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حمله به سفارت ایران
 در لندن

خبرگزاري فرانسه از لندن گزارش 
داد: پليس انگليس روز سه شنبه در 
به سفارت  آتشزا  بمب  با  حمله  پي 
ايران در لندن، تحقيقاتي را پيرامون 
علت اين حادثه آغاز كرد. به نقل اين 
خبرگزاري، پليس لندن اعالم كرد كه 
در اين واقعه كه دوشنبه شب روي 
نشد،  وارد  آسيبي  هيچكس  به  داد، 
واقع  ايران  سفارت  ورودي  در  اما 
لطمه  دچار  بريج  نايتس  محله  در 
شد.  سوزي  آتش  از  ناشي  جزيي 
علت آتش سوزي پرتاب بمب آتشزا 
شده  گزارش  آن  شبيه  چيزي  يا 
است، اما پليس ارايه گزارش قطعي 
در خصوص اين حادثه را منوط به 
است.  كرده  بيشتر  تحقيقات  انجام 
وزارت خارجه ايران نيز با احضار 
اعتراض  »مراتب  بريتانيا  كاردار 
شديد خود را به خاطر اين تعرض 
توضيح  و  پيگيری  و  داشته  ابراز 
رسمی و نيز رفع مخاطرات امنيتی 

سفارت  ....   
صفحه 3
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 »گبه« در فهرست بهترین 
آثار سينماي آسيا 

بزرگداشت هفتاد مجرد های عاشق ، بخوانند!
سالگی  اسماعيل خویی 

در آمریکا 

صفحه 18 

زندگی  اساسی  از موضوع های  يكی   ، ازدواج 
با  كه  افرادی  ميان،  اين  در  و  است  فرد  هر 
تدبيری مناسب به  اين سنت الهی عمل می كنند  ، 
شاهد پيامدهای بسيار مثبتی در زندگی خواهند 
جاری  زندگی شان  در  عميق  آرامشی  و  بود 
می گردد. اما متأسفانه بايد بگوييم كه براساس 
آمار و ارقام رسمی كشورمان در سال۱3۸۶ 
ما  جامعه ی  در  مورد طالق  ، حدود صدهزار 
به  بی درنگ  را  شنونده ای  هر  افتاده  كه  اتفاق 

تأمل در اين خصوص ، وا می دارد. ...

فيلم »گبه« ساخته »محسن مخملباف« به عنوان 
از  آسيا  سينماي  تاريخ  آثار  بهترين  از  يكي 
سوي شبكه سي ان ان انتخاب شد. به گزارش 
ايسنا شبكه تلويزيوني سي ان ان روز پنجشنبه 
فهرست ۱۸ فيلم برتر تمام ادوار سينماي آسيا 
بيشترين  فيلم  پنج  با  چين  كه  كرد  منتشر  را 

درخشش را در آن دارد.
....

خويی  اسماعيل  سالگی  هفتاد  مناسبت  به 
 ِ مجلس  ايران،  بزرگ    ِ وشاعر  فيلسوف 
بزرگداشتی در دانشگاه مری لند آمريكا  به 
دكتر  كوشش  به  نوامبر200۸و   2۱ تاريخ 
احمد كريمی حكاک برگزار خواهد شد.در اين 
كه   خويی  اسماعيل  مجسمه   از  بزرگداشت 
به كوشش دختر ِ وی سبا خويی ساخته شده 

است پرده برداری خواهد شد. ...

صفحه 38 

صفحه7سیاست

وعده های جدید براون 
برای حفظ قدرت

در  )سه شنبه(  امروز  انگليس  وزير  نخست 
به  كه  كارگر  حزب  ساالنه  مهم  كنفرانس 
جنجال  وی  عليه  چينی  توطئه  شايعات  دليل 
برای ساكت  است، طی سخنانی  برانگيز شده 
از  نقل  به  كرد.  منتقدانش تالش خواهد  كردن 
نخست  براون  گوردون  فرانسه،  خبرگزاری 
وزير انگليس كه ۵۱ ماه پيش اين سمت را از 
تونی بلر تحويل گرفت، در گردهمايی منچستر 
خود  با  را  حزب  ارشد  مقامات  كه  شد  موفق 

متحد و همراه سازد. . ..
صفحه 22 

چه بالیی بر سر 
اقتصاد  آمده است؟

به گزارش صندوق بين المللی پول افزايش تنش های مالی دنيا در ماه های اخير در كنار افزايش قيمت انواع 
مواد غذايی سبب می شود تا نرخ رشد اقتصاد دنيا در سال آينده با سرعتی بسيار اندک نسبت به سال جاری 
افزايش يابد. اين مركز انتظار دارد در نيمه دوم سال 200۸ ميالدی نرخ رشد اقتصادی جهان نسبت به نيمه 
اول سال كاهش يابد و در نيمه اول سال آينده با اندكی رشد به سطحی مشابه نيمه اول سال 200۸ ميالدی 

برسد كه از نظر تحليل گران و پژوهشگران اين مركز، نشانه ای از خروج اقتصاد جهان از بحران است.
صندوق بين المللی در گزارش اخير خود می نويسد: »دنيای امروز بين دو مشكل بزرگ درگير است. يكی 
رشد تورم در كشورهای جهان به خصوص كشورهای در حال توسعه و دوم بحران اعتباری و مالی در 
اندكی  تورمی  فشارهای  از  نفت  قيمت  تعديل  با  انتظار می رود  اگر چه  توسعه يافته.  و  كشورهای صنعتی 
برآوردهای  در  بايد  كه  است  مثال های  اين شرايط  تداوم  ميزان  مورد  در  اطمينان  عدم  ولی  كاسته شود 

اقتصادی و مالی خود به آن توجه داشته باشيم.«
جان ليپسكی، معاون اول مديركل صندوق بين المللی پول در سخنرانی اخير خود در فرانكفورت آلمان گفت: 
»در سال 200۸ ميالدی اقتصاد جهان يكی از سخت ترين سال های خود را طی يك دهه اخير تجربه كرد. در 
اين سال بحران های مالی و اعتباری در كنار افزايش بی سابقه قيمت انواع مواد غذايی سبب شد نرخ رشد 
اقتصادی دنيا نسبت به برآوردهای گذشته كمتر شود. اين كاهش در نيمه دوم امسال بيشتر مشهود بود و 

اين نگرانی را ايجاد كرد كه در سال 200۹ ميالدی نيز ادامه داشته باشد.«  

به یاد داشته باشيد فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

سردسته ایراني موتورسواران تبهکار 
درسوئد دستگير شد
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آیا برای اقامت و تابعيت در انگلستان اقدام کرده اید؟

آیا به زبان انگليسی تسلط کافی ندارید؟
ما یک مجتمع معتبر برای هدایت شما در دوره های ESOL می باشیم . برای اقامت و 

تابعیت در انگلستان گذراندن دوره Esol  الزامی می باشد، با کمک و تجربه کاری ما شما 
می توانید این دوره را با موفقیت سپری نمائید

معروفترین و موفق ترین کالج برای دوره های 
اقامت و تابعيت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعميرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختيار شما قرار می دهيم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نياز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانيد خسارت دریافت کنيد.

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

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانيد خسارت دریافت کنيد.
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سرآغاز
تخت  سنگهای  بر  شده  حکاکی  تصاویر  در 
هیچکس  نیست.  عصبانی  هیچکس  جمشید 
حال  در  را  هیچکس  نیست.  اسب  بر  سوار 
و  سرافکنده  هیچکس  بینید.  نمی  تعظیم 
قوم  بر  قومی  هیچ  نیست  خورده  شکست 
دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن 
این است  ایرانیان  افتخارهای  از  ندارد.  وجود 
که هیچگاه برده داری در ایران مرسوم نبوده 
بر  شده  تراشیده  پیکره  صدها  بین  در  است 
سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر برهنه 
از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  عریان وجود  و 
می  اصالتی  چه  دارای  و  هستیم  نژادی  چه 

باشیم.

حمله به سفارت ایران در لندن
خبرگزاري فرانسه از لندن گزارش داد: پليس انگليس روز سه شنبه در پي حمله با بمب آتشزا 
به سفارت ايران در لندن، تحقيقاتي را پيرامون علت اين حادثه آغاز كرد. به نقل اين خبرگزاري، 

پليس لندن اعالم كرد كه در اين واقعه كه دوشنبه 
شب روي داد، به هيچكس آسيبي وارد نشد، اما در 
بريج  نايتس  واقع در محله  ايران  ورودي سفارت 
دچار لطمه جزيي ناشي از آتش سوزي شد. علت 
آتش سوزي پرتاب بمب آتشزا يا چيزي شبيه آن 
ارايه گزارش قطعي  پليس  اما  است،  گزارش شده 
در خصوص اين حادثه را منوط به انجام تحقيقات 
با  نيز  ايران  خارجه  وزارت  است.  كرده  بيشتر 
احضار كاردار بريتانيا »مراتب اعتراض شديد خود 
و  پيگيری  و  داشته  ابراز  تعرض  اين  به خاطر  را 
توضيح رسمی و نيز رفع مخاطرات امنيتی سفارت 
شده«  خواستار  را  وارده  خسارت های  جبران  و 
است. سخنگوی پليس لندن نيز روز سه شنبه اعالم 
كرد كه بررسی درباره حمله به سفارت خانه ايران 
را آغاز كرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
كارآگاهان اسكاتلند يارد اعالم كرده اند كه تصاوير 
كردن  پيدا  برای  را  منطقه  مداربسته  دوربين های 
سرنخ های حادثه، مورد بررسی قرار خواهند داد. 
اعالم  »عمدی«  حادثه  اين  بريتانيا  پليس  از سوی 
شده است.در فروردين ماه سال ۵۹ نيز به سفارت 

روزه  شش  تصرف  با  مهاجمان  و  شد  حمله  گيت  پرنسس  خيابان  در  واقع  لندن  در  ايران 
ساختمان سفارت، اقدام به گروگانگيري حاضرين در اين مكان نمودند. اين گروگان گيری در 
پايان با مداخله نيروی های ضربت بريتانيا پايان يافت. در اين حمله پنج تن از گروگان گيرها 

كشته شدند.

فروغ فرخزاد

از دوست داشتن 
امشب از آسمان ديده ی تو 
روی شعرم ستاره می بارد 
در زمستان دشت كاغذها 
پنجه هايم جرقه می كارد 
شعر ديوانه ی تب آلودم 

شرمگين از شيار خواهشها 
پيكرش را دو باره می سوزد 

عطش جاودان آتش ها 
آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پايان راه ناپيداست 
من به پايان دگر نينديشم 

كه همين دوست داشتن زيباست 
از سياهی چرا هراسيدن

شب پر از قطره های الماس است 
آنچه از شب به جای می ماند 
عطر سكر آور گل ياس است 

آه بگذار گم شوم در تو 
كس نيابد دگر نشانه ی من 
روح سوزان و آه مرطو بت 

بوزد بر تن ترانه من 
آه بگذار زين دريچه باز 
خفته بر بال گرم روياها 
همره روزها سفر گيرم 

بگريزم ز مرز دنياها
دانی از زندگی چه می خواهم 

من تو باشم .. تو .. پای تا سر تو 
زندگی گر هزار باره بود 
بار ديگر تو .. بار ديگر تو

آنچه در من نهفته دريايی ست
كی توان نهفتنم باشد 

با تو زين سهمگين توفان 
كاش يارای گفتنم باشد 

بس كه لبريزم از تو می خواهم 
بروم در ميان صحراها 

سر بسايم به سنگ كوهستان 
تن بكو بم به موج درياها 

بس كه لبريزم از تو می خواهم 
چون غباری ز خود فرو ريزم 

زير پای تو سر نهم آرام 
به سبك سايه به تو آويزم 

آری آغاز دوست داشتن است 
گرچه پايان راه نا پيداست 
من به پايان دگر نينديشم 

كه همين دوست داشتن زيباست 

با شاعران معاصر

آخرين اخبار پيرامون خود را می توانيد در وب سايت 
هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

www.persianweekly.co.uk
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مردم باالخره 
چه حافظي را 

بخوانند؟
سينا علي محمدي

وجود  ايرانيان  ما  خانه  در  شعر  كتاب  يك  اگر  كه  اين  در 
داشته باشد، آن كتاب قطعا ديوان حضرت لسان الغيب حافظ 
شيرازي است كمتر كسي ترديدي دارد. انس و الفت ايرانيان 
پوشيده  كسي  بر  نيز  حافظ  حضرت  جاودان  هاي  غزل  با 
نيست. اما تا به امروز آيا به ديوان حافظي كه در خانه داريد 

و تفاوتي كه با ديگر ديوان هايي كه در خانه هاي دوستان و 
آشنايانتان موجود است، دقت كرده ايد؟ گاهي كلمه اي، بيتي و 
گاه غزلي به طور كامل در چند ديوان حافظ متفاوت درج شده 
نسخه هاي  وجود  اول  دارد؛  علت  دو  ها  اختالف  اين   . است 
خطي مختلف و ديگري تصحيح هاي كامال ذوقي و سليقه اي 
حافظ  ديوان  بر  حافظ پژوهان  و  شاعران  اديبان،  توسط  كه 
اختالف هاي  چنين  وجود  و  مساله  اين  است.  شده  انجام 
ايران  شاعر  ترين  محبوب  و  بزرگ ترين  ديوان  در  بزرگي 
زمين، جداي از سردرگمي مردم هنگام خريد ديوان حافظ ، 
اديبان فرهنگستان زبان و ادب فارسي و استادان دانشگاه ها 
را نيز بر آن داشته است كه به دنبال اجماع و تهيه نسخه اي 

نهايي از ديوان حضرت حافظ باشند.

در  شعر  کتاب  یک  اگر  که  این  در 
باشد،  داشته  وجود  ایرانیان  ما  خانه 
لسان  حضرت  دیوان  قطعا  کتاب  آن 
الغیب حافظ شیرازي است کمتر کسي 
تردیدي دارد. انس و الفت ایرانیان با 
نیز  حافظ  حضرت  جاودان  هاي  غزل 
به  تا  اما  نیست.  پوشیده  کسي  بر 
امروز آیا به دیوان حافظي که در خانه 
دارید و تفاوتي که با دیگر دیوان هایي 
که در خانه هاي دوستان و آشنایانتان 

موجود است، دقت کرده اید؟ 
استاد بهاءالدين خرمشاهي كه به نوعي خود را طراح اين ايده 
ديوان   ۱373 سال  كه  هنگامي   : گفت  رابطه  اين  در  مي داند 
ابتهاج( منتشر شد، من نقدي  حافظ به سعي سايه )هوشنگ 
اين تصحيح حسن ختام تصحيح هاي  گفتم  و  نوشتم  آن  بر 
حافظ است البته شرطي نيز بر اين سخن خود گذاشتم و آن 
جديدي  نسخه خطي  تصحيح  اين  از  پس  كه  بود  اين  شرط 
پيدا نشود و ديگر آن كه روش تصحيح  باشد،  كه قديمي تر 
علمي تر و آكادميك تري انجام نشود، اما از آن سال در عرصه 
حافظ شناسي چند اتفاق مهم رخ داده است، اول تصحيح حافظ 
توسط دكتر عيوضي بر مبناي ۹ نسخه خطي ، دوم تصحيح 
انجام دادند و  سومي كه دكتر نيساري بر مبناي 4۸ نسخه 
»دفتر  جلدي  دو  كتاب  انتشار  مهم تر  همه  از  و  شد  منتشر 
دگرساني ها در غزل هاي حافظ« كه بر مبناي ۵0 نسخه قرن ۹ 
با صدگان هشتصد بود كه غزل هاي حافظ را در بر داشت و 

هم گزارش دگرساني ها و دگرخواني ها را مشتمل مي شد.
وي در ادامه افزود : امروز سردرگمي مردم در انتخاب ديوان 
حافظي اصيل بيش از هر زمان ديگري است و معتقدم اكنون 
مي توان بر مبناي كارهاي دوران ساز دكتر سليم نيساري و 
ويرايش دوم حافظ به سعي سايه و كوشش هاي مهم ديگر 
با  و  خلخالي  يا  قزويني   ، خانلري  مرحوم  نسخه هاي  مثل 
گردهم آمدن جمعي متشكل از ۵ تا ۱0 نفر از حافظ پژوهان 
كه خود ديوان حافظ را تصحيح كرده اند، ديواني به دست داد 

كه حداقل براي روزگار ما نسخه نهايي تلقي شود.
عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي درباره ساز و 
كار اجرايي اين طرح نيز گفت: به اعتقاد من بنياد ايران شناسي 
براي انجام اين كار با سرپرستي دكتر حسن انوري مناسب 
دانشگاه  استاد  حسن لي،  كاووس  دكتر  ديگر  سوي  است.از 
شيراز و مدير علمي مركز حافظ شناسي شيراز در اين رابطه 
به خبرنگار »جام جم« گفت : طرح چاپ نسخه نهايي و ديوان 
جامع حافظ از طريق مركز حافظ شناسي شيراز حدود سال 
۸0 يعني 7 سال پيش تهيه و پيشنهاد شد و يكي ، دو جلسه 
نيز در همين خصوص در منزل دكتر نيساري با حضور آقاي 
و  كرديم  برگزار  را  جلسه اي   ... و  دادبه  دكتر   ، خرمشاهي 
درباره مسائل جزيي طرح نيز گفتگو كرديم و طرحي جامع 
نسخه  يك  مي توان  چگونه  كه  كرديم  پيشنهاد  را  اجرايي  و 
نهايي و مرجع از حافظ تهيه كرد كه امضاي تعداد زيادي از 
حافظ شناسان را نيز دربرداشته باشد، حتي اين كار را ما در 
شيراز درباره سعدي نيز طراحي كرديم كه چندي پيش، آن را 

در تهران با آقاي اكبر ايراني در ميان گذاشتم.
حسن لي با تاكيد بر اين نكته كه بسيار بعيد است كه اساتيد و 
حافظ پژوهان با دور هم نشستن به اجماع براي نسخه نهايي 
را  غزل   به  غزل  كه  بود  اين شكل  به  ما  طرح  گفت:  برسند، 
از نسخه هاي معتبر خطي جدا كنيم و براي 30 نفر از حافظ 
را  اجماع  بيشترين  كه  آنهايي  و  بفرستيم  برجسته  پژوهان 
داشتند، در متن بيايد و بقيه نيز در تعليقات و پاورقي ذكر شود 
وگرنه اين كه استادان دور هم بنشينند، به هيچ وجه به نتيجه 
نخواهند رسيد. در واقع اين طرح و كار كردن با صاحب نظران 

بزرگ يك هوشمندي اجرايي خاصي مي خواهد.
دكتر حسن انوري نيز كه در گفتگوي ما با آقاي خرمشاهي 
به عنوان سرپرست اين طرح پيشنهاد شد به »جام جم« گفت : 
هنوز به صورت عملي و اجرايي هيچ كاري انجام نشده است، 
ولي اين كار محاسني دارد مانند اين كه باالخره يك نسخه اي 
به وجود مي آيد كه باعث مي شود حداقل مردم تكليفشان را با 
ديوان حافظ بدانند و اين وضعيت كه هر نسخه اي ساز خودش 
را مي زند به پايان مي رسد و البته عيب اين طرح هم اين است 
كه جلوي نسخه هاي تصحيح شده از روي نسخه هاي خطي 
را مي گيرد و تا حدودي اين معنا را دارد كه ديگر كسي نبايد 

نسخه جديدي تصحيح كند.
 

یك آمریکایی تمام رباعيات موالنا را ترجمه کرد
يك روان شناس آمريكايی با همكاری نماينده ی پيشين افغانستان در سازمان ملل متحد، تمامی رباعيات متعلق به موالنا - شاعر پارسی گوی ايرانی - را به انگليسی 
ترجمه كردند. ابراهيم گامارد - روان شناس مسلمان آمريكايی - به همراه روان فرهادی - نماينده ی پيشين افغانستان در سازمان ملل و استاد ادبيات فارسی - پس 
از 22 سال كار، سرانجام توانستند تمامی رباعيات متعلق به موالنا را به زبان انگليسی ترجمه كنند. گامارد در جريان سفر اخيرش به قونيه گفت، كتاب »رباعيات 
رومی« را به قونيه برده است تا وفاداری و عالقه اش را به موالنا نشان دهد و از اين ديدار به عنوان فرصتی برای تقدير از اين شاعر استفاده كند. به گزارش 
روزنامه ی زمان تودی، گامارد افزود: »برای اولين بار توسط گروهی از مسلمانان كه در سال ۱۹7۸ به كاليفرنيا سفر كرده بودند، با موالنا آشنا شدم و از آن زمان 
مشغول مطالعه ی ميراث معنوی او بوده ام.« وی اظهار كرد: »در سال ۱۹۸4 به دين اسالم ايمان آوردم، در سال ۱۹۹۹ به زيارت حج رفتم، از سال ۱۹۸۱ آموختن 
زبان فارسی را آغاز كردم و می خواهم با عقايد و ايده های موالنا آشنا شوم.« او با بيان اين كه عشق واقعی او، كار با شعرهای موالناست، اظهار كرد: »در سال 
۱۹۸۵، به پروفسور روان فرهادی معرفی شدم و از او درخواست كردم تا مرا در ترجمه ی رباعيات موالنا، كه حدود دوهزار رباعی است، به زبان انگليسی كمك 
كند و اين آغاز كار ترجمه ی اين كتاب بود.« اين روان شناس آمريكايی با اشاره به اين كه كتاب يادشده شامل ترجمه ی انگليسی تمام رباعيات موالنا به همراه متن 
فارسی و توضيحاتی درباره ی آن هاست، گفت: »ما نياز ديديم تا كتابی مشتمل بر رباعيات موالنا را در اختيار خوانندگان قرار دهيم. رباعيات موالنا هرگز پيش از 
اين، توسط شخصيت های آكادميك، كه قويا به ريشه های  موالنا وفادار بوده باشند، به انگليسی ترجمه نشده بودند.« به گفته ی گامارد، رباعيات موالنا اگرچه پيش 
از اين توسط شاعران آمريكايی زيادی به انگليسی ترجمه شده اند، اما آن ها متن فارسی را تغيير داده و كلماتی چون “نماز”، “خدا” و “سجده” را حذف كرده اند و 

از آن جايی كه اسالم در آمريكا با ناباوری و شكاكانه ديده می شود، در كتاب های مربوط به موالنا، نامی از كلمات مذهبی ديده نمی شود. 
او همچنين افزود: »ما سعی كرديم تا با جمع آوری رباعيات موالنا در كتابی كه عميقا به ريشه های او وفادار بوده باشد، شناخت درستی از موالنا ارائه دهيم و 

اطمينان داريم پس از چاپ اين كتاب، موالنا، بويژه در آمريكا، بيش تر شناخته خواهد شد. « 
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اخراج بازرسان بين المللي از 
رآکتور پلوتونيومي کره شمالي 

 
گروه بين الملل؛ كره شمالي بازرسان سازمان ملل متحد را از تاسيسات هسته يي خود كه 
به فرآوري پلوتونيوم اختصاص داشت، اخراج كرد. به اين ترتيب به نظر مي رسد پيونگ 

بمب  ساخت  براي  خود  هاي  برنامه  به  يانگ 
هسته يي جديد سرعتي مضاعف بخشيده است. 
اساس  آگاهانه  و  به عمد  در حالي  كره شمالي 
موافقتنامه شش جانبه براي تعليق فعاليت هاي 
هسته يي خود را ناديده مي گيرد كه پيش از اين 
غرب و به ويژه اياالت متحده را به عدم پايبندي 
شمالي  بود.كره  كرده  متهم  خود  تعهدات  به 
در  بود  كرده  تهديد  صراحت  به  گذشته  جمعه 
اين هفته فعاليت هاي خود را براي فعال سازي 
آغاز  بيون  يانگ  رآكتورهاي  مجموعه  مجدد 
به  و  بيون  يانگ  يي  هسته  تاسيسات  كند.  مي 
ويژه رآكتور پلوتونيومي آن محور اصلي گفت 
وگوهاي شش جانبه پيش از امضاي موافقتنامه 
موافقتنامه كره  اين  براساس  بود.  فوريه 2007 
يك  دريافت  برابر  در  بود  شده  متعهد  شمالي 
ميليون تن سوخت اين تاسيسات را تعطيل و زير 
نظر بازرسان آژانس انرژي اتمي آن را تخريب 

كند. اما به رغم انجام حدود ۸0 درصد از تعهدات كره شمالي اين كشور تنها اندكي بيش 
از 40 درصد از كمك هاي وعده داده شده را دريافت كرده است. پيونگ يانگ همچنين 
معترض است كه برخالف وعده اياالت متحده با وجود همكاري هاي كره شمالي با آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نام اين كشور از فهرست كشورهاي حامي تروريسم خط نخورده 
است.اولي هاينونن رئيس بخش نظارت بر اجراي معاهده منع گسترش تسليحات هسته يي 
در آژانس بين المللي انرژي اتمي به طور خالصه چهارشنبه اعضاي شوراي حكام آژانس 
را در جريان ناكامي هاي اخير در كره شمالي قرار داد. مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس 
انرژي اتمي پس از جلسه هاينونن با اشاره به تاسيسات يانگ بيون گفت؛ »ديگر هيچ پلمبي 
در تاسيسات فرآوري پلوتونيوم باقي نمانده و كليه دوربين هاي نظارتي از اين محل جمع 
شده اند.« او به نقل از هاينونن افزود؛ »كره شمالي همچنين آژانس را مطلع كرده كه از اين 
پس بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اجازه دسترسي به تاسيسات ويژه فرآوري 
مجدد پلوتونيوم را ندارند.« به گفته فلمينگ مقامات پيونگ يانگ همچنين به آژانس اطالع 
داده اند كه ظرف يك هفته آينده مواد راديواكتيو هسته يي وارد اين تاسيسات خواهند 
كرد. اين در حالي است كه به گفته اغلب ديپلمات هاي غربي كره شمالي براي راه اندازي 
از آنكه در راستاي  نياز دارد، مخصوصًا پس  به چندين ماه وقت  اين تاسيسات  مجدد 
اجراي تعهدات موافقتنامه شش جانبه كره شمالي تاكنون بخش قابل توجهي از تاسيسات 
اين رآكتور را پياده كرده است. پيونگ يانگ همچنين در ماه هاي گذشته براي نشان دادن 
حسن نيت خود در مراسمي كه بي شباهت به يك نمايش تلويزيوني تمام عيار نبود برج 
تبريد تاسيسات يانگ بيون را مقابل دوربين هاي خبري بين المللي تخريب كرد. اين اولين 
باري بود كه شبكه هاي خبري خارجي براي پخش مستقيم تصاوير به اين كشور منزوي 

دعوت شده بودند.
به گفته ديپلمات نزديك به آژانس انرژي اتمي سه بازرس اين نهاد بين المللي كه مسوول 
نظارت بر بخش غني سازي پلوتونيوم بودند از اين بخش اخراج شده اند اما هنوز اجازه 
دارند بر ديگر قسمت هاي تاسيسات يانگ بيون نظارت كنند. به گفته همين منابع دولت 
پيونگ يانگ بازرسان را وادار كرده تا ۱00 پلمب را در اين سايت فك كرده و 20 تا 2۵ 
دوربين نظارتي را از محل نصب خود بردارند.رآكتور پلوتونيومي تاسيسات يانگ بيون 
از اين جهت اهميت دارد كه مي تواند پلوتونيوم را براي مصارف نظامي غني سازي كند. 
اولين انفجار هسته يي كره شمالي كه در سال 200۶ جهان را حيرت زده و غافلگير كرد 
اياالت متحده مدعي است كره  اين  بر  بوده است. عالوه  پلوتونيومي  انفجارهاي  نوع  از 
شمالي برنامه جداگانه يي نيز براي غني سازي اورانيوم در دست داشته كه البته پيونگ 
يانگ تاكنون اين ادعا را نپذيرفته است. وزارت خارجه كره شمالي از هم اكنون اعالم كرده 
اقدامات مقتضي براي بازگرداندن وضعيت رآكتور پلوتونيومي يانگ بيون به شكل اوليه 
اش آغاز شده است. اولين اقدامات كره شمالي براي راه اندازي مجدد اين تاسيسات از 
اوايل ماه سپتامبر مشاهده شده بود اما تصور مي شد اين اقدامات نيز بخشي از سياست 
هميشگي پيونگ يانگ براي باال بردن امتيازهاي درخواستي است. شرايط كنوني در حالي 
انداز خلع سالح هسته يي شبه جزيره كره را تيره كرده است كه روند مذاكرات  چشم 
شش جانبه از چند ماه پيش بر سر چگونگي تاييد صحت اطالعات منتشره از سوي كره 
شمالي به بن بست رسيده بود. كره شمالي براساس بخشي از تعهدات موافقتنامه فوريه 
كرده  منتشر  حال خود  و  گذشته  يي  هسته  هاي  فعاليت  كليه  از  جامعي  گزارش   2007
بود.كشورهاي چين، امريكا، كره جنوبي، ژاپن و روسيه در مذاكرات شش جانبه مقابل 
برابر  در  تري  ماليم  موضع  با  چين  تنها  كشورها  اين  بين  در  دارند.  قرار  شمالي  كره 
از ساير كشورهاي حاضر  و  داده  نشان  واكنش  كره شمالي  اخير  هاي  تغيير سياست 
نيز خواسته است با ماليمت با پيونگ يانگ برخورد كنند.رآكتور پلوتونيومي يانگ بيون 
توسط مهندسان اتحاد جماهير شوروي سابق و در دوران جنگ سرد در قلمرو حكومت 

كمونيستي كره شمالي نصب شده است. 

تارو آسو سکان »آفتاب تابان« را به 
دست گرفت

 
 »تارو آسو« رهبر جديد حزب حاكم ژاپن با كسب رأی اعتماد از مجلس نمايندگان اين كشور به عنوان نود و دومين 

دولت  نشست  آخرين  دنبال  به  شد.  برگزيده  ژاپن  وزير  نخست 
»ياسوئو فوكودا«نخست وزير پيشين ژاپن كه صبح ديروز برگزار 
شد و در جريان آن هيأت دولت اين كشور به همراه نخست وزير به 
طور دسته جمعی از سمت خود استعفا دادند، رأی گيری در مجالس 
اين كشور  انتخاب نخست وزير جديد  نمايندگان و مشاوران برای 

برگزار شد. 
ليبرال  حاكم  حزب  رهبر  آسو«  »تارو  گيری  رأی  اين  جريان  در 
بزرگترين  دموكراتيك،  حزب  رهبر  اوزاوا«  »ايچيرو  و  دموكراتيك 
اين  سياسی  ب��زرگ  ق��درت  دومين  و  ژاپ��ن  دول��ت  مخالف  حزب 
مجلس  در  و  آسو  نمايندگان  مجلس  در  كه  داشتند  شركت  كشور 
مشاوران كه قدرت در آن در اختيار احزاب مخالف به رهبری حزب 
دموكراتيك است اوزاوا پيروز شدند. از آنجا كه طبق قوانين ژاپن 
هنگامی كه 2 مجلس اتفاق نظر نداشته باشند، بايد انتخابات سومی 
در مجلس نمايندگان انجام شود، رأی گيری مجدد در مجلس 4۸0 
نفری نمايندگان كه قدرت در آن در اختيار احزاب ائتالفی حاكم است 
آرا،  سوم  دو  كسب  با  آسو  تارو  گيری  رأی  اين  در  شد.  برگزار 
به عنوان نود و دومين نخست وزير ژاپن برگزيده شد.اولين اقدام 
مهم تارو آسو گردآوری يك كابينه برای افزايش حمايت عمومی از 

حزب حاكم در آستانه انتخابات سراسری مجلس سفلی خواهد بود كه احتمال دارد قبل از پايان سال جاری ميالدی 
برگزار شود. شويچی ناكاگاوا، وزير سابق اقتصاد كه حامی جناح راست حزب PDL محسوب می شود، كانديدای 
اصلی احراز سمت وزير دارايی است. تارو آسو و ناكاگاوا دو سال پيش با بيان اين كه ژاپن بايد درباره دستيابی به 
تسليحات هسته ای يك مناظره برگزار كند، جنجالی را در ژاپن به راه انداختند. در آن زمان ناكاگاوا حمله اتمی آمريكا 
به ناكازاكی را »يك جنايت« ناميد. همچنين انتظار می رود كائورو يوسانو كه در رقابت درون حزبی بر سر رهبری 

حزب PDL نتيجه را به تارو آسو واگذار كرد، در سمت وزير اقتصادی باقی خواهد ماند. 
هيروفونی ناكاسونه، پسر ياسوهيرو ناكاسونه، نخست وزير ملی گرای ژاپن در دهه ۱۹۸0 قرار است وزير امور 
خارجه شود. اما با توجه به نگرانی های يوسانو درباره كسری بودجه روز افزون ژاپن، مشخص نيست كه تارو 
آسو چگونه سياست اعالم شده خود مبنی بر استفاده از بودجه دولت برای شناور نگه داشتن اقتصاد را اجرا خواهد 

كرد. 
 سوابق سياسی نخست وزیر جدید ژاپن 

آسو ۶۸ ساله كه نوه شيگرو يوشيدا نخست وزير پيشين ژاپن است، پيشتر نيز دبيركل حزب حاكم ليبرال دموكراتيك 
به رهبری شينزو آبه نخست وزير و رهبر پيشين حزب حاكم ليبرال دموكراتيك بود. وی پيش از اين برای كسب پست 
نخست وزيری و رهبری حزب حاكم ليبرال دموكراتيك ژاپن با شينزو آبه و ياسوئو فوكودا نخست وزيران پيشين 
اين كشور به رقابت پرداخته بود اما نتوانست موفقيتی به دست آورد. رهبر كنونی حزب حاكم ليبرال دموكراتيك 
ژاپن از جمله نيروهای محافظه كار و تندرو حزب حاكم ليبرال دموكراتيك محسوب می شود. وی فرزند تاكاكيچی 
آسو رئيس شركت سيمان آسو بوده و مادر وی دختر شيگرو يوشيدا نخست وزير قدرتمند پيشين ژاپن است و 
همسر وی دختر زنكو سوزوكی نخست وزير پيشين اين كشور است. آسو از سال ۱۹7۹ ميالدی با ورود به مجلس 
نمايندگان، وارد عرصه سياست شد و تاكنون نيز سابقه هفت دوره نمايندگی مجلس را در كارنامه سياسی خود دارد. 
وی در سال ۸۸۹۱ ميالدی به سمت معاون پارلمانی وزارت آموزش، فرهنگ، ورزش ، علوم و فناوری ژاپن انتخاب 
و در سال 3002 ميالدی به عنوان وزير امور داخلی و ارتباطات كابينه جونيچيرو كويزومی نخست وزير پيشين 
اين كشور منصوب شد. آسو كه از اعضای جناح كونو حزب حاكم ليبرال دموكراتيك ژاپن شمرده می شود ، در 3۱ 
اكتبر سال ۵002 ميالدی به عنوان وزير خارجه كابينه كويزومی انتخاب شد. تارو آسو دارای موضعی محكم در قبال 
كره شمالی و چين است و از جمله شخصيت های سياسی است كه از ديدارهای كويزومی از معبد جنجال برانگيز 

ياسوكونی دفاع كرده است.

پيشنهاد شرکت روسی برای حضور در مناقصه ساخت نيروگاه 
هسته ای ترکيه

از شش شركتی كه فراخوان شركت در مناقصه احداث اولين نيروگاه هسته ای تركيه را داشتند فقط يك شركت روسی 
پيشنهاد داد. به گزارش ايرنا، مناقصه احداث اولين نيروگاه هسته ای تركيه ديروز با گشوده شدن نامه پيشنهادات 
كنسرسيوم هايی كه فراخوان شركت در مناقصه را دريافت كرده بودند، روشن شد. دراين مراسم كه در آنكارا در 

حضور خبرنگاران برگزار و بطور زنده شبكه های خبری تركيه نيز آن را پخش كردند، اعالم شد.
شش كنسرسيوم خارجی با اشتراک های داخلی دعوتنامه شركت در مناقصه را دريافت كرده بودند كه از بين آنها 
فقط كنسرسيوم روسی آسترو اكسپورت و شريك داخلی وی پيشنهاد دادند. پنج كنسرسيوم ديگر از دعوت خودشان 
برای اين مناقصه ابراز قدردانی كرده و پيشنهادی ارائه ندادند. با اين تحول و با لحاظ معيارهايی كه سازمان انرژی 
اتمی تركيه برای احداث اولين نيروگاه هسته ای تركيه در آک كويو مرسين اعالم كرده بود، پيش بينی می شود كه اين 
مناقصه باطل شود. مناقصه های احداث نيروگاه هسته ای برای تركيه تاكنون سه بار باطل شده است. چهار شركت 
از ۱۱ شركت و كنسرسيوم داخلی و خارجی كه برای شركت در مناقصه احداث نيروگاه هسته ای تركيه با وزارت 
انرژی اين كشور وارد مذاكره شده بودند، خواهان به تعويق افتادن مناقصه شده بودند ولی »حلمی گولر« وزير انرژی 
و منابع طبيعی تركيه اعالم كرد كه تاريخ برگزاری مناقصه تغيير نمی يابد و هر شركت و كنسرسيومی كه آماده باشد 

در تاريخ مقرر در مناقصه شركت خواهد كرد.
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مخالفت 5۴ درصدی اعضای حزب 
کارگر انگليس با رهبری براون

 
حزب  جامعه”  “اعضای  اينترنتی  پايگاه  نظرسنجی  جديدترين 
انگليس نشان می دهد ۵4 درصد از حاميان اين حزب با  كارگر 

رهبری “گوردون براون” مخالف هستند. 
نتايج يك نظر سنجی كه از طريق پست الكترونيكی در ميان 7۸۸ 
نفر از حاميان حزب كارگر صورت گرفته، نشان می دهد كه ۵4 
درصد از آنها مايل نيستند “گوردون براون” رهبری حزب كارگر 
را بر عهده داشته باشد و نمی خواهند وی اين حزب را به سوی 

انتخابات عمومی آينده اين كشور هدايت كند. 
اين نظرسنجی توسط پايگاه اينترنتی متعلق به “اعضای جامعه” 
انجام شده و نتيجه آن بر روی  كه عضو حزب كارگر هستند، 

پايگاه اينترنتی “بی بی سی منتشر شده است. 
بخش ديگری از اين نظرسنجی نشان می دهد كه ميزان محبوبيت 
از  تقريبًا  انگليس  براون” رهبر حزب كارگر  شخصی “گوردون 

ديگر اعضاء كابينه اش كمتر است. 
در هفته ای كه گذشت، “گوردون براون” با اعتراض هايی از سوی 
چندين نفر از نمايندگان پارلمانی حزب كارگر كه شماری از آنها 
در دولت نيز عهده دار مسئوليتی بودند، روبرو شد و اين افراد 
به طور علنی برگزاری انتخابات رهبری حزب كارگر را خواستار 

شده بودند. 
در همين راستا “روبرتا بلك من وودز” كه از دستياران وزيران 
پارلمانی حزب  نمايندگان  از  نفر  انگليس است، ۱2  كابينه دولت 
انتخابات رهبری  كارگر را كه به طور علنی خواستار برگزاری 
حزب كارگر شده اند، به تالش برای بی ثبات كردن دولت انگليس 

متهم كرده است. 
“گوردون  است  ممكن  اينكه  بر  مبنی  دارند  وجود  هشدارهايی 
براون” در كنفرانس ساالنه حزب كارگر با استعفاهای بيشتری از 
سوی آن دسته از نمايندگان پارلمانی حزب كارگر كه مسئوليتی 
هستند،  وی  رهبری  مخالفان  از  و  دارند  برعهده  دولت  در  را 

مواجه شود. 
“گوردون براون” پيش از برگزاری كنفرانس ساالنه حزب كارگر 
درباره  صحبت  “اسكای نيوز”،  خبری  شبكه  با  گفت وگويی  در 
برپايی انتخابات رهبری حزب كارگر را نپذيرفت و گفته بود من 
قصد ندارم حواسم را بر روی گله و شكايات تعدادی از مردم 

متمركز كنم، اين مسائل در سياست وجود دارند. 
اين مصاحبه همچنين گفته بود: من قصد  براون” در  “گوردون 
دارم تمام حواسم را بر روی انجام كارم متمركز كنم، در انجام 
كار بايد از مقاطع زمانی مختلفی عبور كرد، گاهی اوقات محبوب 
هستی و گاهی اوقات مردم از تصميم هايی كه می گيری آزرده و 

ناراحت می شوند و هميشه اين مسائل وجود دارند. 
 

 شرکت هواپيمایی انگليس پروازهای 
پاکستان خود را لغو کرد

 شركت هواپيمايی انگليس در پی انفجار انتحاری روز شنبه در 
اسالم آباد پروازهای پاكستان خود را لغو كرد. 

به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال افزايش نگرانی های امنيتی 
اسالم آباد، شركت  در  “ماريوت”  هتل  به  انتحاری  حمله  پی  در 
هواپيمايی انگليس )بريتيش ايرويز( پروازهای پاكستان خود را 

برای مدت نامعلومی لغو كرد. 
طی  امروز  انگليس  هواپيمايی  شركت  گزارش،  اين  اساس  بر 

بيانيه ای خبر لغو پروازهای اسالم آباد را تاييد كرد. 
اسالم آباد  مقصد  به  پرواز   ۶ حدود  هفته  هر  ايرويز  بريتيش 

دارد. 
پاكستان  در  امنيتی  شرايط  دليل  به  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
بريتيش ايرويز پروازهای خود از اسالم آباد به “هيترو”، فرودگاه 

لندن لغو كرده است. 
و  كاركنان  مشتريان،  امنيت  و  سالمت  می افزايد:  فوق  بيانيه 

خدمات ما هميشه يك اولويت برای ما بوده است. 
عصر روز شنبه بر اثر اصابت يك كاميون محتوی بيش از نيم 
تن مواد منفجره به ساختمان هتل ماريوت قريب به ۶0 نفر كشته 

و بيش از 200 تن زخمی شدند.

وعده های جدید براون 
برای حفظ قدرت

نخست وزير انگليس امروز )سه شنبه( در كنفرانس مهم ساالنه حزب كارگر كه به دليل شايعات توطئه چينی عليه وی جنجال برانگيز شده 
است، طی سخنانی برای ساكت كردن منتقدانش تالش خواهد كرد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون نخست وزير انگليس كه ۵۱ 

ماه پيش اين سمت را از تونی بلر تحويل گرفت، در گردهمايی منچستر موفق شد كه مقامات ارشد حزب را با خود متحد و همراه سازد. 
اما وی قبل از اينكه قانونگذاران پس از گذراندن تعطيالت تابستانی در ششم اكتبر )۵۱ مهر( به پارلمان بازگردند، بايد بر حسن نيت طوالنی 
اين  مدت خود بيفزايد. مفسران می گويند، در غير 
براون  عليه  كوتاه  جدی  گفت وگوهای  صورت 

می تواند مجددا مطرح شود. 
گوردون براون كه پيش از نخست وزيری به مدت 
يك دهه وزير دارايی تونی بلر بود، می گويد تجربه 
وی بهترين دليل شايستگی اش برای هدايت انگليس 
اقتصادی موجود است. نخست وزير  ناآرامی  در 
انگليس احتماال در جريان سخنرانی اش ضمن تاكيد 
يك  بينايی  دادن  دست  از  شخصی  مساله  روی 
چشم خود در سن ۶۱ سالگی كه به گفته خودش 
عزم و اراده پيروزی بر سختی ها و ناماليمات را 
به وی اعطا كرده، مجددا بر تجربه ی اقتصادی اش 
تاكيد خواهد كرد. وی در يك سند سياستگذاری كه 
من  پاسخ  است:  نوشته  توزيع شده،  كنفرانس  در 
به چالش های بزرگ در زندگی ام رويارويی با آنها 
بوده است و هميشه بر اين باور بوده ام كه هميشه 
برای غلبه بر ناماليمات كاری می توان انجام داد. 
وی می افزايد: هميشه اين طور بوده و اكنون نيز 
من مطمئنم كه ما می توانيم بر اين برهه اقتصادی 

دشوار فائق آييم. 
 ۵۱:4۱ ساعت  براون  گوردون  می رود  انتظار 
كارگر  حزب  ساالنه  كنفرانس  در  محلی  وقت  به 

سخنرانی خود را انجام دهد. 
سان  روزنامه ی  در  كه  مقاله ای  اساس  بر 
به چاپ رسيد،  انگليس-  -پرفروش ترين روزنامه 
با اين سخنرانی مشخص خواهد شد كه وی بايد 
در نخست وزيری بماند يا از اين سمت كنار رود. 
تاريخی  سخنرانی  يك  اين  نوشت:  سان  روزنامه 
خواهد بود. اين سخنرانی بايد اقتدار براون را به 
عنوان رهبر انگليس نشان دهد و به رای دهندگان 
امن  شرايط  در  آن ها  كه  دهد  اطمينان  نگران 

هستند. 
زير  دليل  به  ماه  اين  انگليس  دولت  عضو  چهار 
خود  كار  از  براون  گوردون  رهبری  بردن  سوال 
انگليسی  قانونگذار   2۱ همچنين  شده اند.  بركنار 
انتخابات رهبری حزب كارگر  برگزاری  خواستار 
شده اند. نتايج نظرسنجی موسسه يوگو و روزنامه ی ساندی تايمز از 002۱ عضو حزب كارگر اين هفته نشان داد كه 0۶ درصد پاسخگويان 
معتقدند كه حزب كارگر تحت رهبری براون در انتخابات سراسری آتی پيروز نخواهد شد. هم چنين نتايج نظرسنجی روزنامه اينديپندنت 
حاكی از اين بود كه ميزان محبوبيت حزب كارگر 2۱ درصد كمتر از حزب مخالف محافظه كار است. چارلز كالرک وزير كشور سابق انگليس 
و از منتقدان اصلی براون، روز يكشنبه گفت كه نسبت به تحول اوضاع توسط براون ترديد دارد و براون بايد بركنار شود. حتی اگر سخنرانی 
براون مورد قبول حاميان حزب كارگر واقع شود، وی با چند چالش در ماه های آتی مواجه است كه باز هم می توانند زمينه بركناری اش را 
فراهم آورند. اولين چالش انتخابات ميان دوره ای در حوزه انتخابيه گلن روتس در همسايگی ادينبرو )حوزه انتخابيه خود براون( است؛ جايی 
كه حزب ملی اسكاتلندی )PNS( كه يك حزب استقالل طلب است می تواند كرسی ها و حزب كارگر را تصاحب كند. اين انتخابات ميان دوره ای 
احتماال در ماه نوامبر )آبان( برگزار می شود و چهارمين رقابت حزب كارگر در سال جاری خواهد بود. حزب كارگر در تمامی سه انتخابات 

قبلی كه دوتای آنها در مقر های اين حزب برگزار شده شكست خورده است. 
ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس، به عنوان گزينه اصلی جانشينی براون مطرح است. البته ميليبند گفته كه اكنون زمان مناسبی رای 
رقابت بر سر رهبری حزب كارگر نيست. اگرچه روزنامه هاي چاپ روز چهارشنبه انگليس همه متفقًا سخنان براون را در كنفرانس ساالنه 
حزب كارگر ستودند، اما چندي نگذشت كه تيترهاي مثبت اين روزنامه ها كه در دفاع از براون چاپ شد، با خبر استعفاي يكي از وزيران 
ارشد كابينه براون در هاله يي از ابرهاي سياه گم شد. تنها ساعتي پس از سخنراني براون در مجمع حزب كارگر در منچستر خبرهايي در 
خصوص استعفاي »روت كلي« از كابينه آينده دولت براون منتشر شد. اين كابينه قرار است هفته آينده تشكيل شود. انتشار اين خبر بار ديگر 
ترديدهايي را در خصوص شيوه رهبري براون به عنوان نخست وزير انگليس مطرح كرد. خانم كلي البته دليل اصلي استعفاي خود را توجه 
بيشتر به خانواده اش عنوان كرده است. خانم روت كلي 04 ساله چهار فرزند چهار تا ۱۱ ساله دارد. برخي از منابع خبري گزارش داده اند 
كلي پيش از آنكه براون او را در روند نوسازي كابينه كنار بگذارد از مقام خود استعفا داده است. اين در حالي است كه براون گفته است اين 

مساله از ماه مه مطرح و درباره اش بحث شده بود.
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برای دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامۀ پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفی نمایيد. آگهی 
های شما موجب ارتقاء کيفيت این هفته نامه خواهد شد.   

از گوشه و کنار

 نسل جدید 
ثروتمندان انسان 

دوست ترند 
ترجمه،مهديس اميري
منبع؛ اينديپندنت

آنها همه چيزهايي كه ممكن است هر كسي آرزوي آن را داشته 
يي  مجموعه  و  جذابيت  و  جواني  يي،  افسانه  ثروت  دارند؛  باشد، 

دادن الزم  انجام  براي  كاري  تنها  ثروتمند.  و  از دوستان مشهور 
دارند. در گذشته فرزندان خانواده هايي كه ثروت هاي افسانه يي 
داشتند، اغلب وقت خود را به مهماني هاي پرخرج و عيش و نوش 
بي حساب مي گذراندند، اما اكنون به طور روزافزون فرزندان اين 
خانواده ها و خصوصًا فرزندان دختر اين خانواده ها وقت خود را 

صرف فعاليت هاي خيريه مي كنند.

كاميال الفايد 23 ساله گذشته از آنكه در امور خيريه يي كه خانواده 
برگزاري  با  هفته  اين  دارد  است، قصد  دهند دخيل  انجام مي  اش 
نادر پول  بيماري هاي ژنتيكي  به  يك مهماني براي كودكان مبتال 
جمع كند. اين نخستين فعاليت خيريه كالني است كه كاميال مستقيمًا 
ژاكووا  داشا  تواند  مي  ديگر  نمونه  دارد.  عهده  بر  را  آن  مديريت 
دختر 27 ساله يكي از غول هاي صنعت نفت روسيه و نامزد رومن 
آبراموويچ باشد. وي نيز در هفته جاري مهماني خيريه ساالنه اش 

را در گالري سرپنتين لندن برگزار كرد. 

دار  سرمايه  دختر  خان  جميما  تواند  مي  دو  اين  پيشين  نمونه 
 200۱ در سال  كه  باشد  گلداسميت  جيمز  انگليسي سر  درگذشته 
به عنوان سفير صلح يونيسف فعاليت مي كرد. جز اينها، جاسمين 

براي  پول  آوري  جمع  مشغول  گيتس  بيل  فرزند  ساله   3۱ گيتس 
كمك به مبتاليان ايدز در آفريقاست و ليديا هيرست نواده 23ساله 
ويليام رادلف هيرست غول صنعت چاپ اياالت متحده نيز در پي 
سو  گفته  به  است.  سودان  دارفور  منطقه  در  مردم  آالم  تسكين 
ويكسلي از موسسه گروه انسان دوستي )ان پي سي ( كه فعاليت 
تمايل  فقراست،  به  كمك  براي  ثروتمندان  كردن  مجاب  آن  اصلي 
به  امور خيريه رو  انسان دوستانه و  اهداف  به صرف پول براي 
افزايش است. به اين معنا كه در محدوده زماني معين ميزان بودجه 
هاي عمده صرف شده براي اين منظور توسط تعداد محدودي از 
ثروتمندان بيشتر شده است. بررسي هاي ان پي سي نشان مي دهد 
انگلستان  مردم  توسط  خيريه  براي  شده  صرف  پول  كلي  ميزان 
ميليارد   ۵/۹ به  درصدي  سه  كاهشي  با   2007-200۶ سال  در 
پوند رسيده است در حالي كه مبلغ صرف شده براي امور انسان 
دوستانه توسط 30 فرد ثروتمندي كه در اين امور همكاري مي كنند 
با افزايشي صد درصدي از 2/۱ ميليارد پوند به 4/2 ميليارد پوند 
افرادي  را  ليست  اين  افراد  از  بسياري  كه  حالي  در  است.  رسيده 
مانند وارن بافت و بيل گيتس تشكيل مي دهند كه نمي خواهند تمام 
ثروت خود را يكجا براي فرزندان و ساير بازماندگان شان به ارث 

بگذارند، بسياري از ثروتمندان نيز به فرزندان خود مي آموزند كه 
چگونه از پس اداره پول هايشان بربيايند و در عين حال ياد بگيرند 

به ديگران ببخشند. 
ويكسلي مي گويد؛ »بانك هايي كه اغلب ثروتمندان مبالغ كالني از 
پول خود را در آنها نگه مي دارند، طي سال هاي اخير كالس هايي 
تابستاني براي فرزندان اين مشتريان راه اندازي كرده اند. امسال 
تعداد اين كالس ها بيش از پيش افزايش يافته بود و بخش عمده يي 
از آموزش هاي اين كالس ها به امور انسان دوستانه و پرورش 
حس مسووليت در اين نوجوانان اختصاص يافته است. كاميال فايد 
دختر محمد الفايد - كه فرزند ديگرش دودي الفايد همراه پرنسس 
دايانا در تصادف اتومبيل وي كشته شد - پس از آنكه شاهد مرگ 
نوزاد شش روزه يكي از دوستانش در بيمارستاني در لندن بود، 
چنان متاثر شد كه تصميم گرفت عمر خود را صرف امور خيريه 
و كمك به ديگران كند. او مي گويد؛ »ديگر نمي خواهم بابت هيچ 
كاري نكردن و تنها ثروتمند بودن عكسم در مجالت پرزرق و برق 
چاپ شود. اگر بنا باشد عكسي از من چاپ شود، مي خواهم بابت 
اين باشد كه كاري مفيد كرده ام. كار خيريه براي من كار و شغل 
آن  براي  كنم  مي  حس  كه  است  چيزي  اين  شود،  نمي  محسوب 
هتل  در  هفته  اين  در  فايد  كه  يي  خيريه  مهماني  ام.«  شده  متولد 

براي حادثه  يادبودي است  برگزار خواهد كرد،  اورينتال  ماندرين 
اين  از  ناتاشا كالرک كه پيش  تلخي كه براي دوست وي رخ داد؛ 
جزء مدل هاي مجله وگ بود نوزاد شش روزه اش را از دست داد. 
»اوا« در مقابل چشمان مادرش جان سپرد زيرا به يك بيماري نادر 
ژنتيكي به نام »متيل مالونيك آسيداميا« مبتال بود. بدن او قابليت 
هضم پروتئين را نداشت در نتيجه نوزاد نمي توانست شير مادر 
را هضم كند. فايد مي گويد؛ »هنگامي كه ناتاشا داستانش را برايم 
گفت، بي اختيار اشك هايم سرازير شدند. من پيش از اين نيز براي 
بيمارستان كودكان كارهاي خيريه انجام داده بودم، اما اين حادثه 
خيلي شخصي تر و تكان دهنده تر از آن بود كه به چنين كمكي اكتفا 
كنم. من هر سال در امور خيريه يي كه پدرم در آنها دست اندركار 
است نقش بيشتري بر عهده مي گيرم، اما احساس مي كنم اكنون 
قرار  موضوع  جريان  در  نزديك  از  و  شخصًا  كه  است  آن  وقت 

بگيرم. ديگر به فرستادن يك چك ساالنه اكتفا نخواهم كرد.«

مي  مهمي  كمك  پول  آوري  جمع  براي  ثروتمند  دوستان  داشتن 
تواند باشد زيرا به عنوان مثال مي توانند براي خريداري اجناس 
و كاالهايي كه ستاره هاي سينما و موسيقي و ساير چهره هاي 
مشهور به حراج مي گذارند، مبالغ باالتري را پيشنهاد كنند. مهماني 
آينده سرپنتين كه داشا ژاكووا حمايت مالي آن را بر عهده دارد يكي 
از اصلي ترين منابع مالي اين گالري خيريه است و تعداد مهمانان 
مشهور و ثروتمند آن چنان زياد است كه بيشتر چهره هاي مطرح 
كايلي  گذشته  سال  ديد.  آن  در  توان  مي  را  سينما  و  مد  مجالت 
مينوژ، دنيس هاپر و بيانكا جگر در بين مهمانان حاضر بودند. تيم 
جفرسون مدير اين گالري مي گويد؛ »اين مهماني براي ما بسيار مهم 
است. ما بايد پول جمع آوري كنيم و يكي از منابع اصلي ما مهماني 
تابستاني ساالنه است. بازديد از گالري براي عموم آزاد و مجاني 
اما، تنها زنان جوان خانواده هاي ثروتمند  است.« بر اساس آمار 
نيستند كه بيش از پيش به امور خيريه رو مي آورند. تحقيقات در 
انگليس نشان مي دهد تعداد زنان ثروتمند بخشنده در تمامي سنين 
رو به افزايش است و در ميان خانواده هاي ثروتمندي كه فعاليت 
هاي خيريه انجام مي دهند، نقش زنان كليدي تر از مردان است. در 
گزارش ها آمده »تعداد روزافزوني از زنان در امور انسان دوستانه 
مشاركت مي كنند و مدام نقشي كليدي تر در اين امور مي يابند. 
اين زنان ارتباط عاطفي عميق تري با موضوع برقرار مي كنند و به 

لحاظ رواني بيشتر با امور خيريه درگير مي شوند.«

دنيای اینترنتی  هفته نامه پرشين

یك پنجره 
هزار رنگ

زود!
دير هم هست
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زیاد فکر نکنيد چاق مي شوید  
 

 تحقيق جديد كانادايي نشان داد 
باعث  تواند  مي  كردن  فكر  زياد 
به  منجر  نهايت  در  و  پرخوري 
چاقي شود. پژوهشگران كانادايي 
دانشگاه  در  خود  تحقيقات  طي 
كه  دريافتند  كبك  در شهر  الوال 
استرس ناشي از كار ذهني باعث 
مي شود كه افراد بيشتر بخورند 
دريافت  ميزان  ترتيب  اين  به  كه 
يافته و چاق  افزايش  آنها  كالري 
از  بخشي  عنوان  به  شوند.  مي 
از ۱4 دانشجو  پژوهش، محققان 

غذا  متفاوت  اما  ساده  كار  سه  انجام  از  پس  كردند  درخواست 
بخورند. اين كارها شامل نشستن و استراحت كردن، خواندن يك 
متن و خالصه كردن آن و نيز انجام آزمون هاي حافظه روي رايانه 
بودند. پژوهشگران مي گويند؛ اين سه كار هر كدام انرژي بسيار 
كمي مصرف مي كنند اما در عين حال دانشجوياني كه كار ذهني 
انجام دادند نسبت به آنها كه استراحت كرده بودند كالري بيشتري 
دانشجويان  دريافتند  پژوهشگران  اين  عالوه  به  كردند.  مصرف 
پس از خواندن و خالصه كردن يك متن، 203 واحد كالري بيشتر 
استفاده مي كنند درحالي كه پس از انجام تست هاي حافظه رايانه 
نمونه  است. همچنين  بيشتر  واحد  آنها 2۵3  كالري  مقدار مصرف 
هاي خوني افراد تحت آزمايش كه قبل، در حين و بعد از اين سه 
جلسه كاري گرفته شده و آزمايش شده بود نشان داد كه در طول 
يابد چرا كه  افزايش مي  انسولين  انجام كار ذهني ميزان گلوكز و 
گلوكز به عنوان سوختي براي مغز حين انجام هر نوع كار فكري و 

ذهني استفاده مي شود.  

محدودیت پوشش در دادگاه  
 

كه  تگزاس  در  قاضي  دو  آي؛  يوپي   
راضي  چندان  مردم  پوشش  نحوه  از 
يي  اطالعيه  دادگاه  از  بيرون  نيستند، 
پوشش  مورد  در  كه  اند  كرده  نصب 
اين دو  تذكر مي دهد.  آنها  به  متهمان 
قاضي جدي كه مليسا گودوين و برندا 
كندي نام دارند براي اولين بار است كه 
را ممنوع  لباس كوتاه  دادگاه پوشيدن 
باره  اين  در  است.كندي  كرده  اعالم 
مي گويد؛ »در دو سال گذشته شرايط 
نمي  واقعًا  است.  شده  بدتر  مراتب  به 

دانم عقل و درايت افراد از بين رفته يا اهميتي به اين موضوع نمي 
اين دو قاضي شامل مواردي  دادگاه  در  دهند.« ممنوعيت پوشش 
مانند دامن هاي كوتاه، پيراهن هاي بسيار تنگ، پيژامه، كاله، دمپايي 
متهمان  است.  ناپسند  هاي  نوشته  با  هايي  شرت  تي  و  روفرشي 
خانه  به  ناچارند  كنند  سرپيچي  قوانين  اين  از  كه  هايي  خوانده  و 
برگردند و لباس شان را عوض كنند يا پرونده را به زمان و قاضي 

ديگري محول كنند.  

 

اسکناس هاي جعلي در مدرسه 
ابتدایي  

  
:AP پليس پسر بچه ۸ ساله يي را كه با اسكناس 20 دالري جعلي 
صدها دالر صدقه داده بود، دستگير كرد. مسووالن مدرسه پسرک 
دادند. اسكناس هاي جعلي زماني  پليس تحويل  به  را شناسايي و 
براي خودش  آنها  از  يكي  با  داشت  كه كودكي تصميم  كشف شد 
ناهار بخرد. پس از آن بود كه مدير با تحقيق بيشتر تعداد زيادي 
از دانش آموزان را پيدا كرد كه اسكناس هاي 20 دالري در دست 
دارند. تمام اين دانش آموزان پسرک ۸ ساله را شناسايي كرده اند. 
قيم  آنكه مشخص شد  از  نشده، پس  فاش  كه هويت اش  بچه  اين 
هايش به قيد ضمانت آزاد هستند، به كانون اصالح و تربيت كودكان 
فرستاده شد.در نهايت تمام 44 اسكناس كه مبلغي حدود ۸۸0 دالر 
اين موضوع  پليس همچنان در حال بررسي  بود جمع آوري شد. 

است كه چه كسي اين مدارک مالي تقلبي را توليد كرده است.  

طلب بخشایش با سکه  
  

در  كليسايي  از  را  اعانه  آوري  جمع  شيشه  كه  خانمي  آي؛  يوپي 
محكوم  فردي  به  منحصر  و  جالب  مجازات  به  بود  دزديده  اهايو 
شد. قاضي دادگاه دو گزينه انتخابي براي اين سارق مشخص كرد. 
كاهش  روز   ۱0 به  مدت  اين  يا  باشد  زندان  در  روز   ۹0 بايد  وي 
يابد اما به شرطي كه با همان سكه هاي ربوده شده جلوي كليسا 
و  ام«  دزديده  كليسا  اين  از  را  ها  »من سكه  بنويسد؛  را  اين جمله 
در محوطه مركزي كليسا بايستد. او هم با مشورت وكيل اش راه 
دوم را انتخاب كرد. حضار در كليسا هنگامي كه اين خانم در حال 
گذراندن مجازات غيرمتعارفش بود با عالقه كار وي را دنبال كردند. 
سارق هم به دليل همكاري و محبت خادمان كليسا از آنها بسيار 
كنم چون  تشكر  آنها  از  دانم چطور  نمي  »واقعًا  است؛  سپاسگزار 
تمام مدت كنار من ايستادند و به من كمك كردند. مي دانيد هيچ كس 
آنها را مجبور نكرده بود اما آنقدر مهربان و باگذشت بودند كه در 

كنار من ماندند.«  
 

کهنسال ترین جمعيت جهان در ژاپن  
 
 

بي بي سي؛ تعداد ژاپني هايي كه به سن صد سالگي مي رسند آنقدر 
زمينه  اين  در  اين كشور صاحب ركورد جديدي  كه  يافته  افزايش 
شده است. طبق آمار منتشر شده از طرف وزارت بهداشت و رفاه 
ژاپن تعداد ميانساالني كه در مرز صد سالگي هستند يا از آن عبور 
كرده اند 3۶هزار و 27۶ نفر است كه نسبت به سال گذشته افزايشي 
چهار هزار نفري داشته اند. جالب اينجاست كه خانم ها گوي سبقت 
بي  سال  باالي صد  كهنساالن  ميان  در  و  اند  ربوده  آقايان  از  را 
رقيب هستند.در حال حاضر ژاپن باالترين نرخ اميد به زندگي در 
جهان را دارد اما همين مساله نگراني هايي را در مورد قشري كه 
مستمري بگير و بازنشسته هستند به وجود آورده است. با افزايش 
تعداد كهنساالن هم سيستم بازنشستگي و هم اداره رفاه و سرويس 
بلندمدت و  راه حلي  تا  دارند  قرار  ژاپن تحت فشار  اجتماعي  هاي 
اتخاذ كنند.طبق  اين جمعيت سالمند در حال رشد  كارآمد را براي 
آخرين گزارش ها امسال حدود 20 هزار نفر به سن صد سالگي مي 
رسند و بنا به رسم قديمي از دست نخست وزير كشور جام نقره 

يي تبريك و تقديرنامه دريافت مي كنند.

تعداد سالخوردگان باالي صد سال در ژاپن در طول 40 سال گذشته 
به نحو چشمگيري افزايش يافته و آن طور كه محققان سازمان ملل 
اين گروه به يك ميليون نفر  اند در سال 20۵0 شمار  تخمين زده 
را  ها  باالي صد ساله  از ۸۶ درصد  بيش  اكنون  خواهد رسيد.هم 
خانم ها تشكيل داده اند كه همين امر حتي توازن در توزيع امكانات 
را برهم زده است.وزارت رفاه به همراه انتشار اين آمار درست در 
روز ۱۵ سپتامبر كه سالروز بزرگداشت سالمندان ژاپن است، نقل 
كرده جمعيت كهنسال بيش از هر زمان ديگري فعاليت دارند و حتي 
در بسياري موارد كارآمد هستند. به گفته اين وزارتخانه پيرترين 
خانم ژاپني ۱۱3 ساله است كه در يكي از جنوبي ترين جزاير اكيناوا 
زندگي مي كند. توموجي تانابه كه ۱۱2 ساله است عنوان پيرترين 
مرد ژاپن را به خود اختصاص داده و در جنوب ميازاكي زندگي مي 
كند. او هر روز صبح خيلي زود از خواب بيدار مي شود، روزنامه 
صبح اش را مي خواند، عصرها شير مي نوشد و خاطراتش را مي 
خانواده  كنار  در  همچنان  ۱03 سال  با  يامازاكي  ماتسو  نويسد.يا 
اش در مغازه سبزي فروشي اش مشغول به كار است. راز طول 
عمر مردم اين كشور در چند عامل مهم از جمله رژيم غذايي سالم، 
ارتباطات قوي و تنگاتنگ و امكانات بهداشتي و پزشكي فوق العاده 

خالصه مي شود.  

گربه  نامه رسان در بریتانيا
در  نامه رسان  يك 
صبح  روز  هر  بريتانيا، 
نامه ها  گربه اش،  همراه 
مردم  پستی  مرسوالت  و 
خانه هايشان  در  به  را 

می رساند.
»تری  ايسنا،  گزارش  به 
مدت  به  ساله   44 گرنتير« 
نامه رسانی  به  سال   ۱4
مدت  به  و  بوده  مشغول 

نامه رسانی  با گربه خود »بيزلی« به كار  يك سال است كه همراه 

می پردازد. 
جلوی  سبد  درون  را  او  كه  گربه اش  با  همراه  »گرنيتر«  آقای 
دوچرخه می نشاند، صبح ها نامه های ساكنان دهكده »اليم رجيس« 

را به دستشان می رساند. 
به همين دليل، مردم »اليم رجيس« نام اين دو را نامه رسان »پت و 
گربه اش« گذاشته اند كه از يك كارتون تلويزيونی گرفته شده است. 
اين نامه رسان در اكثر روزهای آفتابی به ويژه در فصل تابستان 
و اوايل بهار اين گربه را همراه خود می برد و »بيزلی« برخی اوقات 

نامه های مردم را خود به در خانه ها می برد. 

ثروتمندترین مردان جهان
ساالنه ی  فهرست  صدر  در  مايكروسافت  بنيانگذار  گيتس،  بيل 

ميلياردرهای آمريكايی مجله فوربس قرار گرفت.
شد  منتشر  چهارشنبه  روز  كه  فوربس  مجله  فهرست  اساس  بر 

ثروت بيل گيتس ۵7 ميليارد دالر اعالم شده است.
گيتس با اين كه عنوان پولدارترين فرد جهان را به كارلوس اسليم 
مكزيكی واگذار كرد اما همچنان جايگاه نخست خود در آمريكا را 

حفظ كرده است.
بر اساس اين گزارش پل آلن كه به همراه بيل گيتس مايكروسافت 
را تاسيس و آن را به غول نرم افزاری جهان تبديل كرد در جايگاه 

قرار  فهرست  اين  دوازدهم 
دارد.

از  قبل  بيل گيتس چند ماه 
در  خود  وقت  تمام  شغل 
كناره گيری  مايكروسافت 
در  را  خود  وقت  تا  كرد 
در  بشردوستانه  امور 
كند  صرف  خيريه ای  بنياد 
آن  همسرش  همراه  به  كه 

را اداره می كند.
نرم افزاری  شركت  اين 

دانشگاه  در  گيتس  بالمر، همكالسی سابق  استيو  به وسيله  اكنون 
هاروارد اداره می شود كه در رده ی پانزدهم فهرست فوربس جای 

گرفته است.
مايكل دل، بنيانگذار شركت سازنده ی رايانه ی دل در جايگاه يازدهم 
400 آمريكايی پولدار فوربس قرار دارد؛ سرگی برين و الری پيج، 
بنيانگذاران گوگل در رده ی سيزدهم و چهادرهم اين فهرست قرار 

گرفتند.
جيمز گودنايت، بينيانگذار SAS و جفری بزوس، بنيانگذار آمازون 
 eBayبنيانگذار اميديار،  پی  و  شده  سهيم  را  سوم  و  سی  جايگاه 
نهم  و  پنجاه  گوگل  رييس  اشميت،  اريك  چهارم،  و  پنجاه  جايگاه 
خود  به  را  فهرست  اين  يكم  و  شصت  اپل  رييس  جابز،  استيو  و 

اختصاص دادند.

دوست هنرمندم 
صفورای عزیز

هنریت های  فعالیت  جوار   در 
 افتتاح کافی شاپ تو با فضای
تحسین برایم  اش   هنرمندانه 
زمینه همه  در  بود.   برانگیز 
توفیق کاری  و  هنری   های 
آرزومندم. صمیمانه             ترا 
روحی
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کاميال ملکه انگلستان مي شود
 آخرين خبر جنجالي روزنامه »اخبار جهان« انگليس درباره پرنس چارلز و تالشش براي مستحكم
 كردن جايگاه همسرش كاميال در خانواده سلطنتي است. همسر سابق دايانا قصد دارد با مشورت
را كاميال  سلطنتي  و  مذهبي  هاي   مقام 
همه به  انگلستان  بعدي  ملكه  عنوان   به 
بيفتد اتفاق  اين  اينكه  براي  كند.   معرفي 
قانون در  هم  جزيي  تغييراتي   بايد 
 انگلستان ايجاد شود و پرنس چارلز مي
 خواهد حتي اگر ملكه با اين امر مخالفت
قضيه اين  كند.  عملي  را  قصدش   كند 
 ممكن است باعث برپا شدن جنجال هاي
 زيادي در جزيره شود. وقتي سه سال
 پيش پرنس چارلز با كاميال ازدواج كرد
را ازدواج  اين  هم  موقع  همان  ها   خيلي 
داشتند اعتقاد  كه  چرا  كردند   محكوم 
 رابطه چارلز با كاميال باعث شد تا رابطه
و بخورد  هم  به  دايانا  پرنسس  با   او 
 ازدواج شان مسيري بد را طي كند. يكي
 از نزديكان خانواده سلطنتي در اين باره
بود اعالم شده  اين  از  »پيش   مي گويد؛ 
 وقتي پرنس ولز تاج پادشاهي را بر سر
 مي گذارد همسرش يعني كاميال پرنسس
تغييري باشد  قرار  اگر  اما  شود.   مي 
ملكه رضايت  با  حتمًا  بايد  بيفتد   اتفاق 
 و دوشس باشد. هم ملكه و هم دوشس
 مطمئن هستند اين قضيه به نفع آنها تمام خواهد شد و مشكلي پيش نمي آيد. اين شايعات هرگز
 نمي تواند حقيقت داشته باشد و يك سنت قديمي را به هم بريزد. اگر يادتان باشد پرنس چارلز
 يك بار اعالم كرد به هيچ وجه قصد ازدواج با خانم پاركر باولز را ندارد اما ما همه مي دانستيم
از نزديكان پرنس چارلز به خبرنگار روزنامه »اخبار جهان« مي  او چه مي خواهد.« يكي ديگر 
 گويد؛ »چارلز مطمئن است زمان كه بگذرد همه چيز حل خواهد شد و وقتي ملكه بميرد خودش و

».همسرش در كليساي وست مينستر تاجگذاري خواهند كرد

*****************************

پدر سارا پيلن از دخترش مي گويد 

 سارا ذاتًا یك شکارچي بود 

همچنان سوژه روز سياسي مطبوعات امريكا و حتي انگلستان سارا پيلن است. پيش از اينكه مك 
كين، پيلن را انتخاب كند بعد مطبوعاتي و حتي پاپاراتزي 
باراک اوباما بيشتر بود اما با حضور پيلن در صحنه حاال 
پيش  اند. روزنامه سان دو روز  او زوم كرده  همه روي 
سراغ پدر سارا، چاک رفت و از او درباره دخترش كه به 
او لقب بيستمين زن جنجالبرانگيز تاريخ را داده اند سوال 
هيچ  و  داشت  بااليي  نفس  به  اعتماد  هميشه  »سارا  كرد. 
وقت ايمانش را به كارهايي كه انجام مي داد از دست نمي 
داد. حتي وقتي در زمينه يي ضعف داشت و توانايي اش 
كم بود با اعتماد به نفسش ضعف هايش را مي پوشاند و 
در  زند  كه مي  به هر كاري  هميشه سعي مي كرد دست 
آن بهترين باشد.« چاک يك شكارچي ماهر است و همين 
از  حاال  كه  كرد  گريزلي شكار  يك خرس  پيش  سه سال 
قرار  كار سارا  دفتر  اند و در  كاناپه ساخته  پوستش يك 
مي  شكار  و  تيراندازي  سارا  به  بچگي  از  چاک  اند.  داده 

آموخت. »سارا در عين حال خيلي مغرور و يك دنده بود. من هيچ وقت سعي نمي كردم چيزي 
را بهش تحميل كنم اما دوست داشتم نظم و انضباط و ديسيپلين را بهش ياد بدهم. ولي اگر سارا 
تصميمي مي گرفت ديگر هيچ كس نمي توانست نظرش را عوض كند. اولين باري كه سارا تفنگ 
دستش گرفت هشت سال داشت و دو سال بعد موفق شد اولين شكارش را انجام دهد. درست 
يادم نمي آيد احتمااًل يك خرگوش يا حيوان كوچك ديگري بود. سارا بعد از آن تبديل به تيراندازي 
ماهر شد و در كنارش ماهيگيري را هم ياد گرفت. من هميشه اعتقاد داشتم يك خانواده بايد بتواند 
نيازهايش را خودش تامين كند و براي همين بود كه به فرزندانم شكار و ماهيگيري ياد دادم. آن 
زمان تقريبًا ۹0 درصد گوشت و ماهي را كه مي خورديم خودمان شكار مي كرديم و اين لذتي 
فوق العاده داشت. بعضي از آدم ها ذاتًا شكارچي اند و استعداد عجيبي در تيراندازي دارند. سارا 
هم يكي از همين آدم هاست.« چاک چند وقتي است تدريس را كه شغل اصلي اش بود كنار گذاشته 
است و با سازمان حفاظت از طبيعت وحش امريكا همكاري مي كند.» وقتي شنيدم سارا پيشنهاد 
مك كين را قبول كرده است خيلي خوشحال شدم و به بچه هاي واشنگتن گفتم سارا را دست كم 

نگيريد. امكان ندارد اين دموكرات ها بتوانند شكستش دهند.«

 حمایت مالی »رولينگ« از 

حزب کارگر انگلستان
كی . . جی «

 » لينگ و ر
ه  يسند نو
عه  مجمو
رمان های 
ش  و فر پر
»هری پاتر« 
به  نزديك 
ميليون  دو 
به  دالر 
ب  حز
گر  ر كا
ن  نگلستا ا
كمك كرد. 

از  نقل  به 
خبرگزاری 
شيتد  سو آ

پرس، رولينگ مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار دالر به حزب كارگر كشور انگلستان كمك بالعوض كرد و 
انتقاد ديگر احزاب اين كشور را در قبال اين عمل برانگيخت. 

»جی .كی.رولينگ« پس از اهدای اين كمك مالی در بيانيه ای »گوردن براون« نخست وزير اين كشور را به 
خاطر تالش هايش در پايين آوردن خط فقر كودكان در انگلستان ستود و از سهل انگاری های رئيس حزب 

محافظه كاران اين كشور انتقاد كرد. 
رولينگ در همين رابطه گفت: »به نظر من خانواده های آسيب پذير و فقير در سايه حزب كارگر زودتر از 

حزب محافظه كار به آسايش می رسند.« 
ادبيات جهان  تاريخ  به عنوان خوش اقبال ترين نويسنده   پاتر«  از نوشتن مجموعه های »هری  رولينگ پس 

شناخته شد. روزنامه های انگليسی ثروت اين نويسنده را نزديك به يك ميليارد دالر تخمين زده اند. 
مجموعه های »هری پاتر« بيش از چهارصد ميليون نسخه در سراسر جهان فروش كرده اند و پس از كتاب 

مقدس مسيحيان در رتبه دوم پرفروش های تاريخ ادبيات و كتاب جهان قرار گرفته است. 
رولينگ پيش از اين نيز مبالغ زيادی را به كودكان بی سرپرست و نيازمندان كشورش اهدا كرده است.      

  
 

تيپي هدرن؛ هيچکاک مي 
خواست زندگي من را نابود کند 

 
وقتي تيم تيمان ژورناليست روزنامه تايمز به ديدن تيپي هدرن رفت اولين 
چيزي كه توجهش را جلب كرد شش بچه گربه يي بودند كه يك لحظه هم 
از  بازيگر مشهور سينماي كالسيك جدا نمي شدند. اسم گربه ها حتي  از 
خودشان هم جذاب تر بود؛ مارلون براندو، آنتونيو باندراس )همسر دخترش 
يعني مالني گريفيث(، مالني گريفيث، رد تيلور، شان كانري و جان ساكسون. 
كلي  به  كوچولو  هاي  گربه  كند  مي  زدن  به حرف  هدرن شروع  وقتي  اما 
فراموش مي شوند. »وقتي قرار شد در فيلم پرندگان بازي كنم از خوشحالي 
اشك مي ريختم. اصاًل باورم نمي شد اولين تجربه سينمايي ام با كارگرداني 
در حد و اندازه هاي آلفرد هيچكاک باشد. فيلم كه شروع شد همه چيز خوب 
پيش مي رفت و هيچ مشكلي نبود. كار كردن با هيچي )هيچكاک( فوق العاده 
بود. اما صحنه آخر فيلم وقتي قرار شد پرندگان واقعي را به جاي پرندگان 
مكانيكي به سر و صورتم پرت كنند تجربه يي فاجعه بار برايم پيش آمد. من 
فرياد مي زدم و گريه مي كردم كه اين پرندگان را از من دور كنيد اما هيچ 

كس توجه نمي كرد. يكي از آنها نزديك بود چنگالش را در چشمم فرو كند. بعد تازه فهميدم چرا »هيچي« 
من را براي اين فيلم انتخاب كرده بود. دليلش ساده بود، چون هيچ بازيگر ديگري اين نقش را قبول نمي 
كرد. من بعد از ظهر آن روز تنهاي تنها بودم و تا صبح گريه كردم. چند سال بعد وقتي در فيلم مارني يك 
بار ديگر با »هيچي« همكاري كردم در اواسط فيلم تصميم گرفتم قراردادم را فسخ كنم و ديگر بازي نكنم. 
»هيچي« به من گفت اگر اين تصميم را عملي كنم زندگي هنري ام را نابود خواهد كرد و همين كار را هم 
كرد. او من را تحت قرارداد هفته يي ۶00 دالر نگه داشت و باعث شد موقعيت هاي زيادي براي بازي در 
فيلم هاي بزرگ را از دست بدهم.« تيم تيمان پس از شنيدن اين داستان عجيب از تيپي مي پرسد؛ »حاال كه 
سال ها است هيچكاک مرده است آيا او را بخشيده يي؟« پاسخ مثبت است. »من به ايمان كاباال )نوعي عرفان 
يهودي( اعتقاد دارم كه به من ياد مي دهد اگر كينه يي در وجودت نگه داري آن كينه مادامي كه زنده هستي 

از تو مي خوردت و زندگيت را به جهنم تبديل مي كند.« 
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آخرین نرخ های ارز بانك مرکزی
 

اقتصاد

قيمت جهانی نفت به 
باالی ۱08 دالر رسيد

 
در پی كاهش احتمالی ذخاير نفتی آمريكا ، قيمت نفت كه روز 
گذشته با كاهش ۵/2 درصدی روبرو شده بود بار ديگر افزايش 
يافت و به باالی ۱0۸ دالر در هر بشكه طی روز چهارشنبه 

رسيد. 
به نقل از رويترز 
هر  قيمت   ،
سبك  نفت  بشكه 
بازار  در  آمريكا 
برای  نيويورک 
ماه  در  تحويل 
 ۶7/۱ با  نوامبر 
به  افزايش  دالر 
در  دالر   2۸/۱0۸

هر بشكه رسيد .قيمت نفت ديروز با 7۶/2 دالر كاهش به كمتر 
از ۱0۶ دالر رسيده بوده بود. 

هر بشكه نفت برنت دريای شمال در بازار لندن نيز با 2۶/۱ 
دالر افزايش ، 3۶/۱04 دالر داد و ستد شد . 

گفت  استراليا  بانك  ولس  كامن  انرژی  كارشناس  مور  ديويد 
و  آمريكا  مالی  بازارهای  وضعيت  خصوص  در  نااطمينانی 
نگرانی نسبت به چشم انداز اقتصادی جهان ، آثار متفاوتی را 

بر بازار نفت خواهد داشت . 

قيمت نفت از ابتدای امسال تا كنون 4/۱۱ درصد رشد داشته 
نفت  توليد  كاهش   ، غرب  و  ايران  بين  تنش  مثل  عواملی  كه 
نيجريه و كاهش ارزش دالر در اين مساله موثر بوده است . 

پيش بينی می شود ميزان ذخاير نفتی آمريكا طی هفته گذشته 
بيش از 2 ميليون بشكه كاهش يافته باشد . 

 چه بر سر اقتصاد جهان 
آمده است؟ 

به گزارش صندوق بين المللی پول افزايش تنش های مالی دنيا در ماه های اخير در كنار افزايش قيمت انواع مواد غذايی سبب می شود تا نرخ رشد 
اقتصاد دنيا در سال آينده با سرعتی بسيار اندک نسبت به سال جاری افزايش يابد. اين مركز انتظار دارد در نيمه دوم سال 200۸ ميالدی نرخ 
رشد اقتصادی جهان نسبت به نيمه اول سال كاهش يابد و در نيمه اول سال آينده با اندكی رشد به سطحی مشابه نيمه اول سال 200۸ ميالدی 

برسد كه از نظر تحليل گران و پژوهشگران اين مركز، نشانه ای از خروج اقتصاد جهان از بحران است.
صندوق بين المللی در گزارش اخير خود می نويسد: »دنيای امروز بين دو مشكل بزرگ درگير است. يكی رشد تورم در كشورهای جهان به 

اعتباری و  خصوص كشورهای در حال توسعه و دوم بحران 
مالی در كشورهای صنعتی و توسعه يافته. اگر چه انتظار می رود 
با تعديل قيمت نفت از فشارهای تورمی اندكی كاسته شود ولی 
عدم اطمينان در مورد ميزان تداوم اين شرايط مثال های است كه 
اقتصادی و مالی خود به آن توجه داشته  بايد در برآوردهای 

باشيم.«
در  پول  بين المللی  صندوق  مديركل  اول  معاون  ليپسكی،  جان 
سخنرانی اخير خود در فرانكفورت آلمان گفت: »در سال 200۸ 
ميالدی اقتصاد جهان يكی از سخت ترين سال های خود را طی 
يك دهه اخير تجربه كرد. در اين سال بحران های مالی و اعتباری 
در كنار افزايش بی سابقه قيمت انواع مواد غذايی سبب شد نرخ 
رشد اقتصادی دنيا نسبت به برآوردهای گذشته كمتر شود. اين 
كاهش در نيمه دوم امسال بيشتر مشهود بود و اين نگرانی را 
ايجاد كرد كه در سال 200۹ ميالدی نيز ادامه داشته باشد.« وی 
با ارائه پيش بينی رشد 4 درصدی اقتصاد جهانی در سال 200۹ 
۵ درصد  دنيا  اقتصاد  ميالدی   2007 سال  »در  افزود:  ميالدی 
رشد كرد ولی رشد قيمت نفت و مواد غذايی در كنار بحران های 
اقتصاد جهان در سال  نرخ رشد  تا  مالی سبب شد  اعتباری و 

200۸ ميالدی به كمتر از 3 درصد برسد. اما انتظار می رود اين روند نزولی اندكی اصالح شود و در سال 200۹ ميالدی جهان رشدی 4 درصدی 
را تجربه كند.«

در سال 200۹ ميالدی كاهش قيمت نفت و فرآورده های نفتی در جهان در كنار اصالح بازار مسكن در آمريكا سبب می شود فعاليت های اقتصادی 
جهان دوباره احيا شود و عملكرد سالم و پويای خود را بازيابد. البته افزايش تقاضا در كشورهای در حال توسعه ای كه به تازگی وارد اقتصاد 
جهانی شده اند و در تعامالت نزديك و گسترده با جامعه جهانی سودهای كالنی به دست آورده اند نيز تاثير بسزايی در اين بازسازی اقتصادی 
دارد. از طرف ديگر عملكرد اقتصادی كشورهايی كه در سال های اخير با وجود حضور در جامعه جهانی تاثير كمی از بحران های مالی جهانی 

پذيرفتند نيز بايد با دقت بيشتری مورد ارزيابی قرار گيرد.
ليپسكی بعد از اشاره به اين مطلب كه كشورهای در حال توسعه نقش بسزايی در رشد جهانی دارند در مورد افزايش نرخ تورم در كشورهای 
مختلف جهان هشدار داد و گفت: »در سال 200۸ ميالدی نرخ تورم در بسياری از كشورهای توسعه يافته جهان افزايش يافت، ولی هم اكنون 
مشكل دنيا رشد تورم در كشورهای در حال توسعه است. متاسفانه انتظار می  رود در سال 200۹ ميالدی قيمت مواد غذايی با اندكی كاهش در 

سطحی باالتر از سال قبل حفظ شود و اين نشان می دهد كه تورم ناشی از اين بخش همچنان باقی خواهد ماند.«
اين مركز پيش بينی می كند نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه و در حال گذار در سال 200۹ ميالدی نسبت به برآوردهای گذشته 
كمتر باشد. در سال آينده ميالدی نرخ رشد اقتصادی كشورهای در حال توسعه جهان به 7 درصد تنزل می يابد در حالی كه در سال 200۸ 
ميالدی اين كشورها با سرعتی بيشتر از ۸ درصد رشد می كنند و در سال پيش از آن نرخ رشد اقتصادی اين كشورها بيشتر از ۹ درصد بود. 
چين كه يكی از بااهميت ترين اقتصادهای دنيا و يكی از بزرگترين كشورهای در حال توسعه جهان است در سال 200۹ ميالدی با سرعتی كمتر 

از ۱0 درصد رشد می كند در حاليكه نرخ رشد اقتصادی آن در سال 200۸ ميالدی بيشتر از ۱2 درصد بود.
● ادامه بحران مالی در سال 200۹

دومينيك استراوس كان، رييس صندوق بين المللی پول معتقد است بحران های بازار مالی در دنيا در سال های آتی نيز ادامه خواهد داشت. وی 
در مصاحبه ای كه بعد از اعالم ورشكستگی بانك لمان برادرز انجام داد، گفت: »بازار مالی دنيا بسيار متزلزل است و ما انتظار داريم تا چند ماه 
آينده بر تعداد بانك ها و موسسات مالی كه ورشكسته می شوند افزوده شود.« كان ادامه داد: »حوادث اخير نشان داد بازار مالی دنيا بی ثبات 

است و تنش های مالی موجود را نمی توان در آينده ای نزديك از بين برد يا ناديده گرفت.«
ليپسكی نيز در اين مورد گفت: »با وجود اينكه پيش بينی ها از رشد نسبی اقتصاد جهان در سال 200۹ ميالدی نسبت به سال 200۸ ميالدی خبر 

می دهد ولی همچنان ريسك بازارهای مالی دنيا و فشارهای ناشی از افزايش نقدينگی در دنيا ادامه دارد.«
بحران بازارهای مالی در آمريكا زمانی شدت گرفت كه اخباری در مورد ورشكستگی بانك های بزرگی چون فانی می  و لمان برادرز منتشر شد. 
ورشكستگی و زيان دهی مالی اين موسسات مالی سبب شد تا شوک بزرگی به بازارهای مالی دنيا وارد شود و آمريكا كه روزگاری امن ترين 
بازار اعتباری و مالی دنيا را داشت و قابل اعتمادترين موسسات مالی و اقتصادی در آن كار می كردند، شرايط بی ثباتی را تجربه كند. كان در 
پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت ايجاد شده در بازار مالی آمريكا مشابه سال های ركود بزرگ آمريكا است يا خير؟ گفت: »در سال های ركود 
بزرگ بازار سهام آمريكا سقوط كرد ولی ما هم اكنون در حال تجربه اتفاق خطرناک تری هستيم. تنها نكته اميدواركننده اين است كه هم اكنون 
ابزارهايی در اختيار داريم كه با كمك آنها می توانيم تاثير اين مشكالت اقتصادی را كمتر كنيم. اگر چه نمی توان با اين ابزارها مانع از ايجاد 

بحران شد يا آن را برطرف كرد.«
ليپسكی حل شدن بحران مالی امروز دنيا را بدون كمك موسسات مالی بين المللی و سازمان های دولتی غيرممكن می داند. وی در اين مورد 
می گويد: »سازمان های مالی و اقتصادی از قبيل سازمان ثبات مالی جهانی، بانك اسكان جهانی، صندوق بين المللی پول و بانك جهانی بايد كامال 
درگير حل اين مشكل شوند، زيرا تداوم تزلزل بازار اعتباری آمريكا می تواند تبعات مخربی برای اقتصاد جهان به همراه داشته باشد و دنيا را 

به سمت ويرانی بكشاند.« 
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انگليس ۳00 
ميليون پوند 
هزینه می کند

 300 ويژه  بودجه  يك  انگلستان  وزير  نخست  براون  گوردون 
كشور  اين  در  ديجيتالی  شكاف  كاهش  برای  را  پوندی  ميليون 

اختصاص داده است. 
تازگی  به  يونت،  ان  وی  از  نقل  به 
بسياری از كشورهای پيشرفته جهان 
برای كسب اطمينان از آشنايی تمامی 
مردم با حداقل آگاهی های مورد نياز 
مجازی  جهان  و  اينترنت  مورد  در 
بودجه های خاصی را اختصاص داده 
اند وانگلستان نيز برای عقب نماندن در 

اين حوزه وارد عمل شده است. 
خريد تجهيزات رايانه ای برای خانوارهای فقير، تسهيل دسترسی 
و  مالی  های  كمك  ارائه  و  پذير  آسيب  اقشار  برای  اينترنت  به 
توصيه های فنی به اين گروه ها از جمله برنامه هايی است كه در 

اين طرح پيش بينی شده است. 
دولت براون پيش از اين نيز 700 ميليون پوند بودجه برای ارائه 
آموزش های فنی و علمی در مورد اينترنت و رايانه به خانواده 
های فقير بريتانيايی اختصاص داده بود. نخست وزير انگلستان 
تاكنون بارها در سخنرانی های خود از تبعيض ميان شهروندان 
اين كشور در زمينه دسترسی به خدمات اينترنتی و وجود شكاف 

ديجيتال در اين كشور انتقاد كرده است. 

تا سال20۱۱ تعداد کاربران 
تلفن همراه جهان به 5 

ميليارد نفر می رسد
تحقيقاتی كه به تازگی توسط محققان 
دهد،  می  نشان  شده،  انجام  لندن  در 
تعداد كاربران تلفن همراه در سراسر 
 20۱۱ چهارم  فصل  پايان  تا  دنيا 
ميالدی به پنج ميليارد نفر می رسد. به 
گزارش موبنا به نقل از بيزينس ويك، 
 Informa محققان موسسه تحقيقاتی
گزارش   Telecoms and Media
داده اند كه تعداد كاربران تلفن همراه 
پايان سال جاری  تا  دنيا  در سراسر 
خواهد  نفر  چهارميليارد  به  ميالدی 

رسيد كه در ۱۵ ماه يك ميليارد نفر به تعداد كاربران تلفن همراه 
بازارهای  باره  در  گزارش  است.اين  شده  افزوده  دنيا  سراسر 
نوظهور می افزايد: بازار چين و هند در ۶ ماه گذشته بيش از ۵0 
ميليون نفر به كاربران خود افزوده اند واندونزی، ويتنام، برزيل، 
ايران، پاكستان، روسيه و نيجريه نيز با رشد چشمگيری كاربر 
روبرو هستند. بازار تلفن همراه خاورميانه سريع ترين رشد را 
در سال جاری داشته به طوری كه شمار كابران اين ناحيه 33/37 
درصد رشد نشان می دهد. در اين بررسی ناحيه ای كه از اين 
كه  است  شمالی  آمريكای  آيد،  می  حساب  به  مانده  عقب  حيث 
پيش بينی می شود تنها هفت درصد رشد داشته باشد. موسسه 
تلفن  بازار  نفوذ  كند شدن رشد ضريب  از   Informa تحقيقاتی 
همراه تا چند سال آينده خبر داد. ضريب نفوذ تلفن همراه در قاره 

آفريقا نيز تا سال 20۱۱ نزديك به ۵0 درصد خواهد رسيد.

اولين گوشی مجهز 
به سيستم عامل گوگل 

سرانجام عرضه شد
سرانجام پس از چند هفته انتظار اولين گوشی تلفن همراه مجهز به 
 T-Mobile گوگل توسط اپراتور آمريكايی Android سيستم عامل

در دسترس عالقمندان قرار گرفت. 
به نقل از ای بی سی نيوز، اين گوشی كه G۱ نام دارد اگر چه ظاهر 

شيك و زيبايی ندارد، اما امكانات آن جالب توجه به نظر می رسند. 
توسط  نوامبر  ماه  در  كامل  كليد  با صفحه  دالری   ۱7۹ گوشی  اين 
دويچه تله كام درانگلستان و در سه ماهه اول سال 200۹ در سراسر 

اروپا نيز عرضه خواهد شد. 
همراه  های  تلفن  ديگر  بر  گوشی  اين  افزاری  نرم  برتری  مهمترين 
هوشمند تسهيل دسترسی و استفاده از خدمات وب است. كارشناسان 
اپل قادر به رقابت با G۱ است و  اين زمينه تنها آيفون  معتقدند در 
گوشی های بالک بری و سيستم عامل ويندوز موبايل مايكروسافت 

در برابر اين گوشی حرف چندانی برای گفتن ندارند. 
البته اين گوشی بر خالف بالک بری، فاقد برخی نرم افزارهای مهم 
كاربردی مورد استفاده صاحبان مشاغل است و به همين علت بيشتر 
مورد توجه مردم عادی قرار خواهد گرفت. با توجه به متن باز بودن 
آن  برای  كاربردی  افزارهای مختلف  نرم  عامل طراحی  اين سيستم 

بسيار ساده خواهد بود. 
به  و  گوگل  مختلف  های  سرويس  از  مندی  بهره  حاضر  حال  در 
خصوص جستجو و نيز سرويس پستی جی ميل به سادگی بر روی 
اين گوشی امكان پذير است. سازگاری با فناوری مكان يابی GPS نيز 
باعث شده تا كاربران با استفاده از سرويس Google Maps محل 

های مورد نظرشان را شناسايی كنند. 

روسيه به دنبال ایجاد رابطه گسترده 
با اوپك  

 
تاكنون  ايران  از  اينكه  اعالم  با  اوپك  عامل  هيات  در  ايران  نماينده   
دعوت  كشور  اين  از سوي  روسيه  در  اوپك  اعضاي  نشست  براي 
نشده است، گفت؛ هدف روسيه ايجاد رابطه گسترده با اعضاي اوپك 
كشورهاي عضو  از  روسيه  دعوت  درباره  محمدعلي خطيبي  است. 
اوپك براي تشكيل نشستي پيش از اجالس رسمي اوپك در الجزاير 
در ماه آينده گفت؛ ما چيزي رسمًا به عنوان دعوتنامه دريافت نكرده 
ايم اما تا جايي كه اطالع دارم روسيه از دبير كل اوپك همراه با تيمي 
از دبيرخانه دعوت كرده تا در اين كشور نشستي داشته باشند. وي 
نيستم.  مطمئن  نيز  اوپك  اعضاي  همه  دعوت  درباره  كرد؛  تصريح 
خطيبي درباره هدف روسيه از برگزاري چنين نشستي گفت؛ روسيه 
به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت مشتركات زيادي با اوپك دارد 
و وقتي قيمت نفت افزايش يا كاهش مي يابد روسيه نيز از آن منتفع 
و متضرر مي شود. وي گفت؛ روسيه به دنبال روابط گسترده يي با 
سياسي  اثرگذاري  درخصوص  اوپك  در  ايران  نماينده  است.  اوپك 
وارد  گوناگوني  اهداف  با  ها  قدرت  معمواًل  گفت؛  اوپك  در  روسيه 
جريانات سياسي بين المللي مي شوند و آنچه مسلم است اين است 
كه هياتي كه در اجالس اخير اوپك به رياست معاون نخست وزير 
حضور يافت، بيانگر عالقه مندي روسيه به روابط نزديك تر با اوپك 

است. 
خطيبي به فارس گفت؛ كشمكش هاي سياسي و بين المللي بين روسيه 
و غرب مي تواند يكي از داليل پيوستن روسيه به اوپك باشد. نماينده 
اتفاقات  گفت؛  نفت  قيمت  نوسانات  درباره  همچنين  اوپك  در  ايران 
اقتصادي در بازارهاي مالي امريكا كه بانك هاي عمده آن در حال 
اين بازارها به  ورشكستگي است و تزريق حجم عظيمي از پول در 
عظيم  حجم  اين  كرد؛  اضافه  وي  كند.  مي  كمك  نفت  قيمت  افزايش 
نقدينگي در موسسات مالي امريكا آثار تورمي داشته و توفان آيك 
نيز در منطقه خليج مكزيك باعث قطع توليد نفت و گاز در آن منطقه 

شده است و اين مي تواند دليلي بر افزايش قيمت نفت باشد. 
خطيبي ادامه داد؛ عدم كاركرد پااليشي پااليشگاه در جنوب مكزيك، 
افزايش تقاضا براي مصرف بنزين و گازوئيل و كاهش ذخيره سازي 
اين دو فرآورده نوسانات شديد قيمت نفت را در بازارهاي جهاني به 

دنبال داشته است.  
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“راشومون” کوروساوا برای 

اکران در 20۱0 بازسازی می شود
فيلم كالسيك و معروف آكی را كوروساوا به همراه فيلمنامه توليدنشده “نقاب مرگ سياه” اين فيلمساز 

فقيد ژاپنی مضمون دو پروژه سينمايی هستند كه سال 20۱0 پخش می شود. 
اسكرين ديلی اعالم كرد اين دو پروژه را 
اليت  هاربر  و  توكيو  در  لوتوس  شركت 
تهيه  آنجلس  لس  در  مستقر  اينترتينمنت 
می كنند. يكی از دو پروژه روايتی روزآمد 
از فيلم معروف “راشومون” است كه فعال 
در  داستان  دارد.  نام   ”20۱0 “راشومون 
می دهد  روی  آمريكا  در  كوچك  شهری 
آزار  و  ثروتمند  تاجر  يك  قتل  درباره  و 

همسر اوست.
انتخاب  هنوز  پروژه  عوامل  و  كارگردان 
در  را  “راشومون”  كوروساوا  نشده اند. 
۱۹۵0 بر اساس دو داستان كوتاه با بازی 

با سه  اتفاقی است كه  يازدهم روی می دهد و درباره  توشيرو ميفونه ساخت. داستان در ژاپن قرن 
روايت مختلف بيان می شود. كوروساوا با اين فيلم در دنيا به شهرت رسيد و برای آن جايزه شير 

طاليی جشنواره ونيز را برد. اين فيلم نامزد اسكار طراحی هنری نيز بود.
فيلمنامه   از  انيميشنی  اقتباسی  شود،  ساخته  كوروساوا  آثار  روی  از  است  قرار  كه  فيلمی  دومين 
توليدنشده “نقاب مرگ سياه” است كه كوروساوا آن را سال ۱۹77 با همكاری ماساتو ايده نوشت، 
فيلمنامه  نخستين  عنوان  به  پروژه سال ۱۹۹۸  اين  بود  قرار  نشد.  فراهم  آن هرگز  امكان ساخت  اما 

كوروساوا برای يك كارگردان ديگر توليد شود كه اين اتفاق نيز نيفتاد.
“نقاب مرگ سياه” در مبنای داستانی به همين نام از ادگار آلن پو نوشته شد. داستان در اوايل قرن 
نوزدهم در روسيه روی می دهد و موضوع آن طاعونی است كه بيشتر مردم را به كام مرگ می فرستد. 

عوامل اين پروژه هنوز مشخص نشده اند، اما كار انيميشن در ژاپن انجام می شود.
هر دو پروژه سينمايی “راشومون 20۱0” و “نقاب مرگ سياه” با همكاری شركت كوروساوا پروداكشنز 
ساخته می شود كه حقوق آثار او را در اختيار دارد. هر دو فيلم قرار است سال 20۱0 همزمان با مراسم 
ويژه يكصدمين سال تولد فيلمساز فقيد ژاپنی به نمايش درآيند.در همين حال يكی از مستندهای ناتمام 
كوروساوا  می رسد.  پايان  به  او  تولد  مناسبت صدمين سال  به  مدرن”  نام”نو  به  معروف  كارگردان 
خاطر  به  “آشوب”  تحسين شده  فيلم  توليد  كه  كرد  آغاز  حالی  در   ۱۹۸3 سال  را  مستند  اين  ساخت 
مشكالت مربوط به تامين سرمايه و مسائل ديگر مدتی متوقف شده بود.او حدود ۵0 دقيقه از اجرای 
نمايش “ياشيما” زيمی موتوكيو را در منطقه ايواته ضبط كرد. با شروع مجدد توليد “آشوب”، ساخت 
پروژه “نو مدرن” متوقف و پس از مرگ كوروساوا تصاوير به آرشيو ملی ژاپن اهدا شد. ضمنا قرار 
است در مراسم يكصدمين سال تولد كوروساوا تصاويری از كار او در پروژه “تورا! تورا! تورا!” توليد 
مشترک آمريكا و ژاپن پخش شود.كوروساوا در همان اوايل توليد اين پروژه به خاطر اختالف سليقه 
با مسئوالن فاكس قرن بيستم از پروژه كنار كشيد و ريچارد فاليشر كار را ادامه داد. اين تصاوير 
بين هشت تا ۱0 دقيقه هستند و تاكنون جايی پخش نشده اند. برنامه های مختلف بزرگداشت كوروساوا 
از اواخر سال 200۸ آغاز می شود. اين برنامه ها شامل نمايش آثار او، كتاب ها و تمبرهای به تازگی 
نيز  كوروساوا  پنهان”  “دژ  است.  رايانه ای  بازی های  و  تلويزيونی  برنامه های  همچنين  و  منتشرشده 
بود. كوروساوا در شش دهه  به كارگردانی شينجی هيگوچی  فيلم “آخرين پرنسس”  اخيرا مضمون 
فعاليت سينمايی حدود 70 فيلم ساخت و جوايز مختلف دريافت كرد.خرس نقره ای بهترين كارگردانی از 
جشنواره برلين سال ۱۹۵۹ برای “دژ پنهان”، نخل طال جشنواره كن سال ۱۹۸0 برای فيلم “كاگه موشا” 
و شير نقره ای جشنواره فيلم ونيز برای فيلم “هفت سامورايی” ۱۹۵4 از جوايز مطرح اوست. كوروساوا 
سال ۱۹۹0 يك اسكار افتخاری دريافت كرد.او در ۱۹۸۶ نيز برای فيلم “آشوب” نامزد اسكار بهترين 
كارگردانی بود. “اعماق اجتماع”، “سرير خون”، “يوجيمبو”، “سانجورو” و “ريش قرمز” از ديگر آثار اين 

فيلمساز مطرح ژاپنی است. او سال ۱۹۹۸ در ۸۸ سالگی درگذشت.       
 

براساس داستاني از بزرگ علوي 
 

»شکارچي« پيتز در ایران و آلمان توليد مي شود  
پروژه سينمايي »شكارچي« به كارگرداني رفيع پيتز از شوراي نظارت و ارزشيابي معاونت سينمايي 
ارشاد پروانه ساخت گرفت. به گزارش مهر، »شكارچي« چهارمين فيلم بلند پيتز و محصول مشترک 
ايران و آلمان است كه به تهيه كنندگي محمدرضا تختكشيان بر اساس داستاني از بزرگ علوي ساخته 
خواهد شد. اين فيلم با كمك ۵0 هزار يورويي صندوق سينماي جهان جشنواره فيلم برلين توليد مي 
شود. »زمستان است« فيلم قبلي پيتز در جشنواره فيلم برلين 200۶ نامزد خرس طاليي بود. اين فيلم در 
جشنواره پالم اسپرينگز امريكا در سال 2007 و در جشنواره وايادوليد اسپانيا سال 200۶ نيز برنده 

جايزه شد. 

»بافتا« از یك 
عمر دستاورد 

سينمایی 
»شون  پن« 

تقدیر می کند
پن«،  »شون   از  )بافتا(  انگليس  فيلم  آكادمی 
تقدير خواهد  آمريكايی  بازيگر و كارگردان 
جوايز  برگزار كنندگان  اعالم  براساس  كرد. 
فيلم بافتا انگلستان، »شون پن« امسال جايزه  
يادبود »استنلی كوبريك« را به جهت يك عمر 

دستاورد سينمايی دريافت خواهد كرد. 
اين جايزه كه معتبرترين نشان جايزه  بافتا 
اعطای  مراسم  در  نوامبر  است، روز ششم 
جوايز بافتا 200۸ به »شون پن« اعطا خواهد 

شد. 
برعهده  را  كن  هيات داوران جشنواره شصت ويكم  رياست  امسال  كه  پن«  »شون  ورايتی،  گزارش  به 
اكران  نوامبر  كه  ون سانت«  »گاس  »شير« ساخته   فيلم  در  سينمايی اش  پروژه  جديد ترين  در  داشت، 

خواهد شد، ايفای نقش داشته است.

عليرضا شجاع نوری مقابل دوربين 
واروژ کریم مسيحی رفت

عليرضا شجاع نوری بازيگر و تهيه كننده سينما پس از ۱4 سال دوری از بازيگری، دوباره به عنوان 
بازيگر مقابل دوربين واروژ كريم مسيحی رفت. شجاع نوری سرانجام پس از سالها كه از ساخت فيلم 
»روز واقعه« شهرام اسدی می گذرد، اين بار به عنوان بازيگر در فيلم »ترديد« واروژ كريم مسيحی مقابل 
دوربين رفت. تاكنون ۵0 درصد از فيلمبرداری اين پروژه به پايان رسيده است و تاكنون بهرام رادان، 
ترانه عليدوستی، حامد كميلی، مهتاب كرامتی، انوشيروان ارجمند، داود رشيدی جلوی دوربين رفتند. 
عوامل اصلی كه در اين پروژه همكاری دارند عبارتند از: مدير فيلمبرداری: بهرام بدخشانی، طراح صحنه 

آموزش طراحی با فتوشاپ 
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 در دفتر هفته نامه پرشين
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رقابت »اتوبوس شب«، »آواز گنجشك ها«، »به همين سادگي« و »فرش ايراني« 

 چهار نامزد نهایي سينماي ایران براي حضور در اسکار
هيات انتخاب فيلم ايراني براي معرفي به هشتاد و يكمين دوره مراسم اسكار پس از بررسي 4۸ فيلم واجد 
شرايط چهار نامزد اصلي خود را اعالم كرد. به گزارش مهر، روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي اعالم 
كرد فيلم هاي سينمايي »اتوبوس شب« كيومرث پوراحمد، »آواز گنجشك ها« ساخته مجيد مجيدي، »به 
همين سادگي« ساخته رضا ميركريمي و »فرش ايراني« به كارگرداني ۱۵ فيلمساز برجسته سينماي ايران 
نامزدهاي اصلي هيات انتخاب فيلم ايراني براي اسكار هستند. هيات انتخاب فيلم ايراني براي حضور در 
اسكار پس از بررسي 4۸ فيلم واجد شرايط كه اكران عمومي آنها در ايران در فاصله دهم مهرماه ۸۶ تا 
نهم مهرماه ۸7 به تاييد رسيده و بازبيني برخي از عناوين مورد نظر و مباحثات طوالني درباره مقررات، 
ويژگي هاي ملي و بين المللي فيلم ها و... اين چهار گزينه را براي شور نهايي برگزيد. اعضاي اين هيات 
توحيدي، عزيزاهلل حاجي مشهدي،  فرهاد  نيا،  بزرگ  اسفندياري، محمد  امير  از؛  عبارتند  الفبا  ترتيب  به 

محمد داودي، محمد سرير، عليرضا شجاع نوري، رسول صدرعاملي و فاطمه معتمد آريا. 
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۳0نما
فيلم های کوتاه نامزد »جوایز فيلم 

اروپا« معرفی شدند 
با معرفی آخرين برنده جايزه UIP در سال 200۸، فهرست نامزدهای 

رشته فيلم كوتاه در بيست و يكمين دوره جوايز فيلم اروپا تكميل شد. 
به نقل از پايگاه خبری فيلم كوتاه، امسال ۱4 فيلم كوتاه از ۱۱ كشور 

برای دريافت جايزه با يكديگر رقابت خواهند كرد. 
بنا بر اين گزارش، جايزه UIP برای بهترين فيلم كوتاه اروپايی در طول 
هر سال در ۱4 جشنواره اهدا می شود و برندگان به شكل خودكار در 

جوايز فيلم اروپا نامزد می شوند. 
فيلم مجارستانی »با كمی بردباری« ساخته الزلو نمس كه در جشنواره 
اسكار  نامزدهای  فهرست  گرفت،  جايزه  يونان  در  دراما  كوتاه  فيلم 

اروپايی در رشته فيلم كوتاه را كامل كرد. 
رقيبان  ساير  و  دارد  را  نامزد  تعداد  بيشترين  فيلم،  چهار  با  انگلستان 
ايرلند، لتونی، ايسلند، بوسنی و هرزگوين،  از كشورهای هلند، فرانسه، 

بلژيك و مجارستان هستند. 
كپنهاگ  شهر  در  دسامبر  ششم  روز  اروپا  فيلم  جوايز  اهدای  مراسم 
بريتانيايی و موسسان  بازيگر كهنه كار  دنچ،  برگزار می شود و جودی 
نهضت سينمايی دگما ۹۵ جوايز افتخاری اين رويداد را دريافت می كنند. 

 

تقدیر از باندراس و خاویر باردم با 
اعطاي جوایز ملي 

 

پنجاه  برگزاري  روز  دومين  در  جمعه  اسكار  برنده  اسپانيايي  بازيگر 
فيلم  ملي  جايزه  مراسمي  در  سباستين  فيلم سن  و ششمين جشنواره 
كرد  اعالم  ريپورتر  هاليوود  مهر،  گزارش  به  كرد.  دريافت  را  اسپانيا 
مراسم تقدير از خاوير باردم با حضور مادر او پيالر باردم و دوستش 
بازيگر  جايزه  و  شد  برگزار  كريستينا  ماريا  هتل  در  باندراس  آنتونيو 
او  به  اسپانيا  فرهنگ  وزير  مولينا  آنتونيو  را سزار  اسپانيايي  معروف 
اعطا كرد.باردم 3۹ ساله كه پارسال براي بازي در فيلم سينمايي »جايي 
براي پيرمردها نيست« برادران كوئن برنده اسكار شد، پس از دريافت 
اين مقطع خاص زماني  اين جايزه را در  فيلم اسپانيا گفت؛  جايزه ملي 
خاطر  به  و  هستم  آن  عاشق  كه  گيرم  مي  يي  حرفه  در  حضور  براي 
آن به خيلي ها خيلي چيزها بدهكارم.بازيگر اسپانيايي در عين حال در 
كمدي »ويكي كريستينا بارسلونا« وودي آلن نقش يك هنرمند اغواكننده 
افتتاحيه بخش جنبي مرواريدهاي  فيلم  را بازي مي كند كه روز جمعه 
زابالتگي جشنواره سن سباستين امسال بود. پنه لوپه كروز و اسكارلت 
جوهانسن ديگر بازيگران فيلم جديد آلن هستند كه اولين بار ماه مه پيش 
در بخش خارج از مسابقه جشنواره فيلم كن نمايش داده شد. باردم گفت 
جايزه 30 هزار يورويي )43 هزار دالر( خود را به مردم صحرا، بنياد 
بازيگران اسپانيا و معلم خود خوان كارلوس كورازا اهدا مي كند. »پيش 
از فرارسيدن شب« و »درياي درون« از ديگر فيلم هاي اوست كه براي 
هر دو جايزه بهترين بازيگر جشنواره ونيز را برد. روز جمعه آنتونيو 
باندراس نيز جايزه دونوستي يك عمر دستاورد هنري سن سباستين را 
دريافت كرد. پنجاه و ششمين جشنواره سن سباستين از ۱۸ سپتامبر 
)2۸ شهريور( با فيلم »مرد ديگر« با بازي ليام نيسن، آنتونيو باندراس و 
لورا ليني آغاز شد و 27 سپتامبر )ششم مهر( با فيلم امريكايي »برادران 

بلوم« برايان جانسن به پايان مي رسد. 

»پدرخوانده« 
بهترین فيلم تاریخ 

در نظرخواهي مجله 
»امپایر«  

 
فيلم سينمايي »پدرخوانده« ساخته فرانسيس فورد كاپوال در نظرسنجي 
مجله بريتانيايي امپاير از ۱0 هزار سينمارو، فيلمساز و منتقد بهترين 
فيلم تاريخ سينما شد و »۱0« عباس كيارستمي در رده 447 قرار گرفت. 

به گزارش مهر، بي بي سي اعالم كرد فيلم ۱۹72 كاپوال با بازي مارلون براندو و آل پاچينو در فهرست ۵00 فيلم برتر تاريخ سينما 
اسپيلبرگ شد و  استيون  از آن »مهاجمان صندوقچه گمشده«  قرار گرفت. رده دوم جدول  امپاير در رده نخست  انتخاب مجله  به 
»امپراتوري ضربه مي زند« جرج لوكاس در رتبه سوم قرار گرفت. »رهايي از شاوشنك« فرانك دارابونت و »آرواره ها«ي اسپيلبرگ 
نيز رده هاي بعدي را از آن خود كردند. »رفقاي خوب« اسكورسيزي، »اينك آخرالزمان« كاپوال، »آواز در باران« جين كلي و استنلي 
دانن، »داستان عامه پسند« كوئنتين تارانتينو و »باشگاه مشت زني« ديويد فينچر ديگر فيلم هاي صدر اين فهرست هستند. »شواليه 
تاريكي« كريستوفر نوالن تنها فيلم قرن 2۱ است كه در ميان 20 اثر برتر فهرست قرار گرفته است. از شگفتي هاي فهرست مجله امپاير 
مي توان به غيبت آثار كالسيك »ايزي رايدر«، »آواي موسيقي« و فيلم برنده اسكار »شكسپير عاشق« اشاره كرد. »پرتقال كوكي« 
فيلم اول  امپاير هستند كه ميان ۱00  فيلم هاي بريتانيايي فهرست  تنها  استنلي كوبريك )37( و »كازينو رويال« مارتين كمبل )۵7( 
فهرست قرار گرفته اند. »۱0« كيارستمي در فهرست ۵00 فيلم تاريخ سينما رده 447 را دارد. »همشهري كين« اورسن ولز كه معمواًل 

در فهرست بهترين هاي تاريخ سينما اول است، از راهيابي به فهرست ۱0 فيلم اول بازماند. 

شبكه سي ان ان انتخاب كرد  

 »گبه« در فهرست بهترین آثار سينماي آسيا 
 

فيلم »گبه« ساخته »محسن مخملباف« به عنوان يكي از بهترين آثار تاريخ سينماي آسيا از سوي شبكه سي ان ان انتخاب شد. به 
گزارش ايسنا شبكه تلويزيوني سي ان ان روز پنجشنبه فهرست ۱۸ فيلم برتر تمام ادوار سينماي آسيا را منتشر كرد كه چين با پنج 

فيلم بيشترين درخشش را در آن دارد. »در حال و هواي عشق« ساخته »وونگ كارواي« 
 ،)۱۹۹۹( ژانگ«  »يانگ  ساخته  »دوش«   ،)۱۹۹4( ييمو«  »ژانگ  ساخته  »زيستن«   ،)2000(
»كارهاي اهريمني« ساخته »آندرو الئو واي« )2000( و »زندگي ساكن« ساخته »ژانگ كه 
فيلم  بهترين هاي سينماي آسيا هستند.  فيلم چيني حاضر در فهرست  پنج  جيا« )200۶( 
»گبه« ساخته »محسن مخملباف« محصول سال ۱۹۹۶ تنها نماينده سينماي ايران است كه 
در جمع بهترين هاي آسيا حضور دارد. اين فيلم در همان سال جايزه بهترين كارگرداني 
از  را  هنري  در سال ۱۹۹7 جايزه دستاورد  و  كاتالونيا  فيلم  المللي  بين  از جشنواره  را 
جشنواره فيلم توكيو براي »مخملباف« به همراه آورد. ژاپن با سه فيلم »ايكيرو« ساخته 
»آكيرا كوروساوا« )۱۹۵2( و فيلمي ساخته »ماسايوكي سو« )۱۹۹۸( و »سرود ناراياما« 

ساخته »كيسوكو كينوشيتا« )۱۹۵۸( پس از چين بيشترين حضور را دارد. در فهرست سي ان ان، دو فيلم از كره به نام هاي »ميزبان« 
مي خورد.  به چشم  نيوزيلند  از  فيلم  دو  همراه  به   )۱۹۸۱( تائك«  كوون  »ايم  »ماندال« ساخته  و   )200۶( هو«  »بونگ جون  ساخته 
كشورهايي چون هند با »مادر هند« ساخته »محبوب خان« )۱۹۵7(، تايلند با »نشانه ها و يك كشور« ساخته »آپيچاتپونگ ويراستاكول« 
)200۶(، فيليپين با »هيماليا« ساخته »اسماعيل برنال« ) ۱۹۸2(، تايوان با فيلم »مقداري از آيين ذن« ساخته »كينگ هو« )۱۹۶۹( و ويتنام 
با »وقتي ماه دهم فرا رسد« ساخته »وانگ نات« )۱۹۸۶( ديگر فيلم هايي هستند كه به عنوان بهترين آثار تاريخ سينماي آسيا از سوي 

شبكه سي ان ان انتخاب شده اند. 

جنجال هاي ساخت »تن تن« ادامه دارد 

 یونيورسال با بودجه اسپيلبرگ مخالفت کرد 
 

استوديو يونيورسال پيكچرز با بودجه ۱30 ميليون دالري پيشنهاد شده از سوي استيون اسپيلبرگ و پيتر جكسن براي ساخت سه 
گانه سينمايي خبرنگار معروف قصه هاي مصور مخالفت كرد. به گزارش مهر خبرگزاري فرانسه اعالم كرد در پي مخالفت نيوالين 
با درخواست سازندگان »تن تن«، فيلمبرداري اولين بخش سه گانه كه قرار بود از اكتبر آغاز شود به تعويق افتاد. استوديو پارامونت 
صاحب دريم وركس كه اسپيلبرگ پروژه را آنجا پيگيري مي كند، با تامين نيمي از بودجه فيلم موافقت كرد و اميدوار بود آن را با 
همكاري يونيورسال بسازد.مسووالن يونيورسال زماني خود را عقب كشيدند كه متوجه شدند اسپيلبرگ و جكسن در ازاي ساخت 
اين پروژه خواستار دريافت حدود 30 درصد از درآمد ناخالص حاصل از فروش فيلم اول هستند، به اين معني كه استوديو تنها زماني 
مي تواند به سود برسد كه فروش جهاني »تن تن« از 42۵ ميليون دالر بيشتر شود.»تن تن« از پروژه هايي است كه اسپيلبرگ از مدت 
ها پيش به ساخت آن تمايل داشت. او كه اين روزها فيلم پرفروش »اينديانا جونز و قلمرو جمجمه بلورين« را روي پرده دارد، اولين 
بخش مجموعه »تن تن« را كارگرداني مي كند. جكسن نيز به عنوان تهيه كننده با فيلم اول همكاري دارد و فيلم بعدي را كارگرداني مي 
كند. او اين روزها مراحل پس از توليد فيلم جديد خود »استخوان هاي دوست داشتني« را انجام مي دهد و بعد فيلمنامه پروژه »هابيت« 
را مي نويسد. در قصه اصلي تن تن خبرنگاري بلژيكي است كه دور دنيا مي گردد و با ماجراهاي مختلف روبه رو و با شخصيت هاي 

كاپيتان هادوک، پروفسور كاتبرت كالكولوس و دو كارآگاه دست و پا چلفتي همراه مي شود. 
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و نامجو 
عاقبت تنها 
ماند...  

عليرضا معتمدي
 

از جنجال خبري كه بر سر انتشار اينترنتي و غيررسمي يك قطعه 
آوازي روي كالم خداوند در قرآن مجيد برپا شده بود دوسه هفته 
مي گذرد و ظاهراً همه چيز ختم به خير شده يا دست كم آرزو مي 
كنم كه ختم به خير شده باشد. اما آنچه باعث نوشتن اين يادداشت 
آن،  آهنگساز  و  خواننده  غيرشرعي  عمل  توجيه  و  تبرئه  نه  شد، 
اين حركت  از  يادداشتي رسمي  نامجو است )كه خود طي  محسن 
تبري جسته و ضمن برشمردن داليل ضبط و انتشار چنين قطعه 
يي از مردم متدين و مراجع ذي صالح عذرخواهي كرده است( و 
نه بازدميدن بر اين آتش زير خاكستر. قصدم صرفًا برشمردن چند 
نكته است كه به نظرم پشت اين جنجال خبري ناديده انگاشته شد. 

چنين  اتفاقاتي  تكرار  از  و  باشد  عبرت  باعث  تواند  مي  كه  نكاتي 
جلوگيري كند. گرچه در شرع مبين توصيه شده است كه كالم وحي 
اما براي آن چهار شرط نيز  با صدا و نواي خوش خوانده شود، 
گذاشته شده است؛ قرآن را نبايد به همراهي ساز خواند )زيرا اين 
بي حرمتي به كالم خداوند است، كالمي كه خود به عنوان معجزه 
رسول اهلل تلقي مي شود و خداوند تاكيد كرده است كه هيچ كس 
كالمي همانند آن را نخواهد توانست ساخت(، نبايد با ريتم خواند )و 
غرض از ريتم در اينجا اشاره يي ا ست به ايقاع. ريتمي كه خود في 
نفسه مستقل از محتواي كالم حاوي حركت و محتوا است. ريتمي 
كه بتوان با آن كف زد يا سينه زد. در كالم معصوم است كه قرآن 
را حتي نبايد همانند نوحه، با الحان حزين خواند(، كالم نبايد تابع 
اينجا ملودي ا ست. زيرا  موسيقي باشد )و غرض از موسيقي در 
كه در قرائت قرآن برخالف قطعات آوازي كه كالم همپاي موسيقي 
اهميت دارد، اصل كالم خداوند و پيام نهفته در دل آن است و هيچ 
چيز نبايد آن را تحت الشعاع قرار دهد( و آخر اينكه صوت و لحن 
و وقف و ابتدا و تجويد بايد در قرائت قرآن رعايت شود )يعني كالم 
عربي بي غلط و فصيح خوانده شود زيرا در صورت رعايت نكردن 
از دست مي  را  معناي خود  ها  واژه  اينكه  زبان ضمن  هر  قوانين 
دهند ممكن است به ضد خود نيز تبديل شوند(. با اين توضيحات 
به نظر مي رسد محسن نامجو ناخواسته و ندانسته مرتكب عملي 
غيرشرعي شده است، كه با توجه به عذرخواهي رسمي او و اعالم 
اين نكته كه نه تنها قصد انتشار چنين قطعه يي را نداشته، بلكه آن 
را به عنوان يك تجربه و آزمايش انجام داده است و از غيرشرعي 
بودن آن نيز اطالعي نداشته، مسووالن ذي صالح و شارحان شرع 
در اين باره تصميم خواهند گرفت و به نظر هم نمي رسد كه با توجه 
به ناخواسته بودن ارتكاب اين عمل كسي هم قصد برخورد تندي 
را با او داشته باشد. اما نكته يي كه مقصود اين نوشته است اينكه 
آيا مي توان محسن نامجو را به سبب انتشار چنين قطعه يي كه 
باعث زير پا گذاشته شدن احكام شرعي است به تنهايي و بدون 
در نظر گرفتن عوامل انتشار آن، مقصر و مستوجب بازخواست 
دانست؟ به فرض كه هنرمند نوجو و پويايي همچو محسن نامجو 
مرتكب  ندانسته  نو،  روشي  و  راه  آزمودن  قصد  به  و  خلوت  در 
چنين خبطي شده است، آيا انتشار غيرقانوني و بي مجوز آن از 
مي  او  متوجه  را  ها  همه مسووليت  همچنان  ديگر،  سوي كساني 
كند؟ مطمئنًا حرمت انتشار و پخش چنين قطعه يي از ساخت آن اگر 
بيشتر نباشد كمتر نيست و جالب است كه دو سال پس از انتشار 
غيرقانوني و قاچاق آثار محسن نامجو - كه قطعه مورد بحث هم 
در ميان اين قطعات بوده است- اكنون، آن هم با شكايت دو قاري 
ممتاز قرآن پرونده اين بحث گشوده شده است، و متاسفانه تمام 
تيرها تنها به سوي كسي نشانه گرفته شده كه خود مي تواند يكي 
ديگر از شاكيان اين پرونده باشد. بسياري از ما شنوندگان آثار 
نامجو در دو سال گذشته دست كم يك بار قطعه يي از ساخته هاي 
كرده  تكثير  ديگران  براي  غيرشرعي  و  غيرقانوني  طور  به  را  او 
ايم و ناخواسته بسياري از ما شركاي جرم او هستيم در انتشار 
تكثيركننده  از  اعم  همه،  ما  آن  بر  عالوه  و   . قطعه  اين  ترويج  و 
او  اذن و رضايت  ايم، هم بي  و شنونده، مرتكب فعل حرام شده 
ساخته هايش را كه حكم اموال شخصي و سرمايه فراهم آمده از 
چندين سال تالش و كوششش را دارد، شنيده ايم و از دسترنج او 
بهره برده ايم بي آنكه نفعي عايدش كنيم، و هم در انتشار و تكثير 
قطعه يي نامناسب، كه ساخته شدنش بر اثر يك غفلت شرعي اتفاق 
افتاده، شريك بوده ايم. اما امروز محسن نامجو تنها مانده است با 
سرمايه يي غارت شده، قطعات لو رفته به ثمن بخس حراج شده و 
قطعه يي كه ساختش گناهي شرعي ا ست كه خداوندً  توبه پذير به 
استغفاري خواهدش بخشيد اما انتشارش كه گناهي بزرگ تر است 
و نامجو بي تقصير )يا با كم ترين تقصير ممكن( در آن، شايد به 
آن سادگي قابل بخشش نباشد. خوشبختانه برخوردهاي شاكيان 
محترمانه  و  عقاليي  بسيار  اتفاق  اين  با  قانوني  مراجع  و  محترم 
بوده است. مشخص است كه قصد همه جلوگيري از تكرار چنين 
اتفاق ناخوشايندي است و نه انتقام جويي شخصي از نامجو. هم 
در شكوائيه آقاي سليمي كارشناس و قاري قرآن و هم در گفته 
بين  داور  و  قرآن  قاري  حنيفي  اكبر  علي  آقاي  كارشناسي  هاي 
المللي مسابقات قرآن، اين نگاه عقاليي و لحن محترمانه - با وجود 
و جاي  مي شود  ديده  نامجو-  براي محسن  مجازات  درخواست 
همچو  مهمي  و  حساس  موضوع  مورد  در  كه  ست  ا  خوشبختي 
انتشار چنين قطعه يي، اين خويشتن داري و احترام رعايت شده 
است، اما تصور كنيد كه اگر در يكي ديگر از كشورهاي اسالمي كه 
قوانين خشك و غيرقابل انعطافي دارند اتفاق مشابهي رخ مي داد و 
نامجو به دور از نگاه خطاپوش شيعي، بي آنكه فرصت عذرخواهي 
كساني  چه  مي شد،  رو  روبه  ناخوشايندي  اتفاق  با  باشد  داشته 
زير  و  خطا  مرتكب  ناخواسته  خود  او  بودند؟  اتفاق  اين  مسوول 
پا گذاشتن حدود الهي شده بود يا تكثيركنندگان و منتشركنندگان 

چنين قطعه يي؟

زماني كه نامجو تازه كشف شده بود و سي دي هاي غيرقانوني 
نوشته شد  او  هنر  درباره  بسيار  به دست مي شد،  آثارش دست 
او  اعتراض  فريادهاي  به  قرار گرفت و هيچ كس  و مورد ستايش 
گوش نمي كرد، كه از سرقت آثارش مي ناليد و اعالم مي كرد كه 
مسووليتي در قبال محتوا و كيفيت فرمي آثارش ندارد، زيرا قطعات 
منتشر شده بي اطالع و اجازه او منتشر شده اند، قطعاتي كه براي 
انتشار ضبط نشده اند و همچنان براي او به مثابه اتود و ماكت هاي 
تجربي قطعاتي هستند كه در آينده بايد براي ضبط و انتشار نهايي، 
تنظيم و تغيير كنند. آن زمان هيچ كس حرف هاي نامجو را جدي 
نگرفت و بسياري اين سخنان را به خاطر به دست آوردن پولي مي 
دانستند كه نامجو آن روزها براي تحصيل در خارج از كشور نياز 
براي  ما- حاضر شديم  - همه  ما  كه  است  اين  اما حقيقت  داشت. 
در  بگيريم،  ناديده  را  او  بيشتر خود، حريم خصوصي  بردن  لذت 
دارايي هايش دخل و تصرف كنيم و ناخواسته بشويم اشاعه دهنده 
قطعاتي كه هرگز مورد تاييد او نبوده اند. چه مردمان غريبي هستيم. 
گمان مي كنم وقت آن رسيده است كه ما هم مثل نامجو شهامت 
عذرخواهي و استغفار بابت نشر اين قطعه را بيابيم و گناهي را كه 
ناخواسته مرتكب شده ايم بر گردن بگيريم و در اين روزها و شب 
البته خيلي هايمان يك  هاي عزيز از خداوند طلب بخشش كنيم. و 
عذرخواهي و حالليت طلبيدن ويژه هم به محسن نامجو بدهكاريم 
را  ما  نامجو  محسن  او.  اجازه  و  اذن  بي  كارهايش  شنيدن  بابت 

ببخش تا خداوند همه ما را در ماه مهربانش رحمت كند.

نادر مشایخی »سمفونی موالنا« را 
در آلمان به صدا درآورد  

 
ساخته ی  »موالنا«  سمفونی   
فستيوال  در  مشايخی«  »نادر 
در  شرقی«  »موسيقی 
آلمان  »اوسنابروک«  شهر 
راديو  اركستر  شد.  طنين انداز 
و تلويزيونی مونيخ به رهبری 
صدای  با  و  كرامر«  »فرانك 
سمفونی  اين  عقيلی«  »ساالر 
می شود  گفته  كردند.  اجرا  را 
ماه  شهريور   3۱ برنامه  اين 

مردم  از  زيادی  تعداد  و  بود  جمعيت  از  مملو  سالن  كه  حالی  در 
منتقدين  درآمد.  اجرا  به  بمانند،  بسته  درهای  پشت  شدند  مجبور 
و روزنامه های اروپايی سمفونی »موالنا« را با فضای موجود در 
كارهای »تاركوفسكی« مقايسه كردند و سبك ساخت اين سمفونی را 
شروع موسيقی هزاره ی سوم دانستند. بسياری از مدير برنامه های 
هنری از سراسر دنيا خواستار اجرای اين سمفونی در كشورشان 
شدند از جمله ی اين كشورها می توان به هلند و شهرهای مختلف 

آلمان، اتريش، لبنان، فرانسه و جمهوری چك اشاره كرد.

گروه »فاخته« در روسيه و مسکو 
کنسرت می دهد

سرپرست  موسوی زاده  رضا 
اجرای  از  فاخته  موسيقی  گروه 
مسكو  و  روسيه  در  گروه  اين 
در  گفت:  موسوی زاده  داد.  خبر 
خوانندگی  به  كه  كنسرت ها  اين 
برگزار  عليشاپور  حسين 
نفر   ۱۵ با  فاخته  گروه  می شود، 

شهر  موسيقی  فستيوال  در  مهر   ۱3 و   ۱2 ابتدا  خود  اعضای  از 
ساخته  از  قطعاتی  و  می رود  صحنه  روی  به  روسيه  آستاراخان 
های بنده را بر روی اشعاری از مولوی ، يك قطعه از ساخته های 
روح اهلل خالقی و دو قطعه از پژمان پارس مهر نوازنده سنتور گروه 
را اجرا می كند. وی افزود:در اين فستيوال گروه های بزرگی از 30 
كشور دنيا حضور دارند كه در ميان آن ها گروه های موسيقی از 

كشورهای حوزه دريای خزر نيز به چشم می خورند. 
موسوی زاده در خاتمه خاطر نشان كرد:به احتمال زياد بعد از اين 

اجرا ،كنسرت مستقلی نيز در شهر مسكو خواهيم داشت.
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بزرگداشت هفتاد سالگی  
اسماعيل خویی در آمریکا 

  

فيلسوف  خويی  اسماعيل  سالگی  هفتاد  مناسبت  به 
در  بزرگداشتی   ِ مجلس  ايران،  بزرگ    ِ وشاعر 
دانشگاه مری لند آمريكا  به تاريخ 2۱ نوامبر200۸و 
به كوشش دكتر احمد كريمی حكاک برگزار خواهد 
شد.در اين بزرگداشت از مجسمه  اسماعيل خويی كه  
به كوشش دختر ِ وی سبا خويی ساخته شده است 

پرده برداری خواهد شد.
از استادان مجسمه سازی  اين مجسمه توسط يكی 
ايران “ايرج محمدی “ ساخته شده است. قرار است 
مجسمه  هايی ازديگر شاعران و هنرمندان  ايران نيز 

توسط استاد محمدی ساخته شود. 

علی اشرف درویشيان 
دو داستان تازه نوشت

علی اشرف درويشيان دو داستان تازه نوشت. »رنگ 
تازه ی  داستان  دو  نام  »ورپريده«  و  ايرانی«  انار 
درويشيان است، كه سال گذشته تحت عمل جراحی 
مغز قرار گرفت. از سوی ديگر، جلد نوزدهم »فرهنگ 
افسانه های مردم ايران« شامل   ۸۵ افسانه، كه عنوان 
چندی  است،  »ی«  تا  »س«  حرف  از  آن  افسانه های 
پيش از سوی نشركتاب و فرهنگ منتشر شده است. 
درويشيان همچنين جلد بيستم اين فرهنگ را كه مجلد 
پايانی آن است، به پايان رسانده و به چاپ سپرده 
از  است  الفبايی  دايره المعارفی  فرهنگ،  اين  است. 
افسانه های سراسر ايران، كه حاصل تالش 22ساله ی 

درويشيان با همكاری رضا خندان مهابادی است. 
مجلدهای اول، دوم و نهم اين فرهنگ هم تجديد چاپ 

خواهد شد. 

انتشار رمان یك ایرانی در 
فرانسه

سوفر«  »داليا  نوشته  شيراز«  »سپتامبرهای  رمان 
فرانسه  كشور  در  آمريكا،  ساكن  ايرانی  نويسنده 
ترجمه و منتشر شد. به نقل از روزنامه »لو فيگارو« 
چاپ پاريس، انتشارات »لته« به تازگی اين رمان را 
با ترجمه »سيلوی اشنيتر« در فرانسه منتشر كرده 
است. اين رمان ژوئيه سال گذشته توسط انتشارات 
»هارپركولينز« آمريكا در اياالت متحده منتشر شده 
است.  آمده  دنيا  به  ايران  در  سوفر«  »داليا  بود. 
در  و  كرده  مهاجرت  آمريكا  به  سالگی  ده  در  وی 
دانشكده هنرهای زيبای سارا لورنس درس خوانده 
و هم اكنون ساكن شهر نيويورک است. سال گذشته 
و  »نيويورک تايمز«  جمله  از  آمريكايی  رسانه های 

»لس آنجلس تايمز« از اين رمان تمجيد كرده بودند.

دردسر باران ارغوانی 
برای یك نویسنده

 
به  آمريكايی؛  نويسنده  بورينگ؛  ؛از آی.رايت  پاپ  آمريكايی  خواننده 
خاطر نوشتن دو واژه خاص در يك جمله به بهانه حق مولف شكايت 
كرد. به گزارش مهر به نقل از فيوچرآپديت، اين خواننده راک و پاپ 
آمريكايی از سال ۱۹۸4 در پی بازی در فيلمی با نام »باران ارغوانی« 
اين  از  استفاده  فيلم حقوق  اين  در  نام  به همين  ای  ترانه  و خواندن 
هر  به  را  »ارغوانی«  و  »باران«  های  واژه  از  استفاده  نيز  و  عبارت 
شكلی خريده بود و طبق قوانين حقوق مولف حق تعقيب قضايی هر 
گونه استفاده از اين واژه ها را در هرگونه اثر ادبی و نوشتاری و غير 
آن را در هرشكلی در كنار هم در اختيار دارد.نلسون كه در دنيای 
ادعا كرده كه بورينگ؛ برنده  نام »پرينس« شهرت دارد  به  موسيقی 
پوليتزر ادبی سال های دور؛ در جديدترين رمان خود واژه های باران 
و ارغوانی را در يك جمله واحد استفاده كرده و اين در تضاد كامل 
با حقوق مولف قرار دارد و نويسنده ياد شده از او برای نوشتن اين 
جمله اجازه نگرفته است. تك جمله ای كه نلسون ۶0 ساله را برای 
اين شرح است: » پنجره را رو  به  تعقيب قضايی بورينگ برانگيخته 
به باران نرمی گشودم كه بر موج ارغوانی گل های باغم می باريد.« 
هنرمندان  ميان  در  شكاياتی  و  حركات  چنين  به  ساله   ۵0 نلسون 
شهره است. وی در سال های اخير در حضيض محبوبيت و آستانه 
فراموشی هرازگاهی با شكايات اينچنينی از افراد حقيقی و حقوقی از 
كارخانه های شكالت سازی تا ترانه سرايان و نويسندگان سعی می 
كند همچون سال های دور جوانی خود را در صدر اخبار و حواشی 

دنيای هنر زنده نگه دارد. 

سه دفتر شعر رسول یونان 
به کردی ترجمه شد

همراه انتشار پنجمين 
ترجمه ی  شعر،  دفتر 
مجموعه ی  سه 
شعرهای  و  شعر 
رسول  چاپ نشده ی 
كردستان  در  يونان 
منتشر  عراق 

می شود. 
مجموعه ی  پنجمين 
شاعر،  اين  شعر 
از  بعد  شعرهای 

مجموعه ی »من يك پسر بد بودم« است، كه به گفته ی او، شعرهايی 
است در ادامه ی مجموعه های قبلی اش و هنوز برای آن نامی انتخاب 

نكرده است. 
در  »كنسرت  من«،  محبوب  به خير  » روز  شعر  مجموعه های  تاكنون 
جهنم«، »من يك پسر بد بودم« و مجموعه ی شعر تركی »جاماكا« از 

يونان منتشر شده اند. 
»كنسرت  من«،  محبوب  به خير  » روز  مجموعه ی  ديگر، سه  از سوی 
از شعرهای  تعدادی  همراه  به  بودم«  بد  پسر  يك  »من  و  در جهنم« 
چاپ نشده ی او توسط مريوان حلبچه ای به كردی ترجمه شده است و 

به زودی در كردستان عراق منتشر خواهد شد. 
يونان همچنين اين  روزها در حال نوشتن مجموعه ی نمايش نامه ای با 

نام »دوئل« به زبان تركی است. 
مجموعه ی شعر »روز به خير محبوب من« نيز از سوی نشر مينا برای 

چاپ سوم در انتظار مجوز نشر به سر می برد. 
»پكی از سيگار«، مجموعه ای از شعرهای اوكتای رفعت - شاعر ترک 
-، اثر ديگری از اين شاعر و مترجم است كه در انتظار مجوز نشر 

به سر می برد. 
اين مجموعه گزيده ای از شعرهای رفعت است كه به همراه مليح جودت 

آندای و اورهان ولی، پايه گذار سبك جديدی در شعر تركيه شدند. 
كه  ساهر،  ميرحبيب  شعرهای  از  گزيده ای  ياشيل«،  »يانان  همچنين 
برای  تازگی  به  كرده،  گزينش  او  شعر  دفتر  سه  از  را  آن ها  يونان 

دريافت مجوز انتشار ارائه شده است. 

رونق فصل جوایز ادبی 
دنيا در غياب نوبل

در حالی كه 02 روز ديگر برنده نوبل ادبيات سال ۸002 از سوی آكادمی 
علوم سوئد معرفی می شود، تعدد اخبار مربوط به برندگان ساير جوايز 
ادبی و اخبار مرتبط با آنها سبب شده توجه چندانی به اين رويداد وجود 
نداشته باشد. برخی كارشناسان ادبی از انتخاب های نه چندان هوشمندانه 
داوران آكادمی علوم سوئد در سال های اخير ياد می كنند و معتقدند اين 
برخی  نباشد.  داغ  كافی  اندازه  به  ديگر  نوبل  بازار  ها سبب شده  انتخاب 
جريان های ادبی، سياسی شدن نوبل را عاملی برای كم اعتبار شدن آن 
تلقی می كنند و در نهايت تعدد جوايز ادبی و افزوده شدن جوايز فرهنگی 
و مالی آنها را از ديگر داليلی عنوان می كنند كه سبب شده توجه به نوبل 
به اندازه گذشته نباشد. در كنار همه اين مسائل عدم اعالم نامزدان دريافت 
نوبل ادبی نيز سبب آن می شود كه تا چند روز مانده به اعالم برندگان اين 
جايزه همه چيز در حد حدس و گمان باشد. برخالف نوبل، فصل جوايز 
ادبی معتبر جهان از جمله »بوكرمن«، »گنكور«، »دوچربوشپريز« و »جايزه 
است.  بوده  ها همراه  و خبرگزاری  استقبال خوب مردم  با  تورنتو«  ادبی 
همچون  يی  سابقه  كم  جايزه  برندگان  و  نامزدها  اعالم  برگزاری،  حتی 
»اورنج« نيز داغ تر از نوبل بود. »رزتريمن« ۵۶ ساله برنده اين جايزه شد 
كه هر ساله به يك نويسنده زن انگليسی زبان اهدا می شود؛ نويسنده يی 
كه چاپ اول كتابش در بريتانيا منتشر شده باشد. اهميت »اورنج« عالوه بر 
03 هزار پوند آن، توجه بسيار زياد رسانه ها به اين نويسنده بود. در كنار 
جايزه »اورنج« بايد از جايزه ادبی »گنكور« ياد كرد كه دارای قدمتی بسيار 
بيشتر است.انتشار ليست نامزدهای برندگان اين جايزه در حالی صورت 
گرفت كه برندگان آن 0۵ روز ديگر معرفی خواهند شد. با اين همه موج 
رسانه يی »گنكور« بسيار جدی تر از »نوبل« دنبال شده است. اين جايزه 
در سال ۶۹۸۱ توسط »ادموند دوگنكور« نويسنده فرانسوی تاسيس شد. 
اين جايزه به منظور تقدير از بهترين رمان سال ايجاد شد. آكادمی گنكور 
در حالی فهرست پانزده تايی نامزدان نهايی خود را اعالم كرد كه برخالف 
گمانه زنی ها نامی از »املی نوتومب« نيست. از جمله نويسندگان منتخب 
»كارتين  باتای«،  »كريستف  آمو«،  دل  باپتيست  »ژان  به  توان  می  گنكور 
ميله«، »ژان يوی فورنيه« و »ژان ماری بال« اشاره كرد. اما حكايت جايزه 
»دوچر بوشپريز« كمی متفاوت بود.خبرهای مرتبط با اين جايزه ادبی كه 
آن را »گنكور« آلمانی ها می دانند بيشتر به دليل كناره گيری پيتر هانتكه از 
ميان نامزدهای اين جايزه بود. اين نويسنده گفت قصد دارد جای خود را به 
نويسندگان جوان بدهد. او از ۵2 هزار يوروی اين جايزه صرف نظر كرد تا 
برای دومين بار از نامزدی يك جايزه ادبی كناره گرفته باشد. در كنار اين 
جايزه ها بايد از »بوكرمن« ياد كرد كه اخبار مرتبط با آن نيز با پوشش 
و  بينی چند روزنامه  پيش  بود. طبق  همراه  يی  مطبوعاتی- رسانه  خوب 
نشريه نام سلمان رشدی يكی از شانس های دريافت اين جايزه اعالم شد. 
اما هيات داوران »بوكرمن« هيچ اسمی از اين نويسنده نياوردند. داوران اين 
جايزه ترجيح دادند از نويسندگان ديگر تجليل كنند. آنچنان كه رئيس هيات 
داوران »بوكرمن« رمان اين نويسنده را فاقد هر گونه ارزش ادبی ارزيابی 
كرد. از ديگر جوايز مهم فصل ادبی و پرخبر پاييز بايد از جايزه بزرگ ادبی 
تورنتو ياد كرد. اين جايزه از سال 47۹۱ همه ساله به بهترين اثر ادبی كه 
به شكلی با شهر تورنتو ارتباط داشته باشد و در داوری آن هم تمايزی 
بين آثار داستانی و غيرداستانی وجود ندارد، اهدا می شود. امسال »باربارا 
دو  سفيد«  »استخوان  پرفروش  رمان  خالق  و  كانادايی  نويسنده  گاودی« 
بخت برای كسب اين جايزه ۶۱ هزار دالری دارد، اما در كنار اين جوايز كه 
برندگان آنها به زودی اعالم می شود بايد از جوايزی معتبر چون »ترومن 
كاپوتی« ياد كرد كه هلن اسمارت انگليسی به آن رسيد. »رزماری هيل« نيز 
جايزه ادبی »جيمز تيت بلك« را دريافت كرد كه قديمی ترين جايزه ادبی 
انگليس به حساب می آيد. او در كتاب خود زندگينامه »آگوستوس پوگين« 

را محور روايت قرار داده است.
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رمان دولت آبادی درباره ی 
جبهه و جنگ در راه است

رمان محمود دولت آبادی درباره ی دوران جنگ تحميلی 
در انتظار كسب مجوز نشر است. دولت آبادی نگارش 
»طريق بسمل  شدن« را كه درباره ی جنگ هشت ساله و 
جبهه است، چندی پيش به پايان رسانده بود، كه حدود 
دو ماه است از سوی نشر چشمه برای كسب مجوز 

نشر ارائه شده است. 
 ،۸3 سال  در  نخستين بار  پيشكسوت  نويسنده ی  اين 
درباره ی نوشتن درباره ی جنگ تحميلی و دوران دفاع 
مقدس به ايسنا گفته  بود: از نخستين شليك های جنگی 
كه به واقع بر ملت ما و بعد بر خود ملت عراق تحميل 
شد، در انديشه ی اين بوده ام كه بايد اثری فراخور اين 

واقعه ی عجيب بيافرينم. 
دولت آبادی همچنين زمانی گفته بود: كتاب های »فرهنگ 
جبهه« را خوانده ام كه پر از شوخی و سرخوشی است؛ 

زندگی فقط اندوه نيست. 
در  »كليدر«  رمان  بيستم  چاپ  از  ديگر،  سوی  از  او 
قطعی متفاوت از سوی نشر فرهنگ معاصر خبر داد 
و درباره ی ترجمه ی آثارش در خارج از كشور گفت: 
ترجمه  از آثارم در حال انجام است. بعد از ترجمه ی 
»جای خالی سلوچ« در آمريكا، ديگر آثارم در فرانسه 

و ايتاليا در حال انتشار است. 

دست  نوشته های نادر ابراهيمی به 
نمایش در می آید

نمايشگاهی از دست نوشته های نادر ابراهيمی، نويسنده 
ايرانی در حاشيه مراسم »يك هفته با نادر ابراهيمی« 

برگزار می شود. 
اين  كه  را  نوشته هايی  مراسم  اين  برگزاری  ستاد 
نويسنده فقيد در آغاز كتاب هايش نوشته و به ديگران 
با شرايط خاصی جمع آوری و در  تقديم كرده  است، 

معرض ديد مردم قرار می دهد. 
ازصفحه  می توانند  دست نوشته ها  اين  دارندگان 
يا  و   dpi 300 با  را  آن  و  بگيرند  اسكن  موردنظر 
برای  خود  كامل  مشخصات  همراه  به   GPEJ فرمت 
انتشارات روزبهان بفرستند تا در اين نمايشگاه با نام 

و مشخصات فرستنده به نمايش درآيد. 
مهلت ارسال اين دست خط ها تا ۱0 مهر ماه است. 

نادر ابراهيمی ۱۶ خرداد امسال در تهران درگذشت. او 
عالوه بر نوشتن رمان و داستان كوتاه در زمينه های 
نيز  و روزنامه نگاری  ترجمه  ترانه سرايی،  فيلم سازی، 

فعال بود. 
از آثار وی به »خانه ای برای شب«، »آرش در قلمرو 
ترديد«، »هزار پای سياه و قصه های صحرا«، »افسانه  
باران«، »در سرزمين كوچك من«، »تضادهای درونی«، 
»انسان، جنايت، احتمال«، »مكان های عمومی«، »در حد 
مشكل  »فردا  بد«،  سال  داستان های  »غزل  توانستن«، 
اشاره  می توان  آرام«  عاشقانه   »يك  و  نيست«  امروز 

كرد.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

 دیوید فاستر واالس 
نویسنده مشهور امریکایي 

خودکشي کرد 

 نوزاد

 ناقص الخلقه 
 

الميرا محبعلي

 2۱ در  امريكايي  كوتاه  داستان  نويسنده  و  نويس  مقاله  نويس،  رمان 
فوريه ۱۹۶2 در اثاكا نيويورک به دنيا آمد. او كه در ۱۹۹۶ در 34 سالگي 

به خاطر دومين رمانش »كنايه بي پايان« به شهرت رسيد از ۱۹۹2 در 
دانشگاه ايالتي ايلينويز به تدريس مشغول است. واالس در كار روزنامه 
امثال و  دقيق  به داشتن حافظه خوب و دريافت  نويسي  مقاله  نگاري و 
عبارات شهرت دارد. اولين رمان واالس به نام جاروي نظام )سيستم( كه 
در ۱۹۸7 منتشر شد داستان خيالي و كم و بيش دروغيني است كه در سه 
سال آينده از زمان خود يعني دهه ۱۹۹0 در اهايو اتفاق مي افتد. داستان 
برخورد طنزآلودي با قهرمانش دارد و در عين حال نگاهي جدي به زبان 
و روابطش با جهان پيرامون مي اندازد. به رغم آنكه از واالس مكرراً به 
عنوان نويسنده پست مدرن ياد مي شود در واقع ممكن است بهتر باشد 
كه او را عضو نگراني از يك موج سوم بي نامي از مدرنيسم بناميم. او با 
اعتماد به نفس خود را جانشين بي چون و چراي سنت توسعه يافته يي 
مي داند كه با واژگوني واقع گرايي بورژوازي قرن ۱۹ توسط مدرنيسم 
آغاز شد و با نقد زيباشناختي مدرنيسم ادامه يافت. با اين وجود واالس 
محصول فرضيه يي است كه مدرنيسم و پست مدرنيسم را اساسًا تمام 

شده مي داند

. آنچه در ادامه آمده بخش هايي از مقاله واالس با عنوان طبيعت تفنن 
از كتاب »چرا مي نويسيم« است كه در ۱۹۹۸ با تدوين ويل بليث منتشر 
شد. بهترين تمثيل براي داستان نويس بودن را از كتاب مائو دوم نوشته 

دن دليلو به ياد مي آورم؛ جايي كه رمان نيمه كاره را به نوزاد زشت و 
معيوبي تشبيه مي كند. در تعقيب نويسنده، نوزادي كه همواره خود را در 
پي نويسنده مي كشد، كف رستوراني كه نويسنده در آن غذا مي خورد، 
در مقابل تختخواب نويسنده وقتي هر صبح بيدار مي شود و الي آخر... 
به طرز مشمئزكننده يي معيوب، با سري بزرگ و بدون دماغ با دست هاي 
باله مانند، ناقص العقل و بي هيچ خويشتنداري مخاط و مايعات مغزي اش 
را از دهان بيرون مي ريزد در حالي كه رو به نويسنده مي نالد و فرياد 
مي زند و خواهان عشق است؛ خواهان تنها چيزي است كه كراهت تامينش 
را تضمين مي كند؛ توجه كامل نويسنده. نوزاد ناقص الخلقه مناسب ترين 
استعاره است چراكه عشق و نفرت توامان نويسنده نسبت به اثرش را 
در  كار  از  معيوب  ترسناكي  طرز  به  هميشه  داستان  گيرد.  مي  نظر  در 
مي آيد، آنقدر معيوب كه خيانتي به همه اميدهاي نويسنده محسوب مي 
شود- كاريكاتوري بي رحم و زننده از مفهومي ايده آل- ناآشنا به خاطر 
ناقص بودنش و با اين همه هنوز متعلق به شماست. نوزاد خود شما است 
به او عشق مي ورزيد و نوازشش مي كنيد. مايع و مخاط مغزي اش را 
بلوز  تنها  )بله  كنيد.  مي  پاک  مانده  باقي  برايتان  كه  تميزي  بلوز  تنها  با 
تميزي كه داريد چون در سه هفته گذشته رختشويي نكرده ايد.( چراكه 
به نظر مي رسد اين فصل يا اين شخصيت لبه صخره يي معلق است و به 
زودي باالخره تمام مي شود پس مي ترسيد كه وقت تان را براي هر كار 
ديگري صرف كنيد و در يك نگاه از دستش بدهيد و نوزاد براي هميشه 
به معلوليت محكوم شود. در نتيجه شما به نوزاد معيوب عشق مي ورزيد 
او  از  عين حال  در  و  كنيد  مي  مراقبت  او  از  كنيد  مي  همدردي  او  با  و 
متنفريد. متنفريد چون ناقص و كريه است و در فاصله متولد شدن از سر 
شما تا روي كاغذ چيزي غريب برايش اتفاق افتاده است. از او متنفريد 
چرا كه نقص او نقص شما است )چراكه اگر شما داستان نويس بهتري 
بوديد نوزاد شما مسلمًا شبيه يكي از نوزادان كاتالوگ هاي تبليغاتي لباس 
كودكان مي شد بي عيب و صورتي...( و هر نفس ناپرهيزكار و ترسناكش 
در تمام مراحل اتهام ويرانگري است به شما و بنابراين مي خواهيد كه 

بميرد...

و  دهنده  تكان  جالب،  حال  عين  در  و  است  انگيز  غم  بسيار  ماجرا  كل 
باارزش. رابطه يي حقيقي در نوع خود. كه در اوج كراهت نوزاد ناقص 
آن  و  يابد  مي  ابعاد شما دست  بهترين  از  برخي  به  يي  گونه  به  الخلقه 
را بيدار مي كند؛ حس مادري و شايد حتي بخش هاي تاريكي از شما. 
باالخره  كه  وقتي  خواهيد  مي  و  داريد  دوست  بسيار  را  نوزادتان  شما 
ديگران  شود  رو  روبه  جهان  با  و  برود  بيرون  كه  رسد  مي  آن  زمان 
گيريد؛  مي  قرار  مشكوک  وضعيتي  در  پس  باشند.  داشته  دوستش  هم 
نوزادتان را دوست داريد و مي خواهيد ديگران هم دوستش بدارند اما اين 
بدان معناست كه اميدواريد ديگران او را درست نبينند. مي خواهيد مردم 
را فريب دهيد. مي خواهيد چيزي را كه شما در دلتان مي دانيد كه خيانت 

به تمام بي نقصي ها است. بي عيب و نقص ببينند. 
يا نمي خواهيد فريب شان دهيد. مي خواهيد يك نوزاد دوست داشتني 
معجزه آسا را ببينند و دوست داشته باشند و در عين حال درست ديده 
و فكر كرده باشند. مي خواهيد شما اشتباه كرده باشيد. مي خواهيد كه 
كراهت نوزاد معيوب چيزي نباشد جز پندار و توهم خود شما. ولي اين 
بدان معنا است كه شما ديوانه ايد. معايب زشتي را مي ديديد و به آنها 
عكس العمل نشان مي داديد و توسط شان تعقيب مي شديد كه طبق نظر 
ديگران اصاًل وجود ندارند...ولي بدتر اينكه شما كراهت را در چيزي ديده 
ايد كه خودتان خلق كرده ايد و دوست داشته ايد و از آن متنفر شده ايد، 
از محصول خودتان و به نحوي از خودتان. با اين وجود بيش از هرچيز 
مي خواهيد كاماًل ديوانه وار و ويرانگرانه اشتباه كرده باشيد. نوشتن با 

همه اين اوصاف هنوز تفنن است...

زيركانه است كه بگويم راه خروج از اين مخمصه اين است كه به گونه يي 
توجه تان را به انگيزه اوليه تان يعني تفنن جلب كنيد و اگر بتوانيد راهتان 
را به تفنن باز پيدا كنيد، مي بينيد كه اين دوره بيهوده با قيد و بند بيهوده 
اش در واقع براي شما خوشبختي بوده است. از آنجايي كه تفريحي كه 
راهتان را به آن بازيافته ايد به بيهودگي ناخوشايند و ترسناكي بدل شده 
بود و شما سعي مي كرديد با دقت از آن اجتناب كنيد تفنن جديد به مراتب 
بزرگ تر و عميق تر از تفريحي است كه با آن شروع كرده ايد. چيزي 
شبيه كار تفنني)كار /بازي(. و درمي يابيد تفريح در چارچوب مفرح تر 
است. تحت كنترل دستگاه جديد تفنن داستان نويسي به راهي تبديل مي 
شود كه به عمق خودتان برويد و چيزهايي كه اصاًل نمي خواهيد،ببينيد 
يا بگذاريد ديگران ببينند روشن كنيد. و اينها چيزهايي هستند كه در عين 
به  و  كنند  مي  درک  جا  همه  در  نويسندگان  و  خوانندگان  همه  تناقض 
تبديل مي  راه عجيبي  به  داستان  دهند. پس  نشان مي  العمل  آنها عكس 
شود براي تشويق خودتان و گفتن حقيقت به جاي آنكه راهي باشد براي 
فرار از خودتان و ارائه خودتان به دوست داشتني ترين شكل ممكن. اين 
اين همه نوشتن  با  كننده و ترسناک است و  پيچيده، گيج  فرآيند بسيار 

بهترين تفنن موجود است. 
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به یاد داشته باشيد با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائيد

چون شب پنجاه و پنجم برآمد 

گفت: ای ملك جوانبخت، تونتاب و زن تونتاب در رفتن با ضوءالمكان به سوی دمشق يكدله شدند و درازگوشی كرايه كردند. ضوءالمكان بر آن نشسته 
برفتند. پس از شش شبانه روز داخل دمشق شدند و هنگام شام در جايی فرود آمدند. تونتاب به بازار رفته خوردنی بياورد. خودنی بخوردند و بخسبيدند. 
پنج روز در آنجا بماندند. روز ششم زن تونتاب بيمار شد و هر روز بيماری او سخت تر می شد و روزی چند نرفت كه ن تونتاب بمرد. ضوءالمكان از 
دلبستگی كه بدو داشت اندوهناک شد و او را محنت تازه گرديد و تونتاب نيز به ماللت اندر شد، چند روز محزون بودند. پس از آن تونتاب ضوءالمكان 
را تسلّی داده با او گفت كه: ای فرزند، به از اين نيست كه بيرون رفته به دمشق تفّرج كنيم شايد كه دل را انبساطی پديد آيد. ضوءالمكان گفت: آنچه مراد 

شماست غايت مقصود ماست. 
پس دست هم بگرفتند و برفتند تا به كنار اصطبل والی دمشق رسيدند. ديدند كه صندوقها و فرشهای حرير و ديبا به اشتران بار كرده اند و اسبهای زين 

كرده و غالمان و مملوكان بدانجا هستند و مردم بسيار بر ايشان گرد آمده اند. ضوءالمكان با يكی از خادمان گفت: اين اشتران و بارها از كيستند؟ 
خادم جواب داد: اينها هديۀ امير دمشق است به سوی ملك نعمان، چون ضوء المكان نام ملك نعمان، پدر خود، شنيد چشمان پر اشك كرده اين ابيات 

برخواند: 
روز وصل دوستداران ياد باد / كامم از تلخِی غم چون زهر گشت

/ ياد باد آن روزگاران ياد باد  مبتال گشتم در اين دام بال  
بانگ نوش باده خواران ياد باد  / كوشش آن حق گزاران ياد باد 

چون ابيات به انجام رسيد، تونتاب از گريستن و شعر خواندن او گريان شد و گفت: ای فرزند، هنوز از بيماری و رنجوری نرسته ای از گريستن 
باز بايست كه از بازگشت مرض همی ترسم و تونتاب مالطفت و مزاح همی كرد ولی ضوءالمكان را خاطر به غربت خويش و دوری نزهت الزمان 

مشغول بود و سرشك از ديده همی ريخت و اين ابيات همی خواند: 
در آمدم متألم به محنت آبادی    عنای من چو جفای زمانه بی پايان 

حجاب ديدۀ من پردۀ صباح و مسا  نه دار محنتم از شمع اختران روشن 
كه بر زمين نشاطش فرح نكرده عبور بالی من چو خطای ستاره نامحصور   

كمند گردن من رشتۀ سنين و شهور  نه بيت عّزتم از دور آسمان معمور 
و تونتاب نيز به گريستن ضوءالمكان و مردن زن خويش می گريست. ولكن پيوسته ضوءالمكان را دلداری داده مهربانی همی كرد تا اينكه روز برآمد. 
تونتاب با ضوءالمكان گفت: مگر ياد شهر خود كرده ای؟ ضوءالمكان گفت: آری، بيش از اين طاقت غربت ندارم. اكنون ترا به خدا می سپارم و خود با 
همين شترداران، اندک اندک خواهم رفت تا به شهر خويش برسم. تونتاب گفت: دوری تو بر من سخت دشوار است. من نيز با تو بيايم و نكويی بر تو 

تمام كنم و خدمت به انجام رسانم. ضوءالمكان فرحناک گشته گفت: خدا ترا پاداش نيكو دهاد. 
پس تونتاب بيرون رفته دراز گوشی بخريد و توشه آماده كرد و با ضوءالمكان گفت: خدا مرا اعانت كند تا ترا مكافات بدهم كه تو از نيكويی چيزی بر 
جا نگذاشتی. پس صبر كردند تا شب برآمد و ظلمت جهان را فرو گرفت، توشه به دراز گوش نهاده راه بغداد پيش گرفتند. ضوءالمكان را كار بدين 

گونه شد. 
اما نزهت الزمان خواهر ضوءالمكان، چون از ضوءالمكان جدا گشت و از كاروانسرا به درآمد، گريان شد و ندانست كه به كدام سوی رود. خاطرش 

مشغول ضوءالمكان و خيال وطن و پيوندان از دلش به در نمی رفت و به درگاه خدا می ناليد و اين ابيات همی خواند: 
مرا دلی ست پريشان به دست غم پامال   /  شكسته خاطرم و تنگدل چو حلقۀ ميم 
تنم ز مويه چو مو شد زجور دور دغا   /  چنان كه هيچ كسم نيست واقف احوال 
خميده پشت و جفا ديده گاهِ غصه چو دال /  دلم ز غصۀ گردوِن دون زناله چو نال 

پس نزهت الزمان می رفت و به چپ و راست خويشتن نگاه می كرد. ناگاه شيخی بدوی با پنج تن عرب برسيدند و نزهت الزمان را ديدند كه با 
عارضی چون قمر و پاره ای كهنه عبا بر سر همی رود. شيخ با خود گفت: اين دختر بسی خداوند جمال است، ولی چنين می نمايد كه بی چيز و 
پريشان روزگار است. اگر از مردم اين شهر يا مردم شهر ديگر باشد من ناگزيرم از آنكه او را به دست آرم. پس كم كم بر اثر او روان شد تا به 
كوچه ای تنگ رسيدند. بدوی نزهت الزمان را ندا داد و با او گفت: ای دختر، تو آزادی يا مملوک هستی؟ نزهت الزمان گريان گريان پاسخ داد كه: 
به خدا سوگندت می دهم كه بر ماللت من ميفزای. بدوی گفت: ای دختر، مرا شش تن دختران بودند، پنج تن از ايشان بمرد و كوچكتر ايشان مانده 
است. من خواستم از تو بپرسم كه از مردم اين شهر، يا غريب هستی؛ بلكه ترا نزد او برم تا همدم و مونس او شوی و او به تو مشغول گردد و حزن 
خواهران فراموش كند و اگر كسی نداشته باشی ترا به فرزندی بگزينم. نزهت الزمان چون اين بشنيد با خود گفت: اميد هست كه در پيش اين شيخ 
آسوده خاطر شوم. پس سر از حيا به زير افكند و گفت: ای شيخ، من دختری هستم غريب و برادری بيمار و رنجور دارم. من با تو به خانه آيم و 
روزها نزد دختر تو بمانم. ولی چون شب شود بايد نزد برادرم شوم. اگر شرط قبول كنی با تو بيايم و بدان كه من عزيز بودم ذليل گشته ام. من و 
برادرم از بالد حجاز آمده ايم. بيم از آن دارم كه او جای مرا نشناسد. بدوی چون سخن او بشنيد با خود گفت: به مطلوب خود رسيدم. پس با نزهت 

الزمان گفت كه: قصد من همين است كه تو روزها مونس دختر من باشی و شبها به نزد برادر روی و اگر بخواهی برادر را نيز به خانۀ من بياور. 
الغرض، بدوی نرم نرم سخن می گفت و او را دلگرم همی كرد تا اينكه نزهت الزمان خواهش او بپذيرفت و بر اثر او روان شد. چون بدوی به ياران 
خود رسيد ايشان بار بر شتران بسته و آماده ايستاده بودند. و اين بدوی، قاطع الطريق و دزدی حيلت باز بود و حكايت دروغ می گفت و قصدش اين 
بود كه بيچاره نزهت الزمان را به دام حيله بيندازد. پس بدوی بر اشتری نشسته و نزهت الزمان را بر عقب خود سوار كرد و اشتر همی راندند تا شب از 
نيمه گذشت. و نزهت الزمان دانست كه بدوی با او حيله كرده گريان شد و فرياد كشيد.  چون نزديك سحر شد از اشتر به زير آمدند. بدوی پيش نزهت 
الزمان آمد و با او گفت: ای دختر روستايی، اين گريه و فريادت بهر چه بود؟ اگر پس از اين گريستن ترک نكنی ترا چندان بزنم كه هالک شوی. نزهت 
الزمان چون سخن او بشنيد آرزوی مرگ كرد و با شيخ بدوی گفت: ای پير خرف، و ای شيخ خبيث، من بسی از تو ايمن بودم. چگونه با من خيانت و 
مكر كردی؟ بدوی چون سخن او را بشنيد گفت: ای پست ترين شهريان، ترا زبان هم بوده است كه با من جواب گويی! پس تازيانه بگرفت و نزهت الزمان 
را بزد و گفت: اگر خاموش نشوی و گريستن ترک نكنی بخواهمت كشت. نزهت الزمان ساعتی نگريست و سخن نگفت. پس از آن برادر و بيماری او را 

ياد آورده بگريست. 
روز ديگر نزهت الزمان با بدوی گفت: چه حيله باختی كه مرا بدين كوهها بياوردی و چه قصد داری؟ بدوی چون سخن او بشنيد در خشم شد و تازيانه 

بگرفت و بر پشت و پهلوی او همی زد تا اينكه تنش فگار شد و روانش بكاهيد. نزهت الزمان خود را به روی پای بدوی افكنده پايش را بوسه همی داد 
تا بدوی تازيانه بگذاشت و از آزردنش باز ايستاد و لی دشنامش داده گفت: اگر بار ديگر آواز گريۀ تو بشنوم زبان ترا می ُبرم. نزهت الزمان ساكت شد 
و جواب باز نگفت. از ضرب تازيانه متألم و متأثر و در احوال خود و برادر، متفّكر و متحّير بود كه چگونه از عّزت به ذلّت و از صّحت به بيماری افتاد و 

به غربت و تنهايی برادر همی گريست و اين ابيات همی خواند: 
مرا قدِ چون الف راست بود تا غايت     فتاده سر به كمندم اسير پا در بند 

كنون ز غّصه اّيام شد خميده چو دال  منم اسير شده در كف غم اّيام  
به دست آمده دوراِن بی وفا چو غزال چو تيهويی كه مقّيد شده به مخلب دال 

چون بدوی ابيات بشنيد بدو رحمت آورد و دلش بر وی بسوخت. برخاسته اشك از چشمانش پاک كرد و قرصۀ جوينش بداد و گفت: دوست ندارم كه هنگام 
خشم، كس با من جواب گويد. پس از اين با من از اين سخنان مگو. من ترا به مردی كه چون من خوب باشد بفروشم. او با تو چون من نيكوييها كند. نزهت 
الزمان گفت: هر آنچه خواهی كرد خوب است. پس نزهت الزمان را گرسنگی بی طاقت كرد. از آن قرصۀ جوين اندكی بخورد. چون شب از نيمه بگذشت بدوی 

با يارانش گفت اشتران آماده كردند. 
چون قصه بدينجا رسيد بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
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همه   ،Alternet.org اینترنتی  پایگاه 
کارشناسان  نظرات  به  توجه  با  ساله 
خود  نویسندگان  مستقل،  تحلیل گران  و 
این  مخاطبان  و  خوانندگان  همچنین  و 
پایگاه، 10 کتاب پیشرو و چالش برانگیز 
این  در  می نماید.  معرفی  را  شده  منتشر 
مقاله که توسط مدیر این پایگاه اینترنتی 
از معرفی شیوه  به نگارش درآمده، پس 
موضوعات  از  خالصه ای  به  انتخاب، 
کتاب ها  این  از  یک  هر  در  شده  مطرح 

اشاره می گردد.

و  پيشرو  كتاب های  انتشار  شكوفايی  سال  بايد  را   2007 سال 
بايد  را  كتاب  دو  ميان،  اين  در  اما  آورد،  شمار  به  چالش برانگيز 
تكان دهنده ترين و بهترين آثار عرضه شده به شمار آورد: »دكترين 
شوک« خانم نائومی كالين و »بلك واتر« اثر جرمی اسكاهيل. بدين 
آثار  مشترک،  صورت  به  را  ارزشمند  كتاب  دو  اين  بايد  ترتيب، 

برگزيده پايگاه اينترنتی ما )Alternet.org( به حساب آورد. 
آنها،  عميق  و  نفس گير  مطرح شده  مسايل  دليل  به  كتاب،  دو  اين 
می توانند سنگ بنای شناخت بيشتر ما در مورد موضوعاتی نظير 
خصوصی سازی، نظامی گری و سلطه گری جهانی را كه در سايه 

حوادث ۱۱ سپتامبر از سوی بوش دنبال می شود، فراهم آورد. 
نظری  نزديك  ارتباط  می رسد،  نظر  به  جذاب  ويژه  به  كه  آنچه 
موضوعات آنهاست. تحليل های جذاب و تكان دهنده خانم كالين در 
مورد »سرمايه ساالری فاجعه آميز« به عنوان پديده ای با ريشه های 
تاريك سرچشمه گرفته شده از تئوری های اقتصاددان مكتب تجارت 
آزاد، ميلتون فريدمن كه به دنبال وقوع فجايع طبيعی و يا اقتصادی، 
تحت  را  مختلف  كشورهای  مردم  خود،  شوک آور  درمان های  با 
فشار قرار داده، ما را با اثری فراموش نشدنی روبه رو می كند. در 
نتيجه اين شرايط، بسياری از مردم، زمين ها و خانه هايشان و به 
دنبال آن حقوق شهروندی خود را از دست داده اند تا ابرشركت ها 
اهداف خود  به  نيواورلئان،  يا  نيروهای نظامی، چه در عراق و  و 
تاريخچه شكل گيری و  به  نگاهی  با  آقای اسكاهيل  يابند. و  دست 
عنوان  به  آنها  از  امنيتی،  و  نظامی  خصوصی  نيروهای  توسعه 
نيروهای الزم در جهت شوک درمانی در سراسر دنيا نام می برد. 
در اين ميان، يك نكته تأمل برانگيز اين است كه فعاليت های گسترده 

شركت بلك واتر، از خيابان های آب گرفته نيواورلئان آغاز شد. 

 دامنه انتخاب کتاب های برگزیده ما 
اكثر خوانندگان پايگاه اينترنتی ما، با روش انتخاب و بررسی برترين 
كتاب های پيشرو و مستقل منتشر شده در هر سال آشنا هستند. به 
ويژه اينكه مصاحبه های مفصلی نيز با بسياری از نويسندگان اين 
كتاب ها، به همراه نقد و بررسی آنها در پايگاه ما منتشر گرديده 
است. ما در پايان سال 2007 ميالدی، ۶0 كتاب را برگزيديم كه از 
ميان كتاب های منتخب كارشناسان ما، مخاطبان پايگاه اينترنتی ما 
و يا منتقدان مستقل،  انتخاب شدند. دراين ميان، بايد از تالش های 
نويسنده برجسته سومين كتاب برتر، آقای دهر جميل كه در عراق 

كار می كند، سپاس ويژه ای بنماييم. 
در ادامه، شما می توانيد با معرفی مختصر اين آثار برگزيده پيشرو، 
با  اين آثار،  آشنا شويد. همچنين الزم به ذكر است كه رتبه بندی 

توجه به تعداد مخاطبان آنها در پايگاه اينترنتی ما بوده است. 
دنیا؛  مزدور  ارتش  قدرتمندترین  ظهور  واتر؛  بلک   

جرمی اسکاهیل 
اين ابرشركت امنيتی � نظامی را بايد مرموزترين سازمان مزدور و 
جيره بگير دنيا به شمار آورد. دفتر مركزی آن در كارولينای شمالی 

نشرو کتاب

نگاهی به ۱0 کتاب 
پيشرو و چالش برانگيز 

سال 2007
نويسنده: دن هازن 
مترجم:محسن داوری
www.Alternet.org :منبع
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قرار دارد و با توجه به توانايی های كاركنان آن در تغيير دولت ها، 
شركت بلك واتر را بايد واكنش سريع ترين ارتش خصوصی دنيا 
به حساب بياوريم. نقد و بررسی رويكردها و اقدامات اين شركت 
كه  آمريكا  راديكال  روزنامه نگاران  جوان ترين  از  يكی  سوی  از 
مجتمع های  محرمانه ترين  و  قدرتمندترين  از  يكی  رشد  و  ظهور 
بوش  در سايه حكومت جورج  را  متحده  اياالت  نظامی   – صنعتی 
به عنوان انقالبی در فعاليت های نظامی معرفی می نمايد، يك كتاب 
به يادماندنی را به خوانندگانش هديه می كند. مطمئنًا شكل گيری اين 
دموكراسی های  برای  خطری  زنگ  بايد  را  خصوصی  شركت های 

شكننده به حساب آورد. 
فاجعه آمیز  سرمایه ساالری  ظهور  شوک؛  دکترین   

؛نائومی کالین 
در دكترين شوک، خانم نائومی كالين، نابودی نظام های دموكراتيك 
قرار  بررسی  و  بحث  مورد  را  آزاد  تجارت  انديشه های  سوی  از 
طبيعی  فجايع  و  پولی  و  مالی  بحران های  فراسوی  در  است.  داده 
و جنگ ها، انديشه های آمريكايی مربوط به نظام بازارهای آزاد در 
چهار دهه اخير توانسته در سراسر دنيا گسترش يابد. ما با خواندن 
اين كتاب درمی يابيم كه چگونه سياست های بازار آزاد، با استفاده 
از روش های شوک درمانی ملت ها و دولت ها، در حال سيطره بر 
سراسر دنيای ما هستند تا پايه گذار به صحنه آمدن سرمايه ساالری 

فاجعه آميز باشند. 
گزارش های یک روزنامه نگار  منطقه سبز؛  آن سوی   

محاصره شده در عراق اشغال شده؛ دهرجمیل 
به  عراق،  در  فعال  غيروابسته  روزنامه نگاران  معدودترين  از  يكی 
دنبال حضور ۸ ماهه خود در اين كشور، گزارش های نفس گير و 
جذابی را برای انتشار در سراسر دنيا فراهم آورده است. او در اين 
كتاب، موضوعاتی نظير خانه های تخريب شده بر روی سر ساكنان 
و  بهداشتی  امكانات  فقدان  نمازگزار،  از  مملو  انفجار مساجد  آنها، 
امنيتی موجود را برای ما شرح  درمانی و فقر تجهيزات نيروهای 

می دهد. 
از  را  سیاست  خوب،  دموکرات های  آبی؛  مقاومت   

سیاست مداران بازپس می گیرند ؛ لورا فالندرز 
جر و بحث های پرهيجان، متن ساختار يافته و اظهارنظرهای سياسی 
دقيق، اين كتاب را به اثری ارزشمند تبديل نموده كه همه آنانی كه 
به آينده دموكرات ها و كشور ما )اياالت متحده( عالقمند هستند، بايد 
اين كتاب را بخوانند. با توجه به شيوه روزنامه نگاری پايين به باالی 
صحبت  اميدبخش  رويداد  يك  شكل گيری  از  ما  برای  او  فالندرز، 

با روی كار آمدن نيروهای پيشرو، محافظه كاران  می كند. چرا كه 
اندک اندک در انزوا قر ار گرفته و با ارائه راهكارها و انديشه ها و 
بنيان گذار يك نهضت  رسانه ها و سرمايه های نوظهور، می توانند 
پيشرو در جامعه آمريكا، صرف نظر از آمادگی و يا عدم آمادگی 

حزب دموكرات باشند. 
● راهی از الرمادی؛ مبارزان مستقل تحت فرمان من ؛ كاميلو مجيا 

نيروهای همكار با كاميلو مجيا، يك بخش جديد از جنبش ضدجنگ 
را در اوايل سال 2004 ميالدی بنيان نهادند. او كه سابقه ۹ سال 
اولين  دارد،  خود  كارنامه  در  را  متحده  اياالت  ارتش  در  فعاليت 
نگرانی هايی  و  می زند  باز  سر  جنگيدن  از  كه  است  كهنه سربازی 
اخالقی را در مورد جنگ و اشغالگری مطرح می كند. ديدگاه های او 
باعث شكل گيری راه پيمايی ها و تظاهرات های مختلفی گرديده كه 
دامنه نفوذ انديشه های وی، بسياری از سربازان را نيز تحت تأثير 
قرار می دهد. بدين ترتيب، يك سرباز از جنگ اول عراق بازگشته، 

داستان زندگی خود را برای ما روايت می كند. 
؛  آمریکایی  جمهوری  عمر  روزهای  آخرین  مکافات؛   

چالمرز جانسون 
بلندپروازی های  با نگارش داستانی جذاب و مبهوت كننده پيرامون 
جريان  شكل گيری  به  كتاب،  اين  نويسنده  آمريكايی ها،  احمقانه 
ساخت  تا  آمريكايی  شهروندان  خصوصی  روابط  از  جاسوسی 
زندان های مخفی و تخصيص بودجه هايی مشكوک به بهانه قانون 

مبارزه با تروريسم می پردازد. 
كه  می دهد  شرح  ما  برای  پرمخاطب  كتاب  اين  در  جانسون  آقای 
چگونه بزرگ ترين كشور صنعتی دنيا به يك توليدكننده غول پيكر 
در  موجود  فساد  سايه  در  و  شده  تبديل  جمعی  كشتار  تسليحات 

كنگره، دموكراسی آمريكايی، بيش از هر زمانی پايمال می گردد. 
 پایان آمریکا؛ نامه ای هشدارآمیز به یک وطن پرست 

جوان ؛ نائومی ولف 
اين كتاب يك اثر عاطفی و تأثيرگذار است كه همه ما را به بازگشت 
می خواند.  فرا  متحده  اياالت  گذاران  بنيان  رويكردهای  و  عقايد  به 
حوادث  به  اشاره  ضمن  برانگيز،  چالش  صورتی  به  ولف  خانم 
ما را  اقدامات دولت بوش و كنگره،  به ويژه  شش سال گذشته و 
بيستم  قرن  استبدادی  و  ديكتاتورمأب  نظام  بدترين  از شكل گيری 
در جهان آگاه می نمايد. در كتاب »پايان آمريكا«، خانم ولف به همه 
وطن پرستان آمريكايی چنين توصيه هايی را گوشزد می كند: حفظ 
رسميت  به  آزادی های  از  حفاظت  و  متحده  اياالت  اساسی  قانون 

شناخته شده در آن. 

 جهان بدون ما ؛ آلن وایزمن 
برای  تخيلی،   _ علمی  داستان  يك  نگارش  با  كتاب،  اين  نويسنده 
صفحه  از  ناگهان  دنيا  انسان های  همه  اگر  كه  می دهد  توضيح  ما 
روزگار حذف شوند، چه اتفاقاتی بر روی كره زمين روی خواهد 
داد. به هرحال، در آن روزگار هم، ميليون ها تن پالستيك و زباله 
و الستيك خودرو وجود خواهند داشت، اما با پديد آمدن ناگهانی 
از  پالستيكی  پسماندهای  اين  پليمرها،  مصرف كننده  ميكروب  يك 
بين رفته و با بازگشت پرندگان و ماهی ها به طبيعت، جمعيت آنها 

افزايش يافته و زمين ديروز به بهشت عدن تبديل می گردد. 

؛  تاریخچه شکل گیری سازمان سیا  میراث خاکستر؛   
تیم ونیر 

تيم ونير كه اخيراً جايزه معتبر »پوليتزر« را به دست آورده، اولين 
تاريخچه تفصيلی سازمان جاسوسی سيا را برای عموم مردم به 
و  مدارک  اساس  بر  وی  مطالب  همه  البته  است.  درآورده  نگارش 
مستندات معتبر می باشد. وی برای نوشتن اثر خود، 000/۵0 مدرک 
مختلف را به ويژه از آرشيو سازمان سيا مورد استفاده قرار داده و 
با صدها نفر از كاركنان بازنشسته اين سازمان مصاحبه نموده كه 
ده نفر از آنان، در سال های گذشته رهبری سيا را برعهده داشته اند. 
ما در اين كتاب ارزشمند، با شكل گيری اين سازمان در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم تا فعاليت های آن در دوره جنگ سرد و 
به  آن  پاشيده شدن  هم  از  فرايند  نهايت،  در  و  تروريسم  با  جنگ 

دنبال حوادث ۱۱ سپتامبر، آشنا می شويم. 

 ارتش هیچ کس؛ استراتژی هایی برای مدیریت دفاتر 
و  جنگ  به  دادن  پایان  آمریکایی،  نظامیان  استخدام 
ساختن دنیایی بهتر ؛ آمی آلیسون – دیوید سولنیت. 

كتاب ارتش هيچ كس، راهنمايی كامل برای همه گروه هايی است كه 
از  استفاده  كنند.  مبارزه می   آمريكا  ارتش  در  استخدام جوانان  با 
روش هايی نظير گفت وگو با جوانان داوطلب عضويت در نيروهای 
داوطلبان،  كردن  متقاعد  برای  كتاب  نويسنده  سوی  از  نظامی 
و  كامل  كتاب  اين  در  ما  می گردد.  ارائه  خوانندگان  به  اثر  اين  در 
عملی، با تصاوير و نقاشی هايی زيبا، جمالت به يادماندنی، آمار و 
گزارش های مستند، شيوه های راهنمايی افراد، چگونگی گفت وگو با 
آنان، ليست منابع و ايده هايی برای اقدامات عملی اثربخش در اين 

جهت، آشنا می شويم.
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آیا تا به حال از بانك وام دریافت کرده اید؟

چرا هزینه اضافی؟
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BlueTak Ltd
Tel: 020 8201 8681 - Fax: 020 8201 8683

جهت مشاوره با همكاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگيريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانك شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهيانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بيمه شما در مواقع بيكاری و يا بيماری از 

شما دريافت نموده است .
ما می توانيم تمام اين هزينه های

به  كه شما  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 استثنايی

بهره مند شويد

آیا می دانید در هنگام اخذ وام از بانک، به شما PPI فروخته شده است؟

No Win No Fee
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رسوم و باورهای 
پوشيدن و 

نپوشيدن کفش ها
مينو ضابطيان

درآوردن  به  عادت  هرگز  که  آمریکایی ها 
نداشتند!  خانه  داخل  در  کفش هایشان 
متعجب  و  عصبانی  را  منظم  آسیایی های 
از  بسیاری  نیز  حاضر  حال  در  کردند. 
آشنایی  عدم  علت  به  خارجی  گردشگران 
ناراحتی  باعث  ژاپنی ها  رسوم  و  آداب  با 

میزبان خود می شوند.

 بدهی خود را بده! 
در اواسط قرن نوزدهم وقتی نخستين آمريكايی ها به ژاپن آمدند و 
در خانه ها و اماكن مقدس آنها حضور پيدا كردند باعث خشم شديد 

اين مردم شدند. 

خانه  داخل  در  كفش هايشان  درآوردن  به  عادت  هرگز  كه  آنها 
را عصبانی و متعجب كردند. در حال  نداشتند! آسيايی های منظم 
آشنايی  عدم  علت  به  خارجی  گردشگران  از  بسياری  نيز  حاضر 
می شوند.  خود  ميزبان  ناراحتی  باعث  ژاپنی ها  رسوم  و  آداب  با 
يكی از ويژگی های خانه ها در ژاپن، داشتن مكانی برای درآوردن 
كفش، پيش از قدم گذاشتن به سالن ورودی است و اصوال در ژاپن 
تصور حضور با كفش بيرون از خانه در محيط تميز و منظم خانه 
غيرممكن است. اين روزها با وجود ورود بسياری از رسوم غربی 
به ژاپن و تزئين خانه با اسباب و اثاثيه ای همچون تختخواب، مبل 
و ميز... باز هم آنها زير بار اين عادت غلط و غيربهداشتی نرفته اند. 
كوچكی و بزرگی آپارتمان و محل سكونت به هيچ عنوان مهم نيست 

و بايد مكانی به عنوان »كفش كن« درنظر گرفته شود. 

 جای مخصوص درآوردن كفش ها 
داخل هر خانه در ژاپن يك راه ورودی وجود دارد كه آن را »جن 
كن« )genkan( می نامند و يكی از مهم ترين و اصلی ترين قسمت های 
خانه به حساب می آيد و براساس اندازه خانه، كوچكی و بزرگی اين 
قسمت تغيير می كند. معموال اين بخش از خانه با پله ای از قسمت 
هر چقدر  اينكه  جالب  و  كلی جدا می شود  و سالن ورودی  اصلی 
اندازه اين قسمت و كفش كنی، كوچك تر باشد ارتفاع پله را كوتاه تر 
درنظر می گيرند. در فضای داخلی »جن كن« نيز معموال جاكفشی هايی 
اين  بر  عالوه  می شود.  گفته  »لتابيكو«  آن  به  كه  می شود  گذاشته 
جاكفشی ها كه محل قرار دادن كفش هايی است كه استفاده نمی شود، 
قسمتی هم برای كفش های راحتی و دمپايی های داخل خانه درنظر 
گرفته می شود. يك تحقيق نشان داده است كه ۹/۹۸ درصد ژاپنی ها 
البته  می پوشند.  راحتی  كفش های  اين  از  خانه هايشان  در  حتما 
چيزی  پوشانده اند،  فرش های مخصوص  با  را  زمين  كه  جايی  در 

نمی پوشند تا به كفشپوش موردنظر آسيب نرسد. 

 چرا كفش ها را درمی آورند؟ 
 7۹4 سال های  بين  و  دور  بسيار  گذشته ای  به  عادت  و  رسم  اين 
تا ۱۱۹2 بازمی گردد. در آن زمان رسم شده بود كه طبقات باالتر 
جامعه اين كار را انجام دهند و خيلی سريع عادت مورد نظر بين 
رسم  اين  شكل گيری  داليل  از  يكی  شد.  ديده  جامعه  طبقات  تمام 
و عادت، مسائل جوی بود. وجود بارش های شديد و مكرر باعث 
می شد هوا به طور معمول مرطوب باشد و خانه ها خيلی سريع كثيف 
می شدند و از آنجايی كه كف زمين می نشستند و غذا می خوردند 
و در همان محل هم می خوابيدند احتمال كثيفی و آلودگی لباس ها 
و  ضروری  بسيار  كفش ها  درآوردن  و  بود  زياد  بسيار  بدن  و 
البته كفش های سنتی مرسوم ژاپن، به  بهداشتی به نظر می رسيد. 
پا  كف  و  انگشتان  به  خوبی  به  هوا  كه  بود  طراحی شده  گونه ای 
برسد و جنس چوبی و پارچه ای كفش ها در جريان پيدا كردن هوا 
از  خارج  در  كفش ها  آوردن  در  رسم  بود.  موثر  بسيار  كفش  در 
محيط اصلی خانه، گرچه كاری معمول و عادی در ميان مردم ما 
و اكثر ساكنان كشورهای آسيايی است، اما غربی ها به اين عادت 
با تعجب نگاه می كنند. مدارس ژاپن: شايد اين بخش از ماجرا برای 
ژاپن  مدارس  در  كه  برسد. چرا  نظر  به  متفاوت  و  نو  كمی  هم  ما 
هم يك راهروی بزرگ ورودی با تعداد زيادی كمد و قفسه وجود 
را  كفش های خود  به كالس،  ورود  از  پيش  دانش آموزان  كه  دارد 
در آنها می گذارند و با پوشيدن كفش های مخصوص فضای داخل، 
مقدس  اماكن  و  معابد  در  بلكه  مدارس  در  تنها  نه  می شوند.  وارد 
بودايی ها، حتی برخی درمانگاه ها و بيمارستان ها و رستوران هايی 
كه به شيوه ژاپنی درست شده اند هم رسم درآوردن كفش پيش از 

ورود رعايت می شود. 
ورود  از  پيش  را  كفش ها  تجاری  مراكز  و  دانشگاه ها  در  البته 

درنمی آورند! 

 روش درآوردن كفش ها 
ظاهرا ماجرا به همين جا ختم نمی شود و درآوردن كفش ها هم خود 
آداب و رسومی دارد كه به كودكان ژاپنی از همان سال های اول 

زندگی آموزش داده می شود. 
و  بايد چرخيد  راهروی ورودی  به  وارد شدن  از  كار؛ پس  روش 
زيرپله ای كه قسمت كفش كنی را به بخش اصلی ساختمان متصل 
می كند ايستاد و كفش ها را صاف و منظم كنار يكديگر از پا درآورد. 
اين كار باعث می شود هنگام خروج از خانه جهت كفش مناسب باشد 
و شما راحت آن را بپوشيد. اين هم رسوم و باورهايی متفاوت و 

جالب در مورد كفش، جوراب و پا. 
آيا تا به حال كفش خود را روی ميز يا تختخواب گذاشته ايد؟! البته 
كه نه! چون كثيف است! اما يك دليل ديگری هم دارد! می گويند اين 

كار بدشانسی می آورد. 
يك رسم عجيب كه در برخی كشورها انجام می شود انداختن كفش 
كهنه مسافر پشت سر او )پس از ترک خانه ( است. شايد باور نكنيد 
اما می گويند با اين كار فرد مسافر به آرزوهای خوب خود می رسد. 
با اين توضيح بسيار طبيعی به نظر می رسد كه اين رسم در مورد 
دختر و پسری كه خانه  پدری را ترک می كنند و قصد شروع زندگی 

مشترک را دارند، نيز اجرا شود. 
اما يك رسم ديگر هم در مراسم مربوط به ازدواج وجود دارد كه 

اثر و ردپای كفش ها در آن به خوبی مشخص است: 
متصل كردن يك كفش يا چكمه در پشت ماشين عروس و گذاشتن 
كف كفش بر سر عروس توسط جناب داماد! كه بعضی ها می گويند 
خواهد  خود  كنترل  تحت  عمر  آخر  تا  را  عروس  كار  اين  با  او 

داشت...! 
وارد  سفر  و  ازدواج  به  مربوط  رسوم  در  فقط  كفش ها  ظاهرا 
اين  از  ديگر  نقاطی  در  و  نمی كنند  رها  هم  را  مردگان  و  نشده اند 

جهان رنگارنگ و پهناور، وقتی متوفی را در تابوت می گذارند يك 
جفت از كفش هايش را هم روی سينه اش قرار می دهند. 

از همه عجيب تر است. حتما شما هم  اين يكی  كفش های رسواگر، 
تاكنون كفش هايی داشته ايد كه با پوشيدن آنها و راه رفتن به خاطر 
از آن  درآمدن صدايی غير طبيعی و ناخوشايند )شبيه جير جير( 

آرامش خود را از دست داده ايد! 

يك باور قديمی در دوردست ها آن را نشانه عدم پرداخت پول كفش 
می داند و ظاهراً خود كفش هشدار می دهد كه پول مرا به صاحب 
علت  به  قرون وسطا  در  پدری:  كفش های  بده!  فروشنده  يا  اصلی 
گرانی كفش ها رسم شد كه اعضای خانواده كفش های بالاستفاده 
خود را به ساير افراد خانواده می دادند تا آنها استفاده كند و آن را 
رسمی نيك و پسنديده می دانستند و گفته می شود شايد »پا جای 
پای پدر گذاشتن« هم كنايه از همين موضوع باشد در ضمن اينكه 

بار مثبتی داشته و آينده ای خوب و روشن را نويد می دهد. 

 كفش های پيشگو)پيش گو( 
زمانی هم رسم بود كفش ها را به آسمان پرتاب می كردند و در همان 
حال نيت می كردند كه در آينده نزديك به كجا سفر خواهند كرد؟! 
را  نشانگر، جهت سفر  عقربه ای  مانند  آمدن  فرود  از  پس  كفش ها 
تعيين می كردند و سر كفش ها به هر طرف كه بود مسير مسافرت را 
نشان می داد.در مورد كفش ها و پرتاب آنها عقيده ديگری هم وجود 
داشت و می گفتند اگر با پرت كردن كفش به سمت باال، كف آن روی 
نگران كننده  اين صورت  غير  در  است  گرفت خوش يمن  قرار  زمين 
قرار دادن كفش های  با  دختران جوان هم می توانستند  بود. ظاهراً 
خود به شكل T )حرف انگليسی( پيش از خواب، همسر آينده خود 

را در خواب ببينند. 

 كفش ها و مشاغل 
اتفاقات  شايد ماهيگيران و كاركنان معادن بيش از سايران منتظر 
غيرقابل پيش بينی باشند. آنها نمی دانند روزی و سهم آنها از تالش 
هر روز چقدر است؟ به همين علت در ميان آنها باورها و خرافاتی 
وجود داشت كه مخصوص خودشان بود برای مثال: اگر ماهيگيری 
ببيند، ديگری چكمه های خود را روی شانه انداخته و به آنها نزديك 
)بايد چكمه ها  نمی رود.  دنبال صيد ماهی  به  می شود، در آن روز 

زير بغل باشد( 

روزگاری هم معدنچيان، سعی می كردند كفش هايشان را مرتب و در 
كنار هم جفت كنند و اگر صبح و زمانی كه از خواب برمی خاستند 
متوجه افتادن كفش ها روی هم می شدند آن روز برای حفر كردن 

معدن راهی نمی شدند. 
در  »بوكسور«ها  يا  مشتزن ها  می گويند:  اينكه  همه  از  جالب تر   ...

مسابقات مهم مشت زنی هرگز كفش نو نمی پوشند! 

 بند كفش ها 
ظاهراً داستان كفش ها به همين جا ختم نمی شود و بندهای آنها هم 
نقش های مهمی دارند!! در هلند اگر بند كفش اتفاقی باز شود، يعنی 
كسی كه شما را دوست دارد دائمًا به فكرتان است و اگر در بيشتر 
مواقع هنگام راه رفتن بند كفش شما باز شود، يعنی پدرتان بيش از 
مادرتان به شما عالقه دارد.و آرزو كنيد الاقل اگر بند كفشتان در 
حين راه رفتن باز می شود و شما را دچار دردسر می اندازد، بند 
كفش پای راست باز شود، تا كسی در وصف شما سخن های خوب 

گفته باشد...! 

 گفته ها و داستان ها و نظرات مادربزرگ های دنيا 
را  زمستان  در سرمای  و  كفش  داخل  قرمز  كاغذ  گذاشتن  عده ای 
تضمينی برای گرم شدن پا می دانند! )امتحان كنيد! ضرر ندارد. فقط 
ممكن است جوراب سفيدتان قرمز و اين طوری از شدت عصبانيت 

تمام بدن شما گرم شود!!( 

گرفتن كفش كهنه ديگری نيز در جايی ديگر از دنيا،  كار جالبی به 
نظر نمی رسد و ظاهراً باعث می شود صاحب دوم كفش به دردسر 
بيفتد و او هم مشكالت نفر قبلی را تجربه كند و اين طوری پا جای 
پای او بگذارد! بدون تلفن زدن و خبر دادن و نامه و فكس و... هم 
می توان تقاضای مالقات يك دوست قديمی را داشت، تنها با گذاشتن 

يك سنجاق سر در كفش و سپس خروج از خانه!! 
ديگر نگران كفش های سوراخ خود نباشيد، چون نويد ثروتمند شدن 

شماست.
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اليزابت 
دوم ملکه 
انگلستان

جمعه بود، ۱2 آوريل سال ۶2۹۱ )۵03۱ شمسی(، اليزابت الكساندرا 
مری ويندزور ملكه بريتانيا به دنيا آمد، پدرش آلبرت دوک يوک كه 
بعدها لقب پادشاه جرج ششم را از آن خود كرده بود و مادرش 
ليدی اليزابت پرنس يورک كه به مادر ملكه مشهور شد، او را در 
دوران كودكی »ليليت« خطاب می كردند و از همان دوران كودكی 
ملكه  مادربزرگش  و  پنجم  جرج  پدربزرگش  شديد  عالقه  مورد 
ماری قرار گرفت. ده ساله كه شد به عنوان دختر بزرگ خانواده، 
عنوان پرنسس بريتانيا را از آن خود كرد و تحت تعليمات و قوانين 
سلطنتی قرار گرفت، از آنجا كه والدين او پسری نداشتند كه وارث 
او  شد.  بريتانيا  سلطنتی  تخت  جانشين  اليزابت  تخت شود،  و  تاج 
نام  به  سنی  تفاوت  سال  شش  با  خود  از  كوچك تر  خواهر  يك 
»مارگارت« داشت در سال ۶3۹۱ پدرش به مقام پادشاهی رسيد، از 
اين رو مقام و منصب او بيشتر شد 3۱ سال بيشتر سن نداشت كه 
در سال ۹3۹۱، جنگ دوم جهانی آغاز شد و او به همراه خواهرش 
مارگارت در قصر يوركشاير كه محل امنی بود، مستقر شدند. در 
همين زمان به آنان پيشنهاد شد كه برای تكميل تحصيالت خود به 
كانادا بروند اما مادر كه نمی خواست بچه ها را از خود دور كند، با 
اين پيشنهاد مخالفت كرد. شايد برايتان جالب باشد، بدانيد كه دختر 
و  همسن  بچه های  برای  كودكی،  دوران  همان  از  انگليس  پادشاه 
سال خود صحبت می كرد، آن هم در شبكه راديويی »بی .بی.سی«... 
پرنس  دلباخته همسرش  عاشق  كه  نداشت  بيشتر  او سيزده سال 
خدمت  سلطنتی  دريايی  نيروی  در  فيليپ  كه  زمانی  شد،  فيليپ 
می كرد، اليزابت برای او نامه های عاشقانه می نوشت. ۹۱ ساله كه 
بود، در آخرين سال جنگ دوم جهانی از پدرش خواست كه مستقل 

شود و به همراه ديگر شاهزادگان به صورت عمومی درس بخواند، 
حتی لباس های عادی بر تن كند و پدرش هم موافقت كرد. در سال 
74۹۱ به همراه والدينش به كيپ تاون واقع در آفريقای جنوبی رفت 
نوامبر  بيستم  در همان جا گرفت.  را  تولد ۱2 سالگی اش  و جشن 
روز بزرگی در زندگی اش بود، چرا كه در آن زمان با پرنس فيليپ 
جرج  بزرگ  پسر  فيليپ  كرد،  ازدواج  اسكاتلند  ادينبورگ  در  دوک 
اول بود. آنها پس از ازدواج تا سال 3۵۹۱ در كالرنس هاوس لندن 
بود  اولين فرزندشان كه پسر  نوامبر ۸4۹۱،  سكنی گزيدند.در 4۱ 
آنها در طول زندگی  را چارلز گذاشتند،  نامش  آنها  آمد و  دنيا  به 
مشتركشان، صاحب 4 فرزند شدند، سه پسر و يك دختر. در سال 
۱۵۹۱ وضعيت سالمتی پدر اليزابت رو به وخامت رفت و سرانجام 
در سال 2۵۹۱ درگذشت، حال بايد دختر او ملكه انگليس می شد و 
پس از سال ها كشور، ديگر پادشاه نداشت، او تجربه ای جز سفر به 
كشورهايی از جمله آفريقای جنوبی، ايتاليا، مالت، استراليا، نيوزلند 
مرگ  از  پس   2۵۹۱ سال  فوريه  ششم  در  وی  نداشت.  آمريكا  و 
پدرش، جانشين او شد و شانزده ماه بعد طی يك مراسم رسمی در 
كليسای وست مينستر واقع در لندن رسما تاجگذاری كرد. اليزابت 
كشورهای  به  رو  اين  از  بماند،  قصر  در  فقط  كه  نداشت  دوست 
مختلف  كنگره های  در  شوهرش  همراه  به  و  می كرد  سفر  مختلف 
شركت می جست. او به تمام دنيا سفر كرد و در تمامی مراسم ملی 
استقالل  سالگرد  تا  پاكستان  ملی  جشن  از  كرد،  شركت  كشورها 
نماد  يك  تنها  انگليس،  سياست  در  كه  می گويند  او  آمريكا.درباره 
است و اين كابينه نخست وزيری است كه قدرت اول كشور می باشد 

و حتی بارها شده كه از او حرف شنوی هم ندارند. 
با اين كه ۱۸ سال سن دارد اما در سالمتی كامل به سر می برد، در 
مرتبا  او  شد،  راستش  در چشم  رگ  خونريزی  دچار   ۶002 سال 
تحت كنترل پزشكان است و به سالمتی اش اهميت زيادی می دهد.

ملكه بريتانيا عالقه وافری به نگهداری حيوانات دارد، به ويژه چند 
سگ كه سال ها همدم او هستند، نزديكان ملكه می گويند: او اين سگ 
های  اين سگ  دارد!  دوست  بيشتر  خود  اطرافيان  تمامی  از  را  ها 
گران قيمت نر و ماده سال ها در كنار او زندگی می كنند و ساالنه 
چندين هزار پوند خرج درمان و نگهداری از آنها می شود.می گويند 
روزی يكی از نگهبانان قصر باكينگهام، جلوی يكی از اين سگ ها 
را كه در حال دويدن بر روی چمن كاخ بود را گرفت، ملكه پس از 
فهميدن، نگهبان را به شديدترين شكل مجازات كرد اما روزی يكی 
از نوه هايش در دوران كودكی مقابل او در محوطه كاخ به بدترين 
شكل ممكن زمين خورد و خون از صورتش فواره  زد، ملكه تنها 
به يك لبخند بسنده كرد و از صندلی خود بلند شد و به سمت كاخ 

رفت!
شده  فاش  بيرون  به  باكينگهام  قصر  دربار  درون  از  كه  اخباری 
خدمتكار  يك  ملكه  سگ های  تمامی  كه  دارد  آن  از  حكايت  است، 
در  جداگانه  اتاق  يك  باكينگهام  قصر  در  كدامشان  هر  و  شخصی 
كنار اتاق خواب ملكه دارند.ملكه هر روز صبح پس از خواب سراغ 
با  را  در محوطه قصرش، سرش  هم  و عصر  می رود  اين سگ ها 
سگ های خود گرم می كند.او دائما به خدمه كاخ سفارش می دهد كه 

به سگ هايش برسند.
او از ابتدای سلطنتش تا به امروز كه ۵۵ سال طول كشيده است، 
تاكنون شاهد ده نخست وزير مختلف از احزاب محافظه كار و كارگر 
بوده كه نخستين آنها، »وينستون چرچيل« از حزب محافظه كار و 
آخرين آنها »تونی بلر« از حزب كارگر است. با توجه به تشريفاتی 
و غيرمسئول بودن مقام سلطنت در بريتانيا در طول اين مدت، وی 
كمتر دچار مشكل جدی در زندگی عمومی و مملكت داری شد و از 
نظر محبوبيت نزد افكار عمومی كم و بيش در يك سطح قرار داشته 
بين  زناشويی  اختالفات  گرفتن  باال  سال های  در  يك بار  اما  است. 
پرنس چارلز فرزند ارشدش و پرنس دايانا كه شخصی مردمی و 
محبوب در انگليس بود، سلطنت او دچار بحران شد و زمانی كه آن 
دو از يكديگر طالق گرفتند و پس از يك دوره رويارويی بين دربار 
و دايانا، سرانجام به تصادف خونين پاريس در ۱3 آگوست 7۹۹۱ و 

مرگ دايانا منجر و، باعث شد كه مردم ملكه را سرزنش كنند. 
و  وليعهد  چارلز،  همسر  عنوان  به  دايانا  پديده  ظهور  است  گفتنی 
مرور  به   ۱۸۹۱ سال  در  بريتانيا  دربار  در  كشور  آينده  پادشاه 
جايگاه  و  دربار  سنتی  ساختار  در  تغييرات شگرفی  بروز  موجب 
شخص ملكه شد چرا كه تا پيش از حضور دايانا عروس ملكه در 
دربار، ملكه اليزابت و مادرش »ملكه مادر« به عنوان مظهر محبوبيت، 
البته  بين المللی  و  اجتماعی  خيريه  امور  در  مشاركت  و  نيكوكاری 
بدون سر و صدا  و  به مرور  دايانا  اما  درظاهر شناخته می شدند 
توانست در قلب مردم بريتانيا و ديگر نقاط جهان جا باز كند چرا كه 
افزايش محبوبيت او، باعث كاهش محبوبيت ملكه شد. به خصوص 
جزاير  سر  بر  آرژانتين  با  دريايی  جنگ  درگير  انگليس  كه  زمانی 
فالكند شد، دايانا شديدا مخالفت خود را به طور رسمی اعالم كرد، 
مردم بريتانيا از سياست های او حمايت كردند. به خصوص زمانی 

ندارد  عالقه ای  كه  كرد  اعالم  بی .بی.سی  با  گفتگويی  در  دايانا  كه 
روزی ملكه انگليس شود، او ترجيح می دهد ملكه قلب ها شود.

اين گفته باعث شكاف عميقی بين دربار و دايانا شد و اكثريت مردم 
هم به طرفداری از دايانا برآمدند، شدت محبوبيت دايانا به حدی شد 
كه ملكه اليزابت ديگر نتوانست با او روبه رو شود. با مرگ دايانا كه 
خيلی ها آن را مشكوک قلمداد كردند، اعتبار ملكه كمتر شد، تا حدی 
كه افكار عمومی انگليس در يك نظرسنجی پس از مرگ دايانا، برای 
اولين بار، ناراحتی و عدم رضايت خود را از سلطنت و شخص ملكه 
ابراز كردند. اما زمانی اين تعجب از سوی دربار چند برابر شد كه 
نظرسنجی بعدی نشان داد، مردم با تداوم سلطنت ملكه مخالفند و 

دوست داشتند پسر دايانا يعنی نوه ملكه، وليعهد انگليس شود.
اما آنچه كه بايد به آن آگاه باشيد، اين است كه برخی نيز به دليل 
هم  انگليس  ملكه  كه  انگليكان  كليسای  نهان  و  آشكار  مخالفت های 
رييس سنتی آن است، با انتصاب همسر جديد چارلز به عنوان ملكه 
است  ممكن  كه  دارد  رواج  نيز  شايعه  اين  آينده  پادشاه  همسر  و 
از محبوبيت زيادی  دايانا كه  پرنس ويليامز فرزند ارشد چارلز و 
از  گرفتن  پيشی  با  و  به طور مستقيم  است،  برخوردار  مردم  بين 
پدرش به عنوان پادشاه بعدی كشورش به تخت سلطنت برسد اما 
اليزابت دوم با توجه  آنچه كه تاكنون مشخص است، اين كه، ملكه 
از  كناره گی?ی  برای  برنامه ای  هيچ  روحی،  و  جسمی  سالمت  به 
مادربزرگ  يك  عنوان  به  همچنان  دارد  قصد  و  ندارد  تخت  و  تاج 
شاغل به سمت تمام وقت خود ادامه دهد. اما آنچه كه بايد در طول 
سلطنت ۵۵ ساله اليزابت اشاره داشت، اين است كه سلطنت بريتانيا، 
دچار فراز و نشيب های زيادی بوده و از يك امپراتوری و قدرت 
تبديل شده  اروپايی  قدرت درجه دوی  به يك  بالمنازع  استعماری 
است. اين اتفاق باعث شد، تا نهاد سلطنت را دچار دگرگونی و آن 
را تا حدی از حالت كالسيك و پرقدرت تاريخی خود خارج و به يك 

نماد تشريفاتی و سنتی تبديل كند. 

 

انتشار کتاب 
آشپزی »ریچارد 

دوم« در 
اینترنت

كتاب آشپزی آشپز دربار »ريچارد دوم« پادشاه انگلستان در 
اينترنت  روی  بر  غذا   ۵02 تهيه  دستور  شامل  وسطی  قرون 

قرار می گيرد. 
به نقل از روزنامه گاردين چاپ لندن، قرار است از صفحات 
بر  و  گرفته شود  عكس  به صفحه  آشپزی صفحه  كتاب  اين 
روی اينترنت قرار بگيرد. اين كتاب آشپزی را سرآشپز دربار 
»ريچارد دوم« پادشاه انگلستان در سال 0۹3۱ نوشته است و 

شامل ۵02 غذای مختلف است. 
غذاهای  مخصوص  عموما  كتاب  اين  آشپزی های  دستور 
قرون وسطی اروپا است و برای مثال يكی از غذاهای محبوب 
شده  ذكر  آن  تهيه  طرز  نيز  كتاب  اين  در  كه  دوم«  »ريچارد 
است »مانگ ورقه شده« نام دارد كه شامل گوشت، شير، شكر 

و مغز بادام است. 
اين كتاب يكی از چهل كتاب  قديمی و ارزشمند كتابخانه دانشگاه 
منچستر است كه قرار است بر روی اينترنت بارگذاری شود. 

»جن ويلكينسون« رئيس كتابخانه »جان ريلند« دانشگاه منچستر 
در همين باره گفت: »گنجينه قرون وسطی اين كتابخانه شامل 
آثار بسيار ارزشمندی است. اين آثار بسيار حساس و ظريف 
بودند و پيش از اين بخاطر نبود امكانات تصويربرداری دقيق 
اين  اما امروز  نمی شد آن ها را در دسترس عموم قرار دارد. 

امكان فراهم آمده است.« 
وی در ادامه گفت: »برای اولين بار اين امكان بوجود آمده كه 
متون گذشته كتابخانه ها را با يكديگر در جهان مقايسه كنيم و 

عرصه های جديد برای تحقيق پژوهشگران باز شده است.« 
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پزشکی

بوی خوش خواب خوش 
می آورد!

دانشمندان توصيه می كنند كه اگر می خواهيد خواب های خوب ببينيد، 
در اتاق خوابتان گل داشته باشيد. 

قرار دادن گل زير بينی داوطلبان يك آزمايش علمی، باعث شده كه 
آنها خواب های خوش ببينند. 

در عوض يافته های دانشمندان آلمانی نشان می دهد كه بوی تخم مرغ 
گنديده روی ۱۵ زن در حال خواب، تاثير معكوس داشته است. 

اين گروه از دانشمندان تصميم گرفته اند كه يافته های خود را برای 
تحقيق درباره افرادی كه كابوس می بينند به كار ببرند. 

مانهايم  دانشگاه  بيمارستان  از  تيمش  و  استاک  بوريس  پروفسور 
اعتقاد دارند كه ممكن است قرار داشتن در معرض رايحه، خواب اين 

افراد را شيرين تر كند. 
آنها منتظر ماندند تا خواب داوطلبان عميق شود و سپس آنها را به 
مدت ۱0 ثانيه در معرض بو قرار دادند و يك دقيقه بعد آنها را بيدار 
به  نسبت  كه  و حسی  خوابشان  درباره  افراد  اين  از  سپس  كردند؛ 
كردن چيزی خواب  بو  درباره  آنها  داشتند، پرسش شد.  آن خواب 
تغيير  محرک،  نوع  به  بسته  خواب هايشان  عاطفی  كيفيت  اما  نديدند 

كرده بود. 
مثل صدا،  ديگر  كه محرک های  بودند  داده  نشان  قبلی  پژوهش های 

فشار، يا لرزش قادرند روی كيفيت عاطفی خواب تاثير بگذارند. 
دكتر ارشاد ابراهيم از مركز مطالعات خواب لندن می گويد: ارتباط 
بين محرک های خارجی و خواب ديدن، مساله ای است كه هركدام از 

ما تا حدی با آن آشنا هستيم. 
او می گويد: اين پژوهش ابتدايی گامی است به سوی شفاف سازی 

سواالت موجود و ممكن است از لحاظ درمانی نيز مفيد واقع شود. 
پروفسور تيم جيكوب، متخصص بو و طعم در دانشگاه كارديف می 
گويد: بو تنها حسی است كه به خواب نمی رود. بقيه حس ها بايد از 

دروازه تاالموس بگذرند كه در هنگام خواب بسته می ماند.   

   
 تغيير رنگ ناخن را جدی بگيرید

 عضو انجمن بيماری های عفونی ايران گفت: تغيير رنگ ناخن مهم 
قارچ  بيماری  به  ابتال  ترين نشانه 
گرفته  جدی  بايد  و  است  ناخن 
شود. دكتر بهزاد بيژنی در گفتگو 
يی افزود: پس از بروز اين نشانه 
دچار  ها  ناخن  زمان  مرور  به   ،
می  ريزش  و  تخريب  شكستگی، 
در  داشت:  اظهار  وی  شوند. 
در  ها  قارچ  ناخن،  قارچ  بيماری 

بستر ناخن رشد كرده و سبب تخريب صفحه ناخن و از دست دادن 
شفافيت آن می شوند. رطوبت زياد، شستشوی مداوم دست ها و يا 
عرق كردن زياد دست ها از عوامل بروز و رشد قارچ ناخن است. 
برخی از بيماری های زمينه ای همچون بيماری ديابت نيز، از عوامل 

زمينه ساز بروز بيماری قارچ ناخن است. 
بيژنی با بيان اينكه يك نوع قارچ به نام »درماتوفيد« در خاک وجود 
دارد كه با برخورد دست با خاک آلوده ، اين قارچ در ناحيه ناخن 
نام »كانديدا« در محيط  به  اين قارچ  ، گفت: نوع ديگر  رشد می كند 
اين  انسان را به   ، پا  با نفوذ در ناخن های دست و  وجود دارد كه 

بيماری مبتال می كند. 
وی اظهار داشت: ابتال به بيماری قارچ ناخن در تمام محدوده های 
سنی ديده می شود اما در رده سنی 20 تا 40 سال اين بيماری شايع 

تر است. 
بيژنی، با اشاره به راه های پيشگيری از ابتال به اين بيماری افزود: 
برای پيشگيری از ابتال به بيماری قارچ ناخن از نوع »درماتوفيد« ، 
بايد از تماس با خاک و فردی كه به اين بيماری مبتال شده خودداری 

كرد. 
وی افزود: برای پيشگيری از ابتال به قارچ »كانديدا« نيز، بايد انگشتان 
دست و پا هميشه خشك نگهداشته شود. تشخيص اين بيماری تنها از 

طريق نمونه برداری از ناخن و بافت اطراف آن امكان پذير است. 
بيژنی، با اشاره به راه درمان اين بيماری اظهار داشت: درمان بيماری 
قارچ ناخن بايد حتما تحت نظر پزشك و با تجويز داروهای خوراكی 
ضد قارچ انجام شود. دوره درمان اين بيماری طوالنی مدت است و 

حداقل بين يك ماه و نيم تا شش ماه زمان می برد 

مرواریدی در 
صدف چشم 

كاتاراكت يا آب مرواريد نام بيماريی است كه خيلی ها با شنيدن آن 
به ياد روزگار پيری و چشمان تاری می افتند كه پرده ای سفيدرنگ 
روی آنها را پوشانده است، اين بيماری با كدر شدن عدسی شفاف 

چشم به وجود می آيد و بينايی را محدود و حتی مختل می كند. 
و  چشمی  قطره های  مصرف  شده،  اعالم  بررسی های  طبق 
ضدآلرژی كه حاوی تركيبات كورتن هستند )از قبيل بتامتازون و 
اگزامتازون(  می تواند در بروز يا تشديد اين بيماری نقش موثری 

داشته باشد.

دكتر ماندانا احمدی، جراح و فوق تخصص پيوند قرنيه چشم در 
گفتگو با جام جم، دليل بروز آب مرواريد را اين گونه بيان می كند: 
در چشم هر انسانی بافتی به اندازه عدس وجود دارد كه قابليت 
باعث  نازک شدن  با ضخيم و  نيز داشته و می تواند  تغيير شكل 
با  و  زمان  مرور  به  عدسی  اين  ولی  نزديك شود،  و  دور  ديدن 
آن  بيوشيميايی  محتويات  در  كه  تغييراتی  دليل  به  سن  افزايش 
ايجاد می شود، كدر شده و كم  كم سفيدرنگ می شود و زمينه های 

بروز بيماری را به وجود می آورد.
می تواند  بيماری  اين  بروز  علل  متخصص  پزشك  اين  گفته  به 
ناشی از زمينه های ارثی )مادرزادی( ، ضربه ای كه با وارد شدن 
به چشم ايجاد می شود و يا اختالالت متابوليكی كه به دليل وجود 
بيماری های داخلی همچون ديابت )قندخون(  و يا باال بودن كلسيم 
خون باشد، ولی در بيشتر مواقع اين بيماری ناشی از افزايش سن 

و پديده ای مانند سفيد شدن موی سر است.
دكتر احمدی در ادامه اظهار می كند: همان طور كه برخی موهايشان 
زودتر از سايرين سفيد می شود اين بيماری نيز در برخی زودتر 
»ژنتيكی«  عوامل  آن  اصلی  علت  كه  می كند  پيدا  نمود  ديگران  از 
است، همچنان كه در برخی از خانواده ها، افراد در سنين 40 الی 
۵0 سال نيز دچار آب مرواريد می شوند كه البته عوامل محيطی 

نيز در بروز آن بی تاثير نمی باشد.
● عاليم بيماری 

تار شدن ديد يكی از مهم ترين عاليم اين بيماری است كه در ابتدا 
ايجاد  نزديك  ديد  اختاللی در  تار می شود و هيچ  بيمار  ديد دور 
نمی شود و حتی در برخی از انواع آب مرواريد، ديد نزديك بهتر 
نيز می شود، كه به آن »ديد ثانويه« گفته می شود كه پس از گذشت 

مدتی »ديد نزديك« نيز كاهش می يابد.
اين جراح و چشم پزشك با اشاره به اين مطلب يادآور می شود: 
بيماری  اين  عاليم  از  ديگر  يكی  تك چشمی  دوبينی  و  نور  پخش 

است.
كه  می شود  پيشرفته  حدی  به  مرواريد  آب  گاهی  است،  گفتنی 

می توان سفيد شدن چشم را بدون هيچ دستگاهی مشاهده كرد.
به گفته دكتر احمدی اين بيماری هيچ دردی به همراه ندارد و اگر 
در مواقعی درد و يا سردرد ايجاد شود، دليل بروز بيماری های 

ديگری همچون آب سياه يا التهابات داخل چشمی است.
وی )آب سياه(  را يكی ديگر از بيمار های شايع چشمی عنوان كرد 
و متذكر می  شود: در اين بيماری فشار چشم باال می رود ولی بيش 
از ۹۹ درصد از انواع آب سياه، ارتباطی به آب مرواريد نداشته و 
خود، بيماری جداگانه ای محسوب می شود، ولی اگر آب مرواريد 
كامال رسيده شود و يا از نوع آب مرواريدی باشد كه حجم لنز را 
زياد می كند، می  تواند فشار چشم را باال برده و آب سياه به وجود 
آورد كه خوشبختانه هم اكنون به دليل وجود امكانات و گسترش 

سيستم درمانی، اين مشكل كمتر اتفاق می افتد.
● درمان 

بهترين راه درمان آب مرواريد در مراحل اوليه بيماری، استفاده از 
عينك است كه در مراحل پيشرفته با جراحی اين امر صورت پذير 

است. 
با  امروزه  اين مطلب می افزايد: خوشبختانه  بيان  با  احمدی  دكتر 
انجام جراحی های مدرن )فيكو( ، به وسيله امواج ماورای صوت، 
عدسی در داخل چشم خرد می شود و می توان بدون انجام بخيه 
بيمار را جراحی كرد. وی زمان جراحی را بسته به وضع بيمار 
مشاغل  داشتن  دليل  به  افراد  از  برخی  می گويد:  و  كرده  ذكر 
حساس )خلبان راننده(  با آب مرواريد كم نيز عمل می شوند ولی 
می توان  است،  خانه نشين  و  بازنشسته  كه  برای شخصی  قاعدتا 
مدت بيشتری را صبر كرد، ولی بايد توجه داشت كه اگر اين عمل 
جراحی، به تعويق بيفتد، عدسی چشم سفت شده و ممكن است با 
عمل )فيكو(  نيز نتوان عدسی را خرد كرد، ضمن اين كه ممكن است 
در اين حين به چشم بيمار آسيب رسيده و احتياج به استفاده از 

تيغ جراحی باشد. 
● گرما و بروز بيماری 

گفته می شود آب مرواريد در مناطق آب و هوايی بسيار گرم و 
شايع تر از مناطق ديگر است، بنابراين توصيه می شود در روزهای 

گرم از عينك های آفتابی استفاده شود. 
مناطق  و  آفتاب  در  كه  كسانی  می افزايد؛  قرنيه  متخصص  اين 
مبتال  بيماری  اين  به  ديگران  از  بيش  می كنند  كار  كوهستانی 
می شوند و استفاده از چتر، كاله و عينك های آفتابی از موارد مهم 

پيشگيری از اين بيماری است. 
ديد  برای  انجام عمل جراحی،  از  افراد پس  يادآور می شود:  وی 
دور نيازی به عينك ندارند، ولی برای ديد نزديك بايد از عينك های 
مطالعه استفاده كنند كه البته با استفاده از لنزهای چند كانونه ديگر 

نيازی به عينك نيست. 
● چند توصيه پزشكی 

بهتر است بيماران برای بهبود وضع بينايی خود، هنگام مطالعه از 
عينك استفاده كنند، در روزهای آفتابی، عينك آفتابی را فراموش 
نكنند و تا جايی كه ممكن است رانندگی در شب را محدود كنند، 
فرارسيدن  تا  زمان مشخص،  مدت  در  می تواند  اقدام  اين  چراكه 

زمان عمل جراحی، تا حد زيادی به بيمار كمك كنند. 

داروهای الغری 
تاثيری درکاهش 

چربی بافت هاندارند
برخالف  می شوند  بدن  چربی  جذب  مانع  كه  الغری  داروهای 
تبليغات انجام شده، تأثيری بر روی چربی بافت های بدن ندارند. 
دكتر محسن ذبيحی در خصوص داروهای الغری كه مانع جذب 
چربی می شوند، اظهار كرد: اين داروها كه امروزه مورد مصرف 
زيادی پيدا كرده و تبليغات زيادی در مورد آن انجام می شود با 

اتصال به چربی مواد غذايی مانع جذب آنها می شود و بدين وسيله 
كالری كمتری به بدن می رسد. 

برخالف  ايرانی  افراد  غذايی  رژيم  در  كه  اين  دليل  به  افزود:  وی 
مؤثر  كاماًل  آنها  مصرف  است،  بيشتر  نشاسته ای  مواد  غربی ها 
نبوده همچنين اين داروها برخالف تبليغات انجام شده روی چربی 
بوده  مؤثر  مصرف  زمان  تا  فقط  لذا  ندارد.  تأثيری  بدن  بافتهای 
ضمن اينكه به دليل عدم جذب ويتامين های محلول در چربی مثل 

ويتامين K,A,D,E شخص دچار كمبود اين ويتامين ها می شود. 
اين داروها قيمت بااليی  اينكه  با اشاره به  اين كارشناس دارويی 
دارند، متذكر شد: در حال حاضر تحقيقات روی اين داروها انجام 
هم  بدن  بافت  چربی  روی  كه  شود  ساخته  دارويی  كه  می شود 
مؤثر باشد. اگر چنين دارويی ساخته شود جای تمامی رژيم های 

تغذيه ای را خواهد گرفت. 
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یك لپ تاپ تازه وارد از توشيبا
توشيبا  برند   Tecra تازه وارد سری  لپ تاپ  عنوان  به   A۹-S۹02۱V مدل   

معرفی شد.
طبق اعالم نقش يكی از نمايندگی های فروش لپ تاپ های اين برند در بازار 
داخلی، Tecra A۹-S۹02۱Vيك لپ تاپ سه كيلوگرمی است كه به پردازنده 
intel penryn T۹300 2/۵GHZ و رم 204۸مگابايتی مجهز است. تجهيز 
DVD super multi±R و  با ظرفيت 2۵0گيگابايت، درايو  به هاردديسكی 
صفحه نمايش 4/۱۵اينچی از نوع wsxGA با وضوح ۱0۵0×۱۶۸0 از ساير 

ويژگی های اين لپ تاپ است.
كارت گرافيكی A۹-S۹02۱V نيز NviDia Quadro NVS۱30M با ظرفيت 

2۵۶مگابايت است.
اين لپ تاپ به مودم V.۹2ا integrated و بلوتوث مجهز است.

اين لپ تاپ در حال حاضر به طور سفارشی وارد بازار  طبق اعالم نق ش 
داخل می شود. 

گران ترین کنترل از راه دور دنيا
بدنه اين كنترل از طالی 24 عيار ساخته شده و در باالی آن يك نمايشگر 
ديجيتالی لمسی قرار گرفته است تا امكان استفاده از اين ابزار برای كاربران 

آسان تر شود.
اجناس  محبوبيت  روزها  اين  كه  آنجايی  از   ، خبر  واحدمركزی  گزارش  به 
لوكس بسيار زياد شده و مردم تمايل بيشتری به خريد اين كاالهای گرانبها 
 Bang دستگاه كنترل از راه دور جديدی با نام Goldstriker دارند، شركت
Olufsen Beo4 & ساخته است كه از خانواده دستگاه های ديجيتالی لوكس 

محسوب می شود و احتمال می رود محبوبيت زيادی كسب كند.
از اين دستگاه كنترل از راه دور لوكس فقط 200 عدد ساخته شده و هر كدام 

از آنها با قيمت ۱000 دالر در بازار فروخته می شود.
بدنه اين كنترل از طالی 24 عيار ساخته شده و در باالی آن يك نمايشگر 
ديجيتالی لمسی قرار گرفته است تا امكان استفاده از اين ابزار برای كاربران 

آسان تر شود. 
اين كنترل از راه دور به خاطر تجهيزات لوكس و لوازم گرانبهايی كه روی آن 
به كار رفته، در ليست اجناس لوكس سايت اينترنتی فوربز قرار گرفت است.

از آنجايی كهBang & Olufsen Beo 4 به تعداد محدودی توليد شده است و 
شركت Goldstriker قصد توليد مجدد آن را ندارد، احتمال می رود به مرور 

زمان بر قيمت اين محصول گرانبها افزوده شود.

همکاری نوکيا و 
مایکروسافت   در 

 خدمات  ایميل
اطالعات  تبادل  عمليات  نوكيا 
كامپيوتر  سازی  همسان  و 
 ۸0 حدود  برای  را  گوشی  و 
را  خود  كاربران  از  ميليون 
از  است.برخی  كرده  فراهم 

گوشی های نوكيا S۶0 سری سوم به اين سيستم مجهز می شوند و كاربران 
الكترونيكی  های  نامه  به صندوق   Exchange Server طريق  از  توانند  می 

خود دسترسی داشته باشند.
موبايل  در گوشی های  اينترنت  كاربری  توسعه  با  كرد:  اعالم  نوكيا  شركت 
با همكاری مايكروسافت از اين پس دارندگان گوشی نوكيا مدل S۶0 )سری 
 )Microsoft Exchange ActiveSync( قادر خواهند بود از سيستم )سوم
در گوشی خود استفاده كنند. همچنين در آينده نزديك گوشيهای سری E و 

N قادر به دريافت Email خارج از صندوق خواهند بود.
“انسی ونجوكی” معاونت بازاريابی نوكيا با اعالم اين مطلب افزود: هزينه اين 
خدمات قباًل لحاظ شده و كاربرانی كه گوشی های سری سوم S۶0 را دارند 

قادر به استفاده از سيستم Exchange ActiveSync خواهند بود.
“ تری ميرسون” قائم مقام بخش Exchange Server شركت مايكروسافت 
اين  از  اهميت استفاده  اين همكاری  اين مطلب اضافه كرد:  تائيد  از  نيز پس 
سيستم برای كاربران عادی و كاربران تجاری موبايل و دسترسی آنها از 

طريق كامپيوتر را نشان می دهد.
دارندگان اين گوشی ها كه شركتهايشان از سيستم Exchange استفاده می 
كنند می توانند اين سيستم را به طور مجانی و بدون پرداخت حق اشتراک از 

طرق مختلف )دانلود - تنظيمات Email( روی گوشی خود نصب كنند. 
پس از انجام اين تنظيمات، كاربران به راحتی به Email های اداری، تقويم و 

اطالعات اداری از طريق يك ارتباط مطمئن دسترسی خواهند داشت.
به  بود  قادر خواهند  كاربران  اطالعات  تبادل  پيشرفته  به سيستم  اتصال  با 

Email خود  با وارد كردن آدرس، شناسه و كلمه عبور به  سادگی و فقط 
دسترسی داشته و درمواردی كه در اداره نيستند می توانند سيستم پيغام 
گذار خودكار را روی گوشی خود فعال كرده و يا از سيستم پرچم گذاری 

روی نامه های الكترونيكی برای پيگيريهای بعدی استفاده كنند.
ايجاد سيستم حق تقدم برای نامه های الكترونيكی، سيستم هشدار دريافت 
ايجاد ليست آدرسها و جستجوی سريع برای يافتن آدرس همكاران،  نامه، 
ذخيره سازی و اصالح هر نوع پيوست اعم از عكس يا ... خصوصياتی است 

كه كاربران اين گوشی ها قادر به استفاده از آن هستند.

متخصصان روسی چين را در راهپيمایی 
فضایی یاری می کنند

كارشناسان  و  متخصصان  كرد:  اعالم  چين  فضايی  برنامه های  سخنگوی 
روسی به چينی ها در اولين راهپيمايی فضايی اين كشور كمك خواهند كرد. 

و  برنامه ها  سخنگوی  ژائويائو  وانگ  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ماموريت های فضايی چين گفت: در اين هفته فضاپيمای »شنزو 7« به همراه 
اين فضاپيما  از  از فضانوردان  به فضا می رود و يكی  سه فضانورد چينی 

خارج خواهد شد و در 
فضا راهپيمايی خواهد 

كرد. 
اين  در  داد:  ادامه  وی 
راهپيمايی متخصصان 
اين  به  روسی 
فضانورد كمك خواهند 
راهپيمايی  اين  و  كرد 

را هدايت می كنند. 
خلبان  ژيگانگ  ژای 
برای  ساله   42 جنگی 
راهپيمايی  اولين  انجام 

فضايی اين كشور انتخاب شد و اين ماموريت در روز پنج شنبه 4 مهر )2۵ 
سپتامبر( انجام می شود. 

فضانورد  دو  همراه  به  چين  خلق  آزادی بخش  ارتش  ژيگانگ سرهنگ  ژای 
 Shenzhou« ديگر در سومين ماموريت با سرنشين چين توسط فضاپيمای

VII« به فضا می روند و اين ماموريت ۶۸ ساعت برنامه ريزی شده است. 
در اين ماموريت ژای ژيگانگ در روز 2۶ يا 27 سپتامبر )۵ يا ۶ مهر( به مدت 
40 دقيقه از فضاپيمای خود خارج می شود و در فضا راهپيمايی خواهد كرد 
و در اين راهپيمايی ماهواره كوچك ارتباطاتی را در فضا رها می كند كه اين 

ماهواره به تقويت تصاوير تلويزيونی و راديويی كمك می كند. 
به گزارش فارس، چين برای نخستين بار در سال 2003 نخستين فضاپيمای 
سرنشنين دار خود را به فضا فرستاد و نخستين كشور آسيايی و سومين 

كشور دنيا است كه توانسته انسان به فضا بفرستد. 
اين كشور دومين فضاپيمای سرنشين دار خود را در سال 200۵ به همراه دو 

فضانورد به مدار زمين فرستاد. 
چين در راستای ادامه برنامه فضايی خود ماه قبل نخستين مدارگرد ماه خود 

را در مدار ماه قرار داد.

فن آوری خاموش کردن ژنها کشف شد
ژنها  كردن  خاموش  جديد  فن آوری  كشف  به  موفق  آمريكايی  دانشمندان 

شده اند. 
فن آوری  اين  مهم  كاربردهای  از  يكی 
است  ژنهايی  دادن  قرار  هدف  مورد 
از  برخی  بروز  موجب  آنها  كه وجود 

بيماريهای خاص می شود. 
از  كه  كننده  متحول  فن آوری  اين 
پزشكی  دانشكده  پژوهشگران  سوی 
برای  را  راه  ابداع شده،  مونت سينای 
كه  در شرايطی  بيماريها  از  پيشگيری 
بروز  موجب  ژن  يك  عملكرد  سوء 
هموار  را  می شود  مشكل  و  بيماری 

خواهد كرد. 
نيپرسل  مجله  در  دستاورد  اين  نتايج 

بيولوژی منتشر شده است. 
اين تيم تحقيقاتی اعالم كردند: با توان 
خاموش كردن و يا به عبارتی از كار 

انداختن ژنهای خاص، متخصصان می توانند فعاليت ژنهای بيماری زا را كه 
موجب بروز امراض خطرناک چون ايدز، سرطان و مشكالت سيستم اعصاب 

می شوند، متوقف كنند. 
با تمركز روی اين ژنها زندگی بسياری از مردم در دنيا نجات پيدا خواهد 

كرد.
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ماليات شخصی در 
انگلستان

تعهد مالياتی
درآمد  به  نسبت  انگلستان  قوانين  براساس  طبيعتًا  نماييد،  دريافت  را  انگلستان  اقامت  كه  در صورتی 

جهانی خود ملزم به پرداخت ماليات خواهيد بود. شما زمانی مقيم محسوب می شويد كه :
 در هر سال مالياتی ۱۸3 روز يا بيشتر در انگلستان اقامت داشته باشيد )سال مالياتی از ۶ آوريل هر 

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

 به طورمتوسط بيش از ۹0 روز در سال مالياتی و در يك دوره چهار ساله در انگلستان اقامت داشته 
باشيد. كه در آن صورت از ابتدای سال پنجم مقيم تلقی خواهيد شد.

در صورتی كه مقيم بوده ولی در انگلستان ساكن ) آنچه به طور كلی مقيم دائم تلقی می شود( نيستيد 
تنها در صورتی ملزم به پرداخت ماليات برآمد خارج خود خواهيد بود كه اين درآمد را به انگلستان 
انتقال دهيد. درآمد اكتسابی در جمهوری ايرلند در شمول اين قانون قرار نمی گيرد و در هر صورت 

شامل ماليات خواهدبود.
 اگرمقيم انگلستان نباشيد، تنها بايد ماليات بردرآمداكتسابی درانگلستان را پرداخت نماييد.

تخفيف و کسر ماليات
كليه افراد مقيم در انگلستان از حق “تخفيف شخصی پايه” برخوردار هستند. اين ميزان بخشی از درآمد 
است كه نسبت به آن نبايد هيچ مالياتی پرداخت شود. اين ميزان برای سال مالياتی 2004-200۵ معادل 

74۵/4 پوند تعيين گرديده است.
درخواست  خود  فردی  شرايط  برحسب  را  ديگر  كسور  و  ها  تخفيف  برخی  توانيد  می  همچنين  شما 

نماييد.

نرخ ماليات
در مورد درآمد مازاد بر ميزان تخفيف شخصی پايه، نرخهای مالياتی برای سال مالياتی 200۵ – 200۶ 

به شرح زير است:
مبلغ۱0 درصد برای 2020 پوند

 مبلغ22 درصد بر درآمد بين 202۱ و 3۱400 پوند
 مبلغ40 درصد بردرآمد باالی 3۱400 پوند

نرخ های مالياتی درآمد حاصل از پس انداز همان دوره عبارتند از:
 مبلغ۱0 درصد بردرآمد تا 2020 پوند 

 مبلغ20 درصد بردرآمد بين 202۱ و 3۱400 پوند
 مبلغ 40 درصد بردرآمد باالی 3۱400 پوند

نرخهای مالياتی سود سهام عبارتند از:
 ۱0 درصد بردرآمد باالی 3۱400 پوند

 ۵/32 درصد بردرآمد بيشتر از مبلغ فوق الذكر
ماليات بر نفع سرمایه 

افراد از پرداخت ماليات بر نفع سرمايه )CGT( نسبت به اولين ۸200 پوند سود حاصل از فروش يك 
دارايی معاف هستند.

از هر مبلغ باالتر از اين رقم براساس نرخهای زير ماليات اخذ می گردد:
 مبلغ۱0 درصد بر منابع تا 2020 پوند

 مبلغ20 درصد بر منابع 202۱ تا 3۱400 پوند
 مبلغ40 درصد بر منابع باالی 3۱400 پوند

پرداخت ماليات درخارج از کشور
از كشور ملزم به پرداخت  انگلستان ممكن است نسبت به درآمد خود در خارج  افراد ساكن  برخی 
ماليات باشند. از اينرو، انگلستان با برخورداری از گسترده ترين شبكه معاهدات ماليات بندی مضاعف 
احتراز  از پرداخت ماليات مضاعف بر يك درآمد واحد  تا  امكان را برای شما فراهم می سازد  اين 

كنيد. 

خدمات عمومی در انگلستان
انگلستـان از رقـابتی تـرین صنایع خدماتی در اروپا برخوردار است وشرکت ها و افراد 
متنوع  خدمات  کنندگان  ارائه  از  ای  گسترده  طیف  به  مستقیم  دسترسی  از  توانند  می 
برخوردار گردند. خصوصی سازی تمام خدمات زیر بنایی در اواخر دهه 1980 و اوایل 
این صنایع و کاهش هزینه های مصرف کنندگان  از  بازده هریک  ارتقاء  به  دهه 1990 

صنعتی و خانگی انجامید.

گاز و برق
Ofgem، اداره بازارهای گاز و برق مسئوليت هماهنگی صنايع گاز و برق انگلستان را برعهده دارد. 
هدف Ofgem ارائه كيفيت و ارزش به مصرف كنندگان گاز و برق از طريق ترويج رقابت و تعديل 

انحصار می باشد.
اطالعات مربوط به عرضه كنندگان گاز و برق در انگليس در سايت Ofgem در دسترس عموم قرار 

دارد.
آب 

مشتركان  به  مناسب  قيمت  با  موثر  وخدمات  كيفيت  تضمين  راستای  در  آب،  خدمات  دفتر   Ofwat
مسئوليت نظارت بر شركت های آب و فاضالب انگليس و ويلز را برعهده دارد.

اطالعات مربوط به خدمات آب و فاضالب در انگليس و ويلز در Ofwat در دسترس عموم قرار دارد
اطالعات مربوط به خدمات آب و فاضالب در اسكاتلند را می توان از طريق كميسيونر صنعت آب 

اسكاتلند دريافت نمود.
اطالعات مربوط به خدمات آب و فاضالب ايرلند شمالی، در آژانس مجری خدمات آب در اداره توسعه 

محلی در دسترس عموم قرار دارد.
مخابرات

اداره ارتباطات )Ofcom( مسئوليت هماهنگی صنايع ارتباطی در انگلستان را برعهده دارد.
هدف Ofcom تضمين بهترين كيفيت، انتخاب و حفظ ارزش هزينه پرداختی مشتريان در قبال خدمات 
Ofcom در  انگلستان در سايت  تلفن ثابت و همراه است. اطالعات مربوط به خدمات مخابراتی در 

دسترس عموم قرار دارد. 
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بهترین 
دانشگاه های 
تکنولوژی در 

جهان
ندا لهردی

رابطه ميان دانشگاه و صنعت امروزه از مهم ترين و 
با پشتوانه ترين ارتباطات حوزه تكنولوژی به حساب 
می آيد؛ به طوری كه دانشگاه ها از حمايت های مالی 
و  می گيرند  بهره  بزرگ  شركت های  تحقيقاتی  و 
در مقابل با تربيت نيروی انسانی متبحر و حركت 
و  بازار  رشد  به  عمال  تكنولوژی،  آينده  مسير  در 
وسعت علمی آن كمك می كنند. دانشگاه های بزرگ 
تكنولوژی امروزه بهترين راه ورود به بزرگ ترين 
اعتبار  و  است  اينترنتی  و  كامپيوتری  شركت های 

آنها و درجه آنها در جذب نيرو بسيار مهم است. 

 كارخانه های انسانی 
به  وابسته  ويژه ای  شكل  به  امروز  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری 
دانش و مراكز علمی و پژوهشی است. بی سبب نيست كه امروزه 
با  نزديكی  رابطه   ICT حوزه  در  بزرگ  شركت های  بزرگ ترين 
صنعت  و  دانشگاه  ميان  رابطه  كرده اند.  برقرار  دانشگاهی  مراكز 
ارتباطات حوزه تكنولوژی  با پشتوانه ترين  از مهم ترين و  امروزه 
و  مالی  از حمايت های  دانشگاه ها  كه  به طوری  به حساب می آيد؛ 
تربيت  با  مقابل  در  و  می گيرند  بهره  بزرگ  تحقيقاتی شركت های 
نيروی انسانی متبحر و حركت در مسير آينده تكنولوژی، عمال به 
بزرگ  دانشگاه های  می كنند.  كمك  آن  علمی  و وسعت  بازار  رشد 
شركت های  بزرگ ترين  به  ورود  راه  بهترين  امروزه  تكنولوژی 
در جذب  آنها  و درجه  آنها  اعتبار  و  است  اينترنتی  و  كامپيوتری 

نيرو بسيار مهم است. 
عرصه  در  فعال  شركت های  در  دانشگاه ها  از  برخی  نفوذ  ميزان 
يك  آنها  در  بودن  دانشجو  كه  است  حدی  به  اطالعات  فناوری 
برای  به شمار می آيد.  اين شركت ها  برای جذب در  شاخص مهم 
عمده  بخش  كه  جهان  تكنولوژی  دانشگاه های  بهترين  با  آشنايی 
ده  از  ليستی  هستند،  جهان  دانشگاه های  برترين  زمره  در  آنان 
دانشگاه برتر به همراه جدول پنجاه دانشگاه برتر اين حوزه را در 

نظر گرفته ايم كه در ادامه می خوانيد. 
 موسسه تكنولوژی ماساچوست: بزرگ ترين و برترين دانشگاه دنيا 
در زمينه تكنولوژی و علوم مربوط به آن در حقيقت يك دانشگاه 
تحقيقاتی-  فرآيند  برپايه  دانشگاه  اين  است.  خصوصی  كامال 
MIT شامل  بنا گذاشته شده است.  آموزشی و در شهر كمبريج 
پنج مدرسه و يك دانشكده با 32 دپارتمان است كه بيشتر در زمينه 
دانش و تحقيقات تكنولوژی فعاليت می كنند. اين دانشگاه به دنبال 
رشد فرآيند صنعتی شدن در آمريكا و در سال ۱۸۶۱ توسط ويليام 

بارتن راجرز )William Barton Rogers( تاسيس شد. 
با شعار »يادگيری به وسيله  اما باالخره در سال ۱۸۶۵ و   MIT
انجام دادن« افتتاح شد. در حال حاضر اما اين دانشگاه با مديريت 
سوزان هاكفيلد )Susan Hackfield( و با شعار »ذهن و دست« اداره 
می شود. بودجه ساالنه MIT كه بخشی از آن از طريق موسسات 
خيريه تامين می شود، تا پايان سال 200۶ به حدود ۹۸/۹ ميليارد 
دالر رسيد. در حال حاضر تعداد فارغ التحصيالن و دانشجويان اين 
 Buzz( دانشگاه به ترتيب برابر ۶۱2۶ و 4۱27نفر است. بوز آلدرين
Aldrin( يكی از اولين فضانوردان سفينه Apollo ۱۱، كوفی عنان 
برنانك  بن  و  متحد  ملل  سازمان  سابق  رييس   ،)Kofi Annan(

مشهورترين  از  آمريكا  مركزی  بانك  رييس   ،)Ben Bernanke(
فارغ التحصيالن دانشگاه MIT به حساب می آيند. 

دانشگاه  بزرگ ترين  دانشگاه  اين  بركلی:  در  كاليفرنيا  دانشگاه   
معموال  دانشگاه  اين  می آيد.  حساب  به  كاليفرنيا  در  تحقيقاتی 
از  قسمت  قديمی ترين  واقع  در  و  می شود  شناخته  بركلی  نام  با 
دانشگاه  اين  كاليفرنيا محسوب می شود.  دانشگاه  بزرگ  مجموعه 
افتتاح شد تا در رشته های كشاورزی،  در ماه مارس سال ۱۸۶۸ 
معدن، مكانيك و تكنولوژی دانشجو بپذيرد. دانشگاه بركلی دارای 
اين  است. شهرت  اسلحه های هسته ای  برای  آزمايشگاه مجهز  دو 
درباره  آن  گسترده  تحقيقات  به  تكنولوژی  زمينه  در  دانشگاه 
كاربرد ليزر در محصوالت مختلف مربوط می شود. درآمد ساالنه 
اين دانشگاه تا پايان ماه آگوست سال 2007 برابر ۵/3ميليارد دالر 
بوده و تعداد فارغ التحصيالن و دانشجويان آن به ترتيب به ۱007۶ 
و 234۸2 نفر می رسد. شعار اين دانشگاه در حال  حاضر »بگذاريد 

آنجا روشن باشيم« است. 
شناخته   IIT نام  با  كه  موسسه  اين  هند:  تكنولوژی  موسسه   
در  هندوستان  برتر  موسسه  هفت  از  يكی  حقيقت  در  می شود، 
زمينه تكنولوژی و مهندسی است. اين موسسات با هدف گسترش 
اقتصادی  توسعه  فرآيند  از  حمايت  برای  تكنولوژيكی  مهارت های 
هفت  اين  می كنند.  فعاليت  و  شده  تاسيس  كشور  اين  اجتماعی  و 
موسسه درست بعد از استقالل هندوستان در سال ۱۹47 تاسيس و 
راه اندازی شدند. موفقيت IIT به ايجاد موسسات مختلف در زمينه 
تكنولوژی، فن آوری اطالعات و مديريت مربوط می شود. موسسه 
و  فارغ التحصيل  دارای ۱۵۵00نفر  در حال حاضر  هند  تكنولوژی 

۱2000نفر دانشجو است. 
 Leland Stanford با نام كامل  اين دانشگاه   دانشگاه استنفورد: 
است.  خصوصی  دانشگاه  يك  حقيقت  در   ،Junior University
دانشگاه استنفورد در 37مايلی جنوب شرقی شهر سان فرانسيسكو 
 Silicon يا  تكنولوژی  به  معروف  دره  به  نزديك  و  شده  واقع 
افتتاح شده و در حال  اين دانشگاه در سال ۱۸۹۱  Valley است. 
است.  فارغ التحصيل  ۸20۱نفر  و  دانشجو  ۶۶۸۹نفر  دارای  حاضر 
درآمد ساالنه اين دانشگاه تا پايان سال 200۶ به 2/۱7ميليارد دالر 
رسيده است. دانشگاه استنفورد اين روزها با شعار »نسيم آزادی 
اداره   )John L.Hennessy( جان ال هنسی  مديريت  با  و  می وزد« 

می شود. 
 دانشكده امپريال لندن: اين دانشكده در ماه جوالی سال ۱۹07 با 
تاسيس شد و در  بر رشته های علوم، مهندسی و پزشكی  تمركز 
سال های بعد رشته های علوم انسانی و تجارت هم به آنها اضافه 
شد. اين دانشگاه در ماه جوالی گذشته و در يكصدمين سال تاسيس 
خود از دانشگاه بزرگ لندن جدا و مستقل شد. اين دانشكده كه در 

لندن واقع شده دارای ۸0۹۵ دانشجو و 4۵70 فارغ التحصيل است. 
دانشكده امپريال با شعار »دانش مجلل بوده و محافظ امپراطوری 
است«، درآمد ساالنه ای برابر 47ميليون يورو تا پايان سال 200۶ 

دارد. 
واقع  در  دنيا  تكنولوژی  برتر  دانشگاه  كمبريج: ششمين  دانشگاه   
از آكسفورد است.  انگليسی زبان دنيا بعد  دومين دانشگاه قديمی 
از بهترين و مهم ترين دانشگاه های جهان به  اين دانشگاه كه يكی 
حساب می آيد، در سال ۱20۹ تاسيس و افتتاح شد. دانشگاه كمبريج 
يك دانشگاه عمومی است كه معموال با دانشگاه آكسفورد مقايسه 
می شود. تعداد دانشجويان اين دانشگاه ۱۶2۹۵ نفر بوده و تعداد 

فارغ التحصيالن آن به ۹۱70نفر می رسد. اين دانشگاه درآمدی برابر 
۱/4ميليارد دالر تا پايان سال 200۶ دارد. شعار اين دانشگاه »ما 
از اين مكان روشن فكری و دانشی ارزشمند به دست می آوريم.« 

است. 
دانشگاه  حقيقت  در  موسسه  اين  كاليفرنيا:  تكنولوژی  موسسه   
 Pasadena منطقه  در  كه  است  تحقيقاتی  آموزشی-  خصوصی 
واقع شده است. اين دانشگاه كه با نام Caltech شناخته می شود، 
در زمينه علوم طبيعی و مهندسی فعاليت می كند تا آنجا كه به يكی 
از بزرگ  ترين آزمايشگاه های NASA تبديل شده است. اين دانشگاه 
در واقع يك مدرسه كوچك است كه در حال حاضر ۸۶4دانشجو و 
۱222 فارغ التحصيل دارد. اين دانشگاه در سال ۱۸۹۱ توسط آموس 
آمريكايی  سياستمدار  و  تاجر  يك   )Amos G.Troop( جی تروپ 
تاسيس و راه اندازی شد. درآمد ساالنه اين دانشگاه تا پايان سال 
200۶ برابر ۶/۱ميليارد دالر بوده است. شعار اين دانشگاه »حقيقت 

بايد تو را آزاد كند« است. 
واقع  دنيا در  تكنولوژی  بزرگ  دانشگاه  توكيو: هشتمين  دانشگاه   
بزرگ ترين دانشگاه تحقيقاتی ژاپن است. اين دانشگاه به عنوان يك 
در  كه  دانشگاه  اين  تاسيس شد.  در سال ۱۸77  عمومی  دانشگاه 
دارای  می شود،  مديريت  كومياما«  »هيروشی  توسط  حاضر  حال 
هستند.  خارجی  آنها  2۱00نفر  حدود  كه  است  دانشجو  3هزار 
 ۱3۶00 برابر  حاضر  حال  در  دانشگاه  اين  فارغ التحصيالن  تعداد 
نفر است. اين دانشگاه كه در روزهای اول تاسيس فعاليت خود را 
روی رشته های پزشكی و آموزه های غربی متمركز كرده بود، اين 
روزها در زمينه دانش و تكنولوژی به موفقيت های بزرگی دست 

پيدا كرده است. 
 دانشگاه ملی سنگاپور: اين دانشگاه قديمی ترين دانشگاه سنگاپور 
است كه در جنوب شرقی اين كشور واقع شده است. دانشگاه ملی 
تعداد  حاضر  حال  در  و  شده  تاسيس   ۱۹0۵ سال  در  سنگاپور 
دانشجويان و فارغ التحصيالن آن به ترتيب به 234۶۹ نفر و ۹07۵ 
توسط  آن  از  بخشی  كه  دانشگاه  اين  درآمد ساالنه  می رسد.  نفر 
مراكز خيريه تامين می شود، تا پايان سال 200۶ برابر ۹7۸ميليون 
اين  شعار  جهانی«،  بزرگ  دانش  يك  سمت  »به  است  بوده  دالر 

دانشگاه است. 
پكن  دانشگاه های  بزرگترين  از  يكی  دانشگاه  اين  پكن:  دانشگاه   
فعاليت های  و  راه اندازی شده  و  تاسيس   ۱۹۶0 در سال  كه  است 
اين دانشگاه به طور عمده در زمينه تكنولوژی متمركز شده است. 
با اين حال دانشگاه پكن تحقيقات گسترده ای در زمينه های مختلف 
علوم، مهندسی، اقتصاد، مديريت، هند و حقوق دارد. اين دانشگاه 
در جنوب شرقی شهر پكن واقع شده و بيش از ۱۶000 دانشجو 

دارد كه حدود ۱2000 نفر آنها خارجی هستند.

آموزش  
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کينگستون

آی تی

طراحی وب سایت

با بهترین کيفيت

077۳۳۱۱۳۱۳7 

McAfee خطرناک ترین دامين ها از دید
info .ro .ws .biz .cn. پنج دامين برتر كه مملو از فايل های خطرناک هستند به اين ترتيب ميباشند

McAfee با امتحان اطالعات ۹.۹ ميليون وب سايت در 2۶۵ دامين برتر بين المللی به اين نتيجه رسيده 
بر روی  كاربر  اطالع  بدون  كه  اند  بوده  هايی  فايل  دامين شامل 2000 سايت كه حاوی  است كه 74 

كامپيوتر آنان قرار ميگرفتند و بسته به نوع فايل خرابی هايی را اعمال ميكردند.
اين تحقيق نشان داده است كه از دامين هايی كه به نام كشور ها ثبت شده است به ترتيب ۱۹.2 درصد 
از دامين های هنگ كنگ .hk دامين های چين ۱۱ درصد .cn دامين های فيليپين 7.7 درصد .ph حاوی 

برترين مشكالت امنيتی بوده اند.
به گفته McAfee سال گذشته دامين جزيره توكلو در جنوب اقيانوس آرام .tk از برترين دامين ها بود 
كه در رده بندی اخير از بين اين 74 وب سايت در رده 2۸ قرار گرفته. .tk دامينی بود كه به صورت 

رايگان در اختيار كاربران قرار ميگرفت و همين امر ميتواند اين مشكل را به وجود آورده باشد.
از دامين های رايج نيز .info با ro. 2۱.۹۵% با ws. ۱4.۱۸% با biz. ۱2.۵% با cn. ۱۱.۶4% با %۱0.7۵ در 

اين رده بندی قرار گرفتند.
از ديد ما برای اينكه دچار اين مشكالت نشويد : ۱. به سايت هايی كه با اين دامين ها هستند نرويد ، 
اگر هم كه ميرويد از سالمت آن آگاه شويد 2. در انتخاب ضد ويروس خود دقت كنيد 3. هميشه ضد 

ويروس خود را به روز نگه داريد.

10 مطلب مهم برای انتخاب یک 
نام خوب برای دامنه
)Domain Name( 

چگونه می توان يك نام خوب برای دامنه انتخاب 
كرد؟ خوب البته اين يك موضوع ذهنی است ،اما 
برای يك انتخاب خوب بايد اين ده نكته را در نظر 

گرفت .

۱( نام دامنه خوب به راحتی به ذهن سپرده می 
بطوركلی  شود.  می  تايپ  نيز  راحتی  به  و  شود 

يعنی يك نام كوتاه انتخاب كنيد.

جدا  هم  از  بايد  ها  هجی  امكان  صورت  در   )2
عنوان  به  را   BetterWritingSkills شوند.وقتی 
يك نام دامنه انتخاب كردم ، عمدا هجی ها را در 
Better- نظر نگرفتم . موافقم با اينكه اگر به شكل

Writing-Skills انتخاب كرده بودم خيلی راحت 
كه  اينجاست  مشكل  ولی  شدند،  می  خوانده  تر 
گفتن اين نام به اين شكل خيلی مشكل است. اگر 
كسی آدرس وب من را بپرسد و من جواب بدهم 
Better خط تيره Writing خط تيره Skills دات 

Com مطمئنا انتظار ندارم اين آدرس را به خاطر بسپارد. اكثرنامهای دامنه خط تيره ندارند. بنابراين 
وقتی اسم دامنه تان را به كسی می گوييد اكثرا آن را بدون خط تيره تايپ می كنند. 

البته اگر مناسب با موضوع باشد. مثال اگر قطارهای  3( بهتر است شكل جمع كلمات را انتخاب كنيد 
. toytrain.com را انتخاب می كنم بجای toytrains.com اسباب بازی می فروشيد ، من

4( برنامه های جستجوی نام دامنه می توانند برای انتخاب نامهای مختلف به شما كمك كنند. يكی از اين 
برنامه ها Mozzle Std 2.30 كه می توانيد آن را از آدرس زير بصورت رايگان دريافت نماييد:

 http://www.simtel.net/pub/pd/۵422۸.html
وقتی برای انتخاب يك نام دامنه فكر می كنيد برنامه هايی مثل اين برنامه كمكهای بزرگی هستند برای 

انتخاب بهترآن.

۵( اگر محصوالت يا خدماتتان را برای مصرف كننده های يك كشور خاص بازار يابی می كنيد ، حتما 
از دامنه های top-level آن كشور استفاده كنيد.

مثال اگر خرده فروشی محصولی درنيوزلند انجام می دهيد از دامنه های .nz و درايران ازدامنه های 
اگر  ديگر  از طرف  كرد.  بودن سايت شما خيلی كمك خواهد  به شناخت محلی  اين  كنيد.  استفاده   ir.
محصوالت يا سرويسهای خود را می خواهيد جهانی بازاريابی كنيد از دامنه های .com استفاده كنيد.

۶( از كلمه هايی كه هجی مشكلی دارند استفاده نكنيد. به عبارتی از كلمه هايی كه بصورت متفاوت در 
بقيه كشورها هجی می شوند استفاده نكنيد.برای مثال ColorChart.com ممكن است برای كسانی كه 

در بعضی از نقاط ديگر آمريكا زندگی می كنند بصورت ColourChart.com باشد.

7( مطمئن شويد كه اسم دامنه ای كه انتخاب می كنيد نام تجاری شركتی نباشد يا اينكه مشكالت قانونی 

از اين قبيل نداشته باشد.

Books. شايد بهتر از نامهای عمومی مانند )BarnesAndNoble.com( اسامی كه مارک هستند مانند )۸
com باشند. ساليان زياد همه بر اين باور بودند كه نامهای عمومی ارزش و اعتبار خيلی زيادی دارند .) 

مثال در دهه ۹0 بعضی از نامهای عمومی به قيمتهای چند ميليون دالر خريد و فروش ميشد(.
جديدا ، تحليلگران اين رشته استدالل می كنند كه انتخاب دامنه ای كه نام تجاری شما را بيشتر نمايان 
كند خيلی مهم است. مثال اگر شما سرمايه گذاری زمانی و پولی برای جا انداختن نام )مارک( خود )مثال
Toyota ( كرده ايد بهتر است نام Toyota.com را برای وب سايتتان انتخاب كنيد بجای يك نام عمومی 

. GreatCars.com از قبيل

۹( از انتخاب نامهای خيلی مشابه با نامهای موجود اجتناب كنيد.نه فقط به دليل مورد 7 ، چرا كه می 
خواهيد نام تجاری خود را بيشتر از رقبايتان جا بياندازيد.

۱0( به خاطر داشته باشيد كه شما مالك نام دامنه خود نيستيد. شما فقط برای مدت زمان محدودی اين 
نام را اجاره می كنيد . مواظب باشيد نام دامنه تان منقضی نشود يا اينكه ممكن است رقبای شما آن را 

از چنگ شما در بياورند.
Domain name : نام دامنه

 Domain Registeration : ثبت نام
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 سردسته ایراني موتورسواران 

تبهکار سوئد دستگير شد 
 

سردسته ايراني يك شبكه تبهكاري كه از دو سال پيش مظنون يكسري بمبگذاري در شهر گوتنبرگ شناخته شده با به دست 
آمدن مدارک جديد بازداشت شد. اين ايراني 34 ساله كه مهدي نام دارد هدايت شاخه غرب سوئد يك باند تبهكاري موسوم به 

موتورسواران باند يدوس را برعهده داشت. او كه پيش از اين بارها دستگير و زنداني 
شده بود، درپي وقوع چند انفجار طي سپتامبر سال 200۶ در بندر گوتنبرگ به عنوان 

مظنون اصلي تحت پيگرد قرار گرفت.

اخاذي
گروه موتورسواران باند يدوس كه به جرائم گوناگوني از جمله اخاذي دست مي زدند 
در ماه مه سال 200۵ به دستور مهدي سراغ يك زوج ايراني به نام هاي شهناز و 
مسعود رفتند. اين دو كه در گوتنبرگ رستوراني را اداره مي كردند در برابر تهديد 
خالفكاران مقاومت كردند و حاضر به پرداخت باج 200 هزار كروني به آنان نشدند. به 
آتش كشيدن خودروي اين زوج، حمله به رستوران و تهديدهاي ديگر سزاي مقاومت 
زن و شوهر ايراني در برابر شبكه تحت فرمان مهدي بود با اين وجود آن دو باز هم 
تسليم نشدند و مشخصات اعضاي اين گروه را به پليس ارائه دادند. پس از آن بود كه 

مهدي دستگير و به يك سال و نيم حبس محكوم شد.

جنگ مافيايي
مهدي چندي بعد توانست از زندان بيرون بيايد و به اعمال تبهكارانه خود ادامه دهد. در ماه سپتامبر سال 200۶ بود كه بين 
موتورسواران باند يدوس و يك شبكه مافيايي ديگر ملقب به فرشتگان جهنمي جنگ سختي درگرفت كه به خيابان هاي شهر 
گوتنبرگ كشيده شد و مهدي و همدستانش چندين خودرو را منفجر كردند و در صدر اخبار رسانه هاي سوئد قرار گرفتند.
در يك نمونه از اين انفجارها گروه باند يدوس در يك تاكسي بمبي كار گذاشت كه انفجار آن در پاركينگي در منطقه هيسينگن 
به جراحت شديد راننده ۵0 ساله خودرو انجاميد. اعضاي اين شبكه همچنين در يك بمبگذاري ديگر رئيس بخش نگهباني و 
امنيتي يك نايت كالب را مورد سوءقصد قرار دادند و خودروي او را مقابل يك مدرسه ابتدايي در منطقه واسا پالتسن منفجر 
كردند.در پي اين انفجارها پليس گوتنبرگ سرنخ هايي به دست آورد كه نشان مي داد مرد ايراني همدستانش را براي اين 

سوءقصدها تحريك و دستور عمليات هاي خرابكارانه را عليه گروه تبهكاري رقيب صادر كرده است.

تاريخچه
هنگامي كه پرونده گروه موتورسواران باند يدوس مورد بررسي قرار گرفت سوابقي از آنها به دست آمد. طبق اطالعات 
موجود اين گروه در سال ۱۹۶۶ در تگزاس امريكا و با الگوبرداري از شبكه فرشتگان جهنمي تاسيس و در سال ۱۹۹4 دامنه 
فعاليت آن به سوئد كشيده و از همان زمان بين اين شبكه و فرشتگان جهنمي در شمال اروپا رقابت و جنگ آغاز شد.در سال 
2002 بود كه مهدي شاخه غرب سوئد گروه موتورسواران تبهكار را راه اندازي و اعمال مجرمانه اش را آغاز كرد. بنابر 
اخباري كه در بايگاني پليس سوئد موجود بود دو شبكه فرشتگان جهنمي و موتورسواران باند يدوس در اين كشور حدود 
يكصد عضو اصلي و 200 عضو جانبي داشتند و جنگ ميان اين باندها ۱۱ قرباني گرفته و ۹۶ نفر را مجروح كرده بود.در 
نهايت با بررسي تمامي سرنخ ها مهدي به عنوان آمر بمبگذاري ها بازداشت و به دو فقره اقدام به قتل و به خطر انداختن 

امنيت عمومي متهم شد. اما كافي نبودن مدارک حكم بازداشت وي را لغو كرد.

سوابق مهدي 
مهدي يك ايراني متولد سال ۱۹74 است كه در سپتامبر سال ۱۹۸۹ در سن ۱۵ سالگي به همراه خانواده اش به سوئد مهاجرت 
كرد و از آن به بعد در گوتنبرگ ساكن شد. او طي اين مدت جرائم متعددي انجام داد و همين امر سبب شد از گرفتن تابعيت 
سوئد محروم شود. نخستين سوءسابقه در پرونده كيفري مهدي هنگامي ثبت شد كه او فقط ۱۶ سال داشت. مهدي در آن 
سال به جرم ضرب و شتم به پرداخت ۵00 كرون جريمه نقدي محكوم شد. همچنين در سپتامبر سال ۱۹۹۱ اتهام فروش 
اموال مسروقه به اين ايراني نسبت داده شد كه وي توانست حكم برائت بگيرد، اما آوريل سال بعد بار ديگر ايراد ضرب 
و شتم سبب محكوميت وي به پرداخت 7۵0 كرون شد و سردسته ايراني شبكه موتورسواران باند يدوس در ماه مه سال 
۱۹۹۸ براي اولين بار به زندان رفت. او اين بار به خاطر دو فقره ضرب و شتم به چهار ماه حبس محكوم شده بود. همان 
سال دادگاه گوتنبرگ براي مهدي كه تازه از زندان بيرون آمده بود به جرم حمل سالح، تهديد و آدم ربايي مجازات دو سال 
زندان در نظر گرفت. ماه مارس سال 2000 هنوز مدت زيادي از آزادي مهدي نگذشته بود كه اين بار عبور از خط ممتد وسط 
جاده محكوميت ۶00 كروني را براي وي موجب شد و ماه مه همان سال بار ديگر همين جريمه به خاطر تخلفي مشابه به 
او تعلق گرفت.مهدي يك بار ديگر نيز در سال 200۱ به خاطر تخلف رانندگي جريمه شد. او در ژانويه سال 200۱ به جرم 
راندن اتومبيل با سرعت ۱40 كيلومتر در ساعت در خياباني كه حداكثر سرعت مجاز آن 30 كيلومتر در ساعت بود، موظف 
شد ۱400 كرون جريمه بپردازد. سپتامبر سال 200۱ بود كه پاي جوان ايراني بار ديگر به زندان باز شد و قاضي دادگاه 
وي را به خاطر ضرب و شتم به سه ماه حبس محكوم كرد.400 كرون جزاي نقدي در سپتامبر سال 2002 به خاطر تخلف 
رانندگي، ۱0 ماه حبس به خاطر حمل سالح گرم و چاقو در اكتبر سال 2002 ، 7200 كرون جريمه به خاطر همين جرم در 
آگوست سال 2004 و ۱۸ ماه حبس در سال 200۵ به خاطر تهديد زوج ايراني از جمله محكوميت هاي ديگر مهدي است كه 

در پرونده اش به ثبت رسيده است.
دستگيري دوباره 

در حالي كه مهدي نخستين بار توانسته بود خودش را از اتهام دست داشتن در بمبگذاري هاي گوتنبرگ تبرئه كند، چند روز 
پيش مدارک تازه يي به دست آمد كه نقش وي را در اين زمينه محرز مي كرد. به همين سبب جوان ايراني بار ديگر بازداشت 
شد.آنت ويبري كافنر دادستان گوتنبرگ درباره دستگيري مهدي و سه عضو باند وي گفت؛ »به نظر من مدارک جديد آنقدر 
قوي و مستند است كه مي تواند به محكوميت اين افراد به جرم بمبگذاري هاي سال 200۶ منجر شود.«اتهامي كه اكنون 
متوجه سردسته باند موتورسواران باند يدوس شده فقط بخشي از جرائم اوست و وي در اين دو سال به تهديد، اخاذي، آدم 

ربايي و خالف هاي ديگر ادامه مي داده كه پليس سرگرم جمع آوري مداركي براي اثبات اين اتهام ها است. 

افزایش شمار تلفات حمام خون مدرسه 
فنالندی ها

شمار قربانيان حمام خون كه در يك مدرسه فنالند به راه افتاد و اين كشور را 
تكان داد به بيش از ۱0 نفر رسيد. يكی از دبيرستان های شهر »كائوهايوكی« 
فنالند ، ساعت ۱۱ سه شنبه هفته جاری به وقت محلی شاهد تيراندازی مرگبار 
كه  بودند  امتحان  های  برگه  كردن  پر  ، سرگرم  آموز  دانش   200 از  بود.بيش 
ناگهان پسر نقابداری با اسلحه »كاليبر22« آنان را نشانه گرفت و بی رحمانه به 
رگبار بست.جانی ، كسی نبود جز »متی يوهانی ساری« كه ديوانه وار قربانيانش 

را با »كوكتول مولوتوف« هم سوزاند تا شناسايی نشوند.
او بدون اين كه با مانعی رو به رو باشد بی هدف در محوطه مدرسه گشت اما تا 

به محاصره پليس درآمد با شليك گلوله به سر ، خودكشی كرد.
به دنبال اين فاجعه كه فنالند را تكان داد و خاطره »حمام خون« دانشگاه فنی 

»ويرجينيا« آمريكا را زنده كرد هيئت دولت ، نشست اضطراری تشكيل داد.
همچنين جنازه های 0۱ دانش آموز كه شماری از آنان به خاطر شدت سوختگی 
قابل شناسايی نبودند به پزشكی قانونی فرستاده شد و زخميان در بيمارستان 
بستری شدند.كارآگاهان در بازرسی خوابگاهی كه جانی جوان در آن زندگی می 
كرد دو نامه و شماری فيلم جنگی پيدا كردند و فهميدند قرار بود اين جنايت سال 

2002 ميالدی رقم بخورد.»متی« نوشته بود: »من از انسانها متنفرم.« 
پليس »كائوهايوكی« می گويد : »يوهانی« يك روز پيش از جنايت به جرم حمل 
اسلحه گرم دستگير شده بود اما با قيد ضمانت آزاد شد.گزارش ايسكانيوز می 
افزايد،سال گذشته نيز به دنبال تيراندازی خونبار دانش آموز ۸۱ ساله ای به نام 
»پكااريك اووينندر« در دبيرستان»نجوكال« شهر كوچك »تمپر« ايالت 30 هزار 

نفری »توسوال« فنالند دست كم ۹ دختر و پسر جان باخنتد. 
دانش آموز هفت تير كش ، پس از كشتار دوستانش در 40 كيلومتری هلسينكی 
)پايتخت( با شليك گلوله اسلحه كاليبر22 به زندگی خود پايان داد.وی پيش از 
از  كه حاكی  گذاشت  دهنده  پيامی هشدار  »يوتيوب«  اينترنتی  پايگاه  در  جنايت 

تصميمش برای كشتار بود.
به گفته كارشناسان ، اين دو جنايت برگرفته از كشتار ۱۹۹۹ دانشگاه كلمبيا در 

»كلرادو« آمريكا بود كه تبهكاران پس از قتل عام دانش امزان خودكشی كردند.

صاحب سگ قاتل به ۱5 سال حبس محکوم شد
يك زن كه سگش به طرز وحشيانه ای هفت سال قبل، همسايه اش را در سالن 

آپارتمان كشته بود، به ۱۵ سال حبس محكوم شد. 
اتهام قتل درجه دوم  به  از خبرگزاری آسوشيتدپرس، »مارجری نولر«  به نقل 
»دايان ويپل« در سال 200۱ ميالدی توسط دادگاه به حبس ابد محكوم شده بود، 
 اما پس از اعالم فرجام، در سال 2002 ميالدی، دادگاه، حبس ابد وی را به ۱۵ 
سال حبس تقليل داد، چرا كه سگ اين زن سبب قتل همسايه شده بود و او در 

اين مورد مقصر شناخته نشد. 
پزشكی قانونی ايالت كاليفرنيا در كالبد شكافی از جسد »دايان ويپل« اعالم كرد: 
تمامی لباس های اين زن توسط سگ مهاجم پاره شده و جای 70 گازگرفتگی بر 

روی بدن وی ديده می شد. 
با  نگرفتن  تماس  علت  به  نيز  را  نولر«  »مارجری  كاليفرنيا،  ايالت  عالی  دادگاه 
اورژانس و كنترل نكردن سگ مقصر شناخت، چرا كه نولر می دانست، سگش 

خطرناک است و احتمال وقوع حمله نيز وجود داشت.

خودکشی معلم خشن فرانسوی
معلم فرانسوی كه به اتهام اعمال خشونت عليه دانش آموزش تحت تعقيب قضايی 

قرار داشت، سرانجام خودكشی كرد.
آقای معلم چندی قبل با شكايت خانواده يكی از دانش آموزانش به اتهام ضرب 
و شتم بازداشت شد تا اين كه با اعتراض اتحاديه معلمان، وی آزاد شد. اتحاديه 
معلمان به آنچه كه رفتار غير مناسب پليس عنوان شده اعتراض كرد. با اين حال 

معلم جوان به خاطر شدت فشارهای روحی � روانی به زندگی اش پايان داد.

عفونت ، علت مرگ ۱۳ نوزاد در ترکيه اعالم شد
پزشكان ترک علت مرگ ۱3 نوزاد نارس در طول  يك روز در بيمارستان تحقيقاتی 

و آموزشی “تپه جيك” ازمير تركيه را عفونت تشخيص دادند. 
به نقل از پايگاه خبری “اينترنت خبر” تركيه ، اخيرا مرگ مشكوک ۱3 نوزاد نارس 
تحت مداوا در بيمارستان دولتی ازمير واكنش تمام تركيه برانگيخت و انعكاس 

وسيعی در رسانه های جهانی داشت . 
پرفسور “رجب اوزترک” عضو هيئت علمی بيماری های عفونی دانشكده پزشكی 

دانشگاه استانبول ، علت مرگ  اين نوزادان را عفونت اعالم كرد. 
در همين حال والدين ۱0 نوزاد جان باخته با حضور در اداره امنيت توضيحاتی 

را در اين باره ارائه كردند و خانواده ۵ نوزاد هم عليه بيمارستان شكايت كرد.
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حوادث

نامه هاي الکترونيکي 
اسرار خودکشي جوان 

ایراني را برمال کرد 
 

هاي مختلف  مبلغ شيوه  كه  مردي  با  اينترنتي  پي دوستي  در  ايراني- سوئدي  گروه حوادث؛ جوان 
بازتاب  با  نام داشت  بيژن  اين جوان 23ساله كه  داد.خودكشي  پايان  به زندگي اش  خودكشي است 

مواجه  سوئدي  هاي  رسانه  در  وسيعي 
شد و برنامه تلويزيوني پربيننده »اوپدراگ 
به معني ماموريت بررسي، به  گرنسكينگ« 
كالبدشكافي اين حادثه پرداخت. بيژن كه بنا 
به داليل نامعلومي از زندگي خود احساس 
جاري  سال  ژانويه  كرد  مي  نارضايتي 
زندگي  به  شان  خانه  زيرزمين  در  ميالدي 
و  سوئدي  پدر  پس  آن  از  داد.  پايان  خود 
اقدام  اين  علت  يافتن  براي  او  ايراني  مادر 
پرداخته  كنكاش  و  تفحص  به  فرزندشان 
به  جوانان  اينترنتي  تشويق  راز  اينكه  تا 
خودكشي را فاش كردند.نيلس پدر بيژن با 
حضور در برنامه تلويزيوني جزئيات حادثه 
با بررسي  داد چگونه  بيان كرد و شرح  را 
اطالعات موجود در رايانه شخصي پسرش 
او  است.  يافته  اسرار هولناک دست  اين  به 
به مجري برنامه »ماموريت بررسي« گفت؛ 
»از ميان اطالعات رايانه بيژن حقايقي بيرون 
آمد كه در مغز نمي گنجد.«ماجرا از اين قرار 

است كه نيلس پس از يافتن پيكر بي جان فرزندش در زيرزمين خانه در تالش براي پي بردن به علت 
خودكشي وي رايانه شخصي بيژن را در اختيار يكي از دوستان او كه متخصص كامپيوتر است، قرار 
داد. دوست بيژن چند روز بعد در تماس با نيلس به او گفت محتويات نامه هاي الكترونيكي بيژن و 
فردي ناشناس به نام »ماكاراو« نشان مي دهد اين مرد جوان 23ساله را به خودكشي ترغيب كرده 

است.
متن نامه ها

بنا به آنچه از رايانه جوان ايراني- سوئدي استخراج شده او كه از مدتي قبل به صرافت افتاده بود 
با  باشد هنگام وب گردي  كار گرفته  اين  براي  آنكه تصميمي جدي  بدون  پايان دهد،  به زندگي اش 
»ماكاراو« آشنا و پس از آن اي ميل هايي بين آن دو رد و بدل شد. در يكي از نامه نگاري ها بيژن 
تصميم اش را براي خودكشي با ماكاراو در ميان گذاشت و پرسيد آيا مي تواند از او براي پيدا كردن 
راهي مطمئن كمك بگيرد. ماكاراو نيز در پاسخ خود به جوان 23ساله نوشت؛ »بله، مي توانم به تو كمك 
كنم. فقط بايد باالي ۱۸ سال باشي. به افراد زير اين سن كمك نمي كنم. كي، كجا و چطور مي خواهي 
اين كار را انجام بدهي؟«پس از آن ارتباط اينترنتي آن دو گسترده تر شد و بيژن به دوست ناشناس 
خود اطالع داد ترجيح مي دهد هرچه زودتر و با خوردن قرص به زندگي اش پايان دهد. سپس ماكاراو 
كه خودش را متخصص انواع خودكشي مي ناميد فرمول يك نوشيدني ملقب به كوكتل خودكشي را 
براي جوان ايراني ارسال كرد و در نامه يي خطاب به وي نوشت چنانچه او طبق دستور عمل كند با 
اطمينان ۹۵درصدي به مرگ دست خواهد يافت.پس از افشاي جزئيات اين نامه نگاري ها پدر بيژن، 
ماكاراو را در مرگ فرزندش مقصر دانست و عليه وي به پليس شكايت كرد اما هرگز تحقيقاتي در اين 
خصوص صورت نگرفت و پليس سوئد با اين استدالل كه قطعًا خود ماكاراو نيز به زندگي اش پايان 
داده است از تحت پيگرد قرار دادن او امتناع كرد.برخالف تصور پليس، خبرنگاران برنامه »ماموريت 
بررسي« در تالش براي پي بردن به اسرار بيشتر اين خودكشي توانستند از طريق نشاني اينترنتي كه 
در رايانه بيژن موجود بود ماكاراو را بيابند. با اين وجود هنوز پليس سوئد حاضر به دستگيري اين 

مرد نشده و وي به پرسه زني در فضاي مجازي براي يافتن طعمه هاي جديد ادامه مي دهد. 

 

کشف کثيف ترین آپارتمان 
در انگليس

هنگامی كه صاحبخانه وارد آپارتمانی شد كه به تازگی توسط مستاجرش خالی شده بود، متوجه شد كه 
تمام خانه از پايين تا باال پر از اشغال است. 

به گزارش ايسنا، به نقل از پايگاه اينترنتی تلگراف، 
آقای دولينگ صاحب 4۶ آپارتمان در منطقه ای در 

بركشاير انگلستان است. 
ميالدی  در دسامبر سال 200۵  را  او خانه خود 
داده  اجاره  نفر  يك  به  پوند   ۵0 ماهانه  ازای  به 
و  سرآمد  به  اجاره  موعد  كه  هنگامی  اما  بود، 
مستاجرش خانه را ترک كرد، او كه برای بازرسی 
به آپارتمانش به محل رفته بود، با صحنه عجيبی 

روبرو شد. 
وی در اين باره گفت: هنگامی كه در آپارتمان را 
باز كردم، برای باز كردن راه خود به سمت هال 

مجبور شدم از روی تلی از كارتون ها و جعبه های پيتزا و باقی مانده خوراكی ها رد شوم. اما موضوع به 
همين جا ختم نشد، آپارتمان ۱00 هزار پوندی من به محل آشغال ها و زباله ها بيشتر شبيه بود، تا محل 
سكونت. وی افزود: آنجا بيش از يك هزار كارتون و جعبه كه محدوده بين سه در چهار متر را اشغال 
كرده بودند، وجود داشت. تعداد بی شماری نامه، روزنامه و كارت پستال، بر روی ديوارها كه قشری از 
خاكستر و دود سيگار آن را در بر گرفته بود، پيدا كردم. انگار كه مستاجرم بدون اين كه پنجره ها را باز 
كند، شب و روز سيگار می كشيده است و وان حمام و سينگ و دستشويی به را زير سيگاری تبديل كرده 
بود، جالب اين بود كه ته سيگارهای مستاجرم، به شكل هنرمندانه ای تنها در يك طرف سينگ دستشويی 
جاسازی شده بود. آقای دولينگ در ادامه، گفت: طی ۱۵ سالی كه به كار اجازه مسكن مشغول هستم، هيچ 
وقت چنين چيزی نديده بودم و مستاجری به اين كثيفی نداشتم، به جرات می توانم بگويم كه اين آپارتمان 

كثيف ترين آپارتمان در كل انگلستان است. 
روزنامه های انگلستان نيز به اين آپارتمان لقب »كثيف ترين آپارتمان« در كل انگلستان را داده اند. 

اخاذي پسر جوان از دختر ۱9 ساله  
  

دختر ۱۹ساله يي كه پس از آشنايي با پسر جواني اسير تهديد و اخاذي وي شده بود، اقدام به طرح 
شكايت كرد.چندي پيش نرگس - ۱۹ ساله- با مراجعه با دادسراي ناحيه ۱۶ با طرح شكايتي گفت؛ اوايل 
فروردين امسال در يكي از محله هاي جنوب تهران با پسري 2۵ساله به نام نادر آشنا شدم و پس از 
گذشت چند روز به علت پيشنهادها و رفتارهاي نامناسب نادر با وي قطع رابطه كردم.وي افزود؛ پس 
از يك ماه نادر مرا در مسير خانه مان ربود و با تهديد به منزل يكي از دوستانش برد و در آنجا به 
همراه دو نفر از دوستانش از من خواست مبلغي پول به آنها بدهم. من نيز براي حفظ آبرويم تاكنون 
سه ميليون ريال به همراه چهار گوشي تلفن همراه به وي داده ام.پس از ثبت شكايت اين دختر تحقيقات 
ماموران در اين زمينه آغاز شد و سرانجام با راهنمايي هاي شاكي نادر به همراه دوستانش دستگير 

و پس از اعتراف به جرم خود راهي زندان شدند.  
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دكتر فربد فدايی � روانپزشك

و  روانی  زيستی،  هماهنگی  موفق،  ازدواج  برای  كه  نيست  رديدی 
ازدواج  اما زمانی كه دونفر  اجتماعی بين زن و شوهر الزم است 
كردند و سپس با ناهماهنگی ها رو به رو شدند بهتر است در درجه 
اول به فكر رفع مشكالت و ناهماهنگی باشند، اين امر بويژه در مورد 
ازدواجی كه ده سال از آن سپری شده است صدق می كند. نخستين 

توصيه به شوهری كه زن خود را تحميلی و مايه سرافكندگی می 
داند اين است كه بداند همه انسانها از نظر شأن و منزلت انسانی به 
طور ذاتی قابل احترام هستند. هيچ گاه نبايد فردی كه نارسايی هايی 
دارد اما خطاكار نيست مورد توهين وتحقير قرار گيرد. ابتدا بكوشيد 
همسر خود را همانگونه كه هست دوست بداريد و نه آنگونه كه فكر 
می كنيد بايد باشد. به نكات مثبت و امتيازات او بينديشيد و آنگاه 
اگر الزم بود او را كمك كنيد كه پيشرفت كند. از ويژگی هايی كه نه 
فقط در ازدواج موفق بلكه اصواًل در زندگی موفق به فرد ياری می 
دهد احساس همدلی و هم حسی است. هميشه خود را به جای طرف 
مقابل بگذاريد و بكوشيد احساسات وخواسته های او را درک كنيد. 
چه سوء تفاهمات و رنجش ها كه به اين ترتيب برطرف می شود! 
»با  باشيد:  داشته  در ذهن  را  )ع(  علی  آموزه حضرت  اين  هميشه 

ديگران چنان رفتار كن كه می خواهی ديگران با تو رفتار كنند.«

اصرار  مادرش  و  پدر  بود.  شده  سالگی   20 وارد  تازه  داريوش 
داشتند كه برايش آستين باال بزنند و سر و سامانش دهند. داريوش 
احساس می كرد وقت زن گرفتن اش نرسيده است. با اين حال از 

اينكه سقفی باالی سرش باشد و مستقل زندگی كند، بدش نمی آمد. 
را  اين  داشت:  تفاوت  خيلی  مجرد  پسران  با  متأهل  مردان  دنيای 
وقتی فهميدكه ريحانه را مادرش برای او انتخاب كرده بود. ريحانه 
دختری آرام بود. آشپزی و خانه داری اش حرف نداشت. داريوش 
هر روز كه به خانه می رفت می دانست همسرش با سليقه ای كه 
با گذشت  داريوش  است.  ديده  تدارک  برايش  دارد  امور خانه  در 
زمان زندگی اش بهتر شده بود. كارش گرفته بود و توانسته بود با 

ادامه دادن درس اش از نظر كاری و اجتماعی ارتقا پيدا كند.
***

آنجا  بايد   ۵ فردا ساعت  داريم.  دعوت  مان  مديركل  خانه  ريحانه 
باشيم. آماده شو. داريوش با زنش راهی خانه مديركل شده بودند. 
تمام همكاران هم رده با او در ميهمانی حاضر بودند. از اينكه می 
ديد همسران آنها چه خوب با همسر مديرش رابطه برقرار كرده 
اند ولی ريحانه ساكت و آرام گوشه ای نشسته است، احساس بدی 
پيدا كرده بود. در جمع ميهمانی همه حرف می زدند ولی تنها كسی 
كه ساكت مانده بود همسر او بود. چند بار به همسرش اشاره كرد 
تا بلكه او هم حرف بزند ولی ريحانه ساكت بود. بعد از ميهمانی 

وقتی به خانه رسيدند داريوش طاقت نياورده بود.
- ريحانه چرا سكوت كرده بودی؟ من از اين كار تو خجالت كشيدم. 

آخر زن چه می شد تو هم مثل بقيه حرف می زدی؟
ريحانه گفته بود:

- آخه من از هيچ كدام از حرفهای شماها سردرنمی آوردم. نمی 
دانستم چه بايد بگويم.

داريوش از آن به بعد سعی كرده بود ديگر در اين مورد با ريحانه 
حرف نزند. مدتی بعد قرار شده بود كه با همكارانش دوره داشته 
باشند. برای همين هم هر دو هفته يك بار همه به نوبت خانه هم 
جمع می شدند. هر بار كه به خانه دوستانش می رفت، عصبی برمی 

گشت. چون ريحانه گوشه ای می نشست و سكوت می كرد.
دعواهای داريوش با ريحانه باالخره باعث شده بود كه يك روز 
او در يكی از ميهمانی ها زبان باز كند و حرف بزند. با اينكه همه 
از روزی كه به خانه داريوش رفته بودند، از دست پخت و خانه 
داری زنش تعريف و تمجيد كرده بودند ولی با اين حال او هنوز 
از ريحانه راضی نبود. ريحانه برای اينكه به بگومگوهايی كه در 
بود. روزی كه  باالخره حرف زده   ، پايان دهد  خانه اش می شد 
او جلوی همه شروع به حرف زدن كرده بود، احساس حقارت و 
ناراحتی وجود داريوش را پر كرده بود. ريحانه اصاًل قدرت حرف 
زدن درست و حسابی نداشت. تازه داريوش متوجه شده بود كه 
زنش چقدر از بقيه عقب تر است. پوزخندهايی را كه دوستانش می 
زدند، ديده بود و از خجالت سرش را زير انداخته بود. از آن به بعد 
آنقدر اعصابش خرد شده بود كه برای چند هفته به ميهمانی نرفته 
بود. بعد هم با ريحانه آنقدر تند برخورد كرده بود كه زنش ديگر 

حاضر نشده بود با او به ميهمانی برود.
- تو كه مرا قبول نداری و حرمت ام را نگه نمی داری، خب چرا 
آزارم می دهی؟ من همين اندازه حرف زدن بلد هستم. من همين 

اندازه می توانم با ديگران برخورد كنم. تو حق نداری كه با من...
بغض ريحانه تركيده بود و مرد هم بی اعتنا به تمام اين تلخی ها 
خانه را ترک كرده بود. هرچه فكر می كرد حق را به خودش می 
رفت.  می  ميهمانی  به  تنهايی  به  خودش  بعد  به  آن  از  ديگر  داد. 
مدتی از رفتن به ميهمانی های تك نفره خسته شده بود. تا كی می 
توانست تنها در جمع حاضر شود . همه دوستانش در كنار خانواده 

هايشان بودند ولی او...
بايد  هم  تو  بكشی.  باال  را  بايد خودت  هم  تو  كن.  فكر  ريحانه!   -

حرف زدنت را ياد بگيری. تو هم...
ريحانه با ناراحتی نگاهش كرده بود.

- تو كه اينها را ياد گرفتی به كجا رسيدی؟ يادت رفته است روزی 
كه با من ازدواج كردی از كجا آمده بودی. چقدر می دانستی و...

داريوش سعی كرده بود جلوی عصبانيت اش را بگيرد.
- بله خانم! ولی من در اين مدت از نظر كاری و جايگاه اجتماعی 
تغيير كرده ام. تو هم بايد تغيير كنی. تو هم بايد بتوانی طوری رفتار 

كنی كه در شأن من و زندگی مان باشد.
ريحانه هر چند كه می گفت تمام سعی و تالش خودش را می كند 
باعث سرافكندگی اش می شد.  نبود. ريحانه  داريوش راضی  ولی 
تا كی اين شرايط را بايد ادامه می داد نمی دانست. مدتی بود كه 
احساس می كرد بايد به اين وضعيت خاتمه دهد. اگر همسر ديگری 

داشت می توانست او را با خودش همه جا ببرد.
ديگر از آن عشق سالهای گذشته خبری نداشت. ديگر انگار ريحانه 
به چشمش سياه می آمد. فكر می كرد اگر همسر ديگری به جای 
ريحانه داشت آن وقت زندگی اش تغيير می كرد. آن وقت او هم می 
توانست سرش را باال بگيرد و احساس آرامش و خوشبختی كند. 
اما نمی دانست كه آيا اين كار به نفع اوست يا اينكه مشكالت ديگری 

را برايش به وجود می آورد.
برگرفته از روزنامه ايران

دستگيری پسری 
که خواستگار 

سابق خواهرش را 
کشت

متواری شده  قتل خواستگار سابق خواهرش  از  كه پس  مرد  يك 
بود با مراجعه به پليس خود را تسليم كرد. مرد جوان، عصر ۱۹ 
با  نارمك،  محله  حوالی  در  خيابانی  درگيری  جريان  در  شهريور 
ضربه های كارد مرد 3۵ ساله ای به نام محسن را بشدت مجروح 

كرد و از آن جا گريخت. 

مرد مجروح ساعتی پس از انتقال به بيمارستان، جان باخت. بعد هم 
موضوع به پليس و بازپرس جنايی تهران گزارش شد. كارآگاهان 
اداره دهم پليس آگاهی تهران كه به دستور بازپرس جنايی مسئوليت 
رسيدگی به پرونده و شناسايی قاتل را برعهده داشتند در نخستين 
مرحله تحقيقات دريافتند قربانی ماجرا، روز حادثه با مردی به نام 
جعفر - 2۸ ساله - و خواهر وی درگير شده و بعد هم با ضربه 
های كارد به قتل رسيده است. بدين ترتيب پس از شناسايی محل 
زندگی متهمان، به سراغ آنها رفته اما دريافتند جعفر متواری شده 
است. با اين حال خواهر متهم دستگير و برای بازجويی به اداره 
بازجويی ها گفت: چند  آگاهی منتقل شد. سميه - 2۵ ساله - در 
سال قبل محسن - مقتول - به خواستگاری ام آمد اما به او جواب 

منفی دادم با اين حال دست بردار نبود.

به  همچنان  او  كردم  ازدواج  ديگری  مرد  با  وقتی  دليل  همين  به 
مزاحمت هايش ادامه داد. تا اين كه برادرم به موضوع پی برد و از 
من خواست با محسن قرار مالقاتی بگذارم تا با هم صحبت كنند. 
حال آن كه نمی دانستم اين حادثه تلخ رقم می خورد. روز حادثه 
وقتی به محل قرار رسيديم برادرم با او درگير شد و با كاردی كه 
همراه داشت محسن را زد. پس از پايان اظهارات دختر جوان، وی 
به اتهام معاونت در قتل بازداشت شد و تالش برای دستگيری متهم 

اصلی ادامه يافت  / 

با  بزرگ  تهران  آگاهی  پليس  رئيس  محمديان  عباسعلی  سرهنگ 
اعالم اين خبر گفت: در حالی كه تالش كارآگاهان اداره دهم پليس 
صبح  سرانجام  داشت  ادامه  متهم  دستگيری  برای  تهران  آگاهی 
قتل  اتهام  و  را تسليم كرد  پليس خود  به  با مراجعه  ديروز جعفر 

را نيز پذيرفت. 
در حال حاضر متهم با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس جنايی 

تهران بازداشت است.

ماجرا 

 طراحی وب سایت
 و انواع طراحی

 گرافيکی

020 8453 7350  
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جشن 
ميتراکانا، 

جشن 
مهرگان

رضا مرادی غياث آبادی
قسمت اول

باستان  پارسی  و  اوستا  )در  میترا  یا  مهر 
ایزد  »میـْتـَره«(،  سانسکریت  در  »میـْثـَره«، 
نام آوِر روشنایی، پیمان، دوستی و محبت، و ایزد 
بزرگ دین و آیین مهری است.بخش مهم و بزرگی 
و  بزرگداشت  در  َیـشت«  »مهر  نام  به  اوستا  از 
ستایش این ایزد بزرگ و کهن ایرانی سروده شده 
لحاظ  از  و  اوستا  یشت  دهمین  یشت،  مهر  است. 
مضمون همراه با فروردین یشت، کهن ترین بخش 

آن بشمار می رود...

»مـا خواهانیم که پشتیبان کشـور تـو باشیم 
مـا نمی خـواهیـم از کشـور تـو جــدا شـویـم 

نمـی خـواهـیـم از خـانـه خــود جــدا شـویـم 
نیـــرومنــد!«  مـهــــر  ای  ایــن  جــز  مبــاد 

)اوستا، مهر یشت، بند 75( 

بنيادگذاری  با  كه  شد  نگاشته  جوانانی  درخواست  به  جستار  اين 
تازه داشتِن  و  بازپرداختن  برای  غيردولتی،  و  مردمی  انجمن های 
آيين های كهن می كوشند. در ديدارها و گفتگوهايی كه با آنان دست 
درسِت  شيوه  و  زمان  دانستن  برای  آنان  كنجكاوِی  همواره  داد؛ 
برگزاری جشن های ملی ايران باستان و به ويژه جشن »مهرگان« 
آنان  فراوان  برای پرسش های  پاسخی  اين گزارش  در می يافتم.  را 
انجمن ها  آن  نشريه  چند  در  اين  از  پيش  آن،  از  گزيده ای  كه  بود 
هفته نامه  و  »شرق«  روزنامه  »وهومن«،  ماهنامه  در  همچنين  و 

»نيمروز« چاپ لندن، منتشر شده است. 
نگارنده در اين نوشتار كوشش كرده است تا به كوتاهی و تا آنجا 
كه منابع مكتوب و اندک سنت های همچنان پايدارمانده مردمی در 
و  آيين ها  تاريخچه،  گزارش  به  می دهد؛  اجازه  دورافتاده،  نواحِی 
زمان درسِت برگزاری اين جشن بپردازد. هر چند كه با كمبود شديد 
منابع و تناقض های فراوان در آنها، احتياج به پژوهش های ُپردامنه 
سرزمين های  از  مردمانی  ميان  در  ويژه  به  و  تاريخی  متون  در 

گوناگون، وجود دارد. 
مهر«  »ميترا/  كهن  آيين  و  دين  باورمندان  به  جشن  اين  اينكه  با 
و  روستانشينان  ميان  در  كشاورزی  جشن های  با  و  دارد  تعلق 
كشاورزان ايرانی پيوند فروانی داشته و دارد، اما جای خرسندی 
است كه در ساليان اخير، بسياری از ايرانيان و از جمله زرتشتيان 
كوشش می كنند تا مراسمی به ياد اين جشن باستانی كه جزئيات آن 

فراموش شده است را برگزار كنند. 
نگارنده بر اين باور است كه يكی از مهمترين الزمه های پاسداشت 
واژگونه نمايی های  و  دگرگونی  از  خودداری  همانا  كهن،  آيين های 
شخصی و دلبخواهی است. كوشش در انتساب آن به اديان ديگر 
و از جمله دين زرتشتی، برهم زدِن شيوه برگزاری مراسم و زمان 

عناصر  برخی  افزودن  همچنين  و  كس،  هر  دلخواه  به  آن  اجرای 
ساختگی و بدون پيشينه تاريخی، تحريِف فرهنگ و بزرگترين عامل 
آسيب به آيين های كهن است. باشد تا با برگزاری جشن های ملِی 

باستانی با پاسداشت شيوه اصلی و كهن آن، آيين نياكان را گرامی 
بداريم و از پيشگاه »مه�ر ايزد« پايندگی آنرا آرزو كنيم. 

● خاستگاه باور به ميترا 
سرچشمه باور به »ميترا/ مهر« و »گردونه مهر« در ميان ايرانيان 
س�رودهای  و  اوس�تا  يشِت  مهر  سرايندگان  و  باستان  هندوان  و 
ريگ ودا، عبارت بوده است از ستاره قطبی و دو صورت فلكِی پيرا 
اصغر(.  دّب  و  اكبر  )دّب  كوچك«  »خرس  و  بزرگ«  »خرس  قطبی 
نام  با  فارسی  ادبيات  و  پهلوی  متن های  در  فلكی  اين صورت های 
شده  نامبردار  نيز  كوچك(  و  )بزرگ  كِ�هين«  و  مِ�هين  »هفتورنگ 

است. 
آسمانِی  قطب  ُث�عبان«  »َذي�خ/  ستاره  پيش،  سال   4۸00 حدود  در 
و  ثابت  خود  جای  در  امروزی  قطبِی  ستاره  مانند  و  بوده  زمين 
بی حركت ايستاده و در همه شب های سال ديده می شده و هيچگاه 
طلوع و غروب نمی كرده است. اين ستاره در ميانه دو صورت فلكِی 
پيرا قطبِی »خرس بزرگ« و »خرس كوچك« واقع شده است و اين 
دو صورت فلكی در هر شبانروز يك بار به دور آن می گرديده اند. 
اين گردش، همراه با گردش صورت فلكی »ُث�عبان«، نگاره باستانی 
»چليپا« يا صليب شكسته را در آسمان رسم می كرده اند كه به گمان 
نگارنده، همان »گردونه مهر« است )برای آگاهی بيشتر بنگريد به: 
اوستای كهن و فرضيه هايی پيرامون نجوم شناسِی بخش های كهن 

اوستا، ۱3۸2، از همين نگارنده(. 
به همين دليل كه مهر، نقطه ثقل آسمان و ستارگان بوده است و 
او  فلكی بر گرد  ناظر زمينی، همه ستارگان و صورت های  از ديد 
می چرخيده اند؛ مهر را سامان دهنده هستی و برقراركننده و پاسباِن 
قانون و هنجار كيهانی و نظام حاكم بر نظم جهان، و بعدها او را 

ايزد روشنايی و راستی و پيمان و حتی محبت دانستند: 
مهربانِی  از  و  شويم  برخوردار  او  مقدس  محبت  از  ما  كه  »باشد 
محبت آميز و فراوان او بهره مند باشيم.« )ريگ ودا، مانداالی سوم، 

سرود ۶0، بند ۵(. 
● حلقه مهر 

ُث�عبان«  »َذيخ/  ستاره  كه  هنگامی  و  پيش  سال   4۸00 از  پس  اما 
اين  گردش  به  منجر  فاصله  اين  می گيرد؛  فاصله  آسمانی  قطب  از 
ستاره به دور نقطه قطب آسمانی و ترسيم دايره يا حلقه كوچكی 
در آسمان می شود كه به گمان نگارنده، سرچشمه پيدايش باوری 
به نام »حلقه مهر« يا »حلقه پيمان« است كه هنوز هم به شكل حلقه 

پيماِن ازدواج در ميان مردمان روايی دارد. 
جالب است كه واژه »مانداال« در ريگ ودا و ديگر متن های سانسكريت 
هندوان )كه بخشی از آن در باال گفته آمد( به معنای »حلقه/ دايره/ 

گوی« است. 
● ميترا يا مهر در اوستا 

مهر يا ميترا )در اوستا و پارسی باستان »مي�ْث�َره«، در سانسكريت 
»مي�ْت�َره«(، ايزد نام آوِر روشنايی، پيمان، دوستی و محبت، و ايزد 

بزرگ دين و آيين مهری است. 
بخش مهم و بزرگی از اوستا به نام »مهر َي�شت« در بزرگداشت و 
ستايش اين ايزد بزرگ و كهن ايرانی سروده شده است. مهر يشت، 
با فروردين يشت،  از لحاظ مضمون همراه  اوستا و  دهمين يشت 
اشاره های  نگاه  از  يشت  مهر  می رود.  بشمار  آن  بخش  كهن ترين 
نجومی و باورهای كيهانی از مهم ترين و ناب ترين بخش های اوستا 
است و كهن ترين سند در باره آگاهی ايرانيان از كروی بودن كره 
زمين از بند ۹۵ همين يشت فرا دست آمده است. از مهر يشت تا 
به امروز ۶۹ بند كهن و 77 بند افزوده در عصر ساسانی، بازمانده 

است. 

كهن ترين  از  و  شده  سروده  نظم  به  اصلی  متن  در  يشت  مهر 
دلكش،  يشت  اين  می شود.  دانسته  ايرانی  آمده  بدست  شعرهای 
در  ايرانی  سرودهای  سرچشمه  و  شاعرانه  نيروی  از  سرشار 
وصف دو ويژگی ارزشمند و اصيل ايرانيان يعنی راستی و پهلوانی 

دانسته می شود: 
گفتار  به  آگاه  كه  او  را؛  پهناور  دارنده دشت های  مهِر  »می ستاييم 
آن  است،  گوش  هزار  دارای  كه  انجمن آرايی  آن  است،  راستين 
خوش اندامی كه دارای هزار چشم است، آن بلندباالی برومندی كه 
در فرازنای آسمان ايستاده و نگاهبانی نيرومند و بخواب نرونده 

است..« )اوستای كهن، همان، صص 3۵ تا ۵۶(. 
با اينكه در گردونه مهر، هزاران جنگ افزار جای دارد؛ اما اينها همه 
برای مبارزه با دشمنان راستی و پيمان شكنان بكار گرفته می شود 

و در رويارويی با مردمان او مهربان ترين است: 
»… او كه به همه سرزمين های ايرانی، خانمانی ُپر از آشتی، ُپر از 
آرامی و ُپر از شادی می بخشد.« )اوستای كهن، همان، بند 4، ص 

 .)3۵
نام »ميْث�َره« يك بار هم در »گاتها« ی زرتشت آمده كه در آنجا به 
استاد  )اوستا، گزارش  بكار رفته است  معنای »خويشكاری دينی« 

جليل دوستخواه، جلد دوم، ص ۱0۵7(. 
در  »ميْث�َره«  ايرانی«،  »نام نامه  در  يوستی  فرديناند  اعتقاد  به 
 Justi, Ferdinand;( است  هميشگی«  »روشنايِی  معنای  به  اصل 
Iranisches Namenbuch, Hildesheim, ۱۹۶3( و اين معنا با 
روشنايِی هميشگِی ستاره قطبی ارتباطی كامل دارد. اما بعدها و بر 
اثر جابجايی ستاره قطبی، مفهوم »روشنايی هميشگی« به خورشيد 
و پرتوهای آن داده شد و در ادبيات فارسی »مهر« نام ديگری برای 

خورشيد دانسته شد. 
در بند ۱۱3 مهريشت، ميترا و اهورا با يكديگر ادغام شده و به گونه 

»ميترا اهورا« آمده است. 
● نگاره های ميترا 

در نگاره های باستانی، نقش ميترا/ مهر را معمواًل به شكل مردی 
كه پرتوهای نورانی بر گرد سرش ديده می شود، نشان می داده اند. 
يا  پرتو  افزودن  گونه  به  ساسانی،  عصر  در  نگارگری  سنت  اين 
هاله ای نورانی بر گرد سِر پادشاهان و پس از آن بر سر پيامبران 

و شخصيت های دينی ادامه پيدا كرد. 
همچنين نگاره معروف گاوكشی ميترا، تنها در كشورهای اروپايی 
اين  است.  نيامده  دست  به  ايران  در  آن  از  نمونه ای  و  شده  ديده 
نگاره ها در اصل از باورهای كيهانی ايرانيان و از صورت های فلكی 

گاو، كژدم و سگ اقتباس شده است. 
آقای دكتر محمد حيدری ماليری، اختر فيزيكدان رصدخانه پاريس، 
 The History در وب سايت خود نوشتاری جالب و خواندنی به نام
او و همچنين  of Marianne Cap در باره ميترا و كاله معروف 

تأثير آن در فرهنگ های ديگر نگاشته اند. 

 گسترش آيين ميترا در اروپا 
پرستش مهر در نخستين سده پيش از ميالد و در دوره پادشاهِی 
اشكانيان و به ويژه در زمان تيرداد يكم، پادشاه اشكانِی ارمنستان، 
به غرِب آسيای كوچك )آناتولی( و روم راه يافت. اين آيين كه نه با 
جنگ و ستيز، بلكه با كوشش های فرهنگی در آن سرزمين ها روايی 
پيدا كرده بود؛ توسط لژيون های روميانی كه با فرهنگ ايرانی آشنا 
شده بودند، در سرتاسر سرزمين های غربی و اروپا منتشر شد و 

بعدها آيين ها و مراسم آن در دين تازه مسيحيت نفوذ پيدا كرد. 
هر چند واژه »ميترائيسم« برگردان »آيين ميترا/ مهر« است و در 
واژ ه نامه ها و فرهنگ نامه ها اين دو را به يكديگر ارجاع می دهند؛ اما 
ميترا/  »آيين  يافته  تغيير  و  اروپايی  شده  گونه  »ميترائيسم«  كيش 
تفاوت های  فراوان،  شباهت های  عليرغم  كه  می رود  بشمار  مهر« 
اين  نمی توان  از همين روی  دارا هستند.  يكديگر  با  نيز  بی شماری 
»ميترائيسم«  ترجمه  نظر گرفت و  يكديگر در  كامل  مترادف  را  دو 
نمی رسد.  نظر  به  درست  »مهرپرستی«  يا  مهری«  كيش  »آيين/  به 
و  غربی  ميترائيسم  در  تاوركتونی«  »گاوُكشی/  رواج  نمونه  برای 
ايرانی ندارد. اين  آن، هيچ ارتباطی با آيين مهر  نگاره های موجودِ 
از  به گونه نمايشی تفريحی و ورزشی در برخی  مراسم همچنان 
نقاط اروپا و از جمله در اسپانيا برگزار می شود. در اين مراسم، در 
ميان شادی و هلهله هزاران تماشاگر، گاوهای نگون بختی را با فرو 

كردن ده ها نيزه بر بدنش، زجركش می كنند. 
بسياری از آيين ها و باورهای دين مسيحيت و از جمله بنياد نظام 
گاهشماری ميالدی آن، ريشه در آيين های مهری دارد كه در فرصت 

ديگری به آنها پرداخته خواهد شد. 

ادامه دارد

آئين
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املت مصری

زمان الزم: 20 دقيقه
مواد الزم برای 4 نفر

يك عدد پياز بزرگ
سه قاشق غذاخوری كره

دو حبه سير
نمك و فلفل

هشت عدد تخم مرغ
شش عدد گوجه فرنگی

سه قاشق غذاخوری پنير فتای رنده شده
طرز تهيه

خرد  و  گرفته  پوست  را  ها  فرنگی  گوجه 
كنيد.

پيازها را خرد كرده و سپس در كره سرخ 
كنيد. 

كنيد.  اضافه  پياز  به  و  كرده  له  را  سيرها 
هنگامی كه كمی تغيير رنگ داد و قهوه ای 
به  را  فلفل  و  نمك  فرنگی،  رنگ شد، گوجه 
فرنگی  گوجه  تا  دهيد  اجازه  و  بيفزاييد  آن 

ها نرم شود.
با آن مخلوط  را  پنير  را زده،  ها  تخم مرغ 
تا  بريزيد  تابه  ماهی  درون  سپس  و  كنيد 

روی حرارت پائين پخته شود. 
روی ديگر املت را نيز سرخ كنيد.

ارزش غذايی برای هر نفر 
چربی:  32۱/ گرم

چربی اشباع شده:  3۱0/ گرم 
چربی اشباع نشده مونو:  ۶۶/ گرم

چربی اشباع نشده چندگانه: دو گرم
چربی ترانس: صفر گرم

كلسترول: 4۵۵ ميلی گرم
سديم: 330 ميلی گرم

پتاسيم: ۶40 ميلی گرم
كربوهيدرات:  7۱2/ گرم

فيبر رژيمی:  ۸2/ گرم
قند:  77/ گرم

پروتئين:  3۱۶/ گرم

مجرد های 
عاشق ، 
بخوانند!

ازدواج ، یکی از موضوع های اساسی زندگی هر 
فرد است و در این میان، افرادی که با تدبیری 
مناسب به  این سنت الهی عمل می کنند  ، شاهد 
پیامدهای بسیار مثبتی در زندگی خواهند بود و 
آرامشی عمیق در زندگی شان جاری می گردد....

ميان،  اين  در  و  است  فرد  هر  زندگی  اساسی  موضوع های  از  يكی   ، ازدواج 

افرادی كه با تدبيری مناسب به  اين سنت الهی عمل می كنند  ، شاهد پيامدهای 
زندگی شان جاری  در  عميق  آرامشی  و  بود  زندگی خواهند  در  مثبتی  بسيار 
می گردد. اما متأسفانه بايد بگوييم كه براساس آمار و ارقام رسمی كشورمان 
در سال۱3۸۶ ، حدود صدهزار مورد طالق در جامعه ی ما اتفاق افتاده  كه هر 
شنونده ای را بی درنگ به تأمل در اين خصوص ، وا می دارد. آيا اين افراد، قبل از 

ازدواج فكر می كردند روزی با دنيايی از اندوه ، می بايست از هم جدا شوند؟ 
 با بررسی بسيار ساده و گذرا در زندگی بسياری از زوج های جوان كه به ظاهر 
آنان  كه  در می يابيم   ، دارند  نفرت  هم  از  اينك  و  بودند  يكديگر  عاشق  روزی 
مفهوم عشق را اشتباه در ذهن و كالبد وجودشان ، تعبير كرده و بر اساس اين 
اشتباه ، تصوير رنگی و زيبايی از طرف مقابل در ذهن شان ترسيم و زندگی 

مشترک خود را بدون هيچ پشتوانه ی منطقی و عقلی آغاز نموده اند. 
در اين مقاله سعی می شود برخی از مشكل های عشق های زودگذر و سطحی 
بيان شود تا دست كم افرادی كه گرفتار چنين عشق هايی شده اند ، با بررسی 

اين نكته ها ، نگاه عميق تر و عاقالنه تری به موضوع ازدواج داشته باشند: 

 چهره های تکراری: 
 يكی از جذابيت هايی كه در عشق های زودگذر وجود دارد ، چهره و ظاهر فرد 
مقابل است. آنان شيفته ی زيبايی ظاهرهم  می شوند و با گفتن كلمه های عاطفی 
اما  يكديگر می كنند  ارزشی  به خصلت های  به عالقه مندی  تظاهر   ، و عاشقانه 
بعد از گذشت مدتی از ازدواج ، با فروكش كردن هيجان های كاذب   از درون ، 
به سراغ ارزش های فرد مقابل می روند چرا كه در اين زمان ، چهر ه ی او ديگر 

معنوی  و  درونی  ويژگی های  اكنون  و  است  تكراری شده  هم  شايد  و  عادی 
همسر برای شان مهم و جدی گشته و در صورتی كه با نظام ارزشی مورد قبول 
آنان سازگار نباشد ،  شروع به بهانه گيری و پرخاشگری می كنند و زندگی را 

تبديل به جهنمی سوزان و پراضطراب می نمايند. 
جوانان عزيز، يادتان باشد كه : »چهره و ظاهِر مورد پسند ، در ازدواج مهم است 

اما شرط كافی برای يك زندگی خوب نيست.« 

  سوء ظن های مکرر: 
ازدواج می شود  به  منجر  كه  زودگذری  بسيار جدی عشق های  آسيب های  از 
 ، سوء ظن های مكرر در زندگی زناشويی  می باشد. افرادی كه به راحتی با يك 
پشتوانه ی  هيچ  بدون  و  ميهمانی  يك  در  ساده  گفت وگوی  يك  با  يا  و  لبخند 
منطقی ، دل به هم می سپارند ،  پس از زمانی اندک بعد از ازدواج ، دچار ترديد 
می شوند كه چنين فردی كه به اين راحتی با من بنای دوستی و محبت را گذاشت 
، ممكن است با فرد ديگری هم چنين بوده باشد و يا در آينده ای نزديك ، چنين 
رابطه ای را با ديگری داشته باشد. بنابراين ، مدام دچار ترديد و بدبينی نسبت 
به همسر شده و هميشه به ديده ی يك متهم به او  می نگرد و همين سوء ظن های 
مكرر ، زندگی را آشفته و دچار بحران می كند. هر چه قدر يك خانم در ارتباط ها 
و محاوراتش با مردان غريبه ، راحت تر باشد ، به همان ميزان ، ارزش و قيمتش 
 نزد آنان پايين تر می آيد و فقط زيبايی های ظاهری آن زن برای آنان جلب توجه 

می كند و جوهر وجودی و ارزشی آن زن ، مورد بی مهری قرار می گيرد. 
دختر خانم های عزيز، يادتان باشد كه : »مردان خوب و مهربان، دنبال تشكيل 

خانواده با دخترانی هستند كه به راحتی در دسترس نباشند.« 

  عدم پشتوانه ی خانواده : 
يكی از معضل های بيش تر زوج هايی كه با عشق های خيابانی ، زندگی مشترک  
خود را آغاز می كنند  ، عدم حمايت خانواده های شان می باشد. پدر و مادر كه 
سال ها فرزندان را در چتر حمايتی خود قرارداده اند و آرزوی يك زندگی خوب 
را برای فرزندان شان داشته اند ، ناگهان   با انتخابی از طرف فرزندشان مواجه 
می شوند كه شايد به هيچ وجه تناسبی با خانواده ی آنان نداشته باشد. بنابراين 
، تنها با اصرار و پا فشاری فرزندشان ، تن به رضايت به  اين ازدواج می دهند و 

گاهی هم هيچ و قت چنين ازدواجی را حتی به ظاهر ، تأييد نمی كنند. 
چنين زوج هايی كه مورد حمايت مادی و معنوی خانواده قرار نمی گيرند  ، به طور 
معمول ، بعد از زمان كوتاهی از زندگی مشترک ، دچار طوفان های شديدی در 
بادبان های  ، گاهی  ندارند  تكيه گاه محكمی  عرصه ی زندگی می شوند و چون 
كشتی زندگی شان در اين بحران ها می شكند و بازسازی اين بادبان شكسته ، 

شايد بسيار سخت و گاهی هم غير ممكن باشد. 
جوانان عزيز ، يادتان باشد كه: »خانواده ،مهم ترين پشتوانه ی يك زوج جوان 
در عرصه ی زندگی خواهد بود . سعی كنيد همواره از حمايت آنان در تصميم ها 

برخوردار باشيد.« 

  کاهش احساس های عاشقانه: 
آغاز  را  خود  مشترک  زندگی   ، منطق  بدون  و  كاذب  عشقی  با  كه  زوج هايی 
می كنند ، به دليل طغيان بی اساس احساس  های  شان در ابراز عالقه در ابتدای 
آشنايی ، پس از ازدواج ، به طور طبيعی اين معاشقه و فوران احساس ها، رو 
انتظارها و توقع های گذشته هم چنان  اين در حالی ست كه  به تنزل می رود و 
باقی ست و در اين شرايط ، طرفين احساس های خود را با قبل از ازدواج مقايسه 
كرده و دچار تناقض می شوند و چنين برداشت می كنند كه طرف مقابل ، تمام 
آن چه را كه در گذشته بيان داشته ، دروغ گفته است. در زندگی منطقی، اين 
نكته قابل توجه است كه زوجين هر روز نسبت به يكديگر عاشق تر می شوند 
و حرارت احساس ها و عواطف شان نسبت به هم بيش تر و عاشقانه تر می شود 
تحمل تر  غير قابل   روز به روز  زندگی   ، غير منطقی  زندگی  در  صورتی كه  در   ، 

می شود و زن و شوهر از يكديگر دورتر می شوند. 

  به راحتی دل داده و به راحتی دل از دست می دهند: 
ازدواج های بی منطقی كه بر پايه ی تدبير بنا نشده و زوجين به راحتی به يكديگر 
گذشت  از  بعد   ، می كنند  آغاز  را  زندگی  يك  و مسير مشترک  می سپارند  دل 
آنان  می شوند.  خانوادگی  و  روحی   ، عاطفی  شديد  بحران های  دچار   ، مدتی 
زندگی  در  مهمی  اصول  می شوند  متوجه  و  می روند  ارزش ها  سراغ  به  تازه 
هست كه می بايست در طرف مقابل وجود داشته باشد و اكنون همسرشان فاقد 
آن هاست. اين گونه افراد به طور معمول بدون هيچ منطقی ، ساز جدايی را سر 
می دهند و به راحتی دم از طالق  می زنند. آنان كه در فاصله ای نه چندان دور، 
به راحتی دل به محبوب شان دادند ، اينك نيز به  همان راحتی از او می گذرند و 
عشق خويش را در جايی ديگر جست وجو و به سادگی ، يك زندگی مشترک را 

نابود می كنند. 
باشند كه زندگی مشترک ، يك  داشته  بايد توجه  به طور حتم   : كه  كنيد  توجه 
شوخی نيست و طرفين می بايست با يك بررسی دقيق و مشاوره های مختلف 
، اين مسير را آغاز نمايند و افراد قبل از اين كه گرفتار احساس های عاطفی با 
كسی شوند ، معيارها و ويژگی های مورد  نظرشان را در زندگی ، مشخص و بر 
آن اساس ، اقدام نمايند تا لحظه های زيبايی در زندگی برای شان رقم بخورد. 

با آرزوی خوشبختی برای همه ی دخترها  و پسرهای ايرانی
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خانواده- مجتبي اردشيري:

اما  نمي كنند  درک  را  ترس  معناي  جدي  به طور  هيچگاه  كودكان  برخي 
بسياري از آنها با مجموعه اي از تجربه هاي ترسناک در طول زندگي شان 
توالت،  توفان،  حيوانات،  تاريكي،  غريبه،  افراد  از  مي شوند.آنها  روبه رو 

اين گونه  مي ترسند.  متفاوتي  يا  جديد  چيز  هر  يا  مرگ  بسته،  مكان هاي 
ترس ها در برخي سنين يا دوره هايي خاص تشديد مي شوند؛ مثال ترس از 
زلزله كه در بعضي دوران زندگي كودک رخ مي دهد بيشتر ناشي از اين 
است كه كودک احساس مي كند مبادا والدينش را از دست بدهد يا خودش 
بميرد.ترس از مرگ يكي از ترس هاي معمول در كودكان به شمار مي رود 
و ممكن است به صورت اضطراب شديد از تنها ماندن، ناتواني در خوابيدن 
يا صحبت هميشگي درباره مرگ تظاهر پيدا كند.در ۵ يا ۶ سالگي بيشتر 
چرخه  مفهوم  كه  آنجا  از  اما  مي پرسند،  مرگ  درباره  سؤاالتي  كودكان 
زندگي را به طور كامل درک نكرده اند مرگ را مرتبط با پيري مي دانند و 
خود را در خطر نمي بينند. در 7 سالگي مشكوک مي شوند كه مرگ فقط 
به پيرمردان و پيرزنان اختصاص ندارد و براي آنها نيز محتمل است و 
در نتيجه،در اين سن بيشتر سؤاالتشان درباره بيماري ها و عوارض آنها 
متمركز مي شود. بيشتر كودكان ۹ يا ۱0 ساله انتظار دارند پاسخ سؤاالت 
فرزندانمان  از  را  واقعيت ها  نبايد  ما  كنند.  دريافت  دقيق  به طور  را  خود 
شما  ساله   4 فرزند  را. وقتي  مرگ  چون  تلخي  واقعيت  حتي  كنيم  مخفي 
مي پرسد عمو وقتي مرد كجا رفت؟ از پاسخ هاي پيچيده خودداري كنيد. 
پاسخ شما مي تواند براساس اعتقادات مذهبي استوار باشد. براي نمونه 
مي توانيد از اين پاسخ ساده استفاده كنيد: »رفت به دنياي ديگه پيش خدا« 
از به كار بردن واژه هايي مانند كشته شدن يا مردن خودداري نكنيد، زيرا 
كودک معني آنها را درک مي كند. روي زندگي تمركز كنيد، پس از آنكه به 
كودک اجازه داديد احساس خود را بيان كند و پاسخ سؤاالتش را بگيرد، 
روي زنده بودن و زندگي تمركز كنيد. درباره روش هاي سالم زندگي كه 
موجب طول عمر مي شود بحث كنيد. براي مثال تغذيه صحيح، معاينات 
پزشكي مرتب، ورزش منظم و.... چرخه زندگي را براي كودک شرح دهيد. 
افزايش آگاهي كودک درباره مرگ درک زندگي است.  بهترين راه براي 
بكارد  را  گياهي  دهيد  اجازه  است  رسيده  مناسب  به سن  فرزندتان  اگر 
بيماري هاي  درباره  كودكتان  كند.با  مشاهده  را  حيات  مختلف  مراحل  و 
وخيم صحبت كنيد. وقتي يكي از نزديكان يا دوستان بيمار است بزرگترها 
اغلب كودكان خود را در جريان وضعيت بيمار قرارنمي دهند و مي كوشند 
به  توجه  با  است  بهتر  اما  نيايد،  پيش  خاصي  صحبت  آنها  حضور  در 
سن و شخصيت كودک تا حدي آنها را در جريان بگذاريد. اجازه دهيد 
كودک احساساتش را بيان كند.وقتي فرزند شما از بيماري يا مرگ كسي 
خبردار مي شود احساسات زيادي بروز خواهد داد؛ ممكن است احساس 
انكار، ناراحتي، نااميدي، تقصير يا ترس داشته باشد، به ويژه ممكن است 
بترسد كه مبادا چنين اتفاقي براي خودش يا كساني كه دوستشان دارد 

رخ دهد. بگذاريد درباره احساسش با شما گفت وگو كند. شما نيز به جاي 
انكار احساساتش به او اطمينان دهيد و از او حمايت كنيد. درباره اينكه 
كودک را به مراسم تشييع جنازه يا تدفين ببريد خودتان براساس سن و 
شخصيت كودک و موقعيت او تصميم بگيريد.بسياري از روان شناسان 
براين باورند كه حضور در مراسم تدفين براي كودكان زير ۵ تا ۶ سال 
و همين طور براي كودكان بزرگ تري كه حساس هستند مناسب نيست. 
اگر كودک تمايل دارد كه در اين مراسم شركت نكند به خواست او احترام 

بگذاريد و ناراحت نشويد.
در  كه  برنامه هايي  كنيد.  براي كودک تشريح  را  اين مراسم  برنامه هاي   
از  را  انجام مي شود  متوفي  نهايت در خانه  در  قبرستان، مجلس ختم و 
پيش به كودكتان توضيح دهيد كه ساير مردم در اين مراسم چگونه عمل 

مي كنند و او با چه صحنه هايي روبه رو خواهد شد.

ترس از تاريكي
تقريبا همه كودكان حداقل براي مدتي از تاريكي مي ترسند. اين ترس اغلب 
در سن 2 تا 3 سالگي ظاهر مي شود. ترس از تاريكي در ميان كودكان 
دزد  از  ديگر  شب  و  هيوال  از  شب  يك  است.  تغيير  حال  در  و  متفاوت 
و  به كودک)هر چند جزئي(مانع تشديد  دادن  اطمينان  مي ترسند. معموال 
مزمن شدن ترس مي شود، اما گاهي ترس در كودک باقي مي ماند، در اين 
صورت پيشنهاد هاي زير شما را در غلبه بر مشكل ياري خواهد داد. در 

باره ترس بحث كنيد. 
هيچ گاه روي احساساتي مثل ترس سرپوش نگذاريد بلكه به آن اعتراف 
براي  چيزي  دهيد  اطمينان  او  به  مي آيد.  واقعي  كودک  به نظر  زيرا  كنيد  
ترسيدن وجود ندارد اما احساسات او را به عنوان احمقانه و بچگانه بودن 

مسخره نكنيد. از كودک بپرسيد در تاريكي از چه چيزي مي ترسد؟
او بنشينيد و بخواهيد علت ترس خود را شرح  اتاق تاريك كنار  در يك 
دهد. كودک را در برابر ترس مقاوم كنيد. مجموعه اي از بازي ها مي توانند 

كودک را به تاريكي عادت دهند. به برخي از اين بازي ها توجه كنيد. 
دنبال بازي: خودتان نقش راهنما را به عهده بگيريد و از كودک بخواهيد 
شما را دنبال كند. بهتر است با دست تان او را راهنمايي كنيد. ابتدا بازي 
را در روشنايي انجام دهيد و فقط گاهي وارد تاريكي شويد، اما به تدريج 
مدت زمان بيشتري را در تاريكي بگذرانيد. اگر كودک خواست، جاي خود 

را با او عوض كنيد.
بشمار بازي: همراه با فرزندتان در يك محل تاريك بايستيد و تا عدد 3 
بشماريد. كم كم اين زمان را طوالني تر كنيد تا به ۶0 ثانيه برسيد. او را از 
صميم قلب تحسين كنيد. به تدريج صدايتان را پايين تر بياوريد. براي يك 
كودک بزرگ تر مي توانيد اين زمان را تا چند دقيقه نيز افزايش دهيد. در 

تاريكي گرگم به هوا بازي كنيد.
 هر كدام به نوبت گرگ شويد و حين بازي حسابي سروصدا كنيد. اتاقي 
مخصوص بازي بسازيد. براي نمونه روي ميز پتويي بيندازيد و به كودک 
اجازه بدهيد  به زير آن برود و برايش در و پنجره درست كنيد. اين مكان 

فضاي مناسبي براي بازي كردن در تاريكي است. 
با او قايم باشك بازي كنيد، يا شيئي خاص را در يك مكان تاريك مخفي 
كنيد و از او بخواهيد آن را پيدا كند تا در اين صورت يك عالمت مثبت 
به دست آورد. مي توانيد براي هر سه عالمت مثبت هديه اي كوچك به او 
بدهيد. به كودک اطمينان دهيد كه در تاريكي خطري او را تهديد نمي كند. 
شب هنگام قبل از خواب درها و پنجره ها را با همكاري كودک قفل كنيد. 
وارد  است  آن  در  كسي  كه  خانه اي  در  ندرت  به  دزد  كه  دهيد  توضيح 
شما  شود  شما  خانه  وارد  دزدي  اگر  كه  بگوييد  همين طور  و  مي شود 

زودتر بيدار خواهيد شد.
اتاق  به  داريد  دست  در  قوه  چراغ  يك  حالي كه  در  كودک تان  با  همراه 
تاريكي وارد شويد و نقش پليس ها را بازي كنيد. به فرزندتان بياموزيد در 
تاريكي با خودش صحبت كند. وقتي او جمله هايي نظير »من نمي ترسم« 
و »هيچ چيز نمي تواند به من ضربه بزند« را تكرار كند مي تواند خودش را 

شجاع بداند .
استفاده از تقويت كننده ها

او را تحسين  هر گاه كودک را در غلبه بر ترسش موفق ديديد موفقيت 
وظيفه  انجام  از شجاعت  منظور  كنيد.  طراحي  يك جدول شجاعت  كنيد. 
است  بهتر  ترس(.  احساس  وجود  با  است )حتي  تاريكي  در  شده  محول 
در مراحل نخست، اتاق كامال تاريك نباشد. براي مثال يك چراغ قوه به 
اما  تاريكي كافي است،  اول دو دقيقه در  دست كودک بدهيد. براي شب 
هر شب يك دقيقه به اين زمان بيفزاييد. اين كار را تا آنجا ادامه دهيد كه 
كودک بتواند قبل از به خواب رفتن به راحتي در رختخوابش دراز بكشد. 
درصورت موفقيت كودک يك عالمت مثبت در جدول بگذاريد و بگوييد اگر 
تعداد اين عالمت ها براي مثال به ۵ برسد هديه اي خوب به او خواهيد داد.

پاداش مخصوص
وقتي كودک نشان داد ترسش از تاريكي از ميان رفته است او را براي 
تماشاي فيلم مورد عالقه اش به سينما ببريد. درصورت لزوم اجازه دهيد 
جايزه  گونه  هر  يا  و  بياورد  خود  همراه  را  بازي هايش  اسباب  از  يكي 

ديگري كه فكر مي كنيد كودكتان را خيلي خوشحال مي كند به او بدهيد.

تا ثير رژیمهاي 
غذایي بر زیبایي 

پوست و مو  
 

داشتند  تاكيد خاصي  تغذيه سالم  ها هميشه روي  قديمي 
عجيبي  اعتقاد  ها  مادربزرگ  و  ها  پدربزرگ  هم  هنوز  و 
به تاثير غذاهاي مختلف در درمان بسياري از بيماري ها 
و حتي مشكالت پوست و مو دارند. بعضي از اين حرف 
ها شايد بيشتر شبيه خرافات باشد ولي امروزه علم ثابت 
كرده كه يك تغذيه سالم در زيبايي افراد، بسيار موثر است. 
كمبود  دچار  كه  افرادي  در  گويند  مي  تغذيه  متخصصين 
تغذيه اي هستند، به سرعت اين كمبودها در اعضايي كه در 
ظاهر و زيبايي نقش دارند، نمود پيدا مي كنند، مثال، ناخن 
هايشان به سرعت مي شكند، موهايشان خشك و كدر مي 

شود، پوستي خشك و چروكيده پيدا مي كنند و....
دكتر كالمن، متخصص تغذيه، از مركز تحقيقات ميامي با 
يا نخوردن بعضي مواد غذايي،  اينكه خوردن و  بر  تاكيد 
مي تواند بر مو و پوست افراد تاثير داشته باشد، مي گويد: 
اند،  مو شده  ريزش  دچار  كه  افرادي  ما روي  >تحقيقات 
نشان داده است كه فقر غذايي و عدم رعايت تعادل و تنوع 
آنها، موجب شده است كه چنين ظاهري  در رژيم غذايي 
پيدا كنند.< به گفته وي، اغلب افرادي كه دچار بي اشتهايي 
عصبي و پرخوري عصبي هستند، عالوه بر ساير عالئم 
فيزيولوژيكي، دچار ريزش مو نيز مي گردند. دكتر كارملي 
گويد:  مي  هم  آمريكا  تغذيه  متخصصين  انجمن  عضو 
>كمبود روي يكي از عواملي است كه به شدت با سالمت 

مو در ارتباط است.
دليل  به  يا  كه  ديده مي شود  افرادي  در  اغلب  كمبود  اين 
چاقي و يا به دليل ابتال به بيماري هاي خاص )مثل ديابت، 
كالري  كم  هاي  رژيم  از  و...(  فشارخون  خون،  چربي 
بيشتر  جوان  هاي  خانم  در  كمبود  اين  كنند.  مي  استفاده 
ديده مي شود و موجب خشكي، كدورت و ريزش مو مي 
گردد.< اين ماده مغذي يعني روي، در گوشت قرمز، تخم 

مرغ و انواع فرآورده هاي دريايي يافت مي شود.
تقويت  براي  گويند  مي  ها  قديمي  دليل  همين  به  شايد 
موهايتان، پس از شستشوي آنها در حمام، تخم مرغ روي 

سرتان بگذاريد و بعد از يك ربع آنها را آبكشي كنيد!
و  چربي  كم  رژيم  از  كه  افرادي  كالمن،  دكتر  عقيده  به 
معرض  در  شدت  به  كنند،  مي  استفاده  چربي  بدون  يا 
اسيدهاي  به  نياز جدي  زيرا موها  دارند،  قرار  مو  ريزش 
ها در رژيم  نوع چربي  اين  دارند. كمبود  چرب ضروري 
غذايي موجب خشكي موها و پوست مي گردد، در حالي 
كه دريافت منظم آنها از طريق غذا، سالمت فوليكول هاي 
ضروري،  چرب  اسيدهاي  ميان  دارد.در  دنبال  به  را  مو 
براي پوست و  اهميت بسياري  از  امگا 3  اسيدهاي چرب 

مو برخوردارند.
مصرف 2 تا 3 بار در هفته منابع غذايي اين اسيد چرب، 
اغلب   3 امگا  چرب  اسيدهاي  است.  اهميت  حائز  بسيار 
به  گردو  و  روغن  آزاد،  ماهي  نظير  هاي چرب  ماهي  در 
وفور يافت مي شود. عالوه بر چربي هاي ضروري، نقش 
نبايد  نيز  پوست  سالمت  در  ها  ويتامين  و  ها  پروتئين 

فراموش شود.
پر  غذايي  منابع  از  كه  >افرادي  گويد:  مي  كالمن  دكتر 
پروتئين كمتر استفاده مي كنند و يا دچار كمبود ويتامين 
معرض  در  بيشتر  هستند،  بيوتين  ويژه  به   B گروه  هاي 
ريزش مو قرار دارند. اين وضعيت در گياه خواراني كه به 
هيچ عنوان حاضر به مصرف منابع غذايي حيواني نيستند، 
توصيه  افراد  اين  به  كالمن  دكتر  مي شود.<  ديده  بيشتر 
مي كند كه تخم مرغ، جگر و سويا را حتما در رژيم غذايي 
بيوتين  كه  نشده  ثابت  هنوز  او،  گفته  به  دهند.  قرار  خود 
موجود در شامپوها مي تواند از ريشه و يا ساقه مو جذب 
شود و بنابراين واقعا معلوم نيست كه شامپوهاي حاوي 
اين ويتامين، واقعا بتوانند به افرادي كه دچار ريزش موي 
شديد و يا طاسي هستند، كمكي بكنند. دكتر كالمن توصيه 
مي كند كه مردم به شدت مراقب تغذيه خود باشند، چون 
رژيم غذايي مناسب، سالمت كل بدن و حتي پوست و مو 

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

جواب هفته قبل
Rh7+    Re7   Bxe6+  Ke8 
Rh8#   

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

جواب هفته قبل              
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 آموزش خود هيپنوتيزم، تله پاتی، شناخت و
تسلط بر نيروی ذهن
075 95 ۱6 ۱۱ 89

فال هفته

متولدين فروردين:  اين روزها احساس مي كنيد كه 
بيشتر در يك حالت عصبي به سر مي بريد و يا يك 
نگراني مبهم به دلتان چنگ مي زند. بهتر است كمي 
بيشتر به خود فرصت استراحت بدهيد و فكرتان را 
با افكار تيره و تار مشغول نگه نداريد. همين روزها 
مايه  نزديكان  از  يكي  يا تحصيلي  و  موفقيت شغلي 
يك  انجام  براي  را  خودتان  مي شود.  مباهات شما 
ميهماني دوست  يك  در  كنيد.  آماده  معامله شيرين 
و يا دوستان تازه اي پيدا مي كنيد. مواظب سالمتي 

خود باشيد.

متولدين ارديبهشت: يك اتفاق در اين هفته    
با  قراري  و  قول  شد.  خواهد  انگيز  خاطره  برايتان 
و  پرخير  تعهدات  يا  و  كرد  خواهيد  برقرار  اهميت 
جوانان  شد.  خواهد  گذاشته  شما  عهده  به  بركتي 
متولد اين ماه خود را از مشورت با بزرگان خانواده 
سخت  بعدأ  كه  ندانند  نياز  بي  آنها  صالحديد  و 
پشيمان خواهند شد. به خاطر انجام كار و يا خدمتي 
چشمگير نظر خيلي ها به سوي شما دوخته خواهد 

شد. از يكي از دوستان خبر مهمي خواهيد شنيد.

متولدين خرداد: در اين هفته موفق خواهيد 
شد به يكي از خواسته ها و يا آرزوهاي خود جامه 
سرگرمي  از  پر  و  شاد  اي  هفته   . بپوشانيد  عمل 
خواهيد داشت. احساس خاصي از سبكبالي به شما 
را  قلبتان  غيرمنتظره  مالقات  يك  داد.  خواهد  دست 
شما  به  مهمي  خبر  يا  و  كرد  خواهد  هيجان  از  پر 
داريد.  پيش  در  خاطره  از  پر  مسافرتي  رسد.  مي 
را  خود  خيال  آرامش  خواهيد  مي  اگر  روزها  اين 
حفظ كنيد به بعضي حرف هاي پوچ و دلسرد كننده 

اطرافيان توجه نكنيد.

و  لجاجت  از  كمي  اگر  تير:  متولدين     
خودخواهي هاي خود بكاهيد، آن وقت راحت تر و 
آرام تر خواهد بود. اين قدر روي بعضي موارد جزيي 
و كم اهميت پافشاري نكنيد و به قول معروف مته 
به خشخاش نگذاريد . به خود بقبوالنيد كه ديگران هم 
به قدر شما حق دارند. در ميانه هفته درباره موضوعي 
كه برايتان از اهميت خاصي برخوردار است ، خبرهاي 
مساعد و رضايت بخشي خواهيد شنيد. يكي از اعضاي 
فاميل به كمك فكري و يا مالي شما نيازمند است، اما 

روحيه تقاضا ندارد. به كمك او بشتابيد.

خوش  خط  روي  هفته  اين  مرداد:  متولدين   
تحوالت  و  تغيير  بعضي   . كنيد  مي  حركت  ها  اقبالي 
مقابل  به زودي در  بگيريد.  نيك  فال  به  را  آمده  پيش 
خود راهي وسيع و هموار براي پيشرفت خواهيد ديد. 
سعي كنيد در مقابل بعضي پيش آمدهاي مساعد دست 
و پاي خود را گم نكنيد و به اصطالح به جاده خاكي 
نيفتيد. هميشه دقت كنيد كه زير پايتان سفت و محكم 
باشد. يك اختالف پيش آمده در خانواده يا محيط كار 

خيلي زود رفع و رجوع خواهد شد. نگران آن نباشيد.

و  عاطفي  امر  يك  در  شهريور:  متولدين 
يا  و  شد  خواهد  جلب  شما  خاطر  رضايت  احساسي 
يك خواسته شما صورت تحقق به خود مي گيرد. اين 
روزها به هر وعده اي اطمينان نكنيد و هميشه جوانب 
امر را سبك سنگين كرده و مورد سنجش قرار دهيد. 
حقي را كه از خود سلب شده مي پنداشتيد و يا طلبي 
را غيرقابل وصول مي پنداشتيد ، به دست مي آوريد. 
از راه دور يكي چشم انتظار شما و يا كمكي از سوي 

شماست. 

و  ها  پيگيري  از  روزها  همين  مهر:  متولدين 
مطلوب  نتيجه  به  امري  تحقق  جهت  در  خود  پشتكار 
خوردن  جوش  و  حرص  و  تابي  بي  يابيد.  مي  دست 
هاي شما تأثيري در حركت به مقصود نخواهد داشت. 
پس سعي كنيد با حوصله و تعمق قدم پيش بگذاريد. 
به زودي بعضي خوش اقبالي ها به شما روي مي كند 
و مقدمات معامله اي نسبتأ بزرگ فراهم مي آيد. يك 
مسئله مالي طوري حل ميشود كه رضايت خاطر شما 
فراهم آيد. در انجام بعضي معامالت حواستان را كامأل 

جمع كنيد.

متولدين آبان: به زودي توفاني كه از جهت   
احساسات در خانواده برپاشده بود، فروكش مي كند 
توفيق  بكشيد.  راحتي  به  نفسي  توانيد  آن وقت مي  و 
ديدار دوستي قديمي فراهم مي آيد. به همكاري در يك 
يا  و  اي  اجتماعي دعوت مي شويد. هديه  مفيد و  كار 
سوغاتي هايي در راه داريد. تغييراتي در امور روزانه 
از مدتي رضايت خاطر شما  تان پيش مي آيد و پس 
جلب خواهد شد. يك كار مرمتي و تعميراتي براي مدتي 

شما را درگير خود خواهد كرد.

 متولدين آذر: خواسته شما در جهت برآورده 
شدن كاري، مورد قبول طرف مقابل قرار مي گيرد. در 
اين هفته با شخص محترم و يا بانفوذي در مورد انجام 
كاري و يا خواسته اي به گفتگو خواهيد پرداخت. امر 
روزها  اين  است.  انجام  در شرف  خانواده  در  خيري 
بايد مواظب بعضي حرف ها و يا رفتار خود باشيد تا 
در ميان دوستان و يا اعضاي خانواده دلخوري هايي 
پيش نياورد. با يك دوره كوتاه مدت قهر و مشاجره 

درگير خواهد شد

كنيد احساسات واقعي    متولدين دی: سعي 
خود را پنهان و يا مغشوش جلوه ندهيد، مطمئن 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 كرد فصل 
تازه اي در زندگي تان باز شده است.با كمك شما يكي 
از بالتكليفي بيرون مي آيد، پس بهتر است او را چشم 

انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود را 
به دست امواج احساسات بسپاريد و منطقي و معقول 
فكر كنيد و تصميم بگيريد. براي انجام يك معامله مهم 
فرصت هاي خوبي به دست مي آوريد. يك مشكل و 
پيش  تان  عالقه  مورد  برنامه  راه  سر  بر  مانع  يك  يا 
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.

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

مفيد خواهيد شنيد. هديه هايي در راه داريد
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برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب برنامه های 
جدید کامپيوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 
با قيمت مناسب در محل کار و منزل

07 88 99 77 62۳

صمد شکارچی 

یاد ایام
ياد ايام كه امول كالنی داشتم   

جای يار بد زبان شيرين زبانی داشتم    
 توی شركت مسندم پست رياست بود و بس
     توی هر بانكی حسابی ان چنانی داشتم
 منشيانی خوش زبان و كارمندانی زبل  

  پادويی چون دسته گل با نام »خانی « داشتم
 شركت و ميز و رياست هر سه با هم توامان   

 من برای حكم راندن جسم و جانی داشتم
خواستار دختری زيبا و خوب و يی نظير  

 توی هر ايل و عشاير حكم خانی داشتم
شاد و خندان بودم و قارغ ز هر چه مشكالت

   صاحب راننده بودم كی ژيانی داشتم
پاترول و راننده و ده نوكر خوش آب و رنگ

   بر در دروازه منزل سگانی داشتم
چون كه می خوردم ز هر نوع از غذای رنگ رنگ 

   هيكلی پروار و جاق رد يك زمانی داشتم
روزگارم سكه بود از از ان حساب زير ميز   

يك حساب ديگر از بانك جهانی داشتم 
رشوه ها از اين و آن دست مبارک ميرسيد  

  در خفا گويی كه من گنج نهانی داشتم
عاقبت داغان شدم از مكر ياران دغل  

 چون كه در شركت فراوان سارقانی داشتم
ای دريغا با غرور خود چو بود بی خبر  

 در امور مالی خود ضاربانی داشتم
جمله را خوردند و بردند و تمامش شد چپو
   هر چه پول و مول و هر نام  نشانی داشتم

الغرض دنيا نگردد هرگز از بهر كسی 
   كاش عقل پيری و ، زور، جوانی داشتم

به یاد تلنُگر
داشته 
باشيد 

فقط از 
صرافی 

های 
معتبر 

جهت نقل 
و انتقال 
پول خود 
استفاده 

نمائيد
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ثبت شرکت ها - کارت 
تجاری - مشاوره 

تجارتی
و طراحی آگهی های 

تبليغاتی و خدمات 
بيشتر

075۱۱602۱۴9

بزودی!!!

فروش آپارتمان
تهران- یوسف آباد

باالتر از م- کالنتری
آپارتمان 123 متری
با 12 متر انباری 

طبقه اول - با اجاره برگردان باال
با پاركينگ

07810331164

A3 Shop 
for Sale
Premium 
Required

07956223876  
02089623444 

به یکنفر 
بازاریاب حرفه 

ای 
جهت کار در دفتر 
هفتنه نامه پرشين 

نيازمندیم

آموزش کاشت 
ناخن با دیپلم 

بين المللی

075079۱۱066

آشپز با تجربه 
بخصوص در امور 

کباب پزی نيازمندیم
North Yourkshire
Scar Borought

07851629908
07738833163

رستوران چينی و 
کباب شاپ در

High Road با 20 
سال ليز و با ظرفيت ۴0 نفر 

با پارکينگ 

6000 پوند درآمد هفتگی
قيمت ۹۵000 پوند

رنت ۱2۵00 و ريت 2400  سالينه

07950200۳۴2

گاراژ صافکاری و نقاشی 
با بازارآالت کامل و حیاط اختصاصی با حداقل پارک 
10 اتومبیل بهمراه یک مغازه و 2 اتاق اداری همراه با 
3 خط تلفن با تجهیزات اداری در 100 متری ایستگاه 
ریت  و  رنت  با  20 ساله  لیز  با  کنتون  مترو ساوت 

پائین فقط 45000 پوند
07886937797 

    02085371541-2

 به یك آرایشگر
 ماهر وارد به  بند

ابرو نيازمندیم
 در منطقه

Sudbury Hill     
075079۱۱066

مکانيك سيار در شمال لندن

تعمير انواع اتومبيلهای
 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 0759۴۳۴797۳
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 كانون ايرانيان                                   02077007۱74
كانون ايران                                             020۸74۶32۶۹ 
جامعه ايرانيان                                         020۸74۸۶۶۸2  

سفارت انگلستان در تهران                 00۹۸2۱۶70۵0۱۱-7
سفارت ايران در لندن                               020722۵3000 
وزارت كشور انگلستان                             0۸4۵۶000۹۱4 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000۱23 
دفتر ايران اير هيترو            020۸۵۶4۹۸0۶
فرهنگسرای لندن                                   020۸-4۵۵۵۵۵0

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    0207۶200۱00
رستوران اپادانا                                0207۶033۶۹۶ 
رستوران اريانا                                        02072۶۶۹200

رستوران البرز                                    0207۶02۹040 
رستوران الونك ۱                             0207۶03۱۱30
رستوران الونك 2                                    020722۹04۱۶ 
رستوران بهشت                                      020۸۹۶44477
رستوران پامچال                                     020۸203۹۵۹۵
رستوران پاپيون                                      020۸4۵۸۹0۸3
رستوران پاتوق                                       02072۶240۱۵
رستوران پاريس                                      02072۸۹2023
رستوران پرشيا                                       020۸4۵2۹22۶
رستوران پرنس علی                                02072۵۸3۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   020722۹۹3۹۸

رستوران حافظ)2(                                   020743۱4۵4۶     
رستوران ديار                                         020۸۹20۹744 
رستوران ژينو                                         020۸۸47۱740 
رستوران شهرزاد                                    020737۱۱۹۱۹

رستوران شبهای  شيراز                            020۸34۶۵۵۹2
رستوران كندو                                         0207724242۸    

رستوران صفا                                         0207723۸33۱
رستوران كلبه                                         020770۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸۵۶37007
رستوران نيمكت                                      020۸۸۸۹۶۹۸۹
رستوران ياس                                         0207۶03۹۱4۸
رستوران فرشاد                                      020۸۹۹۸۹0۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸344۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸3۸0007  
رستوران اريانا                                      02072۶۶۹200 

رستوران ايتاليايی                     020۸34۹4400     
رستوران صدف                                      0207243۸444

رستوران زرتشت                                    0207۶03237۹  
رستوران ليدو                                         020۸۹۵2474۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      020۸44۵۵77۵  
اهواز                                            020۸77۸۵3۶۱
انزلی                                        020۸4۵۸۱22۱
انجمن زعفران                              020۸4۵۱۶۶۱۶
بهار                                         0207۶03۵0۸3
بيژن                                         020743۵2370
پرارا                                       0207۶03۶222
پرشيا                                     02072722۶۶۵
تفتان                                       020773۱7۸۱۹
تهران                                      020743۵3۶22
تخت جمشيد                                    0207۶3۹۸007
جردن                                          020۸42۶۵44۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           0207۶03۸۹0۹ 
خيام                                          02072۵۸3۶37 
زمزم                                        020۸4۵24004

فرديس                                     020۸۸۶۱۶۱۸7  
سارا               020722۹2243
ستاره                                      020۸۸۶3۵2۵۱
ساواالن                                                  020۸347۸۸22
سپيد                                       020۸۹۶۹7۹70 

سليمان                                             0207۶242۹۵7 
سهند                                                   020۸343327۹ 
سرور                                                020۸۹74۶0۸۸ 
سيب                                                  020۸3۹۹2۸32 
علی                                    020۸۵۶۶۹3۶0 
مازندران                                     020۵7۹۹۵00
ماهان                                          020۸۹۶300۱2

منصور                                           020۸۹۵2۵۶37 
محصوالت ايران                              0۸۹۶3002020

هرمز                                                   020۸4۵۵۸۱۸4
وحيد                                             020۸۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                0207۶030۹24 
قنادی عسل                               020770۶2۹0۵

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشين

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزیع میگردد

نيازمندیها

آموزش و تعميرات کامپيوتر و لپ 
تاپ با بهترین کيفيت

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

طراحی وب سایت با بهترین قيمت

079۴99۴59۴5
079۴99۴8۱88

شرکت ساختمانی گرانيت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله کشی، برقکاری، نجاری، 
نقاشی، کاشیکاری و آجرکاری

حمل و نقل فارس
Removal

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

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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ورزش ایران
درخشش کشتی گيران پيشکسوت

تيم كشتی فرنگی پيشكسوتان كشورمان در رقابت های جهانی صاحب 
2نشان طال، يك نقره و 4 برنز شدند. 

در روز نخست اين رقابت ها در رده سنی 40 تا 4۵ سال فرهاد رضايی 
در وزن ۶3 كيلوگرم طال، اسداهلل طاليی در وزن ۵۸ كيلوگرم نقره و محمد 
مرزبان در وزن ۹7كيلوگرم برنز گرفتندو در رده سنی +۵۵سال عباس 
علی اكرم )۶3(، سعيدحيدری )۶۹( و كامران مجبری )۸۵( صاحب نشان 

برنز شدند.
 

آغاز تمرینات بادامکی بعد از 
شهرآورد

در  شهرآورد  بازی  از  بعد  پرسپوليس  ميانی  هافبك  بادامكی  حسين 
تمرينات گروهی تيم شركت می كند. دكتر فريد زرينه پزشك تيم فوتبال 
پرسپوليس گفت: بادامكی بايد تا پايان هفته نهم صبر داشته باشد و نبايد 

را  فيزيوتراپی  بسيار خوب  تمرينات  بادامكی  افزود:  وی  كند.  ريسك 
پشت سر گذاشته است و اكنون شرايط خوبی دارد و تا يكی دو 

هفته ديگر قادر است تمرينات خود را به طور جدی همراه ياران 
ديگرش آغاز كند. 

 

بازگشت مراد محمدی به کشتی
برتر كشتی  ليگ  تيم گاز مازندران در  با  مراد محمدی 
كشتی  تيم  مربی  دنگسركی  اسماعيل  كند.  می  شركت 

آزاد گاز مازندران گفت: كشتی گير ملی همانند يك سرباز 
ملی است و تا جايی كه او می تواند كشتی بگيرد بايد در خدمت 

كشورش باشد.وی افزود: محمدی گفته است بعد از المپيك كناره گيری 
می كند ولی تا زمانی كه او احساس كند می تواند در تيم ملی باشد و 
برای ايران افتخار كسب كند، در صحنه باقی می ماند چون بی ميل نيست 

كه همچنان كشتی بگيرد.

  ۱۱ مهرماه، آخرین مهلت AFC به ایران

اين كه نمايندگان كنفدراسيون فوتبال آسيا روز هفتم مهرماه  با وجود 
جلسه نهايی خود را با سران فوتبال ايران برگزار می كنند تا با آخرين 
ليگ قهرمانان آسيا  ايران در  تعيين ميزان سهميه  به  بررسی ها نسبت 
داد  ايران خبر  برتر  ليگ  بگيرند، عزيز محمدی، رئيس سازمان  تصميم 
كه آخرين مهلت تعيين شده از سوی AFC برای حل مشكل اساسنامه و 
گرفتن حق پخش تلويزيونی، روز يازدهم مهرماه است. وی با بيان اين 
 AFC به  شنبه  سه  روز  باشگاه   ۱۸ اساسنامه  كرد:  خاطرنشان  مطلب 
ارسال شد و منتظر پاسخ نهايی آنها هستيم. البته بعيد می دانم در اين 
باره مشكلی به وجود بيايد. در دستورالعمل آنها حداكثر ۱2 باشگاه با 
اساسنامه شركت های تجاری وجود دارد كه ليگ ما خوشبختانه ۱۸ تيمی 
است. اساسنامه ها ارسال شده اما هنوز مشكل حق پخش تلويزيونی حل 
نشده است. محمدی گفت: آن قدر درباره حل مسئله پخش تلويزيونی به 

اما و اگر دل بستيم كه ديگر خسته شده ايم.
  

رضایی: مقصران ناکامی المپيك باید 
استعفا می دادند

رئيس فراكسيون ورزش مجلس شورای اسالمی با تأكيد بر اينكه افرادی 
دادند،  استعفا می  بايد  بودند  المپيك مقصر  نتايج ضعيف  كه در كسب 
تا كميته بررسی علل شكست در  بايد استعفا می دادند  افراد  اين  گفت: 
مجلس استعفای آنها را مورد بررسی قرار می داد و اگر نتايج بررسی 
نشان می داد كه آنها در شكست مقصر نبوده اند، استعفای آنها پذيرفته 
فدراسيون  به مشكالت جدی كه در  اشاره  با  نمی شد.اميدوار رضايی 
كشتی وجود دارد، افزود: پس از كسب نتايج ضعيف كشتی تصور می 
آبادی  تنها شخص علی  اما  كنند  از مردم عذرخواهی  افراد  اين  شد كه 
از مردم عذرخواهی كرد و اين افراد كه به نوعی در شكست ها مقصر 

بودند، اين كار را انجام ندادند.

همه نگاه ها به علي کریمي است
هفته هشتم ليگ، يك مهمان ناخوانده دارد كه اتفاقا هميشه با پيراهن شماره ۸ در ميادين 
فوتبال حاضر است. امشب براي پرسپوليسي ها بيشتر از هر چيز بازگشت علي كريمي با 
پيراهن قرمز اهميت دارد. آنها كه 7 سال پيش با بازيكن محبوبشان خداحافظي كردند، حاال 

در آستانه دربي مي خواهند شاهد هنرنمايي مرد تكنيكي فوتبال ايران و آسيا باشند.
قطبي كه خيلي اميدوار است ورزشگاه آزادي به خاطر بازگشت علي كريمي به پرسپوليس 
بيشتر از هميشه تماشاگر به خود ببيند، امكان تغيير در تركيب پرسپوليس را رد نكرده 
است. به هر حال خصوصيت متفاوت بازي كريمي او را مجاب مي كند كه تغييراتي چند در 
تركيب تيمش به وجود آورد. علي كريمي امشب براي اولين بار تجربه حضور در ليگ 
برتر ايران را پيدا مي كند. آخرين فصل حضور كريمي در پرسپوليس ، مصادف بود با 

آخرين دوره جام آزادگان در فصل ۸0 - ۱37۹. 
كريمي در آن سال ۱۵ بار با پيراهن پرسپوليس در ليگ بازي كرد و ۵ گل هم براي اين تيم 
به ثمر رساند. 7 بازي در جام حذفي و 4 بازي در جام باشگاه هاي آسيا، ديگر بازي هاي كريمي در آخرين سال حضور اين بازيكن 
در پرسپوليس بود.امشب هواداران پرسپوليس براي چهل و چهارمين بازي كريمي در پرسپوليس لحظه شماري مي كنند. كريمي در 
طول 3 فصل حضور در پرسپوليس، 43 بار براي اين تيم به ميدان رفت و ۱۱ گل هم زد.كريمي پس از ترک پرسپوليس طي 7 فصل 
گذشته، ۱20 بازي باشگاهي با پيراهن تيم هاي االهلي امارات، بايرن مونيخ آلمان، القطر و السيليه قطر انجام داد، اما ۵7 گل از ۶۵ گلش 

را با پيراهن االهلي به ثمر رساند تا مشخص شود بهترين روزهاي مرد شماره ۸، در ليگ امارات بوده است.

یك هفته قبل از دربي 
هفته هشتم براي پرسپوليس و استقالل با بقيه هفته ها فرق دارد، چراكه آنها خود را براي دربي بزرگ پايتخت آماده مي كنند. اين 
2 تيم خواسته يا ناخواسته امتيازات بازي هاي قبل از دربي را براحتي از دست داده اند تا براي حضور در ديدار سنتي كمتر دچار 
مشكل شوند.آخرين نمونه براي اين ادعا بازي هاي فصل پيش است كه پرسپوليسي ها قبل از بازي برگشت با استقالل با 2 گل مغلوب 
ذوب آهن شدند و استقالل هم قبل از رويارويي با پرسپوليس، هر 2 بازي رفت و برگشت را به سپاهان واگذار كرد. با اين حال قطبي 

صراحتا عنوان كرده است كه اين 3 امتياز را قرباني دربي نمي كند.
پرسپوليس در آخرين بازي خود، تيم پيام مشهد را با نتيجه 2 بر يك شكست داد تا پس از 3 هفته ناكامي بار ديگر امتيازاتش را به 
صدرنشين نزديك تر كند. آنها با وجود ايستادن در مكان پنجم جدول، اين شانس را دارند كه با پيروزي بر پگاه، در آستانه دربي به 
صدر جدول ليگ تكيه بزنند. در پرسپوليس عليرضا نيكبخت واحدي به دليل 3 اخطاره بودن نمي تواند تيمش را همراهي كند و مجتبي 
شيري به عنوان تنها بازيكن  2 اخطاره، اگر مي خواهد دربي را از دست ندهد، در صورت حضور در ميدان بايد با احتياط بيشتري 
بازي كند.ابراهيم توره و سپهر حيدري، غايبان احتمالي پرسپوليس در بازي امشب هستند، هر چند تيم پگاه هم چند بازيكن اصلي 

خود از جمله آدريانو آلوز برزيلي را در اين بازي در اختيار نخواهد داشت.

صعود آداليديونايتد، گامبا اوزاكا و اوراواردز  

شکست سنگين سایپا 
 

پايان  ازبكستان،  پنج بر يك سايپا در ديدار برگشت مقابل كوروفچي  شكست سنگين 
تلخي بود بر روياهاي باشگاه سايپا. ليت بارسكي كه پس از تساوي 2 - 2 تيمش در 
ديدار رفت مدعي شده بود، سايپا به مراتب بهتر از كوروفچي بوده و حتي پيش از بازي 
با اطمينان از پيروزي سخن گفته بود، خيلي زود و در 20 دقيقه اول ديدار متوجه شد 

تحليلش اشتباه بوده است. مسووالن سايپا پيش از مسابقه وعده پاداش 3۵00 دالري به هر يك از بازيكنان را داده بودند، اما انگيزه 
سه ميليون توماني هم موجب نشد، سايپا بازي را ببرد. سايپا تيمي ضعيف بود كه در دقايق ۹ ، ۱۸ و ۵2 توسط ويالنووا، 4۵ ريوالدو 
و ۶۸ لوئيزائومقهور تاكتيك برتر كوروفچي شد و تنها يك بار آن هم توسط صابر ميرقرباني در دقيقه 4۸ موفق شد دروازه حريف 
ازبك را باز كند.سايپا در نهايت با نتيجه هفت بر سه از دور رقابت ها حذف شد.همچنين تيم فوتبال اوراواردز ژاپن مدافع عنوان 
قهرماني رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا، عصر ديروز در ورزشگاه خانگي با نتيجه 2 بر صفر از سد القادسيه كويت گذشت تا در 
مجموع با برتري 4 بر 3 برابر حريف كويتي خود به مرحله نيمه نهايي اين رقابت ها صعود كند. همچنين تيم فوتبال آداليديونايتد 
استراليا در حالي كه در بازي رفت برابر كاشيماآنتلرز ژاپن به تساوي يك - يك دست يافته بود، در بازي برگشت با گل دقيقه 73 
كورنت وايت برابر ميهمان ژاپني خود به پيروزي دست يافت. در ديگر ديدار برگزارشده تيم فوتبال گامبا اوزاكا ژاپن با نتيجه 2 بر 

صفر از الكرامه سوريه گذشت تا در مجموع جواز حضور در جمع چهار تيم برتر آسيا را كسب كند. 

یك تمرین جدی قبل از بازی نيمه نهایی
  تيم ملی واليبال ايران به جمع چهار تيم برتر رقابت های جام كنفدراسيون آسيا راه يافت. 
روز گذشته تيم كشورمان در مرحله يك چهارم نهايی نخستين دوره جام كنفدراسيون آسيا 
با پيروزی بر چين تايپه حضورش را در مرحله نيمه نهايی اين مسابقه ها مسجل كرد. ديدار 
دوتيم كه در ورزشگاه واليبال شهر راچاسيما تايلند برگزار شد با برتری سه بر صفر تيم 
با حفظ  نيفتادند و  نتيجه چندان به زحمت  اين  ايران همراه شد. شاگردان معدنی برای ثبت 
انرژی خود با نتايج 2۵ بر ،۱۱ 2۵ بر ۱۶ و 2۵ بر ۱۹ حريف را پشت سر گذاشتند. تيم ايران 
از پيروزی مقابل تيم جوان چين و  پايانی به مصاف تيم ژاپن می رود.بعد  در مرحله نيمه 
استراحت يك روزه بازيكنان تيم ملی مقابل تايوان قاطعانه ظاهر شدند و به حريف كم تجربه 
خود هرگز اجازه خودنمايی ندادند. البته تايپه ای ها هم در حد و اندازه های نام خود ظاهر 
اين  ظاهر شدند. شايد  مبتدی  بسيار  نيز  توپگيری  در  قبل  بر خالف سنوات  و حتی  نشدند 
ديدار يك تمرين خوب قبل از بازی نيمه نهايی بود. قبل از ايران تيم كره جنوبی نيز با غلبه بر 

اندونزی به مرحله نيمه پايانی راه يافته بود.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان

»دیوید ترزگه« باید جراحي شود  
 

ميدان  به  تورين  يوونتوس  براي  تواند  نمي  ماه  تا چند  ترزگه  ديويد   
برود. مهاجم فرانسوي يووه به دليل انجام عمل جراحي روي زانويش 
ترزگه  مي شود  گفته  بود.  خواهد  دور  فوتبال  از  طوالني  مدتي  براي 
چهار تا پنج ماه قادر به همراهي بانوي پير فوتبال اروپا نخواهد بود. او 
در رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا برابر زنيط سنت پترزبورگ آسيب 
بوفون  لوئيجي  جان  بسپارد.  جراحان  تيغ  به  را  زانويش  بايد  و  ديد 
سنگربان شماره يك يووه هم تا مدتي نمي تواند يوونتوس را در رقابت 
ها همراهي كند. دروازه بان تيم ملي ايتاليا به تازگي دچار آسيب ديدگي 

شده است.  

رائول؛ سه سال دیگر مادریدي هستم  
 

تا سه  با راديو ماركا گفت؛ حداقل  كاپيتان رئال مادريد در گفت وگو 
سال ديگر براي رئال توپ خواهم زد. رائول كه كمتر به گفت وگو و 
اظهارنظر مي پردازد، اين بار در حالي كه انتقادهاي بسياري از عملكرد 
اخير او شده است، به شرح مسائل مختلف پرداخت. وي به راديو ماركا 
گفت؛ »حداقل سه سال ديگر در مادريد هستم چرا كه سه سال ديگر 
از قراردادم باقي مانده است، پس از آن سال به سال جلو مي روم تا 
ببينم چه اتفاق هايي رخ خواهد داد. اما حاال تنها چيزي كه به آن فكر 
مي كنم پيشرفت روز به روز است اگرچه ممكن است در طول بازي ها 
نيمكت نشين شدنم عادي شود.« رائول ادامه داد؛ »من ۱4 سال است كه 
فوتبال بازي مي كنم و بازي هاي بسياري را تجربه كرده ام. همواره 
براي كمك به تيم آماده بودم، چه به عنوان بازيكن نيمكت نشين و چه 
به عنوان بازيكني كه از ابتدا وارد زمين مي شود. هر دو اينها براي من 
انتقادهايي  به  اشاره  با  مادريد  كاپيتان رئال  ندارد.«  به همراه  مشكلي 
كه به تازگي و در پي ناكامي هاي وي در گلزني از او مي شود، گفت؛ 
»وقتي پنج بازي متوالي موفق به گل زدن نمي شوم همواره بحث هايي 
به ميان مي آيند و هر كاري به جز گلزني هم كه در زمين انجام بدهم از 
ارزش مي افتد اما اين مساله مرا دلسرد نمي كند و من دست از تالش 

برنمي دارم.«  

بکام و تاسيس رستوران هاي زنجيره یي  
  

يوفا؛ بازيكن تيم ملي انگليس و عضو سابق منچستريونايتد انگليس و 
رئال مادريد اسپانيا درصدد راه اندازي رستوران است. به گزارش يوفا 
به نقل از روزنامه نويه زورخر سايتونگ ديويد بكام گفت در انديشه 
راه اندازي رستوران زنجيره يي است. بازيكن قديمي فوتبال انگليس كه 
عضو تيم لس آنجلس گالكسي امريكا است، در برنامه تلويزيوني خبر 
از پروژه جديدش داد. وي عنوان كرد ايده اصلي اين حركت اقتصادي 
را همسرش و يكي از دوستانش به وي داده اند و تصميمش را براي 
راه اندازي اين رستوران ها گرفته است. برخي منابع نزديك به او عنوان 
نام  به  گفته مي شود  كه  را  هاي خود  اولين رستوران  احتمااًل  كردند 
لندن و لس آنجلس تاسيس خواهد كرد و  نيز هست، در شهرهاي  او 
درصدد گسترش آن برخواهد آمد. بكام تاكنون كارهاي تبليغاتي، بازي 
در فيلم و تاسيس كارخانه پوشاک در كنار بازي فوتبال را تجربه كرده 

است.  
 
 

حقه بازي مالي؛ اتهام جدید مالك اینتر  
  

ساله   ۶3 مالك  است.  مالي شده  رسوايي  يك  درگير  موراتي  ماسيمو 
باشگاه اينترميالن قهرمان دو فصل اخير رقابت هاي سري A در پرونده 
تخلف مالي دست داشته كه براساس آن دو سال پيش با حقه يي مالي 
سودي هنگفت را به دست آورده است. براين اساس هر سهم شركت 
نفتي با نرخ پايه شش يورو به بورس ميالن راه يافت كه دو يورو باالتر 
از ارزش واقعي اش بوده است. گفته مي شود سرمايه گذاران خسارتي 
770 ميليون يورويي را پذيرفته اند. موراتي تمام اين اتهام ها را رد مي 
كند. ماسيمو فرزند آنچلو موراتي مالك پيشين باشگاه اينترميالن است 
كه از ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۸ رياست باشگاه را به عهده داشت. دوران حضور 
ماسيمو موراتي در اينتر موفق ترين روزهاي تاريخ اين باشگاه بوده و 

اين تيم در همين زمان به تيمي شناخته شده در جهان تبديل شد.  

احتمال گرفته شدن ميزباني يورو 20۱2 از لهستان و اوكراين 
 

پالتيني، آقاي بي قدرت 
 

سايمون كوپر

»اوكراين بايد چه كار كند تا ميزباني يورو 20۱2 را از دست ندهد؟« اين سوال را ميشل پالتيني چندين بار مطرح كرد در حالي كه 
نفسي عميق مي كشيد و با انگشتانش روي ميز ضرب گرفته بود. پالتيني زماني ستاره فوتبال فرانسه بود و اكنون هم رئيس يوفا 

تغيير مي كند كه مي  آنقدر  اما چهره اش  محسوب مي شود 
توانست تبديل به بازيگر كميك فرانسوي ها شود. چيزي كه او 
بعد از اين سوال مطرح كرد اين بود كه يوفا ممكن است هفته 
آينده اوكراين را به عنوان ميزبان مشترک يورو 20۱2 از اين 
به باشگاه  او نگراني اش راجع  واقعه مهم كنار گذارد. گرچه 
هاي انگليسي به خصوص منچسترسيتي را ابراز كرد اما يك 
ساعت كنار او نشستن ثابت كرد بحث اسكاتلند و درگيري اش 
با انگليس كه ديگر داستاني قديمي شده تكرار نخواهد شد.دفتر 
يوفا در ساختمان شيشه يي لوكسي درست مقابل درياچه ژنو 
قرار دارد. در چنين روزهاي زيباي تابستاني، قايق ها از كنار 
تراس رستوران ها براي تفريح در درياچه به راه مي افتند. اما 
در ميان اين شكوه و زيبايي، پالتيني كه زماني بازي سازي 
آسماني به حساب مي آمد، موفق شده خودش را در حد يك 
آدم عادي نگه دارد. شلوارهايش زيادي بلندند و مدام از اين 
»زيادي«  كردن  بازي  فوتبال  براي  كه  كند  مي  انتقاد  قضيه 
كاماًل  دارد،  اختيار  در  كه  پستي  با  او  قيافه  است.  چاق شده 
هماهنگ است؛ يك هوادار واقعي فوتبال كه مي خواهد آن را 
از دست پارازيت هاي اطراف نجات دهد.پالتيني سال گذشته 
به ساختمان كنار درياچه آمد و قول داد فوتبال را دوباره به 
فوتبال  بزرگي  باشگاه  هيچ  ديگر  اينكه  رساند؛  خواهد  تعادل 
حتي  و  كرد  بزرگ  را  كوچك  كشورهاي  او  نخواهدجويد.  را 
داد.  اوكراين خبر  لهستان و  به  از دادن ميزباني يورو 20۱2 
كشورهاي اروپاي شرقي از سال ۱۹7۶ به اين طرف ميزباني 
وقتي  نداشتند،اما  برعهده  را  فوتبال  در  مهمي  تورنمنت  هيچ 
كميته اجرايي يوفا هفته آينده در بوردو كنار هم جمع شوند، 
آن وقت است كه به قول پالتيني »ميزباني را تاييد مي كنيم يا 
خير.«در ميان اين دو ميزبان، اوكراين به شكل به خصوصي 
استانداردهاي فوتبال مدرن و سرمايه داري را ندارد. پالتيني 

اين گونه توضيح مي دهد؛»داشتن چهار استاديوم در لهستان و اوكراين كار سختي نيست. براي آن پول مي پردازيد و درستش مي 
كنيد. اما فرودگاه ها، هتل ها و مراكز ورزشي براي بازديدكنندگان وجود ندارد. دوتسك استاديومي بزرگ دارد ولي هتل چي؟ پس 
بايد تصميم درستي بگيريم. برگزاري تورنمنت در لهستان و اوكراين كار دشواري است و تغيير دادن اين شرايط خيلي خيلي سخت 
است.«حداقل او روي يورو 20۱2 و تصميم گيري درباره آن قدرت دارد. پالتيني مدام راجع به بازار بين المللي كه مهم ترين آن ليگ 
برتر انگليس است، ايراد مي گيرد اما به نظر مي رسد ايراد گرفتن تنها كاري است كه او انجام مي دهد. اين قضيه كه سرمايه گذاراني 
از ابوظبي اخيراً منچسترسيتي را خريده اند، ناراحتش مي كند؛»مطمئن نيستم كه رئيس منچستريونايتد، ببخشيد منچسترسيتي خودش 
را درگير توسعه فوتبال در شهر منچستر كند. فوتبال خلق شده چون بازيكنان سيتي مقابل بازيكنان يونايتد قرار گرفته اند. امروز من 
رئيس اماراتي منچسترسيتي را رودرروي رئيس امريكايي يونايتد نمي بينم.« اين حرف را مي زند و با پوچ ترين شكل ممكن به آن مي 
خندد؛»در غير اين صورت چرا باشگاه بايد نامش منچستر باشد؟ بايد اسم خودشان را نمي دانم مثاًل كوكاكوال بگذارند. اگر هم بازيكن 
انگليسي نداريد، چرا اصاًل بايد در انگليس بازي كنيد؟ اين مثل آن است كه صد درصد اعضاي دولت فرانسه، خارجي باشند.« اما چرا 
اصاًل بايد اين مساله را تا سطح ملي باال برد؟ پالتيني با شيطنت خاصي مي گويد؛»من اين حق را دارم كه اين طور فكر كنم.«او از 
اينكه بازيكنان همه به انگليس سفر مي كنند هم تعجب مي كند و بلند از همه مي پرسد؛ »چطور مي توانيد اين مساله را ناديده بگيريد؟« 
شايد اين سوال براي پالتيني خيلي مهم باشد. براي همين خودش هم جوابش را مي دهد؛ »از لحاظ قانوني اين غيرممكن است. از 
لحاظ مالي هم همين طور.« پالتيني مي داند كه نمي تواند جلوي بازيكنان و سرمايه گذاران خارجي را بگيرد. او فقط مي تواند آرزو 
كند كه مجلس انگليس قانوني براي ممانعت از حضور سرمايه گذاران خارجي و گرفتن اكثريت سهام باشگاه هاي اين كشور، وضع 
كند. پالتيني آن گرگ زشت و بدي نيست كه اكثر البي بازهاي انگليس تصورش را مي كند. او بيشتر شبيه شنل قرمزي است،پالتيني 
اختيارات كمي دارد. از سال آينده، كشورهاي ميانه فوتبال در اروپا مثل لهستان و روماني ۵ نماينده در ليگ قهرمانان خواهند داشت. 
او افرادي را استخدام كرده تا تباني را پيگيري كنند چون يوفا شك و شبهه هاي خاص خودش را دارد. او اميدوار است شايد تا 4 
سال آينده بتواند جلوي حضور باشگاه هاي مقروض اروپايي را در رقابت هاي قاره يي بگيرد. او با عصبانيت مي گويد؛ »در فوتبال 
خيلي ها فراري مي خرند اما نمي توانند پولش را بپردازند.« اما حتي تغيير دادن آن هم سخت است. به عنوان مثال در انگليس قوانين 
عليه بدهكاري به سفت و سختي فرانسه نيست. پالتيني سعي مي كند اطمينان از دست رفته را برگرداند؛ »من نمي خواهم عليه باشگاه 
ها كاري انجام دهم من مي خواهم با آنها در تعامل باشم.« او با دو دست به پيشاني اش مي زند و مي گويد؛ »قصد من هميشه همين 
بوده و هست اما اين كار آسان نيست. هر كاري بتوانم انجام خواهم داد.«در حالي كه فوتبال پير دنيا جلوي اصالحات ايستاده، پالتيني 
به دوران جواني فوتبال بازگشته است او از اتحاديه اروپا مي خواهد جلوي انتقال بازيكنان زير ۱۸ سال را بگيرد. او به خوبي پسران 
مهاجران ايتاليايي را به ياد دارد كه وارد جنگل ترسناک فوتبال مي شدند؛ »نمي دانم امروز حاضر بودم فوتبال بازي كنم يا خير. 
من تا 22 سالگي با خانواده ام زندگي مي كردم. امروز ممكن است بچه يي در ۱3 سالگي خانه را ترک كند. شايد هم در ۱4 سالگي 
برگردد و گريه كند چون كوچك بوده، مصدوم شده و يا شايد چون در ۱4 سالگي اش آنقدر خوب نبوده است.« تنها چيزي كه پالتيني 
مي خواهد، محافظت از اين بچه ها مقابل اوليگارک ها است.آيا اين كار به اندازه نواختن يك ضربه آزاد به گوشه دروازه لذت بخش 
است؟؛ »مي دانيد، شادي يك بازيكن سريع منتقل مي شود آيا وقتي آرمسترانگ براي سومين بار توردو فرانس را برد، همان شور 
و حال بار اول را داشت؟« لذت او در شغل كنوني اش چيست؟ »اينكه اين من هستم كه از فوتبال واقعي محافظت مي كنم.« يا حداقل 

تالش مي كند اين كار را انجام دهد. 
نويسنده آزاد هلندي 
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در انتظار 
نخستين »فرمول 

یك« شبانه

يكشنبه شب هفته بعد پانزدهمين تورنمنت از سری 
سنگاپور  در   ۸002 اتومبيلرانی  گراندپری  مسابقات 
برگزار می شود.برای نخستين بار در تاريخ برپايی 
اين رقابت ها يك تورنمنت در اين چارچوب در شب 
و زير نور پرژكتورها انجام می پذيرد و »فرمول يك« 

نخستين رقابت شبانه خود را تجربه خواهد كرد.

سنگاپور اخيراً مجوز ۵ دوره برگزاری اين گراندپری 
استمرار  تا 7۱02  را  تواند آن  را گرفته و حتی می 
توفيق  های  راه  و  اوليه  شروط  از  يكی  اما  بخشد، 
اش در اين راه دادن تضمين برای برگزاری آن در 

ساعات شب و زير نور بوده است. 

استدالل موجود در اين زمينه اين است كه برگزاری 
اين پيكارها در شب و زير نور باعث افزايش جذابيت 
تلويزيونی  تماشاگران  بيشتر شدن  و  مسابقات  اين 
باشد  ولی حقيقت هر چه  ها خواهد شد  رقابت  اين 
برای نخستين بار يك مسابقه گراندپری اتومبيلرانی 
در خيابان های يك كشور آسيايی برگزار خواهد شد 
و نه در يك پيست سنتی و به اين سبب محله ها و 
مناطقی تاريخی مثل سنت اندروز و پادانگ را نيز در 
سطح سنگاپور پشت سر خواهد گذاشت و بينندگان 
جذاب  نقاط  اين  از  توانند  می  مسابقات  تلويزيونی 
توريستی، الاقل به شكل گذرا و لحظه ای بازديد كنند.
لوييس  بين  نزديك  و  حاد  رقابت  فضايی  چنين  در 
بر  برتری  امتياز  با يك  فقط  بريتانيايی كه  هميلتون 
فيليپه ماسای برزيلی از تيم فراری صدرنشين جدول 
رده بندی فصل است، به گونه ای رل درجه دوم را از 
نظر جلب تماشاگر ايفا خواهد كرد و نگاهها بيشتر بر 
تجربه ناب و نادر برگزاری يك مسابقه »فرمول يك« 

در ساعات شب منحصر و متمركز خواهد بود.

 حتی هميلتون هم كه عضو تيم مك الرن است، نمی 
تواند اين عنصر نو را از نظر دور نگه دارد.وی می 
تورنمنت  يك  كه  است  اول  مرتبه  كه  اين  »با  گويد: 
گراندپری شبانه را تجربه می كنيم، اما فكر می كنم 
از عهده كار برآييم.«با اين حال احتمال ريزش باران 
و ناهموار و لغزنده شدن مسير و كنترل دشوار و 
شكننده ای كه در چنين شرايطی می توان بر اتومبيل 
)درحال عبور با سرعتی باال( داشت، باعث می شود 
رقابت هفته آينده سنگاپور فارغ از دلمشغولی های 
و  كنندگان  شركت  برای  سالمتی  و  ايمنی  معمول 
اول  قشر  برای  را  خطراتی  و  نباشد  تماشاگران 

گواهی دهد.

   
فرجام خواهي هميلتون بي نتيجه ماند 

همه چيز به نفع  
فيليپه ماسا 

محمدواال يزداني

شايد لوئيس هميلتون را بايد هم فرشته نجات،هم شيطان اسارت تيم مك 
الرن - مرسدس دانست. از زماني كه اين راننده جوان انگليسي نامش به 

گرفت،  قرار  يك  فرمول  ليست مسابقات  در  تيم  رانندگان  از  يكي  عنوان 
مشكالت مك الرن با اتحاديه جهاني اتومبيلراني )FIA( آغاز شده است. 
سال گذشته اگر مشكالت دادگاهي در خصوص دادن اطالعات تيم فراري 
از سوي يكي از كاركنان آن به مك الرن مطرح نمي شد و در دادگاه آن 
پرونده دويست و چند صفحه يي رو نمي شد، تيم انگليسي قهرمان شده 
بود. امسال هم مك الرن تمام سعي خودش را كرد تا از محيط قضايي 

فرار كند اما انگار بايد نام آنها را با دادگاه عجين دانست.

 داستان از گرندپري اسپا آغاز مي شود، جايي كه هميلتون در يك پيچ 
دوقلو، از رايكونن جلو زد، باعث خروج راننده فنالندي از پيست شد و 
اما  باالي سكو قهرماني اش را جشن گرفت  او  به مقام قهرماني رسيد. 
تا  و  از مقامش خلع شد  داور مسابقه،  پنج  بعد طبق دستور  يك ساعت 
امتيازي اش  بندي كلي اختالف هشت  تا در رده  رتبه سوم سقوط كرد 
با ماسا را با دو امتياز عوض كند. مك الرن كه نمي توانست اين مساله 
پاريس مقابل  دادگاه فرستاد و در  به  را  پرونده يي ديگر  را تحمل كند، 
»دادگاه فرجام خواهي« FIA را متهم به اين كرد كه پيش از اين هم يك 
بار يكي از داوران آن چنين رفتاري را با راننده يي ديگر كرده است. براي 
روشن شدن اين بحث بهتر است فلش بك بزنيم. سال پيش در گرندپري 
ژاپن، توني اسكات اندروز يكي از داوران آن مسابقه جريمه يي امتيازي 
نوع  نكته در  اين  بود.  نظر گرفته  ايتاليايي در  راننده  لوتزي  تونيو  براي 
كرد  رو  شواهدي  دادگاه  در  الرن  مك  اما  نيست  آفرين  اشكال  خودش 
كه در صورت اثبات مي توانست براي FIA گران تمام شود. FIA بعد 
از آن واقعه در اي ميلي سري به راننده آن زمان »توروروسو« جريمه 
امتيازي عليه او را اشتباه دانستند. اين اي ميل براي وكالي مك الرن هم 
فرستاده شده تا آنها امروز با توجه به تحقيقات خود از همين حربه عليه 

FIA استفاده كنند.

چارلي  با  اشتباهش  از  بعد  اندروز  اسكات  كه  داشت  وجود  ادعا  اين   
اشتباه خود  به  و  گرفته  تماس  يك  فرمول  مدير بخش مسابقه  وايتينگ، 
اين  سقم  و  صحت  دريافت  براي  الرن  مك  وكالي  است.  كرده  اعتراف 
مسابقه  يكسري  برگزاري  محل  كنت،  به  هفته  اين  يكشنبه  روز  داستان 
اتومبيلراني كه اسكات اندروز داوري آن را بر عهده داشت، رفتند تا از 
او شواهدي به دست آورند اما اسكات اندروز از دادن هرگونه اطالعاتي 
فرستاد.  خواهد  دادگاه  به  مستقيم  را  اش  نامه  گفته  و  كرده  خودداري 

وكالي مك الرن كه فكر مي كردند با اين برگ برنده، حكم جريمه امتيازي 
هميلتون را به نفع خود بر خواهند گرداند، حتي در گفت وگو با قاضي 
با صراحت تمام اعالم كردند؛ »شما اي ميل را ديده ايد؟« اما وقتي نامه 
اسكات اندروز در دادگاه قرائت شد، ورق برگشت. او در اين نامه از حرف 
هاي تيم مك الرن »بسيار شگفت زده« شده بود و اي ميل FIA را »كاماًل 
منحرف كننده و غلط« دانسته بود. او حتي مكالمه تلفني با وايتينگ بر سر 
فيليپس وكيل تيم  اين زمان بود كه مارک  لوتزي را هم تكذيب كرد. در 
مك الرن سعي كرد با حفظ احترام به FIA، اين »تغيير ناگهاني« را زير 
سوال ببرد؛ »مي خواهم با توجه به رفتار برخي از اعضاي FIA نسبت 
فراري  تيم  اما  نمي گويم.«  كنيد. ديگر چيزي  اين حكم تصميم گيري  به 
از  نايجل توتزي خواستار سوال  هم در دادگاه وكيل خودش را داشت. 
باعث خارج شدن رايكونن، مدافع  را كه  هميلتون شد و سبقت هميلتون 
او،  حركت  همين  برد.  سوال  زير  شد  مسابقه  پيست  از  قهرماني  عنوان 
واكنش عصبي هميلتون را در جريان دادگاه روز يكشنبه به همراه داشت؛ 
»شما راننده مسابقه هستيد؟ خير. پس شما كوچك ترين دركي از كاري 
كه من كردم نداريد.« حتي وقتي توتزي از او خواست مساله را شخصي 

به  از حمله  تيم فراري است هم هميلتون دست  تنها وكيل  او  نكند چون 
باز هم  اما  او كرد  از  ندارم.« توتزي سوال ديگري  او برنداشت؛»جوابي 
هميلتون جواب هاي خاص خودش را داد؛»من راننده مسابقه هستم. از ۸ 
سالگي ام پشت فرمان نشسته ام و تك تك قوانين موجود در كتاب را مي 
دانم. به همين دليل است كه در شغل خودم بهترين هستم.« بعد از اين بود 
كه پل هريس از اعضاي FIA به جايگاه شهود آمد تا در خاتمه دادن به 
اين جنجال سهمي داشته باشد؛ »داوران ما در اسپا قضاوت، تجربه و بي 

طرفي شان را نشان دادند. آنها قصد ندارند تيشه به ريشه كسي بزنند. 

آنها در امور قهرماني سررشته يي ندارند اما در شرايط سخت سعي مي 
كنند بهترين تصميم ممكن را بگيرند.«بعد از اين دادگاه، هميلتون سفر يك 
روزه اش به سنگاپور را براي شركت در اولين گرندپري شبانه آغاز كرد 
تا منتظر حكم بنشيند. روز دوشنبه دادگاه حكم خودش را اعالم كرد. آنها 
با توجه به نظر ۵ داورشان در گرندپري بلژيك باز هم حركت هميلتون را 
خطا دانستند و با توجه به اينكه روي اين حكم نمي توان درخواست فرجام 

كرد، پرونده مك الرن بدون هيچ نتيجه يي بسته شد. 

حاال براي راننده 23 ساله انگليسي چيزي جز تنش و استرس باقي نمانده 
ولي او سعي مي كند تنها به گرندپري سنگاپور و دوئل اش با ماي راننده 
برزيلي فراري در فاصله تنها 4 گرندپري به پايان رقابت هاي اين فصل 
فكر كند؛ »شايد مردم مرا سرخورده بدانند اما من از نتيجه دادگاه ناراحت 
و  اين مساله  است، پشت سر گذاشتن  برايم مهم  كه  تنها چيزي  نيستم. 
انجام كاري است كه ما رانندگان خوب انجام مي دهيم؛ رقابت با يكديگر«. 
آيا او باز هم سبقت ريسكي خواهد گرفت؛ »سبقت گرفتن سخت است و 
وقتي از پس مانوري دشوار برمي آييد، لذت بااليي دارد. اگر اين باعث 
ايجاد هيجان در هواداران و تماشاچيان تلويزيوني هم شود كه بهتر.«هر 
نبايد فراموش  با اعتماد به نفس اين حرف ها را بزند،  قدر هم هميلتون 
كرد اين دادگاه حواس او را پرت كرد و تمركزش را به هم زد؛ آن هم در 
اين شرايط حساس كه ماسا با آرامش و پس از استراحتي خوب در خانه 
اش در موناكو، تنها براي قهرماني و گرفتن صدر جدول رده بندي كلي از 

هميلتون پا به سنگاپور مي گذارد.
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دور سوم رقابت هاي جام حذفي انگليس 
 

پرگل ترین 
پيروزي 

توپچي ها  
چارچوب  در  شب  شنبه  سه  آرسنال  هاي  توپچي 
انگلیس پیروزي پرگل شش  رقابت هاي جام اتحادیه 
تا  کردند  تجربه  یونایتد  شفیلد  مقابل  را  صفري  بر 
ثابت شود این هفته عدد شش براي تیم هاي فوتبال 
در  هفته  این  هم  )بارسلونا  آورد.  مي  شانسي  خوش 
اللیگا با شش گل تیم قعر جدولي خیخون را از پیش رو 
برداشت و منچسترسیتي هم با شش گل پورتسموث 

را نابود کرد.(

در پرگل ترين مسابقه آرسنال در اين فصل كه بر خالف فصل هاي قبل 

اتفاقات عجيب و غريب مثلث قهرماني ليگ برتر تا  در همهمه و شلوغي 
اينجا حرف هاي زيادي براي گفتن نداشته، شاگردان ونگر شفيلد يونايتد 
را به شكلي درهم كوبيدند تا روند رو به رشد تيم جوان آرسن ونگر در 
اين مسابقه آرسن ونگر  از  باشد. پس  ادامه داشته  فصل جديد همچنان 
به خبرنگار روزنامه سان گفت؛ »در تمام طول فعاليتم اين بهترين گروه 
جواني است كه با آنها كار كرده ام. آنها ممكن است جوان باشند اما مانند 
بچه ها فوتبال بازي نمي كنند. من از بابت استفاده از هيچ يك از آنها در 
ليگ برتر ترسي ندارم چرا كه تمام آنها استعداد بازي در باالترين سطح 

فوتبال را، چه در انگليس، چه در اروپا دارند.«

سرمربي توپچي ها در ادامه صحبت هايش افزود؛ »شاگردان من بهترين 
گروهي هستند كه تاكنون تجربه كرده ام چرا كه هيچ بازيكني نيست كه 
در پست خودش توانايي واقعي بازي در ليگ برتر را نداشته باشد. من از 
عملكرد سه شنبه شب آنها شگفت زده شدم. مي دانستم بازيكنان خوبي 
از  كرد.  مهم چگونه عمل خواهند  هاي  بازي  در  دانستم  نمي  اما  هستند 
تيم  يك  ما  كردند.  كار  همگي خوب  تيم،  مهاجمان  تا  گرفته  بان  دروازه 
كامل بوديم و از اين بابت احساس غرور مي كنم. حاال بايد اين جوانان را 
در باشگاه حفظ كرده و تا چند سال آينده آنها را در تركيب تيم نخست 
قرار داد.« اما منچستريونايتد نيز در حالي كه كريس رونالدو را از ابتدا در 
تركيب اصلي داشت مقابل ميدلز بورو در اولدترافورد به برتري سه بر 

يك دست يافت. رونالدو، گيگز و ناني گلزنان شياطين سرخ بودند.
اما فوالم كه آندرانيك تيموريان را از ابتدا در تركيب داشت در ديدار برابر 

برنلي با يك گل شكست خورد و از گردونه رقابت ها حذف شد.

ساير نتايج؛
ليدز يونايتد -3 هارتپول يونايتد 2 

روترهام -3 ساوتهمپتون يك
استوک سيتي -2 ردينگ 2

ساندرلند -2 نورث همپتون 2
واتفورد يك- وستهام صفر

ليورپول -2 كورو الكساندرا يك 
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Iran seeking more docs for 
case of Achaemenid tablets
Iran’s Cultural Heritage, Tour-
ism and Handicrafts Organization 
(CHTHO) is searching for more 
documents to enable the country to 
win the court case against the Uni-
versity of Chicago on the matter of 
the Achaemenid tablets. 

CHTHO’s Judicial Office has set 
up a team of experts to look for the 
documents at the archives of Iran’s 
Customs Office, Ministry of Foreign 
Affairs, and former prime ministerial 
office -- present Presidential Office, the office director Omid Ghanami told CHN on Mon-
day. The project aims to provide Iran with more documents to prove its ownership of the 
tablets kept at the University of Chicago’s Oriental Institute. 
“So far, the documents found during the search show that the tablets have been loaned to the 
University of Chicago and the artifacts have not been given as compensation in exchange for 
services performed,” Ghanami noted. However, he said that the documents refer to implica-
tions of the subject and the team should search for more reliable documents. According to 
Ghanami, it’s not certain when the court session would be held. In spring 2006, U.S. District 
Court Judge Blanche Manning ruled that a group of people injured by a 1997 bombing in 
Israel could seize the 300 clay tablets loaned to the University of Chicago’s Oriental Institute 
and the university cannot protect Iran’s ownership rights to the artifacts. Following Iranian 
officials’ protests against the ruling, the court was slated to reexamine the case on December 
21, 2006, but the court session was postponed to January 19, 2007, allegedly due to the fact 
that Iran had not provided all the documents necessary to the court. 
The court session was held on the above-mentioned date, but no verdict was issued. 
The Oriental Institute holds 8000 to 10,000 intact and about 11,000 fragmented tablets, as 
estimated by Gil Stein, the director of the university’s Oriental Institute. 
The tablets were discovered by the University of Chicago archaeologists in 1933 while they 
were excavating in Persepolis, the site of a major Oriental Institute excavation. 
The artifacts bear cuneiform script explaining administrative details of the Achaemenid 
Empire from about 500 BC. They are among a group of tens of thousands of tablets and 
tablet fragments that were loaned to the university’s Oriental Institute in 1937 for study. 
A group of 179 complete tablets was returned in 1948, and another group of more than 
37,000 tablet fragments was returned in 1951. Based on a bill approved by the Iranian Majlis 
in 1930, foreign research institutes were allowed to conduct excavations at Iranian ancient 
sites exclusively or during joint projects with the Iranian government. Foreigners were also 
given permission to share the artifacts discovered during the excavation projects with Ira-
nian team members and to transfer their share to their country. 
By the act, many Iranian artifacts were looted by foreign institutes working on Iranian an-
cient sites until the victory of the Islamic Revolution in 1979. 

Hafez divination,
Iranian’s intangible heritage
 Divination with the odes of Hafez has long been practiced among different Iranian peoples 
over the centuries, and this ancient tradition needs to be registered as part of Iran’s intangible 
heritage. Divination is the practice of attempting to foretell future events or discover hidden 
knowledge by occult or super-
natural means, and this arises 
from the folkloric culture of 
people. The act of divination 
is deeply rooted in our cul-
ture. Actually divination and 
consulting with the venerated 
books such as religious books 
and divans of famous Iranian 
poets is rooted in our tradi-
tional beliefs. For example, in 
some historical books, one can 
read how a commander of an 
army at war changes his mind 
and withdraws or conversely, 
becomes more determined 
to continue the battle as a re-
sult of divination. There are 
different methods of divina-
tion practiced among people 
such as divination with a cup 
of coffee, combs, chickpeas, 
or cards. And this great atten-
tion by people to divination 
has produced a career of fortu-
netelling and soothsaying for 
many. The Iranian people pay particular attention to Hafez and his poetry, and the act of 
divination using the odes of Hafez has its own special place among Iranians. There are many 
historical documents that speak of kings who consulted the divan of Hafez during their rule. 
Hafez was nicknamed by the titles “Lisan-ul-Gheib” (one who knows about the future) or 
“Tarjoman-ul-Asrar” (one who can interpret the mysteries). The Divan of Hafez is found in 
the home of every Iranian family. It is usually put beside the Holy Quran and even some put 
it on “The spread of the Haft Seen” (seven items beginning with Persian letter ‘seen’) put on 
a tablecloth at the beginning of Noruz. 

However, the act of divination has its own regulations about how, when and who should 
carry out the process. The act of divination usually takes place on a special occasion such 
as at Noruz time, the eve of Charshanbeh Suri (last Wednesday of the year celebrated by 
jumping over a fire), the day of Sizdah Bedar (going to parks or out of town to spend the 
first 13th day of the year), or Yalda Night (the last night of the fall season). 
The one who is selected to practice divination using the odes of Hafez must have a pleasant 
voice and be able to recite poetry well. He or she is usually the host of the house in which 
relatives have gathered to spend time on the special occasion. 

The one who does the act usually performs ablution and then holds the divan in his hand 
like a sacred book and murmurs the name of God. Then he waits for the requester to specify 
his/her intention in his/her heart; and then usually closes his eyes and finally opens the 
book. The first ghazal (ode) that begins on the right page (based on Persian books, the op-
posite of English texts) is the divination, or, if the beginning of the ghazal is on the previous 
page, he should turn back to the previous page and recite it from the beginning. 
The requester listens carefully and usually gets the main message of the ghazal with the 
response to his/her request in the first or second verse. But also during the recitation the 
ghazal, everyone listens carefully and tries to guess the intent of requester of the divination, 
and even discuss their own opinions as well. 

It is the belief of people to petition Hafez during the time of divination, and they usually do 
it by calling the name of Hafez’s beloved Shakhenabat, or to pure water and seven bottles of 
rosewater, or even to the Prophet Muhammad (S) and the Imams. 
Courtesy: The Persian service of CHN based on the book “Popular Beliefs about Divina-
tion of Hafez” written by Mahmud Ruh-ol-Amini  

CNN: Gabbeh Among Best Asian Films
 
CNN has included ’Gabbeh’ directed by Iranian filmmaker Mohsen Makhmalbaf on its re-
cently released list of the Best Asian Films of all Times. 
’Gabbeh’ beautifully documents the lives of an almost extinct tribe of nomads, living in the 
remote steppes of southeastern Iran, Presstv said. 
For these wandering families Gabbeh serves as both an artistic expression and an autobio-
graphical record of their lives. 
Makhmalbaf ’s film tells a fictional love story, using an elderly couple’s ’Gabbeh’ as a magic 
story-telling device to weave the past and the present. 
’Gabbeh’ has participated in over 50 international events and has received numerous awards, 
including the Tokyo Festival’s Best Artistic Film, and the Sitguess Festival’s Best Director 
and Special Critics Awards. 
,iaW-raK gnoW yb ‘evoL rof dooM eht nI‘ sedulcni osla tsil NNC eTh 
yb ‘efiL  llitS  :anihC‘ ,iaF-uiS  kaM nalA  dna  gnueK-iaW uaL  werdnA  yb ‘sriaffA  lanrefnI‘ 
.nahK boobheM yb ‘aidnI rehtoM‘ dna aiJ eK gnahZ
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London Barakat Gallery may win Jiroft 
artifact case: official
The Judicial Office director of Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Hand-
icrafts Organization (CHTHO) said that the London Barakat Gallery may 
win the city’s appeal court against Iran in the case of the Jiroft artifacts. 
“Iran’s team of lawyers is the same team that once convinced the London 
appeals court to rule in favor of Iran,” Omid Ghanami told the Persian ser-
vice of CHN on Wednesday. He said that he has not been informed when 
the court session would be held. 
No more details were given in the report. The Barakat Gallery has appealed 
against a London appeals court decision, by whose ruling in December 
2007, the gallery must return 18 artifacts smuggled from the ancient site 
of Jiroft in southern Iran. In March 2007, London’s High Court had rejected Iran’s ownership of the 5,000-year-old artifacts that had been 
put up for auction at the Barakat Gallery, which has offices in Mayfair, central London and Beverly Hills. 
The CHTHO appealed the court decision in May 2007. The collection of historic items consists of two jars, five cups, six vases, a bowl, a 
vessel and three weights. In March 2005, Britain returned 118 ancient artifacts that had been looted from Jiroft. The items had been con-
fiscated by customs officials at London’s Heathrow Airport in the summer of 2004. Jiroft came into the spotlight in 2002, when reports 
surfaced that local people had begun extensive illegal excavations and were plundering priceless relics. Five excavation seasons have been 
carried out at the Jiroft site, under the supervision of Professor Yusef Majidzadeh, leading to the discovery of a ziggurat made of more than 
four million mud bricks dating back to circa 2200 BC. After numerous rare discoveries in the region, Majidzadeh declared Jiroft to be a 
cradle of art, and gave it the title of “the archaeologists’ lost paradise”. 

Kalhor to Perform in 
Honor of Molana
Acclaimed Iranian musician and instrumentalist, Keyhan Kalhor, will 
perform a concert on Septem-
ber 27 at Hollywood Bowl, 
USA to commemorate Iranian 
mystic poet Molana Jalaleddin 
Rumi.
Kalhor, who plays the Ka-
mancheh, a traditional Iranian 
string musical instrument, will 
be accompanied by Iranian 
vocalist Hamid Reza Nour-
bakhsh, whirling dervishes of 
Syria and the US Silk Road 
ensemble.
Kalhor told Mehr News Agen-
cy that prominent Iranian cal-
ligrapher Yadollah Kaboli will 
transcribe Rumi poems in cal-
ligraphy live at the event.
Commenting on the reasons for holding the concert, he said, “I in-
tended to produce a performance which befits Rumi’s dignity.“
The musician regretted that so far many countries have held programs 
to honor Rumi. However, they had evil intentions to distort the na-
tionality of the great Iranian poet. 
Kalhor also said that he plans to perform a concert in Boston on Oc-
tober 4. An Iranian band will accompany the artist.
They include Nourbakhsh, Siamak Jahangiri on the reed, Behnam Ja-
mali on the tonbak (Persian goblet drum) and Siamak Aqaei on the 
santour (dulcimer).Kalkor further said that he will perform his lat-
est album ’Silent City’ in US in Octoeber 2009.Kalhor has composed 
many works for famous Iranian vocalists such as Mohammad Reza 
Shajarian and Shahram Nazeri.’Night, Silence, Desert’, ’In the Mirror 
of the Sky’ and ’The Wind’ are among his albums.

American Psychologist 
Translates Rumi Quatrains 
  An American psychoogist has translated all the quatrains of the 
renowned Persian poet Rumi into English. 
Ibrahim Gamard along with Professor Rawan Farhadi, the for-
mer representative of Afghanistan to the UN, completed the task 
within 22 years, the Turkish daily ’Today’s Zaman’ reported.The 
book contains the English translations of all of Rumi’s quatrains 
as well as their original Persian versions along with a commen-
tary on them, ISNA reported.Gamard in his recent visit to Konya 
said that he brought the Quatrains of Rumi to Konya to show his 
loyalty to the poet.The California-based Gamard said he was first 
introduced to Rumi’s philosophy through a group of Muslims 
who visited California in 1978. “I converted into Islam in 1984 
and did the Hajj pilgrimage in 1999. I have been learning Persian 
since 1981 to become more familiar with Rumi thoughts,“ he 
said.Gamard said he translated about 2,000 known quatrains by 
Rumi. “Eventually, we felt the need to compile them in the form 
of a book,“ he said. “We believe that after this book is published, 
Rumi will be better understood, particularly in the US,“ Gamard 
concluded.

Iceland to screen Iran-
sponsored ‘Snow’
The Iran-sponsored Snow, directed by Bosnia’s Aida Begic is 
slated to be screened at Iceland’s Reykjavik International Film 
Festival. The post-war Bosnian drama will participate in the 
event’s New Visions section, competing for the festival’s Golden 
Puffin award. Co-produced by Iran, Bosnia Herzegovina, Ger-
many and France, the film relates the story of widowed women 
living in post-war Bosnia in 1997, who fight for their freedom 
and survival. Snow has participated in numerous international 
festivals and has received the 2008 Cannes Critics’ Week Grand 
Prize in France. The fifth edition of the Reykjavik International 
Film Festival (RIFF) will be held from Sep. 25 to Oct. 5, 2008 in 
the Icelandic capital.
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