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شكست بزرگ حزب كارگر 
انگليس در انتخابات

در اولين رو زماه مه مردم انگلستان و ايالت ويلز براى انتخاب شهرداد جديد 
لندن به پاى صندوقهاى راى رفتند. نتايج اين انتخابات منجر به انتخاب آقاى 
باشد.  مى  كار  محافظه  حزب  از  جانسن  بريس  .اقاى  انجاميد  جانسن  بريس 
وى اولين هفته كارش را در دفتر كارى خود مى گذراند تايك برنامه پركار در 

تغييرات بهترشدن شهر را معين كند. ...  

هنر و ادبيات
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مخوف  بوروكراسى  برمالكننده  كافكا 
فاشيسم،  و  دارى  سرمايه  يا  خود  عصر 
سيطره  شده،  مسخ  انسان  برمالكننده 
برابر  در  اقليت  نماينده  جبر،  و  قانون 
اكثريت، فرد بيمار در برابر سالمت جمع 
و عقده اديپ است. مى توان به اين ليست 

بى شمار موارد افزود. 
است  مستعد  كامًال  كافكا  درباره  نوشتن 
تمام  شود.  وراجى  به  تبديل  سرعت  به  كه 
تحليل  يا  شود،  مى  ناميده  كافكاييسم  آنچه 
مدعا.  اين  بر  است  دليلى  او،  از  روانشناختى 

نوشتن رمان هايى ....

رياست  قدرت  پوتين  والديمير  جارى  هفته 
جمهورى را به ديميترى مدودف رهبر منتخب 
تكميل  براى  خود  و  كند  تفويض مى  ها  روس 
ها  ابرقدرت  جرگه  به  روسيه  بازگشت  مسير 
به پست نخست وزيرى برمى گردد. مدودف، 
آفرينى  نقش  هاى  سال  از  كه  ساله   42 وكيل 
پوتين در شهردارى سنت پترزبورگ تا پايان 
دوره 8 ساله اقامتش در كرملين در ركاب وى 
بوده همواره در نقش مجرى برنامه هاى پوتين 
قاعده  تغيير  روز  امروز  اما  است  شده  ظاهر 
قدرت و جابه جايى آندوست و مدودف نه تنها 

رياست. ...

ليگ  هاي  رقابت  هفتم  و  سي  هفته 
و  چلسي  تيم  دو  ديدار  با  انگليس  برتر 
رسيد  پايان  به  جيمز  سنت  در  نيوكاسل 
از  سرخوش  گرانت  آورام  شاگردان  تا 
با  اروپا  قهرمانان  جام  فينال  در  حضور 
دو گل نيوكاسل را مغلوب كنند و به اين 
ترتيب تكليف قهرماني ليگ برتر عمًال به 
شد.ميشائيل  كشيده  ها  بازي  آخر  روز 
گل  با  دوم  فصل  نيم  در  آلماني  باالك 
رسانده  ثمر  به  چلسي  براي  كه  هايي 
ثابت كرده مهره يي موثر و قابل اعتماد 

براي آبي هاي چلسي است   ...

23  هزار كشته و هزاران ناپديد
ناپديد  حادثه  اين  در  نيز  تن  هزاران  كردند  اعالم  مقامات  و  گذشت  نفر  هزار   22 مرز  از  ميانمار  توفان  قربانيان  آمار 

از  كه  موسمي «نرگس»  اند.توفان  شده 
و  شد  ميانمار  وارد  گذشته  هفته  جمعه 
ساعت  در  كيلومتر  به 210  آن  سرعت 
را  كشور  اين  از  بزرگي  بخش  رسيد، 
ايراوادي،  يانگون،  مناطق  در  ويژه  به 
شدت  كرد.  ويران  مون  و  كارين  بيگو، 
توفان به حدي بود كه مقامات از ناپديد 
شدن تعدادي روستا، قطع خطوط تلفن 
دادند.  خبر  راه  شدن  مسدود  و  برق  و 
اين عوامل باعث كندي عمليات امداد و 
نجات و جست وجو براي يافتن اجساد 
كشته شدگان شده و به همين خاطر با 
گذشت زمان آمار قربانيان نيز افزايش 
ديروز  ميانمار  خبري  منابع  يابد.  مي 
در  بوگاالي  شهر  در  فقط  كردند  اعالم 
نفر  هزار   10 يانگون  جنوب  مايلي   60

كشته شده اند و 12 هزار جسد در مناطق ديگر يافته شده و با توجه به هزاران مفقودي اين احتمال كه با جست وجو در 
ساير مناطق تعداد تلفات باالتر رود، بسيار زياد است.در همين حال نظاميان جونتا كه سال ها است حكومت ميانمار را 

برعهده دارند

بانكداران اروپا درباره تورم هشدار دادند
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مهدى سهيلى
سال  در  سهيلى  مهدى 
كتاب  انتشار  با   1347
زرين  برگ  مهتاب)  (اشك 
دفتر  به  ارزشمندى  و 
افزود  خود  افتخارات 
مردم  عجيب  استقبال 
شعر  مجموعه  اين  از 
بى  جدا“  كتاب  تاريخ  در 
سابقه بود و هيچ ناشرى 
به خاطر ندارد كه دو هزار 
شعرى  مجموعه  از  نسخه 

به مدت دو ماه آنچنان ناياب شود كه شيفتگان فراوانش 
با كوشش بسيار از به دست آوردنش بى نصيب بمانند 
با استقبال اعجاب انگيز مردم از اشك مهتاب بر همگان 
مسلم گرديد كه آثار مهدى سهيلى در ميان مردم شعر 
دوست و سخن شناس ايران پايگاهى بس عظيم و ارجمند 

دارد.سخنى در چاپ چهارم اين كتاب از مهدى سهيلى:
سپاس خداوند بى مانند را كه به شعرم زندگى داد و بر 
انديشه ام تابندگى بخشود.سر تسليم و بندگى بر آستان 
انگشترى  بر  را  شعرم  نگين  كه  سايم  مى  آفرينى  مهر 
دلهاى مردم اين سرزمين نشاند.تنها لطف عميم او بود 
كه چاپ كتاب مرا به گونه يك حادثه در آورد زيرا هيچ 
مجموعه  سال  دو  در  كه  ندارد  ياد  به  اى  سالخورده 
شعرى از شاعران معاصر چهار نوبت در 15000 نسخه 
چاپ شود .اگر به قول سعدى :<قصب الجيب حديثم را 
باز هم مهربان پروردگار را  همچون شكر مى خورند> 
سپاس مى گويم كه مهر مردم صاحب نظروسخن شناس 

ايران را به هوادارى سخنم بر انگيخته است.

عارف كيست ؟
عارف كسى بود كه به شب اى خدا كند 

با سوز سينه خسته دالن را دعا كند 
با لطف دوست تكيه به تخت غنا زند 
بى آنكه ديده بر صله ى پادشا كند 

پيچد سر از عنايت سلطان به كبر و ناز 
در كوى فقر قامت خدمت دو تا كند 
بر پاى شاه اگر سر ذلت نهاده است 
با شرم تو به سجده ى حق را قضا كند

حكم خداى لم يزلى را به سر نهد 
شايد به عهد بسته ى ديرين وفا كند 

دست محبتى به سر بى نوا كشد 
درد دلى ز راه مروت دوا كند 

تا قصر خواجگان نرود از پى نياز 
بر او حرام باد كه كار گدا كند 

هر جا كه مى رود به دل بى هوس رود 
هر كار ميكند به رضاى خدا كند 

 با او بگو كه در پى زر از چه مى رود 
 آن كس كه خك را به نظر كيميا كند

عارف اگر كه خرقه دهد در بهاى مى 
خود را به چشم اهل نظر بى بها كند 

بايد به باده ى خانه ى وحدت قدم نهد 
گرمست اوست پير مغان را رها كند 

عرفانن نه راه شك كه ره عشق و بندگيست
عارف كجا به غير خدا التجا كند 

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

باشيم.

در كنار اخبارى كه تقريبا هر روز از گوشه و كنار جهان مبنى بر كشتار انسان هاى 
بى گناه و زنان و كودكان بى پناه مى شنويم، هر از چند گاهى كه انسان ها دست از 
ديگرَكَُشى بر مى دارند، باز هم همان مردم بى گناه گرفتار بالياى آسمانى مى شوند. 
چند روزى ست كه اخبار ناخوشايندى از كشور برمه به گوش مى رسد كه انسان هايى 
كه تا چند روز پيش در جمع خانواده هاى گرم و صميمى ِخود مشغول زندگى بودند و 
براى آينده ى خود و فرزندانشان نقشه مى كشيدند، امروز يا زير خروارها گِل و سنگ 
مدفون شده اند و يا طوفان بادهاى موسمى، آن ها را فرسنگ ها به دور از آرزوهايشان 

با خود برده است. 
البته اين بار نه تنها ديده بانان حقوق بشر، يونسكو و سازمان ملل نمى توانند به اين 
كشتار اعتراض كنند، بلكه به داليل سياسى، سردمداران حكومتى اين كشور از ورود هر 
نوع كمك هاى خارجى نيز جلوگيرى مى كنند. شايد هنوز داغ زلزله ى بم در آن سوى 
جهان و خسارت هاى جانى سونامى از سويى ديگر كمرنگ تر نشده، جهانيان از زخم 

تازه اى دندان به هم مى فشارند. 
هرچند كه كارى از دست ما و هيچ كس ديگر بر نمى آيد، ولى كاش همين اظهار همدردى 
ها بتواند كمى موجب تسلى خاطر حادثه ديدگان شده و آن ها را در پذيرش اين واقعيت 

صبورتر و قوى تر سازد. 
هفته نامه پرشين

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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دهكده اى در ابعاد 
لندن

قلم تراش

و  گزيد  سكنى  انسان  كه  گرديد  آغاز  زمانى  از  گمان  بى  مهاجرت 
سپس تصميم به تغيير مكان زندگى اش گرفت. اين تصميم گيرى براى 
اى  ساده  امر  مهاجرت  است.  برخوردار  سزايى  به  اهميت  از  مهاجرت 
نيست و هميشه با مرارتهاى بسيارى همراه بوده است. هجرت، خطر 
كردن است و معموًال به قيمت از دست دادن همه چيز حتى گاهى جان 
مى  قوى  بسيار  اى  انگيزه  چنين  كردنى  خطر  شود.  مى  تمام  مهاجر 
كه  دهد  مى  دست  به  چنين  مهاجرت  تاريخ  به  اجمالى  نگاهى  خواهد. 
مهاجرت غالبًا با جبر شرايط زندگى صورت گرفته است و انسان نيز 
قرار  مضيقه  در  است  ممكن  خود  اوليه  نيازهاى  تامين  براى  هميشه 
گيرد و اقداماتى را اجبارى انجام دهد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت 
در  زندگى  شرايط  اوًال  كه  دهد  مى  روى  زمانى  انسانها  مهاجرت  كه 
ها  نابسامانى  رفع  براى  تالشها  ثانيًا  و  باشد  نامناسب  مبدأ  سرزمين 
نتيجه نداده باشد و ديگر اميدى هم به حل مشكالت نباشد؛ و يا آنكه 
باشد  داشته  وجود  مقصد  سرزمين  در  بهترى  بسيار  زيستى  شرايط 
و  موقعيت  و  كاشانه  تمام  مهاجر  شود.  موجب  را  مهاجرت  انگيزه  كه 
اعتبارى را كه در جامعه مبدأ دارد، رها مى كند و تنها به اتكاى مهارتها 
و توانمنديهاى خود قدم به سرزمين تازه اى مى گذارد و به اين علت 
انگيزه قدرتمندى براى بناكردن يك زندگى جديد و موفق دارد. از اين رو 
مهاجرت را پايه تمدن دانسته اند و در رشد و زوال يك جامعه بسيار 

مؤثر مى دانند.

مرزهاى  از  متفاوتى  زمانى  هاى  دوره  در  كه  ايرانى  مهاجران  ميزان 
وطن گذشته اند، تغييزات مثبت يا منفى شرايط زيستى داخل ايران را 
نشان مى دهد كه در مورد آن به اندازه كافى قلم زده مى شود اما نگاهى 
تحليلى به حال و روز خود اين مهاجران ايرانى در خارج از كشور خالى 

از لطف نيست. 
قانونى  غير  و  قانونى  مهاجران  دسته  دو  به  را  ايرانى  مهاجران  اگر 
تقسيم بندى كنيم، مهاجران قانونى به طور اعم همان استعدادهاى علمى 
و اقتصادى را شامل مى شود كه تحت عنوان «فرار مغزها» بسيار به 
آن پرداخته شده است. اينها مصداق بارز مهاجرانى هستند كه به دليل 
نابسامانيهاى جامعه و نا اميدى از رفع موانع كوچ مى كنند و پايه هاى 
پيشرفت و تمدن را در هر كجا كه باشند پى ريزى مى كنند. مهاجران 
غير قانونى، بنا به پرونده هاى بايگانى شده در وزارت كشور بايد اكثراً 
به دو دسته پناهندگان سياسى و پناهندگان اجتماعى تقسيم شده باشند. 
كه  نيست  پوشيده  ها  پرونده  وكالى  و  قضات  خود  حتى  كس  هيچ  بر 
جز معدود افرادى كه حقيقتًا از فعاالن سياسى بوده اند و يا از حقوق 
اجتماعى خود محروم بوده اند، غالب اين پرونده ها ساختگى است ولى 

اين ادعا را نمى توان ثابت كرد. 
با نگاهى به زندگى خصوصى مهاجران ايرانى، آنها را مى توان بر مبناى 
شرايط  جبر  به  كه  مهاجرانى  يكى  كرد:  بندى  دسته  هجرتشان  انگيزه 
اجتماعى و سياسى كوچ كرده اند. اين گروه چون معموًال بازگشتشان 
به وطن دشوار يا غير ممكن است و از طرفى ناگزير به جالى وطن نيز 
بوده اند، به افسردگى شديدى دچار گشته اند و عليرغم زندگى راحت 

در كشورى آزاد، خود را به نوعى زندانى يا تبعيدى مى پندارند.
دوم مهاجرانى هستند كه به جبر شرايط فردى و خانوادگى كوچ كرده 
اند. شايد مضحك به نظر برسد كه رقابتهاى فاميلى، توقعات خانواده 
واقعيت  اما  كند  ايجاد  مهاجرت  براى  جبرى  شرايط  سنتى،  ضوابط  و 
اكثر مهاجرتهاى ايرانيان، فرار از همينگونه قيد و بند هاست. براى مثال 
دختر جوان مطلقه اى كه نمى تواند وجود نگاههاى پرسشگر و حرفهاى 
در گوشى را ناديده بگيرد و استقالل خود را حفظ كند، پسر جوانى كه 
نتوانسته همانند عموزاده هايش موفقيتى را كه خانواده اش متوقع بوده 
به دست آورد، كسى كه از خأل عزيز از دست رفته اى متأثر است، در 
كوتاه مدت ممكن است تحت چنان فشارى قرار بگيرند كه خطر مهاجرت 
برايشان هموار گردد. موج شديد پشيمانى از هجرت در ميان اين گروه 
از مهاجران بيانگر آن است كه ايشان نه در وطن خود با مشكالت غير 
قابل رفعى مواجه بوده اند و نه كشور مقصد را آنچنان كه مى پنداشتند 

مناسب و مستعد براى پيشرفتهاى خود مى بينند. 
اكنون دغدغه اين است كه اين مهاجران افسرده يا پشيمان تا چه اندازه 

مى توانند تمدن آفرين باشند؟

شكست حزب كارگر انگليس در انتخابات شهردارى لندن

در اولين رو زماه مه مردم انگلستان و ايالت ويلز براى انتخاب شهرداد جديد لندن به پاى صندوقهاى راى رفتند. نتايج اين انتخابات 
منجر به انتخاب آقاى بريس جانسن انجاميد .اقاى بريس جانسن از حزب محافظه كار مى باشد. وى اولين هفته كارش را در دفتر 
كارى خود مى گذراند تايك برنامه پركار در تغييرات بهترشدن شهر را معيين كند. بريس جانسن براى رفع كردن مهمترين مشكالت 
و موضوعات شهرى كه باعث پيروزى وى شد تالش بسيارخواهد كرد. اين مشكالت متشكل ازكاربرد دستگاههاى كنترل امنيتى در 
ايستگاههاى قطار و راه آهن مى باشد. وى سعى خود را در ساختن پلهاى رفاقت بين او و گروههاى خارجى مى گردد. او تا قبل 
از انتخابات به ناتوانى از عهده مشكالت لندن كه از گروهها و اقليت هاى متفاوت مى باشد معروف شده بود ولى وى از روز قبولى 
انتخابات تا به امروز براى رفع اين موضوع با دستهاى باز استقبال كرده و به مردمان لندن اطمينان بهتر زندگى كردن در كنار يكديگر 
را،هدف خود دانسته است.اقاى سايمن وولى گفت“اگر بريس جانسن مى خواهد در كار خود موفق باشد بايد روى ارتباطات خود با 
افراد و گروههاى مختلف اين شهر كار كند .“موضوع ديگرى كه به بررسى جدى احتياج دارد، فقر در لندن مى باشد. نزديك به 500 
هزار نفر از جمعيت لندن در فقر به سر ميبرند، اين افراد بيشتر از گروههاى آفريقايى، جاماييكايى و آسيايى مى باشند. بريس جانسن 

بايد سعى كند ارتباط خود را جامعه سياه لندن بهتر كند. 

طي 10 سال گذشته رخ داد

 فرار11هزار زنداني از زندان هاي انگليس
به علت نبود تدابير شديد امنيتي الزم در برخي از زندان هاي انگليس ، 11 هزار زنداني در مدت 10 سال گذشته موفق به فرار از 
زندان هاي اين كشور شده اند . 18 هزار زنداني زودتر از موعد مقرر و زودتر از مدت زماني كه بايد در حبس باقي مي ماندند  ، از 

زندان هاي انگليس آزاد شده اند . 

 در برنامه «پاناراما» كه از شبكه يك تلويزيون انگليس پخش مي شود و به بررسي مسائل و مشكالت مهم داخلي و خارجي مي پردازد  
، از نحوه نظارت بر زندان ها در برخي از زندان هاي اين كشور كه در اغلب موارد منجر به فرار زندانيان شده است  ، انتقاد شد . در 
اين برنامه مستند به مشكالتي از قبيل خطرهاي ناشي از نبود نظارت دقيق بر زندان هايي كه از تدابير شديد امنيتي برخوردار نيستند 
و به اصطالح زندان هاي باز ناميده مي شوند  ، انتقال زندانيان از زنداني به زندان ديگر  ، قرار گرفتن مجرمان خطرناك در زندان هايي 
كه از تدابير شديد امنيتي برخوردار نيستند ، اجازه مرخصي دادن به زندانياني كه خطرناكند و همچنين مرخص كردن زودهنگام 

زندانيان پرداخته شد . 
بر اساس آماري كه در اين برنامه مستند اعالم شد ، 18 هزار زنداني زودتر از موعد مقرر و زودتر از مدت زماني كه بايد در حبس 

باقي مي ماندند ، از زندان هاي انگليس آزاد شده اند . 
و همچنين 11 هزار زنداني در مدت 10 سال گذشته از زندان هاي باز در اين كشور كه در آن ها تدابير شديد امنيتي وجود ندارد 
 ، فرار كرده اند . در اين برنامه مستند شماري از زندانياني كه به راحتي توانسته بودند از زندان و مجازات فرار كنند ، نام برده شدند . 
«ريچارد مك دانالد» يكي از اين افراد است . وي در سال 2003 به جرم سرقت 8 هزار پوند دستگير شد و به 8 سال زندان محكوم 
شد . «ريچارد مك دانالد» پس از مدتي به يكي از زندان هايي كه از تدابير شديد امنيتي برخوردار نيستند ، منتقل شد و پس از مدتي به 
راحتي از آن زندان فرار كرد . در اين برنامه مستند همچنين به زندانياني كه با استفاده از دوران مرخصي ، از زندان و مجازات فرار 

كرده اند اشاره شد . 

«هنري كنت» متهم به قتل ، يكي از زندانياني است كه به راحتي با استفاده از مرخصي از زندان توانست از زندان فرار كند . وي به رغم 
اينكه فردي را كشته بود ، در  زنداني كه از تدابير شديد امنيتي برخوردار نبود ، قرار گرفته بود . 

«هنري كنت» از قانوني كه در زندان وجود دارد و به زندانيان اجازه داده مي شود تا در ماه يك بار به خانه بروند استفاده كرد و ديگر 
به زندان بازنگشت و به عبارتي از زندان و گذراندن دوران حبسي كه برايش تعيين شده بود ، فرار كرد . 

مادر فردي كه «هنري كنت» وي را كشته بود گفت متعجب است از اين كه يك قاتل در زنداني كه از تدابير شديد امنيتي برخوردار 
نبوده ، قرار داده شده است و همچنين به وي اجازه مرخصي داده اند. 

وي گفت: ديگر اعتماد و اعتقادي به نظام دادگستري در اين كشور ندارد . 
«كالين موسز» مقام مسئول در اتحاديه افسران پليس با انتقاد از قرار دادن مجرمان خطرناك در زندان هايي كه از تدابير شديد امنيتي 
برخوردار نيستند  ، گفت : ما با اشتباه قرار دادن افراد خطرناك در مكان هايي كه نبايد در آن ها قرار داده شوند در واقع امنيت عموم 

مردم جامعه را به خطر مي اندازيم . 

«هري فلچر» از مسئوالن نظارت بر زندان ها نيز در اين باره گفت : اين مشكل ، مسئله اي است كه بر روي امنيت عمومي تاثير مي گذارد 
و در واقع با اتخاذ چنين روشي ، مجرماني كه براي زندان هاي باز مناسب نيستند ، در چنين زندان هايي قرار داده مي شوند . 

شديد  امنيتي  تدابير  از  كه  زندان هايي  چنين  از  كه  هستند  زندانياني  جمله  از  قاتالن  و  دزدها  مخدر ،  مواد  قاچاقچيان  افزود :  وي 
برخوردار نيستند ، فرار مي كنند . 
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هيالري برنده اينديانا، اوباما 
برنده كاروليناي شمالي

براي  را  او  موقعيت  شمالي  كاروليناي  ايالت  مقدماتي  انتخابات  در  اوباما  باراك  ملموس  پيروزي   
كسب نامزدي نهايي دموكرات ها براي شركت در انتخابات رياست جمهوري ماه نوامبر بيش از پيش 
كلينتون  هيالري  مقابل  در  اما  كرد.  تقويت 
انتخابات  در  ضعيف  پيروزي  كسب  با  نيز 
همزمان  شب  شنبه  سه  كه  اينديانا  مقدماتي 
ديگر  بار  شد  برگزار  شمالي  كاروليناي  با 
همچنان  را  اوباما  با  رقابت  كه  شد  مصمم 
ادامه دهد. كلينتون در حالي آمادگي خود را 
براي ادامه بازي تا دقيقه نود اعالم كرده كه 
فاصله  كردن  پر  كنند  مي  اذعان  او  معاونان 
خصوص  به  است،  دشواري  كار  رقيب  با 
كه انتخابات سه شنبه شب آخرين انتخابات 
مقدماتي مهم بود و روند انتخابات مقدماتي 
پس از برگزاري در شش ايالت كم اهميت تر 
ديگر در سوم ماه ژوئن (14 خرداد) به پايان 
مي رسد. به گزارش منابع خبري اوباما در 
به   56 نسبت  با  شمالي  كاروليناي  انتخابات 
42 درصد بر كلينتون پيروز شد، اما در ايالت اينديانا با نسبت 49 به 51 درصد از رقيب شكست 
خورد. به گزارش آسوشيتدپرس اوباما از نظر مجموع نمايندگان منتخب از آغاز رقابت ها تاكنون 
1840 كرسي و كلينتون 1684 كرسي به دست آورده اند. اوباما پس از قطعي شدن پيروزي اش در 
به  را  ها  دموكرات  خود  شاد  و  زده  هيجان  طرفداران  ميان  در  سخنراني  يك  در  شمالي  كاروليناي 
وحدت دعوت كرد و گفت؛ «هرگز فراموش نكنيد ما در اين كشور يك گزينه پيش رو داريم، ما مي 
توانيم پاره پاره نشدن را انتخاب كنيم... ما مي توانيم با استفاده از اين لحظه سرانجام گردهم آييم و 
مشكالتي را كه در تمامي سال هاي ديگر و در انتخابات هاي ديگر درباره اش صحبت كرده ايم حل 
كنيم.» ناظران مي گويند اوباما با اين سخنان مي كوشد نمايندگان فوق العاده را كه در مجمع ملي 
حزب كرسي ثابت دارند متقاعد كند پيرامون او گردهم آيند و به رقابت هاي درون حزب خاتمه دهند. 
هر يك از نامزدهاي رقيب براي رسيدن به آستانه نامزدي دست كم به 2025 كرسي نياز دارند، اما 
احتماًال هيچ يك از دو نامزد پيشتاز قادر نخواهند بود از طريق انتخابات هاي مقدماتي به اين آستانه 
حداقلي برسند و در نتيجه از اين به بعد ناگزير بايد توان خود را به جلب حمايت 800 نماينده ثابت 
معطوف كنند. مجمع ملي حزب دموكرات در ماه آگوست (مردادماه) برگزار و در جريان آن نامزد 
براي  كوشد  مي  همچنين  كلينتون  انتخاباتي  ستاد  شد.  خواهد  مشخص  رسمي  طور  به  حزب  نهايي 
كاستن از فاصله خود با اوباما رهبران حزب را به منظور كردن نتايج انتخابات ميشيگان و فلوريدا 
متقاعد كند.  كلينتون در اين دو ايالت پيروز شد، اما حزب نتايج انتخابات در اين ايالت ها را به دليل 
تخلف از دستور حزب و برگزاري زودهنگام انتخابات بي اثر اعالم كرد. قرار است كميته ملي حزب 
دموكرات 31 مه سرنوشت آراي اين دو ايالت را بار ديگر بررسي كند. دموكرات ها در حالي همچنان 
مشغول رقابت هاي دروني هستند كه در ميان جمهوريخواهان از ماه ها قبل مك كين كرسي هاي 
خود را به آستانه حداقلي حزب رساند و اكنون تالش هاي خود را به مسائل مربوط به رقابت هاي 
سراسري معطوف كرده است. انتخابات رياست جمهوري امريكا قرار است در ماه نوامبر (آبان ماه) 
برگزار شود كه در جريان آن نامزد نهايي دموكرات ها به مصاف نامزد نهايي جمهوريخواهان خواهد 
دهندگان امريكايي  دغدغه راي  ترين  اقتصادي مهم  هاي  دهد نگراني  ها نشان مي  رفت. نظرسنجي 

است و جنگ عراق نيز دومين دلمشغولي آنها به شمار مي رود.

بريتانيا؛ رييس دوره اى 
ماه مى شوراى امنيت

 آرزو ديلمقانى 

شوراى امنيت سازمان ملل بازوى اجرايى اين نهاد بين المللى است.رياست دوره اى اين سازمان در 
ماه مى بر عهده بريتانيا است. برگزارى چند سمينار و بررسى شرايط آفريقا از مهم ترين برنامه هاى 

شورا در ماه مى است. 
بريتانيا رياست دوره اى شوراى امنيت 
عهده  بر  مى  ماه  در  را  ملل  سازمان 
دارد. سر جان ساورز، نماينده بريتانيا 
در سازمان ملل اكنون به عنوان رييس 
شناخته  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
اصلى  هاى  برنامه  از  يكى  شود.  مى 
ماه  در  ملل  سازمان  امنيت  شوراى 
مى بررسى موقعيت ميانمار است. سر 
جان ساورز همچنين اعالم كرده است 
تحت  اجالسى  مى   20 تاريخ  در  كه 
عنوان صلح مركزى به رياست كشور 
بريتانيا در شوراى امنيت سازمان ملل 
اين  از  هدف  كه  شد.  خواهد  برگزار 
ظرفيت  بين  فاصله  بررسى  سمينار 
نيازهاى  به  پاسخگويى  براى  جهانى 

اقتصادى و حقوقى و اجتماعى پس از هر درگيرى است.  آقاى ساورز همچنين اعالم كرد كه ديويد 
ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا براى رياست اين سمينار به نيويورك سفر كرده است. اين در حالى 

است كه برخى از صاحبنظران بريتانيايى نيز براى شركت در اين سمينار به نيوريورك خواهند آمد. 
سر جان ساورز با آغاز رياست دوره اى بريتانيا بر شوراى امنيت سازمان ملل اعالم كرد كه از انجا 
كه برنامه خاصى در ماه مى در دستور كار شوراى امنيت سازمان ملل قرار ندارد اين شورا مى تواند 
موضوعات بنيادى زيادى را مورد بررسى قرار دهد. برنامه بريتانيا براى ماه مى شامل بررسى تالش 
هاى ضد تروريستى در تاريه 6 مى، اصالحات بخش امنيتى در تاريخ 12 مى و حمايت از غير نظاميان 

در درگيريهاى نظامى در تاريخ 27 مى است. 
همچنين بررسى گسترش سازمان ملل در دارفور در تاريخ 13 مى برگزار خواهد شد. رييس دوره اى 
شوراى امنيت سازمان ملل همچنين اعالم كرد كه در خصوص برنامه هاى شوراى امنيت پى نوشت 
ها گاهى ارزش بيشترى از خود برنامه هاى اصلى دارند. وى با بيان اين نكته خواستار توجه بيشتر 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  طرف  از  جداگانه  دوبرنامه  سومالى  با  ارتباط  در  شد.  سومالى  كشور  به 

پيشنهاد شده است. 
در تاريخ 31 مى سال 2008، اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل براى 10 روز به آفريقا سفر خواهند 

كرد و از كشورهاى نايروبى، سودان، چاد و كنگو ديدار خواهند كرد. 
نماينده بريتانيا در سازمان ملل در خصوص خاورميانه اعالم كرد كه از آنجا كه برنامه اى براى مسائل 
خاورميانه در ماه جارى ميالدى وجود ندارد. دو برنامه گفتمان در سال جارى در خصوص خاورميانه 
در شوراى امنيت سازمان ملل برگزار شده است و طبق برنامه اين گفتمان ها بايد هر سه يا چهار ماه 
برگزار شود، پس فكر نمى كنم كه نيازى به برگزارى گفتمان آزاد در خصوص مسائل خاورميانه در 

ماه جارى وجود داشته باشد. 
در خصوص درگيريهاى غزه، آقاى ساورز گفت كه بسيار دشوار است كه شوراى امنيت سازمان ملل 

بتواند به توافقى اساسى در خصوص مسائل خاورميانه دست پيدا كند. 
وى در خصوص زيمباوه نيز اعالم كرد كه ، در برنامه شوراى امنيت سازمان ملل در خصوص زيمباوه 
اشاره اى نشده است اما موضوع زيمباوه را نمى توان فراموش كرد. وى گفت كه بريتانيا از تاخير در 
اعالم شمارش آراى انتخابات زيمباوه بسيار نگران است و اظهار اميدوارى كرد كه هرآنچه از صندوق 

هاى راى بيرون بيايد مورد تاييد مقامات زيمباوه اى باشد. 
ملل بازوى اجرايى اين نهاد بين المللى است. اعضاى اين شورا را 15 كشور  شوراى امنيت سازمان 
تشكيل مى دهند كه 5 عضور دائم دارد و 10 كشور ديگر به تناوب هر دو سال يكبار بر اساس حروف 
الفبا به شوراى امنيت مى پيوندند. 5 عضو دائم اين شورا در تصميم ها و راى گيرى هاى شورا حق 
وتو دارند. رياست شوراى امنيت نوبتى است و طول مدت آن يك ماه است. اعضاى اصلى كه 5 كشور 
اتمى دنيا به حساب مى آيند شامل آمريكا، بريتانيا، چين، روسيه و فرانسه است. 10 عضوى كه هم 
اكنون در شورا همكارى دارند عبارتند از آفريقاى جنوبى، اندونزى، ايتاليا، بلژيك، بوركينافاسو، پاناما، 

كاستاريكا، كرواسى، ليبى و ويتنام. 
بر اساس منشور سازمان ملل متحد، حيطه قدرت شوراى امنيت شامل اعزام نيروهاى پاسدار صلح، 
تصويب تحريم هاى بين المللى و اعطاى اجازه استفاده از نيروهاى نظامى بر عليه كشورهاى منخاصم 

است. تصميم هاى اين شورا به صورت قطعنامه هاى شوراى امنيت اعالم مى شود. 
رياست دوره اى شوراى امنيت سازمان ملل را ماه آينده اياالت متحده كه يكى از اعضاى دائمى شورا 

است بر عهده دارد.
  

 بلر رئيس اتحاديه اروپا نمي شود 
 

بي بي سي؛ به دنبال قطع حمايت نيكال ساركوزي از رياست توني بلر بر اتحاديه اروپا، نخست وزير 
سابق انگليس عمًال اميدهايش براي رسيدن به اين پست را از دست داد. اين خبر كه در آستانه 55 
از  پس  ساركوزي  كه  است  آن  از  حاكي  شده،  منتشر  اروپايي  ارشد  مقامات  سوي  از  بلر  سالگي 
است.  كرده  عوض  بلر  از  حمايت  درخصوص  را  نظرش  آلمان،  صدراعظم  مركل  آنگال  با  مالقات 
پيشتر، ساركوزي به شكل هاي مختلف نشان داده بود پس از رسيدن فرانسه به رياست دوره يي 
اتحاديه اروپا در ماه ژوئيه، زمينه را براي حضور بلر در رقابت براي رسيدن به رياست اين اتحاديه 
فراهم خواهد كرد اما ظاهراً حمايت توني بلر از حمله به عراق و همكاري اين كشور با امريكا باعث 
شده كه سران اروپايي ديدگاه مثبتي نسبت به رياست توني بلر بر اتحاديه اروپا نداشته باشند. پست 
رياست اتحاديه اروپا كه در چارچوب معاهده جديد اين اتحاديه تعريف شده است اكنون به احتمال 
جونكر -  كلود  ژان  يا  اروپايي-  كميسيون  فعلي  رئيس  باروسو -  مانوئل  خوزه  نصيب  تري  قوي 
نخست وزير لوكزامبورگ- خواهد شد. البته گفته مي شود به دليل تمايل شديد جونكر به اتحاد بيشتر 
اروپا، احتمال آن هست كه گوردون براون نخست وزير انگليس، انتخاب او را وتو كند. پيشتر گفته 
مي شد سران اروپايي، توني بلر را براي به دست گرفتن رياست اتحاديه اروپا مناسب نمي دانند زيرا 
او هم با واحد پول يكسان اروپايي مخالف بوده و هم با اعطاي ويزاي شنگن براي سفر آزادانه در 

اروپا.رئيس اتحاديه اروپا قرار است رياست نشست هاي اين اتحاديه را به عهده داشته باشد . 



7 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

9 May 2008  -  1387 جمعه 20  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و چهارم

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

انتقال قدرت در كرملين

هفته جارى والديمير پوتين قدرت رياست جمهورى را به ديميترى مدودف رهبر منتخب روس ها تفويض 
مى كند و خود براى تكميل مسير بازگشت روسيه به جرگه ابرقدرت ها به پست نخست وزيرى برمى 
گردد. مدودف، وكيل 42 ساله كه از سال هاى نقش آفرينى پوتين در شهردارى سنت پترزبورگ تا پايان 
ظاهر  پوتين  هاى  برنامه  مجرى  نقش  در  همواره  بوده  وى  ركاب  در  كرملين  در  اقامتش  ساله  دوره 8 
شده است اما امروز روز تغيير قاعده قدرت و جابه جايى آندوست و مدودف نه تنها رياست روسيه كه 
سياستگذارى براى پيشبرد انديشه هاى پوتين خواهد شد. پيوند و هماهنگى مدودف و پوتين در هدايت 
روسيه در حال بازگشت به جرگه ابرقدرت ها و تقسيم قدرت، يكى با عنوان رئيس جمهور و ديگرى در 
كسوت نخست وزير آينده روسيه را در معادله جديدى تعريف مى كند به گونه اى كه مى توان رهبرى 
دو نفره براى سرزمين پهناور روس ها را در چشم انداز آن پيش بينى كرد.در دسامبر گذشته پوتين، 
مدودف را كه معاون نخست وزير بود به عنوان جانشين خود مورد حمايت قرار داد و در ماه مارس 
روس ها براى اداى دين به رهبرى كه كشورشان را از سير نزولى اقتصادى و سياسى سال هاى پس 
از فروپاشى كمونيسم رهانيده بود مدودف را به كرملين فرستادند. هدف عمده پوتين از سازماندهى اين 
جريان روى كار آوردن رهبرى بود كه افزون بر ماندن در چرخه سياست هاى وى، بقاى خود او را در 
رده هاى باالى مديريت روسيه حفظ كرده و قادر به تأثيرگذارى مداوم بر خط فكرى و مشى رهبرى وى 
باشد.پوتين كه در دوران رياست جمهورى بوريس يلتسين نخست وزير بود به منظور تثبيت موقعيت 
بعدى خود و پيشبرد برنامه هايش براى روسيه، ضمن افزايش اختيارات نخست وزيرى، رهبرى حزب 
«روسيه واحد» را كه اكنون قطب قدرت احزاب در ديار روس هاست پذيرفته و به اين ترتيب پايگاه خود 
از كرملين را به دستگاه حزبى منتقل كرده است.نحوه تقسيم قدرت ميان پوتين و مدودف اكنون فرضيه 
رهبرى دو نفره در روسيه را تقويت كرده است. مدودف به فايننشال تايمز گفته بود «اين رئيس جمهور 
است كه مسير سياست خارجى و داخلى را تعيين مى كند و او ضامن حقوق و آزادى هاى شهروندان 
روسى است.»با اين همه مدودف وعده داده حاكميت قانون را تقويت كرده، بوروكرات هاى پرنفوذ را مهار 
كند و نقش دولت در اقتصاد را كاهش دهد. گزينش اين 3 اصل و تأكيد بر آن بيانگر اين است كه تالش 
براى تحقق آنها ممكن است حتى وى را رودرروى بوروكرات ها و مقامات دولتى ذى نفوذى قرار دهد 
كه مايل به تحول و كاهش نفوذ خود نيستند. مدودف براى تحكيم موقعيت خود به روى بخش اقتصادى 
لبخند زده و درصدد ايجاد پايگاهى سياسى در ميان غول هاى اقتصادى طبقه متوسط است. تحليل هاى 
محافل غرب از پروسه انتقال قدرت اغلب به اينجا ختم مى شود كه مدودف با دوراهى مواجه خواهد شد. 
به اين صورت كه او يا مدعى تمام اختيارات رياست جمهورى براساس قانون اساسى مى شود يا آن كه 
مانند وكيلى محتاط براى پوتين عمل خواهد كرد. اما واقعيت اين است كه اين نظريه پردازى ها بيش از آن 
كه واقعيت روسيه را انعكاس دهد بازتاب ذهنيات حريفان مسكو است. دوران بازگشت پرهياهوى روسيه 
به فهرست قدرت هاى مدعى جهانى، مدودف را نيز همانند پوتين از چالش با تحوالت سياست خارجى در 
امان نگه نمى دارد. روسيه اى كه پوتين در 8 سال گذشته ساخته به طرز پيچيده اى با دنياى بيرون در 
ارتباط است. گسترش ناتو به شرق تا مرزهاى روسيه، استقرار سپر موشكى آمريكا در اروپاى مركزى، 
انتقادات غرب از وضعيت حقوق بشر و دموكراسى در روسيه، استقبال سرد آمريكا از انتخاب مدودف، 
روابط با اتحاديه اروپا و اقناع اعضاى سرسخت آن، روند الحاق به سازمان تجارت جهانى، انرژى و 
امنيت آن و رقابت با چين در آسياى مركزى سرفصل اساسى ترين پرونده هاى سياست خارجى روسيه 
است كه انتظار مدودف را مى كشد. اگر او مايل به احياى روسيه و تبديل دوباره آن به يك ابرقدرت است 
به احتمال فراوان شخصيت سياسى وى را در داخل روسيه نيز استوار و مصمم تر خواهد كرد.  تحوالت 
مهم روسيه يعنى تفويض قدرت به مدودف و آغاز نخست وزيرى پوتين كه فردا در دوماى روسيه تأييد 
خواهد شد با رژه بزرگ «روز پيروزى» (روز غلبه روسيه بر آلمان در جنگ جهانى دوم) كامل خواهد 
شد. در اين رژه كه در ميدان سرخ مسكو خواهد بود پرقدرت ترين تجهيزات نظامى روسيه به نمايش 
درخواهد آمد كه يكى از آنها سيستم 100 تنى موشك هاى راهبردى توپول است. اين اتفاق در كنار تنش 
در روابط مسكو و تفليس كه حاصل حمايت تلويحى روسيه از استقالل آبخازيا و اوستياى جنوبى و 
حمايت غرب از گرجى ها است به نمايش قدرت نظامى در آستانه جابه جايى قدرت در كرملين تعبير شده 
است. بدون شك، با اين نمايش، دولت بعدى روسيه با فناورى هاى نظامى جديد و يك ارتش احيا شده به 
عرصه بين الملل پاى مى نهد و مدودف تا مدت هاى مديد با ميراث داخلى و خارجى پوتين حياتى سياسى 

را سپرى خواهد كرد.

استقبال گرم خاندان سلطنتي ژاپن از 
رييس جمهور چين

رييس  اولين  عنوان  به  جينتائو  هو  اينكه  از  پس  روز  يك 
جمهور كشور چين پس از يك دهه پا به خاك ژاپن گذاشت، 
ديگر  و  هيتو  آكي  امپراتور  گرم  و  رسمي  استقبال  مورد 
اعضاي خاندان سلطنتي ژاپن در كاخ سلطنتي قرارگرفت.هو 
جينتائو ، رييس جمهور چين، با تقديم دو پانداي نر و ماده 

به باغ وحش توكيو، سفر خود به ژاپن را آغاز كرده بود. 
هو جينتائو ، رييس جمهور خندان چين سپس مذاكرات خود 
وزيران  حضور  در  ژاپن  وزير  نخست  فوكودا  ياسو  با  را 
ارشد اين دو غول بزرگ اقتصادي آسيا آغاز كرد. او هنگام 

دست دادن با فوكودا گفت: من مي خواهم به همراه شما براي تبديل سال 2008 به اولين سال براي 
سومين جهش در پيشبرد روابط دو كشور همكاري كنم. روابط ميان اين دو كشور به دليل مناقشه 
بر سر تجاوزات گذشته ژاپن به خاك چين به شدت دچار سردي شده بود. چين تاكنون از هر گونه 
برقراري روابط در سطوح عالي با ژاپن خودداري كرده و اغلب اين امتناع ها به دليل ديدارهاي ساالنه 
جونيشيرو كوايزومي نخست وزير پيشين ژاپن از معبد ياسوكوني كه مرقد كشته شدگان جنگ ژاپن 
و جنايتكاران جنگ اين كشور است رخ داد. با اين حال هو جينتائو و فوكودا انتظار مي رود مسايل 
تاريخي را در مذاكرات خود ناديده بگيرند و گفت وگوهايشان را بر اصل يافتن راه هاي تازه جهت 
همكاري هاي بيشتر قرار دهند. به احتمال زياد رهبران دو كشور چين و ژاپن در خصوص حوزه هاي 
گازي غني در شرق درياي چين به بحث و تبادل نظر بپردازند. اين دو كشور كه هر دو از صادر 
كنندگان اصلي انرژي مي باشند، تاكنون نتوانسته اند به مناقشه ي گازي شان خاتمه دهند. فوكودا از 
حاميان ديرين آشتي با چين مي باشد. پدر او تاكئو فوكودا امضا كننده قرارداد تاريخي صلح با چين 
در سال 1978 بود. هو جينتائو گفت: امسال سي امين سالگرد عقد قرارداد صلح و دوستي است و 
ما فرصت ايجاد و توسعه روابط دو جانبه را داريم. دولت چين براي تالشهاي مثبت نخست وزير 
ژاپن براي بهبود روابط دو كشور ارزش زيادي قائل است. فوكودا 71 ساله اميدوار است اين ديدار 
به بهبود حمايت هاي مردمي از دولت وي كه به دليل مسايل داخلي به زير 20 درصد رسيده كمك 
بهبود  سال  امسال  كه  گفتم  آمدم،  شما  كشور  به  گذشته  سال  پايان  در  من  كه  زماني  اوگفت:   كند. 
روابط چين و ژاپن خواهد بود و ديدار شما تاييدي بر اين ادعا بود. من از هديه شما براي تقديم يك 
جفت پاندا بسيار متشكرم. چين از مدت ها قبل ”ديپلماسي پاندا“ را اتخاذ كرده و بر اين اساس با 
اهداي اين حيوانات در تالش براي بهبود روابط با برخي كشورها بر آمده است. هو جينتائو اظهار 
داشت: پانداها در ميان ژاپني ها بسيار محبوب هستند و آنها سمبل روابط دوستانه ميان چين و ژاپن 

مي باشند. 

دولت نظامي برمه زندانيان 
سياسي را قتل عام كرد

درنورديد  را  آسيا  شرقي  جنوب  كشور  اين  روز  شنبه  كه  شديدي  توفان  دنبال  به  كه  برمه  دولت 
سرگرم ساماندهي به شرايط اين كشور است روز چهارشنبه از سوي نهادهاي بين المللي به كشتار 

تعدادي از زندانيان سياسي پس از وقوع توفان «نارگيس» متهم شد.
با  توفان  از  بعد  روز  يك  برمه  پليس  ضدشورش  واحدهاي  تلگراف  انگليسي  روزنامه  گزارش  به 
هجوم به زندان مخوف اينسن در حومه رانگون، پايتخت اقدام به سركوب شورش زندانيان كردند 

كه در اين حادثه تعدادي از زندانيان سياسي برمه نيز كشته شدند.
منابع مختلف آمارهاي متفاوتي پيرامون تعداد قربانيان اين حادثه ارائه داده اند كه بين 36 تا 400 نفر 
در نوسان است. در حالي كه دولت برمه اين زنداني  ها را مجرماني عادي توصيف كرده گروه هاي 
اپوزيسيون دولت برمه اصرار دارند نيروهاي ضدشورش در اقدامي هدفمند زندانيان سياسي را 
به قتل رسانده اند.گروه هاي مخالف دولت نظامي برمه ادعا دارند مقامات اين كشور در سايه موج 
خبري به وجود آمده از تلفات سنگين توفان كه براساس پاره اي گمانه زني ها به 80 هزار نفر بالغ 
را  اينسن  زندانيان  به  حمله  سناريوي  و  گرفته  مخالفان  برداشتن  راه  سر  از  به  تصميم  مي شود 
طراحي و اجرا كردند.اتحاديه حمايت از زندانيان سياسي (AAPP) نيز ادعا دارد نيروهاي دولت 
1500 زنداني سياسي را وادار به تجمع در سالني بزرگ كرده و با كوتاهي در خدمات رساني به 
آنها زمينه را براي شورش و طغيان فراهم آورده بودند.دولت نظامي برمه اين گزارش را بي پايه و 
اساس خوانده و حاضر به موضعگيري رسمي در قبال آن نشده است. مائونگ سائونگ سو، وزير 
رفاه اجتماعي برمه روز گذشته با تاكيد بر اين كه كشورش با بحراني تمام عيار روبه رو شده از 
دولت  دادن  قرار  فشار  تحت  براي  آمده  دست  به  فرصت  از  دارند  سعي  مخالف  جناح هاي  كه  اين 
استفاده كنند ابراز شگفتي كرد.براساس آمارهاي سازمان ملل با وقوع توفان نارگيس 22 هزار تن 
در برمه جان باختند و 44 هزار نفر مفقود شده اند كه هنوز اطالعي از سرنوشت آن ها در دست 
نيست. اين توفان با سرعتي در حدود 120 كيلومتر در ساعت به تاسيسات حياتي و خانه هاي مردم 

برمه لطمات جدي وارد آورد.
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پياز داغ
اين ستون را جدى نگيريد!

جرائم پرشين
و  شب  بيچاره  بدبخت  اين  داريم.  بازاريابى  مدير  يه  اينجا  ما 
تايپ  ميگيره،  آگهى  ميكنه،  بازاريابى  ميكنه،  جون  اينجا  روز 
ميكنه، طراحى ميكنه، آخر سر هم همه ميرن دنبال يللى تللى، اين 
بيچاره ميره دنبال پخش مجله. اونوقت نيست كه نصف لندن هر 
جمعه له له ميزنن پرشين ويكلى گيرشون بياد، تيراژمون هم كه 
ى  قراضه  فورد  بازاريابى  آقاى  اين  س.  نسخه  مليون  ماشاهللا 5 
سردبيرو گرفته ببره باهاش مجله پخش كنه. جلو سفارت آمريكا 
آجان گرفتتش كه چيه ده خروار بار زدى به اين لگن؟ فكر كردى 
كمرشكن آوردى بيرون؟ بيمه ت كو؟ بيمه كجا بود مرد حسابى 
در  خالصه  من؟  از  ميخواى  بيمه  تو  نداره  زاپاس  ماشين  اين   ...
اومده كه بيمه دارم اما همرام نيست. اين گربه همسايه اومده بود 
نردبون قرض بگيره، انگار اشتباهى بيمه رو برده. خالصه گفتن 
تا يه هفته يا بيار بيمه تو بده، يا بيا برو دادگاه پدرتو در بيارن. 
بار  اوال  باشيد،  داشته  توجه  هم  عزيز  خوانندگان  شما  بنابراين 
شتر پشت االغ نذارين، اگر هم گذاشتين جلو سفارت آمريكا نرين. 
برين جلو سفارت ايران. يا مثال سوريه. البته حتما همگى متوجه 

شديد كه فعل امر دوم شخص جمع از ريشه رفتن چى ميشه.

سير داغ
رفت  و  شد  حاليش  ديگه  چيز  يه  يكى  گفتم  چيزى  يه  من  انقدر 
شاخ و شونه كشيد و زنگ زد و ايميل نوشت و آبروى منو پيش 
سردبير ريخت، كه آخرش تصميم گرفتيم يه تريبون هم در اختيار 
و  سالم  با  كه  كردن  موافقت  بديم.  قرار  موافق  و  مخالف  صداى 
صلوات يه ستون راه بندازيم به نام سير داغ. هر كى با ما حال 
بهش  كه  هم  اونى  بگه،  ميخواد  دلش  چى  هر  بزنه  زنگ  ميكنه، 
بزنه  دلش خواست زنگ  دلش نريزه، اونم  تو  دردشو  برخورده، 
درى ورى بگه ما چاپ كنيم. منتها به شرطها و شروطها. از اونجا 
كه دنيا الكى نيست و فعاليت فرهنگى مطبوعاتى كشكى نميشه و 
قرار  كرد،  چاپ  گفت  چى  هر  كى  هر  ورداشت  نميشه  بختكى  اهللا 
شده يه نظارت استصوابى مفاد مطالب زير چاپ تو ستون سير 
نذارن  گفت  نامربوطى  چيز  كسى  احيانا  اگه  كنه.  كنترل  رو  داغ 
چاپ بشه. خيلى هم كار معقوليه. مسئوليت اين واحد نظارتى هم 
به خود ما كه عمو پياز داغ باشيم محول شده. يعنى پس اينطورى 
شد، حضرت عمو پياز داغ مطلب مينويسه تو پياز داغ، بعد شما 
ببينه  ميكنه  نيگا  عمو  بعد  ميزنى،  حرف  بهش  راجع  ميزنى  زنگ 
خوب گفتى يا بد گفتى. اگه خوب گفته باشى چاپ ميشه تو سير 
ميرسم.  حسابتو  داغ  پياز  تو  ديگه  دفعه  باشى  گفته  بد  اگه  داغ، 
اصوال بعد از 44 شماره بايد متوجه شده باشى كه خوب اونيه كه 
من ميگم. بد هم اونيه كه بقيه بگن. متوجه هستى كه؟ من به به، 

بقيه اَخ. حاال برو زنگ بزن.

شاخ !!
خداييش اصال خوشم نيومد. شاخ ميشه واسه من. آخه اجنبى ... 
پياز  ميشه  آتيش،  رو  بريزه  پياز  مثقال  يه  كى  هر  كردى  فكر  تو 
داغ؟ بفرماييد بنده اينجا سيب زمينى ام ديگه!! يارو يه گارى داره 
گذاشته،  پياز  كم  يه  بغل  اين  اونوقت  ميفروشه.  داگ  هات  روش 
هى ورميداره از اون ميريزه رو آتيش كه بوش در بياد مردم برن 
بخرن. اما مردم فهيم و شهيد پرور و هميشه در صحنه ما گول 
اينجور چيزا رو نميخورن. مگه نه؟ ملت ما ثابت كردن كه پياز داغ 
يكى بيشتر نيست، اونم مال عمو پياز داغ پرشين ويكليه. مگه نه 
ملت؟ پس يك بار ديگر با حضور حماسه آفرين خودتون اين عمل 
محكوم  رو  استعمار  پير  روباه  پرورده  دست  اين  ننگين  و  شنيع 
كنين و مشت محكم بزنين فك مك هر چى هات داگ و هات كت 
و هات رت فروشه بيارين پايين. من سوال كردم مشكل شرعى 
هم نداره. اينم استفتاش: هوالعالم،  اَىِّ نفس غير از عمو پياز داغ 
اقدام به طبخ و فروش پياز بنمايد به اَىِّ نحِو كاَن اشكال دارد، كانَّ 

محاربه به شريعت كرده است.  والسالم عليكم.
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.   

فوربس منتشر كرد:

فهرست زيباترين شهرهاي جهان
آمريكايي  نشريه 
ده  فهرست  فوربس 
را  جهان  زيباي  شهر 
لندن  شهر  منتشركرد. 
زيباترين  فهرست  در 
مكان  جهان  شهرهاي 
خود  به  را  نخست 
است  داده  اختصاص 
كارشناسان  گفته  .به 

قابل  انگلستان  پايتخت  با  وطني  جهان  فضاي  نظر  از  شهري  هيچ 
مقايسه نيست. 

نشريه فوربس به نقل از كارشناسان با اشاره به اين كه يك سوم 
ساكنان لندن در خارج از اين شهر متولد شده اند مي افزايد، ساكنان 
لندن سبك فرهنگي، مد و غذاهاي ويژه و خاص خود را دارند كه اين 

مشخصه اصلي زيباترين شهر دنياست. 
دراين فهرست شهر پاريس ، پايتخت فرانسه به علت حال و هواي 
رويايي،معماري و سبك كالسيك شهر سازي ،تمايل ساكنان آن به 
مد و ذوق و سليقه آنها مكان دوم را به خود اختصاص داده است.

مكان سوم به سيدني استراليا اختصاص يافته كه يكي از زيباترين 
شهرهاي جهان است. 

شهرهاي مادريد، بارسلون، كانبرا، نيويورك، رم، برلين و آمستردام 
شهرهاي  زيباترين  فهرست  دهم  تا  چهارم  هاي  رده  در  ترتيب  به 

جهان جا گرفته اند.

 گرجستان؛ خيلي به جنگ با روسيه 

نزديك شده ايم  
 

رويترز؛ وزير كشور گرجستان اعالم كرد كشورش به مرحله جنگ 
با روسيه «بسيار نزديك» شده است. اين مقام گرجي اذعان كرده 
را  ها  روس  چون  اما  كند  پرهيز  جنگ  از  است  تالش  در  كشورش 
به خوبي مي شناسد، خطر قريب الوقوع جنگ را نيز به خوبي حس 
از  كشورش  كرده  تاييد  حال  عين  در  ياكوباشويلي  تيمور  كند.  مي 
اتحاديه اروپا خواسته نقش فعال تري را در كاهش تنش ها در منطقه 
نيروهاي  اعزام  و  روسيه  نفوذ  افزايش  جلوي  و  كند  ايفا  آبخازيا 

روسي بيشتر به اين منطقه را بگيرد.  

صدام از ايدز مي ترسيد 
 

تحت  زندان  در  حضورش  دوران  در  حسين  صدام  كه  خاطراتي 
هايي  بيماري  به  اينكه  از  وي  دهد  مي  نشان  نوشته  امريكا  كنترل 
مانند ايدز مبتال شود به شدت هراس داشته است. روزنامه الحيات با 
انتشار اين خبر نوشته است اين اطالعات از دفترچه خاطرات صدام 
ارتش  داشتند.  دراختيار  را  آن  امريكايي  مقامات  كه  آمده  دست  به 
امريكا نيز تاييد كرده بخش هايي از نوشته هاي صدام حسين در 
حسين  صدام  نارضايتي  از  حاكي  كه  گرفته  قرار  ها  رسانه  اختيار 
لباسشويي  ماشين  از  امريكايي  سربازان  و  او  مشترك  استفاده  از 
افراد  «اين  است؛  نوشته  خاطراتش  دفترچه  در  صدام  است.  بوده 
داشته  را  جوانان  مسري  هاي  بيماري  بود  ممكن  و  بودند  جوان 
باشند و مي ترسيدم من هم اينجا به همان بيماري مبتال شوم.» متيو 
وجود  رسمي  تاييد  از  عراق،  در  امريكا  ارتش  سخنگوي  مورگان 
خودداري  اعدام  از  پيش  و  زندان  در  حسين  صدام  منظم  خاطرات 
كرد اما اذعان كرد رئيس جمهور سابق عراق در آن مدت يادداشت 
هايي  بخش  گفت؛  آسوشيتدپرس  به  وي  است.  نوشته  زيادي  هاي 
زبان  عربي  افراد  دراختيار  شده،  منتشر  كه  صدام  هاي  نوشته  از 
قرار گرفته و از آنها گزارشي تهيه شده است. در بخش هاي ديگري 
با  زيادي  مكالمات  وي  است  آمده  حسين  صدام  هاي  يادداشت  از 
پزشك امريكايي اش داشته و به خاطر همين گفت وگوها، انگليسي 
خاطراتش  در  خصوص  اين  در  حسين  صدام  بود.  شده  بهتر  اش 
نوشته است؛ «با سر و دست و نشانه هاي مختلف حرف مي زدم 
تا كلمه هاي دقيق انگليسي را پيدا كنم. اما زبان ما (عربي) زيباتر و 

عميق تر از انگليسي است.» رئيس جمهور سابق عراق همچنين در 
خاطراتش نوشته است درخواست از امريكايي ها براي فراهم كردن 
درخواست  بار  يك  او  بوده.  دشوار  بسيار  داشته  نياز  كه  وسايلي 
كرده برايش گل بياورند. روزنامه الحيات در عين حال بخش هاي 
ديگري از خاطرات صدام حسين را منتشر كرده و آنها را اشعاري 

معرفي كرده كه صدام حسين در زندان سروده بود. 

لبخند بزنيد ، پول بگيريد!
در هفته «سالم و احوالپرسي» در بلژيك مردم اين كشور در ازاي هر 
لبخند بيست و پنج يورو دريافت خواهند كرد. اعضاي يك سازماني 
از  نفر  پانصد  به  مه  ماه  نهم  تا  ششم  از  اسم»   بدون  «پيام  نام  به 
كساني كه در زمان برخورد با انها در خيابانها و محل هاي كار با 

روي گشاده و لبخند سالم و احوالپرسي كنند ، هديه خواهند داد. 
 هدف اين اقدام جالب حل مشكالت موجود در جامعه از طريق تغيير 
با  را  اقدام  اين  اسم»   بدون  «پيام  سازمان  است.  ان  اعضاي  رفتار 

حمايت برخي سازمانها و رسانه هاي بلژيك برگزار مي كند. 

اورانگوتان ماهيگير
در  بار  نخستين  براي 
كاجا  جزيره  در  و  بورنئو 
حال  در  اورانگوتان  يك 
اي  شيوه  به  ماهيگيري 
بسيار خاص مشاهده شد. 
ثابت  تواند  مي  رفتار  اين 
دوره  اورانگوتان  كه  كند 
دائمي تكامل را سپري مي 

كند.
در  زيگونت،  گزارش  به 

واقع و براي نخستين بار يك اورانگوتان نر در وضعيتي استثنايي 
در حالي كه به شاخه اي آويزان شده بود و با چوبي به شكل نيزه 
تالش مي كرد يك ماهي را در نهري كه از زير درخت مي گذشت 

شكار كند ، مشاهده شده است!
عكسي كه از اين صحنه  عجيب برداشته شده ، نشان مي دهد اين 
اورانگوتان با چوب نوك تيزي كه در دست داشت صبورانه منتظر 

ماهي بود تا آن را شكار كند.
اين جانور توانايي فوق العاده اش در تقليد از انسان را نشان داد. 
در واقع ، اورانگوتان ماهيگير مسلما يكي از اهالي جزيره را در حال 
ماهيگيري به اين شيوه مشاهده كرده و قصد تقليد از او را داشته 

است.

بزرگترين كشتي تفريحي جهان
سازي  كشتي  شركت 
كاريبين  ”رويال 
انگليس  اينترنشنال 
كشتي  بزرگترين   ”
اقيانوس  مسافربري 
آب  به  را  جهان  پيماي 
اين  است  انداخت.قرار 
سفر  نخستين  در  كشتي 
اروپايي  بنادر  به  خود 

مانند بنادر جزاير قناري اسپانيا ،ماالگا و برخي از ديگر بنادر اروپايي 
لنگر بياندازد. ين كشتي با ظرفيت حمل سه هزار و 634 مسافر و 
امكانات رفاهي و تفريحي متعدد ،  بزرگترين كشتي مسافربري تاريخ 
محسوب مي شود. قرار است اين كشتي در نخستين سفر خود به 
از  برخي  و  ،ماالگا  اسپانيا  قناري  جزاير  بنادر  مانند  اروپايي  بنادر 
ديگر بنادر اروپايي لنگر بياندازد.در اين كشتي نمايشگاهي از آثار 
هنرمندان انگليسي ، زمينهاي پاتيناژ و مراكز ورزشي و درماني و 

كافه ، رستوران و ساير امكانات تدارك ديده شده است. 
آف  و ”ليبرتي  دسيز“  آف  هاي ”فريدام  كشتي  كنار  در  كشتي  اين 

دسيز“ سه كشتي بزرگ جهان محسوب مي شود.
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حتمًا براي شما هم پيش آمده است كه در مسير رفت وآمد هميشگي خود 
كه با آن كامًال آشنا هستيد، پديده جديدي به چشم تيز شما بيايد كه پيش 
از آن در اين مسير نديده بوديد. چون چشم صاحب ناخنك مثل شما تيز 
و هيز نيست! گاهي اوقات اين پديده ها را نمي بيند يا دير مي بيند، اما شما 
كه ماشاءاهللا تيز تشريف داريد و همه چيز را ريز مي بينيد، حتمًا بهتر از 
من ناخنك زن ضعيف چشم قوي پنجه با اين پديده ها آشنا هستيد. از 
آنجا كه من هميشه در عالم هپروت سير مي كنم، به اطرافم زياد دقت نمي 
كنم، مي خواهم دقت كنم،  اما ذهن دربدرم،  مثل كفتر هرز دائم از اين بام 
به آن بام مي پرد. خدا را شكر كه تا به حال هيچ كفتربازي نتوانسته او 
را با لطايف الحيل به دام بيندازد. البته اين شانس من نبوده، بلكه شانس 
كفتر باز خوش  اقبال بوده، چون اگر ذهن مرا به دام مي انداخت،  غير 

دردسر چيزي دستش را نمي گرفت!
در يكي از معدود لحظاتي كه ذهن دربدرم با من همراه بود، چشمم به 
تپه ماهور آسفالت شده اي افتاد كه درست وسط خيابان شريعتي سبز 
و  عوام  بين  اين  از  پيش  كوچك ترش  نوع  كه  ماهور  تپه   اين  بود!  شده 
و  كوچه ها  در  سرعت گير  به عنوان  بود،  معروف  ساندويچ  به   خواص 
بعضي از معابر قرار داده مي شد تا خداي ناكرده رانندگاني ناشي و سر 
به هوا مثل من كه عشق سرعت دارند، حادثه اي شوم و فجيع را پديد 
نياورند. آن سرعت گيرها كه به ساندويچ شهره بودند، به حدي باريك 
رد  آن  روي  از  ترتيب  به  ماشين  عقب  و  جلو  چرخ هاي  فقط  كه  بودند 
مي شدند، اما اين تپه ماهورهاي جديد كه بدون اطالع قبلي و بي مقدمه در 
وسط خيابان كاشته شده اند، كل ماشين روي آن مي رود، درست مانند 
يك پل كوچك معلق. حاال براي چه اين تپه ماهورها را وسط خياباني به 
اين بزرگي علم كرده اند ما نمي دانيم. از شما چه پنهان به احتمال زياد 
خودشان هم نمي دانند، چون اگر مي دانستند حتمًا پيش از كاستن آنها به 
خلق اهللا اطالع مي دادند، تا آنان بااحتياط روي آنها رفته تا خداي نكرده 

كله پا نشوند كه شده اند.
تا به حال هيچ كس مسؤوليت ساخت اين گونه تپه  ماهورها را كه بيشتر 
در پيست هاي ماشين و موتورسواري كاربرد دارد را به عهده نگرفته 

است. بنابراين هر امكاني را مي توان براي آن در نظر گرفت.
و  بوده   خير  قصدش  داده،  را  پيشنهاد  اين  كه  كسي  است  ممكن 
مي خواسته با اين كار، رانندگان مجبور شوند كمي به ورزش اتومبيل 
و موتورسواري با مانع بپردازند! حاال گيريم چند فقره ماشين و موتور 
بي ارزش به خاطر آشنا نبودن رانندگانشان با اين نوع ورزش، روي هوا 
كله معلق شده و با سقف روي آسفالت يا ماشين روبرويي فرود آمدند! 
اين ربطي به تپه ماهورهاي ابداعي ندارد، بلكه برمي گردد به ناشيه گري 
و  شوخي  اهل  مبتكر،  سازمان  يا  فرد  اين  است  ممكن  يا  رانندگان!  اين 
طنازي باشد و از گريه و قهقهه مردم به وجد بيايد. براي اينكه بقيه هم 

در لذت خنديدن با او شريك شوند، دست به اين ابتكار زده.
يكديگر  شدن  پا  كله  ديدن  از  جماعت  ايراني  ما  مي دانيد  كه  طور  همان 
خيلي لذت برده و كيف مي كنيم. براي همين وقتي كسي روي برف و يخ 

سر مي خورد و با مخ به زمين مي افتد، از خنده روده بر مي شويم!
ما كه به يك چنين اتفاق ساده اي كه هميشه رخ مي دهد اين قدر مي خنديم، 
راننده هاي  با   جورواجور  ماشين هاي  زدن  معلق  كله  به  كنيد  حساب 
ترسوي چشم از حدقه بيرون زده چه قدر مي خنديم! اينجاست كه بايد 

به مبتكر اين تپه ماهورها گفت: بابا تو ديگه كي هستي؟!
اما احتمال قريب به يقين اين است كه كارخانه ساخت ماشين با شراكت 
تعميرگاهي زنجيره اي و گل و گشاد با شل كردن سر كيسه براي كساني 
كه ما نمي شناسيم، اين تپه  ماهورها را به آنان سفارش داده و به آنان 
گفته است هيچ عالمت هشدار دهنده اي هم نزديك آن محل نصب نكنند 
كه  گونه اي  به  شوند،  پهن  و  پت  زمين  روي  تمام  شدت  با  ماشين ها  تا 
ماشين  شود  مجبور  صاحبش  تا  شوند  داغان  و  درب  كلي  طور  به  يا 
تعميرگاه  راهي  تا  ببينند  آسيب  طوري  يا  كند  ابتياع  خود  براي  جديدي 
روي  توليدات  ماشين  ساخت  كارخانه  هم  كار  اين  با  شوند.  شده  ذكر 
نوايي  و  نان  به  تعميرگاه  هم  و  مي كند  فروش  زور  را  ماند ه اش  دست 
مي رسد، البته از راه حالل! اگر صاحب ناخنك بخواهد يكي از اين سه 
امكان را گزينش كند، گزينش شماره سه را برمي گزيند، چون به حقيقت 

نزديك تر است.
از مسؤوالن امر مي خواهيم تا هر چه زودتر دليل ساخت اين تپه ماهورها 

را بگويند تا ما خيال بد نكنيم.
 

از گوشه و كنار

اجساد 300 گربه در داخل 3 فريزر
كه  آمريكايي  مرد  يك 
يخ  گربه   300 اجساد 
زده را در داخل 3 فريزر 
در  اش  مسكوني  منزل 
در  ساكرامنتو  شهر 
نگهداري  كاليفرنيا  شمال 
پليس  توسط  كرد،  مي 

دستگير شد!
خبرگزاري  گزارش  به 

براساس  پليس   : نوشت  بي  ساكرامنتو  نامه  روز   ، فرانسه 
اطالعاتي كه دريافت كرده بود منزل مسكوني يك مرد 47 ساله 
را در شهر ساكرامنتو بازرسي كرد و اجساد 300 گربه يخ زده 

را در 3 فريزر كشف كرد! 
ماموران در خانه اين مرد كه  با مادر 81 ساله اش زندگي مي 
كرد 30 گربه زنده را يافتند كه با توجه به شواهد سرنوشت اين 

زبان بسته ها نيز به داخل فريزرها ختم مي شد!
به  بودند  آمده  تنگ  به  خانه  اين  عفونت  بوي  از  كه  ها  همسايه 
پليس شكايت كرده بودند.  ماموران پليس پس از ورود به خانه 
اين مرد مشاهده كردند كه كف سراسر خانه پوشيده از فضوالت 

گربه ها است.
پليس  توسط  واندوئرن  لوئيس  مايكل  نام  به  ساله   47 مرد  اين 

دستگير شده و تحت بازجويي قرار دارد.

بچه 8 ساله پشت فرمان كاميون
سله   8 پسربچه  يك 
برداشتن  با  انگليسي 
به  دل  كاميوني  سويچ 
فرمان  پشت  و  زد  دريا 
لذت  و  نشست  كاميون 
رانندگي  كيلومتر  چندين 
سنگين  خودروي  اين  با 
را چشيد تا آرزو به دل 

نماند!
حال  در  ساختمان  يك  كنار  در  كاميون  نت،  زيگو  گزارش  به 
در  آن  سويچ  و  بود  پارك  انگلستان  النكشاير  شهر  در  احداث 
كنار كاميون روي زمين افتاده بود. اين صحنه از ديد پسربچه 

كنجكاو 8 ساله اي كه از محل عبور مي كرد ، دور نماند!
پسرك سويچ را برداشت ، پشت فرمان كاميون نشست ، آن را 

روشن كرد و به راه افتاد!
عابراني كه با حيرت پسربچه اي را پشت فرمان اين غول چند 

تني مشاهده كردند فورا موضوع را به پليس اطالع دادند.
خوش  زبان  با  شد  موفق  كيلومتر  چند  از  پس  سرانجام  پليس 
متوقف  را  كاميون  او  تا  كرده   پياده  شيطان  خر  از  را  پسرك 
اما  شده  معاف  قانوني  تعقيب  از  پسرك   ، كم  سن  دليل  كند!به 

والدينش قول دادند او را تنبيه كنند!
هاي  پسربچه  گفت:  النكشاير  محلي  پليس  رئيس   ، اوانز  نايگل 
فرمان  پشت  اينكه  نه  كنند  بازي  كوكي  ماشين  با  بايد  ساله   8

كاميون بنشينند!

120 دالر براي تابلويي از چهره مائو
يك تابلوي چهره مائو اثر اندي وارهول هنرمند آمريكايي به مبلغ 

معرض  به  دالر   120
كه  شده  گذاشته  فروش 
فروش  به  صورت  در 
جديد  ركورد  يك  رفتن 
هنري  آثار  فروش  در 
موسسه  شود.  مي  ثبت 
در  كريستيز  حراجي 
تابلوي   يك  كنگ  هنگ 
اندي  اثر  مائو  چهره 

وارهول را به مبلغ 120دالر به معرض  فروش گذاشته است. 
اين بيشترين قيمتي است كه تاكنون براي يك اثر هنري نقاشي 
تعيين شده است. البته هنوز مشخص نيست كه خريداري براي 

اين تابلو با اين قيمت هنگفت پيدا شود.

چاپ  اسكناس250ميليون  دالري 
 در زيمبابوه

بانك مركزي زيمبابوه 
 6 شنبه  سه  روز  از 
به  اسكناس  يك  مه 
ميليون   250 ارزش 
اي  زيمبابوه  دالر 
به  كشور  اين  در  را 
است!  انداخته  گردش 
نرخ تورم بي وقفه در 
زيمبابوه ركوردشكني 
مي كند، براساس آمار 

سال  فوريه  ماه  در  آفريقايي  كشور  اين  در  تورم  نرخ  رسمي 
جاري ميالدي به 165000 درصد رسيده بود!

به گزارش خبرگزاري فرانسه، گيدئون گانو ، رئيس بانك مركزي 
زيمبابوه در تلويزيون دولتي اين كشور اعالم كرد: از روز سه 
شنبه دو اسكناس جديد 100 ميليون دالري و 250 ميليون دالري 

زيمبابوه اي در اين كشور به گردش درآمده اند!
دولت هراره اخيرا تصميم گرفت نرخ مبادالت ارزي را به حال 
شناور در آورد تا بلكه بتواند عليه بازار سياه ارز در اين كشور 

مبارزه كند.
با 30000  برابر  آمريكا  دالر  هر  رسمي  نرخ  سپتامبر 2007  از 
دالر زيمبابوه است ، اما در بازار سياه  هر دالر آمريكا در برابر 

حدود 100 ميليون دالر زيمبابوه مبادله مي شود!
 80 و  بوده  فعال  جمعيت  درصد   70 زيمبابوه  در  بيكاري  نرخ 

درصد مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند.

زيمبابوه تا حدود 15 سال پيش يكي از كشورهاي مرفه آفريقا 
محسوب مي شد اما سياست هاي غلط و نسنجيده رابرت موگابه 
از  يكي  به  زيمبابوه  تا  شد  موجب  كشور  اين  جمهور  رئيس   ،

فقيرترين كشورهاي قاره سياه مبدل شود.

شكارچي كفش ها
دارد  كفش  آوري  گرد  به  عجيبي  عالقه  كه  اوكرايني  مرد  يك 

تاكنون هزاران جفت كفش 
خانه  در  و  خريداري  را 
و  كرده  آوري  جمع  خود 
يك مجموعه منحصربفرد 
است.اين  كرده  ايجاد  را 
معتقد  كفش  شكارچي 
انسانها  از  ها  كفش  است 

مهمتر هستند. 
روزنامه  بنچنكو  نيكوالي 

فروش ،كه به شكارچي كفش در شهر كي يف ، پايتخت اوكراين 
معروف است ، بيش از ده هزار جفت كفش مختلف مردانه وزنانه 
را در خانه كوچك خود نگهداري ميكند و معتقد است كفش ها از 

انسانها مهمتر هستند.
قدمت برخي از كفش هاي مجموعه او به جنگ جهاني دوم نيز 
قبيل  از  خود  منزل  قسمتهاي  تمام  اوكرايني  مرد  رسد.اين  مي 
پاركينگ ، انباري و حتي خودروي خود را ازكفش هاي مختلف 

پر كرده است.
همسر شكارچي كفش كه از عادت او بسيار خسته شده است ، 
تهديد كرده در صورتي كه او از اين كار صرفنظر نكند ، او را 
ترك خواهد كرد. اين در حالي است كه پيرمرد اوكرايني همچنان 

بر خريد كفش هاي زيادتر اصراردارد.
سابق  ديكتاتور   ، ماركوس  فرديناند  همسر  ماركوس،  ايملدا 
فيليپين پيشتر با در اختيار داشتن مجموعه اي شامل سه هزار 
جفت از كفش هاي مختلف معروف و گران قيمت ،ركوردار اين 

رشته بود. 
خود  هاي  كفش   ، اوكرايني  كفش  شكارچي  بنچنكو  نيكوالي  اما 
را با قيمت كم و از بازارهاي كوچك محلي  تهيه و جمع آوري 
مسافران  از  يف   شهركي  متروي  در  اوكرايني  مرد  اين  ميكند. 
بيشتر  هاي  كفش  خريد  در  او  به  روزنامه  خريد  با  خواهد  مي 

كمك كنند. 
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آخرين نرخ هاى روز ارز
 

اقتصاد

 FHD سامسونگ و تحولي جديد در تلويزيون هاي ال سي دي
 

شركت سامسونگ الكترونيك با راه اندازي خط توليد تلويزيون هاي بسيار بزرگ LCD تالش گسترده يي را براي به دست آوردن سهم بيشتري 
از بازار تلويزيون هاي HD آغاز كرده است. اين تلويزيون ها كه تصاوير را با وضوح و شفافيت فوق العاده يي نشان مي دهند از طراحي زيبا 
و چشمگير و تكنولوژي بسيار پيشرفته يي برخوردارند.سري جديد تلويزيون هاي LCD، سري F99، با صفحه يي به بزرگي 70 اينچ بزرگ 
 FULL HD مدل LCD در بازار است. شركت سامسونگ الكترونيك همچون هميشه پيشتاز طراحي و توليد تلويزيون هاي LCD ترين تلويزيون
 LED به سيستم هاي روشنايي چندگانه LED SMART LIGHTING 1080 در بازار هاي جهاني است.تلويزيون هاي صفحه بزرگ نوعP
مجهز است كه به وسيله آن مي توان نور و رنگ را تا درجه كانتراست 1؛500000 تنظيم كرد. همچنين استفاده از تكنولوژيLED در اين تلويزيون 
ها باعث مصرف كمتر انرژي برق در آنها شده كه در مقايسه با ديگر تلويزيون ها اين ميزان مصرف تا حد 30 درصد كاهش پيدا كرده است.
معاون ارشد بخش بازاريابي محصوالت تصويري سامسونگ با اشاره به اهميت بهره گيري از LED در ساخت تلويزيون هاي صفحه بزرگ 
LCD اظهار داشت؛ اين تكنولوژي آينده است كه ما امروز آن را به كار گرفته ايم و در حال حاضر نيز اين تكنولوژي خواستاران بسياري دارد. 
عالوه بر تكنولوژي پيشرفته نسل جديد تلويزيون هاي LED، سامسونگ از نظر زيبايي طراحي بدنه، درخشندگي رنگ قاب، كيفيت باالي پخش 

صدا و آساني اتصال دستگاه هاي مختلف الكترونيكي به آن يك پديده بسيار ممتاز و استثنايي به حساب مي آيد. 

تخفيف آرامكو به امريكا و اروپا
شركت آرامكو عربستان سعودي از كاهش قيمت نفت خود براي فروش به امريكا و كشورهاي اروپايي براي سومين ماه پياپي خبر داد. 

به گزارش بلومبرگ شركت «سعودي آرامكو» بزرگ ترين شركت دولتي نفت جهان از كاهش بهاي نفت صادراتي خود به امريكا و اروپا براي 
سومين ماه پياپي در ماه ژوئن خبر داد.آرامكو همچنين اعالم كرد تخفيفي 90 سنتي تا يك دالر و 20 سنتي براي هر بشكه از انواع نفت خام خود 

به منظور صادرات به امريكا در نظر گرفته است و اين تخفيف با احتساب بهاي نفت خام بر اساس پايه بورس نيويورك لحاظ مي شود.
بنا بر اين گزارش، تخفيف براي نفت خام فوق سبك عربي براي فروش به امريكا از 55 سنت به يك دالر و 45 سنت براي هر بشكه در ماه مه 
افزايش خواهد يافت و نفت خام سبك عربي نيز با يك دالر تخفيف بيشتر با 5 دالر و 65 سنت تخفيف براي هر بشكه به فروش خواهد رفت.همچنين 
نفت خام درجه هاي متوسط و سنگين عربي با يك دالر و 20 سنت تخفيف بيشتر به ترتيب در سطح 10 دالر و 45 سنت و 14 دالر و 90 سنت 
پايين تر براي هر بشكه به فروش مي رود.اين گزارش مي افزايد؛ پااليشگرهاي اروپايي و مديترانه يي نيز قرار است مبلغ كمتري در قبال محموله 

هاي نفت خام ماه ژوئن عربستان سعودي بپردازند.
آرامكو همچنين در نظر دارد براي مشتريان اروپاي شمال غربي خود تخفيف قائل شود و با 90 سنت تخفيف بيشتر، نفت خام سبك عربي را 
4 دالر و 85 سنت كمتر از بهاي آن به فروش برساند.همچنين نفت خام متوسط عربي با يك دالر و 55 سنت تخفيف بيشتر (8 دالر و 50 سنت 
تخفيف در هر بشكه) و نفت خام سنگين عربي نيز با يك دالر و 85 سنت تخفيف بيشتر (11 دالر و 15 سنت تخفيف در هر بشكه) به اين مشتريان 
اروپايي به فروش خواهد رسيد. اين در حالي است كه بهاي نفت خام فوق سبك عربستان با 40 سنت تخفيف بيشتر نسبت به رقم پيشين آن به 
مشتريان شمال غربي اروپا به فروش خواهد رسيد.پااليشگرهاي نفت در مديترانه نيز 40 سنت تا يك دالر و 75 سنت كمتر براي محموله هاي 

عربستان سعودي پرداخت خواهند كرد.

شل و رپسول هم رفتني شدند 
 

روند كند فعاليت در پارس جنوبي 
 

شل، رپسول و توتال تمام دلخوشي مديران صنعت نفت بود كه حتي به رغم اولتيماتوم به آنها، وزير 
نفت مجاب شد در اجالس رم از اين موضع خود عقب نشيني كند و آنها را مجدداً به حضور در ايران 
دعوت كند. اگرچه دو شركت شل و رپسول روز گذشته رسمًا اعالم كردند ايران به دنبال جايگزين اين 
دو شركت براي حضور در فاز 14 و 13 پارس جنوبي باشد. با اعالم اين خبر رسانه هاي بين المللي در 
ابعاد گسترده يي به اين موضوع پرداختند. روزنامه اكسپانسيون اسپانيا مدعي شده است شركت هاي 
رويال داچ شل و رپسول در حال مذاكره با ايران براي ترك پارس جنوبي هستند.به گزارش رويترز 
درحالي كه اين روزنامه اسپانيايي عنوان كرده است شركت هاي فوق در حال مذاكره با دولت ايران 
براي خروج از پروژه 10 ميليارد دالري گازي در پارس جنوبي به دليل آنچه فشارهاي امريكا خوانده 
شده، هستند، شركت هاي گازپروم روسيه، نفت و گاز هند و شركت هاي نفتي چين از بيشترين شانس 
براي حضور در ميدان پارس جنوبي برخوردارند. اين روزنامه افزود؛ شل و رپسول از ايران مي خواهند 
موافقت خود را با خروج از برنامه كنوني توسعه پارس جنوبي اعالم كند، ولي به آنها اجازه دهد كه در 
آينده و با بهبود فضاي سياسي، براي حضور در ديگر بخش هاي ميدان اعالم آمادگي كنند.اين گزارش 
در همين حال تاكيد مي كند؛ اين درحالي است كه شركت هاي گازپروم روسيه، نفت و گاز هند و شركت 
هاي نفتي چين از جمله شركت هايي هستند كه منتظرند در اين پروژه جايگزين شل و رپسول شوند. 
سخنگوي شركت رپسول اسپانيا با اين حال از اظهارنظر در خصوص برخي گزارش هاي منتشر شده 
مبني بر اينكه رپسول و شل به ايران براي يافتن شركاي جديد در اين پروژه كمك مي كنند، خودداري 

كرد.اين روزنامه اسپانيايي كه بدون نقل نامي از منابع خود به انتشار اين گزارش پرداخته، در پايان افزوده است؛ شل و رپسول درحالي خواستار فروش سهم 50 درصدي خود در فاز 14 پارس جنوبي هستند 
كه مي خواهند اطمينان حاصل كنند كه مي توانند همچنان منافع خود را در فازهاي 23 و 24 اين ميدان براي آينده حفظ كنند. شل و رپسول در حالي از پارس جنوبي كنار مي روند كه همچنان به آينده حضور 
خود در ايران اميدوارند. خبرگزاري فرانسه در گزارشي نوشته است؛ دو شركت اروپايي شل و رپسول همچنان به سرمايه گذاري در فازهاي 23 و 24 پارس جنوبي چشم دوخته اند.اين در حالي است كه امريكا 
در ادامه تالش هاي خود براي اجراي تحريم هايش عليه ايران، شركت اسپانيايي رپسول و شركت هلندي- انگليسي شل را وادار به فسخ قرارداد خود با ايران كرده است.همچنين امريكا اين دو شركت اروپايي را 
تهديد كرده كه در صورت به توافق رسيدن با ايران عالوه بر از دست دادن منافع خود در امريكا، از سوي اين كشور با تحريم هاي جدي مواجه خواهند شد. منابع خبري كه نخواستند نامشان فاش شود، اعالم 
كردند؛ از آنجايي كه ايران براي مشاركت اين شركت ها در پروژه گازي پارس جنوبي مهلت زماني تعيين كرده، احتمال سرمايه گذاري آنها در فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي كمتر شده است.اين دو شركت 50 
درصد سرمايه گذاري در فازهاي 13 و 14 پارس جنوبي را عهده دار هستند و 50 درصد ديگر را شركت ملي نفت ايران بر عهده دارد.اين در حالي است كه اين دو شركت بزرگ نفتي جهان كه نمي توانند از سرمايه 
گذاري در ايران صرف نظر كنند از هم اكنون به سرمايه گذاري در فازهاي 23 و 24 پارس جنوبي چشم دوخته اند و اميدوارند كه با پايان گرفتن تنش هاي ايران و امريكا در بهره برداري از منابع عظيم انرژي 
ايران مشاركت كنند. اما شل و رپسول در حالي از پارس جنوبي كنار مي روند كه يك منبع آگاه از توقف پروژه هاي پارس جنوبي به اعتماد گفت؛ اگرچه نوشتن اين خبر تكراري است و بارها درباره آن گزارش 
هاي متعدد نوشته شده اما رفتن شل و رپسول دليلي شد تا يك بار ديگر روند كند فعاليت در پارس جنوبي پررنگ شود. در حال حاضر تنها فازهاي 2 و 3 در حال فعاليت است. به گفته اين منبع آگاه كارهاي 

ساختماني در پارس جنوبي نيز به كندي پيش مي رود كه با توجه به مشترك بودن مخزن پارس جنوبي، چندان خوشايند نيست. 
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باز هم تام كروز بازهم ماموريت غيرممكن    
 

عنوان «ماموريت غيرممكن» حاال ديگر شبيه ضرب المثل شده است.
نام فيلمى كه به دليل پرطرفدار بودنش بر سر زبان ها افتاد و حاال هر كار و اقدام سخت و يا عجيب و غريبى ماموريت غيرممكن  نام مي گيرد. مجموعه فيلم هاى «ماموريت غيرممكن» از مشهورترين و محبوب 

ترين فيلم هاى حادثه اي چند سال اخير هستند كه با فروش هاى ميليون دالرى عوامل فيلم را ثروتمند كردند. 
ساخت چهارمين قسمت اين مجموعه با وجود شكست تجارى قسمت قبلى آن كمى عجيب به نظر مي رسيد و اختالفات و قطع همكارى پارامونت پيكچرز با كروز هم به اين احتمال دامن مي زد، اما گويا اتفاقات 
براساس پيش بينى ها پيش نمى روند و «تام كروز» ستاره اصلى اين فيلم بعد از اكران 3 قسمت از اين فيلم، هنوز هم مي خواهد قسمت بعدى آن را تهيه كرده و در آن بازى كند؛ اتفاقى كه گويا قرار است به زودى 

بيفتد و شاهد «ماموريت غيرممكن 4» هم باشيم.
«تام كروز» كه با فيلم «ماموريت غيرممكن» به شهرت و محبوبيت زيادى دست يافت، اعالم كرده كه در چهارمين قسمت از فيلم پرطرفدار «ماموريت غيرممكن» بازى خواهد كرد. هرچند كه هنوز جزئيات چندانى 

از اين فيلم فاش نشده اما گويا كروز با كمپانى «پارامونت پيكچرز» به توافق رسيده تا در «ماموريت غيرممكن 4» بازى كند. 
 

اعطاى نشان ارزش سينمايى 
مونيخ به «جولى ريستى»

جشنواره   در  انگليسى  سرشناس  بازيگر  كريستى»،  جولى 
گرفت.  خواهد  قرار  ويژه  تقدير  مورد  مونيخ  فيلم  المللى  بين 
اعالم  مونيخ  فيلم  جشنواره   بيست وششمين  برگزار كنندگان 
«جولى  به  جشنواره  اين  سينمايى  ارزش  جايزه  امسال  كردند، 
كريستى» اعطا خواهد شد. به گزارش ورايتى، همچنين امسال در 
جشنواره فيلم مونيخ، بخش مرور آثار يك فيلم ساز به «هربرت 
آشترن باخ»  كارگردان 70 ساله آلمانى اختصاص خواهد داشت 
جشنواره   در  بود.  كم هزينه  فيلم هاى  ساخت  در  او  تبحر  كه 
بيست وششم فيلم مونيخ كه از روز 20 ژوئن آغاز خواهد شد، 
شد.  خواهد  داده  نمايش  مختلف  بخش هاى  در  فيلم  حدود 200 
بخش  در  يورويى  هزار  جايزه 50  بار  اولين  براى  است:  گفتنى 
بين المللى اعطا خواهد شد. جشنوار ه  فيلم مونيخ 9 روز به طول 

خواهد انجاميد و 28 ژوئن پايان خواهد يافت.

داريوش مهرجويى «به خاطر يك فيلم بلند» را نوشت
رمان «به خاطر يك فيلم بلند» نوشته داريوش مهرجويى 

توسط نشر قطره منتشر خواهد شد. 
اين رمان را قرار است نشر قطره منتشر كند و به گفته 
ناشر، رمان «به خاطر يك فيلم بلند» چندى پيش آماده 
پسر  سرگذشت  رمان  اين  در  مهرجويى  است.  شده 
جوان فيلمسازى را روايت مى كند كه هميشه فيلم هاى 
بلندى  فيلم  مى خواهد  بار  اولين  براى  و  ساخته  كوتاه 
فيلم  اين  ساخت  هنگام  رمان  اين  شخصيت  و  بسازد 

بلند درگير ماجراى عاطفى مى شود. 
«به  رمان  اساس  بر  ندارد  قصد  مهرجويى  داريوش 

خاطر يك فيلم بلند» فيلمى بسازد. 
اين فيلمساز سال گذشته دو نمايشنامه از اوژن يونسكو 
را با عناوين «آوازه خوان طاس» و «درس» ترجمه و منتشر كرد. رساله اى فلسفى درباره ادبيات با 
سام  از  واقعى»  و «غرب  مدفون»  نمايشنامه «كودك  دو  و  رذل»  روشنفكران  و  بزرگ  عنوان «مفتش 

شپارد آثارى بودند كه پيش از اين عنوان شده بود در نمايشگاه كتاب تهران عرضه مى شوند. 
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فروش هفتگي فيلم ها  
 

 فيلم «مرد آهني» با 2/104 ميليون دالر فروش در بازار امريكا و 8/96 ميليون دالر ديگر در سطح 
بين ا لمللي مجموع فروش جهاني خود را در پنج روز اول اكران به بيش از 200 ميليون دالر رساند. 
به گزارش مهر ورايتي اعالم كرد پارسال نمايش مجموعه فيلم هاي دنباله يي باعث شد ركورد 
بهترين فروش تابستاني جابه جا شود. در شرايطي كه امسال خبري از اين فيلم ها نيست، هاليوود 
براي آغاز تابستان سينمايي سال 2008 نمي توانست چيزي بهتر از موفقيت فيلم ابرقهرماني «مرد 
آهني» را در هفته نخست اكران آرزو كند. اين فيلم به كارگرداني جان فاوريو با بازي رابرت داوني 
جونير در نقش اصلي، از جمعه تا يكشنبه در 4105 سينما در امريكاي شمالي تقريبًا 7/100 ميليون 
دالر فروخت و در سانس هاي آخر شب پنجشنبه نيز 5/3 ميليون دالر ديگر به دست آورد. به اين 
ترتيب ابرقهرمان قصه هاي مصور انتشارات مارول توانست پس از اولين «مرد عنكبوتي»، ركورد 
بيشترين فروش هفته اول يك فيلم غيردنباله يي را از آن خود كند كه سال 2002 در چنين هفته 
يي 8/114 ميليون دالر فروخت. «مرد آهني» در عين حال در فهرست بهترين افتتاحيه هاي تاريخ 
سينما رده دهم را به خود اختصاص داد.داوني جونير در «مرد آهني» نقش توني استارك صنعتگر 
ثروتمند را بازي مي كند كه در افغانستان اسير گروهي تروريست مي شود و در زندان زرهي با 

قابليت شليك گلوله و موشك براي خود مي سازد. 
گوئينت پالترو، ترنس هوارد و جف بريجز ديگر بازيگران فيلم هستند كه با بودجه 135 ميليون 
اين  فروش  رود  مي  است.انتظار  گرفته  قرار  منتقدان  بيشتر  استقبال  مورد  و  شده  ساخته  دالري 
فيلم در خود امريكا به راحتي از مرز 200 ميليون دالر بگذرد. با وجود موفقيت بسيار خوب «مرد 
كه  بود  پارسال  مشابه  موعد  از  كمتر  درصد  تقريبًا 13  ها  فيلم  فروش  مجموع  هفته  اين  آهني»، 
«مرد عنكبوتي» با 1/151 ميليون دالر فروش در هفته اول اكران آتش تابستان سينمايي را روشن 
كرد و ركورد بهترين فروش افتتاحيه تاريخ را شكست. كمدي رمانتيك درجه-PG 13 «نديمه» به 
كارگرداني پل وايلند در هفته اول اكران در 2729 سينما به فروشي حدود 5/15 ميليون دالر دست 

يافت و در رده دوم جدول قرار گرفت.

پاتريك دمسي در اين فيلم نقش مردي را بازي مي كند كه وقتي بهترين دوستش با بازي ميشل 
موناهان تصميم به ازدواج مي گيرد و از او مي خواهد «نديمه»اش باشد، سر دوراهي قرار مي گيرد. 
كمدي «مادر كوچولو» با بازي تينا في و ايمي پولر كه پرفروش ترين فيلم هفته پيش بود، در هفته 
دوم اكران 41 درصد تماشاگران را از دست داد و با 3/10 ميليون دالر فروش در 2548 سينما رده 

سوم جدول را از آن خود كرد. مجموع فروش اين فيلم به 2/33 ميليون دالر رسيده است.  

با بدرقه اهالى سينما 

اسماعيل داورفر به ديار ”داور“ رفت 
جمشيد مشايخى در ابتداى اين مراسم كه در تاالر وحدت برگزار شد گفت : اسماعيل داور فر از دوستان 

خانوادگى من بود و ما از سال 37 در اداره  هنرهاى دراماتيك استخدام و باهم آشنا شديم. 
وى ادامه داد: با داورفر در بيش از 50 نمايش صحنه اى و تلويزيونى مانند «مستأجر» همكار بوديم، او 
بازيگرى توانا و عاشق هنرش بود و همه را در سفرهايى كه به شهرها براى اجرا داشتيم شاد مى كرد. اكبر 

زنجان پور هم درباره چهره جدى مرحوم داور فر گفت: او 
با لطافت خاصى متون طنز را به اجرا در مى آورد. ايرج 
داورفر  پرتالش  روحيه  به  اشاره  با  ديگر  سخنران  راد 
اظهار داشت: او اخالق گرا و منضبط بود و در بدترين 

شرايط مى خنديد و خنده بقيه را دوست داشت . 
* رضا بنقشه خواه : داورفر از پيشكسوتان تئاتر بود 

رضا بنفشه خواه گفت: از حدود 45 سال پيش با ايشان 
آشنا هستم و مرحوم داورفر از پيشكسوتان تئاتر بودند 
بام  زير  افسون،  سينمايى  كارهاى  در  انقالب  از  بعد  و 
سريال  در  همچنين  و  قرن 21  هاى  نابغه  و  شهر  هاى 
با  جوان“  ”وكالى  و  دوستى“  آژانس  تلويزيونى“  هاى 

هم همبازى بوديم كه در سريال ”دوستى“ نقش برادر ايشان را ايفا مى كردم.بنفشه خواه روز سه شنبه 
در گفت و گو با خبرنگار سينمايى ”ايسكانيوز“، افزود: مرحوم داورفر فردى بسيار خونگرم، منضبط بود. 
من با ايشان رفت و آمد خانوادگى داشتم و يكى از بهترين بازيگرانى بود كه در كار اطرافيانش از او خسته 
نمى شدند و در پشت صحنه هميشه از گذشته صحبت مى كرد.در تعطيالت نوروز تلفنى با او صحبت 

كردم ، حال خوبى نداشت. 
وى در پايان افزود : توسط يكى از دوستان بازيگر از فوت ايشان با خبر شدم و با همسر ايشان صحبت 

كردم و در منزلشان حضور يافتم.
* كاظم هژير آزاد : با مرحوم داورفر در تئاتر سنگلج آسنا شدم 

كاظم هژبر آزاد گفت: اولين آشنايى من با مرحوم داورفر به سال هاى 48-47 برمى گردد كه با كارهاى 
اين مرحوم آشنا شدم و اولين آشنايى ما در تئاتر سنگلج بود. 

سريال  جمله  از  و  داشتيم  همكارى  هم  با  كوتاه  كارهاى  و  تلويزيونى  هاى  سريال  در  افزود:  آزاد  هژير 
”آپارتمان“ و ”فرخ و فرج“ بود كه با هم بازى مى كرديم .از فيلم ها نيز مى توان به فيلم ”رابطه“ و ”هواى 
تازه“ اشاره كرد .ايشان اظهار داشت: از كارهاى ماندگار مرحوم داورفر مى توان به پستچى و آقاى هالو 

اشاره كرد . او يكى از هنرپيشگان خوب اين مملكت بود كه ما او را از دست داديم. 
كاظم هژير آزاد در پايان ضمن اشاره به جانكاه بودن اين ضايعه افزود: من اين خبر را از خانه تئاتر گرفتم 

و بسيار متاثر شدم . 
*مرتضى احمدى : اسماعيل انسانى دوست داشتنى بود 

مرتضى احمدى بازيگر و پيشكسوت سينما درباره مرحوم داورفر به خبرنگار سينمايى ايسكانيوز گفت 
: اسماعيل نقطه ضعف نداشت و انسانى دوست داشتنى بود به شكلى كه هيچ كس از او رنجيده خاطر 
نيست . وى ادامه داد : داورفر از هنرپيشگان قديمى تئاتر بود و از سال ها پيش در تئاتر ، تلويزيون و 
سينما فعاليت مى كرد. دايى جان ناپلئون يكى از نقش هاى ماندگار اين مرحوم است كه هميشه در ذهن 

ما خواهد ماند.

چند بازيگر جديد 
به ”ما همه خوابيم“ 
بيضايى پيوستند

فهرست بازيگران فيلم سينمايى ”ما همه خوابيم“ به نويسندگى، 
چند  شدن  افزوده  با  بيضايى  بهرام  كارگردانى  و  تهيه كنندگى 

بازيگر جديد كاملتر شد. 
پنجم  ايرانى  ساله   70 سينماگر  ساخته  تازه ترين  فيلمبردارى 
ارديبهشت ماه در لوكيشنى واقع در خيابان نوفل لوشاتو تهران 

جلو  لوكيشن  اين  در  نواب صفوى  حسام  و  جاللى تبار  عليرضا  شمسايى،  مژده  نيز  تاكنون  و  خورد  كليد 
دوربين بيضايى قرار گرفته اند.فهرست بازيگران ”ما همه خوابيم“ عبارتند از م. شمسايى، ع. جاللى تبار، 
ح. نواب صفوى، شقايق فراهانى، هدايت هاشمى، سحر دولتشاهى، مجيد مشيرى، رضا مختارى، افشسن 
محب  حسن  ديلمى،  رضا  ضيايى،  سيدمهرداد  آهن جان،  اميركاوه  مظلومى،  ميرطاهر  باخترى،  خورشيد 
رضايى  محمد  سرورى،  بهرام  قوانلو،  هوشنگ  ترابى،  محمدرضا  گودرزى،  سپهر  فاطمى،  انوش  اهرى، 
راد، امير خوش منش، حامد محمدى، مهدى تارخ و هادى پويان.از عوامل توليد فيلم كه درباره يك برخورد 
و  رضا  عليرضا  طرح:  مجريان  بيضايى،  ب.  و  شجاعى  سرمايه گذاران:  محمود  به  مى توان  است  اتفاقى 
داودنژاد، مدير توليد: تينا پاكروان، مدير فيلمبردارى: اصغر رفيعى جم، طراح صحنه:  ايرج رامين فر، طراح 
لباس: آتوسا قلمفرسايى، طراح گريم:  سعيد ملكان، صدابردار: محمود سماكباشى، گروه كارگردانى:  افشين 
كرد.”وقتى  اشاره  زارع  على  عكاس:  و  خادم  سامان  سخايى،  رضا  قرايى،  محسن  صميمى،  على  هاشمى، 
همه خوابيم“ تازه ترين ساخته بيضايى پس از پروژه ناكام ”لبه پرتگاه“ و دهمين فيلم او پس از ”رگبار“، 
”غريبه و مه“، ”كالغ“، ”چريكه تارا“، ”مرگ يزدگرد“، ”باشو غريبه كوچك“، ”شايد وقتى ديگر“، ”مسافران“ 

و ”سك كشى“ است.



14
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 20  ارديبهشت May 2008  -  1387 9هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وچهارم

 info@persianweekly.co.uk  اقتصاد جهانى

بانكداران اروپا 
درباره تورم 
هشدار دادند

روساى بانك هاى مركزى اروپا ديروز در نشست خود در بازل سوئيس نسبت به خطر تورم «چشمگير» 
به  اروپا  مركزى  بانك  رييس  تريشه،  كلود  ژان  بى بى سى  گزارش  به  دادند.  هشدار  جهان  سراسر  در 
عنوان رييس نشست بازل گفت: اين پديده بسيار مهم ناشى از افزايش قيمت انرژى و نيز كاالها و فلزات 
است. وى گفت: قيمت مواد غذايى اساسى تقريبا سه برابر شده است، اما كشورها بايد مقاومت كنند و 

براى مهار تورم روى به سياست هاى حمايت گرايانه نياورند و بازار را همچنان باز نگه دارند.
تورم فزاينده در اقتصاد جهان، دستور اصلى نشست بازل در روز سه شنبه بود. ژان كلود تريشه گفت: 
ما به عنوان بانك هاى مركزى بايد همه را به حفظ رقابت در بازار و بازارهاى آزاد فراخوانيم، هم در 
اقتصادهاى خود و هم در سطح جهانى. وى افزود: ما اطمينان داريم كه سيستم اقتصاد آزاد و بازار 
رقابتى مى تواند با تورم مقابله كند. اين موضوع هم درباره غذا و هم ديگر محصوالت و خدمات صدق 
مى كند. به نظر مى رسد سخنان ژان كلود پاسخى به توليدكنندگان برنج باشد كه تشكيل كارتل برنج 
به سبك اوپك را مطرح  كرده اند. نخست وزير تايلند گفته است: ما بايد سازمان كشورهاى توليدكننده 
برنج را براى نظارت و كنترل بر قيمت ها و ميزان صدور، تشكيل دهيم. برخى از كشورها تاكنون با 
تشكيل  است،  جهان  مردم  اصلى  غذاى  برنج  كه  آنجا  از  مى كنند  استدالل  و  كرده اند  مخالفت  ايده  اين 
چنين سازمانى ضدبشريت است. با اين همه برخى از كشورها به دليل مواجهه با كمبود مواد غذايى، 
صادرات برنج خود را محدود كرده اند. رييس بانك مركزى اروپا گفت: قيمت مواد غذايى اساسى در 
سال جارى حدود سه برابر شده است. اما افزايش هزينه غذا، هيچ ارتباطى به پيش بينى ها ندارد و فقط 
به دليل افزايش تقاضا نسبت به عرضه اين كاالها است. وى افزود: من فكر نمى كنم كه بر افزايش اخير 
قيمت ها اين پيش بينى ها است كه تاثيرگذار بوده باشد. وى گفت: اقتصادهاى نوظهور و پيشرفته هر دو 
در حال تجربه فشارهاى چشمگير تورمى هستند. تريشه گفت: رشد در سطح جهانى به رغم كندى جريان 
اقتصاد در برخى كشورهاى صنعتى همچنان چشمگير و قدرتمند است. وى گفت: به لطف رشد مداوم 
در اقتصادهاى نوظهور ما، رشد پايدار و مداوم در سطح جهان شاهد هستيم، هرچند در بخش هايى از 
جهان به ويژه كشورهاى صنعتى كه قبال بار اصلى رشد اقتصاد جهان را به دوش مى كشيدند، جريان 
اقتصاد كند است. رييس بانك مركزى اروپا معتقد است، تداوم رشد اقتصادى جهان، باعث خواهد شد 
كه جهان بتواند بحران تورم را پشت سر بگذارد؛ اگر كشورها، اقتصاد خود را همچنان رقابتى و باز نگه 

دارند، بحران تورم كه دليل اصلى آن افزايش قيمت نفت است، بر بودجه خانوارها سنگينى مى كند. 
تحليل گران علت افزايش اخير قيمت نفت را تمايل دالر به كاهش فزاينده در مقابل ساير ارزها مى دانند 
كه بر قيمت ساير كاالهاى اساسى مانند فلزات، برنج، پنبه و غالت هم تاثير گذاشته است و از همين رو 
آن را دوره اى و موقتى مى دانند. رييس كل بانك مركزى آمريكا معتقد است تورمى كه در حال حاضر 

در اياالت متحده وجود دارد، به دليل افزايش قيمت انرژى كه خود تابعى از كاهش ارزش دالر است و 
به محض اينكه اقتصاد آمريكا جريان احيا و رشد خود را از سر گيرد و ارزش دالر در بازارهاى تثبيت 
شود، فشارهاى تورمى رفع خواهد شد. تحليل گران اقتصادى معتقدند، اقدام آمريكا مبنى بر اختصاص 
برخى زمين هاى كشاورزى كه پيش از اين به كشت غالت و پنبه اختصاص داشت، به كشت نيشكر كه 
اتانول از آن توليد مى شود، دليل ديگرى بر افزايش فشارهاى تورمى است. اياالت متحده قصد دارد با 
سوخت هاى زمينى و يافتن انرژى جايگزين نفت، با افزايش قيمت جهانى نفت مقابله كند، اما اين موضوع 

كمبود توليد و عرضه مواد غذايى اساسى را تشديد كرده است و موجب افزايش قيمت ها شده است.

وابستگى اروپا به گاز روسيه تا 
سال 2100 ميالدى!

وابستگى اتحاديه اروپا به گاز روسيه تا سال 2100 ميالدى 
ادامه دارد. فدراسيون روسيه در حال حاضر بزرگترين ذخاير 
گاز جهان را در كنترل خود دارد. كارشناسان روسى بر اين 
عقيده اند كه در صورت برخورد معقول و سرمايه گذارى كافى، 
گاز روسيه براى تأمين نيازهاى اروپا و كشورهاى شوروى 

سابق حداقل تا سال 2100 ميالدى كفايت مى كند. 
طبيعى  گاز  ذخاير  كارشناسان،  مقدماتى  ارزيابى هاى  طبق 
روسيه در حال حاضر 50 تريليون متر مكعب ارزيابى مى شود. 
با  روسيه  كارشناسان  كه  داد  گزارش  نووستى  خبرى  پايگاه 
ابراز خرسندى از وابستگى اروپا به گاز اين كشور خاطرنشان 
براى  اروپايى  مقامات  هاى  تالش  تمامى  تاكنون  كه  مى كنند 

كاهش وابستگى به گاز روسيه شكست خورده است.

مفقود شدن اطالعات تجاري 
   HSBC مشتريان بانك

به  مربوط  سرور  كرد  اذعان  دارد،  شعبه  جهان  كشورهاي  از  بسياري  در  كه   HSBC بانكي  گروه 
اطالعات تجاري 159 هزار نفر از دارندگان حساب در يك شعبه هنگ كنگ مفقود شده است.

سرور 26  اين  كرد  اعالم  بيانيه اي  صدور  با  بانك  اين  كنگ،  هنگ  از  رويترز  خبرگزاري  گزارش  به 
آوريل در زمان انجام كارهاي تعميراتي، در شعبه منطقه اي كوانگ تونگ مفقود شده است.

و  معامالت  ميزان  مشتريان،  اسامي  بانكي،  اطالعات  شامل  سرور  اين  اطالعات  افزود  بيانيه  اين 
قرار  سرور  اين  در  كاربران  شناسه  و  كد  پين  عبور،  كلمات  به  مربوط  اطالعات  ولي  آنهاست  نوع 

نداشته است.

بانك HSBC كه براي اين اطالعات نسخه پشتيبان دارد اعالم كرد، سرور مفقود شده چند اليه امنيتي 
دارد و خطر فاش شدن اين اطالعات و سو استفاده ناشي از مفقود شدن اين سرور بسيار كم است.

وين تران سخنگوي بانك HSBC در پاسخ به اين پرسش كه چرا اين بانك تنها بعد از دو هفته، مفقود 
شدن سرور خود را تأييد كرده است گفت: مفقود شدن سرور بالفاصله به پليس اطالع داده شد.

وي افزود: بانك سپس براي بدست آوردن اطالعات بيشتر، تحقيقات بيشتري انجام داد و موضوع را 
به اطالع مرجع پولي هنگ كنگ رساند.
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قيمت گذارى رايگان بر روى امالك شما
راهنمايى مراحل قانونى بصورت رايگان

سرويس سريع و كارآمد براى خريد خانه

تور آمريكاي شمالي شجريان   
ايران- مجيد رئوفي

شهر  يازده  در  ژوئن  ششم  تا  آوا  گروه  و  شجريان  شمالي  آمريكاي  تور 
مسلم  استاد  شجريان،  داشت.محمدرضا  خواهد  ادامه  آمريكا  و  كانادا 
با  همراه  او  مي برد.  سر  به  شمالي  امريكاي  در  روزها  اين  ايران،  آواز 
فرزندش همايون شجريان و گروه اوا براي برگزاري تور بهاره خود در 

امريكاي شمالي به كانادا و امريكا سفر خواهد كرد.
شجريان و گروهش اين روزها در كانادا به سر مي برند. اولين كنسرت 
و  شد  خواهد  برگزار  ونكوور  اورفيوم  سالن  در  گروه،  اين  اخير  تور 
عالقه مندان ايراني و خارجي موسيقي ايران، اين شانس را به دست مي 
آورند تا صداي بزرگ ترين آوازخوان تاريخ موسيقي ايران رابه صورت 

مستقيم و از نزديك بشنوند. 
كه  رسيد  خبر  عيد  از  پيش  بودند.  او  حال  نگران  ايران  در  بسياري 
و  شده  منتقل  بيمارستان  به  كليه  جراحي  عمل  انجام  براي  شجريان 
و  زمان  همان  او  اما  كرد.  نگران  بسيار  را  او  فراوان  عالقه  مندان  اين 
خوب  حالش  كه  گفت  دوستدارانش  به  خطاب  بيمارستان  تخت  روي  از 
است و به زودي كنسرت هايش را نيز آغاز خواهد كرد. با برنامه ريزي 
تور امريكاي شمالي او، اين نگراني ها تا حد زيادي برطرف شد. حاال 
دوستداران پرتعداد شجريان منتظرند تا او از سفر بازگردد و همراه با 
دوست و همراه قديمي اش پرويز مشكاتيان، كنسرت هاي جديد خود در 

ايران را نيز كليد بزند.  
تور امريكاي شمالي شجريان و گروه آوا از چهارم مي آغاز و تا ششم 
ژوئن در يازده شهر كانادا و امريكا ادامه خواهد داشت. برگزاركنندگان 
اين تور هم دو كمپاني بزرگ موسيقي دنيا هستند. انستيتو ورلدموزيك و 

كمپاني كاراوان در امريكا و كانادا اين برنامه ها را سازماندهي مي كنند و به نظر مي رسد كه برنامه ريزي گسترده و 
تبليغات ويژه آنها، در جلب توجه عالقه مندان ورلد موزيك دنيا به موسيقي ايران بسيار موثر و كارا باشد. 

شجريان در تور امريكاي شمالي خود باز هم با تركيب سال گذشته گروه آوا كنسرت هاي خود را برگزار خواهد 
كرد.

همايون شجريان همراه با پدر مي خواند و تنبك هم مي نوازد. مجيد درخشاني دوباره تار در دست مي گيرد. حسين 
رضايي نيا دف مي نوازد. سعيد فرج پوري زخمه بر كمانچه مي زند و حسين بهروزي نيا نيز كه بربت نواز گروه 

آوا خواهد بود. 
بازتاب وسيع رسانه اي

حضور محمدرضا شجريان به عنوان بزرگ ترين خواننده ايران توجه رسانه هاي كانادايي و امريكايي را به خود 
جلب كرده است و تا اينجاي كار، پوشش رسانه اي اين نشريات از تور اخير شجريان و گروهش در امريكاي شمالي 

بسيار پر رنگ بوده است.
گلوب اند ميل از برگزاري كنسرت شجريان به همراه فرزندش همايون نوشته و او را افسانه موسيقي شرق معرفي 

كرده است. 

ونكوور سان به گروه آوا مي پردازد
روزنامه ونكوور سان هم مطالب بلندي را به حضور شجريان و گروهش در كانادا اختصاص داده است. در بخشي 
از يكي از مطالب ونكوورسان آمده: ”صداي شجريان بسيار قابل انعطاف و عميقا  روح افزاست. گرماي صداي او، 
شنونده غربي را به ياد توني بنت مي اندازد. او يكي از مهم ترين شمايل 
و  مانوهين  يهودي  شانكار،  راوي  همچون  كه  است  موزيك  ورلد  هاي 

نصرت فاتح علي خان،  جايزه پيكاسو را از يونسكو دريافت كرده. ” 

ونكوورسان همچنين بخشي از مطلب خود را به معرفي اعضاي گروه 
آوا اختصاص داده و همچنين به فيلمي كه كريستين براد تامسن فيلمساز 

دانماركي  از او ساخته، پرداخته است.
بهروزي نيا، همايون را تحسين مي كند

پروينس نيز در قالب گفت و گويي با حسين بهروزي نيا نوازنده بربت 
پرداخته:  هنر شجريان  به  هست،   هم  گفتيم ساكن كانادا  كه  آوا  گروه 
يافته  دست  آواز،  استادي  درجه  باالترين  به  شجريان  من،  عقيده  ”به 
است. پدر او شاعر يا خواننده نبوده، اما او به خوبي شعراي ايراني را 
مي شناسد و فرزندش نيز اكنون يكي از نوازندگان و خوانندگان خوب 
در  كنسرت هايي  در  ما  با  دستان  گروه  با  همراه  همايون  است.  ايران 

اروپا شركت كرد و فوق العاده عالي كار كرد. ناباورانه بود.“
جورجيا استريت از شجريان مي نويسد

توانايي هاي  و  شجريان  از  بلندي  مطلب  در  استريت  جورجيا  نشريه 
ويژه اش نوشته: ”صدايي پيچيده با اوج و فرودهايي بي نظير. مواجهه 
او با عبارات، بسيار با طنين صداي بزرگ ترين تنورهاي دنيا شباهت 
دارد. استعداد غريبي همچون محمدرضا شجريان نمي تواند مدت مديدي 
براي عالقه مندان جدي موسيقي در نقاط دور و نزديك دنيا نامكشوف 
بماند. بي ترديد روز يكشنبه كه اين استاد بزرگ موسيقي ايران، به سالن اورفيوم بيايد، جز عده معدودي كسي 

فارسي صحبت نمي كند و چه بسا بلد نيست. 
صداي او، هر زباني را ترجمه مي كند. به نظر مي رسد به جاي صحبت با شجريان، فقط صداي او را بشنويم. او هم 
با اين پيشنهاد موافق است. كسي كه از سعدي و حافظ مي خواند. او البته به فارسي مي گويد: ”گاهي شما معناي 
كلمات را متوجه نمي شويد. شما بايد صدا را بفهميد.“حسين بهروزي نيا كه خود در كانادا زندگي مي كند، درباره 
اين استاد بزرگ موسيقي ايران مي گويد: ”شجريان براي تمام ايرانيان شخصيت ويژه اي است، خاصه در ميان 
موزيسين ها. او همه چيز را درباره رپرتوارهاي فارسي بلد است و با شاعران پارسي گوي نيز تا مرجله استادي 

آشناست. مردم ايران او را اسطوره موسيقي مي دانند.“

موسيقى
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مشكالت فرهنگى 
ما ايرانيان

حنيف بيات موحد   
دانشجوى دكتراى شيمى فيزيك تئورى دانشگاه تورنتو كانادا 

بهره  بى  نفت  از  ناشى  اقتصادى  ازقدرت  ايران  اگر 
تراز  مانده  عقب  مراتب  به  شايد  ايرانيان  ظاهر  بود 
عقيده  اين  بر  اى  عده  اينكه  با  بود.  مى  هست  آنچه 
هستند كه اگر نفت نبود فرهنگ ما وضيعت به نسبه 
بهترى داشت من بر اين عقيده هستم كه اكثر مشكالت 
فرهنگى ما ريشه اى عميق تر در تاريخ دارد و حتى 
اگر نبود نفت باعث بهبود نسبى در فرهنگ ايرانى مى 
شد اين بهبود در حدى نبود كه ظاهر بهترى از آنچه 
است،  موجود  آن  از  ناشى  ثروت  و  نفت  كمك  به  كه 
ايجاد مى كرد. درك اين واقعيت كه براى حل مشكالت 
ايران بيش از آنكه بايد كارمحض سياسى بشود بايد 
اصالح فرهنگى كرد ( و اين اصالح را از خود شروع 

كرد)، براى بسيارى از ما ايرانيان ثقيل مى نمايد.
عقب  و  اجتماعى  بسامانيهاى  نا  از  بسيارى  ريشه  ايرانيها  ما  معموًال 
اين  ميكنيم.  دنبال  خود  مجموعه  از  خارج  در  را  ايران  نسبى  افتادگى 
مجموعه مى تواند كل جامعه ايران و يا قسمتى از آن كه شامل ما و 
دوستان ماست باشد. ولى اگر كمى دقيق بنگريم همه ما ايرانى ها در 
قسمتى از رفتارهاى معيوب فرهنگى مشترك هستيم كه ريشه بسيارى 
از مشكالت جوامع ايرانى و عامل اصلى عقب ماندگى نسبى ايران مى 
زير  هاى  بندى  دسته  از  يكى  در  ريشه  معموًال  كه  رفتارهايى  باشد. 

دارد. 
1) عدم تبلور بلوغ احساسى در ما ايرانيان، 

2) محافظه كارى فكرى و رفتارى، 
3) ايده آل گرايى و عدم اعتماد به نفس، 

4) تفكر طبقاتى و عدم توجه به آزادى هاى فردى و 
5) عدم درك روح قوانين جامعه مدرن. 

اولين نكته اين است كه من بر اين باور هستم كه در اثر حمالت بسيار 
گسترده اى كه بر ايران در طول تاريخ وارد شده است و در كنار آن 
آب و هواى گرم و خشك ايران، فرهنگ ايران دچار مشكالت عديده اى 
شده است كه ريشه عقب ماندگى ملت ايران است. منظور من از حمله، 
تامين  و  متفاوت،  منافع  با  خارجى  قومى  سلطه  به  كه  است  تهاجمى 
اهداف آن قوم براى مدتى طوالنى منتهى شده است (كه حمالت تيمور 
و مغول از اين دسته اند). آب و هوا به طرق بسيار بر فرهنگ ملتى در 
طول تاريخ اثر مى گذارد كه از مهم ترين آنها ميتوان به تاثير نسبى 
گرما در افزايش نيروى جنسى مرد و اثرات فراوان آن، كمبود آب و 
مساله مديريت آن، تاثير آب و هوا بر سيستم رفت و آمد آدم ها و 
برهم كنش طبيعت و انسان اشاره كرد. جدا از آن حمالتى كه به سلطه 
قوم خارجى با منافع متفاوت منجر مى شود به صورت هاى گوناگون 
و  ترس  ايجاد  به  توان  مى  كه  گذارد  مى  تاثير  كشور  يك  فرهنگ  بر 
روحيه محافظه كارى و در كنار آن افزايش خشونت در جامعه اشاره 
كرد. اين ادعا به اين معناست كه حداقل در طول چند صد سال اخير كه 
حمله دهشتناكى، به مشابه آنچه كه بر ايران در زمان مغول رخ داد، 
روى نداده است، عامل اصلى عقب ماندگى ايران چيزى جز مشكالت 

فرهنگى ما ايرانيان نيست. 
براى درك بهتر اين مطلب بايد به اين مطلب اشاره كرد كه اگر ايران 
به  شايد  ايرانيان  ظاهر  بود  بهره  بى  نفت  از  ناشى  اقتصادى  ازقدرت 
مراتب عقب مانده تراز آنچه هست مى بود. با اينكه عده اى بر اين عقيده 
هستند كه اگر نفت نبود فرهنگ ما وضيعت به نسبه بهترى داشت من 
بر اين عقيده هستم كه اكثر مشكالت فرهنگى ما ريشه اى عميق تر در 
تاريخ دارد و حتى اگر نبود نفت باعث بهبود نسبى در فرهنگ ايرانى 
مى شد اين بهبود در حدى نبود كه ظاهر بهترى از آنچه كه به كمك 
نفت و ثروت ناشى از آن موجود است، ايجاد مى كرد. درك اين واقعيت 
كه براى حل مشكالت ايران بيش از آنكه بايد كارمحض سياسى بشود 
بايد اصالح فرهنگى كرد ( و اين اصالح را از خود شروع كرد)، براى 
بسيارى از ما ايرانيان ثقيل مى نمايد. ولى اگر واقع بينانه بنگريم مى 

بينيم كه بسيارى از تصميمات غلط دولت مردان ايران ريشه در مركز 
ثقل باور عمومى دارد كه در صورت حركت اين مركزثقل بسيارى از 
تصميمات حاكمان ايران دست خوش تغيير خواهد شد. مسلم است كه 
هيچ حكومتى قادر نيست براى مدتى طوالنى تصميماتى دور از مركز 
باورعمومى  ثقل  مركز  حركت  و  اصالح  با  و  بگيرد  عمومى  باور  ثقل 
تصميمات سياسى دولت مردان هم در خور تغيير خواهد شد. در كنار 
اين حرفها بسيار واضح است كه سياست گزارى حاكمان، خود تأثيرى 
قابل مالحظه در حركت اين مركز ثقل دارد. جدا از اين جنگ هايى كه 
منجر به سلطه طوالنى بر ايران نشده اند، نمى توانند دليل اصلى عقب 
ماندگى ايران باشند؛ چون چنين جنگ هايى بر اكثريت ملت هاى دنيا 
تحميل شده اند و بسيار طبيعى است كه كشور ها به منافع كشورهاى 
بين  كه  است  مهاجم  با  برخورد  نحوه  و  داشتند  مى  طمع  چشم  ديگر 
آنان متفاوت بوده است. به طور مثال اگر ايران در قبال حمالت روسيه 
فرهنگى  ضعف  در  ريشه  كنند  عمل  موفق  نتوانستند  قاجار  زمان  در 
ايرانيان داشته كه از ديدگاهى باعث حس نياز به انقالب مشروطه در 

ايرانيان شده است. 
مسلم است كه اين نواقص فرهنگى كه در زير به آن اشاره مى شود، 
ها  فرهنگ  از  بسيارى  و  باشد  نمى  ايرانى  فرهنگ  مختص  صرفًا 
باالخص فرهنگ هاى نزديك (فرهنگ هاى خاورميانه اى، شمال آفريقا 

و جنوب اروپا) در بخشى از اين مشكالت سهيم مى باشند. 
1) بلوغ احساسى: 

يكى ازمهم ترين اين مشكالت، عدم تبلور بلوغ احساسى در ايرانيان 
در سنين جوانى مى باشد. اين بدين معنى مى باشد كه در حالى كه 
بيست  سن  زير  تا  را  عقلى  نسبى  بلوغ  و  جنسى  بلوغ  ايرانيان  اكثر 
سالگى تجربه مى كنند، يا به بلوغ احساسى نمى رسند يا به اين بلوغ 
بسيار ديرمى رسند. بلوغ عاطفى به اين معناست كه فرد به حدى از 
پختگى احساسى مى رسد كه راه حلهاى پيچيده ترى براِىِِ مشكالت 
روزمره عاطفى خود پيدا مى كند و از احساس خود به صورت پيچيده 
ترى براى حل اين مشكالت استفاده مى كند و توانايى كنترل نوسانات 
شديد آن را دارد. پيچيدگى رفتار به طورمعمول باعث كاهش خشونت 
در زندگى مى شود كه خشونت معموًال جزو راحت ترين راه حلهاست. 
دليل اصلى چنين اتفاقى را بايد در نحوه زندگى ايرانيان و مقايسه آن 

با زندگى جوانان در جوامع مدرن جستجو كرد. 
اكثريت جوانان در جامعه مدرن بعد از رسيدن به بلوغ نسبى فكرى 
را  چيزى  چنين  كه  كنند  مى  اجتماعى  مسئوليتهاى  گرفتن  بر  سعى 
جامعه  امروزى  جوان  طلبد.  مى  آنان  از  شدت  به  خانواده  و  جامعه 
مدرن به طور معمول پس از رسيدن به سن هجده، نوزده سعى مى 
كند كه از لحاظ اقتصادى و اجتماعى زندگى مستقلى را از سر بگيرد. 
اين بدين معناست كه جوان سعى مى كند حداقل در مقاطعى از سال، 
خود پول خود را در بياورد و از لحاظ اقتصادى مستقل باشد. براى 
كار  كه  ندارد  ابايى  كارمجازى  هيچ  انجام  از  هدفى  چنين  به  رسيدن 
بيرون  محيطهاى  در  كردن  كار  است.  عار  مدرن  فرهنگ  در  نكردن 
كه به طور معمول در كشورهاى مدرن ضوابط سخت ترى نسبت به 
ايران دارند، خود عاملى است در ايجاد پختگى احساسى در جوانان. در 
كنار اين، جوانان از همان اوايل زندگى مستقل اجتماعى، روابط شبهه 
پايدار و در نوسان با جنس مخالف را تجربه مى كنند كه خود اين كش 
هر  عاطفيست.  بلوغ  ايجاد  در  مهم  عاملى  عاطفى  شديد  هاى  قوس  و 
شكست عاطفى خود باعث مى شود كه فرد تالش بيشترى در كنترل 

سنجيده  و  تضعيف،  را  خود  روحى  وشكنندگى  كند  خود  احساسات 
تر از احساسات خود استفاده كند. در حقيقت جوانان ايرانى دير و يا 
شايد ناگهانى به پيچدگيهاى زندگى بر مى خورند و زمانى به آن برمى 
با  تمدن  فرويد  قول  به  ندارند.  را  آن  خوب  هضم  توانايى  كه  خورند 
خويشتن دارى شكل مى گيرد و اگر قرار بود انسان هر لحظه به فكر 
رفع آنى نيازهاى جسمى و روحى خود باشد، قادر به خلق روش هاى 
پيچيده تر و ايجاد تمدن نبود ودر حقيقت انسان با به تاخير انداختن و 
يا كنترل نيازهاى عاطفى خود راه حل هاى بهتر و پيچيده ترى را مى 
تواند پيدا كند. براى اينكه شهود خواننده نسبت به مطالب فوق باالتر 
رود و درك بهترى نسبت به مساله بلوغ احساسى پيدا كند در زير به 

چند مورد ازشواهد و نتايج اين امراشاره مى كنم: 
از  ايرانى  فرهنگ  كه  است  پوشيده  كسى  كمتر  بر  گروهى:  كار  1ـ1) 
ضعفى عظيم در كار گروهى رنج مى برد. اين دسته دسته شدن و ساز 
فردى سر دادن در فرهنگ ايرانى را ميتوان در بسيارى از جاها ديد، 
در دانشگاه، محيط كار، داخل احزاب و حتى در داخل خانواده ها. اين 
درگيريهاى قابل اجتناب كه در فرهنگ ايرانى عادى مى نمايد معموال 
چيزى نيست جز عدم توانايى فرد در تعميم خود خواهى فردى به خود 
خواهى گروهى، كه باعث اتالف انرژى بسيار در فعاليت هاى جمعى 
ايرانيان مى شود و بازدهى و قدرت اين گروهها را به شدت كاهش مى 
دهد. تاكيد بر اختالفات به جاى شباهت ها، عدم گذشت و خشونت هاى 

نابجا، اثرات عدم پختگى دراحساسات و روابط اجتماعى مى باشد. 
به  گرفتن  قرار  جامعه  و  اطرافيان  تاثيرالقائات  تحت  زدگى:  جو  1ـ2) 
نوعى در همه فرهنگها وجود دارد ولى ايرانيان به طور معمول راحت 
تراز جوامع مدرن تحت تاثيرالقائات قرار مى گيرند. اين امر باعث مى 
شود كه مسايلى در بين ايرانيان به شدت رايج شود كه دليل منطقى 
قابل قبولى براى اين چنين شدتى وجود ندارد. همرنگى با جماعت، جدا 
از اينكه ريشه در محافظه كارى دارد، ريشه در جو زده شدن ايرانيان 
هم دارد. اين جو زده شدن، آزادى و خالقيت را به شدت تضعيف مى 
(به  اينترنتى  خدمات  از  خاص  قسمتى  به  ايرانيان  ناگهانى  عالقه  كند. 
طور مثال اركات) و يا عالقه خاص به يك نوع خاصى از پوشش يا 
آرايش از اين دسته است. براى توضيحات بيشتر همراه با مثال هاى 

ديگر به بخش هاى 1.2 ، 1.4 و2.4 مراجعه كنيد. 
1ـ3) عدم پختگى در نحوه كنترل فرزند: روابط بين پدر مادر و فرزند 
ونحوه كنترل رفتار بچه يكى از پيچيده ترين برخوردهايى است كه در 
زندگى انسان پيش مى آيد. براى كنترل رفتار بچه راه حلهاى مختلفى 
وجود دارد كه شامل خشونت هاى فيزيكى، گفتارى و روانى مى باشد. 
حل كردن مسايل زندگى به كمك خشونت فيزيكى يا گفتارى به طور 
معمول يكى از ساده ترين راهها مى باشد؛ راه حلى كه حتى به ذهن 
كودك در زندگى روزمره هم مى رسد. متاسفانه اگر نيك بنگريم مى 
بينيم كه بسيارى از مادران و پدران ايرانى همين راه حل ساده و در 
حل  راه  به  چون  كنند  مى  انتخاب  را  ثبات  بى  و  ضرر  پر  حال  عين 
باالى  طبقات  در  حتى  حل  راه  ازاين  استفاده  نيستند.  مسلط  ديگرى 
اجتماعى ايران هم ديده مى شود و موردى نيست كه صرفًا مختص 
آن  از  توان  مى  كه  ديگرى  حل  راه  باشد.  ايران  فرهنگى  پايين  طبقات 
فرزند  با  احساسى  روابط  در  قوس  و  كش  از  استفاده  كرد،  استفاده 
به  آن  از  امروزى  مدرن  فرهنگ  در  كه  است  چيزى  اين  و  باشد  مى 
شدت استفاده مى شود. ايجاد كش و قوس در صورتى ممكن است كه 
روابط عاطفى خاصى بين پدر مادر و فرزند ايجاد شده باشد كه اين 
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خود پختگى ويژه خود را نياز دارد. جدا از اين، فرد بايد اين توانايى را 
داشته باشد كه اين نوسان را به صورت پله اى نشان دهد و متناسب با 
عمل طرف واكنش نشان دهد. حتى در زمينه خشونت هاى كالمى پدر 
و مادربايد سلسله مراتبى در نظر بگيرد؛ بدين معنى كه نوسان در لحن 
صدا كامال نسبت به استفاده از واژگان گزنده در اولويت قرار دارد. 
مشكل ذكر شده در باال صرفًا مختص روابط با فرزند نيست و در باقى 
نشان  را  خود  تواند  مى  هم  نزديك  هاى  دوستى  و  خانوادگى  روابط 
دهد و ايرانيان راه حلهاى پر ضرر را به علت عدم توانايى در كنترل 

هيجانات و عدم تسلط به راه حلهاى پيچيده تر انتخاب مى كنند. 
ضعف  كرد  اشاره  آن  به  توان  مى  كه  ديگرى  مثال  بدن:  زبان  1ـ4) 
ايرانيان در استفاده از زبان بدن و اشاره در ارتباطات و درك آن مى 
باشد كه خود اين امر باعث افزايش خشونت در ارتباطات ميشود. درك 
بهتر از زبان بدن باعث مى شود كه ما درك بهترى از احساسات نهان 
همديگر داشته باشيم و برخوردهاى سنجيده ترى نسبت به هم درپيش 
بگيريم. حركات انگشتان دست، ابرو، لب، گونه و رنگ صورت هر كدام 

پيامى از احساسات مخاطب ما دارد كه شايد در كالم نيامده باشد. 
نسبه  به  هاى  آدم  معموًال  ايرانيها  بد:  كار  فرهنگ  و  توقعى  پر  1ـ5) 
غرغرو و پرتوقعى هستند كه اين توقع لزومًا با خدماتى كه به جامعه 
طريق  از  كودكى  از  توقعى  پر  اين  ندارد.  هماهنگى  دهند  مى  تحويل 
خانواده و جامعه به ما منتقل مى شود. اين صفت در ايرانى هاى خارج 
از ايران به علت تماس باال با محيط هاى كارى كشورهاى مدرن كمتر 

ديده مى شود. 
در ايران افراد در محيط هاى كار خود احساس مسؤليت بااليى ندارند 
و با آسوده خاطر بودن بيش از حد، استرس را به ارباب رجوع تحميل 
به  كه  جايى  در  خيالى  بى  همين  از  هميشه  خود  آنكه  حال  كنند.  مى 
آن برخورد مى كنند مى نالند. اصوًال در ايران ارزش كار مفيد كردن 
باشد  نياز  بى  اقتصادى  لحاظ  از  اگر  فرد  و  است  نيفتاده  جا  آنچنان 
دليلى براى كار كردن پيدا نمى كند. اين فرهنگ مخرب را مى توان در 
فيلم ها و داستان هايمان هم ديد و اين در حالى است كه كار كردن 
جدا از مسايل اقتصادى آن از لحاظ روانى فرد را ارضا مى كند و جدا 
از آن جامعه بايد كسى را كه خدمات بااليى ارايه مى دهد از منزلت 
براى  بودن  مفيد  و  كاركردن  خوب  و  كند  برخوردار  اجتماعى  باالى 
جامعه، بايد در اخالق مردم جا بگيرد. به طور مثال در فرهنگ آلمانى، 
كار نكردن داراى قبح بسيار باال مى باشد و بسيارى از افراد كه از 
مزاياى بسيار باالى حقوق بيكارى در جامعه از لحاظ اقتصادى چپ 
آلمان استفاده مى كنند از طرف جامعه تحت فشار هستند كه به كار 

بپردازند. 
2) محافظه كارى تاريخى: 

متاسفانه به علت تهاجم هاى ويرانگرى كه بر ايرانيان درطول تاريخ 
تحميل شده است (و منجربه سلطه شده) كه يكى از دهشتناك ترين اين 
حمله ها، تهاجم مغوليان و يكى از طوالنى ترين اين سلطه ها، سلطه 

تحت  كامًال  هم  آن  كه  ايرانيان  عقيدتى  سيستم  كنار  در  بوده،  اعراب 
تاثير اين حمله ها قرار گرفته، ايرانيان از لحاظ فكرى و منش زندگى 
نتايج  متاسفانه  كارى  محافظه  اين  شوند.  مى  محسوب  كار  محافظه 
بسيار منفى اى براى فرهنگ ايرانى به ارمغان آورده است كه مى توان 

به موارد زير اشاره كرد: 
1ـ2) كمبود خالقيت در نحوه زندگى: ايرانيان بسيار شبيه به هم زندگى 
مى كنند كه مبادا از طريق دوست و آشنا مورد سوال واقع شوند. در 
حقيقت بخش بزرگى از زندگى ايرانيان صرفًا براى حرف هاى بيهوده 
ديگران سپرى مى شود و با اينكه خود گهگاه به اين مساله شك مى 
كنند ولى يا اين امر را عادى مى پندارند يا اينكه جسارت تغيير در اين 
رويه را ندارند و يا به مخفى كارى روى مى آورند. بسيار واضح است 
كه ما انسانهاى متفاوتى هستيم و هر كدام از ما استعداد ها و نيازهاى 
باشيم.  داشته  را  خود  مختص  زندگى  سبك  بايد  پس  داريم؛  متفاوتى 
حال آنكه در تفكر ايرانى راه موفقيت راهيست مشخص كه از سوى 
جامعه و خانواده به فرد تحميل مى شود و فرد جسارت سر پيچى از 

آن را ندارد. 
اينكه بسيارى از رفتارها سريع در جامعه ايرانى مد مى شود جدا از 
اينكه ناشى از عدم پختگى احساسى ما ايرانيان مى باشد (2.1)، ريشه 
در ترس از متفاوت عمل كردن از بقيه جامعه هم دارد؛ وگرنه ما شاهد 
بوديم.  مى  ايرانى  جامعه  در  بيشتر  خالقيت  تربا  متنوع  هاى  زندگى 
داخل  در  آورم.  مى  روى  مثال  يك  به  مطلب  اين  از  بهتر  درك  براى 
حرفه  چه  دارد  دوست  كه  كنيد  سوال  كسى  از  اگر  ايران  در  مدارس 
به جوابهاى يكسانى بر مى  پيشه كند معموال  اى را براى آينده خود 
خوريد، جواب هايى كه منجر به آن مى شوند كه در كنكور سراسرى 
بشوند.  ختم  خاصى  هاى  رشته  به  برتر  هاى  رتبه  اكثريت  ايران  در 
حال سوال اين است كه آيا اين تصميم بر اساس سنجش دقيق از آينده 
شغلى و درك قوى از عالقه مندى هاى فردى صورت گرفته؟ جواب 
اين است كه اكثريت افراد اين تصميم را بيشتر بر پايه هاى ارزش هاى 
اجتماعى و خانواده گرفته اند و گر نه ما شاهد توزيع بسيار عادالنه 
ترى از هوش و استعداد بين رشته هاى مختلف بوديم. براى به دست 
آوردن شهود بهتر نسبت به مطلب باال به بخش هاى 1.4 ، 2.4 و 3.4 

مراجعه كنيد. 
2ـ2) فرهنگ جنسى: آشكار است كه نياز جنسى يكى ازاساسى ترين 
نيازهاى بشراست كه وظيفه هر فرهنگى است كه بر اساس موقعيت 
عدم  بپردازد.  آن  به  گويى  پاسخ  به  نحو  بهترين  به  مكانى  و  زمانى 
پاسخ گويى صحيح به اين نياز باعث صدمات بسياردر زندگى فردى 
عقده  ايجاد  به  توان  مى  جمله  آن  از  كه  شود  مى  افراد  اجتماعى  و 
افسردگى  فكر،  پريشانى  اجتماعى،  خشونت  افزايش  شخصيتى،  هاى 
صورتى  به  ايرانى  فرهنگ  متاسفانه  كرد.  اشاره  افراد  بودن  وعصبى 
محافظه كار سعى در جواب دادن به اين نياز دارد كه طبيعتًا از پاسخ 
هر  اينكه  است.  عاجز  زمانه  هاى  باپيشرفت  متناسب  و  صحيح  گويى 

راه حلى مشكالت خود را دارد طبيعى است ولى بحث سر آن است كه 
بسيارى از راه حل هاى موجود در دنيا به مراتب مشكالت كمترى از 
هاى  زوج  اكثريت  مثال،  طور  به  دارد.  ايران  در  موجود  هاى  حل  راه 
از  قبل  مخالف)  جنس  كًال  و   ) هم  از  ناقصى  بسيار  شناخت  ايرانى 
ازدواج دارند كه عامل اصلى عدم موفقيت آنان در بعد از ازدواج است. 
اين شناخت ناقص و در كنار آن عدم تجربه كافى و نا كارازمودگى، 

ناشى از محافظه كارى توجيه ناپذير در فرهنگ ايرانى است. 
2ـ3) دگماتيزم (جمود): در ايرانى ها با عقايد مختلف بسيار ديده مى 
شود كه دگم باشند و حاضر به شنيدن يا ديدن عقايد مخالف نباشند. 
تعصب در عقيده و جمود در فكر چيزى نيست كه صرفًا در توده مردم 
ديده شود، متاسفانه اين صفت در آدم هايى با عقايد به نسبه مدرن 
هم ديده مى شود و آنان هم از نقد شدن انديشه شان مى هراسند كه 
مى  زمان  طول  در  شان  انديشه  شدن  ميرا  و  كند  باعث  خود  امر  اين 
شود. در پشت دگماتيزم جدا از محافظه كارى، مشكل ايده آل گرايى 
با  كه  كنيم  باور  ما  وقتى  كه  چرا  دارد،  وجود  هم   (3 (بخش  ايرانيان 
گرفته شدن چند اشكال از انديشه مان، تفكرمان باطل است، به شدت از 
نقد ديگران مى هراسيم؛ در حالى كه واقعيت اين است كه همه انديشه 
مشكالت  ميزان  سر  وبحث  هستند  مشكالتى  داراى  استثنا  بدون  ها 
است. خرافه پرستى به معناى عقيده به چيزى كه برهانى بر اثبات آن 
وجود ندارد، هم يكى از نتايج دگماتيزم مى باشد؛ چرا كه در صورت 
وجود نقد سالم و گسترده از عقايد، خرافات در طول زمان در جامعه 
كاسته مى شود. جدا از اين تعصب به معناى جانب دارى كوركورانه 
يكى از نتايج اين دگم بودن است و جالب اين است كه گهگاه تعصب 
در اخالق ايرانى در مواردى چون خانواده، دين و كشور مجاز شمرده 
مى شود در حالى كه تعصب و كوركورانه جانب دارى كردن، در هيچ 

امرى جايز نيست. 
3) ايده آل گرايى و عدم اعتماد به نفس: 

آل  ايده  اين  كه  هستند  گرايى  آرمان  و  گرا  آل  ايده  مردم  ها  ايرانى 
ايده  از  منظور  ديد.  توان  مى  آنان  زندگى  گوشه  گوشه  در  را  گرايى 
آل گرايى و مترادف آن آرمان گرايى نوع نگرشى است كه به كمتراز 
عالى و استانداردهاى بسيار باال راضى نمى شود و نگرشى در تضاد 
با عمل گرايى و پراگماتيسم دارد كه به رسيدن به هدف مى نگرد. ايده 
آل گرايى ريشه در عقايد مذهبى وتاريخى ايرانى ها هم دارد كه معموًال 
خود  كشور  و  مذهب  تاريخ  در  اسطوره  عنوان  به  را  آل  ايده  افرادى 
قرار داده اند و آنان را به عنوان الگو ديده اند. شايد اين فرهنگ خود 
موجب شده است كه ايرانيان چنين برداشتى از آنان داشته باشند. در 
ظاهر اول به نظر نمى آيد كه اين آرمان گرايى خصلتى منفى باشد ولى 
ايرانيان  ما  فرهنگى  مشكالت  از  قسمتى  كه  بينيم  مى  بنگريم  نيك  اگر 

ريشه در اين تفكر به شدت آرمان گرا دارد.
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من يك بُن َبستم
امير هوشنگ افتخارى راد    

دارى  سرمايه  يا  خود  عصر  مخوف  بوروكراسى  برمالكننده  كافكا 
جبر،  و  قانون  سيطره  شده،  مسخ  انسان  برمالكننده  فاشيسم،  و 
نماينده اقليت در برابر اكثريت، فرد بيمار در برابر سالمت جمع و 

عقده اديپ است. مى توان به اين ليست بى شمار موارد افزود. 
نوشتن درباره كافكا كامًال مستعد است كه به سرعت تبديل به وراجى شود. 
تمام آنچه كافكاييسم ناميده مى شود، يا تحليل روانشناختى از او، دليلى است 
مضامينى  با  هايى  نوشته  يا  كافكا  سبك  به  هايى  رمان  نوشتن  مدعا.  اين  بر 
چون تاريكى، پوچى، هولناكى، ابهام و البيرنت چيزى نيست جز وراجى. گاه 
شاهديم كه رمان هاى پل استر، موراكامى و غيره را (در ايران) ادامه كافكا يا 
كافكايى مى نامند. چنين تحليلى تنها از سر بالهت است. درست بدين خاطر كه 

كافكا، سبك نيست و نمى تواند بدل به سبك شود. 
كافكا برمالكننده بوروكراسى مخوف عصر خود يا سرمايه دارى و فاشيسم، 
برابر  در  اقليت  نماينده  جبر،  و  قانون  سيطره  شده،  مسخ  انسان  برمالكننده 
اكثريت، فرد بيمار در برابر سالمت جمع و عقده اديپ است. مى توان به اين 
ليست بى شمار موارد افزود. به همين دليل درباره او اين همه كتاب نوشته 
شده است و گاه متضاد هم. در حقيقت، وجود پارادوكس هاى بسيار در كافكا 
مانع از آن مى شود كه از او استانده كافكا را ساخت. كافكا دستورالعمل نيست 
كه بتوان بر اساس آن نوشت. ماركس مى گفت هر عصرى داراى يك اصل 
îرîاست. و كافكا اصل عصر خود را كشف كرد. تخريب تن در كافكا امرى ع
ضى و بيرونى نبود بلكه ذاتى و درونماندگار بود. تمام آن نوشته هاى مدعى 

كافكايى بودن كدام تخريب تن به حساب مى آمدند؟ كافكا گاه نوشته هاى خود را اباطيل و ناقص مى خواند، گاه معدوم مى كرد و از 
ماكس برود و دورا ديمانت خواست دست نوشته هايش را از بين ببرند. اما مدعيان كافكايى تظاهر به اين ويژگى ها مى كنند. در رمان 
اوهام پل استر فيلم سوزى يك فيلمساز نشان داده مى شود. گويى دستورالعمل «معدوم كردن» بايد اجرا شود. اين درست در تضاد با 

ذات كافكاست. 
روزانه اش  هاى  يادداشت  در سراسر  اين نكته  نه؟  يا  آيا نويسنده است  سر اينكه  بر  ترديد  برد؛  سر  به  ترديد هميشگى  يك  در  كافكا 
هويداست. طبيعى هم به نظر مى رسد. فلوبر و داستايوفسكى نويسنده هاى مهمى براى او به شمار مى روند. شايد كافكا مدام فاصله 
خود را با آنها مى سنجيده است. اگر نوشته هاى آنها نام داستان و رمان به خود مى گيرد پس نوشته هاى او چه نامى داشت؟ احتماًال 
اين پرسشى است كه در برابر خود مى گذاشته است. اين قياسى است كه او از آن آگاه است. گاهى هم از اين قياس وسواس گونه شكايت 
مى كند. اين قياس طبيعى است. حتى اكنون هم گاهى نويسنده هاى جوانى با خود مى گويند اگر نوشته هاى من داستان است پس كافكا 

چيست؟ 
كافكا شيفته نوشتن بوده است و همين باعث كشمكش زياد درونى اش مى شده. كار براى معاش سدى برابر زمان نوشتن بوده است. 
شكوه هايش در يادداشت هاى روزانه اش زمانى كه در كارخانه پدر كار مى كند و حتى بعدها در اداره بيمه، نشان دهنده همين موضوع 
است. نوشتن يك كار تمام وقت است. او مى خواهد خود را وقف نوشتن كند. به همين دليل ازدواج و ادبيات براى او عمده و موضوع 
كشمكش است- چيزى كه دستاويز نوشته هاى به اصطالح تحقيقى مى شود. ترديد در نويسنده بودن به ترديد در ازدواج نيز سرايت 
مى كند. دوبار نامزدى با فيليسه بائر و به هم زدن، بعد نامزدى با ديگران و باز به هم زدن. تنها مى خواهد به زندگى با دورا ديمانت تن 
دهد، زمانى كه ديگر ادبيات شكوه گذشته خودش را از دست داده و گام هاى مرگ نزديك مى شود. بدين ترتيب مجالى براى ازدواج باقى 
نمى ماند. مجالى براى كامل كردن وجود ندارد. اساسًا ناقص ماندن (كافكا در چهل و چندسالگى مرد) خصلت اوست. برخى رمان ها و 
داستان هايش ناقص اند. امرى كه عصر او تحميل مى كرد. بدين اعتبار كار خود را ادبيات نمى دانست. اما ادبيات عصر او جز اين نمى 
توانست باشد. به همين دليل يك سر و گردن باالتر از ديگر نويسنده ها است. چيزى كه خود نمى ديد. اما كافكا از نوشتن بازنمى ايستد. 
مجموعه يادداشت هاى روزانه و نامه هايش به افراد مورد عالقه، دوستان و آشنايان تقريبًا با ديگر كارهاى ادبى اش برابرى مى كند. به 
راستى كافكا و والتر بنيامين از آغازين نويسنده هايى هستند كه در قرن بيستم مرز ميان ادبيات و فلسفه را برمى دارند. چه كسى مى 
تواند ادعا كند كه ميان آن انبوه نامه و يادداشت، فلسفه و ادبيات وجود ندارد؟ در حالى كه هيچ كدام هم نيست. مى بينيم كه پارادوكًس 
درونماندگار او به اينجا نيز تسرى پيدا كرده است. نوشته هاى كافكا نه ادبيات است و نه فلسفه بلكه هر دو نيز هستند. براى اينكه مرز 
بين فلسفه و ادبيات در هاله يى از مه برود بايد داراى خصلتى پارادوكسيكال بود. كافكا اهل چك بود اما الزامًا به آلمانى مى نوشت. 
يهودى بود اما از كنيسه رفتن ناخشنود بود. ميل به ازدواج داشت اما از آن امتناع مى كرد. مى نوشت اما از نوشته هاى خود بيزار بود.

در قانون هست اما نمى توان از آن گذشت. قانونى كه تنها و تنها براى تو وجود دارد اما نمى توانى از آن استفاده كنى. 
به راستى هم آنچه ما داستان هاى كافكا مى ناميم با معيارهاى داستان نويسى فاصله دارد. در نوشته هاى او به دنبال طرح و توطئه، 
نقطه اوج و پايان گشتن عبث است. چه انتظار بيهوده يى براى دانستن فرجام كارل گروسمان يا كا در قصر. چه انتظار بيهوده يى براى 
دانستن اينكه مرد روستايى از در قانون مى گذرد. اما يك چيز هست؛ مثل سگ مردن. شايد بدين خاطر در يادداشت ها مى نويسد من   

يك بن بستم.

دولت هاي سركش 

 روز بازپسين دولت هاي 

سركش
نوام چامسكي/ ادوارد سعيد

ترجمه؛ مسعود خيرخواه
انتشارات ؛ نقش و نگار

چاپ اول؛ 1387
سركش»  هاي  دولت  بازپسين  «روز  كتاب 
نوام  سعيد،  ادوارد  از  مقاله  سه  حاوي 
نقد  در  كه  است  كالرك  رمزي  و  چامسكي 
اصطالح  به  هاي  دولت  و  امريكا  سياست 
جهان سومي است. دكتر محمود سريع القلم 
بر ترجمه فارسي اين كتاب مقدمه يي نوشته 
و معتقد است؛ «مشكل چامسكي و سعيد اين 
است كه از زاويه اخالقي، اومانيسم و عدالت 

متصور  كشورها  داخل  در  تنها  كه  سياسي 
است در پي تجزيه و تحليل رفتار بين المللي قدرت ها هستند. تپه اخالقي غكه 
معقول  را  داري  سرمايه  نظام  رفتار  تواند  نمي  اندف  ايستاده  آن  بر  دو  اين 
كند يا انتظار عقالنيت را از آن داشته باشد.» هر چند بر اين گفته سريع القلم 
خود  به  منتقد  نام  متفكران  دست  اين  دليل  همين  به  قضا  از  كه  افزود  بايد 
گرفته اند، در غير اين صورت توجيه گر وضع موجود مي شدند. كنش آنها 
ممكن شدن امر ناممكن است. مترجم اين كتاب، مسعود خيرخواه، نيز مقدمه 
و  عادالنه»  «جنگ  درباره  را  هايي  پرسش  و  است  نوشته  كتاب  اين  بر  يي 
«مردمساالري استبدادي» طرح كرده است.سعيد طبق معمول به نقد سياست 
امريكا و دولت هاي مستبد عربي پرداخته است و طرح حقوق مردم بي گناه 
عراق را در ديوان بين المللي الهه، گزينه كامًال مناسبي دانسته است. توجه 
كنيم كه اين مقاله پيش از اشغال عراق نوشته شده يعني زماني كه تحريم ها 
عليه عراق شدت گرفته بوده است. سعيد اما تنها دولت امريكا را نشانه نگرفته 
است بلكه جامعه امريكا را نيز نواخته است؛ كاري كه وظيفه هر روشنفكري 
است؛ «در كوره ناآگاهي جمعي جامعه امريكا، تعصبي رياكارانه حاكم است 
كه اعمال سخت ترين اقدام ها را عليه هر كسي كه گناهكاري خودسر پنداشته 
شود، روا مي داند. دقيقًا همين تلقي و تفكر بود كه سياست امريكا را متوجه 
سرخپوستان بومي اين كشور كرد.» نوام چامسكي نيز در مقاله اش با عنوان 
«دولت هاي سركش» آن را در برنامه ريزي ها و تحليل هاي سياسي، داراي 
در  امريكا  سياستمداران  عملكرد  توصيف  با  او  است.  دانسته  مهمي  نقش 
كند.  برمال  را  آنها  در  نهفته  دروغ  كند  مي  تالش  عراق»  «بحران  با  مواجهه 
ماندن  عقب  در  سركشي  هاي  دولت  چنين  سرزنش  عين  در  چامسكي  البته 
نيست  جنايتكار  كشوري  الزامًا  سركش  «دولت  است؛  معتقد  دموكراسي  از 
استثنا  خود  البته  كه   - بزرگ  هاي  قدرت  مقابل  در  كه  است  كشوري  بلكه 

هستند - مقاومت كند.»
  

 بودن يا نبودن 

 فلسفه در 30 روز

دومينيك ژانيكو
ترجمه؛ عليرضا حسن پور/ نرگس سردابي

انتشارات؛نقش و نگار
چاپ اول؛ 1387

برخي  دارند،  عالقه  كه  هستند  نويسندگاني 
از  كنند،  بيان  ساده  زبان  به  را  موضوعات 
هاي  كتاب  كه  ساده  زبان  به  فلسفه  جمله 
كتاب  است.  شده  نوشته  آن  درباره  زيادي 
«فلسفه در 30 روز» نوشته دومينيك ژانيكو، 
فيلسوفان بسياري را از عهد باستان تا عصر 
قصد  او  دهد.  مي  قرار  بررسي  مورد  جديد 
فيلسوفان  عقايد  و  آرا  از  يي  مجموعه  ندارد 
كند.  بازگو  خواننده  براي  را  گذشته  دوران 
اين  بر  پيشگفتاري  كريچلي  سيمون  همچنين 

پرسش  ژانيكو،  نظر  به  است.  نوشته  كتاب 
بنيادي فلسفه «بودن يا نبودن» است و مابقي مقوالت در پي اين پرسش مي 
آيند. كريچلي در پيشگفتار به اطالع مي رساند ژانيكو يك روز پس از اولين 
دست نوشته اين كتاب در آگوست 2002 دچار حمله قلبي شد و درگذشت. 
او كه خود شاگرد ژانيكو بوده است، به ياد مي آورد مسيري را كه امروزه 
«راه نيچه» ناميده مي شود؛ مسير هزار متري شيب دار و ناهموار بين ساحل 
و روستاي قديمي كه نيچه در اقامت هفت ساله اش در نيس با ژانيكو در آن 
قدم مي زد.اين كتاب كم حجم داراي 30 بخش است و با اين پرسش شروع 

مي شود؛ فلسفه چه چيز نيست. 

نشان عالي هنر و ادبيات فرانسه براي ماريو
 بارگاس يوسا؛ ماريو بارگاس يوسا طي مراسمي در نيويورك، نشان عالي ادبيات و هنر فرانسه را از دستان 
«كارين ريسپال»- مشاور فرهنگي سفارت فرانسه در امريكا- دريافت كرد. اين نويسنده پس از دريافت نشان 
با بيان اين كه به فرهنگ و ادبيات فرانسه بسيار مديون است، گفت؛ «به ياد مي آورم زماني كه در سال 1968 
جوان 21ساله بودم، در يك رقابت ادبي برنده جايزه شدم. جايزه اين رقابت سفري به پاريس بود. بسيار تحت 

تاثير اين شهر قرار گرفتم.»

معرفى كتاب
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چاپ اثر منتشرنشده 

از مهرداد بهار
 

اثر  تنها  مانوي»،  «ادبيات  كتاب 
با  كه  بهار  مهرداد  منتشرنشده 
اسماعيل  ابوالقاسم  همكاري 
از  پس  است  شده  نوشته  پور 
كتاب  اين  شد.  منتشر  ها  سال 
سپرده  ناشر  به  هاست  سال 
شده و منتشر نشده بود. مهرداد 

بهار - فرزند ملك الشعراي بهار - دهم مهرماه 1308 
متولد شد و 22 آبا ن ماه 1373 درگذشت.

جمشيد مشايخي 
در نمايشنامه يي از 

ساعدي
جمشيد مشايخي كه سال هاست 
در  بوده  دور  تئاتر  صحنه  از 
شرايط  بودن  مساعد  صورت 
 18 چهارشنبه  روز  جسمي 
ارديبهشت در برنامه عصري با 
نمايش تاالر سنگلج با نمايشنامه 

خواني «چوب بدست هاي ورزيل» نوشته غالمحسين 
نمايشنامه  اين  كارگردان  رود.  مي  صحنه  به  ساعدي 

خواني بنفشه اعرابي است.

دانشجويان  اعتراض 
هاروارد به رولينگ

قرار  كه  رولينگ  كي  جي   
فارغ  جشن  در  ديروز  بود 
از  نفر  هزاران  التحصيلي 
هاروارد  دانشگاه  دانشجويان 
امريكا سخنراني كند با مخالفت 
شديد دانشجويان روبه رو شد. 

دانشجويان با اعتراض به برنامه سخنراني وي او را 
خواندند  نويسي  داستان  عرصه  در  ناچيز»  يي  «ذره 
شدند.  او  جاي  به  بهتري  فرد  سخنراني  خواستار  و 
مختص  يي  نويسنده  را  رولينگ  اعتراض  اين  در  آنها 

كودكان خواندند.

كتابي  اباذري  يوسف 
ترجمه  اورول  درباره 

مي كند؛ 
يوسف اباذري كه بيشتر نام او 
را به عنوان جامعه شناس شنيده 
ام ترجمه مقاله ها، سخنراني ها 
اورول  جرج  درباره  مطالبي  و 

ريموند  نوشته  كتاب  اين  كند.  مي  منتشر  زودي  به  را 
برانگيز  مناقشه  گفت؛  ايسنا  به  اباذري  است.  ويليامز 
بودن آثار و انديشه هاي جرج اورول و نيز مهم بودن 
نگاه ريموند ويليامز مي تواند انگيزه هاي خوبي براي 

ترجمه اين اثر باشد.
بازيگران اصلي فيلم كمدي سام مندز

دوربين  جلوي  آينده  هفته  مندز  سام  فيلم  آخرين 
مگي  جمله  از  بازيگراني  كمدي  فيلم  اين  در  رود.  مي 
حضور  رادولف  ماريا  و  كرانسيسكس  جان  گيلنهال، 
دارند. فيلمنامه اين پروژه كمدي توسط «ديوايگرز» و 

همسرش «وندالويدا» به نگارش درآمده است.

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

كسب جمعيت از آن زلف پريشان 
مرورى بر رمان اپراى شناور نوشته جان بارت ترجمه سهيل سمى

 اگر يك روز صبح از خواب بيدار شويد و متوجه شويد كه اين آخرين روز زندگى تان خواهد بود 
چه كار خواهيد كرد؟ خب حتمًا خيلى كارهاى نا تمام داريد كه انجام بدهيد. اما ظرف يك روز مگر 
چقدر كار نيمه تمام را مى توان به سرانجام رساند؟ كارهايى كه يك عمر وقت داشته ايد و به جايى 
جان  نوشته  شناور،  اپراى  رمان  در  آندروز،  تاد  مثل  توانيد  مى  خيال،  بى  پس  شان،  ايد  نرسانده 
بارت، عمًال هيچ كارى نكنيد جز روايت ساعت به ساعت همان يك روز باقى مانده. تاد آن روز صبح 

به اين انكشاف مى رسد كه بايد به زندگى اش در همان روز خاتمه بدهد.
البته تاد آنقدرها هم كار نصفه و نيمه ندارد كه نداند كدامش را انجام بدهد. پس بايد تمام دقايق 
روز 21 ژوئن سال 1937 را روى كاغذ بياورد. تاد بايد خودكشى كند، چون به اين نتيجه رسيده 
كه «هيچ چيز با هيچ چيز فرقى ندارد» و از سويى اگر دليلى براى خودكشى نداشته باشى ديگر 
ادامه زندگى معنايى ندارد، پس بايد خودكشى كنى. «اپراى شناور» رمانى است در نوسان ميان دو 
قطب عدم قطعيت و عدم عدم قطعيت، يعنى چه؟ نمى دانم. به اين جمله توجه كنيد؛ «در نبود مطلق 
مفاهيم مطلق، ارزش هايى كمتر از ارزش هاى مطلق را به هيچ وجه نبايد كم ارزش تر از ارزش 
هاى مطلق محسوب كرد و حتى زندگى كردن با آنها هم مسخره تر از زندگى با ارزش هاى مطلق 
نيست.» (ص318) با چنين استداللى شما همان قدر مى توانيد خودكشى كنيد كه مى توانيد سرخوش 
و سرحال هزار سال زندگى كنيد. بدين ترتيب رمان «اپراى شناور» رمانى است درباره عدم قطعيت. 
وقتى رمان را تمام مى كنى و مى بندى با خود فكر مى كنى كه اهميت آن روز - به قول راوى 21 
يا 22 ژوئن 1937 - از چه روست؟ آيا به خاطر اين است كه صبح آن روز تاد تصميم به خودكشى 
گرفته است؟ يا برعكس به خاطر اين است كه شب همان روز از خودكشى منصرف شده است؟ البته 
اين درست است كه ذهن تاد (راوى) هيچ نظم و نسق متعارفى ندارد. او عاشق اين است كه ماجراها 

را تو در تو و مانند كالف هزار سر جلوى روى خواننده بگذارد. 
شايد حتى نه عاشق اين شيوه كه مجبور است؛ «هر جمله جديدى كه روى كاغذ مى آورم، پر است از اشخاص و معانى كه آرزويم پيگيرى آنها تا 
خاستگاه و ريشه هاى آنهاست، اما اين ريشه يابى متضمن مطرح شدن شخصيت هاى جديد و ريشه يابى هاى جديد خواهد بود، طورى كه حتم دارم 
اگر افسار عالئق و تمايالتم را رها كنم هرگز به آغاز داستان نخواهيم رسيد، چه رسد به پايانش.» و اين تازه اول رمان است. (ص 9) با چنين مقدمه 
يى خدا مى داند در ادامه چه پيش خواهد آمد؟، از سويى ديگر راوى در طول رمان چند بار تصريح مى كند كه داستان نويس خوبى نيست؛ «خداى 
من، چطور مى شود رمان نوشت» يا «داستان گويى راسًت كار من نيست.» حاال اين دو مقدمه را كنار هم مى گذاريم. نتيجه بالفصلش داستانى خواهد 
بود پريشان و هذيان گو، و اين در حالى خواهد بود كه راوى (يا شايد نويسنده) قصه يى براى تعريف كردن داشته باشد. اگر راوى چيزى براى 
روايت نداشته باشد جز ماجراهاى معمولى يك روز كامًال معمولى، آن وقت چه؟ اما هنر جان بارت درست همين جاست. او از يك شخصيت معمولى 
با ماجراهايى سرد و معمولى داستانى پركشش و پرتعليق به تو هديه مى كند. خواننده تنها وقتى رمان را مى بندد كه تمام شده باشد و تازه دوست 
دارد دوباره بخواندش تا به رغم آشفتگى كه تا به حال دست به گريبانش بوده بتواند بار ديگر از انسجام پنهان اثر نيز لذت ببرد. در واقع خواننده بار 

اول رمان را مزه مزه كرده و پيش رفته و اين بار دوست دارد ببلعدش.
راوى در همان صفحه هاى نخستين رمان به بيمارى اش اشاره مى كند. او بيمارى قلبى دارد و اگرچه چندان مرضش حاد نيست، اما به خوبى به اين 
نكته توجه مى دهد كه هر آن ممكن است قلب ضعيفش از كار بيفتد؛ اين تذكر بجايى است به چند دليل؛ نخست اينكه زندگى در حال راوى را توجيه و 
تا حد بسيارى قابل فهم مى سازد. و دوم اينكه رمان را نيز بر همين شيوه پايه مى ريزد؛ «خود من قلب ضعيفى دارم، و ارزش شرح تدريجى داستان 
را مى دانم.» همين شيوه روايت است كه باعث مى شود خواننده در دوباره خوانى رمان به نكات جديد دست پيدا كند. اين بار به مسير روايت بيشتر 
توجه كند و ريزه كارى هاى روايت تاد را دريابد و متوجه شود كه اين جمله؛ «اگر داستان نويس بهترى بودم...» فقط يك شكسته نفسى است و توجيهى 

براى شيوه روايت. 
نكته قابل توجه ديگر در رمان جان بارت شيوه اوست در تبيين تكوين رمان. بسيار ديده ايم كه در آثار موسوم به پسا مدرنيستى، نويسنده چگونگى 
شكل گيرى رمان را نيز در قالب روايت مى گنجاند. اين شيوه كه معموًال با دخالت مستقيم نويسنده حاصل مى شود در رمان اپراى شناور به گونه 
يى كامًال بديع عرضه شده است. در اينجا با جان بارت سر و كار نداريم و حتى اشاره هاى مستقيم به چگونگى شكل گيرى رمان هم كمتر ديده مى 
شود؛ آنچه خواننده را در معرض آگاهى از روند نگارش رمان قرار مى دهد در واقع همان روايت تاد است از ماجراهاى همان روز از ماه ژوئن. راوى 

ما را با انبوه يادداشت هايش آشنا مى كند كه قرار است در نگارش وقايع آن روز به او يارى برسانند.
يا در جايى ديگر روشش را به اين شرح توضيح مى دهد؛ «... در رمان هايى كه گاه و بى گاه خوانده ام، هميشه احساسم اين بوده كه آن گروه از 
نويسنده ها كه به جاى شرح پيش زمينه ماجرا و ورود تدريجى به عالم داستان شان، كار خود را از ميانه ماجرا و با لحنى توفنده و ناگهانى آغاز مى 
كنند، از خوانند ه هايشان توقع زيادى دارند... نه، پا به پاى من بيا خواننده و نگران قلب ضعيفت نباش؛ خود من هم قلب ضعيفى دارم، و ارزش شرح 
تدريجى داستان را مى دانم؛ اول يك انگشت پا، بعد پنجه، بعد يك پا و بعد آرام آرام و آهسته باسن و شكم و سرانجام كل وجودتان را وارد داستانم 

مى كنم... به هر حال، چيزى كه من شما را به آن دعوت مى كنم آبتنى لذت بخش است نه غسل تعميد.»   
    

فهرست كتاب هاى پرفروش آمريكا در هفته گذشته  
كتاب «همه حقيقت» نوشته ديويد بالداكسى در صدر كتاب هاى پرفروش هفته گذشته آمريكا قرار گرفت. به گزارش خبرگزارى كتاب، اين كتاب به 
زندگى «ماتيو پندر»، نماينده مؤسسه اى عجيب مى پردازد. تخصص نمايندگان اين مؤسسه در ايجاد موقعيت هاى عجيب براى مشتريان حادثه جوست 
كه البته دامنه اين فعاليت ها گاهى حتى تا زمينه سازى جنگ هاى مسلحانه نيز پيش مى رود. وقتى يكى از مشتريان «ماتيو» درخواست رويارويى دو 
ملت بزرگ را مقابل يكديگر مى كند، او و يك روزنامه نگار تصميم مى گيرند جهان را كه در آستانه جنگ جهانى سوم قرار گرفته است، نجات دهند. 

اين كتاب براى نخستين بار در ليست پرفروش ها قرار گرفته است.
رمان «سختگيرى» اثر «هارالن كوبن» كه هفته قبل در صدر جدول كتاب هاى پرفروش قرار داشت، اين بار در جايگاه دوم جدول قرار گرفت. هارالن 
كوبن در اين كتاب، نگرانى بى اندازه والدين يك نوجوان را روايت مى كند. «معجزه در جاده اسپيدى موتورز» اثر «الكساندر مك كال اسميت»، همچون 
هفته گذشته سومين كتاب پرفروش جدول شد. اين كتاب، نهمين كتاب مجموعه داستان هاى كارآگاهى اسميت با شخصيت اصلى زنى كارآگاه به نام 
«ما راموتسوه» است و براى دومين بار در ليست پرفروش ها قرار مى گيرد. كتاب «سرزمين نا آشنا» نوشته «جومپا الهيرى» همچون هفته گذشته، 
چهارمين كتاب پرفروش شناخته شد. اين كتاب، داستان كشمكش هاى عاطفى خانواده اى بنگالدشى ساكن آمريكا را به تصوير مى كشد. «هم اكنون 

كجا هستى ؟ » نوشته «مرى هيگينز كالرك» نيز در جايگاه پنجم جدول كتاب هاى پرفروش هفته آمريكا قرار گرفت.
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چون شب سي و سوم بر آمد

گفت : اي ملك جوانبخت، وزير با زنش گفت معين بن ساوي دشمن جان من 
است چون اين حادثه بشنود ملك را آگاه كرده بگويد: وزيري كه ترا گمان 
اين است كه خيانت كار نيست،  ده هزار دينار از تو گرفته كنيزكي بخريد 
كه كس چنان كنيزك نديده بود. چون كنيز را بپسنديد با پسر خود گفت: 
تو بر اين كنيز از ملك سزاوارتري. آنگاه پسر او بكارت از كنيزك برداشت 
و اكنون همان كنيز در خانة وزير است. ملك از اعتمادي كه به من دارد 
خواهد گفت:  دروغ همي گوئي. او از ملك اجازت گرفته به خانه من آيد و 
كنيز را به خانه سلطان برد. كنيز ناچار ماجرا بر ملك بيان كند. آنگاه معين 
ولي  توام  مهربان  گوي  پند  من  كه:  بگويد  ملك  با  يافته  فرصت  بن ساوي 

پيش تو عزت نداشتم. ملك او را بپذيرد و بكشتن من فرمان دهد.
زن وزير گفت:  همه كس از داستان كنيز آگاه نيست، تو كس را آگاه مكن و 

كار خود را به خدا بسپار. وزير اندك آرام گرفت و خاطر آسوده داشت.
و اما علي نورالدين پسر وزير از عاقبت كار ترسان بود. روزها در باغ ها 
بسر مي برد و نيمه شب آمده بنزد مادر مي غنود. باز پيش از صباح چنانكه 

كس نبيند به در مي شد. تا يكماه پيوسته كارش همين بود.
روزي مادرش با وزير مي گفت: اگر كار بدينسان گذرد، دختر و پسر هر 
دو بميرند. وزير گفت: چگونه بايد كرد؟ زن گفت : امشب بيدار باش. چون 
دو  هر  كه  ده  او  به  را  كنيز  و  كن  صلح  وي  با  و  بگير  را  او  بيايد  پسرت 
همدگر را دوست مي دارند و من قيمت كنيز را به تو بدهم. وزير آن شب 
مادرش  بكشد،  خواست  بگرفت.  را  او  بيامد،  پسرش  چون  بود.  بيدار  را 
گفت: چه خواهي كرد. وزير گفت:  خواهمش كشت. پسر وزير چشمان پر از 

اشك كرده گفت: اي پدر، مشتاب بكشتنم كه در دست توام.
به  را  انيس الجليس   پسر،  اي  گفت:   و  برخاست  پسر  سينه  از  پدر  آنگاه 
سوگند  پس  مدهي.  شوهرش  و  نفروشي  را  او  آنكه  بشرط  مي بخشم  تو 
آنگاه  ندهد.  بشوهرش  و  نفروشد  را  او  كه  بست  پيمان  پدر  با  و  كرد  ياد 
نوش  و  عيش  به  كنيز  با  نورالدين  علي  بخشيد.  وي  بر  را  كنيزك  وزير 
همي زيست و خدايتعالي حديث كنيز از ياد ملك بيرون برد تا اينكه سالي 
بدين منوال گذشت و معين بن ساوي نيز از ترس فضل بن خاقان با ملك 
سخن نمي توانست گفت. پس از يك سال روزي فضل بن خاقان از گرمابه 
با تن خوي كرده به در آمد. هوا در وي گرفته رنجور گشت و به بستر افتاد 
تا همه روزه رنجوريش فزونتر ميشد. تا اينكه روزي نورالدين را حاضر 
آورد و گفت: اي فرزند از روز رسيده گريخت و از روزي نارسيده نتوان 
خورد. همه كس جام مرگ خواهد نوشيد. اي فرزند، وصيت من بر تو اين 
است كه پرهيزكار شو و عاقبت بين باش. پس شهادتين گفته مرِغ روحش 
در فردوس ، آشيان گرفت. و از قصر فرياد كنيزان و غالمان و خانگيان 
بلند شد. ملك و اهل مملكت با خبر شدند. اُمرا و وزراء و مردم شهر همگي 
حاضر آمدند و از جمله حاضران معين بن ساوي وزير بود. پس فضل ابن 
خاقان را به خاك سپردند و ُبقعه بر خاكش ساختند و قاريان بنشاندند و 

نورالدين به حزن و ماتم بنشست و ديرگاهي ماللت داشت.
روزي نشسته بود كه يكي از دوستان پدرش در بكوفت. چون بگشودند 
آن شخص دست نورالدين ببوسيد و گفت:  آقاي من، كيست كه او را پدر 
نمرده باشد. اين جهان گذرگاه سيد اولين و آخرين است. تو حزن و اندوه 
به يكسو نه و خاطر از كدورت پاك كن. پس نورالدين را از اين سخنان 
از  تن  ده  و  بنشست  آنجا  در  و  گستردند  فرش  را  غرفه  و  شد  كم  ماللت 
فرزندان بزرگان به دورش گرد آمدند و به عيش و نوش مشغول گشتند 
خرج  وكيل  روز  اينكه  تا  بخشيدي  و  خوراندي  و  خوردي  روزه  همه  و 
بنزد وي آمد و گفت: اي خواجه، اين گونه بخششها مال را فاني كند. مگر 
نشنيده اي كه گفته اند: هر كه خرج كند و دخل نشمارد بزودي فقير شود. 
نورالدين چون اين بشنيد با گوشة چشم به سوي وكيل نگاه كرده گفت: نه 
كسي را بخل بي نياز كند و نه كسي را بذل محتاج سازد. و اين سخنان به 

گوش من فرو نرود.

وكيل از پيش نورالدين بيرون آمد و نورالدين همچنان بذل و بخشش پيش 
گرفت و هريك از يارانش كه مي گفت فالن چيز يا فالن خانه خوب است، 
نورالدين مي گفت آن را به تو بخشيدم و پيوسته در صبح و شام، خوان به 

ياران همي گسترد تا يك سال بدين منوال گذشت.
وي  نزد  وكيل  كه  بود  نشسته  ياران  با  نورالدين  روزي  يكسال  از  پس 
آمده بسر گوشي گفت: يا سيدي، از آنچه بر حذر بودم پيش آمد، اكنون 
مساوي يك درم نقد و جنس ندارم. چون نورالدين اين سخن بشنيد سر 
به زير افكند و به حزن و ماللت اندر شد. ياران اين معني دريافتند. يكي 
از ايشان برخاسته اجازت رفتن خواست. نورالدين سبب پرسيد. پاسخ داد 
كه: زن من امشب بخواهد زائيد، تنها نتوانمش گذاشت. نورالدين جواز داده 
او برفت و ديگري برخاسته گفت: يا سيدي، امروز برادرم پسر خود َعقيقه 
برفتند.  بهانه اي  به  گرفته  اجازت  يك  يك  پس  بروم.  بايد  من  كرد،  خواهد 
نورالدين تنها مانده، انيس الجليس را نزد خود خواند و با او گفت:  داني كه 
چه بر سر من رسيد؟ آنچه از وكيل شنيده بود با او باز گفت. انيس الجليس 
گفت: آقاي من، چندي پيش خواستم كه اين حالت با تو باز گويم. شنيدم كه 

تو اين دو بيت همي خواني.

بيا ساقي آن راِح ريحان نسيم  
به من دِه كه نه زر بماند نه سيم  

زري را كه بي شك تلف در پي است  
به مِي ده كه درمان دلها مِي است  

تو  انيس الجليس،  يا  گفت:   نورالدين  نگفتم.  سخني  و  كردم  سكوت  آنگاه 
مي داني كه من مال به ياران صرف كرده ام و گمان ندارم كه مرا بچنين 
روز ترك كنند و پاداش نيكوئيهاي من بجا نيارند، اكنون من برخاسته نزد 
ايشان روم، شايد سرمايه از ايشان گرفته به بيع و شرا بنشينم و لهو و 

لعب ترك كنم. انيس الجليس گفت: از ايشان سودي نخواهي ديد.
نورالدين سخن او نپذيرفته برخاست و بيرون شد و كوچه ها همي گشت 
خانه  در  به  آنگاه  بودند.  آنجا  در  يارانش  تن  ده  كه  رسيد  محلتي  به  تا 

يكي از ياران بايستاد و دربكوفت. كنيزي به در آمد. نورالدين گفت كه: به 
خواجه ات بگو كه علي نورالدين بر در ايستاده و چشمش به راه فضل 
بانگ  خواجه  كرد.  خبر  با  را  خواجه  رفته  كنيز  است.  باز  تو  احسان  و 
بر كنيز زد و گفت: باز گرد و بگو كه خواجه به خانه اندر نيست. كنيز 

برگشت و سخن خواجه به نورالدين گفت. نورالدين با خود گفت:  اگر اين 
چنين  ديگران  شايد  نداشت،  نگاه  صحبت  پاِس  و  ندانِست  نعمت  حقِّ  يكي 
نباشند. پس به در خانة رفيق ديگر رفت. او نيز چنان گفت كه رفيق نخستين 

گفته بود.

نورالدين با خود گفت: ناچار همه ياران بر َمَحِك امتحان زنم، شايد در آن 
ميانه يكي ثابت قدم باشد. پس در خانه ياران، يكان يكان رفته در بكوفت 
و ايشان خويشتن را بر او آشكار نكردند. علي نورالدين بنزد انيس الجليس 
رفته به او گفت. گفت: آقاي من، نگفتمت كه دوستي ايشان سودي ندارد. 
انيس الجليس  ننمودند.  من  به  روي  ايشان  كدام  هيچ  كه:  گفت  نورالدين 
گفت: آقاي من، متاع خانه بفروش و صرف كن. نورالدين همه روزه چيز 
همي فروخت تا در خانه چيزي نماند و با انيس الجليس گفت: اكنون چه بايد 
كرد؟ انيس الجليس گفت: تدبير اين است كه مرا به بازار برده بفروشي. تو 
مي داني كه پدرت مرا به ده هزار دينار خريده. شايد خدا گشايشي كرامت 
اي  گفت:  رسانيد.  خواهد  يكديگر  به  را  ما  باز  بخواهد  خدا  اگر  و  فرمايد 
انيس الجليس، جدائي تو بر من آسان نيست و من از تو شكيبا نتوانم بود. 

انيس الجليس گفت: به من بسي دشوار است، ولي چاره نيست.
پس نورالدين دست انيس الجليس را گرفته اشك از چشمانش همي ريخت. 
آنگاه، انيس الجليس را نزد دالل برده گفت: به هر قيمتي كه خود مي داني 
ارزش دارد بفروش. دالل گفت: يا نورالدين. مگر اين انيس الجليس است كه 

پدر تو او را از من به ده هزار دينار بخريد. نورالدين گفت: آري.
پس دالل صبر كرد تا بازاريان از هر سو گرد آمدند. دالل برخاسته ندا 
همي داد و َمدَحِت انيس الجليس همي كرد تا اينكه يكي از بازرگانان چهار 
هزار و پانصد دينار قيمت داد و به گفتگو اندر بودند كه معين بن ساوي 
وزير از آنجا بگذشت. نورالدين را ديد كه ايستاده است و با خود گفت: از 
بهر چه ايستاده است. او را بِضاَعِت كنيز خريدن نمانده است. شايد تهي 
دست گشته كنيز همي خواهد بفروشد. اگر چنين باشد دل من آرام خواهد 
گرفت. پس دالل را آواز داد. دالل زمين ببوسيد. وزير گفت: اين كنيز را كه 

مدحت همي كني من مشتري هستم. دالل كنيزك را نزد وزير آورد.
باز  قيمتش  از  و  گرديد  كمندش  بستة  بديده،  را  وي  نيكوي  شمايل  وزير 
چون  بازرگانان  رسيده.  دينار  پانصد  و  هزار  چهار  تا  گفت:  دالل  پرسيد. 
وزير را مشتري ديدند و ستمگري او را مي دانستند پراكنده شدند و قيمت 
چيست؟  بهر  از  ايستادنت  ديگر  گفت:  وزير  پس  كرد.  نتوانستند  افزون 
من كنيز را به چهار هزار و پانصد دينار خريدم. دالل نزد علي نورالدين 
رفته گفت: كنيز را بي بها بردند. نورالدين سبب باز پرسيد. دالل گفت: ما 
همي خواستيم كه در قيمت بگشائيم. نخستين بازرگاني كه قيمت داد چهار 
هزار و پانصد دينار بود و نوبت افزون كردن به ديگري نرسيده بود كه 
اين ستمكار به بازار آمد و كنيزك را بديد و به همان قيمت قبول كرد. گمان 
پروردگار  فضِل  از  بدهد  را  قيمت  همان  اگر  بشناخت.  را  كنيزك  كه  دارم 
خواهد بود. مرا بيم آن است كه َبراتي نوشته به ديگري حواله كند، و او را 
غيبت تو بسپارد كه چيزي مده و تو همه روزه مطالبه كني و او ُمساَمحه و 
ُمماَطله كرده به فردا و فرداي ديگر بيفكند. پس آنگاه ترا برنجانند، برات از 

تو بگيرند و آن را بَِدَرند. آنگاه تمامت قيمت كنيز را زيان خواهي كرد.
نورالدين چون اين سخنان بشنيد گفت: تدبير چيست؟ دالل گفت: من راهي 
بنمايم كه اگر آن راه پيش گيري بسي سود خواهي كرد و آن اين است كه 
همين ساعت بيا كنيز را از دست من بگير و َطپانچه بَِزن و با او بگو كه به 
سوگند خويش وفا كرده ترا به بازار آوردم و به دّاللَت دادم كه بفروشد، 
اكنون بيا تا به خانه رويم. اي نورالدين اگر تو بدينسان كني وزير چنان 
داند كه از بهر سوگندي كه ياد كرده اي او را به بازار آورده اي. نورالدين 
گفت: تدبير همين است. پس دالل پيش رفته دست كنيز بگرفت و با وزير 

گفت: صاحب كنيز اين جوان است كه همي آيد.                ادامه دارد ...
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زنان در 
بازى مردانه 

سياست
 مرضيه عليان

اين  كمال  و  تمام  البته  خب  است،  مردانه  سياست  دنياى 
دنيا تو قرق آنها نيست. بلكه زنها هم توانسته اند نقشهايى 

گذرا و كوتاه مدت در عرصه سياست تصاحب كنند.
 

دنياى سياست مردانه است، خب البته تمام و كمال اين دنيا تو قرق آنها نيست. بلكه زنها هم توانسته اند 
نقش هايى گذرا و كوتاه مدت در عرصه سياست تصاحب كنند. 

آنقدر كه بر اساس آمارها كمتر از 17 درصد زنان جهان در سمت نمايندگى مجلس فعاليت ميكنند و تنها 
14 درصد از آنها پستهاى وزارت دارند. هر چند اين حضور شايد كمرنگ بوده باشد اما به عقيده دكتر 
قراييمقدم همواره در طول تاريخ بشر ادامه داشته است، زنان يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم هميشه 

در سياست گذاريها دخيل بودهاند. 
سهم زنان از سياست 

حاال سالها از روزهايى كه زنان خودشان را زير قطار انداختند تا از جماعت فمنيستى دفاع كنند ميگذرد، 
در  زنان  حضور  هنوز  حرفها  اين  تمام  با  چرا  اما  ندهد  بازى  را  زنها  ما  كسى  ميآيد  پيش  كمتر  حاال 

سياست كمرنگ و گذرا است؟ 
هر چند هيچكس نميتواند نقش و تاثير سازنده زنان در بخش رهبرى سياسى جهان را منكر شود، اما 
چرا تعداد رهبران زن در عرصه سياست به خصوص در كشورهاى در حال توسعه انگشت شمار است، 
شايد بتوان داليل و ريشه هاى اصلى اين مساله را در خود زنان جستوجو كرد مثل اينكه آنها خودشان 
خيلى سرشان درد نميكند براى كارهاى سياسى، چرا كه اغلب اين اعتقاد سنتى وجود دارد كه «دنياى 
سياست متعلق به مردان است» از سوى ديگر بسيارى از مردان و حتى برخى از زنان ميخواهند كه اين 

رويه حفظ شود. بيشتر زنان ترديد دارند كه آيا توانايى رهبرى دارند يا خير؟ا 
وقتى زنان تا اين اندازه به خود بى اعتماد باشند آن وقت بى خيال سياست بازى ميشوند و از طرف 
ديگر نقش اجتماعى سنتى به سراغشان ميآيد آن وقت از آنها توقعى جز ايفاى همان نقشهاى قديمى 
سياسى  موقعيتهاى  به  زنان  دستيابى  عدم  در  كه  است  ديگرى  عامل  اما  نميرود  بزرگ  مادر  و  مادر 
موثر است. تطبيق زندگى سياسى با تعهدات خانوادگى است كه تبديل به يكى از اولين مشكالت زنان 
سياستمدار ميشود، همچنين در طول دوره «جامعه پذيرى جنسيتى» كه دختران وپسران با نقش هاى 
بودن  مطيع  مهربانى،  هاى  واژه  زنانگى  سر  پشت  هميشه  ميشوند،  آشنا  بزرگسالى  در  خود  جنسيتى 
وعاطفى بودن را به خورد دختر بچه ها دادهايم و از آنها خواستهايم هميشه اهل سازش و دوستدار 
طبيعت و گل و بلبل باشند، اما از آن طرف ماجرا پسر بچه ها را با صفات سلطهجويى، پرخاشگرى و 
مديريتى بار آوردهايم، پس وقتى ويژگيهاى يك مدير موفق را بتوان در صفات مردانه پيدا كرد ديگر چرا 

نشستهايم و از عدم حضور فعال زنان در عرصههاى سياسى و مديريتى گله مى كنيم؟ 
هر چند حاال جهان به اين نتيجه رسيده است كه دنياى كنونى نيازمند برقرارى صلح و آرامش است 
تا بتوان به اهداف انسانى رسيد و عدالت و نظم جهانى را برقرار كرد، پس شايد اينطور بتوان گفت كه 
نيازى نيست زنان رفتار مردانه داشته باشند تا در مسند قدرت و سياست بنشينند براى آنكه امروز 
نياز دنيا انس و الفت و سازش است و همين بهانه خوبى است براى اصرار زنان در رسيدن به عرصه 
سياست. اما هيچكدام اين حرف هاى خوش بينانه نميتواند اصل ماجرا را تغيير دهد، واقعيت اين است كه 
به گزارش مجمع اقتصاد جهانى كه شامل 5 كشور است و اخيرا منتشر شده، زنان توانسته اند شكاف 
جنسيتى خود با مردان را در قسمتهاى آموزش و بهداشت تا 90 درصد پر كنند، اما در سطوح باالى 
قدرتهاى سياسى اين رقم تنها به 15 درصد رسيده و شكاف جنسيتى عميقى در اين عرصه مشاهده 

ميشود. طورى كه بر اساس آخرين گزارشها، زنان تنها 
17 درصد از كرسيهاى پارلمانهاى دنيا را تصاحب كرده اند و تنها 14 درصد از پستهاى وزارت در 

اختيار آنان است. 

 زنان در سياست ايران 
وقتى دنيا مدرن شد، بعد از انقالب صنعتى، زنان توانستند پا را در كفش مردها بكنند و وارد حوزه 
برابرى  خواستار  پيش  از  بيش  شد  محكم  اجتماعى  عرصه  در  پايشان  جاى  كه  بعد  شوند،  اقتصادى 
در  اما  برسند  مردها  با  برابرى  تقريبا  موقعيتهايى  به  توانستند  اينكه  تا  شدند،  سياسى  و  اجتماعى 
كشورهاى در حال توسعه و بهويژه در كشور ما،وضعيت اينطور پيش نرفت. به نقل از كتاب پارههاى 
انسان شناسى، نوشته ناصر فكوهى حضور اقتصادى زنان در باالترين حد خود (چند سالى پيش از 

انقالب) چيزى در حد  تا 12 درصد بود و پس از انقالب، اين نرخ كاهش يافت وبه حدود 8 درصد رسيد 
و سرانجام از دهه دوم انقالب بود كه بار ديگر زنها توانستند به آمارهاى قبل از انقالب نزديك شوند 
و در حد 10 درصد از حوزههاى اجتماعى و اقتصادى را اشغال كنند اما در عرصه سياست به عقيده 
دكتر قراييمقدم، هرگز مردان بدون حضور زنان نميتوانستند به آن سطح از درايت و انسجام فكرى 
برسند تا بتوانند امور دولتى و كشورى را كنترل كنند، همواره ايران باستان از حضور مستقيم يا غير 
مستقيم سياسى زنان بهره برده است، اصال چرا لقمه را دور سرمان ميچرخانيم باورتان ميشود در 
اواخر حكومت ساسانى براى مدتهاى كوتاه چند ماه آذرميدخت، سيميندخت و پوراندخت در رأس امور 

مملكتى قرار گرفتهاند؟ 
يا در دوران قيام ستارخان و باقرخان مگر ميشد بدون حضور و پشتيبانى زنان قيامى به آن بزرگى 
را رقم زد و سالها بعد انقالب مشروطه را به پيروزى رساند. دكتر قراييمقدم معتقد است در تمام طول 
تاريخ مبارزات سياسى ايران ميتوان حضور زنان را در عرصه ديد كه حاال اين حضور يا با تشويق و 
حمايت همسران براى مبارزه بوده است و يا اينكه به طور مستقيم در عرصه حضور داشتهاند. امروز 
هم ايران حضور زنان موفق در مجلس و عرصه سياست را تجربه كرده است همه ما زنانى را طى 
سالهاى اخير ديدهايم كه توانسته اند تا مقام معاونت رياست جمهورى، شهردارى و مجلس و شوراها 
خاورميانه،  زنان  از  باالترى  بسيار  آگاهى  و  رشد  از  ايرانى  زنان  است  معتقد  قراييمقدم  برسند،  و... 
كشورهاى اسالمى ديگر و حتى اروپايى برخوردار هستند اما تنها به دليل آنكه در جامعه ما هنوز كمى 

حس مردساالرى وجود دارد شايد آنها كمتر توانسته اند در عرصههاى سياسى بدرخشند. 

 زنان سياسى تاريخ 
در جاى از اين گزارش اشاره كرديم كه زنان به صورت مستقيم و غير مستقيم توانسته اند در سياست 
تصميمات  و  ناپلئون  بر  دزيره  مستقيم  غير  حضور  تاثير  ميتوان  مگر  شما  عقيده  به  باشند،  تاثيرگذار 
سياسياش را ناديده گرفت، مگر تاريخ تاثير حضور باشكوه حضرت زينب(س) را در واقعه عاشورا 
مبارز  و  چريك  يك  عنوان  به  را  آنها  تاريخ  كه  بودهاند  زنانى  تاثيرها  اين  از  غير  اما  ميكند؟  فراموش 
ميشناسد شايد بد نباشد بدانيد مردم الجزيره استقالل كشورشان از دست فرانسويها را مديون مبارزات 
زنى به نام جميله بوپاشا هستند، يا بانو ايندراگاندى در مبارزات هند و همين خانم بينظير بوتو كه نامش 

از ذهن جهان و مردم پاكستان به اين سادگيها محو نخواهد شد. 
تايج حضور زنان در سياست 

وقتى زنها در عرصه سياست حضور نداشته باشند آن وقت حكايت مردها ميشود حكايت تنها به قاضى 
رفتن و خشنود برگشتن! باورتان ميشود خيلى از حقوقى كه امروز زنان عادى و عامى جامعه دارند به 

خاطر تالش و حضور همين تعداد اندك زنان در سياستگذارى كشور است! 
به عقيده دكتر قراييمقدم اگر ما امروز كلى دختر دانشجو داريم كه باعث نگرانى بعضيها شده ميتوان 
دليل حضور اين همه زن در دانشگاه را فعاليت سياسى آن دسته از زنانى دانست كه سعى كرده اند با 

حضور در عرصههاى سياسى، حقوقى برابر با مردها براى زنان بگيرند. 
همچنين بر اساس تحقيقى كه توسط بانك جهانى انجام شده است نشان ميدهد كه در كشورهايى كه 
تعداد بيشترى زن در عضويت مجلس هستند، فساد سياسى و اقتصادى كمترى وجود دارد. همچنين 
پژوهشى كه ريچارد كروزن از كالج وارتون و يورى گنزى از دانشگاه سانديهگو انجام داده اند، نشان 
ميدهد كه رفتار زنان نسبت به مردان از قابليت اعتماد بيشترى برخوردار است.به عنوان مثال نيجريه 

را در نظر بگيريد. 
در رده بندى بين المللى در سال 2003، به عنوان فاسدترين كشوردنيا (در امور اقتصادى و دارايى) 
به  و  كرد  استعفا  جهانى  بانك  معاونت  سمت  از  اكونجوايويال  نگورى  خانم  سال  همان  شد.در  معرفى 
عنوان وزير دارايى در نيجريه مشغول به كار شد 2 سال بعد در سال 2005 نيجريه به عنوان يكى از 21 
كشورى شناخته شد كه پيشرفت زيادى در مبارزه با فساد داشته است، پس ميبينيد نتيجه حضور زنان 

در عرصه سياست چندان هم بد نيست و حتى ميتواند به نفع خود جماعت مردانه باشد.
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مدرسه انديشه
با كادر آموزشى با سابقه و مجرب جهت آموزش زبان فارسى براى 

ترم تابستانى دانش آموز مى پذيرد.

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.

فرهنگ
در حراجي كريستي آثار هنرمندان ايراني با ارقامي سرسام آور به فروش رفت 

 

2/8 ميليون دالر 
براي پرسپوليس 

چهارمين دوره حراج كريستي دوبي كه با عنوان «حراج هنر معاصر و مدرن بين المللي» و با فروش 
آثاري از هنرمندان ايراني، عرب و غربي، چهارشنبه شب در هتل جميره دوبي برگزار شد، با فروش 
در  زد.  رقم  ايران  هنري  آثار  فروش  براي  يي  تازه  المللي  بين  ركوردهاي  ايراني  هنرمندان  از  اثر   75
اين حراج كه با فروش 16863000 دالري 198 اثر ارائه شده در آن همراه بود در مجموع 71 ركورد 

كه  شد  ثبت  هنري  اثر  فروش  براي  جهاني 
اختيار  در  ركوردها  اين  از  يي  عمده  بخش 
هنرمندان ايراني همچون پرويز تناولي، حسين 
مشيري،  فرهاد  احصايي،  محمد  رودي،  زنده 
در  بود.  نشاط  شيرين  و  پيالرام  فرامرز 
پرسپوليس  مجسمه  شب  چهارشنبه  حراجي 
پرويز تناولي كه پيش از اين در ليست قيمت 
هزار  تا 600  قيمت 400  با  حراجي  پايه  هاي 
ايندياناي  رابرت  از  «عشق»  اثر  از  بعد  دالر 
يك  تا  يك  بين  شده  گذاري  (قيمت  امريكايي 
اثر  ترين  گران  دوم  مقام  دالر)  ميليون  ونيم 
اختصاص  خود  به  را  حراجي  اين  در  حاضر 
داده بود با فروش 8/2 ميليون دالر به عنوان 
در  حراجي  اين  شده  فروخته  اثر  ترين  گران 
صدر ليست 10 قيمت باالي حراج قرار گرفت 
كه البته از اين مبلغ350 هزار دالر به حراجي 
اثر  فروشنده  به  دالر  ميليون  و 2/5  كريستي 
تعلق مي گيرد(اين اثر از طرف بانك پاسارگاد 
در حراجي شركت داده شد.) پرويز تناولي در 
حضور  امسال  كريستي  در  اثر  دو  با  مجموع 
داشت كه با فروش 2720000 دالري آثارش 
يك  آثار  فروش  بيشترين  ليست  دوم  جايگاه 
هنرمند را هم از آن خود كرد. قيمت نهايي اثر 
پايه  قيمت  برابر  پنج  از  بيش  كه  پرسپوليس 

خود به فروش رفت يكي ديگر از ركوردهايي بود كه در اين حراجي به نام پرويز تناولي ثبت شد. در 
ليست بيشترين فروش آثار يك هنرمند، حسين زنده رودي كه با هفت اثر در اين حراجي شركت داشت، 
 Tchaar-bagh با مجموع فروش 2970000 دالر توانست جايگاه اول را به خود اختصاص دهد. اثر
اين هنرمند به تنهايي يك ميليون و 400 هزار دالر فروش رفت كه بعد از مجسمه تناولي جايگاه دوم 
گران ترين اثر فروخته شده در اين حراجي را تصاحب كرد. اثر محمد احصايي با عنوان «او بخشنده 
است» نيز در نهايت يك ميليون دالر فروخته شد و با كسب جايگاه سوم در هر دو ليست ركورد ديگري 
براي هنرمندان ايراني به دست آورد. محمد احصايي در اين حراج با تابلو «او بخشنده است» و اثري 
«بدون عنوان» حضور داشت كه در مجموع 1170000 دالر فروش رفتند. اين دو اثر محمد احصايي 
پيش از اين به ترتيب 100-150 هزار دالر و 15-20 هزار دالر قيمت گذاري شده بودند. ثبت چنين 
ركوردهايي براي آثار هنرمندان ايراني در حراجي چهارشنبه شب در حالي اتفاق افتاد كه اثر رابرت 
اينديانا كه پيش از اين در صدر ليست آثار قيمت گذاري شده قرار داشت با فروش حداقل قيمت پايه 
خود يعني يك ميليون دالر در جايگاه چهارم گران ترين اثر ايستاد و آثاري از جوزف آلبرز امريكايي، 
ويكتور وازارلي (دو اثر) و اندي وارهول (يك اثر) كه در اين حراجي حضور داشتند، فروش نرفت. 
تابلوي «تا ابد عاشقم» از فرهاد مشيري كه پيش از اين با قيمت پايه 200-250 هزار دالر قيمت خورده 
بود در نهايت 650 هزار دالر فروش رفت و جايگاه پنجم گران ترين اثر را به دست آورد تا ركورد 
ديگري در اين زمينه براي آثار ايراني ثبت شود. جايگاه ششم و هفتم اين ليست نيز به نام دو تابلو از 

حسين زنده رودي
(آثار VAV+HWE و Lintal- Manama) به ترتيب با قيمت هاي 500 و 350 هزار دالر ثبت شد و 
فرامرز پيالرام هم با اثر بدون عنوان خود در جايگاه نهم اين ليست ايستاد. آثار اين دو هنرمند عالوه 
بر كسب ركورد فروش براي خود در نهايت سبب شدند هفت جايگاه از ليست 10نفره گران ترين آثار 
به نام هنرمندان ايراني ثبت شود و بدين ترتيب ركورد ديگري براي هنرمندان ايراني به دست آيد. چهار 
اثر ديگر حسين زنده رودي در اين حراج 270 ، 190 ، 180 و 80 هزار دالر فروش رفتند. جايگاه هاي 
هشتم و دهم باالترين قيمت نيز به آثار احمد مصطفي (الت 70 ) و عبدالغدير الرييس (الت 67) به ترتيب 
با قيمت هاي 350 و 320 هزار دالر تعلق گرفت. در ليست فروش آثار يك هنرمند در حراج كريستي 
بعد از زنده رودي، تناولي، احصايي و رابرت اينديانا، فرهاد مشيري با تك اثرش در جايگاه پنجم قرار 
گرفت و فرامرز پيالرام (دو اثر بدون عنوان) و شيرين نشاط (هفت اثر) به ترتيب با فروش كل 420 
هزار و 379 هزار دالر جايگاه هاي هفتم و هشتم را به خود اختصاص دادند. همچنين به ترتيب فاتح 
مدرس با پنج اثر، احمد مصطفي (يك اثر) و پل گوراگوسيان لبناني با چهار اثر در رتبه هاي ششم، نهم 
و دهم اين ليست قرار گرفتند تا هنرمندان ايراني در نهايت با كسب شش جايگاه از اين ليست ركورد 

ديگري را به نام خود ثبت كنند.

در ليست قيمت هاي پايه آثار كه پيش از اين اعالم شده بود هنرمندان ايراني تنها پنج جايگاه را در اختيار 
داشتند و ديگر قيمت ها در اختيار هنرمنداني مثل جوزف آلبرز (ششم)، فاتح مدرس سوري (نهم) و 
محمود سعيد مصري (دهم) قرار داشت. هنرمندان ايراني همچون فرامرز پيالرام (با تابلو بدون عنوان 
با قيمت پايه 100-150 هزار دالر)، محمد احصايي با تابلو او بخشنده است (با قيمت پايه -150 100 
با  تناولي  پرويز  ديگر  مجسمه  و  دالر)  هزار  اثر «چهارباغ» (150-100  با  جباري  صداقت  دالر)،  هزار 
عنوان «شاعر ايستاده» (با قيمت 80-120 هزار دالر) به ترتيب در رده هاي 14 ، 15 ، 16 و 24 ايستاده 
بودند. اگرچه در حراج چهارشنبه شب در مجموع پنج تابلو از آثار هنرمندان ايراني مثل دو اثر از حسين 
بهزاد، تابلويي از ناصر اويسي و دو اثر از بيتا فياضي و محمد فاسونكي فروش نرفت اما فروش كل 
آثار ايراني چيزي بيش از 11 ميليون دالر (11386000 دالر) بود. اين رقم در مقايسه با دوره قبلي حراج 
كريستي در دوبي كه آبان ماه سال پيش برگزار شده بود و در آن آثار ايراني در مجموع شش ميليون 
و 124 هزار دالر فروش داشتند دو برابر شده است. از ديگر آثار هنرمندان ايراني حاضر در اين حراج 
مي توان از سه تابلوي بدون عنوان از مسعود عربشاهي نام برد كه در نهايت با قيمت هاي 230 ، 38 
و 35 هزار دالر فروش رفتند. همچنين از ديگر آثار فروخته شده ايراني مي توان به دو تابلو از محمد 
كاظمي به ترتيب 260 و 40 هزار دالر، تابلوي «بيابان» از ماركو گريگوريان 70 هزار دالر، تابلوي بدون 
عنوان جعفر روحبخش 110 هزار دالر، دو تابلوي سهراب سپهري با عنوان هاي «منظره با خانه ها» و 
«طبيعت بي جان با برگ ها» 160 و 55 هزار دالر، تابلويي بدون عنوان از مرتضي مميز 40 هزار دالر، 
اثري از افشين پيرهاشمي با عنوان «تنها» 110 هزار دالر، «برف» از عباس كيارستمي 110 هزار دالر، 
اثري بدون عنوان از رضا مافي 180 هزار دالر، دو اثر «چهار باغ» و «طواف مكه» از صداقت جباري 
با قيمت هاي 110 و 100 هزار دالر، دو تابلوي «انسان لميده» و «پرتره» كوروش شيشه گران 120 و 
90 هزار دالر، تابلوي «مرگ زيبا» از رضا درخشاني 55 هزار دالر، اثر حسين خسروجردي 45 هزار 
دالر و تابلوي «فرو افتادن فرشتگان» آيدين آغداشلو 120 هزار دالر و ... اشاره كرد. هر چند فروش 
هاي حراج كريستي مالك مناسبي براي ارزيابي هنري نيست اما فروش آثار ايراني حاضر در اين حراج 
در كنار هنرمندان مطرح كشورهاي عربي و غربي نشان داد دست كم هنر ايران در عرض چند سال 
توانسته از لحاظ جلب توجه خريداران اين آثار كه غالبًا اعراب و بخشي از مجموعه داران غربي هستند، 
روند رو به رشدي را طي كند. اگرچه آثار فروخته شده ايراني كه در حراج چهارشنبه شب قيمت بااليي 
را نيز به خود اختصاص دادند اكثراً در زمره آثار دكوراتيو هنر ايراني (منظره پردازي ها و نقاشيخط 
ها) به شمار مي روند و هنوز توجه و استقبال كمتري از هنر موضوعي ايران در اين نوع حراجي ها 
مي شود اما در هر صورت فروش 11 ميليون دالري آثار نشان مي دهد شركت كنندگان در اين حراج 
دست كم بعد از گذشت چهار دوره به شناخت مناسبي از سليقه خريداران آن رسيده اند. هرچه باشد 
بايد منتظر نتايج اين حراج و تاثيرات آن در قالب باال گرفتن تب حراج هنري و صحبت از آن در فضاي 
هنري ايران در روزهاي پيش رو باشيم، به ويژه در روزهايي كه از بودجه هنري به عنوان مهم ترين 
مساله بخش تجسمي ياد مي شود. در نهايت اما بايد اميدوار بود هيچ كس آنچه را كه اتفاق افتاده به 
نام خودش ثبت نكند.در اين گزارش قيمت هاي اعالم شده براي آثار ايراني بدون در نظر گرفتن سهم 

حراج نوشته شده است.
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لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد
آموزش و فن آورى براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

ساخت رايانه ويژه سالمندان  
 

به  يي  رايانه  طراحي  حال  در  مايكروسافت  انگليسي  بخش 
نام«Senior.PC» است كه سطح كاربري ساده يي داشته و مناسب 
كاربران سالمند است. اين رايانه با نرم افزاري عرضه خواهد شد 
اين  كند.  مي  ساده  را  عكس  مانند  مختلف  هاي  بخش  مديريت  كه 
دستگاه كه به طور مشترك با يك سازمان خيريه ساخته مي شود 
كار  آنها  روي  شركت  اين  كه  است  متعددي  هاي  پروژه  جمله  از 
عنوان  به  شهروند  ميليون   17 حدود  انگليس  كشور  در  كند.  مي 
محرومان ديجيتالي توصيف شده اند اما در كشوري مانند امريكا، 
Senior. مايكروسافت پيش از اين شماري از رايانه هاي معروف به

PC را با همكاري شركت HP عرضه كرده است.  

هكرها به دنبال قانون كپي رايت  
 

اقدامي  در  جهان  يي  حرفه  هكرهاي   
مخرب  هاي  برنامه  آنكه  براي  جديد 

نشود  استفاده  ديگران  توسط  آنها 
از كپي رايت استفاده كردند. اكنون 
اقدامي  يك  به  كردن  هك  ديگر 
هكرها  و  است  شده  تبديل  صنعتي 

برنامه هاي مخرب خود را به قيمت 
بااليي مي فروشند و براي اينكه برنامه 

آنها بدون پرداخت پول استفاده نشود از 
استفاده  آنها  كردن  امن  براي  رايت  كپي  اند. قانون  كرده 

«ذوالفقار  و  شده  فاش  سيمانتك  تحقيقات  مركز  توسط  نكته  اين 
خصوص  اين  در  دارد  عهده  بر  را  مركز  اين  رياست  كه  رمضان» 
مي گويد؛ براي اولين بار ما اين نكته را روي برنامه هاي يك هكر 
روسي مشاهده كرديم كه برنامه هايش را به قيمت هاي گزافي مي 

فروخت اما امروز ديگر اكثر هكر ها اين كار را انجام مي دهند.  

تغييرات گسترده در بزرگ ترين 
حراج آنالين  

 
تغييرات  يكسري  آنالين  هاي  حراج  بازار  ترين  بزرگ   eBay  
كرده  ايجاد  خود  آنالين  فروش  و  خريد  سيستم  در  را  ساختاري 

ترين  بزرگ   eBay.است
كه  دنيا  آنالين  حراج 
ايراني  يك  آن  بنيانگذار 
اميديار»  ير  «پي  نام  به 
حاضر  حال  در  و  است 
بيش  دنيا  كشور   39 در 
از 276 ميليون كاربر دارد 
بنيادي  تغييرات  يكسري 
را در ساختار سايت حراج 
است.  كرده  ايجاد  خود 
در  يي  ريشه  تغييرات  اين 
آساني،  اصلي  واژه  سه 

انتخاب و امنيت خالصه مي شوند. eBay با اعالم اين خبر توضيح 
داد؛ «اين پروژه سازماني با هدف ارائه خدمات بهتر به كاربران اين 
سايت انجام شده است.» به گفته مقامات اين سايت، گره مركزي اين 
نوسازي يك موتور جست وجوي جديد است. اين نرم افزار هوشمند 
جديد 10 تا 15 برابر نتايج به دست آمده را بهبود مي بخشد. جست 
وجو در اين موتور جديد تنها به عناوين كاالها محدود نمي شود 
بلكه از طريق يكسري فيلترهاي فعل و انفعالي، پارامترهايي كه با 
آنها مارك، مدل، رنگ و اندازه كاال مورد بررسي قرار مي گيرند را 
هم عرضه مي كند.همچنين اين تغييرات خرده فروش ها را هم مورد 
توجه قرار داده است و در خصوص دو نوع جديد مغازه داري با 
اصطالح «امتياز و اجرت» توضيح مي دهد. در حقيقت مغازه داران 
و خرده فروش ها مي توانند ليست تمام كاالهاي خود را به صورت 
آنالين در اين دو مغازه در سايت eBay قرار دهند. هزينه الحاق اين 
كاالها در eBay براي خرده فروش ها بسيار اندك است، به طوري 
كه اين فروشندگان در مغازه هاي «اجرت» مي توانند با هزينه يك 
حال  در  كه  است  درحالي  اين  كنند.  عرضه  را  خود  كاالهاي  سنت 
حاضر هزينه عرضه كاال يك يورو است. براساس گزارش زئوس 
نيوز سومين تغيير مهم eBay ارتقاي امنيت است. در حقيقت از اين 

پس خريد روي اين سايت امن تر از هميشه انجام مي شود.  

ارسال پيام كوتاه معطر  
  

ثبت  به  را  يي  تراشه  انحصاري  امتياز  آلمان  در  فناوري  طراحان 
و  كوتاه  هاي  پيام  طريق  از  ها  رايحه  ارسال  براي  كه  رساندند 

چندرسانه يي مورد استفاده 
طراحان  گرفت.  خواهد  قرار 
-ConVISU شركت آلماني

است  سال  هشت  مدت   AL
تراشه  بررسي  حال  در  كه 
است  ممكن  كه  هستند  هايي 
بازار  وارد   2010 سال  تا 
در  رايحه  صد  حدود  شوند. 
اين تراشه ها موجود خواهد 
كنندگان  مصرف  اما  بود 
براي استفاده از آنها به تلفن 
دارند.  نياز  يي  ويژه  هاي 
به  ها  تراشه  اين  طراحان 
دنبال شراكت با شركت هاي 
تلفن همراه براي بازاريابي و 
هستند.  ها  تراشه  اين  توزيع 

به گفته سخنگوي شركت خدمات تلفن همراه ConVISUAL، مردم 
مي توانند بوي نسيم اقيانوس را از طريق تلفن همراه و از مكان هاي 
يك  ويژه  هاي  مناسبت  دادن  نشان  براي  يا  خود  تعطيالت  گذران 
دسته گل معطر دو بعدي ارسال كنند. خوشبختانه تلفن هاي همراه 
قادر به دريافت رايحه، امكان رد پيام ها را نيز خواهند داشت. پيش 
-NTT Com ژاپني  شركت  خارجي  كننده  معطر  دستگاه  اين  از 

munications براي تلفن هاي همراه نشان داده است اين فناوري 
موتوروال  امريكايي  شركت  و  است  كننده  جلب  روزافزون  طور  به 
دست  به  رايحه  كننده  پخش  هاي  تلفن  براي  انحصاري  امتياز  نيز 

آورده است.  

با دندان هايتان بلوتوث كنيد  
 

هاي  اختراع  و  ها  ابداع  شاهد  هرروزه  علم  كه  امروزي  دنياي  در 
يافته  رواج  بسيار  نيز  انگيز  شگفت  تجهيزات  ساخت  است،  جديد 

است. دانشمندان به تازگي 
كوچكي  بلوتوث  دستگاه 
مي  را  آن  كه  اند  ساخته 
قرار  ها  دندان  درون  توان 
داد. اين دستگاه با فرستادن 
دستگاه  به  هايي  سيگنال 
بيرون از دهان اطالعات را 
به  تواند  مي  و  خواند  مي 
هاي  آهنگ  هدست  وسيله 
موردنظرتان را نيز ارسال 
بايد  دستگاه  اين  البته  كند. 
توسط دندانپزشكان درون 

دندان ها جاسازي شود. برخي از دندانپزشكان معتقدند اين دستگاه 
نمي تواند براي مدت طوالني درون دهان دوام بياورد و بزاق دهان 
سيستم آن را از كار خواهد انداخت، اما سازندگان اين وسيله فكر 
تمام شرايط را كرده اند و آن را به گونه يي طراحي كرده اند كه در 

برابر بزاق دهان هم مقاوم باشد.  

نسل جديد هواپيماهاي خورشيدي  
 

كرد  اعالم   (DARPA) امريكا  دفاعي  پيشرفته  تحقيقات  آژانس 
را  مارتين  الكهيد  و  بوئينگ   ،Aurora پروازي  علوم  هاي  شركت 
به عنوان مقاطعه كاران موردنظر براي فاز نخست برنامه «كركس» 
برگزيده است. اين برنامه در حقيقت پروژه يي است كه در قالب آن 
هواپيماهاي خورشيدي طراحي و ساخته مي شوند كه مي توانند تا 
5 سال بدون هيچ گونه اختاللي در هوا شناور باشند. اين هواپيماها 
در  سال   5 تا  توانند  مي  كه  هستند  ثابتي  بال  پروازي  هاي  سازه 
ارتفاع 60 تا 90 هزار فوتي و در حالي كه تا 450 كيلوگرم نيز بار 
حمل مي كنند، شناور بمانند. قرار است اين هواپيماها در ماموريت 
هاي مختلف شناسايي، تجسسي و ارتباطاتي به كار گرفته شوند. 
براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در فاز نخست اين پروژه 
طرح هاي كوچك و پيش ساخته اين هواپيماها ساخته مي شوند تا 
در صورت موفقيت طرح، هواپيماهاي اصلي نيز طراحي و ساخته 

شوند.  

 توليد سوخت از ميكروب  
  

دانشمندان دانشگاه تگزاس، اخيراً ميكروبي را در آزمايشگاه توليد 
سلولز  تواند  مي  كه  اند  كرده 
محققان  اين  گفته  به  كند.  توليد 
طريق  از  شده  توليد  سلولزهاي 
اين ميكروب به راحتي به اتانول 
زيستي  هاي  سوخت  ديگر  و 
اين  حقيقت  در  شوند.  مي  تبديل 
ميكروب جديد مي تواند قندهاي 
حجم  در  را  ساكاروز  و  گلوكز 
بسيار زياد توليد كند. اين قندهاي 
ساده منابع اصلي توليد گازهايي 
نظير اتانول هستند. پژوهشگران 

اعالم كردند چنانچه اين ميكروب جديد از آزمايش هاي بعدي نيز 
سربلند بيرون آيد، مي توان در توليد بخش اعظمي از سوخت جهان 

از آن بهره برد.  

ساخت روبات چمن زن  
 

محققان روبات جديدي ارائه كرده اند كه با دريافت پيام از طريق 
بلوتوث تلفن همراه چمن زني مي كند. اين روبات كه LB3500 نام 

دارد محصول خالقانه محققان 
شركتي در امريكاست كه به 
دليل برخورداري از فناوري 
از  فرامين  دريافت  همچون 
هاي  جنبه  بلوتوث  طريق 
كاربردي فراواني پيدا كرده 
قيمتي  با  روبات  اين  است. 
فروخته  دالر  بر 3200  بالغ 
در  تواند  مي  و  شود  مي 
ساعت  يك  تقريبًا  مدت 
38هزار فوت مربع مساحت 
را چمن زني كند. اين روبات 
طوري طراحي شده است كه 

به راحتي در سطوح شيبداري با زاويه 30 نيز مي تواند حركت كند. 
دادن  فرمان  و  كنترل  امكان  روبات  اين  كاربردي  جنبه  ترين  مهم 
همچنين   LB3500 .است همراه  هاي  تلفن  بلوتوث  طريق  از  آن  به 
به ردياب باران نيز مجهز بوده و با تشخيص باراني بودن هوا به 
صورت خودكار به آشيانه خود بازمي گردد. محققان اين روبات را 
طوري طراحي كرده اند كه مي توان با استفاده از تلفن همراه آن را 

برنامه ريزي كرد تا با توجه به مختصات محيطي چمن زني كند.  

 دوچرخه اي كه ساك دستي  مي شود
استراليايي  طراح  يك 
كه  ساخته  اي  دوچرخه 
تغيير  گوناگون  اشكال  به 
حالت داده و حتي مانند يك 
ساك دستي قابل حمل است 
دوچرخه استثنايي كه  . اين 
طراحي  اخير  نمايشگاه  در 
دوچرخه ارائه شد محصول 
وودال  فراك  خالقانه  تفكر 

استراليايي است. 
اين دوچرخه جداي از آنكه قابل تا شدن است به راحتي به ساك 
حمل  رو  اين  از  و  آيد  مي  در  پشتي  كوله  حتي  و  چرخدار  دستي 
گرفته  كار  به  سازه  و  طراحي  نوع  جهت  است.به  آسان  بسيار  آن 
ابعاد  در  سرعت  به  را  آن  توان  مي  دوچرخه  اين  ساخت  در  شده 
كوچكتري جمع كرده و در هواپيما، قطار و خودرو به آساني حمل 
كرد.اما شايد اوج هنرنمايي اين طراح استراليايي فراهم آوردن امكان 
تبديل اين دوچرخه به اشكال عجيبتري از دوچرخه است. يكي از 
مدلهايي كه اين دوچرخه به آن تبديل مي شود دوچرخه اي است كه 

چرخهاي جلويي آن بزرگ و چرخهاي عقبي كوچكتر است.
 iPod و  همراه  تلفن  دادن  قرار  براي  جانبي  وسايل  دوچرخه  اين 
به  توجه  با  شود  مي  بيني  پيش  گيزمگ،  گزارش  اساس  بر  دارد. 
در  آن  از  توجهي  قابل  استقبال  نوين،  دوچرخه  اين  كاربردهاي 

بازارهاي جهاني به عمل آيد.
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كردستان؛ سرچشمه 
رودهاى خروشان

وضعيت  به  توجه  با  كشور  كوهستانى  استان  اين  كردستان 
اقليمى خود سرچشمه رودخانههاى بزرگى است كه از آن جمله 
ميتوان به سفيدرود، قزالوزن، زرينهرود، خورخوره، رود شور 

و... اشاره كرد.
در اين استان چشمهسارها، آبشارها و سرابهاى بسيارى نيز 
به چشم ميخورد كه هر يك با زيبايى ويژه خود سيل مشتاقان 
طبيعت را به سوى خود جلب ميكنند و جا دارد هرچند كوتاه به 

معرفى شمارى از آنها پرداخته شود.
 درياچه زريوار

در  كردستان،  آبى  منابع  از  يكى  عنوان  به  <زريوار>  درياچه 
مترى  ارتفاع1285   در  و  مريوان  باخترى  شمال  كيلومترى   3
اين  طبيعى  ميراثهاى  زيباترين  از  و  دارد  قرار  دريا  سطح  از 
جوشان  چشمههاى  از  درياچه  اين  آب  ميآيد.  شمار  به  استان 
و رودخانههايى كه به آن ميريزد، تأمين ميشود و مساحت آن 
هر  كه  زريبار  و  زريوار  تسميه  وجه  است.  هكتار   720 حدود 
دو در منطقه متداول است، به واژه (زرى) كه در زبان كردى 
به معنى درياچه است، بازميگردد. پسوند (دار) و (بار) پسوند 
تشبيهى و زريبار يا زريوار به معنى درياچهوار است. درباره 

اين درياچه افسانههاى متعددى وجود دارد كه مشهورترين آنها وجود شهرى مدفون در زير آبهاى 
درياچه است. 

 آبشار بل: 
در منطقه اورامان و در مرز استان كرمانشاهان، روستايى به نام (بل) واقع است. در كنار اين روستا، در 
جادهاى كه به <كوسه هجيج> منتهى ميشود، آبشارى زيبا به چشم ميخورد كه به عقيده كارشناسان 

اين آب براى شرب بسيار مطلوب است. 
را  طبيعت  شكوه  و  عظمت  و  ميريزد  بيرون  كوهى  شكاف  از  بسيار  حجم  در  و  زياد  فشار  با  آب  اين 

جلوهگر ميسازد؛ اين آب در مسير خود به رودخانه سيروان ميريزد. 
 آبشار كويله: 

يكى از اماكن ديدنى استان كردستان آبشار <كويله> است كه در شهرستان مريوان و در مسير جاده 
به شمار  منطقه  زيباى  و  ديدنى  از مكانهاى  بهار  فصل  در  زيبا  آبشار  اين  واقع است.  سقز  مريوان-  

ميآيد. 
 سراب وينسار: 

يكى از چشمههاى قديمى شهرستان قروه، چشمه سراب است كه با آب بسيار گوارا و عالى در داخل 
روستاى (وينسار) از دل زمين ميجوشد. در حقيقت روستاى وينسار پيرامون اين چشمه شكل گرفته 

است.؛ اين چشمه سالهاى سال است كه تأمينكننده آب شرب و كشاورزى روستا است. 
 سراب قروه: 

در بخش جنوبى شهر قروه سرابى طبيعى وجود دارد كه يكى از تفرجگاههاى مردم منطقه محسوب 
ميشود. 

اين سراب داراى آبى گوارا است به همين دليل شهر قروه 
در كنار آن ايجاد شده است؛ بخشى از آب كشاورزى و 

مشرب قروه از اين آب تأمين ميشود. 
 چشمه آب تلخ <پير صالح>

بيجار  شهرستان  از  قشالق  روستاى  در  تلخ  آب  چشمه 
قرار دارد.

علت نامگذارى اين چشمه به علت تلخ بودن آب آن است. 
هرچند دليل تلخ بودن آب اين چشمه به روشنى مشخص 
نشده است، اما آب آن در درمان بيماريهاى روماتيسمى 

موثر است. 
 چشمه كواز 

اين چشمه در 50 كيلومترى شمال غربى كامياران و در 
10 كيلومترى شمال غربى روستاى پلنگان در دامنه كوه 
و  دارد  گوگردى  طعم  چشمه  اين  آب  است.  شده  واقع 
در محل جوشش از زمين، رنگ آب شيرى است و خود 

نشان دهنده وجود مواد آهنى و گوگردى در آب است. 
آب اين چشمه در استخر كوچكى جمع ميشود و از آن 
تنفسى،  مجارى  بيماريهاى  درمان  نيز  و  نوشيدن  براى 

روماتيسمى و بيماريهاى جلدى استفاده ميشود. 
 چهل چشمه

زيبايى  بسيار  چشمههاى  و  آبشارها  داراى  كوه  اين  است؛  كردستان  مرتفع  كوههاى  از  چشمه  چهل 
است و وجه تسميه آن نيز حكايت از وجود چهل چشمه آب دارد. اين كوه در منطقه <خورخوره> از 
شهرستان ديواندره قرار دارد و منطقهاى سردسير و برفگير است. در اين كوه ميتوان در تمامى سال 
برف را مشاهده كرد. اين كوه يكى از سرچشمه هاى رودخانه هاى جغاتو <جغتو> و سپيدرود است و 

داراى چشمهسارهاى فراوان و دامنههاى سرسبز و زيبا است. 
 چشمه بابا گرگر

هميشه  جوشان  قروه، چشمهاى  شهرستان  شرقى  شمال  كيلومترى  در 18  <باباگرگر>،  روستاى  در 
ميخروشد كه به آن (دنگز) ميگويند. آب اين چشمه در استخرى عميق و مدور به محيط 200  متر جمع 
ميشود. اين چشمه پر آب داراى آبى است كه رنگ آن مايل به سرخ است و در بعضى مواقع به رنگ زرد 

مايل به ليمويى در ميآيد. آب اين چشمه به علت وجود امالح معدنى به ويژه گوگرد رنگين است.  

قلعه رودخان آرميده 
در دل جنگل انبوه

 

اين قلعه در 12 كيلومترى جنوب شرقى فومن و در دل جنگل هاى انبوه مناطق كوهستانى جاى دارد. اين 
قلعه كه به سكسار و قلعه حسامى نيز شهرت دارد، از بزرگترين و با عظمت ترين دژهاى نظامى گيالن و 
حتى ايران به شمار ميآيد و مساحت آن بالغ بر 50 هزار متر مربع است. اين قلعه در ارتفاع 600 مترى 
و در بلندترين نقطه كوه قرار دارد. با توجه به خاك بردارى محوطه داخلى و بررسى پى بنا احتماال اين 
دژ به عصر ساسانى تعلق دارد و در زمان حكومت سالجقه تجديد بنا شده است. ازاين رو قلعه رودخان 
را از قلعههاى اسماعيليه به حساب ميآورند. توجه به اينكه شهر فومن دورانى طوالنى مركز حكومت 
گيالن بيه پس از خاندان اسحاقوند بود، اهميت اين قلعه را بيشتر محسوس مى دارد. رابينو درباره اين 
قلعه نوشته است:سنگ نوشته اى كه در آنجا وجود دارد نشان ميدهد كه اين قلعه به نام حسامى براى 
اولين بار در سال 918 هجرى(1512-13 ميالدى) تا 921 (-16 1515ميالدى ) به فرمان سلطان حسام 
الدين امير دباج بن امير عالء الدين اسحقى مرمت گرديده است و اين سنگ نوشته از كمال الدين محمد 
گيالنى است و منظومه آن ازخان احمد شيروانى و نوشته آن اثر ابن حسين الخراسانى است. هدايت 
خان هنگامى كه بر ضد كريمخان زند به شورش پرداخت شروع به تعمير آنجا نمود و در آنجا اسلحه 
و مهمات قرارداد. اين كتيبه چند سال پيش توسط يكى از كارشناسان ميراث فرهنگى پيدا شد و امروز 

در گنجينه رشت نگهدارى مى شود. اين قلعه از دو بخش تشكيل شده است:
شده و در  : ارگ يا شاه قلعه در دو طبقه و از آجر ساخته  1) ارگ يا محل اسكان حاكم و خانواده 

قسمت غربى اين بنا واقع است. قلعه كال داراى دو 
ارگ و 16 قراول خانه است . قراول خانه ها به 
صورت دو طبقه با نورگيرها و روزن هاى متعدد 
در  قلعه  ورودى  است.  مسلط  اطراف  محيط  بر 
سمت شمال جاى دارد و در دو طرف آن دو برج 
عظيم سنگى ديده مى شود. در گذشته چشمه آبى 
در داخل قلعه جارى بود كه وقت محاصره از آب 
آن استفاده مى شد. اين چشمه پس از زلزله سال 

1369 گيالن خشك شد. 
شرقى  قسمت  در  قورخانه:  يا  نظامى  قسمت   (2
در  دارد.  وجود  مخروبه  بناهايى  رودخان  قلعه 
قسمت شمال و جنوب ، ديوارهاى محصور كننده 
به  مختلف  فواصل  در  نگهبانى  هاى  برج  و  قلعه 
از  كه  ضلعى  هشت  هاى  اتاق  خورد.  مى  چشم 
مى  ديده  ها  برج  برفراز  هنوز  شده  ساخته  آجر 
بانى  ديده  برج   40 حدود  قلعه  ديوارهاى  شود. 
دارد. در اين ديوارها منافذ و تركش هايى براى 
ريختن مواد مذاب و تيراندازى نيز تعبيه شده بود. 
از وجوه جالب توجه در معمارى قلعه رودخان، 
كاربرد طاق هاى جناقى و انواع مختلف آن و نيز 

طرح هاى آجر كارى و سنگ چينى است كه نشان از دقت نظر سازندگان آن دارد. سازندگان قلعه از 
اصول پيشرفته علمى دفاع و حصاربندى كامال آگاه بودند و به همين دليل در طى قرون متمادى اين قلعه 
در برابر تهاجم و يورشها هرگزدر مقابل دشمن سر تسليم فرود نياورده و نشانى از تخريب انسانى و 
حريق در آن به چشم نمى خورد. امروزه قسمت عمدهاى از بنا در زير قشرى از پيچك ها پنهان شده 

و قلعه در هاله اى رمز آلود در دل جنگل سرسبز غنوده است. 

زندگى ارزش ندارد، ولى هيچ چيز هم ارزش زندگى را ندارد.  آندره مالرو
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دفتر خدمات حقوقى
وكالت در امور مهاجرت در انگلستان  

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

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

پاسپورت انگليسى  
مشكالت و قوانين خانوادگى از قبيل:  

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

تنظيم اساسنامه مالياتى ارث و ميراث  
مشكالت شغلى در محل كار  

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

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

FINCHLEY CENTRAL, 1  BALLARDS LANE, LONDON N1 3LQ

TEL : 0208 349 8012  MOBILE: 075 075 73468



28
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 20  ارديبهشت May 2008  -  1387 9هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وچهارم

 info@persianweekly.co.uk  
لطفا ما را از خبرهاى اطراف خود مطلع نمائيد

 براى مشاهده هفته نامه بصورت رنگى به وب سايت مراجعه نمائيد

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

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

پاسى از نيمه شب همراه با موزيك زنده 
با صداى

 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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201 Uxbridge Road Ealing W13 9AA Oppostie Tesco Express
Open Morning till  Late

شيرينيهاى تازه
 خشک و تر خانگى
سبد هاى خشکبار

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

شيرينى  و خشکبار

LtdLLLLLLLLLLLLLttttttttttdddTAVAZO
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علوم پزشكى و بهداشت

مصرف مدوام 
آسپرين منجر 
به بروز كهير 
پوستى مى شود

آسپرين  مصرف  گفت:  پوست  متخصص  يك 
حتى با دوز كم در بيمارانى كه به طور مداوم 

براى پيشگيرى از بيمارى قلبى عروقى مصرف 
مى كنند، منجر به ايجاد كهير مزمن مى كند. 

رنگ،  قرمز  ضايعات  صورت  به  پوستى  كهير  كرد:  اظهار  كفايى  پريچهر  دكتر 
متورم و گذرا معموال به علت حساسيت هاى پوستى و به دنبال مصرف بعضى 

مواد ايجاد مى شود. 
درگير  هم  را  حنجره  و  دهان  مخاط  پوست،  بر  عالوه  پوستى  كهير  گفت:  وى 
مى كند كه احتمال خفگى براى بيمار وجود دارد و در صورت مشاهده تنگى نفس 

و تورم در نواحى حلق و حنجره بيمار سريعا بايد به اورژانس مراجعه نمايد. 
وى افزود: ضايعات كهيرى هميشه كمتر از 24 ساعت باقى  مانده و هيچ عالمتى 
آن  به  كه  خاص  بسيار  موارد  در  جزء  به  گذارند  نمى  جاى  بر  پوست  روى 

سكوليت هاى كهيرى  گويند. 
دكتر كفايى با بيان اينكه ضايعات معموال با خارش همراه هستند، ادامه داد: كهير 
مى تواند به صورت حاد يا مزمن بروز كند. به طورى كه اگر مجموع پروسه اى 
كه ضايعات ايجاد شده و از بين مى روند كمتر از 6 هفته طول بكشد، اين نوع را 

كهير مزمن حاد گويند. 
اين متخصص پوست، شايع ترين علت ايجاد كهير حاد را مصرف برخى داروها و 
مواد غذايى عنوان كرد و گفت: معموال تاريخچه بالينى بيمار كمك مى كند تا علت 
بروز ضايعات كهيرى مشخص شود ولى در مورد كهيرهاى مزمن، پيدا كردن 
علت ايجاد ضايعات ساده نيست. به طوريكه در حدود 50 تا 70 درصد موارد 
كهير  علت  (آزمايشگاهى)  پاراكلينيكى  چه  و  كلينيكى  چه  بررسى  تمام  با  حتى 

مزمن شناخته نمى شود كه به آن كهير ناشناخته يا آيودى پاديك گويند. 

بحران تجويز اشتباه دارو در انگلستان   
همدم نيكخواه:

موارد  اغلب  در  كالمي  ضعيف  ارتباط  برقراري  مي گويند  انگليسي  محققان 
بيمارستان  راهي  دارويي  تجويز  اشتباهات  به علت  افراد  كه  مي شود  منجر 

شوند.
البته عامل مؤثر ديگر، دسترسي محدود به اطالعات دارويي بيماران است كه 
آن هم درتجويز داروهاي اشتباهي بي اثر نيست.يك تحقيق جديد نشان داده 
كافي  اطالعات  دارويي شان  نسخه  مورد  در  حتي  بيماران  از  بسياري  به  كه 
داده نمي شود. از سوي ديگر برآورد مي شود كه از هر 15 نفر پذيرش شده 

در بيمارستان يك نفر به واسطه اشتباهات دارويي است. 
يك تيم از محققان دانشگاه ريدينگ، 18 مورد از بيماراني كه به واسطه تجويز 
يك متخصص پيشگيري و درماني در ناتينگهام راهي بيمارستان شده بودند 
شده  تجويز  داروهايي  با  بيماران  از  برخي  كردند.  بررسي  دقيق  طور  به  را 
بودند كه اساسا كمكي به آنها نمي كرد و براي برخي داروهايي را كه الزم 
بود، تجويز نشده بود. مصاحبه با 62 نفر از پزشكان، داروسازان، پرستاران 
و بيماران نشان داد كه دليل اصلي در اشتباهات دارويي، كوتاهي كاركنان 
است.  بوده  بيماران  و  خودشان  بين  ارتباط  برقراري  در  درماني  مراكز 
محققان همچنين دريافتند كه برخي از بيماران تمايلي به راهنمايي خواستن 

از يك پزشك در مورد داروهايشان ندارند و در برخي موارد داروسازان اين تصور را داشتند كه بيمار اطالعات كافي در 
مورد داروهايش را توسط پزشك دريافت كرده است.دكتر راشل هووارد، سرپرست تحقيق و محقق دانشگاه ريدينگ مي گويد: 
مشكالتي كه منجر به اشتباهات دارويي مي شدند پيچيده بودند و گاهي هيچ راه حلي برايشان وجود نداشت. او ادامه مي دهد: 
راه حل هاي تكنيكي مانند تجويز با استفاده از كامپيوتر و سابقه مراقبتي بيمارNHS براي بهبود موقعيت، كافي به نظر نمي آيند.
پروفسور توني آوري از دانشگاه ناتينگهام هم مي گويد: در مواردي بيمار دقيقا متوجه صحبت دكتر نشده و از پرسيدن واهمه 
داشته است. او تاكيد مي كند ارتباط ساده بسيار مهم است و حتي بررسي موارد جزئي مانند فهم متقابل روي درمان فرد تاثير 
مهمي دارد.پروفسور عزيز شيخ، كارشناس مسموميت هاي دارويي در دانشگاه ادينبورگ مي گويد: اشتباهات دارويي كه منجر 

به بستري شدن در بيمارستان مي شدند تنها در انگلستان يك مسئله بزرگ نيست و در همه جاي دنيا اتفاق مي افتد. 
او اضافه مي كند كه ديدن سوابق بيمار مي تواند در جلوگيري از خطاهاي بيشتر مورد توجه باشد، مخصوصا كه در انگلستان 
وقتي كه يكبار درماني براي مريض انجام شود، ثبت مي شود و اين امكان وجود دارد كه اطالعات دارويي مربوط در هر مكان 
يا زماني از روز در دسترس باشد.سخنگوي آژانس بين المللي ايمني بيماران تاكيد مي كند كه ارتباط ضعيف اغلب مي تواند 

سبب بستري شدن در بيمارستان به علت مسائل دارويي شود كه امري قابل پيشگيري است.
او معتقد است در حالي كه فناوري و سيستم هاي پيشرفته IT مي تواند رواج اين خطاها را در طوالني مدت كاهش دهد، اين مهم 

است كه ارتباط بين متخصصان مراقبت هاي سالمت و بيماران به عنوان يك مسئله ضروري تلقي شود. 
بي بي سي- 25 آوريل 2008 

شيوع بيمارى ويروسى در چين    
موارد جديد شيوع بيمارى ”دست، پا و دهان“ در سه ايالت چين و شهر پكن شمار كودكان آلوده به اين بيمارى را به باالى 

12000 نفر و تلفات بيمارى را دست كم به 
26 نفر رسانده است.

از  نقل  به  آسوشيتدپرس  گزارش  به 
خبرگزارى دولتى شين هوا سه شنبه 6 مه 
جديد  موارد  كرد  اعالم  ارديبهشت)   17)
شيوع  بيمارى در ايالت جنوب غربى يونان، 
ايالت شمال شرقى جيلين و جزيره حاره اى 
هاينان تعداد مبتاليان را به 12164 رسانده 
كودك  مهد  دو  شين هوا  گزارش  به  است. 
در پكن پس از اينكه كودكان عالئم بيمارى 
را نشان دادند،  به طور موقت بسته شدند. 
تا به حال1482 مورد بيمارى در پكن اغلب 

در مهد كودك ها ديده شده  است.
اين  علت  به  چين  در  كودك  كم 26  دست 
چهار  و  بيست  در  اند.  كرده  فوت  بيمارى 

مورد مرگ و مير كه در ايالت مركزى آنهويى و ايالت گواندونگ در جنوب رخ داده است، آنتروويروس 71، يكى از چندين 
ويروس عامل اين بيمارى، مقصر دانسته شده است. در مورد 2 مرگ ديگر گرچه بيماران عالئم بيمارى دست،پا و دهان را 
نشان داده  بودند، نوع ويروس هنوز روشن نشده است.به گزارش شين هوا، غير از اين موارد مرگ و مير،در مورد ساير 
مبتاليان معلوم نيست كه چه تعداد از  آنها به EV-71  آلوده هستند.خبرگزارى شين هوا مى گويد علت افزايش موارد بيمارى 
تا حدى ناشى از مقررات جديد وزارت بهداشت است كه بيمارى دست،پا و دهان را جزء بيمارى  هايى قرار داده است كه بايد 
به دولت مركزى گزارش شوند.آنتروويروس ها باعث شكل شديدى از بيمارى دست،پا و دهان مى شود كه عالئم آن شامل تب، 
زخم هاى دهانى و دانه هاى پوستى به همراه تاول مى شود. اين بيمارى به آسانى از راه عطسه و سرفه گسترش پيدا مى كند. 
اين ويروس ها عمدتا كودكان 10 ساله و كمتر را مبتال مى كند. اين بيمارى در برخى موارد ممكن است به ورم كشنده مغزى 
منتهى شود.در حال حاضر واكسن يا درمان اختصاصى براى اين بيمارى وجود ندارد، اما اغلب كودكان به اشكال خفيف 
بيمارى مبتال مى شوند كه عموما به سرعت و بدون عارضه اى بهبود پيدا مى كند.وزارت بهداشت ويتنام هم اعالم كرده است 
 EV71 در چهار ماه ابتدايى سال جارى ميالدى 2000 مورد از اين بيمارى را گزارش است كه 10 تا 20 درصد آنها ناشى از

بوده اند و 10 نفر در طى اين مدت به علت اين بيمارى در گذشته  اند

جويدن 45 هزار تن آدامس!   
از دير باز بر سر جويدن 
آدامس بحث بوده است. 
بسياري  گذشته  در 
بودند  معتقد  مردم  از 
سالمتي  به  آدامس  كه 
خصوص  به  دندان ها 
آسيب  كودكان  دندان 

مي زند.
اعالم  روزها  اين  اما 
مي شود، آدامس جويدن 
به هضم غذا كمك مي كند 

و حتي آدامس هاي ضدپوسيدگي دندان هم توليد شده است.
البته بايد گفت كه مصرف يك تا 2 آدامس در روز متعادل است و مصرف بيش 

از آن مي تواند مشكالت گوارشي به همراه داشته باشد.
بي شك، جويدن آدامس پديده اي منحصر به انسان هاي امروزي نيست.يافته 
هاي كارشناسان نشان مي دهد كه يوناني ها نخستين كساني بودند كه ماده به 
دست آمده از درخت ماستيك را پس از تركيب با موم عسل به عنوان آدامس 

مورد استفاده قرار مي دادند. 
طبق آخرين آمار غيررسمي، مصرف ساالنه آدامس در كشور حدود 45هزار تن 
است، اما نكته قابل تامل در اين ميان، واردات ساالنه 50 هزار تني انواع آدامس 

به كشور در كنار 6500 تن توليد داخلي آدامس است.
و  است  داخلي  مصرف  و  نياز  از  بيش  كشور  به  آدامس  واردات  ميزان  البته 
همچنين بيش از 80 درصد از آدامس هاي توليد داخل نيز به كشورهايي چون 
افغانستان، عراق و تاجيكستان صادر مي شود. بايد گفت بازار قاچاق آدامس 
به  ايران هم بسيار داغ است و  بيش از 80 درصد آدامس هاي قاچاق را آدامس 

هاي تقلبي و تاريخ مصرف گذشته تشكيل مي دهند.

بازار  ارزش  و  دارد  وجود  جهان  در  آدامس  اصلي  بازار   50 حاضر  حال  در 
جهاني آدامس حدود21ميليارد دالر برآورد مي شود. 
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مخابرات 
   انگلستان

مهناز رنجبر -  ميرزايى نژاد

انگلستان به عنوان كشورى پيشرو در آزادسازى بخش مخابرات 
(بريتيش  انگستان  مخابرات  شركت  ميشود.  شناخته  اروپا  در 
تلكوم يا  بى تى) انحصار قانونى كليه خدمات مخابراتى را داشت 
باز  و  سازى  خصوصى  جهت  در  را  اقداماتى  سال 1981  از  و 
نمودن بازار انجام داد. اين مقاله، فعاليت هاى انجام شده شركت 
بى تى در مواجهه با فرآيند خصوصى سازى و تاثير اين پديده 
را در تنظيم چشمانداز، سياستها و رهيافت هاى اين شركت بيان 

ميكند. 
مخابرات انگستان 

مخابرات انگستان تا دهه 1980 داراى قانون مشخصى نبود اما 
در اوايل اين دهه شركت بى تى به عنوان اولين بهره بردار بزرگى 
كشورهاى  ساير  مندى  قانون  براى  الگويى  شد  خصوصى  كه 

اروپايى گرديد. 
رقابت در بخش مخابرات انگستان تقريبا ده سال زودتر از ساير 
كشورهاى اروپايى آغاز شد. شركت بى تى در سال 2001 نيز 
همچنان در رديف شركتهاى مخابراتى بزرگ انگستان (و اروپا) 
در  را  انگلستان  تلفن  اصلى  خطوط  درصد   83 از  بيش  و  است 

اختيار دارد. 

آزادسازى در مخابرات انگستان از سال 1981 آغاز شد. مشخصه 
قانونى  انحصار  سال 1981،  از  قبل  تا  انگستان  مخابرات  اصلى 
كنترلهاى  و  تى  بى  توسط  شبكه  تجهيزات  و  ثابت  تلفن  خطوط 
مالى شديد از سوى دولت بود. دراين سال به عنوان اولين گام 
شركت بى تى از شركت پست انگلستان جدا شد و در سال 1983 
دولت سياست ايجاد رقابت از طريق انحصار دو جانبه را اتخاذ 

كرد. 
از سال 1984، بى تى به عنوان يك شركت با سهام 52 درصد 
متعلق به بخش غيردولتى، به فعاليت خود ادامه داد. در خدمات 
تلفن ثابت، بازار به دو شركت بى تى و مركورى اختصاص يافت. 
در تلفن بيسيم نيز شركت ودافون رقيب بى تى شده است. اين 
اقدامات 5 سال به طول انجاميد و پس از اين اقدامات اوليه، در 
بهره  داخلى  بازار  آزادسازى  در  بيشترى  پيشرفت  سال 1989، 
برداران تلفن ثابت به وجود آمد و در سال 1991 سياست انحصار 
شركتهاى   2000 تا   1993 سالهاى  بين  و  يافت  پايان  جانبه  دو 
ديگرى وراد بازار شدند و براى 82 بهره بردار خصوصى مجوز 
و  سوم  نسل  شبكههاى  اخير،  سالهاى  طى  شد.  صادر  فعاليت 
مطرح  اينترنت)  ديتا-  خطوط  ال(ارتباط  اس  دى  اجرايى  طرح 
شدند.طى دو دهه اخير، استراتژيهاى اتخاذ شده براى آزادسازى 
مخابرات انگلستان را ميتوان به دو دسته ى استراتژيهاى آرام 
و شديد طبقهبندى كرد. در دهه 1981-91 يك دهه براى افزايش 
قانونمدارى و انتخاب رقيب وقت صرف شده طى دوره انحصار 
دو جانبه (بى تى ومركورى) تغييرات ساختارى اندكى ايجاد شده 
در واقع سياست انتقال آرام با رقابت و تدريجگرايى اتخاذ شده 
از  پس  اما  نداشتند.  ساختارى  تغيير  شركتها  دوره  اين  در  بود 
و  داد  پايان  جانبه  دو  انحصار  به  دولت  سال 1991)  (در  اينكه 
و  استراتژيها  مجدد  تعريف  به  ناچار  تى  بى  شدند،  باز  بازارها 
اهدافش شد. اين مرحله را ميتوان استراتژى رقابت شديد ناميد. 

شركت  شدن  ”تبديل  را   1991 سال  در  خود  چشمانداز  تى  بى 
به يك بهره بردار مخابراتى جهانى“ اعالم كرد و اهداف دفاع از 
در  مخابراتى  فعاليتهاى  گسترش  انگلستان،  در  خود  بازار  سهم 
سطح اروپا و آسيا و اقيانوسيه، توسعه بازار براى پيشرفت و 
تحقق  براى  را  تعاملى  خدمات  و  چندرسانهاى  خدمات  گسترش 

چشم انداز تعريف كرد. 

رهيافت يا روشهاى اجرايى براى تحقق اين اهداف عبارت بودند 
از: 

* دستيابى به يك ميليارد مشترك و ايجاد ارتباطات هماهنگ 
* خريد شركتهاى اروپايى مانند آلباكوم(1995)، (1996،2000) 

Viag Interkom، (1996) Telenordia و ... 
 Bell  (1996) با  مشاركت  طريق  از  جهان  سطح  در  توسعه   *

Canada ، نيوزلند 
* خدمات تعاملى 

چنين تحوالتى نيازمند ايجاد تغييرات ساختارى براى سازماندهى 
جديد به منظور تمركز بر بخشهاى خاص بازار بود. 

تغييرات ساختارى بى تى (1991) 
بى تى سه سطح از فعاليت را براى شركت ترسيم كرد: 

* شركتهاى چند مليتى 
* بنگاههاى كوچك تجارى 

* فردى 
اقدامات اوليهاى كه بى تى براى تغيير ساختار انجام داد شامل 
بهره  به  سهام  فروش  و  تلفن  صنعتى  كارخانجات  فروش 
برداران كابلى بود و همچنين تمركز بر ارائه توليدات و خدمات 
گرفته  نظر  در  كلى  استراتژى  يك  عنوان  به  شبكهاى  ارتباط 
شد.استراتژيهاى رقابت شديد در مرحله اجرا با مشكالت جدى 
روبرو شد. سطح باالتر رقابت موجب كاهش درآمد شركت هاى 
كاهش  مشكل  بر  عالوه  بود  شده  تى  بى  ويژه  به  اروپايى  مادر 
درآمد، غيربنيادى بودن پيشرفتها نيز به عنوان يك معضل مهم 
مطرح شد و در اين مرحله وجود يك شريك بزرگ ديگر احساس 
شد. در سال 1998، بى تى با شركت AT&T هماهنگ شد. اما 
پيشبينى  مبلغ  از  كمتر  درصد   30 حدود  شده  كسب  درآمدهاى 
ميليارد  شركت جمعًا 7  دو  هر  و  بود  اوليه  توافق  مورد  و  شده 

پوند از دست دادند. 
مشكل عمده ديگر بحث مالكيت و ادغام بود. 

بى تى توسعه سريع در بازار اروپا را از دست داد و براى جبران 
به  پوند  ميلياردها  كردن  هزينه  و  نيمه  و  سال  يك  تالش  با  آن، 
دنبال دستيابى به حداقل سهام در شركتهاى رده دوم تلفن همراه 
بود. در واقع بى تى در كسب سريع مالكيت شركتها و ادغام به 
منظور كاهش هزينه ها و همكارى شكست خورد و تنها توفيق 
به  سرمايهگذارى  مخارج  تحكيم  و  عملياتى  كارآيى  در  اندكى 

دست آورد. 
مشكالت بنيادى ديگرى مانند سطح باالى بدهيها بايد حل ميشد 
اين بدهى هاى شامل كسب مجوزهاى نسل سوم در انگلستان، 
آلمان و هلند (براى مثال 1/10 ميليارد يورو براى كسب مجوز 
در آلمان)، ساختار شبكههاى نسل سوم (تقريبا 5 ميليارد يورو) 

و مخارج سرمايهاى بزرگ طى سالهاى 1996 تا 2000 بود. 
بى تى در مواجهه با مشكالت جدى مالى مجبور به تجديد نظر در 

چشم انداز، اهداف و روشهاى اجرايى شد. 
چشم انداز، اهداف و رهيافتهاى BT در سال 2000 

روى  بر  ”تمركز   ،2000 سال  در  تى  بى  شده  ارائه  انداز  چشم 
به  نسبت  كه  بود  اروپا“  و  انگلستان  در  ديتا  و  صدا  بازارهاى 
چشم انداز اوليه قابليت تحقق بيشترى داشت. هدف اصلى نيز، 
كاهش بدهيها از سطح 30 ميليارد به 15 ميليارد پوند تعريف شد. 
بودند  عبارت  اهداف  به  دستيابى  براى  تى  بى  اجراى  روشهاى 

از: 
* عدم ادغام خدمات بيسيم بى تى 

* فروش سهام تلفن همراه ژاپن به ودافون 
* فروش Airtel به اسپانيا 

* تسويه سود سهام 
* فروش و اجاره 

تقسيم  با  شد  مجبور  خود  جديد  اهداف  به  رسيدن  براى  تى  بى 
شركت به 5 بخش، تغييرات ساختارى را ايجاد نمايد. 

* تغييرات ساختارى افراطى بى تى (2000) 
اينترنت  (تلفن)  مشتركين  انتقالدهندهها  ساير  توسعه  و  تحقيق 

پهناى باند (فركانس) 
با تغييرات ساختارى فوق اقداماتى در جهت عدم ادغام بيسيم بى 
تى ، تغيير مديران و روش مديريت (كاهش اجرايى)، سازماندهى 
مجدد، كاهش بدهيها و فروش و اجاره شركت توانست موقعيت 
مالى خود را تثبيت نمايد (كاهش بدهى به سطح كمتر از 14 ميليارد 
پوند) و ضمن افزايش درآمد از رسيدن نرخ سرمايهگذارى در بى 

تى به حداقل جلوگيرى نمايد. 
نتيجهگيرى: 

- شركت بى تى براى تبديل شدن به يك اپراتور با فعاليت گسترده 
تمركز خود را بر بازار انگلستان و اروپا قرار داد. 

- در زمينه ادغام شركتهاى مخابراتى سعى نمود به يك هسته 
مركزى براى شركت تبديل شود. 

- موضوعات اصلى فعاليت خود را دسترسى و ترافيك تعريف 
نمود. 

نقش  مهم،  عاملى  عنوان  به  آينده  در  باند  پهناى  كه  آنجا  از 
دنبال  به  تى  بى  شركت  كرد؛  خواهد  ايفا  مخابرات  در  اساسيتر 
به  براى  باند  پهناى  پويايى  و  باند)  (پهناى  فركانس  نهايى  طرح 
سه  شركتها  درآمدها  رشد  است.براى  مايكروسافت  كارگيرى 
موضوع توليد، قيمتگذارى و تجارت را كه ميتواند درآمد موجب 
افزايش درآمد شود را مورد توجه خاص قرار داده و مهلتى 12 
ماهه براى بخشهاى تجارى غير سودآور خود تعيين كرده و در 
خواهند  تعطيل  برسند  سودآورى  مرحله  به  نتوانند  كه  صورتى 

شد. 
توسعه  و  مشكالت  بر  غلبه  براى  تى  بى  پيشروى  فرصتهاى 

فعاليتها عبارتند از: 
 (TV) همكارى و تعامل در فعاليتهاى تلويزيونى -

- كاربردهاى چندرسانهاى و ويديويى 
- كاربردهاى جديد در فضاى سيستم كامپيوتر شخصى- تلفن- 

صوت كه بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرند. 
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 Services Commissioner
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NW4 4BY
داخل ساختمان اداره پست

Tel: 02082037562
www.silc-uklaw.org



33 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

9 May 2008  -  1387 جمعه 20  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و چهارم



34
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 20  ارديبهشت May 2008  -  1387 9هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وچهارم

 info@persianweekly.co.uk  

ليگ قهرمانان آسيا؛

سپاهان حذف شد
تيم فوتبال سپاهان با قبول شكست برابر االتحاد 
سوريه، وداعي تلخ با ليگ قهرمانان آسيا داشت.

آسيا  قهرمانان  ليگ  فوتبال  رقابتهاي  ادامه  در 
فوتبال  تيم  تهران  وقت  به  امروز   20 ساعت  از 
پايان  در  كه  بود  سوريه  االتحاد  مهمان  سپاهان 
با قبول شكست 2 بر 1 برابر اين تيم، نتوانست 
شانس صعود خود به مرحله بعد ليگ قهرمانان 

آسيا را زنده نگه دارد. 
 نيمه اول اين ديدار در شرايطي با تساوي بدون 
گل به پايان رسيد كه تيم سپاهان برتر از حريف 
بود اما نتوانست از اين برتري براي رسيدن به 

گل استفاده كند.
در نيمه دوم اين سپاهان بود كه پس از چند حمله خطرناك و زدن چند توپ به تير دروازه در دقيقه  47 
توسط هادي عقيلي به گل برتري دست پيدا كرد. در ادامه بازهم اين سپاهان بود كه دو بار ديگر دروازه 

االتحاد سوريه را باز كرد اما هر دو بار كمك داور به بهانه آفسايد اين گلها را نپذيرفت.
در ادامه بازي اين االتحاد سوريه بود كه از غافلگيري مدافعان سپاهان استفاده كرد و در دقايق 60 
توسط پرز و دقيقه 63 توسط گومز مركادو به گل رسيد تا عمال با اين پيروزي شانس سپاهان براي 

صعود به مرحله بعد را از نماينده كشورمان بگيرد.
سپاهان در صورتي مي توانست به مرحله بعدي اين دوره از رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا صعود كند 
كه در اين ديدار به پيروزي مي رسيد. با اين شرايط تيم فوتبال كوروچي ازبكستان كه امروز برابر 
با  مرحله  اين  پاياني  ديدار  برگزاري  از  قبل  و  امتياز   12 با  بود  رسيده  پيروزي  به  عربستان  االتحاد 

سپاهان، صعود خود به مرحله بعد را قطعي كرد.

ورزشى ايران و جهان

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

در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

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

       The Quaker Meeting House
Eden Street 78

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

تلفنهاى تماس:
020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا
در كينگستون

پيروزي سايپا برابر الكويت
را  آسيا  ليگ قهرمانان  مرحله حذفي  به  خود  برابر نماينده كويت، صعود  برتري  با  سايپا  فوتبال  تيم 
ورزشگاه  در  امروز  دقيقه   45/16 ساعت  از  آسيا  قهرمانان  ليگ  فوتبال  رقابتهاي  ادامه  كرد.  قطعي 

تيم  دو  كرج  انقالب 
به  الكويت  و  سايپا 
مصاف هم رفتند كه 
شاگردان  پايان  در 
گل  يك  با  دايي  علي 
خود  كويتي  مهمان 

را شكست دادند. 
در  مهر،  گزارش  به 
كيانوش  ديدار  اين 
رحمتي هافبك مياني 
تيم فوتبال سايپا در 
ضربه  با   24 دقيقه 
شوتي  و  دقيق  اي 
دروازه  تماشايي 
نماينده كويت را باز 
دوم  نيمه  در  كرد. 

اين ديدار هم هر دو تيم براي رسيدن به گل تالش كردند و صاحب موقعيت هايي شدند اما نتوانستند 
از اين موقعيت ها براي افزايش تعداد گلهاي اين ديدار استفاده كنند.

عيسي  و  برجلو  كاظم  ترائوره،  الو  بود،  چين  از  جي  بائو  سان  برعهده  آن  قضاوت  كه  ديدار  اين  در 
ترائوره با كارت زرد جريمه شدند.

تيم فوتبال سايپا با اين پيروزي 11 امتيازي شد و در صدر جدول رده بندي قرار گرفت تا صعود خود 
به مرحله بعدي اين دوره از مسابقات ليگ قهرمانان آسيا را قطعي كند.

ديگر ديدار اين گروه را امشب تيم هاي الوصل امارات و نيروي هوايي عراق برگزار خواهند كرد.
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انصراف تام از تورنمنت روسيه  
 

تيم تام ايران خودرو به دليل نامشخص بودن يارانش در ليگ فصل 
آينده از شركت در تورنمنت روسيه انصراف داد. بعد از قهرماني 
تورنمنت  در  حضور  فوتسال  كميته  ليگ،  در  خودرو  ايران  تام 
در  كرد.  واگذار  تيم  اين  به  قهرماني  پاداش  عنوان  به  را  روسيه 
در  ارديبهشت   24 روز  از  چهارجانبه  تورنمنت  اين  كه  شرايطي 
مسكو آغاز مي شود تيم تام از شركت در اين رقابت ها انصراف 
داد. كامران صاحب پناه مديرعامل تام گفت؛ «حضور تيم ملي در 
مسابقات قهرماني آسيا و حضور تعدادي از نفرات ما در تايلند و 
همچنين عدم بسته شدن تركيب تيم براي فصل آينده باعث شد از 

حضور در تورنمنت روسيه منصرف شويم.»

داداش پور از علي اف جا ماند  
 

و  جهان  جوانان  سال 2007  برنز  مدال  دارنده  پور  داداش  سعيد 
تنها كشتي گير ايراني كه توانست حريف روس را در آن رقابت ها 
شكست دهد، در ليست تيم اعزامي كشتي آزاد به جام علي اف در 
ماخاچكاالي روسيه قرار داشت كه به دليل مشكل خروج از كشور 
تيم ايران را همراهي نخواهد كرد. داداش پور كه دوران سربازي 
را پشت سر مي گذارد، نتوانست مجوز خروج از كشور خود را 
بگيرد تا اين رقابت هاي معتبر را از دست دهد. پيش از اين اعالم 
شده بود مهدي حاجي زاده هم به دليل مشكل پاسپورت به جام 
علي اف نمي رود كه البته مسووالن فدراسيون در تالش هستند 
وي را به همراه تيم اعزام كنند. سعيد احمدي، ايمان محمديان، ميثم 
مصطفي جوكار، رضا يزداني و عليرضا حيدري نفرات اعزامي به 

ماخاچكاال هستند.  

 آندو به دنبال تيم جديد  
 

 آندرانيك تيموريان بازيكن ايراني تيم بولتون گفت؛ «تا دو هفته 
آينده از ميان پيشنهادهايي كه دارم تيم جديدم را انتخاب مي كنم. 
دو پيشنهاد از تيم هاي ليگ برتري انگليس، يك پيشنهاد از اسپانيا 
هاي  ليگ  هنوز  اينكه  دليل  به  اما  داريم  آلمان  از  پيشنهاد  يك  و 
در  بعد  فصل  براي  ها  تيم  شرايط  و  نرسيده  پايان  به  اروپايي 
رقابت هاي اروپايي مشخص نشده دو هفته ديگر براي انتخاب تيم 
جديدم صبر خواهم كرد. هر تيمي را كه انتخاب كنم پس از حضور 
در تست پزشكي با سرمربي آن تيم صحبت مي كنم تا ببينم آيا 
او براي جذب من پيشنهاد داده يا اينكه اين براساس نظر سرمربي 
بوده است. برايم خيلي مهم است مربي تيم آينده ام من را بخواهد. 

معتقدم اين مساله تاثير بسزايي در آينده ام خواهد داشت.»  

 احتمال جريمه فرهاد مجيدي  
 

تعويض  از  ناراحتي  دليل  به  تهران  استقالل  فوتبال  تيم  مهاجم   
اين  شد.  رو  روبه  مالي  جريمه  با  شيراز،  سپاسي  مقاومت  مقابل 
بازيكن روز گذشته پس از تعويض با محسن بياتي نيا به تصميم 
فيروز كريمي اعتراض كرد و اين ناراحتي را به طور علني بروز 
حتي  و  بنشيند  ها  ذخيره  نيمكت  روي  نشد  حاضر  مجيدي  داد. 
وي  كردن  آرام  براي  حاجيلو  و  ورمزيار  صادقي،  هاي  صحبت 
بي تاثير بود. فيروز كريمي هنوز اطالع دقيقي از چگونگي رفتار 
پس  است  منتظر  دليل  همين  به  و  ندارد  تعويض  از  پس  مجيدي 
تصميم  وي  درخصوص  الهامي  و  ورمزيار  اظهارات  شنيدن  از 
گيري كند. كادر فني آبي پوشان هنوز از رفتار اين مهاجم پس از 

تعويض به كميته انضباطي گزارشي ارائه نداده اند

سايه چلسي روي قهرماني شياطين 
 

هفته سي و هفتم رقابت هاي ليگ برتر انگليس با ديدار دو تيم چلسي و نيوكاسل در سنت جيمز به پايان رسيد تا شاگردان آورام گرانت 
سرخوش از حضور در فينال جام قهرمانان اروپا با دو گل نيوكاسل را مغلوب كنند و به اين ترتيب تكليف قهرماني ليگ برتر عمًال به روز 
آخر بازي ها كشيده شد.ميشائيل باالك آلماني در نيم فصل دوم با گل هايي كه براي چلسي به ثمر رسانده ثابت كرده مهره يي موثر و 
قابل اعتماد براي آبي هاي چلسي است و شايد مورينيو استثنائًا در اين مورد و بي اعتنايي محسوسي كه در زمان مربي گري اش نسبت 
به او نشان مي داد اشتباه كرده است.باالك و مالودا گل هاي بازي دوشنبه عصر را مقابل نيوكاسل به ثمر رساندند تا تالش هاي كوين 
كيگان سرمربي جديد زاغ هاي سياه كه در ماه ژانويه جانشين سام آالردايس شد بي نتيجه ماند. كيگان بعد از شكست خانگي تيمش مقابل 
چلسي حرف هاي جالبي زد؛«شرايط رقابت در ليگ برتر هر فصل تقريبًا شبيه فصل قبل است. چهار تيم صدر جدولي همان هايي هستند 
كه فصل پيش بودند و فصل بعد هم شك نكنيد همين چهار تيم صدر جدول خواهند بود. آنچه من مي خواهم اين است كه تالش كنم تيم 
را به رده پنجم جدول برسانم، اما هرگز نمي شود قول اين را داد.ما مي توانيم قهرمان ليگ ديگري شويم كه در دل ليگ برتر جريان دارد.

واقعيت اين است كه من به عنوان يك مربي آنقدرها كه بايد پول و امكانات در اختيارم نيست و نمي توانم هر بازيكني را كه دلم مي خواهد 
به تيم بياورم، درنهايت شايد بشود دو يا سه بازيكن را در طول يك فصل جابه جا كرد. دلم مي خواهد بتوانم براي سال آينده فاصله 
امتيازي مان را با تيم هايي مثل چلسي، منچستريونايتد و ليورپول كم كنم و البته اين حقيقت محض است كه هيچ كاري نيست كه انجامش 
غيرممكن باشد. در اين ميان من آورام گرانت را به عنوان يك مربي باهوش و زيرك دوست دارم و به نظرم چلسي با حضور او تبديل به 

يك تيم استثنايي شده است. 
ما اگر بتوانيم براي فصل آينده 3 يا 4 بازيكن مطرح و قدرتمند به ليست اضافه كنيم، مي شود به اين كم كردن فاصله اميدوار بود و اگر 

خوش شانس باشيم و بازيكنان مصدوم نداشته باشيم همه چيز به نفع ما است.»
اما آورام گرانت و تيمش حاال شرايط بسيار خوبي دارند، هم امتياز با منچستر و يك بازي باقي مانده با بولتون و در صورت پيروزي در 
اين بازي و اگر منچستر مقابل ويگان تن به تساوي و شكست دهد، قهرماني به استمفوردبريج مي آيد. چيزي كه البته احتمالش ضعيف 
است و بعيد به نظر مي رسد كه شاگردان فرگوسن مقابل ويگان دست و پا بسته باشند. البته هنگامي كه نتيجه قهرماني به روز آخر كشيده 
مي شود شرايط كامًال پرتنش و استرس زا خواهد بود. آورام گرانت مي گويد؛«اين فصل يكي از بهترين فصل هاي چلسي طي سال هاي 
گذشته است، ما به هدف مان يعني حضور در فينال ليگ قهرمانان رسيديم. در جزيره هم شانس قهرماني داريم. حاال فقط بايد منتظر بازي 
با بولتون باشيم و نگاه كنيم كه منچستر چه كار مي كند. آنها بيشتر از ما تحت فشار هستند. يونايتد تيم بزرگي است و البته ما هم انسجام 
و اتحاد تيمي خوبي داريم، از سويي ويگان هم استيو بروس را دارد كه مربي بزرگي است و به همين راحتي تسليم نمي شود، اگر بتوانيم 

در خانه خود از بولتون 3 امتياز بگيريم واقعًا عالي خواهد بود.» 
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در  اطالعات  سارقان  روزها  اين 
براى  جعلى  نامهى  هزاران  اينترنت 
ظاهر  به  كه  ميكنند  ارسال  كاربران 
سازمانهاى  طرف  از  هايى  نامه 
معروف، مركز تجارت فدرال، ديوان 
قضايى و ديگر مراكز دولتى است كه 
و  شده  اغوا  كاربران  ترتيب  اين  به 
اطالعات مالى خود را بازگو ميكنند. 

اين مراكز جديدترين مراكزى هستند 
اطالعات  ربودن  براى  هكرها  كه 
تا  اند  شده  متوسل  آنها  به  كاربران 
اطالعات  اين  از  استفاده  با  بتوانند 
كنندگان  صادر  و  بزرگ  بانكهاى  از 
سوءاستفاده  نيز  اعتبارى  كارتهاى 
كنند. تحليلگرانى كه كارشان رديابى 
جرايم آنالين است در اين زمينه گفته 
مالى  موسسات  كه  جايى  آن  از  اند 
هكرهاست،  هدف  بزرگترين  هنوز 
اين  در  فدارال  مراكز  نام  از  استفاده 

كرد  خواهد  كمك  سارقان  به  سرقتها 
كه با سوءاستفاده از نام آشنا و قابل اعتماد فدارال به اهداف خود برسند. 

سرقت اطالعات آنالين به اين صورت است كه هكرها نامه هايى را براى كاربران ارسال ميكنند كه حامل 
لينكهاييست كه كاربران را به وب سايتهاى تقلبى ارجاع داده و در آن وب سايتها كاربران بايد اطالعات 
حساسى را وارد كنند. همچنين امكان دارد سارقان اينترنتى در نامه ها ضميمه هايى قرار داده باشند كه 
هنگامى كه كاربر بر روى آن كليك كند، نرم افزار جاسوسى بدون آن كه كاربر متوجه شود در سيستم 

وى نصب شود و اطالعات شخصى كاربر را براى هكرها ارسال كند. 
مجرمان اينترنتى در اياالت متحده و كشورهاى ديگر، با استفاده از اطالعات كاربران هزاران دالر از 
آنان ربودهاند يا اطالعات شخصى آنان را به ديگر هكرها فروخته اند. در ماه گذشته پليس فدرال نيز 
نامه هايى دريافت كرده كه حامل نرم افزارهاى جاسوسى بوده و به ظاهر از سوى اين مركز ارسال 
شده است. ميكاييل لميشاو، يكى از كارشناسان امنيتى گفته است كه بيشتر نامه هاى جعلى به كاربران 
ميگويد كه آنان ماليات خود را به موقع پرداخت نكرده اند يا آنان تحت تعقيب هستند و اين نامه ها از 
طرف پليس فدرال براى آنان ارسال شده است. اما مقامات دولت به كاربران هشدار ميدهند كه به چنين 
نامه هايى اعتماد نكنند، چراكه مراكز فدرال براى تحقيق و بررسى يا ايجاد ارتباط با شهروندان به ندرت 
ربودن  براى  كه  سايتهايى  وب  به گزارش كارشناسان امنيتى  ميكند.  استفاده  هاى الكترونيكى  نامه  از 
اطالعات شخصى كاربران طراحى ميشود هر روز بيش از پيش ديده ميشود. سرقتهاى اينترنتى ميتواند 
مشكالت اقتصادى جدى را براى كاربران به بار نشاند. جف فاكس، ويراستار فناورى مركز تحقيقاتى 
Consumer Reports در اين باره گفته است كه سپتامبر گذشته گروه تحقيقى وى برآورد كرده اند كه 

كاربران در طول دو سال گذشته بيش از 630 ميليون دالر پول از دست داده اند. 
سرقتهاى  سال  هر  كه  است  آن  از  حاكى  دولتى  مراكز  از  يكى  توسط  شده  انجام  گزارشهاى  از  يكى 
اينترنتى 1 ميليارد دالر است. با وجود هشدارهاى بسيارى كه كارشناسان به كاربران براى كليك نكردن 

بر روى لينكهاى نا آشنا ميدهند، اما برخى از آنها اين كار را انجام ميدهند. 
گزارشها نشان ميدهد كه 8.2 درصد از خانوارهاى آنالين اطالعات شخصى خود را در پاسخ به نامه 
هاى جعلى در دسترس هكرها قرار داده اند. اكنون هكرها با استفاده از شيوه هاى نوين و طراحى دقيق 

ميتوانند به اهداف خود دست يافته و كاربران را اغوا كنند. 

حذف كلماتى كه قبال جستجو كرده ايد
يكى از مشكالتى كه شايد شما هم در هنگام كار با مرورگر اينترنت اكسپلورر مواجه شدهايد اين است 
كه وقتى كلمه اى را در موتورهاى جستجوگر تايپ مى كنند اين كلمات در هارد كامپيوتر ذخيره مى 
شود و وقتى قصد داريد دوباره از اين موتور جستجوگر استفاده كنيد كلماتى را كه قبال تايپ كرده ايد 
 CLEAN UP به صورت يك منوى كشويى نمايش داده خواهند شد و متاسفانه اين كلمات با استفاده از
و يا پاك كردن كوكى ها ، پاك نمى شوند و برخى براى پاك كردن اين كلمات به سراغ نرم افزار هاى 

مختلف مى روند در حالى كه با خود مرورگر IE به راحتى مى توان اين مشكل را بر طرف كرد. 
بدين منظور: 

 INTERNET كليك نماييد و از منوى آن بروى عبارت TOOLS بروى نوار ابزار IE 1) در مرورگر
OPTIONS كليك كنيد. 

2) بعد از باز شدن پنجره INTERNET OPTIONS برروى برگه CONTENT كليك نماييد . 
3) در اين برگه بروى دكمه AUTOCOMPLETE كليك نماييد. 

كليك   CLEAR FORMS دكمه  بروى   (  AUTOCOMPLETE SETTINGS) جديد  صفحه  در   (4
نماييد. 

با انجام اين كار تمامى كلماتى كه در موتور هاى جستجوگر تايپ كرده ايد پاك مى شوند . همچنين 
تمامى كلماتى كه به عنوان USERNAME و PASSWORD در سايت هاى مختلف براى ورود به 

حساب كاربرى خود وارد مى كرده ايد نيز پاك مى شود. 
خارج  انتخاب  حالت  از  را   FORMS گزينه  صفحه  همان  در  نداريد،  را  اطالعات  اين  ذخيره  قصد  اگر 

نماييد. 

Wireless چيست؟

Wireless به تكنولوژى ارتباطى اطالق مى شود كه در آن از امواج راديويى، مادون قرمز و مايكروويو 
، به جاى سيم و كابل ، براى انتقال سيگنال بين دو دستگاه استفاده مى شود.از ميان اين دستگاه ها مى 
توان پيغامگيرها، تلفن هاى همراه، كامپيوتر هاى قابل حمل، شبكه هاى كامپيوترى، دستگاه هاى مكان 
ياب، سيستم هاى ماهواره اى و PDA ها را نام برد.تكنولوژى Wireless به سرعت در حال پيشرفت 

است و نقش كليدى را در زندگى ما در سرتاسر دنيا ايفا مى كند. 

 Wireless فوايد تكنولوژى 
تكنولوژى Wireless به كابر امكان استفاده از دستگاه هاى متفاوت ، بدون نياز به سيم يا كابل ، در 
حال حركت را مى دهد.شما مى توانيد صنوق پست الكترونيكى خود را بررسى كنيد، بازار بورس را 
زير نظر بگيريد، اجناس مورد نياز را خريدارى كنيد و يا حتى برنامه تلويزيون مورد عالقه خود را 
تماشا كنيد.بسيارى از زمينه هاى كارى از جمله مراقبت هاى پزشكى، اجرا قوانين و سرويس هاى 
خدماتى احتياج به تجهيزات Wireless دارند.تجهيزات Wireless به شما كمك مى كند تا تمام اطالعات 
را به راحتى براى مشترى خود به نمايش در بياوريد.از طرفى مى توانيد تمامى كارهاى خود را در حال 
 Wireless حركت به سادگى به روز رسانى كنيد و آن را به اطالع همكاران خود برسانيد.تكنولوژى
در حال گسترش است تا بتواند ضمن كاهش هزينه ها، به شما امكان كار در هنگام حركت را نيز بدهد.

در مقايسه با شبكه هاى سيمى ، هزينه نگهدارى شبكه هاى Wireless كمتر مى باشد.شما مى توانيد 
از شبكه هاى Wireless براى انتقال اطالعات از روى درياها، كوهها و ... استفاده كنيد و اين در حالى 

است كه براى انجام كار مشابه توسط شبكه هاى سيمى، كارى مشكل در پيش خواهيد داشت. 

 Wireless سيستم هاى

سيستم هاى Wireless مى توانند به سه دسته اصلى تقسيم شوند : 
سيستم Wireless ثابت : از امواج راديويى استفاده مى كند و خط ديد مستقيم براى برقرارى ارتباط 
الزم دارد. بر خالف تلفن هاى همراه و يا ديگر دستگاههاى Wireless، اين سيستم ها از آنتن هاى 
ثابت استفاده مى كنند و به طور كلى مى توانند جانشين مناسبى براى شبكه هاى كابلى باشند و مى 
توانند براى ارتباطات پرسرعت اينترنت و يا تلويزيون مورد استفاده قرار گيرند.امواج راديويى وجود 

دارند كه مى توانند اطالعات بيشترى را انتقال دهند و در نتيجه از هزينه ها مى كاهند. 

 سيستم Wireless قابل حمل : دستگاهى است كه معموال خارج از خانه، دفتر كار و يا در وسايل نقليه 
مورد استفاده قرار مى گيرند.نمونه هاى اين سيستم عبارتند از : تلفن هاى همراه، نوت بوكها، دستگاه 
هاى پيغام گير و PDA ها.اين سيتم از مايكروويو و امواج راديويى جهت انتقال اطالعات استفاده مى 

كند. 
 سيستم Wireless مادون قرمز : اين سيستم از امواج مادون قرمز جهت انتقال سيگنالهايى محدود 
بهره مى برد.اين سيستم معموال در دستگاه هاى كنترل از راه دور، تشخيص دهنده هاى حركت، و 
دستگاه هاى بى سيم كامپيوترهاى شخصى استفاده مى شود.با پيشرفت حاصل در سالهاى اخير، اين 
سيستم ها امكان اتصال كامپيوتر هاى نوت بوك و كامپيوتر هاى معمول به هم را نيز مى دهند و شما 

به راحتى مى توانيد توسط اين نوع از سيستم هاى Wireless ، شبكه هاى داخلى راه اندازى كنيد. 

 Wireless آينده 
نسل سوم شبكه ها ،3G، نسل آينده شبكه هاى Wireless نامگذارى شده است.سيستم هاى 3G كمك 
مى كنند تا صدا و تصوير و داده را با كيفيت مناسب و به سرعت انتقال دهيم.پيش بينى IDC براى 
 m-commerce) 3 سال 2004 مى باشد و تا آن موقع در حدود 29 ميليون كاربرG كاربردى شدن
كلى  بازار  كه  است  معتقد   IBM طرفى  داشت.از  خواهند  وجود  آمريكا  در   (mobile commerce

تجهيزات Wireless در سال 2003 به رقمى بالغ بر 83 بيليون دالر خواهد رسيد. 
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Tel: 02089630012
Fax: 02089630090

190 Acton Lane, London NW10 7NH

www.mahanfoods.com

شركت مواد غذايى ماهان
با بيش از بيست سال تجربه

در ارائه كيفيت و تنوع



38
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 20  ارديبهشت May 2008  -  1387 9هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وچهارم

 info@persianweekly.co.uk  حوادث

 s.c.s.
Expert Specialist for Injury Claims

دريافت خسارت هاى جسمى و مالى ناشى از تصادفات خيابانى در UK و اروپا
دريافت خسارت ناشى از حوادث در آپارتمان منزل يا مجامع عمومى

دريافت خسارت ناشى از حوادث در محل كار
دريافت خسارت و درآمد شخص آسيب ديده ناشى از حوادث در مدت بيكارى

PCO تعويض اتومبيل تصادفى با اتومبيل جديد با مدرك
دريافت خسارت ناشى از هرگونه حادثه ديگر

شما موظف به پرداخت هيچ گونه هزينه اى نخواهيد بود حتى اگر پرونده 
شما برنده نشود. 

اگر كه خود شما مقصر در تصادفات بوده ايد با ما تماس بگيريد تا كه از 
حقوق فردى خود مطلع گرديد

همكاران حرفه اى. مهربان و دلسوز ما 
اماده خدمت و همكارى به هموطنان عزيز هستند

دستگيري پسري كه پدر خود را كشت
پسري كه نهم ارديبهشت امسال پدرش را به قتل رسانده بود ، دستگير شد. سرهنگ «ضياالدين زنده 
شو» فرمانده نيروي انتظامي شهرستان پاكدشت با اعالم اين خبر گفت:در پي تماس مرد جواني با پليس 
110 مبني بر حمله چند سارق به اين فرد وپدرش در مقابل يك گاوداري و قتل پدر 62 ساله بر اثر 

اصابت ضربات چاقو، تحقيقات در اين زمينه اغاز شد. 
وي افزود : با توجه به بررسيهاي انجام شده از محل حادثه و اظهارات ضد ونقيض پسر مقتول ،وي در 

تحقيقات فني پليس به قتل پدر اعتراف كرد. 
 فرمانده نيروي انتظامي شهرستان پاكدشت ، با تشريح چگونگي وقوع اين قتل گفت:اطالع پدر از رابطه 
فرزندش با يك زن ،علت اصلي درگيري پدر و پسر بوده كه طي ان با قتل پدر،زن همراه متهم از محل 

حادثه متواري شده است. 
براي  پليس  تحقيقات  شد.  معرفي  زندان  به  قضايي  پرونده  تكميل  با  اصلي  متهم  افزود:  شو»  «زنده 

دستگيري زن متواري ادامه دارد. 

ماجراي گم شدن ويولن 4 ميليون دالري 
نوازنده ويولني كه ساز 285 ساله خود را در عقب يك تاكسي در نيويورك جا گذاشته بود براي تشكر 
از راننده كه آن را برگرداند روز سه شنبه در محوطه انتظار تاكسي ها در فرودگاه ليبرتي اينترنشنال 

نيوآرك 30 دقيقه كنسرت خصوصي ترتيب داد!
به گزارش بي .بي.سي، فيليپ كوئينت ويولن «كي سيوتر استراد يواري» را كه سال 1723 ساخته شده 

ماه گذشته هنگام بازگشت از فرودگاه در تاكسي جا گذاشت.

محمد خليل راننده تاكسي روز بعد پس از باخبر شدن از ماجرا با اين نوازنده تماس گرفت تا ترتيب 
پس دادن ويولن را بدهد.كوئينت گفت: نمي توانم بگويم آن روز صبح چه حالي داشتم و ديوانه وار دنبال 
ويولن مي گشتم.او كه پس از اجراي برنامه در داالس ويولن را در تاكسي جا گذاشته بود، به پليس و 
مسووالن بندر نيويورك و نيوجرسي متوسل شد، اما روز بعد خليل به او زنگ زد و ويولن را برگرداند.

نوازنده به محمد خليل كه متولد مصر است 100 دالر پاداش داد. شهر نيوآرك هم به او «نشان» داد.
همچنين از خليل و خانواده اش دعوت شده در كنسرت بعدي كوئينت در تاالري در نيويورك در سپتامبر 
و  آهنگساز  كي سيوتر  كريستوف  و  ساخت  ايتاليايي  استراديواري  آنتونيو  را  ويولن  يابد.اين  حضور 
نوازنده آلماني در قرن هيجدهم صاحب آن شد. در سال 2006 انجمن استرا ديواري اين ويولن را از 

صاحبان كنوني آن يعني كلمنت و كارن اريسون گرفت و به صورت عاريه در اختيار كوئينت گذاشت.
اين خبر را اكثر روزنامه هاي اروپايي و امريكايي درج كردند 

با تالش عكسبرداري از خانه وحشت

پليس اتريش 13عكاس را بازداشت كرد
به رغم درخواست پليس اتريش از خبرنگاران براي راحت گذاشتن قربانيان خانه وحشت ، روز گذشته 

پليس شهر «آمستتن» ، 13 عكاس را به جرم تالش براي عكس گرفتن از قربانيان بازداشت كرد. 
 اين عكاسان به روش هاي مختلف از جمله باال رفتن از درخت، پوشيدن يونيفورم جعلي پليس و جا زدن 
خود به جاي نظافتچي قصد ورود به مركز روانپزشكي كه اليزابت و فرزندانش در آنجا تحت مراقبت 
روانپزشكان قرار دارند را داشته اند. خبر شوكه كننده رفتار وحشيانه پدر اتريشي با دخترش و افشاي 
اين پرونده باعث شده تا صدها رسانه از نقاط مختلف جهان، خبرنگاران خود را به شهر «آمستتن» 
و  روانپزشكي  مركز  اين  از  حفاظت  اكنون  هم  اتريش  در  «كبرا»  ضدترور  ويژه  نيروهاي  كنند.  اعزام 
بيمارستاني را كه كريستين دختر 19 ساله اليزابت در آنجا در حالت اغما بستري شده است را به عهده 

دارند و براي شناسايي عكاسان و دوربينها از تجهيزات پيشرفته اي استفاده مي كنند. 
در كنار اين نيروها، بايد به نيروهاي بخش خصوصي كه توسط بيمارستان به كار گرفته شده اند و 

تعدادي از اعضاي كلينيك ها هم اشاره كرد كه وظايف حفاظتي را بر عهده گرفته اند. 
يكي از مقامات بيمارستان در اين باره گفت:«اليزابت به شدت نگران دخترش است اما در حال حاضر 
امكان ترك كلينيك وجود ندارد. خطر اينكه رسانه وي را شناسايي كنند بسيار زياد است كه در اين 
صورت او ضربه روحي دوم را هم دريافت خواهد كرد. عالقه شديد رسانه ها به اين پرونده و به ويژه به 
قربانيان آن يكي از مهمترين داليلي بوده كه تا كنون ديدار بين اليزابت و دخترش را ميسر نكرده است». 
گفته مي شود كه وضعيت اطراف مدرسه اي هم كه 3 فرزند ديگر اليزابت يعني ليزاي 15 ساله، مونيكاي 

14 ساله و الكساندر 12 ساله در آنجا به تحصيل مشغول هستند هم مشابه دو كلينيك ديگر است. 

كشف اجساد منجمد در فريزر
دنيا  به  مخفيانه  را  آن ها  ظاهرا  كه  زني  خانه   فريزر  در  را  نوزاد  سه  شده  منجمد  اجساد  آلمان  پليس 
بازرسي هاي  تحت  و  بازداشت  در  حاضر  حال  در  پرونده،  اين  ساله   44 متهم  گرفت.  تحويل  آورده، 
پزشكي قرار دارد. اين اجساد كوچك داخل پالستيك و روزنامه هايي كه تاريخ آن ها به سال 1980 باز 
مي گردد، پيچيده شده بودند. فرزندان بزرگ تر اين زن، در حالي كه داخل فريزر به دنبال پيتزاي منجمد 
مي گشتند در نهايت شگفتي با نوزادان منجمد مواجه شدند. به گفته پليس، متهم 44 ساله اين پرونده، در 
حال حاضر در بازداشت و تحت بازرسي هاي پزشكي قرار دارد. به گفته بازجويان پليس، اين اجساد 
كوچك داخل پالستيك و روزنامه هايي كه تاريخ آن ها به سال 1980 باز مي گردد، پيچيده شده بودند. 
برخي رسانه هاي انگليسي اعالم كردند اين زن دچار اضافه وزن است و ظاهرا به همين دليل مي توانسته 

بارداري هاي خود را از شوهر و فرزندانش پنهان كند. 

Street Claim Solution

Tel/Fax: 020 8655 2614
Mobile: 077 37 185 193

Email: scs_ltd@yahoo.co.uk
45 Stroud Green way, Croydon, CR0 7DU 

حادثه خبر نمى كند
دريافت خسارت از 

بيمه را به كادر مجرب 
و وكيل هاى متخصص ما 

واگذار كنيد
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قابل توجه هم وطنانى كه موفق به اخذ ويزاى انگلستان نشده اند

متخصص در امور مهاجرت و اخذ ويزا براى كشورهاى سوئد، دانمارك، 
اسپانيا، كانادا، آمريكا، استراليا و ساير كشورهاى جهان
ثبت شركت، افتتاح حساب بانكى در ساير كشورهاى جهان

كليه امور حقوقى، انحصار وراثت، طالق و سرمايه گذارى

تلفن: تلفن: 0207034701902070347019
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آخرين آمار توفان ميانمار؛ 22
 هزار كشته و هزاران ناپديد 

 
آمار قربانيان توفان ميانمار از مرز 22 هزار نفر گذشت و مقامات اعالم كردند هزاران تن نيز در اين 

حادثه ناپديد شده اند.توفان موسمي «نرگس» كه از جمعه هفته گذشته وارد ميانمار شد و سرعت آن به 
210 كيلومتر در ساعت رسيد، بخش بزرگي از اين كشور را به ويژه در مناطق يانگون، ايراوادي، بيگو، 
كارين و مون ويران كرد. شدت توفان به حدي بود كه مقامات از ناپديد شدن تعدادي روستا، قطع خطوط 
تلفن و برق و مسدود شدن راه خبر دادند. اين عوامل باعث كندي عمليات امداد و نجات و جست وجو 
براي يافتن اجساد كشته شدگان شده و به همين خاطر با گذشت زمان آمار قربانيان نيز افزايش مي 
يابد. منابع خبري ميانمار ديروز اعالم كردند فقط در شهر بوگاالي در 60 مايلي جنوب يانگون 10 هزار 
نفر كشته شده اند و 12 هزار جسد در مناطق ديگر يافته شده و با توجه به هزاران مفقودي اين احتمال 
كه با جست وجو در ساير مناطق تعداد تلفات باالتر رود، بسيار زياد است.در همين حال نظاميان جونتا 
كه سال ها است حكومت ميانمار را برعهده دارند خواستار كمك هاي بين المللي براي امدادرساني به 
قربانيان اين فاجعه تاريخي شده اند.دبيركل اتحاديه كشورهاي جنوب شرق آسيا نيز از اعضاي آ سه 
آن خواست براي كمك به قربانيان توفان نرگس كمك هاي فوري خود را به ميانمار ارسال كنند. «سورين 
پيتساوا» ضمن صدور اطالعيه يي گفت؛ مطمئن هستم كشورهاي عضو اتحاديه و كشورهاي همسايه 

ميانمار آماده همكاري و ارسال كمك هاي اضطراري هستند.

 همچنين بان كي مون -دبير كل سازمان ملل متحد- در واكنش به اين فاجعه كه پس از واقعه سونامي 
دسامبر سال 2004 با 229 هزار و 866 كشته پرتلفات ترين حادثه طبيعي در جنوب شرق آسيا است، 
اعالم كرد؛ اين سازمان هر آنچه در توان دارد براي كمك به ميانمار انجام خواهد داد. تاكنون كشورهاي 
چين، كره جنوبي و ژاپن كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را به ميانمار ارسال كرده اند و بخش ديگري 
از كمك ها در راه است. با اين وجود هنوز بي خانمان ها و مجروحان اين حادثه كه آمار آنها بيش از 92 
هزار تن گزارش شده در شرايط نامناسبي به سر مي برند و به آب آشاميدني و سرپناه نياز دارند. مردم 
اين كشور به ويژه در يانگون از اقدامات دولت و نظاميان به خاطر شرايط بد امدادرساني گاليه دارند و 
مي گويند ارتش 400 هزار نفري ميانمار به جاي كمك كردن به حادثه ديدگان فقط به خلوت كردن خيابان 
ها پرداخته است.توفان ميانمار در ميان رسانه هاي كشورهاي مختلف جهان با بازتاب گسترده يي همراه 
شد و بسياري از روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني به پوشش اين فاجعه پرداختند. همچنين مقامات 
كشورهاي مختلف با حادثه ديدگان ابراز همدردي كردند. سيدمحمدعلي حسيني سخنگوي وزارت امور 
خارجه ايران نيز ضمن ابراز تاسف از اين حادثه ناگوار با خانواده كشته شدگان و دولت ميانمار ابراز 

همدردي كرد. 

خطر بيمارى
آخرين آمار تلفات كه روز سه شنبه منتشر شد حاكى از تاييد مرگ 22 هزار و 464 نفر و مفقوداالثر 

شدن 41 هزار و 54 نفر در نتيجه باد شديد و باال آمدن سطح آب بود. 
تصور مى شود تا يك ميليون نفر در اين بحران، كه هزار كيلومتر مربع از ناحيه دلتاى ايراوادى را زير 

آب برده است، خانه هاى خود را از دست داده باشند. 
شارى وياروسا، كاردار سفارت آمريكا در برمه - همچنين موسوم به ميانمار - گفت كه كمبود آب و غذا 

در ناحيه دلتا وجود دارد و اوضاع آنجا را ”به طور فزاينده اى هولناك“ توصيف كرد. 
اجساد مردم و حيوانات در سيالب هاى به جاى مانده از گردباد روز شنبه 

به گزارش آسوشيتدپرس وى گفت: ”تا زمانى كه اين وضع ادامه دارد خطر بروز بيمارى جدى است.“
وى گفت با بدتر شدن وضعيت انسانى آمار تلفات توفان مى تواند از 100 هزار نفر فراتر رود. اطالعات 

وى بر داده هاى يك سازمان غيردولتى كه از آن نام نبرد استوار بود. 
گزارش ها از ايراوادى حاكى از زد و خورد بازماندگان بر سر ذخاير رو به اتمام آب و آذوقه است.

برخى با شكستن نارگيل از آب داخل آن مى نوشند و سايرين نيز مجبور به خوردن ماهى هاى مرده 

شده اند.سازمان هاى امدادرسانى اخطار مى دهند كه ضعف بهداشت، وجود اجساد درحال تعفن مردگان 
در آب، و سيل جملگى مى تواند باعث بروز بيمارى شود. 

آنها نسبت به خطر ماالريا در اثر نيش پشه و تب دِنگى و همچنين بيمارى هايى مانند وبا و اسهال خونى 
كه توسط آب منتقل مى شود هشدار مى دهند. 

اين اتهام كه مقام هاى برمه از دادن ويزا به امدادگران خارجى خوددارى مى كنند و برخى پيشنهادهاى 
كمك را رد كرده اند - از جمله رد درخواست آمريكا براى استقرار سه كشتى و دو هواپيما براى كمك 

رسانى - با انتقاد روبرو شده است. 

كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا آخرين مقامى است كه به جمع منتقدين دولت برمه افزوده مى شود.
وى به خبرنگاران گفت: ”تنها مساله باقى مانده اين است كه دولت برمه به جامعه بين المللى اجازه دهد 

به مردمش كمك كنند. اين بايد مساله اى ساده باشد. اصوال مساله اى سياسى نيست.“ 
و  امدادرسانان  ورود  كرد  ترغيب  را  برمه  هاى  مقام  متحد  ملل  سازمان  كل  دبير  مون  كى  بان  پيشتر 
محموله كمك هاى خارجى را ”به هر شكل ممكن“ تسهيل كنند كه به گفته لورا تروليان خبرنگار بى بى 

سى در سازمان ملل در عالم ديپلماتيك زبانى تند است. 
جان هولمز سرپرست اقدامات انساندوستانه سازمان ملل در گفتگو با خبرنگاران تاكيد كرد كه سازمان 

هاى امدادرسانى براى رسيدن به مناطق آسيب ديده با مشكل مواجه بوده اند. 
اما وى گفت همكارى مقام هاى برمه اى ”معقول و در جهت صحيح در حركت است.“

وى اين اظهار برنار كوشنر وزير خارجه فرانسه را داير بر اينكه شوراى امنيت سازمان ملل بايد طى 
قطعنامه اى دستور ورود كمك ها به برمه را صادر كند، به عنوان گامى مقابله جويانه كه نيازى به آن 

نيست رد كرد. 

آقاى هولمز گفت كه 24 كشور قول 30 ميليون دالر كمك را داده اند و پس از ارزيابى اوليه نيازها در 
روز جمعه درخواست كمك ديگرى صادر خواهد شد. 

قرار است يك تيم ارزيابى روز پنجشنبه وارد برمه شود.
جريان كمك هايى كه هم اكنون وارد برمه شده يا در راه است: 

سازمان ملل مى گويد هواپيمايى با 25 تن بار و تيم كوچكى از خدمه امدادگران ظرف چند روز وارد برمه 
مى شود برنامه خوار و بار جهانى سازمان ملل چهار هواپيماى اضافى را با ذخايرى شامل بيسكوئيت 

هاى پرانرژى راهى اين كشور كرده است 
رسانه هاى چين مى گويند هواپيمايى چينى حامل 60 تن كمك در رانگون بزرگترين شهر برمه فرود 

آمده است 
هواپيماهايى از تايلند، هند و اندونزى نيز اعزام شده اند 

برنامه خوار و بار جهانى اكنون توزيع ذخاير موجود غذا در داخل و اطراف رانگون را آغاز كرده است 
و صليب سرخ نيز شمارى نيروى خارجى و خدمه محلى در آنجا دارد كه بسيج شده اند. 
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مرد 
سياهپوش

ايران واشقانى

از ترس زشتى هاى روز به شب پناه برد و با هر نفس پراضطرابش 
مرگ را آرزو كرد. مادر در تكاپوى دوختن چادر نماز سفيد براى 
دختر كوچولويش بود كه «مهناز» براى خريد ماست از خانه خارج 

شد. اسكناس 200 تومانى در دست هاى كوچكش مچاله شده بود.
مهناز هميشه در طول راه با پروانه ها حرف مى زد و مسير قاصدك 
در  سياهپوش  مردى  ناگهان  روز  آن  اما  و  كرد  مى  دنبال  را  ها 

مسيرش قرار گرفت و زندگى دخترك را به تباهى كشاند.
بر  سياهپوش  مرد  شيطانى  نگاه  داد.  مى  وحشت  بوى  جا  همه 
صورت معصوم دخترك سنگينى مى كرد. او دست مهناز را گرفت 
و با استفاده از خلوتى محل دخترك را به باغى كشاند. بوى مرگ 

مى آمد.
مرد  اما  بكشد  فرياد  وجود  تمام  با  كرد  سعى  وحشت  از  مهناز 
سياهپوش دهانش را محكم گرفته بود. احساس خفگى مى كرد. برق 
چاقويى كه در دست مرد بود، فرياد را در حلقش شكست. مرد او را 

تهديد كرد اگر اين موضوع را در خانه فاش كند...
خانه  به  افسرده  و  آشفته  وضعى  و  سر  با  دخترك  بعد  ساعاتى 
برگشت و ساعتى بعد هم در بيمارستان بسترى شد. نتيجه بررسى 
قرار  اذيت  و  آزار  مورد  بشدت  وى  داد  پزشكى قانونى نشان  هاى 

گرفته است.
وقتى پدر مهناز با دلى شكسته و غمگين مأموران را در جريان اقدام 
هاى مرد شيطان صفت قرار داد، عمليات شناسايى و دستگيرى وى 

آغاز شد. مردى با لباس مشكى، كاله لبه دار، قد بلند و...
* دو ماه بعد

ساعت هفت صبح بود و دو ماهى از آن روز شوم مى گذشت. «مينا» 
امتحان فارسى داشت و هنوز به «تصميم كبرى» فكر مى كرد. در 
نزديكى مدرسه ناگهان سردى دست مردى سياهپوش او را از باغ 
رؤياها به باغى در اطراف مدرسه كشاند. «مينا»ى هشت ساله نيز به 

زور مورد آزار و اذيت قرار گرفت.
«صبا» تنها دختر خانواده پرجمعيت شان بود و با آن كه پنج سال 
روز  هر  بود.  وابسته  پدرش  به  عجيبى  طور  به  اما  نداشت  بيشتر 
صبح بعد از رفتن پدر روى پله هاى جلوى خانه مى نشست و به 
با  اما  چرا  دانست  نمى  ريخت.  مى  اشك  كوچكش  صورت  پهناى 
رفتن پدر احساس تنهايى و بى پناهى مى كرد. آن روز صبح صبا 
مرد  كه  كرد  مى  تعقيب  را  پدر  سايه  اش  كودكانه  نگاه  با  كوچولو 
سياهپوش مقابلش ايستاد و در يك لحظه دخترك را در آغوش كشيد 

و گريخت.
صبا با همه كوچكى به خوبى حس كرد اين مرد بوى پدر و مهربانى 
برايش  بود  داده  قول  سياهپوش  مرد  چون  اما  دهد  نمى  را  هايش 
اسباب بازى بخرد، سعى كرد رفتار مؤدبانه اى داشته باشد تا لذت 
داشتن اسباب بازى نصيبش شود. ساعاتى بعد هم دختر خردسال 
در آلونك يك باغ مورد آزار قرار گرفت و پيكر نيمه جانش در گوشه 

پاركى پيدا شد. 
«سهيال» با چشمانى ريز اما تيز در اطراف نانوايى متوجه شد مردى 
قرار  آهنگرى  كارگاه  يك  جلوتر  كمى  كند.  مى  حركت  او  با  همگام 
را  خود  بلند  هاى  گام  با  داشت  سعى  كه  حالى  در  داشت. «سهيال» 
به نزديكى كارگاه برساند ناگهان با شنيدن صداى مرد سياهپوش 

ترسيد و شوكه شد.
دخترم كالس چندم هستى 

سوم دبستان.
مرد  شيطانى  دست  ناگهان  ها  پاسخ  و  پرسش  همين  جريان  در 
كشان  كشان  او  خورد.  گره  سهيال  لرزان  هاى  دست  در  ناشناس 
دخترك را به دنبال خود مى كشيد. سهيال فرياد مى زد و مقاومت 
زيادى  هاى  حرف  سياهپوش  مرد  مورد  در  روزها  اين  كرد.  مى 
شنيده بود. نمى خواست در دام هوس هاى شوم او گرفتار شود. 
دست و پا مى زد و كمك مى خواست تا اين كه سرانجام موفق به 

فرار شد.
تكرار كودك ربايى در آن منطقه وحشت عجيبى به دل مردم انداخته 
بود. همه جا از مرد سياه دل الغر اندام و سياهپوش حرف مى زدند. 
در اين ميان همزمان با تالش هاى گسترده پليس، ضابطان بسيج هم 

تحقيقات وسيعى در اين زمينه آغاز كرده بودند. 
مأموران بسيج در ادامه رديابى ها به مرد 48 ساله اى به نام «وحيد» 

كه انباردار يك شركت است، مشكوك شدند.

اين  تا  كردند  تعقيب  نامحسوس  صورت  به  را  وحيد  روز   10 آنها 
كه صبح يك روز در حالى كه دختر كوچكى را ربوده بود، دستگير 
شد. وحيد در نخستين بازجويى ها به مأموران گفت: مى خواستم 

دخترك را از خيابان رد كنم.
به  لب  ناچار  شد  رو  به  رو  كوچولويش  قربانيان  با  كه  زمانى  اما 

اعتراف گشود.
دختربچه ها همگى به محض ديدن مرد سنگدل از ترس به خود مى 
لرزيدند و باديدن مرد سياهپوش سعى مى كردند خودشان را پشت 

پدر و مادر شان پنهان كنند.
سرانجام «وحيد» در اعتراف هاى تلخ و تكان دهنده اش به آزار و 
اذيت دختر بچه ها اقرار كرد و محل وقوع جنايت هايش را نشان داد. 
ديگر جاى هيچ شك و شبهه اى نبود. بنابراين دادستان او را به اتهام 
ربودن و آزار و اذيت چند دختربچه با قرار بازداشت موقت روانه 

زندان كرد. سپس كيفرخواست متهم نيز صادر شد.
* محاكمه

اسفند سال 70 يكى از جنجالى ترين پرونده ها در كرج تحت رسيدگى 
قرار گرفت. «وحيد» در جلسه دادگاه رفتارى غيرعادى از خود نشان 
مى داد. وكيل مدافع او نيز اصرار بر ديوانگى موكلش داشت. والدين 
جلسه  نخستين  كردند.  اعدام  تقاضاى  وى  براى  نيز  ها  دختربچه 
محاكمه در حالى پايان يافت كه با دستور قاضى پرونده متهم براى 

تأييد سالمت روانى به پزشكى قانونى معرفى شد.
نتيجه معاينات كميسيون روانپزشكى نيز نشان داد وى هنگام ارتكاب 
جرم از سالمت روانى برخوردار و مسئول اعمال خويش بوده است. 
بدين ترتيب آخرين جلسه محاكمه مرد سياهپوش با حضور نماينده 
ابتداى  در  شد.  برگزار  غيرعلنى  صورت  به  ها  شاكى  و  دادستان 
جلسه دادگاه نماينده مدعى العموم با اشاره به اين كه متهم داراى 
كرد.  مجازات  اشد  تقاضاى  وى  براى  است،  فرزند  چند  و  همسر 
اتهام  به  را  وحيد  پرونده،  قاضى  دفاعيات  آخرين  از  پس  سرانجام 

آدمربايى آزار و اذيت دختران خردسال به اعدام محكوم كرد.
با اعتراض وكيل مدافع متهم پرونده بار ديگر از سوى قضات ديوان 
عالى كشور تحت رسيدگى نهايى قرار گرفت. سرانجام حكم دادگاه 

تأييد شد. بدين ترتيب وحيد در آستانه اعدام قرار گرفت.
عادت  وضع  اين  به  ديگر  دوخت.  چشم  زندان  ديوار  به  ها  سال  او 
كرده بود. او در آستانه 61 سالگى در سكوت وهم آلود زندان مرگ 

را به انتظار نشسته بود.

بى  هاى  شب  دانست  نمى  و  بود  برده  ياد  از  را  آسمان  رنگ  ديگر 
سحر زندگى اش كى به پايان مى رسد.

يك روز در گوشه زندان نشست و از مرد جوانى كه به تازگى به 
كند.  عفو  درخواست  برايش  تا  خواست  بود،  شده  منتقل  اندرزگاه 
وحيد با ابراز ندامت تقاضاى عفو و بخشودگى و تخفيف مجازات 

كرد اما با درخواستش مخالفت شد. 
دست مرگ مرد زندانى را به سراشيبى گور مى كشاند. صداى ناله 

باد سرد زمستانى خبر شومى برايش داشت.
شايد او نمى دانست هنوز پس از گذشت سال ها كابوس آلونك و 

مرد سياهپوش لحظه اى قربانيان اين جنايت را رها نمى كند.
بوى مرگ در راه بود. مثل آن روزها كه بوى وحشت و نفرت در 
باغ ها پيچيده بود. قاضى اجراى احكام هنگام بررسى پرونده هاى 
قديمى و خاك گرفته، به پرونده «جنايتكار كودك ربا» برخورد. او 
پس از بررسى اوراق پرونده پى برد حكم اعدام محكوم به مرگ به 
خاطر نپرداختن حق و حقوق قانونى قربانيان از سوى وى به تأخير 

افتاده است. 
نيز  پرونده  هاى  شاكى  بردند  پى  ادامه  در  احكام  اجراى  مسئوالن 
محل زندگى خود را تغيير داده اند. اين در حالى بود كه در پرونده 
از  نداشت.  وجود  دختران  المثل  مهر  بخشش  يا  مطالبه  درخواست 
سوى ديگر به دليل اين كه مرد متجاوز حاضر به پرداخت مهر المثل 
مرحله اجرا  به  داد تا حكم اعدام  قربانيانش نبود، دادستان دستور 
دريافت  براى  ها  شاكى  درخواست  و  مراجعه  صورت  در  و  درآيد 

حقوق قانونى شان اين مبلغ از بيت المال پرداخت شود.
بدين ترتيب مرد 63 ساله در محوطه زندان به دار مجازات آويخته 

شد.

برگرفته از روزنامه ايرانماجرا

براى دوام و استمرار هرچه 
بيشتر  هفته نامة پرشين، 
ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفى نماييد. آگهى هاى 
شما موجب ارتقاء كيفيت 

اين هفته نامه خواهد شد.  
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آشنايى با استاد مهدى زند
فيلسوف، ذهن خالق، استاد علم اسرار و يا 

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

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

دنياى خاكى وجود.
 مهدى زند سالهاى سال براى درك 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ترجمه؛ بهار خراساني

افراد  برخي  براي  غذايي،  چاشني  ترين  رايج  اين  نمك،  مصرف  كردن  كم 
در  پزشكي  محافل  در  كه  هاست  سال  همه.  براي  نه  اما  است  ضروري 
مورد مصرف نمك مباحثات داغي در جريان بوده است و پرسش محوري 
هم اين بوده است؛ آيا بايد نمك كمتري بخوريم؟از يك طرف گروهي از 
متخصصان اظهار مي كنند كه همه افراد بايد مصرف نمك شان را كم كنند 
و اين كار به ميزان قابل توجهي از بروز بيماري هاي قلبي پيشگيري مي 
كند. در مقابل گروه ديگري معتقد بوده اند كه توصيه همگاني به كاهش 
مصرف نمك تاثير ناچيزي بر سالمتي عمومي دارد و محروم كردني بي 
شيطاني؟  است  بلوري  نمك  رود.آيا  مي  شمار  به  افراد  اغلب  براي  دليل 
اين  در  دو؟  اين  بين  چيزي  يا  ما؟  ذائقه  لذت  براي  ضرري  بي  يا چاشني 
مورد نيز مانند بسياري چيز هاي ديگر در پزشكي، پاسخ سرراستي وجود 
ندارد. اينكه نمك چگونه بر فشارخون شما تاثير بگذارد، به ژن هاي شما، 

سن شما و وضعيت پزشكي شما بستگي دارد.
نمك در گردش خون 

نمك از ديدگاه يك شيميدان هر ماده يي است كه هنگام درهم فرو رفتن 
اوربيت هاي يون هاي مثبت و منفي به وجود مي آيد. اما براي اغلب ما نمك 
همان كلريد سديم است؛ بلورهاي سفيدي كه هنگام بخار شدن آب دريا به 
جاي مي ماند و اين سديم موجود در نمك است كه اغلب مشكالت را به 
وجود مي آورد.يك قاشق چايخوري از كلريد سديم (همان نمك خوراكي 
ما) حاوي 2300 ميلي گرم سديم است. بدن انسان نمي تواند بدون مقداري 

سديم به حيات خود ادامه دهد. سديم براي انتقال تكانه هاي عصبي، انقباض و 
انبساط رشته هاي عضالني (از جمله عضالت قلب و ديواره رگ هاي خوني) 
و حفظ تعادل مايعات در بدن الزم است.مقدار نمك الزم براي اين كار آنقدرها 
زياد نيست. مردمان يانومومو در جنگل هاي باراني آمازون تنها 200 ميلي 
گرم سديم در روز دريافت مي كنند (تقريبًا معادل سديم موجود در 1/0 يك 

قاشق چايخوري نمك).

قاشق   5/1 حدود  (يعني  گرم  ميلي   3400 متوسط  امريكايي  يك  مقابل  در 
روزانه  مصرف  ژاپن  شمال  در  و  كند  مي  دريافت  روز  در  نمك)  چايخوري 
چايخوري  قاشق   11 از  (بيش  گرم  ميلي   26000 آور  شگفت  مقدار  به  نمك 
نمك) مي رسد.هنگامي كه سديم به بدن كم برسد، مجموعه يي از پيام هاي 
شيميايي و هورموني به كليه ها و غدد عرق فرمان مي دهند كه سديم را در 
بدن حفظ كنند. هنگامي كه شما سديم را بيشتر از نيازتان مصرف مي كنيد، 
اگر  كنند.اما  مي  دفع  تر  غليظ  يا  بيشتر  ادرار  ترشح  با  را  آن  زيادي  ها  كليه 
به  آب  يابد.  مي  تجمع  ها  سلول  بين  مايع  در  نمك  نشود،  ممكن  كاري  چنين 
طور گريزناپذيري سديم را دنبال مي كند و هنگامي كه اين مايع افزايش مي 
بيشتري  كار  بايد  قلب  كه  است  اين  نتيجه  رود.  مي  باال  نيز  خون  حجم  يابد، 
انجام دهد و فشار بيشتري روي عروق خوني مي آيد.در طول زمان اين امر به 
سخت شدن ديواره عروق مي انجامد، در نتيجه فشار خون باال، حمله قلبي يا 
سكته مغزي رخ مي دهد. در درازمدت ممكن است نارسايي قلبي به وجود آيد.
حتي شواهدي وجود دارد كه نمك مي تواند به طور مستقيم بر قلب، آئورت و 

كليه ها نيز اثر بگذارد، بدون اينكه لزومًا فشار خون باال رفته باشد.

در  آنها  خون  (فشار  هستند  حساس  نمك  مصرف  به  شدت  به  افراد  برخي 
نتيجه اثر مستقيم نمكي كه مي خورند، باال و پايين مي رود). اما برخي افراد 
ساده  آزمون  متاسفانه  گيرند.  قرار  تاثير  تحت  اصًال  رسد  نمي  نظر  به  ديگر 
يي براي تعيين افراد حساس به نمك وجود ندارد.صدها تحقيق به ارتباط بين 
مصرف نمك و فشار خون، بيماري قلبي، سكته مغزي و مرگ و مير پرداخته 
اند. به طور كلي اين تحقيقات نشان مي دهد كه كم كردن مصرف نمك فشار 
خون را كاهش مي دهد و از احتمال بروز حمله قلبي و سكته مغزي مي كاهد. 
اما مشكل اين تحقيقات اين است كه هر كدام آنها دچار نقايصي هستند؛ يا مدت 
بررسي كوتاه بوده يا تعداد افراد مورد بررسي كم بوده اند يا عواملي غير از 
سديم روي نتايج آنها تاثير گذاشته اند. براي همين نمي توان بر مبناي آنها به 

نتيجه گيري قاطعي دست يافت. 

وجود  همه  براي  سديم  يا  نمك  مصرف  مورد  در  يكساني  توصيه  بنابراين 
مورد  در  اما  برند.  مي  سود  نمك  كمتر  مصرف  از  يقينًا  افراد  برخي  ندارد. 

ديگران تفاوت چنداني در ميزان فشار خون به وجود نخواهد آمد.

اگر شما كمتر از 50 سال داريد، و فشار خون تان در حد طبيعي است (كمتر از 
120 روي 80)، و وضع سالمتي تان خوب است، دليلي وجود ندارد كه در حال 
حاضر نگراني در مورد نمك غذايي تان داشته باشيد. البته بهتر است ذائقه تان 
را به نمك زياد عادت ندهيد.رژيم غذايي كم نمك براي افرادي مناسب است 
فشار  يا  دارند  ديابت  يا  هستند  باال  خون  فشار  به  مبتال  هستند،  تر  مسن  كه 
خون شان به تدريج در حال باال رفتن است.انجمن قلب امريكا توصيه مي كند 
مصرف سديم (نمك) روزانه بيش از 2300 تا 2400 ميلي گرم در روز نباشد. 
اگر دچار نارسايي قلبي هستيد مصرف نمك ممكن است ورم تان را زياد كند. 
كه  كند  مجبور  را  پزشك  است  ممكن  نمك  زياد  مصرف  وضعيتي  چنين  در 
براي دفع مايع اضافي شما را بستري كند تا با داروهاي قوي داخل وريدي 
قلبي  نارسايي  دچار  افراد  شود  مي  توصيه  معموًال  گيريد.  قرار  درمان  تحت 
مصرف سديم روزانه شان را به زير 2000 ميلي گرم در روز محدود كنند. 

افراد دچار بيماري كليوي نيز بايد پرهيز مشابهي را رعايت كنند. 

نمكي كه مي خوريم از كجا مي آيد
افزاييم  مي  غذا  به  كه  نمكي  از  كنيم  مي  مصرف  كه  نمكي  از  ناچيزي  مقدار 
يا از نمكي كه بر سر ميز به آن اضافه مي كنيم، منشأ مي گيرد. بسياري از 
خوراكي ها خودشان داراي نمك هستند. از طرف ديگر انواع مختلف غذاهاي 
آماده، چاشني ها و تنقالتي كه مصرف مي كنيم نيز سرشار از نمك هستند. 
بنابراين بسيار مهم است كه صنايع غذايي را با وضع مقررات به ذكر ميزان 
نمك (سديم) موجود در فرآورده هاي توليدي شان وادار كرد. اما تا زماني كه 
چنين امري محقق شود، خودتان بايد ميزان مصرف نمك تان را كنترل كنيد.

برچسب روي مواد غذايي را بخوانيد و غذايي را انتخاب كنيد كه ميزان سديم 
(نمك) كمتري داشته باشد. مصرف غذاهاي كنسروشده، منجمد يا آماده شده 
كارخانه يي را محدود كنيد. هنگامي كه در بيرون غذا مي خوريد غذاهاي كم 
نمك  جاي  به  معطر  گياهان  و  ادويه  با  را  غذاهايتان  و  كنيد  انتخاب  را  نمك 
بر  كه  است  عواملي  از  يكي  تنها  نمك  يا  سديم  كه  باشيد  داشته  ياد  بپزيد.به 
فشار خون و سالمتي قلب و عروق شما موثر است. براي كنترل فشار خون و 
حفظ سالمت قلب و عروق تان بايد رژيم غذايي سالمي داشته باشيد، ورزش 

كنيد، مراقب وزن تان باشيد و از استرس هايتان بكاهيد.

Harvard Heart Letter, Nov.2006
 

مافين 
شكالتى

ها  بچه  تولد  براى  تونيد  مى  رو  ها  مافين  اين 
درست كنيد.اميدوارم خوشتون بياد!

مواد الزم:
آرد=2 ليوان(300 گرم)

شكر=1 ليوان(220 گرم)
كره=100 گرم

بيكينگ پودر=2 قاشق چايخورى
تخم مرغ=1 عدد

ماست=1 ليوان(200 گرم)
پودر كاكائو=3 قاشق سوپخورى

شكالت=100 گرم
وانيل=2/1 قاشق چايخورى

دراژه شكالتى=كمى
طرز تهيه:

يا 180  فارنهايت  درجه  حرارت 370  با  را  فر   .1
درجه سانتيگراد گرم كنيد.

2. كره،شكر و وانيل را خوب با هم مخلوط كنيد 
و هم بزنيد تا پف كند.تخم مرغ را به آن اضافه 

كرده و به مدت 1 دقيقه با همزن هم بزنيد.
كره  مخلوط  به  را  كاكائو  و  پودر  آرد،بيكينگ   .3
اضافه كنيد بعد ماست را روى آن بريزيد و هم 

بزنيد تا خمير صاف و يكدستى بدست آيد.
4. كف قالب هاى مافين را كاغذ بيندازيد و خمير 
كيك را با قاشق درون هر كدام از قالب ها بريزيد 

بطوريكه فقط تا 4/3 كاغذ را بپوشاند.
5. مافين ها را به مدت 20 دقيقه در طبقه وسط 

فر بگذاريد تا بپزد.
ظرف  از  را  ها  آن  شد  سرد  ها  مافين  وقتى   .6
آب  شكالت  قاشق  با  را  آن  روى  و  كرد  خارج 
شده بكشيد و روى شكالت ها را با دراژه هاى 

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

چه بپوشيد ، چه نپوشيد؟
ايا هميشه در فكر هستيد كه چه بپوشيد و چه نپوشيد كه اندام 
شما بهتر جلوه داده شود. ايا مى دانيد كه چه لباسهايى به اندام 
شما بهتر مى ايد؟؟ ايا ميدانيد چه نوع لباس و چه رنگهايى براى 
اندام شما متناسب تر است؟؟؟؟ اگر جواب اين سئوالها بله مى 
باشداين مقاله مطالعه فرمايئد تا كمكى به طرز لباس پوشيدن 

شما براى اندامى برازنده تر باشد.
اگر اندامى پر داريد...

اگر اندامى پر داريد از پوشيدن لباسهاى گشاد پرهيز كنيد. زيرا با اين كار شما الغرتر جلوه نمى 
كنيد بلكه چاق تر هم نشان داده مى شويد. ولى با اين حال لباسهاى بسيار تنگ هم نپوشيد چون نمى 
خاهيد اين طور جلوه داده شود كه شما به زور در اين لباس جا داده شده ايد. از پوشيدن جوراب 
شلواريهاى ضخيم و خطهاى افقى كامال پرهيز كنيد زيرا اين جور جوراب شلوارى ها پاهاى شما را 

و  ضريف  خلخالهاى  داد.  خاهند  نشان  تر  كلفت 
زنانه پاهاى شما را زيباتر جلوه خواهند داد ولى 

سعى كنيد از ظينت االت ظمخت دورى كنيد.

اگر پاهاى كوتاه ...
شلوارهاى الغر و باريك براى پاهاى كوتاه بسيار 
كفشهاى  پا  توانيد  مى  شما  باشد.  مى  مناسب 
پاشنه بلند پاهايى بلندتر و اندامى ميزانتر نشان 
دهيد. براى تاثير و جلوه اى بهتر سعى كنيد كه 
بپوشاند.  را  كفش  پاشنه  وسط  تا  شلوار  بلندى 
شلوارهاى پارچه اى و مخمل كبريتى پاهاى شما 
را بلندتر نشان ميدهد. شلوارههايى كه ازقسمت 
كوتاه  را  شما  پاهاى  هستند  كشدار  پا  ساق 
برازنده  اندامى  چنين  براى  و  ميدهند  نشان  تر 
بپوشيد  شلوارك  داريد  دوست  اگر  نميباشد. 
سعى كنيد شلواركهاى كوتاه انتخاب كنيد. براى 
كنيد  سعى  دامن  طريق  از  پاها  دادن  نشان  بلند 
دامنهاى كوتاه . دامنهاى بلند با كفشهاى پاشنه 
بلند و دامن هاى راست تا زير زانو با يك جفت 
كفش پاشنه بلند زيبا بپوشيد. از دامنهايى كه تا 

بين ساق پا و زانو مى رسند خوددارى كنيد. 

اگر پاهاى بلند داريد...
دامنهايى بپوشيد كه بلندى انها تا كلفت ترين قسمت بين زانو و ساق پاى شما ميرسد. ازپوشيدن 
نشان  معمول  از  تر  الغر  را  شما  پاهاى  شلوارهايى  چنين  زيرا  كنيد  خوددارى  گشاد  شلواركهاى 

خواهند داد.

اگر پاهاى كلفت داريد...
از جوراب شلواريهاى نازك و در رنگهاى تيره بپوشيد. در هيچ مورد جوراب شلواريهاى ضخيم و 

راه راه را ترجيح ندهيد.
زانو  تا  كه  هايى  پوتين  ولى  كنيد  خوددارى  پا  ساق  تا  هاى  پوتين  تيزو  نوك  كفشهاى  پوشيدن  از 
از  بپوشانيد  را  خود  پاى  ران  داريد  دوست  كه  اگر  باشد.  مى  تر  مناسب  پاها  چنين  براى  ميرسد 

شلواركهاى گشاد و شلواركهايى كه شبيه به دامن مى باشد با كمر هاى كشى  بپوشيد.

اگر ساق پايى كلفت داريد...
از پوشيدن كفشهاى پاشنه كلفت خوددارى كنيد. و حتى از پوشيدن خلخالهاى ساق پا دورى كنيد 

زيرا اين جور زينت االت جلب توجه مى كنند.  

اگر باسن بزرگ داريد...
در هنگام انتخاب دامن سعى كنيد از پارچه هاى لخت كه  خود رابهتر روى بدن نشان مى دهند انتخاب 
پائين  قسمت  از  را  توجه  خواهيد  مى  اگر  كنيد.  خوددارى  چسبان  و  تنگ  دامنهاى  پوشيدن  از  كنيد. 
تنه دور كنيد مى توانيد از گردن بند هاى بلند و مرواريد استفاده كنيد. گردن بند هايى كه به گردن 
مى چسبند انتخاب مناسبى نمى باشد. و براى شلوارهاى جين سعى كنيد شلوارهايى كمى گشادتر و 

راحت تر بخريد. شلوارهايى كه در پشت جيبى ندارند انتخاب خوبى نمى باشند.   

اگر اندامى پر داريد...
بيشتر از لباسهايى كه رنگ تيره مى باشند استفاده كنيد. پوشيدن يك رنگ اندام شما را الغر تر و 
بلندتر نشان خواهد داد ولى سعى كنيد اين رنگ ها بيشتر تيره و يا خاكى باشند. با پوشيدن  شلوار 
هاى پاچه راست و بلوزهاى بلند هيكلى بلند تر و الغر تر نسان خاهيد داد. در انتخاب شلوار جين از 

نوع راحت و حتما رنگهاى تيره خريدارى كنيد.

كمبود ويتامين D افسردگى مى آورد
بنا به نتايج يك تحقيق كه روز دوشنبه منتشر شد، كمبود ويتامين D مي تواند 
خطر ابتال به افسردگي و يا ديگر اختالالت رواني را در نزد افراد سالخورده 
مي  افزايش  را  «پاراتيروئيد»  هورمون  ميزان   D ويتامين  كمبود  دهد.  افزايش 

غدد  زياد  فعاليت  نتيجه  در  و  دهد 
«پاراتيروئيد» باعث بروز افسردگي 

مي شود.
هلندي،  محققان  تحقيق  نتايج  به  بنا 
مانند   D ويتامين  كمبود  ضمني  علل 
كمتر  و  باز  فضاي  در  فعاليت  كاهش 
تغيير  خورشيد،  برابر  در  گرفتن  قرار 
مسكن يا آدات پوششي و همچنين كم 
توانند  مي  ها  ويتامين  كردن  مصرف 
با  محققان  شود.  افسردگي  باعث 
آزمايش بر روي 1282 فرد سالخورده 
نيز  آنان  از  برخي  كه  ساله  تا 95   65
دچار افسردگي خفيف بودند، دريافتند 

ميزان ويتامين D در نزد افراد افسرده 14 درصد پايين تر از ميزان اين ويتامين در 
ديگر افراد است. اين تحقيق همچنين نشان داد كه كمبود ويتامين D ميزان هورمون 
«پاراتيروئيد» را افزايش مي دهد و در نتيجه فعاليت زياد غدد «پاراتيروئيد» باعث بروز 
افسردگي مي شود. اين كشف مي تواند در درمان افسردگي كه علت ان كمبود ويتامين 
D مي باشد بسيار مهم باشد. محققان اعالم كردند به عالوه ، ما در نزد 38.8 درصد 

مردها و 56.9 درصد زنان كمبود ويتامين D را كشف كرديم.

كيبورد مى تواند آلوده تر از 
توالت باشد

براساس تحقيقات يك نشريه انگليسي به نام ”Which? Computing“ كيبوردهاي 
رايانه ها مي توانند محل رشد و نمو 
خطرناك  هاي  باكتري  از  بسياري 
نظر  اين  از  و  بوده  سالمتي  براي 

حتي از توالت ها آلوده تر باشند!
-Which? Comput” نشريه 

خواست  بيولوژيست  يك  از   “ing
يك  هاي  رايانه  كيبورد  عدد   30 تا 
زير  را  لندن  شهر  در  كار  دفتر 
نتيجه  كند.  بررسي  ميكروسكوپ 
كار اين بيولوژيست حيرت آور بود 
زيرا برخي از اين كيبوردها آلوده به 
باكتري هاي بسيار خطرناكي بودند 
بيمارشدن  براي   جدي  تهديدي  كه 

كاربران آنها محسوب مي شدند!
اين  ميان  از  بيولوژيست  اين 
از  تر  آلوده  كه  را  عدد   4 كيبوردها 

ساير آنها بودند جداكرده و درخواست كرد يكي از اين كيبوردها كه 5 برابر آلوده تر 
از نشيمنگاه توالت اين دفتر كار بود به سطل زباله انداخته شود!

او توضيح داد ، تعداد باكتري هاي موجود روي سطح اين كيبوردها 150 برابر بيشتر 
از حد مجاز براي بيمار كردن افراد بوده و به ويژه اين باكتري ها مي توانند موجب 
بيماري هاي ناشي از مسموميت غذايي شوند. او گفت: دليل اين آلودگي ، غذا خوردن 
روي ميز كار است زيرا باقيمانده خرده غذا محل مناسبي براي رشد و نمو ميليون 
ها باكتري است. براساس يك نظرسنجي كه توسط اين نشريه از 4000 نفرصورت 
گرفت ، از هر 10 نفر يك نفر اعتراف كرد كه هرگز كيبورد رايانه اش را تميز نمي كند 

و 20 درصد گفتند كه هرگز ماوس رايانه شان را پاك نكرده اند.
نيمي از پرسش شوندگان گفتند، كيبورد رايانه خودرا كمتر از يك بار در هر ماه تميز 

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

جدول و سرگرمى
فال هفته

تفاهم  سوء  يك  مشكل  فروردين:  متولدين 
براي مدتي شما را درگير خود خواهد كرد. اگر كمي 
حوصله به خرج دهيد اين مشكل خيلي زود برطرف 
ميشود و حقيقت امر براي طرف مقابل قضيه آشكار 
خواهد شد. در آغاز هفته با تغييراتي مواجه خواهيد 
اقوام  از  يكي  كرد.  خواهد  خوشحالتان  خبر  يك  شد. 
مشكالت  بعضي  شد.  خواهد  شما  كمك  نيازمند   ،
روي  كنيد  سعي  ميشود.  عادي  برايتان  اجتماعي 
حد  از  بيش  بزرگ  چه  و  كوچك  چه  اي  مسئله  هر 

حساسيت به خرج ندهيد و خود را آزرده نسازيد.

در  دلپذيري  هفته  ارديبهشت:  متولدين    
پيش داريد. احساس خاصي از سبكبالي خواهيد كرد. 
خدمت  فاميل  اعضاي  از  يكي  داريد.  راه  در  هدايايي 
غيرمترقبه  ديدار  كرد.  خواهد  شما  حق  در  بزرگي 
اي با يكي از دوستان قديمي روحيه تازه اي به شما 
خواهد داد. پول مورد نظر به دستتان مي رسد و يا 
طلبي معوقه وصول خواهد شد. از شنيدن خبري تازه 
ذوق زده مي شويد. اين روزها سعي كنيد زياد خود 

را با امور كم اهميت خسته نكنيد.

باشيد  مواظب  هفته  اين  در  خرداد:  متولدين 
كه يكي از همكاران و يا همسايگان با رفتار و يا گفتار 
نشود.  شما  خاطر  آزردگي  موجب  خود  غيرمتعارف 
با قياس با خود ، ديگران را ارزيابي نكنيد. بعضي ها 
ممكن است مشكل رواني و يا تربيت خانوادگي داشته 
باشند. سعي كنيد روابط خود را با دوستان حفظ كنيد. 
با اين كار روحيه تازه اي به دست مي آوريد. يكي از 
با  ميشود.  برآورده  شما  آرزوهاي  يا  و  ها  خواسته 
رو به راه شدن كاري و يا مشكلي رضايت خاطر شما 

فراهم خواهد شد.

   متولدين تير: يك مسئله كم اهميت براي شما 
بزرگتر از حد خود خواهد شد وبرايتان مشغله فكري 
كنيد،  دقت  كمي  اگر  آورد.  مي  بار  به  اي  آزاردهنده 
خواهيد ديد كه خود شما در اين امر نقش اول را داشته 
ايد. سعي كنيد كنترل بيشتري روي حس حسادت خود 
داشته باشيد و براي هر امري دچار سرزنش از خود 
نشويد. در محيط و امور شغلي فرصت هاي مناسبي 
آوريد.  مي  دست  به  ها  موفقيت  بعضي  كسب  براي 

مواظب باشيد اين فرصت ها را از دست ندهيد.

براي  اهميت  كم  مسئله  مرداد:يك  متولدين   
مشغله  وبرايتان  شد  خواهد  خود  حد  از  بزرگتر  شما 
دقت  كمي  اگر  آورد.  مي  بار  به  اي  آزاردهنده  فكري 
اول  نقش  امر  اين  در  شما  خود  كه  ديد  خواهيد  كنيد، 
حس  روي  بيشتري  كنترل  كنيد  سعي  ايد.  داشته  را 
دچار  امري  هر  براي  و  باشيد  داشته  خود  حسادت 
شغلي  امور  و  محيط  در  نشويد.  خود  از  سرزنش 
ها  موفقيت  بعضي  كسب  براي  مناسبي  هاي  فرصت 
را  ها  فرصت  اين  باشيد  مواظب  آوريد.  مي  دست  به 

از دست ندهيد.

متولدين شهريور: نوميد نباشيد. آنچه را كه 
آوريد.  مي  دست  به  راحت  خيلي  هستيد  آن  طلب  در 
گرم   روزهاي  ميشود.  برطرف  ها  سختي  بعضي 
وروشني در پيش داريد. سعي كنيد بعضي امور مالي 
را  تصميم  بهترين  بتواند  تا  نكند  پريشان  را  افكارتان 
بگيريد. سعي كنيد روحيه تان را قوي كنيد تا در مقابل 
از  يكي  نشويد.  احساساتي  اهميت  كم  مسائل  بعضي 
كرده  عادت  طلبي  راحت  و  پروري  تن  به  كه  بستگان 
مقابل  در  كنيد  سعي  آمد.  خواهد  شما  نزد   ، است 

خواسته او مقاومت كنيد و از انجام آن بپرهيزيد.

عالقه  مورد  امر  يك  مورد  در  مهر:  متولدين 
بخشي  رضايت  و  خوب  خبرهاي  شما  كنجكاوي  يا  و 
خواهيد شنيد.مقداري پول بابت خريدهاي غيرضروري 
و يا هديه براي ديگران از دست شما خارج ميشود. در 
آوريد.  مي  دست  به  هايي  موفقيت  كار  و  كسب  امور 
سعي كنيد اميدواري هاي خود را نسبت به آينده كدر 
هاي  حساسيت  مواظب  ماه  اين  متولد  متأهلين  نكنيد. 
و  هيچ  روي  كنند  سعي  و  باشند  خود  زندگي  شريك 

پوچ موجب آزردگي خاطر او نشوند.

روي  است  بهتر  روزها  اين  آبان:  متولدين   
خود  براي  عريض  و  طويل  حسابي  قولي  و  وعده  هر 
باز نكنيد. براي انجام برنامه و كار مورد نظر تا كامأل 
كنيد  سعي  نگذاريد.  پيش  قدم  ايد  نشده  جمع  خاطر 
آن  زير  بودن  محكم  از  كه  بگذاريد  جايي  را  پايتان 
مطمئن باشيد . بهتر است جلوي بعضي ولخرجي هاي 
خود را بگيريد تا توازن دخل و خرجتان به هم نخورد، 
چون در غير اين صورت جمع و جور كردن امور مالي 

برايتان خيلي مشكل خواهد شد.

 متولدين آذر: همين روزها با جلوه هايي از 
نوآشنا  يك  از  شد.  خواهيد  مواجه  ها  شانسي  خوش 
محبت خواهيد ديد. دوستي هاي تازه اي در راه داريد. 
يكي از آرزوهاي شما برآورده مي شود. در محيط كار 
با يكي از همكاران اختالف نظر و يا مشاجره خواهيد 
داشت. يك برنامه مورد عالقه تان به داليل نامعلومي 
دچار دست انداز ميشود. در محيط خانواده اهميت و 
قرار  توجه  مورد  شما  كار  يا  و  وجودي  هاي   ارزش 

مي گيرد.

 متولدين دى:  بعضي اتفاق ها و يا تغييرات 
را به فال نيك بگيريد، چون اين هفته روي خط خوش 
شانسي ها حركت مي كنيد. اگر هوشياري و دقت نظر 
پرورش  را  خود  نگري  آينده  توانيد  مي  دهيد  خرج  به 
داده و تقويت كنيد. موردي از اختالف هاي خانوادگي 
شما را با خود درگير خواهد كرد، اما مي توانيد با پس 
كشيدن پاي خود اين درگيري را كم اثر كنيد. خواسته 
مقداري  گيرد.  مي  قرار  موافقت  مورد  شما  طلب  يا  و 

پول به دست شما مي رسد.

تغييراتي  شاهد  روزها  همين  بهمن:  متولدين 
در محيط كار و در فضاي خانواده خواهيد شد. بعضي 
يا  و  اشخاص  بعضي  مورد  در  شما  نظرهاي  نقطه 
تصميم گيري هايتان تغيير خواهد يافت. باالخره موفق 
خواهيد شد يك اختالف قديمي را حل كنيد. از يكي از 
خواهيد  مساعدت  و  مهرباني  خانواده  سالمند  اعضاي 
ديد. يك فرد مزاحم از سر راهتان به كنار خواهد رفت. 
راه پيشرفت را در مقابل خود هموار و روشن خواهيد 

يافت.

 متولدين اسفند: در اين هفته از نتايج زحماتي 
كه براي انجام كاري كشيده بوديد، برخوردار خواهيد 
يك  بروز  از  توانيد  مي  بجنبيد،  موقع  به  اگر  شد. 
و  پشتكار  با  آوريد.  عمل  به  جلوگيري  اشتباهكاري 
اجراي  در  هايي  موفقيت  به  توانيد  مي  مداوم  پيگيري 
شما  هاي  نگراني  زود  خيلي  يابيد.  دست  برنامه  يك 
از بابت يك امر اجتماعي برطرف ميشود. در هر حال 
بتوانيد  تا  باشيد  مسلط  خود  اعصاب  بر  كنيد  سعي 

درست تصميم بگيريد. سفيد بازى را شروع مى كند و در 3 
حركت مات مى نمايد

جواب هفته قبل
Kh5     d1=Q+ (or Rb7) 
Kg6     Rb6     Nf7# 

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

Qb2     Rxb2    Rc8+    mate or 
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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

حسابدار خود باشيد
با ارائه ساده ترين شيوه هاى 
حسابدارى شما را يارى مى 
كنيم تا حقوق حسابدارتان را 

براى خود پس انداز كنيد.
077 6828 2448

گوشي هاي تلفن همراه، 
معدن هاي پنهان طال 

 
 قصد داريد تلفن همراه قديمي خود كه تقريبًا از كار افتاده است را دور بيندازيد؟ ما به 
شما توصيه مي كنيم كمي دست نگه داريد زيرا ممكن است در درون قطعات الكتريكي آن 

طال، نقره، مس يا ديگر فلزات ارزشمند را پيدا كنيد.
هم اكنون افراد زيادي در تالش هستند با دست يافتن به اين فلزات گران قيمت و آب كردن 
آنها و ساخت جواهرات پول خوبي به جيب بزنند. شركت هاي سازنده گوشي هاي موبايل 
اغلب در مدارهاي الكترونيكي گوشي هاي خود از طال استفاده مي كنند زيرا اين فلز با 

ارزش نسبت به ديگر فلزات رساناي بهتري است.
تاهيداكو سكيگاوا رئيس شركت بازيافت دوا هولدينگز مي گويد؛ «فلزات به كار رفته در 
گوشي هاي موبايل مي توانند بيش از حد باارزش باشند براي همين ما مي خواهيم هر 
طور كه شده آنها را بازيافت كنيم.» معدنچيان از آب كردن يك تن سنگ طال تنها پنج گرم 
طال استخراج مي كنند در حالي كه بازيافت كنندگان گوشي همراه از ذوب يك تن گوشي 
تلفن همراه خراب شده 150 گرم طال به دست مي آورند. همين وزن گوشي تلفن همراه 
عالوه بر طال حدود 100 كيلوگرم مس و سه كيلوگرم نقره را در كنار فلزهاي ديگر در 
اهميت  مواد  بازيافت  جهاني  بازارهاي  در  فلزات  قيمت  افزايش  با  است.  داده  جاي  خود 
زيادي پيدا كرده است. قيمت طال در هر اونس هم اكنون حدود 890 دالر است. قيمت اين 

فلز گران قيمت در ماه مارس به اوج خود و به قيمت 1030 دالر رسيد.
سرب و قلع هم نسبت به گذشته به قيمت بيشتري مبادله مي شوند و قيمت نقره هم فاصله 
زيادي با ميانگين قيمت خود در سال گذشته دارد. بازيافت قطعات الكترونيكي در ژاپن كه 
منابع طبيعي كمي دارد كار عقالني به نظر مي رسد. صنعت الكترونيك اين كشور بالغ بر 
ميلياردها دالر است و ساالنه بيش از ده ميليون گوشي همراه قديمي در اين كشور از رده 
خارج مي شود. نوزومو ياماناكا مدير اكوسيستم كارخانه بازيافت مواد كه در آن هزاران 
گوشي تلفن همراه بازيافت و ذوب مي شوند، مي گويد؛ «براي بسياري گوشي هاي همراه 
انبار شده در كارخانه ما تنها يك توده فلزي و پالستيكي به درد نخور هستند اما همين تپه 

هاي بي ارزش براي ما حكم معدن طال را دارد.»
داخل  از  نقره  و  طال  استخراج  توكيو  غربي  جنوب  كيلومتري   80 در  هانيو  كارخانه  در 
گوشي هاي همراه حسابي رونق دارد. در اين كارخانه مدارهاي الكترونيكي در داخل كوره 
هايي قرار مي گيرند و طالي آن در اثر حرارت آب شده و از سوراخي در زير كوره خارج 
مي شود. قيمت سه كيلو طالي به دست آمده از اين روش حدود 90 هزار دالر است. اين 

طالهاي مذاب پس از خروج از كوره به صورت شمش هاي طال قالب گيري مي شوند.
به  كه  زماني  پيش  سال  گويد؛ «دو  مي  زده  چشم  به  پالستيكي  عينك  كه  حالي  در  آراي 
تازگي در اين كارخانه استخدام شده بودم از آنچه مي ديدم به شدت تعجب مي كردم. 
هم اكنون استخراج انواع فلزات از درون مدارهاي گوشي هاي تلفن همراه براي من به يك 
تفريح تبديل شده است.» در اين كارخانه مدارهاي الكترونيكي و ديگر ضايعات صنعتي در 
ابتدا بر حسب نوع آن تفكيك مي شوند و سپس در درون مواد شيميايي فرو مي روند تا 

مواد غيرضروري شان آب شود و تنها فلزات پاكسازي شده باقي بمانند.
اين كارخانه كه 20 سال پيش فعاليت خود را در نزديكي توكيو آغاز كرد، ماهانه بين 200 
تا 300 كيلو شمش طال با خلوصي معادل 99/99 درصد توليد مي كند كه قيمت آن حدود 
8/8 ميليون دالر است. ميزان توليد طالي اين كارخانه تقريبًا برابر ميزان توليد طاليي است 
كه از كارخانجات استخراج طال از سنگ معدن به دست مي آيد. اين كارخانه همچنين از 
كابل ها، جوهرهاي سياه كه حاوي پالديوم و نقره هستند و كارت هاي حافظه قديمي انواع 
فلزها را استخراج مي كند. به رغم اينكه دولت توجه خاصي به فعاليت اين كارخانه و اهميت 
آن در اقتصاد كشور مبذول داشته، اين كارخانه با كمبود گوشي هاي قديمي موبايل روبه 
رو است. 128 ميليون جمعيت ژاپن به طور متوسط از هر گوشي تلفن همراه دو سال و 
هشت ماه استفاده مي كنند. اين بدان معني است كه ساالنه تعداد زيادي گوشي همراه از 
استفاده ساقط مي شوند. مشكل كار اينجا است كه تنها 10 تا 20 درصد از آنها بازيافت 
مي شوند زيرا مردم اغلب گوشي هاي خود را در كمد خانه هايشان نگه مي دارند زيرا 
نگرانند كه مبادا اطالعات شخصي در آنها باشد كه ممكن باشد در آينده به آنها نياز پيدا 
كنند. در مارس 2007 تنها 558 تن گوشي قديمي تلفن همراه براي بازيافت جمع آوري شد 
كه ميزان آن يك سوم ميزان گوشي هاي همراه از رده خارج شده يي بود كه در سه سال 

گذشته دور انداخته شده بودند. 
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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 
اطالعات پرواز هيترو            08700000123 
دفتر ايران اير هيترو            02085649806
فرهنگسراى لندن                                   0208-4555550

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  
رستوران ليدو                                         02089524748 

سفره سراى مهدى 2
سوپر ماركت ها 

آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلى                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083

بيژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشيا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشيد                                    02076398007
جردن                                          02084265448
خزر                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خيام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

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

مازندران                                    0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ايران                              08963002020
هرمز                                                      02084558184
وحيد                                             02089749997 
قنادى رضا                                02076030924 
قنادى عسل                               02077062905

  

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

نيازمنديها

اگر هفته اى چند ساعت وقت آزاد داشته و 
 Blue احتياج به كارت پاركينگ مجانى يا

Badge و كارت ورود به طرح ترافيك 
داريد، لطفا با اين شماره تماس حاصل 

فرماييد.
07947108297

London Property Services 
LPS Ltd.

جهت تكميل كادر فنى خود احتياج 
به افرادى با تخصص هاى 

زير دارد:
NIC Reg  مهندس برق
Corgi Reg مهندس گاز

Inventory Clack
Plumbers/Electricians
Handy Man/Cleaners

جهت اطالعات بيشتر لطفا با ما تماس بگيريد

08456 652 4466

فروشى
يك جاروبرقى الكترولوكس با كاركرد كم 40 پوند

ميز كامپيوتر كامال نو 30 ÷وند
درخت مصنوعى 50 پوند

سرويس غذاخورى 6 نفره 100 پوند
ديكشنرى فارسى - انگليسى و بالعكس اطلس 

سخنگو 140 پوند
02085787164

1st Plumbing & Heating

Call Now: 07903960884

Boilers
Immersions
Leaks
pumps
Tanks
Radiators
Toilets

Baths
Kitchen
Washing Machine
Cookers
Burst Pipes
Cylinders & Showers

24 Hours

A3 Shop for Sale
Premium Required

07956223876 - 02089623444 
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 به ياد داشته باشيد
 با صرافى هاى

 معتبر پولهاى خود
را ارسال نمائيد

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 
07811000455 - 02084537350

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 منطقه 

W9 ميداول
07966456106

Waiter به چند نفر
جهت كار در رستوران نیازمندیم

02089989080
02089988118

نيازمنديها
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

رنگ كار حرفه اى
نقاشى ساختمان پذيرفته مى شود.  با قيمت مناسب و كيفيت عالى

فيروز  07908860087
07856694710

£5.00

ELECTRICAL INESTALATION

Certificate     Certificate
)    ( 

       
     

    CCTV    
       :

079 5055 9336   079 5055 9336
email: jr power2000@live comemail:   jr_power2000@live.com
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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.

نيازمنديها
Soltan Caterers Equipment UK Ltd

Design Supply Fabrication:

Canopies
Ducting
Fresh Air Ventilation
Fans carbon filters silencers stain-
less steel works
Cabinet
Sinks
Tables
Cold rooms
Shelves
Remote control security gates
Fence
Grills
Balustrades
Railing

Staircase
Door shutters
Restaurant, Take away Equip-
ment & Fitting:
Cookers
Grills
Fryers
Mixers
Dough Maker
Fridges
Tandoor
Pizza Oven
Stock pots
Kebab machine

01415565740
08452234497

Mobile: 07940523970 – 07895959159
73B Sutherland Road, Walthamstow, London, E17 6BH

www.cew-soltan.co.uk

فلز كارى سلطان آميزه اى از هنر ايرانى
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نيازمنديها

آگهى فروش  لوازم شما تا مبلغ 100 پوند در صفحه  
نيازمنديها رايگان مى باشد 

لطفا با شماره تلفن :
02084537351 تماس بگيريد

Office: 02083571418
Mobile: 07912214445 – 07809827688

Email: info@ioccltd.com - www.iocconstruction.com

IOC Construction Ltd
با سابقه طوالنى در امورات ساختمانهاى مسكونى، تجارى، 

پزشكى هتل ها، مغازه ها، طراحى داخلى و خارجى از پايه ريزى 
تا اتمام ساختمان سقف و شيروانى

 كليه امور برقى – لوله كشى نصب تهويه مطبوع و شوفاژخانه

لطفآ از Website ما ديدن كنيد

Personal Service & Supervision
Demolition
Renovation, Refurbishment & 
Conversions
Framing & structural work
Remove existing garage
 & built new garage
General Carpentry & Join

New Kitchen: design and supplies & fit
New & repair Utility Service
Mechanical & Plumbing & Gas 
Appliance Works
New Bathroom and powder room: 
supply & fit, Finishes, Flooring
Garden Landscaping

شركت ساختمانى

  GP Driving School

Mobile: 0789 5995 334

Fully Qualified Instructors
PASS WITH US!!

دوره هاى مخصوص براى دوستان با
 گواهينامه هاى بين المللى

مكانيك سيار در شمال لندن
تعمير انواع اتومبيلهاى بنزينى و ديزلى

اجرت جهت سرويس موتور از £20
تعويض كالچ از £80

تعويض تايمينگ بلت از 60£ و غيره
تلفن: 07594347973
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آذربايجان 
موسيقى 

سينه اؤترى 
بير باخيش

پرويز يكانى زارع  - قسمت آخر

1912 م، جاببار قاياغدى اوغلو، قوربان پريموف و ساشا اوگانزا 
شويلى ايله بيرليكده، ايلك دؤنه اوالراق »اسپورت ركورد« كمپانى 

دعوتى ايله نئچه موغام قرامافون يارپاقالريندا ضبط ائتديلر.

1913 م، باال مليك اف ـ تارچاالن پطرز بورق موسيقى كانسئرت 
پروقراميندا ايشتراك ائتدى.

قوروپو،  چالغيچيالر  و  (اوخوجو)  اف  فرضعلى  م،محمد   1920
گوز  ايلين  نجى  ـ  و1926  شهرلرينده  چئشيتلى  نين  شوروى 
بلژيك،  لهستان،آلمانيا،  دن  اوجومله  لر  اؤلكه  خارج  مؤوسمينده 
دا  ايران  توركيه،  رومانى،  مجارستان،  اطريش،  فرانسا،  اينگيليتره، 
اوخوجوالر  آذربايجان  باخيمدان،  ييغجام  ائتميشلر.  ايجرا  پروقرام 
و چالغيچيالر ايجراسى ايله، قرامافون يارپاقالرين1906ـ  دان، ريقا، 
ورشو، ماسكووا، پئترزبورق، كييئف، تئفليس و باكى دا ياييلماسى 
اولموشدور.  رولو  ده يرلى  تبليغينده  سينين  موسيقى  آذربايجان 
بهبودوف،  مجيد  محمد،  اوغلو  به ى  كئچه  اوغلو،  قارياغدى  جاببار 
بيلى  مالى  اف،  فرضعلى  محمد  عبدولاليئف،  ايسالم  بابايف،  مير 
حميد، سيد شوشينسكى، شه  كيلى علسگر كيمى آدليم اوخوجوالرين 
لرى  نومونه  موغام  ضربى  موغام،  اولونموش  ايجرا  ايله  توسطى  

بوتون دونيادا ياييلدى.

جميل امير اف ـ تارچاالن و اوخويان،1912 ده، استانبولدا اولدوغو 
»شهبال«  و  سالميشن  نوتا  موغامى  ضربى  »حيراتى«  زامان 
درگيسينده چاپ ائتميشدير. آيدينديركى اونون ياييلماسى آذربايجان 

موسيقى سينه بؤيوك تبليغ و علمى بير اؤنم ايدى.

قئز«  »آبيرلى  ده  ـ  و1923  اوپئراسى  الملوك«  »سيف  ده  ـ   1915
اوپئرئتى جميل اميراف توسطى ايله يازيلدى.

خالق  چوخلو  باغلى  آدييال  نين  قارياغدى  جاببار  اوخوجو  آدليم 
ماهنيالرى الده دير.

موسلوم  و  بيگف  حاجى  اؤزئيير  ماهنى،  آرتيق  دان  اوندان،30 
ايله  توسطى  اف  رستم  و  سى  ماهنى  ايله50  توسطى  مقامايف 

نوتاسالينيب و ياييلميشدير.

دئمه لى ييك كى، ايندى ده بو ياراديجى عنعنه، اوخوجوالر توسطيله 
دوام سورور. سيد شوشينسكى، خان شوشينسكى، متعلم متعلم اف، 
زولفى آدى گؤزه ل اف، ابوالفتح على يئف، حاجى بابا حسين اف، 
على بابا محمد اف، ايسالم رضايف، عاريف بابايف و باشقاالرى، 
ماهنيالرى،  ل  گؤزه  اوخوجوالرين  تانينميش  دونياميزين  موسيقى 
احمد  يئف،  قلى  اقا  على  و  اثرلردير  دوغوران  ماراق  و  قاليجى  بير 
اف  صالح  بابا  اف،  منصور  بهرام  اف،  داداش  احسن  باكيخانف، 
كيمى شؤهرت صاباحى اوالن تارچاالن الر و باشقاالرينين رينگ 

لرى، موسيقى خزينه ميزى داها زنگين لشديرميشدير.

سينا،  ابن  فارابى،  ده  وهله  ايلك  تملينى،  لرين  نظريه  موسيقى 
اورمولو صفى الدين و ماراغالى عبدوالقادير كيمى تورك موسيقى 
شوناسالرين ريساله لرينده گؤرمكده ييك دوغروسوكى، آذربايجان 
ميللى موسيقى مدنيتى اسكى و اورتا عصرلرده يالنيز يوكسك عملى 
و  تانينميش  ده  لرده  ساحه  نظرى  و  علمى  ده  بلكه  يوخ  ده  سوّيه 

اوستون ايميش.

شرقين باشقا اؤلكه لرى كيمى، اسكى زامانالردان برى آذربايجان 
خالقى دا زنگين و تكامول تاپميش شعره ماليك ايميشلر. آذربايجان 
موسيقى و شعير سئوه  ر خالقى، بو ايكيسينى بير ـ بيريله عالقه ده 
تكاموال چاتديرميشالر. بونون سببى آيديندير، چونكى آذربايجاندا 
سؤيچولرين  آذربايجان  اوخونار.  آوازال  و  دئييلمز  تكليكده  شعير 
و  يومشاق  چوخ  ده  باره  مدنيتى  موسيقى  آزربايجان  اثرلرينده 
لطيف ميصراعالرا راست گليريك و من گلن سايالرا بونالرا ايشاره 

ائده جگم.

كولتورتكاملو»  سينين  موسيقى  »آذربايجان  بيكف  حاجى  اؤزئيير 
آدلى مقاله سينده موسيقى و شعرين سيخ رابطه سى باره ده يازير: 
اوخوجوالرين  شعيرلرى،  تغّزلى  سؤيچولرين  زامانالر  »كئچميش 
يوكسك  ايجراچيالرين  آذربايجان  و  ماهنيالرى  اووسوناليان 
قايالى  دنيزين  قره  ساحيللريندن  قومسال  نيزينين  خزرده  هونرى 
داغالرينين  البورز  چؤللريندن  يانار  توركوستانين  دك،  ساحلينه 
قارلى زيروه لرينه دك گئنيش صورتده ياييلميشدى. ميللى ماهنيالر 
و اويناماالردا اولدوغوكيمى، آذربايجان سؤيچولرين شعير و غزل 

لرى گؤزه ل و آخيجى هاوا ايله ايجرا اولونور...«

تغزلى  شاعيرلرينين  آذربايجان  دؤورلرده،  بوتون  آذربايجاندا 
موغام  آوازى  ـ  سازى  عونوانيله  متن  شعرلريندن،  عيرفانى  ـ 
دستگاهالر، آز حجيم لى موغامالر، ضربى و موغامالر و تصنيف 
بو  تاپميشدير.  دوام  سى  عنعنعه  فايداالنماق  ايجراسيندا  لرين 
شيفاهى ـ پئشه كار سازى ـ آوازى گونه لر، چوخ و اختيالر نيظامى 
نين (ميالدى نين12 ـ نجى سده سى)، فضولى نين(16 ـ نجى سده)، 
شيروانلى،  عظيم  سيد  ذاكر،  ابوالقاسم  سده)،  نجى  ـ  واقيف(18 
ابوالقاسم نباتى، خورشيدخانم ناتوان(19 ـ نجو سده) و چاغداش 
و  رستم  سليمان  وورغون،  صمد  واحيد،  آقا  على  سؤيچولرين 

باشقاالرينين غزللرينده اوخونورالر.

دستانالريميزين  ميللى  بيزيم  موغامالرى،  آذربايجان  بوگون 
و  جيالالنميش  اؤز  رك  گؤستره  ليگينى  گئنيش  و  ليك  يوكسك 
بيتگين لشميش فورماسييال بيزلرى حئيران ائدير. ائله بورادانديركى 

باختيار واهابزاده حاقلى اوالراق دئيير:

دفن ائدين سيز منى زابول سه گاهين مايه سينه

دئييرم بلكه منى بير گون اويانديردى موغام

تام  »من  دئميشديركى:  چيخيشيندا  بير  ائله  دا  وورغون  صمد 
موغامات  موسيقيسى،  آزربايجان  كى  بيلره م  دئيه  وارليغيميال 

اوستونده قورولوب...«

دؤرد  يعنى  دؤورونه دك  مادالر  و  مانناالر  »سومئرلردن،  دئمك 
مين ايل فاصله ده موسيقيميزين تكجه توزو گؤرونور، آتروپاتدان، 
بابك دؤورونه قده ر تقريبًا1100 ايل فاصله ده موسيقيميزين ايزى 
آذربايجاندا  برى  دؤوروندن  بابك  و  عربلر  ده  جه  ائله  گؤرونور، 

هابئله بوتون شرقده موغامين اؤزو گؤرونور«.

سونرا،  سومئرلردن  ايزى  موغام  گؤستريركى،  آراشديرماالر 
و  يلر  لوللوبه  لر،  قوتتى  هورريلر،  لر،  كاسى  لر،  هيت  ايالمالر، 

اورآرتوالر كيمى گلير، ماننا و ائله جه ده مادالر دؤورونه، زردشت 
آيينى يارانماقال يئكون الشير و يازييا آلينماقال حدس و گومانالرا 

سون قويولور.

آلتى  موسيقى  بير  »ساز«  دير.  »ساز«  آلتى  اسكى  ان  آذربايجانين 
ديركى، اولو باباالريميز اونا »قوپوز« دئيه ر ميشلر و بوگون »ساز« 
فايداالنير.  سازدان  آشيقالرى  آزربايجان  و  دور  معروف  آدييال 
ته  (كالرينت)،  قارانئى  قاوال،  كامانچا،  سونرا  دان  (ساز)  »قوپوز« 
دن  اوجومله  سازالرى  ميللتلر  باشقا  حتتا  و  (سورنا)  زيرنا  بيل، 

وييولون، قانون، پيانوو آذربايجان موسيقى سينده ايشله نيرلر.

آذربايجان زنگين خالق موسيقى سينين كؤكو موغامالر و اونوناليا 
ناشى آشيق موسيقيسى اوزه رينده قورولموشدور و تاريخ بويو 
آتا ـ باباالريميز ايله ياشاييب و اونالرال آياقالشاركن اؤزونو و ائله 

جه ده اؤزه لليگينى قورويوب ساخالييب دير.

آذربايجان  قديم  كؤكلرينى  نين  موسيقى  شيفاهى  ـ  اى  حرفه 
موسيقى مدنيتينده آختارمالى ييق. موغام، ملوديلرين ديرچه ليش و 

تكامولونون جمعيندن عبارت دير.

آذربايجان موغامالرى يئددى اورژينال موغامدان:

چارگاه  موغامى4ـ  سئگاه  موغامى3ـ  راست  موغامى2ـ  شور  1ـ 
هومايون  موغامى7ـ  بايات  شيراز  موغامى6ـ  شوشتر  موغامى5ـ 

موغامى و بئش آزحجيملى موغامدان:

و  دشتى،  بايات5ـ  كوردو  شهناز4ـ  (رهاوى)3ـ  رهاب  قاتار2ـ  1ـ 
سككيز ضربلى موغامدان:

مانى6ـ  شمس5ـ  سمائى  منصوريه4ـ  بارى3ـ  آراز  حيراتى2ـ  1ـ 
اووشارى (افشارى)7ـ حيدرى8ـ شكسته لر (قاراباغ شكسته سى ـ 

كسمه شكسته ياخود »باكى شكسته سى) دن عبارت دير.

گلن سايالردا چاليشاجاغام آذربايجان موغام موسيقيسينى آرتيق 
راق آچيق الميش اوالم و آذربايجان موسيقى شوناسالر و موسيقى 

چيلرين بير سيراسيندان سؤزآپارميش اوالم.

صبر ايله گره ك گون كئچيره اهل عشق اوالن

هر درد اولورسا آخيرى بير گون دواسى وار.

سؤزلوك:
وئرگى: عطّيه /   زيروه: قلّه /   چيخميش: اجرا، نمايش، سخنرانى /   
يارارالنماق = فايداالنماق: استفاده كردن/   ثمره لى: پربار/   اسكى: 
قديم /   خالى = خاللى: قالى /   چكى تيكمه: گل دوزى/  زرگرليك: 
طالكارى/   سئرماتيكمك: مليله دوزى/   قوچاقالما: حماسه/   دئييلمه: 
روايت/   صنعت = هونر: هنر/   پئشه كار = پروفئسيونال: حرفه اى/   
اؤزه لليك: ويژگى/  سئويملى ليك: محبوبيت /   قوروجو: بنا كننده، 
بنيان گذارنده/   چيچكلنمك: شكوفا شدن/   سوروملو: دوام دار، 
نامدار،  آدليم:  سطح/  سويه:  برجسته/    قاباريقلى:  يابنده/    ادامه 
قازينتى:  ترانه/    نغمه،  ماهنى:  رباعى/    دؤردلوك:  سرشناس/   
تدقيق:  كردن/    همراهى  آياقالشماق:  برنز/  بورونج:  حفارى/   
تحقيق/   ايز: نشانى، رّد پا/   آبيده: اثر تاريخى و باستانى/   ايلكين: 
آرخيولوژى:  شناسى/  اسلوب  و  متد  مئتودولوژى:  نخستين/   
باستانشناسى/   چئشيتلى = چئشيدلى: مختلف/   دوغرولماق: تحقق 
ماندگار/    قاالرگى:  ملّت/    اولوس:  شدن/    تصديق  و  تاييد  ياقتن، 
اؤيرنيلمه: مطالعه و تحقيق، آموزش/   بيليم: علم/   بيلگين: دانشمند، 
عالم/   دامال ـ دامال: قطره ـ قطره/   كؤرپه ايكن: بهنگام خردسالى/   
ديله ك: آرزو/   ايل ـ آى: سالنامه، تقويم/   پالئوليت: دوره سنگ 
قديم/   ائنئوليت: دوره سنگ /  ايكى چاى آرا: بين النهرين/  اويناما: 
رقص/   بيليمسل: علمى/   آختاريش: تحقيق/  تاريخسل: تاريخى/   
ياشام: زندگى، حيات/   اينكيشاف = انكشاف: رشد، ترقى، تكامل/   
بزه ك سيز: ساده/ ساغالم = صاف، هامار: سالم/   گؤركم: حاالت/ 
دولغون: سرشار/    بيچيملى: موزون/   آشاغى - يوخارى: زير و 
بم/   اؤلمز = زاوال سيز: جاويدان/  باياغى: مبتذل/ ائنمه: سقوط/  
يؤنه لتمك: سوق دادن/   وورغون: ايستا/  الغ: مسخره/ ساتيريك: 
طنز/   سانباللى: با ارزش، وزين/   فوند: ذخيره/  يئنى لشمه: تكامل/   
نظرّيه چى: نظريه پرداز/  پروقرام: برنامه/   ييغجام: كلى/   سؤيچو: 
شاعر/  كولتوره ل: فرهنگى/   دويغولو: عاطفى/  ايسه: َو/  اينجه: 

ظريف، لطيف/   موطروف: مطرب/  قوروپ: گروه

 



51 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

9 May 2008  -  1387 جمعه 20  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و چهارم



52
www.persianweekly.co.uk
  جمعه 20  ارديبهشت May 2008  -  1387 9هفته نامه پرشين

سال اول -  شماره چهل وچهارم

 info@persianweekly.co.uk  



53 www.persianweekly.co.uk
هفته نامه پرشين

 info@persianweekly.co.uk  

9 May 2008  -  1387 جمعه 20  ارديبهشت  
سال اول -  شماره چهل و چهارم

HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 
BROADCASTING IN 

IRAN
(Part 4)

 
                                                                                 

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

Unfortunately, the two disagreed violently, and 
Stivic’s appointment ended in his abrupt departure 
for England without any progress.
 In 1862 Stivic was sent to Iran for a second time. 
On this occasion, he was acting as a diplomat, the 
charge D’Affaires of the British Embassy, and was 
therefore able to obtain an audience with Naser ed-
Din Shah. At this time, Mirza Saidgkhan, the Min-
ister of Foreign Affairs, and Forokhkhan Amin-u-
Duleh, who had signed the most recent treaty with 
the British, were both in favor of Stivic. They finally 
convinced the Shah of Stivic’s good faith; thus, the 
first telegraph treaty between Iran and England was 
signed in 1862.
The installations began very quickly from three 
points: Bushire, Kermanshah, and Esfehan, and by 
1863 all the necessary equipment and apparatus 
had been assembled. One year later, the lines were 
ready for use, and the equipment was put into op-
eration.   In the same year, Baser ed-Din Shah or-
dered the line extended from Tehran to the Port 
of Bushire, and later from Khaneqhin to Tehran 
so that Iran might have direct communication link 
with European governments.
 When the extension of the lines were completed, a 
British representative and twenty eight of his com-
patriots remained in Iran to work for five month un-
der contract with the Iranian government to super-
vise operation of the lines and instruct Iranians in 
operating the equipment. The Tehran-Khaneghin 
line was under British control for five month, which 
was later extended.     
 In accordance with the 1862 treaty, signed by Iran 
and England, England’s telegraph system was linked 
to Baghdad through the Mediterranean and from 
Baghdad was extended to Kermanshah, Hamedan, 
Shiraz, Bnushire and finally reached Kerachi by sea 
cable. In this way, two telegraph lines were in Brit-
ish hands so that if one line was impaired, the other 
could be used in its place.    
 The rapid development of the telegraph during this 
period had linked the cities of the northwest, the 
south and the southwest to Tehran and significant 
advance was brought about chiefly because of the 
initiative of Naser ed-Din Shah. It was really his in-
terest that prompted the advent of the electric tele-
graph in Iran in the nineteenth century.  ... 

To be continued

House of scholar Shahidi turned into museum
The Seyyed Jafar Shahidi Museum opened during a ceremony at the 
house of the scholar of Persian language and literature and renowned 
historian of Islam on Sunday evening. 
Located in the Narmak district in eastern Tehran, the house has been 
converted into a museum by the Art and Cultural Organization of the 
Tehran Municipality. “We believe that a divine and social man is trained 
in a good and safe city… Thus paying attention to the spirit of a city is 
the most important duty of the urban manager,” the organization direc-
tor Ahmad Nurian said during the opening ceremony of the museum, 
which was attended by Tehran Mayor Mohammad-Baqer Qlibaf, Sha-
hidi’s family, and a number of Iranian cultural figures. 
“In a collaborative effort with other scholars, the organization will make 
all its attempts to collect works of the master and to publish them for the 
future generations,” he added. 
A bust of Shahidi was unveiled during the ceremony and his family was 
honored with paying the cost of a hajj. 
Shahidi (1918–2008) studied both in university and Islamic seminary 
and held a Ph. D from the Tehran University as well as an Ijtihad degree 
from the seminaries of Qom and Najaf. 
He was most famous for his collaborations with the Dehkhoda Insti-
tute, an Iranian center working on the Persian language and literature, 
for compilation of the Dehkhoda Encyclopedia. 
In addition, he was one of several scholars contributing to the Moin dic-
tionary of Persian language. 

Mahdavikia: I’ll stay in Eintracht 
Iranian fielder for Eintracht Frankfurt said emphatically Tuesday he would not 
leave Commerzbank-Arena until his contract expires in 2010. 
“In the second half of the season due to injury I have seldom played in Eintra-
cht. Therefore I was forced out of the main arrangement, however, I did well in 
the first half,” he said in a telephone interview from Frankfurt. 
“Media sorely slammed us after being beaten by Stuttgart in the 31st week 
of Bundesliga. They may be right and we don’t expect compliments after this 
heavy loss. I was summoned to the match when we were three goals behind. 
Eintracht was overpowered 4-1. We ought to get better results in the remaining 
matches,” he said. 
Iran’s national team captain added, “I have previously said that after being 
drawn against Syria and Kuwait we have a difficult task in the 2010 World Cup 
Qualifiers. With more preparation for the upcoming matches Iran can qualify 
for the next round.” 

Iranian wrestlers head for Russia 

The Iranian freestyle wrestling team has left Tehran for 
Russia in order to participate in the Aliyev Cup sched-
uled for the weekend. 
According to IRNA, the Iranian wrestling team left Teh-
ran on Wednesday morning. 
The Iranian team 
includes Saeed 
Ahmadi in the 
60-kg category, 
Iman Mohamma-
dian and Meisam 
Mostafa Jokar in 
the 74-kg catego-
ry, Reza Yazdani 
in the 84-kg cat-
egory, and the seven-time Asian champion Alireza Hei-
dari in the 96-kg category. 
The competition will be held at Ivan Yarygin wrestling 
gymnasium in Makhachkala city in Russia on 10-12 
May. 
Iranian wrestlers Mahdi Hajizadeh and Saeed Dadash-
pour could not attend the competition due to passport 
and national ID problems. 

No change in Iran’s FIFA ranking 
Iran’s national football team stands fourth in Asia after seeing no change in its 51st 
position in the latest FIFA ranking in May. 
Japan dropped one 
place to 37th, but re-
mained in the first po-
sition in Asia, followed 
by Australia and South 
Korea, both of which 
did not move in the 
ranking either. 
The small changes in 
this month’s table re-
sulted from the lim-
ited number of friendly 
matches across the 
globe since the April 
ranking. 
Argentina, Brazil, Italy, Spain, Germany, the Czech Republic, France, Greece, Portu-
gal, the Netherlands, England, Croatia, Romania, Ghana and Scotland retained their 
April position and remained the top 15 in the latest ranking. 
Despite repeated requests by Iran’s coach Ali Daei for at least one friendly ahead of 
the decisive June 2 match against the UAE, in the 2010 World Cup qualifiers, the 
Iranian Football Federation (IFF) has not been able to arrange any such games. 
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Iran to hold filmmaking workshop in Dubai
This free workshop is organized by Iran’s cultural attaché office and the Iranian Club in Dubai. 
The workshop, which will be run by such prominent figures as IRIB College professor Jamshid Kalantari, aims to enhance the participants’ practical skills 
and to illustrate key points of filmmaking. 
After completion of the workshop, the participants can make a documentary film and submit it to Iran’s cultural attaché office and the office will honor 
the top three works. 
Dubai-based Iranians interested in filmmaking can register via http://emirates.icro.ir.

Hollywood to host Iranian musicians
The prominent Iranian musician Keyhan Kalhor is scheduled to hold a traditional music concert at the 
Hollywood Bowl amphitheater. 
The concert, which will be held in September 2008, will pay tribute to the mystic Persian poet, Mow-
lavi. 
The veteran Kamancheh player Kalhor will collaborate with Dotar player, Nour-Mohammad Dorpour 
from Iran’s South Khorasan Province and musicians from Sistan-Baluchistan Province. 
Syrian vocalist Sheikh Hamza Shakur and French-born Chinese cellist Yo-Yo Ma along with a group of 
whirling dervishes from Syria will appear at the event.

Cannes 2008 to 
screen Iran’s ‘10+4’ 
Iran's 10+4 by Mania Akbari is slated to be screened by 

the Organization of Independent Cinema, ACID, at the 
2008 Cannes film festival. 
The 77-minute film is a sequel to Abbas Kiarostami's Ten, 
which depicts the leading actress, played by Mania Ak-
bari, talking to people in her car. 
10+4 has the same outline as Ten however in the sequel 
the actress is suffering from cancer. 
The film has won numerous international awards includ-
ing the Silver Crow Pheasant Award and the Golden 
Crow Pheasant Award of India's 12th International Film 
Festival. 
The Agence du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion 
(ACID), was founded in 1992 to promote independent 
filmmakers around the world. 
The 61st Cannes International Film Festival will be held 
from May 14 to 25, 2008 in France. 

Iran’s Qobadi wins 
human rights awards 

Turtles can fly by Iranian award wining director, Bahman Qobadi, has won two awards at 
the Bahrain Human Rights International Film Festival. 
The ‘Best Director Award’ and the ‘Audience Appreciation Award’ were granted to Turtles 
Can Fly, which is the first film to have been made in Iraq since the fall of Saddam Hussein. 
The festival screened Qobadi’s film on May 2 and announced winners last night, earning 
the Iranian film its 42nd award to date. The festival, the first human rights film festival in an 
Arab country, was attended by some 2,000 people. Films from Iran, England, the US, Italy 
and Japan were screened at the Bahraini capital’s international venue. 
The event, which was organized by Bahrain’s Society for Public Freedom and Democracy 
Support, was held from May 1 to 4. 

Iran’s Jiroft, lost city of Marhashi? 
Harvard University Professor, Piotr Steinkeller says Iran’s historical site of Jiroft is the lost third-millennium city 
of Marhashi. Steinkeller, who presented his theory at the International Jiroft Confab in Tehran, believes Jiroft 
was the center of the ancient city of Marhashi, which was a political and economic power in eastern Iran and had 
close political relations with Babylonia. 
According to Steinkeller, Marhashi was an ancient polity located on the Iranian plateau between Anshan, an 
early Elamite capital, and the Indus Valley. Located in Iran’s southern Kerman Province, Jiroft has yielded some 
700 ancient sites in over six phases of archeological excavations. 
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