شــــــوک امروز
هراس مردم از زنگ خطر اشتباهي
فرار ببرها
تحقق رؤياي كودكي با شبيهسازي
اتاقك بويينگ در خانه
زورگيري از توريست
در پاريس

پنجره شوک
خريدهاي مجازي
صابر پیر برناش

انتقام
جنجالبرانگيز
پرستار
كودك

جوناتان كاپلند پدر كودك

جسيكادختربچه

متهم با تقلید صداي
مقام بلند پايه كشوري نقشهاش را اجرا میکرد

كالهبردارينامریيازپزشك
گروهشوك:صداييكمقامبلندپايهكشوريكافيبودتا
پزشكيدردامفريبكارييككالهبردارحرفهايبيفتد.
مردتحتتعقيبازپشتتلفنادعاكردازمسئوالن
ردهباالاستوقصدداردبيمارشرانزدپزشكبفرستد.
روز 16مهرماهسالگذشتهپزشكجوانيبهكالنتري13
شهيدبهشتيورامينمراجعهكردوازگرفتارشدندردام
كالهبردارتلفنيخبرداد.

اين پزش��ك به مأموران گفت :چن��دي پيش مردي در
تماس تلفني به بيمارستان به تلفن اتاق من وصل شد و ادعا
كرد يكي از مسئوالن بلندپايه كشور است و قصد دارد چند
بيمار را براي آزمايش های تخصصي در اختيارم قرار دهد.
بع��د از چند بار تماس ،ب��ه وي اعتماد كردم و ش��ماره
موبايلم را دراختيارش قرار دادم و قرار ش��د پيش از اينكه
بيماران��ش را ب��راي آزمايش ه��ای خاص به بيمارس��تان
بفرستد پول درمان آنها را به حسابم واريز كند.
وي گفت :چون ب��ه مرد غريبه اعتمادك��رده بودم ادعا
كرد حس��اب بانكياش ارزي است و بايد براي انتقال پول از
طريق كارت بهكارت پاي دس��تگاه عابر بانك بروم و گزينه
انگليسي را انتخاب كنم.
وقت��ي پاي دس��تگاه رفتم از طريق تلف��ن كارهايي را
كه م��رد غريبه ميگفت انجام دادم و بعد از پايان كار ادعا
كرد تا دقايقي ديگر پول به حس��ابم واريز ميشود اما وقتي
موجودي حس��ابم را گرفتم متوجه خالي ش��دن حس��اب
بانكيام و انتقال پولهايم به حساب ديگري شدم.
با ادعاهاي اين پزش��ك ،بازپرس مسعودي از شعبه اول
دادسراي ورامين دس��تور داد تيم ويژهاي از مأموران اداره
مب��ارزه با جعل و كالهبرداري پليس آگاهي ش��رق تهران
براي دستگيري مرد كالهبردار وارد عمل شوند.

كارآگاه��ان در گام نخس��ت پيبردند طعمههاي
ديگري نيز از پرس��نل و پزش��كان بيمارستان به اين شيوه
و شگرد هدف مرد غريبه قرار گرفتهاند.
مأموران در گام بعدي حس��ابهاي بانك��ي مرد غريبه
كه پوله��اي ميليوني ب��ه آن انتقال يافته بود را بررس��ي
كردند و در اين مرحله مش��خص ش��د وي با جعل مدارك

و شناس��نامههاي س��رقتي اقدام به افتتاح حساب كرده و
بع��د از واريز پول به ص��ورت حضوري به بان��ك مراجعه و
اقدام به برداش��ت پولها كرده اس��ت .مأموران با اطالعات
بهدستآمده ،دوربينهاي مدار بسته بانك را تحت بررسي
قرار دادند و تصوير مرد فريبكار را شناسايي كردند.
بناب��ر اي��ن گ��زارش ،در حالي ك��ه تجس��سها براي
دس��تگيري مرد كالهبردار ادامه دارد بازپرس مسعودي با
تقاضاي انتشار عكس اين شياد خواست كساني كه اطالعي
از مخفيگاه وي دارند به اداره مبارزه با سرقت پليس آگاهي
ش��رق تهران و ش��عبه اول دادس��راي ورامين مراجعه يا با
شماره  36249512تماس بگيرند.

چهارشــــــنـــــــــبــــه
3اردیبهشتماه1393
 23جمادیالثانی1435
 23آوریـــــــــل2014
س��ـــــال بیــــــس��تم
ش��ـــــمــــــاره 5628

نااميديها اززندهماندنمسافران
كشتيكرهاي

پيگي

ري شوك

گروهشوك:مقاماتكره
جنوبيازافزايشتلفات
كشتيغرقشدهاينكشوربه
 104نفرخبردادند.اينكشتي
مسافريكهطبقآخرين
بررسيهابا 476مسافركه
بيشترآنهادانشآموزان
ومعلمهايمدرسهاي
در سئول بودند در
اقيانوسحركتميكرد،
درنزديكيجزيره
«جيجو»ناگهان
به پهلو داخل آب افتاد
وباتماميسرنشينان
در آب فرو رفت.
با وجودي كه كاپيتان اين كشتي و خدمه
آن نيم ساعت قبل از غرق شدن متوجه بحران
به وجود آمده شده بودند اما به گفته خودشان
چون هش��دار را ب��راي نجات جان مس��افران
بينتيجه ميدانستند خودشان به عرشه رفته
و با استفاده از قايقهاي نجات خود را به محلي
امن رساندند ،اما كشتي لحظه بهلحظه بيشتر
در آب ف��رو ميرف��ت و در نتيجه بس��ياري از
مسافران وحشتزده در كابينهاي پاييني زير
آب حبس شده و بسياري ديگر نيز در آبهاي
متالط��م اقيانوس پيش از رس��يدن گروههاي
نجات جان باختند.
تا به ح��ال بيش از  750غ��واص براي پيدا
كردن اجس��اد زي��ر آب رفتهان��د و  239قايق
نجات و  32هليكوپتر عمليات نجات را پيگيري
ميكنند.
رئيس اين گروه نجات مدعي اس��ت بيشتر
اجس��اد در طبقه س��وم و چهارم كشتي حبس
شدهاند كه طبق اظهارات خدمه كشتي اين دو

طبقه به دانشآموزان و معلمهايشان اختصاص
داشته است.
كاپيتان باس��ابقه اين كش��تي كه از سوي
رئيس جمهوري كره جنوبي مسئول اصلي اين
فاجعه ش��ناخته شده اس��ت و به نوعي مرتكب
قتل شده از روز حادثه تحت بازجويي قرار دارد
و بازپرسان ويژه پرونده عالوه بردو دستيار اول
او ،چهار تن از خدمه را نيز به اتهام بيمسئوليتي
و اهمال در انجام وظايف دستگير كردهاند.
در ح��ال حاضر دس��تكم  174نفر نجات
يافتهاند اما سرنوش��ت  198نفر ديگر همچنان
در هالهاي از ابهام است.
خانوادههاي نگران مس��افران اين كش��تي
با اقام��ت در منطق��ه «جين��دو» در نزديكي
محل غرق ش��دن كش��تي در انتظار خبري از
عزيزانشان هستند.

ن مويهکن /پاورقــي ـ قســـمت 292
اصفها 

حکومت

نادر

مـحمد بلـوري

اش�ارهاي به گذش�ته :نادرقلي خان افش��ار پساز درهم
كوبيدن س��پاه اش��رف افغان فاتحانه وارد اصفهان ش��د و پيش
از ورود او به پايتخت ،اش��رف ش��تابزده از ش��هر فرار كرد و زنان
حرمسرايش با قطاري از واگنهاي اسبي به شهر قزوين كه هنوز
در اختيار نيروهاي افغان بود ،انتقال يافتند.
پهلوان حيدر كه گمان ميبرد اش��رف دراين كاروان درميان
زنان حرمسرايش پنهان شده اس��ت با مردان مبارزش به سوي
ج��اده اصفهان -قزوين حركت كرد و در ميان��ه راه چادرها را بر
افراشتند تا جاده را بهروي كاروان زنان حرمسرا ببندند.
در يك ش��ب مهتاب��ي هنگامي ك��ه پهل��وان و يارانش گرد
آتش نشس��ته بودند ،يك س��وار فارس زبان تاجيك كه در ميان
س��پاهيان نادر ب��ا مهاجمان افغان ميجنگيد از راه رس��يد و در
جمع مردان حيدر نشست...
***
پرتو نارنجي ش��علههاي آتش بر چهرههاي داغ و برافروخته
م��ردان جنگي پهلوان حيدر انعكاس��ي لرزان داش��ت و عرق بر
پيشانيهاي تبدارش��ان ميجوشيد .گاه خرمن آتش در وزش
باد سرد شبانه به طغيان ميافتاد و جرقههاي هيزمهاي شعلهور
مثل دانههاي اس��پند تقتق كنان ميتركيدند وهنگامي كه در
ميان س��تون دود ،رقصكنان به آس��مان ميجهيدند همچون

هراس مردم از زنگ خطر اشتباهي فرار ببرها

گروه شوك :شوخي احمقانه يك بازديد كننده باغوحش كمبريج
شاير انگليس درباره فرار ببرها ،دهها نفر را به وحشت انداخت .به گزارش
مس��ئوالن اين باغوحش ،در شلوغترين زمان حضور مردم در باغوحش
يكي از بازديدكنندگان براي شوخي با دوستانش زنگ هشدار فرار ببرها
را به ص��دا درآورده و باعث ايجاد هرج و م��رج و هراس بازديدكنندگان
ش��د .از آنجا كه قفس ببرها شامل سه ببر و يك پوما بود ،احتمال آسيب
رس��يدن به مردم وجود داشت .با اين زنگ هش��دار غيرواقعي چندين
گروه از مأموران باغوحش به سمت قفس اين گربهسانان وحشي رفته و
در بين راه با پراكنده كردن مردم س��عي در به حداقل رساندن آسيبها
داش��تند .اين شرايط ادامه داش��ت تا اين كه اولين گروه به قفس ببرها
رسيد و متوجه شد هر سه حيوان در قفس هستند و هيچ كدامشان فرار
نكردهاند .پ��س از اطمينان از وجود ببرها ،باغ وحش در اعالم رس��مي
و همگاني ب��ه بازديدكنندگان موضوع را اعالم كرد و از آنها خواس��ت
بدون هيچ هراسي به گشت و گذار خود در باغوحش ادامه دهند .پس از
حل ش��دن اين بحران ،مسئوالن به بررسي فيلم دوربينهاي مداربسته
پرداختند تا با شناسايي و دستگيري فرد خاطي از بروز چنين مشكالتي
در آين��ده جلوگي��ري كنن��د .هن��وز گزارش��ي درباره
دستگيري اين فرد اعالم نشده است.

اعالم خطر اشتباهي فرار ببرهاي
باغوحش دهها نفر را به وحشت انداخت.

كار با كامپيوتر را چند وقتي اس��ت ي��اد گرفتهام.
راستشرابخواهيد،عالقهايبهيادگيريآنهمنداشتم
اما به واسطه شغلي كه داشتم و اجبار رئيسهاي اداره،
ناچار به يادگيري آن شدم .نامههاي اداري را بايد خودم
تايپ ميك��ردم و ايميلهاي كاري را ه��م بايد خودم
ميفرس��تادم .يادگرفتن نحوه اس��تفاده از كامپيوتر و
اينترنت،دنيايجديديراپيشرويمبازكردونگاهمبه
زندگيوتأثيرتكنولوژيدرسهولتانجامكارهايروزمره
عوضشد.عالقهشديديكهپسازآموختننحوهورود
به دنياي اينترنت به اين فضا پيدا كرده بودم ،كار با آن و
نشستنمدامپشتكامپيوتررابرايمبهيكاعتيادتبديل
كرده بود وهر زمان ك��ه فرصتي پيدا ميكردم ،وقتم را
به مطالعه س��ايتهاي مختلف يا به قول امروزيها به
«وبگ��ردي» ميگذراندم .اين عادت هر روزهام ش��د .تا
اينكهبرخيروزها7،يا8ساعترابهوقتگذرانيدراين
دنيايمجازيميپرداختموالبتهتفريحلذتبخشيهم
برايمبهحسابميآمد.كارتاآنجاادامهيافتكههمسر
ودوفرزندمنيزازبيتوجهيهايمنبهخودشانخسته
شدندوروزينبودكهبهاينمسألهوحضورشبانهروزي
امپشتميزكامپيوترمعترضنباشند.اماماجرافقطبه
همين ختم نشد .ضربهاي كه سهل انگاري و ناشيگري
امبهمنواردكرد،كاررابهاينجارساندكهتاهمينحاال،
بيش از چهار ميليون تومان را از كف داده باش��م و هيچ
راه برگشتي هم براي پولي كه از من كالهبرداري شده
استوجودنداشتهباشد.البتهبيانصافياستاگربگويم
كالهبرداري چ��را كه اگر عقل من بيدار ميبود ،پس از
بار نخست ،ديگر نبايد به سمت اين موضوع ميرفتم و
فريب تبليغات فريبكارانه اين سايتها را نميخوردم.
بار اولي كه ب��ه دام اين حقه اينترنتي افتادم را خوب به
ياد دارم .ايميلي به صندوق الكترونيكي ام رس��يده بود
كهدرمحتوايآنتأكيدش��دهبودتنهابهدس��تافراد
محدودي ميرس��د و اين بار من اين ش��انس را داشته
ام كه برنده قرعه كش��ي روزانه آنها باشم .در اين ايميل
عنوان ش��ده بود با پرداخت 230هزار تومان ،مجموعه
كاملي از 50نمونه مختلف اجناس باكيفيت را دريافت
ميكنم و قيمت پاييني كه عنوان شده است نيز تنها به
دليل شانس من و برنده شدن در قرعه كشي روزانه آنها
است .خيلي خوشحال شدم .باورم نميشد كه باالخره
براييكبارهمكهش��ده،شانسبهمنروكردهوبرنده
يكقرعهكش��يشدهام.خيليسريعاقدامكردموبعد
ازتكمي��لفرممربوطه،اينميزانپ��ولراهمازطريق
سيستم اينترنت بانك براي حسابي كه عنوان شده بود
واريز كردم .دو روز بعد بود كه بس��ته مربوطه به در خانه
رس��يد و به همراه خانواده با شعف مضاعفي ،بسته را باز
كرديم.اص ً
الباورمنميشد.همهاجناسيكهدرآنبسته
قرار داشت ،هيچ مطابقتي با آنچه در ايميل مورد اشاره
عنوانش��دهبود،نداشتودرحالتخوشبينانه،ارزش
همه كاالهاي درون آن بسته به بيش از  50هزار تومان
نميرسيد.بالفاصلهباشمارهايكهاعالمشدهبودتماس
گرفتم اما هي��چ كس جوابگو نبود و پيگيريهاي چند
روزهام براي پيدا كردن ردي از فرس��تندگان اين بسته
نيز به نتيجهاي نرسيد .هنوز يك هفتهاي از اين ماجرا
نگذشته بود كه بالفاصله بعد از كليك كردن روي يك
عكس ،صفحه جديدي روي صفحه كامپيوترم باز شد
كه خبر از يك موقعيت استثنايي ميداد .در اين صفحه
ذكر ش��ده بود كه در يك حراج استثنايي ،امكان خريد
موبايلهاي م��د روز به مبلغي حدود نصف قيمت بازار
فراهم شده اس��ت .گويا عقلم را از دست داده بودم .يك
گوشيگرانقيمتدوميليونتومانيراكهدراينسايت
قيمتي حدود يك ميليون تومان داشت انتخاب كردم
و پولش را پرداختم .چش��متان روز بد نبيند ،فرداي آن
روزوقتيگوشيبهدستمرسيدتازهمتوجهشدمبازهم
در دام يك كالهبرداري ديگر افتادم چرا كه گوشي كه
برايم فرستاده بودند .به هيچ عنوان اصل نبوده و تنها از
لحاظظاهري،شباهتهاييبانمونهاصليداشت.چند
هفته بع��د از آن هم همين داس��تان در ماجراي خريد
يك ساعت بسيار زيبا به وقوع پيوست .من يك ساعت
ش��يك را انتخاب كرده بودم اما س��اعتي كه به دستم
رس��يد ،آنقدر س��اده و بچگانه بود كه حتي روي نشان
دادن آن به خانوادهام را نداش��تم .حال آمدهام بهخاطر
كالهبرداريهاي متعددي ك��ه در اين دنياي مجازي
از من شده اس��ت ،شكايتي را مطرح كنم .شايد ردي از
اين كالهبردارهاي حرفهاي پيدا شود و من هم به پول
از دست رفتهام برسم .اما راستش را بخواهيد ،اميدي به
دستگيريشانهمندارم.نميدانمچراباديدنتبليغات
وسوسه برانگيز اين كالهبرداران وسوسه ميشدم و به
دامشانميافتادم.اص ً
المقصراصليخودمهستمجناب
قاضي.
برشش�وك :مدتهاس��ت كه خري��د و فروش
آنالي��ن كاال يا خدم��ات در فضاي مج��ازي به عنوان
عامليبرايتسهيلوسرعتبخشيدنبهريتمزندگي
ش��هروندان مورد توجه قرار گرفته است .در كشورمان
هم سايتهاي متعددي وجود دارند كه به نحو صحيح
و با رعايت همه موارد موج��ود در حال ارائه خدمات به
مشتريانشان هستند و البته روند رو به رشد خريدهاي
اينترنتي نيز حكايت از اعتماد كاربران ايراني اينترنت
به اين شركتهاي داخلي و روي آوردن آنها به اين نوع
آسانازخريداست.اماآنچهدراينميانبايدموردتوجه
قرارگيرد،هجومكالهبردارانبهاينمسيراست،آنهابا
استفادهازتبليغاتيفريبنده،توجهمخاطبانرابهخود
جلبكردهومبالغكالنيراازاينراهعايدخودميكنند.
تنها مسير موجود در مقابله با تبهكاريهاي آنالين نيز
هشياريكاربراناينترنتواعتمادنكردنآنهابهتبليغات
دروغينچنينسايتهايياست.شهروندانبايدپيش
از هرگونه اقدام پرداخت براي خريد آنالين ،از اصالت و
اعتبارفروشندهاينترنتياطمينانحاصلكنند.

سوزي اسميت
زن پرستار

گروه ش�وك :زن پرس��تار انگليس��ي با كودك آزار جل��وه دادن پدر
دختربچه ،وي را به پرداخت جريمه  86هزار پوندي مجبور كرد« .سوزي
اس��ميت»  45ساله پرستار «جسيكا» دختر  6س��اله اهل شهر «لينكلن
ش��ر» ،انگلس��تان ،با اعترافي هولناك در حدود  2س��ال پيش سايهاي از
وحش��ت را در ميان منطقه لينكلن ش��ر به وجود آورد .پرستار خطاب به
مأموران پليس گفته بود «جوناتان كاپلند» پدر  53س��اله «جسيكا» ،به
دليل آزار و اذيت و س��وء اس��تفاده از دخترش بايد بازداش��ت شود .طبق
ش��هادت «سوزي» و سوابق درخشان وي در پرس��تاري ،مأموران پليس
پدر كودك را به سرعت شناسايي و دستگير كردند .جوناتان براساس رأي
قاضي دادگاه ب��ه دليل آزار و اذيت و بيتوجهي ب��ه دخترش به پرداخت

جريمه  86هزار پوندي و ممنوعيت حق حضانت فرزندش محكوم ش��د.
وي در طول مدت  2س��ال فقط يك بار در ماه اج��ازه مالقات فرزندش را
داشت اما درخواستهاي تجديدنظر و بررسي پرونده آزار و اذيت از سوي
جوناتان پس از  2س��ال نتيجه داد و امسال تحقيقات ميداني كارشناسان
پليس بيگناهي پدر را به اثبات رس��اند و پرستار كودك بالفاصله از سوي
مأموران پليس دستگير شد .وي پس از بازجوييهاي تخصصي به شهادت
دروغ و گم��راه كردن پليس اعتراف كرد .این پرس��تار بدرفتاري ،انتقاد از
نحوه آموزش و نگهداري را از س��وي پدر جسيكا ،انگيزه اصلي اين ماجرا
دانس��ت .طبق گزارش پليس رسيدگي به پرونده پرستار طي هفته آتي با
تكميل اسناد و مدارك اجرا خواهد شد.
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نقطههاي نوراني در نيني چشمهاي مردان منعكس ميشدند.
همه ي��اران پهلوان حي��در گرد آت��ش حلقه بس��ته بودند و به
داس��تانهايي كه جنگجوي تاجي��ك از دالوريها و ترفندهاي
جنگي نادر تبرزين در دس��ت تعريف ميكرد ،با اش��تياق گوش
ميسپردند.
رس��تمبيك تاجيك قلي��ان كوچكي را كه در جنگ و س��فر
همراه داشت از خورجيناسبش درآورده بود و با انبرك كوچكي
دانههاي درخش��ان آتش را به دقت به روي تنباكوي خيس سر
قليانش ميچيد ،به گفتن ادامهداد:
 ...مردم هرات مخصوصاً تاجيكها داس��تانها از ش��جاعتو دليري نادرقليخان سپهس��االر ش��نيدهاند ،به حق او را رستم
زمان��ه ميدانن��د .در دو جنگي كه من در س��پاهش شمش��ير
ميزدم چه دالوريهايي از نادر ش��اهد ب��ودم .درهر دو جنگ با
سپاهيان اش��رف ميديدم كه با تبر سنگيني در دست ،در ميان
آتشوخون ،به قلب دش��من ميزد و هر ضربه تبري كه با بازوي
بلند و قدرتمندش در ميان فوجي از دش��من فرو ميآورد چند
افغان را به خاك و خون ميكش��يد و راه را براي حمله سپاهش
باز ميكرد.
در جن��گ اول كه در آبادي مهماندوس��ت ،پانزده فرس��خي
دامغان پيش آمد با چش��مهاي وحش��تزدهمان ميديديم كه

پ��ا روي بدن كش��تهها ميگذاش��ت و با ح��ال غضبناكي پيش
ميرفت و با تبر دس��ته بلندش از كش��تههاي دش��من پشتهها
ميساخت .چند بار اين دالور تبرزين بهدست را ديدم كه تا ساق
چكمههايش از خون س��رخ شده بود .گاهي سردارانش با ديدن
نادر كه در قلب دش��من ميكشت و پيش ميرفت اطرافش را به
محاصره درميآوردند و خواهش ميكردند جلوتر نرود .چون هر
لحظ��ه ممكن بود نيزههايي كه افغانها پرت��اب ميكردند به او
اصابت كند و از اسب به ميان كشتهها سرنگون شود.
در ميدان جنگآبادي مهماندوس��ت دامغ��ان بود كه وقتي
س��وار بر اسب سفيدش در جمع سواران به قلب دشمن زده بود،
نيزهاي بر پيش��اني ماديانش نشس��ت و حيوان شيههكشان در
حالي كه چشمانش از حدقه بيرون زده بود به روي زمين غلتيد
و جان داد اما نادر با چابكي بر روي اسب بيسواري كه در ميدان
جنگ سرگردان مانده بود ،پريد و به جنگ ادامه داد.
حيدرقلي بيك مرد ريش خاكس��تري از ياران پهلوان حيدر
گفت:
 -رس��تمبيك برايمان تعريف كن جنگ اول چطور ش��روع
شد.
جنگج��وي تاجيك پك عميقي به ني قليان زد و در حالي كه
دود توتون در ميان انبوه سبيلاش ميپيچيد ،گفت:

مرد انگليسي پس از  15سال و با  20هزار دالر هزينه انجام داد

تحقق رؤياي كودكي با شبيهسازي اتاقك بويينگ در خانه

گ�روه ش�وك :م��رد  54س��اله
انگليس��ي پ��س از  15س��ال با صرف
20هزار پون��د ،رؤي��اي كودكياش را
با يك بويينگ شبيهس��ازي ش��ده در
خان��هاش محقق كرد« .جان ديويس»
ك��ه در جواني تنها ب��ه دليل ضعف در
درس رياضي موفق به قبولي در آزمون
خلباني نش��ده ب��ود براي رس��يدن به
اين رؤيا با همراهي همس��رش تصميم
گرفت شبيهس��ازي تمامعيار بسازد و
مرد انگليسي براي تحقق رؤياي كودكياش اتاقك خلباني يك بويينگ را در
حس پرواز را هر روز در خانهاش تجربه اندازه واقعي و با تجهيزات كامل در خانهاش شبيهسازي كرد
كند .اي��ن اتاقك خلباني كه درس��ت
قادر است با استفاده از آنها در سفر شبيهسازي شده
هماندازه اتاقك هدايت بويينگ اس��ت در گوشهاي با پخش صداي واقعي پرواز ،س��فر به هركشوري در
از خانه بزرگ اين مرد جاس��ازي شده است و آنقدر جه��ان را تجربه كند .جان ديوي��س هر روز با لباس
كامل و واقعي درست ش��ده كه مشتاقان خلباني و كامل خلباني پذيراي مهمانانش اس��ت و بهعنوان
حتي خلبانهاي جوان براي تمرين چند س��اعتي سرمهماندار پس از آغاز پرواز به مسافران خوشامد
آنرا از اين م��رد اجاره ميكنند .بهگفته اين خلبان ميگويد .همسر اين مرد كه از آغاز اين پروژه پروازي
هواپيماي شبيهسازي ش��ده ،او هر ماه از اجاره اين وي را همراه��ي كرده باهيج��ان خاصي از مهمانان
اتاقك بيش از  3هزار پوند درآمد دارد .جان ديويس ه��ر روزهاش صحب��ت ميكند :افرادي ك��ه هر روز
براي ساخت بدنه اين شبيهساز از چوب «امدياف» بهخانه ما سر ميزنند بسيار جالب هستند ،بسياري
اس��تفاده ك��رده و صندليه��اي آن نيز ب��ا روكش از آنها دانش��جويان خلباني هستند و بسياري را نيز
چرمي اتومبيل پوشانده شده است .اين مرد بيشتر زوجهايجوانيتشكيلميدهندكهبرايتجربهيك
هزينهها را روي سيس��تم الكتريك��ي و تكنولوژي پرواز دونفره به خانه ما ميآيند .من هر روز با ديدن
پروازي اين شبيهس��از صرف كردهاست .در اتاقك اي��ن افراد چيزهاي جديد و جالب��ي ياد ميگيرم».
س��اخته ش��ده جان ديويس كليد خلبان خودكار جان ديويس اتاقك شبيهس��ازي ش��دهاش را براي
و  90دكم��ه مختلف براي كنترل پرواز درس��ت در يك س��اعت  75پوند و براي دو س��اعت پرواز 125
مكانهاي اصلي گذاش��ته شده و خلبان اين اتاقك پوند اجاره ميدهد.

 -س��پاه نادر با  30هزار س��واره و پياده از خراسان رو به سوي
اصفهان پي��ش ميرفت كه در چند فرس��خي دامغان به آبادي
مهماندوست رسيد .سواران پيش��تاز خبر آورده بودند كه سپاه
اش��رف افغان در حاش��يه تپههايي در همان نزديكي صفآرايي
كرده و آماده نبرد شده است.
پيش��تازان تخمين زده بودند كه تعداد نفرات پياده و سواره
نظام سپاه اشرف به بيش از  25هزار نفر ميرسد.
نادر به فرماندهان دس��تور داد در جناح راس��ت جبهه پياد ه
نظام قرار گرفت كه فرماندهي اين ستون را يكي از صاحبمنصبان
ابدالي بر عهده داشت .در مركز جناح ستون ديگري از پيادهنظام
مس��تقر شد و نادر هم فرماندهي توپخانه و سواره نظام را داشت.
با اين آرايش جنگي به فرماندهان دس��تور داد بايد براي ش��روع
جنگ به فرمان او باشند و حملهاي را شروع نكنند.
از صبح منتظر بوديم كه بعد از ظهر دش��من با سواره نظامش
حمله را ش��روع كرد و به فرمان نادر ،سواران ما هم براي مقابله با
آنها به حركت درآمدند و شمشيرهايش��ان را در باالي سرشان
ميديدم كه در پرتو روش��ني ميدرخش��يد .صداي نعره و فرياد
جنگاوران بود كه از ميدان نبرد به آسمان بلند ميشد و سواراني
از دو طرف با ضربه شمشيرها بر زمين فرود ميآمدند و اسبهاي
بيسوار را ميديدم كه شيههكشان به هر طرف ميدويدند.

زورگيري از توريست در پاريس

گ�روه ش�وك :دزدان و اراذل و
اوباش پاريس با هجوم به يك توريس��ت
پولهايش را به سرقت بردند.
براس��اس تصاوير منتش��ر ش��ده در
خبرگزاريها ،گروه��ي از دزدان بيپروا
به توريس��تي در حوالي كليساي جامع
«نوتردام» و موزه «لوور» فرانسه نزديك
ش��ده و در حالي كه وي س��عي داش��ته
ازعابربانك پول بگيرد ،بدون وارد كردن
صدم��هاي به او پولهايش را به س��رقت
بردهان��د .تع��داد دزدها پنج ت��ن بوده و
توريست ميانس��ال چارهاي جز تسليم
پولهايش به آنها نداش��ته اس��ت .دزدان
پس از گرفتن پول وي را كه بشدت شوكه
شده بود رها كردهاند .پليس پاريس اعالم
كرده چنين حملههاي بيپروا از س��وي
دزدان بارها در خيابانهاي شهر صورت
گرفته و باوجود نظارتهاي شديد روزانه
بر تعداد آنها نيز اضافه ميش��ود .دزدان
فقط خواهان پول هس��تند ،آنها از هر روشي كه بتوانند آن را به دست ميآورند .در روز روشن و بدون
پوشاندن چهرهشان وارد عمل شده و بسياري از توريستها را غافلگير ميكنند .باند دزدان همه جاي
شهر حضور دارند ،بهنظر ميرسد شهر كام ً
ال بيقانون است .بارها ديدهام كه با نزديك شدن يك مأمور
پليس ،دزدان به وي لبخند زده سپس با دور شدن او دست به سرقت خود ميزنند .يكي از شهروندان
پاريس در اين باره ميگويد :اين وقايع باعث تأسف و آبروريزي است .باندهاي دزدان جوان كه شامل
كودكان و زنان نيز هس��تند بيشتر گردشگران را مورد آزار قرار ميدهند .در آمار منتشر شده از سوي
وزير كش��ور فرانس��ه مشخصشد در س��ال  2011اكثر قريب به اتفاق س��رقتها بهوسيله مهاجران
رومانياي��ي و بلغاري صورت گرفته اس��ت .بس��ياري از دزدان در ش��هركهاي حومه پاريس زندگي
ميكنند و برخي از آنها نيز در اردوگاه زندگي كرده و در مواقع لزوم دست به سرقت ميزنند.

