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 بحث امنيت افغانستان بار ديگر نقطه تعامل تهران و واشنگتن شد. بر اين اساس وزارت خارجه 
امريکا اعالم کرد کشورش آماده تعامل با ايران بر سر موضوع افغانستان است. در نشست ناتو 
که در بروکسل برگزار شد، هيالري کلينتون وزير خارجه دولت اوباما رسمًا پيشنهاد کرد کنفرانس 
بزرگي مرکب از کشورهاي همسايه افغانستان از جمله ايران و نيز اعضا و هم پيمانان ناتو تشکيل 
شود. ظاهراً قرار است ايران در دو کنفرانس مجزا در خصوص موضوع افغانستان شرکت کند. 
پيشتر نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان اياالت متحده امريکا از فرانکو فراتيني وزير خارجه 
ايتاليا خواسته بود از ايران براي حضور در اجالس کشورهاي جي هشت در شهر تريسته ايتاليا 
نظر  تهران  مقامات  تاکنون  کند، هر چند  افغانستان بررسي شود، دعوت  قرار است موضوع  که 
از سوي  اين اجالس  تمايل براي حضور در  اگرچه  اند.  نکرده  اعالم  باره  اين  نهايي خود را در 
وزارت خارجه ايران کاماًل مشهود است اما منوچهر متکي از همتاي ايتاليايي خود خواست براي 
نزديکي بيشتر در اين باره دعوت خود را نه در قالب گفت وگوي تلفني بلکه به صورت حضوري 
و در سفر به تهران مطرح کند. به هر حال اين بار مقامات کاخ سفيد در نظر دارند در کنفرانس 
بين المللي ديگر که هنوز معلوم نيست در کجا تشکيل خواهد شد، همکاري هاي خود را در زمينه 
افغانستان در سطح باالتري با رهبران ايران ادامه دهند چراکه به گفته کلينتون در روزهاي اوليه 
که نيروهاي امريکايي و متحدانش در تالش براي مبارزه با طالبان و القاعده بودند، ايران هر روز 

با سفير امريکا گفت وگو و مشاوره داشته است
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 لحظه تحویل سال نو در کشور انگلستان جمعه 20 مارس ساعت 11 و 33 دقیقه و 58 ثانیه بامداد می باشد.
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از  آلمان  زنان  جنبش  آنکه  با 
کوشيده  خود  گيري  شکل  ابتداي 
است با تصاوير کليشه يي درباره 
کند،  مبارزه  زنانه  برخوردهاي 
هنوز هم برخي از افراد اين جامعه 
زياد خود  نبايد  »زن  معتقد هستند 
کارهاي  و  جامعه  سطح  در  را 

اجتماعي مطرح کند.« 
نيست،  گو  غيب  بايچ  کريستف 

چشم بندي هم نمي کند. ولي ...

حال و هوای نوروزی در لندن

خاورمیانه در انتظار یک مذاکره

صفحه 56ورزشزنان اجتماعی

می ستاييم  را،  زمين  اين  می ستاييم 
روان های  می ستاييم  را،  آسمان  آن 
ستاييم  می  را،  سودمند  جانوران 
را،  پيروراستی  مردان  روان های 
پيرو  زنان  روان های  می ستاييم 
را، در هر سرزمينی که زاده  راستی 
شده باشند، مردان و زنانی که برای 
کوشيده اند،  راستی  آيين  پيروزی 

می کوشند و خواهند کوشيد ...
 ...و همچنين با درجه پيشرفت بازار 

سازگار باشد.گرچه دولت ...

صفحه  29فرهنگصفحه11

اسفندگان، جشن 
بزرگداشت زن و زمین 

هوای زندگی تان را 
تازه کنید

ساده ای  و  عملی  راه های  دنبال  اگر 
بگرديد تا رنگ تازه ای به زندگی تان 
بزنيد، توصيه می کنم با ۱۰ پيشنهاد 

زير شروع کنيد ... 
۱( قبل از ناهار، سيب بخوريد 

ايالتی  دانشگاه  در  جديد  پژوهشی 
کسانی  می دهد  نشان  پنسيلوانيا 
سيب  عدد  يک  ناهار  از  قبل  که 
می خورند نسبت به افرادی که همان 
آب  شکل  به  را  کالری)۱۲۵(  مقدار 

سيب يا سس سيب دريافت ... 

50 دقیقه جهنمی برای 
آبی پوشان

تيم فوتبال استقالل يکی از نمايندگان 
کشورمان در رقابتهای ليگ قهرمانان 
آسيا در شرايطی که يک بر صفر از 
چند  در  بود  پيش  عربستان  االتحاد 
تا  کرد  دريافت  گل  دو  پايانی  دقيقه 
در  ايرانی  های  تيم  نخستين شکست 

اين رقابتها رقم بخورد.
دومين  در  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
ليگ  رقابتهای  دوره  هفتمين  از  روز 
امشب   ۲۱ ساعت  از  آسيا  قهرمانان 

دو تيم فوتبال االتحاد ....

خانواده

کابوس در راه 
مهاجرت

ديگری  نارنجی  نقطه های  وقتی 
روشن  رادار  صفحه  روی 
می شود، ناخدا به آرامی با فشار 
يک دکمه موتورهای المبرو خود 
تنظيم  دريايی  گره   ۳۰ روی  را 
گشت  يک  از  دوساعت  می کند. 
گاردساحلی  قايق  گذشته،  شبانه 
درتنگه  خود  ناپيدای  هدف  به 
باريکی که جزيره يونانی لسبوس 
جدا  ترکيه  اصلی  سرزمين  از  را 

می سازد نزديکتر ....
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اگر دچار تصادف شده اید، خودروی شما را به نزدیکترین تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جایگزین در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل یا محل کار شما 
دریافت کرده یا تحویل دهند.

مدارک شما به طور کامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

 پس از سال ها خدمات به هموطنان 
اکنون در شرکت خود آماده همکاری 
Serpil Ersan.شما عزيزان می باشد

تنها يک تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگليس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آیا دچار حادثه 
شده اید؟

می توانید خسارت دریافت کنید.

مشاورین فارسی زبان: علی زنجانی
Ali Ebrahim Zanjani 
on 07816646345 or 

01707827990
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

و  سیاسی  ارگان  و  گروه  هیچ  به  پرشین  نامه  هفته 
غیر سیاسی وابسته نمی باشد  و صرفا در جهت اطالع  
رسانی صحیح گام بر می دارد. تمامی مطالب از سایت 
های معتبر، مقاالت رسیده وخبرگزاریهای رسمی با ذکر 

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

طراح و صفحه آرایی :  الف زرافشان - عليرضا رياحی
امور وب سایت :  شيدا  عليزاده  

امور کامپیوتری:  امير پرهيز
مدیر بازاریابی:  فريبا قلهکی
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نشانی الکترونيکی:
www.persianweekly.co.uk
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

آزاد است.مسئوليت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين درقبول يا 

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

 Lord Business Centre
2 Floor Unit 20, 665 North 
Circular Road London  NW2 7AX
020 8453 7350 -020 8453 7351

در تصاویر حکاکی شده بر سنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست. هیچکس 
سوار بر اسب نیست. هیچکس را در حال تعظیم نمی بینید. هیچکس سرافکنده و 
شکست خورده نیست هیچ قومی بر قوم دیگر برتر نیست و هیچ تصویر خشنی 
در آن وجود ندارد. از افتخارهای ایرانیان این است که هیچگاه برده داری در ایران 
مرسوم نبوده است در بین صدها پیکره تراشیده شده بر سنگهای تخت جمشید 
نژادی  چه  از  که  بسپاریم  بخاطر  ندارد.  وجود  عریان  و  برهنه  تصویر  یک  حتی 

هستیم و دارای چه اصالتی می باشیم. ***********

احمد شاملو
ایدا در اینه 

لبانت 
به ظرافت شعر

شهوانی ترين بوسه ها را به شرمی چنان مبدل 
می کند

که جاندار غار نشين از آن سود می جويد
تا به صورت انسان درايد

و گونه هايت 
با دو شيار ّمورب

که غرور ترا هدايت می کنند و 
سرنوشت مرا

که شب را تحمل کرده ام
بی آن که به انتظار صبح

مسلح بوده باشم،
و بکارتی سر بلند را

از رو سبيخانه های داد و ستد
سر به مهر باز آورده م 

هرگز کسی اين گونه فجيع به کشتن خود 
برنخاست

که من به زندگی نشستم!
و چشمانت راز آتش است 
و عشقت پيروزی آدمی ست

هنگامی که به جنگ تقدير می شتابد 
و آغوشت

اندک جائی برای زيستن
اندک جائی برای مردن

و گريز از شهر
که به هزار انگشت

به وقاحت
پاکی آسمان را متهم می کند 

کوه با نخستين سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستين درد 

در من زندانی ستمگری بود
که به آواز زنجيرش خو نمی کرد -
من با نخستين نگاه تو آغاز شدم 

توفان ها
در رقص عظيم تو
به شکوهمندی 

نی لبکی می نوازند،
و ترانه رگ هايت

آفتاب هميشه را طالع می کند 
بگذار چنان از خواب بر ايم

که کوچه های شهر 
حضور مرا دريابند 
دستانت آشتی است

ودوستانی که ياری می دهند 
تا دشمنی

از ياد برده شود 
پيشانيت ايينه ای بلند است

تابناک و بلند،
که خواهران هفتگانه در آن می نگرند

تا به زيبايی خويش دست يابند 
دو پرنده بی طاقت در سينه ات آوازمی خوانند 

تابستان از کدامين راه فرا خواهد رسيد
تا عطش

آب ها را گوارا تر کند؟
تا آ يينه پديدار آئی

عمری دراز در آ نگريستم
من برکه ها ودريا ها را گريستم

ای پری وار درقالب آدمی
که پيکرت جزدر خلواره ناراستی نمی سوزد!

حضور بهشتی است
که گريز از جهنم را توجيه می کند،
دريائی که مرا در خود غرق می کند

تا از همه گناهان ودروغ
شسته شوم 

با شاعران معاصر

آخرین اخبار را می توانید در وب گاه هفته نامه 
پرشین مالحظه نمائید

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

هر اقدامي را براي 
محافظت از خود انجام

 مي دهیم 

کره شمالي با صدور هشدار تازه يي 
مبني بر اينکه رزمايش نظامي در حال 
انجام امريکا و کره جنوبي مي تواند به 
بروز يک جنگ منجر شود،  متعهد شد 
که هرگونه اقدام الزم را براي حفاظت 
گزارش  به  دهد.  مي  انجام  خود  از 
کمونيستي  کشور  اين  پرس  فرانس 
و  امريکا  مشترک  رزمايش  گويد  مي 
با  ۲۰مارس  الي   ¹ از  که  جنوبي  کره 
حال  در  سرباز  هزار  ها  ده  حضور 
انجام است، با هدف به راه انداختن يک 
جنگ ديگر در شبه جزيره کره صورت 
مي گيرد. اين در حالي است که سئول 
رزمايش  اين  دارند  تاکيد  واشنگتن  و 
يک مانور دفاعي ساالنه و عادي است. 
 ±/² ارتش  دوشنبه  روز  يانگ  پيونگ 
آماده  حالت  به  را  خود  نفري  ميليون 
و  تلفن  و خطوط  درآورد  جنگي  باش 
قطع  را  جنوبي  کره  با  نظامي  فاکس 
کرد و هشدار داد هرگونه تالش براي 
متوقف کردن آنچه پرتاب يک ماهواره 
درگيري  يک  بروز  باعث  داند،  مي 
کره  خارجه  امور  وزارت  شد.  خواهد 
را  رزمايش  اين  گذشته  روز  شمالي 
طراحي  يي  هسته  جنگ  تمرين  يک 
بازدارنده  يک حمله  تقويت  براي  شده 
و  سربازان  گفت  و  کرد  توصيف 
تجهيزات بيشتري نسبت به سال هاي 
وزارتخانه  اين  اند.  شده  بسيج  قبل 
کره شمالي  اراده  اين وضعيت  افزود؛ 
در  خود  دفاعي  توان  تقويت  براي  را 
تمام زمينه ها محکم تر مي کند و مهم 
نيست که ديگران چه خواهند گفت. يک 
شمالي  کره  خارجه  وزارت  سخنگوي 
بدون اشاره به جزئيات به رسانه هاي 
در  که  شمالي  کره  گفت؛  کشور  اين 
شرف تهديد احتمالي امريکا و نيروهاي 
متحدش قرار دارد، هرگونه اقدام الزم 
را براي حفاظت از حاکميت خود اتخاذ 
امريکا  مشترک  رزمايش  کرد.  خواهد 
آغازشده  يي  برهه  در  جنوبي  کره  و 
که اوضاع در اين منطقه آنقدر متشنج 
شده که ممکن است هر لحظه يک جنگ 
کند. وزارت خارجه کره شمالي  بروز 
افزود؛ هيچ کس نمي تواند تضمين کند 
دست  طلب  جنگ  نيروهاي  و  امريکا 
انداختن  راه  به  با  جنوبي  کره  نشانده 
پيونگ  عليه  خطرناکي  رزمايش  چنين 
شمالي  کره  کرد.  نخواهند  اقدام  يانگ 
شخصًا  که  غيرمعمول  حمله  يک  در 
عليه دولت جديد امريکا بود، اين کشور 
را به تالش سخت براي نقض حاکميت 
و  نظامي  زور  طريق  از  شمالي  کره 
پيونگ  داخلي  امور  در  جدي  دخالت 

يانگ متهم کرد. 

سر مقاله
بهار سرسبز و گل افشان از راه می رسد و طراوت و نشاط  را به همراه می آورد و با گلباران کردن 
طبيعت و عطر افشانی فضای زندگيمان، روزگاری نو را به ارمغان می آورد. هم از اين رو است که 
آغازش را نوروز می ناميم و چه افتخار و سعادت بزرگيست برای ما ايرانيان که شروع سالمان آغاز 
چرخه تازه فلک است و ابتدای دگرگونی طبيعت. نوروز با تمام سنتها و مراسم ديرينش، بی شک ايرانی 

ترين شناسه ايرانيان است. 
اگرچه در طول تاريخ ملتهای بسياری نوروز را جشن گرفته اند و همچنان جشن می گيرند و اين وفاق 
چند مليتی يکی از رموز ماندگاری آن است اما اين نکته را نبايد از نظر دور داشت که جشن نوروز به 
همراه ديگر بارقه های فرهنگی و زيبايی های تمدن ايرانی، در طول طويل تاريخ به کشورها و ملتهای 
ديگر صادر شده است. غرض آنکه اگرچه حضور ميهمانان بين المللی بر سر سفره نوروز، بر شکوه 
از  افزايد وليکن شرط انصاف و مروت نيست که ميهمانان گوی سبقت  اين جشن جاودانه ملی می 
ميزبان بربايند و خود را صاحب سفره قلمداد کنند. هم از اين رو است که ما ايرانيان به عنوان پرچمدار 
چنين رسم و آيين ديرينی، بايد در برپايی و حفظ اين ميراث گرانقدر فرهنگی که با زحمت بسيار از 
گذرگاههای پر خطر تاريخ با جانفشانی پدران و اجدادمان تا به امروز ره گشاده، حضوری هر روز 

پررنگتر از روز پيشين داشته باشيم.

هرچند که در اين رهگذر نکته ظريفی از قلم فرومانده است و آن اينکه جشنها و مراسم تاريخی نمادی 
است از فرهنگی خاص. به همين جهت آنها را ميراث و بارقه های فرهنگ خود ميناميم. اجرای فيزيکی 
آيينهای ايرانی بدون حلول روح فرهنگ و منش ايرانی در آن، بر سر دست بلند کردن و گرد شهر 
چرخاندن کالبد بی جانی است که مرور زمان جز بوی تعفن از آن به جای نخواهد گذاشت. دريغا نه 
فقط جوانان کم تجربه که بسی از ريش سفيدان امروز نيز برای تطهير فرهنگ ايرانی از زهر جهالتهای 
عرب، آن را به سم قارچهای غرب می آاليند غافل از آنکه اين هر دو، ضربه ای يگانه از تيشه های رنگا 
رنگ است بر ريشه فرهنگيمان. حال در اين ميان، غصه بی ادبان و نا اهالنی که در اين غربِت از يار 
ماندن و به دوست هم نرسيدن، گردهماييهای ايرانيان را در چشم اغيار، تجمع مردمی بربر مأب جلوه 

می دهند، قصه ای است که ناگفتنش بهتر است.    عباس نجفی
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"

حال و هوای 
نوروزی در 

لندن
نوروز از جمله اوقات نادری از سال است که مردم در ابعاد 
کلی جامعه برای رفع نيازهای خود يا ابراز محبت به يکديگر 
سياسی  اخبارهای  به  کمتر  نوروز  در  مردم  کنند.  می  تکاپو 
بها می دهند. حتی گرفتاريهای کاری تحت  اجتماعی  وقايع  و 
تاثير وظايف خانوادگی قرار می گيرد. اين از زيبا ترين جلوه 
های نوروز است که وقتی از خانه خارج می شوی و پا به هر 
کوچه و خيابان می گذاری، مردم را می بينی که به تهيه ابزاری 
دوستان  برای  هدايايی  خود،  خانه  کردن  تزئين  و  تميز  برای 
شان  خانواده  اعضای  و  خود  برای  نو  لباسهای  آشنايان،  و 
خود،  مهمانان  از  پذيرايی  برای  شيرينی  و  ميوه  باالخره  و 

مشغولند.

در ادارات و سازمانها، افراد برای همکاران سازمانی يا رقيبان 
تجاری کارتهای تبريک می فرستند. اگر در کنار دوستی باشيد 
که در حال نوشتن يک متن تبريک نوروزی برای همکار خود 
می باشد، احتمااًل برای استفاده بهتر از کلمات با شما مشورت 
خواهد کرد و دوستانه به شما اعتراف خواهد کرد که مثاًل قصد 
کرده  پيدا  همکارش  با  که  کدورتی  خود  تبريک  پيام  در  دارد 

است را از دل او بيرون آورد.

نوروز تنها زمانی از سال است که  قول و قرار با خانواده برای 
رفتن به خريد عيد، برنامه ريزی کردن برای سفر و امثال آن 
موجهترين عذر برای مرخصی رفتن يا موقتًا نا تمام گذاشتن 
به  هم  رئسا  و  مديران  سختگيرترين  نوروز  در  است.  کاری 
راحتی با مرخصی کارکنان خود موافقت می کنند اگر عذرتان 

اين باشد که: »می خواهم با خانواده ام باشم.«
در نوروز در گيريهای خيابانی، مشاجره با کسبه و رانندگان 
تاکسی و در گيريهايی از اين دست که در جامعه معمول است 
کمتر اتفاق می افتد. آرامش خاصی بين مردم حاکم است. همه 
ترجيح می دهند اين زمان کوتاه نوروزی را برای خود سپری 

کنند تا برای حل و فصل مسايل روزمره و بی اهميت زندگی.
نيز  زاست  تنش  و  برانگيز  جنجال  هميشه  که  سياسی  اخبار 
کيرد. حتی  می  به خود  آميزتر  مسالمت  ای  نوروز چهره  در 
سياست مداران و گردانندگان چرخ نظام مملکت سعی می کنند 
تا حد امکان از بروز اتفاقاتی که آرامش مردم را خدشه دار می 

کند جلوکيری کنند. 

چون  شايد  است.  آسانتر  نوروز  در  غمها  دردناکترين  تحمل 
در اين ايام به خاطر سنت ديد و بازديد، کمتر کسی احساس 
و سرسبزی  طبيعت  دگرگونی  آن،  از  گذشته  کند.  می  تنهايی 
بهار پيام زندگی می دهد و تاثير مثبتی بر روح و روان انسان 

دارد.

سنتهای نوروزی مثل خانه تکانی، خريد رخت و لباس نو، ديدن 
نوروز  ايام  در  فقط  مردم  که  نيست  چيزی  آشنايان  و  اقوام 
انجام دهند ولی انجام آن در ايام نوروز حال و هوای ديگری 
وفاق  نوع  يک  موجب  فعاليت  اين  ابعاد  بودن  اجتماعی  دارد. 
عميق ملی می شود. همچنين رويکرد مردم به طراوت بخشيدن 

به زندگی خود در اين ايام با انگيزه ای متفاوت است.

اما ايام نوروز در خارج از کشور فضايی غريب و مهجور دارد. 
بسياری از مردم به داليل شغلی فرصتی برای با خانواده بودن 
در اين ايام را ندارند و موفق به برگزاری سنتهای اين جشن 
ملی نمی شوند. غالبًا سفره هفت سين را همگان می چينند اما 
جشن و شور و حالی که با گستردن اين سفره بايد در فضای 
خانه پراکنده شود محسوس نيست. تعداد دوستان و آشنايانی 
که بتوان سنت ديد و بازديد را با ايشان زنده کرد آنقدر نيست 
که مالقاتشان تا سيزده نوروز ادامه پيدا کند. آن عده هم که 
هستند، نا موافقت شرايط جامعه و گرفتاريهای زندگی مجالی 
با  به گرمی استقبال کنند.  يکديگر  از  تا  به دستشان نمی دهد 
تمام اين احوال، مردم زمان تحويل سال را به ياد می سپارند و 
نوروز را گر همه با دورهمی های دو سه نفره جشن می گيرند. 
مهمتر از همه آنکه با تماسهای تلفنی از احوال فاميلهای خود در 
ايران خبری می گيرند تا عالوه بر صله رحم، با شنيدن وصف 

عيش آنان نصف عيشی برده باشند.

رنگ  لندن  مانند  بزرگتر  شهرهای  در  نوروزی  هوای  و  حال 
با فروش مواد غذايی  ايرانيان  بهتر دارد. مغازه های  و بويی 
و تزيينی خاص ايام نوروز، عيد را به جامعه ايرانی خارج از 
تبليغهای  در  ايرانی  رستورانهای  آورند.  می  کشور 
خود عبارت »ماهی پلوی عيد« را با تيتر چشمگيرتری 
چاپ می کنند. مراسم متعددی برای برپايی چهارشنبه 
کالبهای  شود.  می  برگزار  نوروز  جشن  يا  سوری 
می  برگزار  پايکوبی  و  رقص  ايرانيان  برای  خاصی 

کنند. 

کوچک  جامعه  در  که  ايرانی  کودکان  متاسفانه  ولی 
ايرانيان خارج از وطن دور از رقابتهای کودکانه برای 
هستند،  فاميل  بزرگترهای  از  بيشتر  عيدی  گرفتن 
شکوه اين عيد ملی را کمتر درک می کنند و بابانوئل 
همکالسی هايشان دوست داشتنی تر از عمو نوروز 
است. از اين رو همبستگی روزافزون ايرانيان خارج 
با جامعه  اجتماعی خود  ارتباطات  و حفظ  از کشور 

بزرگ درون مرزی، امری ضروری است.
 

مطلب آرشيوی
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هشدار واشنگتن در مورد سفر اتباع 
امریکایي به سودان  

 
دولت سودان روز سه شنبه اعالم کرد به بررسي و مطالعه راه هاي بي اثر کردن يا به تعليق انداختن 
حکم بازداشت دادگاه جنايات بين الملل الهه مي پردازد. اين نخستين بار است که حکومت سودان لحن 
خود را آرام و آمادگي خود را براي مذاکره اعالم مي کند. به نظر مي رسد اين تحرک دولت سودان 
کشور  اين  جمهور  رئيس  البشير  عمر  گرايانه  چالش  و  جويانه  مقاومت  هاي  يک سري سخنراني  با 
غرب  به  نسبت  تمسخر  و  انتقاد  زبان  از  الملل  بين  دادگاه  با  برخورد  در  او  باشد.  نداشته  همخواني 
استفاده و از همکاري با اين دادگاه خودداري کرد. علي الصادق سخنگوي وزارت خارجه سودان اعالم 
کرد مسووالن سوداني ممکن است موضوع بازداشت عمر البشير را به دادگاه عدل بين المللي احاله 
کنند و از دوستان سودان در شوراي امنيت بخواهند براي به تعويق انداختن اجراي حکم تالش کنند. 
الصادق افزود؛ انديشه ها و طرح هايي وجود دارند و ممکن است ظرف سه الي چهار روز آينده تصميم 
روشني در اين باره اتخاذ شود. وي اضافه کرد گفت وگوهايي با چين، روسيه و ليبي که هر سه عضو 
شوراي امنيت بوده و با صدور اين حکم مخالفت کرده اند، در جريان است. اين تحوالت در حالي جريان 
دارد که سفارت امريکا در خارطوم به نقل از وزارت خارجه اين کشور در نامه يي هشدارآميز يادآور 
شد وزارت خارجه اجازه داده است کارمندان غيراساسي اين سفارت همراه با خانواده هايشان خاک 
سودان را ترک کنند. اين سفارت افزوده است؛ اجازه دهي مذکور در پي طرد سازمان هاي امدادگر 
است. طبق  گرفته  اين موسسات صورت  کارکنان  عليه  گيري  دولت سودان و سخت  توسط  خارجي 
نوشته وبگاه سفارت، وزارت خارجه امريکا از اتباع اين کشور در سودان خواست از سفر به اين کشور 
در شرايط امنيتي نامستقر موجود خودداري کنند. اين تصميم پس از آن اتخاذ مي شود که برخي گروه 
هاي مسلح در روز دوشنبه کميني براي نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل و اتحاديه آفريقا گذاشتند و 

موجب شد چهار نفر از اين نيروها زخمي شوند.  

سفر وزیر خارجه چین به امریکا 
 

در حالي که اختالفات بين امريکا و چين بر سر مساله تبت و حقوق دريايي باال گرفته است، وزير 
امور خارجه چين روز گذشته براي گفت وگو با مقامات امريکايي در واشنگتن، چين را به مقصد 
امريکا ترک کرد. باراک اوباما رئيس جمهور امريکا متعهد شده رابطه سازنده يي با چين در حال 
رشد در زمينه مسائل مهمي نظير غلبه بر بحران اقتصاد جهاني و تغييرات جوي برقرار کند. به 
گزارش خبرگزاري فرانسه، يانگ جيه چي وزير امور خارجه چين قرار است امروز با تيموتي 
گيتنر وزير خزانه داري امريکا، يکي از معدود مقامات ارشد امريکايي که به زبان چيني مسلط 
است و همچنين هيالري کلينتون وزير امور خارجه امريکا که ماه گذشته به چين سفر کرد، ديدار 
کند. اما سفر يانگ جيه چي به واشنگتن در شرايط حساسي صورت مي گيرد، زيرا اين روز ها 
تبتي ها در سراسر جهان در حال انجام تظاهرات به مناسبت پنجاهمين سالگرد قيام جنبش تبت 
و سرکوبگري خونين حکومت چين عليه اين منطقه که به تبعيد اجباري دااليي الما رهبر معنوي 
تبت انجاميد، هستند. با توجه به تحت فشار بودن هيالري کلينتون در داخل امريکا براي عدم اتخاذ 
موضع قاطعانه تر در قبال رعايت حقوق بشر از سوي چين، وزارت امور خارجه امريکا با صدور 
بيانيه يي از چين خواست سياست هاي خود را در قبال تبت بازبيني کند. در اين بيانيه بر موضع 
واشنگتن مبني بر تعلق منطقه تبت به قلمرو چين تاکيد شده است. در اين بيانيه آمده است؛ در 
همين حال ما عميقًا نگران وضعيت حقوق بشر در مناطق تبت هستيم. اما رابرت گيبس سخنگوي 
کاخ سفيد نيز سخنان مشابهي را در اين زمينه ايراد کرد. وزارت امور خارجه امريکا خاطرنشان 
کرد؛ ما از چين مي خواهيم در مورد سياست هايش در تبت که باعث بروز تنش هايي به خاطر 
بيانيه  اعمال نفوذ مضر روي دين، فرهنگ و زندگي تبتي ها به وجود آمده تجديدنظر کند. در 
وزارت خارجه امريکا همچنين آمده است دااليي الما خودش تبت را به عنوان بخشي از چين قبول 

دارد. پکن معمواًل اين راهب صلح طلب را به دنبال کردن سياست جدايي طلبي متهم مي کند.  

 احکام جدید براي سران رژیم سابق عراق 
 

ديوان کيفري عراق ديروز حکم متهمان پرونده اعدام 4۲ تاجر عراقي زمان رژيم صدام حسين 
رئيس جمهور معدوم عراق را صادر کرد که براساس آن طارق عزيز معاون وي به ۱۵ سال حبس 
محکوم شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه ديوان کيفري عراق ديروز »وطبان ابراهيم الحسن« 
ابراهيم الحسن« دو برادر ناتني »صدام حسين« ديکتاتور سابق عراق را به اعدام  و »سبعاوي 
المجيد« وزير  »علي  دادگاه »طارق عزيز« معاون نخست وزير سابق عراق و  اين  محکوم کرد. 
دفاع سابق اين کشور در قضيه اعدام 4۲ تاجر عراقي در سال ۱99۲ هر کدام به ۱۵ سال حبس 
محکوم کرد. عبدالحميد محمود منشي صدام حسين نيز در اين قضيه به حبس ابد محکوم شد. 
»احمدحسين خضر« از ديگر متهمان اين پرونده و وزير امور دارايي دوره صدام حسين نيز به 
شش سال حبس محکوم شده و »عصام رشيد حويش« رئيس بانک مرکزي وقت رفع اتهام شده 
و آزاد شد. طارق عزيز متهم به صدور فرمان اعدام 4۲ تاجري است که در سال ۱99۲در بغداد 
دستگير و ساعاتي بعد اعدام شدند؛ اتهام آنها در آن زمان گرانفروشي عنوان شد. طارق عزيز 
در آوريل سال ۲۰۰۳ به نيروهاي امريکايي تسليم شد. وي در زندان »کمپ کروبر« در نزديکي 
بغداد زنداني است، و يکي از فرماندهان ارشد رژيم بعث صدام است که به قتل عام هزاران نفر 
از مردم عراق از جمله شيعيان و کرد ها نيز متهم است. قاضي اين دادگاه در اولين اقدام، حکم 
اعدام عليه صدام را به دليل ارتکاب جنايات ضدبشري در پرونده الدجيل صادر کرده بود. در يک 
خبر ديگر روزنامه انگليسي ديلي ميرور نوشت طارق عزيز معاون صدام در پي حکم برائتي در 
دادگاه جنايي عراق درخصوص يکي از اتهاماتش از انگليس درخواست پناهندگي کرده است. به 
نوشته اين روزنامه طارق عزيز خواهان منتقل کردن هشت تن از اعضاي خانواده اش به انگليس 
به همراه خودش است. به اين ترتيب خانواده وي نيازمند دو منزل و حمايت هاي دولت انگليس و 
فراهم کردن شرايط مداوا براي عزيز هستند. وکيل عزيز تاکيد کرده طارق عزيز انگليس را براي 

اقامت و پناهندگي انتخاب کرده است. 

یک بهانه یک مذاکره 
بحث امنيت افغانستان بار ديگر نقطه تعامل تهران و واشنگتن شد. بر اين اساس وزارت خارجه امريکا اعالم 
کرد کشورش آماده تعامل با ايران بر سر موضوع افغانستان است. در نشست ناتو که در بروکسل برگزار 
شد، هيالري کلينتون وزير خارجه دولت اوباما رسمًا پيشنهاد کرد کنفرانس بزرگي مرکب از کشورهاي 
همسايه افغانستان از جمله ايران و نيز اعضا و هم پيمانان ناتو تشکيل شود. ظاهراً قرار است ايران در دو 
کنفرانس مجزا در خصوص موضوع افغانستان شرکت کند. پيشتر نانسي پلوسي رئيس مجلس نمايندگان 
اياالت متحده امريکا از فرانکو فراتيني وزير خارجه ايتاليا خواسته بود از ايران براي حضور در اجالس 
کشورهاي جي هشت در شهر تريسته ايتاليا که قرار است موضوع افغانستان بررسي شود، دعوت کند، هر 
چند تاکنون مقامات تهران نظر نهايي خود را در اين باره اعالم نکرده اند. اگرچه تمايل براي حضور در اين 
اجالس از سوي وزارت خارجه ايران کاماًل مشهود است اما منوچهر متکي از همتاي ايتاليايي خود خواست 
براي نزديکي بيشتر در اين باره دعوت خود را نه در قالب گفت وگوي تلفني بلکه به صورت حضوري و در 
سفر به تهران مطرح کند. به هر حال اين بار مقامات کاخ سفيد در نظر دارند در کنفرانس بين المللي ديگر که 
هنوز معلوم نيست در کجا تشکيل خواهد شد، همکاري هاي خود را در زمينه افغانستان در سطح باالتري 
اوليه که نيروهاي امريکايي و متحدانش  ادامه دهند چراکه به گفته کلينتون در روزهاي  ايران  با رهبران 
در تالش براي مبارزه با طالبان و القاعده بودند، ايران هر روز با سفير امريکا گفت وگو و مشاوره داشته 
است. بنابراين دولت اوباما در نظر دارد اين گفت وگوها را تا سطح وزارتخانه هاي دو کشور افزايش دهد. 
در همين رابطه روز پنجشنبه سخنگوي کاخ سفيد ابراز اميدواري کرد در کنفرانسي که قرار است اواخر 
ماه مارس براي بررسي اوضاع افغانستان برگزار شود، گفت وگو با همسايگان افغانستان از جمله ايران در 
سطح وزرا انجام شود و ايران با کوله باري از راه حل هاي سازنده عازم نشست آتي شود. رابرت گيبس 
سخنگوي کاخ سفيد گفت؛ اميدواريم اين کنفرانس که قرار است در سطح وزرا برگزار شود سازنده بوده و 
بتوان مسائل مربوط به اين کشور را به جلو برد. به گزارش ايلنا وي در پاسخ به پرسشي درباره اينکه آيا 
مقام هاي ايراني و امريکايي در اين نشست با يکديگر ديدار مي کنند يا خير، گفت اين مساله بسيار دورتر از 
آنچه در حال حاضر قابل انديشيدن باشد، قرار دارد. وي افزود؛ »نمي دانم چه چيزي در دستور کار قرار 
دارد ولي به وضوح اميدواريم تمامي کشورهاي همسايه افغانستان در اين نشست شرکت کنند.« به هر حال 
ماه مارس و ژوئن )فروردين و تيرماه 88( نقطه عطفي براي رهبران ايران و امريکا خواهد بود. دو دولت در 
اين دو تاريخ تالش هاي ديپلماتيک خود را اين بار بر سر يک ميز و به طور مستقيم هرچند با عنوان امنيت 

افغانستان آغاز خواهند کرد.
البته وقوع اين رخداد در زمان نزديک تر محتمل است چرا که به تحليل ناظران بين المللي با پيام هاي آشکار 

مقامات دو کشور و استقبال از مذاکره مستقيم اين اتفاق هرچه قريب الوقوع تر خواهد بود.
به هر حال »هيالري کلينتون« وزير امور خارجه امريکا نيز روز پنجشنبه در سفر خود به بروکسل مقر 
اتحاديه اروپا پيشنهاد کرد براي بررسي اوضاع افغانستان، کنفرانسي بين المللي در ۳۱ ماه مارس )اواخر 
فروردين ماه( برگزار شود که اگر اين کنفرانس برگزار شود، به احتمال زياد ايران نيز که همسايه افغانستان 
است به اين کنفرانس دعوت مي شود تا آنها )ايراني ها( اگر حضور يافتند، راهکارها و انديشه هايي سازنده 

براي از بين بردن مشکالت ارائه کنند.
البته برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه نيز در نشست بروکسل مقر اتحاديه اروپا خواستار آن شد تهران به 

کنفرانسي که با حمايت امريکا در يازده فروردين درباره افغانستان برگزار مي شود، دعوت شود.

تکرار اتهامات علیه تهران
با اين حال به رغم اظهارات مکرر مقامات کاخ سفيد براي گفت وگو با تهران اما اتهامات امريکا عليه فعاليت 
الشيخ همچنين در بروکسل  پايان نشست شرم  از  بعد  نکرده است. چنان که  تغيير  ايران  هاي هسته يي 

هيالري کلينتون گفت وظيفه ما اين است که ايران را از دستيابي به سالح اتمي منصرف کنيم.
به گزارش ايسنا وزير امور خارجه امريکا گفت؛ بارها گفته ايم آماده تعامل هستيم اما مايليم مطمئن شويم 
چنين گفت وگوهايي سازنده خواهد بود و اين در زمينه افغانستان و ساير مسائل منطقه يي صدق مي کند. 
به گزارش شبکه خبري سي ان ان کلينتون مدعي شد نگراني گسترده يي درباره ايران در کل منطقه وجود 

دارد و وي شاهد اين مساله در شرم الشيخ، اسرائيل و رام اهلل بوده است.
او عالوه بر آن به تکرار ادعاي امريکا مبني بر اينکه هدف از سيستم دفاع موشکي امريکا در اروپاي شرقي 
دفاع از اروپا در برابر موشک هاي ايراني بوده و روسيه را تهديد نمي کند، پرداخته و با تهديد خواندن 
ايران مدعي شد؛ ما اين مساله را براي روسيه مشخص کرده ايم و مجدداً اين کار را خواهيم کرد و من فکر 
مي کنم آنها شروع به باور اين مساله کردند. وزير امور خارجه امريکا گفت واشنگتن اميدوار است روسيه 
به تالش ها براي ارتقاي سيستم دفاع موشکي پيوسته و افزود؛ ما روسيه را يک تهديد موشکي به حساب 
نمي آوريم. کلينتون بر اهميت حضور روسيه در برخورد با جمهوري اسالمي ايران تاکيد کرد و مدعي 
شد؛ ما فکر مي کنيم ايران تهديدي براي اروپا و روسيه است و بايد در زمينه همکاري در اين مساله همه 

چيز را در نظر بگيريم. 
*****************************************************************

انتشار تصاویر مظنونان حمله به کریکت بازان 
سریالنکایي  

 
 

گروه بين الملل؛ پليس پاکستان تصاوير چهار مظنون حمله به تيم کريکت سريالنکا را که هشت کشته بر 
جاي گذاشت، منتشر کرده است. در نتيجه شليک به اتوبوس تيم کريکت سريالنکا در راه استاديوم قذافي 
پنج گارد اين کاروان به همراه راننده يکي از اتوبوس ها کشته شدند. به عالوه هفت بازيکن تيم و دستيار 
و مربي زخمي شدند. دو تن نيز پس از بازگشت به سريالنکا در کلينيکي در کلمبو تحت عمل جراحي قرار 
گرفتند. به گزارش بي بي سي به نقل از مقامات پاکستان ۱۲ الي ۱4 شبه نظامي که سوار بر موتورسيکلت 
بودند در اين حمله دست داشته اند. پرويز مشرف رئيس جمهور سابق پاکستان نيز با انتقاد از نحوه تامين 
امنيت بازيکنان تيم کريکت سريالنکا گفت؛»پاکستان از شيوه تامين امنيت کريکت بازان سريالنکايي بسيار 

شرمگين است.«  
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پیاز داغ
این ستون را جدی نگیرید

عیدی
شنيدين ميگن گاو ما شير نميده، ماشاهلل به شاشش؟ 
از ۲ ماه پيش چسپيديم خر رئيسو که عيدی ما چی 
ميشه؟ هی سر دووند سر دووند، آخر سر هم عيدی 
که نداد هيچی، تازه گفت مسافرت هم نميخواد بريد، 
کار هفته نامه ميمونه رو زمين! ديگه فکر کنم روش 
نشد بگه دو کيلو تخمه ژاپنی هم بخرين واسه خونه ما! 
بنده هم که مسافرت ميرم بايد بشينم اونجا ستون پياز 
داغ شما هارو بنويسم بفرستم چاپ شه. حاال يه هفته 
پياز داغ خونتون ميومد  پياز داغ نميخوندين نميشد؟ 
پايين؟ زنگ نزنين پياز داغ نباشه نميشه و اين حرفا، 
اين رئيسو بندازين به جون من ها ... ملت ميخوان برن 
الواتی و عياشی منم بشينم اونجا ستون بنويسم واسه 

دلخوشی شماها ... الهی کارد به شيکمتون بخوره!

عید نوروز
سه  هم  تکتون  تک  دمب  مبارک،  همگی  عيد  که  اوال 
چارک! جا داشت، بيشتر! بيا يه ماچم به عمو پياز داغ 
بده ... به به ... اما بعد، خدايی نه کريسمس به قاعده 
فاستونی  درمونه.  درست  نوروزمون  عيد  نه  داريم، 
بدوزن؟  شلوار  و  کت  برات  بدی  ميگيری  ای  سرمه 
دو  عيدی  تحويل؟  سال  واسه  خروسخون  ميشی  پا 
تومنی پهلوی از آغاجون ميگيری؟ بعدش ميری خونه 
تا خرخره شيرينی و آجيل بخوری؟ پس  بابابزرگت 
بيان عيد  استيو ميخوان  عيدت واسه چيه؟ مژگان و 
اين  ديدنی حاج غالمحسين؟  عيد  مياد  استيو  ديدنی؟ 
شد عيد االن؟ مسخره کردی؟ يه روز مرخصی بگير 
بشين خونه تا خرخره عرق بخور، نفهمی چی به چيه، 

گور پدر ذکريای رازی. اينم از عيد نوروزت. 

 

گنجینه هاي باستاني عراق 
به همت ايتاليا پس از افتتاح موزه ملي عراق، آثار باستاني اين کشور 
به شکل مجازي در اينترنت به نمايش گذاشته خواهد شد. براي مبارزه 
با فروش غيرقانوني آثار هنري و باستاني اين کشور نيز به زودي 
تدابير جديدي انديشيده مي شود. به گزارش آسوشيتدپرس از پايان 
ماه مارس )اواسط فروردين( مي توان گنجينه هاي هنري عراق را در 
اينترنت مشاهده کرد. قرار است آثار باستاني اين کشور از آغاز تمدن 
نمايش  به  اينترنت  در  مجازي  در هشت سالن  بغداد،  گذاري  پايه  تا 
از  نيز   ۲۰۰۳ سال  دستبردهاي  در  شده  ربوده  آثار  شوند.  گذاشته 
شکل  به  آثار  اين  اينترنتي  ارائه  هستند.  مجازي  نمايشگاه  اين  آثار 
سه بعدي و با فيلم هاي کوتاه و انيميشن هايي نيز همراه خواهد بود. 
است  قرار   )CNR( ايتاليا  هاي  پژوهش  ملي  اينترنتي شوراي  پايگاه 
اين موزه مجازي را در صفحه خود بگنجاند. نزديک به ۱۰۰ باستان 
شناس و کارشناس فناوري اطالعات )IT(، حدود دو سال روي اين 
طرح که يک ميليون يورو هزينه برداشته، کار کرده اند. ايتاليا پس از 
سرمايه گذاري براي بازگشايي موزه ملي عراق، اکنون با ايجاد اين 
ارائه گنجينه  اينترنت، براي حفظ ميراث فرهنگي و  موزه مجازي در 
گفته  به  بنا  دهد.  مي  ادامه  خود  تالش  به  کشور  اين  باستاني  هاي 
آثار  از  اين موزه مجازي ديدي جامع  ماسيمو کولترارو مدير طرح، 
گذارد.  مي  مندان  عالقه  اختيار  در  عراق  تاريخ  و  ملي  موزه  هنري 
از موزه  آوريل سال ۲۰۰۳، حدود ۱۵ هزار شيء قيمتي و باستاني 
ملي عراق، که از زمان جنگ خليج فارس در سال ۱99۱ بسته شده 
بود، ربوده شد. تاکنون با تالش هاي بين المللي نيمي از اين آثار به 
سرقت رفته بازپس گرفته شده اند.براساس ارزيابي هاي يونسکو، 4۰ 
تا ۵۰ اثر بزرگ و مهم تاريخي هنوز يافته نشده است. گذشته از اين، 
۱8 هزار مجسمه از مکان هاي تاريخي اين موزه به سرقت رفته است. 
اين  از  بسياري  است  گفته  عراق،  گردشگري  وزير  الجبوري،  کهتان 
آثار باستاني براي پشتيباني از فعاليت هاي تروريستي در کشورهاي 
ايتاليا نيز  خارجي به فروش رسيده اند.فرانکو فراتيني وزير خارجه 
در همين راستا اعالم کرد در نشست هشت کشور صنعتي جهان در 
ماه جوالي، يافتن راهکار هايي جدي و گروهي براي مبارزه با قاچاق 

آثار هنري در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

ساخت جاده برای ازدواج
بی وقفه  هند  بيهار  ايالت  در  روستايی  در  مجرد  مرد   ۱۰۰ از  بيش 
ازدواج خود  امکان  کيلومتری   ۶ جاده  يک  با ساختن  تا  می کنند  کار 
را فراهم سازند.به گزارش بی.بی.سی روستای »باروانکاال« در غرب 
»افراد  به روستای  بيهار که در منطقه کوهستانی کايمور واقع شده 
مجرد« معروف است. ۱۲۱ روستايی ۱۶ تا 8۰ ساله به علت دشواری 
ازدواج در  گفته می شود آخرين  مانده اند.  به روستا عزب  دسترسی 
در  اند  توانسته  که  هم  انجام شد. کسانی  پيش  ۵۰ سال  اين روستا 
ديگر  روستاهای  در  خود  اقوام  خانه های  در  کنند  ازدواج  مدت  اين 
اهالی  ديگر وحشت  علت  مائوئيست  مبارزان  کرده اند.فعاليت  ازدواج 
امکانات  نظر  از  آن است.اين روستا  به  برای ورود  از روستا  خارج 
عمومی بسيار فقير است. از ۶ پمپ آب دستی روستا هيچ کدام کار 
و  پليس  مرکز  نزديک ترين  ندارد.  معلم  آن  دولتی  مدرسه  و  نمی کند 
بيمارستان تا آنجا 4۵ کيلومتر فاصله دارد. در چنين شرايطی کمتر 
خانواده ای حاضر می شود دختر خود را به مردی از اين روستا بدهد.

انتخابات پارلمانی گذشته هند، يک نامزد نمايندگی پارلمان برای  در 
اين روستا سفر  به  آن،  استقالل  از زمان  هند  تاريخ  در  بار  نخستن 
کرد.»رام چاندرا سينگ ياداو«، به ۱۵۰۰ سکنه اين روستا وعده داد تا 
وقتی جاده روستا را درست نکند خودش هم ازدواج نخواهد کرد. اما 
او نه فقط سال بعد ازدواج کرد بلکه با تشريفات فراوان در عروسی 
روستاييان  وقتی  پاشيد.  روستاييان  زخم  روی  نمک  خود،  پرخرج 
بدقولی او را به وی يادآوری کردند، پرسيد مگر حرفم را باور کرديد 

که بايد تا ابد مجرد بمانم؟!
ـ  که ظاهرا تالش هايی  روستاييان پس از نااميدی از سياستمدار جديدـ 
هم کرده بود ــ  خودشان دست به کار شدند و حاال فقط ۳ کيلومتر 

ديگر مانده تا روستای خود را به ناحيه »بهابوا« وصل کنند

طالق و اثرات آن بر 
آلودگي محیط زیست  

 
 تلگراف؛ مجلس سناي استراليا طي بيانيه يي رسمي از تمامي افراد 
مجرد اين کشور خواست ازدواج کرده و از افراد متاهل نيز درخواست 
کرد از يکديگر جدا نشوند چرا که بر اساس تحقيقات منتشرشده از 
برابر  سه  يا  دو  مجرد  افراد  استراليا،  زيست  محيط  سازمان  سوي 
مواد زائد و آشغال توليد کرده و به دليل مجرد بودن، باعث نابودي 
کره زمين مي شوند. سناتور استيو فيلدينگ گفت؛»طالق و تجرد تنها 
باعث بدتر شدن اوضاع جوي، بروز تغييرات نامناسب آب و هوايي و 

گرم تر شدن هواي کره زمين مي شود. جدا شدن افراد باعث مي شود 
فرد مجرد و مطلقه از اتاق هاي بيشتري استفاده کرده و به تبع آن 
از انرژي الکتريسيته بيشتري استفاده کند. از طرفي ديگر مصرف آب 
براي يک فرد مجرد بيشتر از افراد متاهل است. پس از آن نيز توليد 
گازهاي گلخانه يي به ويژه کربن نيز افزايش مي يابد چرا که يک زوج 
مي توانند با يک خودرو به رفت و آمد بپردازند، اما اگر طالق بگيرند 
بايد از دو خودرو استفاده کنند. به همين دليل، طالق يا مجرد بودن 

افراد بر طبيعت و محيط زيست اثرگذار است.«  

خداحافظي طوالني در 
ایستگاه قطار ممنوع  

در  راهبندان  از  پيشگيري  منظور  به  انگليس  آهن  راه  مسووالن    
ايستگاه هاي قطار، خداحافظي طوالني مسافران با بدرقه کنندگان را 
ممنوع اعالم کردند. ازدحام بدرقه کنندگان در ايستگاه هاي راه آهن 
به  براي شهروندان  مشکالتي  و  طوالني  راهبندان  که  انگليس  شمال 
دنبال داشته، مسووالن را بر آن داشته قانون جديدي تصويب کنند. 
آنها با نصب تابلوهايي با عالئم در ايستگاه هاي راه آهن، خداحافظي 
هاي طوالني را براي مسافران ممنوع کرده اند. به گفته اين مسووالن 
اينجا، جنبه  در  البته  است  از مسافر سخت  اوقات خداحافظي  بيشتر 
عاطفي مدنظر نيست و هدف از اين کار پيشگيري از ازدحام ايجادشده 

موقع خداحافظي طوالني با مسافران در ايستگاه هاي قطار است.  

پیرمرد موتورسوار  
 

يک  بزرگراه  پليس  ماموران  کردند  اعالم  انگلستان  پليس  مقامات   
مجاز  غير  سرعت  داشتن  اتهام  به  را  موتورسوار  ساله   9۰ پيرمرد 
دستگير کردند. در گزارش هاي رسمي پليس آمده است سرعت اين 
پيرمرد ۱۱۲ کيلومتر بر ساعت بوده است. »استنلي مورفي« 9۰ ساله 
متهم است که در بزرگراهي شلوغ و پررفت و آمد با سرعتي حدود 
۱۱۲ کيلومتر بر ساعت با موتورش مي رانده و به اخطارهاي پليس 
بزرگراه نيز توجهي نکرده است. با اين حال مورفي در بازجويي هاي 
خود به پليس يادآور شد؛»من اصاًل متوجه نبودم که با چه سرعتي در 
حال راندن موتور هستم. از اينکه ماموران پليس مرا متوقف کردند، 
بسيار خوشحالم چرا که اگر آنها اين کار را نکرده بودند، معلوم نبود 
پليس  ماموران  از  يکي  دان  جيمز  بود.«  انتظارم  در  سرنوشتي  چه 
از  که  کرد؛»ابتدا  خاطرنشان  انگلستان  دولتي  هاي  رسانه  به  منطقه 
اين مرد خواستيم متوقف شود، از انجام اين کار خودداري کرد، اما 
سرانجام متوقف شد. به دليل آنکه اين پيرمرد در حالت شوک قرار 
داشت، او را تا خانه اش همراهي کرده و به همسرش تحويل داديم، 

البته موتور وي به پارکينگ پليس منتقل شد.«  

کشف جواهرات نخستین 
فرمانروای زن مصر

باستان شناسان مصری جواهرآالت نخستين فرمانروای زن مصر را 
در نزديکی ساحل رود نيل کشور کشف کردند. 

ديرينه شناسان هنگام کندوکاو مقبره ای در بخش غربی ساحل رود 
ارزش  با  انگشتر طاليی  دو  و  گوشواره  پنج  االقصر،  منطقه  در  نيل 

يافتند.
بررسی کارشناسان نشان می دهد اين جواهرات که ۳۵۰۰ سال قدمت 
نخستين  »هاتشپسوت«  کاخ  ارشد  درباريان  از  يکی  به  متعلق  دارد 

فرمانروای زن مصر بوده است.
گفت:   مصر  باستان شناسی  عالی  شورای  رئيس  هاواس«  »زاهی 
به  منقوش  دروازه هايی  بود،  شده  غارت  اين  از  پيش  که  مقبره  اين 

نوشته های کتاب مردگان دارد.
اين نوشته ها در اعتقاد مصريان باستان راهنمای مردگان در دنيای 

ديگر بودند.
هفته گذشته نيز باستان شناسان ژاپنی هنگام کندوکاو در قبرستانی 
اشراف زاده  زنان  از  يکی  مقبره  با  مصر  جنوب  »سقاره«  منطقه  در 
مصری رو به رو شدند. گزارش ايسکانيوز می افزايد، اين مقبره که 
۳۰۰۰ سال قدمت دارد و روی آن نام »ايسيسنوفرت« حک شده متعلق 
به نوه دختری رامسس دوم، فرمانروايی از دودمان نوزدهم فراعنه 
اين در حالی است که زاهی هاواس، رئيس شورای عالی  مصر بوده 
باستان شناسی مصر، معتقد است، مقبره اخير به دليل شکل ظاهری و 

نوع ساخت آن به خاندان هجدهم فراعنه مصر تعلق دارد.

 
 ساختن جاده با زباله هاي پالستیکي  

  
زباله  و  پسماندها  جديد  تکنيکي  با  شدند  موفق  محققان 
هاي پالستيکي را به مواد و ترکيباتي براي ساخت جاده 
ها تبديل کنند. محققان دانشگاه »بنارس هندو« ادعا کرده 
اند با اين روش جديد زباله هاي پالستيکي به ويژه کيسه 
هاي پليتن را به جاده هايي ضدآب و بادوام طوالني تبديل 
مي کنند. اين محققان تکنيک جديد خود را که روشي مفيد 
براي کنترل زباله هاي پليتن است، به ثبت رسانده اند. رام 
که  بنارس  دانشگاه  شيمي  دپارتمان  استاد  سينگ  ادهار 
تيم پژوهشي را برعهده داشته است، در  اين  سرپرستي 
توضيح روش جديد گفت؛»در اين روش ما از کيسه هاي 
پليتن استفاده کرده و آن را تحت حرارت خاص مکانيکي 
ساير  و  سنگ  قطعات  سنگ،  زغال  قطران  با  داده  قرار 
مواد به ترکيب دلخواه و مورد نياز براي ساخت جاده ها 
دست پيدا کرديم.« وي در تشريح اين سيستم اظهار کرد؛ 
»جاده هايي که از قطران زغال سنگ و سنگ ها ساخته 
مي شوند، به دليل نفوذ آب، مقاومت خود را از دست مي 
دهند و در نتيجه ترک خوردگي در اثر نفوذ آب ايجاد مي 
ارگانيک  طبيعت  که  پليتن  ترکيب  اين  به  وقتي  اما  شود، 
دارد، افزوده شود، اليه يي را روي سنگ ها تشکيل مي 
دهد که به مقاومت ترکيب فوق مي افزايد. وقتي سنگ ها 
با اين ماده آلي پوشش داده مي شوند مي توانند به خوبي 

در کنار قطران زغال سنگ دوام بياورند.«  
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مروری بر نقاط ضعف فرهنگ ایران
اسفنديار دشمن زياری

اکنون اين پرسش مطح است که اگر شخصيت عمومی مردم ايران، متهم به برچسب 
چنين ويژگی هايی نباشد، اين همه اشعار و مديحه سرايی بی حقيقت، تملق و نيرنگ و 
کارهای زيرجلکی و حيله گری هايی ديده شده درتاريخ و ادبيات ايران را چگونه می 
توان توجيه و تفسيرکرد؟ کنش و واکنشهای اجتماعی نظير: چاپلوسی دانش آموزان 
و دانشجويان در برابر معلم و استاد زورمند و بزک کرده، سر ساييدن کارگر برابر 
کارفرما، التماس مشتری برابر فروشنده، ريا مسافر برابر راننده، دروغگويی مردم 
وکيل  خضوع  و  خشوع  رجوع،  ارباب  به  کننده  مراجعه  دادن  رشوه  پليس،  برابر 
مجلس برابر موکل قبل از انتخاب، و درماندگی و چاخان موکل برابر وکيل بعد از 
انتخاب و هزاران مورد ديگر، آيا همه نشانه ای از شخصيت سرکوب شده مردم 
ايل نشينان که جامعه آن ها بر اساس خانواده ای پدر ساالرانه و  نيست؟. ظاهراً 
قدرت مطلقه پدر بر فرزندان بنا شده است، اين طرز روابط اجتماعی را در ايران رايج 
کرده اند. واضح است که، سپردن قدرت مطلقه به دست بزرگ خانواده ی وسيع در 
جامعه ای که از شکارگران و شبانان کوچنده ترکيب شده، ضرورت بيشتر دارد تا 
درجامعه ای مستقر به کشاورزی که با پيشه و هنر شهری امرار معاش می کند. 
واقعيت اين است که در برابر حکومت مقتدر و آمرانه پدری که به تحکم و بی عدالتی 
با فرزند رفتار می کند، فرزند نيز برای بقا و دوام خود ناچار، کوبيدگی شخصيت 
خود را آشکارا قبول خواهد نمود. و در پنهان نيز به زيرکی، ريا و مکاری خواهد 
پرداخت. چنين فردی در برابر زورمند چاپلوس است و در زير، برای او می زند. يا 
آنکه جبراً به تالفی، نسبت به زير دست، پرخاشگری، ستم و تعدی می کند. در چنين 

وضعيتی، صراحت لهجه از بين می رود و تقيه پيشه می گردد. 
فرهنگ  اساسی  تمايالت  ديگر  حدودی  تا  توان  می  شد،  آورده  که  توضيحاتی  از 
ايران را هم استنباط کرد. ايجا است که انسان بنده ی طبيعت و بازيچه ی حوادث و 
بلهوسی های آن پنداشته می شود. زيرا، آينده نامعلوم و اطمينان به جهان گذرنده 

ی متغير ناممکن است. 
درطول تاريخ ايران، مردمان گاهی به گذشته و بيشتر به اکنون و حال حاضر توجه 
اند. هرچند که مذهب  اند. لذا، بی جهت نيست که صوفی را ابن الوقت گفته  نموده 
دارند.  گذشته  گاهی  و  ًسودای حال  غالبا  ما  مردم  اما  است،  آخرت  و  فردا  نگران 
بايد بپذيريم که فرهنگ ايران زمين تحت تأثير چنين انديشه ای گرفتار دشواريهای 
بسياری بوده است. برای توجيه موارد فوق کافی است به سروده خيام به عنوان 

نماينده ی فرهنگ ما در گذشته که هنوز هم جايگاهش تر و تازه است توجه نمود: 
درياب که از روح جدايی خواهی رفت /در پرده ی اسرار خدا خواهی رفت 

خوش باش ندانی زجا آمده ای /ی نوش ندانی به کجا خواهی رفت
ای دوست بيا تا غم فردا نخوريم / وين يک دم عمر را غنيمت شمريم 

فردا که از اين دير فنا در گذريم /ا هفت هزار سالگان سر به سريم 
اشعار فوق، بيانگر حال نگری در فرهنگ ايران زمين است. که خود زاييده ی همان 
از  باشد.  می  انسان  سرشت  به  نسبت  ايرانيان  نگرش  مورد  در  گفته  پيش  نکات 
طرف ديگر، دو تمايل اساسی فرهنگ ايران، يعنی احساس عجز در مقابل طبيعت و 
وابستگی زياد به زمان حال، در کليه ی سطوح جامعه ی ما ريشه دوانيده است. به 
عنوان نمونه، توجه اندک به آموزش های فنی و عملی در نظام آموزشی ما خود بيان 
گر غلبه طبيعت بر انسان است و بی توجهی به کارهای پر زحمت و طوالنی مدت مثل 
پژوهش، تجلی همين بی اعتنايی مردمان به فرداست. چنين عملکرد فرهنگی ريشه ی 
فلسفی ديگری نيز دارد و آنهم اولويت دادن به اصل”بودن“ نسبت به ”کردن“ يعنی 
اصل وجود و زيستن نسبت به شدن و عمل بوده است. در اين زمينه بايد گفت که 
وقتی ملتی پيوسته در معرض تهاجم اقوام وحشی بوده و هر چند گاهی مهاجمان 
نفس تازه کرده و تمام اندوخته های فرهنگ و برآيند زحمات گذشته ی آن ملت را 
به يغما می برند، پس ضرورت بودن و زنده ماندن سودای اصلی آن ملت می شود. 
و ديگر، موضوع چگونه بودن و چه کاری کردن از اهميت می افتد. در اينجا، زندگی 
اين”بودن“  ايرانی  اما در نگاه  متمدن به دوره ی بقا تنزل و بازگشت خواهد کرد. 
هم ثابت انگاشته نمی شود و گاهی اصل صيرورت و تغيير پذيرفته می شود. وقتی 
اشعريه به جای اصل انسانی به فضل يزدانی معتقد شدند و مانند کالون که قرن 
ها پس از آن چنين سختی را تکرار کرد، بدان قائل شدند که عمل انسان نيست که 
رستگاری را می خرد، يا وقتی گروهی زياد از فالسفه شرق، وجود را اصل و ماهيت 
را فرع دانستند معلوم شد که جملگی زاده و پرورده ی فرهنگی هستند که در آن 
هميشه عمل آدمی به نتايج مطلوب نرسيده و حاصل درخشان فعاليت مردم را بازی 

زمانه و غلبه ی اقوام به دور از تمدن، هر چند گاه يک بار برباد فنا داده است. 
اصل  بر  گرديدن“را  و  ”بودن  اصول  و  ها  ارزش  ی  غلبه  و  تقدم  تنها  نبايد  البته، 
اين سرزمين  در  فرهنگی  تسلسل  يا  و  رشد  تأخير  علت  ايران،  فرهنگ  ”کردن“در 
نيز  نابجای استعمارگران،  ايران و دخالت های  بلکه مطامع استعماری در  دانست، 
از  ای  نقطه  به  ايران  ملت  گاه  هر  است.  شده  فرهنگی  عوارض  از  بسياری  سبب 
اوج يک عارضه می رسند که جان به لب شده و خيز برای دگرگونی برمی دارند؛ 
استعمار دست به کار شده و از طرق گوناگون، چون تهاجم مستقيم نظامی، اجير 
کردن رهبران خبره، حذف سردمداران و ساير ترفندها مسير را منحرف می کند. و 
چنين است که هميشه در فکر حفظ وضعيت موجود می باشيم. اما راه باز است و 
مبانی حرکتی در يک سرزمين زرخيز چه از نظر منابع فکری و چه مالی مهيا، پيش 

به سوی جامعه ای راستين و به دور از هرگونه نا راستی.
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گرسنگان آفریقا در خدمت تولید سوخت گیاهي 
 

 به رغم کاهش بهاي نفت در ماه هاي اخير، تالش براي دستيابي به منابع انرژي جديد در سراسر جهان ادامه دارد. گرسنگان 
آفريقا نيز اکنون به جاي گندم، گياهي مي کارند که از آن مي توان براي سوخت خودروها اتانول ساخت.

 ۷۰ حدود  گذشته  سال  يک  ظرف  خام  نفت  بهاي 
هاي  قيمت  به  توجه  با  است.  يافته  کاهش  درصد 
فعلي، شايد بنزين و گازوئيل مناسب ترين سوخت 
تضميني  هيچ  اما  باشند،  جهان  خودروهاي  براي 
وجود ندارد که قيمت هاي فعلي پايدار بمانند. اندکي 
تحرک در بازار راکد فعلي يا يک انفجار در خطوط 
به  منتهي  تواند  مي  آبي  مهم  هاي  گذرگاه  و  لوله 

افزايش دوباره بهاي فرآورده هاي نفتي شود.

کارشناسان  بيشتر  احتماالت،  اين  از  نظر  صرف 
جهان در اين زمينه اتفاق نظر دارند که ذخاير قابل 
بهره برداري سوخت فسيلي رو به پايان است يا به 
دليل سنگيني هزينه، استخراج آنها سودآور نيست. 
بنابراين جست وجوي انرژي هاي جايگزين شونده، 
همواره  گياهي  هاي  و سوخت  است  ناپذير  اجتناب 

اهميت بيشتري مي يابند.

همين واقعيات، سرمايه گذاران را متوجه قاره آفريقا کرده است. در اينجا وسعت زمين هاي قابل کشت کم نيست، اما کم آبي و 
فقر اقتصادي امکان بهره برداري از اين زمين ها را نمي دهد. در اينجا به تازگي انسان هاي گرسنه يي که امکان توليد غالت و 
حبوبات مورد نياز خود را ندارند، به سفارش بريتيش پتروليوم، زمين ها را زير کشت گياهي مي برند که از آن مي توان براي 

خودروهاي جهان اتانول گرفت. اين گياه، »ياتروفا« نام دارد.

ياتروفا، بوته يي مقاوم با ميوه يي شبيه به بادام است. اين گياه، خوراکي نيست و حتي نمي تواند به مصرف تغذيه حيوانات برسد. 
ميوه ياتروفا سرشار از روغني است که بر اساس مطالعات انجام شده مي تواند به سوخت گياهي تبديل شود. کنسرن مرسدس 
آلمان در سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ يک گروه مطالعاتي را در هند مامور انجام آزمايش هايي روي ياتروفا کرد. هدف آنها، يافتن 
اراضي مناسب براي کشت ياتروفا و استفاده از ميوه اين گياه در توليد »بيوديزل« بود. کشاورزان هندي پيش از آن بوته ياتروفا 

را به عنوان حصار پيرامون مزارع خود مي کاشتند تا محصوالت آنها از تعرض حيوانات مصون بماند.

آزمايش هايي که در هند انجام شد موفقيت آميز بود و نشان داد ياتروفا به لحاظ علمي و اقتصادي قابليت استفاده براي توليد 
بيوديزل را دارد. اما اکنون بريتيش پتروليوم به اين فکر افتاده است که از ميوه ياتروفا براي توليد الکل اتانول استفاده کند که 
جايگزين بنزين مي شود. کمپاني نفت بريتانيا با جلب همکاري دولت موزامبيک، يک زمين ۲۵۰۰ هکتاري را زير کشت ياتروفا برده 
است. براي جلب همکاري کارگراني که در گرماي شديد هوا بايد در اين مزرعه کار کنند، مشوق هايي نيز در نظر گرفته شده است 

مثاًل مجري طرح براي بچه هاي کشاورزان لباس متحد الشکل مدرسه مي خرد و آنان را به تحصيل ترغيب مي کند.
مرسدس بنز هنگام اجراي پروژه توليد بيوديزل از ياتروفا، به اراضي بي حاصلي در گجرات هند توجه داشت که در محل به 
زمين مرده معروف است. کشت ياتروفا اگر تنها در اراضي باير آسيا و آفريقا منتهي شود، به گسترش فضاي سبز، تلطيف محيط 
زيست و بهبود بازار کار منتهي مي شود. اما استفاده از زمين هاي کشاورزي موجود براي کشت ياتروفا سبب تشديد بحران 
غذايي جهان خواهد شد. در اين صورت، مثاًل تهيدستان قاره آفريقا بايد همچنان گرسنگي بکشند و شاهد رشد گياهي باشند که 

قرار است موتور خودروهاي شهرنشينان را به کار اندازد.
با توجه به اين دغدغه ها، کارشناسان به دولت ها توصيه اکيد مي کنند اجازه تبديل شدن اراضي کشاورزي حاصلخيز را به 
مزارع کشت ياتروفا ندهند، اما اگر کنسرن ها به کشت اين گياه در مناطق خشک کويري و زمين هاي بي حاصل عالقه نشان 

دادند، از اين اقدام استقبال کنند. 
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 گرامی باد!
هر زنی، يک مادر است و يک دختر، 
و يک همسر. زن  است  يک خواهر 
مظهر  زن  خالق.  و  است  آفريدگار 
لطافـت  و  زيبائی  عطوفت،  و  مهر 
وفا،  است. زن، مظهرعشق است و 

سمبل  زنان  پايدار.  و  ابدی  عشقی 
از  و  ايثار  ايستاگی،  و  مقاومتند 

خودگذشتگی.

هر زنی، يک مادر است و يک دختر، يک خواهر است و يک همسر. 
و  زيبائی  عطوفت،  و  مهر  مظهر  زن  خالق.  و  است  آفريدگار  زن 
پايدار.  و  ابدی  عشقی  وفا،  و  است  مظهرعشق  زن،  است.  لطافـت 
زنان  خودگذشتگی.  از  و  ايثار  ايستاگی،  و  مقاومتند  سمبل  زنان 
نيمی از جمعيت بشری اند، نيمه ای فداکارتر، نيمه ای جان نثارتر. 
آن نيمه ای که هم خود و هم نيمه دوم را خلق می کند و با شيره 
جان خويش، در دامن پاکش، در آغوش گرمش می پروراند. زنان، 

سمبل خوشبختی بشريت اند و هر انسانی زندگی خود را با لبخند 
مادر آغاز می کند. آنان را گرامی بداريم و ارج بگذاريم. در جهانی 
ستم  مرتجعان،  و  کالن  های  سرمايه  صاحبان  ناچيز،  اقليتی  که 
طبقاتی و متعاقـب آن فـقـر، سيه روزی، گرسنگی و هزاران نکـبت 
است،  کـرده  تحميل  بشريت جهان  اکـثريت  بر  را  ديگر  بدبختی  و 
طبقاتی  با  که  منحط  فرهنگی  و  تاريخی  سنن  از  برداری  بهره  با 
شدن جامعه انسانی به بشريت جهان تحميل گرديده است، با اعمال 
می  روا  زنان  بر  نيز  را  برتری جنسی، ستم مضاعـف  و  تبعيض 
مادران،  بر  ازآن،  برنيمی  بويژه  بشريت،  بر  آنچه  امروزه  دارند. 
خواهران، همسران و دختران بشريت می گذرد، تراژدی هولناک و 
فاجعه توصيف ناپذيريست. آن فاجعه ای که فقط زنان توان تحمل 
آن را دارند. زنان، در جهان به اصطالح پيشرفته، به يک نوع بدبختی 
با  رشد،  به  رو  يا  و  داشته شده  نگه  عقب  جوامع  در  و  گرفتارند 
با  اند. جهان پيشرفته سرمايه داری  يک نوع بدبختی ديگر مواجه 
سوءاستفاده از وجاهت و نجابت زنان، مقام و منزلت آنان را تا حد 
داده  تنزل  تفـريحی  يک کاال، يک وسيله عياشی و خوشگذرانی و 
است. ارزش و اعتبار واالی زن را، لطافـت و زيبائی اش را مورد 
معامله قرارداده است و با دادوستد آنها، تجارت سخيف سکس را 
رايج کرده و آنان را به بردگانی برای کسب سودهای افسانه ای، 

برای انباشته ترکردن سرمايه های خود تبديل کرده است. 
در دنيای عـقب مانده و يا به بيان ساده تر، عـقـب نگه داشته شده و 
تاراج شده، شرايط زندگی زنان، روابط و نوع ديگاهها نسبت به آنان، 
از آن هم فاجعه بارتر است. جوامع سنتی و عقب نگه داشته شده، 
زنان را موجودی ضعيف و ناتوان می شناسد و سرنوشت آنان را 
در اراده و اختيار مرد قرار می دهد. زنان در چهار ديواری خانه و 
جامه محصورند، از همه نعمات آزادی محرومند، از هرگونه حـق 
ايران  در  زنان  برابربا مردان ممنوعند. زندگی و موقعيت  وحقوق 
جوامع  در  زن  فاجعه  آشکار  نمونه  سعودی  عربستان  و  اسالمی 
سنتی و عقب مانده است. در ايران، زنان، عمال و قانونا، در رابطه با 
مسائلی همچون ادای شهادت، سهم االرث، قوانين ارتجاعی قصاص 
و غيره، دو زن، برابر يک مرد است. در عربستان سعودی، زنان 

حتی، از حق رانندگی، سينما رفتن و تماشای فيلم نيز محرومند. 
نابرابری حقوق زنان در خانه و محل کار، و بطور کلی در تمام امور 
زندگی، حاصل و دستاورد استثمارگران، مافيای چپاول و استعمار 
است. ولی، عليرغم همه تبعـيضات و تضييقات بر عليه زنان، تاريخ 
بشری، زنان قهرمان و مبارزان افسانه ای بسياری را بخاطر دارد. 
والنتينا  زتکـين،  کالرا  لوکزامبورگ،  رزا  بوپاشا،  جميله  ژاندارک، 
مادر  فيروز،  مريم  شفيع،  مرضيه  اسکوئی،  مرضيه  تروشکووا، 
رقيه  ابراهيمی،  ايراندخت  دهقانی،  شايگان)فاطمه سعيدی(، اشرف 
دانشگری، مريم سطوت و هزاران هزار قهرمان با نام وگمنام، زينت 

بخش تاريخ مبارزه و کار قهرمانانه زنان است. 
مردان  همين  تحمـل  و  پروردن  و  آفريدن  زنان،  هـنر  بزرگـترين 
مرد ساالر است که حقوق حقه آنان را زير پا می گـذارند و سپس، 
وحدود  حد  زنان  برای  آيند،  برمی  جوئی  چاره  پی  در  دغلکارانه 

تعـيين می کـنند، امر و نهی می کـنند! 

می  نشان  نیز  زن  جهانی  روز  تاریخچه 
دهد که مبارزه زنان، پایمال شدن حقوق و 
اختیارات آنان ماهیت و منشاء طبقاتی دارد 
و بدون برقراری عدالت اجتماعی، تأمین و 
تضمین حقوق برابر زنان، رفع تبعیض و 
نابرابری جنسی، ممکن و میسر نیست. این 
نیز  سوسیالیسم  کوتاه  حیات  را  واقعیت 
جامعه  در  کرد.  ثابت  مطلق  و  قطع  بطور 
علل  تمام  شوروی  اتحاد  سوسیالیستی 
و زمینه های منجر به نابرابری جنسی و 
مردساالری، فحشاء و تن فروشی از بیخ و 

بن برافکنده شده بود

تاريخچه روز جهانی زن نيز نشان می دهد که مبارزه زنان، پايمال 
شدن حقوق و اختيارات آنان ماهيت و منشاء طبقاتی دارد و بدون 
برقراری عدالت اجتماعی، تأمين و تضمين حقوق برابر زنان، رفع 
را  واقعيت  اين  نيست.  ميسر  و  ممکن  نابرابری جنسی،  و  تبعيض 
در  کرد.  ثابت  مطلق  و  قطع  بطور  نيز  سوسياليسم  کوتاه  حيات 
جامعه سوسياليستی اتحاد شوروی تمام علل و زمينه های منجر 
به نابرابری جنسی و مردساالری، فحشاء و تن فروشی از بيخ و 

عالی  تحصيالت  دارای  زنان  درصد  هفتاد  بود.  شده  برافکنده  بن 
بودند. در تمامی عرصه های کار و زندگی، بدون هيچ ممنوعيت و 
محدوديتی، دوش بدوش مردان، کار و فعاليت می کردند، به فضای 
کيهانی می رفتند، در همه امور علمی- تحقيقاتی شرکت داشتند و 
هيچ زنی حاضر نبود بخاطر تأمين هزينه زندگی خويش، تن خود را 
بنمايش بگذارد. هيچ زنی مجبور نبود بخاطر لقمه نانی، شخصيت 
از  تغذيه  به  زنی  هيچ  دهد.  قرار  معامله  مورد  را  انسانيت خود  و 
داری  رايج در جوامع سرمايه  راههای غيراخالقی و هرزگی های 
نظام  برقراری  و  سوسياليسم  خائنانه  قتل  تجربه  نداشت.  نيازی 
را  زيان  و  ضرر  بيشترين  که  آن،  بجای  داری  سرمايه  راهزنانه 
و  زن  ميليونها  گرديد  باعث  و  ساخت  زنان  متوجه  اول  وهله  در 
دختر جوامع سوساليستی پيشين، اجبارا به فحشاء و تن فروشی 
روی آورند، و همچنين انبوه تجارب جوامع سرمايه داری، بويژه 
غرب امپرياليستی بطور قطع نشان داد که مبارزه برای احقاق حقوق 
مبارزان  همه  رو،  اين  از  است.  طبقاتی  مبارزه  الينفک  جزء  زنان، 
راه آزادی زنان، عالقمندان به حفظ و حراست از حرمت و کرامت 
از نظر دور داشته باشند، که در جامعه  اين مسئله را  نبايد  زنان، 
دستيابی  قابل  مردان  و  زنان  بين  حقوقی  برابر  و  آزادی  طبقاتی، 
نخواهد بود. حتی، خشکه مقدسها و فناتيکهای مذهبی- از هر دين 
و آئينی- اگر واقعا هرزگی و تن فروشی و فحشاء را بمنزله عملی 
زشت و ضد اخالقی می پذيرند و اينگونه اعمال را نکوهش می کنند، 
بايد بپذيرند که همچنانکه نصايح و دعاهای خيرخواهانه، ترساندن 
از آتش جهنم و عذاب اليم آخرت در طول تاريخ، هيچوقت نتوانسته 
اند رادع و مانعی در مقابل اين اعمال ايجاد نموده و از کشانده شدن 
بخشی از زنان به انحطاط اخالقی جلوگيری نمايد. اگر آنها حداقل 
در گفته خود صادق باشند، حتما بايد ديدگاههای خود را نسبت به 
مبارزه طبقاتی و عدالت  با  بر زنان  همپيوندی رفع ستم مضاعف 
اجتماعی، مورد تجديد نظر قرار دهند. بمناسبت هشتم ماه مارس، 
روزجهانی زن، برای همه زنان جهان و ميهنم، نيک بختی و سعادت 
خانوادگی آرزو می کنم. اميد که خنده کودک شادی بخش زندگی 
هر زنی باشد. در روز جهانی زن، ياد و خاطره همه زنان شهيد و 
قهرمان را گرامی داشته و برای زنان مبارز در راه آزادی و برعليه 
بيشتری  بازهم  مقـاومت  و  ايستادگی  طبقاتی،  و  جنسی  تبعـيض 

آرزو می کنم.

***********************************

روابط متشنج زناشویي براي زنان 
زیان آورتر است 

 
يک مطالعه علمي تازه مي گويد احتمال آنکه رابطه زناشويي متشنج 
روانشناسان  است.  مردان  از  بيش  بزند  ضربه  زنان  سالمتي  به 
امريکايي دريافتند زنان در روابط زناشويي متشنج در مقابل عوامل 
پذير  آسيب  ديابت  و  مغزي  سکته  قلبي،  بيماري  چون  خطرزايي 

بودند.
به  روابط،  گونه  اين  در  مردان  رسيد  مي  نظر  به  مقايسه  اين  در 

نسبت از چنين مشکالتي مبرا بودند.
به طور متوسط  که  بررسي ۲۷۶ زوج  با  که  اين مطالعه،  جزئيات 
۲۰ سال از وصلت آنها مي گذشت انجام شد، در نشست »انجمن 
بيماري هاي عصبي امريکا« عرضه شد. هر زوج پرسشنامه هايي را 

با هدف ارزيابي جنبه هاي خوب و بد زندگي زناشويي پر کردند.
همچنين وضعيت افسردگي اين افراد براساس گزارشي که از عالئم 

خود داده بودند، ارزيابي شد.
پزشکان سپس مجموعه يي از آزمايش ها را براي ارزيابي اينکه آيا 
داوطلبان نشانه هاي متابوليسمي را بروز مي دهند يا نه، انجام دادند. 
اينها مجموعه يي از عالئم است که افزايش خطر بيماري هاي جدي 
مانند مشکالت قلبي را آشکار مي کند. احتمال آنکه زنان در روابط 
متشنج افسرده تر باشند و عالئم بيشتري از سندرم متابوليسمي 
در آنها نمايان شود، بيشتر بود هرچند مردان در اين گونه روابط 
نيز افسرده بودند اما نشانه هاي آسيب هاي فيزيولوژيکي در آنها 
قابل مشاهده نبود. نانسي هنري از دانشگاه يوتا که از محققان اين 
مطالعه است، گفت تيم او انتظار داشت به اين نتيجه برسد که جنبه 
هاي منفي زندگي زناشويي بد، مانند جر و بحث و عصبانيت، هم 
براي زن و هم مرد عواقب منفي ذهني و فيزيکي داشته باشد. وي 
گفت؛ »ما دريافتيم که اين مساله براي زنان در اين مطالعه صدق مي 
کرد نه براي مردها.« پروفسور تيم اسميت از ديگر نويسندگان اين 
مقاله گفت؛ شواهد محکمي وجود داشت که يک رژيم غذايي سالم و 
ورزش منظم مي تواند خطر سندرم متابوليسمي در زنان را کاهش 
دهد. با اين حال او افزود؛ »هنوز زود است بگوييم اگر آنها )زنان( 
کيفيت زندگي زناشويي خود را باال ببرند - يا از شوهران خود جدا 

شوند - خطر بيماري قلبي در آنها کاهش خواهد يافت.« 
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کاله 
دکتر برای معاينه گلوی بچه روبه او کرد و گفت: پسرجان بگوآ....

پسرپچه بالفاصله گفت:اقا آ با کاله يا بدون کاله ؟
همکار طنزپردازم داريوش منوچهری از ايران 

!

حرفهای تنهایی 
پيوند کيوان و ناهيد در اسمانها بسته شد! 

عطر گل محمدی که در فضا پيچيد زنبورهای عسل صلوات 
فرستادند. 

پروانه با شبنم گل نرگس وضو گرفت !
نسيم بهاری پروانه را از خواب خوش بيدار کرد!

عيسی مسيح گل مريم به سينه اش زده بود !
رجب وشعبان ماه نوربه رمضان تبريک گفتند!

جوش شيرين فرهاد را ديوانه کرد!
ستاره شناسی که بازهره ازدواج کرده بوداز دست قمردق مرگ 

شد !
اين روزها فرهادها هم از جوش شيرين سو استفاده می کنند!

اين روزها ميزان تحصيالت هم پاره سنگ دارد !
اين روزها سربه زيرها هم کفتر باز می شوند!

چه کسی از چه ضرب المثلی 
خوشش میاد!

دزداز ، طشت طال را سرت بگيرو برو!
راننده تا کسی از ، هررفتی آمدی دارد !

کهسه بشقابی از ، يه کاسه زيرنيم کاسه است !
مسئولين از، وعده سرخرمن!

آقازاده از ، هرچی خورده پس نداده !
پزشک خانواده از ، شيشه عمرش پيش منه !

سارق از ، صداش صبح درمياد!
فوتباليست از ، گل پشت و رونداره !

معماراز، هرکه بامش بيش برفش بيشتر!
کارکنان دادگاه از، پيش قاضی و معلق بازی !

سرباز از ، پيش توپچی ترقه در کردن !
کفاش از ، پادرکفش اين و ان کردن !
نانوا از، تاننور گرمه نان را بچسبان !

گاوداراز،تا گوساله گاوشود دل صاحبش آب می شود!
ساربان از، تخم مرغ دزد شتردزد ميشه !

نقاش از ، حناش رنگی نداره !

پسرجوان از ، دختر همسايه مستترحال من بهتر!
مديران از ، پولش از پارو باال ميره!

نمايندگان مجلس از ، قدرزرزرگرشناسد قدرگوهر گوهری!
روستايی از ، مرغ همسايه غازه!

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائید.

 زنان آلماني همچنان در سیطره مردان 
 

با آنکه جنبش زنان آلمان از ابتداي شکل گيري خود کوشيده است با تصاوير کليشه يي درباره برخوردهاي زنانه مبارزه کند، هنوز هم 
برخي از افراد اين جامعه معتقد هستند »زن نبايد زياد خود را در سطح جامعه و کارهاي اجتماعي مطرح کند.« 

کريستف بايچ غيب گو نيست، چشم بندي هم نمي کند. ولي نتيجه کار او چيزي شبيه چشم بندي و غيب گويي است. بايچ مي تواند 
يا نوشته، مرد  نويسنده يک گزارش  بزند که  به راحتي حدس 
است يا زن ، آن هم بدون حتي يک درصد خطا. کريستف بايچ 
روانپزشک خبره يي است که سال ها درباره تصاوير کليشه يي 
و قراردادي زن و مرد در اذهان همگاني و در ميان همکاران 
خود پژوهش کرده است. همين امر باعث شده بايچ از توانايي 
هايي برخوردار شود که معمواًل در حيطه حس هفتم و هشتم 
پيش  بتواند  با خواندن يک مطلب،  اينکه  بندي مي شوند؛  طبقه 

بيني کند که فرد زن است يا مرد.
همکاران کريستف بايچ براي اينکه خالف اين امر را ثابت کنند، 
اسسمنت«  »مرکز  به سفارش  که  يي  کارشناسانه  گزارش   ۲9
از شروع  پيش  اينان  گذاشتند.  او  اختيار  در  بود،  نوشته شده 
جنسيت  نوشته،  در  توانست  مي  که  اجزايي  تمام  آزمايش، 
شخص مورد نظر را فاش کند، از آن حذف کردند. با اين حال 
بايچ توانست با خواندن چند جمله از گزارش هاي کارشناسانه، 
بدون استثنا مشخص کند که آيا از يک زن صحبت شده يا از 

يک مرد.
طرز  به  نسبت  ژرف  شناختي  در  را  خود  موفقيت  راز  بايچ 
از جمله همکارانش نسبت به جايگاه  تلقي قراردادي جامعه، و 
در  اگر  گويد  مي  او  مثال  براي  داند.  مي  زن  برخوردهاي  و 
گزارشي آمده است »به طور طبيعي رفتار او با موازين جامعه 
همخوان است« يا »خود را در مرکز توجه اطرافيان قرار نمي 
دهد« يا » چندان مصرانه گفته خود را تکرار نمي کند«، قطعًا آن 
پيش  اين  با  البته  است،  نوشته شده  گزارش در مورد يک زن 
فرض که اين ويژگي ها، مثبت ارزيابي شده باشند يعني افکار 
عمومي و تصور همگاني بر اين است که »زن نبايد زياد خود 

را مطرح کند.« 
از  که  هنگامي  رفتار،  همين  که  اينجاست  جالب  گويد  مي  بايچ 
اين  در  وقت  آن  شود.  مي  تلقي  منفي  سربزند،  مردان  سوي 
گزارش ها به عنوان ضعف مرد مي خوانيم؛ »خودش را مطرح 
نمي کند« يا »مصمم نيست«. از اين بدتر هنگامي است که زنان، 

رفتاري »مردانه« از خود نشان دهند؛ يعني مصممانه استدالل کنند و ديدگاه هاي خود و نيز شخص خود را مطرح سازند و روي احقاق 
حقوق خود پافشاري کنند. آن وقت گفته مي شود؛ »خيلي خودنما و رک است.«

جنبش زنان آلمان از ابتداي شکل گيري خود، درست با چنين تصاوير کليشه يي به ستيز برخاست. ابتدا اين جنبش که در آغاز قرن 
نوزدهم پا گرفت ، براي دستيابي به حقوق مدني و سياسي زن، مثل حق راي و حق آموزش وارد عرصه مبارزه شد. حق راي زنان در 

ژانويه سال ۱9۱9 به رسميت شناخته شد. ولي ورود به دانشگاه براي آنان تا اواخر قرن ۱9 هنوز ممنوع بود.
در زمان رايش سوم زنان آلمان تا حدودي حقوقي که براي کسب آن سال ها مبارزه کرده بودند، مثل حق راي و حق تحصيل در دوره 
دکترا را از دست دادند. همچنين آزادي انتخاب شغل هايي چون وکالت و قضاوت از آنان گرفته شد. تشکل هاي زنان در اين دوره ، از 

آنجا که به شدت زير فشار قرار داشتند، خود به انحالل خود راي دادند. 
پس از جنگ جهاني دوم در سال ۱94۵ زنان آلمان به آگاهي بيشتري دست يافتند. آنان در عمل به توانايي هاي خود در بازسازي کشور، 
تامين مالي خويش و خانواده و پذيرش مسووليت خانوادگي و اجتماعي پي بردند. از اين رو چندي پس از جنگ، تشکيالت متعدد زنان 
که حقوق بيشتري براي هم جنسان خود طلب مي کردند، پا گرفت. در سال ۱9۵8 قانون تساوي حقوق زن و مرد به تصويب رسيد که بر 
اساس آن زنان براي اولين بار حق رتق و فتق دارايي و مالي را که در اثر کار خود گرد آورده بودند، به دست آوردند. در سال ۱9۵8 
تبصره يي که در اغلب موارد به مرد حق مي داد »درباره امور زن تصميم نهايي را بگيرد«، به کلي حذف شد. به اين ترتيب ديگر مردان 

حق مثاًل فسخ قرارداد کاري زنان را نداشتند. 
زنان آلماني هنوز هم براي کسب حقوق بيشتر مبارزه مي کنند، چارچوب موسوم به »فمينيسم راديکال« شکل گرفت. بر اساس اين 
تئوري پديده هايي به عنوان »زنانه« و »مردانه، امري توهمي است«. اينان معتقدند در هر جامعه يي »رفتارها و برخوردهاي متفاوت 
زن و مرد« وجود دارد که در اثر تقسيم کار و روابط اجتماعي شکل گرفته اند. در آلمان اين نوع فمينيسم با نام آليس شواتسر صاحب 
امتياز مجله »اما« و از اولين فعاالن جنبش زنان در آلمان گره خورده است. او در کتابي با عنوان »تفاوت کوچک و پيامدهاي بزرگ آن« 

اين بينش را بررسي کرده است.
هنگام انتشار اين کتاب، روابط مردساالرانه شديدي بر جامعه آلمان حاکم بود؛ مرد هنوز تنها نان آور خانه بود و زن مسووليت امور 
خانه و خانواده را بر عهده داشت. اين »تقسيم کار« نه تنها در جامعه رايج بود بلکه تا سال ۱9۷۷ به صورت قانون، الزم االجرا بود. 
مثاًل تا اوايل دهه ۷۰ مردان قانونًا حق داشتند در صورتي که فکر مي کردند اشتغال همسرشان مانع از اجراي وظايف خانوادگي اوست، 

از کار کردن زن جلوگيري کنند.
مدافعان جنبش زنان آلمان در اين دوره بايد هم در جهت احقاق حقوق خود در زمينه هاي آموزشي و شغلي فعاليت کنند و هم عليه اعمال 
خشونت مردان. طرفداران »فمينيسم راديکال« همچنين معتقد بودند زنان براي گسترش توانايي ها و استعدادهاي خود، نياز به امکانات و 
»مکان هاي« ويژه خود دارند و از اين رو قهوه خانه ها و کتابفروشي هاي خاص زنان برپا کردند و دست به تشکيل گروه هاي مستقل 
زنان زدند. براي اولين بار در سال ۱9۶۷ در برلين »خانه زنان« نيز بنا شد که زنان قرباني خشونت مردان به آن پناه مي بردند. بعدها 

در شهرها و ايالت هاي ديگر آلمان نيز تاسيس خانه هاي زنان در دستور روز دولت هاي ايالتي قرار گرفت.
امروز همچنان جنگ سياسي ـ حقوقي براي تساوي زن و مرد در زمينه هاي مختلف از جمله در بخش هاي خانواده و کار و نيز براي 
کسب حق سقط جنين و از بين بردن تبعيض هاي اجتماعي همچنان ادامه دارد زيرا زنان آلماني هنوز هم نسبت به مردان، دستمزد 

کمتري دريافت مي کنند و به ندرت به مقامات باال و مدارج رهبري مي رسند.
از اين رو دولت فدرال در سال ۲۰۰۶ »قانون تساوي حقوق عمومي« را به تصويب رساند که اساسًا »تبعيض اجتناب ناپذير از جمله به 
داليل جنسيتي« را ممنوع اعالم کرده است. بر اساس اين قانون زنان مي توانند در صورت وجود تبعيض، عليه اشخاص حقيقي و حقوقي 
از جمله کارفرمايان خود به دادگاه شکايت کنند. با اين حال هنوز هم در جامعه آلمان کارشناساني پيدا مي شوند که در رويارويي با 

زنان آگاه و برخوردار از اعتماد به نفس قضاوت مي کنند؛ »زيادي خودنما و رک است«.

منبع؛ دويچه وله 
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برندگان و 
بازندگان 

جهانی شدن
رينستون گريفيت
مترجم: پروانه گودرزی

اقتصادی بسيار کمی وجود دارد که بتواند  اين زمانه موضوعات  در 
مانند بحث جهانی شدن اقتصاد، نظرات را بر انگيزد. 

تعداد تظاهرکنندگان ضد جهانی شدن از سال ۱999 که تقاضای توقف 
فرآيند جهانی شدن را داشته اند در هر اجالس بانک جهانی، سازمان 
کاهش   )IMF( پول  بين المللی  صندوق  و   )WTO( جهانی  تجارت 
می يابد، گرچه آنها مجمع جهانی اقتصاد در داووس را هم به سفرنامه 
ديگر،  چيزهای  بر  عالوه  جهانی شدن،  مخالفان  کرده اند.  اضافه  خود 
تجارت های  می رساند،  آسيب  فقرا  به  شدن  جهانی  که  هستند  مدعی 
داده  کاهش  را  کار  معيارهای  و  دستمزدها  می کند،  نابود  را  بومی 

عمدتا  شدن،  جهانی  طرفداران  می رساند.  آسيب   محيط زيست  به  و 
دانشگاهيان، معتقدند جهانی شدن موجب ايجاد رشد اقتصادی، اشتغال، 
کارآيی، همگرايی جهانی و رفاه اقتصادی می شود. گوييلرمو دال دهيسا 
سعی  نموده  اظهار  شدن  جهانی  بازندگان  و  برندگان  کتاب  نويسنده 
شدن،  جهانی  بحث  در  منصفانه  و  واقع بينانه  فنی،  باتحليل های  کرده 
جزييات اثرات اقتصادی آن را بر افراد، حکومت ها و دولت های ملی به 
خوانندگان ارائه نمايد.با وجود ادعای بی طرفی، مولف هيچ گونه شکی 
باقی نمی گذارد که در آن ميزان، وزن مخالفان جهانی شدن سنگين تر 

باشد. 
در مقابل آنچه که برخی کارشناسان ناآگاه ممکن است به ما بگويند، 
بلکه  نيستند،  شدن  جهانی  قربانيان  اصلی،  بازندگان  می گويد:  مولف 
در  صادقانه  را  خود  بدين سان  و  هستند  شدن  جهانی  عدم  قربانيان 

چارچوب و کمپ طرفداران و حاميان جهانی شدن قرار می دهد. 
نويسنده کتاب برندگان و بازندگان جهانی شدن معتقد است آن دسته از 
کشورهای آمريکای التين و همچنين برخی کشورهای توسعه يافته که 
سياست ها و خط مشی هايی بر ضد سرمايه گذاری مستقيم خارجی اتخاذ 
کرده و شهروندان خود را قربانی می کنند، همانند سقوط گفت وگوهای 
دهيسا  دال  می کنند.  عمل  خود  اقتصادی  رفاه  زيان  به  دوحه  تجاری 
جهانی شدن را به عنوان يک فرآيند پويای آزادسازی، آزادانديشی و 
اجماع و يکپارچگی جهانی در گستره  وسيعی از بازارها، بازار نيروی 
کار تا کاالها و بازار خدمات تا سرمايه و فن آوری تعريف می کند، اما 
همانند هر فرآيند تغييرات اقتصادی، برندگان و بازندگانی وجود دارند. 
توسعه يافته  کشورهای  در  کم  مهارت های  با  افراد  که  است  معتقد  او 
قرار  جهانی شدن  بازندگان  بيشترين  جايگاه  در  که  هستند  گروهی 
می گيرند. در حالی که تقاضا برای خدمات کارکنان ماهر افزايش می يابد، 
تقاضا برای خدمات کارکنان با مهارت کم کاهش می يابد، بنابراين اين 

احتمال هم افزايش می يابد که سهم درآمد ملی کاهش خواهد يافت. 
به عالوه هر چه سرمايه بيشتر و بيشتر متحرک می شود بنگاه ها، بخش ها 
و قسمت های کاربر فرآيند توليد را به نقاطی که دستمزد و پرداخت ها 
اياالت متحده و  بين  در آن بسيار کمتر است می برند. توافقات تجاری 
برخی کشورهای کمتر توسعه يافته نيز، بنگاه های آمريکايی را به انتقال 
اين گذشته  از کشور تشويق می نمايد.از  برخی عمليات شان در خارج 
تعداد زياد مهاجران با مهارت کم )قانونی و غيرقانونی( که مايل به کار 
با دستمزد کمتر از آنچه که آنها به کارگران با مهارت کم در کشورهای 
توسعه يافته پرداخت می کنند، وضع نامساعد و ضرر بيشتری را برای 

کارگران ماهر در کشورهای توسعه يافته ايجاد خواهد نمود. 
کارگران با مهارت کم در کشورهای کمتر توسعه يافته، به هر حال، در 
جايگاه بهره مندی و منافع ناشی از جهانی شدن به دليل انتقال عمليات 

بنگاه های خارجی به کشورشان قرار می گيرند. 
اگرچه اين نظر درست است که جهانی شدن کارگران با مهارت کم را 
ولی  می دهد،  قرار  نامساعدی  در وضعيت  توسعه يافته  در کشورهای 
اين  در  ماهر  کارکنان  روی  بر  که  زيادی  فشارهای  می رسد  نظر  به 

کشورها وارد می کند ناديده و ناچيز گرفته شده است. 
بنگاه ها در کشورهای توسعه يافته به نحو فزاينده ای از کارکنان ماهر 
ديگر کشورها )هند و چين به سرعت به ذهن می آيند( برای توليد انواع 
سايت،  وب  طراحی  راديولوژی،  مهندسی،  می کنند.  استفاده  خدمات 
حسابداری، طراحی چيپ و توسعه نرم افزارهای پيشرفته  کامپيوتری، 
برخی از بيشترين خدماتی هستند که بنگاه های کشورهای توسعه يافته 
کشورها  از  بسياری  اين،  بر  عالوه  می دهند.  انجام  خارجی  منبع  با 
کارگران ماهر را در زمينه هايی که کمبود وجود دارد وارد و استخدام 
کارکنان  اجرت  کاهش  برای  شدن  جهانی  که  همان گونه  پس  می کنند. 
همين  به  وارد می کند،  فشار  توسعه يافته  در کشورهای  کم  مهارت  با 
صورت در اين کشورها برای کاهش دستمزد کارکنان ماهر نيز فشار 

وارد می سازد. 
اقتصاد  شدن  جهانی  رشد  در  را  مهمی  نقش  مليتی  چند  شرکت های 
قرار  تاثير  تحت  را  جهانی  تجارت  اندازه  و  حجم  آنها  می کنند.  بازی 
خارجی  مستقيم  سرمايه گذاری  سريع  افزايش  اصلی  مسوول  و  داده 
هستند. اعتقاد بر اين است جهانی شدن رقابت جهانی را تشديد کرده و 
بنگاه های بيشتر و بيشتری، قسمت های مختلف فرآيند توليد خود را در 

خارج برای باقی ماندن رقابت مستقر می سازند. 
بنابراين، گسترش و افزايش جهانی شدن منجر به رشد شرکت های چند 
مليتی خواهد شد. اعتقاد بر اين است که شرکت های چند مليتی بزرگتر 
شده و کسب سود و تملک دارايی ها و ادغام آنها افزايش می يابد. اگرچه 
اطمينان و يقينی نيست که بنگاه های بزرگ چطور می توانند رشد کنند، 
اما اين اطمينان هست که رشد آنها منتج به انحصارهای جهانی نخواهد 
و  جلوگيری  برای  کشوری  هر  در  مسوول  مراجع  و  احکام  زيرا  شد 

تضمين اين که رقابت زير پا گذاشته نمی شود وجود دارد. 
از  استفاده  با  می دهد  اجازه  مليتی  چند  شرکت های  به  شدن  جهانی 
پناهگاه های مالياتی و قيمت گذاری انتقال از پرداخت ماليات سرباز زنند. 
به همين اندازه مهم اين است که جهانی شدن به شرکت های چند مليتی 
اجازه می دهد تا به سرعت از کشورهايی که نرخ ماليات در آن رقابت 

جهانی ندارد حرکت کرده و خارج شوند. 
حرکت ناگهانی يک شرکت چند مليتی از يک کشور کمتر توسعه يافته 
می تواند تاثير خيلی طوالنی و ممتدی بر روی بيکاری داشته باشد، زيرا 
در بسياری از کشورهای کمتر توسعه يافته هزينه فرصت نيروی کار 

ممکن است صفر يا نزديک به صفر باشد. 
جهانی شدن نيروی کشورهای بيشتر و بيشتری را برای همکاری و 
مشارکت جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروريسم به کار می گيرد. 

کشورها پی برده اند که برخی مشکالت در سطح فراملی بهتر از سطح 
ملی حل می شوند. برای مثال آنها مجوزی را به سازمان تجارت جهانی 
می شود  گفته  داده اند.  بين الملل  تجارت  مشاجرات  فصل  و  حل  برای 
جهانی شدن برخی گروه های قومی و نژادی در داخل برخی کشورها 
هدايت  فردی  استقالل  و  آزاد  اراده  برای  خود  حقوق  تقاضای  به  را 
کرده و اين ماهيت دولت های ملی را بيشتر تضعيف می کند. به هر حال 
دولت های ملی ناپديد نخواهند شد، اما جهانی شدن »بر مبنای وظيفه و 
نقش خود و آنگونه که درک شده است منجر به تغييرات مهمی خواهد 
شد«.جهانی شدن به نحو نامطلوبی توانايی و قابليت دولت ها برای اجرا 
و تحقق خط مشی های اقتصادی را تحت تاثير قرار می دهد. موافقت با 
اجماع يکپارچه و جهانی بازارهای مالی، برای دولت هايی که به دنبال 
سياست های پولی مستقل و سياست های نرخ ارز در يک موقعيت کامال 
ملی هستند، بی نهايت مشکل است. هنگام تنظيم بودجه ها دولت ها بايد 
سياست های مالی ديگر کشورها را نيز در نظر بگيرند. دبير و رييس 
سابق خزانه داری دبليو ميشائيل بلومنتال اعالم کرد، تغييرات فن آوری 
و تکنولوژی يک اقتصاد جهانی به وجود آورده که در آن قدرت دولت 
ملی کاهش يافته و دولت ها قابليت و توانايی تعقيب و تعيين يک سياست 
نظر  در  )با  مشکالت  از  بسياری  و  داده اند  دست  از  را  مستقل  مالی 
جهانی  طرفداران  جهانی اند.  راه حل  نيازمند  ملی(  محدوده  در  گرفتن 
شدن معتقدند بازندگان اصلی جهانی شدن کسانی هستند که اقتصاد 

آنها فقدان و عدم جهانی شدن را تحمل می کند. 
برای مردم جزيره کارائيب در دومينيکن، جايی که قسمت اعظم جمعيت 
که  مباحثی  قبول  توليد موز هستند،  به  وابسته  امرار معاش  برای  آن 
تهيدستی آنها را ناشی از عدم جهانی شدن می داند مشکل خواهد بود. 

آنها بحث می کنند رای و حکم اخير )WTO( که رژيم اتحاديه اروپا در 
برچيده شود، چراکه  بايد  و  کرده  اعالم  غيرقانونی  را  موز  خصوص 
امرار معاش خيلی از دومينيکنی ها را تباه کرده و تنگدستی آنها بيش از 

هر چيز ناشی از جهانی شدن است. 
مبحث جهانی شدن بر پايه تئوری اقتصاد نئوکالسيک است که با آن 
آشنايی زيادی وجود دارد.به هر حال مخالفان جهانی شدن وقتی که 
می گويند جهانی شدن اثرات نامطلوبی بر روی برخی از صنايع بومی 
در خيلی از کشورهای کمتر توسعه يافته ايجاد کرده است تقريبا درست 
می گويند. اشاره شد که افزايش جهانی شدن تاثير نامساعد و مضری 
بر روی صنعت موز دومينيکن داشته است. يک برنده جايزه نوبل در 
است،  شدن  جهانی  طرفداران  از  که  استيگليتز  ای.  جوزف.  اقتصاد، 
مطرح کرده که جهانی شدن ممکن است برای صنايع بومی کشورهای 
کمتر توسعه يافته مضر باشد. او می گويد: »باز گذاشتن درهای جامائيکا 
به واردات شير از آمريکا ممکن است به کشاورزان مواد لبنی آسيب 

برساند.« 
و  تنگدستی  و  فقر  »پايداری  که  است  اين  شدن  جهانی  طرفداران  تز 
بی عدالتی )بين فقير وغنی( به نظر می رسد ناشی از ناکافی و ضعيف 
است.  بحث  قابل  بسيار  آن«  بودن  قوی  تا  باشد  شدن  جهانی  بودن 
بسياری از اقتصاددانان می گويند توسعه اقتصادی بسيار پيچيده تر از 
آن است که با يک يا تعداد کمی متغير قابل بيان باشد. اتکای زياد بر 
ابزار تئوری اقتصاد نئوکالسيک در تحليل مبحث جهانی شدن منجر به 
نقص و اشتباه در بيان سهم بزرگ ما در فهم و درک فقر در کشورهای 
افرادی نظير گونار ميردال می باشد. ميردال  کمتر توسعه يافته توسط 
يکی از اولين کسانی است که بعد از جنگ جهانی دوم اين بحث را مطرح 
را  جهانی  اقتصاد  بی عدالتی های  و  نابرابری ها  شدن،  جهانی  که  کرد 
بدتر کرده و ثمربخشی کاربرد مفاهيم اقتصاد نئوکالسيک برای مسائل 
توسعه مبتال به کشورهای کمتر توسعه يافته را مورد سوال قرار داده 
به  منجر  صنعتی  انقالب  و  شدن  جهانی  است  مدعی  دهيسا  است.دال 
دگرگونی و تغيير اقتصاد بريتانيا در قرن نوزدهم گرديد، هنگامی که 
هند که تجربه يک انقالب صنعتی را نداشت، دچار رکود بود. اين کشور 
از يک صادرکننده صرف کاالهای ساخته شده به سمت يک واردکننده 
صرف محصوالت اوليه رفت.در قرن هفدهم صنعت منسوجات هند در 
کيفيت، مقدار توليد و صادرات سرآمد و پيشتاز جهان بود، اما در قرن 
نوزدهم بيش از ۷۰درصد منسوجاتی که در هند مصرف می شد وارداتی 
و اساسا از بريتانيای کبير بود.وضعيت اقتصادی و اجتماعی که هند 
با استعمار،  يافت نمی تواند در رابطه  در قرن نوزدهم خود را در آن 
سرزنش شود. استعمار نه در توسعه صنعتی انگلستان سهمی داشت و 

نه بر مستعمره ها و نقاط اشغالی تاثير منفی گذاشت. 
به هر حال نوع و مدل ديگری از تاريخ استعمار نيز وجود دارد. اريک 
که  می کند  استدالل  متقاعد کننده ای  نحو  به   )۱9۶۶-۱944( ويليامز 

استعمار کمک زيادی به انقالب صنعتی انگلستان کرده است. 
که وجود  ندارد  منازعه وجود  بر  دليلی  که  می گويد  ال سولو  باربارا 
بازارهای بهره کشی در پايان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم احتماال 
در آغاز فرآيند صنعتی شدن انگلستان و رشد درآمد واقعی که با آن 

آميخته بوده، نقشی حياتی و اساسی داشته است. 
آميا کومار باگچی )۱98۲( می گويد: واردات محصوالت پنبه ای هند به 
بريتانيا به وسيله قوانين و عوارض گمرکی محدود شد. بيشتر واردات 

چنين محصوالتی به بريتانيا، مجددا صادر می شد. 
در اقدامی مخرب و زيان  آور، محصوالت پنبه ای هندی که در هند توليد 
می شد، می بايست در مقايسه با محصوالت پنبه ای وارداتی از انگلستان، 
تعرفه ها و عوارض باالتری می پرداختند! به نظر می آيد که استعمار تنها 

در نابرابری اقتصادی جهان شرکت داشته است.
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کاهش فاحش 
درآمد زنان در 

آلمان  
 
 

با اينکه اتحاديه اروپا سال هاست اصل »پرداخت 
از  يکي  عنوان  به  را  واحد«  کار  براي  مساوي 
اين  با  است،  پذيرفته  اتحاديه  اين  اصلي  موازين 
اهمال مي  آن  اجراي  در  از کشورها  برخي  حال 
ميانگين  کشورهاست.  اين  از  يکي  آلمان  کنند. 
سال  در  آلمان  در  مردان  به  نسبت  زنان  درآمد 
۲۰۰8 باز هم کاهش يافته است. به گفته والديمير 
اتحاديه  اجتماعي  تامين  اسپيدال رئيس کميسيون 
اروپا، اين حد متوسط حتي کمتر از ميزان آن در 
وگويي  گفت  در  اسپيدال  است.  بوده   ۲۰۰۷ سال 
تفاوت  اين مورد گفت  با روزنامه »دي ولت« در 
ميزان دستمزد زنان و مردان در آلمان براي يک 
ساعت، ۲۳ درصد است. در سال ۲۰۰۷ اين تفاوت 

حدود ۲۲ درصد بوده است.

به اين ترتيب آلمان به گروه کشورهايي تعلق دارد 
که در آن پرداخت دستمزد به زنان و مردان به 
طور مساوي صورت نمي گيرد. به گفته اسپيدال حد 
اين ميانگين تنها در کشورهايي مانند اتريش، هلند، 
قبرس و جمهوري چک، از آلمان پايين تر است. 
ميانگين درآمد زنان نسبت به مردان در سطح اروپا 
در سال ۲۰۰8، حدود ۱۷/4 درصد بوده است. در 
سال ۲۰۰۷ زنان ۱۵ درصد از مردان کمتر درآمد 
داشتند. اسپيدال دليل اين امر را تنها عدم پرداخت 
از  داند.  نمي  مردان  و  زنان  به  مساوي  دستمزد 
نظر او باال بودن ميزان اشتغال نيمه وقت زنان، 
عامل تعيين 

کننده تري است. از اين رو اسپيدال از کارفرماها 
و شرکت هاي پيمانکار اتحاديه خواسته است اين 
امکان  و  درآورند  اجرا  مرحله  به  را  مهم  اصل 
تا  حتي  شغلي،  باالي  مراحل  به  زنان  دستيابي 
اسپيدال  آورند.  فراهم  را  عالي  مديريت  مرحله 
تاکيد مي کند اتحاديه اروپا بايد به طور يکپارچه 
اين  از سوي کشورهاي عضو  که  را  تصميماتي 
او  درآورد.  اجرا  مرحله  به  شده،  گرفته  اتحاديه 
معتقد است اين امر تنهامساله يي اخالقي نيست. 
رعايت اصل »پرداخت مساوي براي کار واحد«، 
در  و  بهتر  کار  ارائه  براي  را  کارمندان  انگيزه 
نتيجه توليد کاالي بيشتر و خدمات بهينه افزايش 

مي دهد.

يادآور  همچنين  مورد  اين  در  اسپيدال  والديمير 
شد زنان کشورهاي عضو اتحاديه حتي نسبت به 
مردان از مدارج و آموزش هاي تخصصي باالتري 
مردان،  با  مقايسه  »در  گفت؛  او  برخوردارند. 
کارشناسانه  عالي  هاي  دوره  زنان،  از  بسياري 
فارغ  شمار  امروزه  اند.  ديده  يي  العاده  فوق 
التحصيالن زن، از مردان بيشتر است.« در سال 
افزايش  شاغل  زنان  شمار  هرچند  گذشته  هاي 
يافته است، ولي يک سوم آنان به طور نيمه وقت 
استخدام شده اند. در حال حاضر تنها 8 درصد 
مردان به طور نيمه وقت کار مي کنند. اسپيدال مي 
گويد هرچند امکان دارد شاغالن داوطلبانه و براي 
کاهش  به  تمايل  آزاد،  وقت  از  شخصي  استفاده 
ساعات کار نشان دهند، ولي زنان بيشتر به خاطر 
کمبود وقت، به کارهاي نيمه وقت روي مي آورند 
چون زنان بايد عالوه بر کسب درآمد، به تربيت 
کارهاي  انجام  و  فاميل  افراد  از  مراقبت  ها،  بچه 
اداري هم بپردازند. حد اشتغال زنان بچه دار در 
کشورهاي عضو اتحاديه اروپا، ۶۲ درصد است. 
در ميان مردان اين ميزان به بيش از 9۱ درصد 
عضو  کشورهاي  زنان  که  حالي  در  رسد.  مي 
اتحاديه اروپا در هفته بايد ۲۵ ساعت به کار خانه 
رسيدگي کنند، مردان تنها ۶ ساعت از وقت خود 

را به خانه داري مي گذرانند.  

تاثیر بحران اقتصادي جهان بر فقرا 
پدیدار مي شود  

 
 صندوق بين المللي پول )آي ام اف( اخطار مي دهد فقيرترين کشورها به تدريج ضربه ناشي از 
بحران مالي جهاني را احساس مي کنند. به عالوه اين سازمان مي گويد اين کشورها احتمااًل در سال 

جاري نيازمند ۲۵ ميليارد دالر تامين مالي 
تحول  اين  اف  ام  آي  بود.  خواهند  اضافه 
را »موج سوم« چرخش نزولي اقتصاد مي 
و  پيشرفته  کشورهاي  ابتدا  که  چرا  نامد 
ظهور  حال  در  اقتصاد  با  کشورهايي  بعد 
از  سازمان  اين  داد.  قرار  تاثير  تحت  را 
کشورهاي اهداکننده مي خواهد از حمايت 
گزارشي  در  اف  ام  آي  نکاهند.  هاي خود 
برابر  در  فقير  کشورهاي  گويد  مي  تازه 
زيرا  هستند  پذيرتر  آسيب  کنوني  بحران 
در  بيشتر  گذشته  با  قياس  در  اکنون  آنها 

اقتصاد جهاني ادغام شده اند.
از  خارجي  گذاري  سرمايه  و  تجارت  افت 
جمله جنبه هاي مختلف اين تاثير است. به 

عالوه از مبلغ پولي که مهاجران به کشورهاي خود مي فرستند نيز کاسته مي شود.اين گزارش مي 
گويد؛ بيش از ۲۰ کشور که نيمي از آنها در جنوب صحراي آفريقا قرار دارند به ويژه آسيب پذير 
هستند و اخطار مي دهد اگر »رشد جهاني و شرايط تامين مالي بيش از اين به وخامت گرايد، شمار 
اين کشورها مي تواند تقريبًا دو برابر شود.« بنا بر اين گزارش در آن صورت کمکي که اين کشورها 

به آن نياز پيدا خواهند کرد به ۱4۰ ميليارد دالر نزديک خواهد شد.

دومينيک استراس کان رئيس آي ام اف گفت؛ اين وضع »دستاوردهاي عمده نظير رشد باالتر، فقر 
کمتر و ثبات سياسي بيشتر را که بسياري از کشورهاي کم درآمد طي يک دهه اخير حاصل کرده 
اند در معرض خطر قرار مي دهد.« وي از کشورهاي اهداکننده کمک ها خواست براي »جلوگيري 
از يک بحران انساني« پول مورد نياز را تامين کنند. آي ام اف که ۱8۵ کشور را نمايندگي مي کند، 
مي گويد؛ کمک خود به کشورهاي کم درآمد را طي يک سال اخير افزايش داده و آماده است کمک 

بيشتري ارائه کند.
اما اندرو واکر خبرنگار بي بي سي مي گويد اين کمک ها هنوز به نسبت کم است. به گفته خبرنگار 
ما آي ام اف قول کمک هاي بيشتري را به کشورهاي با درآمد متوسط که به شکلي مستقيم تر از 

بحران اقتصادي آسيب ديده اند، داده است.  

قیمت جهانی نفت به 
مرز 48 دالر رسید

ادامه  برای  عربستان  تصميم  دنبال  به 
سياست کاهش صادرات نفت به کشورهای 
آسيايی قيمت نفت روز سه شنبه به مرز 48 

دالر رسيد.
آرامکوی  شرکت  بلومبرگ  گزارش  به 
به ژاپن  نفت  عربستان قصد دارد صادرات 
را طی ماه آوريل برای پنجمين ماه متوالی 
کاهش دهد. اين در حالی است که بر اساس 
طی  امريکا  نفتی  ذخاير  بلومبرگ  آمارهای 
هفته گذشته ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داشته 
موسسه  کارشناس  چو  کالرنس  است. 
هادسون کاپيتال در اين باره گفت اينکه اوپک 
قصد دارد صادرات نفت خود به کشورهای 
اين واقعيت  آسيايی را کاهش دهد، نشانگر 
است که کشورهای اوپک با نفت کار تجاری 
و بازرگانی انجام می دهند. قيمت هر بشکه 
برای  نيويورک  بازار  در  امريکا  سبک  نفت 
افزايش  سنت   ۵۶ با  آوريل  ماه  در  تحويل 
ابتدای  از  نفت  قيمت  رسيد.  دالر   ۶۶/4۷ به 
امسال تاکنون ۳/۵ درصد رشد داشته ولی 
نسبت به جوالی ۲۰۰8 با افت ۶8 درصدی 

روبه رو شده است.
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دولت های 
مدرن و 

هویت ملی بخش اول
دکتر علی بيگدلی
استاد دانشگاه شهيد بهشتی

به طورکلی  و  مّلی  هویت 
محصول  هویت  بحث 
به  که  است  جدید  عصر 
نظام های  در  تحول  دنبال 
معرفتی، سیاسی، اقتصادی 
قرن  اروپای  فرهنگی  و 
شانزدهم و هفدهم رخ داد 
پیدایش  زمینه  این  در  و 
دولت مدرن تأثیری اساسی 

داشت. 
بر محيط سرزمينی  واقعی  تحقق حاکميت  برای  دولت های مدرن، 
با  نهادها  با حذف روابط سنتی مردم و ساير  ناچار شدند  خود، 
لحاظ  از  را  حاکمّيت خود  مفهوم شهروندی،  طريق  از  و  حکومت 
زمانی و مکانی تداوم بخشند. اين امر به خودی خود باعث گرديد 
ملّت سازی يا ايجاد هويت ملّی در زمرۀ اختيارات و مسئوليت های 
دولت مدرن قرار گيرد که برای مردم و حکومت ها آثار و تبعات 
اختصاص  زمينه  اين  در  بحث  به  حاضر  مقالۀ  داشت.  گوناگونی 

يافته است. 
شايد به دقت نتوان زمان گذار تاريخی اروپا از دولت های پيشامدرن 
به دولت های مدرن را مشخص کرد؛ زيرا بعضی از منابع امپراتوری 
فردريک دوم )۱۲۵۰ ــ ۱۱94( در سيسيل را نخستين دولت مدرن 
اروپايی می دانند، به اين دليل که او سراسر امپراتوری را با پرداخت 
ماليات واحد و عمومی به اطاعت از خود مجبور کرد و به اين ترتيب 
اصل وحدت ملّی را با حذف قدرت های محلی در سال ۱۲۲۵ تحقق 
بخشيد. هرچند فردريک به اصالحات بی سابقه در امپراتوری آلمان 
دست زد و اقدامات جديدی را اجرا کرد، هنوز تا تحقق ويژگی  های 
نيز   )۱۶48( فاصلۀ بسياری داشت. معاهدۀ وستفاليا  دولت مدرن 

يکی ديگر از مقاطع شکل گيری دولت مدرن است. 
اّما اکثر مورخان و سياستمداران اروپايی بر اين مسئله توافق دارند 
ــ ۱۶۳8(  لويی چهاردهم )۱۷۱۵  که دولت مطلقۀ مدرن در عصر 
پديدار شد که طی دوران طوالنی سلطنت قدرتمند او ارتش، زبان، 
فرهنگ و مرزهای ملّی، با توسعۀ شهرنشينی و رشد بورژوازی و 

جنبش روشنفکری، پديد آمد. 
در دولت های پيشامدرن، تعّدد مراکز قدرت  محلی و وابستگی آنان 
به عالئق قومی ــ زبانی و فرهنگی، تبعيت از نظام قبيله ای و نظام 
پاتريمونيال و جدايی مردم از حکومت ها، به دليل فقدان تمرکز قدرت 
و نهادهای مدنی، موانعی بود که همگونی ــ هم پوشانی و يگانگی 
ملّی، و شکل گيری ملّت و هويت ملّی را ناممکن می ساخت. هرچند 
است،  نوزدهم  قرن  )آلمان(  مرکزی  اروپای  ناسيوناليسم  زادگاه 
مقدمات آن از اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن هيجدهم در اروپای 
اروپای غربی بيشتر محصول  غربی ظهور کرد. ناسيوناليسم در 

تضعيف  که سبب  بود  مذهبی  خونين  از جنگ های  مردم  خستگی 
قدرت پاپ و گذار جامعه از هويت دينی به هويت ملّی شد. 

در  ملّی  هم گرايی  به  نسبت  که  هيجانی  و  شور  با  ناسيوناليسم 
کشف  و  تاريخ  بازخوانی  زمينۀ  آفريد،  غربی  اروپای  مردم  ميان 
ملّت های  فراهم ساخت.  را  ملّی  تاريخ  نگارش  و  ملّی  يگانۀ  هويت 
مدرن يگانگی خود را بيشتر از ساختار سياسی ــ اقتصادی واحد 
می گرفتند تا از يکپارچگی زبانی ــ فرهنگی؛ زيرا يکپارچگی نهايی 
زبانی ــ فرهنگی هدفی است که با به کارگيری اهرم های سياسی ــ 
اقتصادی در پناه ناسيوناليسم و تدوين تاريخ ملّی دنبال شد. اين 
فرايند توانست ملّت های اروپا را به معنای مدرن به وجود آورد و 
ايشان بخشد؛ يعنی شور تعلق به ملّت به  تازه ای به  شور هويتی 
جای شور تعلّق به قوميت.]۱[ به عبارت ديگر مفهوم سياسی ملّت و 
هويت ملّی را دولت های مدرن ايجاد کردند و برای آن قبالۀ تاريخی 
تدارک ديدند.]۲[ اّما سؤال اصلی اين است که چرا دولت های مدرن 
به ملّت سازی و هويت سازی دست زدند؟ و نيز شيوه ها و ابزارهای 

اين سازندگی چه بوده است؟ 
و  تاريخی  پديده ای  ملّی  هويت  که  است  اين  مقاله  اساسی  فرض 
عمر  به  قدمتی  هويت  هرچند  يعنی  است؛  جديد  دوران  محصول 
تاريخ دارد، هويت ملّی به عنوان مفهومی اجتماعی، امری جديد به 
انديشۀ  از زيرساخت های  يکی  ملّی  بنابراين هويت  شمار می رود. 
مدرن است و ريشه های آن را بايد در هستی شناسی انسان مدرن 

بازيافت. 
● ويژگی  های دولت مدرن 

وستفاليا  پيمان  درون  از  مدرن«  »دولت  که  دارند  اعتقاد  عده ای 
هر  پيمان،  اين  اساسی  اصل  موجب  به  زيرا  شد؛  متولد   )۱۶48(
دولت صاحب اقتدار سياسی و انحصار قدرت در سرزمين )دولت 
سرزمينی( معّين و شکل مسلط حکومت شد و هيچ رقيب ديگری 
را تحّمل نمی کرد. درحالی که در دورۀ قبل از مدرن چنين رابطه ای 
ايزشتات  نداشت.]۳[  وجود  معّين  سرزمين  و  دولت  اقتدار  بين 
فئودالی،  دولت های  ــ شهرها،  دولت  را  دولت های سنتی  اين گونه 
متمرکز  بوروکراسی  با  غلبه گر  يا  پاتريمونيال  امپراتوری های 

می نامد.]4[ 
رعايت حقوق برابر سياسی شهروندان و اصل حکومت قانون نه 
شخص از اصول جهت دهنده و خصيصه های مهم دولت ملّی است.
]۵[ در ادبيات سياسی متأخر برای تمييز دولت ملّی از ديگر انواع 

ملّی  دولت  در  ۱ــ  می شود:  تأکيد  نيز  ديگر  اصل  بر سه  دولت ها 
ديگر  بيان  به  دارد.  اولويت و محوريت  )حقوق بشر(  افراد  حقوق 
برابری  يا  فرد در مسئوليت های شهروندی  ملّی، حقوق  در دولت 
از  غير  جامعه  افراد  بلکه  نمی شود،  خالصه  جامعه  افراد  سياسی 
مثل  ديگری  مسئوليت های  و  حقوق  از  سياسی  مسئوليت  و  حق 
ــ  سياسی  اقتصادی  فعاليت های  در  آزادی  مالکيت،  زندگی،  حق 
اجتماعی و آزادی بيان برخوردارند. در دولت ملّی قدرت به وسيله 
قانون اساسی مهار می شود؛ ۲ــ دولت نمی تواند استقالل و آزادی 
سياسی  اجتماع  حاصل  ملّی  دولت  کند.  خدشه دار  را  جامعه  عمل 
دولت  آن  با  که  برابر سياسی  حقوق  از  غير  که  است  شهروندان 
نيز  ديگر  مدنی  مسئوليت های  و  حق  صاحب  می دهند،  تشکيل  را 
ميان  که  است  حاکم  دموکراسی  نظام  ملّی  دولت  بر  ۳ــ  هستند؛ 
دولت و جامعه ارتباط و انسجام برقرار می کند، اّما در اين ارتباط 
دموکراسی حق  نظام  اساس  دارد.  برتری  دولت  بر  جامعه  قدرت 
برابر آرای شهروندان و انتخابات دوره ای برای تغيير حاکمان در 

دولت است.]۶[ 
دولت  جمله  از  قديم  حکومت های  از  يک  هيچ  مشابه  ملّی  دولت 
يونانی،  شهرهای  دولت   در  نيست.  باستان  يونان  شهرهای  ــ 
در  مستقيم  طور  به  )افراد  داشت  وجود  مستقيم  دموکراسِی 
شهروندی  برابر  حقوق  فقط  ولی  می کردند(،  مشارکت  رأی گيری 
)حق فرد در جمع نه به صورت فرد( به رسميت شناخته می شد؛ 
يعنی هويت افراد فقط در درون و در پيوستگی با دولت ــ شهر، 
معنا پيدا می کرد و حوزۀ مستقلی از دولت به نام جامعه، که عرصۀ 
فعاليت آزاد افراد صاحب حقوق و مسئوليت است، وجود نداشت. 
ـ شهر، مانند مفهوم قبيله، دربرگيرندۀ هويت سياسی،  مفهوم دولتـ 
اجتماعی و فرهنگی افراد است، اّما در دولت ملّی »فرد«، واحد اصلی 
جامعه است و حقوق فرد فقط در حقوق سياسی و در ادغام او با 
در  توتاليتر  دولت  با  ملّی  دولت  همچنين  نمی شود.  دولت خالصه 
دوران جديد و مدرن تفاوت دارد. در دولت های توتاليتر حقوق افراد 
)حقوق بشر( در اولويت قرار ندارد. حقوق افراد فقط در چهارچوب 
ايدئولوژی حاکم رعايت می شود )ايدئولوژی کمونيسم در شوروی 

و فاشيسم در آلمان هيتلری(.]۷[ 
پيوند  که  می نامد  ملّت  ــ  دولت  را  مدرن  دولت های  گيدنز  آنتونی 
ميان آن دو را نزد وی نشان می دهد. از نظر او، دولت های سنتی 
سياسی شان  مرکز  اجرايی  دامنۀ  هستند،  بخش بخش  ضرورتًا 
اندک است، به طوری که اعضای دستگاه سياسی مانند دولت مدرن 
نمی توانند حکومت کنند. دولت های ملّی در فضايی نظام مند با ديگر 
دولت ــ ملّت ها رابطه برقرار می کنند و در داخل با ايجاد سازش و 
مصالحه، انحصار ابزارهای خشونت و اجبار فيزيکی را در دست 

دارند.]8[ 
مدرن  دولت های  برای  عمده  ويژگی  پنج  همچنين  گيدنز  آنتونی 

نسبت به دولت های پيشامدرن قائل است: 
۱( دولت های ملّی، متمرکز هستند، درحالی که دولت های پيشامدرن 

)فئودال( چندپاره بودند؛ 
يک  يعنی  دارند؛  فرهنگی  ــ  زبانی  غالب  ملّی، هويت  دولت های   )۲
زبان سراسری از طريق نظام آموزشی همگانی و رسانه های فراگير 
در جامعه رواج می يابد، اّما در حکومت های پيشامدرن هويت غالب 

زبانی ــ فرهنگی وجود نداشت؛ 
۳( دولت های ملّی حق انحصاری اعمال قدرت و زور را در اختيار 
دارند و سازمان مرکزی پليس برای برقراری امنيت داخلی و ارتش 
برای تأمين امنيت در مرزهای کشور از شاخص های سازمانی و 
پايه ای دولت ــ ملّی است. در مقابل، حکومت های پيشامدرن چنين 

سازمان متمرکز و سراسری امنيتی نداشتند؛ 
زيرا  می شود؛  قلمداد  مشروع  مدرن  دولت های  قدرِت  اعمال   )4
قانون  و  است  شهروندان  رضايت  و  قانون  اساس  بر  آن  اعمال 
در  اّما  می کنند.  تصويب  خود  رأی  با  مردم  منتخب  نمايندگان  را 
دولت های پيشامدرن، مشروعيت قدرت براساس ميزان زور و غلبۀ 

حاکمان بر مردم بود؛ 
۵( دولت های مدرن در مرزهای مشخص جغرافيايی اعمال قدرت 
می کنند و اين مرزها را دولت های همسايه و ديگر دولت ها به رسميت 
می شناسند؛ يعنی دولت های ملّی در درون نظامی از دولت های ملّی 
در سراسر جهان حکمرانی می کنند که تأييد و تکذيب اين دولت ها 

نسبت به يکديگر در مشروعيت و اقتدار آنها مؤثر است.]9[ 
بايد به اين نکتۀ مهم نيز توجه کرد که به رغم الگوهای جامعه شناسان 
در مورد دولت ملّی، تقريبًا در هيچ کشوری اين دولت، به معنای 
پيشرفته  دموکراسی های  در  حتی  است،  نيافته  تحقق  تعريف شده 
تمام شهروندان  گرچه  امريکا،  در  فرانسه.  و  انگليس  امريکا،  مثل 
سياهان  هنوز  هستند،  برخوردار  برابر  حقوق  از  قانون  براساس 
و سرخ پوستان از بسياری از امتيازات اجتماعی مثل استخدام در 
بعضی از دستگاه های دولتی و حتی ورود فرزندانشان به بعضی از 
مدارس خاص سفيدان، محروم اند. در انگليس هنوز ميان کاتوليک ها 
و پروتستان ها اختالف وجود دارد. در فرانسه، مهاجران از سرزمين 

مستعمراتی از تبعيض رنج می برند. 
به طور اجمالی می توان گفت دولت های ملّی در شرايط کنونی حداقل 

با سه مشکل عمده روبه رو هستند: 
با  ملّی  دولت های  بر  مسلط  اقوام  فرهنگی  ناسيوناليسم  تقابل   )۱
اقليت های قومی اين کشورها؛ معمواًل گروه های مسلط بر دولت ها 
صرف نظر  جامعه،  افراد  همۀ  برای  خود  سرزمين  در  نمی توانند 
ملّی و  از طريق رسانه های  آنان،  ــ فرهنگی  از ويژگی های قومی 
آموزش و پرورش و ساير نهادهای فرهنگی، نظام فرهنگی واحدی 
اين نيست که ملّت  بر  اين کشورها فرض  ترويج کنند. معمواًل در 
است که دولت را تأسيس می کند و دولت در برابر همۀ شهروندان 
اجرای  و  ترويج  در  دولت ها  معمواًل  است.  مسئول  اندازه  يک  به 
مطابق  را  آن  و  می کنند  کوتاهی  مدنی  ــ  سياسی  ناسيوناليسم 
عوض  در  و  نمی بينند  دولت  بر  حاکم  گروه های  مصالح  و  منافع 

ناسيوناليسم زبانی ــ فرهنگی را تقويت می کنند. 
بر عدالت توزيعی؛ گروه های  ۲( سياست  دولت های رفاه و مبتنی 
حاکم بر اين دولت ها، به بهانۀ گسترش رفاه و بهبود وضع زندگی 
را  شهروندان  و  افراد  حقوق  می توانند  جامعه،  محروم  قشرهای 
را  افراد جامعه  آزادی  و  عدالت، حقوق  نام  به  و  مخدوش سازند 

پايمال کنند. 
۳( سير جهانی شدن؛ مسائلی چون گسترش تجارت بی مرز، تخريب 
سالح های  از  ناشی  جهان  امنيتی  تهديدات  جهانی،  زيست بوم 
اقتصادی  ــ  سياسی  سازمان های  اهميت  گسترش  و  هسته ای، 
بين المللی، قدرت انحصاری دولت های ملّی را در درون سرزمينشان 

با موانعی روبه رو کرده است.]۱۰[ 
)Christopher Morris( در کتاب »پژوهشی  کريستوفر موريس 
ماهيت  از  گسترده  و  برانگيزاننده  توصيفی  مدرن«  دولت  درباب 
دولت مدرن ارائه داده است. اين اثر، به طور گسترده ای، از منظر 
ادبيات اقتصادی، تاريخی و جامعه شناختی به دولت مدرن می نگرد. 
موريس معتقد است که دولت مدرن سازمانی است که در اروپای 
اسپانيا،  در  )ابتدا  رسيد  ظهور  منصۀ  به  هفدهم  و  شانزدهم  قرن 
فرانسه و بريتانيا( و بر دنيا غلبه يافت. از نظر موريس، اين دولت 
به گونۀ مهمی با ساختارهای غيرسياسی، که به نظر آنارشيست ها 
دارد.  تفاوت  کند،  ايجاد  قبولی  خور  در  سياسی  نظم  می تواند 
همانند  سنتی،  سياسی  سازمان های  با  اساسًا  همچنين  دولت  اين 
پادشاه ها  لردها،  قضايی شهرها،  اتحاديه های سياسی، حوزه های 
می ساختند،  را  وسطی  قرون  سياسی  ساختار  که  امپراتورها،  و 
متفاوت است. در اين سازمان ها، سلسله مراتب سياسی ــ اجتماعی 
زندگی سياسی  يگانه ای  هيچ مؤسسۀ  و  نداشت  مشخصی وجود 
کنترل  روزمره  به صورت  مدرن  دولت  امروز  که  شيوه ای  به  را 

می کند، کنترل نمی کرد. 

فلسفه سیاسی
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جادوگری به نام 
آل پاچینو

نزهت بادی

به طور حتم شما هم صحنه يی که آل پاچينو در فيلم بعدازظهر سگی فريادزنان از بانک بيرون می آيد و 
رو به مردم می گويد: »ايتکا، ايتکا« را دوست داريد و از اين که يک جوان آس و پاس می تواند چنين نمايش 
هيجان انگيزی ترتيب دهد و رسانه ها و پليس ها را دست بيندازد، لذت می بريد.اگر جزو فيلم بازها هم 

نباشيد، باز هم »آل پاچينو« را با فيلم هايی چون »پدرخوانده« ها، »سرپيکو«، »بعدازظهر سگی«، »صورت 
زخمی« و »مخمصه« می شناسيد و به راحتی می توانيد او را در نقش يک رييس سرد و مقتدر مافيايی 
)مايکل کورلئونه(، يک پليس شورشی )سرپيکو(، يک سارق منحرف )سانی(، يک خالفکار کوبايی )تونی 
مونتانا( و يک پليس کارکشته )هانا( به جا بياوريد. به طور حتم شما هم صحنه يی که آل پاچينو در فيلم 
بعدازظهر سگی فريادزنان از بانک بيرون می آيد و رو به مردم می گويد: »ايتکا، ايتکا« را دوست داريد 
و از اين که يک جوان آس و پاس می تواند چنين نمايش هيجان انگيزی ترتيب دهد و رسانه ها و پليس ها 
را دست بيندازد، لذت می بريد. شايد هم هنوز در مقابل آن چشم های سرد و بی حالِت »مايکل کورلئونه« 
که معلوم نيست چه در سرش می گذرد، گيج هستيد و دلتان می خواهد بدانيد وقتی در پدرخوانده ی ۱ به 
همسرش درباره ی قتل شوهر خواهرش دروغ می گويد، چه حسی دارد که با وجود اين که می دانيم دروغ 
می گويد ولی نمی توانيم از او متنفر شويم يا هنگامی که در پدرخوانده ی ۲ به درياچه يی که برادرش را 
در همان به قتل رسانده خيره می شود، به چه چيزی فکر می کند که ما بيش تر از آن که او را يک جنايتکار 
بی رحم بدانيم، مرد تنها و سرخورده يی می بينيم که قدرت لعنتی، او را از درون ويران کرده است يا در 
پدرخوانده ی ۳ وقتی که تصميم می گيرد دست از قدرت بکشد و پايان عمرش را با خانواده اش بگذراند 
و دخترش را به جای او می کشند، به کجا نگاه می کند که ما ناخواسته به درون دنيای تاريک و خشنی 

پرت می شويم که آن جوان خوش چهره و عاشق را به بزرگ ترين خالفکار تبديل کرده است. البته ممکن 
است جزو کسانی باشيد که وقتی با دوستانتان دور هم جمع می شويد، ديالوگ های تأثيرگذار »تونی 
مونتانا« را با لهجه ی غليظ کوبايی برای يکديگر تکرار کنيد و وقتی از صحنه ی تکان دهنده يی که تونی 
بعد از کشتن نزديک ترين دوستش و بعد خواهرش فرو می شکند و به طور خودخواسته مرگش را توسط 
رگبار گلوله های پليس رقم می زند صحبت می کنيد، بغض به سراغتان بيايد. بعيد هم نيست که بارها و 
بارها به تماشای صحنه ی مالقات دو غول بازيگری سينما در فيلم مخمصه نشسته باشيد، جايی که 
»رابرت دنيرو« و »آل پاچينو« در قالب دو دوست / دو دشمن مقابل هم می نشينند و راجع به گذشته ی 
غريب و زندگی خصوصی خود حرف می زنند. شايد هم عکس »سرپيکو« که بيش تر به يک هيپی عاصی 
و خيابانگرد می ماند تا يک پليس اخالق گرا و متعهد را هم چنان بر ديوار اتاقتان نگه داشته ايد و بدتان 
نمی آيد گهگاه که رخوت و روزمرگی زندگی حالتان را بد می کند، آرمان گرايی ماليخوليايی مردی را 
ببينيد که در راه مبارزه برای اخالق، به خودش و عشقش نيز رحم نمی کند. اما شايد باورتان نشود 
بازيگری که همواره نقش قهرمانان غالبًا شکست خورده ولی معترض در دوران بعد از جنگ ويتنام يا 
سال های جنگ سرد را بازی کرده است، در فيلم »فرانکی و جانی« ساخته ی »گری مارشال« در نقش يک 
آشپز زبر و زرنگ و رومانتيک چنان کلم ها و هويج ها را خرد می کند و از طريق بازی با غذاها ارتباط 
شورانگيز و شاعرانه يی را با »ميشل فايفر« برقرار می کند که حسابی جا می خوريد. هرگاه اين فيلم را 
ديديد، صحنه يی راکه آل پاچينو با راديوی محلی تماس می گيرد و برای احيای عشقی که در حال از 

دست رفتن است درخواست ترانه ی »فرانکی و جانی« را می کند از دست ندهيد. 
اگر دلتان می خواهد از آن طنازی ها و دلبری هايی که فقط از آل پاچينو برمی آيد ببينيد، بد نيست فيلم 
»بوی خوش زن« ساخته ی »مارتين برست« را تماشا کنيد. آل پاچينو بعد از هفت بار نامزدی، باالخره 
به خاطر اين فيلم جايزه ی اسکار را گرفت؛ هرچند اين فيلم بهترين فيلم آل پاچينو نيست و طرفدارانش 
دوست داشتند که او به خاطر سرپيکو، پدرخوانده يا بعدازظهر سگی اين جايزه را بگيرد، اما لحظه های 
نابی از بازی پاچينو را به شما هديه می دهد. کسانی که بازی او را در اين فيلم دوست دارند به خاطر 
حفظ اقتدار يک سرهنگ بازنشسته ی نابينا نيست، بلکه به خاطر شيرين کاری هايی است که او ضمن 
نابينايی اش انجام می دهد و خود را به مثابه يک جادوگر به ما می نماياند؛ همان قدر که پر و خالی کردن 
يک تپانچه ی کاليبر 4۵ با چشم بسته در ۲۵ ثانيه شما را به وجد می آورد، رقص تانگوی دو نفره اش 
به قدرت  تا بيش تر  ببينيد  بايد  اعتقاد من »وکيل مدافع شيطان « را هم  به  البته  نيز مسحورتان می کند. 
جادوی بازيگری پاچينو ايمان بياوريد. او با بازی خيره کننده اش شما را وامی دارد تا بسان يک کافر، 
اين شيطان جذاب، خوش قيافه و شوخ طبع را دوست بداريد و بدتان نيايد برای او کار کنيد! در اين فيلم 
هم می توانيد يک رقص بی نظير و معنادار از پاچينو ببينيد که با بوی خوش زن خيلی فرق دارد؛ در 
صحنه يی که »جان ميلتون« از خدا به عنوان پدری که او را طرد کرده گاليه می کند و بعد حس می کند 
که »کوين« تحت تأثير حرف هايش قرار گرفته و به راه آمده است، با ترانه ی »در مونتری اتفاق افتادِ« 
فرانک سيناترا شروع به آواز خواندن و رقصيدن می کند. اگر يک شب بی خوابی به سرتان زد، پيشنهاد 
می کنم سراغ کارآگاه »ويل دورمر« در »بی خوابی« برويد. اگر آل پاچينو در بوی خوش زن با چشم 
بسته شما را به زوايای زندگی پرماجرايش می کشاند، در بی خوابی با چشمان خواب زده اما بيش از حد 
گشوده اش شما را شگفت زده می کند. اگر می خواهيد سر دربياوريد که پاچينو چگونه با آن چشم های 
را  همکارش  قتل  از  پيش  می دهد صحنه ی  ارايه  پيچيده  و  بازی های چندگانه  و جست وجوگرش  نافذ 
ببينيد؛ وقتی به همکارش می گويد اگر به کميته ی تحقيق حرفی بزند آينده ی حرفه يی اش خراب می شود 
با حالتی عجيب به او نگاه می کند، نگاهی که حسی فراتر از نفرت از آن بيرون می ريزد، نفرت از کسی که 

ناخواسته و نادانسته او را تهديد کرده و وامی دارد که تصميم خطرناکی درباره اش بگيرد. 
جنون آرمان گرايی و عدالت خواهِی يک وکيل را نيز فقط با بازی بی نظير آل پاچينو در »عدالت برای همه« 
می توانيد درک کنيد. وقتی آل پاچينو زير باران گلوله به سراغ موکل جوان و بی گناهش که به انتهای 
خط رسيده می رود، باور می کنيم که اين ديوانه بازی ها فقط از آل پاچينويی برمی آيد که اصاًل شبيه 
وکالی اتوکشيده و مؤدبی که می شناسيم نيست و اگر الزم شود، در صحن علنی دادگاه فحش می دهد 

و کتک کاری هم راه می اندازد. 
اگر در اين که آل پاچينو در پنهان کاری و غافلگيری استاد است ترديدی داريد، »راه کارليتو« را ببينيد تا 
از اين که پشت آن شخصيت باوقار، متين و محترم، يک جنايتکار خونسرد و بی رحم پنهان است حيرت 
کنيد يا »ديک تريسی« را تماشا کنيد که بر اساس يک کميک استريپ ساخته شده است و پاچينو يکی از 
بامزه ترين شخصيت های تاريخ سينما را خلق می کند به طوری که عمراً نمی توانيد حدس بزنيد بازيگر 

خوددار و جدی چون او بتواند چنين بازی خنده دار و جالبی ارايه دهد. 
البته فيلم های ديگری هم هستند که شما می توانيد آل پاچينوی عزيزمان را در نقش هايی که فکرش را 
ديرفيلد(،  )بابی  اتومبيل سواری  راننده ی مسابقات  موعود(،  يک شنبه ی   )هر  مربی  مثل  ببينيد،  نمی کنيد 
فروشنده )گلن گری گلن راس(، روزنامه نگار )آدم هايی که می شناسيم(، دالل شرط بندی )دو نفر به دنبال 
پول(. در ضمن »وحشت در نيدل پارک«، »88 دقيقه«، »سيتی هال«، »مترسک«، »نوآموز«، »دانی براسکو« 

و »در جست وجوی ريچارد« را هم از دست ندهيد. 
به هر حال آل پاچينو بازيگری است که اصاًل مهم نيست چه نقشی بازی می کند. او به تمام نقش هايش 
حس، قدرت، طنز و غنای شاعرانه يی می افزايد که اجازه نمی دهد حتی از خير ديدن فيلم های معمولی اش 

بگذريد .

تاریخ شفاهی سینمای ایران به 
»جمشید مشایخی« رسید

تاريخ شفاهی سينمای ايران که به ثبت و ضبط تصويری خاطرات و تجربيات دست اندرکاران 
سينمای ايران اختصاص دارد به جمشيد مشايخی بازيگر پيشکسوت سينما و تئاتر رسيد.

جمشيد مشايخی در اين برنامه که به صورت ويدئويی ضبط و در موزه سينما نگهداری می شود 
ميان ساير دست اندرکاران  است.در  کرده  بيان  را  تئاتر  و  در سينما  بازيگری خود  خاطرات 
سينما که خاطرات آنها ضبط و ثبت شده است می توان به افراد ديگری چون مينو فرشچی، 
مرتضی نجفقلی، محمد رضا اصالنی، پرويز تائيدی و ابراهيم وحيدزاده اشاره کرد. براساس 
برنامه  تدوين شده و در دست اجرای موزه سينما تاکنون خاطرات و تجربيات حدود ۱۵۰ نفر 
فيلم در  يا  تکميل به صورت کتاب  از  قرار است پس  تهيه شده که  از دست اندرکاران سينما 

اختيار دوستداران سينما قرار گيرد.   
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وقتی همه 
خوابیم

بهرام بيضايی پس از اتفاقات پيش آمده در جشنواره فيلم فجر در 
برابر دانشجويان قرار گرفت و آنان به ستايش او پرداختند . 

کارگردان مطرح سينمای ايران که پس از 8 سال با فيلم وقتی همه 
فيلم خود در  اولين نمايش  از  بار ديگر به سينما آمد پس  خوابيم 
جشنواره فيلم فجر مورد اعتراض برخی منتقدان قرار گرفت که اين 

رفتار از سوی منتقدان ديگر و سينماگران با واکنش روبه رو شد. 
بخش  در  مردمی  فيلم  بهترين  بلورين  سيمرغ  دريافت  هرچند 
بين الملل، از نگاه مثبت مردم نسبت به اين فيلم که قرار است از اول 
فروردين اکران شود، حکايت داشت.   نمايش فيلم وقتی همه خوابيم 
در باشگاه فيلم تهران فرصت ديگری برای روبه رويی با مردم بود 
که بيضايی آن را از دست نداد. او هم درباره فيلمش سخن گفت و 

هم درباره نگاهش به سينما و مخاطب.
نيست  نقد سينما  در  خوابيم  همه  وقتی  فيلم  اين سينماگر  نظر  به 
بلکه شرايط سينما را نشان می دهد بدون اينکه قضاوتی انجام داده 
دانشگاهی خود را شاگرد عبيد زاکانی  اين نشست  باشد. وی در 
دانست و ملت ايران را تيزهوش معرفی کرد و گفت: به همين دليل 
نبايد اجازه بدهيم، سينمايی که با کندی اش ما را عقب نگه می دارد 
به عنوان جريان اصلی سينما بشناسيم بلکه بايد بگذاريم سينما ذهن 
ما را به حرکت وادارد. بيضايی اعتقاد دارد که در تئاتر و سينما 
مکث معنايی ندارد چرا که مکث مرده است. هرچند که گاهی از اين 
مکث به عنوان نوعی گفتن و نگفتن يا نوعی بازی استفاده می کنيم. 
وی همچنين دريافته است که در سينمای ما همه چيز خيلی کند پيش 
ابله جلوه  را بسيار  آدم ها  اوليه وطنی،  فيلم های  می رود. نخستين 
می دادند و اصوال  فيلم های بسياری در ستايش حماقت ساخته ايم. 
درحالی که واقعيت اين است که ما ملت بسيار تيز هوشی هستيم و 
من اين همه خلع خرد را که در طول تاريخ داشته ايم، دوست ندارم.   
سينما  درباره  را  فيلم  نخستين  که  کرد  رد  را  ادعا  اين  بيضايی 
ساخته است چون نخستين فيلمی که درباره سينمای ايران ساخته 
در  او  و  است  سينما  درباره  سينما،  آکتور  حاجی آقا  است،  شده 
جايی نسبت به اين فيلم ادای احترام کرده است. او همچنين پرداختن 
فيلم  يک  کرد چون  رد  را  خوابيم  همه  وقتی  فيلم  در  به سانسور 
بسيار  بحث  سانسور  کند.  صحبت  چيز  همه  درباره  نمی تواند 
طوال نی و پيچيده ای است و اگر می خواست به اين مقوله بپردازد 
سال ها  از  بعد  بلکه  نمی کرد  پيدا  را  فيلم  اين  ساختن  اجازه  اصال  
و  سبک  او  بسازد.  را  فيلمش  حتما  می خواست  انتظار  و  بيکاری 
انديشه خود را دارد و دستگاه رسمی سينما هم همين طور. به طور 
تصادفی در اين فيلم کمی به او فرصت داده شد که به اين موضوع 
بپردازد، هرچند که پيش از اين هم دو فيلمنامه اعتراض و لبه پرتگاه 

را درباره سينما نوشته بود.   
اين کارگردان برجسته کشورمان همچنين شرافتمندانه نشان دادن 
هيچ جا  فيلم  اين  در  که  گفت  و  کرد  رد  را  سينما  مقابل  در  تئاتر 
کلمه شرافت را به کار نبرده است و اصوال  صحبت سالم بودن يک 
است  اين  موضوع  نيست.  ميان  در  ديگری  ناسالم بودن  و  عرصه 

که اگر قهرمان فيلم به کار ديگری آويزان نمی شد، فرو می ريخت. 
درحالی که نيمی از وجودش درگير شخصيتی است که در او نيمه 

تمام مانده، به حوزه اوليه کار خود که تئاتر است باز می گردد.   
وی گفت: اين فيلم تنها درباره سينما نيست. سينما بخشی از جامعه 
تمام  در  می تواند  که  می کند  مطرح  را  مسائلی  فيلم  اين  و  است 

بخش های جامعه ما رخ بدهد.   
اشاره  نکته  اين  بر  فيلمش  در  پليس  نمادين  پذيرفتن حضور  با  او 
کرد که جامعه ما به طور معمول برای مسائل بسيار کوچک قانون را 

رعايت می کند اما در مقابل مسائل بزرگ تر سکوت می کند.   
اين فيلمساز صاحب نام کشورمان از اولين فيلم های بلند و کوتاهی 
که ساخت با اين مشکال ت روبه رو بود و ورودش با سينما همراه 
با اعتراض بازيگری مانند آذر شيوا همراه بود. فيلمنامه لبه پرتگاه 

يکی از بی شمار تجربه های ناکام اوست.   
وی واقعيت را در دو چيز دانست: اول اينکه واقعيت بسيار کسالت آور 
است و ديگر آنکه بسيار دست نيافتنی و صدمه پذير است. به نظر 
بيضايی، نشان دادن صرف واقعيت نه تنها بسيار کسالت بار است 
که حتی در سينمای مستند هم غيرممکن است چون زاويه دوربين و 
همه چيز های ديگر ما را از واقعيت صرف دور می کند. عال وه بر آن 

با توجه به شرايط چگونه می توان از واقعيت سخن گفت.   
اينگونه  بازی  و  کرد  رد  را  سينمايی  و  تئاتری  ميزانسن  بيضايی 
سبک شان  برحسب  فيلم ها  که  است  حالی  در  اين  نپذيرفت  هم  را 
او سينمايی را  بازی های خاص استفاده می کنند.  يا  از ميزانسن ها 
دوست دارد که در آن اتال ف وقت و ميزانسن بيهوده وجود ندارد. 
همچنين وی تعريفی برای ديالوگ عادی و واقعی ندارد بلکه مردم 

در صنف های گوناگون به زبان های مختلفی سخن می گويند.   
صورت  در  را  داستان گويی  شيوه  خوابيم  همه  وقتی  کارگردان 
برخورداری از فريب تماشاگران، شرافتمندانه تلقی کرد. او از اين 
اين هم در فيلمنامه فيلم در فيلم استفاده کرده  از  نوع شيوه پيش 

است.   
وی پايان فيلم را خودويرانی ندانست بلکه سه شخصيت اصلی فيلم 
هر يک سرگرم کاری می شوند. با آنکه اين شرايط آنها را دوپاره 

می کند اما اميد به شکل نامحسوسی در آنان وجود دارد.   
وی اعتقاد دارد که فيلم ها تماشاگران خود را تغيير می دهند. زمانی 
که رگبار را ساخت با قواعد مرسوم آن زمان کامال  متفاوت بود اما 
پيدا  ديگری  تماشاگران  و  مفهوم  و  معنا  فيلم  اين  زمان  گذشت  با 
ماندگارتر است در  تئاتر  با  قياس  فيلم در  آنجا که  از  کرده است. 

طول زمان تماشاگران متفاوتی پيدا می کند.   
از منتقدان برخورد  وی درباره برخورد منتقدان گفت که دسته ای 
منفی کردند اما مردم عادی خيلی ساده تر با فيلم برخورد می کنند و 
در يکی از نمايش های فيلم که برای مردم عادی بود، برخورد آنان 
را بهتر از ديگران ديده است. در عين حال نمی توان نظر مردم عادی 
را پيش بينی کرد و تعريفی برای سينمای بدنه داد. همچنان که در 
احترام  آنها  به  فيلم  می کردند،  احساس  تماشاگران  فيلم سگ کشی 
گذاشته و به موضوعی پرداخته که تا به حال به آن نينديشيده اند و 

اينچنين بود که فيلم پرفروش ترين اثر سال اکران خود شد.   
وی با اشاره به اينکه اجازه ساخت ديباچه نوين شاهنامه را ندادند، 
گفت: اين درحالی بود که هزاره فردوسی در حال برگزاری بود و 
همه دنيا درباره او سخن می گفتند. اما به من گفته شد که ساخت 
و  گرفتيد  را  آن  ساخت  اجازه  اگر  می کند.  به پا  بلوايی  فيلم  اين 

تهيه کننده ای برای آن پيدا کرديد حتما آن را می سازم.
در  چرا  که  هست  متهم  اين  به  اصوال   که  داشت  اظهار  بيضايی 
فيلم هايش از بازيگران چهره استفاده نمی کند و يکی از دال يل ساخته 
دانشجويان  چون  ديگر  سوی  از  است.  همين  قبلی اش  فيلم  نشدن 
سنشان کم است و به درد بسياری از نقش ها نمی خورند، نمی تواند 

از آنها برای بازی در فيلم هايش استفاده کند.
باعث  که  دانست  شاعرانه  را  خوابيم  همه  وقتی  فيلم  دانشجويی 
کرده  توجه  موضوع  اين  به  نفر  يک  که  شد  بيضايی  خوشحالی 

است.
که  دانست  مادر بزرگش  را  زندگی اش  قصه گوی  اولين  بيضايی 
بسيار  فيلم هم  اين  ساختار  تا  است  شده  باعث  تاثيرپذيری  همين 
زندگی اش  عشق های  از  يکی  اين  عال وه بر  بشود.  هزارويک شبی 
تعزيه است و چون در دوران نوجوانی امکان فيلم ديدن خيلی کم 
بود کمی که بزرگ تر شد، تعزيه را شناخت و تئاتر را بسيار دوست 

می داشت بنابراين شروع به نوشتن نمايشنامه کرد.   
بيضايی درباره تعهد معتقد است که نمی توان درباره اش سخن گفت 
ولی در عمل يا آن را داريم يا نه. تعهد حدود دارد و او در قلمروی 
فرهنگ سخن می گويد و مسلسل ندارد. ممکن است ساعت ها درباره 
کندن درختان کهنسال سخن بگويد و اين تعهدش است، به ويژه در 
جامعه ای که دو سه نسل پيش از ما، همه رعيت بوده اند و حاال  نه 

احترام آب را نگه می دارند و نه درخت را.
را  فيلم  اين  عنوان بندی  در  مژده شمسايی  نام  بيضايی جداسازی 
احترام به بازيگری تلقی کرد که يکبار ده سال و و بار ديگر هشت 
نکرده  بازی  قبلی اش  از نقش های  تا نقشی عقب تر  سال صبر کرد 

باشد.   

ادامه واکنش ها به حضور 
اسکاری ها در تهران

آکادمی  اعضای  های  کارگاه  برگزاری  از  روز  چند  گذشت  با 
اسکار در خانه سينما، همچنان واکنش ها نسبت به حضور اين 

هيات امريکايی در ايران ادامه دارد.
هفته گذشته زمانی که فرهاد توحيدی درباره اين موضوع سخن 
قرار  خادمی  سردار  انتقاد  مورد  ها  امريکايی  حضور  گفت  می 

گرفت. فرهاد توحيدی درباره سفر اعضای آکادمی اسکار گفت؛
»سفر اعضای هيات آکادمی اسکار را بايد در اين منظر ديد که 
حلقه يی از حلقه مبادالت حرفه يی با سينماگران ساير کشورها 
به منظور گشودن افق های تازه پيش پای سينماگران فراهم می 
شود.« اين در حالی است که سردار خادمی معاون هماهنگ کننده 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درباره حضور  بنياد حفظ 
و  ستيز  اسالم  سينماگران  ورود  »از  گفت؛  ايران  در  افراد  اين 
ضدايرانی و صهيونيست به ايران اسالمی يک معنی پديدار می 
شود و آن تعميق دشمنی نرم و تخريب پايه های فرهنگی کشور 
وباری  بند  بی  و  دينی  بی  القای  و  و جوانان  نوجوانان  بين  در 
و ناهنجاری های اجتماعی است. شاهد مدعا زمزمه هايی است 
که جسته و گريخته از زبان هنرمندان از هاليوود برگشته تحت 
عنوان کارشناس فيلم و سينما مطرح می شود که سينمای ايران 

تا جهانی شدن دو چيز کم دارد؛
حرف  از  ديگری  بخش  در  توحيدی  ديگری...«  و  برهنگی  يکی 
با هماهنگی  دارد  هايش گفت؛ »مديرعامل خانه سينما ماموريت 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر مجامع آسيايی »اتحاديه 
های صنفی آسيايی« را تاسيس کند.« اما از سوی ديگر معاون 
مقدس  دفاع  های  ارزش  نشر  و  آثار  حفظ  بنياد  کننده  هماهنگ 
مصداق  داخلی  های  فيلم  نويسندگان  و  هنرمندان  »برخی  گفت؛ 
مداقه  به  را  امر  مسووالن  و  اند  فرهنگی شده  تهاجم  و سرباز 
و وسواس بيشتر در پذيرش مضامين ارسالی به جشنواره ها 
گفتند؛  مقابل  در  و  نيامد  خوش  برخی  مذاق  به  کرديم  دعوت 
سينمای ما پاک است )البته در مقابل هاليوود( و اگر کسی غير 
از اين بگويد به سينمای ايران و هنرمندان متعهد کشور ظلم روا 

داشته است.« 

اعالم نامزدهاي جوایز 
»ساترن« هالیوود  

 
فهرست نامزدهاي سي وپنجمين جوايز ساالنه بهترين فيلم هاي 
علمي- داستاني، فانتزي و ترسناک هاليوود با پيشتازي »شواليه 
که  »ساترن«  فيلم  جوايز  برگزارکنندگان  شد.  اعالم  تاريکي« 
اختصاص به تقدير از بهترين هاي دنياي علمي- داستاني، فانتزي 
و ترسناک دارد، روز گذشته فهرست نامزدهاي سال ۲۰۰9 را 
درحالي اعالم کرد که فيلم »شواليه تاريکي« در ۱۱ بخش کانديداي 
بنجامين  عجيب  »ماجراي  فيلم  آن  از  پس  است.  جوايز  دريافت 
در  نامزدي  هشت  با  آهنين«  »مرد  فيلم  و  نامزدي   9 با  باتن« 
رتبه هاي بعدي قرار دارند. در بخش فيلم هاي علمي- داستاني، 
»ايندياناجونز 4«، »چشم عقاب«، »روزي زمين از حرکت ايستاد«، 
دارند. در  باورنکردني« حضور  »جهنده«، »مرد آهني« و »هالک 
بخش فيلم هاي فانتزي، »وقايع نارنيا«، »ماجراي عجيب بنجامين 
در  اند.  تعقيب« معرفي شده  »تحت  و  »هنکاک«، »سپيده«  باتن«، 
بخش فيلم هاي ترسناک، »پسر جهنمي ۲«، »موميايي«، »قرنطينه« 
و »غريبه ها« از سرشناس ترين آثار منتخب هستند. به گزارش 
ايسنا در بخش فيلم هاي ماجراجويانه و اکشن، »شواليه تاريکي«، 
و  »والکري«  تورينو«،  »گران  آرامش«،  يي  »ذره  »بچه عوضي«، 

»خائن« نامزدهاي جوايز »ساترن« معرفي شده اند. 

جایزه یک عمر دستاورد سینمایي 
براي رابرت ردفورد؛ 

فيلم  المللي  بين  جشنواره  سينمايي  دستاورد  عمر  يک  جايزه 
رابرت  شد.  خواهد  اعطا  ردفورد  رابرت  به  سانفرانسيسکو 
يک  جايزه  آوريل  ام  سي  روز  هاليوود  نامدار  بازيگر  ردفورد 
عمر دستاورد سينمايي را دريافت خواهد کرد. از جمله فيلم هاي 
سرشناس ردفورد مي توان به »نيش« اشاره کرد که او براي آن 

نامزد جايزه اسکار شد.
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

بدنبال سلسله خدمات و کمک به هموطنان ايرانی و ديگر فارسی زبانان مقيم بريتانيا اعالم می 
ايرانی برای حل  از معلولين  انجمن حمايت  داريم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
مشکالت ايرانيان و فارسی زبانان در امور اختالفات خانوادگی ، ارتباطات والدين با فرزندان و 
بالعکس ، ازدواج و انتخاب همسر ، افسردگی ، سرخوردگی ، اضطراب ، وسواس و ديگر مشکالت 
خانوادگی و روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعيين وقت مالقات خصوصی با خانم 
فريال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه درمانی با 

آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 07908007319
E-mail: info@iraniandsa.co.uk

هماهنگ کننده: خانم نسیم رنجبر 
خدمات انجمن رایگان می باشد. 

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود را به حساب 
بانکی زیر واریز نمایید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street   Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW 
Sort Code: 20-90-56         Account No: 90260878

به جامعه  انجمن  و گزارش ساالنه  تا حسابرسی  دانیم  مالی می  حق طبیعی کمک کنندگان 
خیریه انگلستان را بازبین نمایند.

سقط فزاینده جنین دختر در هند  
 

خيريه  نهاد  که  گزارشي  طبق 
است،  کرده  تهيه  ايد  اکشن 
از  براي جلوگيري  زنان هندي 
طور  به  دختر،  فرزند  داشتن 
فزاينده يي به سقط جنين دختر 
روي مي آورند. آماري که اين 
نهاد خيريه که مرکزش در لندن 
است، انتشار داده حاکي از اين 
والدين  اينکه  دليل  به  که  است 
را  پسر  نوزاد  داشتن  هندي 
ترجيح مي دهند شمار نوزادان 
نوزادان  با  مقايسه  در  دختر 
پسر، اکنون از هر زمان ديگري 

در هند کمتر است. 
در سال ۲۰۰۱ نسبت پسرها به 
 ۱۰۰۰ کل  در  هند  در  دخترها 
پسر در برابر 9۳۷ دختر بوده 
خاطرنشان  گزارش  در  ولي 

شده در مناطق شهري بالنسبه مرفه، نسبت دختران به پسران با سرعت بيشتري کاهش مي يابد. به 
طور مثال، تنها در يک منطقه در ايالت پنجاب هند، در طبقه هاي باالتر اجتماع، در مقابل هر ۱۰۰۰ نوزاد 
پسر، تنها ۳۰۰ نوزاد دختر ديده مي شود. به عقيده اين نهاد افزايش استفاده از تکنولوژي سونوگرافي 
براي تشخيص جنسيت جنين که ممکن است نهايتًا به سقط جنين دختر بينجامد، در اين روند نقش مهمي 
داشته است. در برخي موارد هم در صورت بيمار شدن نوزاد دختر، از او مراقبت الزم را نمي کنند که 
به مرگ نوزاد منجر مي شود. اکشن ايد هشدار داده است چنانچه اين روند ادامه پيدا کند، هند يک آينده 

»غم انگيز« در پيش خواهد داشت. 
نهاد مورد بحث براي تهيه گزارش درباره دختراني که ناپديد مي شوند از همکاري موسسه کانادايي 
المللي مطالعات درباره توسعه« برخوردار شده است. تهيه کنندگان گزارش مي گويند در  »مرکز بين 
فرهنگي که عمدتًا به دختران به عنوان يک مشکل و دردسر نگاه مي شود، زنان براي داشتن نوزاد پسر 

تحت فشار فزاينده يي قرار دارند. 
لورا تورکت مسوول حقوق زنان در نهاد اکشن ايد مي گويد؛ »در درازمدت بايد عقايد اجتماعي و فرهنگي 
مردم تغيير پيدا کند. هند بايد موانع اقتصادي و اجتماعي از جمله محدوديت ها در مورد حق مالکيت و 
سنت جهيزيه يا پرداخت پول قابل توجه توسط والدين دختر به خانواده داماد را از ميان بردارد.« در 
همين رابطه مجله پزشکي بريتانيايي لنست نوشته است طي ۲۰ سال گذشته ۱۰ ميليون جنين دختر را 

در هند سقط کرده اند. 

زندگي شبانه در خیابان هاي بغداد  
  

وقتي حرف از زندگي شبانه و شب زنده داري مي شود، خيابان هاي پرجنب و جوش شهر هاي نيويورک، 
سائوپائولو، توکيو يا حتي تهران در پيش چشم خيلي ها مجسم مي شود. در اين ميان بايد ورود عراقي 
ها را هم به جمع شب بيداران اضافه کرد. سال گذشته صاحب رستوران »سجل الريف« در شهر بغداد 
مجبور شد سه بار شيشه هاي نو براي رستورانش بيندازد، البته نه به خاطر اينکه او جزء آدم هاي تنوع 
طلب به حساب مي آيد يا اينکه درآمدش آنقدر باالست که نمي داند چگونه خرج کند، بلکه دليل اين کار 
تنها به ماشين هاي بمبگذاري شده يي برمي گردد که قطعات شان ناگهان به هوا مي پريدند و شيشه 
هاي رستوران را بي نصيب نمي گذاشتند. با اين همه صندوقدار رستوران وقتي به مشترياني که براي 

خوردن غذا به اينجا آمده اند نگاه 
مي کند، مي گويد؛ »آخر مردم هيچ 
هرچند  ندارند.«  ديگري  سرگرمي 
بغداد ديگر شهر داستان هاي هزار 
و يک شب نيست، اما اين دليل نمي 
لذت  و  شادي  ساکنانش  که  شود 
باشند.  کرده  فراموش  را  زندگي 
دست کم سال هاي نه چندان دور 
مي شد در کوچه پس کوچه هاي 
اين شهر کافه ها و رستوران ها را 
به  تصور  اين  شايد  گرفت.  سراغ 
امريکا  نظامي  که حمله  بيايد  ذهن 
به عراق در شش سال پيش، باعث 
هاي  چراغ  شدن  خاموش  باني  و 
فراوان  هاي  رستوران  و  ها  کافه 
بغداد شده است. اما به باور عمر 

علي کوندو پيشينه کسادي کار و کسب رستوران دارها به سال ها قبل از آن بازمي گردد، يعني زماني 
که صدام در سال ۱99۰ به کويت حمله کرد. از آنجايي که در حال حاضر آرامش و امنيت کمي روي 
خوش به اين شهر نشان داده، دوستداران زندگي شبانه مي توانند باز هم روانه خيابان هاي تاريک بغداد 
شوند، البته تا ساعت ۱۰ شب. ماه سپتامبر که برسد، عمر علي کوندو قصد دارد تا بعد از چهار سال کافه 
اش را بار ديگر باز کند. هم اکنون روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به رستوران دو طبقه او مي آيند تا بخورند 
و بياشامند. در کنار همه اينها، شب هاي شعر هم برگزار مي شوند و شايد به زودي مهمان ها بتوانند 
در بالکن، شام خود را همراه با موسيقي زنده صرف کنند. با اين حال اين دليل نمي شود که همگي خطر 
را دست کم بگيرند. براي همين هم بيشتر از همه، اين ماشين هاي پارک شده در کنار خيابان هستند که 

زير ذره بين امنيتي قرار مي گيرند.  
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مشارکت ساالر عقیلی در اجرای 
اپرای »مارکوپولو«

را  »مارکوپولو«  اپرای  فرانسوی  و  چينی  خواننده  دو  و  عقيلی  ساالر 
کلود«  »ماری  کارگردانی  به  »مارکوپولو«  سفرنامه  اپرای  کردند.  اجرا 
در  اسفندماه   ۲۶ تا  آن  اجرای  و  آغازشده  اسفند   ۱۵ از  »پيتراگاکا«  و 
سالن قصر کنگره پاريس ادامه دارد.قطعات اين اجرا با بازی ۲۰ بازيگر 
تئاتر به سه زبان فارسی، چينی و فرانسه به صورت ارکسترال خوانده 
می شود.الزم به ذکر است اين دعوت از سوی پی ير کاردن طراح لباس 

در فرانسه انجام شده  است.

نوای تنبور مرادی در انگلستان

کنسرت  انگليس  دانشگاه های  از  يکی  در  تنبور  نوازنده  مرادی  اکبر  علی 
پژوهشی برگزار می کند.علی اکبر مرادی در گفت و گو با خبرنگار موسيقی 
فارس گفت: در اين کنسرت که ۲ آوريل مصادف با ۱۵ فروردين در يکی از 
دانشگاه های انگليس برگزار می شود در دو بخش به معرفی موسيقی مقامی 
تنبور می پردازم. به طوری که در يک قسمت در خصوص موسيقی تنبور 
برای مخاطبان که بيشتر دانشجو هستند، سخنرانی خواهم داشت و در يک 
بخش ديگر به اجرای اين ساز خواهم پرداخت. وی افزود: در بخش دوم 
اين برنامه که اجرای موسيقی است آرش مرادی پسرم به عنوان نوازنده 
تنبور،سه تار و دف نيز در اجرای برخی قطعات بنده را همراهی می کند. 
عنوان  با  آلبومی  پيش  چندی  من  از  کرد:  نشان  خاطر  خاتمه  در  مرادی 

مقامات تنبور در بازار موسيقی منتشر شده است.

 بازسازي نوعي ساز زهي یوناني با 

محاسبات رایانه یي   
گروهي از محققان ايتاليايي با استفاده از محاسبات رايانه يي و سيستم پر 
سرعت شبکه موفق به بازسازي نوعي ساز زهي يوناني شدند که قرن ها 
از زمان خاموشي آن مي گذرد. گروهي از متخصصان موفق به بازسازي 
سازي چنگ مانند به نام اپيگونيون شده اند که در يونان باستان به عنوان 
گروه  اين  است.  گرفته  مي  قرار  استفاده  مورد  گرانقيمت  و  زهي  سازي 
از محققان ايتاليايي با استفاده از اطالعات منابع مختلف از جمله تصاوير 
توضيحات  و  ها  از حفاري  مانده  جا  به  بقاياي  ها،  موجود روي سفالينه 
مکتوب توانستند شکل اوليه و صداي احتمالي ساز را پيش بيني کنند. ايده و 
مفهوم رياضي گونه بازسازي اين ساز چندين دهه قدمت دارد و براي اولين 
بار تالش ها براي بازسازي آن از سال ۱9۷۱ آغاز شد. اکنون دانشمندان 
با کمک تکنولوژي شبکه به قدرت محاسباتي بااليي دست يافتند که امکان 
خلق مجدد سازي که به احتمال زياد در زمان خود از قيمت باال و پيچيدگي 
به  را  بوده است  برخوردار  براي ساخته شدن توسط دست  فراوان  هاي 
دست آوردند. به گزارش مهر اين گروه با استفاده از محاسبات رايانه يي و 
شبکه پر سرعتي با نام GEANT۲ به ديگر محققان، تاريخدانان، فيزيکدانان 
و مهندسان اجازه دادند دانش و تجربيات خود را در يک جا گرد آورده 
و با استفاده از اين دانش ساز قديمي را بعد از گذشت قرن ها خلق کنند. 
بر اساس گزارش ساينس ديلي نمونه مجازي اپيگونيون طي هفته اخير در 
انجمن کاربران شبکه اينترنتي EGEE ارائه شده و کاربران مي توانند به 
نواي اين ساز پس از قرن ها خاموشي گوش فرا داده و آن را با استفاده از 

صفحه کليدي خاص بنوازند 

درباره ای آر رحمان؛ برنده جايزه بهترين موسيقی اسکار ۲۰۰9 

مردی که چهره 
موسیقی فیلم را 

دگرگون کرد
ترجمه: محسن کاس نژاد 

دنيای امروز ديگر به دو بخش داراها و ندارها تقسيم نمی شود. ما 
حاال يک جامعه جهانی هستيم. پس می بايد از گرفتاری های يکديگر 

باخبر شويم. )رحمان(
ای.آر.رحمان  يا همان   )Allah Rakha Rahman( راخا رحمان 
آهنگساز فيلم، خواننده و تهيه کننده موسيقی، در ۶ ژانويه ۱9۶۷ 
والدينش که  زاده شد.  نادو هندوستان  تاميل  ايالت  از  در چنای؛ 

هندو مسلک بودند، نام او را در شناسنامه ديليپ کومار نهادند.
دوران کودکی رحمان در شهر مدرس سپری شد، و پدرش کی. 
ای. سخار، که خود يک آهنگساز موفق فيلم و تهيه کننده موسيقی 
هندی بود، او را از سن چهار سالگی به فراگيری پيانوی کالسيک 

تشويق و هدايت کرد. 
پيروی  به  و  کرد  تحصيل  ترِک  سالگی  شانزده  سن  در  رحمان 
در  نوازندگی  صرِف  را  خود  وقت  تمامی  پدر،  رسم  راه-و  از 
خيلی  اما  کرد،  هند  جنوب  همه پسندِ  آهنگساز  ايالياراجا–  آثار 
يکی  پيشنهاد  به  و  شد  خسته  نيز  يکنواخت  زندگی  اين  از  زود 
از همکارانش بر آن شد تا برای مّدتی دست خود را در موسيقی 
تبليغات تلويزيونی بيازمايد. دستاورد پنج سال کار در اين حرفه، 
تبليغاتی  آگهی های  برای  موسيقی  قطعه   ۳۰۰ از  بيش  ساختن 
تلويزيونی بود. سپس در سال ۱99۲، برای نخستين بار توانايی 
خود را در ساختن موسيقی متن فيلم به بوته آزمايش گذاشت و 
تلفيقی رنگين و خوش آوا از سبک های راک، پاپ، رگی و موسيقی 
سّنتی هندوستان را برای فيلم »روجا« )Roja(، ساخته مانی راتنام 
)Mani Ratnam( به کار بست، که در نتيجه به خاطر اين تغيير 
موسيقی  بهترين  جايزه  فيلم، سه  موسيقی  در  هوشمندانه  سبِک 
متن فيلم را از آن خود ساخت )جشنواره های: فيلم نشنال، ايالت 

.)Filmfare تاميل نادو، و
قاّره  شبه  سراسر  در  بزرگ  موفقيتی  به  »روجا«  ترتيب،  بدين 
هندوستان بدل شد و نام رحمان را به عنوان يک آهنگساز موفق 
در سال ۲۰۰۵  تايم  مجله  انداخت.  زبان ها  بر سر  فيلم  موسيقی 
همه  برای  برتر  اثر   ۱۰ فهرسِت  در  را  فيلم  اين  متن  موسيقی 
دوران ها جای داد. ستاره بخِت رحمان به درخشش درآمده بود؛ 
او در سال ۱99۳ برای شش فيلم سينمايی موسيقی متن ساخت، 
و در سال ۱994 نيز نه موسيقی فيلم ديگر را به کارنامه حرفه ای 
خويش افزود؛ از جمله ديگر آثار مهم سينمايی وی می بايد به فيلم 
»بمبئی« ساخته ديگری از مانی راتنام اشاره کرد که داستان پيوند 
گرفتاری های  هنگامه  در  را  هندو  مسلمان-  زوج  يک  زناشويی 
پرشمار ميان اين دو فرهنگ در هندوستان روايت می کرد )۱99۵(. 
و  سّنتی  عناصر  از  بهره گيری  با  ديگر  بار  فيلم،  اين  در  رحمان 
مدرن، ترکيبی غنی از موسيقی شرق و غرب را ساخته و پرداخته 
بود. اين اثر نيز دو جايزه بهترين موسيقی متن را برای خود در 

.)Filmfare ربود )جشنواره های فيلم تاميل نادو و
آهنگساز  و  موسيقيدان  نخستين  عنوان  به   ۱99۷ سال  در  او 
هندی، قراردادی سه ساله را با کمپانی بزرِگ سونی برای انتشار 
موسيقی خويش به امضا رساند. نخستين آلبوم وی در اين کمپانی، 
غيرموسيقی  اثر  نخستين  که  بود   Vande Mataram مجموعه 
فيلم او نيز به شمار آمده و به افتخار پنجاهمين سالگرد استقالل 
آگسِت همان سال  تا ۱۵  آلبوم  اين  بود.  منتشر شده  هندوستان 
پخش  جهان  کشور   ۲8 موسيقی  فراورده های  فروشگاه های  در 
اينک رحمان به موفقيتی  با استقبال فراوانی روبه رو شد.  شد و 
 ۱99۰ دهه  پايانی  سال های  در  و  بود  يافته  دست  اينترکشورال 
اجراهای زنده ای از آثار خود را در کشورهای اروپايی، کانادا و 
اياالت متحده آمريکا ترتيب داد، که از آن جمله می بايد به همکاری 
او با ديويد بايرن – موسيقيدان و هنرمند اسکاتلندی- آمريکايی، 
و صاحب امتياز کمپانی نشر Luaka Bop– و همچنين، اجرايی به 
همراهِ ستاره موسيقی پاپ آمريکا؛ مايکل جکسن در شهر مونيخ 

آلمان اشاره کرد.
لويد  اندرو  بريتانيايی؛  پرآوازه  و  بزرگ  هنرمندِ  در سال ۲۰۰۲، 
وبر رحمان را برای ساخت موسيقی متن برای تئاتری موزيکال 
با عنوان »روياهای بمبئی« برگزيد. اين تئاتر به موضوع صنعِت 
به  که  بود  موزيکال  نمايشی  و  می پرداخت  »باليوود«  در  سينما 
موفقيتی کم نظير در سالن West End شهر لندن بدل شده و اهالی 
هنردوسِت بريتانيا را با نام اين هنرمند هندی آشناتر کرد. وی در 
 -Choreography سال ۲۰۰4 قطعه »رقص راگا« را برای آلبوم
از ونسا می  ساخت، و سپس در سال ۲۰۰۶ نيز به همراه يک گروه 
موسيقی فولک فنالندی با نام Värttinä و با همراهی کريستوفر 
نايتينگل برای تئاتر »ارباب حلقه ها« - به کارگردانی َمتيو وارچس 
به   ۲۰۰۳ سال  از  رحمان  که  است  گفتنی  نوشت.  متن  موسيقی 
اين سو سرگرم برگزاری سه تور موفق اينترکشورال در استراليا، 
متحده  اياالت  و  کانادا  انگلستان،  دوبی،  سنگاپور،  مالزی،  هند، 
در سال  است.  بوده   )Hollywood Bowl تور؛  )سومين  امريکا 
۲۰۰۶ آلبومی شامل ۲۵ قطعه از موسيقی های متن فيلم های تاميل 

وی زير عنوان Introducing A. R. Rahman منتشر شد.
آهنگساز  آرمسترانگ؛  کريگ  همراه  به   ۲۰۰۷ سال  در  رحمان 
انگليسی زبان  فيلم  برای  اسکاتلندی،  مدرن  ارکسترال  موسيقی 
»اليزابـت: عصر طاليی« – به کارگردانی شخار کاپور – موسيقی 
متن ساخت. در واپسين روزهای دسامبر سال ۲۰۰8 نيز آلبوم 
 Connections نام  با  رحمان  از  ديگری  فيلم(  )غيرموسيقی 
انتشار يافت. واپسين موسيقی متن ساخته او برای فيلم »ميليونر 
زاغه نشين« نيز سرانجام در سال ۲۰۰9 پنج جايزه را برای وی 
منتقدان موسيقی  برگزيده  ارمغان آورد: جايزه موسيقی متن  به 
اسکار؛ جايزه گلدن گلوب برای بهترين موسيقی متن فيلم؛ جايزه 
برای:  آکادمی  BAFTA؛ و دو جايزه  فيلم  متن  بهترين موسيقی 
بهترين موسيقی متن؛ و بهترين ترانه فيلم )قطعه Jai Ho(. وی در 
درازنای فعاليت حرفه ای اش با چند تن از شاعران و غزلسرايان 
محبوب  و  والی  وايراموتو،  گلزار،  جمله:  از  هندوستان،  نامی 
از  نيز  هو  جای  آهنِگ  شعر  که  است  گفتنی  و  کرده،  همکاری 
)شامل  رحمان  سينمايی  آثار  مجموعه  است.  گلزار  سروده های 
تاميل، هندی، انگليسی( تاکنون برنده ۳۶ جايزه بهترين موسيقی 

متن شده اند. 
رحمان در گفت وگويی اختصاصی با IANS درباره تجربه اش از 
هفته حضورم  يک  در عرض  »من  اسکار چنين می گويد:  مراسم 
در آمريکا، سه بار جايزه گرفتم، که اولين بار، جايزه منتقدان بود. 
من  از  آمريکا[  مطبوعات  ]اربابان  آنها  فهميدم  که  بود  جا  همان 
جايزه دوست  نخستين  اعطای  هنگام  به  آنها  نمی آيد.  خوششان 
نداشتند تا از من عکس تکی بگيرند و دائم به من می گفتند: »ممکن 
کارها  اين  همه  من  نظر  به  بايستيد؟«  بويل  دنی  کنار  لطفًا  است 
فريبکاری ست.زيرا هنگامی که برای دريافت سومين جايزه ام، که 
است  »ممکن  می گفتند:  دائم  آنها  رفتم،  آنجا  به  بود،  گلوب  گلدن 
لطفًا از شما عکس تکی بگيريم؟«. اما در اين ميان، مجله معتبر و 
قديمی موسيقی؛ Rolling Stone در ژوئن ۲۰۰8 مقاله ای بلندوباال 
پيرامون زندگی و آثار اهلل راخا رحمان به چاپ رسانده، و با چاپ 
عکسی تکی از وی روی جلد نشريه، آن را سرمطلب شماره خود 
قرار داد. Rolling Stone در تيتر مقاله خود از رحمان به عنوان 
مردی ياد کرد که چهره موسيقی فيلم را دگرگون کرده، و اينک 
نيز دگرگون سازد. رحمان  می خواهد چهره موسيقی خودش را 
مردی 4۲ساله، متاهل و دارای سه فرزند است که در سنين جوانی 
از آئين هندوئيسم به دين اسالم گرويد و نام خود را به »اهلل راخا 
رحمان« تغيير داد. برنامه کاری او تا سال ۲۰۱۰ بسيار فشرده 
 The( »پله نوزدهم«  فيلم  آينده موسيقی متن  برای سال  است و 
۱9th Step(- به کارگردانی Bharat Bala را در دست کار دارد. 
گفت وگويی که در زير می خوانيد، گزيده ای ا ست از آنچه پس از 
توسط   ،۲۰۰9 ژانويه   ۲۲ در  اسکار  مراسم  داوری  نتايج  اعالم 
»سرويس خبری هند و آسيايی« )IANS( با رحمان انجام پذيرفته 

است.
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نوای موسیقی 
بلوچی درکویر

حسن شادمانی

اقوام  کهن ترین  از  یکی  بلوچ  قوم 
نزدیکی  دلیل  به  که  ایرانی است 
از  متأث ّر  هند،  به کشور  جغرافیایی 

ملودیهای این کشور بوده است...

نزديکی  دليل  به  که  ايرانی است  اقوام  کهن ترين  از  يکی  بلوچ  قوم 
است.  بوده  کشور  اين  ملوديهای  از  متأث ّر  هند،  کشور  به  جغرافيايی 
از جمله ادوات موسيقی در بلوچستان می توان: تنبورک، سه تار، قلم، 
نوعی فلوت با پنج يا شش بخش، the pitcher، ابويی۱، تيمپلی۲ کوچک 

و معمولی، داريه زنگی۳ و هجده تار4 ياد کرد. 

از ملوديهای رايج در ميان مردان بلوچی، ترانه ای است که برای مادران 
در حال وضع حمل خوانده می شود. ترانه هايی چون سپاد۵، وزباد۶، 
باب  در  ترانه هايی  همچنين  بلوچی(،  )الاليی  لولی  يا  ليلو8  شبتاگی۷، 
جدايی، شکوه و گاليه دربارۀ روزگار دشوار، زاييراک9 )مشتق از واژۀ 
ظاهير۱۰ و به معنای حسرت و آرزو و غم( که اندوهناک ترين موسيقی 
با فلوت۱۱، قيچاک۱۲ )قيچی کوچک( و بانجو۱۳.  بلوچی است همراه 
موسيقی که ما امروزه در بلوچستان می شنويم به دليل پاره ای داليل 
فاصلۀ  داليل،  اين  از  يکی  است.  متفاوت  بلوچی  اصيل  موسيقی  از 
بسيار زياد بلوچستان از پايتخت و عدم توجه به اين منطقۀ دورافتاده 
آن  تأثيرپذيری  و  پاکستان  با  همجواری  ديگر  دليل  است.  محروم  و 
از موسيقی بلوچی ـ پاکستانی و به طريق اولی موسيقی هندی است. 
نزديکی  اقتصادی  و  فرهنگی  عاليق  دارای  منطقه  اين  کهن  دوران  از 
حقيقت  اين  در  ريشه  همچنين  هند  از  تأثيرپذيری  است.  بوده  هند  با 
داشته که بلوچستان همواره از حکومتهای مرکزی ايران دور و مورد 
غفلت آنها واقع شده است. دليل چنين تأثيرهايی ريشه در واقعيتهای 
تاريخی و جغرافيايی دارد. گذشته از سلسله هايی چون سوگديان۱4 که 
مرکز فرمانروايی شان سيستان و بلوچستان بود، عدم وجود راههای 
مراسالتی و ارتباط با بخشهای داخلی تر کشور که فرهنگ ايرانی رواج 
از  تأثيرپذيری  برای  بلوچی  موسيقی  آمادگی  بر  ديگری  دليل  داشت، 
گرچه  بود.  ظاهری  نظر  از  چه  و  معنوی  لحاظ  از  چه  هندی  فرهنگ 
مردان بلوچی به شدت مذهبی و متعصبند، اما رفتار آنان با نوازندگان 

اجازۀ  آنان  به  و  است  خود  وثوق  مورد  و  صميمی  دوستان  همانند 
دارند،  حضور  آن  در  نيز  زنان  که  خصوصی  ميهمانيهای  در  اجرا 
اين حال، زنان بلوچی هيچ گونه سازی نمی نوازند و  با  داده می شود. 
تنها به خواندن آواز به صورت گروهی و در پس پرده می پردازند که 
صدای آنها به گوش هيچ مردی نرسد. به دشواری می توان زنی را در 
بلوچستان يافت که خواننده حرفه ای در مجالس عروسی، جشن تولد، 

در  محلی  ساز  ديگر  باشد.  ديگری  شادی  ميهمانيهای  و  ختنه سوران 
ا ِعمال تغييرات بسياری، تبديل  استان بلوچستان، »بانجو« است که با 
درصد  هشتاد  است.  پاکستان شده  ايالت سند  )بومی(  محلی  به ساز 
جمعيت ايالت سند از اقوام مختلف بلوچی تشکيل شده اند. معروف ترين 
نوازنده بانجو در ايالت سند مرحوم الوار بورجی۱۵ از تبار قوم بلوچی 

دشتياری در بلوچستان ايران بود. 
ساز محلی بعدی در بلوچستان د ُنگی۱۶ است )که نام آن در ايالت سند 
پاکستان متفاوت است.( دنگی شامل يک جفت فلوت نر و ماده است. 
بهترين نوازندگان دنگی در بلوچستان که دارای شهرت جهانی هستند 
از قبيلۀ سيری۱۷، به نامهای مصری خان و خبير خان جمالی بودند. 
بانجو و دنگی با ديگر سازهای بلوچی کاماًل ترکيب و در بلوچستان 
ليلو،  شبتاگی،  سپاک،  نظير  قومی  سنتهای  از  صيانت  شده اند.  بومی 
می شوند،  همراهی  موسيقی  با  که  غيره  و  الکو  ليکو۱9،  سوت۱8، 
اصيل  موسيقی  نمونه های  حفظ  برای  را  ايرانی  دورافتادۀ  استان  اين 
بلوچی ياری رسانده اند. عالوه بر اين می توان در بلوچستان خواننده 
نموده اند.  سنتی  موسيقی  صرف  را  خود  که  يافت  را  نوازندگانی  و 
خوانندگان و نوازندگانی که اين هنر را از نياکان خود سينه به سينه 
از  ترکيبی  پهلوان  واژۀ  می شوند.  ناميده  پهلوانان۲۰  برده اند،  ارث 
به  و  شده  مشتق  پهلوی  زبان  از  »پهلو«  است.  »ون«۲۲  و  »پهلو«۲۱ 
زبان  در  است.  خواننده  معنای  به  »ون«  و  قدرتمند  و  شجاع  معنای 
پهلوان  بنابراين  است.  خواندن  معنای  به  نيز  »ونگ«۲۳  واژۀ  بلوچی 
به معنای کسی است که از خود شجاعت و جوانمردی نشان می دهد. 
اصيل  بلوچی  موسيقی  از  مثال  چند  به  مجمل  به صورت  اينجا  در 
است. سپاد  متداول  بلوچستان  در  در حال حاضر  که  می کنيم  اشاره 
به  از  پس  که  هستند  ملوديهايی  يکسری  است،  ستايش  معنای  به  که 
را  خود  مادر  اينکه  با  همزمان  می شود.  خوانده  نوزاد  يک  آمدن  دنيا 
برای شست وشوی نوزادش آماده می کند اين ترانه ها به مدت ۱4 روز 
و  می خوانند  گروهی  به صورت  زنان  فقط  را  سپاد  می شود.  خوانده 
هدف آنان کمک به مادر نوزاد است تا دردها و رنجهای دوران زايمان 
را به فراموشی بسپارد. در اين آوازها آنان غالبًا خدا، پيامبر و بزرگان 
دين را می ستايند و برای مادر و نوزادش آرزوی سالمتی و سعادت 
می کنند. وز باد دسته ای از آوازهاست به معنای تحسين و ستايش که 
يک زن يا گروهی از بانوان آنها را می خوانند و گروهی ديگر با آواز 
پاسخ گروه اول را می دهد. خواندن اين گونه ملوديها در خانۀ نوزاد ۱4 
شب ادامه می يابد و خدا و پيامبر را برای اعطای نوزاد به مادر سپاس 
نوزادی  هنگامی که  است.  بلوچستان  آداب  ديگر  از  می گويند. شبتاگی 
به دنيا می آيد، اقوام مادر، همسايگان و دوستان عصرها در خانۀ آنها 
گرد هم آمده و شب را آنجا می گذرانند و برای سالمتی مادر و کودک 
دعا می کنند. آنها تولد نوزاد را به اقوام شادباش می گويند و اشعاری 
با ت ُن ماليم همراه با ابويی )نوعی ساز بادی( و داريه زنگی می خوانند. 
اين اشعار و آوازها به عنوان شبتاگی شناخته می شوند که به معنای 
اکثر ملوديهای شبتاگی در باب ستايش  »بيدار ماندن در شب« است. 
خدا، پيامبر، اصحاب پيامبر و بزرگان دين است که بدين وسيله حضار 
به پدر و مادر نوزاد شادباش می گويند و آرزومند سالمتی و آينده ای 
درخشان برای نوزاد هستند. سپس طی يک مراسم رسمی، در گوش 

نوزاد اذان می گويند که نشان دهندۀ مسلمان بودن نوزاد است. 
آوازهای شبتاگی کمکی است به مادر تا زايمان و سختيهای آن را به 
يابد و به بدن خود نيرو  فراموشی سپرده، روح و روان خود را باز 
بخشد. شبتاگی ممکن است از شش تا چهارده روز و حتی گاهی تا چهل 
آواز ديگری  لوال  يابد.  ادامه  ـ  مالی خانواده  به وضعيت  ـ بسته  روز 
است که در جريان مراسم هايی نظير عروسيها خوانده می شود و معنای 
آن متفاوت است. اما اللو شسقانی۲4 به طور خاص به شش روز اول 
عمر نوزاد اختصاص می يابد. در اين آواز خواننده از خداوند متعال، 
پيامبر و خانوادۀ مکر ّم او تقاضای سعادتمندی می نمايد. ليلو يا لولی 
در واقع الاليی است که مادر برای خواباندن بچه می خواند. زاييراک 
غم انگيزترين ملودی در ميان بلوچهاست که از جدايی، نامهربانی يار 
ملودی  نوعی  با  زاييريک  يا  زاييراک  می کند.  شکوه  ايام  غم  از  يا  و 
حزن انگيز همراهی می شود که اين موسيقی با قلم۲۵ يا فلوت نواخته 
می شود، گرچه امروزه زاييراک با بانجو نواخته می شود. اين موسيقی، 
حزن انگيز، يکنواخت و مطو ّل است که با طبل )تنبک( نواخته می شود 
و ن ُتها با اندکی تفاوت تکرار می شود. زاييراک به شاخه های متفاوتی 
تقسيم می شود که از جمله معروف ترين آنها می توان به اشرفدور۲۶ 
زاييراک، جانوزامی۲۷ زاييراک و زمرانی۲8 زاييراک اشاره کرد. زمانی 
که شما زاييراک گوش می دهيد گويی در کرانۀ غم نشسته ايد و به ن ُتهای 
می دهيد،  فرا  گوش  است  همراه  قيچاک  با  که  فلوت  تکراری  غم انگيز ِ 
به  نزديک شدن  با  ولی  آغاز خروشان اند  در  که  دريا  مانند موجهای 
می گيرند.  آرام  ساحل،  در  سرانجام  توفان،  نشستن  فرو  و  ساحل 
و  می رسد  خود  اوج  به  و  می گردد  آغاز  تند  آهنگی  با  موسيقی  اين 
وقفۀ  يک  از  پس  می گردد،  ختم  به سکوت  و  می شود  آرام  تدريج  به 
تکرار  بخش  اين  و  می زنند  تند ضجه  آهنگی  با  دوباره  فلوتها  کوتاه، 
ديگر،  موسيقی  آالت  با  همراه  يا  به تنهايی  زاييراک  می شود.  تکرار  و 
در فراق آشنايان و دوری از زادگاه خوانده می شود. زاييراک از واژۀ 
ظاهير۲9 گرفته شده است که بنا بر لغت نامۀ دهخدا به معنای خاطره، 
غم و آرزوی ديدار معشوق است. ظاهير همچنين به معنای افسرده و 
غمگين می باشد، در زمانهای قديم زنان در حين انجام کارهای روزانه، 
زاييراک می خواندند مخصوصًا وقتی که برای آرد کردن گندمهايشان 
کنار آسياب جمع می شدند و در آن اوقات اين ملودی را دو گروه زنان 

به نوبت می خواندند.
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چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری شادترین 
جشن تاریخی سال

ایرانیان از دیرباز برای مراسم نوروزی، آداب و سنت های خاصی را 
اجرا می  کردند که تا به امروز ادامه دارد. هوای خوب و بارانی اسفندماه، 
خانه تکانی منازل در شهر و روستا، سبزه گره زدن در خانه ها و... همه 

از عالئم فرا رسیدن سال نو است.

ايرانيان از ديرباز برای مراسم نوروزی، آداب و سنت های خاصی را اجرا می  کردند که تا به امروز 
در  منازل در شهر و روستا، سبزه گره زدن  تکانی  اسفندماه، خانه  بارانی  و  دارد. هوای خوب  ادامه 
خانه ها و... همه از عالئم فرا رسيدن سال نو است، اما نشانه ای که همه باور می کنند، سال جديد در راه 
است، همان چهارشنبه سوری می باشد. آخرين سه شنبه سال را شب چهارشنبه سوری می گويند، شبی 
که در حال حاضر تنها بوته سوزانی و از آتش پريدن از آن باقی مانده است، اما می خواهيم شما را ببريم 
اين  پيش،گرچه  ايران صد سال  به 

رسوم ديگر کمرنگ شده است ... 
از يکی، دو روز به شب چهارشنبه 
و  حوض  آب های  مانده،  سوری 
و  خالی  را  خانه  حوضچه های 
صورت  اين  به  می کردند.  عوض 
دم  ظروف  خانم ها  از  تعدادی  که 
کثيف  چيز  هر  سپس  و  دستی 
شستنی خود، مانند البسه را داخل 
هم شسته و آب کشيده و به روی 
بند پهن می کردند و به نيت اتصال 

از بغل بهم گره می زدند. 
ذغال  و  سرکه  کمی  آن  از  پس 
ريخته،  حوضچه ها  و  حوض  به 
دسته  يا  خبر  آب حوض کش 
خالی  را  آنها  و  کرده  کمک  جمعی 
بيرون  نيت  به  را  آب هايشان  و 
چرک  و  کدورت  سياهی،  ريختن 
کوچه  جوی  به  خانواده  از  دل 
هر  قبال  که  تازه  آب  و  می ريختند 
کدام از اهل خانه نبات يا حبه قندی 
می ريزند.  بودند،  کرده  حل  آن  در 
آبی که روشنايی و صفای تازه به 
شدن  بلند  تا  کسی  و  آورده  خانه 
صدای )توپ سال نو( و آمدن )عمو 
را  آن  به  زدن  دست  حق  نوروز( 

ندارد. 
دومين آداب شب چهارشنبه سوری، خريدن اسباب برای سال تازه و خريدن کوزه نو بود که بايد تا پيش 
از ظهر روز سه شنبه که شب چهارشنبه سوری به حساب می آيد و آفتاب رو به بلندی است، صورت 
بگيرد. اين کوزه را آب ميکردند آن روی را طاقچه رو به در اتاق ميگذاشتند. بعضی ها آن را بعدازظهر 
از باالی در نقاره خانه )اتاقی باالی سر در دروازه ارگ، دروازه ای واقع در جنوب ميدان ارگ( پايين 

انداخته و می شکستند. 
سپس تا بلند شدن اذان ظهر برای خريدن اسباب به تکاپو می افتادند. زن ها به سراغ اسباب بزک مانند 
رنگ، روناس، حنا و سرمه و امثال آن می رفتند تا سياهی و تابناکی موی، مژه، چشم و ابروی آنان را 
زيادتر کند. از ديگر آداب چهارشنبه سوری می توان به اين مسئله اشاره داشت که اولين کار بعدازظهر 
سه شنبه آخر سال اين بود که بخت بسته ها، مثل دختران و بيوه زنان، روانه دباغخانه می شدند تا آب 
از آن جا بياورند و رسوم اين کار چنين بود که هر يک کوزه يا شيشه ای برداشته، رخت و کفش کهنه 
پوشيده و در کنار اتاقی که درش رو به جنوب باز می  شود جمع شده و از آنجا با هم حرکت کنند و 
سخنانشان تا دباغخانه همه از بريدن، شکستن، ريشه کن کردن، پر دادن و سوزاندن و بيرون کردن و 

مانند آن است تا به دباغخانه برسند. 
همچنين )آتش افروز(، نام نمايش دهندگان ديگر آخر سال بود که برای چنين روزی ظاهر شده و تا سال 
ديگر ديده نمی شدند. به اين صورت که لباس سرخ پوشيده، کاله منگوله دار به سر نهاده، زنگوله به لب 
آستين دوخته، با قوطی نفت و مشعلی که از پارچه ای بر سر مفتول بسته بودند، به دور محله ها راه 
می افتادند و جلوی هر جمع، سر مشعل افروخته را در دهان برده و پس از لحظه ای خارج می کردند و 

در حالی که دوده نفت چهره اصليشان را تغيير داده بود شعر می خواندند: 
آتيش افروزه، سالی يه روزه، دنيا دو روزه، مثل نيم سوزه و... 

را  تفال  و  می کرد  نيت  خود  برای  بايد  را  بوته  کپه ای  خانواده ای  هر  می رفت،  تاريکی  به  رو  که  هوا 
می گرفت به اين معنی که اگر امری را در نظر داشت که انجام شده يا نخواهد شد؛ اگر شعله آن ديرتر از 
شعله ديگر کپه ها خاموش می شد، آن کار انجام شده، وگرنه به سامان نمی رسيد و چون رفع مخاصمه 
و فرو نشستن منازعه و دفع غم و گرفتاری را در خاطر آورده بود، عکس آن بشارت دهنده می شد که 
با فرو نشستن آن غائله و گرفتاری خاتمه می  پذيرفت، در بر جا ماندن و ديرتر خاموش شدن مطابق 

آن حکم می کرد. 
اگر آتش، جامه يا بدن را سوزانده بود، دشمن بر او غلبه می کرد و اگر در جهيدن به وسط آتش افتاده 
بود، به نعمت می رسيد. اگر بوته ای سر و صدا می کرد، اگر مرد بود به کسب و کار دلخواه و اگر زن بود 
به اوالد می رسيد. همچنين منتظر می ماندند تا آخرين شعله آتش  خاموش و خاکسترهايشان سرد بشود 
و آن گاه هر کس مقداری از خاکستر آن را برداشته و ذغالی به آن اضافه می کرد و در پارچه چرک 
لباس خود بسته، به آب کنار روان رفته به آب می داد و می گفتند با اين عمل سردی، خمودی و سياهی و 
غم از زندگی دور می شود. از ديگر اعمال چهارشنبه سوری بايد به دور انداختن کوزه کهنه اشاره کرد 
که پس از بوته سوزی، خاک جاروی اتاق و حياط را در آن ريخته و از لب بام به کوچه می انداختند و 

می گفتند: )دور کردم و دور کردم، چشم دشمنو کور کردم.( 
● اما آجيل چهارشنبه سوری... 

اين آجيل نيز يمن و شگونی داشت که در اين شب با خود به خانه ها می آورد که از هفت نوع خوردنی 
و ميوه خشک مانند: کشمش، نخودچی، توت، انجير، خرما، قيسی و باسلق تشکيل می شد که فلسفه هفت 

نوعی و اقسام آن، اين بود که باز عدد هفت آن از تعداد کواکب هفتگانه نشات می گرفت. 
در اين شب بود که با فال گوش ايستادن و گوش به سخنان رهگذران، سرنوشت و آينده سال جديد 
معلوم می شد! و اين نيز چنين بود که هرکس از زن و مرد که بيشتر آنها را زنان جوان و دختران به 
خانه مانده تشکيل می دادند، بعد از غروب اين شب در پس درهای خانه ها و سرپيچ کوچه ها و باالی 
بام ها که اشراف به کوچه داشته باشد و فضای گذرگاه های کم تردد فال گوش ايستاده و اول رهگذری 
که از آن جا گذشته چيزی بر زبان آورده، يا جمعی که با هم حرف می زدند کلماتشان تفال يا نظير آينده 

آنها می شد. 
● و اما قاشق زنی 

از دو، سه  از کارهای شب چهارشنبه سوری قاشق  زنی به وسيله زن ها و دخترها بود که  يکی ديگر 
ساعت از شب گذشته که تردد مردم در کوچه ها اندک شده و به خانه ها رفته بودند، شروع شده چادر 
به سر کرده همراه پياله مسی و قاشق چوبی که صدای بم لطيف داشته باشد به پشت در خانه ها رفته، 
در  چيزی  منازل  از طرف ساکنان  تا  می ماندند  منتظر  و  می پرداختند  پياله ها  لب  به  قاشق ها  زدن  به 
پياله های آنها افکنده شود که باز اين نيز تفالی بود که به وسيله اشياء دريافتی خود را در نيات کامروا 

يا ناکام می انگاشتند. 
به اين صورت که اگر از طرف در پياله آنها قند، نبات، شيرينی، پول يا برنج، حبوبات، ميوه و خوردنی 
و امثال آن می ريخت شده بود آن را دليل بر شيرين کامی و حاجت روايی و مقصوديابی و از قبيل آن 
می دانستند و هرگاه مخالف آن و از طرف بدذات ها و هم آزارها در ظرف خود سياهی و تلخی و امثال 
آن می يافتند، با دل تنگ و خبردهنده غم و تيره روزی و عزا و رنجوری و مثل آن می ديدند، که در اين 
مورد نيز خوشمزگی هايی نيز به ميان می آمد که هم باعث تفريح و خنده اهل خانه بود و هم قاشق زن 

از آن می شد.

میراث فرهنگی

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشین رسانه ای توانا برای تبلیغات شما 
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 بزرگ ترین نظریه 
پرداز ادبیات در 

قرن بیستم
پويا رفويی

تزوتان تودوروف در دهه 70 از کشف کسی سخن 
پرداز  نظریه  ترین  بزرگ  او  ظن  به  که  گفت  می 
ادبیات در قرن بیستم به شمار می آمد؛ میخاییل 
و  نظری  های  جنبه  از  ادبی  منتقدان  باختین. 
ابراز  باختین  درباره  متفاوتی  نظرهای  سیاسی 
کرده اند. او را فرمالیست، مارکسیست، اومانیست 
مسیحی، محافظه کار و تندرو وصف کرده اند و 
نگرش  شیوه  بازتاب  متناقض  صفات  این  شاید 
ادبی  نقد  در  که  یی  شیوه  بود؛  ادبیات  به  او 
تمرکزگرای قرن بیستم انشقاق به وجود آورد و 
به همین دلیل است که باختین به سادگی تن به 

طبقه بندی شدن نمی دهد. 

درباره زندگی باختين هم حرف های پس و پيش زيادی زده شده 
مکتوب  آثار  و  خالقه  حيات  از  مهمی  بخش  ترديد  بی  ولی  است. 
 ۱9۲۱-( داخلی  جنگ  آن  تبع  به  و  اکتبر  انقالب  با  مقارن  باختين 
نيز دوران سرکوب جوزف  اين  از  ۱9۱8( نضج گرفته است. پس 
باختين  آيد  اسناد و مدارک برمی  از  استالين بوده و آن طور که 
در  اش  زندگی  بيشتر  و  نگرفته  قرار  کمونيست  تاييد حزب  مورد 
يک  کتابدار  پايه  دون  شغل  در  هم  آن  شود،  می  سپری  گمنامی 
کتابخانه پرت. به همراه همسرش. دلخوشی اش خالصه در همين 
ادامه  مطالعاتش  به  بتواند  تا  داشته  کافی  فراغت  اوقات  که  بوده 
اينکه همچون باقی رفقايش از اردوگاه های مرگ و  بدهد و ديگر 
اين همه جزييات زندگی باختين و  با  کار اجباری سر درنياورده. 
وقايع نگاری دقيق زندگی اش هنوز ممکن نيست. قسمت عمده يی 
ميالدی   ۲۰ دهه  در  او  جوانی  روزگار  به  مربوط  باختين  آثار  از 
است هرچند انتشار آنها غالبًا در اواخر عمرش صورت می گيرد و 
البته پاره يی از مقاالت و کارهای نيمه تمام وی پس از مرگش و از 
طريق روشنفکران روسی ساکن ساير کشورهای اروپايی منتشر 

می شوند. 
گذشته از اينها مشاجره و جدل بر سر سه کتابی که در دهه ۲۰ 
ولوشينوف  والنتين  های  نام  به  باختين  همکاران  توسط  ميالدی، 
دارد و بسياری  ادامه  اند، همچنان  پاول مدودوف عرضه شده  و 
و  دليل سانسور  به  که  باختين هستند  به  متعلق  آثار  اين  معتقدند 
با  اند.  به چاپ رسيده  ديگری  نام اشخاص  به  جو سياسی حاکم 
از  بخشی  ديگران  از  باختين  صدای  تفکيک  دشواری  وجود  اين 
پروژه فلسفی او مبتنی بر سرشت گفت وگومدار زبان نيز محسوب 
می شود. او خود در يادداشت بحث برانگيزی که بعدها در کتاب 
است؛  نوشته  چنين  شد،  منتشر  ديگر«  مقاالت  و  »ژانرهای سخن 
»دشواری جست وجو برای يافتن سخنان من، دشواری جست وجو 

برای يافتن سخنی است که متعلق به من نيست.« 
تحصيالت  است.  روسيه  شهرهای  از  يکی  اورل  متولد  باختين 
مقدماتی اش را در ويلينوس و بعدها در اودسا ادامه می دهد و در 
سال ۱9۱8 در رشته فيلولوژی از دانشگاه پتروگراد فارغ التحصيل 
غربی  شهرهای  از  يکی  نول  در  مدرسه  معلم  مقام  در  شود.  می 
روسيه مشغول به کار می شود و در فاصله سال هايی که جنگ 
داخلی ميان ارتش سرخ و ارتش سفيد در تداوم است، حلقه ادبی 
خود را تشکيل می دهد و مفاهيم اساسی انديشه او در سال های 
به  باختين   ۱9۲۰ در  می شوند.  بندی  فرمول  دوره  همين  در  بعد 
را  او  دوستدارانش  و  همکاران  البته  و  کند  می  مهاجرت  ويتبسک 
همراهی می کنند. ولوشينوف و مدودوف نيز در بين ديگر اعضای 
ديگر  حاال  که  پتروگراد  به  باختين   ۱9۲4 در  دارند.  حلقه حضور 

اسمش به لنينگراد تغيير يافته، بازمی گردد. 
به جنايت سقراطی  ارتکاب  اقدام عليه دولت و  اتهام  به  در ژانويه 
»تحريک جوانان به فساد« دستگير و محاکمه می شود. در زندان 
بيماری مزمن او پوکی استخوان عود می کند و به التهاب مغز قرمز 

استخوان مبتال می شود. او به ۱۰ سال حبس در اردوگاه های کار 
اجباری محکوم شده بود که با پادرميانی دوستان اين حکم به شش 
سال تبعيد در قزاقستان کاهش می يابد. در ۱9۳۶ دوران محکوميت 
او به پايان می رسد و در انستيتوی پداگوژيکی مورداويا مشغول 
به تدريس می شود که کمی بعد مجبورش می کنند استعفا بدهد. به 
شهری در حومه مسکو مهاجرت می کند و وخامت بيماری اش به 
جايی می رسد که به ناچار پای راست او را قطع می کنند. پس از 
جراحی، بيکاری نيز به فهرست شوربختی های باختين اضافه می 
شود و او تا پايان عمر در مقام استاد مدعو و به صورت پاره وقت 

در انستيتو گورکی روزگار می گذراند. 
کند.  آغاز می  را  بزرگ  پروژه  باختين دو  در دهه های ۳۰ و 4۰ 
قرن شانزدهم می رود  فرانسوی  نويسنده  رابله  به سراغ  نخست 
و سپس به تاليف کتابی در باب به بلوغ رسيدن قهرمان و تحول 

جنگ  پردازد. شروع  می   ۱9 و   ۱8 قرن  های  رمان  در  شخصيت 
جهانی دوم در کار باختين وقفه ايجاد می کند و کمبود کاغذ سيگار 
باعث آن می شود تا او صفحات زيادی از کتابش را به جای کاغذ 
»تطور  کتاب  از  هايی  بخش  جز  به  اينک  هم  کند.  قربانی  سيگار 
شخصيت در رمان های تکوينی« چيز ديگری بر جای نمانده است. 
پس از جنگ باختين پروژه رابله را به سرانجام می رساند. اين کتاب 
در حکم رساله دکترای او محسوب می شود هرچند نويسنده هيچ 
گاه به صرافت انتشار آن نيفتاد و عماًل رابله باختين تا اواسط دهه 
۶۰ که دوباره توسط دانشجويان موسسه گورکی از نو کشف شد، 
توجه و تامل هيچ کس را برنيانگيخت و کتاب در بايگانی دانشگاه 
خاک می خورد. پس از مرگ استالين در سال ۱9۵۳ شرايط برای 
فعاليت باختين مساعد بود اما اين بار وضعيت جسمی اش وخيم 

تر شده بود. 
عالوه بر درد مزمن استخوان، آمفيزم و عفونت های شديد ريه يی 
به سراغش آمده بود. اما در دهه ۷۰ ميالدی به ناگهان با شهرتی 
بسيار  او  معرفی  در  کريستوا  و  تودوروف  شد.  مواجه  عالمگير 

کوشيدند. در دهه 8۰ آوازه او به امريکا و انگليس هم رسيد. 
زيبايی  حوزه  در  و  داشته  فلسفی  بار  عميقًا  باختين  آغازين  آثار 
شناسی کانتی قرار می گيرد. »به سوی فلسفه کنش« و »مولف و 
قهرمان در کنش زيبايی شناختی« مهم ترين نمونه ها از دغدغه های 
باختين در دوران جوانی به حساب می آيند. توجه به پديدارشناسی 
و طبيعت بيناذهنی زبان که نخستين بار در همين دو مقاله ممتع بروز 
می يابد، تا پايان عمر در کانون انديشه های باختين باقی می ماند. 
در سال ۱9۲۶، ولوشينوف کتاب »فرويديسم؛ نقدی مارکسيستی« 
در  صوری  »روش  مدودوف  بعد  سال  دو  سازد.  می  منتشر  را 
پژوهش ادبی« را چاپ می کند که گفتيم از منظر بسياری اين دو 
کتاب متعلق به باختين است که البته همچنان محل شک و بحث های 
که  زبان«  فلسفه  و  داستايوفسکی  بوطيقای  »مسائل  است.  زيادی 
باختين است که در  از  اثری  تنها  در سال ۱9۲9 منتشر می شود 
دوران حيات استالين و با اسم حقيقی او منتشر می شود. در دهه 
۳۰ باختين سعی می کرد از انديشه های استالينيستی حاکم بر جو 
سياسی شوروی دور و دورتر شود. منتقدان به شکاف روزافزون 
ميان باختين و دو همکار قديمی اش مدودوف و ولوشينوف استناد 
می کنند که هر دو به طور مشکوکی در تصفيه های سياسی سال 

های بعد ناپديد می شوند. 

است.  کليدی  مفهوم  سه  بر  متکی  رمان  درباره  باختين  نظريه 
کارناوال، نخستين مفهومی است که او به رمان منتسب می کند و 
برای اولين بار در کتاب »رابله و جهان او« به شرح و توضيح آن 
می پردازد. اين کتاب در فاصله ۱9۳۰ و ۱94۰ ميالدی تاليف شده 
باختين  از منظر  انتشار آن سال ۱9۶۵ است.  است هر چند زمان 
رمان به فرهنگ غيررسمی مجال بروز می دهد و از اين بابت نوعی 
نظم  و  دولتی  فرهنگ رسمی، سرکوب  برابر  در  مقاومت سياسی 
مقاومتی  چنين  های  مکانيسم  و  شود  می  محسوب  خواه  تماميت 
عبارت از خنده، نقيضه و گروتسک است. در مقاله »صورت های 
خود  کليدی  مفهوم  دومين  باختين  رمان«  در  کرونوتوپ  و  زمان 

کرونوتوپ را مطرح می کند. 
نسبت زمان و مکان و نقش آن در تداوم ژانرهای ادبی در صورت 
بندی های ويژه يی نظم و نسق می يابد که باختين آنها را ذيل تعبير 
کرونوتوپ تحليل می کند. سومين خصيصه يی که در نگره باختين 
خاص رمان تشريح می شود گفت وگو و تاکيد بر وجه مکالمه يی 
زبان در ژانر رمان است. جدال سخن من و سخن ديگری در بافت 
تاريخی ژانر رمان قرار دارد و مبتنی بر طبيعت چندصدايی گفتمان 
است. مکالمه تعبيری بود که باختين به منزله تمهيدی برای نشان 
دادن گرايش داستايوفسکی به خلق فضاهای چندزبانی بود؛ فضايی 
که همزمان چندين صدا به گوش می رسد، صداهايی که با يکديگر 
حرف می زنند، پاسخ يکديگر را می دهند و هيچ يک بر ديگری تقدم 
يا تسلط ندارند. باختين گفتمان گفت وگومدار رمان را در تعارض 

با تک گويی گفتمان سنتی تحليل می کند. 
باختين منتقد تحليل های انتزاعی و فرماليستی نحله های نظريه ادبی 
زمانش نيز بود. او همزمان با نظريه فرماليسم روسی که سردمدار 
اصلی آن آيخنباوم بود و با فلسفه مارکسيستی زبان که تروتسکی 
از آن دفاع می کرد به مخالفت از بعد روش شناسی می پرداخت. 
از طرف ديگر نگرش زبان شناختی به ادبيات را محکوم به شکست 
به نزديکانش توصيه  به کرات  می دانست. در حلقه يی که داشت 
می کرد نمی توان ادبيات و در راس آن رمان را با زبان شناسی 
سوسوری توجيه کرد. روشی که می پسنديد سبک شناسی جامعه 
نگر بود. زبان از نظر باختين نظام متحد و منسجمی نيست که از 
هنجارهای مطلق تبعيت کند و از سوی ديگر مولف، يگانه کنشگر 
زبانی محسوب نمی شود. تک گويی، معضل تمامی نظريه های ادبی 
معاصر با باختين بود و از اين رو نقد ادبی آن زمان از توضيح 
پويايی و تحرک رمان و ادبيات جديد عاجز است و عماًل رويکردی 

واپس نگر را فراروی خود قرار داده است. 
زبان و زندگی روزمره در انتزاع و خوانش تک سخن مدام سرکوب 
اما  ضعيف،  چند  هر  که  است  مقاومتی  صدای  رمان  و  شود  می 
بازی  رمان  اساس  کند.  می  آشکار  را  زبان  درونی  بندی  اليه 
مختلف  طبقات  به  مربوط  های  زبان  اجتماعی،  های  گروه  درونی 
اجتماعی، واژگان مصطلح ميان مشاغل و زبان نسل ها، جنسيت 
ها، گروه های سنی و حاشيه نشينان است. زبان رمان، مستحکم و 
انتزاعی نيست و با لحظه و مدت در تعامل مستمر است. در رمان 
از زبان تمرکززدايی می شود و اين جنبه از چشم فرماليست ها و 
ساختارگراها دور مانده بود، و شايد به همين دليل بود که در دهه 
۷۰ وقتی آثار باختين در فرانسه و آلمان مطرح شد چنان شوری را 
برانگيخت که بسياری را به تعجب واداشت. از ديد کريستوا، باختين 
نظريه پردازی بود که پيش از فرماليسم، به نقد ساختارگرايی دست 

زده بود. 
می  مکالمه  محور  حول  رمان  درباره  باختين  های  انديشه  مبنای 
گردد. اصل مکالمه در رمان به شکل سبک نوشتار نمود پيدا می 
کند. در هر رمان، کلمه با مرجع کلمه در مکالمه است، در عين حال 
کالم با گوينده کالم نيز در مکالمه است، کالم با مخاطب نيز مکالمه 
گيری  نتيجه  اين  به  را  باختين  که  است  خصيصه  همين  کند.  می 
سوق داد که رمان، فضايی است که در آن زبان خاصيت کشسانی 
خود را به عالی ترين وجه علنی می کند و به همين دليل، صداهای 
ديگر سرکوب شده و به حاشيه رانده را در گفتمان رمان نويسانه 
می توان بازيافت. باختين ديالوگ را جوهر رمان می دانست و حال 
آن جوهر شعر، مونولوگ است و تفکر شاعرانه به رغم همه لطافت 
و حساسيتی که تبليغ می کند، نمود گفتمان های تماميت گرا و به 
وحدت رسيده است. موضوع شعر هيچ وقت در زبان شعر نفوذ 

نمی کند، موضوع همواره در حکم ديگری زبان شاعرانه است. 
می  تاريخی  را  چندآوايی  به سخن  گو  تک  از سخن  گذار  باختين 
بود  قائل  مشترکی  وجه  حماسه  و  نمايش  ميان شعر،  او  دانست. 
که در سخن تک گو خالصه می شود و حال آنکه رمان بر اصل 
به  سخن،  قسم  دو  اين  ميان  بنايراين  است.  استوار  چندصدايی 
شارحان  داشت.  باور  شناختی  معرفت  و  تاريخی  گسست  نوعی 
آثار باختين، او را در زمره نخستين منتقدان نظريه بازنمايی قلمداد 
کرده اند. ادبيات انعکاس زندگی روزمره نيست، بلکه آن را بازتوليد 
می کند و در شرايطی، ادبيات شرايط زندگی را در فضايی تخيلی 
مهيا  تر  بنيادين  تحوالتی  برای  فضا  بعدها  تا  کند  می  دگرگون 

شود.
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 علي نصیریان در 
»خسته دالن«؛ 

مجموعه  به  هم  نصيريان  علي 
پازل  تا  پيوست  دالن«  »خسته 
اين مجموعه کامل شود.  بازيگران 
علي نصيريان و آتنه فقيه نصيري 
هفته جاري با هدايت سيروس الوند 
در اين مجموعه در اپيزود »استاد« 

به ايفاي نقش خواهند پرداخت.

همایون ارشادي 
در جمع بازیگران 

»آل«؛
 

به  نعمتي  آنا  و  ارشادي  همايون 
پيوستند.  فيلم »آل«  بازيگران  جمع 
برجسته  بازيگر  ارشادي  همايون 
برگزيده  اثر  در  اخيراً  که  ايراني 
)مارک  باز«  »بادبادک  المللي  بين 
نظيري  کم  درخشش  فورستر( 
داشت و در کارنامه اش بازي در 
»طعم  گمشده«،  »عشق  هاي  فيلم 
گيالس« و »درخت گالبي« را دارد 
به جمع نقش آفرينان فيلم سينمايي 
نعمتي  آنا  همچنين  پيوست.  »آل« 
گزينه بازيگر نقش اول زن اين فيلم 

سينمايي شد. 

 شان پن به دنبال 
»کارتل«؛

درام  در  اسکار  برنده  بازيگر   
»کارتل« به کارگرداني اسگر لت و 
تهيه کنندگي برايان گريزر بازي مي 
کند که داستان آن در دنياي کارتل 
هاي مکزيکي روي مي دهد. ورايتي 
با همکاري دو  فيلم  اين  اعالم کرد 
و  پيکچرز  يونيورسال  استوديو 
ايمجين اينترتينمنت توليد مي شود 
و فيلمنامه آن را پيتر کريگ نوشته 

است

چهره ها کتاب 
 

فرهنگ نگاره یي نماد ها در هنر شرق و غرب
دامنه نمادها، دامنه يي گسترده است که از پيچيده ترين اشيا، تصوير ها، زبان ها و هرچيز ديگري را که بتواند 
به نشانه و نماد تبديل شود در بر مي گيرد. بعضي نمادها شخصي هستند. يعني تنها بين عده معدودي مثل افراد 
يک خانواده، قبيله يا جمع دوستاني که براي چيزي معناي نمادين ساخته اند، درک شدني هستند. البته گاهي همين 
نمادهاي شخصي از طريق ادبيات يا از راه هاي ديگر به نمادهاي عمومي تبديل مي شود. مثل زبان هايي که در 
آغاز بين گروه هاي خاصي معنا داشتند و بعدها با به کارگرفته شدن در آثار ادبي به عرصه هاي عمومي تر راه 
يافتند. امور نمادين ديگر هم، همين گونه اند. بعضي از نمادها تنها تا حد عرصه هاي ملي، عمومي مي شوند و بين 
افراد متعلق به يک سرزمين درک شدني هستند و بعضي از نمادها هم جهاني مي شوند. هرچند که نماد هر چه هم 
که خود را تثبيت کند باز در معرض تحول است. يک شکل مي تواند در گذر زمان معناهاي نمادين مختلفي پيدا کند. 
گاهي ممکن است آنچه روزگاري يک معناي نمادين مشخص داشت در روزگاري ديگر معناي نمادين ديگري پيدا 
کند. بين هر چيز با معناي نمادين اش هميشه فاصله يي هست که نماد را کاماًل با آنچه بر آن سوار شده منطبق نمي 
کند و براي همين هر چيزي ممکن است در لحظه يي خاص از بار نماد بودن شانه خالي کند هرچند ممکن است اين 
شانه خالي کردن ديري نپايد و معناي نمادين باطل شده جاي خود را به معناي نمادين ديگري بدهد. اما نمادها هر 
چه عمومي تر و جهاني تر باشند ديرتر فراموش مي شوند و حتي اگر در روزگاري ديگر، اهميت گذشته خود را 
نداشته باشند باز هم در تاريخ ثبت مي شوند. بعضي از نماد ها به واسطه کاربردهاي وسيع و متعلق بودن شان به 
حافظه جهان و همچنين به دليل انعطاف پذيري شان در تن دادن به تحول و پيچيدگي قدرت ثباتي پيدا کرده اند که 
ديگر به هيچ شکل از حافظه بشر زدوده نمي شوند چون در هر دوره يي به يک شکل حضور دارند. هرچند ممکن 
است کارکرد نمادين شان تغيير کند. در کتاب »فرهنگ نگاره يي نمادها در هنر شرق و غرب«، ما با مجموعه يي 
از اين نمادها و شرح آنها روبه رو هستيم. جيمز هال در اين کتاب معناي نمادين انواع و اقسام چيزها از اشکال 
تا جانوران و ميوه ها و زمين و آسمان و... را هم در فرهنگ شرق و هم در فرهنگ غرب شرح داده است. او در 
بخشي از پيشگفتار اين کتاب درباره تحول نمادها در حين عبور از فرهنگ هاي مختلف و تفاوت معناي نمادين يک 
چيز در يک فرهنگ با معناي نمادين همان چيز در فرهنگ ديگري مي نويسد؛ »هنر بودايي از هندوستان از طريق 
جنوب شرقي آسيا، اندونزي، تبت، چين و ژاپن گذر کرد و ضمن راه صبغه مراسم پرستشي محلي را به خود 
گرفت و تنديس سازي آنها را با مقاصد خود تطبيق داد. عيسويت که در خاورميانه به وجود آمد برخي از شبيه 
سازي هاي ديني اين منطقه را از طريق تورات اتخاذ کرد. منسوجات ايراني که به غرب راه يافت نقش مايه هايي 
دارد که در هنر کليسايي بيزانس دوباره ظاهر شد. منسوجات ديگر حتي از نقطه يي دوردست مانند چين وارد 
شد. در غرب کليسا شبيه سازي را از مراسم کافران که جانشين آن شد، آموخت و بدان مفهومي تازه و عيسوي 
بخشيد. مي بينيم چگونه شبيه سازي هاي نمادين مي تواند براي اقوام مختلف مفاهيم متفاوتي داشته باشد. الاقل 
در هنر، اين شبيه سازي هاي نمادين به ندرت داراي يک هسته ثابت و پايدار، مفهومي دارد که از محيط هاي ديني 

و اجتماعي گوناگون فراتر مي رود.«

فرهنگ نمادها در هنر شرق و غرب با ترجمه رقيه بهزادي، توسط نشر فرهنگ معاصر منتشر شده است. 

قاصد روزان ابري 
درباره شعر معاصر و به ويژه شاعران شاخص و شناخته شده نسل هاي اول و دوم آن، کتاب ها و مقاالت 
فراواني نوشته شده است که کتاب »قاصد روزان ابري« کاظم سادات اشکوري يکي از اين کتاب ها است. سادات 
نيما است به آثار چهار شاعر مشهور و پرطرفدار  اين کتاب که عنوانش برگرفته از شعر مشهور  اشکوري در 
معاصر، يعني نيما، شاملو، فروغ و سهراب سپهري پرداخته است. سادات اشکوري در هر کدام از مقاالت اين کتاب 
تنها به يک جنبه از شعر هر شاعر پرداخته و در مقدمه کتاب دليل اين کار را اين گونه توضيح داده است که؛ »اگر، 
در اين دفتر، تنها به بررسي يک جنبه اکتفا شده بدين سبب است که شايد جنبه بررسي شده در مورد هر يک از 
اين شاعران برجسته تر مي نمايد تا جنبه هاي ديگر. اين سخن نه به آن معنا است که براي مثال نيما شعر خود 
را از نام درخت ها، گياهان، جانوران و امثال آن انباشته است، بلکه او با بهره گرفتن از پديده هاي محيط زيست، 
هم مفاهيم فرهنگي ويژه يي را به سرزمين شعر وارد کرده است و هم منظور اجتماعي خود را. در مورد ديگر 
شاعراني که نام و آثارشان در اين دفتر آمده است نيز اين سخن مصداق دارد.« نويسنده آن گاه دليل انتخاب اين 
چند شاعر را از بين ديگر شاعران معاصر توضيح مي دهد. سادات اشکوري در اين کتاب، در شعر نيما به طبيعت 
و اشيا، در شعر شاملو به مفاهيم رنگ در اشعار او، در شعر سپهري به خاطره و سفر و در شعر فروغ به بازگشت 
به کودکي پرداخته است و در هر بخش نمونه هايي از شعرهايي را که در مقاالت به آنها ارجاع داده شده، آورده 
است. نويسنده در مقدمه اين کتاب مقايسه يي هم بين شعر معاصر و شعر کهن انجام داده و در عين تاکيد بر جدا 
نبودن شعر امروز از شعر گذشته تفاوت هاي آنها را نيز برشمرده است. در بخشي از اين مقدمه، نويسنده در ذکر 
تفاوت شعر امروز با شعر گذشته نوشته است؛ »در شعر امروز، فضاهاي تازه و نوآوري همراه با شکل شعر رخ 
مي نمايد و بيشتر مفهوم و به زبان ديگر، عمق شعر توجه شاعر را جلب مي کند. يعني شاعر از سطح به سوي 
عمق کشيده مي شود و از ابهام ساختگي فاصله مي گيرد. در شعر گذشته، شاعران انگشت شماري مي شناسيم 

که به ژرفاي شعر نقب زده اند، که از آن جمله اند؛ حافظ و مولوي.«

کتاب »قاصد روزان ابري« را نشر هزار منتشر کرده است.

قدرت هوش اجتماعي
نشانه هاي موفقيت اجتماعي چيست؟ پاسخ به اين سوال منجر به اين شده که صدها مقاله و ده ها کتاب درباره 
آن نوشته و منتشر شود. بدون ترديد کاربرد صحيح رشد هوش اجتماعي موجب خواهد شد به موفقيت اجتماعي 
وسيع تر و موثرتر دست يابيد. به هر حال طرز فکر و نگرش افراد نه تنها عميقًا بر رفتار خودشان تاثير مي گذارد 

بلکه بر رفتار ديگران هم تاثيرگذار است.

هوش اجتماعي به زبان ساده، سازوکار ويژه يي است که اگر به آن دست يابيم، مي توانيم با مردم سازگاري داشته 
باشيم و با آنها رابطه قرار کنيم. با اين حال، بشر نوعًا موجودي اجتماعي است و اگر بخواهد بر زندگي اش مسلط 
باشد و از آن لذت ببرد، ناگزير است براي هوش اجتماعي يک نقش محوري مطلق در نظر بگيرد. کتاب قدرت هوش 
اجتماعي نوشته توني بازان که توسط افسانه اسدي ترجمه شده اين موضوع را در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار 

داده است. اين کتاب در قطع رقعي و به قيمت ۳۵۰۰ تومان توسط نشر پايان چاپ و منتشر شده است. 

همه نوع تعمیر دماغ 
در عرصه عمومی

 
نقی سليمانی از نويسندگانی است که به تناسب آثارش 
نه قدر ديده است و نه شهرت يافته است. ارزش آثار 
تنها نقی سليمانی  او است.  از شهرت  او بسی بيشتر 
نيست که چنين اتفاقی درباره اش افتاده است. بخشی 
درباره  اطال ع رسانی  نحوه  و  مطبوعات  به  ماجرا  از 
خود  به  ديگر  بخش  اما  برمی گردد،  ادبيات  و  کتاب 

نويسندگان و شاعران مربوط است.
اسال می  انقال ب  از  پس  نويسندگان  از  زيادی  تعداد 
ناشران  يا  دولتی  ناشران  توسط  را  آثارشان  که 
چنين  با  کرده اند،  منتشر  عمومی  امکانات  از  بهره مند 
ناشران  و  دولتی  ناشران  شده اند.  روبه رو  پديده ای 
اينکه  به دليل  عمومی  امکانات  از  بهره مند  غيردولتی 
ندارند  تقاضا  و  عرضه  بازار  در  حضور  به  نيازی 
عمال  کتاب های اين گروه از نويسندگان را در فضايی 
عال قه مندان  عموم  دست  به  و  کرده اند  حبس  کوچک 
به  نيز  از سوی ديگر مطبوعات  ادبيات نرسانده اند و 
دليل تلقی های کليشه ای و بدبينانه ای که نسبت به آثار 
اين گروه از نويسندگان داشته اند، هيچ گاه سراغشان 

نرفته اند.
اين ماجرا اگرچه در سال های پس از دوم خرداد اندکی 
به  راهی  نيز  نويسندگان  از  گروه  اين  و  يافت  بهبود 
همچنان  کتاب هايشان  اما  يافتند،  مستقل  مطبوعات 
و  ماند  در فضای عمومی مستقل محروم  از حضور 
نويسنده ای چون نقی سليمانی که کتاب های با ارزشی 
به خصوص در حوزه ادبيات کودک و نوجوان منتشر 
بايد و شايد در عرصه عمومی  کرده است، چنان که 

قدر نديده است.
پذيرفته  دماغ  تغييرات  نوع  >همه  کتاب  با  اکنون  او 
می شود< در عرصه عمومی مستقل گام نهاده است. 
بازار کتاب عرضه  به  اخيرا  نيلوفر  را نشر  اين کتاب 

کرده است.
بيشتر اين داستان ها اگرچه برای نوجوانان نوشته و 
برخی از آنها اين طرف و آن طرف چاپ شده است، اما 

برای بزرگساال ن نيز جذاب و خواندنی اند.   
فضای داستان های طنزآميز نقی سليمانی بين واقعيت 
حضور  با  واقعی  فضايی  گاهی  داد.  قرار  فانتزی  و 
گاه  و  می کند  پيدا  فانتاستيک  خصلت  فردی  يا  شیء 
برعکس. فضای قديم و جديد در اين داستان ها به هم 
می آميزد و خيال و واقعيت، تا به موضوع هايی اشاره 
استخراج  روزمره  واقعيت های  دل  از  اگرچه  که  کند 
به مسائل  نگاهی عميق  از  اغلب حکايت  اما  می شوند، 

انسانی دارند.
نقی سليمانی اگرچه پيش از اين نيز به عرصه عمومی 
جدی تر  گام  کتاب  اين  اما  بود،  يافته  راه  بيش  و  کم 
او  به  او برای ورود به عرصه عمومی مستقل است. 
خوشامد می گوييم و خواندن اين کتاب را به خوانندگان 

توصيه می کنيم

******
نمایش »وسوسه هاي خاک« 

در جشنواره فیلم کوتاه 
نیویورک 

 
فيلم کوتاه داستاني »وسوسه هاي خاک« به کارگرداني 
بخش  در  نوشير  شهباز  و  هنرکار  هوشمند  مشترک 
رقابتي جشنواره فيلم کوتاه نيويورک به نمايش درآمد. 
اوايل  و  فوريه  ماه  پاياني  روزهاي  در  اين جشنواره 
»وسوسه  و  شد  برگزار  نيويورک  در   ۲۰۰9 مارس 
هاي خاک« پس از نمايش در بخش مسابقه در بخش 
بهترين فيلم کوتاه داستاني نامزد دريافت جايزه شد. 
»وسوسه هاي خاک« محصول مشترک ايران و آلمان 
اين در جشنواره هاي يونان، کراکو،  از  است و پيش 

کوبا و هند به نمايش درآمده بود. 
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جکي کوندال / آدام بورک - ترجمه؛ گيتا صالحي

می شود،  روشن  رادار  صفحه  روی  ديگری  نارنجی  نقطه های  وقتی 
ناخدا به آرامی با فشار يک دکمه موتورهای المبرو خود را روی ۳۰ 
قايق  از يک گشت شبانه گذشته،  تنظيم می کند. دوساعت  گره دريايی 
يونانی  جزيره  که  باريکی  درتنگه  خود  ناپيدای  هدف  به  گاردساحلی 
لسبوس را از سرزمين اصلی ترکيه جدا می سازد نزديکتر می شود. اين 

قايق ۱۱ متری با نزديک شدن به شکارش حرکت خود را کند می کند، و 
چهار ملوان يونانی اش در جلو قايق جمع می شوند. 

دورتر  پا   ۵۰ می کند.  روشن  را  المبرو  نورافکن های  مردان  از  يکی 
دروسط دريا ۵ مرد جوان که پايين و باال می روند جلو چشم هايشان را 
از نور ناگهانی نورافکن می گيرند. نزديکتر که می شوند روشن می شود 
آنها در اين شب سرد، تنها لباس شنا و زيرپيراهن به تن دارند و بر يک 
قايق بادی آبی و زرد که با دو پاروی آلومينيومی و پالستيکی حرکت 

می کند، سوار هستند. 
آنها درحاليکه چشم هايشان ازترس ازحدقه درآمده و از سرما می لرزند 
به داخل قايق گارد ساحلی آورده می شوند. يکی ازملوانان يونانی که 
دستکش پالستيکی پوشيده و چراغ قوه ای در دست دارد به انگليسی 
شکسته بسته ای با آنها صحبت می کند. او می پرسد »از کجا می آئيد؟« 
يکی ازمردان به آرامی پاسخ می دهد و می گويد از افغانستان، و بقيه 
حرف او را تکرارمی کنند. هيچ يک ازآنها اسناد شناسايی ندارند. ساعت 
برآورد  يک  با  گارد ساحلی  فرمانده  و  است  بعدازظهر گذشته  يک  از 
ترک کرده  را  ترکيه  قبل سواحل  قايق 4ساعت  تقريبی حساب می کند 
داخل آب های  يارد  تا چند صد  را  تنگه  از  نيمی  از  بيش  است. مردان 
بعد  دقيقه   ۵ اروپا رسيده اند.  به  زنده  آنها  زده اند.  پارو  يونان  ارضی 
رادار يک قايق بادی ديگر را با ۵ مرد جوان ديگر رديابی می کند و ماجرا 
تکرار می شود. در حاليکه ناخدا المبرو را به طرف ساحل برمی گرداند. 
به ۱۰ مرد گفته می شود در عرشه روی چهار تهويه هوای داغ بنشينند 

تا گرم شوند. 
اين صحنه که اوايل اکتبر در نزديکی »مای تيلن« مرکز بندری لسبوس 
اتفاق افتاد، هرشب در آب های اژه يونان که يک سوراخ جديد درآن در 
مرز بين اروپا وبخش های فقير و جنگ زده آسيا و خاورميانه بازشده 

است تکرار می شود. 
می گريزند،  قفقاز  و  افغانستان  عراق،  از  که  مردمی  شمار  افزايش  با 
قاچاقچيان انسان شروع به استفاده از مسير ساحل جنوب غربی ترکيه 
به چند جزيره شرقی يونان به عنوان درعقبی به خاک اروپا کرده اند 
که اين مسير جديدی را به مسيرهای شناخته شده ترشمال آفريقا به 

سيسيل، لمپدرسا، مالت و جزاير قناری اضافه می کند. شمار مهاجران 
غيرقانونی که وارد يونان می شوند طی سال گذشته افزايش يافته است. 
پروکوپيس پاولوپولس وزير کشور يونان پيش بينی می کند ۱۵۰ هزار 
نفر از آنها هنگام ورود غيرقانونی به يونان درسال ۲۰۰8 گير خواهند 
افتاد که اين رقم ۳ برابر رقم ۵ سال پيش است. هزاران نفر نيز احتمااًل 
به طور مخفی وارد خواهند شد. پاولوپولس می گويد »ما با يک حالت 
مشکل  بزرگترين  يونان  حاضر  حال  در  هستيم.  روبرو  اضطراری 

مهاجرت را در اروپا دارد.« 
● کنترل ازدست رفته 

تاريخ  يک  دارای  است  شده  واقع  قاره  سه  تقاطع  محل  در  که  يونان 
طوالنی مهاجرت است. يونان دردهه ۱99۰ مقصد هزاران نفر بود که 
اتفاق  اکنون دارد  اما آنچه  از جنگ در يوگسالوی سابق می گريختند. 

می افتد بزرگتر و پيچيده تر است. 
شما از بندر مای تيلن می توانيد چراغ های شهرساحلی ديکيلی را که در 
افق چشمک می زنند ببينيد. جلوتر به طرف شمال که تنگه بين دوکشور 
قاچاقچيان،  می رسد،  کيلومتر   ۳ به  تنها  آن  عرض  و  می شود  باريک 
مهاجران را با جت اسکی مثل برق رد می کنند. اما شکل معمول حمل و 
نقل، يک قايق بادی زهوار دررفته يا قايق موتوری فرسوده با جمعيتی 
بيش از ظرفيت شان که بايد پس از عبور ـ اگر قايق و مسافرانش موفق 
شوند ـ رها شود، است. در ماه اکتبر در ۳ حادثه جداگانه، مسئوالن 

يونان و ترکيه ۱8 جنازه پيدا کردند، اتحاديه اروپا تخمين می زند ساالنه 
۳۰۰۰ نفر يا بيشتر در تالش برای ورود غيرقانونی به اروپا ازطريق 
دريا جان خود را ازدست می دهند. يکی از ملوانان پيش از آغاز گشتی 
که من هم همراهش بودم سرش را تکان داد و اوضاع را در يک کلمه 

ساده خالصه کرد: »هرج و مرج« 
در مورد ۱۰ مردی که ازکلک های الستيکی شان گرفته شدند، آنها پس 
ازگذراندن بقيه شب در يک وانت پليس، برای مدتی بين ۱۵ تا 4۵ روز 
احتمال  ازآزادی  پس  و  فرستاده شدند  جزيره ای شلوغ  زندان  يک  به 
می رود مسئوالن يک دستور اخراج ۳ روزه و يک بليط رايگان به آتن به 
آنها بدهند. اما اخراج خيلی نادراست، بنابراين آنها به يک موجود مخفی 
تبديل می شوند. بعضی ممکن است در يونان بمانند، اما بيشترشان در 
جستجوی کار درکشورهای اروپايی به شمال و غرب عزيمت خواهند 

کرد. 
را  غيرقانونی  مهاجر   ۱88۶ لسبوس  در  مسئوالن  سپتامبر  ماه  در 
در  و  نفر   9۲۵ گذشته  سال  مشابه  ماه  در  رقم  اين  دستگيرکردند. 
 ۵۳ اسکاراکاکيس  آناناسيوس  بود.  نفر   8۷ تنها   ۲۰۰۶ سال  سپتامبر 
را  مهاجران  که  هروقت  مرتب  تيلن،  مای  ساردين  ماهيگير  يک  ساله، 
مردمی  برای  اينکه  باوجود  و  ميزند،  بی سيم  گارد ساحلی  به  می بيند 
که آنقدر مستاصل هستند که جان خودرا باچنين قايق های قراضه ای 
به خطر می اندازند احساس ناراحتی می کند، نگران اثری است که ورود 
را  مان  شکم  به زحمت  »ما  می گويد:  او  می گذارد.  کشورش  بر  آنها 

سيرمی کنيم، آنها چکار خواهندکرد؟ آنها کجا خواهندرفت.« 
معمواًل  بگريزند،  ساحلی  گارد  ازدست  می شوند  موفق  که  آنهايی 
دولتی  بازداشتگاه  از  سر  و  می افتد،  پليس  با  به هرحال  سروکارشان 
جوانان بر روی يک تپه خاکی در دو مايلی بندر مای تيلن درمی آورند. 
انباربوده، هواداران حقوق  ً يک  شرايط دراين ساختمان ويژه که قبال 

بشر را نگران کرده است. 
و  محروم اند  صحيح  بهداشتی  مراقبت های  از  زندانيان  می گويند  آنها 
انبار غيربهداشتی است. اما مسئوالن يونانی ادعا می کنند اين مرکز به 
تازگی بهبود داده شده و اتاق خواب های جديدی به آن اضافه شده اند 
و به عالوه مقرراتی وضع شده است که استفاده بيشتر از فضای باز 

را اجازه می دهد. عملياتی نيزبرای ساخت چند مرکز جديد برای کاهش 
کاراماليس  گيورگوس  حال  اين  با  است.  جريان  در  موجود  مشکالت 
رئيس عمليات حفاظت غيرنظامی در مای تيلن اعتـــراف می کند که برای 
مقابله با سيل ورود مهاجران تقال می کند. کاراماليس می گويد او تعداد 
نفری آن  به دوبرابر ظرفيت ۳۵۰  را  بازداشتگاه دوطبقه  اين  کارکنان 
افزايش داده است، يا سعی می کند - اغلب بی فايده - اتاق هايی درهتل 
برای بازداشت شده ها اجاره کند. او می گويد: »ما گزارش هايی در باره 
صدها هزار نفر که در سواحل ترکيه منتظرند تا از دريا بگذرند دردست 
را  آن  کنترل  می ترسيم  مـــا  که  است  زياد  آنقدر  آنها  شمار  داريم، 

ازدست بدهيم.« 
مرکز،  دوش های  و  حمام ها  که  گفتند  بودند  شده  آزاد  که  چندمهاجر 
تنها  هم  آن  کوتاه  مدتی  برای  فقط  داشتند  اجازه  آنها  و  بودند  کثيف 

دوبار درهفته وارد محوطه شوند. 
يونان تنها به عده کمی از مهاجران غيرقانونی پناهندگی می دهد - يک 
منبع نگرانی ديگر هواداران آوارگان و حقوق بشر. سال گذشته کمتر 
نرخی خيلی  پناهندگی شدند،  اخذ  به  موفق  متقاضيان  از  ۱ درصد  از 
اسپانيا  حتی  يا  )۱۱درصد(  ايتاليا  و  درصد(   ۱8( آلمان  از  پايين تر 
به گروه پزشکان  کاراماليس مدير کمک کشور  )4درصد(. گيورگوس 
بدون مرز می گويد که مسئوالن يونان بايد اقدام بيشتری انجام دهند. او 
می گويد: »بحث ما يک بحث سياسی نيست، بلکه يک بحث ملی و پزشکی 
را  کار  اين  ما  کنيم.  رعايت  را  استانداردها  حداقل  بدهيد  اجازه  است. 

برای باليای طبيعی می کنيم. اين کارآسان نيست، اما ممکن است.« 
يونان  قديمی  دشمن  ـ  ترکيه  از  غيرقانونی  مهاجران  که  مسأله  اين 
دوجانبه سال  نامه  موافقت  يک  براساس  نمی کند.  کمکی  هم  ـ  می آيند 
۲۰۰۲ ترکيه موظف است بازگرداندن همه مهاجران بالقوه ازيونان را 
قبول کند، اما يونان می گويد می تواند ثابت کند که از بيش از ۲۶ هزار 
پذيرفته  نفرآنها دريونان  تنها ۱۶۰۰  از مرز ترکيه گذشته اند  نفری که 
شده اند. الکساندروس زاووس رئيس مؤسسه سياست گذاری مهاجرت 
معامله«  وسيله  يک  عنوان  به  مهاجرت  به   « آنکارا  می گويد  که  يونان 
برای عضويت در اتحاديه اروپا نگاه می کند، مدعی است که »آنها اصاًل 
»ترکيه  می کند:  استدالل  وزيرکشور  پاولوپولوس  نمی کنند.«  همکاری 
اگر می خواهد يک عضو اتحاديه اروپا باشد بايد به قانون اين اتحاديه 
احترام بگذارد و تا وقتی که دوست دارد اين طور عمل کند غيرممکن 
است بتوان حرکتی درجهت پيوستن اش به اتحاديه انجام داد.« مقام های 
تالش  مهاجران  سيل  با  مقابله  برای  می سازند  خاطرنشان  که  ترکيه 
دارد  سعی  يونان  می گويند  و  می کنند  رد  را  همکاری  فقدان  می کنند، 
بارسنگين مهاجرانی را که ممکن است قبل ازهرچيز پا به خاک ترکيه 

نگذاشته باشند، سبک کند. 
به هرحال نقش ترکيه به عنوان يک کانال عبور آوارگان به احساسات 
ضدمهاجران در يونان می افزايد. صاحب يک فروشگاه لوازم ورزشی 
در محله ای چندمليتی دراطراف ميدان اومونويا آتن می گويد: »از هر۱۰ 
نفری که از اين خيابان می گذرد تنها يک نفريونانی است. مهاجران، هم 

خوب دارند هم بد. ۵ درصد خوب و 9۵ درصد بد هستند.« 
● راه ورودی به اروپا 

مقام های يونانی می گويند اين مشکل به اروپا تعلق دارد، نه فقط يونان. 
آتن می خواهد مؤسسه کنترل مرزی اروپا فراتکس نقش بزرگتری در 
به  را  جديد  ساحلی  گارد  يک  تشکيل  اخيراً  و  کند  ايفا  يونان  آب های 

اتحاديه اروپا پيشنهاد کرده است. 
خودحراست  مرزهای  از  بايد  اروپا  »اتحاديه  می گويد:  پاولوپولوس 
کندوهمه اعضا بايد دراين حراست شرکت کنند.« پاناگيوتيس تزيالس 
فرمانده گارد ساحلی در مای تيلن می گويد نجات جان ها بايد در اولويت 
قرار گيرد، اما يونان به تنهايی نمی تواند اين کار را انجام دهد. تزاالس 
می گويد: »مسأله اين نيست که ما چکار بايد بکنيم. مسأله اين است که 

اروپا چکار بايد بکند. اين مرزاروپا است.« 
اين مرزی که تعداد فراوانی هميشه می خواهندازآن بگذرند. در حاليکه 
می تواند  هنوز  می شود،  اقتصادی  رکود  دوره  يک  وارد  دارد  اروپا 
فرصت های بهتری نسبت به مکان هايی که مهاجران غيرقانونی ازآنها 
می آيند ارائه دهد. سعيد يک جوان دراز و الغر ۱8ساله، اخيراً کشورش 
ايران و  از  تاکسی  و  پياده  پای  اتوبوس،  وبا  ترک کرد،  را  افغانستان 
موتوری  قايق  يک  به وسيله  ديگر  نفر  ده  با  را  تا خود  گذشت  ترکيه 
کوچک به مای تيلن برساند. او می گويد اين سفر با تخفيفی که از يکی 
از خويشان دور خود که دريک شبکه قاچاق انسان کار می کند گرفته، 

تاکنون ۳۰۰۰دالر برای او خرج برداشته است. 
موتورلنج  جوانان سواربريک  بازداشتگاه  دريک  ماه  ازيک  پس  سعيد 
او  برادر  است.  آتن  اژه غروب می کند عازم  در  دارد  آفتاب  درحاليکه 
که ۲9 سال دارد يک دهه قبل خود را از طريق روسيه به اروپا رساند، 
اکنون درآنجا يک خياط است. سعيد درحاليکه  در هلند مستقر شد و 
برای خواب برروی کف قايق آماده می شود پلوور اسکی اش را که قبل 
نشان می دهد؛  بود  مبلغ ۶۰ دالر خريده  به  ترکيه  از کوههای  ازعبور 
يکی از آستين هايش پاره شده است. سعيد می گويد: »اما گرم است. و 
گرم بودن خيلی مهم است.«او در حاليکه دستور اخراج ۳۰ روزه اش 
را که به زبان يونانی نوشته شده است بيرون می کشد گزينه های خود 
به قصد  را  يونان  او می خواهد هرچه زودتر  را سبک سنگين می کند. 
می گويد:  او  قايق.  قطار،  هواپيما،  چگونه:  نمی داند  اما  کند،  ترک  هلند 
»نمی دانم چطور، اما بايد غيرقانونی باشد.« و دستور اخراج را به جيب 
جلو شلوار جين رنگ باخته اش که تمام راه از قندهار به تن اش بوده 

است بازمی گرداند.

اجتماعی
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اسفندگان، جشن بزرگداشت 
زن و زمین

نوشته : »شقايق فتح علی زاده«

روان های  می ستاییم  را،  آسمان  آن  می ستاییم  را،  زمین  این  می ستاییم 
جانوران سودمند را، می ستاییم روان های مردان پیروراستی را، می ستاییم 
باشند،  شده  زاده  که  سرزمینی  هر  در  را،  راستی  پیرو  زنان  روان های 
آیین راستی کوشیده اند، می کوشند و  پیروزی  برای  که  زنانی  مردان و 

خواهند کوشید ...

»ايرانيان باستان از گذشته های دور تحت تاثير و نفوذ مادر خدايان يا الههگان بوده اند که آنها را 
حمايت می کردند. با دگرگونی نقش زن به عنوان عنصری سودمند در جامعه، گروه خدايان مادينه 

نيروی برتر شدند و دست به آفرينش و کارهای شگفت  آوردند«)۱( 
اين بانوخدايان دارای تنديسه هايی بوده اند که در جای جای سرزمين ايران يافت شده اند. اين پيکره ها 

ويژگی های زنانه بارزی دارند که نماد باروری، مادری و زايش است. 
خدايان  ساير  پس  گرديد،  مطرح  خود  واقعی  معنای  به  يکتاپرستی  اشوزرتشت،  پيام آوری  هنگام 
انتزاعی  با حضور خود مفاهيم  ايزدان  امشاسپندان و  ترتيب  بدين  پايين تر نزول کرده و  به مقام 
از  اين فاصله گرفتن  باور مردمان حفظ نمودند.  اين خدايان را در درون خود و در  از  برخاسته 
خدايان اساطيری به طور کامل نبوده است و آدمی که مجذوب قدرت بيپايان بانوخدايان خود بوده با 
اقدامی جبرانی بخشی از قدرت زنانهی آنها را در قالب های دختر شاه پريان و داستانهای روزمرهی 
خود جای داده و قسمتی ديگر را هم به صورت زن برتر در ادبيات خود زنده کردند. آناهيتا و اشی 

از جمله ايزدهای ايرانی می باشند که در جای جای نوشته های باستانی جلوه می کنند. 
در ميان امشاسپندان سه امشاسپند نخستين يعنی وهومن، اشه وهيشته و خشتره وئيريه، نرينه و 

سه امشاسپند بعد يعنی سپندار آرمئيتی، هئورتات و امرتات از نظر لغوی مادينه اند. 
هستهی اصلی اين سه امشاسپند مادينه مهرورزی، عشق بی آاليش، زايندگی، از خودگذشتگی و 
پروراندن است و نشانگر اهميت نقش زن و مادر در انديشه و باور انسان نخستين و ايرانيان باستان 

است. از همين خواستگاه است که عبارتهای زيبا و دالنگيز »زبان مادری«، »مادر طبيعت«، »مام 
ميهن« و »سرزمين مادری« به وجود آورده و فراگير شده است. 

همچنين در باورهای ايرانی »نسل بشر و نخستين زن و مرد جهان به نام مشی و مشيانه از 
ريشهی دوگانهی گياهی به نام مهرگياه در دل زمين به وجود آمده و آفريده شده اند و در واقع 

زمين يا سپندارمذ )۲(، مادر نسل بشری دانسته می شده است«)۳( 
سپندارمذ واژه ای مرکب است از سپنته يا سپند به معنی پاک و مقدس و آرمئی تی به معنی 
فارسی  در  و  سپندارمت  گونه ی  به  پهلوی  در  واژه  اين  مقدس،  و  نيک  بردباری  و  فروتنی 
و  بردباری  مظهر  مينوی اش  و  معنوی  شکل  در  است.  شده  اسفند  و  اسفندارمز  سپندارمذ، 
سازگاری اهورامزدا است و در جهان مادی و خاکی نگهبانی زمين به وی سپرده شده است. 
اين فرشته که با زمين تجسم می يابد، دست يافتنی ترين فرشتگان است و هرکس در زندگی 
از موهبت های آن  بديهی ترين صورت ممکن  به  با آن در تماس است و  عادی خود همواره 
را  زندگی  که  باستان  ايران  مردمان  برای  او  فوق العادهی  اهميت  بنابراين  می شود  بهره مند 

بيشتر به چوپانی و برزگری می گذراندند، قابل درک است )4(«. 
ديده  ايران  نام  در  که  »اير«  واژهی  دارد،  بزرگ  بس  جايی  ايرانی  انديشهی  در  فرشته  اين 
می شود، در واژهی آميختهی »ايرتن« فروتنی است. زنان نيز بدان روی که افزايندی جهان اند 

و نمايندی مهر و فروتنی به سپندارمذ مانند می شوند )۵(« 
در ونديداد آنجا که سخن از زمين می رود که چگونه می توان آن را شاد کرد، آمده است : » 
با برانداختن سوراخ های مار و جانوران زيانکار و  آبياری و شخم زدن و برآوردن گل و گياه 
و درخت ... چنين زمين هايی مانند زن زيبا و خوش اندامی است که شوی او در بستر او را 

شادمان می سازد و آن زن برای وی فرزندان برومند می آورد )۶(« 
به علت اهميت زمين و زن، روز پنجم هر ماه موسوم است به سپندارمذ، آخرين ماه سال نيز 
به همين نام است که از ويژگی باروری و زايندگی زمين سرچشمه گرفته است. ايرانيان روز 
سپندارمذ از ماه اسفند را جشنی به نام اسفندگان می گرفتند. يا به قولی جشن زن می گرفتند. و 
اين است که سخن ابوريحان بيرونی و گواهی او که در هزار سال پيش )زمان ابوريحان( هنوز 

اين جشن برگزار می شده است. 
»اسفندارمز فرشتهی موکل بر زمين است و نيز بر زن های عفيف رستگار و شوهردوست و 
خيرخواه ... در زمان گذشته اين ماه بويژه اين روز عيد زنان بوده است و در اين عيد مردان به 
زنان بخشش می نمودند و هنوز اين رسم در اصفهان و ديگر شهرهای پهله )شهرهای ناحيهی 

مرکز و غرب ايران( باقی مانده است )۷(« 
در جای ديگر آورده است که در اين روز زنان بر تخت پادشاهی می نشستند و فرمان می راندند، 

همهی کارها نيز به دست مردان و پسران انجام می گرفت. 
اين جشن همراه با آداب رسوم و تشريفاتی ويژه برگزار می شد. نخستين جشنی که در اين 
روز برگزار می شد جشن »مردگيران« يا »مژگيران« بوده است اين جشن ويژهی زنان و به 

مناسبت تجليل و بزرگداشت از آنان برگزار می شود. 
کارکردهای آرمئی تی يا سپندارمذ در فرهنگ و ادبيات ايرانی بسيار فراوان و گسترده است 
در گاتهای زرتشت، ۱8 بار از او ياد شده است و زرتشت بارها او را برای زندگی پاک برای 
آرامبخشی به کشتزاران چراگاه ها جانوران برای پيدايی يک فرمانروای نيک و برای کمک به 
دخترش پورچيستا در گزينش شوی خويش به ياری فرا می خواند. در اساطير ايرانی او بود 
که پيشنهاد و فرمان ساختن تير و کمان برای آرش کمان گير را به منوچهر شاه داد تا گستره 

و آغوشش را برای فرزندان خود بازتر کند در متون پهلوی )8( او را ياری رسان نويسندگان به 
عنوان پديدآورندگان فکر و انديشه می دانند. 

سراسر اوستا به ويژه فروردين يشت و يسنای ۳8 آکنده از سخنانی در ستايش و گراميداشت زمين 
و زن است. با توجه به منابع موجود دانسته می شود که اسفندگان در ايران باستان روز گراميداشت 
زمين بارور و همتای انسانی آن يعنی بانوان بوده است. اما منظور از زن در اين جشن همسر است 
و نه جنسيت آن. بيرونی )9( نيز در نقل آيين های جشن از زن به عنوان همسر ياد می کند و جنسيت 
برگزار  ميهن  نزديک  و  دور  نقاط  از  بسياری  در  نيز  امروزه  که  آيين هايی  ندارد.  نظر  در  را  زن 
می شود همگی در پيوند با روابط عاطفی و مهرآميز همسران است و ارتباطی با جنسيت زنانه ندارند. 
اين جشن هنوز هم به نام اسفندی در بسياری از نواحی مرکزی ايران چون اقليد کاشان و محالت 
برگزار می شود. و زنان در اين روز برای خشنودی ايزدبانوی پشتيبان باروری خود، آشی می پزند 

که به نام همين جشن، »آش اسفندی« ناميده می شود. 
ايزدبانوی سپندارمذ، در انديشهی جهانيان بسيار اثر گزار بوده است » ستايش زن و عشق هنگامی 
با  در جنگ های صليبی  اروپاييان  که  يافت  راه  آنان(  فرهنگ  به  اندک  اندک  )و  اروپايی  ادبيات  به 

فرهنگ ايرانی آشنا شدند.)۱۰( 
امروزه در جهان جشنی به عنوان ولنتاين )۱۱( در کنار اسفندگان برگزار ميشود. اين دو جشن به 
لحاظ زمان بندی و برخی از درون مايه ها به يکديگر شباهت دارند. ولنتاين از يک جريان عاشقانه 
در بعد از ميالد سرچشمه گرفته، اما جشن اسفندگان يادگاری بسيار کهن از اسطوره های زايش 
می کنم  اما تصور  نيست.  پذير  انجام  نگارنده  برای  دو جشن  اين  کردن  مقايسه  است.  باروری  و 
مردمانی با فرهنگ و انديشهی غنی و توانا شايسته است جشنی به بزرگی فرهنگشان برای زمين و 
زن )همسر(، اين دو عنصر سودمند برگزار  کنند. ايرانيان که سپاسداری را از بايسته های زندگانی 
شمرده در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نمی کنند و بايد برای سپاسداری از جايگاه زن و مادر 
هستی آموزش و فرزندان اين خاک و بوم و به ياد کوشش های بيوقفه زنان و مادران، اين جشن 

را پاس دارند.

/
پانوشتها و بن نوشتها :

۱. شناخت هويت زن ايرانی - شهال الهيجی و مهرانگيز کار.
۲. »سپندارمذ« به معنی انديشه و فداکاری است و »سپند« به معنای مقدس يا برکت بخشندهی صنعت اوست. او پنجمين 
ِامشاسپندان است و در گاهان از او چون پرورش دهندهی آفريدگان ياد می شود و مردم از طريق اوست که تقدس می يابند، 

او دختر هرمزد است.
۳. آيين زناشويی زرتشتيان - اردشير آذرگشسب - کانون زرتشتيان شريف آباد رويهی ۱۵.

4. پژوهشی در اساطير ايران - مهرداد بهار. انتشارات آگه رويهی ۳۲۲ و ۳۲۳.
۵. حقوق جهان در ايران باستان - فريدون جنيدی - نشر بلخ رويهی ۲۳ و ۲4 و ۲۵.

۶. ونديداد - ترجمهی داعی االسالم - انتشارات دانش ۱۳۶۱. رويهی ۲۳ و ۲۵.
۷. ترجمهی آثارالباقيه ابوريحان بيرونی - به قلم اکبر داناسرشت تهران ۱۳۵۲ رويه ۳۰۲.

8. نوشتار پهلوی »سد« در بندهش.
9. همان، رويهی ۳۰4.
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جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

 او کيف را در گوشه ای گذاشت و با بی ميلی به کار خود مشغول شد. ده 
دقيقه ای نگذشته بود که دوشيزه کريل که برای سرکشی به آن محل آمده 
بود روباو کرد و گفت : آقای ليماس ! )آيا ميدانيد اين کيف آذوقه از کجا 
آمده است ؟ ( اين کيف متعلق به من است . )ميفهمم. پس اين کيف متعلق به 
شماست. متاسفانه بايد باطالع شما برسانم که آوردن آذوقه به کتابخانه 
کتابخانه  داخل  هر صورت  )در  بگذارم؟  کجا  آنرا  بايد  پس  است.(  ممنوع 
داشت  نخواهيد  خريد  فرصت  بکنيد  را  کارخود  وقت  رعايت  اگر  نگذاريد. 
اينکار را نداريم .(ساعت تنفس را نيم ساعت  . من و دوشيزه کلد فرصت 
زياد کنيد تا فرصت آنرا داشته باشيد! و اگر کار زياد باشد ميتوانيد شبها 
نيمساعت بيشتر کار کنيد . کريل نگاه تعجب آميزی به او انداخت و سکوت 
کرد. باحتمال قوی دنبال جوابی ميگشت. باالخره پس از لحظه ای گفت : من 
دراين با آقای آبرون سايد صحبت خواهم کرد. کريل پس از گفتن اين جمله 
از آنجا رفت . سرساعت ۵ ونيم بعدازظهر دوشيزه کريل پالتوی خود را 
بتن کرد و در حاليکه به ليز شب بخير ميگفت کتابخانه را ترک کرد. ليماس 
پيش خود فکر کرد که کريل چند ساعتی درباره کيف آذوقه فکر کرده و 
هنوز راه حلی پيدا نکرده است . ليماس نزد ليز رفت . ليز روی ميله تحتانی 
نربان نشسته و مشغول خواندن تکه کاغذی بود. بمحض اينکه چشمش به 
ليماس افتاد تکه کاغذ را در کيف خود نهاد و از جا برخاست. ليماس پرسيد: 
آقای آيرون سايد کيست ؟ ليز جواب داد: گمان ميکنم که چنين کسی وجود 
نداشته باشد. دوشيزه کريل هنگاميکه با بن بستی مواجه ميشود نام او را 
بزبان مياورد. من يکبار درباره آيرون سايد از او سئول کردم او ناگهان 
حالت اسرارآميزی بخود گفت که باينکارها کار نداشته باشم و بطور قطع 
چنين کسی وجود ندارد. فعال دوشيره کريل هم وجود ندارد. ليز لبخندی 
زد ساعت ۶ بعدازظهر در کتابخانه را قفل کرد و کليد را به نگهبان شب که 
. هوای بيرون خيلی سرد  پيرمردی بود که در جنگ زخمی شده بود داد 
بود ليماس پرسيد: منزل شما از اينجا دوراست ؟ )بيست دقيق راه است . 
نزديکی  بمنزل ميروم منزل شما چطور؟( منزل من درهمين  پياده  هميشه 
است . شب بخير. ليماس خود را به منزل خود رساند و وارد آپارتمانش 
شد. دکمه برق را فشار داد ولی چراغ روشن نشد. نگاهی باطراف انداخت 
و نامه ای را روی تخت خود ديد. نامه از اداره برق بود و در آن نوشته 
شده بود که تا موقعی که مبلغ 9ليره و 4 شيلينگ بدهی خود را ندهد برق او 
قطع خواهد ماند. دوشيره کريل ليماس را دشمن شماره يک خود محسوب 
بنظر  و  ميکرد  بلرزيدن  ، شروع  ميشد  باونزديک  ليماس  هنگاميکه  ميکرد. 
ميرسيد که دنبال را فراری ميگردد. هنکاميه ليماس بارنی خود را اشتباها 
به جا رختی شخصی کريل آويزان ميکرد کريل همانجا ميايستاد و آنقدر 
غر ميزد تا ليز متوجه جريان و ليماس را صدا کند يکی از روزها ليماس نزد 
کريل رفت و باو گفت : چه چيز باعث ناراختی شما شده است ؟ دوشيزه 
از  آيا   . نيستم  ناراحت  بهيچوجه  من   : داد  جواب  لرزانی  با صدای  کريل 
بارانی من ناراحت هستيد؟ بشما گفتم از هيچ چيز ناراحت نيستم . بالخره 
ليماس گفت : بسيار خوب و بسرکار خود بازگشت . آنروز دوشيزه کريل 
از فرط خشم مدام لرزيد و تمام روز در تلفن حرف زد. ليز در اين به ليماس 
گفت : او همه چيز را برای مادرش تعريف ميکند همه چيز را. دوشيزه کريل 
بقدری از ليماس متنفر شده بود که حتی ديگر بااو حرف نميزد روزهائی 
که قراربود حقوق ليماس را بدهد قبل از اينکه ليماس وارد کتابخانه شود 
اسکانسها را در پاکتی ميگذاشت و پاکت را روی ميز ليماس قرارميداد. دفعه 
اول ليماس پاکت پول را نزد او بردو و گفت اسم من ))ال.ای.ای.ام.ای.اس(

بود  نزديک  کريل  ايد. دوشزه  نوشته  که شما  نه طوری  و  ميشود  نوشته 
ميکوبيد  ميز  روی  را  مداد خود  که  حالی  در  او  کند.  ترس سکته  فرط  از 
آنقدر ساکت ماند تا ليماس از آنجا برود. سپس گوشی تلفن را برداشت و 
چندساعتی حرف زد. تقريبا سه هفته از شرع کار ليماس گذشته بود که ليز 
او را بشام دعوت کرد. ساعت نزديک ۵ بعدازظهر بود که ليز دعوت خود 
را برای همان شب بعمل آورد. ليماس متوجه شده که ليز بخوبی فهميده 
بود که اگر دعوت را روز قبل يا چند روز قبل بعمل مياورد ليماس يا آنرا 
فراموش ميکرد و يا اصال بخانه او نميرفت . در هر صورت اين اولين شامی 
بود که با يکديگر صرف کردند. ازآن ببعد ليز هفته ای چند شب ليماس را 
برای صرف شام بخانه خود ميبرد کم کم اين موضوع بقدری عادی شده 
بود که ليز ميز شام را صبح قبل از اينکه به کتابخانه برود ميچيد و هميشه 
چند شمع هم روی ميز قرارميداد. او خيلی دوست داشت که درروشنی شمع 
شام بخورد. ليز بخوبی ميدانست که يکی از روزها ليماس ديگر سرکار خود 

نخواهد آمد و او را ديگر نخواهد ديد.          ادامه دارد

داستان )5(

گروه خدمات کامپیوترکیان
لندن-بيرمنگام-منچستر
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کشت خشخاش در افغانستان کاهش یافته است  
  

اين  اين حال  با  يافته است.  به ميزان ۱9 درصد کاهش  افغانستان  امريکا، کشت خشخاش در  براساس گزارش وزارت خارجه 
براي  که  است  توليدکننده خشخاش  ترين  بزرگ  کشور 
وزارت  شود.  مي  استفاده  هروئين  مخدر  ماده  توليد 
خارجه امريکا روز جمعه )۲۷ فوريه / 9 اسفند( گزارش 
ساالنه خود درباره تجارت با مواد مخدر در سطح جهان 
و  برمه  کشور  ويژه  به  گزارش  اين  در  داد.  انتشار  را 
ونزوئال  و  بوليوي  مانند  جنوبي،  امريکاي  کشورهاي 
مورد انتقاد قرار گرفته اند، زيرا در مبارزه عليه قاچاق 
اند. با وجود کاهش  المللي مواد مخدر ناتوان بوده  بين 
سطح کشت خشخاش در افغانستان، به ويژه در مناطق 
جنوبي همجوار با پاکستان و ايران، پيشرفت چنداني در 
مبارزه با مواد مخدر ديده نمي شود. خبرگزاري آلمان 
به نقل از اين گزارش وزارت خارجه امريکا مي نويسد؛ 
»در سال ۲۰۰8 رابطه ميان کشت خشخاش و تامين مالي 
گروه هاي شورشي رزمنده از طريق قاچاق مواد مخدر 

روشن تر شد.«
براي مثال، به گفته يک سخنگوي فرمانداري استان هلمند، 
روز سه شنبه )۲4 فوريه( نيروهاي طالبان به نيروهاي 

امنيتي که قصد نابودي يک کشتگاه خشخاش را داشتند، حمله بردند. در اين درگيري دو سرباز قواي دولتي و پنج تن از نيروهاي 
طالبان کشته و دو مشاور نظامي خارجي نيز زخمي شدند.

براساس گزارش وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، بيشترين خشخاش در واليت هاي هلمند، زابل، قندهار و اروزگان، که 
همجوار پاکستان و ايران هستند، کشت مي شود.

به گفته سپاه حافظ صلح افغانستان )ايساف(، استراتژي ناتو به منظور مبارزه با اربابان مواد مخدر در افغانستان، تاکنون موفق 
بوده است. بر اساس داده هاي ناتو در تاريخ ۱9 فوريه، طي هفته هاي گذشته ۱۱ مورد آزمايشگاه مواد مخدر تعطيل و مواد 

مخدري به ارزش ۵۰۰ هزار دالر ضبط شده اند.
بر اساس گزارش ساالنه دولت امريکا، برمه، ونزوئال و بوليوي سه کشوري هستند که در سال ميالدي گذشته در مبارزه عليه 

قاچاق مواد مخدر »به طوري که قابل اثبات است، ناموفق بوده اند«.
اين  است.  کرده  بدل  اروپا  و  امريکا  متحده  اياالت  بازارهاي  و  مواد مخدر«  قاچاق  مهم  »مسيرهاي  از  يکي  به  را  ونزوئال خود 
در حالي است که برمه همچون گذشته بزرگ ترين مرکز توليد قرص هاي »متامفتامين« در آسيا است. وزارت خارجه امريکا 
فهرست ۲۰ کشور زيرين را انتشار داده است که در سطح جهان جزء مراکز توليد و قاچاق مواد مخدر ممنوع محسوب مي شوند؛ 
مکزيک،  هند، جامائيکا، الئوس،  هائيتي،  گواتماال،  اکوادور،  دومينيکن،  کلمبيا، جمهوري  برمه،  برزيل،  بوليوي  باهاما،  افغانستان، 

نيجريه، پاکستان، پاناما، پاراگوئه، پرو و ونزوئال.
در اين گزارش از تالش هاي دولت آلمان در مبارزه و مقابله فعال با قاچاقچيان کوچک مواد مخدر و به خاطر برنامه هاي اين 
کشور در زمينه پيشگيري از خطرات مواد مخدر و پشتيباني از معتادان تقدير به عمل آمده است. با اين حال گزارش وزارت خارجه 
امريکا، آلمان را کشوري قلمداد کرده که هم مصرف کننده است و هم محل قاچاق مواد مخدر. گياه مخدر »کانابيس« يا حشيش 

بيشترين مصرف را در آلمان دارد.  

*********************************

نابودي حافظه تاریخي شهر کلن 
 

ساختمان موسوم به »آرشيو شهر کلن« به طور کامل فرو ريخت و ميراث فرهنگي شماري از چهره هاي ادب و هنر در اثر اين 
حادثه از بين رفت. کارشناسان مي گويند حافظه يکي از قديمي ترين شهرهاي اروپا نابود شده است. سه شنبه گذشته، سه مارس 
ساختمان آرشيو شهر کلن فرو ريخت و دو ساختمان جنب اين محل نيز آسيب ديدند. از مجموعه افرادي که در ساختمان آرشيو 
شهر کلن بوده اند پنج نفر کماکان ناپديد هستند. فروريختن ساختمان يادشده ظاهراً در اثر عملياتي است که براي ساختن مترو 
در جنوب شهر کلن انجام مي شود. خسارت ناشي از تخريب آرشيو شهر کلن به چندين ميليون يورو مي رسد، ولي به گفته 
کارشناسان ارزش آثاري را که در اين محل نگهداري مي شده اند، نمي توان با پول سنجيد. اين آرشيو گنجينه اسناد مربوط به دو 
هزار سال تاريخ کلن بوده است. با تخريب آرشيو شهر کلن، ۶۵۰۰ هزار سند، ۱۰4 هزار نقشه و طرح، ۵۰ هزار پالک و ۵۰۰ هزار 
عکس درباره رويدادها و برش هاي تاريخي اين شهر، منطقه راين و دوران پروس کم و بيش نابودشده تلقي مي شوند. صاحب 
نظران بر اين عقيده اند که با حادثه روز سه شنبه، حافظه کلن و بخشي از منطقه راين از بين رفته است. کلن در دوران قرون 
وسطي بزرگ ترين شهر آلمان بوده است. در آرشيو تخريب شده اسنادي از تاريخ هزار سال گذشته کلن نگهداري مي شده اند.

يکي از مسووالن آرشيو مي گويد ۱8هزار کيلومتر سند و اوراق و عکس تاريخي در آرشيو بوده اند.
ميراث فرهنگي شماري از سرشناسان عرصه هنر و ادب نيز اينک در زير آواري از خاک مدفون شده است. آثار اصلي آهنگسازي 

همچون ژاک اوفن باخ و نويسنده يي همچون هاينريش بل از آن جمله اند. 
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قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی جات مخصوص عید 
شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 

کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ، ماهی دودی، ماهی قرمز عید ،
هفت سین و مایحتاج نوروزی را در فروشگاه خودتان تواضع پیدا کنید. 

سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر( برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره 
پذیرفته می شود . 

کافیست یکبار امتحان کنید 
پس دیدار در تواضع 

راستی آجیل چهارشنبه سوری تواضع یادتان نرود. 
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کاهش سن ابتال به دیابت 
در ایران 

 
 سن ابتال به ديابت نوع دو در ايران بسيار پايين آمده است. 
ديابت  المللي  بين  فدراسيون  معاون  نيکوسخن«  »اميرکامران 
در ايران در حاشيه همايش کنترل ديابت در سالمندان با بيان 
حال  در  کشورهاي  تمام  در  کلي  طور  »به  افزود؛  مطلب  اين 
دو  نوع  ديابت  به  ابتال  سن  کاهش  ايران  جمله  از  و  توسعه 

مشاهده مي شود. 

اين در حالي است که اين بيماري در کشورهاي توسعه يافته 
کند.«  بروز مي  باالي ۶۵ سال  و  بيشتر در دوران سالمندي 
وي گفت؛ »علل مختلفي به کاهش سن ابتالي ديابت نوع دوم 
در کشورهاي در حال توسعه منجر شده است که از جمله مهم 
ترين آنها مي توان به زندگي ماشيني، فعاليت بدني کم، تغذيه 
انجمن  مديرعامل  کرد.«  اشاره  استرس  و  چاقي  و  ناصحيح 
درصد   8۰ تا   ۷۰ بين  ايران  »در  داشت؛  اظهار  ايران  ديابت 
افراد از بيماري ديابت خود اطالع ندارند و با پيشرفت بيماري 
برند.«  مي  خود  بيماري  به  پي  آن  عوارض  يافتن  شدت  و 
پرادراري،  پرنوشي،  همچون  »عالئمي  افزود؛  »نيکوسخن« 
اما  هستند،  ديابت  عالئم  جمله  از  بينايي  ضعف  و  پرخوري 
وزن،  »اضافه  کرد؛  تصريح  وي  ندارند.«  وجود  هم  هميشه 
هاي  استرس  تحرکي،  بي  باال،  خانوادگي، سن  داشتن سابقه 
نوزادان  آوردن  دنيا  به  بارداري،  دوران  در  ديابت  مداوم، 
درشت اندام، سقط هاي مکرر و فشارخون و چربي خون باال 
به ديابت نوع دوم به شمار مي رود.«  ابتال  عوامل خطرساز 
مهم خطرساز  عوامل  از  يکي  اينکه  به  اشاره  با  »نيکوسخن« 
در ابتال به ديابت نوع دو سيگار است، گفت؛ »در بين عوامل 
خطرساز، چاقي مهم ترين عامل محسوب مي شود، به طوري 
ازاي هر يک کيلوگرم اضافه وزن، پنج درصد احتمال  به  که 

ابتال به ديابت افزايش پيدا مي کند.« 
 

 چربي دور شکم به ریه 
ها آسیب مي رساند 

 
متخصصان علوم پزشکي در فرانسه اعالم کردند چربي دور 
شکم روي ريه ها فشار مي آورد و تنفس را دشوار مي کند. 
به  تواند  مي  کمر  دور  و  شکم  اطراف  در  زيادي  وزن  حمل 
عملکرد ريه ها آسيب وارد کند. به اين ترتيب اين مشکل نيز به 
فهرست طويل مشکالت سالمتي ناشي از چاقي شکمي افزوده 
با  چربي شکمي  ارتباط  اکنون  هم  پژوهشگران  گفته  به  شد. 
بروز بيماري هايي چون ديابت، فشارخون باال و بروز بيماري 
هاي قلبي شناخته شده است و اينها در واقع بخشي از مجموعه 
در  متابوليکي  سندرم  با  که  هستند  مشکالتي  و  ها  ناراحتي 
اند  داده  نشان  اخير  پژوهش  اين  در  محققان  هستند.  ارتباط 
ها  ريه  عملکرد  در  زيادي  ميزان  به  کمر  دور  اندازه  افزايش 
تاثير گذاشته و فعاليت اين عضو را کاهش مي دهد. اين تاثير 
تاثيرگذار  و  پيچيده  فاکتورهاي  ديگر  گرفتن  نظر  در  بدون 
روي عملکرد ريه مانند چاقي کلي و سيگار کشيدن بررسي و 
مطالعه شده است. در اين پژوهش، محققان اطالعات بهداشتي 
درباره ۱۲۰ هزار نفر از شهروندان فرانسوي را مورد تجزيه 
زمينه  پيش  ارزيابي  تحقيقات شامل  اين  دادند.  قرار  تحليل  و 
جمعيت شناسي، سابقه سيگار کشيدن، مصرف الکل و عملکرد 
ريه ها با در نظر گرفتن شاخص توده بدني، اندازه دور کمر 
»ناتالي  دکتر  بودند.  متابوليکي  سالمت  هاي  ويژگي  ساير  و 
تحقيقات سالمت  فرانسه در مرکز  ملي  انستيتو  لئون« محقق 
»ما  داشت؛  اظهار  جديد  يافته  درباره  کشور  اين  پزشکي  و 
و  مثبت  مستقيم،  رابطه  يک  وجود  به  خود  هاي  بررسي  در 
از  ناشي  متابوليک  سندرم  و  ريه  عملکرد  نقص  بين  مستقل 
چاقي شکمي پي برده ايم. به اين ترتيب پژوهشگران مشخص 
کردند اندازه دور کمر بيشتر از ۳۵ اينچ براي زنان و 4۰ اينچ 
براي مردان چاقي شکمي محسوب مي شود و خطرناک است.« 
در چندين پژوهش ديگر نيز معلوم شده است عملکرد ناقص و 
ضعيف ريه خطر مرگ و مير و بستري شدن در بيمارستان 

ناشي از بيماري هاي قلبي را تشديد مي کند. 

آشنايي با انواع سردردهاي ميگرني و شيوه رويارويي با آن 
 

در سکوت 
و آرامش 

استراحت کنید 
 

ترجمه؛ فرانک باجالن 

ميگرن يکي از انواع شديد سردرد است 
درد  موجب  سر  طرف  يک  در  اغلب  که 
مي شود به ويژه ناحيه پشت چشم ها. 
اين سردرد ممکن است چند ساعت، يک 
روز يا گاهي چند روز طول بکشد. اغلب 
همراه با دل آشوبه و تهوع است و درد 
آن شخص را از انجام فعاليت هاي روزانه 

اش باز مي دارد. 
حتي پس از اتمام درد نيز تا چند ساعتي شخص حال خوبي ندارد اما 
بعد از آن دوباره کاماًل خوب مي شود. ميگرن مي تواند دو بار در 

هفته، دو بار در ماه يا کاماًل به ندرت روي دهد. هنوز دليل قطعي ابتال 
اما به احتمال زياد دليل آن ژنتيکي  به ميگرن مشخص نشده است، 
است. بيشتر کساني که ميگرن دارند، در خانواده هايشان فرد ديگري 
هم به ميگرن مبتال بوده است. سردردهاي ميگرني بسيار شايع است، 
به طوري که در امريکا از هر ۱۰ نفر، يک نفر به ميگرن دچار است. 
اما گاهي کودکان  شروع ميگرن اغلب در سال هاي نوجواني است، 
هم به ميگرن دچار مي شوند. پس از بلوغ، دختران حدود سه برابر 
دختران  از  بسياري  براي  گيرند.  مي  ميگرني  سردردهاي  پسران 
ميگرن با شروع عادت ماهانه آنها آغاز مي شود که احتمااًل به دليل 
تغييرات هورموني است. انواع متفاوتي از سردردهاي ميگرني وجود 

دارد که مي توان به سه گروه شايع تر آن اشاره کرد. 

میگرن معمولي 

حدود 8۰ درصد افراد مبتال به ميگرن از اين نوع هستند. در اين نوع 
ميگرن »اورا« وجود ندارد، اما ممکن است نشانه هايي وجود داشته 
افزايش حساسيت  پذيري،  تحريک  خو،  و  خلق  تغيير  جمله  از  باشد 
به نور، صدا يا بو يا مشکل در تمرکز کردن. سردرد معمواًل از يک 
طرف سر آغاز مي شود. اما گاهي به تدريج دو طرف سر را دربرمي 
گيرد. درد معمواًل به شکل زق زق کردن است و با حرکت کردن بدتر 
مي شود. همچنين احساس دل آشوبه و استفراغ نيز وجود دارد. اين 
سردرد مي تواند چند ساعت و گاهي تا سه روز طول بکشد. در اين 

حالت فرد نياز دارد در جايي تاريک و بي صدا استراحت کند.

میگرن با »اورا« 

به اين نوع ميگرن، ميگرن کالسيک هم گفته مي شود. »اورا« نوعي 
حس ذهني يا يک پديده حرکتي قبل از بروز ميگرن است. »اورا« )يا 
همان نشانه ها( ممکن است به شکل اختالل بينايي باشد يا ممکن است 
فرد احساس ضعف يا سوزش )جزجز کردن( در يک طرف صورت 
يا بدن را داشته باشد يا دچار مشکل گفتاري شود. به هر روي اين 
نشانه ها بيش از 4۰ دقيقه طول نمي کشد و پس از آن درد ميگرن 
آغاز مي شود. نوع درد و ديگر حاالت متاثر از آن نظير تهوع و دل 
آشوبه همانند ميگرن معمولي است، با اين تفاوت که مدت اين سردرد 

طوالني نمي شود و معمواًل کمتر از يک روز است. 

سردرد خوشه یي 

درد بسيار شديدي را در يک طرف سر موجب مي شود. اصواًل هم 
يک ساعت طول مي کشد. اين نوع سردردهاي ميگرني اغلب در مردها 
بيشتر است و اغلب هم در يک ساعت معين از شبانه روز به ويژه 
است  داده  نشان  تحقيقات  شود.  مي  آغاز  شب،  از  خاصي  ساعتي 
امروزه سردردهاي ميگرني نسبت به ۲۰ سال پيش، بيشتر شده است 
معرض  در  بيشتر  ها  انسان  امروزه  دهد  مي  نشان  مساله  اين  که 
کننده  تحريک  عوامل  جمله  از  گيرند.  مي  قرار  کننده  تحريک  عوامل 
اندازه  به  نخوابيدن  غذايي،  وعده  يک  نخوردن  هورموني،  تغييرات 

کافي، الکل، استرس و هيجان، برخي غذاها، گرماي زياد، نور زياد و 
تغييرات آب و هوايي را مي توان برشمرد. بنابراين با دوري کردن 
از عوامل تحريک کننده مي توان تا حدودي جلوي حمالت ميگرني را 
مانند دوربيني  بينايي  آنجايي که برخي مشکالت  از  گرفت. همچنين 
بايد  باشد  ميگرني  سردردهاي  کننده  تحريک  عامل  تواند  مي  چشم 
به چشم پزشک مراجعه کرد تا در صورت وجود مشکل، تشخيص 
داده شده و درمان شود. کساني که سردردهاي ميگرني دارند بايد به 
ميزان خواب و وعده هاي غذايي شان اهميت بدهند. همچنين تکنيک 
هاي آرامش بخش را ياد بگيرند و از استرس و هيجان زياد دوري 
کنند و چنانچه قبل از درد نشانه هايي دارند بايد قبل از شروع درد، 
داروهايشان را بخورند. هنگام درد، کاري انجام ندهند و در يک اتاق 

تاريک، خنک و ساکت دراز بکشند.
 www.health.com
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انجمن حمایت از معلولین ایرانی
)عضو جامعه خیریه انگلستان(

اگر دارای کاستیهای جسمانی می باشید با مشاورین ما تماس بگیرید
اگر داری مشکالت روحی هستید با روانشناسان ما مشاوره نمایید

اگر از فرد معلول و بیماری نگهداری می نمایید 
مراقبت  منزل  بیرون  و  منزل  در  شما  از  که  هستید  فردی  جستجوی  در  اگر 

نماید
اگر احتیاج به کمک جهت تکمیل کلیه فرمهای کمک های اجتماعی ، معلولیت و 

دیگر فرمها دارید
رایگان  پارکینگ  کارت  و  شهری  ترانسپورت  هزینه  کمک  دریافت  اگربرای 

احتیاج به راهنمائی دارید
با انجمن حمایت از معلولین) توان جویان ( ایرانی تماس بگیرید.

Tel: 02087582048 post 8         Mobile: 07932819687
E.mail : info@iraniandsa.co.uk  www.iraniandsa.co.uk

لطفًا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمایید و در صورت تمایل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زیر واریز نمایید

Iranian Disability Support Association
Barclays
8/12 Church Street
Walton-On-Thames, Surrey, KT12 2YW
Sort Code          Account No.
20-90-56            90260878

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.

نوروز جشن آفرینش
نوروز و جشن نورزی يک آيين کهن و همگانی و مربوط به نو شدن و جوان شدن طبيعت است. در اقوام مختلف 
جهان و بوميان ايران، پيش از آمدن آريايی های به ايران، نوروز از مهم ترين اعياد بوده است. مهرداد بهار نوروز 
را يک جشن همگانی در فرهنگ ايران و بين النهرين آيين نوروزی را يک سنت کهن و محتمال رايج از هزاره سوم 
پيش از ميالد و در منطقه می داند و می نويسد: “ اين آيين يا همراه با کوچ بوميان نجد ايران به بين النهرين به آن 

سرزمين رفته، يا هم زمان در سراسر منطقه وجود داشته است. 
نوروز در فرهنگ های منطقه در اقوام سامی نيز از کهن ترين زمان ها شناخته شده بود. نيز در بسياری از مردم 
جامعه های عرب دوره جاهليت آن را جشن می گرفتند. در اوستا به نوروز اشاره ای نشده است و مهرداد بهار 
اشاره نکردن به نوروز را در اوستا به علت زردشتی نبودن اين جشن و مرسوم نبودن چنين آيينی در شرق ايران 

احتمال داده است. 
در نوشته های پهلوی و مانوی از نوروز، جشن اول سال نو بسيار گفته شده است. در تخت جمشيد نيز که يک 

مرکز آيينی – دينی بوده، مراسم نوروز برگزار می شده است. 
بيشتر روايات اسطوره ای – افسانه ای ايران دوره پيشدادی را زمان پيدايی نوروز و جمشيد، چهارمين پادشاه 

پيشدادی را بنيانگذار نوروز و آيين نوروزی به شمار آورده اند. 
بنا بر پژوهش هايی که روی آثار سنگ نگاره ها و کتيبه های مانده از دوره هخامنشيان انجام شده، مردم آن زمان 

به درستی با نوروز آشنا بوده اند و نوروز را به عنوان آيينی کهن به هنگام گردش سال جشن می گرفته اند. 
پادشاهان هخامنشی از تخت جمشيد که محلی مقدس و مخصوص نيايش بود، به هنگام نوروز برای برگزاری آيين 
های ويژه نوروزی و استقبال از نمايندگان اقوام مختلف مادی، عيالمی، بابلی، خوزی، آشوری، هندی، تونسی، 
آفريقايی و ...با پوشاک قومی – ملی خود ، در تخت جمشيد گرد می آمدند و نوروز و نوشدگی سال را در کاخ 

آپادانا، در برابر شاه جشن می گرفتند و هديه های خود را به پادشاه ايران اهدا می کردند. 
در دوران اشکانيان )۲۵۰ پ م تا ۲۲۶ م ( و ساسانيان )۲۲4 تا ۶۵۲ م ( مردم نوروز را بنا بر سنت های فرهنگی 
رايج در فرهنگ مردم ايران در آغاز سال نو جشن می گرفتند. نوروز و جشن نوروزی در ميان ايرانيان، چنان 
اهميت داشت که برخی از جشن های مهم را به شمار روزهايی که تا نوروز فاصله داشت، می خواندند. ايرانيان 

نوروز را هم چون نياکان خود جشن می گرفتند. 
در برگزاری آيين های نوروزی در آغاز بهار، سخت می کوشيدند. در سرزمين های اسالمی، سه گونه عيد در 

آغاز سال وجود داشت. 
۱( آغاز سال ايرانی يا شامی که مصادف با اوايل بهار بود. 

۲( آغاز سال قبطی )مصر( که به آخر اوت )نهم شهريور( می افتاد. 
۳( و باالخره آغاز سال هجری قمری که هر سال تفاوت می کرد. بر اين عيدها بايد آغاز سال ايرانی قديم را که 

آغاز تابستان بود نيز افزود. 
مردم ايران و حکومت های ايرانی محلی در دوره عباسيان و حکومت های توانمند ايرانی پس از عباسيان به ويژه 
سامانيان )۲۶۱ تا ۳89( در خراسان بزرگ و بوئيان )۳۲۰ تا ۳48( در ايران جنوبی و عراق در زنده و پويا نگه 
داشتن نوروز و آيين های نوروز در ميان جامعه مسلمان نقش بسيار مهمی داشتند. در دوره صفوی، جشن و 
آيين های نوروزی با برخی از آيين های و آداب اسالمی درآميخت و رنگ دينی گرفت. برای اعتبار بخشيدن به 
رفتارهای مسلمانان در آيين های نوروزی و شرعی و رواداشتن آنها، مجموعه ای حديث و ورايت در چگونگی 
پيدايش نوروز و ارزش و اعتبار و تقدس آن نقل و گردآوری کردند. اين حديث ها و روايات شان و منزلت نوروز 

و آيين های مربوط به آن را نزد شيعيان ايرانی بيش از پيش باال برد و به آنها اهميت بخشيد. 
برخی نسبت های مردمی و مراسم نوروزی 

مقدمه نوروز چنين است که در ميدان های عمومی، با نقاره و شيپور و سنج از نيمه شب تا ظهر نوازندگی می 
کنند. پس از آن مردم بالفاصله محل کار خود را ترک می گويند و همه با هياهو و خوشحالی به مساجد، ميدان ها 
و ساختمان های عمومی روی می آورند و همه به هم تبريک می گويند. اسب دوانی، چوگان بازی، کشتی گرفتن، 
جامه نو پوشيدن، حنا بستن و... از جمله سنت هايی است که هميشه در اين زمان از سال انجام می شده . نوروز 
و آزادی زندانيان در زمان هخامنشيان انجام می گرفته. جمشيد پس از پروزی بر ديوان و برقراری حکومت داد و 

برابری که در نخستين روز نوروز انجام شد، زندانيان را آزاد کرد. 
شير سنگی 

در بسياری از شهرها و روستاها شير سنگی وجود داشت که در زمان های کهن نمادی از نيروی آناهيتا، فرشته 
تنديس شير  با  نيايشی  آيين های  به هنگام شب سوری  اين گونه جاها، دوشيزگان  اند. در  بوده  باروری و آب 
داشتند. دختران بر روی شير می نشستند و از زير دست و پای آن چندين بار می گذشتند و پشت و شکم آن شير 
را نوازش می کردند و از آن مراد می طلبيدند و فرزندان نيرومند می خواستند . در تهران نمادی ديگر وجود داشت 

و آن توپ بود. دختران دم بخت از توپ مرواريد در اين شهر در زمان های پيشين ، حاجت می طلبيدند. 
آوردن آب از آسياب ها و چشمه سارها 

درزمان ساسانيان در برخی از روستاها رسم بر اين بود که آب پای سفره هفت سين را می بايستی دختران شوی 
ناکرده از چشمه سارها، به ويژه از زير آسياب ها بياورند، زيرا نوروز هنگام زايش و باروری است و کوزه آب 

که نمادی است از آناهيتا بايد در خوان نوروزی نهاده شود. 
هفت سين 

در زمان ساسانيان، قاب های زيبای منقوش و گرانبهايی از جنس کائولين از چين به ايران آورده می شد و يکی 
از کاالهای ارزشمند بازرگانی چين و ايران آورده می شد و يکی از کاالهای ارزشمند بازرگانی چين و ايران همين 
ظرف هايی بود که بعدها به نام کشوری که از آن آمده بود نامگذاری شد به نام »چينی« و به گويش ديگر به صورت 

سينی و معرب »صينی« در ايران رواج يافت. 
برای چيدن خوان نوروزی از همين ظرف ها استفاده می شد آنها را به عدد هفت امشاسپند که عبارتند از ارديبهشت، 
خرداد ، مرداد ، شهريور ، بهمن ، اسپندارمذ و خود اهورامزدا، بر سر خوان های نوروزی می گذاشتند و از اين رو 

خوان نوروزی، به نام هفت سينی و يا هفت قاب نام گرفت و بعدها با حذف »يا« به شکل هفت سين درآمد. 
يکی از لوازم خوان نوروزی، کتاب مقدس بود و چون اين جشن ملی است، هر خانواده می توانست کتاب مذهبی 
ويژه خود را بر خوان نوروزی بگذارد. از ديگر خوراکی هايی که در زمان ساسانی بر خوان نوروزی می گذاشتند 

نان بود که نمادی از برکت است. 
در آن زمان، گرده نان هايی به اندازه يک کف دست يا اندکی کوچک تر می پختند و آنها را دون می ناميدند و بر سر 
سفره هفت سين می گذاشتند. شير تازه دوشيده شده در خوان نوروزی نمادی است از غذای نوزادان گيهانی زيرا 
بنا بر اسطوره آفرينش انسان، در گهنبار همسپنتمدم ، يعنی در سيصد و شصت و پنجمين روز سال آفريده شد. 

بنابراين در جشن زاديش آدميان، همانطور که کودک نوزاد به شير نياز دارد، نوزادن گيهانی نيز به شير که در 
دين ايران کهن بسيار مقدس است، نياز دارند. تخم مرغ بن مايه خوان نوروزی است و انواع سفيد و رنگين آن می 
بايستی خوان هفت سين را زينت بخشد. زيرا تخم و تخمه نمادی است از نطفه و نژاد و در روز جشن تولد آدميان 
که تخمه و نطفه پديدار می گردد، تخم مرغ تمثيلی است از نطفه باروری که به زودی بايد جان گيرد و زندگی يابد 

و زايش گيهانی انجام پذيرد. 
پوست تخم مرغ خود نمادی است از آسمان و طاق گيهانی. آينه، سمنو، ماهی، سيب، انار و سکه از ديگر چيزهايی 
است که خوان نوروزی به آنها مزين می شود. روياندن سبزه و نگريستن به رويش و بالش دانه ها در دوازده 
روز و جشن نوروز از آيين های کهن ايرانيان بوده است. رشد بيشتر هر يک از دانه های کاشته شده را در گردش 
سال مظهری از رشد خوب آن دانه های کاشته شده را در گردش سال مظهری از رشد خوب آن دانه در سال نوی 

زراعی می پنداشتند. 
ايرانيان کهن، سبزه روياندن را از زمان جمشيد می دانستند و معتقد بودند که، جمشيد پس از سرکوب اهريمن و 
پيروانش، که برکت را از مردم روی زمين گرفته بودند و باد را نمی گذاشتند که بوزد و درختان برويند، به زمين 
بازگشت. در اين روز که نوروزش ناميدند، هر چوب و درختی که خشک شده بود باز روييد و سبز شد. يادآوری 
مردگان و بزرگداشت روان درگذشتگان در آخرين روزهای پايان سال، به ويژه در آخرين شب جمعه سال کهنه، 
بازمانده از آيين های نياپرستی در جامعه های دوران ايران باستان است. روز عرفه )آخرين پنج شنبه سال( که 
در برخی جاهای ديگر ايران مانند خراسان به »روز بی بی حور« معروف است، روز مردگان می پندارند و باور 
دارند که روان های مردگان در اين روز آزادند و از آسمان به زمين فرود می آيند تا آن روز را نزد کسانشان 

بگذرانند. 
اسطوره سيزدهم فروردين 

رسم بيرون رفتن از خانه در روز سيزدهم فروردين و آن روز را به شادی و تفريح گذراندن از روسوم ديرين 
ايرانی است و آخرين قسمت از جشن های نوروزی است. 

در اساطير ايرانی عمر جهان هستی ۱۲ هزار سال است و عدد ۱۲ از بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از 
اين دوازده هزار سال و عدد ۱۲ از بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از اين دوازده هزار سال عمر جهان 
بسته می شود و انسان هايی که در جهان هستی وظيفه آنها جنگ در برابر اهريمن است، پس از اين دوازده هزار 

سال، پيروزی نهايی بر اهريمن می يابند. 
از آن پس ديگر جهان مادی وجود نخواهد داشت و آدميان به جايگاه ابدی خويش به عالم مينو باز می گردند. با 
دانستن اين موضوع می توان گفت که اولين دوازده روز جشن زايش انسان گويا تمثيلی از اين ۱۲ هزار سال زندگی 
انسان ها است و روز سيزدهم تمثيلی از هزاره سيزدهم، می تواند باشد که آغاز رهايش از جهان مادی است و از 
اين رو روز سيزدهم می تواند روز بازگشت ارواح به مينو و روز بزرگ رامش گيهانی باشد. در متون کهن فارسی 
به بيرون شدن از خانه ها و به صحرا رفتن در روز سيزدهم فروردين اشاره ای نشده است. توجيه ديگری که 
برای مراسم نوروز شده اين است که، روز سيزدهم سال نو گويا در دوران های کهن روز ويژه طلب باران بهاری 

برای کشتزارهای نودميده بوده است. 
روزهای ماه در ايران قديم نامی ويژه داشت و هر يک متعلق به ايزدی بود و روز سيزدهم متعلق به ايزد تير يا 
»تيشتری« بود، که ايزد باران است. برای اينکه اين ايزد پيروز باشد، الزم بود که همه مردمان در نماز از او نام 

برند و او را بستايند و از او طلب باران کنند. 
روز سيزدهم نوروز گويا روز رسمی همه مردم برای طلب باران، برای همه سرزمين های ايران بوده است که در 
اوستا آمده و افکندن سبزه های تازه دميده نوروزی به آب روان جويبارها تمثيلی است از دادن فديه به ايزد آب 
در آناهيتا و ايزد باران و جويبارها »تير«. در اين روز مردم همه به دشت و صحرا می روند و از بامداد تا شامگاه 

به شادی و سرور می پردازند. 
● ناخجستگی شماره سيزده و روز سيزده 

حادثه های بزرگ گيهانی در روزگاران کهن، بارها فالکت و بالهای بسيار برای دنيای خاکی ما پديد آورده اند. از 
اين حادثه و باليا در متون کهن نام برده شده است. در بعضی کتب مذهبی مانند اوستا، ودا، تورات، انجيل و کتاب 

های پهلوی و ... اشاره ای به اين حادثه ها شده است. 
زمين لرزه و سيل و طوفان بسيار اتفاق افتاده است، اما همواره بدترين آنها در خاطر مردمان پايدار مانده است. 
يکی از حادثه های سهمگين گيهانی که ذکر آن در تورات آمده است، در روز سيزدهم سال نو مصری که مانند 
جشن فروردين ايرانی به هنگام تعادل بهاری خورشيد گرفته می شد به وقوع پيوسته و موجب مرگ عده زيادی از 
انسان ها شده است. اين روز مصادف با روز سيزدهم ماه ايرانی است . در آن روز سيزدهم سال نو، گويا ستاره 
ای دنباله دار در فضای زمين درخشيده است به طوری که در افق ايران نيز آن را ديده اند. بر اثر برخورد اين 
ستاره با زمين آتشفشان ها آغاز آتشفشانی کرده اند و زمين لرزه ای سهمگين روی داده است و کاخ ها ويران 
گشته اند اين حوادث، اين انديشه را در ذهن مردم پديدار کرد که هر چند هزار سال يک بار واقعه ای اينچنينی رخ 

خواهد داد. 
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سرزمین مادری

کرمانشاه؛ نگین سلسله 
کوههای زاگرس

مهم غرب  استانهای  از  يکی  نفر  ۲ميليون  بر  بالغ  با جمعيتی  زاگرس  های  کوه  نگين سلسله  کرمانشاه 
کشور است. استان کرمانشاه با ۱۲شهرستان يکی از اولين مناطق زيستگاه بشری به شمار آمده است. 
اين استان به لحاظ روند پيشرفت و سير تمدن در هزاره چهارم قبل از ميالد يکی از مراکز مهم تجاری 
و بازرگانی محسوب می شد. وجود آثار تاريخی از دوران مادها، هخامنشی، سلوکی، پارت، ساسانی، 
به عنوان مرکز  اين شهر  اين منطقه بوده است.  اهميت و ارزش فراوان  بيانگر  صفوی، زنديه و قاجار 
استان يکی از شهرهای بزرگ کردنشين جهان به حساب می آيد. طبيعت سرسبز و با صفای اين شهر، 
آب و هوای مطبوع و فرحبخش، پارکهای زيبا، سردابها فراوان و همچنين چشمه های آب گوارا و رسوم 
و اعتقادات دينی، داستانهای حماسی اقوام کرد، پرورش مشاهير و ادبا و فرهيختگان همه و همه نشان 

از شهری ديدنی و جذاب دارد. 
داشته  اساسی  نقش  غرب کشور  اجتماعی ساکنان  و  اقتصادی  زندگی  در  ديرباز  از  کرمانشاه  استان 
است و همين امر نياز مبرم کرمانشاه را به داشتن يک بازار پررونق و بزرگ را نشان می دهد. که اين 

مهم در زمان قاجاريه همزمان با رشد و توسعه شهرکرمانشاه اتفاق افتاد. بازار کرمانشاه نيز همچون 
ديگر بازارهای مهم ايران دارای بازارها و راسته های مختلفی است که هر کدام از آنها به شغل و کار 
مشخصی ارتباط دارد که به طور مثال می توان به راسته طالفروشان يا بازار زرگرها، بازار مسگرها و 
بزازخانه و گيفه فروشی اشاره کرد. بازار بزرگ کرمانشاه که به »تاريکه بازار« معروف است عالوه بر 
ديدن در زمره آثار برجسته معماری به حساب می آيد به طوری که عمارت های بديع و بناهای جاودانی 
آن به تنهايی يک شاهکار معماری محسوب می شود. گفتنی است از ديگر جاذبه های ديدنی موجود در 
کرمانشاه نيز می توان به پل کهنه، تکيه بيگلربيگی، مسجد جامع، مسجد عمادالدوله، خانه های تاريخی، 
موزه های سنگ، کتابت، مردم شناسی، تاريخ طبيعی، تمبر، شهداء، دفاع مقدس، باغات اشاره کرد. يکی 
ديگر از آثار ديدنی کرمانشاه مجموعه تاريخی »طاق بستان« در شمال شهر کرمانشاه واقع شده است 
اين مکان خوش آب و هوا با چشم اندازهای زيبا و درختانی انبوه دل هر بازديدکننده را به خود جلب 
می کند. مجموعه آثار تاريخی طاق بستان و طبيعت اطراف آن از ديرباز بيشه زاری مناسب برای شکار 
سالطين محسوب می شده و هم اکنون نيز بقايای ديوارهای شکار گاهی در جنوب اين مجموعه به خوبی 
ديده می شود. مجموعه آثار تاريخی طاق بستان از چندين بخش شکل گرفته که می توان به نقوش صحنه 
تاج گذاری اردشير دوم و صحنه حلقه ستانی اردشير دوم در حضور ايزد مهر اشاره کرد. آثار تاريخی 

طاق بستان از دو طاق کوچک و بزرگ تشکيل شده که در طاق کوچک دو پيکر از شاپور دوم و سوم 
حجاری شده است و در طاق بزرگ هم اوج هنر حجاری در آن به نمايش درآمده است و سردر طاق مزين 
به کنگره هايی است که از معماری هخامنشی الهام گرفته و عالوه بر اين آثار دو تصوير فرشته، درخت 
زندگی و هالل ماه ديده می شود. قابل ذکر است در داخل طاق بزرگ و در طبقه بااليی، تصوير تاج گذاری 
خسروپرويز سوار بر اسب معروفش شبديز ديده می شود و در ديوارهای جانبی طاق هم دو شکارگاه 
مختلف به صورت بسيار ماهرانه ای حجاری شده است که به شکارگاه های گوزن و گراز معروفند و 
عالوه بر اينها در اين مجموعه می توان از مجسمه ها، ستون ها و سرستون های بسيار زيبا و همچنين 
کوزه های سفالين ديدن کرد. آثار کهن و تاريخی استان کرمانشاه تنها به شهر کرمانشاه معطوف نمی 
شود آثار ديدنی و تاريخی و همچنين مناظر بديع و زيبای طبيعی در سطح استان کرمانشاه به وفور 
ديده می شود و چشمان هر گردشگر را مجذوب خود می کند. يکی از شهرستان های استان کرمانشاه 
که در فاصله ۲۵ کيلومتری شرق کرمانشاه و ميراث جهانی در آن نهفته شده بيستون است. کوه بيستون 
از زمان های بسيار دور نيز دارای اهميت و تقديس فراوان بوده است و به همين دليل است که تقريبًا از 
هر دوره اثری در پهنه آن ديده می شود. گفتنی است اين آثار از دوره جمع آوری غذا آغاز و به دوره 
صفويه خاتمه می يابد و بی شک می توان بيستون را گنجينه تاريخ بشری ناميد، برخی از آثار ارزشمند 
اين مجموعه نيايشگاه مادی، پرستشگاه و شهر پارتی، نقش و کتيبه داريوش هخامنشی، مجسمه هرکول، 
کتيبه و نقش گودرز، نقش و بنای اشکانی، سر ستون های دوره ساسانی، ديوار ساسانی، فرهاد تراش، 
ايلخانی، تپه نادری، کاروانسرای شاه عباسی و غيره است که در  کاروانسرای ساسانی، کاروانسرای 

ميان اين آثار نقش کتيبه داريوش هخامنشی از همه پر اهميت تر است. 
هرسين يکی ديگر از شهرستان های استان کرمانشاه است که به واسطه وجود آثار تاريخی بی نظير و 
ارزشمند، از نظر باستان شناسان حائز اهميت است. از آثار باستانی شهر هرسين می توان به تنگ گنج 
دره و تپه ای که ساکنان محلی به آن چياخزينه می نامند که قدمت اين آثار به 8۵۰۰ سال قبل از ميالد 
دوران اوليه پارينه سنگی می رسد و از لحاظ تمدن شناختی حائز اهميت فراوانی است. دخمه شمس آباد، 
قلعه سرماج، تخت شيرين، صفحه تراشيده شده، حوض سنگی، تاق سنگی، پلکان سنگی، قلعه هرسين از 

ديگر آثار اين منطقه به شمار می آيد. 
با  سرسبز  شهرستان  اين  است.  کرمانشاه  استان  هوای  و  آ  خوش  مناطق  از  يکی  صحنه  شهرستان 
درختانی تنومند و قديمی و سراب در بندش با آبشار زيبا، ساالنه هزاران توريست را به سمت خود جذب 
می کند. از آثار تاريخی اين شهرستان می توان به دخمه بزرگ دربند، دخمه کوچک، تخته تيمور، شهر 
قديمی دينور، چشمه سهراب، هفت چشمه، قلعه مروان، تپه های باستانی، قلعه الهيجر و پل ميانراهان نام 
برد. شهرستان کنگاور هم يکی از شهرهای ديدنی استان کرمانشاه است که از نظر جغرافيايی شرقی 
و  واقع شده  پارس  و  النهرين  بين  قديم  های  تمدن  راه  بر سر  اين شهرستان  است.  استان  نقطه  ترين 
راههای عمده قبل و پس از اسالم از آن می گذشته است و به دليل استعداد آب و هوايی از دير باز مورد 
آناهيتا،  از: معبد  تاريخی و مذهبی کنگاور عبارتند  از جاذبه های  توجه بوده است. گفتنی است برخی 
گودين تپه، بقعه شاهزاده محمد ابراهيم، امامزاده باقر، امامزاده سيدجمال الدين، حمام حاج اصغرخان، 
حمام سرجوب و از جاذبه های ديدنی شهرستان کنگاور می توان به سراب زيبای فش و سراب ماران 
اشاره کرد. شهرستان اسالم آباد غرب و منطقه داالهو از مناطق سرسبز و پرآب استان کرمانشاه است 
و فراوانی باران های زمستانی و بهاری جلوه طبيعی خاصی به اين مناطق بخشيده به طوری که منطقه 
ريجاب در شهرستان داالهو ساالنه مآمن خوبی برای گردشگران شده است و عالوه بر منطقه ريجاب 
مناطق طبيعی ديگری دراين شهرستان يافت می شود که عبارتند از: سراب کرند غرب، سراب هرسم، 
سراب شاالن، دره اژدها، قلعه بان زرده، قلعه يزدگردی، بان مزاران، مسجد ريجاب، برج ريجاب، مسجد 

عبداهلل بن عمر، قلعه منيژه، مقبره ابردو جانه و مقبره بابا يادگار اشاره کرد. 
يکی ديگر از شهرستانهای استان، شهرستان سرپل ذهاب است که اين شهرستان در روزگار ساسانيان 
استانی به نام خسرو شاد فيروز بوده است. قدمت اين شهرستان به دوران اوليه زندگی بشری )پارينه 
سنگی( برمی گردد و اين منطقه از نقاط گرم استان کرمانشاه است. جاذبه های ديدنی اين شهرستان را 
می توان: طاق گرا، گوردخمه داوود، نقش برجسته کتيبه دار، قربانگاه، آتشدان، کتيبه اشکانی، سنگ نبشته 

مردوک، قلعه شاهين ، قلعه مريم و مقبره احمد اسحاق نام برد. 
قصر شيرين هم از ديگر نقاط ديدنی در استان کرمانشاه است که رودخانه الوند از وسط اين شهر می 
از موقعيت  با کشور عراق و عتبات عاليات  به هم مرز بودنش  با توجه  گذرد. شهرستان قصرشيرين 
پرويز  خسرو  توسط  کاخی  احداث  واسطه  به  شيرين  قصر  نامگذاری  علت  است.  برخوردار  ای  ويژه 
پادشاه ايران برای همسرش شيرين بوده است و اين کاخ پس از حمله اعراب به ايران به کلی ويران شده 
است. قصر شيرين از مناطق گرمسيری استان کرمانشاه است و ساالنه مرکبات و خرمای فراوانی از 
نخلستانهای آن به خارج از شهرستان صادر می شود. از جاذبه های تاريخی اين شهرستان می توان به 

آتشکده چهار قاپی، کاخ خسرو، بان قلعه، سيستم های آبرسانی و کاروانسرای قصر شيرين ياد کرد. 
فرحبخش  هوای  و  آب  از  که  است  کرمانشاه  استان  کوهستانی  مناطق  از  يکی  گيالنغرب  شهرستان 
برخوردار است. اين شهرستان از جاذبه های طبيعی و بکر مثل منطقه گلين و سراب مورت بهره می برد 
و اين مکان با صفا يکی از نقاط مناسب برای گردشگران به حساب می آيد. از آثار تاريخی شهرستان 

گيالنغرب بنای ساسانی، گوردخمه طاق فرهاد است که از دوران هخامنشی برجای مانده است. 
از  اهميت خاصی برخوردار است و  از  اورامانات شهرت دارد و  به عنوان دروازه  شهرستان روانسر 
جاذبه های اين شهرستان هم می توان به سراب روانسر، غار قوری قلعه و گوردخمه روانسر ياد کرد. 

غار قوری قلعه يکی اززيباترين غارهای جهان با ۶۵ ميليون سال قدمت و سه هزار و ۱4۰ متر عمق در 
8۷ کيلومتری کرمانشاه واقع است. اين غار بی نظير دارای چند تاالر و مسير بسيار زيبا و منحصر به 
فرد است و از جمله آثار ديدنی اين غار می شود به تاالر مريم، تاالر کوهان شتر، مسير برزخ، تاالر بلور 
و تاالر عروس نام برد. قابل ذکر است درطول مسير غار قنديل هايی را به اشکال مختلف نام گذاری کرده 

اند و اين قنديل ها عالوه بر اهميت اکوتوريستی اين منطقه، آثاری نيز در اين غار کشف شده است. 
شهرستان جوانرود يکی ديگر از شهرستانهای استان است که درناحيه کوهستانی شمال غرب و منطقه 
اورامانات قرارگرفته است. از جاذبه های تاريخی شهرستان جوانرود می شود به قلعه چنگيزخان، قلعه 
آالنی و برج جوانرود، غار کاوات، سراب باالخانی و سراب سرود نام برد. شهرستان پاوه يکی از مناطق 
کوهستانی و دارای زمستانهای سرد و پربرف و تابستانهای معتدل است. اين شهرستان با طبيعتی بکر 
و باصفا و درختان انبوه ميوه و رودخانه های خروشان از مناطق دلنوازی برخوردار است. رودخانه 
خروشان سيروان باجاذبه های ديدنی اش جلوه خاصی به اين شهرستان داده است و از مناطق ديدنی 
آن می شود به روستای زيبای هجيج، شمشير، چشمه معدنی بل، آبشار نوسود و امامزاده کوسه هجيج، 
مسجد پاوه و مسجد زمستان آتشکده پاوه اشاره کرد. مردم اين استان عالوه بر طبخ غذاهای لذيذ و 
شيرينی های منحصر به فرد در توليد صنايع دستی مثل گليم بافی، گيوه بافی، جاجيم بافی، چيغ بافی، 
موج بافی، پوشاک، نمدمالی، قلم زنی، توليد ابزارهای فلزی، سراجی، سازهای محلی و قالی بافی تخصص 
خاصی دارند. شيرينی های مخصوص کرمانشاه نيز از شهرت خاصی برخوردار است که از جمله آن 

می توان به نان برنجی، نان شکری، کاک، نان خرمايی، نان روغنی اشاره کرد. 
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کرم خطرناک دوباره برگشت  
  

کرم خطرناک Conficker/Downadup که رايانه هاي زيادي را 
در سراسر جهان آلوده کرده و به ميليون ها رايانه در دنيا آسيب 
شده  ظاهر  مجازي  فضاي  در  مجدداً  بود،  کرده  وارد  جدي  هاي 
است. شرکت امنيتي سمانتک اعالم کرد نسخه جديدي از اين کرم 
را شناسايي کرده که اگرچه آثار تخريبي ندارد و تنها تالش مي 
کند خود را روي رايانه هاي مختلف تکثير کند، اما از اجراي برنامه 
هاي مختلف ضدويروس جلوگيري مي کند. تداوم فعاليت اين کرم 
آغاز  آن  طراحان  شناسايي  براي  يي  گسترده  تالش  شده  باعث 
شود، اما اين تالش ها هنوز به نتيجه يي نرسيده است. مسووالن 
سمانتک مي گويند در حال بررسي ويژگي ها و مشخصات کرم 
اند جديدترين وصله  به کاربران توصيه کرده  آنان  جديد هستند. 

هاي نرم افزاري را روي رايانه هاي خود بارگذاري کنند.  

سوال از شما، جواب از کامپیوتر  

 
و  تحول  حال  در  روز  هر  اينترنت  در  وجو  هاي جست  فناوري   
تغيير هستند و به تازگي پيشرفت جديدي در اين بخش به وجود 

براي  را  الگوي جديدي  استفان ولفارم،  نام  به  آمده است. محققي 
جست وجوهاي اينترنتي خلق کرده که بر مبناي آن سوال پرسيدن 
از رايانه ها به زبان طبيعي ممکن شده و آنان نيز مي توانند به اين 
سواالت پاسخ بگويند. وي براي نمايش نمونه هايي از قابليت اين 
 wolframalpha.com سيستم جديد جست وجو سايتي به نشاني
ممکن  عموم  براي  اکنون  هم  آن  از  استفاده  که  کرده  اندازي  راه 
نيست، اما الگويي براي جست وجوهاي مدرن اينترنتي در آن پايه 
ريزي شده است. در اين سايت به سبک سايت گوگل فضايي براي 
تايپ عبارت مورد نظر براي جست وجو گنجانده شده، اما کاربر 
در آنجا مي تواند به راحتي سوال خود را مطرح و جواب مناسبي 
اين موتور جست وجوي  از  استفاده  ولفارم  گفته  به  کند.  دريافت 
هوشمند به معناي اتصال به يک مغز بزرگ الکترونيک است که قادر 
به پاسخگويي به طيف گسترده يي از سواالت است. موتور مذکور 
از گوگل هوشمندتر بوده و قادر به درک سواالت است. قرار است 

استفاده از اين سرويس تا دو ماه ديگر براي عموم ممکن شود.  

پاندا و هشدار به کاربران اینترنت  
 

 شرکت هاي امنيتي از رشد فزاينده نوع خاصي از روش هاي نفوذ 
و تخريب، بر مبناي مشارکت در مباحثات و اظهارنظرهاي اينترنتي 
البراتوارهاي   ،PandaLabs گزارش  به  بنا  کنند.  مي  نگراني  ابراز 

تحليل  و  کشف 
در  مخرب،  کدهاي 
اغلب  که  روش  اين 
هاي  سايت  وب  در 
يا  مشهور  اجتماعي 
دوست  هاي  پايگاه 
فايل  اشتراک  و  يابي 
قرار  استفاده  مورد 
خرابکاران  گيرد،  مي 
طرح  با  اينترنتي 
اظهار  و  مباحث 
و  مختلف  نظرهاي 
کاربران  کردن  همراه 
به تبادل نظر، آنها را 

به فاش کردن مستقيم يا غيرمستقيم اطالعات يا انجام فعاليت هاي 

پرخطر تحريک مي کنند. بر اساس اين گزارش در پايگاه هايي مانند 
Digg، يوتيوب يا فيس بوک که در بين ۱۰ سايت برتر و پربازديد 
جهان قرار دارند، ريسک مواجهه با اين نوع حمالت و روش هاي 
تخريبي قابل توجه بوده است. در اين ميان، وب ۲ به عنوان بستر 
اصلي اين نوع حمالت، ريسک آلودگي کاربران فعال اينترنت را به 
بيشترين حد ممکن افزايش داده است زيرا پايگاه هايي که بر مبناي 
اين تئوري عمل مي کنند، باالترين ميزان بازديد و مراجعه کاربران 
را به خود اختصاص مي دهند. عالوه بر اين يکي از اصول وب ۲ 
تعامل و ارتباط مستمر کاربران از طريق اظهار نظر، تبادل عقايد و 
طرح مباحث مختلف است که اخيراً مورد توجه بيشتر خرابکاران 
اينترنتي قرار گرفته است. بنا بر اعالم پاندا، کليک روي لينک هاي 
مشکوک که در بخش نظرات کاربران و توسط افراد نامشخص قرار 
داده مي شود، يکي از مهم ترين عوامل ايجاد آلودگي از طريق وب 
۲ و پايگاه هاي اجتماعي به شمار مي رود که بايد همواره مورد 
توجه عالقه مندان اين نوع سايت ها قرار داشته باشد. به کاربران 
افزارهاي  نرم  به  را  خود  هاي  رايانه  است  شده  توصيه  اينترنت 
امنيتي به روز مجهز کنند و از فعاليت هاي مشکوک يا پرخطر در 

وب بکاهند.  

رونمایي از گران ترین موبایل زنانه  
 

 تلفن همراه زيبا و ظريف Lady Diamond که ويژه زنان طراحي 
شده از سوي Gresso عرضه شد. اين تلفن همراه که ۵۵۰۰ دالر 
مواد  است.  شده  عرضه  دستگاه   8 محدود  شمار  در  دارد  قيمت 
روي  قيراطي   ۱8 مانند طالي  گوشي  اين  در ساخت  رفته  کار  به 
کليدهاي آن و چهار الماس به کار رفته در کليدهاي مرور را مي 
توان از جمله داليل قيمت باالي اين گوشي برشمرد. همچنين پشت 
بدنه Lady Diamond داراي پوشش سافير کريستال شفاف است 
سيستم  با  گوشي  اين  است.   Gresso هاي  دستگاه  مشخصه  که 
GSM/ اتصال  امکان  داراي  و  کرده  کار   ۶ موبايل  ويندوز  عامل 

 ۲ دوربين  موسيقي،  پخش  است.  بلوتوث  همچنين  و   GPRS
مگاپيکسلي، ۶4 مگابايت حافظه داخلي قابل توسعه تا ۲ گيگابايت از 
ديگر امکانات اين گوشي است؛ به عالوه اين گوشي صفحه نمايش 

TFT با وضوح ۲4۰ در ۳۲۰ دارد.  

علم و تکنولوژی

سوپرمارکت ایرانی رز
رز به کیفیت کاالمی اندیشد 

سوپرمارکت ایرانی رز افتخار دارد 
مجموعه از کاملترین اجناس ایرانی 

ُکرد و افغانی 

شامل : انواع برنج های ممتاز ایرانی ، خارجی و 
افغانی ، شیرینهای خشک و تازه 
انواع حبوبات خشکبار و آجیل، 

انواع کاست و سی دی ها
 و فیلم های ایرانی و خارجی 

انواع میوه های تازه با قیمیتی ارزان 
اجناس رز با کیفیت ارزان و بی علت 
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کشف رد پاي یک و نیم میلیون ساله  
 

قديمي ترين رد پايي که نشانه هاي آناتومي پاي انسان مدرن در آن آشکار است در کنيا کشف شده 
است. اين ردپاي يک ميليون و ۵۰۰ هزار ساله برخالف ردپاهاي قديمي تر وجود قوسي برجسته و 

انگشتان کوتاه و هماهنگ را آشکار مي کند.
داده مي شود، منعکس کننده جثه  ارکتوس« نسبت  به »هومو  کنيا که  پاي کشف شده در  اندازه رد 
يي با قد و وزني مشابه انسان امروزي با همان سبک گام برداشتن است. نتايج اين يافته در نشريه 

علمي »ساينس« چاپ شده است. 
به  ردپاهايي  اين  از  پيش  البته 
هزار   ۷۰۰ و  ميليون  سه  قدمت 
سال کشف شده بود که به يکي 
يعني  امروزي  انسان  اجداد  از 
تعلق داشت  »اوسترالوپيتکوس« 
و در سال ۱9۷8 در تانزانيا پيدا 
شد. با اين حال آن رد پاها نشان 
)بدون  صاف  نسبتًا  کفي  دهنده 
بزرگ  يي خيلي  زاويه  و  قوس( 
ساير  و  بزرگ  انگشت  ميان  تر 
انگشتان بود که نمايانگر پاهايي 
است که در چسبيدن و باال رفتن 
کاربرد داشته است. اينکه چگونه 
پستانداران  مشابه  پاهاي  آن 

اوليه به شکل امروزي درآمده است، روشن نيست. به گفته متيو بنت از دانشگاه بورنمات در بريتانيا 
و محقق اصلي در اين مطالعه يکي از ويژگي هاي اين رد پاي تازه اين است که در آن هيچ اثري از 
استخوان پا نيست. اين رد پاها در نزديکي ايليرت در شمال کنيا کشف شد. اين محوطه باستاني، روي 
يک تپه کوچک، از رسوباتي به عمق چند متر تشکيل شده که محققان با دقت آن را حفر کردند. آنچه 
آنها يافتند مجموعه يي از رد پاها بود که يکي در عمق پنج متر پايين تر از ديگري قرار داشت. تله 
يي از ماسه و گدازه آتشفشاني اين دو را از هم جدا مي کرد. محققان تخمين مي زنند اختالف زماني 
ايجاد رد پاها حدود ۱۰ هزار سال است. اين يافته سرنخي مهم براي پي بردن به نحوه تکامل انسان 
امروزي و همچنين وضعيت هومو ارکتوس در محيط زيستش به دست مي دهد. هومو ارکتوس جهش 
بزرگي در تکامل انسان بود به طوري که اين گونه هم غذاهاي متنوع تري نسبت به گونه هاي پيشين 

مصرف مي کرد و هم زيستگاه هاي متنوع تري داشت و به عالوه اولين نمونه از هوموها بود که از 
آفريقا بيرون آمد. 

 چمبارزه با بهره کشي از مهاجران غیرقانوني 
 

اتحاديه اروپا قصد دارد ضمن تصويب طرحي هماهنگ با بهره کشي از مهاجران غيرقانوني کشورهاي 
شرايط  در  را  افرادي  چنين  که  را  کساني  اروپايي  هاي  دولت  پس  اين  از  کند.  مبارزه  غيراروپايي 
غيرانساني به کار گيرند، مجازات مي کنند. بسياري از افرادي که در جست وجوي کار و کسب درآمد 
غيرقانوني به اروپا مهاجرت مي کنند، قربانيان مناسبي براي بازار سياه کار در کشورهاي اروپايي 

هستند و اغلب در کارهايي بسيار ساده از آنها بهره کشي مي شود.
شمار مهاجران غيرقانوني در اروپا پنج تا هشت ميليون نفر تخمين زده مي شود. با قانون جديد قرار 
کار مي  به  را  قيمت  ارزان  کار  نيروي  اين  که  هايي  و شرکت  کارفرمايان  براي  مناسب  زمينه  است 
گمارند، از ميان برداشته شود. با طرح قانوني جديد اتحاديه اروپا براي مقابله با بهره کشي از چنين 
افرادي جريمه ها و مجازات هايي براي متخلفان در نظر گرفته خواهد شد. راينر هموفمان معاون دبير 
کل اتحاديه هاي کاري اروپا مي گويد؛ »نمي توان به آساني به موارد بزهکاري پي برد. تجارت انسان 

به اروپا تحت شرايطي بسيار تحقير کننده براي تامين نيروي کار ارزان قيمت است.«

به طور کلي استخدام نيروهاي کاري از کشورهاي سومي که غيرقانوني به اروپا سفر مي کنند، بايد 
ممنوع شود و کارفرمايان در مورد شرکت ها و زيرمجموعه هاي سازماني خود نيز مسوول خواهند 
بود. بر اساس قوانين جديد، در صورت اثبات بهره کشي از نيروهاي کار ارزان قيمت، کارفرما بايد در 
برخي موارد ماليات و هزينه هاي اجتماعي مدت بهره کشي از کارگران را پرداخت کند و ممکن است 
چندين سال از انتشار عمومي اعالن ها و آگهي هاي خود منع شود. بر اساس تخلف هاي کارفرمايان، 
طرح قانوني جديد، پس فرستادن کارگران غيرقانوني با هزينه کارفرما و قرار تعقيب حقوقي نيز امکان 
پذير است. در اين ميان افرادي که از آنها بهره کشي شده، براي انجام مراحل قانوني، اقامت موقتي در 

کشور محل کار دريافت مي کنند و مورد حمايت دولتي قرار مي گيرند.
قرار است اين طرح قانوني در پارلمان اتحاديه اروپا به بحث گذاشته شود . در اين خط مشي قانوني، 
مقررات حداقلي براي مبارزه با کار در بازار سياه شکل مي گيرد. اين قانون تنها مشمول کشورهاي 
يا  سازي  ساختمان  صنعت  در  که  را  اروپا  اتحاديه  دستمزد  کم  شاغالن  و  شود  مي  غيراروپايي 

خدمتکاري مشغولند، در بر نمي گيرد. 

بنیاد فر ایران 
به آگاهی دوستداران فرهنگ ایران زمین میرسانیم که بنیاد فر ایران 

درراستای پاسداری و گسترش هر چه بیشتر این فرهنگ کهن و زیبا برآن 
شده تا جشن نوروز و جشن زادروز اشو زرتشت پیامبر بزرگ ایران زمین را 

هر چه با شکوه تر در لندن برگزار نماید. 
جشن و شادی ریشه در فرهنگ کهن ایرانیان داشته پس ما نیز به همراهی شما 
یاران ازجمند با شادمانی این جشن ملی میهنی را ارج نهاده و با سرود ایران 
و یادمانی از روزگار با شکوه و پر افتخار ایران زمین به پیشواز سال نو میرویم 

 .
هنگام : شنبه )کیوان شید ( برابر با 2009/03/28

آغاز برنامه از ساعت 7:30 تا 12 نیمه شب 

پذیرائی از میهمانان ارجمند با شیرینی ایرانی 
، شام گرم و ساالد و نوشیدنی های گرم و سرد ، 

آجیل و میوه . 
با دست افشانی و پایکوبی همراه با موسیقی سنتی و 
گروه موزیک شاد 8&6 و دی جی این شب فرخنده 

را جشن میگیریم .
STMICHAEL S HCCHUR,EEN RGOLDERS GROAD 

LONDON NW11 8DA
 . وروديه : ۱۵ پوند و برای خردساالن زير ۵ سال رايگان می باشد

برای آگاهی بيشتر و تهيه بليط  با شماره ۰۷9۵۶9۱۳۳۰۷کديان نادر و يا با ايميل 
 info@fariran.org و يا تارنمای فرايران 

  پيوند بگيريد . 
همچنين بليط خود را ميتوانيد از سوپر بيژن و رستوران هيزم و فرهنگ سرای لندن تهيه 

www.fariran.org . نمائيد
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روابط خانوادگی خوب در 
گرو تغییر نگرش

الهه عيوض زاده

يکی از عمده ترين مشکالتی که در ارتباطات خانوادگی با آن روبه رو می شويد اين است که شما کنترل 
کامل ارتباطاتتان را در دست نداريد. خواه ارتباطاتتان بهتر شود و خواه رو به افول رود، اين مساله تنها 
به شما مربوط نمی شود و يک امر دوجانبه بين شما و عضو ديگری از خانواده تان است. وقتی مشکالت 
عمده ای در روابط خانوادگی ايجاد می شود متداول ترين راه حل، به کارگيری يک استراتژی کنترلی است. 
شما سعی می کنيد که فرد مقابل را وادار به تغيير کنيد. گاهی اين تالش به نتيجه می رسد، خصوصا اگر 
هم خواسته شما و هم نياز طرف مقابل، هر دو، منطقی باشند. اما در بيشتر مواقع اين موضوع تنها باعث 
عصبانيت طرفين می شود. از طرف ديگر اگر شما نتوانيد طرف مقابل را تغيير دهيد، شايد بهتر باشد که 
او را همان طور که هست بپذيريد. اين هم يک راه ديگر است که گاهی موثر واقع می شود اما در صورتی 

که نيازهای شما را برآورده نکند می تواند منجر به عصبانيت يا رنجش و خشم شود. 
به هر حال راه سومی هم برای زمان هايی که هر دو راه باال يعنی تغيير طرف مقابل و پذيرش ديگری، 
هر دو بی نتيجه باشد، وجود دارد. اين راه، تغيير خودتان در جهتی است که مشکالتتان را حل کند. در 
اين حالت شما بايد مشکل را به عنوان يک مساله درونی )و نه بيرونی( دوباره تعريف کنيد و سپس به 

دنبال راه حلی باشيد که در واقع نتيجه تغيير در باورهای شماست. 
يک راه برای درونی نگاه کردن به مشکالت در روابط، اين است که شما در مورد بخشی از خودتان که 
دوست نداريد فکر کنيد. اگر شما يک موقعيت ارتباطی خارجی منفی و حاوی تنش داريد، در واقع اين 
ارتباط، انعکاس مشکلی در درون فکر خودتان است. تا وقتی که برای پاسخ دادن به چرايی مشکل، در 
بيرون از خودتان به دنبال جواب می گرديد هرگز اين مشکل خارجی را نمی توانيد حل کنيد، اما به محض 

اين که در درون خود به دنبال علت باشيد، مشکل راحت تر حل می شود. 
آنچه شما در هنگام مقابله با چنين مشکالتی به دست می آوريد اين است که به يک يا چند باور خودتان 
اجازه می دهيد که به جاودانه کردن آن مشکل روابطی، در شکل فعلی آن، بپردازد. در اصل، مشکل 

واقعی باورهای شما هستند که باعث روابط مشکل دار شما می شوند. 

به طور مثال، يک رابطه مشکل دار بين خود و يکی از اعضای خانواده تان را تصور کنيد. فرض کنيد 
که شما اين باور را داريد که بايد به همه افراد خانواده براحتی نزديک شويد زيرا آنها به شما مربوط 
اگر آن  اما  باشيد  نداشته  از طرف يک فرد غريبه  می  شوند. شايد شما هرگز تحمل چنين رفتاری را 
شخص فاميل شما باشد شما آن را به خاطر حس وظيفه يا اجبار، تحمل می کنيد. بيرون کردن يک عضو 
خانواده از زندگی تان شايد باعث شود که احساس گناه کنيد يا از طرف اعضای ديگر خانواده با واکنش 
شديدی مواجه شويد. اما صادقانه از خود بپرسيد: »آيا من می توانم اين رفتار را از طرف يک فرد کامال 
غريبه تحمل کنم؟ پس چرا آ ن را از جانب يکی از اعضای خانواده ام تحمل می کنم؟« دقيقا چرا شما ادامه 
ارتباط را به قطع رابطه با شخص و بيرون کردن ساده او از زندگيتان ترجيح می دهيد؟ دليل اين مساله 

واضح است. عالقه شما به اعضای خانواده تان موجب اين مساله می شود. 
برای حل مشکالت ارتباطی در خانواده، نياز به افزايش سطح آگاهی خود به يک مرحله باالتر داريد. 
شما بايد به ارزش خود، باورها، تعاريف خود از خانواده، و صداقت و وفاداری، نگاه عميق تری داشته 
باشيد. وقتی شما اين مسائل را در يک سطح باالتر حل می کنيد، مشکل ارتباطات که در سطحی پايين تر 
قرار دارد هم خود به خود حل می شود. در اين حالت، هم راهی برای غلبه بر مشکالت پيدا می کنيد و 
هم ارتباطات خود را بدون مشکل ادامه می دهيد. دليل واقعی اين که شما گاهی در زندگی با کشمکش 
با اعضای خانواده خود مواجهيد، در درون شما و افکار کشمکش طلبانه شماست. وقتی شما ارتباطات 
ذهنی را در درون مغز خود انتخاب می کنيد، دنيای فيزيکی شما هم برای عکس العمل نشان دادن تغيير 
می کند. پس اگر افکار منفی را از ذهن خود دور کنيد، خواهيد ديد که مشکالت ارتباطی شما هم حل 
می شود. اگر شرايط فعلی خود را دوست نداريد، افکاری که باعث جذب آنها می شوند را متوقف کرده و 
باورهای جديدی برای خود بسازيد. ناسازگاری  های خارجی ای که با آنها برخورد داريد را تعيين کرده 
و آنها را به معادالت درونی تبديل کنيد، مثال اگر يکی از اعضای خانواده، بيش از حد شما را تحت کنترل 
دارد، اين مشکل را اين گونه تفسير کنيد: »من احساس می کنم که زندگی خيلی خارج از کنترلم است.« 
وقتی شما مشکل را به عنوان يک عامل خارجی تصور می کنيد تالشتان برای حل آن منجر به سعی در 
کنترل ديگران می شود و با مقاومت از جانب آنها روبه رو می شويد، اما وقتی مشکل را به صورت داخلی 
درآوريد حل آن خيلی ساده تر می شود. اگر شخص ديگری سعی در کنترل شما داشته باشد شايد قادر 
به تغيير او نباشيد اما اگر احساس کنيد که کنترل بيشتری از جانب خود در زندگی الزم داريد واقعا 

می توانيد مستقيما کاری برای آن انجام دهيد بدون اين که به کنترل ديگران نيازی باشد. 
به هر حال هر فردی برای داشتن روابط خوب با ديگران نيازمند آموزش است که اين مساله خصوصا 
اعضای  با  را  خود  اوقات  بيشتر  ما  که  چرا  است،  برخوردار  زيادی  اهميت  از  خانوادگی  روابط  در 
خانواده گذرانده و بيشتر از افراد جامعه با اعضای خانواده خود احساس  نزديکی و صميميت می کنيم. 
پس برای ايجاد و حفظ اين صميميت بهتر است که افکار منفی را کنار گذاشته و سعی در تغيير نگاهمان 
به اعضای خانواده کنيم و بدانيم که بدون وجود خانواده ای گرم و صميمی، در هيچ کجای ديگر به 

آرامش نخواهيم رسيد.

www.stevepavline.com , www.mentalhelp.net :منابع

سوپر یاس بیرمنگام 
سوپر قنادی یاس 

عرضه کننده مرغوب ترین اجناس ایرانی و ترکی و افغانی و کرد را با نازلترین 
قیمتها به دوستان عزیز 

ما تنها به فروش نمی اندیشیم کیفیت و سرویس ما را از دوستان خود جویا شوید
مفتخریم که سرویس خود الگوئی برای دیگران قرارداده ایم 

نقل و انتقال سریع ارز با بهترین قیمت از انگلستان به سرتاسردنیا و بالعکس

 ما هرگونه سوغات ایرانی شما را با بهترین قیمت خریداریم 
گزکرمان 4.49پوند
چای احمد 2.15پوند

چای دو غزل 2.15 پوند
ترشی مخلوط 0.99 پنس

قند 0.99 پنس
آبلیمو یک و یک 0.99 پنس 

شیرینی تازه 5.49 پوند
برنج میهن 10 کیلوگرم : 19.99 پوند
برنج مختار10کیلوگرم:18.99پوند

زعفران گلستان :1.99 پوند 
نانوائی یاس طبق معمول همیشه با انواع نان داغ در خدمت مشتریان گرامی می باشد 

همچنین کبابی یاس با انواع کبابهای خوشمزه هفت روز هفته در خدمت هموطنان عزیز می باشد 
مدیریت یاس نوروز را پیشاپیش به خدمت فارسی زبانان عزیز شادباش می گوید . 

با خرید باالی 20 پوند سی دی و دی ودی مجانی دریافت کنید . 

ساعت کار یاس 7روز هفته از 9صبح تا 11شب
58CEPA HALL SMATHWICK BIRMINGHAM B66 4PB

01215650100

SAFE 
STORAGE&RECOVERY 

 BROCKEN CARS TO BE RECOVERED 
 AND STORED

جابجای خودروهای تصادفی
جابجایی اتومبیلهای خراب  در اسرع وقت

CALL 24/7 ON   

07533642947 
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هوای 
زندگی تان را 

تازه کنید
 ترجمه: محمدرضا جهانی پور

به  تازه ای  رنگ  تا  بگرديد  ساده ای  و  عملی  راه های  دنبال  اگر 
زندگی تان بزنيد، توصيه می کنم با ۱۰ پيشنهاد زير شروع کنيد ... 

۱( قبل از ناهار، سيب بخوريد 

پژوهشی جديد در دانشگاه ايالتی پنسيلوانيا نشان می دهد کسانی 
که قبل از ناهار يک عدد سيب می خورند نسبت به افرادی که همان 
دريافت  سيب  سس  يا  سيب  آب  شکل  به  را  کالری)۱۲۵(  مقدار 

می کنند هنگام ناهار تقريبا ۱9۰ کالری کمتر مصرف می کنند. 
ارزش  دارند  يکسان  کالری  که  موادی  تمام  بدانيد  است  خوب 
است.  دوست داشتنی تر  کامل  سيب  نيست.  هم  مانند  تغذيه ای شان 
مواد مغذی و فيبر بيشتری دارد و شما را برای مدت طوالنی تری 
فيبر  با پوست خورده شود به خاطر  اگر سيب  سير نگه می دارد. 

اضافی تاثير شگرف تری بر جای خواهد گذاشت. 
۲( اگر راست دست هستيد، با دست چپ تان مسواک بزنيد 

استفاده از دست ديگر )دستی که غالبا با آن کارهای روزمره تان 
را انجام نمی دهيد( برای انجام بعضی از کارهای کوچک می تواند 
به بهبود ُخلق و تقويت حافظه شما کمک کند زيرا اين عمل توليد 

BDNF را تحريک می کند. 
BDNF پروتئينی است که رشد سلول های عصبی مرتبط با حافظه 
طوالنی مدت و ُخلق را تحريک می کند. وقتی شما افسرده يا دچار 
استرس هستيد توليد BDNF از مغزتان کاهش می يابد )يکی از آثار 
 BDNF کمتر شناخته شده داروهای ضدافسردگی باال بردن سطح

است(. 
صبح  ابتدای  در  رزماری  گياه  بوييدن  مانند  غيرمنتظره  چيز  هر 

ممکن است BDNF را فعال کند. 
۳( قهوه را فيلترشده بنوشيد 

باالی  مقادير  با  نشده  فيلتر  قهوه  ارتباط  از  روزافزونی  شواهد 
می کنند  گمان  دانشمندان  است.  دست  در   LDL و  کل  کلسترول 
علت اين امر وجود تِرپِن ها )دسته ای از مواد آلی که در اسانس های 
گياهی يافت می شوند( در روغن دانه های قهوه باشد. قهوه های فيلتر 
نشده، تِرپِن بيشتری دارند که همين امر باعث اختالل در متابوليسم 
کلسترول می شود. صافی ها روغن جمع شده در سطح قهوه را جدا 

می کنند. صافی های کاغذی بسيار موثرترند. 
4( پياده روی هايتان را مفيدتر کنيد 

باشيد  کرده  عبور  بدنسازی  سالن  يک  نزديک  از  اخيرا  شما  اگر 
احتماال کلمه »ميان تنه« را شنيده ايد. »تقويت ميان تنه« با هدف گرفتن 
و خطر  می کند  تقويت  را  نرم  ماهيچه های  و شکم،  پشت  عضالت 

آسيب های بدنی را کاهش می دهد. 
دردهای  و  بخشيده  بهبود  را  ورزشی  تکنيک های  اجرای  همچنين 
يک  ضمن  در  می توانيد  آسانی  به  شما  می دهد.  تسکين  را  کمر 
پياده روی بعضی از حرکت های ساده تقويت ميان تنه را انجام دهيد. 
● حرکت اول: ابتدا يک نفس عميق بکشيد سپس هنگام بيرون دادن 

نفس، شکم تان را تو دهيد. تا ۵ بشماريد و سپس آن را رها کنيد. 
هنگام پياده روی ۱۰ بار اين عمل را پشت سرهم انجام دهيد. کمی 

 استراحت کنيد و باز از نو. 
● حرکت دوم: کمر را صاف نگه داشته و با درگير ساختن عضالت 
شکم، به اندازه حدود ۱ متر با پای راست به جلو برويد. زانو بايد 
در راستای مچ پا باشد سپس پای چپ را باال بياوريد. به اين ترتيب 
بدنتان روی پای راست تعادل می يابد. اين تمرين را با پای چپ نيز 

تکرار کنيد. 
۵( بيشتر گردو بخوريد 

اگر کسل و بی حال هستيد شايد به تنها چيزی که مشکوک نشويد 
تعداد  کربوهيدرات  و  چربی  از  پر  غذايی  رژيم  آری،  باشد.  کبد 
درنهايت  و  کبد  التهاب  معرض  در  را  بزرگساالن  از  روزافزونی 

سيروز کبدی قرار داده است. 
غيرالکلی  چرب  کبد  بيماری  اوليه  عاليم  رخوت  و  مفرط  خستگی 

هستند. برای پيشگيری يا بهبودی آن سعی کنيد روزانه حدود ۳۰ 
برای کبد  امگا ۳ است که  گرم گردو بخوريد. گردو حاوی چربی 

مفيد می باشد. 
به طور کلی سعی کنيد غذاهای بی ارزش و هله هوله را کنار گذاشته 
به جای آنها از ميوه، سبزيجات، ماهی و غالت کامل استفاده کنيد. 

۶( موسيقی زندگی تان را بيشتر کنيد 
براساس مطالعات صورت گرفته سرعت موزيک )تمپو( می تواند يک 
محرک قوی باشد. تحقيقات نشان داده اگر در يک تمرين، سرعت 
موزيک )برحسب bpm( تقريبا معادل با سرعت قلب باشد »انگيزه« 
با  افزايش می يابد. شما می توانيد موزيک هايی  به نحو چشم گيری 
تمپو های متفاوت را بيازماييد تا متوجه شويد کدام يک تفکر مثبت 

را در شما تقويت می کند. 
۷( به موقع تصميم بگيريد 

و  استروژن  ميزان هورمون های  تخمک گذاری،  به  مانده  چند روز 
تستوسترون در بدن زن افزايش می يابد تا به فرآيند آماده سازی 
تخمک کمک کنند. استروژن فرد را خالق تر و احساساتی تر می کند، 
در حالی که تستوسترون جرأت و اعتماد به نفس را افزايش می دهد 
از قاعدگی، زمان مناسبی است برای  بنابراين حدود ۱۰ روز بعد 
انجام اموری که دل و جرأت می خواهد و يا کار روی پروژه هايی 

که نيازمند درک صحيح و تفکر خالق است. 
البته بايد در مورد تصميم گيری های مرتبط باهم در اين مدت احتياط 
را عجول می کند،  او  و تستوسترون  پرشور  را  فرد  استروژن  نمود. 
پس اگر می خواهيد کارهای گسترده و بزرگ انجام دهيد چند روزی را 

صبر کرده و به تفکر در مورد آن بپردازيد. 
9( چيزی را که ياد گرفته ايد با صدای بلند بازگو کنيد 

در فرآيند يادگيری، زمانی مغزتان فعال تر می شود که شما در حال 
کار  به  مکرر  که  اطالعاتی  حقيقت  در  هستيد.  اطالعات  کردن  حفظ 
می آيند مانند نام اشخاص و شماره تلفن و نيز هر چيزی که سعی در 

فراگيری آن داريد به شيوه های مختلف حافظه را تقويت می کنند. 
دريافت  پی  در  می گفتيد«  داشتيد  »بله،  مانند  عبارتی  با  است  ممکن 

داستانی  باشيد. همچنين ممکن است  از مخاطب خود  اطالعات جديد 
را بشنويد و آن را برای فرد ديگری بازگو کنيد يا در مکانی ديگر در 
مورد آن فکر کنيد. در همه اين موارد ذهن خود را ياری کرده ايد تا 

جزييات را بهتر و بيشتر ذخيره کند. 
۱۰( با برنامه از خواب بيدار شويد 

را  روش  اين  می اندازيد،  تاخير  به  مکرر  را  بيدارشدن  صبح ها  اگر 
امتحان کنيد: تا زنگ ساعت صدا خورد از رخت خواب بيرون بياييد و 
بعد دوش بگيريد. در همان حال مهم ترين خبرهای روز قبل را در ذهن 
خود مرور کنيد. اين تلنگر های جسمی  و ذهنی، مغزتان را فعال خواهد 
کرد. به جای آنکه به احساس بدحالی خود دامن بزنيد، هدفی را برای 

خود مشخص کرده به دنبال دستيابی به آن تا پيش از ظهر باشيد. 

 ببخشيد! 
بعد از يک مشاجره به فکر بخشش طرف مقابل باشيد، هرچند گفتن اين 
حرف از عمل کردن به آن آسان تر است. گذشت و بخشش ما را در 
موقعيت يک انسان فهيم و دلسوز قرار می دهد. بخشيدن طرف مقابل 

بدون توجه به رفتار او، خودکنترلی را در شما قوی تر می کند.

MSN.com :منبع
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کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسی 
کالسهای متنوع ورزشی توسط مربی از:    

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

کامپیوتر

صرافی توسعه

جابجای پول وارز به تمام 
دنیا فقط در 24 ساعت

قبل از ارسال ارز قیمت مار جویا شوید

10-12 Alington street lonpon  SW1 ESEH
FAX: 02078087117  - 02078087115 

02078081116

ماوس این موجود 
دوست داشتني 

 
رضا جوالچي

تمامي کساني که به نوعي با کامپيوتر سروکار دارند حتمًا به اين 
نکته توجه کرده اند که کار کردن با کامپيوتر بدون ماوس بسيار 
سخت و گاهي اوقات غيرممکن است. ضرورت همنشيني با ماوس 
تا آنجا پيش رفته است که اين روزها حتي کساني که با لپ تاپ نيز 

سروکار دارند نيز براي راحتي کار خود از ماوس استفاده مي کنند 
براي  بدون ماوس  کامپيوتر  با  کار کردن  بايد گفت  و در مجموع 
اوصاف  اين  تمامي  با  دارد.  کابوس شباهت  يک  به  کاربران  اکثر 
شايد براي بسياري دانستن اين نکته جالب باشد که مخترع ماوس 
يک موسسه  در  را  ماوس  انگبارت  داگالس  است.  بوده  چه کسي 
بعد  ولي  بود  استانفورد  موسسه  اين  نام  کرد.  اختراع  تحقيقاتي 

از چند سال يعني در سال ۱9۷۰ شرکت زيراکس در کاليفرنيا با 
داگالس  توسط  شده  ساخته  نمونه  کمک  با  و  هالي  جک  رهبري 
اين  و  داشت  بااليي  کارايي  که  کند  طراحي  را  ماوسي  موفق شد 
ادامه يافت تا در سال ۱98۲ شرکتي به نام ماس  فرآيند همچنان 
سيستم ابتدايي ترين ماوس را براي رايانه هاي پرسونال آي بي 
ام توليد کرد و بعد از آن نيز مايکروسافت در سال ۱98۳ ماوس 

دوکليدي خود را به جهانيان عرضه کرد. 

گفتني است در آن زمان به خاطر کم بودن وسعت کار با کامپيوتر 
با  ولي  نداشت  جايگاهي  و  شد  نمي  درک  ماوس  مفهوم  ابتدا  در 
به  فهميدند ماوس  کاربران  آفيس و مشابه آن  برنامه هاي  ورود 
آنها کمک خواهد کرد کارها سريع تر پيش رود. ماوس تقريبًا جزء 
ساده ترين سخت افزارها به حساب مي آيد و به بخش هاي مختلفي 
تقسيم مي شود به عنوان نمونه قاب ماوس به شکل ظاهري آن گفته 
مي شود که از قطعات داخلي آن محافظت مي کند و از سوي ديگر 
انگشتان  کار  حين  که  طراحي شود  يي  گونه  به  ماوس  قالب  بايد 
دست دچار خستگي نشود. گوي ماوس که جزء اجزاي قديمي آن 
به حساب مي آيد و تقريبًا در ماوس هاي جديد اين قسمت تعبيه 
نشده است، سبب مي شود حرکت ماوس را روي هر سطح امکان 
پذير کند، معمواًل گوي ها الستيکي هستند و داراي مرکزيت فلزي. 
غلتک بخش ديگر ماوس به حساب مي آيد يعني يک بخش مهم که به 
صورت قائم قرار دارد و سبب مي شود به نوعي از تمامي حرکت 
هاي ماوس حمايت کند. البته به خاطر داشته باشيد هر غلتک ماوس 

به چرخي وصل است و همزمان با گوي آن نيز حرکت مي کند. 

مي  يافت  بسياري  هاي  ماوس  کامپيوتري  بازارهاي  در  امروزه 
شود که در زمان خريد کاربران بايد به اين نکته توجه داشته باشند 
که بر حسب نياز خود اقدام به تهيه ماوس کنند. البته ذکر اين نکته 
بسيار ضروري است که ماوس هاي مکانيکي به علت دردسرهاي 
زياد آن کمتر يافت مي شود و در مقابل ماوس هاي نوري نبض 
بازار را در دست گرفته اند. اين ماوس هاي نوري براي اولين بار 
 Agilent توسط شرکت مايکروسافت و با بهره گيري از تکنولوژي
توسعه يافت و در سال ۱999 به دنيا معرفي شد. ماوس نوري در 
واقع دوربين کوچکي است که در هر ثانيه ۱۵۰۰ عکس مي گيرد. 
با نور قرمز است که بر  LED کوچکي  ماوس داراي ديود نوري 
هر سطحي کار مي کند. نور منعکس شده از آن سطح توسط يک 

سنسور cmos دريافت مي شود. 

ديجيتال سيگنال  پردازنده  يک  به  را  تصوير  هر   cmos سنسور 
DSP براي پردازش ارسال مي کند. DSP که با سرعت ۱8 ميليون 
الگوهاي  تشخيص  به  قادر  کند،  مي  کار  ثانيه  در  دستورالعمل 
الگوهاي  به  نسبت  را  آن  موقعيت  تغيير  و چگونگي  است  تصوير 
تصوير قبل به دست مي آورد. بسته به تغييرات الگوها در هر سري 
از تصاوير، DSP تصميم مي گيرد ماوس چه ميزان جابه جا شده 
است و مختصات متناظر را براي کامپيوتر ارسال مي کند. کامپيوتر 
اشاره گر ماوس را براساس مختصاتي که از ماوس دريافت کرده، 
ثانيه تکرار مي شود که  اين عمل هزاران بار در  حرکت مي دهد. 

باعث مي شود حرکت ماوس نرم به نظر آيد. 

ماوس نوري مزيت هاي بسياري نسبت به نوع گلوله يي آن دارد که 
از جمله آن مي توان به اين موارد اشاره داشت؛

- عدم وجود بخش متحرک يعني ساييدگي کمتر و در نتيجه شانس 
خطاي کمتر. 

- راهي براي ورود گرد و غبار و در نتيجه ممانعت از مسيريابي 
سنسور وجود ندارد. 

- افزايش دقت در مسيريابي به معناي پاسخ هموارتر است. 

- ماوس نوري نياز به سطحي خاص مثل زيرماوسي ندارد. 
با وجود آنکه ماوس هايي بر پايه LED اخيراً وارد بازار شده اند، 
قرار  استفاده  مورد  سال   ۱۰ حدود  ها  ماوس  اين  از  ديگري  نوع 
گرفت. در اين تکنولوژي نور به صورت متمرکز از زيرماوسي با 
قدرت انعکاس باال بازتاب مي شد و به سنسور مي آمد. زيرماوسي 
داراي شبکه يي از خطوط تيره است. هر زمان که ماوس حرکت 
مي کند، اين خطوط با باريکه نور برخورد مي کنند. هر زمان که 
نور منقطع شود ماوس سيگنالي را به کامپيوتر ارسال و کامپيوتر 
اشاره گر را به اندازه مناسب جابه جا مي کند. استفاده از اين نوع 
ماوس مشکل بود زيرا شما بايد ماوس را در زاويه مناسب نگاه مي 
داشتيد تا سنسور و باريکه نور در يک راستا قرار گيرند. همچنين 
خرابي يا گم شدن زيرماوسي، ماوس را بي فايده مي کرد تا زماني 
امروزي  هاي  ماوس  علت  همين  به  کرديد.  تعويض مي  را  آن  که 

بسيار قابل اعتمادتر و راحت تر هستند . 
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زندان هایی 
 که  برای خود 

می سازیم
مولف: دکتر گردن ليوينگستن روانپزشک

زمانی که به محرومیت از 
آزادی می اندیشیم، معموال 
به این نکته توجه نداریم 
که این خود ما هستیم که 
از طرق مختلف خود را در 

زندگی محدود می کنیم.
نکته  اين  به  از آزادی می انديشيم، معموال  زمانی که به محروميت 
توجه نداريم که اين خود ما هستيم که از طرق مختلف خود را در 

زندگی محدود می کنيم. 
و  رؤياها  تمامی  و  شده  هراس  دچار  آن  انجام  از  که  عملی  هر 
امکان را می دهد  اين  ما  به  آرزوهای دوردست و برآورده نشده، 
تا تفاوت بين آنچه هستيم و آنچه در آينده خواهيم شد را ارزيابی 
کنيم. در واقع اين همان »ترس« و خواهر تنی آن »اضطراب«است 
که ما را از انجام عملی که موجب شادی و خوشبختی مان می شود، 

باز می دارد. 

که  است  قول هايی  و  بر سخنان  مبتنی  ما،  اساس وجودی  و  پايه 
موفقيت  چون  خواسته هايی  نمی پوشانيم.  عمل  جامه  آنها  به  خود 
تقريبا  که  هستند  آرزوهايی  و...  عشق   ، ازدواج  شغلی،  تحصيلی، 
در ميان تمامی افراد بشر مشترک هستند و بر آوردن اين آرزوها 
امری عجيب و مرموز نيست اما اغلب برای آنکه به انسان موفقی 

تبديل شويم تالش الزم را انجام نمی دهيم. 
به دوش  را  ناکامی هايشان  انسان ها معموال مسئوليت شکست هاو 

ديگران می اندازند. 

زندگی  گويی  می دانيم،  شانس  نبود  را  موفقيتمان  عدم  يا  شکست 
از  محدودی  تعداد  فقط  که  بوده  بازی  يک  يا  و  قرعه کشی  همانند 
فشار  و  وقت  کمبود  بهانه  به  می شوند.  برنده  بازی  اين  در  افراد 
راه  در  تحرک  و  فعاليت  زيربار  از  معاش،  امرار  و  کار  از  ناشی 
تالشمان  عدم  بدين وسيله  و  کرده  خالی  شانه  هدف،  به  رسيدن 
فلج کننده ای  بی تحرکی  از شکست موجب  ترس  می کنيم.  توجيه  را 
می شود که معموال مانع از آن است که به سمت هدف حرکت کنيم. 
داشتن کمی آرزو و بلندپروازی، مانع از سرخوردگی و نااميدی در 

انسان می شود. 

مايل نيستيم دست به اقداماتی بزنيم که احتمال خطر و شکست در 
آن وجود دارد. در دنيايی زندگی می کنيم که احتمال وقوع همه چيز 
انسان های موفق و شرح حال اشخاص  است. تصاوير  امکان پذير 
گمنامی که حتی بدون آنکه از استعداد سرشاری برخوردار باشند، 
به  اطرافمان  محيط  و  جامعه  در  شده اند  نام  صاحب  و  مشهور 
موفق  انسان های  حکايت  از  آنکه  به جای  می شود.  ديده  فراوانی 
درس گرفته و در زندگی اميدوار باشيم، اکثر افراد بنا به درک و 
برداشت چندان صحيحی  و  کرده  تفسير  را  آن  فکری خود  سطح 
از آن ندارند. از طرفی ديگر در ظاهر چنين به نظر می رسد که اين 
افراد)افراد موفق( به سهولت و بدون هيچ تالشی به شهرت و مقام 
دست يافته اند و اين شهرت به ظاهر سهل الوصول موجب دلسردی 

و آزردگی ما می شود. 

در حالی که به طور طبيعی، تغيير و پيشرفت روندی تدريجی است 
به  چيز  همه  که  جوامعی  در  اما  نمی گيرد.  صورت  يکباره  به  که 
سرعت پيش می رود، تغيير تدريجی اثر و نتيجه مطلوبی به همراه 

ندارد پس صبر و اراده الزم برای رسيدن به هدف چه می شود؟ 
و  کتابخانه ها  دارند،  وجود  زمينه  اين  در  گوناگونی  توصيه های 
ثروت،  پيرامون  مختلف  روش های  و  موضوعات  از  مملو  مجالت 
راه های  و  نفس  به  اعتماد  شدن،  جذاب تر  و  زيبايی  اندام،  تناسب 
درگير  شديدا  که  می رسد  نظر  به  چنين  است.  آرامش  به  رسيدن 
خود  شخصی  رشد  و  پيشرفت  جهت  در  گوناگون  روش های 

شده ايم. 
با اين وجود، افرادی که در اين زمينه نيازمند کمک هستند هيچ گونه 
روند  همان  همچنان  و  نکرده  ايجاد  خود  افکار  و  رفتار  در  تغيير 
هميشگی و رفتاری را که ديروز و حتی سال گذشته داشته اند، در 
اين وضعيت و چيزهايی را که  پيش می گيرند. حرفه روانپزشکی، 
الزمه پيشرفت و تغييرات واقعی در رفتار آنان است مورد بررسی 

قرار می دهد. 

قبل از به انجام رساندن آنچه که بايد انجام شود، بايد بتوانيم آن 
اما  می رسد،  نظر  به  آسان  امر  اين  کنيم.  تصور  خود  ذهن  در  را 
افراد رابطه بين يک رفتار)عمل( و  اکثر  به روشنی دريافته ايم که 
نمی کنند.  درک  می کنيم،  احساس  وجودمان  در  که  را  چيزی  آن 
طب مدرن و صنعت تبليغاتی مسئوليت و سهم بزرگی را در اين 
زمينه ايفا می کنند. بر اين باور هستيم که می توانيم به راحتی و با 
سرعت بر چيزهايی که در خود و زندگی خود دوست نداريم، فائق 
آييم. وجود بازارهای دارويی، داروهايی که موجب بهبود وضعيت 
جراحی  عمل های  کمک  به  قيافه  تغيير  امکان  می شوند،  ما  روحی 
زيبايی و پيشرفت های شخصی با شناخت و بهره گيری از فرهنگ، 
همگی اين باور را در انسان تقويت می سازد که خوشبختی همانند 

يک شیء فروختنی است. 
فکر  است:»اگر  گفته  معروفی  جمله  زمينه  اين  در  فوربس  ملکم 
می کنيد که پول نمی تواند خوشبختی را بخرد، بدين دليل است که 

برای خريد به مکان درستی نرفته ايد.« 
خريد،  را  خوشبختی  می توان  پول  با  که  عقيده،  و  باور  نوع  اين 
فقط بر حس نارضايتی و محروميت ما افزوده و همچنان ما را در 
زندان هايی که خود، آن را ساخته ايم محبوس می کند. چرا که گمان 
می کنيم که زندگی به يک قرعه کشی يا بازی التاری شباهت دارد 
و گاه با تصور اينکه »اميد« نيز همانند يک شیء فروختنی است، 

شرکت در اين نوع بازی ها را توجيه می کنيم.   
تدريجی  روند  يک  نتيجه  انسان،  منش  و  رفتار  در  تغيير  هرگونه 
بررسی  را  زندانيان  موفق  فرار  دقت  به  اگر  است.  نامحسوس 
کنيد، متوجه خواهيد شد که آنان ساعت ها، ماه ها و حتی سال ها 
برای رسيدن به آزادی روی پروژه فرار فکر کرده و وقت صرف 
البته هدف ما از اين مثال، تشويق و ستايش از موفقيت  کرده اند؛ 
زندانيان و عمل فرار نيست، بلکه می توانيم از اراده و تالش آنان 

درس بگيريم. 

در روانشناسی، يکی از دشوارترين ارکان ارزيابی يک فرد، زمانی 
برای  او  تمايل واقعی  که وی خواستار شروع روان درمانی است 
تکامل و رشد و خواست و اراده ای است که وی در اين راه می گذارد، 
برای  بيماران  از  اين عمل مستلزم شجاعت است. برخی  که خود 
برای  تمايلی  اما  می روند  روان درمانگر  يک  نزد  کمک  درخواست 
تغيير اساسی خود ندارند. ما در جامعه ای گله مند زندگی می کنيم؛ 

جامعه ای که در آن اکثر افراد برای بيان احساسات و مشکالت خود 
مرتبا در حضور ديگران به گله و شکايت می پردازند. 

کودکی،  دوران  خشونت های  قربانی  زندگی  در  که  افرادی  اکثر 
توسط  که  اشتباهاتی  و  خطاها  و  متعدد  شکست های  و  ناکامی ها 
ديگران انجام شده، بوده اند در برنامه های راديويی و تلويزيونی، در 
حضور همگان به گله و شکايت از مشکالتشان می پردازند. اين افراد 
جبران  امکان  در صورت  و  ديگران  دلسوزی  و  ترحم  جلب  برای 
آنان سر  از  آگاهانه  که  و شکايتی  رفتار  و  اعمال  روی  خسارت، 

می زند نام »بيماری« گذاشته اند. 

در مطب روانپزشکان، تعداد کثيری از اين افراد به چشم می خورند 
که به دنبال گوشی شنوا و شخصی که دلسوزانه به درد دل های 
آنان گوش فرا دهد و دارويی که بتواند درد و رنج آنان را تسکين 
دهد، به اين مکان ها آمده اند. اين افراد با امتناع از رفتن سرکار يا با 
مراجعه به مطب روانپزشک، سعی بر آن دارند تا به ديگران بفهمانند 
که آنان واقعا بيمار هستند. حضور آنان در اين مکان ها به آن دليل 
نيست که برای زندگی بهتر و شاد زيستن به بررسی زندگی خود 
و  مهم  اقدامات  خود،  احساسات  مسئوليت  پذيرفتن  با  و  پرداخته 

درستی را اتخاذ کرده و آنها را در زندگی به کار می گيرند. 

می توانند  آرزوهايشان  و  افکار  بيان  با  که  می کنند  تصور  مردم 
تغييری واقعی در خود ايجاد کنند، غافل از آنکه ابهام و تضاد بين 
بيان  و  اعتراف  را مختل می کند. شايد  گفتار و عمل، روند درمان 
افکار، در انسان احساس خوشايندی را به وجود آورد، اما اگر در 
رفتار تغييری داده نشود، اين سخنان فاقد ارزش خواهند بود. ما 
انسان ها موجوداتی هستيم که از نعمت سخن گفتن و حرف زدن 
برخوردار بوده و دوست داريم حتی جزئی ترين افکارمان را بر زبان 
بياوريم.  البته اگر نتوانيم آنچه را که بر زبان می آوريم عمال انجام 
دهيم اين به  آن معنا نيست که ما افرادی دو رو و رياکار هستيم 
چرا که معموال به منظور و نيات خيری که داريم، معتقد هستيم. تنها 
مسئله اين است که اهميت بيشتری به کلمات يعنی گفته های خود و 
ديگران داده و به رفتار و اعمالی که نيت و قصد ما را به طور حقيقی 

توصيف می کنند، توجه زيادی نشان نمی دهيم. 

ديوار زندان هايی که با دستان خود آن را ساخته ايم، در پشت خود، 
ترس از ريسک کردن، زيباترين رؤياها و آرزوهايمان و اينکه روزی 
خواهيم توانست جهان و اطرافيانمان را آنگونه که می خواهيم تغيير 
خيال پردازی ها  و  رؤياها  گاه  می کند.  محبوس  و  پنهان  را،  دهيم 
موجب دلگرمی انسان می شوند و کنار گذاشتن آنها دشوار به نظر 
انسان خوشبختی خود  که  اين است  آن  از  اما دشوارتر  می رسد، 
را روی نقطه نظرات و عقايدی که دور از واقعيت هستند بنا کند؛ 

واقعيتی که همواره با ماست.

حوادث

   خود هیپنوتیزم، 
شناخت و تسلط
بر نیروی ذهن 
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بعد از رفتن ميهمان ها، مهتاب به اتاق پذيرايی برگشت و در حالی که سرگرم جمع کردن ظرف ها و 
مرتب کردن خانه بود ناگهان ياد برادر کوچکش افتاد و به اتاق مهرداد رفت. آن شب پدر از مهرداد قول 
گرفته بود تا رفتن خواستگار و خانواده اش از اتاق بيرون نيايد ؛ چرا که می ترسيد همانند دفعه های 

قبل با حرفها و رفتارهای کودکانه اش ميهمان ها را فراری دهد.
در اتاق را که باز کرد برادرش را با چشمانی اشکبار گوشه اتاق ديد.دختر جوان با ديدن اين صحنه 
دلش آتش گرفت و او را بغل کرد و صورتش را بوسيد و پرسيد: چرا گريه می کنی چی شده عزيزم، 
از چی ناراحتی مهرداد که هنوز بغض داشت گفت: می خواهی شوهر کنی باز هم خواستگار آمده بود 
اگر تو از اين خانه بری من چه کار کنم مهتاب همان طور که برادرش را محکم در آغوش گرفته بود 
گفت: حاال که هيچ خبری نيست دعا می کنم آنها مرا نپسنديده باشند. راستش را بخواهی خودم هم 
اصاًل دلم نمی خواهد به اين زودی ها ازدواج کنم. تازه اگر هم خدای نکرده خواستم ازدواج کنم مطمئن 
باش تو را با خودم می برم. پسر کوچولو گفت: ولی بابا که اجازه نمی ده. تازه از کجا معلوم شوهرت 
اجازه بده من با شما زندگی کنم. ولی مطمئنم اگر تو از اينجا بری من در امتحاناتم رد می شوم. چون 
ديگر کسی نيست به من ديکته بگه و رياضی يادم بده! مهتاب که باشنيدن حرفهای برادرش حسابی 
غمگين شده بود بی اختيار به گريه افتاد و ياد مادرش افتاد که چهار سال قبل در حالی که مهرداد پنج 
ساله بود بر اثر بيماری از دست رفت  /از همان موقع هم مسئوليت زندگی و نگهداری از برادر کوچکش 
به دوش مهتاب افتاده بود. پدرشان مردی آرام، اهل کار و زندگی بود که پس از مرگ همسرش خيلی 
تنها و کم حرف تر شده و زياد هم اهل رفت و آمد نبود. او و دو فرزندش زندگی نسبتًا آرامی داشتند 
تا اين که پای خواستگارها به خانه شان باز شد. مهتاب دختری زيبا و درسخوان بود. اما پس از مرگ 
مادر نگهداری از برادرش نيز به دوش او افتاده بود. در عين حال قيد دانشگاه را نيز زده و خانه داری 
می کرد. دراين ميان مهردادکوچولو که غم سنگين تری در دل داشت پس از مرگ مادر وابستگی و 
عالقه شديدی به خواهرش پيدا کرده بود. به همين خاطر وقتی متوجه شد ميهمانها گاه و بيگاه، برای 
خواستگاری خواهرش می آيند بنای ناسازگاری گذاشت و رفتارش تغيير کرد. پسرک آخرين بار که 
برای مهتاب خواستگار آمده بود با توهين و پرخاش و رفتارهای کودکانه ميهمان ها را رنجاند و آنها 
را از خانه رانده بود. به همين خاطر پدرش با او برخورد تندی داشت. يک هفته پس از رفتن آخرين 
خواستگار، مادر هومن، با آقای »مهراب« - پدر مهتاب- تماس گرفت و با اصرار فراوان خواهان دريافت 
پاسخ مثبت شد. در اين ميان پدر عروس که از شرايط خواستگار بدش نيامده بود گفت: » من که حرفی 
ندارم اما بايد نظر دخترم را هم بدانيم. اوست که می خواهد زندگی کند و بايد تصميم نهايی را بگيرد.«

مرد ميانسال شب هنگام که به خانه آمد بعد از صحبت با دخترش از او خواست تصميمش را بگيرد. 
مهتاب که ته دلش ناراضی بود گفت: »من بيشتر نگران شما و مهرداد هستم. می دانم اين بچه بعد از 
عروسی و رفتن من حسابی غصه می خورد. می ترسم افسرده شود و درس هايش را نخواند. اما اگر 

هومن - خواستگار- قول بدهد نزديکی خانه شما، برايم خانه بگيرد و هر وقت خواستم اجازه داشته 
باشم به خانه شما بيايم به اين وصلت راضی می شوم وگرنه قبول نخواهم کرد. بدين ترتيب وقتی 
شرايط عروس خانم از سوی خواستگار پذيرفته شد، مقدمات برگزاری مراسم عقد و عروسی به سرعت 
آماده شد و چند ماه بعد مهتاب و هومن زندگی مشترکشان را آغاز کردند. اما شرايط زندگی برای 
مهرداد بسيار سخت و دشوار بود. او نخستين شبی را که بدون خواهرش سپری کرد هيچ گاه فراموش 
نکرد. آن شب خيلی گريه کرد و تا صبح کنار پدرش نشست و سر در آغوش او اشک ريخت. در اين 
ميان مهتاب سعی می کرد پدر و برادر کوچکش را تنها نگذارد اما وقتی باردار شد و نخستين فرزندش 
به دنيا آمد آنقدر دل مشغولی پيدا کرد که وقت هم کم می آورد. مهرداد با تمام سختی ها، کم کم به 
نوجوانی رسيد اما هنوز هم از عالقه و وابستگی اش به مهتاب کم نشده بود. به همين خاطر روزهايی 
که مهتاب فرصت آمدن به خانه پدر را نداشت او به خانه خواهرش می رفت و با خواهرزاده کوچولويش 
بازی می کرد. اما يک روز که سرزده به خانه مهتاب رفت با صحنه ای روبه رو شد که حسابی برآشفت. 
خواهرش با سر و صورتی زخمی و چشمانی گريان مشغول گريه بود. با ديدن اين صحنه زبانش بند 
آمد. سينا خواهرزاده اش نيز گوشه اتاق گريه می کرد. مهرداد در حالی که نمی دانست چه اتفاقی افتاده 
با مشاهده وسايل شکسته و به هم ريختگی خانه با عجله خودش را به مهتاب رساند و او را سؤال پيچ 
کرد. زن جوان وقتی صورت رنگ پريده و هراسان برادرش را ديد دستی به سر او کشيد و گفت: چيزی 
نيست سرم گيج رفت خوردم زمين. سينا هم ترسيده برو اورا بغل کن تا آرام شود. اما مهردادکه می 
دانست اتفاق ناگواری افتاده با اين جواب، آرام نگرفت. بعد هم زير لب گفت: می دانم همه چيز زيرسر 
آن شوهر. / /شب که مهرداد به خانه رفت درباره آنچه ديده بود با پدرش حرف زد. اما پدر به نصيحت 
پسرش پرداخت و گفت: »پسرم آنها زن و شوهر هستند و مسائل خصوصی شان به ما ربطی ندارد. 
خواهرت اگر صالح بداند خودش موضوع را برايم تعريف خواهد کرد. اما مهرداد که بهتر از ديگران 
خواهرش را می شناخت می دانست او حاضر است تمام مشکالت و سختی ها را به جان بخرد اما حرفی 

به زبان نياورد که باعث ناراحتی خانواده اش شود.«
زندگی  اول  روزهای  مثل  کدام  هيچ  ديگر  اما  گذشت  می  مهتاب  عروسی  از  سال  هفت  حدود  حاال 
مشترکشان نبودند چرا که زندگی زن جوان به نگهداری از پسرش سينا، پدر و برادرش می گذشت. 
هومن نيز بيشتر وقت ها را با کار و تفريح در کنار دوستانش می گذراند. با اين حال مهتاب هنوز هم 
ازمشکالت و اختالف هايش با شوهرش حرفی به ميان نياورده بود. اما مشکالت آن قدر آشکار بود که 
ديگر نيازی به گفتن نداشت. تا اين که يک شب سرد زمستانی مهتاب در حالی که دست پسر کوچکش 
را در دست داشت راهی خانه پدر شد و ديگر به خانه شوهر باز نگشت. او پايش را در يک کفش کرده 
و گفت: طالق می خواهم و ديگر نمی توانم با مردی هوس باز زندگی کند. در اين ميان تالش دوستان و 
فاميل هم برای آشتی دادن آنها نتيجه نداد و مهتاب ديگر حاضر نشد به خانه برگردد. مهرداد از اين که 
ناراحتی و غم و غصه خواهرش را می ديد حسابی به هم ريخته بود و به فکر راه چاره ای بود تا مهتاب 
را از اين مخمصه نجات دهد. پسر جوان يک بار بدون اطالع پدر و خواهرش به ديدن هومن رفت و از 
او خواست اختالف ها را کنار بگذارد و با يک دسته گل به دنبال همسرش بيايد و او را به خانه ببرد. 
بعد هم به دامادشان گفت: تو بايد از خواهرم عذرخواهی کنی و تعهد بدهی که ديگر او را اذيت نکنی و 

دست روی او بلند نکنی و گرنه. / /
پسر ۱۷ ساله که فکر نمی کرد حرفهايش برای دامادشان گران تمام می شود، ناگهان سيلی محکمی 
را روی صورتش احساس کرد. بعد هم هومن با عصبانيت گفت: مسائل و مشکالت خصوصی زندگی 
خواهرت به تو هيچ ربطی ندارد و  / / / ساعتی بعد مهرداد در اوج خشم و عصبانيت با کوهی از نفرت به 
خانه برگشت. وقتی مهتاب از اين ماجرا خبردار شد دلش آتش گرفت. بی معطلی لباسهايش را پوشيد و 
به سراغ همسرش رفت. مهرداد نيز سايه به سايه او را همراهی کرد مبادا برای او اتفاقی بيفتد. هيچ گاه 
مهتاب را اين قدر عصبانی نديده بود. زن جوان مقابل در خانه فرياد می کشيد و عقده های چند ساله 
اش را سر هومن خالی می کرد. باالخره با دخالت همسايه ها و اطرافيان درگيری زن و شوهر پايان 
يافت. اما کينه اختالف ها در دلهايشان عميق تر شد. چند روز بعد مهتاب دادخواست طالق داد اما وقتی 
احضاريه به دست شوهرش رسيد. پيغامی فرستاد. »من زنم را طالق نمی دهم آنقدر خانه پدرش بماند 
تا بپوسد.« خواهر و برادر با شنيدن اين جمله برآشفته و عصبی تر شدند. آن شب را هر طور بود با 
صحبت های پدرشان که سردو گرم روزگار چشيده و گذشت زمان را بهترين حالل مشکالت می دانست 
به صبح رساندند. نزديکی های ظهر وقتی مهرداد به خانه برگشت خواهرش با تعجب پرسيد: »چرا زود 

آمدی »مدرسه تعطيل شد «
مهرداد حرفی نزد و کيف و کتابهايش را روی ميز گذاشت و گفت: جايی کار دارم زود برمی گردم. اما 
مهرداد آن شب به خانه نيامد. صبح روز بعد کارآگاهان پليس آگاهی به سراغ مهتاب رفته و در حالی 
که او را در جريان قتل همسرش قرار دادند خواستند تا برای پاره ای توضيحات همراه شان به اداره 
آگاهی برود. مهتاب که از شنيدن خبر شوکه بود، گفت: »من اصاًل از اين ماجرا خبر نداشتم. ما با هم 
اختالف داشتيم اما اين اختالف در حدی نبود که بخواهم او را بکشم.« کارآگاهان پس از تحقيقات محلی 
و بررسی همه جانبه وقتی به بی گناهی مهتاب پی بردند با دستور بازپرس جنايی او را آزاد کردند. اما 
در ادامه تحقيقات وقتی ماجرای درگيری مقتول با مهرداد - برادر زنش- فاش شد بالفاصله دستور 
دستگيری وی صادر و کارآگاهان دريافتند پسر جوان از زمان قتل ناپديد شده است. بدين ترتيب تالش 
برای دستگيری مهرداد آغاز شد و سرانجام چند روز بعد وی در يکی از شهرهای اطراف تهران به 
دام افتاد. او بالفاصله لب به اعتراف گشود و به قتل شوهرخواهرش اعتراف کرد. مهتاب که از شنيدن 
اعتراف های برادرش شوکه بود وقتی حرف های مهرداد را در دادگاه شنيد بر خودش لعنت فرستاد 
که چرا با حرف هايش برادرکوچکش را به چنين مخمصه ای انداخته است. قاضی دادگاه اطفال پس از 
محاکمه، مهرداد را به قصاص- اعدام- محکوم کرد اما از آنجا که متهم به سن قانونی نرسيده بود او را 
به زندان بازگرداند. مهتاب تمام تالش خود را به کار بست تا شايد بتواند رضايت پدر و مادر همسرش 
را جلب کند اما آنها تنها يک خواسته داشتند: قصاص. روزها، شب ها و لحظه های پر التهاب و کشنده 
به سرعت سپری شد تا اين که روز اجرای حکم فرا رسيد. سحرگاه يک روز سرد زمستانی مهرداد با 
رنگ و روی پريده در حالی که پاهايش توان راه رفتن نداشت به حياط زندان منتقل شد. نفس های پسر 

جوان با مشاهده چوبه دار در سينه حبس شد. 
هر قدم که به جلو می گذاشت ذره ای از وجودش آب می شد و از بين می رفت. نه چشمانش جايی 
را می ديد و نه گوش هايش صدايی را می شنيد. سردی طناب دار را که دور گردنش احساس کرد بی 

اختيار پاهايش سست شد. 
چشمانش را بست و منتظر ماند. لحظات به سختی می گذشت به همين خاطر نمی توانست به چيزی 
فکر کند. انتظار سختی بود اما انگار تالش های خواهر و پدرش به نتيجه رسيده بود. چرا که درست در 

آخرين لحظه پدر و مادر مقتول او را بخشيدند.
برگرفته از روزنامه ايران

ماجرا

سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ایرانی ، افغانی و کرد 

از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشک و تازه ،آجیل ،آبمیوه ،مجموعه 
از کنسروها انواع ترشی جات ،پنیرترگی و بلغاری 
انواع برنج ایرانی و افغانی ، انواع چای  کاست و 

سی دی و صنایع دستی 
ایرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

یک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 

B6 CEPA HILL  
BIRMINGHAM SMATHWICK 

TEL:01215555698
07791787551
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زندگی ارزش ندارد، ولی هیچ چیز هم ارزش زندگی را ندارد.  آندره مالرو
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 فروش و نصب برنامه 
های جدید کامپیوتری

XPویندوز ویستا، ویندوز 

Microsoft Office ،آنتی ویروس و فایروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی دیگر 

با قیمت مناسب در محل کار و منزل
07 88 99 77 623

 رکوردي تازه 

از سوي طراح 
مشهور مد 

 
هم  جهان  مالي  بحران  حتي  وله؛  دويچه 
نتوانست مانعي براي رکوردزني حراج مجموعه 
دنياي  شهير  طراح  لوران  سن  ايو  خصوصي 
مد شود. اين حراج سه روزه که »بزرگ ترين 
فروش  با  سرانجام  گرفت،  نام  قرن«  مزايده 

بيش از ۳۷۳ ميليون يورو پايان يافت. 

هنگامي که پي ير برژه شريک زندگي ايو سن لوران تصميم 
گرفت ۷۳۰ اثر از مجموعه خصوصي شان را که هر دو طي 

و  دوستان  هشدارهاي  با  طرف  هر  از  بگذارد،  حراج  به  پاريس  در  بودند،  کرده  گردآوري  سال   ۵۰
نزديکان مواجه شد. آخر در اين دوران سخت اقتصادي که همه در پي حفظ سرمايه هايشان هستند و 

هر روز خبر از ورشکستگي بانک ها و سرمايه داران بزرگ مي رسد، چه 
کسي حاضر مي شود براي خريدن اثري از کنستانتين برانکوزي )پيکرساز 
رومانيايي( ۲۰ ميليون يورو بپردازد؟ با توجه به همين داليل، حتي حراجي 

معروف بريتانيايي هم حاضر نشد اين حراج را ضمانت کند. 

اما پس از پايان سه روزه اين حراج، پي ير برژه توانست به همگان ثابت کند؛ 
»در برابر کيفيت، حتي بحران مالي هم حرفي براي گفتن ندارد.« 

حراج مجموعه ايو سن لوران نه تنها بزرگ ترين مزايده قرن لقب گرفت، بلکه 
از يک طرف رکورد فروش يک مجموعه خصوصي را شکست و از طرف 

ديگر به عنوان پردرآمدترين حراج در قاره اروپا تاکنون شناخته شد. 

مسووالن حراجي پرآوازه کريستي پيش از اين ارزش اين مجموعه را ۳۰۰ 
ميليون يورو تخمين زده بودند، با اين حال قيمت فروش آن در پايان بيش از 

۳۷۳ ميليون يورو اعالم شد. 

در تمام مدت چکش هاي ميليوني روي ميز حراج فرود مي آمدند؛ ۳۵ ميليون 
يورو براي يک تابلوي نقاشي از هنري ماتيس که بيشترين رقم پرداخته شده 

براي اثري از اين هنرمند فرانسوي به شمار مي آيد، يا ۲9 ميليون يورو براي پيکره چوبي »مادام ال 
آر« ساخته دستان برانکوزي. دولت فرانسه نيز با خريدن آثار هنري به 

ارزش ۱۳ ميليون يورو در اين حراج سهيم بود.

در ميان آثار به حراج گذاشته شده، دو مجسمه چيني از قرن ۱8 ميالدي 
نيز به چشم مي خوردند که به مزايده گذاشتن آنها خشم دولت چين را 

برانگيخته بود. 

چيني ها اين مجسمه ها را جزء آثار ملي کشورشان مي دانستند و از 
همين رو هم خواهان عدم فروش آنها شده بودند. درگيري ها بر سر اين 
قرن«  حراج  ترين  »بزرگ  حاشيه  وصداترين  پرسر  بتوان  شايد  را  امر 
دانست. اما در نهايت شخصي ناشناس که از طريق تلفن در حراج شرکت 
کرده بود، با پرداخت ۲8 ميليون يورو براي هر دو اين مجسمه ها موفق 
البته پيش از اين، برژه  شد آنها را ميهمان کلکسيون شخصي اش کند. 
اعالم آمادگي کرده بود حاضر است اين دو مجسمه برنزي را به چين 
بدهد، تنها به شرطي که چيني ها استقالل تبت را به رسميت بشناسند، به 

دااليي الما اجازه بازگشت دهند و همچنين حقوق بشر را رعايت کنند.

پس از فروش اين آثار در حراج کريستي، دولت چين هم از در تالفي درآمد 
و تحريم هايي را عليه اين حراجي اعمال کرد. از اين پس ماموران گمرک 
چين به شدت بر ورود و خروج اشياي هنري اين حراجي، کارمندان و 
همچنين آژانس هايش نظارت خواهند داشت. در اين حراج تاريخي بنا بر 
آمار کريستي، ۳۰ درصد خريداران امريکايي بودند و ۷۰ درصد بقيه نيز از اروپا در اين مزايده شرکت 
داشتند. درآمد به دست آمده از فروش اين آثار هنري، صرف پژوهش هاي علمي موسسه »پي ير برژه 

و ايو سن لوران« بر ضد بيماري ايدز خواهد شد. 
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جدول و سرگرمی

یکی از طرفین بازی را شروع می کند و در 
3 حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Qc3+      Kb5  Qb4+      Kc6   Rc2++ or 
Rc2+       Kb5   Qb3+      Ka5   Qb4++ or 

 سفید بازی را شروع می کند و در2
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

تبلیغات خود را به ما 
بسپارید

چاپ	و		طراحی	لیفلت،	بروشور
020 8453 7350 -  077 3311 3137

فال هفته
متولدين فروردين: يکي از خويشاوندان کمک 
حال شما خواهد شد و به قولي بار سنگيني را از روي 
دوش شما برخواهد داشت. براي انجام کاري احساس 
خواهيد کرد که بايد منافع اقتصادي خود را به خاطر 
امر  همين  بيندازيد.  مخاطره  به  احساسي  اي  مسئله 
شما را در يک نوع رودربايستي و دودلي قرار خواهد 
داد . بعضي دلخوري هاي خانوادگي را بيش از آنچه 
که هست بزرگ نکنيد. وضعيت مالي شما در موقعيت 

رضايت بخشي قرار مي گيرد.

متولدين ارديبهشت: در انجام يک معامله و    
يا عقد قرارداد حسن نيت طرف مقابل براي شما ثابت 
خواهد شد و از شک و ترديد بيرون خواهيد آمد. از 
يک نوآشنا مهرباني ها و کمک هاي ذيقيمتي خواهيد 
خواهيد  مشاهده  خود  کار  در  رونقي  زودي  به  ديد. 
کرد و شايد به فکر گسترش کار خود و يا شروع کار 
که  را  آنچه  يابيد  درمي  هفته  اين  در  بيفتيد.  جديدي 
برايتان مشکل و يا غيرمقدور مي نمود چقدر آسان و 

در دسترس است.

از  پر  و  خوب  اي  هفته  خرداد:  متولدين 
شادي در پيش داريد. به زودي بنا به اتفاقي افق تازه 
اي در تفکرات شما نسبت به آينده پديد خواهد آمد. 
افقي روشن و رنگارنگ . يک مشکل و يا موردي که 
برايتان آسان خواهد  نسبت به حل آن بدبين بوديد، 
براي حل  به دست شما مي رسد.  پول  مقداري  شد. 
از  اندکي  است  بهتر  قرارداد،  عقد  يا  و  اختالف  يک 
خواسته هاي خود بکاهيد تا قضيه نهايتأ به نفع شما 

تمام شود.

  متولدين تير: براي انجام کاري ناچار مي 
شويد تن به مسافرتي ناخواسته بدهيد. مشکلي که در 
رابطه با آينده داريد، بنا به ميل شما حل خواهد شد. 
به موفقيتهاي تحصيلي  ماه  اين  متولد  دانش آموزان 
دست مي يابند. نگراني شما از بابت سالمتي يکي از 
افراد خانواده برطرف ميشود. به زودي چشم شما به 
ديدار عزيز و يا عزيزاني روشن خواهد شد. طلبي را 
که سوخت شده مي پنداشتيد وصول خواهيد کرد و 

يا در حال وصول قرار مي گيرد.

متولدين مرداد: در اين هفته پي خواهيد برد   
که تفکر يا رفتار شما در مورد يکي از نزديکان تا چه 
حد غيرواقعي و يا غيرمنطقي بوده است و خود نزد 
خود بيش از همه شرمنده خواهيد شد. در اواخر هفته 
احساس خواهيد کرد که از يک بن بست رهايي يافته 
ايد و آن وقت اعصاب خود را در حال آرامش خواهيد 
يافت. نگراني شما از بابت سالمتي خود برطرف مي 
شود. بنا به موردي مورد تشويق قرار مي گيريد و يا 

هدايايي دريافت خواهيد کرد.

مورد  شما  درخواست  شهريور:  متولدين 
قبول طرف مقابل قرار مي گيرد. هفته خوب و آرامي 
در پيش داريد . احساس خواهيد کرد روحيه تازه اي 
اوقات  اين  اتفاق غيرمنتظره  ايد. يک  آورده  به دست 
خوش را براي شما کامل تر خواهد کرد و آن وقت 
زندگي را در وجهي زيباتر خواهيد ديد. تغييراتي در 
امور شغلي و يا وضعيت مسکن شما پديد خواهد آمد 
که البته چندان مورد عالقه شما نخواهد بود. يکي بي 

هيچ مورد خاصي از دست شما دلخور مي شود.

را  فکرتان  زندگي  مشکل  يک  مهر:  متولدين 
در همه اين هفته به خود مشغول خواهد کرد. يکي از 
بزرگان خانواده راه خوبي را به شما پيشنهاد خواهد 
کرد. بهتر است دراين باره بيشتر فکر کنيد. در امور 
روزانه با تحرک بيشتر مي توانيد پله هاي موفقيت را 
با سرعت باال برويد. چند ديدار مسرت بخش خواهيد 
همه  باشيد.  بين  خوش  معامله  يک  به  نسبت  داشت. 
چيز در آينده اي نه چندان دور رو به راه خواهد شد.

که  اموري  کردن  دنبال  از  آبان:  متولدين 
کنيد.  خودداري  نيستيد،  مطمئن  آن  نتيجه  به  چندان 
به زودي به مناسبتي اهميت شما و يا کار شما براي 
تر خواهد شد. مسافري در  اعضاي خانواده روشن 
راه داريد. امر خيري در خانواده در حال انجام است. 
رقابت  ناچار مي شويد در يک  کاري  پيشرفت  براي 
کار  يا  و  به موقعيت  يکي  کنيد.  يا سنجش شرکت  و 
شما حسادت مي کند، اما کاري که به ضرر شما تمام 

ميشود، نمي کند.

امور  انجام  در  هفته  اين  در  آذر:  متولدين   
تا  بکنيد  بيشتري  احتياط  و  يا روزانه دقت  و  محوله 
از بروز يک ضرر احتمالي جلوگيري به عمل آوريد. 
و  گيرد  مي  قرار  تري  موقعيت حساس  در  کار شما 
شود.  مي  گذاشته  شما  عهده  به  اي  تازه  تعهدات  يا 
منتظر هديه و يا پاداش باشيد. يک اختالف و يا مسئله 
پيش آمده در خانواده و يا در محل کار را مي توانيد 
و  خوبي  به  مقابل  طرف  با  گفتگو  و  دورانديشي  با 
خوشي خاتمه دهيد. مواظب سالمتي خود باشيد. در 

غير اين صورت يک ناراحتي جسمي در راه داريد.

بسيار  فرصت  هفته  اين  در  دی:  متولدين   
اي  معامله  انجام  يا  و  اختالف  يک  حل  براي  خوبي 
که به تعويق افتاده بود، به دست مي آوريد. شانس با 
شما همراه است. فرصت ها را از دست ندهيد. در امور 
شغلي موقعيت مناسبي که هميشه آرزو مي کرديد، به 
از سر  يا يک حسود  دست مي آوريد. يک مزاحم و 
براي  بهترين روز هفته  به کنار خواهد رفت.  راهتان 
رفتارتان  و  ها  حرف  مواطب  است.  چهارشنبه  شما 

باشيد تا موجب دلخوري ديگران نشود.

يکي  خواسته  به  نسبت  بهمن:  متولدين   
در  وگرنه  نباشيد  انگار  سهل  و  قيد  بي  نزديکان  از 
آينده اي نه چندان دور از اينکه به کمک او نرفته ايد، 
پشيمان خواهيد شد. در برخورد و مالقات با ديگران 
انتظار  ديگران  از  که  باشيد  داشته  را  رفتاري  همان 
لحاظ  از  که  را  کساني  شخصيت  و  موقعيت  داريد. 
دوره  يک  بگيريد.  نظر  در  کوچکترند،  شما  از  سني 
شما  آرزوي  و  رسد  مي  پايان  به  سختي  و  نگراني 
به  نسبت  ماه  اين  متولد  متأهلين  مي شود.  برآورده 
وگرنه  نباشند  اعتنا  بي  زندگي خود  خواسته شريک 

ضرر خواهند کرد.

 متولدين اسفند:   به مناسبتي يک خوشحالي 
نسبتأ بزرگ در راه داريد. در يک مورد خاص علت 
بدگماني هاي شما براي خودتان روشن خواهد شد. 
يک دوست قديمي خدمتي بزرگ در حق شما خواهد 
تازه  اي  دوره  کرد  خواهيد  احساس  زودي  به  کرد. 
در زندگي تان آغاز شده است. سعي کنيد بر مشغله 
آرامش  براي خود  و  نيفزائيد  اين  از  بيش  هاي خود 
پيش  در  شيرين  معامله  يک  آوريد.  فراهم  بيشتري 
داريد. گمشده اي پيدا مي شود. مزاحمت يک مزاحم 

خاتمه مي گيرد.
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حمام خون در دبیرستان آلمان
کشتار در دبيرستانی در اشتوتگارت، آلمانی ها را شوکه کرده است.

ديروز وارد  تن داشت ساعت 9 صبح  بر  لباس سياه  که  با ۱۷ سال سن در حالی  پسر جوانی 
دبيرستان سابق خود دبيرستان آلبرت ويل در نزديکی منطقه وپنندن اشتوتگارت شد و با اسلحه 
جان دست کم ۱۵نفر از دانش آموزان مدرسه و سه معلم را گرفت و تعدادی را مجروح کرد و از 
صحنه جرم گريخت.سخنگوی پليس محلی کالوس هيندرر می گويد؛ »ضارب به 9 نفر از دانش 
آموزان مدرسه شليک و هنگام فرار و در خارج از ساختمان مدرسه به سوی يکی از عابران پياده 
در خيابان هم تيراندازی کرد و او را کشت.«ساعتی پس از اين حادثه پليس نوجوان مسلح را پيدا 
کرد و با شليک گلوله او را کشت. حمام خون توصيفی است که پليس اشتوتگارت از اين حادثه 
دارد. آنها جز سن و لباس سياه مشخصات ديگری از ضارب اعالم نکرده اند. به گفته شاهدان 
ضارب سال گذشته از اين دبيرستان فارغ التحصيل شده بود. اين اظهارات در حالی عنوان شده 
که اطالعی از درگيری های قبلی ضارب با مسووالن مدرسه يا مشکالت روحی و حتی نام او هم 
منتشر نشده است.پليس محلی اشتوتگارت اعالم کرده منطقه وقوع جرم و مناطق اطراف توسط 
هليکوپتر و ديگر گشت های منطقه يی تحت نظر است و رد ضارب پيگيری می شود. حادثه روز 
گذشته اشتوتگارت فاجعه سال ۲۰۰۲ يکی ديگر از مدارس آلمان را به ياد آورده است. نقش اول 
آن حادثه را پسری ۱9ساله بازی کرده بود. او به سوی ۱۲ معلم، يک منشی و دو دانش آموز و 
يک پليس شليک کرد و دست آخر خودش را کشت. پسر ۱9ساله، روبرت استين نام داشت و از 
اخراجی های مدرسه اش بود. فاجعه سال ۲۰۰۲ و حادثه روز گذشته زنگ خطر را برای آلمانی ها 
به صدا درآورده است. بنابر گفته کارشناسان و تحليلگران اجتماعی اين کشور جوانان آلمانی در 
سنين ۱8 تا ۲۱ سال ميل زيادی به داشتن سالح گرم پيدا کرده اند و در باشگاه های تيراندازی و 

اسلحه حضور پررنگی دارند.
 کشتار خانوادگی در امریکا

در حالی که آلمانی ها صبح روز چهارشنبه خود را با شوک ناشی از خبر کشتار در مدرسه يی 
در اشتوتگارت آغاز کرده بودند، حادثه يی مشابه در امريکا شهروندان اين کشور را مرعوب کرد؛ 
از دوستان و آشنايان نزديکش را گرفت و سپس خودکشی کرد. مايکل مک  نفر  مردی جان 9 
لندون پروژه قتل را با سوزاندن مادرش آغاز کرد. او در منطقه کنيستن شهر سمسن ايالت آالباما 
با مادرش زندگی می کرد. مک لندون خانه مادری را به آتش کشيد. اين اطالعات را مردی به نام 
روبرت پريچر به خبرگزاری ها و رسانه ها داده است. او صاحب يک کافه رستوران در نزديکی 
خانه مک لندون است. قاتل پس از قتل مادرش از سمسن به جنوا حرکت کرد و به گفته شاهدان به 

خانه مادربزرگش رفت و جان دايی، خاله، مادربزرگ و پدربزرگ و يک بچه را هم گرفت. 
يکی  کلو  اند. مک  نکرده  توصيف  نامتعادل  و  غيرعادی  را  لندون  مايکل مک  فاجعه  اين  شاهدان 
از اين شاهدان که هنگام حادثه در پمپ بنزين مشغول پرکردن باک ماشينش بود صحنه يی را 
برای خبرنگاران توصيف می کند که در آن زنی را ديده که در اثر شليک مک لندون مجروح شد 
و سپس از خانه اش بيرون آمد؛ »من برای کمک به سمت او رفتم اما وی روی زمين افتاد و جان 
باخت.« کرگ مک کلو از شليک مک لندون به ديگر افراد حاضر در پمپ بنزين و مرگ آنها هم به 
خبرنگاران می گويد؛ »قاتل بعد از اين کشتار جنون آميز به سمت چمنزار آن منطقه رفت و اسلحه 
را روی شقيقه اش گذاشت و خودکشی کرد.« شهردار سمسن می گويد؛ »مک لندون و خانواده 
اش را می شناسم. 44 سال در اين ناحيه زندگی کرده ام اما تا به حال چنين حادثه يی را تجربه 
نکرده بودم. وحشتناک بود. تمام تالش من اين بوده که ساکنان اين شهر در راحتی و رفاه زندگی 
کنند، نمی دانم چرا اين طور شد.« هنوز انگيزه اين مرد از قتل عام روشن نشده است و تحقيقات 

در اين زمينه ادامه دارد. 

مرد آمریکایی 9 نفر را به قتل رساند و خودکشی کرد
يک فرد مسلح در ايالت آالبامای آمريکا پس از آنکه 9 نفر را با ضرب گلوله از پای در آورد، خودکشی 
کرد.به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات پليس اعالم کردند يک مرد مسلح در آالباما با اسلحه ای 9 نفر 
را کشت و در آخر خود را نيز به ضرب گلوله ای از پای در آورد. بر همين اساس "اداره امنيت عمومی " 
در بيانيه ای اعالم کرد: مقامات به مجموعه ای از دستکم چهار حادثه تيراندازی واکنش نشان داده اند که 
در آن يک مرد مسلح 9 نفر را پيش از آنکه خود را از پای در آورد، کشته است. از سوی ديگر يک مقام 
پليس فدرال آمريکا )اف بی آی( نيز به خبرگزاری فرانسه گفت: مقامات فدرال پيش بينی می کنند شمار 
قربانيان اين تيراندازی افزايش يابد. بر اساس اين گزارش پليس پس از تيراندازی فوق در بعد از ظهر 
سه شنبه جسد چهار بزرگسال و يک کودک را در شهرک "سامسون " يافت و پس از آن جسد دو فرد 
بزرگسال ديگر به طور جداگانه در سامسون پيدا شد. مقامات پليس اعالم کردند اين فرد مسلح سپس به 
طور جداگانه در محل هايی ديگر دو نفر ديگر را به ضرب گلوله به قتل رسانده است. بر پايه اين گزارش 

اين فرد مسلح خود را پس از اين کشتار هدف گلوله قرار داد و خودکشی کرد.

150 سال زندان در انتظار کالهبردار 50 میلیارد دالری
»برنارد مادوف« سرمايه گذار آمريکايی متهم به بزرگترين کالهبرداری تاريخ، فردا دادگاهی 
نيويورک،  مالی  مرکز  و  وال استريت  مالی  های  مؤسسه  در  که  مادوف«  »برنارد  شود.  می 
عدم  و  کالهبرداری  اتهام  به  گذشته  دسامبر  يازدهم  می رفت،  شمار  به  باسابقه  مديری 
بازپرداخت بيش از ۵۰ ميليارد دالر پول سرمايه گذاران در طرح های مالی بازداشت شد.کار او 
جذب سرمايه گذاری از بانک ها و شخصيت های حقيقی در پروژه های ايمنی و بيمه های مالی 
بود. »مادوف«به مشتريان خود وعده سود بسيار باال داده بود و شمار زيادی از بانک های 
بزرگ خارجی در اين مؤسسه سرمايه گذاری کرده بودند.بحران مالی اما به اين کالهبرداری 
بزرگ هرمی خاتمه داد و او سپتامبر گذشته دستگير شد.اين سرمايه گذار ۷۰ ساله امريکايی 
قرار است فردا بطور رسمی در چارچوب يک روند قضايی محاکمه شود. گزارش ايسکانيوز 
می افزايد، به گفته دادستان پرونده ، احتماال ۱۵۰ سال زندان در انتظار اين سرمايه دار کهنسال 
خواهد بود. »مادوف« از زمان بحران مالی ، در آپارتمان خود در منهتن زندانی خانگی بود و 

يک مچ بند الکترونيکی در پای خود داشت

حوادث

  میدانید چرا جای این آگهی خالیست؟

توضيحات بيشتر در شماره های آينده

واقعًا

پلیس بین الملل در تعقیب قاتل پسر ایرانی در ژاپن
مرد جنايتکار که به خاطر اختالف های مالی دوست ايرانی اش را با شليک گلوله در ژاپن به قتل رسانده 

است، تحت تعقيب قرار گرفت.
بازپرس  به  تهران  جنايی  دادسرای  بازپرسی  هفتم  شعبه  به  مراجعه  با  ای  سالخورده  مرد  قبل  چندی 
شهرياری گفت: »اواسط آبان از طريق تماس تلفنی يکی از دوستان پسرم در جريان قتل وی در کشور 

ژاپن قرار گرفتيم. 
پسرم مجيد ۳8 سال داشت که از پنج سال قبل در شهر »ناگويا«ی ژاپن زندگی می کرد. چند روز قبل از 
قتلش نيز با من تماس گرفت و گفت: ۳۰ ميليون ين ژاپن از فردی به نام مسعود - ۳۰ ساله - طلب دارد، اما 
آخرين بار که برای وصول طلبش به او مراجعه کرد، مسعود وی را تهديد به مرگ کرده است. چند روزی 
از پسرم بی خبر بودم تا اين که يکی از دوستانش که در شهر توکيو زندگی می کند با من تماس گرفت 
و خبر قتلش را به دست مسعود به ما اطالع داد. حاال هم تقاضای پيگيری موضوع را داريم. پس از اين 
شکايت پرونده به دستور بازپرس جنايی در اختيار کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی تهران قرار گرفت. با 
شروع تحقيقات و مکاتبه با پليس شهر »ناگويا«، آنها ضمن تأييد خبر جنايت، مدارک و پرونده قتل را برای 

کارآگاهان پليس تهران ارسال کردند.
در ادامه بررسی ها فردی با مراجعه به شعبه هفتم بازپرسی خود را از دوستان مقتول معرفی کرد و گفت: 
»دو روز قبل از قتل، قرار بود مجيد به توکيو بيايد تا مقداری سوغاتی برای خانواده اش به تهران بفرستد. 
روز حادثه نيز با من تماس گرفت و گفت می خواهد برای دريافت پولش به ديدن مسعود برود و بعد از آن 
نزد من بيايد. اما ساعتی بعد از طريق تماس پليس در جريان قتل مجيد با شليک گلوله های مسعود قرار 
گرفتم. حال آن که او همچنان فراری بوده و پليس نيز در تعقيبش است. صبح ديروز بازپرس جنايی از 
کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی تهران خواست ضمن مکاتبه با مأموران پليس بين الملل مخفيگاه متهم 

فراری را شناسايی و پس از دستگيری او را برای محاکمه به دستگاه قضايی ايران تحويل دهند  *****

تابوت شناور ایرانی
گروهی از مسافران ايرانی بر اثر واژگونی يک دستگاه اتوبوس به دره ای در شرق ترکيه ، زخمی شدند. 

اتوبوس حامل 4۵ مسافر ايرانی ، بامداد چهارشنبه از مرز »سرو« وارد ترکيه شده بود که در ۱۰ کيلومتری 
شهرستان »بايکان« استان »سييرت« منحرف شد و درون دره افتاد.در اين رخداد ۲۵ هموطن زخمی و به 
بيمارستان مرکزی »سييرت« فرستاده شدند.کارشناسان در حالی سرگرم بررسی علت اصلی بروز اين 
 ۱8 : افزايد  می  ايسکانيوز  است.گزارش  اعالم شده  ديدگان رضايت بخش  که حال آسيب  رخداد هستند 
شهريور 8۷ نيز دست کم ۱۶ ايرانی بر اثر واژگونی يک دستگاه خودرو جمعی در يکی از بزرگره های 

»دوغوبايزيد« آناتولی شرقی ترکيه ، قربانی شدند.
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نیازمندیها

تمیزکردن پنجره و نظافت منزلتان را 
به ما بسپارید 

07735302067

به یاد داشته باشید فقط از صرافی های معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائید

اعتماد به آگهی ها 
به منظور رفع نياز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نيازمنديهای هفته نامه 

پرشين چاپ ميشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  اين  ی  وظيفه  که  آنجايی  از 

باشد، لذا مسئوليتی درباره ی محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، با روش های مقتضی ، اطمینان الزم را از 
صحت ادعای آگهی دهندگان به دست آورید.

اتومبیل
گلف دارک بلو  مدل 

2002
۰۷9۵۶۶۶44۳۱

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیک مدل 2007

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

لوله کشی 
ساختمان 

جواد 
07894862619

سوزوکی سیلورمدل 
2003

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
۰۷9۵۶۶۶44۳۱

متروپوليتن کار 
سرويس

0208923456

تویوتا سیلور مدل 2001

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

پژو 306 سیلورمدل2004

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

۰۷9۵۶۶۶44۳۱

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش ۳ دی مکس و 
انيمشن

۰۷۷9۶۷۵۱۷۶۷

کارت ويزيت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

آموزش ویولون

۰۷۵۱۱8۱۲۰۶9

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

07515704242
 

آموزش کامپیوتر

۰۷9۰98۵۷۰۱۲

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷9۰98۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

طراحی وب 
سایت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجويان 

التحصيل دانشگاه لندن 

07828697681

تايپ فارس و انگليسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰98۵۷۰۱۲

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
۰۷88۶۳88۶۵۷

چاپ

تدریس

MAN AND VAN
حمل و جابجائی اثاثیه منزل و کلیه قطعات به 

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترین قیمت

Full Insurance

07974606836

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزینی و دیزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 07594347973

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

جوشکاری ، ساخت درب 
و پنجره و نرده ، نجاری 
نصب هواکش پیتزائی 

07500679571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

حسابدار

تعمیر 
کامپیوتر و لپ 

تاپ در محل
07909857012

 مغازه فروشی
Kingston-Surbiton
Pizza-Restaurant

 با موقعیت عالی با در آمد
4000 پوند هفتگی

07723569790

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

07894862619

آموزش فتوشاپ

۰۷9۰98۵۷۰۱۲

تعمیر لپ تاپ
۰۷۷۳۳۱۱۳۱۳۷

تعمیر کامپیوتر در 
محل

۰۷9۰98۵۷۰۱۲

طراحی
 وب سایت

07733113137
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷4
کانون ايران                                             ۰۲۰8۷4۶۳۲۶9 
جامعه ايرانيان                                         ۰۲۰8۷48۶۶8۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰98۲۱۶۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰84۵۶۰۰۰9۱4 
اطالعات پرواز هيترو            ۰8۷۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            ۰۲۰8۵۶498۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰8-4۵۵۵۵۵۰

رستوران ها
رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷۶۰۳۳۶9۶ 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷۶۰۲9۰4۰ 
رستوران الونک ۱                             ۰۲۰۷۶۰۳۱۱۳۰
رستوران الونک ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰4۱۶ 
رستوران ارم                             ۰۲۰89۶88۳8۲
رستوران بهشت                                      ۰۲۰89۶444۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰8۲۰۳9۵9۵
رستوران پاپيون                                      ۰۲۰84۵89۰8۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲۶۲4۰۱۵
رستوران پاريس                                      ۰۲۰۷۲89۲۰۲۳
رستوران پرشيا                                       ۰۲۰84۵۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵8۳۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲99۳98

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷4۳۱4۵4۶     
رستوران ديار                                         ۰۲۰89۲۰9۷44 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰884۷۱۷4۰ 
رستوران شبهای  شيراز                            ۰۲۰8۳4۶۵۵9۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲4۲4۲8    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲۳8۳۳۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰۶4888
رستوران مهدی                                       ۰۲۰8۵۶۳۷۰۰۷
رستوران نيمکت                                      ۰۲۰8889۶989
رستوران ياس                                         ۰۲۰۷۶۰۳9۱48
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰89989۰8۰
رستوران زيتون                            ۰۲۰88۳۰۷4۳4
رستوران هيزم                            ۰۲۰۷4۳۱4۵4۶
رستوران صوفی                                      ۰۲۰88۳44888

رستوران سالم                                        ۰۲۰88۳8۰۰۰۷  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰۲۰8۳4944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲4۳8444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷۶۰۳۲۳۷9  
رستوران ليدو                                         ۰۲۰89۵۲4۷48 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰844۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰8۷۷8۵۳۶۱
انزلی                                        ۰۲۰84۵8۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰84۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰۷۶۰۳۵۰8۳
بيژن                                         ۰۲۰۷4۳۵۲۳۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷۶۰۳۶۲۲۲
پرشيا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷۳۱۷8۱9
تهران                                      ۰۲۰۷4۳۵۳۶۲۲
تخت جمشيد                                    ۰۲۰۷۶۳98۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰84۲۶۵448
ايران                                        ۰۲۰8۲۰۲8۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷۶۰۳89۰9 
خيام                                          ۰۲۰۷۲۵8۳۶۳۷ 
زمزم                                        ۰۲۰84۵۲4۰۰4

فرديس                                     ۰۲۰88۶۱۶۱8۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲4۳
ستاره                                      ۰۲۰88۶۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰8۳4۷88۲۲
سپيد                                       ۰۲۰89۶9۷9۷۰ 

سليمان                                             ۰۲۰۷۶۲4۲9۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰8۳4۳۳۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰89۷4۶۰88 
سيب                                                  ۰۲۰8۳99۲8۳۲ 
علی                                    ۰۲۰8۵۶۶9۳۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷99۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰89۶۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰89۵۲۵۶۳۷ 
محصوالت ايران                              ۰89۶۳۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰84۵۵8۱84
وحيد                                             ۰۲۰89۷4999۷ 
قنادی رضا                                ۰۲۰۷۶۰۳۰9۲4 
قنادی عسل                               ۰۲۰۷۷۰۶۲9۰۵
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و	با	همکاری	مواد	غذایی	ماهان
	در	شهرستانهای:

Birmingham, 
 Glasgow, Leeds, Liverpool

,Manchester,	New	Castle
Nottingham. Southampton

Brighton

توزیع	میگردد

نیازمندیها

شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، طبق استانداردهای 
انگلستان با ضمانت کامل طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله کشی، برقکاری، نجاری، 
نقاشی، کاشیکاری و آجرکاری

آیا کامپیوتر شما دائما دچار مشکل 
میگردد! تعمیر در محل کار یا منزل شما

تخفيف ويژه برای دانشجويان
نصب انواع برنامه های قابل UPDATE در اينترنت ، ويروس يابی و رفع کليه مشکالت سخت افزاری و با قيمت بسيار 

 EXCEL۳وDMAX مناسب آموزش نرم افزار 
بصورت حرفه ای  طراحی وب سايت

07909857012

بازار روز کامل ترین و قدیمی ترین 
سوپر مارکت ایرانی
 در مرکز بیرمنگهام

با خرید بیش از 25پوند از %10 تخفیف و خدمات ارسال به درب منزل بهره مند شوید. 

ما شما را به بازدید از بهترین سوپر مارکت ایرانی 
کنندة  عرضه  روز  بــــــازار  نماییم  می  دعوت 
مرغوب ترین و ارزان ترین اجناس ایرانی ، ترکی 
، ساندویچ  ، عربــــی، میـــــــوه های تـــازه 
الویه خانگی ، انواع شیرینی ، کتاب ، نقره جات ، 

صنایع دستی ، تابلوی های خاتم و بلورجات . 

Address:161 HAGLEY ROOD 
EDGBASTON   B16 -13UQ

TEL:01214559955 - 07886386681

 نمایندگی هفته نامه پرشین در شهر بیرمنگهام
 شما هموطنان ایرانی ساکن بیرمنگهام می توانید از سوپر قنادی آپادانا- سوپر قنادی یاس - 
سوپر قنادی رز - سوپر قنادی ونوس - سوپر ایرانی بازار روز و پیتزا پوینت این هفته نامه 
را تهیه نمائید خواهشمند است در صورت تمایل هر گونه  همکاری و یا درج آگهی ها با آقای 
birmingham@persianweekly. :صمد شکارچی و یا با شماره تلفن 07735032163  و ايميل

co.uk  تماس  حاصل نمائيد 
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ورزش ایران
ساعی، مرد سال رزمی ایران

بهترين رزمی کار  به عنوان  را  اهالی ورزش های رزمی، هادی ساعی 
ايران در سال 8۷ برگزيدند. در نظرسنجی که توسط مسئوالن فدراسيون 
نويسان  رزمی  و  قهرمانان  داوران،  مربيان،  کارشناسان،  رزمی،  های 
اوجاقی  حسين  شد.  بهترين  امتياز   8۳۷ با  ساعی  است،  گرفته  انجام 
کاپيتان تيم ملی ووشو و حسين روحانی از تيم ملی کاراته، به ترتيب با 

4۳۲ و ۳۱۱ امتياز دوم و سوم شدند.

باخت اوجاقی به سلطان رینگ جهان
  

به  ووشو  ای  حرفه  ليگ  در  را  خود  مبارزه  نخستين  اوجاقی  حسين   
که  هايی  شايستگی  وجود  با  اوجاقی  کرد.  واگذار  قبل  دوره  قهرمان 
داشت، مقابل هوانگ لی از چين معروف به سلطان رينگ شکست خورد. 
حريف بعدی وی از برزيل است. اين مسابقات در چين برگزار می شود.

بازی ایران - کنیا رایگان شد
تماشای بازی دوستانه ايران و کنيا برای عالقه مندان به فوتبال رايگان 
اعالم شد. فدراسيون فوتبال در راستای حمايت هرچه بيشتر تماشاگران 
اين  تيم کشورمان تماشای  به  نيز رفاه حال عالقه مندان  تيم ملی و  از 
بازی را رايگان اعالم کرد. اين ديدار ساعت ۱۷:4۵ روز شنبه آينده در 

ورزشگاه آزادی انجام می گيرد.

مذاکرات ماتیچ با فدراسیون بسکتبال ایران
وسلين ماتيچ صربستانی برای مذاکرات مستقيم با فدراسيون بسکتبال 
ايران به تهران سفر می کند. اين مربی در صورت دريافت به موقع ويزا 
امروز به تهران سفر می کند. وی که گزينه هدايت تيم ملی بسکتبال ايران 

است، سابقه مربيگری در تيم ملی صربستان را دارد.

جودو، بدون مسابقات تدارکاتی
های  رقابت  راهی  تدارکاتی  مسابقه  هيچ  بدون  ايران  جودو  ملی  تيم 
هنرهای رزمی آسيا و نيز مسابقات قهرمانی قاره کهن می شود. قرار بر 
اين بود تيم ملی در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردين ماه آينده در تورنمنت 

بوسنی شرکت کند که اين سفر لغو شد.

قهرمانی ایران در مشتزنی جام فجر
تيم ملی مشتزنی کشورمان با کسب 9 مدال طال فاتح رقابت های مشتزنی 
بين المللی جام فجر شد. در اين مسابقات که با حضور ۷4 مشتزن خارجی 
و ايرانی در سالن شهيد معتمدی خزانه بخارايی تهران برگزار شد، در 
وزن 48 کيلوگرم مسعود ريگی، ۵۱ کيلوگرم رضا عباسی، ۵4 کيلوگرم 
عمران اکبری، ۶۰کيلوگرم فروتن گل آرا، ۶4 کيلوگرم هومن کرمی، ۶9 
کيلوگرم سجاد محرابی، 8۱ کيلوگرم احسان روزبهانی، 9۱کيلوگرم رضا 
مرادخانی و در +9۱ جاسم دالوری از تيم کشورمان صاحب نشان های 

طال شدند.

ترافیک تهران فاتح رکابزنی شد
پايان  اول دوچرخه سواری  ليگ دسته  نخستين مرحله چهارمين دوره 
يافت و تيم ترافيک تهران در مکان نخست ايستاد و دو تيم جام جم يزد 

و بهکار گستر شمال دوم و سوم شدند.

برگزاری ششمین اردوی واترپلو جوانان
برای شرکت  ۱8 سال  زير  جوانان  واترپلو  تيم  اردوی  مرحله  ششمين 
در رقابت های جهانی جوانان جهان )ارديبهشت ماه سال 88( با شرکت 
۱9 نفر از روز جمعه ۲۳ اسفندماه آغاز می شود و تا ۲8 اين ماه ادامه 

می يابد.

50 دقیقه جهنمی برای آبی پوشان
تيم فوتبال استقالل يکی از نمايندگان کشورمان در رقابتهای ليگ قهرمانان آسيا در شرايطی که يک بر صفر از االتحاد عربستان پيش بود 

در چند دقيقه پايانی دو گل دريافت کرد تا نخستين شکست تيم های ايرانی در اين رقابتها رقم بخورد.
به گزارش خبرنگار مهر، در دومين روز از هفتمين دوره رقابتهای ليگ قهرمانان آسيا از ساعت ۲۱ امشب دو تيم فوتبال االتحاد عربستان 

و استقالل ايران در شهر جده به مصاف هم رفتند که در پايان تيم ميزبان با نتيجه ۲ بر يک نماينده کشورمان را شکست داد.
زمان  اکثر  در  االتحاد  فوتبال  تيم  ديدار  اين  در 
زيادی  های  موقعيت  و  بود  توپ  بازی صاحب 
اين  اما  کرد  ريزی  پی  استقال  دروازه  روی  را 
بازی  هوشيارانه  دوم  نيمه  در  که  بود  استقالل 
کرد و توانست در دقيقه ۷9 توسط آرش برهانی 

به گل دست پيدا کند.
االتحاد  اين ضربه سر دروازه  با  برهانی  آرش 

عربستان را باز کرد
مجتبی  به جای  قبل  دقايقی  که  برهانی  آرش 
جباری به ميدان آمده بود در اين دقيقه سانتر 
برتری  گل  به  را  حيدری  خسرو  ارسالی 

استقالل تبديل کرد.
پس از اين گل تيم االتحاد فشار زيادی را روی 
سه  فاصله  در  و  کرد  وارد  استقالل  دروازه 
ديدار  اين  قانونی  زمان  پايان  به  مانده  دقيقه 
تساوی  گل  به  متعب  عماد  توسط  توانست 
نيز  اضافه  وقت  دقايق  در  کند.  پيدا  دست 

االتحاد عربستان بر حمالت خود افزود و توانست در دقيقه 9۳ توسط حشام ابوکرانه به گل برتری دست پيدا کند تا اين ديدار با 
نتيجه ۲ بر يک به پايان برسد و آبی پوشان در بهتی باور نکردنی فرو روند

ترس عربستانی ها از مجيدی
در نيمه اول بازی ،گزارشگر عربستانی بازی استقالل مقابل االتحاد بارها نام فرهاد مجيدی را بر زبان آورد و از وی به نيکی ياد 

کرد. گفتنی است، مجيدی سابقه سال ها بازی در کشورهای حوزه خليج فارس را دارا می باشد.

اعتراض اکبرپور به داوری
در دقيقه 4۰ بازی سياوش اکبرپور مهاجم استقالل پشت محوطه جريمه مرتکب خطا شد که داور اعالم ضربه آزاد کرد. در اين لحظه 

اکبرپور بشدت به سمت داور رفته و به وی اعتراض کرد.
عليزاده گرم کرد

با مصدوميت فرهاد مجيدی در دقيقه 4۳ بازی به دستور قلعه نويی علی عليزاده شروع به گرم کردن کرد اين در حالی است که آرش 
برهانی آقای گل فعلی ليگ روی نيمکت ذخيره ها حضور داشت.

ناراحتی جباری از تعويض
مجتبی جباری هافبک استقالل از تعويض خود در جريان بازی مقابل االتحاد عربستان بشدت ناراضی به نظر می رسيد به نحوی 
که با آرش برهانی يار جايگزين خود دست نداد. اين حرکت مقابل چشمان امير قلعه نويی اتفاق افتاد. بايد منتظر واکنش سرمربی 

استقالل در اين باره باشيم.
مصدوميت طالب لو و نگرانی استقاللی ها

در دقيقه ۷۵ بازی وحيد طالب لو دروازه بان استقالل برای دقايقی دچار مصدوميت شد و باعث نگرانی کادرفنی استقالل گرديد. با 
تالش کادر پزشک آبی پوشان آسيب ديدگی طالب لو برطرف شد.

روز شلوغ دکتر نوروزی
در جريان ديدار استقالل و االتحاد عربستان بازيکنان آبی پوش بارها دچار مصدوميت شدند و روز پرکاری را برای دکتر نوروزی 

پزشک استقالل رقم زدند. 
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

یک فرانسوی جای کونتادور را گرفت
در سومين مرحله از تور کالسيک و معروف دوچرخه سواری »پاريس 
- نيس« در فرانسه، سيلون شاوانل از فرانسه صاحب پيروزی شد و 
همسو با آن عنوان صدرنشينی در جدول رده بندی کلی را هم به دست 
سوار  دوچرخه  کونتادور  آلبرتو  اختيار  در  پيشتر  عنوان  اين  آورد. 

شهير اسپانيايی و فاتح مسابقات دور ايتاليا و دور اسپانيا ۲۰۰8 بود.

پیروزی قهرمان پرش با اسکی ژاپن
در ادامه مسابقات جام جهانی پرش با اسکی و در حالی که اين رقابت 
ها واپسين روزهای فصلی ۲۰۰8-۲۰۰9 خود را می گذراند، تاکانوبو 
اوکابه از ژاپن عنوان نخست تورنمنت بين المللی کوپيوی فنالند را مال 
ارقام ۵/ ۱۲۳ و ۱۲۳  به  اين راه در دو مرتبه پرش  خود کرد. وی در 
متر و ۷/ ۲4۱ امتياز حاصل از آن دست يافت. سيمون امان سوييسی 
دارنده دو مدال طالی المپيک زمستانی ۲۰۰۶ در اين تورنمنت دوم شد. 
در جدول رده بندی کلی فصل کرگور اشاليرن زائر از اتريش با ۱۷۷8 

امتياز همچنان پيشتاز و امان با ۱۵۷8 امتياز دوم هستند.

دونادونی سرمربی ناپولی شد
  
 

سرمربی  دونادونی«  »روبرتو 
به  ايتاليا  فوتبال  ملی  تيم  سابق 
عنوان سرمربی جديد تيم باشگاهی 
به  دونادونی  شد.  انتخاب  ناپولی 
ايتاليا  گذشته  سال  شکست  دنبال 
نهايی  مقابل اسپانيا در يک چهارم 
يورو ۲۰۰8 اخراج شد و بعد از آن 
تيم  اسبق  بازيکن  بود.  مانده  بيکار 
گل  پنج  زدن  سابقه  که  ايتاليا  ملی 
هم  را  تيم  اين  برای  بازی   ۶۳ در 
دارد، يکی از ستاره های آث ميالن 
از  بعد  بود و  تا 9۶  از سال ۱98۶ 

مدتی حضور در ليگ امريکا دوباره در سال ۱99۷ به ميالن بازگشت. 
او دوران بازيگری خود را هنگام حضور در االتحاد عربستان در فصل 
۱999-۲۰۰۰ به پايان رساند. »ادی رجا« که پيش از وی به مدت پنج 
فصل هدايت ناپولی را بر عهده داشت و اين تيم را از دسته سوم به ليگ 
دسته يک ايتاليا رساند، پس از کسب يک سری نتايج ضعيف از سمت 
يازدهم  اکنون در رده  پياپی  از 9شکست  برکنار شد.ناپولی پس  خود 

جدول سری آ قرار دارد.

راموس: برای چالش های پیش رو 
آماده می شویم

بازی  پايان  خبری  نشست  در  مادريد  رئال  سرمربی  راموس  خوانده 
از هر  بيش  اروپا  قهرمانان  در جام  ليورپول  با  تيمش  سه شنبه شب 
چيز از دريافت دو گل زودهنگام تيمش گله داشت. اين مربی اسپانيايی 
که تيمش تنها می تواند به قهرمانی در رقابت های الليگا اميدوار باشد، 
گفت: بسيار ناراحت هستيم که اين گونه از رقابت ها حذف شديم. دو گل 
بسيار زودهنگام خورديم و در ادامه تالش کرديم بازی را به تساوی 
خطرناک  ها  حمله  در ضد  داد  اجازه  ليورپول  به  که  چيزی  بکشانيم. 
باشد. از اين نتيجه خوشحال نيستيم با اين حال ليورپول در اين بازی 

تيم بهتر ميدان و شايسته راهيابی به دور بعد رقابت ها بود.
قرار  فشار  زير  را  آنها  کرديم  داد: سعی  ادامه  مادريد  رئال  سرمربی 
دهيم با اين حال گل هايی که خورديم اين کار را دشوار کرد و روشن 
است که با عقب بودن دو گل بازی سخت می شود. اين مسابقه شروع 
نفع  به  را  برنده  برگ  ليورپول  نخست  گل  اين حال  با  داشت  متعادلی 
آنها کرد.همه تيم ها در اين مرحله از اين رقابت ها هم تراز هستند. تيم 
برابر بهترين های اروپا بازی می کند و کوچکترين چيزها تأثيرگذار و 
تعيين کننده هستند. با اين حال ليورپول در اين مسابقه شايسته پيروزی 
بود. خوانده راموس در پايان گفت: همه ما مأيوس و ناراحتيم اما فردا 
دوباره تمرين خواهيم داشت. ما از اين پس خودمان را برای بازی بعدی 

و همچنين چالش های پيش رو آماده می کنيم.

کریم باقري از تیم ملي انصراف داد 
 

»احساس مي کنم از آمادگي بدني دور هستم و با اين شرايط نمي توانم به تيم ملي کمک کنم.«کاپيتان پرسپوليس که پس از يک دوري 
طوالني مدت در بازي با امارات مجدداً پيراهن تيم ملي را پوشيده بود، صبح ديروز يک بار ديگر از کنار رفتن سخن به ميان آورد. هر 
چند او اين بار تاکيد مي کند که اين دوري چندان طوالني مدت نخواهد بود. باقري در اين باره مي گويد؛ »تلفني با علي دايي صحبت 
کردم و به او گفتم که احساس مي کنم از آمادگي بدني دور هستم. فکر مي کنم اگر به جاي من يک بازيکن آماده تر به تيم ملي دعوت 
شود براي ديدار حساس مقابل عربستان بيشتر به تيم کمک خواهد کرد.«باقري در مورد بازگشت به تيم ملي مي گويد؛ »در مدتي که تا 
بازي هاي تيم ملي در خرداد ماه باقي مانده تالش مي کنم آمادگي ام را باال ببرم و با روحيه خوب و بدني آماده به تيم ملي برگردم.« 
علي دايي نيز با تاييد اين خبر مي گويد؛ »باقري در تماس با من خواستار عدم حضور در تيم ملي شد. او گفت انصرافم از تيم ملي تنها 
به خاطر خستگي فراوان و حضور در مسابقات پي در پي ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا است.«سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان 
در ادامه مي گويد؛ »باقري اعتقاد داشت شادابي الزم براي حضور در تيم ملي را نداشته و با آمادگي در ماه هاي آينده اميدوار است 
بتواند براي ايران افتخارآفرين باشد.«به اين ترتيب کريم باقري به خاطر آنچه خودش آن را خستگي حاصل از فشردگي بازي هاي 
ليگ برتر، ليگ قهرمانان آسيا و تيم ملي فوتبال مي خواند، از بازي مقابل تيم هاي کنيا، سنگال و عربستان انصراف داد. کاپيتان 
تيم فوتبال پرسپوليس در اين مدت تالش خواهد کرد با بازسازي بدني و جسمي يک بار ديگر شرايط بازي کردن را پيدا کند. قطعًا 
ارديبهشت ماه که زمان پايان رقابت هاي ليگ برتر فوتبال باشگاهي خواهد بود فرصت مناسبي براي بازسازي و ريکاوري هافبک 
۳۵ ساله پرسپوليس و تيم ملي فوتبال کشورمان به حساب مي آيد. او که در بازي روز سه شنبه پرسپوليس مقابل الشارجه امارات 
از سري مسابقات جام باشگاه هاي آسيا روي نيمکت ذخيره ها نشسته بود در اين مورد مي گويد؛ »پيش از بازي با الشارجه دو سه 
روزي استراحت کردم و به خاطر همين مساله سرمربي تيم با من صحبت کرد و گفت در اين بازي از ابتدا بازي نکنم. براي من مهم 

اين است که تيم موفق شود و اهميتي ندارد که من چند دقيقه بازي کنم.« 

 
امريکا مهم ترين ميهمان جام تختي 

 لشگر کشي آمریکا در تهران 
 

بيست و نهمين دوره رقابت هاي بين المللي کشتي آزاد جام تختي در حالي با حضور هفت تيم خارجي و کشتي گيران ايراني در سالن 
۱۲ هزار نفري آزادي تهران آغاز مي شود که کشتي گيران داخلي شرکت کننده در جام تختي نزديک به دوبرابر آزاد کاران خارجي 
اين مسابقات هستند و »چسباندن« نام »بين المللي« به اين مسابقات اقدام نسبتًا گمراه کننده يي محسوب مي شود. در اين رقابت ها 9۳ 
کشتي گير داخلي و 49 کشتي گير خارجي شامل 9 کشتي گير داغستاني، شش ترکيه يي، هفت عراقي، هفت اوکرايني، شش کوبايي، 
هفت ترکمنستاني و هفت کشتي گير از امريکا حضور دارند. لشگر ايراني ها در شرايطي به مصاف حريفان خود مي رود که اکثر تيم 
هاي خارجي هم با نفراتي جوان و کم نام و نشان پاي به اين مسابقات گذاشته اند و اگر مشاهده شد در پايان مسابقات تمامي مدال 
ها در دست ايراني ها قرار گرفت اصاًل نبايد تعجب کرد. چند تيم خارجي همان هايي هستند که چند روز پيش در جام جهاني حضور 
داشتند و ايران آنها را مجاب کرد در تهران بمانند و در جام تختي شرکت کنند و به اين تورنمنت جنبه بين المللي بدهند. در اين ميان 
تيم کشتي آزاد ازبکستان از ماندن در ايران و شرکت در جام بين المللي تختي انصراف داد. تيم کوبا هم که در جام جهاني تنها يک 
کشتي گير شاخص در وزن 9۶ کيلو در اختيار داشت، بدون ميشل باتيستا در جام تختي شرکت خواهد کرد. تيم هاي ديگر هم چهره 
هاي جوان را محک خواهند زد و به عنوان مثال در تيم ترکيه هيچ کشتي گير صاحب عنواني ديده نمي شود و امريکايي ها را بايد 
مهم ترين ميهمان جام تختي دانست. در ترکيب امريکا مايک زاديک نايب قهرمان سال ۲۰۰۶ جهان و ژول دالگنف قهرمان وزن ۱۲۰ 
کيلوگرم جام کي يف اوکراين حضور دارند و اين نسبت به بقيه تيم هاي خارجي از کيفيت به مراتب بهتري برخوردار است. پس از لغو 
سفر تيم بدمينتون دختران امريکا به ايران، باالخره يک تيم ورزشي از اياالت متحده در ايران حضور پيدا کرده و بين ايران و امريکا 
در زمينه ورزشي ارتباط قابل توجهي برقرار مي شود. امريکايي ها از چند ماه پيش اعالم کردند در جام تختي شرکت مي کنند و يکي 
از اولين تيم هايي بودند که وارد تهران شدند.به هر حال تنها چند روز پس از برگزاري جام جهاني، جام تختي دومين رقابتي است که 
کشتي ايران ميزباني آن را برعهده گرفته است. با توجه به نفرات و کيفيت تيم هاي حاضر در جام جهاني، قهرمان نشدن ايران در آن 
مسابقات يک ناکامي براي کشتي ايران به شمار مي رود و به نظر مي رسد اين بار با اين لشگر کشي که انجام شده فدراسيون کشتي 

به دنبال جبران آن ناکامي است.

گزینشي تیم ملي و مشکالت مربیان تیم ملي
به گفته مربيان تيم ملي مسابقات جام تختي، رقابت هاي گزينشي تيم ملي نيز محسوب مي شود. البته به نظر مي رسد چند کشتي گير 
که در جام جهاني حضور داشتند مثل فردين معصومي، از حضور در اين رقابت ها معاف شوند. شنيده مي شود نايب رئيس فدراسيون 
بر اين عقيده است که همه ملي پوشان بايد در جام تختي کشتي بگيرند. حتي به فردين معصومي نيز گفته شده بايد به تهران برگردد 
و کشتي بگيرد اما با اين وجود احتمال غيبت مهدي تقوي، سعيد ابراهيمي، عباس دباغي، فردين معصومي و صادق گودرزي وجود 
دارد. در اين بين تقوي غيبتش به دليل مصدوميت قطعي شده و گودرزي هم مصدوم است. در چنين شرايطي بايد ديد مربيان تيم ملي 

چه تصميمي مي گيرند و چه سرنوشتي در انتظار غايبان جام تختي خواهد بود.

انتقاد از شکست در جام جهاني
به هر ترتيب ايران با شکست برابر آذربايجان نتوانست انتظارات عالقه مندان به کشتي را برآورده کند و نتايج آزادکاران ايراني در 
آن مسابقات انتقاداتي را به همراه داشته است. عليرضا رضايي نايب قهرمان المپيک آتن چنين نظري دارد؛ »اگر در جام جهاني قهرمان 
مي شديم به نوعي براي ما پيروزي محسوب مي شد اما در ايران و با وجودي که حمايت تماشاگران را داشتيم، نتوانستيم انتظارات 
را برآورده کنيم. فقط اينکه چند جوان توانستند خود را نشان دهند، خوب بود.« اکبر فالح ديگر پيشکسوت کشتي ايران هم از عملکرد 
تيم ملي انتقاد کرد و گفت؛ »تا به حال دو بار ميزبان مسابقات جهاني و دو بار ميزبان جام جهاني بوده ايم که هر چهار بار قهرمان 
شده بوديم، در مسابقات جهاني با وجود اينکه همه کشورهاي دنيا با تمام قدرت آمدند، در سال هاي ۱998 و ۲۰۰۲ اول شديم و اين 

براي اولين بار بود که در خانه قهرماني را از دست داديم و نسبت به گذشته نتيجه خوبي نگرفتيم.« 
وي ادامه داد؛ »تنها آذربايجان نفرات اصلي خود را به همراه داشت که مقابل آنها شکست خورديم. ساير تيم ها نفرات دوم يا حتي 
سوم و چهارم خود را به تهران آورده بودند. روسيه آن تيمي نبود که در مسابقات جهاني باکو شش طال گرفت يا در المپيک صاحب 
شش مدال شد اما همين که توانستيم روس ها را شکست دهيم، روحيه کشتي گيران مان را باال برد و ترس نفرات مان از روس ها 
ريخت.«فالح در مورد استراحت ندادن به رضا يزداني و فردين معصومي در کشتي با تيم ضعيف گرجستان گفت؛ در ماه گذشته 
مسووالن و کادر فني تيم ملي صحبت از جوان گرايي مي کردند و نفرات دوم هم واقعًا جوان بودند اما جوان گرايي تنها شعار بود 

چرا که دنبال نتيجه بوديم. مقابل گرجستان حتي در يکي دو وزن هم جرات ريسک کردن نداشتند.



    جمعه 23 اسفند ماه 1387هفته نامه پرشین58
سال دوم -  شماره هشتادوهفت

وب گاه پرشین پنجره ای رو به جهان
www.persianweekly.co.uk ورزش

تکامل فوتبال در جزيره 

 مغزهایي که شوت 

مي شوند 
 

آرش حقيقي؛

چند وقت پيش گفت وگوي گيوم بلگه با آلبرت فرر را مي خواندم. فرر مدافع 
اتمسفر فوتبال را تجربه کرده  اين دو سبک و  سابق بارسا و چلسي که 
است توصيفي چنين از تيم رويايي اش دارد؛ »تکنيک بارسا در کنار تاکتيک 
و قدرت بدني ليورپول.« تيم رويايي فرر اما به نظر مي رسد ديگر نيازي به 
تکنيک بارسايي ندارد. ليورپولي که مقابل رئال در آنفيلد ديديم نمونه تکامل 
يافته فوتبال جزيره بود که چند سالي مي شود اروپا را تحت تاثير خود 
قرار داده است. اما اين قدرت به نظر من هيچ ربطي به فوتبال اسپانيا ندارد. 
بله؛ ليورپول پر است از بازيکنان اسپانيايي و البته يک مربي اسپانيايي. اما 
به قول گابريله مارکوتي رافا بنيتس ايتاليايي ترين مربي اسپانيايي است. 

سبک فوتبالي که بنيتس به تيمش تزريق کرده مسلمًا ايتاليايي است.

 اما اگر قرار بود مغز ايتاليايي فوتبال اروپا را تسخير کند چرا در همين 
بلتي  اگر شاهکار  کند؟  را حذف  نشد چلسي  موفق  تورين  در  يووه  شب 
پيروزي هم نمي شد. پاسخ در  اين شب هرگز شبيه  نبود يووه حتي در 
استاديوم بود؛ در استاديوم المپيک تورين. جو آنفيلد را با تورين مقايسه 
کنيد. فاکتور متمايزکننده همين جو است. تيم هاي ليگ برتر هر چقدر هم 
بازي مي کنند و  باز هم در جو جزيره  باشند  بازيکن خارجي داشته  که 
اين جو است که چنين فوتبال کاملي پديد آورده است. در انگليس تقسيم 
وظايف درست انجام شده است. هواداران فقط عاشق فوتبال هستند و در 
هر شرايطي تيم شان را تشويق مي کنند و کاري به 4-۲-۳-۱ و ۲-4-4 
ندارند. بازيکنان هم سربازاني هستند که فقط حرف مربي را اجرا مي کنند 
آورند.  درمي  شان  مربي  هاي  تاکتيک  قالب  در  را  شان  فوتبال  شور  و 
ايتاليا تماشاگران در  اما در  انجام مي دهند.  مربيان هم کار خودشان را 
استاديوم و وقتي تيم شان يک گل عقب افتاده است بازي را آناليز مي کنند. 
فوتبال در باالترين سطح خودش تلفيقي است از مغز به عالوه قلب و البته 
اندکي جنون لحظه يي. خيلي وقت ها مي شود بدون عامل سوم هم پيروز 
بايد کار خودش را بکند و قلب هم سر جاي خودش باشد.  اما مغز  شد. 
وظيفه بنيتس است که مقابل رئال در آنفيلد تيمش را 4-۲-۳-۱ بچيند و 
کويت و بابل را به عنوان دو سپر تهاجمي با وظايفي صددر صد کارگري 
به زمين بفرستد و وظيفه تورس است که آن دريبل هاي سالني را بزند و 
وظيفه جرارد است که همه وزنش را روي بغل پايش بيندازد تا آن ضربه 

»مريض« متولد شود.

 انگليسي ها حاال هر سه فاکتور را در باالترين سطح دارند و از هرکدام 
در جاي خودش استفاده مي کنند. فوتبال قلبي که اصاًل هميشه مشخصه 
بارز جزيره بوده است. تجربه آرسن ونگر در اولين تمرين آرسنال با او 
اين قضيه را روشن مي کند؛ »ديدم يکسري آدم گنده براي خودشون مي 
دوند و تقريبًا هر چيزي را دم دست شان مي رسد شوت مي کنند،« ونگر 
ايتاليايي ها را اما بامغز ترين فوتباليست هاي دنيا مي داند. اين مغز گاهي 
به منطقي خشک مي رسد که فوتبال را در مهد آن مي کشد. ويالي خاطره 
يي عجيب در کتاب »شغل ايتاليايي« تعريف مي کند؛ »وقتي در سمپدوريا 
بودم يک بازي مقابل ميالن سه بر صفر عقب بوديم. تقريبًا ۱۰ دقيقه به 
پايان مانده بود که من يک گل زدم و سريع توپ را برداشتم تا به وسط 
زمين برسم و بازي زودتر شروع شود. بازي شروع شد و ما دو گل ديگر 
خورديم. اين تنبيهي بود براي من که يادم باشد ديگر هرگز از منطق فوتبال 
تخطي نکنم. به ميالن آماده نمي شود در ۱۰ دقيقه سه گل زد.« اين جو 
مرده را در تورين ديديد؟ در سن سيرو چطور؟ من يونايتد 4۰ دقيقه اينتر 
اين  تماشاگر  تنها  نراتزوري  تماشاگران  و  له کرد  زير فشار حمالتش  را 
دقايق بودند. فوتبال امروز انگلستان مغز فوتبال ايتاليا را با مربياني چون 
کرده  اضافه  فوتبالش  ذاتي  به شور  و  گرفته  بنيتس  و  و سرالکس  ونگر 
انگليس همان صفات مرده و  ايتاليا و  است. بهترين صفات براي مقايسه 
زنده است. فوتبال ايتاليا فعاًل مرده است و اين را مي توان در استاديوم 
هايش ديد. اما فوتبال انگليس بدجور زنده است. اگر نياز به جنون آني هم 
باشد مي توانيد به شوت هاي استيون جرارد يا دريبل هاي فرناندو تورس 
نگاه کنيد. بدين ترتيب مثل لندن که تلفيقي است از چندين و چند فرهنگ 
فوتبال  باالتر ساخته است،  را در سطحي  لندني  نهايتًا هويتي  مختلف که 
جزيره هم مغز ايتاليايي و شور انگليسي و جنون امريکاي جنوبي را در 
کنار هم قرار داده است تا هويتي ساخته شود به نام فوتبال »ليگ برتري«. 
بدون شک اين چند سال گذشته لقب ليگ برتر واقعًا شايسته فوتبال انگليس 

بوده است. 

گریه کاسیاس برابر دوربین خبرنگاران تلویزیوني 
 
دروازه بان تيم فوتبال رئال مادريد پس از شکست تيمش برابر ليورپول نتوانست اشک هايش را پنهان کند.ايکر کاسياس در حالي 
که مقابل دوربين خبرنگاران تلويزيوني مي گريست، گفت؛ رئال مادريد مستحق شکست در اين ديدار بود. قصد ندارم از ناداوري 
حرف بزنم چرا که برتري ليورپول برابر ما بسيار مشهود بود. نمي توانم باور کنم از ليگ قهرمانان اروپا حذف شده ايم. امسال 
براي قهرماني آمده بوديم و اين پايان تلخي براي ما محسوب مي شود. در اين ميان سرمربي تيم فوتبال رئال مادريد به شدت از 
ناداوري در بازي تيمش برابر ليورپول انتقاد کرد.سرمربي اسپانيايي اين تيم پس از اتمام اين ديدار پربرخورد و پرحاشيه در گفت 
وگو با روزنامه مارکا اسپانيا گفت؛ مردان من اصاًل خوب بازي نکردند و ليورپول تاکتيک بهتري را در پيش گرفته بود. پاسکاري 
رئال مادريدي ها اصاًل خوب نبود و من در کل از پياده شدن مسائل تاکتيکي توسط شاگردان خود ناراضي ام اما نمي دانم تا کي 
توقع داريد از اينکه ليورپول بهتر از ما بازي کرد، صحبت کنم. من حاضرم به خاطر بازي بد رئال مادريد تا چند روز پشت سر هم 
از مردم جهان عذرخواهي کنم. وي افزود؛ تيم من در دقايق ابتدايي، در يک بازي بسيار مهم دو گل دريافت کرد؛ در گل اول روي 
پپه خطا شد. اين را همه دنيا تماشا کردند اما داور ناديده گرفت. در مورد گل دوم چه مي شود گفت. توپ حتي به کتف هاينتزه 
هم نخورد و به گردن او نزديک تر بود تا به کتفش. اما داور خطاي هند اعالم کرد و پنالتي گرفت. ديگر چه اتفاقي ممکن است رخ 
دهد تا سرنوشت يک بازي تغيير کند. اين مربي اسپانيايي که تيمش تنها مي تواند به قهرماني در رقابت هاي الليگا اميدوار باشد، 
گفت؛ بسيار ناراحت هستيم که اين گونه از رقابت ها حذف شديم. دو گل بسيار زودهنگام خورديم و در ادامه تالش کرديم بازي 
را به تساوي بکشانيم؛ چيزي که به ليورپول اجازه داد در ضدحمله ها خطرناک باشد. از اين نتيجه خوشحال نيستيم با اين حال 
ليورپول در اين بازي تيم بهتر ميدان بود و شايسته راهيابي به دور بعد رقابت ها. سرمربي رئال مادريد ادامه داد؛ سعي کرديم 
آنها را زير فشار قرار دهيم با اين حال گل هايي که خورديم اين کار را دشوار کرد و روشن است که با عقب بودن دو گل بازي 
سخت مي شود. اين مسابقه شروع متعادلي داشت با اين حال گل نخست ليورپول برگ برنده را به نفع آنها کرد. همه تيم ها در 
اين مرحله از اين رقابت ها هم طراز هستند. تيم برابر بهترين هاي اروپا بازي مي کند و کوچک ترين چيزها تاثيرگذار و تعيين 
کننده هستند. با اين حال ليورپول در اين مسابقه شايسته پيروزي بود. همه ما مايوس و ناراحتيم اما فردا دوباره تمرين خواهيم 
داشت. ما از اين پس خودمان را براي بازي بعدي و همچنين چالش هاي پيش رو آماده مي کنيم. کاپيتان تيم فوتبال رئال مادريد 
به خاطر شکست 4 بر صفر تيمش برابر ليورپول از هواداران عذرخواهي کرد.رائول گونزالس گفت؛ از مردم عذرخواهي مي کنم. 
آنها نبايد پاي صحبت ما و توجيه شکست مان بنشينند. آنها تابلوي نتايج را مي بينند و هر چقدر ناراحت باشند، حق دارند. رائول 
افزود؛ اصاًل خوب بازي نکرديم و استحقاق پيروزي را نداشتيم. اما مديرعامل باشگاه رئال مادريد علت اصلي شکست تيمش 
برابر ليورپول را بي فکري بازيکنان دانست.ويسنته بلودا گفت؛ مسوول بي فکري بازيکنان نيستم. اگر آنها نمي خواهند دست از 
اشتباهات بچگانه و انفرادي خود بردارند، بايد جريمه شوند. رئال مادريد پس از کوپا دل ري اکنون ليگ قهرمانان اروپا را نيز از 

دست داده است. ما تنها الليگا را داريم که به هر حال چندان در دسترس نيست. 

تورس؛ داور خطایم را ندید
مهاجم اسپانيايي تيم فوتبال ليورپول به خطاي خود روي پپه 
اعتراف کرد. فرناندو تورس ملقب به ال نينو گفت؛ در فوتبال 
حرفه يي امروز اين اتفاقات زياد رخ مي دهد. معلوم است که 
بزنم؛ حتي خطا. تا گل  من در آن شرايط هر کاري مي کنم 

اين کار قسمتي از فوتبال است و اگر داور نبيند من مسوول 
نيستم. ليورپول با خطاي تورس به گل اول رسيد و در حالي 
که توپ هرگز به دست هاينتزه برخورد نکرده بود با ضربه 
پنالتي گل دوم را نيز به ثمر رساند. تورس در اين باره گفت؛ 
برخورد توپ به دست هاينتزه را نديدم. به هر حال ما مسوول 
اتفاقات رخ داده نيستيم و حق خود مي دانيم که در جمع هشت 

تيم برتر اروپا باشيم. 

پلگریني؛ به مردانم اعتقاد دارم 
دور  به  تيمش  صعود  اسپانيا  ويارئال  فوتبال  تيم  سرمربي 
يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا را نتيجه تالش مردانش 
اسپانيا  ويارئال  شيلي  اهل  سرمربي  پلگريني  دانست.مانوئل 
گفت؛ به مردانم اعتقاد دارم. آنها فوق العاده بودند و من در 
برخي دقايق نمي دانستم بايد چه تاکتيکي را در پيش بگيرم 
پيروزي  به  و  کردند  کنترل  را  بازي  خودشان  بازيکنانم  اما 
رسيدند.وي افزود؛ ويارئال با رسيدن به اين مرحله ديگر زير 
اما براي رسيدن به نيمه نهايي با  دين هواداران خود نيست 

تمام وجود تالش مي کنيم.

کلینزمن؛ امیدواریم با قرعه 
جالبي روبه رو شویم 

هشت  جمع  راهي  بازي  دو  در  زده  گل   ۱۲ با  مونيخ  بايرن 
تيم پاياني ليگ قهرمانان اروپا در فصل جاري شد. شاگردان 
يورگن کلينزمن پس از برد پنج بر صفر اسپورتينگ ليسبون 
با  برگشت  بازي  در  را  شان  پرتغالي  حريف  رفت  بازي  در 
با ۱۲ گل در مجموع دو بازي يکي  تا  هفت گل بدرقه کردند 
از هشت تيم پاياني جام باشند. سرمربي بايرن مونيخ پس از 
جشنواره گلي که بازيکنانش به راه انداختند، گفت؛ ما بسيار 
متمرکز بوديم و در نظر داشتيم اجازه ندهيم اسپورتينگ بي 
دليل از ما جلو بيفتد. حريف بايد درمي يافت که در اين بازي 

هيچ چيزي براي از دست دادن ندارد و تيم ما اين گونه هم 
بازي کرد. کلينزمن ادامه داد؛ پس از دو گل نخست ما همه چيز 
بانشاط  بازي کرديم و جوانان  ما بسيار عاقالنه  قطعي شد. 
بودند. بسيار راضي هستيم و از اين پيروزي قانع کننده برابر 
ليگ  در  آميز  موفقيت  اين شبي  بسيار خوشحاليم.  هواداران 
قهرمانان اروپا بود. اميدواريم در مرحله يک چهارم نهايي با 
قرعه جالبي روبه رو شويم و تيم ما تاکنون نشان داده است 
چه چيزي در توان دارد. اکنون بازي هايي فرامي رسند که در 

آنها کوچک ترين مسائل تعيين کننده خواهند بود. 

رانیري؛ حذف یووه رسوایي نبود 
کلوديو رانيري باخت بازي رفت را باعث حذف يوونتوس از 
که  يووه  سرمربي  دانست.  اروپا  قهرمانان  ليگ  هاي  رقابت 
سابقه مربيگري در چلسي را نيز داشت، پس از حذف تيمش 
برابر آبي هاي لندن در مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا گفت؛ فکر مي کنم شانس حضور در مرحله يک چهارم 
نهايي را در استمفورد بريج از دست داديم، آن هم زماني که 
هاي  بازي  در  که  برسانيم؛ چيزي  ثمر  به  گل  يک  نتوانستيم 
خارج از خانه در اين رقابت ها بي اندازه اهميت دارد. با اين 
اين  در  که  زيادي  مسووليت  براي  تيم  از  دارم  دوست  همه 
از هواداران  کنم. همين طور  داد، تشکر  از خود نشان  بازي 
که  رانيري  کردند.  پشتيباني  را  ما  مسابقه  پايان  تا  که  مان 
کارنامه  در  را  انگليسي  و  اسپانيايي  هاي  تيم  در  کار  سابقه 
سال  در  که  تيمي  باختم؛  عالي  تيمي  برابر  داد؛  ادامه  دارد، 
ثابت  آنها  کنم  مي  فکر  بود.  رسيده  پاياني  ديدار  به  گذشته 
که  حرف  اين  گفتن  هستند.  جلوتر  کمي  يوونتوس  از  کردند 
به  تا  نبودند  بايد خوب  که  آنچنان  براي صعود  من  جوانان 
مرحله بعد راه پيدا کنند، معنا ندارد چرا که بايد گفت اگر ما 
بوديم،  يافته  راه  نهايي  به مرحله يک چهارم  به جاي چلسي 
رسوايي بزرگي نبود. سرمربي بانوي پير فوتبال اروپا ادامه 
داد؛ در نيمه دوم تصميم گرفتم غسباستينف جيووينکو را به 
جاي غوينجنزوف به ميدان بفرستم، چرا که در کناره ها بايد 
بيشتر بازي مي کرديم. اين همه به اين خاطر بود که در توپ 
هاي بلند ميانه ميدان در تمام نبردها بازنده بوديم. او خيلي 
خوب بازي کرده و قدرت تازه يي به تيم بخشيد. متاسفانه گل 
اسين پيش از اين بازي در نيمه نخست، ضربه روحي براي 
ما بود. با همه اينها در نيمه دوم واکنش خوبي نشان داديم، با 
ضربه پنالتي باز هم به گل رسيديم اما اخراج غجرجيوف کيه 

ليني فرصت هاي ما را نابود کرد.
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 13)

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN

In 1967 Iran’s first FM station was established and put 
into operation in Tehran with a 10-kilowatt transmitter.  
Eventually, in 1971 more FM stations were established.  
A 10-kilowatt transmission power was established in 
Ahvaz a southern city with a 250-watt power, Kerman-
shah with a 250-watt power, and Shiraz with a 1-kilo-
watt transmitting power.  In 1971, however, the major 
reorganization of Radio Iran under the Ministry of In-
formation took place when the thirty-years-old Radio 
Iran merged with newly established but already pow-
erful National Iranian Television forming the National 
Iranian Radio and Television (NIRT). 
In 1972 two new FM stations were established in Tehran 
with 10-watt transmitting power to transmit the original 
soundtracks of foreign films shown on television for the 
benefit of foreign residents of Iran.  By 1974 there were 
nearly twenty FM stations and over thirty AM stations 
in operation in various parts of Iran.  Additional radio 
stations have been established since 1974 in many lo-
cations to complete the nation-wide radio network and 
provide a full coverage of the country.
Since its inception Radio Iran has been operated, con-
trolled, and financed by the Iranian government.  Its 
early budgets after World War II, due to the general eco-
nomic conditions of the country, were not sufficient.  In 
194 the budget for Radio Tran was 12,570,000 Rials.
In the following years the budget was decreased to al-
most half of the 1940 amount.  In 1949 the budget was 
increased to little more than what it was in 1940.  Al-
though the budget increased every year at a constant 
rate, it was not until 1959 that the budget of Radio Iran 
had increased significantly and was 101,669,000 Rials.  
This increase, however, continued until 1971 when Ra-
dio Iran merged with the National Iranian Television 
(NITV) and enjoyed a more adequate budget.
Budget of Radio Iran has been provided mainly by the 
government but commercial advertising has also pro-
vided a substantial income.  Comparing the expansion 
pattern of Radio Iran with the budget, it seems that pri-
or to 1950 the budget was insufficient and naturally the 
developments were insignificant.  On the other hand, 
during the 1960’s when the budget was sufficiently in-
creased, it resulted in more technical improvements and 
expansion of the facilities.       

         To be countinued

Computer game on Shahnameh stories now 
available in Iran
First Iranian national computer game “The Age of Heroes” with the central theme of stories from Ferdowsi’s Shahnameh is 
now available throughout Iran. 
The Ferdowsi Foundation proposed the initial concept and Iran’s Modern Industry Center produced the game. 
The game, produced in the action genre by Iranian experts, revives the Iranian culture and traditions of championship with 
the help of good deeds and decency. The locations and the environment of the game are based on Iran’s culture, geography and 
climate, featuring its epic music and Persian characters in traditional costumes situated in Persian historical monuments. 
Over ninety legendary figures based on Shahnameh’s stories are designed into this game. The main story happens in nine 
legendary lands including Sistan, Sarsabz, Kuhestan, and Atashfeshani. 
The user must make use of various kinds of weaponry to fight against the evil characters of the story in order to learn the secret 
of invulnerability. The other tales and characters in this game are derived from Shahnameh’s characters such as Arash, Siavash, 
Fereidun, Kaveh, Esfandiar, Rustam, and Zal. The Ferdowsi Foundation plans to introduce the game “The Age of Heroes” as 
an Iranian cultural production among other Persian speaking countries. 

Exchanges between 
Iran and Hollywood 
don’t harm Iranian 
cinema: official
The Iranian House of Cinema spokesman has said that the 
mutual exchange and dialog between Iran and Hollywood 
won’t do any damage to the Iranian cinema. 

Amin Tarokh made the remark following some official objec-
tions raised to the latest Hollywood delegation’s visit to Iran. 
“The contacts may help Iranian cinema expand beyond do-
mestic markets and acquire a position in the world box office 
in the coming decades,” he told the Persian service of ISNA 
on Saturday. 

“Iranian cinema has spent the past 30 years working inde-
pendently based on its own local culture and religion and has 
also proved that it can shine around the world,” he added. 
“Over 1200 prizes from prestigious world festivals are evi-
dence for the claim… thus it can never bend to a cinema hav-
ing its own special character. However, a cultural dialogue 
can take place between the two. 
“Anyway, we must begin somewhere and wherever we begin, 
naturally, some people will approve and some will disap-
prove. 

“If our cultural atmosphere promotes dialogue… it will 
reverse negative trends against us in the world. If we don’t 
engage in dialogue, the production of anti-Iranian films will 
increase. We should take the gun from the enemy.” 
The delegation that includes Sid Ganis, president of the 
Academy of Motion Picture Arts and Sciences, and his col-
leagues William Horberg, Alfre Woodard, Annette Bening, 
Phil Robinson, and Frank Pierson had been invited to Iran by 
the House of Cinema, an affiliate of the Culture Ministry. 
Educational workshops on acting, directing, making docu-
mentaries and other aspects of the business have been held 
with the group during their visit. 
The group’s visit was not welcomed by the Iranian govern-
ment as President Mahmoud Ahmadinejad’s art advisor, Ja-
vad Shamaqdari, demanded that the delegation apologize for 
Hollywood’s perceived past sins. 
Last week, ministers of intelligence, foreign affairs, and cul-
ture were summoned to the Majlis to explain about the Hol-
lywood delegation’s visit to Iran. 

Burnt City 
artifacts classified
The artifacts discovered over 12 seasons of excavations 
at the 5200-year-old Burnt City have recently been clas-
sified. 
The classification was carried out by a joint team of Ital-
ian-Iranian experts led by Iranian archaeologist Mansur 
Sajjadi over the 12th season of excavation that began in 
late December 2008. 
This season was more focused on classification of those 
artifacts discovered in the Burnt City so far, Sajjadi told 
the Persian service of CHN on Tuesday. 
“Classifying the artifacts was very essential for us… so 
they were categorized as pottery works, metal artifacts, 
tiny relics, human remains, animal remains, and fabrics,” 
he explained. 
“The fabrics comprise ropes, cloths, and wickerworks. 
The classification of the fabrics was very important be-
cause they were in danger and in poor condition. 
“The fabrics are currently kept in special cases and have 
been provided with cards bearing information about 
the objects.” 
Similar steps have been taken for the animal remains, 
which are to be studied by archaezoologists in early 
April. 
Additional excavations were also carried out in the 
Burnt City during the 12th season of studies. 
“Three trenches were dug at the cemetery of the site, in 
which 52 skeletons were discovered. Some small digs 
were also carried out in the public areas of the city,” Saj-
jadi said. 
“Cloths, fabrics, and seal prints are still found in the ar-
eas. The seals have usually been applied beside doors of 
rooms used as storehouses. As yet, the rooms’ earthen 
floors have not been analyzed so we don’t know what 
was stored there. However, we surmise that most of the 
rooms were used as silos,” he added. 
The seals’ prints are to be examined in one of upcoming 
seasons of studies on the Burnt City’s artifacts. 
Due to the large quantity of cloth pieces and ropes dis-
covered in the areas, archaeologists surmise that some 
of the sites were likely used as spinning workshops. 
“We are confronted with a vast array of colorful cloths 
bearing outstanding button-shaped designs which have 
been printed with a precise distance from each other,” 
Sajjadi stated. 
The rest of the discoveries of the 12th season of excava-
tion refer to human and animal skeletons. 
The Burnt City is located 57 kilometers from the city of 
Zabol in Iran’s Sistan-Baluchestan Province. 
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Iran to propose UNESCO 
celebration of Shahnameh 
millennium in 2010

Iran plans to propose that UNESCO register the Shahnameh 
millennium on its calendar of events in 2010. Programs and 
necessary documents prepared by the Ferdowsi Foundation 
have been submitted to the Iranian National Commission for 
UNESCO, secretary of the foundation Yaser Movahhedfar told 
MNA on Monday. The programs and documents have been 
sent to the Iranian ambassador and permanent delegate of the 
Islamic Republic of Iran to UNESCO. The delegate will then 
summit them to UNESCO Headquarters, he added. The docu-
ments show that by 2009, a millennium has past since the com-
posing of Ferdowsi’s magnum opus Shahnameh. Movahhedfar 
noted that the documents comprise historical records on Shah-
nameh and the proposal to hold art and cultural programs, as 
well as the establishment of centers in the name of Ferdowsi. 
“UNESCO will be discussing the issue during its session in 
April this year. It is hoped that the Iranian delegate to UNES-
CO will make his best efforts to get the nods,” Movahhedfar 
said. During negotiations to submit the proposal, Gholamreza 
Karimi, the director of the National Committee of the Islamic 
Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) 
has drawn the attention of 50 Islamic countries as members of 
ISESCO and requested their support, he added. 
Movahhedfar also mentioned that setting up statues of Fer-
dowsi as well as naming major squares in different cities of Iran 
and other countries in the name of Ferdowsi are also among the 
programs mentioned in the proposal. 

Iranian, Chinese 
academies sign MOU
The Iranian Academy of Arts and the China Academy of Art signed 
a Memorandum of Understanding (MOU) to boost cultural ties of 
the two countries on Monday. 
Iranian Academy of Arts secretary Bahman Namvar-Motlaq and 
Zhang Qing, an official at the China Academy of Art signed the 
agreement on March 9. 
The two academies aims are to conduct joint research on art and the 
countries’ cultural heritage, dispatch filmmaking troupes and hold 
painting, calligraphy and photo exhibitions in both countries. 
Namvar-Motlaq said that it is not simply cooperation of two coun-
tries but two great ancient civilizations. 
Iran and China have had good cooperation with each other before 
and this MOU will strengthen their relationship, Zhang Qing men-
tioned. A delegation from the Iran Academy of Art journeyed to 
Beijing last week to sign MOU and also is visiting Chinese histori-
cal sites. Zhang Qing serves as Deputy Director of the Shanghai Art 
Museum and Director of the Shanghai Biennale Office. He is a Ph.D. 
candidate at the China Academy of Art. 

********************************************************************

Iranian writer nominated for 
Hans Christian Andersen Award
The Children’s Book Council of Iran nominated Ahmadreza Ahmadi 
for the 2010 Hans Christian Andersen Award this week. 
Iranian painter and graphic designer Farshid Mesqali won the award 
in 1974, and Hushang Moradi Kermani and Mohammadreza Yusefi 
were nominated from Iran for the award in 1992 and 2000 respec-
tively. Moradi Kermani was highly praised by the jury. 
The Hans Christian Andersen Awards are presented every even 
numbered year in March to an author and an illustrator, living at the 
time of the nomination, whose lifetime efforts have made a lasting 
contribution to children’s literature. 
Iranian children’s book author Zohreh Qaiini who was the president 
of the jury for the Hans Christian Andersen Awards in 2008 was ap-
pointed as president of the jury in 2010. 
She is a member of the Children’s Book Council of Iran, which is 
responsible for nominating Iranian authors, illustrators, and trans-
lators for the Hans Christian Andersen Awards and Abby’s Honor 
List

Kiarostami yearns for Iranian 
premieres after 12 years

World-renowned Iranian auteur Abbas Kiarosta-
mi is upset that his films have not been permitted 
to be screened in Iran over the past 12 years. “I 
have always been accused of making films for 
foreign audiences but the accusations have inten-
sified over the years and I have never taken the 
opportunity to respond to them,” he said during 
a workshop held on Saturday at Tehran’s Mah-e 
Mehr Gallery to elaborate on his latest film “Shi-
rin”. 
“I feel sad that my films have not been given a 
premiere permit over the past 12 years and this intensifies the 
accusations,” he lamented. “No filmmaker can consider specific 
audiences for his film before screening; it is also incorrect to as-
sume that I make film for intellectuals,” he said in response to the 
accusation. 
Many of his intellectual friends find his personal character more 
amazing than his films, he said. 
“Meanwhile, the very same films have been praised by many peo-

ple who would not be considered intellectuals or highly edu-
cated,” he added. He criticized Iranian cultural officials for their 
discrimination against independent filmmakers, saying, “They 
have problem with independent filmmakers; they don’t like my 

films; they decide what people watch, and 
unfortunately, our people think that I am not 
interested in screening my films in Iran.” 
Films have to receive a production and screen-
ing license from the Ministry of Culture and 
Islamic Guidance in Iran. 
Kiarostami described “Shirin” as an excep-
tional film that he would have liked to have 
been the last of his filmmaking career. 
“I find something new every time I watch it,” 
he said. 
“Shirin” is simply a parade of close-ups of 113 

Iranian actresses and also French star Juliette Binoche, who are 
watching a film which we never see. “I never made ‘Shirin’,” said 
Kiarostami, who won a Palme d’Or for “Taste of Cherry” at the 
Cannes Film Festival in 1997, “I only prepared the environment 
that helped the actresses express their feelings.” 
A number of Iranian artists, including calligrapher Mohammad 
Ehsaii and photographer Seifollah Samadian, also attended the 
workshop. 
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