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اقتصاد ايران رابطه تنگاتنگي با کاالها دارد، از نفت گرفته تا فوالد، مس و سرب، روي و هزار و يک 
قلم ديگر. در اين میان نفت به عنوان يک بازيگر نقشي حساس و بنیادين در چارچوب اقتصاد ايران 
دارد. با نگاهي به حجم صادرات نفت و میزان ارزي که از بابت فروش آن به خزانه دولت سرازير مي 
شود، واقعیت اين امر بیشتر مشهود مي شود. دالرهاي نفتي چیزي حدود 80 درصد بودجه دولت را 
تامین مي کنند. اينجاست که حساسیت بودجه ايران نسبت به قیمت هاي نفت بیشتر مشخص مي شود. 
نوسانات نفت مي تواند بودجه ما را به نسبت هاي زيادي چاق يا الغر کند. با نگاهي به بازار سهام 
خواهیم ديد اساس و بنیان بورس نیز بر کاالست. چنین اقتصادي که مبتني بر کاالست، درست در نقطه 
مقابل اقتصادهايي قرار مي گیرد که بر پايه تکنولوژي و علم نوين هستند. تفاوت چنین اقتصادهايي را 
مي توانستیم در روزهاي نفت 140 دالري به عینه ببینیم، کشورهاي توسعه يافته کمترين مشکالت را 
در برابر نفت 140 دالري پیدا کردند چرا که وابستگي آنها به مواد اولیه و کاالهاي متکي به منابع طبیعي 
به پشتوانه تکنولوژي که در اختیار دارند، به کمترين حد خود رسیده است. با اين توضیحات کوتاه بهتر 

مي توانیم به تاثیرات بحران اقتصادي امريکا بر فضاي اقتصاد ايران بپردازيم

 27 دسامبر بزرگترین جوایز  به ایرانیان اهدا خواهد شد .  شرح جوایز در صفحه 30  
صفحه 4

مهریه یا چک سفید امضاء؟
دوران "کی داده کی گرفته؟" 

به سر آمد! ...

»ژان ماری گوستاو لوکلزيو«، برنده نوبل 
در  نوبل  آکادمی  در   ،۲008 سال  ادبیات 
دنیای  گفت:  و  کرد  سخنرانی  استکهلم 
يا  »بايرون«  دوره  از  بیشتر  خیلی  امروز 

»ويکتور هوگو« به ادبیات نیاز دارد. 
يکشنبه  که  سخنرانی  اين  در  کلزيو«  »لو 
کتاب خوانی  لزوم  به  گرفت،  صورت  شب 
در سراسر دنیا اشاره و دولت ها و ناشران 
در  کتاب  پیش  از  بیش  توزيع  به  را  دنیا 

نقاط دورافتاده دنیا تشويق کرد. ....

»براد پیت« وحشتی از 
پاپاراتزی ها ندارد خانه داری زنانه، 

خانه داری مردانه

دعوت همسر رئیس جمهور عراق از مهران مدیري  
 

صفحه 48

رکورد دار جهان بازهم از اردبیل آمد
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آیا برای اقامت و تابعیت در انگلستان اقدام کرده اید؟

آیا به زبان انگلیسی 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 تابعیت در انگلستان

020 8570 7766

اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز 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 کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورين فارسی زبان:
079 4449 7847 Foad Paiami

079 5838 4117 Amin
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هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرايی :
الف زرافشان - علیرضا رياحی

عکس و گزارش : آمک محموديان 
امور وب سايت : شیدا  علیزاده  

امور کامپیوتری: امیر پرهیز
قارون    - کیمیاچی  بیژن  دکتر   - آرا  دکتر  از:   با تشکر 

-  بهزاد - رضا اَرمیا - خانم دهقانیان - 

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول يا 

 رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس سوار بر اسب نیست. 
هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر 
برتر نیست و هیچ تصویر خشنی در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری 
در ایران مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید حتی یک تصویر 

شهریار قنبریبرهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم.
خانواده ای  در   1۳۲۹ سال  به  قنبری  شهیار 

نوجوانی  از  را  ادبی  کار  آمد.  دنیا  به  هنر  اهل 
آغاز کرد و در آن زمان برای نشريه اطالعات 
نیز  گاه  می نوشت،  کوتاه  داستان  کودکان 
تحصیل  ادامه  برای  سپس  می سرود.  اشعاری 
در رشته ادبیات به کمبريج رفت.شهیار پس از 
بازگشت به ايران سرودن ترانه را آغاز کرد و 
نخستین ترانه او را گوگوش با عنوان ستاره آی 

ستاره اجرا کرد.

 يکی از ترانه های بعدی اين دو ديگه اشکم واسه 
از  بود که  ترانه شهیار  ناز می کنه نخستین  من 
راديو پخش شد.شهیار قنبری به دلیل نوآوری 
در واژه و مضمون سرآغاز ترانه مدرن فارسی 
است. اين نکته را شاعرانی نظیر اردالن سرفراز 
در  واروژان  و  شهیار  کرده اند.همکاری  تأيید 
هنری  زندگی  از  ديگری  دوران  شروع  حقیقت 

وی است.

با  گندم  بوی  عنوان  با  دو  اين  ترانه  نخستین   
باعث  ايرانی  معترض  خواننده  داريوش  اجرای 
سه  هر  شاعر  و  آهنگساز  خواننده،  تا  شد 
با  شهیار  بعد  سال های  بیافتند.طی  زندان  به 
و  ستار،  داريوش،  نظیر  مشهوری  خوانندگان 

ابی همکاری کرد.

مرا در تنش غسل تعمید داد
به من اسم شب اسم خورشید داد
برای تمام نفسهای من شعر گفت:

مرا از ته خاک بیدار کرد 
مرا شستشو داد بیدار کرد

مرا خط به خط خواند تکرار کرد 
شکار همه لحظه ها را به من ياد داد

برای من از شاخه برگی جدا کرد و گفت:
جنگل شو شاعر 

من از ارتفاع تر کاغذو جوهرو عشق جاری 
شدم

شبی کفشم از گنگ تر شد
به من ياد داد ارتفاع تر گنگ رادر ته خواب 

گنگ سفر گم کنم
به من گفت: گم باش و پیدا که از سايه ها 

آفتابی تری.

با شاعران معاصر

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

 
Tel: 02088 688 788 / 0207 584 23 23
 Fax: 0208 866 5517  / Fax: 0208 866 7373 
P.O.Box 534, Pinner HA5 9EL
info@alipakpour.com - www.alipakpour.com 

»آمازون« 
ایراني راه 

اندازي مي شود 
کتابفروشي  يک  آينده  هفته  چند  در   
بزرگ اينترنتي را با مشارکت هزاران 
ناشر ايراني راه اندازي مي کند؛ طرحي 
نظر مي رسد شبیه يک سايت  به  که 
»آمازون« ايراني براي ناشران ايراني 
طريق  از  کتاب  فروش  امکان  باشد. 
همه  براي  اينترنتي  کتابفروشي  اين 
ناشران ايراني فراهم خواهد بود و اگر 
همکاري همه ناشران با اين سايت به 
وقوع بپیوندد ارشاد موفق خواهد شد 
سال  چند  اينترنتي  طرح  ترين  بزرگ 
اخیر در زمینه فروش کتاب در ايران 
کتاب  خانه  آمار  طبق  کند.  اجرا  را 
ناشر   55 و  چهارهزار  گذشته  سال 
اما  است،  کرده  مي  فعالیت  ايران  در 
وزارت  فرهنگي  امور  معاون  گفته  به 
بیش  ايران  اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ 
از ۹ هزار ناشر دارد که در جهان بي 
ناشران  بیشتر  هرچند  است.  سابقه 
اما  ندارند  اينترنتي  سايت  ايران  در 
مرکز رسانه هاي ديجیتالي قرار است 
يک  هر  براي  طرح  اين  اجراي  براي 
فرمت  با  اينترنتي  سايت  ناشران،  از 

مشخص طراحي کند. 

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

یک فرهنگ و یک زبان  
همبستگي بیشتر کشورهاي فارسي زبان با عنايت به پیوندهاي عمیق فرهنگي و تاريخي میان آنها، قطعًا عاملي براي تقويت 
توانايي دروني اين کشورها است. اين از مسلمات است که توانايي ذاتي و دروني ملت ها، عامل اصلي پیشرفت و اقتدار آنهاست 
و همبستگي کشورهايي که از لحاظ دين، فرهنگ و »تاريخ و تمدن«، اشتراکات فراوان دارند، باعث افزايش توانايي دروني آنها 
خواهد شد. ايران، تاجیکستان و افغانستان قطعه هايي جدا ناپذير از فرهنگ ايران و ايراني هستند و تقويت مناسبات اين سه 
کشور با هم بايد جزء سیاست هاي اصولي آنها باشد. بعد از استقالل تاجیکستان، ايران روابط مستحکم و همه جانبه يي با اين 
کشور داشته است، و اين تهران بود که در تالشي گسترده و با استفاده از نفوذ معنوي خود توانست رهبران همه گروه هاي 
تاجیکي را گرد هم آورده و در سال 1۹۹7 و نزديک به يک دهه جنگ داخلي، امضاي آنها را پاي سند آشتي ملي اين کشور 
بگذارد و به جنگ به قول تاجیک ها »شهروندي« خاتمه بدهد و کمک کند به تاجیکستان »صاحب استقالل« که به سرعت بتواند 
بر مسائل و مشکالت خود فائق آيد. در ارتباط با افغانستان نیز کمک هاي ايران به اين کشور و مردم آن به خصوص در ۳0 
سال اخیر آنقدر گسترده، متنوع و حیاتي بوده است که حتي دشمنان دو کشور هم به آن اذعان دارند. يکي از آثار فروپاشي 
اتحاد شوروي توجه کشورهاي مشترک المنافع به احیاي هويت فرهنگي خود بود و در اين میان کشورهاي آسیاي مرکزي به 
طور اعم و کشورهاي فارسي زبان منطقه نظیر تاجیکستان به طور اخص، تالش مستمري براي بازسازي زبان فارسي آغاز 
کردند. واقعیت اين است که زبان فارسي به عنوان يک عنصر فرهنگي غني همواره نقش مهمي در حفظ و حراست از استقالل 
فرهنگي ملل فارسي زبان در مقابل ترفندهاي بیگانگان ايفا کرده و اين مساله در آسیاي مرکزي نمود خاصي داشته است. در 
بررسي تاريخ آسیاي مرکزي بارها و بارها به مشکالت متعددي از سوي دولت شوروي براي فارسي زبانان اين امپراتوري 
فروپاشیده بر مي خوريم. در دوره استالین بسیاري به دلیل تالش براي حفظ زبان فارسي زنداني شده و تحت شکنجه و آزار 
قرار گرفتند. تاجیک هاي آسیاي مرکزي که در سرتاسر اين منطقه و به خصوص در دو کشور تاجیکستان و ازبکستان پراکنده 
اند، در طول همه اين دوران، اهتمام ويژه يي براي حفظ زبان فارسي و حراست از هويت فرهنگي خود به عمل آوردند. شاعران 
پارسي گوي نظیر فردوسي و رودکي و نويسندگان فارس نگار همچون ابن سینا، بیروني، خوارزمي و... سايه خود را در 
آسیاي مرکزي گسترانده و باعث مباهات تاجیک ها در مقابل ديگر اقوام که هويت فرهنگي معتبر ندارند، شده اند. در اصل اين 
پیشینه تاريخي، علت مقاومت فارسي زبانان در طول سلطه اتحاد شوروي بر اين منطقه بود. براساس اسناد تاريخي در استان 
خوارزم واقع در ازبکستان تا سال 1۹7۳ افراد فارسي زبان زندگي مي کردند و قبر پورياي ولي جوانمرد و شاعر پارسي گوي 
ايراني که هنوز نیز زيارتگاه مردم اين خطه است، نشانگر عمق نفوذ ادبیات فارسي در آسیاي مرکزي است. امروزه انديشمندان 
و روشنفکران آسیاي مرکزي که عده آنها نیز بسیار است، حراست از هويت ملي و تاريخي خود را در احیاي زبان فارسي 
ممکن مي پندارند. بیش از 80 درصد کتاب هاي قديمي و نسخ خطي موجود در کتابخانه هاي آسیاي مرکزي به زبان فارسي 
است؛ گنجینه يي که بدون آموزش زبان فارسي، امکان بهره برداري از آن وجود نخواهد داشت و شايد به همین دلیل است که 
بسیاري از رهبران و دولتمردان آسیاي مرکزي بیش از گذشته به گسترش زبان فارسي در کشورهاي خود مي انديشند و بي 
اعتنا به تبلیغات مسموم که اين زبان را عاملي براي توسعه نفوذ ايران معرفي مي کنند، خواهان تقويت زبان فارسي هستند. 
اين واقعیت است که مسوولیت متولیان پاسداري از زبان فارسي در ايران را بیش از پیش سنگین مي کند. سیاستگذاران در 
گسترش زبان فارسي در خارج از کشور به خوبي مي دانند که امروزه میلیون ها نفر از مردم کشورهاي منطقه طالب آموزش 
زبان فارسي هستند و تغذيه اين جمعیت جز در سايه برنامه ريزي صحیح و توزيع عادالنه امکانات موجود نمي تواند ممکن 
شود. در کنار تقويت فعالیت هاي جاري که آثار مثبت فراواني نیز داشته است، تقويت برنامه هاي صدا و سیماي جمهوري 
اسالمي ايران و توجه بیشتر رسانه هاي مکتوب به معرفي منطقه از ابعاد مختلف، نقش عمده يي در معرفي اين زبان به ويژه 
همسان سازي گويش هاي دري، تاجیکي و فارسي خواهد داشت. وجود گويش هاي مختلف در بین فارسي زبانان، بیگانگي 
تدريجي آنها را در پي خواهد داشت و تالش براي يافتن راه هاي مناسب جهت ايجاد همگوني بین اين گويش ها ضروري است. 

اين امر در سايه همکاري کلیه دستگاه هايي که به امر آموزش و پژوهش در زبان فارسي اشتغال دارند، محقق خواهد شد.

نشانی پستی:

تصحیح و پوزش
بدينوسیله از خوانندگان محترم 
هفته نامه پرشین بدلیل اشتباه 
تايپ تیتر روزنامه در شماره 

گذشته  پوزش می طلبیم.

دعوت همسر رئیس 
جمهور عراق از 
مهران مدیري  

 
همسر جالل طالباني رئیس جمهور عراق 
از منطقه  تا  از مهران مديري دعوت کرد 
کردستان اين کشور بازديد کند و مهران 
مديري نیز اين دعوت را پذيرفته است. اين 
دعوت به منظور بهره گیري و استفاده از 
همچنین  و  مديري«  »مهران  هاي  توانايي 
بوم  و  مرز  اين  هنرمندان  با  رابطه  ايجاد 
و آشنايي بیشتر با فرهنگ ايراني صورت 
اين  مردم  فرهنگي  شباهت  است.  گرفته 
به  که  يي  عالقه  و  ايران  مردم  با  منطقه 
نیز  دارند،  ايراني  خوانندگان  و  هنرمندان 
دلیل ديگر اين دعوت از سوي هیرو ابراهیم 
احمد است. به گزارش فارس همسر رئیس 
هنرمندان  مديري  از  پیش  عراق  جمهور 
شجريان،  محمدرضا  همچون  ديگري 
همايون شجريان، شهرام ناظري و گروه 
کامکاران و گروه موزيک آوا را به منطقه 
کردستان عراق که از جمله مناطق امن و 
آرام اين کشور محسوب مي شود، دعوت 
اجابت  آنها  سوي  از  دعوت  اين  و  کرده 

شده است.  
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به بهانه سالروز تولد احمدشاملو

من باهارم تو زمین 
من زمینم تو درخت

احمد شاملو، در ۲1 آذر ماه سال 1۳04 هجری شمسی در تهران متولد شد. دوره کودکی را به خاطر 
شغل پدرش که افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جايی ماموريت می رفت، در شهرهايی چون رشت، 

سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز گذراند. 
آموزشهای دبستانی را در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد، و بخشی از دوره دبیرستان را در بیرجند، 
هم  از  تشکیالت  دادن  برای سروسامان  که  پدرش،  همراه  به   1۳۳1 سال  در  گذراند.  تهران  و  مشهد 
پاشیده ژاندارمری به گرگان و ترکمن صحرا انتقال يافته بود، به آنجا می رود و همزمان با تحصیل در 

فعالیتهای سیاسی مناطق شمال شرکت می کند. 
وی به خاطر طرفداری از آلمانها و ضديت با متفقین، در تهران دستگیر می شود و به زندان شوروی 

ها در رشت منتقل میشود. 
پس از آزادی از زندان به همراه خانواده به رضائیه می رود و کالس چهارم دبیرستان را در آنجا سپری 

می کند و پس از بازگشت به تهران، برای همیشه تحصیالت مدرسی را رها می کند. 
ازدواج نخست او در سال 1۳۲۶ صورت گرفت که ثمره آن چهار فرزند به نامهای سیاوش، سیروس، 

سامان و ساقی است. 
در همین سال مجموعه اشعار »آهنگ های فراموش شده« از وی منتشر می شود. در سال 1۳۲0 شعر 

بلند ۲۲ و مجموعه اشعار »قطعنامه« و در سال 1۳۳۲ »آهن و احساس« را منتشر می کند. 
در سال 1۳۳۳ به جرم سیاسی مدت چهارده ماه در زندان موقت شهربانی و زندان قصر محبوس می 

گردد. 
ازدواچ دوباره او در سال 1۳۳۶ چهار سال بیشتر دوام نمی آورد و کار به جدايی می کشد، تا اينکه در 

سال 1۳4۲ با آيدا آشنا می شود و اين آشنايی در سال 1۳4۳ به ازدواج با او می انجامد. 
بین سالهای 1۳۳۶ تا 1۳7۶ دفترهای متعددی از اشعار شاملو منتشر میشود: 

»هوای تازه /1۳۳۶«، »باغ آينه/ 1۳۳۹«، »آيدا در آينه« و »لحظه ها و همیشه/ 1۳4۳«، »آيدا: درخت و 
خنجر و خاطره/ 1۳44«، »ققنوس در باران/ 1۳45«، »مرثیه های خاک/ 1۳48«، »شکفتن در مه/1۳4۹«، 
»ابراهیم در آتش/ 1۳5۲«، »از هوا و آينه ها/1۳5۳«، »دشنه در ديس/ 1۳5۶«، »ترانه های کوچک غربت/ 

1۳5۹«، »مدايح بی حوصله/ 1۳71« و »در آستانه/ 1۳7۶«. 
شاملو عالوه بر شاعری، در ترجمه نیز تواناست. ترجمه های بسیاری از شعر و داستان و رمان- از 

وی به يادگار مانده است. 
مجموعه مفصل کتاب کوچه، که چند دهه از عمر شاعر صرف گردآوری و تدوين آن شده و تاکنون 
هفت مجلد آن به چاپ رسیده، از آثار باارزش اين شاعر ارجمند است. از جمله فعالیتهای ديگر شاملو 
سرپرستی و اداره کردن مجالت متعددی است که از آن جمله است: کتاب هفته، خوشه، کتاب جمعه و 

 ....
شاملو در نخستین دفتر شعرش »آهنگ های فراموش شده« تحت تاثیر شاعران نوپرداز و تغزل سرای 

معاصر است. 
شکل اشعار اين مجموعه چهارپاره است و محتوای آن، بیان احساسات سطحی و کم عمق و معمولی. 
وی پس از اين مجموعه از طرفی به نیما و شعر او توجه می کند و از طف ديگر به نوعی تفکر خاص 

اجتماعی و سیاسی گرايش می يابد و از لحاظ شعری به سوی استقالل می رود. 
»آهن و احساس« نمودار گرايش وی به نیما و »قطعنامه« و »۲۳« نشان دهنده استقالل شاعری اوست. 
در مجموعه »هوای تازه« شاعر نشان می دهد که شعر واقعی از نظر او نه در گرو قالب خاص و معینی 

است نه متکی به وزن يابی وزنی. 
از همین روست که در هوای تازه بیش از هر چیزی تونع شکل به چشم می خورد و شاعر شعر خود را 
در هر قالبی ارائه می دهد. هم در قالب مثنوی و چهارپاره و هم در قالب های آزاد نیمايی و غیرنیمايی. 
موفق ترين نمونه های شعر شاملو، که کارهای او را در معیار شعرهای پیشرو عصر ما دارای ارزش و 
اعتبار کرده است، غالبا آنهايی است که در قالب منثور سروده شده است. کارهای بعد از 1۳40 شاملو. 

شاملو در اين حرکت از آغاز تجربه شعر منثور تا امروز همچنان در حرکت به سوی کمال بوده است 
و کگارهای اخیرش نشان می دهد که روز به روز بر اسرار کلمه، در زندگی شاملو، دست کم سی سال 

تجربه شعری را به دنبال دارد. 

پشتکار شاملو و استعداد برجسته وی سبب شد که او تنها شاعری باشد که شعر منثور را در حدی 
بسرايد که به هنگام خواندن بعضی از شعرهای او انسان هیچ گونه کمبودی احساس نکند و با اطمینان 

خاطر آن را در برابر موفق ترين نمونه های شعر موزون در ادبیات معاصر ايران قرار دهد. 
زبان شعر شاملو هم چون درختی است که ريشه آن در زبان نظم و نثر فارسی دری تا حدود قرن هشتم 
استوار است، و شاخ و برگ آن در فضای زبان امروز افشان گرديده است. به همین جهت اين زبان، 

شکوه و استواری زبان ديروز و طراوت و تازگی زبان امروز را در خود جمع دارد. 
بی گمان راز زيبايی و موفقیعت شعرهای سپید شاملو تا حدی زيادی مرهون همین زبان است که نه تنها 
خالف عادت نمايی آن، چهره ای شاعرانه به آن می بخشد، بلکه تشديد صفت آهنگینی آن هم، جای وزن 

عروضی و نیمايی را در شعرها پر می کند. 
احمد شاملو سرانجام در دوم مردادماه سال 1۳7۹ چشم از جهان فروبست و طی مراسم باشکوهی در 

امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. يادش گرامی باد

بزرگداشت علي حاتمي در غیاب مسووالن سینمايي کشور 

نشان فیروزه براي لیال 
برپا شد،  بدون حضور مسووالن سینمايي  آيین گرامیداشت دوازدهمین سالمرگ علي حاتمي که  در 

نشان فیروزه سینما حقیقت توسط خسرو سینايي به لیال حاتمي اهدا شد. 
در اين مراسم که دوشنبه شب در مرکز گسترش سینماي مستند و تجربي برگزار شد، فیلم کوتاهي 
فیلم مستندي درباره مجموعه  به نمايش درآمد و  آثار علي حاتمي ساخته عزيز ساعتي  از زندگي و 
براي حضار پخش  ناصر طهماسب  با صداي  و  امامي  اهلل  کارگرداني روح  به  هزاردستان  تلويزيوني 
شد و در ادامه خسرو سینايي نشان فیروزه سینما حقیقت را از طرف مرکز گسترش سینماي مستند 
و تجربي به لیال حاتمي اهدا کرد. سینايي در حرف هايش گفت؛ »قرار نبود من سخنراني کنم اما وقتي 
فیلم پشت صحنه »هزاردستان« و ساخت شهرک غزالي را ديدم فکر کردم بهتر است چند جمله يي به 
عنوان يک هم نسل بگويم. امشب ناگهان اين فکر از خاطرم گذشت که اگر علي حاتمي زنده بود، چقدر 
سینماي ما قوي تر مي شد. نه فقط به خاطر فیلم هايش بلکه به اين خاطر که او اين توانايي را داشت که 
آنچه را يک فیلم براي ساخت الزم دارد، فراهم کند. او توانايي ساختن همه چیز را براي جلوي دوربین 
بردن داشت. بايد بگويم جايت خالي است علي حاتمي. تو مي توانستي ولي الاقل من نتوانستم.« سینايي 

از رفتگان سینما هم ياد کرد و گفت؛ »جاي روح اهلل امامي، فريدون قوانلو، مهرداد فخیمي و همه کساني 
که در جنجال ستاره ها فراموش مي شوند، خالي است. اينها کساني بودند که به سینماي ايران خدمت 
کردند ولي در بحبوحه جنجال سینما کمتر اسم شان شنیده مي شود.« طهماسب صلح جو و شاپور 
عظیمي ديگر سخنراناني بودند که درباره سینماي علي حاتمي صحبت کردند. عظیمي با بیان اين مطلب 
که عنصر ديالوگ در سینماي حاتمي باعث شده ديگر نکات قوت سینماي او مغفول بماند، گفت؛ »ديالوگ 
هاي علي حاتمي آنچنان غني و پربار است که در نگاه اول همه را مجذوب مي کند. اما يکي از نکاتي که 
به نوعي مغفول مانده است نوع روايتي است که براي قصه گفتن داشت. امر قصه گويي در سینماي 
حاتمي نکته مهمي است که پوشیده مانده. ديالوگ هاي او يک استثناست. شخصیت هاي سوته دالن، 
هزاردستان و مادر علي حاتمي آدم هايي هستند که مابه ازا دارند و ما آنها را باور مي کنیم.« صلح جو 
نیز درباره ويژگي هاي کار حاتمي گفت؛ » هم نسالن من فیلمسازاني بودند که سینما را به دست گرفتند 
و هنوز نیز همتا ندارند. درست است که ما در نسل جديد فیلمسازان خوبي داريم ولي هیچ کدام علي 
حاتمي، مسعود کیمیايي و داريوش مهرجويي نمي شوند. اين فیلمسازان روي نسل ما تاثیر گذاشته اند. 
بدون موعظه، حسي را در ما زنده کردند که هنوز با ماست و اين حس به خصوص در آثار علي حاتمي 
بیشتر ديده مي شود. فیلم هاي او همیشه ما را به ياد گذشته مي اندازد؛ به ياد اينکه ما رگ و ريشه و 
گذشته يي داريم و زير سايه يک فرهنگ رشد کرده ايم.« در اين مراسم علي مصفا، وحید موسائیان و 
جمعي از اهل سینما و رسانه ها حضور داشتند اما هیچ يک از مسووالن سینمايي و سینماگران ديگر 

در اين مراسم شرکت نکرده بودند.
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نا آرامي هایي که از شش روز پیش آغاز شده 
دولت را با خطر سقوط روبه رو کرده است 

 

اعتصاب و 
تظاهرات خونین 
در سراسر یونان 

پسرک 15 ساله يي که روز شنبه گذشته در جريان درگیري با پلیس 
يونان به ضرب گلوله از پاي درآمده بود روز سه شنبه دفن شد 
اما اعتراضات گسترده مردمي روز چهارشنبه نیز يونان را آرام 
تظاهرات  بر شورش هاي خیاباني،  يونان عالوه  نگذاشت. ديروز 
و خودروها،  ها  بانک  ها،  مغازه  کشیده شدن  آتش  به  و  مردمي 
شاهد اعتصاب عمومي نیز بود. اعتصاب در يونان به شکلي است 
که تقريبًا اين کشور را فلج کرده است. اين اعتصاب عمومي عملکرد 
سیستم حمل و نقل شهري را در شهرهاي آشوبزده فلج کرده است. 
عالوه بر اين مدارس، بانک ها و بیمارستان هاي شهرهاي بزرگ 
يونان نیز عماًل قادر به خدمات دهي نیستند. در حالي که شش روز 
از ناآرامي هاي يونان مي گذرد، اعتصاب روز چهارشنبه ضربه 
جديدي به دولت اين کشور وارد کرده است. اعتصاب حتي خطوط 
ترافیک  کنترل  کارکنان  داد.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  را  يونان  هوايي 
در فرودگاه هاي اين کشور دست از کار کشیده اند و فرودگاه ها 
عماًل فلج شده اند. تلويزيون ملي يونان اعالم کرده تعداد پروازهاي 
داخلي و بین المللي به شدت کاهش يافته است. عالوه بر اين خطوط 
راه آهن، مترو و اتوبوس شهري نیز از کار افتاده اند. در خالل پنج 
روز گذشته ده ها نفر از معترضان توسط پلیس دستگیر شد ه اند. 
برخي گروه هاي ضددولتي در يونان نیز اوضاع را مساعد ديده و 
مطالبات خود را مطرح مي کنند. البته درگیري ها میان پلیس يونان 
و دانشجويان از دهه ها پیش در اين کشور سابقه داشته است. اما 

اين بار به نظر مي رسد مرگ يک نوجوان 15 ساله به ضرب گلوله 
پلیس فرصتي را فراهم آورده است تا مردم يونان اعتراضات رو 
به رشد خود را نسبت به رشد بیکاري و فساد در يونان که اتفاقًا 
عضو اتحاديه اروپا نیز هست، برمال کنند. هر چند اين اعتراضات 
گاه از سوي دانشجويان آنارشیست يوناني به صورت خشونت و 
شورش هاي کور نمود مي يابد. کاستاس کارامانلیس نخست وزير 
يونان که دولتش تنها با اختالف يک راي از پارلمان اين کشور راي 
گذراند.  مي  سر  از  را  بحراني  شرايطي  روزها  اين  گرفت  اعتماد 
دلیل  به  رفته  رفته  اما  بود  محبوب  گذشته  در  وي  کابینه  گرچه 
مي  گفته  روزها  اين  و  گرفت  قرار  مردم  نفرت  مورد  مالي  فساد 

استراتژيست  دارد.مشاور  فاصله  با سرنگوني  قدم  تنها يک  شود 
کارامانلیس مي گويد؛ »آقاي نخست وزير شديداً به دردسر افتاده 
است.« او مي افزايد؛ »تا پیش از اين ما درگیر بحران هاي سیاسي 
و اقتصادي بوديم و امروز بحران سومي هم به آن اضافه شد. اين 
بحران امنیتي شرايط را بدتر خواهد کرد.« تظاهرات و اعتراضات 
مردم يونان ديروز چهارشنبه شدت بیشتري داشت. روز سه شنبه 
نیز گروهي از جوانان مسلح با پرتاب بمب هاي بنزيني و شکستن 
کردند.  ناامن  را  آتن  شهر  مرکز  هاي  خیابان  ها،  مغازه  شیشه 
شورش ها و درگیري با پلیس در آتن پايتخت يونان و سالونیکا 
در  است.  گزارش شده  بسیار شديدتر  يونان  بزرگ  دومین شهر 
از مغازه  اين شهر سعي کردند  نیز ساکنان  پاتراس  بندري  شهر 
هايشان در برابر شورشیان محافظت کنند. در اين شهر شورشیان 
توانستند يک پاسگاه پلیس را تعطیل کنند. اگرچه اعتراضات مردمي 
مقايسه  در  ترتیب  هر  به  اما  بود  گسترده  نیز  روز سه شنبه  در 
روز  بود.  برخوردار  کمتري  شدت  از  دوشنبه  روز  تظاهرات  با 
تندرو  از دانشجويان  تن  تاريک شدن هوا صدها  از  دوشنبه پس 

به مغازه ها و بانک ها حمله کرده و شیشه هاي آنها را شکسته و 
آتش زدند. عالوه بر اين يک هتل پنج ستاره در مرکز آتن نیز مورد 
حمله واقع شده و بخشي از آن در آتش سوخت. يک درخت بزرگ 
کريسمسي هم که در مقابل ساختمان پارلمان يونان کاشته شده 
بود به دست شورشیان به آتش کشیده شد. سخنگوي پلیس يونان 
از مرکز فرماندهي اين نیروها خبر داد 1۲ نیروي پلیس در خالل 

درگیري هاي اخیر زخمي شده اند. 
معترضان در 10 نقطه اصلي شهر آتن دست به تظاهرات زده اند. 
سخنگوي پلیس اعالم کرده است تاکنون 87 معترض دستگیر شده 
اند و 17۶ نفر نیز به طور مختصر تحت بازجويي قرار گرفته اند. 
نیکتیاس کاکالمانیس شهردار آتن به شهروندان آتني هشدار داد 
با اتومبیل هايشان به مرکز شهر نروند. دوشنبه شب شورشیان 
اقدام به آتش زدن 1۶0 مخزن زباله کردند که متعاقب اين کار دود 
غلیظي سراسر آسمان يونان را فرا گرفت. در پي اين امر شهردار 
تا زماني که اوضاع آرام نشده است  از مردم شهر خواست  آتن 
زباله هايشان را در خانه نگه داشته و بیرون نگذارند. در میان اين 
تشنجات گروه هاي اپوزيسیون دولت نیز مجال فعالیت يافته اند. 
سوسیالیستي  مرامي  که  يونان  اپوزيسیون  رهبر  پاپاندرئو  جرج 
دارد با استفاده از فرصت پیش آمده بار ديگر تقاضاي برگزاري 
تحلیلگران  از  يکي  کريستوس  جرج  کرد.  زودهنگام  انتخابات 
سیاسي يونان که سردبیري روزنامه City press را نیز برعهده 
دارد معتقد است بحران فعلي يک ناآرامي سیاسي درازمدت است 
سه  روز  باشد.  داشته  ادامه  سال  سه  تا  دو  براي  تواند  مي  که 
با پلیس يونان در خارج  شنبه زماني که جوانان معترض يوناني 
از ساختمان پارلمان درگیر شدند، نخست وزير يونان با اعضاي 
کابینه و رهبران گروه هاي اپوزيسیون ديدار کرد تا حمايت آنها 
را براي انجام عملیات امنیتي علیه شورشیان به دست آورد. اما به 
گفته شاهدان خود او هم نمي دانست چگونه بايد اين بحران را مهار 
کند. مقامات يوناني از اين بیم دارند که برخورد شديد با معترضان 
ممکن است به مرگ ديگري منجر شود که در اين صورت جماعت 
خواهد  تري  گسترده  دامنه  بحران  و  داده  کف  از  عنان  معترض 
گرفت. سخنگوي پلیس ملي يونان در پاسخ به اين سوال که چرا 
شورش ها مهار نمي شوند، گفت؛ »با خشونت نمي توان به جنگ 
وزير  نخست  کارامانلیس  که  است  حالي  در  اين  رفت.«  خشونت 
يونان در کنفرانس مطبوعاتي خود به شورشیان هشدار داد که با 
آنها برخورد قدرتمندانه تري خواهد شد. وي گفت؛ »هیچ کس حق 
ندارد از يک حادثه غم انگیز به عنوان بهانه و توجیهي براي اقدامات 
و  گناه  بي  به ضرر مردم  اقدامات  اين  کند.  استفاده  بار  خشونت 

اموال آنها است. اين اقدامات، اقداماتي علیه دموکراسي است.«
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متهمان یازده سپتامبر به 
جاي دفاع اعتراف مي کنند 

 
 پنج زنداني زندان گوانتانامو که متهم به دست داشتن در حمله 11 سپتامبر هستند 

قاضي  يک  به  جاری  هفته 
که  گفتند  امريکا  نظامي 
در  دفاع  از  دارند  قصد 
دست  شان  اتهامات  برابر 
کنند.  اعتراف  و  کشیده 
نیويورک  گزارش  به 
پنج  اين  درخواست  تايمز 
مذاکرات  از  پس  زنداني 
خصوصي  چندساعته 
شد.  مطرح  خودشان  بین 
کردند  اعالم  نفر  پنج  اين 
کردن  اعتراف  با  شايد 
بتوانند به آرزوي خود که 

همان شهادت است، دست يابند. خالد شیخ محمد از جمله متهمان اصلي پرونده 11 
سپتامبر که گفته مي شود طراح حمله بوده است نیز اعالم کرد از خود دفاع نخواهد 

کرد و مايل است اعتراف کند.

است.  برانگیخته  را  قربانیان  هاي  خانواده  از  بسیاري  تعجب  وي  اظهارات  اين   
عالوه بر خالد شیخ محمد، چهار متهم ديگر نیز اعالم کرده اند اعتراف مي کنند.

قاضي استیفن هنلي در جلسه دادگاه که روز دوشنبه برگزار شد در همان ابتدا نامه 
يي از متهمان قرائت کرد که در تاريخ چهارم نوامبر نوشته شده بود. در اين نامه 
متهمان تاکید کرده بودند که ديگر از خود دفاع نخواهند کرد و قصد دارند به طور 
کامل اعترافات شان را بیان کنند. خالد شیخ محمد که در میان اين پنج نفر از همه 
شناخته شده تر است در جلسه دادگاه گفت ديگر قصد ندارد وقتش را اين گونه تلف 
کند. وي گفت؛ »همه شما مواجب بگیر دولت امريکا هستید و من به هیچ امريکايي 
اعتماد ندارم.« رمزي شیبه ديگر متهم اين دادگاه نیز در پايان جلسه به زبان عربي 
گفت؛ »من باز هم ارتباطم را با اسامه بن الدن تايید مي کنم و امیدوارم اين جهاد 
ادامه يابد و سالح هاي کشتار جمعي قلب امريکا را هدف قرار دهند.« اتفاقاتي که 
در جلسه دادگاه روز دوشنبه افتاد به جريان دادرسي بزرگ ترين پرونده جنايات 

جنگي جهان شوک بزرگي وارد کرد.

 اين در حالي است که باراک اوباما رئیس جمهور منتخب امريکا مي گويد؛ گوانتانامو 
را خواهد بست. از اين روي وي براي عملي کردن تصمیم خود با چالشي بزرگ 

مواجه خواهد شد. 

  اوباما رئیس جمهور می ماند 

رياست جمهوری  برای تصدی پست  اوباما  باراک  قانونی  بررسی صالحیت  متحده درخواست  اياالت  فدرال  دادگاه های 
آمريکا که توسط مردی از اياالت نیوجرزی مطرح شده بود را رد کرد و آن را وارد ندانست. به گزارش آسوشیتدپرس 
بررسی اين ادعا از آنجا آغاز شد که پس از آنکه آقای لئو دونفوريو از شهروندان ايالت نیوجرزی مطرح کرد که پدر کنیايی 
اوباما در هنگام تولد وی تابعیت بريتانیايی نیز داشته، باراک اوباما يکی از لوازم قانونی تصدی پست رياست جمهوری که 
شهروندی طبیعی متولد شده در آمريکاست را ندارد و از اين رو نبايد رئیس جمهور آمريکا شود، دادگاه فدرال آمريکا روز 
دوشنبه اين درخواست را رد کرد و آن را وارد ندانست. در اين خصوص پیش تر يک درخواست ديگر نیز به دادگاه ارائه 
شد که بر مبنای آن اوباما نه در ايالت هاوايی که در کشور کنیا متولد شده است. اوباما بارها تاکید کرده که از مادری 
آمريکايی و پدری کنیايی در شهر هانولولوی ايالت هاوايی متولد شده است و مدارک قانونی در اين خصوص نیز در 
دست است. الزم به ذکر است که رقیب جمهوريخواه اوباما يعنی جان مک کین در پايگاه دريايی آمريکا در کشور هاوانا 
متولد شده است و اگر قرار باشد در اين خصوص شبهه ای مطرح شود بیشتر به مک کین مرتبط است تا اوباما. اوباما: 

شرايط اقتصادی بدتر می شود
رئیس جمهور منتخب آمريکا يک شنبه شب در مصاحبه با بخش »مالقات با رسانه ها«ی شبکه ان بی سی تاکید کرد بحران 
اقتصادی کشور در ماه های آينده و قبل از بهبود وخیم تر خواهد شد. به گزارش سايت Politico اوباما در اين مصاحبه 
گفت: »وقتی شما به مشکالت ساختاری ای که ما قبل از بحران مالی داشتیم می نگريد اين مسئله عمده ای است که ممکن 
است شرايط را در ماه های آتی برای ما سخت تر کند. در حالی که کنگره و دولت بوش برای پرداختن حدود ۳4 میلیارد دالر 
به سه شرکت عمده اتومبیل سازی اياالت متحده به توافق نزديک می شوند اوباما بر بازسازی زيرساخت های اقتصادی 
آمريکا تاکید کرد. اوباما در اين گفت وگو بر خروج 1۶ ماهه از عراق پس از به ثبات رسیدن اين کشور تاکید کرد. اوباما 
همچنین بر احیای روابط آمريکا و روسیه تاکید کرد و با اشاره به حادثه بمبئی گفت: »مخاطرات تروريستی روزافزونی 
از ناحیه پاکستان ما را تهديد می کند و من امیدوارم با بهسازی روابط با پاکستان بتوانیم اين تهديدات را دفع کنیم.« وی 
همچنین در بخش ديگری از اين مصاحبه تلويزيونی بر يک ديپلماسی مستقیم اما سرسختانه در مقابل ايران که توأم با 
هويج ها و چماق ها باشد تاکید کرد و مجددا مدعی شد که دستیابی ايران به سالح هسته ای غیرقابل قبول است. او اين را 

به حمايت از گروه هايی همچون حماس و حزب اهلل که به زعم وی تروريستی هستند متهم کرد.
حمايت 7۹ درصد از مردم آمريکا از راه اوباما

در حالی که اوباما کمتر از 41 روز ديگر چهل وچهارمین رئیس جمهور آمريکا لقب خواهد گرفت. سی ان ان براساس تازه ترين 
نظرسنجی خود اعالم کرد که 7۹ درصد از افراد شرکت کننده در اين نظرسنجی راه طی شده توسط اوباما پس از پیروزی 
در رقابت چهار نوامبر را تايید می کنند. به گزارش سی ان ان اين میزان از حمايت 14 درصد بیشتر از حمايت مردم آمريکا 

از جورج بوش پس از رسیدن به قدرت در سال ۲001 و 17 درصد بیشتر از بیل کلینتون در سال 1۹۹۳ است.
ديدار هیالری کلینتون از وزارت خارجه 

سناتور هیالری کلینتون که در مقام سومین وزير خارجه زن تاريخ اياالت متحده وزير خارجه دولت اوباما شده است 
دوشنبه شام را میهمان کاندولیزا رايس وزير خارجه فعلی آمريکا در محل وزارت خارجه بود. به گزارش رويترز و به نقل 
از مقام های وزارت خارجه کلینتون ساعاتی را با کارکنان وزارت خارجه گذراند و کاندولیزا رايس انتخاب هیالری به اين 
سمت را عالی خواند. الزم به ذکر است که مجلس سنا نیز بايد انتخاب هیالری و ساير اعضای کابینه اوباما را تايید کند.

از دکترين بوش تا دکترين اوباما
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به يادآوری و تشريح دکترين حمله پیشدستانه جورج بوش پرداخت. براساس اين 
گزارش بوش در روز اول ژوئن ۲00۲ يعنی کمتر از ۹ ماه پس از حمالت 11 سپتامبر طی سخنانی با اشاره به حمله ژاپنی 
به بندر پرل هاربر در سال 1۹41 و حمله 11 سپتامبر گفت: »ما بايد با تهديدات قبل از ظاهر شدن مقابله کنیم.« اين نقطه 
آغاز دکترين حمله پیشدستانه بوش بود که در حوزه مسائل دفاعی- نظامی ظهور کرد اما با توجه به بحران مالی عظیم 
کنونی مقابل آمريکا که در عصر پس از جنگ جهانی دوم بی نظیر است امکان دارد اوباما دکترين خود در حوزه مسائل 

اقتصادی ظاهر کنند. 

عملیات ارتش پاکستان براي دستگیري مظنونان حمالت بمبئي ادامه دارد 
 

گیالني بازداشت فرماندهان 
لشگر طیبه را تایید کرد 

 سیديوسف رضا گیالني نخست وزير پاکستان چهارشنبه به طور 
رسمي بازداشت دو تن از اعضاي لشگر طیبه را در ارتباط با حمالت 
تروريستي اخیر بمبئي تايید کرد. نام اين دو نفر در فهرست مظنونان 
اين حمالت که از سوي دولت هند تنظیم شده و در اختیار مقامات 
کنفرانسي  در  گیالني  دارد.  قرار  بود،  شده  داده  قرار  پاکستاني 
باره  اين  در  پاکستان  پنجاب  استان  مولتان  شهر  در  مطبوعاتي 
از  دو  هر  که  زرارشاه  و  لکهوي  الرحمن  زکي  گفت  خبرنگاران  به 
جمله فرماندهان عملیاتي گروه شبه نظامي لشگر طیبه به شمار مي 
بازجويي  تحت  و  شده  بازداشت  بمبئي  حمالت  با  ارتباط  در  روند 
که  پاکستاني  مقامات  از  تعدادي  که  است  حالي  در  اين  دارند.  قرار 
داده  لکهوي خبر  از دستگیري  پیشتر  نامشان فاش نشود  خواستند 
بودند. گفته مي شود وي روز يکشنبه در عملیات ارتش پاکستان در 
پايگاه مرکزي لشگر طیبه در شهر مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان 
دستگیر شده است. اين مساله پیش از اين به تايید هیچ يک از مقامات 
رسمي دولت پاکستان نرسیده بود.در همین حال ژنرال اطهر عباس 

سخنگوي ارتش پاکستان گفت عملیاتي که براي مقابله با گروه هاي شبه نظامي غیرقانوني آغاز شده 
همچنان در چند منطقه مختلف ادامه دارد. وي از ذکر جزئیات بیشتر درباره محل انجام اين عملیات و 
تعداد افرادي که تاکنون در اين زمینه دستگیر شده اند، خودداري کرد.از سوي ديگر گیالني نیز در ادامه 
مصاحبه خود گفت اطالعات جديدي در دست ندارد و هنوز نمي تواند تايید کند که آيا موالنا مسعود 

اظهر رهبر گروه »جیش محمد« نیز دستگیر شده است يا نه. اقدامات پاکستان در دستگیري رهبران 
گروه هاي شبه نظامي مظنون به همکاري در حمالت بمبئي پس از آن آغاز شد که اياالت متحده نیز 
افزايش فشارهاي ديپلماتیک بر اسالم آباد در کنار هند خواستار همکاري شفاف و روشن دولت  با 
زرداري با دهلي نو و اقدامات قاطع آن در جهت برخورد با گروه هاي شبه نظامي شد.جیش محمد و 
لشگر طیبه از جمله گروه هاي شبه نظامي هستند که اوايل دهه 1۹۹0 میالدي با کمک دولت پاکستان 
از  بعد پس  اما حدود يک دهه  با گروه هاي جدايي طلب کشمیري هند تاسیس شدند.  براي همکاري 
حوادث 11 سپتامبر و تغییر موضع پرويز مشرف رهبر وقت پاکستان اين گروه ها غیرقانوني خوانده 
شدند. با اين حال در عمل هرگز برخوردي جدي با اين گروه ها صورت نگرفت و آنها همچنان به حیات 
خود ادامه دادند. لشگر طیبه که پیشتر مسوولیت حمالتي نظیر حمله به پادگان 
قلعه سرخ دهلي را بر عهده گرفته و در شماري از حمالت ديگر مظنون اصلي 
به شمار مي رود بالفاصله پس از حمالت بمبئي از سوي دولت هند به عنوان 
مظنون اصلي اين حمالت مطرح شد. لشگر طیبه اين اتهام را تکذيب کرده است.

دولت پاکستان به رغم پافشاري هاي دهلي اعالم کرده است کلیه افرادي که 
در پاکستان دستگیر شوند در اين کشور مورد بازجويي قرار خواهند گرفت و 
حتي اگر نقش آنها در حمالت بمبئي مشخص شود اين نظام قضايي پاکستان 
خواهد بود که آنها را محاکمه خواهد کرد. دهلي نو مصرانه خواستار تحويل 
اين مظنون ها به مقامات امنیتي هند است.همچنین در راستاي ادامه تحقیقات 
اعالم  چهارشنبه  هندي  مقامات  مرز،  سوي  آن  در  بمبئي  حمالت  با  مرتبط 
کردند يک شبه نظامي هندي که در نپال مستقر است و احتمااًل در عبور دادن 
عوامل پاکستاني حمالت بمبئي از مرز کشمیر دست داشته، در نپال دستگیر 
شده است و به زودي براي بازجويي به بمبئي منتقل خواهد شد. اين در حالي 
است که برخي گزارش هاي ضد و نقیض حاکي از اين بوده که مهاجمان با 
ربودن يک کشتي در آب هاي ساحلي ايالت گجرات از راه آبي خود را به بمبئي 
رسانده بودند.در حمالت بمبئي که از ۲۶ نوامبر آغاز شد و بیش از ۶0 ساعت 
ادامه داشت بیش از 170 نفر از جمله شماري از اتباع خارجي کشته شدند. مهاجمان 10 ساختمان و 
مرکز تجاري بمبئي را در اين عملیات هدف قرار دادند. تنها يکي از مهاجمان زنده دستگیر شده است که 
عکس و مشخصات او اخیراً توسط پلیس هند منتشر شده است. او که جواني 1۹ ساله از اتباع پاکستان 

است هم اکنون تحت بازجويي مقامات هندي قرار دارد. 
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کودکاني که دیگر 
از ایدز نمي میرند 

 
جوزف و ماري به تازگي صاحب فرزند شده اند اما آنها به جاي 
آنکه خوشحال باشند، به شدت نگران آينده اند. جوزف و ماري هر 
دو مبتال به HIV مثبت هستند اما کوچولوي آنها به اين بیماري 
مهلک دچار نشده است. جوزف مي گويد؛ »الطاف خداوند شامل 
حال ما شده. به رغم استفاده از آن همه زنده مانديم و شاهد تولد 

هیچ  به  ماالوي  اهل  اين خانواده  براي  زندگي  بوديم.«  فرزندمان 
وجه آسان نبوده ولي آنها بسیار خوش شانس هستند که به رغم 

ابتال به اين بیماري زنده مانده اند.
ماالوي يکي از کشورهاي موفق آفريقايي در زمینه مبارزه با ايدز 
است. در اين کشور با کارهايي که در زمینه اطالع رساني انجام 
به  آيا  اينکه  و  دادن  آزمايش  براي  ترسي  هیچ  بدون  افراد  شده، 
اين  اين بیماري مبتال هستند، به آزمايشگاه ها مراجعه مي کنند. 
در  به طور گسترده  هم  اين مرض  هاي  دارو  که  است  در حالي 
اختیار مبتاليان قرار دارد. ماري در دوران حاملگي اش از همان 
او  کرد.  استفاده  هاي مخصوص  دارو  از  پزشک  نظر  تحت  ابتدا 
فرزندشان  به   HIV انتقال ويروس  از  بودند  و همسرش مصمم 
انجام  مو  به  مو  را  پزشکان  دستورات  تمامي  و  کنند  جلوگیري 
از  دادند. در حال حاضر 85درصد کلینیک هاي ماالوي خدماتي 
به  باردار را  قبیل آزمايش روي مراجعه کنندگان و درمان زنان 
متقاضیان ارائه مي دهند. نکته جالب در اين زمینه اين است که اين 

اقدامات با استقبال مردم مواجه شده است.
در شهر  مري  کلینیک  در  بسیاري  زنان  اما  است  ساعت ۶صبح 
دارند. ساعت ۹صبح نوبت دني مي شود. پزشک  کاويل حضور 
ابتدا معاينه هاي اولیه را روي او انجام مي دهد و سپس با سرنگ 
مقدار اندکي از اين نوزاد خون مي گیرد. اديسون بوا پزشک اين 
کلینیک مي گويد؛ »در مادراني که HIV مثبت دارند و از داروهاي 
به   HIV ويروس  موارد  ۹0درصد  در  کنند  مي  استفاده  ايدز 
بزرگ  تحول  يک  اينجا شاهد  در  ما  نمي شود.  منتقل  فرزندشان 
باعث آرامش خیال ماري  ارقام  آمار و  اين،  با وجود  ايم.«  بوده 

نمي شود. 
زوج ها براي گرفتن نتیجه آزمايش فرزندشان يک هفته ديگر بايد 
به کلینیک مراجعه کنند. آزمايش هاي نرمال ايدز تنها در شرايطي 
انجام مي شود که نوزاد 18 ماهه باشد اما براي بسیاري از اين 
کودکان در صورتي که به اين بیماري مبتال شده باشند، اين زمان 
بسیار دير است. نیمي از کودکان HIV مثبت قبل از رسیدن به دو 

سالگي جانشان را از دست مي دهند.
همین امر باعث شده ماالوي با به کار گیري يک روش جديد تنها 
پس از شش هفته آزمايشات مربوط به ايدز را از نوزادان بگیرد. 
اين روش شامل تحلیل پیچیده DNA اين کودکان است. پس از اين 
مرحله براي جلوگیري از ابتالي آنها به ايدز داروهاي مخصوص 
برايشان تجويز مي شود. دکتر میريام چیمپو در حالي که مشغول 
آزمايش  نتیجه  »اگر  گويد؛  مي  است،  ايدس  خون  نمونه  بررسي 
دني مثبت باشد، او به سرعت تحت درمان دارو هاي خاص قرار 
خواهد گرفت. پس از آن دني مي تواند همچون يک انسان معمولي 

به زندگي اش ادامه دهد. او نبايد احساس کند بیمار است. او بايد 
به مدرسه برود و براي خودش آرزو هاي بزرگي داشته باشد. او 
در صورت رعايت موارد الزم مي تواند يک زندگي شاد و سرشار 

از موفقیت را تجربه کند.«
روز يکشنبه است. جوزف و ماري بهترين لباس هاي خود را مي 
پوشند و براي گرفتن نتیجه آزمايش دني به کلینیک مري مي روند. 
از پرستاران صحبت مي  با يکي  آنها در نوبت هستند و جوزف 
کند. جوزف به دلیل اينکه داروهاي مصرفي اش عوارض جانبي 
بسیاري برايش ايجاد کرده، مصرف آنها را قطع کرده و در اين 
در  پرستاران  از  يکي  سپس  کند.  مي  مشورت  پرستار  با  باره 
حالي که لبخندي بر لب دارد، به سوي جوزف و ماري مي رود. 
ثمربخش  بارداري مصرف کرده،  که ماري در دوران  داروهايي 
بوده و ويروس HIV به دني منتقل نشده. ماري مي گويد؛ »از هم 
اکنون بايد به فکر خوشبختي دني باشیم. من مي خواهم او تحت 
هر شرايطي به مدرسه برود و در آينده پرستار شود.« با وجود 
پیدا   HIV براي  علم هنوز هیچ درماني  پیشرفت غیرقابل تصور 

نشده است.
اما هزاران کودک همانند دني به دلیل آزمايش هاي زود و بهنگام و 
استفاده از داروهاي خاص بدون مشکل مي توانند به زندگي خود 
اما کاهش  يافت  ادامه خواهد  ايدز همچنان  با  ادامه دهند. مبارزه 
فوق العاده میزان ابتالي نوزادان به ايدز از طريق مادر آلوده نشان 
از پیروزي ماالوي در يکي از عرصه هاي مبارزه با اين بیماري 

مهلک دارد. 
منبع؛ بي بي سي

رکوردشکني در شب هاي زمستان  
 

تلگراف؛ سرماي هوا در پايتخت روسیه امري طبیعي است و شب 
هاي سخت زمستاني مسکو نه تنها در اروپا که در جهان مشهور 
است. اما در اين بین مردي پیدا شده که قصد دارد با به خطر 
اين مرد 4۶  ثبت برساند.  به  انداختن جان خود رکورد جديدي 
ساله اعالم کرده حاضر است در سردترين ماه از فصل زمستان 
هر شب بیرون از منزل و روي نیمکت هاي پارک بخوابد. البته 
وي در جريان اين رکوردشکني لباس گرم مي پوشد اما بیرون 
ماندن در سرماي کشنده از هشت شب تا شش صبح روز بعد 
به طور حتم کار ساده يي نیست. کارشناسان هواشناسي پیش 
بیني کرده اند دماي هوا در بعضي شب هاي مسکو به ۲0 درجه 
ساعات  وي  حساب  اين  با  برسد.  هم  صفر  زير  گراد  سانتي 

دشواري پیش رو دارد.  

 ارثي بودن کابوس دیدن  
  

ترين تحقیقات نشان مي دهد دست کم  تازه  نتايج  بي بي سي؛ 
بخشي از عارضه کابوس ديدن شبانه در کودکان که با وحشت 
شديد، فرياد کشیدن و پريدن ناگهاني از خواب همراه است، پديده 
يي ارثي محسوب مي شود. پژوهشگران مرکز بررسي اختالالت 
خواب در بیمارستان مونترال اعالم کردند اگرچه هنوز هیچ ژن 
کودکان  در  شبانه  کابوس  پديده  بروز  عامل  عنوان  به  خاصي 
شناسايي نشده است، ولي نتايج تحقیقات از وجود نوعي تاثیر 
بروز وحشت زدگي حین خواب در کودکان  در  ژنتیکي  عوامل 
مي  نشان  دوقلو  جفت   ۳۹0 روي  مطالعات  نتايج  دارد.  حکايت 
دهد احتمال ديدن کابوس و وحشت شبانه در دوقلوهاي همسان 
بیشتر است. دو  به مراتب  با دوقلوهاي غیرهمسان  در مقايسه 
اين  که  حالي  در  دارند  يکسان  ژنتیکي  ترکیب  همسان  قلوهاي 
گفته  به  کند.  نمي  صدق  غیرهمسان  دوقلوهاي  در  موضوع 
پژوهشگران، عوامل زيست محیطي مي توانند به عنوان بخشي 
از پديده کابوس شبانه مورد بررسي قرار بگیرند زيرا دوقلوها 
عمومًا در کنار هم در شرايط مشابه خانوادگي و محیطي رشد 
مي يابند. نتايج تحقیقات نشان مي دهد ۳7 درصد از دوقلوها در 
18ماهگي دچار کابوس هاي شبانه مي شوند ولي اين مشکل در 

نیمي از اين افراد تا يک سال بعد به تدريج برطرف مي شود.  

 گران ترین قارچ خوراکي  
  

بي بي سي؛ نوعي نادر از گران قیمت ترين قارچ خوراکي جهان 
در نمايشگاهي در ايتالیا به نمايش گذاشته شد. در اين نمايشگاه 
که در شهر اکوئاالنیا در شمال ايتالیا برپا شده است، قارچ هاي 
وحشي موسوم به تارتوفو در دو گونه سفید و سیاه در معرض 
ديد بازديدکنندگان قرار گرفته است. اين قارچ خوراکي معطر در 
ايتالیا  پايیز در مناطق کوهستاني و کوهپايه هاي شمالي  فصل 
به صورت طبیعي مي رويد و قیمت آن در هر کیلوگرم بین ۳ 
تا 8 هزار يورو است. يک کارشناس تارتوفو درباره علت قیمت 
سرسام آور اين قارچ گفت اين قارچ بسیار خوش طعم، کمیاب و 
به ويژه چاشني فوق العاده معطري براي بسیاري از غذاها است 
و اين عوامل باعث قیمت باالي آن شده است. تارتوفو هر چقدر 
بزرگ تر و سنگین تر باشد، گران قیمت تر است تا حدي که فقط 
افراد ثروتمند مي توانند آن را در سالن هاي حراج خريداري کنند. 
در مزايده بین المللي تارتوفو در شهر رم، يک قارچ وحشي يک 

کیلو و 80 گرمي با قیمت۲00 هزار دالر به فروش رسید.  

 شکالت هاي ممنوع شده از طرف کلیسا  
 

 رويترز؛ کلیساهاي آلمان نسبت به فروش شکالت هايي به شکل 
صنعت  خالق  مبتکران  از  يکي  کردند.  اعتراض  مسیح  حضرت 
شکالت، به نام فرانک اوينهاوزن شکالتي با نام تجاري »مسیح 
شیرين« را در آستانه سال نو میالدي به بازار ارائه کرده با اين 
امید که بتواند برخي از ارزش هاي فراموش شده ديني کريسمس 
را به جامعه آلمان بازگرداند اما اين طور که پیداست کلیسا با اين 
ابتکار چندان موافق نیست. اين آقاي 54 ساله به کمک دوستانش 
در کارخانه شکالت سازي محلي شان شکالت هايي در شمايل 
مسیح ساختند و در زرورق هاي طاليي خوشرنگي بسته بندي 
کردند. اين شکالت ها خیلي زود از طرف اهالي شهر خريداري 
حال  اين  با  داشتند.  هم  بااليي  اينترنتي  فروش  حتي  و  شدند 
کلیساي آلمان خريداري اين محصول را توصیه نمي کند و آن را 

به نوعي تخريب سمبل مسیح مي داند.  

مورچه ها اروپا را فتح مي کنند  
از   بي بي سي؛ قاره اروپا مورد تهاجم گونه يي تازه کشف شده 
مورچه ها قرار مي گیرد. دانشمندان هشدار داده اند ممکن است گونه 
تازه شناسايي شده يي از مورچه ها با هجوم به مناطق شمالي اروپا 
از جمله انگلیس و پارک ها و باغ هاي اين مناطق اجتماعات بزرگي 
ايجاد کنند. اين گونه جديد که Lasius neglectus نام دارد، حدود 

۲0 سال پیش و پس از کلوني سازي در بوداپست مجارستان

اين گونه جديد  اولیه  اند موطن   شناسايي شد. دانشمندان دريافته 
از مورچه ها به آسیاي غربي بازمي گردد. به گفته دانشمندان، هر 
باغي که مورد هجوم اين مورچه ها قرار گیرد، بین 10 تا 100 برابر 
مورچه هاي بومي اروپا مي تواند گرفتار شود. پروفسور »ژاکوب 
بومسما« از دانشگاه کپنهاگ گفت؛ هنگامي که اين مورچه را براي 
نخستین بار ديدم، گمان نمي کردم در آينده يي بسیار نزديک، باغ 
ام  پیرامون محل زندگي  اين مورچه ها در مناطق  از  هاي فراواني 
ببینم. بر پايه گزارش »بي بي سي« دانشمندان تاکنون کلني هايي از 
اين مورچه را در اطراف فرانسه، آلمان، لهستان و بلژيک ديده اند.  
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تسلیت
جناب آقای عبداللهی

درگذشت فرزند جوانتان را به شما و خانواده 
گرامیتان تسلیت عرض می نمائیم

مدیریت و کارکنان رستوران بهشت

 
 

تولید پاک ترین اسباب بازي جهان  
 

رويترز؛ شرکت تولید اسباب بازي اسپريگ با استفاده از مواد قابل 
بازيافت و همچنین استفاده از سیستم مولد انرژي که نیاز به استفاده 
از باتري ها را متوقف خواهد کرد، موفق به تولید پاک ترين اسباب 
بازي ها در جهان شد. يکي از شرکت هاي تولیدکننده اسباب بازي 
هايي  بازي  اسباب  تولید  به  اقدام  نوآورانه  حرکتي  طي  جهان  در 
کرده است که دوستدار محیط زيست بوده و هیچ گونه ضرري براي 
کودکان نخواهند داشت.شرکت اسپريگ اين لوازم را از چوب هاي 
ترکیبي قابل بازيافت و ايمن به همراه پالستیک هاي قابل بازيافت 
تولید کرده است که داراي حداقل مواد براي بسته بندي بوده و از 
هیچ گونه رنگي براي تزئین خارجي در آن استفاده نشده است. در 
عین حال اين شرکت در ازاي استفاده از باتري براي تامین انرژي 
»انرژي کودکان« براي  نام  به  از سیستمي جديد  بازي  اين وسايل 

تامین نور و انرژي مورد نیاز ديگر قسمت ها استفاده کرده است.
سري آخر وسايل بازي اين شرکت را اتومبیل هايي تشکیل مي دهند 
که انرژي مورد نیاز براي روشن شدن چراغ ها يا به حرکت درآمدن 
آنها توسط انرژي کودک تامین مي شود به اين معني که با استفاده 
بازي  اسباب  اتومبیل  نیاز  مورد  الکتريکي  انرژي  جديد  از سیستم 
تولید خواهد شد. شرکت  به سمت جلو  اتومبیل  رانده شدن  هنگام 
اسپريگ به خاطر تولید اين سري از اسباب بازي ها، و حفظ احترام 
به محیط زيست در تولید محصوالتش موفق به کسب چندين جايزه 
آخرين  اين شرکت  مسووالن  گفته  به  است.  جهان شده  در  معتبر 
سري از محصوالت شرکت اسپريگ در نمونه هاي اتومبیل لودر، 

ها  فروشگاه  در  دسامبر  ماه  اواسط  تا  حفاري  دستگاه  و  کامیون 
ارائه خواهند شد. 

پولدارترین ساکنان سوئیس 
 

فروشگاه  بنیانگذار  کمپراد  اينگوار  تلگراف؛ 
میلیارد   ۲۳ ثروتي  با   ،IKEA يي  زنجیره 
عنوان  به  پیاپي  بار  هفتمین  براي  يورويي، 
پولدارترين ساکن سوئیس شناخته شد. مجله 
سوئیسي بیالنز ضمن انتشار اين خبر نوشته 
است که اين انتخاب بر اساس ارزيابي ثروت 
۳00 تن از پولدارترين ساکنان سوئیس صورت 
 ۳00 اين  دهد  مي  گزارش  بیالنز  است.  گرفته 
ثروتمند ساکن سوئیس در طول سال ۲008 و 
بحران اقتصادي بین المللي، در مجموع نزديک 
به 5/4۶ میلیارد يورو از دست داده اند. اينگوار 
کمپراد ثروتمندترين ساکن سوئیس، در سوئد 

به دنیا آمده است و در ماه مارس سال آينده 8۳ ساله مي شود. 
اخیراً  که  امريکا  فوربس  اقتصادي  مجله  فهرست  پايه  بر  کمپراد، 

منتشر شد، در رده هفتم ثروتمندترين افراد جهان قرار دارد.
کمپراد نام شرکت IKEA را که عرضه کننده اثاث و لوازم خانگي و 
دفتري است، از چهار کلمه متفاوت گرفته است؛ حروف نخست نام 
کوچک و نام خانوادگي خود، حروف نخست المتاريد، مزرعه پدري 
خود در سوئد و ابتداي آگوناريد، دهکده يي که در آن به دنیا آمده. 
شرکت عظیم چندملیتي IKEA توسط اينگوار کمپراد در سال 1۹4۳ 
در سوئد تاسیس شد. دفتر اصلي آن در هلند قرار دارد و بیش از 

118 هزار کارمند 

و کارگر در کشورهاي مختلف در اين شرکت مشغول به کار هستند. 
بیالتز منتشر  در فهرست ثروتمندان ساکن سوئیس که در نشريه 
صاحبان  اوري،  و  هوفمن  خانواده  کمپراد،  اينگوار  از  پس  شده، 
درماني  و  بهداشتي  پزشکي،  محصوالت  که  روخه  عظیم  شرکت 
تولید مي کند، با ثروتي نزديک به 5/10 میلیارد يورو 
در رتبه دوم قرار دارد. شرکت روخه هم اکنون بیشتر 
در زمینه تحقیقات بیماري سرطان و انواع ويروس ها 
هزار   78 از  بیش  که  عظیم  شرکت  اين  دارد.  فعالیت 
کارمند و کارگر در سطح جهان دارد، در سال 18۹۶ 
توسط فريتس هوفمن - ال روش در شهر بازل سوئیس 

تاسیس شد.
خانواده برنینک مه ير بنیانگذاران فروشگاه هاي زنجیره 
يي C&A که اصلیت آنها هلندي - آلماني است با حدود 
هشت میلیارد يورو ثروت در رده سوم اين جدول قرار 
C&A که عرضه کننده پوشاک است،  دارد. فروشگاه 
در سال 1841 در شهر سنیک هلند توسط دو برادر به 
نام هاي کلمنس و اگوست برنینک مه ير تاسیس شد و 
نام خود را از نخستین حروف نام کوچک اين دو برادر گرفت. دفتر 
قرار  بروکسل  و  دوسلدورف  در  يي  زنجیره  فروشگاه  اين  اصلي 
دارد. اما از افراد مشهوري که در میان فهرست ۳00 ثروتمند مجله 
بیالنز قرار دارند مي توان از راجر فدرر تنیس باز مشهور نام برد. 
اين  با ثروتي نزديک به 1۳0 میلیون يورو توانسته است در  فدرر 
فهرست جاي بگیرد. يکي از عوامل مهم کسب درآمد هنگفت راجر 
باري  بیستمین  است.اين  ذکر شده  نايک  تبلیغات  در  فدرر، شرکت 
است که مجله بیالنز دست به انتشار فهرست ثروتمندترين ساکنان 

سوئیس مي زند. 

قانوني شدن اعتیاد به هروئین در سوئیس 
 

رويترز؛ با وجود مخالفت هاي حزب محافظه کار، اعضاي پارلمان سوئیس اعالم کردند 
از اين به بعد معتادان مي توانند با در دست داشتن نسخه هروئین تهیه کنند. اين طرح که 
از سال 1۹۹4 به صورت آزمايشي و موقت در حال اجرا بود، با ۶8درصد راي موافق به 
صورت دائمي در پارلمان اين کشور به تصويب رسید در حالي که مخالفان اجراي چنین 
مصوبه هايي را باعث افزايش جرم در جامعه مي دانند. اين راي گیري خشم حزب راست 
گراي سوئیس )اس وي پي( را برانگیخته و آنها خواهان لغو تصمیم اتخاذ شده پارلمان 
هستند. حامیان اين طرح معتقدند اجازه دادن به معتادان براي داشتن نسخه استفاده از 
هروئین، باعث مي شود آنها کمتر به ارتکاب جرم تمايل نشان دهند و حتي به تدريج 
عالقه چنداني به هزينه کردن براي اين عادت بد نداشته باشند. از همه مهم تر اين عمل 
باعث کاهش تلفات معتاداني مي شود که از مواد مخدر تقلبي استفاده مي کنند در صورتي 
کمک  مواد  ترک  به  کنندگان  استعمال  تشويق  براي  برنامه  اين  گويند  مي  مخالفان  که 
چنداني نخواهد کرد. در دهه ۹0 میالدي شهرهاي سوئیس با مشکالت بسیاري در مورد 
معتادان روبه رو بودند اما با برنامه هاي بهداشتي دولت جرم هاي مربوط به مواد مخدر 
کاهش پیدا کرد و بالعکس سالمت معتادان تا حد زيادي بهبود يافت. سوسیال دموکرات 
ها در بیانیه يي اعالم کرده اند؛ »کساني که شرايط دهه ۹0 را تايید مي کنند، آن زمان که 
حوادث مربوط به مواد مخدر در تمام شهرها قابل رويت بود، بايد به گذشته رجوع کنند.« 
حزب سبز نیز با تصويب اين طرح موافق است. اما اس وي پي با پیامدهاي برنامه مشکل 
دارد و مي گويد با اين کارها نمي توان پرهیز از استعمال مواد مخدر را هدف مهمي براي 
معتادان نامید؛ »اين بدنه قانوني بیشتر از همه رضايت مافیاي مواد مخدر را در پي دارد و 
عرصه جديدي را براي معتادان به وجود مي آورد در عین حال کار پلیس و دايره مبارزه 
با مواد را دشوارتر از گذشته خواهد کرد. هزاران معتاد آينده قادر به کار نخواهند بود 
و دولت مجبور مي شود براي کمک هاي اجتماعي و بیمه ازکارافتادگي به آنها سرويس 
بدهد.« مجلس فدرال سوئیس پیش از برگزاري رفراندوم در اين رابطه اعالم کرده بود 
تمام معتاداني که مايلند در برنامه شرکت کنند، موظف هستند به تمام ضوابط تصويب 
شده عمل کنند و در غیر اين صورت مجرم محسوب مي شوند. در ابتداي سال ۲008 
نزديک به 1۳00 نفر از ۲۶ هزار معتاد سوئیسي به وسیله نسخه هروئین مورد نیازشان 
را تهیه کرده اند در حالي که سايرين از ماده ترکیبي متادون استفاده مي کنند. با اين 
حال در روزي که قانوني شدن هروئین )تحت قوانین مشخص( تصويب شد، مجلس طرح 
قانوني شدن شاهدانه را که باز هم توسط حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز حمايت 

مي شد با دادن۶۳ درصد راي منفي، نپذيرفت. 
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صد زن 
قدرتمند 
جهان در

 سال 2008 
معرفی شدند

دالرام عظیمی
قسمت دوم
سال  سومین  برای  فوربس  آمریکایی  نشریه 
پیاپی آنگال مرکل صدراعظم آلمان را به عنوان 
است.  کرده  انتخاب  جهان  زن  قدرتمندترین 
اقدام  متوالی  سال  پنجمین  برای  که  فوربس 
دنیا  زنان  قدرتمندترین  فهرست  انتشار  به 
کرده، در این رده بندی افرادی را جای داده که 
توانسته اند در رقابت با مردان از موقعیت های 

شغلی قابل توجهی برخوردار شوند.

۹( آن لورژون / مدیرکل شرکت آروا 
آن لورژون فرانسوی رئیس شرکت هسته ای آورا است و سومین 
زن قدرتمند اروپا و اولین زن قدرتمند فرانسه شناخته می شود. او 
پیش از اين سمت سال 1۹۹7 مدير کل شرکت آلکاتل بود و بعد از 
فرانسوا  مشاور  لورژون  شد.  اجرايی  گروه  کمیته  از  آن عضوی 
میتران رئیس جمهور سابق فرانسه بود و به سرعت پله های ترقی 
را طی کرد. در سال ۲00۶ نشريه Fortune Magazine او را در 
رتبه دوم زنان قدرتمند اروپا قرار داد. نشريات فرانسوی در سال 
۲00۲ میالدی درآمد ۳05 هزار يورويی او را مورد انتقاد قرار دادند 
و آن را به مراتب بیشتر از دستمزد رهبران ديگر کمپانی ها تجاری 

دانستند. 
به رغم اعتراض های فراوان لورژون همچنان در سمت خود باقی 
ماند و استعفا نداد. ماجراهايی که تابستان امسال در دو نیروگاه 
برخی  آشامیدنی  آب  مورد  يک  در  حتی  و  دادند  رخ  اتمی فرانسه 
مناطق را هم آلوده کردند، موجب شدند نگرانی ها در مورد استفاده 
از انرژی هسته ای افزايش پیدا کنند. شرکت آورا طی اين مدت از 
سوی دولت های مختلف در سراسر جهان مورد انتقاد قرار گرفته 
ولی اراده مصمم لورژون در هدايت اين پروژه باعث شده او کماکان 
در سمت خود مشغول فعالیت باشد و نقش مهمی  در افزايش درآمد 

روزافزون اين شرکت داشته باشد. 
10( آنه مولکاهی / مدیر کل شرکت زیراکس 

مولکاهی آگوست سال ۲001 به عنوان رئیس زيراکس انتخاب شد و 
اين شرکت را از وضعیت رو به ورشکستگی نجات داد. وال استريت 
ژورنال سال ۲005 او را در زمره 50 زن برتر معرفی کرد و نشريه 
فوربس هم او را در همین سال در رتبه ششم قدرتمندترين زنان 
جهان در اياالت متحده قرار داد. مولکاهی در سال 1۹7۶ به عنوان 
نماينده فروش در زيراکس مشغول به کار شد و درجات خود را 

ارتقا بخشید. 
حتی برای مدتی معاون رئیس بخش نیروی انسانی بود. زمانی که 
اين  کردند،  انتخاب  زيراکس  مديرکل  عنوان  به  را  او   ۲001 سال 
از  آن  و سهام  بود  قرض  زير  بدهی  دالر  1/17میلیارد  با  شرکت 
۶4 دالر به 4۳/4 دالر رسیده بود. اما مولکاهی با مديريت و درايت 
شخصی اش سهام اين شرکت را در معامالت بورس جهانی به شکل 
قابل مالحظه ای افزايش داد. او تالش می کند تا با سیستم های نوينی 

که به محیط زيست آسیب جدی وارد نمی کنند تحوالت گسترده ای 
در اين کمپانی ايجاد کند. همسر او هم بازنشسته شرکت زيراکس 
اين  جهانی  خدمات  بخش  رئیس  هم سمت  بزرگش  برادر  و  است 
شرکت را در اختیار دارد. مولکاهی در عین حال عضو هیات مديره 

بانک سیتی گروپ و تارگت هم است. 
11( گیل کلی )مدیرکل وستپک بانک( استرالیا 

شده،  متولد  آفريقای جنوبی  در  که  ساله   5۲ کلی  گذشته  فوريه 
اين  در  و  گرفت  برعهده  را  استرالیا  بزرگ  بانک  مديريت سومین 
داده  افزايش  را  بانک  اين  درآمدهای  از  درصد   8 تا   ۶ بین  مدت 

است. 
آرچردانیلزمیدلند(  رئیس   ( وورتز  پاتریشیا   )12

آمریکا 
آمريکا  در  اتانول  تولیدکننده  بزرگترين  مدير  گذشته  سال  از  او 
هزينه  باالبودن  غذايی  مواد  قیمت  باالبودن  اصلی  دلیل  است. وی 
گاز است و تنها راه ممکن برای کاهش آن را استفاده از سوخت 

طبیعی می داند. 
13( کریستینا فرناندس )رئیس جمهور( آرژانتین 

و  حقوقدان  يک  پیشتر  آرژانتین،  منتخب  زن  رئیس جمهور  اولین 
سناتور بود. او اغلب موارد با اويتا پرون مقايسه می شود و قصد 

دارد اوضاع بحرانی اقتصادی اين کشور را سامان دهد. 
14( کریستین الگارد )وزیر اقتصاد و دارایی( فرانسه 

او در اجالس ژوئن ۲007 اولین زنی بود که در نقش وزير دارايی 
مدرنیزه  برای  تالش هايش  بود.  کرده  شرکت  درگروه8  فرانسه 

کردن اقتصاد فرانسه، از وی چهره ای مقتدر ساخته اند. 
15( سافرا کتز )رئیس اوراکل( ایاالت متحده 

 4۲ برای  دالر  میلیارد   ۳0 از  بیش  اوراکل  تاکنون   ۲005 سال  از 
قرارداد جديد هزينه کرده است. اين نتايج نشان می دهند که اوراکل 
در آستانه سپری کردن پنجمین سال موفق خود قرار گرفته است. 

16( یولیا تیموشنکو )نخست وزیر( اوکراین 
اولین نخست وزير زن اوکراين از دسامبر بار ديگر به سمت قبلی 
به صفر  را  تورم  میزان  توانسته  مدت  اين  در  و  بازگشت  خويش 
هم  اروپايی  اوکراين  برای  مهمی   پروژه های  تیموشنکو  برساند. 

مدنظر دارد. 
17( مری سامونز )مدیرکل و رئیس رایت اید( ایاالت 

متحده 
سامونز در اصل يک معلم فرانسوی است که از1۹۹۹ در اين کمپانی 
استخدام شد. رايت ايد همچنان تحت تاثیر بسیاری از رقبای خود 

است و به يکی از بزرگترين شرکت های شرق تبديل شده است. 
18( آندره آ جونگ ) مدیرکل آوون( ایاالت متحده 

محصوالت  مستقیم  فروشنده  بزرگترين  جونگ  مديريت  تحت 
آرايشی، بیشترين بازدهی ممکن را از زمان حشضور او در نقش 

مديرعامل اين شرکت داشته است. 
ایاالت  دیپوت(  هوم  مالی  مدیر   ( بی توم  کارول   )1۹

متحده 
است،  ديپوت  هوم  مديرکل  معاون  اينکه  بر  عالوه  ساله   51 توم 
امسال به عضويت هیات مديره فدرال ريزرو بانک آتاالنتا درآمده و 

در يونايتد پارسل سرويس هم فعالیت می کند. 
پیرسون(  مدیرکل   ( اسکاردینو  مارجوری   )20

انگلستان 
 ۹/8 به  افزايش  درصد   ۶ با   ۲007 سال  در  پیرسون  درآمدهای 
مختص  بخش  گذشته  آوريل  اسکاردينو  رسیدند.  دالر  میلیارد 

خاورمیانه فاينشنال تايمز را هم راه اندازی کرد. 
21( سونیا گاندی )رهبرحزب کنگره ملی( هند 

او قدرتمندترين زن هند در عرصه سیاست به شمار می رود و از 
سال1۹۹0 وارد دنیای سیاست شده است. گاندی در عین حال رهبر 

قدرتمندترين حزب سیاسی اين کشور هم شناخته می شود. 
22( ریزا موری ) رئیس روبرت وود جانسون ( ایاالت 

متحده 
موری هم اکنون مديريت بزرگترين بنیاد درمان پزشکی آمريکا را 
عهده دار است و در عین حال به درمان بیماران خود در يک کلینیک 

نیوجرسی هم ادامه می دهد. 
23( سری ایندراواتی)مسئول مالیاتی وزارت اقتصاد( 

اندونزی 
از زمانی که او در سال ۲005 به وزارت دارايی و اقتصاد اندونزی 
راه يافته، قیمت معامالت ارزی اين کشور به باالترين میزان خود در 

تمام دوران رسید و سرمايه گذاری های خارجی اوج گرفتند. 
24( جولی گربردینگ )مدیر مرکز کنترل بیماری ها( 

ایاالت متحده 
تحت مديريت گردبردينگ و از ۲00۲ تا به امروز اين مرکز اقدامات 
مثبتی در زمینه مبارزه با بیماری ها انجام داد و برنامه های او تحت 

عنوان افراد سالم در هر مقطع از زندگی با استقبال زيادی مواجه 
شدند. 

25( میشل بچلت )رئیس جمهور( شیلی 
امسال به عنوان اولین رئیس جمهور اتحاد آمريکای جنوبی انتخاب 
اين  در  می رسد  چهارساله اش  دوره  پايان  به  آينده  دسامبر  شده 
کشورش  اقتصادی  رکود  از  هزينه ها  کنترل  با  تا  توانسته  مدت 

جلوگیری به عمل آورد. 
26( المن آلمانی )مدیرکل رویال بانک( ایاالت متحده 

او بعد از ۲0 سال از سیتیگروپ بیرون آمد تا هدايت رويال بنک 
اسکاتلند آمريکا را عهده دار شود و در اين مقطع زمانی که بانک ها 
با بحرانی فراگیر روبه رو هستند. نقش مهمی را برای مبارزه با اين 

بحران ايفا می کند. 
27( کارول میرویتز ) رئیس تی جی ایکس( ایاالت متحده 

او يک ربع قرن پیش و در نقش يک خريدار به اين کمپانی آمد و 
سال گذشته به سمت امروزی خود منصوب شد. شرکت او ۲۶00 

شعبه در آمريکا و اروپا دارد.( 
28( هیالری رودهام کلینتون )سناتور ( ایاالت متحده 
او اخیرا مبارزه تبلیغاتی تاريخی اش با باراک اوباما را برای راهیابی 
به کاخ سفید گذرانده است. کلینتون بعد از شکست اخیر به سمت 

قبلی اش که سناتور نیويورک بوده، بازگشته است. 
2۹( هیند بوهیا )مدیرکل بورس کازابالنکا( مراکش 

او به مدت 8 سال در بانک جهانی بود تا اينکه نخست وزير مراکش 
در سال ۲004 از او خواست تا مشاور اقتصادی او شود و راه های 

سرمايه گذاری خارجی را به او آموزش دهد 
30( آنی سویینی )رئیس دیسنی و ای بی سی( ایاالت متحده 

او مسوول بخش سرگرمی ديسنی و بخش های جديد آن است و با 
بهترين های  را در زمره  انقالب هايش شبکه ديسنی  و  نوع آوری ها 

عصر حاضر در میان ديگر رقبا معرفی کرده است. 
31( والنتینا ماتوینکو )فرماندار سن پترزبورگ( روسیه 

است  روسیه  وزير  نخست  پوتین  والديمیر  نزديک  دوست  که  او 
سالیان سال در دولت اين کشور حضور داشته و از سال ۲00۳ در 

سن پترزبورگ اين سمت را برعهده دارد. 
32( نانسی تلم )رییس سی بی اس پارامونت( ایاالت متحده 

همه کاره شبکه تلويزيوين سی بی اس با ورود خود 50 درصد از 
سهام اين شرکت را افزايش بخشید و با ساخت برنامه های جديد و 

تازه عصر متفاوتی برای اين شبکه تلويزيونی رقم زد. 
33( آن لیورمور )معاون مدیر کل اچ پی( ایاالت متحده 

فروش  تا  شد  باعث  موفق  و  برنده  سیاستهای  اتخاذ  با  لیورمور 
افزارها و خدمات  نرم  و  برسد  میلیارد دالر  به ۳8  پی  اچ  شرکت 

مختلف آن در صدوهفتاد کشور دنیا عرضه شود. 
34( مارینا برلوسکونی )رییس فینیوست و موندادوری( ایتالیا 

دختر نخست وزير حال حاضر ايتالیا در سی ودو سالگی رياست 
يکی از کمپانی های پدرش را عهده دار است که بزرگترين انتشاراتی 

ايتالیا محسوب می شود. 
35( نانسی پلوسی اسپیکر ) خانه نمایندگان( ایاالت متحده 

او که سومین رهبر زن دراياالت متحده است همچنان با جرج بوش 
او را يک شکست  اين کشور مخالفت می ورزد و  ريیس جمهوری 

خورده کامل در عراق و در رابطه با ذخاير انرژی می داند. 
36( اوپرا وینفری )رییس هارپو( ایاالت متحده 

که  را  آمريکا  تلويزيونی  شو  برنامه  بزرگترين  حاضر  درحال  او 
هرهفته 48 میلیون بیننده دارد اجرا می کند و تلويزيونها و راديوهای 

مختلفی در اين کشور راه اندازی کرده است. 
37( گولژان مولداژنوا ) مدیرکل بیسیک المنت( روسیه 

او که در قزاقستان متولد شده معاون اول ثروتمندترين مرد روسیه 
گفته  و  است  روسیه  صنعتی  غول  اصلی  مالک  دريپاسکا  اولگ 
می شود مولداژنوا سهم تاثیرگذاری در استراتژی های اين شرکت 

داراست. 
38( آونگ سو کی ) نخست وزیر و برنده جایزه صلح( میانمار 

از سال 1۹۹0 که او به عنوان نخست وزير اين کشور انتخاب شده 
بود سو کی ۶۳ ساله بعد از بحران اخیر میانمار از قدرت برکنار و 
هم اکنون ششمین سال پیاپی بازداشت خانگی خود را می گذراند. 
3۹( لین الورتی السنهانس ) رییس سانوکو( ایاالت متحده 

او که قبال معاون مديرکل رويال دوچ شل بوده دومین زنی است 
که رهبری يک شرکت نفتی را برعهده می گیرد. او رتبه سی و نهم 

جدول فوربس را به دست آورده است. 
40( ملیندا گیتس ) موسس بنیاد بیل و ملیندا گیتس( 

ایاالت متحده 
ملیندا 44 ساله با بیل گیتس همسرش بنیادی را تاسیس کرده که 
تالش می کند در زمینه سالمت و آموزش فعالیت کند و با صرف 

هزينه های کالن اين پروژه را در سراسر جهان به اجرا درآورد. 
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وصیت شکارچی به پسرش 
پسرم گوش به حرف من بیمار بده          

 بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار بده 

نه پی گورکن و قاری و غال برو                                             
نه بخر سنگ مزار ِ نه پول حجار بده

من وصیت می کنم که هريک از عضو مرا                                             
به کسی که بودش حاجت اين کار بده

قبل هر چیز همه دارو ندارم يک جا                                                         
به همان حاجی مکار ونزول خوار بده

اين زبان را که خداوند دروغگوئی بود                                                           
به رئیس جمهور ما از پی گفتار بده

کله پوک مرا مملو از گچ بود است                                                            
مرحمت کرده به مش قاسم گچ کار بده

آن جگرپاره و آن معده خالی مرا                                                                     
بهر عوارض نوسازی به شهردار بده

کلیه ام را به فالن رندعرق خورکه شده                                                         
از عرق کلیه اوسخت لت و پاره شده

اين دو چشم سیه هم را به علی چشم چران                                                              
که زنده ديد پرو پاچه دلدار بده

ريه ام را به جوانی که زدودودم بنگ                                                                        
در جوانی ريه او شده بیماربده

اين دل سنگ مرا که بودش سنگ سیه                                                                      
به قلی سنگ تراش ته بازار بده

چانه ام را ببرش خدمت مادر زن من                                                       
که زريختش شده از زندگی به زار بده

اين دو ابروی کمان را که بود چون خنجر                                             
به حسن چاقو کش بی کس و بی کار بده

الغرض ريش بلندم که بود ناندانی                                                        
همه را بهر ثوابم به علی اکبر باغدار بده

دفتر طنز مرا مه افتخارم بودش                                                                         
به جناب )نجفی( در آن شب تار بده

مابقی هر چه که ماند بردستت                                                                               
همه را جای بده ام به طلبکار بده

نکند بهر )شکارچی( بکنی پولی خرج                                                                
نه سیه برتن کن به پول چلوار بده

تلنُگر

لطفا صفحه ای را جهت معرفی مکانهای ديدنی انگلستان اختصاص 
دهید. 

با تشکر شبنم از بیرمنگهام

با سالم و خسته نباشید به تیم پرشین خواهشمند است صفحه ای را 
درباره تکنولوژيهای جديد کشف شده در سطح جهان درج کنید.

هستی

درباره تاثیر کاهش مالیات در انگلستان و نتايج آن مقاله ای بنويسید. 
ضمنا ايا برای خريد خانه VAT پرداخت نمائیم؟

اورانوس از لندن

روی  فیلمهای  درباره  رسانی  اطالع  به  را  قسمتی  است  خواهشمند 
پرده سینما اضافه نمائید.

بیتا
لطفا صفحه های ورزشی  را رنگی چاپ کنید .

علیرضا

ما  تا  کنید  اضافه  را  امالک  اجاره  و  فروش  لطفا  آگهی  قسمت  در 
دانشجويان بتوانیم خانه مطمئن پیدا کنیم .

با تشکر گروهی از دانشجويان لندن

شادي مسري است 
 

 ترجمه،مهديس امیري
منبع؛ کريستین ساينس مانیتور 

 بررسي روابط بیش از 500 نفر که طي چندين دهه توسط انستیتو مطالعات قلب فارمینگهام صورت پذيرفته نشان مي دهد حس شادي 
و خوشبختي از طريق شبکه ارتباطي اعضاي خانواده، 

دوستان و همسايگان منتقل مي شود.
يک ضرب المثل انگلیسي مي گويد »بدبختي، همراه مي 
طلبد« اما گويا اين مثل در مورد خوشبختي و شادکامي 
شده  انجام  مطالعات  اساس  بر  کند.  مي  صدق  بیشتر 
شد،  چاپ  بريتانیا  پزشکي  ژورنال  در  آن  نتیجه  که 
دانشمندان دانشگاه هاروارد و يو سي سن ديه گو اعالم 
کردند خوشبختي و شادي از طريق شبکه هاي ارتباطي 
از جمله اعضاي خانواده، دوستان و همسايگان منتقل 

شده و تسري مي يابد. 
شاد  کسي  اينکه  به  علم  بررسي  اين  نتايج  اساس  بر 
است، احتمال شادي فرد را تا ۳/15 درصد افزايش مي 
دهد. احساس خوشبختي دوست يکي از دوستان شما 
مي تواند باعث شود احتمال شادي شما تا 8/۹ درصد 
شما  همسايه  خواهر  دوست  اگر  حتي  و  شود  بیشتر 
خوشحال باشد، احتمال شاد بودن شما در نظام سلسله 

مراتبي ارتباط، ۶/5 درصد افزايش مي يابد. 
دکتر نیکالس اي کريستاکیس پزشک و جامعه شناس پزشکي دانشگاه هاروارد که از همکاران اين پروژه است، مي گويد؛ »وضعیت عاطفي 
فرد تنها به اعمال و تصمیمات خود وي بازنمي گردد، بلکه تصمیمات و اعمال سايريني که ممکن است حتي شما آنها را نشناسید هم بر 

وضعیت شما تاثیر دارد.«
اين بررسي بخشي از پژوهش هاي گسترده تري است که درصدد اندازه گیري و سنجش میزان سالمت رواني عمومي در بريتانیاست. 
دانشمندان به اين نتیجه رسیده اند که افرادي که خود را شاد و خوشبخت توصیف مي کنند، احتمال داشتن عمري طوالني تر را دارند، حتي 
اگر از بیماري حادي رنج ببرند. کريستاکیس و همکارانش روابط بیش از 5 هزار نفر را طي چند دهه تحت بررسي قرار دادند و دريافتند 
افراد خوشبخت که در محدوده هاي جغرافیايي نزديک به هم زندگي مي کنند در ايجاد حس مثبت و خوشحالي در اطرافیان خود بسیار 
موثرند. آنها همچنین دريافتند شادترين افراد در هر گروه اجتماعي در مرکز شبکه ارتباطي قرار مي گیرند و بیشترين ارتباطات را دارند. 
پس از بررسي هاي مختلف گروه به اين نتیجه رسید که شادي مانند يک بیماري، مسري است. يکي ديگر از دانشمندان دست اندرکار در 
اين پروژه مي گويد؛ »مي دانید افرادي که بیش از هر کس در معرض ابتال به اچ آي وي هستند، افرادي هستند که بیشترين میزان روابط 
جنسي را تجربه مي کنند. اين موضوع نیز درست به همین صورت اتفاق مي افتد. اگر شما شاد باشید، اطرافیان شما نیز در ارتباط با 

شرايط اين ويروس مثبت قرار مي گیرند و شاد خواهند بود.« 

اين نخستین باري نیست که يک بررسي به اين نتیجه مي رسد که عواطف نیز مانند ويروس پخش مي شوند. پیشتر بررسي ها نشان داده 
بودند گارسون هايي که خدمات را با لبخندي بر لب انجام مي دهند، انعام بیشتري دريافت مي کنند. از سوي ديگر داشتن يک هم اتاقي که 

اندکي دچار افسردگي باشد، باعث افزايش میزان افسردگي در دانشجويان سال اول کالج مي شود. 

کريستاکیس و همکارش فولر تصمیم گرفتند بررسي هاي خود را از طريق مطالعه آمار هاي مربوط به بیماراني که به موسسه ملي قلب، 
ريه و خون فرامینگهام مراجعه مي کنند پي بگیرند. آنها بیماران مبتال به مشکالت مجاري قلبي را که از سال 48 به اين موسسه مراجعه 
کرده بودند جامعه آماري خود قرار دادند و از آنها نام و آدرس والدين، همسر، فرزندان و نوه ها و دوستان نزديک شان را پرسیدند و از 
اين طريق روابط آنها را تحت بررسي قرار دادند. همسايگان و همکاران اين افراد نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. در مجموع جامعه آماري 

شکل گرفت که طي آن 7۶0/۲ نفر از طريق 5۳۲۲8 خط ارتباطي به هم مربوط مي شدند. 

مطالعات پیشین کريستاکیس و همکارش فولر نشان داده بود چاقي افراطي و اعتیاد به سیگار نیز از طريق شبکه دوستان و آشنايان 
منتقل مي شود. براي تخمین میزان خوشبختي پژوهشگران از داوطلبان خواستند میزان موافقت خود را با چند جمله از قبیل »من احساس 
خوشبختي مي کنم« و » من از زندگي ام لذت مي برم« اعالم کنند. اين سواالت طي سال هاي 1۹8۳ تا ۲00۳ سه بار از اين افراد پرسیده 
شد. نتايج بسیار جالب بودند؛ دوست خوشبختي که در فاصله نیم مايلي شما زندگي مي کند، احتمال احساس شادي شما را 4۲ درصد 
افزايش مي دهد. اگر همین دوست دو مايل دورتر از شما زندگي کند، تاثیر او به ۲۲ درصد مي رسد و دوستان خوشبختي که دورتر از 
اين فاصله زندگي مي کنند تاثیرشان به مراتب کاهش مي يابد. داشتن برادر يا خواهر خوشبخت، احتمال خوشبخت بودن فرد را تا 14 
درصد افزايش مي دهد، البته تنها در صورتي که آنها در فاصله کمتر از يک مايل با شما زندگي کنند. داشتن همسري که شاد است مي 
تواند در صورتي که زوج زير يک سقف زندگي کنند احتمال شادي فرد را تا 8 درصد بیشتر کند. همسايه هاي ديوار به ديوار نیز مي 

توانند باعث افزايش حس خوشبختي تا ۳4 درصد بشوند. 

دکتر فولر مي گويد؛ ما معتقديم احساس خوشبختي از طريق تماس هاي متعدد منتقل مي شود. افرادي که در فاصله يي بسیار دور از هم 
زندگي مي کنند احتمال آنکه يکديگر را در فاصله هاي زماني کوتاه مالقات کنند کمتر است در نتیجه میزان تاثیر آنها بر هم کاهش مي يابد. 
تنها استثنا همکاران بودند و دانشمندان به اين نتیجه رسیدند که احتمااًل وجود مقرراتي ويژه در فضاي کاري باعث مي شود احساسات 

به آساني در آن مجال بروز و انتشار نیابد.

فولر و کريستاکیس مي گويند نمي دانند مکانیسم انتشار احساس خوشبختي چیست. يک دلیل آن ممکن است اين باشد که افراد شاد در 
استفاده از پول و وقت خود سخاوت بیشتري به خرج مي دهند يا آنکه به دلیل رفتار شاد و برون گرايي که دارند گروه هاي دوستي موفق 
و شادماني را نیز تشکیل مي دهند. از سوي ديگر کاترين فاوست جامعه شناس دانشگاه ايروين که متخصص بررسي روابط اجتماعي 
است، معتقد است افراد داراي خانواده خوشبخت به صورت ژنتیکي مستعد داشتن زندگي شادي هستند در نتیجه داشتن والدين و برادر 

يا خواهران خوشبخت طبعًا امکان احساس خوشبختي فرد را افزايش مي دهد. 

صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و 
مشکالت خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائید.
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد
 

بحران جهاني 
و

 اقتصاد ایران  
 مجید سلیمي 
تا فوالد،  از نفت گرفته  با کاالها دارد،  ايران رابطه تنگاتنگي  اقتصاد 
مس و سرب، روي و هزار و يک قلم ديگر. در اين میان نفت به عنوان 
يک بازيگر نقشي حساس و بنیادين در چارچوب اقتصاد ايران دارد. 
با نگاهي به حجم صادرات نفت و میزان ارزي که از بابت فروش آن 

به خزانه دولت سرازير مي شود، واقعیت اين امر بیشتر مشهود مي 
شود. دالرهاي نفتي چیزي حدود 80 درصد بودجه دولت را تامین 
هاي  قیمت  به  نسبت  ايران  بودجه  که حساسیت  اينجاست  کنند.  مي 
نفت بیشتر مشخص مي شود. نوسانات نفت مي تواند بودجه ما را به 
نسبت هاي زيادي چاق يا الغر کند. با نگاهي به بازار سهام خواهیم 
ديد اساس و بنیان بورس نیز بر کاالست. چنین اقتصادي که مبتني 
بر کاالست، درست در نقطه مقابل اقتصادهايي قرار مي گیرد که بر 
اقتصادهايي را مي  پايه تکنولوژي و علم نوين هستند. تفاوت چنین 
کشورهاي  ببینیم،  عینه  به  دالري   140 نفت  روزهاي  در  توانستیم 
توسعه يافته کمترين مشکالت را در برابر نفت 140 دالري پیدا کردند 
چرا که وابستگي آنها به مواد اولیه و کاالهاي متکي به منابع طبیعي 
به پشتوانه تکنولوژي که در اختیار دارند، به کمترين حد خود رسیده 
بحران  تاثیرات  به  توانیم  مي  بهتر  کوتاه  توضیحات  اين  با  است. 
اقتصادي امريکا بر فضاي اقتصاد ايران بپردازيم. اين بحران که در 
مقیاس وسیعي بازارهاي مالي امريکا را تسخیر کرده، به واسطه حجم 
باالي مبادالت تجاري که اياالت متحده امريکا با ساير نقاط جهان دارد 
به ساير نقاط و کشورهاي ديگر سرايت کرده است. اقتصاد امريکا 
در حال حاضر نزديک به ۲5 درصد اقتصاد دنیا را به خود اختصاص 
به  يادشده  رقم  امريکا  به  اروپا  اقتصاد  شدن  اضافه  با  است.  داده 
نزديکي هاي 40 درصد خواهد رسید. در نتیجه چنانچه اين مجموعه 
40 درصدي دچار اختالل شود، ساير بخش هاي اقتصاد جهاني را 
با قدرت بیشتري درگیر خواهد کرد. شروع بحران فوق از بازارها و 
موسسات مالي بوده و با تسري اين بحران به ساير اقتصادها ضمن 

تحت تاثیر قرار دادن فعالیت هاي اقتصادي آنها بخش کااليي اقتصاد 
آنها را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در چنین شرايطي بازار کاالها به شدت آسیب پذير خواهند شد. نمونه 
نفت،  همچون  کاالهايي  قیمت  کاهش  با  توان  مي  را  مورد  اين  عملي 
فوالد و مس و... طي يکي دو ماه گذشته مشاهده کرد. بورس ايران 
نیز به مثابه دماسنج اقتصاد ايران، خیلي سريع اين تغییرات قیمتي را 
نشان داد و همزمان با کاهش قیمت فوالد در جهان، سهام کارخانجات 

فوالدسازي همچون فوالد مبارکه دچار افت چشمگیري شد.
نفت به واسطه جايگاهي که در اقتصاد ايران پیدا کرده، در راس هرم 
افت  با  ايران  اقتصاد  گرفت.  خواهد  قرار  بحران  اين  از  تاثیرپذيري 
قیمت هاي نفت دچار مشکالت اساسي خواهد شد، ابتدا به امر اينکه 
با کاهش درآمدهاي ارزي، کشور در بخش واردات با مشکل مواجه 
خواهد شد و زماني به حساسیت اين مبحث پي مي بريم که نگاهي به 
حجم واردات يکي دو سال گذشته کشور داشته باشیم. ارقام ۶0 تا 
70 میلیارد دالر را خواهیم ديد. حال اگر قیمت نفت در مرز 50 دالر 
باقي بماند و حجم صادرات روزانه نفت ايران نیز دچار افت نشود، با 
يک حساب سرانگشتي خواهیم ديد که در سال آينده درآمد ارزي نفت 
ايران حدود 40 میلیارد دالر خواهد بود. طي سه سال گذشته ما با 
رشد صادرات غیرنفتي مواجه بوده ايم. صادراتي که با نگاه دقیق به 
محتواي آن خواهیم ديد محصوالت و مشتقات نفتي، بخش عمده يي 
از آن را تشکیل داده اند و با افت قیمت نفت مطمئنًا اين محصوالت نیز 
دچار کاهش قیمت خواهند شد. برآيند اين وضع منفي تر شدن تراز 
کشور خواهد بود. مشکل ديگر به بخش انرژي کشور بازمي گردد. 
از سال 8۳ که ما با تثبیت قیمت هاي انرژي مواجه شديم، مصرف 
افزايش  اين  گرفت.  پیش  در  را  صعودي  روندي  کشور  در  انرژي 
تقاضا و مصرف، دولت را وادار به واردات محصوالتي چون بنزين و 

گازوئیل کرد. به رغم حجم زيادي از اين محصوالت که وارد کشور 
شد، باز هم کمبود بنزين و گازوئیل در سطح کشور به چشم مي آيد 
و هنوز هم اختالفات دولت و مجلس بر سر تامین بودجه واردات اين 
محصوالت به جاي خود باقي مانده است.دولت نیز با توجه به جايگاه 
استراتژيکي که بنزين و گازوئیل در تامین امنیت اقتصادي، اجتماعي 
اين  خريد  به  اقدام  خويش  داخلي  منابع  از  دارد،  جامعه  فرهنگي  و 
فرآورده ها کرده است و تالش بسیاري داشته کمبود آنها در سطح 

جامعه نمود نداشته باشد.
طبیعي است که با اين شرايط هرچه رو به جلو برويم، مشکالت بخش 
تامین انرژي بیشتر خود را نشان خواهد داد و کم شدن درآمدهاي 
از حساس  اما يکي  اين مشکالت را مضاعف خواهد کرد.  نیز  ارزي 
ترين مشکالتي که پیش خواهد آمد مربوط به بودجه نفتي دولت مي 
شود. بدون هیچ گونه ترديدي کاهش درآمدهاي ارزي خیلي سريع 
اثرات خود را روي بودجه نشان مي دهد و کسري بودجه سنگیني 
را به دولت تحمیل خواهد کرد. شايد ذخاير ارزي بانک مرکزي در 
مقطعي کوتاه بتواند نقش يک مسکن را داشته باشد، ولیکن با توجه 
تامین  جهت  دولت  ابزارهاي  ارزي،  ذخیره  حساب  بودن  محدود  به 
منابع مالي سال آتي بسیار محدود خواهد بود. حجیم شدن بودجه 
دولت طي دو سه سال گذشته که به پشتوانه دالرهاي نفتي بوده، در 
مواجهه با اين کاهش درآمدهاي ارزي خود به بحراني شدن اوضاع 
خواهد انجامید. اعداد و ارقام به ما مي گويد که بودجه دولت نسبت به 
سال 8۳ تقريبًا سه برابر شده است و نفت 50 دالري جوابگوي چنین 

بودجه يي نخواهد بود.  

روس ها میدان نفتي آزادگان 
را یکجا مي خواهند  

 
ايران  دولت  به  پیشنهادي  در  روسیه  گازپروم  شرکت 
خواهان توسعه بخش جنوبي میدان نفتي آزادگان عالوه بر 
بخش شمالي اين میدان شد. به گزارش رزبیزينس، معاون 
اکتشاف و تولید شرکت گازپروم روسیه گفت اين شرکت 
در پیشنهادي به دولت ايران خواهان توسعه بخش جنوبي 
میدان نفتي آزادگان عالوه بر بخش شمالي اين میدان شده 
ايران  با  گازپروم  مذاکرات  از  زيلبرمینتس  بوريس  است. 
براي توسعه بخش شمالي میدان آزادگان خبر داد و گفت 
طرح توسعه اين میدان در دست تهیه بوده و تا چند ماه 
آينده نهايي خواهد شد. وي افزود؛ از نظر گازپروم میدان 
آزادگان يک میدان واحد است و بايد در قالب يک مجموعه 
به آن نگاه کرد. شرکت گازپروم امیدوار است بتواند سهمي 
در اين میدان بزرگ نفتي به دست بیاورد. روسیه در نظر 
اين  در بخش شمالي  گذاري 100 درصدي  دارد سرمايه 

میدان انجام دهد.  

نرخ تورم به 28 
درصد رسید  

 
در  درصدي   ۲8 تورم  از  حاکي  مرکزي  بانک  گزارش   
مرکزي،  بانک  عمومي  روابط  گزارش  به  است.  ماه  آبان 
در  تورم(  )نرخ  مصرفي  خدمات  و  کاالها  بهاي  شاخص 
مناطق شهري ايران در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال 
قبل ۳/۲8 درصد افزايش يافت. رشد اين شاخص نسبت به 
ماه قبل - مهرماه - 8/0 درصد بوده است. همچنین میزان 
تورم در 1۲ ماهه منتهي به آبان ماه سال 1۳87 نسبت به 
1۲ ماهه منتهي به آبان ماه سال 1۳8۶ معادل ۲5 درصد 

است.  
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تا شش سال ديگر 

 صادرات نفت خام ایران 25 

درصد کاهش مي یابد 
 

 ايران تا چند سال ديگر قادر است نفت صادر کند؟طیف جواب به اين سوال -بسته به پاسخ دهنده آن- بسیار متفاوت است 
و در برخي از مواقع 180 درجه با يکديگر اختالف دارد. برخي از پاسخ دهندگان مانند وزير نفت معتقدند ايران تا 100 سال 
ديگر نفت صادراتي دارد. البته منظور ايشان به ذخاير موجود است نه قدرت صادراتي. و بعضي ديگر مانند دانیل يرگین 

توان  »فاکت«  موسسه  -يا  جايزه  مشهور  کتاب  نويسنده   -
بالقوه صادرات نفت ايران را با توجه به وضعیت موجود نه 

تا 100 سال ديگر بلکه نهايتًا تا 11 سال ديگر مي دانند.
اوپک  سازمان  براي  ثانويه  منبع  يک  که  »فاکت«  موسسه 
بیني  پیش  خود  ديروز  گزارش  در  شود،  مي  محسوب  هم 
کرد تولید نفت ايران تا سال ۲015 حدود ۲5 درصد کاهش 
مي يابد. اين کاهش تولید بدون شک با توجه به نیاز داخلي 

کشور، میزان صادرات را به شدت کاهش مي دهد.
به گزارش خبرگزاري بلومبرگ، اين موسسه که دفتر مرکزي 
آن در سنگاپور است برآورد کرده است تولید نفت خام ايران 
از چهار میلیون و ۲0 هزار بشکه در روز سال گذشته میالدي 
يافت.  خواهد  کاهش   ۲015 سال  در  بشکه  میلیون  سه  به 
کاهش تولید نفت ايران که بنابر گزارش موسسه فاکت ناشي 
از فقدان سرمايه گذاري، فناوري قديمي و کهنه و تحريم نفتي 
است، روي صادرات نفتي ايران موثر واقع خواهد شد و آن 
را کاهش خواهد داد. میزان کاهش صادرات نفت خام ايران 
حاضر  حال  در  گردد.  برمي  داخلي  نیاز  مورد  تقاضاي  به 
نیاز کشور براي پااليشگاه ها حدود  میزان نفت خام مورد 

يک و نیم میلیون بشکه در روز است که در صورت ثابت ماندن اين نیاز تا سال ۲015، صادرات نفت خام ايران از دو میلیون 
و ۲00 هزار بشکه در روز به روزانه 5/1 میلیون بشکه کاهش خواهد يافت، تازه اين هم در صورتي است که نرخ بازيافت 
میادين نفتي ايران تنزل نیابد و ايران قادر باشد نرخ بازيافت را ثابت نگه دارد. از نگاه کارشناسان با توجه به مشکالت موجود 
و با توجه به پیري میادين نفتي ايران در صورتي که ساالنه سرمايه گذاري مناسبي در اين میادين صورت نگیرد، تولید نفت 
خام ايران ساالنه ۲00 هزار بشکه کاهش مي يابد. با توجه به اين موارد و همچنین توسعه پااليشگاه هاي کشور که پیش بیني 
شده 800 هزار تا يک میلیون بشکه به ظرفیت پااليشگاه ها افزوده شود، خبرگزاري بلومبرگ پیش بیني کرد صادرات نفت 

خام ايران در سال ۲015 به يک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.
 

فهرست رشوه پرداز ترین 
کشورهاي جهان منتشر شد  

 

 سازمان شفافیت بین المللي، که در زمینه بررسي فساد مالي در سطح جهان فعالیت دارد، 
گزارش ساالنه خود حاوي شاخص رشوه پردازي در ۲۲ کشور جهان را انتشار داده 
که براساس گرايش بازرگانان و شرکت ها در کشورهاي مورد بررسي براي پرداخت 
از  اين گزارش کشورهاي عمده  المللي محاسبه شده است. در  بین  رشوه در معامالت 
اند که شامل کشورهاي ثروتمند جهان  نظر مبادالت خارجي مورد مطالعه قرار گرفته 
در کنار چند کشور در حال توسعه است. براي محاسبه شاخص رشوه پردازي، از چند 
هزار مدير شرکت هاي تجاري و بازرگانان در کشورهاي مختلف خواسته شده است 
طرف هاي تجاري خود از کشورهاي مورد مطالعه را از نظر آمادگي آنان براي پرداخت 
رشوه طبقه بندي کنند. براساس تجزيه و تحلیل نتايج اين نظرخواهي، به ۲۲ کشور مورد 
مطالعه امتیازاتي از صفر تا 10 داده شده که امتیاز کمتر به منزله تمايل بیشتر به رشوه 
بلژيک،  براي سال ۲008 کشورهاي  پردازي  پردازي است. در گزارش شاخص رشوه 
کانادا، هلند، سوئیس، آلمان، ژاپن و بريتانیا از نظر خودداري مديران موسسات بازرگاني 
در پرداخت رشوه به طرف هاي خارجي رده هاي اول تا هفتم را به خود اختصاص داده 
اند. در مقابل، بازرگانان و مديران شرکت هاي ايتالیايي، برزيلي، هندي، مکزيکي، چیني و 
روسي براي پیشبرد هدف هاي خود در خارج، بیش از سايرين آمادگي پرداخت رشوه 
به طرف مقابل را داشته اند. در اين گزارش اياالت متحده رده نهم را نزديک به سنگاپور 
و فرانسه در اختیار گرفته است. از نظر زمینه هاي فعالیت اقتصادي، بخش نفت و معادن، 
طرح هاي زيربنايي و ساختمان و مسکن بیش از ساير بخش ها در معرض رشوه خواري 
قرار دارند و مقاطعه کاران کشورهاي مورد بررسي براي کسب قرارداد در اين بخش 

مقابل  طرف  به  رشوه  پرداخت  به  سادگي  به  ها، 
کشور  دولتي  مقامات  بر  تاثیرگذاري  همچنین  و 
میزبان مبادرت ورزيده اند. براساس اين گزارش، 
بخش بانکي و مالي از نظر رشوه خواري از جمله 

سالم ترين بخش ها محسوب مي شود.  

رواج رشوه در معامالت خارجي  
  در عین حال نکته قابل توجه در اين گزارش اين 
است که اختالف بین »سالم ترين« و »فاسدترين« 
کشورها از نظر امتیازاتي که کسب کرده اند، چندان 
زياد نیست. در واقع بلژيک - سالم ترين کشور در 
به دست آورده در حالي  امتیاز  اين جدول - 8/8 
که روسیه - رشوه پردازترين کشور - ۹/5 امتیاز 
کنندگان  تهیه  از  يکي  گفته  به  است.  کرده  کسب 
امتیاز کشورهاي مورد  اين گزارش، نزديک بودن 
مطالعه به يکديگر نشان مي دهد که توسل شرکت 
ها به رشوه دادن در معامالت خارجي کم و بیش 
در همه کشورها رواج داشته است. تمامي ۲۲ کشور 
سنگاپور،  هند،  روسیه،  استثناي  به  مطالعه،  مورد 
چین، هنگ کنگ و تايوان از امضا کنندگان توافقنامه 
مبارزه با رشوه خواري تهیه شده توسط سازمان 
نظر  به  اما  هستند  اقتصادي  توسعه  و  همکاري 
مديران صنايع  و  بازرگانان  از  بسیاري  رسد  مي 
آگاهي  يي  توافقنامه  چنین  وجود  از  کشورها  اين 
ندارند. سازمان شفافیت بین المللي در سال 1۹۹۳ 
آغاز  آلمان  در  غیرانتفاعي  سازمان  يک  عنوان  به 
به کار کرد و هدف خود را تالش براي مبارزه با 
کرد.اين  اعالم  جهان  مختلف  کشورهاي  در  فساد 
سازمان از سال 1۹۹5 تا کنون هر سال گزارشي 
سیاسي  و  اداري  فساد  رواج  میزان  مورد  در  را 
که  کند  مي  منتشر  جهان  مختلف  کشورهاي  در 
اساس  بر  کشورها  اين  بندي  طبقه  جدول  شامل 
»شاخص استنباط فساد« است. در سال هاي اخیر 
اين شاخص با اتکاي به نظرخواهي از کارشناسان 
گزارش  در  و  شود  مي  محاسبه  متخصصان  و 
ترين کشور  به عنوان سالم  دانمارک  سال ۲008، 
در جهان رده اول و سومالي به عنوان فاسدترين 

کشور در رده 180 قرار گرفتند.  
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30نما
»کریسمس« صدرنشین شد

 
کمدی »چهار کريسمس« با بازی وينس وون و ريس ويترسپون در دومین جمعه اکران با 8/5 میلیون 

دالر در صدر بازار فروش آمريکای شمالی 
ايستاد.

ست  کارگردانی  به  کريسمس«  »چهار 
 ۳۳۳5 در  اکران  دوم  جمعه  در  گوردن 
از  را  خود  تماشاگران  درصد   5۶ سینما 
دست داد و مجموع فروش خود را در 10 
روز اول اکران به 5/58 میلیون دالر رساند. 
در میان فیلم های تازه اکران شده اين هفته 
فیلم درام »کاديالک رکوردز« ساخته دارنل 
مارتین با ۲/1 میلیون دالر فروش در ۶8۶ 
قرار  باالی جدول  فیلم  میان 10  در  سینما 
کارگردانی  به  نیکسن  »فراست« /  و  گرفت 

با  رکوردز«  »کاديالک  داشت.  را  سینماها  در  فروش  متوسط  بیشترين  دالر   57۲/1۶ با  هوارد  ران 
بازی آدرين برودی، بیانسی ناولز و موس دف روايتی از ظهور و سقوط کمپانی ضبط موسیقی چس 
گرفتن  در شکل  و  کرد  تاسیس  را  آن  )برودی(  لئونارد چگس  که  است  در شیکاگو  رکوردز مستقر 
موقعیت کاری خوانندگانی مانند ايتا جیمز )ناولز(، چاک بری )دف( و ديگر پیشگامان سبک ريتم اند 

بلوز نقش داشت.
»فراست«/نیکسن هوارد با بازی فرانک النجال و مايکل شین تنها در سه سینما در نیويورک، لس آنجلس 
اين فیلم بر مبنای نمايشنامه ای نوشته پیتر مورگان ساخته  و تورنتو 50 هزار دالر فروش داشت. 
شده و درباره گفتگوهای تلويزيونی معروف ديويد فراست، مجری بريتانیايی با ريچارد نیکسن است. 
اين گفتگوها سال 1۹77 و دو سال پس از کناره گیری رئیس جمهور پیشین آمريکا به دنبال رسوايی 
واترگیت انجام شد. از »فراست«/نیکسن که فیلمنامه آن را خود مورگان نوشته به عنوان يکی از شانس 
هاردويک،  کاترين  ساخته  میش«  و  »گرگ  آشامی  خون  رومانس  شود.  می  ياد  امسال  اسکار  های 
هیو  و  کیدمن  نیکول  بازی  با  »استرالیا«  ديسنی، رومانس حماسی  تولید  »بولت«  بعدی  انیمیشن سه 
جکمن و »مايه آرامش« با بازی دانیل کريگ به نقش مامور ،007 چهار فیلم ديگر پرفروش روز جمعه 
بودند. »گرگ و میش« با 58 درصد کاهش در ۳۶۲0 سینما ۶/4 میلیون دالر به دست آورد و مجموع 
فروش خود را به 1۳0 میلیون دالر رساند. »بولت« در ۳51۶ سینما با 78 درصد کاهش 4/۲ میلیون دالر 
فروخت و 7۲ میلیون دالری شد. »استرالیا« ساخته باز لورمن در جمعه دوم نمايش در ۲7۲1 سینما 

۲/۲ فروش داشت که ۶1 درصد کمتر از جمعه پیش بود.
مجموع فروش داخلی اين فیلم 1/۲۶ میلیون دالر شده است. »مايه آرامش« نیز با فروش 17/۲ میلیون 
دالری خود در ۳4۲۳ سینما 1/147 میلیون دالری شد. »انتقامجو: منطقه جنگی« فیلم جديد ابر قهرمان 
انتشارات مارول و ديگر فیلم تازه اکران شده اين هفته، جمعه در ۲508 سینما تنها ۶۳/1 میلیون دالر 
فروخت و در رده هشتم جدول قرار گرفت. اين فیلم به کارگردانی لکسی الکساندر سومین فیلم مجموعه 
»انتقامجو« با موضوع فرانک کسل، نگهبان خودگمارده قانون است که اولین قسمت آن سال 1۹8۹ در 
قالب فیلمی ويديويی ساخته شد و قسمت دوم آن سال ۲004 با بازی دولف لوندگرن و تامس جین در 
نقش های اصلی به بازار آمد. ری استیونسن، دامینیک وست و جولی بنز در »انتقامجو: منطقه جنگی« 
بازی می کنند. اين بار فرانک کسل مامور سابق پلیس فدرال در ادامه تالش خود برای انتقام از تبهکاران 

به نیويورک می رود و رو در روی رئیسان باندهای زيرزمینی می ايستد. 

»آواز گنجشک ها« در فهرست 
اولیه جوایز گلدن گالب  

فیلم سینمايي »آواز گنجشک ها« به کارگرداني مجید مجیدي يکي از 5۳ فیلم غیرانگلیسي زبان است 
که امسال براي قرار گرفتن در میان نامزدهاي نهايي و دريافت جايزه معتبر گوي طاليي/ گلدن گالب 

رقابت مي کند. به گزارش مهر يورگ کامارا 
رئیس انجمن رسانه هاي خارجي هالیوود 
زبان  غیرانگلیسي  هاي  فیلم  اولیه  فهرست 
اعطاي  مراسم  دوره  ششمین  و  شصت 
جوايز گلدن گالب را اعالم کرد که در میان 
آنها 14 فیلم از فرانسه ديده مي شود. ايتالیا 
چهار نماينده در اين فهرست دارد و مکزيک 
و ژاپن هم در رده هاي بعد ايستاده اند.184 
فیلم بلند سینمايي، 10۹ برنامه تلويزيوني، 
مجموعه   ۳8 و  سینمايي  انیمیشن  هشت 
انجمن  امسال  فهرست  در  هم  تلويزيوني 
رسانه هاي خارجي هالیوود براي دريافت 

جايزه گلدن گالب قرار دارند. اين جايزه پس از اسکار از معتبرترين جوايز دنیاي فیلم و سینما به شمار 
مي رود و نام »آواز گنجشک ها« نماينده ايران در اسکار در بین اين 5۳ فیلم ديده مي شود. پیش از اين 
نشريه تخصصي »ورايتي« از شانس زياد اين فیلم در بین 5 نامزد نهايي بخش غیرانگلیسي اسکار خبر 
داده بود. »آواز گنجشک ها« پیش از اين از جشنواره برلین برنده خرس نقره يي بهترين بازيگر مرد 
شد ضمن اينکه رضا ناجي جايزه بهترين بازيگر مرد دومین دوره جوايز اسکرين آسیا پاسیفیک را هم 
برده است. اسامي نامزدهاي نهايي بهترين فیلم غیرانگلیسي زبان جوايز گلدن گالب امسال روز يازدهم 
دسامبر اعالم و مراسم اعطاي جوايز روز يازدهم ژانويه ۲00۹ در لس آنجلس برگزار و مستقیم از 

شبکه تلويزيوني NBC پخش مي شود. 

زاغه نشین میلیونر فیلم برگزيده منتقدان امريکايي 

 دیوید فینچر بهترین 

کارگردان سال شناخته شد 
 

فیلم هايي از ديويد فینچر، دني بويل و کلینت ايستوود، مهم ترين جايزه هاي منتقدان امريکايي را به 
دست آوردند. منتقدان نشنال بورد آو ريويو، فیلم انگلیسي زاغه نشین میلیونر آخرين ساخته دني 
بويل را به عنوان بهترين فیلم سال انتخاب کردند. اين فیلم، تمام قصه اش در کشور هند اتفاق مي 
افتد و براساس يک کتاب موفق ساخته شده و درباره نوجواني است که در يک مسابقه تلويزيوني 
حضور ذهن شرکت مي کند و موفق مي شود با پاسخ دادن به تمام سواالت جايزه بزرگ مسابقه را 

بگیرد. ولي پلیس به او شک کرده و او را تحت بازجويي قرار مي دهد. 
دني بويل را با فیلم مشهور قطاربازي مي شناسیم و همین طور فیلم ترسناک ۲8 روز بعد. فیلم از 
دو هفته پیش اکران محدودي را در امريکا آغاز کرده و کاربران اينترنتي با درجه ۶/8 از 10 فیلم 
را ارزيابي کرده اند. اما خبر خوب براي دوستداران ديويد فینچر، انتخاب اين فیلمساز متالطم به 
عنوان بهترين کارگردان سال است. آخرين فیلم فینچر با عنوان پرونده بنجامین باتن از اول دي ماه 
در امريکا اکران مي شود. فیلم قبلي فینچر، زودياک، به رغم امتیازات بي شمارش، ازسوي آکادمي 
اسکار و انتخاب هاي ساالنه، ناديده گرفته شد. در پرونده بنجامین باتن، برد پیت و کیت بالنشت 
ايفاگر نقش هاي اصلي هستند. از فینچر به جز زودياک، فیلم هايي مثل هفت، باشگاه مشت زني، بازي 
و اتاق امن را ديده ايم. کلینت ايستوود بازيگر و فیلمساز 70 ساله، به خاطر ايفاي نقش در فیلمي که 
خود کارگرداني کرده به عنوان بهترين بازيگر مرد شناخته شد. )در فیلم گران تورينو( و آنا ها تاوي 
بازيگر جواني که با فیلم »شیطان، پرادا مي پوشد« مشهور شد، براي بازي در فیلم »ريچل ازدواج 

کرد« بهترين بازيگر زن سال انتخاب شد.

بقیه انتخاب هاي NBR به گزارش خبرگزاري فارس به شرح زير است؛ 
بازيگر مرد نقش مکمل؛ جاش برولین ) میلک( 

بازيگر زن نقش مکمل؛ پنه لوپه کروز ) ويکي،کريستینا، بارسلونا( 
فیلم خارجي سال؛ مغول 

فیلم انیمیشن؛ وال - اي ) محصول کمپاني والت ديزني( 
اولین فیلم کارگردان؛ کارتني هانت )رودخانه يخ زده( 

فیلمنامه ارژينال؛ نیک شنک )گران تورينو( 
فیلمنامه اقتباسي؛ سايمن بیوفوي )زاغه نشین میلیونر(، اريک روث )پرونده بنجامین باتن( 

منتقدان »نشنال بورد آو ريويو« همچنین 10 فیلم برتر سال را هم به شرح زير انتخاب کردند. 

-1 بعد از خواندن بسوزان، -۲ بچه عوضي، -۳ پرونده بنجامین باتن،
،Difiance 5- ،4 شوالیه تاريکي-

-۶ فراست / نیکسن، -7 گران تورينو،
-8 میلک، -۹ وال - اي،

-10 کشتي گیر. 

پنج فیلم خارجي برتر اين گروه منتقدان هم به اين شرح است؛ -1 لبه بهشت، -۲ بگذار نفر درست 
،Roman de Guerre ۳- ،وارد شود

4 - يک راز، -5 والس بابشیر. 
منتقدان »نشنال بورد آو ريويو« به اين نکته اشاره مي کنند که فیلم هايي که به عنوان آثار برگزيده 
سال ۲008 انتخاب کردند، همگي در ستايش روح آدم ها و تالش آنها براي خلق يک دنیاي بهتر 
است و لحني خوش بینانه )و در عین حال واقع گرايانه( نسبت به زندگي دارند. امسال فعالیت هاي 
اين انجمن منتقدان وارد صدمین سال خود مي شود و آنها جشن مراسم خود را در روز 14 ژانويه 

برگزار خواهند کرد. 
»ووپي گلدبرگ« کمدين سیاهپوست سینما مجري مراسم انجمن منتقدان »نشنال بورد آو ريويو« 

است. 
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30نما
برندگان جوایز سینمایی و تلویزیونی 

زنان انگلیس معرفی شدند
دوره  هجدهمین  برندگان  اسامی 
جوايز سینمايی و تلويزيونی زنان در 

انگلستان اعالم شد. 
اسکرين  سینمايی  سايت  از  نقل  به 
ديلی، برگزارکنندگان هیجدهمین دوره 
تلويزيونی زنان  از جوايز سینمايی و 
را  نفر   10 گذشته  روز  انگلستان  در 
بعنوان برندگان اين دوره از رقابت ها 
شرح  به  آنها  اسامی  که  کردند  اعالم 
برنده  وايت«  »سوازانا  است:  زير 

جايزه بهترين کارگردان نوپا ، »باربارا بروکلی« برنده جايزه اولس ونگ، »ايزابل گريفث« 
برنده جايزه مديريت پروژه های تجاری، 

انجمن  برنده جايزه  »کاترين جانسون«  بی بی سی،  اخبار  برنده جايزه  ترنس«  »دبورا 
فیلم انگلستان، »تیلدا سوينتون« برنده جايزه مهارت و خالقیت، »ربکا گیلبرسون« برنده 
جايزه استعداد جديد، تیم خالق فیلم »ماما میا« برنده جايزه دستاورد حرفه ای سال و 

»تزا راس« برنده جايزه رابی فیلمز. 

تقدیر از ستارگان برادوی و هالیوود با 
حضور بوش

صنعت  برجسته  ستاره های  از  تن  شش  از  واشنگتن،  در  کندی  هنری  فرهنگی  مرکز 
تئاتر برادوی و سینمای هالیوود تجلیل کرد، اين مراسم با حضور »جورج دبلیو بوش« 
با حضور  گذشته  روز  که  مراسم  اين  در  رويترز،  خبرگزاری  از  نقل  به  شد.  برگزار 
مرکز  در  بوش«  »لورا  همسرش  و  آمريکا  ريیس جمهور سابق  بوش«،  دبلیو  »جورج 
فرهنگی هنری کندی در واشنگتن برگزار شد، از شش تن از ستارگان برادوی و هالیوود 

به خاطر يک عمر همکاری مثمرثمر با فرهنگ آمريکا قدردانی شد. 
»جورج  موسیقی،  و  سینما  عرصه  هنرمند  استريسند«،  »باربارا  رويترز،  گزارش  به 
جونز«، ستاره موسیقی کانتری، »مورگان فريمن«، بازيگر برنده اسکار هالیوود و يکی 
از ستاره های برادوی، »تیويال تارپ«، »راجر دالتری«، موسیقدان، »پتی تونشند« عضو 

گروه موسیقی راک »هو« شش نفری بودند که در اين مراسم از آنها تجلیل شد.

»براد پیت« وحشتی از 
پاپاراتزی ها ندارد

»برادپیت« وحشتی از اظهارنظر صريح درباره خبرنگاران و عکاسان جنجالی ندارد و درباره آن ها که به پاپاراتزی 
معروف هستند، روشن و واضح صحبت می کند. 

گفت وگوی اين بازيگر سینما با شبکه تلويزيونی NBC، سروصدای زيادی به راه انداخته است. پیت با حضور در 
برنامه تلويزيونی پربیننده »تودی« گفت: »بگذاريد صريح و روراست باشم. من از پاپاراتزی ها متنفرم. اين جور آدم ها 
تنفر می کنم. من اصاًل نمی فهمم آن ها دارند چه کار می کنند، عکاسان و  به آن ها احساس  ندارم و نسبت  را دوست 
خبرنگاران جنجالی می گويند اين کار را برای گذران زندگی می کنند. ولی سؤال من اين است که اين چه جور کاری 

برای کسب درآمد و گذران زندگی است؟«. 

بنا بر اين گزارش، »پیت« در اين مصاحبه در اين باره اظهارنظر کرد که بايد قانونی رسمی برعلیه اين  گونه خبرنگاران 
و عکاسان جنجالی که به دنبال چهره های مشهور هستند، از سوی مسؤوالن رسمی به مورد اجرا گذاشته شود. 

لباس هايی  آن ها  باال می روند.  منزل من همکارانم  ديوار  و  در  از  و خبرنگاران جنجالی  »اين عکاسان  پیت:  گفته  به 
معمولی به تن دارند و اسم بچه های شما را صدا می کنند تا بتوانند عکس های مورد نظر خود را بگیرند. شما داريد 

بچه های خود را به مدرسه می بريد و بايد از سد يک سری موجود مزاحم بگذريد.« 
بازيگر فیلم های »تروا« و »آقا و خانم اسمیت«، همکاران خود را تشويق به موضع گیری های صريح تر در ارتباط با 
پاپاراتزی ها کرد. علت اصلی حضور پیت در اين برنامه تلويزيونی، صحبت درباره کارها و اقدامات انسان دوستانه اش 
در منطقه بحران زده نیواورلئان بود که سال گذشته دستخوش يک توفان دريايی سهمگین شد. با اين حال، بحث  و 
گفت وگو به زندگی خانوادگی او و همسر مشهورش آنجلینا جولی کشیده شد که پیت با لبی خندان ولی لحنی جدی 

گفت عالقه ای به صحبت کردن درباره همسر و نقش فرزندش ندارد. 
او گفت: »کمی احمقانه است که من بخواهم درباره اين نوع مسائل حرف بزنم. چه فايده ای دارد که من در اين جا دراين  
باره صحبت کنم و اين حرف ها روی آنتن برود؟ مسائل خانوادگی از آن جمله چیزهايی است که خیلی نزديک به قلب 

آدم است و طبیعی است که آدم نخواهد درباره شان صحبت کند.«. 

»براد پیت« در عین  حال سفری هم به منطقه نیواورلئان کرد و از نزديک شاهد اسکان خانواده های بی سرپناهی بود 
که در شش خانه ای که به کمک مبلغ اهدايی او ساخته شده اند، مستقر شدند. با اين حال، پیت نگرانی خود را از بابت 
خانواده هايی که هنوز سرپناهی ندارند، ابراز کرد و گفت: »ما هنوز در ابتدای راه هستیم و کارهای زياد ديگری هست 

که بايد انجام شود.« 
وی هم چنین در مراسم افتتاحیه فیلم تازه اش »پرونده بنجامین باتن« در نیواورلئان هم حضور يافت. 

کل صحنه های فیلم در همین مکان فیلم برداری شده است. 
وی از اين فیلم به عنوان »نامه ای عاشقانه به نیو ارولئان« ياد کرد. 

از پیت فصل قبل کمدی سیاه »پس از خواندن بسوزان« روی پرده سینماها بود که با موفقیت نسبی روبرو شد. 
در اين فیلم که توسط برادران کوئن ساخته شده، وی با جرج کلونی هم بازی است ولی بعید به نظر می رسد پیت برای 

هیچ يک از اين دو فیلم، نامزد دريافت جايزه اسکار شود
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گذری بر موسیقی 
و سازهای ایرانی

ايران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به نواختن  در 
طبل و کوس و کرنا می پرداختند. در اوستا بخش يسناها آمده که پزشکان 
بیماران خود را با موسیقی ايرانی درمان می کردند. در آن دوران سه نوع 
موسیقی آئینی )دينی(، بزمی و رزمی مرسوم بوده است، همچنین در جشن 
های طبیعت و روزهای تاريخی و ملی نواها و موسیقی ايرانی ويژه ای اجرا 
می شد. در ايران باستان هنگام برآمدن و فرو رفتن خورشید گروهی به 
نواختن طبل و کوس و کرنا می پرداختند. در اوستا بخش يسناها آمده که 
پزشکان بیماران خود را با موسیقی ايرانی درمان می کردند. در آن دوران 
سه نوع موسیقی آئینی )دينی(، بزمی و رزمی مرسوم بوده است، همچنین 
ايرانی  در جشن های طبیعت و روزهای تاريخی و ملی نواها و موسیقی 
ويژه ای اجرا می شد. در دوران هخامنشیان سرودها و ترانه هايی به نام 
هوره در جنگ ها و جشن ها اجرا می کردند که امروزه در ايالم و سرزمین 
های غرب ايران با همین نام رايج است. در دوران ساسانیان به ويژه بهرام 
گور و خسرو پرويز موسیقیدان هايی زيرنظر وزير دربار خرم باش کار 
می کردند. در جشن های بزرگ، اين نوازندگان و خنیاگران نواها و آهنگ 
های گوناگون اجرا می کردند. در شاهنامه آمده بهرام گور تعداد ده هزار 

لوری )خنیاگر( از هند برای شادی و پايکوبی مردم به ايران آورد. 
زور مشهورترين  و  فرهنگ  و  بزرگی  و  داد  به  گور  بهرام  مانند  هیچ  نبد 
و  آفرين  بامشاد،  رامتین،  سرکش،  باربد،  دوران  اين  های  موسیقیدان 
نکیسای چنگ نواز بودند. باربد برای هر روز هفته نوايی ساخت که به هفت 

خسروانی معروف است. 
همچنین برای هر روز ماه سی لحن يا سی دستان و برای ۳۶0 روز سال 
غیر از پنجه دزديده، ۳۶0 آهنگ يا ۳۶0 دستان را ساخت. آهنگ جامه دران 
که در رديف موسیقی ايرانی است از ساخته های نکیسا است که با چنگ 
را  آن  باربد  که  است  راست  دستگاه  نام  به  ديگری  دستان  است.  نواخته 
ايرانی است، همچنین  هفتگانه موسیقی  امروز جز دستگاه های  و  ساخت 
بايد به آهنگ ها و دستان نوروز بزرگ، آرايش خورشید، ماه برکوهان )ماه 
باد، گنج کاووس، تخت  ايرج، سوگ سیاوش و گنج  باالی کوهسار(، کین 

تاقديس، فرخ روز، سوگ شیديز و باغ شیرين اشاره کرد. 
موسیقی ايرانی دارای هفت دستگاه به نام شور، ماهور، نوا، همايون، سه 
بخش:  دارای سه  ايرانی  آوازهای  و  است  پنجگاه  راست  و  چهارگاه  گاه، 
اينکه موسیقی در  دستگاه، نغمه و گوشه است. در ايران بعد از اسالم با 
اسالم نهی شده بود، با اين حال دانشمندان اسالمی و موسیقیدانان بزرگ 
ايرانی درباره هنر موسیقی کتاب ها و نگارش هايی دارند. از آن جمله می 

توان به بزرگان موسیقی در دوره اسالمی اشاره کرد: 
اول  قرن  پیشگامان و سازندگان موسیقی عربی در  از  فارسی:  1( نشیط 

هجری بوده است. )80 هجری( 
ارگان  )ارگانی( و پسرش اسحق موصلی متولد شهر  ابراهیم موصلی   )۲
فارس عودنواز بودند. ابراهیم شعر عرب را به آهنگ ايرانی آراست، گويند 
او نهصد نغمه موسیقی ساخته و پسرش نیز نوشته هايی در باب اصول 

موسیقی نگاشته که امروزه چیزی در دست نیست. )-۲۳5 1۲5 هجری( 
ايرانی و شاگرد اسحق موصلی بوده  ۳( زرياب: يکی از موسیقیدان های 
در  نوازندگان عود  و  ترين خوانندگان و موسیقیدانان  برجسته  از  يکی  و 
زمان هارون الرشید بود. يکی از آثار اوفی االغانی است. )۲4۶ هجری(>4( 
ابوالعباس سرخسی يکی از نويسندگان ايرانی و از مردم سرخس بوده و 
درباره موسیقی دو کتاب از او باقی است. )کتاب الموسیقی الکبیر و کتاب 

الموسیقی الصغیر( )۲8۶ هجری( 
تحصیل  به  ری  در  که  ايرانی  بزرگ  دانشمند  رازی  زکريای  ابوبکر   )5
علوم گوناگون زمان خود می پرداخت و درباره موسیقی کتاب فی الجمل 
الموسیقی را نگاشته است. در جوانی نیز عود می نواخت. )۳1۳هجری(۶( 
ابن خرداديه جغرافیدان ايرانی بوده و نیايش زرتشتی بوده اند و درباره 
المغنین )درباره خوانندگان( و  السماع، طبقات  موسیقی آثاری مانند آداب 

رساله ای درباره سازهای زمان ساسانی نوشته است. )۳00 هجری( 
7( ابونصر فارابی بزرگترين دانشمند قرن سوم و چهارم هجری است و 
در تمام علوم زمان خود استاد بود و او را معلم ثانی بعد از ارسطو می 
دانند. فارابی موسیقی را در بغداد آموخت و سماع طبیعی ارسطو را چهل 
بار خوانده است و سازی شبیه قانون نیز ساخته است و درباره موسیقی، 
آثارش عبارتند از: کتاب الموسیقی الکبیر- و المدخل الی صناعته الموسیقی 

و کتاب الموسیقی 
8( ابوعبداهلل خوارزمی در اثرش مفاتیح العلوم از اصول موسیقی و ابزار و 

سازها سخن گفته است. )۳70 هجری( 
می  نیکو  چنگ  که  ايرانی  بزرگ  موسیقیدان  و  نامدار  شاعر  رودکی   )۹

نواخت. )۳۲۹ هجری( 
10( ابوعلی سینا دانشمند برجسته ايرانی معروف به شیخ الرئیس در زمان 
و  است  نوشته  رساله  در  کتاب   100 حدود  در  او  زيسته.  می  سامانیان 
او درباره  از نوشته های  يکی  گفته است و  از موسیقی سخن  در بخشی 

موسیقی المدخل الی صناعته الموسیقی است. 
11( صفی الدين ارموی يکی از دانشمندان بزرگ ايرانی است که حدود سال 
۶1۳ هجری در ارومیه به دنیا آمد. عودنواز چیره دستی بود و آثارش در 

مورد موسیقی کتاب های االدوار و شرفیه درباره پرده بندی عود و گام 
های موسیقی است. 

1۲( قطب الدين محمودشیرازی نويسنده کتاب دره التاج که بخش بزرگی 
از آن درباره موسیقی است و در سال 710 هجری درگذشت. رساله او در 

تاريخ موسیقی ارزش زيادی دارد. 
و  است  حکمت  و  ادبی  علوم  در  بیشتر  جرجانی  شهرت  الجرجانی.   )1۳
درباره موسیقی کتاب مقالید العلوم و دانش های ديگر سخن گفته است و 

در سال 81۶ هجری درگذشت. 
14( عبدالقادر مراغی، نقاش و خوشنويس و عودنواز ماهری بوده است. 
از آثار او کتاب مقاصد االلحان و جامع االلحان درباره علم موسیقی است. 

)8۳8 هجری( 
کتاب  که  است  ايرانی  های  موسیقیدان  از  يکی  الموصلی  احمدالمسلم   )15
درالنفی فی فن الموسیقی را درباره هنر موسیقی و موسیقی نظری نگاشته 

است. )1150 هجری 
● برخی از سازهای ايرانی در دوره پیش از اسالم به سه دسته رده بندی 

شده اند: 
الف( سازهای بادی مانند نی و سرنا و 

ب( سازهای کوبه ای )ضربه ای( مانند تنبک و... 
ج( سازهای زهی مانند کمانچه و غچک و 

● ارغنون: بر وزن اندرون، ساز-ی ايرانی است مشهور و بسیار قديمی. 
آمده  ها  نوشته  در  است.  کرده  وضع  افالطون  را  سازايرانی  اين  گويند 
ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و نوازنده است که جملگی يک چیز 

را به يک بار و به يک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند 
● بربط: ساز-ی ايرانی است مرغابی شکل که کاسه کوچک و دسته بلند 
دارد و عرب ها آن را گرفته، کاسه چوبی را بزرگ، دسته را کوچک و کوتاه 

کرده و آن را العود نام نهاده اند 
استفاده می  آن  از  بیشتر شبانان  که  بادی  است  ايرانی  بیشه: ساز-ی   ●

کردند. 
● توتک: بر وزن موشک ، ساز-ی ايرانی است مانند نی که چوپانان می 

نوازند 
ايرانی است مانند بربط. عرب ها به آن  ● تنبور: بر وزن زنبور، ساز-ی 

الطنبور می گويند. 
● جالجل: ساز-ی ايرانی است دف مانند همراه سنج و دايره 

● چغانه: بر وزن ترانه، ساز-ی ايرانی است کوبه ای شبیه قانون و برخی 
آن را همان قانون می دانند 

● چنگ: از ساز-های ايرانی پیش از اسالم است که در ادبیات فارسی و 
نقش های باستانی به چشم می خورد و در اروپا اين ساز به هارپ معروف 

است 
● دنبره: ساز-ی ايرانی است شبیه تنبور و معرب آن طنبوره است 

● دهل: ساز-ی ايرانی است ضربه ای که در زير بغل گرفته می نوازند 
● رباب: ساز-ی ايرانی است شبیه تنبور که کاسه ای بزرگ و دسته کوتاهی 

دارد و روی کاسه پوست آهو می کشند 
● رود: نام ساز-ی ايرانی است قديمی که در ادبیات فارسی همراه چنگ و 

رباب آمده است 
● زنگل: سازی است قديمی که دارای زنگوله ها و جالجل هايی است 

● سرنای: سازی است بادی که به آن نای رومی نیز گفته می شود 
● سنتور: سازی است خوش صدا که بر صفحه چوبی آن ۹ تا 1۲ خرک با 

سیم های زرد و سفید ديده می شود و با مضراب می نوازند 
● سه رود: ساز-ی ايرانی است که ترکیب شده از سه ساز چنگ و رباب 

و بربط 
● شاخ و شانه: نام يک ساز ايرانی قديمی است 

● شاشک: بر وزن ناوک، سازی است معروف که به آن رباب نیز گويند 
● شاوغر: بر وزن گاوسر، سازی است بادی و نفیرش از کرنا کمتر است 

و به آن نای رومین نیز می گويند. 
● شاه نای: که مخفف آن شهنای است که به سرنای رومی نیز معروف 

است 
● شش تا: نام سازی است که به تنبور شش تار معروف است 

● شوشک: سازی است که به آن رباب چهار رود نیز می گويند 
● شهرود: سازی است مانند موسیقار که ايرانیان و رومیان در بزم و رزم 

نوازند 
● عجب رود: از سازهای بادی است و مانند نی می نوازند 

● عربانه: ساز-ی ايرانی است شبیه دف و دايره و بعضی به آن دايره حلقه 
دار می گويند 

● عود: همان بربط ايرانی است که عرب ها نام آن را العود نهاده اند. 
● غیچک: نام سازی است معروف که امروزه به آن کمانچه می گويند 

● قانون: نام ساز ايرانی بوده که با دو حلقه يا زخمه با انگشتان می نوازند. 
امروزه به کشورهای عربی و ترکیه راه پیدا کرده است. نوازندگان اين ساز 
در دوران تیموريان و سلجوقیان و صفويه زياد بوده اند که می توان به 
حافظ قانونی، حافظ مضرابی و رحیم قانونی اشاره کرد که نقش آنها در 

عالی قاپو اصفهان ديده می شود 
● موسیقار: سازی است که از نی های بزرگ و کوچک به شکل مثلث به هم 
وصل است و دارای صدای جالبی است که درويشان و شبانان می نوازند 

و نام پرنده ای نیز است 
● مولو: سازی است که از شاخ آهو ساخته و دارای حلقه هايی نیز است 

● مهری: نوعی از ساز چنگ است و يکی از نام های چنگ است. 
● نای مشک: نام سازی است بادی که به آن نی انبان نیز می گويند. 

● نی هفت بند و نی لبک نیز از سازهای بادی ايرانی هستند 
برداشت از کتاب نظری موسیقی روح اهلل خالقی و فرهنگ نامه خرد و الحان 

موسیقی نوشته دکتر داريوش صفوت

عباسقلی رنجبر دوتار نواز 
خراسانی از دنیا رفت

حاج عباسقلی رنجبر از نوازندگان نامی دوتار خراسان و 
يکی از برجسته ترين بخشی های اين منطقه درگذشت. 

اُترآباد قوچان بود  عباسقلی رنجبر متولد سال 1۳10 در 
زنده ياد  شاگردان  از  که  پدرش  نزد  را  دوتار  نواختن  که 

سید محمد بخشی استخری بود، آموخت. 
از  يکی  و  داشت  آشنايی  ترکی  و  کردی  لحجه ی  با  او 
پیشکسوت شمال خراسان  و  »بخشی های« صاحب سبک 
نواحی  در دومین جشنواره موسیقی  که  محسوب می شد 
که در کرمان برگزار شده بود، درآستانه هفتاد سالگی به 

عنوان پديده جشنواره شناخته شد. 
»حاج  از  بعد  که  خراسان  موسیقی  برجسته  هنرمند  اين 
ماه  ـ که ۹  نواز خراسانی  تار  استاد دو  قربان سلیمانی« 
قبل از دنیا رفت ـ از جمله شاخص ترين چهره های موسیقی 
نواحی منطقه خراسان به شمار می رفت که به دلیل کهولت 
سن و نارسايی قلبی در سن 78 سالگی دار فانی را وداع 

گفت. 
و  خوان  آواز  دوتار،  نوازندگان  همان  يا  »بخشی ها« 
بجنورد  و  شیروان  قوچان،  شهرهای  بودند.  داستان سرا 
قديم  در شمال خراسان  قدرت  مراکز  و  اصلی  )شهرهای 
( مراکز عمده بخشی های شمال خراسان است. در روايات 
عامیانه در تعريف عنوان بخشی آمده است: »بخشی کسی 
است که خداوند به او بخششی يا موهبتی عطا فرموده و او 

را فردی استثنائی کرده است«. 
بگويد،  داستان  بخواند،  بنوازد،  شعر  بتواند  بايد  » بخشی« 
نوازنده ی  هر  پس  بسازد.  نیز  را  خويش  ساز  و  بسرايد 
دوتاری بخشی نیست و جدای از تسلط بر ساز، شخص 
بايد از نظر دانش و شرايط درونی به مرحله ای برسد که 
زمینه  اين  در  البته  گرداند.  خود  زيبنده  را  بخشی  عنوان 

استثناء نیز بوده است.

خواننده اتیوپیایی به شش سال 
زندان محکوم شد

اتهام  به  اتیوپی  از مشهورترين خواننده های  "تدی آفرو" 
قتل و فرار از صحنه حادثه تصادف در سال ۲00۶، به شش 

سال زندان محکوم شد. 
گزارش  اتیوپی  پايتخت  آبابا  آديس  از  فرانسه  خبرگزاری 
نام  اين خواننده را که  آبابا  فدرال آديس  دادگاه عالی  داد 
واقعی وی "ته ودروس کاساهوم" است به پرداخت 1800 

دالر جريمه نقدی نیز محکوم کرد. 
بود  ممکن  که  حالی  در  آفرو  تدی  که  کرد  اعالم  دادگاه 
زندگی قربانی نجات داده شود، با گريز از صحنه تصادف، 

وحشی گری خود را نشان داده است. 
"آفرو" در دادگاه اعالم کرد که در زمان حادثه در کشور 
نبوده و بیگناه است. در حالی که دادگاه وی را به رانندگی 

بدون گواهینامه نیز محکوم کرده است. 
"آفرو" که به جناح مخالفان دولت اتیوپی نیز نزديک است، 
در آوريل گذشته در ارتباط با اين حادثه که طی آن يک بی 
خانمان کشته شد، دستگیر و محاکمه و محکوم شده است. 
اين خواننده در سال ۲001 وارد دنیای موسیقی اتیوپی شد 
و با انتشار سه آلبوم و چند ترانه در سبک های گوناگون، 

استعداد خود را نشان داد.
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تبریک به شعر فارسی
۲1 آذر روز مهمی برای شعر فارسی است. هم روز تولد 
»احمد شاملو« است هم روز تولد »رضا براهنی«. اولی در 
 10 فاصله  به  خورشیدی  در1۳14  دومی  و   1۳04 سال 
سال در يک روز، چشم به جهانی گشوده اند که با وجود 
همه حرف و حديث ها نامش »زبان فارسی« است. جايگاه 
سه  شاملو  است.  وااليی  جايگاه  امروز  شعر  در  دو  هر 
از  تعريف جديدی  و  کرد  فارسی حکمرانی  به شعر  دهه 
شعر به آيندگان ارزانی داشت و براهنی که جنون زيبای 
نوشتن دارد، نه! خودش جنون زيبای نوشتن است و نقد 
می کند و کشف می کند همچنان مخفیگاه های زبان را چه 
در تهران باشد در کارگاه شعر و قصه اش در زيرزمینی 
کانادا.  تورنتوی  در  خانه اش  در  چه  هروی  میدان  در 
فارسی  شعر  در  را  زبان  تودرتوی  درهای  اين  براهنی 
کتاب  در  براهنی  دکتر  دارد  باز می کند. شعری  از درون 
»خطاب به پروانه ها« که نامش »با احمد شاملو« است: »دو 
سايه دست به شانه کنار تاريکی من و تو ايم که در صحنه 
مانده ايم و سالن خالی است/ و بچه های گريه که از پشت 
همیشه  برای  کی  پرده  ببینند  تا  می کشند  سرک  صحنه 
نیمکتی سبز که قبال  می افتد/ دو کور آوازخوان به روی 
درخت بود نزديک می شوند/ و سازهای زهی خفته اند از 
اول شب/ همین/ من و تو دست به شانه کنار تاريکی/ و 

پرده کی برای همیشه می افتد!«
خیلی خیلی  است،  خالی  خیلی خیلی  حاال  سالن  هرچند 
اجازه  و  پر،  و  است  روشن  سراسر  صحنه  اما  تاريک، 
نمی دهیم خالی شود، و اجازه نمی دهیم پرده برای همیشه 
نقش  جديد  بازيگران  تا  است  کوتاهی  استراحت  بیفتد. 
اگر سالن خیلی خیلی خالی  کنند، حتی  بازی  را  خودشان 
در سکوت خودش صداهای گذشته  تاريک  و خیلی خیلی 
و آينده شعر فارسی را با هم ترکیب کند. آواز کورهای 
از نیمکت  بردارد و به درختی برگرداند که  آوازخوان را 
راز بیدار شدن سازها را می داند و همین! اجازه نمی دهیم 
پرده برای همیشه بیفتد، اجازه نمی دهیم صحنه حتی برای 
يک لحظه از خالی سالن پر شود. جمعیتی در صدای من 

اين روز را به شعر فارسی تبريک می گويد. 

ترجمه ی »جای خالی سلوچ« 
در هلند رونمایی شد

ترجمه ی هلندی »جای خالی سلوچ« محمود دولت آبادی منتشر و با 
حضور اين نويسنده در هلند رونمايی شد. 

منتشر  نیز  فرانسوی  و  انگلیسی  زبان های  به  پیش تر  کتاب  اين 
شده 

بود، که اخیرا با ترجمه ی گريدزه گتا ورايس به هلندی ترجمه و از 
سوی نشر آکسفان نويب در اين کشور منتشر شده است. 

دولت آبادی که هفته ی گذشته برای رونمايی اين کتاب به هلند سفر 
ايسنا گفت: هر سال، در شهر  به خبرنگار  اين باره  بود، در  کرده 
برگزار  هلند  نويسندگان  کانون  همکاری  با  ادبی  فستیوالی  الهه، 
می يابند،  حضور  آن  در  دنیا  قلم  اهالی  از  نمايندگانی  و  می شود 
که امسال به مناسبت انتشار رمان »جای خالی سلوچ« به هلندی، 
فستیوال  اين  در  اثر  اين  برای رونمايی  ايران  نماينده ی  عنوان  به 
خالی سلوچ«  »جای  درباره ی  اين جشنواره  در  او  يافتم.  حضور 
همچنین  است.  کرده  صحبت  نويسندگی  درباره ی  هم  مقداری  و 
بخش هايی از اين کتاب به دو زبان هلندی و فارسی، برای حاضران 
خوانده شده است. پیش تر، بعضی آثار اين نويسنده ی پیشکسوت 

به زبان های آلمانی، سوئدی، هلندی و عربی ترجمه شده اند. 

»ققنوس«،  باباسبحان«،  »اوسنه ی  بیابانی«،  »اليه های  »ته  شب«، 
»ادبار«، »پای گلدسته ی امامزاده«، »هجرت سلیمان«، »گاواره بان«، 
»با  سپنج«،  »کارنامه ی  گزل«،  من  بخت  »آهوی  عقیل«،  »عقیل 
و  »کلیدر«  يوسف«،  »روز و شب  بلوچ«،  »ديدار  »تنگنا«،  شبیرو«، 
تعدادی نمايش نامه، از جمله آثار منتشرشده ی دولت آبادی هستند. 

 آثار توني موریسون و 

جومپا الهیري در بین 
10 کتاب برتر سال  

 
رمان »يک بخشش« نوشته توني موريسون نويسنده امريکايي برنده نوبل 
ادبیات و مجموعه »خاک غريب« نوشته جومپا الهیري نويسنده هندي تبار 
در بین 10 کتاب برتر سال ۲008 امريکا ديده مي شوند. پیش از اين نیز 
فهرست هاي متفاوتي از 10 کتاب برتر سال امريکا از نگاه منتقدان مختلف 
ارائه شده بود اما اين هفته لیستي از 10 کتاب برتر سال امريکا از نگاه هیات 
دبیران بخش ادبي روزنامه نیويورک تايمز منتشر شده است. رمان »يک 
بخشش« نوشته توني موريسون نخستین زن سیاهپوست امريکايي برنده 
نوبل ادبیات در سال 1۹۹۳ و مجموعه داستان »خاک غريب« نوشته جومپا 
الهیري نويسنده هندي تبار رمان »همنام« نیز در میان اين لیست 10 تايي 
ديده مي شوند. مجموعه داستان »خنده خطرناک« نوشته استیون میلهاسر، 
رمان »هلند« نوشته جوزف اونیلو و رمان »۲۶۶۶« نوشته روبرتو بوالنو 
نويسنده شیلیايي ديگر کتاب هاي بخش ادبیات داستاني لیست 10تايي اين 

روزنامه پرمخاطب هستند.

 »نیمه تاريک« نوشته جین ماير، »جنگ همیشگي« نوشته دگستر فیلکینز، 
»از هیچ چیز نمي ترسم« نوشته جولین بارنس، »انقالب رنج« نوشته درو 
گیلپین فاست و »دنیا هماني است که هست« نوشته پاتريک فرنچ درباره 
زندگي و آثار »وي اس نايپل« پنج کتاب غیرداستاني اين لیست هستند. از 
سوي ديگر روزنامه انگلیسي »گاردين«جايزه 10 هزار پوندي کتابش را به 
الکس راس نويسنده چهل ساله امريکايي اهدا کرد. کتاب »مابقي سر و صدا 
است« نوشته الکس راس که اين جايزه نصیبش شد درباره تاريخ موسیقي 
قرن بیستم از »ماهلر« تا »ال مونته يوينگ« است. الکس راس پیش از اين 
سال ها منتقد بخش موسیقي نشريه معتبر »نیويورکر« امريکا بوده و از 

صاحبنظران بنام موسیقي قرن بیست در جهان است. 

در  نهايي  برنده  اعالم  با  گاردين  روزنامه  ادبي  بخش  دبیر  آرمیستد  کلر 
رو  روبه  استقبال  با  شهرها  از  تعدادي  در  کتاب  »اين  گفت؛  مراسم  اين 
کتابي  از  و همچنین خوانندگان حکايت  داوران  دقیق  نظر  اما  است  نشده 
راس  »الکس  گفت؛  ادبي  جايزه  اين  داوران  از  يکي  دارد.«  مهم  و  درخور 
کتاب تخصصي و تاثیرگذاري نوشته و نشان داده که چطور مي توان از 
امريکا  واشنگتن  در  راس  الکس  زد.«  موسیقي حرف  درباره  جديدي  راه 
انگلیسي و  ادبیات  به دنیا آمده و در دانشگاه هاروارد در رشته زبان و 
سپس تاريخ تحصیل کرده است. او در جواني به موسیقي عالقه مند شد 
و به عنوان خبرنگار جوان کار خود را در حوزه نقد موسیقي شروع کرد 
و در سال 1۹۶۶ به عنوان منتقد بخش موسیقي هفته نامه معتبر نیويورکر 
از برندگان سالیان گذشته  الکساندر مسترز و زادي اسمیت  انتخاب شد. 

جايزه کتاب سال روزنامه گاردين بوده اند. 

انتخاب سفیر ادبی اروپا
اتحاديه اروپا از راه اندازی جايزه جديد ادبی برای ادبیات 
و  خالقیت  سال  عنوان  به  که  داد  خبر  سالی  در  معاصر 
نوآوری اروپا نام گرفته است. به گزارش خبرگزاری کتاب 
از  حمايت  هدف  با  که  جايزه  اين  سلرز،  بوک  از  نقل  به 
تشويق  بر  شود،  می  اندازی  راه  اروپا  در  ادبی  حرکت 
دارد.  تاکید  نیز  خالقانه  غیرداستانی  های  کتاب  نگارش 
پايیز سال  اروپا  اتحاديه  ادبی  اولین جايزه  زمینه  اين  در 
برانگیختن  راستای  در  جايزه  اين  شد.  خواهد  اهدا  آينده 
استعدادها و اهدای جايزه به چهره های ادبی اروپا هر سال 
با انتخاب سفیر ادبی اروپا انجام می شود. انتخاب نامزدها 
و برگزيدگان اين جايزه بر عهده کنسرسیومی خواهد بود 
نويسندگان  کنگره  اروپا،  ناشران  اتحاديه  حضور  با  که 
اروپا و اتحاديه کتاب فروشان اروپا تشکیل می شود. »يان 
اروپا در زمینه آموزش، فرهنگ و  اتحاديه  فیگل« مسئول 
جوانان در اين باره گفت سال ۲00۹ به عنوان سال خالقیت 

و نوآوری اروپا نام گرفته است.

»مارکز« رمان تازه ای 
منتشر می کند

نوبل  برنده  کلمبیايی  نويسنده  مارکز«  گارسیا  »گابريل  آنکه  علی رغم 
ادبیات پیش از اين گفته بود که با دنیای داستان خداحافظی کرده اما به 

تازگی مشغول نوشتن رمان جديدی است.

به گفته »پلینیو آپولیو مندوزا« دوست صمیمی و همکار قديمی »مارکز« 
عاشقانه  رمان  يک  نوشتن  حال  در  جادويی  رئالیسم  ادبیات  استاد 

است. 
»مندوزا« که از دوستان نزديک مارکز است و روزهای زيادی از سال 
او را می بیند با اعالم اين خبر گفت که مارکز در مراحل پايانی نگارش 
اين داستان عاشقانه است و تنها آن را برای آخرين بار ويرايش می کند. 
وی در همین باره گفت: »مارکز اين داستان را چهار مرتبه بازنويسی 
انتخاب  برای چاپ  را  آن ها  بهترين   که  است  اين  منتظر  و حاال  کرده 
کند.« »مندوزا« که پیش از اين در سال 1۹8۲ کتاب گفت وگو با مارکز 
را منتشر کرده بود، افزود: »مارکز اين روزها بسیار حساس شده و 
به سختی متنی او را راضی می کند و به همین خاطر وقت زيادی برای 

نگارش اين رمان گذاشته است.« 
را  يک سالگی خود  و  روزها هشتاد  اين  که  مارکز«  گارسیا  »گابريل 
سپری می کند دو سال پیش به رسانه های ادبی گفته بود که قلم را برای 

همیشه کنار گذاشته است. 
وی در سال ۲005 در همین باره گفته بود: »من ديگر نخواهم نوشت. 
اولین باری است که در زندگی ام حتی يک خط نیز نمی توانم بنويسم.« 
وی با اين وجود گفته بود که مشکل او کم شدن عالقه به داستان نويسی 
است و نه کمبود موضوع. مارکز در اين باره گفته بود: »من زياد تمرين 

کرده ام و با نوشتن رمان جديد مشکلی ندارم.« 
وقت  بیشتر  روزها  اين  مارکز  که  گفت  گاردين  به  همچنین  »مندوزا« 
خود را به کتاب خوانی می گذراند و ترجیح می دهد که با کار نويسندگان 
تازه نیز آشنا شود. با اين کار »کارمن بالسلز« مدير برنامه »مارکز« 
درباره اين خبر گفت: »مارکز تاريخ انتشار اين رمان را اعالم نکرده 

است.« 

میخاییل الیزاروف برنده ی 
جایزه ی بوکر روسیه شد 

 
نوشته ی  »کتاب دار«  کتاب  به  روسیه  بوکر  ادبی  جايزه ی 
میخايیل الیزاروف تعلق گرفت. هیأت داوران جايزه ی بوکر 
يک  با  کتاب  اين  که  کرد  اعالم  خود  بیانیه ی  در  روسیه 
حس شوخ طبعی نوشته شده است و در قلب خواننده جای 
تعداد  امسال  ريانووستی،  خبرگزاری  گزارش  به  می گیرد. 
نامزد  روسیه  بوکر   ۲008 سال  جايزه ی   برای  کتاب   ۹1
به واسیلی  اين جايزه  برندگان 17 دوره ی  از  بودند.  شده 
آکسیونوف، والديمیر ماکانین و لیودمیال اولیسکايا می توان 

اشاره کرد.   
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»دن کیشوت« بهترین رمان انتخاب شد
رمان »دن کیشوت« اثر سروانتس - نويسنده ی نام دار اسپانیايی - در صدر فهرست 

بهترين رمان های تاريخ ادبیات جهان قرار گرفت. 
روزنامه ی گاردين انگلستان در آستانه ی سال جديد میالدی، فهرست يک صد رمان برتر 
ادبیات جهان را منتشر کرد، که مکان اول اين فهرست متعلق به »دن کیشوت« نوشته ی 

سروانتس است که از شاهکارهای کالسیک دنیای ادبیات محسوب می شود. 
بخش اول رمان »دن کیشوت« سال 1۶05 در مادريد منتشر شد و بخش دوم آن، 10 سال 
بعد به چاپ رسید. اين اثر ماندگار در ايران توسط محمد قاضی معرفی شده است. رتبه ی 
دوم اين فهرست در اختیار رمان »مناسک زيارت« نوشته ی جان بونیان - نويسنده ی 
آمريکايی - است. »رابینسون کروزوئه« نوشته ی دانیل دوفو که در سال 171۹ نوشته 
شد، در رتبه ی سوم قرار دارد. بسیاری اين کتاب را اولین رمان انگلیسی زبان می دانند. 
»سفرهای گالیور« نوشته ی جاناتان سوئیفت رتبه ی چهارم را در اختیار دارد و از ديگر 
آثار سرشناس در میان 10 اثر اول،  »اما« نوشته ی »جین آستین« - نويسنده ی معروف 

انگلیسی و خالق رمان »غرور و تعصب« - است.
»فرانکشتاين«  کرد:  اشاره  می توان  موارد  اين  به  گاردين  فهرست  کتاب های  ديگر  از 

نوشته ی ماری شلی )10(؛ »گوسفند سیاه« نوشته ی اونوره دو بالزاک )1۲(؛ »کونت مونت کريستو« نوشته ی الکساندر دوما )14(؛ »ديويد کاپرفیلد« 
نوشته ی چارلز ديکنز )1۶(؛ »بلندی های بادگیر« نوشته ی امیلی برونته )17(؛ »جین اير« نوشته ی شارلوت برونته )18(؛ »مادام بوواری« نوشته ی  گوستاو 
فلوبر )۲۲(؛ »ماجراهای آلیس در سرزمین عجايب« نوشته ی لويیس کارول )۲4(؛ »آنا کارنینا« نوشته ی لئو تولستوی )۲7(؛ »برادران کارامازوف« 
نوشته ی فئودور داستايوفسکی )۲۹(؛ »سیمای يک زن« نوشته ی هنری جیمز )۳0(؛ »هاکلبری فین« نوشته ی مارک تواين )۳1(؛ »آوای وحش« نوشته ی 
جک لندن )۳8(؛ »نوسترومو« نوشته ی جوزف کنراد )۳۹(؛ »در جست وجوی زمان از دست رفته« نوشته ی مارسل پروست )41(؛ »اولیس« نوشته ی 
جیمز جويس )45(؛ »خانم دالووی« نوشته ی ويرجینیا وولف )4۶(؛ »گتسبی بزرگ« نوشته ی اسکات فیتزجرالد )48(؛ »محاکمه« نوشته ی فرانتس کافکا 
)4۹(؛ »مردان بدون زنان« نوشته ی ارنست همینگوی )50(؛ »طاعون« نوشته ی آلبر کامو )58(؛ »1۹84« نوشته ی جورج اورول )5۹(؛ »مانول می میرد« 
نوشته ی  »لولیتا«  )۶4(؛  تالکین  جی.آر.آر.  نوشته ی  حلقه ها«  »ارباب  )۶1(؛  سالینجر  جی.دی.  نوشته ی  دشت«  »ناتور  )۶0(؛  بکت  ساموئل  نوشته ی 
والديمیر ناباکوف )۶۹(؛ »طبل حلبی« نوشته ی گونتر گراس )70(؛ »کشتن مرغ مقلد« نوشته ی هارپر لی )7۳(؛ »ترانه جالد« نوشته ی نورمن میلر )81(؛ 

»در انتظار بربرها« نوشته ی جی.ام. کوئتزی )84(؛ »کتاب خنده و فراموشی« نوشته ی میالن کوندرا )۹۳(؛ و »تاوان« نوشته ی يان مک ايوان )۹7(. 

بازیگر »اسپارتاکوس« 
درگذشت

بازيگر  فوش«  »نینا   
 84 در  هالیوود  سینماي 
فوش  درگذشت.  سالگي 
هايي  فیلم  در  قبل  ها  سال 
»اسپارتاکوس« و »يک  مثل 
بازي  پاريس«  در  امريکايي 
بار هم در سال  کرد و يک 
1۹54 نامزد دريافت جايزه 
اسکار شد. او که اولین بار 
در سال 1۹4۳ در وسترني 
بازي  غرب«  »واگن  نام  به 

کرد، در سال هاي آخر عمر خود هیچ فعالیت سینمايي 
نداشت و مرگ او يک هفته دير اعالم شد.

مرگ »ژرار لوزیه« 
کارگردان فرانسوي 

کارگردان  لوزيه«  »ژرار 
نويسنده  و  فرانسوي  مشهور 
سن  در  مصور  هاي  کتاب 
»لوزيه«  7۶ سالگي درگذشت. 
در  کار  از  پس  سال  چند 
هاي  کاريکاتور  عرصه 
هاي  کتاب  دنیاي  به  سیاسي، 
مصور پیوست و کمي بعد به 
عرصه سینما قدم گذاشت و با 
بازيگران مشهوري مثل »ژرار 

دي پارديو« همکار شد. 

 انتشار کتاب تازه خشایار دیهیمي
خود  نظم  »نظريه  کتاب   
»نورمن  نوشته  انگیخته« 
خشايار  ترجمه  با  بري« 
شود.  مي  منتشر  ديهیمي 
انگیخته«  خود  نظم  »نظريه 
را نشر ني چاپ مي کند و به 
پخش  کتاب  بازار  در  زودي 
هاي  »يادداشت  کرد.  خواهد 
يک ديوانه و هفت قصه ديگر« 

از نیکالي گوگول، »فیلسوفان سیاسي قرن بیستم« و... 
از مهم ترين ترجمه هاي خشايار ديهیمي است. 

آسیب دیدگي رامبد جوان 
سرصحنه

 سر صحنه فیلم »پسر آدم 
دختر حوا« پاي رامبد جوان 
کارگردان اين فیلم شکست. 
يک  فیلمبرداري  جريان  در 
با  گريز  و  تعقیب  صحنه 
فردوس،  باغ  در  اتومبیل 
رامبد جوان  با  اتومبیل  اين 

تاکنون  شد.  او  پاي  شکستگي  باعث  و  کرد  تصادف 
بیست درصد از فیلمبرداري اين فیلم انجام شده است و 
با وقفه يي يک روزه، جوان از امروز با پاي گچ گرفته 

سرصحنه خواهد رفت

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

نویسنده فرانسوی به خاطر 
توهین به »آنتوان آرتود« 

محکوم شد
   »استفان زاگدانسکی« نويسنده فرانسوی به جرم 
توهین به »آنتوان آرتود« نمايشنامه نويس و بازيگر 
اين کشور در وبالگ خود، محکوم به پرداخت غرامت 
شد. به نقل از خبرگزاری فرانسه، »سرژ مالوسنا« 

برادرزاده »آنتوان آرتود«، از مقاله  توهین آمیز »استفان زاگدانسکی« درباره اين نمايشنامه نويس، 
بازيگر و کارگردان قديمی فرانسوی به دادگاه شکايت کرده است. 

»استفان زاگدانسکی« در وبالگ شخصی خود مقاله ای با عنوان »مرگ در چشم« درباره »آنتوان 
آرتود« منتشر کرده که از سوی دادگاه توهین آمیز شناخته شده است. 

يورو  يورو جريمه دولتی و 1000  پرداخت 500  به  نهايت  فرانسوی در  فیلسوف  و  نويسنده  اين 
غرامت محکوم شد. »آنتوان آرتود« از چهره های سرشناس تئاتر فرانسه به حساب می آمد و در 
سال 18۹۶ در مارسی به دنیا آمد. وی يکی از پايه گذاران جريان سوررئالیسم در سال 1۹۲۶ است.  

پدر ادبیات علمی-تخیلی آمریکا درگذشت
»علمی- معاصر  ادبیات  مؤثر  چهره های  از  که  آمريکايی  ويراستار  و  نويسنده  آکرمن«  »فورست 

تخیلی« اين کشور به حساب می آمد، در سن 
۹۲ سالگی درگذشت. 

و  نويسنده  نخستین  آکرمن«  »فورست 
را  »علمی-تخیلی«  عبارت  که  بود  منتقدی 
در سال 1۹54 وارد عرصه ادبیات آمريکا 

کرد. 
منتقدان ادبی آمريکا »فورست آکرمن« را از 
پرورش  در  تاثیرگذار  چهره های  مهم ترين 

ادبیات علمی-تخیلی اين کشور می دانند. 
»ری برادبری« که امروزه يکی از نويسندگان 
کار  ابتدا  است،  ادبی  اين حوزه  سرشناس 
خود را با »فورست آکرمن« شروع کرد و 

از وی بسیار آموخت. »آکرمن« همچنین يکی از تأثیرگذارترين آدم های زندگی »جورج لوکاس« است 
نزديک  از دوستان  برنز«  را داشته است. »کوين  برای وی در عرصه حرفه ای هنر حکم راهنما  و 
»آکرمن« با اعالم خبر مرگ وی به خبرگزاری ها گفت: »وی را می توان پدرخوانده يا پدر ادبیات علمی 
تخیلی و ادبیات وحشت آمريکا به حساب آورد.« »فورست آکرمن« ۲4 نوامبر سال 1۹1۶ در آمريکا 
به دنیا آمد و با وجودی که خود زياد داستان علمی و تخیلی ننوشت اما مؤثرترين فرد در ادبیات 
علمی و تخیلی آمريکا به حساب می آيد. وی در حوزه ادبیات علمی تخیلی با انتشار مجله، تأسیس 
مؤسسات و نشريات و حمايت از نويسندگان مطرح اين ژانر از جمله »ری برادبری« نقش به سزايی 

در ادبیات معاصر آمريکا داشت. 

برنده نوبل ادبیات: 
نویسندگی انتخاب 
سوم زندگی ام بود

برای  که  لوکلزيو«  گوستاو  ماری  »ژان 
شده  استکهلم  وارد  نوبل  جايزه  دريافت 
تصمیم  نويسندگی  از  قبل  می گويد  است 

داشته ملوان يا معمار شود. 
»لوکلزيو« برنده نوبل ادبیات سال ۲008 به 
سوئد  کشور  پايتخت  استکهلم  وارد  تازگی 
شد. »لوکلزيو« نويسنده ۶8 ساله فرانسوی 
با خبرنگاران روبه رو  استکهلم  به  با ورود 

شد و از شروع نويسندگی اش گفت. 

ابتدا  که  گفت  باره  همین  در  لوکلزيو 
می خواسته ملوان و سپس معمار شود و در 
نهايت نويسندگی را به عنوان سومین انتخاب 
زندگی اش برگزيد. »لوکلزيو« در همین باره 
به خبرنگاران گفت:  استکهلم  گراند هتل  در 
»رياضیات خوبی نداشتم، چشمانم ضعیف 
بود. پس ملوان نشدم و در نهايت به انتخاب 

سوم ام يعنی نويسندگی رسیدم.« 

اين سئوال  به  »لوکلزيو« همچنین در پاسخ 
نمی شود،  وارد  سیاست  حوزه  در  چرا  که 
داستان سرا  هر چیزی  از  بیشتر  »من  گفت: 
يا  از نوشتن نمايش، دفاع  هستم. هدف من 
حمله به موضوع خاصی نیست.« قرار است 
اين جايزه در مراسمی در روز چهارشنبه به 

»لوکلزيو« اهدا شود. 
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

ادبیات

جهان بیش از 
گذشته تشنه 

ادبیات است 

»ژان ماری گوستاو لوکلزيو«، برنده نوبل ادبیات سال ۲008، در 
آکادمی نوبل در استکهلم سخنرانی کرد و گفت: دنیای امروز خیلی 

بیشتر از دوره »بايرون« يا »ويکتور هوگو« به ادبیات نیاز دارد. 
»لو کلزيو« در اين سخنرانی که يکشنبه شب صورت گرفت، به لزوم 
کتاب خوانی در سراسر دنیا اشاره و دولت ها و ناشران دنیا را به 

توزيع بیش از پیش کتاب در نقاط دورافتاده دنیا تشويق کرد. 
»لوکلزيو« نويسنده ۶8 ساله فرانسوی همچنین از جهانی شدن دفاع 

کرد و اينترنت را راه  مناسبی برای حل برخی مناقشات دانست. 
»لوکلزيو« که خود قسمت عمده ای از زندگی اش را دنیاگردی کرده 
آمريکای  و  آفريقا  پاناما،  مکزيک،  تايلند،  نظیر  کشورهايی  به  و 
می تواند  »اينترنت  گفت:  اينترنت  درباره  است،  کرده  سفر  جنوبی 

زندگی آدم ها را در سراسر جهان تغییر دهد.« 
اطالعات  به  دنیا  فقیران  و  مستضعفان  دسترسی  عدم  از  اما  وی 
جهانی گاليه کرد و گفت: »آيا ما دنیای جديدی را خلق نکرده ايم؟ 
دنیايی که در آن دسترسی به علم و دانش تنها برای عده ای مقدور 

است و بقیه را به حال خودشان رها کرده ايم؟« 
»لوکلزيو« با وجود دفاع از اينترنت، همواره به اهمیت کتاب چاپی 
اهتمام ورزيد و کتاب را بهترين راه ارسال اطالعات به اقصا نقاط 

دنیا دانست. 
وی در همین باره گفت: »کتاب سودمند و مقرون به صرفه است 
به  نیاز  برای خواندنش  و  کرد  جا  به  جا  را  آن  می توان  راحت  و 
استفاده  قابل  هوايی  آب  و  هر  در  و  نیست  خاصی  تکنولوژی 

است.« 
آدم ها  از  عده ای  برای  لوکسی«  »شیء  کتاب  اينکه  همچنین  وی 
ادبی  متون  ترجمه  از  بايد  »ناشران  گفت:  و  کرد  انتقاد  درآمده 
از  بسیاری  تزيینی  به شیء  کتاب  که  نکنند  کاری  و  کنند  حمايت 

آدم ها در آيد.« 
وی همچنین حمايت از کشورهای در حال توسعه را در دسترسی 
با  می بايست  گفت:»  و  شد  خواستار  کتاب خوانی  و  اطالعات  به 
تعدادی  آثار  به  تنها  و  کرد  همکاری  توسعه  حال  در  کشورهای 
اکثريت  به عنوان زبان  اين زبان ها  اکتفا نکرد چرا که  اقلیت  زبان 
به  را  ادبیات  که می توان  است  اين طريق  به  تنها  تصور می شود. 

ادامه واداشت.« 
روابط  در  ادبیات  اهمیت  به  »بیابان«  رمان  فرانسوی  نويسنده 
شناخت  برای  خوبی  وسیله  »ادبیات  گفت:  و  کرد  اشاره  انسانی 
خود است. همچنین برای شناخت ديگران و گوش دادن به کنسرت 
و  شد  آگاه  جهان  گوناگونی های  از  می توان  گونه  اين  و  بشريت 

آن ها را فهمید.« 
بین  »آفريقايی«  رمان  نوشتن  خاطر  به  همچنین  که  »لوکلزيو« 
با هم  بايد  فرهنگ ها  »همه  گفت:  است،  دنیا معروف  ادبی  منتقدان 
مراوده داشته باشند.« لوکلزيو خود به شناخت فرهنگ های مختلف 

و استفاده از آن ها در کتاب هايش معروف است. 
وی همچنین از گوشه گیری فرهنگ های اقلیت در دنیا انتقاد کرد و 
خواستار توجه بیشتر دولتمردان و ناشران به اين فرهنگ ها شد و 

گفت: »فرهنگ های زيادی در دنیا هست که به سکوت رفته اند.« 
و  روزنامه ها  و  خبرگزاری ها  از  که  خبرنگاری  ده ها  به  لوکلزيو 
شبکه های تلويزيونی مختلف دنیا در مراسم سخنرانی اش حضور 
و  گفت وگوی  برای  ادبیات  نوبل  عنوان  از  »من  داد:  وعده  داشتند 

مبادله فرهنگ ها استفاده خواهم کرد.« 
نويسنده فرانسوی مجموعه داستان »موندو و داستان های ديگر« 
جايزه نوبل را به »میکروفون« تشبیه کرد و درباره اش توضیح داد: 
حرف هايش  به  که  است  وقت  آن  دارد،  نوبل  جايزه  کسی  »وقتی 
توجه می کنند. وقتی کسی در جهان آن قدر شناخته شده نباشد در 
به شنیدنشان  که کسی حاضر  می زند  مواقع حرف هايی  از  خیلی 

نیست.« 
وی با وجود اين تشبیه نوبل از آکادمی سوئدی نوبل بابت اهدای 
است  من  افتخار  باعث  جايزه  »اين  گفت:  و  کرد  تشکر  جايزه  اين 
از توصیفی که آن ها درباره ام کردند ممنونم و خود را در آن  و 

می بینم.« 
لوکلزيو که خود همچنین تابعیت موريتانیايی دارد، می گويد: »فرای 
ملت ها و زبان ها، ارتباطی هست که بین همه آدم ها يکسان است.« 

و  بود  نامیده  تضادها«  »جنگل  را  خود  سخنرانی  عنوان  لوکلزيو 
وام  داگرمن  استیگ  نويسنده سوئدی  از  را  »جنگل تضادها  گفت: 
برای  می خواهد  که  است  ادبیاتی  بین  تضاد  معنای  به  و  گرفته ام 
تنها برای آدم های محدودی در  اما در عین حال  همه حرف بزند 
دسترس است، در حالی که نويسنده می خواهد برای بشريت حرف 

بزند.« 
فرانسه  زنده  نويسنده  مهم ترين  به عنوان  که  لوکلزيو  اين حال،  با 
نیز نزد بسیاری از منتقدان شناخته شده، درباره نیاز جامعه امروز 
به ادبیات گفت: »ادبیات صدای مشکل و پیچیده ای است و دنیای 
امروز ما خیلی بیشتر از دنیای دوره بايرون يا ويکتور هوگو به 

آن نیاز دارد.« 
»لوکلزيو« جايزه نوبل خود را به قصه گويی به نام »الويرا« که سی 
ديگر  را  او  حاال  و  کرده  مالقات  مرکزی  آمريکای  در  پیش  سال 
کرده  عالقه مند  ادبیات  به  را  وی  بسیار  وقت  آن  اما  نمی شناسد 
است، تقديم کرد و گفت: » او کسی بود که به من آموخت هرچند 
که  هم  هر چند  کناره می رانند،  به  را  ادبیات  قراردادها  و  عرف ها 

نويسندگان قادر به تغییر دنیا نباشند، اما ادبیات مهم است.« 
»لوکلزيو« عالوه بر »الويرا« از نويسندگان مهمی همچون »چینوئا 
اوون«  »ويلفريد  و  رولفو«  »خوان  شازال«،  دو  »ملکوم  آچه به«، 

انگلیسی تقدير به عمل آورد. 
اهدای جايزه نوبل ادبیات سال ۲008 به لوکلزيو پیش از اين مورد 
آمريکا  ادبی  رسانه های  بود.  گرفته  قرار  آمريکايی  منتقدان  انتقاد 
نیز در اين راستا سخنرانی لوکلزيو در آکادمی نوبل را به خوبی 

بازتاب نداند و يا با اشاره کوتاهی از آن گذشتند. 
در  نوبل  آکادمی  در  »لوکلزيو«  سخنرانی  که  است  حالی  در  اين 
ديگر  و  فرانسه  ادبی  رسانه های  در  گسترده ای  بازتاب  استکهلم 

کشورهای دنیا داشت. 

سخنرانی  کامل  متن  نیز  لوموند  پرتیراژ  و  فرانسوی  روزنامه 
لوکلزيو را به چاپ رساند و ديگر رسانه های اين کشور از جمله 
در  را  سخنرانی  اين  مهم  تکه های  ابزرواتور  نوول  و  لوفیگارو 

رسانه های خود منعکس کردند. 
را  لوکلزيو  نهايی،  برنده  اعالم  هنگام  اين  از  پیش  نوبل  آکادمی 
و  اشتیاق  شاعرانه،  ماجراجويی های  جديد،  سبک های  »نويسنده 
حکم فرما«  تمدن  وانفسای  در  بشريت  کاشف  و  جسمانی  کشش 

توصیف کرده بود. 
آکادمی نوبل همچنین با ستايش از رمان  »بیابان« آن را »تصوير 
کرده  معرفی  شمالی«  آفريقای  بیابان  گمشده  فرهنگ  شگفت انگیز 

بود. 

نوبل  نهايی  برنده  به عنوان  لوکلزيو«  گوستاو  ماری  »ژان  انتخاب 
منتقدان بسیاری شده  ادبیات سال ۲008 همچنین موجب شگفتی 
در  خاصی  سیاسی  فعالیت  فرانسوی  نويسنده  اين  که  چرا  بود 
کارنامه ادبی، فرهنگی خود ندارد. اين در حالی است که برندگان 
پیشین آکادمی نوبل از پیشینه  سیاسی خاصی برخوردار بوده اند. 
با اين حال، اهدای نوبل به »لوکلزيو« موجب افزايش توجه مخاطبان 
ادبیات به آثار وی شده و به همین ترتیب رمان »شعر گرسنگی« 
وی که به تازگی منتشر شده، در صدر پرفروش های چند ماه اخیر 

فرانسه قرار دارد. 

»لوکلزيو« فردا روز چهارشنبه در مراسمی جايزه ده میلیون کرونی 
خود را از دست پادشاه سوئد دريافت خواهد کرد. 

رمان »بیابان« و »آفريقايی« ترجمه »آزيتا همپارتیان« و مجموعه 
گوستاو  آثار  موفق ترين  از  ديگر«  داستان های  و  »موندو  داستان 

لوکلزيو به حساب می آيد که به فارسی نیز ترجمه شده است. 

تأکید بر بازخوانی 
کتاب های 

فراموش شده

از  زيادی  بخش  تازه  داستان های  و  رمان ها  از  انبوهی  انتشار  با 
شاهکار ادبی يا کتاب های موفق گذشته به فراموشی سپرده شده 

که بايد دوباره از آن ها ياد کرد و آن ها را خواند.
گاردين  روزنامه  در  جورديسون«  »سم  قلم  به  مقاله ای  هفته  اين 
خواند  را  آن ها  دوباره  بايد  که  فراموش شده ای  کتاب های  درباره 

منتشر شده است. 

اين مقاله تأکید می کند: امروزه با انتشار رمان های متوسط و خیل 
عظیم رمان های عامه پسند خصوصا در آمريکا و انگلستان، تعداد 
زيادی از کتاب های خوب گذشته به دست فراموسی سپرده شده 

است. 

نويسنده با اشاره به اين نکته در مقاله خود نوشته است: »کتاب های 
نمی کنیم،  پیدا  وقتی  خواندنشان  برای  هیچ گاه  و  می خريم  زيادی 
برای همیشه در کتابخانه هايمان خاک می خورند، چرا به جای اين 

کار سراغ شاهکارهای فراموش شده ادبیات نمی رويم؟« 
اين منتقد ادبی همچنین به اين نکته اشاره کرده که کتاب های زيادی 
در کتابخانه هايمان انبار کرده ايم که برای خواندنشان ترديد داريم 

و هر کس برای نخواندن آن ها داليل خودش را دارد. 
ايشی گورو  کازئو  نوشته  »تسلی ناپذير«  کتاب  مثال  برای  وی 
نويسنده انگلیسی ژاپنی االصل را مثال می زند و می نويسد: »هیچ گاه 
سراغ اين کتاب نرفتم چرا که شنیده بودم به اندازه رمان »بازمانده 

روز« خوب نیست.« 

»توماس  از  شاهکاری  به  خود  مقاله  ادامه  در  »جورديسون« 
و  می کند  اشاره  روز«  »ضد  نام  به  آمريکايی  نويسنده  پینچون« 
می گويد: »کتاب هايی در کتابخانه ام داشته ام که نمی دانم چرا هیچ گاه 
سراغشان نرفته ام و به جايش مثال رفته ام کتاب تازه پل آستر را 

خريده ام. ضد روز نوشته توماس پینچون يکی از آن ها است.« 

وی در همین باره اشاره می کند: »جالب اين است که من هر شب هر 
وقت به خواب می روم اين کتاب پینچون را می بینم چرا که کتابخانه ام 
نزديک تختم قرار دارد. صبح هم که از خواب بیدار می شوم دوباره 
آن را می بینم اما نمی دانم چه چیزی مرا از خواندنش وا می دارد؟ 
شايد به اين خاطر که کتاب قطوری است و از خواندنش می ترسم 

اما به هر حال رمانی از پینچون است ديگر.« 
»جورديسون« در ادامه به کتاب »مخروط« نوشته »ويلیام گلدينگ« 
تأسف  مايه  امروز  دنیای  در  را  آن  فراموشی  و  می کند  اشاره 

می داند. 
نويسنده  و  فیلسوف  اکو«  »امبرتو  نوشته  گذشته«  روز  »جزيره 

ايتالیايی نیز در لیست فراموش شده های اين منتقد انگلیسی است.
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گزارش

ما سیستم دلخواه شما را در 
کمترین زمان طراحی میکنیم .
دیگر هدررفتن زمان بس است تنها یک تماس کافیست تا کارشناسان ما 
شما را در مکانیزه نمودن امور اداری و دفتری محل کارتان یاری نمایند

برخی از خصوصیتهای برنامه های طراحی شده : 

1( ديجیتالی شدن کلیه فرمهای موجود در محل کار شما 
۲( قابلیت ذخیره سازی در شبکه 

۳( انجام کلیه امور حسابداری بصورت مکانیزه 
4( ارائه گزارشهای دوره ای مطابق بامیل شما 
5( انواع طراحی ديجیتالی فرمهای تصادفات 

,Claim form, Hire form, Agreement form
۶( و هرآنچه شما از کامپیوتر انتظار داريد........

Tel: 077 ۹675 1767
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نویسنده گرامي ؛ برادر ارجمند 
جناب آقاي زاهدي

حجاب سمبل زن شرقي نیست بلکه دستور دين اسالم است. 
که  آنچه  میايد  میان  به  زن شرقي  و  از شرق  وقتي سخن 
در ذهن متبادر میشود شرم و عفاف است نه الزاما پوشش 
حجاب. اين شرم هم اختصاص به زن شرقي ندارد و به کل 
ملل مشرق زمین اعم از زن و مرد اطالق میشود که بنا به 
فرهنگ کهن خود ريشه در تاريخ دارند و ادب از جمله مظاهر 
از مظاهر مشرق زمین است و من  اين ملل است. هند يکي 
مطمئن هستم که شما پوشش رايج زنان هند را که بخشي از 
اندام خود را برهنه میگذارند همچون من نمیپسنديد اما اين 
پوشش نشانه بي عفتي آنها نیست بلکه ريشه در فرهنگ آن 

سرزمین دارد. 

در دنیاي امروز چه در غرب و چه در شرق انسانها به ادب و 
میزان رعايت اخالق است که سنجیده میشوند و نه به پوشش 
ايران زندگي میکنم و به شما اطمینان  از  آنها. من درخارج 
میدهم که در اينجا حتي يک مقاله يا گفتار در نقد يا سرزنش 
و  بودند  معتقد  بسیاري  اگر چه  نشد  بیان  گلشیفته  پوشش 
همچون من هستند که گلشیفته تصمیمي غیرمتعارف گرفت 
اما اين به خود او ربط دارد نه به من يا شما برادر گرامي. 
مقايسه تفاوت دو حیوان يکي اهلي و يکي درنده با زن غربي 
و زن شرقي نشان از عدم شناخت هر دو فرهنگ شرق و غرب 
عالم دارد. نه تمام زنان غرب درنده يا تمساح صفت هستند و 
نه تمام زنان شرق آهو وش و اهلي صفت. انسان چه شرقي 
و چه غربي انسان است، غرب اگر در پنج قرن اخیر مهاجم به 
شرق بوده شرق پیشتر از آن در هزاره قبل مهاجم به غرب 
بوده . غرب در ذات ناکامل خود با همه تفاوتهايش با شرق 
دانشمندان و انسانهاي فرهیخته و بزرگي نیز همچون مادام 
کوري ؛ اديسون؛ بل نیوتون؛ هابل ،... و در دوران معاصر 
بیل گیتز بنیانگذار همین ويندوز مايکروسافت) که ما گاه به 
سبب سهولت استفاده از آن فراموش میکنیم چه گام بزرگي 
در تاريخ بشر بوده است( شاگردان و اعضاي خانواده ملل 
غرب  دستاوردهاي  بدون  را  زندگي  هستند.  زمین  مغرب 
میتوانیدتصور کنید اين دانشمندان از دامان زنان بي حجاب 

غربي تربیت شدند برادر گرامي.

برق، چاپ، تلفن، اتومبیل، هواپیما، ماهواره، موبايل و همین 
اينترنتي که امروز شما با آن عقايد خود را با هموطنان خود 
مطرح ساختید ريشه در سرزمیني هايي در غرب دارد که ما 
بايد مرداب و آبشخور تمساحها  بنا به نوشتار شما  آن را 
است  خداوند  ارض سرزمین  کره  عزيز  برادر  اما  بپنداريم. 
در  ما  همه  و  پراکنده شد  آن  در  مخلوقات  اشرف  بشر  که 
همه اين زمین انسانهاي مخلوق خداونديم که با يکديگر برابر 
آفريده شده ايم و هیچ برتري به يکديگر نداريم مگر به تقوي 
خود. و تقوي اگر در حجاب است در کالم نیز است در منش 

و رفتار نیز است.

است.  نیز  کردن  خدمت  همنوع  به  و  دوستي  انسان  در   
با  را  شرق  و  اسالم  آبروي  که  شرقي  مسلمانان  بسا  چه 
اعمال نسنجیده و جاهالنه خود مخدوش میکنند و چه بسا 
را  مسلمان  علماي  که  کربن  هانري  همانند  غربي  انسانهاي 
چنین  که  عزيزم شما  برادر  میکنند  معرفي  مسلمانان  ما  به 
شايسته با احترام از اين مستشرق فرانسوي ياد کرديد آيا 
تصور میکنید همسر يا مادر او حجاب داشته و اگر نداشته 

در زمره درنده خويان محسوب میشده ؟

نااهل  الجرم  نامسلماني  هر  و  اهل  الزاما  مسلماني  هر  مگر 
است؟ مگر اهل کتاب همه برابر نیستند؟ غرب ناکامل است 
اما مگر شرق کامل است؟ غرب وحشي بوده ولي مگر شرق 

اهلي بوده؟

عیب رندان مکن اي زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش
هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت

امضا محفوظ

گونه های مختلف برنامه ريزی فرهنگی

برنامه ریزی و 
مهندسی فرهنگی....

نفیسه کوهستانی نژاد ـ دانشجوی کارشناسی ارشد
● گونه های مختلف برنامه ریزی فرهنگی 

در يکی از تقسیم بندی ها، برنامه ريزی فرهنگی به 4 گونه ی زير تقسیم می شود: 
1( برنامه ریزی آرمان گرایانه: 

اين نوع برنامه ريزی جامع نگر بوده و تلقی کالنی از مقوله ی فرهنگ دارد. از لحاظ روش شناختی، اين نوع برنامه ريزی اهداف بزرگ و بلند 
مدت را مورد توجه قرار می دهد و به لحاظ برخورد اجتماعی - سیاسی ، تکنوکراتیک است به طوری که تمرکز شديد قدرت را مد نظر قرار 

می دهد. 
2( برنامه ریزی واقع بینانه: 

فرض اصلی اين برنامه ريزی بر اين واقعیت مبتنی است که تنوع بی پايانی از نیازها در برابر محدوديت وسايل قرار دارد. الگوی روش شناسی 
اين نوع برنامه ريزی از به کار گرفتن حداکثر بازدهی از منابع محدود ناشی می شود. برخورد سیاسی – اجتماعی اين نوع برنامه ريزی، مبتنی 
بر تجربه است و براساس شبکه ها و ساخت های موجود که دردسترس هستند، شکل می گیرد. اين برخورد نیز دارای خصلت تکنوکراتیک است 

زيرا بسیاری داوری ها وجود دارد که نمی توان به مدد ضوابط مسلم علمی به توجیه آن ها پرداخت. 
3( برنامه ریزی راهبردی)استراتژیک(: 

مشخص کردن حدود و نحوه ی دخالت بخش های عمومی در برنامه ريزی، فرض اصلی اين نوع برنامه ريزی است و به مديريتی بستگی دارد 
که برنامه را طراحی می کند . میدان عمل اين برنامه ريزی گزينشی است . در برنامه ريزی استراتژيک ، انتخاب ها براساس مطالعه و بررسی 
است، برخالف برنامه ريزی واقع بینانه که انتخاب ها مبتنی بر تجربه است . تحلیل سیستم ها، مبنای روش شناسی اين نوع برنامه ريزی است. 
در اين تحلیل، نخست شرايط سیستم مورد بررسی قرار می گیرد و سپس سعی می شود که ارزش ها و هدف هايی که پشتیبان اقدام بخش 

های گوناگون هستند روشن شود. برخورد سیاسی اجتماعی اين نوع برنامه ريزی معطوف به قدرت است. 
4( برنامه ریزی توسعه گرا)دموکراتیک(: 

پايه اصلی اين برنامه ريزی به فرض اصلی برنامه ريزی آرمان گرايانه نزديک است. اين نوع برنامه ريزی نیازهای اصلی مردم را مورد توجه 
قرار می دهد و با مطالعه و شناخت نیازهای مردم، برنامه مورد نظر به لحاظ قدرت، شیوه ی تحقق اهداف، ابزار و وسايل مورد نیاز، به داوری 

افکار عمومی نهاده می شود. برخورد سیاسی – اجتماعی اين روش براساس مشاوره و سازگاری جمعی است. 
تقسیم بندی ياد شده به زبانی ديگری نیز مورد توجه دست اندرکاران امور فرهنگی جامعه واقع شده است. دبیرخانه ی شورای فرهنگ عمومی 

به عنوان يکی از مجامع تأثیرگذار در مقوله ی فرهنگ، سرمشق های برنامه ريزی را از يکديگر تفکیک ساخته است. 
در ادامه به گونه ی ديگری از برنامه ريزی فرهنگی که مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است، اشاره می کنیم 

● برنامه ريزی پیوسته و گسسته: 
می توان براساس میزان فراگیری و پیوستگی برنامه ريزی های فرهنگی، به صورت بندی ديگری در زمینه ی طبقه بندی انواع برنامه ريزی 
فرهنگی دست يافت. برنامه ريزی گسسته و پیوسته از انواع برنامه ريزی برطبق مالک ياد شده است. برنامه ريزی گسسته، به نوعی خاص از 
برنامه ريزی فرهنگی اطالق می شود که حاصل تالش برنامه ريزان در هر حوزه به طور مستقل و جداگانه است لذا بین بخش های مختلف، هیچ 
نوع ارتباط و همبستگی ارگانیکی)اندام واری( به چشم نمی خورد. از سوی ديگر در برنامه ريزی فرهنگی پیوسته، برنامه ريز با مد نظر قرار 
دادن الگويی کلی و نظمی اندام واره ، نسبت به برنامه ريزی مبادرت می کند که در نتیجه، حاصل کار، مجموعه ای همبسته از سلسله ی معضل 

بندی شده تصمیمات و اقدامات خواهد بود. 
● جايگاه دولت در برنامه ريزی فرهنگی 

درباره ی مرجع تصمیم گیری و برنامه ريزی در حوزه ی فرهنگ، دو نظريه وجود دارد. پیروان نظريه نخست به عدم دخالت نهاد دولت در 
برنامه ريزی فرهنگی معتقدند. اين گروه بر اين باور هستند که گسترش فرهنگ ها از طريق برنامه ريزی نبوده است زيرا برنامه ريزی زمانی 
ضروری به نظر می رسد که ما با مقاومت مواجه شويم، بنابراين اگر همه کارها به صورت عادی انجام شود و امور به صرافت طبع جريان 

يابد، کسی سراغ برنامه ريزی نمی رود. 
در ديدگاه دوم، دولت به عنوان بزرگ ترين نهاد در نظام موازنه ی اجتماعی، مسؤولیت سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده 

دارد، از اين رو نه تنها متولی تکمیل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل ابعاد اجتماعی حیات بشری نیز است. 
● مراحل برنامه ريزی فرهنگی 

موفقیت در برنامه ريزی فرهنگی، مستلزم مراحلی است که در پی به آن اشاره می شود: 
1( تجزيه و تحلیل گذشته ی پديده فرهنگی )پديده ای که می خواهیم برای آن برنامه را طراحی کنیم(. 

۲( طراحی ، تدوين و ترسیم دقیق اهداف فرهنگی. 
۳( بررسی علمی نیازها و نگرش های اجتماعی فرهنگی گروه مخاطب و شناسايی مناسبات حاکم بر آنها به منظور دستیابی به اولويت نیازها. 

4( شناسايی قابلیت ها، امکانات و توانمندی های ممکن در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری. 
5( شناسايی موانع، مشکالت و محدوديت ها جهت اجرای برنامه در ابعاد نرم افزاری و سخت افزاری . 

۶( طراحی برنامه ها با توجه به اهداف ، سنجش نیازها، قابلیت ها، و محدوديت ها. 
7( ابالغ برنامه به مجريان. 

8( نظارت، ارزشیابی، رفع موانع احتمالی و در صورت نیاز، تجديد نظر در برنامه وطراحی برنامه علمیاتی. 
برای تحقق هر برنامه فرهنگی، مقدمات و شرايطی الزم است. در سطح کالن، ثبات و اقتدار نظام اجتماعی از جمله شرايط اولیه برنامه ريزی 
است. همچنین تأمین حداقل نیازهای اقتصادی گروههای هدف، باعث افزايش اثربخشی و کارآيی برنامه ريزی فرهنگی خواهد شد. عدم خنثی 
سازی فعالیت های فرهنگی توسط نهادها و مؤسسات فرهنگی موجود در جامعه از جمله الزامات برنامه ريزی فرهنگی مؤثر می باشد، در غیر 

اين صورت، ماحصل برنامه ريزی فرهنگی، به حداقل ممکن خواهد رسید.

منابع: • فاضلی نعمت اهلل ،برنامه ريزی وسیاست فرهنگی، ،دانشگاه عالمه طباطبايی،1۳8۶ 
• پهلوان، چنگیز. برنامه ريزی فرهنگی ، انتشارات پژوهشکده ی علوم ارتباطی و توسعه ی ايران ، 1۳58 

• داوری، رضا. در تفسیر برنامه ريزی فرهنگی، مجله فرهنگ عمومی ، شماره ی 7، 1۳57. 
• رضايی، عبدالعلی . جايگاه دولت در برنامه ريزی فرهنگی و الزامات برنامه ای آن، مجموعه مقاله های ساماندهی فرهنگی،

 1۳7۹ • اسماعیلی ،رضا ،سیاست فرهنگی، هفته نامه فرهنگ و هنر شماره ۳۳ بهمن ماه 1۳8۲ 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید
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تنهایي 100 میلیوني 
 

حسین ذوقي

از اتمام اکسپوي عکس ديرزماني نگذشته و داستان غم انگیز میزان فروش و ماجراهاي عجیب و غريب آن که منجر 

به اعتراض برخي عکاسان شد فراموش نشده است. تمام روياي اکسپو در راه تبديل شدن به يک حراجي يا حتي همان 
اکسپو، شايد، تنها رقمي در حدود يکصد میلیون تومان بود. و خروج چند نام مهم در میان عکاسان به مراتب مهم تر شد 

از آن رقم افسوس برانگیز.
صد میلیون تومان براي اکسپوي عکسي که بیشترين درآمدش را هم مديون چند خريد دولتي است، تاسف بار است و 
آنقدر ترحم برانگیز که خبر خريد دو دستگاه دولتي که متولي امر هنر در مملکت هستند از اخبار مهم دوران اکسپو مي 
شود. داستان دوم هم مربوط مي شد به حضور نام چند بازيگر و کارگردان؛ نیکي کريمي، رضا کیانیان، عباس کیارستمي 
و ناصر تقوايي. دو نام آخر و مخصوصًا نام آخر که ناصر تقوايي باشد خیلي تعجب برانگیز نیست. کیارستمي که به 
خاطر خلق آثار متنوعش در چند سال اخیر، اعم از کتاب هايش از سعدي و حافظ و فروش عکس در حراجي هاي بین 
المللي تقريبًا هر خلق ديگرش عادي است. و تقوايي که فیلمسازي است بزرگ و نام آشنا و آشنا به هنر عکاسي. همگان 
مي دانند که او ديرزماني است دغدغه عکاسي دارد و در تالش بوده در چند سال اخیر بتواند نمايشگاهي از تالش ۳0 
ساله اش را برپا کند. اما شنیدن نام نیکي کريمي در اکسپو هم دل برخي عکاسان را آتش زد و هم حواس بقیه را پرت 
کرد. او که چند سالي است کارگردان شده و به ترجمه هاي ادبي هم نیم نگاهي دارد، راه استاد را در پیش گرفته و بر 
هر آتشي دستي دراز مي کند. هفته پیش هم داستان والس پیش آمد و ماجراهايش، از حضور نیکي خانم کريمي در بین 

داوران آن که خود داستاني دارد قابل وصف، اما جايش اينجا وسط بحث اکسپو نیست.
و کیانیان، رضا، که سال پیش نمايشگاهي گذاشته بود از اسباب بازي هاي چوبي اش، يعني دلمشغولي هاي چوبي اش 

که در يکي از نگارخانه هاي مهم تهران به نمايش درآمده بود.
نمايشگاه »دوباره نگاه کن« کیانیان فروش خوبي داشت، آنقدر که شايد يک مجسمه ساز نتواند در چندين نمايشگاه 
شخصي به فروشي چنان دست پیدا کند که او معاشش از اين راه است و نه به خاطر کیفیت آثار که تنها به خاطر کمیت 

نام، که کیانیان نان شهرتش را خورد. چنان که همین چند روز پیش و هنوز در نیاوران اوضاعي چنین به راه است.
همان چند خط اول را به ياد بیاوريد که بزرگ ترين اتفاق اکسپو رقمي در حدود يکصد میلیون تومان بود. رضا کیانیان، 
که شهرتش به بازيگري است، همچون نیکي کريمي، تنها رقم فروش يک روز افتتاحیه نمايشگاهش 87 میلیون تومان بود. 
يعني تنها 1۳ میلیون تومان ديگر مي خواست تا رکورد کم فروغ اکسپو را بشکند. کار به خوب يا بد بودن عکس هاي 
سفر کیانیان به امريکا نداريم که بیشتر طرح است تا عکس، نکته دردناک ماجرا نه حضور کیانیان و کريمي به عنوان 
عکاس، که مخاطبان عکس است، که از بزرگ ترين اتفاق عکس ايران شايد ديدن هم نکرده اند، چه برسد به خريد، که اگر 
مي کردند الاقل ضرر نداشت. اما خريد از نمايشگاه کیانیان را بر خود واجب مي دانند چون او آدم معروف دوران است. 
اينجا ديگر اثر هنري اهمیت ندارد که امضاي پاي کار نقش معدن الماس را دارد. همان طور که عکس بزرگ کیارستمي 
در يک گالري، قیمتي در حدود ۲00 میلیون تومان دارد که اگر به فروش برسد، دو برابر کل فروش اکسپويي را دارد که 

تمام نام هاي مهم عکاسي ايران در آن حضور داشته اند.

کامو
  پرومته قرن بیستم

    
پرويز هوشیار -  قسمت ششم

 تا اينکه بچه قاضي متکبر و از خود راضي شهر به طاعون مبتال شده و میمیرد 
و قاضي هم به گروه مبارزين با طاعون مي پیوندد . پس ازمرگ کودک ” ريو “ 
با خشم روبه کشیش کرده مي گويد     ” اين يکي الاقل بیگناه بودو شما خودتان 
خوب مي دانید “  کشیش که سخت دگرگون شده  است  , مي گويد :     ” شايد 
بايد آنچه نمي توانیم به کنه آن برسیم دوست داشته باشیم “ ولي دکتر ” ريو“ 
چنین چیزي را قبول ندارد و مي گويد : ”  من از عشق تصور ديگري دارم و تا دم 
مرگ از دوست داشتن اين نظام خلقت که در آن بچه ها شکنجه مي بینند سرباز 
خواهم زد  . کشیش مي گويد :    ” اکنون مي فهمم آنچه رحمت و نجات بخش 
خداوند مي شود چیست  ؟ “  روزي کشیش بیمار مي شود و تنها برخي از نشانه 
هاي معمول طاعون در او مشاهد مي گردد . اما سرانجام در حالیکه صلیبي در 

دست مي فشارد چشم از جهان مي بندد .
  درگیر و دار تب هم کشیش ظاهر بي اعتناي خود را از دست نداده و وقتي 
بامداد روز بعد او را               د ر تختخواب نیمه سرنگون مرده يافتند چهراه اش 

مبین هیچ چیز نبود . روي فیش مربوطه به وي نوشتند ،  ”مورد مشکوک“
      ” ريشار “ و ” کوتار“و   ساير کاراکترهاي رمان هر يک نمادي از يک پديده 
اجتماعي است که استادانه تصوير شده اند,   و رمان ” طاعون “ با اين موضوع 

پرمحتوا و روشنگر به پايان مي رسد .
ياد  به   “ از شهر بر مي خاست  ” ريو  با شنیدن فريادهاي شادي که   ”        
آورد که اين شادي همیشه در خطر است زيرا او به چیزي آگاه بود که اين خلق 
باسیل طاعون  اينکه  آن  و  کتابها خواند  در  توان  اما مي  دانستند  نمي  شادمان 
هرگز نمي میرد و ناپديد نمي شود و ممکن است دهها سال البالي مبل و مالفه 
ها خفته بماند و صبورانه در اطاقهاي خواب و سردابها و يخدانها ، دستمال ها 
و کاغذ کهنه ها  انتظار  بکشد و شايد روزي بیايد که براي بدبختي و آموزش 
بشر موشهايش را دوباره بیدار کند ،  به شهري خوشبخت و شادمان بفرستد 

که در آن جان ندهد . “
      ” اوبراين ” يکي از متقدين آثار کامو رمان “ طاعون “ را نمايشي مثل گونه 
دانسته ،  رماني که در آن سايه ها هر لحظه مي آيند و مي روند بدون اينکه از 
خود اثر و خاطره اي بر جا بگذارند . شهر طاعون زده رمان کامو به شکلي که 
به  بنا  و   . ندارد  يک شهر جهان سومي  با  مناسبتي  هیچگونه  تعبیر مي شود  
گفته  ”موريس کرانستون “ يکي ديگر از منتقدين آثار کامو روابط اجتماعي و 
فرهنگ و آداب وسنن بین کاراکترهاي رمان کامو نمي تواند شهري عرب نشین 
و مستعمره به ذهن متبادر کند  . البته برخي از منتقدين شهر طاعون زده کامو 
را شهرجهان سومي که ماشینیزم چون طاعون در حال نابودي آنست مي دانند 
،  شهري که مردمش همچون قاضي متکبر شهر ” اران “  از بیهودگي به طغیان 

رسیده و برعلیه شهر طاعون زده طغیان مي کنند. 
          در ” سوء تفاهم “  دومین کتابي که در اين دوره مورد بررسي قرارمي 
گیرد و يکي از بارزترين نوشته هاي کامو است طغیان بر علیه پوچي و بیهودگي 

و نابودي به خاطر شوخي با لحظه ها بنحوي هنرمندانه تصوير  مي شود .
    ” ژان “ کاراکتر  اصلي نمايشنامه مردي است که چند سال پیش براي پیداکردن 
خوشبختي از مادرو خواهرش جدا مي شود و با تشکیل خانواده به خوشبختي 
مي رسد و ثروتمند مي شود  ولي حاضر نمي شود خوشبختي را تنها از آن خود 
بداند و براي خوشبخت کردن مادر و خواهرش به نزد آنها مي آيد و در هتلي که 
مادر و خواهرش اداره مي کردند اطاقي گرفته ولي مادر و خواهرش بدون اطالع 
از اينکه   ” ژان  “  پسرشان است به پول او چشم طمع دوخته و شب هنگام او را 
مي کشند و در رودخانه مي اندازند و لي بعد از آن بوسیله  ” ماريا “ زن ”  ژان 
“ از موضوع اطالع پیدا مي کنند و در اينجا که اوج نمايشنامه است . مادر از اينکه 
مي بیند جگرگوشه خودش را با دست خودش کشته خود را در رودخانه اي که 
پسرش غرق کرده بدست آب مي سپارد و خواهرش هم خود را در چاهي  مي 
اندازد . در اينجا ”  ژان “  شخصیتي است که فداي لحظه ها و شوخیها ي نابجا 
شده، او نمي داند شوخیها موجب نابودي او مي شود .  ” ژان “ در بستر رودخانه 
با خزه همبستر شده چون میل به شوخي دارد ، چون زمان را مهم و محترم نمي 
شمارد .  مادرش زني است که قرباني تربیت خود شده و چون مطیع پرورده 
خود  ” مارتا “  است  دست به نابودي فرزندش مي زند مادري ناکام که پرورش 
دختري حسود ، خودخواه ، و جاه طلب را بعهده داشته است دختري حسود که 
پس از مرگ برادرش برادري که قصد خوشبختي آنها را دارد به مادرش طعنه 
زده مي گويد  ” همیشه تو او را بیشتر از من دوست داشتي و دلت نمي خواست 
تساوي بین ما برقرارباشد . “   اما ” ماريا ” زني ناکام که به نتیجه شوخي در 

لحظه ها واقف است و حاصل آن را مي داند ولي کاري نمي کند . 
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بنیاد کلیبر برگزار می  کند
 

هم میهنان، بنیاد کلیبر در سومین گام پیروز برگزاری 
جشن های ایران باستان به شیوه بسیار ویژه و 

باستانی ، از شما در خواست می  کند
که برای نخستین بار در تاریخ برگزاری جشن ها در جشن 
سروامد)چله،یلدا( که جشن زایش مهر است، انجمن شوید.

این جشن پیروزگر همراه با سرودهای میهنی  آغاز و در بردارنده نوا های 
ایرانی  و سخنرانی  کوتاه دکتر زرتشت ستوده خواهد بود.

در این جشن همچنین مهمانان برای نخستین بار نمایش جشن سروامد 
و مهر کرد را دیده و از 

خرم باش جشن، مهرانه یا ارمغان های خود را دریافت کرده )فال کوزه( 
و به سمفونی  های بیتای ایرانی  و سرود سرو، گوش خواهند کرد.

مهمانان افزون بر این با خوراک و نوشیدنی  های شایسته 
پذیرایی  خواهند گردید.

این جشن با دست افشانی  و پایکوبی  پایان خواهد یافت.
هنگام: کیوان شید،20 دسامبر،از 6 تا 10 شامگاه

اندريه: 5 پوند

St Mary Hall,Hendon Lane, Finchley, London , N3 1TR 
(Nearest Tube Station: Finchley Central)
artavir@yahoo.com, 07814971677
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برج طغرل ،نمادی از تمدن و 
تاریخ کهن ایران

يکی از شاهکارهای دوران و زيبائیهای بر جای مانده در حاشیه شهر تهران در منطقه ابن بابويه شهر 
کهن ری در میان انبوهی از سازه های زمان سر به فلک کشیده شکوه خود را پس از 700 سال که از 

قدمت آن گذشته حفظ نموده است، برجی به بلندای تاريخ و شکوه و 
تمدن ايران زمین. آری، اين برج، برج طغرل نام دارد. يادواره بنیانگذار 
سلسله سلجوقیان »طغرل بیک سلجوقی« می باشد. برج طغرل در شرق 
آرامگاه ابن بابويه در شهر ری واقع شده است. بنای آجری برج طغرل، 
که مساحت آن با احتساب باغ و ديوارهای احداث شده درسال 1۳7۹ به 
5000 مترمربع می رسد، از جمله آثار به جا مانده از دوره سلجوقیان 
و مربوط به نیمه دوم قرن ششم قمری است .ارتفاع برج بدون احتساب 
گنبد مخروطی شکل که امروزه اثری از آن نمانده در حدود ۲0 متر است 
و با اسکلتی خشتی به صورت استوانه ای افراشته خودنمايی می کند از 
نظر معماری ضخامت ديوار برج از 1/75 تا ۲/75 متر و قطر داخلی و 

خارجی آن به ترتیب 11 و 1۶ متر است . 
نمای داخلی آن به صورت استوانه گون و نمای بیرونی آن بصورت 
کنگره تزئین يافته است که از ۲4 کنگره با زوايه های حاده تشکیل شده 
است. در ضلع شمالی و جنوبی برج دو سر در با معماری طرح رازی 
ساخته شده است و تقريبًا تا ارتفاع چهارمتری برج ديوارها به صورت 
توپ تا قطر ديوارهای حدود 5/1 متر تشکیل شده و ديوارهای باالی 
پلیکانی  ارتفاع چهارمتر به صورت تو خالی طراحی شده و وسط آن 
وجود دارد که درب آن در همان ارتفاع در ضلع شمالی بنا خودنمائی 
می کندکه رابطی بین قسمتهای تحتانی و فوقانی برج می باشد دربها 
و قوسهای رازی که فشار فوق العاده ای را تحمل می کند و تو خالی 
بودن ديوارهای فوقانی به استحکام بنا کمک کرده و جنس خشت به کار 
رفته در برج که از زاج و خاک و سفیده تخم مرغ است بر استحکام آن 
افزايد. برج طغرل برای نخستین بار در سال 1۳01 شمسی و در  می 
پايان ۳5امین سال پادشاهی ناصرالدين شاه مرمت و بازسازی شد. اين 
مرمت به دستور شاه و به دست وزيرش امین السلطان انجام گرفت و 

لوحه ای مرمر بر سردر بنا نصب گرديد.

اين بازسازی بنا را از خطر نابودی نجات داد ولی ظرافت کاری های قديمی و بقعه کتیبه کوفی آن را از 
بین برد. بعد از انقالب 1۳57 سالها اين بنا متروک بود تا در اوايل دهه هفتاد بار ديگر مورد بازسازی 
قرار گرفت و بطور جدی در نیمه سال 1۳77 آغاز و در زمستان 1۳7۹ به پايان رسید و با شماره 147 

در سال 1۳10 شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
در حال حاضر بازسازی بنا به دست منطقه ۲0 شهرداری تهران در محوطه ای به وسعت ۲ هکتار 
و به منظور گسترش و ساختن فرهنگسرا، کتابخانه، موزه و رستوران در حال انجام می باشد.برج 
طغرل در واقع يک ساعت طبیعی نیز به حساب می آيد و به عقیده کارشناسان می توان از روی تابش 
آفتاب بر روی کنگره های آن زمان را تشخیص داد. زيرا معماری آن به صورتی است که در باالی هر 
ترک چهارو نیم دايره وجود دارد که بیانگر يک ربع ساعت است . در باالی آن ها نیز شش مستطیل 
است که هريک 10 دقیقه را نشان می دهد. سپس شیارهای ريزتری، به عنوان ثانیه، وجود دارد که 
هرگاه خورشید در وضعیت تازه ای قرار بگیرد ، با ايجاد سايه روشن 
ها، زمان دقیق نشان داده می شود. ۲ ناودان شرقی و غربی ساعت سه 
و نه رانشان می دهدو درهای ورودی برج، در شمال و جنوب آن، نیز 
ساعت شش و دوازده هستند. گفته می شود که اين مکان آرامگاه طغرل 
، از سالطین سلجوقی، است که به دلیل عالقه به نجوم اين برج را بنیاد 
گذاشته است . چالش و اختالفات فراوانی میان کارشناسان و مورخان 
درباره شخصیت مدفون در اين بنا وجود دارد. عده ای آن را آرامگاه 
طغرل بیک سلجوقی می دانند و در مجمل التواريخ صفحه 4۶5 اينگونه 
آمده است که »سلطان طغرل بیک شهر ری وفات رسید و تربتش آنجا 

برجاست«. 
از  سلطان  خلیل  دفن  محل  را  مکان  اين  نويسندگان  از  ديگر  ای  عده 
فرزندان تیمور لنگ و همسر او شاد الملک در قرن پانزدهم می دانند. در 
کتاب جامع ری باستان تالیف حسن کريمیان نیز آمده است که گروهی 
اين بنا را منتسب به فخر الدوله می دانند. استاد سید محمد طباطبايی 
اثر تاريخی و شخصیت  اين  با توجه به تحقیقات مفصلی که پیرامون 
مدفون در آن داشته است اين بنا را متعلق به ابراهیم الخواص می داند. 
اين برج و معماری آن  به  به خاطر عالقه خاصی که استاد طباطبايی 
اين برج به خاک بسپارد  او را در پای  داشته است وصیت کرده بود 
به خاک  در سال 1۳71  برج  اين  در جوار  از مرگ، وی  بنابراين پس 
سپرده شد.برج طغرل شاهکار معماری و حکايتگر ری باستان ما در 
تهران است که زمانه چهره پر فروغ آن را بی رمق کرده پس بر فرزندان 
ايران زمین است که با نظری بر پیشینه فرهنگی خود خودباوری خود 
را دو چندان کرده و با افتخار از پیشینه تابناک خود که در حدود هزار 
سال گذشته رصد خانه ای چون رصدخانه ابو محمد خضر خجندی را 
گاهشماری  پیش شاهکار  هفتصدسال  در  و  کوه طبرک ری  دامنه  در 

اعصار را داشته اند آينده ای درخشان را رقم زنند. 
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آیا تا به حال از بانک وام دریافت کرده اید؟

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

جهت مشاوره با همکاران فارسی زبان لطفا با خانم ژاله و آقای رضا تماس بگیريد

آیا می دانید PPI چیست؟
به احتمال زياد هنگام اخذ قرار وام، بانک شما عالوه 
بر باز پرداخت ماهیانه اصل وام،  هزينه ای هم بابت  
باز پرداخت بیمه شما در مواقع بیکاری و يا بیماری از 

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

به  که شما  را   Payment Protection Insurance  
بانک پرداخت کرده ايد و احتماال هزاران پوند خواهد 

شد از بانک به شما باز پس بگیريم.
پس با ما تماس بگیريد 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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آشنایي با 10 اختالل عجیب و غریب خواب 
 

حرف زدن از رویاها 
در خواب 

 
ترجمه؛ علیرضا مجیدي

خواب، کاري است که ما در هر شبانه روز انجام مي دهیم. اما همین کار معمول ما، پر از اسرار و نکات 
ناشناخته است. مثل هر ارگان يا عملکرد ديگر بدن، خواب هم مي تواند تحت تاثیر بیماري ها و اختالالتي 
قرار بگیرد. در اينجا 10 عدد از اين اختالالت را فهرست مي کنم. شايد خودتان يا يکي از اطرافیان تان 

مبتال به يکي از اين اختالالت باشید.
اختالل رفتاري در مرحله حرکات سریع چشم

يکي از مراحل خواب موسوم به مرحله »حرکات سريع چشم« يا خواب REM است. خواب REM حدود 

۲0 تا ۲5 درصد کل خواب را شامل مي شود. به عبارت ديگر هر فرد در طول شبانه روز ۹0 تا 1۲0 
دقیقه در خواب REM است. با اين همه بسته به سن هر شخص طول مدت خواب REM متغیر است. 
براي مثال شیرخواران، 80 درصد طول خواب شان را در مرحله REM سپري مي کنند. در طول خواب 
REM فعالیت سلول هاي مغزي يا »نورون ها« مشابه بیداري است. در اختالل رفتاري مرحله حرکات 
سريع چشم، عضالت بدن از حالت بي حرکتي و فقدان توني که بايد به صورت طبیعي داشته باشند، در 
مي آيند. بنابراين فرد به موازات ديدن روياها شبانه در بستر حرکت مي کند و ممکن است به خودش يا 
اطرافیان صدمه بزند. اين اختالل قابل درمان است و غالبًا به داروهاي ضدتشنجي مثل کلونازپام پاسخ 

درماني مي دهد.

هراس شبانه
هراس شبانه عبارت است از هراس شديد و ناتواني موقت در به دست آوردن هوشیاري. در اين اختالل 
فرد به صورت ناگهاني از مرحله خواب امواج آهسته، بیدار مي شود. اين بیدار شدن معمواًل همراه با 
بیدار کردنش  اين حالت مي شود،  ناله و فرياد زدن است. معمواًل وقتي فردي دچار  نفس نفس زدن، 
غیرممکن است و غالبًا شخص بدون اينکه بیدار شود، مجدداً به خواب مي رود. به عالوه »هراس هاي 

شبانه« به ندرت توسط شخص به ياد آورده مي شوند.
توجه داشته باشید که »هراس هاي شبانه« با کابوس تفاوت دارند. اولین تفاوت اين دو اين است که 
شخص دچار هراس شبانه کاماًل بیدار نمي شود و تالش براي بیدار کردنش هم به جايي نمي رسد. 
به عالوه هراس شبانه مي تواند براي بیمار خطرناک هم باشد چرا که ممکن است طي آن به خود يا 

اطرافیانش صدمه بزند.

دندان قروچه
دندان قروچه يک اختالل شايع خواب است. تقريبًا 40 میلیون امريکايي اين اختالل را دارند. طي دندان 
قروچه شخص دندان هايش را روي هم مي فشارد. اين اختالل مي تواند موجب آسیب شديد به دندان ها 
شود و بنابراين بايد درمان شود. عالوه بر اين دندان قروچه مي تواند موجب سردرد و التهاب مفصل 
گیجگاهي- فک فوقاني شود. بیشتر کساني که دندان قروچه دارند از بیماري خود آگاه نیستند و در 5 تا 
10 درصد موارد، تنها با عالئمي مثل سردرد و درد آرواره به پزشک مراجعه مي کنند. معمواًل پزشکان 
براي اين بیماران »محافظ هاي دهاني« تجويز مي کنند. در موارد شديد بیماري، حتي از تزريق بوتاکس 

در عضالت فک استفاده مي شود.

سندرم پاهاي بي قرار
سندرم پاهاي بي قرار در يک فرد بیدار هم مي تواند رخ دهد، اما در شکل شديد، مي تواند در طول خواب 
يا زمان بي حرکتي بیمار هم اتفاق بیفتد. در سندرم پاهاي بي قرار، فرد مبتال تمايل غیرقابل مقاومتي به 

حرکت دادن بدنش براي گريز از حس ناراحتي بدن دارد. در اين سندرم غالبًا پاها درگیر هستند، ولي 
دست ها و قسمت باالتنه بدن هم مي توانند درگیر شوند. در اين اختالل وقتي شخص بدنش را حرکت مي 
دهد، به طور موقت احساس ناراحتي اش تعديل مي شود و تسکین موقت مي يابد. پزشکان معمواًل براي 
مبتاليان داروهاي ضدتشنج يا شبه مخدرهايي مثل متادون يا داروهاي خانواده بنزوديازپین تجويز مي 

کنند. البته بر سر درمان دارويي يک فرد مبتال به اين سندرم، تا حدي اختالف نظر وجود دارد.

سندرم نبود بیداري- خواب 24ساعته
در اين اختالل عجیب و نادر، بدن قادر به چرخه طبیعي خواب ۲4ساعته نیست. بنابراين فرد مبتال مثل 
يک فرد عادي، يک چرخه خواب طبیعي شبانه روزي ندارد و چرخه خواب و بیداري بیمار، در هر ۲4 

ساعت تغییر مي کند. اين اختالل بیشتر در افراد نابینا رخ مي دهد.

قطع تنفس در طول خواب
در اين اختالل، تنفس شخص مبتال در طول خواب دچار وقفه مي شود. در هر وقفه يک يا دو تنفس انجام 
نمي شود. چنین وقفه هايي مي توانند به صورت مکرر در طول خواب شخص مبتال رخ دهند. اين اختالل 
وقتي از لحاظ پزشکي اهمیت پیدا مي کند که تعداد اين وقفه هاي تنفسي به پنج بار در ساعت برسد. 
اشخاصي که دچار وقفه تنفسي در طول خواب مي شوند از بیماري خود آگاه نیستند، حتي اگر به خاطر 
همین وقفه ها مرتب از خواب بیدار شده باشند. بیشتر اطرافیان بیمار هستند که متوجه اين اختالل مي 
شوند. ممکن است سال ها حتي يا دهه ها، شخصي به اين اختالل مبتال باشد و متوجه نشود. مبتاليان به 
اين اختالل غالبًا در طول روز خواب آلوده و خسته هستند و مراحل خواب طبیعي شان به هم مي خورد. 
معمول ترين درمان وقفه تنفسي طي خواب استفاده از وسیله يي به نام PAP است که مجاري تنفسي را 
با به جريان انداختن هواي با فشار مثبت باز نگاه مي دارد. از درمان دارويي و جراحي هم براي درمان 

اين اختالل استفاده مي شود.

سندرم کالین- لوین
در اين سندرم، شخص مبتال احتیاج به خواب زياد دارد که گاهي به ۲0 ساعت در شبانه روز مي رسد. 
معمواًل شخص مبتال به غذا خوردن )پرخوري جبري( تمايل زيادي دارد. بعضي از محققان عقیده دارند 
اين اختالل يک بیماري خودايمني است. اين  اين بیماري زمینه ارثي دارد و بعضي ديگر اعتقاد دارند 
ايمي  و همچنین  فنیديت  متیل  و  آمفتامین  مثل  داروهاي محرکي  غالبًا  اما  ندارد،  قطعي  درمان  اختالل 
پرامین و مودافینیل براي اين دسته از بیماران تجويز مي شود. به خاطر شباهتي که بین اين بیماري و 
بعضي از اختالالت خلقي وجود دارد از لیتیوم و کاربامازپین هم در درمان بیماري استفاده مي شود. 

اما غالبًا پاسخ به درمان، محدود است.

حرف زدن هنگام خواب
شخص مبتال ممکن است تنها صداهاي ساده هنگام خواب ادا کند، اما ممکن است به صورت طوالني هم 
حرف بزند. ممکن است کساني که صداي فرد مبتال را مي شنوند، بفهمند که او چه مي گويد و ممکن است 
قادر به فهم حرف هاي او نباشند. حرف زدن هنگام خواب مي تواند در مرحله خواب REM رخ دهد. در 
اين حالت شخص حرف هايي را که طي روياهايش مي زند، بر زبان مي آورد. حرف هنگام خواب مي 

تواند در خواب غیرREM هم واقع شود. درماني براي اين اختالل وجود ندارد.

حمله خواب
حمله خواب يا Narcolepsy اختاللي است که در آن شخص مبتال در زمان هايي به صورت تصادفي به 
خواب مي رود. فرد مبتال غالبًا در طول اين خواب ها به خواب REM مي رود و کمتر وارد مرحله خواب 
غیرREM مي شود. شخص مبتال به کرات دچار خواب آلودگي شديد مي شود و نمي تواند مدت زيادي 
خود را بیدار نگه دارد. عالمت ديگر اين بیماران »کاتاپلکسي« است. در کاتاپلکسي عضالت يک قسمت يا 
همه بدن سست مي شود، به اين صورت که ممکن است يا عضالت صورت و آرواره ها و گردن درگیر 
شود يا همه عضالت بدن درگیر شود. در حمله کاتاپلکسي توانايي گفتاري و بینايي شخص مختل مي 
شود، اما شنوايي و هوشیاري اش باقي مي مانند. علت اين اختالل به درستي شناخته نشده است. درمان 

شامل داروهاي ضدافسردگي، محرک ها يا هیپنوتیزم است.
فعالیت جنسي حین خواب

اين اختالل شکلي از »خواب گردي« محسوب مي شود و طي آن شخص مبتال هنگام خواب درگیر فعالیت 
جنسي با پارتنر خود مي شود. به خاطر هراس از قضاوت ديگران و ناآگاهي از اينکه اين حالت، يک 

مشکل پزشکي است، افراد مبتال تا مدت ها براي درمان اختالل خود اقدامي نمي کنند.
www.listverse.com

سالمت

مراقبت از پوست در هواي سرد  
 

باعث ترک خوردگي، خارش، قرمزي، سائیدگي و حتي در صورت   هواي سرد و خشک زمستان 
عدم معالجه منجر به زخم شدن پوست مي شود. راه هاي مختلفي براي حفاظت از پوست بدن در 
برابر سرما وجود دارد که در صورت به کار بستن آنها مي توان در طول زمستان هم پوستي نرم و 
مرطوب داشت. در طول فصل سرما پوست شما دائمًا خشک و سفت مي شود و مستعد ابتال به عفونت 
خواهد شد. براي جلوگیري از بروز اين حالت چند راهکار وجود دارد. -1 در طول روز هشت لیوان 
آب بنوشید. چون وقتي آب کافي وارد بدن شود پوست از اين آب استفاده کرده و خود را از داخل 
ترمیم مي کند و رطوبت آن حفظ مي شود. -۲ از قرار گرفتن به مدت طوالني زير دوش آب داغ پرهیز 
کنید، در عوض بهتر است که مدت زماني کوتاه تر و با آب ولرم دوش بگیريد. تماس طوالني مدت با 
آب بسیار داغ باعث از بین رفتن رطوبت پوست شده و به خشکي آن کمک مي کند. -۳ از لوسیون ها 
و کرم ها استفاده کنید تا به عنوان اليه يي محافظ از پوست شما در برابر خشکي حفاظت کند. بهتر 
است بالفاصله پس از دوش گرفتن و وقتي هنوز پوست تان خیس است آن را به کرم يا لوسیون 
آغشته کنید. -4 از صابون ها يا شوينده هاي قوي استفاده نکنید چون باعث تحريک پوست مي شوند. 
بهتر است از صابون هاي حاوي گلیسیرين براي حفظ رطوبت پوست استفاده کنید. -5 مي توانید از 
يک دستگاه مرطوب کننده در اتاق خواب خود نیز استفاده کنید. اين راه ها بهترين گزينه براي شروع 

يک زمستان بدون دردسر است.  
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وب سایت
کلیه امور طراحی گرافیکی بصورت 

کامال حرفه ای توسط تیم مجرب
سر

سرویس کامل طراحی و راه اندازی وب سایت 

020 7060 9577

تلفن همراه بدون نیاز به 
باتري  

  
 Atlas Kinetic
از  عجیبي  طرح 
است  همراه  تلفن 
نه  آينده يي  که در 
تولید  دور  چندان 
آن آغاز خواهد شد 
و مهم ترين ويژگي 
به  نیاز  عدم  آن 
اين  است.  باتري 
فوق  همراه  تلفن 
به  تنها  مدرن 
داده  تکان  واسطه 

نگراني  اين رو کاربر هیچ  از  شدن شارژ شده و 
درخصوص شارژ کردن باتري آن نخواهد داشت. 
آلومینیوم و شیشه  از  ترکیبي  از  همراه  تلفن  اين 
ساخته خواهد شد و پیش بیني مي شود با قیمت 
هنگفتي روانه بازار شود. اين تلفن همراه به گونه 
يي طراحي شده است که بخش مرکزي شیشه يي 
ياقوتي آن، قسمت شارژکننده گوشي را پوشانده 
و هیچ تاثیري در زيبايي ظاهري آن نخواهد داشت. 
شارژ اين تلفن همراه دقیقًا با الگوبرداري از ساعت 
داده  تکان  با  تنها  که  است  سوئیسي  قديمي  هاي 
البته در اين  شدن به حرکت خود ادامه مي دهند. 
تلفن همراه فوق مدرن نشاني از آپشن هاي ويژه 
يي همچون پخش کننده چندرسانه يي نیست، با اين 
حال عدم نیاز به شارژ کردن آن يکي از مهم ترين 
نکته  اين محصول عنوان شده است.  ويژگي هاي 
ظاهري  همراه شکل  تلفن  اين  در خصوص  جالب 
آن است که با تمامي تلفن هاي همراه ساخته شده 
شباهت  مچي  ساعت  به  بیشتر  و  بوده  متفاوت 

دارد.  
 

روبات ها پرستار مي شوند  
  

جورجیا  تکنولوژي  روباتیک  مرکز  متخصصان 
و  بیمار  افراد  از  پرستاري  توانايي  با  را  روباتي 
در  و  داشته  نام   El-E که  اند  کرده  ارائه  ناتوان 
حال حاضر کاربرد آن در کمک به اين افراد مورد 
براي  بازو  يک  داراي  روبات  اين  است.  آزمايش 
بلند کردن و حرکت دادن اجسام است و مي تواند 
درها را باز و بسته کند. محققان با تکمیل برنامه 
و  يابي  مکان  در  را   El-E دارند  قصد  آن  ريزي 
همچنین انجام امور ابتدايي مانند شانه کردن موي 
بیمار، بلند کردن و جابه جا کردن بطري قرص ها، 
کنترل گوشي تلفن يا استفاده از کنترل از راه دور 
سازند.  توانا  الکترونیکي  ابزار  ديگر  و  تلويزيون 
استقاللي  تواند  مي  هايي  مهارت  چنین  با  روباتي 
نسبي را براي انجام امور مختلف به بیماران ناتوان 
مسوولیت  از  بسیاري  گرفتن  عهده  بر  با  و  داده 
هاي بیمار به ياري پرستاران نیز بشتابد. يکي از 
آن  روي  متخصصان  که  هايي  زمینه  ترين  مهم 
و  ياب  مکان  سیستم  دادن  قرار  اند  کرده  تمرکز 
مانع ياب در اين روبات است تا هنگام حرکت در 
نقاط مختلف دچار آسیب به خود و ديگر اجسام 

نشده و در عملکرد آن اختالل وارد نشود.  

 

گوشي با صفحه لمسي 
بزرگ  

  
هاي  گوشي  مدل  جديدترين  و  آخرين  از  نوکیا 
کرد.  رونمايي   Nokia N۹7 يعني  N خود  سري 
لمسي  صفحه  يک  به  مجهز  پیشرفته  گوشي  اين 
ابعاد  با  اينچي   5/۳ لمسي  صفحه  است.  بزرگ 

۹/1۶، کیبورد QWERTY، قابلیت
گیگابايت   ۳۲ میزان  به  اصلي  حافظه   ،A-GPS
کارت  طريق  از  گیگابايت   48 تا  ارتقا  امکان  و 
لنز  به  مجهز  مگاپیکسلي   5 دوربین   ،microSD
 capture قابلیت   ،Motion Sensor زايس،  کارل 
کیفیت  با  و   ۹/1۶ صورت  به  ويدئويي  تصاوير 
قابلیت  WLAN و  و   HSDPA به  DVD، مجهز 
پخش موسیقي به صورت بدون وقفه تا 5/1 روز 
تنها گوشه يي از امکانات جذاب اين گوشي هستند. 
گوشي جديد N۹7 رقیب اصلي گوشي X1 سوني 
از  دو  هر  که   HTC Touch Pro و  اريکسون 
کنند،  مي  استفاده  موبايل  ويندوز  عامل  سیستم 
خواهد بود. به گفته تحلیلگران تا هنگام ورود اين 
گوشي به بازار احتمااًل رقباي ديگري نیز در مقابل 
اين  شود  مي  بیني  پیش  کرد.  خواهند  قدعلم  آن 

گوشي تا ماه ژوئن سال آينده وارد بازار شود.  
 

تراکتور خورشیدي وارد 
مزارع مي شود  

  
کشاورزي  صنعت 
سال  در  جهان 
گرايش  اخیر  هاي 
به  توجهي  قابل 
منابع  از  استفاده 
پیدا  پاک  انرژي 
تراکتور  و  کرده 
يکي  خورشیدي 
بارزترين  از 

 Open راستا شرکت  اين  در  هاست.  گرايش  اين 
ساختن  نهايي  و  طراحي  از  اتريش  در   Energy
تا  که  است  داده  خبر  خورشیدي  تراکتور  پروژه 
دو سال ديگر به صورت تجاري ارائه خواهد شد. 
وسعت  به  خورشیدي  صفحات  به  تراکتور  اين 
و  کاشت  زمینه  در  و  است  مجهز  مربع  متر   ۲۶
توجهي  قابل  کمک  ها  میوه  و  برداشت سبزيجات 
به کشاورزان خواهد کرد. اين صفحات به گونه يي 
روي تراکتور نصب مي شوند که بیشترين میزان 

پرتوهاي خورشیدي را دريافت کنند.  

ساخت تلفن همراه با 
ظاهري عجیب  

تلفن  نوعي  شمالي  کارولیناي  دانشگاه  محققان   
صفحه  جاي  به  که  اند  کرده  ابداع  جديد  همراه 
نمايشگر، طلقي ويژه با دوربیني در مرکز آن قرار 
ثبت  که  است  چیزي  همان  بینید  مي  »آنچه  دارد. 
مي کنید« عبارتي است که به عنوان مفهوم نهفته 
هدف  است.  شده  اعالم  نوين  فناوري  اين  دل  در 
تلفن همراه عجیب، جست وجو براي  اين  ارائه  از 
تلفن  براي  فرد  منحصربه  هاي  قابلیت  اختصاص 
هاي همراه آينده است. کاربر اين تلفن همراه هنگام 
استفاده  به  نیازي  تصاوير  ثبت  و  آن  از  استفاده 
که  را  آنچه  هر  چون  نداشته  نمايشگر  صفحه  از 
از پشت صفحه طلقي مي بیند، دقیقًا همان چیزي 
مي  ثبت  گوشي  دوربین  لنز  وسیله  به  که  است 
شود. چارچوب اين گوشي از فوالد ضدزنگ بوده 
نیز از چرم مرغوب  و پوشش به کاررفته در آن 
عنوان شده است. همچنین ابعاد اين گوشي 8 در 5 
در 1۲ سانتي متر بوده و از دوربین قدرتمند سه 

مگاپیکسلي برخوردار است.  

نگاهي به تعدادي از جالب ترين نوآوري هاي سال ۲008 تکنولوژي هاي روز دنیا 

 تکنولوژي هاي روز دنیا 
 

دوربین عکاسي براي نابینایان
شايد تناقضي بین لغات باال باشد اماTouch Sight براي افرادي که داراي عیوب بینايي هستند، 
امکان عکاسي را فراهم مي کند. به اين صورت که عکاس دوربین را مقابل پیشاني اش نگه مي دارد 

و صفحه يي مانند خط بريل تصوير برجسته يي از هر چه که لنز دوربین مي بیند، ايجاد مي کند.

مرکز داده شناور گوگل
يکي از داليل افزايش قیمت اينترنت به مراکز داده ها يا ديتا سنتر مربوط مي شود. اينترنت روي 
سرورهاي بسیار بزرگي کار مي کند که حرارت بسیار بااليي دارند و انرژي فوق العاده يي مصرف 
برآوردي  در سال ۲00۶ طبق  دهند.  اختصاص مي  به خود  را  زيادي  و حتي مساحت  کنند  مي 
مشخص شده بیش از يک و نیم درصد از تغذيه برق امريکا را مراکز داده ها مصرف مي کنند. 
مهندسان گوگل براي حل اين مشکل راه جديدي يافته اند؛ ديتا سنتر شناور. طبق آنچه گوگل در اين 
نوآوري به نام خود ثبت کرده است توربین هاي بادي و ژنراتورهايي از امواج آب، نیروي برق آن 
را تامین مي کنند. آب اقیانوس سرورها را خنک مي کند که مقدار زيادي از گرما به اين ترتیب دفع 

خواهد شد و زمیني هم که به اين کار اختصاص داده شده ساحل است و متعلق به کسي نیست.

یخچال اینشتین
اينشتین ايده هاي خوبي مثل تاثیر فتوالکتريک و نسبیت داشت که همه مي دانیم، اما ايده او در 
رابطه با يخچال ها ناديده انگاشته شده است. اما امروز دانشمندان دانشگاه آکسفورد ايده ساخت 
يخچال دوستدار محیط زيست را که توسط اينشتین و دستیارش در 1۹۳0 ابداع شده بود، زنده 
کردند. به جاي خنک کردن داخل يخچال به وسیله فريون که تهديدي جدي براي گرم شدن زمین 
است، طراحي اينشتین از آمونیاک، بوتان و آب استفاده مي کند. اين ابداع به انرژي بسیار کمي 
نیاز دارد، البته اختراع اينشتین به اين پیشرفتگي نبود ولي محققان آکسفورد اين ايده را پیچیده تر 
کردند و ادعا مي کنند که قابل رقابت در بازار نیز خواهد بود. به اين ترتیب شايد ما اينشتین را آن 

طور که دلش مي خواست به ياد بیاوريم،

شنل نامرئي
پاتر«  »هري  نامرئي  شنل  ساخت  تحقق  سوي  به  را  بزرگي  قدم  برکلي  دانشگاه  در  دانشمندان 
برداشتند. آنها دو ماده جديد ساختند؛ يکي از آنها تور استتاري از اليه هاي فلزي است و ديگري 
سیم هاي بسیار ظريف نقره يي است که نه نور را جذب مي کند و نه آن را بازتاب مي کند و باعث 

مي شود به عقب خم شود.

عکاسي حبابي
براي نشان دادن يک خودرو در مسابقه سرعت در کوه هاي آلپ يک عکاس حرفه يي از خودرو در 
هر زاويه يي عکس گرفت و سپس آنها را به صورت ديجیتالي به هم متصل کرد، طوري که گويا از 
حباب به آن مي نگريد يا به عبارت ديگر تصويري مجازي با پس زمینه يي واقعي. اين ابداع بسیار 

زيبا را يک کارگردان در صحنه يي حماسي از فیلمش استفاده کرد.
 



    جمعه 22 آذر ماه 1387
33سال دوم -  شماره هفتادو پنجم

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشین     جمعه 22 آذر ماه 1387
سال دوم -  شماره هفتادو پنجم



    جمعه 22 آذر ماه 1387هفته نامه پرشین34
سال دوم -  شماره هفتادو پنجم

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk

بنیاد فرهنگی فرایران برگزاری می کند 

جشن زایش مهر 
)یلدا( 

جشن زایش مهر )یلدا( را به شما همیهنان گرامی شاد باش می گویم در این جشن 
با شکوه با ساز و آواز ایرانی و باهمراهی دی جی به دست افشانی و پای کوبی 

خواهیم پرداخت و شبی به یاد ماندنی را همراه با پذیرائی شام گرم ایرانی و 
نوشیدنی آجیل و شیرینی به یادگار خواهیم گذاشت 

 هنگام  آدینه  1۹/12/2008 

از 6 تا 11 شامگاه  آغاز برنامه 6:30 دقیقه 
آدرس : 

Haverstock school 24 haverstock Hill; chalkfarm,Hampstead, 
London NW3 2BQ   Chalkfarm station, underground 

 ورودیه ۹ پوند کودکان زیر 7 سال رایگان 
برای آگاهی بیشتر با تارنمای :

www.Fariran.org  07۹656۹13307 : شماره
با کدبان نادر پیوند بگیرید.    

به دلیل استقبال زیاد در جشنهای قبلی خواهشمنداست هماهنگی الزم را بفرمائید. 
مديريت برنامه در رد يا پذيرفتن مهمانان مجاز است  از پذيرفتن جوانان با لباس جین و کفش ورزشی  

معذوريم
Sponsored By : EU ACCIDENT

27 دسامبر را به خاطر بسپارید

 Satellite Navigator یک گوشی موبایل و یک
از سوی کمپانی گولدن فون 

دو تخته فرش 6 متری از سوی تونی راگ
به چهار نفر از میهمانان جشن کريسمس اهدا خواهد شد 

در شب برنامه جوايز بیشتری ارائه خواهد شد
با توجه به محدویت تعداد بلیط های باقی مانده لطفا جهت تهیه بلیط هر چه سریعتر اقدام فرمائید 
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فکرنو ، سازنده یا 
تخریب کننده

-نويسنده : حمید میرزاآقايی

آيا تا به حال لحظه ای فرارسیده که در حالی که آرام در گوشه ای نشسته و در دريای تفکرات خويش 
شنا می کنید ، فکرنويی به ذهن شما خطور کند؟ 

اين جرقه های فکری ممکن است در ذهن هرکسی با هر جايگاهی و در هر زمانی و در هر شغلی رخ دهد 
و برای لحظه ای انسان را هیجان زده کرده و گويی انسان نمودی از خالقیت را تجربه می کند. 

حال با اين سوال روبرو می شويم که انسان بايد با اين افکار نو چگونه روبرو شود؟ 
هنگامی که انسان ها چنین لحظاتی را تجربه می کنند ، ممکن است تصمیمات مختلفی اتخاذ کنند: 

عده ای ممکن است به اين میهمان تازه از راه رسیده از سرزمین تفکر، خوشامد گفته اما پس از مدت 
زمان کوتاهی با او خداحافظی کرده و برای همیشه آن را فراموش کنند و بار ديگر آرامش را به ذهن 

خود بازگردانند. 
گاهی چنین افکار نويی ممکن است وجود آدمی را به تکاپو وا داشته که اين خود زنجیره ای از اقدامات 
را طلبیده و در نهايت انسان را در مسیر جديدی هدايت می کند به همین خاطر عده ای عالقه ای به 
از آن  افکارنو را ندارند زيرا نمی خواهند به دنبال تغییر و دگرگونی و تبعات ناشی  با  روبرو شدن 

باشند. 
عده ای ديگر اين افکار نو را چیز باارزشی می دانند اما گويی شرايط حال را مساعد بهره بردن از آن 

نمی دانند اگرچه آن را با اهمیت می دانند ولی بیشتر عالقمندند که آن را درون يک صندوقچه در داخل 
ذهن خود قرار داده و قفلی بر آن آويزان کنند و همچنین تمايلی برای ارائه آن به ديگران نیز ندارند 
. به امید آنکه روزی آن را از بايگانی ذهن خارج کرده و از آن بهره ببرند.چه بسا هزاران انسان که 
روزانه از اين دنیا می روند در حالی که صندوقچه ذهن آنها دارای افکارنو ارزشمندی است که به خاک 

سپرده می شود. 
عده ای ديگر با به دست آوردن اين فکرنو چنان هیجان زده می شوند که مشتاقند هر چه سريعتر آن 

را عملی کنند و اگر نتوانند ، دوست دارند آن را به کسی هديه کنند. 
اين فکرنو تبديل به پرنده ای می شود که به دنبال آزادی از فضای بسته ذهن است و بطور دائم خود را 
به ديواره های اين قفس می زند تا آزاد شود و آن قدر جنب و جوش می کند تا در نهايت صاحب ذهن را 
خسته کرده تا او تصمیم می گیرد آن را به کسی هديه کند ، چون خود قادر به استفاده از آن نیست . 

ـ اما اين فرد چه کسی است ؟ 
بعضی از انسان ها دوست دارند چیزهای باارزش خود را به کسی هديه بدهند که آن شخص ، فرد 
باگذشت و بخشنده ای است و بارها از جانب او مورد لطف واقع شده اند و اگر چنین شخصی را نیابند 

ترجیح می دهند فکرنو خود را بايگانی کنند تا شايد روزی آن شخص دلخواه را بیابند. 
در جوامعی که افراد دارای گذشت بوده و کمتر به فکر منفعت شخصی هستند ، افکار نو بسیار زيادی 
به جريان خواهد افتاد که در نهايت زمینه ساز بروز خالقیت در جامعه خواهد بود که اين خود ثمرات 

فراوانی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد. 
عده ای ديگر همچون جستجو گرانی هستند که هر لحظه به دنبال آنند تا فکرنويی را به دست آورند 
و به چنگ آوردن يک فکرنو را اتفاقی با ارزش می پندارند و آن چنان شوق عملی کردن آن را در سر 
دارند که تصمیم می گیرند به هر صورتی که شده آن را عملی کنند و از طرفی ممکن است فرصت تعمق 

و تفکر در مورد آن را نداشته باشند. 
اگر افکارنو بدون مطالعه و تحقیق و بهره گیری از خرد جمعی عملی شوند ، گاهی زمینه ساز اتفاقاتی 
می شوند که می توانند تاثیرات زيانباری را به همراه داشته باشند و اين خود سبب می شود که در 
افکارنو دچار نگرانی و  با  افکار نو بی عالقه شده و در رويارويی  پذيرا شدن  ، همین عده در  آينده 

اضطراب شوند. 
در برخورد با افکارنو ، ابتدا الزم است با تفکر و تعمق و بهره گیری از مشورت کافی ديگران به تحلیل 
آن بپردازيم و آنگاه با آينده نگری نتايج آن را بررسی کرده و در صورت داشتن مزايای کافی ،آن را 
بکار ببريم و در صورتی که به نتیجه رسیديم عواقب ناخوشايندی به همراه دارد ، با مستند سازی و 
انتشار آن ، ديگران را از تبعات عملی کردن آن مطلع سازيم تا اگر بار ديگر چنین فکرنويی به ذهن کسی 

رسید با بهره گیری از اين نتايج ، کمتر دچار خسارت و زيان گردد . 
در صورتی که ما در برخورد با افکار نو با انديشه عمل نکنیم ، يک فکرنو که اولین تبلور ظهور خالقیت 
در ذهن آدمی است در اثر اين نسنجیدگی تبديل به تیشه ای می شود که بر تنه خالقیت فرود می آيد 
و آن را مجروح می سازد.به خصوص در جوامعی نظیر جوامع ما که انديشگاهها به صورت علمی و 
نهادينه شده شکل نگرفته اند تا به ياری اشخاص، سازمان ها و کلیه نهادهای اجتماعی برای تصمیم 
گیری درست بشتابند، کم کم سبب خواهد شد که مردم از پذيرش افکارنو و عملی کردن آنها دچار 

نگرانی شده و از آن دوری جويند . 
ـ پس فکر نو می تواند هم مخرب و هم سازنده باشد. 

هر روزه میلیونها فکر در ذهن انسانها شکل می گیرد و ضروری است که جامعه در خصوص نحوه 
افکار از آموزش های الزم برخوردارشوند تا به خوبی از ثمرات افکارنو بهره مند  اين  رويارويی با 
شوند که اين خود می تواند در ارتقاء بهداشت روانی جامعه نیز موثر باشد ،چراکه ما توانسته ايم از 
افزايش میزان پشیمانی ها در وجود انسانها پیشگیری نمايیم و بر رضايتمندی آنها بخاطر تصمیم گیری 

درست بیفزايیم.

   سفر به اعماق درون، خود هیپنوتیزم،
شناخت و تسلط بر نیروی ذهن

075 ۹5 16 11 8۹

پذیرش کلیه خدمات نقاشی و رنگ آمیزی
)Water Base( با استفاده از رنگهای دکوراتیو

با نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ممکن
با اجرای تیمی مجرب و حرفه ای

مدیر اجرایی :  بردیا  07765010373

Sponsored By : EU ACCIDENT
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

آی تی  
نگاهي به پديده هک و راه هاي مقابله با آن 

 

نبرد در 
دنیاي 

مجازي 
 

محمد تقوايي

امروزه در دنیایي زندگي مي کنیم که اینترنت بخش مهمي 
از آن را تشکیل مي دهد. بسیاري از خریدها آنالین انجام 
مي گیرد و سیستم هاي تجاري زیادي از این طریق به هم 
افزایش  و  رومیزي  کامپیوترهاي  و ظهور  مرتبط هستند 
آنها در خانه ها، کامپیوتر را در دسترس گروه هاي زیادي 
را  زمینه  امر  این  علت  همین  به  است  داده  قرار  مردم  از 
براي  شاید  است.  داده  گسترش  نیز  هکرها  فعالیت  براي 
که  چیست  هک  که  باشد  مطرح  سوال  این  هنوز  بسیاري 
در پاسخ باید گفت به هر نوع نفوذ که توسط هکر در یک 
سیستم امنیتي شبکه و کامپیوتري انجام گیرد به نوعي 
هک گفته مي شود. واژه هک به معني نفوذ به سیستم هاي 
به  و  است  سیستم  به  غیرمجاز  دسترسي  و  کامپیوتري 

شخصي که این کار را انجام مي دهد هکر گفته مي شود.

مفهوم هک همپاي پیشرفت کامپیوتر همواره تغییر کرده است. در 
الکترونیکي و ارتباطي نظیر  ابزارهاي  ابتدا مفهوم هک استفاده از 
تلفن جهت استفاده رايگان از آنها بود که بعدها توسط کارشناسان 
نرم افزاري جهت به دست آوردن کد و اطالعات برنامه ها تغییر 
کرد و در حال حاضر هک به دستیابي غیرمجاز به اطالعات يک 
کامپیوتر يا شبکه گفته مي شود. در گذشته تصور عمومي بر آن 
بود که هکرها بي آنکه قابل رديابي باشند اطالعات را به سرقت مي 
برند، اين در حالي است که اگر از کارشناسان امنیت کامپیوتر در 
اين موارد استفاده شود، مي توانند نحوه هک شدن و نیز حتي فرد 

هکر را نیز شناسايي کنند. 
عبارت  به  باشد،  داشته  يي  يا حرفه  تواند جنبه شخصي  مي  هک 
ديگر هکرها مي توانند کلمات عبور يا اطالعات شخصي يا شرکتي 
امنیت ملي خطراتي  براي  باالتري  يا در سطح  ببرند  به سرقت  را 

ايجاد کنند، مانند دخالت در امور ارتباطي، مالي و...
و  منزوي  افراد  عنوان  به  هکرها  از  مردم  که  تصوري  برخالف 
ناراحت دارند، بسیاري از هکرها افرادي باهوش و خالق هستند و 
صرفًا به دلیل ارضاي حس کار گروهي يا احساس قدرت اقدام به 

اين کار مي کنند.
گفتني است هکرها به چند دسته تقسیم مي شوند اما شايد بد نباشد 
قبل از دسته بندي هکرها مروري بر تاريخچه هک و هکر داشته 
اندازه عمر کامپیوتر دارد. روز اول  باشیم. هک احتمااًل عمري به 
کامپیوتري کار مي کرد و روز دوم هک مي شد. MIT اولین گروه از 
هکرهاي کامپیوتري را معرفي کرد؛ گروهي جوان از تحصیلکردگان 
پانچ دل کار مي کردند. به  علوم کامپیوتر که روي ماشین کارت 
هرحال بايد گفت هک هیچ مرز بین المللي نمي شناسد. هک در همه 

جا هست. با ظهور اينترنت مدرن، هک نیز رشد کرد.
به  روترها  کرد.  ظهور  مستقل  هويت  يک  عنوان  به  بیشتر  هک 
درستي تنظیم نمي شدند، همچنان که اين مساله امروز نیز وجود 
به  براي دستیابي  تلفن  ارتباطات خطوط  از  دارد. معمواًل کاربران 
شرکت هاي بزرگ دولتي و ارتشي استفاده مي کردند و بقیه نیز 
پشت ترمینال هايي مي نشستند که مستقیمًا به سیستم هايي وصل 
از  ها  اين سیستم  بودند.  کردن شان  حال هک  در  آنها  که  بودند 
ماشین هاي مین فريم بزرگ و درايوهاي نواري تشکیل مي شدند. 
يعني  امنیت  میزان  با هک کردن کمترين  آنها عمومًا  به  دسترسي 
اين نیست که  البته منظور  شناسه و رمز عبور به دست مي آمد. 
نیز  هکرها  دانش  سطح  میانگین  بود.  تر  آسان  زمان  آن  در  هک 

باالتر رفته است. در ضمن امروزه نرم افزارهاي آسیب رسان نیز 
به راحتي در دسترس افراد با دانش کم قرار دارد. هدف از بسیاري 
نفوذها دستیابي به سیستم هايي بود که به نظر غیرقابل دستیابي 
يا امن بودند. در حقیقت شکستن امنیت اين سیستم ها يک چالش 

محسوب مي شد.
بعد از مروري کوتاه بر تاريخچه هک نگاهي به دسته بندي هکرها 

در دنیاي مجازي داريم.

کاله سفید یک هکر مهربان
هکرهاي کاله سفید که به آنها سامورايي يا هکرهاي واقعي گفته 
ها  سیستم  به  نفوذ  از  شان  هدف  که  هستند  هکرهايي  شود،  مي 
نشان دادن ضعف سیستم هاي کامپیوتري است نه سوءاستفاده. 
فناوري  به  آشنا  و  کامپیوتر  متخصصان  سفید  کاله  هکرهاي 
اطالعات هستند و هدف شان از نفوذ به سیستم هاي کامپیوتري 
کشف عیوب امنیتي در سیستم و برطرف کردن آنها است و قصد 

سوء استفاده ندارند.

کاله سیاه یک هکر نامهربان
هکرهاي کاله سیاه که به آنها واکر هم گفته مي شود از نظر کاري 
دقیقًا برعکس هکر کاله سفید عمل مي کنند به اين صورت که بايد 
گفت کسي که هدفش از نفوذ به سیستم ها، استفاده از اطالعات آن 
سیستم هاست.اين گروه از هکرها بیشترين صدمات را به سیستم 

هاي کامپیوتري وارد مي کنند.

قفل بازکن هایي به نام کراکر
قفل شکن هدفش از نفوذ به سیستم ها، خرابکاري و ايجاد اختالل 
در سیستم هاي کامپیوتري است. از نظر ماهیت کار اين گروه از 
از  گروه  اين  فعالیت  است.  سیاه  کاله  هکرهاي  گروه  جزء  هکرها 
هکرها بیشتر در مورد نرم افزارها و سیستم هاي کامپیوتري است 
که داراي قفل بوده و به صورت مجاني يا اختصاصي مورد استفاده 
قرار مي گیرد. فعالیت اين گروه در حوزه نرم افزار بسیار فراگیر 
است. برخي از تولیدکنندگان نرم افزار بر اين باورند که کراکرها 
سراغ محصوالت آنها نمي روند. با وجودي که متخصصان امنیت 
کامپیوتر به روش هاي گوناگون در اين مورد به تولیدکنندگان و 
کاربران اين گونه محصوالت هشدار مي دهند ولي باز شاهد ضعف 
صورت  به  تواند  مي  ها  ضعف  اين  هستیم.  محصوالت  اين  هاي 

Britania Building

تعمیرات کلی و جزئی، طبق 
استانداردهای انگلستان با 

ضمانت کامل طراحی داخلی با 
نظارت مهندسین مجرب لوله 

کشی، برقکاری، نجاری، نقاشی، 
کاشیکاری و آجرکاری

07717111119
07877145237 - 07877667496
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آی تی و کامپیوتر
نرم  يا حتي عدم سازگاري محصول  برنامه  يا منطق  کد  نقص در 

افزاري با ساير محصوالت موجود روي سیستم بروز کند. 

هکر اولیه به نام پراکر
از قديمي ترين و در واقع هکرهاي اولیه يي بودند که براي کارشناسان 
نیاز به کامپیوتر نداشتند و بیشتر کارشان نفوذ به خطوط تلفن براي 

تماس مجاني، استراق سمع و... بود. 

این هکرهاي جوان 

اين گروه از هکرها با ساير گروه هاي هک تفاوت دارند. هکرهاي 
را  نیاز  مورد  هاي  برنامه  و  ابزار  که  هکرها  برخالف ساير  جوان 
خودشان مي نويسند و براي هک از معلومات خود استفاده مي کنند، 
ديگران  به وسیله  که  برنامه هاي خدماتي ويژه هک  از  استفاده  با 
يا  اينترنت  طريق  از  راحتي  به  و   Sub7 مانند  است  شده  نوشته 
کامپیوتري خسارت  هاي  به سیستم  است،  تهیه  قابل  ها  فروشگاه 

وارد مي کنند. 
اين گروه از هکرها بیشتر با هدف سرگرمي يا نمايش دانش خود 
به ديگران اقدام به اين کار مي کنند ولي گاهي مشاهده شده است 
که از اين کار براي اهداف ديگري بهره گرفته اند، به عنوان مثال مي 
توان به هکي که توسط تعدادي دانش آموز در يکي از مدارس امريکا 
صورت گرفت، اشاره داشت که در آن دانش آموزان با نفوذ به شبکه 

مدرسه نمرات امتحاني خود را تغییر دادند.

هکرها به دنبال کدام هدف
کنید  تصور  اشتباه  به  شايد  اما  دارند،  جا حضور  همه  در  هکرها 
براي  مهم  اطالعات  نداشتن  يا  بودن  کوچک  علت  به  شما  سیستم 
آنها جالب توجه نیست. بايد به ياد داشته باشیم که هکرها همیشه 
هاي  کامپیوتر  آنها  دهند.  نمي  قرار  هدف  را  خاص  کامپیوترهاي 
زيادي را کنترل مي کنند تا حفره هاي امنیتي را در آنها پیدا کنند. يک 
هکر ممکن است يک کارمند شرکت باشد که براي انتقام گرفتن به 
سیستم هاي شرکت صدمه مي زند يا فردي باشد که از سیستم شما 
براي حمله به سیستم ديگري استفاده مي کند يا اينکه از کامپیوتر 
مي  کلي  طور  به  برد.  مي  بهره  ها  به ساير شبکه  نفوذ  براي  شما 
به  اين داليل  دارند.  دلیل عمده قصد هک  به چند  توان گفت هکرها 

اين شرح است.

هک براي به رخ کشیدن سطح سواد 
اين نوع نفوذ کمتر با تخريب و تهديد نفوذگر همراه است. فراموش 

پايه  داراي سواد  فرد  بايد  نفوذ در سیستم هاي شبکه  براي  نکنید 
يي در حد کافي باشد. برخي از افراد براي به رخ کشیدن سواد و 
توانمندي خود در شبکه ها نفوذ کرده و با به جا گذاشتن ردپاي خود 

براي اثبات نفوذ سعي مي کنند سواد خود را به همه اعالن کنند. 

هک براي اعالم ضعف امنیت شبکه 
در اين نوع هک بايد گفت نفوذ با تخريب و تهديد انجام نمي شود؛ 
به عبارتي نفوذگر تنها سعي مي کند نقاط ضعف امنیت شبکه را به 
مديريت اعالن کند و در برخي موارد هکر اعالم همکاري خود را در 

رفع نقص و تقويت امنیت شبکه بیان مي کند.

هک به نشانه انتقام 
اين نوع نفوذ به طور حتم بسیار خطرناک و دردسرساز است. در 
اين گونه حمله ها نفوذگر سعي مي کند سیستم را تا حد امکان نابود 
يکي  رقبا  با  برخورد سخت  کند.  وارد  ناپذيري  جبران  و خسارات 
هم  موارد  برخي  در  است.  انتقام  نیت  با  نفوذگران  هاي  انگیزه  از 
برخي از وب سايت ها و شبکه ها مي توانند منافع ملي، گروهي يا 
فردي را به مخاطره بیندازند، در مقابل نفوذگر سعي در نابودي و از 
کارانداختن شبکه يا وب سايت مذکور را دارد و در مواردي اعتراض 

خود را در صفحه اصلي وب سايت مذکور درج مي کند. 

هک به دلیل دستبرد
البته  باشد  انجام هک  از قوي ترين داليل  امر ممکن است يکي  اين 
فیشینگ صورت  يا  هويت  دزدي  از روش  بیشتر  نفوذ  از  نوع  اين 
مي گیرد. در اين نوع نفوذها ممکن است هکر بخواهد از اطالعات به 
دست آمده در يک وب سايت يا شبکه بهره برده يا از طريق گرفتن 
شرکت  يا  فرد  محرمانه  اطالعات  جزئیات  افشاي  از  السکوت  حق 
خودداري کند. هک يا نفوذ به شبکه هاي بانک ها و دستکاري حساب 
انگیزه به منظور دستیابي به  مشتريان مي تواند مثال خوبي براي 

اطالعات افراد يا شرکت ها باشد. 

هک بدون هیچ دلیل 
گاهي اوقات همه کارها با دلیل صورت نمي گیرد به همین علت بايد 
گفت بعضي اوقات مي توان بدون دلیل کاري را انجام داد به عنوان 
نمونه هکرها بعضي اوقات براي خودنمايي يا سرگرمي و گاهي هم 
از سر بیکاري دست به نفوذ و تخريب شبکه مي زنند. اين نوع نفوذ 
به دلیل اينکه کور و بدون دلیل است، ممکن است خطرآفرين باشد 

اما در مواردي بیشتر به يک شوخي شبیه مي شود.

راه چاره چیست
با دانستن اين نکته که هک چیست و هکر چه هدفي دارد، اين سوال 
مطرح مي شود که در مقابل هک و نفوذ هکرها چگونه بايد مقابله 
بردن  باال  هکرها  با  مقابله  راه  بهترين  گفت  بايد  پاسخ  در  که  کرد 
تهیه  با  است  ممکن  کار  اين  است.  کامپیوتري  هاي  سیستم  امنیت 
سیستم هاي نرم افزاري و سخت افزاري انجام شود. هیچ گاه به يک 
روش خاص جهت حفظ امنیت اکتفا نکنید و نسخه جديد هر نرم افزار 

را تهیه و دسترسي کاربران به اطالعات را کنترل کنید. 
همچنین اين نکته را در نظر داشته باشید که همیشه از هکرهاي کاله 
سفید به عنوان مشاوره امنیت سیستم هاي کامپیوتري خود استفاده 
کنید و دست دوستي آنها را بفشاريد تا به اين وسیله امنیت سیستم 

خود را تضمین کنید.
 

هفته نامه پرشین از همکاری 
تعداد محدودی

 داوطلب جهت تهیه گزارش 
استقبال می کند

هشدار به کاربران ویندوز  
 

 آسیب پذيري جديد کشف شده در سیستم عامل ويندوز، همان طور که انتظار مي رفت، مشکالت امنیتي فراواني را براي کاربران اينترنت و 
شبکه هاي سازماني ايجاد کرد. طبق پیش بیني کارشناسان امنیتي، آسیب پذيري جديد ويندوز که در ماه جاري میالدي کشف شد، موجب 
آلودگي تعداد زيادي از کاربران اينترنت شده است. هرچند اين نقص امنیتي مهم با عنوان MS08-۶7 ، توسط مايکروسافت ترمیم شده، 
اما بسیاري از کاربران ويندوز و مديران شبکه هنوز نسبت به دانلود فايل ترمیمي و اصالح اين حفره امنیتي اقدام نکرده اند. بنا بر گزارش 
Panda Security، البراتوارهاي امنیتي اين شرکت موفق به کشف يک کرم رايانه يي جديد با عنوان Conficker.A شده اند که تنها سیستم 
هاي داراي آسیب پذيري MS08-۶7 را آلوده مي کند. میزان شیوع و سرعت انتشار اين کد مخرب نشان مي دهد درصد زيادي از کاربران 
نفوذ در سیستم، يک  Conficker.A، به محض  به رفع آن بي توجه هستند.  يا نسبت  اين آسیب پذيري مهم بي اطالع  از وجود  اينترنت، 
ضدويروس جعلي به نام Adware/Antivirus ۲00۹ را در آن دانلود کرده و مشکالت فراواني را براي کاربر ايجاد خواهد کرد. همچنین اين 
کرم اينترنتي، با استفاده از دسترسي به حجم عظیمي از آدرس هاي IP، به جست وجوي رايانه هايي مي پردازد که پورت شماره 445 آنها باز 
است. باز بودن اين پورت که متعلق به سرويس RPC است، نشانه يي از وجود آسیب پذيريMS08-۶7 محسوب مي شود. پاندا به کاربران 
اينترنت و نیز مديران شبکه هاي محلي، توصیه کرده است به منظور عدم آلودگي به اين کد مخرب، سیستم هاي عامل خود را به روز کنند. 

اين کاربران مي توانند براي اطمینان از عدم آلودگي رايانه هاي خود به پايگاه اينترنتي www.activescan.com مراجعه کنند.  

کاهش فروش کامپیوتر در 
سال 200۹  

  
دو موسسه تحقیقاتي معتبر با پیش بیني کاهش قیمت فروش در 
سال آينده، ارزيابي خود براي فروش رايانه هاي شخصي در 
سال ۲00۹ را پايین آوردند. موسسه IDC که فروش محصوالت 
فناوري را پیگیري مي کند اعالم کرد انتظار دارد فروش جهاني 
رايانه هاي شخصي در سال آينده ۳/5 درصد کاهش يافته و به 
۲۶7 میلیارد دالر برسد. اين موسسه پیش از اين 5/4 درصد 
کاهش فروش را پیش بیني کرده بود. طبق پیش بیني تحلیلگران 
موسسه گارتنر که براي پايین بردن پیش بیني هاي خود آماده 
مي شود، سال ۲00۹ سخت ترين سال صنعت طي هفت سال 
گذشته خواهد بود که فروش رايانه هاي مدل باال کاهش زيادي 
رايانه  صنعت  آشفتگي  رويترز،  گزارش  اساس  بر  يابد.  مي 
شخصي ممکن است به فروش سازندگان بزرگ رايانه هیولت 
پاکارد، دل، لنوو، ايسر و اپل لطمه بزند و مايکروسافت نیز که 
سیستم عامل ويندوز آن در بیش از ۹0 درصد از رايانه ها اجرا 

مي شود به طور حتم لطمه خواهد ديد.  
 

  tel آغاز ثبت دامنه دات
  

ثبت نام دامنه جديدي به نام tel. براي شرکت ها و سازمان ها 
آغاز شده که اطالعات تماس را مستقیمًا در سیستم نام دامنه 
)DNS( ذخیره و رمزنگاري مي کند و قابلیت تبديل به کتاب تلفن 
براي اينترنت را دارد. نام دامنه tel. به اطالعات تماس شرکت 
اين اطالعات مي  ها، سازمان ها و اشخاص مرتبط مي شود. 
توانند شامل شماره تلفن، لینک هايي به وب سايت ها از جمله 
صفحه فیس بوک يا ماي اسپیس، نشاني اي میل، نام هاي پیام 
فوري يا مشخصات براي بازي هاي مجازي مانند ايکس باکس 
اليو يا سکنداليف باشند. بر اساس اين گزارش، اين نام دامنه به 
عنوان منبعي براي اطالعات تماس شرکت ها يا اشخاص در نظر 
گرفته شده و در وب و دستگاه هاي قابل حملي مانند آيفون اپل 
يا بلک بري کار مي کند. به دلیل اينکه اطالعات به جاي سرور 
در سیستم DNS ذخیره مي شوند هنگامي که شخصي شماره 
تلفن يا آدرسش را با استفاده از اکانت tel. به روز مي کند به 
طور خودکار در کتاب آدرس دوستانش که اطالعات tel. وي را 
روي تلفن هوشمند يا دستگاه قابل حمل ذخیره دارند نیز به روز 

مي شود. سازمان نظارت بر نام ها و شماره ها 
- آيکان - نام دامنه tel. را در سال ۲00۶ بر اساس تقاضاي 
شرکت تل نیک مورد تصويب قرار داد و اين دامنه اکنون توسط 

اين شرکت به ثبت مي رسد.  

گوگل ریدر به روز شد  
 

به  را  ريدر  گوگل  به  موسوم  خود  فیدخوان  سرويس  گوگل   
وجود  به  آن  کاربري  رابط  در  اساسي  تحولي  و  کرده  روز 
رنگ  نظر  از  ريدر  گوگل  جديد  کاربري  رابط  است.  آورده 
توانند  مي  کاربران  و  است  باالتري  در سطح  و طراحي  بندي 
آورند.  وجود  به  آن  در  را  بیشتري  تغییرات  خود  دلخواه  به 
گوگل  در  شده  اعمال  تغییرات  مشاهده  با  کارشناسان  برخي 
برنامه  افزودن  امکان  آينده  در  احتمال مي رود  معتقدند  ريدر 
هاي کاربردي کوچک به آن توسط ديگر برنامه نويسان ايجاد 
شود. بهبود کیفیت گروه بندي فیدها و استفاده از يک الگوريتم 
جديد براي اين کار يکي ديگر از تغییرات مهم گوگل ريدر است. 
گوگل اعالم کرده اعمال اين تغییرات براي همه کاربران يک تا 
دو روز ديگر به طول مي انجامد و ممکن است در حال حاضر 

همه کاربران قادر به مشاهده تغییرات ايجاد شده نباشند.  
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در  امريکايي  فوتبال  مسابقات  بازيکن  گناهکاري  اثبات 
خصوص سرقت مسلحانه 

 

او جي سیمپسون به 15 سال 
حبس محکوم شد 

 
اوجي  سرانجام 
حکم  با  سیمپسون 
به تحمل 15  دادگاه 
محکوم  حبس  سال 
مرد  محاکمه  شد. 
جنجالي  و  مشهور 
اخیر  سال  چند  اين 
امريکا  هاي  دادگاه 
اين  با  جمعه  روز 

جمله متهم آغاز شد؛ »متاسفم«. سیمپسون چهار بار اظهار 
نمي  »من  داد؛  ادامه  طور  اين  را  دفاعیاتش  و  کرد  تاسف 
خواستم کسي را آزار دهم و نمي دانستم که کار اشتباهي 
فوتبال  سابق  بازيکن   - سیمپسون  اوجي  ام.«  داده  انجام 
امريکايي - حدود يک ماه پیش )سه اکتبر ۲008( از سوي 
مسلحانه  سرقت  در  داشتن  دست  به  امريکا  ايالتي  دادگاه 
محاکمه  در  و  متهم شد  تهديد  و  دزدي  بچه  قتل،  به  منجر 
يي که روز جمعه برگزار شد، حکم حبس گرفت. سیمپسون 
به  اسلحه و هجوم  به خاطر حمل  در سپتامبر سال ۲007 
سالن کازينوي هتل پاالس الس وگاس، دزدي پول و ربودن 
يک کودک توسط پلیس دستگیر شد. چهار نفر ديگر در اين 
سرقت مسلحانه دست داشتند که يکي از آنها به نام کالرنس 
استیوارت نیز از سوي قاضي کلبي گالس در روز جمعه به 
تحمل هفت سال و نیم حبس محکوم شد. آنها مبلغي حدود 
پاالس  هتل  کازينوي  بازي  دستگاه  دو  از  دالر  هزار   1۲5
دزديده بودند. اما اين همه ماجرا نیست . اوجي سیمپسون 
از اين رو به چهره مشهور دادگاه هاي جنايي امريکا تبديل 
شده است که در کارنامه اش سابقه قتل دارد و توانسته از 

زير بار اين اتهام فرار کند.
مرد ۶1 ساله امريکايي در سال 1۹۹5 به اتهام قتل همسرش 
نیکول  با  که  گلدمن  ران  نام  به  مردي  و  نیکول سیمپسون 
رابطه داشت، دستگیر شد. اما دادگاه به اعتبار دو مدرک او 

را از اتهام قتل تبرئه کرد.
گردن  برش  نحوه  و  سیمپسون  راست  دست  تواني  کم 
مقتوالن يکي از آن مدارک بود و مدرک ديگر لنگه دستکشي 

بود که کنار يکي از جسدها پیدا شده بود.
را  دستکش  لنگه  آن  خواست  سیمپسون  از  دادگاه  قاضي 
که به زعم دادستان دستکش قاتل بود، دست کند، دستکش 
کوچک بود و به دست سیمپسون نرفت. به اين ترتیب مرد 
تبرئه شد و سال ۲00۶  ناموسي  قتل  اتهام  از  سیاهپوست 
يک بار ديگر نامش را سر زبان ها انداخت؛ به رغم صدور 
حکم تبرئه با نوشتن يک کتاب از سوي او جي درباره قتل 
نیکول سیمپسون و ران گلدمن به نام »اگر من قاتل بودم« 
اين داستان هیچ وقت تمام نشد. پرونده او زماني که براي 
دفاع از اتهام سرقت مسلحانه و بچه دزدي در الس و گاس 
در جريان بود، دوباره سر زبان ها افتاد. دادستان با خواندن 
ديگر  بار  يک  خواست  قاضي  از  سیمپسون  تازه  اتهامات 
پرونده قتل نیکول و ران را در دستور کار قرار دهد تا شايد 

اين بار مرد جنجالي مجرم شناخته شود.
از  يکي  روزگاري  امريکايي  ۶1ساله  مرد  اوجي سیمپسون 
با  که  بود؛ زماني  امريکايي  فوتبال  ستاره هاي زمین چمن 
بونالوبیلز )1۹۶۹-1۹77( و سانفرانسیسکو  تیم هاي  لباس 
)-1۹7۹ 1۹78( هنرنمايي مي کرد و شور و شوق هوادارانش 
را برمي انگیخت. توانايي هاي مرد سیاهپوست تنها به زمین 
فوتبال حرفه يي  از  بازنشستگي  از  بعد  او  چمن ختم نشد. 
کرد، شوتاک  بازي  امريکا شد،  و سینماي  تلويزيون  راهي 
)برنامه هاي گفت و گو( اجرا کرد و بیش از پیش نامش را 
به عنوان يکي از چهره هاي مشهور امريکا مطرح کرد. در 
کارنامه هنري سیمپسون نام ۳1 فیلم سینمايي و تلويزيوني 
به  توان  مي  شان  مشهورترين  جمله  از  که  شود  مي  ديده 
در  سیمپسون  کرد.  اشاره  برهنه  اسلحه  هاي  فیلم  سري 
سال هاي 1۹7۳ ، 1۹74 و ۲00۶ فیلم هايي با نام Hereص
 Juicedwith و s lucy، ,O.Jsimpson:juice on he loose
o.j.simpson را براي تلويزيون کارگرداني کرده که دوتاي 

آخر درباره خودش است. 

سرقت در متروی پاریس مردم 
را کالفه کرده است

وقوع سرقت های مکرر در متروی پاريس، شکايت هزاران 
نفر را به دنبال داشته است.

به نقل از روزنامه »لوفیگارو« حاکی است، سرقت در متروی 
پاريس و حومه سال گذشته منجر به ثبت ۲0 هزار شکايت 
سال  در  کرد  اعالم  بزهکاری  بر  نظارت  ملی  شد.سازمان 
خطوط  در  سرقت  سبب  به  شکايت  هزار  بیست   ،۲007

متروی پاريس و حومه به ثبت رسیده است.
پاريس حدود  متروی  برخی خطوط همچون خط چهار  در 
يک پنجم کل سرقت های مترو صورت گرفته است. صدها 
مورد سرقت بدون خشونت و دهها مورد سرقت با خشونت 
همراه بوده است.در خط يک متروی پاريس نیز ۹1۹ مورد 
پنج  خط  در  است.  گرفته  صورت  سرقت  سبب  به  شکايت 
به  آمیز  به سبب سرقت خشونت  مترو 1۳0 مورد شکايت 
ثبت رسیده است. اين در حالی است که اينها مواردی است 

که به اطالع پلیس رسیده است.
سوم  دو  بزهکاری،  بر  نظارت  ملی  سازمان  اعالم  بر  بنا 

خشونت ها بطور کلی به پلیس اعالم نمی شود.
از سوی ديگر در قطارهای حومه پاريس نیز سرقت هايی 
همراه با خشونت گزارش می شود. از ۲0 هزار شکايت سال 
بوده  خشونت  بدون  سرقت  به  مربوط  درصد   70 گذشته، 
درصد  هفت  و  خشونت  با  همراه  سرقت  درصد   ۲۳ است. 

خشونت های بدنی بوده است.
در  بیشتر  آن  حوزه  و  سرقت  معرض  در  بیشتر  پاريس 
جرم  ساعات  دارد.  قرار  خشونت  با  همراه  سرقت  معرض 

خیز بیشتر بین ساعت 17 تا ۲1 عنوان شده است.

رستوران دار آفریقایی به اتهام 
طبخ گوشت میمون به جای 

گوسفند دستگیر شد
پلیس آفريقای جنوبی، يک رستوران دار را که به جای گوشت 
گوسفند از گوشت میمون در طبخ غذاهايش استفاده می کرد، 

دستگیر کرد. 
سخنگوی پلیس آفريقای جنوبی به خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
گفت: ماموران پلیس رستوران داری را به اتهام استفاده از 

گوشت آلوده و طبخ گوشت میمون دستگیر کردند. 
اين در حالیست که اين مرد با شکايت چند تن از مشتريان 
غذاها دستگیر  بودن  بدطعم  و  بی مزه  بر  مبنی  رستورانش 

شد. 
در اين میان، رسانه های دولتی آفريقای جنوبی از قول مرکز 
کنترل و پیشگیری بیماری های واگیردار اعالم کردند: از آنجا 
که استفاده از گوشت حیواناتی نظیر موش و موش صحرايی 
در طبخ و سرو غذا در رستوران ها و منازل با حفظ مراتب 
حق  و  نمی توانند  رستوران داران  اما  است،  آزاد  بهداشتی 
ندارند از گوشت میمون در غذاهای خود استفاده کنند و در 

صورت انجام اين عمل به سختی مجازات می شوند.

زن ژاپنی جسد مادرش را 
3سال در خانه نگه داشت

زنی که به علت عالقه زياد به مادرش، جسد وی را به مدت 
سه سال در آپارتمان محل سکونتشان نگهداشته بود، توسط 

پلیس دستگیر شد.
 »يوشیکو ناکاهارا«، 5۲ ساله پس از آن که مادرش در سن 
۹۲ سالگی از دنیا رفت، به علت عالقه فراوان گزارش مرگ 
وی را به اورژانس ژاپن نداد و او را در رختخوابش به مدت 
سه سال نگهداشت، تا اين که همسايه ها از بوی بد و متعفن 
با  از جست وجو  پس  و  کرده  ناخشنودی  ابراز  وی  خانه 
جسد مادر اين زن مواجه شدند. وی در ايستگاه پلیس گفت 
نمی توانسته از مادرش جدا شود و او را پس از مرگش در 
اتهام  به  را  اين زن  پلیس ژاپن،  نگهداشته است.  کنار خود 
نگهداری غیرقانونی از جسد مرده، دستگیر و به شش ماه 

حبس محکوم کرد.

حوادث

کالهبرداري 136 میلیون 
توماني از خریداران عتیقه 

 
میلیون   ۶۳1 خريداران  از  عتیقه  اشیاي  فروش  بهانه  به  که  کالهبردار  مردان 
تومان کالهبرداري کرده بودند توسط پلیس دستگیر شدند.  خبرنگار ما اوايل 
بهانه  به  کالهبردار  چند  گفت؛  و  کرد  مراجعه  آگاهي  پلیس  به  مردي  ماه  آبان 
فروش سکه هاي عتیقه از وي ۶۳ میلیون تومان کالهبرداري کرده اند. وي در 
توضیح ماجرا گفت؛ مدتي قبل با مردي به نام نجات آشنا شدم، او به من گفت 
در کار اشیاي عتیقه و زيرخاکي است و از اين راه پول زيادي به دست آورده 
است. حرف هايش خیلي وسوسه انگیز بود و مرا به شدت تحريک کرد. يک روز 
نجات به سراغم آمد و گفت؛ دو نفر از دوستانش به نام هاي سیاوش و محمد 
71 کیلو سکه عتیقه پیدا کرده اند و قصد دارند آن را بفروشند. اين مرد ادامه 
داد؛ با توجه به اينکه نجات خیلي در مورد سود خريد و فروش عتیقه صحبت 
کرده بود من پیشنهادش را براي خريد سکه ها پذيرفتم و مبلغ ۶۳ میلیون تومان 
بابت آن پرداختم اما آنها سکه ها را به من ندادند و مدعي شدند يک هفته طول 
مي کشد تا محموله به تهران برسد. مدتي بعد هم همگي تلفن هاي همراهشان را 
خاموش کردند و ناپديد شدند. با شکايت اين مرد ماموران تحقیقات خود را آغاز 
کردند و متوجه شدند سه متهم از افراد سابقه داري هستند که پیش از اين نیز 
شکايات مشابهي از آنها مطرح شده است. پلیس با رديابي تلفن همراه متهمان 
موفق شد مخفیگاه آنها را شناسايي و هر سه را دستگیر کند. بررسي پرونده 
سه متهم نشان داد، آنها از دو نفر ديگر به همین شیوه مبلغ يکصد میلیون تومان 
کالهبرداري کرده و عتیقه ها را به آنها تحويل نداده اند. اين کالهبرداران بعد از 
اينکه پول را مي گرفتند خريداران را تهديد مي کردند و مي گفتند در صورتي که 
پاي پلیس به میان آيد آنها را مي کشند. با توجه به اينکه متهمان در اعترافات 
خود گفته اند با اين روش از شهروندان بیشتري کالهبرداري کرده اند، تحقیقات 

براي شناسايي مالباختگان ادامه دارد. 

عروس بدشانس غرق شد
يک زن جوان به علت برخورد يک موج سهمگین 
اين در  افتاد و غرق شد  به آب  بر روی ساحل 
حالیست که وی قرار بود ماه آينده ازدواج کند. 
به گزارش ايسنا، اين حادثه زمانی روی داد که 
»لیفیل  خود،  نامزد  با  ساله   44 ناپر«  »اسکات 
آلفورکو«، ۲۲ ساله در کنار ساحل ايالت اورگان 
باره  يک  به  که  بودند  زدن  قدم  حال  در  آمريکا 
دختر  و  آمده  ساحل  روی  بر  سهمگین  موجی 
»اسکات«  به دريا کشاند.  با خود  را  نگون بخت 

در مصاحبه ای با رسانه های محلی، افزود: اصال گمان نمی کردم که يک ماه قبل 
از عروسی به اين مصیبت گرفتار شوم.

ملی پوش انگلیسی، 
قاچاقچی کوکائین

»کريکت«  پیشین  پوش  ملی  لويیس«  »کريس   
انگلیس به جرم قاچاق کوکائین بازداشت شد. پلیس 
چمدان  بازرسی  هنگام  لندن،  ويک«  »گت  فرودگاه 
های مسافران به »کريس لويیس« بازيکن پیشین تیم 
ملی »کريکت« انگلیس مشکوک شده و به بازرسی 

دقیق چمدان وی پرداخت تا اين که چهار کیلو کوکائین به ارزش ۲00 هزار پوند 
که به شکل ماهرانه ای در چمدان مرد 40 ساله جاسازی شده بود کشف و او 
را دستگیر کردند. »لويیس« در بازجويی ها اعتراف کرد مواد را از منطقه سنت 

لوسیا - حوزه دريای کارائیب - تهیه کرده بود.

آرایشگر جوان ایرانی بعلت ایست 
قلبی در جنوب لندن درگذشت

به گزارش خبرنگار پرشین هفته گذشته در منطقه کرايدون يک جوان متاهل 18 
ساله ايرانی به دلیل ايست قلبی در حین کار درگذشت به گزارش  خبرنگار ما 
جوان ياد شده بعد از انتقال به بیمارستان بعد از ۳ روز بیهوشی کامل بعلت سکته 
قلبی درگذشت الزم به يادآوريست فرزند اين جوان زحمتکش ايرانی ماه جاری  

به دنیا خواهد آمد 
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جادوگر نیجریه یي 110 
کودک را به قتل رساند 

جادوگر نیجريه يي 110 کودک را قرباني خرافات کرد و به بهانه دور کردن ارواح خبیث آنها را به قتل 
رساند.اين جادوگر که »اوالپ آيا« نام دارد در يک برنامه مستند تلويزيوني به کشتن 110 کودک در 
استان آکواآيبوم نیجريه اعتراف کرد. با اين وجود زير بار اتهام قتل نرفت و گفت او در واقع ارواح 

خبیث را کشته است، نه کودکان معصوم و بي گناه را.
در حالي که جادوگري و خرافات در بسیاري از مناطق نیجريه همچنان رواج دارد جادوگران در استان 
آکواآيبوم از احترام ويژه يي برخوردار هستند و درآمد زيادي از اين راه به دست مي آورند. اهالي 
آکواآيبوم به ويژه ساکنان روستاها و دهکده هاي دورافتاده و کوچک کودکان خود را به اين افراد مي 
سپارند و با پرداخت پول از آنان تقاضا مي کنند ارواح خبیث را از بدن فرزندان شان بیرون برانند. 
خانواده هايي که به جن گیران متوسل مي شوند مطابق آيین و رسوم قبیله هاي آفريقايي کودکان خود 
را عامل بديمني مي دانند و به همین سبب يا آنها را به جادوگران مي سپارند يا در کوچه و خیابان رها 
مي کنند. در برخي موارد نیز پسران و دختران کم سن و سال را به قاچاقچیان انسان مي فروشند تا از 

آنها براي کار اجباري در کارخانه ها يا فحشا استفاده شود.
قتل هاي زنجیره يي اوالپ آيا توسط يک انجمن حمايت از حقوق کودکان افشا شد. هنگامي که مدير اين 
موسسه به نام ايکپه ايتاو ماکه از شش سال پیش انجمن دفاع از کودکان را اداره مي کند، متوجه شد 
کودکان در يکي از دهکده هاي دورافتاده آکواآيبوم يکي پس از ديگري ناپديد مي شوند و خانواده هاي 
آنان نیز هیچ اقدامي در اين زمینه انجام نمي دهند به پیگیري موضوع پرداخت. او که با توجه به شناخت 
اهالي اين منطقه مي دانست مفقود شدن اطفال با اعتقاد خرافي در ارتباط است پس از مدتي جست وجو 
باالخره جن گیري را يافت که براي خودش يک معبد ويژه خارج کردن ارواح خبیث داير کرده بود و 
بي  کودکان  مطمئن شد وي  آيا  اوالپ  هاي  فعالیت  درباره  تحقیق  با  ايتاوما  داشت.  زيادي  مشتريان 

شماري را به قتل رسانده است. به همین خاطر پلیس منطقه را در جريان قرار داد.
زنداني شده  آنجا  در  را که  توانستند دو کودک  رفتند  گیر  اين جن  کار  به محل  ماموران  که  هنگامي 
اظهار  اعمالش  از  اينکه  بدون  او  و  آيا شروع شد  اوالپ  از  ها  بازجويي  از آن  کنند. پس  آزاد  بودند، 
پشیماني کند يا بپذيرد خطايي مرتکب شده است توضیح داد 110 کودک را که ارواح خبیث داشتند کشته 

آنان  خانواده  از  را  بدبختي  تا  است 
اين  دهنده  تکان  اعترافات  کند.  دور 
مرد در حالي ثبت شد که پیش از اين 
خانواده هیچ يک از قربانیان علیه او 
اعالم شکايت نکرده بودند و هنوز هم 
اطالعاتي درباره والدين اين کودکان 
در دست نیست چراکه آنها با اوالپ 
آيا کاماًل هم عقیده هستند و حاضر 

نیستند به وي لقب جنايتکار بدهند.
ايکپه ايتاوما رئیس انجمن حمايت از 
حقوق کودکان مي گويد؛ »خانواده ها 
فکر مي کنند فرزندان شان واقعًا جن 
شدند.  مي  کشته  بايد  و  بودند  زده 
اين پرونده و  به  امر رسیدگي  همین 
مي  دشوار  بسیار  را  مشابه  موارد 
کند. در حال حاضر در موسسه زير 
مي  نگهداري  کودک   170 من،  نظر 
بهانه  به  و  شکل  همین  به  که  شوند 
شدت  به  خبیث  ارواح  راندن  بیرون 

مورد آزار قرار گرفته اند.«
فرمانداري  سخنگوي  حال  عین  در 
جن  قاتل  اين  »ما  گفت؛  آکواآيبوم 
گیر را نمي شناسیم و هیچ کس هم 

اطالعات درباره او نمي دهد. او در يک دهکده بسیار دورافتاده زندگي مي کرد. نبود اطالعات کافي اکنون 
بزرگ ترين مشکل براي پیگیري ماجراي قتل 110 کودک است. ما مي خواهیم آزار و اذيت کودکان را 

ريشه کن کنیم اما براي اين کار به امکانات طبقه بندي شده نیاز داريم که در دسترس مان نیست.«
در حالي که مبارزه با جن گیري در نیجريه از سال 1۹۹5 آغاز شده است مقامات اين کشور هنوز به 
توفیق چنداني دست نیافته چراکه مردم خود به اين خرافات باور دارند و حاضر نیستند با پلیس همکاري 
کنند. اکنون پلیس امیدوار است با تبديل کردن اوالپ آيا به يک سرنخ کلیدي، ديگر مجرمان را که تحت 
همین نام فعالیت مي کنند شناسايي کند. فرماندار آکواآيبوم در اين باره گفت؛ »بعد از جن گیر قاتل ما 
پنج نفر ديگر را که همین کارها را انجام مي دادند دستگیر و بازجويي از آنها را شروع کرديم و به اين 
رويه ادامه خواهیم داد چراکه چنین افرادي که با سوءاستفاده از خرافات رايج اقدام به قتل و جنايت مي 

کنند، بسیار زياد است.« 

حوادث

آیا میدانید چرا جای این آگهی خالیست؟

پلیس بین الملل در تعقیب کالهبردار فراري 
  اينترپل با درخواست پلیس ايران مردي را که پس از کالهبرداري از خريداران آپارتمان به خارج از 
از شهروندان  تعدادي  پیش  ما چندي  گزارش خبرنگار  داد.به  قرار  تعقیب  تحت  است،  گريخته  کشور 
مشهدي با مراجعه به پلیس آگاهي اعالم کردند فردي به نام حسین به بهانه پیش فروش آپارتمان مبالغ 
کالني از آنها گرفته و متواري شده است.يکي از شاکیان در توضیح ماجرا گفت؛ مدتي قبل از طريق 
ارزان پیش  قیمتي  با  باال  متراژ  با  آپارتمان  باخبر شدم فردي  آگهي هاي منتشرشده در سطح شهر 
فروش مي کند. من هم تصمیم گرفتم پس اندازم را صرف خريد آپارتمان کنم. قرار بود اين آپارتمان 
ها خیلي زود آماده شود اما مدتي بعد متوجه شدم نه تنها آپارتمان ها آماده نشده، بلکه مرد فروشنده 
نیز ناپديد شده است.با توجه به تعداد زياد شاکیان، پلیس تحقیقات گسترده يي را در اين خصوص آغاز 
کرد و مشخص شد فرد کالهبردار به نام حسین به همراه خانواده اش از کشور فرار کرده است. اما 
ماموران همچنان به بررسي هاي خود براي پیدا کردن همدست حسین در ايران ادامه دادند و متوجه 
شدند شخصي براي تبديل مقدار زيادي ريال به دالر و فرستادن آن به خارج از کشور به يک صرافي 
مراجعه کرده است.اين مرد توسط پلیس بازداشت شد و مورد تحقیق قرار گرفت و مشخص شد وي 
رابط حسین در ايران است. اين متهم گفت وقتي حسین قصد داشت از کشور خارج شود از من خواست 
بالفاصله بعد از خروجش همه اموال را که از جمله چند باغ و خانه بود، بفروشم و به همراه مبلغ پولي 
که در بانک داشت، به دالر تبديل کنم و برايش بفرستم.وي ادامه داد؛ با توجه به اينکه ما رابطه خوبي 
با هم داشتیم، حسین براي اين کارها به من وکالت داد. من هم قصد انجام اين کار را داشتم که دستگیر 
شدم. البته امالک حسین همچنان در اختیار من است و حاضرم آنها را تحويل بدهم. پس از توقیف اموال 
حسین پلیس ايران طي نامه يي از اينترپل خواست مرد کالهبردار را تحت تعقیب قرار دهد. هم اکنون 

تحقیقات براي دستگیري حسین آغاز شده است. 

خون آشام روسی دستگیر شد
پلیس روسیه، مردی را به اتهام قتل يک زن دستگیر کرد. به گزارش ايسنا، رسانه های محلی روسیه 
قتل رساندن يک زن و  به  اتهام  به  اورال  را در منطقه  پلیس روسیه يک مرد ۳0 ساله  اعالم کردند: 
خوردن خون مقتول دستگیر و روانه زندان کرد. خبرگزاری ريانووستی از قول سخنگوی پلیس روسیه 
نوشت: بر اساس گزارش های اولیه، شاهدان جسد يک زن را در خانه ای يیالقی يافتند که به شدت 
مضروب شده و سپس با قطع گردن مرده است. اين در حالیست که قاتل خون اين زن را مکیده و از 
اين رو رسانه ها به وی لقب »خون آشام« روسیه را داده اند. سخنگوی پلیس منطقه اورنبرگ در اورال 
اختیار روانپزشکان زندان مرکزی  بازداشت کرديم و در  قتل  اتهام  به  را  اين مرد ۳0 ساله  ما  گفت: 

روسیه است، تا علت اصلی و انگیزه وی از اين کار مشخص شود.
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کارت 
ویزیت
]خسرو مبشر [

ساعت شش عصر يک روز گرم تابستانی مأموران پلیس 110 در 
پی تماس تلفنی مرد دستپاچه و مضطربی از قتل زن جوان و دختر 

4 ساله اش در يکی از محله های شهر ساری باخبر شدند.

و  جنايت  محل  در  حضور  از  پس  جنايی  بازپرس  و  کارآگاهان 
مرد  غیاب  در  جنايت  عامالن  يا  عامل  دريافتند  تحقیقات  نخستین 
خانه، فیروزه ـ همسر ۳۹ ساله ـ و مهتاب دختر کوچولويش را به 
قتل رسانده اند. کارآگاهان پس از بررسی اتاق ها پی بردند تمام 
وسايل و اشیای خانه به صورت مرتب سر جای خود قرار دارند 
کف  اما  خورد  نمی  به چشم  نیز  ريختگی  هم  به  آثار  نوع  هیچ  و 

آشپزخانه و راهرو، خون آلود بود.
نحوه افتادن زن در کف آشپزخانه، نشان می داد وی برای نجات 

خود تالش زيادی کرده است. اما . / /
در اين میان مأموران تشخیص هويت هنگام عکاسی و اثربرداری، 
ناگهان با يک کارت تبلیغاتی مربوط به يک فروشگاه لوازم التحرير 

روبه رو شدند.

روی آن با خودکار سبز رنگ نام »سیاوش« نوشته شده بود.
اين  به تحقیق در  اين سرنخ  با به دست آوردن  کارآگاهان جنايی 

باره پرداختند.
کارآگاهان  به  ها  بازجويی  در  خانه،  مرد  مرتضی  ديگر  از سوی 
جنايی گفت: »صاحب يک فروشگاه لوازم صوتی و تصويری هستم 
که روز حادثه نیز برای عقد قرارداد با يکی از شرکت های معتبر 

به تهران رفته بودم.«
آن روز نیز حدود ساعت هشت صبح، پس از خداحافظی با همسرم 

سوار بر خودروی شخصی، به تهران رفتم. حدود چهار ساعت در 
راه بودم. وقتی به تهران رسیدم، چند ساعتی تا زمان مالقات اصلی 
ام فرصت داشتم. بنابراين نزد دوستانم رفتم. البته در اين فاصله 

چند بار نیز با خانه تماس گرفتم و با همسرم صحبت کردم. 
وی افزود: »حدود ساعت پنج عصر، طبق قرار به دفتر شرکت رفتم. 
نمايندگی آن  قراردادی  با عقد  يکی دو ساعت بعد هم موفق شدم 

شرکت را بگیرم.
با خوشحالی تصمیم داشتم موضوع را به همسرم اطالع دهم اما 
همراه  که  اين  تصور  به  نداد.  جواب  را  تلفن  گرفتم  تماس  وقتی 
دخترمان برای خريد يا پیاده روی از خانه خارج شده اند، موضوع 
را پیگیری نکردم اما وقتی به خانه برگشتم با اجساد همسر و دختر 

کوچولويم روبه رو شدم.«

وی درباره وضعیت زندگی اش گفت: »سال ها قبل، ازدواج ناموفقی 
و  ـ  ساله   ۲0 ـ  سیاوش  های  نام  به  پسر  دو  آن  ثمره  که  داشتم 
سیامک ـ 18 ساله ـ بود. حدود ۲7 سال قبل، با همسر اولم »پری« 
نیست  زندگی  زن  او  متوجه شدم  مدتی  از  پس  اما  کردم.  ازدواج 
می  راه  مشاجره  و  بحث  و  جر  مختلف  مسائل  خاطر  به  مرتب  و 
قبل  ما شدت گرفت و شش سال  اختالف های  که  اين  تا  انداخت. 
در حالی که سیاوش ـ 14 ساله ـ و سیامک ـ 1۲ ساله ـ بودند از 
هم جدا شديم. دادگاه نیز حضانت بچه ها را به من سپرد. يک سال 
بعد از اين جدايی تلخ، با فیروزه آشنا شده و با او ازدواج کردم. 
پسرانم وقتی پی بردند بايد با همسر دومم زندگی کنند، از من اجازه 
هزينه  البته  کردم.  قبول  هم  من  که  بروند  مادرشان  نزد  خواستند 

زندگی شان را هر ماه می پرداختم. بچه ها نیز هرازگاهی به خانه 
ام می آمدند. فیروزه نیز مانند يک مادر با آنها صحبت می کرد. 

در ادامه کارآگاهان به نشانی لوازم تحريرفروشی که کارت تبلیغاتی 
اش در محل جنايت کشف شده بود، مراجعه کردند. 

صاحب فروشگاه با مشاهده کارت، به مأموران گفت: سیاوش يکی 
به  مربوط  وسايل  مقداری  قبل  روز  چند  او  ماست.  مشتريان  از 
طراحی و امور گرافیک سفارش داده بود. اما تاکنون برای دريافت 

سفارش خود مراجعه نکرده است.
به خانه مادر سیاوش رفته و پسر جوان را  کارآگاهان بالفاصله 
منکر  ابتدا  که  سیاوش  کردند.  منتقل  آگاهی  اداره  به  تحقیق  برای 
فنی،  بازجويی  از چند ساعت  نامادری اش بود سرانجام پس  قتل 
تخصصی لب به اعتراف گشود و گفت: من و برادرم سیامک از اين 
زن - فیروزه - نفرت داشتیم. به همین خاطر همیشه سعی داشتیم 

او را بکشیم.
چرا چنین تصمیمی گرفتید 

کارها و رفتار پدرمان حس انتقامجويی را در ما تقويت کرده بود. 
او به همسر دومش بیشتر از ما اهمیت می داد.

هم  با  هیچوقت  مادرمان  و  پدر  باعث شد  ازدواج خود  با  زن  اين 
آشتی نکنند. او همه زندگی ما را به هم ريخته بود.

آيا زمانی که به خانه پدرتان می رفتید، فیروزه - مقتول - با شما 
بدرفتاری می کرد.

نه، در مدت شش سال جز مهربانی و برخوردهای خوب چیزی از او 

نديده بوديم. اما پدرم بیشتر به او توجه داشت تا به ما. ضمنًا وقتی 
مهتاب - خواهر ناتنی ام - به دنیا آمد، پدرم محبت خود را از ما 
دريغ کرد و مانند سابق به مشکالت زندگی و مالی ما رسیدگی نمی 
کرد. من در رشته طراحی و گرافیک، درس می خواندم. برادرم نیز 
پیش دانشگاهی بود. اين اواخر از نظر مالی شرايط سختی داشتیم. 
در اين میان مادرمان، فیروزه را عامل بدبختی همه ما می دانست. 
چرا که از وقتی او وارد زندگی پدرم شد، خوشبختی و شادی هم 

از خانه ما رفت.
چه موقعی نقشه قتل را طراحی کرديد 

وقتی شنیديم پدرمان برای همسرش خودرو خارجی گران قیمتی 
خريده به شدت ناراحت شديم. وقتی هم باخبر شديم تصمیم دارد 
سند خانه وياليی را نیز به نام او منتقل کند خشم و نفرت مان از 
به  اين خبرها کینه شديدی  با شنیدن  بنابراين  بیشتر شد.  فیروزه 

دل گرفتیم.
اگر از پدرتان کینه داشتی، چرا از همسر و فرزندش انتقام گرفتی 

در اين هنگام سیاوش به نشانه پشیمانی سکوت کرد و سرش را 
پائین انداخت. 

چرا مهتاب کوچولو را کشتی 
می  را خراب  ديگران  زندگی  مادرش  مانند  می شد،  بزرگ  او  اگر 

کرد.

روز جنايت چه اتفاقی افتاد 
طبق نقشه قبلی از برادرم سیامک خواستم مرا همراهی کند. او هم 
از من خواست نقشه را شب عملی کنیم. در نتیجه عصر روز حادثه 
تنها به خانه نامادری ام رفتم. مهتاب - خواهرناتنی ام - در اتاق با 

عروسک هايش بازی می کرد. 
در همین هنگام فیروزه با ظرف میوه و سینی چای از آشپزخانه 
آمد و با خوشرويی از من پذيرايی کرد. من که دنبال فرصتی بودم 
تا نقشه ام را اجرا کنم چند دقیقه بعد خودم را به دل درد زده و از 

او خواستم برايم نبات بیاورد. 

همین که زن بیچاره با عجله به آشپزخانه رفت بالفاصله دستکش 
های يکبارمصرف را به دست کرده با عجله وارد آشپزخانه شدم. 
کابینت  روی  از  را  کارد  که  کرد  می  آماده  نبات  و  چای  برايم  او 

برداشته و از پشت چند ضربه زدم. 
با  که  نیز مهتاب  بعد  لحظاتی  اتاق مهتاب رفته  به  نیز  همان موقع 
شنیدن صدای فرياد مادرش بیرون دويده بود را زدم. و پس از قتل 
و شستن کارد خونین از آنجا فرار کردم و نزد برادرم - سیامک - 
رفتم. سپس ماجرا را با او در میان گذاشتم. او نیز لباس های خون 

آلودم را گرفت و در گودالی مخفی کرد.
کارآگاهان جنايی با اعتراف های سیاوش، برادر او را نیز به اتهام 

معاونت و مخفی کردن قتل دستگیر کردند.
۳ ماه بعد

مادر  حضور  با  متهمان  محاکمه   8۲، سال  تیر  صبح   10 ساعت 
فیروزه و همسرش - پدر متهمان - در دادگاه کیفری ساری برگزار 

شد.

رئیس دادگاه در ابتدا با تأسفبار خواندن اين جنايت خانوادگی گفت: 
آن  اعضای  بین  که صمیمیت  داد  رخ  خاندانی  در  ناگواری  حادثه 
اين جنايت ناخواسته به خاطر نادانی دو پسر جوان  موج می زد. 

رخ داده است.
نماينده دادستان - مدعی العموم - نیز با توجه به محتويات پرونده 
اعتراف های متهمان در مرحله تحقیق و  قانونی و  نظريه پزشکی 
بازجويی، متن کیفرخواست را قرائت کرد و برای هر دو برادر اشد 

مجازات خواست. 

مادر فیروزه نیز در حالی که عکس دختر و نوه کوچولويش را در 
دست داشت با چشمان اشکبار خواستار قصاص سیاوش شد.

آلود گفت: همان  با صدای بغض   - متهمان  پدر   - سپس مرتضی 
می  هم  من  گفتم.  قاضی  و  پلیس  به  تحقیقات  مراحل  در  که  طور 
خواهم سیاوش قصاص شود. سپس متهمان به عنوان آخرين دفاع، 
جزئیات جرايم خود را تشريح کرده و از پدر و مادربزرگ خواهر 

ناتنی شان درخواست عفو و بخشش کردند.
دادگاه پس از شنیدن دفاعیات متهمان به استناد داليل و مستندات 
پرونده و درخواست اولیای دم آنان را مجرم شناخت و سیاوش 
- متهم رديف اول - را به قصاص - اعدام - و سیامک را به اتهام 
معاونت در قتل به زندان محکوم کرد. پرونده متهمان با اعتراض 
آنها، برای رسیدگی نهايی به ديوان عالی کشور ارجاع شد و هیأت 

قضايی پس از رسیدگی نهايی حکم 
برگرفته از روزنامه  ايران

 
ماجرا
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مهریه یا چک سفید امضاء؟

دوران 
"کی داده کی گرفته؟" 

به سر آمد! ...
مهدی پورصف

نکته ای که جوانان بايد در تعیین مهريه به آن توجه کنند، اين است که مهريه آن معنای سابق را ندارد 
امروزه به مدد تمدن ماشینی و غربزدگی مفرط و افه برابری زن و مرد و همچنین نفوذ فمینیسم؛ مهريه 

چک سفید امضايی است که به دست طلب کاری دهند... 
"کی داده کی گرفته؟" در گذشته اين اولین حرفی بود که در جلسه خواستگاری بین والدين عروس و 
داماد بر سر تعیین مهريه رد و بدل می شد که به طور معمول کار با کمی چک و چانه فیصله پیدا می 

کرد و میزان مهريه متناسب با توانايی مالی داماد و خانواده او تعیین می شد. 
رسم دادن هديه از طرف داماد و خانواده او به عروس به صورت يک سنت پا برجا از گذشته های دور 
در فرهنگ ازدواج اغلب کشورهای جهان جريان داشته است به عنوان مثال در تاريخ ويل دورانت از 

اعطای هديه در ايران از طرف پدر داماد به عروس در دوران باستان سخن گفته است و اين رسم بعد از 
ورود مسلمانان به ايران و تائید آن تحت عنوان مهريه در اسالم تا به االن ادامه يافته است. 

فلسفه اصلی مهريه در اسالم ابراز عالقه و عشق از طرف پسر به دختر است. اما طی چند سال اخیر 
به طور کامل  اين مسئله هستیم که ماهیت واقعی مهريه  ازدواج، شاهد  تغییرات فرهنگی در حوزه  و 
دگرگون شده و مهريه تبديل به ابزاری برای گروکشی بین خانواده دختر و پسر از يک طرف و اختالف 
در کانون خانواده شده است. در حالی که در گذشته اعداد مقدس و يا احتیاج عروس و داماد برای شروع 
زندگی مبنای تعیین مهريه قرار می گرفت، ولی هم اکنون در برخی اوقات سکه بهار آزادی به تعداد سال 
تولد دختر مبنای تعیین مهريه قرار می گیرد و اين امر حتی به يک پرستیژ اجتماعی در بین دختر خانم ها 
برای ازدواج تبديل شده است؛ گذشته از آنکه برخی تاريخ تولد خود را بر مبنای میالدی ذکر می کنند! 
اين امر باعث شده است که ما در زندان های کشور شاهد بروز پديده جديدی موسوم به زندانیان مهريه 
باشیم. مساله ای که حتی گفتن آن در گذشته باعث خنده می شد، هم اکنون به يک واقعیت تلخ در زندان 

های کشور تبديل شده است. 
مسئوالن  اظهارات  بعضی  از  اما  ندارد،  وجود  در کشور  مهريه  زندانیان  تعداد  مورد  در  دقیقی  آمار 
قضايی می توان به اين نکته پی برد که تعداد اين زندانیان با سرعت بااليی در حال افزايش است. به 
طوری که معاون دادستان تهران هم تعداد مردانی را که به خاطر عدم توانايی پرداخت مهريه در زندان 
های تهران به سرمی برند در حدود 1۹0 نفر اعالم کرده است. معاون ستاد ديه نیز تعداد زندانیان مالی 
در کل کشور را که به خاطر عدم پرداخت مهريه به زندان افتاده اند درحدود يک هزار نفر اعالم کرد. البته 
تعداد زندانیان مهريه نسبت به ساير زندانیان مالی نظیر چک بسیار کمتر و فقط در حدود سه درصد 
از اين زندانیان را تشکیل می د هند اما نکته نگران کننده در اين بین رشد باالی تعداد زندانیان مهريه در 
کشور است. اکثر اين افراد نیز زمانی که در محیط زندان قرار دارند با شیوه های مختلف اعمال خالف 

آشنا شده و حتی زمینه ارتکاب جرم نیز در آنان به وجود می آيد. 
● اشکال اصلی؛ عدم اطالع از قانون 

بسیاری از افرادی که هم اکنون در زندان به سر می برند از ماهیت مهريه و عواقب قانونی آن بی اطالع 
هستند. چرا که براساس ماده 107۹ قانون مدنی مهری که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار 
و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می کنند عندالمطالبه است و زن باالفاصله بعد از ازدواج 

می تواند آن را از شوهر طلب کند. 
اين قضیه در رسانه های عمومی مردان تا حد زيادی از عوارض قانونی مهريه  البته با مطرح شدن 
مطلع شده اند، اما هنوز هم افرادی در زندان ها هستند که به خاطر بی اطالعی از مفاد قانونی مهريه به 

زندان افتاده اند. 
"علی. ج" يکی از اين افراد است. او که توانسته است در کنکور سراسری در رشته مهندسی کامپیوتر و با 

مطالعه در زندان)!( قبول شود اکنون بهترين سالهای زندگی خود را در زندان سپری می کند. 
های  بین همهمه  در  را  های خود  بايد درس  ولی  يابد  در کالس درس حضور می  آزادانه  او روزها 
دوستان زندانی خود در زندان مرور کند. او که تنها در حدود دو ماه با همسرش زندگی کرده است و 
بعد همسرش از او درخواست مهريه می کند و به علت در اختیار نداشتن میزان مهريه ای که همسرش 
از او درخواست کرده به زندان می افتد. زمانی که در مورد مهريه صحبت می کند، می گويد: زمانی که 

قرار شد مهريه را تعیین کنند همین صحبت های معمولی پیش آمد و گفتند کی داده و کی گرفته اما... 
او که همسرش را مادرش انتخاب کرده است، می گويد: من هیچ آشنايی با همسرم نداشتم و اين مادرم 
بود که او را برای من انتخاب کرد. در مورد طالق که از او سوال می کنم، می گويد: طالق در کار نیست 
او مهريه خود را می خواهد و مهريه ارتباطی به طالق ندارد و هر زمان که بخواهد، می تواند مهر خود 
را طلب کند. در صورتیکه من قبال فکر می کردم که مرد زمانی که می خواهد زن را طالق بدهد بايد مهريه 

را بدهد و به همین شکل بود که در دام افتادم. 
البته اين می تواند قابل توجه جوان ها باشد که مهريه آن معنای سابق را ندارد مهريه چک سفید امضايی 

است که به دست طلب کاری دهند. 
● زنانی که زندگی را با کالشی اشتباه می گیرند 

ولی عدم اطالع از قانون تنها دلیل به زندان افتادن مردان به خاطر مهريه نیست چون در موارد استثنا 
کار حتی به کالهبرداری و اخاذی از طرف زنان هم می کشد. 

گزارش مراجع قضايی حاکی است که تعدادی از زنان به قصد کالهبرداری و دريافت مهريه های کالن 
اقدام به ازدواج می نمايند و بالفاصله پس از ازدواج درخواست طالق نموده وخواهان مهريه خود به 
بايد مهريه چند صد  يا  نامشخص است  تکلیف چنین مردانی  اينجاست که  صورت يکجا می شوند و 

میلیونی را بپردازند و يا زندان را تحمل کنند. 
"علی.ج" علت حضور خود در زندان را نادانی در قبول مهريه 1۳00 سکه ای ذکر می کند و می گويد: در 
زمان تعیین مهريه تنها به رضايت خانواده همسرم فکر می کردم و ديگر از عاقبتی که در انتظارم بود 
غافل شدم. وی ادامه می دهد: گرچه در حال حاضر ثابت شده که همسرم تنها به قصد کالهبرداری و 
اخذ مهريه کالن با بنده ازدواج کرده اما بايد سالها بهترين دوران زندگی خود را به خاطر بی تدبیری 

خود در زندان سپری کنم. 
● برخورد قانون با مردان درست است؟ 

واقعیت اين است که تهديد به اجرا گذاشتن مهريه از سوی زنان حتی اگر اين ادعا به حق هم باشد راه 
چندان مطمئنی برای گرفتن حقوقشان نیست. چرا که مردان نیز همواره از طريق ترفند های مختلف و 
توسل به شیوه های قانونی و تنگ کردن عرصه بر همسران خود معموال آنان را به طالق و بخشش 

مهريه خود وادار کرده و به اين ترتیب زن در اکثر مواقع به حق و حقوق قانونی خويش نمی رسید. 
در مواردی که جدايی ها  به حکم قانون اتفاق می افتد و مرد توان پرداخت مهريه را ندارد قانون به او 
کمک می کند تا بتواند مهريه سنگین را در چند نوبت و به صورت اقساط پرداخت نمايد اما درصد بااليی 
ترجیح  مهريه  پرداخت  بر  را  زندان  نهايت  در  و  نمی شوند  مهريه  پرداخت  پذيرش  به  آنان حاضر  از 

می دهند. 
جوان ۲5 ساله ديگری که مدتی است به دلیل مهريه در زندان بسر می برد، می گويد: مهريه همسرم 500 
سکه طال است اما اگر يک سکه طال هم بود حاضر به پرداخت آن نمی شدم و زندان را بر پرداخت مهريه 

ترجیح می دهم...)!( 
بنابراين تنها چیزی که در اين بین فنا می شود، آرامش و کانون گرم خانواده است و از اين کشمکش 
نه مرد و نه زن هیچیک نمی توانند به حق و حقوق خود در زندگی برسند. به نظر کارشناسان تنها 
راهکار اين مسئله فرهنگ سازی درست در زمینه ازدواج و اطمینان از تفاهم و عالقه مشترک در زندگی 
و اصالح قوانینی در جامعه است که نبود آن مساله مهريه را تبديل به يک جنگ تمام عیار در خانواده 

ها کرده است. 
خوشبختانه طی چند سال اخیر تحوالت مثبتی در اين زمینه رخ داده است که می توان به عنداالستطاعه 
بودن مردان برای تعیین مهريه و تعیین سقف برای آن اشاره کرد. البته بايد توجه کرد که بايد در اين 

بین از تضییع احتمالی حقوق زنان نیز جلوگیری شود تا به قول معروف نه سیخ بسوزد و نه کباب. 
مهمترين نکته ای هم که در بحث ازدواج و تعیین مهريه مورد اشاره کارشناسان است، دريافت شخصی 
افراد از زندگی و شیوه تعامل در زندگی مشترک است که اگر بر پايه مهر و عالقه طرفین باشد هرگز 

با چنین مشکالتی همراه نمی شود.
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دور این
 12 لباس 
خط بکشید...
دکتر گلرخ ثريا

ويترين مغازه ها را نگاه می کنید تا لباس هايی پیدا کنید که با پوشیدن 
آنها خوش لباس تر شويد ولی هیچ می دانستید که بعضی از لباس ها 
برای نپوشیدن است! اينها لباس هايی است که شما اصال نبايد به 
اگر  می کنند.  بدتیپ  را  شما  حسابی  چون  باشید  خريدشان  فکر 
دوست داريد بدانید دور کدام لباس ها را بايد خط بکشید، راهنمای 

خريد  ما را بخوانید... 
● رنگ هايی را که به شما نمی آيد، نپوشید: 

خوش  فوق العاده  آبی  ژاکت  يک  حراجی  يک  از  شما  است  ممکن 
رنگ و عالی پیدا کنید که بتوانید آن را به يک سوم قیمت اصلی اش 
می گیريد  خودتان  جلوی  آينه  مقابل  را  آن  که  زمانی  ولی  بخريد 
اصال به شما نیايد اين از همان لباس هايی است که اصال نبايد به 
فکر خريد آن باشید. چون بهترين لباس برای شما رنگی دارد که 
به رنگ پوست شما، رنگ چشم شما و حتی رنگ موهايتان می آيد. 
صرفا خوش  رنگ بودن لباس کافی نیست که شما آن لباس را برای 

پوشیدن انتخاب کنید. 
● اعتیاد به خريد را کنار بگذاريد: 

را  کمدشان  داخل  لباس های  درصد   ۲0 فقط  خانم ها  از  بعضی 

می پوشند، می دانید چرا؟ چون خیلی از آن لباس ها را برای نپوشیدن 
يا  و  ندارند  را  دلخواهشان  يا رنگ  بقیه  اين 80 درصد  خريده اند! 
در آنها راحت نیستند و يا خیلی تنگ هستند. اگر شما هم يکی از 
لباس تان به خريد  بانوانی هستید که فقط برای پر کردن کمد  اين 
می رويد، حتما می دانید که لباس های زيادی برای نپوشیدن داريد. 
بنابراين اين عادت را کنار بگذاريد و فقط به دنبال خريد لباس هايی 
باشید که دقیقا از نظر اندازه، رنگ، جنس و مدل موردپسند شما 

هستند. 
● کفش های نپوشیدنی را نخريد: 

تعیین  دقیقا  آن  از  پیش  بازار می رويد  به  برای خريد کفش  وقتی 
کنید.  استفاده  داريد  قصد  مکانی  چه  برای  را  کفش  اين  که  کنید 
محل کار، مهمانی، مدرسه و دانشگاه؟ وگرنه کفش های زيادی در 
جاکفشی تان سردرمی آورند که اصال برای پوشیدن مناسب نیستند 
يا خیلی براقند و يا خیلی پاشنه بلند و يا حتی مدل آنها را نمی توانید 

با لباس هايتان ست کنید. 
● پارچه هايی را که به هم نمی آيند، با هم ست نکنید: 

به  طور معمول سنگین تر،  و زمستانی  پايیزی  لباس های  پارچه های 
زبرتر و خشن تر هستند در حالی که پارچه های لباس های بهاری 
الیاف طبیعی ساخته  از  تابستانی، سبک، رها و خنک هستند و  و 
با  اصال  که  را  لباس هايی  و  پارچه ها  نبايد  شما  بنابراين  شده اند. 
يکديگر هماهنگ نیستند، بپوشید. برای مثال پوشیدن يک روپوش 
و شما  نمی رسد  نظر  به  زيبا  يک روسری حرير چندان  با  پشمی 
لباس ها را خط بکشید در عوض می توانید  اين  بايد دور پوشیدن 

روپوش پشمی تان را با يک روسری ضخیم تر ست کنید. 
 ●

لباس های خیلی براق نپوشید: 
برای يک مهمانی عصر و يا صبح پوشیدن لباس هايی با پارچه های 
خیلی براق چندان زيبا نیست چون لباس شما را خیلی سنگین نشان 
برای  شده  سنگ دوزی  حتی  و  براق  و  ساتن  پارچه های  می دهد. 

لباس های شب مناسب ترند و نه لباس های روز. 
● زيور آالت زيادی به خودتان آويزان نکنید: 

از  بايد  که  است  وسايلی  دسته  آن  از  هم  زياد  خیلی  زيورآالت 
خودتان دور کنید. اين روزها استفاده از زيورآالت زياد چندان مد 
نیست و اگر شما در يک مهمانی زنانه از زيورآالت خیلی زيادی 
استفاده کنید، ممکن است خیلی شلوغ و نامرتب به نظر برسید. به 
جای آن به سراغ خريد يک سرويس ساده تر از گردن بند، انگشتر 
اين  از  عدد  چند  از  فقط  می توانید  حتی  دست بند،  و  گوشواره  و 

زيورآالت استفاده کنید برای مثال گردن بند و انگشتر به اين ترتیب 
ساده تر و شیک تر به نظر می رسید. 

● لباس را فقط به امید الغرتر شدن نخريد: 
شايد برای شما هم پیش آمده باشد که يک دامن و يا شلوار و يا 
حتی مانتو را در يک فروشگاه ديده باشید که سايز ۳۶ داشته باشند 
ولی سايز شما 40 باشد، می دانستید که اين لباس ۲ سايز از شما 
کوچک تر است ولی آنقدر آن لباس به دل تان نشسته باشد که آن 
را بخريد و با خودتان عهد کنید که چند سايز کم می کنید که اندازه 
هیچ وقت  را  لباس هايی  چنین  به  طور معمول  ولی  شويد  لباس  آن 
نخواهید پوشید و از خیر سايز کم کردن هم می گذريد. بهترين کار 
هنگام خريد لباس اين است که لباسی را بخريد که در همان لحظه 

دقیقا اندازه شما باشد تا بتوانید با خیال آسوده آن را بپوشید. 
● لباس های رسمی و غیررسمی را با هم نپوشید: 

پوشیدن لباس های رسمی و غیررسمی با هم يکی از همان  دست 
لباس هايی است که شما بايد پوشیدن آن را از سرتان بیرون کنید. 
پوشیدن کفش  کتانی با کت و شلوار و حتی کفش های عروسکی و 
رنگی زنانه با يک مانتو شلوار برش دار و رسمی محل کار چندان 
بیرون  منزل  از  رسمی  تیپ  با  امروز  است  قرار  اگر  نیست.  زيبا 
قرار  اگر  و  کنید  هماهنگ  مدل  اين  در  را  لباس هايتان  تمام  برويد 
است با تیپ اسپرت منزل را ترک کنید، لباس ها و کفش هايتان را 

همه اسپرت انتخاب کنید. 
● لباس های خیلی تنگ يا خیلی گشاد نپوشید: 

حتما شما هم دوست نداريد يک پیراهن خیلی تنگ را در يک مهمانی 
زنانه بپوشید که همه بگويند که خیلی چاق هستید؟ پیش از انتخاب 
شما  اگر  کنید.  دقت  آن  احتمالی  نقص های  و  اندام تان  به  لباس 
پايین تنه بزرگی داريد، کمرتان چندان باريک نیست نبايد به سراغ 
خريدن لباس هايی برويد که کمر و پايین تنه تنگ و چسبان دارند 
در عوض می توانید به سراغ خريدن مدل هايی برويد که دامن های 
شما  کمر  روی  از  بالفاصله  که  دارند  بزرگی  ژپون دار  دارد  تور 
شروع می شوند در اين صورت پايین تنه شما را می پوشانند و اگر 
باال تنه متناسبی داشته باشید در اين لباس فوق العاده خوش اندام 

به نظر می رسید. 
● شلوار جین را با کفش رسمی مردانه نپوشید: 

خیلی از آقايان اين اشتباه را هنگام لباس پوشیدن انجام می دهند. 
در حالی که شلوار جین اصال با کفش ورنی براق مردانه جور در 
نمی آيد. به جای آن بهتر است اگر می خواهید که شلوار جین تان را 
بپوشید يک   کفش کتانی و يا حتی کفش های مردانه اسپرت را با آن 
ست کنید. در اين صورت شما هم از فهرست آقايان بدتیپ خارج 

می شويد. 
● کفش های خاکی و واکس نخورده  را نپوشید: 

بیندازيد  کفش هايتان  به  نگاهی  کنید  ترک  را  منزل  اينکه  از  پیش 
اگر خاکی و واکس نخورده اند، دستی به سر و گوش شان بکشید. 
بسیاری از افراد، آدم های خوش لباس را از کفش و جوراب شان 
می شناسند. داشتن کفش هايی واکس خورده و مرتب و جوراب هايی 

که با آن هماهنگ است از شما يک آدم خوش تیپ می سازد. 
● اگر چاق هستید، پارچه های طرح دار نپوشید: 

اگر شما خانمی هستید که کمی اضافه وزن داريد به سراغ خريد 
دوختن  برای  درشت  گل های  با  تورهای  يا  و  طرح دار  پارچه های 
و  چاق تر  را  شما  لباس ها  اين  چون  نرويد  مهمانی تان  لباس های 
پهن تر نشان می دهند و به جای لباس های سر تا پا يک رنگ و با 

طرح های هندسی عمودی را انتخاب کنید.

نکته های جالب خانه داری● 
چاقو  پشتی  لبه  با  بايد  فرنگی  گوجه  گرفتن  پوست  برای   ●
در جهت عکس عمل پوست گرفتن چندين بار بر روی گوجه 
فرنگی بکشید و يااينکه آنها را بمدت يک دقیقه در آب جوش 

نگاه داريد . 
پوست  از  بعد  بايد  بادنجانها  تلخ  مزه  ساختن  دور  برای   ●

گرفتن آنها را در آب نمک نگاه داريد . 
● به شستشوی سبزيجات در آبی که بدان نمک عالوه کرده 
ايد عادت کنید زيرا آب نمک سبزيجات را بهتر و مؤثرتر تمیز 

میکند . 
● برای ممانعت از ترکیدن سوسیس ها در فر و يا روی منقل 

میتوانید قبل از پخت آنها را در شیر سرد فرو کنید . 
● برای زدودن ملح چائی در داخل قوری بهتر است تا پانزده 

دقیقه در آن سرکه بجوشانید .
 ● برای پاک کردن لکه و رنگ پوست گردوی تازه از دست ها 
میتوانید آنها را با پنبه ای آغشته به سرکه حسابی مالیده و 

سپس با آب سرد بشوئید . 
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

طراحی وب سایت
تبلیغات خود را به ما بسپارید

چاپ و  طراحی لیفلت، بروشور

020 8453 7350 - 077 3311 3137

فال هفته
و  آرزوها  بین  فروردين:  متولدين 
ها  فرصت  به  دارد.  وجود  اختالف  حقیقت 
چنگ مي زنید و دوست نداريد به نیازهايتان 

بي توجهي شود. 

متولدين ارديبهشت:  بسیار خوشحال 
می شويد اگر بدانید امروز روز خوبی است و 
زندگی کمتر پیچیده تر است . احتمااًل تاکنون 
احساس می کرديد نمی توانید پیشرفت کنید 
اما اکنون اين احساس  به سر رسیده و می 

توانید با امید و آرزو به جلو گام برداريد.

امروز  ستارگان  خرداد:  متولدين 
فرصت هايي را براي شما مهیا مي کنند که 
به نظر خوب هستند، اما تمام آن چیزي که به 
نظر مي رسند هم نیستند. بنابراين آنها را با 
دقت بررسي کنید. سعي کنید زياد به نصابح 
خويشاوندان اهمیت ندهید زيرا قضاوت هاي 
آنها نیز مانند قضاوت هاي خودتان، نامطمئن 

است.

هستید  سرحال  امروز  تیر:  متولدين   
اندازه  به  که  را  نفر  يک  داريد  دوست  اما 
زمانی  کنید.  اذيت  کمی  نیست  سرحال  شما 
که تصمیم تان را گرفتید سعی کنید تغییری 

ايجاد کنید.

با  را  چیزي  هر  مرداد: شما  متولدين 
شدت بیش از حد معمول تجربه مي کنید. اين 
بخشد.  مي  بیشتري  معناي  اتفاقات  به  کار 
دهد،  مي  رخ  برايتان  چه  هر  که  آن  به جاي 
مورد  را  آنها  دقت  با  که  است  بهتر  بپذيريد 
اين  زير  در  که  ببینید  و  داده  قرار  بررسي 
ظاهر چه چیزي نهفته است. اين بسیار جالب 
است، اما سعي کنید که در اين تله نیفتید که از 
کاه کوه بسازيد. اگر از آن چه انتظار داريد به 

طور کامل متوجه نشويد، ناامید مي شويد.

از  امروزيکی  شهريور:  متولدين 
به  و  است  احساساتی  بسیار  خانواده  افراد 
توجه بیشتری نیاز دارد.منطقی نیستند.شايد 
موضوعی برای شما زياد مهم نباشد اما برای 
آنها مهم باشد.سعی کنید مراقب حرف زدن 

تان باشید

که  است  مهم  بسیار  مهر:  متولدين 

امروز فعال باشید در غیر اين صورت افکار 
شما بسیار وسوسه گر می شوند.اگر چنین 
ذهن  فضای  تمام  شما  دهد،افکار  رخ  اتفاقی 
توانید  نمی  ديگر  شما  و  کند  می  پر  را  شما 
به هیچ مطلب ديگر فکر کنید و يا ممکن است 
شود  می  زده  شما  به  که  حرفی  به  راجع 
از  کنید  کنید.سعی  ناراحتی  احساس  بسیار 
دور به مسائل نگاه کنید،در غیر اين صورت 

خود را آزار خواهید داد.

متولدين آبان: يک نفر سعی دارد شما 
ندهید. او  به  را  فرصت  کند.اين  عصبانی  را 
را  ها  آن  دلسوزی  و  مهربانی  با  کنید  سعی 
مشاجره  و  انتقام  از  دهید.اين سالح  خجالت 

بهتر است.

مقدار  يک  به  امروز  آذر:  متولدين   
مي  بدستتان  تصادفي  بطور  که  اطالعات 
رسد نیاز داريد که بتوانید تمام واقعیت ها را 
ببینید. تصويري که به شما اين قدرت را نیز 
مي دهد که تشخیص دهید چقدر مهم است که 
به زمان مناسب فرا رسیدن هر چیزي اعتماد 
زمان  چیزي  هر  که  شويد  معتقد  يعني  کنید 
مناسبي براي اتفاق افتادن دارد و تصمیمات 
عجوالنه نگیريد. حاال که آگاه تر شده ايد مي 
امروز  موقعیت  به  جديدي  با چشمان  توانید 
نگاه کنید. منتظر يکي دو مطلب که روشن و 

فاش شوند باشد.

به  شديدي  احتیاج  دی:  متولدين   
ندارد.  وجود  امکانش  اما  داريد  استراحت 
اين است که سعي کنید اگر مي  پیشنهاد من 
توانید به طبیعت برويد. شايد سرد باشد. اما 
حتي در اين وقت سال هم قدم زدن در پارک 
شهر و يا پارک مرکزي مي تواند نشاط آور 

باشد.

متولدين بهمن: امروز قصد نداريد به 
امتحان کرديد روی آوريد  قبالً   چیزهايی که 
چون امروز احساس بسیار ماجراجويانه ای 
داريد. اگر کار جالبی برای انجام داشته باشید 
اگر  اما حتی  کنید  تمرکز می  آن  کامالً  روی 
روز آرامی در خانه داشته باشید بدون شک 
کشف  کارها  انجام  برای  را  جديدی  راههای 

خواهید کرد.

اشتیاق  پر  امروز  اسفند:   متولدين   
و حس کنجکاوی هستید و مطمئناً  سلولهای 
خاکستری شما به مقداری تحريک نیاز دارند.
اگر يک  و  البروج هستید  منطقه  هنرمند  شما 
عدم اعتماد به نفس درباره استعدادتان شما 
را عقب کشیده است برای آخرين بار تصمیم 

بگیريد که اين رفتار را تغییر دهید.
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اقتصادي بر پایه بستني
بي بي سي؛ شهر نووسیبیرسک پايتخت غیررسمي سیبري را بدون 
فراگیر  بحران  اين  در  نامید.  هاي خوشبین  انسان  بايد شهر  شک 
اقتصادي در اين شهر با کسب و کار قدرتمندي روبه رو مي شويد 

که با امید به آينده روزگار مي گذراند.
در سرزمیني که نامش با سرما عجین شده و در اين فصل از سال 
دماي هوا به ۲5 درجه سانتیگراد زير صفر مي رسد، اين تجارت 
خانه هاي موفق کاله هاي پشمي و کت هاي ضخیم و گرم تولید 

نمي کنند بلکه حرفه اصلي شان تولید بستني است. تنها در اين شهر 
ديگري  محصول  بستني  جز  به  که  دارد  وجود  دکه   ۳00 از  بیش 
نمي فروشد و جالب اينکه تمام آنها درآمد خوبي دارند. مردم اينجا 
دوست دارند در خیابان بستني نوش جان کنند، حتي در فصل سرد 

نام  به  بنابراين عجیب نیست شرکت محلي تولید بستني  زمستان. 
اين  حقیقت  در  باشد.  سکه  کارش  و  کسب  حد  اين  تا  »اينمارکو« 
کارخانه بزرگ ترين تولیدکننده بستني در تمام روسیه است. البته 
کارخانه هاي ديگري مثل »سئو« و »ديمیتري دوکین« هم وضعیت 
مساعدي دارند.موضوع بستني در سیبريه کار مهمي است و براي 
موسسان اين شرکت ها تا به حال مفید بوده است. داستان اصلي 
شروع اين جريانات به سال 1۹۹۲ برمي گردد. زماني که يک مرد 
جوان جلوي در يکي از بزرگ ترين فروشگاه هاي نووسیبیرسک 
بستني  خوردن  براي  مردم  فوريه  ماه  در  بود.  ايستاده  صف  در 
که  کساني  تمام  براي  رسید  مي  نظر  به  اما  بودند،  کشیده  صف 
منتظر بودند بستني به اندازه کافي وجود ندارد. بنابراين مرد جوان 
تصمیم گرفت شکاف موجود در بازار را پر کند و شرکت جديدي 
با حضور دوستانش در هیات مديره داشته باشد. بعد از آن بود 
که »ديمیتري دوکین« شروع به کار کرد و بازار بستني در شهر به 
سرعت پررونق شد. چهار سال بعد، آنها کارخانه خود را ساختند. 
براي سراسر  و  دارد  قیمت  دالر  میلیون  امروزه ۲00  اين شرکت 
آقاي  از  اقتصادي  بحران  درباره  وقتي  مي سازد.  بستني  روسیه 
دوکین سوال مي شود، او با خنده جواب مي دهد؛»در نوامبر امسال 
هم  کارخانه  سهام  بوده.  بیشتر  قبل  سال  نوامبر  از  مان  فروش 
امسال 5/۲ درصد افزايش داشته است. وقتي بحران به شرکت ما 

برسد، آمادگي مقابله با آن را داريم. در آن شرايط فروش مان را 
افزايش مي دهیم حتي اگر تقاضا 15 درصد کاهش داشته باشد. ما 
هاي  کنیم.«بستني  نگاه مي  يک فرصت  به چشم  ها  بحران  اين  به 
و  دارند  را  آن  تهیه  قدرت  فقیر  مردم  که  است  کااليي  تنها  ارزان 
»اينمارکو« که به خوبي به اين امر واقف است تولیدش را افزايش 
و  کیفیت  از  جدا  و  قبل شده  از  بهتر  مراتب  به  حاال شرايط  داده. 
پخش خاص خود  و  توزيع  زنجیره  ها  کارخانه  تمام  بندي،  بسته 
را دارند.در اين شهر تنها صنعت بستني نیست که خوشبین است. 
نووسیبیرسک شهر بزرگي است که هیچ يک از منابع طبیعي که در 
نه  نه گازي،  نفتي،  نه  يافت نمي شود.  روسیه وجود دارد، در آن 
فوالدي و نه حتي يک کارخانه صنعتي. نووسیبیرسک شهر دانشگاه 
ها و موسسات تحقیقاتي است؛ جايي که منبع اصلي آن مردمي با 
تفکرات و ايده هاي خالق است و البته تجارت هاي کوچک و متوسط 
موفق به وفور يافت مي شود. تفکر درباره ابداعات جديد و توسعه 
مشاغل مانع از آن مي شود که بحران هاي کوچک و بزرگ مردم 
نانو مي سازند،  هاي  روبات  که  هايي  کند. شرکت  ناامید  را  شهر 
داروهاي جديد تولید مي کنند و حتي بازي هاي کامپیوتري جالب 
طراحي مي کنند، گوشه هايي از خالقیت و مثبت انديشي مردمان 
اين شهر است. يکي ديگر از نقاط درخشان اين تجارت ها، شرکتي 

است که نوع جديدي از پرينتر تولید کرده است. 

برگرفته از وب سایت روزنامه ایران

 فروش و نصب 
 برنامه های جدید

کامپیوتری
XPویندوز ویستا، ویندوز 
آنتی ویروس و فایروال،

Microsoft Office 
و انواع برنامه های

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

07 88 ۹۹ 77 623

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل 
و انتقال پول خود استفاده نمائید
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نیازمندیها

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

حمل و نقل
اثاث منزل، محل کار

و نصب موکت
با نازلترین قیمت

در شهر بیرمنگهام

07518645333

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمنديهای هفته نامه 

پرشین چاپ میشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظیفه  که  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئولیتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
07۹5۶۶۶44۳1

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

07۹5۶۶۶44۳1

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

0788880807۹
گلف سیلورمدل2004

07۹5۶۶۶44۳1

يک اطاق يک خوابه در 
برنت اوک با تمام امکانات
0788876856۹

سوزوکی سیلورمدل 
2003

07۹5۶۶۶44۳1

آموزش

يک اطاق دو خوابه در 
برنت اوک با تمام امکانات
0788876856۹

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

07۹5۶۶۶44۳1

هفته نامه پرشین در 
نظر دارد يک بازار 
ياب با تسلط کامل 
به زبان انگلیسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نمايد 

لطفا جهت اطالعات 
بیشتر با تلفن 

 0۲0845۳7۳50
تماس بگیريد

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
07۹5۶۶۶44۳1

متروپولیتن کار 
سرويس

0208۹23456

تویوتا سیلور مدل 2001

07۹5۶۶۶44۳1

پژو 306 سیلورمدل2004

07۹5۶۶۶44۳1

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

07۹5۶۶۶44۳1

خانمی جویای کار
0753067۹187

ریکاوری تی   بی 
020844۹0660

آموزش ۳ دی مکس و 
انیمشن

077۹۶7517۶7

کارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
077۳۳11۳1۳7

آموزش ویولون

0751181۲0۶۹

آموزش کامپیوتر

07۹0۹85701۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07۹0۹85701۲

تعمیر لپ تاپ
077۳۳11۳1۳7

آموزش فتوشاپ

07۹0۹85701۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
0788۶۳88۶57

چاپ

تعمیرات 
ساختمان

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجويان دکترا
با کمترين قیمت در محل کار يا منزل شما 

عیب يابی و ويروس يابی ، طراحی سايت و کلیه امور کامپیوتر

07۹51537481
07۹563۹5182

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 075۹4347۹73

کامپیوتر

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

فروش

فیزیوتراپی

استخدام

پرستار

حسابدار

منشی

خدمات

پزشکی و 
زیبایی

سیرو سفر لوازم 
منزلپایان 
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         ۹۹۹

 کانون ايرانیان                                   0۲077007174
کانون ايران                                             0۲0874۶۳۲۶۹ 
جامعه ايرانیان                                         0۲08748۶۶8۲  
سفارت انگلستان در تهران                 00۹8۲1۶705011-7
سفارت ايران در لندن                               0۲07۲۲5۳000 
وزارت کشور انگلستان                             0845۶000۹14 
اطالعات پرواز هیترو            087000001۲۳ 
دفتر ايران اير هیترو            0۲085۶4۹80۶
فرهنگسرای لندن                                   0۲08-4555550

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    0۲07۶۲00100
رستوران اپادانا                                0۲07۶0۳۳۶۹۶ 
رستوران اريانا                                        0۲07۲۶۶۹۲00

رستوران البرز                                    0۲07۶0۲۹040 
رستوران الونک 1                             0۲07۶0۳11۳0
رستوران الونک ۲                                    0۲07۲۲۹041۶ 
رستوران بهشت                                      0۲08۹۶44477
رستوران پامچال                                     0۲08۲0۳۹5۹5
رستوران پاپیون                                      0۲08458۹08۳
رستوران پاتوق                                       0۲07۲۶۲4015
رستوران پاريس                                      0۲07۲8۹۲0۲۳
رستوران پرشیا                                       0۲0845۲۹۲۲۶
رستوران پرنس علی                                0۲07۲58۳۶51
رستوران حافظ)1(                                   0۲07۲۲۹۹۳۹8

رستوران حافظ)۲(                                   0۲074۳1454۶     
رستوران ديار                                         0۲08۹۲0۹744 
رستوران ژينو                                         0۲088471740 
رستوران شهرزاد                                    0۲07۳711۹1۹

رستوران شبهای  شیراز                            0۲08۳4۶55۹۲
رستوران کندو                                         0۲077۲4۲4۲8    
رستوران صفا                                         0۲077۲۳8۳۳1
رستوران کلبه                                         0۲0770۶4888
رستوران مهدی                                       0۲085۶۳7007
رستوران نیمکت                                      0۲0888۹۶۹8۹
رستوران ياس                                         0۲07۶0۳۹148
رستوران فرشاد                                      0۲08۹۹8۹080
رستوران صوفی                                      0۲088۳44888

رستوران سالم                                        0۲088۳80007  
رستوران اريانا                                      0۲07۲۶۶۹۲00 

رستوران ايتالیايی                     0۲08۳4۹4400     
رستوران صدف                                      0۲07۲4۳8444

رستوران زرتشت                                    0۲07۶0۳۲۳7۹  
رستوران لیدو                                         0۲08۹5۲4748 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 

آران                                      0۲084455775  
اهواز                                            0۲087785۳۶1
انزلی                                        0۲084581۲۲1
انجمن زعفران                              0۲08451۶۶1۶
بهار                                         0۲07۶0۳508۳
بیژن                                         0۲074۳5۲۳70
پرارا                                       0۲07۶0۳۶۲۲۲
پرشیا                                     0۲07۲7۲۲۶۶5
تفتان                                       0۲077۳1781۹
تهران                                      0۲074۳5۳۶۲۲
تخت جمشید                                    0۲07۶۳۹8007
جردن                                          0۲084۲۶5448
خزر                                        0۲08۲0۲80۲۲

زمان                                           0۲07۶0۳8۹0۹ 
خیام                                          0۲07۲58۳۶۳7 
زمزم                                        0۲0845۲4004

فرديس                                     0۲088۶1۶187  
سارا               0۲07۲۲۹۲۲4۳
ستاره                                      0۲088۶۳5۲51
ساواالن                                                  0۲08۳4788۲۲
سپید                                       0۲08۹۶۹7۹70 

سلیمان                                             0۲07۶۲4۲۹57 
سهند                                                   0۲08۳4۳۳۲7۹ 
سرور                                                0۲08۹74۶088 
سیب                                                  0۲08۳۹۹۲8۳۲ 
علی                                    0۲085۶۶۹۳۶0 
مازندران                                     0۲057۹۹500
ماهان                                          0۲08۹۶۳001۲

منصور                                           0۲08۹5۲5۶۳7 
محصوالت ايران                              08۹۶۳00۲0۲0

هرمز                                                   0۲084558184
وحید                                             0۲08۹74۹۹۹7 
قنادی رضا                                0۲07۶0۳0۹۲4 
قنادی عسل                               0۲0770۶۲۹05

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

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

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

رستوران فرشاد
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذایی ماهان
 و مواد غذایی انجمن  

در شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester, New Castle
Nottingham. Southampton

Brighton
توزیع میگردد

نیازمندیها

بازار روز کامل ترین و قدیمی ترین 
سوپر مارکت ایرانی
 در مرکز بیرمنگهام

با خرید بیش از 25پوند از %10 تخفیف و خدمات ارسال به درب منزل بهره مند شوید. 

ما شما را به بازدید از بهترین سوپر مارکت ایرانی 
کنندة  روز عرضه  بــــــازار  نماییم  می  دعوت 
مرغوب ترین و ارزان ترین اجناس ایرانی ، ترکی 
، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه ، ساندویچ 
الویه خانگی ، انواع شیرینی ، کتاب ، نقره جات ، 

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681
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ورزش ایران
بازگشت سپهوند به اردوی تیم ملی

   
مرتضی سپهوند مشت زن ملی پوش کشورمان پس از مدت ها غیبت در 

اردوی تیم ملی بار ديگر به اردو بازگشت.
او که به دلیل حضور نیافتن در دو اردوی قبلی شانس مبارزه در مسابقه 
های ستارگان المپیک روسیه را از دست داد در صورتی که در اردوی 
سوم حضور پیدا نمی کرد بخت شرکت در رقابت های مجارستان را نیز 

از دست می داد.

5 دی ماه آغاز مسابقه های انتخابی جودو
جودوکاران  حضور  با  ماه  دی   5 جودو  ملی  تیم  انتخابی  های  رقابت 

برگزيده مناطق مختلف برگزار می شود.
در اين رقابت ها که با حضور دو تیم اول و دوم مناطق پنجگانه و دو تیم 
برگزيده تهران برگزار خواهد شد جز محمدرضا رودکی در وزن +100 
کیلوگرم و علی معلومات در وزن -7۳ کیلوگرم که عملکرد قابل توجهی 
در بازی های المپیک پکن داشتند، بقیه ملی پوشان بايد در اين مسابقه 

ها حضور پیدا کنند.

عضویت قهرمان کشتی در فدراسیون 
تیراندازی

به عضويت  قهرمان سابق سنگین وزن کشتی جهان  علیرضا سلیمانی 
هیأت رئیسه فدراسیون تیراندازی با کمان درآمد.

سلیمانی دارنده ۶ بازوبند پهلوانی، 5 مدال طالی آسیا و يک طالی جهانی 
سوئیس در سال ۶8 است.

راهیابی 32 تکواندوکار به مرحله سوم
مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو روز سه شنبه با حضور 
۹۹ تکواندوکار برگزار شد و در پايان ۳۲ نفر به مرحله سوم راه يافتند.

مرحله سوم رقابت های انتخابی چهارم دی ماه با حضور نفرات برتر 
مرحله دوم، اعضای تیم ملی امید و مدال آوران مسابقه های جهانی و 

آسیايی برگزار خواهد شد.

اضافه شدن یک گروه سنی به مسابقه 
های کاراته

فدراسیون جهانی کاراته گروه سنی جديد زير ۲1 سال را رسمًا به رده 
های مسابقاتی کاراته اضافه کرد.

کومیته  های  مسابقه  اوزان  کاراته  جهانی  فدراسیون  اعالم  براساس 
انفرادی در اين گروه سنی در رده مردان اوزان ۶8ـ، 78ـ و +78 کیلوگرم 
است و در گروه بانوان نیز اين اوزان شامل -5۳، -۶0 و +۶0 کیلوگرم 

خواهد بود.

هندبال به دنبال مربی خارجی برای بانوان
»فدراسیون هندبال سرمربی جديد خارجی استخدام می کند.«

سرمربی  »تامارا«  گفت:  بانوان  فدراسیون  رئیس  نايب  شهريان،  رباب 
روسی تیم ملی هندبال بانوان نتوانست ارتباط خوبی با بازيکنان تیم و 
کادر فنی برقرار کند و از اين رو به همکاری خود با وی پايان داديم تا 

فدراسیون رايزنی خود را برای جذب سرمربی جديد آغاز کند.

آغاز مرحله دوم اردوی واترپلوی جوانان
مرحله دوم اردوی آمادگی تیم واترپلو جوانان با حضور ۲۳ بازيکن از 

روز شنبه در استخر ورزشگاه آزادی تهران برپا می شود.
تیم واترپلو جوانان تمرينات منظمی را زير نظر »نون کواکوويچ« را برای 
حضور در ششمین دوره رقابت های واترپلو قهرمانی جوانان آسیا که 

مردادماه سال آينده در ژاپن برگزار خواهد شد انجام خواهند داد.

 رکورد دار جهان بازهم از اردبیل آمد
شايد اگر آن دو سال محرومیت لعنتی در کار نبود هرکول جديد ايران زودتر از اينها در داخل و خارج چهره می شد. سعید علی حسینی 
قهرمان فوق سنگین وزنه برداری آسیا در روزهای اخیر امیدواری زيادی برای بازپس گیری مدال طالی فوق سنگین جهان و المپیک به 
وجود آورده است. کمی قبل از آغاز المپیک ۲008 پکن، حسین رضازاده در خداحافظی غمبارش با دنیای حرفه ای وزنه برداری ابراز 

امیدواری کرد که پسرش در آينده رکوردهای او را جابه جا کند اما به نظر می آيد 
با ظهور »رستم« جديد وزنه برداری ايران اين آرزو به زودی به تحقق بپیوندد. 
سعید علی حسینی فرزند عزيز علی حسینی قهرمان پیشین آسیا در ابتدای دهه 
1۳۶0 همچون رضازاده اهل اردبیل است و حاال در همان راهی گام برمی دارد 
المپیک دست  قله وزنه برداری جهان و  به  که استاد فعلی اش در آن گام زد و 
يافت.سعید علی حسینی که سابقه قهرمانی در رقابت های نوجوانان آسیا در سال 
۲004 را دارد تاکنون دو بار عنوان بهترين وزنه بردار تورنمنت های آسیايی و 
جهانی را به دست آورده است. او در سال ۲004 و به هنگام بازگشت يوردان 
گئورگی ايوانف مربی مشهور بلغاری به ايران به اردوی تیم ملی دعوت شد و 
از همان موقع مشخص شد که استعداد جديدی در راه شکوفايی است. سعید با 
سن حدود 1۶ سال پا به رقابت های قهرمانی جوانان جهان گذاشت و مدال های 
طال را درو کرد اما کمی بعد در توفان ناشی از محرومیت وزنه برداران ايرانی 

به خاطر دوپینگ غرق شد.
پایان روزهای سخت

کمی قبل از مسابقات قهرمانی جهان در سال ۲00۶ که تعدادی از وزنه برداران 
ايران به دلیل مثبت بودن آزمايش دوپینگ برای دو سال از حضور در رقابت های 
ملی و بین المللی محروم شدند، سعید علی حسینی هم در اين گروه قرار گرفت 
و مثل بقیه به افسردگی حادی دچار شد و چیزی نمانده بود که اين رشته را 
ترک کند. اما عزيز علی حسینی پدر او مانع از غلبه افسردگی بر پسر شد و او را 
دوباره به تمرين دعوت کرد و دو سال تمام او را تحت تمرينات خود گرفت. اين 

اتفاق منجر به حفظ اين استعداد فوق العاده شد و سعید دوباره نشان داد که مدعی جديدی در دنیا خواهد بود. هرکول جوان ايران در 
اين دو سال به گونه ای تمرين کرد که انگار قرار است به رقابت های جهانی قدم بگذارد و اگر واقعا چنین اتفاقی نیز می افتاد او قطعا 

دست پر به وطن بازمی گشت.
سعید علی حسینی در شرايطی به تمرينات سخت و مستمرش ادامه می داد که متاسفانه عده ای بدخواه او را مورد آزار و اذيت و 
تحقیر قرار می دادند و سعی داشتند او را از ادامه راه منصرف سازند. با اين حال استعداد جوان ايران ضمن مبارزه با اين موج منفی 

تمرينات خود را ادامه داد و سطح آمادگی خود را دائما باال برد. 
گرچه بعضی از نزديکان رضازاده به صورت خودسر او را مورد آزار قرار دادند اما کمک های فدراسیون وزنه برداری يکی دو سال 

اخیر باعث شد که انگیزه های درونی سعید از بین نرود و به امید آينده کارش را مجدانه ادامه دهد.
او با خود عهد کرد که پس از بازگشت به دنیای وزنه برداری و پايان محرومیت در هر مسابقه رکورد جديدی از خود به جا بگذارد 
و اتفاقا به اين عهد نیز وفادار ماند. نقطه اوج هنرمندی علی حسینی نیز در رقابت های اخیر جوانان آسیا بود که او به راحتی و بدون 
حضور حتی يک رقیب جدی روی صحنه رفت و رکوردهای يک ضرب، دوضرب و مجموع آسیا متعلق به رضازاده را تار و مار 
کرد.او در يک ضرب 40۶ و در دوضرب ۲45 کیلوگرم را مهار کرد تا در مجموع با 451 کیلوگرم سه مدال طال را به گردن آويزد. 
ارزش رکوردهای علی حسینی 18 ساله وقتی مشخص می شود که رکورد ويکتور شرباتیس در المپیک ۲008 را با آن مقايسه کنیم. 
شرباتیس با 448 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد در حالی که برای هر حرکت فرصت کافی برای استراحت داشت اما سعید علی حسینی 
در شرايطی روی صحنه رفت که برای هر حرکت به خاطر نبودن رقیب تنها دو دقیقه استراحت کرد.سعید علی حسینی در پايان 

رقابت ها عنوان بهترين وزنه بردار مرد را به خود اختصاص داد تا برای همه فوق سنگین های جهان خط و نشان بکشد. 

سرانجام حکم کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال اعالم شد  
 

محرومیت یک ساله خداداد عزیزي 
 

باالخره جنجال بین باشگاه پیام و مقاومت سپاسي با اعالم حکم خداداد عزيزي، سجاد شاکري و 
علي عصمتي به پايان رسید. حکمي که براي خداداد صادر شد خالف حرف هايش را ثابت کرد. او که 
مدعي شده بود قاسم محمدي خبرنگار شیرازي را مضروب نکرده است اکنون عالوه بر 10 میلیون 
تومان جريمه نقدي، به مدت يک سال از هرگونه فعالیت در فوتبال نیز محروم شده است.شريفي 
رئیس کمیته انضباطي فدراسیون فوتبال اين راي را عادالنه دانست و گفت؛ »بايد واکنش خداداد و 
همراهان او را نسبت به اين حکم ديد.« عزيزي که در مصاحبه هاي گذشته اش تاکید کرده بود »هر 
رايي که صادر شود آن را مي پذيرم« اکنون با پذيرش اين حکم و عدم اعتراض به آن گفت؛ »ديگر 
به فوتبال فکر نمي کنم که بخواهم در مورد يک سال محرومیتم صحبت کنم.« اين حکم خداداد را به 
مدت يک سال از تیمداري و گرفتن هر گونه سمتي در تیم هاي فوتبال محروم مي کند و او پس از 
ابالغ حکمش به مدت چهار روز فرصت دارد به آن اعتراض کند.خبرنگار شیرازي که معتقد است با 
محرومیت خداداد حقانیتش ثابت شده درخصوص اين حکم گفت؛ »چون به مدارک و استنادهايي که 
ارائه کردم اطمینان داشتم فکر مي کردم حداکثر مجازات که سه سال است را در نظر بگیرند اما به 

يک سال محرومیت او نیز ترديدي نداشتم.« محمدي که از خداداد به دادسراي مشهد شکايت کرده، حاضر است اگر خداداد از جامعه 
خبرنگاران عذرخواهي کند شکايتش را پس بگیرد؛ » در يکي دو برنامه ورزشي اين طور مطرح شد که من دروغ مي گويم، اما همه 
بايد بدانند خبرنگاران دالل و باج گیر نیستند.براي همین اگر خداداد از خبرنگاران عذرخواهي کند من شکايتم را پس مي گیرم.« رئیس 
کمیته انضباطي نیز معتقد است اگر محمدي از شکايتش صرف نظر مي کرد براساس آيین نامه انضباطي در مطالبات مالي مي توان 
حکمي صادر نکرد اما در مورد تخلفات انضباطي چه شاکي راضي باشد يا نه، محکومیت باقي است بنابراين حتي اگر محمدي هم از 
شکايتش صرف نظر مي کرد حکم در مورد عزيزي صادر مي شد. عالوه بر خداداد عزيزي، علي عصمتي يکي از دست اندرکاران 
پیام نیز دو سال از ورود به ورزشگاه هاي سراسر ايران محروم و براي مدت دو سال از فعالیت هاي مرتبط در فوتبال محروم و 
مبلغ ۲0میلیون ريال نیز جريمه نقدي شد.همچنین سجاد شاکري پسر مالک باشگاه پیام يک سال از حضور در ورزشگاه محروم و 
از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال منع شد. او بايد 10 میلیون ريال را هم به عنوان جريمه پرداخت کند. پرونده بازيکنان خارجي پیام 

که در درگیري بازي پیام و مقاومت نقش داشته اند و پرونده شکايت عزيزي از قاسم محمدي و خبرنگاران مفتوح است. 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
 

کاسیاس: شوستر به خاطر اشتباهات ما 
اخراج شد

از  برند شوستر  اخراج  به  نامدار رئال مادريد در واکنش  بان  دروازه 
مقام مربیگری اين تیم گفت: شرايط به گونه ای است که حتی وقت اظهار 
نظر نداريم.ايکر کاسیاس تصريح کرد: از ديد من رئال مادريد به يک 

شوک روحی نیاز داشت اما نه تا اين حد ناگهانی و تکان دهنده. 
وی افزود: متأسفانه شوستر به خاطر اشتباهات ما اخراج شد و همه 
بازيکنان اين حقیقت را قبول دارند که اين مربی توان رساندن ما را به 
قهرمانی لیگ فوتبال اسپانیا داشت. اوضاع اصاًل خوب نیست و ما بايد 

به اعصاب خود مسلط باشیم و جبران مافات کنیم.

»رونالدو« به کورینتیانس می رود
   

سفر 14 ساله رونالدو به اروپا پايان يافت. مهاجم سابق تیم ملی برزيل 
پس از سال ها بازی در قاره سبز به زادگاهش بازگشت و از اين پس 
در لیگ برزيل فوتبال خود را دنبال خواهد کرد. اين مهاجم ۳۳ ساله به 
نوشته پايگاه اينترنتی روزنامه globo با باشگاه کورينتیانس برزيل به 
توافق رسید و برای يک سال در اين تیم تازه راه يافته به لیگ يک بازی 
خواهد کرد. قرارداد او تا يک سال ديگر هم قابل تمديد خواهد بود. فاتح 
جام های جهانی 1۹۹4 و ۲00۲ از فوريه ۲008 ديگر برای يک باشگاه 
پا به توپ نشده است. رونالدو از فوريه ۲00۹ زمانی که لیگ منطقه ای 
برزيل آغاز می شود، به مرخصی طوالنی مدت خود پايان می دهد. قرار 
معرفی  کورينتیانس  هواداران  به  به طور رسمی  آينده  او جمعه  است 
لیورنو به  پیراهن میالن برابر  با  او روز 1۳ فوريه سال جاری  شود. 
میدان رفت و دچار آسیب ديدگی شديد از ناحیه زانو چپ شد. او دوران 

نقاهت خود را در تیم فالمینگوی برزيل سپری کرد. 
را  کورينتیانس  با  وگوها  گفت  رونالدو  های  برنامه  مدير  فارا،  فابیو 
برای  قرارداد  است،  گرفته  شفاهی صورت  توافقی  گفت،  و  کرد  تأيید 
مدت يک فصل در روزهای آينده امضا خواهد شد. او از جدی بودن 
هر  موکلش  و  او  که  اين  و  گفت  برزيلی  باشگاه  اين  قاطعیت سران  و 
دو از اين موضوع بسیار خوشحال هستند. رونالدو در سال 1۹۹4 از 
 ،)۹7-1۹۹۶( بارسلونا  شد.  هلند  يندهوون  آ  راهی  برزيل  کروزيروی 
اينترمیالن )۲00۲ 1۹۹7-(،رئال مادريد )۲00۲-۲007( و میالن )۲008 
برای  ملی  بازی  در ۹7  او  بودند.  »مريخی«  های  باشگاه  ديگر   )۲007

برزيل ۶۲ گل به ثمر رساند. 

سکان رئال در دست های خوانده راموس
تمام حوادث  را مسئول  مادريد خود  رئال  فوتبال  تیم  جديد  سرمربی 
بارسلونا داريم  برابر  بازی مهمی  تیمش دانست.خوانده راموس گفت: 
و نتیجه کسب شده ارتباط مستقیم با من دارد .من وارث انديشه ها و 
زحمات شوستر هستم اما هر نتیجه ای در بازی های پیش رو کسب 
شود به خاطر من است. سرمربی اسبق تیم های بارسلونا)ب(، لوانته، 
سه ويا، بتیس، اسپانیول، ماالگا، رايو وايه کانو و تاتنهام در ادامه افزود: 
برای ال دربی کاماًل آماده ايم و اطمینان دارم که نتیجه ای در خور شأن 
هواداران رئال مادريد کسب می کنیم. از همین لحظه مسئول همه چیز 

خود من هستم و به تمام ابهامات شخصًا پاسخ می دهم. 
گفتنی است راموس از سه شنبه شب به جانشینی برند شوستر آلمانی 
پرستاره  تیم  اين  مربیگری  از  رئال  اخیر  ضعیف  نتايج  خاطر  به  که 

برکنار شد، سکان هدايت را در برنابئو در دست گرفت.

توتی: امیدوارم در فینال به لیورپول برسیم
کاپیتان رم عالقه مند به رويارويی با لیورپول در فینال لیگ قهرمانان 
اروپا است. رمی ها سه شنبه شب در چارچوب روز ششم از مرحله 
خود  خانگی  ورزشگاه  در  اروپا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  گروهی 
تیم،  دو  ديدار  پايان  در  شدند.  برنده   0-۲ که  بودند  بوردو  میزبان 
فرانچسکو توتی کاپیتان رم به شوخی گفت: »همه جاده ها به رم ختم 
هستیم.  عوارض  دريافت  گیشه  در  ما  همه  حال حاضر،  در  می شود 
هنوز با مرکز شهر فاصله زيادی داريم اما به خوبی با جاده ها آشنايی 
داريم، بنابراين شرايط رو به سامان خواهد شد.« ی ادامه داد: »شايد 
اين آخرين فرصت من برای نمايش چنین بازی های درخشان در رم 
باعث شور و شعف من  ها  رقابت  فینال  در  اين رو حضور  از  باشد، 
همانند  درست  رم-لیورپول  بین  ديگر  فینال  يک  امیدوارم  شد.  خواهد 

سال 1۹84 رقم بخورد.« 

به انگیزه شروع فوتبال جام باشگاه های جهان از اين هفته

منچستر؛ امیددار 
اول قهرمانی

از اين هفته دوره جديد مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاه های 
جهان با شرکت 7 تیم برتر قاره ها و مناطق مختلف دنیا در خاک 
ژاپن آغاز می شود و نظر به قلت نیروهای درجه اول در اين پیکارها، 

منچستر يونايتد امیددار مسلم قهرمانی به حساب می آيد.
را می  امسال دوره چهارم خود  پیکارها  اين  کنونی  فرمت  و  شکل 
گذراند و در گذشته اين رقابت ها جام بین قاره ای خوانده می شد و 
مختص فاتح جام قهرمانی باشگاه های اروپا و قهرمان باشگاه های 
برگزاری يک مسابقه  با  فقط  بود و  )لیبرتادورس(  امريکای جنوبی 
بین دارندگان اين عناوين، تکلیف آن روشن می شد. آخرين باری که 
يک تیم انگلیسی در فرمت کنونی اين جام حضور يافت و با کسب 
در سال ۲005  کرد،  را کسب  اروپا چنین مجوزی  قهرمانی  عنوان 
بود که لیورپول در ژاپن به بازی فینال رسید و در اين مرحله 0-1 
به سائوپولوی برزيل باخت. برزيل فاتح سنتی بسیاری از ادوار اين 
رقابت ها و آرژانتین ديگر قهرمان گاه به گاه اين مسابقات، در اين 
دوره غايب اند، زيرا جام لیبرتادورس به تیم اکوادوری لیگادوکیتو 
رسیده و همین تیم است که اگر حکم قرعه و جدول و شرايط و توان 
برابر شیاطین  در  را  جام  فینال  بازی  اجرا شود،  و  رعايت  ها  تیم 

و  کرد  خواهد  برگزار  انگلیس  سرخ 
فرض اين است که به دلیل تجربه بین 
المللی بسیار کمترش بخت نازل تری 
برای فتح فینال و تصاحب جام خواهد 

داشت.
یونایتد دیرتر می آید

ديدار  يک  که  جام  افتتاحیه  بازی 
شود،  می  محسوب  مرحله«  »پیش 
يونايتد  آداليد  بین  )پنجشنبه(  امروز 
يونايتد  ويتاکر  و  آسیا  قهرمان  نايب 

نهايی  چهارم  يک  در  بعداً  آن  برنده  و  شود  می  برگزار  نیوزيلند 
روبه روی گامبا اوزاکا فاتح ژاپنی جام قهرمانان باشگاه های آسیا 
از  لیگادوکیتو زودتر  اين که منچستر و  به  با توجه  ايستاد.  خواهد 
مرحله نیمه نهايی پای در میدان نخواهند گذاشت، تیم الکس فرگوسن 
اسکاتلندی فقط در پنجشنبه هفته بعد در آوردگاه ژاپن رؤيت خواهد 
شد و در چنان روزی در شهر يوکوهاما با برنده ديدار گامبا - آداليد 
يا ويتاکر روبه رو خواهد شد و بعید است که از چنین مسابقه ای 
قبل  لیگادوکیتو يک روز  فینالیست نشود.  و  نبرد  به در  جان سالم 
از آن با برنده ديدار پاچوکا مکزيک با االهلی مصر در مرحله نیمه 
نهايی روبه رو خواهد شد. به همین خاطر است که يونايتد تا ديشب 
مشغول حضور در مرحله گروهی جام قهرمانان باشگاه های اروپا 
بود و زودتر از دوشنبه آينده راهی ژاپن نخواهد شد و پیش از آن 

بايد شنبه شب در لیگ برتر انگلیس با تاتنهام نیز بازی کند.
منچستر سابقه پیروزی در اين جام را، زمانی که با نام جام بین قاره 
ای شناخته می شد، دارد و اين به سال 1۹۹۹ تحقق يافت که منچستر 
در برابر پالمیراس برزيل برنده شد و همان طور که قباًل گفتیم با يک 

»تک بازی« جام را برد.

با تمامی نیروها
قدر مسلم اين که الکس فرگوسن اين دوره را هم بسیار جدی گرفته 
و تمامی ۲۳ نفر اصلی و مطرح منچستر منهای اوون هارگريوز را که 
مدتی است از مصدومیت رنج می برد، به ژاپن خواهد برد. اين مربی 
۶7 ساله و اسکاتلندی می گويد: »نه فقط برای فتح اين جام به شرق 
آسیا می رويم، بلکه بسیار امیدواريم حداقل در هر 5 سال بعدی نیز 
در اين جام در ژاپن حاضر باشیم. )به اين معنا که يونايتد در هر 
5 فصل بعدی هم جام قهرمانان اروپا را خواهد برد!( حتی شرکت 
صرف در اين رقابت ها هم يک افتخار است، زيرا اين نکته و معنا را 
می رساند که قهرمان قاره شده ايد و بدون اين نکته امکان ندارد که 
دعوت تان کنند. ما تنها تیم بريتانیايی محسوب می شويم که اين جام 
را برده ايم و من اين را از بزرگترين افتخارات باشگاهمان می دانم. 
اين که در سال های اخیر اين جام را بسط داده اند و تیم هايی از 
آسیا و آفريقا را هم شامل می شود و همه قهرمانان قاره ها شانسی 
برای ابراز وجود در آن دارند، يک واقعه مثبت است. کیفیت و سطح 
فوتبال در جهان بسیار باال رفته است و با اين که برای تیمی مثل ما 
فقط به معنای اضافه شدن يک بازی به برنامه کارمان در ژاپن بوده 
است، اما برای اشاعه و امیدواری ساير باشگاه های جهان اقدامی 

مؤثر بوده است.«
شکست نگران کننده گامبا

زيرا  بیند،  می  تدارک  يونايتد  با  برای مصاف  حاال  از  اوزاکا  گامبا 
باورش اين است که مشکلی برای فتح بازی اولش )در برابر برنده 
آداليد - ويتاکر( نخواهد داشت. اکیرا نیشینو مربی گامبا اوزاکا اين 
تیم را امسال با غلبه بر تیم هموطنش اوراوارد داياموندز و همچنین 
لیگ  اين هفته در  اما تیمش  قاره رساند،  به قهرمانی  يونايتد  آداليد 
ژاپن با نتیجه ۳-۲ به تیم متوسط البیرکس نیگاتا باخت و 
نیشینو می گويد: »اگر فرمی عالی نداشته باشیم، حضور 
در جامی همچون اين بی فايده خواهد بود. بايد از هر جهت 
پیشرفت کنیم، زيرا اينجا نه فقط فوتبال ژاپن، بلکه مسئله 
اعتبار کل آسیا که ما نماينده اول آن هستیم، مطرح است.«

تجدید نبردهای استرالیا - نیوزیلند
امروز در شروع جام، همان طور که پیشتر گفتیم، آداليد 
گیرد. کريس  قرار می  ويتاکر  استرالیا روبه روی  يونايتد 
نبردهای  مثل  هم  »اين  گويد:  می  ويتاکر  مربی  چیچ  میلی 
در  ها  سال  که  است  نیوزيلند  و  استرالیا  فوتبال  قديمی 
قالب مسابقات قاره اقیانوسیه برگزار می شود. بر اين اساس ما در 
ديداری شرکت می کنیم که سطح و شکل بازی رقیبمان کاماًل بر ما 

مشخص است و می دانیم که چه چیزی انتظار ما را می کشد.«
در تیم نیوزيلندی بسیاری از بازيکنان صرفًا نیمه حرفه ای هستند و 
کار و شغلی بیرون از محیط فوتبال هم دارند و در میان آنها معلم 
و کارگر ساختمانی و کارمند شرکت هم ديده می شود. اين دومین 
سال متوالی است که ويتاکر به عنوان نماينده اقیانوسیه به اين رقابت 
»پیش  در  که  است  بوده  نیز مجبور  دو مورد  هر  در  و  آيد  ها می 
مرحله« اين رقابت ها حضور به هم رساند. اين »پیش مرحله« را به 
اند که ژاپن به عنوان میزبان پیکارها يک  انداخته  اين خاطر به راه 
سهمیه در اين رقابت ها دارد و چون يک تیم ژاپنی )گامبا( قهرمانی 
آسیا را در دست دارد، يک سهمیه اضافی را به اين قاره داده اند. 
سال پیش اين سهمیه به سپاهان از ايران )نايب قهرمان وقت آسیا( 
رسید که در »پیش مرحله« تیم ويتاکر را برد، اما بعداً در يک چهارم 

نهايی به اوراوا رد داياموندز باخت و حذف شد.
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پايان مرحله گروهی »جام قهرمانان اروپا«

چلسی و اینتر
 در دردسر

  ديدارهای مرحله گروهی در دسته های اول تا چهارم فوتبال جام 
گذشته  روز  اولین ساعات صبح  در  اروپا،  های  باشگاه  قهرمانان 
يک  به مرحله  ها  اين گروه  تیم صعودکننده   8 تمام و سیمای هر 

هشتم نهايی مشخص شد.
های  گروه  در  اينترمیالن  و  چلسی  شدن  دوم  اتفاق،  مهمترين 
مربوطه بود که سبب می شود آنها در مرحله يک هشتم نهايی در 
برابر رقبايی قرار گیرند که در گروه های خود اول شده اند و به تبع 

آن قوی تر و از بزرگان درجه اول قاره هستند.
چلسی بسیار کوشید به رتبه نخست گروه اول دست يابد و در اين 
راه میهمان رومانیايی اش )کلوج( را با گل های کالو و دروگبا 1-۲ 
برد، اما چون رم که يک امتیاز بیشتر از تیم لندنی داشت در زمینش 
با گل های نیمه دوم بريگی و توتی ۲-0 بر بوردو چیره شد، به اين 

خواسته نائل نشد و با 11 امتیاز در پشت سر رم 1۲ پوئنی توقف 
لندن که  آبی های  برزيلی  فیلیپه اسکوالری سرمربی  لوئیس  کرد. 
گانه حضور   7 ادوار  تمامی  ديدار همچون  اين  فتح  با  شاگردانش 
خود در اين رقابت ها سنت صعودشان از گروه مربوطه را حفظ 
و تکرار کردند، در پايان کار گفت همان روحیه ستیزه جويی را از 
ديدار  اين  کلوج طی  نفرات  رفتار و سلوک  در  که  طلبد  تیمش می 
رؤيت کرده است. او افزود: »شايد ما بیشتر از حريف صاحب توپ 
و میدان بوده باشیم، اما تفاوت زيادی بین ما و آنها مشاهده نمی 
برخورد  نوع  و  روحیه  من  اما  نکرديم،  بازی  خوب  کاًل  ما  شود. 
پرشور و شوقی را در کلوج ديدم که در تیم من نبود و مايلم که 
همیشه در آن حاضر باشد. آنها بیش از ما تیم بودند و هرکس برای 

بهروزی يار کناری اش و کل تیم می جنگید.«
فیل بزرگ اين موضوع را که با تنزل چلسی به رده دوم جدول بايد 
مهیای رويارويی اجباری با يکی از غول های فوتبال قاره در شروع 
مرحله حذفی باشد، چندان مهم نشمرد و حتی گفت که حذف احتمالی 

در اين مرحله، در نهايت يک فاجعه برای او و چلسی نخواهد بود! 
يک مربی شادمان

لوچانو اسپاله تی مربی سرتراشیده رم در نقطه مقابل اسکوالری از 
اين که تیمش اين مسابقات و کل فصل را بسیار بد شروع و سپس 
خود را جمع وجور کرد و باالتر از ياران جان تری به عنوان تیم 
اول گروه نخست جام صعود کرد، بسیار شادمان نشان می داد و 
او هم از اين که چطور رم بعد از لرزش های شديد اوايل فصل اش 
حاال پیوسته برنده می شود، دچار حیرت گشته است. اسپاله تی که 
تیمش با اول شدن در گروه مربوطه از دردسرهايی که چلسی و 
اينتر با آن مواجهند، دور خواهد بود، ديروز گفت: »اين يک دستاورد 
واقعًا معتبر و مهم برای ما است و اگر قرار باشد به حضور و تالش 

شاگردانم نمره بدهم، از حداکثر ،10 به آنها 1۲ می دهم!«
دور از نراتزوری

چلسی با دوم شدن در اين گروه تحقیقًا به اينتر میالن که هدايت 
اش با خوزه مورينیو مربی پرتغالی سابق اين باشگاه انگلیسی است 
برخورد نخواهد کرد، زيرا همانطور که قباًل آورديم نراتزوری هم 
در گروهش )دسته دوم جام( به رتبه دوم اکتفا کرد و مقام اولی را 
به پاناتینايکوس يونان سپرد. آبی و سیاه های میالن در صورت 
پیروزی در زمین وردربرمن آلمان سرگروه می شدند اما در برابر 
آن  تبع  به  و  گروهش  در  برای سوم شدن  که  ای  پرانگیزه  رقیب 
راهیابی به جام يوفا جان می داد ۲-1 بازنده و تسلیم گلهايی شد 
که پیزارو و روزن برگ در ۳0دقیقه آخر به سود تیم توماس شاف 
زدند. مورينیو گفت: »تفاوت ها بین تیمی را که برای مرگ و زندگی 

می جنگید )اشاره به برمن( و تیمی که فقط در پی نتیجه بود )اينتر( 
به چشم ديديد. با اين اوصاف ما در مرحله بعدی با بزرگانی مثل 
بارسلونا، منچستر يونايتد و يا بايرن مونیخ مواجه خواهیم شد که 

حريفان سختی اند، اما ما نیز برای آنها سخت خواهیم بود.«
ساير گروه ها

در دسته سوم، بارسلونا چون سرگروهی اش از قبل محرز شده 
به  نتیجه ۲-۳  در  و  فرستاد  میدان  به  را  هايش  اغلب ذخیره  بود، 
میهمان اوکراينی اش شاختار باخت. عامل مهم ديگری که باعث شد 
از نفرات اصلی اش  پپ گوارديوال مربی بارسا از گسیل بسیاری 
به میدان خودداری کند، بازی ال کالسیکو يعنی نبرد سنتی با رئال 
مادريد در لیگ اسپانیا است که شنبه شب آينده برگزار می شود و 

ستاره های بارسا برای چنان ديداری سرحال نگه داشته شدند.
در گروه چهارم برد ۳-1 لیورپول بر میزبانش آيندهوون و توقف 
اتلتیکو مادريد در مقابل مارسی به فضای اول شدن تیم رافابنیتس 
در اين گروه و افتادن تیم اسپانیايی به همان دردسرهايی بود که 
نیز در مرحله بعدی می  تیم های اسکوالری و مورينیو را  انتظار 

کشد.
نتايج حاصله و جداول رده بندی

*گروه اول: چلسی -۲ کلوج يک، رم-۲ بوردو صفر- جدول رده 
بندی: -1 رم 1۲ امتیاز، -۲ چلسی 11 امتیاز، -۳ بوردو 7 امتیاز، 
-4 کلوج 4پوئن )دوتیم نخست صعود کردند و بوردو به جام يوفا 

راه يافت( 
*گروه دوم: پاناتینايکوس يک- فاماگوستا قبرس صفر، وردربرمن 

-۲ اينتر میالن يک
- جدول: -1 پاناتینايکوس 10امتیاز، -۲ اينتر 8 پوئن، -۳ وردربرمن 
7پوئن، -4 فاماگوستا ۶ امتیاز )دوتیم اول باال رفتند و برمن به جام 

يوفا رفت(
* گروه سوم: باسل صفر- اسپورتینگ لیسبون يک، بارسلونا -۲ 

شاختار۳
- جدول رده بندی: -1 بارسلونا 1۳امتیاز، -۲ اسپورتینگ 1۲پوئن، 
-۳ شاختار ۹امتیاز، -4 باسل يک امتیاز )دوتیم اول صعود کننده 

شدند و شاختار به جام يوفا راه يافت( 
* گروه چهارم: آيندهوون يک- لیورپول،۳ مارسی صفر- اتلتیکو 

مادريد صفر
 ۳- پوئن،  مادريد1۲  اتلتیکو   ۲- 14امتیاز،  لیورپول   1- جدول:   -
مارسی 4امتیاز، -4 آيندهوون ۳امتیاز )دو تیم اول صعود کردند و 

مارسی وارد جام يوفا شد(

استقالل با تساوی رقیبان شاد می شود

نقشه فرار ته 
جدولی ها

علی رضايی

رويارويی ذوب آهن و پیکان، تیم های دوم و سوم جدول رده بندی 
لیگ برتر فوتبال مهمترين بازی هفته نوزدهم است. جدال اين دو تیم 
بیش از هر چیزی به سود استقالل است. فردا آبی ها با تیم پائین 
تیم  زمین  در  هم  اصفهان  سپاهان  کنند.  می  پیکار  داماش  جدولی 
قعرنشین پیام به میدان می رود. ابومسلم، ديگر تیم مشهدی که در 
منطقه خطر به سر می برد نیز میهمان صبا باتری قم است. استقالل 
اهواز و مس کرمان هم يک بازی جذاب را برگزار می کنند. ملوان 
و برق شیراز که اخیراً خوب نتیجه نگرفته اند در انزلی به مصاف 
تهران  آهن  راه  پذيرای  مقاومت سپاسی شیراز  روند،  می  يکديگر 
است، اما بازی های اين هفته روز شنبه آينده به پايان می رسد؛ با 

دو بازی سايپا و فوالد و پاس همدان و پرسپولیس.
مهمترین بازی هفته

 
ذوب آهن که چند روز پیش صدرنشینی را به استقالل هديه کرد 

برای بازپس گیری اين رتبه بايد پیکان قزوين را پشت سر بگذارد.
و اين در شرايطی است که پیکانی ها هم نیاز مبرمی به امتیازهای 
اين ديدار دارند چرا که در صورت شکست يا تساوی حتی ممکن 
است رده سوم جدول را نیز از دست بدهد. پیکان برای اين که مانع 
از ايجاد فاصله با صدرنشین شود در صدد کسب سه امتیاز اين 

ديدار است تا بدين ترتیب خاطره تلخ باخت هفته قبل به صبا باتری 
را هم از ياد ببرد. اما انگیزه های ذوب آهن تنها برای بازگشت به 

کم  دست  ها  اصفهانی  است.  صدر 
با  آنها  بین  ای  فاصله  خواهند  نمی 
تقابل  فردا  شود.  ايجاد  استقالل 
مهاجمان  سیدصالحی  و  کاسترو 
گلزن میزبان و میهمان جالب توجه 
تیم  دو  اين  تساوی  بود.  خواهد 
بهترين نتیجه برای استقالل خواهد 

بود.
فردا استقالل در حالی مقابل داماش 
داند  می  که  گیرد  می  قرار  گیالن 
از  قیمت  به  تواند  می  امتیاز  دادن 
تیم  اين  صدرنشینی  رفتن  دست 
اين  وجود  با  استقالل  شود.  تمام 
خاطر  به  را  علیزاده  و  اکبرپور  که 
محرومیت دراختیار ندارد تنها برای 
کسب برد به مصاف حريف شمالی 
می رود. آبی ها در دور رفت به اين 
تیم باختند؛ اما در جام حذفی و در 
جوانهايش  از  داماش  که  شرايطی 
اين  به  گل  هشت  کرد  می  استفاده 

تیم زدند.
خودش  زمین  در  قبل  هفته  داماش 
به  و  باخت  اهواز  استقالل  به   ۲-4

سرمربی  عبدی  حسین  برای  ندارد.  خوبی  وضعیت  روحی  لحاظ 
خوبی  نتیجه  صدرنشین  زمین  در  امتیاز  يک  کسب  شايد  تیم  اين 
باشد برای همین پیش بینی می شود شمالی ها بازی بسته ای را 

ارائه دهند.

فرار ابومسلم از قعر جدول
سپاهان بعد از توقف خانگی مقابل پاس همدان در زمین پیام مشهد 
به دنبال پیروزی و جبران مافات است. پیام با بحران های اخیرش 
تیم قرص و محکمی نیست اما اين تیم که چند روز پیش مقابل برق 
به  دست  و  ظاهر شود  غیرمنتظره  است  ممکن  نکرد  بازی  شیراز 

انتقادها  حتم  به طور  بدهد  امتیاز  پیام  زمین  در  اگر  بزند.  شگفتی 
از  بعد  و  پیش  روز  چند  مربی  اين  شود.  می  بیشتر  چرخابی  از 
بازی با پاس با اعتراض هواداران سپاهان 
مواجه شد. اگر اشپتیم آرفی مهاجم گلزن و 
آلمانی پیام به اين بازی برسد سپاهانی ها 
بايد مراقب حرکات او در خط حمله حريف 
باشند. صبا باتری قم هم با پیروزی روحیه 
درصدد  حاال  پیکان  تیم  زمین  در  بخش 
اما  است.  ابومسلم  مقابل  خانگی  برد  يک 
به  خانگی  باخت  از  خورده  زخم  ابومسلم 
شکست  ديگر  بار  خواهد  نمی  استقالل، 
به  شدن  نزديکتر  برای  میزبان  بخورد. 
میهمان درصدد  و  باالی جدول، می جنگد 
فرار از قعر جدول است. به نظر می رسد 

جدال اين دوتیم جذاب باشد.
در ورزشگاه حافظیه تیم مقاومت سپاسی 
که اين روزها روی نوار برد حرکت می کند 
با راه آهن شهر ری پیکار می کند. يک برد 
ديگر، تیم مقاومت را به گروه مدعیان می 
رساند اما راه آهن تنها می خواهد از پائین 
جدول دورتر شود. بايد ديد تفکرات ياوری 

با تجربه، به غالم پیروانی می چربد 

هم  کرمان  مس  و  اهواز  استقالل  بازی 
چند  بود.  خواهد  فردا  جذاب  ديدارهای  از 
قرار  و  دارند  حضور  مس  تیم  در  اهوازی  تیم  قبل  فصل  بازيکن 
گرفتن آنها مقابل تیم سابق خود جالب توجه است. استقالل اهواز 
به ادعای میثاقیان می تواند تیم قدرتمندی مثل مس کرمان را هم 
مظلومی  با  فصل  ابتدای  مسائل  خاطر  به  مربی  اين  دهد.  شکست 
زمین  از  برنده  دارد  دوست  خیلی  ابومسلم،  تیم  هدايت  سر  بر 
خارج شود. مسابقه ملوان و برق شیراز هم که گفته می شد انجام 
نمی گیرد با تأيید فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد. هر دوتیم 
روزهای خوشی را در لیگ سپری نمی کنند. بخصوص ملوان ها که 
حاال حتی احمدزاده را هم به دلیل اعتراض به مشکالت مالی روی 

نیمکت ندارند.
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ورزش
کین از ساندرلند استعفا داد 

 او ثبات روحي نداشت  

روي کین همان کسي است که ساندرلند را پس از چند سال زندگي در لیگ دسته اول انگلیس به لیگ برتر 
برگرداند. حاال همان شخصیت محبوب باشگاه که همه او را پديده مربیگري مي دانستند، امروز به گونه يي 
از سمتش در تیم استعفا مي دهد که پرماگنوس اندرسون رئیس جديد شرکتي که مالکیت ساندرلند را در 
اختیار دارد، رفتن روي کین را مايه شادي مي داند و اعتقاد دارد »شخصیت بي ثبات« اين بازيکن ۳7ساله 
او را براي مربیگري در اين پست نامناسب کرده بود. اندرسون جمعه شب در جمالتي که راجع به کین گفت 
او را به بدترين شکل ممکن مورد حمله قرار داد؛ »در نهايت درخواست هاي او خیلي بزرگ بودند و فشار 
هم روي او زياد شده بود. شخصًا فکر مي کنم او شخصیتي بي ثبات دارد. برخالف چیزي که همه مي گويند 
او سرالکس فرگوسن نیست. کین آدم کله شقي است و به خاطر ذهنیت خشن اش در زمین موفق نمي شد. 
وقتي او را مي ديديد، فکر مي کرديد پیش خودش مي گويد اگر من را زمین بزني، کتکت مي زنم و آن وقت 

مي بینیم چه کسي تا آخر بازي دوام مي آورد. او به عنوان مربي هم همین رفتار را داشت.«
اندرسون رئیس شرکت امريکايي کیتانو کپیتال است که اخیراً سهام اعظمي از شرکت »درامويل« که مالکیت 
ساندرلند را در اختیار دارد، خريداري کرده است. مرد سوئدي جمعه شب به کین اجازه امضاي قراردادهاي 
جديد را داده اما مرد ايرلندي تصمیم گرفت باشگاه را ترک کند. اندرسون در ادامه مي گويد؛ »ما چهار هفته 
سخت کار کرديم تا با خودش هم تمديد قرارداد کنیم و به مدير برنامه هايش قراردادهاي متفاوتي پیشنهاد 
داديم. مساله قرارداد، دلیل رفتن او از باشگاه نبود. پیشنهادهاي ما در قیاس با آنچه ديگر مربیان در لیگ 
برتر مي گیرند، خیلي خوب بود.«کین در تمام اين مدت حمايت نیال کوئین هم بازي سابقش در تیم ملي 
ايرلند را پشت سر خود داشت و حتي تابستان سال گذشته به واسطه همین دوستي طوالني مدت توانست 
پول زيادي براي انتقال بازيکنان جديد در اختیار کین قرار دهد. کاپیتان سابق منچستريونايتد حدود 70 
میلیون پوند ظرف دو سال خرج آوردن بازيکنان جديد کرد ولي مالکان جديد نگران اين بودند که خريدهاي 
کین و پولي که بابت بازيکنان پرداخت شده، بیشتر از ارزش آنها بوده است. اندرسون در اين باره مي گويد؛ 
»فکر مي کنم کین از نمايش خودش ناامید شده بود و از سوي مديران جديد بابت پولي که خرج کرده بودند، 
تحت فشار بود. مديران قبلي ايرلندي بودند و حتمًا رابطه آرام تري با کین داشتند چون او در فوتبال ايرلند 
اسطوره است.«به نظر مي رسد برخي از بازيکنان ساندرلند با کین مشکل داشتند و به نقل از اندرسون، 
کین با برخي بازيکنان خارجي مشکل فرهنگي داشت؛ »بازيکنان فرانسوي خريداري شده مثل سیسه ذهنیت 
متفاوتي نسبت به کین داشتند. بازيکنان با ايده هاي مربیگري کین کنار نمي آمدند.« حاال با توجه به تجربیات 
گذشته به نظر مي رسد باشگاه ساندرلند و شخص اندرسون به دنبال گزينه هايي خارج از انگلیس براي 
آوردن مربي جديد هستند؛ »بله، احتمال رفتن به خارج و آوردن مربي وجود دارد. ۶0 نفر تا به حال براي 

گرفتن اين پست ابراز تمايل کرده اند و همگي خارجي بوده اند.«

منبع؛ گاردين 

فرخزادي؛ مذاکرات با قطبي روند 
مثبتي را طي مي کند  

 
پرسپولیس  باشگاه  مديره  هیات  فرخزادي عضو   مجید 
بر  مبني  اخیر  شايعات  برخالف  گفت؛  نظري  اظهار  طي 
کنم  اعالم  بايد  قطبي  با  مالي  در مسائل  اختالفات جديد 
مذاکرات ما با اين مربي روند مثبتي را طي مي کند. وي در 
خصوص جدايي پژمان نوري از پرسپولیس خاطرنشان 
کرد؛ نوري از بازيکنان تاثیر گذار ما محسوب مي شود و 
فکر نمي کنم پیرواني با جدايي اين بازيکن موافق باشد. او 
افزود؛ بايد در جلسه يي، مصطفوي اين مشکل را برطرف 
تیم  تیم متقاعد کند زيرا  به ماندن در  سازد و نوري را 
ما براي رسیدن به موفقیت هاي بزرگ به بازيکنان خود 
نیازمند است. سخنگوي هیات مديره پرسپولیس با اشاره 
يي  عجله  گفت؛  پیرواني  جديد  دستیار  انتخاب  زمان  به 
در اين مورد وجود ندارد و بايد به پیرواني اجازه دهیم در کمال آرامش بهترين گزينه را انتخاب 
کند. وي افزود؛ براي جذب دروازه بان جديد اقداماتي انجام شده و در حال حاضر مصطفوي اين 
موضوع را پیگیري مي کند. فرخزادي تصريح کرد؛ از عملکرد پیرواني و بازيکنان در اين مدت کاماًل 

رضايت داريم و آنها توانسته اند در اين مدت کوتاه نتايج بسیار قابل قبولي را کسب کنند.  
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خوان د راموس سرمربي رئال مادريد شد 
 

باش تا ببینیم چه 
مي شود  

گابريله مارکوتي*
ترجمه؛ محمدواال يزداني

اخراج برند شوستر از سرمربیگري رئال مادريد که روز سه شنبه 

رخ داد، طبق انتظارات عامه بود. به همان میزان که همه منتظر وقوع 
اين اتفاق بودند، انتظار اين را نداشتند که جانشین شوستر خوان 
رامون  گذشته  هاي  هفته  طول  تمام  در  واقع  در  باشد.  راموس  د 
به  به طور خصوصي  بارها  مادريد  رئال  باشگاه  رئیس  کالدرون 
خبرنگاران گفته بود با وجودي که جايگاه شوستر در خطر است، 
يک چیز را مي تواند با اطمینان به آنها بگويد؛ اينکه سرمربي سابق 

سويا و تاتنهام براي جانشیني شوستر به »برنابئو« نخواهد آمد. 
حرکاتي اينچنیني- انکارهاي شوستر براي کنار رفتن و انکار روساي 
باشگاه درآوردن راموس- در رئال مادريد جديد نیست؛ باشگاهي 
به  میاتوويچ  پردراگ  و  رئیس  عنوان  به  کالدرون  هدايت  تحت  که 
از  را  و خبرنگاران  بکشند  را  ماشه  اينکه  از  مدير ورزشي  عنوان 

محلدور کنند، ابايي ندارد. 
ثبات دغدغه يي است که »کاخ سفید« از زمان آغاز هزاره سوم تا 
امروز به خود نديده است. راموس هشتمین مربي آنها در پنج سال 

اخیر است. 
يکجورهايي مي توان گفت رفتار آنها در قبال راموس نشان مي دهد 
که آنها هدفي طوالني مدت را به طور خاص در راس کار مدنظر 
او  به  که  است  يي  ماهه  قرارداد شش  هم  مدعا  اين  ندارند. شاهد 
پیشنهاد شده است؛ قراردادي تا آخر فصل. راموس روز گذشته در 
گفت وگو با خبرنگاران گفت؛ »دوست دارم به شکل کوتاه مدت کار 
کنم. مي خواهم کساني که با من کار مي کنند، خوشحال باشند. اگر 
اوضاع خوب پیش رفت و باشگاه هم از کار با من راضي بود، يک 
فصل ديگر ادامه مي دهیم.«اين حرکت راموس حرکتي نو در عرصه 
جهاني است؛ جايي که مربیان معمواًل خواهان امضاي قراردادهاي 
درازمدت و کالن هستند. راموس چنین قراردادي را با تاتنهام بست؛ 
پوندي اش مي  میلیون  ارزش 18  از  قراردادي چهارساله که همه 
از  يا شايد هم ترسش  داده است؟  تغییر عقیده  آيا راموس  گفتند. 

پرداخت پول به رئال در صورت اخراج بوده است؟
از ديد باشگاه، راموس انتخابي عالي است به خصوص براي آنهايي 
که مي خواهند برگماني را دور بزنند. در حالي که کار او در تاتنهام 
باثباتي  با اشک به پايان رسید، کار کلي او نشان داده که او آدم 
را  انتظار  حد  از  فراتر  چیزهايي  آوردن  دست  به  توانايي  و  است 

دارد.
او آنچنان مربي قدرتمندي نیست که  اين است که  از همه  مهم تر 
شخصیتي زياده خواه از باشگاه داشته باشد؛ درست مثل واندرلي 
و  بیندازد  پايین  را  اينکه سرش  از  او  فابیوکاپلو.  يا  لوکزامبورگو 
ساکت کارش را کند تا تیم پیشرفت کند، راضي است. او ترجیح مي 

دهد کمتر درگیر امضاي قراردادهاي جديد شود. 
اين همان کاري است که در سويل انجام داد؛ جايي که مسوولیت 
آوردن بازيکنان به مونچي، مدير ورزشي باشگاه، واگذار شد. در 
تاتنهام هم همین پست را ديمین کامولي پر مي کرد. اين به معناي 
خدمت  به  بحث  وقتي  خصوص  به  است  باشگاه  در  قدرت  تعادل 
گرفتن بازيکنان جديد باشد. اينجاست که میاتوويچ و کالدرون وارد 
فصل  قهرمان  عنوان  به  را  رئال  گرچه شوستر  مي شوند.  میدان 
گذشته اللیگا رساند اما مسووالن باشگاه نگران اين بودند که آيا 
او از پس مشکالت داخل رختکن برمي آيد يا خیر. ديگر نگراني اين 
فصل شان پنجمي در جدول و ۹ امتیاز اختالف با بارسلونا است. 

آدمي  بینند؛  مي  تکنوکرات  يک  را  راموس  کالدرون،  و  میاتوويچ 
اين  دهد  مي  انجام  که  کاري  اولین  که  امور  فتق  و  رتق  مسوول 
است؛ مجبور کردن بازيکنان به انجام کار موثر کنار يکديگر. اين 
همان حسي است که آنها مي خواستند و شوستر انجام نمي داد. 
اين زمزمه وجود داشت  او فصل گذشته قهرمان اللیگا شد،  حتي 
گرفتن  نظر  در  با  است.  قهرمان شده  کاپلو  تیم  با  آلماني  مرد  که 
اينکه کالدرون از کار کاپلو راضي نبود حتي با اين اوصاف که او 
دستاورد  از  رئال  رئیس  آورد،  ارمغان  به  رئال  براي  را  قهرماني 
شوستر هم چندان هیجان زده نشده است. در واقع نگاه کالدرون 
و میاتوويچ به دستاوردهاي کاپلو و شوستر اين است که اين دو 
اند.  نفر ساخته  اين دو  تیمي هستند که  نمايانگر کارکرد قوي  نفر 
بازيکنان  نه  نکرده است، مطمئنًا مشکل  تغییري  تیم  آنجايي که  از 
که رهبري تیم است و رهبري تیم هم در مربي خالصه مي شود. 
بنابراين از آنجايي که راموس نسبت به شوستر مربي بهتري است، 

اين مشکالت خیلي سريع حل خواهند شد. 
شوستر احتمااًل به عنوان بهانه کارش به بحران مصدومیت ها اشاره 
مي کند، مساله يي که در برهه هاي زماني مختلف او را از داشتن 
بازيکناني چون رود فن نیستلروي، وسلي اشنايدر، آرين روبن، پپه، 
گابريل هاينتزه، فابیو کاناوارو و فرناندو گاگو محروم کرده است. 
باشگاه  که  کرد  اشاره خواهد  هم  نکته  اين  به  احتمااًل  آلماني  مرد 
نتوانسته بازيکنان مورد نظر او را به خدمت بگیرد. اينها همگي مي 
توانند داليل و فاکتورهايي معقول باشند. در عین حال، خیلي ها هم 
اعتقاد داشتند که او مي دانست در چه مخمصه يي گرفتار شده و 
نمي شد.  ظاهر  او  قامت  در  و  رئال  مثل سرمربي  هم  مواقع  اکثر 
راموس روز سه شنبه از قول خودش اين پیام را منتقل کرد؛ »اين 
باشگاه بايد تنها به يک چیز فکر کند؛ پیروزي. من کارم را بلدم و 
امیدوارم کسي را ناامید نکنم.« کالدرون و میاتوويچ هم همین انتظار 
را دارند. گرچه آنها خیلي خوب مي دانند که اگر راموس کم بیاورد 
و اشتباه کند، به لطف قرارداد شش ماهه اش مي توانند به راحتي از 
دست او خالص شوند، خیلي سريع و ارزان. اين مساله بخشي از 

دلیل محبوبیت او بین اين دو نفر در وهله اول است.
*ستون نويس روزنامه »تايمز« 

ورزش

تالش یوونتوس براي خرید مالودا  
 

 منابع خبري از عالقه زياد باشگاه يوونتوس به بازيکن فرانسوي 
تیم چلسي انگلیس حکايت دارند. به نقل از گاتزتا دلو اسپرت، اين 
تیم براي فصل تصمیم دارد تا فلورن مالودا را به خدمت بگیرد. 
اين بازيکن ۲7 ساله که گذشته نیز مورد توجه تیم هاي خارجي 
کند.  تجربه  را  يوونتوس  در  بازي  نیست  میل  بي  بوده،  زيادي 
پاول ندود به لحاظ اينکه به پايان دوران فوتبال حرفه يي خود 
نزديک شده، تالش توريني ها را براي يافتن جانشینش باعث شده 
اين منابع احتمال دادند در هفته هاي آينده، يوونتوس به  است. 
طور جدي براي به خدمت گیري مالودا پا پیش گذارد و پیشنهاد 

ارائه دهد.  
 

هیگواین؛ سه امتیاز از دیدار 
نیوکمپ مي خواهیم  

  
بي  رئال  کرد؛  اعالم  مادريد  رئال  فوتبال  تیم  آرژانتیني  مهاجم 
از  نقل  به  شود.  مي  بارسلونا  خانه  وارد  پیروزي  براي  ترديد 
گفت؛  مادريد  رئال  گلزن  و  بازيساز  هیگواين  گونسالو  رويترز، 
برابر  هرگز  و  شويم  مي  نیوکمپ  میدان  وارد  پیروزي  »براي 
مي  امتیاز  سه  نیوکمپ  از  کرد.  نخواهیم  نشیني  عقب  بارسلونا 
است.«  خوب  بزرگي  بازي  چنین  براي  تیمي  روحیه  خواهیم. 
هیگواين با اشاره به دارايي رئال مادريد روي نیمکت گفت؛ بايد 
نظر بهتري به خاوير ساويوال داشته باشیم. او مي تواند در خط 

حمله، مفید عمل کند.  
 

سطل طالیي براي کوارشما  
 

 ريکاردو کوارشما در شروع فصل جاري با انگیزه هاي فراواني 
راهي اينتر میالن شد و روياي رسیدن به توپ طالي اروپا را در 
سر داشت اما اکنون يک شبکه راديويي او را به عنوان بدترين 
بازيکن سري A برگزيد. شبکه راديويي RAI به بازيکن پرتغالي 
اينتر جايزه »سطل طاليي« را اهدا مي کند. اين جايزه معمواًل به 
بدترين بازيکن سري A اهدا مي شود. از نظر اين شبکه راديويي 
در  پرتغالي  بازيکن  اين  بود.   A بازيکن سري  بدترين  کوارشما 
انتخاب بدترين بیش از 17 درصد آرا را به خود اختصاص داد. 
پس از او کريستین ويري )آتاالنتا( و آدريانو )اينتر( انتخاب هاي 
شوچنکو  آندري  و  )میالن(  ديدا  نلسون  رونالدو،  بودند.  بعدي 
بعد جاي گرفتند. کوارشماي  از میالن هم در مکان هاي  همگي 
ابتداي فصل  يافت که در  اين جايزه دست  به  پرتغالي در حالي 
در ازاي 18 میلیون يورو از پورتو به اينتر پیوست ولي نتوانست 
انتظارها را برآورده کند. »سطل طاليي« جايزه يي است که هیچ 
مفتخر  آن  داشتن  به  کريسمس  شب  در  ندارد  دوست  بازيکني 

شود.  
 

گتوزو تا پایان فصل دور از میدان  
  

جنارو گتوزو بازيکن خط میاني تیم فوتبال آث میالن ايتالیا به 
علت مصدومیت از ناحیه زانو تا پايان فصل قادر به بازي نخواهد 
بود. گتوزو در ديدار آث میالن مقابل کاتانیا مصدوم شد و بنابر 
تشخیص اولیه پزشکان دچار پارگي رباط صلیبي شد. قرار است 
گتوزو براي گرفتن عکس ام آرآي و معاينه دقیق به نزد جراحي 

در بلژيک برود.  

محرومیت چهار جلسه یي دیه گو  
  

انضباطي  کمیته  سوي  از  وردربرمن  برزيلي  بازيساز  گو  ديه 
همراهي  از  محرومیت  جلسه  چهار  به  آلمان  فوتبال  فدراسیون 
اين تیم شمالي آلمان محکوم شد. اين کمیته ، ديه گو را پس از 
حمله به بازيکن حريف در بازي ابتداي هفته با کارلسروهه با اين 
محرومیت روبه رو کرد. ديه گو در دقیقه ۹0 بازي با دو دست 
گوئیدو  شد.  ور  حمله  کارلسروهه  کاپیتان  ايشنر  کريستین  به 
ببیند  را  بازيکن  دو  اين  درگیري  نتوانست  بازي  داور  وينکمان 
تصاوير  براساس  آلمان  فوتبال  فدراسیون  انضباطي  کمیته  اما 
گرفت.  نظر  در  برزيلي وردربرمن  براي  را  اين حکم  تلويزيوني 
اين کمیته رفتار ديه گو را غیرورزشي دانست. باشگاه برمن با 

اين حکم موافقت کرده است.  
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 8)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

  The Advent of Wireless Telegraph
 
After World War II, the wireless telegraph gained much 
popularity and importance among the nations of the 
world.  The new system was relatively inexpensive and 
more convenient to operate.  Iran, too, adopted the new 
wireless system for its use.  Reza Shah was mainly re-
sponsible and instrumental in the introduction and ad-
vancement of the wireless telegraph in Iran.
 
In order to understand the advent of the wireless tele-
graph more fully, it is appropriate to first explain the po-
litical background of Iran prior to its coming and also to 
give a brief biographical outline of the progenitor of the 
Pahlavi dynasty and the founder of modern Iran, Reza 
Shah.  
 
Reza Shah was born in 1878 at Alast, a village in the 
Savadkuh of Mazandaran Province located in north-
ern Iran.  By the time he had reached his teens, he had 
enlisted in the Iranian army where he showed a natural 
aptitude for leadership.
 Because of its recent history of misrule and the ravages 
wrought by World War I, Iran was in a desperate condi-
tion by 1921.  The last ruler of the Qajar dynasty, Ah-
mad Shah, who had succeeded to the throne at the age 
of eleven, was too inexperience and incompetent to pre-
serve the integrity of Iran or the fate of his dynasty.  The 
occupation of Iran during World War I (1914-1918) by 
Russian, British and Ottoman (Turkish) troops was a 
blow, which Ahmad Shah never fully recovered.  In ad-
dition, his Cabinet was week and corrupt.  
 
On February 4, 1921, Reza Shah (then called Reza 
Khan) took over the government in a military coup d’ 
etat with the assistance of a young reforming journalist, 
Seyed Zia ed-Din Taba Tabaei.  Sayed Zia headed the 
new cabinet that was formed in 1921 and soon he be-
came the Prime Minister while Reza Khan became the 
Commander-in-Chief of the Iranian army and the Min-
ister of War.  Although Seyed Zia had taken part in coup 
d’ etat with Reza Khan, soon he clashed with him over 
reform issues.  Seyed Zia was then forced to resign and 
leave the country.  Reza Khan’s objective was to end the 
chaos by forming a strong government supported by a 
well-trained and disciplined military force.

 To be countinued

Iran’s Keyvan Saket to perform in Europe 
Iranian musician Keyvan Saket is slated to hold traditional music con-
certs in European countries to mark the Persian New Year, Nowruz.‘The 
New Day’ concerts will present pieces composed by Saket and a num-
ber of veteran Iranian musicians such as Rouhollah Khaleqi and Alinaqi 
Vaziri. Saket, to be accompanied by Mohammad Sadeq Eshaqi (vocal-
ist), Sina Jahanabadi (Kamancheh) and Navid Afqah (Tonbak), will 
perform pieces inspired by classical and contemporary Persian poets. 
The concerts will be held from March 10 to 17, 2009 in Denmark, Ger-
many and Sweden. The group will also hold workshops to introduce 
traditional Persian music to university students in the Danish cities of 
Copenhagen and Arhus. 
Composer, researcher and a master player of Tar and Setar, Keyvan Sa-
ket has held numerous national and international concerts. 

Haddadi will have 
long NBA career: 

Dakota Wizards GM
Dakota Wizards General Manager Tom Wagganer 
predicted that Iranian international Hamed Hadd-
adi will prove himself in the NBDL (National 
Basketball Development League) and have a long 
career in the NBA. 
“It’s a great opportunity for us to continue our re-
lationship with the (Memphis) Grizzlies and pro-
vide Hamed with an opportunity to gain very im-
portant experience in Dakota. Plus he seems to be 
a nice kid who can help us gain another D-League 
championship.” 
Asked whether Haddadi deserves to play in the 
NBA, Wagganer said, “Undoubtedly Hamed de-
serves to earn a spot in the prestigious league. The 
talent level in the NBA is so high and nothing is 
guaranteed. As with anyone, if an NBA team feels 
that a player has the skills or the potential to play at 
the NBA level, he deserves a chance to earn a spot 
on a roster and then deserves a chance to fight with 
his teammates to earn playing time.” 
It is too soon to judge Haddadi’s qualities, he add-
ed. “He’s only been with us for a week, so it’s tough 
to judge. From the practices that I’ve seen, he has 
a good feel for the game and obviously has a great 
size. His biggest adjustment will come from getting 
used to the speed of the NBA game...which is why 
the D-League is a terrific opportunity for players like Hamed. I think Hamed is starting to get a better grasp of the pace of the 
game and if he continues to improve his conditioning, he can definitely make a big impact on our league, which will give him 
the foundation for a long career in the NBA,” concluded Wagganer.

Iran bags bronze in int’l wushu
Iran's Farshid Asadian has bagged a bronze medal at the 2008 World 
Junior Wushu Championship currently being held in Bali, Indone-
sia. 
The Iranian athlete came third in the taolu event with 8.40 points to 
get the second bronze medal for Iran on Thursday. Wushu athletes 
from Hong Kong and Malaysia came first and second respectively. 
Akbar Mohammadzadeh, who is also Iranian, reached the sanshou 
final in the -52 kg category after he defeated his Indian rival 2-1 in 
the semifinals. He earlier beat his opponent from Azerbaijan in two 
consecutive rounds on Wednesday and will face an Indonesian ath-
lete on Friday. Mahdi Mokhtarpour won the first bronze medal for 
the Iranian squad. Athletes from 43 countries are taking part in the 
Bali event, which will run up to December 14. 
Wushu is a full-contact sport based on traditional Chinese martial arts. 
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Tehran to exhibit 
African masks 

Iran’s Niavaran Cultural Complex is set to mount 
an exhibition of traditional and ancient African 
masks in the capital city of Tehran. 
The event will display primitive and ancient 
masks along with statues, symbolizing the beliefs 
and traditions of African people. 
Some 150 items will be showcased at the exhibi-
tion, which have been gathered from Chadian, 
Ugandan, Congolese and Ghanaian artists. 
The exhibition of African masks will be held from 
Dec. 8 to 12, 2008. 
Mostly used in masquerades and religious ritu-
als, African masks are carved by artists trained by 
master carvers. 
African masks are made from wood, bronze, brass, 
copper, ivory, terra cotta and glazed pottery, raf-
fia and textiles. Many tribes use animal masks to 
communicate with the spirits living in forests or 
open savannas. 

U.S. expels Iran’s 
GAJ Publications 
from AEP
The U.S. government expelled Iran’s GAJ Publications 
from the Association of Educational Publishers (AEP) 
last week. 
GAJ Publications was the only Asian member of AEP, 
said the manager of the Public Relations Office of the 
publishing chouse, adding, “The AEP is an American 
organization for educational publishers that follow the 
regulations of the United States. They asked to exclude 
GAJ since it is an Iranian publisher.” 
Samaneh Mir Abedini added that the publishing house 
also has to pay a $500,000 fine, saying, “GAJ became 
member of AEP in early 2008. It is only active in pub-
lishing educational books and does not engage in any 
political activity.” 
She added that GAJ managing director is trying to gain 
a positive response from the U.S. government to be able 
to return to the AEP once again. GAJ has been active in 
the country since 2002. 

 

We are a group of interested  
individuals who would like to educate the 
Iranian community about life in  
the UK in order to help them integrate into 
their new country of residence through 
culture, art, entertainment,  
articles and personal stories and also the 
purpose of our weekly newspaper is to 
promote the fascination of Iranian culture 
by exposing the audience to rich  
traditions in Persian celebrations, literature, 
cinema, art, poetry, music, and etc.  
In addition, we provide a common website 
for more than 3 million Iranian profession-
als outside Iran. Persian weekly is a non-
political, non-religious newspaper that  
encourages anyone who is interested in 
Persian culture to contribute with the 
Persian Weekly Newspaper. You can also 
contribute through your article, opinion, 
photographs and any other ideas you might 
have.

Editor-in-Chief:  A.Najafi  (020 8453 7350)
Designers: Alireza Ryahi, Aref 

Writers: Dr Kimiachi, Dr Ara, Parastoo,  

Website: www.persianweekly.co.uk 
Email: info@persianweekly.co.uk 
Address: Lord Business Centre 
     2 Floor Unit 20 
    665 North Circular Road 
    London NW2 7AX 
    Tel:  020 8453 7350 
    Fax: 020 8453 7351

Special Thanks to: 
Dr. Bijan Kimiachi 
NUJ (National Union Journalist)  
Avesta Iranian School

Print:
Web Print UK Ltd.

DON’T FORGET
Help to keep public area clean and tidy for everyone by 
taking your copy of Persian Weekly Newspaper with you, 

when you leave

When you have finished 
with this magazine please 
recycle it.

Erich Fried’s poetry to appear on 
book shelves in Persian
A Persian translation of a selection of poetry by Austrian-born writer Erich 
Fried is to appear on book shelves next week. 
The book entitled “Silence Is My Future” and containing 120 poems both 
in Persian and German will come out next week from Caravan Publications, 
translator Ali Abdollahi told the Persian service of ISNA. 
“Also included in the book is a 20-page introduction about the poet and a re-
view of his works,” Abdollahi added. 
Abdollahi regards Fried as a poet of romantic verses who criticizes all the flim-
sy foundations of politics and his society. “Fortunately, many of his works have 
been translated into Persian by different translators and he is a well-known 
poet in Iran,” He added. 
Erich Fried (1921-1988) was an Austrian poet who settled in England and was 
known for his politically oriented poetry. He was also a broadcaster, translator 
and essayist. 
Erich Fried was one of the most prolific and prominent twentieth-century 
German-language poets. Although Fried is known principally as a poet and 
translator, he also published radio plays, short stories and a novel, “Ein Soldat 
und ein Mädchen” (A Soldier and a Girl, 1960). 
Mainly published in the West, his works were often controversial and included 
attacks on the Zionist movement as well as support for left-wing causes. 
An Austrian literary prize is named after him - the Erich Fried Prize. 

Switzerland to screen 
Iranian film 
The Persian Cine Club of Geneva is scheduled to screen Iranian filmmaker 
Abolfazl Saffari's End of the World in Geneva Switzerland. Saffari's 75-minute 
film recounts the story of a man from the north of Iran who travels to the 
south of the country and lives there for 17 years. The director's first feature-
length production, The End of the World will be screened on Dec. 8, 2008, at 
Grutli theatre, Geneva. The film has participated in numerous international 
festivals. It received the Jury Special Diploma of Armenia's 5th Golden Apri-
cot Film Festival in Yerevan. 

Christian artists’ exhibit 
opens at Saba center
An exhibit of Iran’s modern Christian artists in two fields of painting and 
photography opened with a ceremony held at Tehran’s Saba Art and Cul-
tural Center on December 7. 
At the ceremony, painter Janet Lazarian said that the exhibit features art-
work created by Iranian Christian artists but it is by no means a compre-
hensive showcase. She also commemorated world-renowned painter Marco 
Grigorian as one of the icons of modern art who used many Iranian themes 
and symbols in his work. 
Some 45 artworks created by Lazarian are on display at the exhibit some of 
which belongs to Lazar Gallery, she added. 
Some 49 photographers are participating in the exhibit with at least one 
each of their works is on display. However, about 15 photos taken by the 
celebrated artist Nikol Faridani are on display during the gala, the secretary 
of the Photo Section of the showcase Arman Estepanian told ISNA. 
“We have decided to collect Iranian Christian artists together to introduce 
their work. We did not judge the paintings and we simply selected the 
best and most original ones,” the secretary of the Painting Section Seruj 
Barseghian told ISNA. 
He expressed his hope that drawing, graphic designs and batiks created by 
Iranian Christian artists would go on display in future exhibitions. 
Artwork created by Iranian Christian artists during the past 60 years will be 
on display at the exhibition, which will run through December 20. 
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