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" ارتداد" سهم گلشیفته از هالیوود
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پايگاه خبـري انصار نيوز كه خود را »حزب اهلل« مي خواند در يادداشتي به 
اظهارات اخير نيكي كريمي مبني بر حمايت از گلشيفته فراهاني واكنش نشان 
داد. در اين يادداشت به خطر »گرفتاري گلشيفته به ارتداد« اشاره شده است. 
بخشي از اين يادداشت به شرح زير است: خانم نيكي كريمي اخيراً درباره خانم 
البته نگفته  گلشيفته فراهاني گفته است: »همه بايد از او حمايت كنيم.« ايشان 
ايشان  از  به فكر حمايت  است چه خطري خانم فراهاني را تهديد مي كند كه 
افتاده است، اما بايد گفت خطري كه ايشان را تهديد مي كند، ارتداد است... خانم 
بايد بدانند  اند، توبه كنند. ايشان  از رفتاري كه پيشه نموده  بايد  فراهاني نيز 
قرمزي فرشي كه هاليوود زير پاي ايشان پهن كرده است، از خون مادران و 
كودكان غزه است. ميم مثل مادر: كاف مثل كودك... ايشان بايد بدانند كساني 
كه روي خوش به ايشان نشان مي دهند، نه دوستان بلكه كساني هستند كه اگر 

دنياي ايشان را تباه نكنند، آخرت ايشان را قطعًا تباه خواهند كرد. 
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اقتصاد

نامناسب یک برخورد 
معلم انگلیسی ، دانش آموز 
صفحه 4ایرانی را به بیمارستان کشاند

نيماي بزرگ  به گمانم زماني كه   
و  عاشقانه  منظومه  از  بندي  در 
اعال م  و  سرود  >افسانه<  غمناك 
جهان<  اضطراب  >زاده  كه  كرد 
و  درد  از  كه  حال  عين  در  است، 
مي زد  دم  دروني  هراسي  و  هول 
نيز  را  ديگر  منظري  و  منظور  اما 
جد  به  نو-   - معاصر  شعر  از 
نشانه رفته بود كه مجموعه فعل و 
انفعاال ت جهان بيروني، رخدادهاي 

اجتماعي و حوادث زادبومي....

صفحه  19ادبیاتصفحه10

هنوز عطسه 
نحس است!

کی گفته
 من پیرم ...

پيری خواه ناخواه از راه می رسد و 
سيمای خود را نشانمان می دهد. اما 
پزشكان متخصص معتقدند می توان 
و  پيری  روش هايی  از  استفاده  با 

سالخوردگی را به تاخير انداخت. 
و  پيری، چروك ها  نمادهای  از  يكی 
بسياری  حتما  است.  پوست  ظاهر 
نسبت  به  كه   ديده ايد  را  افراد  از 
يا پيرتر  سن  تقويمی  خود، جوان  تر 
عوامل   می رسند.  نظر  به   ديگران  از 
ارثی  در اين  زمينه  نقش  مهمی  دارند، 

در عين  حال  عوامل  محيطی ...

شش گل در 
سرماي آزادي 

طرفداران  تعداد  كم  حضور  اگرچه 
فضاي  آزادي،  استاديوم  در  فوتبال 
سنگاپور  ايران-  بازي  براي  سردي 
به وجود آورده بود اما شش گل ملي 
گل  براي  بود  تمريني  ايراني،  پوشان 
بازيكنان  بازي  دقايق  تمام  در  زدن. 
سنگاپور در زمين خود محبوس شده 
بودند تا بازي دستگرمي ملي پوشان 
برابر سنگاپور حتي ارزش يک ديدار 
اين  باشد.  نداشته  نيز  را  تداركاتي 
وضعيت وقتي تشديد شد كه اسماعيل 

بازيكن تيم ملي سنگاپور در  ....

خانواده

بازگشت به روزهاي 
36 دال ري

بهاي نفت در بازار جهاني همچنان 
ادامه  خود  نزولي  روند  ادامه  به 
وجود  با  حتي  چنانچه  مي دهد 
بحران غزه در منطقه كه براي مدتي 
سبب شد بهاي نفت در بازار جهاني 
با افزايش اندكي مواجه شود اينک 
نفت  بهاي  و  شده  بي تاثير  ديگر 
بار ديگر روند كاهشي را در پيش 
 36 مرز  كه  طوري  به  است  گرفته 
دال ر در هر بشكه را تجربه كرد. اين 
درخصوص  نگراني ها  افزايش  بار 

دورنماي ضعيف ....

صفحه 12

سال های  در  كه  فمنيسم  نهضت 
ميانی قرن بيستم و با هدف افزايش 
اجتماعی  مشاركت های  سطح 
در  دختران  و  زنان  اقتصادی  و 
آمد،  وجود  به  پيشرفته  جوامع 
انسانی  دستاوردهای  دركنار 
اشتباهات  و  ناكامی ها  با  خود، 
بوده  به  رو  رو  زيادی  راهبردی 
است. نويسنده با اشاره به تعدادی 
در  جنسی  تبعيض های  موارد  از 
كشورهای  در  يكم  و  بيست  قرن 

پيشرفته معتقد است كه  ...

قرنی بدون 
فمنیسم

صفحه  43



    جمعه 27 دی ماه 1387هفته نامه پرشین2
سال دوم -  شماره هفتادو نهم

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

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 
اكنون در شركت خود آماده همكاری 
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 مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتیسانحه در اماكن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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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 - عليرضا رياحی

امور وب سايت : شيدا  عليزاده  
امور كامپيوتری: امير پرهيز

قارون    - كيمياچی  بيژن  دكتر   - آرا  دكتر  از:   با تشكر 
-  بهزاد - رضا اَرميا - خانم دهقانيان - 

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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

 رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 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 برهنه و عریان وجود ندارد. بخاطر بسپاریم که از چه نژادی هستیم و 

دارای چه اصالتی می باشیم.

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

 نمایندگی 
هفته نامه پرشین در شهر 

بیرمنگهام
می  بیرمنگهام  ساکن  ایرانی  هموطنان  شما   
قنادی  آپادانا- سوپر  قنادی  از سوپر  توانید 
یاس - سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس 
- سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این 
هفته نامه را تهیه نمائید خواهشمند است در 
درج  یا  و  همکاری  گونه   هر  تمایل  صورت 

آگهی ها با آقای صمد شکارچی و یا 
با شماره تلفن 07534893775

 و ايميل:
  birmingham@persianweekly.co.uk  

تماس  حاصل نمائيد 

سیمین بهبهانی
فوق العاده  

 نيمی از شب می گذشت و خواب را 
 ره نمی افتاد در چشم ترم 

جانم از دردی شررزا می گداخت 
خار و سوزن بود گفتی بسترم 

بر سرشكم درد و غم می بست راه 
می شكست اندر گلو فرياد من 
بی خبر از رنج مادر ، خفته بود 

 در كنارم كودك نوزاد من 
خيره گشتم لحظه يی بر چهره اش 

 بر لب و بر گونه و سيمای او 
نقش ياران را كشيدم در خيال 

تا مگر يابم يكی مانای او 
شرمگين با خويش گفتم زير لب 

 با چه كس گويم كه اين فرزند توست ؟
 وز چه كس نالم كه عمری رنج او 

 يادگار لحظه يی پيوند توست ؟
گر به دامان محبت گيرمش 

 همچو خود آلوده دامانش كنم 
ننگ او هستم من و او ننگ من 
 ننگ را بهتر كه پنهانش كنم 
 با چنين انديشه ها برخاستم 
جامه و قنداق نو پوشاندمش

بوسه يی بر چهر بی رنگش زدم 
زان سپس با نام مينا خواندمش
ساعتی بگذشت و خود را يافتم 
 در گذرگاهش و در پشت دری
شسته روی چون گل فرزند را 
 با سرشک گرم چشمان تری
از صدای پای سنگينی فتاد 

 لرزه بر اندام من ، سيماب وار 
طفل را افكندم و بگريختم 

دل پر از غم ، شانه ها خالی ز بار 

روز ديگر كودكی بازش خبر 
 می كشيد از عمق جان فرياد را 

 داد می زد : ای ! فوق العاده ای
خوردن سگ ، كودك نوزاد را 

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 

 

حذف نماینده 
ایران از رقابت 

در اسکار 
 

فيلم »آواز گنجشگ ها« ساخته »مجيد 
نامزدي  براي  رقابت  از  مجيدي« 
بهترين فيلم غيرانگليسي در هشتاد و 

يكمين دوره جوايز اسكار بازماند. 

سينمايي  هنرهاي  و  علوم  آكادمي 
اثر   9 فهرست  گذشته  روز  امريكا 
نامزد جايزه بهترين فيلم غيرانگليسي 
كرد  اعالم  حالي  در  را   2009 اسكار 
ها«  گنجشک  »آواز  فيلم  از  نامي  كه 
در  ايران  سينماي  نماينده  عنوان  به 
اين فهرست ديده نمي شود. سينماي 
ايران به مدت 16 سال نماينده يي به 
اسكار معرفي نكرده بود تا سال 1373 
كه فيلم »زير درختان زيتون« ساخته 

»عباس كيارستمي« معرفي شد. 

سينماي  از  فيلم  يک  تنها  تاكنون 
ايران )بچه هاي آسمان ساخته مجيد 
نامزدهاي  جزء  توانسته  مجيدي(، 
نهايي بهترين فيلم غيرانگليسي اسكار 
مثل  »ميم  گذشته  سال  بگيرد.  قرار 
مادر« ساخته »رسول مالقلي پور« به 
آكادمي اسكار معرفي شده بود كه در 
نامزدها كنار  از ميان  اول  همان دور 

گذاشته شد.

فيلم   65 ميان  از  اسكار  آكادمي   
معرفي شده براي بخش غيرانگليسي، 
اوليه  نامزدهاي  عنوان  به  را  فيلم   9
انتخاب كرد تا در دور بعدي از ميان 
هاي  نامزد  عنوان  به  فيلم  پنج  آنها 
»آواز  بر  انتخاب شوند. عالوه  نهايي 
جزء  رفت  مي  اميد  كه  ها«  گنجشک 
نامزدها باشد، فيلم »گامورا« از ايتاليا 
جايزه  كه  گارونه«  »ماتيو  ساخته 
بزرگ جشنواره كن را نيز كسب كرده 

است، حذف شده بزرگ است. 

به گزارش ايسنا 9 نامزد اوليه بهترين 
عبارتند  اسكار  غيرانگليسي  فيلم 
هاي  »الزمه  اتريش،  از  »انتقام«  از؛ 
زندگي« از كانادا، »كالس« از فرانسه، 
»عقده بادرماينهوف« از آلمان، »والس 
از  »عزيمت«  اسرائيل،  از  بشير«  با 
ژاپن، »اين قلب را پاره كن« از مكزيک، 
»لحظه هاي جاودان« از سوئد و »سه 

ميمون« از تركيه. 

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

نشانی پستی:

پرونده موسیقی ایرانی در یونسکو تکمیل شد
يونسكو  در  ايرانی  موسيقی  های  رديف  ثبت  پرونده  در  موجود  نواقص  گفت:  موسيقی،  خانه  مديرعامل 

برطرف شده و به زودی اين هنر ملی در سازمان جهانی يونسكو به ثبت می رسد. 
"محمد سرير"، افزود: سرانجام با همكاری سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری و بهره گيری از متخصصان 
مختلف و نهاد های فعال در حوزه موسيقی كليه پرسش های طرح شده از سوی سازمان جهانی يونسكو 
جواب داده شد و پرونده ارسالی به اين سازمان تكميل گرديد. ميرعامل خانه موسيقی ،اين كار را نخستين 
اقدام ملی در حوزه موسيقی دانست و افزود: اولين باری است كه برای يک فعاليت موسيقايی و با هدف 
اعتال و حمايت از موسيقی چنين حركت بزرگ و ملی صورت می گيرد. اميدوارم اين حركت گامی باشد برای 

فعاليت های ديگر در سطح ملی و جهانی برای موسيقی ايران و هنرمندان آن. 
رييس هيئت مديره خانه موسيقی ضمن ابراز اميدواری از ثبت رديف ها به عنوان ميراث جهانی، گفت: پرونده 
ای كه برای ثبت اين رديف ها تدوين كرده ايم پرونده بسيار كامل و جامعی است كه در مقايسه با نمونه های 
مشابه بسياركامل تر است. پس جای نگرانی نيست ضمن اينكه موسيقی بسياری از كشورهای همسايه ما 
به عنوان ميراث جهانی به ثبت رسيده است. رديف دستگاهی ما كه در حقيقت موسيقی ايران بزرگ روزگار 

قديم را تشكيل می دهد، برايندی از اين موسيقی های به ثبت رسيده است. 
همچنين به دنبال برگزاری جلسه شورای عالی خانه موسيقی و طرح پشتيبانی و حمايت از هنرمندان جوان، 
مدير عامل خانه موسيقی فراهم آوردن تسهيالت و امكانات برای رشد و پيشرفت جوانان در عرصه های 
حرفه ای را از مهمترين اهداف خانه موسيقی در سال آينده خواند. مديرعامل خانه موسيقی در اين باره گفت: 
جوانان در چند سال اخير به پيشرفت های قابل توجهی درحوزه موسيقی هم در داخل و هم در عرصه های 
بين المللی رسيده اند. برهمين اساس وقت آن رسيده كه ميدان برای فعاليت و عرضه آثار ارزنده برای جوان 
ها در حوزه های مختلف موسيقی باز شود چراكه اساسا زمينه برای اجرای كنسرت های متعدد با گستردگی 
مخاطب برای پيشكسوتان اين حوزه فراهم است. وی همچنين ادامه داد: فعاليت برای كشف استعداهای جوان 
و بستر سازی مناسب برای حضور آنها از جمله مسائلی است كه تا كنون هيچ گونه برنامه ريزی سازمان 
يافته ای برای آن صورت نگرفته و در هردوره بنابر سليقه شخصی تصميم گيران امور فرهنگی فعاليت های 
پراكنده ای در اين بخش انجام داده اند در واقع موسيقی جوان دچار سردرگمی و نوعی ابهام بوده است و 
عمال سياست مشخصی در اين زمينه ارايه نشده است برهمين اساس سعی ما براين است كه با كمک كانون 

های خود برنامه مدونی در اين زمينه فراهم كنيم.
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شخصیت غذایي
را  جلدش  روي  گزارش  >فوكوس<  آلماني  هفته نامه 
هستيد؟<  غذايي  شخصيت  چه  >شما  كه  سوال  اين  با 
اختصاص  جامعه  تغذيه  درباره  گسترده  تحقيق  يک  به 
داده است. اين نشريه شرح داده كه بر اساس اين تحقيق 
آلماني ها چگونه غذا مي خورند و تا به حال چه اشتباهاتي 
انجام مي دادند. >فوكوس< يک تست را هم منتشر كرده 
عادات  لحاظ  از  كه  بفهمد  مي تواند  آن  انجام  با  فرد  كه 

غذايي چه نوع شخصيتي است.

انرژي بادي
جلد  گزارش روي  در   E > < دوماهنامه زيست محيطي 
انرژي تجديدپذيري  منبع  عنوان  به  بادي  انرژي  به  خود 
كه بيشترين رشد را در آمريكا دارد پرداخته است. اين 
نشريه آمريكايي نوشته كه اين كشور هم اكنون در توليد 
انرژي بادي در جهان پيشرو است. > < E نوشته كه اين 
صنعت در حال رشد عال وه بر ايجاد شغل هايي با درآمد 
باال  و افزايش امنيت ملي، كاهش قابل مال حظه اي را هم در 

ميزان نشر گازهاي گلخانه اي موجب مي شود.

زایمان پس از مرگ
روزنامه بريتانيايي >ديلي ميل< صفحه اولش را به طور 
كامل به ماجراي نوزادي اختصاص داده كه در انگلستان 
دو روز پس از مرگ مادرش به دنيا آمد. بنا بر گزارش 
روز  دو  >آياجين<،  مادر  ساليمن  جوين  روزنامه،  اين 
پيش از تولد او دچار مرگ مغزي شد. >ديلي ميل< عكس 
آيا جين را در صفحه اولش انداخته و نوشته كه با95/0 
كيلوگرم وزن به دنيا آمد و حاال  در بخش مراقبت هاي 

ويژه است.  

 گوانتانامو تعطیل مي شود

>كوريره دال سرا< با عنوان >گوانتانامو به زودي تعطيل 
مي شود< نوشته اوباما در تازه ترين اظهارات خود گفت 
اين زندان يک هفته پس از آغاز كار او تعطيل مي شود. اين 
روزنامه با تيتر >محكوميت وزارت دفاع< هم خبر داده 
كه وزارت دفاع ايتاليا به دنبال شكايت يكي از سربازان 
سابق ايتاليايي كه در ماموريت خارج از كشور به بيماري 
سرطان مبتال  شده، محكوم به پرداخت نيم ميليون يورو 

شده است.   

عرب ها به ادبیات 
معاصر فارسی نگاه 

تازه ای دارند
استاد ادبيات فارسی دانشگاه كويت می گويد كشورهای حاشيه خليج فارس 

رويكرد تازه ای نسبت به ادبيات معاصر فارسی پيدا كرده اند.
در  را  اظهارات  اين  كويت  دانشگاه  فارسی  ادبيات  استاد  ارشدی،  سمير 
به  فارس  خليج  حاشيه  كشورهای  چشمگير  »رويكرد  عنوان  با  مقاله ای 

ادبيات معاصر فارسی« منعكس كرده است. 
اين مقاله در ششمين مجمع بين المللی استادان زبان و ادبيات فارسی كه 
هفته گذشته در تاالر عالمه امينی دانشگاه تهران برگزار شده بود، قرائت 

شد. 
به گفته ارشدی، داد و ستد ادبی زبان های عربی و فارسی ريشه های كهنی 

در تاريخ دارد و به دوران قبل از اسالم باز می گردد. 
فارسی  كلمه   50 از  بيش  برداشتن  در  با  قرآن   آيات  نزول  می گويد  وی 
بوده  جاهليت  دوره  مردم عرب زبان  بين  در  فارسی  زبان  بيانگر حضور 

است. 
ارشدی در مقاله خود به توجه مسئوالن فرهنگی و دانشجويان كشورهای 
اشاره  اخير  سال های  در  فارسی  معاصر  ادبيات  به  فارس  خليج  حاشيه 

كرده است. 
آثار  معاصر  مترجمان  تعداد  است  نوشته  مقاله خود  در  اين حال وی  با 

فارسی به عربی در مقايسه با 10 قرن پيش بسيار اندك است. 
وی می گويد ابن النديم در كتاب »الفهرست« خود كه در قرن چهارم هجری 
نوشته شده است به بيش از 100 جلد كتاب و رساله ترجمه شده از فارسی 

به عربی اشاره كرده است. 

 50 از  بيش  را  نيشابوری  خيام  عمر  رباعيات  می گويد  همچنين  ارشدی 
مترجم عربی به اين زبان برگردانده اند كه مهم ترين آنان احمد رامی ، احمد 

الصافی النجفی، عبدالقادر مازندرانی، زهاوی و ابراهيم العريض هستند. 
تازه كشورهای حاشيه  دانشگاه كويت رويكرد  فارسی  ادبيات  استاد  اين 
انقالب  با شكل گيری  بی ارتباط  را  فارسی  معاصر  ادبيات  به  فارس  خليج 

اسالمی سال 1357 در ايران نمی داند. 
به گفته وی، اشعار بسياری از نيما يوشيج، سهراب سپهری، احمد شاملو، 
مهدی اخوان ثالث و فروغ فرخزاد در اين كشورها ترجمه و منتشر شده 

است. 

ابتهاج،  هوشنگ  صفارزاده،  طاهره  سروده های  همچنين  می گويد  ارشدی 
زبان  به  ترجمه  برای  كدكنی  و شفيعی  آتشی  منوچهر  محمدعلی سپانلو، 

عربی مورد توجه مترجمان است. 
همچنين به گفته وی، مترجمان اين كشورها از شاعران نسل بعد از انقالب 
اسالمی اشعار قيصر امين پور، فاطمه راكعی، يوسف علی ميرشكاك، سلمان 

تأسیس مؤسسه کنفوسیوس هراتی، عليرضا قزوه و تيمور ترنج را بيشتر برمی گزينند. 
در تهران 

مؤسسه كنفوسيوس با حضور مقامات ايرانی و چينی 
برای  تهران  دانشگاه  خارجی  زبان های  دانشكده  در 
نخستين بار گشايش يافت.در مراسم افتتاح اين مؤسسه 
فرهاد رهبر، رئيس دانشگاه تهران؛ هه تيان چون، رئيس 
دانشگاه يون نان چين؛ جواد منصوری، سفير ايران در 
ايران حضور  در  چين  يان، سفير  و شيه شيائو  چين 
داشتند. هدف از افتتاح اين مؤسسه در ايران گسترش 
اعالم  چين  و  ايران  بين  آموزشی  و  فرهنگی  همكاری 
شده است. خبرگزاری شين هوا گزارش داده كه تا پايان 
در 7۸  كنفوسيوس  ميالدی 2۴9 مؤسسه  سال 200۸ 
كشور راه اندازی شده است. آموزش زبان چينی يكی 
از برنامه های اين مؤسسات در خارج از مرزهای چين 
است. كنفوسيوس سال 551 پيش از ميالد متولد شده 
بود. كنفوسيوس از كلمه التين كونگ فوزی به معنای 
»استاد بزرگ« گرفته شده  است. پس از درگذشت وی 
بسياری  افسانه های  بود،  حكيم  فردی  اينكه  دليل  به 

درباره اش ورد زبان ها شد.   

تلویزیون فارسی زبان
 بی بی سی آغاز به کار کرد

شبكه تلويزيونی فارسی زبان بی بی سی روز چهارشنبه  آغاز به 
كار كرد. برنامه های اين شبكه تلويزيونی روزانه به مدت هشت 

ساعت پخش می شود.

سی،  بی  بی  تلويزيون  شبكه  فارسی  بخش  اندازی  راه  از  بعد 
ايران، اعالم كرد كه  غالمحسين محسنی اژه ای، وزير اطالعات 
»بخش فارسی شبكه تلويزيون بی بی سی را مناسب برای امنيت 
كشور نمی دانيم و اقدامات الزم را در خصوص آن انجام خواهيم 
داد.« تلويزيون فارسی زبان بی بی سی پس از تلويزيون عربی 
بی بی سی، دومين شبكه تلويزيونی است كه بی بی سی به زبان 

خارجی راه اندازی می كند.
به گزارش خبرگزاری آلمان هدف اصلی تلويزيون فارسی زبان 
بی بی سی ايران است كه حدود ۴0 درصد از جمعيت 70 ميليونی 

آن به ماهواره دسترسی دارند.

بهروز آفاق، رئيس منطقه آسيای سرويس جهانی بی بی سی در 
مورد دليل راه اندازی تلويزيون زبان فارسی در مصاحبه ای كه 
در سايت فارسی زبان بی بی سی منتشر شد، گفته است: »زبان 
فارسی در بی بی سی خيلی اهميت دارد. اول به اين دليل كه ما يک 
صد ميليون فارسی زبان در دنيا داريم. بعالوه برنامه های راديو 
فارسی بی بی سی ساليان سال است كه در ايران، افغانستان و 
تاجيكستان شنوندگان زيادی دارد. وبسايت فارسی بی بی سی 
نيز خوانندگان فراوانی دارد، ولی در حال حاضر مخاطبان ما به 
ايران توجه خود را از راديو به تلويزيون متمركز  خصوص در 

كرده اند.«

دولت ايران به تلويزيون بی بی سی فارسی زبان اجازه نداده در 
اين كشور خبرنگار داشته باشد.

محمد حسين صفار هرندی ، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی پيشتر  
از »قانونی نبودن فعاليت دفتر شبكه خبری بی بی سی فارسی در 
تهران خبر داده  و تاكيد كرد برخالف شبكه اصلی بی بی سی ، 

دفتر فارسی آن مجوز فعاليت در ايران ندارد.«
در سايت فارسی بی بی سی در مورد برنامه ها ی اين تلويزيون  
آمده است كه »خبرنگاران و تهيه كنندگان برنامه  اين تلويزيون 
بی  دقيق،  های  تحليل  و  ها  گزارش  اطالعات،  اخبار،  كوشد  می 
طرف، مستقل و متوازن را از منظری جهانی به مخاطبان عرضه 

كنند.«
اين تلويزيون شامل برنامه هايی از جمله برنامه هفتگی مخصوص 
جوانان، موسيقی، هنری و فرهنگی، علمی، فن آوری و ورزشی 

می باشد.
مقامات  واكنش  تواند  نمی  كه  گويد  می  آفاق  آقای  كه  حالی  در 
ايرانی در مورد راه اندازی تلويزيون فارسی  بی بی سی اظهار 
تاريخ  مطالعات  موسسه  رئيس  نمين  سليمی  عباس  كند،  نظر 
سه  روز  سپاه  دفتر سياسی  سابق  اعضای  از  و  ايران  معاصر 
شنبه  در گفت و گويی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسالمی، 
ايرنا، اعالم كرد كه بی بی سی بعنوان بازوی اينتليجنت سرويس 

عمل می كند

برخورد نامناسب معلم یک مدرسه، دانش 
آموز ایرانی را به بیمارستان کشاند

به گزارش هفته نامه پرشين در هفته جاری يكی از والدين  دانش آموز ايرانی با حضور در دفتر هفته نامه پرشين از برخورد نامناسب معلم 
يكی از مدارس شهر بيرمنگام با دانش آموز 13 ساله ايشان خواستار برخورد قانونی با اين مدرسه و معلمان وی شد. بنا بر اين گزارش خانم 
ف  طی اظهاراتی  گفتند به دليل مشكالت مكالمه زبان انگليسی هنوز نتوانستند به مراجع قضايی برای دفاع از حقوق خود اقدامی را انجام دهند 

و به همين دليل از شهر بيرمنگام به لندن مهاجرت نموده و پی گير مشكالت فرزندشان می باشند.
بنابر همين گزارش فرزند ايشان بدليل همين مشكالت هم اكنون بمدت 3 روز است كه در يكی از بيمارستانهای لندن بستری می باشد.  و مدت 

مديدی است كه از ادامه تحصيل در كشور انگلستان باز مانده اند .

خوشبختانه همكاران هفته نامه پرشين با تماس با جامعه ايرانيان واقع در همر اسميت خواستار كمک به اين هموطن ايرانی جهت احقاق حق 
ايشان شدند كه با برخورد بسيار مناسب اين مركز مواجهه شدند. 

 با توجه به مشكالت ايرانيان در مهاجرت  اميدواريم اين موسسات  و مراكز خيريه با اطالع رسانی صحيح و موثرنوع خدمات خود را به ايرانيان 
ارائه داده و به كمک مشكالت هموطنان بشتابند.  
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  
مشاغل معرفی نمایید. آگهی های شما موجب ارتقاء کیفیت این هفته نامه 

خواهد شد.  

اوباما در مراسم معرفي اعضاي تيم امنيت ملي دولت امريكا تاكيد كرد 
 

حرف هاي بیشتر درباره 
ایران بعد از مراسم تحلیف 
در  خواهد شد،  بوش  جانشين جرج  ديگر  روز  چند  تا  كه  امريكا  جديد  رئيس جمهور  اوباما  باراك   
جديدترين اظهاراتش تهران را همچنان تهديدي براي واشنگتن دانست اما مجدداً تاكيد كرد امريكا بايد 
از طريق ديپلماسي با ايران برخورد كند. وي اين سخنان را در كنفرانسي مطبوعاتي و پس از معرفي 
رسمي يكي از بلندپايه ترين مقام هاي اطالعاتي دولتش بيان مي كرد. اوباما در اين مراسم لئون پانتا 
از مقام هاي ارشد كاخ سفيد در دولت كلينتون رئيس جمهور پيشين امريكا را به عنوان رئيس آينده 
سازمان سي آي اي برگزيد و به همراه دنيس بلر به عنوان رئيس اداره امنيت ملي امريكا معرفي كرد 
و سپس به سواالت خبرنگاران پاسخ داد. اوباما هنگام معرفي پانتا كه سال ها در نهادهاي مختلفي 
در دولت امريكا حضور داشته با اين سوال مواجه شد كه آيا اين انتصاب به معناي نرم شدن موضع 
امريكا نسبت به ايران است؟ كه وي اين گونه پاسخ داد؛ »ايران خطري واقعي براي امريكا ست اما تيم 
امنيت ملي من، هنوز سياستش را در قبال تهران تعيين نكرده و هر زمان كه اين سياست تعيين شود، 
آن را اعالم خواهد كرد.« براساس گزارش خبرگزاري فرانسه وي همچنين تاكيد كرد؛ »اما همچنان گفته 
ام بايد به دنبال برقراري ديپلماسي به عنوان مكانيسمي براي رسيدن به اهداف امنيت ملي مان باشيم.« 
بنا بر گزارش خبرگزاري  اين مكانيسم اشاره كند و  اما حاضر نشد به جزئيات بيشتر  اوباما  باراك 
رويترز، رئيس جمهور منتخب امريكا در اين باره گفت؛ »بنابراين اصل كه هنوز امريكا داراي رئيس 
جمهور ديگري است، به جزئيات سياستم در قبال ايران اشاره يي نمي كنم.« اوباما در ادامه تصريح كرد 
پس از مراسم تحليف كه بيستم ژانويه خواهد بود و كاخ سفيد را از بوش تحويل خواهد گرفت، حرف 
هاي بيشتري براي گفتن درباره ايران خواهد داشت. در همين حال اوباما اظهار كرد؛ فكر مي كنم تيم 
امنيت ملي من انعكاسي از آن رويكرد كاربردي و عملگرا در سياست خارجي باشد. باراك اوباما در 
مبارزات انتخاباتي خود به رغم تاكيدش بر مذاكره بدون شرط با ايران تاكيد كرده بود تهران تهديدي 

جدي براي امنيت ملي اياالت متحده است. موضوع ايران در سياست خارجي امريكا مساله يي مهم و 
ويژه است به گونه يي كه گفته مي شود ميز ايران در وزارت خارجه اياالت متحده توسط دولت آتي اين 

كشور در نظر گرفته شده است. بدين شكل 
اوباما پست جديدي  كه قرار است در دولت 
در وزارت خارجه تاسيس شود كه مسووليت 
آن هماهنگي امور مرتبط با ايران است. اين 
خبر را يک مقام وزارت امور خارجه امريكا 
چندي پيش اعالم كرد و گفت؛ اساس كار اين 
بخش جديد همان بنيان هاي ديپلماتيک فعلي 
خواهد بود. در چنين شرايطي اوباما در تازه 
ترين اقدام خود دو مقام بلندپايه اطالعاتي و 
اوباما  باراك  كرد.  معرفي  را  دولتش  امنيتي 
سازمان  رئيس  عنوان  به  پانتا  لئون  درباره 
سازمان  رئيس  عنوان  به  گفت؛  اي  آي  سي 
سي آي اي لئون پانتا مورد اعتماد كامل من 
خواهد  زيادي  اعتبار  من  نزد  و  بود  خواهد 
داشت. او مديري كارآمد و حامي منافع سي 
در  ها  سال  پانتا  لئون  بود.«  خواهد  اي  آي 
حضور  امريكا  دولت  در  مختلفي  نهادهاي 
داشته و از جمله 16 سال يكي از نمايندگان 

ايالت كاليفرنيا در كنگره امريكا بوده است. 

وي همواره آزار يا هرگونه شكنجه متهمان به عضويت در گروه هاي تروريستي را به شدت محكوم 
كرده است. باراك اوباما روز جمعه همچنين رئيس آينده اداره امنيت ملي امريكا را رسمًا معرفي كرد. 

وي درياساالر بازنشسته دنيس بلر فرمانده سابق نيروهاي امريكايي در كل منطقه شرق آسيا را به 
كردن  هماهنگ  وظيفه  امريكا  ملي  امنيت  اداره  كرد.  تعيين  دولت خود  ملي  امنيت  اداره  رئيس  عنوان 
فعاليت هاي 16 سازمان اطالعاتي امريكا را بر عهده دارد؛ وظيفه يي كه در گذشته سازمان سي آي اي 
عهده دار آن بود اما چند سال است به اداره امنيت ملي واگذار شده است. انتصاب درياساالر بازنشسته 
دنيس بلر از طرف باراك اوباما به رياست با انتقاد برخي از گروه هاي طرفدار حقوق بشر مواجه شده 
است. مجلس سناي امريكا به زودي كار بررسي صالحيت دنيس بلر و نيز لئون پانتا را به عنوان رئيس 

سازمان سي آي اي آغاز خواهد كرد. 

گیالني؛ هندي ها به ما اطالعات دادند، نه مدرک 
 

نخست وزير پاكستان با اشاره به تحويل پرونده تهيه شده از سوي هند درباره حمالت آخر ماه نوامبر 
در بمبئي به وزارت كشور پاكستان گفت اين پرونده را نمي توان شاهد يا مدركي دال بر صحت ادعاهاي 
هند دانست. يوسف رضا گيالني عصر سه شنبه در پارلمان پاكستان گفت پرونده هند درباره حمالت 
بمبئي به مرگ 165 نفر منجر شد كه براي بررسي به وزارت كشور پاكستان تحويل شده است. وي 
تاكيد كرد؛ »همه مطالبي كه از هند دريافت كرده ايم اطالعات است. از اين جهت مي گويم اطالعات چون 
مدارك و شواهد نيستند.« گيالني چندي پيش اعالم كرده بود سرويس اطالعات داخلي پاكستان )آي 
اس آي( از طريق سازمان سيا، اطالعات ميداني مرتبط با اين پرونده را تحويل هند داده و آماده است 
پس از اين نيز دهلي نو را در اطالعات و يافته هاي خود در اين زمينه سهيم كند. گيالني سه شنبه بار 
ديگر تاكيد كرد؛ »ما آماده ايم با هند براي كشف همه واقعيت ها همكاري كنيم.« نخست وزير پاكستان 
همچنين خواستار همكاري جدي و مداوم دو كشور همسايه درباره اين حمالت شد. گيالني در حالي از 
آمادگي اسالم آباد براي همكاري در كشف حقايق پرونده تروريستي بمبئي سخن گفت كه  به نقل از يک 
منبع آگاه پاكستاني از آغاز به كار گروه تحقيقات ويژه )سيگ( اين كشور به منظور جلوگيري از حمالت 

تروريستي و انتحاري خبر داد.
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براون؛ رابطه انگلیس و امریکا در دوران 
اوباما مستحکم تر مي شود  

 
 تايمز؛ گوردون براون نخست وزير انگليس روز 
گذشته به ستايش آنچه او »وسعت نظر« باراك 
اوباما رئيس جمهور منتخب امريكا ناميد پرداخت 
خصوص  در  او  با  است  مشتاق  بسيار  گفت  و 
كند.  همكاري  جهاني  جامعه  در  تحول  و  تغيير 
نظير  هايي  چالش  به  اشاره  با  براون  گوردون 
بحران مالي، بحران انرژي، تروريسم و تغييرات 
آب وهوايي گفت؛ »در هيچ زماني همكاري ميان 
برخوردار  اينچنيني  اهميتي  از  انگليس  و  امريكا 
نبوده است.« براون در ادامه گفت؛ »روابط ميان 
لندن و واشنگتن در زمان اوباما آنقدر مستحكم 
خواهد شد كه هيچ قدرتي نخواهد توانست در آن 

خللي وارد كند.«  

پیام بوش به مردم کوبا  
 

فرانس پرس؛ جرج بوش رئيس جمهور امريكا روز گذشته در سخناني خطاب به 
مردم كوبا از آنها خواست براي آزادي كشورشان به مبارزه ادامه دهند. بوش در 
اعالم مواضع شان  به خاطر  كاسترو  رائول  از مخالفان سياسي دولت  پيام خود 
تقدير كرد و گفت زماني كه هاوانا با برقراري دموكراسي در كشور موافقت كند 
امريكا به كوبا كمک خواهد كرد. بوش گفت؛ »من و همسرم به برادران و خواهران 
كوبايي مان پيام صلح و دوستي مي فرستيم و آماده ايم به درخواست مردم كوبا 

براي برقراري دموكراسي در كوبا پاسخ دهيم.«  

روسیه ارسال تسلیحات به ارمنستان را 
تکذیب کرد  

 
 وزارت دفاع روسيه اخبار رسانه هاي گروهي جمهوري آذربايجان درخصوص 
ارسال تسليحات نظامي به ارزش ۸00 ميليون دالر از سوي روسيه به ارمنستان را 
تكذيب كرد. دفتر مطبوعاتي وزارت دفاع روسيه روز چهارشنبه اعالم كرد؛ »ارسال 
تسليحات نظامي از سوي روسيه به ارمنستان صورت نگرفته است. اخبار منتشره 
در اين خصوص در رسانه هاي آذربايجان به هيچ وجه مطابق با واقعيت نيست.« 
اين پاسخ در پي درخواست وزارت دفاع آذربايجان درباره تاييد يا رد صحت اخبار 
رسانه هاي اين كشور صادر شده است. وزارت دفاع روسيه همچنين اعالم كرده 
است پاسخ رسمي به اين مساله در اسرع وقت براي طرف آذري ارسال خواهد شد. 
روز سه شنبه وزارت امور خارجه آذربايجان واسيلي ايستراتف سفير روسيه در 
باكو را نيز به اين وزارتخانه دعوت و از وي در اين خصوص توضيحاتي خواسته 

بود.  
 

ارتش اتیوپي از سومالي خارج مي شود  
 

اين  از  نيروهاي سوماليايي در حال خروج  به  امنيتي  با واگذاري وظايف  اتيوپي   
كشور است. با اين حال خروج نظامي هاي كشور همسايه از سومالي پس از دو 
را در پي داشته است. سومالي  المللي و كشورها  بين  نگراني برخي مجامع  سال 
از سال 1991 در پي سقوط ديكتاتوري محمد سياد بري فاقد دولت مركزي بوده 
است. حوزه نفوذ دولت كنوني از موگاديشو پايتخت اين كشور فراتر نمي رود و 
اين  بر  ادامه دارد. عالوه  اين شهر همچنان  اين حال درگيري هاي خياباني در  با 
همين دولت محدود و ضعيف نيز از هفته گذشته به اين سو رئيس جمهور ندارد 
و شورشيان اسالمگرا كه گفته مي شود با دزدان دريايي نيز ارتباط دارند در ماه 
هاي اخير بيشتر از هميشه به پايتخت نزديک شده اند. هرج و مرج طوالني نيز اين 
كشور را با بحران هاي مختلفي از جمله پيدايش پديده دزدان دريايي در شاخ آفريقا 
مواجه كرده است. با اين حال گفته مي شود خروج نيروهاي اتيوپي از سومالي با 
استقبال مردم مواجه شده است. هنوز معلوم نيست تمام يک هزار نيروي اتيوپيايي 
زيرا عمليات خروج  ترك خواهند كرد،  را  كامل خاك سومالي  به طور  چه زماني 
به صورت مرحله يي انجام مي شود و عالوه بر اين به داليل امنيتي تاريخ دقيقي 
نيروهاي  فرمانده  آباته  يوهانس  گابره  اين خروج ذكر نشده است. سرهنگ  براي 
اتيوپيايي مستقر در سومالي در اين باره گفت؛ »زمان آن رسيده است كه سومالي 
روي پاهاي خود بايستد. بنابراين ما با تمام سوماليايي ها و رجال آنها وداع مي 
كنيم. اما هنوز 2600 سرباز حافظ صلح اتحاديه آفريقا با مسووليت محدود حفاظت 
از سواحل دريايي، فرودگاه اصلي پايتخت و ساختمان هاي دولتي در اين كشور 
باقي خواهند ماند.« امريكا پيش نويس قطعنامه يي را به شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد در مورد جايگزيني نيروي حافظ صلح اين سازمان با نيروهاي اتحاديه آفريقا 

ارائه كرده است.  

  

آخرین کنفرانس مطبوعاتي بوش؛ 
اعتراف به برخي اشتباهات 

  

رئيس جمهور آمريكا كه سه شنبه هفته آينده كاخ سفيد را ترك مي كند، در آخرين كنفرانس خبري اش به برخي اشتباهات در 
دوران رياست جمهوري اش اعتراف كرد اما بار ديگر از اقداماتش در عراق و سياست داخلي اش دفاع نمود و به جانشين 
خود كه به اعتقاد او به دليل شوق زياد مردم براي دستيابي به تغيير و شرايط جديد، به پيروزي دست يافت، پيشنهاداتي 
داد.   به گزارش ايسنا جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا در آخرين كنفرانس مطبوعاتي خود در كاخ سفيد در پايان هشت 
سال حضور در قدرت آمريكا، با اظهارنظر در مورد باراك اوباما، جانشين سياه پوست خود گفت: انتخاب باراك اوباما 
شاهد گويايي از اين مطلب است كه كشور در ارتباط با روابط نژادي به چه مرحله اي رسيده است.   او به اوباما نصيحت 
كرد كه گاه بزرگ ترين نااميدي ها از به اصطالح دوستان تو مي آيد.   بوش در مورد جنجال هاي اصلي رياست جمهوري اش 
به بحران جهاني اقتصاد اشاره و ادعا كرد: من وارث يک ركود بودم و با ركود هم تمام مي كنم.   او در خصوص پنج 
سال جنگ در عراق، كه مهم ترين موضوع مورد اشاره اش هم بود، گفت: تاريخ در اين رابطه قضاوت خواهد كرد، اما 
اينكه خشونت محو شد و زندگي روزمره پس از اعزام 30 هزار نيروي ديگر آمريكايي به عراق به ثبات بيشتري رسيد، 
يک واقعيت است.   براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، جورج بوش كه يكي از نا محبوب ترين روساي جمهوري تاريخ 
آمريكا به شمار مي رود ادعا كرد كه با وجود حمله اسرائيل به نوار غزه در روند صلح خاورميانه پيشرفت هايي حاصل 
شده است.   بوش خشمگينانه نظر بعضي از نخبگان را در مورد لكه دار شدن تصوير آمريكا در سراسر جهان رد كرد و 
گفت: >هيچ بحثي در اين رابطه كه بخش هايي از اروپا مخالف جنگ عراق بدون حكم سازمان ملل بودند، نيست اما تعداد 
اين كشورها بسيار كم بود.< بوش گفت: > در مورد تصميم هايي كه براي حفاظت از كشور آمريكا گرفته ام، از محبوب 

بودن يا نبودن نگران نيستم.<
نااميدي واژه اي بود كه بوش ترجيح داد در اين زمان به جاي واژه >اشتباه< از آن در مورد سياست هاي هشت سال 
از زندانيان  پيدا نشدن تسليحات كشتار جمعي در عراق، سوءاستفاده هاي اعضاي ارتش آمريكا  دولتش استفاده كند. 
در زندان ابوغريب عراق، سخنراني دوم او پس از آغاز جنگ عراق با پالكارد >ماموريت انجام شد<، تصويب نشدن 
توافقنامه هاي تجارت آزاد با كلمبيا، پاناما و كره جنوبي در كنگره و اطالق عنوان >تفرقه انداز و نه متحدكننده< به او هنگام 
فعاليت هاي انتخاباتي در سال 2000 از سوي جمهوريخواهان از مواردي بودند كه بوش از آنها به عنوان موضوعاتي 
نا اميدكننده و نه اشتباه ياد كرد.   با اين حال بوش تاكيد كرد كه مسوول هيچ كدام از شكست ها نبوده است و فقط در دو 
مورد اشتباه كرده است؛ يكي هنگام استفاده ازجمله >آنها را بياوريد، پيش من< با لهجه تگزاسي يک كابوي در اطالق به 
دشمنان در عراق و ديگري خصوصي سازي سريع و نصفه نيمه امنيت اجتماعي پس از انتخاب دوباره اش در سال 2000 

.

جنگ غزه هنوز ادامه دارد
هفته جاری هواپيماهاي اسرائيلي شمال، شمال غرب، مركز و جنوب غزه را هدف تهاجمات خود قرار داد و ده ها نفر 
ديگر از فلسطيني ها را كشتند . به گزارش شبكه الجزيره  هواپيماهاي اسرائيلي شمال غزه را هدف قرار دادند و پس از 
آن با بمب هاي فسفري به مركز اين شهر نيز حمله كردند. دو منطقه جباليا و بيت الهيا بيشترين خسارت ها را متحمل 
شدند. از سوي ديگر اسرائيل براي چندمين بار نوار مرزي غزه با مصر را هدف حمالت خود قرار داده و ده ها خانه 
را در اين منطقه ويران كرد. ارتش اسرائيل مي گويد در اين حمالت هشت مجموعه از گروه هاي مقاومت فلسطيني را 
هدف قرار داده است. با اين حال خبرهاي رسيده از غزه حاكي است كه بيشتر شهروندان عادي در اين حمالت هدف 
قرار گرفته و تعداد كشته شدگان غزه از ابتداي حمله اسرائيل تاكنون به بيش از يک هزار كشته و ۴535 مجروح رسيده 
است. شبكه الجزيره مي گويد يكي از بمب هاي اسرائيل به فاصله 500 متري دفتر الجزيره در غزه اصابت كرده و از آن 
بويي شبيه به گازهاي اشک آور متصاعد شده است. در همين رابطه اسرائيل روز گذشته نيز با حمالت توپخانه يي خود 
مناطقي از غزه را هدف قرار داد كه يک مورد از آن قبرستان بود اما از پيشروي زميني سربازان اسرائيلي تا لحظه تنظيم 
اين گزارش خبري دريافت نشده است.  نيروهاي فلسطيني مي گويند ديروز هم موشک هايي را به شهرك هاي يهودي 
نشين شليک كرده اند همچنين گفته مي شود يک فرمانده نظامي اسرائيل به همراه تعدادي سرباز در حمالت فلسطيني 

ها مجروح شده است.
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سه  بود.  ماهيگير  من  »همسر   
كار  از  كه  روز  يک  پيش  سال 
نفر  يک  گشت،  برمي  خانه  به 
كارت شناسايي  او خواست  از 
با  و سپس  بدهد  نشان  را  اش 
كشت.«  را  او  يي  گلوله  شليک 
حين  دران  پووانن  جيارولي 
او  ريزد.  مي  اشک  زدن  حرف 
در  كه  است  يي  ساله   23 زن 
واقع  باتيكواال  در  كران  ناحيه 
مي  زندگي  سريالنكا  شرق  در 
كند؛ »من يک دختر چهار ساله 
كس  هيچ  نه  و  دولت  نه  دارم. 
كند.  نمي  من  به  كمكي  ديگر 

كه  حالي  در  دارند  برعهده  را  دخترم  و  من  از  مراقبت  والدينم 
دارد.«  نيز  ديگر  فرزند  شش  من  جز  و  كند  مي  كارگري  پدرم 
درگيري  دهه  كه طي سه  است  زني  هزار  از 33  يكي  جيارولي 
دولت با شبه نظاميان ببرهاي تاميل در شرق سريالنكا همسران 
شان را از دست داده اند. داستان هايي مانند اين را مي توان در 
از نمونه هاي شاخص ماجراي  سراسر شرق شنيد. يكي ديگر 
با سه فرزندش در  وادي ول شانتي زن 30 ساله يي است كه 
به  از  پس  او  خانواده  كند.  مي  زندگي  باتيكواال  آوارگان  كمپ 
قتل رسيدن همسرش توسط افراد ناشناس محل زندگي شان در 
ترين كومالي را ترك كرد؛ »يک روز همسرم به زمين كشاورزي 
رفت اما بازنگشت. بعد از چند روز جسد متالشي شده اش را 
در زمين هاي گل آلود پيدا كردند. پس از آن من ناچار شدم دو 
زنان  حقوق  فعاالن  بسپارم...«  پرورشگاه  به  را  فرزندانم  از  تا 
آنكه دولت يک سال پيش  به رغم  بيوه  باورند كه زنان  اين  بر 
در رنج هستند.  راند همچنان  بيرون  از شرق  را  تاميل  ببرهاي 
ويساكا دارماداسا از اعضاي انجمن زنان آسيب ديده در جنگ 
)AWAW( به تازگي از اين ناحيه ديدن كرده است. او مي گويد 
جو هراس و اضطراب كماكان در منطقه وجود دارد و قتل ها به 
رغم بيرون رانده شدن ببرهاي تاميل توسط نيروهاي دولتي باز 
نيز  كاتيگاي 2۴ ساله  رامش همسر  دارند. سلوارنتام  ادامه  هم 
در همين ايالت توسط افراد ناشناس كشته شد. كاتيگا مي گويد؛ 

»من و شوهرم در خانه بوديم. ساعت حدوداً 30/7 عصر بود. 
ناگهان صداي گوشخراشي بلند شد، وقتي به همسرم نگاه كردم 
ديدم خون آلود بر زمين افتاده است. همسر من بنا بود. وقتي او 
كشته شد ما هيچ پولي نداشتيم. من دختري هفت ساله دارم و 
باردار هستم. نمي دانم چطور بايد به زندگي ام ادامه بدهم...« به 
رغم آنكه اين معضل از چشم دولت دور نمانده است اما اقدامات 
براي  آنها  به  كمک  و  زنان  اين  بهبود وضعيت  جهت  در  عملي 
يكي  ديگر  از سوي  است.  نگرفته  انجام  زندگي شان  بازسازي 
از مسووالن دولت در ايالت شرقي مي گويد به رغم اين مشكل 
بودجه يي براي كمک به اين زنان وجود ندارد. ويساكا دارماداسا 
سخنگوي انجمن زنان آسيب ديده در جنگ مي گويد؛ »سخنگوي 
دولت با كمال تاسف اعالم كرد به رغم وجود طرح هاي بسيار 
براي سامان دادن به وضعيت زندگي 
اين زنان، بودجه يي براي اين موضوع 

اختصاص داده نشده است.«

دولت اما نظر متفاوتي دارد. براساس 
گفته سوسانتا پونچينيالم وزير ساخت 
و ساز دولت براي كمک به اين بيوه ها 
زير 30 سال  آنها  از  زيادي  تعداد  كه 
دارند كارهايي انجام شده است. بازيل 
رئيس  تر  كوچک  برادر  راجاپاكسا 
جمهور ماهيندا راجپاكسا مشاور ارشد 
طرحي است كه براي بازسازي زندگي 
مي  او  است.  شده  طراحي  زنان  اين 
گويد؛ »در واقع اين مشكل به تازگي تا اين حد مورد توجه قرار 
گرفته است و ما هم اكنون در حال مطالعه و بررسي آمارها در 
مورد وضعيت اين زنان هستيم.« او افزود؛ اولويت دولت تامين 
اشتغال براي مبارزان سابق و اعضاي ببرهاي تاميل در شرق 
است و در حال حاضر جنگجويان تاميل كه تحت رهبري كول 
كارونا بودند، اكنون عضو ائتالف دولت براي اجراي اين برنامه 
اشتغال شده اند. راجپاكسا افزود؛ »دولت خود را متعهد به كمک 
به اين هزاران بيوه مي داند. ما درصدد هستيم آنها را به نحوي 
به سوي خوداشتغالي يا اشتغال در بخش هايي نظير دامداري 
يا كشاورزي سوق دهيم تا زندگي شان با درآمدي مناسب سر 
و سامان پيدا كند.« او ابراز اميدواري كرد مقامات دولتي نيز از 
محل اعتبارات و بودجه يي كه از طريق ماليات محلي و همچنين 
دريافت مي  كارخانجات و صنايع محلي  پرداختي توسط  مبالغ 
كنند به اين پروژه ها ياري برسانند. به رغم تمامي اين سخنان 
منتقدان بر اين باورند كه اقدام عملي جهت بهبود زندگي اين زنان 
صورت نگرفته و دولت در اين مورد مقصر است. آنها مي گويند 
در شرق سريالنكا زنان مسلمان، تاميل و سينهاال به يک اندازه 
از جنگ آسيب ديده اند و رها شده اند تا بي هيچ كمكي از سوي 

دولت زندگي خود را پيش ببرند.

منبع؛ بي بي سي 

 رانندگي بدون گواهینامه براي رفتن 

به مدرسه  
برسد  به مدرسه  موقع  به  اينكه  براي  پسربچه 10 ساله  بي سي؛  بي    
پليس  كرد.  رانندگي  كيلومتر   10 از  بيش  و  برداشت  را  پدرش  اتومبيل 
ايالت ويرجينيا مي گويد اين پسر كه هويت اش فاش نشده، پس از جا 
ماندن از اتوبوس مدرسه، كليد اتومبيل پدرش را برداشته و تالش كرده 
از  را  آنكه كنترل ماشين  از  او پيش  به كالس درسش برسد.  سر وقت 
دست بدهد و از مسير خارج شود با حركات مارپيچ در ترافيک و سبقت 
اصلي  هاي  جاده  در  كيلومتر   10 از  بيش  ديگر،  هاي  ماشين  از  گرفتن 
رانندگي كرده و جالب آنكه در طول اين سفر هيجان انگيز كمربند ايمني 
هم نبسته بود. اين كودك به پليس گفت رانندگي را از طريق بازي هاي 
ويدئويي ياد گرفته است. ماموران پليس مي گويند او آنقدر براي رسيدن 
به كالس اش مشتاق بود كه حتي بعد از تصادف بدون توجه به خراش 
رفتن  براي  تمايلي  حتي  و  دويده  مدرسه  سمت  به  دوباره  جزيي  هاي 
به بيمارستان نداشته است. والدين اين كودك كه در زمان وقوع حادثه 
همچنان در خواب بودند به دليل سهل انگاري در مراقبت از فرزندشان 
دارد  احتمال  و  اند  شده  احضار  دادگاه  به  او  جان  انداختن  خطر  به  و 

سرپرستي فرزندشان را از دست بدهند.  

 خرس پانداي بداخالق  
  

رويترز؛ خرس پاندايي كه سابقه حمالت خشن و پرخاشگرانه داشت، با 
وجود گذراندن دوران درمان باز هم در باغ وحش پكن حادثه آفريد. اين 
پاندا كه گوگو نام دارد مردي را كه به قفسه اش نزديک شده بود، گاز 
با در دست داشتن يک عروسک از پشت ميله ها براي  اين مرد  گرفت. 
حيوان شكلک درمي آورد كه ناگهان خرس 9ساله عصباني شد و پاي او 
را گاز گرفت. ماموران نظافت باغ وحش كه شاهد ماجرا بودند با جارو 
به خرس حمله كرده و به اين ترتيب مرد نگون بخت را از خطر قطع شدن 
پايش نجات دادند. گوگو پيشتر هم سابقه حمله به انسان ها و گاز گرفتن 
آنها را داشته اما از آنجا كه پانداها جزء حيوانات در حال انقراض هستند 
مقامات باغ وحش و مسووالن حفاظت از محيط زيست سعي كردند به 
جاي تنبيه يا از بين بردن حيوان، او را درمان كنند. اما اين طور كه از 
شواهد برمي آيد اين روش براي بهبود رفتار گوگو بي تاثير بوده و آنها 
بايد چاره ديگري براي نگهداري از اين خرس پيدا كنند. طبق آمار رسمي 

كمتر از دو هزار خرس پانداي بالغ در جهان وجود دارد.  
 

باشگاه خانم هاي مسلمان  
  دي ولت؛ در شهر كلن آلمان باشگاه ورزشي بسيار مشهوري وجود 
دارد كه در ميان خانم هاي اين شهر طرفداران بسياري دارد و به عنوان 
»حيات«  باشگاه  است.  شده  شناخته  منطقه  ورزشي  باشگاه  بهترين 
به  ورود  اجازه  مردي  هيچ  اينكه  با  و  است  مسلمان  بانوان  مخصوص 
اين مكان را ندارد زناني كه به اين مكان مي آيند با پوشش كامل ورزش 
و  دهند  مي  تشكيل  ترك  زنان  را  باشگاه  اعضاي  درصد   90 كنند.  مي 
سايرين مسلمانان مراكش، مصر، روماني و تونس هستند. اما خانم هاي 
مسلمان تنها مشتريان »حيات« نيستند بلكه بسياري از ساكنان شهر كلن 
براي راحتي بيشتر و محيط زنانه ورزش در اين باشگاه را ترجيح مي 
دهند. در اين مكان حتي نمازخانه هم تعبيه شده و شنيدن موسيقي آزاد 
است و بيشتر آهنگ ها به زبان تركي پخش مي شود. اين باشگاه تنها 
باشگاهي از اين دست است كه در كشور آلمان ساخته شده و به صورت 

اختصاصي به مسلمانان تعلق دارد.  

 افزایش 15 سانتي متري قد در روسیه  

 دي ولت؛ مردم شهر كورگان روسيه و به خصوص دختران جوان اين 
شهر براي بلند قد شدن و با هدف داشتن شغل بهتر و يافتن همسر مناسب 
تر عمل جراحي بسيار پيچيده يي را انجام مي دهند. اين عمل جراحي از 
روشي پيچيده براي بلند كردن استخوان ساق پا كمک مي گيرد و به اين 
گابريل  دكتر  كند.  مي  پيدا  افزايش  متر  15 سانتي  تا  بيماران  قد  ترتيب 
ليزارو پزشكي است كه اين عمل جراحي را در شهر به عملي متداول بدل 
كرده است اما هميشه مي گويد ترجيح مي دهد بيماراني داشته باشد كه 
از مشكالت مادرزادي رنج مي برند و به چنين درمان هايي نياز دارند، 
اكثر متقاضيان فقط براي داشتن ظاهري جذاب تر به وي  در حالي كه 
كشور  و  كورگان  شهر  به  تنها  عمل  اين  آوازه  البته  كنند.  مي  مراجعه 
روسيه محدود نيست بلكه بسياري از ژاپني ها و مردم كشور كره جنوبي 
هم براي داشتن قد بلند تر به كلينيک دكتر ليزارو مي آيند. طبيعي است كه 
انجام اين عمل خالي از درد و خطر نيست و بيمار بايد حداقل تا شش ماه 
بعد از عمل نوعي پوشش ارتوپدي را به پا كند. از طرف ديگر بسياري 
از پزشكان درباره ريسک باالي اين عمل هشدار مي دهند زيرا بلند شدن 
قد تنها به افزايش طول استخوان ساق پا محدود نيست بلكه در اين ميان 

اعصاب و ماهيچه ها نيز بايد افزايش طول داشته باشند.  

مشاوره غیرمستقیم براي درمان چاقي 
 

يورونيوز؛ محققان آلماني در آخرين تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده اند كه مشاوراني كه از طريق اينترنت و اي ميل به متقاضيان 
افراد  به عبارت ديگر  پيشنهاد مي دهند، در كارشان موفق تر هستند.  براي كاهش وزن 
چاقي كه از طريق اينترنت و تلفن به صورت غيرمستقيم براي مبارزه با بيماري چاقي اقدام 
مي كنند، نتيجه بهتري مي گيرند. مطالعات روي بيش از 1۴00 آلماني كه از بيماري چاقي 
رنج مي بردند نشان مي دهد آن دسته از افرادي كه به جاي صحبت رو در رو و حضوري 
با مشاورشان، اي ميل هاي آنها را براي تغيير در روش زندگي و تغذيه شان دريافت مي 
كردند يا اطالعات را از طريق چت يا تلفن رد و بدل مي كردند ظرف مدت كوتاه تري موفق 
به كاهش وزن شده اند و از اين روش رضايت بيشتري دارند. ماركي ون واير مدير اين 
تيم تحقيق مي گويد؛ »ما در خالل كار متوجه شديم مشاوره تلفني هم روش بسيار موثري 
است؛ چيزي كه پيشتر به آن دقت نكرده بوديم. بدون ترديد پيدا كردن روش هايي به اين 
سادگي براي كاهش وزن مي تواند تاثير خوبي روي عموم جامعه بگذارد.« اين توصيه ها 
شامل تشويق افراد براي داشتن ظاهري مناسب، پياده روي بعد از شام و روش هاي تغذيه 
سالم است و جالب اينكه در اين ميان هيچ نشاني از الزام براي كاهش وزن وجود ندارد 
و فقط به صورت غيرمستقيم به اين مطلب اشاره مي شود. ون واير معتقد است هر چه 
انسان هاي چاق كمتر در معرض فشار و استرس براي كاهش وزن قرار بگيرند، راحت تر 
وزن كم مي كنند. از طرف ديگر بيشتر اين افراد ترجيح مي دهند در مورد ظاهر و مشكل 
شان جلوي ديگران صحبت نكنند به همين دليل استفاده از تلفن و اينترنت مورد استقبال 

اين عده قرار گرفته است. بيماري چاقي كه ريسک ابتال به بيماري هايي مانند ديابت و ناراحتي هاي قلبي را افزايش مي دهد، يكي 
از مشكالت در حال افزايش در ميان انسان هاي جهان ساكن و مدرن امروز است. انجمن سالمت جهاني اعالم كرده بيش از ۴00 

ميليون نفر در كل جهان از چاقي رنج مي برند. 
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بریتانیا قرباني چاقوکشي هاي خیاباني 
 

تايمز آنالين؛ حمله هاي مرگبار با استفاده از چاقو در سال 200۸ در بريتانيا و ولز به باالترين حد خود رسيد. 
آمارها نشان مي دهد در هر هفته پنج نفر به علت اصابت چاقو يا وسيله تيز ديگري از اين قبيل كشته مي شوند. اين 
افزايش در حالي اتفاق مي افتد كه دولت و پليس در برنامه هاي خود كاستن از ميزان حمله هايي را كه در آنها از 
چاقو استفاده مي شود خصوصًا در نواحي كالنشهري در اولويت قرار داده بود. تنها در لندن تعداد حمالت كشنده 
با چاقو با يک چهارم افزايش نسبت به سال 2007 به ۸6 مورد رسيد. آمارهاي امروز كه اكثريت نيروهاي پليس 
بخش هاي مختلف بريتانيا و ولز را دربرمي گيرد نشان مي دهد از زمان روي كار آمدن حزب كارگر ميزان قتل هاي 
مربوط به چاقوكشي 35 درصد بيش از پيش شده است. جيمز بروكنشاير سخنگوي محافظه كار وزارت كشور در 
مورد اين آمار گفت؛ »جرائم مربوط به چاقو باليي است كه زندگي بسياري را مي گيرد و زندگي هاي بسياري را نيز 
تباه مي سازد. اكنون با روي كار آمدن حزب كارگر ميزان آن افزايش يافته است، زيرا دولت تنها اقدامات كوتاه مدت 
انجام مي دهد و اقدامات پليس بيشتر حالت نمايشي پيدا كرده است به طوري كه آنها هر كاري مي كنند تا در انتها 
داستاني قشنگ و خوش آب و رنگ تحويل دهند.« او افزود؛ »مبارزه با جرائم مربوط به چاقوكشي نياز به اقدامات 
بلند و كوتاه مدت دارد نه نمايش. عالوه بر حضور نيروهاي پليس گشت در خيابان بايد براي حمل كنندگان چاقو 
مجازات زندان در نظر گرفته شود. ممكن است اين مجازات سنگين به نظر برسد اما واقعًا با توجه به شرايط الزم و 
ضروري است.« در سال 200۸، روي هم 277 قتل به وسيله چاقو در ولز و بريتانيا اتفاق افتاد كه به طور متوسط 
مي توان گفت در هر هفته پنج قتل صورت پذيرفته است كه اين رقم در مجموع 19 تا بيشتر از رقم سال گذشته است. 
هنگام روي كار آمدن حزب كارگر ميزان اين قتل ها ۸/3 قتل در هفته بوده است. طي سال گذشته ميزان حمله با چاقو 
در لندن، نورسومبريا، وست يوركشاير و النكشاير افزايش داشته است. در نورسومبريا و وست يوركشاير ميزان 
مرگ در اين حوادث دوبرابر شده و به 15 مورد رسيد در حالي كه در النكشاير به بيش از سه برابر ميزان قبلي، 13 
مورد رسيده است.گذشته از افزايش اخير ميزان حمالت مرگبار با چاقو يا وسايل برنده يي مانند آن ظرف 30 سال 
گذشته در بريتانيا ثابت بوده است. در 1977 اين ميزان 33 درصد از قتل ها را تشكيل مي داد در حالي كه امسال به 

35 درصد رسيده است. باالترين ميزان نيز مربوط به سال 19۸6 مي شود كه آمارها به 39 درصد رسيدند. 

منع استعمال دخانیات قانوني به نفع همه 
 

رويترز؛ سه سال پس از اينكه شهر پوئبلو در ايالت كلرادوي امريكا قانون منع استعمال 
دخانيات در محل هاي كار و اماكن عمومي را به اجرا گذاشت، ميزان بروز حمله قلبي در 

ميان ساكنان آن ۴1 درصد كاهش داشته است. اين 
نتيجه تحقيقي است كه مركز ملي كنترل و جلوگيري 
از بيماري در اياالت متحده انجام داده است و دهمين 
تحقيقي است كه رابطه قانون منع استعمال دخانيات 
بر  دهد.  نشان مي  را  قلبي  نرخ حمله  در  با كاهش 
تاريخ  از  پيش  ماه  در مدت 1۸  تحقيق،  اين  اساس 
پوئبلو  شهر  در  قانون  اين  كه   2003 سال  جوالي 
قلبي در ميان  به تصويب رسيد ميزان بروز حمله 
ساكنان اين شهر 257 در هر صد هزار نفر بود. اما 
به  قانون  اين  اجراي  از  ماه پس  در 1۸  ميزان  اين 
1۸7 نفر و تا ژوئن سال 2006 به 152 حمله قلبي در 

هر صد هزار نفر كاهش يافت. در اين تحقيق، ميزان حمله قلبي در شهر پوئبلوي كلرادو 
با دو منطقه مشابه مقايسه شده است كه قانون منع استعمال دخانيات در آنها اجرا نشده 
است. تحقيق مذكور نشان مي دهد در همين دوره زماني ميزان حمله قلبي در اين دو 
منطقه كاهش چشمگيري نداشته است. كشورهاي مختلف به تدريج منع استعمال دخانيات 
در اماكن عمومي را به شكل قانون مطرح كرده اند تا از مردم در برابر اثرات استنشاق 
دود سيگار محافظت كنند. تحقيقات نشان مي دهد استنشاق دود سيگار ديگران همچون 
سيگار كشيدن مي تواند باعث ابتال به بيماري هاي قلبي و عروقي و ريوي و همين طور 
سرطان ريه باشد براي مثال خطر بروز سرطان ريه در افراد غيرسيگاري كه با فردي 
سيگاري زندگي مي كنند 20 تا 30 درصد افزايش مي يابد. در پايان قرن بيستم، ايالت 
مينه سوتا در امريكا اولين منطقه يي بود كه در سال 1975 استعمال دخانيات در اماكن 
عمومي را ممنوع اعالم كرد. اما اولين دولتي كه استعمال دخانيات را در اماكن عمومي و 
محل هاي كار ممنوع اعالم كرد دولت ايرلند بود كه در سال 200۴ دست به اين اقدام زد. 
پس از آن كشورهاي ديگري چون نروژ، انگليس، ولز، اسكاتلند، هند و استراليا نيز چنين 

قانوني را به مورد اجرا گذاشته اند. 

 یادبود
بدینوسیله سالگرد درگذشت جناب آقای ردولف آقا بیگیان  
را به خانواده ایشان و تمامی دوستداران وی تسلیت عرش 

می نمائیم.

از سوی  مدیر و کارکنان کانال تلویزیونی یو کی6 

 یادبود
بدینوسیله سالگرد درگذشت جناب آقای ردولف 

آقا بیگیان  را به خانواده ایشان و تمامی 
دوستداران وی تسلیت عرش می نمائیم.

از سوی  مسئول و کارکنان هفته نامه پرشین 
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قرنی بدون 
فمنیسم

مترجم:محسن داوری

افزايش  با هدف  نهضت فمنيسم كه در سال های ميانی قرن بيستم و 
در جوامع  دختران  و  زنان  اقتصادی  و  اجتماعی  مشاركت های  سطح 
پيشرفته به وجود آمد، دركنار دستاوردهای انسانی خود، با ناكامی ها 
و اشتباهات راهبردی زيادی رو به  رو بوده است. نويسنده با اشاره به 

تعدادی از موارد تبعيض های جنسی در قرن بيست و يكم در كشورهای 
پيشرفته معتقد است كه برای درك موفقيت ها و ناكامی های فمنيسم در 
با  آيا  كرد.  در ذهن تصور  را  فمنيسم  بدون  دنيايی  بايد  بيستم،  قرن 
وجود انبوهی از ناكامی های كنونی، نبايد فمنيسم را در قرن بيست و 
يكم به تاريخ بسپاريم؟ چهل سال پيش، زنان آمريكايی نهضت آزادی 
بخش خود را برای دستيابی به آزادی و برابری جنسيتی آغاز كردند. 
آنان توانستند انقالبی را در دنيای غرب به وجود آورند و دورنمايی 
در سراسر  امروزه  و  كنند  ترسيم  دنيا  زنان  و  برای همه دختران  را 

دنيا، معيارهايی نظير مشاركت اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه، 
دموكراتيک  همه  جانبه  توسعه  به  دستيابی  استانداردهای  عنوان  به 
يک ملت محسوب می شود. اما اينک و در سرآغاز قرن بيست و يكم 
ميالدی، نياز به باز انديشی ايده ها و تفكرات سردمداران فمنيسم، بيش 
از هر زمانی احساس می شود. امروزه ما با چالش هايی مواجه شده ايم 
دادن  پايان  از  همچنان  حالی  در  ما  ندارد.  همتايی  بيستم  قرن  در  كه 
از  كه  می آوريم  ميان  به  صبحت  سوم  جهان  در  استثمار  جريان  به 
واقعيت های دنيای امروز  چندان اطالعی نداريم. امروزه فمنيست ها در 
حالی به محكوم كردن اياالت متحده می پردازند كه هنوز هم بسياری 
از آرمان های نهضت فمنيسم با چالش رو به  روست. در ادامه، برای 
تشريح اين مسأله، به مهم ترين موارد موجود در دنيای امروز اشاره 

می كنيم: 
الف ( رشد لجام  گسيخته تجارت جهانی سكس، تهديدی اساسی برای 
می باشد.  جهان  سراسر  در  دختران  و  زنان  نجابت  و  شرافت  حفظ 
قاچاق زنان و دختران برای سكس، شيوه مدرن برده  داری به ويژه 
برای اسارت دختران خانواده های فقير و ترك تحصيل كرده است. نبايد 
فراموش كرد كه انقالب جنسی قرن بيستم، آزادی هايی را برای زنان به 
ارمغان آورد،  اما در عين حال با گسترش ليبراليسم جنسی، موجبات 
توسعه و عادی شدن روسپی گری را فراهم كرد. فمنيست ها هنوز هم 
نتوانسته اند به اين سؤال پاسخ دهند كه روسپی گری را بايد يک شغل 
قانونی به حساب آورد و يا چنين فعاليتی، پايمال كردن حقوق انسانی 
بوده و بايد ممنوع شود؟ آيا ما می توانيم به دختران خود بگوييم كه در 

آينده امكان انتخاب شغل روسپی گری و يا كارگری جنسی، به عنوان 
يكی از شغل های موجود در جامعه وجود دارد؟ 

و  قاچاق  قربانی  دختر،  و  زن  ميليون ها  ساله  همه  امروز،  دنيای  در 
برده  داری جنسی، اين تجارت شيطانی می شوند و به دليل ابتال به ايدز 
می ميرند. ما معتقديم كه حقوق بين المللی انسان ها بايد براساس اخالق 
روسپی گری  كه  دريابيم  بايد  ما  همه  شود.  گذاشته  بنيان  معنويت  و 
ذاتًا عملی آسيب  رسان است. ما بايد در سراسر دنيا با قاچاق زنان و 

دختران و فعاليت های پااندازها و فاحشه  خانه ها مبارزه كنيم. 
برای  بيستم  قرن  در  فمنيست ها  گسترده  فعاليت های  وجود  با   ) ب 
كسب مساوات و برابری، هنوز هم تنها چهارده درصد فارغ التحصيالن 
مقاطع دكترای غير پزشكی، زن هستند. به عالوه، زنان سه و نيم درصد 

فارغ التحصيل رشته مديريت اجرايی )MBA( را تشكيل می دهند. 
و چهار درصد فرصت های  آوردن چهل  به دست  علی رغم  زنان   ) ج 

كاری، تنها پنجاه و دو درصد حقوق يک مرد را دريافت می كنند. 
به پزشک زن متخصص زنان در  به دسترسی  آمار مربوط  همچنين 
بيست ايالت كشور ما، واقعًا تعجب آور است، چرا كه در اين ايالت ها، 

حداكثر پنج زن متخصص در اين حوزه وجود دارد. 
د ( هنوز هم زنان ما نمی توانند خلبان هواپيماهای مسافربری شوند. 
زنان بايد تنها به مهمانداری )بخوانيد گارسن های آسمان، ( بپردازند ، 
اين دختركان حق ازدواج ندارند و البته در اين شغل، داشتن جذابيت های 
جنسی، يک ضرورت است، آرايش كردن جزيی از شرايط آن خواهد 
افتادن، اخراج  بود و زنان بالفاصله پس از چاق شدن و يا از ريخت 

می شوند. 
هـ ( با وجودی كه امروزه تنها دو درصد دندان پزشكان ما زن هستند، 
گويی  می شوند.  انتخاب  زنان  ميان  از  آنها  دستياران  درصد  اما صد 
فرصت های  در  زنان  ترقی  از  جلوگيری  برای  شيشه ای  ديوارهايی 

شغلی، همواره بايد وجود داشته باشد. 
و ( چرا در قرن بيست و يكم نيز يک زن متأهل نمی تواند بدون تأييد 
همسرش، از اعتبارات بانكی بهره گيرد؟ و چرا حفظ نام خانوادگی اش 

پس از ازدواج، در گروی گرفتن حكم دادگاه است؟ 
ولی  يافته اند،  دادن دست  رأی  به حق  زنان  اخير،  پنجاه سال  در   ) ز 

همچنان اكثر پست های دموكراتيک در اختيار مردان است. 
برای  فمنيست ها  گذشته،  در  كه  داريم  ياد  به  خوبی  به  ما  همه   ) ح 
خود  از شعارهای  بخش هايی  در  كه  ناچار شدند  اجتماعی،  يارگيری 
كوتاه بيايند. مثاًل آنان برای جلب حمايت جناح چپ ليبرال، به استثمار 
زنان در تجارت پورنوگرافی كه در زير سايه شعار آزادی بيان انجام 
و  فمنيست ها  ميان  نظرهای  اختالف  كه  چرا  دادند.  رضايت  می شد، 
گروه های محافظه كار و مذهبی، در حوزه سقط جنين، امكان هرگونه 
از  حمايت  در حوزه های  فمنيست ها  البته  بود.  كرده  منتفی  را  ائتالفی 
اعطای حقوق توليد مثل به زنان، عملكردی صحيح داشتند، اما مطمئنًا 
ليبرال،  چپ  جناح  با  مقايسه  در  مذهبی  و  كار  محافظه  گروه های 

می توانستند متحدان بهتری به شمار آيند. 
را  دين  انتخاب  در  آزادی  فمنيست ها  بيستم،  قرن  سال های  در   ) ط 
جنبش  پيشگامان  موارد،  اغلب  در  گرفتند.  اشتباه  دين  از  آزادی  با 
ساالر  مرد  نظام  يک  عنوان  به  را  يافته  ساختار  دين های  فمنيسم، 
خطرناك به حساب می آورند، هر چند می توان اين اديان را به عنوان 
سيستمی حقوقی و اخالقی محسوب كرد كه منافع زيادی برای زنان 
دارد. فمنيست ها در اكثر اقدامات خود، گروه های مذهبی را به داشتن 
كليشه های كهنه متهم می كنند، اما اينک و پس از گذشت چهار دهه از 
آغاز نهضت آزادی  بخش زنان و جنبش فمنيسم، پرچم داران اصلی 
بين المللی مبارزه با تجارت سكس و قاچاق زنان و دختران را گروه های 

مذهبی تشكيل می دهند. 
انحصاری  داشته های  جزو  انسان ها،  حقوق  احقاق  برای  تالش   ) ی 
هيچ ايدئولوژی و مكتب فكری خاصی نيست. حفظ جان و حمايت از 
دارد.  ايدئولوژی ها  اين  از  از هر يک  بيش  اهميتی  انسانی،  آزادی های 
مطمئنًا پس از چهل سال، فمنيست ها به اندازه كافی به بلوغ رسيده اند كه 

بتوانند در انتخاب متحدان خويش، گزينه های مناسبی را برگزينند. 
از نگاه من، فمنيست ها در قرن بيست و يكم بايد به نيروی قدرتمند و 
برای  را  آزادی  و  مدنی  كه دموكراسی های  تبديل شوند  گذاری  تأثير 
حكومت های  و  ديكتاتورها  با  بايد  آنان  آورند.  ارمغان  به  ما  دنيای 
توتاليتار پايمال كننده آزادی ها و حقوق انسانی، به ويژه در مورد زنان 
و دختران به مقابله برخيزند. فمنيست ها بايد با درايت و خردمندی، از 
در حوزه  را  استانداردهايی جهانی  و  بپرهيزند  فرهنگی  گرايی  نسبی  
حقوق بشر ارائه كنند. آنان بايد فرصت هايی برابر را برای همه دختران 
فراهم كنند تا بتوانند همه توانمندی های خود را بروز دهند. بدين ترتيب 
می توان اميدوار بود كه ننگ استثمار برده  وار آنان در تجارت سكس 

)كه يک نوع مرگ آرام است( پايان يابد. 
تهديدهای جهانی فراروی زنان  بايد در قرن بيست و يكم  فمنيست ها 
و مردان را ارزيابی مجدد كنند؛ راهبردهای خود را بازنگری كنند؛ در 
فعاليت های خويش، همبستگی خود با نيروهای حامی دموكراسی را در 
سراسر دنيا تحكيم بخشند تا انسانيت را از سيطره همه انواع بردگی و 

ظلم و وحشی گری رهايی بخشند. 
مرگ  نشانه  يكم،  و  بيست  قرن  در  زنان  ناكامی های  از  انبوهی  آيا 
فمنيسم در قرن بيست و يكم و هزاره سوم ميالدی نخواهد بود؟ و آيا 
زنان نيازمند استراتژی های نوينی نيستند؟ و آيا نبايد ايده فمنيسم را 

به حافظه تاريخ سپرد؟ 
وجود  بدون  بيستم  قرن  دنيای  تصور  با  كه  معتقدم  من  هرحال  به 

نهضت فمنيسم، می توان پاسخ اين سؤاالت را دريافت.

فيليس كسلر، دونا ام.هوگس
www.washingtonepost.com :منبع

Phyllis Chesler: فيليس كسلراستاد روان شناسی دانشگاه نيويورك.
در  زنان  مطالعات  مركز  مدير  ام.هوگس  دونا   :Donna M.Hyghes

دانشگاه رودايسلند.
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ترانه ی رپ دختر بی نظیر بوتو در 
سوگ مادرش

بيش از يک سال از مرگ بی نظير بوتو، نخست وزير سابق پاكستان می گذرد. دختر او، بخت آور بوتو، ترانه ی رپی را به زبان انگليسی 
در پيوند با مرگ مادرش ساخته است كه در پاكستان با نظرها و واكنشهای گوناگونی روبرو شده است.

اگر واژه های معينی از بخش آغازين ترانه ی رپ بخت آور بوتو )Bakhtawar Bhutto( را كنار بگذاريم، واژه هايی كه به تقريب در 
همه ی ترانه های رپ شنيده می شوند، به سرعت پرده از روی 
دردی عميق كنار می رود كه در دل دختر بی نظير بوتو نهفته 
است. او از قتل پدربزرگ و دو عمويش شكوه می كند و از 
قتل مادرش می نالد كه در 27 دسامبر سال 2007 به وقوع 

پيوست. 
می شنوی،  را  صدايم  حال  اگر  »مادر،  می گويد:  آغاز  در 
نتوانسته  هيچگاه  كه  بگويم،  برايت  را  چيزهايی  می خواهم 

بودم به زبان بياورم.«
و در پی آن ترجيع بند ترانه می آيد كه »جلوی درد را خواهم 
است:  ترجيع بند  نخست  مصرع  نيز  ترانه  عنوان  گرفت...«. 
 I would take the pain( گرفت"  خواهم  را  درد  "جلوی 
away(. منظور از درد، می تواند درد خود بخت آور باشد يا 
با  ترانه سرا  كه  است. گويی  قتل رسيده  به  كه  مادرش  درد 

سرودن اين ترانه به موسيقی درمانی روی آورده است.

● واکنشها در پاکستان به رپ بخت آور بوتو
دانشجويی اهل اسالم آباد، پايتخت پاكستان، در مورد ترانه ی بخت آور بوتو می گويد: »بخت آور خودش بهتر می داند كه در سالروز 
كرده  كار خوبی  نظر من  به  بسازد.  مادرش  برای  ترانه ای  كه  داشته  او دوست  بدهد.  انجام  دارد  كار دوست  مادرش چه  درگذشت 

است.«
بخت آور بوتو هم اكنون در حال تحصيل دانشگاهی در انگليس است. برخی از پاكستانی ها اين شكل مدرن سوگواری را كه دختر 1۸ 
ساله ی بوتو انتخاب كرده در اساس نادرست می دانند. دانشجويی پاكستانی انتقاد می كند به اينكه بخت آور از يک سوی در مرگ مادرش 
سوگوار است، از سوی ديگر برايش آواز می خواند. به نظر اين دانشجو، چنين شيوه ی سوگواری ای با دين اسالم ناهمخوان است. وی 
معتقد است كه ترانه خوانی برای مناسبت هايی چون تولد خوب است و برای سوگواری بهتر است كه آيه هايی از قرآن برخوانده شوند.

در پاكستان غيرعادی است كه در سوگواری كسی، ترانه بخوانند. البته تلويزيون دولتی پاكستان تا كنون چندين بار ترانه ی رپ بخت آور 
بوتو را پخش كرده است. اما اين به معنای آن نيست كه همه ی پاكستانی ها از وجود چنين ترانه ای باخبرند. دانشجويی در اين باره 
می گويد: »مادرم در باره ی اين ترانه مقاله ای در روزنامه خوانده بود كه می گفت بخت آور از خواننده ی رپی اهل آمريكا به اسم "ديدی" 

الهام گرفته است. اما متاسفانه من اين رپ را نشنيده ام.«

● انتشار جهانی ترانه 
هم اكنون می توان كليپ ويدئويی رپ "جلوی درد را خواهم گرفت" را در وبگاه اينترنتی "يوتيوب" ديد. اين كليپ ويدئويی تصويرهايی 

از بی نظير بوتو را كمی پيش از به قتل رسيدنش نشان می دهد و نيز گروهی از طرفداران او را پس از قتلش.
می شد حدس زد كه بخت آور بوتو در مدت يک سالی كه از قتل مادرش می گذرد، به سرودن ترانه های ريتم دار شاد و رقص آور روی 
نخواهد آورد. روزنامه های انگليسی از اينكه او دست به كاری خالق زده است، استقبال كرده اند. اگر چه روزنامه ی "اينديپندنت" معتقد 

است كه بخت آور به  خاطر ترانه ی رپش جايزه ای در جشنواره های موسيقی نخواهد برد.
اين سخنگو  نيست.  دنيای موسيقی  ترقی در  نردبان  از  باال رفتن  به فكر  پاكستان، بوتوی جوان  از سخنگويان دولت  به گفته ی يكی 

می گويد: »بخت آور دختر رئيس جمهور پاكستان، زرداری است و بنابراين هر كار بخواهد می تواند بكند.« 
اما حتی دختران رئيس جمهورها هم اجازه دارند غمگين باشند و وقتی از چيزی رنج می برند، آن را به شكلی بيان نموده و درد را از 

ماشاء اله به نفس 
شخصی كنار استخر آبی ايستاده بود و دائم می گفت : 

ماشاء االه ....ماشاء اله .... ماشاء اله.....
عابری كه از آنجا می گذشت پرسيد : آقا ببخشيد ، ماشاء اله .... 

به كی ؟ 
شخص گفت : ماشائ اله .... به نفس ؟ 

عابر گفت : ماشائ اله ... به نفس كی ، به نفس چه كسی ؟ 
شخص گفت : به نفس علی گالبی ، كه از صبح رفته زير آب هنوز 

بيرون نيومده !

حرف های تنهایی
لب داغت را می بوسم ، ای قند پهلوی لب سوز!

چه فرقی است ميان كسی كه شگی برای نگهبانی دارو و كسی كه 
نگهبانی برای سگش !

بعضی ها اسير سيم وزرند ، بعضی ها اسير سيم خاردار!
تو در باغهايت شعر می خوانی ، من از داغهايم شعر می گويم ، تو 

می خوانی ، من می گويم ، تو از باغهايت ، من از داغهايم !
من نتوانستم به يک راه بروم ، دلم هزار راه رفت !
جنگيديم تا راه آزادی باز شود ، دكمه ها باز شدند!
بادماغ جراحی و ريش طراحی ، مانديم بردو راهی !

هرچه شيشه عمرمان پرتر، شيشه عطرمان خالی تر، سطل آشغال 
پر می شود ، از من و تو !

مردكشيد ، زن رنگش كرد ، زن كشيد و راهی شد ، مردكشيد و 
دراز كشيد !

دنيای وحشتناكی است ، گربه ايران ، شير انگلستان ، خرس 
روسيه !

همسرم نقاش است ، من طنز پردازم ، ماتفاهم نداريم ، در مورد 
هنرهايمان !

يكی می انديشد كه چگونه از زير سنگ نان در آورد ، يكی 
انديشيدن برايش كوه كندن است !

فرهنگ واژه ها از صمد خان 
كشمش ، انگور خير نديده

كيوی ، تخم مرغ موكت شده 

حلوا، آش پشت پای مرده 
نعل ، كفش خر 

بادمجان ، خوردنی عزادار
تله موش ، گربه اتوماتيک 

قصری ، ان جام 
سرقصری ، سرانجام 

پشه ، پرويز
حمام ،پاكستان 

رخت خواب ، شوروی 
زبان ، پاشنه كش گلو

جيغ ، آژيرخانمها 
بينی ، جوركش عينک 

نعلبكی ، زمين فوتبال از ديد آدم ...
پلک ، كركره چشم

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  پیشنهادات خود با
 شماره تلفن 02084537350

تماس حاصل نمائید.

قابل توجه ایرانیان شمال 

انگلستان
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آخرین نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

رشد اقتصادی انگلیس 
به پایین ترین حد طی 
28 سال اخیر رسید  

از  انگليس طی سه ماه پايانی 200۸ بيش  رشد اقتصادی 
5/1 درصد كاهش داشته كه اين بدترين عملكرد اقتصادی 

انگليس طی 2۸ سال اخير به شمار می رود . 
موسسه ملی تحقيقات اقتصادی و اجتماعی انگليس نسبت 
 2009 سال  در  كشور  اين  اقتصادی  بحران  تشديد  به 

هشدار داد . 
بر اساس امارهای رسمی دولت انگليس رشد اقتصادی اين 
كشور طی سه ماه سوم امسال بيش از 6/0 درصد كاهش 
داشته است . اگر آمارهای موسسه ملی آمار انگليس نيز 
ماه  سه  طی  كشور  اين  اقتصادی  رشد  كاهش  از  حاكی 
پايانی 200۸ باشد ، اقتصاد اين كشور رسما وارد ركود 

شده است . 
كنون  تا  ميالدی   1955 سال  از   ، گزارش  اين  اساس  بر 
تنها 5 بار رشد اقتصادی انگليس به شدت كاهش يافته و 
بيشترين رقم آن 6/2 درصد مربوط به سال 195۸ ميالدی 

است . 
بحران مالی و اقتصادی جهان تاثير منفی زيادی بر عملكرد 

اقتصادی انگليس داشته است . 
اين  در  انگليس  اقصادی  ارشد  كارشناس  كربی  سيمون 
باره گفت ، پيش بينی دولت مبنی بر كاهش يک درصدی 
رشد اقتصادی انگليس طی سال 2009 بسيار خوش بينانه 
به حالت  تا سال 2010  انگليس  اقتصادی  است و شرايط 

عادی بازنخواهد گشت . 
با  نيز  انگليس  صنعتی  توليدات  ميزان   ، اساس  اين  بر 
بيشترين كاهش از سال 19۸1 ميالدی روبرو شده است. 
تعداد بيكاران انگليسی نيز با 137 هزار نفر افزايش به بيش 
از ۸6/1 ميليون نفر تا پايان اكتبر 200۸ رسيده است كه 

اين رقم از سال 1997 ميالدی بی سابقه است . 

روند كاهشي بهاي نفت ادامه دارد؛

 بازگشت 
به روزهاي 
36 دال ري 

  

  بهاي نفت در بازار جهاني همچنان به ادامه روند نزولي خود ادامه مي دهد 
چنانچه حتي با وجود بحران غزه در منطقه كه براي مدتي سبب شد بهاي 

بي تاثير  ديگر  اينک  شود  مواجه  اندكي  افزايش  با  جهاني  بازار  در  نفت 
شده و بهاي نفت بار ديگر روند كاهشي را در پيش گرفته است به طوري 
نگراني ها  افزايش  بار  اين  كرد.  تجربه  را  بشكه  هر  در  دال ر   36 مرز  كه 
درخصوص دورنماي ضعيف تقاضا براي انرژي، سبب كاهش بهاي نفت 
تا 36 دال ر در هر بشكه شده است.   بر اين اساس نفت خام سبک شيرين 
آمريكا در بازار مبادال ت كاال ي نيويورك )نايمكس( براي تحويل در ماه 
فوريه كاهش 3۴ سنتي يافت و هر بشكه آن با بهايي معادل 37 دال ر و 
25 سنت دادوستد شد. اين در حالي است كه اين محصول شب گذشته 
سه دال ر و 2۴ سنت كاهش قيمت يافته بود.   كاهش بهاي نفت خام آمريكا 
در حالي صورت مي گيرد كه در بازار لندن، نفت خام برنت درياي شمال 
افزايش قيمت 11 سنتي داشته و ۴3 دال ر و دو سنت در هر بشكه معامله 
شد.   در پي بحران در بازارهاي جهاني، تقاضا براي نفت كاهش يافت و 
همين امر منجر به كاهش 5۴ درصدي بهاي نفت در سال گذشته ميال دي 
شد.   اوپكي ها نيز كه سال 2009 را با افزايش و صعود بهاي سبد نفتي 
ديگر  بار  آغاز سال،  از  روز  تنها چند  با گذشت  بودند  كرده  آغاز  خود 
كشورهاي  دبيرخانه  اساس  اين  بر  مي كنند.  تجربه  را  نفت  بهاي  نزول 
صادركننده نفت )اوپک( نيز اعال م كرد كه بهاي سبد نفت خام اين سازمان 
شامل 13 نوع نفت كشورهاي عضو با يک دال ر و 67 سنت كاهش به ۴0 

دال ر و 2۴ سنت در هر بشكه رسيد.   

عربستان متخلف ترین عضو اوپک
از  بازار جهاني جدا  در  نفت  بهاي  ادامه كاهش  از عمده ترين دال يل  يكي 
نگراني هاي موجود در بازار به عدم پايبندي اعضاي اوپک به سهميه هاي 
كه  حالي  در  ترتيب  اين  به  مي گردد.  باز  آنها  براي  شده  گرفته  نظر  در 
عربستان روز گذشته اعال م كرد كه قصد دارد حتي ميزان توليد خود را 
به پايين تر از ميزان سهميه در نظر گرفته شده براي كشورش كاهش دهد، 
روز گذشته خبرگزاري ها اعال م كردند كه عربستان با وجود كاهش سطح 
توليد اين كشور همچنان بيش از سهميه اوپک توليد مي كند. كاهش حجم 

نفت توليدي توسط عربستان سعودي، عمده ترين توليدكننده نفت دنيا در 
ماه فوريه تا 300 هزار بشكه در روز، نسبت به سهميه مقرر اوپک براي 
اين كشور بيشتر است.   بر اين اساس رويكي از مديران ارشد شركت نفتي 
عربستان اعال م كرد: به ما اطال ع داده شده كه عربستان سعودي توليد نفت 

خود را تا سطح 7/7 ميليون بشكه در روز كاهش خواهد داد.   
در ماه آگوست سال گذشته زماني كه بهاي نفت هنوز هم در سطح 1۴7 
دال ر قرار داشت، عربستان سعودي به طور يكجانبه استخراج نفت خود را 

افزايش داد تا بدين وسيله بازار را اندكي آرام كند.   
از سوي ديگر، يكي از مقامات سابق شركت آرامكوي عربستان از احتمال 
خبر  روز  در  بشكه  ميليون   15 تا  كشور  اين  نفت  توليد  ظرفيت  افزايش 
داد.   نانسن سالري، رئيس سابق بخش مديريت ذخاير شركت آرامكوي 
عربستان، گفت: ظرفيت توليد تقريبا يک سوم بيشتر از ظرفيت فعلي خواهد 
شد.   كاهش بيش از پيش بهاي نفت پس از آنكه نشست هاي فوق العاده و 
كاهش سطح توليد اوپک نيز موثر واقع نشد و كاهش بهاي نفت در بازار 
جهاني همچنان ادامه داشت، اوپكي ها را بر آن داشت تا براي ماه آينده 
نشست ديگري در نظر بگيرند و با كاهش بيشتر سطح توليد اين سازمان 
از نظر رواني براي جلوگيري از كاهش بيشتر بهاي نفت تاثيرگذار باشند؛ 
هر چند عملكرد اعضاي اوپک طي نشست هاي قبلي نشان مي دهد كه سطح 
توليد اين سازمان تاكنون تنها به صورت اسمي كاهش يافته و به شكل 
رسمي هيچ يک از اعضاي سازمان و حتي ايران نيز بر ميزان تعهدات خود 
پايبندي اعضا به  از كارشناسان عدم  اعتقاد بسياري  پايبند نبوده اند. به 
سطح توليدات در نظر گرفته شده از سوي سازمان به اين دليل است كه 
گرفته  نظر  در  اعضا  تخلفات  براي  تنبيهي اي  جنبه  هيچ  اين سازمان  در 

نمي شود.

اوپک در انتظار روزهاي گراني
با وجود كاهش بيش از پيش بهاي نفت در بازار جهاني اما كارشناسان 
با  را  ميال دي  دارند سال 2009  اميد  در جهان همچنان  نفت  دارندگان  و 
افزايش بهاي نفت طي كنند.هر چند در اين خصوص نيز در بين كارشناسان 
اظهارنظرهاي متفاوتي ارائه شده است. عبداهلل البدري تصريح كرد: بهاي 
نفت در شش ماه دوم سال 2009 رو به افزايش خواهد گذاشت به طوري 

كه در اوايل سال 2010 به بشكه اي 75 دال ر خواهد رسيد.
البدري در توضيح دال يل ادامه كاهش بهاي نفت با وجود كاهش چشمگير 
اقتصاد  بحران  گفت:  )اوپک(  نفت  صادركننده  كشورهاي  سازمان  توليد 
جهاني، كاهش تقاضا، بدبيني معامله گران نفتي به اوپک و نيز باال  بودن 
يافتن كاهش  ادامه  ذخاير نفتي كشورهاي مصرف كننده، مهم ترين دال يل 
بهاي نفت است. وي پيش بيني كرد: تاثير كاهش توليد نفت اوپک از ماه 

ژانويه آينده 20099( خود را نشان مي دهد.
در اين بين سازمان بين المللي انرژي در تازه ترين گزارش خود پيش بيني 
در  نفت  قيمت  و  بود  خواهد  موقتي  كامال   نفت  قيمت  نزولي  روند  كرد، 
انرژي  بين المللي  دال ر خواهد رسيد.   سازمان  از 100  بيش  به  بلندمدت 
تاكيد كرد، دوران دسترسي به نفت ارزان قيمت به پايان رسيده و علي رغم 
كاهش قيمت نفت طي ماه هاي اخير، قيمت ها در بلندمدت به بيش از 100 
بين المللي  اقتصاددانان سازمان  رئيس  بيرول،  فاتح  رسيد.    خواهد  دال ر 
ولي  بوده  روبه رو  شديدي  نوسانات  با  نفت  قيمت  اگرچه  گفت:  انرژي، 
به نظر من دوران دسترسي به انرژي ارزان قيمت به پايان رسيده است. 
گرچه كاهش 50 درصدي قيمت نفت نسبت به جوال ي 200۸ امري عجيب و 
شگفت آور است ولي به نظر من قيمت نفت در بلندمدت به مسير صعودي 
خود ادامه خواهد داد.   قيمت جهاني نفت طي سال 2009 نيز روندي نزولي 
خواهد داشت ولي قيمت ها از سال 2010 بار ديگر تقويت خواهد شد و 
مجددا افزايش خواهد يافت.   به گفته وي افزايش رشد اقتصاد جهاني و 

افزايش تقاضا، موجب افزايش قيمت نفت طي سال 2010 مي شود. 
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 اقتصاد ناحیه یورو تا سال 

2010بهبود نمی یابد 
سازمان همكاری  های اقتصادی و توسعه)OECD( ديروز، چهارشنبه اعالم كرد 16كشور عضو 
ناحيه يورو احيای اقتصادی را حداقل تا نيمه دوم سال 2010 تجربه نخواهند كرد. اين سازمان 
مستقر در پاريس درنظرسنجی اقتصادی ساالنه خود از منطقه يورو، با تاييد پيش بينی های قبلی 
خود اعالم كرد كه ركود اقتصادی آغاز شده از فصل دوم سال 200۸ تا نيمه اول سال 2009 ادامه 

خواهد يافت و پس از آن اوضاع اقتصادی 
رشد  اما  می يابد.  بهبود  ناچيزی  مقدار 
اواخر  در  تنها  ميانگين  از  باالتر  اقتصادی 
سال 2010 مورد انتظار است كه علت وقوع 
تسهيل  و  مالی  بزرگ  محرك های  هم  آن 

سياست های پولی خواهد بود.
هر  »در  است:  داده  هشدار  گزارش  اين 
رشد  در چشم انداز  صورت خطراتی جدی 

اقتصادی وجود دارد.«
فشارهای  اگر  است:  آمده  گزارش  اين  در 
انتظار است  از آنچه مورد  تورمی شديد تر 
باشند، فضا برای حركت محدود خواهد شد.

تاكنون OECD اعالم كرده است كه داليل كمی وجود دارد مبنی بر اينكه افزايش قيمت انرژی در 
اوايل سال موجب افزايش تقاضا برای دستمزدها شده است. انتظار می رود بانک مركزی اروپا نرخ 
بهره را امروز دوباره كاهش دهد و علت اين اقدام داده های اقتصادی بدو كاهش بيش از انتظار 

تورم خواهد بود.البته ميزان اين كاهش نرخ بهره هنوز مشخص نيست.
بازارهای مالی بر اين باورند كه اين بانک مستقر در فرانكفورت نرخ بهره خود را تا 5/0درصد 
كاهش می دهد و آن را به 2/0درصد برساند كه كمترين ميزان از دسامبر 2005 تاكنون خواهد بود. 

اين اقدامی خواهد بود برای آنكه ناحيه يورو از ركود شديد و طوالنی مدت در امان بماند.
 25 از  را  بهره خود  نرخ  بار  تاكنون سه  اكتبر گذشته  ماه  از  اروپا  بانک مركزی  آنكه  با وجود 
/۴درصد كاهش داده است، عملكرد اين بانک تحت الشعاع كاهش های شديدتر فدرال رزرو آمريكا و 
بانک انگلستان قرار گرفته است.OECD اعالم كرده است كه بحران مالی نياز برای تنظيم قوانين 
جديد برای بخش مالی را افزايش داده است. به عالوه به عقيده  اين سازمان هنوز جای بيشتری 

برای ايجاد رقابت در بخش بانكداری جزء وجود دارد. 

کاهش تولید »هیوندا« 
در کره جنوبی

خودروی  بازار  در  موجود  های  بينی  پيش 

برای  هيوندای  كه  شده  سبب  جنوبی  كره 
به  دست   2009 سال  نخست  ماهه  سه 
به  بزند.  خود  توليد  حجم  در  تغييراتی 
گزارش خبرخودرو، سران هيوندای موتور 
اعالم  جنوبی  كره  خودروساز  بزرگترين 
كرده اند كه به خاطر كاهش چشمگير تقاضا 
با  را  اول سال جديد  داخلی فصل  بازار  در 
25 تا 30درصد كاهش توليد سپری خواهند 
كرد.اين كاهش توليد خصوصا در خط توليد 
خواهد  عملياتی  كره  جنوب  در  »اولسان« 
اندام  عين حال خودروهای درشت  در  شد. 
مثل سدانهای لوكس و مدلهای SUV بيشتر 
شامل اين كاهش توليد خواهند شد. هيوندای 
البته مدتی است كه توليد مدلهای كوچک و 
در  هيوندای  و  داده  افزايش  را  وجود  جمع 
سه ماهه نخست سال 200۸ حدود ۴50 هزار 
وضعيت  با  اما  كرد  توليد  خودرو  دستگاه 
كاهش  هزار دستگاه  تا 330  رقم  اين  فعلی، 

خواهد يافت.    
 

بانک مرکزي ادعاي صندوق بین الملل را پذیرفت؛ 
ایران روي سکوي نخست تورم منطقه 

  
گروه اقتصاد:  تورم 7/16 درصدي در سال 200۸ ايران را در افزايش نرخ تورم كشورهاي منطقه اول كرد. 
البته كسب رتبه نخست در بين كشورهاي منطقه براي دومين سال است كه تكرار مي شود و براساس آن 
در سال 2007 نيز رتبه اول منطقه را كسب كرده بود.   بانک مركزي در گزارش مجمع عمومي ساليانه اعال م 
كرد: ايران به باال ترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه دست يافته است.   كسب اين رتبه در حالي است 
كه طبق سند چشم  انداز 20 ساله كشور و نيز برنامه چهارم توسعه بايد نرخ تورم متعادل و تک رقمي شود 
اما طي سه سال اخير نه تنها اين امر اتفاق نيفتاده است بلكه كشور را از تورم ۴/12 درصدي در سال 13۸۴ 

به تورم 25 درصدي در سال جاري رساند.   
بر اين اساس به گزارش ايلنا، بانک مركزي در جريان مجمع عمومي ساليانه خود به نقل از صندوق بين  المللي 
ايران باال ترين نرخ تورم در ميان كشورهاي منطقه را داراست. اين در حالي است كه  پول اعال م كرد كه 
مجمع  گزارش  در  اساس،  اين  است.بر  تک رقمي  تورم  توسعه  چهارم  برنامه  مبناي  بر  تورم  هدف گذاري 
عمومي بانک مركزي آمده: در سال 200۸ ايران 7/16 درصد تورم داشته است. اين در حالي است كه كشور 
در سال  تورم كشور عربستان  گزارش  اين  دارند.براساس  تورم  6/2 درصد  و كشور كويت   7/2 بحرين 
200۸ ميال دي تنها 3 درصد گزارش شده است. باال ترين نرخ تورم پس از ايران متعلق به كشور قطر با 10 
درصد و مصر با 9/7 درصد تورم است.ال زم به ذكر است متوسط نرخ تورم براي كشورهاي كم درآمد ۸ 
درصد و براي كشورهاي با بازارهاي نوظهور6 درصد گزارش شده است.همچنين متوسط نرخ تورم براي 
كشورهاي نفتي 9 درصد و براي كشورهاي خاورميانه و آسياي مركزي 9/7 درصد اعال م شده است.اين در 
حالي است كه در رتبه بندي كشورها از نظر داشتن نرخ تورم كمتر در سال 2007 ميال دي، ايران با داشتن 
نرخ تورم 19 درصدي در پايان سال 2007 در ميان 1۸0 كشور جهان در رديف 176 قرار گرفت و در اين 
رتبه  بندي تنها چهار كشور اريتره، گينه، ميانمار و زيمبابوه با داشتن نرخ هاي تورم به ترتيب 7/22، ۴/23، 
9/36 و 1617  درصد از ايران تورم بيشتري داشته اند كه به اين ترتيب و با توجه به روند افزايشي نرخ تورم 
در كشور به نظر نمي رسد اين جايگاه كمي ترميم شده باشد، چرا كه برخال ف برنامه ريزي هاي انجام شده 
در برنامه چهارم توسعه براي كاهش نرخ تورم و تک رقمي شدن آن، نرخ تورم در كشور روندي افزايشي 
در پيش گرفته است كه با ادامه اين روند جايگاه پنجمي خود در بيشترين نرخ تورم را با جايگاه هاي دوم و 
سوم عوض خواهيم كرد.   اين در حالي است كه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود در سال هاي ۸۴ تا ۸۸ 
نرخ تورم در كشورمان در سطح 9/9  درصد مهار شود اما با روي كارآمدن دولت جديد در تابستان سال 
13۸۴، دولت نهم هدف اصلي خود را >افزايش طرح هاي عمراني< اعال م كرد و با چاپ و تزريق صدها هزار 
ميليارد ريال پول به اقتصاد ايران )در ازاي برداشت از حساب ذخيره ارزي(، عمال  طي دو سال اول كار خود 

نقدينگي را به حدود دو برابر افزايش داد.
به  مجلس  اقتصاددانان  نهم،  دولت  بودجه  اولين  تقديم  هنگام  به  و   ۸۴ زمستان  در  اقدام  اين  راستاي  در 
شدت نسبت به تورم زا بودن افزايش شديد بودجه هاي عمراني به دولت هشدار دادند اما از سوي برخي از 

هواداران دولت متهم به سياه نمايي شدند.
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30نما
نيكي كريمي در دانشكده هنرهاي زيبا عنوان كرد 

 سایه هند روي هالیوود 
 

»شصت وششمين دوره از مراسم اهداي جوايز سينماي انجمن خبرنگاران خارجي هاليوود يا همان 
گلدن گال ب يكشنبه در شهر لس آنجلس و منطقه بورلي هيلز با يک شگفتي همراه بود. 70 و چند داوري 

كه به آثار شركت كننده راي دادند فيلمي را انتخاب كردند كه در برابر فيلم هايي چون >ماجراي عجيب 
بنجامين باتن< با هنرنمايي برد پيت و به كارگرداني ديويد فينچر شانس زيادي نداشت؛ >زاغه نشين 
ميليونر< كه به زندگي تلخ و شيرين ساكنان بمبئي شهر در حال حاضر مصيبت ديده هند مي پردازد؛ 
داستاني درام و عاشقانه و تال ش هاي يک پسر نوجوان يتيم براي موفقيت در يک مسابقه تلويزيوني 
به  فيلم  اين  بازنمايي مي كند.  را  ميليونر شود؟<  >كي مي خواهد  آمريكايي  كه نسخه هندي مسابقه 
كارگرداني دني بويل بريتانيايي توانست جايزه بهترين فيلم درام، بهترين فيلمنامه و بهترين موسيقي 
امسال سال  است  معلوم  كه  >اينطور  گفت:  جايزه اش  دريافت  هنگام  به  آورد. وي  به دست  نيز  را 
سختي براي همه است ولي همه ما از هاليوود تا باليوود شانس زيادي آورده ايم كه اينجا هستيم.<به 
گزارش فرانس پرس امسال پس از پشت سر گذاشتن بحران ها و رويدادهاي تلخ حال و هواي مراسم 
گلدن گال ب كمي گرم تر و جذاب تر شده بود. اما كيت وينسلت نامزد همواره ناكام گلدن گال ب و اسكار 
اين بار توانست با فيلم >جاده انقال بي< جايزه بهترين بازيگر زن امسال را به دست آورد. وي همچنين 
توانست جايزه نقش مكمل را براي فيلم >كتابخوان< به دست آورد. كارگردان فيلم جاده انقال بي سام 
مندس شوهر وينسلت نيز هست. كيت حين دريافت جايزه اش از اينكه جايزه را برده، از هنرمنداني 
چون مريل استريپ، آن هاتاوي، كريستي اسكات و آنجلينا جولي عذرخواهي كرد اما براي لحظاتي به 
دليل هيجان زياد اسم آنجلينا جولي را فراموش كرد.وينسلت همچنين درباره زوج هنري خود لئوناردو 
دي كاپريو در فيلم جاده انقال بي گفت: >بازي تو در اين فيلم چيزي كم از يک كار اعجاب انگيز نبود.< 
وي درباره سام مندس شوهرش و كارگردان فيلم گفت: >از تو به خاطر كارگرداني اين فيلم متشكرم 
زنده مي كردي.>  و  را مي كشتي  ما  بارها همه  فيلم هر روز  اين  به خاطر ساخت  اينكه  به خاطر  و 
<ويكي كريستينا بارسلونا< به كارگرداني وودي آلن با بازي خاوير باردم، پنه لوپه كروز و اسكارلت 
جانسون توانست جايزه بهترين فيلم موزيكال- كمدي را از آن خود كند. اما ميكي روك بازيگر فيلم 
>كشتي گير< هم توانست جايزه بهترين بازيگر مرد را به دست آورد. اين فيلم به خاطر آواز بورس 
اسپرينگ تين جايزه ويژه بهترين آواز فيلم را نيز به دست آورد. از سويي ديگر هيت لجر هنرپيشه تازه 
درگذشته استراليايي كه بازي درخشاني را در فيلم شواليه تاريكي از خود نشان داده بود به عنوان 
بهترين بازيگر نقش مكمل انتخاب و كريستوفر نوال ن كارگردان اين فيلم جايزه لجر را دريافت كرد. 
وي در زمان دريافت جايزه گفت: >براي همه ما كه در كنار لجر كار كرديم، همين مشاركت يک شانس 
و خوشبختي بود. همگي با شانس فراوان توانستيم از نزديک بازي او را ببينيم.< اين جايزه احتمال 
فيلم هاي  بخش  در  اما  است.  كرده  زيادتر  امسال  اسكار  رقابت هاي  در  را  نوال ن  آخر  فيلم  موفقيت 
زمينه  در  انتقادي  فيلمي  كه  فولمن  آريل  اسرائيلي  كارگردان  اثر  بابشير<  >والس  فيلم  غيرانگليسي 
اسپيلبرگ  استيون  امسال  افتخاري  اما در بخش جوايز  فيلم شناخته شد.  بهترين  صهيونيسم است 
كارگردان بزرگ هاليوود به خاطر دستاوردهاي درخشانش در سينما جايزه سيسيل ب، دوميل را از 
دوست و همكار خود مارتين اسكورسيزي ديگر كارگردان بزرگ آمريكا دريافت كرد. اسپيلبرگ به 
ميهمانان گفت: 622 ساله شده ام، آيا چنين سن و سالي براي دريافت اين جايزه زياد نيست؟ چرا، زياد 
است. اما قبولش مي كنم و متشكرم.< در ساليان گذشته، بزرگاني چون رابرت ردفورد، آلفرد هيچكاك، 
پل نيومن و كلينت ايستوود اين جايزه را دريافت كرده اند. كارشناسان به شكلي تجربي به اين نتيجه 
رسيده اند كه موفقيت در گلدن گال ب تا حدودي موفقيت در اسكار را تضمين مي كند و اكثر منتخبان 
اين مراسم يعني حدود 60 درصد از هنرمندان به جايزه اسكار دست مي يابند. حال بايد منتظر ماند 
و رقابت هاي امسال اسكار را با مراسم گلدن گال ب مقايسه كرد. البته در حال حاضر نگراني هايي در 

زمينه اعتصاب اصناف مختلف سيما ازجمله كارگردانان هاليوود وجود دارد. 

حسرت اسکار برای »آواز گنجشک ها«  
آكادمی اسكار نامزدهای اوليه بهترين فيلم غيرانگليسی را اعالم كرد.فيلم »آواز گنجشگ ها« ساخته 
»مجيد مجيدی« از رقابت برای نامزدی بهترين فيلم غيرانگليسی در هشتاد و يكمين دوره جوايز اسكار 
فيلم  بهترين  جايزه  نامزد  اثر   9 فهرست  ديروز  آمريكا  سينمايی  هنرهای  و  علوم  آكادمی  بازماند.   
غيرانگليسی اسكار 2009 را در حالی اعالم كرد كه نامی از فيلم »آواز گنجشک ها« به عنوان نماينده 

سينمای ايران در اين فهرست ديده نمی شود. 

پدرخوانده سینمای فرانسه در 74 سالگی درگذشت
فرانسه حضور  در سينمای  دهه  يک  كه حدود  فرانسوی  كننده  تهيه  و  كارگردان  بازيگر،  بری  كلود 
برجسته داشت، روز دوشنبه بر اثر سكته مغزی در 7۴ سالگی در پاريس درگذشت و اين در حالی است 
كه آخرين فيلم او » به ميان دهاتی ها خوش آمديد« پديده سال 200۸ بود. به گزارش ورايتی بری كه به 
خاطر شامه تجاری خود در فرانسه شهرت بسيار داشت، در مقام تهيه كننده با فيلمسازان سرشناس 
از جمله رومن پوالنسكی، ميلوش فورمن، اريک رومر، ژان ژاك آنو و كوستا گاوراس همكاری كرد. 

از فيلم های او به عنوان كارگردان 
و  فلورت«  دو  »ژان  به  توان  می 
كه  كرد  اشاره  ها«  چشمه  »مانون 
هر دو فيلم را سال 19۸6 بر مبنای 
رمانی از مارسل پانيون و با نقش 
آفرينی ايو مونتان، ژرار دوپارديو 
و دانيل اوتوی ساخت و برای »ژان 
شامل  بفتا  جوايز  دو  فلورت«  دو 
فيلمنامه  بهترين  و  فيلم  بهترين 
دو  كرد.»ما  دريافت  را  اقتباسی 
نفر« Tchao pantin ،1967 توليد 
19۸3، »ژرمينال« 1993 و »شكار و 
های  تجربه  ديگر  از   2007 تجمع« 
كارگردانی بری است. او در دوران 

كاری خود بيش از 60 فيلم تهيه و در دو سال اخير دو فيلم بسيار موفق را روانه سينماها كرد. 

دالر  ميليون   5/210 بون  دنی  كارگردانی  و  بری  كنندگی  تهيه  به  آمديد«  ها خوش  دهاتی  ميان  »به 
فروخت و در فرانسه ۴/20 ميليون تماشاگر داشت كه يک ركورد برای فيلم های محلی است.»راز دانه« 
ديگر فيلم موفق بری در مقام تهيه كننده در سال های اخير است. اين فيلم ساخته عبداللطيف كشيش 
سال 2007 برنده چهار جايزه از جوايز سزار فرانسه شامل بهترين فيلم و كارگردانی شد.آخرين كار 
بری در مقام بازيگر Happily Ever After توليد سال 200۴ بود كه در آن با جانی دپ و شارلوت 

گينزبورگ همبازی شد. 
بری كه به او لقب پدرخوانده سينمای فرانسه داده بودند با چند نسل از بهترين بازيگران فرانسه شامل 
مونتان، دوپارديو و امانوئل بئار همكاری كرد.او پيش از مرگ در حال كارگردانی »گنجينه« بيستمين 
فيلم خود بود. بری سال 193۴ در پاريس به دنيا آمد و پيش از آنكه به فيلمسازی روی بياورد در 
فيلم  با   1962 سال  كرد.او  آفرينی  نقش  پياال  موريس  و  شابرول  كلود  چون  كارگردانانی  های  فيلم 
كوتاه »جوجه« وارد دنيای سينما شد و برای اين فيلم سال 1966 جايزه اسكار بهترين فيلم كوتاه را 
دريافت كرد. بری سال 19۸1 نيز در مقام تهيه كننده »تس« به كارگردانی پوالنسكی نامزد اسكار شد. 
او از 2003 تا 2007 رئيس سينماتک فرانسه بود. نيكال ساركوزی رئيس جمهور فرانسه در پيامی از 

فيلمساز فقيد فرانسوی به عنوان يک »افسانه« ياد كرد. 

یک ایرانی موفق دیگر در سینما 
و تلویزیون آمریکا        

اين   ،2007 سال  آگوست  در  است.   )Prison Break( زندان  از  فرار  سريال  آهنگساز  جوادی  رامين 
ميكس  نسخه   ،Ferry Corsten كورستن  فری  همكاری  با  جوادی  عالوه  به  شد.  منتشر  ساندترك 
)متولد 197۴  را در سال 2006 منتشر كرده اند. رامين جوادی  بريک  پريزن  از موسيقی متن  شده ای 
يک  او  پدر  است.  تلويزيون  و  فيلم  تبار موسيقی های  ايرانی-آلمانی  آهنگساز  آلمان(  دويسبورگ،  در 
مهاجر ايرانی بود. جوادی بابت ساخت موسيقی های مكمل، اركستراسيون و دستياری هانس زايمر در 
فيلم هايی مانند »بتمن می آغازد« و »دزدان دريايی كارائيب: نفرين مرواريد سياه« شهرت دارد. او به 
عنوان آهنگساز فيلم های تيغ : »سه گانگی«، »از غبار بپرس«، Open Season و »آقای بروكز« فعاليت 
به صورت مشترك   Open Season برای  آهنگسازی  به خاطر  پل وستربرگ  و  كرده  است. جوادی 
و  نويسندگان  آهنگسازان،  جامعهٔ  تلويزيون  و  فيلم  موسيقی  جايزه  دورهٔ  دومين  و  بيست  برندهٔ 
ناشران آمريكا شده اند. او كار موسيقی خود را با نواختن گيتار در چند گروه آلمانی آغاز كرد و پس 
به كالج موسيقی بركلی  فيلم و اجرای گيتار  اينكه تصميم گرفت برای تحصيل در زمينه موسيقی  از 
)Berklee( در آمريكا بيايد، عضو گروه موسيقی My Favourite Relative شد. رامين در سال 2000 
به كاليفرنيا نقل مكان كرد و به گروه Media Venture پيوست و كار آهنگسازی و تنظيم را اغاز كرد. 
او برای فيلمهای ماشين زمان، K-19، ند كلی )Ned Kelly( و موازنه )Equilibrium( و فيلم بسيار 
 Klaus( همكار آهنگساز – كالوس بدلت )Pirates of the Caribbean( موفق دزدان دريايی كارائيب
Badelt( - بود. مدتی بعد او اولين موسيقی متن سولوی خود را برای فيلم Blade Trinity ساخت و 
پس از همكاری با رندی ادلمن )Randy Edelman( در فيلم پسر ماسک )Son of the mask(، وارد تيم 
آهنگسازان »بتمن می آغازد« شد. جوادی همچنين برای مجموعه های تلويزيون آهنگسازی كرده  است. 
 Blade: The Series تيغ: مجموعه ،Threshold از آن جمله می توان به مجموعه های تلويزيونی آستانه
و همين سريال فرار از زندان اشاره كرد. وی برای مورد، در سال 2006 نامزد جايزه امی »برجسته ترين 
موسيقی زمينه اصلی« شد. جوادی در سال 200۸، با موفقيت آهنگسازی فيلم مرد آهنين را انجام داد. 
اما در مورد سريال پريزن بريک، جالب است بدانيد كه شبكه تلويزيونی M6 فرانسه به جای تم آغازين 
اصلی سريال پريزن بريک، ترانه ای از يک خواننده رپ به نام Faf Larage را پخش می كند، نام اين ترانه 
Pas le temps است. در آلمان و بلژيک هم ترانه ای شاخته شده به وسيله آزاد Azad و عادل تعويل 

Adel Tawil و همچنين ترانه ای با اجرای Leki به نام Over the Rainbow پخش می شود. 
cinemaema.com :منبع
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فروش فیلم ها در روسیه 47 درصد بیشتر شد
مجموع فروش فيلم ها در روسيه در سال 200۸ تقريبا با ۴7 درصد افزايش نسبت به سال قبل از 565 ميليون دالر به 
۸30 ميليون دالر رسيد. آمارها نشان می  دهد بازار سينمای روسيه به عنوان يكی از قوی ترين بازارهای در حال رشد 
همچنان پررونق است. احيای صنعت فيلمسازی روسيه در سال 200۸ به كمک توليدات داخلی آمد و كمدی رومانتيک 
فيلم سال روسيه  با 50 ميليون دالر پرفروش ترين  ازبكستانی  تيمور بكمامبتوف  دنباله« ساخته   – »طنز سرنوشت 
شد.انيميشن »ماداگاسكار: فرار به آفريقا« استوديو پارامونت با 7/۴0ميليون دالر در رده دوم فيلم های پرفروش سال 
قرار گرفت.»موميايی: مقبره امپراتور اژدها« با 7/27ميليون دالر ديگر فيلم خارجی بازار روسيه بود كه به فهرست پنج 

فيلم پرفروش سال 200۸ راه پيدا كرد و در رده چهارم قرار گرفت. 
رده های سوم و پنجم جدول را نيز فيلم های روسی زبان از آن خود كردند.فيلم »كولچاك« يا »درياساالر« به كارگردانی 
آندری كرايچوك 7/33 ميليون دالر فروش داشت. داستان اين درام تاريخی در دوران انقالب روسيه روی می  دهد و 
كنستانتين بازيگر معروف روسی در آن نقش درياساالر كولچاك رهبر ضدبلشويک را بازی می  كند.»فيلم خيلی خوب« 
نيز كه هجويه ای بر فيلم های موفق روسی اين اواخر است، با 6/27 ميليون دالر در رده چهارم قرار گرفت. »تحت 
تعقيب« بكمامبتوف با بازی آنجلينا جولی با 3/26 ميليون دالر و »هنكاك« با بازی ويل اسميت با 26 ميليون دالر ديگر 

فيلم های پرفروش سال 200۸ روسيه بودند.

بازیگری، هنر یا پیشه
آيا می دانيد زوج موفق سينما و تلويزيون كه يكی از آرام ترين و بی حاشيه ترين هنرمندان دنيای تصوير می باشند؛ 

عالوه بر بازيگری مشغول به چه فعاليت و يا پيشه ای ديگر می باشند؟
اين خانواده سه نفره ) ليال حاتمی، علی مصفا و فرزند پسرشان( در همه زندگی حرفه ای و غيرحرفه ای شان پيشينه 
و سابقه پدرشان را مد نظر قرار داده و سنجيده عمل كرده اند، اين بار نيز با هوشمندی و خوش ذوقی خاص ايرانی 
دست به عمل زده و برای آرامش خود و تامين مادی زندگی شان كاری عاقالنه، با شيوه ای پسنديده را باب كرده 

اند.
اين دو بازيگر، هر كاری را كه آغاز می كردند فقط صرفا به دليل حرفه اصلی شان مورد استقبال  ) هر چند كه؛ 

مردم قرار می گرفت.شما كه بهتر از هر كسی 
احساسات و گاهی شيطنت ها و بدجنسی های 
مخاطبان سينمای ايران را می شناسيد(در هر 
زوج  اين  ذوق  و  پيشينه  ها،  حاشيه  از  حال 
بازيگر كه بگذريم به اصل مطلب و شغل دوم 
آن ها می رسيم كه جالب و شنيدنی می باشد.

ليال حاتمی و علی مصفا چند وقت پيش كافه 
مشتركشان را در سينما »جمهوری« كه مالک 
اصلی اش زهرا حاتمی )همسر علی حاتمی و 
ليال  است  كردند.جالب  افتتاح  است،  ليال(  مادر 
بزرگان  سنت  به  و  پدر  رسم  به  نيز  حاتمی 
انتخاب  اش  ای  حرفه  دنيای  از  را  همسرش 
كرده است.»علی حاتمی« نيز با زهرا حاتمی در 

يكی از فيلم هايش آشنا شده بود.
ماجرای تكراری ازدواج ليال حاتمی نيز به دوران سينمايی »ليال« داريوش مهرجويی بر می گردد.

) ليال را حتما ببينيد؛ زيبا، حساب شده و خوش ساخت؛ البته اگر پيدا كرديد(.همان طور كه در ابتدا خدمت با سعادتتان 
عرض كرديم؛ شيوه و روش اين ذوق ايرانی كامال متفاوت است، آن ها سعی كردند از كوچكترين وسايل بهترين 

استفاده را كرده و نهايت پارسی بودن را رعايت كنند.
مبلمان چوبی آن ها از خانه مرحوم حاتمی به كافه منتقل شده است و كتابخانه مبسوط در كافه برای استفاده مراجعه 
كنندگان مهيا شده است تا مردم از كوچک ترين لحظه هايشان به خوبی استفاده كنند، تابلوهای كامال سنتی و رنگارنگ 
از ديگر شگردهای آن ها می باشد.قندان ها و گلدان های قديمی هر كسی را به ياد گذشته و دوران كودكی اش می 
اندازد.)ليال حاتمی يک چيز را نيز به خوبی از پدر آموخته است، آن هم قلقلک دادن حس نوستالوژيک است( همه اين 
ها يک فضای خواستنی و دوست داشتنی را ايجاد كرده است و خيلی زود بين اهالی فرهنگ و هنر و حتی جوان ها 
معروف شد.اين زوج در كافه خودشان ديگر بازيگر نبودند؛ جالب است بدانيد آن ها در آن جا خودشان به سرويس 
دهی مشغول بوده اند، نسكافه های ليال حاتمی مشهور و معروف بوده در حالی كه خودش پذيرايی از مشتری را 
انواع  و  كرده  موسيقی  استوديوی  به  تبديل  را  استفاده  بی  و  كوچک  راهروی  يک  مصفا  است.علی  داشته  برعهده 

سازهای ايرانی را در آن جا گذاشته بود )می دانيد كه مصفا به صورت حرفه ای آهنگسازی را می داند(
جالب است بدانيد سيستم موسيقی شان ضبط يا CD و DVD نمی باشد، آن ها به رسم گذشتگان از گرامافون و 
صفحه های قديمی استفاده می كنند و تصنيف ها و موسيقی های اصيل فضا را هر چه بيشتر نزديک به گذشته و 
دوران خوش كودكی و يا جوانی می كند. بخش ديگر اين كافه جذاب آرشيو فيلم های »علی حاتمی« می باشد كه هر 
چند وقتی با سيستم قديمی اكران دراتاقی كوچک به نمايش گذاشته می شود.نقاشی، شعر خوانی، تاريخ دانی و... از 
ديگر جذابيت های اين كافه كوچک می باشد. )به گونه ای فرهنگسرايی كوچک كه در آن عصرانه ای نيز داده می شود( 
جالب است بدانيد كافه اين زوج، به پاتوقی برای هنرمندان زيادی بدل شده بود فضای دوستانه آن هر كسی را جذب 
می كرد، تا جايی كه در سينما جمهوری حادثه ای پيش آمد و آتش سوزی در اين سينما باعث شد بخشی از زحمات 
اين زوج هنرمند در آتش از بين برود.آيا می دانيد نام كافه كوچک ليال حاتمی و علی مصفا چه بوده است؟ »آنتراكت« 
نامی كامال غير ايرانی برای فضايی كامال ايرانی.به نظر شما برای عصرانه خوردن و يا اصال وارد شدن كافه ای با 
اين مشخصات كه بيشتر شبيه به يک كالس هنری، فرهنگی می باشد، با توجه به اين كه دو چهره سينمايی صاحبش 

می باشند، چه مبلغی را بايد پرداخت )بايد مبلغ و هزينه های آن نيز ديدنی و شنيدنی باشد.
تمام تالش حرفه ای خودمان را كرديم كه با يكی از اين دو بازيگر چهره و دوست داشتنی درباره پيشه دومشان 
و سرانجام »آنتراكت« صحبت كنيم، اما اين طور كه مشخص است آن ها با هيچ مجله و يا رسانه ای ديگر از جنس 
مطبوعات گفت وگو نمی كنند.اين اظهار بی ميلی از سمت »علی مصفا بر عكس ديگر هنرمندان با رعايت كامل ادب و 

احترام به حرفه صورت گرفت. 

به خاطر یک مشت گلدن گلوب
»ميليونر  فيلم  نمايش دهنده  تعداد سالن های  گلدن گلوب،  در  غيرمنتظره  موفقيت  پی  در 

سالن   1200 به  و  شد  برابر  دو  آمريكا  در  زاغه نشين« 
رسيد.»ميليونر زاغه نشين« پس از موفقيت قاطع خود در 
سينماهای  تعداد  افزايش  با  گلوب،  گلدن  جوايز  مراسم 
اين  می رود.  اسكار  مراسم  استقبال  به  فيلم  نمايش دهنده 
و  فيلم  بهترين  جوايز  پيش  روز  دو  كه  اجتماعی  درام 
كارگردان مراسم گلدن گلوب در رشته درام را گرفت، با 
فروش نزديک ۴ ميليون دالر در رديف يازدهمين فيلم جدول 
فيلمسازی  شركت  نشست.  آمريكا  نمايش  گيشه  هفتگی 

فوكس سرچاليت پيكچرز كه توزيع فيلم را در خاك آمريكا به عهده دارد، اعالم كرد از 
فردا تعداد سالن های نمايش دهنده فيلم افزايش خواهد يافت. »ميليونر زاغه نشين« كه 9 
هفته قبل در آمريكا اكران عمومی شد،  تا به امروز در حدود 600 سالن سينما نمايش 
داده شده است. اين رقم در آغاز نمايش عمومی فيلم حدود 300 سالن سينما بود كه با 
اعالم نام نامزدهای جوايز گلدن گلوب به دو برابر افزايش پيدا كرد. حاال شركت فوكس 
سرچاليت پيكچرز قصد دارد اين رقم را تا 1200 سالن سينما )يعنی دو برابر(  افزايش 
دهد و منتظر اعالم نام اسامی نامزدهای جايزه اسكار - كه 22 ژانويه اعالم می شود - 
نمی ماند. توزيع كنندگان فيلم به مدد موفقيت قاطع »ميليونر زاغه نشين« در مراسم گلدن 
گلوب، مطمئن هستند اعضای آكادمی هم نام آن را در فهرست رشته  های اصلی اسكار 
- يعنی بهترين فيلم و كارگردان - جزو نامزدها خواهند آورد. حتی برخی از تحليلگران 
سينمايی اين گونه اظهارنظر می كنند كه پس از اعالم نام نامزدهای اسكار، توزيع كنندگان 
فيلم شمار سينماهای نمايش دهنده آن را باز هم افزايش خواهند داد. طبق يک سنت قديمی 
سينمايی، تهيه و توزيع كنندگان محصوالت سينمايی پس از اعالم اسامی نامزدهای دو 
مراسم معتبر اسكار و گلدن گلوب، فيلم های خود را در تعداد بيشتری سالن سينما به 
نمايش عمومی می گذارند. اهالی سينما اين طور تحليل می كنند كه از يک سو ممكن است 
تعداد زيادی از تماشاگران اين فيلم ها را نديده باشند، يا آن را فراموش كرده اند و مايلند 
دوباره به ديدن آن بروند. خيلی وقت ها تماشاگران فيلمی را ديده اند، ولی پس از آنكه آن 
فيلم نامزد جايزه شد، می خواهند دوباره آن را تماشا كنند و ببينند اين فيلم چه چيزی در 
خودش داشته كه مستحق دريافت جايزه ارزيابی شده است. به اين ترتيب،  اين فيلم ها 
وقتی دوباره در سطح وسيع تری اكران عمومی می شوند، آمار فروش آن را هم باالتر 
می برند. »ميليونر زاغه نشين« طی 9 هفته نمايش خود 3۴ ميليون دالر فروش كرده است 
و پيش بينی می شود اين فيلم تا شب مراسم اسكار نزديک ۸0 ميليون دالر فروش كند. اين 
اولين فيلم دنی بويل فيلمساز مستقل انگليسی است كه موفق به كسب چنين رقم فروش 

خوب و بااليی می شود. 
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مرد جاوید 
گلهای 

جاویدان
در ارديبهشت ماه سال 1290 خورشيدی در تهران خيابان زرگنده 
) قلهک ( ؛ در خانواده يی متعين و صاحب جاه ، به دنيا آمد . پدرش 
كريم خان بنان الدوله نوری و مادرش دختر شاهزاده محمد تقی 
ميرزا ركنی ) ركن الدوله ( برادر ناصر الدينشاه يا پسر محمد شاه 
قاجار بود . از شش سالگی بنا به درخواست و توصيه استاد نی 
داود به خوانندگی و نوازندگی ارگ و پيانو پرداخت و در اين راه از 
راهنمايی های مادرش كه پيانو را بسيار خوب می نواخت بهره ها 

گرفت ، اولين استاد او پدرش بود و دومين استاد ، مرحوم ميرزا 
طاهر ضياء ذاكرين رثايی و سومين استادش مرحوم ناصر سيف 

بوده اند . 
بنان در سال 1321 خوانندگی در راديو را آغاز كرد ، در آن زمان 
بر عهده  را  يو  راد  اله خالقی مسئوليت موسيقی  ، شادروان روح 
داشت ، روزی كه بنان با عبدالعلی وزيری جهت امتحان به راديو 
می رود در دفتر روح اله خالقی ، ابوالحسن صبا هم نشسته بوده 
از بنان می خواهند كه برای ايشان قطعه يی بخواند و او )) در   ،
آمد سه گاه (( را آغاز می كند و صبا هم با ويولون او را همراهی 
(( تمام نشده بود كه خالقی به صبا می  )) در آمد  می كند. هنوز 
گويد : )) شما نواختن ويولون را قطع كنيد (( و به بنان اشاره می 
كند )) گوشه حصار (( را بخواند و بنان بدون اندك مكثی ، با چنان 
مهارت و استادی )) در آمد حصار (( را می خواند و به )) سه گاه 
(( فرود می آيد كه روح اله خالقی بی اختيار برخاسته و او را در 
آواز درخشان  را در هنر  آينده وی  آغوش گرفته و می بوسد و 

پيش بينی می كند . 
)) صدای بنان ، بسيار لطيف و شيرين ، زيبا و خوش آهنگ است 
، كوتاه می خواند ولی در همين كوتاهی ، ذوق و هنر بسيار نهفته 
است ، غلت ها و تحريرهای او چون رشته مرواريد غلطانی ، به هم 
پيوسته و مانند آب روان است . من از صدای او مسحور می شوم 

، لذتی بی پايان می برم كه فوق آن متصور نيست ، تصور نمی كنم 
خواننده يی به ذوق و لطف و استعداد بنان در قديم داشته باشيم 
، و به اين زودی ها هم پيدا كنيم ... بنان در موسيقی ما از گوهر 

گرانبها هم گرانبها تر است .(( 
عده  همكاری  با  همراه   ، بنان  حسين  غالم  1321 صدای  سال  از 
يی از هنرمندان ديگر از راديو تهران به گوش مردم ايران رسيد و 
ديری نگذشت كه نام بنان زبانزد همه شد و شيفتگان فراوانی در 
سراسر كشور پيدا كرد . خالقی او را در اركستر انجمن موسيقی 
شركت داد و با اركستر شماره يک نيز همكاری را شروع كرد و از 
بدو شروع برنامه هميشه جاويد )) گلهای جاويدان (( بنا به دعوت 
فعاليت  طول  در  بنان   . داشت  همكاری  پيرنيا  داود  ارجمند  استاد 
هنری خود ، حدود ۴50 آهنگ را اجرا كرد و آنچه كه امتياز مسلم 
او  ها و تحريرات صدای  بم  و  ، زير  آورد  پديد می  را  او  صدای 
است كه مخصوص به خودش می باشد بنان نه تنها در آواز قديمی 
، بلكه در نغمات جديد و مدرن ايران  و كالسيک ايران استاد بود 
نيز تسلط كامل داشت . تصنيف زيبا و روح پرور )) الهه ناز (( او 

بهترين معرف اين ادعا می باشد 
غالمحسين بنان به سال 1315 خورشيدی به سمت بايگان در اداره 
كل كشاورزی استخدام شد و بعد از چندی به شركت ايران بار كه 

مركز آن در اهواز بود منتقل گشت . پس از چند سال 
به معاونت آن اداره منصوب گرديد . در سال 1321 
به تهران آمد و بنا به پيشنهاد مرحوم فرخ كه وزير 
خواربار بود ، به سمت منشی مخصوص وزير به كار 
پرداخت . بهد از تغيير كابينه ، به اداره كل غله و نان 
منتقل شد و چندی كفالت اداره دفتر و كارگزينی و 
مدتی هم مسئوليت تحويل كوپن نان تهران را برعهده 

كل  اداره  به  خالقی  پيشنهاد شادروان  به   1332 در سال   . داشت 
هنرهای زيبای كشور منتقل شد و به استاد آواز هنرستان موسيقی 
ملی به كار مشغول گرديد و در سال 133۴ رئيس شورای موسيقی 
راديو شد .غالمحسين بنان از ابتدا در برنامه های گلهای جاويدان و 
گلهای رنگارنگ و برگ سبز شركت داشته كه ره آورد اين همكاری 

ها از اين قرار می باشد : 
گلهای جاويدان بدون شماره در )) شور (( ، گلهای جاويدان بدون 
شماره در )) سه گاه (( ، گلهای جاويدان بدون شماره در )) همايون 
(( با سنتور رضا ورزنده ، گلهای جاويدان شماره 92 در )) بيات 
با   )) )) شور  در   93 جاويدان شماره  گلهای   ،  )) عطا  ابو  و  ترك 
ويولون استاد مهدی خالدی ، گلهای جاويدان شماره 9۸ در )) ابو 
عطا (( با تار لطف اله مجد ، گلهای جاويدان شماره 11۸ در )) ماهور 
، گلهای  (( با ويولون استاد علی تجويدی و سنتور رضا ورزنده 
جاويدان 11۸مكرر در )) ابو عطا (( با ويولون استاد مهدی خالدی 
، گلهای جاويدان 12۴ در )) بيات ترك (( ، گلهای جاويدان شماره 
12۸ در))شوشتری((،گلهای جاويدان شماره 129 ، گلهای جاويدان 
130 ، گلهای جاويدان 131 در )) سه گاه ((، گلهای جاويدان شماره 
132 در )) دشتی (( ، گلهای جاويدان شماره 136 ، گلهای جاويدان 
شماره 137 در )) چهار گاه (( با پيانو استاد مرتضی محجوبی و 
استاد علی تجويدی ، گلهای جاويدان شماره 13۸ ، گلهای جاويدان 

شماره 139 در )) سه گاه (( با استاد جليل شهناز ، گلهای جاويدان 
شماره 1۴3 در )) شور (( ، گلهای جاويدان شماره 1۴5 در )) شور 
(( با سنتور رضا ورزنده ، گلهای رنگارنگ شماره 103 در )) دشتی 
(( ، گلهای رنگارنگ شماره 109 در )) سه گاه (( ، گلهای رنگارنگ 
 (( در   13۴ رنگارنگ شماره  گلهای   ،  )) دشتی   (( در   126 شماره 
افشاری (( ، گلهای رنگارنگ شماره 136 در )) سه گاه ((، گلهای 
رنگارنگ شماره 1۴0 الف در )) افشاری (( ، گلهای رنگارنگ شماره 
1۴0 ب در )) افشاری ((، گلهای رنگارنگ شماره ب مكرر ، گلهای 
رنگارنگ شماره 1۴9 در )) دشتی (( گلهای رنگارنگ شماره 171 
در )) شور (( ، گلهای رنگارنگ شماره 172 در )) شور (( ، گلهای 
شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) گاه  سه   (( در   17۴ شماره  رنگارنگ 
)) سه گاه  ، گلهای رنگارنگ شماره 190 در   )) )) دشتی  176 در 
(( ، گلهای رنگارنگ شماره 201 در )) ابو عطا (( ، گلهای رنگارنگ 
در   210 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) افشاری   (( در   205 شماره 
 ،)) )) بوسيلک  ، گلهای رنگارنگ 210 ب مكرر در   )) بو سيلک   ((
شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) گاه  سه   (( در   211 رنگارنگ  گلهای 
)) دشتی  رنگارنگ شماره 330در  گلهای   ،  )) افشاری   (( در   22۸
، گلهای رنگارنگ   )) )) دشتی  ((، گلهای رنگارنگ شماره 232 در 
شماره 23۴ در )) دشتی و ماهور (( ، گلهای رنگارنگ شماره 237 
در )) ماهور (( ، گلهای رنگارنگ شماره 2۴2 در 
 (( در   2۴5 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) شور   ((
 (( در   2۴9 شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  )) همايون 
شور (( ، گلهای رنگارنگ شماره 250 در )) دشتی 
، شماره   ) ، گلهای رنگارنگ بختياری ) محلی   ))
251 ، گلهای رنگارنگ شماره 252 در )) همايون 
اصفهان   (( در   25۴ شماره  رنگارنگ  گلهای   ،  ))
(( ، گلهای رنگارنگ شماره 256 در )) شور (( ، 
گلهای رنگارنگ شماره 257 در )) ماهور (( گلهای 
رنگارنگ شماره 265 در )) اصفهان (( ، برگ سبز 
برگ سبز شماره   ،  )) گاه  )) سه  در   27 شماره 
31در )) افشاری (( ، برگ سبز شماره   ۴6 در )) 
سه گاه (( ، برگ سبز شماره 63 در )) اصفهان (( ، برگ سبز شماره 
۸3 در )) سه گاه (( ، برگ سبز شماره 107 در )) اصفهان (( ، برگ 
سبز شماره 1۴5 در )) همايون (( و برنامه های متعدد و گوناگون 

ديگری كه از اين خواننده بزرگ و هنرمند به يادگار مانده است . 
برنامه های متعدد و گوناگون ديگری كه از اين خواننده بزرگ و 

هنرمند به يادگار مانده است . 
غالمحسين بنان مدتها بود كه به ناراحتی جهاز هاضمه مبتال شده 
بود از طرف ديگر حنجره اش نيز آمادگی بيان نياز های درونيش 
را نداشت و به همين دليل اندك اندك از خواندن اجتناب ورزيد و از 
صحنه هنر كناره كشيد و ديگر حدود بيست سال آخر عمر را تقريبا 
فعاليت چشم گيری نداشت و روز به روز ناراحتی جهاز هاضمه 
او را بيشتر رنجور می كرد و متاسفانه كوشش های پزشكان و 
خاصه مراقبت ها و از خود گذشتگی های پری بنان همسر وفادار 
از ظهر  بعد  نيفتاد و سرانجام در ساعت 7  و مهربانش هم موثر 
پنجشنبه هشتم اسفند ماه 136۴ خورشيدی در بيمارستان ايرانمهر 

قلهک جهان را بدرود گفت . روانش شاد باد 

*********
»رندان مست« با آواز »محمدرضا 

شجریان« منتشر می شود
صدای  با  مست«  »رندان  آلبوم  انتشار  از  درخشانی«  »مجيد 

»محمدرضا شجريان« تا پايان سال خبر داد.
مجيد درخشانی آهنگساز و نوازنده تار گروه شهناز گفت: آلبوم 
»رندان مست« شامل قطعات بخش اول كنسرت مهرماه گروه شهناز 
در تهران است كه استاد شجريان در اين كنسرت سازهای جديد 

خود را با اجرای قطعات اين كنسرت معرفی كرد. 
»مرغ  و  مست«  »رندان  بخش  دو  در  كنسرت  اين  داد:  ادامه  وی 
خوشخوان« برگزار شد و قرار است تا پايان سال بخش اول اين 
با عنوان »رندان مست« منتشر شود.همچنين بخش دوم نيز  اجرا 
در حال آماده شدن برای انتشار است كه آن نيز در آينده در بازار 
»رندان  داشت:  بيان  تار  نوازنده  اين  شد.  خواهد  منتشر  موسيقی 
ميرزا  رديف  از  برگرفته  شتر  زنگ  چون  قطعاتی  شامل  مست« 
از ساخته های شجريان  ياری  آواز، تصنيف چشم  و  عبدا...، ساز 
باد  تصنيف  آواز،  و  ساز  حافظ،  از  غزلی  روی  بر  بنده  تنظيم  با 
صبا ساخته حسام السلطنه مراد با تنظيم من و با شعری از ملک 
الشعرای بهار، آواز شوشتری، چهارمضراب بيداد و تصنيف رندان 
از موالنا در دستگاه همايون  به روی غزلی  از ساخته هايم  مست 
است. درخشانی در خاتمه خاطرنشان كرد: هم اكنون در حال تمرين 

با گروه شهناز برای اجرای كنسرت در سال آينده هستيم.   
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محسن

یگانه

بزودی

در لندن

گلشیفته در 
خطر ارتداد 

است!
پايگاه خبـري انصار نيوز كه خود را »حزب اهلل« مي خواند در يادداشتي 
به اظهارات اخير نيكي كريمي مبني بر حمايت از گلشيفته فراهاني واكنش 
نشان داد. در اين يادداشت به خطر »گرفتاري گلشيفته به ارتداد« اشاره 
شده است. بخشي از اين يادداشت به شرح زير است: خانم نيكي كريمي 
از او حمايت  بايد  درباره خانم گلشيفته فراهاني گفته است: »همه  اخيراً 
كنيم.« ايشان البته نگفته است چه خطري خانم فراهاني را تهديد مي كند 
كه به فكر حمايت از ايشان افتاده است، اما بايد گفت خطري كه ايشان را 
تهديد مي كند، ارتداد است... خانم فراهاني نيز بايد از رفتاري كه پيشه 
نموده اند، توبه كنند. ايشان بايد بدانند قرمزي فرشي كه هاليوود زير پاي 
مثل  ميم  است.  و كودكان غزه  مادران  از خون  است،  پهن كرده  ايشان 
مادر: كاف مثل كودك... ايشان بايد بدانند كساني كه روي خوش به ايشان 
نشان مي دهند، نه دوستان بلكه كساني هستند كه اگر دنياي ايشان را تباه 
نكنند، آخرت ايشان را قطعًا تباه خواهند كرد. بعضي كارها تمام اعمال 

نيک انسان را در همه عمر از بين مي برد...

متن این یادداشت ، بدون پیشداروی  عینا جهت اطالع 
خوانندگان درباره ان به شرح زیر است:

خانم نيكی كريمی اخيراً درباره خانم گلشيفته فراهانی گفته است: »همه 
بايد از او حمايت كنيم«. ايشان البته نگفته است چه خطری خانم فراهانی 
گفت  بايد  اما  است،  افتاده  ايشان  از  حمايت  فكر  به  كه  می كند  تهديد  را 

خطری كه ايشان را تهديد می كند، ارتداد است.
»ارتداد« كه از واژه »رد« گرفته شده، در لغت به معنای 
بازگشت است. در فرهنگ دينی، بازگشت به كفر، ارتداد 

و رّده ناميده می شود. عوامل ارتداد عبارتند از:
-1 انكار اصل دين؛ مانند انكار وجود خدا، وحدانيت وی، 
رسالت حضرت ختمی مرتبت)ص( يا معاد و حيات پس 
از مرگ. -2 انكار يكی از احكام ضروری و بديهی دين 
مسلمانی  هر  روزه.  يا  نماز  وجوب  انكار  مانند  اسالم؛ 
می داند در دين اسالم نماز و روزه واجب است. ممكن 
است كسی منكر اصل دين اسالم و شريعت محمدی)ص( 
نشود؛ ولی به دليل انكار يكی از احكام ضروری اسالم 

كافر گشته، حكم ارتداد بر وی جاری گردد.
-3 انكار يكی از احكام قطعی ولی غير ضروری اسالم؛ 
هر گاه كسی به طور مشخص بداند مثاًل روزه در عيد 
خاص(  موارد  در  مسافر)جز  روزه  يا  است  حرام  فطر 
است،  واجب  بانوان  اسالمی  پوشش  يا  و  است  باطل 
مرتد می شود؛ چون  گردد،  آن  منكر  اين  با وجود  ولی 
اين امر به انكار رسول خدا)ص( يا تكذيب آن حضرت 

می انجامد. 
البته الزم نيست انكار دين يا ا حكام شريعت مقدس حتمًا 
كرداری  يا  گفتار  هر  باشد.  آشكار  و  صريح  گفتار  با 
شمردن،  ناقص  و  گذاری  عيب  انكار،  تكذيب،  سبب  كه 
اهانت به مقدسات و  يا  تمسخر و استهزای دين اسالم 
گردد، موجب  آن  از  برداشتن  و دست  كوچک شمردن 
در  قرآن  افكندن  مانند  می شود؛  ارتداد  و  كفر  تحقق 
به  حكم  مانند  يا  آن  كردن  تيرباران  يا  پاره  يا  كثافات 
ارتداد خانمی از سوی امام خمينی)ره( كه در مصاحبه 
راديويی به مناسبت تولد حضرت زهرا)س( در پاسخ به 
اين پرسش كه الگوی شما كيست، گفته بود: خانم اوشين 
چهارده  به  فاطمه)س(  حضرت  چون  است؛  من  الگوی 

قرن قبل تعلق داشته اند.
عدم  آن  نتيجه  كه  گفتاری  و  رفتار  هر  روی،  اين  از 
حقانيت دين اسالم و در نتيجه بی فايده بودن اعتقاد به 

آن باشد، موجب كفر و ارتداد می گردد. 
خود  احكام  مجری  اسالمی،  حكومت  زمان  در  اگرچه 
در  را  حزب اللهی ها  فردا  آنكه  برای  اما  است،  حكومت 

اين مسأله مانند قضايايی چون ترور حجاريان، مورد اتهام قرار ندهند، 
بايد گفت زن مرتد، از هر نوع كه باشد كشته نمی شود؛ بلكه او را به توبه 
فرا می خوانند، چنانچه توبه كرد، آزادش می كنند؛ و گرنه در زندان باقی 

می ماند و باقی تنگناهايی كه نهايتًا باعث توبه اش گردد. 
خانم فراهانی نيز بايد از رفتاری كه پيشه نموده اند، توبه كنند. 

پهن كرده  ايشان  پای  هاليوود زير  بدانند قرمزی فرشی كه  بايد  ايشان 
مثل  كاف  مادر؛  مثل  ميم  است.  غزه  كودكان  و  مادران  خون  از  است، 
كودك ...ايشان بايد بدانند كسانی كه روی خوش به ايشان نشان می دهند، 
نه دوستان بلكه كسانی هستند كه اگر دنيای ايشان را تباه نكنند، آخرت 
انسان  نيک  اعمال  تمام  كارها  بعضی  كرد.  خواهند  تباه  قطعًا  را  ايشان 
در همه عمر از بين می برد. آنچه در بين همه بزرگان و اهل كالم مورد 
اتفاق نظر و يقينی است، كافر شدن پس از ايمان است كه تمام اعمال خير 

گذشته انسان را از بين می برد. 
بوده  مسلمان  او  مادر  و  پدر  و  نموده  زندگی  داراالسالم  در  اگر كسی 
و در جامعه اسالمی، زمينه برای يادگيری احكام اسالم و عمل به آنها 
و  داليل مختلف روانی  اثر  بر  و  نيز مسلمان زيسته،  مدتی  و  داشته  را 
انگيزه های شخصی مرتد شود، تمام اعمال خوب گذشته خود را از بين 
يافته  اموری است كه در زمان كنونی رواج  از  ارتداد  می برد. متأسفانه 
است. ممكن است جوان مسلمانی كه در شهری مذهبی بزرگ شده، و هم 
اكنون گرفتاری مالی يا نياز جنسی دارد، شياطين با او رفاقت نموده و با 
در اختيار گذاشتن كمک های مالی و شرايط بهره بردن از تمتعات جنسی 
و مادی، او را به مذهب ديگری دعوت نموده و مرتد نمايند؛ تا جايی كه 

جوان مسلمان، مبلّغ آن فرقه ضاله گردد. 
ارتداد از جمله آسيب های مذهبی و اجتماعی است كه بايد علمای اسالم و 

روان شناسان درباره آن تحقيق و از بروز آن پيشگيری كنند. 
اگر كسی در نقطه ای از دنيا قرار گرفته است كه نمی تواند حق و باطل را 
بشناسد، و هيچ راهی برای شناخت معارف اسالمی ندارد، دچار نوعی 
»استضعاف« است. اما اگر كسی در محيط و خانواده مذهبی، با وجود 
علما، كتابها، در اثر شبهه، از دين خارج و مرتد شود، خدا، به هيچ وجه، از 
چنين شخصی نمی گذرد. اعمال نيک انسان مرتد، به كلی از بين می رود، 
چه يک سال عبادت كرده باشد و چه صد سال. اگر انسان در آخر عمر 
مرتد شده و به مذهب كفر گراييده و مبلّغ كفر نيز شود، خدا اين شخص 
را به هيچ وجه نخواهد  بخشد. حتی اگر دوران كفر او طوالنی نباشد، و 
فقط يک روز پيش از مرگ مرتد شده باشد. يک لحظه ارتداد، اعمال همه 
عمر انسان را می سوزاند همچون جرقه ای كه بر مقدار زيادی بنزين وارد 
شده و همه را می سوزاند. قرآن در اين باره می فرمايد: »َفُأولئَِک َحبَِطْت 

ْنيا َو اْلِخَرهِٔ«)بقره/217(. أَْعماُلُهْم فِی الدُّ
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درگذشت کاندیدای جایزه »تی اس الیوت« 
ساعاتی پیش از برگزاری مراسم

ميک ايمال شاعر 52 ساله انگليسی، كه نامزد دريافت جايزه شعر اليوت نيز بود. پيش از 
برگزاری مراسم اهدای اين جايزه درگذشت.

به نقل از روزنامه گاردين، ميک ايمال شاعر 52 ساله انگليسی كه با مجموعه اشعارش با نام 
»راهبر مفقود« توانسته بود جايزه شعر فوروارد را از آن خود كند در گذشت. 

اين شاعر كه شب گذشته و چند ساعت قبل از برگزاری مراسم تقدير از برگزيده جايزه 
شعر تی اس اليوت در گذشت، يكی از كانديداهای اين دوره جايزه تی اس اليوت بود. ميک اميال 
در سال 1965 در گالسگو متولد شد. اين شاعر توانست ذوق و قريحه شاعری اش را با 
فعاليت های مطبوعاتی اش در حوزه ادبيات همسو نمايد و از موازات اين دو بيشترين بهره 
را ببرد. او از سال 19۸3 تا 19۸6 سردبير مجله مشهور poetry review بوده است و از 
شال 1992 نيز در با ضميمه ادبی مجله تايم همكاری داشته است. اين شاعر اولين دفتر  شعر 
خود را در سال 19۸۸ با نام »ماه گرفتگی« منتشر كرد و پس از آن در سال 200۸ دومين 

مجموعه  شعرش را با عنوان »راهبر مفقوده« به چاپ رساند. رسيده است. 

شیوا مقانلو برنده ی جایزه ی فاکنر را 
معرفی می کند

به  را   - آمريكايی  نويسنده ی   - دانتيكا  ادويج  داستانش،  مجموعه ی  سومين  نگارش  همراه  به  مقانلو  شيوا 
فارسی زبانان معرفی می كند. 

»ژاله شكن« اثر ادويج دانتيكا - نويسنده ی آمريكايی هاييتی االصل - است كه تاكنون كتابی از او در ايران منتشر 
نشده است. به گفته ی مترجم، اين اثر كه جايزه ی پن - فاكنر آمريكا را از 
آن خود كرده، جزو رمان های پروفروش آمريكا بوده است و ترجمه ی آن از 

فروردين ماه در انتظار دريافت مجوز انتشار به سر می برد. 
دانتيكا متولد نوزدهم ژانويه ی 1969 در پورت آپرنيس هاييتی است كه دو 
سال از زندگی اش را در اين شهر گذراند و از آن به بعد به نيويورك مهاجرت 

كرد. اولين داستان او با نام »كريک كرك« در سال 1995 منتشر شد. 
قرن  برگزيده ی  داستان نويس   20 جزو  را  نويسنده  اين  نيويوركر  مجله ی 
بيست ويكم معرفی كرده است.  مقانلو همچنين مشغول آماده كردن سومين 
پيش تر،  است.  نكرده  انتخاب  نامی  آن  برای  هنوز  كه  داستانش  مجموعه  
مجموعه های داستان »دود مقدس« و »كتاب هول« از اين نويسنده و مترجم 
منتشر شده است. »زندگی شهری و چند داستان ديگر« و »زن تسخيرشده« 

اثر دونالد بارتلمی، »بونوئلی ها: نوشته های سوررئاليستی لوئيسن بونوئل« از لوئيس بونوئل و »مكالمات فرانسوی: 
اثر  ايريگاری، ميشل لودوف و ژاك دريدا«  لويناس، مونيک اشنايدر، ميشل سر، لوس  امانوئل  با  گفت وگوهايی 

رانول مورتلی، از جمله ترجمه های منتشرشده ی مقانلوست. 

گرامی داشت هشتادمین سال روز 
تولد كوندرا در زادگاهش

هشتادمين سال روز تولد ميالن كوندرا - نويسنده ی نام دار اهل چک  - با برگزاری يک همايش بين المللی گرامی داشته 
روزهای  در  همايش  اين  می شود. 
27 تا 30 می در برنو جمهوری  چک 
خواهد  برگزار   - كوندرا  زادگاه   -
آن  در  نويسنده  خود  البته  كه  شد، 
حضور نخواهد يافت. قرار است در 
زبان  به  كوندرا  آثار  همايش،  اين 
رمان ،  شامل  انگليسی  و  فرانسوی 
شعر،  نمايش نامه،  كوتاه،  داستان 
نظريه  ادبی و ترجمه  مورد بحث و 

بررسی قرار گيرد. 
مانيتور،  پرا گ ديلی  گزارش  به 
جيری كودرانک - رييس مؤسسه ی 
در  چک  ادبيات  و  كتابخانه  علمی 
اعالم  اين باره  در   - برنو  دانشگاه 
كرد: »ميالن كوندرا در اين همايش 
حضور نخواهد يافت. ما از او دعوت 
مراسم هايی  چنين  در  اما  كرديم؛ 

شركت نمی كند.« كوندرای 79ساله كه از دهه ی 1970 در فرانسه ساكن است و در كشورش نوعی گوشه گيری 
خاص دارد، در سال 2007 نيز كه جايزه ی ملی ادبيات جمهوری چک به او تعلق گرفت، حاضر نشد برای دريافت 
آن به پراگ سفر كند. كوندرا كه متولد اول آوريل سال 1929 است، با »شوخی« در سال 1967 شهرت يافت و 

خالق اثر »سبكی تحمل ناپذير هستی« است. 

جایزه 30 هزار دالری 
 

اليوت در سال 2009 به جن هادفيلد - شاعر نوظهور - تعلق گرفت. هادفيلد برای كتاب  جايزه ی شعر تی.اس. 
»نزديک به هيچ كجا« كه دومين مجموعه ی شعرش محسوب 
می شود، توانست اين جايزه ی 30هزار دالری را كه گران قيمت 
جايزه ی شعر بريتانياست، به دست آورد. به گزارش روزنامه ی 
گاردين، مراسم اعطای اين جايزه به علت درگذشت ميک ايمال 
- شاعر انگليسی - با اندوه و ناراحتی برگزار شد. ايمال كه 
سال گذشته با مجموعه ی شعر »رهبر گمشده« موفق به كسب 
جايزه ی شعر فوروارد شده بود، يكی از نامزدهای جايزه ی 
تی.اس. اليوت نيز بود، كه ساعاتی پيش از برگزاری مراسم 

در سن 52سالگی درگذشت. 
كيارون  و  خيس«  »كتاب  شعر  مجموعه ی  با  اوبراين  شون 
نامزدهای  از  می دانيم«  آن چه  تمام  »برای  كتاب  با  كارسون 

سرشناس اين جايزه بودند. از برندگان سال های گذشته ی جايزه ی شعر تی.اس. اليوت كه در سال 1993 توسط 
انجمن كتاب شعر انگليس راه اندازی شد، از دان پترسون، تد هيوز و سيموس هينی می توان نام برد.

6 رمان عاشقانه سال اعالم شد
6 رمان عاشقانه كه در سال گذشته ميالدی منتشر شده اند نامزدان نهايی چهل و نهمين دوره 

از جايزه »بهترين رمان عاشقانه سال« كشور انگلستان هستند.
»جايزه بهترين رمان عاشقانه سال« در سال 1960 در انگلستان پايه گذاری شده و به منظور 

انتخاب بهترين داستان های عاشقانه و همچنين ارتقای اين ژانر ادبی تأسيس شده است. 
ساليان گذشته نيز نويسندگان بنامی همچون »فريا نورت«، »روزی توماس«، »اريكا جيمز«، 
»كاترين ديويس«، »جوجو مويس« و »فيليپا گريگوری« از برندگان اين جايزه معتبر انگليسی 

بودند. 
»ليندا گيالرد« نويسنده رمان »چشم دوختن به ستاره« يكی از نامزدان قدر فهرست نهايی 

اين جايزه انگليسی است. 
وی در همين رابطه به »گاردين« گفت: »از اين كه در فهرست نهايی قرار گرفته ام، بسيار 

خوشنود و شگفت زده شدم.« 
وی همچنين با توجه به اسامی ديگر نامزدان گفت: »فهرست نهايی اين جايزه از نويسندگان 

قدر و شناخته شده ای تشكيل شده است.« 
»سونانا كيرسلی« نويسنده اسكلتلندی رمان »راز سوفيا« نيز نامش در ليست ليست برندگان 

احتمالی جايزه »بهترين رمان عاشقانه سال« قرار دارد. 
لنوكس«  »جوديت  ازخاطرات«؛  »ممنون  رمان  ايرلندی  ساله   2۸ نويسنده  آهم«  »سيسليا 
نويسنده رمان »پيش از طوفان«، »چوليا گرگسون« برای رمان »شرق آفتاب« و »لزلی دانر« 
نويسنده رمان »آخرين دوست« ديگر نويسندگان ليست نامزدان نهايی جايزه »بهترين رمان 

عاشقانه سال« كشور انگلستان هستند. 

انتشار اشعار چاپ نشده »خاقانی« به 
اهتمام پدر زبان فارسی هند

مدير مركز تحقيقات زبان فارسی دهلی نو، از انتشار تعدادی از اشعار خاقانی كه تاكنون در 
دواوين ايران چاپ نشده، خبر داد.

يک  از  اشعار  اين  گفت:  قزوه  عليرضا 
هجری  نهم  قرن  به  متعلق  خطی  نسخه 
استاد  عابدی  اميرحسن  توسط  كه  است 
و  شده  تهيه  هند  دهلی  دانشگاه  فارسی 

به زودی منتشر می شود. 
با حدود  اينک  كه هم  عابدی  افزود:  قزوه 
90 سال سن دوران بازنشستگی خود را 
می گذراند همچنان از تالش و تحقيق دست 
برنداشته است و اخيرا با تحقيق و تفحص 

در يک نسخه خطی ديوان خاقانی در مركز ميكروفيلم نور دهلی نو توانسته است ابياتی از 
چند شعر شامل قصيده و قطعه و غزل را پيدا كند كه زبان آن زبان شعر خاقانی است و 

برخی از آنها تخلص خاقانی نيز دارد. 
مدير مركز تحقيقات زبان فارسی دهلی نو گفت كه عابدی هر هفته برای تحقيق سری به اين 
مركز می زند و هفته قبل اشعاری را كه متعلق به خاقانی بود و با دواوين چاپ ايران مقايسه 

شده بود به وی نشان داد و خواستار چاپ آن شد. 
قزوه اظهار داشت: ما نيز تصميم داريم به احترام ايشان و تالش های اين بزرگمرد كه پدر 
زبان فارسی هند ناميده می شود در هفته آينده دهمين انجمن ادبی بيدل را ويژه بزرگداشت 

خاقانی و تجليل از زحمات ايشان قرار دهيم. 
وی گفت: ادبيات بازيافته در هند بسيار مورد توجه است و با وجود نسخ خطی فراوان از 

شاعران فارسی گو، اين ادبيات در هند مورد توجه است. 
اين شاعر اضافه كرد: الزم به توضيح است كه در يک نسخه بيدل كه از مهم ترين نسخ بيدل 
در هند به حساب می آيد من بسياری از غزل های تازه بيدل را ديده ام كه در نسخ بيدل چاپ 

ايران و افغانستان وجود ندارد و در صدد انتشار آن هستم.
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هنوز عطسه 
نحس است 

 فواد نظيري 
 

از منظومه عاشقانه و غمناك  بندي  نيماي بزرگ در  به گمانم زماني كه   
>افسانه< سرود و اعال م كرد كه >زاده اضطراب جهان< است، در عين حال 
كه از درد و هول و هراسي دروني دم مي زد اما منظور و منظري ديگر را 
نيز از شعر معاصر - نو- به جد نشانه رفته بود كه مجموعه فعل و انفعاال ت 
را  برون مرزي  و  زادبومي  حوادث  و  اجتماعي  رخدادهاي  بيروني،  جهان 
دربرمي گرفت، و شاعر به عنوان زيرمجموعه اي از اين مجموعه فراگير در 
شعر خود حساسيت ها، تاثيرپذيري ها و عكس العمل هايش را در برابر اين 
بازتاب مي داد؛ غور و  انفعاال ت غالب و حادث بر خود، به ناگزير،  فعل و 
غوطه اي در خود و پژواكي از حال درون به جهان برون. به اين ترتيب شعر 
معاصر به ويژه در دهه هاي چهل و پنجاه، دو راه مشخص و متفاوت را در 
پيش گرفت؛ يكي شعري بود با مضامين اجتماعي- سياسي متكي بر نمادها 
قرار  تحت الشعاع  را  شاعر  >من<  كه  مي شد  غالب  بر شعر  چنان  گاه  كه 
مي داد و فرومي پاشيد، و ديگري جرياني بود گريزان از رخدادهاي اجتماعي 
و روي آورده به انتزاع. جريان شاخص شعر شق اول بود و جريان دوم در 
آن زمان راه چنداني به جايي نبرد. اما در هر دو جريان، اينجا بي آنكه بر 
نامي تكيه كنم، شاعراني نامدار و تاثيرگذار شعر خود را سرودند و شعر 
دوران خود را محتشم و ماندگار بر تاريخ شعر و ادب ايران ثبت كردند.   

تحوال ت پي درپي و سنگين اجتماعي بعد از انقال ب و در دهه شصت براي 
شاعران به منزله فروريختن برج بابل بود كه براي مدتي دنگي و سردرگمي 
ارزش هاي  آن  تبع  به  و  ارزش ها  داشت.  دنبال  به  را  زبان  در  نسيان  و 
زيباشناختي يا رنگ باخته بود يا هنوز شكل ديگرگون و جاافتاده اي نيافته 
بود؛ و اين دوران گذار واقعه اي بود كه از آن به بروز >بحران< در شعر 
به  از اصل نسبت  كه  نيستند كساني  و  نبودند  ياد مي شود و كم  معاصر 

سرنوشت شعر امروز دلزده و مايوس شدند و هستند!
به ويژه همراه  هفتاد،  تمركز و شيفتگي نسبتا عمومي شاعران جوان دهه 
تئوريزه  به  قبلي،  نسل هاي  از  تن شاعر صاحب نام  دو سه  لواي  تحت  يا 
از  خالي  چند  هر  مدرن  نقد  مكتب هاي  مبناي  بر  شعر  سرودن  و  كردن 
كوچک  دفترهاي  نشر  موج  اما  نبود  معاصر  شعر  در  تازه  دستاوردهاي 
اشعار معناگريز موجب شد كه حتي برخي نشانه هاي رويش و جوانه هاي 
شعر نوين معاصر، بعضا از نظر پنهان بماند يا از سر بدبيني با شعرهاي 
توخالي به يک چوب رانده شود و فرضيه بحران زدگي همچنان به جاي خود 

باشد.   
اما اينجا، باز بي آنكه بر نام شاعري تكيه كنم، در دهه هفتاد و همين دهه 
كه  نو  و  ميانه  نسل  از  شاعراني  هستند  است،  گذشته  نيمه  از  كه  هشتاد 
از آن، مرگ  بر مصداق مرگ مولف- و مضحک تر و عجيب تر  شعرشان 

مخاطب-! خط بطال ن كشيده و طليعه عبور از بحرانند.   
عطسه در باور ما- هنوز- نحس است. اين است كه عطسه را چه بزنيم، 

چه بزنند، مي ايستيم، يا صاحب صبر و عافيت باشدي مي گوييم؛ صلواتي 
با  فوال دوند  انديشه   ۸7 سال  اينجا،  حاال   مي افتيم.  راه  و  مي فرستيم 
كه  شعر   ۴5 با  مجموعه اي  است.  رسيده  راه  از  نحس< اش  >عطسه هاي 
از آن ميان تنها يک شعر - نماز ميت- شعر آزاد يا سپيد است و بقيه در 
قالب هاي گوناگون شعر قديمند. عناوين شعرها در وهله نخست و به ظاهر 
هيچ سنخيتي با شعر كال سيک و قواعد آن ندارند: >تيتر سياه<، >بروتوس 
تو هم؟<، >باب ديال ن<، >اعتراف خفن<، > < DNA، >تجويز زرورق<، 
>كوال ژ<، >سكانس تنهايي< و... اما با خواندن هر شعر چنان با هجوم و 
آوار كلمات روزمره، عادي و محاوره اي مواجه مي شويم كه راهي نداريم 
جز اينكه بپذيريم مناسب ترين قالب براي شاعر به منظور بيان مضامينش 
است:  برگزيده  را  شاعر  گمانم  به  اينجا،  كه  بوده  قواره اي  و  همان شكل 
اين  مرور  از  دارم  خوف  عاليجناب/  كفن  در  امشب  خوردم  قل  >ناگهان 
سخن عاليجناب/ عاشق ام كرديد و رفتيد و غزل تزريق شد/ در شعورم مثل 
خون اهرمن عاليجناب...< در اين شعرها، قصد شاعر راه انداختن مضحكه 
بر زبان شاعر  تلخ  تفنن نيست. طنز سياه و  از سر  و سرودن شعر طنز 
جاري شده تا نشان از اضطراب و سرگشتگي و نوميدي پاره چشمگيري 
بي فردايي،  به  اجتماعي،  بي امان  تال طم ها و كشاكش هاي  كه  از نسلي دهد 
براي  و  كشانده  >تعهد<ش  چه  هر  به  كردن  پشت  و  لود گي  بي اعتنايي، 
خودش به مرور دانسته و ندانسته زباني ابداع كرده كه شايد هنوز براي 
تمامي آحاد و اقشار جامعه جا نيفتاده باشد اما به هر حال گره خورده به 
فرهنگ عاميانه كوچه و >فرهنگ زبان مخفي<اش. مجوز هم كه نگيرد، اما 

به هر حال شكل گرفته و به ناگزير جاري شده است.   
مثل  نام هاي سينمايي  و  اهالي سينماست. اصطال حات  از  و  بازيگر  شاعر 
>كات<، >آنتراكت<، >افكت<، >سكانس<، >شكوه علفزار<، >جان فورد<، 
اين همه را در به  و... در شعرهايش به وفور ديده مي شود و  >بونوئل< 
تصوير كشيدن وقوع تباهي به خدمت گرفته است. در شعر او عشق ديگر 
آن تعالي جسم و جان بي قرار و شيدايي انسان نيست؛ پلشتي نفرين زده و 
خيانت ديده اي است بي آينده و عقيم كه به خودزني رسيده است: >نوك در 

قلم نبود، حاال  چرا اتود/ عشق از فراق تو مقطوع النسل شد...<
... به كار گرفتن اين نوع از زبان و واژگان غيرشعري در شعر بي  سابقه 
نيست و اوجش را در شعر امروز در كارهاي نصرت رحماني سراغ داريم. 
>هي  دارد:  تاكيد  و  اشاره  تاثير  اين  بر  اين مجموعه، خود  در  نيز  شاعر 
عقربه به تاك هشدار تيک داد> /نصرت< به شعر من فحش ركيک داد....< 
اما آنچه در اين مجموعه بسيار به چشم مي آيد انفجار عصيان گونه غثيان 

واژگان شاعر است تا >عطسه هاي نحس< را به رخ كشد.   
در اين مجموعه دنبال درستي و نادرستي قالب ها و خارج شدن از اوزان 
نبايد بود؛ شاعر خود پيشاپيش اين سستي را به سخره  و عروض شعر 
هم  پاپ  خواننده  كه  زيست/  چرت  قدر  آن  من  >غزل هاي  است:  گرفته 
لج  قافيه  با  بود/  من  خود  انگار  نامطلوب  عنصر  >آن  و  مشتري ست...< 

مي كرد، با قاعده دشمن بود....<
و  هشداردهنده  كافي  اندازه  به  و  خود  خودي  به  شعرها  دفتر،  اين  در 
شک دهنده اند و ضرورتي نداشته كه شاعر با به كارگيري نابه جاي چندين 

عال مت پشت سر هم)؟( و(!) بر مقصد و مقصود خود تاكيد كند.   
كتاب فوال دوند در قالبي كهنه، با يک شعر آزاد و دو سه شعر با پتانسيل 
از جامعه  بخشي  متن  از  كه گوشه  هايي  است  كدورت گرفته  ترانه، آيينه اي 
جوان ما- اين >نسل بي خاطره-< را بازتاب مي دهد. >عطسه هاي نحس< 
كتاب باليني نيست كه آخراي شب برداري و يله شوي و به آرامش بخوابي. 
ناخن به شيشه جانت مي كشد تا روز و روزگارت را دقيق تر بپايي. انديشه 
فوال دوند با شعرش- چه آن را دوست بداري يا نه- به گمان من، به سهم 
كمي  كار  خودش  اين  و  است.  ريخته  مورچگان<  خوابگه  در  >آب  خود 

نيست! 

رادیویي  نمایش  ساخت   
زندگي عزت اهلل انتظامي؛

نمايش  انتظامي  اهلل  عزت  زندگي   
با  آبادي  گيل  شود.  مي  راديويي 
شدن  دگرگون  از  خبر  اين  اعالم 
راديويي  هاي  نمايش  رايج  شكل 
است  قرار  او  گفته  به  داد.  خبر 
نخستين  براي  مستند  نمايش  چند 
اولين  كه  توليد شود  ايران  در  بار 
آن به زندگي بزرگان معاصر هنر 
مانند عزت اهلل انتظامي و پيش پرده 
نمايشنامه  اين  پردازد.  مي  خواني 
براساس گفته هاي انتظامي نوشته 

مي شود. 

ایستوود رکورد خودش 
را زد؛ 

جديدترين  تورينو«  »گران  فيلم 
ركورد  ايستوود  كلينت  ساخته 
فيلم  بين  در  را  هفتگي  فروش 
بزرگ  كارگردان  اين  ساخته  هاي 
در  تورينو«  »گران  فيلم  شكست. 
امريكاي  در  هفته  آخر  تعطيالت 
شمالي توانست فروش 29 ميليون 
به  سينما  سالن   2۸0۸ از  دالري 
بيشترين  ركورد  تا  آورد  دست 
تمامي  ميان  در  را  هفتگي  فروش 
خود  به  »ايستوود«  هاي  ساخته 

اختصاص دهد.

انتشار نمایشنامه یي از 
محمد رحمانیان؛

 نمايشنامه يي از محمد رحمانيان با 
عنوان »در ميانه راه« از اداره كتاب 
اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
اين  است.  گرفته  انتشار  مجوز 
انتشارات  است  قرار  را  نمايشنامه 
نيال منتشر كند. نيال پيش از اين نيز 
نمايشنامه هايي از محمد رحمانيان 
تو«،  براي  »نمايشي  عناوين  با 
»شهادت خواني قدمشاد مطرب در 
طهران« و »لباسي براي مهماني« را 

منتشر كرده بود.

انتشار رمان »حسد« مسعود 
کیمیایي؛ 

دومين رمان مسعود كيميايي با نام 
»حسد« به چاپ رسيد. كيميايي 10 

سال پيش، 
مه  فيلمنا
عين  «
 » ت لقضا ا
درباره  را 
زندگي اين 
شخصيت 
يخي  ر تا

رمان  بود.  كرده  منتشر  و  نوشته 
زمان  در  و  همدان  در  نيز  »حسد« 
عين القضات همداني اتفاق مي افتد 
و خود شخصيت عين القضات هم 
رمان  پيشتر  دارد.  حضور  آن  در 
اين  از  يي«  شيشه  »جسدهاي 

فيلمساز منتشر شده است.

چهره ها

 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

هادی خورشاهیان »دردسر دوقلوها«را ترجمه کرد
هادی خورشاهيان كه كتاب »دردسر دوقلوها« نوشته ی ژاكلين ويلسون را ترجمه كرده است از همت انتشارات هرمس 
به منظور چاپ اين اثر خبر داد. اين كتاب كه توسط »سوهپپ« و »نی شارپ« تصويرگری شده است، با زبانی طنز به 
مشكالت كودكان دوقلو می پردازد. ژاكلين ويلسون يكی از نويسندگان مطرح انگلستان است كه شوخ طبعی و باريک بينی 
او موجب خلق داستان های پيچيده و چند اليه شده است. پيش از اين كتاب »دوقلو ها« با ترجمه پروين جلوه نژاد با 
همت انتشارات افق راهی بازار شده است. بناست به زودی كتاب »غزليات شيرين صائب« با همت اين نويسنده توسط 
انتشارات پيدايش راهی بازار شود. اين اثرگزيده ی غزليات صائب تبريزی را به انتخاب اين شاعر ويژه نوجوانان را 
شامل می شود. مجموعه شعر»كوتاهی از دست های ما بود« از تازه سروده های اين شاعر اخيرا با همت نشر هنر 
رسانه راهی بازار شده است. اين مجموعه ی كه موضوع اغلب شعرهای  آن، خداست، صد شعر عارفانی و عاشقانه را 

در قالب سپيد دربر می گيرد .
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به یاد داشته باشید با صرافی های معتبر پولهای خود را ارسال نمائید

علوم سیاسی

رمانتیسم و 
دموکراسی 

مدرن
ويليام گردنر
ترجمه محمدحسين باقی

نظریه پردازان سیاسی توجه اندکی به 
نقش ادبیات و هنر در شکل بخشیدن 
به اصول سیاسی می کنند اما توجه به 
این امر در هیچ دوره ای غیر از دوره 

روسو کامل و همه جانبه نبوده است.

نظريه پردازان سياسی توجه اندكی به نقش ادبيات و هنر در شكل 
هيچ  در  امر  اين  به  توجه  اما  می كنند  اصول سياسی  به  بخشيدن 
دوره ای غير از دوره روسو كامل و همه جانبه نبوده است. از اين 
رو تفكر رمانتيست ها برای »برداشت هايی از طبيعت و هدف هنر كه 
بسيار شبيه برداشت های فرد از خودش و سرنوشت اوست« بسيار 
نامناسب است و آنها با انسان ها به شيوه ای اقناع آميز تر از نظريات 
انتزاعی ای صحبت می كنند كه توان اقناع ما را دارند. منتقدان زمانی 
كه می خواهند علل اشتباهات سياسی مدرن را بيابند غالبا می گويند 

»آن اشتباه روسو است«. 

به يک معنا آنها درست می گويند اما درست تر اين خواهد بود كه 
بگوييم اشتباه در تمام ايده های پيچيده اجتماعی )كه البته بعدها به 
عنوان »رمانتيک« خوانده شد( وجود دارد و همين امر بود كه پيش از 
اين تغييرات قدرتمندی را در ذهن اجتماعی ما از طريق هنر، ادبيات 
و شعر ايجاد می كرد. مهم ترين نظريه سياسی روسو همان »قرارداد 
از تغييری شگرف تر در  نماد سياسی  الگو و  اجتماعی« است، يک 
نظرياتی كه پيرامون ماهيت »واقعيت«، »خود« و »سياست در جامعه 
از  تغيير  نمايانگر  كه   1760 از  پس  دهه های  می زند.  چرخ  غربی« 
جديد  جنبش هايی  به  مسيحی  و  »نئوكالسيک«  يا  كالسيک  فلسفه 
را  آن  ما  كه  بود  تمردبرانگيز  عامدا  و  متمايز  كامال  بی شک  بود، 
»رمانتيسم« می خوانيم كه در اثرگذارترين نوع خود واقعا مجموعه 
نظرياتی ضد كالسيک و ضد مسيحی بودند كه در اينجا موضوع 
بحث من خواهد بود. رويكرد رمانتيک از هر نوعی هميشه وجود 
داشته است. به طور مثال چنين رويكردی در آثار متفكران باستان 
به  است.  داشته  ريشه  »النگينوس«  انديشه های  در  مثال  به طور  و 
هر روی آشكار است كه اين مسئله طی قرون بعدی اين رويكرد از 
سوی نگرش ها و نظرات مسيحی و كالسيک رصد و كنترل می شد. 
به  فردی  بصيرت  تغيير  و  فرد  اصالت  از  توجه  تغيير  رو  اين  از 
بصيرت الهی اساسا به سوی سكوالر شدن گراييد تا شرايط برای 
به لحاظ سياسی  اين جنبش  ظهور رمانتيسيسم مدرن آماده شد. 
شورش  به  منجر  كه  يافت  بسط  روسو  مرگ  از  پس  فرانسه  در 
عقل گرايی ناب در دوره انقالب فرانسه شد. از اين رو در آن زمان 

روسو رسما به عنوان مرجع عالی دموكراسی شناخته شد. 

 ● اثرات دائمی روسو 
ميان  ارتباط  همانا  است  نظر  مطمح  و  عالقه  مورد  اينجا  در  آنچه 
اين رمانتيسيسم قرن هجدهمی و همچنين جنون دموكراسی آميزی 
كه اين رمانتيسيسم برانگيخت و اينكه اين ادغام به نحوی راديكال 
انديشه های غربی در مورد »خود«، »گناه« و »سياست« را تغيير داد 

»منبع  هستيم؟«،  كه  »ما  مثل  پرسش هايی  به  جديدی  پاسخ های  و 
هر  داد.  ارائه  را  كنيم؟«  زندگی  هم  با  بايد  »چگونه  شر چيست؟«، 
ژاكوبن ها  كه  است  عميق  قدر  آن  روسو-  سياسی  تاثيرات  چند 
با  نوعی مذهب سياسی تمسک می جويند-  مثابه  به  او  عبارات  به 
يافت  انقالب فرانسه بسيار كاهش  اوليه در  ناكامی و هرج و مرج 
جهان  سرتاسر  در  ديگری  انقالب های  در  و  دوباره  آن  روح  اما 
هر  راستی، شكل بندی های روسو-  به  است.  يافته  نمود  و  بازتاب 
چند گاهی تغيير يافته و دگرگون شده- برای توجيه هر چيزی از 
نگرش های توتاليتری ماركس گرفته تا استبداد سياسی لنين، هيتلر، 
موسولينی و كاسترو -كه تمام آنها بر اين پافشاری می كردند كه 
جنبش شان به معنای دقيق كلمه »دموكراتيک« تر از ما بود- استفاده 
هيپی ها در دهه 1960  است. همچنين جنبش  يافته  كاربرد  و  شده 
جنبشی رمانتيک بود كه شعله های دموكراسی راديكال در سراسر 
دانشكده های آمريكايی از طريق گروه هايی مثل جنبش »دانشجويان 
برای يک جامعه دموكراتيک« برانگيخت و نيز شورش فرانسويان 
در می 196۸ تاثيری مشابه داشت. همچنين راديكاليسم ماليم دولت 
رفاه در كانادا از همين دست تغييرات و نسيم ها بود. نخست وزير 
اسبق كانادا »پير تورودو« نيز جذبه ای مشابه فكری با روسو داشت 
»اراده  )يا معادل آن    »la volonte generale« از عبارت و مكررا 
ملی«( برای توجيه سوسياليسم خود برای ملت مبهوت و سر در گم 

كانادای آن دوره استفاده می كرد. 

● کالسیسیسم مدرن 
شكوهی كه كالسيک مدرن در دوره ای از آن برخوردار بود منجر 
از  مدت ها  كه  بود  مراجعی  و  باستانی  متفكران  دوباره  كشف  به 
تا  البته  سوی اروپای مسيحی قرون وسطی سركوب شده بودند. 
حدی به دليل ابداع چاپ، اين منابع برای طيف كثيری از مردم در 
دسترس و قابل استفاده شد. اين تولد دوباره يا رنسانس آموزش 
كالسيک با رجوع به گذشته تحت عناوينی چون »كالسيک« جديد 
نيمه قرن هفدهم سر بر  و »نئوكالسيک« مشخص می شود كه در 
آورد و در نيمه قرن هجدهم به اوج خود رسيد و در دوره ای كه 
افرادی  جانب  از  حمالتی  با  و  رفت  افول  به  رو  می زيست  روسو 
كه  بود  نئوكالسيک گرايی  اوج  در  شد.  تضعيف  روسو  خود  مثل 
مهم ترين  حماسی  موضوعات  و  شعر  نويسی،  نمايشنامه  فلسفه، 
نويسندگان يونانی و رومی بر اذهان اروپاييان به ويژه فرانسويان 

مستولی شد. 
اندكی  تاثير  كالسيک  تفكر  خط مشی،  اين  طريق  از  اينكه،  جالب تر 
كه  بود  شكسپير  عالی  آثار  دليل  به  زيادی  حد  تا  اين  داشت. 
از  بسياری  قدرتمندش  تاثيرات  دليل  به  و  كرد  نفی  را  طبقه بندی 
آثار نمايشنامه نويسان نئوكالسيک را به درجه دوم اهميت فرستاد. 
نبود.  با شكسپير  برابر  انگليسی زبان، »راسين« همپا و  در دنيای 
حتی در انگلستان تاثير عقل گرايی نئوكالسيک عميقا احساس شد. 
ارجاعات  از  بسياری   1650 سال  در  كه  حالی  در  مثال،  به طور 
به  طی  بود،  مسيحيان  انجيل  به  انگليس  در  استاندارد  اخالقی 
اصطالح »عصر آگوستين« در سال 1700 )كه پس از امپراتور روم 
هنر، معرفت  در  آفريننده »عصر طاليی« روم  كه  آگوستس  سزار 

نويسندگان  به  غالبا  مردم  شد(  خوانده  نام  بدين  بود،  سياست  و 
كالسيكی مثل افالطون، ارسطو، سيسرو و پلينی به عنوان راهنما 
و معيار هر چيزی اقتدا می كردند. اين نگرش بخشی از حركت آرام 
اقتدار كالسيک  به سوی  و حركت  انجيلی  اقتدار  از  گزيدن  دوری 
به  حركت  و  هواپيما  بر  نشستن  با  امروزه  داد.  شكل  را  سكوالر 
سوی پايتخت های اروپايی يا به سوی واشنگتن دی سی بسياری از 
بازتاب دهنده ترجيح  آثار معماری قرن هجدهم را خواهيم ديد كه 

مدل های كالسيكی است. 

● روسو نمونه رمانتیک فرانسوی 
معنای  به  مجموع  در  و  است  التين  از  برگرفته  »رمانتيک«  واژه 
افسانه های خوب و داستان های بسيار احساسی يا ترسناك است 
كه در گويش های قديمی روايت شده است. اولين استفاده و كاربرد 
اثرگذار از عبارت »رمانتيک« توسط خود روسو در سال 1777 بود 
نمونه رمانتيک  به  تبديل  داد وی شخصا  امر رخ  اين  و زمانی كه 
فرانسوی شد. روسو كه در اوان نوجوانی از سوی خويشانش رشد 
تبديل شد؛ مردی كه اساسا  ادبی  يافت بزودی به خانه به دوشی 
مبتكر، غير متمدن و به لحاظ احساسی بی ثبات بود و زندگی او با 
مبارزه ای هميشگی با افراد مهم بود. به بيانی جديد، او مردی بود 
فردی  زندگی اش  دوران  بيشتر  در  و  بود  ديده  آسيب  هميشه  كه 
نيمه ديوانه تلقی می شد. اما او يک سبک ادبی بسيار زيبا داشت و 
كتاب هايی نوشت كه تمام نسل ها را مبهوت و متعجب ساخت. در 
كه  ارزشی  و  گونه فرض  هر  نوشته های سياسی اش  و  داستان ها 
چارچوب تفكر او- و تا حد زيادی چارچوب فكری ما- در خصوص 

دموكراسی را شكل می دهد می توان يافت.

»شكاف  كانادا«؛  »دشواری های  كتاب های  نويسنده  گردنر  ويليام 
قانون اساسی: كانادا و رويارويی آينده با كبک«؛ و ساير كتاب هاست. 
وی همچنين ويراستار مجله »پس از ليبراليسم: نوشته هايی در باب 

جست وجوی آزادی، اخالق و نظم« است. 
Journal Article Excerpt :منبع

شرکت خالق »هری پاتر« 
در مراسم تحلیف »اوباما«

»جی .كی. رولينگ« نويسنده انگليسی مجموعه رمان های »هری 
به  دنيا محسوب می شود،  افراد  ثروتمندترين  از  يكی  كه  پاتر« 
همراه »جرج كلونی« و »ويل اسميت« در مراسم تحليف رياست 

جمهوری »باراك اوباما« شركت می كند.
با نزديكی به 20 ژانويه روز تحليف رياست جمهوری »باراك 

اوباما« نام دعوت شدگان به اين مراسم آشكار می شود. 
است  قرار  السكاندر«  »اليزابت  كه  بود  اعالم شده  اين  از  پيش 
در اين مراسم شعرخوانی كند و هم اكنون نيز روزنامه »تايمز« 
از  اسميت«  »ويل  و  كلونی«  »جرج  »رولينگ«،  كه  كرده  اعالم 

حاضران در اين مراسم هستند. 
»فرندز«  تلويزيونی  آمريكايی سريال  بازيگر  انيستون«  »جنيفر 
نيز از طرف »ميشل اوباما« برای شركت در اين مراسم دعوت 

شده است. 
از  كردن  دعوت  در  »اوباما«  اهداف  از  يكی  كه  می شود  گفته 
»جی كی  رولينگ« كه عمل بی سابقه ای محسوب می شود، كمک 

مالی از وی است. 
»هری  ميليون نسخه ای  از چهارصد  بيش  فروش  با  »رولينگ« 

پاتر« حتی از ملكه اليزابت دوم انگلستان نيز ثروتمند تر شد.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوكاره
ترجمه منوچهر كيا

امشب؟(  ))همين  نمايد.  از مرز عبور  كه  بزودی سعی ی خواهد كرد  ولی 
))پل(())ويرك(())الندسر((  افتادند،  گير  همه  ديگراه   : ميگفت  اينطور 
و))سالومون(( بايد او عجله كند. ليماس چند لحظه به زن خيره شد و با لحن 
اورا  ديشب  ))بله  افتاد؟  گير  پرسيد: الندسرهم  ای  افسرده  به  آميز  تعجب 
دستگير كردند.(( يكی از مامورين پليس به آنها نزديک شد و كفت : لطفا در 
اينجا توقف نكنيد . شما راه مرزی را بسته ايد. ليماس سرخود را برگرداند 
مشتهای  آلمانی  مامور  گمشو!  برو  داد:  جواب  آميزی  لحن خوشنت  با  و 
خود را گره كرد. زن رو به ليماس كرد و گفت : سوار شويد تا چهارراه 
خواهيم رفت . ليماس در كنار زن نشست و اتومبيل به آرامی تا اولين پيج 
اتومبيل  داريد.  اتومبيل  شما  كه  نمبدانستم  من   : گفت  ليماس   . رفت  پيش 
متعلق به شوهرم است . گمان ميكنمكه ))كارل(( بشما نگفته كه ازدواج كرده 
دليل  بدين   . ميكنيم  كار  فروشی  عينک  مغازه  يک  در  شوهرم  و  من   . ام 
است كه مگذارند از مرز عبور نمائيم. حتما))كارل(( نام دختری مرا بشما 
گفته است . او نمی خواست كه شما از اين موضوع ناراحت شويد. ليماس 
كليدی از جيب خود بيرون آورد و با لحن بی تفاوتی گفت : شما ميتوانيد 
در آپارتمانی كه در شماره 2۸ خيابان ))آلبرت دورر(( نزديک موزه، واقع 
اينكه  يافت ميشود. بمحض  اقامت كنيد. تمام وسائل زندگی در آنجا  شده 
))كارل((وارد شود بشما تلفن خواهم زد.نخير من همراه شما ميمانم. ولی 
من اينجا نمی مانم. به آپارتمان برويد . شمارا خبر خواهم كرد دليلی ندارد 
كه منتظر بمانيد. آخر من ميدانم كه در همين نقطه از مرز ميگذرد. ليماس 
نگاه تعجب آميزی باوانداخت و گفت ))خودش اين موضوع را بشما گفته ؟(( 
بله او يكی از پليسهای روسی را ميشناسد پليس مزبور پسر صاحب خانه 
اش است . وجود او ممكن است مفيد واقع شود. بدين دليل است كه تصميم 
گرفته از اين نقطه عبور كند. اين موضوع را بخود شما گفته ؟ بله او به من 
كامال اعتماد دارد و همه چيز را برايم تعريف كرده است . ))عجب مصيبتی 
!(( ليماس كليد آپارتمان را به زن داد وبرای فرار از سرما به پاسگاه پليس 
بايكديگر  كوتاه  صدای  با  پليسها   ، شد  آنجا  وارد  كه  هنگامی   . بازگشت 
گفتگو ميكردند. پليسی كه قدس از ديگران بلندتر بود آشكارا پشت خود را 
باو كرد. ليماس باو گفت : از اينكه عصباين شدم معذرت ميخواهم. سپس 
كيف چرمی خود را باز كرد و پس از لحظه ای نيم بطری ويسكی از آن 
بيرون  آورد و به پليسها تعارف كرد. مسن ترين آنها، با عالمت سراز او 
تشكر كرد، بطری را گرفت ، مقداری ويسكی در فنجانها ريخت و آنها را از 
قهوه پركرد. ليماس پرسيد: مرد آمريكائی كجا رفته است ؟ )كی( مامور سيا 
پير جواب  پليس  با من بود.  )دستگاه جاسوسی آمريكا(همان شخصی كه 
فنجان خود را زمين  ليماس  پليسها زيرخنده زدند  داد: رفته است الالكند! 
گذاشت و پرسيد: درچه مورد ميتوانيد برای حمايت از مردی كه مرز عبور 
ميكند شليک نمائيد؟ ما اجازه شليک نداريم مگر اينكه مامورين شرقی در 
مرز  از  بايد  فراری  كه  اينست  شما  مقصود  آيا  كنند.  تيراندازی  ما  ناحيه 
ليماس جواب  آقای....؟  را تسهيل كنيم  او  فرار  نميتوانيم  ما  باشد؟  گذشته 
داد: توماس  پليسها هريک خود را معرفی كردند و ليماس دست يكايک آنها 
را فشرد. پليس مسن افزود ما نمی توانيم برای حمايت از يكنفر فرای شليک 
كنيم . اين قانون است . بما گفته اند كه در غير اينصورت شعله های جنگ 
افروخته خواهد شد. ليماس بالحن قاطعی گفت: يكی از دوستان من امشب 
از مرز عبور خواهد كرد . از اينجا ؟ بله از اينجا بايد بهر ترتيبی كه شده او 
را نجات داد مردان ))موندت(( در تعقيب او هستند. جوانترين پليس گفت : در 
بعضی از نقاط عبور از مرز ممكن است در اينجا... دوست من ميخواهد با 
استفاده از مدارك جعلی دست باينكار بزند. او يک دوچرخه دارد. فقط المپی 
كوچک كه آباژوری روی آن قراردادشد در پاسگاه روشن بود. ولی نور 
نورافكنها آنجا را كامال روشن كرده بود. شب فرا رسيده و سكوت حكمرفا 
بود. آنها باهستگی حرف ميزدند. گوئی كه از گوشهای دشمن ميترسيدند. 
ليماس نزديک پنچره رفت و در آنجا  توقف كرد. مقابل او ديوار مرزی كه از 
سيم خاردار پوشيده شده بود قرارداشت ودر دوطرف آنها ويرانيهای جنگ 
بچشم ميخورد. ليماس بفكر فرو رفت : اين زن كارها را خراب خواهد كرد. 
دروغ كارل بسيار احمقانه بود. البته او خواهد گفته كه فراموش كرده ازدواج 
تمام مامورين مهفی جهان چنين  قبيل مواقع  اين  باواطالع دهد. در  را  زن 
عكس العملی از خود نشان ميدهند. دستگاه انواع تقلبها را به آنها مياموزد تا 
دشمن را اغفال كنند ولی در نتيجه آنها خود دستگاه را اغفال ميكنند! كارل 
فقط يک مرتبه اين زن را باو نشان داده بود. او سال گذشته پس از صرف 
شا م در )شورزااشتراس( به ليماس معرفی شده بود. أر آن موقع )كارل( 
ماموريت مهمی را با موفقيت انجام داده و )كنترول( خواسته بود كه شخصا 

ازاو تجليل بعمل آورد.                 ادامه دارد       

افسون زدگی نویسنده سوئیسی در ایرانداستان )2(
سرانجام دو كتاب آنه ماری شوارتسنباخ - روزنامه نگار سوئيسی- وارد بازار كتاب شدند. >مرگ در دوردست) <با عنوان 
اصلی >مرگ در ايران(< و >همه راه ها باز است< عنوان رمان و سفرنامه اين نويسنده و روزنامه نگار سوئيسی است كه در 
دهه 1930 ميال دی بعد از طی يک دوره درمان جسمانی و روانی به ايران آمد و از طريق اين كشور به افغانستان رفت. ماحصل 

اقامت و گذر او از ايران، رمان >مرگ در ايران< است و >همه راه ها 
باز است< شرحی از سفر او و دوستش اال  مايار به افغانستان است. 
باشيم  شايد كمتر جهانگرد و روزنامه نگار خارجی را سراغ داشته 
كه در يكی از بحرانی ترين دوره های تاريخ ايران )آغاز جنگ جهانی، 
اشغال، فقر و عقب ماندگی( بيش از نمايش ناراستی ها و ناداشته ها، 
طرحی رازآميز و افسون گرايانه از ايران و افغانستان به دست داده 
دراز  و  دور  سفر  اين  از  بعد  كه  كتابی  دو  در  شوارتسنباخ  باشد. 
نوشته، تنها توصيف كننده جغرافيای زيستی و اجتماعی مردم نيست، 
بلكه روايتگری است كه مشاهداتش را با دركی كه از اطراف به دست 
آورده، بازگو می كند. نگاه شخصی و زبان درون گرايانه او در اين 

آثار مشهود است.

زمانی كه آنه ماری شوارتسنباخ و اال  مايار با يک اتومبيل فورد از 
بالكان به آناتولی و سپس ايران و افغانستان می روند، حتی در ذهن 
خود اين آمادگی را ايجاد نكرده بودند كه درباره چه بنويسند و كدام 
اقليم را دستمايه نوشتن قرار دهند. شوارتسنباخ از ايران و افغانستان 
نوشت، چون با عبور از شهرها و روستاها و بيابان های آنجا دركی 
و  ايران  كرد.  پيدا  واقعيت  و  سرنوشت  هستی،  زندگی،  از  متفاوت 
افغانستان نماد واقعيت و جهان گمشده ای هستند كه آنه ماری را به 
به  مكاشفه و دقت وامی دارد. شايد آن مهندس تركيه ای كه رفيقانه 
او توصيه كرده بود: >از ادامه سفر به ايران و افغانستان منصرف 
شود، چون ممكن است آنها را تا آخر عمر از سفر كردن منصرف 
كند<، چندان بيراه هم نگفته بود. تكان دهندگی و افسون زدگی نقطه به 

نقطه ايران و افغانستان برای نويسنده در جای جای دو كتاب قابل لمس است. می توان گفت سفر شوارتسنباخ بيش از اينكه به 
رمانی ماجراجويانه و سفرنامه ای سياحتی و توصيفی منتج شده باشد، به ارائه تصويری متفاوت از هستی و تحولی در سويه 
نگاه نويسنده انجاميده است؛ اين نگاه كه زندگی می تواند همان روزمرگی هر روزه انسان اروپايی نباشد. اينكه زمين دائم در 
حركت است و سرنوشت انسان های سرزمين های دوردست از مسووليت انسان غربی جدا نيست. شوارتسنباخ در مشاهداتی 
كه در دو كتاب >مرگ در ايران) <مرگ در دوردست( و >همه راه ها باز است< آورده، ايرانيان را مردمی مهربان خوانده كه در 

شرايطی دشوار و بدون امكانات رايج در غرب می زيند و به لحاظ اعتقادی نيز تسليم سرنوشت خويشند.
برداشت او اين است كه همين ديدگاه موجب عقب ماندگی و فقر و مرارت و استيال ی استبداد بر آنها شده است. نگاه شوارتسنباخ 
به زنان نيز بر اساس ذهنيت اروپايی او شكل می گيرد. وضعيت زندگی زنان ايران، ناشناختگی عبارتی چون حقوق زنان در 

ايران، قدرت بی چون و چرای سنت و تفاوت آزادی های مردان و زنان از مسائلی است كه از قلم نويسنده دور نمانده است.
شوارتسنباخ و مايار هر دو گزارش نويس بودند و به خاطر مقاال ت شان درباره سفرهايی كه به اروپا و آسيا انجام داده بودند، 
شناخته می شدند. لذت اكتشاف نزد اين دو تنها ناظر بر محيط جغرافيايی و گذشته تاريخی كشورها نبود و بيشتر با انگيزه های 
مردم شناختی و جامعه شناختی صورت می گرفت. اين سفر همچنين نوعی بازيابی روانی برای شوارتسنباخ محسوب می شده تا 

از طريق آن بتواند خود را از بند گذشته دردناك و اعتياد به مواد مخدر برهاند. 

سفر او به ايران و افغانستان بيابان خيز كه هنوز مدرن و شهری نشده بودند، در حكم سياحتی باستانی و فرهنگی نيز بوده 
است. ترسيم آداب و عادات مردم دور از جريان تجدد، شرح تاريخچه شهرها و بناها، لمس كردن سنت ها و باورهای آسيايی 
اسال می و درك زندگی طاقت فرسای زنان در جوامع مردساال ر از جمله مواردی است كه در نگاه اجتماع محور او، سمت و سويی 
درون گرايانه، دلسوزانه و ترحم انگيز می يابد. اما شوارتسنباخ در سفر به ايران و افغانستان تنها يک سياح و مشاهده گر نبود. 
نوشته های او حاكی از آن است كه وی در هر لحظه و در برخورد با هر واقعيت آزاردهنده، ميل به مشاركت و ايجاد بهبودی 
در اوضاع اطرافيان شرقی اش داشته و بر اين نگره كه >اتفاقات جوامع فرودست خارج از مسووليت انسان در هر نقطه از جهان 
با ترجمه سعيد فيروزآبادی  >مرگ در دوردست<  با ترجمه مهشيد ميرمعزی و  >همه راه ها باز است<  تاكيد دارد.  نيست< 

توسط نشر شهاب و صدای معاصر منتشر شده است. 

برپایي دوره آموزش خوشنویسي در لندن
رايزني فرهنگي ايران در لندن با همكاري انجمن خوشنويسان ايران دوره آموزش خوشنويسي را در لندن داير كرد.

اين دوره از جهارشنبه اين هفته بيست و پنجم دي ماه در محل اين دفتر آغاز خواهد شد و به مدت سه ماه ادامه خواهد داشت.
آموزش كالس هاي اين دوره به عهده يكي از اساتيد انجمن خوشنويسان ايران است و هنرجويان شركت كننده ضمن فرا گرفتن 
هنر خوشنويسي با تاريخچه اين هنر نيز آشنا خواهند شد. عالقمندان محترم مي توانند از طريق ارسال ايميل به روابط عمومي 
رايزني فرهنگي سفارت ايران در لندن و يا به نشاني info@icrolondon.com و يا تماس با شماره تلفن 020760۸0707 براي 

كسب اطالعات بيشتر و  ثبت نام در اين دوره اقدام نمايند.

نشست مشترِک ُا سی آر با آموزگاران زبان پارسی در کتابخانه اکتون  لندن برگزار شد
 " PTA به گزارش هفته نامه پرشين اين نشست در تاريخ يكشنبه يازدهم ژانويه 2009 با همت  "انجمن آموزگاران زبان پارسی

در محل كتابخانه ايرانيان لندن برگزار كرديد.
 در اين نشسِت آموزشی تالش برای پاسخ يابی و آگاهی بيشتر در موردِ تغييراِت سال جديد از سويی و آشنا سازِی بيش از پيِش 
اين سازمان با وضعيِت كامِل آموزِش زباِن پارسی در لندن و ديگر شهرهاِی انگلستان  انجام گرديد. از ديگر اهداف اين نشست  
كمک به آموزگاران پايه های GCSE و A Level و برای تمام آموزگاران در گير با آموزش زبان مادری، عالقه مندان به آموزش 

زبان پارس می باشد.
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علت سرودن 
شاهنامه

از زبان فردوسي توسي
آيرج كی پور 

نيز  ايرانيان و ادب دوستان جهان مي شناسند. در بارة شاهنامه و علت سرودن آن  فردوسي را همة 
سخن هاي بسياري رفته است . با اين همه، هنوز هم پاسخ درستي به شيفتگان حكيم توسي داده نشده 
است كه چرا جان سرود فردوسي توسي، اين ايراني آزادة فرهيخته با شاعران زمان خود تفاوت دارد 
و چرا فردوسي سي سال تمام سروش شاهنامه را دور از گوش نامحرمان پنهان كرده بود. درين گفتار 
كوششم بر اين است كه بگويم چرا فردوسي به تأليف شاهنامه پرداخت و انگيزه اش از هزينة سي سال 
عمر براي سرودن اين اثر بزرگ تاريخ بشري چه بوده، چه ديده و چه كشيده است تا كاخی به بلندای 
قامت آسمان برفرازد. . براي اثبات نظرم تالش كرده ام از طوالني كردن گفتار با اضافه كردن مسائل 

حاشيه اي پرهيز كنم تا هستة اصلي انديشه در ميان انبوه كلمات و مطالب صفحه پر كن گم نگردد. . 
*گروهي از ايرانيان بر اين باورند كه فردوسي توسی يک پارسی ضد عرب بوده است و به چند بيت 

استناد مي كنند: 
زشير شتر خوردن و سوسمار         عرب را به جائی رسيده ست كار

كه تخت كيانی  كند    آرزو              تفو  باد   بر  چرخ  گردون  تفو
اين نظر از پايه نادرست است. در شاهنامه اين چند بيت از زبان سردار ايراني رستم فرخ زاد در جنگ با 
سپاه عرب بيان شده است. طبيعي است سردار يک كشور نيرومند، به قومي عقب مانده كه به سرزمينش 
حمله كرده و فتوحاتي نيز داشته اند با نفرت نگاه كند. اما در هيچ كجاي ديگر شاهنامه جايي كه فردوسي 
به بيان يک موضوع از ديد خودش مي پردازد، عليه هيچ قومي صحبت نكرده است. ضد عرب ناميدن 

فردوسي جفا به اين شاعر انسان دوست است. 
*گروهي ديگر باور دارند كه فردوسي مسلمان نبوده و در نهان زرتشتي بوده است. سرودن شاهنامه 

را نيز در راستاي نوزائي و باز گسترش دين زرتشت مي دانند. 
اين يک اتهام تاريخي به فردوسي است. در همان زماِن سروده شدن شاهنامه نيز از اين اتهام عليه 
فردوسي استفاده شد. فردوسي يک مسلمان بود و در ابتداي شاهنامه به نيايش خداوند و ستايش پيامبر 

برگزيده اش مي پردازد.
*اگر فردوسي شاهنامه را عليه اسالم و اعراب نسروده، پس كدام انگيزه سبب شد شاهنامه آفريده 

شود؟ اين همان پرسشي است كه در سطرهاي زيرين تالش كرده ام پاسخ آن را بيابم.
فردوسي از »دهاقين« توس بود. در آن زمان دهقان به كسي مي گفتند كه زمين و ملكي داشت و دغدغة 
معيشت نداشت و تا حدودي توانگر بود. پس از حدود سيصد سال تسلط بالمنازع زبان عربي هنوز هم 
زبان فارسي در بين مردمان رواج داشت) زبان پارسي در گفتگو آهنگين تر، روان تر، سائيده شده تر و 
پربارتر از زبان عربي است و براي تودة مردم پذبرفتني تر. شايد رمز بقاي آن و اين كه پس از تسلط 
عرب ها ايرانيان مسلمان محمدي شدند و خود به ترويج دين اسالم پرداختند ولي زبان پارسي را از 
نابودي نجات دادند و عرب زبان نشدند، همين باشد.(   شاعراني به تدريج سرودن شعر  و نوشتن نامه 
ها را به زبان پارسي آغاز كرده بودند و رواج شعر به پايدار ماندن زبان مادري كمک مي كرد، به نحوي 
كه گفته شده است در دربار سلطان محمود نزديک به چهارصد شاعر مديحه مي سراييدند. با اين حال 

آئين و يادگار ها  و منابع نوشتاري و سنت هاي نياكان به سرعت رو به نابودي مي رفت. 
فردوسي احتمااًل در سال 329 هجري قمري، در ساِل درگذشِت رودكي سمرقندي در روستاي»پاژ« از 
روستاهاي تابران توس به دنيا آمد. نامش و نام پدرش را نمي دانيم اما كنيه اش ابوالقاسم بوده است. 
در آن زمان نگهداری آثار كهن ممنوع بود اما، گروه های همبسته و كوچكی بودند كه دست نوشته ها 
و گنجينة نوشتاری گذشتگان را با همة خطراتی كه داشت نگهداری می كردند. فردوسي امكان اين را 

داشته است كه با بزرگان ادب و افرادي كه به حفظ آثار نياكان مي انديشيده اند آشنا شود. 
يكی نامه بود از گه باستان         فراوان بدو اندرون داستان
پراكنده در دست هر موبدی       ازو بهره ای نزد هر بخردی

و  است سرمايه  بوده  آگاه  نيز  كار  از خطرات  و  داشته  آشنايي  اجتماعي  اين جنبش  با  كه  فردوسي 
تالشش را براي يافتن شاعري مي گذارد كه بتواند كار بزرگ سرودن شاهنامه را به پيش برد. 

كزين نامور نامة شهريار       به گيتی بماند يكی يادگار
سرانجام توسط دوستانش شاعر جواني مي يابد و به او دل مي بندد) ازو شادمان شد دل انجمن(. اين 
شاعر جوان دقيقي ناميده مي شد. متأسفانه دقيقي به دست غالمي كشته مي شود و كار سرودن شاهنامه 

ناتمام مي ماند: 
ز ارجاسب و گشتاسپ بيتی هزار       بگفت و سر آمد براو روزگار

جوانيش را  خوی  بد  يار   بود         ابا بد هميشه به پيكار  بود
بدو  تاختن  كرد   ناگاه  مرگ         نهادش  به سر بريكی تيره ترگ
يكايک ازو بخت برگشته  شد         به دست  يكی بنده بر كشته شد

برفت او و اين نامه ناگفته ماند     چنان  بخت بيدار او  خفته ماند
پس از مرگ دقيقي جوان، كار فردوسي و ياران او دشوار مي شود. از طرفي مي بايست اسرار سرودن 
از  شاهنامه مخفي بماند، زيرا دربار متعصب سلطان محمود غزنوي اجازة چنين كاري را نمي داد و 
طرف ديگر شرايط زندگي سخت و سخت تر مي شد و شمار ايرانيانی كه جان بر رة اين پيمان بگذارند 

اندك.  
بپرسيدم از هر كسی بيشمار          بترسيدم از گردش روزگار

و ديگر كه گنجم وفادار نيست      همين رنج را كس خريدار نيست

بدين گونه يک چند بگذاشتم    سخن را نهفته همی داشتم
سراسر زمانه پر از جنگ بود       به جويندگان بر جهان تنگ بود

فردوسي سرانجام در ۴0 سالگي بنا به سفارش دوست همراز خود با يافتن نسخه اي نادر  به سرودن 
شاهنامه مي پردازد.

به شهرم يكی مهربان دوست بود      
  تو گفتی كه با من به يک پوست بود

چو آورد  اين  نامه  نزديک  من 
               برافروخت  اين  جان  تاريک  من

امروز مي دانيم فردوسي نزديک به سي سال به 
سرودن شاهنامه مي پردازد، اما چرا در اين سي 
اين شاعر بزرگ جهاني  از  نامي  سال هيچ كجا 

نيست؟ 
در پيش چشم فردوسي، شاهنامه سراياني مانند 
حفظ  قصد  كه  كساني  و  مي شوند  كشته  دقيقي 
فردوسي  مي شوند.  نابود  داشته اند  نياكان  نامة 

خود مي گويد:
مرا گفت اين نامة شهريار 

       گرت گفته آيد به شاهان سپار
اما كسي كه حامي فردوسي در سرودن شاهنامه 

بوده اين گونه كشته مي شود: 
چنان نامور گم شد از انجمن    

      چو در باغ سرو سهی از چمن
نه زو زنده بينم نه مرده نشان     
    به دست نهنگان مردم كشان  

داشته  فردوسي حق  زمانه اي چنين دشوار،  در 
است سي سال تمام جان بر سر سرودن شاهنامه گذارد و زماني شاهنامه را به سلطان محمود غزنوي 
نظامي  نوشتة  به  بنا   .)۴11 سال  )حدود  است  داشته  سال  هشتاد  از  بيش  و  عمر  پايان  در  كه  بدهد 
عروضي، زماني هداياي سلطان محمود به وي مي رسد كه »جنازة فردوسي را به دروازة رزان بيرون 

همي بردند«.
اكنون كمي بينديشيم. فردوسي كار بزرگ نگهداري يادگار هاي نياكان را با سرودن شاهنامه به عهده 
بقاي عظمت  رمز  ؟  يافت  توان  مي  توسي  فردوسي  بزرگي  به  كل شاهنامه شخصيتي  در  آيا  گرفت. 
شاهنامه در جان واالي فردوسي نهفته است. آزاده انسان پاك سرشتی كه در برابر »نهنگان مردم كش« 

ايستاد و نامة نياكان به آيندگان سپرد تا از باد و باران و گزند روزگار مصون بماند. 
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ایوان تخت مرمر
ايوان تخت مرمر كه پيش از اين ديوان خانه و ايوان داراالماره ناميده می شد، در سال 1173 بنا گرديد. 
در دوران سلطنت سلسله قاجار، شاهان در اين مكانگرد هم می آمدند و در ايام نوروز و عيدهای ديگر 
به طبقات مختلف مردم شادباش می دادند. ساختمان اين عمارت دو بار دستخوش تغييرات وسيع شد؛ 
بار اول در سال 1206 كه آقا محمد خان به شيراز لشكر كشيد و در آنجا قصر وكيل را ويران كرد 
و دستور داد پرده های نقاشی و آينه های قدی و مرمرها و ستونهای بلند و درهای خاتم كاری آن 
را به تهران منتقل و در ايوان ديوان خانه نصب كنند، ساختمان دچار تغيير شد، سقف آن را بلندتر 
كردند تا ستونهای مرمر را در آن كار گذارند و بعضی طاقچه ها و طاق نماها را پر كردند. تغييرات 
وسيع تر در حدود سال 1300 هجری قمری در دوران سلطنت ناصرالدين شاه و در پی بروز خرابی 
هايی در ساختمان ايوان انجام شد. تزئينات ايوان از گچبری ، سنگ تراشی، خاتم كاری، آينه كاری 
و منبت و مشبک بسيار زيبا و دل انگيز است. در اين فضا شش پرده بزرگ نقاشی از فتحعلی شاه و 
جنگ غوريان، شكارگاه شاه اسماعيل صفوی و پيكار امير تيمور با ايلدرم بايزيد سلطان عثمانی نصب 
شده است. در طاق نماهای زير سقف نيز چندين تابلوی كوچک رنگ روغن از صورت زنان و مردان 
فرنگی در پشت شيشه نصب شده بود كه برخی از آنها هنوز در اين ايوان قرار دارد. يكی از زيباترين 
متعلقات اين ايوان كه نام بنا نيز از آن ماخوذ شده، تخت مرمر يا تخت سليمانی است. اين تخت در حدود 
سال 1220 هجری قمری به دستور فتحعلی شاه از سنگ مرمر زرد معادن يزد، توسط سنگ تراشان 
اصفهانی ساخته شد. طراحی تخت را ميرزا بابای شيرازی نقاش باشی و سرپرستی حجاری آن را 
استاد محمد ابراهيم اصفهانی حجارباشی دربار انجام دادند. تخت مرمر به شكل سكوی بلند ديواره 
داری روی دوش سه ديو و شش فرشته و يازده ستون مارپيچی كه بعضی از آنها بر پشت شير قرار 
دارند، در وسط ايوان مستقر شده است. در سطح عمودی پله و تارمی ها و دست اندازهای گرداگرد 
آن، اشكال و اشعاری بر روی سنگ كنده كاری شده است. ازديگر تزئينات اين بنا، دو در خاتم بسيار 
اعال در دو طرف شاه نشين و ارسيپنج دری بسيار نفيس ديوار پشتی آن است. بناهای ضلع شمالی 
مجموعه گلستان به ترتيب از غرب به شرق عبارتند از: تاالر سالم) تاالر موزه( ، تاالر آينه، تاالر عاج 
يا سفره خانه، تاالر برليان و عمارت خوابگاه كه همه از بناهای دوره ناصری است. معروف ترين اين 

بناها تاالر آينه و سپس تاالر سالم است. 

 موزه ملی جواهرات 
جواهرات  از صفويه ،  قبل  تا  زيرا  می شود،  آغاز  حكومت صفويه  زمان  از  ايران  جواهرات  تاريخچه 
پادشاهان  خارجی ،  سياحان  براساس نوشته های  و  است  نداشته  وجود  دولتی  خزانه  در  گرانبهايی 
به جمع آوری جواهرات زدند و حتی كارشناسان  تا11۴۸قمری ( دست  بيش از دو قرن 907)  صفوی 
ايتاليا خريداری  دولت صفوی جواهرات را از بازارهای هند و عثمانی و كشورهايی مانند فرانسه و 
می كردند و به اصفهان ، پايتخت حكومت  می آوردند. در پايان سلطنت شاه سلطان حسين و با ورود 
محمود افغان به ايران ، خزاين دولت با حمله افغان ها غارت شد و مقداری از آن ها كه به وسيله محمود 
افغان به اشرف افغان منتقل شده بود، پس از ورود شاه تهماسب دوم به اصفهان ، به چنگ نادر افتاد 
و از خروج آن ها از ايران جلوگيری شد. بعدها نادر برای پس گرفتن آن قسمت از جـواهـرات كـه بـه 
هـندوستان منتقل شده بود، نامه هايی به دربار هند نوشت ، اما جواب نامساعد شنيد. پس از لشكركشی 
اما  كرد.  نادر  تسليم  اسلحه  و  نقدينه ، جواهر  مبالغی  قمری (، محمدشاه گوركانی  هند 115۸)  به  نادر 
بخشی از اموال و خزاينی كه نادر از هندوستان به دست آورده بود به ايران نرسيد و در راه بازگشت 
به ايران از ميان رفت. نادر پس از بازگشت به ايران ، مقدار قابل مالحظه ای از جواهرات را به رسم 
از اشيای نفيس و  امرا و حكام و شاهان كشورهای همسايه فرستاد. همچنين مقداری  ارمغان برای 
مرصع را به آستان حضرت امام رضا )ع ( تقديم كرد و مقداری را نيز به سپاه خود بخشيد. درسال 
1160 هجری قمری ، پس از قتل نادر، احمد بيگ افغان ابدالی ، از سرداران نادر، دست به غارت جواهرات 
خزانه نادر زد. از جمله گوهرهايی كه از ايران خارج شد و هرگز بازنگشت ، الماس معروف كوه نور 
مجموعه  قاجار،  دوران  در  اهدا شد.  ويكتوريا  ملكه  به  قمری ،  در سال1266 هجری  الماس  اين  بود. 
جواهرات جمع آوری و ضبط شد و تعدادی از جواهرات بر تاج كيانی ، تخت نادری ، كره جواهرنشان 
و تخت طاووس نصب گرديد. در سال 1316 شمسی ، قسمت عمده جواهرات به بانک ملی ايران منتقل 
گرديد وبه عنوان وثيقه اسناد بدهی دولت به بانک بابت پشتوانه اسكناس قرار گرفت.  خزانه فعلی در 
سال 133۴ ساخته و درسال 1339 با تا‡سيس بانک مركزی ايران افتتاح و به اين بانک سپرده شد.اين 
موزه تا قبل از انقالب فعاليت داشته و بعد از آن تعطيل و دوباره درسال 1369 برای عموم بازگشايی 
شد. جواهرات مهم اين موزه، الماس دريای نور، تخت طاووس يا تخت خورشيد، تخت نادری و كره 
جواهر نشان است.  موزه جواهرات ملی با مساحتی حدود 1000 متر مربع مجهز به سيستم ايمنی است 
كه توسط آلمانی ها ساخته شده است.  جواهرات شاخص موزه عبارتند از: دريای نور كه درشت ترين و 
زيباترين الماس برليان در ميان گوهرهای سلطنتی ايران و يكی از گوهرهای معروف جهان است.  گفته 
می شود اين الماس هزار سال پيش كشف و استخراج شده است.  وزن آن اكنون هفت مثقال و 20 نخود، 
يعنی در حدود 1۸2 قيراط  و صورتی است ، ولی پيش از تراش ، زيادتر از اين بوده است.  اين الماس 
توسط نادرشاه افشار، جزء هدايای محمد شاه گوركانی و غنايم جنگی از هند به ايران آورده شده و 
بعد از طی دوران های مختلف به دست شاهان قاجاريه رسيده است.  دريای نور تا زمان ناصرالدين 
شاه در وسط يكی از بازوبندهای سلطنتی نصب می شد، ولی در زمان او كه استفادهاز بازوبند منسوخ 
شد، آن را به صورت پيش كاله درآوردند و در قابی زرين با شير و خورشيد و تاج مرصع به ۴57 
قطعه برليان ريز و عالی و چهار قطعه ياقوت قرار دادند. اين الماس برليان از دو سو تراش خورده و 
به شكل هرم مثلث القاعده ای است كه قاعده آن چهار سانتی متر درازا و سه سانتی متر پهنا دارد و دو 
سوی ديگر حدود دو سانتی متر است.  همه سطوح دريای نور صاف و يک نواخت می باشد ، جز يک 
سمت آن كه فتحعلی شاه با كندن عبارت >سلطان صاحب قران فتحعلی شاه قاجار <12۴۴، از ارزش آن 
كاسته است.  كره جغرافيايی از ديگر اشيای نفيس موزه است.  وزن كره با پايه های طاليی آن حدود 
5/37 كيلوگرم و در روی آن 51366 قطعه جواهر گوناگون به وزن ۴/3656 گرم نشانده شده است.  
اقيانوس ها و درياها زمردنشان و آسيا مرصع به ياقوت و لعل ، ايران مرصع به الماس ، اروپا مرصع به 
ياقوت ، آفريقا مرصع به ياقوت سرخ و كبود و آمريكای شمالی و جنوبی و استراليا مرصع به ياقوت و 

لعل است و خط استوابه وسيله الماس نشان داده شده و دو حلقه زرين ساده كه در روی آنها گل های 
الماس نشان نصب شده ،به طور متقاطع كره را در ميان گرفته است.  بر روی كره، القاب ناصرالدين شاه 
منبت و الماس نشان شده است.  در اين كره ، كوه دماوند با ياقوت درشتی مشخص و شهر تهران با 
ياقوت معروفی به نام اورنگ زيب نمايان است.  تاج ماه ، جواهر ديگری است كه بعد از دريای نور، در 
ميان جواهرات سلطنتی خودنمايی می كند. اين سنگ سفيد و خوش آب و رنگ بادامی شكل، 112 قيراط 
وزن دارد و در وسط بازوبند سلطنتی بازوی چپ قرار داشت.  اما بعدها به صورت دگمه يا بر روی 
سينه يا پيش كاله نصب می كردند و اينک به صورت پياده در خزانه جواهرات سلطنتی ايران نگهداری 

می شود. تاج كيانی، تاجی است كه پادشاهان در مراسم تاجگذاری از آن استفاده می كردند.  

 موزه هنرهای معاصر 
  اين موزه در ضلع شمالی بلوار كشاورز و غرب پارك الله در زمينی به وسعت 2000 مترمربع واقع 
و  سبز  فضايی  آن  پيرامون  كرد.  آغاز  را  خود  هنری  و  فرهنگی  فعاليت  سال1356  ودر  است  شده 
ايران و جهان  پر آوازه معاصر  از هنرمندان  ارزشمند  تنديس هايی  با  پارك مجسمه  به  زيبا موسوم 
با  می باشد ،  ايران  نوين  معماری  ارزش  با  نمونه های  از  يكی  كه  موزه  ،  سـاختمان  گرفته است.   قرار 
الهام از معماری سنتی ايران و مفاهيم فلسفی آن بنا شده است.  طراحی و معماری اين بنا به دست 
كامران ديبا انجام گرفته است.  هشتی ، چهارسو، معبر و گذرگاه از جمله عناصر چشم نوازی هستند كه 
بازديدكنندگان هنر دوست را به تا‡مل در هنر و فرهنگ ايران زمين وا می دارد. موزه هنرهای معاصر، 
مركز فعاليت ها و رويدادهای مهم هنری ايران در زمينه هنرهای تجسمی به شمار می آيد. گالری موزه 
مكان برگزاری نمايشگاه های مختلف هنری است،  به هنگام برپايی هر نمايشگاه ، يک يا دو گالری نيز به 
نمايش گنجينه هايی از هنرمندان بزرگ جهان اختصاص می يابد. ساختمان موزه تلفيقی ازمعماری مدرن 
و سنتی می باشد كه با الهام از بادگيرهای مناطق حاشيه كوير ايران ساخته شده است.  تنديس هايی 
زيبا و با ارزش از هنرمندان معاصر همچون هنری مور، آلبرتو جياكومتی و پرويز تناولی فضای سبز 
را در گرداگرد فضای اصلی  بيننده مسيری چرخشی  بدل ساخته است.   پارك مجسمه  به  را  اطراف 
موزه می پيمايد و پس از تماشای نگارخانه ها، به هشتی می رسد در دل هشتی ، اثر زيبا و نوين ماده 
و فكركه توسط هنرمند ژاپنی  نوريوكی هاراگوچی ، از روغن و پوالد ساخته شده است ، خود نمايی 
می كند. مجموعه دائمی موزه هنرهای معاصر تهران، ازحدود 3000 اثر ارزشمند و يكتا تشكيل شده كه 
به نخبگان ديروز و امروز هنرهای تجسمی ايران و جهان تعلق دارد و در مالكيت موزه است.  آثاری 
از هنرمندان پرآوازه مانند رنوار، لوترك ، گوگن ، پيكاسو، ماكس ارنست و ماگريت از آن جمله  هستند. 
 در كتابخانه تخصصی موزه هزاران عنوان كتاب فارسی و غير فارسی در زمينه های معماری ، نقاشی ، 

طراحی ، ارتباط تصويری ، عكاسی ، صنعت سينما و ديگر زمينه های هنری گرد آمده است.  

 تخت کیکاووس 
تخت كيكاووس در حدود 1۸ كيلومتری شهر شهريار و ۸ كيلومتری مالرد در روستای بيدگنه قرار 
گرفته است كه به دوران ساسانی باز می گردد. اين اثر كه در 12كيلومتری غرب تخت رستم واقع است 
جايگاه مقدسی برای برگزاری آيين های مذهبی در دوران باستان بوده و شامل سه بنا می باشد كه 
هر سه در پای يک تپه بلند به ارتفاع 100 متر قرار گرفته اند. اين تپه به شكل تيغه ای است كه در دشت 
پيش رفتهو در نوك آن سكويی به شكل ذوزنقه به اضالع 10 ، 11 و ۸ متر وجود دارد ودسترسی 
بدان از طريق راهی عريض در دل كوه كه به قسمت جنوب سكو منتهی می شودامكان پذير است. اين 
بنا از سنگهايی كه با مالت مخصوصی از گچ به هم متصل شده اند، ساخته شده است. چهار طاقی 
تخت كيكاووس در پای بنا قرار دارد ونقشه آن به شكل مربع است با در گاهی در شمال به عرض 230 
ساتی متر و ديوارهايی به قطر 77 سانتی متر و به طور كلی در شمار چهار طاقی های عهد ساسانی 

طبقه بندی می شود. 

  تنگه واشی 
تنگه واشی يا تنگه ساواشی مكانی است تفريحی و توريستی كه در حدود 15 كيلومتری شمال غربی 
شهرستان فيروزكوه واقع است كه با داشتن آب و هوای مناسب در تابستان ها، ميزبان جمعيت كثيری 
از مسافران و گردشگران می باشد. مناظر زيبا و آب و هوای خوب، تنها بخشی از جذابيتهای تنگه 
واشی است و شايد يكی از جذابترين بخشهای سفر به تنگه واشی حركت در رودخانه ای است كه در 
بين يک دره سنگی قرار دارد. با توجه به نزديكی تنگه واشی به شهر تهران، امكان مسافرت يک روزه 
به اين منطقه وجود دارد به خصوص در تابستان هزاران نفر از ساكنين استان تهران و حتی استانهای 
اطراف به اين منطقه مسافرت می كنند. در سال های اخير، بسياری از موسسه های توريستی، اقدام به 
برگزاری تورهای گوناگونی در اين منطقه نموده اند كه همين عامل باعث افزايش شهرت و معروفيت 
اين منطقه شده است. تنگه واشی به طول حدود 300 متر و با ديواره های صخره ای بلند به ارتفاع حدد 
100 متر محل عبور رودخانه ای است كه از كوه های ساواشی سر چشمه می گيرد و از ميان دشت 
می گذرد. در فصل تابستان كه آب به كمترين ميزان خود می رسد، عمق آن به حدی است كه در برخی 
نقاط تا زير زانوی شما را خيس نمايد. از ديد آنوبانينی يكی از مهمترين جذابيت های اين تنگه، همين 
عبور از ميان آب است. كل مسافت را بايد از داخل آب طی نمود. بعد از عبور از تنگه اول و گذر از 
دشتی سرسبز و زيبا، تنگه دوم قرار گرفته كه حدود 2 كيلومتر با تنگه اولی فاصله دارد. اين تنگه هم 
تقريبا مشابه تنگه اول بوده و به همان ترتيب بايد از آن گذشت. اين تنگه هم بسيار زيبا و چشم نواز 
بوده و از ديواره های سنگی آن در نقاط مختلف چشمه های آب زالل و خنكبه سمت پايين روان است. 
در انتهای اين تنگه نيز هياهوی ريزش آب آبشاری زيبا مسافران را به خود می خواند تا در زير آبشار 
و در هوای گرم تابستانه تنی به آب بزنند. تنگه واشی عالوه بر طبيعت زيبا، دارای آثار باستانی نيز می 
باشد. يكی از سه كتيبه معروف دوره قاجار در اين تنگه واقع شده است. دو كتيبه ديگر در چشمه علی 
شهر ری و تونل وانا در جاده هراز واقع شده اند. هر سه اين كتيبه ها به دستور فتحعلی شاه قاجار 
حكاكی شده است. فتحعلی شاه كه زمان قبل از پادشاهی خويش را در شيراز گذرانده بود، با ديدن نقش 
برجسته های آن ديار، سه نفر به نامهای حجارباشی، نقاش باشی و معمارباشی را مسئول ساخت اين 
سه كتيبه در تهران كرد. كتيبه واقع در تنگه واشی دارای ابعاد شش در هفت متر است كه وقايع زمان 
فتحعلی شاه ،دورتا دور كتيبه روايت شده است. بزرگترين نقش برجستهاين كتيبه ها، نقش شكارگاه 
با تصوير اسب، نيزه و شكارهايش است كه در اطراف آن می توان عباس ميرزا، علی قلی ميرزا و علی 
نقی ميرزا پسران فتحعلی شاه و همچنين نوادگانش را در حال شكار ديد. اين كتيبهكه حدودا 1۸5 ساله 
است به گونه ای در دل كوه حک شده كه از بارش و تابش آفتاب در امان است در اين تنگه گياه كمياب 

باريجه كه مصارف مهم صنعتی و دارويی دارد می رويد. 
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سالمت

ارتباط چاقي مفرط با 
سرطان تخمدان  

  
در  پزشكي  تحقيق  يک  سي؛  بي  بي 
چاقي  ارتباط  به  جديدي  بعد  امريكا 
مفرط با سرطان تخمدان داده است. اين 
ارتباط پيشتر ثابت شده بود اما محققان 
امريكايي با مطالعه 95 هزار زن در گروه 
سني 50 تا 71 سال متوجه شدند چاقي 
را  تخمدان  سرطان  به  ابتال  خطر  مفرط 
دهد.  مي  افزايش  درصد   ۸0 به  نزديک 
هورمون  نقش  همچنين  جديد  تحقيق 
با خطر سرطان  ميزان چاقي  ارتباط  در 
تخمدان را برجسته كرده است. نتيجه اين 
تحقيق در نشريه »سرطان« چاپ شده و 
در آن آمده است ارتباط ميان وزن بدن 
شامل  فقط  بيماري  اين  بروز  احتمال  و 
با  درمان  تحت  قباًل  كه  شود  مي  زناني 
هورمون جايگزين، اچ آرتي، قرار نگرفته 
ارتباط  گويند  مي  امريكايي  محققان  اند. 
چاقي مفرط با سرطان تخمدان در زناني 
كه تحت هورمون درماني بوده اند، ديده 

نشده است.  

 درماني جدید براي 
سرطان پروستات  

 
جديدي  درمان  كشف  از  پزشكان 
دادند.  خبر  پروستات  سرطان  براي 
ماده  نوعي  كردند  اعالم  پژوهشگران 
در  ضدسرفه  داروهاي  در  موجود 
است.  موثر  پروستات  سرطان  درمان 
از  استفاده  دهد  مي  نشان  ها  بررسي 
هاي  سلول  رشد  »بوسكاپين«،  ماده 
سرطاني پروستات را 60 درصد كاهش 
مي دهد. براساس بررسي ها همچنين با 
استفاده از اين ماده ضدسرفه، گسترش 
ديگر  به  پروستات  هاي سرطاني  سلول 
نقاط بدن نيز 65 درصد كاهش مي يابد. 
سرطان پروستات شايع ترين سرطان در 

مردان است.  

میوه تازه به جاي کمپوت 
آناناس  

 
مصرف  مردم،  عامه  عقايد  برخالف   
بهبود  در  تاثيري  آناناس  كمپوت 
و  داشت  نخواهد  عمل  از  پس  جراحات 
خوراكي  ترين  مناسب  تازه  هاي  ميوه 
براي كمک به بهبود بيماران هستند. دكتر 
متخصص  كالنترهرندي«  »عبدالجليل 
انجمن  رئيس  نايب  و  پالستيک  جراحي 
اين  بيان  ايران ضمن  پالستيک  جراحان 
محصوالت  كه  آنجا  »از  افزود؛  مطلب 
كنسروشده داراي مواد نگهدارنده هستند 
افزودني  مواد  از  آنها  تركيبات  در  و 
خواص  توانند  نمي  است،  شده  استفاده 
همچنين  باشند.  دارا  را  تازه  هاي  ميوه 
غذايي  مواد  بسياري  داراي  آناناس 
با  كه  است   C ويتامين  جمله  از  مناسب 
مدت زمان طوالني طي شده از تهيه آن 
و حرارت ناشي از پخت آن، اين مواد از 
بين مي روند.« عضو هيات علمي دانشگاه 
با  ادامه  در  بهشتي  شهيد  پزشكي  علوم 
اشاره به سرطان زا بودن مواد نگهدارنده 
و عدم استفاده از غذاي آماده و كنسروي 
تا حد امكان جهت جلوگيري از مصرف 
زمان  از  »آنچه  كرد؛  توصيه  مواد  اين 
توليد آن مدت زمان زيادي سپري شود، 
بود.  خواهد  سوال  جاي  آن  سالمت  در 

اعمال  كه  افرادي  به ويژه  افراد  تمام  لذا 
جراحي از جمله زيبايي مثل جراحي بيني 
را انجام داده اند بهتر است از ميوه هاي 

تازه و آب سالم استفاده كنند.«  

 قهوه موجب شادي مي شود  
 

 نوشيدن قهوه سبب شادابي و سرزنده 
مي  قلبي  امراض  از  پيشگيري  و  ماندن 
هاي  آزمايش  انجام  با  محققان  شود. 
گوناگون روي 27 هزار زن به اين نتيجه 
در  ويژه  به  قهوه  مصرف  كه  رسيدند 
خانم ها سبب كاهش 2۴ درصدي بيماري 
قلبي مي شود. مركز پژوهش هاي  هاي 
امريكا با انتشار نتيجه اين تحقيق افزود؛ 
و  بين مردان  در  قهوه  در  كافئين  »تاثير 
زنان متفاوت است و برخالف اخبار، اين 
ماده در كاهش كلسترول و وزن تاثيري 

ندارد.«  

دیابت در کمین نوزادان 
سزاریني  

   امروزه ثابت شده است نوزادان متولد 
شده به روش سزارين نسبت به نوزاداني 
كه به روش طبيعي به دنيا مي آيند، 20 
 50 و  يک  نوع  ديابت  به  بيشتر  درصد 
شوند.  مي  مبتال  آسم  به  بيشتر  درصد 
دكتر »ناهيد خداكرمي« دبير انجمن علمي 
باالي  آمار  به  اشاره  با  ايران  مامايي 
بر  »بنا  كرد؛  اظهار  كشور  در  سزارين 
منتظر  بايد  ترتيب  اين  به  يادشده  آمار 
آسم  و  ديابت  به  مبتاليان  موج  افزايش 
علمي  هيات  عضو  باشيم.«  كشور  در 
بهشتي  شهيد  پزشكي  علوم  دانشگاه 
هزينه  مسلم  طور  »به  افزود؛  ادامه  در 
كشور  به  آينده  در  كودكان  اين  كه  يي 
برابر  هزار  چندين  كرد،  خواهند  تحميل 
هزينه يي است كه بايد براي دستمزد به 
»خداكرمي«  بپردازيم.«  مامايي  پرسنل 
مامايي  »علم  كرد؛  خاطرنشان  پايان  در 
و علم اقتصاد سالمت ايجاب مي كند كه 
استانداردسازي نيروي انساني در بخش 
هاي زايماني و پس از آن را در اولويت 
قرار دهيم و به منظور ارائه خدمت بهينه به 
مادران باردار به خصوص حين زايمان، 
در كنار تجهيز مراكز به فكر جذب نيروي 
در  چه  و  بخش خصوصي  در  چه  ماما 

بخش دولتي باشيم.«  

 خشکي چشم را جدي بگیرید  
 

خشكي چشم يكي از شايع ترين بيماري 
عدم  صورت  در  كه  است  چشمي  هاي 
درمان و پيشرفت بيماري مي تواند قرنيه 
»محمدرضا  دكتر  كند.  سوراخ  را  چشم 
افزود؛  فوق  مطلب  بيان  ساالري« ضمن 
است  ممكن  سني  هر  در  چشم  »خشكي 
مسن  افراد  در  آن  شيوع  اما  كند،  بروز 
آبكي  اليه  ترشح  ميزان  كاهش  دليل  به 
ادامه افزود؛  اشک بيشتر است.« وي در 
»اگر اين كاهش به شكل نرمال باشد، مي 
توان از قطره هاي جايگزين براي درمان 
با  آن استفاده كرد. در غير اين صورت 
بستن موقتي مجاري اشک توسط پزشک 
به مرطوب ماندن چشم كمک مي شود.« 
اظهار  ادامه  اين فوق تخصص چشم در 
داشت؛ »اگر آبريزش چشمي در زمستان 
به شكل متناوب باشد يا با انسداد نسبي 
درمان  قابل  دارو  با  شود،  همراه  چشم 
است اما در صورت انسداد كامل كه به 
مي  منجر  اشكي  مجراي  جداره  التهاب 

شود، نيازمند جراحي است.«  

از کجا بفهمیم 
افسرده ایم؟ 

 
 عالئم رايج افسردگی می تواند شانس ادامه زندگی سالم 
را غير ممكن كند. افسردگی نگاه فرد را به زندگی دچار 
و  دهد  جلوه  ناپذير  سامان  را  چيز  همه  و  كند  تحريف 

احساس تنهايی و بی كسی را در فرد تقويت كند.  
 ساالنه 1۴ ميليون بزرگسال امريكايی )%6.7 از جمعيت 
باالی 1۸ سال( تحت تاثير اين اختالل قرار می گيرند.ولی 
خبر خوب اين است كه اين بيماری با تمام قدرت شيوعی 
ترين  مهم  از  است.بعضی  پذير  درمان  كامال  دارد،  كه 
شامل  است  افسردگی  دچار  كه  فردی  احساسی  عالئم 

موارد زير است: 
-1    احساس غم، پوچی، نااميدی و يا بهت زدگی: اين 

احساس تقريبا هميشه افراد افسرده را درگير می كند.
-2    از دست دادن عالقه به چيزهايی كه قبال از آن لذت 
ميل  دادن  دست  از  دوستان،  به  عالقه  عدم  برديم:  می 
جنسی و يا انجام سرگرمی هايی كه قبال برای فرد لذت 

بخش بوده است.
-3    اضطراب و بی قراری: ممكن است فرد زودجوش 

وعصبی شود و كمتر احساس آرامش داشته باشد.
-۴    مشكل در تصميم گيری: افسردگی باعث می شود 
و  بگيرد  تمركز  يا  و  كند  فكر  به روشنی  نتواند  فرد  كه 

ساده ترين انتخاب ها به نظر ناتوان كننده برسد.
-5    احساس گناه و بی ارزشی: ممكن است فرد راجع 
به مسئله ای كه در مورد آن مقصر نيست احساس گناه 
كند. يا راجع به كوچكترين خطايی كه مرتكب می شود 

شديدا احساس گناه كند.
چنين  در  تفكرات  خودكشی:  و  مرگ  تفكرات      6-
آرزو می  افراد  از  است. بعضی  متنوع  بسيار  وضعيتی 
كه  كنند  می  تصور  آنها  بودند.  مرده  كاش  ای  كه  كنند 
آنها بهتر سپری می شود.بعضی ديگر  امور دنيا بدون 
طرح های آشكاری برای آسيب زدن به خود تدارك می 

بينند.

عالئم فیزیکی افسردگی

-1    خستگی و از دست دادن انرژی 
-2    خوابيدن بيش از اندازه يا خيلی كم

-3    تغيير اشتها و وزن
-۴    مشكل تمركز

-5    درد و ناراحتی
-6    ناآرامی

دالیل بروز افسردگی
تقريبا می توان گفت كه هيچ دليل مشخصی برای بروز 
افسردگی وجود ندارد.اين بيماری نوعی اختالل پيچيده 
است كه تحت تاثير خيلی از عوامل بروز می كند. همچنين 
از  فارغ  زندگی  از  ای  برهه  هر  در  هركس  است  ممكن 
جنس، نژاد، سطح اقتصادی و قوميت دچار اين بيماری 
منشا  تواند  می  نيز  زندگی  مهم  اتفاقات  از  شود.بعضی 

و  دوستان  مرگ  مثل  اتفاقاتی  باشد.  افسردگی  بروز 
يا جابه  و  دادن شغل  از دست  يا ساير عزيزان، طالق، 
زندگی  ظاهر خوب  به  اتفاقات  حتی  مكان.  نقل  و  جايی 
مثل ازدواج و پدر و مادر شدن نيز می تواند دليل بروز 
افسردگی باشد.تغييرات هورمونی و يا ابتال به بعضی از 
امراض از جمله ديگر عوامل بروز افسردگی است.بعضی 

از افسردگی ها نيز هيچ دليل مشخصی ندارد.
بروز  برای  خطر  فاكتورهای  ترين  مهم  از  بعضی 

افسردگی عبارتند از:
-1    سابقه خانوادگی ابتال به افسردگی
-2    مرگ و يا بيماری يكی از عزيزان

-3    بحث های استرس زا مثل دعواهای خانوادگی و يا 
مشاجرات شغلی

-۴    سوء استفاده جنسی، عاطفی و يا فيزيكی
شدن،  التحصيل  فارغ  مثل  زندگی  مهم  اتفاقات      5-
پدر  باز نشست شدن،  ازدواج و طالق،   ، تعويض شغل 

و مادر شدن
-6    مشكالت مالی

درمان
يكی از داروهای تجويزی برای افراد مبتال به افسردگی ، 
  Duloxetine يا دوالكستين Cymbalta داروی سيمبالتا
پزشک  تجويز  صورت  در  تنها  بايد  دارو  باشد.اين  می 
دارو  اين  اصلی  تاثير  احتياط مصرف شود.  با  كامال  و 
خودآزاری  يا  و  خودكش  تفكرات  بروز  از  جلوگيری 
بايد  دارو  اين  مصرف  مورد  در  كه  اساسی  است.نكته 
بيان كرد اين است كه استفاده كنندگان از آن در صورتی 
كه متوجه بدتر شدن عالئم افسردگی شدند بايد سريعا 
به  وضعيت  اين  بروز  دهند.)احتمال  اطالع  پزشک  به 

خصوص در مورد افراد زير 25 سال بيشتر است.(
موارد منع مصرف داروی سيمبالتا

-1    افراد مبتال به حمله صرع
-2    افراد مبتال به گلوكوما

-3    افراد مبتال به حركت كند روده و دستگاه گوارش 
يا يبوست شديد

-۴    افراد مبتال به فشار خون باال
-5    افراد مبتال به امراض كبدی

-6    افراد مبتال به ديابت و يا قند خون باال
-7    افراد معتاد به الكل

-۸    افراد مبتال به افسردگی مانيک
-9    افرادی كه داروی مالريل Melaril   و يا تيروديازين 

Thioridazine  مصرف می كنند.
 Monoamine oxidize 10    افرادی كه اخيرا داروی-

inhibitor مصرف كرده اند.
-11    افراد زير 1۸ سال

سيمبالتا  داروی  جانبی  عوارض  ترين  مهم  از  بعضی 
عبارتند از: 

-1    تهوع كه البته 1 تا 2 بعد از اولين روزهای مصرف 
اين عارضه از بين می رود.

-2    خشكی دهان
-3    يبوست

-۴    از دست دادن اشتها
-5    خستگی

-6    بی خوابی
-7    افزايش تعريق

 

موفقیت محقق ایرانی دانشگاه مریلند در کشف ژن فشار خون باال
گروهی از محققان آمريكايی به همراه محقق ايرانی دانشگاه مريلند موفق به كشف ژن فشار خون باال شدند. افرادی 
كه حامل متغير خاصی از اين ژن باشند در مقايسه با ساير افرادی كه نسخه های متداول تری از اين ژن را دارند از 
فشار خون باالتری رنج می برند.دكتر افشين پارسا از دانشگاه مريلند به همراه گروهی از محققان آمريكايی با استفاده 
از تكنيک تجمع ژن به تصويربرداری از ژنهای مسئول در ايجاد فشار خون باال پرداخته و در خالل بررسيهای خود 
موفق به شناسايی ژنی شدند كه در تنظيم فعاليت كليه ها و افزايش فشار خون نقش قابل توجهی دارد.به گفته اين 
محققان ژن تازه كشف شده و ميزان نقش آن در فرآيند پردازش نمک خون در كليه ها می تواند ارتباط مستقيمی با 
در معرض خطر بودن جان افراد مختلف از تبعات فشار خون باال داشته باشد.اين يافته ارزشمند با همكاری دكتر 
افشين پارسا از مدرسه پزشكی دانشگاه مريلند و ساير محققان اين دانشگاه و چند تن از محققان و دانشمندان ديگر 
اعالم  اين كشف جديد  اطالعات مختلف درباره  ارائه  با  پروژه  اين  ارائه شده است.محققان  آمريكا  تحقيقاتی  مراكز 
كردند، گرچه فشار خون باال به عنوان عاملی مهم و تهديد كننده برای سالمت جوامع به حساب می آيد، با اين حال 
دانش بشری درخصوص اين بيماری و عوامل شكل دهنده آن از جمله علل ژنتيكی پديدآورنده آن بسيار محدود است.
اين ژن STK39 نام داشته و به عقيده محققان پروژه برآورد می شود افرادی كه حامل متغير خاصی از آن باشند در 

مقايسه با ساير افرادی كه نسخه های متداول تری از اين ژن را دارند از فشار خون باالتری رنج می برند.
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 فایرفاکس رفیق نیمه راه گوگل  
  

استفاده  روسي  زبان  به  فايرفاكس  اينترنتي  مرورگر  از  كه  كاربراني 
از جست  استفاده  و  اينترنتي  وجوهاي  براي جست  زودي  به  كنند،  مي 
Yandex به  وجوگرها، يک پيش فرض جديد را در اختيار خواهند شد؛ 
عنوان رقيب اصلي گوگل. شركت موزيال تاكنون سايت گوگل را به صورت 
پيش فرض روي جست وجوگر اينترنتي خود در اختيار كاربران روسي 
فايرفاكس قرار مي داد، اما اين طور كه »هاروي آندرسون« مشاور اصلي 
موزيال در وبالگ اين شركت نوشته، اين شركت هم اكنون به اين نتيجه 
بهتري  وجوگر  جست  روسي  كاربران  براي   Yandex كه  است  رسيده 
است. اندرسون در اين باره توضيح داده است؛ »در طول ماه هاي گذشته 
خود  محلي  كارشناسان  با  كرديم،  دريافت  را  كاربران  بازخوردهاي  ما 
 Firefox Yandex گفت وگوهايي را انجام داديم، مطالعاتي را در مورد
صورت داديم و تجربه كاربران را در مرورگر Yandex بازبيني كرديم. 
تمامي اين فعاليت ها ما را بر آن داشت به اين نتيجه برسيم كه كاربران 
 Yandexروسي عالقه دارند در مرورگر فايرفاكس به صورت مستقيم به
دسترسي داشته باشند.« قرار است نسخه 1/3 فايرفاكس طي چند هفته 
آينده، پس از عرضه سومين نسخه بتاي آن و انجام آزمايش هاي الزم، 
در اختيار كاربران قرار گيرد. شركت موزيال بخش اعظم درآمدهاي خود 
را از طريق همكاري با گوگل و فروش آگهي هاي تبليغاتي اين شركت به 
دست مي آورد. طي سال 2007 شركت موزيال در كل 75 ميليون دالر 
درآمد كسب كرد كه از اين رقم، 66 ميليون دالر توسط گوگل براي آنها 

كسب شده بود.  

 خواندن کتاب به کمک تلفن همراه  
 بهره گيري از تلفن همراه و نوآوري هاي روزافزون و رو به رشد فناوري 
ها، ابعاد فراوان و جالبي يافته به طوري كه امروزه ژاپني ها با موبايل 
كتاب مي خوانند. كاربران تلفن همراه امروز مي توانند به راحتي بهترين و 
جديدترين كتاب ها و رمان ها را از طريق تلفن همراه شان دانلود كرده و 
آن را مطالعه كنند. شايد عده يي تصور كنند مطالعه كتاب از طريق گوشي 
تلفن همراه موجب آسيب رسيدن به چشم هايشان مي شود كه بايد گفت 
با فناوري هاي جديد كه در ساخت صفحه نمايش هاي نوين گوشي تلفن 
همراه به كار گرفته شده است، اين موضوع منتفي است. ده ها هزار ژاپني 
كاربر تلفن همراه امروزه كتاب هاي دلخواه شان را از طريق تلفن همراه 
مطالعه مي كنند، در فواصل و زمان هاي مختلف با كامپيوترهاي خانگي 
كار مي كنند ولي نگران آسيب ديدن چشمان شان نيستند. كاربران ژاپني 
حتي هنگام تردد با مترو نيز با استفاده از تلفن همراه، كتاب مطالعه مي 
اين نظر سال ها از امريكايي ها جلو هستند چون شبكه هاي  از  كنند و 
امريكا سيگنال دهي براي استفاده در مترو را  تلفن همراه در  اپراتوري 
هاي  فناوري  از  گيري  بهره  با  است  ها  مدت  ها  ژاپني  همچنين  ندارند. 
نوين در ساخت گوشي هاي تلفن همراه ، در گستره وسيعي از آن براي 
اينترنت  كار هاي مختلف مانند بازي هاي كامپيوتري تا جست وجو در 
از  ها  نمايش  در ساخت صفحه  نوآوري  با  ها  ژاپني  كنند.  مي  استفاده 
روي  كتاب  صفحات  از  استفاده  و  ارسال  امكان  مايع،  كريستال  جنس 
گوشي هاي تلفن همراه را فراهم كرده اند و ارسال و ضبط صفحات كتاب 
روي گوشي هاي تلفن همراه را در كوتاه ترين زمان انجام مي دهند و اين 
شيوه كتاب خواندن در كره جنوبي و چين نيز رواج دارد. تعداد كاربران 
تلفن همراه در ژاپن تا فوريه سال 200۸ ميالدي، 102 ميليون و 9۸7 هزار 
تلفن  اپراتور  پنج  و  است  اعالم شده  درصد   63/۸0 نفوذ  با ضريب  نفر 

همراه در اين كشور فعاليت دارند.  

عجيب ترين ويروس هاي رايانه يي در سال 200۸ 
 

ویروس ها 
در کمین 

 

اسماعيل ذبيحي

بر اساس يک گزارش امنيتي، فهرست عجيب ترين ويروس هاي 
رايانه يي در سال 200۸ ميالدي منتشر شد. بنابر اعالم شركت 
اين كدهاي مخرب داراي نوع  Panda Security، تمامي  امنيتي 
به  كه  اند  بوده  خاصي  عملكردهاي  يا  انتشار  روش  ساختار، 
نحوي موجب افزايش وسعت و ريسک تخريب يا ايجاد جذابيت 
هاي  روش  اين،  بر  عالوه  است.  شده  آنها  عملياتي  روش  در 
مخرب  كدهاي  انتشار  و  توليد  طراحي،  در  نامتعارف  و  عجيب 
همواره مورد توجه خرابكاران اينترنتي قرار داشته است چرا كه 
افزايش محبوبيت و شهرت  بر  ها، عالوه  اين روش  از  استفاده 
نيز  را  اينترنت  كاربران  ميان همكاران زيرزميني شان،  در  آنها 
به انجام فعاليت هاي پرخطر و غيرايمن در وب ترغيب مي كند. 
مجرمان  خالقيت  كه  اند  عقيده  اين  بر  پاندا  امنيتي  كارشناسان 

اينترنتي در طراحي روش هاي عجيب تخريب بي تاثير نيست. 

* P2Pshared.U يک كرم در منوي غذا 

با انتشار اين كرم در اوايل دسامبر 200۸، شركت امريكايي مک 
آماده، مورد  يي غذاهاي  ترين رستوران زنجيره  بزرگ  دونالد، 
استفاده ابزاري در طراحي حمالت وسيع اينترنتي قرار گرفت. اين 
كرم به صورت ضميمه يک نامه با موضوع تبريک سال نو ميالدي 
به كاربران ارسال مي شود. در اين نامه به شما گفته مي شود يک 
بن تخفيف برايتان در نظر گرفته شده كه مي توانيد هنگام مراجعه 
به هر كدام از رستوران هاي مک دونالد از آنها استفاده كنيد . اما 
اين بن تخفيف، چيزي نيست به جز يک كرم رايانه يي كه با كليک 
روي آن، رايانه شما با آلودگي نسبتًا شديدي مواجه خواهد شد.

* Agent.JEN يک پستچي قالبي 

تصور كنيد يک پستچي به در منزل شما مراجعه مي كند تا يک 
بسته پستي را به شما تحويل دهد اما به محض اينكه شما در خانه 
را باز كرديد، لشكري از مجرمان و جنايتكاران مسلح آماده اند تا 
به خانه شما سرازير شوند و تا جايي كه قدرت دارند آن را زير 
و رو و حتي به طور كامل ويران كنند. اين تروژان و به دنبال آن 
دسته يي از كدهاي مخرب ريز و درشت در پس نامه يي مخفي 
شده اند كه شايد شما هم آن را در صندوق پست الكترونيک خود 
پيدا كنيد. به هر حال اين نامه از يكي از ادارات محلي يا مركزي 
پست به شما ارسال شده اند كه اگر به هر دليل فايل ضميمه آن 

را اجرا كنيد، شاهد يک فاجعه ديجيتال خواهيد بود. 

* Banbrd.FXT شما يک بي گناه نيستيد

اين كرم خطرناك هم در نامه هاي الكترونيک مخفي مي شود، اما 
براي انتشار از روش بسيار جالبي استفاده مي كند. در اين نامه 
ها كه به ظاهر از طرف اداره محلي پليس يا يک مركز امنيتي به 
كاربر ارسال مي شوند، وي متهم به مشاركت در جرم هاي رايانه 
يي و اينترنتي شده و IP وي توسط ماموران امنيتي رديابي و 
ثبت شده است. سپس از وي خواسته مي شود گزارش اتهام خود 
را با كليک روي ضميمه نامه دريافت كند، اما اين فايل متني هم 
چيزي نيست به جز نسخه يي از يک بدافزار كه با نصب خود در 
سيستم رمزهاي عبور و شماره حساب هاي بانكي شما را حين 

اتصال به بانک هاي آنالين، سرقت مي كند. 

* Sinowal.VTJ يک پيشدستي فوق العاده

اين كد مخرب يكي از عجيب ترين و منحصر به فرد ترين ويروس 
هاي منتشرشده در سال 200۸ ميالدي بوده است. در اين روش 
ابتدا نامه يي را در صندوق پستي خود مشاهده مي كنيد كه از 
طرف شخصي ناشناس برايتان ارسال شده و شخص ناشناس 
براي وي  آدرس شما  از  بار  تاكنون چندين  است  گفته  به شما 

ويروس هاي خطرناكي ارسال شده است و اينكه وي به عمدي يا 
غيرعمدي بودن اين مساله اهميتي نمي دهد اما در صورت تكرار، 
اين مساله را با مستندات موجود به پليس اطالع خواهد داد البته 
اند  نامه ضميمه شده  به  نيز  براي اطالع شما  مستندات موجود 
گفت  بايد  باشيد  داشته  كليک  فايل  اين  روي  دستپاچه  اگر شما 
رايانه خود را در معرض حمله كرم Sinowal.VTJ قرار خواهيد 
داد كه يكي از مخرب ترين و سمج ترين ويروس هاي رايانه يي 

به شمار مي رود.

*Bat.Gen.D  يک آشپز بي مزه 

»دستور پخت  آن  نام  كه  برخورد كرديد  فايلي مشكوك  به  اگر 
البته  نكنيد.  كليک  آن  روي  بود  اسپانيايي«  شيوه  به  كيک  انواع 
اگر هم روي آن كليک كنيد اتفاق خاصي نمي افتد چون در ابتدا 
همه چيز خوب پيش مي رود. اين فايل خود را دستورالعمل كامل 
آشپزي و پخت شيريني معرفي مي كند اما پس از مدتي مي فهميد 
در حقيقت اين كد، ابزاري را در رايانه شما نصب كرده كه خود 
يک موتور ساخت و توليد ويروس هاي رايانه يي به شمار مي 

رود و از اين به بعد داستان را خودتان حدس بزنيد. 

* Aidreder.A  يک شوخي با مرگ 

تاكنون ويروس هاي زيادي توليد شده اند كه با موضوع پيشگويي 
آينده و فال بيني، كاربران را به دانلود فايل هاي آلوده تحريک 
كرده اند، اما بي شک اين ويروس سمج، عجيب ترين آنها است 
چون پس از نفوذ در سيستم، پيغام هايي را به صورت پي در پي 
به شما نمايش مي دهد مبني بر اينكه شما به زودي كشته خواهيد 
شد يا به نحو مرموزي خواهيد مرد. تصور كنيد اين پيغام ها به 
صورت پي درپي و آزارنده يي نيز براي شما نمايش داده شوند. 
مضاف بر اين اگر شما گزينه OK را كه در زير اين پيغام قرار 
داده شده كليک نكنيد، پنجره حاوي آن روي صفحه نمايش شما 
اين  اين ويروس فكر كرده  باقي خواهد ماند. شايد منتشركننده 

يعني اينكه شما با مرگ خود در آينده يي نزديک موافقيد. 

* Banker.LLN  همه خرابكاري هاي رئيس جمهور

كرديد،  برخورد  متحده  اياالت  پرچم  تصوير  با  فايل  يک  با  اگر 
حتمًا به آن شک كنيد . به احتمال زياد اين فايل ، يک كرم رايانه 
هاي  صندوق  جانبي،  هاي  حافظه  طريق  از  كه  است  آلوده  يي 
يک  مشاهده  براي  شما  كنجكاوي  طريق  از  يا  الكترونيک  پست 
فيلم اينترنتي جذاب از انتخابات اخير اياالت متحده در رايانه شما 
هدف  شما  بانكي  اطالعات  و  عبور  رمزهاي   . است  شده  وارد 
اصلي اين كرم محسوب مي شوند. پس يا از ضدويروس هاي 
به روز استفاده كنيد يا هفته يي يک بار تمام اطالعات بانكي خود 

را تغيير دهيد.

* Banbra.GDB يک بي گناه ديگر 

روي  را  در  شايد  كند،  مراجعه  شما  منزل  به  پليس  روزي  اگر 
او باز و وي را به منزل خود راه دهيد و شايد از او درخواست 
مدارك شناسايي كنيد. در مورد انتشار كرم Banbra.GDB نيز 
دقيقًا همين شرايط حاكم است . اين بدافزار خود را به عنوان يک 
اطالعيه پليسي جا مي زند و به كاربر اعالم مي كند متاسفانه از 
از  استفاده شده و  اينترنتي  رايانه وي در يک حمله خرابكارانه 
وي مي خواهد اطالعات مفصل را با مراجعه به لينک زير دريافت 
بيشتر،  اطالعات  درخواست  براي  كاربر  آنكه  محض  به  كند، 
اينترنتي  كرم  يک  كند  كليک  نامه  پايين  در  موجود  لينک  روي 
به شكل نامحسوس در رايانه وي نصب مي شود و به سرقت 
 ،PandaLabs اطالعات شخصي وي مي پردازد. بر اساس اعالم
از  با توجه به منسوخ شدن بسياري  پاندا،  امنيتي  البراتوارهاي 
روش هاي فريبكارانه كه كاربران را به دانلود فايل هاي آلوده 
كارگيري  به  كنند،  مي  تحريک  مخرب  هاي  لينک  روي  كليک  يا 
روش هاي جديد مانند استفاده از كدهايي به نام ترس افزار يا 
Shockware مورد توجه خرابكاران اينترنتي قرار گرفته است. 
اين نوع بدافزار كه نمونه هايي از آنها را در همين گزارش مورد 
ايجاد ترس و  با دستپاچه كردن كاربران و  مطالعه قرار داديد، 
دلهره آنها را به انجام عملكردهاي سريع و ناآگاهانه كه معمواًل 
بسيار ناايمن هستند، وادار مي كند. براي اطمينان از عدم وجود 
كدهاي مخرب در سيستم ها و شبكه هاي رايانه يي مي توانيد به 
Panda ActiveScan و  ترتيب از برنامه هاي آنالين و رايگان 
www.infectedornot. كه در آدرس Panda MalwareRadar

com موجود است، استفاده كنيد. 
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تفکر مثبت
اميد بهرامی

ضمی ر  نام”  به  منبعی  از  كه  است  فكر  توليد  كارگاه  آدمی   ذهن 
ناخودآگاه” سرچشمه می  گيرد. ضمی ر ناخودآگاه نمی  تواند خوب 
را از بد و درست را از غلط تشخيص دهد ولی چنان قدرتی دارد كه 
اگر از آن غافل شويم می  تواند سرنوشت ما را بدست گرفته و آن 
را به هر جايی كه دوست دارد ببرد. در حقيقت نوع و كيفيت افكار 
و انديشه آدمی ، سازنده نوع و كيفيت زندگی انسان است. همچنانكه 

انديشة منفی و يأس آور می  تواند جهنمی  در زندگی او خلق كند. 
انسانها همان خواهند شد كه در انديشه آنند، بنابراين آينده هر كس 

در گرو چگونگی نگرش او به زندگی است. 
خود  ذهن  در  اند  توانسته  كه  هستند  كسانی  انسانها  ترين  موفق 
انديشه های مثبت داشته باشند: آنان كه می پندارند »قادر نيستند« 
وقايع  منفی  جنبه های  در  و  گذاشته  كنار  را  نگری  مثبت  واقع  در 
تمركز كرده اند.  خانواده كانون يادگيری چگونه انديشيدن و چگونه 
زيستن است. در خانواده مثبت انديش اعضای خانواده خود را قادر 
و توانا می  دانند و نگاهشان به ديگران آكنده از مهر و عاطفه است. 
چنين خانواده هايی قادر خواهند بود هر ناممكنی را به ممكن تبديل 
آشنايی  ضمن  نمايند.  خود  نصيب  را  كامكاری  و  توفيق  و  كنند 
و  ، هدفمند  ، خالق  مثبت  زيبا،  با  بياييم  مثبت  تفكر  راهكارهای  با 
امی دوارانه انديشيدن، موفقيت و شادكامی  را به زندگيمان دعوت 

كنيم. 
ٔ شاد و پرانرژی باشيد 

ٔ تعريف تفكر مثبت: 
به  نسبت  سازد  می   قادر  را  فرد  كه  است  كردن  فكر  از  شيوه ای 
رفتارها، نگرش ها، احساس ها، عالئق و استعدادهای خود و ديگران 
برداشت و تلقی مناسبی داشته باشد و با حفظ آرامش و خونسردی 

بهترين و عاقالنه ترين تصمی م را بگيرد. 
ٔ افكار مثبت و منفی : 

افكار مثبت، افكاری سازنده، انگيزه دهنده و انرژی بخش هستند كه 
بر اثر تلقين، تكرار و تمرين به ذهن راه می  يابند و باعث می  شوند 
ذهن و فكر مثبت شود. در اينصورت كنترل فكر در اختيار ماست، 
در حالی كه افكار منفی ، افكاری بازدارنده و مخرب هستند و وقتی 
به ذهن راه يابند، تعمی م يافته و به سرعت تمام ذهن را اشغال می  

كنند. در اين حالت ما در اختيار تفكرات منفی خود قرار داريم. 

ٔ ويژگی های افراد مثبت نگر: 
- با وجود تفكر درباره ی گذشته و آينده، در زمان حال زندگی می  

كنند و از آنچه دارند راضی و خشنود هستند. 
از نظر درست و منطقی ديگران استقبال می  كنند و برای رد كردن 

نظرات نادرست حتمًا دليل منطقی دارند. 
- در گفتارهای خود از كلمات و عبارات مثبت و امی د بخش استفاده 

می  كنند. 
همی شه سعی می  كنند با تالش و كوشش به موفقيت برسند و اگر 
در كاری موفق نشدند، عامل را ابتدا در خود و سپس در شرايط 

بيرونی جستجو می  كنند. 
همی شه قبل از عمل يا صحبت كردن فكر می  كنند. به همی ن دليل 

كمتر دچار خطا و اشتباه يا ضد و نقيض گويی می  شوند. 
كنترل  را  خود  افكار  می  توانند  هستند،  مثبت  ذهن  دارای  چون   -

كنند. 
با  كنند،  نظر  اظهار  موضوعی  درباره  شود  خواسته  آنها  از  اگر 
وجود تفكر در جنبه های منفی، موارد مثبت آن را بيان می  كنند و 
موضوع را به فال نيک می  گيرند. به عبارت ديگر »نيمه پر ليوان را 

می  بينند». 
خود  توانايی  از  آنها  حل  برای  و  شمرده  ناچيز  را  مشكالت   -

راهنمايی ديگران استفاده می  كنند. 
، توانا و خوش مشرب  ، پرانرژی  - اغلب اوقات بشاش، سرزنده 

هستند. 
- همه چيز در نظر آنها زيبا و لذت بخش بوده و سعی می  كنند از 

مواهب زندگی بيشترين استفاده را ببرند. 
)مگر  دارند  ظن  حسن  ديگران  با  خود  اجتماعی  ارتباط های  در   -
خالف آن را ببينند( و سعی می كنند در حد توان به ديگران خدمت 

و كمک كنند. 
ٔ ويژگی های افراد منفی نگر: 

همی شه از وضعيت موجود در گذشته خود شكايت دارند و نسبت 
به آينده بدبين هستند. 

غالبًا با نظرات ديگران بدون دليل منطقی مخالفت می  كنند. 
استفاده  كرات  به  منفی  عبارات  و  كلمات  از  خود  گفتارهای  در 

می  كنند. 
در برخورد با كوچكترين مانعی از تالش دست می  كشند و ديگران 

يا شرايط را عامل شكست و بدبختی خود می  دانند. 
تمركز فكر ندارند و ضد ونقيض صحبت می  كنند و رفتارهايشان 
بعد  می  كنند  عمل  »اول  ديگر  عبارت  به  است،  زياد  اشتباه  و  خطا 

فكر!» 
- چون منفی نگر هستند، افكارشان بر آنها تسلط دارد. 

اگر از آنها خواسته شود درباره موضوعی نظر بدهند فقط به جنبه 
های منفی آن توجه كرده و همان را بيان می  كنند . به قول معروف 
ازدرگير  و  می  سازند  كوه  كاه  از  می  بينند!»  را  ليوان  خالی  »نيمه 
كم  بد خواب،  خلق،  كج  افسرده،  غالبًا  گريزانند.  با مشكالت  شدن 
اشتها، عصبی و ناتوان هستند. همه چيز در نظر آنها غم انگيز و 

ناامی د كننده است و از آنچه دارند، هيچ لذتی نمی  برند. 
در ارتباط های اجتماعی خود به همه كس و همه چيز شک و سوء 

ظن دارند و فكر می  كنند كه همه عليه آنها توطئه می  كنند. 
ٔ راهكارهای تقويت تفكر مثبت: 

همانطور كه گفته شد افكار از چنان قدرتی برخوردارند كه می توانند 
فرزندانمان  و  خود  به  بايد  بنابراين  باشند،  ويرانگر  يا  سازنده 
به  زندگی  در  تا  كنيم  كنترل  را هوشمندانه  افكارمان  كه  بياموزيم 

موفقيتها و كاميابی های بزرگی دست يابيم. 
- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشيم و خود را خوب ، 

توانا و با ارزش بدانيم. 
را  آنها  تقويت  راههای  و  كنيم  تهيه  خود  مثبت  صفات  از  ليستی 
بيابيم و تجربه كنيم. ليستی از افكار منفی خود در طی روز تهيه 
و سعی كنيم برای هر فكر منفی يک فكر مثبت معادل بيابيم تا به 
كمک آن بتوانيم با افكار منفی مقابله كنيم. سعی كنيم در گفتار و 
مثاًل  كنيم،  استفاده  مثبت  كلمات و جمالت  از  برخوردهای روزانه 
كه  نباشيد«  »خسته  كلمه  از  استفاده  بجای  ديگران  با  مالقات  در 

 ، القای حس خستگی است، بگوييم »خدا قوت«  بار منفی و  دارای 
»شاد باشيد« و يا »پر انرژی باشيد«. افكار خود را متوجه خوبيها و 

جنبه های مثبت زندگی كنيم تا به مرور مثبت نگر شويم. 
كه  بدهيم  خود  ذهن  به  دستوراتی  كنيم،  سعی  بينی  خوش  با 
خواب  از  كه  صبح  روز  هر  گيرند.  شكل  مثبت  جديد  انديشه های 
برمی خيزيم با نگاه كردن به يک منظره يک تابلوی نقاشی زيبا و يا 

اسماء اهلل روز خود را با نشاط و خوش بينی آغاز كنيم. 
از افراد منفی نگر يا موقعيت هايی كه باعث ايجاد افكار ناخوشايند 
و منفی می شوند دوری و يا سعی كنيم كمتر با آنها برخورد داشته 
باشيم. به مشكالت به عنوان محكی برای ارزيابی توانايی های خود 
نگاه كنيم و هرگز نتيجه بدی را پيش بينی نكنيم، زيرا مشكالت فقط 

به اندازه ای مهم هستند كه ما آنها را مهم می پنداريم. 
- به لحظات و خاطرات زيبا و دوست داشتنی گذشته خود فكر و 

سعی كنيم آنها را تكرار نماييم. 
-از ترديد و دودلی دوری كرده و كارها را با جديت دنبال كنيم. 

كنندة  نگران  و  مخرب  تلقين های  و  خود  درونی  منفی  ندای  به   -
ديگران بی توجه باشيم و سعی كنيم عكس آنها را انجام دهيم. 

تكرار  با خود  و  باشيم  داشته  ايمان  بی كران خداوند  قدرت  به   -
كنيم كه من لياقت بهترين ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها 

خواهم رسيد. 
- از می ان اهداف خود هدفی را انتخاب كنيم كه امی د بيشتری به 
موفقيت آن داريم و در تالش برای تحقق آن، به فكر تأييد يا تكذيب 

ديگران نباشيم. 
- در توصيف احوال و زندگی خود از كلمات مثبت استفاده كنيم. 

- در تعريف از افراد خانواده يا دوستان از كلمات مثبت و روحيه 
بزرگواری  و  شريف  بسيار  شخص  )فالنی  كنيم  استفاده  بخش 

است). 
منفی  افكار  ايجاد  باعث  كه  حسادت  و  چشمی   هم  و  چشم  از   -
می شود دوری و سعی كنيم روش زندگی خود را خودمان انتخاب 

كنيم. 
- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نكنيم و بدانيم كه 

در سايه سعی و تالش به آنچه بخواهيم می رسيم. 
- قدر لحاظت زندگی را بدانيم و از آنها به خوبی استفاده كنيم، زيرا 

هرگز تكرار نخواهند شد. 
برای تغيير اوضاع و شرايط نامساعد اقدام كنيم و مطمئن باشيم كه 

می توانيم آنها را از بين ببريم. 
از خود انتظار بيش از حد نداشته باشيم و خود را همه فن حريف 
و  اضطراب  باعث  كه  مطلق  گرايی  كمال  ديگراز  عبارت  به  ندانيم، 

احساس عجز و ناتوانی می شود خودداری كنيم. 
- خود را از قيد و بندهای آزار دهنده رها و ساده زندگی كنيم تا 

فكر و خيال آسوده ای داشته باشيم. 
- از انزوا و گوشه گيری كه باعث ايجاد افكار منفی می شود دوری و 

اوقات خود را در جمع خانواده، فامی ل و دوستان سپری كنيم. 
است،  آمده  سراغمان  منفی  افكار  كه  كرديم  احساس  وقت  هر   -

وضعيت خود را تغيير دهيم و به كاری سرگرم شويم. 
سراغمان  به  منفی  افكار  رختخواب  در  خواب  هنگام  است  ممكن 

بيايد، تا خسته نشده ايم به رختخواب نرويم. 
احساس  درمانده  و  ناتوان  بدبخت،  را  خود  وجه  هيچ  به  هرگز 

نكنيم. 
اعتماد به نفس خود را در هر شرايطی حفظ كنيم و هرگز به ديگران 
اجازه ندهيم كه آن را متزلزل كنند. بايد متوجه باشيم كه اعتماد به 

نفس كليد خلق تفكر مثبت است. 
خنديدن را فراموش نكنيم. خنديدن باعث می شود تا افكار ناراحت 

كننده و منفی جای خود را به افكار مثبت و شاد بدهند. 
اجرای راهكارهای تقويت تفكر مثبت هيچ هزينه ای ندارند و به سن 
و سال افراد نيز مربوط نمی شوند . فقط بايد اين شعار را فراموش 
نكنيم. »اگر افكارمان را كنترل كنيم، زندگی مان متحول می  شود« 

بنابراين اجرای راهكارها را از همی ن حاال شروع كنيم و آن را به 
فردا موكول نكنيم، زيرا ممكن است فردا هرگز نيايد.

خود هیپنوتیزم،   شناخت و تسلط 
بر نیروی ذهن 

075 95 16 11 89 - 07 88 99 77 623

برای دوام و استمرار هرچه 
بیشتر  هفته نامۀ پرشین، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفی نمایید. 

آگهی های شما موجب ارتقاء 
کیفیت این هفته نامه خواهد شد.   
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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

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

پايان پنجمين سال فعاليت مريخ نوردهاي »روح« و »فرصت« 
 

دوقلوها افسانه شدند 
 

موفقيت  فعاليت  سال  پنجمين  پايان  )ناسا(  امريكا  فضايي  آژانس 
آميز دستگاه مريخ نورد خود روي سطح اين سياره را جشن گرفت. 
 200۴ ژانويه سال  روز سوم  در  پروژه  اين  روبات  اولين  »روح« 
روي سطح مريخ به زمين نشست و 21 روز بعد نيز روبات دوم كه 
»فرصت« نام دارد در سطح مريخ به آن پيوست. انتظار كارشناسان 
و مهندسان ناسا بر آن بود كه اين دو روبات حداقل سه ماه روي 
سطح اين كره فعاليت كنند، اما اكنون دوام اين دو دستگاه در محيط 

بسيار سرد مريخ باعث شگفتي آنها شده است.

اند حقايق  كرده  ارسال  زمين  كره  به  روبات  دو  اين  كه  اطالعاتي 
بسياري درباره تاريخچه وجود آب در نواحي استوايي كره مريخ 

در ميلياردها سال قبل را آشكار كرده است.
 JPL جان كاالس« مدير پروژه »روح« و »فرصت« در آزمايشگاه«
بسيار  شرايط  گرفتن  نظر  در  »با  گفت؛  كاليفرنيا  ايالت  در  ناسا 
دشواري كه اين دو دستگاه به طور روزانه تجربه مي كنند، بايد آنها 

را دستگاه هاي بسيار مقاومي تلقي كرد. ما مي دانيم كه هر لحظه 
ممكن است يک قطعه مهم در هر يک از اين دو مريخ نورد از كار 
بيفتد و به طور غيرمنتظره به اين ماموريت خاتمه دهد اما از طرف 
ديگر ممكن است طي سال آينده )با ادامه فعاليت اين دو دستگاه( 
دستگاه  هر  با  را  ديگر  ماموريت  چهار  مدت  طول  معادل  بتوانيم 
پشت سر بگذاريم.« مريخ نورد »روح« در حال كاوش يک تورفتگي 
به عرض 150 كيلومتر است كه دانشمندان آن را »دهانه آتشفشان 
گوسف« نام داده اند. اين دستگاه تاكنون شواهد متعددي را يافته 
كه نشان مي دهد سنگ ها و خاك اين منطقه با آب گسترده يي در 
تماس بوده است. مريخ نورد »فرصت« در سمت ديگر اين سياره در 
ناحيه يي مسطح موسوم به Meridiani Planum مشغول فعاليت 
است. اطالعات به دست آمده توسط اين مريخ نورد شک و شبهه 
درباره وجود آب در گذشته روي سطح سياره مريخ را از بين برده 
است و براساس اين اطالعات تاييد شده كه سنگ هاي بستري مورد 
اين دستگاه در معرض عبور يک جريان آرام آب سطحي  مطالعه 
قرار داشته اند. با اين وجود در هر دو مريخ نورد شواهدي جدي 
مبني بر بروز استهالك ديده مي شود. »روح« به دليل از كار افتادن 
يكي از چرخ هايش بايد براي رسيدن به هر مقصدي به عقب حركت 
كند و بازوي روباتي »فرصت« هم به دليل قطع شدن يک سيم در 
مفصل »شانه« با مشكل عمل مي كند. همچنين اين دو مريخ نورد 
در مقاطعي با بحران تامين انرژي روبه رو بودند زيرا گرد و خاك 
وظيفه  كه  خورشيدي،  هاي  سلول  هاي  صفحه  روي  مريخ  سطح 

شارژ مجدد سلول هاي انرژي آن را برعهده دارند، پوشانده بود.
زماني كه »روح« و »فرصت« از كار بيفتند ناسا مجبور خواهد شد 
اين سازمان  اخيراً  بماند.  منتظر  بعدي خود  ماموريت  انجام  براي 
برنامه اعزام روباتي مجهزتر و كاراتر به نام آزمايشگاه علوم مارس 
)MSL( در سال 2011 را به دليل مشكالت فني و مالي به تعويق 
انداخت. اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه اروپا هم برنامه اعزام 
مريخ نورد خود موسوم به اكسومارس را به دليل مشكالت مالي 
به تعويق انداخت. احتمااًل هزينه باالي اعزام سفينه هاي فضايي به 
سطح سياره مريخ باعث خواهد شد پروژه هاي آتي اعزام دستگاه 
هاي مريخ نورد به طور مشترك توسط ناسا و آژانس فضايي اروپا 
انجام شوند. ناسا در ماه نوامبر سال 200۸ تماس خود با سفينه 
غيرمتحرك فونيكس را از دست داد. اين سفينه مشغول فعاليت در 

شرايطي بسيار دشوارتر و در نقطه يي بسيار مرتفع بود.
 www.bbc.co.uk

پرواز موفق دومین هواپیماي زیستي  
 

 يكي از هواپيماهاي خطوط هوايي نيوزيلند با استفاده از سوخت زيستي 
حاصل از گياه »جاتروفا« موفق به انجام پروازي دوساعته شد. اين پرواز 
انجام  به  زيستي  از سوخت  استفاده  با  كه  است  جهان  در  پرواز  دومين 
رسيده است. اين هواپيماي بوئينگ 7۴7 با استفاده از تركيبي از سوخت 
كند.  پرواز  به مدت دو ساعت  معمولي جت و سوخت زيستي موفق شد 
مدت زمان اين پرواز به نسبت پرواز پيشين كه در ماه فوريه و با استفاده 
گفته  به  و  يافته  افزايش  دقيقه   ۴0 است،  كرده  پرواز  مشابه  سوختي  از 
خلبان هواپيما موتور هواپيما در ارتفاعي بيش از 10 هزار متري از زمين 
در  وفور  به  كه  »جاتروفا«  گياه  است.  داشته  معمولي  و  عادي  عملكردي 
كشور آفريقا يافت مي شود داراي دانه هاي سرشار از روغن بوده و دليل 
انتخاب آن به عنوان منبع سوخت، غيرخوراكي بودن آن و همچنين توانايي 
آن در رشد در مناطق نامناسب كشاورزي ذكر شده است. سوخت حاصل 
از اين گياه خصوصيات عملكردي مشابه سوخت هاي نفتي داشته و دماي 
منفي 6/52 درجه يي سوخت  به نسبت دماي  آن  يي  انجماد 6/70 درجه 
هاي معمولي جت از مقاومت باالتري برخوردار است. با اين حال تاكنون 
امكان استفاده كامل از اين سوخت كه هزينه آن نسبت به ديگر سوخت هاي 
مشابه پايين تر است به عنوان سوخت چنين هواپيمايي ممكن نشده است.  

 

نگراني درباره صخره هاي مرجاني  
 

 بي بي سي؛ پژوهشگران مي گويند ميزان رشد بزرگ ترين صخره هاي 
مرجاني دريايي استراليا از سال1990 تاكنون، پايين ترين حد در ۴00 سال 
از  استراليا، شماري  دريايي  علوم  انستيتوي  دانشمندان  است.  بوده  اخير 
عوامل از جمله تاثير گرم شدن هواي كره زمين و افزايش ميزان اسيد آب 
اقيانوس را مسبب اين پديده مي دانند. به گفته اين دانشمندان كاهش رشد 
مرجان ها سبب خواهد شد بقاي گونه هايي از گياهان و جانوران كه از 
اين صخره ها تغذيه مي كنند به خطر بيفتد. صخره هاي مرجاني استراليا، 
بزرگ ترين اين نوع صخره ها در جهان است و از دو هزار و 900 صخره 
مرجاني مجزا و 900 جزيره تشكيل شده است. از عمر بزرگ ترين صخره 
هاي اين مجموعه قرن ها مي گذرد و در حال حاضر رشد حجم آنها معادل 
تنها يک و نيم سانتي متر در سال است. دانشمنداني كه در تحقيقات درباره 
صخره هاي مرجاني شركت داشته اند، مي گويند چنانچه اين روند ادامه 
يابد تاسال 2050 ميزان رشد اين صخره ها به صفر خواهد رسيد. آنان 
هشدار مي دهند به علت اين واقعيت، بايد به زودي منتظر تغييراتي در تنوع 
گونه هاي زيستي، چه در صخره هاي مرجاني استراليا و چه در صخره 

هاي مرجاني اقيانوس هاي سراسر جهان باشيم.  

علم
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آموزش

چطور یک 
DJ شوید!

از موسيقی  بااليی  بايد دانش بسيار  DJ خوب شويد،  اينكه يک  برای 
و همچنين توانايی هدايت يک جمعيت را داشته باشيد. روابط عمومی 
اهميت بسيار زيادی دارد چون با اين توانايی است كه می توانيد خوب 

گوش كنيد و از تجهيزاتتان برای تغيير تراك ها استفاده كنيد. 
ٔ مراحل 

1( اول بايد تصميم بگيريد كه آيا می خواهيد متخصص موسيقی شويد 
يا صرفًا به ديگران لذت بدهيد. لذت دادن به ديگران يعنی آهنگ هايی را 

كار كنيد كه با مزاج اكثريت مردم جور باشد. 
2( متخصص موسيقی يعنی با آهنگ هايی كار كنيد كه خودتان دوست 

داريد و به سليقه مردم هيچ وابستگی نداشته باشد. 
 CD 3( تجهيزات مورد نياز را خريداری كنيد. می توانيد با استفاده از

های مختلف كار كنيد يا يک وينيل )به همراه ديسک( خريداری كنيد. 
با چند  احتمااًل  كنيد.  پيدا  اطالعات  ژانرهای موسيقی  همه  درمورد   )۴
آهنگ معروف و مهم چند ژانر آشنايی داريد اما اين كافی نيست. وب 
سايت های زيادی هستند كه می توانند به شما در اين زمينه كمک كنند. 
معمواًل اين سايت ها آهنگ هايی دارند كه به طور رايگان می توانيد آنها 
را دانلود كنيد. همچنين بايد برترين آهنگ های هر ژانر را نيز بشناسيد 

چون همين آهنگ هاست كه معمواًل مردم دنبالشان هستند. 
نفر می  پنج  از  نفر  كنيد حداقل چهار  فكر می  كه  هايی  آهنگ  همه   )5
توانند با آن برقصند را دانلود كنيد. بااينكار حتی آنهايی كه آن آهنگ را 

دوست ندارند هم همگام جماعت می شوند و با آن می رقصند. 
6( آهنگی را اجرا كنيد كه فكر می كنيد يک گروه از دوستانتان آن را 
دوست دارند. اگر ۸0 درصد آنها يا بيشتر گفتند كه آنرا دوست داشتند، 

آنوقت آن آهنگ را خاص آن گروه قرار دهيد. 
به  را  خودتان  كنيد  سعی  كنيد.  تقويت  را  خودتان  عمومی  روابط   )7
شخصی تبديل كنيد كه همه افراد را به سمت خود جلب می كند. اگر 
در  مطمئنًا  بكنيد،  را  ديگران  توجه  محتاج  هميشه  خودتان  بخواهيد 

كارتان موفق نخواهيد شد. 
۸( بازی های مخصوص مهمانی را ياد بگيريد كه بتواند تعداد زيادی 

از افراد را سرگرم كند. 
9( از دوستی كه می خواهد مهمانی بدهد بخواهيد كه به طور رايگان 
كار DJ او را انجام بدهيد. بااينكار می توانيد برخورد و واكنش جمعيت 

را به خودتان بسنجيد. 
10( اگر DJ شدن مناسب شما باشد آنوقت پيشنهادهايی به شما می 
شود و شما بايد با قيمتی پايينتر از DJ های حرفه ای اين دعوت ها 

را قبول كنيد. 
11( بعد از اينكه اين مهمانی های كوچک را هم پشت سر گذاشتيد، اگر 
بازهم تمايل داشتيد كه به اين كار ادامه دهيد، می توانيد با چند نفر كه 

در اين كار هستند شريک شويد و بيزنس خود را آغاز كنيد. 
ٔ نكات 

ٔ از جمعيت بخواهيد كه آهنگ درخواستی بخواهند و اگر آهنگی را نمی 
دانستيد، آنرا روی لپ تابتان چک كنيد. 

ٔ سعی كنيد بيشتر روی ژانرهايی از موسيقی متمركز شويد كه رقص 

با آن راحت تر باشد. خيلی از موسيقی ها فقط به درد اين می خورند 
كه صرفًا به آنها گوش دهيد. 

از آهنگ هايی كه ميخواهيد اجرا كنيد، را  ٔ ويدئو كليپ های بعضی 
هم دانلود كنيد. معمواًل همه محل های مهمانی ويدئو پروژكشن هايی 
دارند كه می توانيد آنرا به لپ تابتان وصل كنيد و حين اجرای آهنگ 

ويدئوكليپ آنرا هم پخش كنيد. 
ٔ روابط عموميتان را موقع ناهار كه هر كسی موقع خوردن غذا يک 
كه  كند  به شما كمک می  اينكار  كنيد.  تقويت  كند،  تعريف می  داستان 
به  را  آنها  بتوانيد  است،  تمام شدن  در حال  يک جمعيت  انرژی  وقتی 

طريقی سر حال بياوريد و سرگرم كنيد. 
ٔ استايل های مختلف را به قسمت های مختلف تقسيم كنيد. آهنگ های 
استفاده  مهمانی  آخر  در  و  غذا  موقع  مهمانی،  در شروع  را  تر  ماليم 
كنيد. آهنگ های تندتر را در اواسط مهمانی استفاده كنيد كه مهمانان 

می خواهند برقصند. 
ٔ هميش يک ليست از چهل آهنگ برتر داشته باشيد. برای اين منظور 
می توانيد سراغ خيلی از وب سايت هايی برويد كه بهترين آهنگ ها را 

برای دانلود گذاشته اند. 
از روی  آنرا  باشيد و  باحال برای خودتان  ٔ دنبال يک اسم خوب و 

شخصيت خودتان انتخاب كنيد. 
ٔ هشدارها 

كنيد، هرگز يک  اجرا می  از دوستان  برای گروهی  را  آهنگی  ٔ وقتی 
يان  كه  دارد  احتمال وجود  اين  نكنيد.  انتخاب  را  آهنگ خيلی محبوب 
آهنگ به اين دليل محبوب شده است كه خيلی افراد از آن خوششان 

آمده است. درعوض آهنگی اجرا كنيد كه كمتر شناخته شده باشد. 
DJ شدن برای آشنا و فاميل عادت نكنيد چون  ٔ به مجانی يا ارزان 
هم ارزش اين حرفه را زير سوال می برد و هم خودتان بی نصيب می 

مانيد. 
ٔ مردم به اين دليل شما را استخدام می كنند كه ارزان هستيد، نه اينكه 

DJ خوبی باشيد. 
ٔ هرگز مهمانی هايی كه برای ناهار است را قبول نكنيد چون در اين 

مهمانی ها افراد فقط می خواهند بخورند و حرف بزنند. 
ٔ هيچوقت يک دسته آهنگ تند و شاد را در يک مراسم عروسی اجرا 

نكنيد. اينكار ويژه بودن آن مراسم را از بين می برد. 
ٔ هيچوقت هم يک دسته آهنگ آرام برای مهمانی های كودكان اجرا 

نكنيد چون بچه ها زود خسته می شوند. 
ٔ برای مهمانی تولد هشتاد سالگی مادربزرگ، آهنگ رپ اجرا نكنيد. 

ٔ هيچوقت ادعا نكنيد كه از فالن DJ بهتر هستيد. اينطوری انگار فقط از 
يک DJ در دنيا بهتر هستيد. 

كه  موقعی  شايد  نبريد.  سوال  زير  را  ديگری   DJ ارزش  هيچوقت   ٔ
گرفتار شويد همان DJ به كمكتان بيايد. 

ٔ وسائل مورد نياز 
 DJ يک كامپيوتر با برنامه پيشرفته ٔ

ٔ يک سيستم DJ با كيفيت باال 
ٔ يک آرشيو كامل از انواع موسيقی 

ٔ روابط عمومی 
ٔ دانستن بازی های خوب برای مهمانی ها 

ٔ شخصيت خوب، شوخطبعی و نترسيدن از حرف زدن با مردم. 
ٔ دانش كافی از تجهيزاتتان و محدوديت های آن 

ٔ تمرين، تمرين و تمرين 
ٔ ياد گرفتن نحوه حرف زدن پشت ميكروفون 
ٔ ياد گرفتن اينكه بزرگتر هميشه بهتر نيست. 

نقليه خودتان  با وسيله  بتوانيد  ٔ فقط اسپيكرهايی خريداری كنيد كه 
آنها را جابه جا كنيد. 

اسپيكر  چند  باشد،  داشته  بااليی  وات  كه  آمپليفاير  يک  يعنی  اين   ٔ
ديسكو، كابل های ضروری و حتی يک ميكسر )اگر بخواهيد از بيش از 

يک منبع آهنگ استفاده كنيد(.

 .org و .com تفاوت
و ir. در چیست؟

غفوری

اگر وارد وب سايت های مختلف شده باشيد، ممكن است اين سوال 
با يكديگر  اينترنتی  بيايد كه چرا پسوند سايت های  برای شما پيش 
فرق می كند و اين پسوندها دارای چه مفهومی است و از چه اجزايی 
تشكيل شده است. در اين گفتار قصد داريم به اين مقوله بپردازيم تا 

شما با اين اصطالحات بيشتر آشنا شويد. 

ٔ تشكيل دهنده يک آدرس اينترنتی 
اجزای تشكيل دهنده يک آدرس اينترنتی يا به بيان فنی دامين شامل//: 
http نشان پروتكل Http است، كه اين پروتكل قراردادی ميان تمامی 
اينترنت است.يعنی در اصل يک نشانی  به شبكه  رايانه های متصل 
اينترنتی با يک پروتكل آغاز می شود. مرحله بعدی كه بعد از پروتكل 
شبكه  دهنده  نشان  كه   World wide web همان   www آيد  می 
به  كه  است  نام سايت   WWWكلمه از  بعد  و  است  اينترنت  جهانی 

دلخواه مدير سايت انتخاب می شود. 
آخرين مرحله از يک آدرس اينترنتی، پسوند آن است كه هر پسوند 

دارای مفهوم خاصی است و بايد اين پسوند منحصر به فرد باشد.
ٔ com. و org. و ir. چيست؟ 

يک فرمول كلی برای دامنه های اينترنتی وجود دارد و آن تعداد حرف 
دامنه است كه تا 99 درصد فرمول درستی است به جز موارد استثنا 
در دامنه های جديد عمومی. با اين دسته بندی به طور كلی دامنه ها 

در ۴ دسته قرار می گيرد: 
ٔ دسته اول: دامنه های 3 حرفی 

gTLDs نام  يا  Top Level عمومی  دامنه های 3 حرفی دامنه های 
های  دامنه  ترين  معروف  عنوان  به   Com net org دامنه  كه  دارد 

جهانی شناخته شده است. 
كه  است  آن  معنای  به  باشند   Com پسوند  دارای  كه  هايی  سايت 
كلمه  مخفف   Com است.  تجارت  زمينه  در  يا  بوده  تجاری  سايت 

Commerical به معنی تجارت است. 
Net ابتدای كلمه Network بوده به معنی شبكه و org نيز ابتدای 
واژه organization به معنی سازمان است. هر يک از اين دامنه ها 
بايد با توجه به نوع سايت انتخاب شوند و در جای صحيح خودشان 
مورد استفاده قرار گيرند. به عنوان مثال يک شركت كه در زمينه ارائه 
خدمات اينترنتی تحت عنوان ISP فعاليت می كند، بهتر است از دامنه 

Net برای وب سايت خود استفاده كند. 
ٔ دسته دوم: دامنه های 3 حرفی جديد 

 :) NEW gTLDs ( عمومی جديد Top Level دامنه های ٔ
 Name و Museum و Biz، Info، Pro، Aero، Coop دامنه های
در اين دسته قرار دارند. اين دامنه ها به منظور رفع نياز در كمبود 
اسامی در دامنه های دسته اول ايجاد شده است و از دامنه های جديد 
ترغيب  منظور  به   Info دامنه  تازگی  به  رود.  می  به شمار  اينترنت 
Server كاربران اينترنتی و صاحبان وب سايت ها توسط بعضی از

های ثبت دامنه دنيا به اين صورت ارائه می شود. دامنه های info به 
صورت يک ساله ثبت می شود و مديران وب سايت بايد هر سال آن 

را تمديد كنند. اين دامنه يكی از دامنه های گران اينترنتی است.
 sTLDs l ( Top مخصوص  های  دامنه  حرفی(:   3( سوم  دسته   ٔ

:) Level
دسته سوم كه دامنه های sTTDs1 نام گذاری شده اند، مخصوص 
دولت هاست و در انتهای آدرس وب سايت پسوند Gov استفاده می 

شود. GOV مخفف كلمه Government به معنی دولت است.
ٔ دسته چهارم )2 حرفی(: دامنه های بين المللی كشورهای جهان: ) 

 ) ccTLDs
دسته چهارم مربوط به نام گذاری دامنه كشورها و2 حرفی است و از 
روی نام كشور انتخاب می شود. به عنوان مثال معروف ترين دامنه 
های اينترنتی 2 حرفی متعلق به كشورها يا مناطقی از جهان است كه 

در زير فهرست شده است: 
 BR : Brezil. ـ  US: american. ـ cn : chine. ـ  IR : IRAN. ـ

ـ و .... 
دامنه های IR در ايران توسط مركز تحقيقات بنيادی اينترنت ثبت و 
ايران در دنيا شناخته می شود. در  المللی  به عنوان دامنه های بين 
حال حاضر نيز دامنه اينترنتی كشور ايران يكی از بهترين دامنه های 
موقعيت  در  دامنه  انتخاب  هنگام  در  كشورمان  و  دنياست  اينترنتی 
بهتری نسبت به 2 كشور ايرلند و عراق قرار گرفت. در حالی كه نام 
2 كشور عراق Iraq و ايرلند Ireland هر 2 با حرف Ir شروع شده 
اما دامنه Ir به ايران اختصاص يافته است و دامنه عراق Iq و ايرلند 

Ie نام گذاری شد. 
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مادری 2 روز پس از مرگ، 
نوزادش را به دنیا آورد

قهرمان سابق اسكيت روی يخ بريتانيا كه بر اثر يک تومور 
به  از مرگ دخترش را  مغزی جان سپرده بود 2 روز بعد 
دنيا آورد. پزشكان بيمارستان جان رادكليف آكسفورد مرگ 
و  بودند  كرده  تأييد  را  ساله   ۴1 جين سوليمان  اين  مغزی 
به دنيا آوردن  تا زمان  تا قلب وی را  تنها در تالش بودند 
دخترش به روش سزارين زنده نگه دارند. زمانی كه خانم 
اتاق خود ناگهان بيهوش  چهارشنبه گذشته در  "سوليمان" 
شد 25 هفته بود كه باردار بود. پس از مرگ پزشكان حجم 
زيادی استروئيد را برای كمک به رشد جنين به مادر تزريق 
كردند و ۴۸ ساعت بعد نوزادی به وزن 95/0 كيلوگرم به 
دنيا آمد. زمانی كه نوزاد به دنيا آمد محمود شوهر وی نيز 
در اتاق حاضر بود. خانم سوليمان در سال 19۸9 قهرمان 
بود.  جهان  هفتم  نفر  و  بود  شده  بريتانيا  يخ  روی  اسكيت 
روی  يخ  روی  اسكيت  تدريس  به  دوبی  در  نيز  مدتی  وی 
آشنا شد.  محمود  با همسرش  جا  همان  در  كه  بود  آورده 
به گزارش ديلی ميل، محمود در اين باره گفت: زمانی را كه 
آوردم، چقدر  به خاطر می  را خوب  بود  باردار شده  جين 
خوشحال بوديم به ويژه اينكه پس از يک بارداری ناموفق 
ما  دارم.  ياد  به  اسكن رو  اولين  دار می شديم.  بچه  دوباره 
تنها يكديگر را در آغوش گرفتيم و گريه كرديم و صدای قلب 
دوست های  از  يكی  ساله   3۸ لوسين  می شنيديم."  را  جنين 
خانوادگی آنان كه در اتاق عمل و زمان به دنيا آمدن بچه 
حضور داشته است آن لحظات را تركيبی از شادی و غم در 
زمان تولد عنوان می كند. وی گفت: پرستار زمانی كه نوزاد 
به دنيا آمد او را جلوی صورت مادرش گرفت. همه افرادی 
كه در اتاق بودند هيجان زده و احساسی شده بودند. اما ما 
می بايست با جين خداحافظی می كرديم. محمود آخرين نفری 

بود كه در تنهايی با همسرش خداحافظی كرد. 
عده زيادی در مراسم تشييع پيكر اين زن كه در مسجدی در 

بركنل بريتانيا برگزار شده بود، شركت كرده بودند.

سرکرده مافیا به زانو درآمد
پليس ايتاليا پس از سالها تالش »جوزپه ستوال«را كه يكی از 

خطرناك ترين سران مافياست دستگير كرد. 
نام » جوزپه ستوال« 3۸ ساله كه از سركردگان مخوف مافيا 
به شمار می رود در فهرست 10 نفره جانيان بسيار خطرناك 
ايتاليا قرار داشت.او تالش می كرد تا از راه دريچه فاضالب 
كه به تونلی زير ساختمانش منتهی می شد از چنگ نيروهای 
به  پيچيده  بسيار  عمليات  طی  ديروز  كه  كند  فرار  امنيتی 
بازرسی  در  درآمد.ماموران  زانو  به  ديگر  نفر  همراه چهار 
از مخفيگاه آنان صد هزار يورو ، يک قبضه كالشنيكوف و 
مقداری مهمات كشف كردند.قاچاقچی كوكايين كه محموله 
های افيونی را به كشورهای مختلف قاچاق می كرد جرم های 
سنگين ديگری از جمله پولشويی و كشتن 1۸ نفر در پرونده 
نيروهای  از  ايتاليا  داخلی  مارونی«وزير  »رابرتو  دارد.  اش 

پليس به خاطر دستگيری اين سركرده مافيا، قدردانی كرد.
به تازگی »ماريو سانتافده« قاچاقچی سرشناس مواد مخدر 
اسپانيا  در  بود  )اينترپل(  الملل  بين  پليس  تعقيب  تحت  كه 
به  معروف  ناپل  مافيای  اعضای  از  »ماريو«  بازداشت شد. 
اسپانيايی  و  ايتاليايی  ماموران  تالش  با  كه  بود   » »كامورا 
در ساختمانی در »بارسلونا« به محاصره در آمد و دستگير 

شد

135 کشته در پی شکسته شدن 
سد در پاکستان

مقامات امداد و نجات پاكستان اعالم كردند بر اثر شكسته 
احتمال  و  شدند  غرق  نفر   135 كشور،  اين  در  سد  شدن 
افزايش تعداد تلفات وجود دارد. به گزارش آسوشيتدپرس 
بر اثر شكسته شدن يكی از سدهای مخزنی در اين كشور، 
هنوز  نفر   500 و  اند  داده  دست  از  را  خود  جان  تن   135
مفقوداالثر هستند، اين در حالی است كه دولت پاكستان برای 
نيز  را  كشور  اين  ارتش  نيروهای  ديدگان،  حادثه  به  كمک 
به منطقه اعزام كرده است. ملوانان نيروی دريايی پاكستان 
تاكنون توانسته اند اجساد 30 تا ۴0 نفر از غرق شدگان را 
از آب بگيرند. در اين ميان، بيش از 1۸ هزار منزل مسكونی 

در اين ناحيه، بر اثر وقوع سيل به طور كامل تخريب شده 
است و بسياری از مردم شامگاه سه شنبه را در كوهستان 

يا در مناطق امن ديگری سپری كرده اند.

شلیک به 2 زندگی در باشگاه
به  را  تفريحی  باشگاه  يک  كه  اسپانيايی  تيركش  هفت  مرد 
خون كشيد به زندان ابد محكوم شد. مردی نقابدار در يكی 
در حومه  تفريحی  باشگاهی  به  از شب های جوالی 200۸ 
»مادريد« رفت و بی رحمانه هفت نفر را با سالح كمری خود 
جان  دم  در  نفر  دو   ، تيراندازی  اين  نتيجه  گرفت.در  هدف 
باختند و پنج نفر زخمی شدند.همچنين تبهكار مسلح ، هنگام 
قرار به محاصره پليس در آمد و دستگير شد. »»رائول« 2۸ 
ساله كه هنگام جنايت ، مست بود ديروز در دادگاه جنايی به 
زندان ابد محكوم شد.گفته می شود زمان جنايت 700 نفر در 
آن باشگاه بودند كه به خاطر صدای بلند موسيقی ، متوجه 

تيراندازی نشدند!

نوجوان آمریکایی مادرش را به 
خاطر یک بازی کامپیوتری  کشت

مادر  قتل  خاطر  به  را  نوجوان  يک  آمريكا  در  دادگاهی 
بازی  يک  سر  بر  مشاجره  دليل  به  پدرش  زخمی  كردن  و 
كامپيوتری، گناهكار شناخت.  به گزارش فارس، جيمز برگ 
قاضی پرونده در ايالت اوهايو آمريكا در اين باره گفت: من 
كاماًل  اطمينان دارم كه “دنيل پتريک” زمانی كه اين جنايت را 
مرتكب شده است هيچ ادراكی از اين مسئله  نداشته كه آنها 
مدافع  وكيل  استدالل  “برگ”  مرد.  اگرچه  خواهند  ابد  برای 
“پتريک” 17 ساله را در مورد جنون موكلش نپذيرفته است. 
 “   halo 3 “ در اكتبر 2007 زمانی كه پدر و مادر دنيل بازی 
كه مورد عالقه او بوده است را از او گرفتند او به  آنها شليک 
كرد و دفاعيات وكيل نيز در اين باره بحثی ندارد، اما بر اين 
محور است كه سن پايين و اعتياد او به  بازی های كامپيوتری 
در  كه  می شود.  پتريک  او  كيفری  مسئوليت  كاهش  باعث 
مجازات  حداكثر  با  است  شده  محاكمه  بزرگساالن  دادگاه 
حبس ابد روبه روست اما قاضی هنوز  تاريخ اعالم مجازات 
اين پسر  او را تعيين نكرده است.  به گفته مقامات قضايی، 
را  حادثه  پدرش  دستان  در  تفنگ  گذاشتن  با  داشته  سعی 
خودكشی جلوه دهد  و بعد از فرار از محل حادثه تنها چيزی 

را كه با خود برده ، بازی “ halo 3   “ بوده است.  

مرد آمریکایی  دخترش را  در 
ازای آبجو و گوشت فروخت

به  را  ساله اش   1۴ دختر  كه  آمريكا  كاليفرنيای  در  مردی 
پسری 1۸ ساله در ازای پول نقد، آبجو و گوشت فروخته 
بود بعد از اين كه بهای معامله را دريافت نكرد موضوع را 
به پليس گزارش داد.مارسلينو د جيزز مارتينز 36 ساله اهل 
بازداشت شد. وی  پليس  توسط  كاليفرنيا دوشنبه  گرينفيلد 
متهم به دريافت پول در ازای دادن دخترش به مرد ديگری 
مقدمات  ثالثی  شخص  توسط  مارتينز  است.  زندگی  برای 
فروش دخترش به نوجوان ديگری را فراهم كرده بود و قرار 
بود كه اين فرد در ازای دريافت دختر 16 هزار دالر پول نقد 
160 بسته آبجو و 100 بسته ليموناد و 2 بسته شراب و 6 
مكزيكی  اصليتی  افراد  اين  همه  كند.  پرداخت  گوشت  بسته 
اينگونه معامالت در جوامع آن ها  آن ها  ادعای  به  كه  دارند 
عادی و رايج است. به گفته مقامات قضايی ظاهراً دختر با 
رضايت خود و به قصد ازدواج با اين پسر به اين كار راضی 
بوده است اما بر اساس قوانين كاليفرنيا يک دختر 1۴ ساله 
اجازه ازدواج را نداشته و بايد به سن 1۸ سال برسد مگر 
اين كه در سن 16 سالگی و با اجازه والدين قصد انجام اين 
معامله  بهای  طرف  اين كه  از  پس  پدر  باشد.  داشته  را  كار 
دخترش  كه  می كند  اعالم  پليس  به  بود  نكرده  پرداخت  را 
ناپديد شده است و پليس پس از تحقيقاتی متوجه می شود كه 

موضوع چيز ديگری بوده است. 
پليس با دستگير كردن پسر ديگر نيز كه به همراه دختر مدتی 
را فراری شده بودند دختر را به خانواده اش بازگردانده و 
گزارش  كودكان  حقوق  ار  حفاظت  مقامات  به  را  موضوع 

كرده است.

حوادث

کشف گور دسته جمعی 
آلمانی ها در لهستان

از  يكی  تخريب  مشغول  هنگامی كه  لهستان  در  ساختمانی  كارگران  از  گروهی 
متعلق  با يک گور دسته جمعی  بودند،  لهستان  در شمال  دولتی  ساختمان های 
به جنگ جهانی دوم روبرو شدند. به نقل از خبرگزاری آسوشيتدپرس، مقامات 
از كارگران ساختمانی كه مشغول تخريب  دولت لهستان اعالم كردند: گروهی 
در  »مالبورك«  منطقه  در  لهستان  بزرگ  سرمايه داران  از  يكی  به  متعلق  هتلی 
به جنگ جهانی دوم  متعلق  كه  به يک گور دسته جمعی  بودند،  لهستان  شمال 
دفن  اجساد  كارشناسان،  نظر  اساس  بر  كه  در حاليست  اين  برخوردند.  است، 
كودك  و  زن  مرد،   ۸00 و  يک هزار  به  متعلق  جمعی،  دسته  گور  اين  در  شده 
ناپديد  روسيه  ارتش سرخ  نيروهای  توسط  برلين  اشغال  طی  كه  است  آلمانی 
شده  و گمان می رود به لهستان منتقل شده  بودند. بر اساس گزارشات موجود، 
دولت آلمان 60 سال قبل اعالم كرده  بود كه بيش از دو هزار شهروند آلمانی 
به صورت يكجا مفقود شدند و احتمال می رود اين اجساد كه در اين گور دسته 
اين ميان،  آلمانی باشند. در  يافت شده اند، همان شهروندان مفقود شده  جمعی 
ميليون ها نفر از شهروندان آلمانی در دوران جنگ جهانی دوم يا كشته شدند 
يا اعالم شد كه مفقوداالثر هستند. »پيوتر زودوفسكی« ـ يكی از مقامات شهری 
لهستان ـ در اين باره به رسانه های دولتی، گفت: آزمايشات صورت گرفته بر 
روی باقيمانده اجساد درون اين گور دسته جمعی، مشخص كرد كه تمامی اين 
اجساد همان شهروندان مفقود شده آلمانی ساكن در »مالبورك« كه در گذشته 
يكی از شهرهای آلمان بوده  است، توسط نيروهای دشمن به قتل رسيده اند. اين 
در حاليست كه در گزارشات موجود از رويدادهای جنگ جهانی دوم آمده  است 
كه ارتش سرخ روسيه در اوايل سال 19۴5 ميالدی از تمامی ساكنان »مالبورك« 
خواست تا اين منطقه را ترك كنند، اما برخی امتناع كرده و به همين علت قربانی 
ارتش سرخ شوروی، منطقه را آماج  نيروهای  اين رو  از  حمالت جنگی شدند. 
سنگين حمالت خود قرار داد و بسياری از شهروندان آلمانی ساكن در مالبورك 
جان خود را از دست دادند. »پيوتر زودوفسكی« در ادامه افزود: تمامی اجساد به 
صورت برهنه در اين گور دسته جمعی دفن شده  بودند و هيچ مدركی مبنی بر 
اعالم هويتشان با آن ها نبود. عالوه بر اين حتی ارتش سرخ دندان های مصنوعی 
 100 همچنين  بود،  كرده   جدا  آن ها  از  را  افراد  اين  مصنوعی  اعضای  ديگر  و 
جمجمه كه درون هر كدام يک سوراخ كه مربوط به گلوله است، در اين گور يافت 
شد. مقامات دولت لهستان طی بيانی ای اعالم كردند كه اين افراد با رفتارهای 
غيرانسانی و به صورت كامال وحشيانه به قتل رسيده اند و دولت لهستان قصد 

دارد آن ها را با ادای احترام در قبرهای مناسب دفن كند. 

برقکار مست ، موزه مسکو را آتش زد
مقامات پليس مسكو اعالم كردند: يک برق كار مست را كه سبب به آتش كشيدن 
موزه هنر مسكو شده  بود، دستگير كردند.به گزارش ايسنا ، ماموران پليس مسكو 
يک برق كار مست را كه حين مستی و خواب آلودگی ، آتش سيگارش باعث بروز 
آتش سوزی در موزه هنر مسكو شده  بود ، دستگير كردند.مسئوالن آتش نشانی 
مسكو در مصاحبه ای با خبرگزاری رسمی روسيه اعالم كردند: شعله های آتش 
از گالری »ترتيوكف« آغاز شده و به بخش های ديگر اين موزه سرايت كرده  است 
و تنها به تاسيسات فنی اين موزه خسارت وارد شده و به هيچيک از نقاشی ها و 

آثار هنری داخل گالری ها صدمه ای وارد نشده  است.
اين در حاليست كه مقامات پليس، برق كار ۴9 ساله مست را مسبب بروز اين 
اعالم  بيانيه ای  طی  مسكو  هنر  موزه  سخنگوی  اما  كردند،  اعالم  آتش سوزی 
طور  به  را  آتش سوزی  سانحه  اين  بروز  اصلی  عامل  نمی توان  هنوز  كه  كرد 
دقيق مشخص كرد.عالوه بر اين، برق كار مست به علت استنشاق دود در بخش 
مراقبت های ويژه  بيمارستان مركزی مسكو بستری است و قادر نيست جوابگوی 
تا  نهم  قرن  از  آثاری  حاوی  مسكو،  هنر  باشد.موزه  پليس  نيروهای  سواالت 

نوزدهم ميالدی از هنرمندان ارتدوكس روسی است.

7 مامور روس ، قربانی انفجار پایگاه پلیس
  انفجار ناشی از نشت گاز در يكی از پايگاه های پليس روسيه ، چند مامور را 
قربانی كرد. انفجار مرگبار ساختمان پليس در جنوب »كازاسوس« روسيه وقتی 
شكل گرفت كه ده ها مامور در آنجا بودند.به دنبال اين رخداد ، آتش نشانان 
پزشكی  تحويل  را  نفر  هفت  های  جنازه  و  نجات  را  نفر   2۸ رفتند  قربانگاه  به 
اين   ، گاز  كارشناسان نشان می دهد نشت  مقدماتی  دادند.بررسی های  قاونی 
تعميرگاه  يک  بامداد سه شنبه  آتش سوزی  زد.همچنين  رقم  را  مرگبار  رخداد 
زيرزمينی در جنوب شرق »مسكو« هفت كارگر تاجيک را به كام مرگ كشاند.

گزارش ايسكانيوز می افزايد چندی پيش نيز شش نفر بر اثر آتش سوزی باشگاه 
تفريحی »نورث« در منطقه ديميتروف )۴0 كيلومتری مسكو( جان باختند
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کینه زن عمو 
کودک یک 

ونیم ساله را 
قرباني کرد  

 
زني كه براي گرفتن انتقام از برادرشوهرش فرزند 
خردسال او را به قتل رسانده است توسط پليس 
پيش  ما چندي  گزارش خبرنگار  به  دستگير شد. 
مردي به ماموران پليس آگاهي استان كردستان 
اش  ساله   5/1 كودك  مدعي شد،  و  كرد  مراجعه 
يک ماه قبل به قتل رسيده است. وي در توضيح 
ازدواج كرده  دو  برادرم هر  و  ادعايش گفت؛ من 
ايم اما همچنان در خانه پدرمان زندگي مي كنيم، 
برادرم با پدرم زندگي مي كندو من در طبقه باالي 
خانه او زندگي مي كنم. يک ماه قبل من و همسرم 
به مهماني رفته و فرزند كوچكمان را هم با خود 
به  برادرم  همسر  برگشتيم  وقتي  بوديم.  برده 
بچه  با  خواهد  مي  اينكه  بهانه  به  و  آمد  ما  خانه 
خانه  همان  كه  خودش  منزل  به  را  او  كند  بازي 
پدرم بود برد، دقايقي بعد با صداي گريه فرزندم 
حالش  كه  شديم  متوجه  و  رفتيم  پايين  طبقه  به 
چند  و  برديم  بيمارستان  به  را  او  است.  بد شده 
ساعت بعد فوت شد. وي ادامه داد؛ يک ماه از اين 
حادثه گذشته بود كه يک روز برادرم به سراغم 
آمد و گفت همسرش از ما طلب بخشش كرده و 
گفته است فرزند خردسال من هر شب به خواب 

او مي رود و آزارش مي دهد. از آن به بعد بود كه 
من به همسر برادرم شک كردم و فكر مي كنم او 
فرزندم را به قتل رسانده است. با شكايت اين مرد 
ماموران پليس آگاهي كبري زن جوان را بازداشت 
لب  سرانجام  اما  شد،  قتل  منكر  ابتدا  وي  كردند. 
تنهايي  بسيار  زن  من  گفت؛  و  گشود  اعتراف  به 
هستم و در زندگي ام مشكالت زيادي دارم. بيشتر 
اين مشكالت را خانواده شوهرم درست كرده اند، 
آنها اجازه نمي دهند من و همسرم زندگي مستقلي 
داشته باشيم و من مجبورم در خانه پدرشوهرم 
زندگي كنم، ما هرچه مي خريم خانواده شوهرم 
از ما مي گيرند، آنها ماشيني كه شوهرم خريده 
بود را گرفتند و به پسر ديگرشان دادند. در حالي 
كه ما خودمان يک فرزند معلول داريم و مجبوريم 
توانبخشي  مركز  يا  دكتر  به  خودرو  بدون  را  او 
ببريم. وي ادامه داد؛ تمام اين مسائل كينه عجيبي 
را در دلم به وجود آورده بود و من مي خواستم 
هرطور شده از خانواده شوهرم انتقام بگيرم. به 
به  را  برادرشوهرم  خردسال  فرزند  خاطر  همين 
خانه خودمان آوردم و به اين بهانه كه مي خواهم 
و  بردم  خلوت  اتاقي  به  را  وي  كنم  بازي  او  با 
قصدم  خوراندم.  او  به  كش  حشره  سم  مقداري 
بيمار  خواستم  مي  فقط  نبود،  كودك  اين  كشتن 
شود و خانواده اش اذيت شوند و بفهمند كه من 
براي بزرگ كردن فرزند معلولم چقدر سختي مي 
كشم. متهم ادامه داد؛ وقتي خانواده برادرشوهرم 
با صداي گريه فرزندشان به طبقه پايين آمدند من 
مدعي شدم كودك حين بازي يكباره دچار دل درد 
شده است. مدتي بعد من دچار عذاب وجدان شدم، 
فكر آن كودك شب تا صبح آزارم مي داد و هر 
شب خوابش را مي ديدم. به شوهرم گفتم چون 
بچه پيش من بوده و حالش بد شده ناراحتم و از 
او خواستم از برادرش طلب حالليت كند اما آنها 
من شكايت  از  و  بودند  ماجرا شده  اصل  متوجه 

كردند.  
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حوادث

فروش زمین دیگران با سندهاي قالبي  
 

 فروش اموال ديگران با استفاده از اسناد و مدارك جعلي شيوه يي است كه برخي مجرمان حرفه يي با استفاده از 
آن اقدام به انجام كالهبرداري هاي كالن مي كنند و شهروندان بايد در اين خصوص توجه و دقت كافي را داشته 
باشند. سرهنگ روحي رئيس پليس آگاهي استان مازندران با اعالم اين مطلب از دستگيري كالهبردار حرفه يي 
كه با استفاده از اين شيوه مبالغ قابل توجهي كالهبرداري كرده بود خبر داد و افزود؛ چندي قبل كارآگاهان پليس 
آگاهي در جريان يک پرونده كالهبرداري قرار گرفتند. شاكي پرونده در گفت وگو با كارآگاهان عنوان كرد ملكي 
را از شخصي خريداري كرده و مقداري از مبلغ مورد توافق را نيز به اين شخص پرداخته اما پس از مدتي متوجه 
شده آن مرد كالهبردار است و با استفاده از سند جعلي ملک فرد ديگري را به وي فروخته است. وي افزود؛ با 
دريافت اين اطالعات كارآگاهان در اولين گام از مرد كالهبردار چهره نگاري كردند و با توجه به اينكه حدس مي 
زدند متهم از نام جعلي استفاده كرده است، سعي كردند هويت واقعي او را شناسايي كنند. با تحقيقات گسترده و 
رديابي فعاليت هاي فرد كالهبردار و افرادي كه با او در ارتباط بودند كارآگاهان متوجه شدند مجرم تحت تعقيب 
از كالهبرداران حرفه يي است و با معرفي خود به عنوان مالک چندين هكتار زمين در نقاط مختلف شهرستان 

آمل و نشان دادن اسناد جعلي اقدام به فريب افراد و فروش زمين هاي ديگران مي كند. 

با تعقيب سايه به سايه متهم كه هويت واقعي اش براي كارآگاهان آشكار شده بود، جرم وي اثبات شد و متهم 
در يک عمليات غافلگيرانه به دام افتاد و در بازجويي ها به چندين فقره كالهبرداري با اين شيوه اعتراف كرد و 
پس از تكميل پرونده با صدور قرار روانه زندان شد. سرهنگ روحي در خاتمه عنوان كرد؛ در اين پرونده شاكي 
كه قصد خريد زمين با قيمت كالني را داشت بدون انجام تحقيقات كافي و شناسايي هويت واقعي متهم با او وارد 
معامله شد كه مسلمًا چنين سهل انگاري هايي دست كالهبرداران را براي انجام فعاليت هاي مجرمانه باز مي 
گذارد. شهروندان بايد توجه داشته باشند قبل از انجام اين گونه معامالت حتمًا صالحيت طرف مقابل و اصالت 

اسناد ارائه شده از سوي او را با استفاده از راهنمايي كارشناسان مورد تاييد قرار دهند.  

 سرقت با سوراخ کردن دیوار مغازه ها  

 افرادي كه پس از سوراخ كردن ديوارهاي چند مغازه اقدام به سرقت كرده بودند راهي زندان شدند. چندي پيش 
ماموران انتظامي هنگام گشت زني در يكي از خيابان هاي شرق تهران سه نفر را مشاهده كردند كه مشغول 
كندن ديوار يک مغازه بودند. آنها با ديدن واحد گشت به سرعت متواري شدند و ماموران پس از تعقيب و گريز 
موفق به دستگيري دو نفر از مظنونان به نام هاي علي و نصير شدند. علي پس از انتقال به كالنتري با اعتراف به 
10 فقره سرقت گفت؛ با همدستانم در زندان آشنا شدم و در همان جا طرح و نقشه دزدي هايمان را كشيديم.وي 
افزود؛ شيوه سرقتمان به اين صورت بود كه پس از سرقت يک دستگاه خودروي وانت ابزاري را كه الزم داشتيم 
از جمله بيل و كلنگ داخل آن مي گذاشتيم و با سوراخ كردن ديوار مغازه ها اجناس باارزش را سرقت مي كرديم. 

متهمان پس از تشكيل پرونده قضايي در دادسراي ناحيه ۴ با صدور قرار قانوني راهي زندان شدند. 

 

رازگشایي از قتل زن میانسال 
یک ماه بعد از جنایت 

 
 مردي كه بعد از كشتن زني ميانسال جنازه او را زير تلي از خاك پنهان كرده بود، در پي تحقيقات يک 

ماهه پليس آگاهي تهران دستگير شد.
 متهم 29 ساله كه مجيد نام دارد، در حالي كه ابتدا خودش را بي گناه مي خواند، در بازجويي هاي 

فني- پليسي سكوتش را شكست و به كشتن زني به نام منصوره اقرار كرد.
روز 23 آذرماه خانواده زني ۴5 ساله به نام منصوره با مراجعه به دادسراي امور جنايي تهران اطالع 
دادند وي مفقود شده و سرنخي از او در دست نيست. دو روز بعد از اينكه كارآگاهان به دستور مقام 
قضايي به جست وجوي زن ناپديد شده پرداختند ماموران كالنتري مصطفي خميني به محمد روشن- 
بازپرس ويژه قتل- گزارش دادند جسد زني را در جاده جعفرآباد در حالي كه زير تلي از خاك پنهان 
شده بود، يافته اند.هنگامي كه جنازه به پزشكي قانوني فرستاده شد، متخصصان در نظريه خود مرگ 
زن ناشناس را قتل اعالم و خاطرنشان كردند روي پيكر قرباني آثار كبودي و جراحات متعدد ديده 
مي شود و معلوم است او به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. در ادامه تحقيقات خانواده 
منصوره با ديدن عكس مقتول ناشناس بالفاصله هويت او را شناسايي كردند و نخستين گره پرونده 
گشوده شد اما به جز اين سرنخ هيچ عالمتي كه پليس را به سوي قاتل راهنمايي كند، وجود نداشت. 
بعد از آنكه افسران و بازپرس جنايي به بازرسي در محدوده كشف جسد پرداختند، يک فرضيه را 
بسيار قوي دانستند و به اين نتيجه رسيدند كه قاتل يا قاتالن خودرويي سنگين يا لودر داشته و با 
استفاده از آن توانسته اند بعد از رها كردن پيكر منصوره در جاده روي آن مقدار زيادي خاك بريزند. 
احتمال ديگري كه در اين پرونده مطرح شد، حول محور رابطه نامشروع قاتل ناشناس و منصوره مي 
چرخيد و به اين ترتيب زندگي و روابط خصوصي مقتول مورد بررسي قرار گرفت و كارآگاهان با 
پرس وجو از آشنايان زن ميانسال گام به گام به متهم نزديک شدند و باالخره فهميدند چند روز قبل 
از حادثه جواني با يک خودروي سنگين مخصوص حمل شن و ماسه در نزديكي منزل منصوره ديده 
شده است. با تمركز تحقيقات روي اين جوان 29 ساله سرانجام وي بعدازظهر سه شنبه دستگير شد. 
مجيد كه ابتدا خودش را بي گناه مي خواند ديروز در برابر بازپرس روشن به ارتكاب قتل اعتراف كرد 
و گفت؛ »سه روز بود كه از آشنايي من و منصوره مي گذشت. ما هر دو به مواد مخدر اعتياد داشتيم و 
همين مساله باعث دوستي ما شد. روز حادثه منصوره را به خانه ام بردم تا با هم مواد مصرف كنيم. 
بعد از آن بر سر موضوعي با هم به مشاجره پرداختيم و من كه بسيار عصباني شده بودم، اين زن را 
زير مشت و لگد گرفتم. قصدم اين نبود كه او را بكشم اما وقتي فهميدم منصوره جان باخته است، از 
ترس به فكر سر به نيست كردن جسد افتادم. جنازه را در كاميونم گذاشتم و به جاده جعفرآباد بردم 
و روي آن مقدار زيادي خاك ريختم.« بنا بر اين گزارش متهم اكنون در بازداشت به سر مي برد تا در 

بازجويي هاي تكميلي ابعاد ديگري از اين جنايت را فاش كند. 
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»جالل« همزمان با انتقال به سلول انفرادی، به خوبی دريافته بود 
است.  رسيده  اش  زندگی  كوتاه  و  خم  و  پيچ  پر  راه  پايان  به  كه 
بنابراين زير سقف پراضطراب زندان با هر نفس مرگ را در عمق 
سوی  از  فجيعش  جنايت  خاطر  به  كه  كرد.او  می  حس  وجودش 
زندانی ها نيز طرد شده بود، سعی می كرد هنگام غذا خوردن يا 
با خشم و غضب ديگران  تا  باشد  نفر  حمام رفتن هميشه آخرين 
روبه رو نشود.جالل چهار سال قبل هنگامی كه با خودروی پيكان 
قديمی اش مسافركشی می كرد، در مقابل يک دبيرستان دخترانه به 
»مليحه« خيره ماند و از همان شب، ستاره اميد در آسمان زندگی 
اش سو سو زد. شب هايش پر از خيال و آرزو شده بود اما در دل 
از اين هراس داشت كه چون شغل ثابت و زندگی مستقلی ندارد، 

پدر »مليحه« به ازدواجشان رضايت نمی دهد.
با اين حال دل به دريا زد و همراه خانواده اش به خواستگاری رفت. 
پيرمرد كه ابتدا مخالف ازدواج بود وقتی با پافشاری و اصرارهای 
خواستگار عاشق پيشه روبه رو شد، ديگر نتوانست مقاومت كند 
و با وجود آن كه به ثبات شخصيتی و تعهدات خواستگار دخترش 
تسليم  دخترش  درخواست  به  حال  اين  با  نداشت  چندانی  اعتقاد 
سرنوشت شد.»مليحه« در كودكی مادرش را از دست داده و تنها 
سايه پدر و دستان گرم و مهربان او را حس كرده بود. در اين ميان 
به  تنها  بشكند،  دخترش  پرمهر  و  زالل  قلب  خواست  نمی  كه  پدر 
خاطر رسيدن دختر جوانش به خواسته اش برای مراسم عروسی 

سنگ تمام گذاشت. هر چند در دلش آشوب و غوغايی بود.
عشق آتشين تازه داماد چند ماه پس از آغاز زندگی مشتركشان 
فروكش كرد و رابطه آنها به كلی سرد شد جالل كه با توصيه و 
كار شده  پردرآمد مشغول  توليدی  يک شركت  در  پدرزنش  كمک 
اطالع  بدون  زندگی،  به  شدن  دلگرم  و  قدرشناسی  جای  به  بود 

همسرش با ترك محل كار خود به فعاليت در شركت های هرمی 
رو برده بود. برگزاری جلسات شبانه و عضوگيری در گروه جديد، 
او را از همسر و امور زندگی حسابی غافل كرده بود. به طوری 
كه حتی تولد دخترش »سپيده« هم هيچ تغييری در رفتار و زندگی 
فريبنده  های  مدهوش جاذبه  او همچنان  و  نياورده  به وجود  اش 
اختالف  اين ميان  بود.در  ای مطمئن  آينده  اميد  به  »گلد كوئيست« 

های »مليحه« و »جالل« كم كم شكل جدی گرفته بود. مرد جوان 
كه هيچ درآمدی نداشت ناگهان خود را در باتالق مشكالت مالی و 
زندگی ديد. درگيری زن و شوهر هم وقتی به اوج رسيد كه »مليحه« 
متوجه رابطه پنهانی شوهرش با يک زن جوان شد.مرغ دل »جالل« 
به بام ديگری پر كشيده بود و مرد هوسران اين بار سودای عشق 
»سيمين« را در سر می پروراند. »جالل« ديگر چشم ديدن همسر و 
فرزندش را نداشت. به همين خاطر هر روز فاصله آنها عميق تر می 
شد.هوا سرد بود و آسمان پرستاره تاريک. انگار از قدم های تند 
زمان بوی خون می آمد. نيمه شب سرشار از عشق »سيمين« پا به 
خانه گذاشت. »مليحه« و دختر 3 ساله اش كنار هم به خواب عميق 
فرو رفته بودند. در حالی كه زن جوان از نقشه شيطانی شوهرش 
خبر نداشت.همان موقع صدای »سيمين« برای چندمين بار در گوش 
»جالل« پيچيد.»زنت مزاحم ماست. او ما را به دردسر می اندازد. 
يا من يا او!«مرد با يادآوری اين حرف های آزاردهنده دسته چاقو 
را در دستش فشرد. به راستی »مليحه« را مزاحم می ديد. بنابراين 

خيز برداشت و با كارد ضربه محكمی به همسرش زد. زن جوان 
نيمه  پيكر  با صدايی نحيف و  تاريكی شب چيزی نمی ديد  كه در 
جان خدا را صدا زد و فرياد ملتمسانه اش با ضربه های پی در پی 
چاقو به مرگ گره خورد. »جالل« ديوانه وار ده ها ضربه به مليحه 
زد و در اين ميان صدای گريه های كودكانه سپيده نيز هيچ تأثيری 
نداشت.دخترك با دست های كوچک و ظريفش به پيراهن پدر چنگ 
می انداخت و مادرش را صدا می زد. در حالی كه چهره خون آلود 
و بی جان مليحه، دختر كوچولو را وحشت زده كرده بود. »جالل« 
كه از گريه های دختر كوچولويش نيز به ستوه آمده بود، ديوانه 

وار چند ضربه هم به او زد.
او در ادامه سناريوی شوم خود، سعی كرد با صحنه سازی وانمود 
همين  به  اند.  شده  مرگبار  سرقتی  قربانی  فرزندش  و  همسر  كند 
خاطر با بريدن النگوهای »مليحه« و بهم ريختن اسباب و اثاثيه خانه 
و سر و صدا همسايه ها را از حمله سارقان ناشناس و قتل همسر 
و فرزندش باخبر كرد. اما سرانجام راز جنايت های مرد هوسران 
فاش شد و پدر مليحه نيز با خونخواهی دخترش، خواستار قصاص 
داماد جنايتكار شد.»جالل« پس از محاكمه و بازسازی صحنه جنايت، 
روانه زندان شد. از آن جا كه سپيده ولی دم نداشت دادستان شهر 
تقاضا كرد تا طبق قانون پدر وی محكوم به پرداخت ديه فرزندش 
شود. در آخرين جلسه محاكمه علنی، »جالل« سرافكنده و شرمسار 
ضمن دفاع از خود از پيرمرد تقاضای بخشش كرد. اما پدرزنش كه 
دلی پر خون و نگاهی دردمند به عكس دختر و نوه اش خيره مانده 
بود با دستان لرزان عكس عزيزانش را در آغوش كشيد و نوازش 
كرد. دلش برای غربت بچه ها تنگ شده بود. دست ناجوانمردانه 
دامادش، ريشه زندگی آنها را خشكانده بود. از آن روز شوم به بعد 
از در و ديوار نفرين می باريد. نفرت، وحشت و لعنت همه زندگی 
اش را تسخير كرده بود. هر شب صدای ناله های پردرد »مليحه« را 
در سلول می شنيد. او نمی توانست چشم به روی اين همه قساوت 
و سنگدلی ببندد.»جالل« به خاطر قتل دلخراش همسر و دخترش به 
اعدام و پرداخت ديه محكوم شد. حاال او خودش هم آرزوی مرگ 
داشت.هر شب در سكوت سرد و سنگين زندان صدای گريه های 

كودكانه دختر كوچولويش را می شنيد.
با صدای بازشدن در آهنی سلول، با چشمانی از حدقه بيرون زده 
به زندانبان خيره ماند. ناگهان حلقه های آهنی به دست و پايش گره 

زده شد. خود را در آخرين ايستگاه زندگی می ديد.
دو زندانبان در تاريک روشن صبح زمستانی، او را پای چوبه دار 
روزهای  خاطرات  و  ياد  لرزيد.  می  آشكارا  وجودش  تمام  بردند. 
زندگی با همسر و فرزندش و جنايت جبران ناپذير در مقابل چشم 
های بی رمق مرد جنايتكار رژه می رفتند.وقتی پای چوبه دار ايستاد، 
پدر »مليحه« را خميده تر از گذشته ديد. ياد روز خواستگاری و آن 
همه قول و قرارها افتاد. پيرمرد هنوز رخت عزا به تن داشت. جالل 
وصيتنامه اش را به قاضی اجرای احكام سپرد. باد می آمد و كالغ 

ها موسيقی مرگ سر می دادند. باد می آمد. باد سرد زمستانی.
دقايقی بعد طناب دار دور گردنش حلقه زد.

خورشيد از دوردست ها كه تابيد حكم اجرا شد.

استخدام براي بهترین شغل دنیا  
 

تايمز؛ مسووالن جهانگردي استراليا قصد دارند براي شغلي كه 
آن را بهترين شغل دنيا مي دانند افرادي را استخدام كنند. اين شغل 
مراقبت و كنترل يک جزيره رويايي در منطقه حاره يي كوئينزلند 
است. مراقبت از اين جزيره رويايي در درياي آبي زحمت چنداني 
گماشته  شغل  اين  به  كه  فردي  براي  خوبي  دستمزد  اما  ندارد 
مي شود، خواهد داشت. مسووالن جهانگردي استراليا براي اين 
كار ساعتي هزار پوند دستمزد در نظر گرفته اند. اين كار نيازي 
به تحصيالت آكادميک ندارد و متقاضيان تنها بايد قادر به شنا 
كه  فردي  با  باشند.  داشته  ماجراجويانه  روحيه  و  باشند  كردن 
صالحيت اين كار را داشته باشد قراردادي شش ماهه به ارزش 
با  خوابه  اتاق  سه  خانه  يک  و  شد  خواهد  بسته  پوند  هزار   70
خواهد  قرار  او  اختيار  در  مجاني  پروازهاي  و  امكانات  تمامي 
فرد  اين  به  اند  كرده  اعالم  استراليا  جهانگردي  مقامات  گرفت. 
تنها براي تبليغ اين جزيره در بازار جهاني نيازمند هستند. فردي 
كه براي اين كار استخدام مي شود تنها سه ساعت در هفته كار 
دارد و بقيه وقتش را مي تواند به شنا كردن، غواصي و ساير 
سخنگوي  اسلوان  جاناتان  كند.  صرف  خواهد  مي  كه  كارهايي 
نكنيد  »شک  گويد؛  مي  باره  اين  در  كوئينزلند  جهانگردي  اداره 
اين كار بهترين شغل دنيا است.« قرار است براي استخدام فرد 
صالحيت دار جهت اين شغل در 1۸ كشور دنيا تبليغ شود و در 
ماه مه معلوم خواهد شد چه كسي اين شغل رويايي را به دست 

خواهد آورد.  
 

حل کردن پازل پس از 26 سال  
 

را  اش  مكعبي  پازل  شد  موفق  سال   26 از  پس  فردي  سان؛ 
پازل  اين  حل   19۸3 سال  در  پاركر  گراهام  كند.  حل  سرانجام 
را شروع كرد و سرانجام پس از مدت ها موفق به حل كردن آن 
اين پازل 27۴00 ساعت  شد. آقاي پاركر ۴5ساله كه براي حل 
وقت صرف كرده در اين باره مي گويد؛ »نمي توانيد تصور كنيد 
اكنون چقدر راحت شده ام. اين مساله كه نمي توانستم اين پازل 
را حل كنم، ديوانه ام كرده بود. بعضي اوقات از كارهاي مهمي 
مي گذشتم تا بتوانم اين پازل را حل كنم. اكنون احساس مي كنم 

بار سنگيني از دوشم برداشته شده است.«  
 

معلولي که قهرمان موج سواري جهان شد  
 

يک  حمله  دليل  به  كه  بود  13ساله  هميلتون  بتاني  ميل؛  ديلي   
كوسه يک دستش را از دست داد. او در سال 2003 زماني كه در 
هاوايي مشغول موج سواري بود توسط يک كوسه مورد حمله 
قرار گرفت. او از اين حمله جان سالم به در برد و تنها يكي از 
دوستانش را از دست داد. او كه عاشق موج سواري بود به رغم 
مسابقات  در  گذشته  هفته  و  داد  ادامه  را  رشته  اين  معلوليتش 
خودش  به  را  دومي  عنوان  جهان  زنان  قهرماني  سواري  موج 
اختصاص داد. بتاني كه اكنون 1۸سال دارد، مي گويد؛ »پس از 
حادثه يي كه برايم رخ داد نمي دانستم آيا دوباره خواهم توانست 
موج سواري كنم يا خير. اما قبل از آنكه بيمارستان را ترك كنم 
با خودم تصميم گرفتم موج سواري را دنبال كنم.« بتاني به شكل 

غيرقابل باوري سه هفته پس از آن حادثه دوباره بر تخته موج 
سواري اش به ماجراجويي اش در دريا ادامه داد. بتاني در ادامه 
حرف هايش گفت؛ »پس از آن اتفاق سعي كردم ترسم از كوسه 
ها را كنار بگذارم. اما هنوز هم از آنها مي ترسم. با وجود اين 

كوسه ها هم نمي توانند مانع از موج سواري من شوند.«  

 آتش زدن کتاب ها در مدارس براي تامین گرما  

 رويترز؛ رسانه هاي محلي هند اعالم كردند؛ معلمان در برخي از 
مدارس در شرق هند، براي تامين گرما و فرار از سرماي كالس 
هاي درس، اقدام به سوزاندن كتاب هاي درسي كرده اند. گروهي 
از معلمان در مدارس واقع در شرق هند از كتاب هاي درسي براي 
تامين گرما استفاده كرده تا بتوانند در كالس هاي درس بمانند 
و به دانش آموزان درس بدهند. اين در حالي است كه معلمان در 
مدارس ايالت »بيهار«، نيمي از دانش آموزان را در آخر هفته به 
خانه ها فرستاده و براي آنكه بتوانند ديگر دانش آموزان را در 
كالس ها نگه دارند، مجبور شدند كتاب هاي درسي را آتش بزنند. 
همچنين به علت افزايش اعتراضات معلمان و آتش زدن كتاب ها 
تاكنون  اما  پليس وارد عمل شده،  توليد گرما در مدارس،  براي 
نتوانسته راه به جايي ببرد چرا كه حق با معلمان و دانش آموزان 
است. براساس اعالم نظر كارشناسان هواشناسي، چنين سرما و 
برودت هوايي در كشور هند تاكنون بي سابقه بوده و عالوه بر 
مدارس، بسياري از مراكز اداري نيز تعطيل شده اند به طوري 
كه فرودگاه بين المللي دهلي نو بسياري از پروازهاي خارجي و 
داخلي خود را لغو كرده است. همچنين وجود مه غليظ كه ناشي 
از برودت بي سابقه هواست، باعث لغو چندين سفر بين شهري 

در قطارهاي هند شده است.  
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داستان زندگی

زندگی 
با زن 

پرخاشگر
حال و حوصله نداشت. جلوی آينه ايستاد و به زخم های صورتش 
نگاه كرد. باورش نمی شد آن چه كه هميشه از آن بيزار بود، حاال 
را  بود  مرد  چه  هر  عمری  گفت:  خودش  به  بود.  آمده  به سرش 
به خاطر اينكه از دست زنانشان كتک می خوردند زير سؤال می 

بردی و به استهزا می كشاندی، حاال خودت...
چند قطره اشک در چشمانش پر شد. از آينه دور شد و روی مبل 
لم داد. به چند سال قبل فكر كرد. به زمانی كه درس و دانشگاه را 
پشت سر گذاشته و با سرعت خودش را رسانده بود به جايی كه 
نه تنها دستش در جيب خودش می رفت، بلكه می توانست پس انداز 

هم بكند و برای خودش و آينده اش شرايط بهتری ايجاد كند.
چند سالی بود كه »محمد« كار می كرد. از كنار همين پس اندازها 
با گرفتن يک وام برای خودش خودرو خريده بود و بعد از مدتی با 

اصرار های مادرش روبرو شد.
- پسرم ديگر وقت زن گرفتن ات رسيده است.

- اين چه حرفی است مادر! من كه هنوز سنم كم است.
مادرش اصرار كرده بود.

- درست است كه سن ات كم است، ولی در شرايطی هستی كه می 

توانی از عهده مشكالت و مسؤوليت های يک مرد در برابر زندگی 
مستقل و مشترك بربيايی. حتمًا كه الزم نيست آدم سن اش زياد 

باشد كه ازدواج كند.
زندگی  اينكه  به  هم  خودش  بود.  كرده  فكر  مادرش  حرف  روی 
مستقلی داشته باشد رغبت داشت. با اعالم رضايت به مادرش بود 
كه مادر به پرس وجو پرداخته بود تا دختر خوبی برای او پيدا كند 

بعد از چند ماه يک روز مادرش به محل كار او زنگ زده بود.
- برای آخر هفته كاری نداری؟

- چطور مگر؟
- دختر خوبی برای پيدا كرده ام.

بيشتر می شد.  اش  دلهره  نزديكتر می شد،  هفته  آخر  به  هر چه 
راه  اش  عمه  و  خواهر  و  مادر  با  و  بود  هفته شده  آخر  باالخره 
افتاد برای خواستگاری. از دوستانش در مورد مراسم خواستگاری 

پرسيده بود ولی با اين حال احساس اضطراب و نگرانی می كرد.
از آن ها بود.  پدر دختر مهندس بود. وضعيت زندگی شان بهتر 
دختر با اينكه سن و سالی نداشت ولی به نظر نجيب می آمد. با 
اينكه در طول صحبت ها با او و خانواده اش از آن ها خوشش آمده 

بود ولی باز هم دو دل بود.
- مادر! من شايد نتوانم شرايطی را كه پدر سميرا برايش فراهم 
كرده، برای آن دختر فراهم كنم. آنوقت زندگی ام با مشكل روبرو 

می شود.
به پيشنهاد مادر اين مسأله را با سميرا مطرح كرده بود.

- من اگر راضی به ازدواج با تو شده ام، خوب می دانم كه حقوق 
تو چقدر است و چه شرايطی داری ولی من دنبال مال و منال و 
ثروت نيستم. هر چه كه خواسته ام در خانه پدرم داشته ام. من به 
دنبال مردی هستم كه خوب زندگی كند و قدر زندگی را بداند. من 

با نان حاللی كه در زندگی ام می گذارد، می سازم.
محمد خدا را شكر می كرد. بهتر از اين دختر نمی توانست پيدا كند. 
دختری كه قانع باشد و به دنبال روزی حالل شوهرش بهترين زن 

برای زندگی بود.
مراسم  بود.  نشسته  سميرا  كنار  در  عقد  سفره  سر  زود  خيلی 
عقدكنان در نهايت سادگی گذشته بود. از آن به بعد محمد هر هفته 
برای ديدن زنش به خانه پدر او می رفت. سميرا بعد از چند هفته 

از عقدشان با او تندی كرده بود.
محمد نفهميده بود كه چرا زنش اين طور رفتار می كند. با خودش 
فكر كرده بود شايد من رفتاری كرده ام كه باعث ناراحتی اش شده 
ام، سعی كرده بود با محبت كردن بيشتر اخالق سميرا سر جايش 

بيايد. بعد از يک سال زندگی مشتركش را با سميرا آغاز كرده بود.
با هزار بدبختی  او  از اول قرار بود عروسی نگيرند ولی  اينكه  با 

مراسم عروسی هم گرفته بود. مادرش می گفت:
- اين خرج كردن ها شگون دارد. خدا چند برابرش را به تو می 

دهد. مهم اين است كه آدم در زندگی احساس خوشبختی كند.
او هم می خواست خوشبخت باشد. در زندگی پدر و مادرش هيچ 
وقت دعوای آن ها را نديده بود برای همين وقتی يک روز سميرا 

شروع به داد و بيداد كرده بود، رنگش پريده بود.
- چرا فرياد می زنی، همسايه ها صدايت را می شنوند.

- خب بشنوند. من نمی توانم اين طور به سختی زندگی كنم. تو 
زن  برای چه  كنی  برطرف  مرا  زندگی  نيازهای  توانستی  نمی  كه 

گرفتی؟ تو كه.... 
يک لحظه سرش به دوران افتاده بود. برای اينكه وضعيت زندگی 
بود.  كرده  پيدا  خودش  برای  دومی  كار  دارد،  نگه  آرام  را  اش 
پدر می  تازگی  به  بود  كه شنيده  وقتی  كار  های روزانه  خستگی 
شود رنگ باخته بود. حاال به عشق فرزندی كه تا مدتی ديگر به دنيا 
می آمد، كار می كرد. در اين مدت انتظار سميرا باز هم چند بار با 
او بداخالقی كرده بود. ولی محمد هيچ حرفی نزده بود سعی كرده 
بود فضای زندگی اش را آرام نگه دارد. زنش باردار بود و شرايط 
از  ديگر  محمد  بود.  آمده  دنيا  به  كه  دخترشان  داشت.  ای  ويژه 
خوشحالی در پوست خودش نمی گنجيد. ديگر آرزويی نداشت جز 
اينكه بتواند آنها را سعادتمند كند. با اين كه خسته و كوفته از سر 
كار به خانه می آمد ولی وقتی لبخند رضايت را بر لبان همسرش 
فراز و نشيب هايش می  تمام  با  می ديد، آرام می گرفت. زندگی 
او  با  بهانه گيری ها و دعواهای هميشگی سميرا  اينكه  تا  گذشت 
شروع شد. اين بار سميرا در برابر سكوت آبرومندانه او به طرفش 

هجوم می برد و تا آن جا كه توان داشت، كتک كاری می كرد.
از ترس آبرو حرفی نمی زد، تا اينكه زنش دوباره جار و جنجال 
از  بخشی  كه  بود  شده  باعث  او  های  حمله  بار  اين  انداخت.  راه 
صورت و دستانش مجروح شود. نمی دانست با اين چهره زخمی 
چطور از خانه بيرون برود. اگر با اين وضعيت جلوی خانواده و 

همكارانش ظاهر می شد نمی توانست سر بلند كند.
زنش با بچه رفته بود. او مانده بود و خانه ای كه پر از خاطرات 
تلخ برای او بود. هر چه با خودش فكر می كرد به نتيجه ای نمی 
رسيد. نمی دانست با اين زن پرخاشگر چگونه رفتار كند تا شاهد 

اين درگيری ها در زندگی اش نباشد.
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رابطه شخصيت و ازدواج

روانکاوی متأهالن
از قديم و نديم شنيده ايم كه خداوند نجار نيست. اما در و تخته را خوب 
به هم جور می كند. تقريبا همه كسانی كه ازدواج كرده اند به اين نتيجه 
رسيده اند كه اگر شناخت خوبی از شخصيت و خلق و خوی همسرشان 
مورد  اين  در  داشت  خواهند  پيش  در  موفق تری  زندگی  باشند  داشته 
راهنمايی های زيادی وجود دارد كه در اين مقاله به بررسی يكی دو تا از 

آنها می پردازيم. 

● شخصیت های وظیفه شناس 
آرام  ندهند،  انجام  تمام  و  را درست  كارشان  تا  و  پای بند هستند  اخالقی  اصول  به  وظيفه شناس  ها 
نمی گيرند. آنها به خانواده خود وفادارند و از مقامات مافوق اطاعت می كنند. كار زياد، ويژگی بارز 
آنها است. وظيفه شناس  ها موفقيت طلب هستند. هيچ پزشک، وكيل، دانشمند يا مقام اداری موفق بدون 

برخورداری از اين ويژگی شخصيتی نمی تواند در كارش موفقيتی كسب كند. 

● 8 ویژگی وظیفه شناس ها 
وظيفه شناس  ها در مقايسه با سايرين از اين هشت ويژگی بهره بيشتری دارند: 

1( كار زياد: وظيفه شناس شيفته كار است. 
2( كار درست: شخصيت وظيفه شناس به درست انجام دادن كارها توجه دارد. او پای بند وجدان است 

و به ارزش  ها و اصول اخالقی بها می دهد. 
3( راه درست: همه چيز بايد درست انجام شود. شخصيت وظيفه شناس معنای اين جمله را به خوبی 
می داند؛ از رسيدگی به حساب  های مالی گرفته تا دست يابی به هدف  های مقام مافوق و طرز تميز كردن 

زير سيگاری  ها، همه  اينها بايد درست انجام شود. 
۴( كمال طلبی: وظيفه شناس  ها می خواهند همه كارها بدون كمترين لغزش و به مطلوب ترين شكل ممكن 

انجام شود. 
5( ثبات قدم: اين افراد به نقطه نظرهای خود پای بندند و در معرض ناماليمات مصمم تر می شوند. 

6( توجه به جزئيات: وظيفه شناس  ها به نظم و ترتيب و جزييات امر توجه دارند. آنها سازمان دهندگان 
خوبی هستند؛ توجه به جزييات از جمله ويژگی  های اين گونه شخصيتی است. 

7( احتياط: در تمام امور زندگی محتاط و دقيق و مراقب هستند. 
۸( صرفه جويی: وظيفه شناس  ها صرفه جو هستند. آنها از دور انداختن چيزهايی كه برايشان فايده ای 

دارند و يا پيشتر داشته اند و يا احتمااًل خواهند داشت، خودداری می كنند. 

● 6 توصیه به همسران 

● شخصیت های وظیفه شناس 
ـ با روی خوش، از خود صبر و شكيبايی به خرج دهيد و بگذاريد وظيفه شناس  ها عادات خود را داشته 

باشند. 
به او فشار نياوريد كه »تو را به خدا، امروز را به ما اختصاص بده. بهتر است به خود بگوييد:» من 

همسرم را می شناسم. او تا كارش را انجام ندهد دست بردار نيست.« 
استفاده  توانمندی  هايتان  از  نيز  بكند. شما  تغيير  وظيفه شناس  كه شخصيت  باشيد  نداشته  انتظار  ـ 

كنيد. 
ـ هرگز با او بحث نكنيد و درگير جنگ قدرت نشويد. او آن قدر بحث و مشاجره را ادامه می دهد تا 

تسليم و يا قانع شويد. سعی كنيد به حرف هايش به راحتی گوش كنيد. 
ـ از شرايط خود شاد باشيد و از امنيت و ثباتی كه همسر »وظيفه شناس« شما به زندگی تان می آورد، 

راضی باشيد. 

ـ از او انتظار تعريف و تمجيد نداشته باشيد. همسر وظيفه شناس شما ممكن است درباره لباس يا 
وضعيت ظاهری شما حرفی نزند ولی او به خوبی متوجه شماست. 

ـ انعطاف پذير باشيد. 
بروز  را  خود  احساسات  كه  را  افرادی  اغلب  وظيفه شناس،  وظيفه شناس  هااشخاص  مناسب  همسر 

می دهند مانند شخصيت  های نمايشی را می پسندند. 
از سوی ديگر، وظيفه شناس  ها ماجواجوها و كسانی را كه خطر می كنند، دوست دارند. اشخاص به 
نسبت جدی و حساس نيز احتمااًل با استقبال وظيفه شناس  ها روبه رو می شوند. شخصيت وظيفه شناس، 
ناراحت  را  آنها  خيال  بی  و  خاطر  آسوده  و شخصيت  دارد  هم خوانی  مراقب  يا  و  پرشور  افراد  با 

می كند. 
● ویژگی های فردی که خبر بد می دهد 
● شخصیت های با اعتماد به نفس باال 

را  و جاذبان بخش  های عمومی و حقوقی جامعه  رهبران، ستارگان  اغلب  و  افرادی شاخص اند  اينها 
تشكيل می دهند. احترام به نفس جادويی و اعتماد به نفس كه ويژگی اينگونه شخصيت است، رؤياها 

را به پيروزی  ها و موفقيت  های چشم گير تبديل می كند. 
 ● ویژگی  های مهم شخصیت با اعتماد به نفس باال 

1( احترام به نفس: افراد با اين تيپ شخصيتی به خود و توانمندی  هايشان اطمينان دارند. آنها خود را 
موجوداتی منحصر به فرد می دانند و معتقدند كه دليلی برای حضور آنها در اين سياره خاكی وجود 

دارد. 
2( توقع: معتقد به تشريفات و احترامات رسمی هستند و انتظار دارند كه ديگران در تمام مواقع با آنها 

با احترام برخورد كنند. 
3( بلندپروازی: اين افراد موجوداتی بلند پرواز و جاه طلب هستند. 

۴( سياستمداری: اين افراد در برخورد با ديگران زيرك و حسابگر هستند و از توانمندی  های ديگران 
برای رسيدن به خواسته  هايشان استفاده می كنند. 

5( رقابت: رقابت در وجود آنها شعله ور است. می خواهند به اوج برسند و همان جا باقی بمانند. 
6( جاه طلبی: از معاشرت با افراد بلند مرتبه و شاخص لذت می برند. 

احساسی  و چه  فكر  و می دانند چه  آگاه هستند  ذهنی و روحی خودشان  از حاالت  7( خودآگاهی: 
دارند. 

۸( توازن و وقار: »بااعتماد به نفس  ها« تعريف  ها و تمجيدهای ديگران را با رغبت می پذيرند ولی هويت 
خود را از دست نمی دهند. 

● توصیه هایی به همسران شخصیت های با اعتماد به نفس باال 
ديگران  نيازهای  رفع  در  را  كه خوشبختی  است  نفس، كسی  به  اعتماد  با  مناسب شخصيت  همسر 
جستجو می كند، می توانيم به »مهر طلب  ها« اشاره كنيم. مشروط بر آنكه  اين گونه افراد به راه افراط 
نروند و فرديت و حد و حدود همسر خود را مخدوش نسازند. شخصيت  های حساس به همسران 
باشند.  نياز  مورد  می خواهند  نفس  به  اعتماد  با  شخصيت  های  و  دارند  نياز  معاشرتی  و  قدرتمند 
بنابراين، اين دو تيپ شخصيتی اغلب مكمل يكديگر هستند. شخصيت »نمايشی« نيز اگر تضمين بيش 
از اندازه نخواهد، می تواند همسر مناسبی برای شخصيت »با اعتماد به نفس« باشد اگر دو »با اعتماد 
به نفس« يكديگر را به همسری انتخاب كنند، امكان بروز تقابل ميان آنها زياد است. از جمله گونه  های 
شخصيتی كه با اعتماد به نفس  ها هم خوانی ندارند، می توان به مراقب  ها، فارغ البال  ها، ماجراجوها و 
پرشورها اشاره كرد. شخص با اعتماد به نفس نياز دارد كه هميشه شماره يک باشد. اين را به عنوان 
منشی شخصيتی در او بپذيريد. برای جلب توجه او، به او توجه كنيد. عشق و محبت و وفاداری شما 
برای او بسيار مهم و با ارزش است. مراقب باشيد كه عزت و حرمت نفس خود را در گرو محبت و 
توجه او قرار ندهيد، خود را بی قيد و شرط دوست بداريد و توجه داشته باشيد كه او گاهی به شما 
ايجاد رابطه بيشتر به چشم  از  به ويژه پس  اين موضوع  نزديک می شود و سپس فاصله می گيرد. 
می خورد. تعادل احساسی خود را حفظ كنيد و بی دليل نتيجه گيری شتابزده نكنيد كه ديگر همسرتان 
شما را دوست ندارد. به احتمال زياد مشغله ذهنی پيدا كرده است. اگر الزم است با همسر با اعتماد 
به نفستان رويارويی بكنيد، تنها احساس تان را با او در ميان بگذاريد، نظرتان را بگوييد ولی درباره 
او داوری نكنيد، توجه داشته باشيد كه برای او مورد انتقاد قرار گرفتن دشوار است. وقتی نگرش  ها و 
احساسات خود را با همسرتان در ميان می گذاريد، به او امكان می دهيد كه شما را بهتر درك كرده و 

از بروز اختالفات بعدی جلوگيری كند.                                                                        
         برگرفته از سالمت

خانه و خانواده
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کی گفته 
من پیرم...

پيری خواه ناخواه از راه می رسد و سيمای خود را نشانمان 
می دهد. اما پزشكان متخصص معتقدند می توان با استفاده از 

روش هايی پيری و سالخوردگی را به تاخير انداخت. 
يكی از نمادهای پيری، چروك ها و ظاهر پوست است. حتما 
تقويمی  خود،  به نسبت سن   افراد را ديده ايد كه   از  بسياری 
جوان  تر يا پيرتر از ديگران به  نظر می رسند. عوامل  ارثی  در 
اين  زمينه  نقش  مهمی  دارند، در عين  حال  عوامل  محيطی  را 
نيز در ايجاد پيری  پوست  نبايد ناديده  گرفت. هر چند پيری  
پوست  به  علت  گذر زمان  و افزايش  سن  به  وجود می آيد، اما 
با رعايت 10 فرمان زير می توانيد شدت آن را كم كنيد و به 

تاخير بيندازيد.
ٔ سيگار نكشيد 

سيگار عالوه  بر وارد آوردن  آسيب های فراوان به  اندام های 
بدن ، به  پوست  نيز صدمه  می زند. نيكوتين  موجود در سيگار 
مختل   را  پوست   تغذيه   پوست،  عروق   در  انقباض   ايجاد  با 
می  كند. تماس  مستقيم  پوست  با مواد سمی  موجود در سيگار 
هم  به  اين  عضو آسيب  می رساند. بعالوه، عبور و جذب  اين  
مواد از خالل  پوست  به  الياف  آن  كه  قوام  آن را حفظ می كند، 

لطمه  می زند. 
سيگاری ها 5 بار بيشتر از غيرسيگاری ها در معرض چين و 

چروك های عميق در پوست دست و صورتشان هستند.
ٔ از آفتاب دوری كنيد 

در معرض  اما  است،  بدن الزم  برای  نور خورشيد  هر چند 
آفتاب قرار گرفتن پوست  به  مدت  طوالنی، باعث  می  شود الياف  
پوست  تخريب  شود. سعی كنيد بين ساعت های 10 صبح تا 
وجود  آفتاب  مضر  اشعه  ميزان  بيشترين  كه  3 بعدازظهر 
محيط های  يا  خانه  از  تابستان(  فصل  در  )بخصوص  دارد 
سربسته خارج نشويد. سعی كنيد در سايه حركت كنيد و از 
مكان هايی كه نور آفتاب به طور مستقيم می تابد عبور نكنيد. 
آفتاب سوختگی ها، حمام آفتاب ها و برنزه كردن ها می تواند تا 

20 سال شما را پيرتر كند.
ٔ ورزش كنيد 

ميزان  می  شود  باعث   مناسب  ورزشی   و  فيزيكی   فعاليت  
خون رسانی به اندام های مختلف، از جمله پوست  افزايش  يابد. 
اين  افزايش خون رسانی  در درازمدت  به  ساختار بهتر پوست  

كمک  می  كند.
ٔ به اندازه بخوابيد 

همه  ما بعد از يک  شب  بی  خوابی، رنگ  پريدگی و تيرگی  پوست 
ساختار  به   شبانه   بی  خوابی های  تكرار  كرده ايم.  تجربه   را 

پوست  آسيب  می رساند.
ٔ چاق و الغر نشويد 

افزايش  شديد وزن  با تجمع  مقدار زيادی  چربی  در زير پوست  
با  می شود.  پوست   كشيدگی   باعث   مساله   اين   است.  همراه  
بود، شل   قبال كشيده  شده   كه   پوستی   ناگهانی  وزن،  كاهش  
و آويزان  و دچار چين  و چروك  می  شود. بنابراين  تعادل  در 
از تغييرات  ناگهانی  وزن   تا  بايد رعايت  كرد  رژيم  غذايی  را 

جلوگيری  شود.
ٔ غذای  متعادل  و سالم بخوريد 

رژيم غذايی بسيار سخت پوست شما را دچار قحطی و كمبود 
مواد غذايی می كند. سريع از دست دادن وزن باعث افتادگی و 
افت پوست می شود. رژيم  غذايی  متعادل  و سالم  از كمبودهای  
تغذيه ای مختلف  كمبود ويتامين ها مانند ويتامين ث، آ، ب و... 
و همچنين امالح ضروری مانند آهن، روی، منگنز و همچنين 
پروتئين  و اسيدهای  چرب  ضروری  جلوگيری  می  كند. ماهی 
به علت وجود مقدار زيادی از اسيدهای چرب بهترين غذاست 

برای اين كه شما جوان تر به نظر برسيد.
ٔ عادت های نادرست را تغيير دهيد 

پوست   كشيدگی   باعث   می تواند  صورت   روی   به   خوابيدن  
شود. اخم كردن موجب افزايش چروك پوست می شود.

ٔ خوش خلق باشيد 

زيادی  تاثير  او  پوست  روی  فرد  عاطفی   و  روانی  وضعيت 
دارد. به  دنبال  يک  استرس  روانی، فرد ممكن  است  تغييراتی  
برافروختگی   يا  رنگ  پريدگی   به  صورت   پوست  خود  در  را 
احساس  كند. ديده  شده  است  كه  در جريان  ترس  و اضطراب  
درجه  حرارت  نوك  انگشتان  پايين  می آيد. اگر اضطراب  تداوم  
يابد، به  پوست  نوك  انگشتان  دست  آسيب  می رسد. بعالوه، 
با يک  استرس  روانی  شدت   از بيماری های پوستی   بسياری  

می يابند.
ٔ سرما نخوريد 

قرار گرفتن در معرض سرما بخصوص 
زيادی  آسيب  پوست  به  سرد  باد 
در  كمتر  كنيد  سعی  پس  می رساند، 

معرض هوای سرد قرار بگيريد.
ٔ كرم بزنيد 

عارضه  از  پوست  نگهداشتن  مرطوب 
را  آن  يا  می كند  پيشگيری  پوست  پيری 
به تاخير می اندازد، به همين علت استفاده 
در  بخصوص  مرطوب كننده  كرم های  از 
را  پوست  شادابی  می تواند  سرد  فصل 
گذشته  آن  از  كند.  حفظ  زيادی  حد  تا 
اسيدها  هيدروكسی  آلفا  حاوی  كرم های 
بين  از  را  پوست  چروك های  می تواند 
برده و خاصيت ارتجاعی آن را افزايش 

دهد. 

ما زنان چطور حسادت را از 
خودمان دور کنیم؟

شغلی  ارتقای  شویم.  حسادت  دچار  زندگی  در  گاهی  است  ممکن  ما  همه 
همکاران، ماشین جدید همسایه یا حتی دوچرخه دوست تان ممکن است باعث 
حسادت تان شود.برای بیشتر افراد، حسادت، احساسی زودگذر و مقطعی است 
اما بعضی مواقع حسادت آن قدر قوی و شدید است که شادی فرد را می گیرد و 
بر روابطش با دیگران تاثیر منفی می گذارد. مراحل زیر به شما کمک می کند 

تا بر حس حسادت غلبه کنید.
● قدم اول:

به جای اینکه به خاطر احساس تان نسبت به دیگران، خودتان را سرزنش کنید، 
ریشه ها و دالیل حسادت تان را شناسایی کنید.

روان شناسان می گویند، حسادت در نتیجه اعمال و رفتار دیگران ایجاد نمی شود 
چنین  آمدن  وجود  به  باعث  افراد  درونی  به نفس  اعتماد  و  اطمینان  عدم  بلکه 

احساسی در افراد می شود.
برای  بتوانید  وقت ها  گاهی  شاید  کنید.  توجیه  را  خودتان  رفتار  نکنید  سعی 

حسادت تان دلیل قانع کننده ای پیدا کنید اما در اغلب موارد این طور نیست.
● قدم دوم: 

بهترین راه برای اینکه حسادت را از خودتان دور کنید، این است که اعتماد به 
نفس تان را تقویت کنید.

به  افراد  اطمینان  نتیجه عدم  در  گفتیم، حسادت  قبل  در مرحله  که  همان طور 
خودشان ایجاد می شود نه رفتار و اعمال دیگران.

برای افزایش و تقویت اعتماد به نفس تان از همین امروز اقدام کنید. کتاب های 
کمک  مشاور  از  لزوم  صورت  در  و  کنید  مطالعه  را  زمینه  این  در  مفید 

بگیرید.
● قدم سوم: 

از تجربه های گذشته درس بگیرید و حسادت را کنار بگذارید.
اگر در گذشته به کسی حسادت کرده اید، با دقت بیشتری به آثار منفی حسادت 
در زندگی تان توجه کنید. اجازه ندهید حسادت بر روابط شما با دیگران تاثیر 

منفی بگذارد. 
● قدم چهارم:

افراد خانواده و دوستان شما هر چه بیشتر پیشرفت کنند و در زندگی شان موفق 
شوند، بهتر می توانند از شما حمایت کنند و اعتماد به نفس تان را باال ببرند؛ 

بنابراین به جای حسادت، به وجود آنها افتخار کنید.
حسادت به داشته های دیگران، شما را عصبی، خشمگین و افسرده می کند و 
همین باعث می شود انرژی الزم برای پیمودن راه موفقیت را از دست بدهید و 

نتوانید پیشرفت کنید.
● قدم پنجم: 

برای نعمت هایی که دارید، شکرگزار باشید و سعی کنید راضی باشید و برای 
بهتر شدن تالش کنید.

حسادت وقتی به وجود می آید که شخص احساس کند آنچه دارد، کمتر از آن 
چیزی است که باید داشته باشد.

بنابراین قانع و راضی بودن به آنچه که دارید، می تواند شما را از این احساس 
ناخوشایند دور کند. 

● قدم ششم:
لحظاتی که دچار  بگیرید در  یاد  کنید.  تنظیم  اقدامات  اساس  بر  برنامه تان را 
حسادت می شوید، قبل از اینکه این حس تمام وجودتان را بگیرد، آن را تجزیه 

و تحلیل کنید.
به جای فکر کردن به مواردی که حسادت تان را برانگیخته، به این فکر کنید که 

چه ضعف یا کمبودی در وجود تان باعث به وجود آمدن این حس شده است.
شخصیت تان را رشد دهید. به نقاط مثبت شخصیت تان فکر کنید، قدر خودتان 

را بدانید و ارزش وجود تان را درک کنید. 
فراموش نکنید شأن شما باالتر از این است که به دیگران حسادت کنید و با این 

کار به خودتان آسیب برسانید 
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می كند و در 
3 حركت مات می نماید

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

 سفید بازی را شروع می كند و در2
حركت مات می نماید

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

فال هفته
متولدين فروردين: سر وسامان بخشيدن به 
امور مالي و خانوادگي در اين روزها بسيار ضرورت 
دارد.در طي دو هفته آينده حادثه اي شيرين در زندگي 
شما رخ خواهد داد كه مدتها خاطره آن با شما خواهد 
بود.از قدرت خالقيت وسازندگي خود نهايت استفاده 
را ببريد. يک آشنايي تازه باعث به وجود آمدن رابطه 
به  عجوالنه  و  زود  خيلي  .گاهي  شود  مي  عميق  اي 
بالفاصله قضاوت قطعي  و  پردازيد  نتيجه گيري مي 
ميكنيد كه اين عادت باعث مشكالتي براي شما ميشود 
اما با خويشتن داري و تفكر نتايج بهتري براي شما 
بهتر  اي  حادثه  واسطه  به  مالي  مشكالت  و  حاصل 
مي شود. شما با متولدين شهريور سازگاري زيادي 

داريد.

متولدين ارديبهشت: سعي كنيد بين خواسته    
ها و توانايي هاي خود هماهنگي بيشتري ايجاد كنيد.

شما بايد توجه داشته باشيد كه لقمه هاي بزرگتر از 
نخواهد  پي  در  خوبي  عواقب  برداشتن  خود  دهان 
تحقيق  بايد  آمده  به وجود  عاطفي  مسئله  در  داشت. 
بيشتري انجام دهيد وموقعيت ها را بيشتر بسنجيد. از 
موقعيت هاي بدست آمده بسيار خوشحال مي شويد 
نگاه خوشبينانه شما به آينده كمک بسيار بزرگي به 
با  شما  همفكري  كنيد.  پيشرفت  تا  كرد  خواهد  شما 
افراد خانواده به سبب مشترك بودن منافع باعث باز 
شدن درهاي بسياري به سوي شما مي شود.وضعيت 
كنوني شما به سرعت با همفكري تغيير خواهد كرد و 
به مرحله اعتدال نزديک خواهيد شد. شما با متولدين 

مرداد بسيار نزديک هستيد.

نويد  بهار  به  شدن  نزديک  خرداد:  متولدين 
كه  شما  براي  فعاليت  از  سرشار  روزهاي  دهنده 
در  را  موفقيت  درهاي  شدن  گشوده  آن  واسطه  به 
تا  شده  باعث  شما  هاي  توانايي   . داشت  خواهد  پي 
واز  كنند  باز  اي روي شما  ويژه  دوستانتان حساب 
فكر شما در بهبود شرايط كاري خود استفاده كنند. 
پيام  يک  واسطه  به  كه  ناراحت هستيد  از موضوعي 
به  دعوت  شد.  خواهد  برطرف  شما  روحي  مشكل 
مسافرت از طرف يكي از بستگان در روزهاي آينده 
برنامه ريزي هاي جديدي را در پي خواهد داشت كه 
كمک زيادي به روحيه شما خواهد كرد. شما با مهر 

ماهي ها و مرداد ماهي ها رابطه بسيار خوبي داريد.

  متولدين تير: در روزهاي آينده پيشنهادي 
دريافت خواهيد كرد كه در مجموع بسيار به نفع شما 
خواهد بود .حضور يک فرد تازه وارد به جمع فاميل 
خانواده شور و سرور زيادي به دنبال خواهد داشت 
دوست  يک  ديدن  از  كرد.  خواهد  خشنود  را  شما  و 
قديمي بسيار خوشحال خواهيد شد از مقايسه خود با 
دوستان و اطرافيانتان به شدت بپرهيزيد كه اين كار 
اصال به سود شما نخواهد بود زيرا هر كسي توانايي 
هاي خاص خود را دارد . سعي كنيد در رابطه عاطفي 
به وجود آمده با احتياط بيشتري پيش برويد. عاليق 
خود به ويژه در كار را با دقت دنبال كنيد. آذرماهي 

ها دوستان خوبي براي شما خواهند بود.

متولدين مرداد: زندگي داراي فراز ونشيب   
باعث شيرين  گذشت  و  اما صبر  است  فراواني  هاي 
شدن موفقيت هاي بدست آمده مي شود.موقعيت تازه 
اي در انتظار شماست ، سعي كنيد به اندازه خود قبول 
مسئوليت كنيد طولي نخواهد كشيد كه خواهيد فهميد 
ريشه ومنشاء مشكالتتان با ديگران از بي توجهي و 
بي انصافي آنان سرچشمه ميگيرد .ساعاتي طوالني 
با كساني كه دوستشان داريد سپري خواهيد كرد كه 
از  بود.  خواهد  موثر  شما  ونشاط  روحيه  بهبود  در 
جر و بحث هاي بي مورد در طول دو هفته آينده جدأ 
خوبي  ميانه  ماه  خرداد  متولدين  با  كنيد.  خودداري 

داريد.

روابط  و  كار  در  تمركز  شهريور:  متولدين 
عنوان  هيچ  به  رود،  مي  شمار  به  واجبي  امر  شما 
بشود  شما  كار  روابط  وارد  نيرنگ  و  مكر  نگذاريد 
از مدتها خواهيد ديد  از عزيزان خود را پس  بعضي 
كه از نظر عاطفي وروحي براي شما موثر خواهد بود. 
روزهاي خوبي براي شما در راه است كه با اتكا بر 
اراده خود به راحتي مي توانيد بر مشكالت فائق آييد. 
از برمال كردن اسرار خود براي ديگران جدأ بپرهيزيد 
واز كمک به ديگران به هيچ عنوان كوتاهي نكنيد دقت 
زيادي به خرج دهيد تا نتيجه تالش هاي خود را به 

نحو احسن بگيريد . با آبان ماهي ها بسيار هماهنگ 
هستيد.

متولدين مهر: سعي كنيد بين رفتارهاي خود 
تعادل برقرار كنيد تا در مواجه شدن با ديگران دچار 
دردسر نشويد. از يكي از دوستانتان به شما منفعت 
فراواني خواهد رسيد كه به اين وسيله به شدت شگفت 
زده ميشويد. به هيچ عنوان به گزافه گويي برخي از 
ضرورتي  هرگز  زيرا  نكنيد.  توجه  حسود  اطرافيان 
كنيد.  وبحث  جر  صرف  را  خود  انرژي  كه  ندارد 
سعي كنيد اين روزها به رتق وفتق امور زندگي خود 
بپردازيد ودر جمع هاي فاميلي حضور فعالتري داشته 
باشيد. حتمأ در امور عاطفي از بزرگترها وافراد مورد 
روزهاي خوبي  بگيريد.  تجربه مشورت  وبا  اطمينان 
ايده  دوستان  ها  ماهي  بهمن  داشت.  خواهيد  راه  در 

آلي براي شما خواهند بود.

روزها  اين  كه  مسائلي  در  آبان:  متولدين 
ذهن شما را به خود مشغول ساخته كمي هم به جاي 
احساسات به منطق خود رجوع كنيد وگرفتن مشورت 
شما  به  زود  رسيدن  نتيجه  به  در  اميني  شخص  از 
با  را  خود  هاي  دلتنگي  كنيد  كرد.سعي  خواهد  كمک 
ديدارهاي خوب وجذاب فاميلي به حداقل برسانيد. به 
چشم اندازهاي تازه اي دست پيدا خواهيد كرد كه از 
دنبال  به  براي شما  را  بسيار خوبي  نتايج  مالي  نظر 
خواهد داشت .در خريد زياد عجله نكنيد شرايط بهتر 
با جستجو و كنكاش همواره منتظر شما خواهد بود. 

شهريور ماهي ها دوستان خوبي براي شما هستند.

 متولدين آذر: همواره سعي كنيد جسورانه 
دست به تجربه هاي جديد در كار وامور تجارت بزنيد 
به  داشت.  خواهد  دنبال  به  خوبي  بسيار  نتايج  زيرا 
برسيد.بيشتر  بيشتر  خود  خواب  و  تغذيه  وضعيت 
مراقب طرز برخورد و رفتارتان با ديگران ، مخصوصأ 
دوستان خود در محل كار باشيد. مسئله اي مدتهاست 
فكر شما را مشغول ساخته كه بهتر است اين موضوع 
را به حال خود بگذاريد . از نظر ذهني فوق العاده عمل 
ميكنيد. نحوه برخورد شما با دوستان و همكاران بر 
جذابيت شما در ميان آنها افزوده است. رفتن به سفر 
و تفريح بر طراوت شما خواهد افزود. مرداد ماهي ها 

وفرورديني ها دوستان ايده آلي براي شما هستند.

ها  شكست  از  كنيد  سعي  دی:  متولدين   
روابط  در  و  گرفته  درسي  گذشته  هاي  وناكامي 
باشيد.  داشته  ها  تجربه  از  فراواني  بهره  خود  آتي 
روحيه حساس شما با نيايش و دعا التيام پيدا ميكند. 
. ذهن  به عهده مي گيريد  را  مسئوليت هاي خطيري 
شما اين روزها بيش از حد درگير مسائل كاري است. 
كارشكني كسي باعث رنجش شما ميشود اما مطمئن 
امور باالخره به نفع شما پيش خواهد  باشيد جريان 
اميدي  نا  رفت، تالش براي موفقيت باعث خستگي و 
در شما شده است كه مسافرت كمک زيادي به شما 
تحول  و  تغيير  كند.  مي  آرامش  آوردن  دست  به  در 
هاي اميدوار كننده اي در زندگي شما ديده ميشود، با 

خرداد ماهي ها و اسفندي ها جفت و جور هستيد.

انعطاف  و  روراستي  بهمن:  متولدين   
در  اي  مالحظه  قابل  پيشرفتهاي  باعث  شما  پذيري 
براي گرفتن  اجتماعي شما شده است.  كار و روابط 
تصميمات جدي سعي كنيد بر اطالعات خود بيفزائيد 
اين روزها بيش از حد ذهن خود را درگير مسائل   .
مالي كرده ايد كه به زودي اين مشكل حل خواهد شد. 
اعتماد  مسئله  اين  كه  ميشويد  عادت  ترك  به  موفق 
به نفس شما را افزايش خواهد داد. از ديدن چند تن 
افراد فاميل بسيار مسرور خواهيد شد. نقشه يک  از 
سفر زيارتي را در ذهن مي پرورانيد كه به زودي با 
بهبودي شرايط مالي ميسر خواهد شد. با آذر ماهي 

ها ميانه خوبي داريد.

شناسي  وموقعيت  زرنگي  اسفند:  متولدين   
ايده  بسيار  موقعيت  يک  به  كه  ميشود  سبب  شما 
زندگي  در  اي  سازنده  نقش  كه  كنيد  پيدا  دست  آل 
انديشه  در  كند. شما  مي  ايفا  كاري شما  و  شخصي 
انجام شدن به  يک كار بزرگ هستيد كه در صورت 
و  نياز  و  راز  از  بود.  خواهد  اطرافيان  از  خيلي  نفع 
دعا بهترين بهره ها را خواهيد برد. رفتار شما باعث 
ايجاد سوء تفاهم براي يكي از دوستان شده است كه 
با خويشتن داري شما مشكل حل خواهد شد. تالش 
شما براي خوشحال كردن اطرافيانتان به ثمر خواهد 
نشست اما بهتر است مراقب افراد بخيل دور وبر خود 
شما  بيشتربا  ها  ماهي  بهمن  و  ها  ماهي  تير  باشيد. 

مچ هستند.



    جمعه 27 دی ماه 1387
45سال دوم -  شماره هفتادو نهم

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

هفته نامه پرشین     جمعه 27 دی ماه 1387
سال دوم -  شماره هفتادو نهم

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 99 77 623

از بین رفتن نیمي از 
جمعیت جهان در پایان قرن  

 

ساينس ديلي؛  براساس تحقيقات اخير محققان 
قرن  اواخر  تا  جهان  شد  مشخص  امريكايي، 
بيست و يكم نيمي از جمعيت خود را به علت 
بحران  و  جوي  تغييرات  بروز  خشكسالي، 
و  محققان  از  يكي  دهد.  مي  دست  از  غذا 
مي  امريكا  در  واشنگتن  دانشگاه  پژوهشگران 
وقوع  مانند  يي  پيچيده  مسائل  بروز  گويد؛ 
گرماي  افزايش  ناخوشايند،  جوي  تغييرات 
كره زمين، خشكسالي و قحطي كه سبب بروز 
كره  مناطق  و  نواحي  اكثر  در  غذايي  بحران 
زمين خواهد شد، سبب مي شود در اواخر اين 
قرن جهان شاهد مرگ و مير نيمي از جمعيت 
تحقيقات  گفت؛  ادامه  در  باشد. وي  كره زمين 
پژوهشگران جو شناس در دانشكده علوم جوي 
و هواشناسي دانشگاه واشنگتن نشان مي دهد 
 35 جغرافيايي  محدوده  در  اكثراً  تغييرات  اين 
درجه شمالي تا 35 درجه جنوبي- مناطق فقير 

افزود؛ اضطراب و  ادامه  در  »باتيستي«  داد.  بروز خواهد  در كره خاكي- 
استرس ناشي از بحران جهاني غذا كه از گرماي كره زمين ناشي مي شود، 
يكي از عوامل مرگ و مير ساكنان نقاط مختلف جهان خواهد بود. از طرفي 
دهه هاي زيادي به طول مي انجامد تا ساكنان زمين بتوانند مكان مناسبي 
براي كشت و كار بيابند و در اين مدت كه طوالني نيز خواهد بود، بسياري 

جان خود را از بي آبي و بي غذايي از دست مي دهند. 

اين ميان محققان جو شناس با كنار هم قرار دادن 23 مدل و نمودار  در 
مربوط به تغييرات جوي و آب و هوايي به اين نتيجه دست يافتند كه 90 
اثر  تا سال 2100 ميالدي به طور كامل و بر  درصد منابع زيستي جهان 
ميان  از  نامتعادل،  جوي  تغييرات  بروز  و  هوا  دماي  روزافزون  افزايش 
خواهد رفت. اين درحالي است كه بروز نابهنجاري هاي محيطي و بحران 
از سال هاي 1972 ميالدي و 2003  تغييرات جوي  از  ناشي  مواد غذايي 
ميالدي به ترتيب در اوكراين و فرانسه روي داد كه به تبع آن هر دو كشور 

با كاهش كاشت محصوالت كشاورزي به ويژه غالت روبه رو شدند. پروفسور »باتيستي« در ادامه بيان 
كرد؛ مساله يي كه مرا و ديگر همكاران جوشناسم را به خود مشغول داشته، اين است كه براساس داده 
هاي تاريخي و مستندات موجود، احتمال به وقوع پيوستن يک فاجعه زيست محيطي در تمام جهان به 
عللي نظير افزايش انتشار گازهاي گلخانه يي، گرماي شديد هوا در مناطقي كه قابليت كشاورزي در آنها 

وجود دارد و از بين رفتن زمين هاي زراعي به علت خشكسالي يا زير آب رفتن بسيار زياد است. 

همچنين براساس نظر كارشناسان و محققان علوم زيستي اين تغييرات تنها به مناطق استوايي محدود 
نمي شود، بلكه احتمال وقوع آنها در مناطق غيرقابل زندگي نيز وجود دارد به طوري كه براي مثال به 
علت افت شديد دماي هوا در مناطقي از غرب اروپا در سال 2003 ميالدي در ماه هاي ژوئن، جوالي 
و آگوست دست كم 52 هزار نفر جان خود را از دست داده و در 
يک  ها،  ماه  همين  در  هوا  شديد  گرماي  علت  به  ايتاليا  و  فرانسه 
سوم محصوالت زراعي مزارع از شدت تابش نور خورشيد زغال 
شد. »رزاموند نيلر« مدير اجرايي برنامه امنيت غذايي و حفاظت از 
محيط زيست دانشگاه »استنفورد« در اين باره مي گويد؛ بايد به اين 
نكته نيز اشاره كرد كه مناطق استوايي اگرچه از لحاظ منابع آبي و 
خاكي در رده نخست در جهان قرار دارند، اما اگر اين مناطق ايده آل 
نيز گريبانگير تغييرات زيست محيطي و آب و هوايي شوند، زندگي 
سه ميليارد انساني كه در اين محدوده كه از جنوب اياالت متحده 
امريكا تا شمال آرژانتين و جنوب برزيل، شمال هند تا جنوب چين 
دربرمي  نيز  را  آفريقا  قاره  تمامي  و  آغاز شده  استراليا  و جنوب 
گيرد، زندگي مي كنند، به خطر خواهد افتاد. »رزاموند نيلر« در ادامه 
افزود؛ محققان جو شناس تنها مي توانند بروز پديده گرم تر شدن 
توفان  و  ها  ها، سيالب  ناخوشايند خشكسالي  وقوع  و  زمين  كره 
مردمان  و  ها  دولت  اين  اما  كنند،  بازگو  و  كرده  بيني  پيش  را  ها 
هاي  پديده  اين  وقوع  از  جلوگيري  براي  بايد  كه  هستند  كشورها 

جوي نامطلوب چاره يي بينديشند. 
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نیازمندیها

تعدادی انبار جهت 
اجاره

در منطقه بارنت

07888808079

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 نياز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نيازمنديهای هفته نامه 

پرشين چاپ ميشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظيفه  كه  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئوليتی 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
0795666۴۴31

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

0795666۴۴31

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

0795666۴۴31

اجاره اتاق
اجاره  برای  اتاق 
مخصوص خانم ها  

07849745964

سوزوکی سیلورمدل 
2003

0795666۴۴31

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

0795666۴۴31

هفته نامه پرشين در 
نظر دارد يک بازار 
ياب با تسلط كامل 
به زبان انگليسی 

و فارسی با حقوق 
ثابت و پورسانت 
استخدام نمايد 

لطفا جهت اطالعات 
بيشتر با تلفن 

 020۸۴537350
تماس بگيريد

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
0795666۴۴31

متروپوليتن كار 
سرويس

0208923456

تویوتا سیلور مدل 2001

0795666۴۴31

پژو 306 سیلورمدل2004

0795666۴۴31

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

0795666۴۴31

خانمی جویای کار
07530679187

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش 3 دی مكس و 
انيمشن

07796751767

كارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
07733113137

آموزش ویولون

07511۸12069

آموزش کامپیوتر

07909۸57012

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07909۸57012

تعمیر لپ تاپ
07733113137

تايپ فارس و انگليسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

07909۸57012

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
07۸۸63۸۸657

چاپ

تعمیرات 
ساختمان

گروه خدمات کامپیوتر
فرشاد

گروه دانشجويان دكترا
با كمترين قيمت در محل كار يا منزل شما 

عيب يابی و ويروس يابی ، طراحی سايت و كليه امور كامپيوتر

07951537481
07956395182

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض كالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

کباب و پیتزا شاپ 
در شهر ناتینگهام 

فروشی

07875336551

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

استخدام

پرستار

حسابدار

منشی

لوازم 
منزل 

زرگری ستاره
خرید و فروش انواع طال 

پرداخت نقدی در برابر طالی کهنه شما
 )هرنوع عیار(

تعمیرات کلی طال و نقره در اسرع وقت

  )طالی سفید(

زرگری ستاره در بیرمنگام 
در خدمت شماست . 

07853033693

مژده مژده

2 door و Automatic، Full service story، Power 
staring، Good condition، Central locking

34000 miles، Blue Good body work، 
No mechanics fault lady owner  

Tel:  07868400023

فروش ماشین
 فولکس پولو 3 درب
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 كانون ايرانيان                                   0207700717۴
كانون ايران                                             020۸7۴63269 
جامعه ايرانيان                                         020۸7۴۸66۸2  
سفارت انگلستان در تهران                 009۸216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             0۸۴5600091۴ 
اطالعات پرواز هيترو            0۸700000123 
دفتر ايران اير هيترو            020۸56۴9۸06
فرهنگسرای لندن                                   020۸-۴555550

رستوران ها

رستوران ايران ما                                    02076200100
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    020760290۴0 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290۴16 
رستوران بهشت                                      020۸96۴۴۴77
رستوران پامچال                                     020۸2039595
رستوران پاپيون                                      020۸۴5۸90۸3
رستوران پاتوق                                       0207262۴015
رستوران پاريس                                      02072۸92023
رستوران پرشيا                                       020۸۴529226
رستوران پرنس علی                                020725۸3651
رستوران حافظ)1(                                   0207229939۸

رستوران حافظ)2(                                   0207۴31۴5۴6     
رستوران ديار                                         020۸92097۴۴ 
رستوران ژينو                                         020۸۸۴717۴0 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهای  شيراز                            020۸3۴65592
رستوران كندو                                         020772۴2۴2۸    
رستوران صفا                                         0207723۸331
رستوران كلبه                                         0207706۴۸۸۸
رستوران مهدی                                       020۸5637007
رستوران نيمكت                                      020۸۸۸969۸9
رستوران ياس                                         020760391۴۸
رستوران فرشاد                                      020۸99۸90۸0
رستوران صوفی                                      020۸۸3۴۴۸۸۸

رستوران سالم                                        020۸۸3۸0007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايی                     020۸3۴9۴۴00     
رستوران صدف                                      02072۴3۸۴۴۴

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران ليدو                                         020۸952۴7۴۸ 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 

آران                                      020۸۴۴55775  
اهواز                                            020۸77۸5361
انزلی                                        020۸۴5۸1221
انجمن زعفران                              020۸۴516616
بهار                                         020760350۸3
بيژن                                         0207۴352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317۸19
تهران                                      0207۴353622
تخت جمشيد                                    0207639۸007
جردن                                          020۸۴265۴۴۸
خزر                                        020۸202۸022

زمان                                           0207603۸909 
خيام                                          020725۸3637 
زمزم                                        020۸۴52۴00۴

فرديس                                     020۸۸6161۸7  
سارا               020722922۴3
ستاره                                      020۸۸635251
ساواالن                                                  020۸3۴7۸۸22
سپيد                                       020۸9697970 

سليمان                                             020762۴2957 
سهند                                                   020۸3۴33279 
سرور                                                020۸97۴60۸۸ 
سيب                                                  020۸3992۸32 
علی                                    020۸5669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          020۸9630012

منصور                                           020۸9525637 
محصوالت ايران                              0۸963002020

هرمز                                                   020۸۴55۸1۸۴
وحيد                                             020۸97۴9997 
قنادی رضا                                0207603092۴ 
قنادی عسل                               02077062905

 

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  عرضه  روز  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
دایی در مراسم بهترین های جهان

سرمربی تيم ملی فوتبال ايران در مراسم اهدای جوايز برترين های سال 
200۸ جهان شركت كرد. علی دايی بامداد ديروز به سوئيس رفت و شب 
گذشته در مراسمی كه در زوريخ برگزار شد حضور يافت. وی به دعوت 
»سپ بالتر« در اين مراسم شركت كرده است. دايی همچنين امشب در 
تهران  به  آن  از  پس  و  كند  می  فيفا شركت  جوانان  فنی  كميته  نشست 

بازمی گردد.

 شرط بازیکن پرویی برای استقالل
بازيكن تيم ملی پرو كه قرار است در تمرينات استقالل حاضر شود قصد 
ندارد تست فنی بدهد. اين بازيكن در پيش شرط هايش گفته است كه تنها 
در تست پزشكی شركت خواهد كرد. چندی پيش »فابيو باال« برزيلی نيز 
چنين شرطی را مطرح كرده بود اما آبی ها قيد عقد قرارداد با وی را زدند. 
بايد ديد واكنش استقاللی ها نسبت به جديدترين گزينه مورد نظرشان چه 

خواهد بود.

 مربیان هندبال در کالس مربیگری کرواسی
3 مربی هندبال ايران در كالس توجيهی مربيگری پيشرفته كه 12 تا 16 
بهمن ماه در كرواسی برگزار می شود، شركت می كنند. در اين كالس 

عليرضا حبيبی، كيوان صادقی و مهدی رهبری حضور می يابند.

ایران به تور دوحه دعوت نشد
تيم ملی دوچرخه سواری ايران در تور دوحه قطر شركت نمی كند. اصغر 
خالقی، دبير فدراسيون دوچرخه سواری گفت: ما خواهان حضور در اين 
تور بوديم ولی كشور ميزبان هنوز ما را به اين تور دعوت نكرد و بعد از 

پيگيری ما اعالم كرد جالی خالی برای تيم ايران ندارند!

برپایی اردوی آب های آرام در کیش و خرمشهر
ايرج اقليمی، مدير تيم های ملی قايقرانی آب های آرام از شروع درباره 
اردوهای آمادگی آب های آرام خبر داد. وی گفت: پس از 20 روز تعطيلی 
رفتن  و مرخصی  دانشجويان  ترم  پايان  امتحانات  دليل  به  كه  تمرينات 
مربيان خارجی صورت گرفت، از شنبه هفته آينده تمرينات ملی پوشان 
در ورزشگاه آزادی آ غاز می شود. وی افزود: مردان در جزيره كيش و 
زنان در خرمشهر اردوهای خود را برپا خواهند كرد تا خود را برای دو 

جام جهانی يک و دو در چک ولهستان )ارديبهشت ماه( آماده كنند.

کمک5/ 5 میلیاردی به استقالل و پرسپولیس
سازمان تربيت بدنی بودجه ای بالغ بر 5/ 5 ميليارد ريال را به دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس پرداخت كرد از اين مبلغ 150 ميليون تومان برای 
ساخت مجموعه ورزشی استقالل تهران، 200 ميليون تومان برای امور 
بازيكنان  مطالبات  پرداخت  برای  تومان  ميليون   200 و  استقالل  جاری 

پرسپوليس پرداخت شده است.
   

دفتر انجمن ورزشی نویسان پلمب شد
تهران  شهرداری  شد.  پلمب  گذشته  روز  نويسان  ورزشی  انجمن  دفتر 
نويسندگان،  انجمن  دفتر  بودن ساختمان  به علت مسكونی  روز گذشته 
خبرنگاران و عكاسان ورزشی، دفتر اين انجمن را در خيابان آفريقا چهار 

راه جهان كودك پلمب كرد.  

رینالدو به استقال ل تهران پیوست   
رينالدو كروزاوو هافبک 2۴ ساله اهل كشور پرو به تيم فوتبال استقال ل 
از روزهاي پيش در تهران حاضر شده  اين هافبک كه  تهران پيوست.   
استقال ل  باشگاه  موردنظر  پزشكي  تست هاي  در  گذشته  سه شنبه  است 
شركت كرد كه نتيجه آزمايش هاي پزشكي اش مورد تاييد باشگاه استقال ل 
تهران رسما  فوتبال  با حضور در هيات  بازيكن ديروز  اين  بوده است. 
باشگاه اسپورتينگ  تاكنون عضو  او  آمد.    تيم استقال ل در  به عضويت 

كريستال پرو بوده و سابقه بازي در تيم گراس هاپرز سوئيس را دارد.   
رينالدو در سال 2006 به عضويت تيم ملي پرو در آمد و در چند بازي 

تيم ملي پرو شركت كرده است.   

شش گل در سرماي آزادي 
 

اگرچه حضور كم تعداد طرفداران فوتبال در استاديوم آزادي، فضاي سردي براي بازي ايران- سنگاپور به وجود آورده بود اما 
شش گل ملي پوشان ايراني، تمريني بود براي گل زدن. در تمام دقايق بازي بازيكنان سنگاپور در زمين خود محبوس شده بودند 
تا بازي دستگرمي ملي پوشان برابر سنگاپور حتي ارزش يک ديدار تداركاتي را نيز نداشته باشد. اين وضعيت وقتي تشديد شد 
كه اسماعيل بازيكن تيم ملي سنگاپور در دقيقه ۴0 به خاطر خطا روي خلعتبري از زمين اخراج شد.دو دقيقه بعد بود كه مجيد 
غالم نژاد موفق شد اولين گل تيم سپيد پوش ايران را به ثمر رساند و ايران را با نتيجه يک بر صفر به رختكن بفرستد. با شروع 
نيمه دوم سنگاپور ضعيف و ضعيف تر شد تا جايي كه تيم ملي موفق شد پنج گل ديگر در دقايق 52 )كريم باقري(، 55 )غالمرضا 
رضايي(، ۸0 )مازيار زارع( و ۸2 و ۸3 )محمد نوري( وارد دروازه سنگاپور كند. در پايان بازي غالمرضا رضايي به عنوان بهترين 
بازيكن ميدان معرفي شد.در روز سرد استاديوم آزادي اما حضور افرادي چون كاشاني و استيلي در ورزشگاه و حمايت طرفداران 
پرسپوليسي حاضر در مجموعه اوقات فراغتي بود براي تماشاگران و خبرنگاران. خبرنگاران فرصت خوبي يافتند تا از كاشاني در 
مورد انصاري فرد و پرسپوليس بپرسند و او در جواب علي آبادي را به نقد كشيد؛ »به نظر مي رسد مديريت ورزشي كشور كمي 
متزلزل است اما در هر صورت درباره اين تحوالت سازمان تربيت بدني تصميم مي گيرد و اين تصميم شخص علي آبادي بوده 
است. در هر صورت من براي انصاري فرد آرزوي موفقيت مي كنم.«او روي سكوهاي ورزشگاه آزادي از طرح پيشنهادي اش به بن 
همام گفت؛ »آمادگي تيم منتخب جام جهاني 9۸ را براي انجام بازي بشردوستانه در حمايت از مردم غزه در هر زمان و هر كشوري 
كه اعالم كنند، داريم.«با پايان بازي آوراموويچ سرمربي سنگاپور كري هاي قبل بازي را فراموش كرده و گفت؛ »پيش از مسابقه 
مي دانستيم كه بازنده هستيم. تا قبل از دقيقه ۴0 كه 10 نفره شديم، بازي خوبي برابر ايران انجام داديم اما اخراج بازيكن ما هديه 
سال نو به تيم ملي ايران بود.«سردي فضاي ورزشگاه نكته يي بود كه سرمربي تيم ملي ايران را به پاسخ واداشت؛ »تماشاگران ما 
به حساسيت مسابقات توجه مي كنند. مطمئن هستم روز ديدار با كره تماشاگران زيادي به ورزشگاه خواهند آمد زيرا اين مسابقه 

يک ديدار حيثيتي است كه نتيجه آن تا حدود زيادي سرنوشت تيم هاي صعودكننده را مشخص مي كند.«
و اين جمالت پاياني علي دايي است نه فرد ديگري. اظهار اين جمالت از او براي همه عجيب بود؛ جايي كه او از رفتار بازيكنانش با 
خبرنگاران انتقاد كرد؛ »من به شما حق مي دهم كه ناراحت باشيد. خودم هر وقت كه شده در خدمت رسانه ها بوده ام و بازيكنان 
را آزاد گذاشته ام تا مصاحبه كنند.شما در گرما و سرما در تمرينات تيم ملي حاضر مي شويد و بازيكنان بايد پاسخگوي شما 

باشند.«او تاكيد كرد در ديدار كره جنوبي تنها 30 درصد در تركيب تيم ملي كشورمان تغيير خواهد داد. 

خداحافظي هادي حبیبي در روزي که مازندران انتقام گرفت
حضور هفت هزار تماشاگر مازندراني در سالن سه  هزار نفري سيد رسول حسيني، آغاز شكست راه آهن بود. راه آهن كه در دور 
رفت ليگ كشتي در مشهد با كمک تماشاگرانش، گاز را غافلگير كرده بود،  انتظار تال في مازندراني ها را داشت. پيش از اين سابقه 
نداشته كه كشتي در مازندران بدون تماشاگر برگزار شود اما ديروز، يكي از روزهاي استثنايي بود. هواداراني كه از يک ماه پيش 
منتظر ديدار برگشت با را ه  آهن بودند، از ساعت ها قبل از شروع اين مسابقه در سالن تجمع كرده و تال ش آنهايي كه ديرتر رسيده 
بودند، براي حضور در سالن بي نتيجه بود و بايد از پشت در كشتي ها را دنبال مي كردند.     گاز در همان چهار وزن اول مسابقه را 
برد. در وزن 55 كيلوگرم، ياسر خالپور در 2 تايم، محمد سلطاني را شكست داد و در وزن 60 كيلو، سيدمراد محمدي در 2 وقت، 
علي خالق زاده را برد. برنده ديدار كشتي 66 كيلو هم مسعود واحدي بود. جايي كه از قهرمان جهان در سال 2005 انتقام گرفت. او 
با ضربه فني، آلن دودايف روس را برد تا باخت در دور رفت را جبران كند. در وزن 7۴ كيلو نيز علي اصغر بذري، جعفر قاسمي را 
شكست داد.اما در وزن ۸۴ كيلوگرم،  مهدي حاجي زاده باز هم مقابل اسماعيل نجاتيان بازنده بود. حاجي زاده ديروز سومين شكست 
خود را در برابر نجاتيان تجربه كرد.   با برد رضا يزداني در وزن 96 كيلو مقابل اباذر اسال مي و شكست حميد سيفي در وزن 
120 كيلوگرم از اشكان ازلي، گاز اين ديدار را 6 بر يک برد تا با همان نتيجه اي كه از راه آهن شكست خورده بود، مقابل اين تيم به 
پيروزي برسد. گاز با اين برد به صدر جدول گروه  B صعود كرد تا باز هم مدعي قهرماني شود.    در ديگر ديدار اين گروه، صنايع 
و معادن همدان در تهران نيروي زميني را 5 بر 2 برد. در اين ديدار كه هادي حبيبي براي همدان كشتي مي گرفت، مقابل مصطفي 
يوسفي باخت. حبيبي كه در جهاني 2003 نيويورك و با برد جو ويليامز، كشتي گير آمريكايي، چهارم جهان شد، ديروز بعد از اين 
شكست از دنياي قهرماني خداحافظي كرد. او ديروز در حالي آخرين كشتي اش را گرفت كه به تازگي با همدان قرارداد بسته بود. 
او پيش از اين از همه تيم هايي كه او را ناديده گرفته بودند،  گال يه كرده بود.   در ديدارهايي كه ديروز در گروه   A برگزار شد، تيم 

عسگري محمديان ۴ بر KSB  3 كال ردشت را برد.   گراد هم در سالن هفتم تير تهران، سيمان دورود را 6 بر يک شكست داد.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

رژیم غذایي نامناسب دلیل ناکامي چلسي  
 

 براساس يک گزارش تحليلي رژيم غذايي نامناسب اسكوالري دليل ناكامي 
نظارت  جاري  فصل  ابتداي  از  چلسي  تيم  برزيلي  سرمربي  است.  چلسي 
از شاگردان  او  بازيكنان تيمش داشته است.  مستقيمي بر وضعيت غذايي 
خود خواسته به طور دقيق از برنامه غذايي كه در نظر گرفته، استفاده كنند. 
مطابق اين گزارش اين رژيم غذايي براي بازيكنان چلسي مفيد نبوده و باعث 
فني،  هاي  كاستي  كنار  در  اين موضوع  است.  آنها شده  بدن  رفتن  تحليل 
برابر منچستريونايتد  تحقيرآميز  باخت  به ويژه  اخير،  عامل شكست هاي 
كرده  گيري  موضع  اسكوالري  انتقادي،  نظريه  اين  مقابل  در  است.  بوده 
بلكه  ندارد،  بازيكنان مشكلي  بيان داشته، برنامه رژيم غذايي اش براي  و 
مشكل چلسي جاي ديگري است. اين مربي كه در فصل جاري هدايت چلسي 
را برعهده گرفت، گفته است؛ برنامه غذايي كه من براي بازيكنان در نظر 
گرفتم، بسيار دقيق طراحي شده است؛ فكر نمي كنم مشكل چلسي اين باشد. 
در واقع مشكل آنان در سرشان است؛ جايي كه خوب نمي توانند تمركز 

كنند.   

برکناري اسکوالري در صورت شکست مقابل ساوثند  

اسكوالري  فليپه  لوئيس  است  حاكي  انگليس  مطبوعات  اخير  هاي  گزارش 
تيم  فرداشب  دارد.  قرار  چلسي  تيم  مربيگري  از  بركناري  آستانه  در 
چلسي ديدار برگشت خود را در مرحله سوم جام حذفي انگليس برابر تيم 
ساوثنديونايتد انجام خواهد داد. قبل از اين ديدار، فشار انتقادات بر لوئيس 
فليپه اسكوالري از جانب رسانه ها و هواداران به خاطر نتايج ضعيف، به 
ويژه باخت تحقيرآميز سه بر صفر برابر منچستر يوناتيد وارد آمده است. 
با توجه به گزارشاتي كه روزنامه هاي معتبري همچون تايمز، ديلي تلگراف 
و سان در روزهاي دوشنبه و سه شنبه منتشر كردند، احتمال زيادي داده 
مي شود در صورت ناكامي در ديدار فردا شب برابر ساوتند، اسكوالري 
سمت خود را در چلسي از دست دهد. شكست در ديدار فردا شب، بخت 
قهرماني جام حذفي انگليس را كه يكي از اهداف چلسي قبل از شروع فصل 
جاري بود، از اين تيم خواهد گرفت. با توجه به وضعيت نامطلوب چلسي 
در ليگ برتر، شكست مقابل ساوتند موقعيت اسكوالري را به خطر خواهد 

انداخت.  

 احتمال اخراج آگیره افزایش یافت  

  پس از شكست اتلتيكو مادريد در هفته هفدهم احتمال اخراج آگيره افزايش 
آگيره  خاوير  رويترز،  از  نقل  به  و  فارس  خبرگزاري  گزارش  به  يافت. 
سرمربي مكزيكي اتلتيكو مادريد اين روزها از سوي هيات مديره به شدت 
تحت فشار بوده و در بازي هاي چند هفته آينده محكوم به پيروزي است. 
آگيره روز گذشته به دفتر مكاتبات اتلتيكو مادريد احضار شد و توضيحاتي 

در مورد علت كسب نتايج ضعيف در بازي هاي اخير ارائه كرد.  

اولین رئیس منتخب اتلتیکو مادرید درگذشت  
  لوئيس بنيتس د لوخو ملقب به ماركس دال فلوريدا اولين رئيس منتخب 
اتلتيكو مادريد در فضاي دموكراسي روز گذشته درگذشت. اتلتيكو مادريد 
مادريد  رئال  از  زودتر  خيلي  است  مدعي  اسپانيا  پايتخت  قديمي  باشگاه 
تاسيس شده و فعاليت كرده است اما ديكتاتوري ژنرال فرانكو اين باشگاه 
زندانيان سياسي  بازجويي  و محل  اسلحه  انبار  به  عماًل  ها  براي سال  را 
تبديل كرده بود. اولين رئيس اتلتيكو مادريد كه در فضاي آزاد انتخاب شد 
بنيتس د لوخو بود كه روز گذشته بر اثر مشكالت قلبي در سن 93 سالگي 
درگذشت. آلفردو دي استفانو رئيس افتخاري رئال مادريد هم دوره يي اين 

مديرعامل بود و بارها در زمان حياتش به عيادت وي رفت.  

بکام؛ تا 40 سالگي بازي مي کنم  
  يوفا؛ »ديويد بكام« هافبک قرضي باشگاه ميالن ايتاليا قصد دارد تا پايان 
چهارمين دهه زندگي اش به حضور در دنياي تمرين و مسابقات فوتبال 
تا  از بكام اسطوره هاي متعددي مثل »بارزي« هستند كه  ادامه دهد.پيش 
و  داد  ادامه  ۴1سالگي  تا  كاستاكورتا«  »الساندرو  كرد.  بازي  37سالگي 
»پائولو مالديني« در ۴0سالگي هنوز كاپيتان تيم ميالن است. وي در گفت 
وگو با روزنامه تايمز اظهار داشت؛ اميدوارم بتوانم تا ۴0سالگي به بازي 
ادامه دهم. من عاشق فوتبالم و زماني از فوتبال خداحافظي مي كنم كه عشقي 
به آن نداشته باشم. اما اين فقط بكام نيست كه فكر مي كند مي تواند تا شش 
سال ديگر يا بيشتر به بازي ادامه دهد. رئيس تيم پزشكي باشگاه ميالن چند 
هفته قبل اعالم كرد بكام 33ساله در آمادگي بااليي قرار دارد و حداقل تا 
سال 2015 مي تواند به فوتبال ادامه دهد. »كارلو آنچلوتي« سرمربي ميالن 
نيز معتقد است اين هافبک انگليسي مي تواند پا جاي پاي مالديني بگذارد. 
وي در اين زمينه گفت؛ فكر مي كنم او قطعًا تا ۴0سالگي بازي خواهد كرد. 
هنوز زمان زيادي از دوران بازي بكام مانده است. بكام طبق قراردادش 
بايد در ماه مارس به لس آنجلس گالكسي بازگردد و هنوز معلوم نيست 

باشگاه ميالن قرارداد دائمي به او پيشنهاد خواهد كرد يا خير.  

یک هافبک جدید یونانی برای برمن
باشگاه وردربرمن در تعطيالت نيم فصل ليگ فوتبال آلمان اقدام 
 23 وی  است.  كرده  يونانی  پوش  ملی  هافبک  يک  خريداری  به 
ساله است و الكساندروس تزيوليس نام دارد و از پاناتينايكوس 
به برمن كوچ خواهد كرد. او كه سابقه 10 بار پوشيدن پيراهن 
ملی يونان را دارد، تا پايان فصل در آتن خواهد ماند و فقط در 
آن زمان پيراهن برمن را بر تن خواهد كرد. بهای انتقال او ۸/ 1 

ميليون يورو گزارش شده است.

وانژه: فوتبال انگلیس 
دائمًا دفاعی تر می شود

  
 سرمربی تيم آرسنال گفت هر سال كه می گذرد، ليگ برتر فوتبال 
انديشه های دفاعی قرار می  تأثير  از قبل تحت  اين كشور بيش 

گيرد.آرسن وانژه اظهار داشت: از زمانی كه در سال 1996 وارد 
انگليس شدم و در سطح ليگ برتر كار كردم، برخی موارد فنی 
در فوتبال اين كشور كمرنگ شده يا اينكه از بين رفته است. يكی 
از مواردی كه فراوان به چشم می خورد، دوری تيم ها از روش 

های تهاجمی و بيشتر شدن بازيهای دفاعی است.

»ساینز« در راه قهرمانی
هشتم  مرحله  فتح  با  اسپانيايی  پرتجربه  راننده  ساينز  كارلوس 

»رالی داكار 2009«، يک قدم ديگر به قهرمانی در معروف ترين 
رالی اتومبيلرانی جهان نزديک شد. او در اين مرحله كه به مسافت 
29۴ كيلومتر از منطقه وال پارايزو تا السره نا شيلی برگزار شد، 
به زمان 3-19/ ۴7 ساعت دست يافت كه اين 02/ ۴ دقيقه سريع تر 
از زمان حاصله ديتر دپينگ از آلمان بود و مارك ميلر امريكايی 
نفر  اين كه هر سه  دقيقه فاصله سوم شد و جالب  با 12/ ۴  هم 
عضو تيم فولكس واگن هستند كه بعد از تار و مار و حذف شدن 
اعضای كليدی تيم ژاپنی ميتسوبيشی، به اميددار اصلی قهرمانی 
در اين پيكارها بدل شده است. در جدول رده بندی كلی هم ساينز 
با 57/ 10 دقيقه برتری بر ژينيل دوويليه ديگر »هم تيمی« خود كه 
اهل آفريقای جنوبی است و 05/ 1۸ دقيقه رجحان بر مارك ميلر 

در صدر جوالن می دهد.

اورتون باز هم گل نخورد
برای ششمين  هال سيتی  بر  هفته  اين   0-2 پيروزی  با  اورتون 
هفته متوالی در ليگ برتر فوتبال انگليس بی شكست ماند و مهمتر 
های  گل  است.  نخورده  هم  گل  يک  حتی  مدت  اين  طی  كه  اين 
)لقب هال  ببرها  ارتتا سبب شد اورتون،  ماروان فالينی و ميكل 
سيتی( را رام كند و به لطف صعود اخيرش در رده ششم جدول 
بنشيند. اورتون كه هميشه تيم دوم بندر ليورپول به حساب آمده 
قوام  و  نكرد  احساس خطر  نيز چندان  ببرها  با  ديدار  در  است، 

دفاعی اش را حفظ كرد.

آمادگی پرتغال برای میزبانی جام جهانی
دولت پرتغال ديروز موافقت خود را با اين كه فدراسيون فوتبال 
اين كشور برای كسب امتياز ميزبانی جام جهانی 201۸ در معيت 
اسپانيا بكوشد و ميزبان مشترك اين رقابت ها باشد، با ارسال 
اسپانيا،  ـ  پرتغال  جز  به  كرد  اعالم  فدراسيون  اين  به  ای  نامه 
ابراز  مهم  مسابقات  اين  برگزاری  برای  نيز  ديگری  كشورهای 
تمايل كرده اند كه عبارتند از: استراليا، روسيه، امريكا، مكزيک، 
مشترك.  صورت  به  هلند  و  بلژيک  همچنين  و  ژاپن  چين،  قطر، 
اين در حالی است كه فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( تصريح 
كرده است پروسه شناسايی و انتخاب ميزبانان دو جام جهانی 
201۸ و 2022 را به طور مشترك و در يک روند كلی صورت 
دسامبر  در  را  دو  هر  ميزبانان  كه  است  اميدوار  و  داد  خواهد 

2010 )13۸۸( معرفی نمايد.

پورتزماوس به سوانسی رسید
پورتزماوس مدافع عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال انگليس سه شنبه شب در يک ديدار تكراری مرحله سوم مسابقات امسال اين 
جام در زمين بريستول سيتی به برتری 2-0 رسيد تا بعد از اكتفا به تساوی در ديدار نخست، از حذف پرسر و صدای احتمالی به 

دست اين رقيب رهايی يابد. پيتركراوچ 2 متری و نيكو كرانيكار كروات زنندگان گل های تيم تونی آدامز در اين مسابقه بودند.
وست برومويچ كه مثل پامپی ها )لقب پورتزماوس( ليگ برتری است، در مسابقه با پيتربورو يونايتد به برتری 1-0 دست يافت تا 
همانند آنها صعود كند ولی تيم خبرساز هيستون كه در هيچ يک از ليگ های اصلی چهارگانه انگليس جايی ندارد و در راه صعود به 
مرحله سوم جام، ليدز و سوييندون را حذف كرده بود، با قبول شكست 2-1 در برابر تيم دسته سومی سوانسی، به كار خود در اين 
پيكارها پايان بخشيد تا سوانسی كه اصاًل ولزی است )و با اين وجود در مسابقات باشگاهی انگليسی به ميدان می آيد( در مرحله 

بعدی روبه روی پورتزماوس بايستد.
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درچلسی

  
 وصال روحانی

پس از پيروزی درخشان 3-0 يكشنبه شب در برابر چلسی در مهم ترين 
بازی از هفته بيست و يكم ليگ برتر فوتبال انگليس، منچستريونايتد به 
فصل  دو  هر  عناوين  تجديد  و  پيكارها  اين  در  قهرمانی  اصلی  اميددار 
گذشته خود بدل شده است. منچستر فقط در رده سوم جدول قرار دارد 
و 5 امتياز كمتر از ليورپول، پيشاهنگ رقابت ها اندوخته است، اما دو 
بازی هم كمتر از ليورپولی ها انجام داده كه اولين آن فردا شب در خانه 
خودی در برابر ويگان است. از طرف ديگر برطبق سنت، اين همان زمان 
از سال است كه شاگردان آلكس فرگوسن معمواًل به بهترين فرم خود 
نائل می شوند. مربی اسكاتلندی شياطين سرخ كه تيمش به رغم حضور 
پيروزمندانه در پيكارهای اخير جام باشگاه های جهان بازگشت موفقی 
به رقابت های ليگ انگليس داشته است، می گويد: ديدارهای سختی را در 
پيش داريم. اولی در برابر ويگان است كه اين روزها عالی بازی می كند 
و سپس شنبه شب آينده با بولتون مصاف می دهيم كه هميشه حريف 
سرسختی است. برگزاری مجموعًا ۸ ديدار در ماه ژانويه تست دشواری 
برای ما است، اما فكر می كنم كه توان و نفرات الزم برای كنار آمدن با 
اين ماجرا را داريم.با اين حال بيش از آن كه بازی عالی يونايتد پايه گذار 
پيروزی يكطرفه يكشنبه شب شده باشد، هجوم های بی حساب چلسی 
و دفاع بی پشتوانه و ضعيف اين تيم، نتيجه فوق را پی ريختند. بايد ديد 
خوزه مورينيو، مربی سابق چلسی و هدايتگر كنونی اينتر كه اين ديدار 
را از روی سكوها می ديد، اين مسابقه و حاصل كار جانشين خود در 
استمفورد بريج را واقعًا چگونه ارزيابی می كند. قدر مسلم اين كه لوئيس 
فيليپه اسكوالری با بحرانی بزرگ تر از هميشه مواجه است و با اين كه 
مدعی است نفرات فعلی چلسی توان الزم را برای جلوگيری از قهرمانی 
مجدد منچستر دارند و در ظاهر حرف از عدم نياز به خريداری نفرات 
تازه می زند، در دل چنين نفراتی را واقعًا می طلبد. مربی برزيلی چلسی 
ديروز به خبرنگاران در لندن گفت: برای جذب نفرات تازه و ابتياع بودجه 
آن به نزد رومن آبراموويچ )مالک روسی و ميلياردر چلسی( نمی روم. 

يا با همين بازيكنان به اوج برمی گرديم يا اصاًل نمی توانيم.
برای  را  دوم  حالت  بايد  يكشنبه شب،  آور  تأسف  نمايش  براساس  اما 
چلسی قائل بود. حقيقت آن است كه آبی های لندن در اين فصل با هدايت 
با منچستر و يک  ديدار   2 امتياز ممكن در  از حداكثر 12  بزرگ«  »فيل 
ديدار با هر يک از تيم های ليورپول و آرسنال، فقط يک پوئن گرفته اند.

جدول رده بندی:
-1 ليورپول ۴6 امتياز، -2 چلسی ۴2 امتياز، -3 منچستريونايتد و استون 
ويال ۴1 امتياز، -5 آرسنال 3۸ امتياز، -6 اورتون 35 امتياز، -7 ويگان 

31 امتياز 
درخشش پاتو و ووچی نيچ

در مهم ترين و آخرين ديدار از هفته هجدهم ليگ فوتبال ايتاليا كه ساعت 
يک صبح ديروز پايان گرفت، ميالن در زمين رم به تساوی 2-2 رسيد 

اينتر، صدرنشين رقابت  و در نتيجه نتوانست فاصله 9 امتيازی اش با 
ها را كاهش دهد. كارلو آنچلوتی، مربی ميالن برخالف حرف های قبل 
از بازی اش از ديويد بكام، هافبک انگليسی و جديد و قرضی تيمش در 
تركيب ثابت روسونری سود جست و ۸۸ دقيقه از او استفاده كرد، اما 
اين »پاتو«ی 19 ساله و برزيلی بود كه با زدن هر دو گل ميالن، ساير 
نفرات اين تيم و منجمله بكام را تحت الشعاع قرار داد. در اردوی رم نيز 
»ميركو ووچی نيچ« مونته نگرويی هر دو گل را به نام خود نوشت. بكام 
در مجموع بد بازی نكرد و همچون معمول سانترهای خطرناك زيادی 
از جناح راست روی دروازه رقيب صورت داد، اما در ديداری درگيرانه 
و ضربات  ها  رمی  عمقی  های  توپ  مهار  برای  راهی  نتوانست  او  تيم 
تمام كننده ووچی نيچ بيابد و گل دوم و تساوی بخش را زمانی خورد 
كه ضربه ماتئو بريگی منحرف شد و در مسير ووچی نيچ قرار گرفت 
و اين يكی با ضربه سری شيرجه ای كار را تمام كرد. ساعاتی پيش تر 
يوونتوس توانسته بود با پيروزی حساس 1-0 بر سيه نا برخالف ميالن 
خودش را به اينتر نزديک كند و در ۴ امتيازی صدرنشين بنشيند. يک بار 
ديگر ضربه آزادی تكان دهنده از آلكس دل » پيه رو«ی كهنه كار و 36 
ساله پايه گذار اين توفيق برای تيم تورينی و به ارمغان آورنده هفتمين 
گل فصل برای وی بود.در ساير بازی های يكشنبه شب كالچو درناپولی 
1-0 بر كاتانيا، پالرمو 3-2 بر آتاالنتا، التزيو با همين نتيجه بر رجينا و 
لچه 2-1 بر فيورنتينا پيروز شدند و اودينزه با سمپدوريا و بولونيا با 

كيه وو 1-1 مساوی كردند.
جدول رده بندی:

-1 اينترميالن ۴3 امتياز، -2 يوونتوس 39 امتياز، -3 ميالن 3۴ امتياز، 
-۴ ناپولی 33 امتياز، -5 فيورنتينا و جنوا 32 امتياز، -7 التزيو 30 امتياز، 

-۸ پالرمو 26 امتياز.
حفظ نوار بی شكستی بارسا

نكونام  )تيم جواد  اوساسونا  زمين  در  رفت  می  بارسلونا  كه  حالی  در 
و مسعود شجاعی( متحمل شكست شود و تا دقيقه ۸0 با حساب 1-2 
از اين رقيب عقب بود، با گلزنی های ژاوی و ليونل مسی اين بازی را 
3-2 برد و با 3 امتياز حاصله برتری 12 پوئنی خود بر رئال مادريد را 
در صدر جدول ليگ اسپانيا حفظ كرد. ژاوی در سيصدمين بازی ليگی 
اش برای تيم كاتالونيايی، در دقيقه ۸0 بازی را 2-2 كرد و چهار دقيقه 
بعد مسی مثل معمول مانور كرد و سپس با يک شوت جالب پای چپ 
گل سوم را هم برای بارسا به ارمغان آورد و برای يازدهمين بار در 
اين فصل گلزنی كرد. به اين ترتيب گل های فالنو و والتر پانديانی در 
دقايق 62 و 72 كه باعث پيش افتادن اوساسونا و بی اثر شدن گل دقيقه 
۴۴ ساموئل اتوئو شده بودند، رنگ باختند و بارسا كه بعد از هفته اول 
فصل در الليگا بی شكست مانده است، نوار بدون باخت ماندن خود در 

اين مسابقات را حفظ كرد.
با اين حال ژاوی نيز اعتراف كرد كه تيمش خوش اقبال بوده است، اما 

افزود كه بارسا سزاواری برخورداری از اين اقبال را داشته است. 
ناگفته نماند كه نكونام 90 دقيقه و شجاعی 10 دقيقه برای اوساسونا در 
اين ديدار بازی كردند. چند ساعت پيش تر، رئال مادريد در پانصدمين 
به  مايوركا  زمين  در  وی  گلزنی  لطف  به  گونزالس،  رائول  ليگی  بازی 
برتری 3-0 رسيده و با بهره گيری از لغزش ساير باالنشينان ليگ، به 
رده دوم جدول صعود كرده بود. در ساير ديدارهای هفته هجدهم الليگا، 
نومانسيا 2-0 بر ختافه، گيخون 2-1 بر وايادوليد، ماالگا 2-1 بر بتيس 
و اتلتيک بيلبائو 3-2 بر اتلتيكو مادريد پيروز شدند و بازی اسپانيول و 

المريا به تساوی 2-2 انجاميد.
جدول رده بندی:

-1 بارسلونا ۴7 امتياز، -2 رئال مادريد و سه ويا 35 امتياز، -۴ والنسيا 
اتلتيكو مادريد، ويارئال و الكرونيا 30 امتياز، -۸ ماالگا  3۴ امتياز، -5 

2۸ امتياز.

پیروزی تنیسورهای 
سوئیسی در ملبورن

  در نخستين دور از مسابقات غير رسمی كويانگ در ملبورن كه 
رقابتی دستگرمی برای »اوپن استراليا« اولين گرنداسلم تنيس در 
را  زبده  بازيكن   ۸ فقط  و  می شود  محسوب  ميالدی  جديد  سال 

جذب خويش كرده است، روژه فده رر و استانيسالس واورينكا 
دو عضو آشنای تيم ملی تنيس سوئيس به پيروزی های آسان و 

سريعی رسيدند.
اين درحالی است كه اين دو ابتدای شهريورماه امسال در المپيک 
پكن هم طالی قسمت دوبل را در كنار يكديگر برده بودند. فده رر 
تنيسور دوم مردان جهان، كارلوس مويا را در دو ست متوالی 2-6 
و 6-3 شكست داد تا برای هشتمين بار در عمر ورزشی اش بر اين 
رقيب معروف اسپانيايی فايق آيد، اما فده رر كه می كوشد اوپن 
استراليا را برای چهارمين بار فتح كند، از گرمای شديد هوا در اين 
كشور )كه در نيمكره مقابل قرار دارد و اولين ماه تابستان خود 
از چيزی  اما بدون شكايت  را سپری می كند( گله كرد. واورينكا 
قهرمان  نايب  كه  را  قبرسی  تنيسور  باغداتيس  ماركوس  خاص، 
پيش  از   2-6 و   2-6 نتايج  با  بود،   2006 در سال  استراليا  اوپن 

رو برداشت.
و  اسپانيا  از  ورداسكو  فرناندو  چهارشنبه،  ديدارهای  ساير  در 
فرناندو گونزالز از شيلی بر حريفان كروات خود )به ترتيب چيليچ 

و ليوبيچيچ( غلبه كردند.
  

حاکمیت »ساینز« بر رالی داکار
  

رالی  قهرمانی  عنوان  كسب  دوبار  سابقه  كه  ساينز  كارلوس   
را  جهان  اتومبيلرانی 
دارد، با فتح مرحله دهم 
رالی داكار كه معتبرترين 
تورنمنت  دشوارترين  و 
اين رشته است، حاكميت 
پيكارها  اين  بر  را  خود 
شدت بخشيد و قهرمانی 
كرد.  تر  محتمل  را  خود 
مشهور  راننده  اين 
اسپانيايی كه با احتساب 

به  نفع خود  به  را  امسال  های  رقابت  از  مرحله  اين مرحله شش 
پايان رسانده است، در مرحله دهم كه به مسافت ۴96 كيلومتر در 
به  با زمان 5-55/ 32 ساعت  برگزار شد،  منطقه كوپياپوی شيلی 
رتبه نخست رسيد و رابی گوردون امريكايی را كه عضو تيم هامر 
است، با 21 ثانيه اختالف پشت سر نهاد و مارك ميلر ديگر راننده 
 7 /39 با  است،  واگن  فولكس  تيم  عضو  ساينز  مثل  كه  امريكايی 

دقيقه اختالف سوم شد.
در جدول رده بندی كلی حاكميت فولكس واگن بيش از اين است، 
به طوری كه با ساينز، ميلر و ژينيل دو ويليه راننده اهل آفريقای 

جنوبی رده های اول تا سوم را در اختيار دارد.
به سبب  را  يازدهم  مرحله  رالی  اين  كنندگان  برگزار  كه  درحالی 
گزارش  ديروز  اند،  كرده  اعالم  »لغو شده«  شرايط دشوار جوی 
شد كريستوبال گوئررو اسپانيايی كه عضو تيم KTM است، پس 
از برخورد و سقوط شديد طی مسير مرحله دهم و تحمل جراحات 
عميق و انتقال به نزديكترين بيمارستان، در حالت اغما قرار دارد. 
او ۴۸ ساله و صاحب دو فرزند است و برای اولين بار در اين رالی 
رده  هفتاد و ششم جدول  در رده  و  بود  كمرشكن شركت كرده 

بندی كلی قرار داشت. 

استقالل و پرسپولیس در مسیر خصوصی شدن
 

بحث كهنه واگذاری دو باشگاه استقالل و پرسپولس اين بار در حالی مطرح می شود كه به نظر می رسد بحث ها جدی تر از هر زمان 
ديگری هستند. بعد از تهديد كنفدراسيون فوتبال آسيا به كشورهای تابع خود و پافشاری برای خصوصی شدن باشگاه ها، سرخابی های 
پايتخت چاره ای جز خروج از زير چتر حمايتی سازمان تربيت بدنی ندارند. در صورتی كه اين كار تا پايان سال 2009 ميالدی صورت 
نگيرد آنها حق حضور در ليگ قهرمانان آسيا را ندارند. براين اساس سازمان تربيت بدنی طرحی را در دست بررسی دارد تا استقالل 
و پرسپوليس به ترتيب به وزارتخانه های راه و ترابری و صنايع واگذار شوند. اين نخستين گام جدی برای خصوصی شدن دو باشگاه 
بزرگ پايتخت است.   قرار بر اين است كليه اختيارات دو باشگاه استقالل و پرسپوليس طی پروسه زمانی پنج ساله به وزارتخانه های 
ياد شده واگذار شود تا در صورت موفقيت آميز بودن اين طرح، دو باشگاه پرطرفدار تهرانی به صورت نهايی به بخش خصوصی واگذار 
شوند. در شرايط كنونی اين دو باشگاه شرايط ورود به بورس را دارا نيستند و مسئوالن سازمان خصوصی سازی نيز بارها اين موضوع 
را تأكيد كرده اند. يک مقام آگاه در اين باره از نهايی شدن كارهای اين انتقال خبر می دهد و حتی می گويد باشگاه پرسپوليس زودتر از 
استقالل واگذار خواهد شد. اين در حالی است كه عباس انصاری فرد مديرعامل جديد باشگاه پرسپوليس خاطرنشان می كند هنوز ابالغيه 
ای پيرامون اين موضوع از هيچ نهادی دريافت نكرده است. اما وی در عين حال می گويد صحبت هايی در اين باره صورت گرفته است. 
چند روز پيش علی سعيد لو، معاون اجرايی رئيس جمهور و رئيس سابق هيأت مديره باشگاه پرسپوليس وعده خبرهای خوش را به 
هواداران اين تيم داده بود. صحبت های اميررضا واعظ آشتيانی در اين باره نشان از آگاهی بيشتر وی از ماجرا دارد. وی ضمن استقبال 
از اين انتقال ابراز اميدواری می كند كه اين واگذاری مثل مرحله قبل انتقال استقالل به وزارت رفاه نباشد كه مشكالت عديده ای را به دنبال 
داشت. وی همچنين گفت: واگذاری اين دو باشگاه به شركت های زيرمجموعه وزارتخانه های ياد شده خواهد بود و به نوعی اشخاص 
حقيقی زيادی در اين شركت ها سهامدار هستند و فكر می كنم اين مسئله تا پايان سال جاری به مرحله عمل برسد. واعظ آشتيانی همچنين 
تأكيد كرد نگرانی از بابت از دست دادن پست مديريتی اش در استقالل ندارد. با تمام اين اوصاف محمد علی آبادی معاون رئيس جمهور 
و رئيس سازمان تربيت بدنی در نخستين اظهارنظرش نسبت به اين موضوع خاطرنشان كرد واگذاری استقالل و پرسپوليس در حد حرف 
است و هنوز جدی نشده است. وی با بيان اين كه انتقال اين دو باشگاه در راستای خصوصی سازی است، يادآور شد كه هيچگونه كار 
و بحث جدی در اين ارتباط صورت نگرفته و وزارت های صنايع و راه و ترابری همانند ساير نهادها گزينه هايی برای خصوصی سازی 

اين دو باشگاه هستند. 
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ورزش

كاكا به بكام؛ اينجا بمان 
 

بکام به کاپلو؛ منتظرم باش 
 

كاكا چهارمين بازيكن برتر سال 200۸ ابراز اميدواري كرد ديويد بكام پس از پايان مهلت قرارداد 
قرضي در سن سيرو بماند.

كاپيتان سابق تيم ملي انگليس چندان مايل نيست مدت زيادي در جمع روسونري توپ بزند اما كاكا 
با اين جمالت از بكس خواست در تفكراتش تجديدنظر كند؛ »نوع نمايش او در بازي اخير مقابل 
رم راضي كننده بود و حضور يک بازيكن گرسنه و پاسوري هنرمند را نويد مي داد. اگر بكام در 
ماه اول پوشيدن پيراهن ميالن نظر مثبت سران باشگاه را تامين كند، شش ماه يا حتي يک سال 
اينجا دوام مي آورد. شخصًا دوست دارم مدت زمان زيادي كنار اين ستاره بازي كنم.« ديويد در 
ميالن آينده تضمين شده يي ندارد و از طرفي »الكسي الالس« مدير فني سابق لس آنجلس گالكسي 
نگران عدم بازگشت به موقع دومين بازيكن برتر سال 1999 جهان است. الالس گفت؛ »در ميالن 
ايام به كام بكام خواهد بود. او كنار جمعي از بزرگ ترين بازيكنان و بااستعدادترين جوانان توپ 
مي زند و نام باشگاهش براي تخمين زدن ميزان درآمد او كافي است.« لئوناردو مدير فني ميالن از 
»امكان پذير بودن هر اتفاقي« گفته و كتمان كرده مايل است بيش از دو ماه، بكام را در سن سيرو 
ببيند. يكي از ثروتمندترين بازيكنان جهان، شگفت زده از حضور در تركيب اصلي قهرمان فصل 
-2007 2006 اروپا چنين به اظهارنظر پرداخت؛ »سرحال تر از هميشه هستم. با عشق و لذت تمام 
پيراهن ميالن را به تن مي كنم. آنچلوتي قبل از شروع بازي مقابل رم تركيب بازيكنان را اعالم كرد. 
وقتي نامم را در ليست 11نفره ديدم، بال درآوردم. بين دو نيمه بابت مصرف انرژي فراوان ذوق 

زده شدم. قباًل كارش را شماتت مي كردم چون اجازه نمي داد به ميدان بروم.« 

بكام در راه بازگشت سريع به تيم ملي انگليس، وجود كاتاليزوري به نام كاپلو را موثر دانست؛ 
»همه مي دانند با كاپلوي بزرگ رابطه دوستانه يي دارم. او توصيه كرد در باشگاه هاي بزرگ توپ 
بزنم. تمرين و بازي كنار جمعي از بزرگ ترين بازيكنان دنيا قدمي رو به جلو تلقي مي شود. اگر 

پاس هاي سالمي ارسال كنم، اعجوبه هاي ميالن كارشان را به بهترين شكل انجام مي دهند.« 
بد يا خوب، بكام مسلمًا تا پايان فصل ميالن را كه 9 امتياز كمتر از اينتر صدرنشين دارد، همراهي 
نمي كند. صحبت هاي پاياني بكس حول محور تيم مي چرخد؛ »ميالن در قالب گروهي متحد به 
دستاوردهاي بزرگ مي انديشد. تساوي مقابل رم مصيبت بار بود چون ابتدا نسبت به رقيب برتر 
نشان مي داديم. المپيكو ورزشگاهي جهنمي است اما اين موضوع باعث خشنودي ما از كسب يک 
امتياز نمي شود. در فوتبال، تغييرات خيلي سريع رخ مي دهد و ما به پشتوانه در اختيار داشتن 

بهترين بازيكنان جهان حق داريم پيشگام تحوالت نام بگيريم.« 

مافياي مخفي حاكم بر انتخاب رونالدو  

 وقتي به قله 

مي رسي... 
 

شيوا آباء

اگر اين سوال پرسيده شود كه دوشنبه شب در زوريخ وقتي پسرك پرتغالي در حال سوار شدن به هواپيما و 
بازگشت به منچستر بود به چه چيزي فكر مي كرد، پيدا كردن پاسخش خيلي سخت نيست. مهم ترين اتفاقات 
زندگي او در طول يک فصل اخير رخ داده و ناگهان ورق برگشته است.او با هواپيمايي اختصاصي از منچستر 
به زوريخ آمد تا يک جايزه ديگر را براي اثبات بهتر بودنش به قفسه افتخاراتش اضافه كند و با همان هواپيماي 
اختصاصي به منچستر برگشت. حاال او بهترين فوتباليست اين سياره است و در سال هاي پيري اش حرف ها 
و خاطرات زيادي براي تعريف كردن براي فرزندان و دوستانش خواهد داشت. سال 200۸ براي كريستيانو 
رونالدو سال استثنايي و ويژه يي بود و جايزه »فيفا« برايش تمام كننده افتخارات اين سال بود. او توپ طالي 
اروپا را نيز از آن خود كرد و به عنوان بهترين فوتباليست اروپا برگزيده شد و حاال پس از اوزه بيو )1965( 
و فيگو )2000( سومين فوتباليست اهل پرتغال محسوب مي شود كه توانست در اروپا بهترين شود و اولين 
بازيكن شاغل در ليگ برتر انگلستان است كه چنين افتخاري را به دست مي آورد.او در زوريخ پس از دريافت 
جايزه فيفا در حالي كه به شدت هيجان زده بود، گفت؛ »اين نقطه عطف مهمي در زندگي حرفه يي من است و 
اين جايزه را به خانواده، دوستانم و هم تيمي هايم تقديم مي كنم. تقدير ويژه من از سرالكس فرگوسن مربي 
ام در يونايتد است، مربي هميشه نقش مهمي ايفا مي كند. من و باشگاهم فصلي عالي را پشت سر گذاشتيم 
و اين براي مربي اهميت فوق العاده يي دارد چون هم نقش ويژه يي در زندگي حرفه يي ام ايفا كرد و هم من 
چيزهاي زيادي از او ياد گرفتم. تجربه ساليان دراز او از اهميت ويژه يي برخوردار است و داشتن چنين مربي 
يک امتياز خاص محسوب مي شود.« او در ادامه صحبت هايش گفت؛ »جايزه مرد سال فوتبال جهان را به اين 
خاطر دريافت كردم كه در زندگي همواره خواهان پيشرفت بوده و جاه طلب هستم. براي من حضور در جمع 

بهترين بازيكنان جهان افتخاري بسيار بزرگ است كه افتخاري رويايي براي هر فوتباليستي خواهد بود.
من هنوز خيلي جوان هستم و در چنين مراسمي براي دومين بار است كه شركت مي كنم.« اما كريس درباره 
بود. همراه منچستر  برايم  فراموش نشدني  اظهار داشت؛ »سال 200۸ سالي  عملكردش در سال 200۸ هم 
اروپا  بازيكن  بهترين  عنوان  به  آن  كنار  در  كردم،  كسب  را  انگليس  و  اروپا  قهرماني  مثل  مهمي  افتخارات 
برگزيده شدم و حاال به مقام بهترين بازيكن جهان رسيدم. قسم مي خورم تمام تالشم را بكنم تا افتخارات 

جديدي به دست بياورم، هنوز انگيزه هاي زيادي دارم، باز هم مي گويم من بسيار جاه طلب هستم.« 
اما روزنامه ماركا روز سه شنبه تحليل جالب و متفاوتي از انتخاب رونالدو از سوي فيفا به چاپ رساند. در 
اين تحليل نويسنده ماركا انتخاب كريس را تحت تاثير مافياي شرط بندي و جهان تبليغات دانست؛ »رونالدو 

بازيكن بزرگي است، گل هاي ديدني، حركات تكنيكي و تاكتيک پذيري وي غيرقابل انكار است اما در سطح 

برترين هاي فوتبال اين فاكتورها ديگر برگ برنده يک بازيكن نمي تواند باشد. كساني كه به سوپراستارهاي 
تبليغاتي تبديل نمي شوند خود به خود از فهرست بهترين ها حذف مي شوند. حذف هميشگي كساني چون 
دل پيرو، زانتي، گيگز، رائول و توتي از مهمان هاي ويژه فيفا در مراسم رسمي بي ارتباط با رابطه ضعيف 
شان با حاميان مالي فيفا و يوفا نيست.« بسياري از كارشناسان فوتبال بي تجربه بودن ليونل مسي در داشتن 
حامي مالي بزرگ و بي اهميتي وي به ژانر تبليغات را علت اصلي عدم انتخابش در مراسم برترين هاي سال 
دانسته اند؛ »وقتي كريس رونالدو با كمتر از نصف ثروت كنوني خود مي تواند منزل مسكوني، اتومبيل و 
سهام ليونل مسي را در بورس بارسلونا خريداري كند، مسلم است كه فيفا در پشت پرده نمي تواند بي طرف 

باشد.«كريس با كسب 935 امتياز گوي سبقت را از ليونل مسي با 67۸ امتياز ربود. فرناندو تورس از اسپانيا 
)203 امتياز(، كاكا از برزيل )1۸3 امتياز( و ژاوي از اسپانيا )155 امتياز( در رده هاي دوم تا پنجم قرار گرفتند، 
تنها فوتباليست آلماني كه در رده بندي فيفا جاي گرفت باالك كاپيتان تيم ملي آلمان و هافبک چلسي بود كه 
با كسب 27 امتياز رده چهاردهم را به خود اختصاص داد.در قسمت فوتبال زنان هم مارتا مهاجم تيم ملي 
فوتبال برزيل با كسب 1002 امتياز براي سومين بار پياپي به عنوان بهترين فوتباليست زن جهان برگزيده 
شد. با اين جايزه او در رده بريژيت پرينتس ستاره تيم ملي آلمان قرار گرفت. پرينتس در سال هاي 2003 ، 
200۴ و 2005 توانست اين جايزه ها را از آن خود كند. در رده بندي امسال هم او با 22۸ امتياز بر سكوي 

دوم ايستاد. 
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 11)

 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi 
bijankimiachi@hotmail.com

  The Advent of 
Wireless Telegraph

The antenna, built on a mast twenty meter high, 
was erected in Tehran.  The receiving station for 
incoming signal was located two kilometers from 
the transmission center in the Najafabad area; it 
was equipped with two short-wave and two long-
wave receivers.  The Director of Wireless, Gasem 
Seer, inaugurated the new system in 1930.  The first 
communications were widespread; Berlin, Paris, 
London, Ankara, Beirut and Tiflis were all con-
tacted in the first broadcast.  Nonetheless, the new 
system was still not sufficient for 10,000 volt was 
purchased and incorporated into the new system 
thereby increasing the power for outgoing signals.  
Thus, the range of communication was widened 
Iran’s need and it was gradually expanded.  In 1935, 
a dynamo generator capable of producing and to-
gether with number of teleprinters and small appa-
ratus purchased in 1947, Iran was well on her way 
in modernizing her communications systems.

To be countinued

Intl. Persian literature congress opens 
in Tehran
The International Con-
gress of World Teachers of 
Persian Language and Lit-
erature was inaugurated at 
the University of Tehran 
on January 15. 
The 6th edition of the two-
day congress is currently 
underway at Allameh 
Amini Hall of the Univer-
sity of Tehran and is host-
ing over 250 Iranian and 
foreign scholars. 
Cultural figures and Ira-
nian officials, including 
President Mahmoud Ahmadinejad and Minister of Culture and Islamic Guidance Mohammad Hos-
sein Saffar Harandi attended the ceremony. 
“The Persian language originates from an ancient civilization and country. Language and civiliza-
tion are related to one another, and improvements in civilizations lead to the enrichment of lan-
guages,” Iran’s President Mahmud Ahmadinejad mentioned during the event. 
Ahmadinejad called Iran’s converting to Islam one of the most important factors in the improve-
ment of the Persian language since Islam introduced Persian language and culture to many other 
nations. At the ceremony, Iran’s culture minister Mohammad Hossein Saffar Harandi referred to the 
Persian language as the language of science, epic and Iranian and Islamic culture and civilization. 
“Persian academics are the messengers of Persian language which is a language of culture and wis-
dom from ancient times. It is a language that summons the world’s people to freedom and an intelli-
gent world view,” he mentioned. Many articles were submitted to the secretariat of the congress and 
150 teachers from 50 different countries with a large geographical spread are attending the gala, the 
secretary of the congress Abbasali Vafaii mentioned during opening ceremony. 
During his speech, he asked Iran’s President Mahmoud Ahmadinejad to expand Persian language 
and literature departments in the universities of other countries and also to dispatch Iranian Per-
sian language professors to foreign countries. He also proposed that officials establish a permanent 
secretariat for the Congress of World Teachers of Persian Language and Literature and a special 
university for Persian language and literature in Iran. The congress aims to focus on post-Islamic 
Revolution literature including Persian prose and verse, Vafaii added. 
Scholars Seyyed Muhammad Akram Ikram from Pakistan, Ruh-ul-Amin Amini from Afghanistan, 
Jafar Muhammad tarmizi from Uzbekistan and Ali Musavi Garmarudi from Iran recited some of 
their poems. Recently published books about the Persian language and literature, including 213 
poetry and storybooks released by Iran’s Ministry of Culture, will go on display at a book fair on the 
sidelines of the congress. Foreign guests of the congress are scheduled to have several meetings with 
cultural officials from Iran’s Ministry of Science, Research and Technology. 
Photo: Foreign scholars attend the 6th International Congress of World Teachers of Persian Lan-
guage and Literature, which opened at the University of Tehran on January 15, 2009. 

ZCHTHD denies approval to 
construction projects threatening 
Soltanieh Dome
The Zanjan Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Department (ZCHTHD) direc-
tor denied issuance of any permit by the ZCHTHD for construction projects currently 
threatening the Soltanieh Dome world heritage monument. 
“Construction at the perimeter of the Soltanieh Dome is illegal and in addition to that, the 
ZCHTHD has sued the Soltanieh Municipality for its issuance of a license for the projects,” 
Farhang Farrokhi told the Persian service of CHN on Tuesday. 
Meanwhile, the Soltanieh Municipality announced that they had previously obtained a 
document signed by the ZCHTHD, approving the construction projects. 
“By no means has such a signature been issued; I had just previously signed a copy of min

utes of a meeting, in which we agreed that a license for the construction projects would be 
issued only after the ZCHTHD ascertained their environmental and legal compatability,” 
Farrokhi noted. “Afterwards, the ZCHTHD decided not to issue a permit for any construc-
tion project on the perimeter of the monument, so the signature on the minutes is irrel-
evant,” he added. “The officials of the municipality have used my signature on the minutes 
for issuing a license. This move is considered as fraud and can be prosecuted. We suspect 
that forgery was also committed and that the court will make it clear.” 
These remarks had been made over three weeks after some reports on this issue published 
by newspapers and news agencies. The reports accused the Soltanieh Dome’s former and 
present officials as well as the ZCHTHD of issuing a permit for construction of 64 shops in 
the Talebieh area, under which are buried part of the ruins of the historic city of Soltanieh 
and its congregational mosque. In late December 2008, the UNESCO Tehran Cluster Of-
fice expressed concern about the construction projects threatening the Soltanieh Dome, an 
Ilkhanid monument registered on UNESCO’s World Heritage List. 
Soltanieh, the mausoleum of Oljaitu, was constructed from 1302 to 1312 in the city of Sol-
tanieh, the capital of the Ilkhanid dynasty founded by the Mongols.
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We want the people to 
focus on Khayyam’s 
nationality: American 
curator
Harry Ransom Center, which is a cultural, artistic institution located in 
the University of Texas at Austin, announced last week that it will be in-
augurating the exhibition of “Persian Sensation” from Feb 3 to Aug 2. 

The exhibition of 200 items from the Ransom Center’s diverse collec-
tions introduces the unique cultural phenomenon of the “Rubaiyat of 
Omar Khayyam”, which is a gnostic and mystical collection of Persian 
poems by the world renowned polymath and poem, Hakim Omar 
Khayyam, translated into English by Edward Fitzgerald in 1859. 

In order to elicit the elaborated information on the details of exhibi-
tion, Tehran Times held an exclusive interview with Molly Schwartz-
burg, the Ransom Center’s curator of British and American literature 
and co-curator of the exhibition. 

What follows is the complete text of an Internet interview with Mrs. 
Schwartzburg in which a variety of topics related to “Persian Sensation” 
and its probable impacts on public opinion and the cultural commu-
nity of the U.S. is discussed. 

Q: Mrs. Schwartzburg; would you please elucidate the general agenda, 
background and details of the “Persian Sensation” exhibition? What 
made you first interested in mounting such a show? 

A: In 1859, the British translator Edward Fitzgerald published the 
Rubaiyat of Omar Khayyam, a translation of some of Omar Khayyam’s 
poems. His translation became extremely famous in both Britain and 
America by the end of the 19th century. In the 20th century, its popu-
larity continued into the 1950s. 

Our library owns a collection of 1500 items representing the entire his-
tory of the Rubaiyat phenomenon in Britain and America. We decided 
to mount this exhibition because 2009 is both the 150th anniversary of 
Fitzgerald’s translation and the 200th anniversary of Fitzgerald’s birth. 
The first part of the exhibition includes objects that tell the story of 
Omar Khayyam’s life, introduces visitors to other Persian poets such 
as Hafez, Ferdowsi and Rumi, and explains how historical relations 
between Britain and Persia enabled Edward Fitzgerald to know about 
Omar Khayyam’s work and translate it. 

Document on Iranian 
music for UNESCO 
completed
The document of the titles and items of Iranian radifs submit-
ted to UNESCO is completed and will soon be registered on 
the UNESCO List of Masterpieces of the Oral and Intangible 
Heritage of Humanity. 
The deficiencies of the document have been removed and all 
questions posed by the UNESCO were answered by music 
experts, Chairman of the Music House Mohammad Sarir 
told the Persian service of IRNA. 
“This is the first time such great national action and support 
is taking place for music and we hope this would expand to 
other categories,” Sarir said. 
He further added that the submitted document is compre-
hensive and there is no need for concern. In addition, the mu-
sic of many neighboring countries has also been registered on 
the UNESCO list. 
Sarir also remarked that next year, the Music House is try-
ing to provide facilities for youth to develop in different pro-
fessional fields, adding, “Young musicians have made great 
progress in recent years within the country and internation-
ally, and it is the time to provide them with facilities to pres-
ent their new productions. 
“Discovering young talent is one of our concerns, since there 
always is opportunity for veteran musicians to give concerts. 
Therefore, we feel it is our duty to arrange a systematic pro-
gram for young artists,” he explained. 
The document of the titles and items of Iranian radifs was 
prepared by Cultural Heritage, Tourism, and Handicrafts Or-
ganization (CHTHO) and Iran’s Music House. 
The document includes a 10-minute film of the history, and 
definition of radif, 10 pictures of how to teach radif and the 
performance of several musical instruments along with sever-
al photos, a CD containing a performance of radif, and three 
books on radif. 
Also included are the history of Iranian music and its various 
transformations over the years, changes in Iranian musical in-
struments, the development of radifs, and the system of oral 
instruction of Iranian radifs. 
In the music of Iran, a set of notes, their special characteristics, 
and an associated group of traditional melodies that consti-
tute a basis for an improvised performance is called dastgah. 
The total collection of more than 200 gushehs (traditional 
melodic motifs) in all 12 dastgahs is known as the radif. 

Experts excavating ancient water wells in Parsa
A team of archaeologists are currently excavating water wells of the ancient city of Parsa near the 
Persepolis. The first water well was discovered in November 2008 during the initial studies for 
construction of public toilets at the threshold of Paras at a distance of 500 meters west of Perse-
polis. Ten intact pottery works, probably used by the people of Parsa, were discovered in the well 
during grading for the construction project, which was stopped due to the significance of the 
water well for Iranian history, team director Afshin Yazdani told the Persian service of CHN on 
Monday. “Digging more trenches for study of ancient strata and searching for residential areas has 
resulted in the discovery of several other wells nearby,” he added. Yazdani said that the wells had 
likely been dug during the early days of the town of Parsa. “It is not clear when the wells were aban-
doned, but it is surmised that they were left concurrently with the eclipse of the Achaemenids,” he 
explained. So far during the archaeological excavations, no related architectural structure has been 
found near the wells. “The shallow depth of the wells shows that the water table was high during 
the Achaemenid era,” Yazdani noted. “A special technique most likely was used for digging one of 
the wells, which has been bored in a conical shape with a narrow opening,” he explained. He said 
that it may have been bored by a tool similar to a drill. Many important artifacts were unearthed 
during the first season of excavations carried out in October and November 2008 by a joint Iranian-Italian archaeological team at the town 
of Parsa, which was the residential area of commoners just outside the palaces of Persepolis
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