  از  و حرف 
و مسلما” با شناسائي اين آدمها طردشان ضرورى 
است . خيلي از جوان هاى متولد اين ماه در بدست 
گاه در  آوردن هدفها بسيار عجول هستند بطوريكه 
و  تكرار  يا  و  كارى  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  اين گروه  يا كندى حركت ميشوند، در هر حال 
بعضي  براى  بروند، عشق  پيش  عاقالنه و صبورانه 
اى  عده  براى  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهياهوست

متولدين شهريور: در زمينه مسائل عاطفي 
و احساسي، خيلي از خانمها و دختر خانمها خود را 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه 
به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليكه اين گروه 
فرداهاى  كه  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نبايد 
. زندگي زناشوئي زوج هاى  است  پيش  روشني در 
از  معدودى  ولي  است  سعادت  با  توام  اغلب  جوان 
بداليلي طوفاني  به بن بست گذاشته و ميانساالن  پا 
زندگي  بكلي شيرازه  و  آورده  پديد  خود  زندگي  در 
خود را بهم ريخته اند . نامزديهاى تازه زندگي خيلي 
آقايون  به   . كرد  خواهد  عوض  بكلي  را  دخترها  از 
را  احساسات خود  كه سريعا  ميشود  توصيه  مجرد 
به محبوب خود ابراز كنند در غير اينصورت شانس 

بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهاى  و  پدر  اغلب  براى  مهر:  متولدين 
متولد اين ماه شانس تازه اى براى يافتن مسير پر از 
آرامش و سعادت پيش ميايد كه بايد از اين فرصت 
بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه كه در صدد يك 
اين  بايد هر چه زودتر   ، بزرگ هستند  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتكليف نگذارند . در حاليكه طالق در جمع تولدين 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائيني  درجه  ماه  اين 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

از  خيلي  كه  انتظاراتي  آبان:  متولدين   
دارند  اطرافيان خود  و  دوستان  از  ماه  اين  متولدين 
منطقي است ولي در واقع بايد صبر كنند تا عده اى 
باصطالح  و  باشند  داشته  تالفي  و  جوابگوئي  امكان 
خانم   . است  راه  در  ها  كمك  و  ها  خوبي  بازگشت 
و شكننده  روحيه حساس  اغلب  ماه  اين  متولد  هاى 
خيلي  آدمها  دورويي  و  دروغ  از  عده  اين  دارند،  اى 
حد  در  انسانها  روابط  به  كه  آنقدر  و  ميشكنند  زود 
نيم  مادى  يارى  و  كمك  به  ميدهند  اهميت  احساسي 
اوج  ترها  ميان جوان  در  ازدواج   . ندارند  هم  نگاهي 
ميگيرد و بسيارى از دخترخانمها شانس يافتن مرد 

دلخواه خود را مي يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسيارى 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
و  باشند  مراقب  شديدا”  ميشود  توصيه  جهت  همين 
تله هاى خطرناک را زير پاى خود ببينند . ازدواج دوم 
براى آن عده كه از زندگي گذشته خود ناكام بودند با 
دورانديشي و تعمق اغلب ثمربخش است . تولد بچه 
هاى تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

ميسازد . دوشنبه شادى را پيشرو داريد

متولدين  زندگي  در  عشق  دى:  متولدين    
اين ماه هميشه نقش حساس و مهمي دارد ولي اگر 
پيوند محكم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
زيادى  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال” 
مشكل و ناممكن ميگردد . در جمع خانواده متولدين 
افسرده و غمگين ديده ميشوند كه  اين ماه، آدمهاى 
بايد خيلي زود آنها را به شادى و اميد كشاند وگرنه 

فضاى خانواده را افسرده و بي تحرک ميسازند

متولدين بهمن: ضمن اينكه نظم و ترتيب در 
ميزند،  ماه موج  اين  متولدين  از  و زندگي خيلي  كار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا” دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  كارى  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند، 
خود را تنظيم نكنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب 
ماه درگير عشقي پرشور  اين  متولد  دختر خانمهاى 
و حساس شده اند كه نياز به مطالعه بيشترى دارد . 
آقايون مجرد اين ماه شانس زيادى براى يافتن زوج 

آينده خود را دارند

  متولدين اسفند: خانمهاى متولد اين ماه به 
عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها 
كساني  عده،  اين  كنار  در   . بينند  مي  هدف  بدون  و 
هستند كه زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشكالت نيز دريچه اي ميگشايند و 
همه چيز را مثبت ميسازند . جوان هاى شاغل و يا در 
حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و 

پراميدى افتاده و آينده خوبي را دنبال ميكنند

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Bd5+       Kh5 - Bf3+        Kh6     
Rh4         mate 

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

جواب هفته قبل              
Nf3        Ke6 - Rc6# 

به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

فروش و نصب برنامه های جدید و پاکسازی  
Virus  و Spyware  در محل شما

078 8997 7623

صمد شکارچی 
حرفهای بی حساب و کتاب

خوشبخت ترين زن دنيا مادرمان حّوا بود،چون فقط شوهر او آدم بود!
جراح باند را در شكم بيمار گذاشت ،9 ماه بعد جيمز باند متولد شد!

مرغ عشق گفت پير شديم و يه خروس عشق پيدا نشد!
من زاده گربه اى هستم كه از هيچ سگى نمى ترسد!

راستى چرا مرغ حق تخم نمى گذارد!
روى سگم كه باال مى آيد گربه ها فرار مى كنند!

براى اينكه ميخكوب نشوم دائم اين پا و آن پا مى كنم!
پنجره براى دزد روزنه اميد است !

عزرائيل هم از من رشوه مى خواهد!
به كوپن هاى قند و شكر كه نگاه مى كنم اوقاتم تلخ مى شود!

عصا هم از دست پدر بزرگ مى نالد!
پنجره از بيرون سوز سرما و از داخل دم گرم بخارى را تحمل مى كند!

از بس حلوا حلوا كرد حلوايش را خوردند!
چون مى خواستند نور به قبرش ببارد سنگ مزارش را شيشه اى كردند!

ما نسل سوخته ايم ،فرزندانما نسل پدر سوخته!

چه کسی بال نسبت از چه خری خوشش میاد!

ژيمناستيك از خرک!
دزد از خر تو خر!
پهلوان از خرزور!

دانش آموز زرنگ از خر خون) خر خوان(
شطرنج باز از خرمهره

چالق از خرپا
كشاورز از خرمن 

نوزول خوراز شرخر 
ناشنوا از خرگوش

شكارچى فيل از خراج
قبر كن از گور خر

عيال از خرجى جاهل از خرابات 
جاهل از خرابات 

بيمار از خرآش
دامدار از خربزه 

نوازنده از خرچنگ
بعضى از وزرا از خررازى و بالخره آقا زاده از خرپول!

می خندم و می خندم 

مى خندم به كسى كه پارتى مى دهد و بعد به دنبال پارتى مى گردد!
مى خندم به كسى كه درست موقع غذا خوردن زبانش مو در مى آورد!

مى خندم كسى كه براى نامزد انتخاباتى اش حلقه مى خرد!
مى خندم به كسى كه دو پاى سالم دارد اما مواقعى دو پاى ديگر هم قرض ميكند!
مى خندم به كسى كه آه در بساط ندارد اما سوراخ مى خرد دانه اى صد ميليون !

مى خندم به كسى كه سوار خر مراد است اما پياده به سوى مقصد مى رود!
مى خندم به كسى كه از لخت بودن سيم برق خجالت مى كشد!

مى خندم به كسى كه پاى برهنه اش را توى كفش اين و آن مى كند!
مى خندم به كسى كه جرمش سنگين است ولى با جرثقيل بلندش مى كنند!

مى خندم به كسى كه تا زير سوال مى رود له مى شود!
مى خندم به كسى كه تا سرش را مى دزدد دستگيرش مى كنند!

مى خندم به كسى كه از بس خنك است گل يخ به سينه اش مى زند!

دستگیری پرستار انگلیسی به جرم تلنُگر
آزار جنسی بیماران 

يك پرستار مرد انگليسى كه بيماران زن را مورد آزار جنسى قرار مى داد، دستگير شد. 
سوء استفاده جنسى “ديويد بريتن” از بيماران زن در پايتخت انگليس ، پس از سال ها فاش شد. 

پايگاه اطالع رسانى پليس به نقل از شبكه خبرى “ بى بى سى “ گزارش داد، اين پرستار، طى 20 سال در يكى از 
كلينك هاى مركز لندن بيماران زن را به شيوه هاى مختلف مورد آزار و اذيت جنسى قرار مى داده است. 

اين گزارش حاكى است :متهم سال 2002 به داليل ديگرى از كلينك “پيتر دالى” اخراج مى شود در حالى كه هيچ يك 
از قربانيانش حاضر نشده بودند عليه او شكايت كنند. 

اين گزارش مى افزايد:سوء  استفاده جنسى ديويد بريتن پس از شكايت تعدادى از بيماران و انجام تحقيقات مفصل 
در اين زمينه آشكار شده است. 

هدف  را  زن  بيمار   23 حداقل  او  كه  است  شده  مشخص  تاكنون  و  شد  آغاز   200۶ سال  زمينه  اين  در  تحقيق 
سوء استفاده جنسى قرار داده است. 

اين شكارچى زنان بيمار پس از آغاز تحقيقات به فرانسه فرار كرد و در حال حاضر در شمال آن كشور زندگى 
مى كند. 

مقامات مدعى اند كه در آن موقع شواهد كافى عليه او وجود نداشت. 
تريش موريس يكى از سرپرستاران نظام سالمت ملى انگليس گفت:” من به عنوان يك پرستار و از طرف سيستم 

بهداشتى و درمانى انگليس از همه عذرخواهى مى كنم. 
وى افزود: جاى تاسف دارد كه ديويد بريتن طى اين مدت طوالنى و بدون كنترل و نظارت مناسب ، توانسته بود به 

كار غيرقانونى و غيراخالقى خود ادامه دهد. 
وى اظهارداشت: “اين شياد هم از زنان بيمار و هم از اعتمادى كه مردم به حرفه پرستارى دارند، سوء استفاده كرده 

است”.
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چگونه با موبایل یک عکس 
خوب بگیریم

اين روزها هر جا كه مى روى، چند نفرى 
را مى بينى كه با تلفن همراه خود مشغول 
و  باستانى  اماكن  به  اگر  هستند.  عكاسى 
مى  هم  تر  پررنگ  قضيه  كه  برويد  ديدنى 
شود. تقريبا بيشتر كسانى كه مى خواهند 
تازه گوشى موبايل بخرند، داشتن دوربين 
اگر  البته  و  است  مهمى  موضوع  برايشان 
اين وسيله را قبال داشته باشند، اين دفعه به 
كيفيت دوربين هم فكر مى كنند. با اين همه 
چطور  ماند،  مى  مغفول  همواره  نكته  يك 
بايد با دوربين تلفن همراه عكسى با كيفيت 
بگيريم؟ اشتباه نكنيد، منظور روش كار با 
يك  گرفتن  چگونگى  بلكه  نيست;  گوشى 
تلفن همراه  اگر  عكس خوب، مدنظر است. 

شما دوربين عكاسى دارد و يا قصد خريد گوشى با اين امكان را داريد، حتما به نكات زير براى عكاسى 
بهتر، توجه كنيد: 

1( گوشى هايى كه دوربين عكاسى دارند، معموال گران تر از انواع ديگر هستند، البته اين درجه گرانى، 
با توجه به قدرت دوربين تغيير مى كند ولى در هر صورت شما پول دوربين گوشى را پرداخت كرده 
ايد، پس حتما از آن استفاده كنيد! تعجب نكنيد، هستند كسانى كه گوشى دوربين دار دارند ولى از آن 

استفاده نمى كنند. 
2( حاال كه قرار است از دوربين گوشى تان استفاده كنيد، پس بعنوان اولين كار، لنز دوربين را تميز 
كنيد. دوربين هاى عكاسى معموال درپوش مخصوص لنز دارند، اما دوربين هاى روى گوشى معموال 
چنين نيستند و اثر انگشت يا خاک بسيار روى آنها ديده مى شود. لنز دوربين را با يك دستمال نخى 

يا دستمال عينك تميز كنيد. 
3( به فاصله خود و سوژه عكاسى توجه كنيد. يكى از مشكالت اساسى در عكس هايى كه توسط دوربين 

هاى موبايل گرفته مى شوند، فاصله زياد با سوژه است. 
4( درست است كه بايد به سوژه نزديك باشيد، اما نه آنقدر كه همه چيز از حالت طبيعى خارج شود. 

مخصوصا اگر از صورت يك نفر مى خواهيد عكس بگيريد، تنظيم فاصله بسيار مهم است. 
۵( بصورت فيزيكى به سوژه نزديك شويد، نه با زوم دستگاه. زوم ديجيتال، عكس بهترى به شما نمى 
دهد. بهتر است عكس خود را بگيريد و بعد با استفاده از نرم افزارهايى مانند فتوشاپ، هر قسمت را كه 

تمايل داشتيد جدا كنيد. 
۶( پس از تنظيم فاصله نوبت تنظيم نور است، حتما مى دانيد كه هرچه نور تابيده شده به سوژه بيشتر 
باشد، عكس واضح ترى خواهيد داشت. اين موضوع در همه دوربين ها يكسان بوده و براى همين است 
كه عكاسان از فلش استفاده مى كنند. اين روزها موبايل هايى به بازار آمده كه يا فلش دارند و يا امكان 
نصب اين وسيله روى آنها طراحى شده است; اما اگر گوشى شما اين امكان را ندارد، حتما نور محيط را 
زياد كنيد. مثال در روز به فضاى باز برويد و يا در شب همه چراغ ها را روشن كنيد. البته توجه داشته 

باشيد كه افراط در هيچ كارى خوب نيست; ا زجمله نورپردازى. 
۷( مى دانيد كه نور سفيد، مخلوط چند رنگ است. گاهى اوقات اين نور در برخورد با عدسى دوربين 
 Balance White تجزيه شده و عكس شما را بدرنگ مى كند. براى رهايى از اين مشكل، از امكانى به نام
استفاده كنيد. معادل فارسى اين اصطالح، »تراز سفيدى« است. اين قابليت به شما اجازه مى دهد تن مايه 

هاى رنگى اضافى را از نور محيط گرفته و عكس هايى با رنگ طبيعى بگيريد. 
8( ثابت بودن دوربين مسئله بسيار مهمى است. بسيارى از عكاسان، پايه هاى با قابليت حمل آسان 
دارند كه در هر نقطه اى آن را بر زمين مى گذارند. عكاسى با دوربين تلفن همراه اين امكان را از شما مى 
گيرد پس بهتر است با روش هاى ديگرى، اين ثبات را به دست آوريد، مثال مى توانيد دستى كه دوربين 

در آن است را با دست ديگر نگه داريد يا به جايى تكيه دهيد. 
9( تا زمانى كه عكس ثبت نشده، تكان نخوريد. برخى از دوربين ها وقفه شاتر طوالنى دارند. پس هنگامى 

كه دكمه را فشار داديد، ثابت بمانيد تا عكس گرفته شده را روى صفحه ببينيد. 
10( خاصيت دوربين ديجيتالى اينست كه مى توان به هر تعداد عكس انداخت يا چون فيلم وجود ندارد و 
شما هزينه اى نمى دهيد. از سوى ديگر عكاسى يك هنر بسيار تجربى است و ديگر اينكه عكاسى با هر 

دوربين، لم خاص خود را دارد. پس آنقدر عكس بگيريد تا با دوربين موبايل تان آشنا شويد. 
11( برخى دوربين هاى موبايل به شما اين امكان را مى دهند كه وضوح عكس تان را انتخاب كنيد. به 

ياد داشته باشيد كه هميشه وضوح باال بهتر است. 
12( در هر حال اگر از عكس خود راضى نيستيد، در دور انداختن آن لحظه اى درنگ كنيد. افزايش كيفيت 
يك عكس با استفاده از نرم افزارهاى موجود در گوشى و يا نرم افزارهاى كامپيوترى كار چندان ساده 

اى نيست. در صورتى كه به سادگى مى توان يك عكس جديد بگيريد. 
اينكه شما مى توانيد از  13( هر روز بر ميزان حافظه گوشى تلفن همراه افزوده مى شود. به اضافه 
حافظه هاى جانبى هم استفاده كنيد. با اين همه بهتر است كه عكس هاى خود را در اولين فرصت به 
كامپيوتر منتقل كنيد. اين كار، خطر از بين رفتن عكس ها را كاهش مى دهد به اضافه اينكه افراد ناباب 

را هم در دزديدن عكس هاى شما ناكام مى گذارد. 
14( اگر كيفيت تصوير دوربين شما باال است مى توانيد عكس هايتان را چاپ كنيد. براى اين كار استفاده 

از فوتو پرينتر، بهترين روش است. 
1۵( خالصه اينكه در صورتيكه كيفيت تصوير دوربين شما باال نيست، از خير چاپ عكس بگذريد كه 

دور ريختن پول است. 

۱0 اشتباه بزرگ در 
طراحی وب سایت

هر سال اشتباهات جديدترى در طراحى وب سايت ها رخ مى دهد. تعدادى از بدترين اشتباهات در 
طراحى وب به تركيب هاى ضعيف پست هاى الكترونيكى مربوط مى شوند اما در سال گذشته، »نبود 
اطالعات مربوط به قيمت ها« بزرگترين اشتباهى بود كه در تمام موتورهاى جست وجو مطرح شده 

بود.
موضوعاتى كه در زير مى آيد، از جمله ى اين اشتباهات اند. اين مطلب را بخوانيد و سعى كنيد كه اين 

اشتباهات را در طراحى وب سايت خود تكرار نكنيد.
B2C 1( عدم ذكر قيمت در سايتهاى

هيچ سايت B2C)فروشنده به خريدار( چنين اشتباهى را مرتكب نميشود. اما گاهى چنين اشتباهى 
در سايتهاى B2C رخ ميدهد و كاربر را به اشتباده مياندازد.

2 ( عدم انعطاف موتورهاى جست وجوگر
برخى موتورهاى جست وجو كارآيى لزم را ندارند و نه تنها كاربران قديمى را دچار مشكل مى كنند 

بلكه هر كاربر ديگرى را نيز عصبانى خواهد كرد. بهتر است موتورهاى جست وجويى كه شما 
طراحى مى كنيد، بهترين پيشنهادات را در باالى ليست ش ارائه دهد.

3( طوالنى بودن عرض صفحه
پيمايش عمودى بيشتر براى كاربران جاافتاده است و هم چنين براى حالت هاى استاندارد پنجره ى 

اينترنتى مثل )800x۶00( تعريف شده است. پس، از طراحى صفحاتى كه كاربران را به پيمايش 
عرضى صفحه تان مجبور مى كند، بپرهيزيد.

4( ثابت بودن اندازه ى فونت ها
در 9۵ درصد موارد اگر فونت را در طراحى صفحه وب به صورت ثابت تعريف كرده باشيد، 

كاربران عمومى آنها را به صورتى نازک خواهند ديد. پس بهتر است امكان تغيير اندازه ى فونت 
براى كاربران را به وجود آوريد.

۵( بلوک هاى متنى
ديوارى از متن، مرگى براى تجربه ى پوياست. براى خواندن نيز بسيار خسته كننده خواهد بود. 

نوشتن براى كاربران اينترنتى متفاوت از نوشته هايى است كه براى چاپ حاضر شده اند. براى جلب 
خواننده بايد از ترفند هاى نوشتارى مانند:

- تيتر
- ليست هاى شماره دار

- لغات كليدى رنگى
- پاراگراف هاى كوتاه

- هرم وارونه
و نوشتارى ساده استفاده كرد.

۶( در لينك به صفحات از جاوااسكريپت هاى ساده استفاده كنيد
وجود جاوا اسكريپت در پيوندها )لينكها( راه استفاده از امكانات اينترنتى را براى كاربران، ساده 

ميكند. اين لينكها بايد ابر متن )Hypertext( هايى باشند كه ساده هستند و به راحتى صفحه جارى 
را با يك صفحه جديد جايگزين ميكنند. كاربران بايد خودشان تصميم بگيرند از كدام لينكها استفاده 

كنند.
FAQ ) ۷ها

FAQها فقط به سئواالت ساده پاسخ ميدهند. پس اگر سئواالتى كه كمى مشكل تر باشد از سوى 
كاربر مطرح شود و جوابش در اين سئواالت نباشد، اطمينان كاربر به اين صفحه وب كاهش ميابد و 

به جستجويش صدمه خواهد زد.
8 ( جمع آورى آدرس هاى پست الكترونيكى بدون آنكه حقوق شخصى رعايت شود

كاربران اغلب به راحتى آدرس پست هاى الكترونيكى شان را به صفحات وب نمى دهند. فقط به آنها 
نگوئيد عضو شدن مجانى است بلكه به آنها حقوقشان را يادآور شويد.

URL ) 9هايى بيشتر از ۷۵ كاراكتر
طوالنى بودن آدرس اينترنتى به گشت اينترنتى لطمه مى زند و به سختى مى توان چنين صفحه ى 

وبى را به دوستى معرفى كرد. اگر كاراكترهاى آدرس زياد باشد، كاربران نمى دانند كه چگونه 
مى توانند به آن دسترسى داشته باشند.

10( فرستادن نامه ى الكترونيكى به مكان هايى ناخواسته
در برخى سايت ها ممكن است با زدن كليدى به جاى آن كه به جايى كه مى خواهيد برويد مجبور 

مى شويد نامه اى را به كسى كه نمى شناسيد بفرستيد. آدرسهاى Mail to را بر روى نام افراد 
قرار ندهيد. چراكه كه كاربران بيشتر فكر ميكنند كه با كليك بر روى نام افراد ميتوانند بيوگرافى را 

بخوانند.
در پايان تاكيد مى شود كه در طراحى صفحات وب بايد خواست هاى كاربران را تامين كرد نه چيز 

ديگر. 
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شماره تلفن های ضروری 
در لندن

اورژانس          999
 كانون ايرانيان                                   020۷۷00۷1۷4

كانون ايران                                             0208۷4۶32۶9 
جامعه ايرانيان                                         0208۷48۶۶82  

سفارت انگلستان در تهران                 009821۶۷0۵011-۷
سفارت ايران در لندن                               020۷22۵3000 
وزارت كشور انگلستان                             084۵۶000914 
اطالعات پرواز هيترو            08۷00000123 
دفتر ايران اير هيترو            0208۵۶4980۶
فرهنگسراى لندن                                   0208-4۵۵۵۵۵0

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    020۷۶200100
رستوران اپادانا                                020۷۶033۶9۶ 
رستوران اريانا                                        020۷2۶۶9200
رستوران البرز                                    020۷۶029040 
رستوران الونك 1                             020۷۶031130

رستوران الونك 2                                    020۷229041۶ 
رستوران بهشت                                      02089۶444۷۷
رستوران پامچال                                     02082039۵9۵
رستوران پاپيون                                      02084۵89083
رستوران پاتوق                                       020۷2۶2401۵
رستوران پاريس                                      020۷2892023
رستوران پرشيا                                       02084۵2922۶
رستوران پرنس على                                020۷2۵83۶۵1
رستوران حافظ)1(                                   020۷2299398

رستوران حافظ)2(                                   020۷4314۵4۶     
رستوران ديار                                         02089209۷44 
رستوران ژينو                                         020884۷1۷40 
رستوران شهرزاد                                    020۷3۷11919

رستوران شبهاى  شيراز                            020834۶۵۵92
رستوران كندو                                         020۷۷242428    

رستوران صفا                                         020۷۷238331
رستوران كلبه                                         020۷۷0۶4888
رستوران مهدى                                       0208۵۶3۷00۷
رستوران نيمكت                                      0208889۶989
رستوران ياس                                         020۷۶039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        0208838000۷  
رستوران اريانا                                      020۷2۶۶9200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      020۷2438444

رستوران زرتشت                                    020۷۶0323۷9  
رستوران ليدو                                         02089۵24۷48 

سفره سراى مهدى 2
سوپر مارکت ها 

آران                                      020844۵۵۷۷۵  
اهواز                                            0208۷۷8۵3۶1
انزلى                                        02084۵81221
انجمن زعفران                              02084۵1۶۶1۶
بهار                                         020۷۶03۵083
بيژن                                         020۷43۵23۷0
پرارا                                       020۷۶03۶222
پرشيا                                     020۷2۷22۶۶۵
تفتان                                       020۷۷31۷819
تهران                                      020۷43۵3۶22
تخت جمشيد                                    020۷۶39800۷
جردن                                          020842۶۵448
خزر                                        02082028022

زمان                                           020۷۶038909 
خيام                                          020۷2۵83۶3۷ 
زمزم                                        02084۵24004

فرديس                                     02088۶1۶18۷  
سارا               020۷2292243
ستاره                                      02088۶3۵2۵1
ساواالن                                                  020834۷8822
سپيد                                       02089۶9۷9۷0 
سليمان                                                   020۷۶2429۵۷ 
سهند                                                  020834332۷9 
سرور                                               02089۷4۶088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    0208۵۶۶93۶0 

مازندران                                    020۵۷99۵00
ماهان                                          02089۶30012

منصور                                           02089۵2۵۶3۷ 
محصوالت ايران                              089۶3002020

هرمز                                                      02084۵۵8184
وحيد                                             02089۷4999۷ 
قنادى رضا                                020۷۶030924 
قنادى عسل                               020۷۷0۶290۵

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

|Turkish Super Market,TFC
Turkish Super Market, CODI

Turkish Super Market, ELING

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

نیازمندیها

Office to Rent
Fully Air Condition

Every thing included

Finchly Road

07846817700

تعمیرات کامپیوتر و لپ تاپ با 
بهترین کیفیت

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

طراحی وب سایت با بهترین قیمت
07828880940
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کلیه لوازم منزل 
بعلت مسافرت 

بفروش می رسد

07855۱۶2295

تدریس خصوصی
ریاضیات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوی مهندسی

 07828182645

راننده ون جهت 
همکاری در 

مارکت نیازمند 
است

ترجیحا ساکن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

رنگ کار حرفه ای
نقاشی ساختمان پذیرفته 
می شود.  با قیمت مناسب 

و کیفیت عالی

    07908860087
07856694710

تعدادی استودیو 
فلت و آپارتمان 2 

خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود میباشد.

0797۶529525

یک باب مغاز پیتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

کلیه وسایل پیتزا شاپ نو 
با قیمت بسیار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 می رسد.

079303۱5۱75

Maison Painters

کلیه امورات 
نقاشی 

ساختمان با 
بهترین کیفیت

Tel : 077950۱۶773

طراحی وب سایت 
ثبت شرکت ها - کارت 

تجاری - مشاوره 
تجارتی

و طراحی آگهی های 
تبلیغاتی و خدمات 

بیشتر
075۱۱۶02۱49

 موسسه پذیرایی گلچین

 به چند نفر 
Waitress
نیازمندیم

079045۱508۱

به چند نفر بازاریاب 
کامال حرفه ای 

نیازمندیم

02084537350

استودیو فلت
W2 در منطقه
Marble Arch
07966456106

یک فلت یک خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park

شرق لندن
با تمامى امكانات رفاهى فقط خانمها

07791274834

کلیه خدمات ساختمانی 
پذیرفته می شود

نقاشی، کاشی کاری، 
لمینت فلورینگ، پارتیشن، 

نصب سرویس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 3073

طراحی

وب 
سایت

07733113137

مکانیک سیار در شمال لندن

تعمیر انواع اتومبیلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973
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نیازمندیها

جهت  درج آگهی در هفته نامه با شماره تلفن های 078۱۱000455 -  02084537350  تماس بگیرید 



50www.persianweekly.co.uk
  جمعه 28 تیر July 2008  -  1387 18هفته نامه پرشین

سال دوم -  شماره پنجاه و چهارم

info@persianweekly.co.uk

برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء 

کیفیت این هفته نامه خواهد شد.  

گذری بر فرهنگ و ادبیات آذربایجان

قالی و قالی بافی 
در آذربایجان

 
 
 

قاليهاى آذربايجان 
هنرهاى دستى بعنوان پديده اى اصيل و تاريخى يك جامعه قبول گشته و در زندگى ماشينى و مدرن 

امروزى همچنان به حيات خود ادامه ميدهند .هنرهاى دستى ارزش واقعى خود در قلوب مردم ا از دست 
نداده و داراى جايگاهى ويژه ميباشند.

هنرهاى دستى بعنوان پديده اى اصيل و تاريخى يك جامعه قبول گشته و در زندگى ماشينى و مدرن 
امروزى همچنان به حيات خود ادامه ميدهند .هنرهاى دستى ارزش واقعى خود در قلوب مردم ا از دست 
نداده و داراى جايگاهى ويژه ميباشند. هنرهاى دستى آذربايجان  را بايد در سه گروه اصلى شهرى 

،روستائى و عشاير بررسى نمود. 
خراطى،سبدبافى،شيشه سازى،قاليبافى،نمدمالى،سفالگرى، ونقاشى بر روى چرم هنوز در آذربايجان  
در  دستى  ميگردند.هنرهاى  توليد  كارگاهها  در  ذيربط  و محصوالت  رفته  بشمار  دستى  جزو صنايع 

مناطق روستائى و بين عشاير معموال در فصول معين سال و بطور موقت رواج دارد . 
انواع  و  آمده  پائين  آنها  كيفيت  تا  است  گرديده  موجب  وسيع  ابعادى  در  آنهم  محصوالت  اين  توليد 
هنرهاى  و  مركز صنايع  بعنوان  دور  هاى  گذشته  از  باشند.آذربايجان   داشته  بهتر  كيفيتى  روستائى 
.بازارهاى سرپوشيده  است  پذيرا گشته  را  مهمى  بازارهاى  نيز  زمينه  اين  در  و  دستى شناخته شده 

تبريز،خوى و اروميه نمونه هائى از اين بازارهاى قديمى يباشند. 
رنگها طرحهاى بكار رفته در قاليها و فرشهاى آذربايجان جنوى در واقع ميهماننوازى، فرهنگ ،پيوندهاى 
خانوادگى ،احترام به بزرگترها،ديدگاههاى هنرى، ياس،آرزوها،اميدها و نااميديها و سنن آذربايجانيان 

را در ميان ميگذارد. 
آذربايجان  عالوه بر قاليبافان كوچك خود كه با انگشتان زخمى خود آثار فوق العاده اى را خلق كرده 
اند ،استادانى همانند استاد فرش “عرب زاده” را تقديم جهان هنر كرده است. هنر و صنعت فرش و قالى 
آذربايجان  در نتيجه سياستهاى غلط دولت روزهاى بدى را پشت سرميگذارد.موانع موجود بر سر 
راه صادرات موجب سقوط اين صنعت بزرگ شده است . خصوصيات قاليها و فرشهاى آذربايجان  را 

ميتوان اينچنين خالصه نمود : 
● فرش تبريز 

فرش تبريز از قدمتى دو هزار ساله برخوردار است .اين هنر از نياكانمان به ارث مانده و اگر بگوئيم 
كه با ارزشترين فرشهاى جهان در اين خطه بافته شده ند ،مبالغه ننموده ايم.بعنوان مثال فرش “شيخ 
صفى”در موزه لندن و فرش “بنى آدم” در موزه ملى ايران نمونه هاى بى نظير فرشهاى آذربايجان  و 

تبريز بحساب ميآيند. 
ارزشيابى و قيمت گذارى بر روى اين فرشها امكان ناپذير بوده و بهمين دليل به موزه هاى مذكور هديه 
شده اند. خلق آذربايجان  در طول تاريخ عالوه بر كشاورزى و دامدارى بافتن و فروش قالى و فرش را 
بعنوان يكى از راههاى امرار معاش مشاهده قبول كرده اند. بافته هاى تبريز در مقابل قاليها و فرشهاى 
ديگر مناطق آذربايجان  و ايران در واقع يك استثنا بشمار ميآيد.دراين قاليها و فرشها معموال ابريشم 
و يا پشم بكار ميرود.در اين بافته هاى بسيار زيبا طرحهاى درختان،برگها،ميوه ها،كوزه ها ،سفالينه ها 

و صحنه هاى شكار كار شده است. 
فرش تبريز به باغاتى شباهت دارند كه هيچگاه پژمرده نشده و درختانش هميشه برگهاى خود را حفظ 
. ارزش فرشهاى تبريز با مرور زمان افزايش يافته و بهمين دليل با طالى 22 عيار مقايسه  مينمايند 

ميگردد. 
● فرش اهر 

بافته هاى شهر اهر در آذربايجان  عموما با اصطالح كناره بزرگ و كوچك شناخته ميشود.رنگهاى بكار 
رفته در اين قاليها از منابع طبيعى بدست مى آيد در قاليهاى اهر كه زمينه اى سرخرنگ دارند طرحهائى 

به شكل مستطيل و يا بيضى بكار ميرود. 
● فرش هريس 

شهرسان هريس كه از نظر بافت فرش و قالى شهرتى جهانى دارد،در شرق تبريز جاى ميگيرد.فرش 
معروف هريس عليرغم ضخامت و سنگين بسيارش از نظر طرحها و رنگهاى طبيعى بكار رفته داراى 

شهرتى جهانى است . 
● فرش ميانه 

در فرشها و بافته هاى اين شهر كه مابين تهران تبريز واقع شده است ميتوانطرحهاى هندسى و رنگهائى 
كه معرف فرهنگهاى فارس و ترک ميباشد را مشاهده نمود .در كناره هاى اين فرشها ميتوان طرحهائى 
از ترنج و اشكالى چهار ضلعى را مشاهده نمود.در قاليهاى ميان معموال رنگهاى قرمز،سبز ،و آبى بكار 

ميرود . 
● فرش خوى 

قاليهاى بافته شده در شهرستان خوى تنوع بسيارى داشته و فرش “ماهى” اين فرش شهرت و محبوبيت 
اين فرشها معموال  توليد ميگردددر  الملك  دارد.امروزه فرش ماهى در دو نوع ساده و كمال  فراوانى 

رنگهاى سياه،سرمه اى،پيازى و بژ بكار رفته است. 
● فرش مهربان 

در قاليهاى اين شهر كه در استان آذربايجان شرقى و اطراف هريس واقع شده است ، طرحهاى گل 
،شاخه ها بكار رفته و رنگ غالب قرمز و بژ ميباشد
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نفی هم و دفع یکدیگر            شادی سازد برای دگر
در این آتش سوزد خشک و تر           بیا و نکن وضع را از این بدتر

بر جایت نظر دارد غارتگر            آن دایه از مادر مهربانتر
گر شادی از این خبر                        نداری در وجود ذره ای هنر

این نامردی کند ملتی را پکر                       که به ظاهر ندارد بر تو ضرر
سازند بر خاک و پیرامونت دردسر           آخر تا به کی شرر

به هوش باش ای بی خبر             دهند تورا خون جگر
سرگرمت کنند با یک خبر            ریشه ات زنند با یک تبر
حجت بر تو است به این قرار           بیا از بهانه دست بردار

گر هزار گفته نکند اثر             پس این نهال کی دهد ثمر
بازگویم که زنند از پشت خنجر           بیا که پرشیاست بر تو سنگر

دانم این دس را از بهر            گیری از گوش و رود از گوش دگر
آن چیزی که داری در سر            بیا و از پرشیا بردار و بَِبر
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Kashan the city of 

civilization
Mir Emad (Sq.) Mosque
This ancient and historical mosque of Kashan is 
located to the south of the copper bazaar and op-
posite the main bazaar of the city. The founder 
of this mosque was ‘Khajeh Amir Emad-ud-Din 
Shirvani’. The said was constructed during the 
reign of Soltan Jahan Shah Qaraqoyunloo in 
the years 841-874 A.H. The portal is worked in 
plaster and has water color paintings. These have 
been repaired time and again and the latest date 
of repairs was in the year 1243 A.H. This mosque 
comprises of a portal, two gateways with his-
torical inscriptions, vestibule, courtyards at split 
level, two platforms, several nocturnal areas, a 
brick dome, pulpit worked with vaulted tiles and 
a historical water reservoir. On the facade of the 
mosque is a historical decree by the ruler with 
eleven articles, carved on stone and affixed to the 
wall. This slab illustrates the social and political 
portrait of the times. A historical plaster inscrip-
tion on the entrance can be said to be as one of the finest works from the religious and histori-
cal point of view in Iran.
Kashan National Museum 
This museum has been founded in the year 1966, and is located in the northern section of 
the Baq-e-Fin. The Late Seyed Mohammad Naqi Mostafavi, (an archeologist of the times), 
established the museum. This museum comprises of a single storey building with large and 
small halls, besides a vast basement area. The museum has three segregated sectors named as, 
archeology, anthropology and handicrafts. The archeology section displays excavations of the 
Sialk Hills, Choqaznabil, Hasanloo, Khureen-e-Lurestan etc.
Abyaneh Village 
This village is one of the well known in Esfahan Province, in addition to which it boasts of a 
pleasant climate. The same is located in the northwestern slopes of the Karkas Mountains and 
at a distance of 28 km. from the city of Natanz. The architectural facet in this village along with 
the rituals and apparel of its inhabitants is a sight to witness. The Jame’ mosque of this vicinity 
with its historical wooden altar dating to 776 A.H., and its wooden pulpit dating to 466 A.H. 
and an inscription in the ‘kufi’ script is greatly valued both as a historical and religious monu-
ment.

Backpack
Majid Nourian Part 3

Iranian painter Ahmad 
Khalili dies at 64
The veteran Iranian coffee house painter, Ahmad 
Khalili has died at the age of 64 in Tehran after a long 
battle with respiratory disease. 
Works by Khalili, one of the few practitioners of the 
traditional art of coffee house painting, adorn Nia-
varan, Sa’ad Abad and Azadi museums. Coffee house 
painting is a form of art, which flourished during 
Iran’s Constitutional Revolution to satisfy popular 
beliefs and the people’s need to glorify and revive 
their religious figures and national heroes. As coffee house paintings are inspirational, each 
painter depicts a single scene according to his imagination.

 

Iran digitizes Tehran’s ancient sites
Iran has prepared a digital map of the ancient sites of Tehran Province to facilitate the 
management system and landscape analysis. 
The new database has created a Cultural Resources Management (CRM) system based 
on satellite photos, raster and cartographic maps of the area. 
The system provides the means to analyze and compare archeological evidence gathered 
from different sources. As the database includes vital information including the antiquity, 
cultural eras and technical specifications of the sites, it can be used to take the necessary 
protective measures when a historical site is damaged by natural or human causes. 
The system also includes thousands of written documents, charts, pictures, videos and 
maps pertaining to the ancient sites of Tehran Province.

Italy displays modern Iranian paintings
Pioneer of Iran’s modern painting and sculpture movement Mohsen Vaziri Moqaddam 
exhibits his work in Italy’s central city of 
Teramo. The event, which opened with 
an official ceremony on July 10, displays 
28 works by the 85-year-old avant-garde 
artist and winner of the 2006 Personag-
gio Europeo prize.  Mohsen Vaziri Mo-
qaddam is a pioneering artist of modern 
painting and sculpture in Iran. His work 
has been displayed in various Italian 
cities. Vaziri Moqaddam has received 
numerous domestic and international 
awards, including a Certificate of Honor from the Italian Prime Minister, Antonio Segni.

Iranian director at Cannes 
workshop 
The Cannes Cinefondation has selected an Iranian director 
for its training program to support the next generation of in-
ternational filmmakers. 
Sponsored by the Cannes Film Festival, Cinefondation wel-
comes young directors, who want to work on their first or sec-
ond fictional feature films, to two five-month workshops be-
ginning in October and February. The young Iranian director, 
Babak Amini, was selected for taking part in the prestigious 
program in Paris to work on his first feature film. 
Amini will participate in a workshop designed to help him in the writing and production 
of his project, with help and support from film professionals provided by the artistic foun-
dation. Babak Amini was born in 1978 in Kurdistan and attended school in Tehran before 
graduating with a degree in philosophy. He worked for 10 years as an assistant to director 
Bahman Ghobadi for films such as A Time for Drunken Horses, Turtles Can Fly and Half 
Moon. Amini’s Angels Die in the Soil appeared in the 16th Archipelago Film Festival in 
Italy and the 2008 EcoVision Festival as well as the 24th Festroia Film Festival in Portugal, 
Berlin’s Kurdish Film Festival and the 9th Seoul Film Festival.

Russia publishes Khayyam and Putin
Russia has published the first edition of Khayyam and Putin, a book 
containing the Russian translation of Omar Khayyam’s quatrains. 
The book contains a number of Prime Minister Vladimir Putin’s 
favorite quatrains written by Khayyam and some of the Russian’s 
interviews with news networks around the globe regarding his ad-
miration for the Persian poet. 
A thousand copies of Khayyam and Putin have been published in 
Kazan, Tatarstan. 
The renowned Persian poet, mathematician and astronomer, Omar 
Khayyam is best known for his poetry collection, Rubaiyat, which has been translated 
into some 80 languages. 
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Iran to Introduce 200 Luminaries 
to UNESCO
The Research Center of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts, and Tourism Organiza-
tion (ICHHTO) is to introduce 200 luminaries as Iranian nationalities to UNESCO. 
The center aims to preserve Iran’s cultural heritage and prevent some other countries 
from claiming these figures as their own, the head of the center, Taha Hashemi told 
CHN. 
He added that the short biography of each figure has been prepared and will be submit-
ted to the UNESCO headquarters in Paris. 
Hashemi continued, “These figures will be studied at three different stages, namely in-
ternational, national and regional. The international list has been prepared for UNESCO, and on the national and regional levels, their 
names and biographies will be introduced in school textbooks. We are also planning to order statutes of these figures to be installed in their 
birth or death places.” 
UNESCO has declared 2009 the International Year of Astronomy, and Iranian Muslim scholar, philosopher, mathematician and astrono-
mer Sheikh Bahai is among the world luminaries to be commemorated this year, he went on to say. 
Iran is also planning to commemorate the 400th anniversary of the death Sheikh Bahai and has invited scholars from around the world to 
write papers and send them to the websites www.sheykhbahaie.com and www.sheikhbahaee.com, he concluded. 

Iran Registered 
as Tourism Hub 
on WTO List
Iran has been registered as a tourism hub 

on the list of the World Tourism Organi-
zation ‘WTO’.

Announcing this, the executive advisor to 
Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and 
Tourism Organization (ICHHTO) noted 
that some 2.370 foreign tourists have trav-
eled to Iran during March 2007- March 
2008.

Mohammad Ali Pakseresht stated that 
the figure indicates a 26 percent increase 
compared to the previous year.
He cited Iran’s cultural, civilization, natu-
ral monuments and ecotourism as the 
main reasons behind registration of Iran 
on the WTO list.

Given that efforts have been made to de-
velop tourism-related activities in Qom, 
he underlined that the ICHHTO is going 
to register Qom as a religious destination 
hub at the international level.

Persian Gulf Should Be 
on World Heritage List, 
UK Conference told
The Persian Gulf should be listed by 
UNESCO for its world heritage, an inter-
national conference at Durham University 
in northern England was told Wednesday.
Deputy head of Iran Cultural Heritage, 
Handicrafts and Tourism Organization 
(ICHTO), Hamid Baghaee, said the Per-
sian Gulf, which has performed a historical 
and vital role, also had global significance 
in links between East and West.
“This waterway not only links culture and 
civilization of Islamic countries of the re-
gion, but also facilitates relations of the Islamic countries of the region to the nations of the 
far east and south east Asia,” Baghaee said.
“We believe that the Persian Gulf, one of the most important world waterways, which has 
had an undeniable role in complicated and convoluted evolutions from ancient era to now, 
should register and be identified as a world cultural heritage,” he said.
The ICHTO deputy head said that preliminary endeavours to submit the Persian Gulf 
file as a world cultural heritage were already being pursued and expressed hopes that they 
would materialize before the second international forum on the Persian Gulf.
To be included on the World Heritage List, sites must be of outstanding universal value and 
meet at least one of 10 selection criteria, including exhibiting an important interchange of 
human values, over a span of time or within a cultural area of the world.
The call for the inclusion of the Persian Gulf was made on the final day of a two-day interna-
tional archaeology conference on the pre-history and history of the waterway.
The conference, sponsored by ICHTO, the British Institute of Persian Studies, and Durham 
University, was looking at the key role the vital waterway has played in the development of 
human settlements in the region from the pre-historic to the present.
Unlike many previous workshops on the Persian Gulf that have focused on single issues, 
themes and periods, the international conference is taking a broader, multi-disciplinary ap-
proach through a series of examinations to define its distinctive character.
Speakers presenting papers included many British academics as well as from Australia, Italy, 
the US and France as well as from the Iranian Centre of Archaeological Research (ICAR) 
in Tehran
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