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چرا مشعل از
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كاخ سفيد 

فايننشال تايمز: چين بزرگترين 
تهديد از لحاظ اروپايى هاست

دومين كمپين بزرگ ايرانيان 
در دفاع از خليج فارس

ثبت  و  فارس»  «خليج  نام  تحريف  در  گوگل  شركت  غيردوستانه  اقدام 
ايرانيان  همبستگى  از  نمايشى  ديگر  بار  عربى»  «خليج  مجعول  عبارت 
داخل و خارج در دفاع از تماميت ارضى و پيشينه تاريخى ايران را در 
معرض ديد جهانيان قرار داده است. و البته اين بار نيز در غياب وزارت 
خارجه و در غيبت تكرارى دستگاه هاى مسئول دولتى با آن امكانات 

عظيم و گسترده.

مشعل المپيك در 16 دوره گذشته اين رويداد بين المللى هيچ گاه از ايران عبور نكرده است. با اين حال، عدم 
عبور مشعل المپيك 2008 از ايران متفاوت با دوره هاى گذشته است. چرا كه اوًال مشعل المپيك چين با تصميم 
كميته بين المللى المپيك اين بار قرار است مسير باستانى جاده ابريشم را طى كند كه ايران بدون شك بخش انكار 
ناپذير اين جاده باستانى است و ثانيًا، دولت چين مخصوصًا پس از سياست «نگاه به شرق» دولت احمدى نژاد، 
به عنوان دوست استراتژيك ايران مطرح شده و تهران بخش مهمى از تخم مرغ هاى خود را در سبد پكن قرار 
داده است. بنابر اين، انتظار مى رفت كه ميزبان بازى هاى 2008 از نفوذ خود بر كميته بين المللى المپيك براى 

عبور مشعل از ايران استفاده كند.

نفت ركورد 
جهاني را جابه جا 

كرد 

درگذشت بهروز مقصودلو 
مستندساز ايرانى

تصحيح معين از نظامى 
عروضى پس از نيم قرن 

دوباره  مى آيد

قلعه نويي 
محبوب مدعيان

انتقاد باشگاه 
چلسي از شبكه «اسكاي» 

صفحه صفحه 1010

صفحه 36 

صفحه 42 

صفحه  صفحه  66

صفحه صفحه 44



2
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 30  فروردين April 2008  -  1387 18هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل ويكم

 info@persianweekly.co.uk  



3 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

18 April 2008  -  1387 جمعه 30  فروردين  
سال اول -  شماره چهل و يكم

شفيعى كدكنى
كدكنى  شفيعى  محمدرضا  دكتر 
كدكن  شهر  در   1318 سال  در 
شفيعى  گشود.  جهان  به  چشم 
و  دبستان  هاى  دوره  كدكنى 
گذراند،  مشهد  در  را  دبيرستان 
و چندى  نيز به  فراگيرى  زبان  و 
ادبيات  عرب, فقه،  كالم  و اصول  
سپرى كرد. او مدرك كارشناسى 
خود را در رشته زبان و ادبيات 
و  فردوسى  دانشگاه  از  پارسى 
همين  در  نيز  را  دكترى  مدرك 
رشته از دانشگاه تهران گرفت. او 

اكنون استاد ادبيات دانشگاه تهران است. او از جمله دوستان 
نزديك مهدى اخوان ثالث شاعر خراسانى به شمار مى رود و 

دلبستگى خود را به اشعار وى پنهان نمى كرد.
هميشه دريا درياست 

هميشه دريا طوفان دارد 
يگو !  براى چه خاموشى

 بگو : جوان بودند 
جوانه هاى برومند جنگل خاموش

بگو ! براى چه مى ترسى 
 سپيده دم اينجا 

شقايقان پريشيده در نسيم 
هراسان

 بر اين گريوه فراوان ديده ست 
به آبهاى خزر 

 موجهاى سرگردان 
 و باده هاى پريشان بگو بگو

 بارى
 پيام برگ شقايق را 

در لحظه اى كه مى ريزد 
و مى فشاند 

 آن بذر ساليانه فصلش را 
 به دشتها ببرند 

بگو !  براى چه خاموشى
سپيده مى دانست ايا 

كه در كرانه ى او 
چه قلب هاى بزرگى را 
 دوباره از تپش افكندند؟

و باز مى داند ايا كه در كرانه ى او 
آن كران نا بكران 

 در آن سوى شب و روز
چه قلب هاى بزرگى كه مى تپند هنوز ؟

خوشا سپيده دما 
كه سرخ بوته ى خون شما 

 در اينه اش
ميان مرگ و شفق 

تا صنوبر و خورشيد 
چنان تجلى كرد 
 و باز بار دگر 
 سرود بودن را 

 در برگ برگ آن بيشه 
 و موج موج خزر 
 جاودانگى بخشيد 

به روى گستره ى سبز جنگل بيدار 
 خوشا سپيده دما وان كرانه ى ديدار 
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سرآغاز
شده  حكاكى  تصاوير  در 
جمشيد  تخت  سنگهاى  بر 
نيست.  عصبانى  هيچكس 
اسب  بر  سوار  هيچكس 
حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچكس  بينيد.  نمى  تعظيم 
خورده  شكست  و  سرافكنده 
نيست هيچ قومى بر قوم ديگر 
تصوير  هيچ  و  نيست  برتر 
ندارد.  وجود  آن  در  خشنى 
اين  ايرانيان  افتخارهاى  از 
دارى  برده  هيچگاه  كه  است 
در ايران مرسوم نبوده است 
در بين صدها پيكره تراشيده 

شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم 
كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم.

سخن هفته
وقتى روزنامه را به دست مى گيرى، به شوق ديدن صفحه حوادث آنرا به تندى 
ورق مى زنى تا جذابترين رويدادهاى دنيا را مطالعه كنى! تا بدانى در آن سوى 
دنيا چندين انسان بى گناه درپى يك كم توجهى جان خود را از دست داده اند؛ 
تا بدانى در دورترين نقطه زمين هزاران كودك از كم آبى و بى غذايى، ديگر در 
را  اى  حادثه  خبر  كه  شود  مى  تر  جذاب  برايت  زمانى  موضوع  نيستند.  ما  ميان 
در ايران مى خوانى آن هم در شهر شعر و ادب، شهر شيراز. اسمش را هرچه 
مى خواهى بگذار، بمب گذارى، انفجار مهمات جنگى و يا هر چيز ديگر. عامالن 
آن هم هرچه يا هر كه ميخواهد باشد. تنها چيزى كه امروز باقى مانده آن صدها 
هموطن بى گناهى است كه در ميان اشك و خون زنان و فرزندان و بستگانشان به 
خاك سپرده مى شوند. ذهنت مشغول و افكارت پريشان مى شود. شايد كمى آب 

بنوشى، شايد هم مسكنى بخورى. البته برخى از ما راه حلهاى بهترى داريم. 
چند صفحه ديگر از روزنامه را ورق مى زنيم و آگهى ماساژ درمانى در منزل را 
كه مؤكداً اظهار داشته است: «مخصوص خانمها» مى بينيم. فكر مى كنيم ساعت 
سه نيمه شب زمان مناسبى براى برطرف كردن مشكالت شخصى مان است ولى 
كاش كمى مى انديشيديم كه اين مزاحمت نه تنها مشكلى حل نمى كند بلكه صاحب 
اين آگهى را هم وادار مى كند تا از اين كار منصرف شود و اين فرصت را كه شايد 

روزى مادر و دختر خودمان از اين امكان استفاده كنند از ما  بگيرد.

هفته نامه پرشين در ديگر شهرهاى انگلستان نمايندگى 
فعال مى پذيرد.

لطفا جهت اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاى زير تماس 
حاصل نمائيد.

077 3311 3137 - 020 8453 7350
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يعنى  شويد.»  شناخته  تا  بگوييد  سخن  گويد:«  مى  بزرگى 
طبقه  كردن  صحبت  است.  آدمى  شناسنامه  گفتن  سخن 
مبناى  كند.  مى  نمايان  را  فرد  پيشه  گاهى  حتى  و  اجتماعى 
تحصيالت و فرهيختگى فرد، نحوه تكلم اوست. با حرف زدن 
مى توان بر ديگران تاثير گذاشت و احترام يا اهانت مردم را 
نسبت به خود برانگيخت. بسيارى از دوستيها و دشمنيهاى 
عقايد  ابراز  شيوه  و  مردمان  بيان  نحوه  در  ريشه  اجتماعى 
به  جامعه،  در  فرد  مقبوليت  ميزان  دارد.  خود  احساسات  و 
خصوص در طبقه اى از جامعه، گفتار اوست. اصوًال شايد 
بهترين مبنا براى طبقه بندى جامعه همان سطح درك و كمال 

باشد كه طبيعتًا در گفتار فرد متبلور مى شود.

امروزه رسانه در حيطه زبان و ادبيات و ترويج اصطالحات 
نيز نقش مؤثرى دارد؛ اما بايد توجه داشت كه رسانه متعلق 
جامعه  اقشار  تمام  زندگى  دهنده  بازتاب  و  جامعه  تمام  به 
است. درك اين مهم موجب گرديده تا على رغم وفور فيلمهاى 
قشر  گفتار  ركيك،  الفاظ  از  گسترده  استفاده  با  هاليوودى 
متوسط به باالى جامعه انگلستان از اين واژه هاى شرم آور 
مبرا بماند. متاسفانه ايرانيان هنوز به اين رشد نرسيده اند و 
به گونه اى باور كرده اند كه هرچه در رسانه ها بازتاب پيدا 
رو  اين  از  است.  اخالقى  و  مجاز  آن  تكرار  و  تقليد  كند،  مى 
وقتى يك مجموعه تلويزيونى جديد توليد و پخش مى شود، 
اصطالحات روزمره مردم به آسانى تغيير مى كند كه البته 

اين خود دليل عدم ثبات شخصيت نيز هست.

زبان  آموختن  ديگر،  جوامع  با  مواجه  و  مهاجرت  بحث  در 
اهميت بسيارى دارد. گفته مى شود:«وقتى شما زبان يك ملت 
را مى آموزيد در واقع فرهنگ آن ملت را مى آموزيد.» اين 
يعنى محيط و فردى كه به شما زبان مى آموزد، فرهنگ نيز 
مى آموزد. چنين است كه بين آن دانشجوى ايرانى كه زبان 
را در كالج مى آموزد و آن پناهنده ايرانى كه زبان را در كمپ 
ياد مى گيرد تفاوتهاى گفتارى و رفتارى بسيارى مشاهده مى 
شود.همچنين است تفاوت بين ايرانيانى كه در شهرستانهاى 
كوچك و در تعامل با خانواده هاى خوب انگليسى تكلم كردن 
آموخته اند و ايرانيانى كه در شهرهاى بزرگى چون لندن و 
منچستر، در تعامل با مهاجران ملل گوناگون زبان به سخن 

گشوده اند.

لندن،  ايرانيان  جامعه  در  رسد  مى  نظر  به  ديگر  سوى  از 
اين  و  است  كاسته  آن  قبح  از  ركيك  الفاظ  انگليسى  ترجمه 
براى  هنوز  كه  مرد  و  زن  روابط  آزادى  با  تالقى  در  نكته 
ايرانيان تازگى دارد و هنوز به يك بلوغ فكرى در پذيرش آن 
نرسيده اند، بى حيايى در سخن گفتن را موجب شده است. 
تكيه كالمهاى زننده اى كه غالبًا در ادبيات جوانان كوچه و 
خيابانى و سياهان معترض، دسته بندى مى شود، در گفتار 
كه  دهد  مى  نشان  اين  است.  گشته  معمول  بسيار  ايرانيان 
از  پس  اند،  بوده  كه  اى  طبقه  و  قشر  هر  از  ايرانيان  غالب 
مهاجرت به انگلستان نتوانسته اند جايگاه اجتماعى مناسبى 
به دست بياورند و در همان سطح از جامعه كه اصطالحات 

خاصش در كالمشان راه يافته، ته نشين شده اند.

نمى  آن  زشتى  از  زننده  هاى  واژه  شمول  جهان  رواج 
منسوخ  شود  نادر  كه  هم  چند  هر  گفتن  سخن  زيبا  و  كاهد 
اقليت  اين  جامه  به  يا  شدن  اكثريت  آن  همرنگ  گردد.  نمى 
نگاه،  كه  دهد  مى  دست  به  را  اجتماعى  جايگاهى  آمدن،  در 
تعبير و واكنشهاى خاص خود را برمى تابد. تكلم اولين راه 
ارتباطى است. نحوه سخن گفتن، نوع ارتباط و افراد مخاطب 
و  ارتباط  اين  از  برآمده  پاسخهاى  و  كند  مى  مشخص  را 

آموزش و تعمير كامپيوتر در محل مخاطب، رشد يا زوال شخصيت را رقم مى زند.
07828880940 

در واكنش به اقدام غيردوستانه شركت گوگل

دومين كمپين بزرگ ايرانيان در دفاع از خليج فارس
اين بار هم در غياب وزارت خارجه

 
ثبت  و  فارس»  «خليج  نام  تحريف  در  گوگل  شركت  غيردوستانه  اقدام 
عبارت مجعول «خليج عربى» بار ديگر نمايشى از همبستگى ايرانيان داخل 
و خارج در دفاع از تماميت ارضى و پيشينه تاريخى ايران را در معرض 
ديد جهانيان قرار داده است. و البته اين بار نيز در غياب وزارت خارجه 
و  عظيم  امكانات  آن  با  دولتى  مسئول  هاى  دستگاه  تكرارى  غيبت  در  و 

گسترده.
ماهواره اى  تصاوير  كه  خود   google earth سرويس  در  گوگل  شركت 
نقاط مخالف جهان را به صورت رايگان در اختيار كاربران شبكه جهانى 
اينترنت قرار مى دهد، از حدود دو ماه قبل نام مجعول «خليج عربى» را در 

كنار نام قانونى و تاريخى آن يعنى «خليج فارس» قرار داده است.
صورت  عرب  شيوخ  معنادار  تالش هاى  با  همزمان  كه  گوگل  اقدام  اين 
مى گيرد در حالى است كه سازمان ملل متحد رسمًا نام «خليج فارس» را 
نام تاريخى و حقوقى اين منطقه دانسته و بر ضرورت اجتناب از عبارات 

مجعولى نظير «خليج عربى» تاكيد ورزيده است.
به گزارش راديو ليبرتى، در اول اسفندماه يك كاربر ايرانى در اعتراض به 

اين اقدام شركت گوگل يك «طومار آنالين» خطاب به مسئوالن شركت گوگل تهيه كرده و از ايرانيان خواسته است با وارد كردن نام خود، آن را 
به صورت الكترونيكى امضا كنند. اين طومار اكنون در سايت «پتيشن آنالين» در رتبه نخست طومارهاى فعال قرار دارد و تاكنون حدود 200 

هزار نفر آن را امضا كرده اند. 
در اين طومار از مدير بخش گوگل ارث، درخواست شده است كه با توجه به مستندات و شواهد تاريخى و همچنين تاييد رسمى سازمان ملل بر 

صحيح بودن نام «خليج فارس» هر چه سريعتر اين اشتباه را تصيح كنند. 
اين دومين اقدام جمعى ايرانيان در اينترنت در اعتراض به تحريف نام «خليج فارس» است. در سال 2004 زمانى كه مؤسسه آمريكايى نشنال 
جئوگرافيك در نقشه جديد خود نام «خليج عربى» را به عنوان جايگزين «خليج فارس» منتشر كرد، موج بزرگى از اعتراضات ايرانى هاى داخل و 
خارج ايجاد شد تا آن جا كه ظرف يك هفته، 315 هزار نامه اعتراضى به طرق مختلف براى موسسه نشنال  جئوگرافيك ارسال گشت. دولت نيز 
هر چند ديرهنگام و با تاخير، اما باالخره نسبت به اين اقدام نشنال جئوگرافيك واكنش نشان داد و توزيع نشريه اين موسسه و ورود خبرنگار 

آن به ايران را ممنوع كرد.
چشمگيرترين اقدام در اين باره انفجار يك بمب گوگلى بود. عده اى از كاربران اينترنت و نويسندگان برخى وبالگ هاى فارسى، صفحه اى طراحى 
كردند كه در آن نوشته شده بود «چنين خليجى وجود ندارد، به دنبال خليج فارس بگرديد.» سپس با لينك دادن به اين صفحه با عنوان «خليج 
عربى» اين صفحه را در موتورهاى جستجوگر به صدر رساندند. به اين كار اصطالحًا بمب گوگلى مى گويند. بعد از گذشت چهار سال، هنوز هم 

اولين نتيجه جستجوى نام خليج عربى در تمام موتورهاى جستجوگر اينترنت همين صفحه است. 
اين واكنش ها باعث شد كه سرانجام، موسسه «نشنال جئوگرافيك» ضمن عذر خواهى رسمى در نسخه اينترنتى اطلس خود، نامى كه كنار خليج 
فارس نوشته بود را حذف كرد و به جاى آن نوشت: «نامى كه بيش از هر چيز براى اين خليج رايج بوده و در طول تاريخ به كار رفته، خليج 

فارس است، هرچند برخى نيز آن را خليج عربى مى نامند». 
گفتنى است ظرف چند سال اخير، كشورهاى حاشيه خليج فارس از هر فرصتى براى تكرار ادعاى امارات درباره جزاير سه گانه استفاده كرده و 
در مواضع رسمى خود بر عبارت «خليج عربى» مصرانه تاكيد كرده اند. تا آن جا كه سران عرب در حضور رئيس جمهور ايران (اجالس شوراى 
همكارى خليج فارس در قطر) و منوچهر متكى (اجالس سران كشورهاى عربى در دمشق)، خليج فارس را خليج عربى خواندند و جزاير سه گانه 

را متعلق به امارات دانستند.

جنگجويان ماسايي در 
ماراتن لندن  

 
كننده  شركت  شش  لندن  امسال  ماراتن  مسابقه  نيوز؛  ايونينگ  لندن   
غريب داشت، شش جنگجو از قبيله ماسايي تانزانيا كه با لباس هاي 

سنتي خود در اين مسابقات شركت كردند.
ايده حضور اين شش نفر در مسابقات ماراتن به ذهن عيسي رئيس 
اين قبيله رسيده بود. او در مالقاتي با رئيس هيات خيريه انگليسي كه 
به منطقه الواليي تانزانيا رفته بودند از آنها پرسيده بود كه ساكنان اين 
منطقه چطور مي توانند پول الزم براي نصب تجهيزات سالم سازي آن 
منطقه را جمع آوري كنند و پس از مشورت با اين افراد تصميم گرفت 
با پنج عضو ديگر قبيله اش در مسابقه ماراتن لندن شركت كند و از 
اين راه براي هدف خود اعانه جمع كند. بليت رفت و برگشت آنها به 
انگلستان توسط اين موسسه خيريه تامين شد و آنها دو هفته ميزبان 
چاي  خوردن  به  كه  جايي  بودند؛  انگلستان  دركنت  مارتين  خانواده 
شيرين معتاد شدند. كلر مارتين ميزبان آنها مي گويد؛ «آنها اولين بار 
كه چاي را تعارف شان كردم عالقه يي به خوردن آن نداشتند اما بعد 

كه در چاي آنها شكر ريختم ناگهان عاشق اين نوشيدني شدند و بعد 
از آن روزي 7 يا 8 يا 10 ليوان چاي مي خوردند و البته در هر ليوان 
و  چاي  بسته  چند  آنها  براي  من  ريختند،  مي  شكر  قاشق  پنج  چهار، 
چند بسته شكر خريده ام تا زماني كه به قبيله شان بازگشتند مشكلي 

براي درست كردن چاي و نوشيدن آن نداشته باشند.»
خارج  خود  زندگي  منطقه  از  تاكنون  ماسايي  قبيله  عضو  شش  اين 
نشده بودند. تام مارتين پسر جوان خانواده ميزبان آنها كه همراه آنها 
در ماراتن شركت كرد، مي گويد؛ «اين مردان جوان مودب و بسيار 
مهربان هستند. آنها در سفر به انگلستان با يك شوك اساسي روبه 
رو شدند، اينجا همه چيز براي آنها غريب بود اما من ترسي در چهره 
و  بيست  عيسي  بود.»  خوب  واقعًا  مردم  با  آنها  برخورد  نديدم،  آنها 
چهار ساله مي گويد كه دويدن جزء اصلي زندگي ماسايي ها است؛ 
«ما از بچگي ياد مي گيريم كه بدويم، تمام زندگي ما با دويدن انجام 
مي شود، ما ممكن است دو يا سه روز متوالي را با دويدن بگذرانيم و 

براي همين شركت در مسابقه دو ماراتن كار سختي براي ما نبود.»
شش عضو قبيله ماسايي تا قبل از روز برگزاري مسابقه پانزده هزار 
پوند (سي هزار دالر) اعانه جمع كرده بودند اما نصب كامل تجهيزات 
سالم سازي آب در منطقه آنها نياز به شصت هزار پوند (صد و بيست 
هزار دالر) دارد كه اين شش نفر اميدوارند تا روز آخر حضورشان 

در انگلستان آن را جمع كنند.  
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فايننشال تايمز: چين بزرگترين 
تهديد از لحاظ اروپايى هاست

يك روزنامه انگليسى با اشاره به نتايج يك نظرسنجى كه امروز منتشر شد 
نوشت از لحاظ اروپايى ها چين بزرگترين تهديد براى ثبات جهانى محسوب 
مى شود.  روزنامه ”فايننشال تايمز“ در گزارش امروز خود آورده است نتايج 

جديدترين نظرسنجى كه پايگاه نظرسنجى ”هريس“ آن را انجام داد نشان مى دهد به طور متوسط 35 درصد از افراد شركت كننده در 
اين نظرسنجى در انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا و ايتاليا چين را بزرگترين تهديد براى ثبات جهانى مى دانند. بر همين اساس 29 درصد 
آمريكا را پس از چين بزرگترين تهديد دانسته و بنابراين واشنگتن پس از پكن در جايگاه دوم قرار دارد.  اين نظرسنجى همچنين نشان 
مى دهد در ايتاليا 47 درصد از راى دهندگان چين را بزرگترين تهديد محسوب مى كنند كه نسبت به نظرسنجى مشابه سال قبل نشان 
دهنده 21 درصد افزايش است. بر اساس اين نظرسنجى 36 درصد راى دهندگان فرانسوى اين باور را درباره چين داشتند كه نسبت به 
سال گذشته 14 درصد دچار افزايش شده است.  35 درصد آلمانى ها نيز بر اين باورند و اين در حالى است كه سال گذشته 18 درصد 
از آنان اين بر اين اعتقاد بودند.  فايننشال تايمز همچنين مى افزايد 27 درصد از راى دهندگان انگليسى چين را بزرگترين تهديد براى 
ثبات جهانى مى دانند كه نسبت به سال گذشته 11 درصد افزايش يافته است.  اين نشريه انگليسى در ادامه مى نويسد تنها در اسپانيا 
راى دهندگان آمريكا را با 41 درصد بزرگترين تهديد براى ثبات جهانى دانسته اند.  همچنين در آمريكا 31 درصد از راى دهندگان چين 
را تهديدى براى ثبات جهانى دانسته و پس از آن به ايران و كره شمالى اشاره كرده اند. پايگاه نظرسنجى هريس اين سوال را بين پنج 
هزار و 381 نفر از 27 مارس تا 8 آوريل مطرح كرد. بر اساس تحليل فايننشال تايمز تظاهرات و ناآرامى هاى اخير در تبت و بدنبال آن 
سركوبى مردم اين منطقه از سوى پكن و صادرات كاالهاى چينى ارزان قيمت دليل رويكرد جديد مردم اروپا به اين كشور آسيايى 

است.

چرا مشعل از ايران عبور نكرد؟
با آن كه مشعل المپيك 2008 در جريان سفر 140 
خود از تمام كشورهاى مهم جهان  كيلومترى  هزار 
گذر  نيز  عمان  و  پاكستان  از  حتى  و  كرده  عبور 
اين  ماراتن  مسير  از  ديگر  بار  ايران  كشور  مى كند، 

مشعل حذف شده است.
رويداد  اين  گذشته  دوره   16 در  المپيك  مشعل 
بين المللى هيچ گاه از ايران عبور نكرده است. با اين 
حال، عدم عبور مشعل المپيك 2008 از ايران متفاوت 
با دوره هاى گذشته است. چرا كه اوًال مشعل المپيك 
چين با تصميم كميته بين المللى المپيك اين بار قرار 
كه  كند  طى  را  ابريشم  جاده  باستانى  مسير  است 
ايران بدون شك بخش انكار ناپذير اين جاده باستانى 
است و ثانيًا، دولت چين مخصوصًا پس از سياست 
«نگاه به شرق» دولت احمدى نژاد، به عنوان دوست 
استراتژيك ايران مطرح شده و تهران بخش مهمى از 
داده است.  قرار  سبد پكن  در  را  خود  تخم مرغ هاى 
بنابر اين، انتظار مى رفت كه ميزبان بازى هاى 2008 
عبور  براى  بين المللى المپيك  بر كميته  خود  نفوذ  از 

مشعل از ايران استفاده كند.
مقامات كميته بين المللى المپيك در اظهارات جسته و 
گريخته خود مواردى مانند «قرار نگرفتن در مسير 
جغرافيايى سفر مشعل»، «ناتوانى در تضمين امنيت» 

يا «مشكالت داخلى» را علت عدم عبور آن از برخى كشورها دانسته اند. اين اظهارنظر در حالى است كه 
مشعل المپيك 2008 قرار است از جاده ابريشم عبور كند بنابر اين، استدالل قرار نگرفتن ايران در مسير 
جغرافيايى سفر مشعل نمى تواند درست باشد. مشكالت امنيتى يا مسايل داخلى نيز طبيعتًا درباره ايران 
صدق نمى كند چرا كه مشعل المپيك 2008 از پاكستان كه كشورى آشوب زده و درگير با افراطى گرى 

مذهبى است عبور خواهد كرد. 
حتى استدالل هايى نظير عدم رعايت موازين حقوق بشر نيز نمى توانسته دليل واقعى مخالفت با عبور 
مشعل المپيك 2008 از ايران باشد. چرا كه ميزبان اين دوره از بازى هاى المپيك خود يكى از بزرگترين 
ناقضان حقوق بشر است. حتى مسايلى نظير اجبارى بودن پوشش اسالمى در ايران يا ممنوعيت  برخى 
مسايل به دليل تضاد آن با قوانين شرعى نيز نمى توانسته دليل اصلى اين مساله باشد. چرا كه به رغم 
آن كه قوانين جمهورى اسالمى محدوديت هايى را براى حامالن مشعل، خبرنگاران غربى و همراهان آن 

ايجاد مى كند؛ اما احترام به آداب، رسوم و قوانين محلى يك از اهداف اصلى المپيك است.
بنابر اين، در حالى كه مشعل المپيك 2008 به نشانه اتحاد، همبستگى، صلح و دوستى بين ملتها يك 
مسير 140 هزار كيلومترى را طى مى كند، سئوال اساسى اين است كه دليل اصلى عدم عبور آن از ايران 

چه بوده است؟
با  المپيك  بين المللى  كميته  اعضاى  از  يكى  مصاحبه  در  مى توان  را  سئوال  اين  پاسخ  مى رسد  نظر  به 
رويترز پيدا كرد. وى در اين مصاحبه ادعا كرده است كه صرفنظر از تصويرى كه توسط رسانه هاى 
غربى از ايران ساخته شده و عبور مشعل از ايران را به يك جنجال تازه تبديل مى كرد، سياستمداران 

غربى نگران استفاده تبليغاتى احتمالى دولت احمدى نژاد از عبور مشعل المپيك از ايران بوده اند.
وى در اين گفتگو تصريح كرده است كه مسئوالن كميته بين المللى المپيك نگران سياسى شدن بيش 
بهره بردارى هاى  براى  الزم  زمينه  مى توانست  ايران  در  مشعل  حضور  و  هستند  المپيك 2008  حد  از 

تبليغاتى دولت ايران و واكنش متعاقب در ساير كشورهاى جهان را ايجاد كند.

در جريان سفر شش روزه بنديكت شانزدهم رخ داد 
 

جشن تولد 81 سالگي پاپ در كاخ سفيد 
 

 پاپ بنديكت شانزدهم رهبر معنوي كاتوليك هاي جهان از جمله 65 ميليون كاتوليك امريكايي روز 
سه شنبه وارد امريكا شد تا اميد احياي ديني در اياالت متحده را تقويت كند. بحث هاي مذهبي اخير 
درباره نقش اعتقاد ديني در زندگي عمومي و خصوصي بر اهميت اين سفر مي افزايد. رهبر مسيحيان 

شش  سفر  جريان  در  است  قرار  كاتوليك 
روزه اش به واشنگتن و نيويورك دو ديدار 
و  باشد  داشته  مسيحي  مومنان  با  عمومي 
سازمان  برابر  در  سخنراني  ايراد  بر  عالوه 
ملل و رهبران مذهبي از محل برج هاي سابق 
نخستين  كند.اين  ديدار  نيز  جهاني  تجارت 
ديدار پاپ بنديكت از امريكا از زمان رسيدن 
شمار  به   2005 آوريل  در  پاپي  مقام  به 
طي  روزه  شش  ديدار  اين  در  او  رود.  مي 
يي  گسترده  طيف  عمومي  سخنراني  يازده 
از مسائل جهاني را از جنگ عراق گرفته تا 
به  مربوط  هاي  رسوايي  مهاجرت،  موضوع 

سوءاستفاده جنسي و وضعيت تحصيل كاتوليك ها در امريكا مورد توجه قرار خواهد داد. ديدار با جرج 
بوش رئيس جمهوري امريكا در كاخ سفيد از جمله برنامه هاي پاپ در روز گذشته بود.به گزارش منابع 
خبري پاپ بنديكت شانزدهم روز سه شنبه در حالي كه ردا و شنل سفيد بر تن داشت و با لبخندي بر 
لب براي جمعيت حاضر در فرودگاه آندروز دست تكان مي داد از پله هاي هواپيما پايين آمد و مورد 
استقبال جرج بوش رئيس جمهور و لورا بوش بانوي اول امريكا قرار گرفت. در همان زمان يك گروه 
800 نفره در حالي كه پرچم هاي امريكا و واتيكان را تكان مي دادند با خواندن سرود هشتاد و يكمين 
سالروز تولد پاپ را به او تبريك گفتند. استقبال بوش از پاپ در فرودگاه آندروز نشانه يي از احترام و 
تمكين او در برابر پاپ تلقي مي شود.اينگونه استقبال شخصي بوش تاكنون درباره هيچ رئيس دولتي 
كه از امريكا ديدار كرده اتفاق نيفتاده است.پاپ قبل از رسيدن به امريكا در حالي كه هنوز در هواپيماي 
اختصاصي خود بود طي اظهاراتي به نگران كننده ترين مساله كاتوليك هاي امريكايي پرداخت. رسوايي 

هاي مربوط به سوءاستفاده هاي جنسي در سال هاي اخير كليسا را تكان داده است.

 رهبر كاتوليك هاي جهان گفت از اين رسوايي ها «عميقًا شرمنده» است و به كاتوليك ها اطمينان داد 
مدارس علوم ديني سوءاستفاده كنندگان جنسي از كودكان را تحمل نخواهند كرد. بنديكت به خبرنگاران 
همراه خود در هواپيما گفت؛ «رخ دادن چنين اتفاقاتي درد بزرگي براي كليسا در امريكا، براي كل كليسا 
و براي شخص خودم محسوب مي شود.» پاپ آلماني زبان به زبان انگليسي افزود؛ «وقتي من داستان 
هاي اين قربانيان را مي خوانم بسيار دشوار است درك كنم چگونه ممكن است كشيش ها به اين طريق 
به ماموريت خود خيانت كنند؛ ماموريتي كه هدف از آن شفا دادن و اعطاي عشق و محبت خدا به اين 
كودكان است.» انتظار مي رود پاپ در جريان ديدارش با بوش مسائل مربوط به حضور امريكا در 
عراق را مورد بحث قرار دهد. امريكا در سال 2003 به رغم مخالفت شديد واتيكان جنگي را در عراق 
راه انداخت كه تاكنون چهارهزار سرباز امريكايي در اثر آن جان باخته اند. بنديكت طي پيام عيد پاك 
در سال گذشته گفت هيچ خيري در جنگ عراق وجود ندارد. او بعداً نيز به گوش رسيدن صداي جنگ و 
اسلحه را در مناطق آشوب زده جهان ازجمله عراق، لبنان و بيت المقدس مورد انتقاد قرار داد. اما دانا 
پرينو سخنگوي كاخ سفيد ضمن تاييد وجود اختالف نظر در زمان آغاز جنگ عراق در 2003 و پس از 
آن گفت؛ «اما من فكر مي كنم همه در اين توافق دارند كه حضور سربازان ما در عراق به ايجاد ثبات 
در منطقه و ترويج حقوق بشر و عدالت كمك كرده است.» گزارش ها حاكي است سفر پاپ به امريكا با 

تظاهرات اعتراض آميز گروه هاي دفاع از حقوق كودكان همراه بوده است. 

اوباما:هيالرى با 
جمهوريخواهان همدست است

رقابت انتخاباتى براى تعيين نامزد نهايى دموكرات ها وارد عرصه جديدى شده 
گرفتن  درپيش  با  كه  كرد  متهم  را  كلينتون  هيالرى  رسمًا  ديروز  اوباما  است. 
سياست هاى جمهورى خواهان با آنها همدست شده است. يك هفته اى است كه 
جنگ لفظى اوباما و كلينتون شدت گرفته است و اين بار اوباما صراحتًا اعالم 

كرد: انتقادات هيالرى برخاسته از اصول و مبانى حزب جمهورى خواه است. 
نامزد سياهپوست انتخابات آمريكا كه تا پيش از اين در مبارزات تبليغاتى خود 
بر  نهايى  پيروز  من  همه  اين  با  داد:  ادامه  داشت،  خونسرد  و  ماليم  رفتارى 

كلينتون و «جان مك كين»، نامزد رسمى جمهورى خواهان خواهم بود. 
باراك اوباما با اعتراف به اشتباهات هفته گذشته خود در اختيار الفاظ نادرست 
بود  شده  آن  از  اشتباه  برداشت  بعضًا  كه  خود  تبليغاتى  هاى  سخنرانى  در 
تصريح كرد: حزب جمهورى خواه با پيروى از سياست هاى شكست خورده 
و فلسفه غلطى كه در 30 سال گذشته به كار گرفته اوضاع اقتصادى كشور را 
ويران كرده و اشتباهاتى بس عظيم مرتكب شده است. وى با ابراز خرسندى 
از صبر و شكيبايى خود در برابر حمالت لفظى رقبا گفت: هيچگاه گوش رقباى 
خود را در تبليغات انتخاباتى با جمالت زشت و ركيك پر نمى كنم چون اين امر 
حزب  نامزد  آورد.  مى  وارد  دموكرات  حزب  بر  را  ناپذيرى  جبران  ضررهاى 
را  خواهان  جمهورى  سياست  كين،  مك  از  شديد  انتقاد  با  همچنين  دموكرات 
و  آمريكا  مردم  بين  در  داخلى  شكاف  تعميق  سبب  گذشته  سال  هشت  ظرف 

تحميل قرض هاى سنگين بر دوش نسل آينده اين كشور دانست.



7 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

18 April 2008  -  1387 جمعه 30  فروردين  
سال اول -  شماره چهل و يكم

هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى دانشجوى
 داوطلب جهت تهيه گزارش استقبال مى كند

طرح جنجالى 
انگليس براى 

تعقيب مظنونان 
امنيتى

جدى  به  اشاره  با  انگليس  كشور  وزير  اسميت  جكى 
لزوم  بر  كشور،  اين  در  تروريستى  تهديدهاى  بودن 
افزايش مدت بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى 

تأكيد كرد. 
افزايش  براى  اسميت  پيشنهاد  كه  است  حالى  در  اين 
تروريستى  مظنونين  اتهام  بدون  بازداشت  زمان  مدت 
از 28 روز به 42 روز با انتقاد فزاينده نمايندگان احزاب 

مخالف در پارلمان اين كشور روبه رو شده است. 
اظهار  اى  رسانه  اى  مصاحبه  در  انگليس  كشور  وزير 
داشت 30 توطئه تروريستى در اين كشور تحت بررسى 
مظنونين  بتوانند  بايد  پليس  نيروهاى  و  دارند  قرار 
تروريستى را براى مدت طوالنى ترى در بازداشت نگه 

دارند. 
جكى اسميت گفت: ما اكنون با سطحى از تهديد روبه رو 
هستيم كه شديد است و از شدت آن كم نمى شود بلكه 

در واقع بر آن به طور مدام افزوده مى شود. 
مسائل  با  ارتباط  در  نفر  هزار   2 كرد:  تصرح  وى 
 200 همچنين  و  دارند  قرار  نظارت  تحت  تروريستى 

شبكه تروريستى و 30توطئه فعال گزارش شده اند. 
 2 مدت  در  ها  توطئه  اين  افزود:  انگليس  كشور  وزير 
 2007 سال  از  و  اند  كرده  پيدا  افزايش  گذشته  سال 
تاكنون 57 نفر در ارتباط با توطئه هاى تروريستى در 
توانيم  نمى  علت  همين  به  اند  شده  محكوم  كشور  اين 
صبر كنيم تا حمله اى تروريستى با موفقيت انجام شود 
ما  كنيم،  اقدام  جديد  اختيارات  اتخاذ  به  عجله  با  بعد  و 

بايد جلوتر عمل كنيم. 
اليحه ضد تروريسم در اوايل ماه جارى ميالدى به علت 
نبود مخالفتى در دور دوم بحث پارلمانى، نخستين مانع 
به  پارلمانى را پشت سر گذاشت، اما اين اليحه اكنون 
مرحله كميته پارلمانى مى رود يعنى جايى كه نمايندگان 
جزئيات اين اليحه را به دقت مورد بررسى قرار خواهند 

داد. 
بر اساس پيشنهادهاى جديد، وزير كشور انگليس قادر 
خواهد بود به سرعت مدت زمان بازداشت بدون اتهام 
مظنونين تروريستى را از 28 روز به 42 روز افزايش 
گزارش  سوى  از  مسأله  اين  كه  زمانى  تا  البته  دهد 
مشتركى توسط يك مقام ارشد پليس و مدير دادستانى 
مدت  افزايش  پيشنهاد  شود.  حمايت  كشور  اين  كل 
بازداشت بدون اتهام مظنونين تروريستى، براى اين كه 
تصويب  از  كه  اين  به  دارد  نياز  شود  تبديل  قانون  به 

مجالس عوام و اعيان بگذرد.

آمار ايرانيان زندانى در زندان هاى انگليس
وزارت دادگسترى انگليس آمار ايرانيان زندانى در مناطق انگليس و ولز در اين كشور را  207  نفر اعالم كرد .  بر پايه پاسخ كتبى كه جك استراو 
وزير دادگسترى انگليس به پارلمان نوشته است ، دو نفر از ايرانيان محبوس را زنان تشكيل مى دهند .  اين وزارتخانه مجموع افراد زندانى از منطقه 
خاورميانه را نيز  589  نفر اعالم كرده است  .  عراقيان با  268  نفر، نيجريه با يك هزار و  146  نفر، افغان ها با دو هزار و  104  نفر، ايرلندى ها با  639  نفر 
و جامائيكايى ها با يك هزار و  278  نفر به ترتيب باالترين اتباع زندانى را از مناطق خاورميانه ، آفريقا، آسيا، اروپا و كارائيب تشكيل مى دهند .  همچنين 

تعداد كل زندانيان  79  هزار و  605  نفر و شمار اتباع بيگانه در ميان آنان  10  هزار و  337  نفر مى باشد .  به مليت  932  نفر نيز اشاره اى نشده است  . 

عفو بين الملل: 1200 نفر در سال 
گذشته در جهان اعدام شدند

در  بين الملل  عفو  سازمان 
كه  كرد  اعالم  گزارشى 
در  نفر  و 200  هزار  دستكم 
سال گذشته در جهان اعدام 
استفاده  در  چين  و  شده اند 
مقام  در  اعدام  مجازات  از 

نخست دنيا قرار دارد. 
به نقل از خبرگزارى فرانسه 
در  كه  سازمان  اين  لندن،  از 
فعاليت  بشر  حقوق  زمينه 
لندن  در  آن  مقر  و  مى كند 
بيانيه  در  امروز  است  واقع 

خود هشدار داد كه آمار ارايه 
شده تنها برآوردى حداقلى است و شمار واقعى اعدام ها را نمى توان معلوم كرد چرا كه در 
بسيارى از كشورها اينگونه مجازات ها بطور محرمانه انجام مى شوند. عفو بين  الملل در اين 
بيانيه افزود: «استفاده مخفيانه از مجازات مرگ بايد متوقف شود. پرده اى كه در اطراف اين 

مجازات كشيده شده بايد برداشته شود.» 
اين  از  عمومى  افكار  دارند  ادعا  كه  هستند  بسيارى  «دولت هاى  كرد:  تصريح  سازمان  اين 
اعدام ها حمايت مى كنند. پس مردم حق دارند بدانند به نام آنها چه كارهايى انجام مى شود.» 

هزار و  عفو بين الملل در ارايه آمار اعدام هاى سال گذشته نوشت: «در سال 2007 دستكم 
252 نفر در 24 كشور اعدام شدند كه 88 درصد از اين اعدام ها در چين، عربستان، پاكستان 
و آمريكا صورت گرفته است. اين پايين ترين آمار است و رقم واقعى بطور حتم بيش از اين 
موارد است.» اين سازمان بطور خاص از پكن كه ميزبان بازيهاى المپيك در ماه اوت است 
مجازات  از  استفاده  جزئيات  و  داده  خاتمه  اعدام  مجازات  از  محرمانه  استفاده  به  خواست 
مرگ را اعالم دارند. 70 مورد جرم در چين در زمره اعمالى است كه براى آن مجازات اعدام 
تعيين شده است. اختالس مالياتى، ربودن رسيدهاى ماليات مضاعف، تخريب تاسيسات برق، 
اين  جمله  از  مخدر  مواد  به  مربوط  جرايم  و  رشوه خوارى  دزدى،   تقلبى،  داروهاى  فروش 

موارد به شمار مى روند.

آزمون سخت دستگاه قضائى انگلستان براى اعاده حيثيت
با وجود آن كه سيستم قضائى انگلستان، به ويژه سطوح باالى آن، ادعاى استقالل كامل از قوه مجريه و دولت را دارد، اما آنچه تاكنون در روند قضائى 

پرونده رشوه به مقامات امنيتى و شاهزادگان سعودى رخ داده است، خالف آن را نشان مى دهد.روز جمعه، «آلن موسز»، قاضى دادگاه عالى 
انگلستان و قاضى «جرمى ساليوان»، دستور دادند كه بار ديگر تحقيقات و بررسى ها درباره معامله چهل ميليارد 

پوندى دولت خانم «مارگارت تاچر»، نخست وزير پيشين انگليس، با شاه سعودى كه در آن مقامات و شاهزادگان 
سعودى، ميلياردها دالر رشوه دريافت كرده اند، از سر گرفته شود. اين در حالى است كه طرف هاى انگليسى، 

اطالعات محل واريز اين مبالغ، ميزان رشوه ها و همچنين اطالعات ديگر را كامال در اختيار دارند.
قاضى انگليسى در حكم خود، آشكارا اعالم نموده است كه در سال 2006، دفتر تخلفات مهم پليس قضائى 

انگلستان بنا بر دستور «تونى بلر»، نخست وزير وقت انگلستان، اين برونده را از دستور كار خارج كرده 
است. چراكه بلر در نامه اى از آنها خواسته بود به دليل امنيت ملى انگلستان و با در نظر گرفتن اين كه چهل 

هزار انگليسى بى كار مى شوند، از بازرسى و بازبينى اين پرونده خوددارى كنند.
اين در حالى است كه موسز، قاضى عالى رتبه انگليسى مى گويد: هيچ شخصى در كشور و يا خارج 
از كشور، حق دخالت در امور قضائى كشور را ندارد.بنا بر اين گزارش، در هفته آينده، تصميم جديد 
درباره دستور به پليس قضائى و ضد تبهكارى انگلستان صادر خواهد شد كه بنا بر آن، آنها بايد 

اين پرونده را بازگشايى كنند.در اين حال، سخنگوى «بى.اى.اى» دولت انگلستان كه تجهيزات جنگى را به كشور سعودى فروخته است، مى گويد: اين 
جدال حقوقى بين دو گروه است؛ يك گروه خواهان افشاگرى در اين زمينه است و گروه ديگر، خواهان بسته شدن پرونده.

ديدار وزراي خارجه 
روسيه و اوكراين  

 
 وزراي خارجه روسيه و اوكراين در حالي با هم 
سر  بر  كشور  دو  اين  اختالفات  كه  كردند  ديدار 
باقي  همچنان  آينده  در  ناتو  به  اوكراين  پيوستن 
است. در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك سرگئي 
الوروف وزير خارجه روسيه گفت؛ «نگراني روسيه 
جنگ  كرد  اعالم  زماني  ناتو  كه  است  بابت  اين  از 
سرد تمام شده است حال چگونه در مسائل مربوط 
همكاري  امنيت  شوراي  با  المللي  بين  امنيت  به 
خواهد داشت و تا چه حد فعاليت هاي اين سازمان 
با اهداف سازمان ملل هماهنگ يا ناهماهنگ است.» 
خارجه  وزير  اوگريزكو  والديمير  رابطه  همين  در 
نهايي  تصميم  داد  اطمينان  روسيه  به  اوكراين 
طريق  از  تنها  ناتو  به  كشور  اين  پيوستن  درباره 
برگزاري همه پرسي اتخاذ خواهد شد. سفر وزير 
خارجه اوكراين به روسيه مورد توجه بسياري از 
كارشناسان و محافل سياسي در اتحاديه اروپا و 

امريكا بود.  

كشته شدن سه پليس در يمن  
در  ساز  دست  بمب  يك  انفجار  اثر  در  الجزيره؛    
كشور  اين  پليس  سه  يمن  پايتخت  صنعا  شرق 
را  پليس  اتومبيل  يك  يادشده  انفجار  شدند.  كشته 
به كلي منهدم كرد. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد 
كه چهارشنبه هفته گذشته نيز يك بمب در نزديكي 
خسارت  آن  به  و  شد  منفجر  نفتي  شركت  يك 
رساند. انفجار هفته پيش را گروه القاعده برعهده 
گرفت. اين گروه ماه گذشته حمله نافرجامي را عليه 

سفارت امريكا در يمن ترتيب داد.  
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

آب حوض
پيام  همش  ملت  كار،  به  بوديم  كرده  شروع  كه  اوائل 
نميدونم  و  هنرى  فرهنگى  مباحث  مورد  در  ميفرستادن 
چيزاى خوب خوب همش نظر ميدادن. حاال هر چى مياد يا 
تبليغ جوشكاريه، يا تعرفه لوله كشى آغ جبار، يا قصابى 
اسمال فيله !! اينو گفتم كه چشتون عادت كنه يه وقت فردا 
پس فردا ديدين تيتر يك زديم ”آب حوض ميكشيم“، تعجب 
نكنين ... ما هم بايد نون بخوريم ديگه، نه ؟ آقا بيار پول 

آگهى تو بده .. اى بابا !!
جى پى

جى پى ميدونى چيه؟ مخفف ”گل پسر“ه ديگه !! گل پسر 
نميگم  اسمشو  ديگه  كه  قناديه  اون  از  ما  قبلى  دفعه  ديده 
تبليغ نشه تعريف كرديم، يه راست پا شده چند تا از اون 
سيم كارتاى طالييشو ورداشته آورده دفتر نشريه، كه از 
خداييش  ميدونم  حاال  ميدى؟؟  رشوه  كنين.  تعريف  هم  ما 
از  هم  من  كنى  فكر  نميشه  دليل  ديگه  اما  درسته،  كارت 
كى  هر  واسه  بگيرم  رشوه  شاهى  سه  كه  آدمام  اونجور 
از راه رسيد تبليغ كنم كه ... پياز داغ، حساب كتاب داره ! 
آقاى تلفن طاليى ... كاكل زرى ... كفش قرمزى ... دفعه بعد 

يه دسته گل هم واسم بگير.
 خداييش همه تون فهميدين كدوم شركتو ميگم نه ؟

افسر زندان مرا ...
آمار زندانياى ايرانى انگليس هم كه اعالم شد گفتن دويست 
و سى چهل نفرن ! اونم اكثرشون مشكالت مهاجرتى دارن. 
خدا بده بركت، ايشاال چوب خط روز شمار زندان به زبان 
فارسى روى در و ديوار زندان هاى لندن رو هم ميپوشونه 
و مثل همه زمينه هاى ديگه تو آمار زندانيان هم حرف اول 
رو ميزنيم. حاال كه بستر فراهمه، زندان هاى وطن هم كه 
پر شده جا نيست، ميگم خوبه هر چى متهم جديد دستگير 
ميشه، از طرف دادگاه به صورت غير قانونى بفرستنشون 
انگليس. پليس اينجا هم بگيره زندانيشون كنه. خب چيه تو 
مملكت جا نداريم واسه زندانى !! چى ميشه انگليسم يه كم 

كمك كنه ؟ اينهمه زندان خالى دارى ... نديد بديد ...
ولش كن حاال عنايت كن در دستگاه حبس، گوشه انفرادى 
يه دهن واسمون اجرا كن فيض ببريم ... مادرم وقت وداع 
و  بند  در  مرا  بندش  آن  دائم   ... است  داده  گردن  به  بندى 

زندان ميكند ... آخ افسر زندان مرا دائم مالمت ميكند ...
فيض حضور

سردبيرمون هم  بود اينجا، اين  خيلى جامون گل و گشاد 
يه  ورداشته  نيست  بس  خودش  شد.  آوار  سرمون  اومد 
فرش هم از خونه ش آورده پهن كرده اينجا، شبانه روزى 
پرسنل  تقصير  نمياد  گيرت  خونه  برادر  خب  پالسه.  اينجا 
كاله  كچلى  بنويسم  داغ  پياز  تو  حاال  وردارم  خوبه  چيه؟ 
گيس ميذارى سرت؟ زود تر يه خونه پيدا كن، اينجا جاى 
لنگر انداختن نيست ... دهه ... پاتو بكش كنار بابا ... بيا ... 
 !! ميكنه  بازى  گيم  داره  اين  بنويسم  ستونمو  ميخوام  من 
اقل  حد  دفترو.  اينقدر  نكن  كثيف  ميخوابى  اينجا  هم  شب 
بعد از ظهرا يه دو ساعتى بخواب پرسنل يه نفسى بكشن 

از دستت ... 

تيرانداز خياباني 
 تلگراف؛ پلس شهر راپيد در 
مردي را  اياالت متحده اخيراً 
وسط  در  ايستادن  جرم  به 
خيابان و تهديد اتومبيل ها با 

تير و كمان دستگير كرد.
ساعات  از  يكي  در  مرد  اين 
وسط  درست  شب  شلوغ 
خيابان ايستاده بود و با يك 
به  را  تيرهايي  بزرگ  كمان 

سمت اتومبيل ها و عابران نشانه مي گرفت كه دو راننده با پليس 
تماس گرفتند. اين مرد بابت چندين حمله مسلحانه دستگير شده و 

به گفته پليس يك كارد بسيار بزرگ نيز به همراه داشته است. 
آسيب  كسي  به  البته  كه  بود  كرده  رها  خود  كمان  از  تير  چند  وي 
بوده  الكل  تاثير  تحت  شدت  به  حادثه  زمان  در  وي  ظاهراً  نرسيد. 

است. 

 پذيرش خطر مرگ براي كار كردن در تايلند 
 

ورود  قصد  كه  برمه  غيرقانوني  مهاجر   50 از  بيش  سي؛  بي  بي 
جان  هوا  كمبود  اثر  در  كاميوني  پشت  داشتند  را  تايلند  جنوب  به 

باختند.
پليس موفق شد اجساد 54 برمه يي جان باخته را از كاميوني كه به 
خوبي عايق بندي شده بود خارج كند. بيش از ده نفر از مسافران 
اين كاميون قبل از اينكه باليي مانند هموطنان شان بر سرشان بيايد 
اين  مرگ  علت  كنند.پليس  فرار  كاميون  داخل  از  بودند  شده  موفق 
افراد را خرابي سيستم تهويه درون كاميون ذكر كرده است. تايلند 
شدت  به  را  آنها  و  دارد  را  ربا  آهن  يك  حكم  برمه  كارگران  براي 
به سمت خود جلب مي كند. ساالنه هزاران برمه يي جان خود را 
براي ورود به اين كشور به خطر مي اندازند. پليس اعالم كرد اين 
افراد خود را با قايق به شهر تايهي رسانده و از آنجا به صورت 
غيرقانوني وارد تايلند شده بودند. قاچاقچيان انسان براي اينكه آنها 
را به جزيره پوكت برسانند اين مردم بي پناه را پشت كاميون عايق 
افتادن  كار  از  علت  به  متاسفانه  كردند.  سازي  جا  يي  شده  بندي 
سيستم هاي تهويه، اين افراد جان شان را در راه رسيدن به پوكت 
از دست دادند. مهاجراني كه موفق به فرار از كاميون شده بودند 
مدعي هستند آنها با تمام قوا به بدنه كاميون مي كوبيدند و از راننده 
ناسزا  با  راننده  اما  كند.  باز  را  كاميون  در  كردند  مي  درخواست 
گفتن آنها را به سكوت وادار كرده بود زيرا نگران بود پليس صداي 
آنها را بشنود و كاميون را متوقف كند.17 تن از اين افراد مرد و 
37 تن زن بوده اند. قاچاقچيان اين تعداد را داخل محفظه يي كه 6 
متر مربع مساحت و 2/2 متر ارتفاع داشت جاسازي كرده بودند.

هم اكنون 11 تن از اين افراد كه از مرگ جان سالم به در برده اند 
به بيمارستان منتقل شده اند تا پزشكان به درمان آب تبخير شده 
از بدن آنها و ناراحتي هايي كه به علت كمبود اكسيژن به آن مبتال 

شده اند، بپردازند. 

  دردسرهاي شهرت براي خرس هاي قطبي 
 

كريستين ساينس مانيتور؛ زماني كه «فالك» اولين بار با انسان ها 
روبه رو شد نمي دانست چه سرنوشت تلخي در انتظارش است.

آلمان  هاي  شخصيت  ترين  معروف  از  يكي  كه  قطبي  خرس  اين 
است، براي اينكه خبرنگاران و عكاسان بتوانند عكس هاي زيبايي از 
او بگيرند، بايد در داخل استخر آب سرد با توپ بازي كند و مانند 
به  ديگر  او  بپاشد.  اطراف  به  را  آب  حمام،  وان  در  نوپا  نوزاد  يك 

صداي بلند مردمي كه در كنار استخر نام او را فرياد مي زنند، عادت 
كرده و از ديدن اين همه جمعيت ترسي ندارد. اما شايد تنها كسي كه 
واقعًا به فكر اين حيوان زبان بسته است، يكي از طرفداران پر و پا 
قرص حقوق حيوانات است كه وكيل گران قيمتي را استخدام كرده 
تا بتواند حقوق اين خرس كوچك را از مسووالن باغ وحش بگيرد. 
اين فرد مدعي است كه مسووالن باغ وحش نورنبرگ اين حيوان را 
از حقوق اوليه اش محروم كرده و اجازه نمي دهند او مانند ديگر 

بچه خرس ها بزرگ شود.
آقاي جورتم مديرعامل انجمن دفاع از دلفين ها و نهنگ هاي آلمان 
بيان داشت اين بچه خرس به علت شهرت زيادي كه دارد نمي تواند 

ببيند.  را  آرامش  روي  لحظه  يك 
جورتم گفت؛ «فالك به علت اينكه 
چشمان  مقابل  در  بايد  روز  هر 
هزاران عكاس و خبرنگار ژست 
بگيرد و ادا دربياورد به شدت از 
است.  فشار  تحت  رواني  لحاظ 
به  ها  انسان  با  رويارويي  اين 
هيچ عنوان براي حيوانات خوب 

نيست.»
فالك  با  برخورد  طرز  اين 
در  حيوانات  حقوق  خالف  بر 
قوانين  طبق  زيرا  است  آلمان 
آلمان حيوانات بايد در شرايطي 
محيط  با  كه  شوند  نگهداري 
تفاوتي  هيچ  آنها  زندگي  طبيعي 

نداشته باشد.فالك و نات كه دو بچه خرس از يك مادر هستند به 
خاطر اينكه مادرشان حاضر به شير دادن به آنها نبود از شيشه 
شير مي نوشيدند، بنابراين با انسان ها به شدت اخت شدند. نات از 
فالك يك سال بزرگ تر است. به نظر مي رسد او از بودن در كنار 
هستند  مدعي  وحش  باغ  ماموران  زيرا  است  خوشحال  ها  انسان 

زماني كه اين بچه خرس مالقات كننده يي ندارد افسرده مي شود.
شده  بزرگ  بدي  بسيار  رواني  شرايط  در  «نات  گويد؛  مي  جورتم 
است زيرا بچه خرس ها رفتارهايشان را تا دو سالگي از مادر خود 
مي آموزند ولي نات به جاي تقليد از مادرش از بازديدكنندگاني كه 
به ديدن او مي آيند تقليد مي كند. رفتارهاي او با رفتار ديگر خرس 

هاي قطبي دنيا تفاوت زيادي دارد.»
از  مانع  تواند  مي  حد  چه  تا  دادگاه  حكم  كه  نيست  معلوم  هنوز 
بچه  اين  با  را  آنها  رفتار  و  شده  وحش  باغ  مسووالن  رفتارهاي 

خرس تغيير دهد.
البته مسووالن باغ وحش هيچ يك از ادعاهاي اين مرد و وكيل او را 
قبول ندارند. رئيس اين باغ وحش مدعي است پس از اينكه اين دو 
توله خرس از طرف مادرشان مورد پذيرش قرار نگرفتند او به جاي 
يك نفر چهار نفر را مسوول نگهداري از آنها كرده و اجازه نداده 
آنها حتي يك لحظه هم تنها بمانند. خرس هاي قطبي به علت ظاهر 
دوست داشتني كه دارند به شدت مورد توجه مردم هستند. بنابراين 
از آنها در دنياي تبليغات بسيار زياد استفاده مي شود. هم اكنون 
عكس فالك روي انواع تي شرت ها، كاست هاي موسيقي و كيف ها 
ديده مي شود. طرفداران اين حيوان حتي براي او وب سايتي ايجاد 
كرده و عكس هايش را در آن قرار داده اند. سال گذشته بيش از 25 

هزار نفر از فالك و نات بازديد كرده اند. 
 

 عربستان و بحران حمله ميمون ها
مكرر  از حمالت  عربستان سعودي آنچنان  ساكنان مناطق جنوبي 
شده  پليس  دامان  به  دست  كه  هستند  ناراحت  گرسنه  هاي  ميمون 
و خواستار مداخله آنها شده اند.مردمان اين منطقه هميشه در اين 

ترس و اضطراب هستند 
كه ممكن است هر لحظه 
حمله  آنها  به  ميموني 
كند.مردم طائف و البها 
از  بيشتر  مجاريدا  و 
مناطق  ديگر  ساكنان 
حيوان  اين  دست  از 
اند.  شده  عاصي  ها 
دسته  در  كه  ها  ميمون 
كوه  در  بزرگ  هاي 
عربستان  جنوبي  هاي 

كنند.  مي  حمله  مردم  مزارع  و  ها  خانه  به  اغلب  كنند،  مي  زندگي 
آنها با حمله به خانه ها باعث شده اند تعداد زيادي از مردم زخمي 
روستاها  به  غذا  يافتن  براي  تالش  در  گرسنه  هاي  ميمون  شوند. 
حمله مي كنند و باعث نابودي مزارع گل هاي رز، انار و ديگر ميوه 
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نمي دانم چرا بعضي ها عادت دارند به همه چيز و همه كس گير دهند! براي آنان فرقي ندارد 
چه كسي دم دستشان قرار دارد، همه را از دم يك تيغ مي گذرانند. فكر آخر و عاقبت خود 
را هم نمي كنند! اين گروه كه عضو جامعه مشكوك «گيربازار» هستند و طرفداران زيادي را 
هم دور خود جمع كرده اند، اخيراً جرأت كرده و به صاحب قدر قدرت ناخنك «گير اساسي» 
داده اند! يكي نيست به اين جماعت از خدا بي خبر بگويد، با ناخنك هم آره! مگر صاحب ناخنك 
تا به حال به كسي يا چيزي گير داده كه شما به او گير مي دهيد؟! اين بنده خدا كه سرش 
توي الك خودش است. نمي دانم تازگي ها از دكه ناخنك چه هيزم تري خريده اند كه اين طور 

به پر و پاي او پيچيده اند!
آدم  كه  داده اند  گير  ناخنك  صاحب  به  است  مدتي  «بيكارالدوله»  جماعت  اين  حال  هر  در 
بي كالسي است. اصًال يك وصله ناجور روي كسوت 40 هزار تكه هنر است! البته در همين 
جا بايد از گروه اراذل و اوباش «جامعه گيربازار» تقدير و تشكر كنم كه بنده ناچيز را هم 
داخل آدم حساب كرده اند! وارث ناخنك هيچ وقت خود را هنرمند ندانسته و نمي داند، ولي 
حاال كه اين قشر زحمتكش اصرار مي كنند، ناچارم قبول كنم! آنان ادعا دارند براي رسوخ 
به جامعه هنري بايد نشانه هاي هنري داشت. صاحب ناخنك با اينكه از دور دستي بر آتش 

دارد، اما نشانه اي از هنر در او ديده نمي شود.
نه پشت گيس خود را بلند مي كند، (اين دست خودش نيست، كار طبيعت است) نه عينك ته 
استكاني مي زند، نه كتاب هاي آنچناني زير بغلش جا مي دهد، نه فيلم هاي بودار مي سازد، نه 
اهل حركات موزون است، نه دست از ما بهتران را مي گيرد، نه در مراسم هاي آنچناني شرف 
حضور پيدا مي كند، نه حرف هاي سياسي مي زند تا خود را در دل اهل هنر و گروه هاي 
سياسي جا دهد و از همه مهم تر، قالده طاليي هيچ نوع سگي را هم در دست نگرفته است! 
اين يك مورد، از همه كارهاي كرده و ناكرده او بي كالس تر است. از هرچه بگذريم، از اين 
يكي نمي توانيم به هيچ وجه گذشت كنيم، چون يك نوع توهين است! وارث ناخنك در جواب 
متلك ها و نيش و كنايه هاي اين گروه، هميشه ثابت قدم مي ايستاد و فرياد مي زد: بگذاريد 
بي كالس بمانم، بي كالسي افتخار اول و آخر من است. بي كالس به دنيا آمده ام، بي كالس هم 

خواهم مرد! از اين دست شعارها كه از همه نوعش را هر روز مي شنويم.
جلد  توي  رفتم  تا  دادند  گير  حاشيه نشين  بي زبون  من  به  آن قدر  نبيند،  بد  روز  چشمتان 

شيطون. خدا لعنت كند شيطان رجيم را!
يك شب قبل از ناخنك زدن، نشستم خوب فكر كردم، ديدم يك عمر به خاطر افكار پوسيده ام، 
گفتم،  خود  پيش  درآورده ام.  سرها  توي  سري  نه  و  معنوي  سود  نه  برده ام،  مالي  نفع  نه 
حاال كه اين جماعت «گير سه پيچ» به من داده اند، بهتر است من هم گوشه چشمي به آنان 
داشته باشم. شرايط هنرمند بودن از نظر اهل گير را مورد بررسي قرار دادم. ديدم به داليل 
طبيعي و غيرطبيعي نمي توانم خود را با شرايط آنان تطبيق دهم، اال يك مورد. تنها راهي كه 
مي توانستم با آن به جامعه به اصطالح هنري آنان رسوخ و رسوب كنم، سگ نوازي است. 
بله، چه اشكالي دارد؟ من كه هر كاري كردم نتوانستم وارد حيطه هنرمندان واقعي شوم، 
چون آنجا مالك، تنها هنر است كه من ندارم. پس بهتر ديدم وارد جامعه اي شوم كه در آن 

ادا و اصول، پايه هنر است. 
خالصه يك روز ناغافل با چهره اي ناشناس خود را به چهارراه مولوي رساندم، اولش مثل 
هميشه خيلي شرم حضور داشتم، اما بعد همه چيز نسبتًا عادي شد، چون پوششم بر خالف 
هميشه هنري بود. براي همين خود به خود رويم باز شده بود. سرتان را كه براي اين چيزها 
درد مي كند، درد نياورم! پس از كمي تفحص و جست وجو، يك فروشنده رند تشخيص داد 
اين كاره نيستم، خيلي سريع مخم را زد و گوشم را بريد. تا به خود آمدم، ديدم جيبم خالي 
شده و يك موجود ريزه، ميزه عجيب الغريب روي دستم مانده است. خيلي چندشم شده بود، 
ولي دوباره برايم عادي شد. سرانجام وارد عرصه هنر مورد نظر اين گروه شدم! اين را از 

نگاه هاي مردم در كوچه و خيابان فهميدم. 
مسابقه  است  قرار  نمي برم،  را  اسمش  كه  محل  يك  در  شنيدم  جايي  از  بعد  روز  چند 
سگ نوازي برگزار شود. بله، درست شنيديد، چرا تعجب مي كنيد؟ روز مسابقه خود را به 
طور غيرطبيعي گريم كرده و همراه شناسنامه هنري ام راهي آنجا شدم تا هم در مسابقه 

شركت كنم و هم رسمًا وارد عرصه اين نوع هنر شوم!
پس از اينكه كلي سركيسه ام كردند، وارد مكان موردنظر شدم. با اينكه گريمم خيلي غيرطبيعي 

بود، خيلي ها مرا شناختند و با تكان دادن سر، ورودم را به اين عرصه تبريك گفتند!
داشت،  صاحبانشان  سليقه  از  نشان  كه  مختلف  هيبت هاي  با  سگ ها  شد.  شروع  مسابقه 
يكي يكي وارد صحنه شدند. بيشتر از سگ ها صاحبان آنان، قند توي دلشان آب مي كردند! 
من هم موجود ظريف خود را كه سگ ناميده مي شد، آرام بين آنان رها كردم تا با ديگر 
سگ ها خوش و بشي بكند. پاي سگ بيچاره من به زمين نرسيده بود كه توسط سگ هاي 
ديگر تكه تكه و خورده شد!  در عرض فقط چند ثانيه، داوران مسابقه كه خيلي عصباني شده 
بودند، مرا از مسابقه اخراج كردند، چون تقلب كرده و به جاي سگ، گربه بزك كرده را وارد 
اين عرصه كرده بودم! مانده بودم چه بگويم و چه بكنم؟! هم نتوانسته بودم وارد عرصه 
اين جامعه هنري شوم، هم آبرويم رفته بود، هم سگم خورده شده بود! و از همه مهم تر، 

كلي پول از قفس جيبم پريده بود.
اين قضيه گذشت. تا مدت ها در محافل، به علت شرم حضور آفتابي نمي شدم. 

يك روز طبق روال معمول نگاهي به روزنامه ها انداختم. مطلبي در يكي از روزنامه هاي 
خيلي باكالس توجهم را به خود جلب كرد. اين روزنامه درباره همان مسابقه اي كه من در 
آن شركت كرده بودم، مقاله زيبايي را چاپ كرده و اين مسابقه را يكي از كارهاي خوب و 
مفيد براي جامعه مطرح كرده بود. خالصه كاله شرعي روي سر آن گذاشته بود! نويسنده 
اين مطلب آن قدر اين مسابقه را خوب و موجه جلوه داده بود كه دوباره هوس كردم در يكي 

از اين مسابقات شركت كنم، اما فعًال پولي در بساط ندارم!
من وارث ناخنك از اين نويسنده محترم فقط يك گله دارم. گله من اين است كه چرا هيچ 

اشاره اي به خورده شدن موجود نحيف و غريب من نكرده است؟

البها  مدارس  و  ها  خانه  به  ها  ميمون  حمله  شوند.  مي  ها 
ميمون  پيش  چندي  زيرا  است  شده  شديدي  نگراني  باعث 
ها به كالج دختران در اين شهر حمله كرده بودند. ميمون 
آن  محوطه  داخل  به  كالج  ديوار  از  رفتن  باال  از  بعد  ها 
ايجاد  باعث  ها  ميمون  اين  با  دختران  مواجهه  يافتند.  راه 
دستپاچگي شديدي در بين دانشجويان و استادان آنها شد. 
مردم رهگذر با شنيدن صداي جيغ و داد آنها به داخل كالج 

آمدند و سعي كردند ميمون ها را از محوطه بيرون كنند.
طبق اظهارات منابع خبري، ترس از حمله ميمون ها مردم 
اين نواحي را از خواب و خوراك انداخته است زيرا بيش 
از 100 خانه و مزرعه تا كنون مورد حمله آنها قرار گرفته 

اند.
نعيف الشرفي يكي از قربانيان حمله ميمون ها بيان داشت 
كه اين حيوانات گرسنه مزرعه اش را با خاك يكسان كرده 
گروهي  صورت  به  كه  دليل  اين  به  ها  ميمون  حمله  اند. 
با  مبارزه  و  دارد  مخربي  بسيار  تاثير  گيرد،  مي  صورت 
آن كار راحتي نيست. اين حيوان ها كه در جست و جوي 
غذايي  مواد  كنند،  مي  حمله  كودكان  به  هستند  غذا  و  آب 
انبار شده در خانه ها را به سرقت مي برند و ماشين ها 

را تخريب مي كنند.
كشاورزان به اين دليل كه اجازه حمل تفنگ هاي بادي را 
ندارند، نمي توانند به آنها شليك كرده و از اين طريق از 
خانه و مزرعه خود دفاع كنند. بسياري از قربانيان حمله 
ميمون ها از دولت خواسته اند هر طور كه شده براي آنها 
كاري كنند زيرا آنها ديگر تحمل حمالت پي در پي ميمون 

ها را ندارند.
من  خانه  به  روز  هر  ها  «ميمون  گويد؛  مي  الفائز  محمد 
هجوم مي آورند. آنها ماشين من را از شكل انداخته اند و 
لباس هاي خانه مرا به سرقت برده اند. زن و بچه من از 

ترس آنها جرات خارج شدن از خانه را ندارند.» 

روبات ها به جاي انسان ها 
شاغل مي شوند

 
 :AP تا سال 2025 روبات ها مي توانند شغل 5/3 ميليون 

بگيرند.  برعهده  را  ژاپن  كهنسالي  به  رو  جمعيت  از  نفر 
سالخوردگي جمعيت ژاپن، اين كشور را از نظر نيروي كار 
دولت  هاي  بيني  پيش  براساس  است.  كرده  كاستي  دچار 
ژاپن نيروي كار اين كشور 16 درصد تا سال 2030 كاهش 
خواهد يافت و اين موجب نگراني هاي بسياري براي اين 
كشور پيشرفته شده است. براساس تحقيقات جديد انجمن 
پر  را  خأل  اين  تواند  روباتيك مي  اتومبيل، صنعت  صنايع 
كند و جايگزين نيروي كار شود. بنا بر گزارش اين انجمن 
به جاي روباتي كه جايگزين انسان مي شود انسان ها مي 
توانند فرصت بيابند روي مسائل و موضوعات حياتي تر 
متمركز شوند. ژاپن در صورتي كه بتواند روبات هايي را 
براي چك كردن دقيق سالمت افراد كهنسال به كار بگيرد، 
در  پوند)  ميليون  (معادل 4/15  ين  تريليون  تواند 1/2  مي 
هزينه پرداختي بيمه كهنساالن در سال 2025 صرفه جويي 
كند زيرا نيازي به تكيه بر خدمات مراقبتي پزشكي انساني 
نخواهد داشت.اگر روبات هايي براي مراقبت از كودكان و 
كهنساالن ساخته شود حدوداً يك ساعت در روز در وقت 
جويي  صرفه  داران  خانه  و  مادران  و  كودك  پرستاران 
خواهد شد. اين مراقبت ها مي تواند شامل كتاب خواندن 
براي فرد يا كمك به حمام كردن او باشد.نرخ باروري در 
ژاپن هم اكنون 3/1 كودك به ازاي هر زن است كه بسيار 
پايين تر از تعداد مورد نياز براي به تعادل رسيدن جمعيت 

كشور ژاپن است. براساس آمارهاي رسمي تا سال 2055 
، 40 درصد جمعيت كشور ژاپن باالي 65 سال سن خواهند 
داشت و اين آمارها نگراني هاي دولتمردان و مردم ژاپن 

را افزايش داده است.  

از  كشتي   
جنس چوب 

بستني  
يك  سي؛  بي  بي   
كه  وايكينگ  كشتي 
بستني  چوب  از 
است  شده  ساخته 
هلند  از  زودي  به 
انگلستان  سمت  به 

يكي  نام  به  كه  متري   15 كشتي  اين  كرد.  خواهد  حركت 
چسباندن  از  شده  ناميده  اسكانديناوي «شور»  خدايان  از 
15 ميليون چوب بستني بازيافت شده ساخته شده است. 
پسرش  امريكايي،  دونالد  مك  رابرت  كشتي  اين  سازنده 
مي  «من  گويد؛  مي  وي  هستند.  ديگر  كودك  هزار  پنج  و 
خواستم به كودكان نشان بدهم هر چه روياي آن را داشته 
باشند عملي خواهد شد... من مي خواستم به كودكان ياد 
كودكي  دوران  در  وي  خود  ندارد.»  وجود  ناممكن  بدهم 
در يك حادثه انفجار گاز به شدت آسيب ديد و در همان 
حادثه تمام خانواده اش را از دست داد.او كشتي خود را 
با عروسك ها و اسباب بازي هاي مختلف پر كرده و قصد 
دارد پس از رسيدن به انگلستان در لندن به ديدن كودكان 
بستري در بيمارستان ها برود. او و خدمه كشتي اش كه با 
فرمي شبيه به كشتي هاي وايكينگ ساخته شده قصد دارد 

آتالنتيك را پشت سر بگذارد.  

اعتراض مصر به بازرسي 
رهبر مسيحيان  

  
سي؛  بي  بي 
از  مصر  دولت 
كارمندان  اينكه 
هيثرو  فرودگاه 
اقدام به بازرسي 
رهبر  بدني 
مصر  كليساي 
را  او  و  كرده 
اند  كرده  مجبور 
از بين ميله هاي 
بازرسي  فلزي 
فرودگاه  كننده 

رد شود، بسيار ناراحت است.
رهبر  سوم  شندودا  اينكه  از  مصر  خارجه  امور  وزير 
گذرد،  مي  سنش  از  سال   84 كه  مصر  كاتوليك  كليساي 
اين طور مورد بي احترامي قرار گرفته بي نهايت ناراحت 
است. او اين رفتار با رهبر مذهبي كشورش را بي ادبانه و 
غيرقابل قبول خوانده است. او در بيانيه يي مراتب ناراحتي 
بيان  و  رساند  قاهره  در  انگليس  سفير  اطالع  به  را  خود 
رهبرشان  به  كه  توهيني  از  شدت  به  ها  مصري  داشت 
رهبر  با  داده  قول  انگليس  هستند.سفير  ناراحت  شده، 
مسيحيان مصر جلسه يي برگزار كند و عذرخواهي سران 
كه  بود  باري  اولين  برساند.اين  او  اطالع  به  را  كشورش 
رهبر مسيحيان مصر مورد تفتيش بدني قرار گرفته براي 
شدت  به  كشور  اين  مردم  خاطر  شد  باعث  امر  اين  همين 
مصر  مسيحي  ميليون  هفت  رهبري  شندودا  شود.  مكدر 
را بر عهده دارد. او كه براي افتتاح كليساي جديدي براي 
بود  شده  وارد  كشور  اين  به  انگليس  ساكن  هاي  مصري 
بازرسي  مورد  داشت،  تن  به  اسقفي  لباس  كه  وجودي  با 

بدني قرار گرفت.  
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اقتصاد

ركورد جديد يورو 
در برابر دالر  

 
بر  آن  اثرات  و  امريكا  در  اقتصادي  بحران  تداوم  دنبال  به   
اروپا ركورد ارزش يورو در برابر دالر شكسته شد و قيمت 
نفت به باالي 114 دالر در هر بشكه رسيد. بنابراين گزارش 
به دنبال افزايش نگراني ها از تشديد بحران مالي در امريكا و 
انتشار گزارش مربوط به اقتصاد منطقه يورو، ركورد جديدي 
در ارزش يورو در برابر دالر به ثبت رسيد. بر اساس گزارش 
بلومبرگ در حالي كه روز سه شنبه هر يورو در برابر 574/1 
دالر معامله مي شد تا لحظه مخابره خبر در روز چهارشنبه 
اين رقم با دو سنت افزايش به 594/1 دالر رسيده است. پيش 
از آن باالترين قيمت ثبت شده براي يورو مربوط به يك ماه 
شد.  معامله  دالر  برابر 5912/1  در  يورو  هر  كه  بود  گذشته 
بر اساس گزارش بانك مركزي اتحاديه اروپا، نرخ تورم در 
باالترين  به  ميالدي  جاري  سال  مارس  ماه  طي  يورو  منطقه 
ماه  اين  در  تورم  نرخ  رسيد.  گذشته  سال   16 طي  خود  حد 
6/3 درصد گزارش شده است كه اين رقم باالتر از نرخ تورم 
ثبت شده براي ماه قبل از آن بوده است. در ماه فوريه نرخ 
تورم در منطقه يورو 3/3 درصد گزارش شده بود. نرخ بهاي 
اين  كه  يافت  افزايش  درصد   2/6 مارس  ماه  در  غذايي  مواد 
رقم باالترين نرخ تورم اين كاالها از سال 1997 است. در ماه 
به  بود.  فوريه نرخ تورم مواد غذايي 8/5 درصد اعالم شده 
بيشتر  كاهش  باعث  مزبور  گزارش  انتشار  تحليلگران  عقيده 
دالر  ارزش  كاهش  شد.  خواهد  يورو  برابر  در  دالر  ارزش 
افزايش قيمت نفت و طال را در روز چهارشنبه به دنبال داشته 
است. پس از كاهش قيمت نفت در روز چهارشنبه به زير 114 
دالر در هر بشكه، قيمت اين ماده دوباره افزايش يافت و در 
هر  است.  رسيده  بشكه  هر  در  دالر   3/114 به  حاضر  حال 
اونس طال نيز روز چهارشنبه به 937 دالر رسيد كه بيش از 

چهار دالر بيشتر از قيمت روز گذشته است.  

نگراني صندوق بين 
المللي پول از بحران 

مواد غذايي 
 

انرژي  و  كاال  قيمت  شديد  افزايش  و  مالي  هاي  آشفتگي  پرده  پشت   
كه  امريكا  اقتصاد  رشد  كاهنده  روند  درباره  نگراني  و  طرف  يك  از 
ساير كشورهاي منطقه را نيز تهديد مي كند باعث شد تا بزرگ ترين 
اقتصادهاي دنيا در روزهاي 12 و 13 آوريل در واشنگتن جمع شده 
و در اجالس فصل بهار بانك جهاني اين موضوعات را بررسي كنند. 
و  مالي  بازارهاي  تقويت  و  جهاني  رشد  براي  حمايت  ميزان  همچنين 

مواجهه با افزايش شديد قيمت مواد غذايي در اين اجالس تعيين شد.
اين كشورها همچنين در اجالس چند روز گذشته بانك جهاني به منظور 
ارائه يك بسته پيشنهادي براي اصالحات به جمع بندي رسيدند. گفتني 
قانونگذاري،  موسسات  توانمندسازي  به  بيشتر  اصالحات  اين  است 
مالي و سرمايه گذاري مي انجامد كه حركت اقتصاد جهاني را شتاب 
خود  گزارش  در  پول  المللي  بين  صندوق  اجرايي  داد.مديركل  خواهد 
بعد از پايان اجالس بهارانه اين صندوق گفت؛ روح چندجانبه گرايي و 

اشتراك جمعي براي مقابله با چالش هاي جهاني باعث مي شود تا تمام 
كشورها به نتايج و منافع جمعي برسند. همچنين رئيس صندوق بين 
المللي پول نيز در يادداشتي اشاره كرد بحث در مورد اقتصاد جهاني 
زنجيره  اينكه  احتمال  دهد  مي  نشان  مالي  بازارهاي  هاي  واكنش  و 
خبرهاي بد به پايان برسد بعيد است. كميته سياستگذاري صندوق بين 
المللي پول نيز به اصالحات اساسي براي توانمندسازي نقش سرمايه 
المللي  بين  مالي  و  پولي  موسسات  بيشتر  پايداري  ارتقاي  در  گذاري 

اشاره كرد.

افزايش قيمت مواد غذايي
طي هفته گذشته نگراني ها درباره افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت 
بيشتر شد به طوري كه قيمت نفت به باالي بشكه يي صد دالر رسيد 
سال  از  درصد   48 ناگهاني  جهش  يك  با  نيز  غذايي  مواد  قيمت  و 
كشورهاي  و  كاال  توليدكنندگان  و  است  داشته  افزايش  تاكنون   2006
كرده  خود  نصيب  را  يي  بادآورده  سود  نيز  غذايي  مواد  صادركننده 
فقير  مناطق  در  ويژه  به  كنندگان  مصرف  و  كاال  واردكنندگان  اما  اند 
قدرت خريد خود را به دليل افزايش قيمت كاالها تا حد بسيار زيادي از 
دست دادند. گفتني است كشورهاي آسيايي، آفريقايي، امريكاي التين 
و حوزه درياي كارائيب بيشترين زيان ها را در اين مقطع ديدند. در 
در  جهاني  بانك  رئيس  زوليك  روبرت  جهاني  چالش  اين  به  واكنش 
گزارشي اعالم كرده است كه هرچه سريع تر تمام كشورهاي دنيا بايد 
به حمايت از مردم گرسنه بشتابند و در اين رابطه كميته اضطراري 
براي  را  دالر  ميليون   500 مبلغ  غذا  جهاني  سازمان  و  ملل  سازمان 
تا  است  گرفته  نظر  در  كشورها  اين  مردم  از  اضطراري  هاي  حمايت 

براي كمك به گرسنگي و سوءتغذيه بسيج شوند.
صد  به  نزديك  كه  است  شده  داده  هشدار  جهاني  بانك  گزارش  در 
ميليون نفر از جمعيت جهان در حال حاضر بيشتر در معرض فقر قرار 
مي گيرند و كشورهاي دنيا بايد با كمك هاي مالي و غذايي به حمايت 

از آنان بشتابند.

اختالل اقتصادي
همچنين هشدارهاي مشابهي نيز از طرف صندوق بين المللي پول مبني 
بر افزايش قيمت مواد غذايي داده شده است به طوري كه مدير اجرايي 
همچنان  غذايي  مواد  قيمت  اگر  شد؛  يادآور  گزارشي  در  صندوق  اين 
افزايش پيدا كند بخش بزرگي از جمعيت دنيا در كشورهاي آفريقايي با 

شرايط وحشتناكي مواجه خواهند شد.
عالوه بر اين ممكن است اختالل در محيط اقتصادي، تراز تجاري و 
حساب جاري رخ دهد به طوري كه در پايان يك روز اكثر دولت هايي 
كه طي پنج يا 10 سال گذشته به نظر خوب عمل كرده اند ناگهان متوجه 
مي شوند كه در كل خراب كرده اند و مشروعيت آنان نزد مردم از بين 
رفته است. او بعد از ديدار با كميته توسعه خاطرنشان كرد كه بحران 
قيمت مواد غذايي براي صندوق نگراني بزرگي است و ما در هفته هاي 

آتي به دنبال اعطاي تسهيالت از قبيل تخصيص منابع مالي هستيم. 

نفت ركورد جهاني را جابه جا كرد 
 

قيمت نفت در بازارهاي جهاني ركورد جديدي را در باالترين سطوح 
تاريخ معامالت نفتي ثبت كرد. 

در پي تداوم كاهش ارزش دالر در بازارهاي مالي و نگراني از كافي 
نبودن عرضه نفت براي بازارها، قيمت جهاني نفت ركورد جديد باالي 
112 دالر از خود به جا گذاشت. بهاي نفت خام سبك شيرين امريكا 
مبادالت  بازار  در  مه  ماه  در  تحويل  براي  اينترمدييت  تگزاس  وست 
نفتي نيويورك (نايمكس) با رسيدن به بشكه يي 112 دالر و 48 سنت، 
باالترين قيمت ثبت شده در تاريخ معامالت نفتي را تجربه كرد. پيش 
از اين باالترين ركورد معامالت نفتي مربوط به چهارشنبه گذشته بود 
كه در اين روز هر بشكه نفت خام وست تگزاس معادل 21/112 دالر 

داد و ستد شده بود. البته ركوردشكني فقط محدود به بازار 
نيز  شمال  درياي  برنت  خام  نفت  قيمت  نبود،  نيوريوك 

براي نخستين بار در تاريخ معامالت نفتي از مرز 
110 دالر فراتر رفت. بهاي نفت خام برنت درياي 
شمال براي تحويل در ماه مه در بازار مبادالت 
نفتي لندن با 61 سنت افزايش قيمت در هر بشكه 
به 110 دالر و 45 سنت رسيده است. دبيرخانه 
سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) از 
سبد  قيمت  براي  جديدي  تاريخي  ركورد  ثبت 
نفتي اين سازمان در سطح 104 دالر خبر داد. 
دبيرخانه سازمان كشورهاي صادركننده نفت 
كه  كرد  عنوان  خود  جديد  گزارش  در  (اوپك) 

سبد نفتي اوپك ـ متشكل از 12 نوع نفت خام ـ در 
آخرين روز مورد بررسي به سطح 104 دالر و 

دو سنت رسيده كه افزايشي معادل 35 سنت را تجربه كرده است. 
قيمت سبد نفتي اوپك كه پيش از اين تا مرز 103 دالر نيز افزايش پيدا 
كرده بود، در روزهاي گذشته روند نزولي درپيش گرفته بود كه اكنون 

براي نخستين بار از مرز 104 دالر هم گذشت. 
سازمان اوپك كه حدود 40 درصد از نفت خام جهان را تامين مي كند، 
15 اسفند در وين به تصميم گيري درخصوص سياست هاي توليدي 
خود در ماه هاي آينده پرداخت و اعضاي اين سازمان توافق كردند 
همچنان  كنندگان،  مصرف  تقاضاي  وجود  با  فعلي  توليد  تثبيت  با  كه 

شرايط بازار را در ماه هاي آينده به دقت زير نظر داشته باشند. 
اين اولين نشست اوپك بود كه در زماني برگزار مي شد كه بازارهاي 
جهاني با قيمت هاي باالي 100 دالر روبه رو بودند و اين مساله فشار 
زيادي روي اين سازمان وارد مي كرد. پس از برگزاري اين نشست 
نفتي  سبد  بهاي  و  داشت  ادامه  همچنان  ها  قيمت  صعودي  روند  نيز 

اوپك براي چندين روز متوالي ركوردشكني كرد. 
وزيران نفت اوپك در نشست خود در وين تصريح كردند قيمت هاي 
خارج  آنها  كنترل  از  كه  اند  يافته  افزايش  عواملي  به  توجه  با  اخير 
بوده است و مهم ترين اين داليل را كاهش ارزش دالر، تنش هاي 
ژئوپولتيك و گمانه زني ها دانسته اند كه ارتباطي با ميزان 
عضو  كشورهاي  نفت  وزيران  است.  نداشته  نفت  عرضه 
سازمان اوپك در اين بيانيه تاكيد كردند نشست عادي بعدي 
شد.  خواهد  برگزار  وين  در  سپتامبر   9 شنبه  سه  روز  در 
سبد نفتي اوپك شامل نفت گيراسول آنگوال، مخلوط الجزاير، 
(عراق)،  بصره  سبك  ايران،  سنگين  نفت  (اندونزي)،  ميناس 
(نيجريه)،  اليت  باني  (ليبي)،  سيدر  اس  كويت،  صادراتي 
(امارات)  موربان  (عربستان)،  اليت  عرب  قطر،  مارين 

و BCF 17 ونزوئالست. 
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درگذشت بهروز مقصودلو 

مستندساز ايرانى
هنرمند،  مقصودلو،  بهروز 
ايرانى  مستندساز  و  معمار 
بامداد دوشنبه 26 فروردين ماه 
در سن 60 سالگى بر اثر سكته 
«كسرى»  بيمارستان  در  قلبى 

در تهران درگذشت.
مقصودلو  ايسنا،  گزارش  به 
است   1327 سال  متولد  كه 
را  سينما  حرفه  به  را  ورودش 
امير  «دونده»  فيلم  در  بازى  با 
ادامه  در  و  كرد  آغاز  نادرى 
حمايت  و  سرمايه گذارى  به  آن 
هاى  مجموعه  برخى  از  مالى 
فيلم  چند  ساخت  و  سينمايى 

مستند پرداخته است.
وى همچنين در سريال سربداران به ايفا نقش پرداخته است.

مقصودلو از زندگى هنرمندان و اديبانى چون احمد محمود، احمد شاملو 
و.... مستند ساخته است. همچنين به گزارش پايگاه خبرى فيلم كوتاه، 
از  مستندى  تهيه   مشغول  اواخر  اين  خود  هنرى  كارنامه  در  مقصودلو 

هنرمندان سينماى ايران بوده است.
سال گذشته فيلم «آن سوى ديوار شكسته» ساخته بهروز مقصودلو در 
در  ايرانى»  كوتاه  فيلم هاى  بين المللى  داستانى «فستيوال  مسابقه  بخش 

نيويورك شركت داشت.

عوامل و بازيگران دهمين فيلم «بهرام 
بيضايى» مشخص شدند

با مشخص شدن عوامل و بازيگران دهمين فيلم بلند «بهرام بيضايى»، 
جديد  فيلم  ريز  برنامه  مى خورد.  كليد  ارديبهشت  اول  هفته  از  فيلم  اين 
«بهرام بيضايى» در گفت وگو با فارس اظهار داشت: «وقتى همه خوابيم» 
دكورهاى  ساخت  پايان  با  بيضايى  بهرام  تهيه كنندگى  و  كارگردانى  به 
الزم، آخرين مراحل پيش توليد را پشت سر مى گذارد و فيلمبردارى آن 
هفته اول ارديبهشت آغاز خواهد شد. در خالصه داستان اين فيلم آمده 

است:  فيلم درباره يك برخورد اتفاقى است. 
به گزارش فارس، عوامل كامل اين فيلم سينمايى عبارتند از: 

نويسنده، تهيه  كننده و كارگردان: بهرام بيضايى، سرمايه گذاران: محمود 
،  رضا  داوودنژاد  عليرضا  طرح:  مجرى  بيضايى،  بهرام  شجاعى، 
فيلمبردارى:  مدير  پاكروان،  تينا  برنامه ريز:  و  توليد  مدير  داوودنژاد، 
آتوسا  لباس:  طراح  رامين فر،  ايرج  صحنه:   طراح  رفيعى جم،  اصغر 
قلمفرسايى، طراح چهره پردازى: سعيد ملكان صدا بردار: محمود سماك 
غرائى،  محسن  صميمى،  على  هاشمى،  افشين  كارگردانى:   گروه  باشى، 
رضا سخايى، سامان خادم، عكاس: على زارع، مديران تداركات:  وحيد 
مهرزاد  حق شناس،  عليرضا  تداركات:  گروه  امجدى،  محسن  مشارى، 

تلچگر، مهدى چراغى. 
صفوى،  نواب  حسام  جاللى تبار،  عليرضا  شمسايى،  بازيگران: مژده 
شقايق فراهانى، سحر دولتشاهى، سيد مهرداد ضيايى، ميرطاهر مظلومى، 
حسين محب اهرى، اميركاوه آهنين جان، سيروس تسليمى، بابك بيات، 
حامد  سرورى،  هادى  راد،  رضايى  محمد  اطهرى،  محمد  ديلمى،  رضا 
محمدى، مهدى تارخ.  25 مهر 86 پروانه ساخت فيلم «وقتى همه خوابيم» 
به تهيه كنندگى و كارگردانى بهرام بيضايى از طرف معاونت سينمايى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر شد اما وى توليد اين فيلم را به 

پايان اجراى نمايش «افرا» موكول كرد.

«مجيد مجيدى» داور جشنواره «سيدنى» شد
جشنواره  پنجاه  و پنجمين  در  ايران  سينماى  كارگردان  مجيدى»  «مجيد 
مسابقه  بخش  در  شركت كننده  فيلم هاى  داورى  به  استراليا  «سيدنى» 
مى پردازد. در اين جشنواره كه خرداد ماه در استراليا برگزار مى شود، 
«مجيد مجيدى» به عنوان يكى از داوران بخش مسابقه حضور مى يابد. 

همچنين در اين جشنواره فيلم «آواز گنجشك ها»كه جايزه خرس نقره اى 
جشنواره برلين را از آن خود كرد، در بخش بزرگان سينما به نمايش 

درمى آيد.  

«براد پيت» به كره ماه مى رود؟
 

كمپاني هاليوودي «فاكس قرن بيستم» در نظر دارد زندگي «نيل آرمسترانگ» فضانوردي كه در 20 جوالي 1969 به عنوان اولين 
انسان قدم به كره ماه گذاشت، را در قالب يك فيلم سينمايي جلوي دوربين ببرد. براد پيت همسر آنجلينا جولى نقش اول اين فيلم را 

بر عهده خواهد داشت.
به گزارش گاردين، براي بازي در نقش «آرمسترانگ»، هم اكنون چند گزينه مطرح است كه مهمترين آنها «براد پيت» و «ويگو مورتنسن» 
هستند، البته «تام هنكس»، بازيگر 51 ساله فيلم آپلو 13 كه نسبت به بازي در اين نقش ابراز عالقه كرده به نظر مي رسد كه براي 
بازي در اين فيلم خيلي مسن باشد. بنا براين گزارش عالوه بر پيت و مورتنسن، «مت دمون»، «اريك بانا»، «كريستين بل»، «لئوناردو 

دي كاپريو»، «جك گيلنهال» نيز از جمله بازيگراني هستند كه نام آنها بعنوان بازيگران احتمالي نقش «آرمسترانگ» مطرح است. 
گاردين در ادامه اين گزارش افزود: «نيكول پرلمن»، نويسنده هاليوودي هم اكنون در حال نوشتن فيلمنامه اين فيلم است. اين فيلمنامه 
ناسا،   مورخ  هنسن»،  «جيمز  نوشته  آرمسترانگ»  نيل  زندگينامه  مرد:  «اولين  رمان  براساس  نشده،  انتخاب  آن  براي  نامي  هنوز  كه 

نگاشته مي شود. 
«باري نورمن»، منتقد مشهور سينما در مطلب جديدي كه درباره اين فيلم منتشر شده است، آورده است: «آرمسترانگ» يك قهرمان 
بزرگ ملي است كه «براد پيت» برازنده اين نقش است، هم اكنون فيلمنامه براي تمام بازيگران آمريكايي با فك چهارگوش فرستاده شده 
تا مناسب بودن آنها براي اين نقش مورد ارزيابي قرار گيرد، به نظر من پيت گزينه مناسبي است، اگرچه جاني دپ بازيگر بهتري است 
ولي فكر مي كنم كه او نسبت به پيت ميان عموم مردم آمريكا از مقبوليت كمتري برخوردار است. آرمسترانگ پنجم آگوست سال 1930 
در اوهايو ديده به جهان گشود و در دومين و آخرين ماموريت فضايي خود در سال 1969 در سن 38 سالگي به اتفاق دو فضانورد 
ديگر با فضاپيما آپولو 11 راهي ماه شد. او هم اكنون 77 ساله است و به تنهايي زندگي مي كند و پاسخ او براي شركت در مراسم ها و 

ايراد هر گونه سخنراني، به طور مطلق منفي است. 

متفاوت ترين چهره «محمدرضا فروتن» در «مى زاك» ليالستانى
فيلمبردارى فيلم سينمايى «مى زاك» به كارگردانى «حسين ليالستانى»، يك هفته ديگر 

در سياهكل تمام مى شود. 
 2000 ارتفاعات  در  «مى زاك»  فيلمبردارى  داشت:ديروز  اظهار   « كوثرى  «جهانگير 

تنكابن به پايان رسيد و از امروز ادامه كار در سياهكل گرفته مى شود. 
وارد  بزودى  نداريم،اما  فيلم  تدوينگر  براى  مشخصى  انتخاب  داد:هنوز  ادامه  وى 

مرحله تدوين خواهيم شد. 
كوثرى درباره زمان اتمام فيلمبردارى «مى زاك» گفت:پنج روز آخر فيلمبردارى در 
سياهكل انجام مى شود و تا يك هفته ديگر به طور كامل فيلمبردارى اين پروژه به 

اتمام مى رسد. 
ليالستانى  و  كوثرى  همكارى   دومين  فقير»  «عاشق  از  پس  اساس،«ميزاك»  براين 
است كه محمدرضا فروتن ، جمشيد مشايخى، باران كوثرى، داريوش ارجمند، فاطمه 
معتمدآريا، عليرضا خمسه، رابعه اسكويى، طناز طباطبايى، شيوا ابراهيمى، شاه على 

سرخانى، انوش نصر، رامين ناصرنصير و كامران فيوضات بازيگران آن هستند. 
«مى زاك» روايتگر بچه اى است كه مى خواهد وارد اين دنيا شود و فراز و نشيب هاى 

اين دنيا او را دچار چالش مى كند.  
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”جكى چان“ و ”جت لى“ در ”قلمرو ممنوع“

”جكى چان“ ادعا كرد كه از فيلمنامه ”قلمرو ممنوع“ رضايت كامل نداسته اما به دليل همبازى شدن با ”جت 
لى“ ستاره هنرهاى رزمى، در اين فيلم بازى خواهد كرد. 

به نقل از رويترز؛ بر اساس اين گزارش ”راب مينكوف“ فيلم ”قلمرو ممنوع“ را كارگردانى خواهد كرد.
”جكى چان“ 54 ساله قبل از اينكه با ساخت فيلم ”ساعت شلوغى“ محبوبيت قابل توجهى را در ايالت متحده 

آمريكا از آن خود كند ، در هونگ كونگ توجه همگان را به خود جلب كرده بود.
همچنين ”جت لى“ 44 ساله همانند ”جكى چان“ 54 ساله توانست با بازى در فيلم ”اسحله مرگ بار 4 ” 

شهرت قابل توجهى را در آسيا و هاليوود از آن خود كند.
همچنين ”جت لى“ ستاره هنرهاى رزمى با بازى در فيلم ”فرمانروا“ به كارگردانى ”پيتر چان“ به عنوان 

بهترين هنرپيشه مرد در مراسم اهداى جوايز فيلم هنگ كنگ انتخاب شد.
”جت لى“ 44 ساله گفت: اگر فيلم هاى زيادى در رابطه با كونگ فو نمى ساختم، 30 سال پيش مى توانستم 

به عنوان بهترين هنرپيشه مرد انتخاب شوم.
همچنين فيلم ”فرمانروا“ به عنوان بهترين فيلم، كارگردانى، فيلمبردارى، كارگردانى هنرى و جلو هاى ويژه 

در مراسم اهداى جوايز فيلم هونگ كونگ انتخاب شد.
بر اساس اين گزارش ”جت لى“ ستاره هنرهاى رزمى كه به ”اندى ال“ برادر و رقيبش اجازه نداده بود تا 
جايزه بهترين هنرپيشه مرد را از آن خود كند، از وى به دليل اينكه باعث تسليمش شده بود، عذرخواهى 

كرد.
جت لى در 26 آپريل 1963 در بى جينگ چين به دنيا آمد. نام اصليش لى ليانجى است. وى آخرين فرزند 

خانواده بوده و 2 خواهر و 2 برادر دارد. 
همسرش نينا لى چى بازيگر و متولد 31 دسامبر 1961 در شانگهاى چين است.آنها در 19 سپتامبر 1999با 

هم ازدواج كردند و يك دختر به نام جين دارند كه در 19 آوريل 2000 به دنيا آمد. 
جت از همسر قبليش كيوآنگ هااونگ هم 2 دختر دارد. آنها در سال 1990 جدا شدند. وى از بهترين هاى 

آسيايى در سينما و همپاى جكى چان به شمار مى رود. 
فيلم هاى پرسرعت و همراه با كمى طنز او را به چهره اى محبوب بدل كرده است. وقتى حت 2 سال داشته 

پدرش را از دست مى دهد و پسرها مجبور مى شوند همپاى مادر كار كنند. 
جت اوقات بيكارى را به باشگاه ووشو بى جينگ ميرود و صادقانه كار مى كند تا جايى كه پس از مدتى 
از او براى تدريس در همان جا دعوت مى شود كه حسادت دوستانش را به دنبال داشت. وى در آن زمان 

تنها 8 سال داشت. 
با اينكه از همان ابتدا در حد حرفه اى ها بود ولى خيلى خجالتى بوده است. جت بعد از آن خانه را ترك مى 
كند و براى اولين بار مقام قهرمانى را كسب ميكند و همين باعث ميشود به عنوان نمايش دهنده بر روى ميز 

تنيس در افتتاحيه مسابقات بين المللى انتخاب شود. 
سپس بورس تحصيلى تربيت بدنى را به دست مى آورد و كم سن وسال ترين دانشجوى دانشگاه مى شود 

كه به همراه 20 جوان فوق العاده چينى به تمرينات خود در ووشو ادامه ميدهد. 
در تور اياالت متحده پذيرفته ميشود و چينى ها همه به طالى مسابقات دست مى يابند و جت اولين بار مزه 

قهرمانى دنيا را تجربه مى كند.
 

روزهاى پايانى فيلمبردارى 
فيلم ”احمق“ در لندن

”دنيل كريگ“ هنرپيشه فيلم جيمز باند در مرحله تازه فيلمبردارى 
فيلم ”احمق“ كه با وقفه زمانى مواجه شده بود در ميدان ليسنتر 

لندن حاضر شد . 
به نقل از بى بى سى؛ بر اساس اين گزارش مراحل فيلمبردارى فيلم 

”احمق“ كه ”دنيل كريگ“ آن را نوشته، رو به اتمام است.
”دنيل كريگ“ هنرپيشه فيلم جيمز باند افزود: هيچ كس نمى داند كه 

آينده چه سرنوشتى را براى من رقم خواهد زد .
”كيلى   ، فورالنى“  كلير  هچون  هايى  ستاره  فيلم  اين  در  همچنين 

هاوز“ و ”مارك استرانگ“ بازى مى كنند. 
فيلمى  ساخت  در  سعى  كه  سالهاست  افزود:  استرانگ“  ”مارك 

همچون فيلم ”احمق“ داريم.

گزارشى از جشنواره 
فيلم استانبول 

 سياست در سينما 
استانبول  فيلم  جشنواره  هفتمين  و  بيست 
نسبت به گذشته از نظر سينمايي و فيلم هاي 
شركت كننده كمي جمع و جور تر به نظر مي 
رسد اما به لحاظ موقعيت هاي ديگر، شرايط 

بهتري پيدا كرده است. در فستيوال بيست و هفتم، به لحاظ رسانه جشنواره هم ابعاد بزرگ تري پيدا كرده 
است. سال گذشته چندان به پوستر هاي جشنواره برنمي خورديم اما امسال همه جا پوشيده از پوستر و 
اسم فيلم هاست. امسال خبرنگارهاي اروپايي زيادي در جشنواره هستند و همه با كنجكاوي بخش هاي 
مربوط به سينماي تركيه را دنبال مي كنند و برخالف خبرنگار ها و منتقدان آسيايي چندان به ديگر بخش 
ها توجه ندارند. عدم ثبات سياسي در تركيه تاثير زيادي بر فيلم هاي امسال گذاشته است. قضيه عراق و 
كردستان همچنان موضوع چالش برانگيزي در سينماي تركيه محسوب مي شود اما روز سه شنبه فيلمي 
نشان داده شد با اسم «مارلون من و براندو». فيلمي درباره عشق يك ترك و كرد به هم كه سينما در اين 
ميان نقش اساسي دارد. در اين فيلم يك شخصيت بازيگر فيلم است و ديگري به وسيله نامه تصويري و 
فيلميك به او اظهار عشق مي كند و اين عشق ممنوع را ادامه مي دهد. فيلم تمثيلي از وضعيت كردها و ترك 
ها است و به شكلي سمبليك به قضيه فرهنگ مشترك اين منطقه و اهميت آن اشاره دارد. چهارشنبه شب 
مايكل بالدهاوس فيلمبردار و برنده اسكار در يك مستركلس (كالس درس) با حضور عالقه مندان درباره 
شيوه كارش توضيح مي دهد و روز جمعه هم الكساندر سوكروف به استانبول خواهد آمد. استانبول اين 
روزها شهر سينماست اما همه از كن حرف مي زنند كه در نوع خودش جالب است. گويا اين شهر كهن 
(استانبول) جلسه تمريني براي بازي بزرگ كن است؛ كني كه امسال اعتبار و جذابيت سال گذشته را ندارد 

و تبليغات گسترده سردمداران فستيوال استانبول هم با توجه به اين موضوع بي جهت نيست.

كيارستمي و موتزارت 
 اپراي ملي انگلستان كه تا يك دهه قبل به دليل مشكالت مالي در آستانه فروپاشيدن بود، با دعوت 
از شخصيت هاي سرشناس دنياي فيلم و تئاتر، ازجمله «عباس كيارستمي»، در تالش است جان 
تازه يي بگيرد. در فصل 2008-2009 جشنواره «هنرهاي شاعرانه» اپراي ملي انگلستان، «عباس 
كيارستمي» كارگردان برجسته ايران، يكي از چهره هاي سرشناسي است كه از سوي مديران اپراي 
اجراي  هنري  رويداد  اين  در  «كيارستمي»  است  نوشته  گاردين  است.  شده  دعوت  انگلستان  ملي 

جديدي را از اپراي «زن ها همگي همان جورند» كارگرداني خواهد كرد
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خشونت
 عليه زنان و تاثير آن 

بر زندگى آن ها
مهديه گلرو

وتعرض  قانونى  جا؛غير  نابه  استفاده  را  خشونت  حقوقى  فرهنگ 
آميز ازقدرت تعريف ميكند. 

خشونت عليه زنان؛مانعى دربرابر دستيابى به اهداف برابرى؛توسعه 
و صلح است.اين خشونت برخوردارى زنان را از حقوق بشر وآزادى 
هاى بنيادين؛نقض؛تضييع ويا صلب مى كند. ناكامى ديرينه در حفظ 
و ارتقاى اين حقوق وآزادى ها در موارد خشونت عليه زنان مايه 
فعل  هر  به  زنان  عليه  خشونت  هاست.اصطالح  كشور  همه  نگرانى 
خشونت آميز مبتنى بر جنسيت مونث اطالق مى گردد كه منجر به 
شود.از  مى  ايشان  جنسى  يا  ؛روان  جسمانى  رنج  يا  ديدگى  اسيب 
جمله موارد تهديد و ارتكاب اين گونه افعال؛ميتوان از اجبار وسلب 
برد. نام  عمومى  يا  خصوصى  زندگى  در  آزادى؛خواه  خودسرانه 

براين اساس خشونت عليه زنان؛موارد زير رادر بر ميگيرد:خشونتت 
جسمانى؛جسمى وروانى كه در درون خانواده روى ميدهد. از جمله 
ضرب و جرح؛سوئ استفاده جنسى از كودكان دختر؛خشونت هاى 
مربوط به جهيزيه؛تجاوز توسط شوهر؛خشونت توسط كسانى غير 

از شوهر و خشونتى كه به استثمار مربوط ميشود. 
خشونت جسمانى؛روانى و جنسى كه در درون كل جامعه متوجه 
زنان ميشود.از جمله تجاوز به عنف؛سوئ استفاده هاى جنسى؛آزار 
رسانى و ارعاب جنسى در محل كار؛در نهادهاى آموزشى و اماكن 
ديگر؛خريد و فروش زنان و روسپيگرى اجبارى؛عقيم سازى ؛سقط 
جنين اجبارى و باردارى نا خواسته ؛كشتن نوزاد دختر وجنسيت 
گزينى؛همانطور كه بر ميايد خشونت عليه زنان يك عبارت عام و با 
رويكردى جامه شناسى محسوب مى شود.يعنى بسيارى از مسايلى 

كه در اين محدوده قرار ميگيرند داخل حيطه مجرمانه نبوده. 
براى آگاهى از نمونه هاى تاريخى اين اشكال خشونت مى توان از 
جمالت سن تگوستين و ناپلئون ياد كرد. سن آگوستين معتقد است 
اتفاق  به  را  زن  شدهاندواگر  آفريده  خداوند  تصوير  در  مخردانه 
شوهرش در نظر بگيريم كه آنها هر دو در تصوير خداوند آفريده 
شده اند؛اما زنان مجزا از شوهران خوداز چنين امتيازى برخوردار 

نيستند! 
داراى  بايد  شوهر  كرد:  اعالم  خود  حكومت  ى  شورا  به  ناپلئون 
قدرت مطلقه در ارتباط با همسرش باشد؛اين حق اوست كه به زنش 

بگويد نبايد ار خانه بيرون بروى! 
اينكه كار تنها از عهدهى مردان بر ميآيد و قدرت اقتصادى به عنوان 
امكان موجد خشونت؛در يد مردان قرار مى گيرد. الكل و مواد مخدر 
را  آنها  مصرف  ها  پزوهش  كه  هستند  ديگرى  عوامل  جمله  از  نيز 
است  مسئله  همين  اساس  اند.بر  دانسته  خشونت  ميزان  در  موثر 
كه تا زمانى كه دستگاه انتظامى وتحقيقات جناييبه مفاهيم ووقايع 
مبتنى بر قشر گرايى جنسيتى اعتبار مى بخشد؛خشونت در درجاتى 
وسيع اما پوشيده و پنهان؛واقعيت بخش كثيرى از زنان را تشكيل 

ميدهد. 
طبقه بندى آسيب ديدگان از جرايم جنسى و خشونت آميز 

1) عنصر آسيب پذيرى؛با توجه به آنچه آمار نشان ميدهد؛زنان بعد 
از كودكان آسيب پذير تين قشر جامعه هستندودرجه آسيب پذيرى 

از سالخوردگان و جنگ زدگان هم بيشتر است. 
2) ميزان دخالت خشونت ديده؛ 

3) ميزان مشاركت يا رضايت وى؛ 
4) وعملكرد فرد در حين جرم تعيين كننده طبقات آسيب ديده 

است. 
تاثير عمل خشونت آميز بر زندگى زنان 

يل  ال نشان د كه  دارد  وجود  ترديدى  قابل  غير 
از  عنف  به  تجاوز  از  ديدگان  ميدهد؛آسيب 
عاطفى  نيازهاى  بنابراين  و  روانى  تاثيرات 
ساير  ديدگان  آسيب  به  نسبت  ترى  مدت  بلند 
جرايم بر خوردارند.در ارتباط با جرايم خشونت 
آميز اين مدت تا دو سال هم تخمين زده مى شود.

متاسفانه ؛ به دليل عقايدى كه در سطح جامعه پيرامون 
جرم جنسى وجود دارد در بسيارى از موارد ديده شده 
است كه مجروح و تجاوز ديده زن در قبال عمل انجام شده 
احساس گناه نموده وخود را سرزنش ميكند كه اين امر خود در 
دراز مدت تاثيرات و آسيب هاى روانى غير قابل جبرانى را براى 
ايشان فراهم مى آورد.در واقع در اين موارد فراموش ميشود 
كه اى فرد متعدى است كه بايد سرزنش شودو نه زنى كه خود 

قربانى عمل مزبور بوده است. 
به  زنان  عليه  كه  افرادى  از  بسيارى  ذهنى  هاى  زمينه  درپس 
خشونت مبادرت ميورزند؛تعارض ويا مشكلى خاص در ارتباط 
با زنان مشاهده ميشود.البته اين به آن معنا نيست كه مرتكبان 
اين گونه جرايم را افرادى روانى تصور كنيم و تحقيقات نشان 
دهنده چنين امرى نمى باشد.در كل ميتوان گفت درمورد جرايم 
جنسى و خشونت آميز گر چه تعقيبات كيفرى به طبقات پايين 
تر يا متوسط بيش از طبقاط مرفه بر ميگردد؛وليكن چنين افرادى 
در تمام گروه هاى اقتصادى و اجتمايى وجود دارند. در گزارش 
مركز جنايى انگليس آمده كه كمتر از %8 از مردانى كه مرتكب اين 
اعمال مى شوند بيمارى روانى دارند و باقى افرادى هستندكه داراى 

شخصيت ضد اجتمايى وضد زن هستند. 
اشكال خشونت هاى جنسى 

قتل هاى زنجيرهاى 
ديگر  اشكال  با  زنجيرهاى  هاى  قتل  انگيزه  گفت  ميتوان  ترديد  بى 
اذعان  دستگيرى  بعداز  افراد  از  است؛بسيارى  متفاوت  كشى  آدم 
مسببين  كه  را  زنان  خواسته  آنها  از  اى  فرشته  يا  خدا  كه  ميدارند 
اصلى گناه هستند نابود كنند!البته شكلهاى ديگرى نيز هست كه قاتل 
بعد از تجاوز مبادرت به قتل ميكند كه در اين حالت هم زن ستيزى 

مشهود است. 
تجاوز به عنف 

اين واقعيت كه تجاوز به عنف از سوى قانون منع شده نبايد دليلى 
جامه  شود؛در  منع  هم  اجتماع  نظر  از  عمل  اين  كه  شود  محسوب 
انگلستان باور هايى مبتنى بر اين است اين عمل فعلى طبيعى است از 

جانب مرد و در واقع تجاوز نكردن بايد به انها آموخته شود. 
آزار رسانى 

ديگر  فر  يا  شود  انجام  شوهر  توسط  رسانى  آزار  انكه  به  بسته 
مورد  ودر  آزارى  همسر  اول  .درمورد  دارد  اى  گانه  جدا  عناوين 
دوم زن آزارى ناميده ميشود. امروزه در كانادا از هر 10 زن يك 
واذيت  آزار  مورد  شوهر  توسط  كالمى  يا  جسمانى  طريق  به  نفر 
درامر  ها  كشور  ترين  پيشرو  جزو  كه  كشورى  گيرد.در  مى  قرار 
حمايت از زنان است(انگليس)پزوهشى در سال 1985نشان داد كه 

بين 107قتل عمدى كه در محيط خانواده صورت گرفته بود؛در 53 
ميدارد  بيان  آمارها  همچنين  است.  بوده  همسر(زن)  مقتول  مورد 

%47 از زنان كتك خورده در دوره حاملگى كتك خورده اند. 
مى  كتك  شوهرانشان  از  كه  زنانى  چرا  كه  است  مطرح  سوال  اين 
جواب  ميدهند؟  ادامه  شرايط  همان  در  زندگى  به  هم  باز  خورند 
نوع  از  اگر  كه  است؛  شوهر  به  زن  روانى  و  مالى  وابستگى  ميزان 
انتقام  از  ترس  و  گناه  احساس  پايين؛  نفس  عزت  به  باشد  روانى 
منجر مى شود. در اغلب موارد اين زنان جايى براى رفتن ندارند و 
متاسفانه در مواردى هم مقامات پزشكى؛ مذهبى و حتى پليس زن 

را به باقى ماندن در محيط خشونت ترغيب مى كند. 
عوامل مجرمانه كردن ماهيت عمل جنسى 

1) آسيب پذيرى:از نظر روانى يا جسمانى آسيب پذير بوده و در 
اين شرايط عمل انجام شده تجاوز تلقى ميگردد. 

2) رضايت 
3 ) اذيت و آزار:فرد آسيب پذير نبوده؛رضايت هم ايجاد شده اما 

بعد از عمل اين رضايت مخدوش شود. 
حمايت از زنان مجروح و آسيب ديده 

به طور مثال مى توان به بخشى از كارهايى كه در رابطه با حمايت 
از زنان كتك خورده در سطح فدرال انجام پذيرفته است؛اشاره كرد.

هاى  رويه  بازنگرى  موقت_  اجتمايى  ئ  خانه  پنجاه  صدو  ايجاد 
خشونت  با  ارتباط  در  عمومى  دادستان  رسيدگى  به  الزام  و  پليس 

هاى خانگى_ايجاد اصالحات در قوانين اجرايى 
شيوه هاى حمايت از زنان آسيب ديده 

سرپرست؛سرپرست  بى  بالقوه؛زنان  زنان  الف)شناسايى 
خانوار؛زنان خيابانى وزنان فقير و… گروه هاى از زنان هستند كه 

به شكل بسيار بالقوه در معرض تجاوز هستند. 
ب) حمايت از آسيب پذيران مستعد؛كه در واقع حمايت از زنان گروه 

هاى باال است. 
ج) ترويج وتفهيم فرهنگ خود ايمن سازى؛ارائه اطالعات و آگاهى 
هم  آموزش  اين  كه  آموزش  و  جامعه  زنان  به  مستمر  صورت  به 
پيرامون پيشگيرى و شيوه رهايى از خطر و كاهش صدمات است. 

مراحل حمايت 
نا  تسكين  فورى_  ودرمان  پزشكى  اوليه؛مساعدت  حمايتهاى   (  1

ماليمات روانى_ مشاوره وروان شناسى 
2) حمايت هاى ثانويه؛تفهيم حقوق فرد- جلب اعتماد وى- تسهيل در 
اقامه دعوى - حفظ شخصيت وى در طول دادرسى - معافيت مالى 
دادرسى(چون زنان غالبا تمكن مالى ندارند هزينه دادرسى موجب 
فرد(ممكن  امنيت  ميشود.)تامين  دادرسى  مسئله  آنهااز  پشيمانى 
سكوت  به  براى  وى  نزديكان  ويا  همسر  دادرسى  طول  در  است 

وادار كردن زن امنيت وى را تهديدكنند. 
اصوال بسيارى از جرايم خشونت آميز هرگزبه پليس گزارش نمى 
شود و پليس نيز قادر به كشف ان نيست. از سوى ديگر در بسيارى 
از موارد پليس زن مجروح را شاهد و نه قربانى جرم تلقى مى كند. 
حتى در كشورى مثل انگلستان كه بيش از 150 سال است كه جنبش 
نشان  رسمى  غير  و  رسمى  آمار  ميكنند  فعاليت  آن  در  زنان  هاى 

دهنده شكاف بسيار باالى اطالعاتى است. 
عالوه بر حمايت هاى رسمى در حمايت هاى غير رسمى كه جنبش 
هاى زنان در جهان پيش گرفته اند؛مى توان به گروه هايى كه در 
قالب مراكز بحران جنسى- پناهگاه هاى زنان - گروه هاى قربانيان 
تجاوز محارم و زنان مخالف تجاوز به عنف نام برد. كه به شكل 
خود جوش و در بسيارى از كشور ها بدون حمايت دولتى وظيفه 

حمايت از زنان آسيب ديده را بر عهده گرفته اند. 
انواع فعاليت هاى سازمانهاى غير رسمى 

دادن  قرار  دردسترس  زنان-  سازى  آگاه  سمينارهابراى  برگزارى 
شكل  به  ديدگان  آسيب  به  رسانى  كمك  براى  ويزه  تلفن  خطوط 
شبانه روزى ؛اولين بار سال 1972 در واشنگتن با مشاركت حدود 

10زن كه قربانيان سابق تجاوز بودند شروع به كار كرد. 
ارائه مشاوره براى باز گشت زنان مجروح وآسيب ديده به زندگى 
حل  پايان  تا  شوهر  از  ديده  آسيب  همسران  معمولى؛جداسازى 
و  مالى  رسانى  نگيرد؛كمك  قرار  ثانويه  تعرض  معرض  در  مشكلتا 

ارائه بيمه براى اقامه دعوى وامداد هاى پزشكى. 
نكتهآخر اينكه تبعيض هاى جنسى نيز امروزه يكى از زير مجموعه 
هاى خشونت نزادى و تبعيض نزادى محسوب مى شودواز اين رو 
در كشور هايى كه نيرو هاى سياسى يا حاكميت به تدوين مقررات 
و حقوق واقعى و انسانى زنان اهتمامى ندارند و بلكه با آن ضديت 
گام  نزادى  تبعيض  و  خشونت  تثبيت  جهت  در  واقع  در  ورزند  مى 
بر ميدارند.زمانى يك فرد به سوى جرم كشيده ميشود كه يا انتظار 
مجازات نداشته باشد ويا انتظار كمترى از آنچه از ارتكاب به جرم 
ومحصول  توليد  جرم  حال  هر  باشد؛به  داشته  شود  مى  نصيبش 

وضيت انسانهاست.
مهدى  آقاى   - خشونت  برابر  در  زنان  از  حمايت  كتاب  از  آمارها 

معتمدى مهر 
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روزنامه
و روزنامه خوانى

   
 ضيابرى

 
كمى،  لحاظ  به  هرچند  ايرانى  شناسهاى  روزنامه  و  خوانها  روزنامه 
ى  نشريه  يك  ى  روزانه  تيراژ  كه  طورى  به  اندكند  و  قليل  بسيار 
سراسرى كثيراالنتشار را به بيش از 800 هزار نسخه نمى رسانند، اما 
در بسيارى از مواقع حرفه يى هستند و حتى پرسنل و ساختار انسانى 
ميشناسند  نشريه  آن  خود  ثابت  دستاندركاران  از  بهتر  را  نشريه  يك 
و گاهى اوقات طورى در مورد تركيب سرويس هاى مختلف صحبت 
ميكنند و مسايل و مشكالت موجود را به تحليل مينشينند كه خود اهالى 
نشريه نيز متعجب ميشوند! با اين تفاسير، كمتر روزنامه خوانى است 
مدام  را  اخير  ساليان  گذر  در  باقيمانده  سراسرى  هى  نشرى  چند  كه 
بخواند و با صفحات و بخشهاى ثابت آن آشنا نباشد. در واقع امروز 
تقريبًا همگى ما ميدانيم صفحات سياسى، اجتماعى، فرهنگى و ورزشى 
صفحات ثابت هر نشريه يى هستند كه با هر سبك و سياقى، با هر خط 
مشى و با هر روشى و با هر طيف مخاطبى در هر گوشه يى از كشور 

منتشر ميشود و به زيور طبع آراسته ميگردد. 
شايد اين بدعت چند سال اخير بوده كه صفحه ى تاريخ، انديشه، طبيعت، 
پزشكى و ادبى به چرخه ى ثابت صفحات روزنامه ها و نشريات ايرانى 
اضافه شود كه البته باز هم با محدوديتهاى خاص خود مواجه بودند. 

شد  غافل  تخصصى  فصلى  يا  ماهانه  مجالت  از  نميتوان  ميان  اين  در 
كه در حوزه هايى مانند تاريخ، پزشكى يا فلسفه به صورت تخصصى 
فعاليت ميكنند و مامن اصلى صاحبنظران و اهالى قلم همان رشته نيز 
به  پرداختن  باطل  دور  حد  چه  تا  عمومى،  نشريات  اينكه  اما  هستند 
سياست و ورزش را كنار گذاشته باشند و به حيطه هاى جديدتر در 

مدرن  نگارى  روى آورده باشند، با مطالعه ى روزنامه روزنامه 
منتشرشده  عيان هاى  بيشتر  اخير  سالهاى  در 

ميگردد. 

چند سال پيش بود كه تعداد انگشت شمارى از روزنامه هاى دولتى، 
شروع كردند و در نيمصفحه ها و ستونهايى كه به صورت هفتگى و 
نه روزانه برقرار ميشد، مباحث پزشكى را مورد توجه قرار ميدادند كه 
البته كامًال هم تخصصى نبود و با عناوينى مانند ”پزشك خود باشيد“ 
يا ”دكتر در خانه“ مطرح ميشد تا هر مخاطبى با هر سطح اطالعاتى از 
تقريبًا  و  كند  استفاده  مطلب  اين  از  بتواند  پزشكى،  مختلف  هاى  حيطه 
نكته و آموزه ى جديدى براى متخصصين رشته هاى مربوط نداشت. 

مدتى گذشت و اين روند آنقدر مورد استقبال قرار گرفت كه نيمصفحه 
ها به صفحه هاى ثابت و بعدها به ويژه نامه هاى منظم هفتگى تبديل 

شدند. 
اينترنت  از  عمومى  استفادهى  افزايش  اوج  در  تا  بود  كافى  جرقه  اين 
و آشنايى توده هاى خاص مردم با IT كه شايد هشت سال پيش به 
كمتر از 500 هزار نفر ميرسيدند، نخستين ستونهاى فناورى اطالعات و 

دانش كامپيوتر به زبان ساده، جاى خود را در نشريات باز كنند. 
از اين پس بود كه وقتى مخاطبان خاص و حتى مردم عادى، ستونهايى 
را ميديدند كه در آنها به فناورى اطالعات، وبگردى، سايتهاى فارسى و 

بعداً وبالگها پرداخته ميشود، زياد تعجب نميكردند. 
به  فناورى  ى  صفحه  ماه،  چند  طى  در  اينكه  تا  شد  طى  روند  اين 
بسيارى از نشريات عمومى و كثيراالنتشار گسترش يافت و نشريات 
مانند  هايى  اكازيون  در  يا  مناسبتى  صورت  به  حداقل  ميكردند  سعى 
در  البته  بپردازند.  اطالعات  فناورى  مختلف  بخشهاى  به  جمعه،  روز 
بازيهاى  معرفى  به  محدود  نشريات،  در  كامپيوتر  علوم  پردازش  ابتدا 
اينترنتى)  (گفتوگوى  چت  مختلف  روشهاى  آموزش  يا  و  كامپيوترى 
شكلك  انواع  كه  روزهايى  ايرانى،  امروز  يى  حرفه  كاربران  و  ميشد 
هاى و Emoticonهاى ياهو مسنجر ورژن 5 را از همين نشريات ياد 

ميگرفتند، به ياد دارند. 
به مرور، چند نشريه ى تخصصى كامپيوتر كه از سازمانهاى دولتى 
خانوادهى  به  نيز  ميشدند  حمايت  بزرگ  خصوصى  شركتهاى  يا 
ملى  صورت  به  كه  نشرياتى  كنار  در  تا  پيوستند  تخصصى  نشريات 
با موضوعاتى مانند پزشكى يا علوم پايه روانه ى باجه هاى روزنامه 

فروشى ميشدند، محلى از اعراب فناورى هم باشد. 
كوچك  دنياى  به  فارسى  وبالگهاى  شدن  اضافه  و  زمان  گذشت 
وبالگهايى كه به زبانهاى مختلف منتشر ميشدند، فرصتى فراهم كرد تا 
رسانه هاى مختلف به فناورى اطالعات و كامپيوتر با ديدى مهربانانه 

و البته عميق تر بنگرند. 
در اين ميان رسانهى ملى هم از قافله عقب نماند و در برخى ساعات 
كم ترافيك شبانه روز از حيث پخش برنامه، فناورى نوين را در برخى 
ابعاد آن به ويژه در بعد سخت افزارى پرداخت هرچند كه نواقص فنى و 
تحقيقى آشكار و مشهودى چه از اين برنامه ها و چه از مطالب نشريات 
ميشد يافت كه ناشى از نوپا بودن استفاده از كامپيوتر و اينترنت در 

مردم بود و طبيعتًا به كارشناسان هم بعد وسيع و بين اقشار مختلف 
تعميم مييافت. 

مريض  و  كجدار  روند  و اين  شد  طى  سال  چند  طول  در 
و  مرتب  صورت  به  نشريات 
نامرتب، در صفحاتى كه البته شايد 
تنها به لحاظ اسمى صفحه محسوب 
بيش  نيمصفحهيى  گاه  و  ميشدند 
نبودند سعى در انعكاس خبرهاى 
دنياى فناورى اطالعات داشتند. 
بيشتر  زمان  آن  در  خبرها  اين 
از هر حوزهى ديگرى، به تحقيقات 
شركتهايى  جديد  هاى  يافته  و 
و   Prosoft يا   Microsoft مانند 
جديد  توليدى  قطعات  همينطور 
 GigaByte مانند  شركتهايى 
خود  نوع  در  كه  ميشد  محدود 
و  اولينها  زمان،  آن  در  حداقل 
بهترينها در حوزه ى نرم افزار، 
افزار  سخت  و  وب  طراحى 
بودند و البته حجم كارى آنها با 
رقبا  تعداد  بودن  پايين  به  توجه 
و حريفان علمى بسيار باال و قوى 
بود. در آن زمان، نويسنده هاى حرفه 
يى و زبردستى كه مانند حوزه هاى 
صورت  به  اجتماع  يا  هنر  فرهنگ، 
تخصصى مسايل مربوط به فناورى 
را مورد بحث و بررسى قرار دهند، 
حجم  بيشترين  و  نميكردند  فعاليت 
مطالب اختصاص يافته ى نشريات 
به فناورى، مربوط ميشد به آنچه 
خارجى  خبرگزاريهاى  از  كه 
يا  و  ميشد  ترجمه  و  اقتباس 
غيررسمى  هاى  دلنوشته  گاه 
آن  يى  حرفه  تقريبًا  وبگردهاى 
زمان كه بار مطالب و مقاالتشان 

را به لحاظ علمى و تخصصى نميشد زياد باال دانست. 
اما هفته ها و ماه ها طى شدند و سرانجام ظهور كردند نشرياتى كه 
فناورى اطالعات را جدى گرفتند. صفحات ويژه ى فناورى اطالعات و 
البته ويژه نامه هايى كه هر هفته يا هر ماه به بازار مى آمدند و تدريجًا 
مخاطبان خود را نيز پيدا ميكردند. هرچند عمر اين نشريات با رويكردى 
كه داشتند ديرى نپاييد. مدتى هم كشور در گير و دار التهابات سياسى 
و جريانات اجتماعى مختلف، مباحث به ظاهر بى اهميتى مانند فناورى 
به  و  گذشتند  هم  پى  از  روزها  اينكه  تا  سپرد  فراموشى  دست  به  را 
روزهايى رسيديم كه كارشناسان، آن را دوره ى سوم روزنامه نگارى 

حرفه يى در ايران مى نامند. 
در اين دوره رد پاى نشرياتى را ميتوان يافت كه فناورى را دغدغهى 
اصلى خود به شمار آوردند و سعى كردند با بضاعت محدود خود، به 
رقابت با مجالت تخصصى كامپيوتر بپردازند كه آنها هم كمكم داشتند 

روزهاى آرمانى خود را تجربه ميكردند. 
دوره  با  برميگردد  پيش  سال  سه  از  كمتر  به  كه  دوره  اين  تفاوت  اما 
هاى قبلى، اين بود كه در زمينه ى آيتى نويسى، ديگر آنقدرها هم كه 
آيتى  نگارهاى  روزنامه  نخستين  نبوديم.  تجربه  بى  ميرفت،  انتظارش 
يمن  به  كه  بودند  نويسهايى  وبالگ  ايرانى،  قوى  و  يى  حرفه  نويس 
شهرت و محبوبيت وبالگشان، توانستند به تيمهاى تحريريه ى نشريات 
در  عمده  تغيير  يك  طريق  اين  از  هم  شايد  و  كنند  پيدا  راه  سراسرى 
مسير زندگيشان بدهند. اين تنها استثنايى است كه در آن ميشود ادعا 
كرد يك روزنامه نگار، قابليت روزنامه نگار شدن را دارد چون اكثريت 
كارشناسان رسانه متفق القول هستند كه اگر يك روزنامه نگار بتواند 

وبالگ بنويسد، يك وبالگ نويس نميتواند روزنامه نگارى كند! 
تجربه ى وبالگ نويسهايى كه چند سال وبگردى حرفه يى و پركار با 
جمع آورى لينكهاى روز و داغ ترين خبرها را پشت سر گذاشته بودند، 
باعث شد تا رونق صفحات فناورى نشريات عمومى و نه تخصصى، به 
حدى برسد كه حتى خيلى از مخاطبان و خواننده ها راغب باشند كه اين 

نشريات را صرفًا براى خواندن صفحات فناوريشان تهيه كنند. 
شايد امروزه همزمان با پنج ساله شدن وبالگهاى فارسى كه با سقوطى 
چهارپله يى به رتبه ى نهم رده بندى كثرت وبالگهاى دنيا رسيده اند 
و رقيب آسيايى جديدى مانند ژاپن پيدا كرده اند، صفحات فناورى و 
پررنگ  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  كشور  عمومى  نشريات  در  رسانه 
شده باشد هرچند كه نميتوان پيش بينى كرد اين وضعيت در سالهاى 
آينده چگونه خواهد بود. اما چند نكته ى مهم هست كه خيلى از موارد 
در آسيب شناسى سرويسهاى مختلف رسانه هاى مكتوب مستقل ما، 

مغفول ميماند. 
نوپا  عليرغم  كه  باشد  كرده  توجه  موضوع  اين  به  كسى  كمتر  شايد 
در   Information and Communication Technology بودن 
دنيا به صورت امروزى و با توجه به اهميت باالى پردازش به آن در 
كنار مقوله هاى هميشگى و كليشهيى مانند فرهنگ، ادبيات و هنر، حجم 
صفحات فناورى در نشريات كشورمان از هر صفحه ى ديگرى كمتر 
نشريات  در  آنها  اندازى  راه  كه  انديشه  و  تاريخ  صفحات  حتى  است. 
عمومى كثيراالنتشار، سابقه ى چندانى در كشورمان ندارد، بيشتر از 
صفحات فناورى اطالعات و ارتباطات مورد توجه و استقبال قرار گرفته 
است به طورى كه تقريبًا نشريه يى را امروز سراغ نداريم كه هر روز و 
به طور مرتب، صفحه ى فناورى خود را به روز نگاه دارد و منتشر كند. 
بازه هاى زمانى تعيين شده براى انتشار صفحات فناورى كه گاه حجم 
كه  هستند  دستوپاگير  آنقدر  ميرود،  پايينتر  نيز  معمول  حالت  از  آنها 
گاه دبيران صفحات نيز دچار استيصال ميشوند از اينكه اگر مناسبتى 
باشد، ويژه نامه يى در كار بيايد، ميزان رپرتاژ آگهى ها افزايش يابد 
و يا نياز به تعديل حجمى مطالب باشد، صفحات فاوا نخستين قربانيان 

هستند. 
براى  هم  باشد.  ها  انگيزه  شدن  كم  براى  دليل  نخستين  شايد  اين 
دل  براى  هم  معموًال  كه  نويسندگانى  براى  هم  و  صفحات  دبيران 
خودشان مينويسند نه به صورت حق التحريرى يا براى امرار معاش. 
محدوديتهاى كارى براى اهالى صفحات فناورى، بيش از صفحات ديگر 
است طورى كه به نظر ميرسد مطالب صفحات فناورى هم توسط گروه 
هاى تحريريه و شوراى سردبيرى بيشتر و با دقت و موشكافى بيشترى 
خوانده ميشود، هم كمتر تاييد ميگردد. معموًال كمترين بودجه ها براى 
و  نويسندگان  التحريرهاى  حق  پرداخت  و  جارى  هاى  هزينه  تامين 
خبرنگاران نيز به دبيران صفحات فناورى اختصاص مى يابد طورى كه 
اگر با هر دبير صفحه يى از يك نشريه ى سراسرى صحبت كنيد، گله از 
اين دارند كه تازه مبالغ حق التحرير شش ماه قبل را دريافت كرده اند. 
دردهاى مشترك صفحات فناورى نشريات ايرانى، فراوان است و البته 
از يك جنس و يك رنگ. چرا كه به جرات ميتوان ادعا كرد بر خالف 
نشريات سراسر دنيا كه روز به روز در حال گسترش دادن فعاليتهاى 
توليد محتوايى خود با موضوعات مربوط به IT هستند و سعى ميكنند 
فناورى  صفحات  بربايند،  يكديگر  از  نيز  را  سبقت  گوى  زمينه  اين  در 

نشريات ايرانى روز به روز مظلومتر و مغفولتر ميشوند. 
شايد بهترين راه حل براى اينكه فناورى اطالعات، ارتباطات و جعبه ى 
جادويى قرن بيست ويكم (نه تلويزيون) منصفانه به چشم سياستگذاران 
نشريات ما بيايد، اين است كه اجازه دهيم زمان بگذرد! مطمئنًا اهميت 
اينترنت، رسانه هاى نوظهور، وبالگها و ارتباطات بيسيم در آينده آنقدر 

خواهد بود كه هيچ كس نتواند اين اهميت را ناديده بگيرد...
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شاعر رنگ ها در خاك آرام گرفت
پيكر «عباس كاتوزيان» هنرمند پيشكسوت نقاش در ميان دوستدارانش تشييع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به 

خاك سپرده شد. 
مراسم تشييع پيكر «عباس كاتوزيان»  صبح امروز با حضور 
خانه  مقابل  از  هنرمند  اين  دوستداران  و  شاگردان  از  جمعي 
زهرا  بهشت  هنرمندان  قطعه  در  و  شد  انجام  ايران  هنرمندان 

(س) به خاك سپرده شد. 
وي افزود: كاتوزيان انسان بزرگي بود كه شاگردان بسياري 
را پرورش داد و خود ناشناخته ماند به طوري كه اگر درباره 
از  متجاوز  كنيد  جستجو  بارها  هنرمند  اين  هنري  زندگي نامه 
چند پاراگراف پيدا نخواهيد كرد و اين نشان دهنده تواضع و 

فروتني اين هنرمند است. 
اين  در  كه  كساني  همه  از  سپاسگزاري  با  كاتوزيان  دختر 
مراسم حضور داشتند گفت: شما عشق پدرم بوديد. پدرم در 
انديشه كرامت انسان بود و در عمق پرتره هايش هميشه اميد 

را جستجو مي كرد. وي افزود: پدرم در خلوت و تنهايي خود در سرزمين البرز ماند و در ميان آثارش به ديار باقي 
شتافت. 

مريم شوشتريان از شاگردان اين هنرمند نيز در ادامه نوشته اي را در تجليل از مقام انساني و هنري كاتوزيان قرائت 
عباس  با  خود  ساله  پنجاه  دوستي  سابقه  به  اشاره  با  نيز  كشورمان  برجسته  عكاسان  از  فخرالديني  فخرالدين  كرد. 
كاتوزيان گفت: كاتوزيان از نظر تكنيك پرتره سازي مي تواند الگوي مناسبي براي نسل آينده باشد چرا كه هيچ كسي 

از اين منظر به قدرت او نبود. 
وي همچنين شخصيت انساني او را ستود و گفت: كاتوزيان انسان بزرگي بود كه هيچ كس ديگري جايگزين او نخواهد 
بود. ناصر اسدي آذر از دوستان و آشنايان عباس كاتوزيان با خواندن نوشته اي در تجليل از مقام هنري اين هنرمند، 

او را بهترين هنرمند عصر خود خواند كه بر غناي هنري و معنوي خود افزود. 
بر اساس اين گزارش، عباس كاتوزيان دو روز پس از برپايي نمايشگاهش در فرهنگسراي نياوران در سن 85 سالگي 
پيكر وي در ميان جمع كثيري از هنرمندان،شاگردان، دوستان و همچنين  در اثر سكته قلبي دار فاني را وداع گفت. 

مسئوالن فرهنگي و هنري به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) تشييع و به خاك سپرده شد. 
50 سال نقاشي هاي او تا سوم ارديبهشت در فرهنگسراي نياوران برروي ديوار خواهد بود. 

فرهنگ
پرسشهاى خودمانى

نسبت ما با گذشته 
باستانى چيست ؟

 

فهيمه خضر حيدرى

آيين هاى كهن ايرانى و تاريخ و فرهنگ غرورآفرين هزاران ساله 
آريايى كه ما ايرانيها هر جا به بنبست ميرسيم يا به اصطالح رايج 
ميان جوانترها <كم ميآوريم> از آن <غبارروبى> ميكنيم، هزاران 
سال است كه همچنان بر سر جاى خود است؛ جايى نه خيلى دور و 
نه خيلى نزديك به زندگى و روزگار ما. جايى كه هر از چندگاهى به 
مناسبتى مثال تغيير نام <خليج فارس> به <خليج عربى> در گوگل 
يا مدعى شدن همسايگانمان نسبت به <اروندرود> و <دريايخزر> 
پيشينه  اين  به  ميتوان  كه  ميآوريم  خاطر  به  و  ميافتيم  آن  ياد  به 
ديرينه و باستانى مباهات كرد و دلخوش بود و حتى كاركردهايى 
امروزى براى آن برتراشيد اما اين با حفظ آيين هاى كهن و زنده 
نگاه داشتن  جشنها و رسوم زيباى اجداد آريايى تفاوتهايى اساسى 
تاريخ،  كتابهاى  در  كه  آمده  پيش  ما  همه  براى  دارد.   تامل  قابل  و 
البه الى متون كهن و از زبان استادان باستانشناس و مورخ بارها 
و بارها بشنويم كه ايرانيان همان ملت بزرگ و پيشگامى هستند كه 
آتش و مس را كشف كردند و اولين مردمانى بودند كه در جهان 
سكه ضرب كردند.  ملتى كه داريوش كبيرش اولين راههاى شوسه 
حتى  و  نوشت  بشر  حقوق  منشور  كبيرش  كوروش  و  ساخت  را 
شمال  در  كورش  كه  ديوارى  از  ناشيانه  است  تقليدى  چين  ديوار 
اقوام  تهاجم  از  جلوگيرى  براى  ميالد  از  قبل   544 سال  در  ايران 
شمالى ساخت.  اما كسى به اين پرسش اساسى و تعيين كننده پاسخ 
نداده است كه از اين همه شكوه و جالل و اعتبار، امروز چه باقى 
مانده و اصال نشانه ها و آثارى كه ايرانى تحريم شدهى قرن بيست 
متصل  و  مربوط  پيش  سال  هزاران  ابرقدرت  ايرانى  به  را  يك  و 
ميكند چيست و در كجاى نقشه جغرافيايى كه در گذر زمان كوچك 
فرض  بر  حتى  ديگر  سوى  از  دارد؟   قرار  است  شده  كوچكتر  و 
راهكارهاى  تاريخى  گذشته  يادگارهاى  و  ها  نشانه  حفظ  ضرورت 
ما براى اين اقدام عظيم و چندبعدى فرهنگى چيست؟ آيا همين كه 

<دشمنان> فرهنگى و هنريمان آن سوى جهان <سيصد> بسازند 
و با استفاده از آن چهرهاى غيرانسانى و غيرواقعى از ايرانيان به 
 - خودمان  جزيره  در   - جهان  سوى  اين  هم  ما  و  بگذارند  نمايش 
داد و فرياد كنيم كه اينان <دشمناند، دشمناند، خلقان را دشمناند> 
براى صيانت از هزاران سال تاريخ و تمدن كافى است؟ آنچه مسلم 
است پاسخ به اين پرسش ابتدايى و ساده در هيچ شرايطى نميتواند 
به  مباهات  با  كه  باشيم  ملتى  ما  است  قرار  واقعا  اگر  باشد.   مثبت 
گذشته تاريخى خود دلخوش باشيم و روزگار بگذرانيم بايد دست 
كم در اين مورد دست از تنبلى و سخن سرايى برداريم و راههايى 
سفارتخانههاى  برابر  در  راهپيمايى  از  موثرتر  و  امروزيتر  عمليتر، 
نمونه  بجوييم.  تنقالت  و  شيرينى  نام  تغيير  يا  و  ديگر  كشورهاى 
 < ايرانيت   > عنوان  به  آنچه  از  دفاع  در  فرهنگى  كاهلى  اين  عينى 
به آن ميباليم - و فقط ميباليم - تاخر و تعللى است كه در فاصله 

ساخت دو فيلم <سيصد> و <فتنه> از خود نشان داديم. 
آيا كشورى كه مدعى تغيير مديريت جهان است، سرمايه اقتصادى 
و فنى و هنرى توليد يك محصول سينمايى واقعبينانه و منطقى و 
منصفانه از آنچه < بوده> و آنچه <هست> و ارائه آن به جهانيان 

را ندارد؟ پاسخ روشن است. 
يا ما اين توانايى را داريم و يا نداريم. اگر امروز 

يك  حتى  ساخت  توانايى  هستهاى،  انرژى  و  تكنولوژى  عصر  در 
فيلم درست و حسابى از هويت هزاران سالهاى را كه به آن مباهات 
آنچه  به  مباهات  و  افتخار  براى  جايى  چندان  پس  نداريم،  ميكنيم 
هزاران سال پيش بودهايم برايمان باقى نميماند. اگر هم اين توانايى 
كنيم  اعتراف  بايد  نميكنيم  استفاده  آن  از  و  داريم  را  سرمايه  و 
<هنر  باشيم  معتقد  همچنان  و  هنوز  كه  است  زيادهگويى  و  گزافه 
چنان  و  بوده  چنين  آريايى  پاك  نژاد  و  بس>  و  است  ايرانيان  نزد 
بوده. اگر سرمايه و دانش ما پس از عمر جهانى كه بر ما گذشته 
حتى  حد  در  هستيم  سالش  هزار  هفت  مدعى  كم  دست  خودمان  و 
و  افتخار  براى  چيزى  نيست،  خودمان  درباره  محصول  يك  توليد 
<خودشيدايى> در اختيارمان نيست و اگر هم اين سرمايه و دانش 
در دستمان است و كاهلى و سستى تاريخى مانع از به كار بستن 
آن، بايد همچنان و هميشه منتظر بمانيم تا پيشگامان واقعى جهان 
امروز <چهره> ما را <توليد> و <بازتوليد> كنند و ما هم بهعنوان 
بخشى از مصرف كنندگان اين توليدات، نقش ملتى هميشه ناالن و 
كار  هر  از  بيش  گذشته  سالهاى  طول  در  كه  كنيم  بازى  را  غرغرو 
ديگرى غرزدهايم، رنجنوعى <خودبزرگبينى تاريخى> را بر دوش 

كشيدهايم و هيچ كارى هم از پيش نبردهايم 
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َجبر جغرافيايي 
ثمينا رستگاري 

«به ايرانيان دل مبنديد كه وفا ندارند، سالح و جنگ و آلت صلح ايشان دروغ 
اندازند. هرچه به عمارت  و خيانت است. به هيچ و پوچ آدمي را به دام مي 

ايشان كوشي به خرابي تو مي كوشند.» 
 از كتاب حاجي باباي اصفهاني اثر جيمز موريه

كمتر كسي پيدا مي شود كه بعد از خواندن اين جمالت با مستشرق معروف كه 
اولين كتاب در باب خلقيات ايرانيان را به نگارش درآورده به تأمل واداشته نشود 
جمالت  جاي  به  حال  كند.  ارائه  مخاطبش  به  آنها  اثبات  براي  مصاديقي  نتواند  و 
و  شكوهمند  تاريخي  اصيل،  فرهنگي  داراي  ايرانيان  بوديم  نوشته  اگر  نخستين 
در  درخشان  فروغي  همواره  تاريخ  طول  در  كه  هستند  وارسته  و  فهيم  مردماني 
تمدن بشري بوده نيز باز مخالفان كمي ديده مي شد. در واقع اين دوگانگي ريشه 
در گذشته ما ايراني ها دارد. ساكنان كشوري كه همواره در «چهارراه حوادث» 
جايي براي برخورد نيرو هاي برتر زمانه بوده و هميشه غرور را توام با خفت 
شمشير  توان  مي  تاريخش  از  صفحه  هر  در  كه  كشوري  است،  كرده  احساس 
برافراشته فاتحاني را ديد كه آبادي و آبادي ها را در يك شب با خاك يكسان كرده 
و  بازگردانيم  عقب  به  مقدوني  اسكندر  تا  توانيم  مي  را  ها  شكست  اين  تاريخ  اند. 
بعد از آن دست كم دو قرن سكوتي كه اعراب همسايه براي ما به ارمغان آوردند، 
مغول هايي كه از انسانيت روي دو پا راه رفتن را بسيار آموخته بودند، تركان 
سلجوقي و اشغال بي دردسر پايتخت به دست افغان ها و شاه تاج به دستي كه 
روانه چادر افغان هاست و نهايتًا تقسيم ايران همچون ارثيه پدري به دست روس 
و انگليس. هر وقت اسم تاريخ مي آيد اين تصاوير پشت سر هم رديف مي شوند 
و اعتماد به نفس ما را در دنياي جديد نشانه مي روند و ما را مجبور كرده است 
به  خود  تسلي  براي  بتوانيم  تا  برسازيم  خود  براي  نيز  تحقير  بدون  يي  گذشته 
آن فرار كنيم؛ گذشته يي باستاني كه حتي اگر صحت هم داشته باشد ديگر با ما 
نسبتي ندارد و شايد به همين دليل است كه ايراني را چه دروغگو و دغلكار بدانيم 
چه وارسته و فهيم بخوانيم به يكسان برايمان پذيرفتني است. ما تاريخ را آن گونه 
كه خود خواسته ايم نساخته ايم بلكه بيشتر شاهد شكست اراده خود بوده ايم، 
شايد به اين دليل فردگرايي و تكيه بر توانايي هاي فردي براي پيشرفت برايمان 
بي معني است. هرگاه علم كرديم تا اراده خود را بر كرسي نشانيم هميشه قدرت 
مشروطه  انقالب  دستاورد  اند.  بوده  تر  توانا  ما  از  كه  اند  بوده  تري  بزرگ  هاي 
از  امتناع  دليل  به  رضاشاه  شود،  مي  بسته  توپ  به  روسي  لياخوف  توسط  مان 
قطع رابطه با آلمان نازي كه به روسيه حمله كرده بود تخت شاهي رها مي كند و 
راهي جزيره موريس مي شود و قيام ملي شدن صنعت نفت با كودتاي امريكايي 
ها مختومه اعالم مي شود. به همين دليل توهم توطئه بيماري تاريخي ما شده است 
و هر تحليل ساده و سرراستي را كه در آن از دست هاي پنهان حرفي زده به ديده 
تحقير مي نگريم. سخن گفتن از فرهنگ ايرانيان و تاثير اين فرهنگ بر سياست كار 
تازه يي نيست و خلقيات پيش از جمالزاده براي مستشرقيني قابل توجه بود كه 
ما برايشان همان قدر عجيب بوديم كه آنها براي ما، اما وارد كردن اين بحث به 
حوزه آكادمي كار تازه يي است چرا كه سخن گفتن از تاريخ بدون نگاه به آينده 
هاي  داده  با  را  ها  ادعا  اين  اينكه  باشد،  داستانسرايي  تواند  مي  حالت  بهترين  در 
از  كه  هايي  كتاب  و  است  دشوار  بسيار  كنيم  مستند  تاريخي  هاي  داده  و  آماري 
اين دست نيز به نگارش درآمده اند (حاجي بابا اصفهاني جيمز موريه خلقيات ما 
اما  معتبر  سياسي  متون  نه  گيرند  مي  قرار  ادبيات  حوزه  در  جمالزاده)  ايرانيان 

كتاب فرهنگ سياسي ايران نوشته دكتر محمود سريع القلم از معدود كتاب هايي 
است كه موضوع فرهنگ سياسي را كه در همه جاي جهان به ندرت تن به داده 
هاي كمي مي دهد به شيوه يي علمي مورد بررسي قرار داده است. بستر مورد 
بررسي در اين كتاب همان داستان 100 ساله عقب ماندگي ماست. اما او اين بار 
نه روي روشنفكري و حامالن تجدد تمركز كرده نه نقش هواداران سنت را پررنگ 
و  ها  تحصيلكرده  از  قليلي  تعداد  دوش  روي  پيشرفت  بار  آن  تبع  به  است،  كرده 
دانشگاهيان نگرفته است. كانون بحث سريع القلم اقتصاد دولتي است كه در طول 
تاريخ نوع خاصي از فرهنگ سياسي را براي ايرانيان برساخته است، در حالي كه 
در  گيرد.  مي  شكل  غيردولتي  فضايي  در  صنعتي  كشورهاي  در  سياسي  فرهنگ 
ايران دولت ملجا و مرجع تمام امور بوده است و اين ايده غالب مردم است «به 
عنوان يك عامل سرنوشت ساز براي ملت ها و نظام هاي سياسي هيچ متغيري در 
دنياي جديد به اندازه آزادسازي اقتصاد در عقاليي كردن حوزه سياست و فرهنگ 
سياسي كشورها وجود ندارد. تظاهرات، تحصن، راهپيمايي، كار رسانه يي، تحول 
آموزشي و تشكل هاي حزبي عمومًا مفيد هستند ولي وزن تمامي آنها در ايجاد 
ما  براي  آزاد  اقتصاد  اهميت   (52 (ص  است.»  درصد  بيست  زير  سياسي  تغيير 
شايد به سختي قابل انكار باشد اما اين رقم 20 درصد بي گمان در كشور ما كه 
دموكراسي خواهانش طرفدار اقتصاد دولتي هستند و بدنه اصلي محافظه كارانش 
اقتصاد بازار را حمايت مي كنند رقم تكان دهنده يي است. سريع القلم در اين كتاب 
تاثير وقايع عيني را در اثرگذاري و باورهاي سياسي مهم تر از مناظره و بحث و 
گفت وگو تلقي مي كند. با خواندن اين عبارت شايد لحظه يي به اين فكر فرو رويم 
كه آيا مدال غرب ستيزي بايد بر دوش آل احمد نصب شود يا كودتاچي هاي 28 
مرداد 1332 كه براي چندين سال روح ايراني را از غرب و غرب زدگي بيزار كردند 
و به سنت يخ زده و نيمه جان حياتي دوباره بخشيدند، آن چنان كه تمام دنيا در 
حيرت فرو رفت. اگر اين سخن را بپذيريم پس تكليف آن عده از روشنفكراني كه 
ديرزماني است با واقعيات موجود قطع رابطه كرده اند و روزنامه نخواندن جزيي 
از اتيكت روشنفكري شان شده چه مي شود؟ نظرهايي كه در خأل صادر مي شود 
تا براي انسان ايراني معاصر راهگشا باشد. البته نقدهاي متعددي بر اين كتاب و 
شيوه تحقيق ميداني در آن مطرح شده از جمله اينكه ايشان سوال هاي تحقيق را 
دقيق انتخاب نكرده اند و بيشتر در پي تاييد ادعاهاي خود بوده اند تا اثبات خلقيات 
مفروض  ايراني  براي  را  خصايص  از  بسياري  وي  ايرانيان.  به  شده  داده  نسبت 
گرفته است و بناي استداللي خود را بر آن استوار كرده اما سواالتي كه وجود اين 
ويژگي ها را نشان دهد براي آنها كه پرسشنامه هايش را پر كرده اند، طرح نكرده 
است. در اين كتاب علت جمله دردهاي ما اقتصاد دولتي معرفي شده و به تبع آن 
جغرافيا تاريخ و سنت به حاشيه تبعيد شده اند.تمام نقدهايي كه بر اين كتاب وارد 
سياسي  انديشه  هفته  اين  پرونده  كند.در  نمي  نياز  بي  آن  خواندن  از  را  ما  شده 
موضوع فرهنگ سياسي ايران و هسته مركزي كتاب دكتر سريع القلم يعني تعيين 
كنندگي اقتصاد آزاد را به بحث گذاشته ايم. شما هم بعد از آنكه 4200 تومان و 
با  آشنايي  بخوانيد.  را  ما  پرونده  كرديد  هزينه  كتاب  خواندن  براي  وقت  روز  دو 
كتاب از طريق روزنامه ها ما را از آن كتاب بي نياز نمي كند، هرچند اين احساس 
را به وجود مي آورد.كاش مي شد لوح وجودي ايراني را همچون لوحي سفيد و 
ما  اما  كرد  صادر  راهكار  و  نظريه  برايش  و  داد  قرار  فرض  پيش  پرمعصوميت 
پيش از آنكه بخواهيم تخته بند جغرافيا و تاريخي كه در اين جغرافيا ساخته شده، 
هستيم.و اكنون اين ماترك پدري ما را در يك نقطه نگه داشته است تا فقط نظاره 

گر عبور زمانه باشيم نه بازيگر اصلي آن.

مرگ شاعر جمجمك 
برگ خزون

از  و  شاعر  دولت آبادى»  «پروين 
ايران،  در  كودك  شعر  بنيانگذاران 
سن  در  (سه شنبه)  امروز  سحر گاه 
84 سالگى در اثر ايست قلبى در منزل 

مسكونى اش در اصفهان درگذشت.
على دهباشى، سردبير فصلنامه بخارا با 
اعالم اين خبر گفت: «خانم دولت آبادى 
آثار  وى  از  كه  رفت  دنيا  از  حالى  در 
جاى  بر  كودك  شعر  زمينه  در  زيادى 

مانده است.»
پروين دولت آبادى (1303-1387) 

در  دولت آبادى»  «پروين  وى،  به گفته 
آمد.  دنيا  به  اصفهان  در   1303 سال 
شروع  شهر  همان  در  را  تحصيالتش 
بعد  رساند.  پايان  به  تهران  در  و  كرد 
«نوربخش»  دبيرستان  دوره  اتمام  از 
مدتى به كار در يك كودكستان پرداخت 
و حاصل تماسش با كودكان خردسال 
مجموعه سروده هاى در زمينه ادبيات 

كودكان است.
سال ها  آبادى  دولت  كه  گفت  دهباشى 
بعد، براى ادامه تحصيل وارد دانشكدة 
شد،  تهران  دانشگاه  زيباى  هنرهاى 
شيرخوارگاه  از  اتفاقى  بازديدى  اما 
را  او  زندگى  مسير  تهران  شهردارى 
را  نيرويش  گرفت  تصميم  و  داد  تغيير 
براى نگاهدارى از كودكان بى سرپرست 
در  منظور  همين  به  بگيرد.  كار  به 
پرورشگاه شهردارى تهران مشغول به 

كار شد و سال ها در آنجا ماند.

تصحيح معين از نظامى 
عروضى پس از نيم قرن 

دوباره  مى آيد
«چهار مقاله »ى 
مى  نظا
ضى  و عر
با  سمرقندى 
محمد  تصحيح 
بعد  معين 
قرن  نيم  از 
منتشر  دوباره 

مى شود. 
تصحيح  معين 

اين نسخه را بر اساس نسخه ى محمد 
قزوينى انجام داده و تعليقاتى نيز بر آن 
نوشته است. اين اثر براى اولين بار در 
سال 1333 از سوى نشر زوار منتشر 
چاپ  تجديد  ديگر  آن  از  بعد  و  شده 
نشده بود، كه حاال بعد از گذشت بيش 
از 50 سال از سوى نشر معين دوباره 
فرهنگ  همچنين  شد.  خواهد  منتشر 
يادشده  نشر  سوى  از  معين  يك جلدى 
از  «ايران  و  رسيده  چهاردهم  چاپ  به 
آغاز تا امروز» اين پژوهشگر و استاد 
به  نشر  مركز  همين  سوى  از  دانشگاه 

چاپ سوم رسيده است.

بزودى

نشرية ادبى
 كاروانى از شعر

به اهتمام مركز مطالعات خاورميانه دانشگاه منچستر و انجمن 
فرهنگى كاروانى از شعر

به ضميمه هفته نامه پرشين منتشر خواهد شد
خواهشمند است اشعار، مقاالت و مطالب خود را به آدرس

info@persianweekly.co.uk  يا
carevaniazsher@yahoo.co.uk

ارسال نمائيد
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چهره ها 
 

  سخنراني عزت اهللا فوالدوند در ستايش سعدي

 نشست آتي شهركتاب در آستانه 
شيرازي  سعدي  بزرگداشت  روز 
هاي  انديشه  و  آثار  بررسي  به 
اين شاعر ايراني اختصاص دارد. 
شنبه  سه  روز  عصر  برنامه  اين 
عزت  حضور  با  فروردين   27
معصومي  حسين  و  فوالدوند  اهللا 
فوالدوند  شد.  برگزار  همداني 

اخالقي  مفاهيم  عنوان «اخالقيات؛  با  يي  مقاله  گذشته  سال 
در ادبيات فارسي» را با نگاهي به آثار سعدي منتشر كرده 

بود.

 ترجمه يي جديد از نجف دريابندري
«انديشه هاي ماركوس اورليوس» 
به  دريابندري  نجف  وسيله  به 
فارسي برگردانده مي شود. سال 
ها پيش بخش هايي از اين اثر در 
كتابي ديگر و در كنار آثار ساير 
اما  بود  شده  منتشر  مترجمان 
امسال قرار است به صورت يك 
كتاب مستقل به چاپ برسد. كتاب 
«انديشه هاي ماركوس اورليوس» 

در حال حاضر مراحل اوليه ترجمه را مي گذراند.

مجوز براي ترجمه مهدي غبرايي
لنگستن  نوشته  ها»  ريتم  «كتاب 
هيوز با ترجمه مهدي غبرايي بعد 
گرفت.  انتشار  مجوز  سال  دو  از 
اين اثر كتابي است كه در جست 
و  شعر  طبيعت،  در  ريتم  وجوي 
داستان  شكلي  به  و  است  ترانه 
وار براي نوجوانان نگاشته شده 
نكن»  تركم  «هرگز  كتاب  است. 
ترجمه  با  گورو  ايشي  كازوئو 

غبرايي هم از سه سال پيش در انتظار دريافت مجوز انتشار 
است. 

چاپ تازه ترين رمان هاي محمود 
دولت آبادي؛

رمان  دو  آبادي  دولت  محمود 
سپرد.  چاپ  به  را  اش  تازه 
امسال  كه  آبادي  دولت  محمود 
از  تعدادي  چاپ  تجديد  با 
آثارش در نمايشگاه بين المللي 
با  دارد،  حضور  تهران  كتاب 
رمانش  دو  نگارش  يافتن  پايان 
با  تحميلي  جنگ  درباره  يكي 
و  شدن»  بسمل  «طريق  عنوان 

را  آنها  ايران،  معاصر  تاريخ  درباره  كلنل»  «زوال  ديگري 
براي انتشار به نشر چشمه سپرد. امسال رمان «كليدر» با 
بازخواني دولت آبادي توسط نشر فرهنگ معاصر به چاپ 

بيستم خواهد رسيد.

پائولو كوئيلو در دوبي؛
حضور  با  دوبي  ادبيات  المللي  بين  جشنواره  نخستين   
«پائولو كوئيلو» - نويسنده سرشناس برزيلي - برگزار مي 
شود. اين جشنواره كه روز اول مارس پايان خواهد يافت، 
از سوي خطوط هوايي امارات و با حمايت شوراي فرهنگي 
مترجمان  و  شاعران  نويسندگان،  جذب  هدف  با  و  دوبي 

جهان عرب برپا مي شود.

امسال 
سال «گلستان 
سعدى» است

طبق برنامه  ده ساله اى كه با 
از  سعدى شناسى»  «دهه  نام 
سعدى شناسى  مركز  سوى 

اعالم شده، امسال سال «گلستان سعدى» نام 
گرفته است. 

مركز  توسط   84 سال  در  مدونى  برنامه 
از  آن  طبق  كه  شد  ارائه  سعدى شناسى 
ناميده  سعدى شناسى»  «دهه   95 تا   85 سال 
موضوع  با  سال  هر  مركز  اين  و  است  شده 
در  را  سعدى  بزرگداشت  مراسم  مشخصى 

جوار آرامگاه او در شيراز برگزار مى كند. 
اين  سال هاى  نام گذارى  گزارش،  اين  بر  بنا 

دهه به اين شرح بوده است: 

سال 85: دوران شناسى سعدى 
زبان  انديشه،  زندگى،  سال86: 

و شخصيت سعدى 
(نسخه  گلستان  سال87: 
معنوى،  تحليل  شناسى، 
ادبى،  صنايع  زبان،  و  فرم 

زيبايى شناسى و....) 
(نسخه  بوستان   :88 سال 
و  فرم  معنوى،  تحليل  شناسى، 
زبان، صنايع ادبى، زيبايى شناسى 

و....) 
تحليل  شناسى،  (نسخه  غزليات   :89 سال 
ادبى،  صنايع  زبان،  و  فرم  معنوى، 

زيبايى شناسى و....) 
هزليات  قطعات،  مجالس،  قصايد،   :90 سال 
و  فرم  معنوى،  تحليل  و....(نسخه شناسى، 

زبان، صنايع ادبى، زيبايى شناسى و....) 
سال 91: نسخه شناسى آثار سعدى و انتشار 

كليات سعدى به تصحيح سعدى پژوهان 

اساسى  نسخه  عنوان  به  كشور  برجسته 
مركز  نسخ  و  سعدى شناسى  پژوهش هاى 
سعدى شناسى همراه با بزرگداشت استادان: 
محمدعلى فروغى، غالمحسين يوسفى و ديگر 

مصححان برجسته كليات. 
سال 92: سعدى، معارف اسالمى و فرهنگى 

ايرانى 
سال 93: سعدى و مسائل اجتماعى، فرهنگى، 

اخالقى، سياسى و ادبيات عصر ما 
و  نوآورى  و  سنت  سعدى،  هنر   :94 سال 

فرهنگ مردم 
و  ديگران  حديث  در  سعدى   :95 سال 
برگزارى  با  همراه  سعدى  حديث  در  ديگران 
حضور  با  سعدى شناسى  بين المللى  كنگره 
از  سعدى  آثار  مترجمان  و  سعدى پژوهان 
سراسر جهان و تهيه و انتشار گزيده كليات 
سعدى به ده زبان زنده دنيا شامل زبان هاى 
انگليسى، آلمانى، فرانسوى، اسپانيولى، عربى، 

روسى، چينى، ايتاليايى، ژاپنى و ماليايى.

درباره داستان نويسي در ايران 
 

رقت بار  
 

اميرحسين خورشيدفر

-1 پرسش بسيار ساده و محجوبانه است. مي پرسيم؛ «چرا 
هشتاد  بلند  داستان  يا  داستان  مجموعه  يك  بررسي  مراحل 
نيست.  كار  در  جوابي  كشد.»  مي  طول  سال  يك  يي  صفحه 
شنيده  پاسخي  اگر  هم  گداري  گاه  كند.  نمي  اعتنايي  كسي 
شده اين است؛ «اشتباه مي كنيد. اين طورها هم نيست. همه 
چيز دقيق و سر وقت انجام مي شود. اين ديگر دروغ است. 
كاري  هر  در  كه  كرد  كتمان  شود  نمي  البته  است.  تبليغات 
استثناهايي وجود دارد.» با اين همه آشكار است كه ما در اين 
وضعيت هستيم. و تعدادمان هم اصًال كم نيست. بعيد است 
هم  منتقدانه  حتي  مان  سوال  گاهي  بياييم.  حساب  به  استثنا 
نيست. كنجكاوي صرف است. كتابي كه يك خواننده عادي 
در يك ساعت و نيم مي خواند و همين چند سال قبل مراحل 
دو،  در  چرا  كشيد  مي  طول  ماه  يك  باال  دست  آن  بررسي 
سه سال اخير به چنين پديده دردسرساز و آشوبگري تبديل 
شده است. حاضريم فهرست پاسخ هاي احتمالي را هم براي 
نهاد مسوول در نظر بگيريم. حتي به جاي او فكر كنيم. مثًال 
ممكن است دليل اين تاخير كم بودن تعداد كساني باشد كه 
موظفند كتاب ها را بخوانند. در اين صورت راه حل بسيار 
بسيار ساده است. قاعدتاîً بايد افراد 
جديدي استخدام شوند تا كار تسريع 
شود. البته تامين هزينه افزايش نيرو 
كار سخت و طاقت فرسايي است (حتي 
به  فقط  كنيم  مي  همدلي  مسوول  نهاد  با 
اين خاطر كه احساس كنيم پرسش مان 
دارد).  پاسخي  و  نيست  معلق  هوا  در 

ر  گم د كتاب  متن  مواردي 
قبول  است.  شده 
با  كه  داريم 
حجم  به  توجه 
شدن  مفقود  كار 

با  مساله  اين  اما  نيست.  ذهن  از  دور  چندان  كتاب  يك  متن 
پيگيري ناشر كشف مي شود. و البته صادقانه در حضور او 
اعالم مي شود كه متن كتاب ناپديد شده و بنابراين بررسي 
حد  از  بيش  ناشر  اگر  يعني  نيست.  پذير  امكان  عجالتًا  آن 
كسي  بود  بعيد  كرد  نمي  پيگيري  را  كتاب  وضعيت  معمول 
متوجه مفقود شدن كتاب شود. شايد اين تاخير به خاطر دقت 
زايدالوصف و عالقه مميزان به كتاب خواندن باشد. آنها نمي 
يا  بدهند.  دست  از  متن  در  را  يي  نكته  ترين  كوچك  خواهند 
آنكه برعكس هيچ عالقه يي به مطالعه ندارند و اين كار آنقدر 
برايشان مشقت بار است كه ناخودآگاه آن را به تعويق مي 
اندازند. در هر دو حالت مي توان راه حل هاي بسيار ساده 

يي را مثل جايگزين كردن افراد مناسب پيشنهاد كرد. 

-2 ديگر نمي توان به دستاويزهاي كهنه يي مثل اين «محدوديت 
عبارت  اين  هرچند  بود.  خوش  دل  انجامد»  مي  خالقيت  به 
نقيض  يكسر  ادبيات  تاريخ  آنكه  نه  مگر  است.  مشكوك  ذاتًا 
اين مدعاست. وضعيت كنوني آشكارا نشان مي دهد كه چه 
خوشبيني روياپردازانه يي در عبارت «داستان نويسي ايران 
به رغم تمام محدوديت ها به راه خود ادامه مي دهد» نهفته 
است. انگار بگويند سنگي نوراني به شكلي مقاومت ناپذير در 
كهكشان پيش مي رود گرچه گاهي از چشم مان دور مي ماند 
وارد  حركتش  به  خللي  ترين  كوچك  كه  نيست  ترديدي  اما 
نيست. همين تصور ماوراءالطبيعه همچنان درباره وضعيت 
داستان نويسي در ايران شنيده مي شود. اما در واقعيت اگر 
زماني جنبش كوچك و نامحسوسي هم بود امروز ديگر در 
مي  فكر  عمومًا  شده.  محو  و  است  مانده  مميزي  سد  مقابل 
كنيم اين وضعيت موقتي و ناپايدار است. بيهوده اميدواريم. 
مي  خبر  بمانيم.  اميدوار  تا  كنيم  مي  جعل  هايي  نشانه  حتي 
مجوز  ماه  چند  و  سال  يك  از  بعد  انتشارات  فالن  كه  گيريم 
انتشار سه، چهار مجموعه داستان را گرفته. پرس و جو مي 
كنيم و مي فهميم كه از همين مجموعه هاي نحيف هم چند 
داستان حذف شده و بعدتر درمي يابيم كه پرش غيرمنطقي 
داستان هم نتيجه مميزي كوچك و مختصري بوده كه البته 
بنا بر مصلحت خوانندگان انجام شده است. در اين وضعيت 
در  را  مميزي  سنگين  سايه  كه  ادبيات  از  گفتني  سخن  هر 
نظر نگيرد بي معناست. فكري است انتزاعي و بيهوده. كارگاه 
كند  وصل  نوراني  گوي  آن  به  را  خود  كه  نويسي  داستان 
داستان  دروغين  و  ابدي  پيشرفت  آن  به  را  شاگردانش  و 
هزار  رديف  در  است  چيزي  بداند  متصل  ايران  در  نويسي 
نويس  داستان  ايماژ  چيني.  گل  و  مثبت  تفكر  كالس  يك  و 
سختكوشي را مجسم كنيد كه حتي هيچ توقع مالي از ادبيات 
ندارد و وقتش را يكسر صرف نوشتن مي كند بي آنكه اميدي 
به انتشار داستان هايش داشته باشد. اين وضعيت كنوني و 
اين  از  تر  بيهوده  كاري  آيا  است.  نويسان  داستان  بار  رقت 
قطور  هاي  رمان  به  ادبيات  در چنين شرايطي  داريد؟  سراغ 
ناشران  طرف  از  سخت  جلد  با  كه  يابد  مي  تقليل  سفارشي 
دولتي منتشر مي شود، در حلقه محدود معتمدان تحسين مي 
شود و به عنوان هديه به مناسبت هاي مختلف در ارگان هاي 
دولتي توزيع مي شود تا به چاپ چندم برسد و خبرش درج 

شود و تبليغ شود كه چه استقبال شاياني از اين كتاب شد. 
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حكايت لب بريده
و اما برادر ششمين كه هر دو لب او بريده است. اي خليفه او مردي بود فقير و از 

مال دنيا هيچ نداشت. روزي بيرون رفت كه چيزي بدست آورده سّد َرَمق كند. 
به راه اندر خانه اي ديد بسي بلند كه آن را دهليزي بود وسيع و خادمان به در 
خانه ايستاده بودند. برادرم از يكي پرسيد كه اين خانه از آن كيست؟ جواب 
گفت كه: اين خانة يكي از اوالد ُملوك است. برادرم پيش رفته به َدريوزگي 
چيزي خواست. خادمان گفتند: به خانه درآي و آنچه كه خواهي از خداوند 

خانه بستان.
رسيد.  خانه  ساَحِت  به  تا  همي رفت  دهليز  در  ساعتي  شد.  دهليز  داخل  پس 
خانه اي ديد وسيع و خوب و در ميان خانه باغي يافت خرم. نمي دانست كه 
به كدام سو رود، تا اينكه در صدر خانه مردي نيكو شمايل و خوش صورت 

پرسيد.  باز  حالتش  از  و  گفت  مرحبائي  را  برادرم  و  برخاست  مرد  آن  ديد. 
برادرم بي چيزي آشكار كرد. آن مرد چون سخن برادرم بشنيد، ملول و غمين شد 
و از غايِت اندوه جامة خويش بدريد و گفت: چگونه تواند بود كه من در شهري 
مردمان  كه  شوم  شكيبا  من  چگونه  و  رسند  هم  به  گرسنگان  آنجا  در  و  باشم 

گرسنه بخسبند.
القّصه بسي وعده هاي نيكو به برادرم داد و با او گفت:  صبر  كن تا طعام حاضر 
آورند. آنگاه فرمود َطشت و اَبريق بياورند. خادمان چنان مي نمودند كه طشت 
و ابريق آوردند، ولي چيزي نياورده بودند. خداوند خانه دست پيش برده چنان 
نمود كه دست همي شويم و با برادرم گفت:  اي مهمان عزيز، دست بشوي. پس 
از آن به خادمان گفت: خوان بگستريد. خادمان مي آمدند و مي رفتند،  گويا كه 
سفره همي گستردند ولي سفره در ميان نبود. پس از آن برادرم را بدان خواِن 

ناپديد بنشاند. 
چيز  كه  گويا  همي جنبانيد،  لبان  و  مي آورد  و  مي برد  دست  خانه  خداوند 
و  گرسنه اي.  بسيار  كه  بخور  و  مكن  شرم  مي گفت:  برادرم  به  و  مي خورد 
برادرم نيز دست مي برد و لب مي جنبانيد و چنان مي نمود كه چيز مي خورد 
و آن مرد به برادرم مي گفت: اين نان بستان و سفيدي آن را ببين. برادرم 
خداوند  با  و  مي كند  استهزاء  مرا  مرد  اين  مي گفت  خود  با  و  نمي ديد  چيزي 
خانه گفت:  اي خواجه، در َتماَمِت عمر از اين سفيدتر و لذيذتر نان نديده بودم. 
آن شخص گفت: اين نان را كنيز من پخته و آن كنيز به پانصد دينار خريده ام. 
در  كه  بياوريد  طعام  فالن  كه  داد  آواز  را  خادمان  خانه  خداوند  آن  از  پس 
بسيار  كه  بخور  مهمان  اي  مي گفت:  برادرم  به  و  نمي شود  يافت  ملوك  نزد 
گرسنه اي. برادرم دهان مي جنبانيد و مي خائيد، گويا كه چيزي همي خورد. و 
خداوند خانه هر لحظه يك گونه خوردني مي خواست، ولي چيزي نمي آوردند و 

پيوسته برادرم را به چيز خوردن بفرمودي.
پس از آن دگر بار بانگ بر خادمان زد كه مرغان كباب شده و بره هاي بريان 
گشته بياوريد و با برادرم گفت كه: از اين چيزهاي لذيذ بخور. برادرم مي گفت: 
يا سيدي، بدين لذت خوردنيها نخورده بودم. و خداوند خانه دست به نزديك 
دهان برادرم همي آورد، گويا لقمه به دهانش مي نهد و لحظه لحظه نام خوردنيها 
بر مي شمرد و برادر مرا گرسنگي بيشتر مي شد و ُقرِص ُجوين آرزو مي كرد. 
خداوند خانه مي گفت كه: شرم مكن و بسيار بخور. برادرم گفت: آنچه خورديم 
هوا  در  دستها  خادمان  كنيد.  حاضر  حلوا  گفت:  خادمان  به  مرد  آن  است.  بس 
مي جنبانيدند، گويا كه حلوا حاضر مي كردند. آنگاه خداوند خانه به برادرم گفت 
كه: از اين حلواي خوب و اين ُنقلهاي ُمشك آلود بخور. برادرم بفراواني ُمشِك ُنقلها 

ثنا مي گفت و َمدَحت همي كرد. خداوند خانه مي گفت: اين را در خانة من كنيزكان 
ترتيب داده اند و بسي مشك به اينها ريخته اند و همواره او از اين سخنان مي گفت 
و برادرم دهان خويش همي جنبانيد و مي گفت:  يا سيدي، ديگر قدرت خوردن چيزي 
ندارم و او مكرر مي گفت كه: شرم مدار، از اين خوردنيهاي خوب بخور. برادرم با 
خود مي گفت كه اين مرد از استهزا چيزي فرو نگذاشت،  من هم كاري با او بكنم كه 

اين گونه كارها را توبه كند. 
ادامه دارد
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يا قصه اي بگو، يا بمير!
تحليل ساختاري هزار و يك شب
برگردان: مهوش قويمي    قسمت آخر

 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 نوشته شده اند. ” مسئلة منشا پيدايش 
اين  تكوين  اصول  به  دستيابي  نيست.  مطرح  اثر 
شده  تكميل  داستان  ماست.  امكانات  از  خارج  كتاب 
كننده  تكميل  داستان  از  اصيل تر  غير  يا  اصيل تر 
نيست. هر يك به ديگري ارجاع مي دهد و اين امر با 
سلسله انعكاساتي همراه است كه پاياني ندارد مگر با 
جاودانه شدن اين سلسله مراتب يعني با تجلي پديده 

” خود در برگيري“.

روايي  مجموعة  اين  در  داستان ها،  بي پايان  فراواني 
جادويي، كه هزار و يك شب نام دارد، اين چنين است. 
هر داستان بايد مشي نقل خود را آشكار سازد اما 
آيد  پديد  جديدي  داستان  است  الزم  منظور  اين  به 
كه در آن اين مشي نقل، تنها قسمتي از گفتار باشد. 
بدين ترتيب داستان ”روايت كننده“ همواره تبديل به 
داستان روايت شده اي مي شود كه داستان جديدي در 

آن منعكس مي گردد و تصوير خود را باز مي يابد. 

زنده  داستان  اشخاص  آن كه  براي  سوي،  ديگر  از 
داستان هاي  خود  بطن  در  بايد  داستان  هر  بمانند، 
از  خارج  داستان،  هر  چنين  هم  بيافريند  جديدي 
محدودة خود، ناگزير بايد داستاني ديگر بپروراند تا 
ضميمة اجتناب نا پذيرش در آن بگنجد. بي گمان همه 
مترجمان هزار و يك شب نيز تحت تأثير اين مجموعه 

روايي شگفت قرار گرفته اند.

 هيچ يك به برگردان ساده و معتبري از اصل كتاب 
بسنده نكرده، هر كدام داستان هايي بر آن افزوده يا 
براي  ديگر  روشي  هم  اين  است(  كرده  حذف  آن  از 
آفرينش داستان هاي تازه است، مگر نه آن كه داستان 
همواره نوعي انتخاب است)، ترجمه كه تجديد مشي 
نقل داستان است، بي آن كه منتظر داستان سرا بماند، 
داستان جديدي به مجموعه مي افزايد، بورژه قسمتي 
از مسائل مربوط به بگردان اين اثر را در ” مترجمان 

هزار و يك شب بررسي كرده است.

بنابراين، داليل براي پايان ناپذير ماندن داستان ها به 
حدي وافرند كه انسان بي اختيار از خود مي پرسد: 
قبل از آغاز نخستين داستان و پس از پايان آخرين 
اين  به  خود  هزار و يك شب  مي افتد؟  اتفاق  چه  آن ها 
سؤال پاسخ مي دهد، پاسخي پر تمسخر به كساني كه 
مايلند آغاز و انجامش را بدانند. اولين داستان، يعني 
سرگذشت شهرزاد با كلماتي آغاز مي شود كه از هر 
نظر پر مفهومند( اما براي يافتن اين كلمات حتمًا الزم 
پرداخت.  جستجو  به  و  كرد  بازگو  را  كتاب  نيست 
اين كلمات چنان در محل مناسب خود قرار دارند كه 
براحتي مي توان آن ها را حدس زد):“ چنين آورده اند 
كه...“ جستجو براي يافتن مبدا زماني داستان ها بي 

فايده است، داستان ها خود مبدا زمانند.

 اگر پيش از نخستين حكايت جمله ” چنين اورده اند 
به  داستان  آن كه  براي  و  مي گردد.  مشاهده   “... كه 
خليفه  مي شد:“  نوشته  بايد  ناگزير  فرجامي برسد، 
به شگفت آمد و دستور داد اين قضيه را با حروف 
طاليي در تاريخ آن سرزمين به ثبت رسانند“ يا آن كه 
با  همگان،  و  شد  پخش  جا  همه  در   ... داستان  ”اين 

تمام جزئيات، آن را نقل كردند.“ 

نقل از آدينه 36 مرداد 1368
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 8 درصد 
اقتصادانگليس مديون 
انتشار كتاب است

گوردون براون نخست وزير انگلستان با حضور در نمايشگاه كتاب لندن 
ديگر  نويسنده  چند  و  باند  جيمز  رمانهاي  نويسنده  فالكز»  «سباستين  با 

انگليسي گفتگو كرد. 
براي  را  درخشاني  بسيار  آينده  گفتگو،  اين  در  انگلستان  وزير  نخست   
صنعت چاپ پيش بيني كرد و اميد داد كه صنعت چاپ به توسعه فرهنگي و 

اقتصادي كشورش كمك شاياني خواهد كرد.
وي گفت: هشت درصد اقتصاد انگليس مديون صنعت چاپ و انتشار كتاب 
است. اين روند رو به رشد است و در آينده اي نزديك به دو برابر خواهد 

رسيد. بخش آموزش نيز در حال رشد است. 
براون تصريح كرد: انتشار كتاب هم به اقتصاد و هم ارتقاي فرهنگ كمك 
بسياري مي كند و مطمئنم كه اين صنعت در اين دهه جايگاه خوبي خواهد 

داشت.
نخست وزير انگليس سپس به عاليق ادبي خود اشاره كرد و گفت: هميشه 
كتاب خواندن بزرگترين عشق من بوده است. وقتي جوان بودم و به دليل 
جراحي چشم يك بار راهي بيمارستان شدم، هراس داشتم كه اين عشق از 

من گرفته شود.
و  چندلر  ريموند  مانند  نويسندگاني  به  و  خواندم  مي  رمان  اوقات  بيشتر 
يان رانكين خيلي عالقه داشتم. بعضي از كتابها مانند ”جيم خوش شانس“ 
تاثير  من  روي  سلينجر  دي  جي  دشت“  ”ناتور  و  آميس  كينگزلي  نوشته 
زيادي گذاشته است. من به رغم كارهاي زيادي كه داشتم خيلي رمان مي 

خواندم به خصوص در تابستانها.
گفت:  هم  نمايشگاه  اين  در  عرب  نويسندگان  بودن  مهمان  درباره  براون 
فرهنگ  اين  كند.  مي  كمك  خارجي  روابط  به  كه  است  چنان  فرهنگ  قدرت 
است كه جهان را تغيير مي دهد. جهان در قرن بيستم و يكم به مناسبات 
فرهنگي ميان ملل مديون است. وقتي مردم دنيا از طريق فرهنگ با يكديگر 

ارتباط برقرار مي كنند، بيشتر بين آنها احساس اتحاد ايجاد مي شود.

تنديس شهرام ناظري ساخته مي شود
تنديس گچي 5 هنرمند موسيقي از جمله شهرام ناظري، هوشنگ ظريف در كار گروه موسيقي ايكوم 
دنبال  به  گفت:  فارس  با  گفت وگو  در  ايكوم  موسيقي  گروه  كار  مدير  سلطاني  مي شود.پيمان  ساخته 
ساخت تنديس  هاي گچي حسين دهلوي و رامبد صديف ، 5 چهره ديگر از هنرمندان موسيقي از جمله 
شهرام ناظري ، هوشنگ استوار ، هوشنگ ظريف، بهمن رجبي و احمد پژمان را براي ماسك هاي گچي 

در نظر گرفته ايم. 
وي افزود:تا كنون از اين 5 هنرمند همه به جزء هوشنگ استوار موافقت خود را براي ساخت ماسك هاي 
كنيم.  جلب  كار  اين  براي  نيز  را  استوار  هوشنگ  رضايت  بتوانيم  اميدوارم  و  كرده اند  اعالم  گچيشان 
پاسخ  در  ملل  اركستر  رهبر  مي شوند.  ساخته  يوسفي  سوگل  توسط  ماسك ها  اين  داد:  ادامه  سلطاني 
خواهيد  نگهداري  موزه  كدام  در  را  صديف  رامبد  و  دهلوي  حسين  گچي  تنديس هاي  كه  سوال  اين  به 
كرد،اظهار داشت:ما با چند موزه از جمله موزه آبگينه ، رضا عباسي، موزه موسيقي تهران ، آواها و 
نواهاي شيراز و موزه سينما براي نگهداري اين ماسك ها صحبت و رايزني كرديم. وي افزود:شرايط ما 
بدين گونه است كه تنديس ها را به صورت امانت در اختيار موزه مورد انتخابمان قرار مي دهيم و بايد 

ويترين و اتاق مشخصي براي اين كار قرار دهند. 
در  ها  تنديس  اين  نگهداري  براي  را  كرمان  موسيقي  موزه  چرا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  سلطاني 

داشت:ما  اظهار  نگرفته ايد،  نظر 
كنون  تا  اما  نداريم  مخالفتي  هيچ 
زمان براي صحبت در اين زمينه 
پيش نيامده است اما طبعا به دليل 
اينكه در تهران نسبت به شهرهاي 
است  بيشتري  آمد  و  رفت  ديگر 
ها  تنديس  اين  عالقمنديم  هم  ما 
در تهران باشند اما اگر در تهران 
آنها  نكنيم  پيدا  را  مناسب  شرايط 
اصفهان  يا  كرمان  موزه  به  يا  را 
گروه  كار  مي بريم.مدير  شيراز  و 
خاطر  خاتمه  در  ايكوم  موسيقي 
با  پيش  چندي  كرد:ما  نشان 
تهران  موسيقي  موزه  مسئولين 
ما  به  هنوز  اما  كرديم  صحبت 

جواب ندادند. 

  

افسون زدايي از روشنفكري ايراني    
نظر  يك  حد  در  تنها  فردي،  اظهارنظرهاي  از  برخي  گاهي   
كتابي  يا  روزنامه  صفحه  كنج  از  حداكثر  و  مي مانند  باقي 
فراتر نمي روند و از اين رو، شايد در نگاه معمول تحت عنوان 

رويداد هم طبقه بندي نشوند...
شايد  كنيم،  ژرف نگري  نظر،  يا  سخن  آن  خود  در  اگر  اما 
بتوانيم نكته هاي تازه اي را كه شايد خود گوينده چنان قصدي 

نداشته، از آن دريابيم و به پيامدهاي آن بهتر بيانديشيم.  
از  يكي  آلماني،  نت  بزرگ  آهنگسازان  از  يكي  مي گويند  
سمفوني هاي معروف خود را بر گوشه پيراهن خود يادداشت 
كرده بود و آن را از ياد برده بود، ولي پس از گذشت زمان 
از  يكي  كه  طوري  به  مي شوند؛  آن  كشف  به  موفق  درازي، 

مشهورترين سمفوني هاي دنيا ساخته مي شود. 
نيمه دوم سال 86 بود كه بهاءالدين خرمشاهي؛ مترجم، قرآن 
كتاب روانشناسي  يك  مقدمه  در  حافظ شناس نامي،  و  پژوه 
او  كرد.  عنوان  را  جالبي  نكته  رواني)  بيماري هاي  (شناخت 
در آن مقاله گفت كه من 10سال است كه افسرده ام و از آن 
بي اطالع بودم. او در آن مقاله به طور مستقيم و غير مستقيم، 
شواهدي بر افسردگي خود آورده بود. اين مقاله در يكي، دو 

روزنامه كشور هم به چاپ رسيد. 
پيامدهاي  مي تواند  خرمشاهي  استاد  طرف  از  نكته  اين  بيان 
مهمي براي فضاي روشنفكري ايراني داشته باشد. به اين معنا 
كه مي توان پرسيد؛ روشنفكري ايراني تا چه مايه و اندازه به 
خود انديشيده و به خويشتن كاوي و يا خود انتقادگري دست 

يازيده است؟
اگر اين كار صورت گيرد؛ يعني روشنفكران ايراني به امكانات 
وجود شناختي اي كه در آن به طرح مباحث فكري مي پردازند، 
بيانديشند يا نسبت ميان آراي خود را با جنبه هاي روانشناختي 
يا تن – روانشناختي خويش در نظر آورند، شايد بتوان به يك 
بازنگري بنيادين در پروژه هاي روشنفكري ايراني اميد بست. 

از اين حيث، چه بسا روشن شود كه بسياري از گفتمان هاي روشنفكري ايراني، در حد مسايل كامال شخصي متوقف مي ماند. 
پرتوافكني گفتمان خود انتقادگري بر پروژه روشنفكري ايراني،   بازتاب خودكاوي روشنفكرانه است. خودكاوي اي كه يك عمليات 
و يا بهتر است بگوييم يك فرايند پيچيده ناخودآگاهي است. فرايند ناخودآگاهي در اينجا دقيقا در معناي روانكاوانه آن مطرح است؛ 
يعني بازشناسي و بازيابي تمام اسطوره هاي شخصي اي كه در درون ما خلوت گزيده اند و آنگاه فروشكستن آنها؛ يعني خود 

انتقادگري  و در نهايت، دگرپذيري. 

در همين زمينه، مي توان به كتابي اشاره كرد كه اوايل سال 86 به چاپ رسيد.  اين كتاب كه «فلسفه، سياست و خشونت» نام داشت، 
نوشته دكتر رضا داوري اردكاني، مرد شماره يك فلسفه در ايران است. 

اما آنچه كه در اين كتاب، بي ارتباط با مطلب ما نيست، سبك و شيوه نويسنده و در واقع نگاه وي به وضعيت فكري و فرهنگي ايران 
است. البد خوانندگان گرامي، ستيزهاي قلمي و جدال هاي لفظي هايدگريان و پوپريان را در اوايل دهه 60 به ياد دارند. هر دو گروه 

يكديگر را - چه بسا امروز هم بخشي از آنها – متهم به نادانستگي، سياست انديشي، خشونت ورزي و... مي كردند.
اكنون كه دو دهه از آن مباحثات گذشته، دكتر رضا داوري، يك پاي اين جدال ها در اين كتاب كوشيده تا با قايل شدن وجهي از 
اهميت براي انتقادات طرف مقابل به جدال با خويش برخيزد. اين شيوه؛ يعني دوري از جدال با  مدعي و در عوض جدال با خويشتن، 

گونه اي ديگر از خويشتن كاوي  است كه به آن اشاره شد.
بدين شيوه، داوري در خود مي كاود و قدم به عرصه ديگري مي نهد و با او وارد ديالوگ  (گفت وگو) مي شود. گرچه ممكن است، 

كتاب ياد شده از اين هدف    دور بيافتد؛ اما نفس كار بسيار مهم و براي آينده روشنفكري ايراني بس خطير است.
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موسيقى

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.  

مدرسه انديشه
با كادر آموزشى با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسى براى 

ترم تابستانى دانش آموز مى پذيرد.

تاريخ ثبت نام: شنبه 19 آوريل 2008 ساعت 14.00
GCSE تنوع كالسها: از مهد كودك تا پايان دوره

سن پذيرش: از سه سال به باال

زمان تشكيل كالسها: روزهاى شنبه از ساعت 16.30 – 14.00

محل تشكيل كالسها:
Trinity Church Golders 

Hodford Road 90
Golders Green

London NW11 8EG
آدرس پستى:

Andisheh School
POBOX 63313

London NW4 9EP

تلفن: 534 508 07846
مدرسه انديشه به هيچ گروهى وابسته نمى باشد و بطور مستقل اداره مى شود.

كنسرت «سيمين غانم» در تهران  
ترين  تازه  غانم»  «سيمين  بهار،  ماه  نخستين  روز  آخرين  در 
كنسرتش را در تهران به صحنه مي برد. به اجراي اين كنسرت 
موسيقي ويژه بانوان اعالم شده است كه از 30 فروردين ماه 
ارديبهشت  دوم  تا  و  شود  مي  آغاز  وحدت  تاالر  در  جاري 
رودكي  هنري  فرهنگي  بنياد  دارد.  ادامه  جاري  سال  ماه 
برگزاركننده اين كنسرت است كه از ساعت 15 به صحنه مي 
رود. همزمان با آغاز اجراهاي غانم در تاالر وحدت، كنسرت 
اركستر زهي پارسيان هم به صحنه مي روند. مدت اجراي اين 
اركستر دو شب، از ساعت 30/21 در تاالر وحدت اعالم شده 
است. اين اركستر از سوي انجمن موسيقي ايران با همكاري 
بنياد فرهنگي هنري رودكي تدارك ديده شده و با سرپرستي 

مازيار ظهيرالديني همراه است.  

اولين آلبوم استاد كمانچه 
آلبوم موسيقى بداهه نوازى كمانچه داوود گنجه اى به همراه تنبك كامبيز گنجه اى، از تازه ترين آثار 

جديد  سال  در  ماهور  انتشارات 
منتشر شد. 

در اين آلبوم، تكنوازى كمانچه در 
دستگاه هاى شور، ماهور و سه گاه 
و آوازهاى بيات اصفهان، ابوعطا، 
دشتى و افشارى با همنوازى تمبك 

ارائه شده است.
تاكنون  كه  گنجه اى  استاد 
را  خويش  همت  و  وقت  بيشترين 
شيوه  و  موسيقى  آموزش  صرف 
كرده  كمانچه  و  ويولن  نوازندگى 
اين  ارائه  و  ضبط  با  بار  اين  بود 
اثر كه در قالب 2 سى دى تهيه شده 

است، نمونه خوبى از شيوه نوازندگى كمانچه سنتى و اصالت هاى موسيقى ايرانى ارائه كرده است و به 
نظر مى رسد اين اثر مى تواند به عنوان يكى از آثار مرجع براى بررسى ويژگى هاى موسيقى سنتى ناب 

در حوزه ساز كمانچه مورد استفاده قرار گيرد.
اشراف  و  تكنيك  غيرمنتظره،  پاساژهاى  و  چرخش ها  ملودى ها،  و  ها  نغمه  تاثيرگذارى  و  گوشنوازى 
كامل نوازنده در آرشه كشى و انگشت گذارى، ذهن پويا و موزيكال و... همه و همه در نت به نت اين 
اثر كامال محسوس و ملموس بوده و در نتيجه موجب طراوت و تازگى كل كار شده است به نحوى كه 

هر شنونده اى را بى  اختيار جذب مى كند.
از ويژگى هاى بارز اين اثر، تشابه بسيار زياد شخصيت كار (بداهه نوازى كمانچه) با شخصيت هنرى و 
ويژگى هاى روحى و روانى صاحب اثر (استاد گنجه اى) است كه به طور قطع براى افرادى كه از نزديك 
او را مى شناسند محسوس تر است؛ در ضمن نبايد از همراهى و همنوازى خوب تمبك كامبيز گنجه اى 

(فرزند استاد) غافل بود.
بداهه نوازى كمانچه استاد گنجه اى به عنوان نخستين اثر مستقل و تكنوازى داوود گنجه اى است كه 
همواره خود را معلمى ساده و بى آاليش مى داند و شاهد اين مدعى هم همين بس كه بعد از نيم قرن 
نوازندگى، بنا به اصرار محمد موسوى(مدير موسسه ماهور) و هميارى فرزند و دامادش اين اثر را در 

كمتر از نصف روز نواخته و به دست انتشار سپرده است.
در ضبط و پااليش اين اثر، اردوان كامكار و ارد انزابى پور نيز همكارى داشته اند.

 عليرضا قربانى با ”اشتياق“ به 

فرانسه مى رود
 كنسرت گروه موسيقى ”اشتياق“ به سرپرستى و آواز عليرضا قربانى 18 و 19 تيرماه در فرانسه 

برگزار مى شود. 
عليرضا قربانى با اعالم اين خبر گفت : گروه موسيقى ”اشتياق“ قصد دارد در سال 87 فعاليت هاى خود 
را گسترش دهد و در همين راستا كنسرت اين گروه اواسط تابستان در تهران و شهرستان برگزار مى 
شود. اين خواننده در پاسخ به اين سئوال كه چرا بيشترين 
كنسرت هاى او در كشور فرانسه برگزار مى شود گفت : 
فرانسه يكى از فرهنگى ترين كشورهاى اروپايى است كه 
عالقه و اهميت بسيارى به حوزه هاى مختلف هنرى به ويژه 
هنر مشرق زمين مى دهد و اين عالقه از ميزان استقبال ، 
حمايت و حسن توجه آنها به فرهنگ و هنر نشات مى گيرد ؛ 
به همين دليل خيلى دوست داشتم كه بخشى از فعاليت هاى 
خود را در جهت معرفى و شناساندن موسيقى ايران به ملت 
فرانسه متمركز كنم و خوشبختانه اولين حركت ها را با در 
كنار استاد داريوش طاليى بودن آغاز كردم و انصافا اين 

استاد حق بزرگى به گردن بنده دارند.
فستيوال  در  طاليى  آقاى   : كرد  نشان  خاطر  ادامه  در  وى 
هاى مختلف اروپايى به خصوص در فرانسه كنسرت هاى 
دستگاهى  رديف  موسيقى  شناساندن  منظور  به  بسيارى 
ايران برگزار كرد و من هم به عنوان خواننده در اين كنسرت 
هاى حضور داشتم و نكته جالب اينكه برخى از اين كنسرت 
تلويزيونى  زنده  هاى  برنامه  قالب  در  خبرى  شكل  به  ها 
پخش شد و از همان جا بود كه بسيارى از عالقمندان به 
هنر شرق با موسيقى ايران آشنا شدند و اين كنسرت ها در 

نقاط مختلف فرانسه از جنوب ،مركز تا شمال اين كشور گشترش داده شد.
خواننده اركستر ملى در ادامه افزود : من هم به نوبه خود سعى كردم معرف موسيقى آوازى ايران ، 
قابليت ها ، تنوع اين موسيقى در ريتم ،ملودى و چگونگى مدالسيون آنها در دستگاه هاى مختلف باشم 
به همين منظور استاد طاليى كارگاه هايى را ترتيب داد كه تعدادى از فرانسوى و يونانى هاى عالقمندان 
به موسيقى و آواز ايران در آن حضور داشتند و در همان دوران هم به اتفاق طاليى و جمشيد شميرانى 
نوازنده تنبك آلبومى با نام ”خطاطى آواز“ را با حمايت يك شركت فرانسوى منتشر كرديم و پس از 
آن هم آلبوم ديگرى به صورت تلفيقى از موسيقى كشور مالى كه يكى از كشورهاى آفريقايى است،هند 
با  را  بودند  فرانسه  اى  كوبه  سازهاى  از  گروهى  كه  فرانسوى  دوستان  از  برخى  همچنين  و  ايران   ،

راهنمايى و تدوين استاد طاليى انجام داديم كه آن هم به صورت cd منتشر شد. 
عليرضا قربانى در خصوص چرايى برگزارى كنسرت توسط گروه ”اشتياق“ گفت : بعد از مجموع اين 
كنسرت ها زمينه فعاليت و برگزارى كنسرت گروه ” اشتياق“ فراهم شد و ظرف يك سال كنسرت هاى 
متعددى را به دعوت فستيوال هاى مختلف چون ”نيو مورنينگ“ در پاريس ،“تاربس“ در تلوز ، نانت و 

همچنين پخپنيوى فرانسه برگزار كرديم.
الزم به ذكر است حميد رضا خبازى و على قمصرى نوازنده هاى ”تار“ ،اسحاق چگينى ”نى“،سامان 
صميمى ”كمانچه ”، رشيد كاكاوند ”تنبك و سازهاى كوبه اى“ ازجمله اعضاى گروه موسيقى ”اشتياق“ 

هستند.
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مغز بزرگ تر تك همسران  
 

مورد  در  جديدي  مطالعه 
از  وسيعي  طيف  مغز  اندازه 
فاش  پستانداران  و  پرندگان 
به  كه  هايي  گونه  است  كرده 
بزرگ  مغز  شان،  جثه  نسبت 
گونه  همان  دقيقًا  دارند،  تري 
يك  با  فقط  كه  هستند  هايي 

همسر زندگي مي كنند.
در  كه  حيوانات  از  دسته  آن 
بزرگ  هاي  دسته  يا  ها  گله 
مي  زندگي  جمعي  طور  به 
گيري  جفت  لحاظ  از  و  كنند 
كوچك  ندارند،  محدوديتي 
اين  دارند.  را  مغزها  ترين 

مطالعه ثابت مي كند زندگي با يك شريك، پرچالش بوده و قدرت مغزي بسياري مي 
طلبد. پرندگان تك همسر، در دو گروه كامًال جداگانه قرار مي گيرند. يك گروه، از جمله 
بسياري از پرندگان باغي مانند سينه سرخ ها و چرخ ريسك ها، در هر فصل زادآوري، 
از  بسياري  جمله  از  پرندگان،  ديگر  از  بسياري  اما  كنند.  مي  انتخاب  تازه  جفت  يك 
پرندگان شكارچي، مانند جغدها و برخي از پرندگان از خانواده كالغ ها، تمام عمر با 

يك همسر زندگي مي كنند.
گروه دوم بزرگ ترين مغزها را دارند و اندازه مغز آنها به مراتب بزرگ تر از مغز 
پرندگاني است كه در هر فصل زادآوري يك جفت تازه برمي گزينند و اين امر حتي با 

در نظر گرفتن تفاوت در شيوه زندگي، غذا و اندازه جثه اين پرندگان، صادق است. 
در ميان پستانداران، تك همسري پديده بسيار نادري است (تنها پنج درصد پستانداران 
تك همسر هستند) اما در اين گروه نيز آنهايي كه يك جفت برمي گزينند، مانند بسياري 
از خانواده سگ ها مانند گرگ ها و شغال ها يا برخي از خانواده گوزن ها، در مقايسه 
با جانوراني مانند آهوي سرخ و غزال ها كه در گروه هاي اجتماعي بزرگ تر و بدون 

محدوديت جفت گيري مي كنند، مغز بزرگ تري دارند.
زيست شناسان مي گويند يكي از داليل مهم بودن بزرگي مغز آن است كه در جريان 
شود.  مي  تمام  گران  بسيار  موجود  يك  براي  مغز،  از  حفاظت  و  يافتن  رشد  تكامل، 
تحقيق انجام شده نشان مي دهد ادامه روابط دوجانبه به مراتب دشوارتر و پرچالش 

تر از زندگي در يك گله و دسته نامشخص است.
شايد كسي چنين استدالل كند كه تك همسري در سراسر عمر خطرات زيادي به همراه 
دارد از جمله اينكه در ابتداي زندگي مشترك، انتخاب نامطلوب در انتخاب همسر، مثًال 
جفتي كه نازا باشد، پدر يا مادر تنبلي از كار درآيد يا گرايش به خيانت داشته باشد، مي 

تواند كمك فرد به مجموعه ژن هاي اين گونه جانوري را به مخاطره اندازد.
بنابراين از لحاظ زيست شناسي صرف، درك اين موضوع چندان دشوار نيست كه 
اگر موجودي مغز بزرگ تري دارد، منطقي است كه اين مغز تواناتر بتواند آن را قادر 
اين  دهد.  تشخيص  را  آنها  ديد،  خود  جفت  آينده  از  منفي  هاي  نشانه  اگر  كه  سازد 
منطقي است كه با پيش بيني اين مسائل، از انبوهي مشكالت آينده پيشگيري كند و در 
مسير پيشبرد فرآيند تكامل، عملكرد بهتري ارائه كند. اما تك همسري، جنبه بسيار مهم 
ديگري نيز دارد. يك مرغ آوازخوان معمولي در يك باغ را مجسم كنيد. انتخاب جفت 
به پايان رسيده، مرغ ماده روي تخم هايش نشسته است و اكنون قسمت سخت زندگي 
فرا مي رسد؛ وظيفه بلندمدت نشستن در النه روي تخم ها براي گرم نگاه داشتن آنها 
و سپس دادن غذا به جوجه ها.در اين شرايط، اگر مادر يا پدر جوجه ها اوقاتش را در 
محلي شبيه به پاتوق تفريحي انسان ها بگذراند، جفت او در شرايطي قرار مي گيرد 
كه يا بايد از روي جوجه ها برود و آنها را در مقابل سرما رها كند تا به دنبال غذا 
برود يا در النه روي تخم ها بماند و از گرسنگي بميرد.براي پرنده كوچكي كه براي 
زنده ماندن بايد هر روز هم وزن خود غذا بخورد، پيدا كردن غذا كار ساده يي نيست. 
خالصه مطلب آنكه جفت يك موجود بايد به اندازه كافي باهوش و زرنگ باشد كه بداند 
نيازهاي طرف چيست و چه زماني بايد براي بر عهده گرفتن وظايف خود در كار النه 

گذاري در آشيانه باشد.
به راستي چه چيزي باعث مي شود روابط تك همسري تا اين حد به قدرت شناختي 
نياز داشته باشد؟ شايد علت آن است كه تك همسران در رابطه دوجانبه، بايد با يك 
قدرت شناختي زياد، ديدگاه هاي جفت يا همسر خود را بشناسند و آنها را در مغز خود 

جاي دهند و پردازش كنند كه اين كار به مغز بزرگ تري نياز دارد. 

ساخت باتري ليتيومي 
غيرقابل اشتعال  

  
آلمان  فرانهوفر  انستيتو  محققان 
كه  اند  ساخته  ليتيومي  باتري 
آتش نمي گيرد. محققان اين باتري 
استفاده  پايه  بر  را  فرد  منحصربه 
از الكتروليت پليمري ساخته اند كه 
هاي  باتري  در  مايع  الكتروليت  به 
شباهتي  بازار  در  موجود  ليتيومي 
اعالم  انستيتو  اين  محققان  ندارد. 
اشتعال  غيرقابل  باتري  اين  كردند 

و قرار است به زودي در آلمان مورد آزمايش قرار گيرد. 
باتري هاي ليتيومي منبع تامين نيروي مورد نياز در تلفن 
هاي همراه و ساير سيستم ها نظير لپ تاپ ها هستند. اما 
مشكل آتش گرفتن آنها همواره يكي از مهم ترين مشغله 
هاي ذهني محققان اين عرصه از علوم بوده است. محققان 
كرده  ارائه  كه  نويني  فناوري  از  دفاع  ضمن  انستيتو  اين 
كردن  جايگزين  پروژه  اين  در  اصلي  موفقيت  گفتند  اند، 
غيرقابل  پليمر  با  اشتعال  قابل  ارگانيكي  هاي  الكتروليت 
حفظ  همواره  را  خود  كلي  شكل  كه  است  بوده  اشتعالي 
مي كند. محققان معتقدند به جهت جامد بودن الكتروليت 
ديگر نگراني هاي گذشته درباره امكان نشت آن به خارج 

از بدنه باتري وجود ندارد.  

 كشف سياهچاله يي در امگا 

سنتائوري  
اخترشناسان آلماني و امريكايي موفق به كشف شواهدي 
از وجود يك سياهچاله در مركز مجموعه ستاره يي «امگا 
هزار   17 يي  ستاره  مجموعه  اين  اند.  شده  سنتائوري» 
سال نوري از زمين فاصله دارد. اخترشناسان مي گويند 
يك  سنتائوري»  «امگا  كه  دهد  مي  نشان  سياهچاله  اين 
مجموعه ستاره يي كروي نبوده بلكه يك كهكشان كوتوله 
كه  سنتائوري»  «امگا  تحقيقاتي،  گروه  اين  گفته  به  است. 
هزار  دو  حدود  منفرد  ستاره  يك  عنوان  به  بار  نخستين 
طبقه  سحابي  يك  عنوان  به  بعداً  شد  شناسايي  قبل  سال 
مجموعه  يك  كه  بود  شده  اعالم  نيز  اخيراً  و  شد  بندي 
ستاره يي كروي است. كشف اخير از سوي «ايوا نويوال» 
گرفته  صورت  آلمان  در  پالنك  ماكس  انستيتو  دانشمند 
و تصاوير مورد استفاده در اين تحقيق توسط تلسكوپ 
اين  در  نويوال»  «ايوا  است.  آمده  دست  به  هابل  فضايي 
قلب  در  سياهچاله  يك  كشف  كه  كرد  خاطرنشان  زمينه 
تعامل  احتمال  از  شواهدي  تواند  مي  سنتائوري»  «امگا 
اين مجموعه ستاره يي با كهكشان راه شيري در اختيار 

اخترشناسان قرار دهد.  
 

خطر در كمين اقيانوس هاي 
جهان  

 
 دانشمندان علوم دريايي هشدار دادند كه ماهيگيري بيش 
از حد، تغيير آب و هواي زمين و آلودگي آسيب بزرگي به 
اقيانوس هاي جهان مي زنند. آينده امنيت غذايي ميليون 
ها نفر به دليل ماهيگيري بيش از حد، تغيير اوضاع اقليمي 
جهان  هاي  اقيانوس  به  بزرگي  آسيب  كه  آلودگي  و  هوا 
مي زنند در خطر است. در كنفرانس هانوي كه روز جمعه 
پايان يافت، اعالم شد درياها كه دوسوم سطح زمين را 
پوشانده اند، يك پنجم پروتئين جهان را تامين مي كنند اما 
75 درصد از ذخاير ماهي ها اكنون كامًال به اتمام رسيده 
موجب  درياها  آب  شدن  «گرم  كارشناسان؛  گفته  به  اند. 
شدت  به  كه  هايي  جلبك  تغذيه  ها،  مرجان  شدن  سفيد 
بر  كه  اقيانوسي  هاي  جريان  تغيير  و  يابند  مي  افزايش 
وضعيت آب و هوا تاثير مي گذارند، شده است. باال آمدن 
بنگالدش  از  را  مناطقي  تواند  مي  آينده  در  درياها  سطح 
هاي  گروه  از  كارشناس  صدها  كند.»  تهديد  نيويورك  تا 
دولتي و زيست محيطي و دانشگاه ها در اين نشست بين 

المللي شركت كرده بودند.  

تكنيك نوين شناسايي 
جانوران نادر  

 
اند  كرده  ارائه  را  نويني  بندي  طبقه  تكنيك  دانشمندان   
موثرتري  حفاظتي  هاي  استراتژي  آن  از  استفاده  با  كه 
محققان  براي گونه هاي جانوري ترسيم مي شود. اخيراً 
گونه  تشخيص  و  شناسايي  براي  جديد  سيستم  اين  از 
هاي جانوري در معرض خطر و مهم استفاده كرده اند. 
است  شده  ابداع  كه  جديدي  بررسي  روش  از  استفاده  با 
مناسب  كه  مناطقي  دقيق  شناسايي  و  تشخيص  امكان 
مختلف  هاي  ارگانيسم  حامي  منطقه  نوعي  به  و  زندگي 
هاي  گونه  از  درصد  از 80  بيش  شود.  مي  فراهم  باشد، 
شناخته شده در جزيره ماداگاسكار كه تمركز اصلي اين 
سيستم بر آن بوده است در هيچ نقطه ديگري از جهان 
پيدا نمي شوند. به عنوان بخشي از اين سيستم جديد تيمي 
از  هايي  نمونه  آوري  جمع  به  المللي  بين  دانشمندان  از 
بيش از 2300 گونه جانوري اين منطقه مرموز از جهان 
پرداخته اند. اين نمونه ها بيشتر شامل قورباغه، مارمولك 
و پروانه بوده اند و دانشمندان اميدوارند با بررسي دقيق 

آنها گام هاي موثري براي ادامه حيات آنها بردارند.  

طراحي خاك جاذب دي 
اكسيد كربن  

 
  گروهي از محققان دانشگاه نيوكاسل در تالشند با ايجاد 
اقتصادي  و  هميشگي  جذب  امكان  مصنوعي  زمين  يك 
دي اكسيد كربن اتمسفر را فراهم كنند. اين دانشمندان با 
بررسي يك فرآيند طبيعي كه در بعضي از خاك هاي غني 
از مواد معدني يا ذرات گرد و خاك باقيمانده از سيمان 
محتواي سيليكات كلسيم اتفاق مي افتد، كشف كردند در 
اين خاك ها كربني كه در فتوسنتز مورد استفاده گياهان 
قرار نگرفته است به شكل دانه هاي كوچكي در خاك باقي 
مي ماند. اين دانشمندان با كشف اين فرآيند در البراتوار 
خاك ويژه يي را طراحي كردند و در آن گياهان مختلفي 
در  كلسيم  تراكم  توانستند  ترتيب  اين  به  دادند.  كشت  را 
گفته  به  كنند.  بررسي  گياهان  رشد  مدت  در  را  خاك 
پژوهشگران؛ «با استفاده از اين روش مي توان مدل هاي 
رياضي را توسعه داد كه توانايي پيش بيني ميزان كربنات 
كلسيمي را كه در هر زمان و در هر نوع خاك شكل مي 

گيرد، دارند.»  

كشف حالت جديدي از ماده  
 

ملي  البراتوار  محققان 
امريكا  در  نيرو  وزارت 
موسسات  همكاري  با 
تحقيقاتي مختلف در اروپا 
حالت كامًال جديدي از ماده 
را كشف كردند كه عنوان 
است.  گرفته  را  «ابرعايق» 
«ابرعايق» در حقيقت ماده 
ويژگي  كه  است  عايقي 

ها»  «ابرهادي  برخالف  اما  دارد  آنالوگي  نهايت  بي  هاي 
از يك نوار باريك نيتريد تيتانيوم كه در دماي زير صفر 
سرد شده به دست آمده است. به گفته اين محققان، اين 
ماده زماني كه ميدان مغناطيسي خارجي كاهش مي يابد، 
به  هزار   100 فاكتور  الكتريكي  مقاومت  ناگهاني  افزايش 

زير دماي آستانه را نشان مي دهد. 
كه  ها  ابرهادي  همانند  دادند  نشان  پژوهشگران  اين 
كاربردهاي بسياري در فضاهاي مختلف فيزيك از شتاب 
دهنده هاي قطارها تا دستگاه هاي رزونانس مغناطيسي 
دارند، اين ابرعايق ها نيز مي توانند در آينده كاربردهايي 
ها  باكتري  و  حسگرها  مثل  محصوالت  از  بسياري  در 
داشته باشند. همچنين اين دانشمندان موفق شدند نوعي 
ابرهادي را بسازند كه اطرافش را يك ابرعايق پوشانده 
است. اين ابرهادي - ابرعايق مي تواند در ساخت مدارات 

الكتريكي مورد استفاده قرار گيرد.  
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«ارسباران» 
جلوه اى از 
چهار اقليم

آذربايجان شرقى يكى از قطبهاى گردشگرى و توريستى كشور به 
شمار ميآيد كه داراى پتانسيل و قابليتهاى بسيارى در حوزه صنعت 
گردشگرى است. ساختار محيط زيست طبيعى استان به دليل شكل 
گيرى چهره هاى مختلف طبيعت، زاييده شرايط متعددى بوده و در 
پديد آمدن آن عوامل بيشمارى نظير وضعيت زمين شناسى، خاك، 

اقليم و عوامل زيستى موثر بوده است. 
تالقى رشته كوه هاى البرز و زاگرس و قرار گرفتن مبدا رشته كوه 
هاى مركزى ايران دراين خطه همراه با برخوردارى از تاثير چهار 
اقليم، تنوع و غناى زيادى را در ساختار گياهى و جانورى آن فراهم 

كرده است. 
خود  فرد  به  منحصر  باويژگيهاى  استان  ارسبارانى  اكوسيستم 
مناطق  ساير  عناصر  و  قفقازى  و  عناصرهيركانى  از  اى  مجموعه 
گياهى،  بزرگ  تنوع  بر  عالوه  كه  ميشود  محسوب  كشور  گياهى 
عمدهترين گونه هاى پستانداران و پرندگان حمايت شده ياكمياب را 

نيز در چتر حمايت خود دارد.  
توده هاى كوهستانى آرارات در مناطق شمالى آذربايجان شرقى، 
نفوذ گسترده اى دارد و قوچ و ميش ارمنى از شاخص ترين عناصر 

اين مجموعه است. 
زيستگاه هاى ييالقى وقشالقى تپه ماهورى <كيامكى>، ييالق <قره 
چى> و مناطق صخرهاى و سخت گذر <كنتال> مامن طبيعى انواع 
گونه هاى جانورى مانند كل و بزوحشى، پلنگ و سياه گوش است. 
 قسمتهاى ميانى استان نيز به فالت مركزى ايران مى پيوندد كه آهو 
و ميش مرغ از گونه هاى ويژه اين تيپ به شمار مى رود و گونه 
آهو در دشت <ساريياز> و ميش مرغ نيز در منطقه <قره قشالق> 

مشاهده ميشوند. 
آذربايجان شرقى ازنظر جاذبه هاى طبيعى ازمناطق مهم كشور به 
شمار ميآيد كه جلوه هاى آن به ويژه در بهار طبيعت مى تواند براى 

گردشگران صفاى خاطر و آرامش جسمى وروحى رافراهم كند. 
به عنوان يكى از زيست بومهاى  منطقه حفاظت شده <ارسباران> 
طبيعت  گردشگرى  هاى  جاذبه  ازجمله  يونسكو  در  شده  ثبت 
(اكوتوريسم) درشهرستان كليبر همه ساله مورد اقبال شمار زيادى 

ازگردشگران داخلى و خارجى است.  
<ارسباران>كه درگذشتهاى نه چندان دور به محدوده وسيعى از 
كناره رودارس حد فاصل جلفا تا مغان و بلنديهاى سبالن، بز قوش 
و سهند اطالق ميشد، اكنون به داليل متعدد از قبيل تخريب عرصه 
هاى منحصر به فرد جنگلى به مرزهاى شهرستانهاى كليبر و اهر 

محدود ميشود.  
درشمال  و 654هكتار  هزار  وسعت 80  با  شده  حفاظت  منطقه  اين 
شمال،  در  ارس  مهم  رودخانه  سه  بين  شرقى  آذربايجان  غربى 
از  و  شده  واقع  درشرق  <كليبرچاى>  و  غرب  در  چاى>  <ايلگنه 

جنوب به ارتفاعات <سايگرام> متصل است.  
ارسباران به دليل وجود گونه هاى گياهى و جانورى كمياب، چشم 
اندازهاى بكر و وسيع و شكنندگى و آسيب پذيرى باالى خود در 

سالهاى 1350 و 1352شمسى ابتدا به عنوان منطقه ممنوعه و سپس 
منطقه حفاظت شده اعالم شد. 

هاى  زيبايى  و  انگيز  دل  ازطبيعت  برخوردارى  دليل  به  منطقه  اين 
<قره  نام  به  جهان  پرندگان  ازنادرترين  يكى  زيستگاه  طبيعى، 
به شمار ميرود. از همين رو، سازمان يونسكو 29 سال  خروس> 
زيست  گاه  ذخيره  عنوان  به  را  ارسباران  شده  حفاظت  منطقه  قبل 
كره درفهرست مناطق با ارزش طبيعى جهان ثبت كرد و در رديف 
يكى از نه ذخيره گاه زيست كره كشور به شبكه ذخيره گاه هاى 

زيست كره افزود. 
ارسباران با برخوردارى از اشكال متنوعى از صخره ها، جنگلها، 
مراتع، رودخانه ها و كشتزارها، طيف وسيعى از زيستگاه ها شامل 
درهسى  <قلعه  <قارونالر>،  سى>،  <پيردره  <كلن>،  <آنزا>، 

وينق>، <شاه اتران> و <وايقان> را شامل ميشود. 
ارسباران،زيستگاه پستانداران نظير كل و بز، گراز، خرس قهوهاى، 

گرگ، <قره قوالغ> و <پلنگ> ميباشد. 
خروس  <قره  به  ميتوان  ارسباران  بومى  پرندگان  هاى  گونه  از 
تعداد  و  شكارى  پرندگان  انواع  و  قرقاول  و  دراج  كبك،  قفقازى>، 

بيشمارى پرندگان آبزى و خشكى اشاره كرد.  
در منطقه حفاظت شده ارسباران 215 گونه پرنده، 29 گونه خزنده، 
5 گونه دوزيست، 48 گونه پستاندار و 17 گونه ماهى شناخته شده 

است.  
<مارال>، گونه منقرض شده منطقه ارسباران نيز با انتقال 7 راس 
مركز  در  هكتار  هفت  وسعت  به  فضايى  در  گلستان  ملى  پارك  از 

تحقيقاتى آينالو رهاشده است. 
هاى  جلوه  ديگر  از  ارسباران  شده  حفاظت  منطقه  گياهى  پوشش 
طبيعى آن است كه متناسب با تغيير فصول سال، زيبايى ويژه به 

طبيعت منطقه ميدهد.  
درواقع از ديگر زيبايى هاى مسحوركننده اين منطقه، تغيير دايمى 
و  مرتعى  اندازهاى  چشم  متناوب  و  مناسب  جايگزينى  و  مناظر 

جنگلى در سراسر سطح منطقه است.  
انواع گوناگونى از مجموعه هاى علفى و درختچه اى، جوامع مختلف 
جنگل هاى خزان كننده، بيشه زارهاى خزان كننده هيركانى همراه با 
مجموعه درختهاى خزان دار و سوزنى برگ، علفزارهاى استپى و 

مراتع ييالقى در ارسباران يافت ميشود.  
چونكيكم،  هايى  گونه  همراه  ممرزبه  بلوط  جنگلهاى  ميان  اين  در 
مناطق  معرف  وحشى،  گالبى  و  سيب  وحشى،  انار  سماق،زرشك، 
منطقه  اين  جنگلى  غناى  از  حكايت  مرطوب،  اقليم  با  متراكم  جنگلى 

ميكنند.  
بر اساس آمارهاى موجود تاكنون يكهزار و 300 گونه گياهى در 

منطقه حفاظت شده ارسباران شناسايى شده است.  
منطقه حفاظت شده ارسباران هماكنون توسط 9 پاسگاه سرمحيط 

بانى و محيطبانى مديريت و نظارت ميشود. 
و  اكولوژيكى  ويژگيهاى  دليل  به  تنها  ارسباران  منطقه  اهميت  البته 
توانهاى زيست محيطى آن نيست بلكه ميراث تاريخى وفرهنگى اين 

منطقه نيز خود داستان درازى دارد.  
گذشته  زمانهاى  از  متعدد  هاى  قلعه  ويژه  به  تاريخى  وجودآثار 
در ارسباران نشان از دالوريها و پايمردى انسانهايى است كه در 
روستاى  در  مزبور  هاى  قلعه  از  يكى  اند.  كرده  زندگى  منطقه  اين 
سنگهاى  صخره  از  كه  قراردارد  منطقه  شمالى  بخش  در  <تاتار> 

ساخته شده است.  
از  كه  دارد  وجود  ساختمانى  <وينق>  روستاى  در  همچنين 
نظرتاريخى و معمارى داراى اهميت زيادى است و به شخصى به 
نام <طومانيانس> نسبت داده ميشود. اين ساختمان كه به صورت 
قصر و قلعه جنگى است، در دو طبقه ايجاد شده و امروز به عنوان 

پاسگاه محيط زيست استفاده ميشود. 
بناى زيباى ديگر نيز در روستاى <آينالو> وجود دارد كه از نظر 

در  محلى  مردم  گفته  به  و  بوده  وينق  ساختمان  دوره  هم  تاريخى 
زمانهاى نه چندان دور به عنوان انبار غله كاربرد داشته است.  

5 غارها 
درپيچ و خم بلنديهاى سلسله جبال آذربايجان شرقى، شكاف ها و 
صخره هاى بزرگى به چشم ميخورد كه برخى از آنها به صورت 
دست  صورت  به  انسان  دخالت  با  ديگر  برخى  و  طبيعى  غارهاى 

ساز پديد آمده اند. 
در دوران گذشته از اين غارها به عنوان مامن، پناهگاه، حصار و 
بارو استفاده ميشده و ميتوان گفت كه اغلب انسانهاى اوليه براى 
پناه  غارها  به  طبيعى  وحوادث  حيوانات  گزند  از  ماندن  مصون 

ميبردند. 
روزگاران  در  انسان  هاى  زيستگاه  غارها  ميدهد  نشان  تحقيقات   
فنون  و  علوم  به  انسان  دستيابى  و  زمان  گذشت  با  كه  بوده  دور 
جديد اين غارها اكنون تنها به مكانهاى ديدنى و جذاب تبديل شده 

اند كه زيبايى هاى بى بديل آن چشم راخيره ميكند. 
غارها داراى طبيعت بسيار زيبا و حيرت انگيزى هستند كه همواره 
پژوهشگران  جهانگردان،  جذب  اصلى  مراكز  از  يكى  عنوان  به 
صنعت  رونق  موجب  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  غارنوردان  و 

گردشگرى در سراسر دنيا شده است. 
آذربايجانشرقى نيز به دليل ويژگى كوهستانى خود و داشتن پستى 
و بلنديهاى فراوان، شمار زيادى از غارها را در دل خود جاى داده 
كه لذت حضور در سكوت آنها تنها از طريق سفر به داخل اين حفره 

هاى طبيعى ميسر است. 
هر يك از غارهاى آذربايجانشرقى كه با عناوينى همچون <ماغاره>، 
افسانه  خلق  به  ميشوند،  خوانده  محلى  مردمان  سوى  از  <كهل> 
هاى متعددى درنزد ساكنان منطقه خود در طول ساليان دراز دامن 

زدهاند. 
درواقع غارهادرآذربايجان شرقى در طول تاريخ هزاران ساله اين 
كه  اند  شده  تبديل  <عظمت>،  از  نمادى  به  عزيزمان  ميهن  از  خطه 

انسانهاى آزادى خواه از آنهابراى مبارزه استفاده كردهاند.  
5 غار <آغ بوالق > :اين غار در قسمت جنوبى روستاى قره چمن 
واقع شده است. عرض دهانه غارحدود 2 متر و دسترسى به آن از 

روستاى قره چمن امكان پذير است.  
5 غار <دوگيجان >: اين غار درشرق مرند قرار دارد.راه دسترسى 

به غار سواره رو بوده وعرض دهانه آن حدود 3/5 متر است. 
در  تبريز  كيلومترى   30 فاصله  به  غار  >:اين  <اسكندر  غار   5
جاده  طريق  از  آن  به  دسترسى  و  است  واقع  آباد  سعيد  روستاى 
ترانزيتى تبريز - تهران ميسر است. عرض دهانه اين غارحدود 5 

متر است. 
5 <غاركبوتر >: اين غار در 15 كيلومترى جنوب شرقى مراغه در 
بستر  از  و  است  گرفته  قرار  جنوب  به  رو  صخرهاى  كوهى  كمره 
رودخانه موردى چاى حدود 1600متر ارتفاع دارد. در ابتداى ورود 
به غار كتيبه اى به زبان روسى ديده ميشود كه تاريخ سال 1925 

ميالدى را نشان ميدهد. 
اهميت اين غاربه دليل وجود چاه هاى عميق ومخوفى است كه به 
غارها  ديگر  از  غاربيش  اند.اين  پديدآمده  بزرگ  تاالرهاى  صورت 

مورد توجه غارشناسان، پژوهشگران و كوهنوردان است.  
5 غار <قدمگاه >:اين غار در جنوب آذرشهر در روستاى باداميار 
واقع شده و فضاى آن، زيرزمينى دايرهاى شكل است و قطرى به 

طول15 متر دارد.  
محراب (يا مسجد) غار با مقرنسهاى آويخته اى كه به دوره صفوى 
تعلق دارد به نحوى تعبيه شده كه گمان ميرود، در زمانى نزديكتر 
ساخته شده  و در حال حاضر اين غار محل برگزارى آيين هاى 

مذهبى در ماه هاى محرم و رمضان است.  
به  و  اخير  سالهاى  در  شرقى  آذربايجان  غارهاى  درون  سفربه 
موازات ترويج فرهنگ گردشگرى طبيعت، رشد چشمگيرى را تجربه 
مى كند و گردشگران زيادى از اقصى نقاط كشورمان براى تماشاى 

زيباييهاى اين جاذبه هاى طبيعى به اين استان سفر ميكنند.

هفته نامه پرشين از 
همكارى تعداد محدودى

 داوطلب جهت تهيه 
گزارش استقبال مى كند
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بهداشت و سالمت

نگرشى بر اخالق پزشكى نوين
باقر الريجانى

را  راه  مفروض>،  <رضايت  نظام  ايجاد  با  كشورها  برخى  رو،  اين  از 
براى برداشت عضو از جسد بدون اخذ رضايت قبلى هموار نمودهاند؛ 
حال  در   . آگاهانه>دارد  <رضايت  نظام  جهان،  كشورهاى  اكثر  در  اما 
از  بسيارى  در  مغزى  مرگ  دچار  افراد  اعضاى  از  استفاده  حاضر 
كشورها پذيرفته شده است. كمبود عضو مورد نياز، استفاده از اعضاى 
ادامه  به  قادر  و  بوده  مغز  فوقانى  سطوح  فاقد  كه  ـ  آننسفال  كودكان 
است  موضوعهايى  از  نباتى  وضعيت  دچار  بيماران  و  ـ  نيستند  حيات 
كه در اكثر جوامع با مخالفتهاى عمدهاى روبهرو بوده است اخذ پيوند 
از دهنده زنده، اخذ رضايت آگاهانه، جلوگيرى از سودجوييهاى مادى، 
چگونگى جبران صدمات و خسارات احتمالى فرد دهنده، نحوه اخذ عضو 
از كودكان و افراد دچار اختالالت شعور، شرايط انتخاب فرد گيرنده و 
راهكارهاى اخالقى ايجاد بانكهاى اعضا و بافتهاى پيوندى از مهمترين 
شائبه  جنينى،  بافتهاى  از  استفاده  هستند.  موجود  اخالقى  معضالت 
براى  است.  نموده  ايجاد  جوامع  برخى  در  را  جنين  سقط  جواز  صدور 
همين، با مخالفتهايى همراه ميباشد. استفاده از شبيهسازى و سلولهاى 
اخالقى  مسائل  خود  كه  است  بالقوهاى  جايگزين  شيوه  انسان،  بنيادى 
به  موجود  ارزش  جمله:  از  است؛  داشته  همراه  به  را  بهفردى  منحصر 
الهى،  خلقت  در  دستكارى  انسانى،  واالى  كرامت  و  شأن  آمده،  دست 
سوى  به  لغزنده  سراشيبى  روش،  اين  سوء  عوارض  و  بودن  خطرناك 
و  انسان  سوداگرى  و  تجارت  شائبه  و  شده  شبيهسازى  انسان  توليد 
برخى  ايران،  در  اعضا  پيوند  پيرامون  مباحث  برخى  انسانى.  اعضاى 
راهكارهاى اخالقى تأمين عضو و موضوع همانندسازى در اسالم طى 

مقاالت جداگانهاى بيان گرديده اند.  
5 خاتمه حيات انسانى  

با  ترديد  بدون  ديگران،  يا  باشد  فرد  خود  با  چه  انسان  حيات  خاتمه 
حيطه  در  دارد.  محكمى  ارتباط  انسان  حيات  به  نسبت  ما  ارزشگذارى 
اخالق پزشكى، مهمترين موضوع مرتبط با اين مقوله، <اتانازى> يا مرگ 
آسان ميباشد. مسئله حدود اختيار فرد، نوع اتانازى(فعال يا غيرفعال)، 
موضوع عدم احياى برخى بيماران و مشكالت اجتماعى و اخالقى ناشى 
از پذيرش اتانازى، مسائلى هستند كه هر جامعه با توجه به زمينه هاى 

دينى و فرهنگى خود بدان پرداخته است. 
 5 زيست فناورى و اخالق پزشكى  

مهندسى  شامل  عمدتًا  پزشكى،  حيطه  در  فناورى  زيست  دستآوردهاى 
ژنتيك، شبيهسازى، اصالح نژاد، تهيه نقشه ژنوم انسانى، ژن درمانى و 
ساير پژوهشهاى ژنتيك ميباشد و در ضمن اينكه چشماندازى اميدوار 
كننده را در درمان بيماريها ايجاد نموده است؛ پيامدهاى اخالقى جدى 
را نيز درپى داشته است. در حال حاضر با توجه به اهميت استراتژيك 
موضوعات باال، توان علمى بشر در اين حوزه از اسرار علمى كشورها 
به شمار ميآيد. با توجه به احتمال سوء استفاده و كاربردهاى نابجايى 
كه ميتواند از دانش و فناوريهاى جديد صورت گيرد، نگرانى اخالقيون 

امرى بديهى است.  
5 شيوه هاى جديد القاى باردارى  

جديد  و روشهاى  مثل  توليد  زمينه  در  فناورى پزشكى  و  طب  پيشرفت 
درمان نازايى، اميدهاى جديدى را در افرادى كه از داشتن فرزند محروم 
در  نيز  اخالقى  مسائل  ديگر  سوى  از  اما  است؛  نموده  ايجاد  هستند، 
اين حيطه مطرح گرديده است كه حل آنها نيازمند تبادل نظر پزشكان، 

اخالقيون و علماى مذهبى ميباشد. 
5 پژوهشهاى پزشك  

هاى  دهه  طى  ميباشد.  صحيح  بالينى  طبابت  اساس  و  مبنا  پژوهش، 
اخير گسترش تحقيقات پزشكى، ضرورت حاكميت ارزشهاى اخالقى و 
نهادينه شدن اصول انسانى در مراكز علمى ـ تحقيقاتى را ايجاب نموده 
است. متأسفانه تاريخ طب بيانگر سوء استفاده ها و انحرافاتى از مسير 
پژوهش بوده است كه البته در سطح جهان به قانونمند شدن و نظارت 
بيانيه  حاضر،  حال  در  است.  گرديده  منجر  تحقيقات  اينگونه  بر  دقيقتر 
كنون  تا  و  تنظيم  م  سال 1964  در  جهانى  پزشكى  انجمن  كه  هلسينكى 
معتبرترين  از  يكى  است،  داده  قرار  تكميل  و  بازبينى  مورد  بار  چندين 
متونى است كه در سطح بينالمللى مورد قبول ميباشد. در كشور ما نيز 
گرديده  تدوين  اصل  در  كه  پزشكى  پژوهشهاى  در  اخالق  ملى  كدهاى 

است، معيار عمل و مورد استفاده محققان ميباشد.  
5 خاتمه و نتيجهگيرى  

و  درمان  تشخيص،  بخشهاى  در  فناوريها  ارتقاى  و  دانش  پيشرفت 
پيشگيرى بيماريها، طب قديم را دچار چنان تحول عميقى ساخته است 
كه پزشكان جديد بدون اتكا به روشها و ابزار نوين قادر به ادامه حيات 
خويش نخواهند بود. پزشكى نوين مسلمًا نيازمند اخالق پزشكى نوين 
است. موضوعات فراوانى در اين حيطه مطرح ميباشند كه به عمدهترين 
اخالق  فلسفه  خصوص  در  بحث  انتهاى  در  آنچه  گرديد.  اشاره  آنها 
نياز  يك  حقيقت  در  شد،  بيان  آن  به  ويژه  توجه  ضرورت  و  پزشكى 
اسالمى  اخالق  و  فلسفه  تفاوتهاى  به  توجه  با  است.  فورى  و  بنيادين 
پزشكى  اخالق  نظام  يك  اصولى  پايهگذارى  غربى،  اخالق  و  فلسفه  با 
مبتنى بر چارچوبهاى اسالمى جهت جلوگيرى از نفوذ فرهنگ غرب در 

كشورهاى اسالمى يك ضرورت اساسى است. 

قسمت آخر

براى پايين آوردن تب كودك 
از آب سرد استفاده نكنيد!

 
   استفاده از آب سرد در پاشويه كردن كودك براى پايين آوردن 
دماى بدن او در هنگام تب، باعث انقباض عروق پوست شده و منجر 

مى شود تا خون كمترى 
زير پوست جريان پيدا 
تبادل  بنابراين  كرده 
و  خون  بين  گرمايى 
پوست كاهش مى يابد. 
مجتبى  «سيد  دكتر 
متخصص  توليت» 
مطلب  بيان  با  اطفال 
بسيارى  گفت:  فوق 
تب هاى  به  كودكان  از 
مبتال  ويروسى 

يابد.  كاهش  بدن  داغى  است  الزم  تنها  صورت  اين  در  مى شوند، 
بنابراين تب زير 38 درجه مشكلى براى كودك ايجاد نمى كند زيرا 
كمى تب براى از بين بردن ويروس ها الزم است اما به دليل آنكه تب 

باال خطر تشنج دارد بايد آن را كنترل كرد. 
وى در ادامه افزود: استفاده از آب سرد در پايين آوردن تب كودك 
باعث انقباض عروق پوست شده و منجر مى شود تا خون كمترى 
زير پوست جريان پيدا كند. بنابراين اين مسئله تبادل گرمايى بين 
خون و پوست را كاهش مى دهد و برعكس آب گرم عروق پوست را 
گشاد كرده و خون بيشترى را به پوست مى رساند و زمانى كه خون 

داغ ، آب روى پوست را بخار كند گرما از بدن گرفته مى شود. 
گفت:  پاشويه  از  استفاده  اشتباه  روش  خصوص  در  توليت  دكتر 
غالبا خانواده ها گمان مى كنند براى پايين آوردن دماى بدن نوزادى 
بايد  اما  دهند  قرار  آب  داخل  در  را  كودك  پاهاى  بايد  دارد  تب  كه 
و  دارند  سردى  پاى  و  دست  اكثرا  شب  موقع  در  كودكان  دانست 

اصال نبايد دست و پاى سرد آنها را شست و شو داد. 
وى در خصوص شيوه درست پايين آوردن دماى بدن گفت: دست 
خشك خود را روى سر و بدن كودك قرار داده و بايد آبى كه مى 
خواهيم به اين منظور استفاده كنيم با دماى طبيعى بدن يك اندازه 
باشد سپس دست خود يا تكه اى پارچه را در آب قرار داده و بعد 
روى محل هاى داغ بدن بيمار مى گذاريم و تا زمانى كه آب پارچه 
در اثر تب خشك شود صبر مى كنيم و سپس مجددا دست خود را 
روى بدن يا سر كودك گذاشته و در صورت داغ بودن بدن، بازهم 

اين عمل را تكرار مى كنيم. 

 عرق كردن بيش از حد

با گرم شدن هوا، مشكل عرق 
كردن گريبانگير شمار زيادى 
عرق  مى شود.البته  مردم  از 
سرد  فصول  در  بدن  كردن 
سال هم اتفاق مى افتد اما گرما 
مى كند.  تشديد  را  مشكل  اين 
از سوى ديگر برخى از مردم 

بيش از حد عرق مى كنند.
پزشكان مى گويند عرق كردن 
و  است  فردى  ويژگى  يك 
براى  زياد  كردن  عرق  گاهى 
در  اما  است  طبيعى  فرد  يك 
صورتى كه ميزان عرق كردن 
بايد  باشد،  حد  از  بيش  واقعا 
بيمارى ها  در  را  آن  ريشه 
مثال  كرد.براى  جست وجو 
برخى  همچنين  مى دهند.  افزايش  را  بدن  عرق  حجم  دارو ها  برخى 
اين  به  هم  ماالريا  و  ديابت   ، تيروئيد  غده  پركارى  نظير  بيمارى ها 

مشكل دامن مى زنند.
اما اگر هيچ يك از اين موارد دليل عرق كردن بيش از حد نباشد، 
آن  چاره  راه  تنها  و  داد  ربط  فردى  ويژگى  هاى  به  را  آن  مى توان 

استفاده از اسپرى و دئودورانت ها خواهد بود.
البته در برخى موارد استفاده از قرص هم تجويز مى شود كه حجم 

عرق را كاهش مى دهد.

مصرف لبنيات و سيب زمينى در 
درمان تب خال موثر است

لبنيات و سيب زمينى به دليل دارا بودن ”ليزين“ مى تواند در درمان 
در  شايعى  زخم هاى  شامل  خال  تب  بيمارى  باشد.  موثر  خال  تب 
اكتسابى  علل  به  كه  است  تناسلى  ناحيه  در  و  لبها  كنار  و  گوشه 
يا ارثى و اضطراب ايجاد مى شود. بر اساس اين گزارش، خوردن 
شكالت، كاكائو و بادام زمينى، قرار گرفتن در معرض باد و آفتاب 

بهبودى تب خال را به تاخير مى اندازد. 
پزشكان؛  گفته  به 
و  لبنيات  مصرف 
ورزش،  سيب زمينى، 
منفى،  افكار  كردن  دور 
عصبى،  فشار  كاهش 
استفاده  و  استرس 
ويروس  ضد  كرم  از 
و  «آسيكلووير» 
در  پروكسيد»  «بنزوئيل 
از  پيشگيرى  و  درمان 

تب خال موثر است. 
گفتنى است، بازگشت مكرر تب خال در اغلب افراد نشانه كمبود آهن 
و ويتامين ”B“ است كه مى توان با تامين آنها بازگشت تب خال را 

در اين افراد متوقف كرد.

به  گياهى  داروهاى  خوراندن  از 
كودكان مبتال به زردى بپرهيزيد

بسيارى از خانواده ها براى بهبود زردى كودك خود از داروهاى 
داروها  اين  كه  مى كنند  استفاده  قند  آب  و  ترنجبين  همچون  گياهى 
نه تنها تاثيرى در بهبود زردى كودك نداشته بلكه باعث اسهال و 

استفراغ نوزاد نيز مى شود. 
دكتر « رامين مظفرى » متخصص كودكان و عضوهيات علمى جهاد 
از  زردى  افزود:  مطلب  اين  بيان  با  ايران،  پزشكى  علوم  دانشگاهى 
هفته اول تا هفته دوم زندگى كودكان با زرد شدن پوست و سفيدى 

چشم بروز مى كند. 
جهاد  كودكئ  سالمت  و  رشد  تحقيقات  مركز  رييس  مظفرى  دكتر 
در  زردى  علل  خصوص  در  ايران  پزشكى  علوم  واحد  دانشگاهى 
دوران نوزادى گفت: نارس بودن، پرخونى و يا عدم تكامل كافى كبد 
و ناسازگارى گروه خونى مادر با نوزاد مى تواند از جمله علل بروز 

زردى در نوزاد باشد. 
اول  روزهاى  در  كه  زردى هايى  كه  مطلب  اين  به  اشاره  با  وى 
تولد كودك در 2 يا 3 روزگى ظاهر مى شود شديد بوده و به علت 
نبايد  حالت  اين  در  افزود:  است؛  كودك  با  مادر  خون  ناسازگارى 
مقدار زردى نوزاد مشخص شود. چنانچه زردى از حد مشخصى 

باالتر باشد انجام فتوتراپى براى كودك الزامى است. 
اين متخصص كودكان با تاكيد بر اين كه افزايش تغذيه با شير مادر 
مصرف  از  داد:  هشدار  ها  خانواده  به  مى شود  نوزاد  بهبود  باعث 
زردى  رفع  براى  نوزاد  دادن  قرار  المپ  زير  و  قند  آب  ترنجبين، 
بلكه  ندارد  اثرى  او  زردى  كاهش  در  تنها  نه  زيرا  كنند.  خوددارى 

باعث بروز اسهال و استفراغ در نوزاد مى شود.
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…. واما از كرامت مردان غيور، دنيا ديده و شهر فرنگ گشته هموطنمان 
هنوز فرق يك كلينيك بهداشت و درمان را با مراكز كامرانى تشخيص نمى دهند‚ معناى 

عبارت «ويژه خانمها»  را نميدانند‚ رعايت حريم شخصى زندگى افراد را نمى فهمند و نيمه 
هاى شب‚ مست از شراب وبيخود از شهوت براى بانوان تحصيل كرده و شريفى كه  از 
افتخارات واقعى آب و خاكمان هستند‚ با تماسها و مكالمات شنيع و زننده تلفنى مزاحمت 
ايجاد مى كنند و صبح روز بعد‚ با موهاى روغن زده‚ صورت سه تيغه‚ كت و شلوار اتو 

كشيده‚ دست در جيبشان فرو ميبرند و روى يك پا لنگر مى اندازند و با فصاحتى مثال زدنى 
در خصوص راهكارهاى مدرن مشكالت سياسى اجتماعى و فرهنگى جوامع امروز بشريت‚ 

ابراز فضل مينمايند!! 

آقايون و خانمها 
آيا ميتوانند باهم 

”فقط دوست“ 
باشند؟

تا كنون در يك چنين ارتباطى قرار گرفته ايد؟ آيا تا حاال شده كه 
هم  اگر  باشيد؟  داشته  معمولى  دوستى  يك  فقط  مخالف  جنس  با 
يك چنين تجربه اى را نداشته ايد....خوب....بياييد در مورد آن فكر 
كنيم: ”آيا امكان دارد كه يك زن و يك مرد بدون برقرارى هيچ گونه 

رابطه رمانتيكى، فقط با هم دوست باشند؟“ 
هزاران مطالعه و تحقيق مختلف انجام گرفته و پژوهشگران در حال 
مخالف  هاى  جنس  ميان  دوستى  رابطه  كه  هستند  امر  اين  تحليل 
امكان پذير هست يا خير. همچنين مصاحبه هاى بيشمارى نيز با 
امر  اين  مورد  در  را  آنها  نظر  و  پذيرفته  انجام  آقايون  و  ها  خانم 
نظريات  شاهد  هم  گفتگوها،  اين  درطى  حال  هر  به  اند.  شده  جويا 

مثبت بوده ايم هم منفى. 
حيطه  در  مخالف  جنس  با  ارتباط  آقايون  و  ها  خانم  بيشتر  براى 
دوستى جذابيت دارد، اما غير ممكن است. اغلب افراد معتقدند كه: 
”به هر حال كار به جاهاى باريك كشيده ميشود.“ منظور آنها اين 

است كه ارتباط به صورت ناخواسته، رمانتيك مى شود. 
براى يك زن و يك مرد بسيار دشوار است كه بتوانند يك دوستى 
افالطونى را دنبال كنند. به طور طبيعى، احساسات و عواطف وارد 
رابطه شده و يكى از طرفين مالكيت طلبى را آغاز نموده و حسادت 
ورزى شروع مى شود. آيا مى توانيد در حاليكه با او خوشگذرانى 
هاى  فعاليت  هم  با  و  گذرانيد،  مى  هم  كنار  در  را  زمانى  كنيد،  مى 

مشابهى را انجام مى دهيد، جلوى شهوتتان را بگيريد ؟ 
احتماًال نه؛ به هر حال با توجه به تمام داستان هاى عاشقانه اى كه 
در فيلم ها، و كتاب ها مى بينيم و مى خوانيم، كمتر اتفاق مى افتد 
كه دوستى زن و مرد تداوم داشته و ساده باقى بماند. تا كنون چند 
مرد  و  زن  يك  دوستى  آن  در  كه  كنيد  تجسم  ميتوانيد  را  داستان 
وقوع  به  آن  در  اى  عاشقانه  اتفاق  هيچ  و  داشته  ادامه  سادگى  به 

نپيوسته؟ 
مشكل ديگرى كه مطرح مى شود اين است كه اگر زن و مرد متاهل 
باشند، به طور حتم همسرشان تمايلى ندارند كه شريك زندگيشان 
يك دوست صميمى از جنس مخالف خود داشته باشد به ويژه اگر 
مدت زمان زيادى را نيز با هم صرف كنند. نظر همسر شما در اين 
زمينه چيست؟ .... ؟؟؟ .... با هم به خواندن اين مقاله ادامه دهيد.... 

احتماًال نظرش تغيير مى كند.... 
از سوى ديگر، افرادى نيز هستند كه از اين سؤال تعجب كرده و با 
صراحت تمام اظهار مى دارند: البته كه آنها مى توانند با هم باشند، 
چرا كه نه؟! اين افراد گرايشات رمانتيك روابط دوستانه ميان زن و 

مرد را غير عادى مى دانند و آن را به طور كلى رد مى كنند. 
يكى از همين آقايون مى گويد: ”صميمى ترين دوست من يك خانم 
است و من هرگز به فكر برقرارى ارتباط رمانتيك با او نيفتاده ام.“ 
خانم هايى هم كه طرفدار اين نوع روابط هستند، مى گويند: ”من با 
آقايون خيلى راحت تر از خانم ها مى توانم ارتباط برقرار كنم، ما با 

هم ورزش مى كنيم و اوقات خوشى را سپرى مى نماييم.“ 
در تحقيقات غيررسمى در مورد افرادى كه با جنس مخالف ”فقط 
مردها  اغلب  است.  آمده  بدست  مثبتى  اظهارات  هستند،  دوست“ 
مهربانى  ها  خانم  با  خود  دوستانه  روابط  در  كه  دارند  مى  اظهار 
قابل  مردانه كمتر  روابط  در  كه  امرى  دريافت مى كنند،  را  زيادى 

دسترسى مى باشد. 
مجبور  ”من  كه:  دارند  مى  اظهار  زمينه  اين  در  آقايون  از  برخى 
نيستم كه در مقابل يك خانم قدرت نمايى و زورآزمايى كنم و به 
راحتى مى توانم نقاط ضعفم را با او در ميان بگذارم، آنها با وجود 
اطالع از كليه ضعف، باز هم ما را ميپذيرند.“ خانم ها هم در مورد 
دوستان معمولى مرد خود اينطور نظر مى دهند كه: ”او يك معيار 
مناسب براى آشنايى با خصوصيات مردانه است، امرى كه ما از 

دوستان مونث خود نمى توانيم دريافت كنيم.“ 
دوستان  به  آقايون نسبت  اندازه  به  ها  خانم  كه  است  جالب  خيلى 

جنس مخالف خود احساس صميميت نمى كنند. حتى خانم هايى كه 
در ميان دوستان صميمى خود آقايون را هم دارند، اما يك سرى 
آنها  با  خود  ارتباطات  مورد  در  را  روشن  كامًال  هاى  محدوديت 
تعيين مى نمايند. خانم ها معتقدند: ”من اوقات خوشى را با دوستان 
مسائل  از  برخى  مورد  در  توانند  مى  آنها  كنم،  مى  سپرى  پسرم 
نمى  را  دخترمان  دوستان  جاى  اما  باشند،  رسان  كمك  و  حامى 
گيرند، من هيچ گاه آنطور كه با دوستان دخترم در مورد مسائل 
مختلف صحبت مى كنم، نمى توانم با دوستان پسرم صحبت كنم.“ 
به نظر مى رسد كه بازدهى روابط با جنس مخالف براى آقايون 
بيش از خانم هاست؛ اما اين امر در تمام شرايط صحت پيدا نمى 

كند. خانم ها هم در كنار آقايون احساس تنوع بيشترى مى كنند. 
حاال با وجود تمام اين حرف ها مى توانيم به اين نتيجه برسيم كه 
پاسخ به سؤال: آيا زن و مرد مى توانند فقط با هم دوست باشند، 

بله است؟ 
تعداد انگشت شمارى از روابط به اين سادگى ادامه پيدا مى كنند. 
مى  حاال  خوب  دارد“،  ”بستگى  كه  است  اين  سؤال  حقيقى  پاسخ 
خواهيد حاشيه را كنار بگذاريم و لپ مطلب را برايتان روشن كنيم: 
اين روابط به چه چيزى بستگى دارند؟ آنها به اين امر بستگى دارند 
كه هر يك از طرفين ارتباط تا چه اندازه قصد رشد كردن و رسيدن 
به كمال را دارند. در اين نوع روابط چه خانم ها و چه آقايون، بايد 
مواردى را در نظر بگيرند كه شايد در روابط با جنس مخالف كمتر 

به آن فكر مى شود. 
يك دوست مؤنث براى يك مرد صرفًا بايد به عنوان فردى حساب 
شود كه او مى تواند احساساتش را راحت تر با او در ميان بگذارد، 
با مهر و محبت بيشترى با او رفتار كند، و وجهه آسيب پذير او 
را بپذيرد. يعنى دقيقًا كارهايى كه يك مرد در كنار دوستان مذكر 
خود نمى تواند انجام دهد. يك دوست مذكر هم براى خانم به منزله 
شخصى است كه مى تواند به راحتى در كنار او استقالل، و جنبه 
خشن و منطقى خود را بيشتر تجربه كند، وجوهى كه تجربه آنها 
با جنس مونث كمى دشوار است.  بهتر است به دنبال جواب ”بله“ 
قرار  اى  رابطه  چنين  يك  در  بايد  نباشيم.  سؤال  اين  براى  ”نه“  يا 
بگيريم تا بتوانيم بله يا خير آنرا تعيين كنيم. خانم ها و آقايون مى 
توانند از دوستى با يكديگر لذت ببرند، اما نه به همان اندازه اى كه 

با افراد همجنس خود ارتباط برقرار مى كنند.
تارنماى ايرانيان استراليا     
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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
 خواننده محبوب پويان 

و هنرمندى پرويز (ضرب)

لطفا جهت اطالعات بيشتر و رزرو جا با شماره تلفن زير تماس حاصل فرماييد:

164 Ballards Lane, Finchley Central, London, N3 2PA
02083494400
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دستبرد 
به ميراث 

مشترك بشري
 

مريم مهدوي اصل

سرچارلز بلگريو، كه از سال 1926 تا 1957، كارگزار انگلستان در خليج 
فارس بود، كتابي نوشت كه در سال 1966 (1345) چاپ و منتشر شد. وي 
در نوشته ها و پژوهش هاي خود بيشتر از يادداشت هاي «سرفرانسيس 
ارسكين الخ» كه يكي ديگر از كارگزاران و پيروان مكتب سياست شناخته 
شده بيگانگان در خليج فارس بود، بهره برده است.لرد بلگريو كه بيش از 
30 سال سياست استعماري انگلستان را در خليج فارس رهبري كرد و با 
ايران و ايراني نيز چندان خوب نبود، نخستين كسي بود كه آشكارا واژه 
خليج عربي را به جاي نام درست و اصيل خليج فارس جعل كرد و آن را 
با زيركي ويژه يي به كار برد. او در كتاب خود مي نويسد؛«خليج فارس 
كه تازيان اينك آن را خليج عربي گويند...» و بدين ترتيب مي خواهد واژه 
ساخته شده خليج فارس را بين مردم و كشورهاي منطقه خليج فارس، 
به ويژه عرب ها، زبانزد سازد. پيش از استفاده او از اين نام نادرست، 
واژه خليج العربي، هرگز در نوشته هاي معتبر به چشم نمي خورد مگر 
در موارد اندكي كه برخي از تاريخ و جغرافيانگاران از درياي سرخ به نام 

خليج العربي ياد كرده اند. 
خليج  باختري  هاي  كرانه  بر  خويش  فرمانروايي  اواخر  در  بلگريو  لرد 
فارس، براي نخستين بار در مجله صوت البحرين، از خليج فارس به نام 
داد.بلگريو  گسترش  را  آن  بسيار  تالش  با  سپس  كرد،  ياد  العربي  خليج 
خليج  از  آمديد» (1955)  خوش  بحرين  نام «به  به  خود  كتاب  دومين  در 
فارس به نام درست و اصلي اش ياد كرده است. الزم به توضيح است كه 
موضع تغيير نام خليج فارس پيشينه درازتري داشته است زيرا پيش از 
اقدام آشكار بلگريو در جريان سياسي در ابعاد گوناگون در شرف تكوين 
خليج  نام  تغيير  عنوان  زير  يي  پرونده  در  آن  چگونگي  كه  است،  بوده 
فارس مربوط به سال 1937 (1316)، در وزارت امور خارجه انگلستان 

وجود دارد.1

سنديت «خليج فارس» پيش از آغاز تاريخ 
جنوب  هاي  دشت  در  تاريخ  آغاز  از  پيش  كه  بودند  مردمي  ها  عيالمي 
باختري ايران از شوش تا بوشهر سكونت داشته اند و عيالم بر بخشي از 
ايران اطالق مي شد كه از باختر به رودخانه دجله، از خاور به بخشي از 
پارس، از شمال به نزديكي همدان و از جنوب به خليج فارس محدود مي 

شد و شوش بزرگ ترين شهر آن به شمار مي آمد.
راه  عنوان  به  فارس  خليج  از  سال  صدها  ق.م   3 هزاره  از  عيالميان 
ها  كرانه  بر  حكمراني  براي  خارك  جزيره  و  بوشهر  بندر  از  و  ارتباطي 
دره  و  باختري  هند  با  بازرگاني  همچنين  و  فارس  خليج  هاي  جزيره  و 
بزرگ  داريوش  چون  نيز  هخامنشيان  دوره  در  كردند.  مي  استفاده  نيل 
 517 سال  در  مصر  گرفتن  از  پس  داشت،  عالقه  دريانوردي  توسعه  به 
ق.م به كندن آبراهي ميان درياي سرخ و درياي مديترانه فرمان داد. او 
همزمان با گرفتن هندوستان، به اسكيالس، دريانورد آزموده يوناني، كه 
از خدمتگزارانش بود و همچنين شماري از دريانوردان ايراني فرمان داد 
كه از پيوستگاه رود سند تا خليج فارس و درياي سرخ بگذرند و جاهاي 
ناشناخته اين درياها را پيدا كنند و از سرزمين هاي كرانه درياها آگاهي 

هاي تازه و درستي فراهم آورند.
اين در حالي است كه طبق آثار هرودوت در زمان داريوش بزرگ (-485 
521 قبل از ميالد) مناطق و جزاير خليج فارس استان(ساتراپ) چهاردهم 
نظام  كه  بعدي  هاي  سال  خالل  است.در  شده  مي  تلقي  امپراتوري  اين 
جهان به صورت دوقطبي درآمده و تحت سيطره امپراتور هاي پارت و 
ديگر  سوي  از  روم  امپراتوري  و  سو  يك  از  ق.م- 641)  ساساني (238 
بوده است، خليج فارس همواره بخشي از اتحاديه سرزمين هاي ايراني و 

يك درياچه ايراني تلقي مي شده است.2
كار بزرگ اشكانيان نيز پاسداري از خليج فارس و بين النهرين در برابر 
خليج  نيز  ساسانيان  روزگار  در  بود.  روميان  ويژه  به  بيگانگان  يورش 
فارس مركز فعاليت بازرگاني بود و كشتي هاي ايران به ويژه در بندرهاي 
چين رفت و آمد مي كردند و اردشير بابكان، سردودمان ساساني (-224 
241 م) چندين بندر بر كرانه درياي پارس بنا كرد. در روزگار حكومت 
خسرو انوشيروان كشتي هاي بازرگاني ايران تا بندرهاي چين و بندرهاي 

سيالن رفت و آمد و داد و ستد مي كردند. سراسر كرانه هاي شمالي و 
جنوبي خليج فارس آباد و ساكنان آن سرمايه دار بودند. از آن زمان نيز 
ايران در كار دريانوردي نام آور بود. پس از دست يافتن عرب ها بر ايران 
شكوه و توان نظامي و دريايي ايران درهم شكست، اما ديري نپاييد كه 

بزرگي و شكوه به ايران بازگشت.
با  توانست  ايران  اتحاديه  نيز  دوران  اين  خالل  در  كرد  اشاره  بايد  البته 
در  دهد.  ادامه  خود  موجوديت  به  بيشتري  سياسي  مهارت  و  زيركي 

جنوبي  حاشيه  در  دريايي  دزدان  فعاليت  هاي  نشانه  اولين  دوره  همين 
خليج فارس خودنمايي كرد و شاهان ساساني با استراتژي برنامه ريزي 
شده يي از تحت الحمايگي توانستند بر اين نواحي حكمراني كنند و اهالي 
مثل مردم عمان، جلفا و القطيف خراج گزار  خليج فارس  حاشيه جنوبي 

ايران شدند.
فارس  خليج  منطقه  در  ها  پرتغالي  كه  م   16 سده  صفوي  دوره  در  اما 
داراي توان و چيرگي كامل بودند، با رانده شدن استعمارگران پرتغالي و 
اسپانيايي از خليج فارس توسط شاه عباس صفوي و به كمك انگليسي 
ها، رخنه انگليسي ها در خليج فارس زياد شد و در نتيجه كشمكش بين 
هلند و انگلستان بر سر برتري دريايي و در دست گرفتن بازارهاي خاور، 
تا 1667  هاي 1665  سال  در  و  شد  آغاز  تا 1654  هاي 1652  سال  در 

همچنان ادامه داشت.
 (1629-1587) عباس  شاه  رهبري  به   1600 سال  در  ايرانيان  واقع  در 
شروع به اعاده حاكميت خود بر حوزه خليج فارس كردند. در سال 1602 
آنجا  در  ها  پرتغالي  حكومت  به  و  گرفتند  پس  را  بحرين  جزاير  ايرانيان 
خاتمه بخشيدند. پس از اين تاريخ، ايرانيان با تالش هاي بي وقفه خود 
موفق شدند پرتغالي ها را به تدريج به آن سوي خليج فارس برانند. در 
سال 1820 نيروهاي ايراني بندر پرتغالي جلفار (راس الخيمه) را متصرف 
قشم  جزيره  در  را  ها  پرتغالي  تسلط  تحت  بندر  ديگري  قواي  شدند. 
محاصره كرد و سرانجام با كمك نيروي دريايي كمپاني هند شرقي موفق 
گمبرون  و  قشم  هرمز،  از  كه  ها  پرتغالي  شد.  هرمز  و  قشم  تصرف  به 
اخراج شده بودند به طرف مسقط عقب نشستند و در سال 1625 پيماني 
با شاه عباس منعقد كردند كه به موجب آن همه متعلقات سابق ايران در 

خليج فارس به ايران اعاده شد. 
با توجه به اينكه ايرانيان موفق شده بودند حاكميت خود را بر بحرين و 
جلفا (راس الخيمه) اعاده كنند، آنها قدرت مسلط خليج فارس و جزاير آن 
محسوب مي شدند و يك بار ديگر شاهد ظهور اتحاديه ايران در صحنه 
هستيم و اين وضع تا آغاز قرن هجدهم كه با سقوط سلسله صفويه و 
كشمكش داخلي در ايران، فرصت تازه يي براي ظهور بي قانوني و فعاليت 
هاي دزدي دريايي در منطقه ايجاد شد، ادامه داشت. به خصوص اعراب 
مسقط با استفاده از اين خالء قدرت به تاراج و چپاول سواحل و جزاير 
منطقه پرداختند. در واقع كشمكش شديد داخلي در ايران و عمان در سال 
هاي -1736 1721 بر شدت خالء قدرت در خليج فارس افزود و راه براي 
فعاليت هاي راهزنان و گسترش بي نظمي بازتر شد. اما با ظهور نادرشاه، 
امنيت و آرامش دوباره به صحنه خليج فارس بازگشت و سلطه ايران بر 

اين منطقه برقرار شد
در واقع بايد تاكيد كرد كه هرچند در سال 326 م، شاپور دوم در روزگار 
ساسانيان با چند كشتي به متجاوزان عرب قبيله هاي تميم، قيس و بكربن 

وائل، كه از جزيره العرب به خوزستان يورش برده بودند، تاخت و جمعي 
را كشت و شماري را اسير كرد و ديگران را تا ميانه بيابان هاي جزيره 
العرب پس راند، اما بار ديگر در سال 1747و با كشته شدن نادرشاه، يكي 
از سرداران وي به نام كريم خان زند نيز بار ديگر مجبور شد با دزدان 
دريايي و عرب هاي جواسم جلفا يا راس الخيمه كنوني جنگيده و آنان را 
سركوب كند. وي به عمان و بصره لشكر كشيد و اين نواحي را نيز گشود 
هايي  شورش  نادرشاه  شدن  كشته  با  كه  افتاد  اتفاق  زماني  امر  اين  و 

سراسر ايران را فرا گرفت، ولي كريم خان زند توانست بر كشور چيره 
شود و آنان را سركوب كند.

در دوران قاجار نيز، كرانه هاي خليج فارس بيش از گذشته مورد تاخت 
و تاز كشورهاي استعمارگر، به ويژه انگلستان بود. انگليسي ها خود را 
امور  گذران  و  زندگي  براي  و  ناميدند  مي  فارس  خليج  كل  فرمانفرماي 
هاي  كوشش  راستا،  همين  در  كردند.  مي  تكليف  تعيين  منطقه  مردم 
اميركبير نيز براي به وجود آوردن نيروي دريايي ايران در خليج فارس 
مرزي  برون  استعمارگران  ويرانگر  سياست  اثر  در  مازندران  درياي  و 
و درون مرزي بي سرانجام بماند. در جريان جنگ جهاني اول (-1914

1918 م / 1293-1297ه ش) و پس از آن، خليج فارس شاهد رويدادهاي 
سياسي مهمي شد كه منجر به افزايش توان بريتانيا در كرانه هاي جنوبي 
آن شد.در اين جنگ، انگلستان براي نگاهداري چاه هاي نفت خوزستان و 
پااليشگاه آبادان كه سوخت نيروي دريايي بريتانيا را تامين مي كرد، با 

عثماني وارد نبرد شد. 
عثماني در اين جنگ شكست خورد و تجزيه شد و از پهنه خليج فارس 
به كلي بيرون رفت، ولي همسايگان جديدي مانند عراق، كويت، عربستان 
شدند.  نمايان  فارس  خليج  جنوب  و  باختر  در  ايران  براي  و...  سعودي 
ايران  در  پهلوي  حكومت  اول  جهاني  جنگ  از  پس  يعني  سال 1925  در 
روي كار آمد. هرچند در اين دوره دوباره پرچم انگلستان در بندرها و 
جزيره هاي خليج فارس پايين كشيده شد و پرچم ايران در پهنه درياهاي 
اين سرزمين به اهتزاز درآمد اما در سال 1939 و با آغاز جنگ جهاني 
دوم با وجود اينكه ايران بي طرفي خود را اعالم كرده بود ولي به جنگ 
كشيده شد و متفقين گاه به يك رشته گام هاي تهديد آميز در مرزها و 
آب هاي خليج فارس مبادرت مي كردند. به هرحال متفقين، خليج فارس، 
بندرهاي خرمشهر، شاهپور (امام خميني) و راه آهن سراسري كشور را 
ضمن پيماني با دولت ايران در اختيار گرفتند و طي سال هاي جنگ، از 
راه خليج فارس ميليون ها تن سالح جنگي و ملزومات نظامي به مرزهاي 
روسيه شوروي و جبهه هاي جنگ فرستادند. سرانجام همين امر سبب 
پيروزي متفقين شد و ايران نيز كه خود در صف متفقين قرار داشت به پل 
پيروزي سرشناس شد.پس از پايان جنگ جهاني دوم، بار ديگر ايران بر 
خليج فارس چيره شد و با تقويت نيروي دريايي خود، اداره خليج فارس 
دست گرفت. پس از خروج نيروهاي انگلستان از  و درياي مكران را به 
خليج فارس در 1968 يك خالء سياسي و نظامي در منطقه به وجود آمد، 
كه مي توانست رخنه قدرت هاي خارج از منطقه خليج فارس را جلب كند. 
از اين رو ايران با اقدام هاي زير، زمينه را براي حاكميت سياسي خود بر 

خليج فارس فراهم ساخت.
-1 به لحاظ استراتژي و به منظور حراست از تنگه هرمز و راه دريايي 
كاروان هاي نفت كش و بازرگاني، ارتش ايران در روز 3 نوامبر 1971 
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(9 آذر 1350) جزاير ايراني تنب بزرگ، تنب كوچك و ابوموسي را كه از 
80 سال پيش از اين تاريخ توسط انگليسي ها اشغال شده بود، بار ديگر 

به كشور بازگرداندند.
ژنو  قرارداد  پايه  بر  را  قاره  فالت  مساله  حقوقي  نظر  از  ايران  دولت   2-
سال  در  حل و فصل كرد و  سعودي  عربستان  با  سال 1968(1347)  به 
1349 (1970) با دولت قطر نيز موافقتنامه يي مبني بر تعيين خط مرزي 
فالت قاره امضا كرد و دو سال بعد، همين موافقتنامه با دولت بحرين به 

امضا رسيد. 
-3 در مورد مرزهاي ايران و عراق در اروندرود كه از سال 1943(1322) 
يي  نتيجه  به   (1354)1975 تا  و  داشت  وجود  كشور  دو  بين  اختالفاتي 
نرسيده بود، دولت هاي ايران و عراق سرانجام در خرداد 1355 به توافق 

رسيدند و ظاهراً اين اختالف چندين ساله برطرف شد.
جزاير سه گانه ايراني در اسناد انگليس 

به  وارده  خسارات  قضيه  در  بار  اولين  ابوموسي  و  تنب  جزاير  مساله 
اموال اتباع ايران مقيم لنگه، چارك، عسيلو، چرو و قايق هاي آنها در بنادر 
نظامي  عمليات  اثر  در  تنب  و  هندورابي  ابوشعيب،  ابوموسي،  جزاير  و 
فرماندهي  به  فارس  خليج  به  بريتانيا  اعزامي  نيروي  افسر  الك،  كاپيتان 
به  نواحي  اين  محلي  حكام  شد.  طرح   1820 سال  در  كر  ويليام  ژنرال 
هند  حكومت  به  اعتراضي  ايران  دولت  كردند.  شكايت  فارسي  فرماندار 
داد. حكومت هند در مارس 1822 ضمن عذرخواهي از اين حادثه مبلغ دو 
هزار روپيه بابت هزينه خسارات وارده به دولت ايران پرداخت كرد.سپس 
 25 مورخ  رسمي  گزارش  در  بروك  بارنز  جرج  كاپيتان  بعد  سال  هفت 
آگوست 1829 به حكومت بمبئي درباره «سواحل و جزاير ايران» مشروح 
اسامي سواحل و جزاير تحت حكومت استان فارس و كرمان را به شرح 
زير برشمرد؛ «ديرا، بونه، خارك، خارگو، ام القصب، منگلويا منگل، مغو، 
شتور، هندورابي، كن، پلوار، بني فارور، سري، تنب كوچك، تنب بزرگ، 

ابوموسي، باسعيدو، قشم، الرك، هرمز، بوشعيب و هنگام»
اختالف در خصوص جزاير تنب و ابوموسي

افتادن  خطر  به  از  جلوگيري  منظور  به  شد،  اشاره  قبًال  كه  طوري  همان 
متوجه  فارس  خليج  در  دولت  اين  سياست  هندوستان،  بر  بريتانيا  تسلط 
از  روسيه  خصوص  به  و  استعماري  رقيب  هاي  قدرت  داشتن  نگاه  دور 
آب هاي خليج فارس بود. اين سياست همواره با خط مشي بريتانيا در 
تبديل  ايران  كه  خواست  نمي  بريتانيا  كرد.  مي  مطابقت  ايران  خصوص 
مايل  ها  انگليسي  حال  عين  در  و  شود  فارس  خليج  در  موثري  قدرت  به 
نبودند كه دولت ايران با روس ها كنار بيايد و در نتيجه نفوذ روسيه به 
طرف حوزه خليج فارس گسترش يافته و منافع بريتانيا را در هندوستان 
تهديد كند. اواخر قرن غ19ف حكومت بريتانيا با افزايش روزافزون چالش 
هاي روسيه و آلمان در اين منطقه روبه رو بود. خطر روسيه به دو دليل 
مهم تر جلوه مي كرد؛ اول نفوذ رو به گسترش روسيه در دربار شاهان 
گيري  سوخت  مقر  يا  پايگاه  كسب  براي  آنها  مستمر  تالش  دوم  و  ايران 
در خليج فارس. در19 آوريل 1888 وزيرمختار بريتانيا در تهران- سر 
مقيم  نماينده  كه  كرد  گزارش  هند  انگليسي  فرماندار  به  ولف-  رموند  دو 
سياسي بريتانيا در خليج فارس- سرهنگ ارسي- «توطئه يي» را توسط 
خليج  در  روسيه  نفوذ  اشاعه  جهت  السلطان-  امين   - ايران  صدراعظم 
فارس و دادن جزيره يي به روس ها جهت تبديل به پايگاه سوخت گيري 
كشف كرده ولي شاه ايران منكر چنين برنامه يي است. يك مهندس روسي 
در سال 1895 از بندرعباس و جزيره هرمز ديدن كرده و نظر داده بود كه 

جزيره هرمز به پايگاه سوخت گيري روس ها تبديل شود.
انگليسي ها در سال 1899 اطالعاتي مبني بر قصد روس ها جهت به دست 
عنوان  به  آن  از  استفاده  منظور  به  هرمز  تنگه  در  بندري  كنترل  آوردن 
كردند.  دريافت  است-  ها  روس  كنترل  تحت  كه  ايران-  آهن  راه  پايانه 
مقامات انگليسي كه از نزديكي روابط ايران و روس و نيز مقاصد روس 
كنار  ها  روس  با  گرفتند  تصميم  بودند،  نگران  فارس  خليج  به  راجع  ها 
آمده و ايران را به مناطق نفوذ تقسيم كنند. در همين راستا در سال 1895 
پيشنهادي توسط انگليسي ها به روسيه داده ولي رد شد. موضع ساز ش 
ناپذير روس ها در اين مورد باعث شد انگليسي ها به شدت از پيشرفت 
خزنده روس ها به سوي خليج فارس- از طريق ايران- به وحشت بيفتند. 
لرد لروزن فرماندار هند در خصوص لزوم جلوگيري از نفوذ روس ها و 
محدود كردن آنها به شمال ايران گفته است؛ «مهم تر از همه بايد تصريح 
كنيم صرف نظر از آنچه در شمال مي گذرد و خارج از حوزه نفوذ ماست، 
غروس  مناطق  اين  در  و  باشد  ورود  غيرقابل  بايد  ايران  جنوب  و  مركز 
هاف مهاجم تلقي شوند.» انگليسي ها از موضوع امكان استقرار روس ها 
در خليج فارس چنان ناراحت و پريشان شده بودند كه اقدام به طرح ريزي 
براي مقابله با چنين حالتي و خنثي كردن نفوذ روس ها كردند.لزوم اجراي 
سريع اين طرح اضطراري باعث شد حكومت هند دستورالعمل هايي براي 
فرماندهان نيروي دريايي بريتانيا صادر كند تا جزاير منطقه را بررسي 
كرده و با شيوخ حاكم بر آنها تماس بگيرند، البته اگر شيخي وجود داشت 
و كاري كنند كه موقعيت مستقلي براي آنها پيش بيني شود. عوامل انگليس 
در منطقه بالفاصله براي اجراي دستورات اقدام كردند، ولي متوجه شدند 
مالكي براي آنها به راحتي پيدا نمي شود و اين مساله را به مراكز خود 
گزارش كردند؛ «در جزاير هيچ رئيس قبيله يا مقام محلي وجود ندارد كه 
ما با آنها رابطه يي برقرار كنيم. صرف نظر از منطقه يي كه در باسعيد و 
در دست ماست، بقيه جزاير تحت اقتدار ايران است.» در اين مقطع حكومت 
بريتانيا به لحاظ ضرورت هاي استراتژيك تصميم گرفت كه اين جزاير از 
حوزه اقتدار ايران منتزع شده و تحت كنترل انگليس به عنوان حامي شيخ 
شارجه قرار گيرد. طبق دستور حكومت انگليسي هند، پرچم شارجه در 
ژوئيه 1903 در ابوموسي و تنب بزرگ برافراشته شد. نظر انگليسي ها به 

وضوح نشان دهنده اين حقيقت است كه آنها نمي خواستند فرصت بدهند 
ايران به طور فعال در صحنه خليج فارس عمل كند و در عين حال مايل 
بودند از گسترش نفوذ روسيه- از طريق ايران- به سوي آب هاي خليج 
باعث  ابوموسي  و  تنب  جزاير  استراتژيك  اهميت  كنند.  جلوگيري  فارس 
شد مقامات انگليسي جزاير ايراني را به عناصر غيرايراني در خليج فارس 
خطري  توانستند  نمي  حال  عين  در  و  بودند  خودشان  تابع  كه  بسپارند 
مفهوم  به  دولتي  اصًال  همه  از  تر  مهم  و  كنند  ايجاد  انگليس  منافع  براي 
حقوقي و سياسي نبودند.اما شدت بي عالقگي شيخ شارجه به تصاحب 
تنب و ابوموسي از آنجا روشن مي شود كه سرهنگ سر پرسي سايكس 
مجبور شد نامه شديداللحني به او نوشته و توصيه كند در امر استقرار 
پرچم و حفاظت از آن بسيار دقت كند. قسمتي از نامه مزبور چنين است؛ 
«... من بارها به شما هشدار داده ام كه افراشته بودن پرچم مهم است ولي 
شما توجه نمي كنيد...» پس از اشغال جزاير استراتژيك ايراني تنب بزرگ 
و ابوموسي، دو واقعه سياسي مهم شرايط تازه يي از لحاظ سياسي ايجاد 
كرد كه باعث تحكيم سلطه استعماري بريتانيا در خليج فارس شد؛ الف- 
انقالب مشروطيت در ايران (1905-1906) و بحران هاي داخلي ناشي از 
آن باعث شد مقامات اداري ايران در خليج فارس فعاليتي نداشته باشند. 
ب- پيمان 1907 روس و انگليس درباره تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ، 
باعث شد كه دست انگليسي ها در طرف ايراني خليج فارس، به خصوص 
از لحاظ جزاير باز شود. به همين جهت دولت بريتانيا با بهره گيري از 
به  ايراني  جزاير  عليه  يي  تازه  ادعاهاي  كرد  تالش  سياسي  تازه  شرايط 
طرفيت از تحت الحمايه هاي خود در ميان اعراب مطرح كند. اشغال جزيره 
ايراني تنب كوچك به دنبال اشغال تنب بزرگ و ابوموسي قدم ديگري در 

جهت تحقق اهداف انگليس بود. 
اعاده حاكميت ايران بر جزاير ايراني

با اعالم عقب نشيني بريتانيا از خليج فارس، ناگهان فرصت تازه يي براي 
ساله  استعماري 150  حكومت  پايان  كرد.  ظهور  قديمي  مسائل  كليه  حل 
فارس،  خليج  حوزه  در  بريتانيا  حكومت  تحت  مناطق  اتحاديه  و  بريتانيا 
لزوم حل و فصل فوري مسائل منطقه يي را مطرح كرد. به طور منطقي 
اعاده  همان  منطقه،  بر  بريتانيا  استعماري  تسلط  پايان  عواقب  از  يكي 
وضعيت سابق بر دوران استعماري يعني اعاده حاكميت ايران بر جزاير 
دوجانبه  مذاكرات  نتايج  انگليسي  مقامات  كه  است  توجه  بود.جالب  خود 
با ايران را معقول و در جهت كمك به صلح، امنيت و ثبات در منطقه مي 
دانستند. در همين راستا سر ويليام لوس- مذاكره كننده اصلي بريتانيا- 
اظهار كرده است؛ «ايران و بريتانيا اختالفات خود را درباره جزاير حل 
و فصل كرده اند.» پيام ساده يي كه به سهولت مي توان از اظهارات وي 
گرفت اين است كه هيچ موضوعي در اين زمينه الينحل باقي نمانده است 
و همه چيز دوستانه حل شده است. بر همين اساس نخست وزير بريتانيا 
«وضعيتي  داشت؛  اظهار  انگلستان  عوام  مجلس  در  دسامبر 1971   6 در 
امنيت  براي  پذيرش  قابل  و  معقول  اساسي  است  شده  حاصل  اكنون  كه 
و ثبات آتي منطقه است.» دور از ذهن نيست كه نتيجه بگيريم اختالفات 
قديمي بين دولت ايران و انگلستان ديگر وجود ندارد و به طور منطقي مي 
توان گفت براساس حل و فصل نهايي موضوع كه در واقع فقط ناظر بر 
سه  جزاير  است،  استعماري»  دوران  از  قبل  «موجود  وضعيت  بازگشت 

گانه به حاكميت ايران اعاده شده است.
پي نوشت ها؛

-1 افشار سيستاني، ايرج، نام خليج فارس بر پايه اسناد تاريخي و نقشه 
هاي جغرافيايي، صص 114 و 115

حاكميت  حقوقي  و  سياسي  تاريخي،  مباني  داوود،  باوند،  هرميداس   2-
ايران بر جزاير تنب و ابوموسي، صص 15 و 16 ترجمه آقايي، بهمن.  
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انتقاد باشگاه چلسي از شبكه «اسكاي» 
 

چلسي سه شنبه شب وارد يك دعواي اساسي با شبكه تلويزيوني «اسكاي» شد. اين اتفاق زماني افتاد 
كه باشگاه به آورام گرانت مربي تيم و بازيكنانش دستور داد تا قبل و بعد از مسابقه حساس امشب 
مقابل اورتون با مسووالن اين شبكه همكاري و مصاحبه نكنند. 
مسووالن باشگاه بعد از اينكه اين تيم بهترين شانس ممكن براي 
با  را  تيم  اين  با  فاصله  كردن  كم  و  منچستريونايتد  به  رسيدن 
تساوي يك- يك مقابل ويگان از دست داد، عصباني شده اند كه 
چرا بايد ظرف سه روز، دو بازي انجام دهند. در واقع باشگاه 
به شبكه اسكاي اعالم كرده كه نه قبل از مسابقه با اورتون و 
نه بعد از مسابقه با اين تيم مصاحبه نخواهند كرد. اين در حالي 
است كه تمامي باشگاه ها موظفند به خاطر قرارداد 900 ميليون 
پوندي «اسكاي» با ليگ كه سهمي از آن در اختيار تمامي باشگاه 
چلسي  مسووالن  كار  اين  دليل  كنند.  شركت  گيرد،  مي  قرار  ها 
اين است كه اعتقاد دارند زمان شان براي بازيابي بعد از مسابقه 
مقابل ويگان كافي نبوده و در عين حال اين برنامه ريزي ها به 
دهد.  مي  غيرمنصفانه  برتري  جور  يك  منچستريونايتد  باشگاه 
باشگاه عالوه بر اين مساله اعتقاد دارد كه با هوادارانش رفتار 
بدي شده است چون آنها مجبور بودند در يك شب وسط هفته 
و  كنند  سفر  غربي  شمال  به  ويگان  با  مسابقه  تماشاي  براي  و 

بالفاصله در ساعات كاري راه جنوب را به سوي لندن در پيش بگيرند.
گرچه اين تقويم فشرده اتفاق عجيبي نيست. يك بار منچستريونايتد ظرف تنها پنج روز، سه بازي انجام 
داد در حالي كه يك بار هم ليورپول تحت هدايت ژرار هوليه با اين فشردگي بازي ها روبه رو شد. به 
نوشته روزنامه «تلگراف» چاپ انگليس باشگاه چلسي تنها به واسطه ثروت كالن رومن آبراموويچ است 
كه مي تواند از پول پرداختي شبكه «اسكاي» صرف نظر كند و مربيان و بازيكنانش هم مصاحبه نكنند. 
يك بار پيش از اين هم ژوزه مورينيو، سرمربي سابق چلسي، از همكاري با شبكه «اسكاي» خودداري 
خطاي  اسپورتس»  «اسكاي  اخبار  داشت  اعتقاد  او  كه  بود  اين  پرتغالي  مرد  كار  اين  دليل  بود.  كرده 
مايكل اسين روي ديدي هامان را بزرگنمايي كرده است.اما مسووالن ليگ برتر بعد از شنيدن نگراني 
هاي باشگاه چلسي به اين فكر افتادند تا جوابيه يي در اين رابطه ارائه دهند. به همين دليل اعالم كردند 
پنجشنبه (امروز) تنها روز ممكن براي برگزاري ديدار چلسي- اورتون در اين برهه شلوغ به حساب 
مي آ يد؛ «فاكتورهاي متعددي در برنامه ريزي بازي ها دخيل است مثل مسابقات اروپايي، هماهنگي با 
پليس و همين طور برنامه ريزي هاي تلويزيوني. ما همواره تالش مي كنيم مسابقات به عادالنه ترين 

شكل ممكن برگزار شود.» 

د ن فابيو، رك گوي منحصربه فرد 
 

دن فابيو كاپلو يك ايتاليايي است. شيوه مخصوص به خود را طي سال ها مربيگري در اروپا حفظ 
ملي  تيم  مربيگري  نيمكت  روي  حاال  انحصاري.  كامًال  و  تغييرناپذيرند  كه  هايي  سوسياليست  كرده، 
انگليس نشسته، تيمي كه در سطح اروپا مدعي است و با همه ادعاهايش نتوانست به يورو 2008 راه 

پيدا كند.
اين براي انگليسي هاي متعصب و مغرور رنج عظيمي است. دن فابيو زبان جهاني و البته فراگير فوتبال 

را خوب مي داند، يك لبخند روي لب كافي است تا به تو اقتدار و شخصيت ببخشد،
اين مرد ايتاليايي 20 ساعت با ماشين تا لسوتوي آفريقا رانندگي مي كند، طرح ها و برنامه هايش را در 
پوشه يي در كيف دستي اش مي گذارد و به ديدار كودكاني مي رود كه عاشق فوتبال هستند، آنجا با 
استقبال گرم ، موسيقي و... روبه رو مي شود. جالب اينجاست كه كاپلو مالقات هاي اينچنيني را بسيار 
سرگرم كننده تر و بهتر از حضور در استاديوم هايي مانند سن سيرو و برنابئو مي داند، براي كاپلو 
عزيمت به انگليس كمي دشوار بود، اما همه دشواري ها و سختي ها را براي خود هموار كرد تا به هدف 
مهم تري برسد؛ موفقيت با تيم ملي انگليس. حاال در برنامه هاي فشرده او هيچ جايي براي بازيكنان 
تنبل و وقت گذران نيست. آنهايي كه اهميت بازي هاي دوستانه تيم ملي را نمي فهمند و شايد در زمين 

آنچنان كه بايد و شايد انرژي صرف نمي كنند.
انگليس 28 مه در ويمبلي به مصاف اياالت متحده امريكا مي رود، پس از آن به كارائيب سفر مي كند 
به  همين  براي  دارد،  اهميت  كاپلو  براي  مسابقه  دو  اين  كند.  آرايي  صف  توباگو  و  ترينيداد  مقابل  تا 
بازيكنانش اخطار مي دهد؛ «اگر بازيكني عاشق بازي براي تيم ملي كشورش نيست، شايد بهتر باشد 
در خانه بماند و استراحت كند، بازيكنان بايد عاشق پيراهن تيم ملي انگليس باشند و اين همه چيزي 
است كه از آنها انتظار مي رود. اگر كسي نمي خواهد بيايد و براي تيم در بازي هاي دوستانه شركت 
كند يا حضور كمرنگي داشته باشد پس به قدر كافي پيراهن كشورش را دوست ندارد. واضح است 
كه ترجيح مي دهند به تعطيالت بروند و خوشگذراني كنند. ما براي اين دو بازي دوستانه هفته سختي 
پيش رو داريم، مي توانم انتخاب هاي متفاوتي داشته باشم، چرا كه ليگ هم تعطيل شد و بهانه يي هم 
نيست.» دن فابيو روز گذشته تغيير موضع كوچكي هم نسبت به تنش هايي كه اخيراً نسبت به روابطش 
با مايكل اوون به وجود آمده بود، داشت؛ «روابط من با مايكل اوون مانند ساير بازيكنان است. يك 

مربي خوب بايد بتواند روابط يكساني با همه بازيكنانش داشته باشد.»
او همانقدر صريح و شفاف است كه خودش مي گويد و سايرين مي دانند، اختالف فرهنگ و شرايط 
زندگي طي اين سال ها هم به اين صراحت افزوده است؛ «اولين گام در حال حاضر اين است كه ما مي 
خواهيم به موفقيت برسيم، هم در نتيجه مسابقات و هم در شيوه بازي. مي دانم كه مردم از چيزهايي 
كه مي گويم شگفت زده مي شوند اما در نهايت پس از ديدن حاصل كار لبخندي حاكي از رضايت 

خواهند زد.» 

سرمربي االتحاد عربستان اخراج شد
استفان سوآرس به دليل شكست در مسابقات باشگاهي عربستان از سمت مربيگري االتحاد عربستان 

كنار گذاشته شد. تيم االتحاد پس از شكست در ليگ قهرمانان 
با  الهالل  مقابل  نيز  داخلي  مسابقات  در  سپاهان،  مقابل  آسيا 
نتيجه يك بر صفر مغلوب شد و به همين دليل از سوي مديران 

باشگاه كنار گذاشته شد. 
عربستاني  باشگاه  رئيس  امارا،  ابو  جمال   ، فارس  گزارش  به 
در اين زمينه تاكيد كرد: گابريل كالدرون در ديدارهاي بعدي 
سرمربي االتحاد است و شنبه وي قراردادش را باشگاه ثبت 
خواهد  خارجي  و  داخلي  مسابقات  در  را  تيم  هدايت  و  كرده 

بود. 
وي ادامه داد: حمزه ادريس فالته، دستيار سوآرس در ديدار بعدي االتحاد برابر االتفاق تيم را هدايت 

خواهد كرد تا هفته آينده با ثبت قرارداد كالدرون وي به تيم ملحق شود. 
در  سپاهان  مقابل  يك  بر  نتيجه 2  با  رفت  ديدار  در  و  آسيا  قهرمانان  ليگ  مقدماتي  مرحله  در  االتحاد 

ورزشگاه آزادي شكست خورد و ديدار برگشت چهارم ارديبهشت در جده برگزار خواهد شد.  
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هفته بيست و 
هشتم ليگ برتر

قلعه نويي محبوب مدعيان
سپاهان  سخت  روز 
آرامش  استقالل،  و 
مصاف  در  صباباتري 
و  فراز  شيرين  با 
پرسپوليس  تالش 
به  بازگشت  براي 
جذابترين  جدول،  صدر 
و  بيست  هفته  اتفاقات 

هشتم ليگ برتر است. 
تنها  مهر،  گزارش  به 
پايان  به  هفته  هفت 
ليگ  فوتبال  مسابقات 
هاي  باشگاه  برتر 
و  مانده  باقي  كشور 

رقابت در باال و پايين جدول رده بندي به اوج خود رسيده است. 
در اين بين شايد تنها تيم سپاهان باشد كه با حاشيه امنيتي مناسب 
مطمئن  ها  تيم  ديگر  اما  است  ايستاده  بندي  رده  جدول  صدر  در 
نيستند كه جايگاه فعلي شان را در پايان بازي هاي روز جمعه هفته 

جاري داشته باشند يا خير. 

سپاهان - مس كرمان 
ملوان  و  اهواز  استقالل  تهران،  استقالل  مقابل  پيروزي  سه 
بندرانزلي، سپاهان را مبدل به مدعي اصلي قهرماني و صدرنشين 
مطلق مسابقات ليگ برتر كرد، حاال اين اين تيم به استحكام جايگاه 
خود در صدر جدول مي انديشد كه براي رسيدن به آن 23 هفته 
تالش كرده است. از سوي ديگر تيم هاي مدعي قهرماني نيز چشم 
به عملكرد امير قلعه نويي و تيمش دارند تا با شكست دادن سپاهان 

آنها را به كسب عنوان قهرماني نزديك تر كند.
برتر مس كرمان است كه  ليگ  در  سپاهان  هشتم  و  بيست  حريف 
كرد.  تحميل  را  بريك  يك  تساوي  نتيجه  تيم  اين  به  رفت  بازي  در 
حساس  بازي  و  عربستان  به  سفر  از  پيش  اصفهاني  پوشان  زرد 
مقابل االتحاد به يك پيروزي روحيه ساز مقابل مس مي انديشند تا 
ضمن دستيابي به اين مهم صدرنشين مطلق جدول رده بندي شوند. 
شاگردان ويرا روز جمعه در غياب حسين كاظمي، فرشاد بهادراني 
و احسان حاج صفي به ديدار مس مي روند. در اين بين غيبت حاج 
در  كه  او  داشت  خواهد  سپاهان  تيم  بازي  در  بسزايي  تاثير  صفي 

بازي هاي اخير ستاره تيمش بوده است. 

ابومسلم - استقالل تهران 
استقالل چندي هفته اي را در روياي قهرماني سركرد اما با تحمل 

تمام  تهران  دربي  در  توقف  و  پگاه  و  سپاهان  مقابل  دوشكست 
روياهايش رنگ باخت و استقالل به واقعيت رسيد. واقعيت براي اين 
تيم رده ششم جدول بود كه پس از شكست مقابل پگاه با 38 امتياز 

به آن تنزل پيدا كرد. 
اين تيم در ديدار هفته بيست و هشتم خود با ابومسلم روبه رو مي 
شود، براي استقاللي كه 11 امتياز با تيم صدرنشين فاصله دارد، 
جز  باشد  تواند  مي  چيز  چه  ابومسلم  با  تقابل  از  انگيزه  مهمترين 
است.  خطر  در  شدت  به  كه  جايگاهي  كردن  حفظ  و  حيثيت  اعاده 
كريمي اين هفته در حالي به مشهد مي رود كه از سوي هيئت مديره 
نمي  خود  كنار  را  حجازي  ديگر  و  است  گرفته  تام  اختيار  باشگاه 
بيند. او و تيمش روز سختي را مقابل مظلومي و شاگردانش پيش 
علت  به  نيز  را  خود  ميانه  طراح  جباري،  اينكه  ويژه  به  دارد،  رو 

محروميت در اختيار ندارد. 

پرسپوليس - ملوان 
و  اگر  است.  نشده  خاموش  پرسپوليس  براي  قهرماني  كورسوي 
اماهاي زيادي است كه اگر رنگ واقعيت به خود بگيرد، پرسپوليس 
قطبي  شاگردان  كه  است  خاطر  همين  به  شود،  قهرمان  تواند  مي 
درغياب  اميدوارند.  آينده  به  و  كنند  مي  تالش  اميدوارانه  هم  هنوز 
نوري، كعبي، نيكبخت و شيث رضايي به احتمال زياد قطبي چهره 
كه  اميد  اين  با  فرستاد  خواهد  ميدان  به  را  پرسپوليس  از  ديگر  اي 
شايد اين تيم تمام شكست هاي و ناكامي هاي چهار هفته اخير را 
به فراموشي بپسارد. حريف روز جمعه پرسپوليس اما در آرزوي 
ملوان  است  سرگذاشته  پشت  را  اخير  هفته  پيروزي 10  يك  كسب 

بحران زده مي تواند حريفي خطرناك براي سرخپوشان باشد. 

صباباتري - شيرين فراز 
در بين مدعيان قهرماني مسابقات ليگ برتر، خوش شانس ترين تيم 
نزديك  صدرجدول  به  خاموش  چراغ  با  كه  باشد  صباباتري  شايد 
مي شود. اين تيم در هفته جاري با خيالي آسوده به ديدار شيرين 
فراز قعرجدولي مي رود و اميدوارست مس جلوي سپاهان بايستد 

تا بتواند فاصله خود را با صدرنشين كمتر از قبل كند. 
برتر  ليگ  فوتبال  مسابقات  هشتم  و  بيست  هفته  ديدارهاي  برنامه 

باشگاه هاي كشور به شرح زير است:

جمعه - 30/1/87
 سپاهان اصفهان - صنعت مس كرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه 

فوالدشهراصفهان
داور: تورج حق وردي، كمكها: جهانگير حيدري و مصطفي فراهاني، 

داور چهارم: اسماعيل عامري 
خودرو  ايران  ورزشگاه  ساعت 15:45،  آهن،  ذوب   - تهران  پيكان 

تهران  
داور: مسعود مرادي، كمكها: عليرضا يزداني و حسين عباسي، داور 

چهارم: اسماعيل بابلي
صباباتري تهران - شيرين فراز كرمانشاه، ساعت 15:45، ورزشگاه 

درخشان رباط كريم
نظري،  مجيد  و  فر  كامراني  حسن  كمكها:  جباري،  غالمرضا  داور: 

داور چهارم: محمدرضا اكبريان
اكباتان  ورزشگاه   ،15:45 ساعت  همدان،  پاس   - تهران  آهن  راه 

تهران 
داور: رحيم رحيمي مقدم، كمكها: محمد نجفي و محمد قراملكي، داور 

چهارم: محمد ملكي
پگاه گيالن - استقالل اهواز، ساعت 15:45، ورزشگاه سردار جنگل 

رشت 
داور: محمود رفيعي، كمكها: جواد تقي پور و مسعود فرح نيا، داور 

چهارم: شاهين حاج بابايي
ثامن  ورزشگاه   ،15:45 ساعت  تهران،  استقالل   - مشهد  بومسلم 

االئمه مشهد
داور  نوري،  صادق  و  حيدرشكور  كمكها:  ممبيني،  هدايت  داور: 

چهارم: رضا اكرامي
برق شيراز - سايپا تهران، ساعت 16:45، ورزشگاه حافظيه شيراز

صفا،  عليرضا  و  خانبان  حسين  كمكها:  صالحي،  احمد  سيد  داور: 
داور چهارم: پيمان فرخي مهر

 ،18 ساعت  شيراز،  سپاسي  شهيد  مقاومت   - آبادان  نفت  صنعت 
ورزشگاه تختي آبادان 

داور: يداهللا جهانبازي، كمكها: سعيد زارع و مجيد ويشگاهي، داور 
چهارم: اسماعيل عامري

پرسپوليس - ملوان انزلي، ساعت 18، ورزشگاه آزادي تهران 
داور: سعيد مظفري زاده، كمكها: مرتضي كريمي و رسول فروغي، 

داور چهارم: عليرضا فغاني
جدول رده بندي مسابقات فوتبال ليگ برتر باشگاه هاي كشور به 

شرح زير است:
-1 سپاهان 49 امتياز

-2 صباباتري 45 امتياز 
-3 پرسپوليس 42 امتياز 

-4 استقالل اهواز 40 امتياز- تفاضل گل +14
-5 پاس همدان 40 امتياز - تفاضل گل +7

-6 استقالل 38 امتياز- تفاضل گل +2 ، 36 گل زده 
-7 مقاومت سپاسي 38 امتياز- تفاضل گل +2، 30 گل زده 

-8 ابومسلم مشهد 37 امتياز 
-9 سايپا 35 امتياز- تفاضل گل -1 

-10 برق شيراز 35 امتياز- تفاضل گل -7 
-11 راه آهن تهران 34 امتياز- تفاضل گل +6

-12 ذوب آهن اصفهان 34 امتياز- تفاضل گل +1 
-13 مس كرمان 34 امتياز- تفاضل گل -1 

-14 ملوان بندرانزلي 31 اميتاز 
-15 صنعت نفت آبادان 30 امتياز - تفاضل گل -5 

-16 پيكان تهران 30 امتياز - تفاضل گل -9 
-17 پگاه گيالن 26 امتياز 

-18 شيرين فراز 20 امتياز 
تنيس جام ديويس منطقه آسيا

ايران چهارم شد
عنوان  به  ايران  سوريه،  برابر  ايران  نفره  دو  تيم  شكست  با 

چهارمي مسابقات جام ديويس رضايت داد. 
 به گزارش ايسنا ، تيم دوبل ايران متشكل از بنيامين ابراهيم زاده 
و روزبه كامران در ديداري طوالني درمقابل سوريه كه بيش از 

دو ساعت و 30 دقيقه به طول انجاميد، مغلوب شد. 
اين ديدار با حساب دو بر يك و با نتايج 6 بر 4، 6 بر 4 و 7 بر 3 

به سود سوريه پايان يافت. 
بدين ترتيب در پايان مسابقات تنيس دسته سه آسيا - اقيانوسيه 
سوم  تا  اول  جايگاه  در  سوريه  و  مالزي  پاكستان،  تيم هاي 

ايستادند. 
تيم هاي پاكستان و مالزي به دسته دو صعود كردند و تيم هاي 

امارات و ويتنام نيز به دسته 4 سقوط كردند. 
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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.  

علت اين حادثه كه 12 كشته و 200 مجروح بر جاي گذاشت هنوز مشخص نشده است 
 

جزييات انفجار در حسينيه شهداي شيراز 
 

در حالي كه آمار تلفات و مجروحان انفجار در حسينيه شهداي شيراز افزايش يافته هنوز علت اين حادثه مشخص 
نشده و اظهارنظرهاي متناقضي درباره غيرعمدي يا تروريستي بودن انفجار مطرح شده است.

اين حادثه ساعت 15/21 شامگاه شنبه هنگام حضور حدود 800 زن و مرد در جلسه هفتگي كانون رهپويان وصال 
كه به بحث درباره انحراف فرقه هاي بهاييت و وهابيت مي پردازد به وقوع پيوست و آمار ارائه شده از مرگ 12 
تن و جراحت 200 نفر ديگر حكايت دارد. برخي منابع از احتمال منفجر شدن مهماتي كه در نمايشگاه كنار حسينيه 
شهداي شيراز قرار دارد، خبر داده اند. احتمال داده مي شود كانون انفجار در قسمت مردانه مسجد بوده و سپس 
تركش هاي ناشي از آن، دود غليظ و انبوه خاك به سمت بخش زنانه سرازير شده است. دقايقي پس از اين حادثه 
كه با صدايي مهيب همراه بود، امدادگران اورژانس و آتش نشاني خود را به محل رساندند و عمليات امدادرساني و 
نجات زخميان را آغاز كردند. همچنين با مسدود شدن خيابان هاي منتهي به حسينيه شهدا، نيروي انتظامي و مقامات 
ديوارهاي  و  سقف  از  بخشي  انفجار  پي  در  كه  حالي  در  پرداختند.  حادثه  اين  علل  درباره  تحقيق  به  شيراز  محلي 
حسينيه فرو ريخته بود، عمليات نجات مجروحان به سختي انجام مي گرفت و در همين شرايط تمامي بيمارستان 

هاي مركز استان فارس به حالت آماده باش درآمدند.
پس از بيرون آوردن مجروحان از ميان آوار آنها به مراكز درماني فقيهي چمران، قطب الدين، ارديبهشت، دنا و 
خليلي انتقال يافتند. از سويي خانواده افرادي كه در جلسه هفتگي كانون رهپويان حضور داشتند با تجمع مقابل 
بيمارستان ها به تالش پرداختند تا از وضعيت اعضاي خانواده خود مطلع شوند. در كنار اين افراد تعداد زيادي نيز 

براي اهداي خون به سمت مراكز درماني گسيل شدند.
سعيده قرباني 20 ساله از جمله شركت كنندگان در كانون مذهبي رهپويان وصال شيراز و از شاهدان عيني اين 
حادثه گفت؛ ساعت 15/21 با پايان يافتن سخنراني انجوي نژاد و آماده شدن براي نوحه خواني و سينه زني صداي 

انفجاري از قسمت مردان حسينيه شنيده شد و پس از آن همه جا را دود و غبار فرا گرفت.
شاهد عيني حادثه انفجار شيراز در ادامه با بيان اينكه اين برنامه ها هر شنبه شب برگزار مي شود، تاكيد كرد؛ 
اين يك برنامه از پيش طراحي شده بود ولي هنوز نمي دانيم چه كساني دست به اين كار زده اند.سعيده قرباني در 
خصوص وضعيت كنوني شهر شيراز نيز گفت؛ بسياري از مردم كنجكاو در اطراف محل حادثه جمع شدند اما پليس 

از آنها مي خواست كه به دليل احتمال خطر فوراً محل حادثه و اطراف آن را ترك كنند.
يكي ديگر از شاهدان عيني نيز كه براي اطالع از سرنوشت مجروحان در مراكز درماني شيراز حضور يافته بود، 
گفت؛ من براي آگاهي يافتن از وضعيت برادرم به بيمارستان آمدم، من و برادرم در مراسم هر شنبه شركت مي 
كرديم. سخنراني تمام شده بود. ما داشتيم عزاداري مي كرديم كه يكدفعه انفجار رخ داد.وي در مورد انفجار مهمات 
گفت؛ البته اين انبار در نزديكي محل عزاداري مردان قرار دارد، اما بيشتر خسارات به مسجد وارد شده در حالي 
كه اگر مهمات بود بايد بيشتر خسارت به انبار وارد مي شد.بنا بر گزارش عمليات امدادرساني به مجروحان، انتقال 
اجساد و پاكسازي محل تا ظهر ديروز به طول انجاميد و پس از آن مقامات مختلف به گمانه زني درباره علت اين 

انفجار مهيب پرداختند.
كانون انفجار نمايشگاهي بوده اما ما احتمال اينكه بمبي دست ساز يا ماده محترقه يي به داخل آن انداخته شده 
باشد را رد نمي كنيم اما به هرحال احتمال تروريستي بودن اين حادثه ضعيف است. از سوي ديگر فرمانده نيروي 
انتظامي استان فارس در خصوص علت حادثه گفت؛ اين حادثه بمب گذاري يا خرابكاري نبوده و به خاطر انفجار 
مواد منفجره يي به وقوع پيوست كه در نمايشگاه كنار مسجد وجود داشت. اين اظهارنظر در حالي مطرح شد كه 
ساير مقامات مسوول احتمال تروريستي بودن اين فاجعه را رد نكردند ناصر سراج معاون دادستان كل كشور در 
گفت وگو با ايسنا اعالم كرد احتمال اينكه انفجار فقط يك حادثه باشد را نمي توان رد كرد چرا كه موقعيت محل 
طوري است كه در نزديكي آن مواد منفجره وجود دارد. به هرحال اين حادثه به طور دقيق در حال پيگيري است و 

به زودي نتايج آن اعالم خواهد شد.
در اظهارنظر ديگري دادستان شيراز هم احتمال تروريستي بودن اين انفجار را رد نكرد. وي گفت؛ تا زمان پايان 
بررسي هاي كارشناسانه نمي توان عمليات تروريستي را رد يا تاييد كرد. تاكنون اظهارنظرها در حد گمانه زني 
بوده است و صحت و سقم آن بعد از بررسي دقيق مشخص خواهد شد.جابر بانشي ادامه داد؛ در نزديكي مسجد 
و كارشناسان  شده  مي  منفجره نگهداري  مواد  مقداري  آن  انبار  در  كه  است  تجهيزات جنگي  بزرگ  يك نمايشگاه 
احتمال انفجار اين مواد را بسيار قوي دانسته اند و احتمال مي دهند انفجار در اين انبار علت اصلي حادثه باشد.رئيس 
شوراي تامين شيراز نيز گفت؛ برخالف خبرهاي پراكنده رسانه ها، بمب گذاري در اين حادثه شيراز تاييد نشده و 
نه تنها كسي بازداشت نشده كه هنوز هيچ فرد يا گروهي، مسووليت انفجار را عهده دار نشده است. ابراهيم عزيزي 
افزود؛ در اينكه علت حادثه انفجار مواد منفجره بوده، ترديدي نيست، اما اينكه حادثه يك اقدام خرابكارانه بوده يا با 

توجه به نگهداري تسليحات نظامي و بر اثر يك حادثه رخ داده، نيازمند بررسي دقيق و اعالم كارشناسان است. 
فرماندار شهرستان شيراز با تاكيد بر اينكه تنها بر اساس مستندات و نظرات نهايي كارشناسان حاضر به بيان علت 
وقوع حادثه خواهد بود، در پاسخ به برخي اظهارنظرها گفت؛ من مسوول سخنان ديگران نيستم اما براساس مصوبه 
شوراي تامين شهرستان، اخبار بايد تنها از كانال فرمانداري منعكس شود و خارج از اين كانال اخبار موثق و مورد 
تاييد نيست. در همين حال رئيس مجلس - خواستار بررسي دقيق حادثه شيراز از سوي دستگاه هاي مسوول شد و 
طاليي نيك عضو كميسيون امنيت ملي مجلس نيز از بررسي اين حادثه توسط هيات دو نفري مجلس در كنار ساير 
دستگاه ها خبر داد.در حالي كه مقامات محلي اظهارنظر قطعي در مورد علت انفجار را به روزهاي آينده موكول 
كرده اند مردم شيراز همچنان در التهاب اين حادثه هستند و مركز بهداشت و درمان شيراز از همه پرستاران و كادر 
پزشكي خواسته است تا اطالع ثانوي به طور كامل در محل كار خود حاضر شوند. همچنين از مردم تقاضا شده به 
مراكز اهداي خون مراجعه و براي نجات جان مجروحان خون اهدا كنند. بنابر اين گزارش در حال حاضر تحقيقات 
درباره علت انفجار از سوي دادستاني كل كشور، شوراي تامين استان فارس و ساير نهادها و سازمان اطالعاتي و 

امنيتي در جريان است و مقامات اعالم كرده اند نتيجه تحقيقات خود را پس از قطعيت يافتن اعالم خواهند كرد. 

راز 11 ساله ناپديد شدن يك سرباز 
 

 كارآگاهان جنايي تهران پس از گذشت 11 سال از قتل 
يك سرباز وظيفه ماموريت يافتند تحقيقات ويژه يي را 
سرباز  اين  دهند.  انجام  ماجرا  اين  حقايق  افشاي  براي 
 76 سال  خرداد  روزهاي  آخرين  سورنا  نام  به  وظيفه 
از پادگان محل خدمتش مرخصي گرفت تا به خانه پدر 
پس  و  نرسيد  منزل  به  موعد  سر  وي  اما  برود،  خود 
از آن نيز تا دو هفته خبري از اين جوان نشد تا اينكه 
مادر سورنا تصميم گرفت ناپديد شدن فرزندش را به 
زن  اين  بخواهد.  كمك  ماموران  از  و  بدهد  اطالع  پليس 
شكايت  در  بود  شده  جدا  شوهرش  از  قبل  ها  سال  كه 
اوليه خود با بيان اين موضوع كه پسرش به همراه پدر 
خود زندگي مي كرده از اختالفات آن دو سخن به ميان 
آورد و از كارآگاهان خواست در اين رابطه تحقيق كنند، 
اما پدر سورنا در بازجويي ها از سرنوشت پسر خود 

اظهار بي اطالعي كرد و وجود اختالفات را نيز منكر شد و گفت همسرش دچار توهم شده 
است.اظهارات والدين سورنا هيچ سرنخي از جوان ناپديد شده در اختيار پليس قرار نداد و 
كارآگاهان كه اطمينان داشتند سرباز وظيفه محل خدمتش را ترك كرده است با انتشار عكس 
خصوص  اين  در  تحقيق  ها  ماه  از  پس  دادند.  ادامه  او  كردن  پيدا  براي  خود  تالش  به  وي 
اثري از سورنا به دست نيامد و به تدريج پرونده او به بوته فراموشي سپرده شد تا اينكه 
چندي قبل مادر اين جوان كه همچنان پيگير ماجرا بود با مراجعه به پليس آگاهي و مشاهده 
اجساد مجهول الهويه جسد پسرش را از روي البسه مقتول شناسايي كرد. جنازه يي كه زن 
قم كشف  اطراف  در  سال 76  تيرماه  سوم  روز  است  سورنا  به  متعلق  بود  مدعي  ميانسال 
شده بود. به اين ترتيب پرونده جسد ناشناس بار ديگر گشوده شد و در نخستين گام محمد 
شهرياري - بازپرس شعبه هفتم دادسراي جنايي تهران - براي اطمينان از شناسايي درست 
جنازه دستور نبش قبر را صادر كرد. پس از آنكه بقاياي جنازه به پزشكي قانوني انتقال يافت 
متخصصان با انجام آزمايش DNA طي نامه يي به بازپرس پرونده اعالم كردند نمي توانند 
درباره اينكه آيا جنازه متعلق به سورنا است يا خير به طور قطعي اظهارنظر كنند و نتايج 
آزمايش هاي به دست آمده گنگ و غيرقابل اتكا است.نظريه مبهم پزشكي قانوني گرهي تازه 
در ماجراي ناپديد شدن سرباز وظيفه به وجود آورد. با اين حال مادر سورنا كه از روي 
البسه مقتول جسد را شناسايي كرده بود مصرانه بر صحت گمان خود تاكيد كرد. درنهايت 
پرونده بار ديگر به جريان افتاد و مشخص شد سورنا در سال هاي كودكي به همراه والدين 
خود به بلژيك مهاجرت كرد، اما در آخرين ماه هاي اقامت در اين كشور به دليل نامعلومي 
از خانه گريخت و بعد از آنكه پليس بلژيك وارد ماجرا شد توانست پسربچه را به خانواده 
اش بازگرداند. پس از اين واقعه خانواده ايراني به كشور بازگشتند و چندي بعد پدر و مادر 
سورنا از هم جدا شدند. پسر نوجوان كه مدتي نزد مادرش زندگي مي كرد در ادامه به خانه 
پدر خود نقل مكان كرد و پس از آن راهي خدمت سربازي شد.در حالي كه اين جزئيات از 
سوم  روز  اش  جنازه  كه  فردي  شد  مشخص  بود  آمده  دست  به  شده  مفقود  جوان  زندگي 
تيرماه سال 76 در اطراف قم كشف شده بر اثر شكستگي جمجمه به قتل رسيده و آن زمان 
در اطراف جسد دو پوكه فشنگ نيز كشف شده و به رغم انجام تحقيقات وسيع در ماه هاي 

اوليه بعد از قتل هيچ سرنخي از اين جنايت به دست نيامده بود.
در حالي كه تمامي راه هاي موجود براي رازگشايي از سرنوشت سورنا و جسد مجهول 
الهويه به بن بست رسيده است بازپرس شهرياري ديروز طي دستوري ازكارآگاهان اداره 

10 پليس آگاهي خواست تحقيقات ويژه يي را در اين خصوص انجام دهند. 

سوسمار در خودرو
وجود يك سوسمار در صندلي عقب يك ماشين در آمريكا ، پليس را شگفت زده كرد. هنگامي 

غير  زدن  دور  خاطر  به  را  خودرويي  پليس  كه 
مجاز در اتوباني در تگزاس متوقف كرد، متوجه 

يك سوسمار دومتري در عقب ماشين شد. 
توقف  هنگام   ، خبر  مركزي  واحد  گزارش  به 
باال  عقب  صندلي  از  سوسمار  اين   ، خودرو 
رفت و خود را كنار شيشه عقب خودرو رساند. 
عكس هاي گرفته شده، وجود سوسمار را در 

پشت شيشه به خوبي نشان مي دهد.
اين  وي  كه  گفت  پليس  به  خودرو  اين  راننده 
سوسمار را در كنار جاده مشاهده كرده و آن 

را گرفته بود تا در بركه اي كه متعلق به دوستش بوده ، رها كند. سرانجام پليس اين سوسمار 
را به يك پارك حيات وحش انتقال داد.
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شليك مرگبار هنگام معامله 
بين دو شبكه مافيايي 

 

بزرگ  محموله  يك  معامله  حين  در  كه  مردي  پرونده 
هروئين بين دو شبكه مافيايي مرتكب قتل شده بود براي 
رسيدگي به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده 
شد. پرونده مردان تبهكار دوم آبان ماه سال گذشته روي 
اين  برگ  اولين  در  گرفت.  قرار  قتل  ويژه  بازپرس  ميز 
مرد  قتل  رسيد،  صفحه  از 200  بيش  به  بعدها  كه  پرونده 
جواني به نام آرش گزارش شده بود. مطابق آنچه در اين 
برگه آمده بود صبح روز دوم آبان سال گذشته مردي با 
پليس 110 تماس گرفت و اعالم كرد خودروي زانتيايش به 
سرقت رفته و سارقان مسلح پس از حمله به ماشين وي 
به سمت دوستش به نام آرش شليك كرده اند و دوستش 
لحظاتي بعد فوت شده است. اما گفته هاي اين مرد كه علي 
نام داشت تمام ماجرا نبود و سرقت زانتيا به سرنخي براي 
شناسايي اعضاي دو باند گسترده قاچاق مواد مخدر تبديل 
شد.بازپرس پرونده در اولين اقدام در دستوري كتبي به 
تا  خواست  تهران  استان  سراسر  پليس  از  آگاهي  اداره 
از  تحقيق  نيز  خود  و  كنند  وجو  جست  را  زانتيا  ماشين 
با  كه  هنگامي  شد  مدعي  ابتدا  علي  كرد.  آغاز  را  شاكي 
آرش قرار مالقات داشت اين حادثه رخ داد. وي گفت؛ من 

با دوستم آرش در منطقه خوشنام فرديس كرج قرار داشتم. ما وقتي داشتيم با هم صحبت مي كرديم 
سارق مسلحي به سمت ما حمله كرد. وي ابتدا با چاقو مرا زد و بعد به سمت دوستم شليك كرد و 
سپس دوباره چندين ضربه چاقو به وي زد. من كه ديدم آرش غرق خون شده ماشين را رها كردم و 
به سمت دوستم رفتم. مرد سارق هم سوار خودرو شد و به اتفاق همدستش فرار كرد.يك روز بعد از 
اين شكايت ماموران پليس زانتياي نقره يي رنگ را در جنوب شهر تهران پيدا و راننده آن را بازداشت 
كردند. گفته هاي ضد و نقيض حميد ظن پليس را برانگيخت. در حالي كه گمانه زني هاي پليسي حكايت 
از اين داشت كه حميد احتماًال عضو يك باند بزرگ است و جرائم ديگري نيز به همراه همدستانش 
انجام داده، بازجويي هاي فني-پليسي گره كور پرونده را گشود و پليس را در برابر پرونده يي قرار 
داد كه دو گروه تبهكار در آن نقش داشتند و موضوع معامله بزرگ مواد مخدر در حاشيه كرج در بين 
بود. حميد در بازجويي ها به ماموران گفت كه عضو يك باند مواد مخدر است. وي ادامه داد؛ قرار بود 
بعد از تاريك شدن هوا در منطقه بياباني خوشنام با اعضاي يك باند ديگر معامله مواد مخدر انجام 
دهيم، من و چهار نفر از اعضاي باند سوار بر ماشين از تهران به سمت كرج حركت كرديم، در اتوبان 
براي اينكه پليس ما را شناسايي نكند و همه با هم دستگير نشويم از هم جدا و ساعاتي بعد سر قرار 
حاضر شديم.حميد در ادامه گفت؛ هنگامي كه ما پنج نفر در محل قرار حاضر شديم سه نفر از اعضاي 
آن باند نيز به آنجا آمدند. تمام مواد هروئين بود و مطابق قرار ما بايد هروئين ها را بسته بندي شده 
در اختيار مي گرفتيم و پول را مي داديم.متهم ادامه داد؛ همه چيز براي انجام معامله حاضر بود، پول را 
داخل يك كيف سامسونت قرار داده بوديم و بايد مواد را هم در كيفي مشابه تحويل مي گرفتيم. مردان 
فروشنده اول از ما پول را خواستند، از آنجا كه اين اولين معامله بين ما نبود اعتماد كرديم و قبل از 
امتحان مواد كيف ها را تعويض كرديم. حسين يكي از همراهان من كيف را باز كرد، از طرف مقابل هم 
علي مردي كه از من شكايت كرده در كيف را گشود، پول ها كامل بود و ما كلكي در كارمان نبود اما 
وقتي حسين محتواي كيف حاوي مواد را ديد متوجه شديم به جاي ماده مخدر هروئين در داخل كيف 
فقط نمك قرار داده اند.لحظاتي بعد درگيري شروع شد، نمي خواستيم اتفاق بيفتد اما آرش- مقتول- به 
سمت ما شليك كرد و كار به درگيري مسلحانه كشيد. چون ما به چاقو هم مسلح بوديم، وقتي آرش 
به سمت ما شليك كرد و پناه گرفت، من هم چاقويي به سمتش پرتاب كردم و سپس چند ضربه ديگر 
به آرش و علي زدم و بعد سوار بر ماشين زانتياي علي متواري شدم.پس از اعترافات حميد ماموران 
موفق شدند در عملياتي ويژه ساير متهمان را نيز دستگير كنند. با اتمام تحقيقات مقدماتي با توجه به 
اينكه حميد متهم 27ساله اين پرونده مرتكب قتل آرش نيز شده بود، پرونده وي درخصوص اتهام 
قتل براي بررسي بيشتر ديروز به شعبه 71 دادگاه كيفري نزد قاضي عزيزمحمدي و مستشارانش 

فرستاده شد و او به زودي محاكمه خواهد شد. 

متهم به قتل در جلسه محاكمه اعتراف كرد 

 نزاع خونين در قهوه خانه به هواخواهي از برادر 
 

مردي كه در حمايت از برادرش با ضربات چاقو جواني را از پاي درآورده است در شعبه 71 دادگاه 
كيفري استان تهران محاكمه شد. به گزارش خبرنگار ما در ابتداي جلسه محاكمه اين متهم محمدرضا 
فروردين  گفت؛ 31  كيفرخواست  توضيح  در  و  گرفت  قرار  جايگاه  در  تهران  دادستان  نماينده  حيدري 
ماه سال گذشته به پليس شهرستان شهريار خبر دادند، درگيري خونيني در نزديكي يك قهوه خانه رخ 

داده و فردي نيز در اين ميان مجروح شده است. پس از حضور 
پليس در محل، ضارب كه جوان 23ساله يي به نام سعيد بود، 
دستگير شد و موسي جوان مجروح به بيمارستان انتقال يافت 
و ساعتي بعد جان باخت. در بازجويي از سعيد مشخص شد 
شده  كشيده  خيابان  به  و  آغاز  خانه  قهوه  داخل  از  درگيري 
ساير  و  شهود  هاي  گفته  و  متهم  اعترافات  به  توجه  با  است. 
دادسرا  نظر  از  متهم  بودن  مجرم  دادسرا،  و  پليس  هاي  يافته 
محرز است و با توجه به تقاضاي اولياي دم تقاضاي صدور 

راي قانوني را دارم.سپس اولياي دم موسي در جايگاه حاضر شدند و براي سعيد تقاضاي صدور حكم 
قصاص كردند. قاضي عزيزمحمدي در ادامه شهود را به جايگاه فرا خواند؛ يكي از شاهدان كه فرهنگ 
نام دارد خطاب به قضات گفت؛ روز حادثه به من خبر دادند شخصي به نام قاسم قصد دارد پسرم علي 
را بدزدد. چند ساعت بعد پسرم كه در قهوه خانه نشسته بود در تماس تلفني به من گفت، چند نفر او 
را اذيت مي كنند، من هم به سرعت خودم را به قهوه خانه رساندم و با قاسم كه به عنوان مشتري در 
آنجا بود، درگير شدم. درگيري به سعيد و برادرانش كه صاحب قهوه خانه بودند، كشيده شد و من با 
چاقويي كه داشتم چند ضربه به آنها زدم و چند ضربه هم خوردم.وي ادامه داد؛ بيرون قهوه خانه بي 
حال نشسته بودم كه موسي كه از دوستانم بود به سراغم آمد، از من پرسيد چه شده، من هم موضوع 
را برايش گفتم، اما تاكيد كردم وارد دعوا نشود چون سعيد و برادرانش گرز و چاقو داشتند. موسي 
به حرفم توجهي نكرد و يك بار ديگر دعوا شروع شد. بعد از چند دقيقه مقتول از قهوه خانه خارج شد 
و سعيد هم چاقو به دست پشت سرش بيرون آمد. جمعيت زيادي جمع شده بودند. سعيد دو ضربه به 
موسي زد و وي را به قتل رساند.با پايان يافتن گفته هاي شهود متهم در جايگاه حاضر شد. وي ابتدا 
اتهامش را نپذيرفت و گفت؛ من روي زمين افتاده بودم كه چاقويم به كمر مقتول برخورد كرد و ضربه 
را من نزدم.سعيد در ادامه وقتي در برابر پرسش هاي پي درپي قضات قرار گرفت قتل را پذيرفت و 
گفت؛ موسي وقتي وارد قهوه خانه شد برادرم را با چاقو زد و من هم در دفاع از وي يك ضربه به 
گردنش و يكي هم به كمرش وارد كردم. اگر موسي را نمي زدم او برادرم را مي كشت. من با موسي 
هيچ مشكلي نداشتم و دعوا را او شروع كرد. حاال هم به خانواده اش تسليت مي گويم و اميدوارم مرا 

ببخشند.پس از پايان جلسه محاكمه 5 قاضي شعبه 74 براي صدور راي پرونده وارد شور شدند. 

دزدي كه آزادي را دوست ندارد  
خودرو  سرقت  اتهام  به  سال  يك  طول  در  بار  سومين  براي  زندان  از  آزادي  از  بعد  روز  چند  يي  حرفه  سارق   
دستگير شد.به گزارش خبرنگار ما شامگاه يكشنبه گذشته هنگامي كه ماموران نيروي انتظامي در حوالي خيابان 
جيحون مشغول گشت زني بودند به مردي كه در سايه روشن خيابان در يك خودرو نشسته بود مشكوك شدند 
و از او خواستند مدارك خودرو را ارائه دهد. هر چند مرد مظنون سعي كرد با اين ادعا كه كارت ماشين را در خانه 
جاگذاشته است ماموران را گمراه كند، اما تالش او بي فايده بود و وي به اتهام سرقت خودرو به كالنتري منتقل 
شد. اين سارق كه سعيد نام دارد پس از دستگيري در اظهارات اوليه اش به اقدام براي سرقت خودرو اعتراف 
كرد و وقتي سابقه او استعالم شد مشخص شد وي يك سارق حرفه يي است و به اتهام دزدي خودرو سه مرتبه 
دستگير شده و هر بار پس از تحمل دوران محكوميت اش دوباره به سرقت روي آورده است. اين مرد يك سال 
قبل وقتي كه پس از تحمل شش ماه حبس از زندان آزاد شد، با گذشت سه ماه دوباره به خاطر سرقت يك ماشين 
دستگير و چند روز پيش آزاد شد اما اين بار نيز به دام پليس افتاد. با انجام تحقيقات مقدماتي در اين زمينه پرونده 

اين سارق خودرو براي انجام تحقيقات بيشتر به دادسراي جنايي تهران ارسال شد.  
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عشق 
نفرين شده

خسرو مبشر

* پرده اول
خودروى پليس سرانجام با گذر از جاده پرپيچ و خم به اعماق 
پياده  را  زندانى  مرد  و  زن  مأموران،  بعد  لحظاتى  رسيد.  جنگل 
در  قبل  ساعتى  از  كه  اى  عده  سوى  به  آهسته  آنها  كردند. 
سوى  به  نگاهشان  كه  همين  برداشتند.  قدم  بودند  انتظارشان 
هردو  ماند.  خيره  سياهپوشى  پيرمرد  روى  به  چرخيد.  جمعيت 
سرشان را پائين انداختند. چشمان پيرمرد از اشك خيس شده 
بود. با صداى بغض آلود گفت: - براى يك بار هم كه شده به من 

نگاه كنيد و بگوييد چرا و به كدام گناه ما را داغدار كرديد.
مرد زندانى در حالى كه چشم هايش را به زمين انداخته بود به 

آرامى پاسخ داد: «شرمنده ام، از شما خجالت مى كشم.»
پيرمرد: از من خجالت نكش، بلكه از آن كسى كه ناظر اعمال ما 
در  پيرمرد  شد.  حكمفرما  جنگل  در  سكوت  بكش.  خجالت  است 
حالى كه اشك هاى خود را با دستمال پاك مى كرد با صداى غم 

دارش ادامه داد: چرا اين كار را كرديد 
مرد زندانى: باور كنيد فريب شيطان را خورديم.

پيرمرد: كدام شيطان، همه كار مى كنيم بعد مى گوييم كار شيطان 
بود يا فريب شيطان را خورديم.

زندانى: مى دانم كه بايد بميرم. اين را هم در بازجويى به مأموران 
و بازپرس گفتم. اما همچنان مى گويم كه بى گناهم. تنها گناه من 
عشق به همسرم بود. زنم را ديوانه وار دوست داشتم. بنابراين 

براى بقاى زندگى ام و دفاع از او اين اتفاق تلخ افتاد.
در  بارديگر  و  برداشت  قدم  آرامى  به  پيرمرد  هنگام  اين  در 
صحنه  بازسازى  براى  كه  پرونده  بازپرس  و  مأموران  حضور 

قتل پسر جوانش در جنگل حضور داشتند، گفت: 
- بى انصاف ها، پسرم فقط 22 سال داشت، چرا او را كشتيد 

شما پيمان را ازمن گرفتيد. شما... گريه امانش را مى برد.
بايد تقاص اين جنايت را پس بدهيد. تا شما دو نفر را اعدام نكنم 

آرام و قرار نخواهم داشت. آخر بى مروت ها چرا...
در همين موقع پيرمرد از شدت ضعف و بى حالى دست راستش 
را روى قلبش گذاشت و به تنه درخت تنومندى تكيه داد. ديگر 
بود.  نشسته  اش  برپيشانى  سرد  عرق  نداشت.  ايستادن  تاب 
مأموران با دستور بازپرس پرونده او را از صحنه بيرون بردند. 

سپس زن و شوهر به تشريح جزئيات جنايت شبانه پرداختند.
* پرده دوم

نو،  سال  تحويل  از  بعد  ساعتى   81، سال  فروردين  يكم  بامداد 
از  بازگشت  هنگام  سارى  شهرستان  روستاى  ساكنان  از  يكى 
مهمانى شبانه در جنگل زن و مردى را ديدند كه داخل گودالى 
چيزى را پنهان مى كردند. زوج جوان با ديدن مرد از آنجا فرار 
كردند. سرانجام مردم روستا با پيكر بى جان مرد جوانى روبه 

رو شدند.
قرار  جسد  كشف  درجريان  را  پاسگاه  مأموران  بالفاصله  آنها 
دادند. مأموران نيز پس از حضور درمحل تحقيقات پليسى دراين 

باره را آغاز كردند.
حضور  جنايت  محل  در  جنايى  كشيك  بازپرس  هم  بعد  دقايقى 
يافت. سپس تحقيقات براى شناسايى هويت مقتول آغاز شد. در 

بازرسى لباس هاى مقتول يك دفترچه تلفن پيدا شد. 
سرانجام مأموران با بررسى تلفن ها دريافتند مقتول حدود شش 

روز قبل ازدواج كرده بود.
صبح روز هشتم فروردين زن و شوهرى همراه نوعروس شان 

به پزشكى قانونى رفتند.

افسر پرونده فقط به پدر خانواده اجازه داد كه براى شناسايى 
جسد، همراه او به سالن تشريح بيايد. بنابراين نو عروس همراه 
سالن  به  مرد  رفتن  با  ماندند.  منتظر  سالن  در  مادرشوهرش 

تشريح، بى تابى دو زن هر لحظه اوج مى گرفت.
ثانيه ها به كندى مى گذشت. لحظه هاى عذاب آورى بود. دلشان 
مى خواست هرچه زودتر پدر خانواده از پله هاى سالن تشريح 
باال بيايد و به آنها بگويد كه مأموران اشتباه كرده اند. اما دقايقى 
بعد در حالى كه افسر پرونده زير بازوى پيرمرد را گرفته بود 

از پله ها باال آمدند.
پيرمرد مات و مبهوت به يك نقطه خيره مانده بود. هيچ حرفى هم 
نمى زد. عروس مضطرب و نگران به سوى پدر شوهرش رفت و 

پرسيد: «باباجون چى شده، پائين چى ديدى و...»
بعد هم خودش را در آغوش پدر شوهرش انداخت و با صداى 
متوجه  گويى  كه  پيمان  مادر  هنگام  همين  در  كرد.  گريه  بلند 
حقيقت تلخى شده بود، گريه كنان به سوى شوهرش رفت و با 
ناله و شيون گفت: «مرد، بگو كه پسرم زنده است و آن، جسد 

پسرم نيست.»
اما مرد همچنان به يك نقطه خيره مانده بود. افسر پرونده با گفتن 
تسليت به خانواده مقتول از آنها خواست آرامش و خونسردى 

شان را حفظ كنند تا هرچه زودتر قاتل شناسايى شود.
* پرده سوم

گل بهار - عروس سياه پوش- در بازجويى ها به افسر پرونده 
گفت: من و پيمان اهل يك روستا هستيم. بنابراين از كودكى با هم 
بزرگ شديم. او چند ماه قبل همراه خانواده اش به خواستگارى 
ام آمد. روز 24 اسفند پاى سفره عقد نشستيم و پيوند زناشويى 
شوهرم  خانواده  كنار  پيمان،  و  من  تحويل  سال  شب  بستيم. 
درآمد.  صدا  به  خانه  زنگ  كه  بود  گذشته  شب   12 از  بوديم. 
دلشوره خاصى داشتم. همان موقع صداى مردى را شنيدم كه با 

شوهرم درحال صحبت بود.
دقايقى بعد، پيمان به داخل خانه بازگشت تا لباس گرم بپوشد. 
نرو  بيرون  را  امشب  دارم.  دلشوره  و  هستم  نگران  گفتم  او  به 
اما پيمان گفت: نترس، يكى از دوستانم مشكلى دارد كه بايد به 
او كمك كنم. نگران نباش زود برمى گردم. سپس خانه را ترك 

كرد. 
* پرده چهارم

محمدجعفر، يكى از افرادى كه جسد پيمان را در جنگل پيدا كرده 
شب  آن  گفت:  پرونده  افسر  به  ها  بازجويى  نخستين  در  بود، 
همراه خانواده ام از ميهمانى برمى گشتيم. براى اين كه زودتر به 
خانه برسيم راه ميان بر جنگل را انتخاب كرديم. در تاريكى شب 
فانوس به دست ناگهان يك زن و مرد را ديديم كه كنار درختى 
تنومند با دست هايشان شاخه ها و برگ هاى درختان را داخل 
يك گودال مى ريختند. آنان وقتى متوجه ما شدند با عجله سوار 
بر پيكانى فرار كردند. وقتى خودم را به گودال رساندم ناگهان 
مردم  از  بالفاصله  بنابراين  شدم.  رو  روبه  جوان  مرد  جسد  با 
كمك خواستم. كارآگاهان جنايى پس از تحقيق از دوستان پيمان 

دريافتند. زن جوانى به نام «پرناز» از مدتى قبل به پيمان عالقه 
مند شده بود. حال آن كه پيمان به خاطر عالقه شديد به گل بهار 
او را به همسرى برگزيد. بنابراين پرناز نيز به دليل لجبازى با 

پسر ديگرى ازدواج كرد. با اين حال «پرناز» پس از ازدواج هم 
به پيمان ابراز عالقه مى كرد. مأموران بالفاصله براى تحقيق از 
پرناز به خانه اش در يكى از شهرهاى شمالى رفتند، اما او خانه 

نبود. تا اين كه وى را در خانه پدرش يافتند.
* پرده پنجم 

عالقه  او  به  گفت:  و  شد  پيمان  قتل  از  اطالع  منكر  ابتدا  «پرناز» 
زيادى داشتم. اما وقتى با دختر ديگرى ازدواج كرد من هم مسير 
زندگى ام را تغيير داده و با پسر مهربانى به خانه بخت رفتم. 
با اين حال كارآگاهان كه احتمال مى دادند او از راز قتل پيمان 
زن  كه  اين  تا  دادند.  ادامه  پليسى  فنى،  تحقيقات  به  است  باخبر 
جوان لب به اعتراف گشود. وى به كارآگاهان جنايى گفت: چند 
سالى بود كه به پيمان عالقه داشتم. اما او به عشق و عالقه من 
به  راضى  را  او  تا  كردم  تالش  حال  اين  با  داد،  مى  رد  جواب 
ازدواج با خود كنم، اما به خاطر بى عالقگى اش سرانجام با امير 
كشيد  مى  زبانه  دلم  در  پيمان  از  انتقام  آتش  اما  كردم.  ازدواج 
و يك لحظه آرام و قرار نداشتم. حدود 28 روز از ازدواج مان 
گذشته بود كه از دوستان پيمان شنيدم او پاى سفره عقد نشسته 
است. با شنيدن اين خبر بى اختيار به گريه افتادم. وقتى همسرم 
به خانه آمد و مرا گريان ديد تصميم گرفتم با كمك او از پيمان 
انتقام بگيرم. با طرح يك داستان غيرواقعى از ابراز عالقه شديد 
پيمان به خودم ـ پس از ازدواج ـ سخن به ميان آوردم. امير هم 
همان شب  بشدت خشمگين شد و  ها  حرف  پس از شنيدن اين 

نقشه قتل پيمان را طراحى كرديم.
ساعت 9 شب چهارشنبه 29 اسفند من و امير خود را به اطراف 
محل زندگى پيمان رسانديم. همان موقع به بهانه اى شوهرم را 
به پيمان معرفى كردم. بعد هم به او گفتم براى تعطيالت عيد به 
همسرم  و  من  خداحافظى،  از  پس  ايم.  آمده  اقوام  از  يكى  خانه 
براى آخرين بار چگونگى جنايت را مرور كرديم. سرانجام نيمه 

شب خودمان را به خانه پدر پيمان رسانديم. 
شوهرم آن شب به بهانه اى پيمان را بيرون كشيد. بعد هم دو 
نفرى قدم زنان از خانه پدر پيمان فاصله گرفتند. همين كه نزديك 
ماشين شدند از پشت سر با چوبدستى ضربه اى بر سر پيمان 
كوبيدم. سپس امير او را به زور سوار ماشين كرد و به سوى 
جنگل حركت كرديم. در طول راه به او گفتم: «مى خواهم انتقام 
بگيرم و... آن شب دو نفرى پيمان را در جنگل به قتل رسانده و 

فرار كرديم.» 
* پرده آخر

رسيدگى  براى  تكميلى  تحقيقات  از  پس  پرناز  و  امير  پرونده 
به دادگاه ارجاع شد. پس از محاكمه امير به اتهام قتل عمد، به 
قصاص نفس ـ اعدام ـ و پرناز نيز به اتهام معاونت در قتل به 15 
سال زندان محكوم شد. پس از تأييد نهايى حكم، امير در محل 

جنايت به دار آويخته شد. 
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جوانان

قدم زدن با 
كفش هاى 
پاشنه بلند

ترجمه: بهاره مهرنژاد

تابستان فصل خريد، خريد و خريد است. هر چقدر هم كه آدم سعى 
كند اراده به خرج دهد و به پس اندازش دستبرد نزند، باز هم نمى شود. 
كمتر كسى است كه با ديدن ويترين مغازه هايى كه كيف و كفش هاى 
رنگى با طرح هاى جذاب و خيره كننده پرشده اند، وسوسه نشود و به 
فكر خريد نيفتد. آن هم زمانى كه طراحان مغزهايشان را حسابى صيقل 
داده و دست به طراحى هاى عجيب و غريب زدند. با ديدن انواع كيف 
وكفشى كه در بوتيك هاى ميالن به چشم مى خورد مى توان حدس زد 

كه چه انقالبى در نيمه تابستان 2006 صورت گرفته است. 
سرى به بوتيك نارا Nara واقع در خيابان ويتوريو امانوئل ميالن مى 
زنيم كه متخصص در فروش انواع كيف و كفش تك مارك است. همه 
نوع ماركى در اينجا به چشم مى خورد از لوئيس ويتون و ورساچه 
گرفته تا فندى و مارك جاكوب و چندين مدل جديد كه به نظر انگليسى 
مى آيند. با كيف هايى كه اينجا موجودند به نظر مى رسد تمامى كمپانى 
هاى طراح لباس دست به دست هم دادند تا براى يك ماه و نيمى كه از 
تابستان مانده كيف هاى مستطيلى با بند بلند را از در خارج كنند و به 

بازارهاى كيف هاى سبدى شكل دسته كوتاه رونق بخشند. 
يكى از زيباترين كيف هاى اين مجموعه متعلق است به ورساچه كه مثل 
هميشه سبك هاى قديم و جديد را با هم تركيب كرده و مدلى براساس 
اى  ذوزنقه  هاى  كيف  است.  كرده  طراحى  دارد،  طرفدار  امروز  آنچه 
شكل كه از چرم و حصير درست شده اند و قسمت بيرونى شان گل 

هاى وحشى گلدوزى شده است. 
 .Antonio Monti تقريبا شبيه نمونه هاى اولين محصوالت كارخانه
طرح  با  كفش  و  كيف  توليد  هاى  كارخانه  ترين  قديمى  از  يكى  مونتى 
هاى گلدوزى در ايتاليا است. از سال 1865 هر كيف و كفشى كه قرار 
كمربند،  هم  هنوز  شد.  مى  توليد  كارخانه  اين  در  شود  گلدوزى  بود 
كاله، سبد و كيف هاى حصيرى مونتى بيشترين سهم را در سبد خريد 
سوغات  خود  با  ايتاليا  جنوب  از  خواهند  مى  كه  دارد  هايى  توريست 
ببرند. كيف هاى زنبيل مانند كه حصيرى اند و با بامبو تزئين شده اند 
نوع ديگرى است از كيف هاى حصيرى ورساچه در اين فصل. لوئيس 
ويتون جز يك مدل كيف دسته كوتاه كه از حصير تهيه شده و يك رج 
در ميان رنگى است، هنوز كيف هاى مدل چمدانى اش را از رده خارج 
نكرده است. كيف هاى مستطيل شكل چرمى با دو دسته كوتاه كه در 
آن نيز از دو طرف به صورت چمدان باز مى شود همچنان طرفداران 
خودش را دارد، آنهايى كه پاى بند كالسيك ها هستند و هنوز خاطرات 

دهه 50 را از ياد نبرده اند. 
 ،D&G يكى از كيف هايى كه بسيار جلب توجه مى كند طرحى است از
ذوزنقه  يك كالسيك تمام عيار. كيفى كه از مخمل قرمز دوخته شده. 
است با دسته هاى كوتاه و سگك هاى طاليى كه به بدنه كيف دوخته 
شده و يك جيب بسيار كوچك در جلوى كيف كه همانند كيف پول هاى 
آنچه  است.   معمولى  چيز  همه  اينجا  تا  شود.  مى  بسته  و  باز  قديمى 
كيف  يورويى  پنج  و  نود  و  سيصد  و  هزار  اتيكت  كند  مى  توجه  جلب 
مخملى قرمزرنگ است كه در بين انواع كيف هاى حصيرى جوان پسند 
همچنان جايگاه خود را در بين خريداران دارد. كيف هاى هاليوودى هم 
پيدا مى شود. كيف هاى مستطيل شكل كه فقط يك فضا دارند و از چرم 
سياه و سفيد دوخته شده اند و كلى قالب و حلقه به آنها آويزان بوده 
و از زنجير و نوار باريك چرم تهيه شده است. بقيه كيف ها كوچك و 
دستى اند. اين قدر كوچك كه جا فقط براى يك شيشه عطر كوچك و 

يك گوشى موبايل دارند. 
هايش  پنجره  از  كه  اى  مغازه  وارد  و  آييم  مى  بيرون  نارا  بوتيك  از 
انواع پارچه هاى قديمى، و به در و ديوارهايش كلى كيف قديمى نخ نما 
شده آويزان است، مى شويم. صاحب مغازه دختر جوانى است به نام 

فرانچسكا اهل توسكانا و طراح كيف. به پارچه هاى قديمى عالقه 
بسيار دارد و تا توانسته سعى كرده از پارچه هايى كه به 
كيف  دوخت  و  طراحى  در  اند  شده  طراحى  شرقى  سبك 
هايش بهره گيرد. به عقيده او كنف بهترين پارچه در تهيه 
كيف هاى تابستانى است. كيف هاى تابستانى طراحى شده 

فرانچسكا دواليه اند. اليه زيرين آنها كه حكم آستر دارد از كنف است و 
اليه بيرونى آنها حريرگلدار. با اينكه بسيار بزرگ هستند ولى سبك اند. 
مدل جالب تر كيفى است مستطيل شكل از جنس كتان كه دسته آن از 
سيم مفتولى تهيه شده است.  با فرانچسكا خداحافظى مى كنيم و سراغ 

كيف هاى مليسا دل بونو مى رويم. 
طراح انگليسى كيف هاى پارچه اى كه عالوه بر طراحى كيف، روزنامه 
بيشتر  و  دارند   Meli Melo مارك  كه  هايى  كيف  كند.  مى  هم  نگارى 
نقره اى و طاليى هستند ذوزنقه بوده، دسته باريك دارند و قسمت در 
آن حالتى شبيه به هفت داشته و با يك گره باز و بسته مى شوند. كيف 
دوش  روى  انداختن  براى  اصال  و  دارند  انگليسى  مدل  كامال  كه  هايى 
طراحى نشده اند. يكى از جالب ترين مدل هاى كيف مليسا كيفى است 
كه نام اسارت روى آن گذاشته. يك كيف بسيار ساده مستطيل شكل 
از جنس ساتن نقره اى كه زيبايى آن به نوع بند آن مربوط مى شود. 
كه  زنجير  حلقه  يك  است.  كرده  تهيه  ها  زندانى  دستبند  از  را  آنها  بند 
به دستبند متصل شده است. او معتقد است، اين كيف مى تواند سمبل 

پايدارى در عشق براى زوج هاى جوان باشد. 
هاى  كيف  بر  عالوه  امانوئل  ويتوريو  خيابان  هاى  جاذبه  از  يكى 
و  ديد  توان  مى  ها  كارتون  در  كه  است  هايى  كفش  ديدن  جورواجور 
آدم را به ياد رنگين كمان پس از يك رعد و برق حسابى مى اندازند. 
البته همين جاذبه هم هست كه آدم را به وسوسه خريد كفش هايى مى 
اندازد كه بيشتر از يك ماه فرصت خودنمايى ندارند. اينجا پر است از 
صندل هايى كه از كتان تهيه شده اند و لژهاى رنگى دارند. صندل هايى 

كه شاپركى ناميده مى شوند. 
مغازه اى كه انواع مدل شاپركى را بتوان در آن يافت بوتيك سالواتوره 
فرراگامو است. سالواتوره فرراگامو يكى از اولين طراحان موفق كيف 
متولد  فلورانس  در  سال 1898  در  فرراگامو  است.  ايتاليا  در  كفش  و 
شد. اولين طراحى اش برمى گردد به زمان 9سالگى، آن زمان كه براى 
مى  ها  بالرين  آنچه  شبيه  سفيد  كفش  يك  خواهرش  تسجيل  مراسم 
پوشند، مى دوزد، در 14سالگى به ناپل مى رود و يك سال به خواندن 
طراحى دوخت كفش در كالج هنر ناپل مى پردازد. اولين دستاوردهاى 
مى  همگان  نمايش  معرض  به  پدرى  خانه  در  سال  همان  در  را  خود 
گذارد. در سال 1914 به آمريكا مهاجرت مى كند، به بوستون و سپس 
هاليوود. چندى نمى گذرد كه طراحى كيف و كفش در فيلم هاى صامت 
بازمى  فلورانس  به  در 1927  گيرد.   مى  عهده  بر  را  دميله  و  گريفيث 
گردد و اولين مغازه كفش فروشى را در خيابان مانلى تاسيس مى كند. 
در همان ابتداى بازگشت به ايتاليا طراحى كفش بسيارى از تئاترها و 
فيلم هاى سينمايى را متعهد مى شود. ماندگار ترين آنها كفشى است 
كه دوروتى در فيلم جادوگر شهر از به پا مى كند و اكنون در موزه 
كفش كه خانه فرراگامو در فلورانس است ديده مى شود. فرراگامو در 
سن 62سالگى در حالى كه روزانه 700 كارگر در كارخانه هايش 3500 
تمامى  مسئوليت  درگذشت.  فلورانس  در  كردند،  مى  توليد  كفش  جفت 
كارخانجات و فروشگاه هاى او تا به امروز در اختيار همسر و سه پسر 
مديريت  به  نيز  است  واقع  امانوئل  ويتوريو  در  كه  اى  مغازه  است.  او 
جيووانى جنتيله فرراگامو فعاليت مى كند. فرراگامو اولين توليد كننده 
كفش هاى آژدار در ايتاليا است. او در خاطرات خود مى نويسد: «همه 
چيز از دوشنبه ماه مارس شروع شد كه دوم ابتدايى بودم. پاهايم به 
خاطر كفى الستيكى كفش هايم پر شده بود از تاول هاى ريز و درشت 
كه نگذاشتند براى چند هفته اى به مدرسه بروم. دكتر پاهايم را ديد و 
گفت اتفاقى نيفتاده. وقتى پا نتواند در كفش نفس بكشد ورم مى كند و 
تاول مى زند. بعد از آن يك كفش زرد خريدم و به اين فكر افتادم كه 

يك كفش سالم براى پاهايم بسازم.» 
از  امروز  كه  هايى  كفش  تا  شده  باعث  سالواتوره  دليل  همين  شايد 
بر  عالوه  صندل،  چه  و  كتانى  چه  آيند،  مى  بيرون  فرراگامو  كارخانه 
شيك بودن بسيار راحت و خوش پا باشند. كفش هايى كه كفى مواج 
دارند و به رفع خستگى و جلوگيرى از اعمال فشار به پاها كمك مى 
كنند و فرد را از هرگونه صدمه ديدن در حين پياده روى ايمن نگه مى 

دارند. 
پس از ديدن كفش هاى شاپركى نوبت به لباس هاى سياه و سفيد مى 
رسد. ديگر از ويترين هاى زرد و قرمز و بنفش خبرى نيست. تا چشم 

كار مى كند يا سياه است يا سفيد. 
كه  طراحى  است.  كاوالى  روبرتو  كار  سفيد  و  سياه  هاى  لباس  ابتكار 

مد  در  خاص  لباس استعداد  كردن 
كالسيك  هاى 

مارك  دارد. 
پوشان با 

س  لبا

فلورانس  در  سال 1940  نوامبر  در 15  روبرتو  آشنايند.  كاوالى  هاى 
-Macchi متولد شد. هنر را از پدربزرگش آموزش ديد. او نقاش سبك

aiolo بود. سبكى كه در سال 1855 به وجود آمد و پيروان آن تحت 
تاثير مكتب امپرسيونيسم لكه هاى رنگ را كنار هم مى ريختند. يكى از 
مهم ترين ويژگى هاى كارى كاوالى توجه به طراحى پارچه و نقوش 
آن است. پارچه هاى چهل تكه، لمه، پلنگى و نيز پوست خز بيشترين 
سهم را در دوخت لباس هاى كاوالى دارند. 34 سال از زمانى كه اولين 
طراحى هاى خود را در سالن بيانكا در قصر pitti فلورانس گذاشت 
لباس  طراحان  ترين  برجسته  از  يكى  به  ها  سال  اين  در  او  گذرد.  مى 
كرده  پيدا  هاليوود  ستارگان  نزد  اى  ويژه  جايگاه  و  شده  بدل  ايتاليا 
است. جنيفر لوپز، منا سووارى، سندى كراوفورد و مرى جى بليگ از 

هنرپيشگانى هستند كه در خريد لباس تنها نام كاوالى را مى پسندند. 
مطمئنا كوكو چنل وقتى در سال 1926 پيراهن مشكى آستين حلقه اى 
و يقه هفت را كه تا زانو بلندى داشت براى سوفيا لورن در فيلم بانوى 
رودخانه donna del fiume, la 1955 طراحى مى كرد، هيچ گاه به 
مغزش هم نمى رسيد كه همان مدل لباس در تابستان 2006 درصدر 
پرفروش ترين ها نزد خانم هاى جوان قرار بگيرد. كاوالى تنها نقشى 
كه در مد كردن اين لباس دارد تغييرى است كه در پارچه اش داده. او 
كه عالقه خاصى به پولك ماهى ها دارد، از پارچه لمه براى دوخت اين 
لباس استفاده كرد. همين تغيير پارچه نيز باعث شد تا در اين تابستان 
كه همه در جست وجوى لباس ها و كيف و كفش هاى براق هستند، كلى 
طرفدار پيدا كند.بلوز و شلوارهاى اسپرت سفيد نيز در اين چند هفته 
اخير بسيار مورد توجه جوان ها بود. شلوارهاى سفيد كه مدتى بود از 
گنجه لباس ها دور مانده بودند، دوباره روى كار آمدند.  شلوارهايى 
كه وجود دارد، از نظر اندازه دو نوع اند. يا بسيار بلند يا بسيار كوتاه. 
از جنس كتان هستند و بسيار خنك. شلوارهاى تنگ با يك تاپ يا بلوز 
كوتاه بيشترين خريدار را دارد. انواع شلوار گشاد را بيشتر كالسيك 
پوش ها مى پسندند. آنها كه تمايل بيشترى به پوشيدن تونيك آستين 
پهن  كمربندهاى  بستن  به  نيز  زيادى  عالقه  و  دارند  هفت  يقه  و  بلند 

ورنى، بيشتر از سايرين شلوارهاى گشاد سفيد را انتخاب مى كنند. 
دشوار  كمى  ندارند،  بلندى  چندان  قد  كه  افرادى  براى  شلوار  پوشيدن 
است، پيشنهاد روبرتو كاوالى براى آنها خريد شلوارهاى بلند و گشاد 

با بلوزهاى كامال جذب است. 
از مغازه ها كه بيرون مى آييم و از ويترين ها كه دور مى شويم، تنها 
است.  ها  لباس  رنگ  بين  هارمونى  شود،  مى  حيرت  باعث  كه  چيزى 

و  سياه  از  شده  پر  ها  مغازه  ويترين  اينكه  سفيد با 
كار  به  سياه  هم  آن  در  كه  لباسى  فته ولى  ر

شود.  نمى  پيدا  سفيد،  هم  و  باشد 
دوره لباس هاى متضاد سرآمده 

شلوارهاى  و  تاپ  به  نوبت  و 
است.  رسيده  رنگ  هم 

اينجا ديگر كسى زرد و 
سرخابى و بادمجانى 

نيست. همه سفيدند 
هاى  كفش  با 

شاپركى.
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خورشت
 ميگو ساده

مواد الزم: 
ميگو= 1 كيلوگرم 

سيب زمينى =1كيلوگرم 
گوجه فرنگى=250گرم(رب گوجه 3قاشق 

غذاخورى) 
نمك= به مقدار الزم 

فلفل و زرد چوبه= به اندازه الزم 
ادويه= به اندازه الزم 
روغن= به اندازه الزم 

پياز= 150گرم 
آب ليمو= 2 قاشق غذاخورى 

طرز تهيه: 
ميگوها را پوست كنده روده پشتى آن را 
خارج مى كنيم. پس از شستن صبر مى 

كنيم تا آب آن گرفته شود . 
پياز را خرد و آن را تا حد طاليى رنگ 

سرخ مى كنيم.ابتدا زردچوبه و سپس ميگو 
ها را به آن اضافه و حدود 2 دقيقه آن 

را تفت مى دهيم. بعد بقيه مواد را به آن 
مى افزاييم و مى گذاريم 10 دقيقه بجوشد 
سپس سيب زمينى سرخ شده را روى آن 

مى ريزيم

نكات آموزنده و كاربردى در خانه دارى

معجزه ها در نگه 
دارى پوشاك

 

سعيده يراقى اصفهانى

چند نكته در هنگام خريد پارچه 
در  را  پارچه  از  تكهاى  كنيد.  انتخاب  نظر  مورد  لباس  با  متناسب  را  پارچه 
اگر  نميشود،  چروك  زود  خيلى  پارچه  شويد  مطمئن  تا  كنيد  مشت  دستانتان 
منصرف  پارچه  اين  خريد  از  شد  چروك  زود  خيلى  شما  دستان  در  پارچه 
شويد. اگر پارچه سفيد و مرطوبى را روى پارچه تيره كشيديد و پارچه سفيد 
دست  از  زيادى  رنگ  شو  و  شست  از  بعد  پارچه  اين  گرفت  رنگ  زود  خيلى 

خواهد داد. 
با دست، پارچه را از دو جهت (تار و پود) بكشيد تا از استحكام پارچه اطمينان 

حاصل كنيد. 
چند نكته در نگه دارى از لباسهاى پشمى 

لباستان را با يك فرچه نازك و سخت تميز نماييد. 
آويزان  سرد  جاى  در  و  كرده  خالى  استفاده  از  پس  را  پشمى  لباس  جيبهاى 

كنيد. 
لباسهاى پشمياى كه چروك شده در بخار حمام قرار دهيد تا چروكها برطرف 
اتو  آنرا  شماره (2)  روى  اتو  ى  درجه  تنظيم  و  نمدار  ى  پارچه  با  يا  و  شود 

كنيد. 
براى آنكه عمر لباسهاى پشمى طوالنى شود، پس از دو روز پوشيدن، يك روز 

از آنها استفاده نكنيد. 
در صورت خيس شدن لباسهاى پشمى، موارد زير را رعايت كنيد: 

الف) لباسها را روى بخارى، شوفاژ و يا در معرض آفتاب رها نكنيد. 
ب) در ماشين خشك كن آن را خشك نكنيد. 

ج) در جاى صاف آن را پهن كنيد و بگذاريد با هواى اتاق خشك شود. 
نگهدارى از مخمل و ابريشم 

پارچه هاى مخمل و ابريشم اگر تا شوند و در كمد يا چمدان نگهدارى شوند، 
خط مياندازند كه جلوه و بافت پارچه از بين ميرود، اين پارچه ها را دور يك 

استوانه بپيچيد و تا نكنيد. 
جلوگيرى از چروك و تا خوردن لباس 

هنگام تا زدن لباسها و قرار دادن آنها در چمدان براى اينكه مابين لباس، خط 
تا نيفتد، در محل تا، يك تّكه دستمال يا كيسه فريزر بگذاريد. 

جلوگيرى از چروك شدن شلوار 
اگر  است.  مهم  بسيار  چمدان  در  لباسها  قراردادن  و  جمعآورى  سفر،  هنگام 
ميخواهيد شلوارها در حين بستهبندى در چمدان چروك نشود، توصيه ميشود 
ابتدا قسمت باالى شلوار را قرار دهيد، سپس بقيه لباسهايتان روى آن بگذاريد 

و بعد پاى شلوار را روى لباسها برگردانيد. 
جلوگيرى از باز شدن پليسه دامن 

ميشود  توصيه  نشود،  باز  شدن  خشك  هنگام  در  دامن  ى  پليسه  اينكه  براى 
كمربند روى پليسه ها ببنديد. 

خوشبو كردن كمد لباس 
براى اينكه كمد لباستان خوشبو باشد، هرگز لباسهاى كثيف و عرق كرده را به 
مدت طوالنى در كمد آويزان نكنيد؛ در ضمن ميتوانيد شيشه هاى عطر خالى را 

البه الى لباسهايتان بگذاريد. 
حفظ خط شلوار 

انداختن  خط  محل  در  باشد،  داشته  خوبى  اتوى  خط  شما  شلوار  اينكه  براى 
شلوار صابون بكشيد و سپس اتو كنيد. 

حركت روان زيپ 
براى باز و بسته شدن بهتر زيپ، كمى صابون با نوك مداد نرم و يا حتى كمى 

روغن چرخ روى لبه دندانه هاى زيپ بماليد. 
جلوگيرى از ريش شدن انتهاى روبان 

براى اينكه انتهاى روبان ريش نشود از كمى چسب مايع، يا چسب چوب بيرنگ 
كمك بگيريد و يا كمى ته آن را بسوزانيد. 
جلوگيرى از جذب گرد و خاك در پارچه 

مانتو، چادر و شلوارهاى مشكى، گرد و غبار محيط را به خود جذب ميكنند. 
مواد نرم كننده و ضد الكتريسيته زيادى به بازار آمده است كه براى برطرف 
كردن اين مشكل استفاده مى شود. بهتر است بدانيد كه مواد پاك كننده به جا 
مانده در پارچه باعث جذب گرد وخاك ميشود. معموًال در هنگام استفاده از 
كارخانه  دستورالعمل  در  شده  توصيه  مواد  مقدار  از  كمتر  كننده،  پاك  مواد 

مصرف كنيد و يا آبكشى را بهتر انجام دهيد. 
شست وشوى كت و شلوار و پالتو 

اينگونه لباسها را نبايد در آب شست وشو داد، بلكه بايد خشكشويى شوند. 
هنگام اتوكشى بايد از بخار و حرارت 150 درجه سانتيگراد انجام شود. 

شست وشوى پليور 
بازار  در   ... و  لمزوول  آنقوره،  آكرليك،  پشم،  جنسهاى  به  معموًال  پليورها 
وجود دارند، اينگونه لباسها بايد فقط با دست شسته شوند و هرگز از ماشين 
لباسشويى استفاده نشود. مدت زمان شستن كوتاه و هنگام آبكشى ماليم و 

آرام، عمل كنيد و حتمًا در سطحى صاف خشك كنيد. 
شست وشوى پيراهن و تيشرت 

اينگونه لباسها را ميتوانيد در ماشين لباسشويى با حداكثر حرارت 40 درجه 
سانتى گراد بشوييد. و با دور آرام ماشين، آبكشى كنيد. در ضمن براى خشك 

شدن، لباس را در محيط باز و چوب لباسى آويزان كنيد. 
توصيهاى در شست وشوى لباسهاى پشمى 

كنيد،  آبكشى  گليسرين  قاشق  يك  محتوى  ولرم  آب  در  را  پشمى  لباس  اگر 
پارچه نرم و لطيف ميشود و ضمنًا مانع از ايجاد خارش پوست بدن ميشود.

منبع : بر گرفته از كتاب كوتاه و پرفايده براى خانم ها 
(مجموعه اى از نكات آموزنده و كاربردى در خانه دارى ) 
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

آقايان حتمًا بخوانند!!!

تنيدگى را از خود دور كنيد 
بانى استريچ، مردى كه شغل و سمت عالى وى سرانجام به بيمارى قلبى او منجر شد، چنين مى نويسد: 

«هيچ چيز ارزش زندگيتان را ندارد، حتى شغلتان!» 
با نگاهى به عكسهاى عصبى و رنگ پريده تونى بلر، نخست وزير بريتانيا در روزنامه ها، با صداى بلند 
مى گويم: «اگر بر زندگى خود ارج مى نهى، حرفه خود را ترك كن.» گفته هاى پزشكان مبنى بر وخيم 
اهميت  من  نظر  از  كند  نمى  تهديد  را  اش  زندگى  وى  قلبى  بيمارى  كه  اين  و  او  جسمانى  شرايط  نبودن 

چندانى ندارد. 
تونى بلر ممكن است فرد سالمى باشد كه تغذيه مناسبى دارد و در استعمال دخانيات زياده روى نمى كند، 

اما تحت فشار شديد قرار دارد و در اين مورد به وى هشدار داده شده است. 
شايد اگر مشابه حادثه اى كه براى من رخ داد براى شما نيز رخ دهد، به همه دارايى خود به جز شلغتان 
قانع خواهيد بود! من متقاعد هستم كه استرس(فشار روانى) حاصل از حرفه و مقام بلند پايه من به عنوان 
يك سرمايه گذار موفق نقش بسيار بزرگى در آگاه كردن من از خطر داشت و اكنون ديدگاه خود را نسبت 
به زندگى به طور كامل تغيير داده ام. كار كردن سخت در شرايطى كه تحت فشار روانى قرار داريد مشكل 
آفرين است. مطمئن هستم كه تونى بلر نيز مانند بسيارى از مردان ديگر خود را فردى كامًال سالم فرض 
مى كند. اما دستگاه اصلى كه در ادامه زندگى ما نقش دارد و چگونگى مواظبت از آن را به فراموشى 

سپرده ايم و گمان مى كنيم كه شكست ناپذير هستيم و هيچ حادثه اى براى ما رخ نخواهد داد. 
فعاليت مخاطره آميز 

چهل ساله هستم. بيمارى قلبى ام از پنج ماه پيش آغاز شد. پيش از آن در شغل خود ريسك هاى بزرگى 
مى كردم و به اصطالح لقمه هاى بزرگ تر از دهان برمى داشتم. به طورى كه درآن واحد بيش از ده 
معامله تجارى انجام دادم، بدون آنكه به مثبت بودن نتيجه آن اطمينان داشته باشم. گرچه سعى كردم با 
كاهش سفرهاى تجارى به خارج از كشور كمى از سنگينى بار روى دوش خود بكاهم، اما به طور مستمر 
در ورطه نگرانى بودم. من روزى چند سيگار مى كشيدم، هر نوع غذايى را كه در دسترس بود با عجله 

صرف مى كردم. اما بر اين عقيده هستم كه مخرب ترين عامل در ايجاد بيمارى قلبى من استرس بود. 
تصور من بر اين بود كه هنوز از شرايط جسمانى مطلوبى برخوردارم و با جلوگيرى از افزايش وزن، 
مراجعه روزانه به ورزشگاه و مالقات گاه و بيگاه پزشك موجب تسكين استرس حاصل از مشاغل خود 
مى شوم. فشار خون، كلسترول و تاريخچه خانوادگى من همگى در وضعيت مطلوبى قرار داشتند. مرتبًا 
با همسرم سانى و دو پسر 12 و 15 ساله خود به تعطيالت مى رفتيم و زندگى شاد و مجللى در خانه 
مختلف  مشاغل  به  زياد  شتاب  با  من  بنابراين  داشتيم.  انگلستان  كينگستون  شهر  در  واقع  خود  بزرگ 

رسيدگى مى كردم و تنها موضوعى كه به ذهنم خطور نمى كرد اين بود كه قلبم بيمار باشد. 
زندگى من در يك روز صبح يكشنبه در ماه مه سال جارى به طور كامل تغيير كرد. صبح با احساس 
بسيار خوبى از خواب برخاستم. به تازگى به محل جديد نقل مكان كرده بوديم و شب گذشته تا نزديكى 
صبح ورود به خانه جديد را با دوستان جشن گرفته بوديم. آن روز من و سانى بچه ها را به پرستار 

سپرديم و خانه را ترك كرديم. تصميم داشتيم وسايل جديد آشپزخانه را از فروشگاه تهيه كنيم. 
عالئم اوليه 

در انتظار يكى از فروشندگان بوديم كه در قفسه سينه خود كمى احساس ناراحتى كردم. احساس درد 
نبود، بلكه احساسى شبيه كشيده شدن يكى از ماهيچه ها. اين درد هشدارى براى من نبود، چون ما هنگام 

اسباب كشى جعبه هاى سنگين را جابجا كرده بوديم و آن را دليل اين درد فرض كردم. 
وقتى به طرف اتومبيل بازگشتيم، افزايش شدت درد مانند اين بود كه مسئله جدى است. با اين وجود 
با خود فكر كردم كه: «هرچه هست نمى تواند از قلبم باشد، چون من فقط چهل سال دارم.» اما احساس 
بود.  كرده  عصبى  شدت  به  مرا  داد  مى  رخ  بدنم  در  كه  اتفاقاتى  و  داشتم  سرگيجه  همراه  به  عجيبى 
يادآورى آن برايم خنده آور است، اما به طرف سانى برگشتم و گفتم: «من بايد خداحافظى كنم، به گمانم 
امروز آخرين روز زندگى ام باشد!» سانى وحشتزده رانندگى اتومبيل را به عهده گرفت و با سرعت به 
سوى نزديكترين مركز درمانى رفتيم. وقتى وارد بيمارستان شديم، پزشكى كه در بخش پذيرش ايستاده 
بود با مشاهده دستم كه روى سينه ام قرار داشت مرا مستقيمًا به اتاق اورژانس برد. حدود چهار ساعت 
آنجا بودم و پس از گرفتن نوار قلب و تجويز دارو وضعيتم مطلوب اعالم شد. اولين كارى كه پس از 
بازگشت به اتومبيل انجام دادم كشيدن سيگار بود. آن روز عصر احساس درد در دست چپ و باالى 
قفسه سينه ام شروع شد، گويى ماهيچه هايم در هم پيچيده باشند. بنابراين با پزشك عمومى تماس گرفته 
و خواهش كردم كه مرا در منزل مالقات كند، اما وى نپذيرفت و گفت براى آسيب ديدگى ماهيچه- چيزى 
كه من هنوز باور داشتم- بيمار را خارج از مطب خود مالقات نمى كند. او استفاده از مسكن ها را توصيه 

كرد كه من آن را انجام دادم. صبح روز بعد احساس بهترى داشتم و مجدداً جعبه ها را جابه جا كردم. اما 
هنگام صرف ناهار از شدت درد تقريبًا فرياد مى كشيدم و سانى مرا با اتومبيل به بيمارستان كينگستون 
رسانيد. پس از مطالعه نوار قلب و آزمايش خون اولين چيزى كه پزشكان اظهار داشتند اين بود كه «ما نمى 
توانيم باور كنيم كه بيمارستانى كه ديروز به آن مراجعه كرديد شما را مرخص كرده است. ضربان قلبتان 
نامنظم بوده و شما دچار سكته قلبى خفيفى شده ايد كه به نظر مى رسد ديروز اتفاق افتاده است.» با اين 
اوصاف در بيمارستان بسترى شدم. انواع داروهاى جلوگيرى از لخته شدن خون و اسپرى زيرزبانى ترى 
نيترات براى انبساط شريانهاى منقبض شده تجويز شد و يك عمل آنژيوپالستى روى قلبم انجام گرفت و 

بدين ترتيب سه هفته در بيمارستان بسترى بودم. 
پس از تأثير مطلوب درمان احساس بهترى داشتم، اما مى دانستم كه با وجود آنكه چهل ساله هستم، بايد 
زندگى ام را به طور كامل تغيير دهم. سيگار را ترك كرده و تمام غذاهاى پرچرب را از رژيم غذايى خود 
حذف كردم. من هميشه از خوردن ساالد نفرت داشتم، اما اكنون از آن لذت مى برم. پياده روى روزانه به 

مدت نيم ساعت به من توصيه شد كه آن را به طور مرتب انجام مى دهم. 
هشدار پزشكان 

گرچه همه اين تغييرات اهميت زيادى داشتند، پزشكان به خصوص در مورد استرس (فشار روانى) زياد، 
ساعات طوالنى كار و نگرانى مداوم هشدار دادند. شايد در ظاهر فردى آرام بودم، اما هميشه نگرانى در 
مورد معامالت، كارمندان، خانواده، منزل، اتومبيلها و هر چيز ديگر همراه من بود. توصيه پزشكان اين بود 
كه استرس و فشار زندگى خود را به حداقل رسانيده و اهميت سالمتى و خانواده خود را ارجحيت بنهم. 
«نگرانى را از خود دور كن» جمله اى است كه توسط پزشكان تكرار مى شود كه در گفتار بسيار آسانتر 

از عمل است. تنها راه رهايى از نگرانى فرار از موقعيتهاى استرس زاست. 
پس از آنكه دچار حمله قلبى شدم، به برادرم كه چهل و شش سال دارد هشدار داده شد كه وى نيز ممكن 
است در معرض خطر بيمارى قلبى قرار داشته باشد. بنابراين هموسستئين خون او- ماده اى شيميايى 
مورد  شريانهاست-  سالمتى  خطر  نمايانگر  و  يابد  مى  افزايش  استرس  وسيله  به  كه  خون  در  موجود 
آزمايش قرار گرفت. در حال حاضر وى سالم به نظر مى رسد، اما براى جلوگيرى از خطر بيمارى قلبى 

شيوه زندگى خود را به نحو بهترى تغيير داده است. 
بيمارى قلبى تونى بلر خفيف اعالم شده است، اما به نظر من اين گفته قطعًا يك هشدار است. براى من 
غيرقابل تصور است كه فردى با دارابودن چنين وظيفه سنگينى قادر باشد شب هنگام با آرامش سر بر 
بالين بگذارد. او حتى در طول تعطيالت با خانواده خود قادر نخواهد بود ذهن خود را از مسائل آسوده 

سازد. توصيه من اين است كه هيچ چيز ارزش زندگيتان را ندارد، حتى مقام عالى نخست وزيرى... 
چگونه استرس (فشار روانى) موجب بيمارى قلبى مى شود؟ 

فردى ظاهراً سالم به نظر مى رسد. او ورزش مى كند، از مصرف سيگار خوددارى مى كند و رژيم غذايى 
متعادلى دارد. 

پس دليل بيمارى قلبى او چيست؟ 
قرار  آزمايش  مورد  معموًال  كه  باشد  مى  خون  در  هموسستئين  افزايش  قلبى  بيمارى  عامل  مهمترين 
با  محكمى  ارتباط  بلكه  يابد،  مى  افزايش  استرس  وسيله  به  تنها  نه  خون  در  ماده  اين  ميزان  گيرد.  نمى 
فروخوردن غضب دارد. همچنين استرس زياد موجب از بين رفتن منيزيم معدنى مى شود كه از عالئم 
اصلى آن آريتمى دهليزى قلب است. تركيب هموسستئين باال و منيزيم پائين خطر حمله قلبى را تا هشت 
برابر افزايش مى دهد. نوشيدن قهوه به مقدار زياد ميزان هموسستئين خون را افزايش داده و در عين حال 
موجب كاهش منيزيم مى شود. بنابراين به افرادى كه به حرفه هاى استرس زا اشتغال مى ورزند توصيه 
مى شود كه رژيم غذايى خود را با مصرف منيزيم، اسيد فوليك و ويتامين B12 تكميل نمايند. افزايش 

مصرف دانه ها و سبزيجات تيره مانند اسفناج، بروكلى و لوبيا براى اين افراد مفيد است. 
چگونه قلب خسته و فرسوده مى شود؟ 

دكتر مارك پورتر مى نويسد: عليرغم وجود حجم زياد كار، قلب در شرايط نرمال بيمار نمى شود. اما 
معمول ترين مشكلى كه قلب دچار آن مى شود ضخيم شدن ديواره رگهايى است كه ديواره ماهيچه اى 
قلب را تغذيه مى كنند. استعمال دخانيات، ديابت، عدم ورزش، كلسترول باال و رژيم غذايى نامناسب همگى 
موجب تشديد اين بيمارى شده و با باريك شدن رگها موجب خطر مى شوند. حمله قلبى زمانى رخ مى 
دهد كه خون در بخش هاى باريك شده رگها لخته شده و موجب عدم تغذيه ماهيچه قلب شود. اين حمله 
قلبى درد شديد ايجاد كرده و باعث ايست فعاليت الكتريكى طبيعى قلب براى ايجاد ضربان منظم مى شود 
كه در نهايت موجب انقباض مرتعش قلب يا ايست قلبى شده و منجر به مرگ حتمى مى گردد، مگر اين كه 
ضربان قلب سريعًا به حالت نرمال بازگردد. در برخى موارد عمل پمپ قلب به سختى صورت مى گيرد، 
به  به شدت  پديده مضر نيست، اما گاهى  داشته باشد. اين  وجود  در ضربان قلب  بدون آن كه مشكلى 
كارآيى قلب آسيب مى رساند، به طورى كه در افراد مبتال به بيمارى جدى فشارخون (كه موجب افزايش 
فشار، روى ديواره قلب مى شود) خطر ايست قلبى وجود دارد. از عالئم اين بيمارى را خستگى، عدم دفع 

مايعات بدن و تنگى نفس مى توان نام برد. 
مزاياى تمرينات ورزشى ايروبيك (هوازى) 

كاهش تمرينات ورزشى در دهه بيست سالگى ممكن است به ما آسيبى نرساند. اما اگر اين تمرينات را به 
طور مرتب انجام دهيم، در دوران كهنسالى كمتر در معرض خطر بيمارى قلبى قرار خواهيم گرفت. 

حدى  تا  بايد  تمرينات  اين  زمان  مدت  هستند.  سوارى  دوچرخه  و  روى  پياده  ايروبيك  تمرينات  بهترين 
باشد كه كمى موجب ريزش عرق بدن و تنگى نفس شود. اين تمرينات سه روز در هفته به مدت 30 دقيقه 

ايده آل هستند. 
تمرينات ايروبيك از اهميت زيادى برخوردارند. زيرا عضالت فعال بدن مانند قلب، كه مركز جريان خون 
است، نياز به مقدار زيادى اكسيژن دارند. اين تمرينات ورزشى موجب افزايش نياز قلب، شش ها، گردش 
خون و همچنين ماهيچه هاى بدن به اكسيژن مى شود. بنابراين هر قدر تمرينات ورزشى را بيشتر انجام 

دهيد، فعاليت قلب و شش ها افزايش يافته و كارآيى گردش خون در بدن بيشتر خواهد بود. 
قلب سالم با تغذيه مناسب 

مصرف زياد چربيهاى اشباع شده (كره، پيه، گوشت قرمز، تخم مرغ، شير پرچرب، پنير و ماست پرچرب) 
زيتون،  روغنهاى  مانند  روغنها  (انواع  غيراشباع  چربيهاى  كه  آن  حال  است.  مضر  قلب  سالمتى  براى 
آفتابگردان، سويا، دانه انگور، بادام زمينى و كنجد) مناسب تر هستند. مصرف روزانه حداقل پنج قطعه 
ميوه و سبزيجات، آنتى اكسيدانهاى مورد نياز بدن را تأمين مى كند. آنتى اكسيدانها در حقيقت سالح 

مناسبى براى جلوگيرى از بيماريهاى قلبى هستند.
 منبع: نشريه گلف نيوز 
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فال هفته

متولدين فروردين: توقعات خيلي از متولدين 
اين ماه از زندگي، از دوستان و آشنايان، توقع منطقي 
خواسته  اين  به  بداليلي  گاه  متاسفانه  ولي  است 
و  عصبانيت  و  ناراحتي  سبب  همين  و  نميرسند  ها 
افسردگي شان ميشود ، در حاليكه نبايد چنين باشد 
، چرا كه بخت بلند آنها هميشه ياورشان خواهد بود 
. در زمينه مسائل عاطفي و احساسي ، اكثر متولدين 
اين ماه به سوى ايده هايشان پيش ميروند . در اين 
با  شانس   ، ندهيد  انجام  اى  معامله  كنيد  سعي  هفته 

شما يار نيست

مسائل  زمينه  در  ارديبهشت:  متولدين    
ماه  اين  متولد  خانمهاى  از  خيلي  عاطفي  و  احساسي 
تنظيم  طورى  را  خود  زندگي  در  كور  گره  يك  دچار 
 . نگذارد  اثرى  آن  بر  كور  هاى  گره  اين  كه  كنند 
گذشته  در  كه  آنها  چه  و  مجردها  بعضي  درضمن 
براى  اى  تازه  شرايط  اند،  داشته  طالقي  و  وصلت 
خبرهاى   . ميگيرند  قرار  خود  دلخواه  زندگي  تشكيل 
خوشي براى هشتاد درصد از متولدين اين ماه در راه 
است كه اغبل در رابطه با كار است . شما احتياج به 
مسافرت ولو كوتاه داريد ، حتما اين مسافرت را مهيا 
تاثير  شما  روحيات  در  العاده  فوق  كه  چرا   ، سازيد 

خواهد گذاشت 

متولدين خرداد: به پدر و مادرهاى متولد اين 
خود  فرزندان  با  خود  روابط  در  ميشود  توصيه  ماه 
رعايت احتياط را كرده و اصوال“ از خشونت و يا بي 
اعتنايي و بي تفاوتي دست بردارند، چرا كه اين بچه 
ها با محبت و عشق و دوستي زودتر همراه و همگام 
ميشوند . در حاليكه شانس بسيارى از متولدين مجرد 
براى شروع زندگي مستقل و خوب باال ست، بعضي 
ها نيز ناچارند در نامزدى و يا روابط عاشقانه خود 

تجديد نظر كنند . شنبه شادى را پيش رو داريد 

  متولدين تير: دخترهاى متولد اين ماه اغلب 
اصوال“  برخي  هستند،  روبرو  متعدد  خواستگاران  با 
بدون  ها  بعضي  ميدهند،  وصلت  به  تن  هنگام  دير 
عشق ازدواج ميكنند كه به آنها توصيه ميشود كه در 
تصميمات خودشان تجديد نظر كنند . مردان اين ماه 
تفكر  با  ميشود  توصيه  كه  اند  كرده  گير  دوراهي  در 
زودى  به   . كنند  انتخاب  را  درست  راه  مشاورت،  و 
را  زندگيتان  كه  كرد  خواهيد  دريافت  را  خوشي  خبر 

دگرگون خواهد كرد

گفتگوى  با  و  محل  يك  در  مرداد:  متولدين 
خصوصا“  ميشود،  باز  نفر  سه  دو  مچ  اى،  دوستانه 
آن گروه كه سعي دارند با غيبت و بدگوئي و سخن 
شوند  ها  دشمني  سبب  بردن  آن  به  اين  از  حرف  و 
ضرورى  طردشان  آدمها  اين  شناسائي  با  مسلما“  و 
بدست  در  ماه  اين  متولد  هاى  جوان  از  خيلي   . است 
در  گاه  بطوريكه  هستند  عجول  بسيار  هدفها  آوردن 
و  تكرار  يا  و  كارى  دوباره  دچار  تعجيل  اين  مسير 
بايد  گروه  اين  حال  هر  در  ميشوند،  حركت  كندى  يا 
بعضي  براى  عشق  بروند،  پيش  صبورانه  و  عاقالنه 
اى  عده  براى  و  خوشبختي  با  توام  مجردها  از 

دردسرساز و پرهياهوست

عاطفي  مسائل  زمينه  در  شهريور:  متولدين 
و احساسي، خيلي از خانمها و دختر خانمها خود را 
بدشانس ميشناسند و عقيده دارند حق شان با توجه 
به امتيازاتشان بيش از اينهاست در حاليكه اين گروه 
فرداهاى  كه  چرا  اندازند،  نظر  خود  امروز  به  نبايد 
هاى  زوج  زناشوئي  زندگي   . است  پيش  در  روشني 
از  معدودى  ولي  است  سعادت  با  توام  اغلب  جوان 
طوفاني  بداليلي  ميانساالن  و  گذاشته  بست  بن  به  پا 
زندگي  شيرازه  بكلي  و  آورده  پديد  خود  زندگي  در 
خود را بهم ريخته اند . نامزديهاى تازه زندگي خيلي 
آقايون  به   . كرد  خواهد  عوض  بكلي  را  دخترها  از 
را  خود  احساسات  سريعا  كه  ميشود  توصيه  مجرد 
به محبوب خود ابراز كنند در غير اينصورت شانس 

بزرگي را از دست خواهند داد

مادرهاى  و  پدر  اغلب  براى  مهر:  متولدين 
پر  مسير  يافتن  براى  اى  تازه  شانس  ماه  اين  متولد 
از آرامش و سعادت پيش ميايد كه بايد از اين فرصت 
بهره بگيرند، آن دسته از اين گروه كه در صدد يك 
اين  زودتر  چه  هر  بايد   ، هستند  بزرگ  انتقال  و  نقل 
تصميم را عملي سازند و بي جهت خود را سرگردان 
و بالتكليف نگذارند . در حاليكه طالق در جمع تولدين 
حال  بهر  گروهي  ولي  دارد  پائيني  درجه  ماه  اين 

ناچارند تن به جدائي حتي موقت بدهند

متولدين آبان: انتظاراتي كه خيلي از متولدين 
منطقي  دارند  خود  اطرافيان  و  دوستان  از  ماه  اين 
امكان  اى  عده  تا  كنند  صبر  بايد  واقع  در  ولي  است 
جوابگوئي و تالفي داشته باشند و باصطالح بازگشت 
متولد  هاى  خانم   . است  راه  در  ها  كمك  و  ها  خوبي 
اين ماه اغلب روحيه حساس و شكننده اى دارند، اين 
عده از دروغ و دورويي آدمها خيلي زود ميشكنند و 
اهميت  احساسي  حد  در  انسانها  روابط  به  كه  آنقدر 
ندارند  هم  نگاهي  نيم  مادى  يارى  و  كمك  به  ميدهند 
. ازدواج در ميان جوان ترها اوج ميگيرد و بسيارى 
از دخترخانمها شانس يافتن مرد دلخواه خود را مي 

يابند 

 متولدين آذر: مسئله وسوسه اعتياد بسيارى 
از متولدين جوان اين ماه را دچار تزلزل ساخته و به 
همين جهت توصيه ميشود شديدا“ مراقب باشند و تله 
دوم  ازدواج   . ببينند  خود  پاى  زير  را  خطرناك  هاى 
براى آن عده كه از زندگي گذشته خود ناكام بودند با 
بچه  تولد   . است  ثمربخش  اغلب  و تعمق  دورانديشي 
هاى تازه، ناگهان زندگي بعضي زوج ها را دگرگون 

ميسازد . دوشنبه شادى را پيشرو داريد 

متولدين  زندگي  در  عشق  دى:  متولدين   
اگر  ولي  دارد  مهمي  و  حساس  نقش  هميشه  ماه  اين 
پيوند محكم آن به دليلي دچار از هم گسيختگي شود، 
زيادى  حد  تا  دوم  شانس  آوردن  بدست  معموال“ 
مشكل و ناممكن ميگردد . در جمع خانواده متولدين 
كه  ميشوند  ديده  غمگين  و  افسرده  آدمهاى  ماه،  اين 
بايد خيلي زود آنها را به شادى و اميد كشاند وگرنه 

فضاى خانواده را افسرده و بي تحرك ميسازند

متولدين بهمن: ضمن اينكه نظم و ترتيب در   
ميزند،  موج  ماه  اين  متولدين  از  خيلي  زندگي  و  كار 
گروهي نيز بداليل مختلف اخيرا“ دچار آشفتگي شده 
زندگي  و  كارى  وضعيت  موقع  به  اگر  عده  اين  اند، 
خود را تنظيم نكنند همه چيزشان بهم ميريزد و اغلب 
پرشور  عشقي  درگير  ماه  اين  متولد  خانمهاى  دختر 
و حساس شده اند كه نياز به مطالعه بيشترى دارد . 
آقايون مجرد اين ماه شانس زيادى براى يافتن زوج 

آينده خود را دارند 

به  ماه  اين  متولد  خانمهاى  اسفند:  متولدين   
عشق و روابط احساسي اهميت بسيار ميدهند و حتي 
بعضي با وجود غوطه خوردن در ثروت خود را تنها 
كساني  عده،  اين  كنار  در   . بينند  مي  هدف  بدون  و 
هستند كه زندگي را به دلخواه خود ميسازند، حتي در 
درون سختي ها و مشكالت نيز دريچه اي ميگشايند و 
همه چيز را مثبت ميسازند . جوان هاى شاغل و يا در 
حال تحصيل اين ماه ، مرتب به مسير بسيار روشن و 

پراميدى افتاده و آينده خوبي را دنبال ميكنند

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

جواب هفته قبل
Ba5+      Kb8    Rh8+      Nd8       Rxd8# 

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

Ne2    Ke4    Re6#      
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به ياد داشته باشيد با صرافى هاى معتبر پولهاى خود را ارسال نمائيد

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.

روحيه 
درخشانى 

شاعر و نويسنده شش جلد كتاب 
بزبانهاى فارسى و انگليسى‚ از 
و  كوتاه  داستانهاى  نوجوانى 
روزنامه  در  انتقادى  مقاالت 
از  قبل  مينوشت.  كشور  هاى 
داستانهاى  شامل  كتابى  انقالب 
انتقادى  و  ادبى  عشقى‚  كوتاه‚ 
موفقيت  با  كه  رسانيد  بچاپ 

روبرو شد.
در جوانى به آبادان رفت‚ شهر 
داغ و زيباى جنوب در استخدام 
شركت نفت بعنوان منشى تمام 
در  شد‚  كار  به  مشغول  وقت 
اجتماعى  كارهاى  به  حال  عين 

شير خورشيد سرخ‚  مثل عضويت در سازمان زنان ايران‚ 
حمايت از زندانيان و انجمن خانه و مدرسه و هنگ پيشاهنگى 

نيز مشغول شد.
بانو روحيه درخشانى داراى همسر و سه فرزند برومند و 

تحصيل كرده و هفت نوه زيبا ميباشد.
او در عين حالى كه كارمند تمام وقت ادارى و عضو كارهاى 
گوينده راديو نفت ملى آبادان و سرپرست و  اجتماعى بود‚ 

تلويزيون  گويندگى  نيز  مدتى  و  بود  كودك  برنامه  مجرى 
محلى آبادان را نيز داشت.

به  فرزندان  با  انقالب  از  قبل  سال  چهار  ايشان 
به  نيز  كشور  اين  در  و  آمدند  انگلستان  كشور 
و اجتماعى  ادارى  مختلف  كارهاى  و  نويسندگى 

ادامه داد.
از سرى كتابهاى ايشان ( عشق و زندگى نا تمام 
) بزبان فارسى و ( مجموعه داستانها ) به زبان 

”   MAD ” فارسى كه ترجمه آن
بزبان انگليسى است و همچنين داستان تخيلى  ( 
زندگى در قبرستان زير درياها ) ( عشق شوم ) ( 

داستان جن و پرى در خانه ما )
كه هر سه كتاب به زبان انگليسى است به چاپ 

رسيانيد.
باشد  كتابها  اين  از  كدام  هر  طالب  كسى  اگر 

ميتواند از طريق اينترنت سفارش دهد.
آدرس بقرار ذيل ميباشد:

WWW.AMAZON.COM
WWW.AMAZON.CO.UK
قيمت هر كتاب  5.99 £  ميباشد.

ايميل و وب سايت خانم درخشانى بقرار ذيل ميباشد :
ruhidarakhshani@hotmail.com

http://ruhidarakhshani.tripod.com
تلفن خانم روحيه درخشانى :

5030 4805 77 (0) 44 +
از فروش هر كتاب چند در صد آن به حساب خيريه ميرود.
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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

بها

ر                                         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 
هفته نامه پرشين

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

حمل و نقل فارس
Removal

انتقال اثاثيه منازل، آفيس، قطعات و باكس به تمام نقاط 
لندن و انگلستان در كوتاهترين مدت با قيمت مناسب.

079 6755 9351
079 6040 4646
020 8372 0834
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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 

OCR    سابقه، 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

شركت ساختمانى گرانيت

For a free estimate call on

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

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

كشى، برقكارى، نجارى، نقاشى، كاشيكارى و آجركارى

 جهت  درج آگهى در هفته نامه با شماره تلفن هاى
02084537350 -02084537351

تماس بگيريد

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

Waiter به چند نفر
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

طراحى وب 
سايت

تبليغات خود را به ما بسپاريد

چاپ و  طراحی ليفلت، بروشور
020 8453 7350
 077 3311 3137

جمعه بازار پرشين
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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.



49 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

18 April 2008  -  1387 جمعه 30  فروردين  
سال اول -  شماره چهل و يكم



50
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 30  فروردين April 2008  -  1387 18هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل ويكم

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

قوپوزنوازان دلسوخته 
آذربايجان

برجسته  و  سخن  و  ساز  خداوند  علسگر  عاشيق 
ترين سيماى تاريخ عاشيقى در آذربايجان است 

كه مكتبى خاص در اين نوع ادبى به وجود آورد.

پژوهشگران فن، ظن قوى ميبرند كه وى در سال 1821م. در روستاى «آغ كيلسه» از روستاهاى واليت 
«بارسارگئجر» در ارمنستان كنونى متولد شده است. پدرش عليمحمد هيزمشكن بود و طبع شعر هم 
داشت. وى كه سرپرست عائله اى هشت نفرى بود، به سبب سختى معيشت علسگر را در 13-14 سالگى 

پيش شخصى به نام «كرباليى قربان» به نوكرى داد. 
علسگر كه از كودكى به شعر و ساز عاشيق ها عالقه مند بود، از 15-16 سالگى آغاز به ساز زدن و 
شعر سرودن كرد و پيش عاشيق على نمونه هاى اصيل شعر عاشيقى، هنر عاشيقى و بنيان و اصول 
سازنوازى را آموخت. و روزى در «دئييشمه»اى (= مناظره) كه ميان آن دو در يك مجلس جشن اتفاق 
افتاد، بر استاد خود پيروز شد و آوازهاى بزرگ يافت.پسر عاشيق علسگر، به نام «عاشيق طالب» نيز 
عاشيقى ماهر بود و عاشيق هايى نظير عاشيق حسينعلى، عاشيق مصطفا، عاشيق نجف، عاشيق اسد و 

جز اينان از شاگردان او به شمار ميروند. عاشيق علسگر خود در يكى از شعرهايش ميگويد: 
نامم علسگر است، مرد مردانه 

دوازده شاگرد در هر سو دارم 
اگر روباهى، به ميدان شير گام مگذار! 

ايالت  و  شهرها  اغلب  دوش  بر  ساز  ميشناختند.  واليات  همه  در  حياتش  زمان  در  را  علسگر  عاشيق 
آذربايجان را ميگشت، در مجالس جشن و سرور شركت مينمود، با عاشيقها مناظره ميكرد، و هميشه 
كه  ميداشت  دوست  را  قربان  كربالى  دختر  بانو»  «صحنه  جوانى  در  ميزد.علسگر  غلبه  آنان  بر  نيز 
«پوللومحرم» برادر كربالى قربان مانع وصال آن دو دلداده شد و صحنه بانو را به پسر خودش مصطفا 
نامزد كرد.1 هم از اين رو، عاشيق تا چهل سالگى تنها ماند و زن نگرفت و در اين سن با زنى به نام «آنا 
خانم» ازدواج كرد، ولى هميشه به ياد عشق نخستين خود بود.در سالهاى -1919 1918 در آذربايجان 
شمالى جنگ مهيبى ميان ارمنيان و آذربايجانيان رخ داد. در اين جنگها كه دامنه آن تا مناطق جنوبى 
كشيده شد، بيشتر شهرها و واليات آذربايجان غارت شد. از جمله واليت «گؤيچه» به يغما رفت و اهالى 
واليت به روستاهاى اطراف پراكنده شدند. علسگر نيز با خانواده خود به روستاى «يانشاق» از واليت 

«كلبه جر» كوچ كرد. بيگمان شعر زير محصول اين دوران است: 
پدرم چى شد، بر سر مادرم چه رفت؟ 

روزگارم از هم پاشيد، قلعه ام پريشان شد، 
بار و بنهام را بستم و قافله به راه انداختم، 

امروز از اين سرزمين به ديارى ديگر كوچ ميكنم.2 
علسگر مردى چهارشانه و بسيار تنومند بود. چشمانى سياه و ابروانى پرپشت داشت. پس از برافتادن 
حكومت مساوات، دوباره به زادگاه خود آغ كيلسه برگشت و در سال 1926 در 95 سالگى وفات يافت. 
مردهريگ عاشيق علسگر بسيار غنى و سرشار است. او بيشترين منظومه ها و شعرهاى عاشيقى را در 
زمان حياتش از حفظ داشت و هفتاد و دو آهنگ عاشيقى بلد بود. از ميراث ادبى او اكنون پنج هزار خط 
شعر گردآورى شده است. وى بديهه سراى ماهرى بود و سروده هاى بى شمارى داشت كه بيشتر آنها 

اكنون در دست نيست. خود نيز در زمان حياتش موفق به جمع آورى آنها نشد. 

عاشيق، در سروده هاى خود، به مثابه ناظرى تيزبين و دقيق و مردم دوست جلوه ميكند كه خود را 
شريك غم و درد مردم ميداند. 

در جايى ميگويد كه عاشيق بايد: 

براى مردم از راستى سخن گويد، 
شيطان نفس را در آتش كشد، 

پاكنظر و پاكدامن باشد 
و از خود نام خوش برجاى گذارد 

غمين  ميكند،  حس  تنها  فئودالى  اجتماع  در  را  خود  وسطا  قرون  عاشيقهاى  مانند  نيز  علسگر  عاشيق 
ميشود و زبان به شكايت ميگشايد: 

زمانه بدطينت، فلك بيمروت، 
شام به صبح و صبح به شام ميپيوندى 

در هر لحظه هزار دوز و كلك به كار ميآورى 
پريشان ميسازى و باز به نظام ميآورى، 

در زمانه او، راستى، انسانيت، جوانمردى، سخاوت، دوستى و مروت افسانه بود. جهان از آن ناجوانمردان 
بود: 

من از ناكسان و بدطينتان 
سخن راست و وفاى به عهد نديدم 
بسيار با ناجوانمردان مباحثه كردم 

ناموس و شرف و شرم در آن نديدم 

در سرتاسر آفرينش عاشيق، حتى در تغزل و آهنگهاى او، غم، قهر، فرياد از تنهايى و خون و اندوه سايه 
دارد. خود را اغلب «قول علسگر»، «بينوايى چون علسگر» و «يازيق علسگر» ميخواند و تعبيراتى مانند 
«علسگر، شاد نشدم در دنيا»، «دلم غمين و دردآگين است» و «از ازل سرنوشتم شوم است» فراوان به 
كار ميگيرد. در نظر اول اين اندوه، اندوه شخصى عاشيق است. اما چنين نيست. علسگر به سبب فقر و 
فاقه، خودكامگى، حيله ورزى، بى قانونى و آه و ناله كه در اطراف خود ميبيند، فغان برميدارد. خود را 
شريك غم مردم ميداند، چه كند كه تنها قدرت شعرسرايى و سخنسازى و نوازندگى دارد و كمكى ديگر 

از دستش برنميآيد. 
علسگر از هر علمى خبر دارد، 

اين برات موال و كمال خودم است. 
من بار قيل و قال مردم را بر دوش دارم 

من بينوا چه كنم آخر؟ 

متكى به مردم است و به عشق و به اتكاء مردم شعر ميسازد: 
علسگر درمان از مردم خود جوى، 

ناكسان و بدطينتان كرم ندارند. 
از مجلسى كه خان و بيگ دارد فرار كن 

كه بركت از آن مجلس رخت ميبندد 
تحقير و توهين ميشنود، اما از مقصد خود بازنميگردد و ستم و حقارت را تحمل ميكند: 

علسگر، عصيانت فزون از حد است 
كشته زنبور هم از كندو دست نميشويد 

ناكسان و بدطينتان و هرجاييها 
چه دشنامى ماند كه به هنروران نگويند 

در بسيارى از سروده هاى خود، تابلوهايى جاندار و زنده از روزگار و زمانه خود به دست داده است. 
تابلوهاى جاندار  بارديه «دلى على»، «مولالالر»، «چيخيبدير» و جز اينها. در اين  مثًال در قوش ماهاى 
و طبيعى، از غارت مردم به دست خانها، بيگها، فئودالها و اربابان و به يغما رفتن ثروت ملى به وسيله 
چنين  رديف «چيخيبدير»  با  سرودهاش  ميگويد.  سخن  روس  حكومتى  عّمال  استثمارگران  و  مأموران 

است: 
سروران من، شما را از زمانهاى گويم 

كه خيانت جهانگير شده است. 
انصاف و مروت افسانه است 

قاضيان رياكار شدهاند 
دزدان و قلدران قطار فشنگ ميبندند 

و به فقرا و ناتوانان چپ چپ نگاه ميكنند 
هر كس را كه دلشان بخواهد، ميزنند و مياندازند 

هر زمان مأموران تزار به ده ميآيند 
خانه و كاشانهمان را غارت ميكنند 

مردم را به خاطر خراج و بهره به زنجير ميكشند 
تازيانه بر پشتشان خط مياندازد 

در سرودهاى ديگر كه رديف «مولالالر» دارد، ميگويد: 
شمايان! چون بيد ميمانيد 
قد ميكشيد و بار نميدهيد. 

به ظاهر دوست و در باطن دشمنيد؛ 
اعتبار و وفاى به عهد نداريد 

مال فقرا را حالل ميدانيد، 
از شيطان لعين مطلب ميطلبيد. 

كم حرف ميزنيد و زياد ميخنديد، 
ناموس و غيرت و شرم نداريد.
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 خشک و تر خانگى
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HISTIRY AND DEVELOPMENT 
OF BROADCASTING IN IRAN

 
                                                                                                 Written by:   Dr. Bijan Kimiachi

THE ADVANT OF THE TELEGRAPH IN IRAN
 
As in most countries, long-distance communication in Iran began with the advent 
of Samuel F.B. Morse’s electric telegraph system.  The British basically for their own 
use introduced the telegraph in Iran. Several historical and political events took 
place before the telegraph was finally seen in operation in Iran.
 
In 1853 war broke out between Russia and Turkey. England, France, and Sardinia 
as allies in turn declared war on Russia. The most important part of this war was 
in Crimea where Russian soldiers stood against the British and French navies for 
a long time. It was during this campaign that the British government first realized 
the great need for the development of an effective telegraph communication system 
between its embattled troops in Iran and the Indian outposts.
 
In 1857 the Indian Sepey Mutiny further increased the need for telegraph commu-
nication between England and India. The need for a fast mean of communication 
seemed to be a vital necessity, as it took three month for a letter from London to be 
received in India.
 
By this time, the British government was convinced that, in order to maintain con-
trol and governance of India and to utilize the resources of that country, England 
urgently needed a direct communication link between the British Isles and India. 
 
The British government had three possible alternatives of establishing an electric 
telegraph communication link with the vast Indian continent. The first was to lay 
an undersea cable, which would connect the Mediterranean to the Indian Ocean by 
way of the Red Sea. The second alternative was to extend the cable that had been 
laid during the Crimean War from Uskadar, located in Northwest Turkey at the 
south entrance of the Bosporus on the Asiatic side opposite Istanbul proper, to the 
port of Faw, a port in Basra province in southeastern Iraq on the Persian Gulf, then 
through the Persian Gulf to Kerachi, Pakistan. The third choice however, the route 
through Iran, was by far the best and the least expensive. 
 
Despite the enormous technical difficulties involved in the first proposal, the Brit-
ish initially adopted the extension of the cable beneath the sea, since the second 
and the third alternatives were dependent on their success on the approval of the 
Iranian government—not very likely at this time. But because of the great expense 
and the political difficulties which might have occurred in connection with the first 
solution, the British finally decided that the most practical alternative would be to 
come to an agreement with the Iranian government, whatever the cost.
 
 The Shah of Iran, Naser ed-Din Shah, at first regarded the British offer to establish 
a telegraph system with some suspicion, for he did not trust foreign powers. He 
had good reason for doing so: England’s interference had just precipitated the loss 
of Harat, the important trading city; Russia had trespassed in Iran’s northern prov-
inces; and Napoleon had broken the Paris agreement. The Shah, however, overcame 
his pessimism, for the British offer was too obviously beneficial to refuse. Encour-
aged by popular support and urgings of his Prime Minister, the Shah eventually 
accepted it. 
 
It was indeed fortunate for Iran that the Shah did finally consent, since if it had not 
been for the pressing need of the British to establish telegraphic communication 
with India, it is extremely doubtful that Iran would have been able to develop the 
telegraph as easily and as rapidly as it actually did. Lord Curzen points out “if Iran 
was not in the way of the British to India, with its favorable geographical situation, 
Iran would have to wait for the telegraph for many years.”  As it was, by the end of 
1864, exactly twenty years after Samuel F. B. Morse sat at the table in the Old Su-
preme Court Chamber in Washington and tapped out a message in code, the first 
telegraph line was constructed in Iran.
 
Eventually establishment of electric telegraph in Iran became a reality. An Aus-
trian civil official at the Military School of Darul Fnoon, Krsiz by name, who was 
then working in the artillery, was knowledgeable about the electric telegraph. The 
Prime Minister immediately commissioned him to make the necessary preparation 
to supply a sample telegraph apparatus for Iran, and in only one month, Krsiz and 
students at the military school had completed the arrangement and furnished Iran 
with two telegraph instruments. The two pieces of equipment were then placed in 
separate rooms and students were instructed in their operation and in reading the 
Morse Code...

To be countinued

“We Speak Persian” published in Germany
The second volume of “Wir Sprechen Persisch” (We Speak Persian) by 
Mahmud Falaki and Karin 
Afshar has recently been 
published in Germany. 
Iranian literary critic Falaki 
and German linguist Karin 
Afshar use the audio-lin-
gual method to teach the 
Persian language to Ger-
mans. 
Although Europeans are 
not familiar with Persian 
orthography, Persian and 
most European languages 
are Indo-European lan-
guages so Persian is easier 
for most Europeans to 
learn than other languages, 
Falaki wrote in the book’s introduction. A phonetic alphabet is used in 
the book so that foreigners can learn to speak Persian before learning 
Persian orthography, he added. A CD containing dialogues and drills is 
included with the book. 

Kiarostami film on 
British critic’s top 
ten of 1980s list
Iran’s “Where Is the Friend’s Home” is 
among the top ten films of the 1980s 
as selected by British film critic Philip 
French. 
Directed by celebrated Iranian au-
teur Abbas Kiarostami, “Where Is the 
Friend’s Home” is about an 8-year-old 
boy who must return his friend’s note-
book he took by mistake lest his friend 
be punished by expulsion from school. 
“The Iranian cinema arrives in challeng-
ing and uncompromising form,” French 
wrote in a review published on The Ob-
server website on April 13. 
French has worked for The Observer 
for 30 years. “Raging Bull” (Martin 
Scorsese), “Ran” (Akira Kurosawa), 
and “Blue Velvet” (David Lynch) are 
some of the other films on French’s top-
ten list. 

Hana’s “Buddha” 
wins award at 
Milan festival

Hana Makhmalbaf ’s film “Buddha Collapsed out of Shame” won the 
“ENI Windows on the World Prize”, adding one more to its nine previ-
ous international awards 
The movie won the award for the Best Feature Film at the 18th African, 
Asian, and Latin American Film Festival of Milan, Italy, running from 
April 9 to 13. 
“The award is presented to ‘Buddha’ for the deep and artistic look of 
the director and its significant and delicate theme. The film features the 
process of formation of an extreme conventionality in Afghanistan. It 
reveals the fact that children who fire at each other with their wooden 
weapons in their childhood would turn into adults who are ready to kill 
and to be killed for an unknown ideology,” the jury stated while handing 
the award. 
This is the 10th international award the film has received over the past 
few months. Other awards include the Special Jury Prize From the 55th 
San Sebastian festival 2007, the TVE Award “La Otra Mirada” by Span-
ish TV, the UNICEF “Paolo Ungari” special award in Rome 2007, “Dan-
iel Langlois Innovation Prize” in Montreal 2007, “Woman & Equality 
Award” at Thessaloniki festival in Greece 2007, “Discovery Prize” at 
Sarlat Film Festival in France 2007, “Crystal Bear” and “Special Peace 
Award” at Berlin Film Festival, Germany, 2008, and “Special Award” of 
the Association Club de Las 25, Spain, 2008. 
The movie has also been screened in several European courtiers, where 
it received warm welcome, especially in Spain. 

Two Iranian films 
heading to Cannes 
Film Market

The award-winning Iranian films “So 
Simple” and “Child of the Earth” will 
be available at the Marche du Film -- 
the Film Market of the Cannes Film 
Festival -- which will be held from May 
14 to 23. 
The films are the production of Sureh-
Mehr, which is affiliated to the Art Bu-
reau of the Islamic Ideology Dissemi-
nation Organization. 
Directed and produced by Reza Mirka-
rimi, “So Simple” depicts a day in the 
life of a woman from a middle class 
family. The film won the Best Film and 
Best Screenplay awards and Hengameh 
Qaziani received the Best Actress award 
in February 2008 at the 26th Fajr Inter-
national Film Festival, which is Iran’s 
principal film gala. 
“Child of the Earth”, which is the debut 
film of Mohammad-Ali Basheh-Ahan-
gar, tells the story of a woman search-
ing for her husband who went missing 
in the 1980-1988 Iran-Iraq war. 
The film was awarded the Special Jury 
Prize of the 2008 Fajr festival. It also 
brought Mahtab Nasirpur the festival’s 
Best Supporting Actress award. 
Abbas Kiarostami’s “Shirin”, Behnam 
Behzadi’s “We Only Live Twice”, and 
Saman Salur’s “Tehran’s Song of Lone-
liness” have been submitted for screen-
ing in various sections of the Cannes 
Film Festival. 
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“Qajar Tasnifs” hits 
music shops

Mahur Publications recently released a double-
CD album entitled “Qajar Tasnifs”. 
A band featuring celebrated Iranian musicians 
Darvish Khan on tar, Baqer Rameshgar on kaman-
cheh and vocalist Abdollah Davami performed 32 
tasnifs (songs) composed by Abolhassan Saba 
for the album.  The band used Faramarz Payvar’s 
sheet music of the Saba tasnifs which he published 
10 years ago, Davami explained. 
The first part of the album was recorded during 
Davami’s sojourn to Tbilisi and the second part 
was recorded at his house. 
The smash hits “Az Kafam Raha”, “Selsele-ye Mu-
ye Doost”, “Tab-e Banafsheh” and “Eshq-e to 
Atash” are some of the songs on the album. 
Abdollah Davami (1891-1980) was one of Persian 
traditional music’s greatest singers and tonbak vir-
tuosos.  He trained many students including Abol-
hassan Saba, Faramarz Payvar, Mohammadreza 
Shajarian, and Mohammadreza Lotfi. 

ICOMOS to display old 
Tehran sacred places photos

International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) will hold a photo exhibition on old 
Tehran’s sacred places at Sahebqaranieh Palace from April 17 to May 8. 
Commemorating the International Day for Monuments and Sites on April 18, the exhibition will 
showcase about 40 black and white photos of late Qajar and early Pahlavi periods which are bor-
rowed from photographer and collector Dariush Tahami. 
The photos show the sacred places of Tehran such as Hazrat Abdul Azim Shrine, Sar-e Qabr-e Aqa 
and Imamzadeh Saleh Shrine. 
This year, ICOMOS suggested the theme of “religious heritage and sacred places” for being high-
lighted on International Day for Monuments and Sites. 

Too much focus on a 
poem’s rhythm makes 
you miss the 
meaning: Kiarostami
World-famous filmmaker Abbas Kiarostami is convinced that one of the prob-
lems Iranians encounter in understanding poetry is that they pay too much at-
tention to rhythm. 
Kiarostami believes that in reading a piece of poetry, one should not overly fo-
cus on repetitive patterns of sounds because this way one would fall short of 
grasping the meaning. In “Sadi According to Abbas Kiarostami” and “Hafez Ac-
cording to Abbas Kiarostami”, he writes from top to bottom to encourage the 
readers to focus on meaning rather than the musical patterns of the poems. 
“I do not know how the idea came to me to write these books, I just found 
myself doing this. I tired to choose verses that did not rely on the next couplets. 
After collecting such verses, I changed the style of writing and wrote from top 
to bottom rather than right to left. Also I did not make any use of punctuation 
marks,” Kiarostami said in a session entitled “In Praise of Sadi” which was held 
at Tehran Central Book City on Tuesday. 
He went on to say, “The critiques should pardon me; I had not worked on lit-
erature before. I should say that I only used the poems of Sadi and Hafez as raw 
material for my work; I did not nullify or remove any parts.” 
“I started to apply the same modus operandi to the poems of Khaqani, but my 
attempts met with no success. It seems that Sadi was friendlier to me -- maybe 
because more dialogue pieces are found in Sadi’s poetry. I am currently working on Divan of Shams by Molana Jalal ad-Din Rumi.” 
“I once advised my children to read the works of Sadi and said that it is like a window to a new world, but they told me to go to the internet window to 
understand who is who in the world.” Kiarostami also said that it is very dangerous to make a crude use of poetry in cinema. “But in preparing dialogues, 
you can benefit from the impressions you get from the works of a particular poet; this is what I did in the movies ‘The Wind Will Carry Us’ and ‘Under 
the Olive Trees’,” he explained. Several scholars and cultural figures including Gholam-Hossein Ebrahimi Dinani, Ahmad Samiei Gilani, Ahmad Jalali, and 
Tahmures Sajedi were present at the session. 
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