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رستوران فرشاد 
شب كه ميشه هيج جا رستوران فرشاد نميشه

هر روز هفته صبحانه از ساعت 8/30 تا 12 ظهر (حليم و كله پاچه كامل و تازه)
ناهار دوشنبه تا جمعه از ساعت 12 تا 3/30 بعد از ظهر
بوفه با غذاهاى تازه و خوشمزه  فقط 5.5 پوند

جمعه شبها با صداى گرم ارشيا و هنرمندى اريك - شنبه شبها با خواننده محبوب 
ژيرار و با هنرمندى خوشدل و رقص عربى

لطفا جاى خود را قبال رزرو فرمائيد

020 8998 9080 - 020 8998 8118
13 Ashbourne Parade, ( Off Hanger Lane Round About) W5 3QS
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خيال نكن نباشى بدون تو مى ميرم!    

آيا بايد به اين مردم 
مهربان حمله كرد؟

آيا بايد اين مردم را بمباران كنيم؟ در راه اصفهان به شيراز رسيده ام.بسيار خوب است كه از تهران خارج بشويد، شهر خاكسترى 
كه يكى از غير فتوژنيك ترين شهرهاى دنياست. يكى از جاذبه هاى تاريخى شيراز مقبره حافظ شاعر قرن 14 ايران است.  آن جا 
شب ها مملو از ايرانيانى است كه با خود گل آورده اند و كنار قبر او مى ايستند و يا زانو مى زنند و شعر هايش را مى خوانند. 
به نظر من اين كارى است كه با هر نويسنده اى بايد صورت بگيرد.ايرانى ها مهربان ترين و خون گرم ترين آدم هايى هستند كه 
تا كنون من ديده ام. سوال اين است كه آيا بايد به اين مردم حمله كنيم؟امروزه ما در آمريكا همه چيز را سياه و سفيد مى بينيم 
يعنى چيزها را به دو دسته كامال مخالف تقسيم مى كنيم. خوب و بد، روشن و تيره، ما و ديگران.  البته مى توانيم براى اين تفكر 
ايرانيان را سرزنش كنيم. چرا كه اصال اين معانى مربوط به مانى پيامبر ايرانى مى شود (250 قبل از ميالد) كه معتقد بود همه چيز 
يا خوب است يا بد و انسان در ميان آن ها بايد انتخاب كند و سپس در عالم ديگر جزاى اين كار هاى نيك خود را مى بيند. البته 
اين ها مربوط به پيامبر قديمى تر ايرانى يعنى زرتشت مى شود (1000 قبل از ميالد) كه با آزاد شدن قوم يهود به دست كوروش 
پادشاه ايرانى اين اعتقادات وارد يهوديت شد و از آن جا به مسيحيت راه يافت.هنوز در جمهورى اسالمى يهودى و زرتشتى 
وجود دارد و زندگى خود را دارند. آن ها مردمى هستند با يك تاريخ غنى و پر فراز و نشيب. يك تاريخ واقعا انسان گرايانه.و 
سوال اين است كه ما چرا بايد به اين مردم حمله كنيم؟پاسخ اين است كه آن ها بخشى از محور شرارت هستند! اما ايرانيان اين 

تهمت را نمى توانند بپذيرند.
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در خصوص 

اظهارات 
الوروف توضيح 

خواست

”اسكار روزنامه نگاران 
انگليسى“ به عمادالدين 

باقى رسيد

پيش بينى كاهش شديد رشد 
اقتصادى انگليس
جنجال زن و شوهر به خاطر پيام كوتاه
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محمد على سپانلو
محمد على سپانلو شاعر، مترجم و محقق، متولد 1319 تهران 

و از نخستين اعضاى كانون 
نويسندگان است كه فعاليت 
دهه  از  را  خود  ادبى  هاى 
با  و  كرد  آغاز  شمسى   40
منظومه هاى پياده روها به 

شهرت رسيد.

كتاب  عنوان   15 داراى  او 
شعر است كه در ميان آنها 
بلندى  شعر  كه  زمان  خانم 
درباره شهر تهران است از 

همه مشهورتر است. 

سپانلو داراى ده جلد ترجمه 
نويسندگان  و  شعرا  از 
از  انگليسى  و  فرانسوى 

جمله آپولينر، رمبو، سن ژون پرس، آلبركامو و گراهام گرين 
است. 

توان  مى  آنها  ميان  از  و  است  مشهور  نيز  او  ادبى  تحقيقات 
از باز آفرينى واقعيت و نويسندگان پيشرو در زمينه داستان 

نويسى و چهار شاعر آزادى در زمينه شعر ياد كرد

زندگى ميان كتاب ها 
گناه را به گردن فاصله مى اندازيم 

 ولى بهار دشمن صبر است 
 مگر نگفتى : برايم دروغ ننويس ! 

آن كه بر زانوان تو به خواب مى رود كتاب نيست 
مگر ندانستى آن چه رابطه را گره كور مى زند ، 

نه طول فاصله 
كمبود حوصله خواهد بود ؟
اگر ز عشق تا به صبورى

 هزار فرسنگ باشد 
 كتاب ها ، بر زانوان ما ، 

هنرهاشان را بيرون مى ريزند 
 ماتيلد از سرخ و سياه 
 ميسيز بلوم از دوبلين 
 بلورخانم از همسايه ها 

 و يك كتاب كه نامش را فقط من و تو مى دانيم 
 هنر ، نه از فراوانى ،

 از فقدان ها مى رنجد 
 بهار را ، با چشم باز ، 

در باغچه ى رؤيا مى كنيم 
 زنان دلفريب رمان ها ،

 لميده بر زانويم ،
 لبخند مى زنند به من 

 ماتيلد در پاريس بهانه گير شبيه تو بود 
 ميسيز بلوم در دوبلين تو مثل او حشرى نيستى 

بلور خانم در اهواز سفيد و فربه بود 
 تو برخالف او گندم گونى

 
كتاب شعر تو را نيز دوست دارم 

كه روى زانو بگذارم
چه بك خواننده آن را نمى شناسد 

 من و تو اسمش را مى دانيم 
 كافى نيست ؟ 

با شاعران معاصر
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 

امور آگهى ها و تبليغات:
07811000455
078 4646 3971

طراح و صفحه آرايى :
 ع. نجفى - عليرضا رياحى

همكاران:

احسان صادقيان
دكتر آرا - قارون -  بهزاد

 رضا اَرميا  - مهرداد ابراهيمى

با تشكر از آقاى رادمان 
مديريت محترم بازار هفته

 

وب سايت : بهزاد رحيق  

چاپ:

Web Print UK Ltd.
Unit B1 Eastern Approach 

Alfred’s way Barking
London IG11 0TS

تيراژ: 3000 نسخه
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Media of Persia 
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي
 نويسندگان و خوانندگان استقبال 

كرده ولي در ويرايش
 آنها آزاد است

مسئوليت آگهى ها و صحت
 آنها بعهده صاحبان آن ميباشد

 هفته نامه پرشين درقبول يا 
رد آگهى ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 

665 North Circular Road
 London  NW2 7AX

020 8453 7350
020 8453 7351

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: ......................................................................................
نام خانوادگى: ................................................................................
آدرس: .............................................................................................
..........................................................................................................

آدرس اينترنتى: ...........................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : .......................................................... 

موبايل: ........................................
مدت اشتراك:  سه ماه 24 £           ششماه 42 £         يكسال 60 £

 لطفا فرم زير را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد
و به تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Lord Business Centre,2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road, London  NW2 7AX

سرآغاز

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار 
بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس سرافكنده و شكست خورده 

ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست 
تصوير  هيچ  و  نيست  برتر 
از  ندارد.  وجود  آن  در  خشنى 
است  اين  ايرانيان  افتخارهاى 
كه هيچگاه برده دارى در ايران 
بين  در  است  نبوده  مرسوم 
بر  شده  تراشيده  پيكره  صدها 
سنگهاى تخت جمشيد حتى يك 
وجود  عريان  و  برهنه  تصوير 
از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد. 
چه  داراى  و  هستيم  نژادى  چه 

اصالتى مى باشيم.

در شماره اين هفته بر خود واجب مى دانيم از تماسها و حمايتهاى صميمى و سازنده 
خوانندگان تشكر و قدردانى كنيم. كسانى كه با انتقادهايشان پيچ وخمهاى كار مطبوعات 
را بهتر به ما مى شناسانند؛ كسانى كه با پيشنهادهايشان راه هاى تازه اى پيش پاى ما 
دهند؛  مى  يارى  خود  اصالح  در  را  ما  اشتباهات  كردن  گوشزد  با  كه  كسانى  ميگذارند؛ 
همه  كنند،  مى  دلگرم  و  تشويق  را  ما  عملى  يا  لفظى  مستقيم،  غير  يا  مستقيمًا  كه  آنهايى 
مردم،  شدن  سهيم  اين  و  هستند  سهيم  نامه  هفته  اين  روزافزون  و  مشهود  پيشرفت  در 
بزرگترين موفقيتى است كه اين هفته نامه رسيدن به آن را هدف خود قرار داده است و 

تمام تالشها و خطهاى فكرى خود را به آن سو جهت مى دهد. 
اكنون كه با وجود تمام مشكالت ريز و درشت و موانعى كه براى حلشان بوده و قطعًا 
هميشه خواهد بود، توانسته ايم روى زانوهاى خود راست به ايستيم و در پيش گذاشتن 
قدمهاى خود به ثبات دست يابيم، زمان آن رسيده باشد تا به آنهايى كه چهل شماره قبول 
زحمت خواندن نشريه ما را فرموده اند و در سطر سطر آن ساعتها انديشيده اند تا بنا 
به قرائن و شواهد دريابند جهت گيرى ما چيست و جفت جناق سينه كدام جناحيم، خسته 
نباشيدى عرض كنيم و فاش بگوييم كه سياست ما برآن واقع است تا هفته نامه مان در 

دست هر كس كه قرار بگيرد، سند هويت ايرانى او باشد.

هفته نامه پرشين

با آثارى از سپهرى، نادرپور، اخوان ثالث و... شعر 
معاصر ايران به زبان ژاپنى ترجمه مى شود

در حال حاضر، شعرهايى از سهراب سپهرى، نادر 
نادرپور، مهدى اخوان  ثالث و تعدادى از شاعران 
هم نسل اين شاعران توسط تعدادى از دانشجويان 
دكترى زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه اوساكا 
و دانشگاه مطالعات خارجى توكيو در حال ترجمه 
هستند. سرپرستى ترجمه را در دانشگاه اوساكا، 
فارسى  ادبيات  و  زبان  استاد   - رجب زاده  هاشم 

ادبيات  و  زبان  استاد  ديگر  طاهرى -  زهرا  توكيو،  خارجى  مطالعات  دانشگاه  در  و  ژاپن -  در 
«ليلى  فردوسى،  «شاهنامه»ى  از  بخش هايى  خيام»،  «رباعيات  پيش تر  دارد.  برعهده   - فارسى 
گرگانى، «گلستان»  اسعد  فخر الدين  از  آثارى  گنجوى،  نظامى   شيرين»  و  و «خسرو  مجنون»   و 
سعدى و كتاب هايى از صادق هدايت،  جالل آل  احمد و صادق چوبك توسط ناكامورا و مترجمان 

ژاپنى ديگرى به زبان ژاپنى و در قالب كتاب هاى مستقلى ترجمه و منتشر شده اند.  
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ُمهاجرت 
 
 

 نادر هوشمنديار  

نيروى  فراست  و  دانايى  به  وابسته  كشورى  هر  اعتبار   
انسانى متخصص، آموزش ديده و انديشمند آن است. از 
همين روست كه كشورهاى صنعتى به روش هاى گوناگون 
حال  در  كشورهاى  متخصص  نيروهاى  جذب  در  سعى 
توسعه دارند. با اين همه در چنين شرايطى، كشورهاى در 
حال توسعه تحليل دقيقى از ريشه ها و شيوه هاى فرار 

مغزها، مهاجرت دانش آموختگان و نخبگان خود ندارند. 
بدين ترتيب كه عده اى با نگاهى بدبينانه، مهاجرت كنندگان 
ولى  مى كنند،  تلقى  وطن  به  خائن  را  مرزها  وراى  به 
شمارى نيز مهاجرت و چرخش مغزها را از ويژگى هاى 
به  توجه  با  كلى،  به طور  مى دانند.  اطال عات  شدن  جهانى 
به  نمى  توان  ديگر  شدن  جهانى  عصر  در  مهاجرت  شكل 
فرار  ملى  مرزهاى  فراسوى  به  را  مهاجرتى  هر  سادگى 
ذاتا  مقوله اى  را  آن  و  ناميد  نخبگان  مهاجرت  و  مغزها 
منفى نام برد، بلكه اكنون بايد فرصت هاى ناشى از امكان 

مهاجرت نخبگان را شناسايى و بهره بردارى كرد. 

ولى در جامعه كنونى ما اين پرسش قابل طرح 
است كه: چرا در خال ل سه دهه اخير، بسيارى 
و  نخبگان  دانشگاهى،  هاى  تحصيلكرده  از 
جوانان كشورمان از ايران مهاجرت كرده  اند، يا 
بهتر بگوييم اين عده مهاجرت يا كوچ كرده اند؟ 
چه  مهاجران  اين  كه  شود  داده  پاسخ  سپس 
اقتصادى،  توسعه  مسير  در  دستاوردى 
ايفا  ما  كشور  سياسى  و  فرهنگى  اجتماعى، 
كرده اند؟ در واقع با پاسخگويى به بخش دوم 
اين پرسش مى توان پى برد كه ما از مهاجرت 

مغزها مغبون گشته ايم يا سود برده ايم؟ 

هاى  تحصيلكرده  و  نخبگان  مهاجرت  يا  كوچ  عمدتا 
درباره  كه  ما  نظير  كشورهاى  و  ما  كشور  دانشگاهى 
سياسى،  متفاوت  هاى  جنبه  مى تواند  مى كنيم  بحث  آن 
باشد،  داشته  اجتماعى  يا  و  رفاهى  فرهنگى،  اقتصادى، 
يعنى به خاطر فشارهاى مستقيم، غيرمستقيم و تنگناهاى 
سياسى و اقتصادى - معيشتى در يك جامعه، شمارى از 
حركت  عامل  مى شوند.  وطن  جال ى  از  ناگزير  شهروندان 
گاهى مى تواند سياسى و تشتت تصميم هاى غيركارشناسى 
اينترنت،  سال ح  به  جهان  كه  امروزى  شرايط  در  باشد. 
ماهواره، موبايل و ديگر ابزارهاى ارتباطاتى مجهز است، 

تحوال ت  اين  و  است  تحول  حال  در  سرعت  به  ما  كشور 
ژئوپليتيك  ديگر،  عبارت  به  دارد.  اقتصادى  جنبه  بيشتر 
جهان سياسى- اقتصادى به سرعت در حال تغيير بوده 
و پديده هاى جديدى در تمامى علوم توسط نخبگان فكرى 
اقتصادى  جنبه  بيشتر  تغييرها،  اين  كه  مى آيد  وجود  به 
دارند و در اين ميان ما با پديده اى به نام جهانى شدن سر 
و كار داريم كه جنبه غالب آن اقتصادى است. در مجموع 
همان گونه كه اشاره شد مهاجرت را مى توان از دو جنبه 

بررسى كرد: 
الف) مهاجرت يك امر نكوهيده شناخته نمى شود و بيش از 
آنكه معنا يا جنبه اى سياسى داشته باشد، در ذهن مهاجر 
راه حل ساده اى است براى دستيابى و دسترسى بيشتر و 
بهتر به امنيت و رفاه اجتماعى، علمى، آزادى بيان، انديشه 

نو و اقتصاد. 
ب) ابزارهاى جديد ارتباطى و اطال ع رسانى مانند اينترنت، 
و  فرد  ميان  ارتباط  تسهيل  طريق  از  موبايل  و  ماهواره 
باعث  كشور  از  خارج  قديمى  دوستان  محفل  و  خانواده 
فضاى  از  فاصله گيرى  بدون  مهاجران  كه  است  شده 
عاطفى روزمره خود در وطن، دست به مهاجرت بزنند. در 
چنين شرايطى پديده فرار مغزها و نخبگان، تحصيلكرده 
ها و جوانان از نظر مفهومى نيز دچار تغيير شده است؛ به 
گونه اى كه فردى ممكن است پا از كشور بيرون نگذارد، 
در  را  خويش  علمى  و  فكرى  توليدات  اينكه  لحاظ  به  اما 
توسعه يافته  كشورهاى  اقتصادى  و  علمى  مجامع  اختيار 
آنها  با  استخدامى  رابطه  داراى  نوعى  به  و  مى دهد  قرار 

است، جزو مهاجران محسوب مى شود. 
البته همچون ديگر كشورهاى توسعه يافته، در حال توسعه 
و گذار، مسائل فراگير درونى و انگيزشى فراوانى زمينه 
هاى  تحصيلكرده  نخبگان  و  سرمايه گذاران  ميل  براى  را 
خوشبختى  و  رفاه  جست وجوى  به  جوانان  و  دانشگاهى 
بيشتر در فراسوى مرزها فراهم آورده است. براى جذب 
و جلوگيرى از فرار مغزها، سياستگذارى و برنامه ريزى 
تنها هنگامى اثربخش خواهد بود كه از نظر زمانى به موقع 
اتخاذ شود. اساس سياستگذارى يا مديريت كردن كشور 
پايدار  توسعه  تال ش  و  تدارك  و  سنجش  از  است  عبارت 
و منظم براى اصال ح و بهبود وضعيت يك جامعه به ويژه 
كم كردن فاصله طبقاتى فقرا و مرفهين جامعه. در پديده 
اين  مشكل  مهاجرت،  نظير  چندجانبه اى  و  پيچيده  هاى 
است كه سياستگذارى ها بهنگام و متكى بر مطالعه نيست. 
تنها هنگامى كه پديده اى بروز مى نمايد و شكل بحران به 
خود مى گيرد، به آن توجه مى كنيم و سعى خواهيم كرد از 
آنكه  حال  بگيريم،  استمداد  برنامه ريزان  و  سياستگذاران 
توسط  كافى  تحليل  و  دانش  بر  مبتنى  بايد  برنامه ريزى 

نخبگان و كارشناسان حوزه مربوطه باشد. 
� فرار مغزها و ريشه هاى آن: 

با  توسعه يافته  كشورهاى  متفاوت  شرايط  و  موقعيت   (1
كشورهاى در حال توسعه   

2) ضعف امنيت علمى، فرهنگى، ارتباطات با مجامع مهم 
(علمى، فرهنگى دانشگاهى) و آزادى هاى فردى و اجتماعى 

ناشى از ضعف جامعه مدنى و اقتصاد آزاد 
براى مقابله با اين مشكال ت مى بايد در پى آن بود كه با 
بهبود شرايط اجتماعى - اقتصادى و گسترش مناسبات 
و اعتماد ميان دولت - ملت و نخبگان و گسترش فضاى 
امن، مقدمه تبادل آرا و انديشه و ايجاد فضاى اعتماد ميان 
متخصصان و دولت زمينه را براى جذب نخبگان و حتى 
بازگشت مغزهاى آن سوى آب ها به ايران فراهم كرد. در 
همين راستا بايد دو رويكرد را به طور كامل و همزمان 

مورد توجه قرار داد: 
دعوت  استقبال  به  اول  درجه  در  مى تواند  دولت  الف) 
مغزها برود تا ميزان ارتباط و تعامل ميان آنان با نهادهاى 

مختلف اجتماعى ايران حفظ شود. 
فرهيختگان،  مرتبه  و  قدر  جايگاه  ارتقاى  طريق  از  ب) 
كشور  در  كه  سرمايه داران  و  ها  تحصيلكرده  نخبگان، 
مانده اند، زمينه هايى فراهم آورد كه باعث افزايش انگيزه 

آنان به ماندن و خدمت به ملت و كشور باشند. 
 

اجتماعى

دهكده اى در ابعاد لندن
قلم تراش

از بزرگترين افتخارات ايرانيان يا اگر كمى جسارت به كاربريم، تنها افتخار 
ايرانيان، تاريخ كهن و درخشانشان است. تاريخى كه خود از آن بى اطالع 
بودند و بيگانيگان آن را كشف و به ايشان ياد آور شدند و حتى تا امروز 
نيز به درستى آن را درك نكرده اند. از جمله  خصوصيات افتخارآميز آن 
ايرانيان تاريخى، انديشه عميق و روح خالقيت آنهاست. خالقيتى كه امروزه 
بيش از هر چيز در فرار از قانون و دور زدن مشكالت به جاى حل آن، به 
چشم مى خورد. در واقع استعداد و نوآورى بااليى در تردستى حفظ كاله 
خويش دارند تا مبادا باد آن را ببرد! مجلل ترين جلوه آن افتخارات تاريخى، 
تصاوير تخت جمشيد است كه امروزه حتى بر ليست غذاهاى رستورانها نيز 
نقش بسته و عضو ضرورى طرح كارت تجارى هر ايرانيست. حال تجارت 
كه:  شود  مى  توجه  كمتر  پرسش  اين  به  اما  باشد،  خواهد  مى  كه  هرچه  او 
و  فرهنگى  تاثير  چه  تاريخى،  اهميت  از  جدا  مهجور،  طرحهاى  و  نقشها  اين 

اجتماعى بر مردم امروز دارند؟
هنرمند  انديشه  و  فرهنگ  كه  بدانيم  هنرى  اثر  يك  را  ها  سنگتراشه  اين  اگر 
نقش  ميدان  كاشيكاريهاى  مثال  لحاظ  اين  از  آيا  ميكند،  بيان  را  سنگتراش 
جهان، ارزشى كمتر از آن سنگتراشه ها دارد و يا هنرمند كاشيكار فرهنگ 
كردن  دودسته  از  صحبت  سنگتراش؟  هنرمند  از  تر  فرومايه  اى  انديشه  و 
تاريخ ايران به دوره مذهبى و غيرمذهبى و چوب و چماق دست گرفتن براى 
جانبدارى هركدام و پشت كردن به اين واقعيت كه اين تقسيم بندى هم مانند 
ديگر حركتهاى انقالبى ما ايرانيان، جز تغيير نامها و واژه ها نبوده، نيست. 
بحث بر سر آن است كه افتخار پنهان در اين آثار هنرى تاريخ، در ارزش 
ارزش  كانون  فرهنگش  و  انديشه  و  هنرمند  وقتى  است.  آن  سازنده  هنرمند 
باشد، چه فرقى مى كند كه اين هنرمند سنگ بتراشد يا كاشى بپزد؟ و برعكس 
اگر آن فرهنگ و انديشه نيز با تابوت هنرمند به زير خاك رود، ديگر نمادهاى 

انديشه وااليش به چه كار مى آيد؟
آرى ما مردم متمدنى بوديم كه از شرق تا غرب سخن از حشمت ما بود، ولى 
بود. اينگونه سخنراندن از پيشينه خود شيوه كسانى است كه خود را تهى مى 
يابند و ديگر توان كسب افتخار را هم در خود نمى بينند. نمونه اين آدمهايى 
كه حس ترحم شما را بر مى انگيزد تا الفهاى گزافش را ناديده بگيريد و از 
باز كردن مشتش خوددارى كنيد، در ميخانه سر هر خيابان اين مملكت آزاد، 
يافت مى شود. اين گفتارها و طرز تفكر و دقيقًا همين حس خود كم بينى كه با 
يك فرافكنى، به شكل غرور و خود برتربينى، جلوه مى كند، در ايرانيان خارج 
از كشور بيشتر ديده مى شود تا ملتى كه درون مرزهاى وطن، از راه درست 
يا غلط، با ابزار كافى يا دست خالى، به هرشكل كه از توانشان ساخته است، 

براى افتخار و سربلندى وطنشان تالش مى كند.
سادگى  به  معاصر،  ايرانيان  جاودانه؛  اما  زيستند  مى  ساده  تاريخ،  ايرانيان 
و  رنگين  كادوى  كاغذ  اين  وقتى  و  خورند  مى  پيچ  زندگى  نگار  و  نقش  در 
چشم نوازشان را مى گشايى تا به باطن وجودشان نزديك شوى، از كرده 
گشت،  را  زمانش  دنياى  گرد  سعدى  شوى.  مى  سرخورده  و  پشيمان  خود 
وحدانيتى را لمس كرد و گلستانى را تحفه آورد كه براى همه جهانيان ميراثى 
بى بديل شد. تاجر ايرانى از مغرب زمين آيينه آورد و در راه خورده هاى 
شكسته اش را جمع كرد و با كنار هم چيدن آن بر ديوار خانه اش، هنر آيينه 
گردد،  مى  باز  وطنش  به  وقتى  معاصر  ايرانى  اما  آورد؛  سوغات  را  كارى 
محتواى چمدانهاى سنگينش جز دست آورد هاى صنعتى كه دوره مصرف 
ديگرى  چيز  آيد،  مى  بازار  به  بهترش  نوع  نيز  روز  هر  و  دارند  مشخصى 
ندارد. وقتى از پيشرفتهاى علمى و صنعتى غرب نقل مى كند، آشفتگى ذهنش 
از پراكندگى گفتارش هويداست. حتى روشنفكران، متفكران، مدعيان رهبرى 
بين  گاه  و  ملى  سطوح  در  كه  نوآورى  و  تمدن  و  پيشرفت  سوى  به  حركت 
بار  كوله  در  روند،  مى  شان  خانواده  ديدار  به  وقتى  نظرند،  صاحب  المللى 
سنگين سوغاتيهايشان، انديشه يافت نمى شود. آنهايى كه كتابها و مقاالت و 
سخنرانيهاى زيادى براى روشنگرى ذهن جهانيان دارند، براى فرزندانشان 
حكمتى ندارند كه آموزش دهند. در هيچ يك از كارخانه هايى كه با سرمايه 
هاى داخلى يا خارجى تاسيس مى شوند، انديشه توليد نمى شود. انديشه اى 
كه مبناى همه چيز است و به هر حركت سياسى، اجتماعى و فرهنگى، چه 
صعودى و چه نزولى جهت مى دهد. بدون چنين انديشه هاى بنيادين، اگر هم 

آموزش و تعمير كامپيوتر در محل روزگارى حشمتى داشتيم، ديگر نخواهيم داشت.
07828880940 
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شعار بازگشت دااليي الما در خاك چين 
 

 ده ها تن از راهبان بودايي چهارشنبه مقابل گروهي از روزنامه نگاران كه از صومعه يي در غرب چين بازديد مي كردند، 
تظاهرات كرده و خواستار بازگشت دااليي الما رهبر روحاني بودائيان تبت به اين ناحيه شدند.راهبان بودايي اين صومعه 
در استان گانسو در همسايگي تبت كه تعداد آنها بين 20 تا 30 نفر ذكر شده است، پس از اطالع از ورود گروهي خبرنگار 
زبان  به  شعارهايي  دادن  سر  به  دقيقه  حدود 10  و  كرده  تجمع  صومعه  پشتي  حياط  در  صومعه  نمازخانه  اصلي  سالن  به 
تبتي پرداختند كه مضمون اكثر آنها درباره بازگشت دااليي الما به تبت بود. يكي از راهبان تبتي پس از اينكه مورد توجه 
خبرنگاري امريكايي قرار گرفت، به زبان چيني گفت؛ «ما حقوق بشر مي خواهيم، ما مي خواهيم كه دااليي الما بازگردد و 

يك مي خواهيم اجازه داشته باشيم فرهنگ و مذهب خود را حفظ كنيم.»اين اتفاق در حالي رخ داد  كه 
روز پيش از آن مقامات قضايي و پليس ناحيه خودمختار تبت از دستگيري 953 فرد مظنون 

به شركت در آشوب هاي اخير خبر داده بودند. كيانگ با پونكاگ عالي ترين مقام اجرايي 
ناحيه خودمختار تبت چهارشنبه در كنفرانسي خبري در پكن با اشاره به خبر دستگيري اين 
افراد، آنها را اقليت كوچكي توصيف كرد كه به هيچ وجه نمي توان آنها را نماينده مردم تبت 
دانست. وي گفت دادستان هاي اين ناحيه احكام بازداشت 403 تن از اين افراد را صادر 
كرده اند و به اين ترتيب محاكمه آنها به زودي آغاز مي شود.اين در حالي است كه مقامات 
ناحيه خودمختار تبت پيش از اين اعالم كرده بودند كه با آشوبگران تبتي به سرعت و 
قاطعيت  بر  چين  مركزي  دولت  و  تبت  محلي  دولت  تاكيد  شود.  مي  برخورد  قاطعيت  با 
برخورد با آشوبگران در كشوري كه باالترين آمار اعدام را در جهان دارد از هم اكنون 
موجب نگراني موسسات ناظر و فعال در زمينه حقوق بشر شده است.«كيانگ با» همچنين 

در اين كنفرانس خبري از اشاره به نقش برخي از راهبان بودايي در آشوب هاي ماه 
مارس تبت استفاده كرد تا بار ديگر حمايت لفظي مقامات رسمي دولت چين 

را متوجه دااليي الما كند. او گروه راهبان تبتي را كه در آشوب ها دست 
هاي  سياست  تاثير  تحت  كه  كرد  توصيف  افراطي  اقليتي  داشتند، 
دااليي الما بوده اند.دااليي الما كه پس از سركوب قيام تبت در سال 
1959 به هند گريخته و همچنان در اين كشور در تبعيد به سر مي 

برد، اتهامات دولت چين عليه خود را تكذيب كرده است. 

احتمال انتخاب پوتين به عنوان رهبر 
بزرگ ترين حزب روسيه  

روسيه  سناي  مجلس  رئيس  رويترز؛   
احتماًال  پوتين  والديمير  گفت؛  روزگذشته 
ترين  بزرگ  رهبري  به  جاري  ماه  در 
حزب اين كشور انتخاب خواهد شد و در 
صورت تحقق اين امر نفوذ او پس از ترك 
مقام رياست جمهوري همچنان ادامه مي 
يابد. رياست جمهوري هشت ساله پوتين 
در هفتم ماه مه خاتمه مي يابد و ديميتري 

مدودوف جانشين او مي شود. قرار است پوتين نخست وزير شود ولي رهبري 
حزب متحد روسيه كه اكثريت عظيمي در پارلمان اين كشور دارد موجب تقويت 

موضع او خواهد شد.  
 

اعزام نيروهاي ويژه براي آزادي گروگان 
هاي فرانسوي  

 
 خبرگزاري فرانسه؛ فرانسه به منظور مداخله نظامي براي نجات گروگان هاي 
فرانسوي واحدي از نيروهاي ويژه ارتش اين كشور را به شرق آفريقا اعزام 
كرد. 30 فرانسوي كه با قايق تفريحي مجللي در آب هاي شرق آفريقا سفر مي 
كردند جمعه در آب هاي ساحلي سومالي مورد حمله دزدان دريايي سوماليايي 
قرار گرفته و گروگان گرفته شدند. در حال حاضر درخواست گروگانگيرها به 
اين  با  هستند  تالش  در  فرانسوي  مقامات  از  تيمي  و  نيست  مشخص  درستي 
افراد مذاكره كنند. يك منبع نظامي فرانسوي روز دوشنبه گفت نيروهاي ويژه 
ژاندارمري از بخش ضدتروريسم و نجات گروگان ها به جيبوتي اعزام شده 
اند تا در صورت عدم موفقيت مذاكرات با گروگانگيرها وارد عمل شوند. يك 
كشتي نظامي فرانسوي نيز در نزديكي قايق ربوده شده لنگر انداخته و حركات 

گروگانگيرها را تحت نظر دارد.  

عبدالقديرخان؛ من با 
اعتراف خود پاكستان را 

نجات دادم  
  

گذشته  روز  فرانسه  خبرگزاري  گزارش  به 
از  كه  پاكستان  يي  هسته  دانشمند  عبدالقديرخان 
مي  سر  به  خانگي  حبس  در  تاكنون   2004 سال 
هسته  اسرار  انتقال  به  اعتراف  با  من  گفت؛  برد، 
يي پاكستان، كشورم را نجات دادم. وي يادآور شد؛ 
يي  هسته  كشور  يك  به  را  آن  كه  دادم  نجات  زماني  را  پاكستان  بار  يك  «من 
تبديل كردم و يك بار ديگر زماني كه اعتراف كردم و تقصير آن را به دوش 
خود گرفتم و اين نيز باعث نجات كشورم شد.» وي افزود؛ حتي نخست وزير 
وقت پاكستان نيز تاييد كرد كه من با قبول كردن تمام تقصيرات، پاكستان را 
نجات دادم. وي در پايان گفت در مورد آزادي اش با هيچ كس تماس نگرفته و 

مقامات دولتي هم با او در اين باره هيچ تماسي نگرفته اند.  

تركيه خواستار عضويت در شوراى 
امنيت سازمان ملل شد

وزير امورخارجه تركيه در نشست ديروز وزارى امورخارجه جزاير پاسيفيك 
و تركيه در استانبول گفت : عضويت غيردائمى تركيه در شوراى امنيت سازمان 

ملل متحد حق تركيه است. 
هاى  رسانه  از  نقل  به 
باباجان  على   ، تركيه 
تركيه  امورخارجه  وزير 
آن  در  كه  نشست  اين  در 
 14 امورخارجه  وزارى 
پاسيفيك  حوزه  كشور 
اينكه  بيان  با  حضوردارند 

كشورهاى شركت كننده در اين نشست از عضويت غيردائمى تركيه در شوراى 
سازمان ملل اعالم حمايت كرده اند گفت :تركيه نقش مهمى در برقرارى صلح و 
ثبات منطقه و جهان دارد. باباجان در ادامه تصريح كرد : عضويت غير دائم در 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد حق تركيه است چرا كه تركيه دومين ارتش 
بزرگ ناتو را در اختيار دارد. هدف از برگزارى اين نشست توسعه همكاريهاى 

كشورهاى حوزه جزاير پاسيفيك عنوان شده است.

ناتو از روسيه در خصوص 
اظهارات الوروف توضيح خواست

خارجه  امور  وزير  منظور  بدانند  مى خواهند  ناتو  پيمان  مقامات 
عضويت  از  ممانعت  براى  اقدامى  «هر  كشور  اين  اينكه  از  روسيه 
اوكراين و گرجستان در ناتو خواهد كرد»، دقيقا چه اقداماتى است. 
در  مسكو  از  شمالى  آتالنتيك  پيمان  روزنامه «وزگالد»،  از  نقل  به 
خصوص اظهارت اخير سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه 
اى  مصاحبه  در  الوروف  شنبه  سه  روز  است.  خواسته  توضيح 
اعالم كرده بود كه روسيه از هيچ تالشى براى ممانعت از عضويت 

اوكراين و گرجستان در ناتو فروگذار نخواهد كرد. 
مقامات ناتو مى خواهند بدانند كه منظور روسيه دقيقا چه اقداماتى 
در  گذشته  روز  ناتو  رسمى  سخنگوى  آپاتوراى،  جيمز  است. 
نداده  رابطه  اين  در  توضيحى  روسيه  كرد، «دولت  اعالم  بروكسل 
كه منظور سرگئى الوروف از بكار بردن عبارت «هر اقدامى براى 
ممانعت از عضويت آنها در ناتو» بطور دقيق چه بوده است.» وى 
خاطر نشان ساخت، تصميم شركت كنندگان در نشست سران ناتو 
در بخارست در مورد اوكراين و گرجستان كامال مشخص است كه 
اين دو كشور باالخره به پيمان ناتو راه پيدا خواهند كرد. طبق گفته 
هاى پاتوراى، درهاى ناتو همواره به روى اعضاى جديد باز است 
و دقيقا اين كشورهاى متحد ناتو هستند كه تصميم خواهند گرفت 
چه كشورهايى را قصد دارند به ميان خود راه بدهند. وزير خارجه 
روسيه تاكيد كرده بود كه مسكو مى داند كه اقدامات روسيه براى 
جلوگيرى از عضويت اوكراين و گرجستان در ناتو ممكن است به 

تيرگى روابط اين كشور با اعضاى ناتو وهمسايگانش شود.

انتخاب رهبر جديد حزب 
حاكم جمهورى ايرلند

جانشين برتى آهرن در سمت هاى رهبرى حزب حاكم 
جمهورى ايرلند و نخست وزيرى اين كشور انتخاب 
رسمى  طور  به   Brian Cowen كاون  برايان  شد. 
براى رهبرى حزب حاكم جمهورى ايرلند و همچنين 
براى جانشينى نخست وزير كه در حال حاضر برتى 

آهرن عهده دار آنهاست برگزيده شد. 
برتى آهرن چهارشنبه گذشته اعالم كرد در روز 6 
ماه مه از سمت هاى خود به عنون رهبر حزب حاكم 
و نخست وزير جمهورى ايرلند كناره گيرى خواهد 
كرد. برايان كاون 48 ساله ، كه تنها نامزد انتخاباتى 
تا   ، است  ايرلند  جمهورى  حاكم  حزب  رهبرى  براى 
از  ايرلند  جمهورى  دولت  كابينه  در  سمت   6 كنون 
جمله سمت هاى مربوط به وزارت دارايى و وزارت 
خارجه را برعهده داشته است. برايان كاون در سال 
كه  زمانى   ، اى  دوره  ميان  انتخابات  يك  در   1984
24 سال داشت ، به پارلمان جمهورى ايرلند راه پيدا 
كرد. به گفته ناظران سياسى ، مهمترين مسئله اى كه 
برايان كاون در حال حاضر با آن روبروست كسب 
آراى موافق مردم جمهورى ايرلند در همه پرسى اى 
باره  در  ايرلند  جمهورى  در  ژوئن  ماه  در  كه  است 

معاهده جديد اتحاديه اروپا برگزار خواهد شد. 
شهرت  از  كاون  برايان  گويند  مى  سياسى  ناظران 
بيشتر  هزينه  صرف  بين  توازن  ايجاد  براى  خوبى 
اى  بودجه  دورانديشى  و  اجتماعى  امور  براى 
تقويت  براى  تا  است  الزم  معهذا  است  برخوردار 
اقتصادى جمهورى ايرلند تالش زيادى داشته باشد. 
برتى آهرن نخست وزير كنونى جمهورى ايرلند كه 
در روز 6 ماه مه از سمت خود كناره گيرى مى كند 
، درگير يك چالش دادگاهى است كه در آن به فساد 
 1990 دهه  در  رياستش  دوران  از  بخشى  در  مالى 
تصميمش  است  گفته  آهرن  برتى  است.  شده  متهم 
براى كناره گيرى از سمت هايش شخصى بوده است 
و انگيزه اش در نظر گرفتن بهترين كار براى مردم 

كشورش بوده است. 
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هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى
 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

من قدبلندتر از پوتين و ساركوزي هستم!
سيلويو برلوسكني رهبر راستگرايان ايتاليا كه قد كوتاه او 
غالبا موضوعي براي جذب كاريكاتوريست ها شده است 
امروز سه شنبه مدعي شد قدبلندتر از نيكوال ساركوزي 
روسيه  و  فرانسه  جمهوري  روساي  پوتين  والديمير  و 

است! 
تجمعي  در  برلوسكني   ، فرانسه  خبرگزاري  از  نقل  به   
و  پوتين  از  تر  بلند  قد  گفت:  ايتاليا  شمال  در  انتخاباتي 
ساركوزي هستم . من هم قد پرودي هستم. من يك متر 
همه  چرا  فهمم  نمي  من   . هستم  سانتيمتر  ويك  هفتاد  و 
كاريكاتوريست ها من را كوتوله نمايش مي دهند درحالي 

كه سايرين حق دارند اندازه طبيعي داشته باشند!
و  متر  يك  ساركوزي  نيكوال   ، دالسرا  كوريره  نوشته  به 
شصت وپنج سانتيمتر ،  والديمير پوتين يك متر و شصت 
وهفت سانتيمتر ، سيلويو برلوسكني يك متر و هفتاد ويك 
سانتيمتر و رومانو پرودي نخست وزير فعلي ايتاليا يك 
متر و هفتاد وچهار سانتيمتر و مهم ترين رقيب برلوسكني 
يعني والتر ولتروني يك متر و هشتاد ويك سانتيمتر دارد. 
كاريكاتوريست هاي ايتاليايي همواره برلوسكني را مردي 

كوتاه قد با پاشنه هاي بلند نمايش مي دهند. 
برلوسكني به ظاهر خود خيلي اهميت مي دهد . او هر از چند وقت غيبش مي زند و سپس با موهاي كاشته شده، رفع چين و چروك هاي صورت و يا 

برداشتن چربي هاي شكم و دور كمرش در انظار ظاهر شده و كلي پز مي دهد!

پيرامون تحوالت جنگ در عراق ارائه شد 

 گزارش ژنرال پترائوس به كنگره 

امريكا 
 

دوباره آغاز شدن درگيري نيروهاي امنيتي عراق با هواداران گروه مقتدا 
است  داده  افزايش  امريكا  در  را  ها  درگيري  اين  ادامه  از  نگراني  صدر 

و همين امر باعث شده 
پترائوس  ديويد  ژنرال 
ارتش  ارشد  ژنرال 
كروكر  رايان  و  امريكا 
عراق  در  امريكا  سفير 
شوند.  واشنگتن  راهي 
و  پترائوس  ژنرال 
در  است  قرار  كروكر 
حاضر  امريكا  كنگره 
روند  پيرامون  و  شوند 

تحوالت سياسي عراق گزارش دهند.
كميته روابط خارجي و كميته نيروهاي مسلح سناي امريكا ميزبان اين دو 
نفر خواهند بود. شهادت اين دو نفر بر نحوه تداوم استراتژي امريكا در 
عراق و نيز مواضع كنگره پيرامون جنگ عراق تاثير مي گذارد. پترائوس 
كاهش  يا  افزايش  از  و  كرد  «مكث»  بايد  كه  است  معتقد  حاضر  درحال 
نيروها در عراق خودداري كرد. وي مي گويد با اندكي تامل بايد اوضاع 
را بررسي و راهكارهاي ادامه فعاليت در عراق را طراحي كرد.در جريان 
سياسي  تيم  كه  معتقدند  ها  دموكرات  امريكا،  كنگره  داخل  هاي  جدال 
سياسي  مصالحه  روي  است  نتوانسته  كافي  اندازه  به  عراق  در  مستقر 
پيوسته  اتهام  اين  كند.  گذاري  سرمايه  عراق  سياسي  هاي  جريان  بين 
جمهوريخواهان را در معرض اتهام قرار مي دهد كه توانايي اداره بحران 
عراق را ندارند.ماه مارس دوباره آمار مربوط به تلفات عراقي ها افزايش 
يافت و به 1082 نفر رسيد كه غالب آنان غيرنظامي هستند. افزايش آمار 
زيرا  شود،  مي  امريكا  در  نگراني  افزايش  موجب  جديداً  عراق  در  تلفات 
طي شش ماه گذشته آمار تلفات تا حد زيادي كاهش يافته و امريكايي ها 
همين را عاملي مي دانند كه درستي سياست هايشان را تاييد مي كند. دور 
جديد درگيري ها پريشب در حالي آغاز شد كه تانك هاي امريكايي وارد 
شدند.  مواجه  صدر  مقتدا  شيعه  هواداران  آتش  با  و  شده  صدر  شهرك 
حداقل 15 نفر در جريان اين درگيري زخمي شدند. طي سه روز گذشته 
نگراني  موجب  شدت  به  كه  اند  شده  كشته  عراق  در  امريكايي  سرباز   9

امريكا شده است. 

”اسكار روزنامه 
نگاران انگليسى“ 

به عمادالدين 
باقى رسيد

عمادالدين باقى روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ايرانى 
 (Press Gazzet) گازت  پرس  معتبر  مجله  جانب  از 
را  سال 2008  المللى  بين  نگار  روزنامه  جايزه  انگليس 

تصاحب كرد.
به  موسوم  جوايز  هرساله  كه  انگليسى  مجله  اين 
 (British Press Awards) “جوايز مطبوعاتى انگليس”
اعطا  المللى  بين  و  داخلى  برتر  نگاران  روزنامه  به  را 
از  دفاع  انجمن  رييس  باقى  عمادالدين  امسال  كند  مى 
حقوق زندانيان ايرانى و موسس روزنامه توقيف شده 
سال  المللى  بين  ژورناليست  عنوان  به  را  ”جمهوريت“ 

انتخاب كرد.
باقى در سال 2004 روزنامه جمهوريت را تاسيس كرد. 
چاپ  پى  در  پيش  سال   3 حدود  روزنامه  اين  انتشار 
دوازده شماره از آن متوقف و امتياز اين روزنامه نيز 
سال گذشته توسط هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد.

دوران  ملى“  امنيت  عليه  ”اقدام  اتهام  به  اكنون  باقى 
محكوميت و زندان خود را مى گذارد.

اين گزارش مى افزايد: ”مجله پرس گازت همچنين جايزه 
روزنامه نگار سال 2008 انگليس را به آندرو گيليگان، 
خبرنگار روزنامه عصر لندن، ايوينينگ استاندارد، اهدا 
سردبير  و  خبرنگار  داكره  پاول  ديگر  سوى  ”از  كرد. 
در  كارى  موفقيت  دهه  دو  خاطر  به  آسوشيتدپرس 
نيز  و  ميل  ديلى  و  استاندارد  ايوينينگ  هاى  روزنامه 
مطبوعاتى،  شكايات  كميسيون  در  كارى  فعاليت  تداوم 

جايزه ويژه مجله گازت را تصاحب كرد.
كه  مراسمى  طى  گذشته  شب  شده  ياد  جايزه  سه  هر 
به ميزبانى كانال چهار اخبار انگليس در هتلى در لندن 

برگزار شد به صورت رسمى اعالم گرديد.
دهه  از   British Press Awards جوايز  است  گفتنى 
روزنامه  از  گروهى  رأى  با  ساله  هر  تاكنون   1970
و  خبرنگاران  بهترين  به  مطبوعات  مديران  و  نگاران 
روزنامه نگاران انگليسى اهدا و از آن به عنوان ”اسكار 

روزنامه نگاران انگليسى“ ياد مى شود.  
    

انگليسى ها  ميان  در  براون 
كمتر از بلر محبوبيت دارد

يك روزنامه انگليسى اعالم كرد كه مردم انگليس، ”تونى بلر“ نخست 
كنونى  وزير  نخست  براون“  ”گوردون  به  را  كشور  اين  سابق  وزير 

انگليس ترجيح مى دهند. 
نخست  براون،  گوردون  كه  نوشت  گزارشى  در  ”گاردين“  روزنامه 
وزير كنونى انگليس نسبت به تونى بلر، نخست وزير سابق اين كشور 

محبوبيت كمترى را در نزد مردم دارد. 
در اين گزارش آمده است: محبوبيت رو به كاهش نخست وزير كنونى 
سايه  كشور  اين  اقتصاد  بر  كه  است  مشكالتى  و  تيرگى ها  علت  به 
افكنده است. همچنين افت 2.5 درصدى قيمت مسكن در ماه مارس، كه 
شديدترين افت در طول يك ماه از دهه 1990 به شمار مى رود، از جمله 

عوامل نارضايتى مردم انگليس از نخست وزيرشان است. 
گاردين مى نويسد: براون با مديريت بحران در آغازين روزهاى نخست 
وزيرى اش، خود را به عنوان يك رهبر اليق در انگليس مطرح كرد اما 
مادامى كه وى تصميم برگزارى انتخابات زودهنگام در پاييز گذشته را 
گرفت، فشارها از سوى گروه هاى مختلف به سمت او سرازير شدند. 
كاهش محبوبيت براون زمانى شدت گرفت كه وى عملكرد مطلوبى را 
جاى  بر  راك“  ”نورثرن  انگليسى  بانك  مسأله  با  برخورد  در  خود  از 

نگذاشت. 
اين روزنامه در ادامه به نظرسنجى هاى اخير اشاره كرده و نوشت: در 
اين نظرسنجى ها از هر سه نفر يك نفر به اين موضوع رأى داده اند كه 
سابق  وزير  نخست  بلر،  تونى  به  نسبت  بدترى  رهبر  براون  گوردون 

اين كشور است. 
 (The Times) “در همين حال، در نظرسنجى اخيرى كه نشريه ”تايمز
آن را انجام داد، شركت كنندگان از بين 0 تا 10، نمره 4.5 را به عملكرد 
شوندگان  پرسش  دادند.  تاكنون  وزيرى اش  نخست  مدت  در  براون 

حدود يك ماه پيش نمره 4.59 را به عملكرد وى داده بودند. 
نخست  دوران  كل  در  بلر  تونى  عملكرد  نمره  كه  است  حالى  در  اين 

وزير ى اش فقط يك بار تا اين حد كاهش يافته بود. 
بر اساس اين گزارش، نظرسنجى هاى اخير به مشكالت براون كه هم 
اكنون در حال آماده شدن براى انتخابات محلى و انتخابات شهردارى 

لندن است، خواهد افزود. 
گفته مى شود كه ”بوريس جانسون“ اين بار بتواند بر ”كن ليوينگستون“، 
فراوانى  اهميت  حائز  كه  لندن  شهردارى  انتخابات  در  لندن  شهردار 

است غلبه كند.
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زرادخانه نظامي در 
حياط پشتي همسايه 

 رويترز؛ يك مرد آلماني 71 ساله عاشق اسلحه 
آنچنان به جمع آوري انواع سالح ها در منزلش 
پرداخت كه در روزهاي آخر زندگي اش مجبور 
در  را  ها  شب  خواب  جاي  نداشتن  علت  به  شد 
مرد  اين  مرگ  از  بعد  پليس  كند.  سپري  هتل 
موفق شد انواع سالح و تفنگ هاي مختلف را از 

خانه او در غرب آخن كشف كند.
مناسبت  به  «او  گفت؛  پليس  سخنگوي  كمن  پل 
 41 و  مسلسل   71 اش  زندگي  هاي  سال  تعداد 
جعبه مهمات را در خانه اش نگهداري مي كرد. 
اين مرد همچنين پنج عصا در اختيار داشت كه 
به آنها تيغ هاي جمع شدني شمشير وصل مي 

شد.»
زندگي  تنها  هميشه  كه  مرد  اين  هاي  همسايه 
داشتن  او  تفريح  تنها  هستند  مدعي  كرد،  مي 
مجموعه هاي مختلف بوده است. او هر چيزي 
از انواع لباس گرفته تا وسايل باغباني و ساعت 

را در خانه اش جمع مي كرد. 
اين  اوقات  گاهي  كه  هستند  مدعي  ها  همسايه 
مرد به علت كمبود جا در خانه اش مجبور مي 
شده شب ها را در هتل سر كند. يكي از همسايه 
ها مدعي است كه گاهي اوقات در زماني كه اين 
تا  شده  مي  مجبور  نبود  اش  خانه  در  پيرمرد 
بگيرد.  تحويل  او  جاي  به  روز  در  را  بسته   14
پليس تاكنون موفق نشده وراث اين پيرمرد را 

پيدا كند. 

 درگيري با تمساح براي 
نجات همسر 

هاي  تمساح  از  يكي  اينكه  از  پس  سي؛  بي  بي   
استراليايي كه در آب هاي شور زندگي مي كند 
هايش  آرواره  بين  را  او  و  كرده  حمله  زني  به 

كرد  اسير 
زن  شوهر 
شد  موفق 
پريدن  با 
پشت  بر 
زن  تمساح، 
از  را  خود 
آرواره  بين 

هاي اين حيوان وحشي آزاد كند.
اين اتفاق در پارك ملي ليچفيلد در منطقه شمالي 
استراليا به وقوع پيوست.اين كروكوديل زماني 
كه اين زن در كناره رودخانه ايستاده بود به او 
حمله كرد و قبل از كشاندن او به داخل آب ساق 
پاهايش را در بين آرواره هاي خود گرفت. پليس 
بيان داشت اگر شوهر اين زن از خود شجاعت 
به خرج نمي داد او طعمه اين تمساح شده بود. 
شوهر اين زن بيان داشت پس از شنيدن صداي 
جيغ همسرش ناخودآگاه به سمت تمساح حمله 
برده است. او گفت؛ «من ديدم كه همسرم در آب 
در تقال است تا پاهاي خود را آزاد كند. بالفاصله 
متوجه شدم بايد كروكوديلي به او حمله كرده 
كار  به  دست  ناخودآگاه  و  سريع  خيلي  باشد. 
شدم و روي كمر تمساح پريدم. بعد مستقيم به 

در  را  انگشتم  سپس  و  كردم  نگاه  هايش  چشم 
چشمش فرو كردم. فكر كنم اين كار باعث شد 
او دست از سر همسرم بردارد.»  وندي همسر 
36 ساله اين مرد جراحت شديدي برداشته و هم 
اكنون براي انجام عمل جراحي به داروين منتقل 
درگيري  در  او  شوهر  خوشبختانه  است.  شده 
با تمساح آسيب جدي نديده است. هفته گذشته 
پليس در همين منطقه مجبور شد به كروكوديلي 
شرط  يك  در  مست  مرد  يك  زيرا  بكند  شليك 
بندي حاضر شده بود در درياچه يي خطرناك 

كه محل زندگي تمساح ها است، شنا كند. 
  

سنگين ترين مرد جهان 
وزن كم كرد 

 
ترين  سنگين  در  كه  مكزيكي  مرد  يك   AFP:
حالت خود نيم تن وزن داشت پس از آنكه نيمي 
اش  زندگي  از  اكنون  هم  كاست،  خود  وزن  از 

راضي است.
غذايي  رژيم  اثر  بر  ساله   42 اريب  مانوئل 
نامناسبش كه شامل مقدار زيادي پيتزا و فست 
فود بود به وزن 550 كيلوگرم رسيد. وي كامًال 

زمينگير شده بود و به علت سنگيني زياد توانايي 
انجام كارهاي شخصي خود را نيز نداشت. 

در ژانويه 2006 پس از پنج سال تنهايي و بي 
حركت ماندن در تختخواب، اريب در تلويزيون 
كرد.  كمك  تقاضاي  و  شد  حاضر  مكزيك  ملي 
پزشكان از سراسر دنيا به اين درخواست كمك 
ايتاليايي،  متخصصان  از  تيمي  دادند.  پاسخ 
را  اريب  تا  شد  تشكيل  مكزيكي  و  امريكايي 
او  شده  منتشر  اطالعات  براساس  كند.  درمان 
اكنون به وزن256 كيلوگرم رسيده يعني حدوداً 
تيم  گفته  به  است.   كاسته  را  وزنش  از  نيمي 
پزشكي، هدف رساندن وي به وزن 99 كيلوگرم 
وزن  كمترين  اين  موفقيت،  صورت  در  است. 
اريب از زمان نوجواني وي خواهد بود.  اريب 
كه داستان زندگي اش هر شب در برنامه يي با 
عنوان «مردمان عجيب؛ سنگين ترين مرد جهان» 
پخش مي شود، مي گويد در زندگي از كوچك 
ترين چيزها لذت مي برد؛ «شانه كردن موهايم 
من  براي  دارد  دوست  مرا  كسي  بدانم  اينكه  و 
مارس  ماه  در  ببرم.»  لذت  واقعًا  تا  است  كافي 
اريب پس از پنج سال از خانه خارج شد. با يك 
جرثقيل او را به پشت يك وانت منتقل كردند تا 

اريب 41 ساله دوباره جهان خارج را ببيند.
با  داشت  قصد  خانه  از  خروج  از  پس  اريب 
در  اش  موفقيت  او  با  و  بخورد  شام  نامزدش 
جشن  را  او  تولد  همچنين  و  كردن  كم  وزن 
نشد  عملي  برنامه  اين  متاسفانه  هرچند  بگيرد. 
زيرا در راه تصادفي رخ داد كه طي آن بر اثر 
ضربه يي فشار خون اريب به شدت افت كرد و 
پزشكان از وي خواستند قرارش را كنسل كند. 

استراحتي كوتاه توانست او را بهبود بخشد. 
ممنوعيت فعاليت جادوگرها در 

تانزانيا 
بي بي سي؛ رئيس جمهور تانزانيا دستور توقف 
زيرا  كرد  صادر  را  كشور  اين  جادوگران  كار 
آنها در مراسمي اقدام به كشتن افراد زال كرده 

و اعضاي بدن آنها را تكه تكه مي كردند تا از اين 
مردم  خوشبختي  و  ثروت  افزايش  باعث  طريق 
شوند.جاكايا كيكوت در گفت و گويي تلويزيوني 
در اين مورد گفت؛ «اين خشونت به هيچ عنوان 
پايان  تر  سريع  هرچه  بايد  و  نيست  درك  قابل 
پذيرد.» او افزود؛ «به من اطالع داده اند كه در 
مناطق روستايي افراد زال به قتل رسيده و تكه 
كه  باورند  اين  بر  ها  روستايي  شوند.  مي  تكه 
اگر انگشتان آدم هاي زال را هنگام ماهيگيري يا 
كار در معدن با خود همراه داشته باشند حتمًا 
كار  ممنوعيت  فرمان  شد.»  خواهند  ثروتمند 
جادوگران پس از قتل 19 زال در سال گذشته 
صادر شد. تانزانيايي ها بر اين باورند كه تولد 
فرزندان زال نشانگر وجود نفريني در خانواده 
است. بسياري از خانواده هايي كه فرزندان زال 
به دنيا مي آورند آنها را از چشم ديگران پنهان 
مورد  شان  فرزندان  كه  نگرانند  زيرا  كنند  مي 
خشونت قرار گرفته يا توسط جادوگران به قتل 
و  جادوگران  دست  از  كه  هايي  زال  اما  برسند 
خشونت جان سالم به در مي برند به هيچ عنوان 
را  آنها  مردم  زيرا  نيستند  پذيرفته  اجتماع  در 
شوم و نحس مي دانند.چندي پيش زن كهنسالي 
كه چشمان قرمزرنگي داشت به جرم جادوگري 
شد.با  دستگير  تانزانيا  هاي  استان  از  يكي  در 
وجودي كه انجمن زال هاي تانزانيا مدت مديدي 
بود كه براي حفظ جان اعضايش از دولت كمك 
خواسته بود رئيس جمهور اين كشور به تازگي 
و تنها پس از فشارهاي جهاني دستور ممنوعيت 
بيش  اكنون  هم  كرد.  صادر  را  جادوگران  كار 
از 8 هزار فرد زال در تانزانيا زندگي مي كنند. 
البته انجمن زال هاي اين كشور 35 ميليوني بر 
بيش  كشور  هاي  زال  تعداد  كه  است  باور  اين 
ها  خانواده  كه  آنجا  از  است.  نفر  هزار   50 از 
فرزندان زال خود را از چشم مردم دور مي كنند 
هاي  زال  تعداد  از  دقيقي  آمار  تواند  دولت نمي 

كشورش به دست آورد. 

مادربزرگ رابين هود  
 :AP مي گويند شانس انداختن چنين تيري يك در 
يك ميليون است اما خانم تيلن تروتر در حضور 
تيري  چنين  توانست  تماشاگر  سي  از  بيش 
تيراندازي  آماتوري  مسابقه  يك  در  او  بيندازد. 
توانست تير دوم خود را از كمانش جوري رها 
آن  و  بيايد  فرود  اول  تير  روي  درست  كه  كند 
را دو نيم كند. چنين اتفاقي كه به نام تير رابين 
هودي معروف است خيلي كم در ورزش تير و 
كمان اتفاق مي افتد و البته نكته جالب اين است 
كرده  تيراندازي  گونه  اين  كه  تروتر  خانم  كه 
74ساله و مادربزرگ است. اما عجيب ترين نكته 
خانم  است!  نابينا  كامًال  خانم  اين  كه  است  اين 
تروتر كه تنها دو سال است با كمان تيراندازي 
مي كند پس از ثبت اين تيراندازي عجيب گفت؛ 
صداي  زدم  هدف  مركز  به  را  اول  تير  «وقتي 
را  دوم  تير  بعد  شنيدم.  را  تماشاگران  تشويق 
كه رها كردم صداي عجيبي شنيدم، فكر كردم 
را  چيزي  حتي  يا  نشسته  هدف  از  خارج  تيرم 
شديد  تشويق  صداي  ناگهان  اما  است  شكسته 
كه  گفت  من  به  همسرم  شنيدم.  را  تماشاگران 
تير دوم تير اول را از وسط شكافته. بعد شنيدم 
اين  كنند.  مي  صدا  هود  رابين  نام  به  مرا  همه 
حس فوق العاده يي بود.»خانم تروتر هفده سال 
از  را  خود  بينايي  رانندگي  سانحه  يك  در  پيش 
دست داد و از دو سال قبل به تشويق فرزندانش 
در  پرداخت.وي  كمان  با  تيراندازي  تمرين  به 
مسابقات از كمك همسرش بهره مي گيرد؛«پس 
از آنكه تير اول را مي اندازم همسرم به من مي 
گويد آن تير در كجاي تخته هدف فرود آمده و 
من تير بعدي را بر آن اساس تنظيم مي كنم. او 
در زمان نشانه گيري حق ندارد به من بگويد كه 

جهت نشانه گيري خودم را اصالح كنم.»  

پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

توهم
اكس خوردى باز؟ نگفتم نخور؟ حاال دارى توهم 
ميبينى ... تو خواب و رويا ميبينى كه شماره 40 
دارى  دستت  گرفتى  اومده،  در  ويكلى  پرشين 
پياز داغ ميخونى ... خيال كردى ... يادته گفتيم 
يه جايى يه بابايى تو يه رستوران وزينه رفته 
دينو  و  كرده  باز  اعال  فرد  شامپاين  بطر  يك 
شكايت  ما  از  رفتن  اونا  بعله  انداخته؟  خطر  به 
كردن، اومدن در نشريه رو پلمپ كردن. ديگه 
هفته نامه نداريم. اينى هم كه دستته رو ميزيه 
دارى  ميكنى  فكر  چشت  جلو  گرفتى  ورداشتى 
پرشين ويكلى ميخونى. تو توهمى، خفن !! برو 

استراحت كن.

شيرينينگ !!
به به ... به به ... شيرين كام باشيد ... 40 هفته 
واسه ”كيك كريت“ آگهى زديم، هى گفت امروز 
ميدم  كيك  فردا  تون،  واسه  ميارم  شيرينى 
بهتون ... دارم ميام ... االنه كه بيام ... ايناهاش 
اومدم ... باالخره بعد از 40 هفته پيداشون شد. 
جدى  تو  جون  واسمون.  آوردن  هم  شيرينى 
ميگم خورديم انقدر هم خوشمزه بود ... ميگن 
 ... نبود  خوشمزه  خوب   ... ميشه  تبليغ  ننويس 
... هفته ديگه هم يه  واه واه از اين شيرينى ها 

موقع زحمت نكشين ها ... دستتون درد نكنه.

مشعل المپيك
تا پاى مشعل به لندن رسيد، يك برف و بورانى 
راه افتاد كه نگو و نپرس ... حاال لندن جهنم، يه 
جورى تحمل ميكنيم، اين مشعل اگه اين برف و 
سرما رو با خودش تا پكن ببره، امسال بايد به 
بندازيم  راه  زمستانى  هاى  بازى  المپيك،  جاى 
جمع  هارو  بچه  و  بر   ... ها  نميشه  هم  بد   ...
كنيم بريم برف بازى تو پكن ... يه يا ابوالفضل 
ميگيم، هزار اهللا و اكبر، يك تن گوله برف درست 

ميكنيم استعمار هم حساب دستش بياد !

پياز داغّيت ...
هفته پيش كه جاى پياز داغو عوض كرديم، از 
مگه  بابا  گفتن  زدن  زنگ  لندن  اورژانس  مركز 
خودتون خلق كردين كه اينجورى دسته دسته 
سنگكوب  فقط  فقره  ميدين؟ 35  كشتن  به  ملتو 
خالصه   ... ملت  به  كنين  رحم  شده،  گزارش 
معلوم شد كه خيل عظيمى از خوانندگان هفته 
نامه ى وزينه ى پرشين ويكلى فكر كردن اين 
هفته پياز داغ چاپ نشده، از سكته قلبى و مغزى 
و پارگى كيسه صفرا و قطع نخاع و سل و سياه 
بيمارستان  راهى  كرور  كرور  خالصه  زخم 
 ... ميديدى  اونور  ميزدى  ورق  دو  خب  شدن. 

چه كاريه؟!
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ناخنك
رضا اورنگ

rezaorang@yahoo.com

گويا بعضي ها دوست دارند من ناخنك زن به آنان گير بدهم. براي همين 
هرازگاهي صاحب ناخنك را قلقلك مي دهند تا تكاني به خودش بدهد و به 
آنان از سر ناچاري و بيكاري گير دهد. البته علم روانشناسي را كه من 
و شما به خوبي مي شناسيم، يعني نمي شناختيم، اما آن قدر برنامه هاي 
تكراري با كارشناسان تكراري و غيرتكراري، تلويزيون توسط شبكه هاي 

مختلف به خورد ما داد، همه، يك پا كارشناس روانشناسي شده ايم.
بله، همين علم مي گويد وقتي كسي مورد  توجه خلق اهللا قرار نگيرد، براي 
به  را  خود  تا  مي شود  متوسل  ترفندها  انواع  به  كند،  توجه  جلب  اينكه 
چشم ديگران بياورد. حتي بعضي از اوقات كه سيم هايش، بيش از حد 
استاندارد جرقه مي زند، رفتاري را انجام مي دهد كه به او ناسزا بگويند! 
همين ناسزا گفتن براي او حكم كيميا را دارد، براي همين ارضا مي شود. 
اصل  است!  است،  رسيده  توجه  جلب  همان  كه  خود  خواسته  به  چون 

توجه است،  فحش و ثنا فرقي ندارد!
با استفاده از همين علم، بعضي ها به دست و پا مي افتند كه ناخنك به آنان 
گير دهد. درست است كه من اهل گير هستم و به هرچه كه دلم بخواهد 
گير مي دهم، اما اختيارش دست خودم است. شايد دوست نداشته باشم 
به كسي يا چيزي گير بدهم، چرا بي خودي مرا انگولك مي كنيد؟! اصًال 
بعضي اوقات حال و حوصله گير دادن را ندارم، تو «مود» ناخنك زدن 
هم نيستم، به كسي ربطي ندارد؟! چرا در زندگي شخصي و خصوصي 

ناخنك دخالت مي كنيد؟
گفتم مدتي درباره مضرات تلويزيون ننويسم تا خداي نكرده ناخنك زدن 
مرا حمل بر دشمني نكنند، اما گويا خودشان دلشان مي خواهد به قول 

قديمي ها «يه چيزي شان مي شود!»
يكي دو روز پيش به اطالع صاحب ناخنك كه من باشم، رساندند شخصي 
از روابط عمومي شبكه به اصطالح يك و به قول ما زير صفر! افاضه 
فيض كرده و تحكم نموده اند، چرا جلو يكي از تيترهايتان كه مربوط به 
اين شبكه سراسر تكراري و دم دستي است، عالمت سؤال گذاشته ايد؟! 
ما از اين عالمت متنفريم و يه جورهايي چندشمان مي شود! يعني ما كه 

نه، رؤسايمان چندششان مي شود! خب بشود، اينكه تازگي ندارد.
اتفاق  به  قريب  اكثريت  مي شود.  چندششان  چيزها  خيلي   از  خيلي ها 
جماعت گل و بلبل پرپر ما از هر چيز كه مي ترسند،  مي گويند چندشمان 
مي شود! بعضي ها با ديدن شير اين حالت به آنان دست مي دهد! برخي به 
سوسك حساسند، عده اي از مذكران از ديدن زنشان چندششان مي شود! 
بخشي از نسوان هم از رؤيت شوهر گردن كلفتشان به اين حال و روز 

مي افتند!
اما اهالي تلويزيون، همان طور كه گفتم از انواع و اقسام سؤال، چندششان 
مي شود. الهي بميرم برايشان، چقدر اين دنيا برايشان زجرآور است! خدا 
عالمت  از  انبوهي  بين  در  بايد  خدا  بندگان  اين  نكند.  كسي  هيچ  نصيب 
سؤال هاي چندش آور كه براي آنان از مار و عقرب بدتر است، به حيات 
آنان  كه  چيزي  اما  طاقت فرسايي!  و  سخت  حيات  چه  دهند،  ادامه  خود 
آن  تبعات  و  تبليغاتي  رنگارنگ  آگهي هاي  مي كند،  اميدوار  زندگي  به  را 
است! البته اين تبعات براي جماعت مخاطب صداي بي سيما چندش آور 
است، اما براي حساسان به عالمت سؤال، تنها روزنه اميد است. براي 
من و خيل طرفدارانم،  تنها چيز چندش آور كه گوشت بدنمان را مي ريزد، 
برنامه هاي دم دستي، زير پايي و تكرار در تكرار صداي بي سيماست، 
باور كنيد، به عالمت سؤال قسم! صاحب ناخنك از آنجا كه دلي نازك تر 
از شيشه هاي ساخت وطن دارد، نمي تواند درد و چندش ديگران را ببيند! 
درست است كه به قيافه ام نمي آيد، اما باور كنيد كه راست مي گويم. چون 
در غير اين صورت مانند بعضي ها كه نسبت به سؤال حساسند، تا به 

حال تبديل به پينوكيو شده بودم!
ناخنك براي رفع اين مشكل دو راه حل پيشنهاد مي كند:

-1 تمام داروهاي ضد حساسيت و چندش را در اختيار اين سازمان قرار 
دهند تا به مقدار دلخواه از آن مصرف كنند.

-2 فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي اين زحمت را متقبل شود، منت بر 
سر اين جماعت و ما بگذارد و با يك حركت خداپسندانه، عالمت سؤال 
را از گردونه دستور زبان فارسي خارج كند. اگر اين كار انجام شود، 
جماعتي از قيد چندش نجات پيدا خواهند كرد! صواب دارد، جاي دوري 

نمي رود!!

 

خاكسپاري تلويزيوني در بريتانيا 
 

بر  سي؛  بي  بي 
اساس يك سرويس 
مراسم  جديد، 
در  خاكسپاري 
پس  اين  از  بريتانيا 
زنده  صورت  به 
قرار  شبكه  در 
تا  گرفت  خواهد 
كه  خويشاونداني 

به هر دليلي قادر به شركت در مراسم نيستند، بتوانند شاهد 
مخوف  را  مراسم  اين  كه  وارده  انتقادات  رغم  به  باشند.  آن 
در  دارد  قصد  سرويس  اين  دهنده  ارائه  كمپاني  دانند،  مي 
ازاي دريافت 150 دالر اجازه پخش مراسم كفن و دفن را به 
از  استفاده  با  توانند  مي  سوگواران  كند.  ارائه  خود  مشتريان 
پيدا  دست  اينترنت  در  مراسم  و  زنده  پخش  به  رمز  كلمه  يك 
كنند. مراسم از طريق دوربين هاي كوچك نصب شده در بخش 
هاي مختلف پخش خواهد شد. آلن جفري مدير اين شركت كه 
در  ها  خانواده  گويد؛ «امروزه  دارد، مي  موزيك» نام  «ويزلي 
براي  نتواند  كسي  است  ممكن  و  اند  شده  پخش  دنيا  سراسر 
براي  سرويس  اين  برساند.  محل  به  را  خود  تدفين  مراسم 
دست  فرد  دوري  رغم  به  زيرا  باشد،  مفيد  تواند  مي  بسياري 
فرد  كه  هنگامي  باشد.  دهد  مي  رخ  آنچه  شاهد  تواند  مي  كم 
به لحاظ روحي - رواني وضعيت خوبي ندارد، اين امكان مي 
تواند او را تسكين بدهد.» از سوي ديگر اين شركت كه تاكنون 
اين برنامه را در چند نمونه اجرا كرده است مصر است كه اين 
مراسم خصوصي است و پخش آن در اينترنت باعث نخواهد 
شد هر كسي به سادگي بتواند آن را مشاهده كند؛ «كلمه رمز 
در اختيار خانواده متوفي قرار مي گيرد و آنها تنها به كساني 
كه مايل باشند، اين رمز را مي دهند و تنها اين افراد مي توانند 
شاهد مراسم باشند.» شركت مي گويد كاربراني از استراليا و 

كانادا تاكنون از اين سرويس بهره گرفته اند. 

جاسوسى از 36 هزار كاربر 
اينترنتى بريتانيا

سرويس دهنده اينترنتى BT در بريتانيا به جاسوسى اينترنتى 
خود  اينترنتى  كاربر  هزار  ها  ده  هاى  صفحه  مانيتورينگ  و 
متهم شد.  به نقل از Money IT اين سرويس دهنده اينترنتى 
متهم است كه هر صفحه اينترنتى كه كاربرانش گشوده اند را 

تحت كنترل داشته و محتواى آن را بررسى مى كرده است. 
منتشر  اطالعات  فناورى  كمسيون  بان  ديده  كه  گزارشى  در 
كرده است كه اين اتفاق را كه در آن اطالعات و صفحه هاى 
گرفته  قرار  استفاده  سوء  مورد  كاربر  هزار   36 شده  بازديد 

است تحت بررسى قرار داده است. 
اين خبر در دو روز گذشته جنجال بسيارى را در محافل خبرى 
انگلستان به راه انداخته است و BT نيز هنوز اين اتهام را قبول 
يا رد نكرده و فقط عنوان كرده است كه طى سال هاى 2006 و 
2007 ميالدى 36 هزار كاربر را براى بررسى اشكالت فنى به 

عنوان جمعيت نمونه آمارى در نظر گرفته است.

فرودگاه هاى بريتانيا ”نااومى 
كمبل“ را تحريم كردند 

را  انگليسى  هنرپيشه   ” كمبل  نااومى   ” بريتانيا  هاى  فرودگاه 
پس از نزاعى كه بر سر مفقود شدن چمدان هايش انجام داد، 
گزارش  به  كردند.  محروم  كشور  اين  پروازهاى  با  سفر  از 
روز چهارشنبه بخش انگليسى بى بى سى؛ سخنگوى خطوط 
هوايى اعالم كرد: اجازه ندارند كه درباره مسافران اختصاصى 
 37 كمبل“  ”نااومى  گزارش  اين  اساس  بر  بدهند.  توضيحى 
ساله به اتهام توهين به يك افسر پليس دستگير شد و پس از 
محروميت از پرواز به لس آنجلس از زندان آزاد شد. ”نااومى 
”آنابل  گزارش  شد.طبق  دستگير  ”هثرو“  فرودگاه  در  كمبل“ 
فاكس“ سخنگوى ”نااومى كمبل“ پس از اينكه دو تا از چمدان 
هاى اين هنرپيشه برزيلى بازرسى شد، وى اعالم كرد كه يكى 

از چمدان هايش گم شده است. بر اساس گزارش ايسكانيوز 
در فرودگاه ”هثرو“ به دست هاى ”نااومى كمبل“ دست بند زده 
شد. ”آنابل فاكس“ سخنگوى ”نااومى كمبل“ گفت: نااومى براى 

انجام كارى به لس آنجلس سفر كرده بود./ 

لندن، پاتوق گردشگران سيگاري
شهرهاي  عمومي  اماكن  در  دخانيات  استعمال  ممنوعيت  با   
توريستي اروپا، لندن به پاتوق گردشگران سيگاري تبديل شده 
است. از سال ها پيش، گردشگران سيگاري همواره شهر پاريس 
ممنوعيت  با  ولي  مي كردند،  انتخاب  خود  پاتوق  به عنوان  را 
و  فرانسه  كشور  در  عمومي  مكان هاي  در  دخانيات  استعمال 
ديگر كشورهاي توريستي اروپا، شهر لندن تنها شهري است 

كه استعمال دخانيات در اماكن عمومي آن آزاد است. 
كشورهاي اروپايي، بويژه كشورهاي گردشگرپذير از سال ها 
ممنوعيت  قانون  وضع  هدف  با  را  زيادي  تالش هاي  پيش، 

استعمال دخانيات در اماكن عمومي انجام داده اند. 
در  دخانيات  استعمال  گذشته  سال  سه  در  راستا،  اين  در 
و  هلند  ايتاليا،  ايرلند،  آلمان،  كشورهاي  عمومي  مكان هاي 
فرانسه ممنوع شد. آخرين كشوري كه استعمال دخانيات در 
اماكن عمومي آن ممنوع شد، كشور فرانسه بود كه پايتخت آن 
در طول سال ها، پاتوق گردشگران سيگاري بوده است. از آنجا 
در  دخانيات  استعمال  مه،  ماه  ابتداي  از  است  شده  اعالم  كه 
اماكن عمومي بلژيك نيز ممنوع مي شود، تنها كشور كه ميزبان 
و  انگليس  باشد،  مي تواند  سيگاري  گردشگران  براي  خوبي 

بويژه شهر لندن است. 
به همين دليل، بسياري از گردشگراني كه قصد دارند، همواره 
سيگاري به لب داشته باشند، ترجيح مي دهند كه به جاي سفر 
راهي  اروپايي،  پايتخت هاي  ديگر  و  بروكسل  رم،  پاريس،  به 
آنها  براي  سيگار  كشيدن  امكان  حال،  همه  در  تا  شوند  لندن 
وجود داشته باشد. اين امر در ماه هاي اخير موجب شده است 
به  يابد.  افزايش  محسوسي  به طور  لندن  گردشگران  تعداد  تا 
سرمايه دار آلماني اعالم كرده است كه قصد  دليل، يك  همين 
دارد با راه اندازي خط هوايي ويژه ي سيگاري ها تحت عنوان 
«خط هوايي بين المللي سيگاري ها» اين امكان را به سيگاري ها 
را  سيگار  كشيدن  شانس  نيز  پرواز  زمان  در  حتي  كه  بدهد 
است  جهان  مهم  شهرهاي  از  يكي  لندن  شهر  باشند.  داشته 
از  گردشگران  رفاهي  ويژه   امكانات  داشتن  به دليل  همواره  و 
گردشگران  مقاصد  نخستين  از  بين المللي  فرودگاه  پنج  جمله 
جهان به شمار مي رود. اين شهر در قرن هفدهم ميالدي دچار 
آتش سوزي عظيمي شد كه براثر آن، بخش اعظم لندن نابود 
از  يكي  به  و  احيا  آن  ساكنان  توسط  بعد  سال هاي  در  و  شد 

شهرهاي مهم اروپا و جهان تبديل شد. 
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اقتصاد
به دليل افزايش 

قيمت بنزين در امريكا  
 

 رئيسان پنج شركت بزرگ نفتي به كنگره احضار شدند
 كنگره امريكا روساي پنج شركت بزرگ نفتي را براي پاسخ 

به افزايش قيمت بنزين در آن كشور احضار كرد.
اگزون  جمله  از  امريكا  نفتي  بزرگ  شركت  پنج  رئيسان 
موبيل، شورون تگزاكو و كونوكو فيليپس در هفته گذشته 
مقابل اعضاي كنگره ايستادند تا در خصوص افزايش قيمت 

نفت و مهم تر از آن قيمت بنزين توضيح دهند.
افزايش قيمت جهاني نفت سبب شده قيمت هر گالن بنزين به 
3 دالر و 29 سنت (تقريبًا ليتري 740 تومان) افزايش يابد و 

پيش بيني مي شود به گالني 4 دالر هم برسد.
مجبور  نفتي  بزرگ  شركت  پنج  اين  رئيسان  حال  همين  در 
پاسخ   2007 سال  در  خود  نفتي  سود  خصوص  در  شدند 
شركت  پنج  اين  سود  آسوشيتدپرس  گزارش  بر  بنا  دهند. 
در سال گذشته ميالدي معادل 123 ميليارد دالر بوده است 
به  سواران  خودرو  جيب  از  كنگره  نمايندگان  اعتقاد  به  كه 
دست آمده است.گزارش هاي موجود حاكي از آن است كه 
درآمد شركت اگزون موبيل در سال گذشته ميالدي معادل 
40 ميليارد دالر بوده است.درآمد شركت شورون نيز 7/32 

ميليارد دالر و كونوكو نيز 5/23 ميليارد دالر بوده است.
كنگره  به  نفتي  بزرگ  شركت  پنج  رئيسان  حال  همين  در 
به  منجر  كه  نفت  جهاني  قيمت  افزايش  در  اند  گفته  امريكا 

افزايش قيمت بنزين در امريكا شده است، مقصر نيستند.
نفت، 27  قيمت  بنزين،  گالن  هر  قيمت  درصد  امريكا 44  در 
درصد ماليات، 15 درصد سود و هزينه پااليش و 14 درصد 
هزينه بازاريابي و توزيع است.شركت هاي نفتي جزء بزرگ 
ترين و پردرآمدترين شركت هاي امريكا هستند به طوري 

كه سه شركت از 10 شركت پردرآمد امريكا نفتي هستند. 

پيش بينى كاهش شديد رشد اقتصادى انگليس
صندوق بين المللى پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى پيش بينى كرد ، رشد اقتصادى انگليس 
طى سال 2008 به پايين ترين حد خود از دهه 1990 ميالدى خواهد رسيد . ديلى تلگراف ضمن اعالم 
خواهد  درصد  از 6/1  كمتر  به  و 2009  سالهاى 2008  طى  انگليس  اقتصادى  رشد   : افزود  خبر  اين 
رسيد كه اين رقم از دهه 1990 ميالدى و ركود شديد اقتصادى اروپا ، بى سابقه خواهد بود . بانك 
مركزى انگليس ، رشد اقتصادى اين كشور را طى سال 2008 بين 75/1 تا 25/2 درصد اعالم كرده 
است . پيش بينى صندوق بين المللى پول در خصوص رشد اقتصادى انگليس نسبت به گزارش شش 

ماه قبل بيش از 7/0 درصد كاهش نشان مى دهد .

احتمال فروش گاز 
روسيه به روبل

جمهورى  رئيس  به  روسيه  صنايع  صاحبان  و  كارفرمايان  اتحاديه   
روبل  به  كشور  اين  گاز  پس  اين  از  كرد  پيشنهاد  كشور  اين  منتخب 
مسكو،  از  روسيه  ريانووستى  خبرگزارى  از  نقل  به  شود.   فروخته 
سه  ديروز  روسيه  صنايع  صاحبان  و  كارفرمايان  اتحاديه  اعضاى 
جمهورى  رئيس  مدودف،  دميترى  با  ديدار  در  فروردين)   20) شنبه 

منتخب اين كشور به وى پيشنهاد كردند از اين پس تمام محصوالت 
پول  واحد  به  كشور  اين  گاز  چيز،  هر  از  قبل  و  روسيه  استراتژيك 
اتحاديه  رئيس  شوخين»  «الكساندر  شود.  معامله  روبل  يعنى  روسى 
پس  كه  خبرى  كنفرانسى  در  روسيه  صنايع  صاحبان  و  كارفرمايان 
از ديدار با مدودف برگزار شد، گفت: رئيس جمهورى منتخب روسيه 
بررسى  و  بحث  خواستار  يادشده،  اتحاديه  پيشنهاد  از  حمايت  ضمن 
همه جانبه و گسترده اين پيشنهاد شده است. رئيس اتحاديه كارفرمايان 
و صاحبان صنايع روسيه، پيشنهاد استفاده از روبل براى انجام دادن 
معامالت استراتژيك روسيه را اولين گام به سوى تبديل روبل به يك 
واحد پول بين المللى خواند. نفت و گاز نقش بسيار مهمى در اقتصاد 
روسيه ايفا مى كنند. روسيه بزرگ ترين توليد كننده و صادركننده گاز 

طبيعى و دومين توليد كننده و صادر كننده نفت در دنيا است.

بحران بازارهاى مالى 945 ميليارد 
دالر به اقتصاد جهانى ضرر مى زند

در  خود  بهاره  اجالس  آستانه  در  پول  بين المللى  صندوق 
بازارهاى  بحران  خصوص  در  گزارشى  انتشار  با  واشنگتن 
مالى در اياالت متحده و گسترش آن به ديگر كشورهاى جهان 
هشدار جدى داد. به گزارش صندوق بين المللى پول اين بحران 
نه تنها برطرف نشده است بلكه در حال گسترش در بخش هاى 

ديگر اقتصادى است.
ركود  پى  در  كه  اعتبارى  وام هاى  بحران  گزارش  بنابراين 
اقتصادى اياالت متحده به وجود آمد اكنون در حال سرايت 
كردن به ديگر بخش هاى اقتصادى اين كشور است. اعتبارات 
بازرگانى، اعتبارات مصرفى و نيز بدهى شركت هاى توليدى و 
خدماتى از ديگر بخش هايى هستند كه اندك اندك بحران مالى 

در حال سرايت به آنها است.
صورتى  در  پول  بين المللى  صندوق  كارشناسان  عقيده  به 
با  برسد،  متحده  اياالت  اقتصاد  از  بخش ها  اين  به  بحران  كه 
اين  نوشته  به  مى كند.  نفوذ  كشورها  ديگر  به  بيشتر  سرعت 
گزارش صندوق بين المللى پول ميزان زيان هاى مالى ناشى از 
بحران وام مسكن در اياالت متحده با كشيده شدن اثرات آن 
به سراسر جهان به نزديكى يك تريليون دالر خواهد رسيد. 
رقم دقيق اين زيان مالى 945ميليارد دالر گزارش شده است. 
به اين ترتيب بزرگ ترين بحران بازارهاى مالى جهان رخ داده 

است. به عقيده تحليل گران صندوق بين المللى پول، بحران اقتصادى كه به زودى از آمريكا به ديگر كشورها صادر خواهد شد، در ابتدا كشورهاى 
پيشرفته صنعتى را به عنوان شركاى اصلى اقتصادى و تجارى اياالت متحده گرفتار خواهد كرد و سپس به سمت كشورهاى در حال توسعه 
پيشروى مى كند. اين بحران اقتصادى موجب دخالت بى سابقه بانك هاى مركزى در كشورهاى در حال توسعه و اياالت متحده در اقتصاد جهان 
شده است. به گونه اى كه از جوالى 2007 تاكنون نزديك به 450ميليارد دالر از سوى بانك هاى مركزى به اقتصاد تزريق صورت گرفته است، اما 

همچنان وضعيت بحران رو به پيشرفت است.
در اين گزارش كه نسخه كامل آن در اجالس بهاره صندوق بين المللى پول و بانك جهانى ارائه خواهد شد، آمده است: چشم انداز اقتصاد جهانى با 
كاهش رشد اقتصادى روبه رو شده است و دليل آن كاهش واضح سرعت رشد اقتصادى در اياالت متحده است. دامنه بحران اقتصادى در اياالت 
متحده به گونه اى است كه سيستم هاى سنجش و كنترل ريسك توانايى خود را در مقابل آن تا حد زيادى از دست داده اند. صندوق بين المللى پول 

كه همواره اقتصاد جهان و تغييرات آن را زير نظر دارد ضعف مقررات و نظارت را عامل اصلى شروع اين بحران هاى مالى مى داند.
مقررات ساده دولت ها و عدم نظارت كافى بر كار بانك ها و موسسات اعتبارى موجب به وجود آمدن وضعيت كنونى شده است. وضعيت شش ماه 
گذشته اقتصاد جهان نشان مى دهد كه نظام مالى جهانى دچار ضعف و شكنندگى شده است. اگر چه اياالت متحده كانون بحران مالى در اقتصاد 
جهان معرفى شده است، اما كشورهاى ديگر صنعتى نيز در به وجود آمدن اين بحران نقش داشته اند. صندوق بين المللى پول با اشاره به مصون 
ماندن اقتصادهاى در حال توسعه مى گويد: اگر چه بحران به كشورهاى در حال توسعه به خصوص اقتصادهاى نوظهور هم رسيده است، اما 
آنها تاكنون در برابر اين بحران انعطاف پذيرى نشان داده اند. اما در صورت تداوم بحران و گسترش آن به ديگر بخش ها به خصوص اعتبارات 
بازرگانى آن وقت، كشورهاى در حال توسعه نيز از اثرات مخرب اين بحران بى نصيب نخواهند ماند.  به گزارش صندوق بين المللى پول عملكرد 
ضعيف بانك هاى مركزى در طول يك دهه گذشته مى تواند يكى از داليل به وجود آمدن بحران كنونى در بازار وام ها باشد. پايين نگه داشتن 
طوالنى نرخ بهره از سوى بانك هاى مركزى موجب تشويق مردم به اخذ وام بدون داشتن برنامه مشخص شده است. بحران اعتبارات در اياالت 
متحده و اثرات آن بر اقتصاد جهان دستور اصلى اجالس بهاره صندوق پول خواهد بود كه در تعطيالت آخر هفته در واشنگتن برگزار مى شود.



11 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

11 April 2008  -  1387 جمعه 23  فروردين  
سال اول -  شماره چهلم



12
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 23  فروردين April 2008  -  1387 11هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهلم

 info@persianweekly.co.uk  30نما
كلونى براى حل بحران دارفور با 
نخست وزير انگلستان ديدار كرد

دولت ها  كردن  راضى  براى  خود  تالش  ادامه  در  اسكار  نامزد  بازيگر   
نسبت به حل بحران دارفور در سودان روز سه شنبه با گوردون براون 

نخست وزير انگلستان ديدار كرد. 
مشعل  كه  شد  انجام  حالى  در  دو  اين  ديدار  كرد  اعالم  اسوشيتدپرس 
المپيك در تنها توقف خود در آمريكاى شمالى به سن فرانسيسكو رسيد 
و همزمان گروههاى حقوق بشر در سراسر دنيا از جمله لندن، پاريس 
قبال  در  چين  دولت  سياست  به  نسبت  تظاهرات  برپايى  با  استانبول  و 

سودان اعتراض مى كنند.
بخش زيادى از اين اعتراض ها به خاطر نقض حقوق بشر در چين، تحت 
فشار قرار دادن تبت و حمايت چين از سودان با وجود سال ها كشتار 
در منطقه آشوب زده دارفور در غرب اين كشور است. كلونى در مراسم 
نخستين نمايش ”كله چرمى ها“ جديدترين فيلم خود در بريتانيا گفت: ”به 
نظرم اعتصاب خوب است. حداقل به آنها هشدار داده مى شود.“ براون 
دارفور  مسئله  به  عمومى  افكار  جلب  در  را  ساله   47 بازيگر  نقش  نيز 
تحسين كرد.از زمان آغاز خشونت ها در اين منطقه در سال 2003 حدود 
27/4 ميليون نفر آواره و بيش از 200 هزار نفر كشته شده اند. اين در 
دارفور  در  پليس  هزار   26 و  سرباز   9200 تنها  اكنون  كه  است  حالى 
كندى  به  دارفور  زمينه  در  تحوالت  كرد  تاكيد  براون  دارند.  حضور 
محدوديت هاى  خاطر  به  انساندوستانه  تالش هاى  و  مى گيرد  صورت 

اعمال شده بر ماموران امداد با مانع مواجه است.
نخست وزير انگلستان پس از ديدار با كلونى، موقعيت دارفور را ”غيرقابل 
قبول“ توصيف كرد. كلونى كه اخيرا به عنوان سفير صلح سازمان ملل 
انتخاب شد، به دفعات در مورد قضيه دارفور صحبت كرده است. چين 
خوب  تجارى  روابط  و  است  سودان  نفت  خريداران  بزرگترين  از  يكى 
با اين كشور دارد. به همين دليل در برابر اعزام نيروهاى حافظ صلح 
بشر  حقوق  مدافع  مى كند.گروههاى  مقاومت  دارفور  به  ملل  سازمان 
همواره كشورهاى قدرتمند را براى سهل انگارى در حل بحران نسل كشى 
دارفور و تالش براى فروش سالح بيشتر به سودان سرزنش مى كنند. 
اعتراض  در  اسكار  برنده  فيلمساز  اسپيلبرگ  استيون  نيز  پيش  چندى 
عنوان  به  خود  سمت  از  دارفور  بحران  قبال  در  چين  دولت  موضع  به 
سودان  داخلى  جنگ  كرد.  كناره گيرى  پكن  المپيك 2008  هنرى  مشاور 
زمانى آغاز شد كه گروهى از قبايل آفريقايى در دارفور اسلحه به دست 
آورند و در اعتراض به سال ها تبعيض از سوى دولت عرب محور حاكم 
بر سودان قيام كردند. دولت سودان متهم است با به كارگيرى نيروهاى 
زده  كشور  اين  آفريقايى تبار  اجتماعات  نسل كشى  به  دست  شبه نظامى 
از  پس  كلونى  كارگردانى  تجربه  سومين  ”كله چرمى ها“  كمدى  است. 
او  است.  باشيد“  موفق  و  بخير  ”شب  و  خطرناك“  ذهن  يك  ”اعترافات 
كه چندى پيش نشان شواليه هنر و ادبيات دولت فرانسه را نيز دريافت 
كرد، اخيرا براى بازى در فيلم ”مايكل كليتن“ نامزد اسكار بود. فيلم هايى 
مطرح كلونى عبارتند از ”اى برادر، كجايى؟“، ”سيريانا“، ”توفان كامل“، 

”شب بخير و موفق باشيد“ و مجموعه ”اوشن“.   

«ويم وندرس» 
فيلمبردارى جديدترين 
كارش را در «نيورواد» 

كامل مى كند
مراحل  آخرين  آلمانى  سبك  صاحب  كارگردان  وندرس»  «ويم 
ساخت جديدترين پروژه فيلمسازى اش با عنوان  « فيلمبردارى در 

پالرمو» را در شرت فيلمسازى « نيورواد» طى مى كند. 
«وندرس» در سال 1976 فعاليت فيلمسازى اش را با گروه هنرى 
«داس ورك» آغاز و در ادامه شركت فيلمسازى «وندرس ايمج» را 
تاسيس و راه اندازى كرد كه اخيرا عنوان اين كمپانى را به « نيو 

رواد» تغيير داده است. 
«فيلمبردارى در پالرمو» داستان زندگى يك فيلمبردار سينما است 
در  و  شده  «اگزيستاسياليستى»  بحرانى  دچار  ميانسالى  در  كه 
زادگاه   ) «دوسلدورف»  از  زندگى  معنى  به  بردن  پى  براى  تالش 

وندرس) راهى پالرمو ( جنوب ايتاليا ) مى شود و در اين راه، زندگى را از نو تجربه مى كند.  در جديدترين فيلم «وندرس» كه بخشى از 
آن پس از 15 سال در زادگاه او ساخته مى شود، نقش هاى اصلى را « جووانا متزو جورنو»، « كامپينو» - خواننده اصلى گروه پانگ 

آلمانى «دنيس هاپر» و «پتى اسميت» به ايفاى نقش مى پردازند. 
«ويم وندرس» خالق آثارى چون «بهشت بر فراز برلين»، «هتل ميليون دالرى» و «ترس دروازه بان از لحظه پنالتى» با فيلم « پاريس 

تگزاس» موفق به دريافت نخل طال ( جايزه اصلى جشنواره فيلم كن) شده است.

اسامى 10 انيميشن 
جديد والت ديزنى 

منتشر شد
 

گذشته  دوشنبه  ديزنى»،  «والت  انيميشن سازى  كمپانى 
طى جلسه اى، اسامى محصوالت جديد خود طى چهار 
سال آينده را منتشر كرد. به نقل از خبرگزارى رويترز، 
انيميشن   10 اسامى  گذشته  روز  ديزنى  والت  كمپانى 
پرده  بروى  آينده  سال  چهار  طى  كه  خود  جديد 
خواهد رفت، را منتشر كرد كه از آن جمله مى توان به 
قسمت هاى بعدى دو انيميشن «داستان اسباب  بازى ها» 
و «اتومبيل ها» و همچنين دو انيميشن جديد «جن و پرى» 
انيميشن  به  مى توان  ميان  اين  در  همچنين  كرد.  اشاره 
جديدى با نام «Wall.E» اشاره كرد كه قرار است از 28 
ژوئن سال جارى به نمايش درآيد، اين انيميشن داستان 

عاشقانه درباره يك ربات است. 
«شاهزاده و قورباغه» نيز انيميشن جديد ديگرى است 
كه هديه كريسمس كمپانى والت ديزنى در سال 2009 
دست  كار  كه  انيمشن  اين  بود،  خواهد  طرفدارانش  به 
گزارش  به  است.  شده  ساخته  نيواورلئان  در  است 

رويترز، باقيمانده انيميشن ها همگى ديجيتالى سه بعدى هستند. اولين انيميشنى كه در كمپانى والت ديزنى با استفاده از اين فن آورى 
ساخته شده و قرار است كه 26 نوامبر سال جارى به نمايش درآيد، انيميشن «بولت» است، اين فيلم داستان سگى با نام بولت است كه 
فكر مى كند از تمامى قدرت  سوپرقهرمان ها برخوردار است، در اين فيلم «جان تراولتا» به جاى بولت و «ميلى سيروس» نيز به جاى 
«پنى»، صاحب بولت صحبت مى كنند. انيميشن «آپ» نيز ديگر ساخته جديد والت ديزنى است كه 29 مى 2009 بر روى پرده خواهد 
رفت، «آپ» داستان اتفاقاتى است كه براى يك پيرمرد 78 ساله ماجراجو و دستيار 8 ساله اش مى افتد. كمپانى والت ديزنى در جلسه 
روز گذشته همچنين اعالم كرد كه انيميشن داستان اسباب بازى هاى 1 و 2نيز قرار است كه بار ديگر در نسخه هاى جديد ديجيتالى 
سه بعدى به ترتيب در تاريخ هاى 2 اكتبر 2009 و 12 فوريه 2010 به نمايش درخواهند آمد و اين درحالى است كه قسمت سوم اين 
انيميشن جذاب قرار است كه 18 ژوئن 2010 به نمايش درآيد، در اين نسخه نيز، همچون دو قسمت اولى، بار ديگر «تام هنكس»، «تيم 
آلن» و «جان كوساك» به جاى شخصيت هاى اصلى اين انيميشن صحبت خواهند كرد، در اين قسمت «اندى» بزرگ شده و خود را 
آماده ورود به دانشگاه مى كند. كمپانى والت ديزنى همچنين در نظر دارد افسانه مشهور آلمانى با نام «راپونزل» را در كريسمس 
2010 به طرفداران خود اهدا كند، «راپونزل» داستان دخترى است كه در يك قلعه بلند به دام افتاده و تنها راه رسيدن به او، موهاى 
بلند و طالئى اوست. در تابستان سال 2011 نيز انيميشن جديد ديگرى با نام «Newt» به نمايش درخواهد آمد كه داستان دو سمندر 
 The Bear and the» كوچكى است كه بروى يك گياه زندگى مى كنند و در تالشند تا ثابت  كنند كه عشق آموختنى نيست.  انيميشن
Bow» انيميشن جديد ديگرى از والت ديزنى است كه كريسمس 2011 بر روى پرده مى رود، اين انيميشن كه «ريس ويتراسپون»، «بيلى 
كانولى» و «اما تومپسون» به جاى شخصيت هاى اصلى آن صحبت خواهند كرد، داستان حادثه اى و اكشن درباره خانواده اى سلطنتى 
در اسكاتلند خشن و اسطوره اى است.  انيميشن «اتومبيل هاى 2» و «پادشاه اجنه ها» دو انيميشن جديد ديگر اين كمپانى است، اين دو 
انيميشن قرار است به ترتيب تابستان 2012 و كريسمس 2012 به نمايش درآيد.  «پادشاه اجنه ها» براساس داستان كوتاهى كه اولين 

بار در سال 1953 توسط «فليپ كى.ديك» منتشر شد، ساخته شده است.   
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اصغر شاهوردي در كماست يا ما؟ 
 

محمدرضا دلپاك

حدود چهار ماه پيش اصغر شاهوردي حين بازگشت از سر صحنه فيلم 
سينمايي «چراغي در مه» دچار سانحه شد. در اين اتفاق ناگوار بازيگر اين 
و  رفته  كما  به  شاهوردي  و  رفت  خدا  رحمت  به  عزيز  جليلي  بهروز  فيلم 

هنوز هم از اين حالت بيرون نيامده است.
اين يادداشت را پس از ديدار نوروزي از او و خانواده اش مي نويسم و در 
آن از خودم سوال مي كنم كه در اين مدت طوالني براي اصغر شاهوردي 
اينكه  بدون  و  خوابيده  اتاقش  گوشه  در  اكنون  هم  كه  مردي  كردم؟  چه 
بتواند سخني به زبان بياورد يا بشنود يا كسي را بشناسد و تنها گاهي 
اوقات با چشمان باز به ما نگاه مي كند، اصغر شاهوردي است.او همچنان 
تنهاست فقط با همسري كه مثل پروانه دورش مي چرخد و سري كه پر از 
آواي فيلم هايي است كه صدابرداري كرده؛ از «هامون» و «ليال» و «بانو» 
غريبه  «باشو  كجاست»،  دوست  «خانه  ديگر»،  وقتي  «شايد  تا  «پري»  و 

كوچك»، «موج مرده»، «كيميا» و... «استشهادي براي خدا». از فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني تا سينماي 
جنگ و فيلم هاي كوتاه و مستند.شاهوردي عضوي از خانواده سينمايي است كه به عنوان سينماي اخالقي 
و انساني مشهور است و بسياري از مردم ايران و جهان را سال هاست تحت تاثير قرار داده است. ولي 
متاسفانه مثل اينكه هيچ كدام از اين پيام هاي اخالقي و انساني شامل حال اين هنرمند آسيب ديده نشده و او 
دور از ياران سينمايي در خلوت روياگونه اتاقش منتظر شنيدن صداي زندگي است.شاهوردي به خانواده 
سينماي ايران تعلق دارد و وظيفه همه ماست هم اكنون او را دريابيم و به پاس خدمات فرهنگي و هنري او 
به سينماي ايران قدمي برايش برداريم. شاهوردي اولين هنرمندي نيست كه در سينما دچار سانحه شده و 
آخريًنً آنها هم نيست، ولي مي تواند بهانه يي براي تشكيل كميته حمايت از هنرمندان آسيب ديده باشد تا 
شاهوردي هاي بعدي تنها و بي حامي نمانند.من به عنوان عضو كوچك مجموعه بزرگ سينماي ايران از 
تمام همكاران صدا، اهالي خانه سينما، مسووالن سينمايي و اهالي مطبوعات تقاضا مي كنم هر كار كه مي 
توانند هم اكنون انجام دهند، چون بر اين باورم قبل از اينكه شاهوردي به ياري خدا از كما بيرون بيايد، بايد 

برايش كاري كرد تا بعد از بيدار شدنش شرمنده او نباشيم. 

شكايت «جورج لوكاس» عليه طراح لباس «جنگ ستارگان»

كمپانى فيلمسازى «لوكاس فيلم»، «اندرو انيسورس»، طراح لباس فيلم «جنگ  ستارگان»، را به خاطر 
پى  در  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به  است.  داده  قرار  قانونى  پيگرد  تحت  رايت  كپى  قانون  نقض 
شكايت كمپانى فيلمسازى «جورج لوكاس» از «اندرو انيسورس»، طراح لباس فيلم «جنگ ستارگان»، 
روز گذشته در دادگاه عالى لندن جلسه اى تشكيل شد كه در نهايت «انيسورس» به خاطر فروش 
لباس هاى مشابه جنگ ستارگان به عالقمندان اين فيلم، محكوم به پرداخت 1800 پوند (سه هزار و 
545 دالر) جريمه نقدى شد. بنا براين گزارش، كمپانى «لوكاس فيلم» با شكايت عليه «انيسورس» 

اخيرا نيز موفق به دريافت 10 ميليون پوند غرامت نقدى شده است.

«سعيد مستغاثى» رئيس جديد انجمن منتقدان سينماى ايران شد
و  منتقدان  انجمن  مركزى  شوراى  جديد  رئيسه  هيات  تركيب 
اساس، «سعيد  اين  بر  و  شد  مشخص  ايران  سينمايى  نويسندگان 

مستغاثى» به عنوان رئيس جديد اين انجمن برگزيده شد. 
به نقل از روابط عمومى انجمن منتقدان و نويسندگان سينماى ايران، 
اعضاى جديد شوراى مركزى اين تشكل در نخستين نشست كارى 
خود، به اتفاق آرا، «سعيد مستغاثى» را به عنوان رئيس و «كيوان 
اين  در  كردند.  انتخاب  انجمن  رئيس  نايب  عنوان  به  را  كثيريان» 

نشست جعغر گودرزى، به عنوان دبير و زهرا مشتاق به عنوان منشى و خزانه دار انجمن منتقدان و 
نويسندگان سينمايى برگزيده شدند. همچنين ، على عاليى از اين پس سخنگو و مدير روابط عمومى 
انجمن منتقدان و نويسندگان سينمايى خواهد بود. بنا بر اين گزارش، قرار است به زودى كميته هاى 

مختلف اين انجمن مشخص شود و مسئوالن و نحوه عملكرد آن ها اعالم خواهد شد.

جكى چان ترانه اصلى فيلم ”تك“ را مى خواند
بازيگر باسابقه هنگ كنگى و ژانگ زى يى ستاره چينى ترانه اصلى فيلمى درباره نخستين دونده دو سرعت 
منچورى  در  ژاپنى  اشغالگر  نيروهاى  تالش  وجود  با  چانگچون  ليو  كرد  اعالم  ورايتى  مى خوانند.  را  چين 

براى ممانعت از حضور او در 
 1932 سال  تابستانى  المپيك 
عنوان  به  آنجلس،  لس  در 
رقابت ها  اين  در  چين  نماينده 

شركت كرد.
تهيه  ژبين،  وانگ  گفته  به 
كننده فيلم ”تك“، چهار ستاره 
چينى زبان شامل چان، زى يى، 
استفانى  و  وانگ  هوم   - لى 
را  خيز“  پا  ”به  ترانه  سان، 
اصلى  ترانه  كه  مى خوانند 
فيلم است. اين فيلم نوعى اداى 
المپيك  بازى هاى  به  احترام 
چهار  هر  و  است   2008 پكن 
نماينده  شده  انتخاب  خواننده 
چينى ها  از  متفاوت  گروه  يك 
كنگ،  هنگ  از  چان  هستند: 
وانگ از تايوان، ژانگ از خود 

چين و سان از سنگاپور.
زى وى  يو  و  چانگچون 
بازى هاى  در  چين  نمايندگان 
سال 1932 بودند. اين در حالى 
دست نشانده  دولت  كه  است 
اين  به  منچورى  در  ژاپن 
عنوان  به  را  آنها  كه  بود  فكر 
اشغالگر  نيروهاى  نمايندگان 
اعزام كند. ژاپنى ها براى اينكه 
مانع حضور يو زى وى شوند، 

او را بازداشت كردند، به همين دليل چانگچون به تنهايى در مسابقات حاضر شد. وانگ پينگجيو يكى از 
اعضاء كميته فرهنگى كميته سازمانى مسابقات المپيك متن ترانه ”به پا خيز“ را نوشته و موسيقى آن را شو 
نان ساخته است. فيلم ”تك“ در مراحل پس از توليد قرار دارد و براى نمايش در ماه مه آماده مى شود. جكى 
چان 53 ساله پارسال در فيلم ”ساعت شلوغى 3“ نقش آفرينى كرد. او فيلم ”امپراتورى ممنوعه“ را آماده 
نمايش دارد كه در آن براى اولين بار با جت لى همبازى است. زى يى 28 ساله بازيگر فيلم هاى چون ”ببر 

خيزكرده، اژدهاى پنهان“، ”قهرمان“، ”خانه خنجرهاى پران“ و ”خاطرات يك گيشا“ است.
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اورامان؛ ماسوله 
فراموش شده 

كردستان
 

«اورامان تخت» در انتهاى جاده آسفالته اى است كه در آنجا پشت بام خانه اى، حياط خانه اى ديگر 
كردستان  است.  زرتشت  دوران  يادگار  كه  آدابى  و  فرهنگ  با  صدساله  چند  قدمت  با  روستايى  است، 
سرزمين ايرانيان اصيل، ميهمان نواز و مهربان است. مردمى كه بكر مى زيند و عشيره اى. كوچ هنوز 
به سبك طبيعت در ميان اين مردم معناى خود را حفظ كرده، از پاى كوه به دامنه و ارتفاعات بلندتر و 
بالعكس. خداوند، نعمت هاى خود را به تمامى مردم اين ديار بخشيده است. «طبيعت ما در زندگى ست» 
و دامدارى اورامانى ها در همين جا ريشه دارد، هواى معتدل كوهستانى در اين ديار 5 هزار نفرى شور 

و شعف به پا مى كند و چشمه هاى فراوان، زايش هر لحظه را، گونه اى به تصوير ذهن مى كشاند.
درخت هاى پهن برگ بلوط و پسته وحشى نيز، يكى از گونه هاى بسيار زيباى طبيعت را بر لوح اين 
سنجاب  زيباتر،  و  شود  مى  مشاهده  بسيارى  و  متعدد  جانورى  هاى  گونه  است.  كرده  حك  سرزمين، 

ايرانى است كه در سكوت متين جنگل با شيطنت هايش، شور كودكى را يادآور مى شود. 
گل هاى نيلوفر كبود (زرد) در كنار سراب ها مخيله بيننده را تا جنون زيبا دوستى پيش مى برد. گياهان 
دارويى اين منطقه چنان گستردگى دارد كه انگار طب اورامان نيازى به داروهاى شيميايى ساخت انسان 
ندارد. چشمه هاى بل و اورامان، بزرگ ترين سراب هاى اين خيالند، بزرگ ترين سراب هاى اين شهر 
خيال و رويا. هرجا چشمه اى، زايشى و زاللى آبى بوده، شهرى بنا شده و تا زمانى كه اين سبزينگى، 

رنگ بودن خود را حفظ كند، مردمان، سبز و جاويد مى زيند. 
اورامان، خاستگاه قومى است كه هنوز به پوشش كردى خود مقيدند. مردمان اصيل، نجيب و استوار 
كه در مرز ايران از شرق با كرمانشاه، از غرب با عراق از شمال با كردستان و از جنوب با جوانرود 
همسايه اند و به ايرانى بودن خود مى بالند. در اطراف اورامان كوه خضر كه به روايتى محل سكونت 
خضر پيامبرعليه السالم بوده است، دريچه هاى انديشه را پيرامون اين پيامبر بزرگ و خاطراتش به 
تكاپو وا مى دارد. اورامان كه گويى ماسوله اى در غرب كشور است اصالت خود را حفظ كرده و در 

كنار طبيعت زيباى آن، مدنيت و شهرنشينى منطقه زيبايى خاصى به هزار ماسوله داده است. 
واژه اورامان يا هورامان از 2 بخش اهورا و مان به معنى خانه، جايگاه و سرزمين تشكيل شده است. 
پس اورامان يعنى سرزمين اهورايى و جايگاه اهورا مزدا. هور معنى ديگرى هم دارد. هور در اوستا 
و  اورامانات  معمارى  كرد.  معنى  هم  خورشيد  جايگاه  توان  مى  را  هورامان  است.  خورشيد  معنى  به 

سرسبزى اين منطقه كوهستانى رؤياى پله هايى به سمت بهشت را متصور مى كند. 
خانه هاى اين روستا با سنگ و اغلب به صورت خشكه و به صورت پلكانى ساخته شده است. مردم 
منطقه معتقدند اورامانات تخت زمانى شهرى بزرگ بوده و مركزيتى خاص داشته به همين دليل از آن به 
عنوان تخت يا مركز (حكومت) ناحيه اى اورامان ياد مى كرده اند. به غير از وضع خاص روستا از نظر 
معمارى، موقعيت چشمه هاى پرآب، مراسم خاص و آداب و رسوم و وجود مقبره و مسجد پير شاليار 
و بويژه جمعيت و تعداد سكنه قابل توجه ان نشانگر اهميت منطقه از زمان ساسانى است. پوشاك كردى 
آميزه اى از رنگ و نقش است. لباس مردم اورامانات كردى است. پيش از ورود پارچه و كفش هاى 
خارجى و ساير منسوجات داخلى به استان كردستان، بيشتر پارچه ها و پاى افزار مورد نياز آنها از 

سوى بافندگان و دوزندگان محلى بافته و ساخته مى شده است. ساخت پاى افزار گيوه يا گالش يا كالى 
بر عهده اوراماناتى ها و مردم و آبادى هاى هجيع، نودشه، بوده و بافت را مردم آبادى هاى نوسود 
شهرستان پاوه بر عهده داشته اند. جواليى، بافت، پارچه و انواع منسوجات مانند بوزو، ربال، جاجيم، 
بره بوشمين، موج، جوراب، دستكش، زنگال و كاله انواع دستبافت هاى اين منطقه هستند. مردان كرد 
اورامانى چوخه، پانتول، ملكى شال، دستار، فرنجى و كله بال و زنان آن جانى، كلنجه، شال، كاله و كلله 
مى پوشند. انواع اين لباس ها با زيورآالت مختلف تزيين شده اند و رنگارنگ هستند. قارچ، كرفس، كنگر، 
ريواس، خوژه، پنير، شير، عسل، گردو، انجير مواد غذايى اين منطقه را تشكيل مى دهند. پلو، دوغه وا يا 
آش دوغ، ساوار، گردول، ترخينه، دوختن يا آش گزنه، هتيمچه با گوشت گوسفند، شروا، گرما، رشته 

پلو، رشته رون يك آبه، پرشين، شلغم ترش، و كالنه، از غذا هاى اورامانى است. 
از توليدات هنرهاى سنتى مانند گليم، سجاده، نمد، سبد، گيوه به عنوان سوغات اين محل نام برد، اما 
دليل ديگرى به غير از درمان و سياحت در يك منطقه سنتى براى سفر وجود دارد. ميراث فرهنگى و كهن 
ايران زمين مى تواند دليلى براى كشش مسافران به شهرهاى مختلف باشد. هخامنشيان و شكوه شان 
زبانزد و مايه افتخار ايرانيان است. در اعتقاداتشان چينوت و صراط يكى است و از آذر گداخته دوزخ 
بهار و نيمه زمستان عروسى پير شاليار  دوبار در نيمه  هرسال  مردمان اورامان تخت،  ياد مى كنند. 
را جشن مى گيرند، ذكرمى گويند و خدا را ياد مى كنند. در افسانه هاى مردم منطقه اورامانات پيرى 

اسطوره اى به نام پير شاليار هست كه مى گويند صاحب كرامات بوده است. 
از جمله اين كرامات عجيبى كه درباره او روايت مى كنند ماجراى شفا يافتن شاه بهار خاتون دختر شاه 
بخاراست كه پير شاليار او را شفا مى دهد. در نيمه بهار و نيمه زمستان به ياد پيرشاليار تمامى اهالى 

روستا جمع مى شوند، دور هم حلقه مى زنند، دست به دست مى دهند و به دعا و نيايش مى پردازند. 
در هر مراسم عروسى پيرشاليار ، حدود چهارصد نفر در حلقه نيايش مى نشينند و حدود 200 نفر كف 
مى زنند. از روستاهاى اطراف هم همه براى تماشاى اين مراسم به اورامان تخت مى آيند و فراز پشت 
بام ها به نظاره مى نشينند. در عروسى پيرشاليار آش مخصوص هم پخته مى شود و به اهالى روستا 
داده مى شود. مردم عقيده محكمى به پيرشاليار دارند و بيمارانشان را براى شفا گرفتن به اين مراسم 
مى آورند. مراسم دعا و نيايش در مقبره پيرشاليار برگزار مى شود. پس از دعا و نيايش مردم به داخل 
قبرستان مى روند و با ميله آهنى به سنگ بزرگى كه در قبرستان است مى زنند و تكه اى از آن را مى 
شكنند و خرده هاى سنگ را بين مردم تقسيم مى كنند. عروسى پيرشاليار در جمعه اى كه به نيمه بهار 

و نيمه زمستان نزديك تر باشد برگزار مى شود تا همه بتوانند در آن شركت كنند. 
مردم مهربان و معتقد اورامان تخت كه به لهجه اورامى كه در گذشته زبان كتابت به شمار مى آمده و 
لهجه رسمى بوده سخن مى گويند در هر عروسى پيرشاليار ميزبان گردشگران و فرهنگ دوستانى از 

سراسر ايران و خارج از ايران هستند.

غار دانيال سلمانشهر زيبا اما ناشناخته
جبال  سلسله  در  كه  است  ايران  اى  رودخانه  و  آبى  غارهاى  جمله  از  تنكابن  سلمانشهر  دانيال  غار 
توابع  از  دانيال  روستاى  كيلومترى   5 در  غار  اين  زيباست.   اندازى  چشم  داراى  و  شده  واقع  البرز 
شهر سلمانشهر واقع شده و از اين روستا تا غار بايد نيم ساعت پياده روى كرد و ديدن آن براى هر 
گردشگرى خاطره انگيز است. دهانه غار،سنگى بوده و براى ورود به آن بايد حدود 2 متر پايين رفت، 
غار داراى يك شبه داالن اصلى به طول تقريبى يك هزار و 500 متر و عرض تقريبى 5/ 1 متر است كه با 

پيچ و خم هاى فراوان و گذر از داالن هاى تنگ و باريك پرآب و حوضچه هاى كوچك ادامه دارد. 
سقف زيباى آن آميخته به مواد آهكى و رود جارى و چشم انداز دلفريب در اين غار سبب شده تا بسيارى 

مقايسه  همدان  عليصدر  غار  با  را  غار  اين 
كنند. اين غار از چشمه ها و حوضچه هاى 
در  آن  هواى  و  است  برخودار  زيبا  بسيار 
تابستان بسيار خنك و زمستان بسيار گرم 
استاالكميت  و  استاالكتيت  وجود  و  بوده 
اى،  قهوه  رنگ  به  و  زيبا  العاده  فوق  هاى 
بدان  را  بفردى  منحصر  و  جذاب  مناظر 
تاكنون  غارنوردان  بيشتر  است.  بخشيده 
توانسته اند تا حدود 3 كيلومترى عمق اين 
غار پيش بروند و هنوز انتهاى آن بر كسى 
طول  غارنوردان  ولى  است  نشده  مشخص 

آن را 6 هزار متر تخمين زده اند. 
و  گرفته  نام  گردان  طبيعت  و  غارنوردان  بهشت  فراوان  ورزشى  و  طبيعى  هاى  جاذبه  با  دانيال  غار 
ورزشكاران زيادى آرزوى عبور از تونل اين غار را در سر مى پرورانند. آب غار دانيال از چند چشمه 
كوچك تأمين مى شود كه آب اين چشمه پس از پيوستن به يكديگر، رود كوچكى را تشكيل مى دهند و 

در مسير اين غار آب جارى است از اينرو آن را، غار رودخانه اى ايران ناميدند. 
به گفته برخى از اهالى به دليل محدوديت هاى منابع طبيعى تاكنون در زمينه احياى صنعت گردشگرى 
در اين غار سرمايه گذارى نشده است. تعريض و آسفالت جاده خاكى، ساخت كمپ ها و استراحتگاه 
اين  در  گردشگرى  صنعت  رونق  موجب  دانيال  غار  حاشيه  رفاهى  امكانات  ايجاد  و  قيمت  ارزان  هاى 
منطقه مى شود. به تأكيد كارشناسان امر، در صورت سرمايه گذارى، اين غار مى تواند گردشگران و 
غارنوردان داخلى و خارجى بيشترى را به خود جذب كند. مهرداد رشيدى مسافرى از تهران، از ارائه 
نشدن كمترين امكانات براى ديدن اين غار ابراز تأسف كرد. وى افزود: مناطق گردشگرى بسيار زيبا و 
منحصر به فردى در كشور داريم كه بايد به ملت و حتى جهانگردان خارجى شناسانده و معرفى شود. 
وى برنامه ريزى و اختصاص اعتبار براى ايجاد امكانات رفاهى براى ديدن اين غار را از سوى متوليان 
امر بسيار ضرورى دانست. يك از اهالى منطقه نيز گفت: برخى از گردشگران براى ديدن اين غار به اين 
منطقه مى آيند و از نبود امكانات گاليه دارند. استان مازندران 13 پارك جنگلى، 12 آبشار و 700 اثر 

تاريخى ثبت شده دارد. 
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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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اينجا ايران است

چه كسى مى تواند به 
و  مهربان  مردم  اين 

خونگرم حمله كند؟! 
لرى بين هارت، آلترنت

جهانى،  مسائل  سياست،  بود،  چيز  همه  مورد  در  ها  بحث 
سيستم حكومتى ايران، آمريكا و دين. در ده دقيقه اول هر 
مكالمه اى هر ايرانى اشاره مى كند كه ما عرب نيستيم ما 
ايرانى  داريم.  دوست  را  آمريكايى  مردم  و  هستيم  ايرانى 
ها مهربان ترين و خون گرم ترين آدم هايى هستند كه تا 
كنون من ديده ام و سوال اين جاست كه آيا ما بايد به چنين 

مردم خوبى حمله كنيم؟
آيا بايد اين مردم را بمباران كنيم؟ در راه اصفهان به شيراز رسيده ام.بسيار خوب است كه از تهران خارج 
بشويد، شهر خاكسترى كه يكى از غير فتوژنيك ترين شهرهاى دنياست. يكى از جاذبه هاى تاريخى شيراز 
مقبره حافظ شاعر قرن 14 ايران است.  آن جا شب ها مملو از ايرانيانى است كه با خود گل آورده اند و 
كنار قبر او مى ايستند و يا زانو مى زنند و شعر هايش را مى خوانند. به نظر من اين كارى است كه با هر 
نويسنده اى بايد صورت بگيرد.ايرانى ها مهربان ترين و خون گرم ترين آدم هايى هستند كه تا كنون من 
ديده ام. سوال اين است كه آيا بايد به اين مردم حمله كنيم؟امروزه ما در آمريكا همه چيز را سياه و سفيد 
مى بينيم يعنى چيزها را به دو دسته كامال مخالف تقسيم مى كنيم. خوب و بد، روشن و تيره، ما و ديگران.  
البته مى توانيم براى اين تفكر ايرانيان را سرزنش كنيم. چرا كه اصال اين معانى مربوط به مانى پيامبر 
ايرانى مى شود (250 قبل از ميالد) كه معتقد بود همه چيز يا خوب است يا بد و انسان در ميان آن ها بايد 
انتخاب كند و سپس در عالم ديگر جزاى اين كار هاى نيك خود را مى بيند. البته اين ها مربوط به پيامبر 
قديمى تر ايرانى يعنى زرتشت مى شود (1000 قبل از ميالد) كه با آزاد شدن قوم يهود به دست كوروش 
پادشاه ايرانى اين اعتقادات وارد يهوديت شد و از آن جا به مسيحيت راه يافت.هنوز در جمهورى اسالمى 
يهودى و زرتشتى وجود دارد و زندگى خود را دارند. آن ها مردمى هستند با يك تاريخ غنى و پر فراز و 
نشيب. يك تاريخ واقعا انسان گرايانه.و سوال اين است كه ما چرا بايد به اين مردم حمله كنيم؟پاسخ اين 
است كه آن ها بخشى از محور شرارت هستند! اما ايرانيان اين تهمت را نمى توانند بپذيرند.آمريكا در 11 
سپتامبر 2001 مورد حمله گروهى به نام القاعده قرار گرفت كه رهبر اصلى آن ها به نام اسامه بن الدن در 
افغانستان قرار داشت و مورد حمايت گروهى به نام طالبان بود. طالبان وهابى هاى متعصب و خشن بودند. 
طالبان در 1996 بر سر قدرت آمدند و مورد حمايت پاكستان، عربستان سعودى و امارات متحده عربى و به 
شدت مورد مخالفت اتحاد شمالى بودند كه شامل روسيه، هند و بيش از همه ايران مى شد.آمريكا به گفته 
خودش از 1996 تا 2001 بى طرف بود. بعد از 11 سپتامبر آن ها از دولت طالبانى افغانستان خواستند كه 
اسامه بن الدن را به آن ها تحويل دهند و وقتى آن ها از اين كار امتناع كردند جنگ شروع شد.  ما در اين 
جنگ از همكارى اتحاد شمالى بهره گرفتيم و همان طور كه رى تكيه در ”ايران پنهان: تناقض و قدرت در 
ايران“ نوشت: ”روابط آمريكا با اتحاد شمالى از بخش هاى مختلفى تشكيل شده بود. گروه هاى اقليت افغان 
كه همكارى شان با آمريكا چندان مشخص و كارآمد نبود. اما همكارى ايران كامال ضرورى بود و ايران 
بسيار موثر همكارى مى كرد... ايران اطالعات مورد نياز را فراهم مى كرد... و پذيرفت كه در نجات خلبان 
هاى آمريكايى همكارى كنند... و اجازه دادند 165 هزار تن از كمك هاى غذايى آمريكايى از طريق قلمروشان 
وارد افغانستان شود... و بعد از جنگ ايران، نقش كليدى در تشكيل دولت موقت افغانستان داشت“. بوش 
كسانى كه طالبان و القاعده را مورد حمايت قرار داده اند و به آن ها پناه داده اند (مانند پاكستان،عربستان 
سعودى و امارات) را رها كرده است و ايرانى كه در جنگ عليه طالبان به ما كمك كرده است را بخشى از 
محور شرارت مى خواند.ما از شيراز به اصفهان مى رويم. اصفهان يك گنجينه است; يك معجزه.  در قرن 
16، شاه عباس اين شهر را به عنوان پايتخت حكومت صفويه مى سازد. در واقع اين شهر بزرگترين شهر 
دنيا در آن روزگار بوده است. اين شهر به عنوان يك مركز ميراث فرهنگى جهانى توسط يونسكو شناخته 
شده است. در اين ليست همچنين اسم ديوار بزرگ چين، مجسمه آزادى، تاج محل و ميدان تاريخى سن 
پترزبورگ ازقرار دارد.ما در آن جا با يك سرى 20-30 نفرى از ايرانيان همراه بوديم كه به خوبى انگليسى 
صحبت مى كردند.  من با آن ها براى شام بيرون رفتم. آن ها دانشجو، متخصصان پزشكى و كاسبان 
جز» بودند. در بين آن ها زنانى هم بودند البته پوشش آن ها به آزادى آمريكا نبود اما در ميان كشور هاى 
اسالمى يكى از آزاد ترين پوشش ها بود. بحث ها در مورد همه چيز بود، سياست، مسائل جهانى، سيستم 
حكومتى ايران، آمريكا و دين. در ده دقيقه اول هر مكالمه اى هر ايرانى اشاره مى كند كه ما عرب نيستيم 
ما ايرانى هستيم و مردم آمريكايى را دوست داريم.ايرانى ها مهربان ترين و خون گرم ترين آدم هايى 
هستند كه تا كنون من ديده ام و سوال اين جاست كه آيا ما بايد به چنين مردم خوبى حمله كنيم؟ ايرانى 
ها در تاريخشان از زمانى كه اسكندر به ايران حمله كرد و پرسپوليس را به آتش كشيد با هجوم بيگانه 
روبرو بوده اند. در قرن 20 انگليسى ها منابع طبيعى ايران را به غارت مى بردند، پس از آن آمريكا يك شاه 
خودكامه را بر عليه دموكراسى آنان برانگيخت و بعد از بيرون كردن آن شاه بالفاصله با كمك ديگر ملل 
غربى به صدام حسين كمك كردند تا به ايران حمله كند. آن جنگ هشت سال طول كشيد كه 750000 تا يك 
ميليون كشته و مجروح به جا گذاشت.يك بحث جدى وجود دارد. كه اگر ايران سالح اتمى به دست بياورد 
آن ها را استفاده خواهد كرد. به ويژه عليه اسرائيل. ايران كامال زير نظر رهبر عالى آن قرار دارد كه از 
شرايط او با تقوى بودن است. در سال 2003 او به يك فتوى اشاره كرد كه بر طبق شرع مقدس ساختن 
و استفاده از سالح هسته اى حرام است. ايران مى گويد كه فقط انرژى هسته اى مى خواهد. كشور هايى 
كه از انرژى هسته اى بهره مند هستند شامل ليتوانى، اسلوواكى، اسلونى، بلغارستان، رومانى، آفريقاى 
جنوبى، جمهورى چك، مكزيك و برزيل هستند. حداقل 56 كشور ديگر هم راكتور تحقيقاتى دارند. بنابر اين 
بحث ها بايد به سمت مقاصد برود و اين پرسش ها كه آيا ايران خطرناك تر از روسيه است، دشمن تر از 
چين، بى ثبات تر از پاكستان، جنگ طلب تر از اسرائيل است يا اينكه رهبرانى جنگ طلب مانند آمريكا دارد 
كه هر لحظه ممكن است بدون هيچ دليلى در يك نقطه از جهان يك جنگ خونين را آغاز كنند؟ اگر آن ها 
سالح هسته اى داشته باشند و به ويژه اگر آن ها را به شيوه اى تهاجمى استفاده كنند. آمريكا و اسرائيل 
توان بيشترى براى نابودى ايران خواهند داشت.  اگر به ايران حمله شود اصفهان قطعا هدف قرار خواهد 
گرفت. يكى از صدها هدف.در اين صورت سرنوشت آن افراد دوست داشتنى كه من با آن ها شام خوردم 
چه خواهد شد ؟واقعيت اين است كه حمله به ايران به دليل جايگاه و تاثيرات آن در عرصه جهانى چنان 

بالى عظيمى خواهد بود كه ما زنده از آن بيرون نخواهيم آمد. 
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

ما بهترين ها را  به شما معرفى مى كنيم!
 خدمات وكالت:

وكالت امور مهاجرت و پناهندگى  •
مشكالت حقوقى و حقيقى  •

مشكالت شغلى  •
خريد و فروش ملك  •

خدمات فرش:
تعميرات هرگونه فرش ( نو و كهنه )   •

رنگبردارى   •
شستشوى فرش  •
خدمات حمل و نقل:

جابجايى وسايل منزل و محل كار  •
در  نگهدارى  يا  كشور  از  خارج  به  ارسال  جهت  بندى  بسته   •

انبار
ارسال لوازم شما به تمام نقاط دنيا  •

خدمات ساختمانى:
لوله كشى . نصب ابگرمكن و سرويس حمام و آشپزخانه  •

كليه امور برقى با گواهينامه  •
كاشى كارى .نجارى .نقاشى و دكوراسيون داخلى  •

انواع كف سازى و كف پوش .موكت .پاركت   سراميك  •
حياط سازى و سقف سازى  •

انواع ديگر خدمات...  •
خدمات كامپيوتر:

خريد و فروش سخت افزار و نرم افزار  •
web site  طراحى و مدريت  •
راه اندازى و مدريت شبكه  •

آموزش از مقدماتى تا پيشرفته  •
EBAY فروش لوازم شما در  •

خدمات گرافيكى :
طراحى و چاپ كارت ويزيت . منيو غذا و ليفلت  •

خدمات تايپ:
فارسى و انگليسى  •

كتاب و جزوات درسى  •
خدمات حسابدارى:

دفتر دارى  •
تهيه ليست درآمدى ( ماليات و بيمه )  •

انبار دارى و گردش اموال  •
خريد و فروش   •

محاصبه بهاى تمام شده محصوالت  •
تهيه صورتهاى مالى  •

طراحى سيستم حسابدارى  •
حسابرسى و كنترل مالى  •

خدمات ارزى:
ارسال و دريافت پول   •

سرويس به تمام نقاط دنيا  •
بهترين قيمت برابرى ارز  •

خدمات ماهواره :
نصب و تبديل سيستم ثابت به موتورايز  •

نصب تلويزيونهاى پالسما و آنتن تلويزيون  •
خدمات موبايل:

خريد و فروش   •
باز كردن قفل تلفن   •

خدمات بيمه:
بيمه وسايل نقليه حتى بدون داشتن گواهينامه انگليسى  •

خدمات دريافت خسارت:
تصادفات . حتى به عنوان سر نشين  •

حوادث ناشى از برخوردهاى خيابانى  •
لغزش و افتادگى در محل كار يا مكانهاى عمومى  •

در ارتباط با مشاغل فوق ما شما را به بهترين 
ها معرفى مى كنيم.

079 4771 1495

تمدن خود را پاس بداريم
 مهدى معمارزاده

ثبت يك اثر در فهرست آثار ملى، تهيه شناسنامه يى است كه با معرفى ارزش هاى مادى و معنوى همراه اثر، مسووالن و مردم را 
مكلف مى كند با حفاظت مستمر امكان تداوم حيات اثر را فراهم كرده و آن را همچون يك امانت تحويل نسل هاى بعدى كنند. ارزش 
هاى همراه با آثار داراى وجوه متفاوتى از جمله وجه زمان و دوره ساخت آن طرح و سبك معمارى، نوع كاربرى، تزئينات بديع و 

ويژگى هاى ساختارى است كه خالق اثر و استفاده كننده از آن بر اعتبار اثر مى افزايند. 
در گستره سرزمين باستانى ايران، آثار فراوانى در قالب اشياى منقول و آثار غيرمنقول وجود داشته و دارد كه با توجه به غارت هاى 
صورت گرفته از دوره قاجار بسيارى از اين نفايس ملى امروزه زينت بخش موزه هاى مهم دولتى و خصوصى كشورهاى مختلف 
شده اند. متاسفانه سير خروج آثار با شدت و ضعف تا به امروز ادامه يافته است كه از جمله مى توان به تاراج اخير جيرفت و خروج 
آثار بى نظير تاريخى، فرهنگى از اين منطقه بى نظير باستانى به خارج از كشور اشاره كرد. اين واقعه نشان از نبود توجه بخشى از 
جامعه به ميراث گرانبهاى نياكان خود دارد كه مى توان آن را به عنوان يك خالء فرهنگى، اجتماعى به شمار آورد. از اين رو همچنان 
شاهد تخريب تپه ها، بافت ها و بناهاى تاريخى در كشور هستيم كه توسط افراد سودجو و فرصت طلب و در مواردى نيز برخى 
متوليان ناآگاه صورت مى پذيرد، اين در حالى است كه هر يك از ارزش هاى تاريخى، فرهنگى از يك مهره و سنجاق سر به دست 
آمده از لرستان تا دست كندهاى عظيم نقش رستم فارس و شيوه شهرسازى ايرانى كه براساس اعتقادات و باورهاى مذهبى، ملى و 
هماهنگ با بستر طبيعى و شرايط جغرافيايى در طول زمان شكل گرفته و تكامل يافته اند، بخشى از اعتبار فرهنگى و هويت ايرانيان به 
شمار مى آيند كه مى تواند جايگاه واقعى ايران را نه به عنوان كشورى تمدن ساز بلكه سرمنشاء تمدن جهانيان معرفى و حفظ كند. 

بنابراين با توجه به توسعه روزافزون كشور در ابعاد مختلف ضرورت حفاظت و نگهدارى از نفايس و دستاوردهاى ملى بيش از پيش 
احساس مى شود كه متاسفانه صرفًا تاكيد بر ثبت اين نفايس در فهرست آثار ملى به عنوان شرط قانونى نگهدارى و تداوم حيات آثار 
ارزشمند موجب شده است كه در سال هاى اخير بسيارى از آثار فاخرى كه به دليل غفلت يا عدم شناسايى به ثبت نرسيده اند تخريب 
و نابود شوند كه ضرورت دارد مسووالن و دلسوزان فرهنگ و تمدن ايران زمين هرچه سريع تر چاره يى براى رفع اين نقيصه 

بينديشند تا بيش از اين شاهد از ميان رفتن ارزش هاى بى بديل و تكرارناپذير فرهنگى، تاريخى كشور نباشيم. 
تهران،  جمله  از  هستند  ديرپايى  تاريخى  فرهنگى،  پيشينه  داراى  كه  شهرهايى  ويژه  به  شهرها  ضابطه  بى  و  افسارگسيخته  توسعه 
اصفهان، شيراز، يزد، كرمان، تبريز، مشهد و... موجب شده است كه صدمات جدى به بافت هاى تاريخى اين شهرها وارد آيد، اين در 
حالى است كه تجربه كشورهاى مشابه در اين مورد نشان داده است كه تخريب بافت هاى تاريخى صدمات اجتناب ناپذير اجتماعى، 

فرهنگى، زيست محيطى، روانى، اقتصادى و... براى شهر و شهروندان به همراه دارد. 
چنانچه پس از گذشت ساليان متوجه اشتباه خود درباره بافت هاى تاريخى شده اند و در جهت بازگرداندن هويت اوليه به شهرها 
برآمده اند، اشتباهى كه هم اينك در مهم ترين شهرهاى تاريخى كشور در حال وقوع است و شهرهاى ايران را به كانال هايى براى 
رفت و آمد خودروها تبديل كرده و گويى شهر تعلق به خودرو دارد نه به شهروندان، كافى است به ساخت و سازهايى كه در جاى 
جاى شهرها و بدون رعايت وضعيت كالبدى و ساختار طبيعى موجود در حال انجام است نگاهى بيندازيم تا به عمق فاجعه يى كه كم 
كم در حال شكل گيرى است، پى ببريم. به ويژه پايتخت كشور كه به مانند ويترينى براى فرهنگ جامعه ايرانى است به شدت درگير 
چنين ساخت و سازهاى غيراصولى و بى ارتباط با مفاهيم و معيارهاى شهرسازى است. تفكر پشت اين ساخت و سازها به هيچ 
وجه به نفع شهر و شهروندان نبوده و به هويت، طبيعت، خلق و خو و اعتقادات مردم و آرامش و آسايش شهروندان نمى انديشد 
و صرفًا به تبديل زمين و آسمان شهر به سرمايه مى پردازد كه براى ايجاد تونل، پل و بزرگراه ها هزينه كنند،، لذا ضرورت دارد 
مديريت شهرها و در راس آن شوراى شهر به منظور دستيابى به راهكارهاى علمى و اصولى در خصوص حفظ ارزش هاى شهر به 
ويژه بافت هاى تاريخى و طبيعى و بهره بردارى از توانايى هاى منحصر به فرد آن در جهت رشد و شكوفايى شهر از طريق جذب 
و هدايت گردشگران بيش از بيش به تعامل با صاحب نظران حوزه هاى مرتبط با شهر و شهرنشينى بكوشند و اين موقعيت بى نظير 
را از مردم و كشور دريغ نكنند. ملتى كه روزگارى توليدكننده و صادركننده فاخرترين پارچه هاى ابريشمين، ظروف سفالين، فلزى 
و آبگينه، جواهرات و فنون ساختمانى و غيره در جهان بوده، امروز محصوالت بى كيفيت كشور چين و تايوان را در سراسر كشور 
عرضه مى كنند و جاى تاسف دارد كه در بازارهاى تاريخى كشور و حتى ميدان نقش جهان كه توريست همواره در آن حضور دارد 
اين محصوالت به چشم مى خورند. يكى از مهم ترين عوامل اين وضعيت را مى توان كوتاهى مجامع علمى و دانشگاهى كشور در عدم 
پرداختن به امر پژوهش و تحقيق در جزئيات توليد دستاوردهاى ملى و تاريخى و چگونگى توسعه و تقويت آن دانست. يقينًا تشويق 
هنرمندان و سرمايه گذاران به توليد دستاوردهاى ملى موجب ارتقاى كمى و كيفى صنايع دستى و ساير هنرهاى منزوى و حتى از 
ياد رفته به منظور رقابت در عرصه بين المللى خواهد شد.اين مهم ميسر نمى شود مگر با احترام گذاشتن و حفظ باقيمانده آنچه در 

طول قرون به آن دست يافته ايم.
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«سرنوشت بچه ى 
شمرون» محمود 

گالبدره يى منتشر شد

گالبدره يى  محمود  شمرون»  بچه ى  «سرنوشت 
شمرون»،  بچه ى  «سرنوشت  آمد.  كتاب  بازار  به 
داستانى است كه نويسنده در آن، ماجراى زندگى يك 
پسربچه را از زمان قبل از انقالب اسالمى تا اوايل 
آن روايت مى كند كه شغل پدرش را ادامه مى دهد. به 
يك  قبال  شمرون»  بچه ى  «سرنوشت  ناشر،  گفته ى 
شده  منتشر  مجموعه اى  در  كه  بوده  كوتاه  داستان 
و با پيشنهاد او، نويسنده آن را گسترش و پرورش 
كتاب  اين  است.  رسيده  رمان  يك  به  آن  از  و  داده 
از سوى نشر خجسته و در زيرمجموعه ى داستان 
نسخه   1100 شمارگان  در   10 شماره ى  ايرانى 
سال  متولد  گالبدره يى  محمود  است.  شده  منتشر 
1318، پيش تر كتاب هاى ديگرى از جمله: مجموعه ى 
و  «چلچله ها»  رمان  نظامى»،  «حكومت  داستان 

«لحظه هاى انقالب» را منتشر كرده است.

چاپ كتاب هايى تازه رمان مهدى 
اخوان لنگرودى ترجمه مى شود

اخوان  مهدى  رمان 
زبان  به   لنگرودى 
انگليسى ترجمه مى شود. 
«پنج شنبه ى  رمان 
لنگرودى  اخوان   سبز» 
در  الكساندريان  توسط 
زبان  به  ترجمه  حال 
اين  است.  انگليسى 
رمان  همچنين  نويسنده 
حال  در  را  سنگى»  «در 

نام  با  هم  او  شعرهاى  از  منظومه اى  دارد.  نگارش 
نشر  توسط  و  كرده  دريافت  انتشار  مجوز  «ساليا» 
و  بگينا»  «اُگى  رمان  است.  چاپ  حال  در  امرود 
مجموعه ى داستان «اال تيتى» از ديگر كارهاى آماده  
نشر  توسط  كه  هستند  لنگرودى  اخوان  چاپ  براى 
كه  اتريش  مقيم  شاعر  اين  مى رسند.  چاپ  به  ثالث 
18جلدى  مجموعه ى  روى  بر  است  سال   25 مدت 
بيان  با  كرده،  كار  ايران»  معاصر  شعر  «فرهنگ 
اين كه اين اثر 80 سال شعر معاصر ايران با معرفى 
يك هزار شاعر از نيما يوشيج تا جريان پست مدرن 
براى  گفت،  مى شود،  شامل  را  امروزى   شاعران  و 
است.  ناشر  چند  با  مذاكره  حال  در  كتاب  انتشار 
گزينه ى شعرهاى او هم با عنوان «گل يخ» از سوى 
بر  عالوه  گزينه  اين  است.  چاپ  حال  در  افكار  نشر 
سال 1343  از  شاعر  قبلى  مجموعه هاى  از  انتخابى 
دربر  هم  را  او  منتشرنشده ى  شعرهاى   ،1385 تا 
 1324 سال  متولد  لنگرودى  اخوان   مهدى  مى گيرد. 
در لنگرود است. «سپيدار»، «چوب عاج»، «آبنوس بر 
آتش»، «يك هفته با شاملو»، «ارباب پسر»، «در خم 
آهن»، «خدا غم را آفريد، نصرت را آفريد»، درباره ى 
شعر و زندگى نصرت رحمانى، و ترجمه ى شعرهاى 
يا  بمير  دل  «اى  عنوان  با  خمينس  رامون  خوان 
بخوان» به صورت سه زبانه ى آلمانى، اسپانيولى و 

فارسى از آثار منتشرشده ى او هستند.

مدرنيسم، باليدن كاپيتاليسم و تكنولوژى
پيتر چايلدز در كتاب «مدرنيسم» اين پديده را واكنش زيبايى شناسانه و فرهنگى نسبت به مدرنيته متاخر و روند مدرن سازى مى داند. 

هنرمندان مدرنيست از يك سو به روند همگون سازى كه اقتضاى سيستم هاى انبوه است پشت پا مى زنند و از سوى ديگر به شرايط جديد توليد، گردش و 
مبادله و مصرف كه از تحوالت تكنولوژيكى ناشى مى شود خوشامد مى گفتند. 

اين گرايش هاى متناقض و حتى متضاد در جهت مواضع موافق و مخالف، ترس از آمدن نو و شادى 
از محو كهنه، نيهيليسم و اشتياق كوركورانه، خالقيت و ياس را چايلدز در كتاب خود مورد بحث 
و بررسى قرار داده است. او ظهور مدرنيسم را به منزله قرينه و همتاى ادبى تحوالت اجتماعى و 
اقتصادى آستانه قرن مى داند كه زمينه هاى تاريخى گوناگونى دارد: مبارزه براى حق راى زنان تا 
سال 1918 يك جنبه اجتماعى و فرهنگى مهم اين دوره است؛ جنبه مهم ديگر تقابل بيش تر نيروهاى 
اجتماعى با يكديگر بر سر ثروت بود كه به شكل گيرى اتحاديه هاى نيرومند صنفى انجاميد و جنبه 

سوم ادامه هيجان هاى استقالل خواهانه براى مثال در ايرلند بود. 
از نگاه چايلدز مدرنيسم با تاكيد بر شهر و دفاع از تكنولوژى در عين ترس از آن، آزمايشگرى فنى 
يا  ادراك  براى  اى  واسطه  مثابه  به  زبان  مورد  در  ترديد  با  راديكال  سبكى  هاى  نوآورى  با  همراه 
تشريح جهان و حمله به اركان قرن نوزدهم مانند علم تجربى و عقل گرايى به تدريج به عنوان سبك 
هنرى شناخته شد. مدرنيسم مجموعه اى از تالش هاى دامنه دار، دوربرد پيوسته و نيرومندانه براى 
افزايش و آ شفتن شيوه هاى بازنمايى واقعيت بود كه با توجه به شرايط مساعد تكنولوژى كه ره 

آورد مدرنيته بود مانند، چاپ به سرعت گسترش مى يافت. 
دگرگونى هاى سودآور مادى البته در اين زمان كه عمدتا آن را مربوط به دوره 1890 تا 1930 مى 
دانند با بحران هاى فردى و جمعى و به خصوص فكرى همراه شد كه شورشى، پرسشگر، شكاك و 

درون نگر اما در اعتقاد زيبايى شناسانه اش سرسخت و حتى پرخاشگر بود. 
اگر در سال 1857 متيو آرنولد سبك مدرن را با تعابيرى مانند آرامش، اعتماد، تساهل فعاليت آزاد 
ذهن، عقل و جامعيت توضيح مى داد 50 سال بعد جريان آوانگارد را با مشخصاتى چون: بيگانگى، 

بال، آشوب، بى عقلى، افسردگى و سرخوردگى از فرهنگ اروپا توصيف مى كرد. 
به نظر چايلدز تحوالت تكنولوژيكى معنايش اين بود كه مدرنيسم هنر دنيايى است كه با توسعه صنعتى، مكانيزاسيون، شهرنشينى و شكل هاى تعامل اجتماعى 
دگرگون خواهند شد. در سال 1900، 11 شهر با جمعيت بيش از يك ميليون نفر وجود داشت. لندن و نيويورك بيش از پنج ميليون نفر جمعيت داشتند و در 
پاريس سه ميليون و در برلين دو ميليون نفر زندگى مى كردند. قدرت موتور (موتور احتراق داخلى، موتور ديزل، توربين بخار)، سوخت (الكتريسته و نفت 
به عنوان منابع جديد قدرت)، حمل و نقل (اتومبيل، اتوبوس، هواپيما و تراكتور)، ارتباطات (تلفن، ماشين و دستگاه ضبط)، مواد مصنوعى (صنايع شيميايى 
و پالستيك) و آغاز كار با راديوم و آغاز فيزيك مدرن و تئورى جديد بعد چهارم تغييراتى وسيع در زندگى مدرن پديد آورد كه عناصرى جديد را به هنر 
معرفى كرد و ادراك جديدى نيز از واقعيت و كاركرد هنر به وجود آورد. مدرنيسم حركتى آشكار بود به سوى افزايش پيچيدگى، تكلف سنجيده، درون نگرى 
ژرف، خودنمايى فنى، شكاكيت شخصى و ضديت عمومى با بازنمايى. در موسيقى مدرنيست ها با آتوناليسم در برابر سمفونى هاى خوشايند گوش، واكنش 
نشان دارند و در نقاشى نيز با نهضت هايى چون پست امپرسيونيسم، اكسپرسيونيسم، كوبيسم، سمبوليسم، ايماژيسم، ورتيسيسم، دادائيسم، فوتوريسم و 

سوررئاليسم رفته رفته پايه هاى رئاليسم را سست كردند كه هر كدام از اين سبك ها نگاه متفاوتى را در نگريستن به واقعيت نشان مى داد. 
در عرصه داستان نويسندگان جديد چندين پايه از پايه هاى رئاليسم كالسيك را نفى كردند مانند راوى قابل اتكا استفاده از ضمير ثابت، تاريخ به مثابه يك 
فرآيند خطى پيش رونده، علم سياست بورژوازى (كه طرفدار اصالحات بود و نه تغييرات راديكال) و به هم دوختن همه رشته هاى حوادث يا «بستن روايت». 
اين فعاليت ها بود كه سبب شد رفته رفته ادبيات و هنر از حالت سرگرمى اوقات فراغت خارج و به وسيله اى براى آموزش مفاهيم فرهنگى و اجتماعى تبديل 

شود. جهان ادبيات و هنر به تسخير انواع عاليق مشروع تجارتى و تعليمى و آموزشى درآمد و به تدريج هنجار هاى زيبايى شناسانه نوينى را پديد آورد. 
پيتر چايلدز با اين مقدمه به بررسى انديشه هاى متفكران طراز اول مدرنيته در نخستين فصل چون: ماركس، داروين، فرويد، نيچه، سوسور و اينشتين مى 

پردازد و تاثيرات آن ها را در باب اجتماع، فرد و طبيعت در انديشه غربى مورد مطالعه قرار مى دهد. 
در فصل دوم خاستگاه هاى پان اروپايى تحوالت راديكال ادبى كه در رمان، شعر و درام صورت گرفته است و نيز انقالب هاى متعدد در نقاشى و فيلم تعريف 
مى شود. عناصر مدرنيستى در متن هاى نويسندگان شناخته شده اى مانند: جيمز جويس، ويرجينيا وولف، كاترين منسفيلد، دى ايچ الرنس، دابليو.بى. ييتس، 

تى اس اليوت و جوزف كازاو در سومين فصل تجزيه و تحليل شده است. 
چايلدز با هوشمندى نشان مى دهد كه چگونه نويسندگان و هنرمندان مدرنيسم بيانگر تجربه زندگى مدرن را كه در تالش براى محوريت بخشيدن به انسان و 

به خصوص عقل انسانى در همه شئون، از مذهب و طبيعت گرفته تا امور مالى و علم بود و به باليدن كاپيتاليسم يارى مى رساند، هستند. 
اين نويسندگان با زيبايى شناسى راديكال، آزمايشگرى فنى، فرم مكانى يا ريتميك به جاى فرم تقويمى، انعكاس هاى خودآگاه، شكاكيت نسبت به ايده سوژه 
مركز انسانى و كنجكاوى مدام درباره عدم تعيين واقعيت به جهان خردى روى آوردند كه به جنبه هاى فردى بيش تر از اجتماعى بها مى داد و هنر را به 
عنوان عالى ترين شكل دستاورد آدمى معرفى كرد. دغدغه هاى اروپامحورانه طبقه متوسط و رويكرد هاى آن ها در زمان استعمار به ديگر فرهنگ ها از بحث 
هاى پرشور كتاب «مدرنيسم» است كه بايد آن را خواند و به ويژه به تحليل هاى جمله به جمله و دقيق چايلدز از آثار نويسندگان پيرو مدرنيسم و معناى آن 
كه ريشه در جهت گيرى هاى اجتماعى و اقتصادى هنرمندان دارد، تامل كرد. «مدرنيسم» نوشته «پيتر چايلدز» با ترجمه رضا رضايى را نشر ماهى در 268 

صفحه منتشر كرده است

دنيايى  در  سپتامبر   11 از  بعد 
سراسر دلهره زندگى مى كنيم

به نقل از ABC نيوز، هاروكى موراكامى 
زبان  داستانها  گفت:  مطلب  اين  بيان  با 
مشترك جهانى هستند و داستانهاى جذاب 
را همه انسانها مى خوانند. مثال داستانهاى 
چارلز ديكنز جذاب اند و همه آنها را مى 
خوانند. سبك نوشتارى خود من وابسته 
به ويژگى هاى زبان ژاپنى است بنابراين 

به گمان من آنچه در فرايند ترجمه گم مى شود، بسيار ناچيز است. وى ادامه 
داد: داستانهاى نوشته شده مخاطب را به عمق روح و روانش مى برد. دنيايى 
كه ما در آن زندگى مى كنيم دنيايى تاريك است كه زندگى و مرگ در آن 
نامعلوم و نامشخص است. جهان ما دنيايى است كه در آن زبان و معيارى 
براى درست و نادرست وجود ندارد. در عالم خارج هر اقليمى زبان، محيط 
و فرهنگ خودش را دارد.  نويسنده مشهور ژاپنى خاطرنشان كرد: داستان 

باعث مى شود تا در اين دنيا زبان و فرهنگ همديگر را بفهميم. البته داستان 
در عين حال كه خيلى مفيد است به همان ميزان هم مى تواند خطرناك باشد. 
و  گيرد  مى  نشات  زيبا  داستانهاى  خواندن  از  كشمكشها  و  تحوالت  برخى 
به همين دليل بعضى از دولتها نسبت به داستان نويسان حساسيت زيادى 
نشان مى دهند.  وى ادامه داد: نسل ما به دنبال اين است كه با انديشه هاى 
آرمانگرايانه خود بهترين چيزها را انتخاب كند. آنها حتى بدون اينكه به يك 
جنبش باور و ايمان داشته باشند وارد كشمكش انقالبى مى شوند. نويسنده 
”كافكا در ساحل“ گفت: امروز فرزندان ما به محض اينكه درس خود را تمام 
مى كنند به دنبال پول در آوردن مى روند. آنها مثل سربازان شركتها هستند 
تا اقتصاد را رونق بدهند. اينها هيچ وقت عميقا به وجود و هستى خود نمى 
انديشند و به رنگهاى مختلف در مى آيند تا خود را با شرايط گوناگون وفق 
و  كرد  اشاره  ميالدى   90 دهه  اوايل  در  ژاپن  اقتصادى  افول  به  وى  دهند. 
گفت: در آن زمان همه دنيا به صلح فكر مى كرد ولى چيزى جز نابسامانى 
جهانى حاصل نشد. بويژه از 11 سپتامبر 2001 به بعد ما در دنيايى زندگى 
مى كنيم كه همه در دلهره به سر مى برند و مى ترسند كه هر لحظه اتفاق 
جديدى بيفتد. مى توان گفت مردم خودشان درون داستان زندگى مى كنند و 

ماجراهاى زيادى در اطراف آنها رخ مى دهد كه پايان آنها معلوم نيست.
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

حداقل لذت !
رضا خسروزاد

در نيم قرن اخير، جهان داستان كوتاه آبستن شكلهاى نوينى از روايت داستانى بوده است، به گونه اى كه هر روز كوتاه و كوتاه تر مى شود و 
اين خوش اقبال ترين نوع ادبى مدرن، در طول سالها دستخوش تغييرات مهمى بوده است. 

در مغرب زمين كه موطن اصلى اين گونه ادبى است، شكلهاى تعريف شده اى از آن ثبت شده اند؛ گونه هاى داستانى اسكاچ، يارن مرشن، انكدت 
و... 

جنبش فرماليست كه در دهه 1920 شكوفا شد به نوعى موجد اصلى پديد آمدن نظرات تئوريك درباره داستان كوتاه بود. نظريه پردازانى چون 
بوريس ايخنباوم و ويكتورا شلكوفسكى و حتى روايت شناسانى چون تسوتان تئودورف و كلود بره مون و... در بسط و گسترش آن تأثير داشتند. 
مينى ماليستها را بايد فرزند خلف جنبش فرماليستها به حساب آورد، اگر چه در پديد آمدن آن خيزشهاى فلسفى و سياسى سالهاى پس از جنگ 

جهانى دوم بى تأثير نبود. 
فرماليسم تجلى صورت در ساخت اثر هنرى است كه در حوزه هاى مختلف هنر از جمله موسيقى، نقاشى، شعر و داستان نفوذ كرد. مينى ماليسم 
تجلى و بروز تالش فرماليستها در ايجاد شكلهاى جديد و تالشى در جهت تجربه هاى نو در پديد آوردن شيوه هاى تازه كه شعار اصلى فرماليستها 
بود. در فرهنگ بريتانيكا در زير جنبش مينى ماليست آمده است، جنبشى كه در اواخر دهه 1960 در عرصه هاى هنرى به ويژه نقاشى و موسيقى 
در آمريكا پا گرفت و بارزترين شاخصه آن تأكيد بر سادگى بيش از حد و توجه به نگاه عينى و خشك بود. آثار اين هنرمندان گاهى كامًال از روى 

تصادف پديد مى آمد و گاه زاده شكلهاى هندسى ساده و مكرر بود. 
مينى ماليسم در ادبيات سبك يا اصلى ادبى است كه برپايه فشردگى افراطى و ايجاز بيش از حد محتواى اثر بنا شده است. آنها در فشردگى و 

ايجاز تا آنجا پيش مى برند كه فقط عناصر ضرورى اثر، آن هم در كمترين و كوتاه ترين شكل باقى بماند. 
به همين دليل برهنگى واژگانى و كم حرفى از بارزترين ويژگيهاى اين آثار به شمار مى رود. اولين نوشته مدرن توسط «ادگارآلن پو» در مورد 
داستان كوتاه نوشته شد كه مبناى مهمى در تكوين ساختار داستانهاى مينى ماليستى به حساب مى آيد. او در مقدمه كوتاه خود بر مجموعه داستان 

قصه هاى بازگفته شده «ناتاييل هالوژن» اصول سه گانه خود را در تبيين ساختار داستان كوتاه تشريح كرد. 
آلن پو بحث وحدت تأثير را در ساختار داستان كوتاه پيش مى كشد و راه رسيدن به وحدت را تنها در سايه ايجاز مناسب مسير مى داند. همچنين 

او محدوديت مكان را نيز شرط ايجاز مى شمارد و تأكيد مى كند كه تمام جزييات روايت بايد دقيقًا تابع كل داستان باشد. 
گروهى از منتقدان ادبيات داستانى اين مقاله آلن پو را اولين بيانيه غيررسمى مينى ماليستى محسوب كردند بى آنكه تأثير آثار كسانى چون كافكا، 
برشت و بكت را در پديد آوردن اين جريان ناديده بگيرند. در تكوين ساختار داستان مينى ماليستى، آثار دو نويسنده ديگر شايد بيشترين تأثير را 
داشته است. آنتوان چخوف با ابداع صورتى از داستان كوتاه كه در آن برشى كوتاه از زندگى روايت مى شود و همينگوى با داستانهاى كوتاهش 

كه در حداقل توصيف و گفتگو سامان يافته بود. 
بعدها آثار نويسندگانى چون كارور، مسيون، وولف، فريش، هانتكه و... از ويژگى اين گونه داستان نويسى بهره زيادى بردند!اين گونه هنرى در 

بدو تكوين اقبال چشمگيرى پيدا كرد و دامنه نفوذ آن به شعر، نقاشى، معمارى، موسيقى و فيلم هم كشيده شد. 
چون  القابى  با  آنها  از  ماليسم  مينى  پيروان  آثار  نقد  در  و  گرفتند  انتقاد  باد  به  را  گرايشها  نوع  اين  ادبى  و  هنرى  منتقدان  بارها  وجود  اين  با 

«نوهمينگوى، رئاليسم كثيف، داستانهاى پپسى كواليى و ادبيات سوپرماركتى» ياد كردند. 
جان بارت در نقد و تبيين ساختار داستانهاى مينى مال، لذت مطالعه اثر كوتاه «اميلى ديكنسون» به نام «صفر بيخ و بن» را كنار رمان بلند «صد 
سال تنهايى» ماركز مى گذارد و مى گويد: مطمئنًا بيشتر از يك راه براى ورود به بهشت وجود دارد. هر چند من ميان مينى ماليستها و ماكسى 
ماليستها از خوانندگان بيشتر گله دارم تا نويسندگانشان. چرا كه آنها آن چنان به يكى مى پردازند كه از مزه كردن ديگرى باز مى مانند. او تالش 

كرد ميان مينى ماليستها و ماكسى ماليستها آشتى ايجاد نمايد. 
«يان ريد» اما مى گويد: دشوار مى توان تصور كرد كه چگونه چيزى كمتر از يك يا دو صفحه مى تواند چيزى بيش از يك طرح كلى خشك و خالى 

از وقايع به دست بدهد. در مقابل آنها گروهى از منتقدان، مينى ماليسم را «اتم شكافته شده» ناميدند. 
«اهنرى» در تعريف اين گونه داستان آن را به مغز كاهوى فرنگى تشبيه مى كند. داستانى كه حوادث هنرى و توصيفى غيرالزم آن حذف شده و 
چيزهاى زايد و غيرضرورى از اطراف آن كنده و دور ريخته شده است، بنابراين آنچه باقى مى ماند فقط مغز است. اما جيمزتوماس در مقدمه 
كتابش بحث خود را در تبيين داستانهاى مينى ماليستى با طرح يك ابهام و سؤال اساسى آغاز مى كند كه داستان كوتاه تا چه حدى مى تواند كوتاه 
باشد و بعد پاسخ مى دهد كه داستان خيلى كوتاه مى تواند حداقل لذت باشد. آثار پديد آمده مينى مال آنقدر متفاوت هستند كه كمتر مى توان ميان 

آنها اصلهاى متباينى يافت، اما تصور مى رود، درك و دريافت خواننده و لذت او در كوتاه ترين نوشته، مهمترين مالك اين گونه ادبى باشد. 
 

چهره ها 
 

صورت  به  جديدي  نمايش  و  خلج  اسماعيل   
شعر

دو  از  بعد  امسال  خلج  اسماعيل 
سال قطعه شعري را به صورت 
تئاتر در يكي از سالن هاي نمايش 
تهران روي صحنه مي برد. او كه 
را  كوتاه»  نمايش  «هفت  نمايش 
فردوس  حضور  با   85 سال  در 
هنرمندان  ديگر  و  كاوياني 
پيشكسوت تئاتر در فرهنگسراي 
اين  بود  برده  صحنه  روي  هنر 

بار قرار است اين شعر را كه مضموني عرفاني دارد با 15 
بازيگر در يكي از سالن هاي نمايشي تهران اجرا كند. 

يادبود ثمين باغچه بان
بان  باغچه  ثمين  يادبود  مراسم 
كتاب  جهاني  روز  مراسم  در 
اين  شود.  مي  برگزار  كودك 
مراسم كه قرار بود پيش از اين 
شود  برگزار  فروردين   17 در 
روز سه شنبه 20 فروردين ماه 
و  كودك  نويسندگان  انجمن  در 
عباس  سخنراني  با  و  نوجوان 

رئوف برگزار مي شود. 

عجله «اليور استون» براي 
پايان فيلم «بوش»

«اليور استون» در نظر دارد پيش 
جمهوري  رياست  دوره  اتمام  از 
«جرج دبليو بوش» فيلم زندگينامه 
اين  كند.  نمايش  آماده  را  وي 
كارگردان امريكايي گفته اين فيلم 
انتخابات  برگزاري  از  پيش  را 
ماه  در  امريكا  جمهوري  رياست 
سراسر  سينماهاي  در  نوامبر 

كشور به نمايش درمي آورد. در اين فيلم «جاش برولين»، 
بازيگر فيلم برنده اسكار «جايي براي پيرمردها نيست»، در 
«مرد  فيلم  ساله   40 بازيگر  بانكز»،  «اليزابت  و  بوش  نقش 
بازي  بوش»  «لورا  يعني  او  همسر  نقش  در  عنكبوتي»، 

خواهند كرد.  

رماني از ايرج كريمي
و  (كارگردان  كريمي  ايرج 
جديدي  رمان  نگارش  نويسنده) 
را با عنوان «مالل جدول باز» به 
پايان برد. او در اين رمان روايتگر 
روشنفكر  يك  هاي  سردرگمي 
ايراني در برهه يي از تاريخ است 
كه ميان آرمان ها و وقايع زمانه 
كريمي  است.  شده  گرفتار  خود 
«باغ  جادويي»،  «نسل  هاي  فيلم 

هاي كندلوس»، «چند تار مو» و «از 
كنار هم مي گذريم» را در كارنامه سينمايي خود دارد.

داستان هاي جديد فريبا وفي

فريبا  جديد  داستان  مجموعه 
به  ويال»  راه  «در  عنوان  با  وفي 
زودي منتشر مي شود. اين كتاب 
است  كوتاه  داستان  بر 9  مشتمل 
كه به دغدغه هاي زنان در جامعه 
امروز مي پردازد. از اين نويسنده 
كوچه  در  «رازي  رمان  همچنين 

ها» از چهار ماه قبل منتظر مجوز نشر است. اين رمان قرار 
است توسط نشر مركز منتشر شود. 

آرنوشت لوشتيگ جايزه كافكا را دريافت كرد
آرنوشت لوشتيگ نويسنده برجسته جمهوري چك ، مهمترين جايزه ادبي كشورش را دريافت كرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه ، آرنوشت لوشتيگ نويسنده برجسته جمهوري 
چك ، جايزه هشتمين دوره  فرانتس كافكا را از آن خود نمود. 

آرنوشت لوشتينگ نويسنده 82 ساله جمهوري چك توانست برنده امسال جايزه 
ادبي كشورش باشد.

جايزه فرانتس كافكا كه مهمترين جايزه ادبى چك است به نام يكى از مهمترين 
نويسندگان قرن بيستم فرانتس كافكا بوده كه آثارى همچون «مسخ» ، «قلعه» 
و «محاكمه» را به رشته تحرير درآورده است. اين جايزه ادبي بين المللي هر 
سال در زادگاه وي و در جمهوري چك به برگزيدگان اهدا مي شود. كميته بين 
فرانسوي  نويسنده  فوي»  بونه  «يووس  گذشته  سال  جايزه  اين  داوران  المللي 
انجمن  كردند.  معرفي  كافكا  فرانتس  جايزه  دريافت  براي  فرد  شايسته ترين  را 
سال 1989  در  كمونيسم  فروپاشي  از  پس  پراگ،  شهر  در  واقع  كافكا  فرانتس 
به منظور ترويج انديشه ها و يادبود فرانتس كافكا تاسيس شد. اين انجمن در 
سال 2001 جايزه كافكا را به ارزش 10 هزار دالر تاسيس كرد كه هرسال به 
نويسندگان و شاعراني كه آثارشان داراي ويژگي استثنايي هنري باشد ، اهدا 

مي شود.



20
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 23  فروردين April 2008  -  1387 11هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهلم

 info@persianweekly.co.uk  

روي ميمون تو ديدن در دولت بگشايد بخت  باز آيد از آن در كه  يكي  چون  تو درآيد 

 دخترك به روي او خنديد و بازگشته در خانه را ببست و نزد برادرم آمده دست برادرم را 
بگرفت و به غرفه اي جداگانه برد كه فرشهاي زيبا در آنجا گسترده بودند. برادرم بنشست. 
دختر نيز در پهلوي او بنشست. ساعتي َمالِعَبت كردند، پس از آن دخترك بيرون رفت و 

برادرم در آنجا نشسته بود كه غالمي سياه زشت روي با تيِغ بر كشيده به غرفه اندر آمد 
و با برادرم گفت: اي پست ترين آدميان و اي پروردة كنار روسبيها چگونه به اين مكان 
راه يافتي؟ برادرم چون اين سخنان بشنيد ياراي جواب گفتنش نماند. پس غالم جامه هاي 

او را بر كند و با شمشير او را همي زد تا اينكه برادرم بيهوش شد.
غالم گمان كرد كه او بمرد. پس بانگ بر زد كه يا مليحه! در حال كنيزكي طبقي نمك 
در دست پديد شد و نمك بر زخمهاي برادرم پراَكنيد. برادرم از بيم آنكه مبادا زنده اش 

بدانند و او را بكشند از جاي نمي جنبيد تا اينكه كنيزك برفت و غالم فريادي چون فرياد 
نخستين بر كشيد. عجوز بر آمد و پاي برادر مرا گرفته به سردابه تاريكي بكشيد و 
در ميان ُكشتِگاني كه در آنجا بودند بينداخت. برادرم دو شبانه روز در آنجا بماند. 

قضا را نمك، خون زخمها بريده، سبب زندگي برادرم گشته بود.
چون برادرم ديد كه قّوِت جنبش دارد برخاست و دريچه اي از ديوار سردابه گشوده بيرون 
رفت. آن شب خود را در دهليز تاريك پنهان داشت. چون بامداد شد عجوز از بهر صيد 
ديگر از خانه به در آمد. برادرم نيز عقب او روان شد و عجوز نمي دانست تا اينكه برادرم 
به منزل خود رسيد و معالجت همي كرد تا زخمهاي او بِه شد و هميشه عجوز را مي ديد كه 
مردم را يك يك فريب داده به آن خانه مي برد، ولي برادرم سخن نمي گفت تا آنكه خوب 
قّوت گرفت و تندرست شد. قدري َهميان دوخت و از ُسفال و شيشة شكسته پر ساخت 
و هميان بر كمر بسته و جامة َعَجمي پوشيد و شمشيري در زير جامه پنهان داشت و از 

خانه به در آمد.
چون عجوز را ديد به زبان عجمي گفت: اي عجوز، نزد تو ترازو هست كه نهصد دينار 
زر توان سنجيد؟ عجوز گفت: مرا پسري است صراف كه هرگونه ميزانها دارد، با من 
بيا تا بنزد او رويم كه زرهاي تو بسنجد. پس عجوز از پيش و برادرم از عقب روان 
شدند تا به در خانه رسيدند. در بكوفتند. دخترك به در آمد و به روي برادرم بخنديد. 
عجوز گفت: لقمه اي فربه آورده ام. دختر دست برادرم گرفته به همان غرفة نخستين 
برد. ساعتي با هم بنشستند. آنگاه دختر برخاست و با برادرم گفت: در همينجا بنشين 
تا من بازگردم. چون دختر برفت، همان غالمك سياه با تيغ بركشيده بيامد و گفت اي 
مِيشوم برخيز. برادرم برخاست. غالم پيش افتاد و برادرم در عقب او بود. دست برده 
شمشير از غالف بركشيد و به گردن غالم زد. در حال سر غالم چون گوي بر زمين 
غلطيد. پاي او را گرفته به سرادبه اش بينداخت و بانگ بر زد كه مليحه كجاست؟ كنيزك 
برادرم  بگريخت.  بديد  كشيده  بر  تيغ  با  مرا  برادر  چون  درآمد.  دست  در  نمك  طبقي 
خود را به وي رساند و او را نيز بكشت. پس از آن بانگ زد كه عجوز كجاست؟ عجوز 

حاضر آمد. برادرم گفت: مرا مي شناسي يا نه؟ عجوز گفت: نمي شناسم.
برادرم گفت: من خداوند پانصد دينار زر هستم كه به خانة من آمده وضو گرفتي و 
نماز كردي و به حيلت مرا بدينجا آوردي. آنگاه او را نيز دو نيمه كرد و از براي دخترك 

همي گشت.
چون او را دريافت دختر از او امان خواست. امانش بداد و گفت: اي دختر از بهرچه نزد 
اين غالم هستي و ترا كه بدينجا آورد؟ دختر گفت: من دختر بازرگاني بودم و اين پيرزن 
با من آمد و شد مي كرد، روزي با من گفت كه به همسايگي ما زنان بساط عيشي فرو 
چيده اند، دوست دارم كه تو بدانجا آمده تفريح كني. من برخاسته جامة فاخر پوشيدم و 
بدره اي كه صد دينار زر در آن بود برداشتن و با عجوز بدين خانه آمدم. چون بدينجا 
رسيدم غالمك سياه را در اينجا يافتم و سه سال است كه با يكديگر بسر مي بريم. برادرم 
گفت: اگر در خانه چيزي هست به من بنما. دختر گفت: بسي مال به خانه اندر است. برادرم 
برخاسته صندوقها بگشودند و بدره بدره زرها در صندوقها يافتند. دختر گفت: مرا در اينجا 

بگذار و خود بيرون شو و حمال آورده صندوق ها ببر.
برادرم بيرون آمده ده تن مرد با خود برد. چون به در خانه رسيد ديد كه در باز است، 
نه دختر بر جاست و نه صندوق و اندكي اسباب در خانه و پارچه هاي حرير بر جا مانده. 
دانست كه دختر او را فريب داده. آنگاه هر چه به خانه اندر مانده بود، برداشته بياورد و 

آن شب را با شادي بخسبيد.
چون بامداد شد، ديد كه بيست تن از خادمان والي پيش در ايستاده اند. چون او را ديدند 
ماجرا  برادرم  آوردي؟  كجا  از  حرير  متاعهاي  اين  گفت:  والي  بردند.  والي  بنزد  و  بگرفتند 
بيان كرد. پس والي مال از برادرم بگرفت و از بيم آنكه ملك آگاه شود از شهر بيرونش 
كرد و اندكي مال به وي داد. برادرم قصد شهرهاي ديگر كرد. دزدان سر راه بر وي گرفته 
برهنه اش كردند و گوشهاي او را ببريدند. من چون ماجرا بشنيدم بنزد او رفته جامه اش 

پوشاندم و پنهاني به شهرش آوردم و تا اكنون َكفيِل او هستم.

ادامه دارد ...
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب
برگردان: مهوش قويمي    قسمت ششم

اخالقي  نتايج  و  حكمت ها  از  مثالي  به  نيست  بد 
دربارة  دوست  دو  كنيم:  اشاره  هزار و يك شب 
كه  است  كافي  آيا  مي كنند.  بحث  ثروت  منشا 
باشد؟  داشته  سرمايه اي  كار،  ابتداي  در  شخص، 
در پي اين گفتگو، داستاني در تأييد يكي از اين دو 
عقيده نقل مي شود و در پايان اين نتيجه به دست 
مي آيد: سرمايه  وسيله اي مطمئن براي گردآوري 
كوژيا  حكايات  نيست(  شدن  ثروتمند  و  دارايي 

حسن الهابال).
روانشناختي  معلول  و  علت  دربارة  كه  همان طور 
خارج  را  عقالني  رابطه  بايد  نيز  اين جا  در  گفتيم 
بعد  يا  قبل  داستان،  كرد.  جستجو  خطي  زمان  از 
از نتيجه اخالقي آن نقل مي شود، اين احتمال نيز 
وجود دارد كه داستان هم قبل و هم پس از نتيجه 
اخالقي آن شرح داده شود. در كتاب ” دكامرون“ 
برخي از داستان هاي كوتاه براي توضيح مفهوم 
استعاره اي نگاشته شده اند( مثًال داستان تراشيده 
شدن چليك ) و در عين حال اين داستان ها منشا 
آن استعاره اند. امروز كوشش براي پاسخ به اين 
سؤال كه آيا داستان سرچشمة پيدايش استعاره 
بورژه،  است.  بيهوده  كوششي  برعكس،  يا  بوده 
نگارش  درباره  واژه گونه اي  توضيح  حتي، 
هزار و يك شب ارئه داده است:“ به نظر مي رسد كه 
نام اثر(هزار و يك شب) از مجموعه حكايات شهرزاد 
قديمي تر است و اين حكايت ها براي توجيه اين نام 
مطرح  اثر  پيدايش  منشا  مسئلة   ” شده اند.  نوشته 
نيست. دستيابي به اصول تكوين اين كتاب خارج 
از امكانات ماست. داستان تكميل شده اصيل تر يا 
هر  نيست.  كننده  تكميل  داستان  از  اصيل تر  غير 
يك به ديگري ارجاع مي دهد و اين امر با سلسله 
با  مگر  ندارد  پاياني  كه  است  همراه  انعكاساتي 
تجلي  با  يعني  مراتب  سلسله  اين  شدن  جاودانه 

پديده ” خود در برگيري“.
مجموعة  اين  در  داستان ها،  بي پايان  فراواني 
دارد،  نام  هزار و يك شب  كه  جادويي،  روايي 
خود  نقل  مشي  بايد  داستان  هر  است.  چنين  اين 
است  الزم  منظور  اين  به  اما  سازد  آشكار  را 
داستان جديدي پديد آيد كه در آن اين مشي نقل، 
داستان  ترتيب  بدين  باشد.  گفتار  از  قسمتي  تنها 
روايت  داستان  به  تبديل  همواره  كننده“  ”روايت 
شده اي مي شود كه داستان جديدي در آن منعكس 
ديگر  از  مي يابد.  باز  را  خود  تصوير  و  مي گردد 
بمانند،  زنده  داستان  اشخاص  آن كه  براي  سوي، 
هر داستان بايد در بطن خود داستان هاي جديدي 
محدودة  از  خارج  داستان،  هر  چنين  هم  بيافريند 
تا  بپروراند  ديگر  داستاني  بايد  ناگزير  خود، 
ضميمة اجتناب نا پذيرش در آن بگنجد. بي گمان 
اين  تأثير  تحت  نيز  هزار و يك شب  مترجمان  همه 
مجموعه روايي شگفت قرار گرفته اند. هيچ يك به 
بسنده  كتاب  اصل  از  معتبري  و  ساده  برگردان 
از  يا  افزوده  آن  بر  داستان هايي  كدام  هر  نكرده، 
براي  ديگر  روشي  هم  اين  است(  كرده  حذف  آن 
آن كه  نه  مگر  است،  تازه  داستان هاي  آفرينش 
كه  ترجمه  است)،  انتخاب  نوعي  همواره  داستان 
منتظر  آن كه  بي  است،  داستان  نقل  مشي  تجديد 
مجموعه  به  جديدي  داستان  بماند،  داستان سرا 
به  مربوط  مسائل  از  قسمتي  بورژه  مي افزايد، 
هزار و يك شب  مترجمان   ” در  را  اثر  اين  بگردان 

بررسي كرده است.
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قيصران ناكام در نقوش شاپور
عليرضا فطرت

غرور نهفته در وجود شاپور اول 
ساسانى را ميتوان پس از گذشت 
چهره  در  هم  هنوز  سال   1736

وى مشاهده نمود. 
اين غرور در حوزه تعامالت وى 
توجيه  قابل  خارجى  دشمنان  با 
روم  امپراتور  سه  بر  غلبه  است. 
عرب،  فيليپ  سوم،  گورديانوس 
در  تاثيرى  چنان  والريانوس 
كه  گذاشت  روزگار  آن  دنياى 
شاه  را  خود  آن  پى  در  شاپور 

ايران و انيران ناميد. 
را  امور  زمام  حالى  در  شاپور 
كه  ميالدى)  گرفت(240  دست  به 

پدرش اردشير بابكان زنده بود. دورانديشى اردشير و نگرانى وى از آينده سلسله نوپاى ساسانى 
وى را بر آن داشت تا قبل از مرگ، حكومت را به فرزندش منتقل كند. 

شاپور هم حرمت پدر را پاس داشت و تا زمان فوت اردشير (244ميالدى) تاجگذارى ننمود. درست 
در همين ايام گورديانوس سوم به قصد گشودن سرزمينهاى آن سوى دجله به مرزهاى ايران در 

ميانرودان هجوم آورد. 
در 244 ميالدى نبرد اصلى بر كنار رود خابور در منطقه مشيگ -راس عين امروزى در سوريه - 
به وقوع ميپيوندد. شاپور در كتيبه خود در نقش رستم در شرح ماوقع ميگويد: هنگامى كه نخست 
به شهريارى رسيدم گورديانوس قيصر از همه روم، گوت و ژرمن شهر نيرو گردآورى كرد و به 
اسورستان عليه ايرانشهر و ما آمد و در مرز اسورستان، در مشيگ، پادرزم و رزمى بزرگ بود. 

گورديانوس قيصر كشته شد نيروى روميان نابود شد.(عريان 1382) 
پس از كشته شدن قيصر، روميان با شتاب فيليپ عرب را به جانشينى گورديانوس انتخاب كردند. 
فيليپ به منظور جلوگيرى از پيشروى قواى ساسانى به تمامى خواستههاى شاپور تن در ميدهد و 

عهدنامهاى را منعقد ميكند كه طبق يكى از مفاد آن روم، رسما خراجگذار ايران ميشود. 
 شاپور در ادامه ميگويد: روميان فيليپوس را قيصر كردند و فيليپوس قيصر به التماس به نزد ما 
آمد و پانصدهزار دينار (به عنوان) خونبها به ما داد و باجگذار شد و ما از اين روى مشيگ را پيروز 

شاپور نام كرديم>.(عريان 1382)  
دومين مرحله از جنگهاى ايران و روم با تعدى شاپور به مرزهاى روم در سال 253 ميالدى آغاز 
ميشود و با اسارت والريانوس در ادسا - Edessa اورفاى امروزى در جنوب تركيه - به پايان 

ميرسد. 
شاپور از اين مرحله هم سخن ميگويد: <در جنگ سوم هنگامى كه ما بر حران و رها تاختيم . . . 
والريانوس عليه ما آمده بود و با . . . نيرو هفتاد هزار و در نزديكى حران والريانوس قيصر نبردى 
بزرگ در گرفت و ما خود با دست خويش والريانوس قيصر را اسير كرديم و ديگران را ( اعم 
از ) رئيسگارد، سناتورها و افسران (و) هر آن كس كه ساالر آن سپاه بود، اسير كرديم و آنها 
به پارس برده شدند و شهر سوريه، شهر كيليكيه و شهر كپدوكيه سوخت، ويران و غارت شد.( 

عريان 1382)  
بيشاپور،  رستم،  نقش  در  را  واقعه  سه  اين  خود  كاميابيهاى  نمودن  جاويدان  منظور  به  شاپور 
دارابگرد در 5 نقش منعكس كرده است. ساختار اين نقوش تقريبا مشابهاند: گورديانوس زيرپاى 
اسب شاپور افتاده، فيليپ عرب در برابر شاپور متضرعانه زانو زده و سرانجام والريانوس كه 
چون  حركاتى  نقر  با  حجار  هنرمند  حقيقت  در  است.  گرفته  اسارت  نشانه  به  را  دستش  شاپور 
شيوه  موثرترين  و  سادهترين  از  بهرهگيرى  درصدد  دست،  گرفتن  و  زانوزدن  كردن،  لگدكوب 
براى انتقال معنا به مخاطب بوده است. مخاطبى كه عموما مردم عادى و بيخبر از جزئيات حوادث 
بودهاند و بايستى با مشاهده اين نقوش (كه معموال از مسافت دور هم قابل رويتند) و درك هيبت 

شاپور نهايتا منجر به افزايش فرمانپذيريشان از قدرت مطلقه ساسانى بشود. 
 شناخت درجه اهميت هر يك از اين حوادث تاريخى، كليد فهم يادنقشهاى شاپور است. كدام يك از 
اين وقايع از اهميت بيشترى برخوردارند: مشيك و كشتهشدن گورديانوس، معاهده فيليپ عرب، 
اسارت والريانوس؟  به زعم نگارنده معاهده 244 ميالدى پذيرش خراجگذارى روم از سوى فيليپ 
عرب درصدر اهميت قرار دارد. حقيقت اين است كه جايگاه قيصر در روم به مانند شاه در ايران 

نبوده است. شاه در ايران، نماينده اهورامزدا و معادل كل وجود سياسى ايران است. 
شاپور يعنى ساسانيان و ساسانيان در وجود شاپور معنا پيدا ميكند. پيروزى شاپور يعنى پيروزى 
ايران و شكست او در حكم اضمحالل ايران است. اما در روم قضيه بهگونهاى ديگر است؛ قيصر 
برگزيده سناى روم و انتقال قدرت نه موروثى بل انتخاب است. قدرت در خاندانهاى با نفوذ در 
سنا تقسيم شده و امپراتور وظيفهاى جز حفظ كيان روم ندارد؛ به عبارتى روم جداى از قيصر 

تعريف شده است. 
در نتيجه، اهميت خراجگذارى روم بهعنوان يك كل سياسى به هيچ وجه قابل قياس نيست با كشته 
شدن امپراتور (گورديانوس سوم) و يا اسارت او (والريانوس) كه نه كل سياسى، بل جزئى از آن 

كالند. به اين دليل است كه در نقوش شاپور، زانو و تضرع فيليپ عرب نمود بيشترى دارد.
پينوشت:

زرينكوب. عبدالحسين؛ تاريخ سياسى ساسانيان؛ 1381؛ سمت
عريان. سعيد؛ راهنماى كتيبههاى ايرانى ميانه؛ 1382؛ پژوهشگاه ميراث فرهنگى 

كوروش كبير كه بود؟
كوروش توانست با اتحاد طوايف پارس، ماد، مكران و پارت (خراسان) وحدت آريايى را پديد آورد. اين 
وحدت به او اين قدرت را بخشيد كه به فكر تسخير سارد افتد و براى انجام اين منظور قبل از آنكه اتحاد 
ميان سارد و بابل پيش آيد، به نواحى غربى تاخت و تا بابل خواست از خواب خود برخيزد، سارد را در 
هم كوبيد و كرزوس را از تخت جبروت خود پايين كشيد. پس از آن نوبت بابل بود. بابل خطه بزرگى براى 
ايران محسوب ميشد، عالوه بر اين يك انگيزه ديگر نيز كوروش را به فتح بابل بر ميانگيخت و آن صيت ظلم 
و جورى بود كه نام بخت نصر در گوشها افكنده بود. پادشاهى كه قالب زنجير را به زبان يكى از مخالفان 
خود، چشمان  و مرصع  طال  خنجر  با  كه  بست! حاكمى  خود  تخت  پايه  به  چون سگ  را  او  و  كوبيد  خود 

پادشاه فلسطين را از كاسه بيرون كشيد، معابد سليمان را 
فلسطين  مردم  چشم  و  زبان  بريدن  دستور  و  زد  آتش 
را داد! در اين شرايط بعضى از بزرگان بابل كه متوجه 
روى كارآمدن كوروش شدند و از طرفى ديدند كه شرق 
و سالطين شرقى هم به كوروش عنايت خاص دارند، با 
وى مكاتبه كردند تا باالخره كوروش وارد بابل شد و با 

همكارى همين افراد بابل را فتح كرد. 
پس از اين فتح است كه كوروش اعالميه معروف خود 
را كه اولين اعالميه حقوق بشر است، منتشر ميكند و به 
موجب اين اعالميه چهل هزار نفر از قيد اسارت بابليها 
قرن  بيستوپنج  كه  فرمان  اين  بابلى  متن  شدند.   آزاد 
حفاريهاى  در  سال 1879ميالدى  در  شده،  صادر  پيش 
قرار  (لندن)  بريتانيا  موزه  در  اكنون  و  شد  كشف  بابل 
دارد. اين فرمان از نظر اهميت موضوع و تفويض حقوق 
اجتماعى و آزادى به ملل تابعه در آن عصر چنان حائز 
عنوان  به  جهان  حقوقدانان  محافل  در  كه  است  اهميت 
اولين منشور آزادى تلقى شده است و فرمان مزبور كه 

به سطح استوانهاى از گل رس در چهل و پنج سطر حك 
شده، معروف به «اعالميه كوروش» و آن استوانه نيز به «استوانه كوروش» مشهور شده است. 

ي تاجگذارى كوروش 
كوروش در بابل تاجگذارى كرده و تفصيل آن را گزنفون نوشته است. اين تاريخ بر طبق سالنامههاى بابلى 

«در روز سوم ماه مرهسوان» ضبط كردهاند كه از آن تاريخ درست 2505 سال ميگذرد. 
گزنفون، طى داستانى كه به نام «سيرو پديا» نوشته و تحت عنوان «كوروشنامه» ترجمه شده است، خاطرهاى 
از اين تاجگذارى را آورده در آن آمده است، كه چگونه سربازان، درباريان و مردم شهر براى اين مراسم 
حاضر شده و سپس، تاجى از جواهر را بر سر ميگذارد و پس از آن باقبايى ارغوانى كه حاشيهاى سفيد 

دارد، چنان باشكوه ميشود كه تماشاچيان بيدرنگ در برابرش تعظيم ميكنند. 
ي مرگ كوروش 

مرگ كوروش، سردار بزرگ ايران نيز مانند تولدش مرموز و شگفتانگيز و در پردهاى از اسرار پوشيده 
همه  از  كه  نوشتهاند  افسانهاى  صورت  به  را  كوروش  پرورش  و  كودكى  داستان  يونانى  مورخان  است. 
مفصلتر روايت هرودت است كه ميگويد: آستياگ، پادشگاه ماد شبى خواب ديد كه از شكم دخترش ماندانا، 
درخت تاكى برآمد و آسيا را فراگرفت، معبرين گفتند: از دخترت فرزندى به دنيا خواهد آمد كه سلطنت را 
از تو خواهد ستاند و او تصميم گرفت طفل نوزاد دخترش را بكشد. وزير، طفل را به دست چوپانى به نام 
مهرداد سپرد تا به قتل برساند. مهرداد، زنى داشت به نام «سپاكو» كه در همان روزها طفلى مرده به دنيا 
آورده بود. او جريان سپردن طفل و امر به قتل او را به زن خود گفت و اظهار داشت كه از پدر و مادر طفل 

چيزى نميداند، ولى از اشياى زرين و لباسهاى فاخر بچه به نظر ميآيد از خاندان شاه باشد. 
«سپاكو» با مشاهده طفل، دل به او ميبندد و مانع كشتنش ميشود و او را بزرگ ميكند. 

بعدها كه آستياگ از ماجرا مطلع شد، هم وزيرش را سخت تنبيه كرد و هم كوروش را به نزد پدر و مادرش 
در فارس فرستاد، ولى كوروش در آنجا حكومت يافت و باالخره بر آستياگ پيروز شد. 

مرگ كوروش نيز داستان پيچيدهاى دارد و بعضا هنوز در پردهاى از ابهام است. 
طبق روايت يونانيان كوروش كه در مغرب، كارها را رو به راه كرده بود، براى يكسره كردن كار مشرق و 
جلوگيرى از هجوم قبايل ماساگت و سكاها به مشرق تاخت. در اين وقت بر اين طوايف مهاجم، زنى حكومت 
ميكرد كه «تومى ريس» نام داشت. كوروش تا رود سيحون (آراكس) راند و از آن رود نيز گذشت و به 
پيغام ملكه كه گفته بود «شاه ماد، رها كن كارهايى كه ميكنى، چه ميدانى نتيجه آن چه خواهد شد» اعتنايى 
نكرد. اما در اين جنگ سپاهيان ايران شكست يافتند و ظاهرا در همين وقت خبر توطئهاى در غياب كوروش 
از پايتخت (پارس) نيز به گوش او رسيد و وضع را مشوشتر كرد و پسر ملكه ما ساگتها نيز كه در اسارت 
كوروش بود، خودكشى كرد و باالخره خشم و توحش طوايف مهاجم شديدتر شد و در جنگ بعد، هنگام 
گير و دار جنگ، به قول كتزياس، كوروش از اسب به زير افتاد و يكى از جنگيهاى هندى زوبينى به طرف 
او انداخت كه به ران او برخورد كرد. پس از اين ماجرا، كوروش را به اردوگاه بردند، او وصايايش را كرد 
و پس از 3 روز درگذشت. روايت شده است كه «تومى ريس» امر كرد مشكى از خون انسان پر كردند و 
سپس جسد كوروش را يافته، سر او را در مشك خون فرو كرد و خطاب به آن گفت: اى پادشاه، با اين كه 
من زندهام و سالح به دست بر تو پيروز شدهام اما تو كه با خدعه و نيرنگ بر فرزند من دست يافتى، در 

حقيقت مرا نابود كردى، اكنون ترا از خون خوارى سير ميكنم.» 
ي پاسارگاد، آرامگاه كوروش 

بر اثر حمله كمبوجيه به مصر و قتل او در راه مصر، اوضاع پايتخت پريشان شد تا اينكه داريوش روى 
كار آمد و سالها با شورشهاى داخلى جنگيد و همه شهرهاى مهم يعنى بابل، همدان، پارس، واليات شمالى 
و غربى و مصر را آرام كرد و پس از بيست سال جنازه كوروش را از پارت به پرسپوليس (تخت جمشيد) 
منتقل كرد.  اين انتقال طى مراسم باشكوهى و طى چند روز برگزار شد و روى مقبره كوروش به زبان 

يونانى چنين نوشتند: اينجا است آرامگاه من، كوروش، شاهنشاه ... 
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زنان

 حقوق زنان عرب در
 مقايسه با كشورهاى

اسكانديناوى
مريم جعفرى

در  نمايندگان  درصد   4/3 تنها  متحد،  ملل  سازمان  اطالعات  طبق  بر 
پارلمان كشورهاى عربى را زنان تشكيل مى دهند و اين در حالى است 
كه اين رقم در ديگركشورهاى جهان از مرز 11 درصد عبوركرده است. 
به همين دليل سازمان ملل متحد بارها از دولت هاى عربى خواسته است 

تا به زنان اين ضمانت را بدهند كه به حقوقشان دست پيدا مى كنند.
فشارهاى  مقابل  در  را  متفاوتى  روش هاى  عرب،  دولتمردان  ولى 
اغلب  آنها  مى گيرند.  پيش  در  زنان  حقوق  پيشرفت  براى  بين المللى 
ناچيزى  تغييرات  شديد،  اصالحات  اجراى  جاى  به  كه  مى دهند  ترجيح 
عناصر  نظر  بتوانند  هم  تا  كنند  اعمال  زنان  به  مربوط  قوانين  در  را 
رهايى  المللى  بين   فشارهاى  از  هم  و  كنند  تامين   را  خود  محافظه كار 

يابند.
بررسى  با  كه  آمريكا  همكارى هاى  تحقيقاتى  موسسه  گزارش  در 
تهيه  تايمز  اردن  و  الدستور  الحيات،  القدس،  مانند  عربى  روزنامه هاى 
شده، آمده است: عربستان سعودى در نخستين گام براى احياى حقوق 
زنان به ويژه در صحنه هاى سياسى براى زنان كارت شناسايى جداگانه 
دركارت هاى  سعودى،  مقامات  اقدام  اين  از  پيش  زنان  نام  صادركرد. 
شناسايى همسران و پدرانشان ثبت مى شد و آنان هيچ هويت مستقلى 

نداشتند. 
در همين زمان، 24 زن سعودى با حضور در شوراى مشورتى عربستان 
(پارلمان) خواهان آن شدند تا درگفت   وگوها شركت كنند، اما تقاضاى 
بين المللى «شيخ  فشارهاى  از  پس  شد.  رد  عرب  مردان  سوى  از  آنان 
محمود بن ابراهيم بن جابر» رئيس وقت شوراى مشورتى عربستان در 
است.  نشده  ساخته  زنان  حضور  براى  پارلمان  كه  گفت  خود  سخنان 
وى افزود: «صندلى هاى ويژه با درهاى جداگانه ورود وخروج كه راه 
رفت وآمد زنان را از مردان جدا مى كند، براى آنان در نظر گرفته ايم و 
زنان از پشت ديوار در حالى كه نمايندگان مرد آنها را نبينند، مى توانند 
فقط جلسات را تماشا كنند». وى ادامه داد: «اين صندلى ها به زنان تنها 
كه  نيست  معنا  بدان  اين  و  يابند  حضور  سالن  در  كه  مى دهد  اجازه 
بيان  با  جابر  كنند.»بن  دخالت  مشورتى  جلسه هاى  در  مى توانند  آنان 
اينكه زنان، مهمانان و ناظران هستند و افزود: «انتصاب زنان به عنوان 
نماينده در شوراى مشورتى حتى نبايد مطرح شود و كسى نمى تواند 
مورد  مشورتى  شوراى  در  كه  موضوعاتى  كنند.  فكر  مساله  اين  به 
بررسى مى گيرد، مسايل روز است و مردان سعودى تنها مسئوالن آن 
پيوست،  به وقوع  عربستان سعودى  در  آنچه  هستند.» مشكلى همانند 
سال  اوايل  در  كويتى  مقامات  اما  شد.  مطرح  نيز  كويت  در  بعد  چندى 
2000 ميالدى طرحى را به دستور اميرشان بررسى كردند كه به زنان 
اجازه مى داد تا در انتخابات راى بدهند و يا حتى كانديدا شوند. اين طرح 
عده اى  مخالفت  ولى  شود  اجرا  ميالدى  سال 2003  اوايل  از  بود  قرار 
كثيرى از نمايندگان مجلس باعث شد، اجراى آن به تعويق بيافتتد. اما 
وحدود  چندى بعد طرح ديگرى توسط برخى از نمايندگان مطرح شد 
زنان  به  سياسى  حق  دادن  با  كويت  پارلمان  نمايندگان  از  درصد   70
آن  در  پارلمان  وقت  نمايندگان  از  يكى  تعمى»  «سعد  كردند.  مخالفت 

زمان گفت: «نمى توان طرحى را تصويب كرد كه اكثريت كويتى ها با آن 
مخالفند».  از سوى ديگر، «فهمى الهويدى» يكى از دانشمندان كويت در 
راى  طرح  اين  به  كويت  پارلمان  نمايندگان  كه  اين  گفت: «از  مورد  اين 
ندادند، بسيار شگفت زده و ناراحت شدم. اين موضوع نشان مى دهد كه 
هنوز تعدادى از اعضاى جامعه ما از ابتدايى ترين حق در زندگى خود 

برخوردار نيستند.»
وى ادامه داد: «از خنده و فرياد شادى مردان كويتى در مقابل پارلمان 
پس از شنيدن خبر رد اين طرح بسيار ناراحت شدم. اين مساله چهره اى 
جهانى كويت را تخريب كرد.»  ولى در نهايت دولت كويت نخستين قدم 
را احياى حقوق زنان برداشت و زنان كويتى توانستند براى نخستين 

بار پاى صندوق هاى راى بروند.
پيشرفت  براى  را  كشمكش  بيشترين  اردن  عربى،  هاى  كشور  درميان 
حقوق زنان تاكنون داشته است. مهم ترين بحث در اين كشور به ماده 
340  قانون مجازاتى اين كشور مربوط مى شود. براساس اين ماده، اگر 
يك مرد اردنى همسر و يا يكى از بستگان زن خود را در حال رابطه 
نامشروع با مردى ديگرى بيابد و هر دو يا يكى از آنان را بكشد و يا 

زخمى كند، هيچ مجازاتى بر وى در نظرگرفته نمى شود.

دولت اردن در نخستين گام سعى كرد كه اين 
نظرسنجى  براساس  ولى  لغوكند.  را  قانون 
 62 تايمز»،  «اردن  روزنامه  در  شده  منتشر 
ماده  اين  لغو  با  كشور  اين  مردم  از  درصد 
و  كويت  سران  بين  كردند.اختالف  مخالفت 
به  قانون  اين  لغو  براى  اسالمى  جنبش  حزب 
داغ ترين مساله در مطبوعات اردن تبديل شد. 
ارشد  مشاور  از  نقل  به  تايمز  اردن  روزنامه 
امور اسالمى امير اردن نوشت: «اسالم هرگونه 

انتقام و مجازات فردى را ممنوع كرده است و در اين موارد فقط افراد 
شايسته مى توانند حكم صادر كنند.» حزب «آزادى اسالمى» در همين 
روزنامه در پاسخ به اظهارات مشاور ارشد امير گفت: «اسالم به تمامى 
دفاع  اين  براى  و  كند  دفاع  خود  شان  از  كه  است  داده  اجازه  مسلمان 

مى تواند حتى كسى را بكشند.»

در گزارش موسسه تحقيقاتى همكارى هاى آمريكا 
القدس،  مانند  عربى  روزنامه هاى  بررسى  با  كه 
آمده  شده،  تهيه  تايمز  اردن  و  الدستور  الحيات، 
براى  گام  نخستين  در  سعودى  عربستان  است: 
احياى حقوق زنان به ويژه در صحنه هاى سياسى 
صادركرد.  جداگانه  شناسايى  كارت  زنان  براى 
سعودى،  مقامات  اقدام  اين  از  پيش  زنان  نام 
دركارت هاى شناسايى همسران و پدرانشان ثبت 

مى شد و آنان هيچ هويت مستقلى نداشتند. 
كنترل  تحت  كه  اردن  عوام  مجلس  ميالدى،  سال 1999  نوامبر  در 21 
محافظه كاران بود، درخواست دولت را براى لغو ماده 340 رد و اعالم 
كرد: «اين اقدام برخالف قوانين اساسى اردن است.» ولى روزنامه اردن 
تايمز در همان زمان نوشت كه تعداد كمى از نمايندگان پارلمان از اين 
زمان  يك  در  ندارد  حق  كس  هيچ  كه  معتقدند  و  كردند  استقبال  طرح 

قاضى، بازپرس و اجرا كننده  حكم باشد.
به دنبال اين مخالفت ها، مجلس عوام كويت به جاى لغو اين ماده طرحى 
ارايه كرد كه در آن به زنان اين حق را مى داد كه اگر در شرايط مشابه 
همسر خود را بكشند، از مجازات رهايى خواهد يافت و سه بند را نيز 

به قانون مجازاتى اين كشور اضافه كرد.
تصويب  به  كويت  پارلمان  در  آرا  اكثريت  با  طرح  اين  اينكه  خالف  بر 
رسيد، ولى همچنان گروه هاى زيادى با به رسميت شناختن حقوق زنان 
به  زمان  همان  در  «الدستور»  اردنى  روزنامه  مى كنند.  مخالفت  اردنى 
نمى شود.  محسوب  چندانى  پيروزى  اقدام  اين  كه  نوشت  زنان  از  نقل 
گفت وگو  در  اردن  زنان  اتحاديه  سخنگويان  از  يكى  شاهروخ»  «ناديا 
با روزنامه الدستور با تبريك به زنان اردنى  گفت: «بهتر است در اين 
حال  هر  به  ولى  كنند.  تصميم گيرى  قضات  و  مقامات  جرايمى  چنين 
اين طرح قانونى و قابل پذيرش است.» ولى «املى نافا» رئيس اتحاديه 
زنان عرب در گفت وگو با همين روزنامه تاكيد كرد: «بر خالف تمامى 
چندان  كويت  در  تغييرات  اين  و  دارد  وجود  ماده 340  هنوز  تالش ها، 

راضى كننده نيست.»
از سوى ديگر سازمان ملل متحد، سازمان هاى بين المللى و موسسه هاى 
خصوصى حقوق بشر به طور پياپى با تقدير از عملكرد و برابرى حقوق 
زنان و مردان در كشور اسكانديناوى، از رهبران جهانى مى خواهند تا 
الگوى مناسبى براى احياى حقوق بشر به ويژه زنان جهان براى خود 

برگزينند.
جهانى  سازمان هاى  تاييد  مورد  كه  نروژ  خارجه  وزارت  گزارش  در 
نيز قرار گرفته، آمده است كه نروژ يكى از ثروتمند ترين و آرام ترين 
طور  به  كشور  اين  مردم  اكثر  مى شود.  محسوب  جهان  كشورهاى 
زنان  مى برند.  بهره  اجتماعى  مزاياى  و  شهروندى  حقوق  از  مساوى 
داراى سمت هاى مناسبى هستند و هيچ تفاوتى بين زنان و مردان در 
عرصه هاى اجتماعى وجود ندارد. زنان به طور آزادانه با ديگران در 
كشورهاى  نخستين  جزو  نروژ  گزارش،  اين  براساس  هستند.  ارتباط 
سياسى  عرصه  در  زنان  حضور  براى  ويژه اى  اهميت  كه  است  جهان 
قائل است . از دهه 80 ميالدى زنان نروژى نقش 50 درصدى در تغيير 
حكومت خود داشته اند و 60 درصد از زنان اين كشور از تحصيالت 
عالى و دانشگاهى برخوردار هستند. در گزارش حقوق بشر آمريكا در 
مورد حقوق زنان نروژى آمده است كه نروژ جزو بهترين كشورهايى 
داده  عمل  اجازه  خود  مردان  و  زنان  به  زمينه ها  تمامى  در  كه  است 
است و زنان همتاى مردان فعاليت مى كنند. در گزارش وزارت خارجه 
نروژ آمده است كه براى فهميدن جايگاه زنان نروژى بايد شرايط آنان 
را با موقعيت مردان مقايسه و 
در  كنونى  شرايط  مى توان  يا 
در  زنان  موقعيت  با  را  نروژ 
كابل  يا  و  كيپ تاون  ورشو، 
هارلم»  «گرو  كرد.  مقايسه 
در  نروژ  سابق  نخست وزير 
در  «نروژ  مى گويد:  مورد  اين 
براى  جهان  كشورهاى  ميان 
همواره  برابر،  حقوق  اعطاى 
بيشتر  و  است  بوده  پيش رو 
به  نگاه  با  جهان  كشورهاى 
خود  وآرزوهاى  اهداف  نروژ 
را براى تقويت سيستم قضائى 

تنظيم مى كنند.» 
در سال هاى اخير، دولت نروژ 
نيز مانند ديگر كشورهاى جهان با مخالفت  ها و واكنش هاى مواجه بوده 
مخالفت  نروژ  در  مردان  و  زنان  حقوق  برابر  توسعه  با  عده اى  است. 
قرار  اولويت  در  بايد  مردان  حقوقى  قوانين  در  كه  معتقدند  و  كردند 
بگيرند و همچنين عده اى از تجار و مديران شركت هاى خصوصى با 
طرح دولت كه بايد 40 درصد كارمندان هر سازمانى را زنان تشكيل 
دولتى  مسئوالن  دخالت  اقدام  اين  كه  باورند  اين  بر  و  مخالفت  دهند، 
نروژ  دولت  مخالفت ها،  اين  وجود  با  است.  خصوصى  بخش هاى  در 
وزيران  از  تن  اكنون 8  و  مى دهد  ادامه  خود  سياست هاى  به  همچنان 
كابينه 19 نفرى اين كشور زن هستند كه به گفته مقامات اين كشور، 
هارلم»  «گرو  نفرى   19 كابينه  در  نمى شود.  محسوب  جديدى  ركورد 
حدود 10 وزير مرد و 9 وزير زن وجود داشت.در مجلس نروژ طى 25 
سال گذشته، فقط 4 نماينده زن وجود داشت. در اواخر دهه 90 ميالدى، 
39 درصد از مجلس اين كشور را زنان تشكيل مى دانند اما در آخرين 
انتخابات برگزار شده در اين كشور، اين رقم به 36 درصد رسيد و در 
حال حاضر 37 درصد از مجلس نروژ را زنان تشكيل مى دهند.امروزه 
در  زنان  كه  كرد  پيدا  نروژ  در  را  سياسى  حزب  مى توان  سختى  به 
رده  هاى اول يا دوم فهرست  هاى انتخاباتى آنان حضور نداشته باشند. 
احزاب سياسى برتر نروژ مانند احزاب محافظه كار و يا «حزب ترقى» 
حاضر، 45  حال  در  برگزيده اند.   خود  براى  رهبر  عنوان  به  را  زنانى 
درصد كارهاى تمام وقت در اين كشور توسط زنان انجام مى شود. بنا 
درصد  كشور، 10  اين  خارجه  وزارت  توسط  شده  اعالم  آمارهاى  بر 
از مديران كل نروژ را زنان تشكيل مى دهند. در عرصه هاى ديپلماتيك، 
نروژ 10 سفير زن در جهان دارد. اين در حالى است كه 97 درصد از 
سركنسول هاى اين كشور را مردان تشكيل مى دهند.به طوركل مى توان 
گفت در نروژ و ديگر كشورهاى اسكانديناوى، تفاوت هاى جنسى بين 
زن ومرد چندان حائز اهميت نيست و زنان و مردان از حقوق يكسانى 
برخوردار هستند كه در مقايسه با وضعيت زنان در كشورهاى عربى، 

مى توان از اين كشورها به عنوان «بهشت زنان» ياد كرد.
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موسيقى

مروري بر زندگي حرفه اي 
Billy Sheehan

داده  تغيير  را  گيتار بيس  نواختن  طريقه  شيهان  بيلى   Billy Sheehan
است. در دهه 80 جرقه هايى در فكرش زده شد و همان ها باعث صعود 
 Eddie Van گروه David Lee Roth طرز فكر وى گرديدند. هنگامى كه
 David ) را در سال 1985 ترك گفت، بيلى شيهان به گروه وى Halen
Lee Roth ) ملحق شد. او قبل از اينكه به روى عقايد و كارهاى شخصى 
خود كار كند، به كمك Van Halen اقدام به ضبط دو آلبوم نمود. گروه 
Mr.Big در سال 1989 شكل گرفت. آنها شماره يك بيل بورد در اياالت 
متحده و 14 كشور ديگر به وسيله آهنگ To Be With You از آلبوم 
Lean Into It با همكارى Atlantic Records شدند. شيهان با توسعه 
روش تجارى خودش در نواختن بيس و اجراى بيش از 4000 كنسرت 

در همه قاره ها بجز قاره آفريقا و قطب جنوب درخشيد. 
بيلى شيهان 5 بار در مجله Guitar Player به عنوان بهترين نوازنده 
در كنار بزرگانى  كه  بود  افتخارى  اين  و  شد  برگزيده  بيس سبك راك 
 Eddie و Jimi Hendrix، Paul McCartney، Geddy Lee همچون
Van Halen بدست آورد. او همچنين برنده Readers Poll در آلمان، 

ژاپن، كره، ايتاليا و خيلى از كشورهاى ديگر شد. 

در 27 ژانويه سال 1999 اثر انگشت و امضاى شيهان روى سيمان در Guitar Center نگاه داشته 
 Rock شد و اين افتخارى است كه به آن دسته از هنرمندانى كه سهم مهمى در ساخت و پرورش سبك
and Roll داشته اند نسبت داده مى شد. بيلى در ژاپن 14 بار متوالى برنده جايزه بى سابقه براى بهترين 
مجله  از  پى در پى  بار  و 5  ژاپن)  در  موسيقى  مجله  Player Magazine (بزرگترين  مجله  از  بيسيست 

Burrn! Magazines (بهترين مجله Heavy Metal در ژاپن) شد.

او در سال 2000 با گروه Mr.Big در شهر ازاكاى ژاپن شروع به اجراى كنسرت هاى زنده كرد و 
سپس مدتى طوالنى شروع به كار به روى آلبوم شخصى خود نمود. باالخره آلبوم سولوى شيهان با 
نام Compression در 25 آوريل 2001 روانه بازار شد. در اين آلبوم (Compression) شيهان اشعار 

را نوشت، خواند و گيتار باريتون Baritone (1)، بيس و درام را روى همه آهنگها بجز دو آهنگ اجرا 
 Steve Vai به عهده گرفت و گيتاريست افسانه اى Terry Bozzio كرد و نواخت. درام يكى از آن دو را
استيو واى سولوى آهنگ Chameleon را نواخت كه اين اولين همكارى استيو واى و بيلى شيهان از 

زمانى بود كه او در گروه David Lee Roth بيس مى زد. 
پنجمين آلبوم Mr.Big با نام Niacin با تركيب درامر Dennis Chambers كامل شد. ديگر ضبط هاى 
جديد بيلى شامل ششمين آلبوم Mr.Big است كه قرار بود در پائيز سال 2001 عرضه شود. آلبوم 
Niacin يك آلبوم بدون خواننده با دخالتهاى دقيق و بيشتر Bass مى باشد كه لبه بريده شده جنبش و 

تحرك موسيقى جديد است. 
(1) باريتون به صدائى مابين بم و زير گفته مى شود و گيتار باريتون از انواع 12 و 6 سيم برخوردار 

است.

برگزاري تور كنسرت 
شجريان در آمريكا 

”آوا“  موسيقي  گروه  كنسرت  تور 
شجريان  محمدرضا  خوانندگي  به 
ماه  ارديبهشت   15 يكشنبه  روز  از 
به مدت 40 روز در آمريكا و كانادا 

برگزار مي شود.
كمانچه  نوازنده  فرجپوري  سعيد 
اين  اعالم  با  ”آوا“  موسيقي  گروه 
بهاريه  كنسرت   : گفت  مهر  به  خبر 
بخش  دو  در  ”آوا“  موسيقي  گروه 
اين  نخست  بخش  شود  مي  برگزار 
كنسرت در دستگاه شور و افشاري 
دوم  بخش  و  خودم  آهنگسازي  به 
آهنگسازي  با  ماهور  دستگاه  در 
اشعاري  روي  بر  درخشاني  مجيد 
از سعدي،حافظ و موالنا اختصاص 

دارد.
وي در ادامه خاطر نشان كرد : تور 
شهرهاي  در  ”آوا“  موسيقي  گروه 

و  كانادا  تورنتو  و  مونترال  شهر  دو 
در ده شهر آمريكا برگزار مي شود نخستين اجراي گروه آوا پس از كانادا با شهر 
آتالنتا  و  ،شيكاگو  آنجلس،سياتل،واشنگتن،نيويورك  درلس  و  آغاز  سانفرانسيسكو 
حسين  نيا،  بهروزي  ،حسين  درخشاني  ،مجيد  فرجپوري  سعيد  كند.  مي  پيدا  ادامه 
رضايي نيا و همايون شجريان از اعضاي گروه موسيقي ”آوا“ هستند كه در اين اجرا 

محمدرضا شجريان را ياري مي كنند.
اين كنسرت ها نخستين برنامه استاد شجريان پس از عمل جراحي اش محسوب شده 
ومدير اجرايي برگزاري تور 40 روزه گروه موسيقي ” آوا“ در كانادا و آمريكا به عهده 

حسين بهروزي نيا است.  

چكناواريان: 50 سال فعاليت هنري ام را كتاب مي كنم
لوريس چكناواريان گفت: در حال حاضر به دليل آماده  كردن كتاب مجموعه آثار50 سال فعاليت هنري ام كار ديگري 

نمي كنم. 
با  گفتگو  در  آهنگساز  چكناواريان 
فارس گفت: در حال حاضر مشغول 
«آثار  عنوان  با  كتابم  كردن  آماده 
لوريس چكناواريان» هستم به همين 
دليل فعال نه سمفوني خواهم نوشت 
خواهم  برگزار  را  كنسرتي  نه  و 
كار  اين  گرفتار  بسيار  كه  چرا  كرد 

هستم. 
افزود:  كتاب  اين  خصوص  در  وي 
تمام  نت هاي  شامل  مجموعه  اين 
سال   50 طول  در  كه  است  آثارم 
توسط  و  ساخته ام  هنري ام  فعاليت 
شده اند.  چاپ  دنيا  مختلف  ناشران 
در  من  داد:  ادامه  اركستر  رهبر  اين 
را  آثار  اين  تمامي  زماني  مدت  يك 
جمع آوري  دنيا  مختلف  نقاط  از 
كرده ام و در حال حاضر نيز آنها را 
با  مجموعه  يك  در  دادن  قرار  براي 

كامپيوتر تنظيم مي كنم. خالق سمفوني رسول عشق و اميد بيان داشت: اين مجموعه شامل 14 جلد كتاب خواهد بود كه 
در 8000 صفحه با آثاري چون باله،اپرا،اركستر مجلسي،اركستر سمفونيك و ... به چاپ مي رسد. چكناواريان در خاتمه 
خاطر نشان كرد: از آنجايي كه اين كتاب بواسطه گسترده بودن هزينه بسياري را براي چاپ مي خواهد بعد از آماده 

شدن با پيدا كردن اسپانسر آن را منتشر خواهم كرد. 

براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را به 
صاحبان  مشاغل معرفى نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء 

كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  
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شركت ساختمانى گرانيت

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

گزارش

تعميرات كلى و جزئى، طبق استانداردهاى انگلستان با 
ضمانت كامل طراحى داخلى با نظارت مهندسين مجرب لوله 

كشى، برقكارى، نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى

مشعل 
المپيك در 

لندن
شاهد  لندن  خيابانهاى  يكشنبه،  روز  برفى  صبح 
استاديوم  از  المپيك  مشعل  بود.  نمادينى  حركت 
هجده  دستهاى  بر  و  شد  برافراشته    wembley
بريتانيا،  گذشته  سالهاى  المپيك  آفرين  افتخار 
از خيابانهاى لندن گذشت و به آتش دان مستقر 
طى  در  امسال  المپيك  سمبل  رسيد.   doom در 
دولت  ضد  سياسى  تظاهراتهاى  با  خود  مسير 
چين مواجه شد. چنانكه تمام خبرگزاريهاى جهان 
تالش  در  كنندگان  تظاهرات  دادند،  بازتاب  نيز 
آنها  اقدام  ولى  كنند  خاموش  را  مشعل  كه  بودند 
براى ربودن مشعل يا سرد كردنش با استفاده از 
كپسولهاى آتشنشانى، به خاطر حضور نيروهاى 
اين  برخالف  ماند.  نتيجه  بى  پليس،  و  امنيتى 
المپيك  مشعل  ايرانيان  بار،  خشونت  رفتارهاى 
كردند.  همراهى  خود  خاص  منشى  پهلوان  با  را 
 Harrow مشعل المپيك در مسير خود از خيابان
است  لندن  نشين  ايرانى  هاى  محله  از  يكى  كه 
بهشت،  رستوران  در  ايرانيان  جمع  گذشت.  نيز 
ضرب زورخانه اى تدارك ديده بودند و با ضرب 
آهنگ ورزشكارانه به استقبال مشعل المپيك مى 
بينى  پيش  و  آنروز  هواى  بدى  متاسفانه  رفتند. 
تدابير شديد امنيتى براى حفظ شعله هاى المپيك 
خود  مسير  ايرانيان  محله  مشعل  كه  شد  موجب 
روحيه  در  امر  اين  ولى  كند  طى  اتوبوس  با  را 
ورزشكارى ايرانيان خللى ايجاد نكرد و بچه هاى 
صميمى رستوران بهشت و هر كسى كه آن روز 
مهمان آنها بود، بزمى آراستند. خبرنگار پرشين 
هم از قافله خبرنگاران وانت سوار كه پيشاپيش 
مشعل مى رفتند جا مانده بود ولى خود را شده 
با پاى پياده هم به محل رساند و عكسهاى جالبى 
برداشت كه شما را به تماشاى گزيده اى از آنها 

دعوت مى كنيم.
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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

S P E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

شيرينى  و خشکبار

Ltd

S PS E C I A L I S TS I N PAT I S S E R I E & W H O L E F O O D S

LLLLLLLLLLLLLtttttttttdddTAVAZO

شيرينيهاى تازه

 خشک و تر خانگى

سبد هاى خشکبار
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

به مناسبت بيستمين سالگرد تأسيس

ماست موسير ماهان فقط ۷۹ پنس
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بهداشت و سالمت

نگرشى بر اخالق پزشكى نوين
باقر الريجانى

براى معتبر بودن رضايت اخذ شده، رعايت سه اصل ضرورى 
است:  

1) اطالعات كافى در اختيار بيمار گذاشته شود؛  
2) بيمار صالحيت الزم را براى دادن رضايت و ظرفيت كافى 

براى درك اطالعات داده شده و تصميمگيرى دارا باشد؛  
3) تصميم بيمار كامًال آزادانه و داوطلبانه باشد.  

ي جايگاه جسم انسان  
جسم انسان، از منظر مكاتب و مذاهب مختلف، ارزش و جايگاه 
تشريح  چون:  موضوعاتى  اساس  همين  بر  دارد.  متفاوتى 
جسد، اتوپسى، اخذ عضو از جسد و استفاده هاى آموزشى و 

پژوهشى ديگر از جسد، از نظر اخالقى مورد مناقشه است.  
ي انسان قبل از تولد  

رشد  حال  در  موجود  به  انسان>   > كلمه  اطالق  شروع  زمان 
مختلف  مكاتب  و  جوامع  در  كه  است  سوءاالتى  از  رحم،  در 
انسانى  ارزش  آيا  ميباشد.  روبهرو  گوناگونى  پاسخهاى  با 
حيات  ارزش  آيا  ميگيرد؟  تعلق  حاصله  نطفه  به  لقاح  زمان  از 
حيات  اگر  ميباشد؟  كامل  انسان  يك  حد  در  جنين  و  رويان 
جنين و مادر منوط به مرگ ديگرى باشد، كداميك در اولويت 
بين  تفاوت  به  بايستى  كه  است  اينجا  در  بود؟  خواهند  نجات 
جايگاه زيستشناختى رويان و جنين و جايگاه فلسفى آن دقتى 
موشكافانه داشت. سقط جنين، پژوهش بر روى رويان و جنين، 
عقيمسازى و پيشگيرى از باردارى برخى موضوعاتى هستند 
از  قبل  انسان  ارزش  و  جايگاه  به  پزشك  رويكرد  نحوه  از  كه 

تولد، بسيار تأثير ميپذيرند.  
ي انسان نابالغ(جسمى يا فكرى)  

تصميمگيرى  و  درك  ظرفيت  در  كه  نواقصى  علت  به  كودكان 
شده  آنان  به  ويژهاى  توجه  پزشكى  اخالق  در  دارند،  آگاهانه 
سوء  از  جلوگيرى  و  كودكان  در  رضايت  اخذ  مسئله  است. 
استفاده هاى احتمالى از مهمترين مباحث است. برخى سوءاالت 

عمده در اين حوزه عبارتند از:  
1) سن قانونى براى پذيرش اختيار كودك در تصميمگيرى كدام 

است؟  
2) چه كسانى ميتوانند به جاى كودك تصميم بگيرند؟  

3) در صورت تعارض بين خواسته هاى كودك و ولى او، چه 
بايد كرد؟  

وظيفه  كودكآزارى  يا  كودك  از  استفاده  سوء  موارد  در   (4
پزشك چيست؟  

رويكرد  نحوه  و  پزشكى  پژوهشهاى  در  كودكان  از  استفاده 
شديد  معلوليتهاى  ذهنى،  عقبماندگى  دچار  افراد  در  اخالقى 
جسمى يا بيماريهاى صعبالعالج از ديگر موضوعات مطرح در 

اين حيطه ميباشد.  
ي پيوند اعضا و بافتها  

پذيرفته  صورت  م   1954 سال  در  عضو  بالينى  پيوند  اولين 
است؛ اما پيشرفت دانش و فناورى در اين زمينه، در دهه اخير 
بسيار چشمگير بوده است. پيوند اعضا و بافتها چنان با مباحث 
اخالقى عميقى آميخته است كه در اكثر كشورهاى جهان توجه 
و  پزشكان  حقوقدانان،  اخالقيون،  و  فيلسوفان  مذهبى،  علماى 
دستاندركاران امور پزشكى و حتى عموم جوامع را جلب نموده 

است. 
مباحث اخالقى گسترده در اين حيطه، در كتاب منسجمى مورد 
جسد،  از  پيوند  همچون:  موضوعاتى  است.  گرفته  قرار  بحث 
پيوند از دهنده زنده، ارتباط مادى و مالى بين دهنده و گيرنده 
عضو پيوندى و راهكارهاى جديدى همانند پيوند از حيوانات و 

شبيهسازى درمانى چالشهاى زيادى را ايجاد نمودهاند. 
كمبود عضو پيوندى و راه هاى قابل قبول اخالقى براى تأمين 

اعضاى مورد نياز از مهمترين مباحث در اين حيطه ميباشد. 
كشورها،  برخى  در  جسد  از  پيوند  قانونى  يا  عرفى  مشكالت 
تجارت سوداگرانه در اخذ پيوند دهندگان زنده غير خويشاوند 
و مرگ بسيارى از بيماران در انتظار پيوند، مسائلى هستند كه 
لزوم جستوجوى راهكارهاى قابل پذيرش در جوامع مختلف را 

ايجاب نموده است. 

قسمت سوم

كشف عامل بروز پاركينسون ارثي  
محققان موسسه ماريو نگري ميالن يك جهش ژنتيكي را كشف كردند 
از  بعضي  بروز  در  تواند  مي  كه 
پاركينسون  بيماري  ارثي  اشكال 
نقش داشته باشد. اين دانشمندان 
ژن  روي  جهش  كه  دادند  نشان 
بيماري  اين  بروز  موجب   DJ-1
پروتئين  حقيقت  در  شود.  مي 
DJ-1 نقش مهمي در بقاي دسته 
و  كند  مي  ايفا  ها  نورون  از  يي 
مي  موجب  نورون  اين  در  تغيير 
عنوان  با  ديگري  پروتئين  شود 
«آلفا- سينوكلين» نيز تغيير كند و 
سمي شود. اين تحقيق تاييد مي 
كند نوع ارثي اين بيماري در اثر 
ايجاد تغييراتي در ژن هاي ويژه 
يي به خصوص «آلفا- نوكلين» و 
DJ-1 بروز مي يابد. به گفته دانشمندان؛ «ما كشف كرديم كه ميزان 
آلفا-  و  يابد  مي  كاهش  ژنتيكي  تغيير  اين  ايجاد  با   DJ-1 پروتئين
سينوكلين نيز تغيير يافته و براي سلول ها به سم تبديل مي شود.»  

 

سودمندي استاتين ها در نارسايي قلبي  
 استفاده از برخي داروهاي كاهنده كلسترول خون باعث كاهش مرگ 

قلبي  نارسايي  از  ناشي 
پژوهشگران  شود.  مي 
در  مونترال  دانشگاه 
بيش  بررسي  با  كانادا 
مبتال  بيمار  هزار   15 از 
به نارسايي قلب در رده 
سال،   65 از  بيش  سني 
داروهاي  مصرف  تاثير 
خون  كلسترول  كاهنده 

اين  اساس  بر  كردند.  ارزيابي  آنان  در  را  ها  استاتين  به  موسوم 
بررسي، استفاده از اين داروها در مبتاليان به نارسايي قلبي، خطر 
مرگ بيماران را به گونه چشمگيري كاهش مي دهد. نارسايي قلبي 
عارضه يي است كه بر اثر اختالل عملكرد تلمبه يي قلب باعث كاهش 

توانايي قلب در خون رساني به اعضاي بدن مي شود.  
 

وزن مناسب با خواب كافي  
 

كه  جديدي  تحقيق  در  سيتي  كوبك  در  الوال  دانشگاه  پژوهشگران 
براي  مطلوب  ميزان  كه  دادند  نشان  اند  داده  انجام  چاقي  زمينه  در 
خواب انسان ها هفت تا هشت ساعت در شبانه روز است و افرادي 

خوابند  مي  كم  بسيار  كه 
مي  زياد  كه  افرادي  و 
دچار  واقع  در  خوابند 
شوند.  مي  وزن  افزايش 
يك  در  كه  تحقيق  اين 
ساله  شش  زماني  دوره 
داد  نشان  گرفت،  انجام 
افرادي كه 5 تا 6 ساعت 
و نيز افرادي كه به طور 
ساعت  تا 10  متوسط 9 
خوابيدند  مي  شب  در 
در مقايسه با افرادي كه 
هشت  تا  هفت  ها  شب 
خوابيدند،  مي  ساعت 
بيشتر دچار اضافه وزن 
در  تحقيق  اين  شدند. 

مورد علت اضافه وزن افرادي كه كم يا زياد مي خوابند، پاسخ قطعي 
ارائه نمي دهد. به اعتقاد دانشمندان، تصور بر آن است كه بي خوابي 
توليد هورمون هاي تنظيم كننده اشتها را مختل مي كند. ظاهراً خواب 
بسيار كم توليد «گرلين» هورمون هشداردهنده گرسنگي را افزايش 

و توليد «لپتين» هورمون هشداردهنده سيري را كاهش مي دهد.  

فوايد ورزش براي بيماران سرطاني  
 

به گفته پژوهشگران، ورزش منظم براي بيماران مبتال به سرطان از 
لحاظ روحي و جسمي بسيار مفيد است. متخصصان آلماني دريافتند 
روزانه چهل و پنج دقيقه پياده روي سريع مي تواند خطر مرگ را 
در بيماران مبتال به سرطان روده به ميزان 30 درصد كاهش دهد 
و ورزش همچنين به كنترل مشكالت ناشي از اضافه وزن كه عامل 
خطرناكي براي سرطان سينه و روده است، كمك مي كند. محققان 
در ادامه تاكيد كردند تاثير مثبت ورزش بر وضعيت روحي بيماران 

سرطاني را نمي توان ناديده گرفت.  
 

آزمايشگاه ويژه رشد سلول هاي بنيادي  
يكي از چالش هاي اصلي فراروي توسعه درمان هاي مبتني بر سلول 
هاي بنيادي، خلق محيطي است كه اين سلول ها بتوانند در آن رشد 
كنند. اكنون و با تالش دانشمندان دانشگاه نورت وسترن اين آرزوي 
ديرينه به وسيله توليد آزمايشگاه مينياتوري در قالب ريزكيسه يي 
با  توانستند  پروژه  اين  در  دانشمندان  است.  شده  محقق  مانند  ژل 
موفقيت سلول هاي بنيادي را در داخل اين كيسه پرورش دهند. در 
اين فرآيند مواد غذايي و پروتئين هاي مورد نياز از طريق غشاي 
ممكن  كيسه  اين  معتقدند  محققان  شدند.  منتقل  ها  سلول  به  كيسه 
است همچون سيستم انتقال براي سلول هاي بنيادي و ساير داروها 
به كار گرفته شود و بدين ترتيب تا زماني كه به هدف مورد نظر در 
بدن برسند از آنها حفاظت شود. به اعتقاد دانشمندان، اين دستاورد 
داشته  سلولي  هاي  درمان  در  وسيعي  كاربردهاي  تواند  مي  جديد 

باشد.  
 

احتمال درمان ديابت نوع دو با جراحي  
 

متخصصان امريكايي احتمال مي دهند با يك جراحي بتوان ديابت 
كرد.  درمان  را  دو  نوع 
كرنل  دانشگاه  متخصصان 
عمل  با  معتقدند  نيويورك 
باي پس و ايجاد مسير فرعي 
كه بخش بااليي روده باريك 
را از تامين مواد غذايي جدا 
عامل  توان  مي  كند،  مي 
بيماري  اين  بروز  اصلي 
متابوليسمي را برطرف كرد. 

مواد  عبور  از  مانع  كه  فرعي  مسير  ايجاد  با  معتقدند  متخصصان 
غذايي از دوازدهه و ژژنوم دو بخش اوليه روده باريك شود، مي 
توان ديابت را درمان كرد. متخصصان احتمال مي دهند مواد غذايي 
بروز  اصلي  عامل  يا  كه  كنند  مي  ايجاد  سيگنالي  بخش  دو  اين  در 
بر  است.  آن  بروز  زمينه  مساعدكننده  كم  دست  يا  دو  نوع  ديابت 
اساس تخمين ها بيش از 200 ميليون نفر در سطح جهان به ديابت 

نوع دو مبتال هستند.  

كمبود روى افراد را دچار كوتاهى 
قد مى كند. 

عنصر روى يكى از مواد معدنى كمياب است كه بعد از آهن بيشترين 
ميزان را در بدن داراست. كمبود آهن به همراه روى باعث كم خونى، 
ايجاد خستگى، ضعف عمومى، كوتاهى قد، ديررسى صفات ثانويه 

جنسى، عوارض پوستى، بزرگى كبد و طحال مى شود. 
لبنى،  فرآورده هاى  و  حيوانى  منبع  با  غذاهايى  در  بيشتر  روى 

تخم مرغ و غالت يافت مى شود. 
كه  است  دندان  ميناى  دهنده  تشكيل  عناصر  از  يكى  روى  عنصر 
در آماده سازى غذا براى جذب اهميت دارد و در بافت هاى خونى، 
سيستم  دفاعى و عصبى، توليد مثل، پوست، عضالت، كبد، كليه ها، 

لوزالمعده و مخاط روده به وفور وجود دارد. 
روى جزو عناصر كمياب است كه مقدار آن در بدن انسان بالغ، حدود 
دو سوم گرم است. مصرف روى جهت درمان سرماخوردگى، آب 
سياه، آرتريت روماتوئيد، آسم، بيمارى قند، كم كارى غده تيروئيد، 
وزوز گوش، سندرم پيش از قاعدگى، بواسير، بوى بد دهان، عفونت 

ثانويه و ناتوانى جنسى استفاده مى شود. 
كاهش كلسترول خوب بدن و افزايش كلسترول بد، اختالل در عملكرد 

سيستم ايمنى بدن از عوارض مصرف زياد روى است.
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انواع ماساژ درمانى براى خانمها در منزل پذيرفته مى شود.
رفلكسولوژى

يكى از متدهاى بسيار قديمى درمانى است كه از چين امده است . در اين روش از سوزن استفاده نمى شود و فقط با اوردن فشار مناسب 
به نقطه هاى مشخصى در كف پا و ماساز ماليم شما را ريلكس و استرس را دور مى كند. اين روش پوست سخت و زردى و خشنى كف 

پا را هم از بين مبرد. گردش خون را افزايش مى دهد و باعث دفع مواد سمى بدن(توكسين) مى شود. 

آروماتراپى
كه همان ماساز بدن با روغنهاى ارگانيك و خالص مى باشد. براى كمر درد - گرفتگى عضالنى - دردهاى عصبى و در كل  بيماريهاى 
ناشى از استرس و خستگى بسيار مفيد مى باشد. افرادى كه مبتال به فشار خون هستند و يا ورزش مرتب نمى كنند در اين نوع درمان 

اكسيزن كافى وارد گردش خون بدن شده و باعث دفع مواد سمى ماهيچه ها ميشود. 

لنف درمانى
اين نوع ماساز مخصوص كسانى است كه دست يا پاى انها دچار پف و ورم است.مواد سمى لنفها را دفع مى كند و ورم و پف پاها را از 

بين مى برد. از روغنهاى گياهى مخصوص استفاده مى شود با فشارهاى ماليم به محل درمان. 

ماساژ سر
 اين روش از درمانهاى قديمى هندى است كه باعث رفع سردرد و باال بردن سيستم ايمنى بدن مى شود. براى كسانى كه ميگرن دارند و 

يا دچار سر گيجه و گاها افسردگى مى شوند بسيار مفيد است. اكسيزن به سر مى رساند و انرزى را افزايش مى دهد.

ماساژ صورت
در اين نوع ماساز از روغنهاى ارگانيك استفاده مى شود و تمام مراحل تميز كردن پوست- اليه بردارى-كار كردن روى قسمتهاى پف 

كرده و خطوط ناشى از اظطراب را در بر دارد و از ماسك گياهى و مرطوب كننده هاى ارگانيك استفاده مى شود. 

انرژى درمانى
كه نام ديگر آن ”ريكى“ مى باشد.  اين روش زاپنى است.  با بكار بردن انرزى مثبت و انتقال ان از تماس دست با نقاط خاصى در بدن  
استرس  را از شما دور مى كند و شما را در جايگاهى فوق العاده ارام وعميق مى برد.در اين روش بيمارى را شفا نمى دهم. فقط براى 

كاهش استرس و كمك به باالنس روحى و عاطفى از ان استفاده مى كنم. . 

يوگا
به بدن شما نرمى و انعطاف مى دهد. باعث راحتى حركت مفصلها شده و از سوئى با تمرينات تنفسى كه در اين نوع يوگا(هاتا يوگا) داده 

مى شود بسيارى از ناراحتى هاى تنفسى و سردردهم از شما دور مى شود. اين كالس تك نفره انجام مى شود.با تمركز كامل بردرستى  
حركات شما. 

شيوا  
07904221392

بهداشت روان
جنبه هاى درمانى ماساژ
فرامرز قمصرى محقق و مدرس علوم باطنى و روشهاى درمانى شرق و غرب

آيا به خاطر ميآوريد كه اولين واكنش شما پس از Hk حادثه چه بوده؟ دست شما ناخودآگاه به سمت 
آنجا رفته و شروع به ماساژ ماليم منطقه آسيبديده نموده است. 

به راستى مكانيزم آرامش عملى كه اينگونه ناخواسته انجام ميشود چيست؟ لمس، مالش و ماساژ يك 
نقطه ملتهب چگونه به التيام و خوداصالحى آن موضع كمك ميكند و فرآيند درمانى چنين عملى اصوًال 
چيست؟ پاسخ به اينگونه سواالت و بسيارى ديگر، از اعصار پيشين مورد توجه دانشهاى شرق دور 
بوده است و بر اساس همين سواالت بود كه سيستمهاى درمانى بسيار غنى و عميق از قرنها پيش به 

يارى بشر آمده و پس از تبيين و تدوين آنها به عناوين و القاب مختلف در ميان بشر جلوه ميكند. 
يكى از مكاتبى كه پس از گذشت اعصار، فريادرس بشر در مقابل بيماريها و رنجهاى او بوده، مكتب 
”دائو“ است. عالمان تاريخ، پيشينه اين مكتب را از 5 تا 8 هزار سال پيش ميدانند. امروز دو رويكرد 
كامًال متفاوت از اين مكتب در چين و به طوركلى در جهان وجود دارد: يكى بعد فلسفى و عميقتر آن به 
نام ”دائوچيا“ و دومى بعد دينى و مكتبى به نام ”دائو چيائو“. تعاليم اين دو با هم متفاوت و حتى متضاد 

است. اولى اصول پيروى از طبيعت را ميآموزد و دومى، جدال عليه طبيعت را. 
صبغه  نيز  خود  مذاهب  به  چين  مردم  مذهبى.  تا  است  فلسفى  اساسًا  چين  مردم  تفكر  ميدانيم  چنانكه 
فلسفى ميدهند. به همين جهت اگر در هند جنبه شعائرى اديان بر ساير جوانب سايه مياندازد، در چين 
جنبه فلسفى آن بسيار غالبتر و پررنگتر است. اگر دين و فلسفه در هند ”آنجهانى“ است، در چين جنبه 
”اينجهانى“ به خود ميگيرد. از اين رو دانش ”دائو چيا“ را ميتوان عرفانى زمينى ناميد. اساس اين مكتب 
كه به وسيله بزرگترين مبين آن ”الئوتزو“ معرفى شد، بر تعادل است. اين سرفصل عظيمى از معرفت 
مردم خاور دور را ميسازد. چنانكه ميتوان ”علم سالمتى دائو“، ”فنگشويى“، ”تاييچى“، ”چيكونگ“ و 

”فالون دافا“ را از اين سرفصل دانست. 
يكى از فصول اين دانش سترگ، علم ”ماساژ“ است. ماساژ قبل از آنكه جنبه درمانى داشته باشد، خود 
نوعى طب پيشگيرى است. يك ضربالمثل چينى ميگويد:“پزشك بيمارى را درمان ميكند و طبيب از بروز 

بيمارى جلوگيرى ميكند“ بنابراين ماساژ هم طبابت (پيشگيرى) است و هم پزشكى (درمان). 
ماساژدرمانى به انسان به عنوان يك كل به هم پيوسته مينگرد. ديدگاه كالنگار و يكپارچه اين دانش 
آنگونه است كه ميان ”بيمار“ و ”بيمارى“ تمايز قايل ميشود. يعنى چون بيمارى عارض بر بيمار است 
و نه ذاتى او، لذا بايد اول بيمار را مداوا نمود، بعد بيمارياش را. شايد از همين روى بود كه ابنسينا 
به بيماران خود ميگفت:“من، تو و بيمارى سه تنايم، بيا من و تو با هم اتحاد كنيم تا بر بيمارى تفوق 

حاصل نماييم.“ 
تفكر كالنگارانه در تمامى مكاتب كهن و جديد، خودنمايى ميكند. چنانكه كليت انسان را در ايران باستان 

به نام ”پيكر“، در يهود به نام ”هيكل“ در ميان فالسفه اسالمى به نام ”انسان الكل“ و ... ميخواندند. 

بنابر آنچه كه گفته شد، ماساژ هر دو جنبه فيزيكى و روانى را در بر ميگيرد و در هر جنبه، تاثيرات 
خاص خود را بر جاى مى نهد. اما در بعد اول يا بعد فيزيكى: 

وجود  به  را  زيبايى  و  زندهدلى  تجديد،  را  انرژى  نموده،  بدن  در  توازن  و  هارمونى  ايجاد  ماساژ  ـ 
ميآورد. 

ـ در اثر ماساژ سيستم لنفى بدن فعال شده و از طريق جارى شدن مايع لنفاوى، نيروى شفابخش در 
كل بدن به جريان ميافتد. 

بافتهاى  گرانولى،  رسوبات  استحاله  طريق  از  و  رفته  ميان  از  اسپاسم  و  تنش  عضالنى،  انقباضات  ـ 
فيبرى عضالت متراكم ميگردند. 

سر  از  را  خود  اصلى  فعاليت  عروق،  شده،  تنظيم  خودمصحح  نظام  يك  با  خون  گردش  سيستم  ـ 
ميگيرند. 

ـ خواب عميقتر گشته و در نتيجه تعادل ذهنى بيشترى برقرار ميگردد. 
ـ در اثر ماساژ سموم با سرعت بيشترى از طريق مثانه دفع شده و پوست شفافتر و تميزتر ميشود. 
ـ ماساژ كاركرد غدد و هورمونها را تنظيم ميكند و ترشحات هورمونى را به حالت تعادل در ميآورد. 

ـ در اثر ماساژ اشتها به غذا به صورت طبيعى و متوازن ميشود. (پراشتهايى و كم اشتهايى از بين 
ميرود) 

چنانكه خاتماالطباء جالينوس ميگويد: ”به زنده ماندن بيمار پراشتها از سالم بياشتها ميتوان اميدوارتر 
به  مختصراً  كه  بگذارد  جاى  به  شگرفى  تاثيرات  ميتواند  ماساژ  فيزيكى  فرا  يا  دوم  بعد  در  و  بود.“ 

معدودى از آنها اشاره ميشود. 
ـ ماساژ توانايى بسيارى در رفع فشارهاى روانى و تنشهاى عاطفى دارد. انسانهاى پيشين اين اقتدار 
را داشتند كه تنش را تبديل به سكينه و آرامش نمايند. سكينه آرامش بعد از طوفان است. سكون بعد از 
بيقرارى و آسايش بعد از التهاب . اما انسان امروز به خاطر شاكله تكنولوژى و تمدن، اقتدار اين تبديل 
و تبدل را تا حد زيادى از كف داده و در نتيجه استرسهاى روزانه او شيارهاى عميقى را در روانش حك 
ميكند كه بعدها به صورت ”بيمارى“ و رنجورى خود را مريى ميسازد. حال ماساژ سوپاپ تخليهاى 
است كه اوًال سعه وجودى و تحمل انسان را وسعت ميبخشد تا انسانها دچار انفجارهاى روانى نشوند. 

ثانيًا توانايى از دست رفته بشرى را براى تبديل استرس به آرامش بازسازى مينمايد. 
ـ ايجاد باالنس و تعادل روانى در گيرنده (Risiver) نموده و اعتماد به خود را در او افزايش ميدهد. 

ـ رفع افسردگى و سرد مزاجى 
ـ تنفس را عميق و لطيف ميكند. چنانكه ميدانيم، هر قدر تنفس ما ژرفتر و بيصداتر باشد، جنبههاى حياتى 
ما بيشتر بوده و تموجات انرژيتيك غالبتر است، ماساژ فرايند تلطيف و تعمق تنفس را افزايش ميدهد 

ـ ماساژ عصبانيت خارج از كنترل و ترسهاى روانى را از انسان دور ميكند. 
و سخن آخر آنكه تمامى اين تاثيرات و واكنشهايى كه براى ماساژ ذكر شد، كلى بوده و جوانب جزيى 

و موضعى آن در مقاله هاى آتى خواهد آمد. 
منابع: ـ تاريخ فلسفه چين، فانگ يوال / ـ پيشگيرى و درمان درد، محمد اسماعيل كراچيان 
ـ شفاى طبيعى، اندرو وال ـ التيام و ذهن، مويرو / ـ معجزه انرژى انگشتان، ميلرد كارتر 

انتخابى از منابع گوناگون 
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دفتر خدمات حقوقى
وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  

اقامت دائم و پناهندگى  
به جريان انداختن مجدد پرونده پناهندگى و تجديد نامه  

آماده كردن دعوت نامه ويزاى دانشجويى.كار.تجارى و درمانى  
خريد امالك مسكونى و تجارى در كوتاه ترين مدت  

پاسپورت انگليسى  
مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  

طالق.قيموميت (نگهدارى) و توافق نامه ملك و امالك  
مسائل جنايى قانونى-حضور در اداره پليس-دفاع از حق مجرم  

تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  
مشكالت شغلى در محل كار  

مشكالت مكانى و خانه خريد يا فروش (   vat +   499 £) و    

براى اطالعات بيشتر با متخصص فارسى زبان ما خانم سارا سهرابى تماس حاصل فرمائيد

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468
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كيبوردى با قابليت هاى 
يك  كامپيوتر

چيزى  كامپيوتر  يك  امكانات  با  كيبوردى  درباره  حاال  تا  احتماال 
نشنيده ايد.با اين حال بهتر است تعجب را كنار گذاشته و اين خبر 
را بخوانيد.شركت Gybernet به تازگى محصولى جالب را به بازار 
با  كيبورد  يك  واقع  در  محصول  اين  است.  كرده  عرضه  و  معرفى 

امكانات يك كامپيوتر است.
 core 2Quad و core 2DUO اين كيبورد چندكاره با پردازنده هاى
سازگار است. اين محصول همچنين مجهز به يك كارت گرافيك مدل 

GMA X3100 هم هست.
يك  از  و  بوده  رم  گيگابايت   4 از  بيش  داراى  كامپيوترى  كيبورد 
بهره  است،  شده  تعبيه  آن  كنار  در  كه  باريك  بسيار  نورى  درايو 
مى برد.محصول جالب شركت Gybernet از طرفى مجهز به يك پد 
لمسى هم هست كه آن را تا حد زيادى به لپ تاپ  شبيه كرده است.

شركت Gybernet اعالم كرده است كه كيبورد چندكاره جديدش را 
از ابتداى ماه آوريل و با قيمت 629 دالر به بازار عرضه كرده و به 

فروش عمومى مى رساند.

USB افزايش بدافزارهاى سازگار با
 

گذشته  ماه  در  شده  شناسائى  بدافزارهاى  كليه  از  درصد   10.3
ذخيره سازى  ابزارهاى  اتصال  زمان  در  را  خودكار  اجراى  قابليت 

قابل حمل دارا هستند. 
به گفته يك شركت امنيتى ده درصد از تمام بدافزارها قابليت كار با 
ابزارهاى ذخيره سازى سيار مانند حافظه هاى فلش USB را دارند.

كليه  از  درصد   10.3 كه  داشته  اعالم   ESET امنيتى  شركت 
بدافزارهاى شناسائى شده در ماه گذشته قابليت اجراى خودكار را 
در زمان اتصال ابزارهاى ذخيره سازى قابل حمل دارا مى باشند. اين 
بدافزار در ماه مارس بيشترين سهم آلودگى را به خود اختصاص 
داده است.Paul Brook مديرعامل ESET UK مى گويد: رسانه هاى 
ذخيره سازى قابل حمل اصلى ترين هدف در چند ماه اخير بوده اند 
كه مورد تهديد بدافزارها قرار گرفتند. در اين مدت اين ابزارها به 
نويسندگان  آلوده سازى  عناصر  محبوب ترين  از  يكى  به  تدريج 
حدس  سادگى  به  را  آن  دليل  مى توان  كه  شده اند  تبديل  بدافزارها 
تمركز و تبليغ زياد بر روى حمالت  زد.وى در ادامه افزود: ظاهراً 
بر مبناى ايميل به عنوان منبع جديد تهديد موجب شده تا كاربران 
آلودگى  منبع  خطرناك ترين  ديسك ها  فالپى  كه  زمان  آن  و  گذشته 

بودند را از ياد ببرند.
اين شركت در پايان براى مقابله با اين خطر روزافزون لزوم توليد 
نرم افزارهاى امنيتى مناسب جهت حفاظت از اين دسته از ابزارها را 

خاطر نشان كرد.

سبك ترين دوربين 
فيلمبردارى دنيا

انواع  بازار  به  را  خود  محصول  جديدترين   Panasonic شركت 
دوربين هاى فيلمبردارى ديجيتال معرفى كرده است.

 SDR-S7 مدل  فيلمبردارى  دوربين   ،Panasonic جديد  محصول 
حساب  به  دنيا  ديجيتال  فيلمبردارى  دوربين  سبك ترين  كه  است 
مى آيد.وزن اين دوربين فيلمبردارى بدون كارت حافظه و باترى برابر 
160گرم است و همراه با كارت حافظه و باترى به 182گرم مى رسد.
SDR-S7 ابعاد نسبتا كوچكى داشته و برابر 41×59×102ميليمتر 
 DVD است.سبك ترين دوربين فيلمبردارى ديجيتال دنيا مبتنى بر
تا   SD حافظه  كارت هاى  طريق  از  حافظه  ارتقاى  امكان  و  بوده 

حداكثر 16گيگابايت را دارد.
به اين ترتيب كاربران فضاى كافى براى ذخيره فيلم هاى گرفته شده 

خود در اختيار خواهند داشت.
گرفته  فيلم  هاى  و  است  تا 10برابر  دوربين  اين  اپتيكال  زوم  قدرت 

شده با آن فرمت Mpeg-2 ذخيره مى شوند.
SDR-S7 همچنين امكان عكسبردارى با وضوح تصوير VGA يا 

480×640پيكسل را به كاربرانش مى دهد.
اندازه  با   LCD نمايشگر  يك  به  مجهز  فيلمبردارى  دوربين  اين 

7/2اينچ هم هست.
محصول جديد Panasonic با دو رنگ مشكى و نقره اى طراحى و 

توليد شده است.
طبق اعالم اين شركت، دوربين فيلمبردارى SDR-S7 قرار است تا 
پايان ماه آوريل و با قيمتى در حدود 435دالر به بازار عرضه شود.

توليد نسل جديد هواپيماهاى سبز
آزمايشى،  برنامه  يك 
اسپانيايى  دانشمندان 
هواپيماى  نخستين 
دار  سرنشين 
را  جهان  هيدروژنى 
كشور  اين  آسمان  در 
درآوردند.  پرواز  به 
كوچك  هواپيماى  اين 
متخصصان  سوى  از 
بوئينگ  شركت 
شده  ساخته  و  طراحى 
برنامه  اين  طى  است. 
هواپيماى  آزمايشى، 
پرواز  سه  شده  ساخته 
موفقيت آميز در آسمان 

متخصصان  گفته  به  داد.  انجام  كشور  اين  پايتخت  مادريد،  جنوب 
اين هواپيما به كمك پيل هاى سوختى هيدروژنى پرواز مى كند و 
گرما و آب تنها موادى هستند كه از آن خارج شده و وارد محيط 

شركت  متخصصان  گفته  به  شوند.  مى  زيست 
بوئينگ، اين آزمايش هاى موفقيت آميز راه را 
سبز  هواپيماهاى  از  جديدى  نسل  توليد  براى 
هموار مى كند. گزارش ها حاكى از آن است كه 
در زمان برخاستن از باند فرودگاه، باترى هاى 
آن  براى  اضافى  تقويتى  انرژى  هواپيما  ويژه 
فراهم كردند اما در زمان پرواز در هوا، هواپيما 
خود  هيدروژنى  سوختى  هاى  پيل  از  صرفًا 

براى شناور ماندن در آسمان استفاده كرد.

روبات هايى با توانايى ابراز احساسات

هاى  روبات  از  جديدى  نسل   MIT دانشگاه  محققان  از  گروهى 
روبات  اين  كند.  مى  احساسات  ابراز  كه  اند  ساخته  را  نما  انسان 

جديد كه Nexi نام دارد، در 
گروه روبات هاى شخصى 
 Media Lab آزمايشگاه 
طراحى   MIT دانشگاه 
اين  است.  شده  ساخته  و 
چهار  از  استفاده  با  روبات 
مى  حركت  اطراف  به  چرخ 
از  برخوردارى  با  و  كند 
ويژه  بازوهاى  و  دست 
دستكارى  به  تواند  مى 
اشياى مختلف بپردازد. اين 
هاى  حمايت  با  كه  روبات 
مالى دانشگاه دفاعى امريكا 
مايكروسافت  شركت  و 
شده  ساخته  و  طراحى 

تكميل   2008 پاييز  است، 
مى شود و به گفته طراحان پروژه هدف اصلى از فعال سازى آن 
توسعه تحقيقات مربوط به بررسى تعامالت ميان انسان و روبات 
و يادگيرى اجتماعى در آنهاست. توسعه تحقيقات مربوط به ساخت 
روبات هاى توانمند در ابراز احساسات نيز از جمله اهداف اصلى 
گروه  اصلى  رهبر  برزيل»  «سنتيا  است.  شده  عنوان  پروژه  اين 
محققان، اين روبات را در كالس روبات هاى MDS قرار داده است 
كه توانايى هاى قابل توجهى در حركت و ارائه مهارت هاى اجتماعى 

دارد.

سريع ترين تراشه يك گيگابيتى به 
بازار مى آيد

را  آنچه  كرد  اعالم  جنوبى  كره  هينيكس  نيمه هادى هاى  شركت 
اطالعات  پردازشگر  گيگابيتى  يك  حافظه  تراشه  ”سريع ترين“  كه 
ساخته  متحرك  ابزارهاى  ساير  و  همراه  تلفن هاى  براى  مى نامد، 
سازنده  دومين  كه  هينيكس  فرانسه  خبرگزارى  گزارش  است.به 
تراشه در جهان است، يكشنبه 6 آوريل (18 فروردين) اعالم كرد 
اين تراشه جديد مى تواند داده ها را با سرعت 800 مگابيت در ثانيه 
پردازش كند، كه گفته مى شود سريع تر از تراشه هاى ديگر موجود 
در بازار است.به گفته هينيكس اين تراشه بارى برآوردن نيازهاى 
و  حافظه  باالى  تراكم  به  نياز  كه  موبايل  كاربردهاى  وسيع  طيف 
است  گفته  است.هينيكس  شده  طراحى  دارند،  عملياتى  زياد  سرعت 
كه توليد انبوه اين تراشه با نام LPDDR2 را در سه ماهه آخر سال 

جارى ميالدى آغاز خواهد كرد

يك ميليون ويروس رايانه اى تا سال 2009 
ويروس هاى  تعداد   2009 سال  تا  امنيتى  متخصصين  گفته  به   
اعتقاد  متخصصين  اين  شد.   خواهد  بالغ  ميليون  يك  به  رايانه اى 
تبحر  افزايش  و  برنامه نويسى  تكنيك هاى  بهبود  به  توجه  با  دارند 
برنامه نويسان امنيتى، نويسندكان ويروس ها ناچارند از روش ها و 

متدهاى جديدى براى ايجاد ويروس هاى جديد استفاده كنند.
درصد  مى گويد 25   Sophos شركت  امنيتى  مدير  دوكلين“  ”پائول 
ساله  بيست  تاريخ  از  اخير  ماهه  شش  در  جديد  ويروس هاى  از 
از  درصد   90 تا   85 براى  افزود:  وى  گرديده اند.  ايجاد  ويروس ها 
اختصاصى  راه حل هاى  و  جديد  آپديت هاى  بالفاصله  ويروس ها 
تا  ساخت  خاطرنشان  انتها  در  دوكلين“  ”پائول  است.  شده  نوشته 

سال 2009 تعداد ويروس ها به مرز يك ميليون خواهد رسيد.

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

 طراحى وب سايت و انواع طراحى گرافيكى به
 زبانهاى  پشتو و  اردو

020 8453 7350 - 077 3311 3137

آموزش و فن آورى
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آشنايى با استاد مهدى زند
فيلسوف، ذهن خالق، استاد علم اسرار و يا 

نويسنده اى زبر دست؟
 نظر شما هر چه كه ميخواهد باشد مهدى 

زند اثباتى است بر وجود 
دنياى متافيزيك، دنيايى فراتر از اين 

دنياى خاكى وجود.
 مهدى زند سالهاى سال براى درك 

واقعيتهاى هستى به جستجو و
 تحقيق نشست. از قلب فلسفه هاى شرق 
و غرب ديدن كرد، از خط مذاهب گذشت 

تا بتواند به اصل عالم وجود رسد و دليل 
اين چرخ گردان هستى را دريابد. اما به گفته خويش هيچ مكتبى را نيافت 
كه منطقى باشد ويا الاقل روشنگر جلوه كوچكى از حقيقت اسرار. به اين 
جهت به درون خويش سفر كرد وپس از گذشتن از مرزهاى فكر و خيال 

به شراره هاى حقيقى ذات وجود رسيد.
 وى ميگويد براى روشن كردن واقعيتهاى نگفته پنهان و يا رها كرد فكر 

ازعقايد تحميلى جمعى به نگارش كتابى نشستم به اسم آغاز مطلق و 
جامعه اى را به كمك يارانم پايه گذارى كردم به اسم جهان ياد.

 مهدى زند مى افزايد ماموريتى را كه در نظر گرفته ام كارى است 
دشوار و جهت و توضيح اين مهم دشوارتر از آن. در پايان بايد اضافه 

كنم ك هدف من اين است كه برهان و قدرت فكر بشر فعلى را به 
باالترين سطح خود برسانم تا كره زمين به مرز تكامل سياره اى داخل 
شود و پايه گذار راهى باشم براى دست يافتن به درخت حيات يا زندگى 

مطلق ابدى. به اميد آن روز .
 براى آشنايى با مهدى زند ميتوانيد به تارنماى
  www.mehdizand.org  مراجعه فرمائيد. 

اين كتابها در اكثر كتابفروشى هاى معتبر انگلستان و اغلب 
كتابفروشى هاى اينترنتى از قبيل Amazon موجود مى باشد
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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

بنيتس: شانس آورديم كه به پنالتى رسيديم 

سرمربى تيم فوتبال ليورپول انگليس گفت: شانس آورديم كه پس از گل دوم آرسنال به پنالتى رسيديم. 
به نقل از سايت يوفا، رافائل بنيتس اظهار داشت: شب فراموش نشدنى را پشت سرگذاشتيم؛ شبى كه 
بازى  در  را  تيمش  كه  اسپانيايى  مربى  اين  بردند.   لذت  و  كردند  تماشا  را  زيبا  گل  شش  تماشاگران 
برگشت مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا به پيروزى رساند،  افزود: به لطف حمايت همه 
جانبه هواداران فاتح اين ميدان شديم. وى اظهار داشت:  بازى را ضعيف شروع كرديم؛ اما در ادامه و 
به خصوص در نيمه دوم، خيلى خوب شديم.  اين مربى افزود: هنگامى كه آرسنال گل تساوى را زد 
و بازى 2 بر 2 شد، بسيار عصبانى شدم. در آن لحظه مى خواستم آندرى ورنين را به بازى بياورم 
تا قدرت تهاجمى افزايش پيدا كند؛ اما شانس آورديم كه صاحب ضربه پنالتى شديم. با همين پنالتى 
ليورپول و  و تبديلش به گل، به سوى گل چهارم نيز رفتيم تا برنده شويم.  ديدار برگشت تيم هاى 
آرسنال با برد 4 بر 2 ليورپول به پايان رسيد. اين تيم به علت تساوى يك بر يك بازى رفت به مرحله 

نيمه نهايى صعود كرد.    

«عصا» نه ، آستين باال بزن
  على عالى

1) فيروز كريمى با جنجال وكلى حاشيه به استقالل آمده بود و حتى حاضر شده بود كه براى اين 
كار بر بسيارى از مسائل اخالقى و تعهدات فى مابين نيز خط قرمز بكشد تا استقاللى بودن خودش 

را به هواداران سينه چاك نشان دهد. او كه در جوانى به مقام قهرمانى كشور و جام باشگاه هاى 
آسيا رسيده بود ناگهان با مصاحبه هاى مضحكش به متن فوتبال بازگشت و با انتخاب استقالل 
تهران ثابت كرد كه مى خواهد دوباره طعم قهرمانى را بچشد. كريمى را مى توان مرد حواشى 
دانست كه مى داند و بلدست كه چگونه جريان را به سمتى هدايت كند كه خودش مى خواهد اما آيا 

سيل انتظارات آبى پوشان او را به سمت ديگرى خواهد برد؟

2) فيروز در همان ابتدا گربه را دم حجله كشت و به ستاره هاى كاغذى استقالل اعالن جنگ داد. 
در جلوى چشمان تماشاگران هر كه را ديد دستور داد تا پس از پايان بازى بدود و تنبيه شود. 
او شدت عمل خاص خودش را دارد و سعى دارد در لحظاتى هم كه عصبانى است اما تيتر اول 
بودنش را ترك نكند و شاهكار جديد خلق كند. سرمربى استقالل از نيم فصل دوم قول صدرنشينى 

داد و با چند پيروزى جو گير شد و اعالم كرد كه هر دو جام را مى خواهد.

تواند  نمى  و  ندارد  فوتبال  در  خاصى  سبك  او  نيست،  بزرگى  چندان  سرمربى  كريمى  فيروز   (3
الگويى براى مربيان تازه كار باشد اما انديشه و تفكراتى را در حوزه فنى دارد كه مى توان بر 
آن زوم كرد و موارد جديد و تازه اى را براى فوتبالمان استخراج نمود. اگر او حاضر مى شود 
از  اما  كند  دريافت  نقداً  را  شان  تنبيه  و  بدواند  چشم  جفت  هزار  ها  ده  مقابل  در  را  شاگردانش 
آنسو در بعد روانى بسيار بر بازيكنانش احاطه دارد و مى تواند آنها را مهياى جنگيدن وخوب 
ظاهر شدن گرداند. البته كريمى نشان داده كه مهره ها برايش بسيار ارزشمندند و آنها هستند كه 
فوتبالش را مى سازند وگرنه چه انتظارى مى توان از استقالل تدافعى داشت كه هافبك هايش حق 
نفوذ ندارند و مدافعينش در زمين خودى خيمه زده اند؟ چگونه مى شود كه برهانى گل نزن مى 
تواند در تركيب قرار گيرد اما هيچ اتفاق جديدى براى استقالل نيفتد؟ آيا او مربى غيرقابل انعطافى 
است كه فقط ستاره هايى چون مى داودى مى توانند نجاتش دهند يا آنقدر انعطاف دارد كه از 

بازيكنان متوسط شاگردانى باانگيزه و هوشيار بسازد و در سيستم تيمى غرقشان كند؟

4) او به استقالل نيامده كه دست به عصا راه رود، او نيامده تا بازى هاى متوسطى را به نمايش 
بگذارد، او انتخاب نشده كه بتواند استقالل را قهرمان نكند، فيروز كريمى بر نيمكت استقالل نشسته 
قول  قراردادش  در  حتى  كه  بدانيد  يقين  و  بسازد  حذفى  جام  يا  برتر  ليگ  قهرمان  تيم  اين  از  تا 
قهرمانى قيد شده است. او با يك دنيا انتظار صندلى سرمربيگرى را از ناصر حجازى قاپيده و با 
يك بغل آرزو آنرا در آغوش گرفته و بايد در مقابل كوه خواستن ها، آرزوها و روياهاى هواداران 

آبى مقامى را كسب كند. آيا او مى تواند چنين اتمسفرى از فشار و انتظار را تحمل كند؟
5) فصل كه به پايان برسد كارنامه فيروزخان در دستش خواهد بود، آنجا نمى بينند كه شما چند 
امتياز را در آخرين لحظات از دست دادى و يا چقدر زيبا به ميدان رفته اى، برد و قهرمانى تنها 
مالك «ماندن» است. عصاى ديروز فيروزخان نشانه استرسى است كه در وجودش قرار دارد و او 
را به اين نتيجه رسانده كه بايد دست به عصا راه رود و امتيازات را اينگونه از دست ندهد. مديرى 
همانند فتح اهللا زاده چندان به برنامه بلندمدت عالقه اى ندارد، اومى خواهد استقالل در زمان او به 
قهرمانى برسد و به آسيا برود و چندان نمى توان انتظار داشت كه «فرصت» در اختيار طرفين قرار 

گيرد. عصايت را بينداز كنار، بايد آستين هايت را باال بزنى.
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 ليفلت ها و آگهى هاى خود را به 
همراه هفته نامة پرشين پخش نماييد. 

يك باشگاه چينى به رونالدينيو 
پيشنهاد داد

باشگاه بژينگ گوام در تالش است رونالدينيو راب راى فصل آينده به 
خدمت بگيرد. به نقل از آس اسپانيا، روبرتو ده آسيس برادر و وكيل 
رونالدينيو خبر دريافت پيشنهاد رسمى از باشگاه چينى بژينگ گوام 
را تاييد كرد. به اين ترتيب بژينگ گوام چين خود را در پرونده خريد 
رونالدينيو رقيب رئال مادريد ، منچستر سيتى ، چلسى ، اينتر و آ.ث 
مصدوم  پا  كشاله  و  مچ  ناحيه  از  برزيلى  بازيكن  اين  داند.  مى  ميالن 

است و تا پايان اين فصل خانه نشين خواهد بود

منچستر حريف بارسلونا شد

در شب دوم از مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان اروپا منچستر 
نهايى  نيمه  در  بارسلونا  حريف  عنوان  به  رم  بر  پيروزى  با  يونايتد 
منجستر  پيروزى  به  توجه  با   ، اسپانيا  آس  از  نقل  به  شد.  شناخته 
يونايتد در بازى رفت بسيارى از كارشناسان از صعود اين تيم به نيمه 
نهايى ليگ قهرمانان اروپا اطمينان كامل داشتند اما شاگردان اسپالتى 
با ارايه يك بازى زيبا و هجومى برخى حساب و كتاب ها را در بنگاه 
هاى شرط بندى آسياى جنوبى به هم ريختند تا جايى كه در پايان نيمه 
نخست 75 درصد از راى دهندگان پيروزى رم را انتخاب كردند.  در 
نهايت اين كارلوس ته وس بود كه با گل زيباى خود روياهاى رم را 
خراب كرد و در اين تخريب د روسى نيز سهيم بود چرا كه اگر پنالتى 
به دست آمده را به گل تبديل مى كرد مى شد سرنوشت بازى را تغيير 
داد. در ديگر بازى حساس شب دوم از يك چهارم نهايى ليگ قهرمانى 
اروپا ، بارسلونا با ارايه بازى بسته و مطمئن كه از سوى هوادارانش 
مورد اعتراض قرار گرفت توانست شالكه را با تك گل يحيى توره يك 
بر صفر و در مجموع دو ديدار دو بر صفر شكست دهد. به اين ترتيب 
در نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا بارسلونا به مصاف منچستر يونايتد 

مى رود و چلسى مقابل ليورپول صف آرايى مى كند.

منصوريان: سرمربيگرى استقالل 
برايم زود است

كاپيتان تيم فوتبال استقالل تهران 
زود  برايم  تيم  سرمربيگرى  گفت: 
است و هرگز به خود اجازه هدايت 

استقالل را نمى دهم. 
عليرضا منصوريان اظهار داشت: 
سرمربيگرى  قصد  نگفته ام  هرگز 
دارم،  را  استقالل  در  مربيگرى  يا 
زود  برايم  تيم  اين  هدايت  زيرا 
استقالل  بازيكن  را  خود  است. 

مى دانم. 
اجازه  خود  به  هستند  تيم  در  بزرگى  مربيان  زمانيكه  تا  افزود:  وى 

نمى دهم حرف از مربيگرى در استقالل بزنم. 
منتظر  جمعه  روز  گفت:  پگاه  برابر  ديدار  خصوص  در  منصوريان 
تماشاگران هستيم. قصد داريم با همت بازيكنان و حمايت تماشاگران 

در اين ديدار پيروز شويم تا خود را به صدر جدول نزديك كنيم.

سراندور: اخالل گران فرانسوى نبودند
يك مقام مسئول ورزش فرانسه در شهر پكن بيان كرد: بيشتر اخالل 

گران در عبور مشعل المپيك در پاريس، فرانسوى نبودند. 
هنرى سراندور، رئيس كميته ملى المپيك فرانسه گفت: ناراحت و غمگين 
است كه در مراسم حمل مشعل المپيك در پاريس، اختالل ايجاد شد؛ 
چرا كه مشعل المپيك، نمادى جهانى براى ورزش و دوستى است. بنا 
به گفته اين مقام مسئول، اكثر اخالل گران از ديگر كشورهاى اروپايى 
حق  آنان  كه  مطلب  اين  بيان  با  گران  اخالل  از  سراندور  بودند.  آمده 
مردم  و  كشور  نام  به  المپيك،  مشعل  حمل  مراسم  در  اختالل  ايجاد 

فرانسه را نداشتند، انتقاد كرد. 
سراندور از تداركات پايتخت چين احساس رضايت كرد و اعالم كرد: 
شهر پكن، شيوه هاى متعددى را براى بهبود كيفيت هوا به كار بسته 
است. سراندور به منظور شركت در شانزدهمين مجمع عمومى انجمن 
كميته هاى ملى المپيك كه در تاريخ 7 لغايت 9 آوريل برگزار مى شود، 

در شهر پكن به سر مى برد.

اردوى تكواندوكاران با فرانسه يا 
اسپانيا

تيم ملى تكواندو ايران در راستاى آمادگى در المپيك، شركت در يك 
تورنمنت و يك اردوى مشترك را در دستور كار دارد. 

در  اكنون  المپيك  ملى  تيم  گزينه  سه  همراه  كه  آسيا  به  اعزامى  تيم 
اردوهاى تيم ملى به سر مى برند، بعد از سه روز تمرين در قائمشهر، 

بار ديگر در تهران به انجام تكنيك و تاكتيك خواهند پرداخت. 
قرار است بعد از اعزام اين نفرات به آسيايى چين كه اوايل ارديبهشت 

ماه صورت خواهد گرفت، چهره دو نفر المپيك نيز مشخص شود. 
كادر فنى براى تدارك بيشتر نفرات المپيكى، شركت در تورنمت آزاد 
برگزارى  آن  متعاقب  و  شود  مى  انجام  ماه  خرداد  كه  را  آذربايجان 
اردوى مشترك با يكى از كشورهاى فرانسه و اسپانيا را در نظر گرفته 
كه پيش از اعزام به المپيك صورت مى گيرد. كشورى مثل تايوان نيز 
درخواست اردوى مشترك با ايران كرده كه مورد موافقت قرار گرفته؛ 

ولى هنوز زمان دقيق آن مشخص نيست.
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براى دوام و استمرار هرچه بيشتر  هفته نامة پرشين، ما را به صاحبان  مشاغل معرفى 
نماييد. آگهى هاى شما موجب ارتقاء كيفيت اين هفته نامه خواهد شد.  

20 دقيقه گروگانگيري جاعل حرفه يي 
در بانك صادرات 

 
گروه حوادث؛ جاعل حرفه يي تراول چك كه براي فرار از حلقه محاصره پليس يك مشتري بانك را گروگان گرفته 
بود با شليك ماموران مجروح و راهي بيمارستان شد.به گزارش خبرنگار ما ساعت 10 صبح ديروز مردي جوان به 
شعبه پيام بانك صادرات مشهد واقع در بلوار دستغيب مراجعه و از صندوقدار بانك خواست چند فقره تراول چك را 

به حساب پس اندازش واريز كند. كارمند بانك پس از 
تحويل گرفتن تراول چك ها به ا رزش 800 هزار تومان 
بدون  اما  برد  پي  شان  بودن  جعلي  به  آنها  بررسي  و 
آنكه به مشتري جوان حرفي بزند به سراغ رئيس شعبه 
رفت و او را از ماجرا مطلع كرد. در همان لحظات كه 
كارمندان بانك ماموريت يافته بودند آورنده چك هاي 
قالبي را تا زمان حضور پليس معطل كنند مرد جوان به 
رفتار آنان مشكوك شد و به نقشه آنها پي برد به همين 
خاطر تصميم گرفت بانك را ترك كند اما پيش از هر 
اقدامي از سوي وي، تيمي از ماموران گشت توانستند 
مركز  طريق  از  گزارش  اعالم  از  پس  دقيقه  سه  ظرف 
فوريت هاي پليسي خود را به شعبه پيام برسانند.مرد 
جوان كه با مشاهده ماموران خود را محصور در حلقه 
محاصره آنان مي ديد، ناگهان به سوي زني 50 ساله 
داد و  با  درآوردن چاقويي از جيبش  با  برد و  يورش 
فرياد به تهديد حاضران در بانك و ماموران كه بيرون 
راه  اگر  گفت  و  پرداخت  كشيدند،  مي  را  او  انتظار  در 
مي  قتل  به  را  گروگانش  نكنند  باز  وي  فرار  براي  را 
رساند. با اين اقدام مرد گروگانگير، دلهره و اضطراب 
بر كارمندان و مشتريان بانك سايه انداخت و ماموران 
مي  مشكلي  و  مانع  هيچ  بدون  كردند  مي  تصور  كه 
توانند يك مجرم احتماًال ناشي را بازداشت كنند شوكه 
شدند. به اين ترتيب تالش براي آرام كردن مرد چاقو 
گفت  اما  شد  آغاز  تسليم  به  وي  واداشتن  و  دست  به 
وگو با وي به نتيجه نرسيد. در همان شرايط نيروهاي 
كمكي پليس نيز وارد عمل شدند و كوشش خود را به 
اين  به  ناگوار  يي  حادثه  وقوع  از  پيش  تا  گرفتند  كار 

غائله خاتمه بدهند.
حدود 20 دقيقه پس از آغاز گروگانگيري در بانك، مرد 
مهاجم كه اطمينان يافته بود پليس در برابر وي تسليم 
در  نيست،  متصور  او  براي  فراري  راه  و  شد  نخواهد 
حالي كه زن ميانسال را همچنان در گروگان داشت با 
گام هاي آهسته به سمت در خروجي حركت كرد. او 
در يك لحظه با وارد كردن چند ضربه سطحي به زن 
حلقه  از  پياده  پاي  كرد  تالش  و  رها  را  وي  ساله   50
محاصره خارج شود و فرار كند.در اين هنگام ماموران 

كه با بي توجهي متهم به دستور پياپي خود مواجه شده بودند به سوي او آتش گشودند و توانستند وي را از ناحيه 
كمر هدف گلوله قرار دهند. به اين ترتيب مرد گروگانگير بازداشت و به همراه زن ميانسال به بيمارستان منتقل شد.در 
همان ساعاتي كه اين مرد تحت مداوا قرار داشت كارآگاهان پليس آگاهي مشهد كه از جيب وي يك جلد شناسنامه 
جعلي كشف كرده بودند به تحقيق درباره سوابق متهم پرداختند و متوجه شدند او با نام قالبي در شعبه پيام بانك 
صادرات حساب باز كرده و از پيش براي انجام كارهاي مجرمانه نقشه كشيده بود. در ادامه تحقيقات مشخص شد 
متهم يك جاعل حرفه يي تراول چك است كه در چند بانك مختلف حساب باز كرده و تاكنون بارها چك پول هاي 
قالبي را به حسابش واريز و مبلغ مورد نظر را از عابر بانك شعبه يي ديگر دريافت كرده است. كارآگاهان متوجه 
شدند اين متهم از چندي قبل با شكايت بانك هايي كه در آنها حساب داشت تحت تعقيب قرار گرفته اما سرنخ هاي 
موجود نتوانسته بود پليس را در شناسايي و دستگيري وي ياري دهد.پس از بهبودي نسبي مرد گروگانگير او تحت 
بازجويي قرار گرفت و با اعتراف به جعل چند ميليون تومان تراول چك گفت؛ هميشه شگرد من براي خرج كردن چك 
هاي قالبي به اين شكل بود كه آنها را به حساب خودم واريز و سپس پول نقد دريافت مي كردم و اين بار نيز قصد 
انجام چنين كاري را داشتم و چون چك پول ها را بسيار حرفه يي و شبيه به نمونه اصل آن جعل مي كنم، تصور 
نمي كردم كارمند بانك متوجه موضوع بشود چون يك بار ديگر هم به اين بانك رفته و با دو هزار توماني هاي جعلي 
حساب باز كرده بودم. زماني كه متوجه شدم كارمند زن بانك مرا شناخته و متوجه شده تراول چك هايم قالبي است 

تالش كردم فرار كنم ولي رئيس شعبه در بانك را قفل كرد و من چاره يي غير از گروگانگيري نداشتم.
سرهنگ تفقدي - معاون اجتماعي نيروي انتظامي مشهد - در رابطه با آخرين وضعيت جاعل حرفه يي گفت؛ متهم 
هم اكنون در بيمارستان به سر مي برد و پس از مداوا به بازداشتگاه منتقل خواهد شد و پرونده اش از سوي مراجع 

قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 

افشاى راز آخرين سفر راننده آژانس
مسافرنماى  سه  دستگيرى  با  روز   40 از  پس  تهرانى،  آژانس  راننده  شدن  ناپديد  راز   

جنايتكار فاش شد. 
 اواخر بهمن 86 فرزندان مردى با مراجعه به اداره يازدهم پليس آگاهى تهران از ناپديد 
راننده  پدرشان  گفتند:  كارآگاهان  به  آنها  دادند.  خبر  ساله-  عظيم - 62  پدرشان  شدن 

با  و  است  آژانس 
خودروى پرايدش كار 
ديروز كه  مى كند. اما 
به محل كارش رفته به 
ناپديد  مرموزى  طور 
شده است. بدين ترتيب 
قاضى  دستور  با 
رئيس   - سليمانى 
دادسراى  دوم  شعبه 
جنايى تهران- گروهى 
مسئول  كارآگاهان  از 
اين  درباره  تحقيق 
راز  كشف  و  ماجرا 
مرد  اين  شدن  ناپديد 

شدند. همكاران عظيم در 
تحقيقات به پليس گفتند: عظيم، آخرين بار سه مرد جوان را به عنوان مسافر سوار كرد، 
خودروى  تخصصى  هاى  رديابى  با  كارآگاهان  ها  تجسس  ادامه  بازنگشت.در  ديگر  اما 
دستگيرى  و  خودرو  شدن  پيدا  با  كردند.  كشف  تهران  هاى  خيابان  از  يكى  در  را  پرايد 
راننده سرانجام كارآگاهان با رديابى هاى پليسى عامالن جنايت را شناسايى و دستگير 
كردند.متهمان در بازجويى ها منكر اطالع از سرنوشت مرد راننده شدند. تا اين كه با ادامه 
بازجويى هاى فنى، پليسى باالخره عصر ديروز لب به اعتراف گشوده و به قتل اعتراف 
كردند. متهمان در اعتراف هاى خود اظهار داشتنداز مدتى قبل نقشه سرقت خودرويى را 
طراحى كرده بودند. روز حادثه پس از اين كه به عنوان مسافر سوار خودرو شدند، راننده 
را در بين راه با تهديد به بيابان هاى اطراف لواسان كشانده و با ضربه هاى كارد او را به 
قتل رساندند. سپس پيكرش را همانجا رها كرده و خودرو را به سرقت بردند. بازجويى 

از متهمان براى كشف جزئيات جنايت و رفع ابهام ها ادامه دارد. 

كارمند اخراجى سردسته شبكه جعل بود
كارمند اخراجى كه شبكه جعل گواهينامه و اسناد و مدارك دولتى را هدايت مى كرد در 
عمليات ويژه پليسى، همراه همدستانش به دام افتاد. مدتى قبل مأموران پليس از فعاليت 
هاى چند جاعل حرفه اى گواهينامه در جنوب تهران باخبر شدند.آنها سپس با دستور 
قاضى «پسنديده» بازپرس شعبه دهم دادسراى ناحيه (5) صادقيه به تحقيق در اين باره 
پرداخته و سه تن از اعضاى شبكه را شناسايى و دستگير كردند. از مخفيگاه آنها نيز 
100 فقره گواهينامه، تجهيزات پيشرفته جعل، تعداد زيادى مهر جعلى با امضاى مقام هاى 
مختلف دولتى ، 20 فقره شناسنامه و سند چند باب خانه كشف شد.متهمان در بازجويى 

شناسايى  از  پس  گفتند:  ها 
نهايى  توافق  و  متقاضيان 
توجه  قابل  مبالغ  دريافت  با 
مدارك جعلى موردنظر را در 
داديم. مى  قرار  اختيارشان 

نيز  باند  سردسته  اسفنديار 
گفت  «پسنديده»  بازپرس  به 
از  يكى  كارمند  قبل  مدتى  تا 
بنابراين  بودم  دولتى  ادارات 
انبار  از  مناسب  فرصتى  در 
برچسب  زيادى  مقدار  آنجا، 
صدور  مخصوص  كاغذ  و 
و  كردم  سرقت  گواهينامه 
پس از اخراج از محل كارم با 
از  چندتن  امضاى  مهر  جعل 
گواهينامه  دولتى،  هاى  مقام 

پايه يك و دو، شناسنامه، كارت خودرو و كارت سوخت صادر مى كردم. دو متهم ديگر 
بازداشت  در  متهمان  حاضر  حال  در  كردند.  اعتراف  باند  سردسته  با  همدستى  به  نيز 

هستند. تالش براى دستگيرى يكى از همدستان فرارى آنها نيز ادامه دارد.
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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

سرقت هاي ميليوني با تخم مرغ  
 

  سه سارق حرفه يي با شگردي خاص از 15 مشتري بانك 
سرقت كردند و ميليون ها تومان به چنگ آوردند.به گزارش 
با  تهران  آگاهي  پليس  ماموران  قبل  چندي  از  ما  خبرنگار 
با  افرادي  اينكه  بر  مبني  شدند  مواجه  مشابهي  هاي  شكايت 
پرتاب تخم مرغ به سوي آنان پول هايشان را ربوده اند. از 
آنجا كه اين شگرد، شيوه يي قديمي و رايج براي دزدي بود، 
در حالي  وارد عمل شدند.  دزدان  كارآگاهان براي شناسايي 
كه تفحص ها براي افشاي هويت دزدان در جريان بود تيمي از 
ماموران نيروي انتظامي حين گشت زني در خيابان ها به يك 
موتورسيكلت با سه سرنشين مظنون شدند و آن را متوقف 
كردند. هر چند سه مظنون ابتدا خود را بي گناه مي خواندند و 
از توقيف شان اظهار تعجب مي كردند اما پيدا شدن چند تخم 

مرغ در جيب هاي آنان ظن ماموران را بيشتر كرد. متهمان در توجيه اين موضوع گفتند تخم مرغ ها 
را براي شوخي با يكديگر برداشته اند. در نهايت علي، حميد و رضا براي تحقيقات جامع در اختيار 
پليس آگاهي قرار گرفتند و بازجويي از آنان آغاز و مشخص شد اين سه، همان دزدان تخم مرغي 
هستند. علي- يكي از متهمان - در اعترافاتش گفت؛ شگرد ما به اين شكل بود كه ابتدا مشتريان بانك 
را شناسايي مي كرديم و پس از خروج آنان از شعبه به سويشان تخم مرغ پرتاب مي كرديم، سپس 
جلو مي رفتيم و به آنها اطالع مي داديم كت شان كثيف شده است. زماني كه آنها كت را از تن درمي 
آوردند اين طور وانمود مي كرديم كه قصد كمك داريم و پس از گرفتن كت كثيف به سرعت پا به فرار 
مي گذاشتيم.حميد - متهم ديگر پرونده - نيز در بازجويي ها اظهارات همدستش را پذيرفت و گفت؛ ما 
تاكنون از 15 نفر به اين شيوه دزدي كرده ايم و در هر سرقت حداقل دو ميليون و حداكثر پنج ميليون 
تومان به دست آورده ايم.بنا بر اين گزارش متهمان هم اكنون در بازداشت به سر مي برند و پليس 

درصدد است مالباختگان را براي شناسايي دزدان به اداره آگاهي احضار كند. 

با انگيزه اخاذي 15 ميليون توماني 

زن و شوهر جوان، پسر چهار 
ساله را گروگان گرفتند 

 
زن و شوهري كه با ربودن يك كودك چهار ساله قصد داشتند دست به اخاذي 15 ميليون توماني بزنند 
با تحقيقات تخصصي پليس آگاهي قم دستگير شدند.سرهنگ سيدجعفر حسيني - رئيس پليس آگاهي 
استان قم  گفت؛ در اين ماجرا زن 35 ساله يي به نام شيرين براي آنكه بتواند با كمك شوهر 29 ساله 

اش به نام سجاد طعمه خود را بربايد كودك 6 ساله خودش را مامور اغفال پسربچه كرد.
وقوع حادثه

روز 10 فروردين ماه سال جاري مردي به نام احمد نزد ماموران انتظامي قم مراجعه كرد و از مفقود 
شدن پسر چهار ساله اش به نام ايمان خبر داد. او گفت؛ من به اتفاق پسرم براي زيارت به حرم مطهر 
حضرت معصومه(س) رفته بودم اما هنگام زيارت از ايمان غافل شدم و وي ناپديد شد. همه جا را 
دنبال او گشتم اما اثري از فرزندم به دست نياوردم.در حالي كه با اعالم اين گزارش تحقيقات براي 
پيدا كردن ايمان آغاز شده بود ساعت سه بامداد روز بعد مردي با پدر اين كودك تماس گرفت و گفت 
ايمان را ربوده و براي آزادي اش 15 ميليون تومان پول نقد مي خواهد.پس از تماس مرد ناشناس، 
پدر كودك ربوده شده بالفاصله كارآگاهان را از موضوع مطلع كرد. به اين ترتيب تيم ويژه يي مامور 
پيگيري اين پرونده و نجات ايمان و دستگيري گروگانگيران شد.در حالي كه تحقيقات گسترده پليسي 
براي پايان دادن به اين غائله ادامه داشت روز 12 فروردين ماه آدم رباي ناشناس بار ديگر با پدر ايمان 
تماس گرفت و بر خواسته 15 ميليون توماني اش پافشاري كرد و به تهديد پدر گروگان خود پرداخت. 
در اين ميان كارآگاهان با انجام اقدامات اطالعاتي و رديابي هاي وسيع متوجه شدند آدم ربايان پس 
از دزديدن پسر چهار ساله استان قم را ترك كرده و اكنون در كرمانشاه پنهان شده اند. با افشاي اين 
موضوع كارآگاهان به دو گروه تقسيم شدند. تيم نخست به سرعت راهي كرمانشاه شد و گروه دوم 
ماموريت يافت از مقر پليس آگاهي قم عمليات تجسس را پيگيري كند.در اين اثنا فرد گروگانگير در 
سومين تماس خود با پدر ايمان سه شماره حساب عابربانك به وي داد و اعالم كرد او بايد 15 ميليون 
تومان را به اين حساب ها واريز كند و تا زماني كه اين اقدام صورت نگيرد پسر خردسال آزاد نخواهد 
شد.پس از اعالم شماره حساب ها كه متعلق به سه بانك مختلف بود كارآگاهان بالفاصله تالش كردند 
از اين طريق به هويت و نشاني متهمان پي ببرند اما در اين مرحله از تحقيقات مشخص شد هر سه 
حساب بانكي با هويت هاي جعلي و آدرس و شماره تلفن هاي دروغين افتتاح شده است. در شرايطي 
كه با گذشت زمان جان ايمان بيش از پيش در معرض خطر قرار مي گرفت سرانجام اقدامات پليس در 
كرمانشاه به ثمر نشست و آدرس مخفيگاه گروگانگيران به دست آمد. با موفقيت پليس در اين گام، 
بالفاصله ماموران عمليات ويژه يي را طرح ريزي كردند و با ورود به خانه مورد نظر توانستند ايمان 
را آزاد و يك زن و شوهر را دستگير كنند.سجاد و شيرين پس از انتقال به پليس آگاهي جرم خود را 
گردن گرفتند. زن 35 ساله درباره شيوه اين آدم ربايي گفت؛ من از ازدواج اولم دو فرزند دارم كه يكي 
از آنها دختري 6 ساله است. روز حادثه من و شوهرم با پرسه زدن در حرم حضرت معصومه مردي 
را كه ظاهراً متمول بود و به همراه كودكش به حرم آمده بود، شناسايي كرديم. سپس دختر 6 ساله ام 
كه از قبل به وي آموزش داده بوديم وارد عمل شد. او به سراغ ايمان رفت و سر صحبت را با وي باز 
كرد و به بهانه يي او را از حرم خارج كرد و نزد من آورد. من و سجاد نيز بالفاصله پسربچه را سوار 
ماشين كرديم و گريختيم.بنا بر اين گزارش هم اكنون زن و شوهر متهم به آدم ربايي در بازداشت به 

سر مي برند. 

جنجال زن و شوهر به خاطر پيام كوتاه
همسرمرد خلبان پس از مشاهده«پيامك» مشكوك در تلفن همراه 
همسرش، با اعالم شكايتى او و ارسال كننده پيام را به دادسرا 
كشاند. چند روز قبل زنى به نام «گلچهره» با مراجعه به يكى از 
كالنترى هاى تهران با تسليم شكايتى به مأموران گفت: چند روز 
شدم  مواجه  پيامكى  با  همسرم  همراه  تلفن  بررسى  هنگام  قبل 
بود:  شده  نوشته  آن  در  و  ارسال  ناشناسى  تلفن  طريق  از  كه 

«عزيزم طراحى هايى را كه هفته قبل قول داده بودى امروز بياور» بالفاصله شماره تلفن را يادداشت 
كرده و با آن تماس گرفتم. اما از آن سوى خط صداى زن جوانى را شنيدم. لحظاتى بعد نيز تلفن را 
قطع كردم. از مدت ها قبل به همسرم شك كرده بودم. به همين خاطر چندين بار سر همين مسئله با هم 
درگير شده و به جر و بحث پرداخته بوديم. من و او تا آستانه جدايى هم رفته بوديم اما به خاطر حفظ 
آبرو و آينده فرزندانمان از رفتارهاى ناشايست همسرم چشم پوشى كرده و او را بخشيدم. اما ديگر 
تحمل اين وضعيت را ندارم و مى خواهم هر چه زودتر از او جدا شوم. سپس پرونده اين ماجرا براى 
رسيدگى به شعبه(6) بازپرسى دادسراى ناحيه 5 صادقيه تهران ارجاع شد. زيبا - 27 ساله- زن جوانى 
كه مربى نقاشى است پس از احضار به دادسرا به بازپرس «يونسى» گفت: مدتى قبل يكى از كارآموزانم 
كه عالقه شديدى به نقاشى داشت تقاضا كرد تا كارهايش را در نمايشگاهى كه هر ساله برگزار مى 
كنم به نمايش بگذارم. بنابراين چند موضوع در اختيارش گذاشتم او هم با اشتياق فراوان براى تهيه 
تابلوها اعالم آمادگى كرد. چند روزى از موعد تحويل نقاشى ها گذشته بود كه با ارسال پيامك، از او 
خواستم هر چه زودتر طراحى هايش را به آتليه بياورد. اما گويا به خاطر بى دقتى و عجله زياد، رقم 
آخر را اشتباهى گرفته ام كه از شانس بدم پيامك به تلفن همراه مردى ارسال شده كه با همسرش از 
سال ها قبل مشكالت خانوادگى داشته است. وقتى احضاريه را دريافت كردم شوكه شدم. بالفاصله 
نامزدم را در جريان قرار داده و برايش ماجرا را توضيح دادم. او هم با همسر مرد خلبان صحبت كرد 
تا از شكايتش صرفنظر كند كه وى نپذيرفت.مرد خلبان نيز در دفاع از خود گفت: متأسفانه همسرم زنى 
شكاك و بدبين است. به همين خاطر و به دليل مشغله كارى مرا دائم متهم به خيانت مى كند. چندين بار 
به خاطر بدبينى و سوءظن هاى شديد همسرم تا مرز جدايى پيش رفته ايم اما به خاطر حفظ آبرو و 
آينده فرزندانمان منصرف شده ايم. اما اين بار ديگر نمى توانم از رفتار ناشايست همسرم چشم پوشى 
كنم. بنابراين بعد از اثبات بى گناهى ام براى هميشه از او جدا مى شوم. بازپرس پرونده پس از شنيدن 
اظهارات شاكى و متهمان، از مأموران خواست با انجام تحقيقات تكميلى نتيجه را براى تصميم گيرى 
نهايى در اختيار دادگاه قرار دهند. هم اكنون نيز متهمان، تا زمان رسيدگى نهايى به پرونده آزاد هستند. 

تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.

SMS
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بوى گل 
هاى مريم
شقايق آرمان

زن گل فروش داد مى زند: «گل مريم، مريم تازه دارم...»
صدايش ازاتاق تاريك و خفه سيگارفروشى زير پله شنيده مى 

شود . 4نخ سيگار مى خرم. 
خيابان را نگاه مى كنم. با سرى خميده پله هاى باريك مغازه را 

يكى يكى پشت سر مى گذارم. 
نفسم دارد بند مى آيد. 
به پياده رو مى رسم. 

ساك دست چپم آن قدر سنگين است كه يك طرفى راه مى روم. 
مى  آن  به  را  ام  زنانه  كيف  حلقه  و  كنم  مى  تا  را  راستم  دست 

آويزم . 
انگار همه ماشين ها دارند سرفه مى كنند. 

سرفه هاى دودى شان درعمق حلقم مى نشيند. 
 . دارم  تبى  نيمچه  رسد.  مى  پائيزى  ظهر  هاى  نزديكى  به  روز 

سوزش دلم اما بيشتر است . 
يك آن از بوى مريم ها ميخكوب مى شوم. 

دستم جا ندارد. بى اختيار مى گويم: «خانم شاخه اى چند »
قيمت را مى گويد . آن قدر گيج مى زنم كه اصًال نمى شنوم چه 

مى گويد. 
از خيلى وقت پيش نه گلى براى كسى خريده ام و نه كسى برايم 

شاخه گلى خريده. 
مى  «مريم»  خود  براى  زندگى  گرگرفته  هاى  نشانه  آخرين  در 

خرم. 
گيرد.  مى  بيشترى  شدت  هايم  گام  رفته  روزهاى  آورى  ياد  با 
به انتهاى پياده رو نگاه مى كنم . هنوز تا رسيدن راه زيادى در 

پيش است. 
همه ماجرا به 11 سال پيش برمى گردد. 

جايى  شهر  نقطه  ترين  جنوبى  در  زمستانى  سرد  صبح  يك  در 
نزديك خانه ى مان منتظر اتوبوس بودم. بايد براى دفاع از پايان 
نامه كارشناسى ارشدم به دانشگاه مى رفتم . هرچه منتظر ماندم 

اتوبوس نيامد . 
سرما هم شده بود قوز باال قوز. «اتوبوس بيا، بيا، بيا...» دست 
هايم را با حرارت نفس هاى بى رمقم گرم و اين جمله را هزار 

بار زمزمه كردم . 
داشتم  آروز  فقط  گذشت  مى  سرعت  به  كه  هايى  لحظه  در 

زودتربه دانشگاه برسم . 
درجيبم پول زيادى نداشتم. ماشين ها چنان بى تفاوت از كنار 
آدم هاى ايستاده در صف مى گذشتند كه انگار ازنخستين روز، 

خداوند آنها را ثروتمند و ما را بى چيز آفريده بود . 
وقتى به شغل شرافتمندانه بابا، مامان و تحصيالت خيلى خوب 
همه خواهر و برادرهايم فكر مى كردم تحمل اين درد ها برايم 

آسان تر مى شد. 
به ساعتم نگاه كردم. صورتم مثل گچ روى ديوارسفيد شد. 

وقت نداشتم. ماشينى رو به روى ايستگاه اتوبوس ايستاد . بدون 
اين كه به راننده نگاهى بيندازم مسير را گفتم و سوار شدم. 

ماشين صندلى هاى نرم و راحتى داشت. هيچ وقت به جز تاكسى 
كه  بود  جوانى  پسر  راننده   . بودم  نشده  ديگرى  ماشين  سوار 

انگار اضطرابم را مى فهميد . 
بدون اين كه حرفى بزنم گفت : «اتفاقى افتاده خانم »

بى آنكه نگاهش كنم، گفتم خيلى عجله دارم و بايد زود به دانشگاه 
برسم. در چند دقيقه فهميد در چه رشته اى درس مى خوانم . 
وقتى اسمم را پرسيد شوكه شدم. نگاهش كردم. چهره مردانه 

اى داشت. 
« مرجان»!

مرد  به  را  اسمم  چرا  نفهميدم  هم  خودم  گفتم.  هوا  بى  را  اين 
راننده گفتم. 

سوار  فهميدم  تازه  رسيدم  وقتى  شدم.  پياده  دانشگاه  جلوى 
ماشين گران قيمتى بوده ام. 

آب دهانم را قورت دادم. 
بدون اين كه به درست يا غلط بودن كارم فكركنم رفتم. 

دفاع پايان نامه ام با موفقيت انجام شد. 
بيرون آمدم. ماشينى كه دم صبح سوار شده بودم هنوز نزديك 

دانشگاه بود. 
پسرجوان با ديدنم بيرون آمد. يك دسته گل مريم هم دردست 

داشت. صدازد : «مرجان خانم قبول مى شيد ديگه »
دلم مى خواست قطره اى مى شدم ودر زمين چرك گرفته شهر 

دودى فرو مى رفتم. 
گفتم : « بله اگر خدا بخواهد...»

خواست سوارم كند و تا نزديك خانه مرا برساند . 
اما قبول نكردم. پس از آن روز چند بارديگر ديدمش. 
نمى خواستم سوار ماشينش شوم. يك روز آمد و 
گفت مى خواهم با بابا و مامانم براى خواستگارى 

مزاحمتان شوم. 
فكر مى كردم دارم خواب مى بينم. 

هيچ  به  داشتم  كه  خواستگارهايى  تمام  درميان 
كدامشان آن قدر فكر نكرده بودم. 

موضوع را به مامان گفتم. 
بچگى  ازهمان  را  اين  بگويم  دروغ  نداشتم  عادت 
يادگرفته بودم. از وقتى يادم مى آيد نان حالل سر 

سفره مان بود . 
تحقيق  خواستگار  آمدن  از  قبل  گرفت  تصميم  بابا 

كند. 
چند روزگذشت... 

مامان و بابا صدايم زدند. با آرامش گفتند پسرى كه 
به خواستگارى آمده ازخانواده خيلى پولدارى است 
اما تحصيالتى ندارد . همه دارايى شان پول و زمين 

است اما بويى از تمدن و فرهنگ نبرده اند ...
با هر زبانى بود خواستند به من بفهمانند كه آن آدم 

به درد آينده ام نمى خورد. 
دلم شكست. 

اما پا در يك كفش كردم كه بايد براى خواستگارى 
بيايند. فكر مى كردم «آدم زنده باالخره زندگى مى 

خواهد». 
هيچ وقت به روى بابا نياورده بودم كه چقدر جلوى 

بچه هاى دانشگاه كم مى آوردم. 

گفتم هميشه ديگران يك بار هم من!
آسمان كه به زمين نمى آمد. فقط باقى عمرم را با مردى زندگى 

مى كردم كه دستش به دهانش مى رسيد. 
با هر زحمتى بود روز خواستگارى معلوم شد. 

خاطر  همين  به  نبودند.  وصلت  اين  به  راضى  هم  آنها  خانواده 
شب خواستگارى با ما گرم نگرفتند. 

از وقتى آمدند با حقارت به در و ديوار خانه 
نگاه كردند. 

شغل آبرومندانه بابا، مامان و بچه هاى خانه 
كمترين موضوعى بود كه براى آنها ارزش 

شمرده مى شد. 
نگذاشته  سختى  شرايط  زياد  ما  خانواده 
زد  مى  حرف  طورى  خواستگارم  اما  بودند 
كه مى شد فهميد يك دل نه صد دل عاشق 

شده است. 
ماشين  و  خانه   ، عروسى  جشن  براى  گفت 
عروس سنگ تمام مى گذارد. مادرش آهسته 
و  گدا  كن.  نگاه   » گفت:  خواهرش  گوش  در 

اين همه ادا !»
حالم داشت بد مى شد. 

فقط خدا خدا مى كردم مادرم نشنيده باشد. 
فكر كردم اگر عروسى سر بگيرد «آسه مى 
روم، آسه مى آيم » تا مادرش شاخم نزند. 

آن شب گذشت. 
هر چه مخالفت ها شدت بيشترى مى گرفت 

براى ازدواج مصمم ترمى شديم. 
هيچ وقت خانواده ها با هم گرم نگرفتند. 

نخستين بارى كه به خانه شان دعوت شديم 
سرم داشت گيج مى رفت. 

به لباس هاى نوكر و كلفت شان كه نگاه مى 
نتيجه  اين  به  سرانگشتى  حساب  يك  با  كردم 
تر  گران  ام  خانواده  تمام  و  من  هاى  لباس  از  كه  رسيدم  مى 

است. 
به هر زور و ضربى كه بود يك سال بعد ازدواج كرديم. 

برف سنگينى مى باريد. شوهرم سرويسى از زيباترين جواهرات 
را برايم خريد. 

خانه مان شبيه قصرهايى بود كه در كارتن هاى دوران كودكى 
ديده بودم. 

شوهرم دائم برايم هديه هاى مختلف مى گرفت. مدام به افتخارم 
ميهمانى مى داد. شكل و ظاهر ميهمان ها برايم غريبه بود. 
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داشت.  ديگرى  جنس  شان  زدن  حرف 
اولش  بفهمم.  را  شان  ادبيات  توانستم  نمى 
هاى  لباس  خريد  با  داشت  سعى  شوهرم 
گران تر مرا با شرايط وفق دهد. اما نمى شد 

همديگر را بفهميم. 
است.  دهان  بد  شوهرم  فهميدم  بعد  مدتى 
مى  دشنام  مدام  شود  مى  عصبانى  وقتى 
بيرون  دلم  از  كرد  مى  سعى  بعد  دهد. 

بياورد. 
روزى چند بار براى مدرك تحصيلى خوبم 
سرزنش مى شدم. چون كه شوهرم سواد 

چندانى نداشت. 
ناهماهنگى  تا  بود  الزم  فكر  دقيقه  چند  فقط 
هيچ  افسوس  اما  شود  مشخص  افكارمان 
وقت آن چند دقيقه را پيدا نكردم؛ هيچ وقت. 

چند ماه گذشت. 
زندگى برايمان قابل تحمل نبود. 

كلى  مشترك  سقف  زيرآن  رفتن  براى 
سركوفت خورده بوديم با اين حال روزهاى 
مان هم به سختى مى گذشت. حتى يك كلمه 

از حرف هاى هم را نمى فهميديم. 
شايد  آمد.  كه  آسانى  همان  به  رفت،  عشق 
كجاييم  دانستيم  نمى  بود.  نيامده  وقت  هيچ 
است.  بازى  خاله  زندگى  كرديم  فكر  شايد 

اما نبود. 
مثل  توانست  نمى  مان  ازدواج  بازى  خاله 

بقيه آدم ها تمام شود. 
گفته  و  ايستاده  مادرهايمان  و  پدر  روى 

بوديم همديگر را مى خواهيم. 
تصميم مشتركى گرفتيم. 

پا  با  ما  و  زد  مى  پسمان  «دست  با  زندگى 
پيش مى كشيديم». 

كنيم.  زندگى  ازهم  جدا  گرفتيم  تصميم 
شوهرم برايم آپارتمانى خريد. از آن روز به 
بعد بدون اين كه به خانواده هايمان بگوييم 

هر كدام براى خود زندگى مى كرديم . 
اگر يكى از اقوام نزديك مى خواست به خانه 
مان بيايد با هماهنگى شوهرم به خانه اش 
هيچ  شد.  مى  برگزار  ميهمانى  و  رفتم  مى 

كس هم ازماجرا بويى نمى برد. 
نمى خواستيم شكست را بپذيريم. 11 سال 
ها  سال  اين  درتمام  گذشت.  طورى  اين 
خيلى غصه خوردم. براى شوهرم هم آسان 

نبود. 
روزها سر كار مى رفتم و تنهايى شب هايم 
را با آتش كشيدن سيگار به صبح بعدى مى 

رساندم . 
مى  سيگار  فهميدند  مى  مامان  و  بابا  اگر 

كشم دق مى كردند. 
اما باالخره كاسه صبرم لبريز شد... 

پياده  انتهاى  به  داشتم  كشيدم  عميقى  نفس 
تا  را  مريم  هاى  گلبرگ  رسيدم.  مى  رو 
نزديك شامه ام آوردم و با تمام وجود بو 
كنارخيابان  سوخته  نيم  سيگارى  كشيدم. 
تازه  تازه  اما  من  سيگارهاى  بود.  افتاده 

بودند. جوانى اما داشت مى سوخت. 
حاال از دادگاه خانواده بر مى گردم. 

باالخره طالق گرفتم، بعد از 11 سال و يك 
ماه !

حاال بايد در خانه پدرى سيگارهايم را نيمه 
چطور  دانم  نمى  فقط  كنم.  پنهان  كشيده 
حرف  برايشان  ام  تنهايى  سال   11 درباره 
اما  دارند  حق  بزنند  سركوفت  اگر  بزنم... 

باالخره تمام شد. 

مرگ دختر جوان درابهام
پسر جوانى كه به اتهام قتل نامزدش بازداشت است، همچنان انگيزه خود از جنايت را مخفى مى كند.اين در حالى است 
كه با گذشت چهار ماه از قتل دختر جوان هنوز جسد او پيدا نشده است.به گزارش خبرنگار جنايى ما، متهم صبح ديروز 
براى بازجويى به شعبه دوم بازپرسى دادسراى جنايى تهران منتقل شد. بازپرس اصغرزاده نيز در جلسه دو ساعته اى 
31 سالهـ  حقايق پنهان جزئيات قتل را بشنود. اما متهم به قتل  سعى كرد با شيوه هاى خاص روانشناسانه از زبان آرشـ 

در پاسخ به سؤال هاى بازپرس جنايى گفت: «من فقط در جلسه دادگاه حرف مى زنم. » متهم تحصيلكرده كه داراى مدارك 
مهندسى و خلبانى از كانادا است دو سال قبل، پس از پايان تحصيالتش به ايران برگشت و طبق اظهاراتش از حدود يك سال قبل با 

الناز21- ساله- آشنا شد.وى در مورد نحوه آشنايى اش با «الناز» در نخستين بازجويى ها گفت: يك روز در حالى كه سوار خودرو در خيابان الهيه پشت چراغ 
قرمز ايستاده بودم زن ميانسالى به طرفم آمد. او پس از اين كه سر صحبت را باز كرد شماره تلفنم را گرفت و گفت: دختر جوان و زيبايى دارد كه مى تواند 
همسر مناسبى برايم باشد. چند روز بعد دختر او تلفنى تماس گرفت و از همان جا ارتباط ما آغاز شد. چند ماه بعد هم تصميم به ازدواج با او گرفتم. بنابراين 
به آزمايشگاه مراجعه كرده و آزمايش خون هم داديم.روز حادثه- اواخر آبان- «الناز» را از آرايشگاه سوار كرده و او را به خانه بردم. ساعتى بعد هم دست 
و پايش را بسته و در ظرفشويى آشپزخانه خفه اش كردم. سپس پيكرش را درگونى انداخته و آن را به رودخانه اى دراطراف تهران برده و در آب انداختم.

بازپرس اصغرزاده در اين باره گفت: آرش هنوز انگيزه اصلى قتل را بيان نكرده است. از سوى ديگر به رغم تجسس هاى گسترده، جسد «الناز» هنوز كشف 
نشده است. با اين حال بازجويى و تحقيقات از متهم به قتل تا زمان كشف پيكر الناز ادامه خواهد يافت.

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد
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ماهى با قارچ 
و كارى

مواد الزم براى 6 نفر:
ماهى كوچك حلوا=6 عدد مجموعا به وزن 

2 كيلوگرم(يا 1 كيلوگرم از انواع ماهى 
بدون تيغ ورقه شده)

قارچ=500 گرم
پودر كارى=1 قاشق سوپخورى

كره=100 گرم
آبليمو=3 تا 4 قاشق سوپخورى

رنده پوست نارنج=1 قاشق مرباخورى
سير كوبيده نرم=1 قاشق مرباخورى

جعفرى خرد شده=2 قاشق سوپخورى
نمك و فلفل=بقدر كافى

طرز تهيه:
ابتدا پوست ماهى ها را كنده،شكمشان را 
با قيچى چاك مى دهيم و مواد داخل آنها 
را خارج مى كنيم،مى شوييم و خشك مى 

كنيم.سپس كمى نمك و فلفل و آبليمو و 
كره آب كرده به داخل شكم ماهى ها و 

اطرافشان مى ماليم.قارچ را خرد كرده،پس 
از شستن،خشك مى كنيم و با كمى نمك 

و فلفل و آبليمو در كره آب شده سرخ 
مى نماييم.سير و جعفرى را داخل قارچ 

مى ريزيم و يك تفت مى دهيم؛بعد ماهيها 
را روى آن مى چينيم.2 تا3 قاشق آبليمو 
را با 2 تا 3 قاشق روغن آب كرده و كمى 
نمك و فلفل و پوست نارنج رنده شده را 
مخلوط مى كنيم و روى ماهيها مى دهيم.

ظرف را روى پنجره آخر فر به طرف باال با 
حرارت 350 درجه فارنهايت يا 175 درجه 
سانتيگراد به مدت 30 تا 45 دقيقه قرار مى 

دهيم؛بايد آب ماهى كشيده شده ولى خشك 
نشود.ظرف را بيرون مى آوريم و در ديس 
مى چينيم؛كمى خامه يا كره آب كرده روى 

آن مى دهيم. از قطعات انواع ماهى مثل 
شيرماهى،شوريده،قباد و سنگسر به همين 

طريق مى توان استفاده كرد.

خيال نكن 
نباشى 

بدون تو 
مى ميرم!    

 

سعيد بى نياز

از  يكى  عاطفى»  «شكست 
كه  است  اتفاقاتي  دردآورترين 
ممكن است براى هر كسى رخ دهد 

اما مسلما آخر دنيا نيست.
يكدفعه از اين رو به آن رو مى شود. اگر تا ديروز لب به 
سيگار نمى زد، حاال پاكت پشت پاكت دود مى كند؛ اگر تا 
دانشكده  تمام  توى  سرزندگى اش  و  بودن  شاد  ديروز 
سر زبان ها بود، امروز ديگر يا آن قدر خودش را توى 
محوطه  توى  كسى  ديگر  كه  است  كرده  حبس  اتاق 
دانشكده نمى بيندش يا اينكه اسطوره غمگينى و آشفتگى 

مى شود. 
بعضى وقت ها هم يكدفعه آدم منطقى اي مى شود؛ كسى 
حرف  خنديدنش،  است؛  ديوانگى  نهايت  چيزش  همه  كه 
زدنش، پوشيدن اش و حتى رابطه برقرار كردنش. براى 
اين آدم فرضى فقط يك اتفاق افتاده است؛ او «نه» شنيده 

است.
آنهايى كه به ادبيات عاشقانه ايران عالقه دارند، احتماال 
را  عشقى  شكست  كه  است  نامردى  خيلى  مى گويند 
را  اندازه اش  روان شناسى  علم  خط كش  با  و  بياوريم 

بگيريم و برايش نسخه بپيچيم.
عاشق «آمدى  آنها  شهريارند.  زندگى  قصه  عاشق  آنها 
جانم به قربانت ولى حاال چرا»هايى هستند كه شهريار 
بعد از شكست عشقى اش گفت. آنها ديوانه «ليال دوباره 

قسمت ابن  سالم شد»هاى حسين منزوى اند.
آنها مى دانند  شكست هاى عشقى مى تواند «واسوخت»هاى 
محشرى به وجود بياورد كه وحشى بافقى ورد زبانش 
سبب  شد  من  «عشق  قرص  پا  و  پر  مشترى  آنها  بود. 
خوبي و  رعنايي او / داد رسـوايي من شهرت زيبايي او» 
«خيال  به  دادن  گوش  لذت  نمى آيد  دلشان  آنها  هستند. 
روان شناس ها  هاى  توصيه  با  را  عصار  نباشى»  نكن 

عوض كنند.
 به آنها حق مى دهم. اين هم يكى از راه هاى كنار آمدن 
كاش  اما  شعر.  به  بردن  پناه  است؛  عشقى  شكست  با 
و  خواندن  شعر  شكل  به  فقط  شعر،  به  بردن  پناه  اين 
آه كشيدن نباشد. كاش شعرگفتن با شكوه را به عنوان 

راه حل ادبى شكست عشقى انتخاب كنيد.
آيا شكست عاطفى مهم است؟

براى خيلى ها فرقى نمى كند كه يك «نه» جانانه يا يك «نه» 
براى ازدواج،يعني  شنيدن  «نه»  نفس  بشنوند.  محترمانه 
مى تواند  آدم  كه  درخواست هايى  مهم ترين  از  يكى 
را  واكنش هايى  باشد،  داشته  كسى  از  زندگى اش  در 

برمى انگيزد.
و  شكست  كردن  انكار  ويجى  و  گيج  از  كه  وقتى  آدم   
فكرى  عميق ترين  شد،  راحت  طرف  از  شدن  خشمگين 
كه آرام آرام به ذهنش مى آيد، اين است: «چرا من؟». اين 
جمله عميق 2 كلمه اى تا پيدا نشدن جواب، دست از سر 
يك  مى تواند  كه  است  جمله  همين  برنمى دارد.  هيچ كس 
شاعر  را  ديگر  نفر  يك  و  دارد  وا  خودكشى  به  را  نفر 

كند.
در واقع متهم اصلى و پنهان شكست عشقى كسى است 

از  بعد  است.  گفته  نه  كه  كسى  نه  خورده،  شكست   كه 
من  از  چيزى  چه  او  كه «مگر  زديم  سركوفت  هى  اينكه 
سر دارد؟»، به اين مى رسيم كه «من چه چيزى كم دارم 
بدجورى  مى ريزيم؛  به هم  است».  گفته  نه  من  به  او  كه 
«آدم  كه  بگويم  بايد  بى رحمى  كمال  با  مى ريزيم.  به هم 
خوب» ها بيشتر به هم مى ريزند؛ آنها كه زندگى ساده ترى 
كه  مى كنند  حس  كرده اند،  حق خورى  كمتر  و  داشته اند 

سهمشان از زندگى به شان داده نشده است.
آدم  شوند.  رو  آن  به  رو  اين  از  است  ممكن  خيلى ها 
حال  به  تا  كه  كارهايى  توى  بيفتند  است  ممكن  خوب ها 
يعنى  است؛  مى كرده  اذيتشان  هم  آنها  به  كردن  فكر 
ممكن است شروع كنند به  دوستى به قصد خيانت؛ يعنى 
فرضشان اين است كه طرفشان كه وابسته شد، مى زنند 
توانسته اند  كه  مى شود  خنك  دلشان  و  چيز  همه  زير 

انتقام جانانه اى از جنس مخالف بگيرند.
خيلى ها ممكن است ظاهربين تر شوند. آنها حس مى كنند 
آنها  شنيده اند.  رد  جواب  كه  داشته  مشكلى  ظاهرشان 
كه  مى كنند  فكر  سطحى  اصالحات(!)  به  مى كنند  شروع 
ديگر عمرا كسى به آنها« نه» بگويد. اما همه اين كارها 
جواب سؤال اول نيست: «چرا من؟ چرا من بايد شكست 

عشقى بخورم؟».
يك  اسم  بگرديد،  عاطفى  شكست  راه حل هاى  دنبال  اگر 
باباى آمريكايى را زياد مى شنويد؛ الى فينكل يك استاديار 
كه  آمريكاست  وسترن  نورث  دانشگاه  روان شناسى 
روى  پرسشنامه  چند  هاي  6ماه  تحقيق  در  برداشته 

دانش آموزان دختر و پسر آمريكايى انجام داده است. 
رابطه  وسط  كه  كسانى  كه  رسيده  نتيجه  اين  به  او 
است  مرگبار  عشقى،  شكست  مى كردند  فكر  عاشقانه 
از  هم  خيلى  كه  ديده اند  شده اند،  جدا  طرفشان  از  وقتى 
توى  عشقى  شكست  عوارض  يعنى  نيست؛  خبر ها  اين 
ذهن خيلى از عشاق غلو شده بود ولى اگر كمى بيشتر 
كه  مى شويد  متوجه  دهيد،  ادامه  مجازى تان  تحقيق  به 
در  خودكشى  اصلى  23عامل  از  يكى  عشقى  شكست 

ايران است.
آخرين نمونه عينى اش توى يكى از دانشگاه هاى كرج- 
همين سال گذشته- اتفاق افتاد؛ يعنى اينكه ممكن است 
حرف فينكل كمى تا قسمتى درست باشد و آدم در كل 
غيرقابل  برايش  جدايى  كوچك ترين  عاشقيت  جو  در 

تحمل باشد اما در ايران از اين خبر ها نيست.

در ايران شكل شكست عشقى، جور ديگرى است؛ يعنى 
معموال جوان ايرانى با يك «نه» فورى روبه رو مى شود؛ 
يعنى اينكه كار به عالقه دوطرفه و بعد جدايى نمى كشد؛ 
يعنى او چيز دوطرفه اى به دست نمى آورد تا از دستش 
بدهد؛ به همين خاطر شكست عشقى از نوع ايرانى خيلى 
به  2نفره  آشنايى  بدون  نفر  يك  وقتى  است.  پررنگ تر 
تماميت تو بگويد «نه»، معلوم است كه قضيه سهمگين تر 
مى شود؛ ضمن اينكه افسانه هايى كه در مورد عشق با 
شير مادر وارد گوشت و خون ما شده است، به شكست 

عشقى يك اليه هاى اسطوره اى اضافه كرده است.
چرا واكنش ها متفاوت است؟

مى شود.  كشيده  به ميان  روانكاو ها  پاى  كه  اينجاست 
مى دهند  ادامه  زندگى شان  به  بى خياالنه  بعضى ها  چرا 
و بعضى ها تا پاى مرگ هم جلو مى روند؟ درست است 
كه شما همين چند ماه يا فوقش چند سال پيش عاشق 
دلبستگى  و  محبت  عاطفه،  از  كه  ذهنيتى  اما  شده ايد 
داريد، سال ها قبل توى كله نازنين تان شكل گرفته است؛ 
يعنى از اولين بارى كه مادرتان شما را در آغوش گرفت. 
شكست هاى  داده اند،  دست  از  را  مادرشان  كه  كسانى 
عشقى وحشتناك ترى را تجربه مى كنند. نه! فقط منظورم 

از دست دادن فيزيكى نيست.
كسانى كه به هر دليلى، داشتن رابطه عاطفى و مادرانه 
با مادر خود را از دست مى دهند، هميشه به دنبال يك 
مادر جايگزين مى گردند. تصور كنيد كه دومين مادرتان 
هم به شما بى رحمى كند. معلوم است كه شما اين دنيا 
را جاى وحشتناكى خواهيد ديد؛ جايى كه به وجود آمده 
تا شما چيزهايى را از دست بدهيد؛ البته اين قضيه براى 

خانم ها عالوه بر مادر، در مورد پدر هم صادق است.
بعضى ها هم هستند كه دقيقا برعكس اين قضيه اند. آنها 
در خانواده اى بزرگ شده اند كه هم از نظر عاطفى و هم 
از نظرهاى ديگر، بيش از حد وابسته بار آمده اند. كسانى 
سخت  خيلى  هم،  شده اند  بزرگ  ها  خانواده  اين  در  كه 
مى توانند يك «نه» بشنوند. كسانى كه توى عمرشان فقط 

«بله» عاطفى شنيده اند.
خالصه اينكه ممكن است خودتان فكر كنيد كه طرفتان 
يك آدم ديگر از يك خانواده ديگر و با يك طرز فكر ديگر 
است كه همين طور بى خود و بى جهت به دل شما نشسته 
است اما مطمئن باشيد در ناخودآگاهتان خبرهاى ديگرى 
بخورد  عشقى  شكست  موقعيتى  چه  در  آدم  است.اينكه 

جنبه  در  كه  كسى  مى كند.  متفاوت  را  واكنش هايش  هم 
كمتر  احتماال  است،  موفقى  آدم  زندگى اش  ديگر  هاى 
مورد  اين  در  (البته  مي خورد  ضربه  عشقى  شكست  از 
استثنا ها فراوان اند. مى دانم). كسانى كه احساس شان را 
فقط به عنوان يك راز بين خودشان و معشوق شان نگه 
را  عالم  رسوايى شان  كوس  كه  كسانى  از  هم  داشته اند 

برداشته است، كمتر ضربه مى خورند.
با شكست عشقى چه جور كنار بياييم؟

تجربه  يك  با  كه  ساله ام  چند  و  سى  دوستان  از  يكى 
و  شده  عوض  زندگى اش  سبك  بالكل  عاشقانه،  غمگين 
قضيه  است،  ماندن  عاشق  الگوى  دوستان  همه  بين  در 
پسر 16ساله  يك  مى گفت  او  مى كرد؛  تعريف  را  جالبى 
آمده قضيه عاشق شدن اش را براى او تعريف كرده و 
وقتى دوستم راه حل هايى ارائه داده، حرف عميقى شنيده 
مى كشم».  زجرى  چه  دارم  من  كه  نمى فهمى  «تو  است: 

خيلى از ماها مثل همين پسر 16ساله فكر مى كنيم.
قضيه  پرماجراترين  و  سوزناك ترين  ما  عشق  قضيه 
بفهمد  نمى تواند  ديگرى  هيچ كس  و  دنياست  عاشقانه 
كه «زجر عشقى كشيده ام كه مپرس» ما چطورى است. 
احتماال شما هم با اين تيتر همين جور برخورد مى كنيد؛ 
حتى بچه هاى روان شناسى هم وقتى  خودشان عاشق 
مى شوند؛ در ذهنشان اين سؤال پيش مى آيد كه چطور 
مى شود كارى كرد كه مراجعان فردا با شكست عشقى 
كنار بيايند؟ به هر حال اينها پيشنهادهاى روان شناسان 
و  عجيب  كارهاى  عشقى  شكست  از  بعد  خيلى ها  است. 
اين  الاقل  مى توانيد،  كه  جايى  تا  مى دهند.  انجام  غريبى 

كارها را انجام ندهيد:
 پناهگاه روانى قدغن! تعارف كه نداريم. شكست عشقى 
مى تواند يك نفر را به يك معتاد يا الكلى تمام عيار تبديل 
يك  شنيدن  از  بعد  را  سيگارشان  اولين  خيلى ها  كند. 
شده  كه  هم  خودتان  خاطر  به  لطفا  اما  كشيده اند  «نه» 
گيجى  به  را  شكست  از  بعد  افسردگى هاى  و  ها  ،گريه 
بعد از سيگار و الكل ترجيح دهيد. الاقل به خاطر انتقام از 
طرف تان هم كه شده، خودتان را تلف نكنيد. اگر بگوييم 
يكي از بازيگرهاى هاليوودى بعد از شكست عشقى اش 

اتفاقا اعتيادش را ترك كرده، باور مى كنيد؟
شديد  عاشق  كه  اولش  همان  از  اصال  قدغن!  رسوايى   
الزم نيست همه هم اتاقى ها و همكار ها و همكالسى هايتان 
بفهمند. اعتماد به نفس تان زياد است كه هست. برون گرا 
نه»  كه«  وقتى  رسوايى  اين  عوارض  هستيد.  كه  هستيد 
هم  ديگران  اگر  حتى  كه  وقتى  مى شود؛  معلوم  شنيديد، 
همه جا  كه  كنيد  فكر  خودتان  نزنند،  حرف  موردتان  در 
صبور  سنگ  يك  است.  مجالس  نقل  شما  عشق  قصه 
درست و حسابى و رازدار پيدا كنيد و خودتان را پيش 

او خالى كنيد.
زاويه  و  خودتان  از  كمى  كنيد.  نگاه  قضيه  به  باال  از   
باالتر.  و  باالتر  برويد  بگيريد.  فاصله  قضيه  به  ديدتان 
حاال خودتان را از بچگى تا پيرى ببينيد و ببينيد كه اين 
است.  بوده  مؤثر  زندگى تان  مسير  توى  چقدر  شكست 
به  است  كافى  مى بينيد؟  ببينيد.  را  ديگر  آدم هاى  حاال 
دور و برى هاى خودتان فكر كنيد تا بفهميد دنيا پر است 
ديگران  كه  «نه»هايى  از  است  پر  يكطرفه.  فلش هاى  از 
شنيده اند و حتى «نه»هايى كه خودتان گفته ايد. شما تنها 

نيستيد.
 به شكست به عنوان يك فرصت خودشناسى نگاه كنيد. 
خيلى ها بعد از شكست عشقى، آدم مثبت ترى مى شوند. 
همان طور كه گفتيم، حتى ممكن است اعتيادشان را بعد 
نظر  ديگر  آدم ها  اين  براى  كنار.  بگذارند  شكست  از 
و  برگشته اند  خودشان  به  آنها  نيست.  مهم  معشوق 
اصالح  به  كرده اند  شروع  عاشقانه  رويدادهاى  از  جدا 

خودشان. 
شكست عشقى آدم را تمام عيار با خودش، عواطفش و 
يك  مى تواند  عشقى  شكست  مى كند.  روبه رو  فكرهايش 
بياورد  را  زندگى  عاطفى  شكست هاى  تمام  ديگر  بار 
جلوي چشم آدم. اين هم مى تواند هم افسرده كننده باشد 
مشكل هاى  اين  مى تواند  آدم  اينكه  يعنى  سازنده؛  هم  و 
خودخواهى  و  كند  حل  خودش  با  الاقل  را  وجودى 
حالتش  سطحى ترين  در  بگذارد.  كنار  را  هميشگى اش 
آدم مى تواند برود مهارت هاى برقرار كردن رابطه را از 
اين ور و آن ور بياموزد و در عميق ترين حالتش، هدف 

زندگى اش را عوض كند.
مى شد  كه  بود  راه حل هايى  قبلى،  راه   2 بزنيد.  حرف    
شكست  از  بعد  آدميزاد  اما  داد  انجامش  هم  به تنهايى 
عشقى، از گير كردن كلمه و بغض توى گلويش دارد خفه 
موقع ها  همين  براى  را  روان شناس  و  مشاور  مى شود. 
گذاشته اند. به جاى اينكه بگذاريد موقع خودكشى ناموفق 
الكتريكى،  شوك  و  ضدافسردگى  داروى  به  ببندندتان 
حرف  متخصص  يك  با  است،  تازه  داغتان  كه  وقتى 

بزنيد.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

 زن در ضرب 
المثلهاى جهان 

تنها  مطلب  اين  و  هستند  متعددى  ضربالمثلهاى  سوژه  زنان 
المثل  ضرب  چند  به  داريم  نگاهى  نيست.  افغانستان  به  مربوط 

درباره زنان از كشورهاى مختلف جهان: 
انگليسى: 

كه  است  چيزى  آنهم  ميدارد  نگاه  پنهان  را  چيز  يك  فقط  زن  ـ 
نميداند. 

هلندى: 
مى  ديوار  و  در  از  خوشى  باشد،  خانه  در  خوب  زن  وقتى  ـ 

ريزد. 
استونى: 

ـ از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير. 
فرانسوى: 

ـ آنچه را زن بخواهد، خدا خواسته است. 
ـ انتخاب زن و تربوز مشكل است. 

ـ بدون زن، مرد موجودى خشن و نخراشيده بود. 
آلمانى: 

ـ كارى را كه شيطان از عهده بر نيايد زن انجام ميدهد. 
ـ وقتى زنى ميميرد يك فقته از دنيا كم ميشود. 

ـ كسى كه زن ثروتمند بگيرد آزادى خود را فروخته است. 

ـ آنكه را خدا زن داد، صبر همه داده. 
ـ گريه زن، دزدانه خنديدن است. 

يونانى: 
ـ شرهاى سه گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن. 

ـ براى مردم مهم نيست كه زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در هر دو 
صورت پشيمان خواهد شد. 

گرجيها: 
ـ اسلحه زن اشك اوست. 

ايتاليايى: 
ـ اگر زن گناه كرد، شوهرش معصوم نيست. 

ـ زناشويى را ستايش كن اما زن نگير

زن آرمانى،
 مرد آرمانى ... 
زندگى آرمانى

عظم طيرانى

«پيشرفت»،  شناخت  «آغاز»،  آشنايى  مشترك  زندگى  معمارى  در 
و ازدواج «كاميابى» محسوب مى شود، اما با هم خوشبخت بودن 

و حساس رضايت از يكديگر هدف نهايى زوجين در ازدواج موفق 
است كه براى دستيابى به اين هدف ارزشمند، بايد نيازهاى عاطفى 
و مهمتر از آن تفاوتهاى فردى يكديگر را بشناسيم و به آنها احترام 

بگذاريم. 
سرى  يك  شخصيتى  لحاظ  به  افراد  همه  روانشناسان،  اعتقاد  به 
تفاوتهايى با يكديگر دارند كه برخى از اين تفاوتها به دليل جنسيت 
افراد مى باشد، اما اين مسأله به معناى فاصله انداختن و جدا كردن 
نيست، بلكه در سايه با هم بودن مى توانند ما را به كمال و آسايش 
برسانند. البته مشروط بر آن كه آنها را بشناسيم تا درصدد رشد 

و تكامل يكديگر برآييم. 
گ فرصتهاى شيرينى كه نبايد از دست داد 

گرچه اكثر ما نيازهاى خود را به طور كامل مى دانيم، ولى متأسفانه 
اغلب گمان مى كنيم ديگران، به خصوص همسرمان نيز همين نيازها 

را دارد و از او انتظار داريم آنچه را كه ما مى پسنديم، بپسندد و آن 
گونه كه ما فكر مى كنيم، بينديشد. 

دوستمان  همسرمان  اگر  كنيم  مى  تصور  ما  از  خيلى  ميان  اين  در 
رفتار  ما  با  كنيم،  مى  رفتار  او  با  ما  كه  گونه  همان  به  بايد  دارد، 
شود  مى  موجب  تفكرى  طرز  چنين  كه  دانيم  نمى  را  اين  ولى  كند، 
خلق  بودن  هم  با  صورت  در  توانيم  مى  كه  شيرينى  فرصتهاى  تا 
كنيم را از دست بدهيم، زيرا نمى دانيم با وجود شباهتهاى موجود، 
تفاوتهايى از نظر جنسيتى با هم داريم. پس بهتر است در مورد اين 
صحبت  روشن  و  واضح  طور  به  آن  با  مرتبط  نيازهاى  و  تفاوتها 
خيال  آسودگى  و  خاطر  رضايت  به  آنها  شناخت  سايه  در  تا  كنيم 

برسيم. 
گ زن خواهان احترام است و مرد طالب تشكر 

وقتى مرد به گونه اى با همسرش رفتار كند كه مطمئن شود شوهر 
او  به  و  داده  قرار  اولويت  در  را  او  نيازهاى  و  ها  خواسته  حقوق، 
تالش  و  رفتار  از  كه  دهد  مى  نشان  نيز  او  است،  گذاشته  احترام 
همسرش  كه  كند  مى  حس  مرد  نتيجه  در  است.  راضى  همسرش 
قدردان زحمتها و تالشهاى اوست و چون مورد تقدير و تشكر قرار 
مى گيرد، راسخ تر مى شود تا بر تالش خود در زندگى بيفزايد و 
انگيزه پيدا كند تا بيشتر به همسرش احترام بگذارد. در اين شرايط 

زندگى براى هر دوى آنان دلپذيرتر خواهد شد. 
گ ابراز عالقه، اعتماد مى آورد 

وقتى زن با همسرش طورى رفتار كند كه مرد متوجه شود مورد 
خوشبختى  براى  خود  توان  تمام  از  نيز  شوهر  اوست،  اعتماد 
همسرش كمك مى گيرد. پس اين واكنش زن (مثبت انديشى درباره 

تواناييهاى شوهر) پيامدهاى خوشايندى را به همراه دارد. 
و  كند  مى  توجه  همسرش  احساسات  به  مرد  كه  زمانى  همچنين 
شود  مى  مطمئن  زن  انديشد،  مى  او  خشنودى  به  قلب  صميم  از 
شوهرش به او عالقه دارد و نسبت به زندگى دلگرمتر مى شود كه 

حاصل آن طراوت و شادابى محيط خانواده است. 
گ زن تشنه مهرورزى و مرد تشنه تحسين است 

اگر مرد، نيازهاى همسرش را در اولويت قرار دهد و با افتخار خود 
را متعهد بداند كه از همسرش حمايت و نيازهاى او را برآورده كند، 
زن نيز متوجه مى شود كه شوهرش او را دوست دارد و احساس 
بالندگى مى كند. در اين جاست كه مرد با مهم جلوه دادن احساسات 
كار،  مثل  خود  عالقه  مورد  كارهاى  كنار  در  همسرش،  نيازهاى  و 
همسرش  نياز  شود  مى  موجب  تفريح  و  تحصيل  ادامه  مطالعه، 
كند  احساس  زن  وقتى  بنابراين  شود.  برآورده  نيز  مهرورزى  به 
شوهرش در زندگى تنها به او مى انديشد و به خاطر خوشبختى او 
تالش مى كند، به شوهرش افتخار خواهد كرد و اين رفتار وى را 

مورد تحسين قرار مى دهد. 
سوى  از  مهرورزى  نيازمند  زن  كه  طور  همان  داشت  توجه  بايد 
همسر است، مرد نيز احتياج به تحسين وى دارد. پس چه بهتر كه 
زن هم از ويژگيها و استعدادهاى او از قبيل صداقت، شرافت، صبر 
و مهربانى و مقاومت احساس خرسندى كرده و اين مسأله را به 
او بازگو كند. در چنين شرايطى، زندگى براى هر دوى آنها كانون 
عشق و عالقه مى شود و لحظه، لحظه آن سرشار از لطف و آرامش 

خواهد بود. 
گ او را درك كن تا پذيرفته شوى 

هنگامى كه زن بدون هيچ كوششى براى تغيير همسر، او را همان 
گونه كه هست بپذيرد و باور داشته باشد، مرد نيز او را صميمانه 

پذيرفته و از او استقبال مى كند. 
البته اين پذيرش به آن معنا نيست كه مرد از هر جهت كامل و بى 
شوهرش  به  زن  كه  است  مفهوم  اين  به  بلكه  است،  نقص  و  عيب 
اعتماد مى كند و به او فرصت مى دهد تا خود در پى اصالح و بهبود 
نقصهايش باشد. در اين صورت مرد راحت تر به سخنان همسرش 
به  را  او  نيازهاى  كوشد  مى  و  كند  مى  درك  را  او  دهد،  مى  گوش 

گونه اى شايسته برآورده كند. 

از سوى ديگر وقتى مرد بدون داورى و از روى همفكرى به ابراز 
را  او  همسرش  كند  مى  حس  زن  دهد،  گوش  همسرش  احساسات 
درك مى كند، در نتيجه بهتر مى تواند او را بپذيرد و باور داشته 
مى  تر  صميمانه  هم  مشتركشان  زندگى  صورت  اين  در  و  باشد 

شود. 
گ تشويق در برابر اطمينان خاطر 

مى  احترام  همسرش  به  مرد  كه  هنگامى  دهد،  مى  نشان  بررسيها 
گذارد و به او عالقه نشان مى دهد، دركش مى كند و نسبت به او 

مهر مى ورزد، زن اطمينان خاطر پيدا مى كند. 
البته اين به آن معنا نيست كه مرد تصور كند چون تمام نيازهاى 
و  باشد  شاد  كامًال  بايد  او  كرده،  برآورده  را  همسرش  اساسى 
احساس امنيت كند، بلكه شايسته است همواره او را مورد مالطفت 
و مهربانى قرار دهد و بگويد كه «دوستش دارد» و بارها و بارها به 
او اطمينان خاطر بدهد كه چقدر برايش اهميت دارد. (البته نه به طور 
غيرمستقيم و يا با الفاظ شوخى آميز، بلكه با ايجاد رابطه چشمى 
قابليتهاى  و  تواناييها  به  اطمينان  با  بايد  نيز  زن  مستقيم).  كامًال  و 
و  اميدوارى  قبيل  از  احساساتى  تا  كند  تشويق  را  او  همسرش، 
شجاعت را به وى منتقل كند. چون مردها هنگامى كه همسر خود 
را قدردان بدانند، اطمينان خاطرى را كه او نيازمند است به او مى 

بخشند. 
گ تأييد و اعتبار 

به عقيده اغلب مردها، زن ايده آل، زنى است كه آنان را تأييد كند. 
زيرا هر مردى در اعماق وجودش دوست دارد در نظر همسرش يك 
«قهرمان» باشد. بنابراين اگر مرد بتواند در فراز و نشيبهاى زندگى 
عملكرد مناسبى داشته باشد و همسرش او را تأييد كند، عزت نفس 
پيدا خواهد كرد و اين مسأله موجب مى شود او از موقعيت خود 
در خانواده راضى باشد كه بازتاب اين مسأله نيز براى زن اعتبار 
به وجود مى آورد و احساس مى كند مورد محبت شوهرش قرار 

گرفته است. 
همچنين مرد با اعتبار بخشيدن به نيازهاى زن، اين مسأله را اثبات 
مى كند كه او را همان گونه كه هست دوست دارد و هميشه برايش 

قابل احترام است. 
گ نكته آخر 

يكى از مهمترين مسايل روز در زندگيهاى مشترك برابرى حقوق 
عقيده  پايه  بر  مسأله  اين  است.  زندگى  امور  تمام  در  مساوات  و 
قرار دارد كه زن و شوهر داراى حقوق يكسانى هستند و بايد براى 
همكارى  يكديگر  با  عادالنه  طور  به  خود،  رابطه  موفقيت  و  تحكيم 
كنند، اما اين عقيده كه آنان «داراى حقوق مساوى» هستند به اين 
معنى نيست كه نمى توانند با هم تفاوت داشته باشند، بلكه بيانگر 
اين است كه تفاوتهاى آنان نبايد سبب شود تا يكى بر ديگرى برترى 

يابد و بر او سلطه جويى كند. 
اين  شوهر  و  زن  مساوى»  و  عادالنه  از «همكارى  منظور  همچنين 
مساوى  درآمدى  و  كنند  كار  اندازه  يك  به  دو  هر  بايد  كه  نيست 
داشته باشند و كارهاى منزل را نيز به طور مساوى بين خود تقسيم 
و  آگاهى  بر  متكى  كه  ازدواجى  و  مشترك  زندگى  در  بلكه  كنند، 
شناخت عاطفى باشد، مساوات يعنى اينكه زوجين كارها را به گونه 
اى با هم تقسيم كنند كه هر دو از انجام سهم خود رضايت داشته 
ناراضى  خود  سهم  به  نسبت  طرفين  از  يكى  احتماًال  اگر  و  باشند 
بود، اين آزادى را داشته باشد كه مسأله را بيان كند تا با همكارى 
و همدلى طرف مقابل، به سمت توافقى منطقى و عادالنه در جهت 
به  دو  هر  تا  كنند  حركت  مشتركشان  زندگى  در  رضايت  احساس 

كمال برسند. 
در اين صورت مى توانيم مساوات را اين گونه معنا كنيم كه زوجين 
و  گذشت  قدردانى،  تأييد،  مهرورزى،  محبت،  در  تا  بكوشند  بايد 
بزرگوارى نسبت به طرف مقابل از يكديگر سبقت بگيرند تا بتوانند 

با توكل به خدا همسرى شايسته و كامل براى يكديگر باشند.
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آموزشگاه و مركز فرهنگى صمد بهرنگى
كالس هاى آموزش زبان فارسى از آمادگى تا دانشگاه

(GCSE & A Level) 
با پيشرفته ترين شيوه هاى آموزش ، با پانزده سا ل سابقه، 

OCR    كتابخانًه مجهز، ثبت رسمى
GCSE & A Level  براى برگزارى آزمون  
و برآيند قبولى صد در صد با باالترين نمره

همراه با كالسهاى آموزشى مختلف 
زمان : روزهاى شنبه از ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر 

مكان : 
H argrave Park School, Hargrave Park Road, N19 

5JN
 210-143-263-271-43-41

Archway Station  نزديكترين آندرگراند 
تلفن هاى آگاهى و ثبت نام :

  0207000341 و 07840275265 
شهريه ساالنه 130 پوند 

GCSE & A Level پوند 170

لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

حشره شناس راز 
جنايت را گشود

عباس خانه زاد

را  قربانيانش  كه  بود  خويى  درنده  و  رحم  بى  قاتل  كلمن»  «آلتون 
يك  قضا  بر  دست  اما  رساند.  مى  قتل  به  مگس  يك  كشتن  براحتى 
«خرمگس» درشت، اعدام او را همراه داشت. دانش شناسايى و كاوش 
چرخه حياتى حشرات، چند روز پس از قتل يكى از قربانيان به كشف 

زمان واقعى مرگ اين قربانى انجاميد. 
او با ظاهرى آرام و معقول به طور موذيانه افراد را به سوى خود 
جلب مى كرد و سپس با سوءاستفاده از اعتماد آنها بى رحمانه طعمه 

هايش را مورد آزار و اذيت قرار مى داد. 
براى او مرد، زن يا كودك تفاوت نداشت. همه به يك اندازه برايش 
جذاب بودند. او در عين حال قربانيانش را چنان ترسانده بود كه آنها 
حتى جرأت شهادت دادن عليه او را نداشتند. به اين ترتيب اغلب اوقات 

از چنگ قانون گريخته بود. 
و  بزرگ  و  كوچك  جرايم  گستره  و  تكرار   1984 سال  تابستان  در 
قتل هاى او يكباره افزايش يافت. او همراه نامزدش، «دبرا براون» با 
خوشگذرانى هاى جنون آميز، به آزار و اذيت و قتل در بيش از پنج 
ايالت آمريكا پرداخت تا اين كه سرانجام در جوالى همان سال پليس 
اين زوج را به اتهام هشت فقره قتل، هفت مورد آزار و اذيت زنان و 

چهارده فقره سرقت مسلحانه بازداشت كرد. 
طبق قوانين محكوميت قطعى اين زوج كار ساده اى به نظر مى رسيد، 
اما «كلمن» هر بار براحتى توانسته بود با انكار موارد آشكار قبلى، 

خود را از مجازات نجات دهد. او مى دانست كه چگونه در دادگاه با 
تيم  كه  زمانى  بنابراين  دهد.  جلوه  گناه  بى  را  خود  مطمئن  رفتارى 
جرايمى  به  اول  مرحله  در  كرد  پياده  را  او  محاكمه  طرح  دادستانى 
توجه نشان داد كه شواهد محكم ترى برايشان وجود داشت. بنابراين 
سراغ ايالت هايى رفت كه براى اين جرايم اشد مجازات را در نظر مى 
گرفتند. يكى از مواردى كه مأموران روى آن انگشت گذاشتند، قتلى 
بود كه در ايالت «ايلينوى» رخ داده بود. در اين ايالت مجازات مرگ 
در انتظار جنايتكار بود. اين قتل نيز مانند هر يك از جنايت هاى ديگر 
وى، وحشيانه و بى رحمانه صورت گرفته بود. او يك ماه تالش كرد 
با زن مطلقه اى به نام «كنوث» طرح دوستى بريزد. سپس در 29 مه 
او با چربزبانى زن جوان را ترغيب كرد تا به او اجازه دهد دختر 9 
ساله اش «ورنيتا» را همراه خود به خريد ببرد تا هديه روز مادر تهيه 

كنند. بعد هم به يك كارناوال محلى بروند. 
جسد «ورنيتا» سه هفته بعد در حمام يك خانه متروكه در «ايلينوى» 
پيدا شد. حال آن كه جسد او محل تخمگذارى مگس ها شده بود. از 
سوى ديگر بازرسان حمام را براى به دست آوردن مدرك زير و رو 
كردند. حتى در آن را براى كشف اثر انگشت از چارچوب درآورده و 
به آزمايشگاه بردند. آنها يك اثر انگشت از «كلمن» روى در پيدا كردند. 
اما اين دليل به تنهايى براى محكوم كردن او كافى نبود. بنابراين فقط 

الزم بود كه ثابت كنند دخترك در فاصله بين بعد از ظهر روزى كه 
است. «براون» -  رسيده  قتل  به  بعد  روز  صبح  اوايل  و  شده  ربوده 
نامزد مرد جنايتكار- تأييد كرد كه «كلمن» تمام شب را بيرون به سر 
برده و وقتى ساعت هشت صبح به آپارتمان مشتركشان بازگشته به 

او گفته كار بسيار بدى انجام داده است. 
نتيجه  اين  به  براون-  دبرا   - كلمن  همدست  درباره  دادگاه  قضات 
رسيدند كه او داراى عقب ماندگى ذهنى بوده به همين خاطر هم تحت 
كنترل نامزدش قرار داشته است. اما با اين وجود به مرگ محكوم شد. 

هرچند هنوز مشخص نيست آيا اعدام خواهد شد يا نه.
مأموران «اف .بى. آى» كه در تحقيقات خود به بن بست رسيده بودند 
به يك حشره شناس جنايى به نام برنارد گرينبرگ مراجعه كردند تا 
ارتباط زمان قتل با هجوم حشرات را پيدا كند. آنها براى شروع كار، 
جسد «ورنيتا» كه مخزن پرواز، لوليدن و وزوز مگس ها بود- را در 
مگس  از  اى  توده  داد  مى  نشان  ها  بررسى  دادند.  قرار  وى  اختيار 
هاى نوزاد، جسد دخترك را احاطه كرده بود. مأموران اميدوار بودند 
«گرينبرگ» بتواند زمان وقوع مرگ را برايشان مشخص كند. چراكه 
پيچيده  بسيار  كار  اين  اما  بود  جنايت  اثبات  براى  طاليى  سرنخ  اين 
بود. پيله هاى خالى خرمگس هاى سياه تازه متولد شده بسرعت پس 
از وقوع مرگ روى جسد نشسته بودند. چرخه زندگى اين مگس ها 
در زمانى حدود دو هفته كامل مى شود. بنابراين اطالعات دقيقى كه 
«گرينبرگ» به آن نياز داشت از اين طريق به دست نمى آمد. از اين 
رو او سراغ پيله هاى باز نشده و نامشخصى رفت كه مأموران «اف. 

بى.آى» آنها را از كف حمام جمع آورى كرده بودند.
گرينبرگ  ورنتيا،  شدن  ربوده  از  پس  روز  چند  و  ماه  يك  باالخره 
به آنچه كه مى خواست دست يافت. صداى وزوز نسبتًا بمى كه از 
قفسه ها به گوش مى رسيد، عالمت داد كه يك لشكر از خرمگس هاى 
درشت، از پيله ها سردرآورده اند. حدود نيمه شب سى ام ماه «مه» 
كنند «گرينبرگ»  نمى  فعاليت  شب  نيمه  ها  خرمگس  كه  آنجا  از  بود. 
وقتى به عنوان شاهد متخصص در جلسه دادگاه آلتون كلمن حضور 
يافت، توضيح داد كه مگس ها بايستى در نخستين ساعات صبح روز 
بعد تخمگذارى كرده باشند. اين داليل براى قانع كردن هيأت منصفه 
به  كوچولو  دختر  قتل  جرم  به  كلمن»  ترتيب «آلتون  بدين  بود.  كافى 
مرگ محكوم شد. پس از آن جلسه دادگاه ديگرى به اتهام قتل «مارلن 
آوريل  سرانجام 26  شد.  اعدام  به  محكوم  و  برگزار  ساله  واتر» 44 

2002 جانى خونسرد در «اوهايو» اعدام شد. 
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سو پرو شيرينى سراى منصور

29 Watling Ave, Edgware Middlesex, HA8 0LF

020 8952 5637 - 07958661616

شيرينى سراى منصور توليد كننده انواع شيرينى 
خشك و تر، زولبيا باميه، رولت، خامه اى و انواع 

كيك جهت مراسم مختلف آماده پذيرش 
سفارشات شما مى باشد.

انواع خشكبار و آجيل تازه از ايران رسيد.

به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد
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ماه  اين  متولدين  براي  فروردين:  متولدين 
فهميدن و درك كردن آدم ها زياد مشكل نيست چرا 
همين  گاه  و  هستند  قوي  ششم  حس  داراي  اغلب  كه 
بدور  باليا  و  حوادث  از  تا  ميدهد  ياري  آنها  به  حس 
ماه  اين  متولدين  زناشويي  زندگي  به  نگاهي  باشند. 
خبر ميدهد كه آنها با همين امتيازات در انتخاب همسر 
معموال دچار اشتباه نميشوند ولي گاه بدليل احساسات 

و قلب پاك و رئوف دچار اشتباه نيز ميشوند.

متولدين ارديبهشت: اصوال متولدين اين ماه    
آدمهاي بسيار خوش قلب و فداكاري هستند ولي گاه 
بدليل بعضي لجبازيها خود را به دردسر مي اندازند. 
در زمينه كاري و مشكالت محيط كار، بايد با سياست 

عمل كرد. بايد هماهنگي ايجاد كرد. 

اي،  عده  هاي  بدگويي  خرداد:  متولدين 
خود  چون  ساخته،  خشم  دچار  را  ماه  اين  متولدين 
اصال خوش قلب و مهربان هستند. هيچگاه نميخواهند 
زندگي و روابط آدمها را بهم بريزند. از اين گروه ها 

نيز نفرت دارند. حتي اگر وابسته شان باشند. 

خصوصا  ماه،  اين  متولدين  تير:  متولدين    
خانم ها و دخترخانم هاي زيبا بايد بدانند كه گروهي 
روان  آنها  بدنبال  هميشه  شيريني  دور  مگسان  از 
انگيز  وسوسه  و  عاشقانه  هاي  زمزمه  مرتب  هستند، 
و  حسادت  سبب  گروه  اين  هاي  خالقيت  چون  دارند 

حساسيت و يا نظرتنگي هاست. 

اغلب  ماه  اين  متولدين  مرداد:  متولدين   
انسانهاي خالق و پر كار و در عين حال در كار نيز 
مبتكر هستند . جوان ترها در تحصيل و كسب تجربه 
رويدادهاي  مجردها  براي  بزودي  ميباشند.  موفق 
مسير  خيال  راحتي  با  بتوانند  ميشود  سبب  خوشي 
زندگي خود را تعيين كنند. گروهي نيز تن به ازدواج 

مي دهند .

متولدين شهريور: به متولدين اين ماه توصيه 
مي شود به احترام و توجه و مراقبت از بزرگترها، از 
پدر و مادرها ادامه دهند. آنها را زير چتر حمايت خود 
بگيرند و در حدامكان خود به آنها روحيه بدهند. با 

فرزندان خود دوست و صميمي و نزديك باشيد. 

خوابيها  بي  و  ها  خستگي  مهر:  متولدين 
ايجاد  دردسر  ماه  اين  متولدين  از  گروهي  براي 
و  روح  سالمت  براي  بايد  عده  اين   . است  نموده 
كنند.  دنبال  را  اي  شده  تنظيم  روش  خود  جسم 
فرزندان  نگران  هميشه  ماه  اين  متاهلين  بيشتر 
دچار  ميشود  سبب  نگرانيها  اين  گاه  هستند،  خود 
بامراقبت  حاليكه  در  شوند  كابوس  و  ماليخوليا 
هاي بيشتري نزديكي و دوستي با بچه ها اطالع از 
زندگي و حوادث روزانه شان ميتواند سبب راحتي 

خيال شود .

متولدين آبان: براي خيلي از متولدين اين 
كسل  و  خسته  مشترك  زندگي  از  بداليلي  كه  ماه 
جدايي  به  تن  كه  آمده  پديد  هايي  وسوسه  اند  شده 
برسد. اين گروه بايد با بررسي زندگي خود امتيازات 
و كمي و كاستي ها تصميم نهايي را بگيرند چرا كه 
در بازگشت به زندگي مجردي و آن درگيريهاي قبلي 
براي خيلي از متاهلين امروز ديگر كارساز و دلچسب 
باشند  بدور  ها  وسوسه  اين  از  است  بهتر  و  نيست 
و يا ترتيب مسافرت ها، صحبت هاي منطقي در حل 

مسائل بكوشند. 

جديد،  آمدهاي  و  رفت  با  آذر:  متولدين   
تازه  جدلهاي  و  بحث  و  بگومگوها  تازه،  آشنايان 
آمد.  خواهد  بوجود  ماه  اين  متولدين  زندگي  در  نيز 
مسلما تفاهم، دوستي و مقاومت و خوش قلبي سبب 
ميشود اين رويدادها خيلي زود حل شود. در غير اين 
صورت ادامه و گسترش آن سبب بهم ريختن زندگي 

ها ميشود. 

در  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  دى:  متولدين   
رسيدن به خواسته ها و آرزوهاي خود عجول هستند. 
همين روحيه سبب شده گاهي براي كسب موقعيتها به 
بيراهه بروند و يا از مسير پرفراز و نشيب و سختي 

عبور كنند و گاه به بن بست برسند. 

ماه  اين  متولدين  به  اگر  بهمن:  متولدين   
امكانات مالي داده شود معموال از بعضي كارها اعجاز 
مي آفرينند و يا بقولي با خالقيتها و توانايي خود از 
متولدين  به  جهت  همين  به  ميسازند.  چيز  همه  هيچ 

صالح و مطمئن اين ماه بايد ميدان داد. 

 متولدين اسفند:بعضي حوادث و رويدادهاي 
اخير سبب شده روحيه شاد و آرام خيلي از متولدين 
اين ماه كسل و عصبي و نا اميد شود. معموال در اين 
ميان برخي آدمهاي نه چندان خوش قلب و يا حداقل 
بدبين به همه چيز و همه كس سبب ساز هستند و با 
رفتار و كردار و حرفهاي خود بروي اطرافيان تاثير 
منفي ميگذارند. خوشبختانه متولدين اين ماه آدمهاي 
زود  خيلي  و  هستند  شكني  سنت  و  مقاوم  و  قاطع 

ميتوانند از اين گونه آدم هاي منفي دور شوند. 

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

جواب هفته قبل
Rh3+    Kg8  Nc6      any move  Ne7      
mate 

 سفيد بازى را شروع مى كند و در2
حركت مات مى نمايد
جواب هفته قبل              

Bc7+    Rd6 (or d6)  Neg6# 
     

طراحى وب سايت
تبليغات خود را به ما بسپاريد

چاپ و  طراحی ليفلت، بروشور
020 8453 7350 - 077 3311 3137
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برگرفته از وب سايت روزنامه ايران

فروش و نصب برنامه هاى جديد و 
 Spyware و  Virus پاكسازى

در محل شما
078 8997 7623

جدول كلمات
لغات انگليسى را در جدول زير پيدا نمائيد.

زنگ هشدار براى جوامع امروزى
.... اختالالت غذا خوردن

مزمن،  بيماريهاى  وزن،  شديد  و  ناگهانى  كاهش  وزن،  افزايش  متعدد  مشكالت  از  برخى 
سرطانها و امثالهم ناشى از اختالالت تغذيهاى است. دو مورد از مهمترين اختالالت تغذيه 

اى بياشتهايى عصبى و پرخورى عصبى ميباشند. 
ي بى اشتهايى عصبى 

بى اشتهايى عصبى (AnorexiaNervosa) يك نوع گرسنگى خودتحميلى است كه گاهى 
وسيلهاى براى كنترل زندگى و همچنين انكار بلوغ ميباشد. اين مشكل بيشتر در خانمهاى 
جوان ديده ميشود كه گاهى به بياشتهايى و نخوردن دچار ميشوند. در اين مشكل ممكن 

است ورزش شديد، استفراغ خودالقا و استفاده بد از مدرها و مسهلها نيز ديده شود. 
در اين بيمارى عالوه بر از دست دادن شديد وزن و ماهيچه ها نشانه هايى مثل قطع چرخه 
قاعدگى (آمنوره)، كم شدن ضربان قلب (برادى كاردى)، افت فشار خون، كم شدن حرارت 
بدن و رشد موهاى نرم در بدن پديد ميآيد. ممكن است بينظمى قلبى، عدم تعادل الكتروليتها، 

استئوپروز، يبوست و تاخير تخليه معدى نيز اتفاق بيفتد. 
در اين اختالل هيچ درمان خاصى را نميتوان بهترين درمان دانست و يك برنامه چندجانبه 
نوتوانى تغذيهاى، اصالح رفتار، خانواده درمانى، روان درمانى و به همراه آن، دارو ميتواند 

مورد استفاده قرار گيرد. 
اگر درمان سرپايى موثر واقع نشود يا مشكالت روانى يا پزشكى كه زندگى را تهديد كند 
تغذيه  نوتوانى  حال  هر  به  است.  الزامى  بيمارستان  بيماردر  كردن  بسترى  آيد،  وجود  به 
اى اولويت درمان است. در آغاز كار، هدف افزايش گام به گام و با احتياط كالرى غذايى 

ميباشد. همچنين گاهى بايد از نظر روانى فرد را آماده كرد و شخص را براى اضافه كردن وزن تشويق نمود. گاهى 
فرد آنقدر به اين بى اشتهايى عصبى ميل پيدا ميكند كه همچون فردى بيهوش روى تختى براى مدتها بيحركت باقى 
ميماند و از نظر جسمى به پايين ترين حد فيزيولوژيك و بيولوژيك كه براى يك فرد الزم است تا زنده بماند ميرسد 
و ديگر تمام استخوانهايش از روى پوست هويدا ميشوند [چيزى شبيه فردى كه ديويد فينچر در فيلم معروف خود 
«هفت» به نمايش گذاشته بود] در اين حالت بيمار در خطر حاد ميباشد و تغذيه با لوله يا تغذيه كامل وريدى ضرورى 
ميگردد و گاهى داروى ضدافسردگى نيز تجويز ميشود. پس از افزايش تدريجى وزن، برنامهاى براى حفظ وزن سالم 

توصيه ميشود. در اين حالت، پيگيرى و حمايت ممتد الزم است. 
ي پرخورى عصبى 

اين اختالل، يك رفتار جبرانى نامناسب است كه بيشتر در دختران در سنين اواخر نوجوانى تا اوايل 30 سالگى شايع 
است. حدود 10 درصد از مبتاليان نيز مرد هستند. اين اختالل از بياشتهايى عصبى شايعتر است و حدود پنج درصد 
از گروه سنى مذكور را مبتال ميسازد. در واقع منشأ پرخورى عصبى، كوششهايى است كه در اواخر نوجوانى براى 

كاهش وزن صورت ميگيرد. 
افراد مبتال به اين اختالل روانى در پاسخ به استرس، ماللت يا تنهايى، مواد نرم،پركالرى و در كل موادى كه خوردن 
آنها راحت باشد مثل كيك، شيرينى يا بستنى و امثالهم را زياد مصرف ميكنند. سپس به دنبال اين پرخورى در آنها 

احساس گناه و بيزارى پديد ميآيد و شخص براى رها شدن از ناراحتى شكم، پيشگيرى از اضافه وزن و به دست 
آوردن حس كنترل عمدا كارى ميكند تا استفراغ كند! 

گاهى اوقات نيز از مدرها، مسهل ها و مواد استفراغ آور براى ايجاد استفراغ استفاده نادرست ميكند. حتى ممكن است 
روزهدارى سفت و سخت يا ورزش شديد نيز به كار رود و به دليل اينكه اين پرخورى و سپس رفتارهاى جبرانى آن 

در تنهايى انجام ميشود و وزن معموال طبيعى باقى ميماند، معموال خانواده و دوستان از اين مشكل آگاه نميشوند. 
پرخورى عصبى يا بوليميا (Bulimia nervosa) براساس عالئمى كه خود شخص اظهار ميكند تشخيص داده ميشود. 
زيرا نشانه هاى بالينى بارزى وجود ندارد. البته پرخورى و تخليه غذا به طور وسيع، ميتواند مشكالت جدى پزشكى 
را منجر شود.برگرداندن محتويات بسيار اسيدى معده ميتواند باعث التهاب مرى، خوردگى 

دندانها و نيز عدم تعادل الكتروليتها شود. 
بر  است  ممكن  ها  مسهل  از  نادرست  استفاده  باشند.  شده  خراشيده  است  ممكن  ها  دست 
حركت روده اثر گذاشته و روده بزرگ (كولون) صدمه ببيند. از طرفى امكان مسموميت با 
خانوادگى  محيط  تحريكات،  كنترل  در  مشكل  داروها،  نادرست  مصرف  دارد.  وجود  مسهل 

آشفته و افسردگى در افراد مبتال و خانواده آنها فراوان است. 
عادات غذايى مبتاليان اغلب بينظم است و ممكن است حتى از چگونگى غذا خوردن طبيعى نيز 
آگاه نباشند. هراس از چنين الگوى غذايى منجر به چاقى خواهد شد. تاكيد جامعه بر الغرى، 
همراه با تغيير نقش زنان و انتظاراتى كه از ايشان ميرود ممكن است از عوامل خطر باشند. 
البته چون كسانى كه مبتال هستند از اختالل خود اغلب آگاهى دارند و آن را انكار نميكنند 

برخى به درمان ميپردازند و با درمانهاى توصيه شده مخالفت نميكنند. 
بيشتر  باشد.  داشته  چندجانبه  رويكردى  بايد  درمان  عصبى،  پرخورى  پيچيدگى  دليل  به 
پرخورى  چرخه  شكستن  براى  اوقات  گاهى  اما  ميشوند  درمان  سرپايى  طور  به  مبتاليان 
تخليه، بسترى شدن در بيمارستان توصيه ميگردد. براى ايجاد الگوى غذايى سازمان يافته، 

يك رژيم غذايى حفظ وزن با استفاده از فهرست جانشينى مواد خوراكى تنظيم ميگردد. 
بسيارى از روشهاى اصالح رفتار كه براى كنترل وزن به كار ميروند، به فرد كمك ميكنند 
مشكالت  بر  بيشتر  مشاوره  نمايد.  غذا  تخليه  و  پرخورى  جايگزين  را  مثبت  رفتارهاى  تا 
روانشناختى متمركز ميشود. گروهدرمانى به فرد مبتال كمك ميكنند تا در مقابل مشكل كمتر 
احساس تنهايى كند. بعضى افراد مبتال از نظر بالينى افسرده هستند لذا به آنها داروهاى مهاركننده منوآمين اكسيداز 

و ضدافسردگيهاى سه حلقه اى تجويز ميگردد. 
بى اشتهايى عصبى و پرخورى عصبى از جمله اختالالت غذا خوردن در رابطه با كنترل وزن هستند كه بيشتر جنبه 

روان شناسانه دارند. 
اين اختالالت اغلب در كشورهاى غربى و شرق دور ديده ميشوند كه به ظاهرگرايى رو آورده و از عرفان و اميد به 
زندگى پس از مرگ دور ماند هاند و اينگونه جمال پرستى را در پيش گرفتهاند كه نگاه افراطى به ظاهر خود و ترس 
از نگاه ديگران را سرلوحه كار خود قرار داده و در برابر پوچى ره يافتهاى كه نه مقصدى دارد و نه چراغ راهنمايى، 

تنها فقط خود را ميبينند و بس. 
معهذا برخى گونه هاى بى اشتهايى عصبى در بين دختران نوجوان ايرانى نيز ديده شده كه زنگ هشدارى است براى 

خانواده ها و البته مسووالن كشورمان... 
راهكارهاى پيشگيرى از اختالالت غذا خوردن شناخته شده نيست. برنامه هاى آموزشى موثر حفظ وزن سالم براى 
كودكان و نوجوانان، موارد بروز اختالالت غذا خوردن را كاهش ميدهد. و البته توجه بيشتر به عرفان و معرفت و 

دورى از نگاه افراطى به مقوله تناسب اندام و ظاهرسازى انكارناشدنى است.
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شماره تلفن هاى 
ضرورى در لندن
اورژانس          999

كانون ايرانيان                                   02077007174
كانون ايران                                             02087463269 
جامعه ايرانيان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ايران در لندن                               02072253000 
وزارت كشور انگلستان                             08456000914 

HEATHROW 08700000123  اطالعات پرواز
HEATHROW    02085649806دفتر ايران اير

فرهنگسراى لندن                                    0208-4555550
آژانس هاى هواپيمايى 

پال مال                                  02089055005 
آريا تراول                                02079382271 
آژانس حج عمره                                      02072861111 
آژانس سرورى برادران                             02082573547
شيراز تراول                                           02077309787

گردش ياران(تورهاى سياحتى زيارتى)        02084923991 

مراكز اموزشى
اموزش اواز                                            07946490575 
اموزش گيتار                                          07944185139   
اموزش خوشنويسى و نقاشى ايرانى             0207080707  
اموزش پيانو                                           07904249447   
اموزش نقاشى                                         02072748482
اموزش فيلمسازى                                   02082038227
اموزش رانندگى پارس                           02087521244
اموزش رانندگى بابك                          07862726458
اموزش رانندگى زيبال                         02074492114
اموزش رانندگى قرن جديد                        01704535038
اموزش رانندگى هدف                               02088963020

اموزش رانندگى فرح                                 07951653838     

مراكز درمانى
كلينيك بيماريهاى مزمن دكتر مسعود ناصرى       08456026120

كلينيك پزشكى ايرانى                               02088680555   
كلينيك دكتر جهانگير تقى پور                  02084291333

خدمات حمل و نقل 
حمل و نقل مرسوالت بين المللى                 02089338261
حمل و نقل مرسوالت بين المللى سعيد افشار         02072248387

خدمات عروسى
 موسسه پذيرايى گلچين                            07723093078 
خدمات عروسى ليلى و مجنون                   07966195716
سفره عقد سميرا                                      02079164341
سفره عقد آذين                                        07931137874

خدمات گل ارايى ياسمن                            07930865666
طراحى كيك عروسى                                02082483111 

مدارس  ايرانى
دبستان البرز                                           02084555314 
مدرسه رستم                                          02083619251 
مدرسه مهر                                             02083177940
مدرسه اوستا                                           02082413833
دبستان و MOT  كالج             02083407575

گروهاى موزيك
گروه موزيك اتش                           07809720331

گروه موزيك سورنا                                07951064001 
گروه موزيك طپش                                  07932950649 
گروه موزيك هنرى ژيرار                         07980286433

هتل ها
Bickenhall  Hotel                              02079353401
Caspian                                              02089973524
Kew Garden Hotel                           02089402220
The Bridge Hotel                             02075931300

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    02076200100

رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اريانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونك 1                             02076031130
رستوران الونك 2                                    02072290416 
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپيون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاريس                                      02072892023
رستوران پرشيا                                       02084529226
رستوران پرنس على                                02072583651
رستوران حافظ(1)                                   02072299398

رستوران حافظ(2)                                   02074314546     
رستوران ددى                                         02076021211
رستوران ديار                                         02089209744 
رستوران ژينو                                         02088471740 
رستوران شهرزاد                                    02073711919

رستوران شبهاى  شيراز                            02083465592
رستوران كندو                                         02077242428    

رستوران صفا                                         02077238331
رستوران كلبه                                         02077064888
رستوران مهدى                                       02085637007
رستوران نيمكت                                      02088896989
رستوران ياس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران صوفى                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اريانا                                      02072669200 

رستوران ايتاليايى                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  

سوپر ماركت ها 
اران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فرديس                                     02088616187  
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپيد                                       02089697970 
سليمان                                                    02076242957 
سهند                                                  02083433279 
سرور                                               02089746088 
سيب                                                  02083992832 
على                                    02085669360 
مازندران                                    02088405912
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020

وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

صرافى ها 
صرافى آسان                              02075867888 
صرافى پارس                                 02074331434 
صرافى پرارا                              02076036222 
صرافى راوندى                         02074995455 
صرافى سامان                          02085790500

صرافى حافظ                          02072722546
صرافى ظفر                              02088408585                      
صرافى فرديس                         02088616187

صرافى  برادران سرورى              02082573547                   
صرافى على بابا                            07940334510                   
صرافى بابلى                                  02076023141                                  
 شركت صرافى                              02083813334
خدمات ارزى سعيد                           02076246646

خدمات ارزى و بازرگانى وكيلى               02085797878  

مراكز توزيع 
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جامعه ايرانيان
كانون ايرانيان
سوپر پرآرا
سوپر انزلى

سوپر بازارچه ايرانى
سوپر پرشيا
سوپر بيژن
سوپر بهار

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 ژينو
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

جمعه بازار پرشين

كليه خدمات ساختمانى 
پذيرفته مى شود

نقاشى، كاشى كارى، 
لمينت فلورينگ، پارتيشن، 

نصب سرويس حمام و 
آشپزخانه

No Job too Small
075 2852 3073

اجاره خانه
اجاره خانه دو خوابه در 

W9 منطقه ميداول
07966456106

به چند نفر 
Waiter

جهت كار در 
رستوران نیازمندیم
02089989080
02089988118

اگر خواهان كارت دريافت 
Disable و كارت ورود به 

محدوده ى
 Congestion Charge 

بوده و هفته اى چند ساعت 
وقت آزاد داريد، لطفا با 
اين شماره تماس حاصل 

فرماييد.

07947108297
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 info@persianweekly.co.uk  گذرى بر فرهنگ و ادبيات آذربايجان

آذربايجان يا 
يك مسئله حياتى 

و مماتى در 
ايران

 دكتر تقى ارانى

روزنامه  طرف  اين  به  مدتى  از 
هاى عثمانى مقدارى از صفحات 
انتشارات خود را صرف فحاشى 
از  نموده  ايرانيان  و  ايران  به 
بى  ملل  مخصوص  كه  وقاحتى 
خوددارى  است  وحشى  تمدن 
و  مطلع  اشخاص  كنند.البته  نمى 
هاى  سرايى  ياوه  اين  به  فكور 
آنها وقعى نگذاشته،بلكه اظهارات 
آنها را با يك خنده سرد تمسخر 
نمود،زيرا  خواهند  تلقى  آميزى 
نخواهد  آفتاب  نور  گر  پره  شب 
رونق بازار آفتاب نكاهد.ولى نظر 
از  بعضى  است  ممكن  اينكه  به 

روى جهل و نادانى ادعاهاى باطل 
آنها را صحيح پندارند،ما خود را وجدانا مسئول مى دانيم كه از بيان 
حقيقت خوددارى ننموده و در جواب بعضى از مقاالت آنها عقائد 

خود را به معرض اطالعات عموم بگذاريم. 
آذربايجان چنانكه از اسمش پيدا و آشكار است،مظهر آتش مقدسى 
است كه روشنايى فكر و حرارت روح ايرانى را در ادوار مختلفه به 
عالميان نشان داده و ثابت نموده است كه اين نژاد داراى احساسات 
مشاهده  كمتر  ديگر  ملل  در  آن  نظير  كه  است  مخصوصى  ذوق  و 
مى شود.اين ناحيه كه از ازمنه قدمه مسكن اقوام آريان نژاد و يكى 
رسانده  ظهور  به  آثارى  بوده  ايرانى  تمدن  هاى  مهد  ترين  مهم  از 
قديميترين  كنند.مثال  افتخار  بدان  دنيا  آريانهاى  تمام  بايد  الحق  كه 
مقنن اخالقى كه براى تذهيب اخالق هيئت جامعه بشر قانون وضع 
نموده و هنگامى كه تمام ملل دنيا به حالت توحش بوده اند،مردم 
را به داشتن عقائد و رفتار پاك دعوت كرده زرتشت بوده است كه 
امروز  آنها  اساس  كه  آورده  قوانينى  و  برخاسته  سرزمين  اين  از 
در قرن بيستم هم مى توانند پيشواى اخالقى يك ملت متمدن باشد.
بدبختانه پس از حمله وحشيان مشرق و تسلط قوم خونخوار مغول 
كه شنايع اعمال آنها از صفحه تاريخ محو نشدنى است،در قسمت 
اينكه  به  نموده،نظر  فراموش  را  خود  زبان  اهالى  آذربايجان  عمده 
هالكوخان مراغه اى را پايتخت خود كرده بود،به زبان تركى متكلم 
شده اند. ولى چون احساسات ملى در نهاد اهالى آن سامان سرشته 
امكان  حيز  از  و  قدر  و  قضا  قدرت  عهده  از  آن  دادن  تغيير  شده 
مقتدرترين موثرات عالم هم خارج بوده و ايراندوستى در قلب پاك 

يك آذربايجانى با شير اندرون شده با جان بدر شود. 
تركى زبان بودن بعضى از قسمت هاى ايران باعث اشتباه برخى 
مردمان بى اطالع شده،بدون اينكه اين قبيل اشخاص قدرى صفحات 
تاريخ را ورق زده از حقيقت مطلع شوند،فورا ادعا مى كنند كه اين 
قوم ترك و هم نژاد ما هستند.ما در جواب اين مدعيان باطل بايد 
حمله  صغير  آسياى  و  ايران  به  ها  مغول  كه  وقتى  آيا  كنيم  سوال 
كردند تمام اين نواحى خالى از سكنه بود و فقط قوم مغول زن و 
بچه خود را از مغولستان آورده و در آنجاها سكنى گزيدند؟نه،فقط 
سربازان مغول بودند كه حمله مى كردند و چون خونخوار بودند 
غالب مى شدند.پس از آنكه در نواحى مختلفه ساكن مى شدند چون 
عده شان نسبتا قليل بود و در ميان ملل ديگر مستهلك مى گشتند و 
فقط چون غالب بودند زبان آنها در ميان مردم معمول مى گشت،به 
كنند  مى  تركى  ادعاى  امروزه  كه  صغير  آسياى  اهالى  كه  قسمى 
قسمت عمده ترك نيستند،بلكه ايرانى و يونانى و عرب و ارمنى و 

رومى و غيره هستند كه خود را ترك تصور مى كنند و در حقيقت 
ادعا  ما  حال  اين  است.با  كم  خيلى  آنجا  در  حقيقى  تركهاى  عده 
مضمحل  بايد  و  ندارند  حكومت  صالحيت  ترك  ملت  كه  كنيم  نمى 
شود،زيرا امروز ديگر دنيايى نيست كه فقط هم نژادى باعث تشكيل 
يك حكومت و دولت گرددفبلكه اوضاع سياسى و اقتصادى در اين 
مسئله دخالت كلى دارند به قسمى كه ممكن است دو ملت هم نژاد 
از نقطه نظر سياست و اقتصاد برخالف يكديگر بوده، دو ملت ديگر 
نظر  به  كسى  اگر  باشند.بنابراين  متحد  دارند  مختلف  نژادهاى  كه 
دقت در ادعاى اشخاص فوق الذكر بنگرد، نه فقط بطالن آن را درك 

نموده بلكه مضحك بودن آن را تصديق خواهد كرد. 
انتشار  باب  اين  در  را  خود  عقائد  اغلب  كه  اشتباه كنندگان  از  يكى 
مى دهد ((روشنى بيك)) نامى است كه ادعا دارد در ايران سياحت 
كه  زند  مى  است.مثال  كرده  مشاهده  را  ترك  روح  آثار  و  نموده 
اين  از  تبريز  در  كبود  مسجد  و  زنجان  نزديكى  در  سلطانيه  گنبد 
مغول  نژاد  و  ترك  روح  از  آثار  اين  اگر  اينكه  از  هستند.غافل  قبيل 
است،چرا در مغولستان وطن مباركشان چند عدد از اين شاهكارها 
نكرده اند؟ حقيقت قضيه اين است كه او تصور مى كند. روح ايرانى 
رساند.منتها  خواهد  و  رسانده  ظهور  به  را  خود  آثار  موقع  هر  در 
اينكه چون در زمان استيالى مغول اين آثار به ظهور رسيده به اسم 
مغول مشهور گشته است وگرنه همان ذوقى كه در ازمنه قديمه تخت 
جمشيد و طاق كسرى و كوه بيستون و طاق بستان و طاق بسطام 
و غيره را به وجود آورده و در زمان مغول در تحت صورت گنبد 
سلطانيه و مسجد كبود تبريز ظهور كرده است. چرا آقاى روشنى 
بيك وقتى كه ايران را سياحت مى كرده آثار آتش زرتشت را كه 
در هر گوشه از ايران بلكه در قطرات خون هر ايرانى پاك شعله ور 
است توجه ننموده، فقط از اسم مسجد كبود (گوى مسجد) حكم مى 
كنند كه اين از آثار ترك است.اگر اينطور باشد خود ايشانى ايرانى 
به  مهم  قضاياى  قبيل  اين  است.در  فارسى  اسمشان  چون  هستند 
ادعاى صرف نمى توان قناعت كرد بلكه براى هر موضوع بايد داليل 
آذرى  ((برادران  را  آذربايجان  ايرانيهاى  وگرنه  نمود  اقامه  منطقى 
ما)) خطاب كردن نتيجه اى ندارد،زيرا اگرچه امروز از آتشكده هاى 
قديمى ايران در آذربايجان و قفقاز جز آثارى بيش باقى نمانده، زيرا 
اگرچه امروز قلب هر آذربايجانى در محبت ايران آتشكده مشتعل و 
سوزانى است.شايد اگر به ايرانى هاى اياالت ديگر از طرف عثمانى 
ادعاهاى  و  شده  فريفته  شود  دروغين  دوستى  و  محبت  اظهار  ها 
انان را قبول كنند،ولى اهالى آذربايجان مخصوصا در دوره اخير 
مثال  نكردند.  فراموش  هرگز  را  آنها  فجايع  و  شناخته  را  عثمانيها 
وقتى كه سربازان وحشى دولت تزارى روسيه آذربايجان را ترك 
كردند مردم با يك دنيا شادى و مسرت عثمانيها را استقبال نمودند.

كسى  هر  كه  رساندند  اى  پايه  به  را  تعدى  و  ظلم  دسته  اين  ولى 
دوره استيالى روسها را آرزو مى كرد و اگر سربازان روس تعدى 
مى كردند اقال از صاحب منصب مى ترسيدند.ولى صاحب منصبان 
عساكر هم مذهب ما از سربازان بيشتر مردم را اذيت و آزار مى 
كردند،تا مى توانستند از خانه ها اسباب بردند و عده زيادى كسبه 
از عطار و بقال و غيره را برشكست كردند.يك عسكر ترك هرچه 
كه مى خواست مى كرد و از هر دكان هرچه مى خواست مى برد، 
ولى در مقابل آذربايجانيها مى گفتند عيب ندارد هم مذهب و هم دين 
است بايد كمك كرد.ملت ترك تمام خساراتى را كه ايرانيها براى كمك 
كردن همسايه مسلمان خود متحمل شده بودند،تمام جوان هايى را 
جاى  به  نموده،امروز  فراموش  بودند  داده  قربانى  راه  اين  در  كه 
خطاب  ترك  را  آنها  و  زده  آذربايجان  ايرانيهاى  دل  به  تشكر،زخم 
مى كنند.گويا نمى دانند كه يك نفر آذربايجانى ترك شدن را براى 
مكالمه  طرف  كامال  آذربايجانى  بايك  اينها  داند،گويا  مى  ننگ  خود 
واقع نشدند تا ببينند كه احساسات ايرانى از افراد اين ايرانيهاى پاك 
آذربايجانيها  به  كه  ((آذرى))  كلمه  دانند  نمى  شود،گويا  مى  لبريز 
خطاب مى كنند به معنى آتشى است كه نياكانشان در روح آنها به 
وديعه گذاشته و آن را براى سوزاندن خرمن هوا و هوس دشمن 
ذخيره كرده اند.جز اينكه هالكوخان دو روز در آذربايجان اقامت 
گزيده،و باعث تغيير زبان اهالى گرديده دليل ديگرى هم براى ترك 
بودن آذربايجان داريد؟و اين واضح است كه عده سربازان مغول 
كه از آذربايجان عبور كرده اند نسبت به عده نفوس آن ايالت به 
حاصل  كلى  دخالت  نژاد  در  است  توانسته  نمى  كه  بوده  كم  قدرى 
و  بودن  ايرانى  شرافت  سلب  كه  داد  بايد  انصاف  شرح  اين  كند.با 
نسبت ترك بودن به يك نفر ايرانى ظلم صرف است.آقاى روشنى 
را  خارجه  مدارس  تمام  ترك  جوان  دولت  كه  كند  مى  تعجب  بيك 
در عثمانى بسته،ولى دبستان ايرانيان در اسالمبول به دست خود 

آذرى ها مشغول تبليغ زبان و تمدن ايرانى است. 
ما در اينجا از خود ايشان انصاف مى خواهيم كه در صورتى كه 
اغلب همين آذرى ها به زبان فارسى هم آشنا نبوده،در مهد ترك 
ماندگى  ديده،عقب  را  عثمانى  هاى  پيشرفت  و  كنند  مى  نما  و  نشو 
احساسات  و  پاك  قلب  يك  جز  نمايند،آيا  مى  مشاهده  را  ايرانيان 
سرشار چيز ديگرى هم مى تواند علت اين تعصب در ايراندوستى 

و فداكارى در وطن پرستى بشود كه تمام تحقيراتى را كه تركها با 
اطالق كلمه عجم و غيره به آنها وارد مى آورند قبول كرده،باز با 
نهايت سربلندى و سرافرازى افتخار مى كنند و خود را شرافتمند 
مى دانند كه ايرانى هستند.بلى آذربايجانيها اگر زبان فارسى را هم 
ندانند مانند طفلى كه زبان مادر خود را ندانسته،ولى عالقه روحى 
به او دارد خودشان را نثار خاك پاك مادر عزيز خود يعنى ايران 
اثبات  براى  بيك  روشنى  آقاى  كه  داليلى  از  نمود.بعضى  خواهند 
مى  جا  يك  است.مثال  كردنى  ذكر  واقعا  كند  مى  اقامه  خود  مدعاى 
نواخى  آن  نژاد  پس  است.  تركى  كوه  فالن  يا  رود  فالن  اسم  گويد 
ترك است. نمى دانيم چرا به اسم خود آذربايجان و تبريز و دهات 
و رودهاى اين ايالت توجه نمى كنند كه همه فارسى هستند و حتى 
در بعضى دهات آذربايجان سهل است،در قفقاز هم فارسى تكلم مى 
كنند و هنوز پيرمردهاى بادكوبه به زبان فارسى با يكديگر مكاتبه 
مى نمايند.و در اينجا اقرار مى كنيم كه ما تكاهل كرده و در ترويج 
و تبليغ زبان و تمدن خود كوتاهى كرده ايم و اگر بيشتر مساحمه 
كنيم بيشتر دچال اشكال خواهيم شد،ولى اين مطلب ابدا نمى تواند 
بشود. ايران  نواحى  از  اى  عمده  قسمت  اهالى  بودن  ترك  بر  دليل 
عثمانيها  ميان  در  الذكر  فوق  نويسنده  عقائد  كه  دانم  مى  چون  من 
موافق زيادى نداشته حتما بر جوانان تحصيل كرده ترك كه داراى 
معلومات اساسى هستند حقيقت مسئله روشن و آشكار است لذا از 
شرح زياد صرف نظر نموده و فقط يك مسئله مهم را خاطرنشان 
مى نمايم:تركها وقتى كه به ايران آمدند وحشى بودند و ايرانيها آنها 
را به مذهب اسالم درآورده،لباس تمدن را به تن آنها پوشاندند،و 
بودند. ايرانيها  آموخت  تمدن  وحشى  قوم  اين  به  كه  ملتى  تنها 

در  همواره  را  ايرانيان  حقوق  بايد  ترك  شناس  حق  افراد  بنابراين 
نظر داشته،و در جاده تمدن آنها را استاد خود بدانند.امروز عثمانى 
ها به مناسبت حس موقع طبيعى خود ترقى كرده و شايد متكبر هم 
باشد،ولى نبايد فراموش كنند كه اگر وحشى تريم ملت هم در چنين 
محلى كه داراى موقعيت بسيار مهم طبيعى و سياسى است و نظر 
تمام ملل متمدنه دنيا متوجه آنهاسكنى گزيده بود ترقى مى كرد و 
تركها خيلى ديرتر از مدتى كه الزم بود متمدن شدند.بنابراين هيچ 
جاى غرور و تكبر نيست و تصور نكنند كه اگر با ايران مخالفتى 
كنند نتيجه مفيدى خواهند گرفت،زيرا ديگر دنيا ايران و ترك را به 
حال خود نمى گذارد و سياست دول مستعمرات طلب اروپايى در 
جزييات كارهاى ما دخيل خواهد بود. در اين صورت واضح است 
كه از اين قبيل كدورت ها استفاده نموده و ضرر كلى به دو ملت 
از  هريك  دوستى  وطن  شرط  كرد.پس  خواهند  وارد  ترك  و  ايران 
ميان  مودت  مراسم  استحكام  براى  كه  اينست  ترك  و  ايرانى  افراد 
چنانكه  و  ندهند  استفاده  مجال  اجنبيان  به  و  كوشيده  ملت  دو  اين 
سابقا اشاره شد تمام ايرانيان به غير از اهالى آذربايجان نسبت به 
اتراك خوش بين و خوش عقيده هستند و آنها را همسايه مسلمان 
و هم دين خود مى دانند فولى اگر بعضى از اشخاص بى اطالع با 
اطالق اسم ترك به عده اى از ايرانيها آنها را ننگين كنند برخالف 
سياسيت دولت تركيه رفتار كردند و جز توليد نفرت نتيجه ديگرى 
اشخاص  قبيل  اين  از  بايد  عثمانى  دولت  گرفت.بنابراين  نخواهند 
ميليون  سه  منفور  ترك  ملت  كه  نگذارند  و  كرده  جلوگيرى  جاهل 
اين  به  را  ايرانيان  تمام  توجه  اينجا  در  بشود.ما  آذربايجان  ايرانى 
و  ترين  مهم  از  يكى  آذربايجان  مسئله  كه  كنيم  مى  جلب  مهم  نكته 
قضاياى حياتى و مماتى ايران است و بر هر ايرانى واضح است كه 
اين ايالت براى ايران حكم سر را دارد و اگر به تاريخ نظر كنيم،از 
خدماتى كه اهالى آن به وطن عزيز خود ايران نموده اند عالقه آنها 
را به اين آب و خاك خواهيم فهميد.مثال پس از حمله عرب و انقراض 
دولت عجم و ملوك الطوايفى تمام دوره قرون وسطى فقط در نتيجه 
اقدامات شاهنشاهان صفوى كه از اين خاك برخاستند،دولت ايران 
شخصيت و استقالل خود را از دست نداده توانست پس از چند قرن 
ابهت ملى خود را دوباره جلوه گر سازد و اگر زحمات پادشاهان 
تحت  آن  قطعه  هر  و  نداشت  وجود  ايران  امروز  نبود  سلسله  اين 
تسلط يكى از دول همجوار بود.همچنين در انقالب مشروطيت ايران 
فداكارى آذربايجانيها بر همه كس واضح و آشكار است.پس در اين 
بين  از  براى  و  نموده  فداكارى  ايرانى  خيرانديش  افراد  بايد  مسئله 
بردن زبان تركى و رايج كردن زبان فارسى در آذربايجان بكوشند.

مخصوصا وزارت معارف بايد عده زيادى معلم فارسى بدان نواحى 
فرستاده در آذربايجان فرستاده،كتب و رسال ها و روزنامه جات 
مجانى و ارزان در آنجا انتشار دهد و خود جوانان آذربايجانى بايد 
جانفشانى كرده متعد شوند تا مى توانند زبان تركى تكلم نكرده،به 

وسيله تبليغات عاقبت وخيم آن را در مغز هر ايرانى جايگير كنند. 
ايران  نقاط  ساير  در  تحصيالت  كردن  اجبارى  اگر  بنده  عقيده  به 
براى وزارت معارف ممكن نباشد در آذربايجان به هر وسيله اى كه 
باشد بايد اجرا شود،زيرا اين امر نه فقط براى توسعه معارف ايران 

بلكه از نقطه نظر سياسى هم يكى از واجبات ترين اقدامات است.

برگرفته از خبرگزارى آفتاب
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رستوران آالچيق در قلب فينچلى سنترال
با كادرى مجرب آماده ى پذيرايى از 

مهمانان شما عزيزان مى باشد
جمعه و شنبه شب ها از ساعت 8 تا 

پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 
با صداى
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Iran to commemorate 
Nikos Kazantzakis

Iran’s National Library is holding a commemoration ceremony to honor the 
50th death anniversary of the Greek writer, Nikos Kazantzakis. 
Director of Iran’s National Library and Archives, Ali-Akbar Ash’ari and the 
Greek ambassador to Iran, Merkourios Karafotias will attend the ceremony on 
April 13, 2008. 
Greek Iranologist Evangelos Venetis will deliver a speech on Kazantzakis’s 
philosophical ideas. Iran’s former ambassador to Greece, Mohammad Reza 
Darbandi will present an article written by Iran’s chargé d’affaires in Athens, 
Mahmoud Hafezi about the writer. 
Parts of Michael Cacoyannis’ Zorba the Greek, which was based on a Kazantza-
kis novel, will also be screened during the event 
Nikos Kazantzakis was one of the most important and most translated Greek 
writers and philosophers of the 20th century. He is best known for his novels 
Zorba the Greek and The Last Temptation of Christ. 

Unknown works of 
musician Vaziri 
donated to Shiraz museum

A large collection of works by Iranian musician Ali-Naqi Vaziri have recently 
been handed over to the Song and Melody Museum in Shiraz. 
The collection comprises Vaziri’s manuscripts, partitas, and diaries, some of 
which have partially been damaged, the Persian service of CHN reported on 
Wednesday. No one was informed about the existence of this collection up to 
now. “About two month ago, someone met me announcing the existence of the 
objects,” said Peyman Soltani, the director of the music section of the Iranian 
National Committee for the International Council of Museums (ICOM). 
The artifacts were given to the museum after the officials promised the donator 
to dedicate an appropriate place to the objects at the museum, Soltani added. 
The museum will put on display the objects after the necessary restoration and 
some of the documents will be published in the near future, he noted. 
The first notation for Iranian traditional music radif (the total collection of more 
than 200 gushehs -- traditional melodic entities -- in all 12 dastgahs is known as 
the radif) was written by Vaziri (1888-1980). He was a tar virtuoso as he was 
also skillful at playing setar and violin. He studied in French music school École 
supérieure de musique and Hochschule fur Music in Berlin. 

Iranian filmmaker to judge S. Korean festival
Jalili along with filmmaker Bong Joon-Ho, film expert Chris Fujiwara, actress Uhm Ji-Won, and journalist Defne Gursoy 
will judge the International Competition Section of the gala, which will be held in South Korea from May 1 to 9. 
Acclaimed film “Buddha Collapsed out of Shame” by Iranian director Hana Makhmalbaf is amongst 12 films which will be 
competing in the event. 
Focusing on digital, independent and art films, JIFF has been held annually since 2000 in Jeonju, South Korea. 
Jalili was a jury member at 11th Pusan International Film Festival, which was held in South Korea in 2007. 

Iran’s Saipa beats Iraq’s al-Quwa
Iran’s Saipa has defeated its Iraqi rival al-Quwa al-Jawiya in the 
AFC Champions League despite playing with 10 men in the 
second half. Amir Vaziri scored Saipa’s only goal in the 46th 
minute just before the Jordanian referee announced the end of 
the first half. The Iraqi side was the host but the match was held 
in Kuwait on Wednesday due to security situation in Iraq. 
During the second half, Saipa lost one of its defenders, Majid 
Gholamnejad and captain Ibrahim Sadeghi had to do his job. In 
another game, al-Wasl defeated al-Kuwait with one goal. 
Saipa tops the group B of the Asian Champions League with 
seven points while al-Quwa al-Jawiya, al-Kuwait and al-Wasl 
stand in the next places respectively.

Iran wins 7 chess matches in UAE
Iranian chess players have performed brilliantly, winning seven matches 
at the 10th International Open chess tournament in Dubai. Meanwhile, 
two other Iranian chess players tied with their rivals in the third round of 
competitions on Tuesday evening. Six other Iranian players were defeated 
on the same day. 
Chess players from 25 countries participated in Dubai’s Open chess 
tournament with 132 male and female competitors in total. There are 29 
grand masters competing in the event. 

Persepolis may suffer 
FIFA penalty

FIFA has warned Iran’s Persepolis of deducting 
more points if it fails to pay a former coach, the 
team’s managing director has said. 
“Persepolis must pay its former Dutch coach Arie 
Haan 70,000 euros or it will face another deduc-
tion penalty by FIFA,” Habibollah Kashani told 
Iran’s Channel 3 last night. 
Haan was appointed as Persepolis coach in Feb-
ruary 2006, but was dismissed a few weeks be-
fore the beginning of the 2006-07 season. 
In February 2008, Persepolis faced a six-point 
deduction for failing to pay a former player and 
lost its top position in Iran’s Pro League. 
It currently stands in the second position after 
Sepahan, which was also fined with a five-point 
deduction in January because its fans seriously 
injured a security officer during a match against 
Persepolis.

Iran’s Ali Daei to 
publish memoirs

Ali Daei, Iran’s head coach and holder of the world record for inter-
national goals, has said his memoirs will be published by 2010. 
“I think the book will be released by the end of next year (March 
2010),” the former Asian Player of the Year said. 
Daei, who is also coaching Tehran team Saipa, said that while the 
book would relate many of his bitter and sweet memories he would 
keep some of his secrets in his heart forever. 
He went on to assure fans that Saipa would defeat Iraq’s Al Quwa Al 
Jawiya in Group B of the AFC Champions League in Wednesday’s 
match. 
The 39-year-old Daei, who is Iran’s all-time leading scorer with 109 
goals in 148 appearances, kissed professional soccer goodbye in 
2007.
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Iran’s Farshchian to unveil ‘Kowsar’
Farshchian’s exquisite work, which portrays Fatemeh Zahra, the daughter of the Prophet Mohammad (PBUH), 
will be unveiled at the city’s Astan-e Qods Museum in the holy shrine of Imam Reza (PBUH). 
Mahmoud Farshchian is known as Iran’s master of miniatures, whose works have been displayed in numerous 
galleries and museums around the world. 
Farshchian was chosen as an outstanding 21st Century intellectual by Cambridge and has received an honorary 
doctorate in fine arts.

Scotch festival to 
showcase 
K i a r o s t a m i ’ s 
“Tazieh”

The Edinburgh International Festival plans to highlight Ira-
nian passion play through showcasing “Looking at Tazieh”, 
a video installation by Iranian multimedia artist Abbas Ki-
arostami.  The event presents a vast array of programs in 
classical music, theater, opera, and dance over a three-week 
period in late summer each year. This year’s festival will run 
from August 8 to 31. 
Tazieh is an ancient Iranian passion play, telling Shias’ epic 
tales particularly in memory of the martyrdom of Imam 
Hussein (AS), grandson of the Prophet Muhammad (S). 
Open-air performances draw huge crowds which them-
selves become part of the experience and are a rare example 
of popular drama in the Islamic world. 
“Looking at Tazieh” is a video installation with separate 
screens simultaneously showing three perspectives of a 
tazieh performance and its audience. 
Kiarostami is an internationally acclaimed filmmaker, who 
has also tried his hand at photography and graphic design 
as well as at literature with the composition of a collection 
of poems entitled “Walking with the Wind”, which has been 
translated into several languages. 
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Tehran Symphony 
Orchestra to perform 
Russian music
Memorable pieces by Russian 
composers including Modest 
Petrovich Mussorgsky and Sergei 
Rachmaninov will be performed 
during the concerts, the new 
conductor of the orchestra Ma-
nuchehr Sahbaii told ISNA on 
Monday. He went on to say that 
the orchestra has not planned for 
any performance abroad due to 
the short of funds. 
Organizing musicians, signing contracts with them and paying their wages 
on time is more important than performing concerts abroad, Sahbaii noted. 
As guest conductor, Sahbaii had previously performed concerts with the 
orchestra for six times. 
The former conductor of the orchestra, Nader Mashayekhi, was dismissed 
from the post in July 2007 following his complaints about low pay of the 
musicians and the delays in the payment of the wages. 

Bani-Etemad retrospective 
underway in Britain
A retrospective of Iranian filmmaker Rakhshan Bani-Etemad began on Monday in Lon-
don. 
Sponsored by the British Film Institute (BFI), the School of Oriental and African Stud-
ies (SOAS), the Insight Institute, and the Iran Heritage Foundation, the program runs 
until April 30. 
Bani-Etemad’s movies “Canary Yel-
low”, “Foreign Currency”, “Gilaneh”, 
“Mainline”, “The May Lady”, “Off-
Limits”, “Our Times”, “The Blue Veil”, 
“To Whom Will You Show These 
Films Anyway?”, and “Under the Skin 
of the City” are to be screened during 
the event. 
In addition, the Insight Institute will 
be holding a week-long workshop 
in which each participant will get 
to make a short film under Bani-
Etemad’s guidance. Some of the films 
made at these master classes will be 
screened at the venue of the National 
Film Theater. 
Other programs include a one-day 
conference scheduled on April 19 at 
SOAS to review the life and works of 
Bani-Etemad and her role in contem-
porary Iranian cinema. 
Experts and scholars from various 
countries are to give lectures at the conference, which is being organized by Professor 
Annabelle Sreberny and Saeid Zeidabadinejad. 
Abbas Kiarostami is the only other Iranian cineaste whose career has been highlighted in 
a retrospective in Britain. 
Photo: Rakhshan Bani-Etemad and her producer husband Jahangir Kowsari take the 
stage to receive the best film award for “Mainline” at the 10th Donya-ye Tasvir Cinematic 
and TV Films Celebration at Tehran’s National Grand Hall on July 12, 2007. 

Qobadi wins Young Global 
Leader title 

The prominent Iranian filmmaker, Bahman Qobadi has been chosen as 
one of the Young Global Leaders of 
2008 by the World Economic Fo-
rum. Qobadi was selected for his 
cinematic accomplishments, com-
mitment to society and potential to 
work towards a better future for the 
world. A group of 31 international 
media leaders, including Thomas H. 
Glocer, the Chief Executive Officer 
of Reuters in the UK and Arthur Sulzberger, Chairman and Publisher 
of The New York Times chose the Young Global Leaders of 2008. This 
year’s Global Leaders include 121 figures, who have worked in various 
fields such as business, politics and media, from 65 countries. The Forum 
of Young Global Leaders was established by Professor Klaus Schwab in 
2004, in an attempt to address global challenges including health, edu-
cation, environment, global governance and security, and development 
and poverty. Bahman Qobadi has won numerous international awards 
including the best film award of the 52nd edition of the San Sebastian 
Film Festival for his Turtles Can Fly.
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