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هر كشورى داراى سه نوع سرمايه است: يكى نيروى انسانى، ديگر محيط و منابع طبيعى از قبيل زمين و آب، معادن و ذخاير زيرزمينى و 
سوم محيط انسانى و ساخته شده از قبيل بناها، جاده ها، كارخانه ها، وسايل توليد، موزه ها و كاالهاى توليد شده قديم و جديد. 

اگر  است.  مادى  و  طبيعى  عوامل  با  ماهر  انسانى  نيروى  دادن  ربط  و  كردن  گرو  هماهنگ  در  جامعه،  يك  رشد  و  ترقى  كه  نيست  ترديدى 
بارورترين و خوش آب و هواترين مزرعه ها، بى كشاورز و باغبان بماند، محصولى از آن عايد نمى شود و اگر بهترين متخصص كشاورزى 

دركوير بى آب و علف، محصور شود، زمين شوره سنبل برنيارد. 
پديده مهاجرت و بدتر از آن پناهندگى، حاصل ناهماهنگى ها بين نيروى انسانى و عوامل طبيعى و زيست محيطى است. گاهى عوامل طبيعى 
همچون زلزله، خشك سالى، قحطى و گاهى عواملى انسانى هم چون جنگ يا انقالب يا حتى استقالل، موجب جابه جايى توده يى جمعيت يك 
كشور شده است و مى شود، ولى گاهى هم افراد يك جامعه با حساب و كتاب و براى دسترسى به اهداف شخصى و خانوادگى به بازار كار 
در كشورهاى بيگانه جذب مى شود. اگر كسى در وطن خود احساس امنيت نكند، يا فرصت و آزادى براى كسب و كار دلخواه خود نيابد، نه 

به اجبار بلكه به اختيار راهى سرزمين هاى بيگانه مى شود.
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رستوران فرشاد 
صبحانه - حليم ( از £2.95) و كله پاچه(از £3.95) هر روز هفته از ساعت 7 صبح

5 شنبه 14 فوريه شب عاشقان با صداى گرم ارشيا و اريك Set Menu (با رزرويشن)

 شامل    ( نان، پنج نوع استارتر،غذاى اصلى، ميكس گريل مخصوص فرشاد و دسر)  فقط 25 پوند
020 8998 9080 - 020 8998 8118 
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS

مهاجرت و فرار مغزهامهاجرت و فرار مغزها

 Free Delivery

7  صبح تا 12 شب

صفحه صفحه 88

به يارى رستوران ايران ما هفته نامه پرشين در مناطق جنوب و جنوب شرقى لندن در دسترس خوانندگان عزيز مى باشد

گزارشى مختصر از برپايى جشن سده در لندن

براى جشن 
سده

تبعيض نژادى و حقوق قانونى شما

بهاى نفت اوپك 
كاهش يافت

سهم فرهنگ سهم فرهنگ 
ايرانى در تمدن ايرانى در تمدن 

جهانىجهانى
اقوام ايرانى به خالف آنكه بعضى افراد متعصب افراطى يا كوتاه انديش، تصور كرده اند، 
از ابتدا به روى تمدن هاى شرق و غرب، باز بودند و نوعى جهان گرايى را در فرهنگ 
ايران مى توان سراغ گرفت و معضلى به نام ”غرب زدگى“ در فرهنگ و تمدن اقوام ايرانى 
وجود نداشت و اقوام ايرانى، دستاوردهاى تمدن هاى ديگر مثل كاغذ چين، يا پارچه را 
اگر مى گرفت، رنگ خاص خود را به آن مى زد، يعنى به ”تسخير تمدن“ دست مى يافت 
بدون آنكه مسخر تمدن اين و آن شود. حتى يونانيان و اعوانشان كه قرن ها بر اقوام 
ايرانى حكومت كردند، نتوانستند قوم ايرانى را يونانى كنند، بلكه، حتى اسكندر در برابر 

فرهنگ
صفحه صفحه 2222  
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على مهدى كرمى 
ايران زمين

وطن اي سرزمين آريايي 
تو اي منزلگه نور خدايي 

تو اي مهد فروهر دين زرتشت 
جهان از هيبتت دندان به انگشت 

تو كه آتشكدت بوده فروزان 
نمادي از خدا و هور و ايمان 
تو اي صاحب ارژنگ و اوستا 
سپاس بيكران بر هور مزدا 

تو اي ساقي بهترين در ناب 
شديم مست و حيران بدون شراب 

به علم و يقين و به رفتار شيك 
به گفتار و پندار و كردار نيك 

تو اي منزلگه اقوام پارسي 
تو ايران جايگاه ماد و پارتي 

تو اي شاهنشهت كورش ، خشايار 
تو اي مهدي تمدن در تو سرشار 

تو اي سهراب و رستم ، پوريا، زال 
چو شاهين بر سرت مي زد پر و بال 

وطن اي مهد رخش و تير آرش 
ستم چون موم ويلهايت چو آتش 

نهادي بند بر ديو سپيدي 
به هر دم جنگ كردي رو سپيدي 
وطن اي مظهر شأن و شجاعت 
تو بودي عاري از ننگ و ذاللت 

تو اي خاكت غني پر زنعمت 
نژاد و مردمانت پر زهمت 

تو اي نفت و نبات و گندم و مو 
تو اي نفت در جابجايت معدن نو 

 تو جانم فداي رودهايت 
فداي كوه و دشت و دره هايت 

تو اي عشقت فزون در جان مهدي 
زعشقت آتش است رخسار مهدي 

وطن مشرق زمين مي بالد از تو 
جهان افسانه ها مي داند از تو 

هفته نامه اجتماعى , فرهنگى , هنرى
چاپ لندن

صاحب امتياز و مدير مسئول :ع . نجفى

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

 و صرفا در جهت اطالع 
رسانى صحيح گام بر مى دارد

تمامى مطالب سايت از مقاالت رسيده و 
سايت ها و خبرگزاريهاى معتبر با ذكر

 نام نويسنده مقاله انتخاب و به چاپ مى رسد 

روابط عمومى : فرشته كديور
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سرآغاز

سنگهاى  بر  شده  حكاكى  تصاوير  در 
عصبانى  هيچكس  جمشيد  تخت 
نيست. هيچكس سوار بر اسب نيست. 
بينيد.  هيچكس را در حال تعظيم نمى 
خورده  شكست  و  سرافكنده  هيچكس 
برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
آن  در  خشنى  تصوير  هيچ  و  نيست 
ايرانيان  افتخارهاى  از  ندارد.  وجود 
در  دارى  برده  هيچگاه  كه  است  اين 
بين  در  است  نبوده  مرسوم  ايران 
صدها پيكره تراشيده شده بر سنگهاى 
تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و 
بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان 
چه  داراى  و  هستيم  نژادى  چه  از  كه 

اصالتى مى باشيم.

به قلم سر دبير
به ياد مى آورم معلمى را كه پست ادارى مهمى به او پيشنهاد شد ولى به حكم وظيفه معلمى خويش نپذيرفت و 
براى تدريس به دور افتاده ترين روستاهاى جنوبى رفت و همه عمر چون معلمى ساده زيست تا دِين خود را 
به فرهنگش ادا كرده باشد. پزشك متخصص و جراح زبر دستى را مى شناسم كه به درآمدهاى هنگفت پوند و 
دالرى و زندگيهاى آنچانى حاصل از آن پشت كرده و در شهرستانهاى ايران به ساده زيستن بسنده كرده است 
و حتى حق الزحمه اش را بسته به توان مالى بيمارانش دريافت مى كند نه درخور مهارت خود بسيارند ازاين 

دست انسانهاى وارسته كه نگاه به افقهاى ديگر دوخته اند؛ اما دريغ از قشر هنرمند امروز!

 آن استعدادها و نبوغ هايى كه از بركت دنياى تجارت يك شبه ره صدساله مى روند و حتى نسل هنرمندان همه 
عمر دود چراغ خورده را كه در كوره راههاى فرهنگ و ادب و هنر، چشم به راه ياوران دلسوخته تازه نفسى  
نشسته اند، كوته بين و متعصب  مى خوانند؛ اين موجودات ظريف و لطيف و حساس كه از فضايل هنرمندى فقط 
ژستها و شمايل نا متعارف را به ارث برده اند، نازنين تر از آنند كه بار مشكالت فرهنگى را متحمل شوند. دست 

يارى ايشان را فشردن، توقع
 نا منصفانه ايست كه صاحبان رسانه از اين نسل نوين دارند! براى ايشان بايد، تمام راه ها را هموار كرد و 
آخرين امكانات را فراهم، تا با آسودگى خيال احساسات هنريشان را آزاد كنند و از درد اينكه هيچگاه از جانب 

مردم درك نمى شوند  با تمام نبوغ هنريشان آه بكشند!

به هر روى، وقتى با ورق زدن صفحات روزنامه ها و اينترنت  متوجه مى شوى  كه نيكول فريدنى، استاد عكاسى 
در طبيعت، ديگر در ميان ما نيست و جاى وى هميشه در جامعه ى هنر عكاسى خالى ست، اندوهگين مى شوى 
ولى آمدن و رفتن رسم اين زندگى ست.  او بود  كه لحظه هاي نابي از عمر پر فرازو نشيبش  را به زيباترين 
جلوه الهي كه تصوير معجزه آساي طبيعت است چشم دوخت و چشمان ما را به اين مكاشفه دعوت كرد، روحش 

شاد و نگاهش مستدام باد.

عباس نجفى

جامعه هنرى ايران عزادار دو عكاس
نيكول فريدنى و  كسرائيان رفتند

نيكول فريدنى عكاس برجسته طبيعتگراى ايرانى پس از تحمل چند ماه 
بيمارى عاقبت ساعت 40/9 دقيقه صبح ديروز دار فانى را وداع گفت. 
فريدنى بيش از 50 سال را در حوزه عكاسى از طبيعت، ابنيه تاريخى 
متعدد  سفرهاى  با  پرداخت.فريدنى  فعاليت  به  مردمشناسى   - اقوام  و 
و ديدار از بسيارى از نقاط ايران مجموعه عكسهاى نفيسى از فرهنگ 
و طبيعت كشور را تهيه كرده و در قالب كتابهاى عكاسى به مخاطبان 
ارائه داده است.از مجموعه عكسهاى كم نظير فريدنى ميتوان به مجموعه 

<ايران، يزد، گيالن> و همچنين <كتاب فرش ايران> و نيز <چشماندازهاى ايران> كه توسط انتشارات يساولى 
به چاپ رسيده است، اشاره نمود.نوزدهم ارديبهشت امسال و به همت فصلنامه بخارا در خانه هنرمندان مراسم 
يادبود و تقديرى براى اين عكاس برجسته ترتيب داده شد.تالشهاى 60 ساله فريدنى در زمينه مستند اجتماعى، 
طبيعت و مردمشناسى در نهايت به ايجاد آرشيو بزرگ و خصوصى اين هنرمند منجر شد؛ آرشيوى كه بيش از 
نيمى از عكسهاى آن مربوط به آثار مردمشناسى نقاط مختلف ايران و ساير نقاط ميشود.مسائل تلخ و متاثركننده 
بيمارى سرطان فريدنى هشدارى است دوباره به تمامى اهالى هنر در جهت پيجويى جدى خواستههاى صنفى در 
زمينه بيمه و تامين اجتماعى. وى پس از بسترى شدن در بيمارستان به دليل عدم توان پرداخت هزينههاى آن با 
مشكالت زيادى مواجه شده بود كه در نهايت با پيگيريها و خريد مجموعهاى از عكسهاى فريدنى توسط احمد 
مسجدجامعى بخشى از اين مسائل به طور موقت حل شد. آخرين نمايشگاه آثار عكاسى هنرمندان كه به مناسبت 
تولد فريدنى در نگارخانه نيكول برپا شده و تا 24 بهمن نيز ادامه دارد تقارنى تلخ با مرگ اين هنرمند برجسته پيدا 
كرد. خبر ديگرى هم دوباره جامعه هنرى و عكاسى كشور را اندوهگين كرد و آن اينكه قدرتا... كسرائيان عكاس 

ايرانى و برادر نصرا... كسرائيان عكاس برجسته ايران نيز درگذشت.  
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براى جشن 
سده

احسان صادقيان

جشن «َسـَده» بزرگترين جشن  آتش و يكى از كهن ترين آيين هاى گروهى 
در  و  جشن  اين  در  است.  باستان  ايران  در  شده  شناخته  اشتراكى  و 
آغاز شامگاه دهم بهمن ماه، همه مردماِن سرزمين هاى ايرانى بر بلنداى 
كوه ها و بام خانه ها، آتش هايى برمى افروخته و هنوز هم كم   وبيش بر 
توجه  مى افروزند. مردمان نواحى مختلف در كنار شعله هاى آتش و با 
به زبان و فرهنگ خود، سرودها و ترانه هاى گوناگونى را مى خوانند و 
آرزوى رفتن سرما و آمدن گرما را مى كنند. همچنين در برخى نواحى، به 

جشن خوانى، بازى ها و نمايش هاى دسته جمعى نيز مى پردازند. 
در گذشته، جشن سده در گستره پهناورى از آسياى كوچك (آناتولى) 
يا  قوميت  هر  از  فارغ  مردمان،  همه  بين  در  چين  سين كيانِگ  استان  تا 
مكتوب  روايت هاى  در  نوروز  مانند  به  و  داشته  رواج  دينى  گرايش 
ميان  در  مراسم  اين  نيز  امروزه  حتى  است  شده  اشاره  آن  به  تاريخى 
روستا نشينان شمال شرقى كشور در بخش هايى از افغانستان و آسياى 
ميانه در كردستان، نواحى مركزى ايران، در ميان برخى روستانشينان 
سال  هزاران  از  پس  كرمان  و  آذربايجان  كردستان،  لرستان،  عشاير  و 
همچنان رواج دارد و بعضًا با شكوه فراوان برگزار مى شود.  چشم انداز 
و  شادى  و  ماه  بهمن  دهم  شامگاه  آغاز  در  مذكور  مناطق  روستاها 
آوازخوانى مردم و جوانان، بسيار زيبا و ديدنى است. بر بام خانه ها و 
بر فراز كوه هاى اطراف، آكنده از بوته هاى فروزانى است كه همه جا را 
آتشباران و چراغانى كرده اند. روستاييان هيزم اين مراسم را كه از بوته 
خاصى فراهم مى شود و «سـِره» (sare) نام دارد، از چند روز پيش از 

سده گردآورى مى كنند. 
شيرازى  گلشن  ونديداد  دكتر  همت  به  كه  زرتشت  دوستداران  انجمن 
بيست و هفت سال است در انگلستان و در عرصه فرهنگ فعال مى باشد، 
شنبه شب گذشته  نشستى به مناسبت جشن سده برگزار كرد. در اين 
مراسم ابتدا دكتر گلشن شيرازى از پيدايش آتش، تقدس آن به دليل بهره 
گيريهاى فراوان از آن، استفاده اسكندر از آتش و انتقال آن به المپيك، 
همچنين تفسير واژه هاى مجوس و گبر كه به معناى بزرگ و خجسته 
آمده  و لقب ايرانيان باستان بوده است داد سخن دادند و كالم خود را 
با تجليل از فردوسى توسى كه با شاهكار ادبى اش هويت ايرانيان را از 
هاضمه تاريخى كه تمدن مصريان را فرو بلعيد مصون داشت، به پايان 

بردند.
فارغ  صالحى،  سوگل  خانم  سركار  هنرنمايى  شب  آن  برنامه  طول   در 
و  ملى  اركستر  عضو  و  تهران  دانشگاه  از  موسيقى  رشته  التحصيل 
اركستر دهلوى بود كه با هنرمندى تمام قطعات دلنشينى را در چهارگاه 
و درآمدچهارگاه به ضميمه قطعه پنجگاهى، كرشمه ضربى استاد بهارى 
و ريتم هفت ضربى ساخته استاد خودشان آقاى سامر حبيبى، با چيره 

دستى روى ساز كمانچه اجرا كردند.
مهمان افتخارى مجلس، جناب آقاى دكتر وفادارى، پس از پذيرايى مجللى 
كه از ميهمانان به عمل آمد، مرتبط ترين سخنرانى به جشن سده را كه 
مثال  تواضعى  و  متانت  با  ايشان  فرمودند.  ايراد  بود،  نشست  موضوع 
تعرض  از  اجتناب  و  مطلب  حق  اداى  در  طرفى  بى  رعايت  ضمن  زدنى، 
به هر گروه، انديشه و گرايش، مطالب ارزشمندى در كوتاه زمان بيان 
كردند. قدمت قوم ايرانى، اهميت آتش براى آنان كه از سرزمينهاى سرد 
ميترا،  زادروز  و  يلدا  فارسى،  ادبيات  در  آن  حرمت  جلوه  و  آمدند  مى 
جشن سده و فاصله زمانى آن از يلدا و همچنين تا نوروز كه به ترتيب  
چهله بزرگ و چهله كوچك ناميده مى شود، تاثير پذيرى فرهنگ ايرانى از 
صنعت كشاورزى كه پيشه اصلى ايرانيان و موجب نزديكى و همزيستى 

آنها با طبيعت بوده است، عنوانهاى نطق ايشان بود.
گرمى  پايان  سرد،  شب  آن  در  ستوده،  زرتشت  دكتر  آتشين  سخنرانى 
براى آن محفل صميمى بود. ايشان كه تفاوت و تقابل آيين زرتشت با 
ديگر آيينها را مبناى سخن خود قرار داده بودند، با خواندن فصيح متن 
اوستايى اشمبوهواستى و ترجمان آن، ديدگاه آيين زرتشت را نسبت به 
موسيقى، جشن و پايكوبى و نظام سلطنتى مورد برسى قرار دادند؛اما 
بر خالف تمام تالشهايى كه براى هرچه با شكوهتر اجرا شدن مراسم 
صورت گرفته بود، نجواهاى غير رسمى جمعيت كم نظير استقبال كننده، 
گاليه مند از آن بود كه گرايشهاى سياسى، كاميابى اين نشست فرهنگى 
ساعت  چهار  به  نزديك  از  بعد  كه   جايى  تا  داد.   قرار  الشعاع  تحت  را 
گردهمايى و سخنرانى، دست آخر هيچ يك از حضار به درستى ندانست 
كه جشن سده چيست و به چه منظور يا چگونه اجرا مى شود! از اين رو 
هفته نامه پرشين كه پرچمدارى فرهنگ ايرانى را رسالت سنگين خود مى 
داند، به عنوان عضو كوچكى از جامعه ايرانيان خارج از كشور مفتخر 

است نكته از قلم افتاده اين فعاليت فرهنگى را در مقام خود بگذارد؛ اميد 
آنكه ياران نيز هر سخن را در جاى خود بيان كنند. 

هفته نامه پرشين طى مصاحبه اى با دكتر ونديداد گلشن، برگزار كننده 
اين مناسبت در لندن، افزودند: «جشنها در ايران باستان با نامهايى چون 
جشن  اسفندارمرد،  فرودگان،  برزيگران،  اسفندار،  آذرگان،  آبريزان، 
كوسپرنشين،  سده،  مهرگان،  تيرگان،  خردادگان،  دليران،  و  بزرگان 
مردگيران، نوگان، نيلوفر، يلدا، نوروز و تعداد بيشترى نامهاى ازين دست 
بوده است به طورى كه در سال نود روز جشن داشتيم. جشنهاى ايرانى 
به سه دسته جشنهاى دينى، جشنهاى ملى و جشنهاى كيهانى تقسيم مى 
كيهانى،  جشنهاى  از  يلدا  و  مهرگان  تيرگان،  نوروز،  مثال،  براى  شوند. 

آذرگان از جشنهاى مذهبى و سده از جشنهاى ملى بوده است.»
بهر روى در كتاب نوروز نامه به نگارش رضا مرادى غياث آبادى آمده 
ارتباطى  باستان  اديان  يا  اقوام  از  هيچيك  به  هيچگاه  سده  :جشن  است 

نداشته و همواره جشنى ملى و برگرفته از شرايط اقليمى و رويدادهاى 
داليل  باره  در  تا  شده  باعث  مراسم  اين  زياد  قدمت  است.  بوده  كيهانى 
ثبت  قديم  منابع  در  متناقضى  و  متعدد  بسيار  روايت هاى  آن  برگزارى 

شود.
يكى از داليلى كه براى پيدايش سده ياد مى كنند همانا كشف آتش توسط 
كشف  داستان  كه  گفت  بايد  است.  فردوسى  شاهنامه  در  هوشنگ شاه 
ساخته هاى  از  و  نبوده  ايرانيان  باور  هيچگاه  هوشنگ،  زمان  در  آتش 
شاهنامه شناسان  بيشتر  توجه  مورد  امروزه  فرضيه  اين  است.  جديدتر 
جالل  استاد  آقايان،  شده  تصحيح  نسخه هاى  در  جمله  از  و  گرفته  قرار 
خالقى مطلق و مصطفى جيحونى، داستان كشف آتش به داليل بسيارى 
در زمره بيت هاى افزوده شده و الحاقى شاهنامه آورده شده است. از 
سويى از اين داستان در هيچيك از متون تاريخى مقدم بر شاهنامه و گاه 
متاخر بر آن ياد نشده است و همچنين مى دانيم كه كشف آتش بسيار 
در  شاهنامه  اشاره هاى  به  توجه  با  كه  است  هوشنگ  عصر  از  كهن تر 
دستاوردهاى زندگى انسان در آن دوره مانند ساخت  باره چگونگى و 
برخى  كردن  اهلى  و  زرع  كشت  و  آغاز  يكجا نشينى،  ريزسنگى،  ابزار 
حيوانات، مى بايست با دوره اى منطبق باشد كه در باستان شناسى بنام 
«ميان سنگى» يا «مزوليت» خوانده مى شود. و از سوى ديگر اين بيت ها 
در  برخى نسخه هاى متقدم شاهنامه و از جمله كهن ترين آن (دست نويس 

فلورانس) وجود ندارد.

اين جشن مانند بسيارى مناسبت هاى ديگر نه فقط يك دليل، بلكه داليل 
يكى  است.  افزوده  جشن  اهميت  بر  آنها  همزمانى  كه  دارد  متعددى 
بدست  مردمى  ترانه هاى  و  داستان ها  از  كه  است  فراوانى  اشاره هاى 
رفتن  براى  آرزو  و  يخبندان  از  مردم  آمدن  ستوه  به  نشانگر  و  مى آيد 
سرما و يا كاستِن از شدت آن بوده و همين نكته مهمترين دليل پيدايش 
اين مراسم و بر افروختن آتش هايى در مبارزه نمادين با سرماست. بجز 
اين، به نظر مى آيد كه چند واقعه كيهانى نيز در پيدايش اين آيين بى تاثير 
نبوده است. نخست اينكه جشن سده در چهلمين روِز شب يلدا يا شب 
زايش خورشيد كه از آن به انقالب زمستانى تعبير مى شود، برگزار مى 
بهمن  دهم  اينكه،  دوم  است.  خورشيد  تولد  روز  چهلمين  جشن  و  گردد 
ايران زمين،  بااليى  عرض هاى  در  كه  است  سال  هنگاِم  دو  از  يكى  ماه، 
طول تاريكى كامل آسمان دوازده ساعت تمام است. سوم اينكه، مى دانيم 
است.  نرسيده  اثبات  به  هنوز  سد)  (يا  صد  عدد  با  واژه  «سده»  ارتباط 
در زبان اوستايى واژه «َسـد» به گونه جالبى هم به معناى «فرو رفتن يا 
غروب كردن» و هم به معناى متضاد آن يعنى «بر آمدن يا طلوع كردن» 
كردن  طلوع  معناى  به  هم  اوستا،  در  واژه «َسـذِه»  همچنين  است.  آمده 
و هم به معناى غروب كردن آمده است كه به گمان برگرفته از رويداد 

زير است:
در حدود پنج هزار سال پيش و در نخستين شب هاى بهمن ماه، رويداد 
جالبى رخ مى داده كه بعيد نيست با آيين هاى جشن سده در پيوند باشد. 
پرنور  ستاره  دو  همزمان  غروب  و  طلوع  از  است  عبارت  رويداد  اين 
شمال  در  واقع»  و «نسر  رامح»  نام هاى «سماك  به  آسمان  درخشان  و 
شرقى و شمال غربى آسمان سرشبى. در آن زمان ستاره زرين «سماك 
افق  در  و  ايران زمين  بااليى  عرض هاى  سرشبى  آسمان  در  رامح» 
شمال شرقى، به تازگى طلوع كرده و ستاره سپيد فام و درخشان «نسر 
بوده  كردن  غروب  آماده  شمال غربى،  افق  در  و  هنگام  همان  در  واقع» 
است. احتماًال طلوع و غروب همزمان دو ستاره درخشان آسمان، موجب 
پيدايى معناى دوگانه و متضاد واژه هاى اوستايى «سد» و «سذه»، و نيز 

عاملى ديگر براى جشن سده بوده است.
با اينكه در هيچيك از متون پهلوى و منابع زرتشتى عصر ساسانى و پس 
از آن، نامى از جشن سده و مراسم آن برده نشده و به نظر مى رسد 
خوشبختانه  اما  بوده است،  زرتشتى  با سنت  مغايرت  در  كه اين جشن 
در دوران معاصر اين مراسم در ميان هم ميهنان زرتشتى نيز رايج شده 
است و با انجام مراسم توسط موبدان، اين جشن ملى تبديل به مراسمى 
دينى شده و بتازگى با سخنرانى هاى مقامات رسمى در حال تبديل شدن 
به مراسمى تشريفاتى است. رواج اين شيوه اگر چه موجب احياى اين 
انحصار  به  را  آن  برگزارى  ديگر  سوى  از  اما  مى شود  باستانى  جشن 
تماشاگر  ميتوانند  حداكثر   ديگران  و  آورد  مى  در  زرتشتى  هموطنان 

مراسم باشند.

با هر ترتيب، جا دارد از زحمات هموطنان گرامى در انجمن دوستداران 
زرتشت كه يك سازمان ثبت شده در شهردارى بارنت و برنت، عضو 
موثرى از بنياد فرهنگى ايران در استراليا و سازمان جهانى زرتشت در 
پاريس است و سالهاست فعاليتهاى فرهنگى خود را در اروپا و آمريكا 
رغم  به  كه  گلشن  دكتر  آقاى  خصوص  به  كرد  قدردانى  كند،  مى  دنبال 
كهولت سن، بيماريهاى متعدد و با دست خالى همچنين به ترويج فرهنگ 
ايرانى در پهنه اروپا همت مى گمارد و حتى خانه خود را مركز فرهنگى 
قرار داده است. برنامه آينده اين انجمن جشن اسپندان است كه در تاريخ 

بيست و سوم فوريه برگزار مى شود.
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 كمبود زن در شرق آلمان  
جمعيت  تعداد  كار  شدن  كم  با  گاردين؛ 
و  يافته  كاهش  آلمان  شرق  در  ساكن 
شده  باعث  بيولوژيكي  و  اقتصادي  عوامل 
نام  به  جدي  مشكل  با  جوان  مرد  هزاران 
«نبود همسر» روبه رو شوند. مارتين شيلر 
پسران 19  مشكالت  مانند  درست  مشكلي 
توجه  با  دارد.  جهان  نقاط  ديگر  در  ساله 
به اينكه او ظاهر خوب و موجهي دارد اما 
نمي  پيدا  او  با  ازدواج  براي  دختري  هيچ 
شود. البته اين امر به هيچ عنوان تقصير او 
نيست بلكه تقصير مكاني است كه او در آن 

پرورش يافته است. 
در شهر او در كانيگشتاين جايي كه خانه هاي سنتي قرمزرنگ در كنار رودخانه 
آلب نماي بسيار زيادي ايجاد كرده است بيشترين تفاوت بين نسبت زنان و مردان 
در اروپا وجود دارد. شنبه شب ها در كلوپ جوانان كانيگشتاين مهماني بر قرار 
از  كه  دختراني  با  تا  شويم  مي  جمع  كلوپ  اين  در  همه  گويد؛«ما  مي  شيلر  است. 
پرينا، شهري در فاصله ده مايلي، به اين كلوپ مي آيند آشنا شويم. البته راضي 
كردن دختران براي طي كردن فاصله چهل دقيقه يي براي حضور يافتن در جمع 
ما كار راحتي نيست. »او دليل عدم تعادل در نسبت بين زنان و مردان را اين گونه 
بيان مي كند؛ «زنان فرصت هاي كاري كمي در شهر ما دارند، لذا براي يافتن كار 

به شهرهاي بزرگ تر در غرب مي روند. »
كاهش رشد جمعيت در آلمان شرقي باعث ايجاد بحران شده است. فرانك وبر از 
معرض  در  آلمان  شرق  «روستاهاي  گويد؛  مي  برلين  توسعه  و  جمعيت  موسسه 
مي  بدتر  هم  اين  از  را  اوضاع  دولتي  سوبسيدهاي  كردن  قطع  هستند.  انقراض 
از  روستاهايش  آينده  سال  چند  در  تا  است  منتظر  آمار  طبق  شرقي  كند.»آلمان 
سكنه خالي شوند. پروفسور هارموت هاسرمن عضو هيات علمي دانشگاه برلين 
مي گويد؛ «ديگر كار از كار گذشته و براي انجام دادن اقدامات جبراني دير شده 
است اما به نظر مي رسد با وجود چنين فاجعه يي سياستمداران ما به عمق آن پي 
نبرده اند .»خالي شدن روستاهاي آلمان شرقي از سكنه باعث شده است حيوانات 
وحشي جان تازه يي بگيرند. از زماني كه سكنه روستاها كاهش پيدا كرده تعداد 
گرگ ها افزايش يافته است. سال ها پيش با افزايش جمعيت مردم اين حيوانات به 
سياه  روزها  اين  ها  گرگ  بر  عالوه  گذاشتند.  انقراض  به  رو  غذا  نكردن  پيدا  علت 

گوش ها هم جان تازه يي گرفته اند. 
و  شده  خالي  سكنه  از  آلمان  شرق  در  خانه  هزار  سه  از  بيش  موجود  آمار  طبق 
200 آپارتمان در كانيگشتاين متروكه شده اند. علت اصلي كاهش جمعيت روستاها 
درست مانند اكثر كشورهاي اروپا خروج زنان از آنها است. حدود 500 هزار زن 
زير سي سال در 15 سال گذشته محل هاي زندگي خود را در شرق اين كشور 
براي يافتن زندگي بهتر در غرب آن ترك كرده اند. در بخش هايي از تورينگيا به 
ازاي هر 100 مرد تنها 82 زن براي ازدواج وجود دارد. در كانيگشتاين اوضاع از 
اين هم بدتر است و مردان براي يافتن زوجه مناسب دچار مشكلند. در اين شهر 
كوچك اكثر زنان به اميد يافتن كار بهتر و آينده درخشان به شهرهاي بزرگ غربي 
رفته اند. حتي دختر شهردار هم كه 24 سال سن دارد حاضر نشده در كنار خانواده 
خود باقي بماند و با يك بومي ازدواج كند. دختران كوچك اين شهر به جاي اين كه 
در ذهن خود تصوير مادر شدن و ازدواج كردن را داشته باشند تنها به مهاجرت 
فكر مي كنند. ساندرا زيمرمن 15 ساله در حالي كه در ايستگاه اتوبوس منتظر است، 
مي گويد؛ «من به محض اتمام مدرسه اينجا را ترك خواهم كرد و در شهري بزرگ 
طراح مد خواهم شد. » مهاجرت اين زنان باعث شده مردان دچار احساس حقارت 
و كم ارزش بودن شده و براي همين به تفكر برتري جنسيت مردانه گرايش پيدا 
كنند. هم اكنون بحث هاي داغي در مورد دليل اصلي مهاجرت زنان درگرفته است. 
نظام  از  برگرفته  آموزشي  نظام  هنوز  شرقي  آلمان  در  كه  باورند  اين  بر  بعضي 
كمونيستي وجود دارد كه زنان در آن به كار كردن تشويق شده و مردان آماده تن 
دادن به كارهاي سنگين صنعتي كه اكنون ديگر موجود نيست، مي شوند. بعضي 
البته  است.  مساله  اين  اصلي  دليل  زنان  جنبش  گرفتن  قوت  كه  باورند  اين  بر  هم 
معلم مدرسه كانيگشتاين مي گويد؛ «پاسخ اين سوال بسيار واضح است. دختران 
از پسران  تر  بسيار سختكوش  و  عاقل مي شوند  و  بالغ  پسران  از  زودتر  بسيار 
هستند. بنابراين حق خود مي دانند كه به دنبال آينده يي درخشان باشند. از طرفي 
طبيعي است كه يك زن تحصيلكرده و مستقل از لحاظ مالي بخواهد با مردي در حد 
خود ازدواج كند و به ازدواج با پسران روستايي تن ندهد.»گوئيال زونكر 25 ساله 
پزشك  چشم  اشتوتگارت  غربي  شهر  در  بتواند  اينكه  براي  را  شينبرگ  روستاي 
شود ترك كرد. از 130 دختري كه در سال 2002 در شينبرگ فارغ التحصيل شدند 
تنها پنج تن در اين شهر باقي مانده و بقيه به غرب رفته اند. زونكر هم اكنون همسر 
يك مكانيك بسيار پردرآمد است. او مي گويد؛ «من از اينكه از شرق به غرب آمده 
ام به هيچ عنوان احساس ناراحتي نمي كنم. اين مهاجرت باعث شد من با همسرم 
آشنا شوم و يك ماه بعد ازدواج كنم.»اين موضوع باعث شده روستاها و شهرهاي 
كوچك شرق آلمان با كاهش قيمت زمين و ايجاد مراكز تفريحي و علمي سعي در 

جلب مردم و به خصوص زنان براي زندگي در آن بكنند. 

گوشه و كنار

 معلم ديوانه 

كودكان  آنكه  دليل  به  توكيو  در  مدرسه  معلم  يك  سي؛  بي  بي 
را با تهديد چاقو وادار كرده بود لباس هايشان را دربياورند، 
تا  آموز 12  دانش  گروهي  گزارش،  اين  براساس  شد.  دستگير 
13 ساله مشغول بازي در حياط مدرسه بودند كه ناگهان اين 
مرد 26 ساله كه معلم مدرسه ديگري بود به آنها نزديك شد. دو 
كودك فرار كردند و شش كودك ديگر با تهديد چاقوي اين مرد 
وادار شدند شلوارهايشان را از پا در بياورند. بر اثر برخورد 
مرد  اين  ديد.  سطحي  آسيبي  كودكان  اين  از  يكي  چاقو  نوك 
كه  است  متهم  همچنين  و  گرفت  آنها  از  را  كودكان  شلوارهاي 
يك موبايل نيز از يكي از اين كودكان دزديده و به خانه پسرك 

تلفني تهديدآميز كرده است.
مدير مدرسه يي كه اين مرد در آن تدريس مي كرد او را معلمي 
پرتالش و خوب خواند. پليس توكيو هنوز در مورد اين پرونده 

هيچ اطالعاتي اعالم نكرده است. 
 

خلق شاهكار نقاشي 
در جوي آب  

 

بي بي سي؛ اين مكان از آن دسته نمايشگاه هايي نيست كه دل 
هر هنرمندي را براي نمايش آثارش در آن به لرزه دربياورد. 
از  يكي  ززو  سائوپائولو،  خيابان  شلوغ  زيرگذر  هاي  جوي  در 
آثار  خلق  سرگرم  سخت  برزيل  خياباني  نقاشان  مشهورترين 
جديدش است. اين نقطه از شهر بسيار تاريك و خطرناك است 
و آب هاي بدبو باعث ايجاد گل و الي در آن شده است. از طرفي 
اين آب ها با خود آلودگي و كثيفي را از معابر سطح زمين به 
اين جوي هاي زيرگذر مي آورند. ززو براي اينكه بتواند به كار 
خود در اين مكان ادامه دهد خود را عليه بيماري هاي زيادي 

واكسينه كرده است. 
او يك بار مجبور شد براي نجات جانش با تمام سرعت در اين 
تونل اقدام به دويدن كند زيرا آب باران باعث ايجاد سيل در آن 
شده بود.  با وجود شرايط سخت كاري او دقت و توجه زيادي 
را صرف خلق آثار خود مي كند. تمام نقاشي هاي رسم شده 
زيبايي تصوير شده اند و اين حقيقت كه  به  زيرگذرها  در اين 
تنها افراد كمي از آن بازديد خواهند كرد مانع از خلق شاهكار 
ززو نشده است. ززو علت روآوردن به اين مكان را جلب توجه 
مردم به وضعيت فاجعه بار خيابان سائوپائولو ذكر كرده است. 
او مي گويد؛ «من تمام خطرات نقاشي در جوي زير گذر خيابان 
سائوپائولو را به جان خريدم تا بتوانم معماري و شرايط تونل 
هاي سائوپائولو را به مردم نشان دهم و به آنها يادآوري كنم 
جوي  چنين  وجود  با  منطقه  اين  مردم  سر  بر  باليي  چه  باران 
هاي آلوده يي خواهد آورد.» سفر براي بازديد از اين نقاشي ها 
برابر تن دادن به خطر است. در حقيقت تنها حشرات و موش 
ها تماشاگران اصلي اين شاهكارهاي هنري به حساب مي آيند. 
خطرناكي  و  آلوده  هاي  مكان  ها  جوي  «اين  گويد؛  مي  ززو 
هستند زيرا گنداب هاي سائوپائولو به آنها سرريز مي شوند. 
من چندين بار در طول كارم در اينجا با خطرات جدي روبه رو 
شدم و تنها اهميت كارم من را از توقف كار بازداشت.»تيتيفريك 
يكي ديگر از نقاشان خياباني است كه در طرف ديگر شهر سخت 
سرگرم كار است. آثار او در تمام جهان نمايش داده شده اند. او 
تاكنون براي كمپاني هاي مهم زيادي مانند نايك طراحي كرده 
است و با اجازه صاحب يك آپارتمان مخروبه مشغول تزئين آن 
است و قصد دارد اين تصور كه نقاشان خياباني همان آسيب 
گويد؛  مي  او  كند.  عوض  را  هستند  عمومي  اموال  به  ها  زننده 
«اين كار من باعث شده مردم فكر كنند نقاشان خياباني سرشار 
از حس زيبايي شناسي اند. تزئين آپارتمان هاي مخروبه از ما 
يك هنرمند واقعي مي سازد و مردم را از متهم كردن ما باز مي 
دارد.»مردم اغلب از ديدن مردي با يك اسپري در دستش شوكه 
مي شوند. همه اهالي سائوپائولو به نقاشي هاي خياباني عالقه 
مند نيستند براي همين دولت هر روز نقاشاني را به سطح شهر 

مي فرستد تا طراحي ها و نقاشي هاي آنها را پاك كنند. 

غذاي بيمار؛ خوراك موش  
 

 :AP يكي از بيماران بيمارستاني در فنالند در غذاي خود 
موش  يك  سر 
مرد  اين  كرد.  پيدا 
در  آنكه  از  پس 
را  غذايش  بشقاب 
الي  البه  برداشت 
تشكيل  سبزيجات 
دهنده خوراك سر 
يافت  را  موش  يك 

بيمارستان  مدير  كال  ساكاري  بود.  شده  پخته  كامًال  كه 
اين  كه  است  طبيعي  «بسيار  گفت؛  هلسينكي  كارلياسنتر 
داده  دست  از  را  خود  اشتهاي  است  روز  چندين  بيمار 
است.» و افزود كه البته سالمت هيچ يك از بيماران اين 
بيمارستان با خوردن اين خوراك به خطر نيفتاده است. 
سبزيجاتي  حاوي  كيسه  از  موش  اين  احتماًال  گفت  وي 
كه غذاي بيمارستان از آن تهيه مي شود سر از خوراك 
موش  اين  بدن  باقي  اينكه  از  است.  درآورده  بيماران 

كجاست اطالعي در دست نيست.  
 

چيني ها به دولت 
مي خندند  

  
مشكل  دچار  چين  تحقيقات  و  علوم  وزارت  سايت   AFP:

عجيبي شده، اين سايت مدام با پيام ها و پرسش هاي 
مسخره آميز و جوك مانند بمباران مي شود. اغلب 
مسوول  و  دارند  دوپهلو  صورتي  ها  پرسش  اين 
سايت نمي داند بايد آنها را جدي گرفت يا حذف كرد. 

از  سايت  اين  كاربران  از  يكي  مثال  عنوان  به 
مديريت پرسيده است؛ «بعد از سال ها تحقيق 
يي  هسته  انرژي  ام  شده  موفق  من  شخصي، 
خانگي توليد كنم. اين كشف را در كجا بايد 
«راستي  است؛  آمده  ادامه  در  كنم؟»  ثبت 
تروريست ها چندين بار با من تماس گرفته 
اند تا اين تكنولوژي را از من بخرند. من چه 

كار بايد بكنم؟» پاسخگوي سايت به اين پيام 
اين طور جواب داده است كه اين فرد بهتر است 
به سايت ثبت اختراعات دولت مراجعه كند. پيش 
از اين طي هفته اخير 30 پيام ديگر از اين دست 

كه كامًال صورت تمسخرآميز داشته اند از سايت پاك 
شده اند. مديريت سايت وزارتخانه در مقاله يي نوشته است؛ «هنگامي 
كه دولت به مردم بي اعتنايي مي كند مردم به آن انتقاد مي كنند و 
هنگامي كه مردم را جدي مي گيرد، مردم به دولت مي خندند و آن 
را به مسخره مي گيرند.» در اين مقاله از ارسال كنندگان اين پيام ها 

خواسته شده دست از اين كار بردارند.  
 

سارق خوش خيال  
  

محبوب  براي  پول  دالر  ميليون  يك  است  متهم  ژاپني  زن  يك   AFP:
ساچيكو  است.  دزديده  بود،  شاغل  آن  در  كه  شركتي  از  اش  خيالي 
سوكادا 30 ساله در سال 2001 در يك اتاق گفت وگوي اينترنتي با 
مردي آشنا شد و مرد تصوير مرد جذابي را به عنوان تصوير خود 
براي او اي ميل كرد و از طريق همين اي ميل ها اين دو با هم رابطه 
دوستانه برقرار كردند. دوست 32 ساله و بيكار اين زن، ماسافومي 
هيروساوا از او درخواست كرد براي درمان بيماري مادرش مبلغي 
پول به وي قرض بدهد.اين زن كه پيش از اين در بخش حسابداري 

از  كرد  مي  كار  ونقل  حمل  كمپاني  حساب شركت يك 
سال  پنج  طي  را  پول  ين  ميليون  خارج كرد. 5/2 
ل براساس بررسي ها كل مبلغ سرقتي  د معا
دالر)  ميليون   1/1) ين  ميليون  ست 120  ا

شده.  واريز  هيروساوا  حساب  به  كه 
ضمن  پرونده  اين  در  مذكور  كمپاني 

شكايت تقاضاي 153 ميليون ين 
خسارت كرده است. هيروساوا 
طريق  از  تنها  ها  سال  اين  طي 
در  زن  اين  با  ميل  اي  و  تلفن 
تنها  زوج  اين  و  بود  تماس 
زماني با هم مالقات كردند كه 
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در دادگاه مقابل قاضي پرونده شان ايستادند.سوكادا در دادگاه گفت كه فكر مي كرده 
اگر اين مبلغ را به او قرض ندهد، هيروساوا از او متنفر خواهد شد. وي ابتدا از پول هاي 
خودش به او قرض مي داده و بعد از آن پول را قرض مي كرد، اما بعد به اين فكر افتاد 
آقاي هيروساوا با مبلغي كه از دوست خوش  كه از حساب شركت سرقت كند. ظاهراً 

خيالش مي گرفت زندگي خوبي براي خود در شهر محل سكونتش فراهم كرده بود.  
 

هزار دالر مژدگاني براي تاج اسقف اعظم  
  :AP سارقي كه به اتومبيل پارك شده يي در گوشه خيابان دستبرد مي زد، احتماًال 
حدس هم نمي زد كه اين اتومبيل متعلق به اسقف اعظم كليساي ارتدوكس باشد و بين 
مقادير  آن  ساخت  در  كه  اسقف  تاج  شود.  عايدش  هم  طال  تاج  يك  سرقتي  اقالم  تمام 
معتنابهي طال، نقره و جواهرات به كار رفته بود قيمتي معادل 6 تا 10 هزار دالر دارد.

اسقف ايزيا كه از اسقفان اعظم ارتدوكس در ناحيه شمال غرب اياالت متحده است در 
حال صرف ناهار با دوستانش در رستوراني در همان نزديكي بود و اتومبيلش را نيز 
مقابل رستوران پارك كرده بود. اما هنگام بازگشت دريافت شيشه پنجره خرد شده و 
سارق نسخه يي از سخنراني ها، يك كاله، يك دستگاه موبايل و يك كيف سياه رنگ 
را نيز با خود برده است. ايزيا اعالم كرد در صورتي كه تاج بدون آسيب و صحيح و 
سالم بازگردانده شود به يابنده آن 1000 دالر مژدگاني خواهد داد. وي گفت؛ «اين تاج 
براي من ارزش معنوي بسيار دارد. 22 سال پيش هنگامي كه به مقام اسقفي رسيدم 
اين نخستين هديه يي بود كه دريافت كردم و بدون آن به شدت احساس خأل مي كنم. 

اميدوارم سارق آن تغيير عقيده بدهد و با بازگرداندن تاج مرا از آشفتگي دربياورد.»  

برده داري به شيوه دنياي مدرن 
 

اسكاتمن؛ در يك شهر آرام و فقير در غرب نيجريه به نام شادني، يك زوج جوان 
روي صندلي هاي كهنه خانه خود نشسته اند. در اين اتاق جدا از اين صندلي هاي 

كهنه يك قفسه خالي، يك تلويزيون و يك ميز وجود دارد.
ساله  ووني 32  كوال  كنند.  مي  زندگي  آنها  همراه  هم  زوج  فرزندان  اتاق  اين  در 
كاري  كه سابقًا يك اوراقچي بود و حاال بيكار است هيچ اميدي ندارد كه مجدداً 

بيابد. او با صدايي آرام گفت؛ «شما مي توانيد با يك ميليون نيرا (پنج هزار پوند) 
هر دو فرزند من را بخريد، اگر هم خواستيد يكي از آنها را بخريد مي توانيد با 
پانصد هزار نيرا (دو هزار و پانصد پوند) او را بخريد.»سي 27 ساله، مادر اين دو 
كودك به گريه مي افتد، او مي گويد؛ «واقعًا سخت است كه فرزندانت را از خودت 
جدا كني، اما ما هيچ راه ديگري نداريم، اين كار آخرين اميد ما براي زنده ماندن 
است.»اين زوج مي گويند از خريداران كودكان خود نمي پرسند كه آنها را به كجا 
مي برند و چه سرنوشتي در انتظار آنها است. البته آنها بعداً مي گويند كه نگران 
سرنوشت كودكان خود هستند اما مطمئن هم هستند كه سرنوشت اين كودكان در 

دست افراد ثروتمند بسيار بهتر از سرنوشت فعلي آنها است.
جالب اينكه هر دو پسر اين خانواده بسيار آداب دان و باهوش به نظر مي رسند. 
مادر اين دو پسر مي گويد كه هر دو آنها در مدرسه جزء شاگردان خوب هستند و 
نمرات آنها بسيار خوب است. براساس گفته هاي لويباس لوگي يكي از مسووالن 
NGO «حمايت از كودكان فقير» ساليانه صدها كودك در شهرهاي مختلف نيجريه 

به افراد خارجي فروخته مي شوند.
سازمان هاي غيردولتي انگلستان مي گويند كه بسياري از اين كودكان به صورت 
غيرقانوني يا حتي قانوني وارد انگلستان مي شوند و بسياري از آنها در واقع نه 

حكم فرزند خانواده ها كه حكم برده و پيش خدمت را مي يابند.
در زنجيره قاچاق كودكان آفريقايي بيشترين پول به واسطه ها - كه خانواده هاي 
فقير را شناسايي و فرزندان آنها را به افراد اروپايي يا امريكايي مي فروشند - و 
نيز ماموران دولتي كه دواير قانوني را به صورت غيرقانوني در اختيار والدين 
اين  هاي  خانواده  به  پول  از  كمي  درصد  تنها  و  رسد  مي  دهند  مي  قرار  جديد 
كودكان تعلق مي گيرد. براساس گفته هاي اوگي در مواردي خانواده هاي اروپايي 
بيش از سه ميليون نيرا براي خريد يك كودك پول داده اند كه از اين ميزان تنها 
«قاچاق  است.صنعت  رسيده  كودكان  اين  خانواده  به  نيرا  هزار  پانصد  از  كمتر 
كودكان» همان برده داري در دنياي مدرن است. اين نظريه توبياس آلكسي استاد 
وابسته  كه  تحقيقي  گروه  گويد  مي  وي  است.  آكسفورد  شناسي  جامعه  و  تاريخ 
به مركز مطالعاتي اين دانشگاه است دريافته طي پنج سال اخير بيش از پنج هزار 
كودك از غرب آفريقا خريداري شده و وارد انگلستان شده اند. او مي گويد؛ «تنها 
درصد كمي از اين كودكان آنقدر خوشبخت هستند كه خانواده يي پرمهر و محبت 

بيابند، بقيه يا مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي گيرند و به زنجيره فساد وارد مي 
شوند يا حكم پيشخدمت و كارگر خانواده ها را مي يابند.»«توني» (اين نام مستعار 
است) يكي از واسطه هاي فروش كودكان در شهر الگوس پايتخت نيجريه است. 
اين جوان 27 ساله كه فوتباليست آماتور است يك كافه دارد و اين كافه محلي است 
خريداري  است  قرار  كه  را  كودكاني  توانند  مي  خارجي  ثروتمند  افراد  آن  در  كه 
كنند، ببينند. البته خريداران هرگز با خانواده كودكان روبه رو نمي شوند تا دو 
طرف متوجه نشوند كه قيمت واقعي پرداخت شده و مبلغي كه گير خانواده مي 
آيد چقدر با هم تفاوت دارد. در همين محل است كه كارمندان دولت و افراد مورد 
نياز براي خارج كردن قانوني كودكان جذب سيستم مي شوند و با گرفتن رشوه 

كارها را انجام مي دهند.
براساس گفته هاي توني، معموًال كودكان در سنين پايين هواخواه ندارند و افرادي 
كه براي خريد كودك به غرب آفريقا مي آيند معموًال ترجيح مي دهند كودكان پنج، 
شش ساله يا بزرگ تر را بخرند. به گفته او در حالي كه در شرق اروپا نوزادان 
تازه متولد شده بسيار بيشتر طرفدار دارند، در آفريقا معموًال كودكاني كه دوران 
سخت و سال هاي اوليه زندگي را پشت سر گذاشته اند بيشتر طرفدار دارند.اوگي 
مي گويد آواره شدن صدها هزار كنيايي در هفته هاي اخير باعث شده بسياري از 
اين خانواده هاي فقير مهاجرت كرده و به فكر فروش يكي از فرزندان خود بيفتند 
و اين باعث شده تاجران انسان بتوانند كودكاني را با قيمت هاي بسيار پايين حتي 

در حد چندصد پوند از آنها بخرند.  

جنجال آفريني باند بزرگ 
قاچاق كليه در هند 

 
:AP فاش شدن فعاليت هاي يك باند قاچاق اعضاي بدن در هند جنجال 
بسياري در اين كشور به وجود آورده است. اين باند براساس گزارش ها 
با فريب يا اجبار، افراد ضعيف را وادار به انتقال كليه شان به مشتريان 

ثروتمند از جمله خارجي ها مي كرد.
عمل  اتاق  يك  كه  يي  خانه  در  هندوستان  شمال  در  نفر  صدها  كليه 
غيربهداشتي پنهان در آن بود از بدن آنها خارج شد. اين جراحي ها در 
شهر شركت هاي كامپيوتر گورگائون، در نزديكي دهلي نو انجام مي شد. 
رئيس پليس اين شهر مي گويد؛ «ما حدس مي زنيم 400 تا500 عمل كليه 
توسط پزشكان اين تيم طي 9 سال انجام شده است. تاكنون چندين نفر 
از جمله چند پزشك در رابطه با اين پرونده دستگير شده اند.اين پرونده 
هند  در  اخير  هاي  سال  طي  اعضا  غيرقانوني  انتقال  پرونده  ترين  بزرگ 
است و توجهات بسياري را به خود جلب كرده و موجب شده است دولت 
محدوده قوانين را براي پيشگيري از عمل هاي غيرقانوني اينچنيني تنگ 
تر كند. «دكتر وحشت» تيتري است كه روزنامه ايندياميل در صفحه اول 
خود براي اين پرونده چاپ كرد. پليس احتمال مي دهد پزشك اصلي كه 
مديريت اين باند را برعهده داشته از كشور خارج شده باشد. دست كم 
پنج خارجي (از جمله چند امريكايي) در مهمانخانه هاي مجلل يافت شده 
عمل  هاي  اتاق  در  را  فقير  افراد  هاي  كليه  باند،  عضو  دكترهاي  كه  اند 
مجهز به آنها پيوند زده بودند. بسياري از شاكيان اين پرونده كارگراني 
هستند كه به دنبال كار بودند و پس از انتقال به خانه مذكور به بهانه كار 
با زور يا تطميع وادار به جراحي شده اند. بسياري از آنها در مقابل 50 
مشتريان  كه  حالي  در  دهند  مي  دست  از  را  خود  هاي  كليه  روپيه  هزار 
ثروتمند اين باندها به 10 برابر قيمت آنها را خريداري مي كنند. يكي از 
اين قربانيان به كانال ND TV گفت؛ «من به يك فرد مراجعه كرده بودم 
كه گفته مي شد مي تواند شغلي به من بدهد. آنها مرا به خانه يي بردند 
و همراه مردي مسلح وارد اتاقي كردند. پس از آزمايش خون، چيزي به 
من تزريق شد و بيهوش شدم. پس از به هوش آمدن در ناحيه شكم درد 
شديدي حس كردم. آن وقت بود كه متوجه اتفاقي كه افتاده بود، شدم. 
داده  دست  از  را  هايشان  كليه  نيز  ديگر  افراد  از  خيلي  شد  گفته  من  به 
اند.»همسايگان اين خانه پس از آنكه مقادير زيادي گاز و پنبه خون آلود 
و حتي تكه هايي از گوشت بدن را در زمين خالي آن نزديكي يافتند به 
پيوند  عمل  در  شكست  شدن  شايع  شدند.با  مشكوك  آن  در  ساكن  افراد 
رخ  مفرط  چاقي  ميزان  افزايش  دليل  به  (كه  ثروتمند  كشورهاي  در  كليه 
ساكن  افراد  است.  يافته  رونق  اعضا»  انتقال  «توريسم  صنعت  دهد)  مي 
كشورهاي ثروتمند با پرداخت چند ده هزار دالر در كشورهاي فقير مي 
توانند سالمت خود را بازيابند در حالي كه پول پرداختي به اهداكننده كليه 

بسيار كمتر از اين مبلغ است. 

خريد خانه با %100 وام مسكن  - مشاورين امالك آوا  02089599390

ناخنك
آنان كه مرا مي شناسند، مي دانند كه هميشه با واژه گزيني 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي، مشكل داشته ام. راستش 
... چطوري بگم ... اصًال تو كتم نمي ره. چرا اينجوري نگاه 
مي كنيد؟ خوب نمي ره ديگه، مگه زوره؟! اما صاحب ناخنك 
بايد به عرض و طول شما برساند كه اگر دروغ نگفته باشم 
عشق  آن  به  و  دارم  دوست  را  آن  گزيده  واژه  يك  فقط 
به  تبديل  واژه  زديد،  حدس  كه  همان طور  بله،  مي ورزم. 
احسن شده تلفن همراه. تا آنجا كه بنده تحقيق كرده ام و 
باز هم خواهم كرد، به كوري چشم حسود از زير كار در 
رو، اين واژه تنها واژه اي است كه نامش روي عملكرد آن 
به  همراه  كلمه  مي دانيد،  كه  همان طور  مي نشيند.  دستگاه 

معناي كسي يا چيزي است كه در كنار آدم باشد.
نمي شود،  محسوب  آدميزاد  جزو  موبايل  چون  بنابراين 

پس به عنوان يك شي همراه ماست.
چون  فارسي،  ادب  و  زبان  فرهنگستان  اساس  همين  بر 
همراهي  جز  شي  اين  كه  شده  متوجه  مكرر  تحقيقات  با 
كاركرد ديگري ندارد، واژه پااليش شده تلفن همراه را به 
كف  و  برگزيده  موبايل  بيان  خوش  اما  اجنبي،  كلمه  جاي 
دست ما گذاشته است. دست ما هم درد نكند كه با كمال 
تواضع آن را قبول كرديم! اگر قبول هم نمي كرديم، فرقي 

نمي كرد. چون آش كشك خاله بود!
مي تواند  ندارد،  دوست  كس  هر  فني.  مباحث  به  بپردازيم 
صفحه را عوض كند. صفحه گرامافون نه، صفحه روزنامه 

را.
-1 شما تلفني به همراه داريد كه از عملكردش فقط سنگيني 
آن را حس مي كنيد. يعني نه با آن مي توانيد تماس بگيريد و 

نه مي توانند با شما تماس بگيرند.
-2 از آنجا كه بعضي از همراهان مزاحم تشريف دارند، 
مزاحمت  شما  براي  هم  همراه  تلفن  نفهمي،  بفهمي  همچي 
ايجاد مي كند. براي او مؤنث و مذكر يكي است. چون قدرت 
تشخيص ندارد! البته نبايد تمام تقصيرهاي ريز و درشت 
اصلي  مقصر  گذاشت.  بي زبان  وسيله  اين  گردن  به  را 

متولي اين نوع تلفن است كه به آن همراه مي گويند.
شما  سمعك  با  سمع  به  مزاحمت ها  اين  از  نوع  يك 

مي رسد.
باالي  تا  هم  دستتان  هستيد.  مهمي  جلسه  ميان  در  شما 
همراه  است.  سلطاني  برگ  كباب  روغن  به  آلوده  آرنج 
بيرون  جيبتان  از  را  آن  انگشت  دو  با  مي زند.  زنگ  شما 
سور  پينوكيو  دماغ  به  كه  دماغتان  نوك  با  مي آوريد. 
زده، دكمه را فشار مي دهيد. هر چه فرياد مي زنيد جوابي 
نمي شنويد، پس از چند لحظه به صاحب صدا انواع فحش ها 
و ناسزاهاي مديرانه را مي دهيد! گوشي را روي ميز رها 
مي كنيد. سرتان را به سمت اعضاي جلسه برمي گردانيد. 
دوستان ته و توي جلسه را درآورده اند، شما دماغ سوخته 

مي شويد!
در اين لحظه شما هم دنياي خود را از دست داده ايد و هم 

آخرت را. همه اش تقصير اين همراه مزاحم است!
-3 دست اندركاران مخابرات براي شناسايي تماس گيرنده، 
در يك آن شماره طرف را روي صفحه موبايل حك مي كنند. 
يا  دهيد  جواب  طرف  به  مي كند  مختار  را  شما  حقيقت  در 
او  كه شما  متوجه مي شويد  بود،  غريبه  طرف  ندهيد. اگر 
را نشناخته ايد و جواب نداده ايد، ناراحت هم نمي شود. فقط 
گاهي  اما  كند!  شما  نصيب  آبدار  جمله  چند  است  ممكن 
طرف آشنا و خيلي هم حساس است. شما با ديدن شماره 
او سعي مي كنيد سريع جواب بدهيد، اما فايده اي ندارد، هر 
چه فرياد مي زنيد طرف صداي ملتمسانه شما را نمي شنود. 
اين عمل تا به حال ضربه هاي جبران ناپذيري را به جامعه 
مورد  چندين  الل  زبانم  و  كدورت  باعث  چون  است،  زده 
طالق شده است!  در اين لحظه شما مي خواهيد موبايل خود 
را روي زمين بكوبيد، اما نه، اين كار را نكنيد، چون بدون 
موبايل كالس شما پايين مي آيد! گوشي بي سر و صدا هم 
به باال رفتن كالس شما كمك خواهد كرد، پس خونسردي 

خود را حفظ كنيد، به نفع شماست! 
فرستادن  همراهي،  بجز  همراه،  تلفن  كاركرد  تنها  امروزه 

پيام ها و تصويرهاي آنچناني است.
اگر بخواهم راجع به تلفن همراه يا به قول همه اهل دنيا، 
 12 تمام  روز  چندين  بايد  بنويسم،  اين  از  بيش  موبايل، 
صالح  را  كار  اين  چون  اما  كنم!  پر  را  روزنامه  صفحه 
قول  به  باشد،  هم  ناقص  اگر  حتي  همين جا،  در  نمي دانم، 

سينمايي ها آن را كات مي كنم. بله ما هم بلديم!

آموزش و تعمير 
كامپيوتر در محل
07908898896



8
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19  بهمن Feb 2008  -  1386 08هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و يكم

 info@persianweekly.co.uk  

انسانى،  نيروى  يكى  است:  سرمايه  نوع  سه  داراى  كشورى  هر 
ذخاير  و  معادن  آب،  و  زمين  قبيل  از  طبيعى  منابع  و  محيط  ديگر 
بناها،  قبيل  از  شده  ساخته  و  انسانى  محيط  سوم  و  زيرزمينى 
شده  توليد  كاالهاى  و  موزه ها  توليد،  وسايل  كارخانه ها،  جاده ها، 

قديم و جديد. 
ترديدى نيست كه ترقى و رشد يك جامعه، در گرو  هماهنگ كردن 
و ربط دادن نيروى انسانى ماهر با عوامل طبيعى و مادى است. اگر 
بارورترين و خوش آب و هواترين مزرعه ها، بى كشاورز و باغبان 
متخصص  بهترين  اگر  و  نمى شود  عايد  آن  از  محصولى  بماند، 
شوره  زمين  شود،  محصور  علف،  و  آب  بى  دركوير  كشاورزى 

سنبل برنيارد. 
بين  ناهماهنگى ها  حاصل  پناهندگى،  آن  از  بدتر  و  مهاجرت  پديده 
نيروى انسانى و عوامل طبيعى و زيست محيطى است. گاهى عوامل 
طبيعى همچون زلزله، خشك سالى، قحطى و گاهى عواملى انسانى 
هم چون جنگ يا انقالب يا حتى استقالل، موجب جابه جايى توده يى 
يك  افراد  هم  گاهى  ولى  مى شود،  و  است  شده  كشور  يك  جمعيت 
و  شخصى  اهداف  به  دسترسى  براى  و  كتاب  و  حساب  با  جامعه 
اگر  مى شود.  جذب  بيگانه  كشورهاى  در  كار  بازار  به  خانوادگى 
كسى در وطن خود احساس امنيت نكند، يا فرصت و آزادى براى 
راهى  اختيار  به  بلكه  اجبار  به  نه  نيابد،  خود  دلخواه  كار  و  كسب 

سرزمين هاى بيگانه مى شود. 
برابر آمارهاى محاسبه شده در سازمان بينالمللى مهاجرت، روند 
مهاجرت در جهان رو به رشد است؛ يعنى در 1960 تنها هفتاد و 
شش (76) ميليون نفر از مردم جهان در كشورى بيرون از كشور 
به  تعداد  اين   2000 سال  در  ولى  داشته اند،  سكونت  زادگاهشان 
يكصد و هفتاد و پنج (175) ميليون نفر رسيده است. يك نگاه گذرا 
به هر كشور نشان مى دهد كه مهاجرت توده اى متعلق به كشورهاى 
فقير است. براى مثال مسلمانان هند در سال استقالل هندوستان از 
ترك  پاكستان  به  پيوستن  براى  را  خود  زادگاه  در 1948،  بريتانيا 
از  افغانى  ميليون  هفت  قريب  اخير  دهه  سه  در  چنين  هم  كردند. 
كشورهاى  ديگر  و  ايران  و  پاكستان  به  افغانستان 
همسايه پناهنده شده اند. در آفريقا هم بر 

خشكسالى يا قحط و غال و اثر 
جنگ  يا 

كشور  از  دسته جمعى  طور  به  زيادى  گروه هاى  ناامنى،  و  داخلى 
فقير خود به يكى از كشورهاى كم تر فقير مجاور هجرت مى كنند كه 
نمونه هاى آن در آفريقاى جنوبى، آفريقاى مركزى، فاجعه دارفور و 

جنگ سودان و چاد ديده مى شود. 
كشورهاى  از  هميشه  مهاجرت  انتخابى،  و  فردى  مهاجرت هاى  در 
يافته  توسعه  و  ثروتمند  كشورهاى  به  نيافته  توسعه  و  فقير 
و  سياسى  ثبات  داشتن  به  رفته  پيش  كشورهاى  مى گيرد.  صورت 
فرصت هاى شغلى و رفاهى، براى متخصصان و تيزهوشان و نيز 
بسيار  توسعه،  حال  در  كشورهاى  در  دگرانديش  سياسى  فعاالن 
كانادا،  آمريكا،  اروپا،  صنعتى  و  سرمايهدار  دولت هاى  پرجاذبه اند. 
براى  را  ديگر  كشورهاى  نخبگان  جذب  هم  آن ها  اشباه  و  استراليا 
پيشرفت جامعه خود هميشه در دستور كار خويش داشته اند و براى 
اين كه سرمايه هاى معنوى و استعدادهاى درخشان را از كشورهاى 
ديگر (اعم از كشور توسعه يافته رقيب يا كشورهاى توسعه نيافته) 
به داخل كشور خود جذب كنند، بسيار آگاهانه عمل مى كنند. اياالت 
جنگ  (از  اروپا  مغزهاى  بهترين  شكار  براى  هميشه  آمريكا  متحده 
جهانى دوم تا امروز) تالش كرده است و با توجه به اين كه ميزان 
كشورهاى  از  باالتر  مراتب  به  توسعه  و  پژوهش  براى  بودجه اش 

اروپاييست، در جذب پژوهشگران بسيار موفق بوده است. 
فرار مغزها brain drain اول بار، توسط هندوستان در دهه 1960 
شد.  مطرح  كشور  آن  در  متخصص  كار  نيروى  كمبود  دنبال  به 
شكايت دولت هند از اين بود كه ويژهكاران هندى كه در دانشگاه هاى 
هندوستان به رايگان تحصيل كرده اند، در كشورهاى ديگرى كه در 
تربيت آنها سرمايهگذارى نكرده اند، استخدام مى شوند. همچنين پس 
از فروپاشى شوروى سابق، سد مهاجرت نيروى كار متخصص از 
روسيه به اروپا و آمريكا شكسته شد. پژوهشى كه در سال 2003 
در روسيه انجام شد، علل مهاجرت ويژهكاران و نخبگان روسى را 
كمى حقوق ماهيانه آنها و حمايت نشدن طرح هاى پژوهشيشان در 
داخل كشور عنوان كرد. دو سال بعد، مطالعهاى مقايسهاى از فرار 
مغزها از آسيا به كشورهاى عضو ”سازمان همكارى اقتصادى و 
توسعه“ (اياالت متحده و كشورهاى هم پيمان او) نشان داد كه در 
دهه هاى اخير ايران در فرار مغزها در قاره آسيا رتبه اول را داشته 
تايوان  و  فيليپين  كره،  كشورهاى  ترتيب  به  ايران،  از  پس  و  است 
مقام دوم و سوم و چهارم را داشته اند (مجله آفتاب، ش 32، بهمن 
1382) همچنين برابر آمار رسمى، در ميان شصت و يك كشور در 
حال توسعه جهان، ايران از نظر فرار مغزها مقام اول 
را داشته است. (روزنامه اطالعات، 

8 دى 1380) 
فرهنگى،  نخبگان  مهاجرت  با 
كشورهاى  از  صنعتى  و  علمى 
كشورهاى  به  توسعه  حال  در 
كشورهاى  يافته،  توسعه 
حالت  در  همچنان  توسعه  درحال 
توسعه نيافتگى  و  عقبماندگى  فقر، 
سرمايهدار،  كشورهاى  و  مى مانند 
انسانى  نيروهاى  وجود  بركت  از 
فقير،  كشورهاى  در  شده  تربيت 
و  مى برند  را  بهره  بيش ترين 
چه  هر  شكوفايى  و  رشد  به 
گونه  اين  به  مى رسند.  بيش تر 
تنها  نه  نو،  استعمار  قدرت هاى 
كشورهاى  موادخام  و  منابع 
مى خورند،  و  مى برند  را  فقير 
مغزها،  فرار  از  سودجويى  با  بلكه 
نيروى انسانى برتر اين كشورها را نيز 
مى ربايند و از آنان به سود خويش بهره 

مى برند. 
واردات  و  ”صادرات  موجود  وضع 
غريب  بسيار  معاصر  ايران  در  مهاجران“ 
ميليون  چندين  اخير  دهه  سه  در  ايران  است. 
از  را  كمسواد  يا  بيسواد  و  فقير  پناهنده 
افغانستان و عراق در خود جاى داده است. به 

رفته  دانشگاه  و  متخصص  ايرانيان  حتى،  بيش تر  يا  نسبت  همين 
كرده  ترك  را  ايران  ماهر  كارگران  و  استعداد  با  و  درسخوانده  و 
كشورهاى  و  ژاپن  استراليا،  كانادا،  اروپا،  آمريكا،  كشورهاى  به  و 
كوچك حاشيه خليج فارس مهاجرت كرده اند. حاصل اين جابهجايى 
عجيب، اين است كه ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، با 
داشتن دبيرستان ها و دانشگاه هاى فعال، بخشى از نيروى انسانى 
تربيت يافته خود را صادر كرده است. تربيت نيروى انسانى ماهر و 
كارآمد، البته در برگيرنده هزينه هاى فراوان و سرمايهگذارى بسيار 
در  دانشگاه ها  و  پرورش  و  آموزش  است.  دولت  و  ملت  سوى  از 
ايران از يارانه هاى دولتى برخوردارند و خانواده هاى ايرانى بدون 
اولويتى  خود  فرزندان  تربيت  و  تعليم  براى  كردن  هزينه  به  استثنا 
كمنظير قائالند. ملت ايران چه از رهگذر پرداخت وام هاى دراز مدت 
كم بهره، چه كمك به پرداخت شهريه، چه سكونت در خوابگاه هاى 
دانشجويان  به  تحصيلى  بورس  دادن  نهايت  در  چه  و  دانشجويى 
طريق  از  چه  و  كشور  از  خارج  در  تحصيل  ادامه  براى  بورسيه 
ساخت و ساز مدرسه و دانشگاه و آزمايشگاه و كتابخانه و مراكز 
كه  دريغ  مى كند؛  هزينه  خود  جوان  نيروى  تربيت  براى  فرهنگى 
دليل  به  را  شده  تربيت  انسانى  نيروى  اين  از  توجه  قابل  درصدى 

فراهم نكردن بسترى مناسب براى اشتغال آن ها از دست مى دهد. 
افغانى  نفر  ميليون ها  ايران  مغزها،  فرار  مقابل  در  تعجب،  كمال  با 
است.  پذيرفته  كشور  در  غيرقانونى  يا  قانونى  بهطور  را  عراقى  و 
اين مهاجران نسل اخير به ايران به قصد بهره گيرى از امكانات و 
فرصت هاى موجود در ايران به ميهن ما آمده و در اين جا سكونت 
قانونى،  شبه  راه كارهاى  از  سودجويى  با  بعضا  و  كرده اند  اختيار 
گرفته اند.  ايرانى  شناسنامه  و  كرده  تحصيل  هم  ايران  تابعيت 
تحصيالت  با  ما  جوانان  از  بسيارى  كه  طور  همان  كالم،  خالصه 
عاليه، همه تالش خود را به كار مى برند كه راهى ديار غربت شوند 
و به هر زحمتى هست ويزاى تحصيل، كار، اقامت در فرنگ بگيرند. 
پناهندگان كشورهاى همسايه خودمان هم چه از طريق قانونى و چه 
با ترفندهايى از جمله دعوى اثبات نسب، تنظيم اقرارنامه، ازدواج با 
تابعيت  تحصيل  به  شناسنامه  جعل  يا  دزديدن  حتى  و  ايرانى  اتباع 
ايرانى مى پردازند. سخن حق را بايد گفت كه يك افغانى مقيم ايران 
ايران  در  باشد،  ياغيرقانونى)  قانونى  اقامتش  اسناد  كه  آن  از  (اعم 
دارو  و  لبنيات  نان،  اتوبوس،  آب،  برق،  از  ديگر  شهروند  هر  مثل 
اغلب  مى شود.  بهره مند  دارد)  دولتى  يارانه  كه  ديگر  كاالى  هر  (و 
آن است كه دينارى هم ماليات نمى دهد و قطعا خدمت نظام وظيفه 
و  زيست  محيط  حفظ  به  نسبت  نمى دهد،  و  است  نداده  انجام  هم 
رعايت ميراث فرهنگى و آثار ايرانى، زياد دل نمى سوزاند و احيانا 
يك  از  ”آسانگير“تر  هم  قاچاق  انواع  ويژه  به  و  جرائم  ارتكاب  در 
شهروند ايرانى است. در اوضاعى كه جمهورى اسالمى ايران براى 
حفظ اخالقيات جامعه، به صنعت توريسم و آمدن اروپاييان مجال 
زيادى نمى دهد و عطاى اقتصادى گردشگرى بيگانگان را به لقاى 
آن ها مى بخشد، آيا رواست كه درهاى مملكت را به روى بيگانگان 
كه خطرات حضور آن ها براى امنيت اخالقى و ناموسى مردم ما به 
مراتب بيش از توريست هاى غربيست، باز بگذارد؟ صريح تر بگويم، 
ادنى  به  را  ايرانيان  از  بسيارى  اسالمى  جمهورى  كه  اوضاعى  در 
شبهه عدم التزام به بعضى از اصول قانون اساسى، ممنوع الورود 
و ممنوع الخروج يا ممنوع القلم مى كند، آيا رواست پذيراى كسانى 
باشد كه قطعا هيچ گونه التزامى به هيچ يك از اصول قانون اساسى 
فقير،  بزرگ  اقليت  يك  حضور  آيا  بگويم،  درست تر  سخن  ندارند؟ 
كم فرهنگ جوياى نان به ويژه در اوضاع بحرانى و خدا ناكرده در 
صورت حمله نظامى بيگانه به كشور خطر آفرين نيست؟ آيا اينان 

بالقوه ستون پنجم نمى توانند شد؟ 
مالحظات  امنيتى،  و  حيثيتى  فرهنگى،  علمى،  مالحظات  از  صرفنظر 
اقتصادى هم بايد منظور نظر قرار گيرد. در اين راستا معادله غريب 
ديگر اين است كه ما در ايران شايد بيش از پنج ميليون جوان بيكار 
كارگر  هم  بيش تر  يا  ميليون  پنج  مقابل  در  و  داريم  بكار  آماده  و 
افغانى داريم. آيا مديريت كالن جامعه نبايد ايجاد كار براى ايرانيان 

را در اولويت قرار دهد؟ 
ايرانيان در طول هزار و چهار صد ساله اخير چند بار به طور جدى 

مجبور به مهاجرت شده اند: 
جلوى  از  پيشاپيش  خود  سوم  يزدگرد  اعراب،  حمله  هنگام  به   (1

اجتماعى

مهاجرت و فرار مغزها
پروفسور سيد حسن امين
استاد پيشين كرسى حقوق دانشگاه گالسگو كاليدونيا -اسكاتلند
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اعراب در جبهه هاى باخترى ايران گريخت و به سوى خاوران فرار 
كرد. در پى او انبوهى از ايرانيان به ويژه زرتشتيان كرمان و فارس 
دسته  بدهند، بهطور  كه نخواستند به تعويض دين اجدادى خود تن 
جمعى مهاجرت كردند و در مناطق شمال شرقى ايران مستقر شدند 
به  بزرگ  خراسان  از  كشور  شمال  بر  اعراب  استيالى  از  پس  ولى 
جزيره هرمز در خليج فارس رفتند و از آنجا هم ناچار از راه دريا 
هند  در  امروز  به  تا  فرارى  مهاجران  اين  كردند.  هجرت  گجرات  به 
همچنان به پارسى معروفاند. داستان اين مهاجرت را زندهياد استاد 
ابراهيمپور داود در رساله ”ايران شاه: تاريخچه مهاجرت زرتشتيان 
رسانده  چاپ  به  بمبئى  در  م   1926 در  و  نوشته  هندوستان“  به 
است. جمعى از زرتشتيان از هند نيز دورتر رفتند و خود را به چين 

رساندند. 
2) دومين مهاجرت دست جمعى ايرانيان پس از حمله مغول اتفاق افتاد. 
پس از عقب نشينى سلطان جالل الدين محمد خوارزمشاه بسيارى از 
نخبگان ايران از شمال شرقى (خراسان) به جنوب (مخصوصا فارس) 
غربى  شمال  شهرهاى  ويژه  (به  شرق  يا  صغير)  (آسياى  غرب  يا 
جالاللدين  موالنا  خاندان  آن ها  نمونه  و  كردند  فرار  هند)  قاره  شبه 
محمد بلخى بود كه در قونيه مستقر شدند و نيز نجمالدين دايه مولف 
و  خانواده  عجم،  عراق  به  مغوالن  حمله  هنگام  به  كه  مرصادالعباد 
خويشان خويش را در مهلكه رها كرد و خود به تنهايى به آسياى 
صغير پناه برد. بعدها شمس قيس رازى، صاحب المعجم و ديگران 
با بيان اين قول كه ”الفرارممااليطاق من سننن المرسلين“ از جلوى 

دشمن گريختند و به جاهاى امن تر پناهنده شدند. 
3) پس از برآمدن صوفيان و رسمى شدن مذهب تشيع، در 907 ق 
بسيارى از ايرانيان سنى مذهب به ويژه هنرمندان و شاعران به هند 
يا عثمانى يا ماوراءالنهر هجرت كردند. شاه اسماعيل صفوى در سن 
چهارم  سه  كه  حالى  در  و  برآمد  منبر  بر  تبريز  در  سالگى  شانزده 
اهالى تبريز در آن تاريخ، مذهب تسنن داشتند، مذهب تشيع را مذهب 
رسمى قرارداد و با سخت گيرى و تعصب و تفتيش عقايد به مهاجرت 
بسيارى از ايرانيان سنى از ايران از يك سو و مهاجرت بسيارى از 
شيعيان جبل عامل و حله و بحرين به ايران از سوى ديگر دامن زد. 
اين شعر معروف نتيجه مهاجرت هاى خواسته و ناخواسته ايرانيان 

در اين دوره به هندوستان است: 
محتاج  را  آيينه  روزگار  نيست  بيوجه  ايرانيان  آوردن  هند  به  رو 

خاكستر كند 
و  ثروت  كسب  براى  هند  به  ايران  هنرى  و  ادبى  نخگبان  سفر 
(گوركانيان)  بابريان  عصر  در  رفاهى  امكانات  از  برخوردارى 
بيشباهت به فرار مغزها در عصر حاضر نيست. اين شوق سفر به 
فياض  مشرقى،  جمله  (از  عصرصفوى  شاعران  اكثر  اشعار  در  هند 
كاشانى)  كليم  و  قزوينى  رفيع  بيگ،  حسن  تبريزى،  صائب  الهيجى، 

بازتابى صادقانه دارد: 
حّبذا هند، قبلهى احباب خاصه ياران مصلحت جو را 

هركه شد مستطيع علم وهنر رفتن هند واجب است او را 
خود  مال  و  برجان  كه  ايرانيان  از  بسيارى   1357 سال  از  پس   (4
اقتصادى  فرصت هاى  به  نيل  براى  را  ترس  اين  يا  و  مى ترسيدند 
آمريكا  و  اروپا  به  ايران  از  كردند،  بهانه  مرز  بيرون  در  رفاهى  و 
پناهنده شدند. بيش تر اين پناهندگان (براى مثال چهار نخست وزير 
سابق يعنى جمشيد آموزگار، جعفر شريف امامى، ارتشبد غالمرضا 
ازهارى و شاپور بختيار كه از دولت هاى بيگانه پناه جستند) در سنين 
اعضاى  مسلحانه  درگيرى  از  پس  پناهندگان  دوم  موج  بودند.  باال 
سازمان مجاهدين خلق با حكومت اسالمى (همزمان با فرار ابوالحسن 
بنى صدر، رييس جمهور معزول ايران) كشور را ترك كردند. اينان 
به  نخست  اغلب  و  بودند  اول  موج  پناهندگان  از  فقيرتر  و  جوان تر 
و  هند  آلمان،  اروپا،  جنوب  قبرس،كشورهاى  يونان،  تركيه،  عراق، 
شروع  ايران  به  عراق  حمله  با  مهاجرت  سوم  موج  رفتند.  پاكستان 
شد و در پى آن تحصيل كردگان و دانشگاهيان و تيزهوشان نه به 
صورت دسته جمعى، اما به مرور و به طور خانوادگى يا فردى به 
خارج مهاجرت كردند چندان كه برابر آمارهاى رسمى 92 درصد از 
جوانان ايرانى برگزيده در المپيادهاى جهانى و درصد قابل مالحظه 
از ديگر جوانان نخبه كشور (مانند برگزيدگان جشنواره خوارزمى و 

نفرات برتر كنكور) جذب دانشگاه هاى كشورهاى بيگانه شده اند. 
جهان  سراسر  در  مرزى  برون  ايرانى  ميليون  هفت  قريب  امروز 
آن ها  از  نفر  هزار  دويست  و  ميليون  يك  نزديك  كه  مى كنند  زندگى 

در آمريكا و پانصد هزار نفرشان در تركيه، چهارصد هزار نفرشان 
در اروپا و سيصد هزار نفرشان در هند و پاكستان و بقيه در ديگر 
از  مرز،  برون  ايرانيان  گروه  اين  شده اند.  مستقر  جهان  كشورهاى 
جهت مادى و مالى اكثرا آسوده تر از ايرانيان درون مرز به زندگى 
مشغوالند و يا خودشان يا فرزندانشان از تسهيالت و امكانات باالتر 
ازحد متوسط برخوردار شده اند. ما حق مهاجرت را به عنوان يكى 
اما  نمى كنيم،  تحريم  و  انكار  اشخاص  فرد  فرد  براى  بشر  حقوق  از 
عقيده داريم كه نخبگان هر جامعه اگرچه جهانى مى انديشند، باز هم 
بايد  دولت ايران  هم  ياد نبرند و  عمل كنند و ايران را از  بايد بومى 
بهتر از اين و بيش تر از اين، از فرار مغزها جلوگيرى كند و تا آن جا 
كه مى تواند تسهيالتى براى بازگشت نيروى انسانى برون مرزى به 

آغوش ميهن فراهم كند. 
ايران  از  مغزها  فرار  واقعى  دليل  آيا  كه  است  اين  ما  پايانى  سخن 
كرد؟  پيش گيرى  جدى  تهديد  اين  از  مى توان  گونه  چه  و  چيست 
آنچه مسلم است اين است كه انسان موجودى است خواستار ترقى 
بيشتر،  امكانات  و  بهتر  چيزهاى  به  يافتن  دست  آرزمند  تكامل،  و 
بنابراين روند مهاجرت شهرنشينان ايرانى به خارج از ايران در سطح 
روستاها  شدن  خالى  و  تهران  به  شهرستانى ها  مهاجرت  با  فراملى 

و  امكانات  تا  نيست.  بيشباهت  ملى  سطح  در  جوان  كار  نيروى  از 
رفاه و فرصت هاى شغلى در تهران و شهرهاى بزرگ بيشتر است با 
وعظ و نصيحت تنها مهاجرت شهرستانى ها به تهران متوقف نخواهد 
ايران  از  مغزها  فرار  و  جوان  نسل  مهاجرت  ترتيب،  همين  به  شد، 
به كشورهاى صنعتى هم تا امكانات موجود در داخل ايران به پايه 
بخواهيم  ما  اگر  شد.  نخواهد  متوقف  نرسد،  مهاجرپذير  كشورهاى 
جلوى مهاجرت از شهرستان ها را به تهران بگيريم بايد در روستاها 
و شهرهاى كوچك امكانات بيشترى فراهم كنيم تا تهران جاذبه اش 
را (به رغم دود و دم وآلودگى هوا) از دست بدهد. به همين ترتيب 
و  كانادا  و  آمريكا  به  ايرانى  شده  تربيت  كار  نيروى  بخواهيم  اگر 
استراليا جذب نشود و سرمايه ايرانى به خارج از كشور فرار نكند 
بايد در داخل كشور شرايطى ايجاد كنيم كه حق به حق دار برسد، 
امنيت شغلى و فرصت سرمايهگذارى ايجاد شود و اعضاى جامعه با 
تمام وجود صادقانه احساس كنند كه در داخل كشور خودشان هم 

فرصت شكوفا شدن را دارند. 
بايد به اميد روزى بود كه ايران با داشتن اين همه ذخاير طبيعى و 
نيروى انسانى به جايى برسد كه متخصصان و ويژهكاران مليت هاى 
در  اشتغال  براى  و  بكشند  صف  ما  سفارتخانه هاى  در  پشت  ديگر 
ايران لحظه شمارى كنند، نه آن كه بهترين جوانان ما براى شكوفا 
شدن و به ثمر رسيدن و دستيابى به مواهب عادى زندگى به ترك 
اقسام  به  دادن  در  تن  با  بلكه  و  شوند  مجبور  خود  ديار  و  شهر 
و  پدرى  درخانه  برماندن  را  ديگر  كشورهاى  به  مهاجرت  مشقت ها، 

خدمت به آب و خاك خويش، ترجيح بدهند.

بانوى ايرانى به 
مديريت كل اداره راه 
آهن سوئد رسيد

هاى  موفقيت   
سوئد  در  ايرانيان 
برجسته  تسخير  و 
و  مشاغل  ترين 
سياسى,  هاى  سمت 
اقتصادى,  دولتى, 
در  هنرى و فرهنگى 
همچنان  كشور  اين 

ادامه دارد. 
هيئت  برتصميم  بنا 

تبار  ايرانى  بانوى  زند  اختر  مينو  مهندس  سوئد,  دولت 
مدير  بعنوان  خود  جديد  سمت  فوريه  2008  اول  روز  از 
كل اداره راه آهن سوئد (بان وركت) را آغاز نمود. ”اوسا 
تورشتنسون“ وزير ساختاز زيربنايى سوئد در مورد اين 
با  سوئد  آهن   راه  كل  ”اداره  گفت:  دولت  هيئت  انتخاب 
مديريت مينو اخترزند خواهد توانست بر مشكالتى كه در 

مقابل آن قرار دارد فائق آيد“.
اين اولين بارى است كه يك ايرانى به سمت مديركلى يك 
اداره كل دولتى سوئد منصوب مى شود. مدير كلى ادارات 
دولتى سوئد در دوره زمامدارى حزب سوسيال دمكرات 
گرديد.  مى  محول  احزاب  اين  به  وفادار  افراد  به  عموما 
شيوه اى كه سالها مورد انتقاد شديد احزاب دست راست 
قرار گرفت و اين احزاب وعده دادند كه در صورت پيروزى 
در انتخابات, به هنگام تقسيم مشاغل مهم دولتى شايسته 
ساالرى را جايگزين زد و بندهاى حزبى و سياسى حزب 

سوسيال دمكرات خواهند نمود. 
دولت دست راست سوئد پس از پيروزى در انتحابات اين 
وعده خود را عملى كرد. پس از سرنگونى حكومت سوسيال 
دمكرات براى اولين بار تصدى پست هاى مهم دولتى نيز 
بمانند  ديگر مشاغل در روزنامه هاى كثير االنتشار آگهى  
گرديد و  سپس بدون مالحضات سياسى به شايسته ترين 
افراد محول گرديد. تصدى مينو اخترزند در اين مقام بلند 
پايه دولتى را مى توان نتيجه مستقيم تالشهاى دولت دست 
راست در سياسى زدايى در روند تقسيم مشاغل بلند پايه 

دولتى دانست.
و  سال 1974  در  است  ساله  امروز 52  كه  اخترزند  مينو 
هنگامى كه 17 ساله بود جهت تحصيل در رشته مهندسى 
الكترونيك در دانشگاه سلطنتى تكنيك استكهلم (كى تى اچ) 
به سوئد آمد و قرار بود كه پس از اتمام تحصيالت به ايران 
برگردد. اما انقالب اسالمى باعث گرديد كه او پس از اتمام 

تحصيالتش در رشته مهندسى در سوئد ماندگار شود. 
مجله اقتصادى و معتبر سوئدى ”وكانز افرر“ در سپتامبر 
از  نفر   44 نام  آن  در  كه  نمود  منتشر  ليستى  سال 2005 
بانفوذترين مهاجرتباران در اقتصاد سوئد درج شده بود. 
متن كامل اين ليست همان زمان در استكهلميان نيز منتشر 
گرديد. نام يك بانوى ايرانى در صدر اين ليست و در مقام 
پنجم آن ميدرخشيد. وى  ”مينو اختر زند“ از مديران ارشد 
كه  بود  سوئد  در  فال“  ”واتن  انرژى  توليد  معظم  شركت 
خيلى زود لقب ”بانوى انرژى“ را از آن خود نمود و امروز 

به مديريت كل اداره راه آهن كشور سوئد رسيده است. 
مينو اخترزند كه متولد تهران است قبال عالوه بر سمت بلند 
سوئد  فال“  ”واتن  انرژى  توليد  عظيم  درشركت  خود  پايه 
از جمله در هيئت رئيسه چندين كمپانى و سازمان بزرگ 
سوئدى و نيز هيئت رئيسه دانشگاه ”سودرتورن“ استكهلم 
عضويت داشته است. وى قبل از تصدى به مقام مدير كلى 
در شوراى استانى كار  در شهر اپساال مشغول به فعاليت 
بوده است.  وى متاهل , داراى يك پسر 26 ساله و  درآمد 

ساالنه اى بالغ بر يك و نيم ميليون كرون است. 
خطوط  اداره  و  نگاهدارى  وظيفه  سوئد  آهن  راه  كل  اداره 
رياست  اينك  و  دارد  عهده  بر  را  سوئد  سراسر  آهن  راه 
كل آن از روز اول فوريه 2008 بر عهده يك بانوى ايرانى 

قرار دارد.

آموزش حرفه اى فتو شاپ، ويندوز ، آفيس، ويستا و طراحى وب سايت و
 HTML , ASP, .Net و برنامه نويسى جاوا  و  Indesign 

در سطح مقدماتى و پيشرفته بصورت خصوصى و نيمه خصوصى در محل
 دفتر هفته نامه  براى اطالعات بيشتر با 02084537350 تماس حاصل نمائيد
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برگردان: 
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آيا اعالم كاهش نرخ بهره ها از سوى صندوق فدرال (FED) خواهد توانست از پيدايش بحران مالى 
از  بسيارى  ؟  سازد  دور  را  جهانى  مالى  سيستم  فروپاشى  شبح  و  كند  جلوگيرى  متحده  اياالت  در 

متخصصين بر اين باورند. هرچند امكان كاهش رشد اقتصادى را از نظر دور نمى دارند. 
اما تحليلگرانى ديگر كه آنها نيز طرفدار سيستم سرمايه دارى هستند نگرانى شديد خود را پنهان نمى 
كنند. از جمله بعنوان مثال در فرانسه، آقاى ژاك آتالى(Jacques ATTALI) پيش بينى مى كند كه « 
بزودى بورس نيويورك كه تكيه گاه هرم قرض هاست ، فرو خواهد ريخت » و آقاى« ميشل روكار» 
(Michel ROCARD) بى هيچ درنگى اضافه مى كند « من عميقا معتقدم كه همه چيز بزودى فرو 

خواهد پاشيد »(1). 
البته بايد تاكيد كرد كه نشانه هاى شك و ترديد هر روز فزونى مى يابند. مهم ترين شاهد اين امر « 
يورش همگانى براى خريد طالست» . فلز زرد كه قيمت آن در سال 2007 ، 32 در صد افزايش داشته 
بزرگ  هاى  نهاد  تمام  كند.  مى  بازى  را  جوئى  پناه  براى  ارزشى  بمثابه  خود  هميشگى  نقش  است، 
 (OCDE)و سازمان هميارى و توسعه اقتصادى (FMI) اقتصادى و از جمله صندوق بين المللى پول

، كاهش رشد اقتصاد جهانى را پيش بينى مى كنند. 
تقريبا همه چيز از سال 2001 با فروپاشى حباب اقتصادى اينترنت آغاز شد. براى حمايت از سرمايه 
گذاران، آقاى آلن گرينزپان (Alan GREENSPAN) ، رئيس وقت صندون فدرال ، برآن مى شود كه 
سرمايه گذارى ها را به سوى بخش ساختمان هدايت كند(2). بر اساس سياستى مبتنى بر نرخ بسيار 
پائين بهره و كم كردن هزينه وام ها، او واسطه هاى مالى و ملكى را وا مى دارد كه بخش هاى هرچه 
وسيعترى از مشتريان را به سرمايه گذارى در ساختمان تشويق نمايند. اين چنين است كه سيستم 
ساب پرايم (SUBPRIME) بوجود مى آيد، يعنى وام هائى با نرخ بهره متغير براى بخش هاى هرچه 
آسيب پذير تر جامعه(3). اما وقتى در سال 2005 صندوق فدرال نرخ بهره هاى اصلى را افزايش مى 
دهد ( يعنى همان هائى را كه اخيرا كاهش داده) ماشين را از كار انداخته و باسيرى تسلسلى و همه 

گير تمامى سيستم بانكى جهانى را از ماه اوت سال 2007 به لرزه در مى آورد. 
خطرعدم توانائى پرداخت وام ها از سوى سه ميليون خانواده آمريكائى كه حدود 200 ميليارد يورو 

بدهكارى دارند باعث ورشكستگى موسسات مالى( وام دهى) بسيار مهمى مى شود. براى كم كردن 
ريسك اين موسسات بخشى از وام هاى مشكوك را به بانك هاى ديگر فروخته بودند و آنها نيز به 
نوبه خود با تبديل اين وام ها به اوراق بورسى آنها را به موسسات داللى مالى واگذار كردند و باالخره 
به واسطه اين دالل ها ريسك ها در سيستم پخش شد. نتيجه اين امر آن است كه امروز مانند يك 

بيمارى وحشتناك واگيرداربحران تمام سيستم بانكى جهانى را دربرگرفته است. 
موسسات مالى مهمى مانند سيتى گروپ(Citigrop) و مريل لينچ (Merrill Lynch) در اياالت متحده 
، نورتن راك (Northen Rock) در انگلستان ، سوئيس آر اى (Swiss RE) و يو بى ا س(UBS) در 
سوئيس ، سوسيته ژنرال (Société Générale) در فرانسه و... مجبوربه اعالم زيان هاى عظيم خود 
شدند. براى جلوگيرى از ورشكستگى بسيارى از آنها مجبور به پذيرش سرمايه ها از صندوق هاى 

دولتى اى شدند كه توسط قدرت هاى جنوب و پادشاهى هاى نفتى كنترل مى شوند. 
اروپا،  امريكا،  مركزى  هاى  بانك   2007 اوت  ماه  از  نيست.  آگاه  ويرانى  واقعى  ميزان  از  كس  هيچ 
انگلستان، سوئيس و ژاپن صدها ميليارد يورو به اقتصاد تزريق كرده اند بدون آنكه بتوانند اعتماد 

را بازگردانند. 
از اقتصاد مالى، بحران خود را به اقتصاد واقعى كشانده است. هماهنگى و اتصال بسيارى از مولفه 
در  مسكن  قيمت  سريع  كاهش   : اند  آورده  پديد  را  جهانى  اقتصاد  رشد  سقوط  وحشت  عمل  در  ها 

سقوط اياالت متحده (و هم چنين در انگلستان ، ايرلند و اسپانيا)، كاهش شديد  نقدينگى، 
ديگر  هاى  پديده  بايد  ها  اين  همه  به   . دهى  وام  در  محدوديت  افزايش دالر،  مانند 

آن  همه  يعنى   . افزود  را  خوراكى  مواد  و  خام  مواد   ، نفت  ئى قيمت  ها چيز
كه  بحرانى  است(4).  الزم  مدت  دراز  بحران  يك  پيدايش  براى  ترين كه  مهم 
را تشكيل آنها، از زمانى است كه جهانى شدن ساختار اصلى اقتصاد جهانى 

مى دهد. 
براى  آسيائى  اقتصادهاى  توانائى  به  بحران  از  خروج  ديگر  اكنون 

راه اندازى موتور آمريكا بستگى دارد. خود اين مسئله نشانه ديگرى 
است از افول غرب كه در افق جابجائى مركزيت اقتصاد جهانى از اياالت 
متحده به سوى چين را ترسيم ميكند. براين مبناست كه شايد اين بحران 

پايان يك الگو را رقم زند.
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امريكا چين را تحريم مي كند  
 

خبرگزاري فرانسه از تالش نمايندگان سناي امريكا 
براي اعمال تحريم هاي تجاري بيشتر بر ضد چين 
چين  با  امريكا  تجاري  كسري  افزايش  داد.  خبر 
درخواست  به  پكن  توجه  عدم  و  گذشته  سال  طي 
ترين  مهم  ارزي،  سيستم  اصالح  براي  امريكا  هاي 
علل اعمال تحريم هاي تجاري امريكا بر ضد چين 
قصد  سنا  دموكرات  نمايندگان  است.  شده  ارزيابي 
دارند پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
امريكا، قانون اعمال تحريم هاي تجاري بر ضد چين 
را تصويب كنند. سناي امريكا معتقد است سياست 
هاي  شركت  به  زيادي  خسارات  چين  تجاري  هاي 
امريكايي وارد كرده است و تجارت با چين به هيچ 
وجه عادالنه نيست. دموكرات ها همچنين قصد دارند 
از مساله گسترش كسري تجاري با چين به عنوان 
در  بوش  جمهوريخواه  دولت  بزرگ  ضعف  نقطه 
انتخابات آتي استفاده كنند. كسري تجاري امريكا با 
چين تا پايان نوامبر 2007 به بيش از 5/237 ميليارد 

دالر رسيد.  

كاهش رشد اقتصادي جهان  
اعالم  خود  گزارش  ترين  تازه  در  جهاني  بانك   
ميالدي   2008 سال  طي  چين  اقتصادي  رشد  كرد، 
خبرگزاري  رسيد.  خواهد  درصد   6/9 از  كمتر  به 
بانك  افزود؛  خبر  اين  اعالم  ضمن  آسوشيتدپرس 
سال  طي  چين  اقتصادي  رشد  اين  از  پيش  جهاني 
كرده  بيني  پيش  درصد   8/10 از  بيش  را   2008
بود. بر اساس اين گزارش رشد اقتصاد جهاني نيز 
امسال با 4/1 درصد كاهش نسبت به سال 2007 به 

كمتر از 5/3 درصد خواهد رسيد. 

بهاى نفت اوپك كاهش يافت
گروه اقتصادي؛ روند سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني همچنان ادامه دارد. افزايش ذخاير انرژي 
امريكا و كاهش چشمگير توليد پااليشگاه هاي اين كشور دليل اصلي كاهش قيمت نفت در بازارهاي 
جهاني است . به گونه يي كه قيمت هر بشكه نفت سبك امريكا در بازار نيويورك براي تحويل در ماه 

به مارس با 53 سنت كاهش 
دالر   88/87 از  كمتر 
بشكه  هر  قيمت  رسيد. 
نفت برنت درياي شمال 
در بازار لندن نيز با 44 
كمتر  به  كاهش  سنت 
رسيد.  دالر   38/88 از 
سازمان  دبيرخانه 
صادركننده  كشورهاي 
نفت نيز از كاهش مجدد 
اين  نفتي  سبد  قيمت 
 86 سطح  به  سازمان 
دالر خبر داد. دبيرخانه 
اوپك در گزارش جديد 

سبد  كه  كرد  عنوان  خود 
نفتي اوپك ـ متشكل از 12 نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسي به 86 دالر و 45 سنت 
رسيده كه كاهش 57 سنتي را تجربه كرده است. بهاي هر بشكه نفت خام سبك ايران نيز روز 
دوشنبه (14بهمن، 4فوريه) با 60 سنت كاهش به بشكه يي 88 دالر و 60 سنت رسيد. بنا بر آمار 
رسمي امور بين الملل شركت ملي نفت ايران، بهاي هر بشكه نفت خام سنگين ايران نيز در روز 
دوشنبه به 84 دالر و 46 سنت رسيد. اما در حالي كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني كاهش مي 
سال  چند  در  خام  نفت  قيمت  كه  كرد  بيني  پيش  «بي.پي»  انگليسي  نفت  شركت  مالي  مدير  يابد 
آينده بين 60 تا 90 دالر در هر بشكه خواهد بود. به گزارش پايگاه اينترنتي امريكايي «تامسون 
فايننشال»، بايرون گروت خاطرنشان كرد كه ثبات رشد تقاضاي نفت، نگراني هاي ژئوپولتيك و 
كمبود دسترسي به منابع جديد از جمله عوامل تقويت قيمت نفت است. وي افزود؛ پيش بيني دقيق 
قيمت نفت ناممكن، اما با در نظر گرفتن تمام اين عوامل، ديدگاه ما اين است كه قيمت نفت در چند 
سال آينده باالتر از 60 دالر باقي مي ماند و به احتمال زيادي در محدوده 60 تا 90 دالر خواهد 

بود.  

بهاي فلزات گرانبها و نفت 
در بازارهاي جهانى

به نقل از شبكه يورونيوز هر اونس نقره نيز شانزده دالر 
پنجاه و يك سنت معامله مي شود قيمت هر اونس پالتين به 
هزار و هشتصد و يازده دالرمي سد.  در بازار لندن ارزش 
هفت  و  هشتاد  به  شمال  درياي  برنت  خام  نفت  بشكه  هر 
دالر و نود و دو سنت مي رسد و قيمت هر بشكه نفت وست 
تگزاس اينترمديت نيز در بازار نيويورك هشتاد و هفت دالر 

و شانزده سنت است. 

برابرى نرخ ارزهاى 
معتبر جهان

ارزش هر دالر امريكا در بازارهاي معتبر ارزي بين المللي 
امروز به شصت و هشت صدم يورو رسيده است.

با  همچنين  دالر  هر 
چهل  و   ، شش  و  صد 
و چهار صدم ين ژاپن 
صدم  يك  و  پنجاه  و 
معامله  انگليس  پوند 
بازار  در  شود.  مي 
سوييس هم ارزش هر 

دالر به يك و ده صدم فرانك مي رسد. به عبارت ديگر هر 
يورو با يك و چهل و شش صدم دالر امريكا صد و پنجاه 
پوند  صدم  پنج  و  هفتاد  ژاپن،  ين  صدم  شصت  و   ، پنج  و 
ستد  و  داد  سوييس  فرانك  صدم  شصت  و  يك  و  انگليس 

مي شود.
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در دنياى هنر در 
يكسال گذشته!!! 

ـ حضور هديه تهرانى در شبكه «صبا» به عنوان مجرى 
ـ فوت ناصر عبداللهى بر اثر مصرف مواد مخدر 

ـ ازدواج بهنوش بختيارى با يك خواننده پاپ 
ـ ممنوع الفعاليت شدن محمدرضا فروتن به دليل درگيرى 
فيلم  پخش  اول  رديف  متهم  شدن  كشته  صحنه  پشت 

منسوب به بازيگر سريال نرگس سفر يانگوم به ايران 
ـ ارتباط فاميلى فرزاد حسنى با يكى از چهرههاى مشهور 

نظام كانديداتورى نيكى كريمى در انتخابات مجلس 
ـ ازدواج پوريا پورسرخ با يك بازيگر سينما 

سردار  با  گفتگو  از  پس  حسنى  فرزاد  شتم  و  ضرب  ـ 
رادان 

مشاهده  را  مطالب  مطالب،دنباله  ادامه  روى  كليك  با  ـ 
كنيد 

ـ رفع توقيف سنتورى به كارگردانى مهرجويى 
ـ توقيف تئاتر «افرا» به كارگردانى بهرام بيضايى 

ـ درگيرى رضا كيانيان و پرويز پرستويى 

ـ دخالت برخى نهادها در انتشار غيرمجاز CD فيلمهاى 
فيلم  بازيگران  نجومى  قراردادهاى  اكران  حال  در 

«اخراجيها» 
ـ سفر آميتا باچان به ايران 

ـ كنسرت كريسدى برگ در تهران 
ـ بازگشت شادمهر عقيلى به ايران 

ـ پخش فيلمهاى خصوصى بازيگران مختلف 
از  پس  درويش  احمدرضا  و  رشيدپور  رضا  درگيرى  ـ 

«شب شيشهاى» 
ـ آلبوم محسن چاوشى مجوز گرفت 

ـ مرگ نامزد رضا صادقى در تصادف رانندگى 
ـ ازدواج محمدرضا گلزار با يك سوپر استار سينما 

ـ انتشار كاست موسيقى رضا شفيعيجم 
ـ مرگ مهدى فخيمزاده 

ـ حضور سوپر استارهاى هاليوود در فيلمهاى ايرانى 
ـ پناهندگى سيدمحمد حسينى به يك كشور خارجى 

ـ توقيف فيلم سنتورى به دليل استفاده محسن چاوشى 
ـ توقيف سريال «ساعت شنى» 

ـ ممنوع الفعاليت شدن بهرام رادان به دليل بياحترامى به 
سيمرغ جشنواره 

ـ مرگ فريدون آسرايى 

ـ خودكشى مهران غفوريان 
ـ حضور برخى هنرمندان در مهمانى سفارت انگليس 

ـ درگيرى هانيه توسلى با پوريا پورسرخ 
بدون  ماهوارهاى  از شبكههاى  ـ پخش كليپ خوانندگان 

اطالع آنها! 

ـ انتشار يك فيلم خصوصى از على دايى 
ـ مهاجرت محسن نامجو از ايران  

برلين از «آواز گنجشكها» مجيد مجيدي دعوت كرد
دبير جشنواره ي فيلم ”برلين“ از فيلم ”آواز گنجشكها“ مجيد مجيدي دعوت كرده است تا در بخش رقابتي اين رويداد سينمايي به نمايش درآيد. 

ديتر كاسليك با ارايه ي متن نامه ي به اين كارگردان سينماي ايران آورده است: «قبل از هر 
چيز اجازه دهيد تشكرات قلبي خود را بابت ارايه فيلم « آواز گنجشك ها» به جشنواره برلين 
ابراز دارم. من فيلم را به همراه هيات بازبيني مشاهده كردم و همگي به شدت مبهوت و 
شگفت انگيز  فيلم  اين  خاطر  به  مرا  صميمانه  تبريكات  شديم.  زيبا  بسيار  فيلم  اين  مسحور 
بپذيريد.» او ادامه داده است: «اكنون مفتخرم كه فيلم « آواز گنجشك ها» را رسما به شركت 
از  نمايم.  دعوت  برلين  فيلم  بين المللي  جشنواره  دوره  هشتيمن  و  پنجاه  مسابقه  بخش  در 
در  كه  است  امتنان  مزيد  هستيم،  جشنواره  برنامه ريزي هاي  پاياني  مراحل  در  كه  آنجايي 
اسرع وقت ما را از تصميم خود در اين خصوص آگاه سازيد.» او در بخشي از اين نامه 
اظهار اميدواري كرده است: «به زودي بتوانيم حضور شما و گروه فيلمسازي را روي فرش 
قرمز جشنواره برلين خيرمقدم بگوييم.» جواد نورزبيگي مجري طرح ”آواز گنجشكها“ به 
خبرنگار ايسنا گفت: آقاي مجيدي مايل است، ابتدا فيلم در جشنواره فجر به نمايش در بيايد 

و از طريق اين جشنواره براي حضور در جشنواره هاي ديگر راه پيدا كند. 
او گفت: خوشبختانه جشنواره ي فيلم فجر قبل از جشنواره برلين است، بنابراين تمام تالش 
خود را انجام خواهيم داد تا فيلم را به جشنواره ي برلين كه با فاصله ي چند روزه بعد از 

فجر برگزار مي شود، برسانيم. 
فيلمنامه ي «آواز گنجشكها» توسط مجيد مجيدي و مهران كاشاني به نگارش درآمده است 
و در خالصه ي داستان آن آمده است: «كريم كه كارگر مزرعه ي پرورش شتر مرغ است 
در حاشيه شهر و خانه ي كوچكش زندگي خوبي دارد، حوادثي در مزرعه منجر به خروج 
«كريم» از كار مي شود. او براي انجام كاري به شهر مي آيد و در آنجا اتفاقاتي زندگي اش 

را دستخوش تغيير مي كند.» 
رضا ناجي،مريم اكبري، حامد آغازي ، شبنم اخالقي، نشاط نظري و كامران دهقان در اين فيلم به ايفا نقش پرداخته اند.

بعد از «كنعان» نصف 
موهاي فروتن ريخت!

ماژيكي  با  من  موهاي  «كنعان»  فيلم  در 
چهار  آن  كردن  پاك  بار،  هر  كه  شد  رنگ 
نصف  كه  طوري  به  مي كشيد  طول  ساعت 
اما  ريخت،  فيلم  اين  از  بعد  هم  من  موهاي 
چهره پرداي چيزي بود كه در «كنعان» به من 

خيلي كمك كرد. 
نشست نقد و بررسي فيلم «كنعان»  ساخته 
در  فيلم  نمايش  از  پس  ديشب  حقيقي،  ماني 
عوامل  آن  طي  و  شد  برپا  صحرا  سينماي 
رسانه  اهل  پرسش هاي  به  فيلم  سازنده 

پاسخ گفتند. 
در اين نشست «افسانه بايگان» در مورد بازي خود در اين فيلم گفت: احساس 

خوشايندي از پايان فيلم دارم و به نظرم «كنعان» فيلم خوبي شده است. 
وي گفت: وقتي كاري در مجموع مي درخشد، در واقع تمام عوامل و مهره هاي 
آن درست چيده شده و خوب ديده مي شود و درخشش اثر، در واقع به خاطر 

فيلمنامه قوي آن است. 
در اين نشست، «محمدرضا فروتن» ضمن تشكر از «مصطفي شايسته» كه 
باني تهيه اين كار شد، گفت: يكي از افتخارات كارنامه بازيگري من، كار در 

فيلم «كنعان» است و اميدوارم همه از آن لذت ببرند. 
وي اظهار داشت: ماني حقيقي و اصغرفرهادي مدت ها فكر و سعي و تالش 
كردند و نتيجه آن چيزي بود كه براي من به عنوان يك بازيگر قابل افتخار 
است و من خوشحالم كه جزئي از اين كل بودم و همبازي هاي خوبي هم 

داشتم. 
فروتن هم در مورد چهره پردازي خود گفت: موهاي من با ماژيكي رنگ شد 
به طوري كه نصف  طول مي كشيد  ساعت  پاك كردن آن چهار  بار،  هر  كه 
موهاي من هم بعد از «كنعان» ريخت، اما چهره پرداي چيزي بود كه دراين 

فيلم به من خيلي كمك كرد. 
وي همچنين در پاسخ به سوالي كه نقش او را در اين فيلم يك نقش تكراري 
مي دانست، گفت: من سعي مي كنم خودم را به طرز فكر كارگردان نزديك 
كنم. بازي هاي تمام بازيگران در اين فيلم خيلي ظريف و دروني بود و من 
هم سعي كردم به همين شكل بازي خود را ارائه دهم. اگر كسي مرا در اين 
فيلم همچنان جوان عاشق پيشه خشمگين مي بيند به اين دليل است كه خود 
فيلمنامه پديده عشق را بررسي مي كرد و تمام جذابيت هاي داستان هم در اين 

بود كه دو آدم كه كامال آزادند و عشق را به زيباترين شكل پيدا مي كنند.
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هديه تهرانى از زبان خودش
مادر بزرگم در سن 30 سالگى فيلم بازى كرد. اسم كارگردانش را به خاطر ندارم. اما مى دانم كه 
خانواده پدرى ام عالقه زيادى به مقوله هنر وجود داشته , به طورى كه خود من از بچگى بيشتر فيلم 
ها را با پدرم نگاه مى كردم و يكى از تفريحات ما اين بود كه برويم سينما و كارهاى جديد را تماشا 
كنيم. پدر هديه تهرانى عاشق سينما بود. هديه نيز شركت در تئاترهاى مدرسه اى را از دست نمى 
داد و هر بار كه فيلم خوبى مى ديد خودش را جاى هنر پيشه اصلى مى گذاشت و بازى مى كرد. 
سوسن تسليمى واقعا خوب بود. ويوين لى بر باد رفته را هم دوست داشتم. به پيشنهاد آقاى شريفى 
نيا سناريوى روز واقعه را خواندم. نقشم خيلى كوتاه بود. نمى خواستم شروعم با چنين كارى باشد.

دوست داشتم با يك نقش محكم تر به سينما بيايم. از يك طرف دغده سفر به آلمان را هم داشتم. در 
نتيجه به تهيه كنندگان اين پروژه جواب رد دادم. هديه تصادف مى كند. يك سانحه وحشتناك رانندگى 
با تالش پزشكان او باز مى گردد. به مرور اضافه وزن پيدا كند. وقتى آن روزها به ياد مى آورد بدنش 
زمينه  در اين  تحصيل  ادامه  به  تهرانى شد, او تصميم  دغدغه جدى  به  تبديل  لرزد. وقتى سينما  مى 
گرفت. به همين خاطر هديه به انگلستان رفت و در رشته درام ثبت نام كرد تا اطالعات آكادمى اش را 
در خصوص بازى و بازيگرى ارتقاء بخشد. پس از ده ماه او به تهران برگشت تا كارهاى مربوط به 
اقامت را كامل كن اما چند پيشنهاد كارى به انضمام فتح سيمرغ بلورين جشنواره فجر با قرمز اتفاقى 
بود كه اجازه ندادند اين هنر پيشه به برنامه هايى كه در سردارد برسد. هديه خانواده اصيل دارد. 
پدرى زحمت كش, فاميلى عاشق و مهم تر از ستارگانى هنرمند:مثل ناصر تقوايى , اكبر عالمى. تهرانى 
20سال داشت كه در زمينه واردات, صادرات فعاليت مى كرد. بسيار مستقل  و پر كار و خالق بود. 
مى خواست  آلمان برود تا در رشته دكوراسيون داخلى ادامه تحصيل بدهد. هديه مدرك مربيگرى شنا 
را هم دارد. در يك بعدازظهر داغ تابستانى و با دستى شكسته به فروشگاهى مى رود تا براى كارهاى 
تزييناتى اش حصير بخرد. آنجا بود كه شريفى نيا و آزيتا حاجيان را ديدم. احساس كردم چشم از من 
بر نمى دارند. حاجيان جلو آمد و گفت : دوست دارى بازى كنى؟ پاسخ رد دادم, اما مادرم شماره آن 
را گرفت و تشويقم كرد به اينكه از فرصت استفاده كنم. آن موقع شريفى نيا به مادرم گفت هديه بازيگر 
سر شناسى خواهد شد. زيرا من بازيگرى در صورت و چشمان او ديده ام. من معلم اين كارم و مى 
توانم مرغوبيت استعداد شاگردان اين مملكت را تشخيص دهم. تهرانى خيلى ماجراجو است. حتى آن 
موقع كه كسى او را نمى شناخت اين طور بود. از روزمرگى بيزار است و مى گويد: وقتى اتفاقى افتاد, 
بايد آنجا حاضر باشيد تا بتوانيد درد و غم حادثه ديدگان را از نزديك لمس كنيد. نمى شود داخل 
خانه نشست و از پاى تلوزيون تجربه به دست آورد. زمانى كه بم لرزيد هديه از نخستين افرادى بود 
كه خود را به كرمان رساند. او به عراق و افغانستان هم رفته و جنگ را و كشتار مردم بى دفاع را از 
نزديك ديده است. تنها قرار داد هديه با كمپانى عطر ساز فرانسوى رومانو و روبرته است. اين شركت 
سراغ چهره سرشناس هر كشورى مى رود و با نام آنها عطرى توليد و به بازار عرضه كند. تهرانى 
قراردادش را با اين شركت در دبى بست و دو سال روى نمونه هايى كه برايش مى فرستادند نظر داد 

تا سر انجام عكس او به بازار بيايد. 

بازيگري  دوره  آموزش  تهراني  هديه  ديپلم.  مدرك  داراى  و  تهران   1351 سال  متولد  تهرانى،  هديه 
نديده و فارغ التحصيل اين رشته نيست؛ اما بخت با او يار بوده است كه با نخستين فيلمي كه در آن 
به ايفاي نقش پرداخت، به عنوان چهره اي مطرح در سينماي ايران شناخته شد. شايد اگر به شكل و 
با فيلم ديگري وارد سينما مي شد تا اين اندازه آوازه نمي يافت. او با بازي در فيلم سلطان (مسعود 
كيميايي، 1375) به سينما آمد؛ اما پيش از آن آزيتا حاجيان و همسرش به او پيشنهاد بازي در فيلم 
داده بودند كه نپذيرفته بود و بعد از چند ماه بعد داريوش مهرجويي براي بازي در فيلم ليال از او 
دعوت به همكاري كرد، تهراني داستان فيلم را شنيد و نپسنديد و بازي در فيلم را رد كرد. در چنين 
وضعي عكس هايي از او به واسطه رضا رخشان، عكاس فيلم، در اختيار كارگردان ها و تهيه كننده ها 
قرار گرفته بود. به همين جهت كيانوش عياري براي بازي در بودن يا نبودن و ايرج قادري براي بازي 
در مي خواهم زنده بمانم از او دعوت به همكاري كردند كه هر كدام به داليلي مقدور نشد. كيميايي 
بازي در فيلم سيب سرخ حوا را به او پيشنهاد داد، تهراني داستان فيلم را شنيد و پسنديد؛ اما وقتي 
كيميايي از كار كناره گيري كرد و سعيد اسدي جاي او را گرفت تهراني هم از همكاري طفره رفت. 
كيميايي مجدداً به او پيشنهاد همكاري داد و با دستمزد 600 هزار تومان براي بازي در فيلم سلطان 
با او قرارداد بست. تهراني بالفاصله پس از سلطان در فيلم غريبانه (احمد اميني، 1376) بازي كرد كه 
نقش چندان پيچيده و دشواري نبود. سياوش (سامان مقدم، 1377)، شوكران (بهروز افخمي، 1377)، 
قرمز (فريدون جيراني 1377)، دست هاي آلوده (سيروس الوند، 1378)، زمانه (حميدرضا صالحمند، 
1379)، پارتي (سامان مقدم، 1379) و آبي (حميد لبخنده، 1379) نقش هاي ساده و بدون تحليلي ديگري 

بودند كه تهراني به راحتي در آن ها جا گرفت. چتري براي دو نفر (احمد امينى،1380) فيلم ديگري 
است كه تهراني پس از غريبانه با احمد اميني كار كرد. به رغم همه كوشش ها تهراني در چتري براي 
دو نفر هم نتوانست از تيپ خودساخته و تكراري اش جدا شود، تا اين كه با بازي در كاغذ بي خط 
(ناصر تقوايي، 1380) و خانه اي روي آب (بهمن فرمان  آرا 1380) تا حدود زيادي از كليشه زني آرام 
با صورت سنگي نجات يافت. او سال 1381 را با بازي در فيلمهاي آبادان ( مانى حقيقى، 1381)، دنيا 
(منوچهر مصيرى، 1381 ) آغاز كرد. او در فيلم دختر ايروني (محمد حسين لطيفى، 1381) هم خوش 
درخشيد و در همين سال نقش خيلى كوتاهى در فيلم دوئل (احمدرضا درويش، 1382) بازى كرد.
در سال 82 در كنار عزت اهللا انتظامى در فيلم جايى براى زندگى (محمدرضا بزرگ نيا، 1382) ايفاى 
نقش كرد كه نقش متفاوتى بود. در سال 83 در دو فيلم يك بوسه كوچولو (بهمن فرمان آرا، 1383) و 
شبانه (اميد بنكدار ، كيوان علي محمدي ) ايفاى نقش كرد . او سال 84 فقط در فيلم چهارشنبه سورى 
(اصغر فرهادى، 1384) بازى كرد كه در بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر حضور داشت و اين 
فيلم توانست جوايزهاى زيادى از بيست و چهارمين جشنواره فيلم فجر به دست بياورد از جمله برنده 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن براى هديه تهرانى تا دومين سيمرغ خودش را به خانه 
ببرد. از آخرين كارهاى هديه تهرانى كه اين روزها مشغول بازى در فيلم نيوه مانگ (نيمه ماه) ( بهمن 
قبادى،1385) است كه در روستاهاى سنندج است. هديه تهرانى عالوه بر نقشى كوتاه كه برعهده دارد 

يكى از دستياران قبادى است. 

عباس كيارستمي براي ”كپي برابر اصل است“ تهيه كننده پيدا كرد
”عباس كيارستمي“ جديدترين فيلم خود با عنوان ”كپي برابر اصل است“ را با 

تهيه كنندگي ”بي بي فيلمز“ مي سازد. 
كيارستمي  رومانتيك  فيلم  اصلي  بازيگران  فري“  ”سامي  و  بينوش“  ”ژوليت 

خواهند بود.
اعالم  طبق  كيارستمي  خود  اتفاق  به  ايتاليايي)  (تهيه كننده  بارباگالو“  ”آنجلو 

ورايتي؛ تهيه كنندگي ”كپي برابر اصل است“ را برعهده خواهند داشت. 
فرانسوي  هنري  گالري  مالك  يك  درباره  كيارستمي  جديد  فيلم  موضوع 
(بينوش) است و آشنايي اش با يك رمان نويس با سابقه (فري) است كه اين 

دو، به اتفاق سفري جذاب به مناطق مختلف فرانسه را آغاز مي كنند. 
با  نقش  اين  اجرا  چگونگي  از  يافتن  آگاهي  براي  اخير  ماه  در  «بينوش» 
كيارستمي در ايران به سر مي برد. فيلم برداري «كپي برابر اصل است» از ماه 

مارس (اواسط اسفند) در توسكاني ايتاليا آغاز مي شود

نسخه جديد ”ميم مثل مادر“ به بازار آمد
همزمان با نكوداشت ياد مرحوم رسول مالقلى پور در جشنواره فيلم فجر، نسخه 
دى وى دى فيلم سينمايى ”ميم مثل مادر“ شامل صحنه و پشت صحنه از سوى 

موسسه رسانه هاى تصويرى وارد بازار شد. 
به  كه  مادر“  مثل  كرد ”ميم  اعالم  تصويرى  رسانه هاى  موسسه  عمومى  روابط 
عنوان نماينده ايران براى حضور در بخش اسكار بهترين فيلم غيرانگليسى زبان 
به آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى آمريكا معرفى شده بود، آخرين فيلم زنده ياد 

مالقلى پور در مقام كارگردان است.
فيلم داستان مادرى است كه با وجود مخالفت هاى همسر خود راضى نمى شود 
فرزند بيمارش را به آسايشگاه بسپارد و با وجود مشكالت فراوان خودش نگه 
دارى از او را به عهده مى گيرد. گلشيفته فراهانى، حسين يارى، جمشيد هاشمپور، 
آن  دى  سى  وى  نسخه  كه  هستند  مادر“  مثل  بازيگران ”ميم   ... و  شادمان  على 

اسفندماه 85 وارد شبكه نمايش خانگى شده بود.
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كليساى سنت 
استپانوس

كليساى سنت استپانوس در 16 كيلومترى غرب جلفا و به فاصله 3 كيلومترى كرانه جنوبى ارس و در 
روستاى متروكه اى به نام دره شام قرار دارد. نام كليسا برگرفته شده از نام استپانوس شهيد اول 
راه مسيحيت مى باشد و به علت استقرار آن در روستاى دره شام به اين نام نيز خوانده مى شود.
درباره تاريخ بناى كليسا، اظهارات گوناگونى ابراز شده است. عده اى آن را از بناهاى اوائل مسيحيت، 
مى دانند برخى چون تاورنيه بناى آن را به دوره صفويه نسبت مى دهند. در حالى كه شيوه معمارى 
بنا،مصالح ساختمانى و تزئينات مفصل و زيباى آن مؤيد اين مطلب است كه كليسا همانند و هم زمان 
با كليساهائى چون طاطائوس در بين قرن چهارم تا ششم هجرى (دهم تا دوازدهم ميالدى) ساخته 
شده است و سبك معمارى آن تلفيقى از شيوه هاى مختلف معمارى اورارتو، اشكانى و رومى است كه 
به شيوه ارمنى نيز معروف مى باشد.اين كليسا در محوطه اى محصور از درختان و دره سرسبزى 
واقع شده و حصارى سنگى كه بنا را احاطه نموده باروئى است بلند با هفت برج نگهبانى و پنج پشت 

بند استوانه اى سنگى شبيه دژهاى مستحكم دوره ساسانى و قرون اوليه اسالم است.
دروازه اين بارو در وسط ديوار غربى تعبيه شده و داراى درى چوبى و آهن كوبى شده مى باشد. در 
پايه هاى طرفين و طاق جناغى آن، سنگ تراش با حجارى هاى ظريف به كار رفته و نقش برجسته اى 
از حضرت مريم (ع) و كودكى حضرت عيسى (ع) كه در پيشانى طاقنماى آن به چشم مى خورد. در 
كليسا به راهرو باريك و تاريكى باز مى شود. كه از جنوب به ديرها و از شمال به كليسا و از شرق به 

اصطبل و انبار علوفه راه دارد.

بناى كليسا از سه قسمت تشكيل 
شده:

دو  ايوان  روى  بر  ناقوس:  برج   
جنوبى  ديوار  به  متصل  اى  طبقه 
كليسا قرار گرفته و داراى گنبدى 
است  ضلعى  هشت  شكل  هرمى 
كه بر روى هشت ستون استوانه 
اى از سنگ سرخ با سرستونهاى 

زيبا استوار گرديده است.
ستونها  اين  بين  طاقهاى  پيشانى 
كه پا طاق گنبد برج محسوب مى 
فرشته،  برجسته  نقوش  با  شوند 
هشت  گل  ستاره  ترنج،  صليب، 
در  برج  اين  است.  يافته  پرزينت 
السلطنه  نايب  ميرزا  عباس  زمان 

مرمت شده است.
زمينى  در  نمازخانه  نمازخانه:   
گرديده  بنا  متر  ابعاد 16در21  به 
كارى  منبت  ورودى  در  است. 
در  آن  زيباى  بسيار  تزئينات  با 
وسط ضلع غربى تعبيه شده و از 
آثار نفيس اوايل دوره قاجاريه و 
احتماَال زمان عباس ميرزا السلطنه 

به شماره مى آيد.
نيم  و  طاقناها  و  ها  پايه  حجارى 
جوانب  هاى  زنجيره  و  ها  ستون 
و مقرنس كارى ها و تزئينات طاق 

سردر به قدرى بديع است كه بى شك از شاهكارهاى هنر حجارى محسوب مى شود.
كتيبه اى از سنگ ماسه اى سرخ رنگ به خط نستعليق بر باالى در ورودى و زير طاق مدخل كليسا 
به چشم مى خورد  كه مورخ به سال 1245 هجرى قمرى مبنى بر خريد قريه دره شام جلفا توسط 
عباس ميرزا ناب السلطنه فرزند فتحعليشاه از مجبعلى بيگ نخجوانى به مبلغ سيصد تومان و وقف آن 

به كليساى سنت استپانوس است.
گانه  شانزده  اضالع  طاقنماهاى  پيشانى  بر  فرشتگان  و  قديسين  و  حواريون  از  هايى  برجسته  نقش 
گريو گنبد كه در حقيقت پاطاق گنبد و زيباى نماز خانه كليسا محسوب مى شود مشاهده مى گردد، 
پوشش اين گنبد به صورت هرمى با سبك خيارى سى و دو پهلوئى است كه بر روى يك پالن ستاره 
شكل شانزده پر قرار گرفته است. داخل طاقنماهاى گريوگنبد يك در ميان پنجره اى تعبيه شده كه 
طاق هاللى تودر توئى دارد و باالتر از پنجره، تصوير برجسته يكى از حواريون در داخل قابى چهار 
گوش نماى بيرونى آن را زينت مى دهد. تصور نمى رود بتوان حق توصيف طرح هاى زيبا و جالب 
توجه اين گنبد، نقش برجسته ها، سنگ نبشته ها، مجسمه ها، ظرائف هنرى و معمارى گنبد را در اين 

مختصر ادا نمود.
فضاى داخل كليسا به صورت صليب مى باشد كه از سه قسمت ايوان نمازخانه و محراب تشكيل شده 
است. ايوان بر روى دو ستون و دو نيم ستون قرار گرفته در پشت آن و زير گنبد اصلى نمازخانه 
كليسا واقع شده است. گوشه هاى مقرنس پاطاق گنبد داراى تصاويرى رنگى است كه شيوه نقاش هاى 

مذهبى قرن 16 و 17 ميالدى را به ياد مى آورد.
محراب در جانب شرقى نمازخانه قرار گرفته كه 96 سانتيمتر از كف نمازگاه بلندتر است. ازاره محراب 
دهد. از جمله  طبقه زينت مى  دو  هفت طاقنماى جناعى  ها را  مرمر است و باالى اين ازاره  از سنگ 
تزئينات شگرف درون معبد سه نمازگاه سنگى انفرادى با حجارى هاى زيباست يكى از اين نمازگاهها 
را در وسط محراب قرار داده اند و دو تاى ديگر در طرفين شمالى و جنوبى و نمازخانه بزرگ و در 

محاذات همديگر قرار گرفته اند. اين نمازگاهها از آثار دوره قاجار به حساب مى آيند.
 اجاق دانيال: تاالرى است متصل به ديوار شمالى كليسا كه 6 متر عرض و قزيب 20 متر طول دارد و 

به سه قسمت مساوى تقسيم مى شود:
-1 اجاق دانيال كه به وسيله ديوار از تاالر جدا شده و به نام دانيال از قديسين قرن پنجم ميالدى 

معروف است.
-2 تاالر اجتماعات در وسط قرار گرفته.

-3 محل غسل تعميد در انتهاى شرقى تاالر واقع است كه در آن سكوى بلندى به چشم مى خورد كه 
ميز سنگى غسل تعميد در وسط آن نهاده شده است.

ديرى در كنار كليسا وجود دارد كه در چهار طرف آن اتاقهايى وجود داشته كه طبقه فوقانى آن جهت 
استراحت مسافرين و زائرين و طبقه زيرين محل اصطبل چهار پايان آنان بوده است. اين دير فعال در 
دست تعمير است. درباره تاريخ بناى اين كليسا كه يكى از شاهكارهاى معمارى است. مطالب مختلفى 
نوشته شده است. برخى بدون توجه به وقايع تاريخى و تاريخ تطور شيوه هاى معمارى بناى آن را تا 
نخستين سده هاى مسيحيت پيش برده اند در حاليكه شيوه بنا و مصالح ساختمانى و تزئينات هنرى 

نشان مى دهند كه بناى اين كليسا همزمان با كليساهاى آختارمار و طاطائوس احداث شده است.
صدها سنگ نبشته به زبان ارمنى در داخل و خارج بنا نصب شده است كه اگر اين سنگ نبشته ها به 
زبان فارسى ترجمه گردد بانى و معمار و تاريخ بناى كليسا حتى قسمتهايى از تاريخ اقوامى كه در اين 
سرزمين مى زيسته اند. روشن خواهد شد. اخيراَ كارهاى مرمتى بسيارى جهت استحكام بخشى اين 
بنا و آماده سازى آن براى بازديد جهانگردان توسط ميراث فرهنگى آذربايجانشرقى صورت گرفته 

است و جاده سابق آن نيز به نحو مطلوبى تعريض و آسفالت گرديده است.
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بررسي لغو ممنوعيت حجاب در تركيه  
  

كميسيون قانون اساسي تركيه پس از دو روز بحث و گفت وگو 
پيشنهاد دولت اردوغان مبني بر آزادي حجاب در دانشگاه ها را 
با 17 راي موافق در مقابل 4 راي مخالف تصويب كرد. در اين 
پيشنهاد تغيير ماده هاي 10 و 43 قانون اساسي تركيه پيش بيني 
شده است. با تصويب اين قانون داشتن حجاب در دانشگاه هاي 
تركيه منعي نخواهد داشت اما اين قانون تا تصويب نهايي هنوز 

راه درازي در پيش دارد.  
 

توافقنامه يمن با شورشيان  
  

هاي  گروه  با  شد  موفق  قطر  ميانجيگري  به  يمن  دولت  العربيه؛ 
شورشي اين كشور توافقنامه جديدي امضا كند. دوحه پايتخت 
قطر روزهاي پنجشنبه و جمعه ميزبان يك هيات دولتي از يمن به 
سرپرستي عبدالكريم االرياني و يك هيات وابسته به طرفداران 
الحوثي بود. پيش از اين نيز بين اين دو هيات مذاكراتي شروع 
توافقنامه  گذشته  روز  اينكه  تا  بود  رسيده  بست  بن  به  و  شده 

جديد اعالم شد.  

جست وجوي تسليحات گم شده در كنيا  
  

هاي  اسلحه  يافتن  براي  شنبه  كنيا  پليس  فرانسه؛  خبرگزاري 
كشور  اين  غربي  ناحيه  روستاهاي  وجوي  جست  به  مسروقه 
قومي،  هاي  درگيري  بحبوحه  در  جمعه  ها  سالح  اين  پرداخت. 
دفتر  يك  به  كه  اناموآ  ناحيه  روستاييان  از  نفر  هزاران  توسط 
شد.  برده  غارت  به  بودند،  كرده  حمله  كريچو  شهر  در  دولتي 
فرمانده پليس كنيا تاكيد كرد؛ «عمليات جست وجو تا يافتن تك 

تك سالح هاي ربوده شده ادامه خواهد داشت.»  

نامزدي كه تبليغ نمي كند 
 
 

ترجمه؛ساناز صفري

اختالفات شديد و رو به افزايش مسكو و غرب بر سر مساله دموكراسي باعث شده انتخابات رياست 
رود  مي  انتظار  شود.  رانده  حاشيه  به  شود  مي  برگزار  مارس  دوم  تاريخ  در  كه  روسيه  جمهوري 
«ديميتري مدودوف» جانشين برگزيده شده والديمير پوتين كه از حمايت رسانه هاي دولتي و حمايت 
كامل كاخ كرملين برخوردار است، در انتخابات با اختالف بسيار شديدي نسبت به رقباي خود پيروز 
شود. اما آنچه در حال حاضر بيشتر در كانون توجه قرار دارد، اتهاماتي است كه مقامات روس و 
ناظران اروپايي عليه يكديگر مطرح مي كنند. اين موضوع از آن جهت حائز اهميت است كه روسيه 
است.  كرده  متهم  آرا  نتايج  در  كارشكني  براي  تالش  به  را  انتخابات  بر  ناظر  اروپايي  اصلي  مركز 
البته در همين حال سازمان امنيت و همكاري اروپا (OSCE) كه مركز اصلي نظارت بر انتخابات در 
متهم  سازمان  اين  وظايف  روي  شديد  بسيار  هاي  محدوديت  اعمال  به  را  مسكو  نيز  است  قاره  اين 
كرده است. در همين حال نتايج نظرسنجي ها نشان مي دهد كه اكثريت مردم روسيه موضع گيري 
سرسختانه پوتين در قبال غرب را دوست دارند و از آن حمايت مي كنند، به همين علت احتماًال موضع 
گيري شديد عليه نظارت هاي انتخاباتي با استقبال راي دهندگان مواجه شده است. به نظر مي رسد 
افزايش تنش ها با مسكو در خصوص انتخابات منجر به تكرار آنچه در سال گذشته روي داد، شود. 
در آن هنگام ناظران اروپايي مسكو را متهم به اعمال محدوديت هاي شديد بر سر انتخابات پارلماني 
اين كشور كردند و حزب روسيه متحد پوتين با فاصله بسيار زيادي از رقباي خود در انتخابات پيروز 
شد. با اين حال اروپايي ها از اينكه روسيه ناظران آنها را محدود كرده و به آنها اجازه داده تنها از 
سه روز مانده به آغاز انتخابات فعاليت هاي خود را آغاز كنند، اصًال راضي نيستند. هر چند اروپايي 
ها از محدود شدن فعاليت هاي ناظران آنها ناخشنود هستند ولي «سرگئي ريابكوف» يك مقام وزارت 
خارجه روسيه در اين خصوص مي گويد؛ «خرابكاري هاي آشكار ناظران اروپايي همچنان ادامه دارد 

و آنها با پيشنهاد ما براي نظارت مشترك بر انتخابات مخالفند.» 
ناظران اروپايي انتخابات مي گويند مدودوف كه در حال حاضر معاون اول نخست وزير است احتماًال 
با به دست آوردن 70 درصد آرا در انتخابات پيروز خواهد شد. اين در حالي است كه مقامات روسي 
مي گويند نامزد آنها با به دست آوردن حداقل 74 درصد آرا پيروز انتخابات خواهد شد. اشاره ناظران 
انتخاباتي به پيروزي اكثريتي مدودوف در شرايطي صورت مي گيرد كه «گنادي زيوگانوف» رهبر 
حزب كمونيست و نزديك ترين رقيب او در دو انتخابات پيشين رياست جمهوري بازنده شده است. 
نتايج نظرسنجي ها نيز تنها حمايت 12 درصد از راي دهندگان از وي را نشان مي دهد. اين در حالي 
است كه دو كانديداي ديگر اصًال تهديدي براي وي به حساب نمي آيند. بخشي از توضيح اينكه چرا 
مدودوف از ميزان حمايت بااليي برخوردار است به وضعيت اقتصادي روسيه طي 8 سال زمامداري 
پوتين بر روسيه بازمي گردد. رشد اقتصاد روسيه طي دو دوره رياست جمهوري پوتين باعث شده 
تعداد  ديگر  سوي  از  شوند.  برخوردار  بهتري  رفاهي  وضعيت  از  كشور  اين  شهروندان  از  بسياري 
بسياري كمي از روس ها حاضرند با انتخاب فردي خارج از دايره حمايت پوتين ريسك كنند زيرا 
نگران تكرار بحران اقتصادي دهه 1990 كه بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي رخ داد، هستند. 

دليل ديگر اينكه چرا مدودوف از حمايت بااليي در نظرسنجي ها برخوردار است حمايت همه جانبه 

نزديك  مرد  از  يي  سخاوتمندانه  حمايت  ها  رسانه  حاضر  حال  در  است.  او  از  دولتي  هاي  رسانه 
كرملين به عمل مي آورند. اين در حالي است كه ساير كانديداها از چنين حمايتي برخوردار نيستند. 
رقباي مدودوف مي گويند به علت حمايت بااليي كه دولت از وي به عمل مي آورد و همچنين منابعي 
كه او در اختيار دارد ولي آنها بدان دسترسي ندارند، نمي توانند با گزينه مورد نظر كرملين رقابت 
مبارزات  شاهد  است  بيني  پيش  قابل  روسيه  جمهوري  رياست  انتخابات  نتيجه  كه  آنجايي  از  كنند. 
انتخاباتي و مباحثات گرمي در خصوص نتيجه انتخابات روسيه نيستيم. در حال حاضر اين انتظار 
بسيار شايع شده كه انتخاب مدودوف به عنوان رئيس جمهور منجر به ظهور سياست هاي جديدي 
در روسيه نخواهد شد چون پوتين كه به واسطه قانون اساسي از شركت در دور سوم انتخابات منع 
شده به احتمال زياد از نفوذ خود روي دولت جديد نيز استفاده خواهد كرد. چنين احساسي در حالي 
در روسيه فراگير شده كه حتي پوتين 55 ساله شخصًا گفته كه مي خواهد نفوذ خود را حفظ كند و 
طرح هايي براي برگزيده شدن به عنوان نخست وزيري مدودوف دارد. اين در حالي است كه برخي 

مشكوكند كه پوتين طرح هايي فراتر از اين داشته باشد. 
منبع؛ رويترز 

اعضاي 5+1 بر سر پيش 
نويس قطعنامه توافق 

كردند 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در مصاحبه يي 
با تلويزيون مصر گفت؛ اقدام نظامي براي حل مساله هسته يي ايران 
باطل  دور  به  را  خاورميانه  منطقه  و  كرد  خواهد  پيچيده  را  اوضاع 
خشونت خواهد كشاند. به گزارش خبرگزاري شينهوا، البرادعي هشدار 
داد اگر ايران مورد حمله واقع شود، به سوي توليد سالح هسته يي 
كشيده خواهد شد حتي اگر به دنبال توليد چنين سالح هايي نباشد. 
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي با اشاره به پيشرفت حاصله در 
مذاكرات در خصوص مساله هسته يي ايران ابراز اميدواري كرد اين 
مساله در سال جاري ميالدي حل و فصل شود. وي روز دوشنبه از 
حصول پيشرفت در تكميل مسائل باقي مانده در موضوع هسته يي 
ايران خبر داده بود.در همين حال نشست شوراي حكام آژانس بين 
المللي انرژي اتمي در روز سوم مارس برگزار خواهد شد. البرادعي 
مديركل آژانس، 10 روز پيشتر گزارش خود را ارائه مي كند.بر همين 
مقر  وين  در  آگاه»  «ديپلمات  يك  از  نقل  به  ايرنا  گزارش  به  اساس 
آژانس بين المللي انرژي اتمي گزارش محمد البرادعي مديركل آژانس 
بين المللي انرژي اتمي درباره ايران، احتماًال بيستم فوريه (اول اسفند) 
عرضه خواهد شد.از سوي ديگر براساس گزارش نووستي متن پيش 
دائم  عضو  پنج  توافق  مورد   5»1 اعضاي  پيشنهادي  قطعنامه  نويس 
شوراي امنيت به عالوه آلمان موسوم به گروه 1«5 قرار گرفته است.

به گزارش ايسنا اختالف نظر بين طرف ها، حتي چند ساعت مانده به 

ديدار وزيران امور خارجه اين شش كشور (كه در تاريخ 22 ژانويه 
در برلين انجام شد) باقي مانده بود و اعضاي گروه 1«5 تا آخرين 
لحظه نيز در رابطه با دستيابي به سازش ترديد داشتند. با اين حال 
سرانجام نقطه تعادل بين منافع پيدا شد. قطعنامه جديد سفر يا عبور 
افرادي را كه در ضميمه قطعنامه قيد شده و در فعاليت هاي حساس 
در زمينه فناوري هاي هسته يي و سيستم هاي انتقال سالح هسته يي 
هاي  در قطعنامه  در حالي است كه  دست دارند، ممنوع مي كند. اين 
اما  كردند  مي  رعايت  را  احتياط  جانب  بايد  جهان  كشورهاي  پيشين 
اين پيش نويس قطعنامه كشورها را به وضع نظارت مالي بر فعاليت 
هاي موسسات ايراني كه با بانك هاي ملي و صادرات كار مي كنند و 

مي خواند. نيز بازرسي بارهاي برخي شركت هاي ايراني فرا 
وزير  معاون  ديگر  تحولي  مور در  ا

چين  موضع  كرد؛  ادعا  امريكا  خارجه 
در برابر برنامه هسته يي ايران تا حد 
زيادي با موضع امريكا هماهنگ است. 

«جان  مهر،  خبرگزاري  گزارش  به 
«گفت  بخش  رئيس  نگروپونته» 
با  بوش  دولت  رتبه»  عالي  وگوي 

روابط  شوراي  با  وگو  گفت  در  چين 
خارجي امريكا (cfr) گفت كه از حمايت 

يي  هسته  ايران  يك  از  جلوگيري  در  پكن 
مطمئن است.وي در ادامه افزود؛ توافق چين 
امنيت  شوراي  هاي  تحريم  سوم  دور  با 
با  كه  داد  نشان  ايران  عليه  ملل  سازمان 
سرمايه  شامل  كه  اختالفات  برخي  وجود 
ايران  انرژي  هاي  بخش  در  چين  گذاري 
است، روي هم رفته چين در اين مساله 

با ما همگام است. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

  سالن مجزاى رستوران ژينو
 با حداقل 80 نفرهمراه با

 موزيك زنده و رقص عربى
مبارزه دوپهلوي انگليس با 

تروريسم در افغانستان  
 
 

جرومي استاركي 

ترجمه؛ محمدصادق اميني

از زمان قدرت گيري مجدد طالبان 
برخي  اوقات  گاهي  افغانستان  در 
اتهامات  امريكايي  مقامات  از 
خصوص  در  اساسي  و  پايه  بي 
مطرح  را  طالبان  از  ايران  حمايت 
مي كردند. هر چند چنين اتهاماتي 
رئيس  كرزي  حامد  سوي  از 
جمهوري افغانستان تكذيب شد و 
افغانستان  در  تهران  نقش  ايشان 
ولي  كردند  توصيف  سازنده  را 

ساخت  براي  انگليس  مخفي  طرح  از  اينديپندنت  روزنامه  اخيراً  كه  است  گزارشي  است  جالب  آنچه 
اردوگاه آموزشي براي طالبان در افغانستان منتشر كرده است. آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح اين 

گزارش است.
بدون  افغانستان  در  حاضر  انگليسي  مقامات  از  تعدادي  كرده  ثابت  كه  است  مدعي  افغانستان  دولت 
كسب اجازه از حامد كرزي رئيس جمهور افغانستان با عوامل طالبان گفت وگو كرده اند. چنين ادعايي 
در شرايطي صورت مي گيرد كه «گوردون براون» نخست وزير انگليس تاكيد كرده كه كشورش هرگز 
با طالبان مذاكره نخواهد كرد. در همين خصوص براون در تاريخ 12 دسامبر در برابر اعضاي پارلمان 
انگليس گفت؛ «هدف ما شكست شورشيان و حذف رهبران آنهاست؛ ما تحت هيچ شرايطي وارد هيچ 

مذاكره يي با طالبان نخواهيم شد.»
حاال كه اين خبر افشا شده انگليس بر اين موضوع اصرار مي ورزد كه دفتر حامد كرزي از آنچه در 
جريان بوده مطلع بوده ولي رئيس جمهور افغانستان دو ديپلمات انگليسي را به اتهام برقراري رابطه 
با طالبان و حمايت مادي از آنها از اين كشور اخراج كرده است. چنين تنشي سطح روابط دو كشور 
را به پايين ترين ميزان خود رسانده است. به همين علت كرزي از ماه دسامبر تاكنون مانع از انتصاب 
«پدي آشادون» به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل در كابل شده است. اين در حالي است كه كرزي 
اين  افشاي  است.  كرده  متهم  هلمند  استان  در  اوضاع  كنترل  دادن  دست  از  به  را  انگليسي  سربازان 

موضوع حتي روابط بين كابل و واشنگتن را نيز تحت تاثير قرار داده است.
يك منبع دولتي افغانستان گفته كه ساخت اردوگاه آموزشي بخشي از طرح انگليس براي استفاده از 
بخشي از نيروهاي اصالح شده طالبان بوده كه «انجمن داوطلبان دفاع» ناميده مي شوند. هدف انگليسي 
ها از گفت وگو با سران اين گروه استفاده از آنها براي مبارزه عليه شورشيان باقيمانده در افغانستان 
بوده است. اين مقام افغان كه نامي از وي منتشر نشده در اين خصوص گفته است؛ «قرار بود اين 
اردوگاه براي 1800 نفر از جنگجويان معمولي طالبان و 200 فرمانده معمولي طالبان آموزش نظامي 
فراهم كند». مقامات افغان بعد از اينكه گروهي از نيروهاي امنيتي افغانستان حافظه كامپيوتري همراه 
يك گروه ديپلمات هاي بين المللي را كه مشغول بازديد از استان هلمند بودند بازرسي كردند متوجه 
چنين طرحي شده اند. يكي از مقامات امنيتي افغانستان در اين خصوص مي گويد؛ «هنگامي كه اين 
ديپلمات ها دستگير شدند، دولت انگليس گفت وزارت كشور و شوراي امنيت ملي افغانستان از چنين 
طرحي اطالع داشته ولي در واقع كسي در اين خصوص چيزي نمي دانست؛ به همين علت است كه حامد 
كرزي خيلي عصباني است.» جزئيات دقيقي از اينكه چه چيزهايي در اين خصوص به حامد كرزي گفته 
شده در اختيار نيست. برخي از تحليلگران بر اين باورند كه به مقامات افغاني اطالعات كمي در اين 
خصوص داده شده بود ولي چنين اقدامي وقتي صورت گرفت كه اين طرح لو رفته بود. اطالعات ديگر 
حاكي از اين است كه قرار بوده اين اردوگاه در خارج از موسي قلعه در استان هلمند ساخته شود. اين 
بخشي از طرح انگليسي ها بعد از حمله سنگين تحت رهبري آنها به موسي قلعه در سال گذشته براي 
برقراري آشتي ملي در افغانستان و به دست آوردن حمايت نيروهاي ميانه رو بوده است. اما ترس 
مقامات افغاني از اين است كه انگليسي ها در حال آموزش شبه نظامياني بوده اند كه هيچ وفاداري به 
دولت مركزي ندارند. بعد از افشاي اين خبر مقامات افغانستان 48 ساعت به «مايكل سمپل» و «مروين 
پاترسون» فرصت دادند كه افغانستان را ترك كنند. البته يك ژنرال سابق ارتش افغانستان نيز به جرم 
همكاري با آنها دستگير و زنداني شده است. خبر اخراج دو ديپلمات انگليسي با خبر اخراج «منصور 
داداهللا» از فرماندهان ارشد طالبان به جرم مذاكره با جاسوسان انگليسي همزمان شد. البته يك مقام 
دولتي افغانستان مدعي است كه اردوگاه مذكور نيز قرار بوده براي منصور و افرادش ساخته شود. 
بنابر اطالعاتي كه از حافظه كامپيوتري توقيف شده به دست آمده قرار بوده اتحاديه اروپا نيز از اين 
برنامه حمايت مالي به عمل آورد ولي اين اتحاديه مي گويد چنين برنامه يي وجود نداشته و نيز هيچ 
حمايت مادي در اروپا براي اجرايي شدن چنين برنامه يي وجود نداشته است. با وجود تكذيب چنين 
اين  از  انگليس  كه  كنند  مي  تاكيد  همچنان  افغانستان  دولتي  مقامات  اروپا  اتحاديه  سوي  از  اطالعاتي 
برنامه حمايت مادي كرده است. با اين حال حتي خود ديپلمات هاي انگليسي، سازمان ملل و مقامات 
غربي وجود چنين طرحي و هدايت آن توسط انگليس را به طور اجمالي تاييد كرده اند ولي از تاييد 
رسمي آن خودداري مي كنند. بنابر اظهارات يك مقام افغان ساير اطالعات به دست آمده از حافظه 
كامپيوتري حاكي از آن است كه تاكنون 125 هزار دالر براي آماده سازي اردوگاه هزينه شده و 200 

هزار دالر ديگر نيز براي راه اندازي آن در سال 2008 اختصاص داده شده بود. 
  منبع؛ اينديپندنت
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هزار و يك هايكوي فارسي سروده 
سيدعلي صالحي در كتابي با عنوان 
خزاني»  شامگاه  در  غمخوار  «قمري 
اين  شد.  منتشر  نگاه  نشر  توسط 
منتشر  نويني  هاي  ويژگي  با  كتاب 
شده است كه داشتن طراحي (به قلم 
سيدعلي صالحي) در البه الي اشعار، 
تقسيم بندي دفاتر دوازده گانه به 12 
«طلسم» و درج عكس هاي شخصي 
مي  محسوب  آنها  جمله  از  شاعر 
شود. كتاب با مقدمه يي تحت عنوان 
صالحي  از  هايكو»  سلوك  در  «سفر 

آغاز شده است. در اين مقدمه آمده است؛ «همه هايكوها يك هايكو 
بيش نيست و يك هايكو روح پنهان همه هايكوها را در خود حمل مي 
كند. سفر در سلوك هايكو چنين ام آموخته است، با اين همه باز هم 
از خودم پرسيده ام آيا تشديد و ژرف پذيري حساسيت ها - آن هم 
و  شود.  نمي  منجر  گفتمان  در  كتمان  به  عمر -  نهايي  سوم  يك  در 
آيا باور به چنين كتماني مرا به سوي درك و درايت هايكو هدايت 
سال  گانه  دوازده  «طلسمات  عنوان  با  سپس  كتاب  است؟...»  نكرده 
نخواهد  عبور  راه  اين  از  «كسي  اول  طلسم  شود.  مي  آغاز  نيلوفر» 
كرد/ جز باد/ كه او را نيز نخواهي ديد» نام گرفته است. شاعر سپس 
با هايكوها و طراحي هاي آن تا دوازده طلسم را مي شكند و به پيش 

مي رود.  

 اولين ترجمه ژان ژيونو  
 

ژان  آثار  از  رمان  اولين   
فرانسوي  نويسنده  ژيونو 
به  ميرعباسي  بنفشه  توسط 
فارسي ترجمه شد. اين كتاب 
كه مستقيمًا از زبان فرانسوي 
ترجمه شده است، «مردي كه 
دارد.  نام  كاشت»  مي  درخت 
معاصر  نويسنده  ژيونو  ژان 
 1895 سال  در  فرانسوي 

طوالني  عمر  رغم  به  وي  كرد.  زندگي  سال  و 75  شد  زاده  ميالدي 
خود، نويسنده پركاري نبوده است و كتاب حاضر از معدود آثار او 
محسوب مي شود. وي پس از تحصيل در يك دبيرستان محلي، به 
عنوان يك كارمند بانك مشغول به كار شد و تا پايان جنگ جهاني 
سال  در  و  كرد  ازدواج  جنگ  از  پس  او  داد.  ادامه  شغل  اين  به  اول 
1930 پس از اينكه اولين رمانش با نام «كالين» با موفقيت روبه رو 
شد، براي هميشه بانك را ترك كرد و تصميم گرفت تمام وقت خود 
را معطوف به نويسندگي كند. ژيونو در سال 1953 ميالدي به جايزه 
كنكورد  آكادمي  عضويت  به  بعد  چندي  و  يافت  دست  موناكو  ادبي 

در آمد.  

 كنسرت پژوهشي فرهنگ شريف در آلمان
تور كنسرت نوروزي فرهنگ شريف در قالب كنسرت پژوهشي از 
28 اسفند ماه در برخي كشورهاي اروپايي آغاز مي شود. فرهنگ 
مركز  دعوت  به  گفت؛  مهر  به  خبر  اين  اعالم  با  تار  نوازنده  شريف 
فرهنگي هنري برلين يك كنسرت پژوهشي را در آلمان برگزار مي 

كنم.

 جاده هاي كيارستمي تا قلب شرق دور رفت 
نمايشگاهي از عكس هاي «عباس كيارستمي» هنرمند عكاس 

و كارگردان نامي ايران در يكي از دورترين كشورهاي شرقي دنيا 
عباس  عكس  «نمايشگاه  عنوان  با  نمايشگاه  اين  است.  شده  برگزار 
كيارستمي» در موزه هنر «شهر امپراتوري» در حال برگزاري است. 

 بازيگر «برگمان» در پروژه سينمايي «سولومون خان 

«ماكس فون سيدو» بازيگر آثار اينگمار برگمان در فيلم اكشن و 
فانتزي «سولومون خان» به ايفاي نقش مي پردازد. به گزارش ايسنا 
فيلم ماجراجويانه «سولومون خان» توسط «ميشائيل جي باست» و 

به تهيه كنندگي كمپاني «داويس - فيلمز» آماده نمايش خواهد شد.

غزل پست مدرن:

 اين ور آب، اون ور آب
 

محمد حسينى مقدم 

همانطور كه هميشه گفته ايم، در تركيب غزل پست مدرن، كلمه ى غزل، َمجازيست از كليه قوالب منوط به وزن و قافيه، يعنى دو عنصرى 
كه با تكرارشدن هاى يكسان شان در طول و عرض شعر، دنياى يكسان ساز و قاعده مند مدرنيسم را شبيه سازى ميكنند و در حقيقت، 
با ساختار بخشى به اثر، لقمه ى حاضر و آماده اى را در اختيار شاعر قرار ميدهند تا با اهداف ضد ساختاريش وارد شعر شده و هر 

كارى كه دلش ميخواهد بكند.
همانطور كه هميشه گفته ايم، در تركيب غزل 
از  ست  َمجازى  غزل،  ى  كلمه  مدرن،  پست 
دو  يعنى  قافيه،  و  وزن  به  منوط  قوالب  كليه 
شان  يكسان  هاى  تكرارشدن  با  كه  عنصرى 
در طول و عرض شعر، دنياى يكسان ساز و 
كنند  مى  سازى  شبيه  را  مدرنيسم  مند  قاعده 
و در حقيقت، با ساختار بخشى به اثر، لقمه ى 
قرار  شاعر  اختيار  در  را  اى  آماده  و  حاضر 
ميدهند تا با اهداف ضد ساختاريش وارد شعر 
شده و هر كارى كه دلش ميخواهد بكند. دقيقا 
سپيد  شعر  سرودن  كه  است  خاطر  همين  به 
چرا  تريست،  مشكل  نسبتا  كار  مدرن  پست 
را  ساختار  يك  بايد  ابتدا  اينجا  در  شاعر  كه 
به وجود بياورد، سپس در مقابل آن عصيان 
كند. بدون ساختار اوليه هم كه در پست مدرن 
قول  به  كه  چرا  كرد،  شك  بايد  كار  بودن 
يك  پذيرش  بدون  ساختارشكنى،  دريدا:  ژاك 

ساختار، اساسا بى معناست. 
از يك طرف، اين حرف ژاك دريدا و از طرف 
پذيرش  به  كه  مدرن؟؟  پست  منطق  ديگر، 
نظريات موازى و يا حتى متناقض حكم ميكند، 
باعث ميشد كه انتظار داشته باشيم كسانى كه 
در اين مملكت ادعاى پست مدرن بودن دارند، 

خويش  ميهن  مهر،  به  دهند  هم  دست  در  دست 
را كنند آباد، اما... ما ايرانيها اخالق هاى عجيب و غريبى داريم. هميشه خيال ميكنيم بقيه اشتباه ميكنند و فقط خود ما هستيم كه درست 
ميگوييم، هميشه فكر ميكنيم فقط يك نظر درست وجود دارد و بقيه نظرات الزاما ايراد دارند، اما تمام اين حرفهاى عجيب و غريب، به پاى 
حرف با مزه ى دوستى كه ميگفت تو پست مدرن نيستى چون وزن و قافيه دارى نمى رسد. در واقع اين جمله نماينده ى ادبياتى بود كه 
ميگفت: غزل پست مدرن، فاحشه ى پير شعر فارسى است!! هووى هفت قلم آرايش كرده شعر سپيد است!!! وزن و قافيه سنگهايى است 

كه به صورت پست مدرنيسم پرت ميشود!!!! و از اين قبيل مسائل... 
در جواب اينجور حرفها من هميشه سعى كرده ام كه استدالل هاى فنى و منطقى بكنم، اما دليلى كه مى آورند حتى از حرفهايشان هم پيش 
پا افتاده تر است. مثال اينكه هيچ كدام از شعراى پست مدرن خارجى، وزن و قافيه را رعايت نميكنند!! و از قوالب آزاد استفاده ميكنند و بعد 
هم ميآيند از كسانى مثل ريچارد براتيگان يا ويليام اس باروز يا الرنس فرلينگتى يا مثال الن گينزبورگ اسم ميآورند. اوال درباره ى اين 
ادعا بايد گفت اگر فرض كنيم تمام عالم و آدم هم بگويند پست مدرنيسم اين است والغير، اين جمله هيچ تكليفى را براى ما معين نميكند. 
پست مدرنيسم، نه تنها قاره به قاره، بلكه آدم به آدم متفاوت است. دوما تمام كسانيكه ازشان نام ميبرند متعلق به يك نسل خاص و يك 
طرز تفكر خاص در يك دوره خاص هستند كه درباره شان در پست بعدى وبالگم توضيحات مفصلى خواهم داد، شاعرانى كه ازشان 

اسم برديم معتقد به اين شعار بودند كه: 
به همين دليل با سرعت زياد شعر و داستان مينوشتند (براى نمونه كتاب در قند هندوانه براتيگان كه تنها در شش روز نوشته شده است) 

كه قوالب آزاد را هم با توجه به اين تفكرشان انتخاب ميكردند. 
ما شعراى زيادى در غرب داريم كه اشعارشان موزون و مقفى است ودر عين حال در بين آثار پست مدرن طبقه بندى ميشود. اتفاقا اين 
يكى از چيزهايى است كه باعث ميشود شخصا به آن طرف آب حسادت كنم، چرا كه به اين سطح از شعور رسيده اند كه بفهند پستم 
درنبودن يا نبودن يك كار، ربطى به قالب آن ندارد. براى نمونه در انتهاى مطلب، تنها به چند شعر پست مدرن غير فارسى بسنده ميكنم، 
اما اگر كسى خواست مثال هاى زيادترى هم هست كه ميتوانم برايشان ارسال كنم. در ضمن بنا به ضرورت، برخى شعرها تخليص شده 

است كه ميتوانيد براى دسترسى به كل شعر به منابع معرفى شده رجوع كنيد. 
تا اين جا من ِصرفًا از وزن و قافيه به عنوان عوامل ساختاربخش به شعر اسم بردهام، اما همين فاكتورها على الخصوص وزن، تاثير به 
سزايى در القاى بار معنايى شعر هم دارند، مثال شخصيت پردازى راوى و كاراكترها در شعر كه ويژگيهاى روانشناسى كشان با توجه 
به ضرباهنگ و تغييراتش، قابل ارزيابى است و امكاناتى از اين دست كه در اختيار شاعر قرار مى گيرد. صحبت در اين باره مطمئنا به 

فضاى بيشترى احتياج دارد، به همين دليل آن را به آينده موكول ميكنيم.
سايت ادبى عروض

نيكول فريدني عكاس پيشكسوت طبيعت درگذشت 
ديروز  صبح  طبيعت،  پيشكسوت  عكاس  فريدني،  نيكول   
درگذشت. نيكول فريدني كه در اين سال ها با بيماري سرطان و 
پاركينسون دست و پنجه نرم مي كرد، ديروز به دليل عوارض 
در  سالگي  در 72  ريوي  عفونت  و  پروستات  سرطان  از  ناشي 
شيراز  در   1314 سال  در  فريدني  نيكول  گذشت.  در  منزلش 
شد. شروع كار  با عكاسي آشنا  از شش سالگي  و  آمد  دنيا  به 

مي  بر  سفيد  و  سياه  هاي  عكس  چاپ  و  تاريكخانه  به  فريدني 
گردد و از همان جا بود كه به عكاسي روي آورد. تاكنون كتاب 
هاي متعددي از آثار نيكول فريدني به چاپ رسيده كه در آنها 
شده  كشيده  تصوير  به  ايران  ناب  و  بكر  طبيعت  از  يي  گوشه 
است. او در اين سال ها كتاب هاي زيادي از جمله طبيعت يزد، 
گيالن، اصفهان، چشم اندازهاي ايران و طبيعت ايران را به چاپ 

رسانده است. 



19 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

08 Feb 2008  -  1386 جمعه 19  بهمن  
سال اول -  شماره سى ويكم

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

نويسندگان تازه كار 
بايد شكيبا باشند

 
   

براى  سد  هزاران  اينجا  گفت:  ميرصادقى  جمال 
زحمات  از  پس  و  دارد  وجود  كار  تازه  نويسنده 
آثارشان  چاپ  به  حاضر  ناشرى  هيچ  بسيار 
نيست و تازه بعد از انتشار هم در كتابشان انبارها 
مى ماند و نويسندگان تازه كار بايد شكيبا باشند. 

مدرس  و  منتقد  نويسنده،  ميرصادقى  جمال 
كالس هاى  ضرورت  درباره  داستانى  كالس هاى 
«در  عنوان  با  كتابى  در  گفت:  داستان نويسى 
صحبت  باره  اين  در  مفصل  داستان»  شناخت 
كردم كه اصال استعداد مطرح نيست؛ چرا كه اگر 
مطرح بود داستان نويسى امريكايى ها و آمريكاى 
مثال  چون  نبود.  متفاوت  ايرانى ها  با  التينى ها 

آمريكايى ها استعداد دارند و ما ايرانى ها نداريم. 
جهان  در  كه  است  سال   50 حدود  افزود:  وى 
نقاشى  مثل  بايد  را  نويسى  داستان  معتقدند 
اصول  اين  مى توان  رشته اى  هر  در  داد.  آموزش 
را ياد گرفت. االن در آمريكا براى داستان نويسى 
دانشگاه  مثال  بعنوان  و  مى گذارند  آزاد  دانشگاه 
آزاد شيكاگو كالس هاى آزاد در روزهاى شنبه و 

يكشنبه كه تعطيل است برگزار مى كند. 
اينكه  بيان  با  داستان»  «عناصر  كتاب  نويسنده 
پيشرفت  شده،  توجه  داستان  يادگيرى  به  جا  هر 
خودم،  كالس هاى  در  من  داشت:  اظهار  كرده اند، 
اينكه  مى كنم.  تدريس  را  خودم  تاليفى  كتاب هاى 
مراحل  شود  تدرسى  كالس ها  در  بايد  متونى  چه 

مختلفى دارد و هر كس يك روش دارد. 
اين  طى  در  كه  را  آنچه  داشت:  بيان  ميرصادقى 
سالها به تجربه به آن دست يافته ام اين است كه 
است  داستان  خواندن  كالس ها  در  شيوه  بهترين 
و  بخوانند  را  داستان هايشان  شاگردان  بايد  و 

اشكاالتشان توسط مدرس گفته شود. 
وى ادامه داد: عالوه بر اينكه هنرجو بايد قبل از 
در  و  عمل  در  باشد،  خوانده  را  كتابهايى  كالس، 
رفع  اشكاالتش  تا  بخواند  داستان  بايد  نيز  كالس 

شود. 
مجموعه   4 كه  داستان»  «جهان  كتاب  نويسنده 
منتشر  را  كالسش  شاگردان  داستان هاى  از 
شاگران  برخى  بى انگيزگى  درباره  است  كرده 
اين ها  داشت:  بيان  نويسى  داستان  كالس هاى  در 
نويسى  داستان  سراغ  نبايد  كه  هستند  آدم هايى 
مثل  و  نيست  ساده  داستان نويسى  چراكه  بروند 
نقاشى نيست كه با يك طرح روى بوم نتيجه اش 

مشخص شود. 
مير صادقى اضافه كرد: اين هايى كه به كالس هاى 
داستان نويسى مى آيند بايد شكيبا باشند. از سال 
1300 كه داستان مدرن در ايران توسط جمالزاده 
پايه گذارى شد تا قبل از انقالب فقط 31 نويسنده 
پيدا كردم كه بشود آثارشان را خواند و اين نشان 

مى دهد نويسندگى سخت بدست مى آيد. 
نويسنده كتاب «قصه، داستان، رمان» با اشاره به 
اينكه نويسندگان تازه كار بايد خيلى شكيبا باشند 
و وقتى مسئله داستان نويسى را سخت ديدند نبايد 
بروند، تصريح كرد: اينجا مثل آمريكا نيست، اينجا 
دارد.  وجود  كار  تازه  نويسنده  براى  سد  هزاران 
بعد از 3 سال كه اصول داستانى را مى آموزد و 
تازه  مى نويسند،  مجموعه اى  و  مى كشند  زحمت 
و  كند  چاپ  را  اثرش  نيست  حاضر  ناشرى  هيچ 

اگر هم چاپ كند در انبارها مى ماند. 
داستان  چون  كرد:  خاطرنشان  ميرصادقى 
در  شخصيتى  نظر  از  است،  زندگى  از  برخاسته 
نويسنده تحول ايجاد مى كند. صرفا چاپ مجموعه 
هدف داستان نويس نيست، بلكه تحول شخصيت 
و فهم داستان از ديگر مزيت هاى آنست چرا كه هم 

فيلم و همه رمان هم داستان دارند. 
 

كدام هنر؟ 
كدام ايران؟ 
كدام ايرانى؟

م . قوچانى
 

شاهنامه  تنها  نه  ايرانيان  فردوسى  از  پس  سال  هزار 
حق  در  و  ميروند  خطا  به  آن  فهم  در  كه  خوانند  نمى 
حكيم  گويى  كه  مينمايند  چنان  و  ميكنند  جفا  آن  خالق 
ملى  و  فاشيست  ناسيوناليستى  فردوسى  ابوالقاسم 
گرايى نژادپرست و هيتلرى شاعر بود كه سروده: هنر 

نزد ايرانيان است و بس. 

سروده فردوسى را البته هزار سال چنين نخوانده اند كه اين صد سال. 
ملتهاى  قوت  از  و  شديم  آگاه  خويش  ملت  ضعف  بر  كه  سال  صد  اين 
ديگر هراسان و به جاى تاسيس آينده به گذشته پناه برديم و اول از همه 
لقب  و  جستيم  شعر  وقت  شاه  براى  و  زديم  ورق  را  فردوسى  شاهنامه 
يافتيم و پشت ساختيم و شعر شاعر ملى ايران را قربانى مليگرايى ناپخته 
خويش كرديم و هيچ نينديشيم كه نه آن «هنر» اين «هنر» است و نه آن 
«ايران» اين «ايران» و نياموختيم كه «بس و بسا واژه هايى هستند همانند 
و هم ريشه... به معناى بسيار و بسيارى... كه در سرود هنر نزد ايرانيان 
نزد  تنها  هنر  نميگويد  روى  هيچ  به  و  دارد  بارى  چنين  نيز  بس  و  است 
ايرانيان است و اين تنها ايرانيان هستند كه هنر دارند اين سرود ميگويد 
بسى و بسيارى يا به اندازه نياز هنر نزد ايرانيان است... استاد سخن ... 
قيد كه «بس» يا «و بس» باشد را از ميان كار به پايان آن برده... است تا 
نوشته را آهنگين كند يعنى به جاى «ايرانيان بس و بسيار هنر نزدشان 

است» يا ايرانيان بسى هنر دارند و يا بس.»* 

هنر نزد ايرانيان است واژه بس به پايان رفته است و شده است هنر نزد 
ايرانيان است و بس ناديده گرفتن همين ظرافتهاى ادبى سبب شده است 
عمرى را در خطايى تاريخى به سر بريم و آن را حجاب فقر تمدنى خويش 
پهلوى  خام  باستانگرايى  دل  از  را  منفى  ناسيوناليسم  گونه  اين  و  كنيم 
بيرون آوريم كه با جشن هزاره فردوسى در واقع ختم انديشه آن حكيم 

را اعالم كرد. 
جغرافيايى  ايران  داشت.  روشن  معنايى  اخير  قرن  از  پيش  تا  اما  ايرانيت 
تاريخى و فرهنگى بود كه فالت قاره ايران را از شرق به شبه قاره هند و 
از غرب به عراق عرب ميرساند اما هم «هند هندو» ايرانى مآب بود و هم 
«عراق عرب» با عجم عجين. ايرانيان گرچه در طول تاريخ بارها توسط 
بيگانگان فتح شدند اما هم يونانيان را داماد خود كردند و نام اسكندر را 
به شاهنامه بردند،هم اعراب را داماد خود كردند و نسل امامت را از تبار 

حسين بن على و شهربانو فرض كردند و هم تركان را چنان ايرانى كردند 
(عثمانيان)  ديگر  طايفهاى  برابر  در  را  (صفويان)  ايشان  از  طايفهاى  كه 
احياگر ايران كهن ساختند و اولين «دولت- ملت» خاورميانه را در ايران 
بنا كردند تا همانگونه كه در بنيادگذارى اولين امپراتورى جهان در عهد 
كوروش كبير پيشتاز بودند در اين كار نيز پيشگام باشند و اين چهارصد 
سال پيش از اين بود و سيصد سال پيش از آنكه پهلويها مدعى نژاده بودن 
شوند و بگويند كه از عهد ساسانيان تا عصر پهلويان آنها (يعنى رضاخان 
اند  بوده  ايران  پارسى  شاهان  تنها  اند  بوده  مازندرانى  چون  پسرش)  و 
كه نبوده اند و اگر هم بوده اند چه جاى فخر كه ايران همواره جهانى در 
يك مرز بوده كه ايران نامى بلندتر از يك نژاد داشته كه ايران نه پرشيا 
سرزمين مشترك فارس و ترك و كرد و ... بوده است. پهلويها در حالى 
هزاره شاهنامه فردوسى را پاس ميداشتند و در شرايطى نژادهاى ايرانى 

را به بهانه نژاده بودن خويش سركوب ميكردند كه از ياد برده بودند. 

اگرچه حكيم سروده:«هنر با نژاد است و با گوهرست» اما در عين حال 
افزوده: «هنر كى بود تا نباشد گهر؟ نژاده بسى ديده اى بى هنر، گهر آنكه 

از فر يزدان بود، نيازد به بد دست و بد نشوند.» 
نه  و  پهلوى  حكومت  ايدئولوگ  نه  نبود.  ايدئولوگ  فردوسى  ابوالقاسم 
ايدئولوگ ملى گرايى ايرانى. حكمت فردوسى چنان بلندمرتبه بود كه شعر 
عقيدتى  يا  سياسى  استقرار نظمى  قصد  او  نناميم.  ايدئولوژيك  هنر  را  او 
حوزهاى  عنوان  به  را  ايران  شده  فراموش  تاريخ  فردوسى  نداشت.  را 
اين  تاريخى  عناصر  همه  آن  در  كه  كرد  بازسرايى  و  بازسازى  تمدنى 
جغرافياى بزرگ فرهنگى حضور داشتند. از كيومرث تا كسرى، از زرتشت 
تا مصطفى، از رستم دستان تا شير خدا. اگر كوروش كبير موسس هويت 
ايرانى بود فردوسى كبير احياگر بزرگ آن بود و هويت و مليت و ايرانيت 
ايدئولوژى  گرايى  ملى  است.  پرستى  ميهن  و  گرايى  ملى  از  فراتر  چيزى 
عقيده  جايگزين  را  خاطره  و  خدا  جانشين  را  خاك  كه  است  جديد  عصر 

ميكند. به توهماتى چون نژاد برتر و خون پاك دل ميبندد. 

دو  در  را  بودن  نژاده  فردوسى  ابوالقاسم  حكيم  كه  است  حالى  در  اين 
چيز مى بيند: بهره داشتن از فر يزدان و نيازيدن دست به بد و نشنودن 
به بد و اين دو همان دو گوهر عصمت و عدالت است كه فصل مشترك 
انديشه ايرانى و انديشه شيعى است. براين اساس فردوسى را با مليگرايى 
چه كار؟ فردوسى را با الفزدن چه كار؟ سطح برداشت ناسيوناليستهاى 
اين  از  آنان  فهم  سطح  با  ظريفى  نحو  به  ايرانى  تمدن  و  تاريخ  از  ايرانى 
سروده فردوسى نسبت دارد كه «هنر نزد ايرانيان است و بس». هنرى كه 

فردوسى از آن سخن ميگويد هنر نيست جنگ است: 

هنر نزد ايرانيان است و بس 
نگيرند شير ژيان را به كس 

به دشمن نمايم هنر هرچه هست 
ز مردى و پيروزى و زور دست 

 «Art» هنر در عصر جديد معنايى اختصاصى دارد كه به انگليسى آن را
و به عربى «فن» مينامند و دربرگيرنده فنونى چون موسيقى و نقاشى و 

معمارى است. 

ايران  نيست.  امروز  ايران  نيز  ميگويد  سخن  آن  از  فردوسى  كه  ايرانى 
امروز «دولت ـ ملت»ى مدرن است كه از عهد صفويه احيا شده است و 
فردوسى سالها پيش از احياى اين ايران در عصر حمله تركان به ايران 
ميزيسته است. فردوسى از ايرانى سخن ميگويد كه مرزهاى فرهنگى آن 
فراتر از مرزهاى سياسى كنونى است. در اين ايران بزرگ اقوام متعددى 
زندگى ميكنند كه همگى پارسى نيستند. همان تركان و اعرابى كه مليگرايان 
افراطى ايشان را به ناسيوناليسم پهلوى و اقتدارگرايى مركزى ميكوبند در 
اين ايران بزرگ حتى بيش از فارسها نقش دارند. ايران فردوسى در آيين 
فدراسيونى  امروز  تعبير  به  است.  متكثر  و  كثيرالمله  سرزمين  ملكدارى 
بزرگ است. تفاهمى بزرگ براى زيستن همه ايرانيان فارس و ترك و عرب 
و كرد و بلوچ و گيلك و تركمن ذيل يك سرزمين واحد كه به آنها اجازه 
زيستن ذيل فرهنگهاى قومى و بومى خود را ميدهد. شرافت و اشرافيت 
(نژاده بودن) در شاهنامه فردوسى نه به خون كه به دو شرط است؛ فر 

ايزدى و عدل بشرى. 
و اين همه نشان ميدهد كه اگرچه شعر، حكمت است و شاعر، حكيم و حكيم 
ابوالقاسم فردوسى اما چه مردمان و چه مضرانى كه جان شاعران را در 
گورها از پس هزار سال ميلرزانند و چه حكمتها كه به اين ايدئولوژيها بدل 

ميشوند و چه علمها كه به جهل ختم ميشوند.

در  كه  است  قويدل  مازيار  قلم  به  يادداشتى  از  برگرفته  ادبى  تفسير  اين 
ماهنامه اينترنتى «نى» (شماره 12، سال 1384) منتشر شده است. نويسنده 

اهل سوئد است و ماهنامه زيرنظر انجمن فرهنگى نى منتشر ميشود.
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حكايت بازرگان و زرباجه
مباشر گفت: اي ملك، دوش با جماعتي از قاريان در مجلس ختم بودم. چون قاريان تالوت كردند خوان گسترده شد. خوردني بياوردند، ظرفي زرباجه 
نيز در خوان بود. يكي از آن جماعت از خوان دور بنشست و سوگند ياد كرد كه از آن زرباجه نخورد و گفت آنچه از او به من رفته بس است و اين بيت 

برخواند:
آري ِز مار چوبه ُگريَزد َگزيده مار گر هست اِحتِراز از آنم شگفت نيست   

چون ما از خوردن فارغ شديم، سبِب نفرت او باز پرسيديم. گفت: من زرباجه نخورم مگر اينكه چهل بار با اَشنان و چهل بار با ِسدر و چهل بار با صابون 
دست خود بشويم. در حال ميزبان با خادمان گفت كه صابون و اَشنان و ِسدر حاضر آوردند و آن مرد بدانسان كه گفته بود دست بشست. آنگاه پيش آمد 
و مانند كسي كه به هراس اندر همي باشد همي لرزيد. پس از آن دست بخوردن دراز كرد. ديديم كه انگشت ابهام ندارد و با چهار انگشت چيز مي خوَرد. ما 
شگفت مانديم و گفتيم انگشت تو بدينسان آفريده شده و يا حادثه اي رو داده؟ گفت:  اي برادران نه تنها همين ابهام است، ابهام دست چپ نيز با دو ابهام پاها 

بدينسان است. پس از آن ابهام دست ديگر با پاها بنمود. چنان بود كه گفته (بود)، ما را تعجب زياده شد. گفتيم: ديگر صبر نداريم، بايد حديث ترا بشنويم 
و سبب بريده شدن انگشتان تو بدانيم و بازگو كه صد و بيست بار دست شستن از بهر چه بود؟ گفت: بدانيد كه در عهد هارون الرشيد، پدر من بازرگاني 
توانگر و از اَكابِِر بغداد بود و به مي كشيدن و َسماع و َطَرب ُعمر همي گذاشت. چون درگذشت چيزي از او بميراث نماند. من او را به خاك سپرده عزا 
گرفتم و چند روز محزون بودم. پس از آن دكان بگشودم، متاعي در دكان نيافتم. وام خواهان پدر بر من هجوم آوردند. من از ايشان ُمهلَت گرفتم و 
خود به بيع و شرا بنشستم و همه هفته قسطي به وام  خواهان مي دادم تا اينكه تماَمِت وام ادا كردم و سرمايه اي بيندوختم. پس از آن روزي از روزها 
در دكه نشسته بودم، دختركي ديدم جامة فاخر در َبر و بر استري نشسته با خادمان همي آيد. چون بر سر بازار رسيد اَستر در سر بازار بداشت و 

از اَستر فرود آمده با يكي از خادمان به بازار اندر شدند. شنيدم كه آن خادمك با او گفت: اي خاتون از بازار بيرون شو و كسي را َمياگاهان و گرنه ما 
را بكشتن دهي. پس چون دخترك به دكانها نظر كرد از دكاِن من بهتْر دكه اي نيافت. به سوي دكان من آمد و بر دكان بنشست و مرا سالم داد. شيرين 

سخن تر از او كس نديده بودم. پس از آن نقاب از رخ در كشيد. مرا دل شيفتة او شد و چشم بر وي دوخته اين دو بيت خواندم:
دگر نبيني در شهر پارسائي را  اگر تو روي  نپوشي بدين لطافت و حسن   

همين َقَدر كه ببوسند خاِك پائي را  سري به صحبِت بيچارگان فرود آور   
پس از آن گفت: اي جوان، در نزد تو َفضيله هاي خوب هست؟ گفتم: اي خاتون، َمملوِك تو فقير است و متاِع اليِق ندارد، صبر كن تا بازرگانان دكانها بگشايند 
و آنچه خواهي از بهر تو حاضر آورم. پس از آن به حديث گفتن بنشستيم ولي من بر او واله بودم و هوش اندر سر نداشتم. چون بازرگانان دكان بگشودند 
برخاستم و آنچه كه او طلبيده بود بگرفتم. قيمت آنها پنج هزار درم بود. آنگاه متاعها به خادم داد. خادمك متاع گرفته و از بازار بيرون شدند و استر پيش 
آوردند. آن حورَوش بر استر سوار گشت و با من نگفت كه از كجايم و كيستم و من نيز از شرْم مكان او نپرسيدم و قيمت متاع ها به ذِمَّت گرفتم و َغراَمِت 

پنج هزار درم به خود هموار كردم و به سوي خانه باز آمدم، ولي از محبِت او مست بودم.
چون خوردني بياوردند نتوانستم خورد و خواستم كه بخوابم َنياَرسَتم ُخفت. تا هفته اي بدين حالت بودم كه بازرگانان قيمت ُمطالِبه نمودند. يك هفته از 
ايشان ُمهلت گرفتم. چون هفته به انجام رسيد ديدم كه آن زهره جبين به استر نشسته، با خادمي چند در آمد. چون مرا ديد سالم كرد و گفت: اي خواجه 
قيمِت مِتاع دير آوردم، اكنون صّراف حاضر آور و قيمت بستان. من صّراف حاضر آورده قيمت بگرفتم و با آن پري پيكر به حديث اندر بودم تا بازاريان 
بيامدند و بازرگانان ُحجره بگشودند. آنگاه با من گفت: متاعي چند همي خواهم. من آنچه كه مي خواست از بازرگانان بخريدم. قيمت آنها ده هزار درم 
بود. متاعها از من گرفته به خادمك داد و با من سخني نگفته روان گشت و از نظر من ناپديد شد. من با خود گفتم اين ِچكار بود كه پنج هزار درم گرفته 
ده هزار درم دادم. پس انديشه از تلف شدن مال مردمان كردم و از اِفالِس خود ترسيدم و گفتم بازرگانان جز من كسي نشناسند و اين زن ُمحتاله بود 

كه َتجُرَبِت من كمتر يافته مرا با حسن و جمال خويشتن فريب داد و منزل خود با من نگفت.
القّصه همواره من در وسواس بودم تا اينكه زمان غيبت او بيش از يك ماه كشيد. بازرگانان قيمت مطالبه كردند و بر من سخت گرفتند. من َعقار و 
امالك بفروختم و از مالمْت بهالكْت نزديك شدم و در كار خود حيران بودم كه ناگاه آن ماهروي در سر بازار پديد شد و از استر فرود آمد. چون نزد 
من رسيد گفت: ميزان حاضر كن. ميزان حاضر آوردم. زياده از قيمت آنچه برده بود به من بداد و با جبين گشاده با من سخن همي گفت تا اينكه با من 
گفت: آيا ترا زني هست يا نه؟ من بگريستم. گفت: گريستنت از بهر چيست؟ گفتم: چيزي مرا به خاطر گذشت كه از بهر آن گريان شدم. ماهروي از 
ط كند. خادم بخنديد و گفت: او را محبت با تو بيش از  سخن من بخنديد و برخاسته روان شد. من مشتي زر برداشته به خادم دادم كه در كار من َتَوسُّ
آن است كه ترا با اوست و او را بخريدن متاع حاجتي نيست. اين كارها را بهانة ديدار تو كرده، اكنون هر چه تمّني داري درخواست كن كه مخالفت 
نخواهد كرد. چون آن ماهروي ديد كه من زر به خادم همي دهم در حال بازگشته بنشست. من با غايت فروتني هر چه در دل داشتم با او گفتم. از 
سخن من خرسند شد ودعوتم را اجابت كرد و با من گفت: اين خادم رسول من است، هرچه كه او با تو بگويد چنان كن. پس از آن برخاسته برفت. 
من نيز وامهاي بازرگانان بدادم ولكن شبان روز خيال آن َبديع الَجمال مرا در دل بود. چون چند روزي بگذشت، خادم باز آمد. من او را گرامي داشتم 
و از آن سيم تن جويا شدم. گفتم: كار او با من شرح كن. گفت: آن دخترك از پروردگان سيده زبيده، زن هارون الرشيد است. در اين روزها از سيده 
دستوري خواسته بيرون آمد. چون ترا ديد از سيده درخواست كه او را به تو تزويج كند. سيده گفت: تا آن جوان را نبينم ترا به او توزيج نمي كنم و 
من اكنون همي خواهم كه ترا به دارالخالفه برم، اگر به قصر خالفت اندر شوي و كس ترا نبيند به مقصود خويشتن برسي و گرنه كشته خواهي شد. 
بازگو كه رأي تو چيست؟ گفتم: با تو خواهم آمد و به هر چه رو دهد شكيبا خواهم بود. خادمك گفت: چون شب درآيد به مسجد سيده زبيده درآي و 

در همانجا بخسب. بامدادان به انتظار من بنشين. من سخن خادم پذيرفته هنگام شام به مسجد درآمدم و نماز ادا كرده در آنجا بخفتم. 
علي الصباح ديدم كه دو تن از خادمان به زورقي نشسته، صندوقي با خود همي آورند. چون از دجله بگذشته، صندوق در مسجد گذاشته بازگشتند. 
پس از ساعتي همان دختر پري پيكر به مسجد آمد و سالم داد. برپاي خواسته يكديگر را در آغوش گرفتيم. مرا ببوسيد و بگريست. پس از آن مرا در 
صندوق نهاد. وقتي كه چشم بگشودم خود را در قصر خليفه يافتم. هديه هاي بسيار پيش من آوردند كه قيمت آنها پنجاه هزار درم بيش بود. آنگاه ديدم 
بيست تن از كنيزكان دوشيزه و سيده زبيده در ميان ايشان چون ماه در ميان ستارگان پديد آمدند. من برخاسته زمين ببوسيدم و بر پاي ايستادم. 
اجازت نشستنم داد. چون بنشستم از شغل و َنَسَبم باز پرسيد. من شغل و َنَسب بيان كردم. فرحناك شد و گفت: منت خداي را كه تربيت من در حقِّ اين 
دخترك ضايع نشد. و با من گفت: بدان كه اين دختر در نزد ما به جاي فرزند است، من او را به َوديَعت به تو مي سپارم. چون اين سخن بشنيدم در حال 
زمين بوسه دادم و شكر گذاردم. سيده زبيده فرمود كه ده روز در آن مكان بمانم. من ده روز بماندم و در آن ده روز آن دختر را نديدم. كنيزكان ديگر 

به خدمت من مشغول بودند. 
همانا سيده زبيده را قصد اين بوده كه در آن ده روز به كابين كردن آن دختر از هارون الرشيد جواز خواهد. چون خليفه اجازتش داد، ده هزار دينار زر نيز 
بدو بذل كرد. پس از آن، سيده زبيده قاضي و َگواه حاضر آورده دختر را به من تزويج كردند. ده روز ديگر من در قصر بودم. پس از آن دختر را به گرمابه 
بردند و خواني از بهر من بياوردند كه همه گونه خوردني در خوان فرو چيده بودند و ظرفي َزرباجه نيز بخوان اندر بود. من بخوردن َزرباجه بشتابيدم و 
چندانكه توانستم خوردم و دست شستن فراموش كرده دست با دستارچه پاك كرده به انتظار بنشستم كه ناگاه شمعها افروخته نزد من آوردند و مغنيان 
دف همي زدند و مشاطگان عروس همي آراستند، تا اينكه پاسي از شب بگذشت. عروس را نزد من آوردند و ِحجله از بيگانگان خالي شد. خواستم كه او را 
در آغوش كشم، بوي زرباجه از من به مشامش آمد. بانگ بر كنيزكان زد. از هر سو كنيزكان گرد آمدند و او از غايت خشم همي لرزيد. من نمي دانستم كه 
سبب چيست. كنيزكان گفتند كه: اي خواهر چه روي داده؟ گفت: اين ديوانه را از من دور سازيد، مرا گمان اين بود كه اين خردمند است. گفتم: اي خاتون سبب 
ديوانگي من چيست؟ گفت: از بهرچه زرباجه خوردي و دست نشستي، به خدا سوگند كه به سبب اين كردار بد ترا شوهر خود نگيرم. پس از آن تازيانه بگرفت 
و تازيانه به من  همي زد كه از زندگي نوميد شدم. آنگاه با كنيزكان گفت: اين را گرفته نزد داروغة شهر ببريد تا انگشتان دستي را كه به آن زرباجه خورده 
و آن را نشسته قطع سازد. من با خود گفتم چون است كه از بهر زرباجه خوردن و نشستن دست، انگشتان من ببايد بريد. كنيزكان با او گفتند: اي خاتون، 
به كردار بدي كه بيش از يكبار از او سر نزده چندين عقوبت را نشايد. گفت كه به خدا سوگند ناچار انگشتانش را ببرم. پس از آن برفت و ده شبان روز او را 
نديدم. پس از ده روز باز آمد و با من گفت: اي سيه روي تو سزاوار شوهري من نيستي كه تو زرباجه خورده، دست نشسته اي. آنگاه بانگ بر كنيزكان زد. 
ايشان بازوان مرا بستند و اُسُترده را گرفته دو انگشت ابهام دست و دو انگشت ابهام پاي مرا ببريد و مرا بدينسان كردند كه ديديد. پس از آن دارو به زخمهاي 
من بپراكنيدند كه خون باز ايستاد و از من پيمان گرفت كه زرباجه نخورم مگر اينكه صد و بيست بار دست خود بشويم و اكنون كه اين زرباجه ديدم از او 

دور نشستم. چون شما بخوردنم اِبرام كرديد عهد بجا آورده دست خويش بدان سان شستم كه ديديد.
مباشر گفت: من از او پرسيدم كه آن دخترك پس از آنكه انگشتان ترا بريد و از تو پيمان گرفت با تو چه سان كرد. آن جوان گفت: پس از آن بريدن انگشتها 
دل او با من مهربان شد. چندي در قصر خليفه بسر برديم. روزي دخترك پنجاه هزار دينار زر به من داد و گفت كه خانه بخر. من خانه خريدم و آنچه كه در 

قصر داشتيم به آن خانه برديم.
اي ملك چون سبب بريده شدن انگشتان از آن جوان شنيدم برخاستم و به خانه در آمدم و با احدب، مرا آن روي داد كه گفتم والسالم.

ملك گفت: اين حكايت طرفه تر از حديث احدب نبود، شما را به ناچار بايد كشت. پس از آن طبيب يهودي پيش آمده زمين بوسه داد و گفت: اي ملك من حكايتي 
عجيبتر از حكايت احدب دارم، اگر اجازت دهي باز گويم. ملك گفت بگو.                                                       ادامه دارد ...
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صرافى آسان
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران و بلعكس فقط دريك روز

با بهترين قيمت و كمترين هزينه 
 اولين دارنده مجوز رسمى درشمال انگلستان

.اطمينان و سرعت هدف ماست

شما ميتوانيد در هر وقت روز از قيمت ارز با خبر 
شويد فقط با يك تماس.

Mobile    077 3704 2007
Tel/Fax     011 3324 4205

Registration Number  12269534
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سهم فرهنگ 
ايرانى در تمدن 

جهانى 
  

دكتر احسان اهللا محمدى

 از غرائب آنكه على رغم تالطمات روزگار و حمالت وغلبه مقدونيان اعراب وبعدا قبايل مختلف تركان و مغوالن 
و تيموريان نوعى ”پيوستگى و تداوم“ در فرهنگ و تمدن ايران ديده مى شود و به عبارت 

ديگر برخى ازويژگى هاى عمده ايرانى اش را در خالل قرون واعصار حفظ كرده است.  
چون  مهمى  تمدن هاى  با  و  بوده  قديم  جهان  عمده  تمدن هاى  از  يكى  ايران،  اقوام  فرهنگ  ايران،  اقوام   (1  

تمدن هاى برخاسته از بين النهرين، تمدن چين، تمدن مصر، تمدن يهود و تمدن روم برابرى مى كرده است. 
2) قدمت فرهنگ و تمدن ايران به حدود 7 هزار سال پيش مى رسيده، زيرا پيش از هزاره اول قبل از ميالد كه 
اقوام آريايى در ايران زمين سكونت اختيار كردند، فرهنگ هاى چندى از جمله در منطقه سيلك كاشان و شوش 
و ماكو وكالردشت و لرستان وجودداشته كه آثار و يادگارهاى ارزنده آنها ضمن حفريات باستان شناسان 

به دست آمده است. 
وغلبه مقدونيان اعراب وبعدا قبايل مختلف تركان و  3) از غرائب آنكه على رغم تالطمات روزگار و حمالت 
مغوالن و تيموريان نوعى ”پيوستگى و تداوم“ در فرهنگ و تمدن ايران ديده مى شود و به عبارت ديگر برخى 

ازويژگى هاى عمده ايرانى اش را در خالل قرون واعصار حفظ كرده است. 
4) موقع جغرافيايى ايران چنان بوده كه در محل عبور و ارتباط اقوام و ملل مختلفى از شرق و غرب قرار 

گرفته و به يك اعتبار ”نقش پيوندبخش“ ميان تمدن هاى مختلف را ايفا مى كرده است. 
5) هرودت پدر تاريخ مى گفت كه ايرانيان آداب و رسوم بيگانه را با آغوش باز پذيرا مى شوند و به محض 
آشنايى با دستاوردهاى نفيس بيگانگان آنان را ازآن خود مى كنند و به عبارت ديگر ”صبغه ايرانى“ بر آنها 
و  معمارى  گوناگون  اسلوب هاى  تركيب  و  ”تاليف  قدرت  اين  از  روشنى  گواه  جمشيد  تخت  بناهاى  مى زنند. 
پيكرتراشى و حجارى“ است. هنرمندان ليديايى، يونانى و مصرى در بناى تخت جمشيد در تحت سرپرستى 

ايرانيان سهيم بوده اند. 
6) با آنكه ايرانيان در بعضى از ادوار تاريخ خود به گرد تعصب افراطى گرديدند اما ”رنه گروسه“ فرانسوى 

حق دارد كه بگويد: ... در مجموع تمدن ايرانى، تمدنى است كه عميقا بر اصول انسانى مبتنى است. 
7) ايران و اقوام ايرانى هيچ گاه از عواطف دينى تهى نبوده است. اقوام ايرانى با اسالم و خصوصا تشيع به 
دين تازه اى روى مى آورند كه قرن ها بعد، شور و شعف دينى ايرانيان را در پيروى از ادبيات الهى جهانى 

انسانى مى تواند به وضوح نشانگر و قابل مشاهده باشد. 
8) زبان فارسى درى كه سوابق آنها را در كتيبه هاى فارسى باستان و آثار بازمانده از فارسى ميانه بايد 
جست نقش مهمى در همه آسيا ايفا كرده است، هرچندامروزه قليلى از كشورها زبان فارسى را به عنوان زبان 

رسمى پذيرا شده اند اما در گذشته زبان فارسى تا شبه قاره هند و مرز چين و ماورالنهر و تركيه و حتى بالكان 
گسترش و نفوذ داشته و وسيله مهم ”ارتباط فرهنگى ميان ملل متعدد خاورزمين بوده است.“ 

9) سجيه ديگر سهم اقوام ايرانى و فرهنگ ايران را بايد در ”لطافت و ظرافت و غناى آثار هنرى و ادبى“ آن 
سرزمين سراغ گرفت، نيازى به گفتگو در ا ين مرحله از سخن نيست كه تا چه حد شعراى ايران چون سعدى 
و حافظ و مولوى مورد تجليل و تكريم ادباى ملل ديگر بوده اند. در عرصه هنر هم از ”باغ كارى“ كه ايرانيان 
در آن سابقه ممتد درخشان دارند تا قاليبافى و نقاشى و مينياتور و سفالگرى و كاشيكارى و صنايع فلزى 
وانواع هنرهاى تزئينى و موسيقى كه تاثيرش در موسيقى عرب مسلم است و بسا هنرهاى ديگر را مى توان ياد 
كرد كه اقوام ايرانى در آن به خلق آثار جاويدان دست يافته اند و بر روى ملت هاى ديگر نيز تاثيرانكارناپذير 
اكتفا  بيزانس،  معمارى  در  ايران  معمارى  نفوذ  بيان  و  هخامنشى  معمارى  اهميت  ذكر  به  محققان  نهاده اند. 
نمى كنند بلكه بر آن هستند كه نخست اشكانيان توانستند گنبدسازى بر ديوارهاى تشكيل دهنده مربع را به 
ثمر برسانند و بعد گنبدسازى ايرانى سرمشق ابنيه سازى در جهان گرديد. كيست كه بازديدى از پايتخت 
هندوستان كرده و در فاصله اى از آن به ديدار بناى شكوهمند بسيار زيباى تاج محل رسيده باشد و بتواند 

اهميت و جاللت و ظرافت استثنايى معمارى ايران را منكر شود؟ 
10) مسلم است كه در زمان هخامنشيان، ايرانيان يكى از وسيع ترين و بزرگترين امپراتورى هاى دنياى قديم 
را به وجود آوردند و بيشتر و بيشتر از ملل ديگر توانستند تشكيالت استوار و كارآمدى براى خبرگيرى، 
پست و چاپار، راهسازى، رواج سكه و پول به وجود آورند و اصل را بر احترام به عقايد و آئين هاى ملل 

ديگر بگذارند. 
11) وقتى به تمدن آئين محمدى مى رسيم كيست كه بتواند نقش بسيار مهم اقوام ايرانى را در جوار اعراب 
كه حكومت دينى به دست آنان بود، در همه شئون ديوانى و ادارى وعلمى و ادبى و فرهنگ تا پايان عصر 
عباسيان انكار كند؟  ابن مقفع، اولين نثر عالى عربى را نوشت و سرمشقى براى تازيان به وجود آورد؛ سيبويه 
و سايرين صرف و نحو عربى را نوشتند، علمايى چون محمدبن موسوى خوارزمى، زكرياى رازى، ابوريحان 
بيرونى، ابن سينا و امثال آنان در رشته هاى مهم علمى چون شيمى، طب، جغرافيا، هيئت و رياضى سرآمد 
اقران شدند، حتى نحوه اداره و توزيع آب در شهرها را اعراب از اقوام ايرانى آموختند، چه همين ملت ايران 

بود كه محتمال اولين ”كاريزها يا قنات ها “ را در سرزمين خشك ايران احداث كرده بودند. 
12) با افول دولت عربى عباسى، تنها مرحله عربى تمدن آئين محمدى به پايان رسيد و از حدود قرون -11 12 
ميالدى مشعل تمدن آئين محمدى به دست اقوام ايرانى افتاد و تا قرون 16، 17، 18 ميالدى، مرحله قوم ايرانى 
تمدن آئين محمدى با درخشش خاص خويش، ادامه يافت و آثارى پايدار و 

ارجمند به تمدن  جهانى، اهدا كرد. 
يا  افراطى  متعصب  افراد  بعضى  آنكه  خالف  به  ايرانى  اقوام   (13
غرب،  و  شرق  تمدن هاى  روى  به  ابتدا  از  كرده اند،  تصور  كوتاه انديش، 
باز بودند و نوعى جهان گرايى را در فرهنگ ايران مى توان سراغ گرفت و 
معضلى به نام ”غرب زدگى“ در فرهنگ و تمدن اقوام ايرانى وجود نداشت 

و اقوام ايرانى، دستاوردهاى تمدن هاى ديگر مثل كاغذ چين، يا پارچه را اگر مى گرفت، رنگ خاص خود را 
به آن مى زد، يعنى به ”تسخير تمدن“ دست مى يافت بدون آنكه مسخر تمدن اين و آن شود. حتى يونانيان و 
اعوانشان كه قرن ها بر اقوام ايرانى حكومت كردند، نتوانستند قوم ايرانى را يونانى كنند، بلكه، حتى اسكندر 

در برابر فرهنگ قوم ايران ناچار به كرنش شد. 
14) بعضى از محققان متذكر شده اند كه قوم ايرانى نقش مهمى در انتقال دانش و فلسفه يونانيان از طريق آئين 
محمدى به اروپاى بعد از قرون وسطى داشته است. مى دانيم كه وقتى ژوستى نين، مدارس فلسفى آتن را به 

جهت مسيحى نبودن فيلسوفان بست، هفت تن از آن فالسفه به ايران پناه آوردند (529 قرن ميالدى) 
محمدى  آئين  از  بعد  و  قبل  بيمارستان  اداره  طب،  داروشناسى،  پيشرفت  در  ايرانى  اقوام  كه  مهمى  نقش 
در  اخير  قرن هاى  تا  ابن سينا،  چون  بزرگى  دانشمند  كتب  و  است  ثبت  پژوهشگران  كتب  در  داشته اند  (ص) 

دانشگاه هاى غرب تدريس مى شد. 
بى فايده  نكته  اين  يادآورى  شده است،  عمده  مسائل  از  زيست، يكى  محيط  كه موضوع حفظ  در زمانى   (15
نيست كه تا چه اندازه ايرانيان به مظاهر طبيعت احترام مى گذاشتند هرودت در كتاب ”تواريخ“ مى نويسد كه 
: ”پارسيان به آب روان، حرمتى خاص، مى گذارند و هيچ گاه آن را آلوده نمى كنند، پارسيان، آتش را مقدس 

مى شمرند و هيچ گاه اموات خود را در آتش نمى اندازند.
 

منابع و ماخذ: 
-1 نه شرقى نه غربى، انسانى دكتر عبدالحسين زرين كوب- تهران- ايران 

-2 حضور ايران در جهان اسالم، ترجمه فريدون مجلسى- نشر مرواريد- تهران- ايران
-3 روح ايران، اثر هنرى كوربن، يان ريبكا- لويى ماسينيون- رنه گروسه با مقدمه داريوش شايگان- مترجم 

محمود بهفروزى- نشر پند نامك
-4 ميراث ايران، تاليف 13 خاورشناس- انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب 

-5 تاريخ اجتماعى و فرهنگى ايران از آغاز تا پايان عهد صفوى- دكتر ذبيح اهللا صفا- تهران- ايران 
تهران-  رياحى-  امين  دكتر  ما-)  همسايگان  و  زبان  (مقاله  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  و  ادب  در  گفتار  چهل   6-

ايران 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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ادامه از صفحه 22

آشنايي با بزرگترين فرودگاه جهان 
 

باندي براي هواپيماهاي عجول 
 

سيدايمان ضيابري

فرودگاه ها از زيربنايي ترين سازه ها و بناهاي هر شهر هستند كه به عنوان شريان هاي ارتباطي بين نقاط پرجمعيت 
از آنها استفاده مي شود. يكي از عوامل و شاخصه هاي شناسايي شهرهاي توسعه يافته و مدرن نيز تعداد فرودگاه 

ها و ميزان امكانات آنهاست. 
تعداد  از  گذشته  و  دارد  وجود  نيز  ها  فرودگاه  خود  بين  شدن  قائل  تمايز  براي  مشخصي  و  ويژه  هاي  شناسه  اما 
پروازهاي بين المللي، نداشتن تاخير در پروازها و ايجاد محيط آرام و امن براي مسافران، استفاده از سبك هاي نوين 
معماري و ايجاد امكانات رفاهي جانبي براي مسافران در محيط هاي مختلف همانند رستوران، كتابخانه، كافي نت و 

پاركينگ از جمله مواردي است كه بسيار به آنها توجه مي شود.
با توجه به اين ويژگي ها، «فن معماري» اين هفته به سراغ فرودگاهي رفته است كه در كنار داير كردن بيشترين تعداد 
پروازهاي بين المللي، از معماري فوق العاده و مدرني برخوردار است و كتاب جهاني ركوردهاي گينس، آن را به عنوان 

بزرگترين فرودگاه جهان از لحاظ زيربنا و تاسيسات معرفي كرده است.
فرودگاه بين المللي هنگ كنگ كه با نام محلي Chek Lap Kok Airport شناخته مي شود و در شبه جزيره يي با همين 
نام در جنوب شرقي چين ساخته شده است، در سال 1998 افتتاح شد و با داشتن سه پايانه هوايي كه در هر كدام از 

آنها، پرواز به 50 كشور دنيا صورت مي گيرد، بزرگترين فرودگاه جهان نام گرفت.
نشانه  از 10  يكي  عنوان  به  دارد،  را  سال  در  بار  تن  ميليون  ساالنه 3  بارگيري  و  دهي  جاي  قابليت  كه  فرودگاه  اين 
پيشرفت معماري در قرن بيستم معرفي شد و 12 كيلومتر مربع وسعت دارد. بزرگترين ترمينال آن كه حدود 25 درصد 
از مساحت جزيره «الم چائو» را اشغال كرده است، 900 هزار متر مربع زمين به خود اختصاص داده و به نظر مي 
رسد يكي از بزرگترين سازه هاي فعلي در آسيا نيز باشد، زيرا ركورددار قبلي عنوان بزرگترين فرودگاه جهان در 

كواالالمپور مالزي، 500 هزار متر مربع وسعت داشته است.
جالب اينجاست كه براي برقراري ارتباط بين ايستگاه هاي ترمينال هاي مختلف اين فرودگاه، سه خط راه آهن زيرزميني 
در نظر گرفته اند كه در سالن انتظار هر كدام از آنها، مجسمه هايي به صورت نمادهاي فرهنگي و آييني مردم مشرق 

زمين از جنس نقره و برنز، طراحي و نصب شده است. 
همچنين براي حفاظت فرودگاه از خطرات احتمالي مانند آتش سوزي، 14 ايستگاه آتش نشاني در نظر گرفته شده كه هر 
كدام از آنها با تصاوير ماهواره يي، محوطه كل فرودگاه را زير نظر مي گيرند و از طريق امواج راديويي GPRS نيز با 
يكديگر در ارتباط هستند. گفته مي شود ماشين هاي آتش نشاني اين فرودگاه حداكثر 2 دقيقه پس از روي دادن حريق 

در هر بخش از ساختمان، در محل حاضر مي شوند و انجام وظيفه مي كنند.
هزينه تقريبي ساخت اين فرودگاه، 20 ميليارد دالر برآورد شده كه كار ساخت آن 6 سال به طول انجاميده است. در 
ترمينال اول اين فرودگاه، دو باند موازي براي حركت هواپيماها وجود دارد كه 60 متر عرض و 3800 متر طول دارند 

و در هر ساعت قابليت فرود يا لندينگ 60 هواپيماي مسافربري را فراهم مي كنند.
همچنين فروشگاهي براي عرضه لوازم خانگي و محصوالت جديد فناوري در ترمينال يك اين فرودگاه تعبيه شده و 
مسافران هنگام ورود به هنگ كنگ يا براي زمان هاي خروج از آن، مي توانند با قيمت هايي جالب از اين فروشگاه هاي 

داخلي خريد كنند.
مركز كنترل ترافيك، در مركز فرودگاه قرار دارد و با چندين كارمند و 360 دستگاه كامپيوتر مجهز به امكانات ويژه و 
نرم افزارهاي خاص كنترل ترافيكي، رفت وآمد هواپيماها را بررسي مي كنند. ارتفاع برج هاي ديده باني اين مركز كنترل 
ترافيك به طور متوسط 116 متر است كه روي سقف آنها نيز آنتن هاي مخابراتي براي مواقع اضطراري و ارتباط با 

خلبانان نصب شده است.
سقف پاركينگ هاي اين فرودگاه كه در آنها 
به طور كلي 45 هزار ماشين جاي مي گيرند، 
به صورت محدب و برآمده طراحي شده تا 
سنگين،  هاي  برف  يا  باران  بارش  زمان  در 
خسارت  هم  ها  ماشين  به  و  نكند  ريزش 

نزند. 
خيابان باندهاي اين فرودگاه نيز به صورت 
كنترل  را  هواپيماها  چرخ  سرعت  هوشمند، 
مي كنند و در صورت بروز نقص فني براي 
از  و خارج شدن آنها  هواپيماها  از  هر كدام 
آغاز  يا  فرود  هنگام  متعادل  سرعت  حالت 
پرواز، با امواج صوتي به برج مراقبت اطالع 

مي دهند.
نكته قابل توجه ديگر هم اينجاست كه در اين 
ساعته   24 هواشناسي  مركز  يك  فرودگاه، 

مستقر است و در آن بيش از 240 هواشناس 
و كارشناس، دائم فعاليت مي كنند و هشدارهاي الزم را مسووالن فرودگاه و هماهنگ كنندگان پروازها ارائه مي دهند.

در اين فرودگاه، كمترين استفاده از چوب و مصالح سنتي شده و براي جلوگيري از تخريب هنگام زلزله و بروز خسارت 
هاي انساني، آزمايش هاي كنترل كيفيت توسط كارشناسان ژاپني و تايلندي صورت گرفته است. 
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در چنين روزهايى
تصويب قانون آزادى مطبوعات 

در  روزى  چنين  در 
ش  ه   1286 سال 
قانون  نخستين   ،
ايران  در  مطبوعات 
ماده  سه  و  پنجاه  در 
رسيد  تصويب  به 
اند  نوشته  .مورخان 
ناصرالدين  عصر  در 
شاه، كنت مونت فرت 
ايتاليايى  مستشرقى 
بار  نخستين  براى 
قانونى جزايى را براى 
به  شاه  الدين  ناصر 
درآورد  تحرير  رشته 

موادى  آن  در  البته  كه 
مطبوعاتى  قانون  نخستين  داشت.  اشاره  مطبوعاتى  جرايم  به  چند 
و  مطبوعات  چون  فلذا  رسيد  تصويب  به  مشروطه  از  پس  مدون 
آزادى بيان يكى از دغدغه هاى مشروطه طلبان بود اين قانون به 
قانون  اين  البته  رسيد.  تصويب  به  نخستين  قوانين  از  يكى  عنوان 
مساوات  رضا  سيد  همچون  نگاران  روزنامه  از  برخى  مخالفت  با 
روبرو شد. او در روزنامه خود با نام مساوات به شدت اين قانون 
را مورد انتقاد قرار داد. آخرين قانون مطبوعات در تاريخ سى ام 
فروردين سال 1379 از تصويب نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
گذشت. در ماده دوم اين قانون رسالت مطبوعات چنين تعريف شده 
عهده  بر  اسالمى  جمهورى  نظام  در  مطبوعات  كه  رسالتى  است 

دارند عبارت است از الف ـ روشن كردن افكار عمومى و باال بردن 
اشاره  موارد  زمينه  چند  يا  يك  در  مردم  دانش  و  معلومات  سطح 
جمهورى  اساسى  قانون  در  كه  اهدافى  پيشبرد  ـ  يك.ب  ماده  در 
و  كاذب  مرزبنديهاى  نفى  براى  تالش  ـ  است.ج  شده  بيان  اسالمى 
تفرقهانگيز وقرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر مانند 
...د  و  محلى  سنن  رسوم،  زبان.  نژاد،  اساس  بر  مردم  بندى  دسته 
تجمل  لغو،  تبذير،  (اسراف،  استعمارى  فرهنگى  مظاهر  با  مبارزه  ـ 
پرستى، اشاعه فحشا و...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسالمى 
و گسترش فضايل اخالقى.هـ ـ حفظ و تحكيم سياست نه شرقى نه 
غربى.تبصره هر يك از مطبوعات بايد حداقل در تحقق يكى از موارد 
فوق الذكر سهيم و با موارد ديگر به هيچ وجه در تضاد نبوده ودر 

مسير جمهورى اسالمى باشد. 

افتتاح خانه هنرمندان ايران 
در چنين روزى در سال 1378 ه ش خانه هنرمندان ايران توسط 
آقاى خاتمى رياست محترم جمهور افتتاح شد. اين خانه ، به عنوان 
يكى از مراكز پر تالش در عرصه فرهنگ كشور تاكنون فعاليت هاى 
ادبى،   ، فرهنگى  مختلف  هاى  نشست  برگزارى  جمله  از  را  مختلفى 
اين  در  همچنين  است.  كرده  برگزار  فن  استادان  حضور  با  هنرى 
فرهنگى  مختلف  نمايشگاههاى  و  جشنواره  تاكنون  فرهنگى  مركز 

برپا شده است . 

تولد ادوارد براون
در چنين روزى در سال 1862ميالدى پروفسور اِدوارد براون اديب 
و مستشرق انگليسى به دنيا آمد .تحصيالت عاليه در طب و السنه 
شرقيه ( زبانهاى شرقى) را در دانشگاه كمبريج به پايان برد . اما 
هيچ وقت به طبابت نپرداخت. سال 1888 ميالدى سفرى به ايران 
نمود و بعد از آن به سمت دانشيارى رشته زبان و ادبيات فارسى 
در دانشگاه كمبريج منسوب شد . در سال 1902 به استادى زبان 

عمر  پايان  تا  و  شد  برگزيده  عربى 

با  عاشقى  و  ادب  براى  امين  دارى  دوست  و  صديق  خدمتگزارى 
صداقت براى ايران بود ، و باقلم و قدم در اين راه سعى نمود. وى 
بيشتر عمر خود را به مطالعه كتب فارسى و معاشرت با دوستان 

ايرانى صرف كرد . براون 
سياسى  كارهاى  به 
توجه  نيز  اجتماعى  و 
داشت و ايرانيان فرارى 
را  مشروطه  دوره  در 
و  كرد  جمع  گردهم 
«انجمن  نام  به  انجمنى 
ايران» تشكيل داد و به 
مشروطه  از  پشتيبانى 
خواست  بر  خواهان 
و  ها  سخنرانى  با  و 
مدافع  موثرش  مقاالت 
حامى  و  استقالل 
شد  ايران  ملت  حقوق 
از  مختصرى  «شرح   .

وقايع ايران»، «انقالب ايران»،« بحران ايران در دسامبر 1911» 
تبريز»  در  وحشت  ايران»، «حكومت  جديد  شعر  و  مطبوعات   »،
آثارى است كه در اين باب تاليف كرده است . پر ارزش ترين 
مهمترين  و  فارسى،  زبان  در  او  ادبى  تحقيقات  برون  هاى  كار 
كوشش  سال   30 حاصل  كه  است  ايران“  ادبيات  تاريخ   ” آنها 

تحقيقى و مطالعه وى است .اين اثر با ارزش در چهار جلد به زبان 
انگليسى منتشر ،كه جلد اول توسط ” على پاشا صالح“، جلد دوم 
توسط ”فتح اهللا مجتبايى“ و ”غالمحسين صدرى افشار“ ، جلد سوم 
به همت ”على اصغر خان حكمت“ و جلد چهارم به كوشش ”رشيد 
ياسمى“ به زبان فارسى ترجمه شد . از ديگر كارهاى اين مستشرق 
 ،« سمرقندى  شاه  دولت  تذكره  تصحيح«  توان  مى  دوست  ايران 
«لباب االلباب» عوفى و ترجمه آثارى چون «چهار مقاله عروضى»، 
برد.  نام  انگليسى  زبان  به  را  طبرستان»  ،«تاريخ  گزيده»  تاريخ   »
سن 64  در   ( دى   15 ) ژانويه 1926  در 5  براون  ادوارد  پرفسور 

سالگى دار فانى را وداع گفت. 

Garnet 

Builder contractor , Basic loft conversion
Full dormer conversion

Extension size 10+12 & 12+15 & 10+18 ft square
Fitted kitchen size 8+10 & 10+12 & 12+15 ft square

Fitted bathroom size 5+8 & 6+8 & 7+8 ft square
Fitted each wooden fencing panel & concrete post

Driveways making from 
beginner single car fit & double car fit

Paint & decoration 1 bedroom flat & 3 bedroom house
Renovations fully house
Domestic & alterations

Shops & restaurant new designing & fitting
Grant jobs work undertaken with guarantee

Help with planning permission
All work guaranteed all areas covered

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk



27 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

08 Feb 2008  -  1386 جمعه 19  بهمن  
سال اول -  شماره سى ويكم



28
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19  بهمن Feb 2008  -  1386 08هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و يكم

 info@persianweekly.co.uk  



29 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

08 Feb 2008  -  1386 جمعه 19  بهمن  
دوغسال اول -  شماره سى ويكم

بيست ساله شد



30
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19  بهمن Feb 2008  -  1386 08هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و يكم

 info@persianweekly.co.uk  



31 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

08 Feb 2008  -  1386 جمعه 19  بهمن  
سال اول -  شماره سى ويكم

تبعيض نژادى و حقوق قانونى شما
چه زمان تبعيض رخ مى دهد 

رفتار  مورد  فرد  يك  كه  دهد  مى  رخ  زمانى  تبعيض 
 less “بدترى (به زبان قانونى ”با نظر كمتر مساعدى
در  كه  گيرد  قرار  ديگرى  افراد  از   (((favourably
شما  حقوق  به  جزوه  اين  دارند.  قرار  شرايط  همان 
در صورتيكه بعلل زير مورد تبعيض قرار گرفتيد مى 

پردازد: 
نژاد / رنگ پوست / مليت؛ يا تبار قومى و ملى 

”نژادى“  و  ”نژاد“  كلمه  از  ما  جزوه  اين  سراسر  در 
براى توصيف همه اين موارد استفاده مى كنيم. 

قرار  تبعيض  مورد  شرايط  اين  در  است  ممكن  افراد 
گيرند: 

در محل كار / هنگام خريد و استفاده از محصوالت و 
خدمات / هنگام خريد و اجاره محلى براى زندگى / در 
مدرسه و يا كالج  / هنگامى كه با مقامات دولتى (مانند 

پليس) طرف هستند 
تبعيض 

قانون درباره برابرى به سه نوع تبعيض اشاره دارد: 
تبعيض مستقيم– وقتى فردى بعلل نژادى مورد رفتار 
كمتر مساعدى (less favourable) قرار مى گيرد. اين 
هم شامل وضعيتى مى شود كه فردى بعلت نژادش 
مورد رفتار كمتر مساعدى قرار گرفته و هم وضعيتى 
كه فردى بخاطر نژاد فرد ديگرى مورد چنين رفتارى 
دستور  فردى  اگر  مثال  بعنوان  است.  گرفته  قرار 
كارفرمايش براى اينكه عليه فرد ديگرى بعلت نژاد آن 
علت  اين  به  و  نكند  رعايت  را  شود  قائل  تبعيض  فرد 
از كارش بركنار شود در آنصورت مى تواند مدعى 
شود كه عليه او تبعيض نژادى رخ داده است. تبعيض 
غيرمستقيم – وقتى كه ضوابط و شرايطى بدون داليل 
موجه اعمال مى شوند كه عواقب آنها براى برخى از 
گروه هاى نژادى وخيم تر از ديگر گروه هاى نژادى 
است. بعنوان مثال وقتى كه برخوردار بودن از ”زبان 
كارى  شرايط  جزو  مادرى“  زبان  بعنوان  انگليسى 
قرار داده شود اين يك نوع تبعيض غير مستقيم است 
زيرا برخى از گروهاى نژادى كه زبان انگليسى زبان 
مادرى آنها نيست ولى اين زبان را با تسلط صحبت 
مى  محروم  كارى  چنين  براى  تقاضا  از  را  كنند  مى 
كند. قربانى شدن –وقتى كه فردى مورد رفتار كمتر 
مساعدى به اين علت قرار مى گيرد كه عليه تبعيض 
نژادى شكايت كرده است و يا به همكارى كمك كرده 

است كه چنين كارى را انجام دهد. 

مزاحمت 
شخصيت  به  كه  است  اى  ناخواسته  رفتار  مزاحمت 
شما لطمه مى زند و يا باعث ايجاد يك فضاى مرعوب 

كننده، متخاصم و تحقيرآميز براى فردى مى شود. 
اين جزوه شش عرصه اصلى كه در آنها ممكن است 

تبعيض و يا مزاحمت رخ دهد را بررسى مى كند: 
در محل كار / زمانى كه شغل تان را ترك كرديد  / 
زمانى كه محلى براى زندگى را مى خريد و يا اجاره 
مى كنيد / در مدرسه يا كالج / زمانى كه محصوالت و 
خدماتى را مى خريد و يا استفاده مى كنيد / وقتى كه 

با مقامات دولتى سر و كار داريد 

تبعيض در محل كار 
قائل  تبعيض  نژادش  بعلت  فردى  عليه  كه  كارفرمايى 
صدد  در  او  كه  وقتى  است  قانون  با  مغاير  شود  مى 
است تا كسى را براى شغلى انتخاب كند و يا وقتى كه 

مى خواهد تعيين كند كدام يك از كاركنانش بايد: 
كارآموزى  مانند  شغلى  ى  مزايا  شونداز  ترفيع 
برخوردار شوند / تنبيه شوند / اخراج شوند / بيكار 

شوند 

تقاضا براى شغل 
مواردى كه كارفرمايى تبعيض قائل مى شود و مغاير 

با قانون است از اين قرارند: 
را  فردى  چه  بگيرد  تصميم  خواهد  مى  كه  زمانى 
تهيه  شود:  مى  موارد  اين  شامل  اين  كند.  استخدام 
”مشخصات  (job description)؛  وظايف  شرح 
شرح  كه   (person specification) متقاضى  فردى“ 
مهارت ها، تجارب و مدارك الزم براى انجام كار مى 

ليست  نام  تعيين  روند  كار؛  براى  تقاضانامه  شود؛ 
مصاحبه  اند؛  شده  انتخاب  مصاحبه  براى  كه  افرادى 

و انتخاب نهايى. 
تعيين موازين قرارداد كار مانند دستمزد، تعطيالت و 

شرايط كارى. 
به تعمد تقاضاى كار فردى را بررسى نكردند. 

(منجمله  كاركنان  همه  نژادى  روابط  درباره  قانون 
كسانى كه كار موقت دارند) و كاركنان قراردادى را 
مورد حمايت خود قرار مى دهد. اين قانون همينطور 
آژانس هاى كاريابى، اتحاديه هاى كارگرى و نهادهايى 
كه در همكارى با موسسات دولتى كار مى كنند را منع 

مى كند تا بر عليه فردى تبعيض قائل شوند. 

مزاحمت در محل كار 
مزاحمت نژادى عليه شما از طرف كارفرما يا همكارتان 
را  مزاحمت  اين  كه  فردى  اگر  است.  قانون  با  مغاير 
براى  شما  تقاضاى  از  پس  آورد  مى  بوجود  برايتان 
متوقف كردن اين كار كماكان به رفتار خود ادامه دهد 

درآنصورت بايد به كارفرمايان شكايت كنيد. 
طرف  از  نژادى  مزاحمت  كارفرمايان  از  بسيارى 
كنند  مى  محسوب  انضباطى  تخلف  را  شان  كاركنان 
باعث  را  مزاحمت  اين  كه  كسى  بايد  آنها  اينرو  از  و 
شده است تنبيه كنند. اگر كارفرماى شما كارى انجام 
در  نكند  تالش  است  الزم  كه  اندازه  آن  به  يا  و  ندهد 
داورى  هئيت  به  آنها  عليه  توانيد  مى  شما  آنصورت 

شغلى شكايت كنيد. 

ترك  را  تان  شغل  آنكه  از  پس  مزاجمت  و  تبعيض 
كرديد 

آنكه  از  پس  فردى  عليه  بر  ندارد  حق  كارفرما  يك 
شغل اش را ترك كرد تبعيض نژادى قائل شده و يا 
رفتارى  چنين  از  نمونه  يك  شود.  او  مزاحمت  باعث 
اين مى تواند باشد كه او از دادن سابقه كار به شما 
به  كه  ديگر  كارفرماهاى  كه  حالى  در  كند  خوددارى 
گروههاى نژادى ديگر تعلق دارند چنين كارى را انجام 

مى دهند. 

مسئوليت كارفرماها 
كه  كند  مى  مقرر  نژادى  روابط  درباره  قانون 
كارفرماها در قبال اعمال تبعيض آميز نژادى كاركنان 
و عوامل شان و يا مزاحمت هايى كه آنها باعث مى 
شوند مسئول هستند مگر اينكه اقدامات مناسب براى 
جلوگيرى از آنها انجام داده باشند. شما در صورتيكه 
به  توانيد  مى  گرفتيد  قرار  مزاحمت  و  تبعيض  مورد 
به  باره  اين  (در  كنيد  شكايت  شغلى  داورى  هئيت 
جزوه ”تبعيض نژادى – دربرخورد با تبعيض چه مى 
توانيد بكنيد“ بخش ”مراجعه به هئيت داورى شغلى“ 

براى اطالعات بيشتر رجوع كنيد). 

چه زمانى يك كارفرما مى تواند تبعيض قائل شود 
موارد محدودى وجود دارد كه يك كارفرما مى تواند 

تبعيض قائل شود 
جزو  فرد  يك  ملى  و  قومى  تبار  يا  مليت  نژاد،  اگر 
ملزومات و شروط ضرورى براى شغلى باشد و فقط 
فردى كه به چنين گروهى تعلق داشته باشد بتواند آن 

كار را انجام بدهد. 
اگر مقرراتى وجود داشته باشد كه اشتغال در سمتى 
را محدود به افرادى از يك مليت و يا تبار ملى معينى 
مى كند. اين فقط به اشتغال توسط دولت و موسسات 

دولتى مربوط مى شود. 
اگر موضوع مشمول قانون درباره روابط نژادى نمى 

شود. 

تبعيض هنگام خريد يا اجاره خانه 
تبعيض قائل شدن و يا ايجاد مزاحمت بنگاه معامالت 
خواهد  مى  فرد  كه  وقتى  خانه  صاحب  يا  و  ملكى 
خانه بخرد يا اجاره كند مغاير با قانون است. بعنوان 
رنگ  بعلت  تواند  نمى  ملكى  معامالت  بنگاه  مثال 
پوست فردى از نشان دادن يك واحد مسكونى به او 
نمى  هم  صاحبخانه  كه  سان  همان  به  كند  خوددارى 
سياهپوست  خانواده  يك  به  خانه  يك  اجازه  از  تواند 
بعلت رنگ پوست شان خوددارى كند. تبعيض نژادى 

صاحبخانه در نحوه اى كه با مستاجرين شان رفتار 
مى كند مغاير با قانون است. اين همينطور در مورد 

واحدهاى مسكونى تجارى هم صدق مى كند. 
يك  يا  و  شهردارى  هاى  خانه  مستاجر  شما  اگر 
براى  مستاجرين  ساير  و  هستيد  مسكونى  انجمن 
شما مزاحمت نژادى ايجاد مى كنند در آنصورت بايد 
شهردارى و يا انجمن مسكونى را در جريان بگذاريد. 
مقابل  در  مستاجرين  حمايت  براى  زيادى  نهادهاى 
چنين مزاحمتى سياست هاى معينى دارند. آنها ممكن 
است براى جلوگيرى از اينكه كسى براى شما ايجاد 
 (injunction) دادگاه“  او“حكم  عليه  كند  مزاحمت 
بگيرند و يا چنين افرادى را از محل اقامت شان بيرون 

كنند. 

تبعيض در مدرسه يا كالج 
در  شما  فرزند  عليه  بر  شدن  قائل  نژادى  تبعيض 
مدرسه يا كالج به اشكال زير مغاير با قانون است: در 
شرايط مربوط به پذيرش فرزندتان / وقتى كه درباره 
محروم كردن فرزندتان تصميم مى گيرند / در نحوه 

آموزش فرزندتان 
بدرفتارى  يا  و  مزاحمت  هر  به  بايد  كالج  يا  مدرسه 
نژادى كاركنانش رسيدگى كند. اگر شما احساس مى 
كنيد كه فرزندتان مورد تبعيض نژادى قرار گرفته، در 
آنصورت بايد بدوا اين موضوع را با معلم و يا مدير 
مدرسه در جريان بگذاريد. وزارت آموزش و پرورش 
دارد  رهنمودهايى  مسائل  اين  به  برخورد  باره  در 
بيشتر“  هاى  ”كمك  بخش  به  تماس  جزييات  (براى 
مدير  و  معلم  به  شما  مراجعه  اگر  كنيد).  مراجعه 
و  مدرسه  مديره  هيات  به  آنصورت  در  نباشد  موثر 
يا مقامات آموزش و پرورش محلى شكايت كنيد. اگر 

الزم باشد مى توانيد از مراجع زير مشاوره بگيريد: 
برابرى  «شوراى  نژادى؛  برابرى  براى  كميسيون 
در  مشاوره  مركز  تلفنى  خط  يا   تان؛  محلى  نژادى» 
يا  و  كالج  هستيد،  دانشجو  شما  اگر  تحصيلى.  امور 
درباره  مشخص  مشى  خط  يك  بايد  تان  دانشگاه 
داشته  اش  كاركنان  و  دانشجويان  براى  برابر  حقوق 

باشد. 

و  محصوالت  از  استفاده  و  خريد  هنگام  تبعيض 
خدمات 

تبعيض نژادى قائل شدن و يا ايجاد مزاحمت بر عليه 
هر فرد توسط بنگاههاى تجارى و يا تامين كنندگان 

خدمات در اشكال زير مغاير با قانون است: 
يا  و  خدمات  و  امكانات  محصوالت،  عرضه  از  امتناع 
به  آنچه  از  متفاوت  كيفيتى  و  شرايط  با  آنها  عرضه 

ساير افراد عرضه مى كنند 
و  هستند  رايگان  كه  شود  مى  مواردى  شامل  اين 
پرداخت  پول  آنها  بابت  بايد  كه  مواردى  همينطور 
خدماتى  و  تجارى  بنگاهاى  شامل  موارد  اين  شود. 

زيادى مى شود منجمله: 

مغازه ها؛ 
محالت عمومى، مانند هتل ها، رستوران ها، كافه ها، 

كاباره ها و مراكز تفريحى؛ 
هاى  كارت  تجارى،  هاى  وام  بانكى،  هاى  حساب 

اعتبارى و بيمه؛ 
هستند  عمومى  كه  نقل  و  حمل  و  مسافرتى  خدمات 
هاى  آژنس  و  خصوصى  هاى  شركت  طرف  از  يا  و 
طرف  از  كه  خدماتى  و  شوند؛  مى  عرضه  مسافرتى 
مثال  (بعنوان  شوند  مى  عرضه  محلى  شهردارهاى 
تامين  يا  و  تجارى  بنگاه  زمان  چه  تفريحى).  خدمات 
بنگاه  شود  قائل  تبعيض  تواند  مى  خدمات  كننده 
داليل  به  تواند  مى  خدمات  كننده  تامين  يا  و  تجارى 

معينى تبعيض قائل شود اگر كه: 
خدمات  تامين  آن  هدف  كه  است  اى  خيريه  موسسه 
نمى  چند  (هر  است  معين  نژادى  گروه  يك  براى 
شود)؛  قائل  تبعيض  پوست  رنگ  اساس  بر  تواند 
اين موضوع مشمول قانون روابط نژادى نمى شود؛ 
استثنايى در قانون روابط تجارى در اين باره وجود 
دارد. يك نمونه باشگاهى است كه بيش از 25 عضو 
گروه  يك  به  خدمات  تامين  اش  اصلى  هدف  و  دارد 
اساس  بر  تواند  نمى  كه  چند  (هر  است  معين  نژادى 

رنگ پوست فردى عليه او تبعيض قائل شود). 

تبعيض توسط مقامات عمومى 

عمومى  موسسات  توسط  شدن  قائل  نژادى  تبعيض 
را  شان  فعاليت  كه  اى  نحوه  در   (public bodies)
انجام مى دهند مغاير با قانون است. چند نمونه از اين 
موسسات و فعاليت هايى كه انجام مى دهند شامل اين 

موارد مى شود: 
محلى  شهردارى   / بدنى)  بازرسى  و  (توقف  پليس 
(بازرسى محيط زيست) / زندان ها (انضباط زندان) 
/ اداره ماليات و گمركات (بازرسى ماليات؛ بازرسى 

محالت) 
هنگام  كه  دارند  وظيفه  عمومى  موسسات  همينطور 
اجراى وظايف شان تالش كنند كه چگونه مى توانند: 
تبعيض نژادى را از بين ببرند؛ و باعث تقويت حقوق 

برابر و روابط نژادى خوب شوند. 
ممكن است شما بتوانيد بر عليه موسسه عمومى كه 
مطابق با مسئوليت اش رفتار نمى كند به اقدام قانونى 
متوسل شويد. برخى از مقامات عمومى بايد يك نقشه 
عمل براى برابرى نژادى داشته باشند (در موسسات 
مى  نژادى  برابرى  براى  مشى  خط  آن  به  آموزشى 
آنها  هاى  سياست  چگونه  كند  مى  روشن  كه  گويند)، 
با معيارهايى كه وجود دارد همخوانى دارند و يا به 
آنها پاسخ مى دهند. اگر اين موسسات از نقشه عمل 
يا خط مشى درباره برابرى نژادى برخوردار نباشند، 
كميسيون براى برابرى نژادى مى تواند بر عليه آنها 

دست به اقدام بزند. 
 Community Legal Service بيشتر  هاى  كمك 

 Direct
رايگان  مستقيم  مشاوره  و  كمك  اطالعات،  نهاد  اين 
درباره يك رشته موضوعات حقوقى در اختيار عموم 

قرار مى دهد. 
با شمار تلفن 4345 345 0845 تماس بگيريد 

اگر مى توانيد از حق كمك حقوقى رايگان برخوردار 
شويد در آنصورت با يك نفر مشاور حقوقى مجرب 
قرض،  مالياتى،  اعتبار  و  اجتماعى  هاى  بيمه  درباره 
كنيد.  صحبت  اشتغال  و  مسكن  پرورش،  و  آموزش 
وكيل  يا  حقوقى  مشاور  يك  كنيد  سعى  همينطور 

مجرب محلى را پيدا كنيد. 
-www.clsdi انترنتى  ازسايت  توانيد  مى  همينطور 

مشاور  يك  بتوانيد  تا  كنيد  استفده   rect.org.uk
پيدا  را  محلى  وكيل  يك  يا  و  مجرب  محلى  حقوقى 
كنيد و از منابع ديگرى كه همينطور از طريق انترنت 
قابل دسترس هستند و مى توانند به شما اطالعات و 
كمك كنند، مطلع شويد. همينطور از محاسبه گرى كه 
در اين سايت وجود دارد استفاده كنيد تا دريابيد كه 
آيا مى توانيد مشمول دريافت خدمات حقوقى رايگان 

شويد. 
 (Equal Opportunities Commission (CRE

www. :شماره تلفن: 901 015 08456 آدرس انترنتى
 eoc.org.uk

نژادى  برابرى  براى  شوراى  نزديكترين  يافتن  براى 
با كميسيون براى برابرى نژادى تماس بگيريد ويا به 

راهنماى شماره هاى تلفن رجوع كنيد. 
 The Advisory, Conciliation and Arbitration

 (Service (ACAS
براى پيدا كردن نزديك دفتر اين نهاد در محالت تان 

به شماره تلفن و يا آدرس انترنتى زير رجوع كنيد: 
شماره تلفن: 474747 08457 

 www.acas.org.uk :آدرس انترنتى
 (Advisory Centre for Education (ACE

به  مدارس  در  تبعيض  درباره  مشاوره  كسب  براى 
كنيد:  رجوع  زير  انترنتى  آدرس  يا  و  تلفن  شماره 
www. :شماره تلفن: 5793 800 0808 آدرس انترنتى

 ace-ed.org.uk
-Le) اين جزوه از انتشارات كميسيون خدمات حقوقى

gal Services Commission- LSC) و با همكارى 
كميسيون براى برابرى نژادى نوشته شده است. 

حقوق
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 پرواز بدون 
قطب نما 

 

 دكتر عبدالوهاب فخرياسري

شناسايي  ايدز  علت  را   HIV پژوهشگران  كه  زماني  از  دهه  دو  طي 
عليه  واكسن  تهيه  براي  تاريخ  در  ديگري  پژوهش  هر  از  بيش  كردند، 
به  متحده  اياالت  بهداشت  ملي  انستيتوهاي  است.  شده  هزينه  ويروس 
 50 از  بيش  و  كنند  مي  هزينه  دالر  ميليون   500 حدود  ساالنه  تنهايي 
است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  باليني  هاي  كارآزمايي  در  دارو  نوع 
با اين حال تهيه واكسن موثري براي ايدز كه بالقوه قادر است ساالنه 
روياي  يك  هم  هنوز  شود،   HIV عفونت  جديد  مورد  ها  ميليون  مانع 

دوردست است.
اگرچه پژوهشگران ايدز درون ويروس را آشكار و با دقت تمام جزئيات 
نحوه تخريب سيستم ايمني توسط آن را كشف كرده اند، ولي هنوز الزم 
است پاسخ هاي دفاعي كه عفونت ها را پس مي رانند، آشكار سازند. اين 
بدان معنا است كه همان گونه كه يكي از پژوهشگران پيرامون واكسن 
مثل «پرواز  پژوهشگران  اين  كار  كرد،  بيان  قبل  دهه  يك  از  بيش  ايدز 

بدون قطب نما» است.
برخي از افراد بدبين بر اين باورند كه هيچ واكسني HIV را از پيشرفت 
باز نخواهد داشت. آنها اين گونه استدالل مي كنند كه ويروس با چنان 
سرعتي بازتوليد مي شود و آنقدر اشتباه در طول اين فرآيند صورت 
 HIV موجود  انواع  تمام  تواند  نمي  واكنشي  هيچ  احتماًال  كه  گيرد  مي 
پيچيده  هاي  مكانيسم  برخي  از   HIV همچنين  دارد.  باز  تكثير  از  را 
و  كند  مي  استفاده  ايمني  سيستم  حمالت  برابر  در  دادن  جاخالي  براي 
با پوشاندن پروتئين هاي سطحي اش در ميان انبوهي از قندها، نواحي 

آسيب پذيرش را از دسترس آنتي بادي ها دور نگاه مي دارد و در عين 
حال، پروتئين هايي توليد مي كند كه مانع توليد سربازان ديگر سيستم 
كاشفان  و  توليدكنندگان  كه  كنند  مي  اشاره  بدبينان  شود.  مي  ايمني 
 HIV واكسن شانس موفقيت كمي در برابر عوامل بيماري زايي چون
دارند كه دائم عليه سيستم ايمني حيله مي ورزند و تالش مي كنند آن 
جمله  از  سل  باسيل  و   C هپاتيت  ويروس  ماالريا،  انگل  دهند.  فريب  را 

اين مواردند.
موفقيت  به  كه  دارند  محكمي  داليل  ايدز  واكسن  جويندگان  حال  اين  با 
خود ايمان داشته باشند. پژوهش روي ميمون ها نشان داده كه واكسن 
ها مي توانند از حيوانات در مقابل SIV (نوعي از ويروس كه ميمون ها 
را مبتال مي كند) محافظت كنند. در چندين پژوهش، افرادي يافت شده 
اند كه بارها در معرض HIV قرار گرفتند ولي آلوده نشدند. اين نشان 
از آن دارد كه چيزي ويروس را از تكثير بازمي دارد. به نظر مي رسد 
درصد كمي از كساني كه آلوده مي شوند، متحمل هيچ خسارتي نمي 
شوند. ديگران نيز ويروس را به مدت يك دهه يا بيشتر در خود نگاه مي 
دارند تا آنكه آسيبي در سيستم ايمني شان آشكار مي شود. همچنين 
دانشمندان دريافته اند كه به ندرت برخي آنتي بادي ها در لوله آزمايش 

بر ويروس HIV بسيار موثرند.
عليه  را  ها  بادي  آنتي  توليد  كه  هايي  واكسن  به  پژوهشگران  ابتدا  در 
پروتئين سطحي HIV تحريك مي كنند، دل بسته بودند. اين رويكرد به 
نظر اميدبخش مي آمد چرا كه HIV از پروتئين سطحي براي چفت و 
بست شدن با گلبول هاي خون و ايجاد عفونت استفاده مي كند، ليكن 
بدن  در  و  بودند   HIV سطحي  پروتئين  شامل  تنها  كه  هايي  واكسن 
حيوان و لوله آزمايش چندان فعال به نظر نمي رسيدند، در كارآزمايي 

هاي باليني بعدي در مقياس بزرگ تر معلوم شد كه فاقد ارزش اند.
بررسي  و  تحقيق  ديگر  رويكردهاي  روي  شدت  به  پژوهشگران  اكنون 
مي كنند. هنگامي كه HIV خنثي ساختن آنتي بادي ها و ايجاد عفونت 
را شروع مي كند، خط دوم دفاعي يعني ايمني سلولي ويروس را هدف 
حال  در  سازد.  مي  نابود  را   HIV به  آلوده  هاي  سلول  و  گيرد  مي 
قاتل  هاي  سلول  توليد  تحريك  هدف  با  مختلف  واكسن  چندين  حاضر 
تحت  آورند،  مي  حمله  دشمن  به  يكباره  به  كه  سربازاني  همان  يعني 
بررسي و آزمون اند ولي ايمني سلولي بازيگران ديگري نيز دارد (مثل 
ماكروفاژها، شبكه واسطه هاي شيميايي مثل سايتوكين ها يا اصطالح 

سلول هاي قاتل طبيعي) كه توجه زيادي به آنها نشده است.
نيز  بادي  آنتي  بر  مبتني  هاي  واكسن  توليد  پي  در  وجو  جست 
تجديدحيات يافته است، گرچه الزم است پژوهشگران اندكي به گذشته 
بينديشند. پژوهشگران واكسن به طور معمول از آنتي ژن ها (در اين 
مورد، قطعاتي از HIV) آغاز كردند و سپس آنتي بادي هايي را كه تهيه 
دوجين  يك  از  بيشتر  پژوهشگران  اكنون  ليكن  آزمايند؛  مي  اند،  كرده 
آزمايش  در  كه  آوردند  دست  به  عفونت  دچار  بيماران  از  بادي  آنتي 
هاي انجام شده در لوله آزمايش، عفونت HIV را مهار مي كنند. معماي 
قضيه اين است كه پيدا كنيم كدام آنتي ژن خاص توليد اين آنتي بادي 

ها را تحريك و آغاز مي كند.
بايد  باشد،  موفق  است  قرار  كه  ايدزي  واكسن  هر  است  روشن  كامًال 
بتواند هم توليد آنتي بادي ها و هم ايمني سلولي را تحريك و تشويق كند 
كه بسياري از پژوهشگران اين استراتژي را دنبال مي كنند. شايد كليد 
مساله تحريك ايمني در سطوح مخاطي يعني محلي كه به طور معمول 
كه  دارد  وجود  امكان  اين  حتي  باشد.  شود،  مي  وارد  آنجا  از   HIV
پژوهشگران پاسخ ايمني را كشف كنند كه هيچ كس تاكنون از آن خبر 
ندارد، يا شايد پاسخ در تعامل بين سيستم ايمني و تنوع ژنتيكي انسان 
باشد؛ مطالعات بر ژن هايي پرتو افكنده اند كه نقش موثري در كساني 
كه در برابر عفونت و بيماري HIV آسيب پذير يا مقاوم هستند، دارند.

پاسخ در هر كجا كه باشد، اين آگاهي ها مي توانند به كشف و توليد 
واكسن عليه ساير بيماري ها كه همانند HIV به آساني حمالت سيستم 
كمك  آورند،  درمي  پاي  از  را  انسان  ها  ميليون  و  كرده  دفع  را  ايمني 
در  بايد  احتماًال  هايي  بيماري  چنين  براي  واكسن  توليدكنندگان  كنند. 
جايي غيرمعمول در پي پاسخ به سواالت خويش باشند. نقشه هايي كه 
مسلمًا  كنند،  مي  ترسيم  ايمني  ناشناخته  قلمرو  در  كنوني  پژوهشگران 

بسيار ارزشمند خواهند بود. 

شناسايي مولكول 
سيستم اورژانس قلب  

 
  دانشمندان امريكايي مولكول جديدي را در قلب شناسايي 
كرده اند كه در موقع درد قلب استفاده از قند را افزايش 
مي دهد و فرد را از خطر بروز سكته دور مي كند. اين 
مولكول كه MIF نام دارد، مي تواند در اقدامات باليني و 
دانشمندان  حقيقت  در  باشد.  كاربردي  بسيار  تشخيصي 
حفظ  امكان  مولكول  اين  عملكرد  افزايش  با  اميدوارند 
سالمت قلب را در افرادي كه در معرض خطر سكته قرار 
دارند، فراهم كنند. همچنين با اندازه گيري سطح فعاليت 
فرد  هر  در  را  سكته  بروز  خطر  درصد  توان  مي   MIF
حمله  يك  زمان  در  دانشمندان  اين  گفته  به  كرد.  تعيين 
قلبي، قلب با كمبود اكسيژن مواجه مي شود و بنابراين 
اين  دهد.  مي  ادامه  خود  كار  به  انرژي  كمتر  مصرف  با 
 MIF مولكول  مرحله  اين  در  كه  كردند  كشف  محققان 
وارد بازي مي شود و با فعال كردن پروتئيني با عنوان 
«كيناس AMPK»، يك سيستم اورژانس پيچيده را فعال 
مي كند. اين پروتئين، قندهاي بيشتري را جذب مي كند و 
به اين ترتيب قلب مي تواند انرژي جديدي را توليد كند و 

به حيات خود ادامه دهد.  

جوان ماندن با ورزش  
تحقيقات نشان مي دهد افرادي كه عادت به ورزش كردن 
دارند، وضعيت بدني متناسب تري داشته و در مقايسه با 
ساير مردم به لحاظ بيولوژيكي 9 سال جوان تر هستند. 
شد،  انجام  دوقلو   401 و  هزار  دو  روي  كه  مطالعه  اين 
حاكي از آن است كه الگوي زندگي ساكن و بدون تحرك، 
خطر ابتال به طيف وسيعي از ناراحتي ها (از بيماري هاي 
قلبي گرفته تا سرطان) را افزايش مي دهد و نقش مهمي 
در فرآيند پيري دارد. اين تحقيقات از سوي پژوهشگران 
چاپ  به  داخلي  طب  نشريه  در  و  شده  انجام  لندن  كالج 
ثابت  بيولوژيكي  لحاظ  به  پژوهش  اين  در  است.  رسيده 
شده كه ورزش كردن انسان را در مقايسه با همساالن 9 
سال جوان تر نگه مي دارد و خطر ابتال به ديابت، سرطان 

و بيماري هاي قلبي را كاهش مي دهد.  
 

عوارض بي حسي 
در جراحي چشم  

 
المللي  بين  كنگره  اولين  دبير   
پزشكي  چشم  در  بيهوشي 
روش  عوارض  به  نسبت 
جراحي  در  حسي  بي  متداول 
گفت  و  داد  هشدار  چشم  هاي 
تحت  افراد  براي  روش  اين 
عوارض  داراي  جراحي  عمل 
كه  آگاه»  «مهوش  دكتر  است. 

به مناسبت برپايي «اولين كنگره بين المللي بيهوشي در 
چشم پزشكي» كه 17 تا 19 بهمن ماه در دانشگاه شهيد 
بهشتي تهران برپا مي شود، سخن مي گفت، با اعالم اين 
روش  از  بيشتر  پزشكان  چشم  اكنون  افزود؛ «هم  مطلب 
است،  عوارض  داراي  كه  رتروبولبار  حسي  بي  قديمي 
در  شيوه  اين  كه  است  حالي  در  اين  كنند،  مي  استفاده 
به  است.»  شده  منسوخ  روشي  دنيا  پيشرفته  كشورهاي 
گفته اين متخصص بيهوشي، در حال حاضر در بسياري 
تنون  ساب  بولبار،  پري  حسي  بي  روش  از  كشورها  از 
و روش هاي نوين ديگر كه داراي عوارض فوق نيست، 
كه  آنجايي  «از  كرد؛  تصريح  وي  شود.  مي  گرفته  بهره 
و  بولبار»  «پري  روش  چشم  حسي  بي  مناسب  گزينه 
«ساب تنون» است، در اين كنگره قصد داريم با برگزاري 
به  و...  موالژ  سخنراني،  فيلم،  صورت  به  هايي  كارگاه 
آموزش اين روش ها به طريق عملي به شركت كنندگان 

اين كنگره بپردازيم.»  

  گامي تازه در جراحي تومور مغزي  
  

 متخصص ايراني جراحي اعصاب در دانشگاه كاليفرنيا از ابداع روشي جديد براي نقشه برداري از مغز با هدف 
انجام جراحي دشوار برداشتن تومورهاي مغزي در نزديكي مسيرهاي تكلم در مغز خبر داد. به گفته دكتر «نادر 
سنايي» محقق اصلي پروژه «با بهره گيري از اين تكنيك نوين، نياز به تماس با مغز حين جراحي به حداقل مي رسد 
و زماني كه بيمار بايد در طول جراحي بيدار بماند نيز كاهش مي يابد.» نتايج اين تحقيق حتي مي تواند از اين حد 
نيز مفيدتر باشد و به دانشمندان اطالعات سودمندي درباره نحوه سازمان يابي تكلم در قشر كورتكس مغز انسان 
بدهد. در اين يافته ها مناطق جديدي در مغز كه در توليد گفتار روخواني و نامگذاري نقش دارند، شناسايي مي 
شوند. در اين تكنيك كه «نقشه برداري نگاتيو مغز» ناميده مي شود، وضعيت كورتكس مغز در بيماري كه مبتال به 
اختالل حمله ناگهاني، سكته مغزي يا آسيب مغزي است و مشكالت گفتاري ناشي از اين آسيب ها را دارد، به خوبي 

قابل درك و بررسي خواهد بود.  
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ساخت روبات هاي ميكروسكوپي  
 

روبات  امريكايي  محققان 
هايي ميكروسكوپي طراحي 
از  كه  اند  ساخته  و  كرده 
نيروهاي الكترومغناطيسي 
براي چسبيدن به يكديگر و 
خلق اشكالي جديد استفاده 
اصلي  هدف  كنند.  مي 
دسته  خلق  پروژه  اين 
هاي  روبات  مختلف  هاي 
كه  است  ميكروسكوپي 

ايجاد  مختلفي  هاي  دگرديسي  يكديگر  به  چسبيدن  با  باشند  قادر 
«ست  شوند.  ظاهر  گوناگون  اشكالي  قالب  در  نهايت  در  و  كرده 
گولدستين» كه تيم محققان در دانشگاه كارنگي ملون را هدايت كرده 
است با ارائه اطالعاتي مختصر درباره اين فناوري نوين تاكيد كرد 
كه هنوز در ابتداي راه قرار دارند. با اين حال تيم تحت نظارت وي 
هاي  استراتژي  ارائه  براي  يي  رايانه  هاي  سازي  شبيه  از  تاكنون 
كنترلي استفاده كرده اند تا از آنها در هدايت توده هاي روباتيكي كه 
به اين شكل ساخته مي شوند، استفاده شود. هم اكنون اين محققان 
مقدمات انجام آزمايش هايي روي نمونه هاي بسيار اوليه از روبات 

هاي مورد نظرشان را آغاز كرده اند.  

 توليد ارزان قيمت هيدروژن  
 

از  استفاده  با  آن  در  كه  اند  كرده  ارائه  جديدي  فرآيند  دانشمندان   
نور خورشيد و كريستال نانوساختاري سوخت ارزشمند هيدروژن 
با هزينه يي پايين توليد مي شود. اين فناوري نوين از سوي شركت 
«نانپتيك» در مريلند امريكا ارائه شده است. اين شركت اعالم كرد 
اين فناوري نوين آنقدر كم هزينه به كار گرفته مي شود كه با ارزان 
ترين شيوه هاي توليد هيدروژن در جهان كه همانا توليد هيدروژن 
از گاز است، قابل قياس عنوان شده است. با اين حال به جهت آنكه 
شود،  نمي  توليد  نوين  فناوري  اين  در  اكسيدكربني  دي  گونه  هيچ 
محققان استفاده از آن را بر بسياري از تكنيك هاي ديگر ترجيح مي 
دهند. در اين فناوري نوين از فلز تيتانيا استفاده شده است. اين فلز 
كه به وفور در طبيعت وجود دارد ارزان قيمت بوده و مي تواند به 
راحتي انرژي خورشيدي را جذب كند. انرژي جذب شده الكترون 
هاي زيادي آزاد كرده كه موجب توليد هيدروژن از آب مي شوند.  

سپري براي حفاظت فضانوردان  
 

علوم  مهندسان  و  دانشمندان 
فضايي سرگرم طراحي و توليد 
سپرهايي هستند كه فضانوردان 
در سفر به كره مريخ بايد براي 
اثرات  برابر  در  خود  از  حفاظت 
مضر توفان هاي خورشيدي از 
هاي  توفان  كنند.  استفاده  آنها 
پرسرعتي  پرتوهاي  خورشيدي 
قوي  بسيار  باردار  ذرات  از 
هستند كه مي توانند در برخورد 
جهش  باعث  زنده  موجودات  با 
سرطان  انواع  بروز  و  ژنتيكي 
شوند. اين توفان ها سريع تر از 
كنند.  مي  حركت  صوت  سرعت 

دانشمندان مي گويند با به كارگيري سپرهايي در سفينه مي توان 
سرنشينان سفينه هاي فضايي را در برابر اين توفان ها محافظت 
كرد. محققان انگليسي در آزمايشگاهي در آكسفوردشاير سرگرم 
آزمايش روي نوعي سپر مغناطيسي براي اين كار هستند. طرح هاي 
فضايي آينده كشورهايي از قبيل امريكا براي سفر انسان به ماه در 
سال 2020 و سفر به سياره سرخ، به تحقيقات براي توليد سپرهاي 
محافظ شتاب داده است. پژوهشگران از راه مقابله زمين با توفان 
هاي خورشيدي درس گرفته اند و مي خواهند از همان روش براي 

محافظت فضانوردان استفاده كنند.  

فيلمبرداري چهاربعدي از مولكول ها  
  

فيلم  تهيه  به  قادر  كه  كاليفرنيا  سريع  فوق  الكتروني  ميكروسكوپ 

به  رسيدن  در  بتواند  شايد  است،  ها  مولكول  از  چهاربعدي  هاي 
پاسخ بسياري از سواالت دانشمندان در زمينه هاي مختلفي همچون 
شيمي، فيزيك و زيست شناسي موثر باشد. اين ميكروسكوپ فوق 
سريع تنها ميكروسكوپي است كه مي تواند تصاوير چهاربعدي از 
مولكول ها (تغييرات ساختاري سه بعدي در زمان) حين تشكيل و 
توان  نمي  و  بوده  سريع  بسيار  ها  واكنش  اين  بگيرد.  آنها  تجزيه 
مشاهده  بالدرنگ  صورت  به  ديگر  ابزارهاي  از  استفاده  با  را  آنها 
كرد. «احمد زويل» شيميدان «كلتك» و رهبر اين گروه تحقيقاتي، در 
سال 1999 به دليل مطالعات خود در زمينه واكنش هاي فوق سريع 
حال  در  همكارانش  و  «زويل»  كرد.  دريافت  را  شيمي  نوبل  جايزه 
بهبود ميكروسكوپ فوق سريع خود براي گرفتن محدوده وسيعي 

از تصاوير شامل جزئيات كل سلول ها هستند.  

 پرده برداري از طرح فضاپيماي تجاري 
 پر گشودن شواليه آسمان ها 

 
شركت  تجاري  فضاپيماي  پرتاب  سيستم  از  جديدي  هاي  طرح 
فضاپيماهاي  است  قرار  است.  شده  منتشر  گالكتيك»  «ويرجين 
اين شركت عالقه مندان را در ازاي دريافت پول به يك سفر كوتاه 

فضايي ببرد.

وان»  شيپ  «اسپيس  فضايي  راكت  طرح  براساس  فضاپيما  اين 
نصيب  هم  را  جوايزي  پيشتر  كه  طرح  اين  در  است.  شده  طراحي 
خود كرده، فضاپيما قبل از روشن كردن موشك هايش، توسط يك 
در  گالكتيك»  «ويرجين  شركت  شود.  مي  فرستاده  هوا  به  هواپيما 
فضاپيماي «ويرجين»  اينكه  جمله  از  است.  داده  تغييراتي  طرح  اين 
كمي بزرگ تر طراحي شده تا قادر باشد هر بار هشت مسافر را با 
خود به فضا ببرد. اين پروازها قرار است از سال 2010 آغاز شود. 
است  معتقد  گالكتيك»  «ويرجين  شركت  مدير  برانسون»  «ريچارد 

بردن مسافر به فضا، تجارتي با پتانسيل بسيار باال است. 
«فكر  گفت؛  مورد  اين  در  نيويورك  در  خبري  كنفرانس  يك  در  او 
موفقيت  تجاري  نظر  از  پروژه  اين  كه  است  مهم  بسيار  كنم  مي 
آميز باشد. در اين صورت ما خواهيم توانست راه سرمايه گذاري 
خصوصي را در تكنولوژي فضانوردي و پرتاب فضاپيما باز كنيم.» 
وي در ادامه افزود؛ «در صورتي كه اين تجارت از مراكز نظامي به 
بخش خصوصي سپرده شود، ميزان سرمايه گذاري در اين بخش 
مي تواند با مقدار سرمايه يي كه در صنايع تلفن همراه و تكنولوژي 

هاي مربوط به اينترنت صرف مي شود، رقابت كند.»
فضاپيما در كارخانه يي در كاليفرنيا ساخته خواهد شد. «ويرجين 
«برت  به  را  خود  فضايي  خطوط  فضاپيماهاي  طراحي  گالكتيك» 
سپرده  است،  مشهور  هواپيما  طراحي  در  نوآوري  به  كه  روتان» 
است. گفته مي شود كار ساخت حامل فضاپيما موسوم به «شواليه 
پروازهاي  است  قرار  و  رسيد  خواهد  پايان  به  زودي  به  سفيد2» 

آزمايشي آن در سال جاري ميالدي آغاز شود. 
دومين  از  درصد  شصت  كه  گويد  مي  گالكتيك»  «ويرجين  شركت 
فضاپيماي اين شركت هم ساخته شده است. هم حامل فضاپيما و 
هم خود فضاپيما در كارخانه «اسكيلد كامپوزيت» در ايالت كاليفرنيا 

ساخته مي شوند كه از آن «روتان» است. 
فضاپيماها حامل دو فضانورد و شش مسافر خواهد بود. پروازها 
ايالت  در  صحرايي  در  امريكا»  پورت  «اسپيس  نام  به  محلي  در 

نيومكزيكو در امريكا انجام خواهد شد. 

شركت  است.  دالر  هزار  دويست  فضايي  سفر  اين  بليت  قيمت 
«ويرجين گالكتيك» اعالم كرده كه تاكنون بيش از دويست نفر براي 
انجام اين سفر نام نويسي كرده و هشتاد و پنج هزار نفر ديگر براي 
انجام اين كار ابراز عالقه كرده اند. اين شركت همچنين مي گويد كه 

تاكنون ده ها ميليون دالر وديعه دريافت كرده است. 

«برانسون» مي گويد سيستم پرتاب اين فضاپيما را در اختيار گروه 
هاي تحقيقاتي و صنعتي نيز قرار خواهد داد. او در مراسم معرفي 
اين پروژه در موزه تاريخ طبيعي امريكا گفت؛ «اين موضوع كه اين 
سيستم مي تواند احجام و ماهواره ها را با هزينه يي اندك به فضا 
بفرستد، بسيار مهم است.» وي در ادامه گفت؛ «اين سيستم امكان 
اين  از  توانند  مي  آنها  آورد.  مي  پديد  محققان  براي  خوبي  بسيار 
طريق آزمايش هاي بيشتري در فضا انجام دهند. اين امكان به آنها 
كمك مي كند تا به پرسش هاي بسيار مهمي درباره آب و هواي كره 

زمين و اسرار عالم پاسخ دهند.»

 www.bbc.co.uk

توليد ريزراديو با نانولوله ها  
 

ترانزيستوري  راديوهاي  ساخت  به  موفق  امريكايي  پژوهشگران 
ميكروسكوپي از نانولوله هاي كربني شده اند كه كوچك تر از يك 
الكترونيكي  لوازم  توليد  براي  پاياني  تواند  مي  و  است  گندم  دانه 
سيليسيومي امروزي باشد. پژوهشگران با ابداع اين راديوها از ورقه 
هاي بسيار نازك كوارتزي بر بسياري از موانع بر سر راه توليد 
نانوراديوها  اين  شدند.  چيره  صوتي  تقويت  جمله  از  نانوراديوها 
كننده  تركيب  يك  راديويي،  فركانس  كننده  تقويت  دو  از  متشكل 
فركانس راديويي و يك تقويت كننده صوتي است كه تمامي آنها از 
نانولوله هاي كربني ساخته شده اند. «جان روگرز» استاد مهندسي 
باره گفت؛ «هدف  اين  در  امريكا  ايلينويز  در دانشگاه  مواد  علوم  و 
مي  واقع  در  بلكه  نيست،  كوچك  بسيار  راديوهاي  توليد  صرفًا  ما 
خواهيم نانولوله ها را به عنوان يك نيمه رسانا با قدرت عملكرد باال 
توسعه دهيم.» اين نانولوله ها صدها هزار بار كوچك تر از عرض 
يك تار موي انسان است كه اليه بسيار ظريفي از مواد نيمه رسانا 
را تشكيل مي دهند و اين مواد در مدارها و ابزار الكترونيك قابل 

استفاده هستند.  

سفر دريايي به اعماق زمين 
 

امريكا  آبي  هاي  پارك  ترين  بزرگ  از  يكي  ورلد»  آبي «واتر  پارك 
است. اين پارك در ايالت كلرادو واقع است و در سال 1979 افتتاح 
شد. مساحت اين پارك 25899987 متر و شامل 42 جاذبه تفريحي 
و داراي بيشترين امكانات تفريحي خانوادگي نسبت به پارك هاي 
 Flat ديگر است. اين پارك به دليل سرسره آبي معروف آن كه به
Line معروف است (اين سرسره آبي 384/24 متر طول و 70 درجه 
 ،Lazy River) تنبل  مصنوعي  رودخانه  همچنين  و  دارد)  شيب 
رودخانه يي است به شكل گرد و آبي كند در آن جريان دارد) يكي 
از معروف ترين و بزرگ ترين پارك هاي آبي جهان است. امكانات 
تفريحي مهيج در اين پارك به وفور به چشم مي خورد. چادرها و 

فضاي سبز و همچنين كليه امكاناتي كه براي يك تفريح سالم نياز 
است، در اين پارك فراهم آمده تا حدي كه بتوانيد از روزتان نهايت 
استفاده را ببريد. اين مكان براي گردش هاي گروهي و كاري، تجديد 
مناسبي  بسيار  محيط  دوستان  گردهمايي  و  خانوادگي  ديدارهاي 
است. فضاي نسبتًا بزرگ اين مجموعه تفريحات باالي شش هزار 
نفر را در روز پاسخگوست. به افرادي كه براي صرف غذا به اين 
فرعوني  مدل  صحرايي  چادرهاي  پيشنهاد  اند،  كرده  عزيمت  مكان 
ها را مي دهند كه داراي پاركينگ و استراحتگاه است و آشپزخانه 
نيز دارد. كارمندان حرفه يي آشپزخانه واتر ورلد از مهمان هايشان 
با غذاهاي مخصوص اقيانوس اطلس پذيرايي مي كنند؛ غذاهايي كه 
با مزاج ما سازگار است، مثل جوجه، همبرگر، چيپس، ساالد سيب 

زميني، حبوبات پخته شده و نوشيدني هاي معدني.
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درآمد در فوتبال!
پر درآمدترين هاي فوتبال جهان

سايت Kommersant درگزارشي به بررسي بازيكنان فوتبالي پرداخته كه باالترين درآمد 
ساليانه را از آن خود كرده اند. 

در اين گزارش 10 بازيكن اول را به شما معرفي مي كنيم، هر چند كه تعدادي از اين بازيكنان 
يا باشگاه هاي خود را عوض كرده و يا از دنياي فوتبال خداحافظي كرده اند.

 ديويد بكهام هنگامي كه در رئال مادريد بازي مي كرده با حقوق ساليانه 15 ميليون دالر 
بيشترين درآمد ساليانه را در ميان بازيكنان جهان به خود اختصاص داده است

زين الدين زيدان بازيكن نامدار فرانسوي ها دراين ليست درجايگاه دوم قرار گرفته است.اين 
بازيكن مسلمان هنگامي كه در تيم رئال مادريد بازي مي كرده هر سال حقوقي بالغ بر 14 
ميليون دالر داشته است.هر چند كه اين بازيكن از دنياي فوتبال خداحافظي كرده اما بازي 

هاي زيباي او تا مدت ها در اذهان باقي خواهد ماند.
است.اين  داده  اختصاص  خود  به  را  سوم  رتبه  ليست  دراين  نيز  برزيلي  ،بازيكن  رونالدو 
كه  هنگامي  كرده  تجربه  خود  بازيكني  دوران  در  را  زيادي  هاي  نشيب  و  فراز  كه  بازيكن 

دررئال مادريد بازي مي كرده هر سال 7/11 ميليون دالر دريافت مي كرده است.
رائول ،بازيكن اسپانيايي تيم رئال دراين رتبه بندي جايگاه چهارم را گرفته است.

اين بازيكن نامدار و پرآوازه اسپانيا كه بيشتر اوقات در اوج آمادگي به سر مي برد ساالنه 
از رئال مادريد حقوقي معادل 3/11 ميليون دالر دريافت مي كند.

دهد.  اختصاص  خود  به  را  پنجم  جايگاه  توانسته  ليست  دراين  نيز  انگليسي  فرديناند  ريو   
جنجال دوپينگ اين بازيكن كه هنوز در اذهان باقي مانده براي اين بازيكن بسيار گران تمام 
شد و او را مدتي از ميادين فوتبال دور كرد.فرديناند هم اكنون ساليانه 62/9 ميليون دالر از 

منچستر يونايتد حقوق دريافت مي كند.
الكساندرو دل پيرو ،بازيكن ايتاليايي يوونتوس نيز با دريافت حقوق ساليانه 55/9 ميليون 
 B دالر در رتبه ششم قرار دارد.تالش هاي اين بازيكن هنگامي كه يوونتوس را به سري

ايتاليا منتقل كردند فراموش ناشدني است.
هيدوتوشي ناكاتاي ژاپني كه در تيم پارماي ايتاليا بازي مي كند حقوقي بالغ بر 36/9 ميليون 

دالر در سال دريافت مي كند كه او را در اين رتبه بندي در جايگاه هفتم قرار داده است.
كريستين ويري بازيكن ايتاليايي هنگامي كه در اينتر بازي مي كرده حقوق ساليانه 28/9 

ميليون دالر دريافت مي كرده كه او را در اين ليست به رتبه هشتم رسانده است.
 9/8 سال  هر  كرده  مي  بازي  ليورپول  در  زماني  كه  انگليسي  تواناي  بازيكن  اوون  مايكل 
ميليون دالر از اين باشگاه حقوق دريافت مي كرده ،سايت كامرسانت او را در رتبه نهم اين 

ليست قرار داده است.
 روي كين كه يكي از بزرگترين بازيكنان منچستر بوده هنگامي كه در اين باشگاه بزرگ 
فعاليت مي كرده ساالنه 65/8 ميليون دالر دريافت مي كرده كه در اين رتبه بندي جايگاه 

دهم را به خود اختصاص داده است.

حوادث غير منتظره در ليگ يك
داماش ايرانيان و فوالد خوزستان، صدر نشينان دو 
گروه ليگ يك فوتبال باشگاهى ايران در هفته يازدهم 
استعفاى  و  هما  باخت  ماندند.  ناكام  ها  رقابت  اين 
بر  آذين  استيل  پرگل  پيروزى  و  پيوس  فرشاد 
شهردارى بندر عباس هم از اتفاقات جالب توجه بود. 
شهردارى   3- آذين  استيل   * ها:  بازى  كامل  نتايج 

بندرعباس صفر 
* كاوه زنجان صفر- سرخپوشان صفر * گل گهر 
سيرجان يك- نيروى زمينى 2 * مقاومت فارس يك- 
يك  شموشك  اهواز-2  شاهين  يك *  تراكتورسازى 
نوين 3  سپاهان  صفر *  داماش  يك-  مشهد  پيام   *
- هما 2 * شهردارى تبريز يك- كوثر يك * شاهين 
نساجى   * يك  خوزستان  فوالد  يك-  جنوبى  پارس 

مازندران -2 آلومينيم اراك يك
يك-  اتكا   * يك  رفسنجان  مس  يك-  يزد  تربيت   *

ماشين سازى يك

  تهديد يك ميليون تومانى

حميد استيلى مربى تيم پرسپوليس روز گذشته قبل 
گفت:  بازيكنان  به  تذكر  با  تيم  اين  تمرينات  آغاز  از 
در  حتى  كند  غيبت  جلسه  يك  تمرينات  در  كس  هر 
جريمه  تومان  ميليون  يك  باشد  موجه  كه  صورتى 
خواهد شد. در تمرينات روز گذشته «ماتئادراگوويچ» 

بازيكن كروات اين تيم غايب بود.  

پيشنهاد رقابت تيم به تيم 
با چهار تيم كشتى جهان

هاى  رقابت  كشتى  فدراسيون  موافقت  صورت  در 
تيم به تيم با حضور تيم هاى كشتى تركيه، روسيه، 
برگزار  ايران  ملى  تيم  و  بلغارستان  ازبكستان، 
خواهدشد. محمدابراهيم سيف پور عضو كميته فنى 
در  داد:  ادامه  مطلب  اين  اعالم  با  كشتى  فدراسيون 
جلسه كميته فنى پيشنهاد برگزارى اين رقابت ها را 
ارائه داده ايم. اين رقابت ها باعث مى شود تا كشتى 
پكن،  المپيك 2008  هاى  بازى  از  قبل  منتخب  گيران 

محك بخورند.

سومين پيروزى هندبال 
ايران در تونس

در  را  تداركاتى  اردوى  كه  ايران  هندبال  ملى  تيم 
كشور تونس برگزار كرده است، در چهارمين ديدار 
تداركاتى به پيروزى دست يافت. ملى پوشان هندبال 
و  خوب  بازى  ارائه  با  نابل  تيم  مقابل  كشورمان 
حساب شده با نتيجه 35 بر 28 به پيروزى رسيدند.

   
قضاوت اولين داور ايرانى در 

بازى هاى بسكتبال المپيك
ايرانى،  داور  نخستين  عنوان  به  آوانسيان»  «هروس 
رقابت هاى بسكتبال المپيك پكن را قضاوت خواهد 
فدراسيون  نامه  دريافت  از  پس  «آوانسيان»  كرد. 
از  هركس  هدف  بزرگترين  گفت:  بسكتبال  جهانى 
من  است.  المپيك  در  حضور  جهان  ورزش  خانواده 
اين اتفاق بزرگ را حاصل زحمات همه بسكتباليست 

ها مى دانم.
 

  ايران ميزبان واليبال جوانان آسيا
كنفدراسيون واليبال آسيا، كشور ايران را به عنوان 
ميزبان چهاردهمين دوره رقابت هاى واليبال قهرمانى 
جوانان آسيا انتخاب كرد. پيش از اين قرار بود اين 

با  ولى  شود  برگزار  پاكستان  كشور  در  ها  رقابت 
كنفدراسيون  كشور  اين  سياسى  شرايط  به  توجه 

واليبال آسيا ميزبان اين رقابت ها را تغيير داد.

قهرمان پينگ پنگ 
ايتاليا كوكائينى بود

سبب  به  ايتاليا  ميز  روى  تنيس  ارشد  بازيكن  يك 
از  ماه   20 مدت  به  كوكايين  مخدر  ماده  از  استفاده 
والن  وى  شد.  محروم  مسابقات  تمامى  در  حضور 
احراز  به  منجر  تست  و  دارد  نام  پياچنتينى  تينو 
جريان  در  و  امسال  خردادماه   18 روز  در  دوپينگ 
پيروزى  به  كه  ايتاليا  قهرمانى  پنگ  پينگ  پيكارهاى 
وى منجر شد، روى او صورت گرفته، اما در اعالم 

آن و تبعات قضيه تأخير افتاده بود. 

را  اش  بازى  اولين  انگليس 
با «كاپه لو» تجربه مى كند

عالوه بر شروع مسابقات مقدماتى جام جهانى فوتبال 
2010 در قاره آسيا و پيگيرى آن در منطقه آمريكاى 
تداركاتى  ديدارهاى  زيادى  تعداد  مركزى،  و  شمالى 
هم بين تيم هاى ملى دنيا صورت مى پذيرد.سرآمد 
زيرا  باشد،  لندن  ويمبلى  در  شايد  مسابقات  اين 
انگليس در حالى از سوئيس ميزبان مشترك «يورو 
2008» پذيرايى مى كند كه «فابيو كاپه لو»ى ايتاليايى 
در  و  نيمكت  روى  بر  بار  اولين  براى  را  مشهور  و 
شرايطى  در  برزيل  ديد.  خواهد  خود  سرمربى  مقام 
با ايرلند جنوبى مسابقه مى دهد كه «پاتو»ى جوان و 
ميالنى را به دليل آسيب ديدگى وى در خدمت ندارد 
و ايتاليا نيز بدون بوفون و گاتوزوى مصدوم پذيراى 
پرتغال است. پيكار اسپانيا با فرانسه در شهر ماالگا 
اين  به  فرانسوى  رى  ريبه  فرانك  كه  حالى  در  هم 
چهارشنبه  ديدارهاى  اوج  نقاط  از  رسد،  نمى  بازى 
ميزبان  ديگر  اتريش  خاك  در  آلمان  و  است  شب 

مشترك يورو 2008 پاى در ميدان مى گذارد.
ساير ديدارهاى قابل ذكر امشب: 

كرواسى با هلند، چك با لهستان، اسلوونى با دانمارك، 
تركيه با سوئد و آرژانتين با گواتماال.

كره به «انگليسى»هاى 
خود اميد بست

اولين  در  بهتر  اى  نتيجه  كسب  براى  جنوبى  كره 
فوتبال  جهانى  جام  مقدماتى  دور  در  خود  مسابقه 
مى  برگزار  تركمنستان  برابر  در  امروز  كه   2010
انگليس  مقيم  كه  خود  شاخص  بازيكن  سه  از  شود، 
هستند، دعوت كرده است. هو جونگ مو مربى جديد 
جى  پارك  به  ديدار  اين  براى  كره  ملى  تيم  بومى  و 
كى  سئول  همچنين  و  يونايتد  منچستر  از  سونگ 
هيون از فوالم و لى يونگ پيو از تاتنهام اميد بسته 

است.

مشكل در اوزان سبك وزن
مسعود قاسمى سرپرست فنى تيم ملى وزنه بردارى 
گفت: به دنبال كسب عنوان قهرمانى هستيم و به طور 
به  با اشاره  يابيم. وى  دست مى  اين عنوان  به  حتم 
عدم حضور حسين رضازاده و نواب نصيرشالل در 
قربانى  نژاد،  فالحتى  پانزوان،  افزود:  ها  رقابت  اين 
نامجو  جام  در  بزرگساالن  تيم  قالب  در  بيرانوند  و 
وضعيت  درمورد  همچنين  قاسمى  كنند.  مى  شركت 
ملى پوشان گفت: فكر مى كنم بجز اوزان سبك (56 و 
62 كيلوگرم) در ساير وزن ها عنوان قهرمانى براى 

ما باشد.
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EU Migration Services
قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى 
كشورهاى سوئد، دانمارك، اسپانيا، كانادا، 
آمريكا، استراليا و ساير كشورهاى جهان

ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير 
كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و 
سرمايه گذارى

تلفن: 02070347019
همراه: 07917565800

83 Baker Street   London W1U 6LA

كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت 

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

كالسهاى متنوع ورزشى توسط مربى از:    
  REPs (registered exercise professionals)

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهاى تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

450 دقيقه در حسرت گل
تيم ملي فوتبال ايران در نخستين بازي خود در مرحله ي مقدماتي جام جهاني 2010 برابر سوريه متوقف شد. 

 تيم هاي فوتبال ايران و سوريه در نخستين ديدار خود در مرحله ي مقدماتي جام جهاني 2010 در ورزشگاه آزادي به مصاف يكديگر رفتند كه اين ديدار با تساوي بدون گل پايان يافت. در طول نيمه ي اول تيم 
ايران با استفاده از پاس هاي عمقي و ارسال هاي بلند از كناره ها سعي در عبور از دفاع تيم ملي سوريه را داشت و در مقابل نيز تيم سوريه با اتكا بر دفاع فشرده و بازي پرحوصله توانست حمالت ايران را در 

نيمه ي نخست بي نتيجه بگذارد. 
در ابتداي بازي تيم ايران فرصت هايي را توسط معدنچي و سامره از دست داد. اما، در نخستين فرصت 
مهم تيم ايران در دقيقه ي 17 توسط علي سامره صاحب فرصت گلزني شد كه اين موقعيت از دست رفت. 
در دقيقه ي 20 حمله ي تيم سوريه با واكنش رحمتي ناكام ماند. در دقيقه ي 21 پاس تيزهوشانه ي آندرانيك 
تيموريان به علي رضا واحدي نيكبخت رسيد كه اين بازيكن فرصت گلزني را از دست داد. يك دقيقه ي بعد 
فارزالخطيب با ضربه اي محكم دروازه ي تيم ايران را تهديد كرد.  در دقيقه ي 25 پاس كاري عليرضا واحدي 
نيكبخت و مهرزاد معدنچي پيش از رسيدن به علي سامره توسط دروازه بان سوريه دفع شد. در دقيقه ي 35 
بازي بار ديگر فارز الخطيب با ضربه ي ناگهاني در محوطه ي جريمه دروازه ي ايران را هدف قرار داد كه 
مهدي رحمتي با جايگيري مناسب و با يك دست توپ را دفع كرد. در دقيقه ي 38 بازي علي كريمي بر روي 
يك ضربه ي كرنر صاحب فرصت ايده آل گلزني شد اما ضربه ي آرام اين بازيكن نصيب مدافعان سوريه شد. 
در دقيقه ي 43 نيز ضربه ي زياد شعبو از كنار دروازه ي ايران به بيرون رفت.  با آغاز نيمه ي دوم حمالت 
تيم ايران افزايش پيدا كرد و تيم ايران در چند نوبت توسط مهرزاد معدنچي و علي سامره صاحب فرصت 
شد كه اين فرصت ها از دست رفت. در دقيقه ي 63 بازي ضربه ي استثنايي مهدي رجب زاده با نوك انگشتان 
دروازه بان سوريه به بيرون رفت. در دقيقه ي 67 ارسال مهرزاد معدنچي در دهانه ي دروازه به خليلي رسيد 
انجام  را  حمالتي  تيم  دو  بازي  ادامه ي  در  فرستاد.  كرنر  به  سوريه  دروازه بان  را  بازيكن  اين  ضربه ي  كه 
دادند اما اين تيم ايران بود كه با تمام توان براي باز كردن دروازه ي حريف تالش مي كرد. در نيمه ي دوم 
نيز ارسال از كناره ها در دستور كار تيم ايران قرار داشت اما، دفاع فشرده و منسجم تيم سوريه اجازه ي 
گلزني را به تيم ايران نداد. در دقايق پاياني بازي ضربه ي ايستگاهي جواد كاظميان با فاصله ي اندكي از 
كنار دروازه به بيرون رفت.  در اين ديدار جواد كاظميان، ايمان مبعلي و محسن خليلي به جاي معدنچي، 
زرد  كارت  ايران  تيم  از  رجب زاده  مهدي  و  خليلي  محسن  همچنين  آمدند.   ميدان  به  سامره  و  مهدوي كيا 
دريافت كردند. در نهايت اين ديدار با تساوي بدون گل پايان يافت.  در انتهاي بازي برخي از تماشاگران به 
انتقاد از عملكرد بازيكنان پرداختند و گروهي از آنان نيز علي دايي را مورد تشويق قرار دادند.  در پايان 

بازي كادرفني سوريه و بازيكنان اين تيم حلقه ي شادي تشكيل دادند 



38
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19  بهمن Feb 2008  -  1386 08هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و يكم

 info@persianweekly.co.uk  

آشنايى با سر مربى تيم ملى
كلمنته  است.  اسپانيا  بيسكاى  در   1950 مارچ   12 متولد  كلمنته  خاوير 
سابقه مربيگرى  تيم هاى بيليائو ، اسپانيول ، اتلتيكو مادريد ، رئال بتيس 
، سوسيداد را در الليگا در پرونده خود دارد كه بيشترين زمان حضورش 

سال  تا  سال 1992  از  است.كلمنته  بوده  اسپانيول  و  بيلبائو  تيمهاى  در 
شكستى  پياپى  بازى   31 در  و  پذيرفت  را  اسپانيا  تيم  مربيگرى   1998
است  بوده  صربستان  فوتبال  تيم  سرمبيگرى  او  سمت  نخورد.آخرين 
وى  است.  بوده  صربستان  ملى  تيم  خارجى  سرمربى  اولين  كلمنته   .
قراردادى 2 ساله و به ارزش700 هزار يورو با تيم صربستان داشت اما 
در نهايت موفق به صعود صربستان به جام ملت هاى اروپا نشد.كلمنته 
در زمان بازيگرى در تيم اتلتيك بيلبائو بازى مى كرده و 6 گل براى اين 
تيم به ثمر رسانده است. بازيگرى كلمنته در عرصه فوتبال خيلى كوتاه 
بود . زيرا يك مصدوميت شديد وى را از عرصه بازيگرى جدا كرد.در 
نهايت در سال 1975 به عرصه مربيگرى پا گذاشت و به مدت يك سال 
در باشگاه Arenas Club de Getxo به عنوان سرمربى مشغول به كار 
شد. بيشترين موفقيت كلمنته در الليگا در تيم بيلبائو بوده است . در سال 
1984 به همراه بيلبائو موفق به قهرمانى در الليگا شد و يك سال بعد از 
هم  همراه  را  اسپانيا)  حذفى  (جام  رى  دل  كوپا  و  الليگا  جام  دو  هر  آن 
كسب كرد. كلمنته بعد از ترك بيلبائو به تيم اسپانيول پيوست و در اولين 
فصل حضورش در اين تيم ، اسپانيول را در الليگا به مقام سوم رساند 
و موفق به راهيابى به جام يوفا شد. آن ها در جام يوفا موفق به شكست 
تيم  مقابل  مسابفات  اين  فينال  در  و  شدند  ميالن  آث  و  اينترميالن  دادن 
لوركوزن قرار گرفتند آنها بازى رفت خود را 3 بر صفر برنده شدند اما 
در بازى برگشت 0-3 شكست خوردند تا بازى در نهايت به پنالتى برود و 
تيم اسپانيول آن بازى را 2-3 در پنالتى شكست خورد تا كلمنته به همراه 
اين تيم نايب قهرمان جام يوفا شود.كلمنته در تيم هاى ديگر اسپانيايى 
نظير تنه ريف ، اتلتيكو مادريد و رئال بتيس هم به مربى گرى پرداخته 
و همچنين يك فصل هم سرمربى تيم المپيك مارسى فرانسه بوده است. 
شروع  اسپانيا  ملى  تيم  با  را  خودش  سرمبيگرى  كلمنته  ملى  عرصه  در 
كرد . او در سال 1992 سرمربيگرى تيم اسپانيا را پذيرفت و در اولين 
بازى خودش در 9 سپتامبر 1992 موفق شد تيم ملى فوتبال انگليس را 
هاى  جام  در  اسپانيا  ملى  تيم  سرمربى  دهد.كلمنته  شكست  صفر  بر   1
جهانى 1994 و 1998 و همچنين جام ملت هاى اروپا 1996 بوده است 
او به همراه تيم ملى اسپانيا 31 بازى بدون شكست را پشت سر گذاشت 
. اما در نهايت در 5 سپتامبر 1998 با شكست 2-3 مقابل قبرس تيم ملى 
ملى  هاى  تيم  سرمبيگرى  تجربه  دومين  در  كلمنته  كرد.  ترك  را  اسپانيا 
در سال 2006 به تيم ملى صربستان پيوست تا اولين سرمربى خارجى 
صربستان باشد . قرارداد كلمنته با فدراسيون فوتبال صربستان 2 ساله 
و به مبلغ 710 هزار يورو بوده كه عالوه بر آن حقوق ماهانه 30 هزار 
تيم  شد  مى  موفق  اگر  كلمنته  ضمنا   . است  كرده  مى  دريافت  نير  يورو 
هزار   400 مبلغ  كند  اروپا  هاى  ملت  جام  مسابقات  راهى  را  صربستان 
يورو نيز پاداش دريافت مى كرد و به ازاى هر مرحله صعود در جام ملت 
در  كلمنته  بعدها  كرد.  مى  دريافت  نيز  ديگر  يورو  هزار  اروپا 150  هاى 
مصاحبه با روزنامه Politika, گفت كه حقوق ماهانه 30 هزار يورو او 
در تيم ملى صربستان كمترين ميزان حقوق ماهانه وى در 20 سال اخير 
سرمربيگرى اش بوده است. در نهايت در سال 2007 با تيم صربستان 
در  اكنون  و  شد  جدا  تيم  اين  از  و  نرسيد  توافق  به  قرارداد  ادامه  براى 
سومين تجربه مربيگرى اش در تيم هاى ملى به تيم ملى ايران آمده تا 
اين تيم را به مسابقات جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى راهى كند. به هر 
حال كلمنته از مربيان سرشناس كشور اسپانيا است كه اميدواريم بتواند 

به همراه ايران به مسابقات جام جهانى 2010 صعود كتد.

ورزشى ايران و جهان

حجازي رفتني شد 
 اگر فيروز استقاللي نمي شد، حجازي و قلعه نويي قدر يكديگر 
را نمي فهميدند، اما حاال كه يكي خارج از مجموعه استقالل، نيمكت 
اين تيم را مال خودش كرده، دشمنان قديمي به «اتحاد استراتژيك» 

رسيده اند؛ «دوست دارم امير به استقالل برگردد.» اين يك جمله 
استثنايي بود؛ جمله يي كه گفتنش از هر كسي برمي آمد جز حجازي. 
اما بايد باور كرد. اين ناصر حجازي است كه اعالم كرده دوست 
دارد امير قلعه نويي را دوباره در استقالل ببيند. در فاصله چند 
روز مانده به بازي مس - استقالل، فيروز كريمي ضربه مهلك را 
از اردوي تيم خودش خورد، از ابراز عالقه حجازي براي بازگشت 
به  حجازي  ناصر  تشويق  استقالل،  باشگاه  طبيعي  واكنش  امير. 
به  هم  نويي  قلعه  امير  هاي  حرف  كرمان.  به  نرفتن  بود،  نرفتن 
مديران استقالل ثابت كرد تصميم درستي گرفته اند. قلعه نويي كه 
فكر نمي كرد حجازي اينقدر زود از همكاري با فيروز دلسرد شود 
و به فكر جدايي او از استقالل باشد، ابراز تمايل مدير فني استقالل 

را بي جواب نگذاشت؛ «در خدمت ناصرخان هستيم،»
ديروز فيروز كريمي در حالي كه تيمش را در قزوين تمرين مي 
داد، به ديالوگ ادامه دار ناصر و امير فكر مي كرد. هر چند وقتي 
نزديكان فيروز به او خبر دادند حجازي خواسته باشگاه را نپذيرفته 
تغييري  هيچ  كند،  مي  همراهي  را  استقالل  كرمان  به  سفر  در  و 
داد اما  ادامه  با خونسردي كارش را  ايجاد نشد و  در چهره اش 
به  حجازي  توسط  كه  است  اتفاقاتي  نگران  هم  استقالل  سرمربي 
جريان افتاده و در آستانه بازي حساس مقابل مس، همه چيز را 
تحت تاثير قرار داده است. حجازي همراه استقالل به قزوين نرفته 
و در اردوي تيم حضور ندارد تا در آرامش كامل به برنامه هايي 
كه براي كرمان در نظر گرفته، فكر كند. هر چند حجازي و قلعه 
بخواهند  كه  نيستند  قهر  اند  كرده  تاكيد  اخير  روز  چند  در  نويي 
آشتي كنند اما همه چيز براي برگزاري مراسم ويژه آشتي كنان 
رابطه  كه  كرمان  در  استقالل  هواداران  از  يكي  است.  شده  آماده 
خوبي با قلعه نويي دارد، شنبه شب ميزبان دو طرف ماجرا خواهد 
بود؛ مراسمي كه عكس هاي آن صبح يكشنبه، صبح روز بازي، 

جلد روزنامه هاي ورزشي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
فيروز كريمي كه اوايل هفته با اخراج اميد طيري دستيار قلعه نويي 
با  رواني  جنگ  تيمش،  تمرين  از  استقالل  اميد  سابق  سرمربي  و 
سرمربي مس را آغاز كرده بود، حاال به جايي رسيده كه ترجيح 
زمين  داخل  اتفاقات  به  را  چيز  همه  و  كند  سكوت  تنها  دهد  مي 
موكول كند. حجازي اعالم كرده نه تنها به كرمان مي رود، بلكه 
اگر بخواهد، روي نيمكت هم خواهد نشست. ساعت 45/17 شنبه 
مي  مقصد  به  را  ها  استقاللي  كرمان   - تهران  پرواز  كه  زماني 
رساند، حجازي از فيروز جدا خواهد شد و با كت و شلوار مرتب 
 30/21 ساعت  كرد.  خواهد  شركت  كنان  آشتي  مراسم  در  خود 
يكشنبه هم فرودگاه كرمان ميزبان استقاللي هاست. شايد در آن 
تحكيم  به  حجازي  شايد  باشد.  كرده  تغيير  چيزها  خيلي  لحظات 
ائتالف با امير فكر كند. شايد هم جايگاه فيروز روي نيمكت محكم 

شده باشد با گرفتن 3 امتياز در كرمان. 

دزد، رختكن 
شموشك را 
خالي كرد 

 هر چند اتفاقات فوتبالي در ليگ دسته اول 
به وفور رخ مي دهد اما حاشيه هاي اين 
مسابقات از متن آن هم عجيب تر است. 
دادن  رخ  معمول  طور  به  كه  حالي  در 
اتفاق هاي حاشيه يي به جزء جدانشدني 
اما  شده  تبديل  آزادگان  جام  هاي  رقابت 
بعدازظهر  شنبه  سه  بازي  در  كه  اتفاقي 
افتاده  اهواز  شاهين  و  نوشهر  شموشك 
كه  بوده  يي  حادثه  ترين  عجيب  احتماًال 
دو  شنبه  سه  است.  داده  رخ  حال  به  تا 
نوشهر  شموشك  و  اهواز  شاهين  تيم 
اول  دسته  هاي  رقابت  يازدهم  هفته  در 
در ورزشگاه تختي اهواز به مصاف هم 
رفتند كه در پايان تيم ميزبان موفق شد 
پيش  از  را  شموشك  يك  بر  دو  نتيجه  با 
رو بردارد. البته در طول نود دقيقه بازي 
مي  طي  زمين  در  را  خود  طبيعي  سير 
شموشك  رختكن  در  كه  اتفاقي  اما  كرد 
بود.  غيرطبيعي  بود  دادن  رخ  حال  در 
در  نوشهري  تيم  بازيكنان  كه  زماني  در 
تالش براي رسيدن به گل تساوي بودند، 
كردن  خالي  حال  در  دزد  چند  يا  يك 
رختكن شموشك بودند. پس از بازي هم 
وقتي بازيكنان شموشك ناراحت از باخت 
ديدند  شدند،  رختكن  وارد  شاهين  مقابل 
كه در رختكن اثري از وسايل شان نيست 
تيم  اين  سرمربي  گفته  به  كه  طوري  به 
گوشي  همراه  به  نقد  پول  زيادي  مقادير 
به  رختكن  در  بازيكنان  همراه  تلفن  هاي 

سرقت برده شده است.
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قدردانى
درگذشت جانگداز و زودرس اين مرد صادق، يك رنگ، و خوش قلب 

ضربه ى هولناكى بود كه بر پيكر خانواده هاى آقابيگيان وارد شد و 
هيچ گاه سيماى نازنين او از نظرها محو نخواهد شد.

از طرف خانواده هاى آقابيگيان، از عموم دوستان، آشنايان، 
هنرمندان، ورزش كاران، رسانه هاى خبرى و مطبوعات و همكاران 

آن مرحوم كه از طرق مختلف از جمله ارسال 
گل، كارت پستال، تلفن، فكس، اى ميل، پيام 
كوتاه و تلويزيون، خانواده هاى آقابيگيان 
را مورد لطف و بزرگوارى خود قرار داده 
و در برگزارى مراسم تدفين ايشان ابراز 

همدردى نمودند، از صميم قلب قدردانى و 
تشكر كرده و متقابال به فرد فرد دوستان و 

آشنايان رودلف آقابيگيان تسليت عرض مى 
كنيم.

سالمتى و پايدارى شما دوستان حقيقى و خوب رااز خداوند متعال 
خواستاريم

با تشكر
راميك آقابيگيان
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ما خانوما !
انتقاد پذير 
هستيم

پسرها  عليه  بر  وقتى  شدم...  گيج  هم  خودم  من  كنيد  باور  سالم... 
مينويسم.. پسرها صداشون در مياد.... و هميشه هم گاليه دارن گه چرا 
بر عليه دخترها نمى نويسم...  وقتى بر عليه دخترها مينويسم دخترها 
صداشون در مياد.... و مى گن چرا كم در مورد بدى پسرها مى نويسى... 
وقتى هم كه نصيحت وارانه مى نويسم بازم صداتون در مياد... كه اين 

دختره شده مادربزرگ...
آخه من از چى بنويسم كه شما دوست داشته باشيد بنويسم؟؟؟ البته 
كه اين خاصيت آدميزاد هست و هميشه انتقاد ميكنه...  به هيچ چيزى 

هم راضى نميشه!!!
ولى نه.. اين هفته به خاطر سال جديد ميالدى هم كه شده بايد از خوبى 

خانمها بنويسم و اينكه چقدر برترى دارن بر جنس پسر...
اول از همه مغز ما خانمها هست كه شما آقايون سجده اش مى كنيد!! 
آيا مى دانستيد كه مغز خانم ها در قسمت هايى كه كنترل فرايندهاى 
ذهنى مانند قضاوت، شخصيت، برنامه ريزى و حافظه عملى را بر عهده 

دارد، سلولهاى بيشترى
من  و  است  محققان  از  گروهى  كشف  اين  دارد.  مردها  به  نسبت 
((لوب))  قسمت  در  ها  زن  مغز  سلولى  چگالى  كه  نيست  دراورى 
جلويى كه فراينده هاى ذهنى موسوم به ((برتر)) را انجام مى دهد تا 15 
درصد بيشتر است. با اين حال به نظر مى رسد كه با افزايش سن.. زن 
ها با سرعت بيشترى اين سلول ها را از دست مى دهند به طوريكه 
در سنين پيرى چگالى سلولى هر دو جنس يكسان است. يعنى وقتى 

آقايون پير مى شن تازه مغزشون مثل خانمها كار مى كنه!! اين

حقيقت اشتباه خيلى از آقايون را ثابت ميكنه... به عبارتى وقتى ما با 
پسرى به سن 23 ساله برخورد مى كنيم بايد آنها را به گونه اى رفتار 

كنيم كه آنها فقط و فقط 8 سالشون هست !! 
آنها را  اشتباهات  به عنوان بزرگتر هميشه  اونجاست كه بايد  بدبختى 

ناديده بگيريم ....
هست...  تعدادشون  آقايون  به  نسبت  خانمها  برترى  از  ديگه  يكى 
هميشه وقتى يه چيزى بد ميشه و فروش نميره... از تعدادش كم مى 
كنن...  حاال نميدونم به نظرهست فقط يا خيلى ها با من هم عقيده 
هستين... يه چند ساليه كه نسل پسرها كم تر شده.. و نميدونم باالخره 
روزى ميرسه كه اثرى ازشون نباشه ؟؟؟ بايد مى نوشتم (بدون شرح!) 
اگه   و  هست  كج  زمونه  دوره  اين  تو  ها  زارى  كمى 2  يه  ديدم  ولى 

توضيح نميدادم منظور اصلى را نمى فهميدن!!! 
بود!!!!   HARSH واقعا   اش  يكى  اين  نشين..  عصبانى  حاال  ولى 
ببخشيد! ولى اين انتقامى از شما آقايون هست كه با دل دخترهاى 
آهان  نيستين...  بلد  شكستن  دل  جز  كارى  و  كنين  مى  بازى  خوشگل 
دختره بهترين كسى هست مى تونه تو زندگى شما باشه و زنى از اين 
بهتر گير نخواهيد آورد ولى انقدر ميگين من وقت ازدواجم نيست... 
من تا 30 سالگى نميخواهم ازدواج كنم... من هدف ديگه اى در زندگى 
 ... دارم... من آمادگى ندارم االن و خيلى بهونه هاى ديگه... آقايون 
داريم...  حدى  يه  دخترها  ما  زياده....  سرتان  از  دارين  كه  هم  همين 
ما...  سر  تو  بزنين  هى  هم  شما  و  جلو...  ميايم  هى  طرفتان...  ميايم 
اين يك حدى داره.. و وقتى به آخرين حد برسه.. ما هم مى ريم طرف 
پسرهاى نژادهاى مختلف ديگه... آفريقايى، برزيلى... چون الاقل اونها 
هنوز ما را خوشگل مى دونن.... مثل شما پسرهاى ايرانى نيستن كه 

قدر ندونن!!!
و  هستيم..  اول  نفر  ما  كنين..  مى  شما  كه  بازى  همان  بدونين  پس 
االن كه ما را نمى خواين.. و به قول معروف مرغ همسايه را غاز مى 
بينين.... مطمئن باشيد... كه تك و تنها بدبخت ميشين.. و تمام بد بختى 
هاى آدم بر سرتان مياد.. چون هم دل دخترى شكستيد.... و هم آبروى 
آن دختر را برديد.... و تا آخر عمر نفرين اون آدم دنبال شماست.... 
من كه به اين باور دارم.. هر كارى تو اين دنيا انجام بدهيد.. همان 

سر خودتان مياد...
يك برترى ديگه كه ما خانمها داريم اينه كه ادعاى قلدر بازى درنمياريم... 

البته بيشتريهامون... چون تعدادى هستند كه خيلى 
فكر ميكنن كسى هستن ولى در باطن از سوسك 

هم ميترسن!!!!
نداريم  بازى  قلدر  به  نيازى  دخترها  ما  بگذريم.. 
را  حرفمان  يا  كنيم  ثابت  را  چيزى  بخواهيم  كه 
منطقى  و  ميزنيم...  حرف  ما  بشونيم...  كرسى  به 

هستيم!!!
مگه نه؟؟

به  برسونيم  را  كسى  بخواهيم  اگه  دخترها  ما 
همينطورم  و  تونيم  مى  راحتى  به  جا  باالترين 

ميتونيم به راحتى خرابشان كنيم...
بدجور  كنيم  لج  اى  ديگه  دختر  با  اگه  دخترها  ما 
نياره  روز را  اوضاع بى ريخت ميشه و خدا اون 
كه يا دهن به دهن بشيم با اون كس يا بخواهيم 
خرابش كنيم.... ما خيلى برترى هاى ديگرى داريم 

نسبت به آقايون كه  اصال نياز به گفتن نداره..
ما خانوما انتقاد پذير هستيم اما خدا نكنه از اين 
كاريشون  يك  بگى  و  بگيرى  انتقاد  بخواى  پسرها 
آسمان  كه  هست  اونوقت  هست...  اشتباه 
مغز  اون  با  ميكنن  فكر  چون  مياد....  زمين  به 
كوچكشان همه چيز را خوب مى فهمن.. اين هم 
شما  حاال  است...  لندنى  دخترهاى  از  يكى  گفته 
پسرها اگه اثبات اين مسئله را مى خواين... تو 
آينه نگاه كنين اگه باز هم خوب اين قضيه اثبات 
نشد به دوستهاى (پسر) اطراف خودتان يه نگاهى 

بندازين..

رو  آخرش  تا  باهاتونيم...  آخرش  تا  بگن  بهتان  اول  از  اگه  خانمها 
خوشگلى  دختر  كه  روزى  اون  از  امان  آقايون...  هستن..ولى  حرفشون 
ميره  مغزشان  از  هست  پيمان  و  عهد  چى  هر  بشه...  سبز  جلوشون 

بيرون.. و فقط و فقط اون لحظه را
ميبينن... و هميشه %100 هم بعدش پشيمان ميشن.... 

خب حاال بريم سر لندن و برو بچه هاى لندن كه واقعا ديگه آخرشن.. 
ديگه  هم  براى  دارين  و  افتادين  هم  جون  به  همه  كه  كاريه  چه  اين 

چاقوكشى ميكنين؟؟؟
هر  چرا  نميدونم  من  ولى  شدن  خارج  ايرانيها  جمع  از  كه  هم  همه 

كنسرت و ديسكويى كه ميرم اونجا هستن!!!!

واى از دست اون تعداد دخترهاى لندنى (بهتره بگم زنهاى لندنى) 
كه آبروى هر چى زن ايرونى هست را بردن... سنشان را اصال در نظر 
نميگيرن... مثل دخترهاى 19 ساله رفتار ميكنن.. عقلشان واقعا اندازه 
دختر بچه هاشون هست... حتى كمتر!!! سن مادربزرگ من را دارن ولى 
هنوز تو ديسكو ها پالس هستن!!! خجالت داره.. ديگه آقايون هم از 
اين رفتار اين عده خانمها خجالت ميكشن.... و عارشان ميشه كه حتى 
كه 25  من  ولى  ميگذره  مغزشون  تو  چى  نميدونم  كنن!!!  نگاه  بهشان 

سالمه حتى به خودم اجازه نميدم مانند دختر 19 ساله لباس بپوشم!!!

يك موضوع ديگه كه در بچه هاى لندنى زياد مى بينم اعتياد هست.... 
فكر  شده...  عادى  همه  براى  اينها  و  كرك  و  قرص  و  سيگارى  ديگه 
نمى كنيد بهتره در مورد كارهايى كه انجام مى دهيد و همين سيگارى 
كشيدن ها يك مرورى كنيد؟؟ آيا مى دونستيد سيگارى رگ هاى مغز 

را مى بنده؟؟
درضمن اگر مطالب من را دوست نداريد و بهتان بر مى خوره... اين 
وكسى  خونديد  خودتان  انتخاب  با  هم  شما  و  هست...  آزادى  كشور 
مجبورتان نكرده... پس لطفا گله و شكايه نكنيد. .. و اين را هم هميشه 
بدونين.. منظورم با همه نبوده و اگه هر كدوم از اين موارد شامل شما 

نميشه بدونين استثنا هستين

حرف هاى خودمونى ترانه
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد



42
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 19  بهمن Feb 2008  -  1386 08هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره سى و يكم

 info@persianweekly.co.uk  خانه و خانه دارى

ساالد ماكارونى با 
سبزيجات پخته

مواد الزم:
450 گرم 

ماكارونى پيچ
3 قاشق 

غذاخورى روغن 
زيتون- 

2 عدد هويج-
يك دسته 

كوچك كلم 
بروكلى

5/1 فنجان 
نخودفرنگى تازه

ث يك عدد فلفل قرمز يا زرد دلمه اى
ث دو ساقه كرفس
ث 4 عدد پيازچه

ث يك عدد گوجه فرنگى بزرگ
ث سه چهارم فنجان يا 75 گرم زيتون بدون 

هسته
ث يك فنجان پنير چدار يا موزارال و يا تركيبى 

از هر دو
ث نمك و فلفل سياه به ميزان الزم

ث مواد الزم براى سس ساالد:
ث 3 قاشق غذاخورى سركه 

ث 4 قاشق غذاخورى روغن زيتون
ث يك قاشق غذاخورى سس خردل

ث يك قاشق غذاخورى كنجد
ث 2 قاشق چايخورى تركيبى از سبزيجات 

معطر تازه خرد شده مثل جعفرى، ريحان، نعنا 
و كمى پودر آويشن.

ث طرز تهيه:
1) ماكارونى را در مخلوط آب و نمك در 

حال جوش ريخته و بگذاريد تا خوب پخته و 
نرم شود. براى اين منظور معموالً حدود نيم 

ساعت زمان الزم است ولى به طور كلى به 
دستورالعمل روى جعبه مراجعه كنيد. پس از 

آبكشى، ماكارونى را در زير آب خنك گرفته تا 
مرحله پختن متوقف شود. سپس آن را به كاسه 

اى بزرگ منتقل كرده و 3 قاشق غذاخورى 
روغن زيتون را به آن اضافه كرده و طورى به 
هم بزنيد كه ماكارونى به روغن آغشته شود. 

2) در قابلمه كوچك ديگرى هويج، كلم بروكلى 
و نخودفرنگى را در آب بپزيد. سپس آنها را 
درون آبكشى ريخته و بر روى اين مخلوط 

سبزيجات نيز آب سرد بريزيد.
3) كلم بروكلى و هويج ها را خرد كرده و به 

همراه نخودفرنگى و زيتون هاى بدون هسته 
به ماكارونى اضافه كنيد. گوجه فرنگى، فلفل، 

كرفس و پيازچه را نيز به صورت نگينى خرد 
كرده و به بقيه مواد بيفزاييد.

4) در ظرف ديگرى مواد سس را با هم مخلوط 
كرده و سپس سس حاصله را بر روى مواد 

ساالد بريزيد. ساالد را به صورت كامل به اين 
سس آغشته كرده و براى اطمينان از مزه آن 
كمى از آن را چشيده و با توجه به ذائقه خود 
در صورت نياز، نمك، فلفل، روغن زيتون و يا 

سركه اضافه كنيد. در پايان پنير رنده شده 
را بر روى ساالد ريخته و مدت 15 دقيقه صبر 

كنيد تا ساالد كامًال سرد شده و سپس ميل 
كنيد. 

زود نگوزود نگو 
<<بله>>!

 بر كسى پوشيده نيست كه «ازدواج» يكى از مهم ترين تصميماتى است كه 
هر فرد در زندگى خود مى گيريد. در اين مطلب چند نكته مهم را كه الزم 

است زوج هاى جوان قبل از «بله گفتن» بدانند را طرح مى كنيم. 
1) ازدواج از سوى خدا برنامه ريزى و طراحى مى شود; به همين دليل در 
اين امر خير بايد به دنبال رهنمودهاى خداوند باشيم. اغلب اوقات ما كارى 
را انجام مى دهيم كه ديده ايم ديگران انجام مى دهند. افراد مختلف، ايده هاى 
متفاوتى نسبت به ازدواج دارند، اما نمى توانيم نظر همه افراد را در مورد 
ازدواج بدانيم و در عين حال بايد به خاطر داشته باشيم كه چيزى كه در 
مورد يك زندگى مشترك كار مى كند، ممكن است در مورد ساير زندگى هاى 

مشترك درست از آب در نيايد. 
كنيد;  طى  را  خانوادگى  مشاوره  جلسه  چند  ازدواج  از  پيش  است  بهتر   (2
مراكز مشاوره اى وجود دارند كه مى توانند به شما كمك كنند تا در وهله 
شريك  تواند  مى  كسى  چه  ببينيد  سپس  و  بشناسيد  بهتر  را  خودتان  اول 
مناسبى براى زندگى با شما باشد. سوابق خانوادگى، خصوصيات اخالقى، 
و ساير جنبه هاى زندگى توسط مشاور تحليل و بررسى مى شود. يك سرى 
سوال هاى از پيش تعيين شده در داخل يك پرسشنامه تهيه و تدوين شده 

اند و پركردن آن مى تواند كار مفيدى باشد. 
3) زمانى كه تازه وارد زندگى زناشويى مى شويد، شور و هيجان بسيار 
زيادى از قبل از عروسى تا ماه عسل وجود دارد. به مرور زمان همه شور و 
هيجان ها آرام مى گيرد و شما آهنگ زندگى جديد خود را احساس مى كنيد. 
در اين زمان ناگهان نگاهى به شريك زندگى خود مى اندازيد و از خودتان 
سوال مى پرسيد كه: «را من اينكار را كردم؟» برخى از افراد به اين مرحله كه 
مى رسند قدرى مى ترسند و احساس مى كنند كه كار اشتباهى انجام داده 
اند. اما مطمئن باشيد كه اين مسئله يك امر كامال عادى است. اولين دعواى 
شما شكل مى گيرد و بر سر اين مطلب بسيار كوچك، با هم جر و بحث مى 
كنيد. به مرور زمان ياد مى گيريد كه بايد مصالحه و سازش بيشترى با هم 
داشته باشيد. به هر حال در همه مراحل زندگى انسان ها با شك و ترديدهاى 

مختلفى روبرو مى شوند. آگاهى از اين مطلب مى تواند شما را آرام كند. 
4) براى تفريح وقت بگذاريد; يك زندگى موفق نيازمند كار و تالش است. اما 
شما بايد براى تفريح نيز وقت بگذاريد. ياد گرفتن طريقه زندگى با يك فرد 

جديد در يك رابطه دو جانبه صميمى، نيازمند تالش هر دو نفر است. 
بايد ياد بگيريد چگونه مى توانيد با هم ارتباط برقرار كرده و يكديگر را درك 
كنيد، در سمينارهاى مربوط به ازدواج و زندگى مشترك شركت كنيد، هم 
فال است و هم تماشا. تفريح و خوشحالى را تبديل به خاطره اى نامحسوس 
از زمان مجردى نكنيد. با هم خاطرات جديد را خلق كنيد. به هم توجه كنيد 

و از بودن با هم لذت ببريد. 
5) عدم رابطه جنسى پيش از ازدواج تبيين كننده بنيان اعتماد طرفين نسبت 
به يكديگر است. بسيارى از افراد هستند كه به دليل عدم اطمينان به يكديگر 
ساعت هاى طوالنى در پى تعقيب هم هستند، يكديگر را متهم به خيانت مى 
كنند و هيچ ارزشى براى هم قائل نمى شوند. شايد قدرى بى معنى باشد، 
مورد مسائل  در  هم  به  هايى كه  به زوج  حال اينچنين است.  ما  هر  به  اما 
جنسى بدبين هستند پيشنهاد مى كنيم كه ازدواج نكنند. خداوند تعيين كرده 

كه رضايت جنسى فقط بايد در زندگى مشترك وجود داشته باشد. 
6) بايد بدانيد كه ارزش هاى شريك زندگى تان چه چيزهايى هستند. 

همچنين بايد از ارزش هاى فردى خود نيز آگاهى داشته باشيد. چه چيزى 
برايتان اهميت دارد؟ آيا ارزش هاى شما دو نفر با هم سازگار هستند. در 
چنين  يك  مورد  در  بايد  كنيد،  مى  مالقات  قرارهاى  صرف  كه  مدتى  طول 

مسائلى با هم صحبت كنيد. آيا بچه مى خواهيد؟ 
اگر جوابتان مثبت است، چندتا؟ آيا از نظر مذهبى عقايد يكسانى داريد؟ اين 
مقوله از اهميت خاصى برخوردار مى باشد، شايد وقتى كه فقط با هم قرار 
مالقات مى گذاريد و حتى در ابتداى زندگى مشترك درگيرى هاى چندانى 
زندگى  به  ها  بچه  پاى  زمانيكه  اما  نكنيد،  پيدا  هم  با  دينى  مسائل  مورد  در 
مشترك باز مى شود، مسائل مذهبى اهميت بيشترى پيدا مى كنند، چراكه هر 
يك از والدين تصميم مى گيرد به فرزندش اعتقادات و ارزش هاى مذهبى 

شخصى خود را منتقل كند. 
عاطفى  مسائل  صحبت كنيد.  هم  با  گذشته  عاطفى  روابط  كليه  مورد  در   (7

يك  گذاشتن  درميان  چراكه  كنيد،  باز  خود  زندگى  شريك  براى  را  گذشته 
چنين مسائل خصوصى و شخصى مى تواند شما را به سطوح عميق ترى 
از صميمت برساند. هر كدام از طرفين حق دارند كه از جزئى ترين مسائل 
زندگى شما آگاهى داشته باشند. زمانيكه با هم ازدواج كرديد نبايد هيچ نقطه 

مبهمى وجود داشته باشد كه طرف مقابل را سورپريز كند. 
8) از يكديگر سوال هاى مهم بپرسيد. زمانى كه با هم قرار مالقات مى گذاريد 
زمان مناسبى است كه سوال هاى مهم و كليدى را مطرح كنيد: در چه نوع 

خانواده اى بزرگ شدى؟ 
پدر و مادر در كنار هم زندگى مى كردند يا از هم جدا شده بودند؟ با توجه 
چه  داريد؟  انتظاراتى  چه  خود  مشترك  زندگى  از  خود  اصلى  خانواده  به 

تصميماتى در ابتداى زندگى براى تعليم و پرورش بچه خواهيد گرفت؟ 
قبول نامزد به عنوان همسر آينده مسئله مهمى است كه در همان ابتدا   (9
ابتدا  بايد  شما  ديگر  فرد  يك  پذيرش  براى  كنيد.  فكر  آن  روى  بر  بايد  شما 

خودتان را بپذيريد. 
شايد در خيلى از كارها خوب ظاهر شويد اما در عين حال امورى نيز وجود 
دارند كه شما نياز به تمرين و ممارست بيشترى در آنها داريد. تمام اين نقاط 
ضعف و قوت در كنار هم جمع مى شوند و شما را مى سازند. پذيرش سبب 
مى شود كه افراد خودشان باشند و بى قيد و شرط به هم عشق بورزند. 
اگر فرد احساس كند كه پذيرفته نمى شود و از عزت نفس پايينى برخوردار 
باشد، آنوقت پذيرش خود را براى ديگران نيز سخت مى كند و هيچكس نمى 

تواند او را واقعا از صميم قلب دوست بدارد. 
در اينجا به اهميت مشاوره هاى قبل از ازدواج پى مى بريم. زمانيكه ما دانه 
زود  باش،  زود  گوييم:  نمى  و  ايستيم  نمى  آن  سر  باالى  كاريم،  مى  را  اى 
باش، رشد كن، تو سريع رشد نمى كنى، خيلى كندى! مانند گياهان انسان ها 
نيز براى رشد و تعالى، نيازمند زمان هستند و براى اين امر نيازمند مراقبت، 
اهميت و محبت هستند، درست مانند يك گياه كه نياز به آب و نور خورشيد 
دارد. هر چقدر خودتان را بهتر بشناسيد، آنوقت خيلى راحت تر مى توانيد 
شريك زندگيتان را بشناسيد. هيچوقت تالش نكنيد كه طرف مقابل را عوض 

كنيد. 
تان  شريك  آيا  باشيد.  هشيار  اذيتى  و  آزار  هرگونه  انجام  به  نسبت   (10
به  را  خودش  حرف  حقارت  و  توهين  حرمتى،  بى  با  كرده  سعى  تاكنون 
كرسى بنشاند؟ آيا شما را با برخوردهاى فيزيكى تهديد كرده؟ آيا احساس 
مى كنيد تهديد مى شويد؟ آيا تاكنون مورد اصابت قرار گرفته ايد؟ شما را 

هل داده؟ اشيا» را پرتاب مى كند؟ هر زمان به هر دليلى سيلى مى زند؟ 
شما  ندارد  حق  كسى  نيستند.  قبول  قابل  شده  ذكر  رفتارهاى  از  يك  هيچ 
را مورد اصابت قرار دهد و تقصير شما هم نسيت كه مورد آزار و اذيت 
كسانيكه  و  دوستان  از  را  شما  تا  دارد  قصد  همسرتان  آيا  ايد.  گرفته  قرار 
دوستشان مى داريد، دور كند؟ با مشاهده هر يك از اين موارد بايد يا رابطه 
نكنند،  مراجعه  روانپزشك  به  زمانيكه  تا  بگوييد  آنها  به  يا  و  كنيد  تمام  را 
قادر به ادامه رابطه نخواهيد بود. خودتان را گول نزنيد، هر رفتار بد قبل از 

ازدواج، پس از ازدواج چند برابر بدتر خواهد شد. 
همه روزه افراد بسيار زيادى قربانى خشونت كسانى مى شوند كه آنها را 

مى شناسند. لطفا اين مسئله را جدى بگيريد. 
11) زمانى را به عبادت دو نفرى اختصاص دهيد; ارزش اين كار آن است 
مى  قرار  مسيرى  در  كنيد،  مى  ريزى  پايه  را  روحانى  زندگى  يك  وقتى  كه 
گيريد كه خداوند در تمام مراحل زندگى حامى و پشتيبان تان خواهد بود. 
در يك ازدواج روحانى سه طرف وجود دارد: شما، خدا، همسرتان. در زمان 
بروز مشكالت پيروى از رهنمون هاى الهى مى تواند بزرگ ترين كمك را 

به شما كند. 
 ،C هپاتيت   ،HIV تست  جمله  از  ازدواج  از  پيش  پزشكى  هاى  تست   (12

هپاتيت B و اعتياد فراموش نشود. 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

رئيس خانه منم من! 
 

شما در چه نوع خانواده اى زندگى مى كنيد؟ خانواده اى كه در آن پدرساالرى 
هست يا مادر ساالرى؟ يا اينكه نه زمانه بر عكس شده و فرزندان شده اند ساالر 
خانه؟مدير خانه شما كيست؟ پدر؟ مادر يا هر دو و يا هيچ كدام؟ در گذشته كم 
نبودند خانواده هايى كه بزرگ خانواده مانند پدر هر چه مى گفت، بايد اجرا مى 
شد. در بعضى از اقوام هم مادر نقش اصلى را داشت و هر آنچه او تصميم مى 
گرفت ،ديگران بى چون و چرا اجرا مى كردند و هيچ قدرت تصميم گيرى نداشتند. 
اين روند همچنان ادامه داشت و زمانى كه اين پدر و مادر مى شدند پدر بزرگ و 
مادر بزرگ، باز هم حرف آنها حرف اول و آخر بود. اما بهترين نوع خانواده كدام 
است؟ بين خانواده هايى كه روش هاى مختلفى را براى مديريت انتخاب مى كنند 
مثال مديريت مستبدانه، روش آزاد و يا مديريتى كه در آن همه اعضاى خانواده 
با مشورت با هم در تصميم گيرى مشاركت دارند كدام بهتر است؟ شما ترجيح 

مى دهيد چگونه خانواده اى بسازيد يا در چه خانوا ده اى زندگى كنيد؟
مدير خانه هر كس كه باشد بايد تالش كند تا نظم و انضباطى در خانه برقرار 
در  مشاركت  حق  كنند،  مى  تبعيت  تصميم  يك  از  همه  اينكه  بر  عالوه  و  شود 
تصميم گيرى را هم داشته باشند يعنى بتوانند اظهار نظر كنند وگرنه اوضاع خانه 
به هم مى ريزد، همه چيز بى نظم مى شود و هيچ كس از هيچكس ديگرى حرف 
شنوى ندارد. يك آشفتگى در روابط اعضاى خانواده پيش مى آيد و ديگر نمى 

شود اسم اين نهاد را خانوده گذاشت. 
يكى از بهترين روش ها در مديريت خانواده و خانه، روش آزاد منشانه با حضور 

اعضاى خانواده است. استفاده از اين روش موجب مى شود كه : 
2 در مورد امور خانه ، بين اعضاى خانواده مشورت صورت گيرد و هريك از 
اعضاى سعى مى كنند به سخنان هم گوش دهند و حرفهاى يكديگر را درك كنند. 
همه افراد خانواده به تناسب موقعيت، شرايط و امكانات خويش، به اظهارنظر در 

امورخانه و دخالت در اداره آن بپردازند . 
ويژه  به  اعضاى  هاى  كوشش  و  است  ارزشمندى  هاى  هدف  داراى  خانواده   2

رئيس خانواده معموًال در راستاى اين اهداف صورت مى گيرد.
2 در اين خانواده به جاى مردساالرى يا زن ساالرى حق ساالرى حاكم است . 

2 بر روابط افراد در خانواده و انجام امور، مقرراتى حاكم است كه مورد قبول 
اعضا بوده و لذا انضباط خاصى در خانواده ديده مى شود. 

2 بين اعضاى خانواده به تناسب موقعيت و امكانات تقسيم كار صورت مى گيرد 
و هر فرد در مقابل كارى كه دارد، احساس مسووليت مى كند . 

2 اساس اداره خانواده و روابط اعضا باهم، اقتصاد خانواده، استفاده از تفريحات 
سالم و برنامه ريزى در جهت اوقات فراغت، متكى بر يك روش عقالنى است . 

2 در اين خانواده، رئيس خانواده سعى مى كند اعضا را با حقوق و تكاليف خود 
آشنا سازد و در اداى اين حقوق تالش الزم به عمل مى آيد . 

كه  دهد  ترتيبى  دارد  سعى  و  دارد  آگاهى  اعضا  نيازهاى  به  خانواده  رئيس   2
نيازها و تمنيات افراد در حدالزم ارضا گردد . 

2 در اين خانواده، زن و شوهر يكديگر را دوست دارند و براى هم ارزش قائل 
هستند.  

نحوه ى عطسه نشاندهنده شخصيت هر فرد
عطسه يكى از معمولترين اصواتى است كه در فصل بهار و در زمان گرده افشانى درختان 
نوع  معتقدند   (body language) اشاره  زبان  رشته  متخصصين  اما  رسد.  مى  گوش  به 

عطسه كردن نشانگر شخصيت افراد است. 
بر اساس گفته پتى وود (Patti A. Wood) يكى از اين متخصصين بيشتر افراد در طول 
عمرشان روش عطسه كردن مختص به خود را دارند كه با شخصيت آنها مطابقت دارد. 
اين متخصص بر اساس تحقيقى كه انجام داده عطسه كنندگان را به چهار دسته كلى تقسيم 

كرده است: 
1) افراد خوب و مهربان 

2) افراد درست و قابل اعتماد
3) افراد كارى 

4) افراد مشتاق و موثر 
افرادى كه فقط يك عطسه ميكنند در زمره افراد خوب و مهربان هستند اين افراد خون گرم، 

مفيد و حامى ديگران مى باشند. 
افرادى كه با صداى بلند عطسه ميكنند در زمره افراد كارى به شمار مى آيند ، اين اشخاص 

سريع العمل ، قاطع و در نهايت رهبران خوبى هستند. 
ميگيرند  را  خود  بينى  جلوى  دستمال  با  كردن  عطسه  هنگام  به  هميشه  كه  اشخاصى 
افراد درست و قابل اعتمادى هستند اين افراد معموال با دقت، درستكار ، و بسيار منطقى 

ميباشند. 
آخرين گروه افرادى هستند كه با صداى بسيار بلند و خشن و به دفعات عطسه مى كنند در زمره افراد مشتاق به شمار مى آيند كه اين 

اشخاص داراى جذابيت اجتماعى مى باشند و توانائى ايجاد انگيزه و تاثير گذارى بر ديگران را دارند. 
بنا به گفته دكتر فردريك ليتل (Frederic Little) پرفسور دانشگاه بوستون يك الگوى ذاتى براى روش عطسه كردن انسانها وجود دارد 

كه به احتمال زياد ژنتيكى و موروثى ميباشد. 

عجيب ترين و خنده دار ترين 
قوانين جهان

ـ جويدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.
ـ تقلب كردن در مدارس بنگالدش غير قانونى است و افراد باالى 15 سال براى تقلب به زندان فرستاده مى شوند.

ـ داشتن سكس با حيوانات براى مردان لبنانى در صورتى مجاز است كه حيوان مورد نظر ماده باشد. در صورتيكه فردى در حال سكس 
با حيوان مذكر دستگير شود مجازاتش مرگ است.

ـ مشاهده فيلم هاى كاراته اى تا سال 79 در عراق ممنوع بود.
ـ در ايسلند زمانى داشتن سگ خانگى ممنوع بود.

ـ در آريزوناى آمريكا، كشتن و شكار شتر ممنوع است.
ـ در تايلند همه سينما رو مجبورند هنگام پخش سرود ملى قبل از شروع فيلم قيام كنند.

ـ در دانمارك روشن كردن ماشين قبل از چك كردن اينكه بچه اى زير آن خوابيده است يا نه، ممنوع است.
ـ در تايلند انداختن آدامس جويده شده تان 500 دالر جريمه دارد و قبل از خارج شدن از خانه حتما بايد لباس زير پوشيده باشيد.

زنگ  كنارشان،  از  ماشين  شدن  رد  زمان  تا  كرد  مى  موظف  را  سواران  دوچرخه  كه  شده  تصويب  قانونى  بريتانيا  در  سال 1888  در  ـ 
دوچرخه هايشان را بطور پيوسته به صدا درآورند.

ـ در قرن 16 و 17 ميالدى نوشيدن قهوه در تركيه ممنوع بود و اگر كسى در حين خوردن قهوه دستگير مى شدن، به اعدام محكوم مى 
شد.

ـ در فنالند زمانى پخش كارتون دونالد داك به علت شلوار نپوشيدن شخصيت اصليت سريال ممنوع بود.
ـ تا سال 1984، بلژيكى ها مجبور بودند نام فرزندشان را از يك ليست 1500 نفرى در روزهاى ناپلئون بطور رندوم انتخاب كنند.

ـ در برمه دسترسى به اينترنت غير قانونى است. اگر فردى با اتهام داشتن مودم دستگير شود، به زندان محكوم مى شود.
ـ اتريش اولين كشورى بود كه مجازات مرگ را در سال 1787 حذف كرد.

ـ صد ها سال پيش هر فردى كه قصد داشت از كشور خارج شود، به سرعت اعدام مى شد.
ـ در طول جنگ جهانى اول هر سربازى كه به همجنس بازى متهم مى شد، اعدام مى شد.

ـ در زمان حكومت طالبان در افعانستان، پوشيدن جوراب سفيد براى زنان به علت تحريك آميز بودن آن براى مردان ممنوع بود. در ضمن 
ماموران پليس دستور داشتند پنجره خانه ها را با رنگ سياه بپوشانند تا زنان حاضر در خانه ها ديده نشوند.

ـ در 24 ايالت آمريكا ضعف جنسى عامل اصلى طالق است.
ـ در ايالت ميسورى بخش سنت لوئيس، هنوز هم نجات دادن زنان با لباس خواب، براى ماموران آتش نشانى ممنوع است.

فوائد كافئين براي پوست
همه ما كم و بيش از فوائدي كه مصرف كافئين به هنگام صبح بر خلق و خو دارد 
، شنيده ايم اما اين ماده به دليل تاثيرش بر پوست در ميان جامعه متخصصين 

پوست نيز محبوبيت زيادي پيدا كرده است. 
سال هاست توانائي كافئين براي انقباض موثر و سريع عروق خوني آن را به يك 
ماده ارزشمند بويژه در محصوالت طراحي شده براي به حداقل رساندن سرخي 

و التهاب پوست صورت تبديل كرده است.
به اين دليل كافئين را مي توان به عنوان يك موهبت شگفت براي كساني دانست كه از اختالل پوستي كه منجر به بروز لكه 

هاي قرمز بر بيني و پيشاني مي شود ، رنج مي برند.
فوائد كافئين براي انقباض عروق خوني نيز آن را به يك افزودني در بسياري كرم هاي چشمي تبديل كرده است زيرا بسرعت 

قرمزي و تورم چشم را كاهش مي دهد.
كافئين عالوه بر ويژگي هاي ضد التهابي ، به دليل داشتن خواص آنتي اكسيداني نيز حائز اهميت است.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

سرعت راه 
اندازي كامپيوتر 
خود را افزايش 

دهيد 
 

فناوري هاي امروزي با امكانات فراوان، موجب رضايت خاطر 
كاربران مي شوند. فرضًا با فشار يك دكمه در دستگاه كنترل 
دكمه  فشردن  با  يا  كنيد  مي  روشن  را  تلويزيون  دور،  راه  از 
Start در مايكروفر، دستگاه بالفاصله شروع به كار مي كند اما 
سيستم عامل ويندوز در كامپيوتر هاي شخصي اين گونه نيست 
حدود 30  بايد  مختلف  عوامل  به  بسته  آن،  اندازي  راه  براي  و 
ثانيه تا چند دقيقه صبر كنيد. البته مي توانيد از اين مدت زمان 
نسبتًا طوالني، براي انجام كار ديگري استفاده كنيد اما اگر فرد 
كم طاقتي هستيد، روش هايي براي افزايش سرعت راه اندازي 
كامپيوتر وجود دارد كه برخي از آنها به بهبود عملكرد ويندوز 
از  ابتدا  تغييرها  اين  اعمال  از  پيش  كنند.  مي  شاياني  كمك  نيز 

سيستم خود، نسخه پشتيبان تهيه كنيد. 

-1 تغيير در برنامه Setup كامپيوتر

ممكن است سخت افزار كامپيوتر شما موجب تاخير زيادي در 
راه اندازي ويندوز شود. مي توانيد با ايجاد تغييراتي اندك در 
تنظيمات برنامه Setup كامپيوتر، اين زمان را كاهش دهيد. براي 

اين منظور، مراحل زير را طي كنيد؛

ورود به Setup؛ روش هاي مختلفي براي انجام اين كار وجود 
پايين نگه داشتن دكمه Delete يا دكمه يي  دارد اما معموًال با 
ديگر هنگام راه اندازي سيستم، اين كار را انجام مي دهند. بدين 
هنگام  در  نمايش  صفحه  روي  شده  ظاهر  هاي  پيام  به  منظور 
راه اندازي سيستم توجه كرده يا دفترچه راهنماي مادربورد يا 
PC خود را مطالعه كنيد. تنظيمات مورد نظر شما، غالبًا در زير 
گروه ها قرار دارند و نام به كار رفته براي هر تنظيم بر حسب 
سيستم، متفاوت است، از اين رو پيام هاي ظاهر شده را با دقت 
بخوانيد تا گزينه هاي مربوطه و فرمان هاي پيمايش مناسب را 

بيابيد.

 Fast آزمايش خودكار به هنگام روشن شدن؛ اين گزينه را روي
يا Enabled تنظيم كنيد تا هنگام راه اندازي، زمان به بررسي 
تنها  كار  اين  انجام  با  نيابد.  اختصاص  افزار  سخت  و  حافظه 
باشد،  اشكالي  مادربورد  يا   RAM در  اگر  كه  است  اين  مشكل 

شما متوجه آن نمي شويد.

خوبي  به  شما  كامپيوتر  فالپي  درايو  اگر  فالپي؛  وجوي  جست 
اين  سيستم  اندازي  راه  بار  هر  در  نيست  الزم  كند،  مي  عمل 

مساله بررسي شود. بنابراين آن را در حالت Disabled قرار 
دهيد.

 lDE به دنبال ليست كانال هاي اوليه و ثانويه lDE: درايو هاي
داشته  قرار   Auto حالت  در  ها  گزينه  اين  اگر  بگرديد.  سيستم 
صرف  را  زماني  مدت  اندازي،  راه  هنگام  شما  كامپيوتر  باشد، 
شناسايي هر دستگاه lDE مي كند. بنابراين بهتر است در كانال 
هاي lDE كه از آنها استفاده نمي كنيد، اين گزينه را در حالت 

None قرار دهيد.

-2 جست وجوي ويروس ها و برنامه هاي جاسوسي

برنامه هاي پنهاني و زيان آور غالبًا هنگام راه اندازي سيستم 
بارگذاري مي شوند و فرآيند راه اندازي را كند مي كنند. با اسكن 
اگر  بيابيد.  را  مزاحم  هاي  برنامه  و  ها  ويروس  سيستم،  كردن 
برنامه هاي ضد ويروس و ضد جاسوسي نصب نكرده باشيد، 
با خطرات بسياري رو به رو خواهيد بود. با مراجعه به سايت 

آنالين و

TrendتMicro (housecall.trendmicro.com)مي توانيد به 
صورت آنالين و رايگان سيستم خود را بررسي كنيد و از عدم 
تواند  مي  نيز   Adaware برنامه  يابيد.  اطمينان  ويروس  وجود 
شما  به  تبليغاتي  و  جاسوسي  افزارهاي  نرم  بردن  بين  از  در 
كمك كند. همچنين مي توانيد از برنامه تشخيص دهنده آنالين 
و رايگان PastScan كه در آدرس www.pestscan.com است 

استفاده كنيد.

-3 حذف برنامه هاي غير ضروري

در ويندوز Me ،98 و XP مي توانيد مشاهده كنيد كه چه برنامه 
هايي به هنگام راه اندازي بارگذاري مي شوند. براي اين كار به 
منوي Start رفته و گزينه Run را انتخاب كنيد، سپس عبارت 
msconfig را تايپ كرده و OK را بزنيد. msconfig در ويندوز 
2000 وجود ندارد اما مي توانيد به جاي آن از برنامه هايي مانند 
زبانه  روي  سپس  كنيد.  استفاده   Start up Control Panel
هنگام  كه  را  هايي  برنامه  از  فهرستي  تا  كنيد  كليك   Start up
راه اندازي بارگذاري مي شوند، مشاهده كنيد. كادرهايي را كه 
در سمت چپ پنجره msconfig قرار دارند، از حالت عالمت دار 
خارج كنيد تا اين برنامه ها ديگر بارگذاري نشوند. نام و مكان 
فايل ها به شما كمك مي كند تا عملكرد آن برنامه ها را دريابيد. 
 Services نام  به  يي  زبانه   msconfig برنامه   XP ويندوز  در 
وجود دارد كه برنامه هاي كاربردي ديگر و نيز اجزاي سيستم 
عامل را نشان مي دهد. برخي از آنها را مي توانيد غيرفعال كنيد 
تا هنگام راه اندازي بارگذاري نشوند اما وجود برخي ديگر براي 

ويندوز ضروري هستند.

-4 تنظيم رجيستري 

برنامه هايي مانند Reg Clean مي توانند تنظيمات سخت افزار و 
نرم افزارهاي منسوخ را از بين ببرند. Reg Clean براي نسخه 
هاي قديمي ويندوز مناسب است، اما در ويندوز XP مي توانيد از 
برنامه هاي تجاري مانند Norton System Works محصول 
مانند  افزارهايي  اشتراك  و   SystemSuite و   System شركت 

Registry First Aid استفاده كنيد.

-5 يكپارچه سازي هاردديسك

مكان  يك  در  فقط  را  ها  فايل  غالبًا  شما،  سيستم  هاردديسك 
ذخيره نمي كند، بلكه بخش هاي فايل را در هر كجا كه فضاي 
خالي باشد، قرار مي دهد. برنامه Sisk Defragmenter را در 
هر يك از درايوهاي خود اجرا كنيد تا فايل ها به صورت يكپارچه 
درآيند. اين كار، هم موجب بهبود فرآيند راه اندازي و هم عملكرد 
كلي ويندوز خواهد شد. بدين منظور به منوي Start رفته و به 
 Programs، Accessories، System Tools ترتيب گزينه هاي
و Disk Defragmenter را انتخاب كنيد. سپس نام درايو مورد 

نظر را انتخاب و روي Start كليك كنيد.

سرعت  بتوانيد  شده  ذكر  موارد  دقيق  رعايت  با  است  اميد 
كامپيوتر خود را بهبود بخشيد.

 

ياهو و دانلود موسيقي رايگان  
 

همراه  و  رايگان  صورت  به  يا  فروش  براي   MP3 عرضه  براي  ياهو 
تبليغات، در حال مذاكره با شركت هاي بزرگ موسيقي بوده و اميدوار 
است اين سرويس تا سال جاري ميالدي راه اندازي شود. به گفته مقامات 
زيرا  است  مقدماتي  مرحله  در  هنوز  مذاكرات  اين  موسيقي  هاي  شركت 
بزرگ  هاي  شركت  است.  طرح  اين  جزئيات  روي  كار  حال  در  ياهو 
اخير  هاي  ماه  در  موزيك  وارلز  يا  موزيك  يونيورسال  مانند  موسيقي 
اجازه داده اند موسيقي آنها به صورت فايل هاي MP3 آنالين از طريق 
برخالف   MP3 هاي  فايل  برسد.  فروش  به  آمازون  مانند  فروشندگاني 
فايل هاي موسيقي كه داراي قفل كپي رايت هستند با اكثر دستگاه هاي 
موسيقي قابل حمل از جمله آي پاد اپل، زون مايكروسافت و تلفن هاي 
همراهي كه امكان پخش موسيقي دارند، سازگارند. سخنگوي ياهو اظهار 
كرد؛ اين شركت اعالم كرده كه خواهان عرضه موسيقي بدون قفل كپي 
رايت است و اين مساله بخشي از مذاكرات در حال تداوم ياهو با شركت 

هاي موسيقي را تشكيل مي دهد.  

ژاپن و نسل جديد تلفن همراه  
 

شركت هاي بزرگ ارائه كننده خدمات تلفن همراه در ژاپن نسل جديدي 
از گوشي هاي تلفن همراه را كه كارايي هاي متفاوتي دارند، به زودي به 
بازار مصرف عرضه مي كنند. اين اقدام شركت هاي مخابراتي ژاپن به 
دنبال افزايش تقاضاها در بازار داخلي ژاپن انجام مي شود. بر اين اساس 
توليدي  همراه  تلفن  هاي  گوشي  جديد  مدل  آي» 11  دي  دي  شركت «كا 
خود را كه نمونه هاي آن را چندي پيش براي عموم به نمايش گذاشت، 
پيش از آغاز فعاليت جديد مدارس و سال جديد مالي (12 فروردين 78 ) 
به بازار مصرف عرضه مي كند. پنج مدل از اين گوشي هاي تلفن همراه 
مي  زدن  قدم  يا  دويدن  هنگام  به  افراد  كه  هستند  افزارهايي  نرم  داراي 
را  خود  مقصد  تا  مانده  باقي  مسافت  و  سرعت  آن  از  استفاده  با  توانند 
بيابند. تلفن هاي همراه جديد هنگامي كه فرد در خارج از منزل در حال 
يي  نقطه  چه  در  كند  مي  اعالم  خود  صاحب  به  است،  ورزشي  تمرينات 
قرار دارد و ميزان كالري كه مصرف كرده، چقدر است. تلفن هاي همراه 
نمي  محسوب  تلفني  مكالمات  براي  يي  وسيله  تنها  ژاپن  در  جديد  نسل 
شوند بلكه مي توان از آن به عنوان يك رايانه كوچك همراه نيز نام برد 
كه داراي قابليت هاي مختلفي هستند. از جمله قابليت هاي تلفن هاي همراه 
يادداشت  ثبت  دفترچه  ناويگيشن،  تلويزيون،  راديو،  بودن  دارا  ژاپن،  در 
روزانه، تقويم، فرهنگ لغات انگليسي به ژاپني و ژاپني به انگليسي و ديگر 
وضوح  با  فيلمبرداري  و  عكسبرداري  سيستم  حساب،  ماشين  ها،  زبان 
همراه  تلفن  هستند.  اينترنتي  شبكه  به  آنها  اتصال  تر  مهم  همه  از  و  باال 
در ژاپن همچنين تبديل به تلفني شده كه كار كيف پول را نيز انجام مي 
دهد و با آن مي توان در برخي فروشگاه ها خريد كرد يا به عنوان كارت 
اتوبوس و مترو نيز از آن بهره گرفت. «سافت بانك» يكي ديگر از شركت 
هاي ارائه كننده خدمات تلفن همراه در ژاپن نيز چندي پيش 16مدل جديد 
از گوشي هاي تلفن هاي همراه خود را در معرض ديد عالقه مندان قرار 
داد. برخي از گوشي هاي تلفن همراه عرضه شده توسط اين شركت نيز 
داراي صفحه كامل كيبورد و فرهنگ لغات انگليسي به ژاپني و ژاپني به 
انگليسي است. برخي از اين تلفن هاي همراه نيز با استفاده از چوب يا 
نيز  ژاپن  دوكومو»  تي  تي  «ان  مخابراتي  شركت  اند.  شده  ساخته  چرم 
پيش از اين گوشي تلفن همراه جديدي را به بازار عرضه كرد كه ضدآب 

و به شكل بسيار استادانه يي ساخته شده است.  

خداحافظ يادداشت هاي دست نويس  
  

 قلم هوشمند در واقع رايانه يي است كه در يك قلم جاي گرفته و يادداشت 
ها و فايل هاي صوتي را به رايانه منتقل يا يادداشت هاي دست نويس را 
در يك فرمت صوتي اجرا مي كند. قلم ديجيتالي Pulse كه فروش آن تا 
ماه مارس آغاز مي شود با ويندوز ويستا و XP سازگار است اما شركت 
هم  را  آن  مكينتاش  ويندوز  با  سازگار  مدل  است  تالش  در  آن  سازنده 
عرضه كند. اين قلم هوشمند در دو مدل يك گيگابايتي به قيمت 149دالر 
و دو گيگابايتي به قيمت 199 دالر عرضه مي شود؛ مدل يك گيگابايتي 
و  يادداشت  صفحه  هزار   16 و  شده  ضبط  صداي  ساعت  صد  از  بيش 
مدل دو گيگابايتي دو برابر اين مقدار را ذخيره مي كند. استفاده از اين 
قلم ديجيتالي نيازمند كاغذ ويژه يي به نام دات است كه به قلم امكان مي 
 - طراح  شركت   - اليواسكرايب  كند.  ضبط  را  خود  كاربر  حركات  دهد 
اعالم كرده كه كاغذ ويژه اين قلم ديجيتالي را هم قيمت كاغذهاي معمولي 
عرضه خواهد كرد. اين قلم كه يك نوار جوهر قابل تعويض دارد اما با 
تمام شدن جوهر باز هم مي تواند حركات دست كاربر را ضبط كند، 155 
ميليمتر طول، 14 ميليمتر پهنا و حدود 37 گرم وزن دارد و همچنين داراي 

يك باتري ليتيومي قابل شارژ غيرقابل تعويض است.  
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متولدين فروردين: با ديدار عزيزي قلبتان پر 
از احساس و هيجان خواهد شد. شما در مسير چند 
خبر هيجان انگيز قرار داريد. مقدار قابل مالحظه اي 
دليلي  هيچ  بي  كه  يكي  رسد.  مي  شما  دست  به  پول 
مي  دشمني  شما  با  يا  و  نداشت  را  شما  ديدن  چشم 
مسافرتي  رفت.  خواهد  كنار  به  راهتان  سر  از  كرد 
در پيش داريد. در يك امر اجتماعي به موفقيت هايي 
مي  آن  فكر  به  خبر  يك  رسيدن  با  يابيد.  مي  دست 
افتيد كه تغييراتي در تصميم گيري هاي خود به وجود 

آوريد.

متولدين ارديبهشت: در مورد يك پيشنهاد    
عجوالنه تصميم نگيريد و همه جوانب آن را در نظر 
احتياط  بدهيد.  را  خود  قطعي  نظر  گاه  آن  و  بگيريد 
كاري اگر سودي داشته باشد، ضرري هم ندارد. آن 
كارتان  در  كرد.  خواهيد  خيال  راحتي  احساس  وقت 
خود  مهارت  و  شايستگي  تا  آيد  مي  پيش  فرصتي 
به   ، آمده  وجود  به  تازه  اختالف  يك  دهيد.  نشان  را 
نگراني  و  شد  خواهد  فصل  و  حل  خوشي  و  خوبي 

شما برطرف مي شود.

در  مطبوعي  و  خوب  هفته  خرداد:  متولدين 
شما  كمك  به  نيرويي  كنيد  مي  احساس  داريد.  پيش 
آمده است تا احساس فراغت بال بكنيد. از اين گونه 
فرصت ها مي توانيد براي برنامه ريزي آينده تان به 
خوبي استفاده كنيد. مشكل يكي از عزيزان خانواده و 
پيش  خيال  ناراحتي  برايتان  كه  صميمي  همكاران  يا 
آورده بود، برطرف مي شود. بهترين روز هفته براي 
شما چهارشنبه است. براي انجام كار بر خالف ميلتان 

ناچار مي شويد تن به سفري ناخواسته بدهيد.

  متولدين تير: يك اتفاق اگرچه نتايج چندان 
رضايت آميزي برايتان نخواهد داشت، اما شما را به 
خود خواهد آورد و بر تجربه هايتان خواهد افزود. در 
يك مسئله عاطفي فرصت بسيار خوبي به دست مي 
آوريد تا حرف هاي دلتان را بگوئيد. در اين موقعيت 
طرف  به  نسبت  هم  و  خود  به  نسبت  هم  كنيد  سعي 
مقابل صادق و صميمي باشيد. جوانان متولد اين ماه 
خود  گفتار  و  رفتار  مواظب  خيلي  بايد  روزها  اين   ،
طور  به  خانواده  بزرگترهاي  رنجاندن  از  و  باشند 

جدي خودداري كنيد.

بر  انگيز  مسرت  اتفاق  يك  مرداد:  متولدين   
سر راه داريد. ناراحتي فكري شما از بابت تغييراتي 
اين  شود.  مي  برطرف  شغل  يا  و  مسكن  امور  در 
روزها بايد اندكي بيشتر به فكر سالمتي خود باشيد 
جدي  را  تحمل  قابل  حتي  هاي  ناراحتي  بعضي  و 
بگيريد. اين روزها دچار نوعي مشغله فكري هستيد، 
اگر  كنيد.  منظم  را  افكارتان  توانيد  نمي  كه  طوري  به 
بتوانيد بعضي مسايل را درجه بندي كنيد و ابتدا به 
اين  بر  توانيد  مي  حدي  تا  بپردازيد  آنها  ترين  مهم 

وضعيت خاتمه دهيد.

متولدين شهريور: يك خريد و معامله بزرگ 
نسبت  را  خود  نظرهاي  نقطه  بيهوده  داريد.  پيش  در 
به آينده مغشوش نكنيد. اگر خوب نگاه كنيد چراغي 
پرفروغ را بر سر راهتان خواهيد ديد. بعضي سركشي 
ها و خودمحوربيني ها را از خود دور كنيد تا پي به 
يك  با  كار  سر  در  ببريد.  ديگران  حساب  هاي  حرف 
يا چند نفر بگومگوهايي مشاجره وار خواهيد داشت. 
در هر حال سعي كنيد بر اعصاب خود مسلط باشيد، 

چون خود بيش از طرف مقابل متضرر خواهيد شد.

خوش  خط  روي  روزها  اين  مهر:  متولدين 
بدانيد  را  ها  فرصت  اين  قدر  كنيد.  مي  حركت  اقبالي 
و گاه با بعضي بهانه جويي ها و ايرادگيري هاي بي 
هدايا  نكنيد.  آشفته  را  ديگران  و  خود  اعصاب  مورد 
و يا سوغاتي هايي بر سر راه داريد . خبر مهمي به 
نگراني  يا  و  نظر  و  خبر  اين  و  رسد  مي  شما  گوش 
كرد.  خواهد  برطرف  آينده  مورد  در  را  شما  هايي 
براي انجام معامله اي و يا عقد قراردادي فرصت هاي 
خوبي به دست خواهيد آورد. موفقيت يكي از عزيزان 

شما را غرق مسرت خواهد كرد.

متولدين آبان: در يك امر احساسي حضور 
رقيب را كم اهميت نگيريد. يكي به كار شما حسودي 
و يا دشمني مي كند. شما در صورت شناختن وي از 
خودداري  مثل  به  مقابله  براي  مشابه  اقدام  هرگونه 
كنيد، چون در غير اين صورت متضرر خواهيد شد. 
را  قضيه  طرفين  به  شما  صداقت  و  حقانيت  زمان 
روشن خواهد كرد. راه پيشرفت باز مي شود و يك 
مانع بزرگ از سر راهتان برداشته مي شود. خود را 

از كمك هاي فكري بزرگان خانواده بي نياز ندانيد.

 متولدين آذر: يك قهر كرده و يا يك عزيز 
دور شده دوباره نزد شما باز مي گردد. نامه يا خبر 
مهمي به شما مي رسد كه با رسيدن آن تغييراتي در 
تصميم گيري هاي شما به وجود مي آيد. در نيمه دوم 
خواهيد  مواجه  زيادي  هاي  مشغله  با  داليلي  به  هفته 
امور  در  مثبت  جهت  در  تغييراتي  زودي  به  شد. 
يكي  به  شد  خواهيد  موفق  و  آيد  مي  پيش  تان  مالي 
از بدهكاري هاي خود پايان دهيد . در ضمن مشكل 
مالي يكي از نزديكان موجب ناراحتي خيال شما هم 

مي شود.

از  پس  باالخره  هفته  اين  در  دى:  متولدين   
طرف  پذيرش  مورد  شما  خواسته  انتظار  ها  مدت 
مقابل قرار خواهد گرفت. در چنين وضعيتي شايسته 
را  خود  هاي  خواسته  از  بخشي  هم  شما  كه  است 
پشيمان  سرانجامي  است  ممكن  لجاجت  كنيد.  تعديل 
حقوق  و  منطق  كسي  هر  اگر  باشد.  داشته  كننده 
ديگران را در نظر بگيرد و براي لحظاتي خود را جاي 
طرف مقابل بگذارد، آن وقت بخش مهمي از گرفتاري 
ها و مشكالت آدم ها حل خواهد شد. سعي كنيد به 

كارتان نظم و ترتيب بدهيد.

متولدين بهمن: موفقيت هايي در امور شغلي 
از  يكي  به  شد  خواهيد  موفق  و  آوريد  مي  دست  به 
خواسته هاي ديرين خود جامه عمل بپوشانيد. منتظر 
يك اتفاق و يا وضعيت جديدي در امور روزانه تان 
باشيد. يك كار و يا مشكل اداري كه مدت ها شما را 
با خود درگير كرده بود، به پايان مي رسد. يك مسئله 
خانوادگي براي مدتي براي شما ناراحتي خيال پيش 
مي آورد. سعي كنيد اين قضيه را از آنچه كه هست 

براي خود بزرگ تر نكنيد و به آن پر و بال ندهيد.

    متولدين اسفند:   در اين هفته مخصوصأ 
سعي كنيد در مقابل خواسته هاي بزرگان خانواده از 
خود مخالفت و يا مقاومت نشان ندهيد. كار و حرف 
كرد.  خواهد  كالفه  را  شما  حسابي  اطرافيان  از  يكي 
اين   . افتد  مي  شما  گردن  به  اي  تازه  هاي  مسئوليت 
روزها بايد حسابي مواظب دخل و خرج خود باشيد 
تا مشكلي از اين بابت برايتان پيش نيايد. در روزهاي 
پاياني هفته به آرامش خيال مطبوعي دست مي يابيد. 

بهترين روز هفته براي شما جمعه است.

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

جواب هفته قبل
Nd7+       Kc8  Rxa8# 

سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Ne4+      Kg2  (Kh3) 
Rf2+       Kg1 (Kh3)  Qh2# 

 آگهى هاى شما به كيفيت و استمرار اين هفته
نامه يارى مى رساند
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آموزش و تعمير كامپيوتر 
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برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

همراه با خوانندگان هفته نامه

هفته نامه پرشين از 
مطالب ارسالى شما 
خوانندگان عزيز، 

اعم از شعر، داستان و 
مقاله استقبال مى كند 
و مطالب ارسالى شما 
در همين صفحه و با 
نام خودتان به چاپ 

خواهد رسيد.

جمشيد ارود پور سوپر پرشيا

براى رهائى 
از غم تنهائى

سر بده اوازى
نغمه كن با سازى
آه, فغان, جدائى

دور باد برايت الهى
شور, شعف, شادى
مى است و ساقى

تو كه از نيرنگ جدائى
بيا به ديار آشنائى
در سر است هوائى

غيبت است بى وفائى
بسازيم روز زيبائى

 براى هم فردائى
در پرشياست صفائى
به دور از هر ريائى
بگذار نكونامى باقى

بنوبت همه هستيم فانى

شوخى با مطبوعات
صمد شكارچى

• پير زن هشتاد ساله بدهكار آزاد شد. (جرايد)
البته به اين شرط كه در هشتاد سال آينده بدهكاريش 

را پرداخت نمايد. 
• سگ شانس رييس جمهور آمريكا مرد. (جرايد)

از بس سگ سانش است اين آقاى بوش!
ساخته  ازدواج  به  مردم  ترغيب  براى  عشق  معجون   •

شد. (جرايد)
معجون بى معجون ما اهلش نيستيم؛ بدهيد به آقازاده 

ها!
است.  هفتم  مجلس  اولويتهاى  از  گرانى  با  مبارزه   •

(جرايد)
از اولويتهاى مجلس ششم هم بود.

چشند  مى  را  گرانى  طعم  امسال  هم  آموزان  دانش   •
(جرايد)

چه خوش طعمى است اين طعم گرانى، بچش اى دانش 
آموز مامانى!

• 7/22 درصد از خانوارهاى شهرى زير خط فقر مسكن 
هستند. (جرايد)

بقيه هم در زير خط فقر مطلق!
•امروز نمى توان خبرها را پنهان كرد. (جرايد)

يعنى ديروز مى شده!
•مديران بايد با مردم بودن و مردمى زندگى كردن را 

ياد بگيرند.
بيچاره ها آن وقت چطور زندگى كنند؟!

چه كسى با چه ابزارى
گوشتى؛  پيچ  با  قصاب  ال؛  آچار  با  زبان  دانشجوى 
قمارباز با آچار استيك؛ فرنگى با آچار فرانسه؛ راهزن 
چكش؛  با  قاتل  بكس؛  اچار  با  ورزشكار  لخت؛  سيم  با 
با  سوار  دوچرخه  كلنگ؛  با  لنگ  قفلى؛  انبر  با  زندانبان 
شمع؛  آچار  با  نابينا  زنجير؛  با  مجرد  آدم  آچارچرخ؛ 
ماله؛  با  خسيس  رينگى؛  آچار  با  بكسر  كمچه؛  با  فقير 
طال فروش با شمشه؛ كفترباز با آچار كالغى؛ سلطنت 
طلب با شاغول؛ كاركنان اداره گاز با انبر و آقازاده ها 

با آچار پولى كش

دوبيتى
بيا پوال كه از جانم رمق رفت
تمام هستيم با زر ورق رفت
فتادم در ميان دام شيطان

كه دختر خاله از پيشم دمق رفت

آرزوى بزرگ
دنبالش  به  را  جا  همه  داشتم؛  دوستش  بودم،  عاشق 
كنم  پيدايش  اگر  كردم  مى  فكر  نيافتمش؛  ولى  گشتم 
او  بدون  شوم؛  مى  خوشبخت  و  رسم  مى  سعادت  به 
بود؛  او  يافتن  آرزويم  تنها  نداشت؛  معنا  برايم  زندگى 
اگر پيدايش مى كردم به زندگى اميدوار مى شدم؛ اما 
افسوس كه خيلى زود دير شد؛ چون يك روز تصادفى 
پيداش كردم اما ديگر فايده اى نداشت. مى دانيد چرا؟
چون نيمه وقتش را پيداكرده بودم!    صمد شكارچى

 

يك ترانه از باران تفرشى
ياد كودكى

دباره خاطره پشت خاطره
مگه چشماى تو از يادم ميره
هنوزم شرم نگات يادم مياد
پشت قاب شيشه اى پنجره
ساختن بادبادكاى رنگارنگ

كه ميونه شاديا مسافره
صداى خوندن اون پرندهه
كه همش تو راهه و مهاجره

سرخى خنده تو
به طلوع عشق من

سبزى شيطنت
روزاى يكى شدن

روزى كه تو رو ديدم
موهاتو بافته بودى

با مداد رنگى واسم 
خونه اى ساخته بودى

پشت كوه قهوه اى
خورشيد آروم مى تابيد

قاصدك رو  شونه
الله آروم مى خوابيد
آسمون آبى بود و
ابر آسمون سپيد
كلبه نقاشى ها

زير سايه هاى بيد
خونمون ميون پرچينهاى باغ

طعم دزديدن لونه كالغ
بازيه قايمباشك تو سبزه ها
آبتنى ميون آب چشمه ها
پريدن از باالى چهارپايه

چيدن سيبهاى سرخ همسايه
حاال اون روزا گذشته ميدونم
بين ما يه دنيا فاصلست ديگه

نه ميبافى موهاى سياهتو
ندارى خورشيد و قاصدك ديگه!!!

شيدا اورنگ
زندگى زيبا

دنيا را دوست دارم
زندگى ام زيباست

اين همه زيبايى از كجا آمده است
به كجا خواهد رفت
روزها مى گذرند
توى تقويم عمر

لحظه و ساعت و احساس هم آواز همند
لحظه ها مى گذرند

پيش چشمان من كوچه ثانيه دور مى شود
پيش چشم من روزها گم مى شوند

كودكان قد مى كشند
پيش چشمان من زندگى زيباييست
پيش چشمان من سايه ها كوتاهند

عمر ما زود گذر
پس ازين سو من هماغوش بهار

دست در دست كنون
زندگى خواهم كرد
ديروز، امروز، فردا

همه كم مانايند پيش پاى اكنون
همه عمر ما در همين اكنون است
غم پيشين در دلت جارى است

فكر تو مغشوش در فردا ها
زندگى ساده تر از اين حرفاست

تو پر از احساسى
پس از اين سو

اين همه احساس را با همه تقسيم كن
تو بخوان آواز، تو بزن فرياد اين جمله نيك 

را
ما  عمر  زيبايى  اين  در  و  زيباييست  زندگى 

مى گنجد
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جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار
سوپر تهران

سوپر تخت جمشيد
سوپر جردن
سوپر خزر
قنادى رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپيد 
سوپر سيب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحيد
سوپر سرور

سوپر فرديس 
سوپر ايرانى كويينزوى

فرهنگسراى لندن
قنادى عسل1
قنادى عسل2
سوپر كسرى

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

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

Super Dejla
 Turkish Super

,Market
Way to say

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

و با همکاری مواد غذايی ماهان
 و مواد غذايی انجمن  

در شهرستانهای:
Birmingham, 

 Glasgow, Leeds, Liverpool
,Manchester, New Castle

Nottingham. Southampton
Brighton
توزيع ميگردد

خدمات لوله كشى و ساختمانى كاگل
020 8346 2457
07830247338

 طراحى وب سايت
 و انواع طراحى

  گرافيكى به زبانهاى
 پشتو و  اردو

020 8453 7350 
 I would like to meet a
 nice lady about 25-35

 kind ,polite friendly to
 go out friendship and

more
07832146983

جوانى هستم26 ساله 
خواهان آشنايى و دوستى 
صادقانه با خانمى ايرانى.

ماتيو07919002476

جوانى 31 ساله ساكن لندن، 
مايل به آشنايى با دختر خانمى 
ايرانى جهت دوستى و آشنايى.

سياوش07767816705

 I would like to meet a
 .nice girl about 22-28

I am from turkish
Baran 07706946060

شما مى توانيد لوازم اضافى خود را تا مبلغ 
50 پوند در اينجا رايگان بفروش برسانيد

جمعه بازار پرشين

هفته نامه پرشين جهت تكميل كادرمطبوعاتى خود به تعدادى همكار نيازمند است ،
 لطفا عالقمندان با شماره 02084537350 تماس بگيريد 

جوياى كار
 جهت نگهدارى از كودك و 
سالمند و كارهاى منزل

07828073229

مردى هستم 47 ساله بدون 
مشكل ويزا ساكن ليورپول مايل 
به آشنايى با يك خانم ايرانى 

جهت دوستى و ازدواج
07773398528

eageagl@yahoo.co.uk

FOR 
SALE
Honda Scooter 
SCV 
Engine 102 cc
1000 miles 

 Very economic  1000 پوند

07960484077

براى آگهى دوستيابى لطفا 
با شماره

02084537350
تماس حاصل نمائيد
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قاچاق َكَرم
قسمت دوم

رحيم رئيس  نيا 

كرم - كه جدش از روستاى ُچرس دهستان چاى پاره قره ضياءالدين به 
قفقاز مهاجرت كرده، در ده قيراخ كسمه از بخش قازاخ (قزاق) ايالت گنجه 
سكونت اختيار كرده بود - اگرچه در ناحيه  اى دور از ارس به پا خاسته 
ارمنستان  گرجستان،  گنجه،  ايالت هاى  كه  پهناور،  منطقه  اى  در  بود، 
مى كرد.  جوالن  برمى گرفت،  در  را  ايران  آذربايجان  و  آناطولى  فعلى، 
گشت ه  و  تاخت  از  است  شرحى  مانده  باقى  وى  از  كه  خاطراتى  دفتر 
اى شگفت  انگيز او. وقتى اين دفتر را مى خوانيم ديگر اين نوشته چاپ 
شده در يكى از شماره هاى سال 1885 مجله نارودنايا وليا را كه «كرم 
مشهور در ماوراى قفقاز تبديل به طوفان وحشتناكى شده است»(9) پر 

بى جا نمى يابيم.
   كرم در سال مذكور جوانى بوده است حدوداً 27 ساله و 8 سال از به 
كوه زدنش مى گذشته است. چه خودش در صفر 1307 / اكتبر 1889 به 
دكتر فووريه مى گويد كه «سى و يك سال دارد و دوازده سال است كه به 
شغل شريف دزدى مشغول است.»(10) بنابراين مى توان گفت كه وى در 
حدود سال 1276 ه . ق / 60-1859 م به دنيا آمده بوده است. در همان 
دوره كوتاه ياغيگرى آوازه بى باكى و چاالكى و جوانمردى او از حدود 
تنها  نه  «كرم  گوركى:  نوشته  به  چنان كه  است.  بوده  رفته  فراتر  قفقاز 
در قفقاز، بلكه در بين قزاق هاى كوبان نيز چونان شخصيتى افسانه اى 

شهرت يافته است.»(11)
 كرم چنان كه از خاطراتش برمى آيد، در نتيجه تنگ تر شدن عرصه براى 
محال  در  و  مى آيد  ايران  به  عثمانى،  و  قفقاز  در  زندگى اش  و  فعاليت 
از  كه  به  طورى  و  مى افكند  اقامت  رحل  خوى،  و  ماكو  بين  چايپاره، 
خود  قبلى  كارهاى  «همان  محل  اهل  گفته  به  نيز  و  برمى آيد  خاطراتش 
را دنبال نموده، دست به راهزنى و ياغيگرى» مى زند و حتى دستش به 
خون بعضى ها و از آن جمله مردى عباس نام از روستاى گؤزدگن، كه 
در برابر افرادش مقاومت كرده بود، آلوده مى شود و سرانجام به علّت 
على محمد  جمله  آن  از  و  محلى  متنفذان  از  بعضى  با  كه  درگيرى هايى 
ايران  دولت  به  شدن  پناهنده  از  ناگزير  مى كند،  پيدا  حمزيانى  سلطان 
مى شود. عادل باقرى بسطامى اطالعاتى درباره شخص مذكور و علت 
و چگونگى درگيرى مورد بحث به دست داده است كه به  طور خالصه 

از اين قرار است:
 على محمدسلطان و پناه سلطان دو برادر از اهالى حمزيان عليا بوده  اند 
كه پاسدارى گردنه حمزيان، واقع در مسير راه ماكو - خوى را به عهده 
داشته  اند و از اين بابت از دولت مقررى مى گرفته  اند. على محمد سلطان 
اسب چاالكى به نام ياغ بال (روغن و عسل) داشته كه كرم مشترى آن 
مى شود؛ اما على محمد سلطان دل از اسب نمى كند و كرم يكى از افراد 
خود را با اين دستور كه «يا اسب را مى آورى و يا زن يكى از دو برادر 
به  موفق  چون  فرستاده  و  ببرند!»  را  زن  دادند  را  اسب  وقت  هر  كه  را 
دوشيدن  مشغول  كه  زنى  سوى  به  رو  نمى شود،  برادران  كردن  قانع 
مى نشيند  پيشانى اش  در  محمدسلطان  گلوله  و  مى گذارد  بوده  گوسفند 
در اين منطقه  به كرم مى رسد، مى گويد «ديگر ماندن من  تا اين خبر  و 
صالح نيست و به همين خاطر تصميم به درخواست پناهندگى از دولت 

مى گيرد.»(12)
 كرم در اين تاريخ در قلمرو نفوذ تيمور پاشاخان، پدر مرتضى قلى خان 
اقبال  السلطنه، خان ماكو زندگى مى كرده و بنا به روايتى مادرش عصمت 
خانم رضايت خان را - كه به اصرار روس ها قصد دستگيرى و تسليم 
او را داشته - با تقديم 14 رأس گاو نر به دست آورده بوده است.(13) 
بعد از آن كه كرم به فكر پناهندگى مى افتد، تيمور پاشاخان به پادرميانى 
برمى خيزد و به هنگامى كه ناصرالدين شاه روانه سفر سوم اروپا بوده، 
برادر كرم به وساطت او در تاريخ 14 رمضان 14/1306 مه 1889 در آن 
سوى ارس به حضور وى بار مى يابد. در سفرنامه شاه به اين شرفيابى 

اشاره شده است: 
تيمور  كه  است  اين  اين جا،  ديدم  كه  عجيبى  «چيز  دليجان  حدود  در   
پاشاخان آمد عرض كرد، برادر كرم قاچاق اين جا است. گفتم او را آورد 
حضور. ديدم چشم سرخى داشت. افتاد روى دست و پاى ما. پرسيدم، 
كرم  اين  داد.  جوابى  ايران؟)  (طرف  طرف  آن  است  رفته  چرا  برادرت 
قاچاق مدتى در خاك روس شرارت و هرزگى مى كرد، حاال رفته است 
آن طرف ارس در خاك ماكو و خوى. معلوم نيست كجاست و نمى توان 
او را گرفت. خالصه باز به همان ترتيب سوار شده رانديم رسيديم به 

شهر قزاق.»(14)
 كرم روز 18 محرم 14 / 1307 سپتامبر 1889 به قرارى كه در روزنامه 

خاطرات منعكس است، به حضور وى بار يافته است:
غربى  هرزندات  دهستان  در  واقع   ] قيا  گلين  [ده]  برويم  بايد  «امروز   
امين  نهار  از  قبل  افتاديم.  نهار  به  زارى  پنبه   جلو   ... مرند]  شهرستان 
در  هميشه  كه  معروف،  دزد  قاچاق  كرم  اميرنظام،  ولى عهد،   السلطان، 
دولت  سه  هر  [و]  مى كرد  دزدى  ايران  و  عثمانى  و  روس  سرحدات 
نظام  امير  به  [آمدند.]  نبود،  ممكن  او  گرفتارى  و  بودند  عاجز  او  از 
[حسن على خان گروسى، كه از 1300 تا 1309 ه . ق پيشكار آذربايجان 
هم  اميرنظام  [و]  بياورد،  داده،  اطمينان  را  او  كه  بوديم  گفته  بوده] 

پيش  آدم هايش  و  كرم  حضور.  آورده  اند  است؛  آمده  داده،  اطمينان 
گرفته  دست  تفنگ  و  اسلحه  با  بوده  اند،  آمده  كه  ولى عهد  و  اميرنظام 
آمدند.  پياده  و  نداشتند  تفنگ  حاال  اما  بودند.  آمده  اسب  سوار  حاضر، 
سه - چهار جا به سجده افتادند. او را ديدم، گفتم دولت روس و ايران 
از تقصير تو گذشته، اما به شرط اين كه ديگر در سرحد نمانى و بيايى 
تهران و در داخله مشغول خدمت باشى. كرم نما و فرود آ كه خانه خانه 

تست! خيلى راضى بود و دعا كرد.
زرد،  موى  مى تراشد،  را  ريشش  دارد،  سبيل  است،  جوان  كرم  خود   
نه  است،  كوتاه  قدش  دارد.  زردى  مژه  و  ابرو  كوچك،  ريزه  چشم هاى 
و  هيكل  قوى  گنده  چنار  يك  قدر  به  كدام  هر  آدم هايش  كوتاه.  چندان 
مهيب هستند... اين كرم خودش با ده نفر آدم هميشه در كوه ها و مقاره 
[مغاره] ها پنهان مى شدند و جلو قافله و تجار را گرفته، گزك به دستشان 

مى افتاد آن ها را غارت مى كردند، مى رفتند...»(15)
 دكتر فووريه هم كه در ركاب شاه بوده، حتى پيش از وارد شدن به خاك 
ايران تعريف كرم را در قفقاز شنيده بوده، دو روز پيش از گذشتن از 

مرز درباره وى نوشته است:
 «عده اى نظامى محلى كه همراهى مان مى كردند» عالوه بر اين كه حكم 
كه  زيرا  بودند؛  نيز  خطر  از  ما  دفاع  براى  داشتند،  را  افتخارى  قراوالن 
راه ها امن نبود و از دليجان تا سر حد ايران در غالب نواحى راهزنان 
بسيار  كه  مى شوند  ديده  غيره  و  (ترك زبان)  تاتار  نژاد  از  متهورى 

خطرناكند.
 يكى از راهزنان كه كرم نام دارد و اصًال ايرانى است و نام او در اين 
روسى  نظاميان  جهت  كلى  زحمت  اسباب  تاكنون  است،  مشهور  حدود 

شده است.
مجروح  روسى  نظاميان  با  خود  اخير  برخوردهاى  از  يكى  در  كرم   
هر  تيمورآقا  و  گريخته  ماكو  حكمران  تيمورآقا،  پيش  ايران،  به  و  شده 
قدر روس ها در گرفتن او اصرار مى ورزيدند جرئت به رها كردن وى 

نمى كند.
نامه  او  به  گاه گاهى  دارد،  دشمنى  ايروان  حكمران  با  مخصوصًا  كرم   
مى نويسد و خود را به خاطر او مى آورد و از احوال خود اطالعاتى به او 
مى دهد و مى گويد كه همين كه حالش بهبود يافت خدمتش مى رسد تا در 

عوض گلوله  اى به مغزش بزند و انتقام خود را بگيرد...»(16)
به  موفق  باالخره  ايران  مرز  از  عبور  از  پس  روز  چهار  فووريه  دكتر   

ديدار كرم شده، او را چنين توصيف كرده است:
صاحب  از  يكى  به  كه  را  شخصى  شدم،  [شاه]  چادر  وارد  كه  «همين   
سوار  هشت  كه  ديدم  چاالك  عربى  اسبى  بر  نبود،  بى شباهت  منصبان 
مسلح در ركاب دارد و پيش مى آيد. به فاصله كمى از چادر همه پياده 
شدند. رئيس ايشان اسب خود را به ديگرى داد و تنها جلو آمد. وى مردى 
بلند قامت و خوش اندام بود و قريب به سى سال داشت و صورتش به 
بود.  تيره  و  چين خورده  قدرى  مى كرد،  زندگى  بيابان  در  كه  آن  علت 
جاى  چند  آن  روى  در  كه  قفقازى،  چركسى هاى  از  نقره  كوب  لباسى 

فشنگ دوخته بودند، در بر و كالهى از پوست بخارا بر سر داشت.
 بعد از آن فهميدم كه اين سوار، كه من او را صاحب منصبى روسى يا 
يكى از شاهزادگان گرجستان مى پنداشتم، همان كرم دزد مشهور است، 
تعجب كردم و البته خواننده نيز ميزان تعجب مرا درمى يابد. ليكن چون 
مشرق زمين از اين مناظر غيرمترقبه زياد دارد، چندان هم تعجب نبايد 
به خود راه داد. بارى اين كرم كسى است كه خواب راحت را از حاكم 
نگاه  دايمى  وحشت  در  را  حوالى  آن  مردم  تمام  و  كرده  سلب  ايروان 

داشته است.»(17)

 در اين جا بهتر است توصيف كنياز ناكاشيدزه، فرماندار گنجه، از كرم 
را نيز بر توصيف هاى ناصرالدين شاه و دكتر فووريه بيفزاييم:

متوسط  اش  كله   است.  چهارشانه  و  قامت  بلند  دارد،  سال   25 «كرم   
است. صورت و چانه  اش [تراشيده و] تميز، گونه  هايش سرخگون است. 

سبيل دراز و نازكش بور است. رنگ موى سرش خرمايى است. چشمان 
گرد نه چندان بزرگ بلوطى رنگ دارد. چوخاى آستين گشاد چركسى 

مى پوشد...»(18)
 اعتمادالسلطنه هم كه در زمره ملتزمان شاه بوده، ضمن دادن اطالعاتى 
درباره كرم، ناخشنودى و نگرانى خود از پناه داده شدن به او را پنهان 

نمى كند:
قزاق  از  اصًال  است  شخصى  نام  بيك  كرم  كه  اين  تازه  تفصيالت  «از   
شمس  الدين لو، كه در آقستفا(19) ، موضعى كه مابين تفليس و ايروان 
و  راهزنى  كه  است  سال  چند  است.  روس  رعيت  و  دارد  سكنى  است، 
آدم كشى را شيوه خود نموده، غالبًا در خاك ايران و عثمانى و روس 
آدم كشته. تنها از ايران قريب پنجاه نفر كشته است و پنجاه هزار تومان 
سالى  داده.  پناه  او  به  مالحظه  چه  به  شاه  نمى دانم  برده.  را  مردم  مال 
هزار و دويست تومان مواجب قرار دادند. جزو ملتزمين به تهران مى برند 
بكند،  شرى  دفع  خودش  حدود  از  كه  اين  براى  هم  روس  دولت  را.  او 
به سكوت گذرانده است. باشد تا وقتى پشيمانى آوردن اين شخص را 

بكشند.»(20)
 اما ناصرالدين شاه براى اقدام خود دليل معقولى داشته است:

 «گرفتارى آنها (كرم و يارانش) هم مشكل بود؛ چرا كه متصل در كوه ها 
عقب  را  اين ها  كه  هم  سوار  هزار  گذاشت.  سوار  و  قشون  نمى توان  كه 
نمى كردند و دوازده سوار هم كه مى ترسيدند [؟] در اين صورت اسباب 
زحمتى شده بود و حاال براى سه دولت روس و ايران و عثمانى بسيار 

خوب شد كه به خوبى دستگير شد و همه راحت شدند.»(21)
 و 24 روز بعد از پناه دادن به كرم، از اين كه احساس مى كند او به  تدريج 

دارد رام مى شود، اظهار خوشحالى مى كند:
نهارش  مى كند.  صحبت  منزلش  است  آورده  را  كرم  «عزيزالسلطان   
كرده   دستى  را  كرم  است.  داده  او  به  قرقى  است.  داده  [ناهارش] 

اند.»(22)
 در حقيقت هم كرم از همان روزهاى پيوستن به اردوى شاه نشانه  هايى 
از سر به راه شدن را در رفتار و مناسبات خود با ديگران نشان مى دهد. 
چنان كه دكتر فووريه، در روز 22 صفر / 18 اكتبر، دو روز پيش از ورود 

موكب همايونى به تهران، از مالقات خود با او چنين ياد مى كند:
 «امروز كرم دزد معروف ايروان به ديدن من آمد. شاه البد براى اين كه 
از جانب او خاطر جمع باشد، او را با خود به تهران مى برد. به من گفت 
تصميم  ولى  كرده]  [راهزنى  سال...  دوازده  و  دارد  سال  يك  و  سى  كه 

گرفته است كه از اين به  بعد به حرفه اى ديگر بپردازد.»(23)
 جالب توجه است كه كرم در همان روز، ديدارى هم با اعتمادالسلطنه 

داشته است. وى همچنان نسبت به او بدبين بوده است: 
 «كرم بيك كه از سوقات هاى فرنگ است كه آورديم، همسايه من منزل 

گرفته. ديدن من آمد. مى گفت متجاوز از صد نفر آدم كشتم.»(24)
 كرم پس از ورود به تهران، ابتدا در زمره تفنگداران خاصه همايونى در 
مى آيد؛ ليكن از آن جايى كه هنوز از آن روح سركش آثارى در وجودش 
مجدالدوله  قلى خان  مهدى  و  عالءالدوله  احمدخان  تحكمات  بوده،  مانده 
را - كه اولى فرمانده فوج هزار نفره سواره خاص مهديه و منصور بوده 
و دّومى از سال 1301 ه . ق تا مرگ ناصرالدين شاه مقام خوانساالرى 
دربار را داشته و هر دو در سفر و حضر هميشه در التزام شاه بوده اند 
- برنمى تافته، شاه كمى بعد او را به امين السلطان سپرد و او در اندك 
ناصرالدين  از  بعد  تاريخ  آن  در  كه   - السلطان  امين   دستگاه  در  مدتى 
شاه شخص دوم مملكت به شمار مى رفته و ضمن داشتن مقام رياست 
رياست  خارجه،  امور  ماليه،  و  گمرك  دربار،  داخله،  وزارت هاى  وزرا، 
ضراب خانه دولتى و حكومت بنادر خليج فارس را نيز عهده  دار بوده و 
با استفاده از مقام موقعيت خود ثروت سرشارى فراهم ساخته بود و در 
«يكى از عمارات عالى پايتخت اقامت داشته»(25) و... - ترقى كرد و در 
زمره محافظان ويژه او درآمد. به  طورى كه «هر وقت كه امين  السلطان 
از خانه خود خارج شده و سوار كالسكه مى شد، كرم خان سوار اسب 
و  كالسكه  پهلوى  اسعد  سردار  خان  قلى  على  حاجى  و  كالسكه  پشت 
جعفر قلى خان سردار اسعد سوم در جلو كالسكه امين  السلطان سواره 
مى رفتند.»(26) غالم حسين افضل  الملك، كه در روز 22 صفر 12 / 1316 
ژوئيه 1898 در صاحبقرانيه شميران انتظار ورود امين  السلطان را - كه 
از طرف مظفرالدين شاه براى تصدى مقام صدارت عظمى احضار شده 
بوده - مى كشيده، مى بيند كه «ناگاه جناب امين  السلطان با كرم خان و 

چندتن از همراهان با لبى خندان و رويى تابان ورود كردند...»(27)
اسكندرخان،  و  مددخان  مجيدخان،  حميدخان،  اسدخان،  آن،  از  پس   
به  اند،  داشته   ياغى گرى  سابقه  بيش  و  كم  همه  كه  نيز  كرم  برادران 
و  كردند  مهاجرت  ايران  به  قفقاز  از  به تدريج  امين  السلطان  وساطت 
در جرگه جان  نثاران وى درآمدند. به قولى: «در سال 1313 قمرى كه 
انتظامات  براى  صدراعظم  امين السلطان  و  شد  كشته  شاه  ناصرالدين 
امور مملكتى تا ورود شاه تازه، مدت چهل روز در كاخ گلستان توقف 
داشت، مستحفظين او عبارت بودند از حاج على قلى خان سردار اسعد و 
ميرزا  كه  هم  زمانى  و  برادرانش.»(28)  و  كرم خان  و  بختيارى  سواران 
على اصغرخان، كه از سال 1318 ه . ق ملقب به اتابك اعظم شده بود، در 
سال 1325 در جلو مجلس مورد سوءقصد قرار گرفت و «به زمين افتاد 
مجيدخان، يكى از برادران كرم خان، كه جوان زورمندى بود، به تنهايى 

او را بغل كرده، توى كالسكه گذاشت.»(29)

----------------------------

زيرنويسها را در پايان بخش پايانى مقاله خواهيد يافت. 
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Arash the 
Archer 
statue
unveiled in
Sadabad
A statue of the Persian mythical character Arash the 
Archer was unveiled at Tehran’s Sadabad Cultural 
Complex on February 4. 

The seven meter statue was put on show during a 
ceremony attended by the sculptor Mir Hossein 
Arjangnejad and director of the cultural complex 
Afshin Karami. 
Arjangnejad’s apprentice Hossein Vanaki, who was 
present at the ceremony and who had cooperated 
with his master in making the statue, made a speech 
in which he described the work they had under-
taken. 
It is not important whether Arash really existed or 
whether he is only a myth. What is important is that 
Iranian people believe in him and award him the 
honor of being a great hero, he mentioned. 
The construction of the statue took four months. It 
was molded and erected at the Sadabad venue. The 
statue is made up of composite material so as to be 
resistant to cold weather. 
Legend has it that Arash shot an arrow from the 
peak of Mount Damavand (Iran’s highest mountain) 
to mark the border of Iran and Turan after the long-
lasting war between the two countries. The arrow 
fell on the bank of the River Oxus in what is now 
Central Asia. Arash, who had pulled his bow with 
all his strength, collapsed to the ground on Mount 
Damavand and passed away. 

Zahedi illustration exhibit underway in Tokyo
 Another exhibition of book illustrations by Iranian artist Morteza Zahedi is underway at the T-Box Gallery in Tokyo. 
The exhibit, which is showcasing his children’s book illustrations, will run until February 9. 
Kiko Aiko, a Japanese translator of Persian children’s books who organized the event, told the Persian service of IRNA that the Zahedi exhibit 
features a series of 25 works entitled “Collection of Demons”. 
She said she has organized about 15 exhibits of Iranian artworks, some of which were Zahedi’s. 
Aiko added that the book “Journey of a Butterfly”, written by Marjan Keshavarz Azad and illustrated by Zahedi, is also available at the exhibit. 
Aiko, who is a fan of Iranian book illustration works, has translated five Iranian children’s books into Japanese including “Where Are You Going 
Aunt Cockroach?” by Marjan Azad. 
Aiko said that she is planning to translate more Persian works into Japanese in the future. 

Iran’s goose eggs
continue in draw 
against Syria in World 
Cup qualifier

Iran got their 2010 World Cup qualifying campaign off to a disap-
pointing start when they were held to a 0-0 draw by the disciplined 
Syrians on Wednesday at Tehran’s Azadi stadium. 
Iran, boasting its full star-studded line-up including Bolton Wander-
ers midfielder Andranik Teymourian and Eintracht Frankfurt winger 
Mehdi Mahdavikia, again disappointed fans with a disorganized per-
formance. 
The three-time Asian Cup winners failed to score for a fifth successive 
game, despite having the advantage of 40,000-strong home crowd. 
Although at full strength for the Asian Group 5 game, Iran failed to 
break down a well-organized Syrian defense and were caught several 
times on the break. 
Iran was clearly far from the ideal form needed to guarantee an easy 

win over Syria. 
The Team Melli failed to convert its few chances on goal in a fractious 
game in sub-freezing temperatures at gigantic stadium that saw five 
yellow cards. 
In the first half of the game both teams had some opportunities to 
score goals but Iranian goalkeeper Mehdi Rahmati successfully saved 
two shots in the 22nd and 34th minutes. 
Iran increased pressure in the second half and tried to boost its strik-
ing power by replacing Ali Samereh with Mohsen Khalili in the 56th 
minute but failed to break the strong Syrian defense. 
The Syrian players withstood Iranian attacks and free kicks on goal in 
the last minutes and hugged each other and jumped for joy after the 
final whistle sounded. 
Mehdi Rajabzadeh went close for Iran with a 63rd minute free kick 
that skidded over the cross bar but the Iranians created few problems 
for the Syrian defense, despite having by far the most possession. 
Once again Iran’s substitutes were unable to breathe life into the 
team. On January 30, the friendly between Iran and Costa Rica at 
Azadi stadium ended in a goalless draw as the replacements were un-
able to save the day for Iran. 
Ali Karimi acted as Iran’s captain in the last few minutes when Mehdi 
Mahdavikia was substituted by Iman Mob’ali. 
Iran, three-times World Cup qualifiers, took the field against Syria 
without a head coach as the former Spanish coach Javier Clemente 
stalling on signing a contract. 
The insipid performance by Iran continued the team’s poor form over 
recent years and betrayed the effects of having no head coach to pre-
pare for the first qualifier. 
The Iranian football federation last month named Javier Clemente as 
the new national team coach but it has now emerged he is yet to sign 
a final contract. 
Clemente watched the Syria game from the stands and did not join 
the other coaching staff on the bench. 
Surprise third round qualifiers Syria ditched their Italian coach Anto-
nio Cabrini last month. 
Iran and Syria contest the all-Middle East Group Five with the Unit-
ed Arab Emirates and Kuwait, who play later on Wednesday in Abu 
Dhabi. 
Iran will play its next match against Kuwait on March 25, 2008. 
The top four Asian nations will travel to South Africa in 2010, and a 
fifth will be able to go if it wins a playoff with the Oceania champion. 
In other World Cup qualifying matches in Asia, Australia had an easy 
3-0 victory over Qatar in Melbourne while South Korea and Japan 
beat Turkmenistan and Thailand 4-0 and 4-1 respectively.

“Canaan” 
director leaves
 audience
puzzling over 
film’s title
Mani Haqiqi is very determined not to say 
anything about the title of his latest film 
“Canaan” in order to make filmgoers think 
about it. He and his film crew also declined 
to explain the weird name of the film dur-
ing a review session held for the film in 
Tehran on Tuesday on the sidelines of the 
Fajr International Film Festival. 

“The name of a film should raise a question 
in the minds of the audience,” Haqiqi said. 
“It is very interesting for me if the audience 
thinks about this title,” he added. 
The film, which has no obvious reference 
to the name of Canaan, is about a couple, 
Mina and Morteza, who plan to divorce, 
but then Mina’s elder sister, who has a great 
influence on Mina’s decision, returns home 
from a long journey. A story by Canadian 
bestselling author Mary Alice Monroe in 
the New Yorker magazine inspired Haqiqi 
to make the film. However, he doesn’t re-
gard it as an adaptation of the story. “The 
story provided the spark for the decision, 
but it should not be considered an adapta-
tion of the story because the film and the 
story have very little in common,” Haqiqi 
noted. 

The screenplay was penned by the writing 
duo Haqiqi and Asghar Farhadi. They had 
previously written the screenplay for the 
acclaimed film “Fireworks Wednesday”, 
which was directed by Farhadi. 
“Farhadi stayed by my side during the long 
and hard days of production. Now, the out-
come fully satisfies me,” Haqiqi noted. 
Leila Hatami -- who usually plays calm and 
innocent characters -- was originally cast 
for the role of Mina but she was replaced 
with starlet Taraneh Alidusti due to her 
pregnancy. Bahram Radan, Mohammadr-
eza Forutan, and Afsaneh Bayegan are the 
other main members of the cast. 
Haqiqi’s credits include “Abadan” and 
“Men at Work”, with the latter bringing him 
several international accolades. 
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Italian to Produce 
Kiarostami Film

Italian producer Angelo Barbagallo will produce Abbas Kiarostami’s 
’The Certified Copy’, starring Juliette Binoche.
Pic shooting is set to start in March in Tuscany, Variety wrote.
Barbagallo’s Rome-based Bibi Film will co-produce the Iranian 
auteur’s first feature shot outside his native country, and also his first 
work toplining a Western star, which Gaul’s MK2 is producing.
Binoche will play a French art gallery owner who falls for an older 
novelist, played by French thesp Sami Frey, as they travel around the 
Chianti countryside. 
Binoche spent some time in Iran with Kiarostami this month to 
prepare for her role in the romantic drama.
’Certified Copy’ will be Kiarostami’s first feature since ’Ten’, shot in 
2002, which was about women in Tehran.

Artists Seek Display Of Grigorian’s Works
A number of Iranian artists in a letter to the Armenian Embassy in Tehran called for displaying works by noted artist Marco 
Grigorian, which were taken out of Iran 30 years ago in a museum in the country.
In response to this, Armenian Culture Ministry said that some 2,000 items by the artist, who died five months ago, were 
transferred to Armenia in 1993 in cooperation with Armenian authorities and his fans.
According to ISNA, in 1995, the Armenian government established a commission to make an assessment of his collection. An 
agreement was subsequently concluded between the Culture Ministry and Grigorian.
Currently, the collection of works donated by him is maintained in the state-administered Middle East Museum. No changes 
have been made in the way they were displayed since 1993.
They will be kept in Middle East Museum until another venue is 
selected, the ministry said, adding that none of Grigorian’s artwork 
has been sent from Iran for display in the museum.
Part of the Iranian artists’ letter said that Grigorian is not only an 
Iranian and Armenian artist but also he is the son of the world’s 
contemporary art. Safeguarding his heritage is the right of all those 
who have perceived his lofty status. Following his death in late Au-
gust 2007, his own creations and the artwork he had collected dur-
ing his lifetime, were transferred to Yerevan, Armenia, to be housed 
in a museum.
“Unfortunately, they have not yet been arranged and are in a state 
of uncertainty. We, the friends of Marco, seek clarification about 
the state of his works which should be put on display in a suitable 
manner,“ read the letter.
The letter was signed by 100 Iranian artists and authors including 
Habibollah Sadeqi, Reza Nami, Seyyed Mohammad Ehsaei, Aydin 
Aghdashlou, Javad Mojabi and Mohammad Ebrahim Jafarian.

Salinger’s Work
Available In Persian
Persian translation of ’Personal Notes of an Infantryman’, 
a collection of stories 
the American author 
Jerome David Salinger, 
has been reprinted.
According to Fars news 
agency, the collection, 
translated by Ali Shieh-
Ali, includes ten stories.
In a preface to the 
book, the transla-
tor said that Salinger 
published 32 short 
stories in different US 
literary magazines dur-
ing 1940-1953.
Later, he published nine of them in a book titled ’Nine 
Stories’.
The collection was translated in Iran and published under 
the title ’Nostalgias of Painter of 48th Street’. These sto-
ries were written during World War II form 1940 to 1944.
The 143-page Persian translation of ’Personal Notes of an 
Infantryman’ was published by Sabzan Publishing House 
in 2,000 copies with a cover price of 20,000 rials.

Yahaqqi 
Commemorated
A ceremony to mark the first death anniversary of the late 

musician and violinist Parviz Yahaqqi was held on Friday in 
Tehran’s Behesht Zahra cemetery.
According to MNA, a number of artists, music enthusiasts 
and his colleagues attended the ceremony.
Born in 1936 in Tehran, Yahaqqi began his artistic activi-
ties at the age of 18 when he was invited to join the state 
radio program ’Golha’.
His pieces were mostly performed by contemporary old 
hands in Iranian music such as Abolhassan Saba, Hossein 
Yahaqqi, Morteza Mahjoubi and Nasrollah Zarrin-Panjeh.
The virtuoso composed numerous inspiring works during 
his career, including ’My Beloved, Where Are You?’ sang 
by the late vocalist Golam Hossein Banaan.
Yahaqqi died of complications arising from heart problems 
on January 31 in Tehran.

Concert  In Berlin
Noted Iranian musician said that he will perform a evalu-
ative concert in Berlin 
at the invitation of the 
city’s Cultural Artistic 
Center.
Speaking to MNA, 
Farhang Sharif added 
that following that he 
will undertake programs featuring the Iranian new year 
’Norouz’ in France, Belgium and Sweden.
“Earlier, I performed a evaluative concert on the features 
of Iranian music in London which was well received by 
the audience,“ he said.

Dastan Band on 
European Tour
Music Band ’Dastan’ will perform a concert in London today (Wednesday).
Announcing this, Saeed Farajpouri, a composer who will take part in the 
presentation, told MNA that the group’s first concert was in Italy and the 
performance was followed by programs in Frankfurt and Stockholm. It also 
has several concerts on its agenda in Holland and Belgium.
Describing the concert as Shajarian’s first independent cooperation with 

Dastan Group, he said that the presentations of the band were warmly wel-
comed. Farajpouri further said that one of the positive aspects of the music 
band is the workshops it conducts on Iranian music for students of respective 
country after any program. Dastan will perform in two sections, the first of 
which will feature pieces by noted Iranian classical and contemporary poets 
including Hafez, Sa’di and Shafiei-Kadkani to music composed by Hamid 
Motabassem. 
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Shajarian Jr. Bound  For Netherlands
Noted Iranian vocalist Homayoun Shajarian will perform a series of concerts in the Netherlands from February 14 to 17.
Shajarian, who recently staged a concert in Italy, will perform with his band ’Dastan’ in the Dutch cities of The Hague, Am-
sterdam and Antwerp, said ISNA.
The band will feature a number of pieces, including ’Image’, ’Impatient’ and ’Zeal for the Beloved’.
The band includes Pejman Haddadi on ’Tonbak’ (Persian goblet drum), Hamid Motebassem on traditional Iranian instru-
ments ’Tar’ and ’Setar’ and Saeid Farajpouri on ’Kamancheh’ a traditional violin-like instrument.

Kalhor’s US Concert 
in September

Noted Iranian musician and instrumentalist, Keyhan Kalhor, 
will perform a concert on September 27 at Hollywood Bowl, 
USA to commemorate Iranian poet and mystic Molana Jalaled-
din Rumi.
Kalhor, who specializes in ’Kamancheh’, a traditional Iranian 
string musical instrument, will be accompanied by the finest 
Iranian
musicians, famous cellist Yo-Yo Ma as a special guest and whirl-
ing dervishes of Syria.
Kalhor has not yet announced who will recite Molana’s poems 
in the concert, wrote Persian daily ’Iran’.
Born in 1963 Tehran, Kalhor took up music when he was seven 
under his master Ahmad Mohajer.
By the age of thirteen, Kalhor was playing in the National 
Orchestra of Radio and Television of Iran. 
Kalhor later worked with the Silk Road Project ensemble, 
where his music has been arranged by Stephen Prutsman and 
Lev Zhurbin. He later moved to Rome and Ottawa to study 
Western classical music.
Kalhor has composed many works for famous Iranian vocalists 
such as Mohammad Reza Shajarian and Shahram Nazeri.
’Night Silence Desert’, ’In the Mirror of the Sky’ and ’The Wind’ 
are among his albums.

Contemporary Poems  
For Publication
Persian-English version of selected poems by contemporary Iranian poets titled 
’Beyond Dance of Snows’ will be published soon.
According to ISNA, the book translated by Abbas Mehr-Pouya includes poems by 
Nima Youshij, Mehdi Akhavan-Saales, Ahmad Shamlou, Sohrab Sepehri, Ferey-
doun Moshiri and Forough Farrokhzad.
Commenting on the book, he said that he translated the works of poets who are 
not alive. “It took me three years to compile and translate the book,“ he noted.
Mehr-Pouya had earlier translated another book ’Earth’s Appearance Is Not Seen’, 
which includes poems by Parviz Rouzakhsh. The book, which was published two 
years ago in Iran, includes more than 50 poems.
According to the translator, a new style of translation has been used in the book for 
which an in depth preface has been provided.
Abbas Mehr-Pouya was born in 1972. He was selected as the top translator at 
the Tenth Student Book of the Year for his rendering of the book ’Muhammad 
(PBUH) in Europe’. He is currently teaching in Hamadan universities.

Can’an Thought-Provoking
Director of the film ’Can’an’, participating in the competition section of the 26th 
Fajr International Film Festival, said that the film’s title provokes a question in the 
viewer’s mind.
Mani Haqiqi made the statement in a session to review the film on Tuesday, said 

MNA. The session was attended by the film’s producer Morteza Shayesteh, screen-
writer Asghar Farhadi as well as the cast, including Taraneh Alidousti, Mohammad 
Reza Foroutan and Afsaneh Bayegan.
“The idea for the film took shape after I read a story. However, ’Can’an’ is a free 
adaptation and there are few common points between the film and that story,“ he 
said. “I enjoy getting the audience involved, thus I prefer not to talk about the film’s 
name,“ he said, adding that ’Can’an’ took a long time to complete but the outcome 
was fruitful. Commenting on the selection of the cast for the film, he said, “We se-
lected Alidousti unanimously. However the tough job was to choose Radan from 
among 15 candidates. Radan was selected because of his calm face.“
Haqiqi, who is also director of ’Workers Are Working’, also said that a lot of effort 
was made to choose a skilled make-up designer. “The film’s lead actor, Foroutan, had 
to play the role of a 54-year-old guy and we wanted the make-up to be natural and 
not offensive.“ Alidousti, the lead actress, also said that she enjoyed playing in the 
film since it was quite different from her earlier films.
“I feel that my own character was quite in line with the role I was playing,“ she said. 
Foroutan also expressed satisfaction with the film and said it was a great honor to be 
in the cast of Haqiqi’s film. 

Fereidani Passes Away
Nikol Fereidani, a nature photographer, died at his home on 
Wednesday at the age of 73, ISNA reported.
According to ISNA, the artist, who 
has been wheelchair-bound for years 
because of Parkinson disease, passed 
away due to a prostate cancer and 
pulmonary infection. His wife, Monir 
Soltani said that in his will he desired 
to be buried at Imamzadeh Taher in 
Karaj.Parkinsons had affected his speaking ability and he spoke 
with the aid of set attached to his larynx. He has the books 
’Kerman’, ’Mahan’, ’Gilan’, ’Esfahan’ and ’Iranian Collections’ 
to his credit.Nasrollah Kasraeian, a photographer, condoled 
his death and said that Fereidani was a prolific and experienced 
photographer.
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