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نگراني هايي درباره سالمت 
جسماني مورگان فريمن

چهار قدرت سنتي فوتبال 
آسيا در سراشيبي 

آيا رمان 
آينده اى دارد؟

صفحه 18 

 وقتي كه برنامه هاي تيم ملي براي حضور در 
اعالم   2010 جهاني  جام  انتخابي  هاي  رقابت 
ديدارهاي  فوتبال  فدراسيون  توسط  و  شد 
بزرگي مانند ديدار مقابل مصر قهرمان آفريقا 
براي  اهميتي  كسي  شد،  رديف  ملي  تيم  براي 
بازي هاي تيم ملي در رقابت هاي فوتبال غرب 
تيم  هاي  بازي  تمام  وقتي  اما  نبود  قائل  آسيا 
ملي از جمله ديدار برابر مصر لغو شد، ديدار 
برابر فلسطين و قطر در رقابت هاي غرب آسيا 

اهميت زيادي پيدا كرد. ....

فريمن  مورگان  شديد  تصادف  خبر  انتشار   
امريكا  سينماي  سبك  صاحب  و  توانا  بازيگر 
و اعالم وخامت حال او، تمام محافل رسانه يي 
و سينمايي و عالقه مندان اين بازيگر شناخته 
شنبه  فريمن  داد.  قرار  تاثير  تحت  را  شده 
در  رانندگي  شديد  تصادف  يك  دنبال  به  شب 
بستري  تنسي  ايالت  ممفيس  در  بيمارستاني 
بيمارستاني  مسوول  مقامات  گفته  به  شد. 
حادثه  اين  در  امريكايي  سياهپوست  بازيگر 
هاي  جراحت  و  زانو  بازو،  شكستگي  دچار 

ديگر شده است.   ....

با رخ در نقاب خاك كشيدن ناتالي ساروت به 
سال 1999 گويا آخرين فرم رمان نيز همراه 
آثاري  استاد  كه  او  است.  شده  خاك  در  او 
سارتر  پل  ژان  مشهور  قول  به  بنا  كه  بود 
ضدرمان ناميده مي شد همراه با ديگر رمان 
كه  داشت  تعلق  ادبي  جرياني  به  نونويسان 
رمان  از  سنتي  هاي  ادراك  بر  پاياني  نقطه 
سرسلسله  ترديد  بي  را  او  وانگهي  گذاشت. 
نسل  اين  اند.  آورده  حساب  به  جريان  اين 
تازه نويسندگان كه به فلوبر و طبيعي است 

....
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زعفران كيلويي دو 
ميليون تومان مي شود  
دو  به  جاري  سال  در  مرغوب  زعفران  قيمت 
عباس  رسد.  مي  تومان  هزار  صد  و  ميليون 
روستايي  تعاون  سازمان  رئيس  افچنگي 
لحاظ  به  جاري  سال  اينكه  بيان  با  خراسان 
ادامه  بود،  خواهد  خوبي  سالي  زعفران  قيمت 
بازار،  تنظيم  با  توانستيم  گذشته  سال  در  داد؛ 
اين  قيمت  و  كنيم  كنترل  را  زعفران  قيمت 
محصول را در حد كيلويي يك ميليون و 700 
بيني  پيش  افزود؛  وي  داريم.  نگه  تومان  هزار 

مي كنيم ....
صفحه 22 

بهشتي كه در آتش مي سوزد
مدارس،  بهترين  بايد  اينجا  دارد.  را  نعمات  همه  كه  است  سرزميني  اينجا  باشد.  بهشت  بايد  اينجا   
بيمارستان ها و تاسيسات زيربنايي كه غرب به آن غبطه بخورد را داشته باشد. اينجا سرزميني 
است كه ثروت بي نهايت آن در زير زمين خوابيده. اما همه اينها براي مردم اين سرزمين رويايي 
بيش نيست. اين سرزمين دلتا نيجر است. مردم اين منطقه روي نفت زندگي مي كنند اما طالي سياه 
هيچ منفعتي براي آنها ندارد. دلتا نيجر در سواحل جنوبي نيجريه پرجمعيت ترين كشور آفريقا واقع 
شده است. در اينجا 30 ميليون نفر كه از 40 نژاد متفاوت هستند و بيش از دويست زبان در آن 
رايج است زندگي مي كنند اما زماني كه كشورهاي صنعتي از نفت اين مردم براي سوخت اتومبيل 
ها و هواپيماهايشان استفاده مي كنند و چرخ هاي صنعت خود را به حركت در مي آورند نمي دانند 

ناخواسته زندگي و آرزوهاي مردم اين دلتا را خراب مي كنند.
را  كشاورزي  و  ماهيگيري  و  كرده  آلوده  را  منطقه  اين  هاي  زمين  و  ها  رودخانه  نفتي  ضايعات 
غيرممكن ساخته است. در اينجا شعله هاي برافروخته آتش هوا را پر از دوده كرده است. ميلياردها 
دالر از اين سرزمين نفت استخراج مي شود اما آنها در عوض هيچ چيز دريافت نمي كنند. حتي شغل 
هاي مربوط به صنعت نفت هم به مردم دلتاي نيجر تعلق نمي گيرد. خارجي ها و افراد ساير بخش 
هاي نيجريه براي تصاحب اين شغل ها در اولويت قرار دارند. آنهايي كه نزديك ميدان هاي نفتي 

زندگي مي كنند مي توانند اميدوار باشند گاهگاهي كاري به پستشان بخورد.

تصميم دولت انگليس 
براى برگزارى برخى 

جلسات كابينه در 
خارج از لندن
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آيا براى اقامت و تابعيت در انگلستان اقدام كرده ايد؟آيا براى اقامت و تابعيت در انگلستان اقدام كرده ايد؟
آيا به زبان انگليسى تسلط كافى نداريد؟آيا به زبان انگليسى تسلط كافى نداريد؟

ما يك مجتمع معتبر براى هدايت شما در دوره هاى ما يك مجتمع معتبر براى هدايت شما در دوره هاى ESOLESOL مى باشيم . براى اقامت و  مى باشيم . براى اقامت و 
تابعيت در انگلستان گذراندن دوره تابعيت در انگلستان گذراندن دوره EsolEsol  الزامى مى باشد، با كمك و تجربه كارى ما شما   الزامى مى باشد، با كمك و تجربه كارى ما شما 

مى توانيد اين دوره را با موفقيت سپرى نمائيدمى توانيد اين دوره را با موفقيت سپرى نمائيد

معروفترين و موفق ترين كالج براى دوره هاى 
اقامت و تابعيت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.
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سياوش كسرايي 
 له له و تنفس

خوابم نمى برد
 گوشم فرودگاه صداهاى بى صداست

باور نمى كنى
 اما

 من پچ پچ غمين تصاوير عشق را
 محبوس و چارميخ به ديوار سال ها
 پيوسته باز مى شنوم در درون شب

 من رويش گياه و رشد نهاالن
 پرواز ابرها تولد باران

 تخميرهاى ساكت و جادويى زمين
 من نبض خلق را

از راه گوش مى شنوم آرى
همواره من تنفس درياى زنده را

 تشخيص مى دهم
 باور نمى كنى

 اما

در زير پاشنه هر در
 در پشت هر مغز

من له له سگان مفتش را
 پى جوى و هرزه پوى

 احساس مى كنم
حتى

 از هر بلور واژه كه جان مى دهد به خلق
 نان و گل و سالمت و آزادى

مى بينم آشكار
 اين پوزه هاى وحشت را

 له له زنان و هار
 آن گياه از ميان صداهاى گونه گون

 اين له له آن تنفس
هر دم بلند

بنهفته هر صدايى ديگر
تا آستان قلبم بى تاب

نرديك مى شوند
نزديك مى شوند و خوابم نمى برد

 اينك منم مهاجم و محبوس
 لبريز آبهاى طاغى درياى سهمگين

 قربانى سگان تكاپو
مى گردم و به بازوانم مواج

هر چيز را به گردم مى گردانم
مى ترسم

 اما مى ترسانم

 دندان من از خشم به هم سوده مى شود
آشوب مى شود دل من درد مى كشم
با صد هزار زخم كه در پيكرم مراست
 دريا درون سينه من جوش مى زند

فرياد مى زنم

اى قحبگان نان به پليدى خور دروغ
 دشنام مى دهم به شما با تمام جان

قى مى كنم به روى شما از صميم قلب
 جان سفره سگان گرسنه

 تن وصله پوش زخم

چون ساحلى جدا شده دريايش از كنار
در گرگ و ميش صبح

 تابم تب آوريده و خوابم نمى برد

با شاعران معاصر
هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى

چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول
ع . نجفى

هفته نامه پرشين به هيچ گروه و ارگان
 سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

تمامى مطالب از سايت هاى معتبر، مقاالت رسيده 
وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر

 نام نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد 

امور آگهى ها و تبليغات:
07811000455
078 4646 3971

طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى

همكاران:

دكتر آرا - قارون -  بهزاد
 رضا اَرميا  - مهدى قلى زاده

خانم دهقانيان - آرش -

 
وب سايت : بهزاد رحيق  

چاپ:
Web Print UK Ltd.

Unit B1 Eastern Approach 
Alfred’s way Barking
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تيراژ: 3000 نسخه
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كرده ولي در ويرايش
 آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت
 آنها بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

اشتراك هفته نامه
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نام خانوادگى: ................................................................................
آدرس: .............................................................................................
..........................................................................................................
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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.

سرآغاز

پيشرفت تكنولوژى ارتباطات، دنيا را بسيار كوچك و قابل دسترس كرده است اما هنوز 
بسيارند اخبارى كه هرگز منتشر نمى شوند و بيشتر از آن افرادى كه از جنجالى ترين 
اخبارى كه همه جهان را مى لرزاند نيز خبردار نمى شوند. از سوى ديگر سياست و 
مالحظه كاريهاى خبرگذاريها و مطبوعات مبناى انتخاب اخبار و مقاالت است. بنابراين 
سليقه هاى متفاوت و رويكردهاى گوناگون الزم است تا تنوع مطالب خبرى را پوشش 
دهد و طبيعتًا چون هر نشريه نيز نوع مخاطب خواص خود را دارد، حضور نشريات 
متفاوت در سطوح كمى و كيفى متفاوت نشان پويايى يك جامعه و تعامل افكار و عقايد 

گوناگون در آن است. 

در جامعه كوچك ما ايرانيان مقيم انگلستان، اگرچه تنوع نشريات وجود داشته است اما 
متأسفانه حيطه فعاليتهاى خبرى و نوع نگرش آنها چندان متنوع نبود. خوشبختانه اخيراً 
با انتشار نشرياتى با رويكردهاى متفاوت، به نظر مى رسد جامعه مطبوعاتى ما از يك 
ركود فرسايشى و اخبار و مطالب كليشه اى كه انگيزه روزنامه خوانى را تضعيف كرده 
بود، خارج شده است. از سوى ديگر مى توان لمس كرد كه صنعت مطبوعات كمى ساده 
انگاشته شده است و چندان كه بايد جدى گرفته نمى شود. انتشار نشرياتى كه پس از 

چند شماره، به هر دليل از ادامه راه باز ايستادند، شاهدان ادعاى ما هستند.

به هر حال حضور نشريات متفاوت و رنگارنگ موجب افتخار ماست و كاهش آن باعث 
دلشكستگى مان و همين تأسف از دست دادن همكاران و رقيبان گذشته و نگرانى از 
تداوم آن ايجاب مى كند كه براى حمايت از نشريات نوپا چاره انديشى كرد. حمايتهاى 
و  تكنيكى  حمايتهاى  اما  است  ساخته  سرمايه  صاحبان  از  طبيعتًا  كه  تجارى  و  مالى 
خصوص  به  مطبوعاتى،  همكاران  ساير  عهده  بر  قطعًا  انتشارات  عرصه  در  تخصصى 
ايرانى  صنف  يك  تشكيل  به  كه  باشد  فرارسيده  آن  زمان  شايد  ترهاست.  تجربه  با 
قطعًا  بخشيم.  بيشترى  انسجام  را  خود  مطبوعاتى  فعاليتهاى  تا  بينديشيم  خبرنگارى 
با دست به دست هم دادن و سازمان يافته عمل كردن، موفقيتهاى بيشتر و بهترى مى 

توان به دست آورد.  
عباس نجفى

لطفا جهت بهبود كيفيت اين هفته نامه  نظرات، پيشنهادات و 
انتقادات خود را  با دفتر هفته نامه و يا

شماره تلفن 07733113137 در ميان بگذاريد
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سمفونى بزرگ رومى 
به صدا درمى آيد

حافظ ناظرى پس از هشت سال به ايران بازگشته است تا مقدمات اجراى سمفونى رومى را در تهران 
براى مردم ايران فراهم كند. برنامه ى بزرگى كه به تعبير خودش قرار است نفس تازه اى در فضاى 

تكرارها باشد. 
شواليه ى  كه  تازه اى  اجراهاى  در  او 
كشور  مختلف  شهرهاى  در  ايران  آواز 
اما  نمى شود،  همراه  پدر  با  ديده  تدارك 
مولوى خوان ايران، ناظرى جوان را براى 
اجراى سمفونى اش در سال آينده همراهى 

مى كند. 
سمفونيك  اركستر  كار  رومى“  ”سمفونى 
كارى اش  فاز  مى گويد  حافظ  و  نيست 
تغيير كرده و حاال فصل ديگرى است كه 

بايد كارهاى تازه ترى كرد. 
رهبرى  و  آهنگ سازى  در  او  تحصيالت 
فردوسى  شاهنامه ى  و  بوده  اركستر 
اصلى ترين  موالنا  سمفونى  پروژه ى  و 
پروژه هاى تحصيلى و علمى وى به شمار 
پيش  چهارسال  را  شاهنامه  او  مى روند. 
به پايان رساند؛ بخش هايى از آن توسط 
اصلى  ساز  با  آمريكا  معتبر  اركسترهاى 

”چنگ“ اجرا شدند. 
آواز  درس  سالگى  سه  از  ناظرى  حافظ 
به  شروع  سال ها  همان  از  كرد.  آغاز  را 
هفت ساله  كرد.  سه تار  و  تنبور  نواختن 
بود كه مطالعاتش در اين باره آغاز شدند. 
پس از آن به دف روى آورد. خودش كار 
مى كرد؛ تكنيك منحصربه فردى را در دف 

 نوازى به وجود آورد كه از سوى بسيارى از جوانان ايرانى، اين روزها بسيار مورد استفاده قرار 
مى گيرد. 

حافظ 9 ساله، به همراه پدر در بسيارى از كنسرت هاى سنتى اروپا و خاورميانه شركت مى كرد و 
به خاطر تكنيك خاصى كه در اجرا داشت، همواره مورد تقدير بود. 

به 16 سالگى كه رسيد در فستيوال هسفينكس - بلژيك - شركت كرد؛ فستيوال دل كاپولو - ايتاليا - 
تئاتر دوالوير پاريس و فستيوال بيت الدين لبنان و... ازجمله ديگر برنامه هاى او بودند. 

سال 2000 حافظ گروهى از نوازندگان جوان و با استعداد را گردهم جمع كرد تا گروه رومى - موالنا 
- را تشكيل دهند. كنسرت هايى را در 20 شهر ايران به اجرا درآورد؛ حضور 140 هزار نفر در اجراى 

گروه رومى ركوردى در خاورميانه به شمار مى رفت. 
در سن 20 سالگى براى به دست آوردن عرصه هاى جديد در موسيقى به نيويورك رفت تا موسيقى 

كالسيك غربى را بياموزد. 
سال 2005 در رشته ى آهنگ سازى و رهبرى اركستر از كالج موسيقى مانز - مهم ترين مدرسه ى 

موسيقى آمريكا - فارغ التحصيل شد. 
در همين سال به همراه گروه رومى تور ”راه موالنا“ را در آمريكاى شمالى پشت سر گذاشت. 

آنجلس  لس  تئاتر  كداك  سالن  در  آن ها  اجراى  بود؛  مخاطب ركوردشكن  جذب  نظر  از  موالنا“  ”راه 
(سالن اسكار)، آتالنتا سمفونى، سانفرانسيسكو، واشنگتن و بوستون از آن جمله است. 

و  است  گرفته  قرار  توجه  مورد  بسيار  هم  خارجى  رسانه هاى  در  بين المللى  منظر  از  حافظ  آثار 
مختلفى  شبكه هاى  توجه  مورد  و  پخش  كرده اند  را  آن ها  آمريكا  در  مختلف  راديويى  ايستگا ه هاى 

ازجمله CNN ،BBC ،ABC و... قرار گرفته است. 
يوسى ال اى  دانشگاه  جايزه ى  برجسته ترين  كه  خالقيت  جايزه ى  همچنين  جوان،  آهنگ ساز  اين 
 25 (سن ديه گو)  كاليفرنيا  شهردارى  سوى  از  و  كرد  دريافت  جوان  مصنف  به عنوان  كاليفرنياست 
فوريه سال 2006 روزى را به نامش در اين ايالت شهر سانديه گو تعيين كردند. سازمان ملل هم از 

او تقدير كرد. 
حافظ جوان به خاطر پيام صلح به جهانيان جايزه ى كنگره ى آمريكا را هم در كارنامه ى كارى اش ثبت 

كرده و بارها دعوت شده است تا در دانشگاه هاى هاروارد و اِمورى سخنرانى كند. 
سال 2007 پروژه ى سمفونى رومى كه تلفيق تازه اى از موسيقى شرق و غرب به شمار مى رفت، با 

عنوان يك اثر برجسته در هشتصدمين سال روز تولد موالنا برگزيده شد. 
كنسرت رومى در سالن فيالرمونيك ديزنى هال به عنوان يكى از برگزيده و تاثيرگذارترين  برنامه ها 

معرفى شد. 
سى دى رومى كه در ايران با عنوان مولويه منتشر شده است، از سوى نشريه ى لس آنجلس تايمز 
شده  انتخاب  جهان  برتر  موسيقى  سى دى  پنج  از  يكى  به عنوان  نخستين بار  براى  گلوب  بوستون  و 

است. 

ايرانى ها بى صبرانه در 
انتظار منشور كوروش

مدير موزه ملى ايران درباره نمايش منشور حقوق بشر كوروش طبق هماهنگى هاى الزم با مسئولين 
موزه بريتانيا گفت: ايرانى ها منشور حقوق بشر كوروش را پس از يكصد سال در بهار سال آينده از 

نزديك مى بينند. 
محمدرضا مهرانديش در اين باره گفت:يك سرى ارتباطات بين موزه اى در دنيا وجود دارد كه بر اين 
اساس رياست سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به ما مأموريت داد تا نسبت به نمايش تعلقات تمدن 
كشورمان اقدام كنيم.وى با بيان اينكه منشور حقوق بشر كوروش به مدت يك فصل در فصل بهار در 
موزه ملى ايران به نمايش گذاشته مى شود، گفت:موافقتنامه هاى حقوقى مورد نياز دولت براى ورود اين 

اثر تاريخى به ايران نيز در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
مدير موزه ملى ايران از همكارى خوب موزه بريتانيا درباره ورود اين منشور تاريخى به ايران نيز ياد 
كرد و گفت:از اين پس در تفاهمنامه هايى كه با كشورهاى مختلف به امضا مى رسانيم در مفاد تفاهمنامه 

همكارى دو جانبه براى نمايش آثار تاريخى را مى گنجانيم. 
منشور حقوق بشر كوروش كه با نام استوانه كوروش نيز شناخته مى شود، از جنس سفال است و طبق 
گفته هاى باستان شناسان در سال 539 پيش از ميالد توسط كوروش دوم هخامنشى ساخته شده است. 
دور تا دور اين استوانه سفالين در حدود 40 خط به زبان ميخى بابلى، سخنان و فرمان هاى كوروش 

نقش بسته است. 23 سانتى متر طول و 11 سانتى متر عرض دارد. 
بر اين استوانه شرح فتح بابل توسط كوروش دوم و اسارت نبونيذ (بخت النصر)، آخرين شاه بابل در 

سال 539 پيش از ميالد مسيح نگاشته شده است.
بابل  به  و  جمع  مختلف  معابد  بابل)از  (شاه  نبونيذ  كه  خدايانى  پيكر  بازگرداندن  از  وى  منشور  اين  در 
آورده بود، خبر مى دهد. وى به بازسازى معابد ويران شده پرداخت و اسرايى را كه شاهان بابل نگه 

مى داشتند، آزاد كرد. 
بازگرداندن اسراى يهودى در اين منشور ذكر نشده اما آزاد كردن آنها بخشى از سياست شاه هخامنشى 

پس از فتح بابل بوده است.
از منشور كوروش به عنوان نخستين منشور حقوق بشر در جهان ياد مى شود.اين منشور در سال 1879 

توسط هورمزد رسام، باستان شناس آشورى-بريتانيايى به دست آمد. 
در حال حاضر اين لوح سفالين استوانه اى در بخش «ايران باستان» در موزه بريتانيا نگهدارى مى شود. 

ئ ساخت منشور كوروش 
عفو  اعالم  و  كرد  تاج گذارى  بابل  در  بابل،  تسخير  از  پس  هخامنشيان،  سلسله  آغازگر  دوم،  كوروش 
عمومى داد؛ اديان بومى را آزاد اعالم كرد؛ براى جلب محبت مردم ميانرودان (بين النهرين)، مردوك كه 
كهن ترين خداى بابل بود را به رسميت شناخته، او را نيايش كرد و سپاس گفت. او هيچ گروه انسانى 
را به بردگى نگرفت و سپاهيانش را از تجاوز به مال و جان رعايا بازداشت.او تمامى كسانى را كه به 
اسارت به بابل آورده شده بودند گرد هم آورد و منزلگاه آنها را به ايشان بازگرداند. كوروش همچنين 

قوم يهود را نيز از اسارت و بيگارى در بابل آزاد كرد. 
به دستور كوروش، شرح وقايع و دستورات وى روى يك لوح استوانه اى سفالين نگاشته شد به عنوان 

سنگ بناى يادبودى در پايه هاى شهر بابل قرار گرفت. 
ئ جايگاه منشور كوروش 

اين سند به عنوان نخستين منشور حقوق بشر شناخته مى شود و در سال 1971 ميالدى، سازمان ملل 
آن را به شش زبان رسمى سازمان منتشر كرد. بدلى از اين منشور در مقر سازمان ملل متحد در شهر 

نيويورك نگهدارى مى شود.
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مشرف از ترس سقوط، سفر 
به چين را لغو كرد 

قدرت،  از  او  گذاشتن  كنار  براي  مشرف  پرويز  مخالفان  برنامه  افشاي  دنبال  پبه 
رئيس جمهور پاكستان به طور ناگهاني سفر خود به چين براي حضور در افتتاحيه 
بازي هاي المپيك را لغو كرد. به گزارش آسوشيتدپرس رسانه هاي داخلي پاكستان 
قدرت  از  وي  گذاشتن  كنار  براي  حاكم  ائتالف  تالش  را  ناگهاني  تصميم  اين  علت 
به  تنها  پاكستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  صديق  محمد  اما  اند.  كرده  عنوان 
آن  احتمالي  علل  مورد  در  جزيياتي  هيچ  و  كرده  اكتفا  مشرف  سفر  لغو  خبر  اعالم 
ارائه نداده است. اين خبر در حالي اعالم شده كه سران احزاب اصلي و حاكم بر 
پاكستان نشستي را در اسالم آباد پايتخت اين كشور برگزار كرده اند تا به بررسي 
راه هاي بازگشت به كار قضات اخراج شده توسط مشرف بپردازند. روزنامه هاي 
پايين  براي  الزم  توافق  به  احزاب  اين  سران  اند  داده  گزارش  اما  پاكستان  داخلي 
كشيدن مشرف از قدرت دست يافته اند. روزنامه «داون» جزييات بيشتري نيز در اين 
خصوص ارائه داده و گزارش كرده كه دو حزب اصلي و مهم پاكستان در تالشند 
مشرف را از طريق پارلمان از قدرت به زير بكشند اما مرحله اول، در هر صورت 
درخواست از خود مشرف براي كناره گيري از قدرت خواهد بود. سخنگوي حزب 
آصف علي زرداري در اين خصوص از اظهارنظر خودداري كرده و تنها خبر مذاكره 
زرداري و نواز شريف براي بازگشت به كار قضات اخراج شده را مورد تاييد قرار 

داده است. 

اولين زن تروريست در القاعده 
تحويل امريكا شد  

  
امريكا اعالم كرد عافيه صديقي اولين زن موجود در ليست تروريستي اف بي آي 
را تحويل گرفته است. وي متهم به سوءقصد به چند تن امريكايي از جمله يك افسر 
و عضويت در سازمان تروريستي القاعده است. عافيه صديقي 38 ساله، دانشمند 
 2003 سال  از  كه  امريكاست  هاي  دانشگاه  از  التحصيل  فارغ  و  روان  و  اعصاب 
تاكنون تحت پيگرد قرار داشت اما ماه گذشته هنگام تيراندازي به سوي تعدادي از 
ماموران امريكايي از جمله يك افسر در افغانستان بازداشت شد. خالد شيخ حمد از 

رهبران القاعده ارتباط وي را با اين سازمان تاييد كرده است.  

امضاي قانون پرداخت غرامت ليبي به امريكا  
  رويترز؛ جرج بوش رئيس جمهور امريكا قانون پرداخت صدها ميليون دالر غرامت 
از سوي ليبي به قربانيان خانواده هاي امريكايي بمبگذاري در پرواز 103 پان امريكن 
كه بر فراز الكربي اسكاتلند سقوط كرد را امضا كرد. در اين حادثه كه ليبي متهم به 

دست داشتن در آن است، 270 مسافر هواپيما جان خود را از دست دادند.  

 تقويت موقعيت روسيه در كوبا  
  نووستي؛ والديمير پوتين نخست وزير روسيه خواستار تقويت موقعيت روسيه در 
كوبا شد. پوتين كه در نشست هيات رئيسه دولت روسيه سخن مي گفت صراحتًا 
بايد موقعيت خود را در كوبا از نو تقويت كند. اقدام امريكا در  اعالم كرد روسيه 
استقرار سپر موشكي در اروپاي شرقي، روسيه را بر آن داشته تا در اقدامي تدافعي 

به تقويت جايگاه خود در كشورهاي امريكاي التين بپردازد.  

توافق بغداد- واشنگتن نهايي مي شود 
 به رغم شكست توافقنامه امنيتي بغداد- واشنگتن در مرحله نخست، يكي از اعضاي 
ائتالف يكپارچه عراق مي گويد اين توافقنامه طي چند روز آينده نهايي مي شود. شيخ 
دو طرف  روزنامه الشرق االوسط گفته است؛  در گفت وگو با  الدين الصغير  جالل 
درباره نسخه اول اين توافقنامه (مسائل استراتژيك) و نسخه دوم (روابط دوجانبه) 
به توافق رسيده اند اما در خصوص نسخه سوم كه در رابطه با استقرار نيروهاي 
امريكايي است به زودي به توافق خواهند رسيد. به نوشته اين روزنامه نسخه اول 
اصول و ساختار بنيادين اين توافقنامه است و نسخه دو مناسبات سياسي، اقتصادي 
حضور  نحوه  به  سوم  نسخه  در  اما  كند  مي  تنظيم  را  امريكا  و  عراق  فرهنگي  و 
نيروهاي امريكايي در عراق مي پردازد.شيخ الصغير با تاكيد بر اينكه 95 درصد اين 
توافقنامه تاييد شده است پيش بيني كرد طي چند روز آينده نسخه سوم نيز تكميل 
شود. در همين رابطه علي االديب از نزديكان نخست وزير عراق مي گويد امريكايي 
ها مي توانند طي سال هاي 2010 و 2011 در عراق بمانند اما ساير كشورها تا نيمه 
به  مربوط  ديگر  خبر  يك  در  بمانند.  باقي  عراق  در  دارند  فرصت  آينده  سال  ژوئن 
عراق پس از آنكه پارلمان نتوانسته بود در مورد موضوع كركوك به يك راه حل 

توافقي برسد ديروز دوباره جلسه يي فوق العاده را در اين خصوص برگزار كرد. 

المپيك پكن؛ 
سرپوشي موقت 

بر تضادهاي 
داخلي 

 
ولف لپنيس 
ترجمه؛ محمدعلي فيروزآبادي

شايد رهبري چين موفق شود در طول بازي هاي المپيك 
آسمان پكن را آسماني آبي نشان دهد و شايد هنگام آغاز 
مسابقات قايقراني در سواحل كوينگادو، آن به اصطالح 
غيرممكن  اين  شود.  ناپديد  رودخانه  اين  يي  خزه  فرش 
ملي  هاي  ارزش  بتواند  بار  اولين  براي  چين  كه  نيست 
آن  اما  بنشاند  المپياد  يك  اول  مقام  در  را  خود  رسمي 
منتقدان  سركوب  تشديد  دليل  به  كه  حيثيتي  و  وجهه 
داخلي به دست دولت پكن از دست رفته است با رويدادي 

به نام المپيك، بازگشتني نيست.

دو تن از روشنفكران چين كه به داليل امنيتي از بردن نام 
آنها خودداري مي شود در نامه هايي جداگانه به تشريح 
پرداخته  المپيك  هاي  بازي  آستانه  در  چين  وضعيت 
از  كه  است  آورده  خود  نامه  در  نفر  دو  اين  از  يكي  اند. 
ركود  دچار  المپيك  آستانه  در  كشور  اين  سياسي  نظر 
بر  «آنچه  است؛  عقبگرد  حال  در  بلكه  نيست  ايستايي  و 
چين حكومت مي كند نه سوسياليسم است، نه كاپيتاليسم 
بلكه فئوداليسم حاكم بر اين كشور است. اگر چه حاكمان 
پكن نه رداي قيصر را بر تن دارند و نه القاب اشرافي را 
با خود يدك مي كشند اما آنها از همان امتيازات قيصر 
برخوردار بوده و خود را در زمره كساني مي دانند كه به 
اصطالح خون شان از انسان هاي ديگر رنگين تر است.» 
در نامه دوم شكايت از سركوب انديشه هاي منتقد شده 
است؛ «در حال حاضر صدها تن مرغ به هنگ كنگ صادر 
مرغ  تخم  ها  چيني  معمول  غذاي  كه  حالي  در  شود  مي 

است.

اگر چه رعايا و دهقانان ديگر غل و زنجير نمي شوند و 
انديشمندان هر صبح تخم مرغ و هر شام مرغ مي خورند 
اما همه آنها حاضرند اينها را نداشته باشند ولي انديشه 
شان آزاد از غل و زنجير باشد. آنها در آرزوي فراغت از 

تفتيش عقايد پنهان و آشكار هستند. چرا ما اجازه نداريم 
در مورد برخي واقعيت هاي موجود ترديد داشته باشيم، 
چرا بايد افراد بي صالحيت در جايگاه نخبگان هوشمند 
قرار گيرند؟» دقيقًا يك سال پيش يعني پس از اخراج دو 
تن از برجسته ترين روشنفكران چين يعني «وانگ هوي» 
كه  بود  «دوشو»  ماهنامه  تحريريه  از  پينگ»  «هوانگ  و 
مشخص شد همان افراد بي صالحيت به چه راحتي مي 
توانند انديشه هاي منتقد را به زنجير بكشند. در روزهاي 
گذشته «ژانگ يونگله» در مقاله يي روشنگرانه در مجله 
«چپ نوين» از پشت پرده اخراج آن دو دگرانديش حقايقي 
كه  است  دگرانديشي  ويژه  به  هوي  وانگ  كرد.  افشا  را 
ادبيات  به  كار  آغاز  در  او  است.  شده  شناخته  اروپا  در 
و  اجتماعي  علوم  به  اش  اصلي  عالقه  اما  داشت  اشتغال 
تاريخ بود و در دانشگاه تسينگ هواي پكن كه به اصطالح 
تدريس  به  آيد  مي  حساب  به  چين  در  مادر  دانشگاه 
كه  بود  روشنفكراني  جمله  از  هوي  وانگ  است.  مشغول 
براي تبادل نظر به دعوت رئيس جمهور آلمان در نوامبر 
2005 به اين كشور دعوت شد و نشريات معروف آلماني 
مصاحبه هاي زيادي با وي انجام دادند. هوانگ پينگ هم 
جامعه شناسي است كه مدرك دكتراي خود را از مدرسه 

عالي اقتصاد لندن گرفته است.

وانگ و هوانگ در سال 1996 به سمت ناشران ماهنامه 
دوشو معرفي شدند.اين مجله در ميان نشريات روشنفكري 
چين در مقام اول قرار دارد. عمق و گستردگي مقاالت اين 
مجله به اندازه يي است كه شايد بتوان آن را تنها با معتبر 
مقايسه  امريكا  و  اروپا  روشنفكري  هاي  نشريه  ترين 
كرد. جالب آنكه به اصطالح دوران «وانگ و هوانگ» در 
دوشو درست زماني به پايان رسيد كه بنگاه انتشاراتي 
شش  يي  دوره  انتشار  به  اقدام  ايكس»  دي  «اس  چيني 
جلدي از مهم ترين مقاالت اين مجله كرد؛ مقاالتي كه در 
فاصله سال هاي 1996 تا 2005 چاپ شده بودند. مقاله 
روشنگرانه ژانگ يونگله در نشريه چپ نوين نگاهي دقيق 
به طيف گسترده مقاالت روشنگرانه دوشو در زمان وانگ 
هوي و هوانگ پينگ دارد. انتقادهاي اين دو نويسنده كه 
نه تنها حزب كمونيست بلكه مقامات و روشنفكران چين 
را نيز دربر مي گرفت باعث شد همه اين افراد و گروه ها 
از اين دو نويسنده به عنوان چپ جديد و پست مدرنيست 
ياد كنند يعني همان دو صفتي كه در محافل دولتي چين 

به عنوان دشنام نثار دگرانديشان مي شود. 
اگر چه هم وانگ و هم هوانگ خود را از اين القاب مبرا 
مي دانستند اما واقعيت اين است كه اين القاب تقريبًا در 
مورد آنها صدق مي كند.از نظر مقامات چين مقاالت اين 
دو روشنفكر در واقع نماد فاصله از مدرنيسم است يعني 
همان مدرنيسمي كه از زمان حركت چين به سوي سرمايه 
داري (در زمان دنگ شيائوپينگ) اكثر روشنفكران چيني 
پينگ  هوانگ  و  هوي  وانگ  است.  كرده  خود  مقهور  را 
خيلي زودتر از ديگران نسبت به ابعاد و پيامدهاي روند 
مدرنيزاسيون چين توجه نشان دادند و از شكاف فزاينده 
ميان فقير و غني، تفاوت هاي عظيم ميان مناطق شهري 
محيط  تخريب  عظيم  ابعاد  از  طور  همين  و  روستايي  و 
زيست سخن به ميان آوردند. از آنجايي كه اين دو نفر 
حزب كمونيست چين را بيشتر حزبي سوسياليستي مي 
كارگيري  به  خواهان  حاكم  حزب  مقامات  از  دانستند 
سياستي در جهت عمل به مسووليت هاي اجتماعي شان 
شدند. وانگ هوي در مصاحبه يي با نشريه آلماني دي ولت 
در نوامبر 2005 براي تشريح ابعاد و ميزان تندي انتقادها 
از عبارت «فضاي بزرگ» استفاده كرده بود؛ فضايي كه 
هاي  نشست  «در  بود؛  شده  ايجاد  چين  دولت  سوي  از 
دانشگاهي و نشريات روشنفكري مانند دوشو مي توان 
مي  حتي  كرد.  انتقاد  و  بحث  چيز  همه  مورد  در  تقريبًا 
توان از حزب كمونيست هم به صورتي محتاطانه انتقاد 
به عمل آورد.» اما حال آن «فضاي بزرگ» بسيار كوچك 
شده است. داليلي كه انتشارات اس دي ايكس به عنوان 
علت اخراج وانگ و هوانگ از آنها ياد مي كرد هم داليل 
نخ نمايي بودند مثًال اينكه مديريت آن مجله به دليل اينكه 
آن دو نفر استاد دانشگاه بودند و نمي توانستند همه وقت 
افت  از  پرهيز  براي  و  دهند  اختصاص  مجله  به  را  خود 
كيفي مقاالت تصميم گرفته بود در آينده تنها از كساني 

استفاده كند كه شغل ديگري نداشته باشند. 

 منبع؛ ولت آنالين
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انگلستان

تصميم دولت 
انگليس براى 

برگزارى برخى 
جلسات كابينه در 
خارج از لندن

نظر  در  انگليس  دولت  انگليس،  وزيرى  نخست  دفتر  گفته  به 
دارد جلساتى از كابينه را به منظور ديدار و گفتگوى وزيران با 
مردم مناطق مختلف اين كشور در خارج از لندن برگزار كند. 

گوردون براون نخست وزير انگليس در نظر دارد جلسه ويژه 
و  سر  هدف  با  لندن  از  خارج  در  را  اش  كابينه  اعضاء  از  اى 

سامان دادن به شرايط رهبرى اش برگزار كند . 

يك سخنگوى دفتر نخست وزيرى انگليس گفت : اين مذاكرات 
قرار است روز دوشنبه 8 سپتامبر ( 18 شهريور) برگزار شود 
و پيش بينى مى شود كه اين جلسه در منطقه وست ميدلندز 
مركزى  بخش  غربى  شود.(نيمه  برگزار   West Midlands
مانند  شهرهايى  و  دارد  نام  ميدلندز  وست  منطقه  انگليس 

بيرمنگام و كاونترى را در بر دارد.) 

هاى  صبح  معمول  طور  به  انگليس  دولت  كابينه  هاى  جلسه 
سه شنبه در خانه شماره 10 ، دفتر نخست وزيرى انگليس ، 
انگليس  وزيرى  نخست  دفتر  سخنگوى  اما   ، شود  مى  برگزار 
گفته است اميد بر اين است كه جلسه هاى بيشترى از اعضاء 

كابينه دولت دور از پايتخت برگزار شوند . 

سخنگوى دفتر نخست وزيرى انگليس با اشاره به جلسه كابينه 
دولت انگليس كه قرار است در روز 8 سپتامبر در منطقه وست 
ميدلندز برگزار شود ، گفت : وزيران كابينه دولت در آن روز با 

مردم منطقه وست ميدلندز نيز ديدار و گفتگو خواهند كرد . 
با  سو  هم  كار  اين  كنيم  مى  احساس  ما   : افزود  سخنگو  اين 
به  دادن  فرا  گوش  خواستار  كه  است  انگليس  دولت  رويكرد 

حرف هاى مردم و استفاده كردن از تجربه آنها است . 
سخنگوى دفتر نخست وزيرى انگليس همچنين تاكيد كرد كمك 
به افراد كم درآمد در پرداخت بهاى قبض هاى مصرف انرژى 

در اولويت مطلق دولت اين كشور قرار دارد. 
دولتى  هاى  كمك  ميزان  بر  پيش  از  انگليس  دولت  گفت:  وى 
براى سوخت افراد كم درآمد از قبيل مستمرى بگيران افزوده 
است و به همكارى با شركت هاى انرژى و ديگر نهادها ادامه 
خواهد داد تا اطمينان پيدا كند كه كمك هاى الزم از جمله تعرفه 
هاى اجتماعى در اختيار افرادى كه توان مالى پرداخت بهاى 

انرژى را ندارند ، قرار خواهند گرفت . 

هشدار مجلس اعيان انگليس به افزايش مدت 
بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى

درباره  انگليس  اعيان  مجلس  در  اساسى  قانون  امور  بررسى  مسئول  كميته 
افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى هشدار داد . كميته مجلس 
اعيان انگليس مسئول بررسى امور قانون اساسى اين كشور هشدار داده است 
طرح ها براى افزودن مدت بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى و افزايش 
آن از 28 روز كنونى به 42 روز مى تواند موجب تضعيف استقالل قاضى ها 
و در نهايت به فروپاشى محاكمه ها منجر شود . اين كميته گفت : اجازه دادن 
به پارلمان براى تصميم گيرى بر سر اين مسئله كه آيا مدت بازداشت پيش از 
اتهام مظنونين تروريستى به بيش از 28 روز افزايش پيدا كند يا خير ، يك درهم 

برهمى و گيجى را به وجود مى آورد . 
اعطاء   : افزود  اساسى  قانون  بررسى  مسئول  انگليس  اعيان  مجلس  كميته 
اختيارات به پارلمان براى تصميم گيرى بر سر اين مسئله ، به جاى ايجاد نظمى 
از بازرسى ها و توازن ها ، موجب درهم برهمى مى شود . مجلس عوام انگليس 

در ماه ژوئن گذشته از طرح تغيير در مدت بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى و افزوده شدن بر آن حمايت كرد . 
اين اليحه پيشنهادى از سوى محافظه كاران و اعضاء حزب ليبرال دمكرات انگليس در پارلمان اين كشور با مخالفت روبرو شد اما با 9 راى 
حزب وحدت طلب دمكرات در مجلس اعوام انگليس سرانجام به تاييد رسيد . قرار است پس از پايان تعطيالت تابستانى نمايندگان مجالس 

عوام و اعيان انگليس و بازگشت آنها به كار ، اين اليحه در مجلس اعيان نيز به بحث و راى گيرى گذاشته شود . 
به گفته ناظران سياسى ، پيش بينى مى شود اين اليحه در مجلس اعيان انگليس با مخالفت بيشترى روبرو شود . 

بر اساس اين اليحه ، نمايندگان مجالس عوام و اعيان انگليس راى گيرى اى را برگزار خواهند كرد تا مشخص شود كه آيا با اعطاء اختيارات 
موقتى به وزير كشور انگليس و همچنين با اجازه دادن به دادگاه ها براى مجاز كردن افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريست 

به 42 روز ، در صورت بروز عملياتى ضرورى ، موافق هستند يا خير . 

گوردون براون 
بدترين نخست وزير 

انگليس پس از 
جنگ جهانى دوم

در  جديد  نظرسنجى  چند  نتيجه 
نخست وزير  مى دهد  نشان  انگليس 
اين كشور، پس از جنگ جهانى دوم 
بوده  انگليس  نخست وزير  بدترين 

است. 
فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
جديدترين  در  براون“  ”گوردون 
نظرسنجى به عمل آمده در انگليس 
انگليس  نخست وزير  بدترين  لقب 
بدست  را  دوم  جهانى  جنگ  از  پس 

آورد. 
نتيجه  طبق  گزارش،  اين  بر  بنا 
نظرسنجى كه روزنامه هاى انگليسى 
كردند،  منتشر  يكشنبه  امروز 
گوردون براون بدترين نخست وزير 
جهانى  جنگ  پايان  زمان  از  انگليس 

دوم اعالم شد. 
موسسه  را  نظرسنجى  اين 
آن  ”ميل  هفته نامه  براى  ”بيبيكس“ 
دو  آن  طبق  كه  كرد  اجرا  ساندى“ 
را  براون  نظردهنده،  افراد  سوم 
كردند  اعالم  نخست وزيرى  بدترين 
دوم  جهانى  جنگ  از  انگليس  كه 
بر  بنا  است.  ديده  خود  به  تاكنون 
نظرسنجى  اين  نتيجه  گزارش،  اين 
نشان مى دهد محبوبيت حزب كارگر 
محافظه كاران  مقابل  در  انگليس 
در  اين  است.  يافته  بسيارى  كاهش 
حالى است كه نتيجه يك نظرسنجى 
و  داد  انجام  ”آى.سى.ام“  كه  ديگر 
آن  اكسپرس“  ”ساندى  روزنامه 
مى دهد  نيز  نشان  كرد  منتشر  را 
از  واحد  كارگر 16  حزب  محبوبيت 

حزب محافظه كار عقب افتاده است.

گاردين: يك مخالف اسالمگرايى رئيس ستاد مشترك تركيه شد
يك روزنامه انگليسى در واكنش به انتصاب رئيس جديد ارتش تركيه از سوى شوراى عالى نظامى اين كشور 
عالى  شوراى  برگزيد.  ارتش  مشترك  ستاد  فرمانده  عنوان  به  را  اسالمگرايى  مخالف  يك  تركيه  كرد:  تاكيد 
”بويوكانيت“  ژنرال  بازنشستگى  زمان  شدن  نزديك  به  توجه  با  خود  اخير  نشست  در  (ياش)  تركيه  نظامى 
فرمانده ارتش اين كشور ، ژنرال ”ايلكر باش بوغ“ را به عنوان فرمانده جديد ارتش تركيه منصوب كرد. اين 
انتصاب جديد ”ياش“ بازتابهايى در مطبوعات انگليسى داشته به گونه اى كه روزنامه ”گاردين“ در مطلبى با 
عنوان ” تركيه يك ضد اسالمگرا را به عنوان فرمانده ستاد مشترك منصوب كرد“ نوشت :“ ارتش قدرتمند 
تركيه ديروز با انتصاب يك ژنرال مخالف اسالمگرايى پيام عدم سازش درباره موضوع حمايت از رژيم الئيك 
را ارائه داد.“ اين روزنامه همچنين مى نويسد: ” باش بوغ دو سال قبل طى يك سخنرانى اسالم سياسى را به 
عنوان يك تهديد بزرگ خواند اما به نظر بعضى مفسران على الرغم اين وى در مقايسه با ژنرال ”بويوكانيت“ 

ديپلماتيك تر خواهد بود و با حزب حاكم عدالت و توسعه وارد مبارزه آشكار نخواهد شد.

رد وجود معامله بين نيروهاى 
انگلستان و ارتش المهدى در عراق

وزير دفاع انگليس گفت هيچ نوع معامله اى بين نيروهاى نظامى انگلستان و نيروهاى ارتش المهدى 
مخفيانه  معامله  بر  مبنى  شده  منتشر  اخبار  انگليس  دفاع  وزير  براون  دز  است.  نگرفته  صورت 
بين نيروهاى نظامى انگلستان و نيروهاى ارتش المهدى را رد كرده است . دز براون گفت اخبار 
منتشر شده مبنى بر اينكه نيروهاى نظامى انگلستان سال گذشته براى خروج از بصره با نيروهاى 
ارتش المهدى معامله مخفى اى را انجام داده بود ، اخبارى غير حقيقى هستند . بر اساس اخبارى 
كه منتشر شده اند ، نيروهاى نظامى انگلستان سال گذشته در عقب نشينى خود از شهر بصره و 
مستقر شدن در فرودگاه بصره ، معامله مخفيانه اى را با نيروهاى ارتش المهدى انجام داده بودند 
و گفته بودند كه اگر آنها به نيروهاى نظامى انگلستان حمله نكنند ، نيروهاى نظامى انگلستان نيز به 
آنها حمله نخواهند كرد. بر مبناى اين اخبار ، وجود چنين معامله اى ، علت شركت نكردن نيروهاى 
نظامى انگلستان در عملياتى بود كه چند ماه پيش در شهر بصره صورت گرفت و در آن نيروهاى 
عراقى و امريكايى عليه نيروهاى شبه نظامى شيعه به مقابله پرداختند . دز براون وزير دفاع انگليس 
در واكنش به اخبار منتشر شده ، گفت: اين اظهارات كه گفته شده است نيروهاى نظامى انگلستان 
قادر نبودند در عملياتى كه چند وقت پيش عليه شبه نظاميان در بصره صورت گرفت، شركت كنند، 
اخبارى نادرست هستند و هيچ معامله مخفيانه يا انطباقى در اين باره صورت نگرفته بود. گفته 
مى شود دز براون در ماه آوريل به نمايندگان پارلمان انگليس گفته بود از تانك ها ، خودروهاى 
زرهى و توپخانه متعلق به نيروهاى نظامى انگلستان در عملياتى كه عليه شبه نظاميان در بصره 
صورت گرفته بود، استفاده شده بود. وزارت دفاع انگليس همچنين گفته بود كه در آن عمليات از 
هواپيماهاى تورنادو و امكانات پزشكى ويژه تخليه كه متعلق به نيروهاى نظامى انگلستان بوده 
است نيز استفاده شده بود . شايان ذكر است يك منبع نظامى انگليس پيشتر گفته بود: علت اينكه 
ما نيروهاى نظامى انگلستان را در عمليات عليه شبه نظاميان در بصره قرار نداديم به اين دليل 
بود كه الزم بود در آن عمليات نيروهاى عراقى حضور داشته باشند. اين منبع نظامى افزود : اگر 
نيروهاى نظامى انگلستان در آن عمليات در بصره مستقر شده بود ، اين عمليات موثر واقع نمى 
شد و ما از ثباتى كه اكنون در شهر بصره برقرار شده است ، ديگر برخوردار نمى شديم و علت 
وجود ثبات كنونى در اين است كه نيروهاى عراقى آن عمليات را هدايت كردند و همچنين علت 
اينكه نيروهاى امريكايى نيز در آن عمليات در بصره ظاهر شدند به اين دليل بود كه مربيان آنها 
پيشتر در نخستين لشكر ارتش عراق كه در اين عمليات به عنوان نيروهاى واكنش سريع به بصره 

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

از گوشه و كنار

بهشتي كه 
در آتش نفت 

مي سوزد 
 

مينا شرفي

را  نعمات  همه  كه  است  سرزميني  اينجا  باشد.  بهشت  بايد  اينجا   
دارد. اينجا بايد بهترين مدارس، بيمارستان ها و تاسيسات زيربنايي 
كه غرب به آن غبطه بخورد را داشته باشد. اينجا سرزميني است 
براي  اينها  همه  اما  خوابيده.  زمين  زير  در  آن  نهايت  بي  ثروت  كه 
نيجر  دلتا  سرزمين  اين  نيست.  بيش  رويايي  سرزمين  اين  مردم 
سياه  طالي  اما  كنند  مي  زندگي  نفت  روي  منطقه  اين  مردم  است. 
هيچ منفعتي براي آنها ندارد. دلتا نيجر در سواحل جنوبي نيجريه 
پرجمعيت ترين كشور آفريقا واقع شده است. در اينجا 30 ميليون 
آن  در  زبان  دويست  از  بيش  و  هستند  متفاوت  نژاد  از 40  كه  نفر 
رايج است زندگي مي كنند اما زماني كه كشورهاي صنعتي از نفت 
مي  استفاده  هواپيماهايشان  و  ها  اتومبيل  سوخت  براي  مردم  اين 
كنند و چرخ هاي صنعت خود را به حركت در مي آورند نمي دانند 

ناخواسته زندگي و آرزوهاي مردم اين دلتا را خراب مي كنند.
ضايعات نفتي رودخانه ها و زمين هاي اين منطقه را آلوده كرده 
و ماهيگيري و كشاورزي را غيرممكن ساخته است. در اينجا شعله 
هاي برافروخته آتش هوا را پر از دوده كرده است. ميلياردها دالر 
از اين سرزمين نفت استخراج مي شود اما آنها در عوض هيچ چيز 
دريافت نمي كنند. حتي شغل هاي مربوط به صنعت نفت هم به مردم 

هاي  بخش  ساير  افراد  و  ها  خارجي  گيرد.  نمي  تعلق  نيجر  دلتاي 
آنهايي  دارند.  قرار  اولويت  در  ها  شغل  اين  تصاحب  براي  نيجريه 
كه نزديك ميدان هاي نفتي زندگي مي كنند مي توانند اميدوار باشند 
گاهگاهي كاري به پستشان بخورد. براي مثال زماني كه يك لوله 
منفجر مي شود افراد محلي در ازاي دريافت تنها چند پني براي تميز 

كردن منطقه مشغول به كار مي شوند.

اين  كرد  را  تصورش  بتوان  كه  حدي  از  بيش  نفت 
سياست  حتي  سياه  طالي  است.  كرده  آلوده  را  دلتا 
هاي اين كشور را هم آلوده كرده است. زماني كه در 
اواخر دهه 50 اولين چاه نفتي در نيجريه پيدا شد اين 
از  بود.  بريتانيا  از  استقالل  كسب  آستانه  در  كشور 
نظر بسياري درآمدهاي نفتي مي توانست به بهترين 
شكل به استقالل نيجريه كمك كند، اما اوضاع آن طور 
كه بايد پيش نرفت. در عوض اين مساله زمينه يي را 

براي فساد سياستمداران و تجار فراهم كرد.

دست  حصر  و  حد  بي  هايي  ثروت  به  مردم  رنج  و  عذاب  با  آنها   
يافتند. تجارت نفت در اين منطقه كثيف ترين تجارت است. نفت در 
دارد  امتداد  آنگوال  تا  عاج  ساحل  از  آفريقا  غرب  از  كه  گينه  خليج 
ارزان و فراوان است و تا ماه آوريل نيجريه بزرگ ترين توليدكننده 
بشكه  ميليون   5/2 از  بيش  روزانه  كشور  اين  بود.  آفريقا  در  نفت 
نفت توليد مي كرد. اما اكنون اين رقم بسيار كمتر شده و وضع دلتا 
نيجر بحراني شده. اين منطقه به مامني براي باندهاي مسلح و آدم 
ربايان تبديل شده و خشونت روزانه در آن بيداد مي كند. شركت 
هاي نفتي و افرادي كه براي آنها كار مي كنند هدف هاي مناسبي 
«جنبش  نظاميان  شبه  اخير  سال  چند  در  هستند.  باندها  اين  براي 
امانسيپيشن» (مند) با توجه به نارضايتي هاي روزافزون از صنعت 
مي  را  نفت  صنعت  خارجي  كاركنان  آنها  اند.  شده  قدرتمندتر  نفت 
دزدند و به پايگاه هاي نفتي حمله مي كنند. تقريبًا همه كساني كه 
دزديده شده اند پس از دريافت پول هاي كالن بدون آنكه آسيبي 
ديده باشند آزاد شده اند. شركت هاي نفتي و دولت نيجريه پس از 
اين اتفاقات همواره مدعي بوده اند پولي به اين گروه ها نداده اند اما 

هيچ كس هم حرف آنها را باور نمي كند.
اندكي  هزينه  ميليوني  ارقام  با  هايي  پول  نفتي  هاي  شركت  براي 
براي توليد اين ماده ارزشمند است. در نيجريه توليد يك بشكه نفت 
سعودي  عربستان  در  نفت  بشكه  يك  توليد  از  تر  ارزان  برابر  ده 
است اما هزينه هاي فروش نفت در نيجريه باال و باالتر مي رود. 
ژوئن  ماه  در  نفتي  پايگاه  يك  به  نظامي«مند»  شبه  گروه  حمالت 
توليد نفت اين كشور را حداقل 20 درصد كاهش داد و در نتيجه در 
حال حاضر آنگوال بزرگ ترين توليدكننده نفت در آفريقا به شمار 
از  شان  مسلم  حق  دريافت  براي  است  مدعي  «مند»  آيد.گروه  مي 
درآمدهاي نفتي در حال جنگيدن است. اين گروه شبه نظامي شايد 
در ظاهر براي راحتي مردم مي جنگد اما بسياري از اين تفنگ به 
دستان از اين بحران فقط و فقط به نفع خودشان استفاده مي كنند. 
آنها برخي اوقات براي روساي باندهايشان كار مي كنند و برخي 
نتيجه  اما  برند  مي  اسلحه  به  دست  سياستمداران  براي  هم  اوقات 
هميشه مشابه است و پول نفت به حساب هاي خارجي واريز مي 
شود. برخي از اين حساب ها با پول نفت دزدي كه در بازار سياه 
به فروش مي رسد پر مي شود.امريكا يكي از بزرگ ترين مصرف 
كنندگان نفت در جهان در نظر دارد در طول يك دهه آينده نزديك 
به يك چهارم نفت مورد نيازش را از خليج گينه تامين كند. از نظر 
آنها اين گزينه امن تر از تامين نفت از خاورميانه است. اما ناآرامي 
ها آنها را در اين زمينه مردد كرده است. بريتانيا يكي از بزرگ ترين 
منطقه  اين  اوضاع  نگران  شدت  به  هم  نيجريه  در  گذاران  سرمايه 
است.گوردون براون نخست وزير بريتانيا به اومارو يار آدوا رئيس 
جمهور نيجريه پيشنهاد كمك كرده و ارتش بريتانيا براي اين كار 
كامًال آماده است. زماني كه يار آدوا در آوريل 2007 رئيس جمهور 
نيجريه شد حل مشكالت دلتا نيجر را در اولويت كارهايش قرار داد. 
اما از آن زمان تاكنون واقعًا اوضاع اين منطقه بهبود نيافته است و 

اين بهشت ويران همچنان در آتش نفت مي سوزد. 
منبع؛اينديپندنت 
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ناخنك
رضا اورنگ 

rezaorang@yahoo.com

باال  را  ناخنك  كركره  خواستم  تا  صبح،  اول 
بزنم، مثل هميشه زنگ تلفن به مغزم سوهان 
كشيد، از آنجا كه آن موقع صبح، كسي نيست 
و  گذاشته  زمين  را  قلم  بردارد،   را  گوشي 
بفرماييد: صداي  گوشي را برداشتم. تا گفتم، 
ديده  آن  در  خماري  از  اثري  كه  خش داري 
خودم   بفرماييد،  گفتم:  فالني؟  گفت:  نمي شد، 
فرياد  گوشي  پشت  از  مقدمه  بدون  هستم. 
پشت  از  كوچكش  زبان  كه  طوري  كشيد، 
گوشي، گوشم را نوازش و موج صدايش مغزم 
را تكان داد،  از شدت صوت حواس پنج گانه يا 
شش گانه ام كمي جابه جا شد. تنها جمله اي كه 
به گوشم آشنا آمد: عقدت مي كنم بود! يك آن 
فكر كردم درانگلستان يا كشورهايي نظير آن 
هستم!  دارد  جريان  آن  در  ازدواج   ها  انواع  كه 
به زحمت آب دهانم را قورت دادم و در حالي 
كه صدايم مي لرزيد با لفظي برادرانه و مهربان 
گفتم: جان؟! طرف كه ترس مرا احساس كرده 
بود، بلندتر و رساتر از دفعه پيش گفت: نقدت 
دل  ته  از  آهي  و  شد  راحت  خيالم  مي كنم! 
كشيدم. اما بعد از درست يك ثانيه، رنگ نسبتًا 
سبزه ام دوباره به زردي گراييد! با خودم گفتم 
خدايا من كه به احدالناسي بدهي ندارم! از آنجا 
كه اين اصطالح را شرخرها به زبان مي آورند، 

ترس من بيشتر شد. 

و  سينما، تلويزيون  در  چون  خوشبختانه 
تئاتر ما غير از الفاظ ركيك! اصطالحاتي مثل 
اقسام  و  انواع  و  مي كنم  پولت  مي كنم،  نقدت 
شما  و  من  به  هم  را  چنيني  اين  اصطالحات 
آشنا  الفاظ  اين  با  وشما  مي دهند، من  آموزش 
فكر   كه  خوب  نكند!  درد  دستشان  شده ايم، 
از  يعني  هستم.  قرباني  من  خود  ديدم،  كردم 
ترس  يا  و  حضور  شرم  ولي  طلبكارم،  همه 
باعث مي شود، مثل شرخرها،  فرياد نكشم. بعد 
از كلي كلنجار با خود تازه فهميدم صاحب اين 
صداي خش دار، مي خواهد ناخنك را نقد كند. 
از پشت گوشي گفتم: گوش مي كنم، بفرماييد. 
حضوري  بايد  نمي شه،  جوري  اين  گفت: 
مي خواهد  حتمًا  كه  كردم  فكر  برسم.  خدمت 
مثل معروف «سيلي نقد به از حلواي نسيه» را 
روي صورت من پياده كند! مي خواستم دست 
به سرش كنم، ولي صاحب صدا اصرار داشت 
تا سريعًا به دفتر روزنامه بيايد و مرا حضوراً 

نقد كند!

خروسخوان  ساعت  آن  در  كه  آنجا  از 
درشت   و  پنجه  قوي  بچه هاي  از  (10صبح) 
وجود  با  نبود،  دفتر  در  كسي  روزنامه  هيكل 
او  از  ملتمسانه  وي،  تهديدآميز  اصرارهاي 
اگر  نكند،  نقد  مرا  ساعت  اين  در  كه  خواستم 
طرف  دهد.  انجام  غيرحضوري  دارد،  نقدي 
كه گويا ذوق هنري هم داشت، از لحن صداي 
من فهميد قافيه را باخته ام، براي همين به من 
ناخنك زن، رحم كرد و قرار شد هفته ديگر به 
دفتر روزنامه بيايد تا من آمادگي نقد را داشته 

باشم!

يك  فردا،  شماره  در  مي خواهم  دليل  همين  به 
تا  بزنم،  نقدنويسي  و  نقد  به  كوچك  ناخنك 
كافي  آمادگي  از  من،  نقدكردن  براي  ايشان 

برخوردار شود!

دزدي بنزين با عنوان پليس  
 

 يوپي آي؛ يك مرد با جا زدن خودش به عنوان مامور پليس حداقل 10 بار 
مايكل  شيكاگو،  پليس  گزارش  به  كرد.  بنزين  از  پر  را  جگوارش  باك  مجاني 
وورم 26 ساله در پمپ بنزين ها خودش را به عنوان پليس معرفي مي كرد 
و در نهايت به آنها مي گفت بعداً پول بنزين را براي آنها خواهد آورد. او بين 
ماه هاي مه تا ژوئن بيش از 10 بار اين كار را تكرار كرد. پليس در 24 ژوئيه 
اين فرد را به دليل سرعت غيرمجاز بازداشت كرد. وورم به پليس گفت براي 
شكستن ركوردي كه در نظر داشته اين كار را كرده است. اين فرد فعًال در 

بازداشت به سر مي برد.  

موبايل زندگي ها را متحول كرده است  
 

انجام   which.co.uk سايت  توسط  اخيراً  كه  نظرسنجي  در  تلگراف؛  ديلي   
سيله شده است، از افراد خواسته شد  و
متحول  را  شان  زندگي  كه  ه يي  د كر
باالترين  كنند.  انتخاب  ز است،  متيا ا
از از آن گوشي هاي موبايل بود -  بيش 
د يك چهارم اين افراد و 42 درصد  ا فر ا
را  موبايل  سال   24 تا   16 سيله بين  و
، يي كه زندگي شان را تغيير داده  ست ا
قرار خواندند. در جايگاه دوم لپ تاپ  ها 
ها گرفتند و پس از آنها ام پي تري  پلير 

به عنوان وسيله مهمي كه تاثير عمده يي داشته اند خوانده شدند. از نكات جالب 
اين نظرسنجي اين است كه اتوي مو در آن رتبه يي باالتر از تلويزيون دارد. 
يكي از شركت كنندگان در نظرسنجي هم دستگاه خردكن را تحول بزرگي در 
زندگي خود خوانده است. برخالف جوان تر ها، بيش از 65 درصد از مسن 
تر ها گفته اند در زندگي شان چندان به وسايلي از اين دست تكيه نمي كنند و 
بيش از 50 درصد نيز گفته اند هيچ وسيله يي در زندگي آنها تغييير عمده يي 

ايجاد نكرده است.  

 سگ اسكيت باز  
  

يو پي آي؛ يك سگ خانگي در چين چنان به اسكيت عالقه مند است كه به جاي 
همراه  به  روزانه  روي  حبش پياده  صا
نوجوان او ترجيح مي دهد به همراه پسر 
هانگ  آقاي  برود،  اسكيت  گويد؛ به  مي 
و اين سگ «پسر من عاشق اسكيت است 
پسرم  كردن  همراهي  از  م پس  هنگا
به اسكيت بازي او با دوستانش،  كم  كم 
شد.»  مند  عالقه  ورزش  آقاي هانگ اين 
به  بتواند  سگش  اينكه  به براي  راحتي 

ورزش مورد عالقه اش بپردازد، يك اسكيت بورد مخصوص براي او ساخته 
است. افرادي كه از ميدان مردم در گوانگ پو عبور مي كنند با تعجب به سگ 
اسكيت باز نگاه مي كنند كه در ميان ساير اسكيت بازها حركت مي كند. او 
با استفاده از پاهاي جلويي اش سرعت مي گيرد و از پاهاي عقبي اش براي 
ايستادن استفاده مي كند. هانگ مي گويد؛ «او به خوبي ياد گرفته است چطور 
سرعت و جهت مطلوب  سرعت بگيرد و چگونه متوقف شود. هنگامي كه به 

رسيد پاهايش را جمع مي كند و از سواري لذت مي برد.»  

تنبيه خالقانه براي خرابكارهاي كوچك  
 

در  كه  نوجواناني  تنبيه  براي  يي  زنجيره  رستوران  يك  صاحب  آي؛  يوپي 
رستورانش دست به خرابكاري زده بودند راه حل خالقانه يي يافت. پس از 
آنكه سه دختر بچه 11 و 12 ساله وارد يكي از بخش هاي رستوران او شدند 
تصميم  ساله  كتي 87  آقاي  آوردند  بار  به  دالر  هزار  معادل 30  خسارتي  و 
گرفت درس خوبي به آنها بدهد. وي به والدين اين كودكان قول داد پاي پليس 
و دادگاه را به ميان نكشد و در مقابل از آنها خواست تنبيهي را كه خود وي 
شود؛  مي  بخش  چهار  شامل  او  تنبيه  بپذيرند.  كند  مي  اعمال  آنها  مورد  در 
كسي  ملك  در  هرگز  اين  از  بعد  «من  بنويسند  بار  بايد 1000  دختر  سه  اين 
خرابكاري نخواهم كرد»، آنها به مدت شش ماه از ديدن تلويزيون و بازي هاي 
كامپيوتري محروم خواهند بود و بايد روزي سه ساعت از وقت خود را به 
خواندن يك كتاب خوب اختصاص بدهند و به مدت 13 هفته گزارش هفتگي 
مطالعات خود را به آقاي كتي تحويل بدهند. آقاي كتي مي گويد؛ «من به دنبال 
پول نيستم، بلكه مي خواهم اين بچه ها اشتباه خود را دريابند و بفهمند رفتار 
نظر  در  كتي  آقاي  كه  تنبيهي  به  توجه  با  است.»  مهم  چقدر  منطقي  و  درست 

گرفته ، بعيد به نظر مي رسد اين كودكان موضوع موردنظر او را نفهمند.  

موسياه ها پولدارترند  
 

 تلگراف؛ بر اساس پژوهش هاي انجام شده توسط يك كمپاني رنگ مو، درآمد 
تيره  موهاي  كه  است  زناني  از  كمتر  دالر   8400 حدوداً  ساالنه  موبور  زنان 
اند،  گرفته  قرار  پرسش  مورد  آن  در  زن  هزار  كه 30  بررسي  اين  در  دارند. 
مشخص شد زناني كه موهايشان تيره است زندگي عاطفي پربارتري نسبت 
به زنان موبور دارند. 44 درصد از زنان موبور گفته اند هنگامي كه موهايشان 
را به رنگ تيره درمي آورند از خود و چهره شان راضي تر هستند و احساس 
بهتري نسبت به خودشان دارند. 40 درصد از زناني كه موهاي روشن خود 
را به رنگ تيره درمي آورند، گفته اند از رنگ واقعي موهاي خود متنفرند و 15 
درصد نيز گفته اند ديگر حتي رنگ واقعي موهاي خود را به ياد نمي آورند. در 
نتيجه اين تحقيقات آمده؛ «رنگ موها نه تنها ظاهر افراد را عوض مي كند بلكه 
طرز فكر و احساس آنها نسبت به خودشان و همين طور نوع نگاه و احساس 

ديگران نسبت به شخص را تغيير مي دهد.»  

بدلباسي در المپيك ممنوع 
 

يوپي آي؛ روزي نيست كه خبري در مورد اقدامات عجيب و غريب چين در 
آستانه المپيك در رسانه ها كار نشود. در جديد ترين اين اقدامات دولت چين 

بدلباسي را براي ساكنان پكن ممنوع كرده است، در كتابچه 
36 صفحه يي كه به مناسبت المپيك بين مردم پكن پخش شده از آنها خواسته 
روي  خوبي  تاثير  تا  بپوشند  لباس  درست  و  باشند  رفتارشان  مراقب  شده 

مهمان هاي خارجي المپيك داشته باشند.
از پكني هايي كه اضافه وزن دارند خواسته شده لباس هايي با راه راه افقي 
مردان  به  همچنين  آيند.  مي  نظر  به  تر  چاق  ها  لباس  اين  در  زيرا  نپوشند 
توصيه شده با پيژاما و لباس راحتي در مالءعام ظاهر نشوند. در اين كتابچه 
آمده؛ «لباس هايي كه مي پوشيد نبايد برايتان تنگ و كوتاه باشد چون در اين 

صورت افراد حس مي كنند شما چندان قابل اعتماد نيستيد.» 
تا  بپرهيزند  سير  خوردن  از  شده  داده  هشدار  تاكسي  رانندگان  به  همچنين 
المپيك  كميسيون  رئيس  ندهد.  آزار  را  خارجي  مهمانان  شان  دهان  بد  بوي 
ژنگ موژيه مي گويد؛ «سطح عمومي فرهنگ شهرنشيني در شهر افزايش يافته 
به  توان  مي  نتيجه  در  يافته  چشمگيري  بهبود  فرهنگي  و  اجتماعي  فضاي  و 

برگزاري موفقيت آميز بازي ها اطمينان كامل داشت.» 

 آزمايشات علمي   يا شكنجه شامپانزه ها
اينديپندنت؛ بر اساس مطالعات صورت گرفته، شامپانزه هايي كه در آزمايشات 
علمي مورد استفاده قرار مي گيرند عالئم رفتاري نظير انسان هايي كه تحت 

شكنجه قرار گرفته اند از خود نشان مي دهند. 
گوناگون  آزمايشات  در  كه  شامپانزه   116 بررسي  از  پس  تحقيقاتي  گروه 
مورد استفاده قرار گرفته بودند، اعالم كرد دست كم 95 درصد آنها مشخصًا 
الگوهاي رفتاري خاص انسان هايي را نشان مي دهند كه از استرس پس از 
در  اكنون  هم  ها  شامپانزه  اين  برند.  مي  رنج  فيزيكي  و  روحي  هاي  آسيب 
مركزي در اياالت متحده نگهداري مي شوند اما رفتار غيرعادي آنان نشان مي 
دهد كه پس از گذشت چندين سال همچنان تحت تاثير دوراني هستند كه در 

آزمايشات گوناگون علمي مورد استفاده قرار مي گرفتند.
نتايج مفصل تر اين بررسي به زودي در كنفرانسي در ادينبورو منتشر خواهد 
شد و فعاالن حقوق حيوانات سخت پيگير اين موضوع هستند با استفاده از 
آن دولت ها را وادار به اعمال ممنوعيت هايي در استفاده از شامپانزه ها در 
از  انگلستان  در  ها  شامپانزه  روي  كردن  آزمايش  كنند.  پزشكي  آزمايشات 
1998 ممنوع اعالم شده است اما در ساير نقاط اروپا كماكان قانوني و مجاز 
است.در اياالت متحده نيز چنين ممنوعيتي وجود ندارد و در حال حاضر حدوداً 
1200 شامپانزه در آزمايشگاه هاي پزشكي اين كشور تحت آزمايش هستند.
دكتر هوپ فردوسيان كه سابقه درمان بيماران تحت شكنجه در سراسر جهان 
را دارد، مي گويد؛ «شامپانزه هاي تحت آزمايش به وضوح عالئم رواني مشابه 
گونه  دهند.البته  مي  نشان  خود  از  اند  شده  شكنجه  قرباني  كه  هايي  انسان 
هاي مختلف متفاوت هستند ولي چيزي كه واضح است اين است كه همه اين 
شامپانزه ها از نوعي بحران روحي رنج مي برند.»اين مطالعه بر مبناي پرسش 
و  گرفته  انجام  ها  شامپانزه  رفتار  نوع  مورد  در  آزمايشگاه  اپراتورهاي  از 
سپس اين رفتارها با رفتارهاي قربانيان انساني شكنجه تطبيق داده شده است.

دكتر فردوسيان مي گويد عالوه بر عالئمي مشابه عالئم قربانيان شكنجه، 80 
درصد اين شامپانزه ها از عصبيت شديد و بيش از نيمي از آنها از رفتارهايي 
مربوط به افسردگي رنج مي برند. «مشابه اين رفتارهاي آنرمال به هيچ وجه 
در شامپانزه هاي طبيعي كه در طبيعت يا خارج از آزمايشگاه زندگي مي كنند، 
ديده نمي شود.» اين شامپانزه ها توانايي شان در برقراري ارتباط را از دست 
داده و در خوابيدن مشكل دارند، بسياري از آنها از فضاي بسته وحشت دارند 

و دچار حمالت عصبي ناگهاني مي شوند. 
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زنان 
و اقتصاد جهانى
سيدحسين علوى لنگرودى - قسمت  آخر

زنان تحصيلكرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره 
ورى و بازدهى نيروى كار جوامع مى افزايند، بلكه 
فرزندانى سالم تر، باسوادتر و ماهرتر را تربيت 
مى كنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقى همه 

جانبه و پايدار كشورها كمك مى كنند. 
توانايى  و  استعدادها  از  كامل  گيرى  بهره  براى  بايد  مى  ها  دولت 
بررسى هاى اخير حاكى از آن است كه شركت هاى محدودى كه 
زنان بيشترى در هيات مديره آنها عضويت دارند، از سودآورى و 
برخوردار  هاى «مردساالر»  شركت  با  مقايسه  در  بيشترى  درآمد 
بوده اند. به عقيده كارشناسان، كارآيى و كارآمدى تيم هاى كارى 
مركب از زنان و مردان، از بازدهى و موفقيت بيشترى نسبت به تيم 
هاى كارى تك جنسيتى، برخوردارند كه اين موفقيت در حوزه حل 
مسئله و مقابله با تهديدات و خطرات و مديريت ريسك، پررنگ تر و 
مشخص تر است. تجربه ثابت كرده است كه زنان گرايش بيشترى 
خود  از  ديگران،  با  شغلى  ارتباطات  برقرارى  و  گروهى  كار  براى 

نشان مى دهند. 
اما  باشد،  ناگوار  و  تلخ  مردان  براى  واقعيت  اين  است  ممكن 
پژوهشگران به اين نتيجه رسيده اند كه زنان، هم سرمايه گذاران 
بررسى  سرمايه.  از  خوبى  كنندگان  استفاده  هم  و  هستند  خوبى 
موسسه مالى ديجيتال لوك نشان مى دهد كه زنان در پول درآوردن 
و ترقى اقتصادى از مردان پيشى گرفته اند. دليل اصلى اين موفقيت 
نيز در اين مسئله نهفته است كه زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمايه 
خود، بسيار حساس و دقيق هستند و معموال پيش از تصميم گيرى، 
با افراد مختلفى، هم انديشى و مشورت مى كنند، حال آنكه مردان 
آن  براساس  و  اكتفا  آيد،  خوششان  آن  از  كه  اى  ايده  نخستين  به 

عمل مى كنند. 
به رغم همه اين دستاوردها و موفقيت هاى زنان در عرصه هاى 
اقتصاد  منابع  از  دسته  آن  جزو  زنان  هم  هنوز  المللى،  بين  و  ملى 
جهانى هستند كه به فعاليت كافى نرسيده اند، هنوز هم جاى زنان در 
بسيارى از مشاغل و مناصب خالى است و بسيارى از زنان شاغل 
نيز در جايى مشغول به كار هستند كه از مهارت ها و توانايى هاى 

بالقوه آنها، به درستى استفاده نمى شود. 
مشاركت بيشتر و عميق تر زنان در بازار كار و نقش آفرينى جدى 
تر آنها در عرصه هاى گوناگون، مى تواند راه چاره اى باشد براى 
تقويت  نتيجه  در  و  جمعيت  شدن  پير  همچون  معضالتى  با  مقابله 
ژاپن  اگر  كه  است  معتقد  «ماتسوى»  خانم  توسعه.  و  رشد  فرايند 
را  كار  بازار  از  زنان  سهم  و  شود  بيدار  غفلت  خواب  از  بتواند 
آن  در  برساند،  آمريكا  متحده  اياالت  چون  كشورهايى  سطح  به 
صورت، قادر خواهد بود ظرف 20 سال آينده تا 3 درصد بر نرخ 

رشد ساالنه خود بيفزايد. 
شبيه همين ادعا را مى توان در خصوص اتحاديه اروپا مطرح كرد: 
در حال حاضر، كمتر از 50 درصد زنان ايتاليايى و 55 درصد تا 
60 درصد زنان آلمانى و فرانسوى كار مى كنند كه اين آمار و ارقام 
بسيار نگران كننده است. با اين همه، نرخ مشاركت زنان 25 تا 29 
سال در فعاليت هاى اقتصادى و تجارى كشورهاى اروپايى، در حد 

آمريكاست كه اين نزديكى و شباهت، با افزايش سن زنان اروپايى 
كاهش مى يابد. به هرحال، چنين به نطر مى رسد كه اشتغال زنان 
در اروپا نيز روبه فزونى مى رود و بخش هاى مختلف اقتصادى، 
مزاياى  از  نيز  اروپايى  كشورهاى  فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى، 

حضور پررنگ و موثر زنان در صحنه بهره مند شوند. 
در كشورهاى فقير نيز استفاده نكردن بهينه از ظرفيت ها و توانايى 
زنان باعث كندى و تاخير در رشد اقتصادى شده است. پژوهشى 

آمد،  عمل  به  اقتصاد  جهانى  مجمع  سوى  از  گذشته  سال  در  كه 
نشان دهنده اين نكته عميق و كليدى بود كه يك همگرايى آشكار و 
قوى بين برابرى هاى جنسى و توليد ناخالص داخلى بلندمدت در 

كشورها، به ويژه كشورهاى در حال توسعه مى شود. 
شواهد و مدارك مستدلى وجود دارند كه نشان مى دهند تحصيل 
در  عمومى  خوشبختى  و  سعادت  سطح  ارتقاى  موجب  دختران 
جامعه مى شود. لذا سرمايه گذارى بر روى زنان، بهترين و آينده 
دارترين سرمايه گذارى در كشورهاى در حال توسعه خواهد بود. 
زنان تحصيلكرده و مجرب، نه فقط به افزايش بهره ورى و بازدهى 
نيروى كار جوامع مى افزايند، بلكه فرزندانى سالم تر، باسوادتر و 
ماهرتر را تربيت مى كنند و از اين طريق نيز به رشد و ترقى همه 
جانبه و پايدار كشورها كمك مى كنند. با اين همه، متاسفانه شاهديم 
كه به رغم افزايش درآمد سرانه در بسيارى از كشورهاى در حال 
توسعه، هنوز هم تعداد اندكى از دختران اين كشورها، راهى مدارس 
و دانشگاه ها مى شوند و هنوز هم بيش از دو سوم بى سوادان دنيا 

را زنان تشكيل مى دهند. 
گاهى اوقات از گوشه و كنار مى شنويم كه دادن سهم قابل توجه 
به زنان از كل اشتغال، سياستى نابخردانه و كوته بينانه است و اين 
روند مى بايد متوقف شود. طرفداران اين نظريه معتقدند كه هرچه 
بر ميزان اشتغال زنان در بيرون از خانه افزوده شود، از ميزان زاد 
و ولد آنها كاسته مى شود، حال آنكه آمار و ارقام عكس اين مطلب 
را ثابت مى كند. در كشورهايى كه نرخ مشاركت زنان در بازار كار 
آنها، باالتر است (از قبيل سوئد)، ميزان زاد و ولد زنان نيز به همان 

اندازه، بيشتر بوده است. 
اين واقعيت ما را به اين نتيجه مى رساند كه در كشورهايى كه سهم 
زنان از بازار كار در حد نازلى قرار دارد، نه تنها بارورى و زاد و 
ولد زنان بيشتر نيست، بلكه به دليل فقر اقتصادى و عواملى همچون 
نبود امكانات بهداشتى و رفاهى، يا زاد و ولد در سطح پايينى قرار 
بسيار  سطح  در  سال،   5 زير  كودكان  مير  و  مرگ  نرخ  يا  و  دارد 

بااليى است. 
درست  هاى  سياست  با  كار  نيروى  در  زنان  مشاركت  چنانچه 
ولد  و  زاد  كاهش  دچار  جوامع  شود،  همساز  و  همراه  راهبردى، 
و پديده پير شدن جمعيت نخواهد شد. بنابراين، دولت ها مى بايد 
براى بهره گيرى كامل از استعدادها و توانايى هاى سرشار زنان، 
بيشتر  هرچه  مشاركت  راه  سر  بر  موجود  موانع  برداشتن  ضمن 
زنان، «مادران شاغل و موفقى» را در جامعه و در كنار مردان، به 
كار گيرند. براى رسيدن به اين هدف، دولت ها بايد اقداماتى از قبيل 
انعطاف پذيرتر كردن ساعات كار، تغيير نظام مالياتى و تقويت نظام 
هاى حمايتى به نفع زنان انجام دهند تا از اين طريق، انگيزه زنان 

براى كار كردن بيشتر و قوى تر شود. 
در  زنان  مشاركت  نرخ  كه  كشورهايى  در  كه  است  اين  مسلم  قدر 
از  بسيارى  و  ژاپن  ايتاليا،  آلمان،  (مانند  است  اندك  آنها  كار  بازار 
كشورهاى در حال توسعه)، دولت ها نتوانسته اند به نحو مطلوبى 
از توانايى ها و استعدادهاى زنان بهره گيرند و عالوه بر آن، آنها را 

از مادر شدن آسان و با خيال راحت محروم كرده اند. 
اخير  هاى  دهه  طى  جهانى،  اقتصاد  عرصه  در  زنان  اهميت  اگرچه 
در  توانند  مى  زنان  هم  هنوز  اما  است،  يافته  افزايش  سرعت  به 
اين عرصه پيشرفت كنند. هنوز هم زنان قادرند در سلسله مراتب 
سازمانى و ادارى به پيش روند و از نردبان ترقى، صعود كنند و 
زنان،  آورند.  ارمغان  به  جوامع  براى  را  پايدارى  و  بلندمدت  رشد 
كليد رشد و ترقى كشورهاى در حال توسعه و تنها راه برون رفت 

از فقر و فساد را در دستان خود دارند.

جشن شهريورگان
شهريور روز از شهريورماه يا چهارمين روز اين ماه، برابر است 

شهريورگان  جشن  با 
و  آيين ها  از  كه 
آن  به  وابسته  مراسم 
در  آگاهى  هيچگونه 
برگزار  نيست.  دست 
جشن  آيين هاى  نشدن 
توسط  شهريورگان 
زمانى  در  ايرانيان 
شده  موجب  طوالنى، 
جزئيات  همه  تا  است 

آن به فراموشى سپرده شود و حتى در متون كهن نيز آگاهى هاى 
چندانى در باره آن فرا دست نيايد.

نام شهريور در متون اوستايى به گونه «ْخـَشـْتـَره  َوئيرَيـه» آمده 
و  آرمانى  (شهردارى)  شهريارى  و  «شهر  تقريبى  معناى  به  كه 
شايسته» است. چنين مى نمايد كه اين انديشه  و آرمان، خاستگاه 
«مدينه  يا  «آرمان شهر»  زمينه  در  فارابى  و  افالطون  نظريه هاى 
در  معنا  همين  به  بار  چند  شهريور  نام  باشد.  بوده  فاضله» 
«گاتها»ى زرتشت نيز آمده است و بعدها در اوستاى نو، او را به 

گونه اى تشخص يافته به پيكر يكى از امشاسپندان در مى آورند.
بر اساس متون ايرانى، جشن شهريورگان يا چهارم شهريورماه، 
تاريخ  شخصيت هاى  تأثيرگذارترين  از  نفر  دو  مرگ  و  زايش  با 

ايران همزمان است: زايش داراب و مرگ مانى.
خلف تبريزى در «برهان قاطع» (جلد سوم، ص 1316) از اين روز 
به عنوان زادروز داراب نام مى برد. با توجه به پاره اى اشاره هاى 
تاريخى و شباهت هاى داستان داراب در شاهنامه فردوسى و ديگر 
تاريخ نامه هاى ايرانى با گزارش هاى مورخان يونانى و ايرانى در 
اينهمانى  باره  در  ضعيفى  احتمال  مى توان  بزرگ،  كورش  باره 
داراب و كورش را پيش كشيد. ممكن است منتسب دانستن زادروز 
داراب يا كورش به روز شهريورگان كه بر شهريارى آرمانى و 
شايسته داللت دارد، يادمانى از خاطره پادشاهى كورش بزرگ در 

ياد مردمان و تاريخ نگاران بوده باشد.
اما از سوى ديگر متون مانوى (متن ce و p به زبان پارتى) از اين 
روز به عنوان روز جان باختن مانى ياد كرده اند: «(مانى) با شادى 
شادى  سرود  و  چنگ  نواى  با  و  روشنى ها  خدايان  با  و  بزرگ 
پرواز كرد . . . و جاودان بماند به نزد خداوند اهورامزدا . . . چهار 
ساعت  دوشنبه،  روز  شهريورروز،  شهريورماه،  از  گذشته  روز 
يازده، در استان خوزستان و به شهر بيالباد (گندى شاپور)، كه 
او پرواز كرد . . . به سوى سراى فروغ» (وامقى، ايرج، نوشته هاى 
 M. Boyce, Acta 293؛  تا   290 ص   ،1378 مانويان،  و  مانى 

(Iranica, No. 9
آنگونه كه از متون مانوى برمى آيد، روز مرگ مانى در نزد مانويان 
يكى از بزرگترين جشن ها دانسته مى شده و ظاهراّ به هنگام مرگ 

مانى اين روز برابر با جشن «بِـما/ بِـمو» نيز بوده است. 
به اين ترتيب، چهارم شهريورماه نه تنها هنگام جشن شهريورگان، 
بلكه همزمان با جشن زادروز داراب (كورش؟) و جشن درگذشت 
از  اخير  رويداد  دو  اين  همزمانى  است.  نيز  مانى  جانباختن  يا 
زايش  هنگام  سويى  از  است:  برانگيز  توجه  نيز  ديگر  نگرگاهى 
سويى  از  و  ايرانى؛  آرمان شهر  كوششگر  و  بلندآوازه  پادشاهى 
ديگر مرگ مانى درست در همين روز و دستاورد سلطه اهريمنى 

موبدان ساسانى بر ايران شهر و تباهى آرمان شهر ايرانى. 
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اقتصاد

چينضرورت شناخت 
اين هفته بازى هاى المپيك در پكن آغاز مى شود و اين فرصتى است كه مى 
توان از آن براى شناخت بهتر اين كشور و جامعه در حال تغيير آن استفاده 
كرد. تاكنون اقدام موثر و جدى براى شناختن چين، پرجمعيت ترين كشور 
جهان كه حدود دو هزار ميليارد دالر ذخيره ارزى دارد و رشد اقتصادى 

اش دورقمى بود، صورت نگرفته است. 
دو حزب بزرگ در اياالت متحده هرسال چين را به خاطر حكومت استبدادى 
و نظام سياسى بسته اش مورد انتقاد قرار مى دهند و نسبت به رشد توان 
به  و  غرب  صرفًا  رسد  مى  نظر  به  اما  كنند  مى  نگرانى  ابراز  آن  نظامى 
ويژه اياالت متحده درباره آزادى بيان و حقوق بشر در چين نگران هستند 
زيرا تحقيقات انجام شده از سوى موسسه پو درباره نظر مردم نسبت به 
حكومت شان نشان داد در بين 24 كشورى كه اين تحقيق درباره آنها انجام 
كشورشان  حركت  جهت  و  مسير  از  را  رضايت  بيشترين  چين  مردم  شد 
داشتند. 86 درصد پاسخ دهندگان از جهت حركت چين حمايت كردند و از 
هر سه نفر، دو نفر اعالم كردند دولت در مورد مسائل پراهميت خوب عمل 

مى كند. 
در اين تحقيق از 3212 چينى به صورت چهره به چهره در 16 منطقه در 
سرتاسر اين كشور پرسش هايى شد. با آنكه چينى ها در پاسخ دادن به 
سواالت نظرسنجى ها چندان راحت حرف نمى زنند نشانه هايى وجود دارد 
حاكى از آ نكه يافته هاى اين تحقيق به واقعيت بسيار نزديك هستند براى 
بهبود  با  شده  مشاهده  و  شود  مى  انجام  هاست  سال  ها  نظرسنجى  مثال 
وضع اقتصاد ميزان رضايت مردم از خط مشى هاى حكومت افزايش يافته 

است. 
پاسخ دهندگان درباره فساد مالى، تخريب محيط زيست و تورم نگران بودند 
و اين ديدگاه ها يعنى رضايت كلى از خط مشى حكومت در زمينه هاى مهم 
و نيز انتقاد برخى از جنبه هاى اقتصادى و اجتماعى همان ديدگاهى است 
كه گردشگران بازگشته از چين نيز ابراز كرده اند. چين كشورى پيچيده با 
نظام سياسى بسته اما ساختار اقتصادى باز و جامعه اى فعال و پرانرژى 
است. چين در حال ساخت سيستم هاى تسليحاتى است اما اين سيستم ها 
مستقيمًا رقيب تسليحات آمريكا نيست. پكن از توان نظامى خود براى تسليح 
رژيم سودان و تقويت رابرت موگابه استفاده مى كند. درك اين خط مشى ها 
دشوار است اما بايد تالش كنيم آنها را بفهميم. چين تغيير كرده و به همين 
سياسى  تبعات  و  است  مهلك  اشتباه  يك  آن  تحوالت  گرفتن  ناديده  سبب 
جدى خواهد داشت. ما نمى دانيم راز بقاى چين چيست و مردم آن چگونه 
مى انديشند. اين مردم در بسيارى زمينه ها تندروتر از دولت شان هستند 
شكل  حال  در  كشور  اين  در  پيچيده  گرايى  ملى  نوعى  رسد  مى  نظر  به  و 
گيرى است. پيچيده از اين جهت كه ناسيوناليسم چينى هم غرب گرا و هم 
ضد غرب است. شكست مذاكرات تجارى دوحه كه نخستين ناكامى مذاكرات 
راهى  متحده  اياالت  دهد  مى  نشان  است،  دهه 1930  از  المللى  بين  تجارى 
براى همفكرى و شراكت با قدرت هاى نوظهور از جمله چين و هند نيافته 
مذاكرات  پيشرفت  كند  پيدا  ادامه  تفرقه  و  سوءتفاهم  الگوى  اين  اگر  است. 
و  بشر  حقوق  زيست،  محيط  غذا،  انرژى،  يعنى  جهانى  مهم  مسائل  درباره 

امنيت بسيار كند خواهد بود. 
درباره شكست مذاكرات تجارى دوحه علل زيادى مى توان نام برد اما يكى 
از مهم ترين داليل آن، اين است كه اياالت متحده و اروپا خود را با توازن 
ديگر  همواره  مواقعى  چنين  در  متحده  اياالت  اند.  نكرده  هماهنگ  قوا  جديد 
برعكس  درست  بايد  ما  مشى  خط  اما  داده  قرار  انتقاد  مورد  را  كشورها 
باشد. اياالت متحده و غرب بايد ترتيبى دهند كه قدرت هاى نوظهور احساس 
كنند در نظام بين المللى جايگاهى خاص دارند و ضرورى است به همكارى 
بپردازند. بزرگ ترين اشتباه غرب در حوزه سياست خارجى از زمان پايان 
در  را  سياستى  ما  است.  بوده  «حذف»  سياست  اتخاذ   ، دوم  جهانى  جنگ 
قبال قدرت هاى نوظهور در پيش نگرفته ايم كه هدف آن ايجاد ارتباط هاى 
جديد و پايا با آنها باشد و زمينه را براى الحاق آنها به ساختارهاى موجود 
رشد  به  كنونى  ساختارهاى  از  خارج  ها  قدرت  اين  اگر  كند.  فراهم  قدرت 
خود ادامه دهند در آينده تمايلى به همكارى براى ايجاد نظمى نوين نخواهند 
داشت. جهان جديد از بسيارى جهات شبيه جهان قبل است يعنى دنياى سده 
ترين  مهم  جنگ  و  سياسى  ناسيوناليسم  اقتصاد،  شدن  جهانى  كه  نوزدهم 

ويژگى هاى آن بودند.

فريد زكريا    منبع: هفته نامه نيوزويك   ترجمه: محمدعلى آذرى نيا

افزايش صادرات 
نفت ونزوئال به هند

يك مقام شركت دولتى نفت ونزوئال از افزايش صادرات نفت اين 
كشور به هند به ميزان ماهانه چهار ميليون بشكه خبر داد. 

ونزوئال،  نفت  دولتى  شركت  بلومبرگ،  خبرى  سايت  از  نقل  به 
عرضه ماهانه نفت خام خود را به هند به ميزان چهار ميليون 

بشكه افزايش داد.
«ويكتور النا» مدير پايانه نفتى «خوزه شرقى» متعلق به شركت 
در  كه  كرد  اعالم  اى  بيانيه  در  چهارشنبه  امروز  ونزوئال  نفت 
راستاى افزايش ميزان صادرات نفت به هند، دو محموله نفتى به 
گنجايش هر كدام دو ميليون بشكه نفت براى عرضه به هند از 

اين پايانه صادر شد.
بر اساس گزارش فعاليت ساالنه شركت دولتى نفت ونزوئال، هند 
نكرده  خريدارى  خام  نفت  ونزوئال  از  ميالدى  گذشته  سال  در 

است.
كند،  مى  وارد  را  خود  نياز  مورد  انرژى  چهارم  سه  كه  هند 
سرمايه  زمينه  در  را  جنوبى  آمريكاى  كشور  اين  با  همكارى 

گذارى مشترك براى توليد و كشف ذخاير نفت پذيرفته است.
اين  كه  كرد  اعالم  اى  بيانيه  در  ونزوئال  نفت  شركت  همچنين 
 282  ،2008 اول  نيمه  در  خود  شرقى  بنادر  طريق  از  كشور 
ميليون بشكه نفت صادر كرده، در حالى كه از اين بنادر در سال 

گذشته ميالدى حدود 545 ميليون بشكه نفت صادر مى شد.

انفجار در خط لوله نفت 
باكو - تفليس - جيهان

وقوع  از  تركيه  خبرى  منابع 
 - باكو  لوله  خط  در  انفجار 
تفليس -جيهان در شرق تركيه 

خبر دادند. 
آناتولى  خبرگزارى  از  نقل  به 
در  گذشته  شب  انفجار  تركيه، 
نفت  لوله  خط  در  تركيه  شرق 
باكو - تفليس - جيهان (بى. تى. 
مجبور  را  تركيه  مقامات  سى) 
ساخت تا جريان نفت را در اين 

خط لوله متوقف سازند.
هنوز علت اين انفجار مشخص 
اين  بر  محلى  مقامات  اما  نشده 

باورند كه اين اقدام خرابكارى نبوده است.چند ماه قبل نيز 
بخشى از خط لوله گاز ايران - تركيه در خاك تركيه منفجر 
و جريان گاز ايران به تركيه قطع شد. منابع خبرى مسئوليت 
تركيه  كردستان  كارگر  حزب  اعضاى  متوجه  را  حادثه  آن 
«بى. لوله  خط  ظرفيت  رود  مى  ك)دانستند.انتظار  ك.  (پ. 

مى  منتهى  مديترانه  درياى  در  تركيه  ساحل  به  كه  تى.سى» 
شود تا يك ميليون و 200 هزار بشكه در روز در سال 2008 
افزايش يابد.شركت بى.پى، 30 درصد و شركت سوكار 25 
درصد در «بى.تى.سى» سهم دارند و شركت هاى شورون 
و  ايتاليا  انى   ، نروژ  اويل  استات  آمريكا،  كونوكوفيليپس  و 
توتال فرانسه نيز ديگر سهامداران اين خط لوله هستند.گفتنى 
است خط لوله باكو - تفليس - جيهان كه عمليات احداث آن 
و  شده  آغاز  آذربايجان  از  رسيد،  پايان  به   2005 سال  در 
رسد.  مى  تركيه  در  مديترانه  ساحل  به  گرجستان  طريق  از 
هدف از احداث اين خط لوله تثبيت و ايجاد تنوع در بازارهاى 

انرژى با وارد كردن نفت خزر به بازار جهانى بوده است.

فروش بى ام و در 
مالزى افزايش يافت

فروش بى ام و مالزى در شش ماهه نخست سال جارى رشد 50 
درصدى داشت. 

شركت  اعالم  اساس  بر 
بى ام و مالزى ميزان فروش 
مينى  و  بى ام و  خودروهاى 
طى مدت يادشده در مالزى 
داشته  درصدى   50 رشدى 

است. 
شركت  اين  نيز  پيش  چندى 
آلمانى مدل MINI 45  خود 
شهر  مالزى  پايتخت  در  را 
كوآالالمپور رونمايى كرد. 

به گفته مقامات بى ام و رشد 
طى  مالزى  خودروى  بازار 
سال هاى اخير بى نظير بوده 

است.به گزارش شين هوا، بى ام و طى مدت يادشده حدود 2 هزار 
دستگاه انواع خودرو در مالزى فروخت كه دقيقا رشدى 53.3 

درصد داشت.
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دفتر وكالت

Alliance 
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 مهاجرت و سرمايه گذارى، خريد و 

فروش امالك تجارى و مسكونى، حل 
مشكالت مالك و مستاجر و 

مشكالت خانوادگى

80 WILLESDEN LANE
LONDON - NW6 7TA 

Tel: 02073284111 
Fax: 02076245566

alliance solicitors@yahoo.co.uk

اوباما: وابستگى آمريكا به نفت خاورميانه را قطع مى كنم
نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهورى آمريكا گفت در نظر دارد در صورت 
پيروزى در اين انتخابات، وابستگى اين كشور به نفت خاورميانه و ونزوئال را تا 10 سال 
آينده از بين ببرد. به نقل از سايت خبرى تلويزيون سوئيس، اوباما ديروز سه شنبه با 
آينده  در  گفت:  مردم  زندگى  سطح  بر  بنزين  قيمت  افزايش  منفى  تاثير  از  نگرانى  ابراز 
ماهانه هزار دالر به خانواده هاى كم درآمد آمريكايى يارانه پرداخت خواهد شد.اوباما 
ذخاير  از  كشور  اين  در  بنزين  قيمت  كاهش  منظور  به  كرد  پيشنهاد  تازگى  به  همچنين 
استراتژيك نفت استفاده شود. قيمت بنزين يكى از مهم ترين موضوع ها در رقابت هاى 

انتخابات رياست جمهورى آمريكا است. 
آمريكا بزرگ ترين مصرف كننده نفت در جهان و براى تامين نيازهاى خود به شدت به 

نفت خاورميانه و ونزوئال وابسته است.
جورج بوش، رئيس جمهورى كنونى آمريكا نيز چند سال قبل اعالم كرده بود كه در نظر 
دارد وابستگى اين كشور به نفت خاورميانه را كامال از بين ببرد.وى حتى چندى قبل در 
اوج افزايش بهاى نفت و تاثير منفى آن بر اقتصاد ناسالم كشورش دو بار به عربستان 
سعودى سفر كرد تا اين بزرگ ترين توليد كننده نفت جهان را به افزايش توليد نفت وادار 

كند.

زعفران كيلويي دو ميليون تومان مي شود  
 

قيمت زعفران مرغوب در سال جاري به دو ميليون و صد هزار تومان مي رسد. 
عباس افچنگي رئيس سازمان تعاون روستايي خراسان با بيان اينكه سال جاري به 
لحاظ قيمت زعفران سالي خوبي خواهد بود، ادامه داد؛ در سال گذشته توانستيم با 

تنظيم بازار، قيمت زعفران را كنترل كنيم و قيمت اين محصول را در حد كيلويي يك 
ميليون و 700 هزار تومان نگه داريم. وي افزود؛ پيش بيني مي كنيم قيمت منطقي 

زعفران در سال جاري به يك ميليون و 900 هزار تومان برسد و قيمت بهترين 
كيفيت زعفران هم دو ميليون و صدهزار تومان باشد. رئيس سازمان تعاوني 

روستايي خراسان رضوي با اشاره به اينكه ايران قيمت جهاني زعفران را تعيين 
مي كند، تصريح كرد؛ در حال حاضر قيمت جهاني زعفران دو يورو است.  

بر اثر صعود قيمت نفت 
 

سود 10 تا 40در صدي 
5 شركت بزرگ 

افزايش قيمت نفت و گذشتن از ركورد قيمت 100 دالري در هر بشكه 
سود قابل توجهي را نصيب شركت هاي بزرگ نفتي كرد.به گزارش 
برنا و براساس گزارش هاي مالي منتشرشده توسط چندين شركت 
بزرگ نفتي جهان از جمله شركت «اكسان موبيل»، «رويال داچ شل»، 
مرز  گذاردن  سر  پشت  دهد  مي  نشان  و «اني»  پي»، «شورون»  «بي 
100 دالر و پيش روي قيمت نفت به سوي ركورد 147 دالر، گرچه 
هزينه هاي زيادي برعهده دولت ها گذاشت اما سودآوري چشمگيري 

براي شركت هاي نفتي جهان در پي داشته است.
از  شركت «رويال داچ شل» بزرگ ترين شركت نفتي اروپايي، اخيراً 
افزايش 33 درصدي سود خالص اين شركت طي سه ماهه دوم سال 
طبق  است.  داده  خبر  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  جاري 
سه  دوره  اين  طي  شل  شركت  مقامات  سوي  از  منتشرشده  گزارش 
ماهه درآمد 56/11 ميليارد دالري نصيب اين شركت شده كه اين رقم 
در مدت مشابه سال قبل 67/8 ميليارد دالر ارزيابي شده بود. سود 
 35 افزايش  پي  در  نيز  پي)  (بي  پتروليوم»  «بريتيش  شركت  خالص 
درصدي قيمت نفت طي ربع دوم سال جاري با 28 درصد افزايش به 
47/9 ميليارد دالر رسيده كه نسبت به 38/7 ميليارد دالر مدت مشابه 

سال گذشته افزايشي چشمگير داشته است. 
ميزان درآمد مالي شركت «بي پي» در اين دوره 98/110 ميليارد دالر 
بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 2007 افزايشي 49 درصدي را به 
ثبت رسانيده است. در اين ميان گزارش منتشرشده از سوي مقامات 
شركت «اني» ايتاليا حاكي از آن است كه طي دوره سه ماهه منتهي 
به ماه ژوئن ميزان سود خالص اين شركت با 6/33 درصد افزايش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 61/5 ميليارد يورو رسيده است. 
در ميان تمامي شركت هاي بزرگ نفتي در جهان باالترين سود سه 
ماهه به شركت نفت «اكسان موبيل» اختصاص داشته است. طبق آمار 
ميزان درآمد شركت «اكسان موبيل» در اين دوره سه ماهه به 138 
ميليارد دالر و سود خالص اين شركت در اين دوره به 68/11 ميليارد 

دالر رسيده است.
شركت نفت «شورون» نيز در دوره سه ماهه دوم سال جاري درآمدي 
بالغ بر 9/82 ميليارد دالر كسب كرد كه اين رقم در مدت مشابه سال 

گذشته 1/56 ميليارد دالر اعالم شده بود. 
سود خالص اين شركت در اين دوره با 11 درصد افزايش نسبت به 

سال گذشته در همين ايام به 98/5 ميليارد دالر رسيده است 

ردپاى جنسيس

سدان جنسيس شركت خودروسازى هيونداى موتورز كره جنوبى، 
با  رقابت  هدف  با  آينده  ماه  از  جهان  بزرگ  خودروساز  پنجمين 
مدل هاى لگزس و تويوتا روانه بازار مى شود.كوپه جنسيس به موتور 
بود.  خواهد  مجهز  ديزل  ليترى  محركه 8/3  قواى  با  بنزين  ليترى   2
رقابتى  شرايط  قيمت،  لحاظ  به  و  دارد  مناسبى  امكانات  خودرو  اين 
در قياس با مدل هاى هم تراز مانند لگزس و تويوتا دارد. هيونداى از 
ماه قبل فروش آزمايشى جنسيس را در اياالت متحده آغاز كرد اما 
تنها موفق به عرضه 649 دستگاه از آن شد.هيونداى اميدوار است با 
جنسيس بتواند به مصاف مدل هاى گرانبهاى لگزس و تويوتا برود. 

قيمت اين محصول در حدود 43هزار دالر است.
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جشنواره لوكارنو امشب بدون حضور سينماي ايران افتتاح شد 

 آغاز جشن 

پياتزاگرانده 
 

شصت و يكمين دوره جشنواره فيلم لوكارنو امشب با نخستين نمايش اروپايي فيلم انگليسي «ديدار 
دوباره با برايدزهد» ساخته جولين جارولد در سينماي معروف پياتزاگرانده آغاز به كار كرد. اين 
جشنواره كه به واسطه حضورهاي متوالي سينماي ايران در آن و نقشش در شناساندن دوره جديد 
اين سينما نزد عالقه مندان و سينمادوستان ايراني شناخته مي شد، امسال شاهد كمترين حضور 
فيلم هاي ايراني است. يك فيلم محصول مشترك در بخش فرعي «فيلمسازان فعلي» و يك فيلم كوتاه 
داستاني در بخش «يوزپلنگ هاي فردا» همه سهم ايران در جشنواره يي است كه زماني با آغوش باز 
پذيراي فيلم هاي فارسي زبان بود. به اين ترتيب بي اعتنايي هاي جشنواره هاي جهاني به جشنواره 
لوكارنو هم رسيده است. افتتاحيه جشنواره جز فيلم «ديدار دوباره برايدزهد» هشت فيلم ديگر نيز 
امسال براي اولين بار در ميدان تاريخي و زيباي پياتزاگرانده به نمايش درمي آيند كه گنجايش حدود 
7 هزار تماشاگر را دارد. فيلم اتريشي «مرگ در سه روز؛ دنباله» به كارگرداني آندراس پروچاسكا، 
كمدي فرانسوي «دختر موناكو» ساخته آن فونتن، فيلم اپرايي «مرد ابديت» ساخته جولين تمپل كه 
در سيدني فيلمبرداري شده، درام كوهنوردي «ضلع شمالي» به كارگرداني فيليپ اشتولتس و «درس 
جان  و  تيلور  نوا  بازي  با  ايتاليايي  نويس  فيلمنامه  باريكو  الساندرو  زبان  انگليسي  فيلم  اولين   «21
هرت از جمله فيلم هايي هستند كه نخستين پخش جهاني خود را در لوكارنو تجربه مي كنند. دوره 
شصت و يكم جشنواره لوكارنو برخالف پارسال كه بيشتر با نمايش فيلم هاي امريكايي همراه بود، 
بر فيلم هاي اروپايي جريان روز و فيلم هاي وابسته به ژانر تمركز دارد. فردريك ماير مدير هنري 
لوكارنو كه امسال آخرين سال مديريت او بر اين جشنواره است، با كاستن از تعداد فيلم هاي بخش 
مسابقه و رساندن آن به 18 فيلم در دو بخش مسابقه جداگانه - بخش مسابقه بين الملل و بخش 
مسابقه فيلمسازان فعلي- تعريف تازه از برنامه هاي نمايش در پياتزاگرانده، به انتقادات مطرح شده 
در مورد جشنواره پارسال پاسخ داده است. امسال در ميان فيلم هاي بخش پياتزاگرانده تنها سه 
كين  مك  هوارد   Outlander و  گرگ  گالرك  كردن»  سيگا، «خفه  ماركوس  اغتشاش»  فيلم «تئوري 
امريكايي هستند. دومين بخش مسابقه لوكارنو به نام بخش «فيلمسازان فعلي» آشكارا با نمايش فيلم 
هاي «بسيار راديكال و بيشتر تجربي» همراه كه نمونه آن فيلم كوتاه «سه مرد و يك بركه ماهي» 
ساخته اليال پاكالنينا از ليتواني و «سرزمين افسانه» رحيم ذبيحي توليد مشترك ايران و آلمان است. 
آرژانتين،  از  هايي  فيلم  و  التين  امريكاي  سينماي  به  لوكارنو 2008  جشنواره  باز»  «درهاي  بخش 
مكزيك، پرو و گواتماال اختصاص دارد و يك بخش مرور آثار نيز براي ناني مورتي فيلمساز مطرح 
ايتاليايي در نظر گرفته شده است. از ديگر كساني كه امسال در لوكارنو تقدير مي شوند مي توان به 
آموزش گيتاي فيلمساز اسرائيلي اشاره كرد كه جايزه يوزپلنگ افتخاري دريافت مي كند. كريستين 
واچون تهيه كننده مستقل امريكايي هم جايزه افتخاري «ريموندو رزونيكو» را مي گيرد.شش عضو 
هيات داوران عبارتند از دني لوي بازيگر و فيلمساز سوئيسي، ماساهيرو كوباياشي ژاپني كه پارسال 
با فيلم «تولد دوباره» برنده جايزه يوزپلنگ طاليي بهترين فيلم جشنواره لوكارنو شد، برتا ناوارو 
كه  ايتاليايي  سورنتينو  پائولو  كند،  مي  همكاري  تورو  دل  گيرمو  با  عمومًا  كه  مكزيكي  كننده  تهيه 
براي فيلم طنزآميز «ستاره» جايزه هيات داوران جشنواره كن 61 را از آن خود كرد، گوران  اخيراً 
پاسكاليوويچ كارگردان صرب و رشيده براكني بازيگر فرانسوي الجزايري تبار. فيلم كوتاه داستاني 
«آرايشگر بغداد» ساخته مسعود بخشي كه به زبان عربي توليد شده، ديگر نماينده سينماي ايران در 
لوكارنو است كه در بخش مسابقه «يوزپلنگ هاي فردا» پخش مي شود. شصت و يكمين جشنواره 
فيلم لوكارنو 16 آگوست (26 مرداد) با نخستين نمايش جهاني كمدي ايسلندي «زود برمي گردم» 

سولويگ آنسپاك به پايان مي رسد. 

«شواليه تاريكي» 400 
ميليوني شد 

 
فيلم جديد مجموعه بتمن روز دوشنبه تنها 18 روز پس از آغاز اكران از مرز 400 ميليون دالر فروش 
فرانسه  خبرگزاري  مهر،  گزارش  به  كرد.  خلق  جديد  ركوردي  و  كرد  عبور  شمالي  امريكاي  بازار  در 
مجموع  و  فروخت  ديگر  دالر  ميليون  دوشنبه 3/6  روز  تاريكي»  شده «شواليه  تحسين  فيلم  كرد  اعالم 
فروش خود را به 494/038/400 دالر رساند. فيلم جديد مجموعه بتمن با همين ميزان فروش، هم اكنون 
هشتمين فيلم پرفروش سينماست. اين فيلم تا پيش از اين با 4/158 ميليون دالر و 2/75 ميليون دالر 
به ترتيب ركورد بهترين فروش افتتاحيه و فروش هفته دوم را جابه جا كرد و زودتر از هر فيلم ديگر 
زودتر  فيلم انيميشن «شرك 2»  اين،  از  پيش  تا  گذشت.  دالر  ميليون  و 300  مرز 200  از  تاريخ سينما 
از هر فيلم ديگر توانسته بود 400 ميليون دالري شود. اين فيلم سال 2004 در 43 روز به اين ركورد 
دست پيدا كرد كه حدود دو برابر بيشتر از «شواليه تاريكي» بود. فيلم جديد بتمن در حال حاضر خود 
را به «جنگ هاي ستاره يي» 1977 نزديك مي كند كه فعًال با 461 ميليون دالر دومين فيلم پرفروش 
بازار امريكاي شمالي است. با اين حال كارشناسان بعيد مي دانند «شواليه تاريكي» بتواند تهديدي براي 
فيلم سال 1997 «تايتانيك» باشد كه با 600 ميليون دالر رده نخست فهرست پرفروش ترين فيلم هاي 
بازار امريكاي شمالي را دارد. كريستين بيل در «شواليه تاريكي» بار ديگر به نقش بتمن، مبارز نقابدار و 
نگهبان خودگمارده قانون ظاهر شده كه اسير يك تراژدي شخصي است و مايكل كين، مورگان فريمن، 
گري اولدمن و مگي جيلنهال ديگر بازيگران اين فيلم هستند. در فيلم جديد، بتمن با كمك ستوان جيم 
گوردون (گري اولدمن) و دادستان هاروي دنت (آرون اكهارت) مي كوشد يك سارق بانك معروف به 

جوكر را دستگير كند كه مردي رواني است و شهر گاتام را تحت كنترل خود درآورده است. 

بازيگر سياهپوست به دنبال تصادف شديد در بيمارستان بستري شد 
 

نگراني هايي درباره سالمت 
جسماني مورگان فريمن 

 

 انتشار خبر تصادف شديد مورگان فريمن بازيگر توانا و صاحب سبك سينماي امريكا و اعالم وخامت 
حال او، تمام محافل رسانه يي و سينمايي و عالقه مندان اين بازيگر شناخته شده را تحت تاثير قرار 
تنسي  ايالت  ممفيس  در  بيمارستاني  در  رانندگي  شديد  تصادف  يك  دنبال  به  شب  شنبه  فريمن  داد. 

بيمارستاني  مسوول  مقامات  گفته  به  شد.  بستري 
دچار  حادثه  اين  در  امريكايي  سياهپوست  بازيگر 
شكستگي بازو، زانو و جراحت هاي ديگر شده است. 
سي  مي  بزرگراه  مركز  رئيس  ويليامز  بن  گروهبان 
سي پي در اين باره گفت؛ «خودرو فريمن از مسير 
ديگري  خودرو  هيچ  شد.  واژگون  و  منحرف  اصلي 
در اين حادثه دخالت نداشت.» با اينكه فريمن از اوايل 
دهه 60 رسمًا كار بازيگري خودش را آغاز كرد اما 
فهرست  به  او  نام  تا  كشيد  طول  دهه  دو  به  نزديك 
بازيگران سرشناس و معتبر راه پيدا كند و در واقع 
انتخاب هاي دقيق تر او در دهه 90 از او يك چهره 
در  او  دهه  اين  در  ساخت.  خاص  و  داشتني  دوست 
نقش  بازيگر  يك  را  او  حاال  كه  گذاشت  قدم  مسيري 
مكمل درجه يك مي دانند و استوديوها چه براي فيلم 
هاي اكشن (بتمن و تحت تعقيب) و چه براي درام هاي 
مرسوم خود همواره به سراغ او مي روند. اما آنهايي 
كه فيلم مهجور مانده اسپيلبرگ يعني «جنگ دنياها» 
را ديده اند، مي دانند جداي از تركيب عالي تام كروز 
با اسپيلبرگ، صداي طاليي مورگان فريمن به عنوان 
قصه گوي فيلم تا چه حد بر جذابيت ها افزوده و بي 

جهت نيست كه نريشن يك مستند بلند درباره پنگوئن ها را به او مي سپارند چراكه او عالوه بر بازي 
هاي خوبش صداي بسيار گرم و صميمي هم دارد. فريمن به محض خروج از بيمارستان بايد در دو 
پروژه مهم سينمايي كار كند كه اولي فيلم «عامل انساني» به كارگرداني ايستوود و دومي «قرارمالقات 
با راما» به كارگرداني فينچر است.او در دهه 90 با كارگردانان سرشناسي چون ديويد فينچر، فرانك 
دارابونت، استيون اسپيلبرگ و كلينت ايستوود همكاري كرد و يك دهه بعد به خاطر همكاري مجددش با 
ايستوود اسكار گرفت. فريمن سال 2005 براي بازي در درام مشت زني «عزيز ميليون دالري» ايستوود 
برنده اسكار بهترين بازيگر مرد مكمل شد.يكي از سخنگويان مركز پزشكي منطقه يي در ممفيس شرايط 
فريمن را بحراني توصيف كرد، اما به جزئيات بيشتر اشاره نكرد. او در ممفيس به دنيا آمد، اما بخش 

زيادي از دوران كودكي خود را در مي سي سي پي گذراند. 
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ادامه شايعات 
درباره گلزار  

 
 

درباره  نقيضي  و  ضد  اخبار  اخير  روزهاي  در  كه  حالي  در 
مطلع  فرد  يك  است  شده  منتشر  گلزار  محمدرضا  محروميت 
از  را  بازيگر  اين  تواند  مي  مطرح  يك سينماگر  كه تنها  داد  خبر 
در  هميشه  گفت؛  ايلنا  به  مطلع  فرد  اين  دهد.  نجات  محروميت 
سينماي ايران هنگامي كه بازيگري با محروميت مواجه مي شود 
قصد  كه  بانفوذ  و  مطرح  سينماگر  يك  وساطت  با  مدتي  از  پس 
استفاده از او در فيلمش را دارد از محروميت خالصي پيدا كرده 
ديگر  سوي  از  كند.  مي  پيدا  را  سينما  در  فعاليت  ادامه  امكان  و 
با  گلزار  محمدرضا  نيز  پيش  سال  چند  كه  كرد  يادآوري  بايد 
سفري  محروميت  زمان  در  حتي  و  بود  شده  مواجه  محروميت 
به امريكا داشت و فعاليت هايي در آنجا انجام داد كه اين فعاليت 
ها با اعتراض رسمي يك تهيه كننده معروف در گفت وگو با يك 
خبرگزاري مواجه شد. البته بعدها تهيه كنندگان فيلم آتش بس به 
كارگرداني تهمينه ميالني باالخره توانستند مجوز فعاليت گلزار 
را بگيرند و فيلم آتش بس اولين فيلم گلزار پس از محروميتش 

به حساب مي آمد.  

«پريشاني» نيمه دوم مرداد  
 

 فيلمبرداري پروژه سينمايي «پريشاني» به كارگرداني سياوش 
اسعدي و تهيه كنندگي سيدغالمرضا موسوي از پانزدهم مرداد 
ماه در مناطق جنوبي تهران آغاز خواهد شد. اين فيلم كه اولين 
تجربه فيلم بلند اسعدي محسوب مي شود يك اثر زنانه اجتماعي 
به  را  جامعه  محروم  طبقه  زنان  مشكالت  و  مسائل  كه  است 

تصوير مي كشد.
اسعدي ساخت چندين فيلم كوتاه با عناوين پرسه، جردن جنوبي، 
كارنامه  در  را  ديگر  فيلم  تعدادي  و  آشفتگي  ساقي،  شب  سقف، 
اش دارد. گلچهره سجاديه، شهاب حسيني، نورا هاشمي، ستاره 
اين  عوامل  هستند.  فيلم  اين  بازيگران  رضوي  سهيال  اسكندري، 
اساس  (بر  اهللا  نعمت  سعيد  فيلمنامه  نويسنده  از؛  عبارتند  فيلم 
طرحي از سياوش اسعدي)، كارگردان سياوش اسعدي، مجري 
طرح و مدير توليد رحيم عرب اميني، مدير فيلمبرداري مصطفي 
كشفي، موسيقي متن داريوش تقي پور، برنامه ريز و دستيار اول 
كارگردان حسين مشك آباديان، طراح صحنه و لباس اصغر نژاد 
ايماني، طراح گريم راحله نعمت زاده، جانشين توليد وحيد سيفي، 
عكاس محمود عبدالحسيني، روابط عمومي افشين رضايي و تهيه 

كننده سيدغالمرضا موسوي.  

 شاهرخ شاهي در «كيش و مات»  
  

«كيش و مات» عنوان جديد ترين پروژه جمشيد حيدري در مقام 
كارگردان است كه فيلمبرداري آن با حضور نيما شاهرخ شاهي، 
صادقي،  علي  عبدي،  اكبر  شاكردوست،  الناز  گودرزي،  حميد 
شهره لرستاني و... آغاز شده است. «كيش و مات» كه يك كمدي 
اجتماعي است به سرعت مرحله پيش توليدش را طي كرد و قرار 
است تا چند روز آينده در شيراز جلوي دوربين برود. «كيش و 
گروه  به  آينده  روز  چند  تا  كه  دارد  هم  ديگري  بازيگران  مات» 
فيلم  اين  از  پيش  حيدري  شوند.  مي  اضافه  فيلم  اين  بازيگران 

پرفروش «گيس بريده » را كارگرداني كرده بود.  

بهداد در «بيست» كاهاني  
 

به  «بيست»  سينمايي  فيلم  در  احمدي  مهران  و  بهداد  حامد 
كارگرداني عبدالرضا كاهاني به ايفاي نقش مي پردازند. پوران 
بازي  تازگي  به  گفت؛  مهر  به  «بيست»  كننده  تهيه  درخشنده 
در  كرامتي  مهتاب  و  پرستويي  پرويز  با  همراه  بهداد  و  احمدي 
خورد  مي  كليد  مرداد  فيلم 15  اين  برنامه  طبق  شد.  قطعي  فيلم 
و لوكيشن اصلي كه حدود 80 درصد داستان در آن مي گذرد 
يك تاالر پذيرايي در جنوب شهر تهران است. وي درباره عوامل 
قطعي توليد فيلم «بيست» افزود؛ تاكنون حضور مسعود سالمي 
منشي  منفرد  شيما  صدابردار،  رستگارپور  عباس  فيلمبردار، 
مژگان  ريز،  برنامه  و  كارگردان  دستيار  احمدي  مهران  صحنه، 
شكيبا  جمهور  و  درخشنده  عباس  و  گذار  سرمايه  مقامي  قائم 
مديران توليد در اين فيلم قطعي شده است. فيلم «بيست» درباره 
يك تاالر پذيرايي است كه تعدادي كارگر در آن مشغول به كارند 
است 20  قرار  تاالر  دارند.  تاالر  به  كاري  و  عاطفي  وابستگي  و 
روز بعد تعطيل شود و آنها در روزهاي باقي مانده بايد تالش 
كنند اين اتفاق نيفتد. اين سومين فيلم بلند سينمايي كاهاني پس از 
«آدم» و «آنجا» است. «بيست» سومين همكاري احمدي به عنوان 
بازيگر و دستيار كارگردان بعد از فيلم هاي «آدم» و «آنجا» و 

دومين همكاري بهداد بعد از فيلم «آدم» با كاهاني است.  

پايان فيلم بيضايي  
 
 

كارگرداني  به  خوابيم»  همه  «وقتي  سينمايي  پروژه  فيلمبرداري 
مي  پايان  به  آباد  سعادت  لوكيشن  در  هفته  اين  بيضايي  بهرام 

رسد. 
گروه توليد «وقتي همه خوابيم» اين روزها در لوكيشني حوالي 
فيلم  پاياني  هاي  سكانس  گرفتن  مشغول  آباد  سعادت  منطقه 
هستند و طبق برنامه فيلمبرداري تا چند روز آينده به پايان مي 

رسد.
مژده شمسايي، عليرضا جاللي تبار، حسام نواب صفوي، شقايق 
فراهاني، هدايت هاشمي، سحر دولتشاهي، مجيد مشيري، رضا 
اميركاوه  مظلومي،  ميرطاهر  خورشيدباختري،  افشين  مختاري، 
اهري،  محب  حسن  ديلمي،  رضا  ضيايي،  سيدمهرداد  آهنجان، 
انوش فاطمي، سپهر گودرزي، محمدرضا ترابي، هوشنگ قوانلو، 
حامد  منش،  خوش  امير  راد،  رضايي  محمد  سروري،  بهرام 

محمدي، مهدي تارخ و هادي پويان بازيگران اين فيلم هستند.
پنجم  ايراني  ساله   70 سينماگر  ساخته  ترين  تازه  فيلمبرداري 

ارديبهشت در لوكيشن خيابان نوفل لوشاتو تهران كليد خورد.
«وقتي همه خوابيم» دهمين فيلم بيضايي پس از «رگبار»، «غريبه 
غريبه  «باشو  يزدگرد»،  «مرگ  تارا»،  «چريكه  «كالغ»،  مه»،  و 

كوچك»، «شايد وقتي ديگر»، «مسافران» و «سگ كشي» است.  

30نما
زمانى براى به خاك 

سپارى
است  گرفته  نشأت  سوم  قسمت  از  كه  كپكى  و  زنگار  و  غبار  به  توجه  با 
بايد گفت ديگر وقت آن رسيده كه مجموعه فيلم هاى موميايى يك بار براى 
فضاى  در  را  داستانش  كه  وارد  تازه  فيلم  شوند.  موميايى  واقعا  هميشه 
از قسمت  مالل انگيز  تقليدى  با  و  مى كند  تعريف  دوم  از جنگ جهانى  بعد 

بچه  يك  جونز»  «اينديانا  اخير 
را  خودراضى  از  دانشگاهى 
با  است  كرده  اضافه  فيلم  به 
تكيه بر طراحى صحنه چينى و 
كمى  تازه اش  بازاريابى  شگرد 
در  خصوص  به  را  خود  كار 
آسيا پيش مى برد اما نمى تواند 
را  كشور ها  ساير  تماشاگران 
كه براى اولين هنرنمايى برندان 
ميليون   800 از  بيش  فريزر 
راضى  بودند  كرده  هزينه  دالر 
قسمت  اينكه  با  البته  دارد.  نگه 
سطح  و  بنجل  فيلم  يك  سوم 
پايين است اما مى تواند آزمون 
اين  اثبات  براى  باشد  جذابى 
نكته كه نمى توان عالقه عمومى 
تماشاگران را براى مدت زمان 
زيادى در حد هفت سال به يك 

بستر داستانى يك بار مصرف حفظ كرد. اين فيلم فارغ از برخى جلوه هاى 
 2000 از  بعد  سفالين  جنگجوى   1000 شدن  زنده  بهترين شان  كه  ويژه 
همانطور  نيست.  گريز  و  تعقيب  ساده  داستان  يك  جز  چيزى  است  سال 
سريال  و  شانگهاى»  «ظهر  نويسندگان  هم  را  فيلم  فيلمنامه  گفته اند  كه 
تلويزيونى «Smalville» نوشته اند كه از همان ابتدا با كاستى مواجه است؛ 
خصوصا در ديالوگ هاى خانوادگى اسفناكش و قصه ماجرا محور كندش 

كه در نهايت به سكون كامل مى رسد. 
در فيلم قبلى برندان فريزر به نقش ريك اُكانل در مصر حدود سال 1933 
كه با شاه عقرب سنگى مى جنگيد با نازى ها سر و كار داشت. در قسمت 
جديد اما ريك را در سال 1946 مى بينيم كه در عمارت انگليسى مجلل خود 
روزگار مى گذراند و همسرش اِولين (با بازى ماريو بلو كه همان نقشى را 
بازى مى كند كه از سوى ريچل وايز به حال خود رها شد) به دنبال ايده هاى 
جديد براى يكى ديگر از مجموعه رمان هاى مبتذلش درباره موميايى هاست. 
ريك اصرار مى كند كه از باستان شناسى و اكتشاف بازنشسته شده است 
اما ظاهرا فقط زيادى غر مى زند چون در مدت زمان كوتاهى قانع مى شود 
همراه با اِولين رهسپار شانگهاى شود تا بدون مقدمه با برادر خوشگذران 
شوند. مواجه  فورد)   الكس (لوك  الابالى شان  پسرش  و  هانا)  اِولين (جان 
تمام عناصر الزم در اين فيلم وجود دارند: يك اكسير كمياب، يك تكه سنگ 
اسرارآميز، فريبندگى هاى زهرآگين شانگهاى باستان، يك شرور كه تنها 
يك راه براى كشتنش وجود دارد، آمريكايى هاى عجولى كه گهگاه كارها را 
سرهم بندى مى كنند، يك موميايى كه آكنده از خشمى چند صد ساله است 
و مى تواند موجودات ديگر را به اختيار خود درآورد. اما طبيعى است كه 
دوباره گرم كردن غذا هرگز بر ماندگى و كهنگى محتويات آن سرپوش 
نمى گذارد و نمى توان عناصر فيلم هاى قبلى را بدون هيچ خالقيتى دوباره 
به خورد تماشاگران داد. از طرف ديگر كارگردان فيلم كه در سال هاى قبل 
موفق شده بود با «تند و ديوانه وار» آدرنالين خون تماشاگران را افزايش 
است.  داده  باد  بر  احمقانه  اشتباهى  با  را  خود  فرصت هاى  اين بار  دهد 
تدوين  و  كلوزآپ  مديوم  نماهاى  با  اكشن  صحنه هاى  بيشتر  فيلمبردارى 
مجاورت  و  جغرافيايى  حس  مى شود  باعث  ديوانه وار  كتاب  و  بى حساب 
اندكى ميان شخصيت ها به وجود بيايد و در نهايت هيجان و يا تعليقى به 
تماشاگر منتقل نشود. در واقع كارگردانى اين فيلم در بيشتر صحنه ها با 
و  ناشيانه  اقدامى  هم  اكشن  فيلم هاى  در  الزم  استاندارد  حداقل  به  توجه 
آرام  حد  از  بيش  فيلم  ابتداى  صحنه هاى  در  فريزر  برندان  است.  بى ربط 
و بى خيال است و گهگاه و به روال سابقش در دو فيلم قبلى برمى گردد 
ماريا  بازى  مى گيرد.  فرار  فيلم  متعدد  مكمل  نقش هاى  سايه  در  ناگزير  و 
بريتانيايى اش  غليط  لهجه  و  امروزى    شدت  به  شكل  و  سر  آن  با  هم  بلو 
به شكل عجيبى خوب از كار درآمده است. لوك فورد هم در نقش الكس 
حضورى به كلى آزار دهنده دارد. بازيگران آسيايى در حصار لباس ها و 
ويژگى هاى شخصيتى شان هستند و با اينكه ميشل يوه فرصت هاى زيادى 
براى خودنمايى داشته است اما جت لى فقط در ابتدا و انتهاى فيلم با سر 
و شكل انسانى ظاهر مى شود و در بخش اعظم فيلم صرفا يك امپراطور 

موميايى شده است.
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نت هاى غيرمجاز 
نسلى سرخوش

از  ديگر  يكى  و  چرخيد  گردون  چرخ  اين  هم  باز  بى هدف  نفس هاى 
خوانندگان مطرح زيرزمينى موسيقى پاپيوالرمان بعد از مدت ها تالش 
مديريت  گاهى  و  كردن  بازى  نقش  گاهى  و  خويشتندارى  و  كوشش  و 
كردن حاشيه ها توانست به جمع خوانندگان مجاز موسيقى پاپ اضافه 
براى  بزرگ  آرزوى  يك  اول  نظر  در  شايد  كه  شدنى  اضافه  شود؛ 
كاركردى  دقيقا  حقيقت،  در  اما  باشد،  موسيقى  از  تيپ  اين  خوانندگان 
صادر  مجوزهاى  است.  داشته  دنبال  به  اكثريت شان  براى  را  برعكس 
شده براى خوانندگان زيرزمينى و به قولى غيرمجاز با مديريت بسيار 

درست و حساب شده اى در حال انجام است. 

دليلش را در آخر نوشته ام خواهم آورد. «محسن يگانه» هم بعد از حدود دو سال توانست مجوز اولين 
آلبوم به رسميت شناخته شده اش را از تنها نهاد صادركننده مجوز آلبوم هاى موسيقى يعنى دفتر شعر و 
موسيقى وزارت ارشاد دريافت كند؛ آلبومى كه با اسم «نفس هاى بى هدف» شايد مناسب ترين اسم براى 
فعاليت هاى خوانندگان موسيقى پاپ باشد. نفس هاى بى هدف محسن يگانه بسيار بى سروصدا و آرام و 
بدون حاشيه هايى كه از اين خواننده مطرح ديروز و متوسط امروز انتظار داشتيم، وارد بازار شد به اين 
اميد كه آشفته بازار واقعا در حال انقراض موسيقى شوك مثبتى را وارد كند، اما نتيجه كامال برعكس شد 
و محسن يگانه كه جزء پنج خواننده مطرح سبك زيرزمينى موسيقى پاپ بود، نتوانست انتظارات را از 
خودش و موسيقى اش برآورده كند، او شركت تهيه كننده و پخش كننده آلبومش به همراه مديربرنامه اى 
كه سال هاست در نقشى پررنگ تر از خودش در مقايسه با خواننده ظاهر شده است، نتوانستند براى 
تبليغات و تزريق آرام آرام ولى هدفدار حضور اولين آلبوم مجاز يكى از خوانندگان مطرح غيرمجاز، 
كار مثبت و برنامه ريزى شده اى انجام دهند. از طرف ديگر به نظر مى رسد محسن يگانه هنوز همان 
و  آلبوم ها  تبليغات  اميد  روزنه  تنها  با  ارتباط  برقرارى  در  توانايى  عدم  و  بودن  بى برنامه  خصلت هاى 
خوانندگان موسيقى، يعنى مطبوعات نمى داند و انگار كه هنوز باور نكرده است كه به جمع خوانندگان 
مجاز اضافه شده و بايد بعضى عادات بد دوره غيرمجاز بودنش را ترك كند. محسن يگانه براى رسيدن 
به جايگاه گذشته بايد و بايد ارتباطات خودش را به شخصه با مطبوعات و مخاطبانش قوى تر كند و از 
كارهاى بچه گانه و ابتدايى مثل تعيين وقت گفت وگو و بعد نيامدن و پيچاندن گفت وگويش (مثل كارى كه 
با يكى از دوستان مطبوعاتى موجه من انجام داد) دورى كند. بين محسن يگانه مجوزدار اين روزها كه 
از شوك خبر اولين آلبوم مجازش به همراه تبليغات و... سود مى برد تا آن محسن يگانه اى كه هيچ جاى 

مانور تبليغاتى نداشت، فاصله خيلى زياد است؛ محسن يگانه آن روزها معروف تر و بهتر بود. 

 بدبختى موسيقى پاپ 
داستان محسن يگانه و معروفيتش به طور حتم از يك آهنگ شروع شد؛ آهنگى كه دو «محسن» متفاوت 
مكمل  بهترين  هم  با  آشكار  تضادى  در  كه  صدايى  دو  كرد؛  معرفى  زيرزمينى  موسيقى  جامعه  به  را 
صدايشان  دلمو»  با «نشكن  يگانه  محسن  و  چاوشى  محسن  مى رسيدند.  نظر  به  همديگر  صداى  براى 
دوره  كه  رساندند  مردمى  گوش  به  روزها  آن  ماشين هاى  و  فروش  مراكز  پاساژها،  مهمانى ها،  در  را 
افت موسيقى پاپ داخل را تجربه مى كردند؛ آهنگى كه در گفت وگوى غيرمطبوعاتى و دوستانه اى كه 
حين  در  مى دانست.  چاوشى  محسن  و  خودش  شدن  مطرح  اصلى  دليل  را  آن  داشتم،  يگانه  محسن  با 
همان گفت وگوى دوستانه به كنايه ولى كامال جدى حرفى را گفت كه نشان از رقابت شديد و حتى نوعى 
كينه (اميدوارم اشتباه كرده باشم) نسبت به محسن چاوشى را داشت. در روزهايى كه آلبوم «متاسفم» 
محسن چاوشى طبق روال تمام خوانندگان غيرمجاز «لو»! رفته بود و در آن آهنگى موفق به نام «نفس 
بريده» با همخوانى محسن چاوشى و فرزاد فرزين قرار داشت، محسن يگانه نمى توانست ناراحتى اش 
را از حذف صدايش توسط محسن چاوشى و جايگزينى اش با صداى فرزاد فرزين پنهان كند؛ تجربه 
همخوانى موفقى كه در حدود دو، سه سال قبلش بسيار خوب جواب داده بود. اما اين بار محسن چاوشى 
مثل محسن يگانه رفتار نكرده بود و در آهنگى كه متعلق به خودش بود، صداى دوستش را از كارش 
حذف كرده و صداى خواننده ديگرى را جايگزينش كرده بود. محسن يگانه معتقد بود كه محسن چاوشى 
شهرت امروزش را مديون اوست و اگر او در آن آهنگ «نشكن دلمو» از صداى چاوشى در يكى دو بيت 
استفاده نمى كرد، كسى محسن چاوشى را نمى شناخت كه كار به جايى برسد كه صداى او را از آهنگش 
حذف كند. محسن يگانه دليل شهرت و معرفى محسن چاوشى را به جامعه موسيقى پاپ آهنگ خودش 
مى دانست؛ آهنگى كه در واقع نه متعلق به او بود و نه هيچ خواننده داخلى ديگرى. «نشكن دلمو» فقط 
و فقط كپى يك آهنگ يونانى بود؛ تجربه موفقى كه در كارهاى اخير و حتى مجوزدار امروزى محسن 
موسيقى  امروز  بدبختى  كه  موفقى  تجربه  مى خورد؛  چشم  به  هم  باز  خوانندگان،  از  بسيارى  و  يگانه 

پاپيوالرمان را بيشتر و درست تر به يادمان مى آورد. موسيقى امروز ما ملودى  ساز ندارد. 

آى زندگى سيرم ازت 
محسن يگانه در آهنگ، كارها و موسيقى اش پيشرفت داشته است. اگر او تا ديروز موسيقى اش را با 
يك كيبورد و سطح پايين ويژه عروسى تنظيم مى كرد و بيرون مى فرستاد، اين روزها موسيقى اش را با 
بهترين نرم افزارها و Sampleها آماده مى كند. نقطه قوت ديروزى محسن يگانه در ملودى هاى انتخابى 

و تلفيقى ساخته شده، انتخابى در كنار صدايى سوزناك و غم دار بود. 
صدايى كه با دوبار عمل كردن بينى اش با هر بار كمتر و كوتاه تر شدن اندازه بينى اش، غم و حس و رنگ 
خاص صدايى اش هم كمتر مى شد. اما نقطه قوت امروز او در ترانه هايى است كه براى آهنگ هايى كه قرار 
است بخواند، مى گويد؛ ترانه هايى كه مشخصا نسبت به كارهاى گذشته اش بهتر و پخته تر شده اند. در 
كنار به ظاهر پيشرفت هايى كه محسن يگانه در موسيقى اش بعد از چندين سال فعاليت به دست آورده 
دوست  گذشته اش  حد  در  را  مجوزدار  يگانه»  شايد «محسن  كه  باشد  مخاطبانى  فكر  به  بايد  او  است، 
ندارند و نمى پسندند. او بايد بين جايگاه موقعيت امروزش به همراه موفقيت ديروزش تعامل منطقى و 
مخاطب پسندى برقرار كند. فرزند شهيدى كه تا جايى كه من مى دانم از اين موقعيت و جايگاهى كه دارد 
هيچ وقت براى سريع تر رسيدن به مجوز مركز موسيقى استفاده نكرد و خودش را آنقدر درگير گرفتن 
مجوز و حرص و جوش و استرس هاى معمولش كرد كه مريضى قلبى اش به مرحله بحرانى رسيد و 
چند روزى را در بيمارستان گذراند تا به حال عادى باز گردد؛ شرايطى كه دوستانش دليل اصلى اش را 
گير كردن آلبوش در مرحله حراست دفتر موسيقى و عدم صدور مجوز و نداشتن صالحيت او براى 
دريافت مجوز به همان دليل غيرمجاز بودنش، عنوان مى كردند و خود او هم دليلش را خستگى و عود 
كردن بيمارى سابقه دارش مى دانست. اما هرچه كه باشد محسن يگانه براى اخذ مجوز و پيوستنش به 
جمع خوانندگان مجاز، مثل بسيارى از خوانندگان ديگر كه فعاليت  مجاز را به غير مجاز ترجيح داده اند، 
روزهاى زياد و پراسترسى را گذرانده است؛ روزهايى كه شايد با به حساب آوردن شرايط امروز او و 
قراردادنش در كنار اسم آلبومش، همان طور كه گفتم، مناسب ترين اسم براى او و بسيارى از همكارانش 

باشد. 

مطمئنا در همان مديريت بسيار درست و حساب شده اى كه از بابت صدور مجوز بعد از تالش بسيار 
براى خوانندگان غيرمجاز انجام مى گيرد، او جزء خوانندگانى خواهد شد كه از حالت تبليغى و متناوب 
همه  درباره  تقريبا  كه  اتفاقى  مى شود؛  تبديل  مجاز  متوسط  خواننده  يك  به  و «زيرزمينى»  «غيرمجاز» 
خوانندگان غيرمجاز كه مجوزدار شده اند، افتاده است و آنها نتوانسته اند اسم و رسم دوره غيرمجاز 
بودنشان را حفظ كنند. محسن يگانه از همين امروز بايد به فكر همان تعامل منطقى و مخاطب پسند براى 

حفظ جايگاهى كه از دوره غيرمجاز بودنش دارد، باشد تا به خواننده متوسط و مجاز تبديل نشود. 
خوانندگان غيرمجاز ولى مطرح و بى آينده و پشتوانه را در كنار خوانندگان مجاز متوسط و حتى مطرح 
قرار دهيد. با وضعيت استقبال مردم و فروش آلبوم ها و اصال جايگاه موسيقى در جامعه واقعا اسم 

«نفس هاى بى هدف» بهترين و مناسب ترين اسم براى خواننده ها و وضعيت شان نيست؟

موسيقى

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة 
پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفى 

نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت 
اين هفته نامه خواهد شد.   
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اعتراض برنده نوبل 
ادبيات به ترجمه 

بدون اجازه آثارش 
در ايران  

 
نوبل  برنده  آفريقايي  نويسنده  كوتزي»  ام  «جي 
ادبيات سال 2003، به ترجمه بدون اجازه آثارش 
در ايران به شدت اعتراض كرد. «جي ام كوتزي» 
در  بربرها»،  انتظار  «در  رمان  ساله   68 نويسنده 
گفت وگو با فارس خبر انتشار آثارش در ايران را 
براي اولين بار شنيد و گفت؛ اينكه نويسنده يي در 
دنيا خواهان رعايت كپي رايت براي آثارش باشد، 
تنها به خاطر پول نيست و حتي گاهي اصًال پول 
است  حالي  در  «كوتزي»  اعتراض  نيست.  مطرح 
وي  هاي  كتاب  از  جلد   17 به  نزديك  تاكنون  كه 
در ايران ترجمه و منتشر شده اند كه گاه بعضي 
كتاب  بازار  وارد  متعددي  هاي  ترجمه  با  آنها  از 
بين  در  بربرها»  انتظار  رمان «در  اند.  شده  ايران 
اين 17 جلد كتاب، به تنهايي با چهار ترجمه منتشر 
از  خيلي  مثل  هم  من  گفت؛  «كوتزي»  است.  شده 
با  بارها  حال  به  تا  شناسم،  مي  كه  نويسندگاني 
ناشران نوع دوست و حرفه يي سراسر دنيا كه با 
مشكالت زياد مالي در صنعت نشر و كتاب روبه 
رو بوده اند، قرارداد هاي صوري بسته ام و پول 
بسيار ناچيزي گرفته ام. «كوتزي» در ادامه به اين 
نكته اشاره مي كند كه بسياري از نويسندگان دنيا 
شرايط سخت مالي بعضي از ناشران دنيا را مي 
فهمند و هر نويسنده يي در دنيا از ترجمه آثارش 
وقتي  اما  شود،  مي  خوشحال  ها  زبان  ديگر  به 
اين كار بدون اجازه نويسنده اثر باشد، به معناي 
توهين به نويسنده است. همچنين مديربرنامه «جي 
ام كوتزي» نيز به اين نكته اشاره كرد كه تا به حال 
قرارداد هاي صوري زيادي را با ناشران مصري 
براي انتشار و ترجمه آثار «كوتزي» در اين كشور 
منعقد كرده است اما تعجب مي كند كه با دسترسي 
معلوم  همچنين  و  اينترنت  به  دنيا  مردم  عمومي 
به  ايراني  ناشران  چرا  نويسنده  هر  ناشر  بودن 
انتشار بدون اجازه آثار در ايران ادامه مي دهند. 
وي همين طور در ادامه گفت؛ اگر موضوع 20 يا 
موقع  آن  و  شد  مي  مطرح  اين  از  پيش  سال   30
دسترس  در  امروز  اندازه  به  اطالعات  و  اينترنت 
اما  كردم.  نمي  تعجب  اينقدرها  من  شايد  نبود، 
مگر امروز در ايران اينترنت نيست؟ وي همچنين 
اجازه  با  كه  ناشراني  با  است  حاضر  كامًال  گفت 
نويسنده قصد انتشار كتابي را دارند همكاري كند 
قرارداد  آنها  با  يي  هزينه  پرداخت  بدون  حتي  و 

منعقد كند. 

نامزدهاي جايزه بوكر 2008 معرفي 
شدند 

فهرست اوليه نامزدهاي جايزه بوكر 2008 با 13 
پنج  نامزدشده،  اثر   13 ميان  در  شد.  اعالم  كتاب 
بوكر  پيشين  برندگان  اثر  رمان  دو  و  اولي  رمان 
نويسنده   - رشدي  سلمان  خورند.  مي  چشم  به 
مرتد كتاب موهن «آيات شيطاني» - كه ماه گذشته 
جايزه «بهترين بوكر« را در چهلمين سال برگزاري 
آن به دست آورد، براي كتاب «ساحره فلورانس» 
نامزد شده است. آراويند آديگا از هند براي «ببر 
سفيد»، گاينور آرنولد از انگليس براي «دختر لباس 
آبي»، سباستين بري از ايرلند براي «كتاب مقدس 
 ،«Z تا A مخفي»، جان برگر از انگليس براي «از
ميشل دو كرستر از استراليا براي «سگ گم شده»، 
آميتاو گوش از هند براي «دريايي از خشخاش»،از 

جمله نامزدهاي دريافت اين جايزه هستند.

آيا رمان 
آينده يي 

دارد 
 

  مارك آلپوتزو

ترجمه؛ احمد پرهيزي

با رخ در نقاب خاك كشيدن ناتالي ساروت به سال 1999 گويا آخرين فرم 
رمان نيز همراه او در خاك شده است. او كه استاد آثاري بود كه بنا به 
قول مشهور ژان پل سارتر ضدرمان ناميده مي شد همراه با ديگر رمان 
نونويسان به جرياني ادبي تعلق داشت كه نقطه پاياني بر ادراك هاي سنتي 
از رمان گذاشت. وانگهي او را بي ترديد سرسلسله اين جريان به حساب 
آورده اند. اين نسل تازه نويسندگان كه به فلوبر، جويس يا حتي پروست 
نزديكي داشتند جملگي به نوشتن بر اساس پژوهش هايي همواره نو ارزش 
مي نهادند. در اين ميان بازي هاي متن بنياد نيز از خاطرشان نرفته بود و 
طبيعي است كه بالزاك نخستين آماج اين جريان نوگرا باشد. اصل نخست؛ 
به پرسش كشيدن جايگاه شخصيت، قواعد توصيف و حتي كاركرد رمان.

به نظر مي رسد سارتر كامًال اين اقدام بديع را دريافته بود. او در پيشگفتاري 
كه بر رمان دوم ساروت چهره نگاري يك ناشناس نوشته است بر آن است 
كه اين متن را به آثار ماندگاري پيوند زند كه در آن ايام ادبي محسوب مي 
شدند و به نظر وي چنين مي رسيدند؛ «يكسر منفي، طوري كه مي توان 
آنها را ضدرمان ناميد» به راستي سارتر نه از ظاهر اين متن و نه از پيچ 
و واپيچ هاي آن سخني به ميان نياورده است. خير، از آنچه او گفته بايد 
بيشتر گفت. آنچه آماج رمان نونويسان قرار گرفت اصل و اساس رمان 
بود. رمان ديگر چوب بستي كه قصه يي دور آن بپيچيم نبود. برعكس، زين 
پس بايد رمان را «اثري خيالي دانست كه شخصيت هايي داستاني را به ما 
معرفي مي كند و قصه شان را براي ما مي گويد. اما بگذاريد كمي نااميدتان 
رسد  مي  نظر  به  كه  همزمان  كنند،  مي  رد  رمان  با  را  رمان  اكنون  كنم؛ 
آفريده مي شود پيش چشمان ما نابود مي شود. نوشته مي شود طوري 
كه ايجاد نمي شود و كاركردي مي يابد كه نمي تواند داشته باشد...» (ژان 
پل سارتر، پيشگفتار بر چهره نگاري يك ناشناس). بي گمان ناتالي ساروت 

نيز به مانند ديگر رمان نونويسان ذهنيتي معترض دارد كه باعث تحرك 
سازمان  آورد».  سخن  به  را  ها  «شخصيت  بايد  پس  زين  شود.  مي  آنان 
گذارد؛ «قهرمانان  مي  كنار  وگوها  گفت  براي  بزرگ  جايي  همواره  روايت 
رمان بسيار پرحرف مي شوند.» (عصر بدگماني) و از نو، سارتر مساله 
را شرح مي دهد؛ همراه با رمان نو، درمي يابيم كه رمان به رمان رمان 
يا حتي به رمان زبان بدل مي شود. از اين به بعد، رمان عقالني مي شود. 
همچون مثالي بايد گفت كه يكي از خصايل رمان نو خشكي سبك و ايجاز 
و  نوشتند  مي  يكنواخت  و  روح  بي  جملگي  نونويسان  رمان  بود.  ها  متن 
همين به نشانه سنتي اين جريان ادبي تبديل شد. باري، خصلت هميشگي 
اين  فرم  و  توطئه  و  طرح  با  كه  ايجاز  آرمان  بود.  همين  نيز  ساروت  آثار 
متون همراه مي شد به خوبي سمت و سوي رمان پس از ساروت را نشان 
مي دهد. در دهه 50 ميالدي، رمان بيش از پيش دشوارگون (پروبلماتيك) 
مي شد. آيا پس از اين دوران ديگر مي توان از رمان حرفي به ميان آورد؟ 
بحثي  بر  بود  شده  طراحي  تخليص  نو  آهنگ  با  ماهرانه  كه  رمان  بحران 
تاكيد مي كند كه در آستانه زايش بود؛ رمان خود از شخصيت به طرح و 
توطئه تبديل مي شد. اكنون رمان روندي ديگر گرفته بود؛ قطوري آثار بد 
شمرده مي شد، پرچانگي به پايان مي رسيد و توصيفات تمام نشدني تمام 
مي شد. همراه با ناتالي ساروت فصل ايجاز آغاز مي شد تا نگاه ها، گفته 
ها و روايت هاي متعدد از يك صحنه واحد پا بگيرد. چه مي توان گفت جز 

آنكه ساروت نوعي كمدي گفتار انساني درانداخته است؟

ماجراي  به  كه  است  رمان  قصه  نو  رمان 
اين  با  ريكاردو)؛  (ژان  شود.  مي  بدل  نوشتار 
ماجراي نوشتار آثار ساروت نخستين بحران 

شخصيت را نشان داد. 

ساختارهاي تازه رمان از تروپيسم به عنوان 
ماده اوليه استفاده مي كند و زين پس در آثار 
ساروت روند رمان همانا جنبش نوشتار است. 
گيرد،  مي  قرار  متن  درون  مايه  درون  چندين 
با هم برخورد مي كنند، در هم فرو مي روند، 
وارد  ساروت  ناتالي  يابند.  مي  تكامل  مدام 
جريان نفي رمان مي شود. بدين قرار، با چنين 
نفي وي به دنبال جويس، كافكا يا حتي فاكنر 
كه سنت  ايجاد مي كند  رمان  در  مدرن  سنتي 
را مردود مي داند. وانگهي، فراموش نكنيم كه 
مي  را  گسست  سنت  رمان  در  مدرنيت  اين 
از  گسست  كالسيك،  قواعد  از  گسست  سازد؛ 
شخصيت ها، گسست از شگردهاي رايج. بدين 
شود،  مي  ژرف  بحراني  درگير  رمان  ترتيب، 
بحراني شبيه قرني كه در آن است و ساروت 
درآيد،  پرداز  نظريه  هيئت  به  بخواهد  بي آنكه 
پيشقراول رمان نونويسان مي شود. همچنين 
پس از ناتالي ساروت هنر رمان ناممكن به نظر 
به  را  رمان  سنتي  ساختار  كل  كه  عميقي  دگرگوني  هاي  نشانه  رسد.  مي 
پرسش مي كشد (عصر بدگماني) روز به روز مشهودتر مي شود. تو گويي 
به شيوه يي متناقض درست آنجا كه رمان نويس پايان قصه را مي نويسد 
رمان به اوج توان خود مي رسد. از سوي ديگر با آنكه حمله به رمان نو 
هر روز شدت مي گرفت (حمالتي مانند خشكي سبك، متن خالصه و نظاير 
آن) او همواره بر دلبستگي خود به ايجاز واژگان و متن هاي مختصر تاكيد 

مي كرد. 

با خواندن داستان هاي ساروت، جويس يا پروست را به ياد مي آوريم. به 
راستي با او مقابل رمان عالمت پرسش نقش مي بندد. مشي پرسشگرانه. 
پيوسته. عالئم سرنگون مي شود، رد پاها مغشوش مي شود، خواننده گم 
مي شود. در دهه هاي 50 و 60 مي گفتند رمان نو ادبيات ابژه است و با اين 
همه ابژه در نوشته هاي ساروت سخت معماگونه بود، بيش از آن اندازه كه 

ساروت اميد داشت «ماده يي غريب را پيش چشم خواننده» بگذارد. 

امروز براي ما روشن است كه در آن دوران خواسته هاي رمان نو و به 
خصوص اهداف ساروت بسيار بد فهميده شده بود. آيا غدر رمان نوف 
شبيه  درست  دهد؟  قرار  متن  درون  را  واقعيت  خواست  نمي  كسي  ديگر 
كاري كه رئاليست ها يا ناتوراليست ها مي كردند. برعكس، رمان نونويسان 
آرزو داشتند عالمي نو بسازند. عالمي كه تنها در نظام تعريف شده خود 
انسجام داشت. باري، گفتمان رمان نونويسان و البته گفتمان ساروت تنها 
در سطح ابژه تبيين نمي شود. نوشتار و واژگان ساروت جزيي از گفتمان 
دروني رمان محسوب مي شد. بازي گفت وگو، بازي زبان هاي دروني و 
توان ساروت همانا به قصد تاراندن ما از دروازه هاي آگاهي خود ماست. 
ضدرمان ساروتي به عكس رمان، و به عكس آگاهي است، عملياتي است 
كم و بيش موفق براي زنده نگه داشتن خواننده، و براي زنده نگه داشتن 

فرم رمان، دهليزي كه رفتارهاي زيرزميني ما از آن سر بيرون مي كنند. 
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از  ديگري  رمان  انتشار 
در  سلين  فردينان  لويي 

ايران؛ 
لويي  نوشته  «معركه»  رمان 
نويسنده  سلين،  فردينان 
فرانسوي تا چندي ديگر منتشر 
نشر  كه  رمان  اين  شود.  مي 
كند،  مي  منتشر  را  آن  چشمه 
ترجمه  نوروزي  سميه  توسط 

با  ها»  دلقك  «دسته  همچنين  گذشته  سال  است.  شده 
ترجمه مهدي سحابي منتشر شده بود. لويي فردينان 
فرانسه  در   1961 سال  سلين  مستعار  نام  با  دتوش 

درگذشته است. 

رمان احمد غالمي در مسير انتشار
ها  وصله  «اين  رمان  نگارش   
به من مي چسبند» نوشته احمد 
پايان  به  امسال  اواخر  غالمي 
اين  ايلنا  گزارش  به  رسد.  مي 
يي  شيوه  برگيرنده  در  كتاب 
سفر  نويسي  رمان  از  جديد 
است. به گفته نويسنده داستان 
گذرد  مي  سفر  در  كتاب  اين 
نويسنده  رابطه  روايتگر  و 
مناطق  هاي  آدم  عواطف  با 

از  «جيرجيرك»  بلند  داستان  است.همچنين  گوناگون 
اين نويسنده در انتظار دريافت مجوز به سر مي برد.

بازي جاني دپ در ادامه 
«بتمن» بعدي

سيمور  فيليپ  و  دپ  جاني 
هافمن در ادامه «بتمن؛ شواليه 
تاريكي» به ايفاي نقش خواهند 
نقش  در  دپ  جاني  پرداخت. 
و  جنايتكاران  سردسته 
«مرد  قالب  در  هافمن  سيمور 
پنگوئن نما» ظاهر خواهند شد. 
«بتمن؛  فيلم  ادامه  كارگرداني 

كريستوفر  عهده  به  زياد  احتمال  به  تاريكي»  شواليه 
نوالن خواهد بود.

رماني پليسي از كوئيلو درباره جشنواره كن
پائولو كوئيلو نويسنده برزيلي 
اين  پسند،  عامه  هاي  داستان 
را  متفاوت  موضوعي  بار 
قرار  اثرش  آخرين  دستمايه 
درباره  پليسي  رماني  و  داده 
فيلم  المللي  بين  جشنواره 
رمان  اين  است.  نوشته  كن 
به  دارد،  نام  تنها»  «برنده  كه 
تازگي در برزيل منتشر شده 
است. پائولو كوئيلو كه تاكنون 

در تمامي آثارش موضوعات عرفاني را دستمايه قرار 
داده، اين بار با نوشتن يك رمان پليسي شگفتي عالقه 

مندانش را برانگيخته است.

حسين  كتاب  انتشار 
داستان  درباره  سناپور 

نويسي؛
با  را  كتابي  سناپور  حسين   
داستان؛  «جادوهاي  عنوان 
نويسي»  داستان  جستار  چهار 
چندي  تا  است  قرار  كه  نوشته 

ديگر منتشر شود. اين كتاب را قرار است نشر چشمه 
چهار  داستان؛  «جادوهاي  كند.  منتشر  ديگر  چندي  تا 
جستار داستان نويسي» در زمينه هنر و ادبيات است.

چهره ها زبان فاقد 
جنسيت

 درباره نقش زبان در ادبيات داستانى 

چند سال پيش در مصاحبه يى نظرم را درباره زبان زنانه پرسيدند. درجا 
واژگون سازى زبان مردمحور ژوليا كريستوا برايم تداعى شد. هرچند 
باور به ظهور زبان زنانه درست مثل اين بود كه بگويند پديده يى غريب 
در گوشه يى از دنيا اتفاق افتاده كه تا به حال رخ نداده و تازه خبرش 
در دهان ها افتاده است. چنين نگرشى نشان مى داد در طول تاريخ زنان 
حضورى را كه بايد مى داشتند، نداشتند اما واقعًا اين طور بود؟ تالش 
كردم اين طور به قضيه نگاه نكنم چون تفكيك به زيرشاخه هاى جنسيتى 
زن و مرد در حوزه ادبيات و على الخصوص زبان، در بنيان خود خواه 
ناخواه معناى تبعيض را هم به همراه دارد. و البته ترجيح دادم اين طور 
نگاه كنم كه فعليت شكل جديد بيان مى تواند دغدغه همه نويسندگان (اعم 
از مرد و زن) باشد و ربطى به جنسيت نداشته باشد. اما اين سوال مطرح 
مى شد كه پس زنان نسل هاى گذشته چطور مى نوشتند؟ اسم زبانشان 
چه بود؟ اگر نبود و ناگهان كشف شد، پس چه نامى مى توان بر زبان 
قبل تر از آن گذاشت؟ زبان مردانه؟ بله...گويا چنين نگرشى القا مى كرد 
دستگاهى مردمدار و تقويت كننده سلطه جنسيتى معمول بوده است. اما 
درصورت  داشت؟  صحت  حد  چه  تا  فرضى  چنين  بود؟  طور  اين  واقعًا 
براساس  اراده  بى  همه  و  بود  ازل  از  زبانى  چنين  داشتن،  صحت  فرض 
آن مى نوشتند يا با سركوب تعمدى زبان زنانه بال و پر گرفته بود؟ چه 
ويژگى هايى داشت كه الزم بود ناگهان زبانى ديگر از آن انشعاب يابد 
و اعالم استقالل كند و هيئت زنانه به خود بگيرد؟ اصًال الزم بود؟ براى 
روشن كردن موضوع، دو زبان مختلف از دو نويسنده زن و مرد را در 
اثر  مارچ  ميدل  از  قسمتى  در  كردم.  مقايسه  هم  با  نوزده  و  هجده  قرن 
جرج اليوت خوانده بودم ؛ «نخستين بار بود كه آقاى كازوبن به تفصيل 
صحبت كرده بود عباراتى دقيق و روشن به زبان مى آورد توگويى از او 
خواسته بودند براى جمعيتى سخنرانى كند...» در كتاب كارى اثر تئودور 
درايزر هم اين طور نوشته شده بود؛ «دروئه نظرش را در اين باره تقويت 
مى كرد و موضوعات را طورى به هم مى پيوست كه قدرت مقاومت او 
را تحت تاثير قرار دهد و آنها را تضعيف نمايد - هنگامى كه كسى چيزى 
مى گويد كه با خواست ما مى خواند به آسانى تحت تاثير آن قرار مى 
گيريم.» تفاوتى به لحاظ جنسيتى بين جمالت باال به چشم نمى خورد. اما 
اين نشان نمى داد كه زبان حتمًا مردانه است. بلكه زبان در هر دو نوشتار 
بيشتر فاقد جنسيت به نظر مى رسيد كه به خاطر ديدگاه داناى كل بايد 
ديدگاه،  دارد؛  دخالت  عامل  چند  زبان  نوع  اتخاذ  در  بود.  مى  چنين  هم 
و  ايدئولوژى  داستان،  شخصيت  بينشى  سطح  و  ايدئولوژى  موضوع، 
او.  گردانى  غريب  و  هنجارگريزى  ميزان  و  نويسنده  خود  بينشى  سطح 
گاه ساخت فضايى خاص هم مى تواند بر آن موثر باشد. تفاوتى ندارد كه 
زبان آركائيك، مطمئن و فاخرانه يا ساده و نزديك به زبان معيار باشد؛ 
اين تفاوت در سبك نوشتارى است و نه البته جنسيتى. مهم اين است كه 
خاص  فضاى  و  بپروراند  اصلى  تم  در  را  ها  شخصيت  بتواند  نويسنده 
با  سبك  هماهنگى  و  انطباق  و  پوياست  زبان  چون  كند  القا  را  داستان 
موضوع مهم تر از ايجاد جنسيت در زبان است. شكى نيست كه جنسيت 
در مختصات جوامع انسانى هميشه دستخوش تقابل دوگانه زن - مرد 
بوده است. صحبت از دنياى زنانه يا مردانه صحبت از دنياهاى متفاوتى 
با  هايى  تفاوت  بنيان  در  زنانه  انديشه  بيولوژيكى،  طبيعت  از  جدا  است. 
نوع  انتخاب  و  بيان  لحن  عواطف،  در  تفاوت  اين  و  دارد  مردانه  انديشه 
كلمات هم به چشم مى خورد. وقتى مرد و زن خود تجربه شده شان را 
ارائه دهند، الجرم تفاوت هاى گفتمان زنانه و مردانه مشخص خواهد شد. 
ظهور  لزوم  باشد،  مفرد  شخص  اول  ديدگاه  وقتى  خصوص  به  امر  اين 
بر  يكى  برترى  معنى  به  اما  كند،  مى  ايجاد  را  بالقوه  تمايز  نوعى  و  پيدا 
ديگرى يا ايجاد انشعاب در يكى يا رهايى از سلطه يكى بر ديگرى نيست. 
وقتى راوى داستان زن يا مرد باشد به تبع آن بايد جنس كلمات متناسب 
با ديدگاه او اتخاذ شود. همان طور كه وقتى صحنه هاى خشونت آميز 
تعريف مى شود نوع انتخاب كلمات با صحنه هاى رمانتيك متفاوت مى 
شود. حاال بنا بر موضوع گاه جنس كلمات مردانه است و گاه زنانه. گاه 

حس و حال هاى زنانه غالب هستند و گاه مردانه. 
كار  نبايد  زنانه  لغوى  فرهنگ  استعمال  و  زنانه  جهان  مورد  در  نوشتن 

طبيعتش  براساس  چون  باشد،  نويسنده  زن  يك  براى  دشوارى  خيلى 
عمل مى كند. اگر اثرى به علت رويكرد زنانه خاصى از جهان نامكشوف 
درونى يك زن، اثرى برجسته باشد، ارزشش درست به اندازه اثرى است 

كه توانسته همين رويكرد را در مورد يك مرد نشان دهد. 
اما موضوع مهم تر اين است، تكليف نويسنده زنى كه قصد دارد شخصيت 
هاى مرد داستانش را شكل دهد، چه مى شود؟ آيا زبان زنانه اينجا نيز 
تك  نويسنده  زن  كه  جايى  اينجاست؛  درست  ارزش  اتفاقًا  دارد؟  معنى 
بعدى نباشد و بتواند پا از مرزهاى جنسيتى فراتر بگذارد و به جهان يك 
مرد نزديك شود. طورى آن را بنويسد كه گمان رود به راستى مرد است؛ 
خلق  در  درايزر  تئودور  طرف  آن  از  و  دهد  مى  انجام  اليوت  كه  كارى 
شخصيت كارى. هر كدام در ساخت جهان جنس مخالف متبحرانه عمل 
مى كنند. اما آيا مى توان بر زبان فاقد جنسيت برچسب مردانه چسباند؟ 
ديگر  با  متناسب  زبانى  است؛  اثر  خاص  زبان   ، نويسنده  دو  هر  زبان 

عناصر و موضوع؛ زبانى كه بتواند آنچه را مى خواهد، انتقال دهد. 
بعد  فاقد  هم  داستان  كل  كه  كند  مى  پيدا  متمايز  ارزشى  بعد  وقتى  زبان 
ارزشى نباشد. جريان سازى مردانه يا زنانه در اين مورد بالمانع است اما 
به تنهايى اعتبارى نمى آفريند. بسيارى از مردان نويسنده در بيان حس 
و حال هاى جسورانه زنان در برخى موارد موفق تر از زنان عمل كردند 
و برخى زنان نيز در آثارشان توانسته اند شخصيت هاى مرد قوى را 
خلق كنند. مهم اين است كه يك مرد بتواند حس مادرانه را در شخصيت 
داستانش به شكلى نشان دهد كه اگر نامش از پاى كتاب برداشته شود، 
گمان رود يك زن نگارنده آن بوده است و برعكس در مورد يك زن و 
چون  شود  مى  معنى  بى  جنسيتى  تسلط  ديگر  حال  اين  در  پدرى.  حس 
زبان بايد بتواند موجب تقليل شكافى شود كه هميشه ميان تفكر و زبان 
وجود دارد. واقعيت بيرونى و ايماژهاى درونى - ذهنى بايد در شبكه يى 
از زبان خاص هر نويسنده به دام بيفتد و ماهيت پديدارى يا ذهنى شان 

به ماهيتى از جنس كلمات بدل شود. 
شود،  مى  واقع  آنچه  واقعيت  تشريح  بر  عالوه  كه  است  خاطر  همين  به 
شيوه توصيف نيز اهميت دارد . واژگان و نقش ويژه شان نظر خواننده 
را از تعقيب صرف ماجرا به موقعيت خاص خود و ارزش معنايى شان 
معطوف مى كنند. خواننده روى هنجارگريزى، نحو نامتداول جمالت، واژه 
سازى، استعمال كلمات نامعمول و لغزش هاى تعمدى تامل مى كند. اين 
چيز  هيچ  نه  و  تمايز  نه  تسلط،  نه  امر  اين  اما  است.  زبان  غايى  كاركرد 
ديگر جنسيتى را اثبات نمى كند، زبان تنها عنصرى در كنار ديگر عناصر 
داستان است، نتيجه را ساختار داستان توليدى تعيين مى كند نه صرف 
چنين  در  ببخشد.  داستان  به  جنسى  رويكردى  كه  زبانى  هم  آن  زبان؛ 
صورتى هم بايد تناسب بين ديدگاه و زبان را سنجيد. در صورت داشتن 
در  و  شود  مى  محسوب  داستان  ضروريات  جزء  و  بديهى  كه  تناسب 
صورت عدم داشتن تناسب هم جز تصنع يا تحميل جنسيت بر زبان چيز 
ديگرى نخواهد بود. اين توانايى نويسنده در خلق ساختارى منسجم در 
كرد  ادعا  شود  مى  واقعًا  است.  زبان  به  جنسى  نگاه  از  تر  مهم  داستان 
جرج اليوت كه بنيانگذار شيوه تجزيه و تحليل روانى است، تحت سلطه 
فرض  بر  است؟  نبوده  تسلط  اين  متوجه  يعنى  نوشته؟  مى  مردانه  زبان 
هم كه متوجه مى شد، چه تغييرى در نتيجه يعنى شيوه تجزيه و تحليل 
او حاصل مى شد؟ مطلوب اين است كه به جاى ارائه زبانى مردمدار يا 
زن مدار، زبانى داستان مدار داشته باشيم . سادگى و ضرباهنگ سريع 
پا  تا  سر  «صنم  بياوريم؛  ياد  به  را  ها  همسايه  در  محمود  احمد  جمالت 
ضربه  و  سرنا  صداى  با  است.  انداخته  گل  صورتش  است  شده  خيس 
هاى طبل فرز و چابك مى رقصد. رحيم خركچى چپق را تكان مى دهد، 
در  را  پور  روانى  منيرو  نثر  اندازد.»  مى  چنگ  را  خود  صورت  رضوان 
كولى كنار آتش مرور كنيم؛ «پنج روز بازوى مردان قافله در كار بود و 
چشم سياه دختركان كولى نگران بر باد رفتن آخرين نفس هايش....» جاى 
دو نويسنده را عوض كنيم. واقعًا چه اتفاقى مى افتد؟ داستان ها موثرند و 

اين ربطى به جنسيت زبانى ندارد، چرا كه زبان ابزارى جنسيتى نيست. 
شايد مساله فرعى مطرح شده اين باشد كه با ايجاد و افزا يش فضايى 
زنانه در زبان تا چه حد از سلطه جنسيتى رايج كم مى شود؟ يا چه اندازه 
نظر  به  اول  سوال  مورد  در  كند؟  مى  تغيير  انديشه  جنسى  هاى  سويه 
نگارنده اين طور نمى آيد كه موثر باشد چون تسلط را با امور انتزاعى 
از اين دست نمى توان ريشه كن كرد. اگر همه زنان به شكل تعمدى به 
فرضى  زبان  در  شكنى  ساختار  و  زن  جنس  برترى  با  فضاهايى  ايجاد 
تبعيضى  هرگونه  كه  شود  مى  ايجاد  شبهه  اين  آيا  كنند،  مبادرت  مردانه 
در جهان خارج از داستان ريشه كن شده است؟ اما در مورد دوم تغيير 
سويه هاى جنسى انديشه اگر به انحراف نرود، شايد بتواند با تغيير بينش 
همراه باشد، اگر موجب ارتقاى سطح آگاهى شود مثًال موجب شود زنان 
به جايگاه و حقوق خود واقف شوند. در اين صورت چه بسا نگرششان 
به جهان تغيير كند. اما اين مهم اتفاق نمى افتد مگر داستانى ايجاد شده 
باشد كه بتواند نگرش را به جهان تغيير دهد، اين يكى از وظايف اصلى 
ادبيات است اما اين تغيير نخست بايد در بينش نويسنده اتفاق افتاده باشد 
تا بتواند به خواننده منتقل شود. زبانى كه از عمق روح و روان برآمده 
بر  حاال  يا  جنسيت  فاقد  زبانى  تواند  مى  ندارد،  جنسيت  به  ربطى  باشد، 
فرض حتى مردانه باشد، مى تواند زبانى محكم و منطقى باشد و نه لزومًا 

زنانه . 

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
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چون شب پنجاهم بر آمد
گفت : اي ملك جوانبخت، ملكه ابريزه با سرداران ملك َحردوب گفت كه شما يك  يك با او 
مبارزه كنيد تا دليرترين شما ظاهر شود. آن مرد گفت: به حق مسيح سوگند كه راست 
گفتي، ولي نخستين مبارز جز من نخواهد بود. ملكه گفت:  صبر كن تا من او را از حقيقت 
كار بياگاهانم. اگر او قصد جنگ نكند شما را بدو راهي نخواهد بود. من و كنيزكان من 
و هر كه به دير اندر است، جانها برو فِديه كنيم. پس ملكه ابريزه شركان را با خبر كرد. 
شركان تبسم كرد و دانست كه ملكه ُخدعه نكرده. آنگاه خويشتن را مالمت كرده با خود 
گفت: چگونه خود را به هالكت انداختم. پس با ملكه گفت كه: يك يك مبارزه بر ايشان 

ستم است. ده تن ده تن به جدال من بيايند. 
سردار  چون  رفت.  بيرون  بركشيده  شمشير  با  و  پوشيد  جنگ  لباس  برخاسته  آنگاه 
دليران او را بديد برو حمله آورد و شركان نيز بمانند شير غّريدن گرفت و شمشير بر 
كمر او بزد و دو نيمه اش ساخت. ملكه چون شجاعت شركان بديد رتبة او نزدش افزون 
گشت. پس ملكه با دليران گفت كه خون سردار بخواهيد. برادِر سرداْر دليِر نامدار بود. 
به مبارزت قدم گذاشت. شركان مهلتش نداد و در حال دو نميش كرد. آن شمسة  خوبان 
بانگ بر دليران زد كه خون ياران بخواهيد. ايشان يك يك مي آمدند و شركان ايشان 
را همي كشت تا پنجاه تن بكشت. دليران را ياراي مبارزت نماند. همگي به يكبار حمله 
آوردند و شركان، َيالن را همي زد و همي كشت تا اينكه كس بر جاي نماند. ملكه پيش 
آمد و شركان را در آغوش گرفت و به قصر اندرش برد و گفت:  اي شركان، از چون 
توئي دست برندارم اگر چه بسرزنش روميان گرفتار آيم. پس شركان خون از شمشير 

خود پاك كرد و اين دو بيت برخواند:
چون كوس، ز َپرخاش بود آوازم   

چون تير، بسر به جنگ دشمن تازم  
چون نيزه به تنها شكنم قلب عدو   
چون تيِغ برهنه بر سِر او تازم  

آنگاه ملكه دست او را ببوسيد و خود نيز زرهي كه در برداشت به در آورد. شركان 
بودي؟  ايستاده   بركشيده  تيغ  با  چرا  و  گشتي  زره پوش  چه  بهر  از  خاتون،  اي  گفت: 
فرستادگان  چرا  گفت:  را  حاجبان  ملكه  پس  داشتم.  بيم  تو  بر  ايشان  از  گفت:  ملكه 
ملك بي اجازة من به قصر اندر شدند؟ حاجبان گفتند: فرستادگان ملك، خاصه سردار، 
حاجت به اجازت نداشتند. ملكه گفت: شما به عمد چنين كرديد و مي خواستيد كه مهمان 
من كشته شود. پس با شركان گفت: ايشان را نيز بكش. شركان ايشان را بكشت. آنگاه 
با شركان گفت: چون راز پوشيدة من بر تو آشكار شد اكنون حديث خود با تو باز 

گويم: 
بدانكه من دختر ملك حردوبم و نام من ابريزه است و آن عجوز كه ذات الدواهي نام 
داشت مادر پدر من است و او پدر مرا از آمدن تو آگاه ساخته و او ناچار حيلتي در 
هالك من خواهد كرد. رأي من اين است كه درين ُملْك نمانيم. ولي از تو همي خواهم كه 
با من نكوئي كني بدانسان كه من با تو كردم. چون شركان اين سخن بشنيد از غايت 
شادماني دلش بطپيد و گفت:  به خدا سوگند كه تا مرا روان اندر تن است هيچ كس به 
تو دست نخواهد يافت. ولكن ندانم كه ترا به دوري پدر شكيبائي خواهد بود يا نه؟ ملكه 
گفت: آري، شكيبا شوم. شركان او را سوگند داد و با هم پيمان بستند. ملكه گفت: اكنون 
دلم آرام يافت ولي خواهش ديگر از تو دارم و آن اين است كه تو با سپاه خود پيش پدر 
باز گردي. شركان گفت: اي خاتون، پدرم مرا به جنگ پدر تو فرستاده است و سببش 
مالي است كه از اعراب گرفته و از جملة آن مال گوهري بوده است گرانبها. ملكه گفت: 
چون چنين است خاطر آسوده دار و من سبب دشمني ملك قسطنطنيه و ملك حردوب 
را با تو باز گويم و آن اين است كه: در ميان ما عيدي هست كه عيد ديرش نامند و هر 
سال در آن عيد دختران ملوك و بزرگان و بازرگانان جمع آيند و هفت روز به دير اندر 
بنشينند و من نيز از جملة ايشان بودم. چون دشمني در ميان پديد شد، پدرم مرا هفت 

سال از ميان آن جمع منع كرد.
اتفاقًا سالي دختران ملوك و بزرگان در آن عيد از هر سوي به دير آمدند و از جملة 
باز  روز  هشتمين  بماندند.  دير  در  روز  هفت  بود.  قسطنطنيه  ملك  دختر  صفيه  ايشان 
گشتند. صفيه گفت: من به قسطنطنيه نخواهم رفت مگر از راه دريا. پس كشتي از براي 
باد  اينكه  تا  همي رفتند  و  بنشستند  كشتي  به  خويش  خاصان  با  صفيه  كردند.  مهيا  او 
مخالف، كشتي را از راه به در كرد. قضا را به دريا اندر يك كشتي از نصاراي جزيرة 
كافور بوده و پانصد تن از فرنگيان در آن كشتي بودند. چون كشتي حامل صفيه پديد 
و  بستند  صفيه  كشتي  به  طنابها  شدند.  نزديك  تا  راندند  بدانسو  كشتي  فرنگياْن  شد، 
به نزديك كشتي خودشان كشيدند و قصد جزيرة كافور كردند. ساعتي نرفت كه باد 
رفته  بوزيد و كشتي را همي آورد تا به سامان مملكت ما رسيدند. ما بيرون  مخالفت 
چهل  كشتي  در  و  برديم  غارت  به  را  اموال  و  كنيزكان  و  كشتيم  و  بگرفتيم  را  ايشان 
تن كنيز بودن كه صفيه يكي از ايشان بود. پس كنيزكان گرفته بنزد پدر برديم و ما 
نمي دانستيم كه دختر ملك افريدون در ميان آن كنيزكان است. پدرم ده تن از كنيزكان 
بگزيد و َتتِّمه بر ديگران بخشيد و از آن ده تن پنج تن با هديه هاي قيمتي به پدر تو، 
ملك نعمان، فرستاد. ملك نعمان از آن پنج كنيز، صفيه دختر ملك افريدون را از براي 
خويشتن بگزيد و در آغاز امسال ملك افريدون كتابي به پدر من فرستاد و در آن كتاب 
چيزها نوشته بود كه نشايدش گفت و پدر مرا ترسانده و سرزنش كرده بود كه شما 
دو سال است كشتي از دست فرنگيان و از جملة آن چيزها كه در كشتي بود دختر من 
صفيه با شصت تن از كنيزكان بودند و كس پيش من نفرستاديد و مرا آگاه نكرديد. من 
هم از بيم آنكه در ميان ملوك،  ننگ از براي من روي دهد، نتوانستم كه حكايت دختر 
فرستاده  فرنگيان  نزد  كس  و  داشتم  پوشيده  امسال  تا  خود  كار  و  كنم  فاش  خويش 
سراغ دختر گرفتم. ايشان گفتند: ما از مملكت تو بيرونش نبرده ايم و باز ملك افريدون 
در كتاب نوشته بود كه اگر شما با من سر دشمني نداريد و قصد شما دريدن پردة من 
نيست همان ساعت كه كتاب من به شما رسد، دختر مرا نزد من بفرستيد. هرگاه درين 

كار اِهمال بورزيد و بر من عصيان كنيد هر آينه مكافات بدكرداري شما بكنم.
چون اين كتاب به پدر من رسيد دانست كه صفيه دختر ملك افريدون در ميان آن 
كنيزكان بوده. كار بر او دشوار شد و از كرده پيشمان گرديد و حيران بود كه 
صفيه را از ملك نعمان باز پس نتواند خواست، خاصه اين روزها كه ملك نعمان 

را از صفيه اوالد به هم رسيده.
اندراست  بزرگ  ورطة  به  كه  دانست  كيفيت  اين  بر  آگاهي  از  پس  پدرم  الغرض 
و چاره از هيچ رهگذر ندارد. پس جواب كتاب ملك افريدون بنوشت كه ندانسته 
چون  رسيده.  هم  به  فرزند  او  از  را  ملك  و  فرستاده ام  نعمان  ملك  به  را  صفيه 
جواب پدرم به ملك افريدون رسيد از غايت خشم برخاست و بنشست و بجوشيد 
دست  به  دست  و  شود  اسير  من  دختر  كه  مي شود  چگونه  گفت:  و  بخروشيد  و 

بگردد و او را بي مِهر و َعقد، چون كنيزكان مملوك شمرند. پس از آن گفت:  به 
حق مسيح و به حق دين صحيح سوگند كه آرام نگيرم و ننشينم تا اين ننگ از 
خود بردارم و كاري كنم كه پس از من در زبانها گفته آيد و پيوسته مي خواست 
حيلتي كند و كيدي سازد تا اينكه رسول بنزد پدرت ملك نعمان فرستاده و با 
سخنان دروغ او را از جاي برانگيخته و او نيز سپاه آماده كرده روان ساخته 
و ملك افريدون را از اين جنگ قصد اين بوده است كه ترا دستگير كند و سپاه 

ترا پراكنده و تلف سازد. 
و اما آن سه گوهر قيمتي كه به پدر تو نوشته چگونگي آنها اين است كه سه 

گوهر بزرگ و قيمتي در نزد صفيه بود. پدر من آنها را از او بگرفت و به 
من داد. اكنون آنها نزد منست. تو به سوي سپاه خويش بازگرد و پيش از 

آنكه ايشان به شهر روميان و فرنگيان داخل شوند، ايشان را بازگردان كه 
اگر ايشان به شهر اندر آيند خالصي نخواهند يافت. 

كه  را  خداي  منت  گفت:  و  ببوسيد  ملكه  دست  بشنيد  سخنان  اين  چون  شركان 
ترا سبب نجات من و سپاه من گردانيد. ملكه گفت: تو به موَكب بازگرد و سپاه 
بازگردان و رسوالن ملك افريدون را دستگير كن تا ِصدِق َمقال من بر تو ظاهر 
شود و من نيز سه روز پس از اين نزد تو خواهم بود و با هم به شهر بغداد اندر 
آنگاه  مكن.  فراموش  عهد  گفت:   ملكه  كرد  بازگشتن  قصد  شركان  چون  شويم. 
ملكه از بهر وداع برخاست و گريان شد. شركان را نيز به وجد و شوق بيفزود؛ 
سرشك از ديده فرو ريخت. ملكه ابريزه بگريستن او بگريست  و اين دو بيت 

بخواند: 
وقت سحرش چو عزِم رفتن بگرفت  

دل را غِم جاِن رفته دامن بگرفت   
اشكم بدويد تا بگيرد راهش  

در وي نرسيد دامن من بگرفت   
پل  از  و  بنشست  اسب  بر  و  آمد  فرو  دير  از  گشته  جدا  وي  از  شركان  پس 
چوبين گذشته در ميان درختان همي رفت تا به همان َمرغزار رسيد. سه تن 
سوار از دور پديد شدند. شركان بر خود بترسيد و تيخ بركشيد. چون نزديك 
شدند شركان ايشان را بشناخت و ايشان نيز شركان را بشناختند و از اسب 
پياده شدند. وزير دندان با دو امير ديگر به شركان سالم كردند. وزير دندان 
ميان  در  ملكه  با  كه  خويشتن  ماجراي  همة  ملكزاده  پرسيد.  باز  غيبت  سبب 
را  سپاه  و  آورد  جا  به  خدايتعالي  شكر  دندان  وزير  كرد.  بيان  بود  گذشته 

فرماِن رحيل داد. 
و اما رسوالن ملك افريدون رفته بودند كه ملك را از آمدن ملكزاده شركان 
و  بگيرند  را  شركان  كه  بود  فرستاده  سپاه  آگاهي،  از  پس  ملك  كنند.  آگاه 
سپاهش را بكشند و اسير كنند. پس شركان با سپاه خويش كوچيده همي رفتند 
تا بيست و پنج روز منازل سپردند و به ساماِن ممكلت خويشتن برسيدند. از 
حاضر  َعليق  و  جيره  نواحي  و  بلوك  مردِم  آمدند.  فرود  آنجا  در  راحت  براي 
آوردند تا دو روز در آنجا برآسودند. پس از آن كوس رحيل بزدند و سپاهيان 
آنجا  در  سوار  تن  صد  با  شركان  و  شدند  سوار  خويشتن  شهرهاي  قصد  به 
بماند. پس از ارتحال سپاه، شركان نيز با آن يكصد تن سوار گشته دو فرسخ 
از منزلگاه دور شدند و در ميان دو كوه به تنگنائي رسيدند. ديدند كه از برابر، 
َگردي جهان را فرو گرفت و چون گرد بنشست يكصد سوار دلير كه در اسلحة 
جنگ غوطه ور بودند پديد آمدند و بانگ به شركان زدند و گفتند كه: به آرزوي 
و  اسلحه  و  آئيد  فرود  اسبان  از  اكنون  يافتيم.  دست  غنيمت  بر  و  رسيديم  خود 
گذريم.  در  شما  كشتن  از  و  ببخشيم  شما  جانهاي  بر  ما  تا  سپاريد  ما  به  اسباب 
شركان چون اين بشنيد در خشم شد و گفت: اي پست تريِن نصرانيان، اينكه جرأت 
كرده به سرزمين ما قدم نهاده ايد بس نيست كه با ما بدين گونه سخنان همي گوئيد؟ 
باز  خويش  شهرهاي  به  و  يافت  خواهيد  خالص  ما  دست  از  اينكه  گمان  را  شما 
خواهيد گشت! پس بانگ بر سواران خود زد و گفت: اين سگان را از هم بپاشيد و 
خود نيز تيغ بركشيده به فرنگيان حمله آوردند و فرنگيان نيز دليرانه به ُمصادِمت 

پيش آمدند. تا شامگاه دليران از هر دو طرف جدال كردند. 
چون تاريكي شب، جهان بگرفت، يالن از هم جدا گشتند. شركان سواران خود جمع 

آورد ديد كس را جراحتي نيست بجز چهار نفر كه زخمهاي سبك دارند. شركان گفت: 
من همة عمر به قتال اندرم و بس دليران ديده ام، چنين يالِن شجاع نديده بودم. سواران 
گفتند: اي ملكزاده، در ميان ايشان سواري هست بس شجاع و دلير، ولي با هركدام از 
ما ها كه مقابل مي شد چشم ازو مي پوشيد و او را نمي كشت. به خدا سوگند كه اگر فردا 
قصد كشتن ما كند يكي از ما جان به در نخواهد برد. شركان ازين سخن حيران شد و 

گفت: «چو فردا شود، فكر فردا كنيم».
و فرنگيان نيز به َسرِخيِل خودشان گرد آمدند و گفتند كه ما امروز از ايشان غنيمتي 

نبرديم. سرهنگ ايشان نيز وعدة فردا بداد.
ادامه دارد ...
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سنت گرايى 
و موانع 
فهم آن

الف - رحمتى - بخش نخست

و  آداب  معناى  به  را   (Tradition) سنت  معموًال 
گذشته  فرهنگ  از  آنچه  همه  كلى  طور  به  و  رسوم 
به نسل هاى بعدى منتقل شده است، معنا مى كنند. بر 
طبق اين تلقى، بديهى است كه سنت اگر هم مذموم 
بدان  يكسره  نمى توان  كه  است  چيزى  الاقل  نباشد، 
آن  قبال  در  نقادانه  موضعى  بايد  بلكه  نهاد،  گردن 
اتخاذ كرد و البته به دنبال نقادى معلوم مى شود كه 
بسا چيزها كه در سنت راه يافته اند ولى وجه معقول 

و مقبولى ندارد.
تأمل  و  رايج  ديدگاه هاى  جمله  از  اخير  ساليان  در  سنت گرايى، 
مثبتى  و  ويژه  مفهوم  ديدگاه  اين  است.  بوده  ما  كشور  در  برانگيز 
از سنت را مبنا قرار مى دهد و به احياء يا تجديد سنت به اين معنا 
اهتمام مى ورزد. در اين نوشتار ابتدا مفهوم سنت تبيين شده است. 
به دليل تأكيد سنت گرايان بر سنت، به غلط تصور مى شود كه نظريه 
آنها نظريه اى سنتى است و ربطى به وضعيت امروز ما ندارد، در 

اينجا نشان داده ايم كه سنت گرايى هرچند يك نظريه مدرن نيست، 
ولى نظريه اى معاصر است و پيوندى عميق با دنياى امروز دارد. در 
پايان سه مؤلفه اصلى سنت گرايى يعنى مابعدالطبيعه، سلسه مراتب 
هستى و سنت كه براى ذهنيت مدرن، غريب مى نمايند مورد بحث 

قرار گرفته است. 
فهم  مدرن،  تفكر  براى  مفاهيم  اين  غرابت  چگونه  اينكه  بيان  ضمن 
ميان  از  كه  است  شده  داده  نشان  مى سازد،  دشوار  را  سنت گرايى 
برداشتن اين موانع امكان پذير است و سنت گرايى مى تواند با تفهيم 
حقايقى از اين دست به دنياى مدرن، زمينه اى براى گفتگوى سازنده 

با دنياى مدرن فراهم سازد. 
ئ سنت 

طور  به  و  رسوم  و  آداب  معناى  به  را   (Tradition) سنت معموًال 
كلى همه آنچه از فرهنگ گذشته به نسل هاى بعدى منتقل شده است، 
معنا مى كنند. بر طبق اين تلقى، بديهى است كه سنت اگر هم مذموم 
نباشد، الاقل چيزى است كه نمى توان يكسره بدان گردن نهاد، بلكه 

بايد موضعى نقادانه در قبال آن اتخاذ كرد و البته به دنبال نقادى 
وجه  ولى  يافته اند  راه  سنت  در  كه  چيزها  بسا  كه  مى شود  معلوم 
معقول و مقبولى ندارد. به همين دليل معموًال در دنياى امروز اعتقاد 
بر اين است كه سنت و آنچه متعلق به سنت است در اغلب موارد، 
نقادى عقل سليم را تاب نمى آورد. و البته اين مواجهه با سنت تازگى 
در  اصالحات  تمامى  اساسًا  نيست.  هم  ما  دوران  خاص  و  ندارد 
تاريخ بشر، در پرتو نقادى از يك سنت مستقر و تثبيت شده، پديد 
آمده اند. به خصوص دعوت انبياء همواره بدين گونه بوده است كه 
سنت دينى و اجتماعى زمانه و جامعه خويش را به نقد مى كشيده 
راه  تا  مى كرده اند  سعى  و  مى داشته  اعالم  ناپذير  تحمل  را  آن  و 
آسمانى خويش را كه از غيب و ايرادهاى سنت مستقر و تثبيت شده، 

مبرا بوده است، جايگزين آن سازند. 
-Tra) سنت گرايى  نام  به  معاصر  دوران  در  كه  ديدگاهى  اما  و 

دارد.  سنت  درباره  متفاوتى  تلقى  است،  مطرح   (ditionalsim
سنت گرايى را مى توان نوعى نظريه پردازى درباره سنت دانست كه 
در عين حال سنت را به معنايى كامًال مثبت در نظر مى گيرد و معتقد 
است كه مى توان از طريق تجدد (احياء) سنت، آينده بهترى را براى 
بشريت ترسيم كرد. سنت كه در اصطالح سنت گرايان، بايد آن را 
در  و  نوشت   (Tradition) بزرگ  حرف  با  اروپايى  زبان هاى  در 
زبان هايى مانند فارسى و عربى آن را با اوصافى چون «سنت ازلى» 
يا «سنت جاويدان» به كار برد، اشتراك چندانى با فهم متعارف از 

اصطالح «سنت» ندارد. 
مبدأيى  سنت  خالده)،  حكمت  اصحاب  (يا  سنت گرايان  نظر  در 
موجب  به  دارد،  الحقى»  «لدى  وجه  يك  ديگر  تعبير  به  يا  ماورايى 
همين مبدأ ازلى اش، خود نيز ازلى و نسخ ناپذير است. به عالوه در 
و  زمانى  بشرى،  شرايط  دليل  به  كه  تعددهايى  و  تكثرها  عمه  عين 
مكانى مختلف در آن ايجاد مى شود، سنتى واحد است و اين وحدت 
يك نوع وحدت گوهرى است كه آن را باز هم مرهون وحدت مبدأ 
خويش است. بنابراين وقتى سخن از وحدت سنت به ميان مى آيد، 
نمى توان آن را يك نوع وحدت عارضى دانست كه امروزه در ذهن 
بشر به كليت سنت ها نسبت داده مى شود. به اين معنا كه مثًال كسى 
-Mo) بگويد چون همه سنت ها، امروزه با خصم واحدى چون تجدد

سنت ها  تقابل  طبيعى  طور  به  گرفته اند،  قرار  تقابل  در   (dernity
و  واحد  امر  واحد،  خصم  اين  مقابل  در  آنها  و  است  شده  كمرنگ  
يكپارچه  اى تلقى مى شوند. بر طبق تلقى سنت گرايان از «سنت»، حتى 
اگر به فرض، تجددى هم در كار نبود، سنت همچنان سنت واحده، 
مى بود و هرگز تعدد و تكثر به گوهر آن راه نمى يافت. از اين جهت 
تأثير اساسى تجدد بر سنت اين است كه موجب شده است تا اين 

گوهر وحدانى بيشتر مورد توجه و تفطن قرار بگيرد. 
از همين روى است كه در اين دوران سنت گرايى شكل گرفته است 
و اصحاب اين ديدگاه براى تبيين سنت به اين معنا كوشيده اند. سيد 
حسين نصر كه مى توان گفت برجسته ترين سنت گراى زنده روزگار 
كه  سنت  از  تعريفى  ارائه  براى  خويش  مختلف  آثار  در  است،  ما 
دقيقًا آن را نه فقط از تجدد بلكه از سنت به معناى معمول كلمه نيز 
متمايز سازد، كوشيده است. فريتيوف شوان، سنت گراى آلمانى تبار 
اسطوره  يك  نه  «سنت  مى نويسد  اسالم  فهم  در   ،(1998 -  1907)
پردازى منسوخ و كودكانه، بلكه علمى بى نهايت واقعى است». نصر 
با نقل اين عبارت  شوان و شرح آن، در مجموع ويژگى هايى را براى 

سنت ذكر مى كند كه مى توان آنها را به صورت زير فهرست كرد: 
الف) سنت نه مجموعه اى از آداب و رسوم قراردادى بلكه مجموعه اى 
از اصول ثابت است كه مبدأيى آسمانى دارند و در اصل تجلى آن 

مبدأاند؛ 
ب) سنت هر چند در زندگى اين جهانى ما متجلى مى شود، ولى به 
دليل قدسى بودن مبدأاش، سرشتى قدسى دارد، در حقيقت دعوتى 
مبدأ  به  آدمى  بازگشت  امكان  مى خواهد  كه  است  قدس  عالم  از 

خويش را فراهم سازد؛ 
عين  در  كه  معنا  اين  به  هست.  نيز  سيال  ثبات،  عين  در  سنت  ج) 
بر  كه  هست  انعطاف پذير  اندازه  آن  ثابت،  و  واحد  گوهر  داشتن 

شرايط زمانى و مكانى مختلف قابل اطالق باشد.(1) 
 the) قدسى  امر  يا  قداست  چون  مفاهيمى  يا  سنت  ترتيب  بدين 
انديشى  راست  دين،   ،(prennis sophia) خالده  حكمت   ،(sacred
(orthodoxy) و طريقت باطنى (esotrism) مرتبط است ولى عين 
هيچيك از اينها نيست. سنت رشته وحدت همه اينها است، به عبارت 
ديگر، بسترى است كه همه اينها در سياق آن جايگاه حقيقى خويش 
سنت  عالوه،  به  مى كنند.  ايفاء  را  خويش  شايسته  نقش  و  پيدا  را 
ماهيتى فراگير دارد و در يك جامعه سنتى همه آنچه به دين و دنياى 
اخالق،  مى گيرد.  سنت  از  را  خود  مشروعيت  است،  مربوط  انسان 
قانون، سياست، علم و هنر، همه و همه به نحوى از انحاء مشروعيت 
خويش و موجوديت شايسته خويش را مرهون سنت اند. حال اگر 
عرصه هاى  در  فراگير  حضورى  بايد  و  است  پاينده  حقيقى  سنت، 
متجدد  جوامع  در  آن  فقدان  باشد،  داشته  بشر  زندگى  مختلف 

(modern) كه ذاتًا سنت ستيزانه اند، خسارتى جبران ناپذير است . 
و اين نقيصه اى در زندگى بشر امروز است كه سنت گرايان برطرف 
ساختن آن را وجهه همت خويش قرار داده اند و حتى نفس وجود 
«تاوان  نوعى  سنت گرايى اند،  منادى  زمانه،  اين  در  كه  را  كسانى 
كيهانى» مى دانند كه خداوند به حكم مشيت اش براى جبران منافات 
آن بركاتى كه به دليل فقدان سنت از ميان بشر رخت بربسته، مقرر 

فرموده است. 
دوران  در  ستيزانه  سنت  گرايش  وحدت  شدت  همه  رغم  به  ولى 
قدم  ثابت  خويش  هدف  در  را  گرايان  سنت  كه  چيزى  آن  متجدد، 
مى دارد، اين است كه به موفقيت خويش كامًال اميدوار هستند، چرا 
 post) كه يقين راسخ دارند به اينكه دوران تجدد و حتى پساتجدد
modern) را اگر در گستره وسيع تاريخ بشر در نظر بگيريم، همه 
عالوه همانطور  به  بشر است.  تاريخ  در  كوتاه  دوران، مقطعى  اين 
كه در ا دامه خواهيم ديد، به اعتقاد آنان اين دوران نوعى انحراف 
است و انحراف نمى تواند، ديرى دوام بياورد. بنابراين، دوران تجدد 
را چونان كفى بر روى يا به عبارت ديگر چون ابرى مى دانند كه در 
مقطعى گذرا (هرچند طوالنى مدت) ميان ما و خورشيد سنت حائل 
شده است، ولى در نهايت دولت اش مستعجل است. به معناى دقيق 
كلمه چيزى كه در قرون اخير حادث شده است، غفلت از سنت است، 

نه از ميان رفتن سنت. 
به دليل همين غفلت از سنت، چيزى كه بستر يا وعاء راستين دين، 
حكمت و قداست است، در ساحت آگاهى انسان متجدد (هرچند نه 
در حاق واقع) از دست رفته است و همه اين امور با اينكه كمابيش 
در دنياى مدرن حضور دارند، ولى اگر نگوييم به صورت تحريف 
شده و غيرحقيقى جلوه گر مى شوند، الاقل اين است كه تأثير شايسته  
خويش را اعمال نمى كنند. به همين دليل سنت گرايان برنامه اصلى 
خويش را اين قرار داده اند كه اين سنت را به انسان متجدد يادآور 
شوند و ابرهاى غفلت و توهم را از مقابل آن كنار بزنند تا بتواند 
انسان  كند.  نورافشانى  سان  خورشيد  رادعى  و  مانعى  هيچ  بدون 
متجدد در مورد سنت هم دچار غفلت است و هم دچار توهم. دچار 
غفلت است به اين معنا كه سنت به معناى حقيقى كلمه را از ياد برده 
است. ولى همين غفلت موجب شده است تا در فهم سنت دچار توهم 
شود به اين معنا كه آنچه را كه سنت نيست و در بهترين حالت فقط 
اشتراكاتى ظاهرى و سطحى با سنت دارد، به جاى سنت مى گيرد و 

يكسره مردودش مى داند. 
ئ تعلق داشتن به دوران معاصر 

همين خلط ميان دو معناى سنت، در وهله نخست فهم ديدگاه سنت 
گرايان را براى انسان متجدد، دشوار مى سازد. گفتيم كه هدف سنت 
گرايان دعوت انسان امروز به سنت است، حال آنكه دوران سنت 
سپرى شده است و زندگى سنتى ديگر مناسب حال زمانه ما نيست. 
چگونه مى شود از انسان خواست كه پس از پشت سرنهادن مراحل 
روزى  و  حال  به  ترقى،  پله هاى  از  رفتن  باال  و  پيشرفت  متوالى 

برگردد كه گويى اين همه پيشرفت و ترقى اتفاق نيفتاده است. 
ندارند.  محالى  تقاضاى  چنين  هرگز  گرايان  سنت  مى كنم  تصور 
بودن،  متجدد  و  بودن  معاصر  ميان  بايد  آنان  موضع  تبيين  براى 
و  دانست  معاصر  نظريه  يك  مى توان  را  سنت گرايى  گذاشت.  فرق 
سنت گرايان بر اين موضوع تأكيد دارند ولى هرگز نمى توان آن را 
يك نظريه متجدد يا حتى پسامتجدد، تلقى كرد. سنت گرايى، صرفًا 
دغدغه گذشته را از آن جهت كه گذشته است، ندارد. اينگونه نيست 
كه سنت گرايان، در حسرت گذشته به سر ببرند و به بازگشت به 
داشته  اهميتى  و  ارج  آنها  براى  گذشته  اگر  باشند.  بسته  اميد  آن 
باشد، فقط از آن روست كه در گذشته به سنت خالده، كه المكان و 
الزمان است، بهتر از امروز عمل مى شده است. بنابراين سنت گرايان 
ديدگاه خويش را ديدگاهى امروزى مى دانند و هدف شان اين است 
كه از مشكالت و معضالت انسان امروز نه تنها در ساحت نظرى، 
بلكه حتى در ساحت عملى نيز گره گشايى كنند. و در نتيجه ديدگاه 
خود را به روزترين و كارآمدترين ديدگاهى خود را به روزترين و 
كارآمدترين ديدگاهى مى دانند كه انسان معاصر مى تواند بر مبناى 

آن زندگى فردى و جمعى خويش را سامان دهد. 
ولى چيزى كه سنت گرايى با آن سرسختانه مخالفت مى ورزد، در 
وهله اول تجدد و در نتيجه آن، تجدد گرايى (Modernism) است. 
تجددگرايى، به طور كلى ديدگاهى است كه آن مقطع از تاريخ بشر 
ويژگى هايى  داراى  و  مى شود  تعبير  متجدد  دوران  به  آن  از  كه  را 
كامًال متفاوت با ديگر مقاطع تاريخ بشر است، وضعيت مطلوب و 
بهنجار زندگى بشر مى داند. شيوه هاى نو و كارآمد براى مطالعه و 
در  نو  شيوه هاى  نو،  ماشينى  فن آورى هاى  طبيعت،  درباره  تحقيق 
توليد صنعتى، مردم ساالرى ليبرال و فردگرايى از جمله ويژگى هاى 
بى سابقه دوران تجدد است.(2) سنت گرايان با «تجددگرايى» نيز كه 
يك نوع جهان بينى شكل گرفته برپايه اين مقطع از تاريخ بشر است. 
شكل  آن  پايه  بر  جهان بينى  اين  كه  را  بنيادى  كه  چرا  مخالف اند، 

گرفته است بنياد نااستوارى مى دانند.                      ادامه دارد

فرهنگ
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اطالعيه
مركز  هميارى  ايرانيان در جهت باال بردن سطح   آموزش مردم، براى 

اجراى  پروژه ى زنان  از محققين، متخصصين و دانش پژوهان عالقمند در 
زمينه هاى زير دعوت به همكارى داوطلبانه مى نمايد.

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

5. زنان و مساله مهاجرت
6. 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 07960404549

رايس در كلرادو پيانو 
مى نوازد!!!

 

وزير  رايس  كاندوليزا  كرد،  اعالم  امريكا  كشور  وزارت 
امورخارجه رنگين پوست اين كشور قصد دارد در آخرين 
روزهاى قدرت خود نوازندگى را نيز امتحان كند.! به نقل 
از ريانوستى، اين خانم سياستمدار 53 ساله كه گفته مى 
شود در سن 15 سالگى قطعاتى از موتزارت را اجرا مى 
فستيوال  در  قطعه  چند  اجراى  با  امروز  دارد  قصد  كرد، 
ازخود  را  جديدى  هنرنمايى  كلرادو  در  اسپن  موسيقى 
نشان دهد.رايس اولين وزير امورخارجه درامريكا نيست 
كه موسيقى را دنبال مى كند. پيشتر توماس جفرسون كه 
در سالهاى 1789-1793 وزارت اين سازمان را برعهده 

داشت.   خوبى  مهارت  ويلون  نواختن  در  وى  شود  مى  گفته  بود؛و  كرده  تجربه  را  هنر  اين  نيز  داشت 
هرساله در 9 هفته تابستان در امريكا بيش از 350 كنسرت موسيقى كالسيك در امريكا انجام مى شود. 
شبكه ”اى بى سى“ گزارش داد: توليد نسخه آمريكايى درام انگليسى ”زندگى در مريخ“ در نيويورك 

شروع شد. 

نسخه آمريكايى درام ”زندگى در مريخ“ توليد شد
به نقل از يونايتد پرس اينترنشنال، در اين درام ”جيسون اومارا“ ، ”هاروى كيتل“ ، ”مايكل ايمپريولى“ ، 
”ليزا بونت“ و ”گرچن مال“ بازى مى كنند و اين نمايش جديد 9 اكتبر (18 مهر) كار خود را آغاز خواهد 
كرد .اين مجموعه موضوعى همانند ”كارآگاه سام تايلر“ دارد. سام پس از اينكه ماشينى به او صدمه 
مى زند، متوجه مى شود كه به سال 1973 باز گشته است. همچنين در گزارشى ديگر اعالم شده بود: 
به  بود،  شده  مشهور  كاسبى“  ”برنامه  در  نقشش  ايفاى  خاطر  به  كه  آمريكايى  هنرپيشه  بونت“  ”ليزا 
بازيگران مجموعه اقتباسى تلويزيون آمريكا ”زندگى در مريخ“ پيوست . اين هنرپيشه 40 ساله كه در 
مجموعه تلويزيونى مشهور دهه 80 نقش ”دنيس هاكستيبل“ را بازى كرده بود به بازيگران مجموعه 
اين  گزارش  اين  اساس  .بر  پيوست  مريخ“  در  ”زندگى  آمريكا  تلويزيون  سى  بى  اى  شبكه  اقتباسى 
هنرپيشه نقش دوست ”جيسون اومارا“ هنرپيشه ايرلندى را بازى خواهد كرد.مى افزايد: درام پليسى كه 
پخش آن در دو مدت زمانى برنامه ريزى شده است، اخيرا هنرپيشه ديگرى را براى بازى در نقش يكى 

از شخصيت هاى اصلى داستان اضافه كرده است .

نواى موسيقى جنوب ايران در 
المپيك پكن

گروه موسيقى ليان در المپيك 2008 پكن به اجراى موسيقى جنوب ايران مى پردازد. 
در  نيز  اين  از  پيش  كه  ليان  بوشهرى  گروه  مدير  ليان  مرواريد  گروه  سرپرست  شريفيان  محسن 

بازى هاى جام جهانى 2006 آلمان به اجراى 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  پرداخته  موسيقى 
 16 روز  در  ما  گروه  گفت:  فارس  موسيقى 
برنامه هاى  در  تا  رفت  خواهد  پكن  به  مرداد 
فرهنگى اين رويداد بزرگ به معرفى موسيقى 
عرصه  داد:  ادامه  وى  بپردازد.  ايران  محلى 
و  نيست  ورزشى  ميدان  يك  تنها  المپيك 
اين  در  را  رنگى  پر  نقش  هنر  و  فرهنگ 
سياست هاى  به  باتوجه  مى كند.  ايفا  حوزه 
كميسيون فرهنگ و آموزش كميته بين المللى 
را  مناسبى  بستر  چين  ،كشور   (ioc) المپيك 
و فرهنگ هاى كشورهاى  براى معرفى تمدن 

شركت كننده در خارج از دهكده المپيك فراهم نموده و در اين دوره اغلب كشورهاى جهان در كنار 
بازى هاى المپيك به اجراى موسيقى خواهند پرداخت. اين آهنگساز به اهميت و ارزش حضور هرچه 
بيشتر جمهورى اسالمى ايران در عرصه هاى بين المللى تأكيد كرد و افزود: امروزه توجه به مقوالت 
فرهنگى به خصوص هنر مورد توجه ويژه برگزاركنندگان بازى هاى المپيك و همچنين ديگر رقابت هاى 
معتبر جهانى مثل جام جهانى فوتبال قرار گرفته و ما صاحب برگزارى برنامه هاى مختلف موسيقى در 
اين مسابقات هستيم. شريفيان بيان داشت: محوريت اجرايى ما در اين برنامه موسيقى بى كالم است 
اما نظر به مخاطبانى كه داريم ،قصد داريم قطعات با كالمى را نيز اجرا كنيم. اين گروه بوشهرى كه 
تاكنون در كشورهاى مختلف جهان از جمله آلمان، سنگاپور، قطر، بحرين، تركيه، تركمنستان، عمان 
و كويت به اجراى برنامه پرداخته است با معرفى مركز موسيقى وزارت فرهنگ و ارشاد و همكارى 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى و نيز كميته ملى المپيك به پكن خواهد رفت. پس از گروه ليان يك 

گروه موسيقى سنتى نيز به المپيك 2008 اعزام خواهد شد. 
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الرستان ستاره اى 
در كوير جنوب

احمد خضرى 
 

الرستان سرزمينى زيبا با تاريخى احساس برانگيز است كه «ايراهستان» نام داشت و مركز دانش و 
فرهنگ اسالمى بوده و هست.

نخستين تاريخى كه از الرستان ذكرى به ميان آورده است تاريخ طبرى است كه حكايت مى كند كه 
چگونه اردشير ساسانى بر سرزمين پرنعمت االر تسلط مى يابد كه با گذشت زمان و حذف حرف «ا» 

از كلمه االر به الر تبديل مى شود.

حمداهللا مستوفى مردم الر را بيشتر تاجر معرفى كرده بود كه به سفرهاى بحر و بر مى رفتند. در قرون 
16 و 17 ميالدى سكه نقره اى ضرب شدكه در سواحل خليج فارس و هندوستان رواج داشته و به الرين 
مشهور بوده است و در الر ضرب مى شده كه 9/ 4 گرم وزن آن بوده است كه پس از تصرف الرستان 

به دست شاه عباس اين سكه ها از رونق مى افتد ولى در هندوستان سال ها رواج داشته است.
روستاى  در  فرنبغ»  «آذر  آتشكده  است.  اشكانيان  دوره  به  مربوط  الرستان  تاريخى  بناى  ترين  كهن 

كاريان بخش جويم است كه يكى از 3 آتشكده بزرگ ايرانى در دوره قبل از اسالم است.
آتشكده آذرفرنبغ كاريان اكنون به صورت تلى از خاك درآمده و به نام «تمب تشى» معروف است ولى 

آتشكده «محلچه» در بخش اوز پا برجاست و در فهرست آثار ملى ايران به ثبت رسيده است.
زبان مردم الرستان از واژه هاى زبان درى و پهلوى تشكيل شده و دين مردم، از مذاهب تشيع و تسنن 
تشكيل شده است. ولى وحدت و همدلى بين آنان هميشه وجود داشته و دارد و سابقه وحدت شيعه و 

سنى در اين منطقه قدمتى تاريخى دارد.

الرستان داراى بخش هاى اوز، بنارويه بيرم، جويم، عمادده، گرايش و مركزى است كه هر كدام از اين 
بخش ها با داشتن مردمى شيرين گفتار و شيرين رفتار، محل كار، تالش و بردبارى است.

اين مردم صبور تاكنون نگهدارنده آثار و اماكن تاريخى هستند كه مى توان آنها را موزه هاى زنده ناميد. 
ديار آفرينندگى،  كه  هستند  سرزمينى  آفتاب  در همسايگى  فارس  جنوب  در  اوز  بخش  بويژه  الرستان 
نوآورى و محل فرهنگ واالى انسانى بوده است. الرستان كه امروز به چندين شهرستان تقسيم شده 

است سرزمين صميميت هاست و گرما بخش دل هاى سرد.

سرسخت  و  ناهنجار  طبيعت  با  سرسختانه  كه  هستند  مردمانى  داراى  الرستان  هفتگانه  هاى  بخش 
جنگيده، كوه ها را شكافته تا به چشمه اى يا بركه اى برسد يا بركه اى ساخته تا نزوالت رحمت الهى 
را ارج نهاده و ذخيره و استفاده كنند و حتى براى زندگى از نوشيدن آب شور و تلخ نيز ابايى نداشته 

اند و شاعرش مى گويد:
هر كجا بركه اى نشسته به خاك 
بى شك آنجاست مرز الرستان

گر بهارش بگسترد دامن 

مى شود قالى بهارستان
متأسفانه امسال تاكنون باران مطلوب نباريده و شاهد قالى بهارستان و سبزى گستره طبيعت نيستيم.

الرستان را بايد ديد و با مردمش نشست و با گفتار شيرين آنها همنوا شد.
اين منطقه به دليل مجاورت با استان هرمزگان براى گردشگران جذابيت خاصى دارد؛ معمارى هاى بكر، 
اماكن تاريخى و فرهنگى بويژه صنايع دستى بخش فرهنگى و آباد «اوز» و حلواى مسقطى همه و همه 

بر جذابيت منطقه افزوده است.

آب و هواى گرم و خشك آن با فعاليت آدميان سختكوش در ايجاد نخلستان هاى سبز از يك سو و آب 
انبارهاى متنوع استوانه اى و مستطيلى از سوى ديگر بطورى كه فقط در بخش اوز افزون بر 700 آب 

انبار از سوى مردم نيكوكار ساخته شده است، بر جذابيت اين منطقه جنوبى افزوده است.
از آثار تاريخى الرستان مى توان به آثار زير اشاره كرد: قلعه زيردژ، مسجد جامع هود، حمام قالت، 
مسجد و آبشار بيدشهر، بافت قديم و كهنه، بقعه شيخ محمد مراد، طاق دامن كهنه، مقابر و تاالب بزرگ 
هيرم (درياچه هيرم)، مسجد جامع، آب انبار سفلى، بركه مالمحمد، كاروانسراى سيفا و ميدان ميران، 
قالتو،  قلعه  پيركهار،  كاروانسراى  و  بقعه  پرويزه،  قلعه  خون،  ميدان  نيا،  حسين  خانه  سوداگر،  خانه 
قلعه  ميالدى،  قرن6  به  مربوط  قيصريه،  بازار  است.  واقع  اوز  بخش  در  همگى  كه  محلچه  چهارطاقى 
قدمگاه، قلعه اژدها پيكر، باغ نشاط، پير غيب، پير سرخ، پير پنهان، كاروانسراى الر، كاروانسراى گلشن، 
ميدان بزرگ كه همه در شهر الر واقع شده اند. آتشكده آذرفرنبغ كاريان، قلعه ديده بان، قلعه ميمون و 
كاروانسرا در بخش جويم و بنارويه، قلعه گراش و آب انبار كل درگراش، امامزاده شاه زندوى در بخش 
بيرم از نقاط ديدنى و حلواى معروف مسقطى، صنايع دستى، انواع شيرينى محلى و نان هاى محلى نيز 

بهترين سوغاتى اين شهرستان محسوب مى شود. 
اين  در  است.  اوز  شهر  در  فرهنگى  هاى  مكان  از  يكى  تخصصى  كتاب  جلد  هزار   2 با  بانو  كتابخانه 
يا  و  است  زن  آن  نويسنده  يا  كه  دارد  وجود  هايى  كتاب  شود  مى  اداره  بانوان  بوسيله  كه  كتابخانه 

موضوع كتاب درباره زن است.
كرده  آرايش  را  آن  درخشان  ستارگان  كه  است  آن  شفاف  و  صاف  آسمان  آن  طبيعى  جاذبه  بهترين 

اند.

*****

آبشار آب پرى رويان 
مازندران

اگر از چالوس تقريبًا 50 كيلومتر به سمت شرق برويم، پس از گذر از نوشهر و پارك جنگلى سى سنگان 
به شهرى به نام رويان (كه نام قديم آن علمده بود) مى رسيم. اين شهر به دليل بازار فصلى بزرگش 
هميشه شلوغ است. فضاى بازار، شبيه فضاى بازارچه هاى آستاراست و از شير مرغ تا جان آدميزاد 
در آن پيدا مى شود اما در سمت مقابل بازار پارچه نوشته كوچكى روى ميله نصب شده است كه روى 
آن نوشته است: «آب پرى رويان».آبشار آب پرى در ارتفاعات قرار دارد و جاده به سمت جنگل مى رود. 
جنگلى كه جاده از ميان آن مى گذرد بسيار دلچسب و جذاب است. درختان با فاصله نه چندان زياد از 

يكديگر رشد كرده اند و بيشتر مناطق بكر و دست نخورده مى نمايد. 

به  دسترسى  نيز  كجور  طريق  از  كه  شود  مى  ختم  كجور  به  جنگلى-كوهستانى  جاده  اين  انتهاى 
«كندلوس»، «دوآب» و «مرزن آباد» و... فراهم است. در طول مسير همچنين يك خروجى براى اتصال به 
يوش (زادگاه نيما يوشيج) و بلده وجود دارد اما پيش از اينها پارك جنگلى رويان و آبشار آب پرى قرار 
گرفته اند. جاده آب پرى هم عرض جاده چالوس است اما اطراف جاده آنقدر فضاى صاف و باز براى 
اطراق كردن وجود دارد كه هر گردشگرى به راحتى مى تواند گوشه دنجى براى خود پيدا كند.در طول 
مسير ابتدا به پارك جنگلى رويان مى رسيم. اين پارك كه فاصله زيادى از شهر رويان ندارد، تقريبًا از 
تمامى امكانات بهداشتى اوليه (از قبيل آب آشاميدنى و سرويس هاى بهداشتى) برخوردار است. آالچيق 
هايى براى استراحت تدارك ديده شده است و وسايل بازى براى كودكان نيز وجود دارد. امنيت پارك 
نيز توسط واحد نيروى انتظامى مستقر در پارك برقرار است و اگر بتوانيد شب هاى سرد جنگل را تحمل 

كنيد محل مناسبى براى اقامت چند روزه است. 

در ادامه جاده، از پارك كه بگذريم و حدود پنج كيلومتر باالتر برويم به آبشار آب پرى مى رسيم. اين 
آبشار درست در كناره جاده قرار گرفته است البته آنچه آبشار آب پرى ناميده اند شباهت چندانى به 
آبشار ندارد. بخشى از سنگ هاى كوه در اثر رانش زمين در شيب تند كوه جمع شده است و آب بسيار 
اندكى از البالى اين سنگ ها جارى است. با اين حال گردشگران زيادى در ايام تعطيل و تعطيالت آخر 
طرف  دكه  شود،  مى  گردشگر  و  ماشين  از  مملو  جاده  كناره  كه  طورى  به  آيند  مى  مكان  اين  به  هفته 
ديگر جاده نيز بر ازدحام گردشگر مى افزايد. اين آبشار در حقيقت بهانه اى است براى لذت بردن از 
هواى كوهستان و مناظر زيباى اين منطقه.جاده را ادامه مى دهيم و از آبشار آب پرى باالتر مى رويم. 
هر چه در طول جاده باالتر مى رويم، مناظر زيباتر، هوا خنك تر و از تعداد ماشين هاى جاده كمتر مى 
شود. شهرك سازى و تاراج زمين هاى كوهستان در اينجا هم كم كم به يك اپيدمى تبديل شده است. از 
شهرك ها نيز باالتر مى رويم. مناظر بكر بيشتر مى شوند. اينجا سكوت مطلق حكمفرماست. شايد اگر 
چند دقيقه با دقت گوش دهيم، صداى واقعى جنگل را بتوانيم بشنويم. چهچه پرندگان، صداى داركوب و 
گله اى كه در دشت هاى دورتر مشغول چرا هستند... درست همانند آنچه در فيلم ها ديده ايم. اختالف 

درجه حرارت اين منطقه با هواى شهر رويان تقريبا 10 درجه سانتيگراد است. 
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British Iranian Channel

جديدترين كانال تلويزيونى ايرانيان از بريتانيا  
UK6  هر شب از ساعت 8-9 به وقت بريتانيا با پخش زنده

UK6  قابل مشاهده در سراسر اروپا ، خاورميانه و ايران .
UK6  تلويزيونى مخصوص ايرانيان بريتانيا هر شب با برنامه هاى متنوع ،فرهنگى 

هنرى،بازرگانى و معرفى خدمات ايرانيان مقيم بريتانيا.
UK6  آماده ارائه خدمات به بازرگانان و صاحبان كاال و بيزينس در سراسر اروپا 

و خاورميانه و ايران.
UK6  تلويزيونى ايرانى براى ايرانيان فرهنگ دوست .
     27500-V -11470 بزودى بر روى هاتبرد UK6

UK6  به چند مجرى تلويزيونى خوش بيان نيازمند است.

جهت اطالعات بيشتر و همكارى با اين شبكه تلويزيونى با تلفن هاى: 
02089659263 يا موبايل :07878630762 تماس حاصل نمائيد.

D
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پزشكى
كاشت لنز گزينه اى جديد 
براى درمان تنبلى چشم

يك پزشك آمريكايى طى جراحى خاصى براى درمان تنبلى چشم يك 
دختربچه هفت ساله، از كاشت لنز استفاده كرد. 

داخل  دقت  به  را  ظريف  لنز  يك  جراحى  اين  در  دوفرتى  پاول  دكتر 
چشم راست مگان گاروين، بيمار هفت ساله خود كرد. 

چشم  بينايى  نجات  براى  گزينه  و  فرصت  آخرين  اين  مى گويد؛  وى 
راست اين كودك بود. 

اين دختر كاليفرنيايى هفته گذشته يكى از معدود كودكان آمريكايى 
اين  از  تا  بگيرد  قرار  آزمايشى  جراحى  يك  تحت  شد  قرار  كه  بود 
تنبلى  ديرهنگام  تشخيص  از  ناشى  كه  او  واقعى  نابينايى  از  طريق 

چشم بود، جلوگيرى بعمل آيد. 
كه  بود  شده  شديد  يا  پيشرفته  قدرى  به  كودك  اين  چشم  بيمارى 
ديگر  آن  معالجه  براى  استاندارد  و  معمول  درمانهاى  از  استفاده 

كارآيى نداشت. 
دكتر دوفرتى درباره اقدام خود مى گويد: كاشت لنز براى تنبلى چشم 
يك روش جديد است و شبيه به همان روشى است كه براى درمان 
افراد بالغ نزديك بين به كار مى رود اما در واقع كاربرد آن به طور 

رسمى براى كودكان تصويب نشده است. 
درباره  توضيح  براى  كه  آنجلسى  لوس  چشم  جراح  دوفرتى  دكتر 
جراحى مگان به خبرگزارى آسوشيتدپرس دعوت شده بود در ادامه 
به  نمى توانستيم  ما  فناورى،  اين  از  استفاده  بدون  كرد:  خاطرنشان 

مگان كمك كنيم و احتمال نابينا شدن او تقريبا قطعى بود. 
مبتال  را  كودكان  از  درصد  پنج  تقريبا  كه  چشم  تنبلى  بيمارى  در 
مى كند يكى از دو چشم بسيار قوى تر از چشم ديگر مى شود تا جايى 
كه مغز عادت مى كند چشم ضعيف تر را فراموش كند. در صورتى كه 
اين مشكل چشمى درمان نشود تا جايى پيشرفت مى كند كه ارتباطات 

عصبى مختل شده و در نهايت فرد بينايى خود را از دست مى دهد. 

استرس مى تواند به گرفتگى 
پشت و گردن منجر شود

خطر  برابر  در  ناخودآگاه  عكس العمل  يك  و  كشش  فشار،  استرس، 
و نياز است و با عالئمى مانند كشيدگى ماهيچه هاى بدن، تپش قلب، 
ضربان قلب و تند شدن تنفس بروز مى كند. به گزارش ايسنا ، استرس 
يك حقيقت زندگى است كه مى تواند سالمتى جسمى و روحى فرد را 
تحت تاثير قرار داده و به رابطه وى با دوستان و خانواده اش لطمه 
وارد كند. فرح منصورى، كارشناس روانشناسى در مقاله اى با عنوان 
مديريت استرس با بيان اينكه نوعى از استرس ها مى توانند به طور 
دائم قسمتى از زندگى فرد باشند، آورده است: استرس مى تواند اثر 
خودش را بر فرد بگذارد مگر اينكه آن را كنترل كرد. استرس مى تواند 
به خصوص گرفتگى پشت و  بروز آلرژى، كشيدگى عضالت  سبب 
گردن، لرزش قلب يا ناراحتى معده، سرماخوردگى، عفونت سينوس، 
گلو درد، آنفلوانزا، ميگرن يا سردردهاى عصبى، اختالل يا آشفتگى 
در خواب، فشارخون باال، حمله قلبى و سكته مغزى شود. براساس 
كه  چيزى  است؛  متفاوت  هم  با  افراد  استرس  منشاء  پژوهش،  اين 
را  ديگر  افراد  است  ممكن  مى شود  نفر  يك  كردن  مضطرب  موجب 
ناراحت نكند. همچنين بعضى از استرس زاها بد نيستند به طور مثال 
به دست آوردن ناگهانى پول يا سرمايه ممكن است استرس ايجاد 

كند.

چربى هاى اضافى 
دردسر آفرين 

تكنيك،  اين  كمك  به  مى توانند  جراحان  است.  جهان  در  جراحى ها  پرطرفدارترين  از  يكى  بدن  چربى هاى  كشيدن  بيرون  يا  ليپوساكشن 
چربى هاى زير پوست بدن را بيرون بكشند. ليپوساكشن روشى براى برداشتن چربى مازاد از نقاط مختلف بدن مانند شكم، باسن، ران، 

بازو، گردن و چانه و زير چانه است، ليپوساكشن بيشتر در برجستگى هاى كناره پا و شكم هاى چاقى كه افتاده نيستند ثمربخش است. 
با اين تعريف مشخص است كه ليپوساكشن براى افرادى كه در نقاط خاصى از بدنشان، تراكم چربى دارند اما با اين وجود، وزن شان 

به هيچ  و  است  مناسب  نيست  طبيعى  حد  از  باالتر  خيلى 
وجه، شيوه  مناسبى براى كاهش وزن نيست.

 قبل از جراحى 
اگر مى خواهيد ليپوساكشن شويد، بايد از سالمت عمومى 
و  ديابت  عروقى،  و  قلبى  مشكل  يعنى  باشيد،  برخوردار 
شما  سن  اگر  باشيد.  نداشته  ايمنى  سيستم  بيمارى هاى 
باشد،  شده  كم  پوستتان  ارتجاعى  حالت  و  رفته  باال  هم 
همه  از  مهم تر  نيست.  مناسب  شما  براى  ليپوساكشن 
ليپوساكشن اصال روش مناسبى براى كاهش وزن نيست. 

البته براى كاهش تورم جيب روش بسيار خوبى است.
اگر سيگار مى كشيد، 2 ماه قبل از جراحى بايد سيگارتان 
را كنار بگذاريد؛ زيرا سيگار كشيدن شانس بروز لخته هاى 
خونى را زياد مى كند. بعضى داروها مانند آسپرين و ديگر 
مسكن ها را هم بايد پيش از عمل كنار بگذاريد. البته الزم 

است در اين خصوص با پزشك خود مشورت كنيد.
 هنگام جراحى 

به  بسته  كه  مى شود  انجام  بيهوشى  با  ليپوساكشن  عمل 
ميزان چربى كه بايد برداشته شود و نوع ليپوساكشنى كه 
بايد انجام شود، ممكن است به صورت بى حسى موضعى 

باشد يا بيهوشى عمومى داده شود.
بعد از بى حسى يا بيهوشى با استفاده از يك دستگاه مكش كه به يك وسيله فوالد زنگ نزن كوچك به نام كانوال وصل است، ليپوساكشن 
آغاز مى شود. كانوال از طريق برش هاى كوچكى وارد نواحى چربى بين پوست و عضله مى شود و با استفاده از پمپ مكش يا سرنگى بزرگ، 

چربى ها برداشته مى شود. طول مدت كار به مقدار چربى اى كه بايد برداشته شود بستگى دارد.
ليپوساكشن تكنيك هاى مختلفى دارد. در نوعى، جراح محلولى را درون چربى موردنظر كه قرار است برداشته شود، تزريق مى كند. محلول 
تزريقى باعث مى شود جراح بتواند راحت تر چربى ها را بردارد. همچنين خونريزى فرد كمتر شده و بعد از آن درد بيمار هم كمتر خواهد 

بود.در روش ديگر از انرژى اولتراسوند استفاده مى شود تا چربى به حالت مايع درآيد و بعد از بدن خارج شود.
 پس از جراحى 

ليپوساكشن نياز به بسترى شدن در بيمارستان ندارد يا حداكثر مدت زمان بسترى يك شب است. اگر عمل موفقيت آميز باشد، دوران نقاهت 
كوتاه است و فرد پس از چند روز مى تواند سر كار برود و تقريبا بعد از 2 هفته كامال فعاليت هاى عادى خود را انجام دهد. 

براى فعاليت هاى ورزشى و سنگين بايد چند هفته اى صبر كنيد. پزشكان توصيه مى كنند تا چند هفته پس از ليپوساكشن، از لباس هاى تنگ 
و چسبان استفاده كنيد. بعد از ليپوساكشن ممكن است، تا مدتى درد، تورم و سوزش داشته باشيد. نتيجه جراحى را به طور معمول بايد 

يك ماه پس از ليپوساكشن ببينيد.
 عوارض 

هيچ جراحى بدون عارضه اى وجود ندارد. ليپوساكشن مثل هر جراحى ديگرى خطر مرگ هم دارد به اين صورت كه لخته هاى خون يا 
چربى ممكن است وارد رگ ها شود و پس از ورود به ريه، موجب مرگ  شود. 

ميزان عوارض بعد از اين عمل و حتى مدت دوران نقاهت و بهبودى پس از اين عمل جراحى هم كامال بستگى به ميزان چربى كه از بدن 
از  پوستى  عفونت هاى  و  موضعى  بى حسى  و  كرختى  پوست،  سطح  در  ظاهرى  دارد.ناهموارى هاى  جراحى  محل  و  شده  كشيده  بيرون 

خطرات اختصاصى عمل ليپوساكشن است. 

آسپرين خطرابتال زنان به آسم را كاهش مى دهد
محققان دانشگاه هاروارد گزارش دادند كه نتايج يك مطالعه بر روى زنان سالم نشان داد كه مصرف آسپرين به مقدار كم باعث كاهش 
ابتال به آسم در آنان خواهد شد. دكتر كورت سرپرست گروه تحقيق دانشگاه هاروارد و همكارانش خاطرنشان كردند كه دو مطالعه اخير 

برروى زنان و مردان بالغ، كاهش قابل توجه خطر ابتال به آسم و رابطه آن با مصرف منظم آسپرين را نشان داده است. 
براى مطالعات بيشتر محققان از بوستون اطالعات به دست آمده از يك تحقيق را كه برروى بيش از 37 هزار زن با سنين 45 سال به باال 
كه هيچ گونه سابقه آسم را نداشتند، مورد بررسى قرار داده و طى اين تحقيق به يك گروه يك روز در ميان آسپرين با دوز100 ميلى 
گرمى و به گروه ديگر دارونما (دارويى كه هيچ خاصيت دارويى ندارد) داده شد. طى10 سال آينده، موارد كمترى از آسم در گروه اول 
نسبت به گروه دوم مشاهده شد (882 مورد در برابر 963 مورد) اين ميزان كاهش در تمام شرايط اعم از سن، استعمال دخانيات، ورزش 
كردن، مصرف داروهاى هورمونى پس از يائسگى و مصرف ويتامين E يكسان بود، اما در افراد چاق شرايط فرق مى كرد. براساس 
گزارش محققان؛ آسپرين در زنان چاق مزيت هاى كمترى داشت. همچنين خطر سكته به علت كم خونى موضعى نيز در اين افراد مشهود 

بود. اين يافته ها در ماه june در مجله Thorax به چاپ رسيد. 
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ساخت سيستم جديد تصفيه آب  
 

دانشمندان امريكايي نوع جديدي غشاي مقاوم در برابر كلر را ساخته اند كه 
مي تواند فرآيند تصفيه آب را ساده كرده و دسترسي به اين منبع اساسي 
حيات را افزايش و همچنين انتشار گازهاي گلخانه يي را كاهش دهد. غشاي 
به  دريا  آب  از  كه  دهد  مي  را  امكان  اين  و  است  مقاوم  كلر  مقابل  در  جديد 
روش هاي اقتصادي آب آشاميدني توليد كرد. در حقيقت توليد آب شيرين 
از آب دريا انرژي زيادي مصرف مي كند و با مصرف سوخت هاي فسيلي 
به آزاد كردن گازهاي گلخانه يي كمك مي كند درحالي كه با اين روش امكان 
دسترسي به منابع آب دريا به عنوان آب آشاميدني به روشي ارزان و بدون 

توليد گازهاي گلخانه يي فراهم مي شود.  
 

پانكراس مصنوعي در راه است  
 

پژوهشگران به زودي با هدف حل مشكل بيماران ديابتي، پانكراس (لوزالمعده) 
مصنوعي مي سازند. در حال حاضر مطالعات و تحقيقات علمي در اين زمينه 
آغاز شده است كه به اعتقاد دانشمندان اين پروژه تا چند سال آينده تكميل 
خواهد شد و به نتيجه خواهد رسيد. با ساخت پانكراس مصنوعي مبتاليان 
اين  شد.  خواهند  خالص  انسولين  تزريق  و  خون  مداوم  كنترل  از  ديابت  به 
پژوهشگران مي توانند براي ساخت پانكراس مصنوعي دو فناوري فعلي را 
با يكديگر مرتبط كنند كه شامل كنترل مداوم گلوكز و پمپاژ انسولين هستند. 
اين دو فناوري در يك بسته بدون درز تركيب خواهند شد. چنين پانكراس 
مكانيكي مي تواند به ميزان قابل مالحظه يي نياز به انجام آزمايش هاي خون 
نوك انگشتي و تزريق انسولين را كه ديابتي ها بايد در درمان هاي امروزي 

حداقل چند نوبت در روز اين كارها را انجام دهند، كاهش مي دهد.  

 

گوجه فرنگي سياه توليد شد  
 

 گروهي از گياه شناسان ايتاليايي در پروژه مشتركي با عنوان «تام- آنتو» 
گوجه  نوعي  ژنتيكي  اصالح  فناوري  در  رايج  هاي  تكنيك  از  استفاده  بدون 
فرنگي را توليد كردند كه گوشت داخلي و طعم آن شبيه به گوجه فرنگي هاي 
معمولي بوده اما رنگ پوست خارجي آن سياه است. اين محققان كه عنوان 
درخصوص  اند  برگزيده  جديد  فرنگي  گوجه  اين  براي  را  سياه»  «خورشيد 
چگونگي دستيابي به رنگ سياه پوست خارجي اين محصول كشاورزي جديد 
توضيح دادند؛ «علت رنگ سياه اين گوجه فرنگي حضور آنتوسيان ها است.» 
اين محققان با فعال كردن آنتوسيان ها در اين گوجه فرنگي انتظار دارند با 
مصرف اين محصول طول عمر مصرف كنندگان افزايش يابد. مولكول هاي 
موجود در اين محصول خوراكي از بروز بيماري ها پيشگيري كرده و كيفيت 
متابوليسم را با آهسته كردن تجمع راديكال هاي آزاد بهبود مي بخشد. اين 

ماده در برخي از گوجه فرنگي هاي وحشي فعال است.  

 احتمال محو شدن كوه هاي 

يخي امريكا  
 

 كوه هاي يخي امريكاي جنوبي احتماًال تا 25 سال آينده ناپديد خواهند شد. به 
اعتقاد دانشمندان، در صورتي كه روند ذوب شدن كوه هاي يخي موجود در 
امريكاي جنوبي همچنان ادامه يابد احتماًال تا 25 سال آينده اثري از اين كوه 
هاي يخي به جاي نخواهد ماند. دانشمندان يكي از مهم ترين علل ذوب شدن 
سريع اين يخ ها را پديده گرم شدن زمين مي دانند. يكي از مهم ترين تهديداتي 
كه از ذوب شدن كوه هاي يخي متوجه زندگي بشر مي شود كاهش ذخاير 
آب هاي شيرين در جهان است. عالوه بر اين، روستاهاي مناطق كوهستاني، 

كشاورزي و اكوسيستم زمين نيز در معرض خطر قرار مي گيرند.  

اندازه گيري فاصله اتم ها در 
سطح پيكومتر  

  
هاي  تكنيك  كمك  با  آلمان  در  جامد  مواد  تحقيقاتي  موسسه  فيزيكدانان   
پيشرفته نوعي ميكروسكوپ الكترونيكي با وضوح تصوير و درشت نمايي 
پيكومتري  سطح  در  را  ها  اتم  ميان  فاصله  شدند  موفق  بار  اولين  براي  باال 
اندازه گيري كنند. تاكنون هيچ ميكروسكوپي نتوانسته بود فاصله ميان اتم ها 

را در اين سطح اندازه گيري كند. يك پيكومتر برابر با يك ميليارديم ميليمتر 
گوشه  فضايي  آرايش  دانشمندان  اين  است.  اتم  ذره  خود  قطر   01/0 حدود 
راست مولكول اكسيد ابرهادي YBa2Cu3O7 را مورد آزمايش قرار دادند. 
كوچك  بلورهاي  فضاي  دو  ميان  مرز  كه  شد  كشف  گيري  اندازه  اين  در 
اين ماده با ساختار اتمي دقيقًا يك زاويه 90 درجه تشكيل مي دهد. به گفته 
محققان، اين تكنيك هاي با درشت نمايي باال در آينده مي توانند به دستكاري 

تركيبات مواد و خصوصيات شيميايي آنها كمك كنند.  

عرضه دوربين ديجيتال بلعيدنى 
براى درمان بيمارى ها

جديدى  هوشمند  ابزار  ساخت  به  موفق  ملون  كارنگى  دانشگاه  پژوهشگران 
براى تحقيق و بررسى در مورد بيمارى ها شده اند. 

به گزارش فارس به نقل از TechChee، اين دوربين ديجيتال ظاهرى شبيه به 
يك قرص دارد و به راحتى قابل بلعيدن است. محصول ياد شده براى مشاهده 

سريع و راحت ارگان هاى داخلى بدن به كار مى رود. 
قرص مذكور به صورت بى سيم كنترل مى شود و براى هدايت آن نيازى به 
كه  است  كوچكى  بسيار  پايه هاى  داراى  قرص  اين  نيست.  سيم  از  استفاده 

حركت آن را در داخل بدن تسهيل مى كند. 
قطر اين قرص تنها 2 ميليمتر است و تاكنون در آزمايش هاى مختلف موفق 
عمل كرده و تصاوير واضحى را از نقاط مختلف بدن به نمايش گذارده است. 
بايد  هنوز  آن  از  عمومى  استفاده  براى  كرده اند  اعالم  قرص  اين  سازندگان 
آزمايش هاى بيشترى انجام گيرد تا صحت عملكرد آن به طور كامل مشخص 

شود.

ضرور و زيان 8.5 ميليارد 
دالرى تهديدات آنالين در 

عرض 2 سال

علت  به  اخير  سال  دو  ظرف  وب  و  آنالين  مختلف  هاى  سرويس  كاربران 
حمالت ويروس ها، نرم افزارهاى جاسوس و كالهبردارى هاى آنالين متحمل 

بيش از 8.5 ميليارد دالر خسارت شده اند. 
به نقل از Techweb، اين حمالت منجر به وارد شدن آسيب جدى به حدود 2.1 

ميليون رايانه و تعويض آنها به علت آلوده شدن به بدافزارها شده است. 
 6 هر  از  كه  دهد  مى  نشان   Consumer Reports موسسه  هاى  بررسى 
كاربر اينترنت يك نفر قربانى جرايم انالين بوده است و عليرغم همه هشدارها 
هنوز هم 19 درصد كاربران نرم افزارهاى ضدويروس را بر روى رايانه هاى 

خود نصب نمى كنند. 

ضدويروس  افزارهاى  نرم  نصب  با  كرده  توصيه  كاربران  به  موسسه  اين 
و به روز كردن آنها، كليك نكردن بر روى لينك هاى موجود در ايميل هاى 
مشكوك و استفاده از كلمات عبور دشوار و متعدد از رايانه خود در برابر 

نرم افزارها و سايت هاى مخرب حفاظت كنند. 
اين گزارش همچنين نشان مى دهد كه ميزان آلودگى رايانه هاى مكينتاش و 

رايانه هاى شخصى عادى تقريبا به يك اندازه است.
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ZENITH SOLICITORSزنان
دفتر خدمات حقوقى

وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  
اقامت دائم و پناهندگى  

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

خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  
پاسپورت انگليسى  

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

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

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

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

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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SILC
دفتر وكالت سيلك زير نظر

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

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

داراى مجوز رسمى از
 The office of the Immigration,

 Services Commissioner
پذيرش لطفا با وقت قبلى

 131 Brent Street
Hendon, London

NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org

خريد اجناس و 
حقوق شما

 
 Buying Goods: Your Rights

حقوق شما 
مستقل از اينكه جنسى را كه خريده ايد نو است يا دست دوم و يا آن را 
از مغازه خريده ايد يا در بازار و يا از كاتالوگ و يا از هر طريق ديگرى، 

اين جنس بايد از كيفيت رضايت بخشى برخوردار باشد. 

قيمت،  ميزان  به  توجه  با  اين  است؟  معنى  چه  به  بخش  رضايت  كيفيت 
نحوه اى كه جنس توصيف شده است و فاكتورهاى ذيربط ديگر مانند 

طول عمر جنس مربوطه تعيين مى شود. 

با توجه به اين فاكتورها، اجناس بايد: 

براى منظورى كه خريده شده اند قابل مصرف باشند. 
در ظاهر و حالت نهايى رضايت بخش باشند. 

از عيوب خرد برطرف باشند. 
از ايمنى و دوام برخوردار باشند. 

از خصوصياتى برخوردار باشند كه بعنوان مثال فروشنده درباره آنها 
گفته و يا بر روى بسته بندى و برچسب آنها ذكر شده است. 

اگر بعد از خريد شما متوجه نقصى در جنسى كه خريده ايد شديد بايد در اولين فرصت با فروشنده 
تماس بگيريد و او را از وضعيت مطلع كنيد. اگر عيبى كه وجود دارد چيزى است كه بسيار آشكار 
بوده است و شما بايد قبل از خريد مى توانستيد از آن مطلع شويد و يا قبل از خريد به شما گفته 
شده و با اين وجود تصميم گرفتيد آن را بخريد در آنصورت بعد از خريد نمى توانيد نظرتان را 

عوض كنيد و مدعى شويد كه جنس خريدارى شده از كيفيت رضايت بخشى برخوردار نيست. 

شما چه كارى مى توانيد انجام دهيد 

حقوق قانونى تان براى حفاظت از شما در مقابل فروشنده است، مستقل از اينكه او صاحب مغازه 
باشد يا يك دكه. به سادگى به اين گونه توجيهات فروشنده كه مى گويد ”عيب از كارخانه است“ 

قانع نشويد. 

شما الزم نيست بجاى دريافت وجه نقد در قبال پس دادن جنسى كه خريده بوده ايد رسيد اعتبارى 
(credit note) دريافت كنيد. 

اگر شما با تعمير جنسى كه خريديد موافقت كنيد اين مانعى بر آن نيست كه در صورت رضايت 
بخش نبودن تعمير نتوانيد پول خريدتان را پس بگيريد. 

شما با امضاء ورقه دريافت جنسى كه خريديد از حق برگردان آن محروم نمى شويد. 

اگر شما از مدت زمان قابل قبولى برخوردار بوديد تا اجناسى را كه خريديد بررسى كنيد و يا براى 
آنها  يا  اى  دوره  چنين  از  پس  و  كرديد  استفاده  آنها  از  اجناس  اين  آزمايش  مدت  از  بيش  مدتى 
خراب شده اند و يا مطابق آنچه كه گفته شده عمل نكردند در آنصورت شما ديگر نمى توانيد آنها 

را بازگردانيد ولى مى توانيد تقاضاى خسارت بكنيد. 
شما مى توانيد تقاضاى خسارت براى كاهش كيفيت اجناس خريدارى شده و يا هر صدمه اى كه در 
اثر استفاده و يا عدم استفاده آنها رخ داده است، بكنيد. اين اغلب بصورت تعمير رايگان، جايگزينى 

آنها و يا كاهش در قيمت فروش رخ مى دهد. 
با وجود اينكه رسيد خريد اجناس تنها مدرك براى تقاضاى خسارت نيست اما توصيه مى شود كه 
رسيدهاى خريد تان را نگه داريد. شما همينطور مى توانيد به بيالن حساب بانكى تان رجوع كنيد 

در صورتيكه در آن جزييات مربوط به خريد ثبت شده باشد. 
اگر شما از طريق كارت اعتبارى خريد كرديد 

اكثريت  توسط  و  هستند  استفاده  قابل  براحتى   (credit cards) اعتبارى  هاى  كارت  كه  آنجا  از 
فروشندگان چه در بريتانيا و چه در خارج پديرفته مى شوند، اين كارت ها متداول ترين نوع اعتبار 
هستند. اگر جنسى عيب داشته باشد و از اين طريق خريده شده باشد، در آن صورت اين يكى از 

مواردى است كه در باال ذكر شده است. 

كرديد  استفاده  اعتبارى  كارت  از  خدمات  نوعى  از  استفاده  يا  و  جنس  يك  خريد  براى  شما  اگر 
و يا قيمت از 100 پوند به باال است و خريد را با كمك قرض گرفتن از يك موسسه مالى تامين 
كرديد، در آنصورت اگر اشكالى در كار پيش آيد 
مى توانيد تقاضاى بازپرداخت كامل هزينه خريد 
را از موسسه اى كه كارت اعتبارى را صادر كرده 
وضعيت  اين  بكنيد.  است،  داده  وام  شما  به  يا  و 
در صورتى صادق است كه شما يك بيعانه 100 
پوندى را بدوا با كارت اعتبارى پرداخت كرديد و 
بقيه قيمت خريد را بصورت نقد تسويه كرده ايد. 
اين موضوع درباره كارت هاى غير اعتبارى مانند 
 charge cards, debit cards, switch cards

صادق نيست. 

سازمانهايى كه مى توانند به شما كمك كنند 
براى  الزم  اطالعات  زير  انترنتى  هاى  سايت 
سراسرى  بصورت  را  كنندگان  مراجعه  استفاده 

در انگلستان تامين مى كنند: 

Http://www.ConsumerComplaints.
 org.uk

Http://www.consumercomplaints.
 /org.uk

 Http: / / t radingstandards.org.uk
 </<http://tradingstandards.org.uk

براى اطالعات عمومى و مشاوره درباره اينكه با 
تماس  بايد  خود  شكايات  ارسال  براى  كسى  چه 
-Of) منصفانه»  تجارت  «اداره  با  لطفا  بگيريد 

fice of Fair Trading - OFT) تماس بگيريد. 
شماره تلفن تماس: 08457 22 44 99؛ آدرس 
enquiries@oft.gsi.gov. تماس:  براى  ميل  اى 

 <uk <mailto:enquiries@oft.gsi.gov.uk
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دانستنيهاى جالب
آيا ميدانستى كه زرافه تار صوتى ندارد و الل است و نميتواند 

هيچ صدايى از خود در آورد. 
پيدا  تكثير  سريع  چنان  صحرايى  موشهاى  كه  ميدانستى  آيا 
يك  قادرند  صحرايى  موش  دو  ماه  هجده  عرض  در  ،كه  ميكنند 

ميليون فرزند داشته باشند. 
ميتواند  هم  خواب  هفدهم  هفته  از  بعد  جنين  كه  ميدانستى  آيا 

ببيند. 
آيا ميدانستى كه گربه و سگ هر كدام پنج گروه خونى دارند و 

انسان چهار گروه 
آيا ميدانستى كه روباه ها همه چيز را خاكسترى ميبينند. 

آيا ميدانستى كه اسبها در مقابل گاز اشك آور مصون اند. 
آيا ميدانستى كه زرافه ايستاده وضع حمل ميكند و نوزادش از 

فاصله 180 سانتى مترى به زمين ميافتد. 
مى  جاى  مشترى  سياره  در  زمين  كره  كه 1300  ميدانستى  آيا 

گيرد. 
آيا ميدانستى رود دجله به خليج فارس ميريزد. 

آيا ميدانستى كه %85 گياهان در اقيانوسها رشد ميكنند. 
آيا ميدانستى كه اولين تمبر جهان در سال 1840 در انگلستان 

به چاپ رسيد. 
با  ميتواند  و  است  شاهين  پرنده  سريعترين  كه  ميدانستى  آيا 

سرعت 200 كيلومتر در ساعت پرواز كند. 
آيا ميدانستى كه اولين اتوموبيل را مظفرالدين شاه قاجار وارد 

ايران كرد. 
انسان  ديد  قدرت  برابر  جغد 82  بينايى  قدرت  كه  ميدانستى  آيا 

است. 
كه  دارد  وجود  صحرايى  ى  منطقه  شيلى  در  كه  ميدانستى  آيا 

هزاران سال است در آن باران نباريده است. 
آيا ميدانستى هر 50 ثانيه يك نفر در دنيا به بيمارى ايدز مبتال 
ميشود آيا ميدانستى كه وزن اسكلت انسان بالغ سيزده تا پانزده 

كيلوگرم است. 
ميايستد  پا  دو  روى  كه  هنگامى  قطبى  خرس  كه  ميدانستى  آيا 

حدود سه متر است. 
آيا ميدانستى زرافه ميتواند با زبانش گوشهايش را تميز كند. 

آيا ميدانستى خرگوش و طوطى تنها حيواناتى هستند كه ميتوانند 
بدون برگشتن اشياء پشت سر خود را ببينند. 

آيا ميدانستى كه اگر همه يخهاى قطب جنوب آب شود بر سطح 
آب اقيانوسها هفتاد متر اضافه مى شود و در اين صورت يك 

چهارم خشكيهاى كره زمين زير آب ميرود. 

حرف دلت 
را بلند بزن! 

ما آدم ها موجوداتى اجتماعى هستيم و براى زندگى كردن 
و رشد و تكامل مان الزم است كه در جمع زندگى كنيم اما 
براى اينكه بتوان به راحتى با ديگران ارتباط برقرار كرد 
بايد مهارت هاى الزم را يادگرفت، در اين باره اطالعات كافى 
خوبى  كالمى  مهارت  و  قاطعيت  اعتماد به نفس،  و  داشت 
تمايالت  و  احساسات  بيان  و  قاطعيت  براى  كرد.  پيدا  هم 
درونى با اعتمادبه نفس كامل الزم است 3 نوع رفتار را ياد 
بگيريد؛ نه گفتن و اظهار عدم تمايل، بيان احساسات منفى و 
مثبت و تقاضا و درخواست كمك از ديگران. مهارت نه گفتن 
روش  به  نپذيرفتن  و  گفتن  نه  مهارت  تمايل  عدم  اظهار  و 
مهارت هايى  از  يكى  مناسب،  زمان  و  شرايط  در  و  مناسب 
است كه بايد ياد بگيريد تا بتوانيد به راحتى و بدون اينكه 
يك  رد كردن  هنگام  كنيد.  زندگى  اجتماع  در  ببينيد  آسيبى 

درخواست بهتر است به موارد زير توجه كنيد. 

شرح دادن و مشخص كردن موضع؛ نه، من نمى توانم. 
ئ بيان و شرح علت: امروز بايد كار ديگرى انجام بدهم. 

ئ همدلى: نشان دادن اينكه متوجه اهميت موضوع شده ايد؛ اميدوارم 
راه ديگرى پيدا كنيد. براى تمرين اين مهارت الزم است خودتان را 
در شرايطى مانند تعارف به مصرف مواد، پذيرفتن رشوه و انجام 
يك كار ديگر درحالى كه موظفيد كار ديگرى را انجام دهيد، تصور 
كنيد. نه گفتن حق شماست و هر جا كه دلتان بخواهد و تشخيص 
بدهيد الزم است، مى توانيد از آن استفاده كنيد. اما اين را هم بدانيد 
كه اين كار گاهى ممكن است عواقب جدى و وخيمى داشته باشد 
شما  از  كارى  درخواست  رئيستان  يا  سرپرست  كه  زمانى  (مثال 
داشته باشد و از شما بخواهد اضافه كار بايستيد، درحالى كه شب 
مى رويد).  خانه  به  زود  داده ايد  قول  همسرتان  به  و  داريد  مهمان 
نكته ديگر اين است كه نحوه رد كردن درخواست ديگران و نه گفتن 
در شرايط مختلف متفاوت است. وقتى يك درخواست مضر را رد 
حالت  اين  در  كنيد؛  همدردى  مقابل  طرف  با  نيست  الزم  مى كنيد، 
بيان  هم  را  دليلتان  و  كرده  رد  را  درخواست  تاكيد،  با  است  الزم 
كنيد. مهارت بيان احساسات اينكه شما بتوانيد حاالت و احساسات 
درونى تان را به راحتى به ديگران بگوييد، در داشتن روابط سالم و 
شفاف خيلى مهم و مؤثر است. شما بايد ياد بگيريد احساسات منفى 

و مثبت تان را به سادگى بيان كنيد. احساسات مثبت را نشان دهيد؛ 
چه شغل خوبى پيدا كرده اى. 

داده اى  انجام  كه  كارى  از  من  كنيد؛  بيان  هم  را  منفى  احساسات 
بيان  به  راجع  هم  خشم  كنترل  مهارت  در  قبال  شدم.  ناراحت 
و  احساسات  علت  بيان  بوديم.  كرده  صحبت  منفى  احساسات 
توضيح دادن درباره آنها به ويژه در نشان دادن و ابراز احساسات 
منفى الزم است. بيان علت احساسات مثبت و تعريف و تمجيد هم 
در ايجاد روابط سالم و ايجاد صميميت بيشتر، مؤثر است اما اين 
مهم است كه شما تشخيص بدهيد در شرايط و موقعيت هاى مختلف 
از جمالت و عبارات مناسب استفاده كنيد. مهارت درخواست كردن 
و تقاضاى كمك در زندگى گاهى مواقعى پيش مى آيد كه ما به كمك 
درخواست  ديگران  از  چطور  يادبگيريم  بايد  و  داريم  نياز  ديگران 

كمك كنيم. هنگامى كه مى خواهيد از كسى تقاضاى كمك كنيد، بهتر 
 2 شما  كنيد؛  مشخص  را  مشكل  كنيد:  توجه  زير  موارد  به  است 

دستور مختلف به من داده ايد. 
ـ درخواست كنيد؛ ممكن است به من اجازه بدهيد يك كار را انجام 

بدهم، بعد كار ديگرى به من واگذار كنيد؟. 
ـ توضيح بخواهيد؛ ممكن است يك بار ديگر بگوييد دقيقا مى خواهيد 

چه كارى انجام شود؟. 
مهارت درخواست كمك يك مهارت بسيار مهم است و الزم است 
يا  سرپرست  اگر  مثال  كار.  محل  در  ويژه  به  بگيريد؛  ياد  را  آن 
رئيستان جلوى ديگر همكاران با شما بلند حرف مى زند و سر شما 
فرياد مى زند، شما بايد بتوانيد خيلى صريح و شفاف به او بگوييد: 
همكاران  بقيه  جلوى  لطفا  شدم،  ناراحت  شما  برخورد  طرز  از  من 
سر من داد نزنيد. تمرين كنيد اين مهارت هم مانند ساير مهارت ها 
آموختنى است اما براى اينكه بتوانيد آن را در زندگى روزمره و در 
مواقع ضرورى به كار ببريد، الزم است بارها و بارها آن را تمرين 
كنيد، خودتان را در شرايط مختلف تخيل كنيد و سعى كنيد رفتار 
درستى داشته باشيد. سخت است  اما چندبار پيش خودتان شرايط 
بيان  هنگام  كنيد.  باور  است،  مؤثر  خيلى  كنيد.  تمرين  را  مختلف 
جمالت قاطعانه به چه نكاتى بايد توجه كرد؟ براى اينكه قاطع باشيد 
الزم است نكات مربوط به مهارت قاطعيت و بيان احساسات خود را 
يادبگيريد و در شرايط و موقعيت هاى مختلف از جمالت و عبارات 
مناسب استفاده كنيد. رعايت موارد زير به شما كمك مى كند بهتر 
و با اعتماد به نفس بيشترى بتوانيد حرف، نظر، عقيده و احساس 

درونى تان را با ديگران مطرح كنيد. 
ئ تماس چشمى: مطمئن شويد شخصى كه با او صحبت مى كنيد از 
هر چيز ديگر برايتان مهم تر است. بيشتر وقت را به او نگاه كنيد اما 

تمام وقت را در چشم هايش زل نزنيد. 
صاف  بگيريد،  قرار  فرد  روبه روى  كامال  كنيد  سعى  بدن:  حالت  ئ 

بايستيد يا بنشينيد اما مثل عصا قورت داده ها نباشيد. 
ئ رعايت فاصله: احساس كردن بو يا گرماى نفس طرف مقابل به 
اين معناست كه خيلى به او نزديك شده ايد، فاصله مناسب را رعايت 

كنيد. 
ئ حركات دست: براى بيان گفته هايتان از حركت دست هايتان كمك 
بگيريد اما در اين كار زياده روى نكنيد تا فردى كه از دور شما را 

مى بيند تصور نكند در حال اجراى دكلمه هستيد يا عصبى شده ايد. 
مى گوييد  آنچه  و  احساسات  با  بايد  شما  چهره  چهره:  حاالت  ئ 
هماهنگ باشد. وقتى ناراحت هستيد نخنديد و وقتى شاد هستيد اخم 
نكنيد. يك چهره آرام و رضايتمند، بهترين حالت براى نشان دادن 
نشان دادن  براى  حالت  بهترين  جدى  و  آرام  چهره  يك  و  شادى 

ناراحتى است. 
ئ طنين و تغيير بلندى صدا: هنگامى كه مى خواهيد يك جمله قاطعانه 
طنين  به  بايد  كار  اين  براى  شويد؛  شنيده  كه  است  الزم  بگوييد، 
صدايتان توجه كنيد؛ گاهى شاد، گاهى محكم و گاهى ماليم صحبت 
كنيد و روى برخى بخش هاى كالم تاكيد كنيد و بلندى صدايتان را 

تغيير دهيد. 
ئ روان و سليس صحبت كردن: اين نكته خيلى مهم است كه كلمات 
مناسب را روان و سليس و جمالت را با مفاهيم هدفمند بيان كنيد تا 

شنوندگان كسل و بى حوصله نشوند. 
يا  مى كنيد  بيان  را  منفى تان  احساسات  شما  وقتى  مناسب:  وقت  ئ 
بسيار  زمان  گرفتن  نظر  در  داريد،  كسى  از  درخواستى  و  تقاضا 
مهم است. يك هفته بعد ممكن است خيلى دير باشد. از طرفى ابراز 
نباشد.  درستى  كار  است  ممكن  لحظات،  آخرين  در  احساسات 
براى  مقابل  طرف  تا  كنيد  انتخاب  كار  اين  براى  را  مناسب  زمان 

تصميم گيرى وقت داشته باشد. 
مهمى  بخش  شنيدن  دقت  با  و  خوب  و  گوش دادن  دادن:  گوش  ئ 
بدون  را  احساسات تان  مى خواهيد  وقتى  است.  درخواست  بيان  از 
اينكه قوانين ديگران را زير پا بگذاريد براى آنها بيان كنيد الزم است 

فرصتى براى پاسخ دادن به آنها بدهيد. 
و  مهم  بسيار  بخش  مى گوييد  شما  آنچه  جمالت:  حجم  و  مقدار  ئ 
با اهميتى از ابراز احساسات، رد كردن يا درخواست يك موضوع 
دهيد،  انجام  مى خواهيد  آنچه  و  مى گوييد  كه  آنچه  به  بسته  است. 

علوم اجتماعى
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 
كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

SATA يا Serial ATA چيست؟
يا Serial ATA (Advanced Technology Attachment) نسل بعدى از رابط درايو است. كه دنباله 
روى نسل قبلش Parallel ATA (PATA) بوده است. يك چيزى كه در داخل هر كامپيوترى خودنمايى 
 PATA .و ديگر اجزاى كنترلى متصل شده است CDROM ، ميكند، 40 كابل موازى كه به ديسك سخت

استاندارد و خوب كار ميكند. اما همچنين اشكاالتى نيز دارد.
طول كابلها حداكثر 18 اينچ( 46 سانتيمتر) و از نظر اتصال دادن مشكل بوده و همچنين مانع عبور هوا 
در كيس ميشود در مواقعى كه فن دچار مشكل ميشود. كابلها از نوع دايره اى شكل نيز موجود مى 
حرفه  درايوهاى  از  بعضى  باشد. 
 (PATA (Ultra ATA/133 اى 
تا  حداكثر  اطالعات  انتقال  نرخ 

Mbps 133 را دارند.
سرعت  كردن  پيدا  بهبود  با 
گذرگاههاى  و   RAM  ، ها   CPU
شدند  متوجه  طراحان   ، سيستم 
آمدن  با  زودى  به   PATA كه 
باال  بازده  با  پيشرفته  درايوهاى 
در معمارى سيستم در تنگاه قرار 

خواهد گرفت.
 SATA ئ ورود

يه  نسبت  ممتاز  ويژگى  چند 
بسيار  دارد.كابلها  خود  پيشينيان 
اى.  پايه   7 اتصاالت  با  باريك 
هم  متر)  فوت(1   3 تا  طولشان 
راحتى  به  و  برسد،  تواند  مى 
 SATA جمع مى شوند. كه اجازه ميدهند كه فضاى زيادى در داخل كيس خود داشته باشيد. همچنين
مصرف برق كم تا 250 ميلى ولت در مقايسه با PATA كه نياز به 5 ولت دارد. و همچنين ولتاژ هسته 

ريزپردازنده(chip) كاهش يافته است. 
و   Master/Slave تنظيمات  به  نياز   Serial ATA باشد.  مى   Sata هاى  خوبى  درباره  صحبتها  اين 
جامپرهاى درايو ندارد. نصب بسيار ساده شده است. و تكنولوژى اين امكان را داده است كه يكى را 
انتخاب كنيد ، به اين معنا كه شما ميتوانيد درايو را اضافه و كم كنيد در زمانى كه كامپيوتر در هرحالتى 
مى   PATA توسط  انتقال  انتقال  كردن  حذف   Serial ATA دهنده  اميد  آينده  بيشترين  است.  كار  كه 
ميكند. اولين نسل حداكثر نرخ انتقال تا Mbps 150 داشت. و SATA II تا Mbps 300. يك نسخه تا 

سال 2008 بيش از Mbps 600 سرعت خواهد داشت. 
با مقدمه اى كه در مورد نرخ انتقال داده گفته شد. سرعت Ultra ATA/133 ديگر جايى ندارد. با عملكرد 
گسترده در دنياى واقعى نسل اول بى اهميت بود. اگر چه از نظر قيمت با درايوهاى PATA هم قيمت 
بود. رفتن به يك تكنولوژى جديد يك انتخاب خوب در هنگام ارتقاء ، جمع كردن يا خريد يك سيستم 
جديد مى باشد.مادربردها با مجتمع كردن رابط SATA و PATA امكان گسترده اى براى استفاده از 

هر دو را به وجود آوردند. 
و محدوديتى در استفاده در سيستمهاى مشابه نداشتند. همچنين Serial ATA يك انتخاب خوب براى 
RAID و سرانجام تعيين شده براى جانشينى PATA مى باشد. براى سيستمهاى قديمى تر. قسمت 
سومى به نام كنترلگر SATA مى توانست در هر گذرگاهPCI قرار بگيرد ، تا شما بتوانيد يك درايو 
SATA خريدارى نماييد.( درگاه موازى درايو Ultra ATA همچنين مى تواند مستقيما رابط PATA به 

SATA باشد . اين رابط ميتواند اطالعات را از موازى به سريال ترجمه نمايد.) 
اگر در حين ارتقاء مادربردى بخريد كه SATA داشته باشد. به شما اجازه ميدهد در آينده به راحتى از 
درايوهاى SATA استفاده نماييد. در حالى كه شما اكنون از يك درايو ATA معمولى استفاده مى كنيد.

توجه : هنگام استفاده از دستگاههاى قسمت سوم يا رابط ها يكى را انتخاب كنيد. 
معتبر و صاحب نامى از شما رمز عبورتان را نمى خواهد. 

هفت روش حرفه اى براى ايجاد رمز عبور
مثال:  كنيد.  استفاده  ميان  در  يك  صورت  به  و  كوچك  و  بزرگ  حروف  از  عبور،  كلمه  ايجاد  براى   (1

 cOmPuTeR
2) حروف اول كلمات يك جمله را به عنوان رمز عبور خود انتخاب كنيد. 

مثًالدر جمله:“If sentence is longer password would be safer ” كه رمز عبور آن به اين صورت 
 ” Isilpwbs ” :تبديل مى شود

3) عدد يا تاريخى را براى خود در نظر بگيريد و آن را با دكمه Shift تايپ كنيد. 
مثًال : تاريخ: 13.06.2002 با دكمه Shift به اين كلمه تبديل 

مى شود: !#>)^>@))@ 
دارد،  قرار  كليد  صفحه  روى  بر  كه  را  آن  راست  سمت  حروف  سپس  و  بگيريد  نظر  در  را  لغتى   (4

بنويسيد: 
 Jstfestr :تبديل مى شود به Hardware :مثال

اين  به  بريزيد  بهم  را  آن  بعد  و   “24Oktober” مانند بگيريد  نظر  در  خود  براى  را  تركيبى  يا  لغت   (5
صورت كه حروف اول آن را با حرف آخر، حرف دوم را با حرف ماقبل آخر و به همين ترتيب بقيه را 

 24r4eObkot :بنويسيد
6) لغات يك جمله را به اختصار بنويسيد اين اختصارات را خود شما تعيين مى كنيد و از قاعده خاصى 

 “whtmtwtcabge” :تبديل مى شود به White meat with cabbage پيروى نمى كنند. مثًال عبارت
 c/Om%u §E~r” :7) در رمز عبور از عالئم ويژه استفاده كنيد. مثال

IP چيست ؟
Internet Protocol يا همان IP شماره  ايست كه به 
بتوان  تا  مى شود  داده  اينترنت  به  متصل  كامپيوتر  هر 
به  كمك آن شماره به آن كامپيوترها دسترسى داشت. 
دارند  سرور  حالت  كه  كامپيوترهايى  براى  عدد  اين 
(مثال سايت ها) و نيز كامپيوتر هاى كالينتى كه معموال 
به روشى غير از شماره گيرى (Dial Up) به اينترنت 

وصل هستند، عددى ثابت و براى ديگران عددى متغير است. مثال هر بار كه شما با شركت ISP خود 
تماس گرفته و به اينترنت وصل مى شويد، عددى جديد به شما نسبت داده مى شود. 

xxx.xxx.xxx. :اين عدد يك عدد 32 بيتى (4 بايتى) است و براى راحتى به  صورت زير نوشته مى شود
xxx كه منظور از xxx عددى بين 0 تا 255 است. (البته بعضى شماره ها قابل استفاده نيست) مثال ممكن 
است آدرس شما به صورت 195.219.176.69 باشد. اگر به روش Dial Up به اينترنت وصل شويد، 
معموال عددى كه به عنوان xxx اول مى گيريد، مابين 192 تا 223 خواهد بود.اين توضيح براى تشخيص 
كامپيوترهاى كالينت از سرور (حداقل در ايران) بسيار مى تواند مفيد باشد. بعد از اتصال به اينترنت 

براى به دست آوردن IP خود، از دستور IPCONFIG در command prompt استفاده كنيد.
IP وظيفه انتقال بسته هاى اطالعاتى را دارد. TCP هم مسئول چك كردن انتقال صحيح اطالعات از مبدا 
به مقصد است تا اگر مشكلى در ميان راه پيش آمد دوباره ارسال شود و به طور كلىTCP/IP به قوانين 
و قرارداد هاى موجود در اينترنت براى دريافت و ارسال اطالعات گفته مى شود و در حقيقت اينترنت از 

TCP/IP استفاده مى كند. 
حتى اسم هايى مثل www.yahoo.com كه براى اتصال استفاده مى كنيد، در نهايت بايد به يك IP تبديل 
شود، تا شما سايت ياهو را ببينيد. شما وقتى در address bar خود سايت www.yahoo.com را تايپ 
م ى كنيد، كامپيوتر شما اين اطالعات را به سرورهاى مركزى مى فرستد و شماره IP كامپيوتر ياهو را 
بدست مى آورد، سپس به آن شماره IP بسته ايى را ارسال و درخواست اتصال مى كند و سايت ياهو با 

بررسى مجاز بودن يا نبودن اين در خواست به شما اجازه اتصال مى دهد.
در واقع اگر ما هر كامپيوتر را در اينترنت يك خانه بدانيم كه هر خانه داراى يك پالك مشخص باشد، 
IP حكم پالك آن خانه را دارد. و وقتى شما مى خواهيد سايت ياهو را ببينيد مثل اين است كه در خانه 
ياهو را زده ايد و درخواست ورود و ديدن داريد و ياهو در صورتى كه تمايل داشته باشد شما را به 

خانه اش راه مى دهد.

آموزش
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درگيرى پليس ريودوژانيرو با دالالن مواد 

مخدر 10 كشته بر جاى گذاشت
10 تن روز گذشته در درگيرى ميان نيروهاى پليس با دالالن مواد مخدر در محله فقيرنشين محدوده 

مترو ريودوژانيرو در آرژانتين كشته شدند. 
، به نقل از خبرگزارى شينهوا، بر اساس گزارش پليس، نيروهاى پليس زمانى كه قصد داشتند سرنشينان 
يك خودرو را كه به آنها مظنون شده بودند، در محدوده مترو محله فقيرنشين ريودوژانيرو متوقف 

كنند، با دالالن مواد مخدر درگير شدند. 
10 تن در اين درگيرى ميان نيروهاى پليس امنيتى و دالالن مواد مخدر كشته شدند. در اين ميان 5 تن 
از جمله يك مامور پليس مجروح شده و 2 تن از دالالن با نام هاى هنريك سانتوس كوئروز 30 ساله و 

فابيانو سوآرس فرييرا 25 ساله نيز دستگير شدند. 
200 تن از ساكنان اين محله فقيرنشين قصد دخالت در انتقال مجروحان را به بيمارستان داشتند كه 
از  يكى  از  همگى  كشته شدگان  مى كند  گمان  پليس  نشدند.  كار  اين  انجام  به  موفق  پليس  افراد  توسط 

محالت فقيرنشين حومه ريودوژانيرو باشند كه خشونت در آن بيداد مى كند. 
دولت آرژانتين قصد دارد برنامه اى را براى نظم دادن در مناطق فقيرنشين اين كشور اجرا كند تا بدين 

وسيله از بروز خشونت، قاچاق مواد مخدر و جنايات جلوگيرى شود. 

زوج انگليسى در ماه عسل به قتل رسيدند
زوج جوان انگليسى كه ايام ماه عسل خود را سپرى مى كردند بر اثر حمله يك سارق كشته شدند. 
بنابر اين گزارش، اين زوج كه اواسط ماه گذشته ازدواج كرده بودند، براى ماه عسل به سواحل درياى 
«كارائيب» سفر كرده بودند.آنها در آخرين روز ماه عسلشان، مورد هجوم يك سارق قرار گرفته و هر 
دوى آنها به شدت مجروح و راهى بيمارستان شدند. پس از انتقال اين زوج به بيمارستان هردوبر اثر 

شدت جراحات وارده جان باختند. گفتنى است، تحقيقات براى دستگيرى قاتل ادامه دارد. 

مهماندار هواپيما پرواز را به تأخير انداخت
يكى از پرواز هاى فرودگاه اسكاتلند به علت دستگيرى يك زن مست با شش ساعت تاخير مواجه شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانى پليس، پليس اسكاتلند يكى از پروازهاى اين كشور به مقصد پرتغال را 
براى دستگيرى يكى از زنان خدمه پرواز به جرم مستى شش ساعته به تاخير انداخت. بنابراين گزارش، 
اين مهماندارزن به جرم مصرف بيش از حد مشروبات الكلى بازداشت شد در حالى كه مصرف اين نوع 
مشروبات براى خدمه هواپيما ممنوع است. اين مهماندار 24 ساله به همراه ساير خدمه طبق معمول در 
هواپيما سوار و منتظر حركت شد كه با هجوم نيروهاى پليس روبرو شد. اين گزارش حاكى است، پليس 
پس از توقف هواپيما، زن مهماندار را كه پيش از اين نيز مرتكب انجام چنين خالفى شده و هشدارهاى 

الزم را نيز دريافت كرده بود،دستگير كرد. 

كشف ششمين پاى اسرارآميز در رودخانه
اين  جنايى  پليس   ، امريكا  غرب  سواحل  در  مردى  پاى  كشف 
كشور را با معماى پيچيده اى روبه رو كرده است. پليس ساحلى 
ايالت واشنگتن براى ششمين بار طى شش سال اخير ، پاى قطع 
قانونى  پزشكى  كارشناسان  هاى  كرد.بررسى  پيدا  انسان  شده 
نشان مى دهد اينها ، پاهاى مردانى است كه به طور اسرارآميز 
در آب رها شد اما تاكنون هيچ كدام از قربانيان شناسايى نشده 

اند.
سخنگوى پليس واشنگتن مى گويد:ششمين پايى كه پيدا كرديم 
درون يك كفش ورزشى بود و هم اكنون تجسس هاى گسترده 
براى افشاى راز معماها ادامه دارد.گزارش ايسكانيوز مى افزايد، 
در  كارآگاهان احتمال مى دهند سر و كله يك آدمكش سريالى 

پرونده پيدا شود.
پيش تر پليس ساحلى جنوب كانادا نيز براى سومين بار طى هفت ماه اخير، پاى قطع شده انسان پيدا 
كرد.«آنى لينتا» سخنگوى پليس كانادا مى گويد: شايد اين پرونده با ماجراى مشابه در ساحل واشنگتن 

مرتبط باشد. 

سياستمداران قالبى الماس 10 ميليون دالرى دزديدند
پليس تايلند ، سياستمداران قالبى را كه يك قطعه الماس دزديده اند چهره نگارى كرد. 

جهانگرد ثروتمندى به نام «چاكراپان پرامونسوك» 15 سال پيش جواهر كم نظيرى را از آفريقا خريد 
و با خود به تايلند برد.

وى كه عالقه زيادى به سنگ هاى قيمتى دارد الماس دو هزار و 100 قيراطى را در جعبه شيشه اى 
براى  هموطنش  چند  كرد  نمى  تصور  هرگز  اما  كرد.«چاكراپان»  نگهدارى  آن  از  خوبى  به  و  گذاشت 

دزديدن اين قطعه ، خود را سياستمدار جا بزنند و به عنوان مهمان ، قدم به خانه اش بگذارند.
تبهكاران ناشناس با تشريفات و محافظ مسلح (باديگارد) نقشه حساب شده خود را اجرا كردند و پس 

از بستن دست و پاى صاحبخانه گريختند.
پليس تايلند كه از اين دستبرد ، حيرتزده است به چهره نگارى رايانه اى پرداخت و به سرنخ هاى خوبى 

رسيد.گزارش ايسكانيوز مى افزايد،اين الماس 10ميليون دالر قيمت گذارى شده است. 

تخفيف 2979 ساله مجازات قاتل
   قاتل 25 نفر در اسپانيا دو هزار و 979 سال از مجازات حبسش را تخفيف گرفت و آزاد شد.

ترين  خشن  از  يكى  چائوز»  جوانا  ايگناسيود  جوزه  «باسكه  پليس،  رسانى  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
تروريستهاى عضو گروه جدايى طلب باسك اسپانيا و قاتل 25 نفراز زندان آزاد شد. بر اساس اين 
گزارش، اين فرد 52 ساله كه به جرم 25 فقره قتل محاكمه شده بود، به همراه دو وكيل و همسرش از 
زندانى در جنوب مادريد آزاد شد. او در حالى آزاد شد كه بسيارى از شهروندان اسپانيايى و بستگان 
قربانيان جوانا در شهرهاى مختلف با آزادى وى به شدت اعتراض كردند. جوانا در دهه 80 در11 فقره 
حمالت تروريستى شركت كرده بود كه بر اثر آنها 25 نفر كشته شده بودند. شبكه تلويزيونى اتريش 
افزود: پس از بازداشت جوانا در سال 1987 او به جرم اين اقدام تروريستى به سه هزار سال زندان 
محكوم شد. اين در حالى است كه به موجب قوانين اسپانيا، او با استفاده از قانون تخفيف مجازات تنها 
پس از گذراندن 21 سال از زندان آزاد شد. دادستانى اسپانيا هم اكنون در حال بررسى پرونده جوانا 
است كه تعيين كند كه وى مبلغ هشت ميليون يورو را كه به عنوان خسارت درخواست شده به خانواده 

قربانيان پرداخت كند يا اين مجازات نقدى نيز بخشيده شود.  

ريزش سنگ، جان 145 نفر را گرفت
دستكم 145 نفر در اثر ريزش سنگ در معبدى در شمال هند جان خود را از دست دادند. 

 زائران هندى براى انجام جشن مذهبى خود به سمت تپه اى كه معبد نينا دوى در استان هيماچال 
پرادش در حركت بوده و مسافتى حدود 4 كيلومتر را پياده روى كرده بودند كه ريزش سنگ جشن 
آنها را ناتمام گذاشت. زائران پس از باران سنگينى كه سبب تخريب حفاظ ديوار اطراف معبد و راه شده 
بود، از بروز حادثه اى در بيم و ترس بودند. زائران پس از سقوط سنگها از باالى تپه به سمت پايين 
سرازير شدند. چرا كه تخته سنگها حفاظ آهنى را شكسته و زنان و كودكان كه در حال فرار بودند زير 
دست و پا و بسيارى بوسيله برخورد سنگها جان باختند.دالجيت سينگ مانهاس، يكى از مقامات ارشد 
پليس هند گفت: كشته شدن 145 نفر را تاييد مى كنيم، 8 تا 10 قطعه سنگ را كه از باالى تپه سقوط كرده 
و سبب مرگ زائران شده بودند، يافتيم. در اين حادثه دست كم 40 كودك و 45 زن كشته شدند. مقامات 
هند افزودند: 48 نفر ديگر به شدت مجروح شده اند و در كلينيكهاى خصوصى تحت درمان هستند. 
شاهدان گفتند كه مردم براى نجات جان خود از روى حفاظها مى پريدند و در اين ميان تنها كودكان و 
زنان بودند كه زير دست و پا ريزش سنگها در امان نبودند و جان مى دادند و برخى ديگر نيز به سمت 
پايين تپه سقوط مى كردند. بيش از 10 هزار نفر زمانى كه ريزش سنگها آغاز شد، سعى داشتند به معبد 

داخل شوند، از اين رو پليس دست به كار شد و اوضاع را تحت كنترل خود در آورد. 

 

دعانويسى براى منصرف 
كردن زن از طالق 

طالق  از  پس  بود  شده  متوسل  دعانويس  يك  به  جدايى  از  همسرش  كردن  منصرف  براى  كه  مردى 
خواستار پيگرد قضايى دعانويس شياد شد.

چندى پيش فردى به نام عباس با مراجعه به شعبه اول داديارى دادسراى ناحيه 11 تهران از شخصى 
به نام فريبرز به اتهام كالهبردارى شكايت كرد. او به داديار معصومه فرقانى ها گفت؛مدتى بود كه با 
همسرم اختالف پيدا كرده بودم و روز به روز اختالفمان شديدتر مى شد. راه هاى مختلفى را براى 
حل مشكالت زناشويى مان امتحان كرديم اما هيچ كدام موثر واقع نشد و همسرم با ترك خانه به من 
اعالم كرد فقط طالق مى خواهد. چند روز پس از قهر همسرم احضاريه يى از دادگاه به دستم رسيد 
كه متوجه شدم زنم پرونده طالق تشكيل داده است. من زندگى ام را دوست داشتم و نمى خواستم با 
داشتن دو فرزند زندگى ام از هم بپاشد. روزى در حالى كه ناراحت و نگران بودم و با يكى از دوستانم 
در اين باره درددل مى كردم، او يك فرد دعانويس به نام فريبرز را به من معرفى كرد و گفت چاره كار 
من نزد او است. من هم در حالى كه همه راه ها را امتحان كرده و نتيجه يى نگرفته بودم با پيشنهادش 

موافقت كردم و نزد مرد دعانويس رفتم. 
او كه انسان عجيبى به نظر مى رسيد با نوشتن جمالتى مبهم و نامفهوم روى يك كاغذ به من گفت جاى 
نگرانى نيست و با استفاده از اين كاغذ همسرم حتمًا از تصميمش براى طالق منصرف مى شود. او در 
ازاى اين كاغذ و جمالتى كه روى آن نوشت، از من 550 هزار تومان گرفت. بدين ترتيب من با اطمينان 
كامل از اينكه با اين كار از فروپاشى زندگى ام جلوگيرى كرده ام نزد همسرم رفتم. اما او ضمن طرد 
من گفت تنها حاضر است در دادگاه با من گفت وگو كند. من حرف هاى او را جدى نگرفتم و حتم داشتم 
دعايى كه فريبرز برايم نوشته موثر است و او را منصرف مى كند. اما روز دادگاه قاضى به جدايى ما 
حكم داد. من كه از صدور چنين حكمى حيرت كرده بودم پس از جلسه دادگاه بالفاصله نزد دعانويس 
رفتم اما او گفت حتمًا دعا را در جاى مناسبى قرار نداده ام و مقصر خودم هستم. من از او خواستم 
پول هايم را پس دهد اما وى گفت پول ها حق الزحمه او است و حاضر نيست آن را به من برگرداند. 
پس از شكايت اين مرد داديار پرونده حكم جلب دعانويس شياد را صادر كرد. صبح ديروز متهم كه از 
سواد كمى برخوردار است توسط داديار فرقانى ها تحت بازجويى قرار گرفت و اتهامش را پذيرفت. 
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حوادث

 معماى ناپديد شدن 

يك زن
شدند.  بازداشت  تهران  جنايى  بازپرس  سوى  از  خانوادگى  جنايت  يك  اتهام  به  پدرش  و  جوان  پسر 
در اين پرونده زن خانه به شكل مرموزى ناپديد شده است.. شامگاه دوشنبه زن جوانى در تماس با 
پليس 110 از ناپديد شدن مرموز مادرش خبر داد و گفت: از صبح هر چه با پدر و مادرم تماس گرفتم 
كسى جواب نداد. در حالى كه نگران بودم خودم را به خانه آنها رساندم اما كسى در خانه نبود. پس 
از ورود به خانه ناگهان با آثار خون روى ديوار روبه رو شدم كه از وحشت خشكم زد. يكى از فرش 
هاى اتاق نيز كامًال خيس است. با اين حال هيچ كس در خانه نيست و نمى دانم چه اتفاقى افتاده است، 
مأموران كالنترى( 116) مولوى پس از حضور در خانه مورد نظر به تحقيق در اين باره پرداختند. 
دختر خانواده در نخستين بازجويى ها اظهار داشت: از زبان همسايه اى شنيدم كه مى گفت: شب قبل 
صداى درگيرى شديد از خانه پدر و مادرم شنيده است. يكى ديگر از همسايه ها نيز صداى فرياد كمك 
خواهى مادرم را شنيده بود اما همان موقع، صدا به طور ناگهانى قطع شد.مأموران كالنترى پس از 
شنيدن اظهارات دختر با احتمال وقوع جنايت، بالفاصله موضوع را به حسين اصغرزاده - بازپرس 
ويژه قتل تهران - گزارش دادند.همزمان با حضور بازپرس و كارآگاهان جنايى، تحقيق براى كشف 
راز ناپديد شدن مادر خانواده آغاز شد.اين در حالى بود كه كارآگاهان در نخستين گام مرد خانه و دو 
پسرش را به بازجويى فراخواندند. احمد - 50 ساله - كه سرايدار يك مجتمع مسكونى در غرب تهران 
است، گفت: «يكشنبه شب رقيه ـ همسرم ـ و پسرم حسن - 18 ساله - به ديدن من آمدند و تا حدود 
ساعت 11 شب در اينجا بودند سپس پسر بزرگم حسين - 28 ساله - با ماشين خود به دنبال آنها آمد.

همان موقع هم با اصرار از برادرش خواست نزد من بماند. بنابراين فقط مادرش را با خود به خانه برد. 
اما حدود 4 صبح حسين دوباره نزد من آمد و در حالى كه مضطرب و پريشان دنبال شلوار مى گشت 
گفت: «موقع آمدن با يك نيسان تصادف كرده و هنگام درگيرى با راننده شلوارش پاره شده است.»با 
به عنوان نخستين مظنون پرونده تحت بازجويى قرار گرفت.  توجه به اظهارات پدر خانواده، حسين 
وى به بازپرس جنايى گفت: آن شب وقتى همراه مادرم به خانه رفتيم مادرم از من خواست ماشين را 
به پاركينگ مجتمع مسكونى محل كار پدرم ببرم.به خاطر دلشوره و اصرارهاى مادرم شبانه حركت 
كردم. اما بين راه با يك نيسان تصادف كردم. حدود ساعت 2 نيمه شب به خانه پدرم رسيدم و همانجا 
ماندم. از آن موقع هم به خانه برنگشتم و خبرى از مادرم ندارم. بازپرس جنايى پس از شنيدن اظهارات 
حسين دستور بازداشت او را صادر كرد.بازپرس اصغرزاده در اين باره به خبرنگار ما گفت: در تحقيق 
از دختر خانواده دريافتيم حسين از يك سال و نيم قبل بيكار بوده و به خاطر ناراحتى شديد اعصاب 
سوءظن شديدى هم به رقيه ، مادرش ـ مقتول ـ داشته است. به همين خاطر نيز چند بار با مادرش 
درگير شده و حتى يك دفعه نيز با كارد به وى حمله كرده كه در قتل ناموفق بوده است.از سوى ديگر 
كشف آثار خون روى ديوار خانه و صندوق عقب خودروى حسين و شسته شدن يكى از فرش هاى 
خانه و الستيك هاى خودرو همگى از وقوع يك جنايت خانوادگى خبر مى دهد.اظهارات ضدونقيض 
متهم و پيدا نشدن لباس هايى كه وى شب حادثه بر تن داشته نيز به اين فرضيه قوت بخشيده است. 
در حال حاضر پدر خانواده نيز به اتهام معاونت در قتل و مخفى كردن اين راز بازداشت است. هر دو 
متهم نيز براى تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان جنايى پليس آگاهى تهران قرار دارند. تالش براى 

كشف جسد نيز ادامه دارد.

مردى در امارات، برادرش را با 
ضربات چاقو از پا درآورد. 

 «ابراهيم كاتى» در «آجمان» امارات برادر 40 ساله اش را با ضربات چاقو به قتل رساند. بر اساس 
اين گزارش، قربانى برادرش را كه متهم به قتل است به امارات برده و با هم كار مى كردند كه طى يك 
مشاجره بر سر مسائل مادى ابراهيم دست به چاقو شد و برادرش را كشت. به گفته پليس مقتول كه 
«محمد كاتى» نام داشت يك سوپرماركت را اداره مى كرد كه به دست برادرش به پايان زندگى رسيد. 
متهم پس از قتل برادر، طى تماسى با پليس اظهار داشت كه جسد برادرش را در حوضچه اى از خون 
در منزلشان پيدا كرده است. با تحقيقات پليس مشخص شد هيچ غريبه اى وارد خانه آنها نشده و خود 
او به قتل متهم شد. در نهايت در بازجويى هاى انجام شده، ابراهيم به قتل برادرش اعتراف كرد هم 

اكنون منتظر تشكيل دادگاه است.

زمين لرزه 6 ريشترى در چين يك كشته و 23مجروح برجاى گذاشت
زمين لرزه اى به بزرگى 6 ريشتر صبح ديروز غرب چين را لرزاند. ، به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس 
ساكنان وحشت زاده كينگ چوآن در جنوب غرب سيچوآن، پس از احساس لرزش زمين به خيابانها 
و  هانژونگ  شهرهاى  در  واقع  ساختمانهاى  زمين لرزه  اين  گذراندند.  باز  فضاى  در  را  شب  و  ريخته 
ژى آن را لرزاند و خساراتى به جاى گذاشت. مقامات پليس و امداد دولت چين اعالم كردند: تنها در 
ديگر  تن  و 23  كشته  نفر  يك  زمين لرزه  اين  در  است  نشده  گزارش  تلفاتى  چوآن  كينگ  شهر  حومه 
مجروح شدند. زمين لرزه ديروز صبح چند ساعت پس از گذشتن مشعل المپيك از ايالت چنگدو روى 

داد.

زوج جوان سه هفته پس از ازدواج جدا شدند 

 عشق يك ساعته با زندگي 21 روزه پايان يافت 
 

آشنايي يك ساعته و نامزدي سه روزه با ازدواج سه هفته يي پايان يافت و زوج جوان پس از 21 روز 
زندگي مشترك با مراجعه به دادگاه خانواده اعالم كردند حاضر به تحمل يكديگر نيستند.به گزارش 
خبرنگار ما اين زوج جوان كه چندي پيش در يك مراسم عروسي با يكديگر آشنا شده بودند، پس از 
يك ساعت گفت وگو در حاشيه اين مراسم شيفته و دلبسته همديگر شدند و همان جا پيمان بستند با 
هم ازدواج كنند. اين دو كه آرمين و سميرا نام دارند و 25 و 23 ساله هستند در حالي تصميم به اين 
كار گرفتند كه پيش از اين هيچ گونه آشنايي با هم نداشتند و در جشن عروسي براي اولين بار همديگر 
را مالقات كردند. آرمين و سميرا تا پايان يافتن اين مراسم دوران نامزدي شان را آغاز كردند اما در 
اين دوره كه سه روز بيشتر به طول نينجاميد نيز به تحقيق درباره يكديگر نپرداختند و پاي سفره عقد 
نشستند. سميرا پيش از جاري شدن خطبه عقد اعالم كرد به خاطر عالقه اش به آرمين مهريه اش را فقط 
7 سكه بهار آزادي در نظر گرفته است. بدين ترتيب اين دو جوان زندگي مشترك شان را آغاز كردند اما 
ازدواج آنها فقط سه هفته دوام آورد و آن دو ديروز براي جدايي به شعبه 268 دادگاه خانواده مراجعه 
كردند. سميرا كه در جلسه دادگاه به شدت متاثر بود و مي گريست به قاضي حسن عموزادي گفت؛ 
هنگامي كه در جشن عروسي يكي از دوستانم با آرمين آشنا شدم و تصميم به ازدواج با او گرفتم هيچ 
گاه به تفاوت هايي كه بين مان وجود دارد فكر نمي كردم و تصور نمي كردم بتوانم فقط سه هفته با او 
زير يك سقف زندگي كنم. او در مورد ريشه اين اختالفات گفت؛ من در خانواده يي متمول زندگي مي 
كردم و در خانه پدرم تمام امكانات برايم مهيا بود اما وقتي با آرمين ازدواج كردم متوجه شدم مرد 
خسيسي است و به همين دليل زندگي در كنار او برايم سخت و غيرقابل تحمل است. او نه تنها پول 
كافي در اختيارم قرار نمي دهد بلكه براي هر خريد كوچك و كم اهميتي نيز مرا بازخواست مي كند. 
وقتي اين تفاوت ها را حس كردم با او صحبت كردم تا از هم جدا شويم. حاال نيز حاضرم مهريه ناچيزم 
را ببخشم تا آرمين مرا طالق دهد. پس از وي شوهرش نيز طي اظهاراتي گفت؛ يك انتخاب نادرست 
باعث شد در 25 سالگي در آستانه جدايي از همسرم قرار بگيرم. شناخت من و سميرا تنها از روي 
ظاهر همديگر بود و براي اينكه يكديگر را بشناسيم بايد بيشتر تحقيق مي كرديم اما ما فقط در مراسم 

عروسي يك ساعت با هم صحبت كرديم و سه روز بعد نيز به عقد هم درآمديم.
آرمين همچنين در مورد علت اختالفش با همسرش گفت؛ توقعات سميرا از من بسيار باال است. او دائم 
برايم خرج تراشي مي كند و من نيز درآمدم با توقعات او همخواني ندارد. به همين دليل پس از 21 روز 
زندگي مشترك در حالي كه پي به اشتباه مان برده ايم، تصميم داريم به زندگي مشترك كوتاه مان 
پايان دهيم.در پي اظهارات اين زوج قاضي عموزادي با بررسي گفته هايشان راي به جدايي آنها داد و 

آرمين و سميرا پس از سه هفته زندگي مشترك از هم طالق گرفتند. 
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مهدى ابراهيمى

مى  نشان  را  شب   10 ساعت  پدر  خانه  قديمى  ساعت  هاى  عقربه 
داد، ميهمانان سرگرم حرف زدن بودند كه موبايل كشيك قتل زنگ 
خورد، سروان اسكندرى از مركز پيام جنايى بود و از حمله سارقان 

به خانه اى در خيابان ميرداماد و قتل پدر خانواده اى خبر داد.
ديدن تجمع  با  بود كه  در راه  بودند، نيم ساعتى  خلوت  ها  خيابان 
خودروهاى پليس در برابر ساختمان دو طبقه اى وارد كوچه شد و 
در 10مترى جمعيت توقف كرد و از خودرو پياده شد، اين ساختمان 

داخل حلقه مردم و پليس قرارداشت.
قدم زنان از اين حلقه گذشته و داخل فضاى پشت نوار زرد رنگ 
بررسى صحنه جرم شد. ستوان فروزش با ديدن بازپرس شمس به 
او نزديك شد تا همراهش باشد. قبل از اين كه وارد ساختمان شود 
از بيرون نگاهى به پنجره ها انداخت، همه نرده ها حفاظ داشتند و 
پرده هاى حرير آن انداخته شده بود با اين وجود به خاطر روشن 

بودن المپ ها داخل خانه را مى شد تشخيص داد.
وقتى از در خانه وارد راهروى طبقه همكف شد با ديدن نماى داخل 
ساختمان احساس كرد داخل قصرى پا گذاشته است كه زيباترين 
سنگ ها را در كف و ديوارهاى آن استفاده كرده اند اين ساختمان 
در  دو  و  بود  مشرف  موازى  كوچه  دو  به  مترى  هزار  وسعت  با 
ورودى داشت، توضيحات ستوان نشان مى داد كه سارقان براى 
ورود به خانه همان در كوچك را انتخاب كرده اند و هيچ ردپايى از 

آنان در حياط و پاركينگ به دست نيامده است.
در طبقه همكف آثارى از درگيرى و به هم ريختگى وجود نداشت، 
صداى گريه هاى زن و مردى در تراس مشرف به حياط شنيده مى 
شد، بازپرس شمس از پله ها باالرفت. همه چيز سر جاى خودش 
بود اما وقتى از راهرويى به طول دو متر داخل پذيرايى پيچيد، با 
ديدن صحنه جنايت احساس كرد زلزله هفت ريشترى آمده است، 
كمدها روى زمين افتاده بودند، هيچ اثاثيه اى نبود كه سالم مانده 
باشد، مأموران تشخيص هويت پليس در حال فيلمبردارى از جسد 
و  بود  افتاده  شكسته  هاى  مبل  زير  كه  بودند  اى  ساله  پيرمرد 65 

اطرافش پر از خون بود.
صحنه بسيار خشن و مشمئزكننده بود، طورى كه احساس مى شد 
انگيزه چيزى فراتر از سرقت است و انتقامجويى نيز مدنظر سارقان 

بوده است.
به همه اتاق ها سركشى كرد، سارقان همه جا را به هم ريخته بودند 
و نمى شد حدس زد چه چيزهايى جابه جا شده است و چه اشيايى 
سالم  كتابخانه  هاى  قفسه  كه  كارى  اتاق  در  است.  رفته  سرقت  به 
مانده بود، گاو صندوقى جلب نظر مى كرد كه در آن باز بود، مدارك 
داخلش را روى فرش خالى كرده بودند و هيچ اثرى از پول يا طال 

ديده نمى شد.
از بزرگى گاوصندوق مشخص بود كه فقط براى نگهدارى مدارك 
نبوده است و احتماًال اشياى باارزش ديگرى نيز در آن وجود داشت 

كه در جريان اين جنايت به سرقت رفته است.
ستوان وقتى وارد اين اتاق شد بدون مقدمه به شغل پيرمرد اشاره 
و  است  سرشناس  جواهرفروشان  از  يكى  رشيد  كه  گفت  و  كرد 
احتماًال داخل اين گاوصندوق جواهراتش را نگهدارى مى كرد. اين 
فرضيه قوى به نظر مى رسيد، بازپرس شمس براى اين كه سرنخى 
به دست آورد به سمت پله هاى طبقه دوم رفت و جالب اين كه در 
بود،  قفل  روبرو شد كه  بسيار شيك  در آهنى  با يك  ها  پله  پاگرد 
آثارى روى قفل وجود داشت كه نشان مى داد سارقان سعى داشته 
تكنيك  مجهزترين  بكارگيرى  خاطر  به  اما  بروند  دوم  طبقه  به  اند 
دوم  طبقه  داخل  به  نفوذ  به  موفق  آهنى  در  اين  در  قفل  و  دزدگير 

نشده بودند.
حاضر  جنايت  صحنه  در  كه  رشيد  پسر  خواست  شمس  بازپرس 
بود و به همراه همسرش درحياط گريه مى كرد اگر كليد در ورودى 
به طبقه دوم را دارد،  قفل را باز كند، مجيد با دستپاچگى يك كليد 

طاليى رنگ كامپيوترى را از جيب خارج كرد و داخل قفل پيچاند.
وقتى در باز شد و داخل رفت در طبقه دوم ديد كه اثاثيه كامًال سالم 
تفاوت  طبقه  اين  ديوارهاى  رسيد  مى  نظر  به  هستند  سرجايش  و 
زيادى با ديوارهاى معمولى دارد و طبقه دوم نسبت به طبقه اول از 

نظر بزرگى اتاقها متفاوت بود.
مجيد از سوى بازپرس شمس به طبقه دوم فراخوانده شد و پرده از 
راز ديوارهاى متحرك برداشت، وقتى او دست به كار شد همه خود 
منحصر  كه  ديدند  جواهرات  ازكلكسيون  هايى  ويترين  برابر  در  را 
به فرد بود و مى توانست انگيزه زيادى در حمله به اين خانه نزد 

سارقان به وجود آورد. 
و  اثر  هيچ  كه  برد  پى  ها  اتاق  وجوى  جست  در  شمس  بازپرس 
ردپايى از قاتالن در اين طبقه وجود ندارد به خاطر همين آن جا را 
ترك كرد و به باالى سر جسد رفت، مبل هاى شكسته را كنارى زده 
بودند، رشيد با صورت روى زمين افتاده بود و جاى ضربات چاقو 

روى سر، كتف و كمر او ديده مى شد.
سفيد  راحتى  پيراهن  و  داشت  پا  به  رنگ  اى  سورمه  اى  پيژامه 
پوشيده بود كه غرق خون بود، نوع اصابت ضربات چاقو به گونه 
هدف  را  پيرمرد  سر  پشت  از  قاتالن  كرد  مى  مشخص  كه  بود  اى 

قرار داده اند و او غافلگير شده است.
مأمور  از  خود  سيم  بى  با  كه  بود  بازپرس  قدمى  چند  در  ستوان 
ديگرى در خصوص وضعيت حال مصدوم ديگر حادثه پرسيد كه 
در بيمارستان بسترى بود، پسر كوچكتر مقتول در صحنه جنايت 

حضور داشت و تا مرز مرگ پيش رفته بود.
نفس  همه  ماند  خواهد  زنده  جنايت،  شاهد  تنها  شد  مشخص  وقتى 
تحقيق  براى  زمان  كه  دانست  مى  شمس  بازپرس  كشيدند.  راحتى 
از مصدوم حادثه مناسب نيست و براى اين كه از جزئيات زندگى 
مقتول و پسرانش باخبر شود از مجيد خواست همراه او به طبقه 

دوم برود تا به چند سؤالش جواب بدهد.
پشت  و  بازپرس  روبروى  نيز  وى  همسر  مرد،  اين  خواست  در  با 
دهان  به  چشم  مجيد  و  نشست  مجلل  بسيار  ناهارخورى  ميز  يك 

بازپرس دوخت تا به سؤاالتش جواب بدهد:
* پدر شما تنها زندگى مى كرد؟

خير، من و داريوش كه دو پسرش هستيم با او زندگى مى كرديم، 
رعنا، همسر عقدى ام است اما هنوز عروسى نگرفته ايم او دخترخاله 

ام بود كه به هم عالقه مند شديم.
* خواهرى ندارى؟

فقط همين دو پسر هستيم.
* با چه كسانى رفت و آمد داريد؟

بستگانمان با ما رفت و آمدى ندارند، از نظر طبقاتى در يك سطح 
نيستيم، خودشان نمى آيند، فاميل هاى مادرم تا وقتى زنده بود گاه 
گدارى اينجا مى آمدند اما من و برادرم بيشتر مواقع به خانه دايى 

ها و خاله هايمان مى رفتيم.
* دوستانتان چه؟

حق آوردن آنان به خانه را نداشتيم، پدرم ممنوع كرده بود، البته 
وسوسه  را  كسى  هر  كه  دارد  جواهرات  از  كلكسيونى  داشت،  حق 

مى كند.
* از اين موضوع چه كسانى با خبرند؟

نمى دانم، پدرم چيزى در اين رابطه نگفته است اما گاهى ميهمانانى 
داشت كه فقط براى ديدن جواهراتش به اينجا مى آمدند. 

* چرا دوربين مداربسته نداريد؟
داشتيم، نمى دانم از سه ماه پيش چرا پدرم همه دوربين ها را جمع 
كرد، ابتدا احساس كرديم زن گرفته و نمى خواهد ما بدانيم اما تا 

وقت مرگش نيز به ما نگفت چرا اين كار را كرده است.
* ميهمانان پدرت را مى شناسى؟

آنها  بيشتر  يكبار  كه  بودند  كلكسيون  خريداران  ها  بعضى  خير، 
وجود  از  پدرم  كارى  آشنايان  از  تعدادى  دانم  مى  اما  ام  نديده  را 

كلكسيون اطالع داشته اند.
* شما در لحظه وقوع جنايت كجا بوديد؟

چون روز جمعه بود همراه رعنا براى گردش به بيرون رفته بوديم، 
ساعت 9 شب بود كه با خانه تماس گرفتيم، هيچ كس جواب تلفن 
را نداد به موبايل پدرم و داريوش زنگ زدم، باز خبرى نشد، نگران 
و  حياط  در  چراغ  كه  هميشه  برخالف  رساندم،  خانه  به  را  خودم 
طبقات ساختمان روشن بود اين بار فقط چراغ هاى طبقه اول روشن 
بود، تعجب كردم، خودم را به طبقه اول رساندم باور كردنى نبود 
فقط فرياد مى زدم بطورى كه رعنا از كوچه صداى من را شنيده از 

خودرو پياده شده و خود را به من رسانده بود.
داريوش  نگران  دادم،  تشخيص  اش  پيژامه  روى  از  را  پدرم  جسد 
بودم، در داخل اتاق خواب او را ديدم كه بى هوش روى زمين افتاده 
است، سراغش رفتم ديدم نفس مى كشد هيچ جاى برادرم خون آلود 

نبود اما هر كارى كردم به هوش نيامد.
قبل از اين كه به پليس زنگ بزنم اورژانس را خبر كردم و بعد با 
بردند،  خود  با  را  داريوش  اورژانس  مأموران  گرفتم،  تماس   110
علت بى هوشى او را ناشى از گاز بى هوشى دانسته اند كه خطرناك 

بوده است اما خوشبختانه زنده مانده است.
* به كسى مظنون نيستيد؟

پدرم  قتل  از  بعد  تحركات  باشم،  داشته  بيشترى  فرصت  بايستى 
خيلى مهم است، نمى خواهم خون پدر مهربانم پايمال شود.

شماره  اتاق  وارد  شمس  بازپرس  جنايت،  فرداى  صبح  ساعت 11 
329 بيمارستان شد داريوش در حال گريه كردن نزد برادرش بود، 
از مجيد و رعنا خواست اتاق را ترك كنند بعد روى صندلى نشست 
ابتدا به پسر پيرمرد دلدارى داد و خواست بادقت به چند سؤال او 

جواب دهد:
* سارقان چند نفر بودند؟

آنان  با  زمان  آن  تا  و  شناختم  نمى  را  هيچكدام  نفر،  چهار  حدود 
برخورد نداشتم.

* با چه بهانه اى وارد خانه شدند؟
زنگ در كوچك را زدند وقتى از آيفون تصويرى پرسيدم چه كار 
و  دادند  نشان  من  به  را  پليس  نيروى  به  مربوط  كارت  يك  دارند 
گفتند يك سارق در حين فرار به حياط خانه شما پناه برده است و 

خواستند بدون سر و صدا سريع در را باز كنم.
براى اين كه مطمئن شوم آنها پليس هستند خودم تا جلوى در رفتم 
و آن را باز كردم و خواستم از نزديك كارتشان را ببينم، نمى دانم 
چه شد كه چشمانم سياهى رفت و در بينى ام سوزش بدى احساس 
كردم، فقط توانستم به ديوار تكيه دهم تا به زمين نخورم بعد ديگر 

چيزى نفهميدم.
* پدرت در آن لحظه كجا بود؟

در طبقه اول بود نگران برادرم بود، از اين كه مجبد سر به هوا شده 
است ابراز ناراحتى مى كرد.

* پدرت دشمنى نداشت؟
رشيد خان، مرد مهربانى بود فقط همين را مى دانم.

داريوش وقتى اين جمالت را به زبان آورد به گريه افتاد و چشمانش 
را بست، مرگ پدر سخت بود.ساعت 13 بعدازظهر بود كه بازپرس 
شمس وارد دفتر كارش شد، او به دو دليل رسيده بود كه ثابت مى 
كرد دو پسر و عروس جواهرفروش اين قتل را انجام داده اند و همه 
صحنه ها ساختگى است.وقتى هفت روز بعد مجيد، داريوش و رعنا 
اعتراف كردند قاتل هستند و چون پدرشان مى خواست با دختر 30 
ساله اى ازدواج كند او را كشته اند، بازپرس شمس براى اين پسران 

و عروس پيرمرد قرار بازداشت سنگينى صادر كرد.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

 طراحى وب سايت و انواع
 طراحى گرافيكى

020 8453 7350 
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محدودى
 داوطلب جهت تهيه 

گزارش استقبال 
مى كند

خانه و خانواده

ساالد ماكارونى 
دانماركى

ئ مواد الزم
ئ نصف بسته ماكارونى صدفى

ئ يك قاشق غذاخورى شويد خشك
ئ نصف قاشق چاى خورى نمك

ئ 250 گرم كالباس خرد شده
ئ چهار زرده تخم مرغ سفت شده

ئ يك قاشق چاى خورى سس خردل
ئ يك فنجان خامه

ئ يك چهارم قاشق چاى خورى فلفل
ئ مقدارى خيارشور خرد شده

ئ دستورالعمل تهيه
 12 مدت  به  نمك  و  جوش  آب  در  را  ماكارونى 
مراقب  ميكنيم،  آبكش  سپس  و  جوشانده  دقيقه 

باشيد ماكارونى ها به يكديگر نچسبند. 
كنيم،  مى  له  كامال  چنگال  با  را  مرغ  تخم  زرده 
خردل را به آن اضافه كرده سپس مايونز، خامه 

و نمك و فلفل را به آن مى افزاييم. 
مخلوط  ماكارونى  با  را  آمده  دست  به  مخلوط 
مى كنيم. كالباس، شويد و خيارشور را نيز بدان 
مى افزاييم و خوب بهم مى زنيم تا كامال مخلوط 

شوند. اين ساالد بهتر است سرد سرو شود.

چگونه پيشنهاد 
ازدواج دهيم؟ 

پيشنهاد ازدواج دادن بى شك يكى از مهمترين و بزرگترين گامهايى ميباشد كه 
تا به حال برداشته ايد. شما خواهان آن هـستـيد كه در آن لحظه همه چيز عالى 
مثبت  وى  پاسخ  ميخواهيد  كه  مهمتر  آن  از  و  رود  پيش  نحو  بـهتـريـن  بـه  و 
بـاشـد! ايـن نكـات را هــنگام دادن پيشنهاد ازدواج مد نظر قرار دهيد تا شانس 

موفقيت شما افزايش يابد: 
1 )مطمئن گرديد كه فرد مناسبى را برگزيده ايد: واضح است نه! امــا حـقـيقت 
امر آن است كه ازدواج چيزى نيست كه بخواهيد بـخاطـر انــگيــزه هــاى آنــى 
وارد آن گرديد. ممكن است شما ديوانه وار همديگر را دوست داشته باشيد اما 

دوام  زياد  قطعا  شما  ازدواج  نه،  شما  اما  باشد  فرزند  خواهان  هــمسرتان  اگر 
نخواهد آورد و يا آنكه ارزشهاى شما با ارزشهاى همسرتان متفاوت باشد. اگر 
در مورد فردى كه ميخواهيد با وى ازدواج كنيد ترديد داريد، بهتر است بيشتر 

درباره آن بيانديشيد. 
2) مطمئن شويد هر دوى شما آمادگى داريد: پيـش از آنـكه پيـشنهاد ازدواج 
دهيد درباره آن كه در زندگى بدنبال چه اهدافى ميباشيد، حتــى اهداف 50 سال 
آينده خود با يكديگر صحبت كنيد. هر چه بيشتر بــا يـكديگر در مــورد آن چـه 
بــراى شـما حائز اهميت ميباشد گفتگو كنيد بيشتر متوجه آن ميگرديد كه آيا با 
يكديگر تفاهم و سازگــارى داريـد يــا خير. همچنين بايد از لحاظ مالى آمادگى 
داشته باشيد. اگر شما قادر نيستــيـد كــه مخارج خود را تامين كنيد، بهتر است 

نامزدى خود را به تعويق بياندازيد. 
3) از پدر و مادر وى اجازه بگيريـد: شـما ابـتـدا بايد بدانيد كه آيا اگر پـيش 
از ازدواج با پدر و مادر وى مشورت كرده و اجازه بخواهيد، آنها را خوشنود 
ميسازد يا خير. ايـن نـكته شـايـد عـجيـب بـــنظر آيد اما شما كه نمى خـواهيد 
پـدر زن و مادر همسر آيـنـده خود را برنجانيد؟ اين عمل براى آنكه دلشان را 

بدست بياوريد بسيار موثر خواهد بود. 
4) بطريقى پيشنهاد بدهيد كه خوشايند وى باشد: به پيـشنهاد ازدواج هـمچون 
كه  كنيد  ريزى  طـرح  بـطريقـى  را  آن  بنگريد.  خود  زندگى  بانوى  به  هديه  يك 
باب ميل و سليقه وى بوده و مطابق با شخصيتش باشد. آيا وى رومـانتـيـك 
وى  از  محرمانه  بطور  دارد  ميل  آيا  طبعى؟  شوخ  و  تـفريح  اهـل  يـا  و  اسـت 

خواستـگـارى كنـيـد و يا روى ديــوار درخـواست خود را بنوسيد؟ 
هيچ  زنـان  و  دختـرهـا  بـراى  بگيريد:  تصميم  وى  به  دادن  هديه  باره  در   (5
چيز مبهوت كننده تر از يك هديه غير منتظره و غافلگير كننده حلقه برليان نمى 
بـاشد. امـا اگـر تـوان مالى شما اجازه اين كار را به شما نميدهد، براى يك حلقه 
مناسب بودجه شما كفايت ميكند. اما حتما پيش از آنكه حلقه را خريدارى كنيد 
از نوع سليـقه وى اطالع يابـيد. ايـن كار را ميتوانيد با سوال كردن از دوستان 
و يا خانواده وى و يـا مشـاهـده نوع جواهرآالتى كه وى استفاده مى كند انجام 
دهيد. اما بسيارى از دختران تـمايـل دارند هنگام انتخاب حلقه خودشان حضور 

داشته باشند. بهرحال بايد به خواسته هاى وى احترام بگذاريد. 
ميدهيد،  ازدواج  پيشنهاد  هنگاميكه  ميباشد:  مثبت  وى  پاسخ  گرديد  مطمئن   (6
خواهد  بـايد مطمئن باشيد كه پاسخ وى &039#;&039#;بله&#039;&#039; 
بود. شما ميباست از قبـل در مــورد ازدواج بـه انــدازه كافى صحبت كرده و 
دارد،  انتظار  مدت  بلند  زندگى  شريك  يك  از  مقابل  طرف  چه  آن  از  كــامـــال 
آگاهى يافته باشيد. درست است كه ميخواهيد پيشنهاد ازدواج شــما براى او 

سورپريز باشد اما نبايد بى مقدمه دست به اين كار بزنيد. 
اسـت  مـمكن  شـما  نسازيد:  آگاه  خود  تصميم  و  قصد  از  را  زيادى  افراد   (7
وسوسه شويد كه قصد خود را با دوستان و خانواده خود در ميان بگذاريد. 
امـا عـاقالنه تر آن است كه اين خبر را تنها با يكى دو تا ازدوستان و يا نزديكان 
صميـمــى خود در ميان گذاشته و به آنها اطمينان داشته باشيد كه رازدار و 

محرم اسرار شما ميباشند. 
چــگـونــه  و  كـجـا  آنـكه  از  صرفنـظر  نكنيد:  حفظ  از  را  خود  پيشنهاد   (8
حقيقى  عشق  ابراز  و  صداقت  نهايت  با  آن  بايد  دهــيد،  مى  ازدواج  پــيشنهاد 
شما نسبـت بـه وى هـمــراه باشد. از قبل در مورد حرفهايى كه ميخواهيد به او 
بـزنــيد يادداشت برداريد اما دقيقا آنها را از بر نكنيد. در آن لحظه به وى بگوييد 
كه چرا وى يـك فرد استـثـنايى بـوده و چـرا شما خواهان آن ميباشيد كه باقى 
عمر خود را با وى سپرى كنيد. بـايـد جمالت شما از دلتان برآيد او ميخواهد با 

يك مرد ازدواج كند و نه يك ربات! 
9) مكان و زمان مناسب را بيابيد: مكانى كـه پيـشـنهاد ازدواج مـى دهـيد مى 
تواند: رسـتوران، پارك، سينما و يا لب دريا باشد.اما بهتر است مكانى انتخاب 
خاطرات  ياد  به  را  شما  و  بوده  انگيز  خاطره  شما  دوى  هر  بــراى  كــه  گردد 

گذشته بيندازد. فـاكتور زمان نيز بسيار مهم مى بـاشــد اگر وى شرايط سختى 
را سپرى مى كند، اگر خسته و يا گرفتار دغدغه هاى شخصى و شغلى خود 
ميباشد و يا آنكه از دست كسى عصبـانـى اسـت، زمان مناسبى براى اين كار 

نميباشد. 
براى  را  خود  پيـشنـهاد  بخواهيـد  است  ممكن  شما  نكنيد:  دستپاچه  را  او   (10
مـراقب  امـا  خود!  مجاور  همسايگان  براى  حداقل  يا  و  بزنيد  فرياد  جهانيان 
باشيـد اشـتـياق بـى حد شما كار دستتان ندهد. اگر وى شخص درونگرا بوده 
و از آن كه مـركز تـوجـه ديـگـران واقع گرديد بيزار ميباشد، بهتر است اين كار 

را بطور خصوصى با وى در ميان بگذاريد. 
ها  نقشه  هـمـه  از  صـرفنـظر  باشيد:  داشته  را  پيشامدى  نوع  همه  انتظار   (11
تصور  وى  يا  و  شما  كه  طورى  آن  دقيقا  امور  دارد  امكان  ها،  ريزى  طرح  و 
ميكرديد پيـش نرود. خود را براى واكنشهاى احتمالى آماده كنيد.او مـمكن است 
دستپـاچـه شـده و يا هيجان زده گـردد و يـا آن كه كامال آرام و بى تفاوت باقى 
بماند. وى ممكن است بگويد: بله-خيـر و يــا شايد. شمـا مـمكن است تصور 
كنيد وى را كامال مى شناسيد امـا از پـيـش داورى و آنكه پاسخ وى چگونه 

خواهد بود پرهيز كنيد چون ممكن است مايوس گرديد. 
12) اگر پاسخ وى منفى بود مايوس نشويد: هـمـواره احـتـمال آن كـه وى نه 
بگويد وجود دارد. اما دلسرد نشويد با او صحبت كنيد و علت عــدم آمـادگـى 
وى را جـويا گرديد. وى ممكن است تـنـها بـه زمـان بـيشتـرى نـيـاز داشتـه 
بـاشـد و يا آن كـه اصال وى دختر مناسبى براى شما نباشد. اگر اين طور باشد 

بهتر است همين حاال پى بـه آن بـبـريد تا آنكه پس از ازدواج. 
پيشنـهاد  براى  معـيـنـى  زمـان  ندهيد:  پيشنهاد  دير  خيلى  يا  و  زود  خيلى   (13
ازدواج وجود ندارد اما بهتر است پس از تنها گذشت 2 هفته از آشنايى خـود 
كـه  اسـت  هنـگامى  ازدواج  پيشنـهاد  زمان  ندهيد!  ازدواج  پـيشـنــهاد  وى  بـا 
شـمـا بـــراى مــدتــى كافى به يكديگر متعهد شده باشيد. همچنين زياد وقت 
را تلف نكنيد شجاع باشيد و حـرف دلتان را بزنيد. اگر هم خيلى هم كمرو مى 
باشيد، مى تـوانـيد پيــشنهاد خود را در قالب نامه براى دختر مورد عالقه خود 

ارسال كنيد.
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رفتارى  انـــجام  خـواسـتـار  مـردهـا  بيـشـتر 
در مقابل زن ها هستند كه آنها را هر چه بيشتر 
به اهدافشان نزديك كنـد.گـريه ميكنند و بارها 
و بارها به عشق خود اعتراف ميـكنند تنـها بــه 
اين دليل كه بتوانند امتياز بيشترى را از خانم ها 
كسب كنند. اما اگر اندكى بر روى اين مطلب 
اين  كه  شد  خواهيد  متوجه  شويد  تر  دقيق 
به  منجر  نهايت  در  پسند  خانم  ظاهر  به  رفتار 
ها  خانم  در  خاطر  آزردگى  و  دلسردى  ايجاد 

ميشود....

 اين حرف ها به گوشتان آشنا است؟! 
ها  زن  مقابل  در  رفتارى  انـــجام  خـواسـتـار  مـردهـا  بيـشـتر 

هستند كه آنها را هر چه بيشتر به اهدافشان نزديك كنـد. 
اعتراف ميـكنند تنـها  خود  عشق  به  بارها  و  بارها  و  گـريه ميكنند 
بــه اين دليل كه بتوانند امتياز بيشترى را از خانم ها كسب كنند. اما 
اگر اندكى بر روى اين مطلب دقيق تر شويد متوجه خواهيد شد كه 
اين رفتار به ظاهر خانم پسند در نهايت منجر به ايجاد دلسردى و 

آزردگى خاطر در خانم ها ميشود. 
نشان  عالقه  رفتارى  چنين  به  نسبت  ها  خانم  اول  نگاه  در  شايد 
دلخورى  آمدن  وجود  به  باعث  اندازه  از  بيش  استعمال  اما  دهند 
دليل  به  شما  رابطه  كه  ندهيد  اجازه  بنابراين  ميشود.  طرفين  بين 
تصورات غلط دستخوش فرازونشيب شود. با توجه به موارد زير 
شما درك صحيحى از رفتارى كه بايد و مهمتر از آن كارهايى كه 

نبايد انجام دهيد پيدا مى كنيد. با به كارگيرى تكنيك هاى ياد شده 
ميتوانيد به راحتى بانوى روياهايتان را پيدا كنيد و او را تا ابد در 

كنار خود نگاه داريد. 

 بيش از اندازه با او تماس تلفنى برقرار مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: اگر ميخواهيد ارزش خود را نگه داريد از 
برقرارى تماس هاى پى در پى تلفنى به شدت پرهيز كنيد. اين امر نه 
تنها از شما فردى محتاج و وابسته مى سازد بلكه صرفا باعث ايجاد 
رنجش در فرد مقابل است. اگر هميشه شما در آنسوى خط هاى 

تلفن باشيد، وجه فريبنده خود را در نظر او از دست خواهيد داد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: هر 2 يا 3 مرتبه اى كه شما با او 
تماس ميگيريد او موظف است حداقل يك بار با شما تماس حاصل 
به  ملزم  مردها  معاشقه،  در  جهان  باستانى  قوانين  دليل  به  كند. 
تلفنى  تماس  حال  هر  به  اما  هستند.  بيشترى  هاى  تماس  برقرارى 
بايد از جانب هر دو طرف اتجام پذيرد. سعى كنيد در طى ساعات 

كارى و روزهاى تعطيل تماسى برقرار نكنيد. 

 گريه و زارى راه مى اندازيد 
 داليل نادرستى اين عمل: ممكن است بارها و بارها با اين مسئله 
همسرى  داشتن  آرزوى  در  هميشه  خانم  كه  باشيد  شده  روبرو 
حساس و احساساتى هستند به همين دليل هربار كه با او روبرو 
ميشويد سعى ميكنيد قطره هاى اشك از چشمانتان جارى شود. اين 
كار اشتباه محض است. گريستن از شما يك فرد نيازمند و بى ثبات 
مى سازد. او به يك فرد قدرتمند احتياج دارد كه توان محافظت و 
پشتيبانى از او را داشته باشد. گريه كردن باعث مى شود تا تصوير 
خود  آور  مالل  رفتارهاى  به  گردد.  پاك  وى  ذهن  از  شما  مردانه 
صرف  عمومى  انظار  در  گريستن  اشتباه  ترين  بزرگ  ندهيد.  ادامه 
شاد كردن اوست. اين كار فقط و فقط باعث بروز شرمسارى در 

نهان او مى گردد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: شما تنها در صورتى اجازه گريه 
اشك  و  باشد  داده  روى  انگيزى  غم  اتفاق  حقيقتا  كه  داريد  كردن 
هايى كه از چشمانتان سرازير ميشود واقعى باشد. به خاطر داشته 
باشيد كه تنها برآوردن نيازهاى آنهاست كه اهميت دارد و نه اشك 

هاى شما. 
 در احترام گذاشتن و اهميت دادن به او زياده روى مى كنيد 

هيچ گاه در انظار عمومى او را آزرده خاطر نسازيد. در ميان جمع 
مردم با او معاشقه نكنيد و بوس و كنار راه نيندازيد. در اين حالت 
نه تنها خود او ممكن است تصميم به جدايى از شما را بگيرد بلكه 
كار  اين  سريعتر  هرچه  انجام  براى  را  او  نيز  خانواده  و  دوستان 

تحت فشار قرار خواهند داد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: تعدادى از خانم ها حد معينى از 
ارتباط را طلب ميكنند. شما مى بايست اين مسير را با حواس جمعى 
كامل طى كنيد. ابتدا او را آزمايش كنيد اگر از خود تمايل نشان داد 

ميتوانيد به معاشقه خود با او ادامه دهيد. 
 با استفاده از الفاظ بچه گانه مى خواهيد خود را جذاب تر نشان 

دهيد 
مشمئز  آور،  انزجار  احمقانه،  كار  اين  عمل:  اين  نادرستى  داليل   
كننده و تهوع آور است. آيا باز هم توضيح بيشترى مى خواهيد؟! 
آنها  از  گاه  هيچ  بنابراين  است  ها  بچه  مخصوص  گانه  بچه  الفاظ 

استفاده نكنيد. 
او  براى  خود  خانگى  حيوان  از  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
صحبت كنيد و براى او لطيفه هاى با مزه تعريف كنيد. البته در اين 
كار نيز نبايد زياده روى به خرج دهيد. اما اگر او با الفاظ بچه گانه با 
شما صحبت كرد و در اين كار از خود عالقه بسيارى نشان داد شما 

نيز مى توانيد اين كار را يك بار براى هميشه انجام دهيد. 

 هميشه موافق نظر او عمل مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: خيلى خوب است كه به او اجازه دهيد تا 
سالى يكبار برنامه تلويزيونى مورد عالقه اش را تماشا كند، اما اگر 
بخواهيد فيلمى را براى بار بيستم نگاه كنيد، در اين حالت شما قطعا 
داراى مشكل هستيد. تا حدى خود را خوش مشرب نشان دهيد و 
به او نيز حق انتخاب دهيد اما الزم نيست دل و جرات خود را براى 
او  از  شخصى  كارهاى  انجام  براى  گاه  هيچ  بگذاريد.  كنار  هميشه 
و  مادر  رابطه  در  تنها  برخورد  طرز  اين  نكنيد.  اجازه  درخواست 
فرزندى به چشم مى خورد و مطمئنا او خواستار بروز يك چنين 

رفتارى در شما نيست. 

 در مقابل چه كارى انجام دهيد: اعتماد بنفس داشته باشيد و به او 
نشان دهيد كه از قدرت تصميم كيرى برخوردار هستيد. هرزگاهى 
دلخواه  رستوران  به  را  او  كنيد،  انتخاب  را  خود  عالقه  مورد  فيلم 
اين  كنيد.  تماشا  را  نظرتان  مورد  تلويزيونى  برنامه  و  ببريد  خود 

او  مواقع  بعضى  هستند،  نفر  دو  ميان  سازش  كلى  قوانين  اصول 
تصميم ميگيرد و گاهى شما. 

 با خانواده و دوستانش بيش از اندازه صميمى مى شويد 
 داليل نادرستى اين عمل: اگر با خانواده و يا دوستان او مالقات 
نيازمند  او  كنيد.  روى  زياده  خود  برخورد  در  نيست  الزم  ميكنيد 
كسب اطمينان خاطر از جانب شماست و انتظار دارد كه تمام مسائل 
بين خودتان دو نفر و بدون دخالت هيچ كس از جمله خانواده و يا 

دوستان حل گردد. 
با  شما  ارتباط  شدن  صميمى  دهيد:  انجام  كارى  جه  مقابل  در   
خانواده و دوستان او مستلزم گذر زمان است. با آنها برخوردى 
دوستانه داشته باشيد اما هيچ گاه تا اين حد پيش نرويد كه در همان 
ماه اول بخواهيد مراسم جشن تولد برادرش را برنامه ريزى كنيد. 

 براى وضع ظاهرى خود اهميت ويژه اى قائل هستيد 
آينه  جلوى  طوالنى  زمان  مدت  صرف  عمل:  اين  نادرستى  داليل   
توسط آقايان به مزاج خانم ها سازگار نيست. نكته اين جاست كه 
اگر بيش از اندازه خود را بياراييد چهره مردانه شما از بين مى رود 
و جاذبه جنسى پنهان خود را از دست خواهيد داد. باور كنيد يك 

مرد ساده كشش جنسى بيشترى نسبت به يك دلقك دارد. 
تميز  و  مرتب  كه  شويد  مطمئن  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
هستيد و از ادكلن هاى خوش بو استفاده كنيد اما بهتر است آرايش 
و مانيكور را كنار بگذاريد تا جاذبه شما در نظر خانم ها افزايش 

يابد. 
 شما نابهنگام و يا مكررا به عشق خود اعتراف مى كنيد 

 داليل نادرستى اين عمل: من مطمئن هستم كه شما فكر مى كنيد تنها 
راه نفوذ به درون قلب خانم ها گفتن: ”دوستت دارم“ است. اما شما 
سخت در اشتباه هستيد. نه تنها گفتن پى در پى ”دوستت دارم“ آنها 
و  شود  مى  نيز  آنها  درون  رنجش  باعث  بلكه  نكرده،  خوشحال  را 

شما ريسك دريافت نكردن پاسخ مشابه را نيز به جان مى خريد. 
 در مقابل چه كارى انجام دهيد: هر چيز مكان و زمان خاص خود را 
مى طلبد. تنها به اين دليل كه مى خواهيد در او اثر بگذاريد ”دوستت 
دارم“ را بر زبان نياوريد. تنها در صورتى از اين جمله استفاده كنيد 
كه او را از صميم قلب و عاشقانه دوست بداريد. آن گاه تكرار آن 

چند مرتبه در طول هفته بالمانع است. 

 عاشق رقص و آواز هستيد 
 داليل نادرستى اين عمل: آيا تا كنون جمله هايى نظير : ”من دوست 
بر  را  برقصيم“  هم  با  امشب  خوام  يا ”مى  و  برقصم“  باهات  دارم 
را  موضوع  و  نكند  توجه  شما  به  اصال  او  شايد  ايد؟  آورده  زبان 
جدى نگيرد و يا اين تصور غلط در او ايجاد شود كه شما دوست 
اگر  كنيد.  صحبت  او  با  حتى  يا  و  بخريد  نوشيدنى  او  براى  نداريد 
تمام اين داليل براى متقاعد كردن شما كافى نيست پس يك چنين 
شرايطى را در نظر بگيريد: كسى كه زياد برقصد، تعرق كرده و تا 

انتهاى شب بوى بدى خواهد گرفت. 
 در مقابل چه كارى بايد انجام داد: خود را بيش از اندازه مشتاق 
برقصيد  او  با  كه  بخواهد  شما  از  اوقات  گاهى  شايد  ندهيد.  نشان 
اما هميشه الزم نيست كه شما پيشنهادش را بدهيد. مواقعى را كه 
دوست دارد با شما برقصد حدس بزنيد و در نيمى از موارد دست 

او را گرفته و به رقص دعوت كنيد. 

 پرحرفى مى كنيد 
 داليل نادرستى اين عمل: آيا شما حراف خوبى هستيد؟ الزم است 
زمانى را در كنار او به سكوت اختصاص دهيد. پر گويى هاى بى 
پايان شما دير يا زود باعث رنجش خاطر او مى شود. پس تا بيش 

از اين او را ناراحت نكرده ايد از اين كار دست بكشيد. 
مشورت  و  صحبت  از  ها  خانم  دهيد:  انجام  كارى  چه  مقابل  در   
به  را  مطلب   2 همواره  اما  برند  مى  لذت  مختلف  مسائل  پيرامون 
طول  در  و  بدهيد  كردن  صحبت  فرصت  هم  او  به  بسپاريد:  خاطر 

مكالمه سواالتى مطرح كنيد كه او از جواب دادن به آنها لذت برد. 

 مراقب رفتارتان باشيد 
اگر ميخواهيد يك مرد ايده آل باشيد ذهن خود را از كليشه ها پاك 
كنيد و نصايح ما را به كار بنديد. شايد شما از آغاز تولد آموخته ايد 
كه خانمها دوست دارند صداى آواز خواندن همسرانشان را بشنوند 

اما در جهان امروزى اين مطلب تا چه حد صحت دارد؟! 
كليد حل تمام مشكالت ميانه روى و حفظ تعادل است. الزم نيست 
به طور كامل از رفتارهاى ذكر شده دست بكشيد فقط كافى است حد 
تعادل را رعايت كنيد. اگر كليه رفتارهايتان را كنترل كنيد ميتوانيد 

پيش روى همگان از وجود يكديگر لذت ببريد.
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فال هفته

اثر  بر  هفته  اين  در  فروردين:   متولدين 
و  ترديد  دچار  اقدامي  يا  و  انتخاب  براي  موضوعي، 
دودلي خواهيد شد. براي رسيدن به يك مقصد عجول 
خبري  رسيدن  نتيجه  در  هفته  اواخر  در  نباشيد. 
بعضي ترديدهاي شما از ميان خواهد رفت، به زودي 
تغيير و تحولي در امور روزانه تان پيش خواهد آمد.

دنباله  است  بهتر  آمده،  پيش  دلخوري  يك  مورد  در 
قضيه مربوط به آن را نگيريد و آن را فراموش كنيد.، 
چون هر چه بيشتر بخواهيد توجيه اش كنيد، مبهم تر 

و پيچيده تر خواهد شد.

متولدين ارديبهشت: در اين هفته سعي كنيد    
مقصود و منظورتان را به طور شفاف بيان كنيد، تا 
بابت  اين  از  و  نكند  تفاهم  سوء  دچار  را  ها  بعضي 
مشكالتي براي شما پيش نيايد. براي انجام كاري و 
رسيد.  خواهد  شما  دست  به  الزم  پول  اي  معامله  يا 
مسافرتي كوتاه مدت در پيش داريد. سعي كنيد براي 
تمدد اعصاب از اوقات فراغت خود به خوبي استفاده 
كنيد و فكر و ذهنتان را از افكار تيره و نوميد كننده 

به دور نگه داريد 

متولدين خرداد: يكي از آرزوها و ياخواسته 
هايتان در اين هفته صورت تحقق به خود گرفته و يا 
خود  از  را  ها  نگراني  ميگيرد.  قرار  انجام  شرف  در 
كار  در  اند  گفته  قديم  از  باشيد.  مصمم  و  كنيد  دور 
خير حاجت به استخاره نيست. همين روزها واقعيتي 
برايتان روشن ميشود و بعضي فكرهاي تيره و تار 
از سرتان خارج خواهد شد. اين روزها خود را خسته 
و فرسوده احساس مي كنيد. احساستان درست است 
و براي چاره بهتر است كمي به خود مرخصي بدهيد، 

هم مرخصي جسمي و هم روحي.

برده  پي  هم  خودتان  حتمأ  تير:  متولدين     
ايد كه برخي از مشكالتتان مربوط است به كم رويي 
كه  است  الزم  ديگران،گاهي  كردن  مالحظه  و  تان 
دلش  حرف  و  بگذارد  كنار  را  ها  رودربايستي  آدم 
را صاف و صريح به طرف مقابل بگويد. البته حرف 
هاي منطقي كه در آن اما و اگر و شايد نباشد. سعي 
وجودتان  در  تازگي  به  كه  را  حسادت  حس  كنيد 
دادن  رنج  جز  چون  كنيد،  دور  خود  از  سربرآورده 
اي  گرفت.برنامه  نخواهيد  آن  از  اي  نتيجه  هيچ  خود 

كه در سر داريد به اجرا در مي آيد.

با  عاطفي  موضوع  يك  مرداد:  متولدين   
موانعي برمي خورد و براي مدتي متوقف و شما را 
دل نگران خواهد كرد. در اين هفته از دعوت به گفتگو 
و مشاوره سرباز نزنيد و سعي كنيد كه در اين گونه 
جلسات شركت كنيد تا ديگران هم نقطه نظرهاي شما 
يك  كرد.  نخواهيد  ضرر  باشيد  مطمئن  و  بشنوند  را 
فرصت خوب و يك شانس كمياب بر سر راه داريد. 
براي پيشبرد يك امر اجتماعي خود را از كمك هاي 
است  بهتر  ندانيد.  نياز  بي  ديگران  عملي  يا  و  فكري 

كمي از خودخواهي هاي خود بكاهيد.

كالهتان  و  بنشينيد  اگر  شهريور:  متولدين   
را به قول معروف قاضي كنيد، خواهيد ديد كه برخي 
از مشكالتتان ناشي از اين بوده كه به توصيه ها و 
حرف هاي مشفقانه نزديكان خود بي توجه بوده ايد. 
انعطاف  و  نرمش  خود  از  هم  كمي  است  بهتر  پس 
نشان دهيد. يك اتفاق خوب و اميدواركننده بر سر راه 
داريد.از يك رقابت و يا آزمون موفق بيرون خواهيد 
آمد. به زودي طرف مورد نظر متوجه حسن نيت و 

صداقت شما خواهد شد.

كه  تصميمي  از  هفته  اين  در  مهر:  متولدين 
بوديد،  كرده  شروع  كه  را  كاري  يا  و  بوديد  گرفته 
پشيمان خواهيد شد. از يكي كه از او انتظاري نداشتيد 
خدماتي در حد فداكاري خواهيد ديد. آنچه را كه در 
جستجوي آن بوديد، پيدا مي كنيد. يك مسافرت كوتاه 
به  كنيد  سعي  داشت.  خواهد  مفيد  بسيار  اما  مدت 
افكارتان نظم و ترتيبي بدهيد و از پريشان شدن آن 
جلوگيري به عمل آوريد تا بتوانيد براي آينده تصميم 

درستي بگيريد.

متولدين آبان: به زودي موجباتي فراهم مي 
خواسته  از  يكي  توانست  خواهيد  آن  اثر  بر  كه  آيد 
هاي قديمي خود را برآورده كنيد.بيهوده خود را از 
جمع دوستان و يا جمع خانوادگي كنار نكشيد و آن 
صورت  در  چون  نپنداريد،  خاطر  آسودگي  نوعي  را 
استمرار انزواطلبي بر روحيه و اخالق شما لطمه وارد 
مي آيد. سعي كنيد در كارهاي اجتماعي و خانوادگي 
رابطه  بر  مالي  اختالف  يك   ، باشيد  داشته  مشاركت 

شما با يكي از نزديكان اثر منفي مي گذارد.

 متولدين آذر: با نشان دادن حسن نيت خود، 
مي توانيد بر بعضي سوء تفاهم هاي خانوادگي پايان 
دهيد. براي آنچه كه از دست داده ايد، غم وغصه به 
دلتان راه ندهيد و خود و يا ديگران را مورد سرزنش 
قرار ندهيد، چون خيلي زود اين عارضه جبران خواهد 
شد. در اين هفته نسبت به دوستي و صميميت يكي 
از اطرافيان دچار شك و ترديد خواهيد شد. نسبت به 
انجام برنامه اي كه در خيال داريد، نگراني و ترديد به 
خود راه ندهيد و به توانايي هاي خود مطمئن باشيد.

  متولدين دى: سعي كنيد احساسات واقعي 
مطمئن  ندهيد،  جلوه  مغشوش  يا  و  پنهان  را  خود 
باشيد حرف دل حتما به دل طرف مقابل مي نشيند.

ماسك به چهره زدن و نقش بازي كردن چه در رفتار 
و چه در گفتار خيلي زود رو مي شود و ماهيت خود 
را نشان مي دهد. به زودي با اتفاقي احساس خواهيد 
است.با  شده  باز  تان  زندگي  در  اي  تازه  فصل  كرد 
كمك شما يكي از بالتكليفي بيرون مي آيد، پس بهتر 

است او را چشم انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود   
و  منطقي  و  بسپاريد  احساسات  امواج  دست  به  را 
يك  انجام  براي  بگيريد.  تصميم  و  كنيد  فكر  معقول 
آوريد.  مي  دست  به  خوبي  هاي  فرصت  مهم  معامله 
يك مشكل و يا يك مانع بر سر راه برنامه مورد عالقه 
تان پيش مي آيد، اما اگر كمي تدبير كنيد مي توانيد از 
كنار اين مانع بگذريد. اين روزها همچنين بايد به فكر 
سالمتي خود باشيد و بعضي دردها و كسالت ها را 

دست كم نگيريد.

و  خود  به  كمي  اگر  اسفند:   متولدين    
ديد  خواهيد  بينديشيد  خود  هاي  توانايي  و  امكانات 
كه مثل خيلي هاي ديگر هستيد، پس انتظارهاي شما 
از زندگي نيز بايد در همان حدي باشد كه ديگران از 
ها  طلبي  زياده  و  توقعات  از  كمي  اگر  دارند.  زندگي 
قابل  بخش  باشيد  قانع  داريد  كه  آنچه  به  و  كنيد  كم 
به  ميشود.  كاسته  شما  هاي  ناراحتي  از  اي  مالحظه 
خود  اطرافيان  و  خود  براي  را  زندگي  ديگر  عبارتي 
يك  از  بود.  خواهيد  تر  راحت  وقت  بگيريد.آن  آسان 
هديه  شنيد.  خواهيد  مفيد  و  تازه  پيشنهادي  نوآشنا 

هايي در راه داريد 

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

جواب هفته قبل
Qa8+    Nb8  Qxb8+  Rc8  Qxc8+  Kg7 
Qf8+     Kg6  Qf7+     Kh6  Rf6# 

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

Nd6+         cxd6 
Qc1# 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و پاكسازى  
Virus  و Spyware  در محل شما

078 8997 7623

صمد شكارچى 

پنجره براى دزد روزنه اميد است!
وقتى كه خيالم تخت شد به فكر تاج افتادم !

چون گرسنه بودم ،گول مى خوردم!
سبيلم را براى تاب دادن جمعه ها به پارك مى برم !

كبوتر حرم گندم سيلو را نمى خورد!
چون كرسى نبود ،حرفم را به صندلى نشاندم!

ما نسل سوخته ايم ، فرزندانمان نسل پدر سوخته !
چون سيم لخت بود، برق خجالت مى كشيد كه بيايد!
مى خواستم به كمال برسم ، جمال را از دست دادم!

از بس زاغ سياهش را چوب زدم پرهايش ريخت !
مغزم كه سوت كشيد ، گلبولهاى قرمز ايستادند!

به كوپن قند و شكر كه نگاه مى كنم ، اوقاتم تلخ مى شود!
چون نانش توى روغن بود، چربى خون گرفت!

از آن حرفها
هميشه به تشّيع جنازه ديگران برويد تا آنها هم به تشيع جنازه شما بيايند. «يوگى برا»

حقا يق همان خالى بندى هاى احماقانه هستند.«رونالد ريگان»
بسيارى از دروغها درباره افراد احمق ،دروغ است.«مارلون براندو»

بعضى ها و بعضى ها 
بعضى ها پارتى ميدن، بعضى ها  دنبال پارتى ميگردن!

بعضى ها موز مى خورن ، بعضى ها روش ليز مى خودن!
بعضى ها  از دماغ فيل افتادن ، بعضى ها  از چشم مردم!

بعضى ها جوانى شان را از دست دادن ، بعضى ها  جوانشان را !
بعضى ها  دلشون شور مى زنه ، بعضى ها سازشون!

بعضى ها مى ميرن همه خبر دار مى شن ، بعضى ها  مردن خودشون هم خبر ندارن!
بعضى ها زنبور دارند ،بعضى ها زن بور!

بعضى ها  توى خواب راه مى رن، بعضى ها توى راه رفتن خواب مى بينن!
بعضى ها حقه مى زنن، بعضى ها حقه مى سازن!

بعضى ها رخت مى شورن ، بعضى ها رخت مى بندن!
بعضى ها افسانه تعريف مى كنن ،بعضى ها افسانه براشون تعريف  ميكنه!
بعضى ها خرشون هم جا مى ره،بعضى ها خرشون تو طويله هم نمى ره!

بعضى ها  سردرد دارن ،بعضى ها دردسر!
بعضى ها باغ ندارن اما هميشه توى باغند،بعضى ها باغ دارن اما هرگز توى باغ نيستند!

بعضى ها عرق مى خورن ،بعضى ها عرق مى كنن!
بعضى ها بند دستشونه ،بعضى ها دستشون بنده!

بعضى ها با چشم باز نمى توانند بخوابند، بعضى ها كور مى خونن!
بعضى ها گور مى گيرن ، بعضى ها  رو گور مى گيره!

و باال خره بعضى ها سوار خر مرادند،مرا بيچاره خودش پياده آن!

كارى كلم آرتور
پشت بام از گرانى قير شكست!

لب ساحل را كه بوسيدم دريا خشمگين شد!
وقتى گوشتم مى ريزد،گربه ها دنبالم مى كنند!

از بس سردى و گرمى روزگار را چشيدم دندانى برايم باقى نماند!
دماغم در زير بار عينك قوز شد!

عزرائيل هم از من رشوه مى خواهد!
از بس حلوا حلواكرد،حلوايش را خوردند!

عيسى مسيح گل مريم به سينه اش زده بود!

 بدلباسي در المپيك ممنوع تلنُگر
 

يوپي آي؛ روزي نيست كه خبري در مورد اقدامات عجيب 
و غريب چين در آستانه المپيك در رسانه ها كار نشود. در 
جديد ترين اين اقدامات دولت چين بدلباسي را براي ساكنان 

پكن ممنوع كرده است، در كتابچه 
پخش  پكن  مردم  بين  المپيك  مناسبت  به  كه  يي  صفحه   36
شده از آنها خواسته شده مراقب رفتارشان باشند و درست 
لباس بپوشند تا تاثير خوبي روي مهمان هاي خارجي المپيك 

داشته باشند.
از پكني هايي كه اضافه وزن دارند خواسته شده لباس هايي 
با راه راه افقي نپوشند زيرا در اين لباس ها چاق تر به نظر 
لباس  و  پيژاما  با  شده  توصيه  مردان  به  همچنين  آيند.  مي 
راحتي در مالءعام ظاهر نشوند. در اين كتابچه آمده؛ «لباس 
چون  باشد  كوتاه  و  تنگ  برايتان  نبايد  پوشيد  مي  كه  هايي 
در اين صورت افراد حس مي كنند شما چندان قابل اعتماد 

نيستيد.» 
خوردن  از  شده  داده  هشدار  تاكسي  رانندگان  به  همچنين 
سير بپرهيزند تا بوي بد دهان شان مهمانان خارجي را آزار 
ندهد. رئيس كميسيون المپيك ژنگ موژيه مي گويد؛ «سطح 
عمومي فرهنگ شهرنشيني در شهر افزايش يافته و فضاي 
اجتماعي و فرهنگي بهبود چشمگيري يافته در نتيجه مي توان 

به برگزاري موفقيت آميز بازي ها اطمينان كامل داشت.» 
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بعلت مسافرت 
بفروش مى رسد
07855162295

تدريس خصوصى
رياضيات در سطح

 A Level &
GCSC

توسط دانشجوى مهندسى

 07828182645

راننده ون جهت 
همكارى در 

ماركت نيازمند 
است

ترجيحا ساكن غرب 
لندن

07759512443

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

به يك كارگر قصاب 
مسلط به كارهاى

Grocery
نيازمنديم

02085669360

تعدادى استوديو 
فلت و آپارتمان 2 
خوابه در منطقه
NW3 , NW6
موجود ميباشد.

07976529525

يك باب مغاز پيتزا شاپ 
در دو طبقه مجهز با 

كليه وسايل پيتزا شاپ نو 
با قيمت بسيار خوب نقد 

و اقساط به فروش
 مى رسد.

07930315175

Maison Painters

كليه امورات 
نقاشى 

ساختمان با 
بهترين كيفيت

Tel : 07795016773

طراحى وب سايت 
ثبت شركت ها - كارت 

تجارى - مشاوره 
تجارتى

و طراحى آگهى هاى 
تبليغاتى و خدمات 

بيشتر
07511602149

آشپز با تجربه 
بخصوص در 

امور كباب پزى 
نيازمنديم

Scar Borought
07851629908
07738833163

رستوران چينى و 
كباب شاپ در

High Road با 20 
سال ليز و با ظرفيت 40 نفر 

با پاركينگ 
6000 پوند درآمد هفتگى

قيمت 95000 پوند
رنت 12500 و ريت 2400  سالينه

07950200342

جهت اجاره
استوديو فلت
W2 در منطقه
Marble Arch
07966456106

يك فلت يك خوابه 
جهت اجاره در 

منطقه
Upton Park
شرق لندن

با تمامى امكانات رفاهى فقط خانمها

07791274834

كليه خدمات ساختمانى 
پذيرفته مى شود

نقاشى، كاشى كارى، 
لمينت فلورينگ، پارتيشن، 

نصب سرويس حمام و 
آشپزخانه

 No Job too Small 
 075 2852 3073

طراحى

وب 
سايت

07733113137

مكانيك سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهاى

 بنزينى و ديزلى
تعويض كالچ از £80

اجرت جهت سرويس موتور 
از £20

تعويض تايمينگ بلت از £60 
و غيره

تلفن: 07594347973
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شماره تلفن هاى ضرورى در لندن
اورژانس         999

كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806

فرهنگسراى لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                02076033696 

رستوران اريانا                                        02072669200
رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130

رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

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

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

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

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سراى مهدى 2

سوپر ماركت ها 
آران                                      02084455775  

اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251

ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 

سليمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020
هرمز                                                   02084558184

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

 

مراكز توزيع 
هفته نامه پرشين

جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشيد
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

نيازمنديها

تعميرات كامپيوتر و لپ تاپ با 
بهترين كيفيت

رفع انواع ويروس يابى و نصب انواع 
ويندوز اكس پى و ويستا 

طراحى وب سايت با بهترين قيمت
07828880940

شركت ساختمانى گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعميرات كلى و جزئى، طبق استانداردهاى انگلستان با ضمانت 
كامل طراحى داخلى با نظارت مهندسين مجرب لوله كشى، 

برقكارى، نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى
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تذكر جدى قطبى 
به بازيكنان

ئ چشمان پف كرده و واكنش قطبى
پف  چشمانى  با  بازيكنان  اكثر  گذشته،  روز  تمرين  در 
كرده و خواب آلود در زمين حاضر شدند. خواب آلودگى 
بازيكنان باعث واكنش قطبى شد. سرمربى پرسپوليس به 
نفرات اعالم كرد: «صبح ها كه از خواب بيدار مى شويد، 
يك دوش ساده شما را سرحال مى كند.» در ادامه به آنها 
حاضر  زمين  در  اينگونه  ديگر،  روزهاى  از  كه  داد  تذكر 

نشوند.

ئ شرح تمرين
بازيكنان در ابتدا زيرنظر پيروانى با دويدن و انجام حركات 
حالى  بى  ميان  اين  در  كردند  گرم  را  خود  بدن  كششى 
قطبى  آن،  از  بعد  شد.  پيروانى  عصبانيت  باعث  بازيكنان 
در  داد.  جاى  سرخپوشان  برنامه  در  را  پاسكارى  تمرين 
ادامه سانتر از جناحين و ضربه به سمت دروازه به مدت 
30 دقيقه به طول انجاميد. سرمربى تيم بازيكنان را به 2 
گروه اصلى ها و ذخيره ها تقسيم كرد، از گروه بازيكنان 
اصلى خواست تا زيرنظر كماسى دور زمين بدوند و گروه 
جالب  نكته  پرداختند.  دستگرمى  فوتبال  انجام  به  ذخيره 
اينجا بود كه قطبى از نيكبخت خواست تا با گروه ذخيره 

ها تمرين كند.

ئ تمرين اضافه براى دروازه بانان
زيرنظر  و  شدند  جدا  سايرين  از  گلرها  تمرين  حين  در 
عابدزاده با نظارت ماركو به تمرين پرداختند. بعد از چند 
دقيقه ماركو كار را به دست گرفت و عابدزاده نظارت كرد. 
بعد از پايان تمرين به مدت 30 دقيقه دروازه بانان تحت 

نظر عابدزاده و ماركو به تمرين ادامه دادند.

ئ پيروانى و تمرين اختصاصى براى عبدى و علوى
از  سرمربى  نظر  به  كه  علوى  و  عبدى   ، قطبى  دستور  به 
سايرين عقب تر هستند و از نظر جسمانى شرايط مناسبى 
ندارند با پايان تمرين زيرنظر پيروانى، اختصاصى تمرين 

كردند.

ئ قطبى و شرح تمرين با 2 زبان 
بودند،  حاضر  تمرين  در  خارجى  بازيكن   2 تنها  اينكه  با 
افشين قطبى به خاطر آنها تمرينات را با 2 زبان توضيح 
مى داد. يك بار انگليسى و يك بار فارسى. اين در حالى 
است كه پتروويچ، به زبان فارسى تسلط دارد و توره به 
دليل سرماخوردگى غايب بود. تنها بازيكن خارجى زبان 

آتسو بود كه او هم به لطف قطبى از تمرين عقب نماند.

ئ خوش و بش قطبى با 10 هوادار
در حالى كه با تصميم قطبى تمرين سرخپوشان به صبح 
منتقل شده است حدود 10 هوادار در تمرين حاضر بودند 
و  بش  و  خوش  مشغول  قطبى  تمرين  پايان  از  بعد  كه 

انداختن عكس يادگارى با آنها شد.ش

مخالفت دايي با بازي هاي دوستانه تيم ملي به بهانه تعطيلي ليگ برتر 
 

چهار قدرت سنتي فوتبال آسيا در سراشيبي 
 

وقتي كه برنامه هاي تيم ملي براي حضور در رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2010 اعالم شد و توسط فدراسيون فوتبال ديدارهاي بزرگي 
مانند ديدار مقابل مصر قهرمان آفريقا براي تيم ملي رديف شد، كسي اهميتي براي بازي هاي تيم ملي در رقابت هاي فوتبال غرب آسيا قائل 
نبود اما وقتي تمام بازي هاي تيم ملي از جمله ديدار برابر مصر لغو شد، ديدار برابر فلسطين و قطر در رقابت هاي غرب آسيا اهميت زيادي 
پيدا كرد. هرچند فدراسيون فوتبال لغو بازي هاي دوستانه مقابل مصر، چارلتون و يكي دو بازي ديگر را به داليل سياسي مربوط كرد اما 
ساير بازي هاي دوستانه تيم ملي تنها به دليل نظر «ويژه» علي دايي برگزار نشد. اين نظر دايي را اعضاي كميته تيم هاي ملي وقتي متوجه 

ديدار  شدند كه قرارداد بازي ها بسته شده بود. 
برابر ازبكستان و كنيا دم دست ترين نمونه براي 
اين مساله است كه فدراسيون فوتبال ايران پس از 
عالقه  دايي  شد  متوجه  ها  بازي  اين  شدن  قطعي 
ورقه  يك  با  و  ندارد  ديدارها  اين  انجام  به  يي 
فكس ساده به طرف مقابل اعالم كرد اين بازي ها 
برگزار نمي شود. البته توجيه دايي هم براي لغو 
اين دو بازي اين است كه «سبك بازي اين دو تيم 
توجيهي  چنين  با  نيست.»  ايران  حريفان  به  شبيه 
بازي يازدهم و 30 مرداد برابر كنيا و ازبكستان 
لغو شد. هرچند كه شايد بازي ايران و ازبكستان 
ازبكستان  ميزباني  به  هم  آن  و  ديگري  تاريخ  در 
برگزار شود. وضعيت وقتي جالب تر مي شود كه 
بدانيم علي دايي با برگزاري ديدار دوستانه با تيم 
ملي ژاپن هم مخالفت كرده و با اين بهانه كه نمي 
انجام  از  شويم  برتر  ليگ  تعطيلي  باعث  خواهيم 
اين بازي شانه خالي كرده است. البته اگر به ياد 
بازيكن  شش  از  دعوت  با  دايي  علي  كه  بياوريم 
سايپا كه شامل ابراهيم ميرزاپور، ميالد زنيدپور، 
كيانوش رحمتي، ابراهيم صادقي، محمد پروين و 
مجيد غالم نژاد مي شود باعث تعطيلي بازي هاي 

هفته دوم تا چهارم سايپا در ليگ شده به تناقض در ادعاي سرمربي تيم ملي مي رسيم. در اين وضع احتماًال تيم ملي قبل از ديدار شانزدهم 
شهريورماه در جده مقابل عربستان بازي دوستانه يي به غير از حضور در رقابت هاي غرب آسيا نخواهد داشت. گرچه دايي در ابتداي 
حضورش در تيم ملي وقتي گفت «از بازي هاي دوستانه تكراري خسته شده ام و به فكر بازي هاي بزرگ هستم» خيلي ها به آينده تيم ملي 

اميدوار شدند اما اگر اين وضع ادامه پيدا كند نبايد منتظر شگفتي از تيم ملي باشيم. 

تقويم خالي تيم ملي در رده بندي فيفا هم تاثير گذاشته و تيم ملي در آخرين رنكينگي كه توسط فدراسيون جهاني اعالم شده به رده چهل و 
پنجم جهان سقوط كرده است. اين نزول تنها به رده جهاني مربوط نيست بلكه تيم ايران در رده بندي برترين تيم هاي آسيايي هم پس از ژاپن 
و استراليا در رده سوم قرار گرفته است. با اين حال چنين وضعي تنها به ايران محدود نمي شود و ديگر قدرت هاي سنتي فوتبال آسيا هم 
در فاصله يك ماه مانده تا شروع رقابت هاي انتخابي جام جهاني شرايط مناسبي ندارند. تيمي كه نزديك ترين وضعيت را با تيم ملي ايران 
دارد، اتفاقًا اولين حريف ايران در مسابقات انتخابي است. هرچند فدراسيون فوتبال عربستان براي آماده سازي تيم ملي اين كشور در رقابت 
هاي انتخابي جام جهاني مبلغ 10 ميليون دالر هزينه كرده اما وضعيت اين تيم هم چندان مناسب نيست. عربستان از هفته پيش اردوي آماده 

سازي تيمش را در سوئيس آغاز كرده و قرار است بازيكنان اين تيم پس از اردوي سوئيس به اسپانيا سفر كنند. 

محل كمپ عربستان هم همان جايي است كه اردوي اخير تيم ايران برگزار شد. در برنامه يي كه فدراسيون فوتبال عربستان اعالم كرده 
اين تيم در روز بيست و دوم آگوست و پيش از ديدار با ايران در بازي دوستانه يي به مصاف تيم كوزوو خواهد رفت؛ تيمي كه هنوز به 
عضويت فيفا در نيامده است. پس از اين بازي عربستان رودرروي تيم ملي پاراگوئه قرار خواهد گرفت و پنج روز پيش از ديدار شانزدهم 
شهريور برابر ايران، شاگردان ناصر الجوهر با تيم سامپدورياي ايتاليا بازي خواهند كرد. با اين حال چيزي كه اين روزها الجوهر را اذيت 
مي كند، انتقاد رسانه هاي عربستاني است كه معموًال در اين چند سال حامي مربي بومي خود در تيم ملي بوده اند. همين هفته پيش بود كه 
روزنامه االتحاد از سران فدراسيون فوتبال عربستان خواست يك مربي بزرگ اروپايي را جايگزين ناصر الجوهر كنند. البته به غير از ايران 
و عربستان، وضعيت كره جنوبي و ژاپن هم تعريفي نيست و هو جونگ مو و تاكاشي اوكادا هم از انتقاد رسانه ها در امان نيستند. اين براي 
اولين بار است كه چهار قدرت سنتي آسيا همزمان از مربيان بومي در رقابت هاي انتخابي جام جهاني استفاده مي كنند و هر چهار مربي هم 
در آستانه شروع رقابت هاي انتخابي جام جهاني با انتقاد شديد رسانه ها و هواداران روبه رو هستند. همين دوشنبه پيش بود كه هواداران 
پرسپوليس به عنوان بخشي از طرفداران فوتبال در ايران نسبت به تصميم هاي علي دايي در تيم ملي واكنش نشان دادند كه البته اين كار با 
عكس العمل نايب رئيس فدراسيون فوتبال هم همراه شد. در اين شرايط تيم ملي از امروز ديدارهايش را در پنجمين دوره رقابت هاي غرب 
آسيا آغاز مي كند و در اولين گام از ساعت 30/20 در ورزشگاه تختي به مصاف تيم ملي فلسطين مي رود. اين اولين بازي دوستانه و رسمي 

تيم ملي قبل از حضور در رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2010 است. 

واكنش پرسپوليس به مصاحبه تاج 
 

سخنگوي هيات مديره پرسپوليس در واكنش به صحبت هاي مهدي تاج درباره هواداران پرسپوليس گفت؛ نمي دانم چرا نايب رئيس اول 
فدراسيون در چنين شرايطي راجع به هواداران اظهارنظر مي كند. همه تماشاگران و مسووالن باشگاه احترام خاصي براي علي دايي كه 

اسطوره فوتبال ايران است، قائل هستند، اما اظهارات مهدي تاج درباره هواداران ما تعجب برانگيز است. در مورد اهانت شماري از تماشاگران 
حاضر در ورزشگاه آزادي نسبت به سرمربي تيم ملي بايد بگويم كه شعار عليه دايي هرگز از سوي ليدرها نبوده است. از بدو ورودمان به 
باشگاه، روي مسائل اخالقي و فرهنگي با جديت پيگير هستيم. از شنيدن صحبت هاي تاج تعجب كرديم. نمي دانم چرا نايب رئيس فدراسيون 

پس از پايان مسابقه با سايپا و در هفته هاي آغازين ليگ، چنين اظهارنظر مي كند. همان طور كه گفتم مسائل اخالقي را در باشگاه و هواداران 
پيگير هستيم و به همين دليل از مسابقات بعدي قصد داريم براي جلوگيري از سر دادن شعار عليه دايي، ليدرهايي را مستقر كنيم تا ديگر 

چنين اتفاقي رخ ندهد. 
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ورزشى ايران و جهان

استقاللى ها 
پاداش گرفتند

استقالل در اولين ديدار خود در رقابت هاى ليگ 
برتر مقابل ابومسلم به برترى رسيد. طبق وعده 
هاى هيأت مديره، بعد از هر پيروزى در ليگ به 
بازيكنان پاداش خواهند داد. به همين دليل براى 
هر كدام از آبى پوشان مبلغ 250 هزار تومان به 
اين  است  قرار  شد.  گرفته  نظر  در  پاداش  عنوان 

مبلغ به زودى به حساب بازيكنان ريخته شود. 

پروين قائم مقام 
باشگاه استيل 
آذين شد

بيشتر  آمادگى  جهت  آذين  استيل  فوتبال  تيم 
اردوى  به  يك  دسته  ليگ  در  حضور  براى 
اسپانيا يا آلمان مى رود. اين تيم قرار است 15 
روز ديگر جهت بر پايى يك اردوى تداركاتى 
كند  ترك  آلمان  يا  اسپانيا  مقصد  به  را  تهران 
قابل  عملكرد   ، نشان  دست  حضور  با  بلكه  تا 
قبولى در ليگ دسته اول داشته و صعود خود 
را به ليگ برتر مسجل كند.بر پايه اين گزارش 
باشگاه  مديره  هيأت  ديروز  صبح  جلسه  در 
رئيسه  هيأت  عضو  پروين  ،على  آذين  استيل 
استيل  مقام  قائم  عنوان  مجددابه  باشگاه  اين 
آذين منصوب شد. پيش از اين با انتقال استيل 
آذين از تهران به كاشان قائم مقامى پروين در 

هاله اى از ابهام قرار داشت.
نيكبخت: نمى خواهند يك سال 

بدون حاشيه بازى كنم
مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس تهران گفت: متاسفانه 
بازى  حاشيه  بدون  سال  يك  ندارند  دوست  برخى 
پژمان  با  درگيرى اش  بحث  خصوص  در  وى  كنم. 
دقايقى  فقط  گفت:  سايپا  با  ديدار  حاشيه  در  نورى 
گل  وقتى  ديديد  و  پرداختم  گو  و  گفت  به  نورى  با 
زد او را در آغوش گرفتم. مشكلى با نورى ندارم و 
در جناح چپ تعامل خوبى با وى دارم. وى افزود: 
راه  حتى  كه  هستند  حساس  من  به  قدر  اين  برخى 
رفتنم نيز براى آنها مهم است. نمى خواهند يك سال 
بدون حاشيه بازى كرده و فقط به فكر موفقيت خود 
و تيمم باشم. نمى دانم درج مصاحبه هاى خيالى از 
من عليه قطبى تا چه زمانى ادامه دارد. نيكبخت با 
ادامه  نشريه   2 در  خود  از  مصاحبه  درج  از  انتقاد 
داد: از طريق مديرعامل و سرپرست تيم اين مسئله 

را پيگيرى مى كنم.

مانينگر به يوونتوس ملحق شد  
 

تيم  به  اتريش  فوتبال  ملي  تيم  بان  دروازه 
روز  مانينگر  الكساندر  پيوست.  ايتاليا  يوونتوس 
گذشته با باشگاه يوونتوس قراردادي چهارساله 
منعقد كرد. وي در ازاي رقمي بالغ بر يك ميليون 
يورو به اين تيم ايتاليايي ملحق شد. مانينگر 31 
ساله كه زماني عضو تيم آرسنال انگليس بود، تا 
پيش از اين براي مدتي كوتاه سابقه بازي در تيم 
پي  در  ترتيب  اين  به  داشت.  را  اودينزه  ايتاليايي 
بوفون  لوئيجي  جيان  از  پس  مانينگر  انتقال  اين 
دروازه بان نخست يوونتوس، به عنوان سنگربان 
بان  دروازه  اين  شد.  معرفي  تيم  اين  دو  شماره 
اتريشي پس از امضاي قرارداد اظهار داشت؛ از 
اينكه به تيم يوونتوس ملحق شدم و مي توانم در 
تورين همراه با ستارگان درجه اول فوتبال ايتاليا 
خيلي  بپردازم،  بازي  به  و  كنم  تمرين  جهان  و 
خوشحالم. او افزود؛ از بازي در تيم هاي كوچك 
حتي  كردم.  آوري  جمع  را  زيادي  تجربيات  تر 
و  كرده  بازي  نيز  انگليس  آرسنال  مثل  تيمي  در 
فكر مي كنم وقت آن رسيده كه در تيمي بزرگ و 
مطرح نظير يوونتوس تجربياتم را به كار گيرم.  

 

اينتر قهرمان جام «بكن 
باوئر»  

  
بازي  دشوارترين  و  آخرين  در  مونيخ  بايرن 
رقابت  جديد  فصل  شروع  از  پيش  اش  تداركاتي 
هاي فوتبال در آلمان برابر اينتر شكست خورد. 
 24 حضور  در  ليگا  بوندس  پيش  فصل  قهرمان 
«آليانس  ورزشگاه  در  حاضر  تماشاگر  هزار 
آره نا» با نتيجه يك بر صفر تن به شكست داد. 
مانسيني بازيكن اين فصل اينتر در دقيقه 52 تك 
كلينزمن  يورگن  رساند.  ثمر  به  را  بازي  اين  گل 
دليل  به  كه  بازي  اين  پايان  در  بايرن  سرمربي 
حضور بازيكنان دو تيم در مرحله آماده سازي 
«عملكرد  گفت؛  درنيامد،  كار  از  تماشايي  چندان 
نه،»  نتيجه  اما  بود  خوب  من  نظر  از  بازيكنان 
فرانتس  جام  چارچوب  در  دوستانه  بازي  اين 
انجام  بايرن  پيش  هاي  سال  بازيكن  باوئر  بكن 
هاي  سوت  با  هواداران  ديدار  اين  پايان  در  شد. 
بلند و ممتد خود نسبت به روند بازي و عملكرد 

بازيكنان بايرن مونيخ اعتراض كردند.  
 

مادريد باپتيستا را
 مي فروشد  

 
 مقامات باشگاه رئال مادريد جهت فروش مهاجم 
اند.  آماده  رم  ايتاليايي  باشگاه  به  خود  برزيلي 
ژوليو باپتيستا كه درخشش نسبتًا قابل قبولي در 
تركيب آرسنال نيز داشته است، اكنون مي كوشد 
مادريد  در  مدت  طوالني  هاي  نشيني  نيمكت  از 
بگريزد. رئال كه در ابتدا با انتقال باپتيستا مخالفت 
مي كرد، روز گذشته موافقت خود را با اين پروژه 
دارد  فرصت  آگوست  تا 15  باپتيستا  كرد.  اعالم 

تكليف انتقال خود را روشن كند.  

 دوشر در فهرست خريد 
آندلس  

  
 باشگاه آندلسي سويا مي كوشد هافبك راسينگ 
سانتاندر را به خدمت گيرد. سويا نسبت به جذب 
آلدو دوشر ابراز عالقه كرده است. اين باشگاه كه 
قهرماني در جام يوفا را نيز در كارنامه خود يدك 
مي كشد تالش مي كند دوشر بازيكن بي انضباط 
سال هاي دور دپورتيوو الكرونيا را براي تقويت 

ميانه ميدان خود خريداري كند. برخي منابع آگاه 
خبري از توافق اوليه ميان وكيل دوشر با سويا 
براي قراردادي سه ساله مي گويند اما هنوز هيچ 
اسپانيا  فوتبال  فدراسيون  در  رسمي  قرارداد 

منعقد نشده است.  
 

40 ميليون يورو در انتظار ويا  
  

مقامات باشگاه تاتنهام انگليس مي كوشند مهاجم 
داويد  بگيرند.  خدمت  به  را  والنسيا  تيم  گلزن 
مادريد،  رئال  راهي  چند  سر  بر  را  خود  كه  ويا 
از  جالبي  پيشنهاد  با  بيند  مي  سويا  و  بارسلونا 
معتقدند  كارشناسان  است.  شده  مواجه  تاتنهام 
شكوفا  انگليسي  ظريف  فوتبال  در  ويا  بازي  نوع 
مادريد  رئال  طرفي  از  شد.  خواهد  موفق  و  شده 
را  هميشگي  رغبت  درفارت،  فان  خريد  پي  در 
بر  تكيه  با  تاتنهام  ندارد.  بازيكن  اين  خريد  براي 
نفوذ مربي اسپانيايي خود، خوان د راموس، براي 

خريد ويا خوش بين و اميدوار است.  

فان درفارت؛ در بهترين 
تيم دنيا هستم  

 
 هافبك بازيساز هلندي، تيم فوتبال رئال مادريد 
فان  رافائل  كرد.  توصيف  جهان  تيم  بهترين  را 
از  گفت؛  مادريد  رئال  وارد  تازه  بازيكن  درفارت 
من خواسته اند به جاي تمام بازيكنان بزرگي كه 
خريداري نشده اند، ايفاي نقش كنم. در اين مورد 
كامًال آماده ام. وي افزود؛ عضويت در تيمي كه 
ورزشگاه اختصاصي آن سانتياگو برنابئو است، 
در  قهرماني  بار  و 31  شده  اروپا  قهرمان  بار   9
الليگا را تجربه كرده، چيز كمي نيست. نمي شود 
احساس بازيكني مثل مرا در اين لحظه با كلمات 
خاطرنشان  فارت  در  فان  كرد.  ترسيم  و  بيان 
ساخت؛ اكنون در بهترين تيم دنيا عضويت دارم. 
از اينكه چنين شانس بزرگي نصيبم شده، بسيار 

خوشحالم.  
 

مصدوميتي تازه براي 
مدافع بايرن  

 
آلمان  مونيخ  بايرن  فوتبال  تيم  فرانسوي  مدافع 
گرفتار مصدوميت تازه يي شد. ويلي سانيول به 
علت مصدوميت تاندون آشيل، تحت عمل جراحي 
قرار گرفت تا دوره نقاهتي طوالني را آغاز كند. 
به  بود،  مصدوم  ناحيه  همين  از  نيز  قبًال  كه  وي 
خاطر تشديد اين كسالت، تن به عمل جراحي داد. 
پزشك  بائور  زه  دكتر  كلينيك  در  خاطر  اين  به 
مجرب بايرن جراحي شد. اين بازيكن براي مدتي 
طوالني قادر به حضور در ميدان نيست و مجبور 
در  سال 2000  از  سانيول  است.  نشيني  خانه  به 

خدمت اين تيم آلماني است.  

پاوليوچنكو در فهرست 
خريد بارسلونا  

 
كنند  مي  تالش  بارسلونا  باشگاه  مسووالن    
مهاجم اسپارتاك مسكو را به خدمت گيرند. براي 
تقويت خط حمله بارسلونا نام رومان پاوليوچنكو 
در فهرست خريد قطعي اين تيم قرار گرفته است. 
اين مهاجم گلزن و تيزهوش درخشش خيره كننده 
پپ  نظر  مد  اكنون  و  داشت   2008 يورو  در  يي 
گرفته  قرار  تيم  اين  جوان  سرمربي  گوارديوال 
به  اتوئو  فروش  با  است  اميدوار  بارسلونا  است. 
يكي از مشتريان رسمي، پول الزم براي خريد اين 

مهاجم بزرگ را به دست بياورد.  

الپورتا؛ مسي فقط به 
المپيك فكر كند  

  مديرعامل باشگاه بارسلونا گفت؛ فقط بازيكناني 
هستند.  تيم  فكر  به  اند،  شده  حاضر  اردو  در  كه 
خوان الپورتا رئيس بارسلونا گفت؛ مسي فقط به 
المپيك فكر كند، بهتر است. او بايد در تيم مي ماند 
است  بهتر  برد،  مي  سر  به  پكن  در  كه  اكنون  و 
دست  از  نباشد.  اينجا  در  خود  محبوبيت  نگران 
مسي ناراحت هستم. مي توانست همان كاري را 
انجام دهد كه روبينيو در رئال مادريد انجام داد. 
او ادامه داد؛ بين عذرخواهي از هواداران بارسلونا 
و مردم آرژانتين، فقط يك لحظه فاصله داشت تا 

مسي در آن تصميم بگيرد و گرفت.  

فدراسيون با منتقدان 
داوري برخورد خواهد كرد  

 
امسال  هاي  قضاوت  مورد  در  عنايت  مسعود   
هاي  برخورد  احتمال  و  برتر  ليگ  در  داوران 
در  ايم  خواسته  داوران  گفت؛ «از  آنها  با  مختلف 
صورتي كه با آنها برخورد بدي شد، با قاطعيت 
خودداري  مماشات  از  و  كرده  برخورد  بيشتري 
افرادي  درباره  خصوص  به  موضوع  اين  كنند. 
روي  فقط  و  نيستند  سرمربي  كه  كند  مي  صدق 
كنند.»  مي  دخالت  كاري  هر  در  و  هستند  نيمكت 
عملكرد  نحوه  مورد  در  داوران  كميته  مسوول 
ندانم  روي  از  كه  داوراني  «به  گفت؛  نيز  داوران 
كاري مرتكب اشتباه مي شوند، فرصت چندباره 
خواهيم  تر  پايين  ليگ  به  را  آنها  و  دهيم  نمي 

فرستاد.»  
 

تازه ترين رده بندي 
فيفا اعالم شد سقوط 

8 پله يي ايران  
 

فوتبال  هاي  تيم  بندي  رده  ترين  تازه  در  ايسنا؛   
دنيا، ايران با هشت پله سقوط نسبت به ماه قبل 
در مكان چهل و پنجم جاي گرفت. اسپانيا همچنان 
در مكان نخست قرار دارد. در اين رده بندي تيم 
پس  سقوط  پله  يك  و  امتياز   643 با  ايران  ملي 
سوم  مكان  در  استراليا  و  ژاپن  ملي  هاي  تيم  از 
برترين تيم هاي آسيا قرار دارد. تيم ژاپن با 727 
امتياز در مكان سي و پنجم برترين تيم هاي دنيا 
مكان  در  امتياز   685 با  هم  استراليا  دارد،  قرار 
سي و هشتم جاي دارد. سه تيم برتر فهرست ماه 
اخير به ترتيب زير است؛ -1 اسپانيا 1557 امتياز، 

-2 آلمان 1343 امتياز، -3 ايتاليا 1320 امتياز.  

گلزني «علي كريمي» 
براي السيليه  

  
گل  اولين  السيليه  تيم  ايراني  هافبك  كريمي  علي 
تيم  رساند.  ثمر  به  جديدش  تيم  براي  را  خود 
السيليه كه هم اكنون در اردوي آلمان به سر مي 
دومي  دسته  تيم  مقابل  دوستانه  ديداري  در  برد 
شوينفرت آلمان با نتيجه 3 بر 2 مغلوب شد. علي 
كريمي كه در نيمه دوم بازي به ميدان آمد با ارائه 
يك بازي برتر يك گل هم به ثمر رساند. السيليه با 
حضور علي كريمي قرار است، قبل از بازگشت به 
قطر در ديداري تداركاتي به مصاف الظفره امارات 

با رسول خطيبي و مهدي رجب زاده برود.  
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انگليسي ها 
تك بعدي اند 

 

واال يزداني 

تابستان امسال حرف هاي زيادي راجع به انتقال فرانك لمپارد از 
چلسي به اينتر ميالن زده شد.رفتن ژوزه مورينيو به اينتر كافي بود 
پيشنهاد  لمپارد  به  چلسي  بگيرند.  بيشتري  شدت  ها  حرف  اين  تا 
بود،  داده  را  كنوني  حقوق  همين  با  ساله  چهار  قراردادي  تمديد 
افزايش  و  ساله  پنج  قراردادي  خواهان  باشگاه  دوم  كاپيتان  اما 

دستمزدش بود. عده زيادي از خودشان مي پرسيدند اصًال چرا بايد 
لمپارد چلسي را ترك كند؟ چرا او بايد از ليگي برود كه خيلي ها 
آن را بهترين ليگ دنيا مي دانند؟با اين حال به نظر مي رسد لمپارد 
سوداي كشوري جديد را در سر دارد. چون با اين شرايطي كه پيش 
آمده او سال آينده بازيكن آزاد خواهد بود و مي تواند هر جا كه 
دوست دارد برود. در مصاحبه يي كه گابريله ماركوتي، نويسنده 
ايتاليايي نشرياتي چون «تايمز» و «اسپورتس ايالستريتد» و گيوم 
و  لمپارد  با  اسپورتس»  «اسكاي  تلويزيوني  شبكه  كارشناس  بلگه، 
جان لوكا ويالي، بازيكن سابق يوونتوس و چلسي و نويسنده كتاب 
و  انگليس  فوتبال  ماهيتي  هاي  تفاوت  درباره  كه  ايتاليايي»  «شغل 
ايتاليا است، فرانك از عالقه اش به بر هم زدن آرامش كنوني اش 
حرف زده است. اينكه دوست دارد در ليگ ديگري بازي كند تا هم به 
عنوان بازيكن و هم از لحاظ شخصيتي پيشرفت كند. اين مصاحبه 
نظرتان  از  كه  است  شده  گذاشته  بلگه  گيوم  اختصاصي  سايت  در 

مي گذرد.
نمي توان با اطمينان گفت اما انگار اين دو نفر قبًال حداقل يك بار 
اندازه  به  آنها  حال  هر  به  بودند.  زده  گپ  و  نشسته  هم  دور  ديگر 
فاصله يك ضربه دروازه تا وسط زمين با يكديگر از لحاظ مسافت 
مسكوني فاصله دارند؛ جاهايي كه فاصله شان از «استمفورد بريج»، 
ورزشگاه اختصاصي چلسي، تنها چند دقيقه است؛ جايي كه يكي در 
آنجا پنج سال بازي و مربيگري كرده است و ديگري هنوز زندگي 
اش را آنجا مي گذراند. آنها 9 ماه كم آوردند كه بخواهند با يكديگر 
كار كنند. با اين حال اين اولين بار بود كه جان لوكا ويالي و فرانك 
لمپارد اين فرصت را پيدا مي كردند تا آزادانه كنار هم بنشينند و 
دو ساعتي مخ يكديگر را بخورند. آنها مسائل مشترك زيادي دارند، 

پدر دو دختر كوچك هستند، عالقه وسوسه آميزي به لندن دارند 
و اين كنجكاوي همواره در وجودشان ديده مي شود كه بخواهند 
خارج از اين شهر زندگي كنند. چيزي كه شايد بتوان آن را حدس 
زد اين است كه اين دو تا چه حد مي توانند با يكديگر راحت باشند. 
آن وقت است كه پيش خودتان فكر مي كنيد چرا بازيكنان فوتبال 

هيچ وقت اين شكلي نيستند.
ويالي مي گويد؛ «اين يك مكانيسم دفاعي است. اينكه بتوانيد آنچه 
دقيقًا  و  باشيد  صادق  و  رك  كنيد،  بيان  را  گذرد  مي  تان  ذهن  در 
آنچه را كه فكر مي كنيد به زبان بياوريد، عالي است. با اين حال بايد 
استفاده  شما  عليه  است  ممكن  گوييد  مي  آنچه  كه  باشد  حواستان 
شود. گاهي اوقات هم يك جمله از حرف هايتان را بيرون مي كشند 

و كل معناي مكالمه تان را عوض مي كنند.»
لمپارد اين طور حرف هاي ويالي را كامل مي كند؛ «اگر فقط راجع 
مي  عالي  كنند،  سوال  آدم  از  افتد،  مي  زمين  داخل  كه  اتفاقاتي  به 
شما  عليه  بتواند  كه  بگوييد  چيزي  اگر  پس  نيست.  اينگونه  اما  شد 
به  تبديل  شود،  خراب  شما  وجهه  كه  كند  كاري  و  شود  استفاده 
يك داستان مي شود و ممكن است شكل يك هيوال به خود بگيرد. 
راجع به ما مثل بازيكنان فوتبال قضاوت نمي كنند. با ما مثل مردم 
هم  اوقات  گاهي  باشيم.»  مراقب  بايد  پس  كنند.  مي  برخورد  عادي 
آنها  به  دادن  جواب  كه  شود  مي  شما  از  سواالتي  و  پيشنهادها 
جواب  آنها  به  است  بهتر  كه  سواالتي  شود؛  مي  آزار  باعث  فقط 
نداد. ويالي در اين رابطه مي گويد؛«مساله احترام است. اگر از من 

بپرسي جرارد بهتر است يا لمپارد من عقيده خودم را دارم اما نمي 
جواب  پس  دهم.  قرار  ها  روزنامه  اختيار  در  را  عقيده  اين  خواهم 
عقايدت  هستي  مشهور  فوتباليستي  وقتي  كه  ايده  اين  دهم.»  نمي 
مي  حساب  به  پوچ  ايده  يك  است  عمومي  هاي  داستان  از  جزيي 
آيد. چرا اصًال مردم بايد همه چيز را بدانند؟ جواب هايي كه بيشتر 
فرضيه درست مي كنند يا اينكه باعث مي شوند اين داستان را به 
آدم  يا «عجب  است»  خوبي  آدم  اينكه «عجب  مثل  تلقين كنند؛  خود 
مزخرفي است» اكثر اوقات هم داستان آخر به چشم مي خورد. يكي 
از اين سواالت پرسيدن درباره آينده لمپارد است. حاال كه قرارداد 
اند.  شده  آغاز  ها  گمان  و  حدس  و  فرضيات  است  اتمام  به  رو  او 
اين سرشت آدمي است كه به دنبال يك جواب ساده و فوري مي 
گردد. واضح است كه نمي شود همه چيز اين شكلي باشد. ويالي 
زماني كه با يوونتوس قهرمان ليگ قهرمانان شد و بازوبند كاپيتاني 
كه  بود  موقع  آن  بود.  ساله  و 32  سال 96  بود،  بسته  و  باز  به  را 
مي  ساله   30 تابستان  هم  لمپارد  برود.  انگليس  به  گرفت  تصميم 
شود.لمپارد هر تصميمي بگيرد مي داند كه ساعت و تيك تاك آن 
هر روز بيشتر صدا مي كند. بازنشسته شدن بعد از 4 ، 6 يا 8 سال 
افق آينده هافبك انگليسي است. اما اوضاع به اين شكل نخواهد بود. 
ويالي نظرش را اين گونه مطرح مي كند؛«من دوران فشرده يي به 
عنوان بازيكن و مربي داشتم. دوران مربيگري ام كوتاه بود اما آن 
موقع جوان بودم و انرژي زيادي از من گرفته شد. من در برهه يي 
موفق و در برهه يي هم ناموفق بودم. من دو بار اخراج شدم. آن 
وقت بود كه آن چيزهايي كه برايم اهميت داشت تغيير كرد. بعد از 
25 سال حضور در فوتبال حاال مي خواهم مطمئن شوم كه خود و 
خانواده ام خوشحاليم. نيازي نمي بينم كه مربي فوتبال شوم. مي 
توانم بدون اينكه درگير فوتبال شوم خوشحال باشم. البته مسلمًا 

اگر فرصتي برايم پيش بيايد، به آن نه نمي گويم. اما وقتي مربيان 
را در تلويزيون مي بينم و مي بينم استرس دارند و رنگ شان پريده 
خوشحال مي شوم كه االن مرد خانواده ام به حساب مي آيم. من 
25 سال در كارم حل شده بودم و حاال دارم از استراحتي كه مي 

كنم، لذت مي برم.»
گويد،  مي  ويالي  كه  شود؛«چيزي  مي  بحث  وارد  گونه  اين  لمپارد 
من  شوم.  فوتبال  مربي  ندارم  دوست  دارم.  كه  است  حسي  همان 
فوتبال را دوست دارم. اين زندگي من است. هميشه فوتبال تماشا 
خواهم كرد و مي آيم تا از چلسي هواداري كنم. اما اين اصًال مرا 
خوشحال نمي كند. دوست دارم سفر كنم و با خانواده ام باشم و 
زندگي آرامي داشته باشم.» و حرف هاي ويالي؛«مشكلي كه بازيكن 
بعد از خداحافظي با آن روبه رو مي شود، اين است كه دلتان براي 
پروانه هاي روز يكشنبه تنگ مي شود. احتياج داريد كه جايگزيني 
براي آن پيدا كنيد. من بخشي از اين خأل را با كار كردن در تلويزيون 
و به عنوان كارشناس جبران مي كنم.» لمپارد اضافه مي كند؛«مسلمًا 
دلم براي فوتبال تنگ خواهد شد. فكر مي كنم دوست داشته باشم 
نمي  تنگ  مربيگري  براي  دلش  كنم.»ويالي  تجربه  را  چيزها  خيلي 
شود و ديگر اصًال دوست ندارد مربي شود اما به يكباره داستان 
به سوي بزرگ ترين شغل فوتبال انگليس برمي گردد؛ سرمربيگري 
تيم ملي انگليس به عنوان پردرآمدترين شغل دنيا. آيا فابيو كاپلو مي 
تواند عنواني براي انگليس به ارمغان بياورد. نظر ويالي در اين باره 
جالب است؛«او تجربه، اعتماد به نفس و اعتقاد بااليي به كارش داد. 
اما سرمربيگري در تيم ملي خيلي متفاوت با باشگاه است.» يكي از 
نقاط قوت كاپلو شناختن بازيكنان مورد درخواست و متقاعد كردن 
روساي باشگاه ها براي خريد آنهاست. خب، مسلمًا او نمي تواند 
سراغ رئيس اتحاديه فوتبال انگليس برود و بگويد اين مهاجم وسط 
را برايم بخر، پس بايد سراغ داشته هايتان برويد. من فكر مي كنم 
انگليس پتانسيل بااليي دارد. اما خب باز هم داستان فرق مي كند. 
كاپلو قبًال اين فرصت را داشت تا هر روز با بازيكنانش كار كند اما 
حاال آنها را هرچند ماه يك بار براي چند روز در اختيار دارد. اين 
اوضاع را پيچيده مي كند و وقتي مي خواهيد چيزي جديد به ديگران 
ياد دهيد.» ويالي رو به لمپارد مي كند و ادامه مي دهد؛ «به عنوان 
مثال به نظرم مي آيد كه او دوست دارد به بازيكنان تيم ملي انگليس 
بگويد چطور پاس بدهند، صبور باشند و كار متفاوتي با توپ انجام 
دهند. اگر اشتباه مي كنم به من بگو شما اين كار را با مربيان سابق 
تان انجام نمي داديد؟ تازه با يكي دو جلسه در چند ماه مي توانيد 
اين كار را به درستي انجام دهيد.» لمپارد در جواب مي گويد؛ «ما 
كه  طور  همان  و  دهيم  شكست  را  همه  توانيم  مي  كه  هستيم  تيمي 
بخوريم. اما در فوتبال مدرن بايد  نشان داديم مقابل همه شكست 

سازمان يافته و از لحاظ تاكتيكي آگاه باشيد.»

همه چيز هم مربوط به بازي زيبا نمي شود. به يونان 2004 و ايتاليا 
در جام جهاني 2006 نگاه كنيد، البته به جز بازي نيمه نهايي اگر باز 
بازي كنيد، ممكن است حريف تان را تكه و پاره كنيد يا اينكه سوار 
بر بازي شويد و در نهايت شكست بخوريد. بايد ياد بگيريد اين كار 
را درست انجام دهيد. وقتي به چلسي آمدم ما مقابل تيم هايي مثل 
وايكينگ استا و انگار در جام يوفا شكست مي خورديم. ما هجومي 
بازي كرديم، يك گل در خانه حريف خورديم و كارمان تمام شد. ما 
اين مشكل را به لطف حضور رانيري و مورينيو حل كرديم. انگليس 

هم بايد ياد بگيرد همين كار را انجام دهد.»

شايد  هم  لمپارد  و  كرده  سفر  ايتاليا  از  خارج  به  هم  ويالي  مسلمًا 
اين كار را بكند. آن چيزي كه آنها بر سرش توافق دارند اين است 
ويالي؛ «من  هاي  حرف  اول  شود.  بازيكن  نفع  به  تواند  مي  اين  كه 
همواره به بازيكنان ايتاليايي توصيه مي كنم بروند و در ليگ برتر 
بازي كنند. به همه توصيه مي كنم خارج از كشورشان بازي كنند. 
اين چالشي جديد است،ذهن شما را باز مي كند و قطعًا خيلي چيزها 
ياد مي گيريد. درباره خودم مي توانم بگويم فوتبال انگليس بهترين 
بازيكنان  براي  كنم  مي  فكر  كشيد.  بيرون  من  از  را  ممكن  بازي 
ايجاد  را  حس  همين  اسپانيا  و  ايتاليا  در  كردن  بازي  هم  انگليسي 
كند.»و حرف هاي لمپارد؛ «در فوتبال مدرن اين قطعًا به شما كمك 
مي كند. تصور كنيد چهار، پنج بازيكن به كشورهايي مثل ايتاليا و 
اسپانيا مي روند، چه مي شد، ما همه در فوتبال انگليس و ليگ برتر 
از  قبل  هستيم.  بعدي  تك  ما  انگليس  در  كنيم.  مي  آرامش  احساس 
اينكه به چلسي بيايم، از «اسكس» بيرون نيامده بودم. بزرگ ترين 
اين  ما  از  خيلي  بروم.  «هرودز»  فروشگاه  به  كه  بود  اين  تفريحم 
ذهنيت را داريم. وقتي كه به خارج مي رويم زباني متفاوت، غذايي 
متفاوت و فرهنگي متفاوت را تجربه مي كنيم. بايد آدمي باشيد كه 
بتوانيد با اين داستان ها كنار بياييد. بايد با واقعيت روبه رو شويد. 

ما انگليسي ها خيلي در اين زمينه خوب نيستيم.»
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PARS COMPUTER CENTRE
خدمات خانگى و تجارى

تعميرات لپتاپ ودسكتاپ - طراحى وب سايت  
نصب و پشتيبانى شبكه هاى كامپيوترى  

(Upgrade) ارتقا سيستم  
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 عليرضا
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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

آيا مى دانيد PPI چيست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه اى هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيكارى و يا بيمارى از 

شما دريافت نموده است .
ما مى توانيم تمام اين هزينه هاى

به  شما  كه  را   Payment Protection Insurance  
بانك پرداخت كرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانك به شما باز پس بگيريم.
پس با ما تماس بگيريد و از اين فرصت استثنايى

بهره مند شويد

آيا مى دانيد در هنگام اخذ وام از بانك، به شما آيا مى دانيد در هنگام اخذ وام از بانك، به شما PPIPPI فروخته شده است؟ فروخته شده است؟
No Win No FeeNo Win No Fee
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Iran launches world 
manuscripts data bank
Iran launched its first world manuscripts data bank during a ceremony held on Monday at the venue 
of Iran National Library and Ar-
chives (INLA). 
Yerik Utembayev, Ambassador 
of the Republic of Kazakhstan 
to Iran, INLA director Ali-Akbar 
Ash’ari, director of Miras-e Mak-
tub Research Center Akbar Irani 
and several numbers of Iranian 
experts on manuscripts attended 
the ceremony. 
Ambassador Utembayev, who 
had attended the ceremony as 
one of the representatives of 
ECO member countries, gave 
the opening address and called 
the establishment of the data bank a significant event. He went on to say, “Iran and Kazakhstan 
enjoy bilateral cultural relations. The visit President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev paid last 
year to the Iran National Library and Archives indicates that we pay close attention to books and the 
national archives, and also to cultural relations with Iran. “ He continued that the ECO region pos-
sesses rare and invaluable manuscripts and that more research work is required to cover the entire 
region, adding, “The data bank can be of great help in this area.” Akbar Irani was the next to address 
the attendees and expressed his happiness over seeing such an event in the country, adding, “Today 
is a day to celebrate manuscripts. I proclaim this day a day of recognition of the importance of Iran’s 
contribution to civilization.” 
Irani expressed his gratitude to the young project executive Naser Golbaz and that he appreciated 
his diligent efforts in launching the project. Following his address, Golbaz talked more about the 
project. He said that at present, the bank has collected data on more than 280,000 manuscripts 
from around the world, adding, “Iran maintains a collection of manuscripts that contains the largest 
number among the countries of the world. Iran has also made the most strenuous efforts in collect-
ing the manuscripts.” 
The ceremony ended with the presentation of a plaque of honor to Golbaz for his nine years of 
activities in launching the project. 

*******************************
Iranian scholar translating 
Iqbal’s Ph.D. thesis into Persian
An Iranian scholar and expert on Iqbal Mohammad Baqaii Makan is currently translating Iqbal’s 
Ph.D. thesis, “Development of Metaphysics in Persia,” into Persian. 
“Iqbal has reviewed the philosophy of Iran since the Zoroastrian era up to his life time and has 
studied all the philosophical perspectives in Iran with a glance at other countries’ outlooks in his 
thesis,” Makan told MNA. 
He added that Iqbal has tried to study Iranian philosophical thought and to prove that Iranian 
thought developed independently without undo influence from other countries. 
“The book was previously translated into Persian by Amir-Hossein Aryanpur. It contains only 150 
pages but is rich in content. The book bears a wealth of Iranian philosophical thoughts and ideas 
that Iqbal has discussed in such a way that one would assume he was a perfect Iranian gentleman if 
one did not know him,” he explained. 
The book consists of six chapters and includes thoughts of such figures as Mazdak, Zoroaster, Mani, 
and Molla Sadra. 
Iqbal submitted his thesis at the University of Munich in 1908. The book was published in the same 
year. 
Makan has received the Pakistan’s National Medal of Distinction, the Tamgha-e-Imtiaz, from the 
Pakistani ambassador in Tehran in 2006. 
The 24-volume treatise “In Retrospect of the Thoughts and Works of Iqbal” is among Makan’s cred-
its. 

Cyrus the Great tomb 
needs constant 
monitoring of moisture

The Parseh and Pasargadae Research Foundation director has called for constant 
vigilance against soil moisture, which is threatening the tomb of Cyrus the Great 
in Pasargadae. 
The foundation has prepared a plan to constantly monitor the soil moisture at the 
site in the southern province of Fars, Mohammad-Hassan Talebian told the Per-
sian service of CHN on Tuesday. 
The plan would be approved and then financed by the Research Center of the Cul-
tural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization, he added. 
“According to the plan, a hygrometer and recording instruments would be installed 
at the site to monitor the moisture level of the soil beneath the tomb’s base,” Talebi-
an explained. 
“The device is not cheap and it’s not adequate in itself. A number of comprehensive 
studies also need to be carried out by international experts,” he noted. 
Many believe that the construction of the Sivand Dam, completed in early 2007, 
created the moisture problem. Unfortunately, the reservoir formed by the dam, 
located in the Bolaghi Valley, which begins about four kilometers from Pasargadae, 
is threatening about 130 important archaeological sites. 
In addition, some experts had previously said that the increased humidity caused 
by the large lake could cause damage to Pasargadae, which is also home to two of 
Cyrus’ palaces and other Achaemenid era structures. 
However, due to low rainfall in the area, the filling of the dam has not been com-
plete, thus Talebian rejects the idea. 
Natural underground water table levels are generally high in the Pasargadae region. 
This fact has been mentioned in reports by the Italian Institute for the Middle and 
Far East (L’Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente – IsMEO) that had 
made some excavations and restorations on the site and at Persepolis before the 
victory of the Islamic Revolution, Talebian said. 
“A state of balance has been achieved between nature and all sites at Pasargadae. 
However, many efforts should be made to set up a comprehensive scientific system 
to monitor environmental conditions 24 hours a day,” Talebian stated. 

آيا تا به حال از بانك وام دريافت كرده ايد؟
آيا مى دانيد در هنگام اخذ وام از بانك، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee

Pre-Pottery village found in Iran
Archeologists have unearthed a Pre-Pottery Neolithic village at Iran’s Telle Atashi 
located near the city of Bam in Kerman Province. “The village is bigger than other 
Neolithic villages, which have been found so far and has a circular structure,” said 
team director, Omran Garajian. “The village dates back to 7000 BCE and can be 
considered as one of the most significant Pre-Pottery era sites in the Near East,” 
he added. Archeologists unearthed several rooms, a marching area, stone blades, 
hand mills, mother goddess figurines and mud statuettes at the site. The city of 
Bam surrounds the ancient mud-built Bam Citadel, which was destroyed by a 6.6-
magnitude earthquake in 2003.
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Archeologists
excavate Iran’s 
Red Snake 
Iranian and international archeologists have started the 
fourth phase of excavations at the Great Wall of Gorgan 
in Golestan Province. A team of archeologists from Iran 

and the Universities of Edinburgh and Durham will de-
termine the length of the frontier wall, also known as the 
‘Red Snake’. The team will conduct underwater studies 
in the Gorgan bay and collect coal and bone samples. 
Located in northern Iran, the wall includes water chan-
nels, an aqueduct, and over 30 military forts which used 
to be densely occupied with military style barrack blocks. 
Earlier studies showed that some 30,000 soldiers could 
have been dispatched from the wall at a time. 
The ‘Red Snake’ was built during the Sassanid era more 
than 1000 years before the construction of the Great 
Wall of China. Experts believe the Great Wall of Gor-
gan extends toward Turkmenistan and Middle Eastern 
countries. 

Iran’s Zarbang to 
perform in Madrid 

The Iranian percussion ensemble of Zarbang is scheduled to hold a concert 
on Paseo del Pintor Rosales in the Spanish capital of Madrid. 
The group, consisting of members Behnam Samani, Reza Samani, Javid 
Afsari Rad, Hakim Ludin, Morshed Mehregan, and Pejman Haddadi, will 
present traditional percussion instruments such as Daf and Tonbak in its 
Aug. 9, 2008 concert. 
The Zarbang ensemble is led by Pejman Haddadi, who has been described 
by KPFA Radio and Rhythm Magazine as the ‘finest Iranian percussionist 
in the West’. 
The ensemble has performed at various international festivals including the 
2002 Persian Music Festival in Munich, Grand Performances in Los Ange-
les, 2001 Vorde Music Festival in Norway and the Rhythm Stick Festival in 
London. 

Venice Biennale 
invites Iranian 
artists 

The International Art Exhibition of the Venice Biennale 
has invited Iran to take part in the 53rd edition of the 
prestigious exhibit. Paolo Baratta, the head of the board 
of directors at the 53rd International Art Exhibition of 
the Venice Biennale in a letter to Iran’s Ministry of Culture 
and Islamic Guidance, invited Iranian artists to put their 
works on display at the visual arts section of the exhibit. 
The history of the Venice Biennale began in 1895 when 
the first art exhibition took place. The latest edition of the 
event, the 52nd International Art Exhibition, attracted 
319,332 visitors, the largest attendance of the Biennale 
in 25 years. The 53rd International Art Exhibition of the 
Venice Biennale is scheduled to run in Venice from June 
7, 2009 to November 22. 

Iran to display arts 
at Olympics
Iran is scheduled to display its handicrafts and introduce traditional arts at 
the venue of the Beijing 2008 Olympic Games. 
In an effort to introduce their country’s culture and tourism potential, Ira-
nian artists will put inlay, enameling, marquetry and mosaic works on dis-
play in China. The 17-day sports event will exhibit various forms of handi-
crafts in workshops. All countries participating in the Olympic Games will 
be able to hold cultural exhibitions from August 8 to 24 on the sidelines of 
the international games. 

Iranian film to compete 
in Locarno
Iranian director Rahim Zabihi’s The 
Land of Legend is scheduled to com-
pete at the Locarno International Film 
Festival in Switzerland. The Land of 
Legend depicts a striking picture of 
his country, still devastated by the Iraq-imposed war (1980-88). The social 
theme of his story is highly realistic yet with a strong cinematic technique. 
Zabihi’s 73-minute film will participate in the ‘Filmmakers of the Present 
Competition’ section during the prestigious film festival. The 61st Locarno 
International Film Festival will be held from August 6 to 16. 
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