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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 عزیزان می باشد

تنها یک تماس با شما فاصله داریم.

دچار حادثه شده اید؟می توانید خسارت دریافت کنید.

سانحه در هتل
سانحه در مراکز خرید و فروشگاههاتصادفات رانندگی در خارج از انگلیس

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپیما

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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هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

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 - علیرضا ریاحی
عکس و طراحی روی جلد: شیال چینی ساز

امور وب سایت :  شیدا  علیزاده  
امور کامپیوتری:  امیر پرهیز
مدیر بازاریابی:  فریبا قلهکی

از:  دکتر آرا - دکتر بیژن کیمیاچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرمیا - خانم دهقانیان -  

نشانی الکترونیکی:
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
.Web Print UK Ltd  :چاپ

هفته نامه پرشین از نوشته هاي نویسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ویرایش آنها 

آزاد است.مسئولیت آگهی ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن میباشد هفته نامه پرشین درقبول یا 

رد آگهی ها صاحب اختیار میباشد

 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 ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل 
می کند

که جاندار غار نشین از آن سود می جوید
تا به صورت انسان دراید

و گونه هایت 
با دو شیار ّمورب

که غرور ترا هدایت 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 سبیخانه های داد و ستد
سر به مهر باز آورده م 

هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود 
برنخاست

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

هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد 
و آغوشت

اندک جائی برای زیستن
اندک جائی برای مردن

و گریز از شهر
که به هزار انگشت

به وقاحت
پاکی آسمان را متهم می کند 

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

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

توفان ها
در رقص عظیم تو
به شکوهمندی 

نی لبکی می نوازند،
و ترانه رگ هایت

آفتاب همیشه را طالع می کند 
بگذار چنان از خواب بر ایم

که کوچه های شهر 
حضور مرا دریابند 
دستانت آشتی است

ودوستانی که یاری می دهند 
تا دشمنی

از یاد برده شود 
پیشانیت ایینه ای بلند است

تابناک و بلند،
که خواهران هفتگانه در آن می نگرند

تا به زیبایی خویش دست یابند 
دو پرنده بی طاقت در سینه ات آوازمی خوانند 

تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید
تا عطش

آب ها را گوارا تر کند؟
تا آ یینه پدیدار آئی

عمری دراز در آ نگریستم
من برکه ها ودریا ها را گریستم

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

حضور بهشتی است
که گریز از جهنم را توجیه می کند،
دریائی 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

نوروزتان فرخنده باد
صحبت ازگالیه و شکوه نیست؛ صحبت از دلتنگی و دلشکستگی نیست؛ صحبت از 
اندوه و آزردگی نیست؛ صحبت از شادی است؛ صحبت از رفاقت است؛ صحبت از 
همدلی است؛ صحبت از رفاقت است؛ صحبت از لطافت و طراوت بهار است. صحبت 
نو  نگریستن؛  نو  نو زیستن؛  و وقت  است  نوروز  است.  از رستن و سبز زیستن 
اندیشیدن و نو شکفتن. لحظه تحویل سال، لحظه فراموش کردن گذشته ها و آغوش 
ایرانیان  ما  زندگی  لحظات  ترین  مبارک  و  شادترین  است.  آینده  برای  کردن  باز 
است. در این لحظات باید ذهن را از هر کدورتی پاک کرد و به نیکی ها اندیشید و به 
زیباییها دلبست. باید خوشبینانه به افق های دور چشم دوخت و به آینده امیدوار 
بود هر چند دردها پیوسته جان را بکاهند. باید زمان را لحظه ای متوقف کرد و 
با مهر نگاه در نگاه یکدیگر سال نوی زندگی را از دل و جان تبریک گفت. سال 
نویتان مبارک. اگرچه در آخرین لحظات خبردار شدیم که عده ای از هموطنانمان 
در اقدامی تروریستی در عراق جان باختند. سال نویتان مبارک اگرچه از گوشه 
و کنار دنیا اخبار خوشایندی درباره کشورمان به گوش نمی رسد. سال نویتان 
مبارک اگرچه در غربت و دور از خانواده، لبخند به تلخی بر چهره می نشیند. سال 
نویتان مبارک اگرچه، اگرچه های بسیاری همیشه شادی هایمان را مشروط می 
کند. باید راست قامت ایستاد؛ باید سربلند بود؛ باید شادمانه لبخند زد؛ باید اندوه 
را به ریشخند گرفت و بر هرچه سیاهی و نیستی پا سفت کرد. این دومین نوروزی 
است،  کرده  آغاز  که  راهی  پیچ و خمهای  از  پروا  بی  پرشین  نامه  هفته  که  است 
دوشادوش هموطنان می ایستد و سفره هفت سین خود را با همگان تقسیم می کند. 
تبریک صمیمانه ما را به مناسبت فرارسیدن سال نو پذیرا باشید. نوروزتان چون 

همه روزتان پیروز و خجسته باد.
بر و بچه های پرشین

براون و جهاني 
بدون بمب  هسته اي

بریتانیا،  نخست وزیر  براون،  گوردون 
دیروز در جمع دیپلمات ها و دانشمندان 
کنفرانس  جریان  در  هسته اي  انرژي 
هسته اي  سوخت  چرخه  بین المللي 

سخنراني کرد. 
براون در این سخنراني خواستار اتحاد 
میان دولت هاي مسلح به بمب اتم براي 
برداشتن گام هاي عملي براي دست یابي 

به جهاني بدون سال ح هسته اي شد.

قضات اخراجي نیازي 
به سوگند ندارند

پاکستان  عالي  دادگاه  پیشین  قضات 
پرویز  ریاست جمهوري  دوران  در  که 
کار  از  پیشین  رئیس جمهور  مشرف 
بر کنار شده بودند نباید براي در اختیار 
یاد  سوگند  سمت  این  دوباره  گرفتن 
فشار هاي  به دلیل  که  قضات  این  کنند. 
وارد از سوي مخالفان به دادگاه عالي 
به سمت هاي  روز شنبه  از  بازگشتند، 

پیشین باز  خواهند گشت.

چین قوي تر مي شود
در  نیویورک تایمز  آمریکایي  روزنامه 
خود  اول  صفحه  گزارش هاي  از  یکي 
به قدرت گرفتن احتمالي چین در میانه 
اشاره  دنیا  فعلي  اقتصادي  بحران 
کرده است. به نوشته این روزنامه، در 
کشورهاي  از  بسیاري  که  شرایطي 
اقتصادي  جدي  مشکال ت  با  جهان 
دست به گریبان شده اند،  چین با اتکا به 
بهتري  قوي خود،  شرایط  بانکي  نظام 
این  اوضاع  ظاهرا  و  مي کند  تجربه  را 
بحران  از  قبل  دوران  از  بهتر  کشور 

خواهد شد.  

چپ گراي آمریکایي
پس از بیست سال حکومت محافظه کاران 
بر السالوادور، یک رئیس جمهور چپ گرا 
در این کشور روي کار آمده که ظاهرا 
قصد دارد رویکردي متفاوت را نسبت 
به چپ گرایان دیگر در منطقه دنبال کند. 
به نوشته میامي هرالد، موریسیو فونس 
در یکي از اولین اقدامات خود به دیدار 
کشورش  در  آمریکا  کنسولي  مقامات 
نظر مي رسد  ترتیب،  به  این  با  و  رفته 
که برقراري مناسبات نزدیک با آمریکا 

براي او در اولویت باشد.   
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لطفا	فرم	زیر	را	به	همراه	مبلغ	مورد	نظر	به	دفتر	هفته	نامه	ارسال	نمائید		
و	به	تمامی	سواالت	دقیق	پاسخ	دهید

"

نوروز
 در هندوستان 

 
پاکسیما مجوزي

از خیابان هاي  ایران که باشي سال نو شکل دیگري دارد.  از  خارج 
شلوغ، بساط سمنوفروشي، سبزه، سنبل و ماهي هیچ خبري نیست. 
کنارت  از  تفاوت  بي  مثل همیشه  دارد. مردم  زندگي معمولي جریان 
مي گذرند و کسي نمي داند در کشور تو نوروز نزدیک است. از همه 

مهم تر آن پانزده روز تعطیلي عید هم وجود ندارد و چه بسا روز اول 
سال نو یا هنگام سال تحویل باید سر کار یا دانشگاه باشي. انگار فقط 
یاد و خاطره است که نوروز را برایت زنده مي کند و در نهایت عکس 
هاي خانواده، در کنار هفت سین و جاي خالي تو که باید کنار سفره 
هفت سین باشي و نیستي.در هند، بهار خیلي زودتر مي آید. هرچند 
زمستان هم سبز است اما از اواسط بهمن هوا رو به گرم شدن مي 

رود و در اسفند همه درخت ها شکوفه دارند.
 پرنده ها آواز مي خوانند. مارمولک هایي که به خواب زمستاني رفته 
باشند.  ها  دیوارهاي خانه  ناخوانده  مهمان  تا  بیدار مي شوند  بودند 
بهار هند در اسفند است. هندي ها با برپایي فستیوال گل، آمدن بهار را 
جشن مي گیرند و کمتر کسي از میان آنها مي داند که فصل شکوفایي 
گل ها، بهار ما ایراني هاست. اما ایراني ها سال نو را براي خود جشن 
مي گیرند. اگر تعدادشان کم باشد در خلوت خود دانه گندم سبز مي 
کنند یا بامبوهاي کوچک سبز چیني را در سفره هفت سین مي گذارند، 
بعد از تحویل سال هم به دیدن هم مي روند ولي اگر تعدادشان زیاد 

باشد برنامه ها و جشن هایي تدارک مي بینند. 
اما چیز دیگري که نشان مي دهد عید نوروز به هند هم آمده، دیدن 
مسافران ایراني است که در این زمان به وفور به هند مي آیند. آنان 
معمواًل دو دسته هستند یا براي دیدن بستگان و دوستان شان که در 
این سرزمین 72  دیدن  براي  یا  کنند  هند درس مي خوانند سفر مي 
هاي  آژانس  تورهاي  از سوي  هایي  توریست  هیئت  در  هم  آن  ملت 
مسافرتي. هر دو دسته در یک نکته مشترک هستند و آن خرید کردن 
است تا دیدن هندوستان. براي همین بیشترین کساني که مي دانند عید 
نوروز ما ایراني ها چه زماني است،مغازه دارهاي خیابان جان پت و 
میدان سي پي در دهلي یا بازارهاي سنتي جیپور و آگرا هستند. آنان 
با آمدن عید نوروز آنقدر خوشحال مي شوند که قیمت اجناس شان 
را چندبرابر مي کنند و مي دانند این توریست هایي که همه شان چاه 
»در  گویند؛  و مي  بارضایت مي خرند  را  اجناس  آن  دارند همه  نفت 
سال  این  تمام  مانند  نیز  است.«امسال  ارزان  خیلي  ایران  با  مقایسه 
ها نوروز مي آید، مسافران برمي گردند، ما درس مي خوانیم و نمي 
دانیم سال دیگر هنگام تحویل سال نو در این کشور هستیم یا نه؟ اما 
هر چه هست وقتي سال نو تحویل مي شود، لبخندي مي زنیم و مي 
گوییم؛ »هند، اي سرزمین عجایب که همیشه با ما مهرباني، سال نو 

بر تو نیز مبارک.« 

بازدید دانش آموزان مدرسه اندیشه از 
موزه بریتانیا

به گزارش خبرنگار هفته نامه پرشین دانش آموزان مدرسه ی اندیشه طی 
بازدیدی از موزه ی بریتانیا  از نمایشگاه بابل دیدن کردند  یکی از دانش 
آموزان به خبرنگار پرشین گفت : به ما خیلی خوش گذشت و خیلی چیزها 
یاد گرفتیم. معلم کالس Alevel هم با ما آمده بود و همه چیزها را در مورد 
نمایشگاه توضیح دادند. ما در نمایشگاه نقاشی هایی از باغ های معلق دیدیم 
که خیلی زیبا بود. همچنین نقاشی هایی از عجایب هفت گانه را دیدیم. یاد 
گرفتیم که کورش پادشاه ایران به بابل رفت و مردم آنجا را آزاد کرد و 
اولین اعالمیه حقوق بشر را در آنجا خواند که مردم از هر دین و مذهبی با 
هم برابر هستند. در همین راستا دست اندرکاران این مدرسه در تالشند که 
با برپایی این تورهای علمی و تفریحی  در جهت شناساندن تاریخ و فرهنگ 

ایران به دانش آموزان و نسل سومی که در این کشور اقدام کنند.

سید گانیس و آنت بنینگ از سفر به ایران گفتند 

 مداخله سیاسي 
در کار نبود 

 
»ما درباره حرف هاي مشاور رئیس جمهور ایران براي 
عذرخواهي چیزهایي شنیدیم اما این اظهارات هیچ تاثیري 
بنینگ  آنت  پاسخ  نداشت.«  ایران  در  ما  کاري  برنامه  بر 
به نشریه هالیوود ریپورتر در خصوص سفر به ایران و 
حرف هاي جواد شمقدري نشان داد حواشي سفر هیات 
اسکار به ایران همچنان ادامه دارد. سید گانیس حرف هاي 
همسفرش بنینگ را در خصوص این موضوع با جمالتي 
بود،  برده  کار  به  هم  ایران  مطبوعاتي  کنفرانس  در  که 
تکمیل کرد؛ »ما یک سازمان بین المللي هستیم نه یک نهاد 
امریکایي، ما یک سازمان هالیوودي محسوب نمي شویم.« 
رئیس آکادمي اسکار درباره چگونگي سفر به ایران گفت؛ 
»حدود پنج سال قبل فرانک پیرسون و رابینسون پیشنهاد 
در  دیگر جوامع سینمایي  با  المللي  بین  برنامه  یک  دادند 
جهان راه اندازي شود. هدف ما این بود که از کشورهاي 
دیگر بازدید داشته باشیم. یکي از همین کشورها که قصد 
سعي  بار  چندین  و  بود  ایران  داشتیم  را  آنجا  به  سفر 
کردیم این سفر انجام شود اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین 
از این سفر صرف نظر کردیم و اعضاي آکادمي اسکار 
به ویتنام سفر کردند. البته در همان زمان آکادمي اسکار 
مشغول بررسي و تالش براي جزییات سفر به ایران بود.« 
این  میزبان  عنوان  به  »خانه سینما«  عملکرد  گانیس  سید 
سفر را به آکادمي اسکار تشبیه کرد؛ »خانه سینما مانند 
خانه  دارد.  ما  مشابه  عملکردي  و  است  اسکار  آکادمي 
سینما مانند آکادمي اسکار از هنرمنداني با دیسیپلین هاي 
هاي  انجمن  نمایندگان  آنها  است.  شده  تشکیل  گوناگون 
کارگردانان،  انجمن  نویسندگان،  انجمن  هستند؛  مختلف 
انجمن بازیگران. خانه سینما در ایران محلي براي گردهم 
آمدن این انجمن هاست تا درباره مشکالت فیلمسازي گفت 

وگو کنند.«
به  سفر  در  آیا  اینکه  به  پاسخ  در  اسکار  آکادمي  رئیس 
ایران  و  امریکا  خارجه  وزارت  سوي  از  همکاري  ایران، 
انجام شده است، گفت؛ »وزارت خارجه امریکا دخالتي در 
در  و  دادیم  قرار  در جریان  را  آنها  ما  نداشت.  این سفر 
بودند  ما  در جریان سفر  خارجه  امور  وزارت  هم  ایران 
و از برنامه سفر ما استقبال کردند. هیچ مداخله سیاسي 

انجام نگرفت.«
این حرف ها در حالي مطرح شد که هیالري کلینتون وزیر 
امور خارجه امریکا سفر اعضاي آکادمي اسکار به ایران 
مجلس  نمایندگان  دیگر  سوي  از  و  دانست  نادرست  را 
ارشاد  و  فرهنگ  خارجه،  امور  وزراي  اسالمي  شوراي 
اسالمي و اطالعات را براي پاسخگویي درباره سفر این 

افراد فراخواندند.
نشریه  به  هم  ایراني  بازیگران  فعالیت  درباره  بنینگ 
در  بازیگران  ایران  »در  داد؛  توضیح  هالیوودریپورتر 
در  ما  که  را  کارهایي  همه  دقیقًا  بازیگري  هاي  کالس 
اینجا انجام مي دهیم، تمرین مي کنند. براي آنهایي که با 
سینماي معاصر ایران آشنا هستند، موضوع قابل توجه در 
آثار مطرح هنر بازیگري است.« او درباره اهمیت جایزه 
موضوع  اسکار  آکادمي  »جوایز  گفت؛  ایران  در  اسکار 
مهمي براي ایراني هاست. ما تالش کردیم به آنها بگوییم 
خواستار حضور آنها نه تنها در مراسم اسکار بلکه در 
جشنواره هاي فیلم هستیم. هدف ما این است که حضور 

آنها در اینجا را تسهیل کنیم.«
ابراز  ایران  فیلم  صنعت  شکوفایي  از  نیز  گانیس  سید 
را  فرهادي  اصغر  الي«  »درباره  فیلم  و  کرد  خشنودي 
فیلم  به  راجع  برگشتیم،  امریکا  به  »وقتي  کرد؛  تحسین 
فوق  فیلم  یک  این  کردیم.  صحبت  بسیار  الي«  »درباره 
ایران  از  تماشاگران حس و شناختي  به  العاده است که 
معاصر مي دهد.« در ایران نیز هنوز درباره سفر اسکاري 
ها به ایران چیزهایي شنیده مي شود. آخرین اظهار نظر 
مربوط به رئیس سازمان صدا و سیما بود که در برنامه 
زنده »دو قدم مانده به صبح« ریشه اسکار و هالیوود را 

با صهیونیسم مرتبط دانست. 
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شمار کشته هاي انفجار 
راولپندي به 20 نفر رسید 

 
کردند  اعالم  پاکستان  امنیتي  نیروهاي  فارس؛ 
حمله  هاي  کشته  شمار  آمار،  آخرین  اساس  بر 
نفر  به 20  پاکستان  راولپندي  انتحاري در شهر 
در  فارس  خبرگزاري  گزارش  به  است.  رسیده 
راولپندي  شهر  امنیتي  مسووالن  آباد«،  »اسالم 
انتحاري دوشنبه شب  اثر حمله  بر  اعالم کردند 
افراد مسلح به یک دستگاه اتوبوس در راولپندي، 
زخمي  دیگر  تن   21 و  کشته  نفر  کم20  دست 
آمبوالنس  انفجار خودروهاي  این  پي  در  شدند. 
اعزام شدند و  به محل  نیروهاي آتش نشاني  و 
به  را  انفجار  محل  اطراف  نیز  امنیتي  نیروهاي 

محاصره خود درآوردند.  

انفجار انتحاري در یمن  
  

یک بمبگذار انتحاري به گروهي از گردشگران 
کره جنوبي در جنوب یمن حمله کرد و چهار 
تن از آنها را کشت. به گزارش ایسنا مقامات 
رخ  هنگامي  حمله  این  کردند  اعالم  امنیتي 
گرفتن عکس  در حال  گردشگران  این  که  داد 
استان  در  شیبام  باستاني  شهر  نزدیکي  در 
فهرست  در  که  شهر  این  بودند.  حضرموت 
آثار جهاني یونسکو ثبت شده به خاطر داشتن 
ساختمان هاي آجري قرن شانزدهم به منهتن 
روزنامه  گزارش  به  است.  معروف  بیابان 
یک  همچنین  حمله  این  در  تایمز  نیویورک 
هیچ  چه  اگر  شد.  زخمي  یمني  تور  راهنماي 
فرد یا گروهي مسوولیت این حمله را برعهده 
نگرفته، ولي سازمان القاعده حضور گسترده 

یي در یمن دارد.  

استقبال چاوس از بمب 
افکن هاي روسیه  

 
از  گفت  هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئال 
استقبال  ونزوئال  در  روسیه  هاي  افکن  بمب 
خواهد شد. چاوس البته این مساله را که خاک 
براي  نظامي  پایگاه  یک  عنوان  به  کشورش 
گیرد  مي  قرار  کشور  این  اختیار  در  روسیه 
رد کرد. هوگو چاوس رئیس جمهور ونزوئال 
و  روسیه  با  که  واشنگتن  سرسخت  منتقد  و 
وي  دولت  گفت  دارد،  نزدیکي  مناسبات  کوبا 
مطرح  روسي  هاي  رسانه  که  را  احتمال  این 
کرده اند، منتفي مي داند. این سخنان چاوس 
رئیس جمهور ونزوئال در واکنش به گزارش 
خبرگزاري اینترفاکس به نقل از ژنرال آناتولي 
ستاد  رئیس  ژیخاروف  شد.  ایراد  ژیخاروف 
نیروي هوایي دوربرد روسیه گفته بود برخي 
بمب افکن هاي استراتژیک روسیه احتمااًل در 
جزیره یي که ونزوئال در اختیار ما مي گذارد، 

مستقر مي شوند.  

به قدرت رسیدن 
شورشیان در السالوادور  

 
متعلق  السالوادور   FMLN حزب  کاندیداي   
کشور  این  سابق  مارکسیست  شورشیان  به 
به  این کشور  ریاست جمهوري  انتخابات  در 
خبرنگار  فونز  مائوریسیو  رسید.  پیروزي 
سابق تلویزیوني و کاندیداي جبهه آزادیبخش 
از  پس   )FMLN( مارتي  بوندو  فارا  ملي 
شمارش بیش از 90 درصد آرا و کسب ³/51 
در  پیروزي  مدعي  خود،  توسط  آرا  درصد 
یکشنبه شد.  ریاست جمهوري روز  انتخابات 
پیروزي  از  خوشحال  فونز  چپگراي  حامیان 
ها  پرچم  دادن  تکان  و  بازي  آتش  به  وي 

پرداختند و در محل یک بناي یادبود به منظور 
مراسم جشن پیروزي تجمع کردند. رودریگو 
از  که   ARENA کار  محافظه  از حزب  آویال 
کسب  با  بوده  السالوادور  حاکم   1989 سال 
و  گرفت  قرار  فونز  از  بعد  آرا  درصد   48/·

یکشنبه شب به شکست اعتراف کرد.  

دولت کویت استعفا کرد  
 

دولت  اعالم کرد  اطالع رساني کویت  وزارت 
را  خود  استعفاي  دوشنبه  روز  کشور  این 
آن  امیر   » الصباح  االحمد  تقدیم شیخ »صباح 
اقدام  این  آلمان،  خبرگزاري  گزارش  به  کرد. 
قابل پیش بیني دولت بعد از آن صورت گرفت 
کویت  امت  مجلس  نمایندگان  از  شماري  که 
استیضاح  براي  را  درخواست  سه  )پارلمان( 
کردند.  تقدیم  الصباح«  المحمد  »ناصر  شیخ 
تعیین  زمان  از  الصباح  المحمد  ناصر  شیخ 
بار  اولین  براي  وزیر  نخست  عنوان  به  خود 
پنج  تاکنون  میالدي   2006 سال  فوریه  در 
بسیاري  در  که  است  داده  تشکیل  دولت  بار 
از موارد این دولت ها با انتقادات شدیدي در 
اند.  شده  رو  روبه  کویت  امت  مجلس  داخل 
علت  نوشت؛  پیشتر  قطر  »العرب«  روزنامه 
مجلس  اسالمگراي  نمایندگان  درخواست 
خاطر  به  دولت  استیضاح  براي  کویت  امت 
سوءمدیریت، عملکرد مغایر با قانون اساسي، 
شکست سیاست هاي اقتصادي و از همه مهم 

تر اسراف در اموال عمومیبوده است.  

افتتاح سفارت لبنان در 
دمشق  

طور  به  دیروز  سوریه  در  لبنان  سفارت    
مرتضي  رامي  شد.  افتتاح  دمشق  در  رسمي 
کاردار سفارت لبنان در سوریه دیروز پرچم 
در  کشور  این  سفارت  مقر  فراز  بر  را  لبنان 
محله ابورمانه در دمشق برافراشت. در همین 
سوریه  تاخیر  گفتند  دیپلماتیک  منابع  رابطه 
در انتصاب سفیر خود در بیروت به اقدامات 
لجستیکي بازمي گردد و قرار است تا دو ماه 
شود  تعیین  بیروت  در  سوریه  سفیر  دیگر 
نیز  دمشق  در  لبنان  سفیر  خوري  میشال  و 
اواسط ماه آوریل آینده )فروردین ماه( سمت 
خود را در دمشق تحویل خواهد گرفت. فوزي 
گذشته  لبنان چهارشنبه  خارجه  وزیر  صلوخ 
ترین  نزدیک  در  کرد سوریه  امیدواري  ابراز 
زمان ممکن سفیر خود را در بیروت تعیین مي 
کند. دولت سوریه در ژانویه گذشته با تعیین 
میشال خوري به عنوان سفیر لبنان در دمشق 
موافقت کرد اما تاکنون دمشق شخصي را به 
عنوان سفیر سوریه در بیروت معرفي نکرده 
است و در حال حاضر دکتر »شوقي الشماط« 
بیروت  در  سوریه  سفارت  کاردار  عنوان  به 

فعالیت دارد.  

15 هزار زنداني عراقي 
آزاد مي شوند  

  
الربیعي مشاور امنیت ملي عراق اعالم  موفق 
دربند  زندانیان  تمام  آگوست  ماه  پایان  کرد 
زندان هاي امریکا در عراق آزاد خواهند شد. 
وي یادآور شد حدود 30 هزار زنداني دربند 
اند  بوده  گرفتار  عراق  در  امریکا  هاي  زندان 
اند،  آزاد شده  آنها  از  تن  تاکنون 15 هزار  و 
خواهند  آزاد  آگوست  ماه  پایان  در  نیز  بقیه 
شد. مشاور امنیت ملي عراق مي گوید دولت 
تالش مي کند سازمان هاي مدني را بر اساس 
طایفه  از  دور  به  و  قانون  اصول شهروندي، 
گري بازسازي کند. از سوي دیگر برهم صالح 
معاون نخست وزیر عراق اعالم کرد؛ توانمندي 
هاي نیروهاي امنیتي به طور گسترده افزایش 
یافته است و این نیروها توانمندي هاي خود را 

در برقراري امنیت و نظم ثابت کرده اند.  

عاقبت عراق چه خواهد شد 
 

مایک سارجنت
منبع؛ بي بي سي

اما مایک سارجنت خبرنگار بي بي سي  به نظر برسد زندگي در عراق در حال بهبود است،  ممکن است 
گزارش مي دهد هرچند اکثر عراقي ها عاجزانه مي خواهند باور داشته باشند که جنگ تمام است، بسیاري از 

این موضوع  نگران  آنها هنوز 
چه  برایشان  آینده  که  هستند 

در چنته دارد.
سال  تابستان  در  من  وقتي 
جایي  آمدم،  عراق  به   2007
هرچند  بود.  خطرناک  و  تیره 
ساعت یک بار بمبي در گوشه 
یي منفجر مي شد. در یک روز 
عادي، ده ها جسد در خیابان 
هاي بغداد رها مي شد. هر ماه 
شدند.  مي  کشته  نفر  هزاران 
خشونت هاي چند روز گذشته 
از عراقي ها را تکان  بسیاري 
دردناک  خاطرات  و  داده 
است.  کرده  زنده  را  گذشته 
ناخوشایند  یادآور  حمله  هر 
که  است  متعددي  خطرات 
عراق پیش رو دارد. همین چند 

هفته قبل اوضاع اینجا کمي روشن تر به نظر مي رسید. فرماندهان نظامي مشتاق بودند آن چیزي را به 
نمایش بگذارند که اصحاب خبر مایلند در قالب تصویر ساده شده »زندگي در حال بازگشت به وضعیت 
عادي است«، منعکس کنند. ما در یکي از رویدادهاي رسانه یي که با دقت طراحي شده تا حالتي خوشبینانه 
از اوضاع ترسیم کند، شرکت کردیم. حدود 10 گزارشگر و فیلمبردار در یک کاروان نظامي به شعله رفتیم؛ 
محله یي در حومه بغداد که قباًل گفته مي شد یکي از خشونت زده ترین محالت پایتخت است. در بدو ورود 
اطالعیه هایي به دستمان داده شد که از ما براي شرکت در »یک تور پیاده به افتخار بهبودهاي )امنیتي( در 
ناحیه شعله« استقبال مي کرد. بنابراین طبق دستور فوراً براي مشاهده این بهبودها راه افتادیم. اطالعیه 
چیزهایي را که قرار بود ببینیم با دقت توضیح مي داد؛ »تروریست ها سعي کردند بهترین رستوران مرغ 
سوخاري در شعله را نابود کنند.« »آنها موفق نشدند... آنها همچنین سعي کردند روحیه اهالي شعله را از 
بین ببرند. آنها در این زمینه هم شکست خوردند.« بعد از آن یک بازي کامل فوتبال را تماشا کردیم. تیم ها 
لباس هایي به رنگ روشن پوشیده بودند و با اشتیاق روي زمیني با چمني خوب توپ مي زدند. جمعیت 
تقریبًا به طور کامل متشکل بود از سربازان به شدت مسلح امریکایي و عراقي. یک سرهنگ امریکایي به 
من گفت از اینکه زندگي در آنجا چقدر خوب است »شوکه« شده است. یک سرباز دیگر گفت؛ »هنوز کساني 
هستند که مي خواهند کارهاي بد بکنند اما آنها در حال فرارند.« نیروهاي امریکایي در کارزار نبرد معمواًل 
از »آدم خوب ها« و »آدم بدها« حرف مي زنند. آنها گاهي نبرد در عراق را جنگي میان اکثریت گسترده 
»مردم عادي عراق« و اقلیت کوچکي از »تروریست ها« که مي خواهند مانع پیشرفت دیگران شوند و زمان 
را به دو سال پیش که اوضاع پرهرج و مرج بود برگردانند، ترسیم مي کنند. شش سال جنگ به فرماندهان 
آنها آموخته است اوضاع تقریبًا همیشه گمراه کننده تر است. این کشور که وصله پینه یي از مذاهب و سنن 
درهم بافته است را نمي توان به راحتي به »نیروهاي نور« در یک طرف و »ظلمت« در سوي دیگر تقسیم کرد. 
در اکثر نواحي و در اکثر روزها مي توان شاهد بهبودهاي واقعي بود. ما به یک باشگاه شبانه که زماني یک 
خانه دلنشین قدیمي در مرکز بغداد بود، رفتیم. مردان به خوشگذراني و عیاشي مشغول بودند. این کارها 
در گذشته مي توانست به قیمت جان شان تمام شود. در سایر بخش هاي شهر، رستوران ها، مغازه ها و 
گالري ها در حال بازگشایي هستند. زندگي فرهنگي دوباره در حال شکوفایي است. صداي آهنگ هاي سنتي 
عراقي بار دیگر به گوش مي خورد. ما یک ساعتي را در یک موسسه موسیقي در مرکز بغداد گذراندیم. در 
سال هاي 2006 و 2007، هنرآموزان مجبور بودند در خفا تمرین کنند و بنوازند و در راه مدرسه سازهاي 
خود را در کیسه هاي پالستیکي قایم کنند. آنها حاال آنقدر احساس راحتي مي کنند که آهنگ هایشان را علنًا 
و با صداي بلند بنوازند. اینجا به من گفته اند تا پیش از سال 2003 اکثر نوازندگان دختر بودند. وقتي ما از 
آنجا بازدید کردیم تنها دختر حاضر حضار بسام بود. این دختر سازي به نام جوزا که از پوسته نارگیل 
درست شده، مي نوازد. او به من گفت؛ »درست است که در مجموع انفجارهاي کمتري اتفاق مي افتد اما 
خشونت ممکن است دوباره در حال افزایش باشد. ما هنوز مي ترسیم.« حمالت چند روز اخیر باعث شده 
است دیگران این روایت پذیرفته شده بین المللي را که عراق در ماه هاي اخیر قطعًا »در حال بهتر شدن 
است« درحالي که »افغانستان بدتر مي شود« زیر سوال ببرند. ژنرال هاي امریکایي همیشه در زمینه اعالم 
پیروزي خیلي احتیاط کرده اند. آنها سخنان کاماًل بي موقع جرج بوش دایر بر »ماموریت کامل شد« پس 
از حمله امریکا را به یاد دارند. هنوز هر ماهه صدها نفر در خشونت هاي شدید کشته مي شوند. کساني 
که من با آنها مالقات کردم عاجزانه مي خواهند باور کنند جنگ تمام شده است. با این حال یافتن صداهاي 
حاکي از بدبیني سخت نیست. یک دوست عراقي به من گفت وقتي ارتش امریکا عراق را ترک کرد خیلي ها 
در پي تصفیه حساب هاي شخصي خواهند بود. او گفت؛ »اکثر مردم از خشونت خسته و دلزده هستند، 
اما بعضي ها منتظر لحظه مناسب براي گرفتن انتقام هستند.« »مردم این کشور هرگز فراموش نمي کنند، 
به خصوص اگر بستگان آنها بي رحمانه کشته شده باشند.« همه مي دانند امریکایي ها در حال ترک اینجا 
هستند، مجهول بزرگ این است وقتي رفتند، چه مي شود. آیا عراق واقعًا خطر را پشت سر گذاشته است؟ 
یا اینکه اکثر بمبگذاران و افراد مسلح منتظر سپري شدن زمان هستند تا وقت نبرد قدرت برسد؟ پیش بیني 
آینده در کشوري مثل عراق خیلي دشوار است. اما این فکر که عراق مشکلي است که حاال به نوعي »حل« 

شده، ممکن است تکرار یک اشتباه تاریخي یعني داشتن تصویري ساده یک مکان خیلي پیچیده باشد. 
کا گفت؛»پاکستان از شیوه تامین امنیت کریکت بازان سریالنکایي بسیار شرمگین است.«  
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 خودسوزي زنان افغان 
 

در  خودسوزي  مورد   80 از  بیش  امسال 
هرات ثبت شده است.به گفته مقام هاي محلي 
والیت هرات، یک زن 45 ساله نیز به تازگي 
دست  رواني«  هاي  ناراحتي  و  »فقر  دلیل  به 
این  است.  داده  جان  و  زده  خودسوزي  به 
از  تجلیل  آستانه  در  و  پیش  روز  دو  حادثه 
روز جهاني زن در شهرستان اوبه در شرق 
از  مورد  این  ثبت  با  است.  داده  روي  هرات 
ثبت شده  افراد  هرات، شمار  در  خودسوزي 
این والیت در سال  بیمارستان سوختگي  در 
است.  رسیده  نفر   81 به  خورشیدي،  جاري 
بیمارستان  مسوول  جاللي  عارف  محمد 
سوختگي هرات مي گوید؛ »59 تن از افرادي 
که دست به خودسوزي زده اند جان خود را 
از دست داده اند، چهار تن از آنها مرد بوده اند 
و بقیه همه زن.« به گفته مسوول بیمارستان 
این  از  درصد   80 از  بیش  هرات،  سوختگي 

افراد بین 13 تا 25ساله بودند. فقر، مشکالت خانوادگي، ازدواج هاي اجباري و تفاوت هاي سني زوج 
ها و خشونت هاي خانوادگي از عواملي است که به گفته کارشناسان سبب مي شود زنان دست به 
خودسوزي بزنند. انارگل زني 20 ساله است که چهار ماه پیش به دلیل مشکالت خانوادگي اقدام به 
خودسوزي کرده بود. او مي گوید؛ »با شوهرم یک هفته جنجال )دعوا( داشتم، باالخره یک شب خیلي 
به من فشار آمد، روي خود بنزین ریختم و خود را آتش زدم. اکنون چهار ماه است که در بیمارستان 

سوختگي هرات بستري هستم و وضعیتم رو به بهبود است.«

به گفته مسووالن بیمارستان، آمار خودسوزي در هرات نسبت به سال گذشته تفاوت چنداني نکرده 
است، اما میزان خودسوزي در داخل شهر هرات که در سال هاي 83 تا 85 خورشیدي، 50 درصد از 
کل آمار خودسوزي را تشکیل مي داد، طي سال جاري به 15 درصد کاهش یافته است. اما این آمار 
در میان ساکنان شهرهاي اطراف هرات هنوز کاهش نیافته و هم اکنون 60 درصد از مراجعه کنندگان 

به بیمارستان سوختگي هرات را ساکنان روستاها و شهرهاي این والیت تشکیل مي دهند. 

بسم اهلل بسمل مشاور حقوقي یک نهاد مدني موسوم به »نداي زن« دلیل عدم کاهش آمار خودسوزي 
در شهرهاي هرات را ناامني و عدم حاکمیت قانون در این مناطق مي داند. به عقیده بسمل در روستاهاي 
دورافتاده به علت فاصله زیاد آن مناطق با ادارات دولتي، عدالت به شکل درست اجرا نمي شود و 
بزنند. هرات  به خودسوزي و خودکشي  آنان دست  باعث مي شود  به عدالت  زنان  عدم دسترسي 
یکي از شهر هایي است که بیشترین موارد خودسوزي زنان از آنجا گزارش مي شود، اما مسووالن 
محلي مي گویند دلیل این مساله این است که موارد خودسوزي در هرات رسمًا ثبت شده و در اختیار 
رسانه ها گذاشته مي شود. به گفته مسووالن محلي هرات در دیگر مناطق افغانستان نیز زنان اقدام 
به خودسوزي مي کنند اما چنین مواردي رسمًا در اداره هاي دولتي به ثبت نمي رسد و در اختیار 

رسانه ها قرار نمي گیرد. 

کشف »قدیمي ترین« کلیساي جهان در اردن  
 

مي  اردن  در  شناسان  باستان 
آنها  که  را  آنچه  بقایاي  گویند 
مي  جهان  کلیساي  ترین  قدیمي 
غار  این  قدمت  اند.  یافته  نامند، 
اول  قرن  هاي  نیمه  به  زیرزمیني 
میالدي بازمي گردد. این غار زیر 
در  گئورگ  سنت  قدیمي  کلیساي 
کشور،  این  در شمال  رهاب  شهر 
پیدا  سوریه  با  مرز  نزدیکي  در 
شده است. قدمت کلیساي گتورگ 
آن  زیر  در  بقایا  این  که  مقدس 
میالدي  قرن سوم  به  شده  کشف 
این  بر  باور عمومي  گردد.  بازمي 
از  پس  اولیه  مسیحیان  که  است 
تعقیب  المقدس تحت  بیت  در  آنکه 
فرار  منطقه  این  به  گرفتند،  قرار 
کردند. باستان شناسان مي گویند 
در این غار نشانه هاي آشکاري از 

تشریفات مذهبي مسیحیان اولیه دیده مي شود. باستان شناسان همچنین مي گویند از این محل هم به 
عنوان محلي براي پرستش و هم منزلگاه آوارگان استفاده مي شد. گمان مي رود این افراد تا زماني 
اند.  کرده  زندگي  محل  این  در  کرد،  معرفي  دین رسمي  عنوان  به  را  روم، مسیحیت  امپراتوري  که 
محققان مي گویند تاکنون قدیمي ترین کلیساي کشف شده در جهان به سده سوم میالدي برمي گشت. 
باستان شناسان  باستان شناسي رهاب مي گوید؛»تیم  الحسین سرپرست مرکز مطالعات  عبدالقادر 
موفق شده اند بقایاي اولین کلیساي دنیا را که مربوط به سال هاي 33 تا 70 میالدي است، کشف 
کنند.« او افزود؛»ما مدارک و شواهدي در اختیار داریم که نشان مي دهد این کلیسا، پناهگاه مسیحیان 

اولیه، شامل هفتاد هوادار مسیح بوده است.« 

رابطه مبهم سیاست و وجدان  
 

آیا سیاستمداري که بر اثر بي احتیاطي و بي توجهي موجب قتل یک انسان دیگر شده، محق است پس 
از بسته شدن پرونده به لحاظ حقوقي، به پهنه سیاست بازگردد؟ قضیه دیتر آلت هاوس نخست وزیر 

توبینگن در این مورد بحث انگیز شده است.
در روز اول ژانویه امسال، دیتر آلت هاوس نخست وزیر ایالت توبینگن )در مرکز آلمان(، از حزب 
دموکرات مسیحي )CDU( حین اسکي در پیستي در اتریش به یک بانوي اسکي باز برخورد. هر دو 
به شدت آسیب دیدند. بانوي اسکي باز حین انتقال به بیمارستان درگذشت. به خود آلت هاوس ضربه 

مغزي وارد شد. او هنوز به طور کامل بهبود نیافته است. 

تحقیقات نشان داد آلت هاوس باعث سانحه شده، هرچند طرف مقابلش هم کاماًل بي تقصیر نبوده 
است. دادستان اتریش علیه دیتر آلت هاوس اقامه دعوا کرد، اتهام؛ قتل غیرعمدي. سرانجام پرونده، 
که به آن با شتابي غیرعادي رسیدگي شد، محکوم شدن دیتر آلت هاوس بود، آن هم به شکلي سبک. 
وي را فقط به پرداخت 33 هزار یورو جریمه به عالوه پنج هزار یورو غرامت، که باید به همسر متوفي 
پرداخت شود، محکوم کردند. قرار است در ماه آگوست، در ایالت توبینگن انتخابات برقرار شود. دیتر 
آلت هاوس اعالم کرده است به عنوان نفر اول لیست انتخاباتي حزب دموکرات مسیحي در انتخابات 
شرکت خواهد کرد. این موضوع در رسانه هاي آلماني بحث انگیز شده است. مي پرسند؛ آیا بهتر نبود 
او صحنه سیاست را ترک مي گفت؟ او به هر حال مقصر بوده و »بي احتیاطي« و »بي توجهي« او به 
مقررات باعث مرگ شده است، آیا وجدانش آنقدر آرام است که باز بخواهد به حوزه یي برگردد که در 
آن، »احتیاط« و »توجه« به قانون، فضیلت هاي کانوني به شمار مي آیند؟ روزنامه »نویه اوسنابروکر« 
مي نویسد؛ »آلت هاوس نباید کاندیدا مي شد. اینکه او بالفاصله پس از محکوم شدن آشکارش به جرم 
قتل غیرعمدي مادر سه بچه، مي خواهد به دفاع از مقامش برخیزد، جامعیت شخصیت او را خدشه دار 
مي کند.« مفسر این روزنامه در ادامه، حزب رقیب، یعني حزب سوسیال دموکرات )SPD( را ستوده 
است، به این خاطر که این حزب موضوع را به وسیله یي براي کوبیدن آلت هاوس و حزب دموکرات 
مسیحي تبدیل نکرده و کاًل از هرگونه بهره برداري سیاسي از قضیه خودداري کرده است. روزنامه 
»آوگسبورگر آلگماینه« قضاوتي در همین جهت دارد؛ »یک کج روي پرشتاب )حین اسکي بازي( جنایت 
نیست. اما قتل، قتل است. کسي که فوراً مسیر سابق تالش هایش را پي گیرد، باید از خود بپرسد آیا 
قتلي که او باعث اش شده، واقعًا وجدانش را ناراحت کرده.« به نظر مفسر روزنامه »وست دویچه 
آلگماینه« موضوع، سیاسي نیست؛ قضیه شخصي است، اما وزن آن چنان باالست که دیتر آلت هاوس 
خود در این مورد که همچنان بر مسند سیاسي فعلي اش بنشیند، دچار تزلزل خواهد شد. گرایش 
عمومي مفسر روزنامه »وست دویچه آلگماینه« این است که کس دیگري نباید وجدان خود را به جاي 
وجدان آلت هاوس بگذارد. او خودش باید تصمیم بگیرد. اما آیا این سخن درست است؟ پس حق مردم 
چه مي شود که این توقع درست را از صاحب منصبان دارند که »بي احتیاط« و »بي توجه« نباشند 
و موضوعي چون مرگ یک انسان را ساده نگیرند؟ مفسر »زوددویچه تسایتونگ« مي نویسد ما در 
قضیه آلت هاوس با یک هم تافته مواجهیم؛ مجموعه یي از مسائل شخصي ، حقوقي، سیاسي و اخالقي 
درهم تافته شده که پاسخگویي به تک تک آنها مشکل است، اما پاسخ نهایي به یک پرسش بنیادي برمي 

گردد؛ مساله مسوولیت. دیتر آلت هاوس یک چهره عرصه عمومي است پس باید به این پرسش 
»فرانکفورتر  ببینند و بشنوند. روزنامه  را  آن  که در عرصه عمومي همگان  پاسخ دهد  یي  به گونه 
روندشاو« در مورد قضیه آلت هاوس با یک فیلسوف مصاحبه کرده است، با فولکر گرهارت که در 
دانشگاه هومبولد برلین، فلسفه عملي درس مي دهد. گرهارت مي گوید در قضاوت در موردي چون 
آلت هاوس، بر کرسي مقام عظماي واعظ اخالقي ننشینید و یادتان باشد هر کس مي تواند دچار این 
نگرد؛ حقوقي و اخالقي. بخش حقوقي  از دو زاویه مي  را  ادامه موضوع  مشکل شود. گرهارت در 
ماجرا بسته شده است. »از زاویه اخالقي اکنون همه چیز بسته به آن است که خود آقاي آلت هاوس 
با قضیه چه برخوردي داشته باشد. این موضوع روشن است از کسي که در پهنه همگاني بخواهد 
باید  یک سیاستمدار  مورد شخصیت  در  رود.  یي مي  ویژه  انتظارهاي  کند،  را جلب  دیگران  اعتماد 

پرتوقع بود.« 

آیا آلت هاوس محق است به پهنه سیاست بازگردد؟
گرهارت، به این پرسش با یک »آري« یا »نه« ساده پاسخ نمي دهد؛ تصمیم در نهایت، تصمیم شخصي 
اوست، اما این تصمیم باید از دید همگان، موجه باشد. »خود او باید بگوید، چرا تقصیري که متوجه او 
شده، او را از آن بازنمي دارد که بر مسندي آنچنان باال )یعني مسند نخست وزیري حکومت ایالتي( 

بنشیند؟« 

کدبانوي برقي، با قیمتي نجومي  
 

CeBIT در هانوفر در معرض دید عالقه  نمایشگاه  از محصوالتي است که در  روبات خانگي یکي 
مندان قرار گرفت. این موجود مودب سفارش مي گیرد، تقدیم مي کند و در پایان نیز تعظیم و تشکر 
مي کند. به گفته طراحان این روبات همه کاره است. طراحان مي گویند این روبات را براي کارهاي 
خانگي ساخته اند، سخت افزار آن نیز به گونه یي است که مي توان با تغییر برنامه ها به هدف مورد 
نظر رسید؛ به زبان دیگر، وي براي تنها یک کار، مثاًل جارو کشیدن ساخته نشده است. دستورها را 

هم مي توان تک تک یا فهرست وار به او داد. 

اشیا  برداشتن  براي  از آن  دارد که  انگشت  با سه  این روبات یک دست  اشاره شد،  همان گونه که 
استفاده مي کند.به گفته طراحان وي جسم مورد نظر را مي بیند و با لمس آن مي فهمد چه مقدار 
نیرو براي گرفتن و بلندکردن آن الزم است. بدین ترتیب براي برداشتن بطري شیشه یي یا پالستیکي، 
بزرگ یا کوچک نیاز به برنامه ریزي دوباره ندارد. روبات با وجود این مثاًل فرق بطري هاي مختلف 
در یخچال را تشخیص نمي دهد حتي اگر همه محتوي آب باشند. باید با استفاده از رنگ یا اندازه، براي 
او مشخص کرد که منظور کدام است. اینکه این آدم آهني مودب به جاي پا چرخ دارد هم سبب مي 
شود که بتواند تنها در یک طبقه خانه کار کند. نسخه کنوني روبات یادشده، گوش هم ندارد و فرمان 

را باید از طریق رایانه به او داد.
بهاي این روبات با این نرم افزار، حدود 200 تا 250 هزار یورو است. گذشته از قیمت زیاد، پذیرفتن 
ذهني یک روبات در خانه در کنار دیگر لوازم خود نیاز به گذشت زمان دارد. سازندگان امیدوارند این 

محصوالت در 10 ، 15 سال آینده به تولید انبوه برسند.
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 لذت سرک کشیدن در 
کیف دیگران  

 
البته نه کیف جادویي مري پاپینز یا کیف چرمي دکتر  سخن تمامًا از کیف و تاریخچه اش است، 
ادیبان. سخن از نمایشگاهي است که به ویژه براي مردان جذاب است، زیرا سرانجام پاسخي براي 

پرسش همیشگي شان درباره خانم ها مي یابند. 
به زبان  آقایان  از سوي  به دفعات  تاریخ  از جمله هاي پرسشي که در طول  احتمال زیاد یکي  به 
آمده، خطاب به خانم ها بوده که از آنها پرسیده اند؛ »شما در این کیف هایتان چه دارید که حتي یک 
لحظه هم آن را از خود جدا نمي کنید؟،« زیرا کیف خانم ها همیشه یکي از اسرارآمیزترین همراهان 
همیشگي شان بوده است که چه در غم و چه در شادي هیچ وقت از آنها جدا نخواهد شد. البته طبیعي 
است این عالمت سوال در ذهن آقایان نقش ببندد، زیرا براي مرداني که تنها دو جیب چپ و راست 
شلوارشان براي جا دادن تمام لوازم مورد نیازشان کفایت مي کند، کاماًل مبهم و نامفهوم است که 
چرا خانم ها هیچ گاه از این کیف هاي بزرگ و برخي اوقات سنگین شان دل نمي کنند. این نکته تازه 
زماني جالب توجه تر مي شود که مردان دریابند خانم ها براي هر موقعیتي کیف مخصوص آن را 
دارند؛ پیاده روي، مهماني، کار، خرید، ورزش و حتي یک بیرون رفتن ساده با دوستان. مهم هم 
این است که این کیف ها هرگز جاي خود را با دیگري عوض نمي کنند؛ در اصل یک قانون نانوشته، 
اما پابرجا و محکم. در هر صورت، بدون تردید نمي توان داشتن کیف را تنها مختص به خانم ها 
دانست و آقایاني را از یاد برد که در هر حال، همیشه هم جیب هایشان یاري رسان نبوده است. این 
موضوع زماني آشکارتر مي شود که به تماشاي نمایشگاه »تاریخچه کیف؛ از وسیله حمل تا شیئي 
جادویي« نشست که از روز 28 مارس در شهر انگلزکیرشن، در آلمان آغاز مي شود و تا پنج ماه هم 
ادامه مي یابد. همان طور که از اسم این نمایشگاه برمي آید، سیر تغییر و تحول کیف ، محور اصلي 
آثار به نمایش درآمده خواهند بود؛ البته روندي که کیف در قرن هاي نوزدهم و بیستم میالدي تا 
به امروز طي کرده است. در این نمایشگاه بیش از 400 نوع مختلف از کیف و ساک، در دو طبقه در 
معرض دید قرار خواهد گرفت؛کیف هایي از پوست خزندگان گرفته تا کیفي از چرم گاو. جدا از فرم 
و جنس کیف، دیدن مدل هاي قدیمي مارک هاي نامدار، همچون »جیل ساندر«، »شانل« یا »پرادا« 
هم براي طرفداران مد خالي از لطف نخواهد بود. آنهایي هم که اهل سینما هستند، مي توانند کیف 
هنرپیشه پرآوازه آلماني ، مارلین دیتریش را که سال 1951در فیلم »در آسمان بزرگراهي نیست« 
به دست داشت، تماشا کنند. در بخشي دیگر مشهورترین مدل کیف زنانه در تاریخ هم به نمایش 
درآمده است؛ مدل کلي از مارک مشهور »هرمس« که گریس کلي هنرپیشه و ملکه موناکو در دهه 

50 میالدي از آن استفاده مي کرد.
نکته یي که در این نمایشگاه بارها و بارها به چشم مي آید، تغییر مفهومي یا ابزاري کیف است یعني 
وسیله یي که در ابتدا بیشتر به عنوان یک »حمل کننده« شناخته مي شد، کم کم ماهیتي زینتي پیدا 
کرد. براي نمونه، کیفي که تمامًا با مروارید بافته شده یا چمدان هایي که در دهه 50 میالدي از شیشه 
هاي پلکسي درست شده اند. در کنار تمام اینها مي توان لباس ها، روزنامه ها، عکس ها و سکه هایي 

را هم که به نوعي با تاریخچه کیف در ارتباط هستند، نظاره کرد.
جدا از تمام آثار جذاب به نمایش درآمده، هنوز یک بخش اساسي و هیجان انگیز وجود دارد و آن 
هم قانون این نمایشگاه است. تمام بازدیدکنندگان باید بدانند اینجا هیچ رازي را نباید درون کیف 
شان مخفي کنند چون هر کسي مجاز است نگاهي به درون کیف افراد دیگري کند که براي بازدید 
آمده اند. در اصل این را مي توان خبر خوشایندي براي آن دسته از آقایان کنجکاوي دانست که 
همواره مشتاق بوده اند بدانند خانم ها درون کیف شان چه سري را با خود این طرف و آن طرف 
مي برند.البته باید پیشاپیش تذکر داد خانم ها حتي کیفي مخصوص براي تفریح هایي از این دست 
دارند، پس توقع بیجایي است اگر آقایان کنجکاو خیال کنند با یک نگاه براي همیشه فهمیده اند درون 

کیف یک خانم چیست.  
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وحشت های پیش 
روی زنان در دنیای 

"مدرن" سرمایه 
داری جهانی

برگردان: مسعود امیدی

در  را  سراسرسیاره  جنسی  قانونی  غیر  تجارت 
می  ربوده  زن  هزار  صدها  سال  است.هر  برگرفته 
منظور  به   ، گرفته  قرار  واجبار  تعدی  مورد  شوند، 
بردگی جنسی مورد خرید و فروش قرار می گیرند.  در 
وضعیت  جهانی  داری  سرمایه  امروز  "مدرن"  دنیای 

زنان بدین گونه است: 
در  را  سراسرسیاره  جنسی  قانونی  غیر  تجارت 
می  ربوده  زن  هزار  صدها  سال  است.هر  برگرفته 
منظور  به   ، گرفته  قرار  واجبار  تعدی  مورد  شوند، 

بردگی جنسی مورد خرید و فروش قرار می گیرند. 

ـ در هندوستان 400 تا 500 هزار روسپی کودک وجود دارد. در 
تایلند 800 هزار کودک و نوجوان مجبور به روسپی گری شده اند. 
ـ هر روز در ایاالت متحده آمریکا 4 زن توسط شوهران یا دوست 

پسرشان به قتل می رسند. 
میلیون زن کتک  تا 4  ایاالت متحده آمریکا حداقل 2  ـ هرسال در 
می خورند. هرسال تقریبًا 132000 زن گزارش می کنند که قربانی 
تجاوز یا اقدام به تجاوز بوده اند. برآورد شده است که تعداد زنانی 
که مورد تجاوز قرار می گیرند، و آن را گزارش نمی کنند، بسیار 

بیشتر و 2 تا 6 برابر موارد گزارش شده است. 
ـ میلیون ها زن در گوشه و کنار جهان در کارگاه های بهره کشی 
،در کارگاه های جنسی ، در خانه هایشان، مورد سوء استفاده قرار 
گرفته و تحقیر می شوند، با آنها به مثابه کاالی مصرفی رفتار شده 
و در معرض خرید و فروش قرار می گیرند. میلیونها زن به تملک 
قرار  کنترل  انسانی مورد  نه موجودات  اشیاء  به عنوان  درآمده و 

می گیرند. 
راستای  در  اجتماعی وسیاسی  اوضاع  تحمیل  برای  متحده  ایاالت 
تامین سیطره امپریالیستی به طبقات ارتجاعی فئودالی تکیه نموده و 
آن ها را مورد حمایت قرار می دهد و در ساختارهای استیال جویی 
واستثماری خود با ارتجاعی ترین مناسبات ظالمانه فئودالی متحد 

می شود. 
در عراق تحت اشغال ایاالت متحده به جنگجویان شیعه اجازه داده 
می شود در بیشتر خیابان های شهرهای مهم عراق به گشت زنی 
پرداخته و زنانی را که لباس مورد عالقه آنها را نپوشیده و برابر 
میل آنها رفتار نمی کنند،مورد حمله قرار دهند.در سال گذشته در 
های  گزارش  براساس  زن   133 عراق  بزرگ  شهر  دومین  بصره 

رسمی کشته ومثله شدند،قطعات بدن آنها در 
انداخته شد، با یادداشتی که به دیگران در برابر  سطل های زباله 
تخلف از اصول اسالمی هشدار می داد .رانندگان آمبوالنس هایی 
که جهت جمع آوری اجساد دراول صبح از خیابان های شهر کرایه 
ارقام  از  بیشتر  بسیار  آنها  واقعی  تعداد  که  گویند  ،می  اند  شده 

رسمی است. 
دعا خلیل اسود]2[ زنی 17ساله بود که در سال 2007 در کردستان 
ناموسی  قتل  اجرای  آنچه  درانجام  کرد.او  می  زندگی  عراق 
خویشاوند  متعصب  مردان  از  ای  توده  توسط  شود،  می  خوانده 
کشته  و  سنگسار   ، گرفته  قرار  کاری  کتک  مورد  وهمسایگانش 
شد.دعا بخاطر عاشق شدن به کسی که مورد قبول جامعه اش نبود 

، به قتل رسید. 
شرمساری  اند،مایه  گرفته  قرار  تجاوز  مورد  که  زنانی  درعراق 
خانواده هایشان تلقی می شوند.بیش از نیمی از 400 مورد تجاوز 
ایاالت متحده به قتل قربانیان تجاوز  از زمان تسلط  گزارش شده 
توسط خانواده هایشان منجر شده است.اینگونه قتل های ناموسی 
تحت اشغال ایاالت متحده افزایش یافته است و این در کشورهای 

جهان سوم در گوشه وکنار جهان معمول است. 

پشت این جریانات هولناک ضد زن رسومات مشابه و ویژگی های 
وجود  هم  مدرن  متحده  ایاالت  جامعه  در  که  دارد  وجود  خاصی 
که  گفته می شود.جایی  "جرائم شهوانی"]3[  آن  به  اینجا  دارند.در 
)یا  مجرم  احساسات  به  بلکه  نبوده  جرم  مبنای  بر  احکام  صدور 
چیزی که می توان آن را به عنوان ناموس مردان بیان کرد(بر می 
گردد. در سال 1999یک قاضی تگزاس ]4[ حکم به چهار ماه زندان 
برای یک مرد به جرم قتل زنش و مجروح کردن خاطر خواهش در 
جلوچشم فرزند ده ساله آنها داد. چگونه است که این نسخه ایاالت 

متحده ای قتل ناموسی توسط حکومت پذیرفته شده است؟ 
مرد  مناسبات  توسط  فحشاء  و  ،تجاوز  زنان  برابر  در  خشونت 
ساالرانه در ساختار نظامی ایاالت متحده امپریالیستی ایجاد شده 
و ترویج می یابد.داستان ابیر همزه ]5[ دختر چهارده ساله عراقی 
که توسط سربازان ایاالت متحده مورد تجاوز قرار گرفت، هولناک 
برای  آنها  وخانه  شدند  کشته  ووالدینش  خواهر  همراه  است.ابیر 

پنهان کردن جرم به آتش کشیده شد و ویران گردید. 

ستم به زنان همراه با تقسیم جامعه به طبقات 
شکل  واستثمار  خصوصی  مالکیت  وظهور 
تقسیم  آنچه  شرایط  این  گرفت.تحت 
بین  کار  کمتر  یا  بیشتر  خودبخودی 
وسیطره  ستم  یک  به  بود،  ها  جنسیت 
این  ها  سال  گذشت  با  و  شد  تبدیل 
مناسبات اجتماعی دستخوش تغییراتی 
در  عمیقاً  زنان  به  ستم  پویایی  و  شده 
شده  تنیده  امروز  طبقاتی  جامعه  بافت 
ستم  دیگر  اشکل  با  و  گردیده  ،تقویت 

همراه شده است. 
سوء استفاده های جنسی و تجاوز فقط در کشورهای تحت سلطه 
انجام نمی شود بلکه در داخل ارتش ایاالت متحده نیز رایج است.

بیش از نیمی از زنان در گارد ملی ذخیره ،تجاوز را تجربه نموده 
،یا در معرض تهاجمات جنسی یا آزارهای جنسی در هنگام انجام 
وظایف و فعالیت های خود بوده اند.تنها 2 تا 3 درصد از متخلفان 
تنبیه انضباطی در حد دادگاه نظامی دریافت کرده اند. مرتکبین این 
گونه اعمال معمواًل به صورت جدی تنبیه نشده و به اصطالح تنها 
خدمت  قبیل  از  کنند  می  دریافت  سرآستین  با  متوسط  سیلی  یک 

اضافی یا یک نامه توبیخ. 
درایاالت متحده مردم به صورت مداوم با تبلیغات،تلویزیون وفیلم 
حد  در  چیزی  عنوان  به  آن  در  زنان  که  شوند  می  بمباران  هایی 

هر  فروش  برای  آنها  جذبه سکس  که  می شوند  توصیف  اشیایی 
قرار  استفاده  مورد  ها  موزیک  ویدئو  تا  گرفته  خودرو  از  چیزی 
می گیرد . زمانی که این چرندیات دائمًا در مقابل شماست،با زنان 
ومردان چه می کند؟ آیا تعجب آور است که تعداد زیادی از زنان 
از اختالالت خورد و خوراک رنج می برند یا احساس می کنند که 
مجبورند جراحی پالستیک داشته باشند؟ آیا رفتاری که با بدن زنان 
به عنوان دارایی شخصی مردان مورد عالقه آنها انجام می شود، 

تعجب آور است ؟ 
این چه جامعه ای است که واژه های اهانت باری مانند ماده سگ، 
می  زن  موجودیت  مترادف  قبیل  این  از  وعباراتی  تیکه   ،]6[ *س 
شود؟چه جامعه ای است که زنان در شب نمی توانند بدون ترس از 

مورد تجاوز قرار گرفتن در بیرون از خانه گام بردارند؟ 
شما در ایاالت متحده مسیحیان بنیاد گرای فکری وعملی ضد زن 
را دارید که رسمًا مورد حمایت و تاکید دیوان عالی کشور و کاخ 
سفید قرار دارند.فاشیستهای مسیحی ،یک نیروی قدرتمند در نظام 
اند  ایاالت متحده خواستارتحمیل تفسیر دقیق انجیل  طبقاتی حاکم 
مثابه موجودات پست و  به  باید  زنان  با  که  آن است  به معنی  که 
درجه دوم و به مثابه خدمتکاران مردان و به عنوان دارایی شخصی 

مردان رفتار نمود. 
ندارند."ارزشهای  نظر  اختالف  مورد  این  در  واقع  در  حاکم  طبقه 
خانوادگی" شعار حزبی هر دو حزب دموکراتها وجمهوری خواهان 
است.چرا؟ زیرا همه نیروهای مختلف طبقه حاکم ، هرگونه تضعیف 
زنان  به  در ستم  باورها  این  که  نقشی  از جمله  "اخالقیات سنتی" 
بازی می کنند ،را مطرح شدن خطر برای سیستم سرمایه داری – 

امپریالیستی تشخیص می دهند. 
ایاالت متحده به صورت سیستماتیک ازسوی  حق سقط جنین در 
دیوان عالی کشوراز بین رفته است.هنگامی که با فیلم هایی سکسی 
از دروغ ها وادعاهای غیر علمی  ]7[ مغز زنان جوان  مانند جونو 
مانند این که "یک جنین ، یک کودک است" و "سقط جنین قتل است." 
،پر می شود ، هر سال یک پنجم کلینیک ها هدف خشونت افراطی 
ضد سقط جنین مانند بمب گذاری،به آتش کشیده شدن وتهدید به 
مرگ قرار می گیرند. همه گروه های عمده ضد سقط جنین در این 
کشور مخالف جلوگیری از حاملگی نیز هستند. بدین ترتیب پیرامون 

کنترل بدن های زنان وتولید مثل رفتار می شود. 
این چگونه جهانی است که هرچه ثروت بیشتر در آن ایجاد شده 
است وجهان بیشتر به یک تمامیت واحد کشیده شده است، به جای 
پیشرفت انسان،نتیجه تراژدی بزرگتر برای میلیون ها نفر است ؟ 
بیثشتری  با زورمندی  همواره  آن  در  که  است  این چگونه جهانی 
داشته  انتخابی  )اگر  آنها  انتخاب  تنها  که  شود  می  گفته  زنان  به 
باشند(،انتخاب بین کابوس فئودالی در بردارنده سنت های مذاهب 
عمده است یا نسخه لیبرالی کاالی "سکس در شهر"، جایی که شما 
"استقالل" دارید خودتان را به عنوان کاال به بازار عرضه کنید،این 
چگونه جهانی است که هنوزبنیاد واساس آن بر بندگی مبتذل زنان 
و پستی و جانور خویی نیمی دیگر از انسان هاست؟پاسخ ،جهانی 

است که هنوز تحت تسلط سرمایه داری وامپریالیسم است. 
مالکیت  وظهور  طبقات  به  جامعه  تقسیم  با  همراه  زنان  به  ستم 
تقسیم  آنچه  شرایط  این  گرفت.تحت  شکل  واستثمار  خصوصی 
یک ستم  به  بود،  ها  بین جنسیت  کار  کمتر  یا  بیشتر  خودبخودی 
اجتماعی  مناسبات  این  ها  سال  گذشت  با  و  شد  تبدیل  وسیطره 
بافت  در  عمیقًا  زنان  به  ستم  پویایی  و  شده  تغییراتی  دستخوش 
دیگر  اشکل  با  و  گردیده  ،تقویت  تنیده شده  امروز  طبقاتی  جامعه 

ستم همراه شده است. 
به طور کلی ستم سهمگین بر زنان درسراسر این سیاره بیش از 
حد است.این وضعیت غیر قابل قبول است .تنها دلیل این شرایط ، 
طبقات  توسط  دائمٌا  که  است  وسیاسی  اقتصادی  مناسبات  وجود 
اجتماعی از طریق یک سیستم کلی که تنها از طریق استثمار و ستم 
به اکثریت عظیمی از بشریت می تواند موجودیت داشته باشد،ایجاد 

شده است. 
بشریت نیازمند انقالب وکمونیسم است.ما به جامعه ای سوسیالیستی 
نیازمندیم که توده های مردم به صورت شرافتمندانه به اندیشیدن 
وکار کردن با هم در جهت برکندن همه مناسبات اقتصادی واجتماعی 
جامعه طبقاتی،به منظور دگرگونی جهان و خودمان و رهایی از همه 

اشکال ستم از جمله ستم به زنان بسیج شوند.

 Voice of the Revolutionary Communist Party,  -  ]1[
 USA- March 9, 2008

 Du’a Khalil Aswad- ]2[
crimes of passion- ]3[

 Texas- ]4[
 Abeer Hamza- ]5[

b*tch, c*nt and ho- ]6[
]Juno- ]7نام زن ژوپیتر در افسانه های یونان باستان
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خاک 
بچه : پدربزرگ ببین برات چی آوردم .
پدربزرگ: ولی این که خاکه عزیزم 

بچه : درسته ، خاک اوردم که روی سرت بریزم 
پدربزرگ : اخه برای چی ؟ 

بچه : برای اینکه مامانم میگه وقتی پدربزرگ بره زیرخاک ما خیلی 
پولدارمیشیم 

همکارطنز پردازم رحیم پیمان ازایران 

طبیب خوش اشتها
چنین گفت اردبیلی با حکیمی  
   که بودش او زیاران قدیمی

حکیم دارم زتو امید درمان  
  مداورایم نما قربان تو جان 

گرفت نبضش بکوشیدش به درمان  
  که آالمش بکاهد سهل و آسان 

بگفتا بره ای الی پلو کن  
 و یا با زعفران مرغ و چلو کن 
همه را میل نما آن قوت شاهی  
 و انگه قی بکن در یک سیاهی 

بگفت بیمارنداری دوست من هش 
   بده حاال درست حرف مرا گوش 
اگر فردی نماید این چنین رقی   
  خورم بنده قی اش را با دف ونی 

نثری بوده متعلق به عبید زاکانی
 که اینجانب بصورت نظم در آورده ام 

درد بیچارگان 
نمانده راه پیش و پس برایم    

  شکسته شیشه پراز دوایم

به سختی نان خود را بازیابم 
   همیشه در عذاب و التهابم 

فراوان لطمه دیدم از زمانه     
   بالها جمله شد سویم نشانه 

بهار است و ولی من در خزانم   
 جوان هستم ولیکن ناتوانم 

همه اموال من یکسر چپو شد   
 به هر سو یا به هرجایی ولو شد 

ندارد درد من بی شک دوایی  
 مگر یابم زجایی یک شفایی 

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات و  
پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائید.

مشاغل و ثروت دختر آقاي رئیس جمهور 
 

گلنارا دختر رئیس جمهور ازبکستان ثروتمند، مشهور و زیباست و آرزوي رهبري کشورش را در سر دارد. زماني که گلنارا عازم 

نیویورک و پاریس است، هزاران زن ازبک نیز، براي سیر کردن شکم خانواده عازم مسکو مي شوند.
گلنارا کریموا دختر بزرگ اسالم کریم اف به دنبال راي گیري در مطبوعات و رسانه هاي اینترنتي زن ایده آل »استیل آواردس« کشورش 

شناخته شد. گلنارا کریموا دیپلمات، طراح لباس و جواهرات و همچنین موسس مارک و پوشاک گلي )GULI( در ازبکستان است. 
وي در کارهاي اجتماعي و سیاسي هم فعالیت دارد و او را »میلیونر خیرخواه« خطاب مي کنند. روزنامه هاي آلمان مي نویسند دختر 
کریم اف به عنوان نماینده دائم ازبکستان در سازمان ملل متحد و سایر سازمان هاي بین المللي مستقر در ژنو هم انتخاب شده است. 

گلنارا موجودي شبه افسانه یي است که به هر آرزویي که در دل دارد، مي رسد. دختر اسالم کریم اف رهبر ازبکستان که دوست دارد 
جاي پدر ازبک ها را بگیرد، یکي از ثروتمندترین زنان دنیا محسوب مي شود. در ازبکستان به او لقب »شاهزاده شرق« را داده اند. گلنارا 
در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد و دوره طراحي طالسازي را در امریکا به پایان رساند. مغازه هاي زنجیره یي فروش جواهرات و 

زیورآالت گلي را تاسیس کرد و در مدتي کوتاه به ثروتي کالن دست یافت.
در سال گذشته او به عنوان زن نمونه و زن سال ازبکستان انتخاب شد. خانم زبونسا محقق ازبک که با شرح حال گلنارا آشناست، مي 
گوید؛ »القاب و ثروت انبوهي که او انباشته مدیون پدرش است. جامعه ازبکستان بسته است و ما از جزئیات زندگي شخصي او خبر 
نداریم. ما فقط مي دانیم او قصد دارد وارث پدرش شود.« گلنارا روزي طراح لباس است و ستارگان مد غرب و روسیه را به کشورش 
دعوت مي کند. روزي دیگر »میلیونر خیرخواه« مي شود و به میان زاغه نشینان مي رود و به یتیمان کمک مي کند. یک روز دیگر هم 

دیپلمات از آب درمي آید. او همه اینها را مدیون پدري است که از 27 سال پیش بر اریکه قدرت نشسته است.
زبونسا محقق ازبک دختر کریم اف را با زنان دیگر ازبکستان مقایسه مي کند؛ »هزاران زن ازبک براي یافتن لقمه ناني به خارج مي روند 
و تن به بیگاري مي دهند. حال تمامي ثروت کشور دست گلناراست. او صاحب همه چیز است؛ نفت، تلفن، پنبه، سینما. ولي او دوست 

دارد در میان مردم، خود را انساني خیرخواه نشان دهد و بگوید یکي از آنهاست.« 
روزي دیگر گلنارا خواننده مي شود و آوازش را در یوتوب مي گذارد تا همه آن را بشنوند و به یاد بسپارند. ترانه او»مني اونیتما« یعني 
»فراموشم نکن« نام دارد. او در این ترانه از »عشق«، »درد جدایي« و »تنهایي« صحبت مي کند، اما اشاره یي به جدایي از همسر سابقش 
ندارد. گلنارا در نیویورک با یک شهروند امریکایي به نام منصور مقصود ازدواج کرده بود که چند سال پیش از او جدا شد. شایعه است 
مقصود آرزوي ریاست را در سر داشته و مورد غضب اسالم کریم اف قرار گرفته است. آیا گلنارا که به بسیاري از آرزوهایش رسیده، 
مي تواند الگویي براي زنان ازبک یا آسیاي میانه باشد؟ خانم زبونسا محقق ازبک و آشنا با زندگینامه دختر کریم اف به این سوال 
چنین پاسخ مي دهد؛ »اگر گلنارا دختر اسالم کریم اف رئیس جمهور نبود و فقط در دنیاي مد، سیاست یا هنر استعداد واقعي خودش 
را نشان داده بود، سمبل و الگوي خوبي براي زنان آسیاي میانه مي شد و ما به او افتخار مي کردیم. ولي او در رقابتي سالم به آنچه 

دارد نرسیده، بلکه هر چه دارد از پدر نصیبش شده است.«
ازبکستان پرجمعیت ترین کشور آسیاي مرکزي است و فقر و بیکاري در این کشور رشد فراواني کرده است.

اقتصادي خود  با تجربه سیاسي و  قادر خواهد بود  او  آیا  تغییر دهد؟  این وضعیت را  تواند  گلنارا کریموا مي  به قدرت رسیدن  آیا 
ازبکستان را به یک کشور مدرن تبدیل کند؟ و آیا پدر 70 ساله او حاضر است قدرت را به دختر 35 ساله اش بسپارد تا او به آخرین 

آرزویش نیز برسد؟ پاسخ همه این پرسش ها زماني روشن خواهد شد که کریم اف دیگر به علت کهولت توان حکومت نداشته باشد. 

»برف« بهترین فیلم جشنواره فیلم زنان انگلستان  
 

 فیلم »برف« محصول مشترک ایران و لبنان جایزه بهترین فیلم بلند را از جشنواره فیلم زنان انگلستان کسب کرد. پنجمین جشنواره بین 
المللي فیلم »زاویه دید پرندگان« که اختصاص به فیلم هایي از کارگردانان زن دارد، درحالي در انگلستان به کار خود پایان داد که فیلم 
»برف« جایزه یي دیگر به افتخارات سینمایي اش افزود. این فیلم به کارگرداني »آیدا بگیچ« که محصول مشترک ایران، لبنان، فرانسه 
و آلمان است، دیروز توانست جایزه بهترین فیلم بلند جشنواره را بگیرد. به گزارش ایسنا »برف« که سال گذشته جایزه بزرگ »هفته 

منتقدین« جشنواره کن را به دست آورد، ماه گذشته در بخش کودک و نوجوان جشنواره برلین نمایش داده شد.  
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بیکاري مشکل 
جهاني شد

مونا مشهدي رجبي

بشري  جوامع  معضالت  بزرگ ترین  از  یکي  بیکاري 
براساس  است.  جهان  اقتصاد  کنوني  شرایط  در 
نرخ  گذشته،  سال  یک  عرض  در  موجود  گزارش هاي 
بیکاري در تمامي کشورهاي جهان افزایش پیدا کرده 
ساعتي  بمبي  به  را  بیکاري  رشد  اقتصاددانان  است. 
تشبیه مي کنند که هر لحظه به زمان انفجار نزدیک تر 
روي  مخربي  بسیار  تبعات  آن  انفجار  و  مي شود 
بر  جامعه  اقتصاد  و  مردم  زندگي  مختلف  بخش هاي 

جاي مي گذارد.

اریک استوانس، یکي از تحلیلگران بازار کار در مورد رشد بیکاري 
بیکاري  همواره  مي گوید:  صنعتي  و  یافته  توسعه  کشورهاي  در 
سرمایه هاي  و  جهان  توسعه  حال  در  و  فقیر  کشورهاي  مشکل 
کالن کشورهاي ثروتمند غربي فراهم کننده فرصت هاي شغلي براي 
نه تنها  بیکاري  اکنون  متاسفانه هم  ولي  بود؛  این کشورها  ساکنان 
بلکه ساکنان  است  کرده  درگیر  را  گذار  در حال  مردم کشورهاي 
متضرر  اقتصادي  بزرگ  بیماري  این  از  نیز  صنعتي  کشورهاي 
و  آمریکا  متحده  ایاالت  در  بیکاري  نرخ  اخیر  در ماه هاي  شده اند. 
اخیر  اروپایي رشد کرده است. گزارش  بیشتر کشورهاي صنعتي 
دولت آمریکا نشان از افزایش نرخ بیکاري در این کشور تا مرز 1/8 
درصد دارد وپیش بیني ها از ادامه روند فزاینده بیکاري تا مرز 12 

درصد تا انتهاي سال جاري خبر مي دهد. 
اواخر سال 2007 میالدي یعني پیش از باال گرفتن بحران اقتصادي، 

نرخ بیکاري در کشور آمریکا در مرز 3 درصد قرار داشت که به 
تعبیر اقتصاددانان نرخ طبیعي بیکاري در جامعه آمریکا بود. اداره 
کار آمریکا در گزارش خود شمار بیکار شدگان آمریکایي در ماه 
فوریه سال جاري را برابر با 651 هزار نفر اعالم کرد که بیشترین 
شمار افزایش ماهانه بیکاري طي 30 سال اخیر است. این اولین بار 
از 600 هزار  بیشتر  متوالي  براي 3 دوره  که  آمریکاست  تاریخ  در 
بیکاران  جمع  به  و  مي دهند  دست  از  را  خود  کار  ماه  هر  در  نفر 
به  بیکاري  نیز  انگلیس  و  فرانسه  کشورهاي  در  مي شوند.  اضافه 
باالترین سطح خود طي 15 سال اخیر رسیده است. کشور اسپانیا 
است و کشورهاي  از 19 درصدي  بیشتر  بیکاري  هم اکنون شاهد 
اروپاي شرقي که بر اثر بحران غرب شاهد کاهش سرمایه گذاري و 
خروج سرمایه هاي موجود بودند نیز با رشد بیکاري مواجه شده اند. 
کارشناسان اقتصادي دلیل رشد بیکاري در سال 2008 میالدي و 
ادامه آن تا سال جاري را این طور توصیف مي کنند: »افزایش قیمت 
نفت و فرآورده هاي نفتي در کنار مواد غذایي در نیمه اول سال 2008 

میالدي موجب شد تا بیشتر کشورهاي صنعتي جهان وارد رکود 
شده و سیر فزاینده بیکاري نیز در این کشورها آغاز شد. درسال 
باالترین  در  اروپا  و کشورهاي صنعتي  آمریکا  در  بیکاري  جاري 
سطح طي یک دهه اخیر است و همین مساله بسیاري از تحلیلگران 
بازار کار و دست اندرکاران اقتصادي را بر آن داشت تا براي مقابله 
با این مشکل عکس العمل نشان دهند. وضع قوانین ممانعت کننده از 
طرح تعدیل نیرو در کشور فرانسه، ارائه دستمزدهاي بیکاري براي 
مدت طوالني تر و برخورداري بیکاران از مزایاي درماني و بهداشتي 
در سطحي بیشتر و باالتر از گذشته در آمریکا از کارهایي است که 
استفاده مي شود.  بیکاري در جهان  تاثیرات مخرب  با  مقابله  براي 
مطالعات انجام شده در سازمان هاي جهاني نشان مي دهد در سال 
2008 میالدي متوسط نرخ بیکاري در جهان 30 درصد است، ولي 
در سال 2009 میالدي متوسط نرخ بیکاري در جهان به نزدیک 40 
درصد افزایش مي یابد؛ البته در مطالعه نرخ بیکاري باید به یک نکته 
دیگر هم توجه کرد و آن نرخ رشد بیکاري در کشورهاست. به تعبیر 
افراد بیکار در جامعه نسبت  دیگر نرخ بیکاري نشان دهنده درصد 
به کل جمعیت آماده به کار در آن کشورهاست و آمار ارائه شده 
توسط بانک جهاني و آمار موجود در این گزارش نیز نشان دهنده 
همین نرخ است. نرخ رشد بیکاري تغییر شمار بیکاران نسبت به کل 
جمعیت را نشان مي دهد که در سال 2008 میالدي در کشورهاي 
صنعتي دیده شده است. به عنوان مثال نرخ بیکاري در کشور آمریکا 
درسال 2008 میالدي برابر با 6/4 درصد اعالم شد در حالي که نرخ 
رشد بیکاري در این سرزمین طي سال جاري بیشتر از 7 درصد 
کشور  این  اقتصادي  دست اندرکاران  براي  نکته  این  و  است  بوده 
اتحادیه  صنعتي  کشورهاي  در  وضعیت  همین  است.  نگران کننده 
اروپا نیز وجود دارد. سال 2008 میالدي نرخ بیکاري در اتحادیه 
اروپا برابر با 5/8 درصد بود، اما نرخ رشد بیکاري در کشورهاي 

این منطقه بیشتر از 12 درصد اعالم شده است. 
سازمان  نمي گیرد.  بر  در  را  غربي  کشورهاي  تنها  بیکاري  رشد 
در  منطقه  این  در  بیکاري  رشد  از  خبر  نیز  عربي  کشورهاي  کار 
کار  براساس گزارش سازمان  است.  داده  عرض یک سال گذشته 
زیادي  سرعت  با  عربي  کشورهاي  در  بیکاري  عربي،  کشورهاي 
پیدا کند  ادامه  این روند  در حال پیشروي است و در صورتي که 

کشورهاي  سراسر  در  نفر  میلیون   17 از  بیشتر  امسال  انتهاي  تا 
عربي  کشورهاي  کار  سازمان  کل  بود.مدیر  خواهند  بیکار  عربي 
گفت:  داد،  انجام  گزارش  این  ارائه  از  پس  که  خود  سخنراني  در 
باید  بیکار،  17میلیون  براي  کار  تامین  بر  افزون  عرب  کشورهاي 
فرصت  مي شوند  کار  بازار  وارد  ساالنه  که  جوان  4میلیون  براي 
شغلي ایجاد کنند.وي هشدار داد: کشورهاي عربي با باالترین نرخ 

بیکاري در 2 دههباخطر روبه رو هستند.

مساله نگران کننده این است که بیشترین شمار بیکاران در کشورهاي 
عربي را جوانان تشکیل مي دهند. مطالعات نشان مي دهد کشورهاي 
این روند  ادامه  و  دارند  را  بیکار  از جوانان  بیشترین شمار  عربي 
سبب مي شود تا در سال 2009 میالدي 25 درصد از جوانان این 

سرزمین ها نتوانند شغل مناسبي پیدا کنند.

جهان  در  جمعیت  رشد  نرخ  سریع ترین  داراي  عربي  کشورهاي 

از  بیش  به   2008 سال  پایان  تا  عربي  کشورهاي  جمعیت  هستند. 
4/338 میلیون نفر رسید، در حالي که در سال 2006 حدود 2/319 
باال ترین  از  یکي  داراي  بود . کشورهاي عربي همچنین  نفر  میلیون 
نرخ هاي بیکاري در جهان هستند و به اعتقاد این سازمان، بیکاري 
مي رود.  به شمار  عربي  کشورهاي  اقتصاد  براي  بزرگي  چالش 
و  خصوصي  بخش  محدودیت  آموزشي،  ضعیف  سیاست هاي 
محدودیت ظرفیت بخش دولتي براي جذب نیروي کار از مهم ترین 

علل افزایش بیکاري در کشورهاي عربي به شمار مي رود.

کار  سازمان  کنفرانس  در  عرب  اتحادیه  دبیرکل  موسي،  عمر 
کشورهاي عربي گفت: افزایش جوانان بیکار در کشورهاي عربي، 
در  جوانان  میان  بیکاري  نرخ  است.  مهمي  و  جدي  بسیار  مشکل 

برخي کشورهاي عربي به بیش از 66 درصد رسیده است.

افزایش بیکاري در کشورهاي مختلف جهان سبب شد تا حتي شاغالن 
و  بیکاري  رشد  اثر  بر  مي دهد  نشان  مطالعات  متضرر شوند.  نیز 
در کشورهاي صنعتي طرح  کارفرمایان  کار،  براي  تقاضا  افزایش 
ساعتي  کارگران  دستمزد  و  کرده اند  مطرح  را  دستمزدها  کاهش 
به  اقدام  تولیدي خود  تعدیل هزینه هاي  براي  آنها  داده اند.  تنزل  را 
کاهش مزایا کردند که با اعتراض اتحادیه ها و اصناف مواجه شدند؛ 
البته هیچ یک از کارگران و کارمندان ثابت اعتراض گسترده اي به 
این طرح نکردند، زیرا در شرایط فعلي اقتصاد جهاني، ترس از دست 
اتحادیه کارگران  بود. سخنگوي  زیاد  دادن مشاغل موجود بسیار 
انگلیس در این مورد مي گوید: پیش از این قوانین سختي بر بازار 
کار حاکم بود و فرصت هاي شغلي در اختیار متقاضیان قرار داشت؛ 
بنابراین از یک طرف هیچ یک از کارفرمایان نمي توانستند حقوق و 
مزایاي نیروها را کاهش دهند و از طرف دیگر نیروهاي شاغل در 
به سازمان هاي مربوط  از شرایط مي توانستند  نارضایتي  صورت 
شکایت کنند و ضمن خارج شدن از این شغل فرصت شغلي دیگري 
به دست آورند. ولي شرایط کنوني اقتصادي اجازه هیچ یک از این 
کارها را به نیروها نمي دهد. آنها نمي توانند هزینه چند ماه بیکاري 
را بپردازند به این امید که در آینده فرصت بهتري در اختیارشان 

قرار مي گیرد.
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سود 28 میلیون 
دالری بانك 

المستقبل در سال 
گذشته میالدی  

 
 

سود   )Futurebank( المستقبل  بانک 
خالص بانک را در پایان سال مالی گذشته 
که تا 31 دسامبر 2008 بوده است ) 7/ 10 
 28 /38  ( معادل  بحرینی(  دینار  میلیون 
با  اعالم کرد و در مقایسه  میلیون دالر( 
سال 2007 که سود آن 8/ 8 میلیون دینار 

بوده 9/ 20 درصد افزایش داشته است. 
با  المستقبل  بانک  ایسنا،  گزارش  به 
در  بانک  خالص  سود  ای  بیانیه  صدور 
سه ماه چهارم سال را 1/ 2 میلیون دینار 
)معادل 57/ 5 میلیون دالر( ذکر کرده و در 
 17 /8 بانک شاهد  پرداخت شده  سرمایه 
درصد افزایش بوده است. در پایان سال 
اموال بانک به 5/ 547  مالی گذشته اصل 
میلیون دینار )معادل 45/ 1 میلیارد دالر( 
رسیده است در حالی که اصل اموال بانک 
در 2007 1/ 498 میلیون دینار بوده است. 
حقوق سهامداران در سال 2008 به 3/ 63 
دالر(  میلیون   167 /92  ( دینار  میلیون 

رسیده در حالی که در سال 2007 ، 2/ 58 میلیون دینار بوده است. 
 14 /1 به  و  داشته  افزایش  3/ 22درصد  اندازی  راه  خالص  درآمد 
میلیون دینار) 4/ 37 میلیون دالر( رسیده است در حالی که در سال 
2007 ، 5/ 11 میلیون دینار بوده است. حمید برهانی، رئیس هیات 

مدیره بانک المستقبل درباره نتایج مالی بانک در سال گذشته اظهار 
کرد:بانک در برنامه ریزی و عملکرد خود موفقیت های خوبی داشته 
که در نتایج خوب بانک و افزایش سود دهی آن در سه ماهه چهارم 
سال گذشته کامال مشهود است و همه ساله سود بانک نسبت به 
سال های گذشته افزایش می یابد و این امر بیاگر توانمندی بانک 
افزود:  برهانی  است.  خود  سهامداران  برای  خوب  کسب سود  در 
چارچوب کاری متنوع و هوشمندانه مدیریت ریسک، باعث شد بانک 
به رغم نابسامانی ها و بی ثباتی اقتصادی بازار در سه ماهه آخر 
سال گذشته و از طریق اجتناب از سرمایه گذاری در مشتقات دارای 
ریسک و کاهش اعتماد به بخش امالک و تمرکز در زمینه های اصلی 
رشد و توسعه از جمله سرمایه گذاری تجاری، به اهداف خود در 
از  استفاده  با  بانک  کرد:  تصریح  برهانی  یابد.  دست   2008 سال 
استراتژی تحقق  اجرای  آغاز  از سال گذشته و  بانک  سود عایدی 
از سوی  برد.  اکنون در وضعیت خوبی بسر می  پایدار، هم  رشد 
اله سیف،مدیرعامل بانک و عضو هیات  دیگر ولی 
مدیره اظهار کرد: بانک درمیان بی ثباتی بازار در 
سه ماهه چهارم سال گذشته این سود را به دست 
اصلی  فعالیت های  قدرت  بیانگر  امر  این  و  آورده 
المستقبل  بانک  افزود:  است. سیف  بوده  بانکداری 
فناوری  خدمات  تقویت  پروژه  انجام  به  موفق 
با کمک و همکاری )چینا سیستمز(  بانک  اطالعات 
قبال  المستقبل  بانک  که  است  درحالی  واین  شد 
ISO/( ایزو 2005 و 27001  گواهینامه تخصصی 

امنیت  مدیریت  سیستم  در   )IEC 2005:27001
اطالعات کسب کرده است. وی افزود: بانک امکانات 
قابل اعتمادی برای آمادگی کامل برای مقابله با همه 
چالش هایی که احتماال در اثر بی ثباتی بازار که هم 
اکنون شاهد آن است در اختیار دارد. سیف گفت: 
بانک المستقبل در نظر دارد حجم حضور خود در 
بحرین وخارج از آن را افزایش دهد و خود را برای 
گسترش هرچه بیشتر در بخش خدمات بانکی برای 
داخل  در  فرعی  های  شبکه  ایجاد  طریق  از  افراد 
بحرین و خارج آن و نیز ورود به بازارهای عربی 
و کشورهایی که رشد زیادی دارند، آماده می کند. وی همچنین به 
تالش بانک برای توسعه پایگاه مشتریان خود از طریق فراهم کردن 
خدمات بانکی و تولیدات مالی ابتکاری مطابق با تنوع خواسته های 
سهامداران  از  متشکل  المستقبل  بانک  کرد.  اشاره  بانک  مشتریان 

ایرانی و بحرینی است. 

ارزش صنعت جهانی بازی های 
رایانه ای به 40 میلیارد دالر می رسد

دنبال  را  خود  نزولی  سیر  همچنان  جهان  اقتصادی  وضعیت 
این  در  اما  می کند، 
میان کاربران همچنان 
بازی های  خرید  برای 
جدید،  رایانه ای 
برای  به خصوص 
تلفن های همراه انگیزه 

زیادی دارند.
از  نقل  به 
 ، یک میشین و ر ینفو ا
از  حاصل  نتایج 
جدید  بررسی های 

شرکت تحقیقات ارتباطی TMNG نشان داد، ارزش بازار جهانی 
بازی های رایانه ای تا سال 2012 میالدی به 40 میلیارد دالر خواهد 
رسید و این در حالی است که گزارش های پیشین نشان داده بود 
که گوشی iPhone اپل با نمایشگر بزرگ، لمسی و کاربردی خود 
نصب  و  خریداری  برای  جهان  تلفن همراه  محبوب ترین  عنوان  به 

نسل جدید بازی های رایانه ای محسوب می شود. 
توضیح  باره  این  در   TMNG مدیرعامل شرکت   " نسپوال  "ریچ 
داد: »بر خالف بحران اقتصادی کنونی که بر همه کشورهای دنیا 
سایه افکنده، صنعت بازی های رایانه ای در شرایط بسیار مناسبی 
به سر می برد. گسترش بازی های دور از جریان جدی زندگی، رابط 
کاربری آسان و استفاده از نو آوری های مجاری در جریان بازی ها 

مسایلی هستند که امروز موجبات این صنعت را باعث شده اند«. 
این بررسی ها نشان می دهد که طی ماه های گذشته میزان استفاده 
از بازی های رایانه ای بین کاربران تغییر کرده است. به طور کلی، 
و  رایانه ای هستند  از  برخی  بازی های  زنان 50 درصد مخاطبان 
میانگین سن خانم هایی که سراغ بازی های رایانه ای می روند بیش 
همراه  تلفن های  رایانه ای مخصوص  بازی های  است.  33 سال  از 
سریع ترین رشد را در این صنعت به خود اختصاص خواهند داد 
و بر اساس پیش بینی های انجام شده، بازی های موبایلی تا سال 
این صنعت را باعث خواهند  از رشد  2012 میالدی 6/24 درصد 

شد.

گران ترین گوشی بلك بری 
جهان ساخته شد

سری  از  مدلی  ساخت  از  کارشناسان 
 RIM شرکت  ساخت  بلک بری  گوشی های 
گران قیمت ترین  می تواند  که  داده اند  خبر 

گوشی بلک بری در جهان محسوب شود.
در  که  محصول  این  موبایل دیا،  از  نقل  به 
 BlackBerry  از گوشی Tellor اصل نسخه
جواهرات  و  طال  قدری  به  است،   Bold
خرید  که  داده  جا  خود  روی  را  گران قیمت 
آن برای کمتر کسی روی کره خاکی ممکن 

خواهد بود. 
یی  کمه ها د

روی  که 
جلویی  پنل 
در  گوشی 
صفحه کلید 

مل  کا
 QWERTY
قرار گرفته اند، 
 205 شامل 
الماس  قطعه 

می شوند که جلوه بسیار زیبایی را به گوشی 
بخشیده اند. 

بدنه این گوشی از طالی سفید ساخته شده 
و بخش پشتی آن را نیز چرم مار پوشانده 
است. این طور که گفته می شود، تنها 50 عدد 
 BlackBerry از گوشی گران قیمت و زیبای
این  بر  و  است  شده  ساخته   Bold Tellor
در  که  می کند  ادعا  سازنده  شرکت  اساس، 

آینده بر قیمت آن ها افزوده خواهد شد. 
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نوروز و جشن نورزی یک آیین کهن و همگانی و مربوط به نو شدن و 
جوان شدن طبیعت است. در اقوام مختلف جهان و بومیان ایران، پیش از 
آمدن آریایی های به ایران، نوروز از مهم ترین اعیاد بوده است. مهرداد 
آیین  النهرین  بین  و  ایران  فرهنگ  در  همگانی  یک جشن  را  نوروز  بهار 
نوروزی را یک سنت کهن و محتمال رایج از هزاره سوم پیش از میالد و 
در منطقه می داند و می نویسد: “ این آیین یا همراه با کوچ بومیان نجد 
ایران به بین النهرین به آن سرزمین رفته، یا هم زمان در سراسر منطقه 

وجود داشته است. 

زمان  ترین  کهن  از  نیز  سامی  اقوام  در  منطقه  های  فرهنگ  در  نوروز 
دوره  های عرب  مردم جامعه  از  بسیاری  در  نیز  بود.  ها شناخته شده 
جاهلیت 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 
این جشن و مرسوم نبودن چنین آیینی در شرق ایران احتمال داده است. 
در نوشته های پهلوی و مانوی از نوروز، جشن اول سال نو بسیار گفته 
شده است. در تخت جمشید نیز که یک مرکز آیینی – دینی بوده، مراسم 

نوروز برگزار می شده است. 
زمان  را  پیشدادی  دوره  ایران  ای  افسانه   – ای  اسطوره  روایات  بیشتر 
پیدایی نوروز و جمشید، چهارمین پادشاه پیشدادی را بنیانگذار نوروز و 

آیین نوروزی به شمار آورده اند. 
بنا بر پژوهش هایی که روی آثار سنگ نگاره ها و کتیبه های مانده از 

دوره هخامنشیان انجام شده، مردم آن زمان به درستی با نوروز آشنا 
بوده اند و نوروز را به عنوان آیینی کهن به هنگام گردش سال جشن 

می گرفته اند. 
و مخصوص  مقدس  محلی  که  تخت جمشید  از  هخامنشی  پادشاهان 
نیایش بود، به هنگام نوروز برای برگزاری آیین های ویژه نوروزی 
خوزی،  بابلی،  عیالمی،  مادی،  مختلف  اقوام  نمایندگان  از  استقبال  و 
ملی خود ،  ...با پوشاک قومی –  آشوری، هندی، تونسی، آفریقایی و 
در تخت جمشید گرد می آمدند و نوروز و نوشدگی سال را در کاخ 
آپادانا، در برابر شاه جشن می گرفتند و هدیه های خود را به پادشاه 

ایران اهدا می کردند. 
در دوران اشکانیان )250 پ م تا 226 م ( و ساسانیان )224 تا 652 م 
( مردم نوروز را بنا بر سنت های فرهنگی رایج در فرهنگ مردم ایران 
در آغاز سال نو جشن می گرفتند. نوروز و جشن نوروزی در میان 
ایرانیان، چنان اهمیت داشت که برخی از جشن های مهم را به شمار 
روزهایی که تا نوروز فاصله داشت، می خواندند. ایرانیان نوروز را 

هم چون نیاکان خود جشن می گرفتند. 
در برگزاری آیین های نوروزی در آغاز بهار، سخت می کوشیدند. در 

سرزمین های اسالمی، سه گونه عید در آغاز سال وجود داشت. 
1( آغاز سال ایرانی یا شامی که مصادف با اوایل بهار بود. 

2( آغاز سال قبطی )مصر( که به آخر اوت )نهم شهریور( می افتاد. 
3( و باالخره آغاز سال هجری قمری که هر سال تفاوت می کرد. بر این 

عیدها باید آغاز سال ایرانی قدیم را که آغاز تابستان بود نیز افزود. 
مردم ایران و حکومت های ایرانی محلی در دوره عباسیان و حکومت 
های توانمند ایرانی پس از عباسیان به ویژه سامانیان )261 تا 389( 

در خراسان بزرگ و بوئیان )320 تا 348( در ایران جنوبی و عراق در 
زنده و پویا نگه داشتن نوروز و آیین های نوروز در میان جامعه مسلمان 
نقش بسیار مهمی داشتند. در دوره صفوی، جشن و آیین های نوروزی 
با برخی از آیین های و آداب اسالمی درآمیخت و رنگ دینی گرفت. برای 
اعتبار بخشیدن به رفتارهای مسلمانان در آیین های نوروزی و شرعی و 
رواداشتن آنها، مجموعه ای حدیث و ورایت در چگونگی پیدایش نوروز و 
ارزش و اعتبار و تقدس آن نقل و گردآوری کردند. این حدیث ها و روایات 
شان و منزلت نوروز و آیین های مربوط به آن را نزد شیعیان ایرانی بیش 

از پیش باال برد و به آنها اهمیت بخشید. 
برخی نسبت های مردمی و مراسم نوروزی 

مقدمه نوروز چنین است که در میدان های عمومی، با نقاره و شیپور و 
سنج از نیمه شب تا ظهر نوازندگی می کنند. پس از آن مردم بالفاصله 
محل کار خود را ترک می گویند و همه با هیاهو و خوشحالی به مساجد، 
میدان ها و ساختمان های عمومی روی می آورند و همه به هم تبریک 
می گویند. اسب دوانی، چوگان بازی، کشتی گرفتن، جامه نو پوشیدن، حنا 
بستن و... از جمله سنت هایی است که همیشه در این زمان از سال انجام 
می شده . نوروز و آزادی زندانیان در زمان هخامنشیان انجام می گرفته. 
جمشید پس از پروزی بر دیوان و برقراری حکومت داد و برابری که در 

نخستین روز نوروز انجام شد، زندانیان را آزاد کرد. 

شیر سنگی 
در بسیاری از شهرها و روستاها شیر سنگی وجود داشت که در زمان 
های کهن نمادی از نیروی آناهیتا، فرشته باروری و آب بوده اند. در این 
گونه جاها، دوشیزگان به هنگام شب سوری آیین های نیایشی با تندیس 

شیر داشتند. دختران بر روی شیر می نشستند و از زیر دست و پای آن 
چندین بار می گذشتند و پشت و شکم آن شیر را نوازش می کردند و از 
آن مراد می طلبیدند و فرزندان نیرومند می خواستند . در تهران نمادی 
دیگر وجود داشت و آن توپ بود. دختران دم بخت از توپ مروارید در 

این شهر در زمان های پیشین ، حاجت می طلبیدند. 
آوردن آب از آسیاب ها و چشمه سارها 

پای  آب  که  بود  این  بر  از روستاها رسم  برخی  در  درزمان ساسانیان 
سفره هفت سین را می بایستی دختران شوی ناکرده از چشمه سارها، به 
ویژه از زیر آسیاب ها بیاورند، زیرا نوروز هنگام زایش و باروری است و 

کوزه آب که نمادی است از آناهیتا باید در خوان نوروزی نهاده شود. 
هفت سین 

در زمان ساسانیان، قاب های زیبای منقوش و گرانبهایی از جنس کائولین 
بازرگانی  ارزشمند  کاالهای  از  یکی  و  شد  می  آورده  ایران  به  چین  از 
چین و ایران آورده می شد و یکی از کاالهای ارزشمند بازرگانی چین و 
ایران همین ظرف هایی بود که بعدها به نام کشوری که از آن آمده بود 
نامگذاری شد به نام »چینی« و به گویش دیگر به صورت سینی و معرب 

»صینی« در ایران رواج یافت. 
برای چیدن خوان نوروزی از همین ظرف ها استفاده می شد آنها را به 
عدد هفت امشاسپند که عبارتند از اردیبهشت، خرداد ، مرداد ، شهریور 
می  نوروزی  های  بر سر خوان  اهورامزدا،  و خود  اسپندارمذ   ، بهمن   ،
گذاشتند و از این رو خوان نوروزی، به نام هفت سینی و یا هفت قاب نام 

گرفت و بعدها با حذف »یا« به شکل هفت سین درآمد. 

یکی از لوازم خوان نوروزی، کتاب مقدس بود و چون این جشن ملی است، 
نوروزی  خوان  بر  را  خود  ویژه  مذهبی  کتاب  توانست  می  خانواده  هر 
بگذارد. از دیگر خوراکی هایی که در زمان ساسانی بر خوان نوروزی می 

گذاشتند نان بود که نمادی از برکت است. 
کوچک  اندکی  یا  دست  کف  یک  اندازه  به  هایی  نان  گرده  زمان،  آن  در 
نامیدند و بر سر سفره هفت سین می  آنها را دون می  تر می پختند و 
گذاشتند. شیر تازه دوشیده شده در خوان نوروزی نمادی است از غذای 
نوزادان گیهانی زیرا بنا بر اسطوره آفرینش انسان، در گهنبار همسپنتمدم 

، یعنی در سیصد و شصت و پنجمین روز سال آفریده شد. 
بنابراین در جشن زادیش آدمیان، همانطور که کودک نوزاد به شیر نیاز 
دارد، نوزادن گیهانی نیز به شیر که در دین ایران کهن بسیار مقدس است، 
نیاز دارند. تخم مرغ بن مایه خوان نوروزی است و انواع سفید و رنگین 
آن می بایستی خوان هفت سین را زینت بخشد. زیرا تخم و تخمه نمادی 
است از نطفه و نژاد و در روز جشن تولد آدمیان که تخمه و نطفه پدیدار 
می گردد، تخم مرغ تمثیلی است از نطفه باروری که به زودی باید جان 

گیرد و زندگی یابد و زایش گیهانی انجام پذیرد. 
پوست تخم مرغ خود نمادی است از آسمان و طاق گیهانی. آینه، سمنو، 
ماهی، سیب، انار و سکه از دیگر چیزهایی است که خوان نوروزی به آنها 
مزین می شود. رویاندن سبزه و نگریستن به رویش و بالش دانه ها در 
دوازده روز و جشن نوروز از آیین های کهن ایرانیان بوده است. رشد 
بیشتر هر یک 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. 
معتقد  و  دانستند  می  جمشید  زمان  از  را  رویاندن  سبزه  کهن،  ایرانیان 
از  را  برکت  که  پیروانش،  و  اهریمن  از سرکوب  پس  که، جمشید  بودند 

مردم روی زمین گرفته بودند و باد را نمی گذاشتند که بوزد و درختان 
برویند، به زمین بازگشت. در این روز که نوروزش نامیدند، هر چوب و 
و  مردگان  یادآوری  و سبز شد.  رویید  باز  بود  که خشک شده  درختی 
بزرگداشت روان درگذشتگان در آخرین روزهای پایان سال، به ویژه در 
آخرین شب جمعه سال کهنه، بازمانده از آیین های نیاپرستی در جامعه 
های دوران ایران باستان است. روز عرفه )آخرین پنج شنبه سال( که در 
ایران مانند خراسان به »روز بی بی حور« معروف  برخی جاهای دیگر 
دارند که روان های مردگان در  باور  پندارند و  است، روز مردگان می 
نزد  را  آن روز  تا  آیند  فرود می  به زمین  از آسمان  و  آزادند  این روز 

کسانشان بگذرانند. 

اسطوره سیزدهم فروردین 
به  را  آن روز  و  فروردین  در روز سیزدهم  از خانه  رفتن  بیرون  رسم 
شادی و تفریح گذراندن از روسوم دیرین ایرانی است و آخرین قسمت از 

جشن های نوروزی است. 
در اساطیر ایرانی عمر جهان هستی 12 هزار سال است و عدد 12 از بروج 
دوازده گانه گرفته شده است و پس از این دوازده هزار سال و عدد 12 از 
بروج دوازده گانه گرفته شده است و پس از این دوازده هزار سال عمر 
جهان بسته می شود و انسان هایی که در جهان هستی وظیفه آنها جنگ 
در برابر اهریمن است، پس از این دوازده هزار سال، پیروزی نهایی بر 

اهریمن می یابند. 
از آن پس دیگر جهان مادی وجود نخواهد داشت و آدمیان به جایگاه ابدی 
خویش به عالم مینو باز می گردند. با دانستن این موضوع می توان گفت 
که اولین دوازده روز جشن زایش انسان گویا تمثیلی از این 12 هزار سال 
زندگی انسان ها است و روز سیزدهم تمثیلی از هزاره سیزدهم، می تواند 
باشد که آغاز رهایش از جهان مادی است و از این رو روز سیزدهم می 
تواند روز بازگشت ارواح به مینو و روز بزرگ رامش گیهانی باشد. در 
متون کهن فارسی به بیرون شدن از خانه ها و به صحرا رفتن در روز 
سیزدهم فروردین اشاره ای نشده است. توجیه دیگری که برای مراسم 
نوروز شده این است که، روز سیزدهم سال نو گویا در دوران های کهن 

روز ویژه طلب باران بهاری برای کشتزارهای نودمیده بوده است. 
روزهای ماه در ایران قدیم نامی ویژه داشت و هر یک متعلق به ایزدی بود 
و روز سیزدهم متعلق به ایزد تیر یا »تیشتری« بود، که ایزد باران است. 
برای اینکه این ایزد پیروز باشد، الزم بود که همه مردمان در نماز از او 

نام برند و او را بستایند و از او طلب باران کنند. 
روز سیزدهم نوروز گویا روز رسمی همه مردم برای طلب باران، برای 
افکندن سبزه  و  آمده  اوستا  بوده است که در  ایران  همه سرزمین های 
های تازه دمیده نوروزی به آب روان جویبارها تمثیلی است از دادن فدیه 
به ایزد آب در آناهیتا و ایزد باران و جویبارها »تیر«. در این روز مردم 
همه به دشت و صحرا می روند و از بامداد تا شامگاه به شادی و سرور 

می پردازند. 

 ناخجستگی شماره سیزده و روز سیزده 
حادثه های بزرگ گیهانی در روزگاران کهن، بارها فالکت و بالهای بسیار 
برای دنیای خاکی ما پدید آورده اند. از این حادثه و بالیا در متون کهن نام 
برده شده است. در بعضی کتب مذهبی مانند اوستا، ودا، تورات، انجیل و 

کتاب های پهلوی و ... اشاره ای به این حادثه ها شده است. 
زمین لرزه و سیل و طوفان بسیار اتفاق افتاده است، اما همواره بدترین 
سهمگین  های  حادثه  از  یکی  است.  مانده  پایدار  مردمان  خاطر  در  آنها 
گیهانی که ذکر آن در تورات آمده است، در روز سیزدهم سال نو مصری 
که مانند جشن فروردین ایرانی به هنگام تعادل بهاری خورشید گرفته می 
شد به وقوع پیوسته و موجب مرگ عده زیادی از انسان ها شده است. 
این روز مصادف با روز سیزدهم ماه ایرانی است . در آن روز سیزدهم 
به  دار در فضای زمین درخشیده است  دنباله  ای  نو، گویا ستاره  سال 
طوری که در افق ایران نیز آن را دیده اند. بر اثر برخورد این ستاره با 
اند و زمین لرزه ای سهمگین  زمین آتشفشان ها آغاز آتشفشانی کرده 
روی داده است و کاخ ها ویران گشته اند این حوادث، این اندیشه را در 
ذهن مردم پدیدار کرد که هر چند هزار سال یک بار واقعه ای اینچنینی 

رخ خواهد داد. 
روز  هنگام  به  سال  هر  در  سنتی  طور  به  مردم  که  است  رو  همین  از 
سیزدهم فروردین منتظر واقعه ای سهمگین بوده اند، از این جهت خانمان 
خود را رها می کردند و در این روز زیر سقف و بام نمی ماندند، تا اگر 
زمین لرزه ای رخ دهد در امان بمانند. رفته رفته روز سیزدهم سال و در 
پی آن شماره سیزده، رنگ نحس و ناخجستگی گرفت و مردم در همه 
جای دنیا از عدد سیزده پرهیز کردند و عدد سیزده یک ترس و وحشت 

برای همه ایجاد کرد. 
در حال حاضر در ایران، اروپا و آمریکا شماره خانه هایی که به 13 می 
رسد را به صورت 12+1 می نویسند. در تمام دنیا عدد 13 بدشگون و 
بدیمن است. مانند عدد هفت که مقدس ترین شماره در ایران بوده و هست 
و به ادیان دیگر هم رفته است . مانند آرامگاه کوروش بزرگ که بر طبقه 

هفتم سنگی سترگ بنا شده است و یا هفت آسمان و . . .
بن مایه : 

برومند سعید، جواد، »نوروز جمشید«، انتشارات توس، چاپ اول 1377، 
 ،  1380  ، فرهنگی  های  پژوهش  دفتر  »نوروز«  علی،  بلوکباشی،  تهران 

تهران  
فره فروشی ، بهرام ، »جهان فروری« انتشارات کاریان، 1364، چاپ دوم، 

تهران هنر درخشان ایران زمین 

نوروز جشن آفرینش
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درباره »یک به عالوه یک«، فیلمي از ژان لوک گïدار )1968( 

چپ، سال صفر  
 

اردوان تراکمه

»یک به عالوه یک« ادامه حرکتي است که گïدار براي رسیدن به یک سینماي خام، انقالبي و سیاسي با 
فیلم »مذکر، مونث« آغاز کرده بود و با فیلم »همه چیز روبه راهه،« به اوج و کمال خود رساند. تئوري 
»پایان سینما« و »بازگشت به صفر« که گïدار همصدا با دیگر فیلمسازان انقالبي سراسر جهان آن را 

مطرح کرد در این فیلم آشکارا مشخص است. اما »بازگشت به صفر« 
قبل از آنکه در فرم و ساختار سینمایي گïدار خودش را نشان بدهد 
در خط مشي سیاسي و جهان بیني گïدار خود را نشان مي دهد. گ

ïدار در این فیلم به معضالت چپ در مقیاسي جهاني پرداخت؛ چپي 
که آلوده شده به فعالیت هاي انتخاباتي و پارلماني بود. چپي که از 
خشونت پرهیز مي کند، اعتراضش فقط به یکسري نابهنجاري هاي 
اجتماعي است، عالقه یي به مسائل کالن ندارد )چیزي که امروز بدتر 
از آن زمان شاهدش هستیم(، ریشه نابساماني ها را فراموش کرده، 
جهان را باژگونه نمي بیند و در نهایت خود بخشي از جامعه کاال- 
نه سرنگوني  تالشش  و  است  موجود شده  طرفدار وضع  و  نمایش 
است.  داري  از سرمایه  انساني  یي  بل ساختن چهره  داري  سرمایه 
»عقل  رحمانه  بي  افشاي  با  غالب  سینماي  فرم  به  سخت  یي  حمله 
و هشداري  زیبایي شناختي  تنشي  از  استفاده  با  بورژوازي  عرفي« 
سینما  مرگ  و  پایان  خواستار  هفته«  »آخر  در  گïدار  آخرالزماني. 
شد؛ سینمایي آلوده به روایت هاي بي خطر هالیوودي )در سراسر 
جهان(، یا سینماي کامل به قول اسپینوزا با آپاراتوس سرکوبگرش. 
آگاهي  و  خام  یک سینماي  تولد  و  آن  مجدد  اختراع  و  سینما  پایان 
بخش هدف گïدار بود. اما مضامین و خصوصیات سبکي این سینما 
چیست؟ با نگاهي دقیق به یا »یک به عالوه یک« مي توان به این سوال 

پاسخ داد.
یعني  سینما  تاریخ  در  مهم  هاي  گرایش  از  یکي  باید  آن  از  قبل  اما 
»مدرنیسم سیاسي« را در نظر داشت. ابتدا با تعریف سوزان هیوارد 
در  مدرنیست  سینماي  به  متعلق  هاي  فیلم  »برخي  کنیم؛  مي  شروع 
بطن پژوهش ها و تجربه گري هاي فرمال خود، همچنین پرسش هاي 
ذهنیت و تمایل جنسي را نیز مورد نظر قرار مي دهند. با این حال این 

سینما سینمایي نیست که همبستگي بالفاصله یي با سیاست به معناي ناب آن داشته باشد. گفته شده 
در بعضي لحظه هاي تاریخ، زیبایي شناسي و سیاست ورزي به هم برآمدند تا یک سینماي سیاسي 
به خصوص در اروپا به بار نشیند. ژان لوک گïدار از اواسط تا اواخر دهه 1960 صحبت از ساختن 
یک سینماي سیاسي به شیوه سیاسي مي کرد. و منظور او عبارت بود از ساختن فیلم هاي سیاسي از 
طریق یک زیبایي شناسي سیاسي از فیلم. همانند دیگر فیلم هاي مدرنیست اولیه غدر اینجاف نیز فرآیند 
تولید معنا به رخ کشیده مي شود. در اینجا تفاوت در قصدیت غیرسوبژکتیو این سینماي سیاسي و 

میزان بیشتري از چندپارگي در تولید معنا است.
را  ما  ایدئولوژي  دانیم چگونه  مي  اما  نداریم،  وقوف  ذهن  دروني  عملکرد  به  دیگر  ما  اول،  حالت  در 
شکل مي دهد. در حالت دوم، یعني چندپارگي، شکاف هاي بین دال )معاني تولید شده( و مدلول )شیوه 
ها و ابزارهاي تولید( فراخ تر شده و رابطه بین این دو برمال مي شود و توهم رئالیسم و طنین هاي 
ایدئولوژیک آن شفاف مي شوند. از فیلم در مقام نشانه و اسطوره، در برابر چشمان ما ساختارزدایي 
مي شود. گïدار، آینس وارد و مارگارتا فون تروتا فیلمسازان نمونه پیرو این گرایش دوم در سینماي 
مدرنیست- سینمایي با زیبایي شناسي سیاسي که به ضدسینما هم معروف است - هستند.« )مفاهیم 

کلیدي در مطالعات سینمایي، سوزان هیوارد، فتاح محمدي، ص289(

تعریف بوردول- تامپسون
تکنیک هاي »سینماي مستقیم«  از  اندیشه و عمل سیاسي  به  بیننده  برانگیختن  براي  متعهد  »فیلمساز 
و سنت مستندسازي چپ بهره گرفت و گروه دیگري از فیلمسازان مبارز به کندوکاو در سنت هاي 
مدرنیسم پرداختند. این کارگردان ها موضوعات و تم هاي سیاسي رادیکال را با فرم زیبایي شناختي 
رادیکال تلفیق مي کردند. آنها به این شیوه اهداف »سینمانوو«ي برزیل و سینماي بعد از انقالب کوبا 
را گام دیگري به پیش بردند. مدرنیست هاي سیاسي از سینماي مونتاژ دهه 1920 شوروي الهام مي 

گرفتند. آیزنشتاین و ورتوف به نمونه هاي آگاهي سیاسي و نوآوري فرمي بدل شدند.
این  بر  عالوه  بود.  فراگیرتر  هم  این  از  برشت،  برتولت  آلماني،  مارکسیست  نویس  نمایشنامه  نفوذ 
بروند.  فراتر  جنگ  از  بعد  هاي  هنري سال  از سینماي  خواستند  مي  رادیکال  فیلمسازان  از  بسیاري 
تکنیک هاي این سینما حال دیگر جلوه یي کاماًل آشنا پیدا کرده بودند و لیبرالیسم آن با نقد مالیمش، به 
اصالح طلبي نزدیک تر مي نمود تا به انقالب. کارگردان سیاسي مدرنیست به نام نقد رادیکال گذشته 
شیوه پرداخت ذهنیت شخصیت ها، ارجاع به خویش و ایهام را دگرگون کرد. ژان لوک گïدار و ناگیسا 
اوشیما در خط مقدم این گونه مدرنیسم سیاسي ایستاده بودند. حتي پیش از حوادث ماه مه پاریس هم 
ژان لوک گïدار مي کوشید نقد سیاسي را با زیبایي شناسي مدرنیستي تلفیق کند. فیلم هاي او گاهي به 
حد مطالعه جامعه شناختي زندگي فرانسوي که با حمالت تند با سیاست خارجي امریکا توام بودند، مي 
رسید. )براي مثال فیلم هاي مذکر- مونث 1966 و دو سه چیز که درباره این زن مي دانم 1967( در فیلم 
»زن چیني« )1967( یک گروه مطالعاتي مائوئیستي به یک دسته تروریستي بدل مي شود. »آخر هفته« 
)1967( نشان مي دهد بورژوازي چگونه در حرص، جنایت و میل جنسي تباه شده، در حالي که یک 
گروه تروریستي پوچ گرا متشکل از مهاجران جهان سومي منتظر فرصت نشسته اند که قیام کنند. بعد 
از انفجارهاي سال 1968 گïدار نیروي هاي خود را متوجه نوعي مدرنیسم سیاسي تندتر و متفکرانه 

تر کرد. غتاریخ سینما- صص 710-711ف
»یک به عالوه یک« فیلم/ مقاله یي است رادیکال علیه جامعه مصرفي، صنعًت فرهنگ و در کل نظام 
سرمایه داري و شیوه هاي بازنمایي اش. فیلم با استفاده از فرم خطابه یي و حذف کامل روایت، اهمیت 
سیاسي خود را به اوج مي رساند. در جابه جاي فیلم بیننده با تحلیل هاي انتقادي و نفسگیر روبه رو 

مي شود.
او )بیننده( تبدیل به شاهد این موقعیت ها مي شود که باید نقادانه و خستگي ناپذیر آن را بررسي کند. 
او در فرآیند بي پایان »نقد دیگري«، »نقد خود« قرار مي گیرد. خطاب مستقیم تمام بیانیه ها و صحبت 
ها جایي خارج از جهان متن است. اوست که باید پاسخ دهد. هدف گïدار در این فیلم فروکاستن سینما 
به عناصر ابتدایي اش بود. حذف روایت و رفت و برگشتي بي پایان بین دو موقعیت به ظاهر جدا از 
هم در اینجا به دیالکتیک گïدار شکل مي دهد. کارگاه استونز که در حال سازندگي هستند و انقالبیون 
سیاه که در گورستان اتومبیل ها در تدارک ویراني هستند. آغازگاه فیلم این دیالکتیک به ظاهر ساده 
است. مونتاژ، صدا، حرکات دوربین، روایت، میزانسن و تمام زیبایي شناسي سینماي غالب کنار رفته 
یي  عنوان رسانه  به  نابودي سینما  هدف  با  و  یي  منقسم، کالژگونه، خطابه  دیالکتیک،  متني  و  است 
سرکوبگر، جاي آن را گرفته است. گïدار یک بلندپروازي بزرگ در این فیلم انجام داده است؛ او روایت 
را حذف کرده است. اما حاصل کار فیلمي مستند نیست )هر چند از تکنیک هاي 
ïسینماي مستقیم به خصوص در دو صحنه مصاحبه استفاده شده است(. گ

دار کار دیگري کرده است. او موقعیت ها را که اکثراً ساختگي هستند جایگزین 
ترکیبي  هستند؛  دیالکتیکي  به شدت  هاي گïدار  موقعیت  است.  کرده  روایت 
انتزاع. در صحنه هاي گورستان اتومبیل ها با دسته  جسورانه از واقعیت و 
یي از سیاهپوستان انقالبي روبه رو هستیم که در حال تدارک براي شورشي 
خواندن  مصاحبه،  اسلحه،  تهیه  رئالیستیک،  کاماًل  موقعیت  هستند؛  مسلحانه 
بیانیه و مکان کاماًل واقعي که در آن قرار دارد. )گïدار براي این صحنه ها به 
گورستاني در حومه لندن رفته است( اما همه این دستمایه ها با طرق مختلف 
هاي  طنین  و  رئالیسم  »توهم  هیوارد؛  قول سوزان  به  یا  شوند.  مي  انتزاعي 
ایدئولوژیک آن شفاف مي شوند و از فیلم در مقام نشانه و اسطوره، در برابر 

چشمان ما ساختارزدایي مي شود.«
ابتدا از طریق دوربین، حرکات دوربین به ساده ترین شکل ممکن درآمده است. 
گاهي به چپ و گاهي به راست. در اینجا سبک دوربین گïدار شکل مي گیرد؛ 
سبکي که برایان هندرسن آن را به خوبي شرح داد؛ »سبک دوربین نابورژوا.« 
عنصر نخستین این سبک یک نماي تعقیبي طوالني و آهسته است که حرکتش 
صرفًا جانبي است. معمواًل تنها در یک جهت )چپ به راست یا راست به چپ( 
به  بعد چپ  به چپ  راست  راست،  به  )چپ  گردد.  برمي  روي خودش  گاهي 
راست(. حرکت دوربین گïدار در مسیر یک خط )180 درجه( قرار دارد. صحنه 
ها یا موضوع هایي که خطاب این نماها به آنهاست نیز در مسیر یک خط 180 
درجه قرار دارند، که گذشته از این دقیقًا موازي با مسیر دوربین است. به قول 
هندرسن؛ »این سبک پردازي افراطي، که سطح یا سطح هاي موضوع دقیقًا با 
سطحي که هنر دارد موازي است، در سینما نامعمول است و به نما خیلي زیاد 

شکل یک نقاشي نقشه مانند خطي را مي دهد.«
نکته دیگري که در سطح فرمال فیلم جلب توجه مي کند میزانسن هاي گïدار 
است. در استودیوي استونز، در قبرستان اتومبیل ها و سیاهان مسلح و در مغازه مجله پورنوگرافي ما 
با یک قالب فیلمبرداري و دربر گرفتن اشیا و انسان ها مواجه ایم و تنها محتواها عوض مي شوند، مجله 
هاي هرزه نگارانه جاي خود را به ماشین قراضه ها، یا میک جگر در حال ضبط مي دهند. یا سیاهان 
در حال حمل اسلحه، و »دوربین نابورژوا«ي گïدار در تمام این قسمت ها تقریبًا یکسان حرکت مي 
کند. در این نوع میزانسن یک نفر در حال سخنراني یا خواندن یک کتاب است )خواندن »نبرد من« در 
فروشگاه کتاب هاي هرزه نگار، مصاحبه یکي از رهبران »قدرت سیاه«، و خواندن میک جگر( و دوربین 
به همراه این صدا حرکت مي کند و اشیاي دیگري را دربرمي گیرد. )اعضاي استونز، کتاب هاي هرزه 
نگار و اتومبیل هاي قراضه( حتي در سکانس هایي نظیر مصاحبه با ایودموکراسي )آن ویازمسکي( نیز 
این حالت حفظ مي شود و در سکانس پایاني که آن ویازمسکي روي یک کرین حامل پرچم هاي سرخ 
و سیاه جان مي دهد. این روش ابداعي دستاوردهاي بزرگي براي گïدار دارد و باعث مي شود بیننده 
به یک نگاه کاماًل تحلیلي و انتقادي ترغیب شود. برخالف فیلم هایي نظیر »آخر هفته« یا »پیرو خله« 
که گïدار نظریه مونتاژ آیزنشتاین و نظریه آندره بازن در مورد النگ شات ها را در زیبایي شناسي 
سینمایي اش ترکیب کرده بود در این فیلم ما بیشتر با النگ شات هاي آندره بازني مواجه ایم و گïدار 
در راه بازگشت به صفر در زبان سینمایي تقریبًا مونتاژ را حذف کرده است. و در نهایت با فیلمي کاماًل 
ماتریالیستي در فرم، لحن و فضا مواجه ایم که در کنار فیلم هایي نظیر »وقایع نگاري آنا ماگدالنا باخ« 
)اشتراب-اوئیه( از فیلم هاي نمونه یي سینماي ماتریالیستي است. در عین حال نشانه هاي تصویري 

و معنایي فیلم بسیارند.
همسان پنداري فاشیسم و پورنوگرافي و نقش آنها در سرکوب معترضان و تحمیق توده ها و حتي 
کودکان، به شکل یک طنزي کاماًل گïداري )که اوجش را در »آخر هفته« شاهدیم( در سکانس فروشگاه 
مجله ها خودش را نشان مي دهد. یا در سکانس قدرت سیاه گïدار لزوم تلفیق نیروي انقالبي سیاهان 
با کمونیسم را در یک نشانه دیداري نمایان مي کند. ورود یک ماشین سرخ رنگ به قبرستان اتومبیل 
ها که در فضاي خاکستري و تیره آن خودنمایي مي کند به خوبي هم گواه تلفیق کمونیسم و قدرت 
سیاه است و هم یادآور پرچم سرخ و سیاه معترضان در سال 1968. فیلم سرشار از این نشانه ها و 
دیدگاه هاي رادیکال است. تکامل تدریجي ترانه »همدردي با شیطان« رولینگ استونز در استودیو که 
گویي تکامل تدریجي انقالب است به طوري که ما ترانه را به طور کامل در آخرین پالن فیلم مي شنویم. 
جایي که آن ویازمسکي روي یک کرین همراه با اسلحه و پرچم سرخ و سیاه در حالي که »همدردي 
با شیطان« روي تصویر است به یک عروج انقالبي مي رسد و بعد تصویر فیکس مي شود و به رنگ 
هاي مختلف درمي آید. یا شعارهاي آن ویازمسکي روي دیوارهاي لندن به خوبي بازگوکننده »چپ 
نو« شصت و هشتي است. با نقل قولي از گïدار درباره »یک به عالوه یک« مطلب را به پایان مي بریم؛ 
»مي خواهم فیلم را هر چه ممکن باشد ساده تر بسازم؛ تقریبًا شبیه یک فیلم غیرحرفه یي. آنچه باالتر از 
همه مي خواهم ویران کردن تصور فرهنگ است. فرهنگ یک عذر امپریالیسم است. وزارت جنگ هست. 

وزارت فرهنگ هم هست. بنابراین فرهنگ جنگ است.«
پي نوشت؛--------------------------

-1 جان اف کندي رئیس جمهور امریکا و رابرت کندي، برادرش، کاندیداي دموکرات ریاست جمهوري 
که هر دو قرباني ترور شدند. 

30نما
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30نما
جکی چان و بازی در »سرباز 

بزرگ، ژنرال کوچك«

را  سینمایی  جدید  فیلم  یک  در  بازی  ناگهانی  خیلی  چان«  »جکی 
شروع کرد.

»سرباز  دوربین  جلوی  شرایطی  در  سینما  کار  رزمی  بازیگر  این 
بزرگ، ژنرال کوچک« قرار گرفت، که قرار بود در فیلم دیگری ایفای 
نقش کند. چان در یک مصاحبه اختصاصی با یکی از روزنامه های 
هنگ کنگی گفت: »بازی در این فیلم را دو هفته قبل شروع کردم و 
درام حماسی  این  است.«  آن  فیلمبرداری  مکان  جنوب غربی چین، 
قرون  های  جنگ  دوران  در  را  سرباز  دو  دوستی  قصه  تاریخی، 

وسطی چین به تصویر می کشد.
صحنه های فیلم در جنگل زیبای منطقه »یوآنمان« فیلمبرداری می 
شود که جاذبه های توریستی فراوانی دارد. این مکان که از آن به 
منطقه  های  جذابیت  تمام  برند،  می  اسم  چین  گراندکانیون  عنوان 
گراندکانیون آمریکا را دارد و به گفته بسیاری، حتی از آن هم زیباتر 
است. قرار است »سرباز بزرگ، ژنرال کوچک« جاذبه های توریستی 
این محل را در معرض دید تماشاگران بین المللی قرار دهد و آن ها 
را دعوت به بازدید از این مکان بکند. بازیگر 54 ساله سینما هیچ 
توضیح بیشتری درباره فیلم تازه اش نداده است و هنوز کسی نمی 
داند کارگردانی فیلم را چه کسی به عهده دارد و یا هم بازی هایش 

در این فیلم چه کسانی هستند. 
زمان  تا  فیلم  تولید  از  کس  هیچ  بود  قرار  حتی  گفت:  چان  جکی 
نمایش عمومی آن مطلع نشود ولی من ترجیح دادم این خبر را به 
صورت رسمی اعالم کنم. وی در شرایطی جلوی دوربین این درام 
پلیسی  بازی در کمدی  بود  قرار  قرار گرفته که  تاریخی- حماسی 
»جاسوس همسایه بغلی« را شروع کند. او در عین حال یکی از دو 
نقش اصلی نسخه دوباره سازی شده »بچه کاراته« را بازی خواهد 
کرد. فیلم که با نگاهی به یک فیلم معروف دهه هشتادی به همین نام 
ساخته می شود، »جیدن اسمیت« )پسر »ویل اسمیت«( را در نقش 
اصلی دارد. جکی چان سال گذشته میالدی »قلمرو ممنوع« را روی 
پرده سینماها داشت که در آن برای اولین بار با »جت لی«قهرمان 
رزمی هنگ کنگی هم بازی بود. وی همچنین در انیمیشن کامپیوتری 
پرفروش »کونگ فوی پاندا« هم به جای یکی از کاراکترهای اصلی 

قصه صحبت کرد. 

»ماهش بهات« درباره 
»بی نظیربوتو« فیلم می سازد

کارگردانی  شرایطی  در  هند  سینمای  سرشناس  فیلم ساز  این 
یک فیلم جدید را به عهده گرفت که قرار بود فقط تهیه کننده آن 

باشد. 
توجه  مورد  فیلم سازی  دنیای  به  بهات«  »ماهش  بازگشت  خبر 
فراوان رسانه های گروهی این کشور آسیایی قرار گرفته است. 
نکته جالب در این رابطه نوع بازگشت این کارگردان کهنه کار به 
فضای پشت دوربین فیلمبرداری است. واقعیت امر این است که 
تولید فیلم »جشن« به تهیه کنندگی ماهش بهات و کارگردانی زوج 
»راکش میستری« و »هسنان اس« شروع شد اما پس از آن که 
فیلمبرداری »جشن« از نیمه گذشت و بهات راش های فیلمبرداری 
را  دو  این  کارگردانی  نحوه  از  خود  عدم رضایت  دید،  را  شده 
اعالم کرد. از قرار معلوم، میزان نارضایتی بهات از کار دو کارگر 
دان فیلم آن قدر زیاد بود که تصمیم گرفت سکان کارگردانی را 
خودش به عهده بگیرد. به این ترتیب، بازگشت او نه از روی، میل 
و عالقه، که به اجبار بوده و هدف وی نجات فیلمش اعالم شده 
است. بهات نه تنها ادامه فیلم را کارگردانی کرد، بلکه صحنه هایی 

را که قبل از این کار شده بود را نیز دوباره فیلمبرداری کرد! 
با توجه به اتفاقی که برای فیلم »جشن« افتاد، ماهش بهات اعالم 
بوتو«  »بی نظیر  درباره  هم  را  سینمایی  فیلمی  دارد  قصد  کرده 
کارگردانی  ترور شد،  قبل  که سال  پاکستان  نخست وزیر سابق 
»ادایان  نام  به  و جدید  بازیگر جوان   2 است  قرار  کند. »جشن« 
سومن« و »انجانا سوکانی« را به سینمای هند معرفی کند و بهات 
امید زیادی دارد که این دو بازیگر، خیلی سریع تبدیل به چهره هایی 
سرشناس شوند. هنوز معلوم نیست در تیتراژ »جشن« نام بهات 
به عنوان کارگردان ذکر می شود یا دو کارگردان اول آن، واقعیت 
این است که این دو کارگردان جوان سینما، از بخش اخبار مربوط 
ماهش  نیستند.  خشنود  اصال  »جشن«  صحوه  پشت  وقایع  به 
حال  به  تا  و  کرد  هفتاد شروع  دهه  از  را  فیلم سازی  کار  بهات 
فیلم های مطرحی مثل »گمراه«، »مهره«، »گناه«، »جنون«، »جرم« و 
»عاشقی« را ساخته است. »زخم« او در سال 1998 جایزه بهترین 

فیلم را از جشنواره و مراسم دولتی هند گرفت. 
آخرین فیلم او در مقام کارگردان »کارتوس« بود که سال 1999 
نمایش ناموفقی در گیشه سینماهای هند داشت. پس از آن، وی 

اعالم کرد دیگر فیلمی کارگردانی نخواهد کرد. 
شرکت  در  سینمایی  فیلم  تعدادی  تهیه کننده  بهات  زمان  آن  از 
می نویسد.  هم  فیلم نامه  اوقات  گاهی  و  بوده  خود  فیلم سازی 
جدید ترین فیلم او در مقام تهیه کننده قسمت دوم »راز« است که 

دو ماه پیش، فروش خیلی خوبی در گیشه نمایش سند کرد. 

ران سیلور بازیگر سینما درگذشت
»ران سیلور« بازیگر قدیمی سینما در سن 62 سالگی درگذشت. 

به گزارش فارس این بازیگر از مدتی قبل از بیماری سختی رنج می برد. مدیر برنامه های این بازیگر 
اعالم کرد: »ران سیلور هنگامی که در خواب بود در آرامش کامل درگذشت هنگام مرگ تمامی اعضای 
خانواده او در کنارش بودند. سیلور که در کنار کار بازیگری در سینما در نمایش های تئاتری هم بازی 
می کرد حدود 10 سال پیش موفق به دریافت یک جایزه »تونی« شد اما آن چه که نام این بازیگر را 

در سالهای اخیر به شدت بر سر زبان ها انداخت دیدگاه های سیاسی وی بود. 
ران سیلور که در دوران جوانی خود از طرفداران حزب دمکرات بود پس از حادثه یازدهم سپتامبر 
تبدیل به یک جمهوری خواه دو آتشه شد. وی از آن زمان به بعد سخنرانی های تند و تیزی را به نفع 
حزب جمهوری خواه انجام داد و تبدیل به یکی از معدود چهره های سینمایی هالیوود شد که به حمایت 

آشکار از جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا و سیاست های داخلی و خارجی وی پرداخت. 
برای مثال او به صورت رسمی از حمله آمریکا به عراق و افغانستان حمایت کرد. 

وی در یکی از گفت وگوهای مطبوعاتی اش خود را یک »جمهوریخواه یازدهم سپتامبری« قلمداد کرد. 
تا  شده  باعث  من  سیاسی  جدید  های  »دیدگاه  گفت:  هالیوود  در  خود  همکاران  از  گله  ابراز  با  وگو  گفت  یک  در  بعد  کمی  بازیگر  این 

هالیوودنشینان به من کاری ندارند. من برای مدت 10 ماه است که پیشنهاد بازی در هیچ فیلمی را دریافت نکرده ام«.ش

»والکری« باحضور تام کروز 100 میلیون دالری شد
عالقه تماشاگران بین المللی سینما به نام »تام کروز« فیلم جدید او را 100 
میلیون دالری کرد. درام ضد جنگ »والکری«، این هفته در سطح بین المللی 

به یک فروش 103 میلیون دالری دست پیدا کرد.
فیلم جدید تام کروز، هم اکنون در 2800 سالن سینمای 24 کشور جهان 
از  بیشتری  تعداد  در  آینده  های  هفته  است طی  قرار  و  است  پرده  روی 
کشورهای جهان اکران عمومی شود. فروش هفتگی بین المللی »والکری« 
افزایش  با  بینی می شود  پیش  که  است  دالر  میلیون   5 اکنون حدود  هم 
 100 موفقیت  کند.  پیدا  افزایش  رقم  این  فیلم،  دهنده  نمایش  کشورهای 
فیلم  این  که  شود  می  آن  نصیب  شرایطی  در  »والکری«  دالری  میلیون 
درباره  انسانی  درام  یک  کروز،  ماجراجویانه  و  اکشن  کارهای  برخالف 

یکی از رخدادهای واقعی زمان جنگ جهانی دوم است. 
فیلم قصه تالش نافرجام ژنرال ضدجنگ آلمانی کالوس فون اشتانبرگ، و 
همکارانش برای ترور آدولف هیتلر را )در آخرین روزهای جنگ جهانی 

دوم( تعریف می کند. این ژنرال بمبی را در یک کیف دستی جاسازی کردند و قرار بود در جلسه ای که هیتلر هم در آن حضور داشت 
منفجر شود اما گشتاپو این طرح را کشف و تمام سازمان دهندگان آن را دستگیر کرد. ژنرال فون اشتانبرگ و همدستانش خیلی زود 
به جوخه اعدام سپرده شدند. نقش این ژنرال آلمانی را در فیلم، »تام کروز« به عهده دارد. برایان سینگر، کارگردان فیلم که مجموعه 
ابرقهرمانانه و کمیک استریپی »مردان ایکس« را در کارنامه اش دارد، عقیده داشت کروز بهترین گزینه برای ایفای این نقش است. »والکری« 
در آمریکا هم به فروش 83 میلیون دالری دست پیدا کرده و باعث توجه بیشتر تهیه کنندگان سینمایی و کمپانی های فیلم سازی به تام 

کروز شده است.

»کلینت ایستوود« در گیشه بین 
المللی رکوردشکنی کرد  

 
تورینو«  »گران  کارگردان    
فیلم  ترین  پرفروش  به  تبدیل 
سطح  در  ایستوود  کلینت 
خوب  فروش  شد.  المللی  بین 
خارجی  کشورهای  در  فیلم 
بین  تماشاگران  استقبال  و 
المللی از آن، رقم فروش کلی 
آن را به مرز 127 میلیون دالر 

رساند. 
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

بدنبال سلسله خدمات و کمک به هموطنان ایرانی و دیگر فارسی زبانان مقیم بریتانیا اعالم می 
ایرانی برای حل  از معلولین  انجمن حمایت  داریم که مرکز مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
مشکالت ایرانیان و فارسی زبانان در امور اختالفات خانوادگی ، ارتباطات والدین با فرزندان و 
بالعکس ، ازدواج و انتخاب همسر ، افسردگی ، سرخوردگی ، اضطراب ، وسواس و دیگر مشکالت 
خانوادگی و روانشناسی شروع به کار نموده است. برای تعیین وقت مالقات خصوصی با خانم 
فریال کامرانپور متخصص مشاور خانواده و درمان انجمن ما و شرکت در گروه درمانی با 

آدرسهای زیر تماس برقرار نمائید.  

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 کمك 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 کمك کنندگان 
خیریه انگلستان را بازبین نمایند.

نوروز نماد تمام 
سنتهای ماست

دکتر محمد بقایی )ماکان( گفت: نوروز به واقع یک نام جادویی 
است. این نوروز بود که به عنوان نماد تمام سنتهای ما این 

سرزمین را حفظ کرد. 

دکتر بقایی در همایش تاریخ نوروز و گاهشماری ایران که 
چندی پیش در تاالر باران کانون اصالح و تربیت از سوی 

فرهنگسرای تفکر برگزار شد سخنرانی کرد. 
ابتدا گفت: نوروز به واقع اصطالح پر رمز و رازی  وی در 
رمز  از  که  بود  این  فرهنگسرا  این  با  هم  من  قرار  و  است 
تفصیلی  لحاظ  به  را  نوروز  ما  وقتی  بگویم.  نوروز  راز  و 
بررسی می کنیم مفاهیمی از آن استخراج می شود که به واقع 
حیرت آور است. باید گفت برای سرزمین ما ایران نوروز 

یک کلمه جادویی است. 
ملی"  هویت  جستجوی  در   ، غربزدگی  "تصحیف  مؤلف 
تصریح کرد: وقتی ما مجموع این قضایا را در نظر می گیریم 
جادویی  نام  یک  به واقع  نوروز  که  می رسیم  نتیجه  این  به 
است. این نوروز بود که به عنوان نماد تمام سنتهای ما این 

سرزمین را حفظ کرد.
مؤلف " لعل روان " گفت: همین کشور خودمان را در نظر 
بگیرید. دورتا دور ایران مذهب دیگری دارند. درست است 
که آنها به آئینهای بر آمده تشیع احترام می گذارند اما آن 
تاسوعا  و  مثل عاشورا  معینی  ایام  در  که  و حالی  شور 
با  را  الزم  آن چسب  آنها  بنابراین  ندارند.  آنها  داریم  ما 
ما ندارند. اما آن چسب الزم را چهارشنبه سوری به ما 
می دهد. این عامل پیوند ماست و این بود که این سرزمین 
را نگاه داشت و این بود که سبب شد تشیع در آن شکل 

بگیرد. 
مؤلف" در شبستان ابد" اظهار داشت: تا سرزمینی وجود 
نداشته باشد آن فرهنگ خودش را نمی تواند نشان بدهد. 
پیدا  نمود  نمی تواند  چیزی  هیچ  ماده  وجود  بدون  اصاًل 
بنابراین  هست.  ایران  هست  نوروز  چون  بنابراین  کند. 
کاماًل نامنصفانه و ناسپاسی است که ما بدانیم مایه دوام 
و بقا و پای گرفتن ما همین نوروز است و بگوییم آیینهای 
آن همه خرافه است. چهارشنبه سوری یعنی ستایش نور 
در  امروزه  که  بازیهای  این  البته   . روشنایی  ستایش  و 
چهارشنبه  ندارد.  سوری  چهارشنبه  به  ربطی  می آورند 
سوری یعنی ستایش نور. نور چیست؟ نور همان اهلل نور 

فی السماوات و فی االرض است. 
چهارشنبه  پس  شد:  آور  یاد  فلسفه  و  ادبیات  محقق  این 
آتش پرست  اصاًل  باستان  ایرانیان  نیست.  خرافه  سوری 
کاره  چه  مزدا  اهورا  پس  بودند  آتش پرست  اگر  نبودند 

است؟ 
بنابراین  کرد:  نشان  خاطر  پایان  در  بقایی  محمد  دکتر 
گره  در  به   13 در  را  سبزه  جوانی  پسر  یا  دختر  وقتی 
می زنند این سنت یادآور تولد انسان ایرانی است. اینها را 
باید رسانه ملی ما بگوید. و این انسان ایرانی 13 به در 
کنار جوی آب می نشیند به دلیل اینکه بفهمد در رودخانه 
به قول دموکریتوس نمی تواند دوبار پای خود رابگذارد. 
جهان مدام در حال حرکت است چرا ما ذهن خودمان را 
حرکت ندهیم. یا وقتی می رود به در و دشت می بیند جهان 
نفس  ما  با خودش می گوید پس چرا  نفس می کشد  دارد 
نکشیم مگر ما کم از خاکیم. بعد، سبزه ای را که سبز کرده 
با خودش می آورد دوباره این را به طبیعت بر می گرداند 

چرا ؟ به قول خیام از خاک برآمدیم و بر خاک شدیم

پیش بینی چینی درباره 
سال گاو

  سال 2009 که بر اساس تقویم چینی سال 
گاو نامیده شده برای کسانی که دید وسیعی 
به جهان دارند سال خوبی خواهد بود.، بر 
اساس پیش بینی کارشناسان چینی کسانی 
انفرادی  فعالیت  به  را  گروهی  کارهای  که 
از  موفق تر  سال  این  در  می دهند  ترجیح 
این سال  کلی  به طور  و  بود  بقیه خواهند 
موشکاف  کوش،  سخت  انسان های  برای 
احساس  دیگران  برابر  در  که  کسانی  و 
مسئولیت می کنند سال خوبی خواهد بود.به 
گفته کارشناسان نیمه سوم ماه های ژانویه 
و نیمه دوم ماه فوریه سرشار از موفقیت 
خواهند بود، اوایل ماه های فوریه، مارس و 

اوریل با فشارهای اجتماعی همراه است، اواسط ماه های مه و سپتامبر پیش امدهای 
و  موفقیت  از  لبریز  ماه ژوئن  دهه دوم  ای رخ می دهد،  تغییرات عمده  و  ناگهانی 
اواسط ماه های ژوییه، اوت و نوامبر نامشخص است، اواخر ماه اکتبر مجددا اوضاع 
متشنج می شود و اواسط ماه دسامبر سال دو هزارو نه تغییرات پیش بینی نشده ای 
در جهان رخ خواهد داد. بر اساس این گزارش در سال گاو موفقیت های حاصل 
از روابط دوستانه و فعالیت جمعی بیشتر خواهد بود و تمایل مردم به همکاری با 
سازمان های اجتماعی افزایش می یابد و فعالیت هایی که مستلزم ترجیح دادن صالح 
عمومی به نفع فردی و به خرج دادن جدیت و تدبیر بیشتر هستند راحت تر به نتیجه 
خواهند رسید. در این سال احتمال تغییر شغل و بروز مناقشه با روسای کاری و 
مقامات کشوری، انتصاب ها و تغییر کادرهای غیر منتظره، پیشرفت های شغلی و 
کسب وجهه خوب، تحکیم موقعیت مالی و سر سامان دادن هوشمندانه به وضعیت 
مالی وجود دارد اما در عین حال نباید خطر خسارت مالی و رکود را هم از نظر 
دور داشت. عالوه بر این در سال گاو مردم باید بیشتر به فکر سالمتی خود باشند 
و به کودکان و بستگان خود نیز توجه بیشتری نشان دهند.نقش روابط دوستانه 
در زندگی در سال جاری بیشتر می شود و خیلی از افراد در این سال به فکر سفر 
به مکان های جدید و آغاز یک زندگی جدید می افتند. نکته مهم توجه به اولویت ها و 

درجه بندی آن هاست
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چه معجزه ها در پس 
این نوروز است

درسینه من راز نهان، نوروز است
این آن پر از ترانه نوروز است

انگشت بر این در بنواز آنگه بین
چه معجزه ها در پس این نوروز است

پیش از هر سخني باید بگویم که این مقاله نتایج پژوهشي میداني 
از بخشي بسیار اندک از انواع موسیقي نوروز در ایران است.

-1 اشاره اي دارد به نوروز و آیین ها در ایران
-2 و نیز به مجریان موسیقي نوروز

1 _ نوروز و آیین ها در ایران

در ایران آمدن نوروز بر چهار پایه از مراسم و آداب که همواره به 
دسته ها و شاخه هاي گوناگون بخش مي شوند، شکل مي یابد:

نخست: نوروز و پاکیزگي
دو دیگر: نوروز و نونواري )تازه شدن(

سه دیگر: نوروز و تکاپو و تندرستي
و  وابستگي ها  زنجیره  پایندگي  و  استواري  و  نوروز  چهارم: 

پیوستگي ها
این چهار پایه، آیین نوروز را شکل مي بخشند که در یک گردش 
فلکي، براي ایرانیان سه تغییر رویه در کارکرد و زندگي پیش مي 

آورد:
الف: پیشباز رفتن نوروز

ب: نوروزداري
ج: آداب ویژه زندگي در نوروز

در این تغییر رویه ها ماجراگونه هایي تحت عناوین زماني ، فصلي 
، اجرایي نیز نام آیین به خود مي گیرد. پس نوروز،  خود بزرگ 
آییني است که از خرده آیین ها تشکیل مي شود، که همگي آنان 
جاي پژوهش و ثبت و کدگذاري و دسته بندي و گردآوري دارد، 
آیین هایي چون: حکومت زنان )مزدگیران( ، حکومت میرنوروزي 
، همیاري نوروزي، جشن مردگان ، روز نابر ، روز پرهیز ، روز 
 ، نوروزي  مسابقات   ، نوروزي  )عیدگاه(  گاه  گفتن، جشن  دروغ 
رقص ها و بازي هاي نوروزي در دو گروه جوانان و نوجوانان و 
میانساالن و سالخوردگان ، روز کوچ نمایش دادن با حیوانات ، 
جنگ انداختن حیوانات ، پخت و پز نوروزي ، نامگذاري نوروزي 
موسیقي ها، آوازها و ترانه هاي نوروزي في البداهه ، مهمان نوازي 
نوروزي و ... بسیاري دیگر از خرده آیین ها که اهمیت نوروز را 

به خوبي نشان مي دهد.

-2 مجریان موسیقي نوروز در ایران
به صورت  چه  آوازي،  به صورت  چه  موسیقي  آیین ها،  این  در 
سازي و چه به صورت ترکیبي، حضوري زیبا، ناملموس و شگفت 

آور دارد که در گونه هاي زیر مي توان آن را دسته بندي کرد:
-1 موسیقي نیایش و توسل

-2 موسیقي ستایش بهار و نوروز
-3 موسیقي آرزومدارانه تغزلي )عاشقانه(

-4 موسیقي شوخ )طنز(
-5 موسیقي مژده بخش دگرگوني فصل )سال(

-6 موسیقي بازي هاي ویژه جشن گاه هاي نوروزي
-7 روایتگري موسیقایي

-8 نمایش گونه ها )خرده نمایش هاي( موسیقایي
مجریان این موسیقي ها از لحاظ جنسیت اجراکنندگان به دو گروه 
اما در جشن گاه ها نوازندگان مرد  مرد و زن تقسیم مي شوند، 
براي زنان نیز اجازه اجراي موسیقي را آن هم فقط براي اجراي 

بازي هاي خاص زنان و رقص هاي آنان دارند.
ادواتي که در موسیقي نوروز در ایران در مناطق و نواحي ایران 
در محدوده اقوام، طوایف و عشایر کاربرد دارند عبارتند از: سرنا، 
دوني )دوزله و قمشه هم مي گویند(، زل، کرنا، انواع دهل دستي 
و کوبه، کوس و نقاره، دایره، زنگ و زنگوله، تشت مسي، کوزه 
سفالین، الوک )تشت چوبي(، قاشق و کاسه،  دوتار، قوپوز )ساز 
عاشیقي(، باالبان، تنبک فلزي، ني، ني لبک، زنبورک، تمبوین )دایره 

زنگي(، تمبورک، قیچک، دونلي، دوتار، تنبو،  رباب و کمانچه.
دسته  دو  به  اجتماعي  بندي  بخش  در  ایران  در  نوروز  موسیقي 

تقسیم مي شود:
الف: موسیقي شهري که از دربار امیران و شاهان و حاکمان به 
عنوان موسیقي رسمي با نام موسیقي اصیل ایراني )سنتي( رواج 

داشته و دارد.
ب:  موسیقي غیرشهري ویژه مناطق و نواحي ایران که بر اساس 

ویژگي هاي اقوام و عشایر شکل گرفته است.
بر این گونه موسیقي ها، موسیقي تیره هایي از کولیان )لوریان هند( 
را هم باید افزود که بیشتر موسیقي شادیانه ها و جشن گاهي به 

عهده آنان بود.
در موسیقي نوروز سه شیوه اجرایي وجود دارد:

-1 تک خواني
-2 آوازهاي ضدآوایي )آنتي فونیک( دو نفره

-3 آوازها و ترانه هاي جمعي
گذشته از موسیقي هایي که مي توان آن را موسیقي درون طایفه اي 
نامید که مجریان آن اغلب غیرحرفه اي اند و فقط در محدوده خانه 
و زندگي خویش آن را به اجرا درمي آورند مانند الالیي هایي که 
مادران براي فرزندان شان مي خواند و یا نوع دعاخواني تحویل 
سال که بزرگترهاي خانواده بر سر سفره هفت سین مي خواند و 
یا آوازهاي شبانان و یا آوازهایي که کوچک و بزرگ طوایف به 
وقت خود با هم و به مناسبت مي خوانند، موسیقي نوروز داراي 
اندازان و معرکه  اصناف خاص خود بوده که در دو رده بساط 
اند. ولي در قرن کنوني با زوال فرهنگ ها  گیران قرار مي گرفته 
ریزي  برنامه  عدم  تاثیرات  و  بیگانه  فرهنگ هاي  ورود  سبب  به 
این  انجام  به  تمایل  که  فرهنگي در سطح کالن جامعه، هر کسي 
گونه موسیقي ها دارد به آن مي پردازد و آنچه که از هنر هنروران 

موسیقي ویژه نوروز بازمانده، به همت اینان بوده است.
نوروز  ویژه  موسیقي  در  زیر  طبقات  معرکه گیران،  صنف  در 
وجود داشته اند: حاجي فیروزها، کوسه ها، نوروزخوانان، توره ها، 
سایاچي ها، عروسک گردانان دوره گرد، عمو نوروزها، آهوبازها، 

رسن بازها، بازیگران اسب چوبي، باران خواهان، الل بازها.
نوروز  ویژه  موسیقي  در  زیر  طبقات  بساط اندازان،  صنف  در 
آتش بازها،  شعبده بازان،  داشتند:  موسیقایي  نمایش  حضور 
پرده خوانان،  گر،  نمایش  پهلوانان  خیمه شب بازها،  سیماچه  بازها، 
مطربان دوره گرد نمایشگر، حیوان بازان )نظیر خرس بازي دهندگان 
افراد هر طایفه  این  بر  انتر(، عالوه  و  بوزینه  بازي دهندگان  یا  و 
کالم گو،  بخشي،  عنوان  به  را  گري  روایت  فرد  براي خود  ایل  و 
عاشیق و پهلوان داشتند که در روزهاي نوروز براي مردم و بنا به 
درخواست آنان هر کدام حکایتي را بازگو مي کردند و چون بیشتر 
این گونه مجالس در شب ها برگزار مي شد از جمعیت فراواني بهره 

مي برد.
شب هاي نوروز در ایران حکایات زیبایي در خود داشت و مراسمي 
بهره  حرفه اي  غیر  موسیقایي  خنیاگري  نوعي  از  باز  که  ویژه 
مي برد. مانند قاشق زني در شب چهارشنبه سوري، یا شال اندازي 
از بام بر داخل خانه ها، یا مناجات سر سال که نیمه شب ها انجام 

مي شد.
نوروز  به  شهري  موسیقي  بخش  در  نوروز  ویژه  موسیقي  از 
صبا، نوروزخارا، نوروز بزرگ، نوروز عجم، نوروز عرب، نوروز 

کوچک، خجسته و چکاوک مي توان اشاره کرد.

24 اسفند سالگرد درگذشت استاد تجویدی

برتار و پود جان ما چنگی بزن 
چنگی بزن

استاد علی تجویدی، متولد 1289 خیابان ری تهران. مقدمات را نزد پدرم 
و هادی تجویدی )برادرم( آموختم. در 12سالگی دستگاههای ایرانی را 
می شناختم. مرحوم ابوالحسن صبا چون نزد پدرم نقاشی کارمی کرد 
به منزل ما رفت و آمد داشت و از همان موقع با ایشان اشنا شدم. اولین 
می  تحصیل  دبیرستان  در  که  موقعی  بود ضمنآ  تار  کهآموختم  سازی 
کردم به گروه پیش آهنگی واردشدم و فلوت آموختم و با نت آشنایی پیدا 
کردم. در 16 سالگی به کالس حسین یاحقی رفتمو پس از 6 ماه نزد ایشان 
به آموختن ویولن مشغول شدم و سپس به کالس مرحوم صبا رفتم و 6 
سال نزد این استاد به فراگرفتن موسیقی و نوازندگی ویولن پرداختم، در 
ضمن سه تار وضرب را هم نزد ایشان یاد گرفتم و برای پیشرفت تکنیک 
ویولن بنا به توصیه ایشان 3 سالنزد یک استاد خارجی کار کردم و نیز 
به وسیله یکی از دوستانم با حضرت حاج آقا محمدایرانی و جناب رکن 
از جمله نورعلی برومندو  ایرانی  دانان  الدین مختاری و سایر موسیقی 
مرحوم طاهر زاده و مرحوم قهرمانی آشنا شدم. در حقیقت دستگاههای 
و  اموختم.  بزرگواران  این  نزد  را  شیدا  مرحوم  وتصانیف  ایرانی  کامل 
مختاری  الدین  رکن  آقای  بهتوصیه  بنا  داشتم  آهنگسازی  ذوق  چون 
و  آهنگسازی  فن  به  بیشتر  آشنایی  برای  و  پرداختم  آهنگ  ساختن  به 
همچنین ارکستراسیون و هامونی مدتی مثل یک طلبه نزد چند استاد به 
تحصیلپرداختم و در کالس کنسرواتور آزاد موسیقی نام نویسی کردم. 
آهنگسازی، عضویت  نوازندگی،  کار  رادیومشغول  در  پیش  از 27 سال 
کمیسیون موسیقی و سرپرستی و رهبری ارکسترهستم. و آهنگهایی به 
صورت ترانه ساخته ام که بیشتر در برنامه گلها اجرا شده است. اشعار 
آنها را اغلب آقای رهی معیری و بیژن ترقی و معینی کرمانشاهی ساخته 

اند. شعرچند ترانه را هم خودم ساخته ام.))
تجویدی هنرمندی است محّقق،متجّسس و پژوهشگر، آهنگهای وی را می 
توان بعد از شیدا و عارف قزوینی بهترینآهنگهایی دانست که بر اساس 
هارمونی)علمهماهنگی(  مبانی  به  تجویدی  است.  استوار  سنتی  موسیقی 
از  بسیاری  از  باالتر  و  برتر  آهنگسازی،  دید  از  بنابراین  و  واقف 
همگنانمعاصر خود است. بیش از 70 آهنگ زیبا و موزون برای برنامه 
گلها ساخته است و ثمرهفعالیتهای بعد از انقالب وی انتشار دو جلد کتاب 
و ساختن آهنگهای زیادی روی اشعارآقای بیژن ترقی می باشد. او می 
گویدمن به یاد ندارم که آهنگی ساخته باشم کهانگیزه نداشته باشد. آهنگ 

بدون انگیزه هیچ وقت تاثیرگذار نخواهد بود.))
نام علیتجویدی در "دایرة المعارف رجال قرن بیستم" که توسط موسّسه 
میالدی   1998 سال  )American Biographical Institute( ABIدر 
منتشرشد،ذکر گردیده است.این کتاب مخصوصآ مورد استفاده اشخاصی 
جهان  امروز  بزرگان  مآخذ  و  مرجع  بهعنوان  آن  از  که  گیرد  می  قرار 
استفاده می کنند،این نشان میدهد که علی تجویدیدر ردیف موسیقی دانان 
اینبدانیم، ولی جای  طراز اول دنیا قرار دارد و باید قدر او را بیشتر از 
بسی افسوس که در رسانه های داخلی هیچ خبری از او نمی شنویم و 
هماکنون این مرد بزرگ در بستر بیماری به سر می برد و یادی از او نمی 
شود. به نظر مناگر استاد تجویدی فقط بیایند جلوی دوربین تلویزیون 
و خاطرات خود با استاد صبا وبنان و دلکش و دیگر بزرگان را برای ما 
تعریف کنند، از شنیدن آنها سیر نخواهیم شد. اما چرا این امر صورت 
نمی گیرد قضاوت را به خودتان واگذار می کنم. واقعآ بد دردیاست که 
آقایی که  ایرانی در وجود همان  جوانان ما فکر می کنند تمام موسیقی 

همیشه درتلویزیون آواز می خواند خالصه می شود.
علی تجویدی از شاگردان استاد صبا و همنواز با بهترین موسیقی دانان 
ایران نظیر مرتضی خان محجوبی ، حسین تهرانی ، حسن کسایی ، لطف 
پایه  از  و  پیرنیا  یاد  زنده  صدیق  ازهمکاران  و  شهناز  جلیل  و  مجد  اهلل 
فرهنگ  در  جاویدان  آثارش  که   ، گلها  برنامه  دایمی  همکاران  و  گذاران 
موسیقی ما برای همیشه درخشان باقی خواهد ماند . وی هفتاد آهنگ زیبا 
و دلنشین و موزون برای برنامه گلها ساخته است که اکثر آهنگهایش بر 
روی اشعار رهی معیری و معینی کرمانشاهی ساخته شده است . استاد 
تجویدی عالوه بر ویولن ، تبحر زیادی در نواختن سازهای دیگری مانند 

تار و سه تار را دارند .
از  پس  ابتدایی  سالهای  در  که  بود  هنرمندانی  جمله  از  تجویدی  علی 
پیروزی انقالب ایران، بنا به گفته خودش سازش را شکستند و دو دهه 
و نیم بعد در مراسمی از وی به عنوان چهره ماندگار موسیقی تجلیل به 

عمل آوردند.
تجویدی بیش از سه دهه بود که با گسترش انواع موسیقی ناشایست و با 
آن که در میهن خود خانه و کاشانه دارد، چون دیگر بزرگان موسیقی، در 
غم غربت و غریبی به سر می برد. ویلن و سه تار می زد، با صدایی خسته 
می خواند، آهنگ می ساخت و ناشنیدنی ها در موسیقی ایران، شنیدنی 
دایرالمعارفی معتبر در آمریکا و  از طرف  می کرد. وی در سال 1378 
اروپا به عنوان برترین های قرن بیستم به جهانیان معرفی شد، اما خبر 

آن در داخل کشور چندان منتشر نگردید!
بیژن ترقی شاعر و ترانه سرای نامی که این روزها در کسالت و بیماری 
به سر می برد برای استاد تجویدی ، یار و همراه همیشگی اش شعری 
سروده که در زمان حیات استاد و هنگامی که او در بستر بیماری بود 

برایش خوانده بود.
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نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

آن آتش خاموش را بردار و آهنگی بزن
برتار و پود جان ما چنگی بزن چنگی بزن

این زندگانی عاقبت پایان پذیرد رومتاب
آهنگ پرشور وشری بهر دل تنگی بزن

دنیا پراز جنگست باز ای نغمه ساز جاودان
آهنگ صلحی ساز کن آتش به هرجنگی بزن

رنگ شراب اهلل راپنهان مکن از عاشقان
برچهره مبهوت ما رتگی بزن رنگی بزن
ای جان ما جانان ما ای دردتو برجان ما

برخیز و باز آهنگی از مرغ شباهنگی بزن
جان می دمد در پیکرم بانگ نوای چنگ و نی

براین دروغ آینه سنگی بزن سنگی بزن
این خسته جانی تا به کی بی همزبانی تا به کی 

دستی برآن شیرین نواپایی براورنگی بزن
بنواز آن دردانه را شور و نشاط خانه را
با یاد آن بگذشته ها پرسوز آهنگی بزن

استاد علی تجویدی در تاریخ 24 اسفند 1384 بر اثر ایست قلبی در منزل شخصی خویش در گذشت.
اگرچه هنوز در نسل تجویدی و حتی نسلهای بعد از آن، این دست نوازندگان بطور جدی نوازنده ویولون کالسیک نشدند؛ 
و چندین نسل بعد، نوازندگانی مانند رحمت اهلل بدیعی و شجاع الدین لشکرلو ظهور کردند که به طور جدی توانایی اجرای 
سولیستی ویولون ایرانی و کالسیک غربی را توامان داشتند. )الزم به ذکر است به همین خاطرشجاع الدین لشکرلو نوازنده 
مورد عالقه مرحوم تجویدی بود(. اصوال نوازندگان یا آهنگسازان آن دوره در بند آن نبودند که در غرب فالن آهنگساز یا 
نوازنده چه می کند یا خود را بسنجند که مثال فالن کس در ارکستراسیون کارهای بهتری دارد و باید به آن برسیم. شاید 
بتوان گفت اولین آهنگسازانی که چنین دغدغه هایی داشتند پرویز محمود و حسین ناصحی بودند که توانستند خود را با 
استانداردهای آهنگسازی جهانی مطابق کنند ولی پیگیری و ترویج جدی و عملی این جریان توسط استادانی مانند استوار، 
دهلوی، مسعودیه و پژمان در نسلهای بعد بود. آهنگسازانی مانند تجویدی یا وفادار که در آنزمان به تحصیل موسیقی 
غربی می پرداختند در واقع هدفشان رسیدن به توانی بود که قدرت بیان بهتر احساسات و حالتهای درونی شان را داشته 
باشند و در این فکر نبودند که مثال یک سونات یا سمفونی بسازند. مرحوم تجویدی مدتی زیر نظر روح اهلل خالقی و سپس 
هوشنگ استوار )آهنگساز بزرگ ایران( به تحصیل علوم چند صدایی و آهنگسازی پرداخت مدتی هم نزد ضیاء مختاری 
به تحصیل ارکستراسیون پرداخت و به این ترتیب از آن پس بسیاری از آثارش را خود برای ارکستر تنظیم میکرد. )پیش 
از آن آثاری از تجویدی موجود است که با ارکسترهای کوچکی که در دهه 30 معمول بود بهره برده، ترکیب این ارکستر 

غیر معمول و تا حدی عجیب است؛ سازهای این ارکستر بیشتر ویولون، فلوت، کالرینت، درام و تنبک است(
آثار مشهور استاد :

استاد تجویدی را " به نظر بنده " و البته بسیاری از استادن مورد تایید می توان بهترین تصنیف ساز تاریخ ایران نامید 
چون اگر درباره زیباترین تصنیف ها ی ایران از مردم نظر سنجی کنید پس از بررسی متوجه خواهید شد آهنگساز بیشتر 
آنها استاد تجویدی می باشد برای اثبات این موضوع به فهرستی 40 تصنیفی که توانستم از آثار استاد گرد آوری کنم 
دقت کنید، در این فهرست به ترتیب نام تصنیف ، دستگاه ، ترانه سرا ، خواننده تا آنجایی که اطالع داشتم گنجانیده شده 

است .
• وفا با تو ای مه روا نبود – شور- رهی معیری - حمیرا

• دیدی که رسوا شد دلم – دشتی - رهی معیری - مرضیه
• برتربت حافظ – نیر سینا - دلکش 

• کو یاری تا به دیارم برساند - چهارگاه - معینی کرمانشاهی - دلکش
• عاشق شیدا من واله و رسوا من – اصفهان – پرویز خطیبی – کوروس سرهنگ زاده

• چه خوش سوزی ای عشق – دشتی - معینی کرمانشاهی
• عشق خود حاشا مکن – سه گاه - معینی کرمانشاهی - مرضیه

• از برت دامن کشان رفتم ای نامهربان – شوشتری - معینی کرمانشاهی - مرضیه
• می گذرم ز برای تو از جان می گذرم - چهارگاه – بیژن ترقی - دلکش

• آشفته حالی - شور - معینی کرمانشاهی - دلکش
• آتشین روی و سیمین تنی - همایون – رهی معیری - مرضیه

• رفتم و بار سفر بستم – دشتی - نواب صفا - هایده 
• خاطره یک شب – چهارگاه - معینی کرمانشاهی 

• سنگ خارا – بیات کرد - معینی کرمانشاهی - مرضیه 
• آمد آمد با دلجویی – اصفهان - معینی کرمانشاهی - دلکش

• کودکی – مرکب خوانی - معینی کرمانشاهی - دلکش 
• پشیمانم شدم - معینی کرمانشاهی - دلکش

• آتشی ز کاروان به جا مانده - شور – بیژن ترقی - دلکش
• قسمت من - سه گاه - معینی کرمانشاهی - دلکش

• سفر کرده - چهارگاه - معینی کرمانشاهی - دلکش
دلکش ) سفر کرده و بازگشته مکمل یک سرگشت در دو ترانه جداگانه   – بازگشته - اصفهان - معینی کرمانشاهی   •

هستند – معینی کرمانشاهی (
• بگو که هستی بگو – شور- بیژن ترقی - دلکش

• بدرقه - افشاری – بیژن ترقی - دلکش
• بسوزان نامه هایم را بسوزان – عبداهلل الفت – سیمیم غانم

• ای بهار من – چهارگاه – منیر طه 
• مرا عاشقی شیدا - سه گاه – منیر طه – بنان 

• چه می شد رها بودم - شوشتری – معینی کرمانشاهی
• آرزو گم کرده – دشتی – رهی معیری

• سرگردان – اصفهان – بیژن ترقی
• بگذشته – اصفهان – معینی کرمانشاهی – دلکش 

• از ما گذشت – چهارگاه –شهرآشوب – دلکش 
• سوز و ساز – سه گاه – منیر طه

• هستی سوز – ابوعطا – نواب صفا - دلکش
• صبرم عطا کن – سه گاه – بیژن ترقی - حمیرا

• شبهای من – سه گاه – نیر سینا
• یادت می آید – همایون – معینی کرمانشاهی - دلکش

• جدایی – دشتی - معینی کرمانشاهی - دلکش
• به پاس محبت – ماهور - معینی کرمانشاهی – دلکش 

• پشیمانم – همایون – بیژ ن ترقی – حمیرا

منابع : وبالگ استاد تجویدی - سایت هارمونیا
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 نوروز به وقت 
تخت جمشید

دکتر نوشیروان کیهانی زاده

 )Farvartishn یازده روز اول فروردین در دوران هخامنشیان، )فرورتیشن
نو  سال  روز  نخستین  در  کشور  رئیس  بود.  نوروز  مراسم  انجام  ویژه 
روحانیون، بزرگان، مقامات دولتی و فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان 
از  پذیرفت و ضمن سپاسگزاری  را می  دیگر  نمایندگان سرزمین های  و 
عنایات خداوند، گزارش کارهای سال کهنه و برنامه های دولت برای سال 
نو و نظر خویش را بیان می کرد که نصب العین قرار گیرد. این آیین هر 
سال با جزیی تفاوت رعایت می شود. رئیس کشور سپس پیشکش ها را 
دریافت می کرد که نمونه آن در کنده کاری های تخت جمشید دیده می 
شود. آنگاه مراسم سان و رژه برگزار می شد و افسرانی که قهرمان دفاع 
از وطن شده بودند، ترفیع و پاداش می گرفتند و مقامات تازه و قضات نو 

معرفی می شدند. 
و  بیماران  دیدن سالخوردگان خانواده،  به  نوروز، مردم نخست  در روز 

ازکارافتادگان و قبور نیاکان و بزرگان می رفتند و ادای احترام می کردند. 
)احترام و رعایت احوال سالخوردگان و نسل بازنشسته، در میان ایرانیان 
همواره نهایت اهمیت را داشته است(. سپس عیددیدنی آغاز می شد. پیش 
از دید و بازدیدها، در لحظه تحویل سال هر فرد از خدا می خواست که 
در سال نو روان او را پاک و آرام نگه دارد. این مراسم پس از 25 قرن به 
همین صورت ادامه دارد و باعث اعجاب ملل دیگر شده است.سران دولت 
هخامنشی در آداب و رسوم و قوانین سرزمین های غیرآریایی نشین کمتر 
مداخله می کردند ولی در مصر که بیش از یک قرن یکی از ایاالت ایران به 
شمار می رفت، آیین های نوروز را رواج داده بودند و با اعزام سفیر به 
حبشه )اتیوپی( از رئیس انتخابی این کشور خواسته بودند که نوروز را به 
رسمیت بشناسد و برگزار کند. آلودن محیط زیست )آب و هوا و زمین( را 

منع، و برای دروغ گفتن و سوءنیت مجازات در نظر بگیرد. 
متصرفات  میان  در  نوروزی  های  آیین  گسترش  در  که  بزرگ  داریوش 
غیر آرین امپراتوری ایران سعی بلیغ داشت در مراسم نوروز 515 پیش 
از میالد )هفت سال پس از آغاز فرمانروایی اش( تصمیم خود را در زمینه 
ایجاد سنگ نبشته بیستون _ حاوی آرزوها، اندرزها و شرح قلمرو ایران 
ایران  که  اند  گفته  نبشته  این سنگ  به  توجه  با  مورخان  که  کرد  اعالم   _
تنها کشور جهان است که سند مالکیت دارد. بزرگترین آرزوی داریوش 
دروغ  آفت  از  را  ایران  که خداوند  است  این  است،  آمده  کتیبه  این  در  که 
تخت  زیبای  و  عظیم  تکمیل ساختمان  از  بدارد.پس  و خشکسالی مصون 
بی  باشکوه  نوروز،  رسمی  های  آیین  آن،  گشایش  و  پارس  در  جمشید 
مانندی در آنجا برگزار می شد. مراسم نخستین نوروز در تخت جمشید 
دو هفته طول می کشید. مردم عادی در تاالر صد ستون و سران ایاالت و 
مقامات تراز اول در تاالرهای دیگر این کاخ حضور می یافتند. کار ساختن 
تخت جمشید )یونانی ها پرس پولیس = شهر پارس خوانده اند( 51 سال 
طول کشید. داریوش اول تصمیم به ساختن آن، در محلی نه چندان دور از 
پاسارگاد گرفت، ولی پادشاه سوم بعد از او آن را گشود و به این ترتیب 
ایران دارای دو پایتخت شد: شوش پایتخت اداری و تخت جمشید پایتخت 
سیاسی و شهر همدان پایتخت ییالقی )تابستانی نسبت به شوش(. عنوان 
»تخت جمشید« را قرن ها بعد، عوام الناس به آن دادند، حال آنکه این کاخ 
با جمشید افسانه ای ارتباطی نداشته است. از این کاخ که گویای تمدن و 
و  مدیترانه  دانوب،  میان سند،  قلمروی  بر  است  باستان  ایرانیان  پیشرفت 
این شکوه و  به  نیل فرمانروایی می شد، حسادت اسکندر مقدونی نسبت 
عظمت، عامل عمده ویرانی این کاخ به دست او شد. افراد خاندان سلطنت و 
درباریان در هر کجای کشور که بودند پیش از فرا رسیدن نوروز خود را 

به تخت جمشید می رسانیدند و بهار را در آنجا به سر می بردند. 
• برخی از رویدادهای نوروزی 

داریوش دوم به مناسبت نوروز، در سال 416 پیش از میالد سکه زرین 
ویژه ای ضرب کرد که یک طرف آن شکل سربازی را در حال تیراندازی 
با کمان نشان می دهد. ضرب سکه زر و سیم یک قرن پیش از آن، توسط 
داریوش اول آغاز شده بود. سکه های داریوش اول به »داریک« یا »دریک« 

موسومند. باید توجه داشت که رسم دادن سکه به عنوان عیدی از زمان 
هرمز دوم _ شاه ساسانی در سال 304 میالدی آغاز شده است. 15 سال 
پیش از آن )مارس 401 پیش از میالد( چون ایران در آستانه جنگ داخلی 
)مخالفت کوروش کوچک با شاه شدن برادرش اردشیر دوم( بود مراسم 

نوروزی به صورت خصوصی برگزار شده بود. 
مهستان )مه: بزرگ(، پارلمان ایران در عهد اشکانیان نخستین جلسه خود 
شاه وقت  را در نوروز سال 173 پیش از میالد با حضور مهرداد اول _ 
برگزار کرد و اولین مصوبه آن انتخابی کردن شاه بود. عزل شاه نیز   _
البته طی شرایطی از جمله خیانت به  در اختیار همین مجلس قرار گرفت. 
کشور، ابراز ضعف و نیز جنون، بیماری سخت و از کارافتادگی. ایران در 
بزرگان که  بود. مجلس شاهزادگان و مجلس  دارای دو مجلس  آن زمان 

جلسه مشترک آنها را »مهستان« می خواندند. 
در سال 52 میالدی، مهستان که از نحوست 13 فروردین می ترسید، چند 
میان  از  را  »بالش«  فروردین   15 روز  و  گذارد  شاه  بدون  را  ایران  روز 
و  بود  تر  کوچک  آنان  همه  از  که  برگزید  شاهی  به  اشکانی  شاهزادگان 
استدالل کرد که »مصلحت« انتخاب بالش را ایجاب می کرد، شاه قبلی در 
ایام نوروز مرده بود، نحوست رقم 13 از یونانیان است که با اسکندر وارد 

ایران شده است. 
نوروز ایرانی برحسب سال مصادف است با یکی از این سه روز در تقویم 
میالدی؛ 20 ، 21 و یا 22 مارس )مارچ(، در مارس 44 پیش از میالد ایران 
خود را برای دفاع در برابر حمله احتمالی »سزار« آماده می کرد که خبر 
رسید سزار 15 مارس )هفت روز پیش از نوروز( در سنای روم ترور شده 
در  را  عید  ایام  که  اطالع رجال کشور رسانید  به  را  و شاه جریان  است 
دلواپسی به سر برده بودند، سپهبد سورنا فرمانده کل ارتش ایران 9 سال 
پیش از آن )سال 53 پیش از میالد( در »حران« ارتش روم را درهم شکسته 
بود، در این جنگ، کراسوس کنسول روم و فرمانده این ارتش کشته شده 
که در سال   _ پاپکان  انتقام گیری داشت.اردشیر  به  بود و سزار تصمیم 
226 میالدی سلسله ساسانیان را تاسیس کرده بود چهار سال بعد از دولت 
روم که در جنگ از وی شکست خورده بود، خواست که نوروز ایرانی را 
به رسمیت بشناسد و سنای روم نیز آن را پذیرفت و از آن پس نوروز ما 

در قلمرو روم به Lupercal معروف شد. 
اما اردشیر  ایام نوروز به پنج روز کاهش یافته بود  در دوران اشکانیان 
به تقاضای »تنسرTansar« موبد موبدان )روحانی ارشد زرتشتیان( روز 
ششم فروردین _ زادروز زرتشت _ را بر آن اضافه کرد و چون ایرانیان 
روز هفتم فروردین را خوش یمن می دانستند و بیشتر ازدواج ها را به این 
ابدی،  روح  که روزهای  نوروز  ایام  زمان  آن  از  کردند،  می  موکول  روز 
و  یافت  افزایش  روز  هفت  به  آمدند،  می  شمار  به  ها  پاکی  و  ها  شادی 

ایرانیان در این هفت روز دست از کار می کشیدند.
در طول حکومت ساسانیان اهمیت نوروز افزایش یافت. نه تنها یک عید ملی 
بود بلکه ایام تمیز کردن محیط زیست، پوشیدن لباس نو، تمیز کردن بدن، 
استغفار از گناهان، دلجویی از پیران، تجدید دوستی ها، استحکام خانواده 
و بیرون کردن افکار بد و پلیدی ها از روح و روان به شمار می آمد. در این 
عهد، تشریفات نوروزی مفصل شد، از جمله روشن کردن آتش روی بام 
ها در شب نوروز به منظور سوزاندن پلیدی ها که اینک این رسم به روشن 
کردن شمع سر سفره هفت سین تبدیل شده است. ساسانیان معتقد بودند 
که هدف کوروش بزرگ از اعالم نوروز به عنوان یک روز ملی، برقراری 
عدالت، نظم، برادری، انسان دوستی و پاکدامنی بوده و باید تحقق یابد.در 
مارس 326 میالدی میان ارتش ایران به فرماندهی شاپور دوم و ارتش روم 
به فرماندهی کنستانتینوس دوم امپراتور این کشور جنگی خونین و پرتلفات 
درگرفته بود. با اینکه پیروزی با ارتش ایران بود، شاپور دوم 20 مارس 
)شب عید نوروز( به رغم مخالفت افسرانش که در شرف بردن جنگ بودند، 
آتش بسی دوهفته ای اعالم کرد تا سربازان بتوانند آئین های نوروزی را 
برگزار کنند. کنستانتینوس دوم که نیروهایش تلفات شدید داده بودند، پس 
از این آتش بس موقت حاضر به ادامه جنگ نشد و روز دهم آوریل میان دو 
امپراتور پیمان صلح به امضا رسید.در مراسم نوروز سال 399 میالدی، 
چند مسیحی ایرانی که موفق به ورود به کاخ یزدگرد شاه وقت )ساسانی( 
شده بودند، فی البداهه از او تقاضای آزادی مذهبی برای خود کردند. این 
آزادی که مورد درخواست دولت روم هم بود به تمامی مسیحیان در قلمرو 
امپراتوری ایران داده شد.در نوروز سال 501 میالدی )1349 سال پیش از 
انتشار مانیفست کمونیست به قلم کارل مارکس( مزدک _ روحانی زرتشتی 
_ جنبش سوسیالیستی خود را بر پایه مالکیت عمومی دارایی ها، استفاده 
از تولیدات و ثروت برحسب نیاز فرد و برابری اجتماعی _ اقتصادی همه 
و  طبقاتی  ای  گرفتار جامعه  که  توجه مردم  که مورد  علنی ساخت  مردم 
وجود شکاف عظیم میان فقیر و غنی بودند، قرار گرفت و حتی شاه وقت 
ایران _ قباد _ متمایل به افکار او شد.بعد از اسالم تا مدتی مراسم نوروز 
در ایران به صورت خصوصی و خانوادگی برگزار می شد. با وجود این 
نوروز ایرانی از طریق مسلمانان تا اندلس )اسپانیا( گسترش یافت. از زمان 
عباسیان به دلیل بسط نفوذ ایرانیان در دستگاه خلفای این دودمان مراسم 
نوروز به این دستگاه راه یافت ولی عیدی رسمی نبود. در روایت است که 
هارون الرشید خلیفه معروف عباسی هزاران سکه نقره که یک طرف آنها 
را رنگ زده بود )عالمت گذاری کرده بود( در مراسم نوروز )سال 211 
هجری( در شهر بغداد به بزرگانی که به دیدن او رفته بودند هدیه داد و به 
آنان تاکید کرد که سال آینده کسی سکه دریافت خواهد کرد که سکه های 
امسال را با خود بیاورد و به او نشان بدهد. هدف هارون این بود که سکه 
های عیدی را که داده بود خرج نکنند.24 مارس 721 میالدی )در جریان 
آئین های نوروزی( »پوشان« از شاهزادگان ساسانی، هشتاد سال پس از 
جنگ نهاوند ادعای سلطنت و احیای حکومت ساسانیان را کرد و گروهی 
گرد او جمع شدند ولی کاری از پیش نبردند. چهار سال پس از پوشان در 
مارس سال 725 میالدی )ایام نوروز ایرانی( یک شاهزاده دیگر ساسانی 
ایران  نوادگان یزدگرد سوم در شهر مرو خود را شاه  از  نام خسرو  به 
از  ایرانی جمعی  این که عالوه بر گروهی  با  این شاهزاده هم  خواند. کار 
ترکان مهاجر نیز به او پیوسته بودند به جایی نرسید. مورخین ناکامی این 

دو شاهزاده را به سبب خودخواهی آن دو نوشته اند و اضافه کرده اند که 
اگر هدفشان فقط ایران دوستی و احیای استقالل وطن بود شاید به پیروزی 
هایی دست می یافتند.مردآویز زیاری )مازندرانی( از قهرمانان ملی ایرانیان 
که بر قسمت بزرگی از ایران زمین حکومت می کرد و اصفهان را پایتخت 
خود قرار داده بود کمر به برگزاری آئین های ملی ایران از جمله تیرگان، 
مهرگان، سده، چهارشنبه سوری و مهمتر از همه نوروز درست مطابق عهد 
ساسانیان بسته بود و در این راه سخت گیری زیاد و افراط بیش از حد 
از خود نشان می داد به گونه ای که در سال 934 میالدی دست به تنبیه 
به کار  برای نوروز سلیقه کافی  بندی اصفهان  آذین  کارکنانی زد که در 
نبرده بودند و همین امر سبب شد که خدمه غیرایرانی که مورد انتقاد قرار 
گرفته بودند از بیم جان خود او را در حمام کشتند. مردآویز همان سال 
جشن سده را در اصفهان برگزار کرده و در آن شرکت جسته بود. وی 
بود که پس از راندن دست نشاندگان عربان از مناطق مرکزی ایران دستور 
ننویسند.امیراسماعیل  و  نگویند  فارسی  به  جز  ایرانیان  که  بود  داده  اکید 
سامانی از دودمان ژنرال بهرام مهران )بهرام چوبین، متولد ری و نابغه 
نظامی ایران( که به تجدید حیات زبان فارسی و فرهنگ ایرانی کمک فراوان 
از ریاضیدان های خراسان خواست که تقویم  کرد در سال 892 میالدی 
ساسانی را دوباره نویسی کنند تا »نوروز« در ساعت درست هنگام عبور 
این آرزو سال  باشد.  استوار آغاز شود و حلول سال دقیق  از  خورشید 
ها بعد توسط »عمر خیام« تحقق یافت و تقویم هجری خورشیدی و لحظه 
دقیق حلول سال نو تهیه شد. ملک شاه سلجوقی که عمرخیام نیشابوری 
در دوران حکومت او تقویم خورشیدی را تنظیم کرده بود از همان زمان 
نوشتن  پیش  دهه   9 نوروز  از  قانون  طبق  که  داد  را  آن  رعایت  دستور 
تاریخ مکاتبات در ایران با تقویم خورشیدی رسمی شده است.22 مارس 
سال 978 میالدی )357 خورشیدی( بیمارستانی که به دستور عضدالدوله 
یافت.  نوروز گشایش  مناسبت  به  بود  بغداد ساخته شده  دیلمی در شهر 
این بیمارستان را به نام عضدالدوله بیمارستان عضدی خواندند. در زمان 
ایرانیان بود. عضدالدوله شهر شیراز را  دیلیمان حکومت بغداد در دست 
پایتخت خود قرار داده بود.شاه اسماعیل صفوی روز 11مارس )در سال 
تعیین  تاجگذاری خود  برای  را  نوروز  به  مانده  روز   9 و  میالدی(   1502
کرده بود تا آئین های نوروزی را در کسوت شاه ایران برگزار کند. وی که 
در تبریز خود را شاه ایران اعالم کرده بود در همین مراسم گفته بود که 

مکلف به احیای امپراتوری ایران است. 
در سال 1597 میالدی شاه عباس صفوی آئین نوروز را در عمارت »نقش 
جهان« برگزار کرد و در نطق خود به این مناسبت اعالم داشت که اصفهان 
پایتخت همیشگی ایران خواهد بود و تصمیم دارد آن را به صورت زیباترین 
و امن ترین شهر جهان درآورد و به نمایندگان کشورهای خارجی که به 
برای کشور خود در  که  داد  اجازه  بودند  شرکت در مراسم دعوت شده 
میالدی   1588 سال  اکتبر  اول  عباس  شاه  بسازند.  سفارتخانه  اصفهان 
رئیس کشور ایران شده بود. وی در رعایت اعیاد ملی و مذهبی شیعه دقت 

کامل به عمل می آورد. 
نادر شاه به نوروز و آئین های آن عالقه مندی فراوان داشت. وی سکه 
خود موسوم به سکه نادری را در سال 1735 میالدی، در مراسم سالم 
نوروز رایج ساخت و قطعاتی از آن را به رسم عیدی به منشی ها و افسران 
خود داد که در یک طرف سکه نقش شده بود: »الخیر فی ما وقع« و در طرف 
دیگر سکه این عبارت دیده می شد: »نادر ایران زمین«. این عبارت نشان 
ایران در چارچوب مرز های  امپراتوری  نادر خواهان احیای  می دهد که 
عهد ساسانیان، اشکانیان و هخامنشیان بوده است. نادرشاه در سال 1739 
در جریان لشکر کشی به هند، پس از شکست دادن ارتش 360 هزار نفری 
این کشور و دریافت تاج شاه هند، برای ورود به دهلی منتظر فرارسیدن 
نوروز شد تا در روزی سعد به این آرزو برسد و روز 20 مارس )نوروز( 
وارد دهلی شد و مراسم عید را در کاخ دهلی برگزار کند.کریم خان زند 
از سال 1761  ایران،  پایتختی  به  اعالم شهر شیراز  از  )وکیل مردم( پس 
میالدی به بعد سالم نوروزی را در عمارتی که اینک موزه پارس نامیده می 
شود، برگزار می کرد و سپس به دیدن مردم عادی )کوچه و خیابان( می 
رفت. وی در نخستین نوروز در شیراز، از جیب خود چند نوازنده را اجیر 
کرد که در میدان های شهر بنوازند و مردم را شاد کنند که بعداً این رسم 
شامل روز های دیگر هم شد. کریم خان برای شاد کردن مردم و زدودن 
اقدامی را که می توانست، می کرد.آغا محمد خان قاجار  غم هایشان هر 
با همه سفاکی و داشتن ریشه و تبار مغولی، »نوروز« را برای تاجگذاری 
تعیین کرد. وی در نوروز سال 1174 هجری شمسی )مارس 1795  اش 
میالدی( در تهران تاجگذاری کرد و این شهر را پایتخت قرار داد که هنوز 
پایتخت است.تهرانی ها سال 1332 را در سایه ترس از تیفوس آغاز کردند 
فقر  نتیجه  که  تیفوس  کشنده  و  بیماری مسری  نداشتند.  نوروز خوبی  و 
ناشی از جنگ و اشغال نظامی ایران بود از اواخر سال 1321 بر بیچارگی 
مردم افزوده بود و هر روز صدها تن از این بیماری و بعضًا در گوشه 
کوچه و خیابان های پایتخت جان می سپردند. از ترس این بیماری که بعداً 
به نقاط دیگر کشور سرایت کرد کسی جرات دست زدن به کاسه دیگری و 
رفتن به مهمانی شام و ناهار را نداشت. با وجود این، مراسم عید دیدنی با 
احتیاط تمام انجام شد.دکتر محمد مصدق نخست وزیر وقت و مبارز راه 
ملی شدن نفت ایران روز 29 اسفند هر سال را روز ملی شدن نفت، یک روز 

ملی و تعطیل عمومی اعالم کرد. 
29 اسفند 1329 طرح ملی شدن نفت ایران به صورت قانون درآمده بود 
که در اجرای آن پس از پنج دهه از انگلستان در نفت ایران خلع ید شد و 
این دولت را چنان برآشفت که تا بر اندازی حکومت دکتر مصدق در مرداد 
1332 دست از مخالفت، تحریک، تحریم و توطئه نکشید.یک روز پیش از 
اعالم روز 29 اسفند به عنوان یک روز ملی، دکتر مصدق جزئیات ظلم های 
انگلستان به ملت ایران در طول 150 سال و مداخالت این دولت از جمله 
انحصار نفت ایران در دست خود را برای ده ها روزنامه نگار آمریکایی 
که به تهران آمده بودند تشریح کرده بود و چند روز پیش از آن هم آب 
پاکی روی دست نمایندگان بانک جهانی که برای میانجیگری به تهران آمده 

بودند، ریخته بود. 

میراث فرهنگی
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درگذشتگان ادب 
ایران درسال 87

منیازوف،  عبدالقادر  دولت آبادي،  پروین  آدمیت،  فریدون 
طاهره  فوالدوند،  محمدمهدي  فرزام،  حمید  ابراهیمي،  نادر 
و  خبره زاده  علي اصغر  احترامي،  منوچهر  صفارزاده، 
نادعلي همداني از جمله چهره هاي ادبي بودند که در سال 
چهره هاي  از  بسیاري   87 شتافتند.سال  باقي  دیار  به   87
گذاشتند  ما  براي  را  خود  قلم زني هاي  و  آثار  همه  ادبي، 
مرگ  گزارش  این  کردند.در  پرواز  ابدي  دیار  به سوي  و 
با نگاهي اجمالي به  ادبي در سال 87 را همراه  چهره هاي 

زندگي و آثار آن ها بررسي مي کنیم.

مورخ معاصر
فریدون آدمیت مورخ معاصر در دهمین روز سال 87 پس از تحمل 
ماه ها بیماري چشم از جهان فروبست. وي اسفند ماه سال گذشته 

چند روز در بیمارستان بستري شده بود.
ایران  از جمله آثار فریدون آدمیت مي توان به کتاب امیر کبیر و 

اشاره کرد.

بنیان گذار شعر کودک
پروین دولت آبادي یکي از از بنیانگذاران شعر کودک سحرگاه روز 

27 فروردین در سن 84 سالگي درگذشت.
از  داخلي  عکسبرداري  رشته  دانش آموخته  دولت آبادي  پروین 

انگلیس و داراي دکتراي آموزش پیش از دبستان از آمریکا بود.
او با همکاري لیلي ایمن آهي به گردآوري گنجینه ادبیات کودکان 
کودکان  کتاب هاي  بخش  ویراستاران  از  همچنین  او  پرداخت. 

انتشارات فرانکلین بود.
»باز   ، آب«  و  »آتش  نقره سا«،  »هالل  »شوراب«،  ابرها«،  قایق   »بر 
مي آید پرستو نغمه خوان«، »گنجشک و وزغ«، »شهر سنگ«، ، »در 
»جمجمک  و  کودکان«  ادبیات  در  »گذري  انگور«،  جامه ي  بلورین 

برگ خزان« آثار او را شامل مي شوند.

عضو تاجیك فرهنگستان زبان
عبدالقادر منیازوف عضو پیوسته خارجي فرهنگستان زبان و ادب 

فارسي 13 اردیبهشت درگذشت.
وي در سال 1930 میالدي ) 1309 هجري شمسي( در تاجیکستان 
وابسته  عضو  و  شناسي  واژه  دکتري  مدرک  داراي  و   شد  متولد 

فرهنگستان علوم تاجیکستان   بود.
در پي سیاست فرهنگستان مبني بر ارتباط و همکاري با کشورهاي 
به عضویت شوراي   75 آذر   12 تاریخ  از  منیازوف  فارسي زبان، 

فرهنگستان پذیرفته شد.
اشعار  )نمونه هاي  منتخب  اشعار  از:  عبارت اند  وي  آثار  برخي از 
استاد عیني (؛ کلّیات صدرالّدین عیني ؛ عیني در خاطرات دوستان و 

شاگردان )مشارکت در تحریر(، ادیبان تاجیکستان .
کتاب هاي  داشته اند:  همکاري  زیر  کتاب هاي  تألیف  در  او  همچنین 
فرهنگ  تاجیکستان؛  معاصر  تاریخ  متوّسطه ؛  دوره  ادبیات  درسي 
روسي به تاجیکي ؛ صرف و نحو تاجیکستان ؛ فرهنگ زبان تاجیک .

نویسنده برگزیده 20 سال انقالب
ابراهیمي داستان نویس  نادر  پنج شنبه 16 خرداد  از ظهر روز  بعد 

معاصر ایران در سن 73 سالگي بر اثر بیماري درگذشت.
از شروع  پس  تومور  این  بود.  ابراهیمي  مرگ  علت  مغزي  تومور 
ابراهیمي  نادر  فوت  به  منجر  نهایت  در  و  گشته  فعال   جدید  سال 
شد.نادر ابراهیمي در 14 فروردین سال 1315 در تهران به دنیا آمد. 
از گرفتن دیپلم  این شهر گذراند و پس  تحصیالت مقدماتي را در 
ادبي از دبیرستان دارالفنون، به دانشکده حقوق وارد شد. اما این 
و  زبان  رشته  در  و سپس  کرد  رها  سال  دو  از  پس  را  دانشکده 

ادبیات انگلیسي به درجه لیسانس رسید.
در سال 1342 نخستین کتاب خود را با عنوان »خانه اي براي شب« 
استقبالي چشمگیر  با  آن  در  »دشنام«  داستان  که  رسانید  به چاپ 

مواجه شد.
از صد  بیش  نقد،  و  تحقیقي   مقاله  بر صدها  تا سال 1380 عالوه 
کتاب از او چاپ و منتشر شده  است که در برگیرنده داستان بلند 
و  فیلم نامه  نمایش نامه،  نوجوان،  و  کودک  کتاب  کوتاه،  و  )رمان( 

به  اثرش  چند  آن که  است. ضمن  گوناگون  زمینه هاي  در  پژوهش 
زبان هاي مختلف دنیا برگردانده شده است.

وي چندین فیلم مستند و سینمایي و همچنین دو مجموعه تلویزیوني 
آن ها  براي  ترانه هایي  و  آهنگ ها  و  کارگرداني کرده،  و  نوشته  را 
غیرانتفاعي  مؤسسه  نخستین  توانست  همچنین  او  ساخته است. 
زحمت هاي  و  هزینه  که  کند  تأسیس  را  ایران شناسي  غیردولتي  ـ 
فراواني براي سفر، تهیه فیلم و عکس و اسالید از سراسر ایران و 

بایگاني کردن آن ها صرف کرد.
نادر ابراهیمي فعالیت حرفه اي خود را در زمینه ي ادبیات کودکان، 
با همکاري  ـ  با کودکان و نوجوانان«  با تأسیس »مؤسسه همگام 
به منظور  مؤسسه،  این  کرد.  متمرکز  مؤسسه  آن  در  ـ  همسرش 
مطالعه در زمینه مسائل مربوط به کودکان و نوجوانان برپا شد و 
فعالیتش را در حیطه نوشتن، چاپ و پخش کتاب، نقاشي، عکاسي، 
و پژوهش درباره خلق وخو، رفتار و زبان کودکان و نیز بررسي 
شیوه هاي یادگیري آنان دنبال کرد. »همگام« عنوان »ناشر برگزیده 
آسیا« و »ناشر برگزیده نخست جهان« را از جشنواره هاي آسیایي 

و جهاني تصویرگري کتاب کودک دریافت کرد.
ابراهیمي در زمینه ادبیات کودکان، جایزه نخست براتیالوا، جایزه 
نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و 

چندین جایزه دیگر را هم دریافت کرده است.
او همچنین عنوان »نویسنده برگزیده ادبیات داستاني 20 سال بعد 
از انقالب« را به خاطر داستان بلند و هفت جلدي »آتش بدون دود« 

به دست آورد.

عضو پیوسته فرهنگستان
حمید فرزام، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي و استاد 

دانشگاه، شب نوزدهم خردادماه، درگذشت.
فرزام متولد سال 1302 در کرمان و داراي مدرک دکتري زبان و 
ادبیات فارسي و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسي دانشکده ادبیات 
دانشگاه اصفهان  و استاد متون نظم و نثر دانشگاه تهران و دانشگاه 
فرهنگستان  پیوسته  عضویت  به   1369 سال  از  که  بود  امیرکبیر 

زبان و ادب فارسي نیز درآمد.
و  از: مسافرت هاي شاه نعمت اهلّل ولي  عبارت اند  آثار وي  از  برخي 
ارزش آن از جهات تربیتي و اجتماعي و سیاسي ، 1347؛ شاه ولي 
روابط  1349؛  اسالمي ،  اخالقي  اصول  1348؛  مهدویت،  دعوي  و 
معنوي شاه نعمت اهلّل ولي با سالطین ایران و هند، 1351؛ تحقیق در 
احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت اهلّل ولي ، 1374؛ نکته ها و نقدها، 
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مترجم قرآن و صحیفه سجادیه
محمدمهدي فوالدوند، مترجم قرآن کریم صبح روز 15 مرداد در 
سن 88 سالگي چشم از جهان فرو بست. او حدود 2 سال در منزل 

خود بستري بود.
محمدمهدي فوالدوند در چند سال اخیر بر اثر سکته مغزي قدرت 

تکلم و نیروي حافظه خود را از دست داده بود.
به فارسي برگردانده  نهج البالغه و صحیفه سجادیه را  وي قرآن، 
را  کریم  قرآن  از  وي  ترجمه  قرآن،  مترجمان  از  بسیاري  است. 

بهترین ترجمه دانسته اند.
آثار  دیگر  از  فلوبر  گوستاو  نوشته  بواري«  »مادام  رمان  ترجمه 

وي است.
بود  نوشته  خیام  درباره  قبل  دهه  چندین  که  کتابي  در  فوالدوند 
بود.  نفت تشبیه کرده  به کالهک هاي چاه هاي  را  این شاعر  مقبره 
وي معتقد بود مزار بسیاري از شاعران و نویسندگان در ایران به 

لحاظ زیبایي شناسي جذاب نیستند.
محمدمهدي فوالدوند سال 1299 در شهر اراک به دنیا آمده بود و 
تحصیالت دانشگاهي خود را در دانشگاه سوربن فرانسه گذرانده 

بود.

شاعر و مترجم قرآن
طاهره صفارزاده، شاعر و مترجم قرآن، صبح چهارم آبان پس از 
یک دوره بیماري، در بیمارستان ایرانمهر تهران در سن 72 سالگي 

درگذشت.
 این شاعر و استاد دانشگاه از یک ماه پیش از مرگ، به علت زایده  
عمل  مورد  و  شده  بستري  تهران  ایرانمهر  بیمارستان  در  مغزي 

جراحي قرار گرفته بود.
صفارزاده در سال 1315 در شهرستان سیرجان متولد شد و پس 
از کسب مدرک لیسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیس براي ادامه 

تحصیل به خارج از کشور رفت.
وي در سال 1371 از سوي وزارت علوم و آموزش عالي، استاد 
نمونه اعالم شد و در سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به 

افتخار »خادم القرآن« نائل آمد.
وي در ماه مارس 2006 هم زمان با برپایي روز جهاني زن از سوي 
زن  و  مبارز  شاعر  عنوان  به  آفریقا  و  آسیا  نویسندگان  سازمان 

نخبه دانشمند مسلمان برگزیده شد.

خالق حسني
احترامي طنزپرداز، نویسنده کودک و  در روز 22 بهمن، منوچهر 

روزنامه نگار در اثر عارضه قلبي درگذشت.
سالگي   67 سن  در  که  بود   1320 سال  متولد  احترامي  منوچهر 
درگذشت.احترامي رشته ادبي را در مدرسه دارالفنون خواند، رشته 
حقوق را در دانشکده حقوق و رشته قضایي را در دانشگاه تهران 

گذراند. وي بازنشسته سازمان مرکز آمار ایران بود.
اولین مطلب طنزي که براي مجله توفیق فرستاد چاپ شد. او سابقه 
فعالیت در تهران مصور و فردوسي و گل آقا و مدتي هم در رادیو و 

تلویزیون و برنامه هاي صبج جمعه، و شما و رادیو را دارد.
کیومرث صابري فومني )گل آقا(، در جایي نوشته است که به نثر 
و شعر او رشک مي برد و ابوالفضل زرویي نصرآباد، قصاید او را 
به قوت قصاید کالسیک ایران و طنزش را از بهترین و ماندگارترین 

نوشته ها مي داند.
نشست هاي  و  مراکز  در  احترامي  مرحوم  اخیر  سال هاي  در 
صدا  سازمان  هنري،  حوزه  گل آقا،  مؤسسه  همچون  بسیاري 

وسیما و شب هاي بخارا مورد تجلیل قرار گرفته بود.
داستان »حسني نگو یه دسته گل« از مهم ترین داستان هاي کودک 
فعالیت هایش در زمینه  از مهم ترین  تعزیه«  در  » طنز  و  احترامي 

تحقیقي است.

مترجم دکتر ژیواگو
 85 در سن  فارسي  ادبیات  استاد  و  مترجم  خبره زاده،  علي اصغر 

سالگي و به دلیل مشکالت تنفسي روز 28 بهمن درگذشت.
علي اصغر خبره زاده متولد 1302 در طزرجان از توابع استان یزد 
بود. وي به دو زبان عربي و فرانسه تلسط داشت و آثاري را از این 

دو زبان به فارسي برگرداند.
ترجمه »دکتر ژیواگو« نوشته بوریس پاسترناک، »هیچ و همه« از 
آرتور کستلر و »تسخیرشدگان« نوشته فئودور داستایوفسکي از 

جمله ترجمه هاي وي بودند.
خبره زاده همچنین رمان »بیگانه« نوشته آلبر کامو را همراه با جالل 

آل احمد به فارسي برگردانده بود.
ادبیات  و  زبان  زمینه  در  نیز  را  کتاب هایي  ترجمه،  بر  عالوه  وي 

فارسي تألیف کرده بود.

نویسنده رمان ولگرد
روز دوم اسفند نیز نادعلي همداني نویسنده و مترجم در سن 75 

سالگي بر اثر ضایعه مغزي در تهران درگذشت.
نادعلي همداني متولد 1312 اردبیل بود که حدود 35 رمان تاریخي، 

نمایشنامه، زندگي نامه داستاني و مجموعه داستان نوشته بود.
نخستین رمان این نویسنده »ولگرد« نام داشت که سال 1331 آن 

را منتشر کرده بود.
سال  سي  »مدرس،   ، خرمدین«  بابک  »حماسه  ستارخان«،  »پدرم 
شهادت«، »پیشگامان استقالل ایران«، »درد عشقي که مپرس« عنوان 

برخي از دیگر آثار وي هستند.
همداني همچنین در روزنامه هاي کیهان و اطالعات کار نویسندگي 

و خبرنگاري کرده بود. 
مورخ،  و  فلسفه، صمد سرداري نیا محقق  استاد  ملک شاهي  حسن 
داریوش جعفري نویسنده، کلود کرباسي مترجم هنر ایران، منصور 
جواهرچیان  بهمن  مورخ،  رضایي  عبدالعظیم  شاعر،  بني مجیدي 
شاعر، مسعود میناوي داستان نویس، سهراب علوي نیا استاد فلسفه ، 
تورج نگهبان ترانه سرا، سیروس رادمنش شاعر، محمد شمس معطر 
شاعر و... از دیگر چهره هاي گرانقدر ادب ایران بودند که در سال 

87 دارفاني را وداع گفتند.
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50 کیلو آلبالو
کمدي  فیلم  ساخت  و  حقیقي  ماني 

ساخت  مراحل  آلبالو«؛  کیلو   50«
به  آلبالو«  کیلو   50« سینمایي  فیلم 
حالي  در  حقیقي  ماني  کارگرداني 
که  شود  مي  آغاز  آینده  سال  از 
باران  علیدوستي،  ترانه  حضور 
کوثري، امید روحاني، حامد کمیلي 
بازیگر  عنوان  به  حسني  فرزاد  و 

قطعي شده است.

عبدي از امروز مقابل دوربین 
»پرانتز باز« پوراحمد؛ 

عنوان  به  امروز  از  عبدي  اکبر 
پنجم  اپیزود  میهمان  بازیگر 
مجموعه تلویزیوني »پرانتز باز« به 
کارگرداني کیومرث پوراحمد مقابل 
تصویربرداري  رود.  مي  دوربین 
مجموعه  این  چهار  اپیزود 
بازي  با  پیش  چندي  تلویزیوني 
مالک  و  اپیزودها  ثابت  بازیگران 
میهمان  بازیگر  عنوان  به  سراج 
چندي پیش به پایان رسید تا هرچه 
زودتر تصویربرداري اپیزود پنجم 

آن آغاز شود.

بازي مریال زارعي در
 »کاله پهلوي«

آغاز  به  اشاره  با  زارعي  مریال   
بازي در مجموعه تلویزیوني »کاله 
پهلوي«، هرگونه مذاکره براي بازي 
رد  را  »شوک«  تلویزیوني  فیلم  در 
درباره  سینما  بازیگر  این  کرد. 
گفت؛»  خود  جدید  هاي  فعالیت 
فیلم  در  حضور  براي  تاکنون 
مذاکره  من  با  »شوک«  تلویزیوني 
فیلم  این  در  نیست  قرار  و  نشده 

بازي کنم.«

چهره ها ترجمه دیوان حافظ به زبان ایتالیایی
ایرانی،  شاعر  شیرازی،  حافظ  غزلیات  مجموعه 
و  ترجمه  ایتالیایی  زبان  به  بار  نخستین  برای 

منتشر شد.
ماریادرمه،  جووانی  پروفسور  ایرنا،  گزارش  به 
دانشگاه  در  فارسی  زبان  استان  و  حافظ شناس 
ایتالیا، پس از سال ها کار و  ناپل  شرق شناسی 
به  را  حافظ  غزلیات  جلدی  مجموعه سه  مطالعه، 
ترجمه  از  هدف  وی  کرد.  ترجمه  ایتالیایی  زبان 

دیوان حافظ را شناساندن عمیق تر غزلیات این شاعر ایرانی به مردم ایتالیا بیان 
کرد. درمه در سخنرانی خود درباره این کتاب گفته از این که توانسته است پس 
از 10 سال، ترجمه و تفسیر غزلیات حافظ را در آستانه نوروز باستانی و سال 
جدید شمسی به پایان رسانده و در ایتالیا منتشر کند، شادی وصف ناپذیری را 

تجربه کرده است. 

»بیوتن« و »دا«، برترین های ادبی در سال گذشته
احمد دهقان و داوود غفارزادگان رمان بیوتن نوشته رضا امیرخانی را جزء آثار 

برتر منتشر شده در سال گذشته دانستند. 
غفارزادگان این کتاب را به عنوان یک اثر موفق مطرح می کند و به مهر می گوید: 
نگاه  به شکلی  اما  ایران می گذرد  از مرزهای  بیوتن خارج  ماجرای رمان  اگرچه 
نویسنده معطوف به ارزش های 8 سال جنگ تحمیلی است. با خواندن این کتاب از 
یکسو جسارت نویسنده در روایت و از سوی دیگر پاکیزگی زبان و نثر امروزی 
آن را پسندیدم. همچنین کتاب خاطرات »دا« نیز در بخش زندگینامه داستانی کتاب 

برجسته و خوبی است که استقبال از این اثر تاکنون چشمگیر بوده است.
از سوی دیگر احمد دهقان هم کتاب »بیوتن« اثر رضا امیرخانی را از جمله آثار 
خوب و ماندگار سال گذشته در ادبیات ایران می خواند که توجه زیادی را به خود 
جلب کرده است.این نویسنده گفت: بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال های 
اخیر رمان و داستان بلند خوبی منتشر نشده است اما به اعتقاد من کتاب »بیوتن« 
از آثار خوب سال گذشته است که گزینه مناسبی برای مطالعه در نوروز به شمار 

می آید.
اثر حاصل دغدغه های ذهنی و سیاسی یک  این  این کتاب گفت:  دهقان در مورد 

نویسنده ایرانی است که اعتقادش را در مورد انقالب و مذهب بیان می کند.

پشت شعرکودک حرف سیاسی نمی زنم

قایم نشده  به قول خودش پشت کتاب های کودک  احمدرضا احمدی شاعری که 
است تا حرف سیاسی بزند در حالی در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
از  نشان  مراسم  این  در  نویسندگان  متعدد  حضور  که  گرفت  قرار  تجلیل  مورد 
اغراض سیاسی  بدون  اهمیت شعر  و  ایران  امروز  ادبیات  در  این شاعر  جایگاه 

داشت. 
فرهنگ  اهالی  و  نویسندگان  و  شاعران  گسترده  حضور  با  که  مراسم  این  در 
برگزارشد،ابتدا این شاعر که چندی است نامزد شورای کتاب کودک جایزه »هانس 
کریستین اندرسن« نیز شده است با اشاره به این که اگر این جایزه به من تعلق 
گیرد، افتخاری برای ملتم است و با دریافت آن، به جوانان خواهم گفت که می توانند 
با کار و کوشش در جامعه ثمربخش باشند، گفت: اگر این جایزه را هم نگیرم من 

همان احمدرضا احمدی هستم که جدی ترین مسائل را به شوخی می گیرد.
این نویسنده کودکان در ادامه با اشاره به چهل سال تالش در عرصه هنر و ادبیات 
کودک، گفت: من آدم خوش بختی بودم که پشت کتاب های کودک، خودم را قایم 

نکردم و حرف سیاسی نزدم. 

احمدی افزود: بعد از انقالب نیز در کانون با همکاری آقای حجت و دوستان دیگر، 
ترانه معروف »خلیج همیشگی فارس« را با آقای علیقلی کار کردیم که این اصطالح 

»خلیج همیشگی فارس« بعدها کامال جاافتاد و مرسوم شد.
مدیرعامل کانون نیز درباره احمدی گفت: احمدرضا بنیانگذار واحد موسیقی در 
کانون است که با انتشار کتاب های گویا و قصه ها و شعرخوانی ها زحمات زیادی 

کشیده است. 
هم  کانون  انتشارات  در  گفت:  و  کرد  یاد  نیز  طاهباز  مرحوم  از  چینی فروشان 
احمدی به همراه مرحوم سیروس طاهباز زحمات زیادی برای انتشار کتاب های 
کودک کشیدند و من خوشحال هستم که احمدی آثار خوبش را در کانون منتشر 

کرده است. 
پخش گزیده ای از فیلم مستند »وقت خوب مصائب« ساخته ناصر صفاریان بخش 
با احمدرضا احمدی و  از گفتگوهایی  این فیلم مجموعه ای  این مراسم بود.  دیگر 
هنرمندان مطرح کشور در عرصه های مختلف است که به بررسی زندگی و آثار 

این شاعر می پردازد.
در این مراسم، تندیس »مداد پرنده« معتبرترین تندیس کانون که تنها به تعدادی 
از پیشکسوتان این عرصه اهدا شده، به همراه لوح تقدیر و هدایای دیگر، تقدیم به 

احمدرضا احمدی شد

انتشار»خداي کشتار« یاسمینا رضا با ترجمه 
مائده طهماسبي  

  
شد.  منتشر  طهماسبي  مائده  ترجمه  با  رضا  یاسمینا  کشتار«  »خداي  نمایشنامه 
نویس  نمایشنامه  این  هاي  نمایشنامه  آخرین  از  یکي  کشتار«  »خداي  نمایشنامه 
فرانسوي است که سال 2007 منتشر شده و طهماسبي متن آن را از آلماني ترجمه 
کرده است. این نمایشنامه که چندي پیش به کارگرداني علیرضا کوشک جاللي به 
صحنه رفت، رفتار به ظاهر متمدنانه انسان ها را به نقد مي کشد و درباره دو زوج 
است که با یکدیگر دوست هستند، اما دعوایي میان فرزندان شان اتفاق مي افتد 
و در جریان همین دعواست که پدر و مادرها نیز با یکدیگر درگیر مي شوند. به 

گزارش ایسنا این اثر به تازگي از سوي نشر قطره منتشر شده است.  

تجلیل از گلي ترقي در جشنواره 
نویسندگان و منتقدان  

 
مراسم اهداي جوایز نهمین دوره جشنواره نویسندگان و منتقدان مطبوعات روز 
یکشنبه 25/12/87 ساعت پنج بعد از ظهر در روزنامه »اعتماد« با حضور تني چند 
از چهره هاي شاخص ادبیات برگزار مي شود. در این مراسم جوایز در دو بخش 
به بهترین هاي داستان کوتاه و رمان اهدا خواهد شد. طبق سنت همیشگي جایزه 

نویسندگان و منتقدان امسال از گلي ترقي تجلیل خواهد شد.  

همه نوع تعمیر دماغ در عرصه عمومی
علی اصغر سیدآبادی 
  نقی سلیمانی از نویسندگانی است که به تناسب آثارش نه قدر دیده است و نه 
شهرت یافته است. ارزش آثار او بسی بیشتر از شهرت او است. تنها نقی سلیمانی 
نیست که چنین اتفاقی درباره اش افتاده است. بخشی از ماجرا به مطبوعات و نحوه 
اطال ع رسانی درباره کتاب و ادبیات برمی گردد، اما بخش دیگر به خود نویسندگان 
که  اسال می  انقال ب  از  پس  نویسندگان  از  زیادی  است.تعداد  مربوط  شاعران  و 
آثارشان را توسط ناشران دولتی یا ناشران بهره مند از امکانات عمومی منتشر 
غیردولتی  ناشران  و  دولتی  ناشران  روبه رو شده اند.  پدیده ای  با چنین  کرده اند، 
بهره مند از امکانات عمومی به دلیل اینکه نیازی به حضور در بازار عرضه و تقاضا 
ندارند عمال  کتاب های این گروه از نویسندگان را در فضایی کوچک حبس کرده اند 
و به دست عموم عال قه مندان ادبیات نرسانده اند و از سوی دیگر مطبوعات نیز به 
از نویسندگان  این گروه  آثار  به  بدبینانه ای که نسبت  تلقی های کلیشه ای و  دلیل 
داشته اند، هیچ گاه سراغشان نرفته اند.این ماجرا اگرچه در سال های پس از دوم 
خرداد اندکی بهبود یافت و این گروه از نویسندگان نیز راهی به مطبوعات مستقل 
یافتند، اما کتاب هایشان همچنان از حضور در فضای عمومی مستقل محروم ماند 
به خصوص در حوزه  ارزشی  با  نقی سلیمانی که کتاب های  نویسنده ای چون  و 
ادبیات کودک و نوجوان منتشر کرده است، چنان که باید و شاید در عرصه عمومی 
در  قدر ندیده است.او اکنون با کتاب >همه نوع تغییرات دماغ پذیرفته می شود< 
عرصه عمومی مستقل گام نهاده است. این کتاب را نشر نیلوفر اخیرا به بازار کتاب 
برخی  و  نوشته  نوجوانان  برای  اگرچه  داستان ها  این  است.بیشتر  کرده  عرضه 
از آنها این طرف و آن طرف چاپ شده است، اما برای بزرگساال ن نیز جذاب و 
خواندنی اند.   فضای داستان های طنزآمیز نقی سلیمانی بین واقعیت و فانتزی قرار 
داد. گاهی فضایی واقعی با حضور شیء یا فردی خصلت فانتاستیک پیدا می کند 
خیال  و  می آمیزد  هم  به  داستان ها  این  در  جدید  و  قدیم  فضای  برعکس.  گاه  و 
روزمره  واقعیت های  دل  از  اگرچه  که  کند  اشاره  به موضوع هایی  تا  واقعیت،  و 

استخراج می شوند، اما اغلب حکایت از نگاهی عمیق به مسائل انسانی دارند.
نقی سلیمانی اگرچه پیش از این نیز به عرصه عمومی کم و بیش راه یافته بود، اما 
این کتاب گام جدی تر او برای ورود به عرصه عمومی مستقل است. به او خوشامد 

می گوییم و خواندن این کتاب را به خوانندگان توصیه می کنیم. 
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از قرارداد 
دارسی تا ملی 
شدن صنعت نفت

علیرضا تاجریان 

بیست و نهم اسفندماه مصادف است با سالگرد تصویب قانون ملی شدن 
صنعت نفت، روز ملی شدن صنعت نفت ایران، نقطه ی عطفی در تاریخ 
روز  ملی،  حاکمیت  روز  عزیز،  ایران  طلبانه  استقالل  و  ملی  مبارزات 

ملت  که  روزی  و  بیگانگان  دخالت  به  اعتراض 
دیگر  و  انگلیس  چپاول  چنگال  از  را  نفت  ایران 

اجانب بیرون کشید. 

دکتر مصدق  نام  با  ایران  نفت  ملی شدن صنعت 
ملی شدن  از  هرگاه سخن  و  است  خورده  پیوند 
صنعت نفت و این ثروت ملی به میان می آید، نام 
نیک دکتر مصدق نیز بر زبان جاری می شود. در 
کنار دکتر مصدق، نام نیک آیت اهلل کاشانی نیز به 
عنوان رهبر مذهبی که با اوج گیری نهضت ملی و 
جنبش ملی شدن صنعت نفت، پس از بازگشت از 
عراق، از مصدق و اقداماتش حمایت می کرد و در 
واقع رهبری مذهبی ملی شدن صنعت نفت ایران را 

بر عهده داشت، جای دارد. 
در این نوشتار قصد آن داریم نگاهی گذرا بر روند 

ملی شدن صنعت نفت داشته باشیم. 
ذکر این نکته ضروری است که در این نوشتار به زندگی دکتر مصدق و 
نقش ایشان در ملی شدن صنعت نفت اشاره شده است، اما نباید نقش خطیر 

آیت اهلل کاشانی را در ملی شدن صنعت نفت نادیده انگاشت. 
 از قرارداد دارسی تا ملی شدن صنعت نفت 

نظر  به  که  داد  انجام  را  ای  معامله   ،  1901 سال  در  شاه  مظفرالدین 
دارسی«،  »ناکس  از  را  ای  مالحظه  قابل  پول  پادشاه  بود.  او سودمند 

این  به  را  ایران  سراسر  نفت  از  برداری  بهره  عوض  در  و  کرد،  دریافت 
مهندس ماجراجوی استرالیایی واگذار کرد. بعدها انگلیسی ها نیز شرکت را 

از دارسی خریداری و شروع به استخراج نفت کردند. 
تا سال 1933، وضع به همین منوال بود و انگلیسی ها این ثروت ملی را 
چپاول می کردند، تا اینکه پس از مذاکرات طوالنی، قرارداد جدیدی جایگزین 
قرارداد پیشین شد، اما این قرارداد نیز نمی توانست سهم ایران را از این 
ثروت ملی برآورد کند. قرارداد 1933 به مدت 50 سال بسته شده بود و این 
در حالی بود که منابع نفتی ایران، بسیار گسترده و وسیع بود و از طرفی 
دیگر صنایعی که ایران قصد ایجاد آن را داشت، روز به روز نیاز بیشتری 
به نفت پیدا می کرد. بیست سال از عقد قرارداد گذشته بود که اعتراضات 
نسبت به این قرارداد به اوج خود رسید که با افزایش سهم ایران از فروش 

هر بشکه نفت، بر مدت این قرارداد نیز 30 سال دیگر افزوده می شد. 
دوره  انتخابات  در  رضاشاه  سقوط  و   20 شهریور  از  پس  مصدق  دکتر 
مجلس  نمایندگی  به  تهران  اول  وکیل  مقام  در  دیگر  بار  مجلس  چهاردهم 
انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز 
نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره 
منع  ایران هستند  در  نیروهای خارجی  که  زمانی  تا  نفت  امتیاز  مورد  در 
می شد. در انتخابات دوره پانزدهم مجلس با مداخالت قوام السلطنه )نخست 
این  در  بگذارد.  مجلس  به  قدم  نتوانست  مصدق  ارتش،  و  شاه  و  وزیر( 
دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال 1933 دوره 
رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. 
اما دولت الیحه را ده روز قبل از خاتمه دوره تقنینیه تسلیم مجلس کرد تا 
مخالفین نتوانند به نحوی موثر مخالفت خود را ابراز دارند.و بر اثر فشار 
افکار عمومی مقصود انگلیسی ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به سر 
رسید. در این مرحله بود که مصدق باز وارد عمل شده بود؛ به چند نفری از 
نمایندگان مجلس دالیل مخالفت با الیحه را عرضه نمود، نظر موافق آنان را 
برای رد الیحه جلب کرد و این نمایندگان قانع شدند که به چنین طرحی نمی 
توان رای موافق داد. اما پاسخی که شاه برای مجلس فرستاد، در نوع خود 
جالب توجه بود؛ رئیس مجلس پاسخ شاه را برای مجلس این چنین خواند: 
»اعلیحضرت فرمودند، انگلیس ها حاضر نیستند حتی یک واو از این قرارداد 
را پس و پیش کنند. ما در موضع ضعف قرار داریم و چاره دیگری موجود 
نیست.« در 1328 دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه 
ملی ایران کردند. گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 سبب 
گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده 
بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به »نهضت 
ملی شدن نفت« معروف شد، هدایت می کرد. انتخابات شانزدهم مجلس، با 
بنابراین صندوقهای ساختگی  تقلبات و مداخالت شاه و دربار همراه بود 
آراء تهران باطل شد، اما در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه 
یافت. و به دنبال آن طرح ملی شدن نفت را به مجلس پیشنهاد کرد که طبق 
آن کشف معادن و تصفیه و استخراج آن به خود ایرانیان واگذار می شد. 
مصدق خطاب به اتلی، نخست وزیر وقت و عضو حزب کارگر انگلستان که 

صنایع سنگین را در مملکت خویش ملی کرده بود گفت: »باید در همه کارها 
تابع منطقی واحد بود. اگر شما می توانید صنایع تان را ملی کنید چرا ما در 

ایران نباید چنین حقی داشته باشیم؟« 
این زمان  این است که در  اما نکته ای که ذکر آن الزم به نظر می رسد، 
نخست وزیری مصدق مطرح می شود که یکی از نمایندگان اکثریت درباری 

در مجلس از مصدق سئوال می کند: 
- اگر شما نخست وزیر هم بشوید این طرح را اجرا خواهید کرد؟ 

جوابی که مصدق می دهد بسیار زیرکانه است: 
- فقط به شرطی نخست وزیری را می پذیرم که اول این طرح در مجلس 

به تصویب برسد. 
باید توجه داشت که طرح این سئوال به این معناست که مصدق موضوع 
را تعقیب نکند و در عوض رئیس دولت آینده شود، اما مصدق در دام نمی 

افتد. 
به  آراء  اتفاق  به  نفت  ملی شدن صنعت  قانون   ،1329 اسفند سال   29 در 
تصویب می رسد. که اصول و شرایط ملی شدن صنعت نفت ایران آن گونه 

که به موجب قانون مقرر می گردد به شرح زیر است : 
1 ( تصدیق و قبول اصل ملی شدن نفت و حاکم بودن آن بر کلیه شئون 

صنعت نفت ایران . 
2 ( قرار گرفتن همه عملیات صنعت نفت در دست دولت ایران با پیش بینی 
عملیات  از  قسمت  هیچ  که  تفاهم  این  با  و  ایران  نفت  ملی  شرکت  تشکیل 
تمام  به  که  نشود  واگذار  سازمانی  به  مزبور 

معنی مجری تصمیمات، دولت ایران نباشد. 
3 ( مجاز بودن استفاده از کارشناسان خارجی 
به شرط اجرای ترتیباتی برای گماشتن تدریجی 

ایرانیان بجای آنها . 
سابق  شرکت  مشتریان  به  نفت  فروش   )  4
این  با  قباًل مورد معامله بوده  به مقادیری که 
شرط که مشتریان نسبت به مقادیر زاید بر آن 

با تساوی شرایط حق تقدم خواهند داشت. 
5 ( تعلق کلیه درآمد نفت و فرآورده های نفتی 
به دولت ایران با این تفاهم که تحویل گیرنده 
عنوان  تحت  جز  انتفاعی  هیچگونه  ایران  نفت 

معامله خرید نخواهد داشت. 
6 ( رسیدگی به دعاوی و مطالبات حقه شرکت 
سابق و دعاوی و مطالبات متقابل دولت ایران 
پرداخت  منظور  به  نفت  خالص  عایدات  از  25درصد  تودیع  بینی  پیش  با 

غرامت به شرکت سابق. 
یک ماه بعد از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، مصدق مقام نخست 
وزیری را می پذیرد و برنامه خود را اصالح قانون انتخابات و اجرای قانون 

ملی شدن صنعت نفت اعالم می کند. 
 زندگی دکتر مصدق در یك نگاه 

خانواده  یک  در  تهران،  در  هجری شمسی   1261 در سال  محمد مصدق، 
و  دفتر«  »وزیر  به  معروف  اهلل  هدایت  میرزا  پدرش  آمد،  دنیا  به  اشرافی 
بیشتر  بود. محمد هنگام مرگ پدرش، که ده سال  تاج خانم  مادرش ملک 
محمد  شد.  نامیده  السطنه«  »مصدق  شاه  ناصرالدین  سوی  از  نداشت، 
تحصیالت مقدماتی اش را در تبریز گذراند و سپس راهی تهران شد و به 
مستوفی گری خراسان گمارده شد. مصدق در اولین انتخابات دوره مجلس 
مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی 
بود، رد شد.  نرسیده  تمام  به سی سال  که  او  دلیل سن  به  او  اعتبارنامه 
مصدق در سال 1287 شمسی برای ادامه تحصیالت خود ابتدا به فرانسه و 

سپس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد. 
با آغاز جنگ جهانی اول، مصدق به ایران مراجعت نمود و مدتی در سمت 
والی گری )استانداری( و وزارت خدمت کرد؛ در حکومت صمصام السلطنه، 
عنوان معاونت وزارت مالیه را دارا بود که به علت اختالف با وزیر وقت 
الدوله  وثوق  که  زمانی  در  داد.  استعفا  سمت  این  از  )مشارالملک(  مالیه 
قرارداد 1919 را امضا کرد، مصدق در اروپا با انتشار نامه و مقاله هایی 
در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. مصدق در مراجعت دوباره به ایران، به 
والی گری )استانداری( فارس منصوب شد و تا کودتای 1299 در این مقام 
ماند و پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا 
را به رسمیت نشناخت و از مقام خود استعفا داد. اما با سقوط کابینه سید 
ضیاء، قوام السطنه که به نخست وزیری رسیده بود، دکتر مصدق را به 
وزارت مالیه )دارایی( انتخاب کرد. اما دولت قوام السلطنه نیز دوام نیاورد 
و سقوط کرد. در خردادماه 1302 ، مشیرالدوله که دوباره روی کار آمده 
بود، دکتر مصدق را به عنوان وزیر خارجه در کابینه اش پذیرا شد. دکتر 
لیره که مدعی  انگلیسها برای دو میلیون  این دوره با خواسته  مصدق در 
بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده اند بشدت مخالفت کرد. پس از آن 
که رضاخان به نخست وزیری رسید، مصدق از همکاری با او امتناع کرد. 
دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم 
تهران انتخاب شد و زمانی که سلسله قاجار با روی کار آمدن رضاخان، 
منقرض شد، دکتر مصدق با انتخاب رضاخان، به پادشاهی مخالفت کرد. 
این مخالفت ها به جایی رسید که با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری 
رضاشاه، دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی 
دوره  انتخابات  در  از سقوط رضاشاه،  پس  دکتر مصدق  افتاد.  زندان  به 
مجلس  نمایندگی  به  تهران  اول  وکیل  مقام  در  دیگر  بار  مجلس  چهاردهم 
که  رساند  تصویب  به  را  قانونی  طرح  زمان  این  در  مصدق  شد،  انتخاب 
دولت را از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در 
ایران بودند، منع می کرد. در انتخابات دوره پانزدهم مجلس، دست هایی در 
کار بود تا مانع انتخاب دکتر مصدق شود، و مداخالت قوام السطنه )نخست 
وزیر( و شاه و ارتش، نتیجه داد و مصدق نتوانست به مجلس راه یابد اما 
مصدق بیکار ننشت و در بیرون از مجلس جنبش »نهضت ملی شدن نفت« 
را هدایت کرد. در انتخابات مجلس شانزدهم مصدق دوباره قدم به مجلس 
کند.  تصویب  را  نفت  صنعت  شدن  ملی  طرح  توانست  بار  این  و  گذاشت 

ملی شدن  قانون  از تصویب  بعد  نخست وزیری رسید.  به  مصدق سپس 
امنیت  ایران در شورای  از  انگلیس شکایتی  صنعت نفت در مجلس، دولت 
عازم  ایران  ملت  احقاق حق  برای  دکتر مصدق  کرد.  مطرح  ملل،  سازمان 
دادگاه الهه  به  پرداخت و سپس  ایران  از حقوق  دفاع  به  و  نیویورک شد 
رفت و در آنجا توانست از حق ملت ایران دفاع کرده و دادگاه بین المللی 
الهه را متقاعد کند که به شکایت بریتانیا رسیدگی نکند و به یک پیروزی 

بزرگ دست یابد. 
انتخابات دوره هفدهم مجلس با دخالتهای دربار و ارتشیان به تشنج کشیده 
شد، دکتر مصدق برای جلوگیری از کارشکنی ارتش و دربار ابتدا دستور 
توقف انتخابات در حوزه های انتخاباتی را صادر و سپس درخواست انتقال 
وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد 
و مصدق در 25 تیرماه 1331 از مقام نخست وزیری استعفا داد و مجلس 
قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب کرد. اما مردم ایران که خواستار 
بازگشت مصدق بودند و از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی 
انداختند و موفق  به راه  از دکتر مصدق  چهار روز، تظاهراتی در حمایت 
شدند به خواسته خود برسند و در 30 تیر 1331 دکتر مصدق را بار دیگر 
استعفای  دنبال  به  دوره  این  مجلس  اما  برسانند.  ایران  وزیر  نخست  به 
بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، و با همه پرسی )رفراندم( در کشور 

در 23 مرداد 1332 منحل شد. 
در روز 25 مرداد 1332 کودتای ننگین علیه دولت مصدق صورت گرفت، 
این کودتای را سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس هدایت می کردند، 
و این کودتا از آنجا شروع شد که طبق نقشه شاه فرمان عزل دکتر مصدق 
را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف کرد تا این 
نیروهای محافظ نخست وزیری،  اما  کند.  ابالغ  دکتر مصدق  به  را  فرمان 
این  رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سالح و بازداشت کردند و 
کودتا موقتًا به شکست انجامید و محمدرضا شاه پهلوی را وادار کرد تا 
بیکار  بریتانیا  و  آمریکا  های  دولت  پنهان  های  دست  اما  بگریزد.  رم  به 
نماند و در پشت پرده طرح کودتای دیگری را به رهبری سرلشکر زاهدی 
به راه انداخت؛ در روز 28 مردادماه 1332، سازمان سیا با دادن پول به 
ارتشیان، اراذل و اوباش تهران، آنها را به خیابان کشانید، کودتاچیان به 
سمت خانه دکتر مصدق هجوم بردند و پس از چندین ساعت نبرد خونین، 
گارد محافظ نخست وزیری را نابود کرده و خانه را پس از غارت کردن به 
آتش کشاندند. آمریکا و انگلیس با اجرای کودتای 28 مرداد 1332 توانستند 
دکتر مصدق را برکنار کرده و محمدرضا شاه پهلوی را دوباره به قدرت 
رسانند. در دادگاه نظامی که پس از کودتای 28 مرداد برای دکتر مصدق 
تشکیل شد، مصدق به سه سال زندان محکوم شد. مصدق در این دادگاه 
گفت:» تنها گناه من و گناه بزرگ و بزرگ تر من این است که صنعت نفت 
ایران را ملی کردم و بساط استعمار عظیم ترین امپراطوری جهان را از این 
مملکت برچیدم.« مصدق پس از گذراندن این سه سال در زندان، به ملک 

خود در احمدآباد تبعید شد و تا آخر عمر تحت نظارت شدید بود. 
و  کرد  غروب  نیز  ایرانی  آزادمرد  این  1345، خورشید  ماه  اسفند   14 در 
دکتر مصدق به دلیل بیماری سرطان در سن 84 سالگی درگذشت. وصیت 
مصدق این بود که در کنار شهدای 30 تیر در ابن بابویه دفن شود، اما با 
مخالفت شاه این خواسته وی اجابت نشد و مصدق در یکی از اتاقهای خانه 

اش در احمدآباد به خاک سپرده شد. 
 پاره ای از اظهار نظرها درباره ی دکتر مصدق: 

- ما دکتر مصدق را از کار می اندازیم و بعد با جانشین او مسئله نفت را 
حل می کنیم.)وینستون چرچیل( 

با همسر و پسرم در  - خبر سقوط دکتر مصدق زمانی به من رسید که 
استراحت  یونان و در دریای مدیترانه مشغول  ای در میان جزایر  کشتی 
ایدن  )آنتونی  کردم.  خوشی  بسیار  خواب  شب  آن  مدتها  از  پس  بودیم. 

نخست وزیر اسبق انگلیس( 
تجدید  برای  مزاج  کسالت  وجود  با  را  خود  اوقات  تمام  مصدق  دکتر   -
عظمت و عزت ایران و سعادت ملت مصروف می دارد. )آیت اهلل کاشانی 

 )29/2/1330
- هنگامی که مصدق در ایران به اصالحات اساسی دست زد, ما به وحشت 
افتادیم. این مرد که من به خود می بالم که او را دوست خود بنامم مردی 
دموکرات بود. ما با انگلیسی ها همدست شدیم تا او را از میان برداریم. در 
این راه توفیق یافتیم ولی از آن روز دیگر در خاور میانه از ما به نیکنامی 

یاد نشد. )ویلیام داگالس قاضی دیوان عالی ایاالت متحده( 
افزایش عایدات نفت عراق مرهون تالش و  با کمال صراحت می گویم،   -

همت دکتر مصدق است. )صالح جبر, لیدر حزب ملی عراق 16 مه 1953( 
- در کشوری که تهمت سیاسی رواج کامل دارد این مرد شرافت و عزت 
نفس خود را حفظ کرده است. دکتر مصدق مخالف هر گونه نفوذ بیگانه 

است. )مجله تایم, 18/2/1330( 
- مصدق بزرگ ترین مرد سیاسی دنیا، نقطه تحولی در تاریخ ملل مسلمان 
انگلیسی خواندند. روس  را  او  به وجود آورده است. مخالفین  خاورمیانه 
کمونیست  را  او  ها  انگلیس  دادند.  لقب  آمریکا  امپریالیسم  نوکر  را  او  ها 
خواندند. ولی باالخره معلوم شد که مصدق یک قهرمان ملی است و بدون 
پشتیبانی هیچ دولت بیگانه ای برای استقالل و آزادی وطن خود می کوشد. 

)ریوارول پاریس( 
که  است  پرستی  وطن  های  از چهره  یکی  ایران  ملت  پدر  دکتر مصدق   -
منافع ملی کشور خود را بر همه چیز ترجیح می دهد. )روزنامه ی ابزرور 

 )2/3/1330
- وجود نحیف دکتر مصدق از کوه البرز استوارتر و از نفت آبادان آتشی 

تر و سوزان تر است. )مجله تایم 1951( 
- دکتر مصدق استاد فن ملی شدن در شرق است. تمام رهبران نهضت های 
الهالل  دار  )موسسه مطبوعاتی  اند.  او درس خوانده  خاورمیانه در مکتب 

مصر 17/7/1330( 
- من شاگرد مکتب ضد استعماری مصدقم. در مکتب دکتر مصدق درس 

آموختم. )جمال عبدالناصر(
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نوروز و هویت تاریخی ما
دکتر کاوه احمدی علی آبادی
دکترای فلسفه و ادیان از تگزاس در آمریکا

از گذشته  که  است  اقوام مختلف خاورمیانه  که  ایرانیان  تنها  نه  های  ترین جشن  از کهن  یکی  نوروز 
می شود.  برگزار  گوناگون  هایی  آئین  با  ایرانیان  به خصوص  مختلف،  ملل  توسط  تاکنون  دور  های 
چنان که در نوروزنامه آمده است، کیومرث از پادشاهان اساطیری ایران زمین، به میمنت آغاز سلطنت 

خود، اول فروردین را که هر سال در آن نو می 
شود، مبداء تاریخ قرار داد و خواست تا با آغاز 
هر سال، نوروز را جشن بگیرند. و بدین ترتیب 
سال نو میزبان نوروز و آئین های نوروزی شد 
که رفته رفته به آن ها افزوده گردید. در روایتی 
جمشید  یا  جم  زدن  تکیه  با  مقارن  را  آن  دیگر، 
که از پادشاهان پیشدادی ایرانیان بود، می دانند. 
تصور بر این است که او در چنین روزی بر تخت 
طالیی ای که توسط مردم حمل می شد، نشست. 
برخی نیز خاستگاه نوروز را روزی می دانند که 
ایران  و  کرد  جلوس  سلطنت  تخت  به  کیخسرو 

شهر را به اوج شکوفایی رساند. 
 میرنوروزی یا پادشاه نوروزی 

یکی از مراسم کهن و جالب نوروزی، اصطالحًا 
»میرنوروزی«  یا  ساختن«  نوروزی  »پادشاه 
جشن   شبیه   بسیار  مراسم  این  شد.  می  نامیده 
ساکایای  بابلیان  بود و معلوم  نیست  کدام  یک ، آن  
را از دیگری  اقتباس  کرده  اند . نمایشی  که  "پادشاه  
از  پیش   آن ،  نام  داشت  و طی   نوروزی  ساختن"  

نوروز شخصی  را به  عنوان  پادشاه ، امیر یا حاکم  انتخاب  می کردند. نحوه گزینش او نیز در هر منطقه 
ای متفاوت بود. در حالی که برخی به قید قرعه، او را انتخاب می کردند، در بین اقوامی با شرایطی ویژه 
برگزیده می شد و در جایی دیگر از بین عوام و مردم عادی و در پاره ای از موارد شخصی را که 
کمی ُخل وضع بود، پادشاه خود می ساختند. او در این ایام حقیقتًا چون پادشاهی پنداشته می شد و 
مشروعیت می یافت که حکم اش چون فرمان هر پادشاهی الزم االجرا شود. گماشتگان پادشاه، او را 
از طلوع  آفتاب  تا پیش  از غروب  در کوچه  و بازار می چرخاندند. پادشاه  نوروزی  که  گاه  »میرنوروزی « 
نیز نامیده  می شد، دستوراتش  باید اطاعت می شد و حق  داشت  از کاسبان  و تجار وجوهی  دریافت  کند. 
ولی  چون  شب  فرا می رسید، اگر او را به  چنگ  می آوردند، اجازه  داشتند کارهای  وی  را به  نوعی  تالفی  
کنند. با پایان  نوروز، سلطنت  او نیز چون هر پادشاهی به  پایان  می رسید. مسعودی گزارش می کند که 
این مراسم در عراق و ایرام متداول بوده است. اما مشاهدات سینوهه پزشک معروف فرعون از جشن 
هایی به مدت سیزده روز که با پادشاه ساختن احمق ترین شخص همراه بود، آن را ورای ایران زمین و 
حداقل تا 3500 سال پیش از میالد می برد. در تشریح علل چنین رسمی، دالیل متعددی ذکر شده است. 
عمدتًا آن را جهت تفریح و سرگرمی می دانستند تا با نفی عادات و آداب روزهای عادی سال، روحیه 
ای تازه کنند؛ همچون لذتی که حین بازی های کودکانه به بزرگساالن دست می دهد و آنان می توانند 
رفتارهایی را در چارچوب بازی از خود بروز دهند که در موقعیت های روزمره زندگی مجاز به انجام 
آن نیستند. اما عجیب ترین نظریه را در خصوص از این دست آئین ها، فریزر مردم شناس دارد. او 
مدعی است که در گذشته طالع بینان، پیشگویان و ستاره شناسان هر از گاهی به این نتیجه می رسند 
که واقعه ای ناگوار ممکن است پادشاه وقت را به سوی مرگ سوق دهد و فرار از جبر تقدیر ممکن 
نیست، مگر این که در این ایام خاص، شخص دیگری موقتًا به جای پادشاه نشیند تا آن بال بر او نازل 

شود و پس از گذشت زمان مقرر دوباره پادشاه واقعی بر سر تخت سلطنت خویش باز گردد. 
 از حاجی فیروز تا نوروز نوسال 

نمایش   به   اثری   کمتر  می پردازند،  ایرانی   نمایش های   به   که   کتبی   از  بسیاری  میان   در  چرا  نمی دانم ، 
موسوم  به  »حاجی  فیروز« یا »عمو نوروز« که  کاماًل مردمی  در ایام  پیش  از نوروز برگزار می شود، 
روی  آورده  است ! این  نمایش  در ساده ترین  شکل اش  با یک  بازیگر مهیا می شود که  خود را با ذغال  
به   نو  به  میمنت  سال   نیز  را  به  رقص  و شادی  مشغول  می شود و دیگران   با خواندن   سیاه  کرده  و 
شادمانی و پایکوبی  دعوت  می کند. ممکن  است ، آلتی  از موسیقی  نیز توسط وی  یا شخص  دیگری  که  
در این  نمایش  او را همراهی  می کند، به  کار گرفته  شود. اشعار یا جمالتی  که  می خواند ممکن است تنها 
توسط خودش  گفته  شود یا شخص  دیگری  بخشی  را که  معمواًل به  جمالت  سوالی  برمی گردد، قرائت  
کرده  و حاجی  فیروز در پاسخ  به  او، جمالت  یا ابیات  را تکمیل  کند. خاستگاه  و منظور آن  هر چه  که  بود 
می توان  تأویلی  منحصر به فرد از آن  داشت : سیاهی  که  بنا به هر دلیلی ، بر حاجی  فیروز عارض  شده  
است ، نمی تواند مانع  از آن  شود که او شاد و پیروز نباشد! این  خوانش  هنگامی  معنادار جلوه  می کند که  
دقت  شود، عمونوروز سیاه  نیست ، بلکه  انسان  سفیدپوستی  است  که  خود را سیاه  کرده  است ؛ یا شاید 
دقیق تر بتوان گفت آنچه روزگار بر سر او آورده موجب شده تا وی سیاه روی گردد، با این همه او 
با شادمانی های خود، تقدیر را از رو می برد و با پایکوبی روی صحنهء زندگی، بر سرنوشت سیاه 

خویش غلبه پیدا کرده و فیروز می گردد. 
امروزه حاجی  فیروز به  صحنه  تئاتر نیز پا گذاشته  است  و اکثراً نقش  غالمی  را ایفاء می کند که  قرار 
است  مایهء  شادکامی  پادشاه  یا ارباب  خود شود، اما او با طنز زیرکانه ای ، اشتباهات  ارباب اش  را به 
 رخ  می کشد و از این  روی  مایه  تلخکامی  وی  می شود و به  نوعی  به  نقد ارباب  کنایه  می زند. شخصیت  
بازیگر سیاه  شده  او حتی  در نمایش های  عروسکی  نیز با نام  »مبارک « ظاهر شده  است  و بین  بچه ها 
بسیار محبوب  است . رقیب  اصلی  آن  »نوروزخوان  سال  نو« است  که  با اشعاری  ساده  و بعضًا محلی  
)در هر منطقه  به  فراخور زبان  بومی  آنجا( به هر کوی  و برزنی  سرک  می کشد و در مقابل  هدایایی  از 
مردم  دریافت  می کند. آن ها شب هنگام با فانوس های خود انگار که به هر سوی بدنبال بهار می گردند 
و با اشعارشان آن را مزین می سازند. نوروزخوان ها در گذشته  در روستاهای  شمال  ایران  بسیار 

رفت  و آمد داشتند، اما متأسفانه  اینک  این  مراسم  بسیار نادر شده اند و می رود که  به  فراموشی  سپرده  
شوند. 

 نمایشی با نام کوسا 
اقوام  آذری  نیز به  مناسبت  کوچ  زمستان  و آمدن  بهار، جشن ها و نمایش هایی  مردمی  را انجام  می دهند که  
اتفاقًا بعد نمایشی شان  بسیار غنی  است . آن ها خود گواه آن اند که نوروز منحصر به پارسیان و آریایی 
ها نیست، اگر چه خاستگاه اش به آنان تعلق داشته باشد. یکی  از این  مراسم ، نمایشی  به  نام  »کوسا« یا 
»کوساگردانی«  است . گروه  کوسا شامل  چند نفر نوازنده  و بازیگر است  که  کم و کیف شان از محلی  به  
محل  دیگر فرق  می کند، ولی  غالبًا چوپانان  مناطق  مختلف  آذرباییجان  هستند که  آن  را به  خانه های  مردم  
می برند. نقش  اول  آن  بر عهده  کسی  است  که  با لباسی  که  از پوست  و پشم  به  نظر می رسد، با کالهی  دارای  
دو شاخ ، غولی به مثابه نماد فصل  زمستان  است . او با یک  نوازنده  و شخصی  دیگر که  مسئولیت اش  بیشتر 
مواجه  با مردم ، گرفتن  هدایای  آنان  و در صورت  لزوم ، واسطه گری  بین  کوسا و خانوارها است ، گروه  را 
به  صحن  خانه ها می برند. اگر پیشکشی ها مکفی  نباشد، نقش  اول  خود را به  مردن  یا غش  کردن  می زند. 
تا هدایای  بیشتری   از خانواده ها خواهش  می کند،  بازیگر واسطه ،  و 
بدهند. او ارمغان ها را به  کوسا نشان  می دهد. کوسا به  شوق  تحفه ها 
بیدار می شود و آن ها را می بیند، اگر کم  بود، باز غش  می کند. سپس  
در انتها مردم  و بچه ها با گلوله های  برفی  کوسا را که فصل زمستان 
و نشانهء تاریکی است، می زنند تا برود و آن گاه بهار بتواند بیاید. 
دقیقًا معلوم  نیست  که  آنچه  خانواده ها به  کوسا می دهند، پاداش هایی  
برای  نمایش اش  است  یا فدیه های  برای  آن  که  از دست  غول موسم  
زمستان  خالص  شوند، یا شاید هر دو؟! برخی  از نمایش های  کوسا 
نفر اول ،  یا بیشتر شرکت  دارند.  اند و در آن ها پنج  بازیگر  کامل تر 
شخصی  است  با دو تکه چوب  که  گاه  با جنب  و جوش  و رقص ، هدایت  
دیگران  را بر عهده  دارد. کوسا نیز به  دو شخصیت  نیک  و بد تجزیه 
 شده  که  یکی  با لباسی  سیاه  و شاخ ، دیو زمستان  را تداعی  می کند و 
دیگری  با لباس  سفید و تجلی  سناریوی  پیروزی اش  )طی  دعوای  دو 
کوسا با یکدیگر( در انتهای  نمایش ، کوسای  نیک  و نماد فصل  بهار را 
مشخص  می سازد. دو نفر نوازنده  موسیقی  محلی  هستند. گاه  به  آن ها 
نفراتی  با نقش های  دیگر نیز افزوده  می شود. یکی  از مهمترین  آنان ، 
نمایشگری  است  با لباسی  زنانه ، که  غالبًا چوپان  است ، و خود را از 
طریق  عوامل  ظاهری  و زیوری  نمایش  و تا حدی  بازی ، زن  می نمایاند. 
به   تا اشاره ای   نیز ظروف  کهنه  را می شکنند  از نمایش ها  در برخی  
پایان  فصل  کهنگی ها داشته  باشند. کوسای  نماد برف  و سرما را با گلوله های  برف  و کلوخ  می زنند و او 
در حالی  که  به  خاطر چنین  بدرقه ای ، برایشان  شکلک  در می آورد، به  سوی  کوه های  سرد و پربرف  عقب 

 نشینی  می کند تا باشد که نوروز با بهار فرا رسد.
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بدین دلیل شبی در حین صرف شام باو گفت : هر وقت میل داری میتوانید 
با چشمان کوچک  لیماس  بروید من مزاحم شما نخواهم شد.  کتابخانه  از 
قهوه ای رنگ خود نگاهی باو انداخت و گفت : در حال بشما خبر خواهم داد. 
آپارتمان لیز از اطاق و یک آشپزخانه تشکیل میشد. در گوشه اطاق دو مبل 
، یک کاناپه و یک جا کتبی که چند کتاب جیبی در آن دیده میشد قرارداشت 
. همیشه پس از صرف شام لیماس روی کاناپه دراز میکشید و سیگار دود 
میکرد. لیز کنار او روی زمین زانو میزد و در حالیکه دست او را روی گونه 
خود میگذاشت برایش از اینجا و آنجا داستان تعریف میکرد. یکی از شبها 
ایمان داری؟ خواهش میکنم  آیا واقعا بچیزی  ببینم  بگو  لیماس پرسید:  از 
و  لیماس مدتی مکث کرد  ؟  بدهی  آنرا  نخندی و جواب  این سئوال من  از 
به هامراسمیت خواهد  اتوبوس ساعت 11 مرا  دارم که  ایمان   : داد  جواب 
بابانوئل آنرا هدایت نخواهد کرد !ولی  ایمان دارم که  رساند ولی همچنین 
به چیزی ایمان داری ؟ آخر باید به چیزی ایمان داشته باشی ...مثال به خدا 
. گاهی نگاه تو برق عجیبی دارد و از آن چنین بر میاید که میخواهی کار 
عجیبی را انجام دهی. بله مثل اینست که ماموریت مهمی در پیش داری ... 
نخند من هذیان نمیگویم. لیماس سرخود را تکان داد و گفت : متاسفم لیز تو 
کامال در اشتباهی من آمریکائیها را دوست ندارم ، از مدارس عالی زارم و 
ارزژه سربازان و کسانی که میخواهند نقش قهرمانان را بازی کنند خوشم 
نمیاید. من از کسانی که میخواهند در کارهای من دخالت کنند و یا چیزی یا 
فکری را برمن تحمیل نمایند متنفرم. لیز حس کرد که لیماس دارد عصبانی 
میشود. با وجود این نتوانست سکوت نمایدوگفت : دلیل آن اینست که خود 
نمیخواهی فکر کنی چیزی ترا آزار میدهد بله این چیز تنفر است . تو یک 
مرد وسواسی هستی . ولی نمیدانم به چه چیزی وسواس داری. تو بکسی 
شبیه هستی که قسم خورده ... انتقام خود را از شخصی بگیرد با کاری از 
این قبیل انجام دهد. لیماس نگاه بیرحمانه ای باو انداخت و گفت : اگر جای 
تو بودم در کارهای دیگران دخالت نمیکرد. لیز متوجه شده که تهدیدی در 
صدای او نهفته شده و از این موضوع لرزشی در خود احساس کرد. لیماس 
که ناظر تغییر حالت لیز بود ناگهان لبخندی زد و افزود: مولی لیز به چه 
چیز ایمان دارد؟ نمیتوانی باسانی از من حرف بکشی . چند دقیقه بعد لیماس 
دوباره  این سئوال را بمیان آورد و از لیز پرسید : آیا تو به خدا ایمان داری 
؟ به تاریخ لیماس نگاه تعجب آمیزی به دختر جوان انداخت و در حالیکه قاه 
قاه میخندید گفت : عجب حرفهائی میزنی نکند که کمونیست باشی . لیز در 
حالکیه از فرط خجالت سرخ شده بودبا سر جواب مثبت داد. وازاینکه متوجه 
شد که لیماس اهمیتی به این موضوع نمیدهد بسیار خرسند گشت . لیماس و 
لیز آنشب را بهم گذراندند. لیماس ساعت 5 صبح آپارتمان او را ترک کرد. 
عجب اینجا بود که لیز احساس غرور میکرد در حالیکه لیماس خجالت زده 
بنظر میرسید. لیماس وارد خیابان خلوت شد و بطرف پارک براه افتاد . مه 
غلیظی فضا را پوشانده بود . لیماس در 20 متری خود مرد کوتاه قدی و 
قوی هیکلی را دید که یک بارانی بتن داردو او به نرده پارک نکیه داده بود. 
لیماس بطرف آن مرد حرکت کرد. مه لحظه به لحظه غلیظتر میشد. هنگامیکه 

لیماس به آن نقطه رسید مرد مفقود شده بود.  

***
تقریبا یک هفته از این ماجرا گذشت. یکی از روزها لیماس به کتابخانه نیامد 
ساعت  آورد.  در  پروبال  بود  نزدیک  خوشحالی  فرط  از  کریل  دوشیزه   .
11ونیم صبح این خبر خوش را به مادرش اطالع داد و پس از صرف ناهار 
. لیز فهمید که  به قسمت باستانشناسی رفت و به بررسی کتابها پرداخت 
کریل میخواهد بداندآیا لیماس چیزی سرقت کرده است یانه لیز توجه ای 
به او نکرد و هربار که دوشیزه کریل سر صحبت را باز میکرد لیز ببهانه 
به  پیاده  میورزید. شب  امتناع  جواب  دادن  از  است  کار  گرم  اینکه سرش 
خانه خودبازگشت و آنقدر گریه کرد که بخواب رفت . صبح روز بعد خیلی 
زودتر  هم  لیماس  میرسید  انجا  به  زودتر  اگر  گوئی  آمد  کتابخانه  به  زود 
حاضر میشد! ولی با گذشت زمان باالخره متوجه شد که لیماس آنروز هم 
نخواهد امد. لیز بقدری ناراحت شده بود که فراموش کرده بود ساندویچ با 
خود بیاورد. لذا برای ناهار تصمیم گرفت به رستوران )ا.بی.سی( واقع در 
بیزواترود برود. بدین منظور خود را به ایستگاه اتوبوس رساند. او احساس 
یاس میکرد و اشتهایش از بین رفته بود. آیا وظیفه داشت که نزد لیماس 
برود؟! او به لیماس قول داده بود که مزاحمش نشود. ولی لیماس هم به او 

قول داده بود که اقال باوخبردهد. باالخره تصمیم خود را گرفت. 
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رسانه های دیجیتال رقیب جدی روزنامه های کاغذی
سل جدید رسانه های الکترونیکی و مجازی که از آغاز هزاره سوم بر محبوبیت آنها افزوده شد، امروزه به بزرگ ترین دغدغه 
برای صاحبان رسانه های سنتی تبدیل شده و آنها را بسیار نگران کرده است.مهم ترین بستر برای عرضه ویدئو های شهروندی 
سایت های به اشتراک گذاری فایل های ویدئویی هستند که YouTube معروف ترین آنهاست. نسل جدید رسانه های الکترونیکی و 
مجازی که از آغاز هزاره سوم بر محبوبیت آنها افزوده شد، امروزه به بزرگ ترین دغدغه برای صاحبان رسانه های سنتی تبدیل 
شده و آنها را بسیار نگران کرده است.اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که هر یک از رسانه های دیجیتالی و سنتی جایگاه 
خود را دارند و برای مشتریان و مخاطبان خود اطالع رسانی می کنند اما گروهی از دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که کم کم 
عمر رسانه های چاپی و کاغذی به سر رسیده و رسانه دیجیتال با انواع متنوع و کارآمد خود توانسته است تا گام های عمیق تر 
و سریع تری را در جذب مخاطب و افزایش محبوبیت خود بردارد و در اصل رقیب اصلی خود که همان رسانه های سنتی است را 
شکست دهد اما با این توضیحات آیا واقعًا عمر روزنامه های کاغذی به سر رسیده است؟ اگر چه صنعت روزنامه نگاری در جهان 
طی سال های اخیر متحمل بزرگ ترین تغییر و تحوالت شده است، شاید به جرات بتوان بیشترین تاثیرات در این جریان حوزه 
فناوری را مشاهده کرد. محققان انگلیسی هم اکنون بر این باورند که هنوز روزنامه نگاری باکیفیت را باید در روزنامه های چاپی 
جست وجو کرد و حتی معتقدند، عمده آنچه در اینترنت به نام اخبار ارائه می شود روزنامه نگاری با کیفیت نیست بلکه روزنامه 
نگاری انگلی است که استقالل و هویت روزنامه نگاری موجود در روزنامه های پرمحتوا مثل » گاردین «، » ایندیپندنت « و » دیلی 
میل « را ندارد.یکی از جوانب دنیای فناوری که این روزها توانسته خود را به عنوان ابزار رسانه ای مطرح کند، پادکست است. 
پادکست در اصل خالصه اخبار مهم است که در یک فایل صوتی ذخیره شده و معمواًل روی یک پخش کننده موسیقی دیجیتال 
توسط کاربران دریافت و پخش می شود. به طور کلی اصطالح پادکست مانند کلمه » رادیو « می تواند هم به معنای محتوا و هم 
به معنای شیوه ارائه اخبار و اطالعات باشد.اگرچه هم اکنون رسانه ای با نام » رادیو اینترنتی « وجود دارد و به انتشار اخبار 
به صورت صوتی مشغول است اما باید توجه داشت که پادکست ها با رادیو اینترنتی متفاوت هستند.در تفاوت پادکست با رادیو 
اینترنتی گفته می شود پادکست ها عالوه بر اینکه همراه با خروجی RSS برای انتشار اخبار عرضه می شوند، قابلیت بارگذاری به 

وسیله کاربران و انتقال به دستگاه های دیجیتالی همراه از قبیل MP3 Playerها نیز برای آنها در نظر گرفته شده است. 
واژه پادکست با الهام از عنوان دستگاه های پخش موسیقی شرکت اپل به نام iPod ساخته شده و در واقع، امکان بارگذاری برنامه 

های صوتی و انتقال آنها به دستگاه های iPod بود که منشاء شکل گیری پادکست ها شد. 
این فایل های صوتی که در ابتدا محدود و مربوط به برخی سایت های اینترنتی می شدند امروزه به قدری گسترش یافته اند که 
می توان آنها را در تمام سایت های خبری مشهور دنیا و حتی برخی سایت های اطالع رسانی کوچک و محدود مشاهده کرد.به هر 
حال باید توجه داشت اگرچه پادکست ها امروزه به عنوان رسانه شنیداری دیجیتالی محبوبیت فراوانی کسب کرده اند و جایگاه و 
موقعیت نسبتًا خوبی در بین دیگر رسانه های دیجیتالی دارند اما باید توجه داشت که صاحبان رسانه های دیجیتالی به این مرحله 
بسنده نکرده و پا را از این هم فراتر گذاشته اند.نسخه جدید پادکست ها که این روزها روی بیشتر سایت های اینترنتی یافت می 
شود، وادکست نام دارد که با نام » ویدئو پادکست« هم شناخته می شود. این رسانه دیجیتالی در اصل فایل های تصویری و 
ویدئویی است که با شرایطی خاص در شبکه جهانی اینترنت منتشر می شود. وادکست در واقع نوعی از ارائه محتوای ویدئویی در 
بستر وب است که از طریق RSS ارائه می شود. وادکست ها هم نظیر پادکست ها فایل های ویدئویی هستند که امکان بارگذاری 
آنها از طریق اینترنت برای کاربران فراهم است و همراه با فیدهای خروجی عرضه می شوند اما درباره این تعریف هم اختالف نظر 
وجود دارد. این روزها میکروبالگ ها و انواع دیگر رسانه های اجتماعی نیز روی کار آمده اند و این حیطه را گسترده " هرچه حجم 

و میزان محتوا افزایش می یابد استفاده از اینترنت از طریق تلفن همراه برای دریافت اخبار و اطالعات نیز بیشتر می شود.... " 
تر کرده اند. وادکست ها هم در همین راستا به کار گرفته می شوند و شهروندان به کمک آنها عالوه بر امکانات قبلی امکان انتشار 
محتوا در قالب فایل های ویدئویی را هم پیدا کرده اند اما عرضه و انتشار فایل های ویدئویی در اینترنت تنها در قالب و تحت 
عنوان وادکست انجام نمی شود. ایجاد سایت یا صفحه ای مستقل و شخصی در اینترنت شبیه آنچه برای وبالگ ها و پادکست 
ها اتفاق می افتد برای وادکست ها امر چندان مرسومی نیست. شاید به دلیل دشواری فنی و هزینه نسبتًا باالیی که ایجاد یک 
سایت-وادکست شخصی نسبت به یک سایت-وبالگ شخصی دارد، بیشتر صفحات اینترنتی که با عنوان وادکست شناخته می 
شوند متعلق به نهادها و شرکت ها باشند و نه متعلق به کاربران عادی اینترنت به همین دلیل شهروندان برای انتشار ویدئو های 
شخصی خود از کانال های دیگری که در اینترنت فراهم است استفاده می کنند. تلفن همراه از جمله رسانه دیجیتالی به شمار می 

رود که این روزها بیشتر مردم دنیا به آن دسترسی دارند. 
مردم این روزها به حذف واسطه ها برای دسترسی به اخبار تمایل دارند که تلفن همراه دسترسی به دنیای پیرامون شان را ساده 
تر و راحت تر می کند. با وجود پیشرفت روش های جست وجوی اینترنتی به وسیله تلفن های اینترنتی، حجم و ظرفیت اینترنت 
ثابت نیاز به بازنگری مجدد دارد تا جست وجو از طریق تلفن همراه نیز امکان پذیر شود. به طور کلی بهترین روش جست وجو از 
طریق تلفن همراه این است که با نوشتن و وارد کردن کمترین حروف، سریع ترین نتیجه را به صورت طبقه بندی شده و با حجم 

زیادی از اطالعات مناسب و مربوط به دست آورد. 
هرچه حجم و میزان محتوا افزایش می یابد استفاده از اینترنت از طریق تلفن همراه برای دریافت اخبار و اطالعات نیز بیشتر می 
شود.مطالعات و بررسی ها نشان می دهند کمی بیشتر از 30 درصد از صاحبان تلفن همراه به تازگی درباره موضوعی از طریق 
گوشی خود جست وجو کرده اند. هم اکنون نیمی از خریداران جدید تلفن همراه به دنبال گوشی هایی هستند که قابلیت اتصال به 
اینترنت و جست وجو در آن را دارند.همچنین بررسی ها نشان می دهند که 84 درصد استفاده کنندگان از اینترنت از طریق تلفن 
همراه تمایل دارند سایت ها برای نمایش روی نمایشگر تلفن همراه بهینه سازی شوند.وبالگ نیز یکی دیگر از نمودهای رسانه های 
دیجیتالی در دنیای امروز است. از بین رسانه های مختلفی که این روزها شناخته شده اند و در سراسر جهان به اطالع رسانی 
مشغول هستند، وبالگ و تلفن همراه بیشترین رشد را داشته اند. ارتباطات سیار از 16 میلیون مشترک در سال 1991به دو میلیارد 
مشترک در سال 2006 رسیده است.تعداد وبالگ ها نیز ابتدای سال 2006 تنها 26 میلیون بوده و در اکتبر همان سال تعداد آنها به 

57 میلیون و 300 هزار وبالگ رسید. در کل می توان گفت هر شش ماه حجم فضای وب در جهان دو برابر می شود.
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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 خطر ورم مفاصل با 

  C ویتامین
 

واحد مرکزي خبر؛ در بررسي 20ساله یي که روي 47هزار 
مرد مصرف کننده ویتامین C صورت گرفته است، مشخص 
شد ویتامین C خطر تورم نقرسي مفاصل را کاهش مي دهد. 
محققان امریکایي براین باورند که ویتامین C با کاهش ورم و 
پایین آوردن اسید اوریک در بدن تاثیري دوگانه دارد. عوامل 
آن  از  که  دارد  نقش  نقرسي مفاصل  تورم  بروز  متعددي در 
جمله مي توان به مصرف بیش از حد مشروبات الکلي، داشتن 
اضافه وزن و افراط در مصرف گوشت قرمز اشاره کرد. این 
بررسي که مدرسه پزشکي دانشگاه بوستون آن را انجام داده 
است، نشان داد کساني که روزانه مقدار کافي ویتامین C را در 
رژیم غذایي خود مصرف مي کنند )که برابر با 40 میلي گرم 
در روز است( 34 درصد کمتر از دیگران با خطر ابتال به تورم 
 C نقرسي مفاصل روبه رو هستند. به نظر مي رسد ویتامین
با کاهش سطح اسید اوریک در خون و تسهیل دفع مازاد آن 
از طریق کلیه ها به جلوگیري از این بیماري کمک مي کند. این 
C بهتر است  پژوهشگران در عین حال تاکید کردند ویتامین 
از طریق مواد غذایي تامین شود و از مصرف بي رویه مکمل 

هاي ویتامین خودداري شود.  

روش جدید در تشخیص سرطان 
تخمدان  

  دانشمندان انگلیسي از روش جدیدي براي کشف زودهنگام 
سرطان تخمدان استفاده مي کنند. پژوهشگران کالج سلطنتي 
انگلیس اعالم کردند در روش جدید با آزمایش هاي منظم خون 
مي توان ساالنه جان هزاران نفر را نجات داد. پزشکان اعالم 
کردند سرطان تخمدان زنان که به قاتل خاموش مشهور است، 
در صورتي که به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است. 
تخمدان  اسکن  و  خون  ساالنه  آزمایش  کردند  تاکید  محققان 
ها با دستگاه اولترا ساند، مي تواند به پزشکان در تشخیص 
بیماري  به  ابتال  عامل  پروتئین  رویه  بي  افزایش  زودهنگام 
سرطان تخمدان کمک شایاني کند. دانشمندان پیش بیني کردند 
تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان در زنان، تا 90 درصد در 
کمک به درمان این بیماري به پزشکان کمک مي کند. این در 
حالي است که در انگلیس دست کم 70 درصد موارد ابتال به 
بیماري سرطان تخمدان بسیار دیر تشخیص داده مي شود، 
در این صورت تنها 30 درصد از این افراد، درمان قطعي مي 

شوند.  

  B ارتباط سرطان پوست و کمبود ویتامین
  

موجب   B2 ویتامین  خصوص  به   B ویتامین  کمبود  ایسنا؛ 
کمبود  شود.  مي  پوست  سرطان  به  ابتال  احتمال  افزایش 
به  کمبود  این  عالئم  و  گذاشته  اثر  اعصاب  روي   B ویتامین 
مورمور شدن،  و  گزگز  اعصاب،  درد  دست،  لرزش  صورت 
اختالف در رنگ مو، ایجاد زخم هاي گوشه لب و داخل دهان 
ظاهر مي شود. ویتامین هاي گروه B در میوه هایي مانند لیمو، 
و خربزه  آناناس  گردو،  مغز  انگور،  گیالس،  نارنگي،  پرتقال، 

درختي به فراواني یافت مي شود.  
 

کاهش خطر سرطان پروستات با سبزیجات  
 

دانشمندان چیني اعالم کردند رژیم غذایي مملو از سبزیجات 
خطر ابتال به سرطان پروستات را کاهش مي دهد. نتایج بیش از 
یکصد مورد مطالعه نشان مي دهد مکانیسم طبیعي مواد آنتي 
اکسیدان موجود در سبزیجات، در محافظت از ساختار ماده 
DNA و جلوگیري از تخریب سلول، اصلي ترین علت امتیاز 
مصرف سبزیجات در کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات 
و  فرنگي  گوجه  گویند  مي  پژوهشگران  شود.  مي  محسوب 
فرآورده هاي آن حاوي مقادیر زیادي ماده کاروتنوئید آنتي 
اکسیدان لیکوپن است که در کاهش ابتال به سرطان پروستات 
نقش دارد. همچنین تاثیر مثبت انواع دیگر آنتي اکسیدان هاي 
موجود در سبزیجات زرد و نارنجي رنگ همچون بتا کاروتن 
اثرات ضدالتهابي  ابتال به سرطان و  و فالوونوئید در کاهش 
مثبت  تاثیر  از  همچنین  تحقیقات  است.  رسیده  اثبات  به  آنها 
مصرف دانه سویا و فرآورده هاي آن و نیز سیر، پیاز، کلم و 

کاهو حکایت دارد 

راه هاي مقابله با درد گوش هنگام پرواز 
 

جویدن و خوردن 
آدامس و شکالت را در 
هواپیما فراموش نکنید 

 
دکتر رامین عالسوند*، افسانه طاعتي**

بسیاري از ما احساس کیپ شدن گوش را طي پرواز داشته ایم. این 
حس ناپسند گهگاه به دلیل تغییرات فشار در فضاي پشت پرده صماخ 
)گوش میاني( رخ مي دهد. شیپور استاش )گذرگاه باریک بین گوش 
میاني به درون حلق در پشت بیني( به طور طبیعي در زمان بلع یا 
باعث  دادن هوا،  با عبور  و  باز و بسته شده  دادن آب دهان  قورت 
فضاي  و  میاني  )گوش  صماخ  پرده  طرف  دو  در  هوا  فشار  تعادل 

اطراف( مي شود.
و  التهاب  اثر  در  اگر  استاش  شیپور  باریکي  واسطه  به  کودکان  در 
ترشح ناشي از عفونت گوش، سرماخوردگي یا انسداد ناشي از لوزه 

سوم )آدنویید( مسدود شود، خوب عمل نخواهد کرد.
با آسانسور، فشار  رفتن  باال  یا حتي  از کوه  رفتن  باال  پرواز،  حین 
یابد.  افزایش مي  پایین آمدن فشار هوا  هوا کاهش و برعکس زمان 
اگر فشار داخل و خارج گوش میاني به وسیله شیپور استاش متعادل 
نشود، فشار زیاد هواي بیرون، پرده صماخ را به طرف داخل فشار 
داده و سبب درد مي شود. به این دلیل خیلي از شیرخواران هنگام 
داخل  هواي  فشار  افزایش  و  سریع  تغییرات  دلیل  به  هواپیما  فرود 
در  فشار  تعادل  برقراري  در  استاش  شیپور  توانایي  عدم  و  کابین 
در  کرد.  خواهند  گریه  شده،  ایجاد  درد  واسطه  به  پرده  سوي  دو 
هواپیماهاي کوچک که صعود و فرود سریع تر رخ مي دهد، تغییرات 
فشار هوا نیز سریع بوده و چون شیپور استاش ممکن است نتواند به 
خوبي تعادل فشار در دو سوي پرده صماخ برقرار کند، درد بیشتر 
ایجاد مي شود. در هواپیماهاي غول پیکر به واسطه صعود و فرود 

کندتر این حالت کمتر رخ مي دهد.
با این حال درد موقتي است و هیچ گونه عارضه یي براي کودک در 
بر ندارد و در چند دقیقه هنگامي که شیپور استاش تعادل هوا در دو 
طرف را برقرار کند، برطرف مي شود. اگر کودک عفونت گوش داشته 
عفونت،  بهبود  تا  شود  توصیه  است  ممکن  پزشک  نظر  طبق  باشد، 
پرواز به تاخیر افتد. اگر کودک داراي لوله پالستیکي در پرده صماخ 
)موسوم به VT یا لوله تهویه( باشد، این لوله به حفظ تعادل فشار در 

هر دو طرف کمک خواهد کرد.

راه هاي برطرف کردن درد گوش هنگام پرواز

هوا  فشار  تعادل  به حفظ  پرواز  در  راهکارهاي ساده  برخي  اجراي 
در دو طرف پرده صماخ و برطرف کردن یا کاهش درد کمک خواهد 

کرد.
بهترین  آب  پرواز.  در  قهوه  فاقد  مایعات  فراوان  مقادیر  نوشیدن   -
مایع است. نوشیدن مداوم مقادیري مایعات عالوه بر باز نگه داشتن 
به  بیني  از غلیظ شدن ترشحات  بلع مواد(،  )به دلیل  شیپور استاش 

واسطه خشکي هواي داخل هواپیما و انسداد شیپور استاش جلوگیري 
مي کند.

- اگر فرزندتان حین پرواز دچار گوش درد مي شود، نیم ساعت قبل 
از پرواز به وي استامینوفن یا بروفن بدهید.

یا  آدامس  جویدن  توان  مي  سال  سه  از  تر  بزرگ  کودکان  براي   -
خوردن شکالت را توصیه کرد. شایان ذکر است که در هواپیما در 
بدو پرواز شکالت داده مي شود که چون نه مهمانداران و نه مسافران 
از دلیل آن باخبر نیستند، از سوي مهمانداران رفع تکلیف و از سوي 

مسافران قسمتي از بهاي پرداختي بلیت تلقي مي شود،
- در شیرخواران، دادن شیر )مادر یا شیشه( یا پستانک را مي توان 
امتحان کرد. اگر شیرخوار شیر خشک )شیشه( مصرف مي کند بهتر 

است در حالت نشسته بنوشد.
- در صورت توانایي، کودک مکرر خمیازه بکشد.

لذا حین  انجام مي شود،  بلع کمتر  آنکه حین خواب عمل  دلیل  به   -
صعود و فرود هواپیما، کودک را بیدار نگه دارید.

عفونت گوش خارجي 

این عفونت به التهاب مجراي گوش )که صدا را به سمت پرده صماخ 
هدایت مي کند( داللت دارد و به دلیل انواع مختلفي از میکروب ها و 
قارچ ها رخ مي دهد. این عفونت به طور شایع در کودکاني که زمان 
حد  از  بیش  رطوبت  شود.  مي  دیده  کنند،  مي  شنا  آب  در  طوالني 
گوش سبب تحریک و ترک خوردگي پوست مجراي گوش شده و به 
میکروب ها و قارچ ها اجازه نفوذ مي دهد. در آب و هواي معتدل، 
)اوتیت اکسترن( بیشتر در فصل تابستان که  عفونت گوش خارجي 
شنا بیشتر است، رخ مي دهد. صرفًا شنا کردن سبب این حالت نمي 
شود. هر حالتي که سبب آسیب یا ترک پوست مجراي گوش شود، 
مي تواند منجر به عفونت گوش شود. پوست خشک یا اگزما، خاراندن 
مجراي گوش، تمیز کردن مجراي گوش با گوش پاک کن یا استفاده 
از اجسامي مانند کلید یا سنجاق براي خاراندن و تمیز کردن مجرا، 
مي تواند خطر بروز عفونت مجراي گوش را زیاد کند. در صورتي 
که فرد دچار عفونت گوش میاني باشد، تخلیه عفونت گوش به داخل 
گوش  عفونت  سبب  تواند  مي  صماخ  پرده  شدن  پاره  راه  از  مجرا 

خارجي شود.

عالئم و نشانه ها
با  و  باشد  شدید  است  ممکن  که  است  گوش  درد  ابتدایي،  عالمت 
کشیدن یا فشار دادن الله گوش، درد تشدید شود. جویدن، دردناک 
است. گاهي اوقات قبل از بروز درد، خارش گوش وجود دارد. تورم 
مجراي گوش، سبب ابراز احساس پري یا ناراحتي در گوش مي شود. 
الله گوش قرمز و ملتهب و غدد لنفاوي اطراف گوش بزرگ و حساس 

مي شود.

مقداري ترشح از گوش خارج مي شود که ابتدا روشن و شفاف ولي به 
تدریج تیره و زردرنگ و چرکي خواهد شد. در صورت انسداد ناشي 
مختل  موقتًا  شنوایي  گوش،  مجراي  در  ترشحات  و  چرک  تجمع  از 

خواهد شد. در موارد بدون عارضه، معمواًل تب دیده نمي شود.

پیشگیري
بعد از استحمام یا شنا حتمًا گوش کودک را به آرامي و با استفاده از 
دستمال نرم، خشک کنید. از گوش پاک کن استفاده نکنید. از خاراندن 

یا تمیز کردن گوش با کلید و سنجاق و غیره خودداري کنید.

درمان
درمان به شدت عفونت و میزان دردي که کودک احساس مي کند، 
بیوتیک  آنتي  هاي  قطره  از  تر  خفیف  موارد  براي  دارد.  بستگي 
موضعي )مخصوص گوش( همراه با استروئید )کورتن( استفاده مي 
شود. این قطره ها به مدت هفت تا 10 روز و روزي چند بار تجویز 
مي شود. اگر تورم مجراي گوش شدید باشد، براي رسیدن داروها به 
داخل مجرا از قطعات کوچک پنبه در داخل گوش استفاده خواهد شد. 
ترشحات و چرک نیز باید توسط پزشک تمیز شود. در موارد شدید، 
از نظر نوع  از ارسال نمونه کشت به آزمایشگاه براي بررسي  پس 
میکروب یا قارچ، از آنتي بیوتیک خوراکي مناسب استفاده خواهد شد. 
پس از شروع درمان طي یک یا دو روز کودک احساس بهبود خواهد 
کرد. از مسکن هاي موجود مانند استامینوفن یا بروفن براي تسکین 
درد مي توان استفاده کرد. استفاده از حوله گرم براي تسکین درد 
توصیه مي شود. عفونت گوش خارجي )اوتیت اکسترن( باید توسط 
پزشک درمان شود و در صورت عدم درمان، درد گوش بدتر شده 
مراقب  درمان،  مدت  در  یافت.  خواهد  گسترش  اطراف  به  عفونت  و 
باشید آب به گوش نرسد و در زمان استحمام از وسیله مناسب براي 

پوشاندن گوش استفاده کنید.

*متخصص کودکان و نوزادان
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پیش به سوي هتل »مامان«  
 

دل کندن از خانه پدري سخت است. محبت خانوادگي به کنار، چه کسي با کمال میل حاضر است از 
اقتصادي، جوانان  بربیاید. بحران  از پس مخارج  تنهایي  به  یا  غذاي همیشه آماده مامان دست بکشد 
اسپانیایي را دوباره راهي »خانه« کرده است. بحران اقتصادي از زماني که در سرتاسر جهان فراگیر 
شده، تنها دامن بانکداران، سرمایه گذارها و شرکت هاي صنعتي و تجاري بزرگ را نگرفته، بلکه در این 
بین »خاوي مارست« را هم بي نصیب نگذاشته است. البته خاوي مارست نه یک تاجر سرشناس است 
و نه پولش از پارو باال مي رود، بلکه کاماًل برعکس . خاوي یک جوان اسپانیایي است که تا دیروز براي 
خودش شغلي داشته و خانه و زندگي، اما امروز به جرگه کساني پیوسته که راهي خانه پدري شده اند، 
تنها به یک دلیل، آن هم بیکاري و نداشتن درآمد.در اصل وضعیت فعلي خاوي در دو جمله توصیف مي 
شود؛»من تا قبل از این در یک شرکت کار مي کردم و حقوقم کفاف پرداخت اجاره خانه را مي داد. اما 
شرکت ورشکسته شد، من بیکار شدم و بي پول، براي همین هم برگشتم اینجا.«»اینجا« یعني خانه پدري 
و بازگشت به آن هم چندان ساده نبوده است، نه براي خاوي و نه براي پدر و مادرش. تصور کنید که 
شما 15 سال تمام سرور خودتان بودید و هیچ کس نمي پرسید کجا مي روید و چه موقع برمي گردید، 
آن هم براي جوانان اروپایي که از 18سالگي کم کم استقالل شخصي پیدا مي کنند. اما حاال به یکباره 
خاوي مجبور شده حساب پس بدهد. امر »حساب پس دادن« در مورد پدر و مادرها هم ظاهراً صادق 
است، دست کم براي پدر خاوي؛»یک اتاق خالي داشتیم که خاوي حاال به آن اسباب کشي کرده است. یک 
مقدار ما باید خودمان را با او تطبیق بدهیم و یک مقدار هم او با ما. من و همسرم چندین سال تنها بودیم 
و مي توانستیم با خیال راحت دعوا کنیم. اما حاال دیگر نمي شود.«در حال حاضر اوضاع بازار مسکن 
در اسپانیا مرزهاي گراني را هم پشت سر گذاشته است. بسیاري از اسپانیایي ها مجبورند بیشتر از 40 
درصد از حقوق ماهانه شان را در دستان صاحبخانه ها بگذارند و براي همین هم حتي پول بیکاري که 
دولت مي دهد، نمي تواند درد کساني مثل خاوي را درمان کند. البته دست کم دلخوشي او این است که 
در میان دوستانش، هستند کساني که وضعیتي مشابه او دارند. یکي نزد خانواده اش برگشته و دیگري 
اینقدر عاقل بوده که بداند بعد از گذراندن چند دوره کارآموزي و در این دوران سخت اقتصادي به هیچ 
وجه صرف نمي کند که خانه گرم و نرم پدر را ترک کند. به اعتقاد یکي از استادان دانشگاه بارسلونا، در 
کشورهاي ایتالیا، پرتغال و اسپانیا همیشه بچه ها در مقایسه با کشورهاي دیگر از لحاظ مالي شدیداً به 
خانوا ده هایشان وابسته هستند، اما در این دوره حاال دیگر مرز از کمک هاي کوچک مثل پول توجیبي 
و هزینه لباس و کفش هم گذشته است. براي همین هم او از »بازگشت بازندگان« یاد مي کند؛ نکته یي 
که هم بچه ها و هم والدین شان به آن واقف هستند.نتایج روحي سکونت دوباره در خانه پدري را هم 
بارز  هاي  نمونه  فردي  بردن شخصیت  زیر سوال  و  رویاها  تحقق  از  ناامیدي  گرفت.  کم  نباید دست 
این قضیه هستند. هرچند خاوي مارست هنوز به این مرحله نرسیده است. در کنار فرستادن رزومه 
کاري به شرکت هاي مختلف، او عکاسي هم تدریس مي کند تا از این طریق حداقل درآمد اندکي داشته 
باشد. اما اینکه چه موقع کلید اتاق »هتل مامان« را به پذیرش هتل برمي گرداند، هنوز مشخص نیست.

موشواره 40 ساله شد 
در سال 2008 شاید تصور استفاده از رایانه، بدون موشواره )ماوس( براي کاربران غیرممکن یا دست کم خیلي 
دشوار باشد. 40 سال پیش، 9دسامبر 1968، که نخستین ماوس در سانفرانسیسکو معرفي شد، هنوز رایانه هاي 
شخصي به بازار نیامده بودند. داگالس سي. اًنًگلبارت مخترع امریکایي، در روز نهم دسامبر 1968، اختراع جدید 
با  کنفرانس،  به جز متخصصان حاضر در  کنفرانسي در سانفرانسیسکو معرفي کرد. دستگاه جدید  را در  خود 
باز  اینترنتي  تا موشواره توانست جاي خود را در میان کاربران  اقبال چنداني مواجه نشد. سال ها طول کشید 
کند. نخستین موشواره را بیل انگلیش سرمهندس مرکز تحقیقات انگلزبارت ساخت. این موشواره با ماوس هاي 
امروزي شباهت چنداني نداشت؛ از یک جعبه چوبي و یک چرخ تشکیل شده بود که حرکت هاي موشواره را به 
صفحه نمایش منتقل مي کرد. روي آن هم کلیدي وجود داشت که براي کلیک کردن بود. 14سال بعد، در سال 1983، 
شرکت اîپل امریکا نخستین رایانه خود به نام »لیزا« را به بازار عرضه کرد که صفحه نمایش گرافیکي داشت و 
از موشواره استفاده مي کرد. استیو جابز رئیس وقت شرکت اîپل از نخستین کساني بود که قابلیت هاي ماوس 
را که در آن زمان بسیار گران بود، شناخت. وي خود با این جعبه جادویي در مرکز تحقیقاتي شرکت »زیراکس«، 
سازنده چاپگرها و دستگاه هاي کپي، آشنا شد. این مرکز »دستگاه نمایشگر« ماوس هاي غلتک دار را مي ساخت.
در حالي که مقامات شرکت زیراکس تکمیل و توسعه ماوس هاي اولیه را از برنامه هاي خود خارج کرده بودند، 
رئیس شرکت اîپل، این دستگاه را به یکي از قطعات جانبي ثابت در رایانه هاي خود تبدیل کرد و اختراع موشواره، 
îدر شکلي که امروز مي شناسیم، را به نام خود ثبت کرد. یک سال بعد نخستین رایانه مکینتاش ساخت شرکت ا

پل به بازار آمد که موفقیت تجاري بسیاري نیز کسب کرد. شرکت الجي تک که آن زمان شرکتي تازه تاسیس در 
 IBM .نیز استفاده کرد IBM سوئیس بود، »مبدلي« را ساخت که با استفاده از آن مي شد از ماوس در رایانه هاي
شرکتي بود که راه را براي همه گیر شدن رایانه در جهان هموارتر کرد. زماني که شرکت مایکروسافت سیستم 
عامل جدید خود، ویندوز 95 را به بازار عرضه کرد، ماوس تمام بازار رایانه در جهان را فرا گرفت. شرکت لوگي 
تک در ماه دسامبر اعالم کرد یک میلیاردمین ماوس خود را هم تولید کرده است. انگلبارت که امروز 82 سال دارد، 
قصد داشت مشکالت روزافزون بشر را به کمک رایانه حل کند. براي همین و به سفارش سازمان فضایي امریکا 
)ناسا( دستگاهي را اختراع کرد که با آن بتوان یک نقطه را روي یک صفحه نمایش حرکت داد. البته نمونه هاي 
دیگري هم براي این کار ارائه شد که اقبال چنداني کسب نکردند. یکي از این نمونه ها یک صفحه کلید پنج دکمه یي 
بود که کاربر مي توانست با استفاده از آن دستورات خود را به رایانه منتقل کند. ماوس اما به عنوان بهترین راه 
حل، مورد توجه قرار گرفت. یک سال پیش از معرفي موشواره در سانفرانسیسکو، انگلبارت اختراع خود را ثبت 
کرده بود. در ثبت اختراع نوشته شده »دستگاه نمایش موقعیت که با لغزاندن آن روي سطح دلخواه، نقطه یي روي 

صفحه نمایش به حرکت درمي آید.« 

   تاثیر بحران اقتصادي بر فقرا پدیدار مي شود 
 

صندوق بین المللي پول )آي ام اف( اخطار مي دهد فقیرترین کشورها به تدریج ضربه ناشي از بحران مالي جهاني 
را احساس مي کنند. به عالوه این سازمان مي گوید این کشورها احتمااًل در سال جاري نیازمند 25 میلیارد دالر 

تامین مالي اضافه خواهند بود.
بعد  و  پیشرفته  کشورهاي  ابتدا  که  چرا  نامد  مي  اقتصاد  نزولي  چرخش  سوم«  »موج  را  تحول  این  اف  ام  آي 
کشورهایي با اقتصاد در حال ظهور را تحت تاثیر قرار داد. این سازمان از کشورهاي اهداکننده مي خواهد از حمایت 
هاي خود نکاهند. آي ام اف در گزارشي تازه مي گوید کشورهاي فقیر در برابر بحران کنوني آسیب پذیرتر هستند 
زیرا آنها اکنون در قیاس با گذشته بیشتر در اقتصاد جهاني ادغام شده اند. افت تجارت و سرمایه گذاري خارجي 
از جمله جنبه هاي مختلف این تاثیر است. به عالوه از مبلغ پولي که مهاجران به کشورهاي خود مي فرستند نیز 
کاسته مي شود. این گزارش مي گوید؛ بیش از 20 کشور که نیمي از آنها در جنوب صحراي آفریقا قرار دارند به 
ویژه آسیب پذیر هستند و اخطار مي دهد اگر »رشد جهاني و شرایط تامین مالي بیش از این به وخامت گراید، شمار 
این کشورها مي تواند تقریبًا دو برابر شود.« بنا بر این گزارش در آن صورت کمکي که این کشورها به آن نیاز 
پیدا خواهند کرد به 140 میلیارد دالر نزدیک خواهد شد. دومینیک استراس کان رئیس آي ام اف گفت؛ این وضع 
»دستاوردهاي عمده نظیر رشد باالتر، فقر کمتر و ثبات سیاسي بیشتر را که بسیاري از کشورهاي کم درآمد طي 
یک دهه اخیر حاصل کرده اند در معرض خطر قرار مي دهد.« وي از کشورهاي اهداکننده کمک ها خواست براي 
»جلوگیري از یک بحران انساني« پول مورد نیاز را تامین کنند. آي ام اف که 185 کشور را نمایندگي مي کند، مي 
گوید؛ کمک خود به کشورهاي کم درآمد را طي یک سال اخیر افزایش داده و آماده است کمک بیشتري ارائه کند. 
اما اندرو واکر خبرنگار بي بي سي مي گوید این کمک ها هنوز به نسبت کم است. به گفته خبرنگار ما آي ام اف 
قول کمک هاي بیشتري را به کشورهاي با درآمد متوسط که به شکلي مستقیم تر از بحران اقتصادي آسیب دیده 

اند، داده است. 

   فیس بوک و مشکل حذف مطالب توهین آمیز  
 

مجله پي سي در گزارشي به بهانه انتشار مطالب توهین آمیز در مورد خودکشي یک جوان 17 ساله در وب سایت 
فیس بوک به کارآمدي این رسانه در برخورد با نشر مطالب نامناسب در این وب سایت پرداخته است. مجله پي سي 
مي نویسد؛ »پس از خودکشي فردي به نام تئودور گراوبورد، چهارشنبه هفته گذشته در شهر نیویورک، گروهي 
با انتشار مطلبي روي سایت فیس بوک به فاصله کمتر از 24 ساعت، این حادثه دردناک را به تمسخر گرفتند.« به 
نوشته مجله پي سي حتي پس از یک روز اعتراض مداوم و گسترده از سوي دوستان و اعضاي خانواده تئودور 
گراوبورد به نشر این گونه مطالب، آنچه در تمسخر فرد متوفي نوشته شده بود کماکان روي وب سایت فیس بوک 
باقي ماند. در نهایت تماس یک روزنامه نگار از مجله پي سي با شرکت مسوول فیس بوک باعث شد آنها این مطالب 
نامناسب را از سایت خود حذف کنند. مجله پي سي مي افزاید؛»به نظر مي رسد تمام شکایت ها و اعتراض هاي 
دوستان و خانواده این نوجوان هیچ تاثیري نداشته و در نهایت یک ترفند خبري - تبلیغي و اعمال فشار رسانه 
یي موثر واقع شد.« این تجربه نشان مي دهد راه اعمال فشار به فیس بوک براي حذف مطالب توهین آمیز، نوشتن 
مطلبي کوبنده و انتقادي در مورد آن در یک رسانه معتبر اینترنتي است. در این مورد خاص به فاصله یک ساعت 
پس از زماني که مجله پي سي اعتراض خود را به فیس بوک فرستاد این سایت مطالب مورد بحث را حذف کرد. 
بیانیه خود گفتند؛»دو مطلب گروهي که شما به آن  نمایندگان شرکت رسانه یي که مسوول فیس بوک است در 
اعتراض دارید توهین آمیز بوده و به خاطر نقض معیارهاي ما به سرعت از فیس بوک حذف شدند.« در ادامه این 
بیانیه مسووالن روابط عمومي فیس بوک مي نویسند؛»تمام موارد از گزارش یا اعتراض به مطالب ناهنجار و مغایر 
با معیارهاي ما مورد بررسي قرار گرفته و متناسب با حجم مطالبي که در سایت ما منتشر مي شود کارکنان ما 
سعي مي کنند این کار را در اسرع وقت انجام دهند.« در ادامه مقاله مجله پي سي اشاره مي شود که این مجله از 
آنها خواسته دلیل تاخیر درحذف مطالب توهین آمیز در مورد این خودکشي را توضیح دهند. پاسخ فیس بوک این 
است؛»ما تمام موارد اعتراض ها را جدي مي گیریم. هرچند دقیقًا نمي توان زمان حذف مطالب توهین آمیز در این 
مورد خاص را دقیقًا تعیین کرد ولي در مجموع ما سعي مي کنیم به فاصله چند روز به این موارد اعتراضي رسیدگي 
کنیم.« روابط عمومي فیس بوک در عین حال خاطرنشان مي کند موارد اعتراض به پخش مطالب زننده یا پیام هاي 
تهدیدآمیز و آزار دهنده معمواًل به فاصله 24 ساعت از زمان دریافت مورد بررسي قرار مي گیرند. نویسنده مجله 
پي سي خاطرنشان مي کند با وجود بیش از 140 میلیون کاربر، وب سایت فیس بوک باید مطالب بحث برانگیز 
زیادي را مرور کند. اما در عین حال بسیار ناامید کننده است وقتي دوستان و خانواده یک نوجوان که خودکشي 

کرده باید چند روز منتظر شوند تا مطالب تمسخرآمیز در مورد وي از این وب سایت حذف شود. 

از گوشه و کنار

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 کمك 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 کمك کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیریه انگلستان را بازبین نمایند.
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سرزمین مادری

دژ دوردست ترین دشت 
شمال شرق

حمید رضا حسینی

کوه، رود، دشت، دره، باغ، شالیزار، کرد، ترک، فارس، معماری ایران، هنر هندوستان، اسطوره، تاریخ...؛ 
اینها همه با هم در جایی جمع شده اند که در قیاس با این سرزمین پهناور، یک وجب جا بیشتر نیست: 

کالت! 
اما همین یک وجب جا آن قدر زیباست که فردوسی بزرگ در وصفش می گوید: 

همان به که سوی کالت و چرم/ برانیم و منزل کنیم از میم 

چپ و راست آباد و آب روان /بیابان چه جوییم و رنج روان این یک وجب جا، همان دژ نفوذ ناپذیری 
است که تیمور گورکانی 14 بار به فتح آن کوشید و ناکام ماند و همان قلعه امنی است که نادرشاه افشار 

خزاین به غنیمت آورده از هند را درونش پنهان ساخت. 
با این حال، از آن 24 میلیون زائر و مسافری که هرسال به خراسان می روند، کمتر کسی به سوی کالت 
راه کج می کند ؛ این راه از شمال مشهد آغاز می شود و پس از عبور از روستای پاژ ) زادگاه فردوسی( 
145 کیلومتر آن سو تر به کالت می رسد و پس از کالت، زمینی نیست که از خاکش عطر ایران به مشام 

برسد؛ آن سو تر هرچه هست خانه همسایه است: ترکمنستان. 
راه مشهد به کالت، مدام چهره عوض می کند. گاه تو را بر ستیغ کوه می برد و گاه به ژرفای دره ؛ گاه 
خشکی تپه ماهورها را پیش رویت می گذارد و گاه از میان درختان انبوه گذرت می دهد ؛ گاه آبی آسمان 
را در آیینه شالیزار قاب می گیرد و گاه... . اصال جاده مشهد به کالت راه رسیدن نیست، خود مقصدی 
است برای رفتن. این را اگر آن 24 میلیون مسافر ندانند، مشهدی ها خوب می دانند و از همین رو اگر روز 

تعطیل و فراغتی پیدا کنند، راه کالت را در پیش می گیرند. 
کالت را کوه های بلند در میان گرفته اند و راه های طبیعی ورود به شهر که محلی ها به آن دربند می گویند، 
سخت و صعب العبور هستند. یکی که از همه فراخ تر است، دربند ارغونشاه نام دارد و آن را رودخانه ای 
به نام ژرف رود از میان کوه ها گشوده است. ژرف رود از جنوب غربی وارد کالت می شود و پس از 
پیمودن طول شهر، از زاویه ای مخالف به کشور ترکمنستان می رود. در دهه های اخیر، تونلی در کنار 

دربند ارغونشاه ساخته اند که راه ورود به شهر را کوتاه تر و آسان تر کرده است. 
اما مردمان کالت نیز برای خود حکایتی شنیدنی دارند. گرچه کالت از قدیم االیام جای آبادی بوده است، 
اما آبادی خود در سه سده اخیر را وامدار نادرشاه افشار است. هم از این روست که کالت را کالت 
نادری لقب داده اند. نادر این دژ طبیعی را برای نگاهداری غنایمی که از فتح هندوستان آورده بود، برگزید 
و جماعتی از سپاهیانش را مأمور حفاظت از آن ساخت. چون سپاهیان او مخلوطی از فارس ها و ترک ها 
و کردها بودند، الجرم کالتی های امروز که بازماندگان همان هایند، به این سه قوم نسب می رسانند و در 
شهر کوچک خویش به سه زبان با یکدیگر سخن می گویند. بیشترشان کشاورزی و باغداری می کنند و 

زنانشان در قالی بافی مهارت بسیار دارند. 
مهم ترین یادگار نادر در کالت، کاخی است به نام قصر خورشید. این قصر در میان باغی بزرگ به شیوه 
باغ های ایرانی بنا شده، اما ساختمانش تلفیقی است از معماری ایران و هندوستان ؛ چرا که نادر عالوه بر 
سیم و زر و جواهر، هنرمندان زیادی را از هند به ایران آورد و زبده ترینشان را به آرایش قصر خورشید 
واداشت. پس اگر حاال بر سنگ های نمای بیرونی قصر، نقش میوه هایی چون موز و آناناس را می بینیم، 
نباید گمان کنیم که 300 سال پیش اجدادمان چنین میوه هایی را می شناخته اند و می خورده اند. اینها هنر 

دست هندوانی است که به اقلیم و سرزمینی دیگر تعلق داشتند. 
قصر خورشید، ساختمانی است سه طبقه ؛ طبقه زیرین که همان زیرزمین باشد جایی است مخوف و 
اما  درگاه.  برای مغضوبین  زندانی  یا  بوده  نادر  از خزاین  نگاهداری بخشی  یا جای  گفته اند  که  تاریک 
حاال به همت سازمان میراث فرهنگی خراسان، نمایشگاهی است که مراحل بازسازی قصر خورشید در 

سال های اخیر را به تصویر می کشد. 
طبقه دوم یا هم کف، تاالری بزرگ در میان دارد و اتاق هایی در پیرامون. تاالر با تزییناتی به شیوه بناهای 
صفوی آراسته و طال کاری شده است و چون دورادور دیوار آن کتیبه ای حاوی سوره نبأ با تاریخ مرگ 
نادر ) 1160 ه.ق ( به چشم می آید، برخی چنین نتیجه گرفته اند که نادر قصر خورشید را به  عنوان آرامگاه 

خویش بنا کرده بود. )آرامگاه کنونی او در مرکز شهر مشهد قرا دارد.( 
طبقه سوم نیز گنبد استوانه ای بزرگی است که از 66 نیم ستون سنگی تشکیل یافته بدین سبب در تمام 
بناهای تاریخی ایران یکتا و بی همتا ست. از کنار این گنبد مدور می توان باغ زیبای پیرامون قصر و نمای 

عمومی شهر کالت را تماشا کرد. 
در میان این منظره دلفریب، آنچه بیش از همه جلب توجه می کند، گنبد فیروزه ای رنگ مسجدی است که 
درست در محور قصر خورشید و چشم در چشم آن جای گرفته است. مسجد به صفت گنبد زیبایش 
کبود گنبد خوانده می شود. یادگاری است از دوره سلجوقیان ) سده پنجم و ششم هجری ( و شاهدی 
است بر اهمیت و آبادانی کالت در آن روزگار. این مسجد بعدها، یک بار در زمان نادرشاه و یک بار در 
زمان فتحعلیشاه قاجار مرمت شد و امروز زیر گنبد بلند خویش، جسم پاک شهیدان کالت را درآغوش 
کشیده است. بعد از این دو بنای فاخر، سومین اثر تاریخی بزرگ در کالت، بند نادری است که گرچه نام 
خویش را مثل خیلی از داشته های کالت از فاتح هندوستان گرفته، اما احتماال او فقط مرمتگرش بوده، نه 

سازنده اش. 
بند نادری با 70 متر ارتفاع و عرضی متغیر بین 7 تا 12 متر، روی ژرف رود بنا شده است و طبق شواهد 
موجود ممکن است در دوره ایلخانان مغول ) سده هفتم و هشتم هجری ( از سنگ و آجر و ساروج ساخته 

شده باشد. 
او  به دستور  و  داشته  نادروجود  دوره  از  پیش  که  برد  نام  باروی کالت  و  برج  از  باید  این ها  از  غیر 
تجدید ساختمان شده است. پایین برج و بارو و مشرف به دربند ارغونشاه کتیبه ای ناتمام به زبان ترکی 
وجود دارد که از صفات داشته و نداشته نادر می گوید. در روستای خشت در 13 کیلومتری کالت نیز 
استحکامات و آب انبارهای روستای خشت خودنمایی می کنند که باز از دوره نادر باقی مانده اند. اثر 
دیگر، یک رشته لوله سنگی است که آب شیرین نهر قره سو را از 12 کیلومتری کالت به شهر می آورده 
است و حاال جز تکه هایی از آن باقی نیست. هوش سرشاری نمی خواهد که آدم حدس بزند این یکی هم 

از روزگار نادر به جا مانده است. 
به این ها باید بقایای قلعه فرود در روستای گرو در یک کیلومتری شمال غربی کالت را افزود که عمرش 

به دوره پیش از اسالم می رسد و شاید جایگاه فرود افسانه ای در شاهنامه فردوسی بوده است. 
اینها جملگی در طبیعت زیبایی قرار دارند که وصفش نه گفتنی است نه شنیدنی، بلکه دیدنی است. حاال 
اگر می خواهید به کالت بروید، باید بدانید که نه در زمستان می توان رفت که جاده پربرف و شهر سرد و 
سوزان است و نه در هفته هایی از پاییز که باران های سیل آسا معروف به هفته بار حتی کالتی ها را در 
خانه حبس می کند. بهار و تابستان بهترین هنگام برای دیدار کالت است و اگر خودروی شخصی ندارید، 
اتوبوس و سواری در میدان بار نوغان در شمال شهر مشهد، شما را به مقصد می رساند. با اتوبوس 3 

تا 4 ساعت راه است و با سواری 2 تا 3 ساعت. 
این یک وجب جا، درست روی پشت این گربه بزرگ و دوست داشتنی، مینیاتوری است از همه زیبایی های 

سرزمین پهناورمان ایران.

رده برداري از »اصیل ترین« 
پرتره شکسپیر  

 
نمایشنامه  این  از  که  است  یي  پرتره  تنها  رود  مي  گمان  که  شکسپیر  ویلیام  چهره  از  تصویري  از   
نویس در هنگام حیاتش کشیده شده، در لندن پرده برداري شده است. گفته مي شود تاریخ ترسیم این 
پرتره به سال 1610 یعني شش سال پیش از مرگ شکسپیر در 52سالگي بازمي گردد. این تابلو که به 

از  الک کوب مرمتگر آثار هنري به ارث رسیده است، 
روز 23 آوریل سالروز تولد شکسپیر در »بنیاد زادگاه 
گذاشته  نمایش  به  استرتفورد  شهر  در  شکسپیر« 
خانواده  در  است  قرن  چندین  نقاشي  این  شد.  خواهد 
کوب بوده است که خویشاوندي سببي با هنري وایزلي، 
خریدار  و  مالي  حامي  تنها  و  ساوتهمپتون  سوم  ارل 
هنگام  پیش  سال  سه  کوب  اند.  داشته  شکسپیر  آثار 
بازدید از نمایشگاهي در نشنال پرتره گالري در لندن با 
دیدن پرتره یي که تا 70 سال پیش گمان مي رفت تنها 
تصویر نقاشي شده از شکسپیر در زمان حیاتش بوده، 

به اهمیت تاریخي و اصالت تابلوي خودش پي برد. 
تابلو کوب را مطمئن  این دو  بین  شباهت هاي فراوان 
یي  نسخه  شده  گذاشته  نمایش  به  پرتره  این  ساخت، 
رسم  او  خانواده  به  متعلق  تابلوي  روي  از  که  است 
زادگاه  بنیاد  رئیس  ولز  استنلي  پروفسور  است.  شده 
در  عطفي  نقطه  پرتره  این  »شناسایي  گفت؛  شکسپیر 

تاریخ چهره نگاري از شکسپیر است.« 
همواره تشخیص صحت و اصالت پرتره هایي که شباهت به چهره شکسپیر دارد، بحث برانگیز بوده 
نگهداري مي شود و  استرتفورد  تثلیث در  را یکي که در کلیساي  پرتره  است. کارشناسان عمومًا دو 
دیگري روي نخستین مجلدهاي مجموعه آثار شکسپیر چاپ شده بود، شبیه ترین تصاویر به چهره این 

نمایشنامه نویس مي دانند. 
گمان مي رود این دو نقاشي احتمااًل هر دو پس از مرگ شکسپیر در سال 1616 توسط کساني که واقعًا 

او را دیده بودند، کشیده شده اند.  
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آغاز به کار مجدد شتابگر 
سرن در تابستان  

 
 

مهر؛ مسوول همکاري ایران با پروژه سرن از آغاز به کار شتابگر 
 LHC بزرگ  »پروژه  گفت؛  و  داد  خبر  تابستان  در  سرن  عظیم 
سیاهچاله  ایجاد  با  جهان  تحقیقاتي  پروژه  ترین  بزرگ  عنوان  به 
میکروسکوپي در لحظه کوتاهي انفجار بزرگ که آغاز شکل گرفتن 
الدین  »حسام  دکتر  گذاشت.«  خواهد  نمایش  به  را  است  کائنات 
ارفعي« با بیان اینکه برنامه برخورد ذرات در برخورددهنده بزرگ 
هادرون به دلیل نقص در سیستم مغناطیسي آن با تاخیر و توقف 
مواجه شده است، گفت؛ »در حال حاضر محققان مشغول تعمیر و 
راه اندازي این شتابگر هستند.« وي عامل بروز این اختالل را نشت 
گاز هلیم در شتابگر عظیم سرن )LHC( به دلیل نقص در ارتباط 
الکتریکي دانست و افزود؛ »قرار است این شتابگر در تابستان سال 
سرن،  پروژه  با  ایران  همکاري  مسوول  کند.«  کار  به  آغاز  آینده 
فیزیک  دنیا در زمینه  ترین مجموعه آزمایشگاهي  را بزرگ  سرن 
ذرات بنیادي و فیزیک هسته یي دانست و ادامه داد؛ »این مجموعه 
عظیم و منحصربه فرد در حاشیه شهر ژنو سوئیس در شهر میرین 

در مرز مشترک فرانسه و سوئیس واقع شده است. 

سرن در 29 سپتامبر سال 1954 میالدي توسط سازمان اروپایي 
سال   53 نزدیک  مدت  این  طي  و  گرفت  شکل  یي  هسته  تحقیقات 
توانسته نقش بسیار موثري در رشد و توسعه علم فیزیک داشته 
باشد.« وي در ادامه افزود؛ »بزرگ ترین برنامه کنوني سرن عالوه بر 
تحقیقات گوناگون در زمینه فیزیک هسته یي و ذرات بنیادي، اجراي 
پروژه بزرگ LHC یا Large Hadron Collider )ابرتصادم گر 
جهان  تحقیقاتي  پروژه  ترین  بزرگ  عنوان  به  که  است  هادروني( 
ذرات  دهنده  یک شتاب  هادرون  گر  ابرتصادم  مي شود.  شناخته 
با انرژي و پیچیدگي بي نظیر و بي سابقه است که هدف آن ایجاد 
سیاهچاله میکروسکوپي است تا در لحظه کوتاهي انفجار بزرگ را 

که آغاز شکل گرفتن کائنات است، به نمایش بگذارد.«  

 

گیاهان آسیب دیده کمك 
مي طلبند  

 
 دانشمندان در یک پژوهش جدید موفق به شناسایي سیگنال هاي 
جدید الکتریکي در گیاهان شده اند که گیاه پس از مجروح و زخمي 
کند.  مي  منتشر  را  آنها  ها  بافت  سایر  از  کمک  طلب  براي  شدن 
دانشمندان دانشگاه گیبن و انستیتو اکولوژي شیمیایي ماکس پالنک 
به تازگي شکل جدیدي از سیگنال هاي الکتریکي را در گونه هاي 
گیاهان  ترمیم  در  مهمي  نقش  که  اند  کرده  کشف  مختلف  گیاهي 
با عنوان  الکتریکي که  این سیگنال  تولید  کند.  ایفا مي  دیده  آسیب 
»پتانسیل سیستم« شناخته مي شود، با ایجاد زخم یا جراحت در 
بافت گیاهي آغاز و تشدید و سپس از برگي به برگ کناري منتقل 
مي شود. محققان مي گویند با استفاده از میکروالکترودهاي انتخاب 
کننده یون، مي توان سیگنال هاي الکتریکي در گیاهان را در حالي 
که از برگي به برگ دیگر منتقل مي شوند، اندازه گیري کرد. سرعت 
انتقال این سیگنال ها با در نظر گرفتن تغییرات ولتاژي بین غشاهاي 
به  با  دانشمندان  است.  دقیقه  در  متر  تا 10 سانتي  پنج  از  سلولي 
کارگیري یک روش جدید و منحصر به فرد این نوع جدید سیستم 
انتقال سیگنال الکتریکي را شناسایي کرده اند. در این روش نوین، 
الکترودهاي رشته یي به طور مستقیم وارد بافت هاي داخلي برگ 
شده و سپس روي دیواره هاي سلولي قرار مي گیرند. دانشمندان 
دریافته اند که تولید سیگنال الکتریکي جدید با ایجاد زخم ترغیب شده 
یا حتي تغییر مي کند. براساس این تحقیق، وقتي برگ گیاه زخمي 
مي شود، قدرت تولید این سیگنال نیز تغییر مي کند و مي توان آن 
اندازه  از فاصله دور در میان برگ هاي سالم تشخیص داد و  را 
آزمایشگاهي  درباره مشاهدات  گیبن  دانشگاه  گیري کرد. محققان 
خود در این زمینه تصریح کردند؛ »سیگنال هاي پتانسیل سیستم 
همچنین مي توانند در یک لحظه حامل اطالعات مختلفي باشد. این 
سیستم شگفت انگیز تاکنون در پنج گونه مختلف گیاهي شناسایي 
بدن  در  سیستمي  چنین  کنند  مي  تصور  دانشمندان  است.«  شده 
حشرات نیز مي تواند وجود داشته باشد و لذا تحقیقات دقیق تر در 

این زمینه را ادامه خواهند داد.  

خلق حیات مصنوعي تا 
پنج سال آینده  

 
ایجاد  به  شدن  نزدیک  حال  در  جهان  سراسر  هاي  آزمایشگاه   
»حیات ثانویه« هستند؛ دستاوردي که مي تواند طي پنج سال آینده 
به یکي از بزرگ ترین اکتشافات علمي در طول حیات بشر تبدیل 
شود. محققان امریکایي اعالم کردند امکان خلق حیات مصنوعي تا 

5 الي 10 سال آینده ممکن خواهد شد. 

»در  داشت؛  اظهار  کالیفرنیا  دانشگاه  در  دیمر«  »دیوید  پروفسور 
به نظر مي  امري ترسناک  از حیات  حالي که ساخت شکلي جدید 
آید اما امکان ایجاد آن تا 10 سال آینده به وجود آمده است. ماده 
یي ترکیبي که توانایي فرمان دادن به سیستم هاي زنده را داشته 
باشد توانایي تولید همه چیز از جمله داروهاي جدید، سوخت هاي 
زیستي و مواد جاذب گازهاي گلخانه یي را خواهد داشت.« مخالفان 
این تحقیقات جدل برانگیز معتقدند این تکنولوژي مي تواند به تولید 
ماشین هایي منجر شود که تقریبًا انسان هستند. با این وجود چنین 
به حفاظت هاي  نیاز مفرط  ابتدایي بودن و  دلیل  به  سیستم هایي 
فرآیندهاي  بود.  نخواهند  برخوردار  کافي  ایمني  از  آزمایشگاهي 
آزمایشگاهي  تولید  در  تواند  مي  سیستمي  چنین  تولید  تکمیلي 
دانشگاه  محققان  توسط  ریبوزوم  نام  به  زنده  سلول  از  قسمتي 

هاروارد نهفته باشد. 

به گفته این دانشمندان به واسطه تولید این قسمت از سلول به تدریج 
مي توان در تولید یک سلول کامل و در نهایت در تولید ساختارهاي 
پیچیده تر نیز موفق شد. با این حال محققاني که در تالش براي ایجاد 
حیات ثانویه هستند هیچ نوع خطري را در تحقیقات خود احساس 
نکرده و اعالم کرده اند انتظار بروز هیچ مشکلي در این تحقیقات 
وجود ندارد. دانشمندان معتقدند با دستیابي به شیوه چگونگي تولید 
یک سلول زنده در آزمایشگاه ها به تدریج مي توان به هدف نهایي 

که ایجاد حیات به شیوه یي جدید است، دست یافت. 

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 خشك 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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جابجایی اتومبیلهای خراب  
در اسرع وقت
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 24/7 ON   

07533642947 

تمایل شرکت ها به تولید گوشي هایي براي افراد مسن 

ساده، اما 
کارآمد 

 
این روزها یافتن »سادگي« به دشواري پیدا کردن سوزن در انبار کاه 
است. به ویژه اگر کسي در دنیاي پیچیده فناوري، در پي کاالیي ساده 
باشد. شرکت »امپوریا« سازنده گوشي تلفن همراه، گوشي هایي براي 

افراد باالي 60 سال تولید کرده است.

شرکت »امپوریا تله کام« تولیدکننده آلماني تلفن همراه است که تالش 
ببرد.  را  استفاده  حداکثر  عرصه،  این  در  موجود  خالء  از  کند  مي 
صورت مساله روشن است؛ فناوري امروز براي افراد مسن بیش از 
حد پیچیده است و نیازهاي گروه سني باالي 60 سال چندان مورد 

توجه تولیدکنندگان محصوالت مخابراتي نبوده است.
نیاز دارد، مجبور  تصور کنید فردي 80 ساله در حالي که به کمک 
خود  بستگان  نام  یافتن  براي  را  همراه  تلفن  پیچیده  منوهاي  باشد 
بازار عرضه  به  را  همراهي  هاي  تلفن  این شرکت  کند.  وجو  جست 
دارند و در  کرده که بسیار ساده است، شماره هاي بسیار بزرگي 
استفاده شده  جانبي  کلیدهاي  از  تنها  پیچیده،  منوهاي  به جاي  آنها 
است. در دو طرف گوشي هاي امپوریا، کلیدهایي وجود دارد که به 
عنوان مثال، کاربر با فشردن آن مستقیمًا وارد صفحه نوشتن پیامک 
مي شود. در گوشي هاي »باالي 60 سال« این شرکت، نه از صفحه 
این دستگاه  اینترنت.  نه  و  کارت هاي حافظه  نه  است،  رنگي خبري 
ها در نهایت سادگي ساخته شده اند. در این گوشي ها هنوز عالمت 
هاي پلکاني »آنتن« و »باتري«، تنها تزیین کننده صفحه نمایش سیاه 

و سفید است.

هرچه پیشرفته تر، ساده تر

در یکي از مدل هاي پیشرفته تر امپوریا، صفحه یي به صورت کشویي از 
زیر گوشي )جایي که معمواًل محل اتصال شارژر و هندزفري است( خارج 
مي شود که یک فهرست پنج شماره یي روي آن چسبانده شده است. این، 
دفترچه تلفن گوشي است و مي توان نام ها را با خودکار روي آن نوشت. 
این صفحه همچون کشوي میز تلفن با دست بیرون کشیده، یا به جاي خود 

برگردانده مي شود.

در واقع در گوشي هاي امپوریا، دستگاه هر چه پیشرفته تر باشد، ساده تر 
است. البته سادگي به معناي ناکارآمدي نیست. این گوشي ها داراي شارژر 
رومیزي هستند که مي توان آن را به دیوار هم نصب کرد. هنگام شارژ روي 
این پایه، مي توان با استفاده از بلندگو مکالمه کرد. این گوشي ها هندزفري 
دارند و شارژر خودرویي )12 تا 24 ولت( آنها در برابر آمپر زیاد و اتصال 
دیگر،  هاي  گوشي  تمام  همچون  باتري،  شدن  پر  با  و  است  مقاوم  کوتاه 
جریان را قطع مي کند. در پشت یکي از مدل ها، دکمه یي قرمزرنگ تعبیه شده 
که روي آن نقش قلب حک شده است. این دکمه نه براي تبریک ولنتاین، بلکه 
براي زمان خطر در نظر گرفته شده است. با فشردن این کلید، تلفن به طور 

خودکار پنج شماره تلفن ذخیره شده در حافظه را مي گیرد.
در گوشي هاي امپوریا از بلندگوي قوي استفاده شده و نوشته هاي روي 
صفحه نیز بسیار بزرگ ظاهر مي شود. بدنه این گوشي ها آب کروم شده 

و ضدخش است.

نکته جالب توجه درباره این گوشي ها این است که گوشي هاي ساده این 
درمیان  بلکه  دارد،  بسیاري  طرفداران  سالمندان  میان  در  تنها  نه  شرکت، 
مي  دستگاهي  یا  اند،  شده  زده  دل  پیشرفته  هاي  فناوري  از  که  جواناني 
خواهند که کار با آن ساده تر باشد یا در میان کساني که به تازگي صاحب 
تلفن همراه مي شوند، طرفداران زیادي پیدا کرده است. این گوشي ها بسته 

به مدل، 130 یورو به باال قیمت دارند.

 www.dw-world.de
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تك فرزندی خوب 
است یا بد؟

دکتر نسرین امیری
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان

»تک فرزندی خوب است یا بد؟ همه می گویند یک بچه دیگر هم داشته باشید. نمی دانم چه  کنم. می گویند 
این فرزند شما چون تنهاست مشکل دارد. بعضی ها هم می گویند شما والدین خودخواهی هستید که فقط 
به فکر رفاه خودتان هستید. بچه اولتان دارد بزرگ می شود، نگذارید فاصله سنی دومی با اولی زیاد 
شود...« این ها حرف های پدر و مادر یک فرزند تنهاست؛ یا به عبارتی تک فرزند. امروزه می گویند تک 

فرزندی عوارضی دارد و البته امتیازاتی... 
درباره تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست اینکه چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی 
تربیت  برای  تکرار نشدنی  فقط یک فرصت  والدین  فرزندی مشکل تر است چون  آنکه تک  است. حال 
فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است. به دلیل کمتر بودن 
هزینه ها، نبود اختالف بین خواهر و برادرها و... حال آن که تک فرزندی مشکالت روانی خاص خود را 

پدید می آورد. به هر حال تک فرزندی شمشیری دو لبه است که نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد. 
● جامعه تک فرزندها 

بسیاری از تک فرزندها نمی توانند ناامیدی ها و فشارهای روانی را تحمل کنند. چنانچه توهینی به آنها 
شود، بی آنکه قصد و غرضی در کار باشد، این توهین را رفتاری عمدی و به پشتوانه نیتی خاص تفسیر 
می کنند. چنانچه از مساله ای رنجیده خاطر شوند، این حالت را تا مدت های مدید در درون خود زنده نگاه 
می دارند. آنها فقط به برقراری روابطی عالقه مندند که دربرگیرنده منافع آنان باشد و احساسات شان 
را نیز جریحه دار نکند. آنها ممکن است ناراحتی های خود را برای دیگران بیان نکنند و فردی درون گرا 
شوند. در ضمن، در هنگام طالق و جدایی والدین، تک فرزندان، بیشتر تحت تاثیر مشکالت روانی قرار 
می گیرند. کودک تک فرزند در خانواده ای رشد می کند که افراد بالغ در آن حضور دارند و کودک دیگری 

نیست که بتواند با او ارتباط برقرار کند. هر دوی این عوامل، نقشی مهم در پرورش کودکان تک فرزند 
دارند. کودک تک فرزند به طور کامل مورد توجه و عالقه والدین است. این عامل سبب می شود کودک 
احساس کند شخصی مهم است. مزایای بزرگ شدن در خانواده های تک فرزند چنان است که کودک 
می گوید من دوست دارم تنها فرزند خانواده باشم. هیچ رقیبی نداشته باشم و کسی حسادت مرا تحریک 
نکند. نیاز نباشد با کسی دعوا کنم تا بتوانم وسیله ای را که دوست دارم، تصاحب کنم. کودکانی که در 

خانواده تک فرزند زندگی می کنند، احساس امنیت و اعتماد به نفس زیادی دارند. 
عامل دیگری که در زندگی کودک مؤثر است، حضور در خانواده ای است که فقط شامل افراد بالغ است. 
این کودکان پیش از زمان معمول، سخن گفتن را آغاز می کنند و روحیه اجتماعی نیرومندتری دارند. 
آنان از والدین خود تقلید و همچون بزرگساالن رفتار می کنند، به گونه ای که تحسین و تعجب دیگران را 
برمی انگیزند. کودکان خانواده های تک فرزند معموال بلوغ زودرس دارند. بلوغ اجتماعی این کودکان نیز 
ممکن است به حال آنان مفید باشد. آنها زودتر از دیگر کودکان با مسایلی مواجه می شوند که برخورد 
با آنها در سنین باالتر ناگزیر است. مسایل و دیدگاه های خود را به راحتی بیان می کنند و قادرند به 
والدین خود کمک کنند. آنها زودتر از دیگر کودکان به فعالیت اقتصادی مشغول می شوند و از کار کردن 

خجالت نمی کشند. این کودکان با آمادگی و تجربه زیاد به سن بلوغ پا می گذارند. 

● معایب تک فرزند بودن 
یکی از معایب تک فرزند بودن، تأثیر آن بر مراحل رشد کودک است. این کودکان کسی را ندارند تا با 
او رقابت یا بازی و دعوا کنند. آنها دوست و همدمی در منزل ندارند بنابراین برخی از احساسات را 
تجربه نمی کنند و فرصتی برای کنترل و مدیریت آنها نخواهند داشت. اگر والدین، مراقبتی افراطی از 
تک فرزند خود به عمل آورند و او را به فردی ضعیف و کم تحمل تبدیل کنند، فرزندشان از دیگران 
نیز انتظار خواهد داشت با او چنین رفتاری داشته باشند که این موضوع ناتوانی او را شدت خواهد 
بخشید.اگر والدین اجازه ندهند فرزندشان با احساسات سخت و ناراحت کننده رو به رو شود یا امکان 
آشکار کردن این نوع احساسات را برای او فراهم نکنند، تحمل وی را برابر این نوع احساسات ضعیف 

خواهند کرد. 
تمایل والدین به حمایت از تنها فرزندشان، مانع از آن می شود که فرزندشان عواقب اشتباهات خود را 
بیازماید و مسوولیت عمل خود را بپذیرد. آنها هیچ گاه در مقام انتقاد از فرزندشان بر نمی آیند، با او 
مخالفت نمی کنند و همواره تسلیم خواسته های او می شوند تا از این طریق مانع ناراحت شدن او شوند. 
این والدین می گویند فرزندمان هم مثل ما دوست ندارد ناراحت شود بنابراین با هم معامله می کنیم تا 
هیچ یک از ما آزار نبیند. حمایت بیش از حد این والدین، فرزند را با روحیه حساس و ضعیف تربیت 
می کند. هرچه حمایت آنها از تنها فرزندشان بیشتر شود، قدرت و تحمل وی در رویارویی با مشکالت 
کاهش می یابد و از این رو بسیار شکننده و آسیب پذیر می شود. در چنین روابط حساس و پر اضطرابی 
برادر شکل می گیرد، محروم  بین خواهر و  از آزمودن احساساتی که در روابط  است که تک فرزند 
می ماند. در خانواده های تک فرزند، والدین و فرزندان هر دو احساس می کنند نیاز شدیدی به یکدیگر 
دارند. پس ناگزیر به مراعات یکدیگر هستند. متاسفانه  ساختار اجتماعی و فرهنگی خانواده ها در عصر 
حاضر به گونه ای است که آمادگی الزم در کودکان برای  برقراری ارتباط با محیط هایی خارج از منزل 
به وجود نمی آید و کودکان با اکثر محیط های اجتماعی بیگانه و ناآشنا  بوده و در برقراری ارتباط جدید 
احساس ضعف می کنند. این مساله می تواند مشکالتی مانند استرس و نگرانی در کودک، امتناع از رفتن 
به مدرسه و یا فرار  از مدرسه و نیز مجبور کردن والدین برای ماندن در کنار او و در محیط مدرسه 

را در پی داشته باشد. 
● تک فرزندی، مزایا و معایب 

● مزایا 
هزینه کمتر برای خانواده، کنترل راحت تر تک فرزند، صمیمیت عمیق والدین با تک فرزند، آرامش خانه 
)فرزند دیگری نیست تا با ناسازگاری آنان آرامش خانه از بین برود(، احساس امنیت و اعتماد به نفس 

بیشتر با تک فرزند به جهت رسیدگی بیشتر به او. 
● معایب 

وابستگی شدید والدین به تک فرزند )این وابستگی سبب اضطراب تک فرزند می شود وهمیشه نگران 
است که اگر صدمه ای به او برسد، والدین دچار لطمة روحی شدید خواهند شد(، حساسیت فراون والدین 
دربارة  رفتار وگفتار تک فرزند که او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می کشد و لوس می شود، مراقبت 
بیش از حد والدین که استقالل تک فرزند را به خطر می اندازد، وابستگی شدید تک فرزند به والدین که 
مانع دوست یابی او در ارتباط با همساالن می شود، تأثیر منفی بر رشد تک فرزند به جهت نبودن رقابت 
بازی یا درگیری با برادر یا خواهر، تسلیم پذیری والدین و عدم مخالفت با تک فرزند که سبب شکنندگی 
برخورد  کند،  تحمل  را  فشارهای روحی  و  ناامیدی ها  نمی تواند  و  آینده می شود  در  پذیری  آسیب  و 
بزرگانه با کودک )این کار سبب می شود جلوی بچگی کردن او گرفته شود(، ارتباط کمتر با همساالن، 

به جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ارتباط با همساالن خجالت می کشد.

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 موزیك شاد 8&6 و دی جی این شب فرخنده 

را جشن میگیریم .
STMICHAEL S HCCHUR,EEN RGOLDERS GROAD 

LONDON NW11 8DA
 . ورودیه : 15 پوند و برای خردساالن زیر 5 سال رایگان می باشد

برای آگاهی بیشتر و تهیه بلیط  با شماره 07956913307کدیان نادر و یا با ایمیل 
 info@fariran.org و یا تارنمای فرایران 

  پیوند بگیرید . 
همچنین بلیط خود را میتوانید از سوپر بیژن و رستوران هیزم و فرهنگ سرای لندن تهیه 

www.fariran.org . نمائید
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پیشواز بهار

روش هایی برای 
خانه  تکانی صحیح
معصومه اسدی

بر روح و  >خانه تکانی< واقعا  که  تجربه کرده اید  بارها  نیز  حتما شما 
روان شما تاثیر مثبت می گذارد. اگر زمان طوالنی در گذشته زندگی 
کنید، رابطه های قدیمی شما را رها نمی کند و قادر نیستید روی کار 
یا دوستان خود متمرکز شوید. در چنین شرایطی وقتی اشیای قدیمی 
را از خود دور می کنید، می خواهید قسمتی از زندگی گذشته خود را 

از آن  نیندازد. پس  خاتمه دهید و دیگر چیزی شما را به یاد گذشته 
لذت  باعث  هم  باز  کارهای روزانه  بازمی گردد،  به شما  مثبت  انرژی 
شما می شوند و مجددا تمایل به مالقات با دوستان را در خود حس 

می کنید. 
و  کفش  اشیاء،  که  باشد  افتاده  اتفاق  برای شما  بارها  و  بارها  شاید 
لباس یا وسایل دیگری را که مدت ها از آنها استفاده نکرده اید، دارید. 
ولی در عین حال، نمی  توانید از آنها جدا شوید یا آنها را دور بریزید. 
به آن  ندانسته  پایان دهیم و  به گذشته  نمی توانیم  در چنین مواردی 
وابسته می مانیم. در واقع اشیای کهنه و غیرقابل استفاده انرژی منفی 
تولید می کنند. بنابراین اگر می خواهید انرژی متناسب و هماهنگی در 
چاردیواری شخصی خود به دست آورید، ابتدا باید خود را از اشیای 

بی اهمیت جدا کنید. 
هنر فنگ شویی به نظامی از قوانین کهن چین تعلق دارد. این هنر قدیمی 
و کهن چینی مربوط به 6 هزار سال قبل است و هدف آن شکل دهی  
هماهنگ مکان زندگی انسان ها به صورت با واسطه یا بی واسطه است. 
که  است  این  آن  مفهوم  و  است  آب  و  باد  فنگ شویی  لغوی  ترجمه 
هرآنچه در پیرامون ما قرار دارد، از انرژی فعال به وجود آمده است. 
نیز  اداری  ساختمان های  یا  میز  صندلی،  مانند  بی جان  اشیای  حتی 
انرژی  ذخیره  و  مهار  فنگ شویی  مفهوم  هستند.  سیال  انرژی  دارای 
موجود در هر مکان بدون ذخیره کردن آن است که در تمام سبک های 
متعلق به این هنر انرژی >چی< در نقطه مرکزی آن قرار گرفته است. 
این انرژی در جهان هستی و کائنات جریان می یابد و تمام موجودات 

جاندار و بی جان آن را به یکدیگر مرتبط می کند. 
هنر  این  کمک  به  را  خود  خانه های  چینی ها  پیش  سال  هزاران  از 
می آراستند.  و  می ساختند  خوشبختی«  برای  »مکانی  )فنگ شویی(  
هماهنگی و خوشبختی در فنگ شویی با نظم و پاکیزگی ارتباط تنگاتنگی 
دارد؛ زیرا تمام اشیاء و حتی وسایل اضافی تولید انرژی می کنند یا 
حداقل می توانند در ناهماهنگی انرژی تاثیرگذار باشند، بنابراین نظافت 

و مرتب کردن خانه در راس فهرست فنگ شویی قرار می گیرد. 
 اثاثیه )مبلمان(  منزل را جابه جا کنید 

یکی از راه های هماهنگ سازی فضای خانه جا به جا کردن مبلمان به 
محل های مناسب تر از لحاظ انرژیک است. این امر باعث می شود آن 
مکان نه تنها جلوه کامال تازه ای بیابد، بلکه شما نیز بزودی تاثیر مثبت 
آن را در محیط خود احساس خواهید کرد. سعی کنید هرگز مبلمان 
را طوری نچینید که زوایای تیز آن به سمت شما باشد؛ چرا که این 
امر باعث تالقی با انرژی درونی شما شده و آن را برهم می زند. توجه 
داشته باشید مرکز خانه، اتاق و آپارتمان را باید در حد امکان خالی 

نگه دارید. 
 چگونگی نور و رنگ 

برای تامین انرژی کافی در هر اتاق باید نور تابان و گرم در حد کافی 
نور طبیعی خورشید  امکان  باید در حد  باشد. در طول روز  موجود 
به داخل خانه بتابد. با کنار زدن پرده ها و باز کردن پنجره ها به این 

شدت های  با  مختلفی  نوری  منابع  اتاق  هر  در  رسید.  خواهید  هدف 
پنجره  بدون  اتاق های  طاقچه ها،  اتاق،  گوشه های  دهید.  قرار  متفاوت 
و زیر سقف های شیب دار با تابش نورهای سقفی و دیواری زنده تر 

خواهند شد. 
از خانه می توان  نقاط بخصوصی  دادن شمع های روشن در  قرار  با 
انرژی را قوی ترکرد. به کمک  رنگ ها نیز می توان انرژی »چی« را در 
قسمت های بخصوصی افزایش داد، تضعیف، تولید و دفع کرد یا تغییر 
مکان داد. مثال رنگ های مهیج مانند قرمز یا نارنجی آرامش اتاق خواب 
را تضعیف می کند و ممکن است بر خواب شما تاثیر منفی داشته باشد 
تمامی جهات همخوانی  با  است،  بعکس رنگ زرد که رنگ وسطی  و 

دارد. 
 نصب تابلوها 

هر شخصی تابلوها و آثار هنری را به شکل بخصوصی تفسیر می کند. 
آنچه یک نفر زیبا و هماهنگ می بیند، دیگری کامال رد می کند. بنابراین، 
در انتخاب تابلوها و آثار هنری که می خواهید آپارتمانتان را با آنها 
که  هستید  تنها شما  کنید.  اعتماد  درونی تان  احساس  به  کنید،  تزئین 
می توانید تصمیم بگیرید یک اثر هنری بر انرژی محیط شما تاثیر مثبت 

یا منفی دارد. 
سعی کنید اتاقتان را با دکوراسیون انباشته نکنید. از قاب های شیشه ای 
اجتناب کنید و به جای آنها قاب هایی از جنس چوب یا فلز تهیه کنید. 
تابلوهایی که رنگ های تیره دارند و غمگین و کسل کننده هستند، نباید 

در اتاق خواب و اتاق بچه ها نصب شوند. 
تابلوهایی با موضوعات مثبت مثل کودکان خندان در حال بازی، طبیعت 
بی جان و همچنین مناظر آرام بخش تاثیر مثبتی بر روان انسان دارد. 

 طرز قرار گرفتن آیینه ها 
جریان  می توانند  و  دارند  مهمی  بسیار  نقش  فنگ شویی  در  آیینه ها 
انرژی چی را تسریع سازند، منعکس کنند و به این وسیله جهت آن 
را تغییر دهند. شکل آیینه بسیار حائز اهمیت است. در فنگ شویی از 

آیینه های مسطح و محدب استفاده می شود. 
آیینه مسطح انرژی را فقط در یک مسیر تغییر جهت می دهد، ولی آیینه 
محدب انرژی را در مسیرهای مختلفی تقسیم می کند. آیینه های گرد به 
حفظ انرژی کمک می کنند. قاب آیینه های بیضی شکل انرژی بیشتری 
دارند و برای تقسیم انرژی مناسب ترند. به کمک آیینه می توانید انرژی 
را به راهروها و گوشه های تاریک هدایت کنید. در راهروهای طویل 
نصب  کرد.  آهسته تر  آیینه  کمک  به  می توان  را  انرژی  سریع  تبادل 
آیینه های مسطح و بزرگ در فضاهای کوچک آنها را بزرگ تر جلوه 
یا  افکار منفی  آیینه  آیینه نخوابید زیرا  می دهد. سعی کنید روبه روی 
هیجاناتی را که در خواب به صورت انرژی منفی آزاد می کنید به شما 
باز خواهد گرداند. آیینه را روبه روی درها و پنجره ها نصب نکنید، زیرا 
انرژی منعکس می شود و وارد اتاق نمی شود، درضمن سعی کنید حتما 
آیینه را پاک و تمیز نگه دارید و آیینه های شکسته را فورآ با آیینه نو 

جایگزین سازید. 
 گیاهان آپارتمانی 

>چی<  انرژی  تقویت  راه  طبیعی ترین  و  بهترین  آپارتمانی  گیاهان 
هستند. آنها همیشه به زندگی نیروی تازه ای می بخشند. گیاهانی را که 
برگ های تیز و سوزنی دارند مانند؛ یوکا یا کاکتوس در اتاق خواب، 
اتاق نشیمن یا ناهارخوری قرار ندهید. چرا که آنها انرژی منفی دارند 

و می توانند بر روح و روان شما تاثیر نامطلوب داشته باشند. 
انرژی  کمبود  که  در قسمت هایی  را  انرژی  گیاهان می توانند  و  گل ها 
کنند.  تقویت  مثل گوشه های کم نور و زیر سقف های شیب دار  دارند، 
مانند  دارند  احتیاج  نور کمی  به  که  را  گیاهانی  کم نور  در گوشه های 

پیچک قرار دهید. 
فنگ شویی امکانات بسیاری برای تقسیم بندی فضای خانه و آپارتمان 
به منظور به دست آوردن انرژی مناسب ارائه می دهد. به عنوان مثال 
افراد خانواده است.  آپارتمان و همزیستی  اتاق نشیمن نقطه مرکزی 
اتاق مرکز  این  انجام می گیرد. معموال  در آنجا فعالیت های گوناگونی 
و  دوستان  و  خانواده  افراد  گفتگوی  است،  آپارتمان  در  ارتباطات 

در  مهمانی  و  جشن  برگزاری 
می گیرد.  صورت  مکان  این 
برای چنین فعالیت های مختلفی 
متفاوتی  شکل های  به  مسلما 
داشت.  نیاز خواهیم  انرژی  از 
به  نسبت  باید  اتاق   نشیمن 
باشد،  بزرگ تر  دیگر  اتاق های 
از  انرژی  این صورت  غیر  در 
اگر  ماند.  خواهد  باز  حرکت 
است،  اتاق نشیمن شما کوچک 
می توانید به وسیله آیینه آن را 

بزرگتر جلوه دهید. 
زیادی  تعداد  دادن  قرار  از 
کنید،  صرف نظر  راحتی  مبل 
قواعد  از  یکی  نظم  و  پاکیزگی 
انرژی  به  دستیابی  برای  مهم 

مناسب است 
انرژی  جابه جایی  منظور  به 
نباید اشیاء و مبلمان بزرگی را 

در این اتاق قرار دهید. 

از قرار دادن تعداد زیادی مبل راحتی صرف نظر کنید، پاکیزگی و نظم 
یکی از قواعد مهم برای دستیابی به انرژی مناسب است. پارتیشن ها، 
کمدها و قفسه های کتاب را با اشیای ریز انباشته نکنید. توجه داشته 
باشید مرکز اتاق باید در حد امکان خالی باشد. مبلمان زیادی را در 

اتاق نشیمن نچینید، زیرا باعث توقف جریان انرژی می شوند. 
یکی از روش های مناسب برای به دست آوردن فضایی هماهنگ در 
یا چندگوش  دایره، چهارگوش  به صورت  مبلمان  اتاق نشیمن چیدن 
از  می کند.  تکمیل  را  دکور  این  نیز  گلدان  و  آباژور  دادن  قرار  است. 
نشستن جلوی در و پنجره در حالی که پشت تان به سمت آنهاست، 

اجتناب کنید. 
 اتاق خواب 

انرژی  از  خواب  هنگام  که  دهید  قرار  جایی  را  تختخواب  کنید  سعی 
مناسبی بهره ببرید چرا که اتاق خواب برای افراد خانواده تنها مکان 
مناسب برای خلوت با خود است. مناسب ترین جهت برای اتاق خواب 
سمت غربی اتاق است چرا که در این جهت انرژی مثبت باعث تمدد 

اعصاب و خواب راحت می شود. 
احساس لذت و توانایی در ارتباطات نیز جزو ویژگی های مثبت انرژی 
تا  کنید  استفاده  نور مالیم  از  اتاق خواب  در  در سمت غرب هستند. 
باعث آرامش شما شود. همواره باید اتاق خواب را تمیز و مرتب نگه 
از قرار دادن کمدهایی که یک  دارید و در آنجا ریخت و پاش نکنید. 
انرژی  دارای  زیرا  کنید،  اجتناب  می پوشانند  کامل  طور  به  را  دیوار 
نامناسبی هستند. در اتاق خواب آیینه نصب نکنید، زیرا انرژی بدنتان 

در آن بازتاب پیدا می کند و مانع از رهایی هیجان می شود. 
 اتاق کودکان 

آن  در  مختلفی  فعالیت های  که  است  مکان هایی  جزو  کودکان  اتاق 
صورت می گیرد. در آنجا بچه ها، هم بازی می کنند و هم می خوابند. 
بنابراین باید فعالیت و خالقیت در روز و در عین حال خواب آرام شب 
در آن امکان پذیر باشد. اگر مجبور به تقسیم یک اتاق بین چند کودک 
هستید، باید برای هر کدام از آنها موقعیتی فراهم آورید که گوشه ای 

مخصوص خود داشته باشند. 
از  می توانید  کودکان  اتاق  در  هماهنگ  و  آرام  فضایی  ایجاد  برای 
گیرید.  بهره  نرم و رنگ های مالیم  با موضوع شاد، فرش  تابلوهایی 
رنگ های روشن در اتاق بازی یا کنج مخصوص بازی باعث خالقیت 
اتاق کودکان  بیشتر کودک خواهد شد. سعی کنید از رنگ آبی برای 
استفاده کنید؛ زیرا تاثیر آرام بخشی دارد. گیاهان، وسایل الکترونیکی، 
کامپیوتر و ویدئو برای اتاق کودک مناسب نیستند. بچه ها را راهنمایی 
کنید تا شب ها اتاقشان را مرتب کنند. اتاق درهم ریخته و نامرتب مانع 
آزادی عمل کودک می شود. این مساله باعث می شود در آینده نیز فرد 
برای یافتن راه زندگی خود دچار مشکل شود. برای داشتن خواب آرام 
و راحت، شب ها کودک باید بیشتر اسباب بازی هایش را در قفسه بچیند 

یا درون کیسه قرار دهد. 
 اتاق کار 

می گذرانند،  کار  اتاق  در  را  خود  زندگی  اعظم  قسمت  افراد  بیشتر 
خواهد  ویژه ای  اهمیت  اتاق،  این  در  انرژی  مناسب  جریان  بنابراین 
جداسازی  و  اشیا  جنس   مبلمان،  مکان،  انتخاب  با  می توانید  داشت. 
تولید و  این وسیله قدرت  به  بهره گیرید و  انرژی مناسب  از  فضاها 
انرژی  وسیله  به  نباید  مثبت  انرژی  دهید.  ارتقا  را  خود  تاثیرگذاری 
زیرا  شود؛  خنثی  دورنگار  و  رایانه  همراه،  تلفن  تلفن،  مانند  ابزاری 
داد.  افزایش خواهد  را  تمرکز شما  انرژی مثبت کارایی و قدرت  تنها 
افکار  و  ایده ها  اجرای  باشد،  ساختمان  شرق  در  شما  کار  اتاق  اگر 
آسان تر خواهد شد. اتاق کار چه بزرگ و چه کوچک باید نظم و ترتیب 
داشته باشد. شب ها میز تحریرتان را مرتب کنید. به جای قفسه های 
باز از کمدهای دردار استفاده کنید. میز تحریر، نقطه مرکزی اتاق کار 
است. میز کارتان را طوری قرار دهید که وقتی پشت آن می نشینید، 
اتاق در حیطه دید شما قرار داشته باشند. پشت به  در و پنجره های 
در ورودی یا کنار آن ننشینید. استفاده از نور طبیعی خورشید بسیار 
سودمند است. اگر استفاده از نور طبیعی در اتاق کارتان میسر نیست، 
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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

بررسی نوع تناسب کارت 
گرافیك و کیفیت فیلم

     جواد زارعی 

دوستی پرسیده بود برای دیدن فیلم های کیفیت باالیی که روی DVD عرضه می شود 
لزومی دارد تا کارت گرافیکی را ارتقا دهد، اگر بخواهم پاسخی سریع بدهم باید بگویم 

از دستگاه های  بینم و بسیاری  این کار نمی  خیر، لزوم چندانی برای 
با  فیلم های  از پس پخش  توانند  به خوبی می  کنونی 

کیفیت کنونی برآیند. اگر بخواهیم پاسخی جامع بدهم 
باید به عقب بازگردم و قدری داستانسرایی 

کنم. دوستانی که از دستگاه های خیلی 
قدیمی استفاده می کنند بعید نیست که 

که  شوند  دست  این  از  مشکالتی  گرفتار 
چند علت اصلی دارد.

 عصر حجر
اگر دستگاهی که در اختیار دارید را در اواخر دهه 70 

شمسی تهیه کرده اید، بدانید که هیچ یک از اجزا شما را 
در مشاهده فیلم با کیفیت همراهی نخواهند کرد و چاره ای 

ندارید جز تهیه دستگاهی تازه البته اگر دستگاه خود را در سال 
های ابتدایی دهه 80 تهیه کرده باشید، می توانید با ارتقای موردی 

قطعات، قدری بر توان کلی بیفزایید البته مشکل اینجاست که پیدا کردن 
کلی قطعات سازگار با آن دستگاه ها برای خودش عذاب الیم است و ارتقای 

راه حل بهتری است.

 عصر آهن
 Pentium3، Pentium4، Athlon، چون  هایی  پردازنده  از  که  هایی  دستگاه  اغلب 

AthlonXP، Athlon64 استفاده می کنند، نباید مشکلی با پخش فیلم های با کیفیت داشته 
باشند. این دستگاه ها اغلب با حافظه های نسل SDRAM سازگار هستند که با قدری زحمت 
می توان نمونه های دست دوم آنها را در بازار پیدا کرد. اگر مشکل با افزایش میزان حافظه و 
استفاده از هارددیسک های دور باال )RPM 7200( حل نشود، تصور نمی کنم که ارتقای کارت 

گرافیک دردی را دوا کند چرا که پخش فیلم ها وابستگی چندانی به کارت گرافیک ندارد.
راستش را بخواهید بد نیست قبل از نثار بد و بیراه به کارت گرافیک بی نوا، یک نگاهی به درایو 
نوری داشته باشید. سیستم نوری اغلب درایوهای نوری نیمه عمر مفیدی دارد. قبول دارم که 
بسیاری از همان دستگاه های قدیمی همچنان کار می کنند اما میزان اطالعاتی که هنگام پخش 
فیلم از روی دیسک CD به مادربورد ارسال می شود بسیار کمتر از ارسال اطالعاتی است که 
هنگام پخش فیلم با کیفیت از روی دیسک DVD صورت می گیرد. ضعف سیستم نوری باعث 
افت کارایی کل درایو نوری شده و فیلم های با کیفیت به صورت منقطع پخش خواهند شد. 

ازاین رو است که کاربر به سرعت نتیجه گیری می کند که باید کارت گرافیک را ارتقا دهد.

 عصر جدید
نباید از مشکالت نرم افزاری غافل بود. در برخی موارد دیده شده است که نصب 
تعداد زیادی نرم افزار و عدم توجه به برخی نکات فوق العاده ساده و ظریف، 
دستگاه بی نوا را چنان بی رمق ساخته است که از عهده انجام امور اولیه 
زیادی  تعداد  دادن  قرار  مثال  عنوان  به  است.  مانده  عاجز  خود 
کندی  در  فراوانی  تاثیر  عامل  تاپ سیستم  فایل روی دسک 
کار کامپیوتر دارد. همچنین نصب و حذف بازی ها تاثیر 
اینها  دارد.  دستگاه  کیفی  افت  در  انکاری  غیرقابل 
هرگاه  که  باشم  کرده  یادآوری  تا  گفتم  را 
کنید  می  برخورد  چیزی  مشکلی  با 
را  افزار  سخت  یقه  همه  از  اول 
بسیاری  ریشه  که  چرا  نچسبید 
کامپیوتر  معمول  مشکالت  از 
جماعت در اشکاالت نرم افزاری و 
کاربری نادرست نهفته است. مشکل در پخش 
فیلم های با کیفیت باال می تواند نرم افزاری باشد. 
البته اگر پیگیر ارتقای کارت گرافیک هستید و دنبال بهانه 

می گردید، راه دیگری را بجویید. 
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اعتبار حاجی
 به ُمهرشه

نویسنده: حامد شفیعی

عدد  بلکه  نیست،  سنتی  امضای  مانند  دیجیتال  یا  الکترونیکی  امضای 
بزرگی است که به صورت رمز و کد درآمده است. این عدد در حقیقت 
عنوان  به  خاصی  کد  متقاضی،  فرد  به  و  است  انحصاری  عدد  یک 
امضای الکترونیکی داده می دهد. این شاید نخستین تعریف از امضای 
الکترونیکی در کشور است که از سوی دکتر سید علی اکرمی فر، دبیر 

کمیته IT دفتر مطالعات فناوری ریاست جمهوری بیان می شود. اگرچه 
این تعریف می تواند تا حدودی کاربرد امضای الکترونیکی را شفاف کند 
اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، به خصوص کارشناسان حقوق، 
امضای الکترونیکی یکی از مباحث حقوق رایانه است. از طرفی، برخی 
دیگر براین باورند که تاخیر در عملیاتی شدن پول الکترونیکی در کشور 
به دلیل عدم برخورداری از امضای الکترونیکی است. در عین حال فراهم 
نبودن زیرساخت های مخابراتی به صورت گسترده و نداشتن اطمینان 
کافی بازرگانان از وضعیت تجارت الکترونیکی موجب شده که این مهم 
از  کند.  پیدا  در کشور  را  باید و شاید جایگاه خود  که  گونه  آن  نتواند 
سویی بنابر اظهارات کارشناسان تجارت الکترونیکی، مدیران نیز در این 

مساله بی تقصیر نیستند. 
 امضای دیجیتال زیرساخت امنیتی تجارت الکترونیکی 

تجارت  زمینه  در  که  آنهایی  خصوص  به  تجارت،  حوزه  کارشناسان 
الکترونیکی فعالیت می کنند، تصویب آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون 
تجارت الکترونیکی را یکی از جنجالی ترین آئین نامه هایی می دانند که 
نامه  تا کنون در هیات دولت بررسی و به تصویب رسیده است. آئین 
نکته  به رسمیت شناخته شد.  الکترونیکی  امضای  آن  اساس  بر  که  ای 
هرگونه  از  جلوگیری  و  امنیت  الکترونیکی،  تجارت  توسعه  در  اساسی 
زیربنای  دیجیتالی  امضای  معتقدند  آگاهان  اگرچه  است.  سواستفاده 
روزافزون  توسعه  به  توجه  با  اما  است  الکترونیکی  تبادالت  امنیت 
همچنین  و  الکترونیکی  تجارت  آن  پی  در  و  اطالعات  فناوری  گسترده 
تغییر نمادهای فیزیکی به نمادهای الکترونیکی، فراهم آوردن بسترهای 
امضای  مزیت  گرچه  شده،  تبدیل  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  به  امنیتی 
گواهی  کارشناس  نوروزی  است.  آن  بودن  جعل  غیرقابل  الکترونیکی، 
الکترونیکی توسعه تجارت الکترونیکی را مستلزم فراهم شدن زیرساخت 
به  همچنین  داند.  می  دولتی  خدمات  و  الکترونیکی  تجارت  امنیتی  های 
گفته دکتر محمود سلماسی زاده باید توجه داشت که گسترش تجارت 
الکترونیکی مستلزم ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی است و این اطمینان 
الکترونیکی حاصل شود.  داده های  تبادل  امنیت  از طریق تضمین  باید 
یابد، ولی هیچ  افزایش می  امنیت  با توسعه فناوری های نوین  هر چند 
گاه به صد درصد نمی رسد. عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، 
می افزاید: »امنیت یک مقوله نسبی است و بستگی به این دارد که چقدر 
برای آن هزینه می شود. درعین حال ارزش سندی که قرار است از آن 
محافظت شود نیز مهم است زیرا باتوجه به ارزشی که یک سند دارد برای 
مصونیت آن سرمایه گذاری می شود.« از همین رو این استاد دانشگاه 
از  نویس  دست  امضای  خالف  بر  الکترونیکی  امضای  که  است  معتقد 
تقلید دیگران  از جعل، دستکاری و  برای مصون ماندن  بیشتری  امنیت 
برخوردار است، چون آگاهی یافتن از یک امضای الکترونیکی محرمانه 

تبادل  از  ناشی  حقوقی  مسائل  بنابراین  است.   " دشواری  بسیار   " کار 
حوزه  شود.  تنظیم  مشخصی  قراردادهای  با  باید  اطالعات  الکترونیکی 
اعتبارسنجی  نحوه  اطالعات،  ایمنی  و  تبادل  استانداردهای  مسائل،  این 
قوانین  پیام،  ارسال  و  دریافت  نحوه  ها،  پیام  به  بخشیدن  رسمیت  و 
حاکم و مساله دالیل اثبات پیام را در بر می گیرد. در روش ارسال پیام 
الکترونیکی دریافت کننده باید مطمئن شود که فرستنده همان فرد مورد 
نظر او بوده و از طرفی اطالعات دریافتی پس از ارسال در بین راه تغییر 
امضای  از  مشکل  این  حل  برای  که  است  خاطر  همین  به  باشد.  نکرده 
دیجیتالی در شبکه های الکترونیکی استفاده می شود. درواقع استفاده از 
امضای الکترونیک بهترین وسیله برای انتقال داده ها و پیام هاست که 
به دلیل غیرقابل خدشه بودن موجب ایمن ماندن سیستم است. از طرفی 
در ماده 17 این آئین نامه آمده است که به منظور حفظ محرمانه بودن و 
غیرقابل دستیابی بودن داده های  امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، 
مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روش هایی استفاده  کنند که داده های 
امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از  یکبار 
ابزارهای  طریق  از  هرگونه شبیه سازی  از  مقابل  در  و  نشده  استفاده 
و استفاده توسط اشخاص ثالث، به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند. 

 عدم تحقق پول الکترونیکی 
پول  شدن  عملیاتی  در  تاخیر  دلیل  ترین  عمده  که  رود  می  گمان 
الکترونیکی به عنوان مهم ترین نیاز در برخورداری از مزایا و فرصت 
الکترونیکی و همچنین پیوستن به فرایند های  بانکداری  های تجارت و 
رو به توسعه تجارت الکترونیکی، تایید هویت و امضای دیجیتال است. 
پروژه  به  پرداختن  زیرساخت،  این  ایجاد  بدون  معتقدند  کارشناسان 
به ویژه جوانان و  برای مردم  الکترونیکی  افتتاح حساب  هایی همچون 
دانش آموزان، ضمن اینکه دردی از اقتصاد امروز ما دوا نمی کند، عمال 
بدون برخورداری از سامانه های تایید هویت دیجیتالی شکل جدید و بی 
سابقه ای از عملیات بانکی را هم ایجاد نمی کند و حتی در آینده نیز می 
تواند به تضادی ساختاری میان نظام بانکی و تجاری بدل شود. برهمین 
اساس کارشناسان امیدوار بودند تا با راه اندازی مرکز صدور گواهی 
دیجیتال سرانجام حلقه های زنجیره تجارت الکترونیکی یکی یکی به هم 
یافتن امضای  این مرکز نقطه عطفی در رسمیت  افتتاح  متصل شوند و 
الکترونیکی در دستگاه های مختلف و تسریع روند شکل گیری تجارت 

الکترونیکی در کشور، باشد. 
 امضای الکترونیکی نگاه دیگر کشورها 

در  پیشرفت  و  تحقق  راستای  در  ها  دیگر دولت  بررسی سیاست های 
فرایند  تواند  این زمینه، می  آنها در  الکترونیکی و تجربه  زمینه تجارت 
استفاده از تجارت الکترونیکی و همچنین امضای الکترونیکی را تسهیل 
کند. بنابراین دانستن این نکته که دیگر کشورها بر چه اساس و معیاری 
که بر بستر قوانین استوار است، توانسته اند جهش قابل توجهی در زمینه 
تجارت الکترونیکی داشته باشند، بسیار مفید است. برای نمونه می توان 
به کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک اشاره کرد. دولت فرانسه به خاطر 
گسترش تجارت الکترونیکی و ضرورت پشتیبانی حقوقی از قراردادهای 
الکترونیکی ، طرحی قانونی ارائه داده که متضمن حق استناد به فناوری 
اطالعات و ارتباطات آن با امضای الکترونیکی است. این طرح که نمایانگر 
تالش حکومت برای تنظیم قوانین نوین در عصر اطالعات بود، به وسیله 
کمیسیون قوانین سنا تایید شد و در مورخه 8 فوریه سال 2000 میالدی، 
به اتفاق آرا به تصویب رسید. از سوی دیگر جامعه بین المللی و همچنین 
انجمن قانونی بلژیک مجموعه قوانینی را ارائه کرده که باعث می شود 
امضاهای الکترونیکی شکل قانونی بگیرد و عموما به صورت امضاهای 
مکتوب پذیرفته شود. خاستگاه قوانین فوق، کنوانسیون های بین المللی 
و فعالیت های سازمان های بین المللی از جمله »کمیسیون اتحاد ملت ها 

برای تحقق تجارت بین الملل« بوده است. 
 کابرد امضای الکترونیکی، چیزی فراتر از تجارت 

کارشناسان استفاده از امضای الکترونیکی را منوط به کاربرد آن در 
قراردادها و مرسوالت الکترونیکی نمی دانند و وظایف دیگری نیز برای 
آن برشمرده اند. برهمین اساس می توان گفت که امضای الکترونیکی، 
فقط در تجارت الکترونیکی کاربرد ندارد. زیرا فقط بخشی از آن مربوط 
به پرداخت و دریافت پول از طریق اینترنت می شود و در بخش دیگر 
الکترونیکی محرمانه و یا حتی شناخت طرف  به قراردادها، مرسوالت 
برای  که  فرد  یعنی تشخیص هویت  مقابل در شبکه مربوط می شود، 
شما چیزی ارسال کرده و یا شما خواهان دادن اطالعاتی از سوی وی 
الکترونیکی  فعاالن عرصه تجارت  گفته  به  اید.  بوده  اینترنت  در شبکه 
شناسایی هویت چیزی فراتر از تجارت است. نوروزی کارشناس گواهی 
الکترونیکی در این باره می گوید: »به طور کلی می توان گفت امضای 
دیجیتال شماره یا عدد انحصاری محرمانه ای است که توسط مرکزی 
به هر فرد متقاضی تعلق می گیرد و آن عدد یا رمز مبنای تعامالت آن 
فرد در شبکه یا محیط سایبر می شود.« وی امضای الکترونیکی را در 
راستای اقدامات اقدامات مرکز صدور گواهی الکترونیکی دانسته و می 
افزاید: »ایجاد فضای دیجیتال برای ثبت سفارش شامل 10هزار شناسه 
به صورت  پذیری  امکان سفارش  که  اقدام  این  است.  بازرگانان  برای 
اقدامات  ترین  از مهم  بازرگانان و تجار را فراهم آورده،  برای  آنالین 
عین  در  است.«  الکترونیکی  تجارت  به سمت  پیشرفت  برای  مرکز  این 
حال ایجاد پست الکترونیکی امن با ایجاد 2هزار شناسه و ایجاد SSL به 
منظور ارتباطات امن با سایت های تجارت الکترونیکی از دیگر اقداماتی 
بازرگانی صورت  الکترونیکی  میانی صدور گواهی  است که در مرکز 
داشت  نظر  در  باید  دارد.  نیز  را  آینده  برای  توسعه  قابلیت  و  گرفته 
که استقبال تجار و بازرگانان برای گسترش و پذیرش هر چه بیشتر 
امضای الکترونیکی اهمیت بسیار دارد، به همین خاطر هم نوروزی در 
درباره میزان استقبال تجار و بازرگانان بخش خصوصی در خصوص 
استفاده از گواهی دیجیتال یا همان امضای الکترونیکی می گوید: »ابتدا 

برای 10هزار بازرگان شناسه گواهی الکترونیکی صادر شده تا بتوانند 
سفارش های خود را به صورت آنالین ارائه دهند. باید به این نکته توجه 
کرد که انتخاب این تعداد برای استفاده از تجارت الکترونیکی به صورت 
کارشناس،  این  اظهارات  در  توجه  قابل  نکته  البته  است.«  بوده  پایلوت 
تجار  بازرگانان و  برای  ها  نوع سیستم  این  از  استفاده  نبودن  اجباری 
در  گرفته  صورت  های  ریزی  برنامه  با  است  قرار  وی  گفته  به  است. 
آینده از این امکانات و زیرساخت ها به صورت گسترده استفاده شود. 
در همین حال سید مسعود میرکاظ می وزیر بازرگانی، ارائه این خدمات 
را کمک موثری در توسعه صادرات کشور و نیز موجب جهش در کمک 
به بخش تولیدات و حرکت به سمت بازرگانی سودآور و پیشرفته می 

داند. 
 آیین نامه چه می گوید 

آئین نامه استفاده از امضای الکترونیکی برای نخستین بار آذر ماه 1383 
به هیات دولت ارائه شد و از آن زمان تا یک سال قبل در دستور کار 
مستمر هیات دولت و کمیسیون های مرتبط قرار داشت. در این آیین نامه 
آمده که مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه با کسب مجوز از 
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی تشکیل شده از 17وزیر، معاون 
وزیر و برخی مسووالن و کارشناسان و زیر نظر مرکز توسعه تجارت 
فعالیت می کند. همچنین مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی با کسب 
مجوز از یک مرکز ریشه،  مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی کرده و 
سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را  انجام می دهد. از طرفی 
در قسمت وظایف شورا آمده که شورا باید سیاست های کالن و برنامه 
های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی  کشور را بررسی کرده و 
آن را در راستای تصویب به شورای عالی فناوری اطالعات کشور ارائه 
کند. این در حالی است که براساس مصوبه جدید هیات دولت، شورای 
عالی فناوری اطالعات باید در شوراهای دیگر ادغام شود. درعین حال 
از دیگر وظایف این شورا می توان به صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه،  
تصویب و به روز رسانی سیاست ها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه 
های  و دستورالعمل  ها  استانداردها رویه  و همچنین تصویب  میانی  و 
کننده  هماهنگ  مرجع  عنوان  به  نقش  ایفای  الکترونیکی،  گواهی  اجرایی 
در مورد فعالیت حوزه های گوناگون  اجرایی برای ارائه خدمات رایانه 
ای صدور گواهی مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی و  نحوه تعامل مراکز 
صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هرگونه تفسیر 
یا  کاربردپذیری مفاد سیاست های گواهی ریشه و میانی و نظارت عالیه 
و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و  در 
صورت لزوم لغو مجوز آنها اشاره کرد.  در خصوص گواهی الکترونیکی 
صادره از مراجع صدور گواهی خارجی نیز آئین نامه مقرر کرده اعتبار 
و پذیرش این گواهی، با  رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا، 
صدور  مرجع  و  کشور  ریشه  مرکز  بین  جانبه  دو  توافق  به   مشروط 
گواهی کشور خارجی باشد.  بر اساس این آیین نامه کلیه دستگاه های 
اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمان بندی شده، ظرف مدت 2  سال از زمان 
ابالغ این آئین نامه، فناوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیت ها 
و فرآیندهای  الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمان های تابعه مورد 
استفاده قرار داده و گزارش عملکرد  خود را هر 6ماه یک بار به کمیسیون 

امور اجتماعی و دولت الکترونیکی ارائه دهند.
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ساعت دو بعدازظهر یک روز بهاری، زن جوانی به نام مژگان در حالی که بشدت نگران و مضطرب 
بود با مدیر مدرسه پسرش تماس گرفت و گفت: آقای مدیر، پوریا 
هنوز به خانه بازنگشته از او خبری دارید. مدیر که به شدت تعجب 
کرده بود بالفاصله گفت: پوریا امروز به مدرسه نیامده بود. شما 
هم هیچ خبری ندارید!زن جوان با شنیدن این حرف گوشی را قطع 
کرد و نگران و مضطرب به بیرون از خانه دوید. او در حالی که 
اشک می ریخت خودش را به خانه همکالسی های پوریا رساند. اما 
همه از او اظهار بی اطالعی می کردند.بنابراین زن جوان که از یافتن 
پسرش ناامید شده بود بالفاصله با همسرش محمود تماس گرفت. 
پسرشان  یافتن  برای  شوهر  و  زن  وجوهای  جست  ترتیب  بدین 
ادامه یافت. اما به هیچ نتیجه ای نرسیدند.مرد 41 ساله و همسر 35 
ساله اش وقتی از یافتن پوریا ناامید شدند خود را به کالنتری محل 
رسانده و از مأموران کمک خواستند.زن در حالی که رنگ به چهره 
نداشت با چشمانی اشکبار به افسر تحقیق گفت: جناب سروان تو 
را به خدا پسرم را پیدا کنید. من بدون او زنده نمی مانم. مرد هم با 
صدای بغض آلود گفت: پوریا تمام زندگی و امید ما است. از شما 
خواهش می کنم او را پیدا کنید.شما آرامش خودتان را حفظ کنید و 
بگویید چه اتفاقی برای پسرتان افتاده زن: پوریا مثل هر روز صبح 
زود از خواب بیدار شد و پس از خوردن صبحانه برای رفتن به 
مدرسه بیرون رفت. از آنجا که خانه ما تا مدرسه فاصله چندانی 

ندارد، برایش سرویس نگرفتیم و خودم یا شوهرم، او را تا مدرسه می رساندیم. امروز هم قرار بود با 
همکالسی اش احمد به مدرسه برود. من هم به تصور این که مادر احمد با آنهاست خیالم راحت بود.

مأموران پس از دریافت این شکایت با دستور بازپرس پرونده، به تحقیق در این باره پرداخته و در 
نخستین گام دریافتند احمد ـ همکالسی پوریا ـ آن روز فراموش کرده به خانه دوستش برود. به همین 
این که  تا  به دنبال سرنخی بود  پلیس در تحقیقات محلی  به مدرسه رسانده بود.  او را  خاطر پدرش 
صاحب یک مغازه پس از مشاهده عکس پوریا به مأموران گفت: حدود ساعت 7 صبح دیروز با چند 
دقیقه کمتر یا بیشتر، پسربچه به مغازه ام آمد و یک دفترچه یادداشت 100 برگی و یک روان نویس 

وقتی  کرد.  توقف  مغازه  مقابل  داشت  که دو سرنشین  پراید سفیدرنگ  یک  موقع  مشکی خرید. همان 
پسربچه از مغازه بیرون رفت راننده پیاده شد و با خوشرویی پسر دانش آموز را سوار کرد و از مقابل 
چشمانم دور شدند.ظن کارآگاهان که احتمال می دادند پسربچه ربوده شده باشد، چند ساعت بعد با 
نخستین تماس تلفنی آدم ربا به یقین مبدل شد.مرد ناشناس پس از تهدید پوریا به قتل به پدر وی گفت: 
»برای آزادی پسرتان باید دو مجسمه مفرغی متعلق به دوران ساسانیان- به ارزش 400 میلیون تومان- 
که سرقت کرده ای را پس دهی.48 ساعت هم فرصت داری، دو مجسمه را تحویل دهی و پسرت را سالم 
تحویل بگیری. در غیر این صورت او را هرگز نخواهی دید.«با اعالم این خبر تحقیق از پدر کودک ربوده 

شده در دستور کار پلیس قرار گرفت. شاید سرنخی از آدم ربا به دست آید.
پدر »پوریا« گفت: »من راننده تریلر هستم که از شهرهای مختلف به تهران بارمی آورم. حدود دو سال 
پیش با مردی به نام مظفر که او هم زمانی راننده تریلر بود، آشنا شده و با هم کار می کردیم. تا این که 
چند ماه قبل پسر جوانی به نام سیاوش که اهل جنوب بود را به من معرفی کرد 
تا به عنوان کمک راننده مشغول کار شود.سیاوش راننده تریلر ماهری بود. به 
همین خاطر با هم تقسیم کار کرده بودیم. چند روز او با تریلر کار می کرد و 
چند روز هم من.مدتی قبل او طبق روال تریلر را به انبار گمرک در بندرعباس 
برد و بارگیری کرد. اما قرار شد آن شب با هم به تهران برگردیم چرا که او با 
یکی از دوستانش قرار مالقات داشت. اما صبح زود سیاوش با تلفن همراهم 
تماس گرفت و گفت به دلیل کمردرد شدید نمی تواند همراهی ام کند. من هم 
افتادم. پس از چند ساعت تلفن همراهم زنگ خورد. از آن  به ناچار تنها راه 
سوی تلفن صدای سیاوش را شنیدم که پس از احوالپرسی گفت: در بین بارها 
دو مجسمه عتیقه باارزش جاسازی کرده! و از من خواست هنگام تخلیه بارها 
آن را در جایی مخفی کنم تا تحویلش دهم. با شنیدن این موضوع در حالی 
که شوکه بودم به او اعتراض کردم. اما سیاوش تلفن را قطع کرد. چندبار با 
تلفن همراهش تماس گرفتم اما جوابم را نداد. در حالی که نمی دانستم چه کنم 
بدون استراحت به راهم ادامه دادم تا اینکه چند ساعت بعد حاشیه کویر توقف 
کرده و با عجله به جست وجوی اطراف کانتینر پرداختم اما موفق نشدم چیزی 
پیدا کنم. به هر حال با نگرانی بسیار و از ترس اینکه در پاسگاه های ایست و 
بازرسی پلیس دستگیر نشوم به راهم ادامه دادم تا اینکه به مقصد رسیدم. در 
حالی که فکر می کردم سیاوش با من شوخی کرده راهی خانه شدم که همان 
موقع تلفن همراهم به صدا درآمد. سیاوش بود وقتی با ناراحتی و عصبانیت به 
او گفتم این چه شوخی احمقانه ای بود، حرفم را قطع کرد و با خونسردی گفت: دو مجسمه عتیقه را با 
خودت به شرق تهران بیاور در آنجا من و دوستانم منتظرت هستیم.با عصبانیت به او پرخاش کردم اما 
او نشانی بسته جاسازی شده زیر کانتینر را داد که پس از چند دقیقه جست وجو، آن را یافتم. بنابراین 
با عجله وهراسان به خیابان آمدم تا با تاکسی به نشانی مورد نظر بروم. اما همان موقع با یک موتوری 
ناشناس برخورد کرده و نقش زمین شدم. وقتی چشمانم را باز کردم خودم را روی تخت بیمارستان 
دیدم. ناگهان به فکر بسته ای افتادم که همراهم بود و از همسرم که باال سرم بود در این باره پرسیدم. 
اما او با اظهار بی اطالعی گفت: وقتی بیهوش کنار خیابان افتاده بودم مردم اورژانس را خبر کرده و 
مرا به بیمارستان انتقال داده بودند. وقتی از بیمارستان مرخص شدم سیاوش با من تماس گرفت و با 
عصبانیت تهدید کرد اگر اشیای عتیقه را تحویلش ندهم مرا خواهد کشت. من هم ماجرای تصادف را 
برایش شرح دادم اما او باور نکرد. وی در ادامه گفت: پس از آن تماس چند روز بعد سیاوش همراه مظفر 
به خانه ام آمدند تا تکلیف مجسمه عتیقه را روشن کنند اما برای چندمین بار حقایق را گفتم. سیاوش و 

مظفر در حالی که تهدیدم می کردند از خانه بیرون رفتند.
عملیات دستگیری

کارآگاهان پلیس ردیابی برای شناسایی و دستگیری سیاوش و مظفر را در دستور کار قرار داده بودند 
تا این که مظفر با تلفن همراه پدر »پوریا« تماس گرفت و ضمن تهدید گفت: برای نجات جان فرزندش 
فرصت کمی باقی مانده. این بار مجید با آموزش های پلیس از او خواست فرصت بیشتری در اختیارش 

قرار دهند تا بتواند بخشی از پول را آماده کند. اما مظفر بدون هیچ پاسخی گوشی را قطع کرد.
نیم ساعت بعد بار دیگر گوشی همراه پدر پوریا زنگ خورد و این بار سیاوش بود که از او خواست 
حداقل 100 میلیون تومان پول نقد تا روز بعد برایشان فراهم کند.ساعت 12 شب مجید با ساک پول به 
محل مورد نظر در حوالی کرج رفت اما کسی را ندید. حدود یک ساعت در آنجا ماندکه تلفن همراهش 
به صدا درآمد. سیاوش بود که از او می خواست ساک پول را کنار پایه پل بگذارد و برود. نیم ساعت 
بعد هم پوریا را سالم در خانه اش تحویل بگیرد.پدر با نگرانی و اضطراب به پائین پل رفت و در تاریکی 
شب ساک را کنار یکی از پایه های پل گذاشت و آنجا را ترک کرد. دقایقی بعد یک موتورسوار به آرامی 
به پل نزدیک شد و ساک پول را برداشت.او در حال فرار بود که ناگهان خود را در محاصره پلیس دید. 
سرانجام مأموران پلیس با اعتراف های سیاوش، مخفیگاه مظفر را نیز در حوالی کرج شناسایی کرده 
و نیمه شب به آنجا رفته و در یک عملیات ضربتی او را نیز دستگیر و پوریای دست و پابسته را که 
داخل قفس قرار داشت، نجات دادند. گروگان رها شده در حالی که گریه می کرد، گفت: روز حادثه وقتی 
متوجه شدم همکالسی ام ـ احمد ـ دیر کرده به خاطر نگرانی از امتحان به طرف مدرسه به راه افتادم. 
اما در مسیر برای خرید لوازم التحریر و دفترچه به فروشگاه رفتم. وقتی از مغازه بیرون آمدم عمو 
سیاوش دوست بابا با ماشین به طرفم آمد. او گفت: بابام از او خواسته مرا به مدرسه برساند. من هم 
سوار شدم اما او سرم را به زیر صندلی کشاند و راننده هم با سرعت آنجا را ترک کرد.چند ساعتی در 
راه بودیم. اما قبل از رسیدن به مقصد عموسیاوش کالهی به سرم کشید تا من جایی را نبینم. وقتی به 
مقصد رسیدیم مرا داخل اتاق انداختند اما وقتی کاله را از سرم برداشتم متوجه شدم داخل یک قفس 
هستم.چند ساعت اول با من کاری نداشتند. اما بعد سیاوش و یک مرد غریبه کتکم زدند. آنها می گفتند 

اگر پدرت اشیای عتیقه را به ما تحویل ندهد مرا می کشند.
اعتراف

سیاوش یکی از آدم رباها در بازجویی ها گفت: دو روز قبل از این که پوریا را با خود ببریم، مظفر در 
بندرعباس به دیدنم آمد و گفت: مجید به ما دروغ گفته و دو مجسمه عتیقه را فروخته. پس باید با او 
تسویه حساب کنیم اما گفتم: مجید دروغگو نیست و آنها را گم کرده. سرانجام تحت تأثیر حرف های 
مظفر نقشه ربودن کودک 10 ساله را طراحی کردیم و قرار شد آسیبی به پوریا نرسانیم. هر چند مظفر 
با چاقو کودک را می ترساند و یا کتکش می زد. حتی به خاطر خشونت مظفر، با او درگیر شدم. اما فایده 
ای نداشت.شعبه 93 دادگاه سابق عمومی تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی روز 12 مهر سال 79 
پس از محاکمه کودک ربایان و اثبات نشدن موضوع تصاحب عتیقه های مورد ادعا هر یک از آنها را به 

7 سال زندان و پرداخت یک میلیون تومان هزینه درمان کودک محکوم کرد.

ماجرا

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

از آپادانا با اطمینان و اعتماد خرید کنید 

انواع شیرینهای خشك 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

یك جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سریع ارز به تمام نقاط ایران 
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  میدانید چرا جای این آگهی خالیست؟

توضیحات بیشتر در شماره های آینده

واقعًا

حوادث

راننده تاکسی به اتهام تجاوز به بیش از 100 زن به 
حبس ابد محکوم شد

دادگاه عالی انگلستان، یک راننده تاکسی را به اتهام تجاوز به بیش از یک صد زن و دختر جوان به 
حبس ابد محکوم کرد. 

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، »جان ووربی«،51 ساله، کارمند بازنشسته و راننده تاکسی با 
رای هیات منصفه دادگاه عالی انگلستان به اتهام آزار و اذیت و بیهوش کردن قربانیانش و تجاوز 

به بیش از 100 زن و دختر جوان در سراسر انگلستان به ویژه لندن به حبس ابد محکوم شد. 
ـ  پرونده  این  به  رسیدگی  ویژه  قاضی  ـ  کراون«  »کرایدون  اعالم  بر اساس  که  حالیست  در  این 
این مرد میانسال از اکتبر سال 2006 میالدی تا اوایل سال 2008 میالدی به تجاوز، آزار و اذیت 
مسافران زن خود ادامه می داده و در نهایت با شکایت یکی از مسافران و پیگیری پرونده  توسط 
پلیس مرکزی لندن دستگیر شد. عالوه بر این، در گزارشات شاهدان عینی این ماجرا آمده است که 
این مرد پس از بیهوش کردن زنان و دختران آن ها را داخل صندوق عقب خودروی خود می گذاشته 

و سپس در فرصتی مناسب آن ها را مورد تجاوز و آزار و اذیت قرار داده است. 
خاطر  رویداد  باره  این  در  نیز  ـ  پرونده   این  ویژه  بازرس  ـ  ریدی«  »دیوید  که  حالیست  در  این 
نشان کرد: این مرد جنون جنسی دارد؛ چرا که اعمال وحشیانه و تجاوز کارانه خود را به صورت 
زنجیره ای در سراسر انگلستان انجام داده است، به همین دلیل او هم باید تحت درمان روانپزشک 

قرار بگیرد، هم باقی عمر خود را در زندان بگذراند.   
   

 در عربستان سرکرده یك شبکه خطرناک
 را گردن زدند

با اجرای حکم اشد مجازات یک محکوم دیگر ، شمار تبهکارانی که از آغاز سال جاری میالدی در 
عربستان گردن زده شده اند به 14 نفر رسید. پلیس ریاض چندی پیش »فهدبن ناصر الهمیزان« را 
که سرکرده یک گروه خطرناک بود در عملیات ویژه دستگیر کرد.سپس قاضی با توجه به مدرک 
های موجود مینی بر دستبردهای مسلحانه ، قاچاق مواد مخدر ، راهزنی ، هرزگی  اینترنتی و ... حکم 
اعدام صادر کرد و دیروز »فهد« در مقابل چشمان مردم »ریاض« با شمشیر ، گردن زده شد.پیش 
تر یک افسر پلیس عربستان سعودی که به جرم ربودن و آزار شیطانی مسافر خارجی به اشد 
مجازات محکوم شده بود گردن زده شد.سال 2008 هم 102 مجرم در همین کشور به شیوه مشابه 
مجازات شدند.گزارش ایسکانیوز می افزاید،بیش ترین میزان اعدامها در عربستان مربوط به سال 

2007 بود که به 153 نفر رسید.

جزییات تازه از قتل 
عام در امریکا و آلمان

امریکا،  و  آلمان  در  کشتار  دو  وقوع  از  پس  روز  یک 
پلیس این کشورها جزییات تازه یی را از این دو قتل 
خود  تصمیم  پیش  از  قاتالن  تاکیدکردند  و  فاش  عام 
را اعالم کرده بودند ولی این اخطار آنها جدی گرفته 

نشده بود.

در جنایتی که در آلمان به وقوع پیوست یک پسر 17ساله در حالی 
نام  به  خود  سابق  دبیرستان  وارد  داشت  تن  به  سیاه  لباسی  که 
آلبرت ویل در منطقه وینندن شهر اشتوتگارت شد و به روی دانش 
نیز  مردم  سوی  به  فرار  هنگام  و  گشود  آتش  معلمان  و  آموزان 
ساعاتی  پسر  این  کشت.  را  نفر   15 مجموع  در  و  کرد  تیراندازی 
پلیس شناسایی شد و خودکشی کرد.قاتل 17ساله که  بعد توسط 
تیم کرچمر نام دارد و با پدر و مادرش در غرب آلمان زندگی می 
کرد ساعت 30/9 چهارشنبه به وقت محلی به دبیرستان آلبرت ویل 
حمله کرد.او در سه کالس جداگانه، هشت دختر، یک پسر و سه زن 
آموزگار را با شلیک 60 گلوله کشت.این پسر به صورت هدفمند به 
دختران دانش آموز شلیک می کرد. به گفته »هریبرت رش« وزیر 
تا   14 شده  کشته  آموزان  دانش  وورتنبرگ«  »بادن  ایالت  داخلی 
15ساله بودند و بیشتر آنان با شلیک گلوله به سر از پا درآمدند.این 
جوان پیش از رسیدن ماموران به قربانگاه، از آنجا گریخت و هفت 

دانش آموز دیگر را زخمی کرد.

را  دبیرستان  نزدیکی  در  روانی  آسایشگاه  یک  کارمند  در خیابان 
قربانی و راننده یک خودرو را با تهدید وادار کرد در فرار کمکش 
کند.تیم حین فرار در بزرگراه »وندلینگن« به خاطر بستن بزرگراه 
از سوی پلیس مجبور به ترک خودرو و فرار به یک منطقه صنعتی 
شد. او هنگام دزدیدن »مرسدس بنز« در نمایشگاه بزرگ خودرو، 
پا درآورد.او سپس  از  با شلیک گلوله  یک فروشنده و مشتری را 
را  مامور  دو  و  آتش گشود  پلیس  به روی  نمایشگاه  از  با خروج 

و  شد  مجروح  پلیس  گلوله  با  سرانجام  تیم  کرد.  زخمی  به شدت 
در این هنگام با شلیک گلوله به سرش، خودکشی کرد. در عملیات 
داشتند.  شرکت  پلیس  افسر  هزار  از  بیش  نوجوان  این  دستگیری 
آنان پس از مرگ تیم 15 قبضه اسلحه گرم که به طور قانونی ثبت 
شده بود از خانه پدر وی در لویتن باخ به دست آوردند. این مرد 
عضو یک باشگاه تیراندازی است و دادستان پرونده می گوید او 
در نگهداری سالح ها کوتاهی کرده است.»تیم« سال گذشته میالدی 
به گفته دوستانش،  تمام کرده بود و  دوره مقدماتی دبیرستان را 
پسری گوشه گیر و آرام بود. همچنین پلیس اعالم کرده این نوجوان 
به افسردگی مبتال و زیر نظر پزشک بوده و با بازی ها و فیلم های 

خشن خودش را سرگرم می کرده است.

این جنایت در حالی رخ داد که ساعاتی قبل از آن ساعت 45/2 بامداد 
چهارشنبه تیم پدر خود را از تصمیم خودش مطلع کرد، اما پدرش 
حرف او را باور نکرده بود.پدر تیم در بازجویی ها گفته است روز 
حادثه پسرم یک اسلحه پر با 200 گلوله اضافی از اتاق خواب من 
برداشت و در مجموع 130 گلوله شلیک کرده است. او که یک تاجر 
موفق است و 150 کارمند در استخدامش هستند، ادامه داده است؛ 
پسرم در زندگی هیچ کمبودی نداشت و سال گذشته بعد از ترک 
تحصیل وارد عرصه کار و تجارت شد. او بازیکن موفق تنیس بود 
و اصاًل از او توقع انجام چنین کاری را نداشتم.در همین حال رسانه 
ها خبر دادند تیم چند روز قبل از این کشتار در وب سایتش و یک 
چت روم اعالم کرده بود چندین اسلحه در منزل دارد. او روز قبل از 
حادثه نیز گفته بود قصد دارد با رفتن به مدرسه قبلی اش از اسلحه 
خود استفاده کند. در وب سایت »تیم« آمده است؛ من از این زندگی 

فالکت بار خسته شده ام چون هر روزش شبیه به هم است.
مردم به من می خندند و مرا آدم حساب نمی کنند به همین خاطر من 
به مدرسه ام می روم تا آنجا را با خاک یکسان کنم. یکی از دوستان 
تیم که از تیراندازی جان سالم به در برده است نیز به خبرنگاران 
گفت؛ ما سر کالس درس آلمانی نشسته بودیم که او با لباس نظامی 
و کاماًل سیاه پوش و اسلحه به دست وارد کالس شد. ما ابتدا فکر 
کردیم او شوخی می کند، اما ناگهان شروع به تیراندازی کرد و بعد 
دیگر هیچ چیز نفهمیدم. روز پنجشنبه در حالی که آلمان در شوک 
فرو رفته بود آنگال مرکل عزای عمومی اعالم کرد و بیش از هزار 
نفر در کلیسای وینندن گردهم درآمدند و با روشن کردن شمع یاد 
قربانیان را گرامی داشتند. »توماس ماریارنتس« اسقف این کلیسای 
کاتولیک گفت؛ فاجعه دبیرستان »آلبرت ویل« سنگین ترین غم را به 

دل مردم »وینندن« گذاشت و در تاریخ جنایی آلمان ثبت شد. 
»اوتینگر« مقام ارشد ایالت »بادن وورتنبرگ« نیز همدردی گسترده 
وی  کرد.  قدردانی  عزاداری  در  آنان  از شرکت  و  ستود  را  مردم 
دولت  سیاستمداران  شرکت  با  سوگواری  آیین  آینده  هفته  گفت؛ 
تقویت  لزوم  جنایت  این  پی  در  سویی  از  شد.  خواهد  برپا  آلمان 
به  داشتن سالح  قوانین و همراه  ها، تشدید  آموزشگاه  از  حفاظت 
بحثی جدی در آلمان تبدیل شده است. اما عده یی از کارشناسان 
کرده  مخالفت  مدارس  در  های حفاظتی  دوربین  پیشنهاد نصب  با 
و آموزگاران نیز خواستار حضور بیش از پیش روانشناسان در 

مدرسه ها و آموزشگاه ها شده اند. 

● قتل عام در امریکا
در همین حال پلیس امریکا نیز اطالعات تازه یی را از جنایتی که در 
منطقه کنیستن شهر سمسن ایالت آالباما رخ داده بود، منتشر کرد. 
عامل این جنایت که مایکل مک لندون نام داشت ابتدا با آتش زدن 
خانه مادرش او را کشت سپس به سمت شهر جنوا حرکت کرد و در 
منزل مادربزرگش دایی، خاله، مادربزرگ، پدربزرگش و یک کودک 
را کشت. او در ادامه با تیراندازی به سوی عابران تعداد قربانیانش 
را به 9 نفر رساند و سپس با فرار به طرف یک چمنزار در آنجا با 

شلیک گلوله به زندگی خودش پایان داد.

که  مایکل  انگیزه  افشای  برای  تالش  در  حادثه  این  از  پس  پلیس 
حدوداً 35 ساله بود به بررسی زندگی وی پرداخت و معلوم شد 
این مرد که از یک هفته پیش بیکار شده بود از بیماری افسردگی 
رنج می برد. او پیش از این جنایت به یکی از دوستانش خبر داده 
دو  کارآگاهان  دهد. همچنین  انجام  را  کاری  دارد چنین  بود قصد 
ورق کاغذ پیدا کردند که مایکل از پیش اسامی قربانیانش را در آن 
نوشته بود. عالوه بر این در لپ تاپ این مرد فهرستی از همکاران 
سابق وی پیدا شده و پلیس معتقد است این افراد کسانی هستند که 
با مایکل برخورد خوبی نداشتند. در این حال پرس وجو از اطرافیان 
مرد مسلح فاش کرده وی عالقه زیادی به شغل های نظامی داشته 
هیچ کس تصور  که  یی  گونه  به  داشته  متعادل  رفتاری  و همیشه 
نمی کرد او دست به چنین جنایتی بزند. از طرفی بررسی پرونده 
این مرد نیز نشان می دهد وی تا پیش از این هیچ جرم و خالفی 
مرتکب نشده بود. اکنون فرضیه قتل عام به خاطر فشارهای ناشی 
از بیکاری و مشکالت مالی بیش از هر احتمال دیگری در این پرونده 

مطرح است. تحقیقات پلیس امریکا در این رابطه ادامه دارد
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فال هفته
متولدین فروردین: سر وسامان بخشیدن به 
امور مالي و خانوادگي در این روزها بسیار ضرورت 
دارد.در طي دو هفته آینده حادثه اي شیرین در زندگي 
شما رخ خواهد داد که مدتها خاطره آن با شما خواهد 
بود.از قدرت خالقیت وسازندگي خود نهایت استفاده 
را ببرید. یک آشنایي تازه باعث به وجود آمدن رابطه 
به  عجوالنه  و  زود  خیلي  .گاهي  شود  مي  عمیق  اي 
بالفاصله قضاوت قطعي  و  پردازید  نتیجه گیري مي 
میکنید که این عادت باعث مشکالتي براي شما میشود 
اما با خویشتن داري و تفکر نتایج بهتري براي شما 
بهتر  اي  حادثه  واسطه  به  مالي  مشکالت  و  حاصل 
مي شود. شما با متولدین شهریور سازگاري زیادي 

دارید.

متولدین اردیبهشت: سعي کنید بین خواسته    
ها و توانایي هاي خود هماهنگي بیشتري ایجاد کنید.
شما باید توجه داشته باشید که لقمه هاي بزرگتر از 
نخواهد  پي  در  خوبي  عواقب  برداشتن  خود  دهان 
تحقیق  باید  آمده  به وجود  عاطفي  مسئله  در  داشت. 
بیشتري انجام دهید وموقعیت ها را بیشتر بسنجید. از 
موقعیت هاي بدست آمده بسیار خوشحال مي شوید 
نگاه خوشبینانه شما به آینده کمک بسیار بزرگي به 
با  شما  همفکري  کنید.  پیشرفت  تا  کرد  خواهد  شما 
افراد خانواده به سبب مشترک بودن منافع باعث باز 
شدن درهاي بسیاري به سوي شما مي شود.وضعیت 
کنوني شما به سرعت با همفکري تغییر خواهد کرد و 
به مرحله اعتدال نزدیک خواهید شد. شما با متولدین 

مرداد بسیار نزدیک هستید.

نوید  بهار  به  شدن  نزدیک  خرداد:  متولدین 
که  شما  براي  فعالیت  از  سرشار  روزهاي  دهنده 
در  را  موفقیت  درهاي  شدن  گشوده  آن  واسطه  به 
تا  شده  باعث  شما  هاي  توانایي   . داشت  خواهد  پي 
واز  کنند  باز  اي روي شما  ویژه  دوستانتان حساب 
فکر شما در بهبود شرایط کاري خود استفاده کنند. 
پیام  یک  واسطه  به  که  ناراحت هستید  از موضوعي 
به  دعوت  شد.  خواهد  برطرف  شما  روحي  مشکل 
مسافرت از طرف یکي از بستگان در روزهاي آینده 
برنامه ریزي هاي جدیدي را در پي خواهد داشت که 
کمک زیادي به روحیه شما خواهد کرد. شما با مهر 

ماهي ها و مرداد ماهي ها رابطه بسیار خوبي دارید.

  متولدین تیر: در روزهاي آینده پیشنهادي 
دریافت خواهید کرد که در مجموع بسیار به نفع شما 
خواهد بود .حضور یک فرد تازه وارد به جمع فامیل 
خانواده شور و سرور زیادي به دنبال خواهد داشت 
دوست  یک  دیدن  از  کرد.  خواهد  خشنود  را  شما  و 
قدیمي بسیار خوشحال خواهید شد از مقایسه خود با 
دوستان و اطرافیانتان به شدت بپرهیزید که این کار 
اصال به سود شما نخواهد بود زیرا هر کسي توانایي 
هاي خاص خود را دارد . سعي کنید در رابطه عاطفي 
به وجود آمده با احتیاط بیشتري پیش بروید. عالیق 
خود به ویژه در کار را با دقت دنبال کنید. آذرماهي 

ها دوستان خوبي براي شما خواهند بود.

متولدین مرداد: زندگي داراي فراز ونشیب   
باعث شیرین  گذشت  و  اما صبر  است  فراواني  هاي 
شدن موفقیت هاي بدست آمده مي شود.موقعیت تازه 
اي در انتظار شماست ، سعي کنید به اندازه خود قبول 
مسئولیت کنید طولي نخواهد کشید که خواهید فهمید 
ریشه ومنشاء مشکالتتان با دیگران از بي توجهي و 
بي انصافي آنان سرچشمه میگیرد .ساعاتي طوالني 
با کساني که دوستشان دارید سپري خواهید کرد که 
از  بود.  خواهد  موثر  شما  ونشاط  روحیه  بهبود  در 
جر و بحث هاي بي مورد در طول دو هفته آینده جدأ 
خوبي  میانه  ماه  خرداد  متولدین  با  کنید.  خودداري 

دارید.

روابط  و  کار  در  تمرکز  شهریور:  متولدین 
عنوان  هیچ  به  رود،  مي  شمار  به  واجبي  امر  شما 
بشود  شما  کار  روابط  وارد  نیرنگ  و  مکر  نگذارید 
از مدتها خواهید دید  از عزیزان خود را پس  بعضي 
که از نظر عاطفي وروحي براي شما موثر خواهد بود. 
روزهاي خوبي براي شما در راه است که با اتکا بر 
اراده خود به راحتي مي توانید بر مشکالت فائق آیید. 
از برمال کردن اسرار خود براي دیگران جدأ بپرهیزید 
واز کمک به دیگران به هیچ عنوان کوتاهي نکنید دقت 
زیادي به خرج دهید تا نتیجه تالش هاي خود را به 

نحو احسن بگیرید . با آبان ماهي ها بسیار هماهنگ 
هستید.

متولدین مهر: سعي کنید بین رفتارهاي خود 
تعادل برقرار کنید تا در مواجه شدن با دیگران دچار 
دردسر نشوید. از یکي از دوستانتان به شما منفعت 
فراواني خواهد رسید که به این وسیله به شدت شگفت 
زده میشوید. به هیچ عنوان به گزافه گویي برخي از 
ضرورتي  هرگز  زیرا  نکنید.  توجه  حسود  اطرافیان 
کنید.  وبحث  جر  صرف  را  خود  انرژي  که  ندارد 
سعي کنید این روزها به رتق وفتق امور زندگي خود 
بپردازید ودر جمع هاي فامیلي حضور فعالتري داشته 
باشید. حتمأ در امور عاطفي از بزرگترها وافراد مورد 
روزهاي خوبي  بگیرید.  تجربه مشورت  وبا  اطمینان 
ایده  دوستان  ها  ماهي  بهمن  داشت.  خواهید  راه  در 

آلي براي شما خواهند بود.

روزها  این  که  مسائلي  در  آبان:  متولدین 
ذهن شما را به خود مشغول ساخته کمي هم به جاي 
احساسات به منطق خود رجوع کنید وگرفتن مشورت 
شما  به  زود  رسیدن  نتیجه  به  در  امیني  شخص  از 
با  را  خود  هاي  دلتنگي  کنید  کرد.سعي  خواهد  کمک 
دیدارهاي خوب وجذاب فامیلي به حداقل برسانید. به 
چشم اندازهاي تازه اي دست پیدا خواهید کرد که از 
دنبال  به  براي شما  را  بسیار خوبي  نتایج  مالي  نظر 
خواهد داشت .در خرید زیاد عجله نکنید شرایط بهتر 
با جستجو و کنکاش همواره منتظر شما خواهد بود. 

شهریور ماهي ها دوستان خوبي براي شما هستند.

 متولدین آذر: همواره سعي کنید جسورانه 
دست به تجربه هاي جدید در کار وامور تجارت بزنید 
به  داشت.  خواهد  دنبال  به  خوبي  بسیار  نتایج  زیرا 
برسید.بیشتر  بیشتر  خود  خواب  و  تغذیه  وضعیت 
مراقب طرز برخورد و رفتارتان با دیگران ، مخصوصأ 
دوستان خود در محل کار باشید. مسئله اي مدتهاست 
فکر شما را مشغول ساخته که بهتر است این موضوع 
را به حال خود بگذارید . از نظر ذهني فوق العاده عمل 
میکنید. نحوه برخورد شما با دوستان و همکاران بر 
جذابیت شما در میان آنها افزوده است. رفتن به سفر 
و تفریح بر طراوت شما خواهد افزود. مرداد ماهي ها 

وفروردیني ها دوستان ایده آلي براي شما هستند.

ها  شکست  از  کنید  سعي  دی:  متولدین   
روابط  در  و  گرفته  درسي  گذشته  هاي  وناکامي 
باشید.  داشته  ها  تجربه  از  فراواني  بهره  خود  آتي 
روحیه حساس شما با نیایش و دعا التیام پیدا میکند. 
. ذهن  به عهده مي گیرید  را  مسئولیت هاي خطیري 
شما این روزها بیش از حد درگیر مسائل کاري است. 
کارشکني کسي باعث رنجش شما میشود اما مطمئن 
امور باالخره به نفع شما پیش خواهد  باشید جریان 
امیدي  نا  رفت، تالش براي موفقیت باعث خستگي و 
در شما شده است که مسافرت کمک زیادي به شما 
تحول  و  تغییر  کند.  مي  آرامش  آوردن  دست  به  در 
هاي امیدوار کننده اي در زندگي شما دیده میشود، با 

خرداد ماهي ها و اسفندي ها جفت و جور هستید.

انعطاف  و  روراستي  بهمن:  متولدین   
در  اي  مالحظه  قابل  پیشرفتهاي  باعث  شما  پذیري 
براي گرفتن  اجتماعي شما شده است.  کار و روابط 
تصمیمات جدي سعي کنید بر اطالعات خود بیفزائید 
این روزها بیش از حد ذهن خود را درگیر مسائل   .
مالي کرده اید که به زودي این مشکل حل خواهد شد. 
اعتماد  مسئله  این  که  میشوید  عادت  ترک  به  موفق 
به نفس شما را افزایش خواهد داد. از دیدن چند تن 
افراد فامیل بسیار مسرور خواهید شد. نقشه یک  از 
سفر زیارتي را در ذهن مي پرورانید که به زودي با 
بهبودي شرایط مالي میسر خواهد شد. با آذر ماهي 

ها میانه خوبي دارید.

شناسي  وموقعیت  زرنگي  اسفند:  متولدین   
ایده  بسیار  موقعیت  یک  به  که  میشود  سبب  شما 
زندگي  در  اي  سازنده  نقش  که  کنید  پیدا  دست  آل 
اندیشه  در  کند. شما  مي  ایفا  کاري شما  و  شخصي 
انجام شدن به  یک کار بزرگ هستید که در صورت 
و  نیاز  و  راز  از  بود.  خواهد  اطرافیان  از  خیلي  نفع 
دعا بهترین بهره ها را خواهید برد. رفتار شما باعث 
ایجاد سوء تفاهم براي یکي از دوستان شده است که 
با خویشتن داري شما مشکل حل خواهد شد. تالش 
شما براي خوشحال کردن اطرافیانتان به ثمر خواهد 
نشست اما بهتر است مراقب افراد بخیل دور وبر خود 
شما  بیشتربا  ها  ماهي  بهمن  و  ها  ماهي  تیر  باشید. 

مچ هستند.

سفید بازی را شروع می کند و در 3 
حرکت مات می نماید

جواب هفته قبل
Nxg5+   Rf7    Qxh7+   Kf8   Qh8# 

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

جواب هفته قبل              
Nef6+        Kd8 )Kf8, Bxf6( 
Bc7#        
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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

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 یك و یك 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

پایان »عوض شدن« کودکان در بیمارستان 
تاکنون شنیده اید کودکي در بیمارستان عوض شده باشد؟ یا در جریان عمل پیوند عضو، که دهنده مادر و گیرنده فرزند است، 
مشخص شود این دو، مادر و فرزند نیستند؟ شرکتي اسپانیایي این مشکل را که کم سابقه هم نیست، حل کرده است. رویه کنوني بر 
این است که هنگام تولد کودک در اتاق عمل، دستبندي دور دست او بسته مي شود که نام مادر بر آن نوشته شده است. این دستبند 
نشان دهنده هویت کودک است و مشخص مي کند کدام کودک در اتاق نوزادان، به کدام مادر تعلق دارد. اما کم نبوده اند مواردي در 
سراسر جهان که پس از سال ها روشن شده کودکي به آن مادري که فکر مي کرده مادرش است، تعلق ندارد. شرکت »ICN« اسپانیا 
ادعا مي کند براي نخستین بار در دنیا، سامانه یي طراحي کرده که احتمال خطا را به صفر مي رساند. این سیستم »سامانه تشخیص 

هویت نوزادان« نامگذاري شده است. کل سامانه یک اسکنر قابل حمل بسیار دقیق و یک سري بارکد است.

 مهم در واقع اطالعاتي هستند که وارد اسکنر مي شوند. شرکت بارکدهایي را ارائه مي کند که شماره هاي آن هیچ گاه تکرار نمي 
شوند. بارکدها روي یک دستبند پالستیکي نصب شده و هنگام تولد یکي به دست مادر و دیگري به پاي نوزاد بسته مي شوند. 

همزمان اثر انگشت مادر و کودک توسط اسکنر، با کیفیت بسیار باال گرفته مي شود. 

شماره بارکدها نیز با دستگاه خوانده شده و تمام این اطالعات در حافظه ذخیره مي شوند. نه اثر انگشت افراد تکرار مي شود و نه 
شماره بارکدها. به این ترتیب پرونده یي منحصر به فرد و تکرارنشدني شکل مي گیرد. از آنجایي که اطالعات به طور کامل با اسکنر 
خوانده مي شود، امکان خطا وجود ندارد. شماره هایي روي بارکدها هستند که نشان مي دهند کدام کودک متعلق به کدام مادر است 
که البته در صورت تردید مي توان آثار انگشت را با هم تطبیق داد. وقتي فرزند براي نخستین بار به مادر داده مي شود، بار دیگر 

اطالعات با دستگاه کنترل مي شود. 

در این هنگام به فرض اینکه بارکد اشتباه هم به دست ها چسبانده شده باشد، دستگاه با مقایسه آثار انگشت، پیام خطا مي دهد. از 
اطالعات تهیه شده به همراه آثار انگشت، یک رونوشت در اختیار خانواده قرار مي گیرد، یک نسخه در بیمارستان باقي مي ماند و 

نسخه سوم به اداره ثبت احوال فرستاده مي شود. 
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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 نیاز روزمره ی شما هرهفته تعدادی آگهی در نیازمندیهای هفته نامه 

پرشین چاپ میشود.
می  دردادوستد  منظور سهولت  به  رسانی  اطالع  رسانه  این  ی  وظیفه  که  آنجایی  از 

باشد، لذا مسئولیتی 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
07956664431

واکسال وکترا دیزل سیلور 
اتوماتیك مدل 2007

07956664431

تعدادی انبار 
جهت اجاره
در منطقه بارنت

07888808079
گلف سیلورمدل2004

07956664431

لوله کشی 
ساختمان 

جواد 
07894862619

سوزوکی سیلورمدل 
2003

07956664431

آموزش

بنز  ای کالس سیلورمدل 
2003

07956664431

بنز سیاه  رنگ مدل 2005
07956664431

متروپولیتن کار 
سرویس

0208923456

تویوتا سیلور مدل 2001

07956664431

پژو 306 سیلورمدل2004

07956664431

حمل و نقل

رنو مشکی مدل 2004

07956664431

ریکاوری تی   بی 
02084490660

آموزش 3 دی مکس و 
انیمشن

07796751767

کارت ویزیت سربرگ
02084530370

طراحی لیفلت و چاپ لیفلت

07733113137

آموزش فتوشاپ
07733113137

آموزش ویولون

07511812069

تدریس 
خصوصی ریاضی 
در تمام مقاطع 

توسط دانشجوی 
مهندسی

با قیمت بسیار 
مناسب

07515704242
 

آموزش کامپیوتر

07909857012

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07909857012

تعمیر لپ تاپ
07733113137

طراحی وب 
سایت  

از  مجرب  کادری  با 
فارغ  دانشجویان 

التحصیل دانشگاه لندن 

07828697681

تایپ فارس و انگلیسی 

07909857012

آموزش فتوشاپ

07909857012

تعمیرات

اجاره

اجاره 
ماشین

سام ریکاوری 
07886388657

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

مکانیك 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

07909857012

تعمیر لپ تاپ
07733113137

تعمیر کامپیوتر در 
محل

07909857012

طراحی
 وب سایت

07733113137
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ایرانیان                                   02077007174
کانون ایران                                             02087463269 
جامعه ایرانیان                                         02087486682  
سفارت انگلستان در تهران                 0098216705011-7
سفارت ایران در لندن                               02072253000 
وزارت کشور انگلستان                             08456000914 
اطالعات پرواز هیترو            08700000123 
دفتر ایران ایر هیترو            02085649806
فرهنگسرای لندن                                   0208-4555550

رستوران ها
رستوران اپادانا                                02076033696 
رستوران اریانا                                        02072669200

رستوران البرز                                    02076029040 
رستوران الونک 1                             02076031130
رستوران الونک 2                                    02072290416 
رستوران ارم                             02089688382
رستوران بهشت                                      02089644477
رستوران پامچال                                     02082039595
رستوران پاپیون                                      02084589083
رستوران پاتوق                                       02072624015
رستوران پاریس                                      02072892023
رستوران پرشیا                                       02084529226
رستوران پرنس علی                                02072583651
رستوران حافظ)1(                                   02072299398

رستوران حافظ)2(                                   02074314546     
رستوران دیار                                         02089209744 
رستوران ژینو                                         02088471740 
رستوران شبهای  شیراز                            02083465592

رستوران کندو                                         02077242428    
رستوران صفا                                         02077238331
رستوران کلبه                                         02077064888
رستوران مهدی                                       02085637007
رستوران نیمکت                                      02088896989
رستوران یاس                                         02076039148
رستوران فرشاد                                      02089989080
رستوران زیتون                            02088307434
رستوران هیزم                            02074314546
رستوران صوفی                                      02088344888

رستوران سالم                                        02088380007  
رستوران اریانا                                      02072669200 

رستوران ایتالیایی                     02083494400     
رستوران صدف                                      02072438444

رستوران زرتشت                                    02076032379  
رستوران لیدو                                         02089524748 

سفره سرای مهدی 2

سوپر مارکت ها 
آران                                      02084455775  
اهواز                                            02087785361
انزلی                                        02084581221
انجمن زعفران                              02084516616
بهار                                         02076035083
بیژن                                         02074352370
پرارا                                       02076036222
پرشیا                                     02072722665
تفتان                                       02077317819
تهران                                      02074353622
تخت جمشید                                    02076398007
جردن                                          02084265448
ایران                                        02082028022

زمان                                           02076038909 
خیام                                          02072583637 
زمزم                                        02084524004

فردیس                                     02088616187  
سارا               02072292243
ستاره                                      02088635251
ساواالن                                                  02083478822
سپید                                       02089697970 

سلیمان                                             02076242957 
سهند                                                   02083433279 
سرور                                                02089746088 
سیب                                                  02083992832 
علی                                    02085669360 
مازندران                                     0205799500
ماهان                                          02089630012

منصور                                           02089525637 
محصوالت ایران                              08963002020

هرمز                                                   02084558184
وحید                                             02089749997 
قنادی رضا                                02076030924 
قنادی عسل                               02077062905

 

مراکز توزیع 
هفته نامه پرشین

جامعه ایرانیان
کانون ایرانیان

سوپر پرآرا
سوپر انزلی

سوپر بازارچه ایرانی
سوپر پرشیا
سوپر بیژن
سوپر بهار

سوپر تخت جمشید
سوپر تهران 
سوپر جردن
سوپر ایران
قنادی رضا
سوپر زمان

سوپر زمزم 
سوپر ساواالن
سوپر سارا 
سوپر سپید 
سوپر سیب

سوپر سهند 
سوپر دنا

سوپر علوان
سوپر فردوس
سوپر وحید
سوپر سرور

سوپر فردیس 
سوپر ایرانی کویینزوی

فرهنگسرای لندن
قنادی عسل1
قنادی عسل2
سوپر کسری

سوپر مازندران 
سوپر منصور
سوپر مسعود
سوپر هرمز

رستوران ایلینگ کباب
رستوران مهدی
رستوران آریانا
رستوران بهشت

 رستوران باغ بهشت
رستوران صوفی
رستوران سالم

رستوران زیتون
رستوران پرشیا
رستوران زعفران
رستوران ژینو
رستوران هیزم
مدرسه اوستا

Super Dejla
 Turkish Super 

,Market
Way to say

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

و	با	همکاری	مواد	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 
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 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 ایمیل

co.uk  تماس  حاصل نمائید 
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ورزش ایران
دعوت از 14 شناگر به اردوی تیم ملی

  
 

اردوی  به  را  شناگر   14 شنا  ملی  تیم  سرمربی  خبازیان،  مهدی  بهزاد 
و  سهیل  کرد.  دعوت  شد،  خواهد  آغاز  ماه  فروردین   4 از  که  ملی  تیم 
پاشا  نوشادی،  امین  ساالری،  سامان  بیداریان،  محمد  آشتیانی،  سعید 
همایون  جدیدی،  پویا  قصری،  مالدار  پوریا  جاللی،  احمدرضا  وحدتی، 
حقیقی، سپهر افجه ای، آروین مرادی، سروش خواجگی و پدرام مالدار 
اردو هستند.تیم ملی شنا خود را برای بازی  به  قصری دعوت شدگان 
های آسیایی جوانان در تیرماه 88 در سنگاپور، رقابت های شنای جهان 
ژاپن مردادماه  ایتالیا، رده های سنی و عموم آسیا در  در  تیرماه  آخر 

آماده می کند.

امیدوار به قهرمانی در ترکیه
مشتزنان ما ظرفیت موفقیت در تورنمنت معتبر »احمد کومرت« ترکیه را 
دارند.احمد ناطق نوری، رئیس فدراسیون مشتزنی با بیان این که تیم ملی 
مشتزنی در این جام که فروردین ماه برگزار می شود، شرکت می کند، 
گفت: این تورنمنت در تقویم فدراسیون جهانی جای دارد و اکثر مشتزنان 

مطرح اروپا نیز در این رقابت ها حضور پیدا می کنند.
وی افزود: امیدوارم در این تورنمنت مشتزنان کشورمان را روی سکوی 

قهرمانی ببینم.

تمرینات بی وقفه تکواندو در سال جدید
را  اردو  از  دلیلی حق خروج  به هر  بازیکنی  اردوی سال جدید هیچ  در 
اهداف  به  ما  گفت:  تکواندو  ملی  تیم  مهماندوست، سرمربی  ندارد.رضا 
خود از اردوهای مقطعی دست نیافته ایم چرا که بعد از لیگ وارد اردو 
شده ایم و در چند روزی که ملی پوشان در اردو بودند، نتوانستیم به 
دلیل ریکاوری، کار مفیدی انجام دهیم. وی افزود: منافع تیم ملی برای 
من مهم است؛ درست است که رقابت های بلژیک یک تورنمنت بین المللی 
هر  در  باید  بنابراین  شود،  می  اعزام  ایران  نام  با  تیم  چون  ولی  است 

میدانی روی سکو رود.

دعوت والیبال نشسته ایران به آلمان
نشسته  والیبال  ملی  تیم  آلمان  بایرلورکوزن  نشسته  والیبال  باشگاه 
ایران را برای انجام بازی دوستانه دعوت کرد. زمان برگزاری این دیدار 

شهریورماه سال 88 در آلمان اعالم شده است.

مرتضی محجوب قهرمان شد
نوزدهمین دوره رقابت های شطرنج فینال قهرمان کشوری پایان یافت 
و مرتضی محجوب با کسب 10 امتیاز برای دومین بار صاحب عنوان 
قهرمانی شد. در این رقابت ها الشن مرادی با 5/ 9 امتیاز دوم و عنوان 

سومی به همایون توفیقی رسید.

کیش میزبان 11 روزه تیم ملی والیبال
تیم ملی والیبال کشورمان که خود را برای شرکت در مرحله دوم رقابت 
انتخابی جهان آماده می کند، روزهای 5 فروردین سال 88 عازم  های 
جزیره کیش می شود تا اردوی 11 روزه ای در این جزیره برپا کند. بعد 
ایتالیا  یا  از این اردو تیم ملی به یکی از کشورهای روسیه، بلغارستان 
خواهد رفت. رقابت های انتخابی 6 تا 8 خردادماه در تهران برگزار می 

شود.

 حشمت مهاجراني عضو کمیته جوانان 

فدراسیون فوتبال شد  
 

کمیته  اعضاي  فدراسیون،  رئیس  کفاشیان  علي  سوي  از  احکامي  طي   
نایب  عنوان  به  محمدي  اکبر  شدند.  معرفي  فوتبال  فدراسیون  جوانان 
مهناز  و  کمانه  مهاجراني، غالمرضا  اهلل  و حشمت  کمیته جوانان  رئیس 
امیرشقاقي به عنوان اعضاي این کمیته معرفي شدند. در بخشي از این 
برنامه  این کمیته که  امید است در راستاي مسوولیت  حکم آمده است؛ 
ریزي، رشد و ارتقاي فوتبال نونهاالن، نوجوانان و جوانان است با اتکا 

به خداوند سبحان در انجام این امر مهم موفق و موید باشید 

استقالل با تساوی 1 بر 1 مقابل 
الجزیره متوقف شد

  
تیم فوتبال استقالل یکی از نمایندگان کشورمان در هفتمین دوره 
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز در دیداری خانگی برابر 
الجزیره امارات متوقف شد تا شانس صعودش به مرحله دوم کم 

رنگ شود.
روز دوم از هفته دوم مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 
از ازبکستان و  ایرماتوف  از ساعت 15 امروز به قضاوت روشن 
در حضور نزدیک به 60 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی تهران 
امارات به مصاف  الجزیره  آغاز شد که طی آن دوتیم استقالل و 

هم رفتند.
در این دیدار که برای هر دو تیم از اهمیت ویژه ای برخوردار بود، 
امتیاز  با یک  الجزیره  تا استقالل و  امتیازات تقسیم شد  در نهایت 
در قعرجدول قرار بگیرند و شانس شان برای صعود به مرحله بعد 

کم رنگ شود.
بر   2 عربستان  االتحاد  برابر  خود  نخست  بازی  در  که  استقالل 
یک شکست خورده بود به این امید در ورزشگاه آزادی تهران به 
مصاف الجزیره امارات رفت که بتواند با کسب سه امتیاز این بازی 

خود را به صدر جدول برساند.
برخالف پیش بینی ها این الجزیره امارات بود که بازی را تهاجمی 
به گل برتری دست  بایانو  فابیو  آغاز کرد و در دقیقه 10 توسط 

پیدا کرد.
در ادامه بازی این استقالل بود که بر میزان حمالت خود افزود و 
دست  تساوی  گل  به  کاظمی  توسط حسین   45 دقیقه  در  باالخره 

پیدا کرد.
در نیمه دوم استقالل با حمایت تماشاگرانش هجومی تر آغاز کرد 
و حمالت زیادی را پی ریزی کرد که هر بار بنا بر دالیلی نتوانست 
یک ضربه  استقالل صاحب  دیدار  این   65 دقیقه  در  برسد.  گل  به 
پنالتی شد. این پنالتی را آرش برهانی به گل تبدیل کرد اما داور آنرا 
برهانی  الجزیره ضربه  بان  دروازه  نیز  مجدد  تکرار  در  نپذیرفت. 
پیروزی  به  برای رسیدن  استقالل  بهترین فرصت  تا  را مهار کرد 

از دست برود.
در دقایق باقی مانده نیز توپ و میدان در اختیار استقالل بود اما این 
تیم نتوانست از فرصت های مطلوبی که نصیبش شد برای رسیدن 
به گل استفاده کند تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد و کارش 

برای صعود به مرحله بعد سخت شود.
بازیکنان اسقالل:

منتظری،  پژمان  زاده،  بیک  هاشم  قربانی،  پیروز  لو،  طالب  وحید 
خسرو حیدری، حسین کاظمی، بیژن کوشکی، فرهاد مجیدی)-85 
علیزاده(،  علی  برهانی)-72  آرش  جانواریو،  عباسفرد(،  علیرضا 

سیاوش اکبرپور.
سرمربی: امیر قلعه نویی

بازیکنان الجزیره:
علی خسیف ، محمد علی، رزاریو، دیاکی)-65 المنهالی(، الماهری) 
79 - قاسم(، عبید)-46 علی موسی(، هالل سعید، سوبیت، رافائل 

سوبیس، مسعود، فرناندو
سرمربی: براگا 

استقالل همه کار کرد جز کسب 3 امتیاز
الجزیره  امروز تیمش برابر  از تساوي  قلعه نویي که پس  امیر 
امارات در ورزشگاه آزادي تهران با خبرنگاران گفتگو مي کرد 
بازي گرفتن سه  این  از  ما  افزود: هدف  این مطلب  بیان  ضمن 
این بازي بود که متاسفانه شرایطي پیش آمد که ما در  امتیاز 

بدست آوردن سه امتیاز این بازي ناکام ماندیم.
افزود: من راجع به مسائل فني هیچ صحبتي نخواهم کرد  وي 
حتي در رختکن نیز از تمامي بازیکنان خود تشکر کرده چرا که 

با تمام توان 90 دقیقه مقابل الجزیره جنگیدند.
سرمربي استقالل اضافه کرد: ما در این بازي همه کار کردیم دو 
بار تیر دروازه ، پنالتي و صحنه هاي دیگري که فکر مي کنم همه 
فوتبال دوستان آن را دیده اند اما متاسفانه توپ هاي ما به گل 
تبدیل نشد. الجزیره نیز تیم بسیار خوبي بود اما من معتقدم که 

با دفاعي بازي کردن توانست یک امتیاز را از آن خود کند.

سرمربي تیم فوتبال استقالل در خصوص تعویض آرش برهاني 
گفت: آرش بازیکن بسیار خوبي است اما متاسفانه بعد از اینکه 
پنالتي خود را گل نکرد از لحاظ روحي و رواني دچار افت شد 
و ما مجبور بودیم که او را تعویض کنیم.وي در خصوص علي 
علیزاده و مسائل پیش آمده گفت: ما علیزاده را آوردیم تا بتواند 
یک  متاسفانه  اما  کند  گلزني  ما  براي  سخت  ضربات  زدن  با 
موقعیت گل 95 درصدي را از دست داد و اگر آن توپ را به گل 

تبدیل مي کرد شاید دیگر کسي از ما چنین سئواالتي نمي کرد.
قلعه نویي در خصوص داوري این دیدار نیز خاطرنشان کرد: 
به اعتقاد من اگر صحبت نکنم بهتر است چرا که گفته مي شود 
من بازي تیم  خود را توجیه مي کنم اما باید بگویم در مجموع 
داوري خوب بود و از گروه داوري تشکر مي کنم. اما معتقدم 
در چند صحنه مي توانست با سوت هایي که مي زند عدالت را 

در زمین رعایت کند.

یکي  شاید  کرد:  نشان  خاطر  استقالل  فوتبال  تیم  سرمربي 
روي  بر  که  بود  خطایي  نشد  زده  ما  براي  که  هایي  از سوت 
سیاوش اکبرپور صورت گرفت و مي توانست یک پنالتي دیگر 

براي استقالل باشد.
امیر قلعه نویي در پایان گفت: ما هنوز امیدواریم و چند بازي تا 
پایان دور مقدماتي داریم و مطمئن هستم که با همت بچه ها مي 

توانیم از گروه خود صعود کنیم.
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ورزشی ایران و جهان

از چهار گوشه جهان
  

توقفی تازه برای وست برومویچ
در یک بازی باقی مانده از هفته بیست و نهم لیگ برتر فوتبال انگلیس، 
به  جدول  هفتم  تیم  وستهام  زمین  در  برومویچ  وست  قعرنشین  تیم 
تساوی بدون گل دست یافت و این امر باعث شد هیچ تحول خاصی در 
وضع وست برومویچ در جدول رده بندی حاصل نیاید. با این حال این 
تیم صاحب بخت های بهتری برای گلزنی و فتح این دیدار بود که یک 
بار جاناتان گری نینگ توپ را از فاصله 6 متری دروازه تیم »زوال«ی 
ایتالیایی به آسمان کوبید و در مرتبه بعدی شوت جیمز موریسون را 

رابرت گرین دروازه بان وستهام دفع کرد.

یوفا خواسته لیورپول را پذیرفت
اتحادیه فوتبال اروپا اعالم کرد نهایت تالش اش را برای اجابت خواسته 
نامدار  باشگاه  این  که  کرد  خواهد  کاری  و  گیرد  می  کار  به  لیورپول 
انگلیسی دیدار برگشت خود در مرحله یک چهارم نهایی جام قهرمانان 
باشگاه های اروپا را در همان روزی انجام ندهد که بیستمین سالگرد 
فاجعه هیلزبورو است. در تاریخ 15 آوریل 1989 و دقایقی قبل از شروع 
مسابقه لیورپول با ناتینگام فارست در مرحله نیمه نهایی رقابت های 
جام حذفی انگلیس در استادیوم هیلزبوروی شهر شفیلد، بر اثر ازدحام 
مردم و فشاری که به سکوها آوردند 96 تن از هواداران لیورپول جان 
»با  یوفا دیروز گفت:  نامدار  و  فرانسوی  پالتینی رئیس  باختند. میشل 
لیورپولی ها در تماس هستم و حرف شان را درک می کنم. ما کاری 
که  این  شود.«  برآورده  المقدور  حتی  آنها  خواسته  که  کرد  خواهیم 
کیست،  اروپا  های  باشگاه  جام  نهایی  چهارم  یک  در  لیورپول  حریف 
هنوز مشخص نیست و این با انجام قرعه کشی مسابقات این مرحله در 

روز جمعه این هفته مشخص خواهد شد.

رئال، جرارد را می خواهد
  

تالش  مادرید  رئال  باشگاه   
خود را برای به خدمت گرفتن 
کرده  آغاز  جرارد  استیون 
فوتبال  تیم  کاپیتان  است. 
این  با   2011 سال  تا  لیورپول 
اعالم  قرارداد دارد و طبق  تیم 
قیمت  ورلد«  »نیوزآوذ  نشریه 
میلیون   85 حدود  بازیکن  این 

یورو است.
ژابی  که  است  درحالی  این 
تیم  های  طرح  در  هم  آلونسو 
دارد.  قرار  اسپانیایی  نامدار 
فلورنتینو پرز به احتمال فراوان 
به عنوان رئیس باشگاه  مجدداً 
رئال مادرید انتخاب می شود و 
به  را  بازیکن  این  دارد  درنظر 

خدمت بگیرد.

5 هفته دوری برای کلوزه
میروسالو کلوزه مهاجم ملی پوش و معروف تیم فوتبال بایرن مونیخ 
آلمان به دلیل آسیبی که طی پیروزی 3-0 این هفته تیمش بر بوخوم 
در بوندس لیگا به او وارد شد، 5 هفته از صحنه دور خواهد ماند. این 
دیدارهای  تبار 32 ساله در  لهستانی  گلزن  این  به معنای عدم شرکت 
لیگا و جام باشگاه های اروپا در فروردین  حساس بایرن در بوندس 

ماه است.

احتمال بازگشت رائول به اردوی ملی
احتمال  از  دیروز  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم  مربی  بوسکه  دل  ویسنته 
فراخوانی مجدد رائول گونزالز به بازی های این تیم سخن گفت. رائول 
و  نشده  دعوت  ملی  مسابقات  به  که  است  ماه   20 پا  و چپ  33 ساله 
طبعًا سهمی هم در قهرمانی غیر منتظره اسپانیا در جام ملت های اروپا 
یک  برای  فقط  را  او  بوسکه  دل  رفت  می  گمان  پیشتر  نداشت.   2008
بازی خداحافظی به اردوی ملی دعوت کند، اما فرم بالنسبه خوب وی 
در مسابقات رئال مادرید و گلزنی هایش باعث شده است که دل بوسکه 

سهمی احتمااًل بیشتر را برای او در نظر بگیرد.

فوتبال ایران همان شهر بی کالنتر است؟
روزگاری فیر و ز کر یمی با همان لحن تند و طنز خو د لیگ دسته یک را شهر بی کالنتری خو اند 
شهر بی کالنتر همان شهری است که نه نظمی دار د و نه ناظمی و هر کس به طریقی بر ای خو د 
عمل می کند حال به لطف بر نامه ریزی و مدیر یت نو ین ! دامنه این شهر بی کالنتر از رقابتهای 
لیگ یک به کل فوتبال و حتی در و از ه های تیم ملی ر سیده است نگاهی به این اتفاقات اخیر فو 

تبال بیانداز ید تا به صحت حر فهای من بر سید 
 تیم ملی : 

کر یم باقری 6 سال است که از رقابتهای ملی کنار کشیده است حو ادث مختلفی که در راه جام جهانی 2002 افتاد کر یم را از تیم 
ملی دو ر نمو د و در طی این سالها کر 
یم باقری علی ر غم شایستگیهای بسیار 
ش کماکان غایب در باز یهای ملی بو د و 
لی حاال قرار است او ر ا که تا چند هفته 
د  نبو  بی  تاکتیک جناب سر مر  پیش در 
به تیم ملی بخو انند این تاکتیک علی دائی 
و  ر  که  د  بو  تاکتیکی  نه  چگو  استی  بر 
ر  کیانوش  و  قی  اهیم صاد  ابر  گاری  ز 
حمتی را در این تاکتیک می دید و لی کر 
یم را در این تاکتیک نبو د خو د یک مسئله 
بغر نج است اما مسئله دیگر این است که 
چطو ر به یک بار ه این تاکتیک عوض شد 
و کر یم باقری تبدیل به آقا کر یم بزر گ 
تر تیم ملی گشت حکایتی ز بی کالنتر بو 
د ن او ضاع حاکم بر تیم ملی است و در 
این میان جالب این است که جناب دائی بر 
ای باز یکنی که 6 سال است از تیم ملی 
ار د و  پا پیش می گذ  خداحافظی کر ده 

دعو ت نامه کالمی می فر ستد و لی همین جناب سر مر بی می گو ید حاال که کریمی می خو اهد نیاید به او کمک می کنیم که نیاید 
یکی نیست از جناب شهر یار!! بپر سد نیامد ن که کمک نمی خو اهد این آمد ن است که عالو ه بر کمک و مدیر یت و نیت خیر و اند 

یشه و اال را خو اها ن است بر استی این تیم ملی چه شهر بی کالنتری است 
 

حکایت اعتر اض باز یکنان 
جناب فر ید عابدی در صد ر گل ز نان لیگ ما هستند این که ایشان باز یکن خو بی هستند و یا نه را باید در پر و سه ز مانی کل فصل 
و شاید دو فصل متو الی باید دید اما این که ایشان به صر ف عد م دعو ت به تیم ملی این گو نه مو ضع گر فته اند و صحبت از حق 
کشی و .. می کنند نشان از بیگانگی کامل این جو ان خو ب شیر ازی نسبت به او ضاع فو تبال بی کالنتر ما است این را قبو ل دار 
یم که باز یکنی که خوب بازی می کند را باید ز یر نظر گر فت اما این که حتما به تیم ملی دعو ت شد قانو ن مشخصی ندارد در فو 
تبال انگلستان هنو ز کسی نمی داند چر ا بکهام هنو ز دعو ت می شو د و لی اوون ر ا دعو ت نمی کنند و یا در بر ز یل و ایتالیا و 
آرژانتین و.. این داستانها ادامه دارد اما این گو نه از کو ر ه در رفتن ایشان تنها دو دش به چشم خو دش می ر و د ز یرا درفو تبال 
ملی ما تنها قانو ن جنگل حکم فر ما است و گر نه هیچ کس نمی تو انست کعبی را دعو ت کند اما از خسر و حیدری گذ ر نماید و یا 
احمدی را بخو اهند از و اعظی چشم پو شند و یا سید صالحی را به تیم ملی خو انند اما بر هانی را نبینند و یا از شیر از ستار زار 
ع را بخو اهند اما شیری و عابدی را به فر اموشخانه بسپار ند ایشان گله از شکستن دل یک جو ان سخن می ر انند که در مکتب فو 

تبال پر از نفر ت و خو د خو اهی ما دلی و جو د ندارد که به فکر دل شکسته باشند 

 تیم فو تسال 
فو تسالیستهای ما بر استی خو ب در خشیده اند بچه های خوب تیم ملی تو انستند نشان دهند که اقتدار بالمناز ع بر ز یل را هم می 
تو ان شکست و به یک بر تری خفیف ر ساند اما غمگینی این قضیه این است که سر مر بی تیم فو تسال ما بر ای این که پسر ان 
پارسی فو تسال آرامشی مضاعف گیر ند از بر از یال پیغام به مسئو لین در گیر انتخابات!! کمیته المپیک که شامل ر ئیس فد ر اسیو 
ن فو تبال و ر ئیس ساز مان تر بیت بد نی می باشند بفر ستد که کجا هست آن حمایتهائی که باید می کر دید و نکرده اید ؟بر استی 
سرمر بی تیم فو تسال ما باید در گیر حو اله های پژو 206 باشد و یا این که با اعصابی آرام به ادامه باز یها بیاندیشد؟ این فو تسال 
ما کی از این در به در یها نجات پیدا می کند؟ البد بعد از انتخابات) بخو انید انتصابات کمیته ملی المپیک( که آقایان بتو انند با احراز 

پستها با خیالی آسو ده به فکر شر اکت در سهم پیر و ز یها باشند 

 پر سپو لیس 
حکایتهای قطبی هم به گو نه ای سخت مالل آو ر تکر اری است از شهر سر خ پیغام می ر سد که امپر اتو ر از دستیارانش ناراضی 
است و آنان را ضعیف می داند ! راستی این افشین خان چند بار باید از یک سو ر اخ گز یده شو د ؟ حکایت سر مر بی و دست یاران 
پر سپو لیس در سال گذ شته را به یاد دار ید ؟ داستان مر ز بان و قطبی و یا قطبی و استیلی را که از یاد نبر ده اید ؟ حال می خو 
اهیم از افشین خان بپر سیم جناب سر مر بی بین المللی در کدام گو شه این دنیا یک سر مر بی در دو سال متو الی د ستیارانش را 
خو دش انتخاب نمی کند به او تحمیل می کنند و او ل آنان را بر اد ر و اسطور ه و.. می خو اند واز اسمهایشان تعر یف می کندو بعد 
به یک بار ه آنان را ضعیف و خائن می خو اند و جنگ و جدل و.. را ادامه می دهد؟ این داستان بی کالنتری نیمکت شما را چند بار 

دیگر باید شاهد باشیم ؟

همه مدعیان کفش طالي اروپا  
 

گلزن  بهترین  همچنان  اتریش  سالزبورگ  مهاجم  یانکو  مارک 
رقابت هاي باشگاهي در قاره اروپا به شمار مي آید. در فهرست 
مدعیان رسیدن به »کفش طالي اروپا« مارک دي وایو از بولونیا 
صدر  اما،  رسید  سوم  رده  به  و  داشت  کننده  خیره  صعودي 

فهرست همچنان بدون تغییر باقي مانده است. 

فهرست برترین گلزنان 
-1 مارک یانکو )ردبول سالزبورگ( 48 امتیاز 

-2 ساموئل اتوئو )بارسلونا( 46 امتیاز 
-3 مارک دي وایو )بولونیا( 38 امتیاز 

-3 دیه گو فورالن )اتلتیکومادرید( 38 امتیاز 
-3 داوید ویا )والنسیا( 38 امتیاز 
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ادامه نوسان در اتلتیکو
] sky :وصال روحانی / منبع [

در پی حذف شدن اتلتیکو مادرید به دست پورتو در مرحله یک هشتم نهایی 
ابراز نارضایتی از سوی برخی  اروپا  فوتبال جام قهرمانان باشگاه های 
بازیکنان باشگاه اسپانیایی یک بار دیگر باال گرفته و بخصوص سرجیو 
اتلتیکو  مربی  رسینو  ابل  با  باز  تیم  این  آرژانتینی  جوان  مهاجم  رو  اگه 

رودررو شده است.
رسینو از اواسط دی ماه 87 به جانشینی خاوی یر اگیره مکزیکی مربی 
اتلتیکو شد، با این امید و هدف که به برخی نتایج ضعیف اتلتیکو در فصل 
جاری پایان بخشد اما اگر حرف های اگه رو را مبنا بگذاریم او توفیقی در 

این خصوص نداشته است. 
ثبت  با  و  شد  برگزار  پرتغال  در  که  پورتو  با  اتلتیکو  برگشت  بازی  در 
تساوی بدون گل برای دو تیم سند حذف یاران اگه رو براساس تساوی 
2ـ2 دیدار رفت )و گل خوردن آنها در مسابقه خانگی( صادر شد. رسینو 
در بیشتر دقایق تیمش را فقط با یک مهاجم )اگه رو( در زمین چید و دیه 
گو فورالن دیگر مهاجم معروف و اروگوئه ای اتلتیکو را در ابتدای وقت 

روی نیمکت نشاند. 
اگه رو در این خصوص گفته است: »ما از وقتی که رسینو مربی ما شده 
است، پیشرفتی فنی نداشته ایم و یک نشانه آن در مسابقه برگشت با پورتو 
بود. اگر رسینو، فورالن را باز از ابتدای وقت کنار من قرار می داد و تیم 
را با یک تک مهاجم به میدان نمی فرستاد، قضیه بسیار فرق می کرد. او 
را  سرنوشت  ضربه  یک  با  دقایق  برخی  در  تواند  می  که  است  مهاجمی 
در  و سیمائو سابروسا  ماکسی رودریگز  از حضور  باید  ما  کند.  عوض 
دو سمت زمین بهره بیشتری می بردیم و آنها با ارسال هایشان ما را در 
اما چه کنیم که نه من بلکه رسینو در  شرایطی مساعدتر قرار می دادند. 
اینجا تصمیم گیرنده است و انتخاب ارنج تیم با ما نیست. هر چه یک مربی 

بگوید، باید انجام پذیرد. 
او به ما تأکید کرد که در استادیوم پورتو ابتدا در پی گل نخوردن و سپس 
اجرای ضدحمالت باشیم. این روش شاید برای 30 دقیقه اول مسابقه بد 
نبوده باشد، اما برای دقایق بعدی فایده ای نداشت زیرا این پورتو بود که 
با تساوی های صفر ـ صفر و 1ـ1 باال می رفت و ما بودیم که به گلزنی و 

پیروز شدن نیاز داشتیم.«
فقط اگه رو نیست که با رسینو ارتباطی منفی دارد و رودریگز آرژانتینی 
هم مورد تأیید این مربی نیست و روابط این دو نیز تیره است. براثر این 
روند در هفته های اخیر بارها رودریگز در همان اوایل وقت دوم از زمین 

بیرون کشیده شده است. 
کار  ماکی  »برای  گوید:  از هموطنش می  در حمایت  »اگه رو«ی 22 ساله 
نمی  استفاده  او  از  عقالیی  به شکلی  و  کافی  اندازه  به  زیرا  است،  سخت 
شود. ما از او حمایت می کنیم اما این مربی است که تصمیم می گیرد چه 
نارضایتی  به چه میزان. من  بازی می کند و  افتد و چه کسی  اتفاقی می 
ام از شرایط تاکتیکی موجود در ویسنته کالدرون )ورزشگاه اختصاصی 
اتلتیکو( را به اطالع سران اتلتیکو رسانده ام اما بیش از این کاری از من 
های  تا ضعف  آوردند  را  او  زیرا  باشد  جوابگو  باید  باشگاه  آید.  برنمی 
دوران کار اگیره رفع شود و اتفاقی که نیفتاده، همین مسئله است. اصواًل 
استخدام او براساس توصیه و یا نظر ما صورت نگرفت و چیزی بود که 

باشگاه می خواست.«
گفتنی است اتلتیکو مادرید به رغم داشتن بازیکنان متعدد خوب و حمایت 
نتایج  برخی  رغم  به  و  گرفته  پرنوسان  نتایجی  امسال  هوادارانش  وسیع 
خوب )شامل پیروزی چندی پیش بر بارسلونا و برد اواخر اسفندماه در 
برابر ویارئال( نتوانسته است تداوم الزم را داشته باشد و دور ماندن از 
جمع 4 تیم صدر جدول لیگ اسپانیا، در حالی که ویارئال هم اخیراً جایی 

در آن جمع داشته، نشانه و محصولی از همین امر است.

هرتا آن باالها چه می کند

قصه ای تازه در فوتبال آلمان
  

وصال روحانی

خیلی ها می پرسند پس از گذشت 24 هفته از فصل جاری لیگ فوتبال آلمان هرتابرلین در آن باالها )صدر جدول( چه می کند این 
تیم اینک با 4 امتیاز برتری بر نزدیکترین تعقیب کنندگان خود )بایرن مونیخ، وولفس بورگ، هامبورگ و هافن هایم( در جایگاهی 
نشسته است که در ابتدای فصل هیچ کس آن را باور نداشت و این توفیق بیش از هر کس برای خود مردان هرتا غیر منتظره بوده 
است. سوفیان چاهد هافبک سختکوش هرتا می گوید اگر تیمش این جایگاه را تا پایان فصل حفظ کند، حاضر است برای تمامی 
هواداران تیم یک همبرگر بخرد و پاتریک ابرت دیگر مرد میانی هرتا با وصف و شرحی بیشتر می گوید: »هدف ما این بود که 

تا سر حد امکان برنده شویم و در باالی جدول قرار بگیریم، ولی از آنچه می پنداشتیم، بهتر ظاهر شدیم. با این حال دیدارهای 
سخت و متعددی برایمان مانده است.«

از دهم تا. / /
هرتا در هر دو فصل گذشته فقط در رده دهم جدول قرار گرفته بود و اگر می خواهد قهرمان شود باید در 10 دیدار باقی مانده 
اش نتایجی معقول بگیرد. اگر هرتا به این عنوان برسد، مربی سوئیسی اش لوسی ین فاوره به ششمین مربی غیر آلمانی بدل 
خواهد شد که تیمش را فاتح بوندس لیگا کرده است. هرتا یک ماه پیش با برد 2-1 بر بایرن مونیخ نشان داد که بر خالف باورهای 
قبلی دور از اندازه های قهرمانی نیست و همان برد هواداران این تیم را بیش از هر واقعه ای شارژ کرد. قدر مسلم این که تاریخ 
این باشگاه که بازیکنانش معمواًل سفید و آبی می پوشند، پرماجرا و جذاب و توأم با فراز و نشیب های متعدد بوده است. هرتا 
در سال 1892 تأسیس شد و می گویند که اگر این نام و رنگ پیراهن های فوق برای باشگاه انتخاب شد، به این سبب بود که یکی 
از پایه گذاران باشگاه دست به سفر با کشتی ای به نام هرتا زد که عرشه آن را با رنگ های سفید و آبی مزین کرده و آن را به 

چنین رنگی درآورده بودند.
سال های جنگ

هرتا در سال های 1930 و 31 قهرمان رقابت های باشگاهی آلمان شد، اما در سال های جنگ جهانی دوم که نازی ها به این سو 
و آن سو لشکرکشی کردند و نیروهای متفقین به نیت جبران صدها بمب بر برلین ریختند، این باشگاه مجبور به قطع فعالیت های 

خود تا سال 1949 شد.
شهر ایزوله

در آن تاریخ و به واقع از زمان اتمام جنگ جهانی دوم، برلین )و در نگاه کلی، تمامی آلمان( به دو بخش غربی و شرقی تقسیم 
شد و در شکل گیری مجدد هرتا، شماری از فوتبالیست های آلمان شرقی هم که به بخش غربی کشور پناه بردند، دست داشتند. 
کار هرتا از سال 1961 که دیوار معروف برلین بنا و دو قسمت شهر، غیرقابل رسوخ تر شد، دشوارتر گشت و از آن پس جذب 

بازیکنان برجسته به هرتا محدودتر شد و به نظر می رسید که برلین تا حدی ایزوله شده است.
تقلب

در نهایت و در پی فعل و انفعاالتی که از نوع مهره گیری هرتا نشأت می گرفت، فدراسیون فوتبال آلمان سرانجام این تیم را به 
رشوه دهی و خرید و فروش های غیرقانونی بازیکنان متهم کرد و هرتا به سال 1965 به عنوان مجازات از بوندس لیگا به لیگ 
های محلی تبعید شد. هرتا به دسته اول بوندس لیگا بازگشت اما یک رسوایی مربوط به تبانی و تقلب به سال 1971 باعث شد در 
حساب های مالی هرتا رد پای 6 میلیون مارک کسر بودجه یافت شود و تنها راهی که برای ادامه حیات باشگاه باقی ماند، فروش 

استادیوم قدیمی باشگاه بود و همین مسئله آنها را از ورشکستگی عاجل نجات داد.
نفراتی که معروف شدند

امسال، قصه دیگری سروده شده است. وقتی فصل  اما  بیابد  آلمان  فوتبال  بین بزرگان  نتوانسته است جایی  از آن پس هرتا 
جاری شروع می شد، آرنه فردریش، مدافع ملی پوش و کاپیتان هرتا تنها نام آشنا در میان نفرات تیم محسوب می شد اما مارکو 
پانته لیچ، مهاجم کروات و آندری وورونین، یک فوروارد اوکراینی قرض گرفته شده از لیورپول انگلیس، شرایط را تغییر داده و 

مجموعًا 17 گل برای تیم نامدار شهر قدیمی برلین به ثمر رسانده اند.
تمرکز بر یک جام

حذف از جام یوفا و ناکامی در جام حذفی آلمان این بهره جنبی را داشته است که هرتا روی لیگ آلمان متمرکز شود و موفقیت 
بر  هفته  اوایل   0-1 پیروزی  که  طوری  به  است.  کشانده  برلین  المپیک  شده  ترمیم  استادیوم  به  را  تماشاگران  خیل  تیم  های 
بایرلورکوزن در ادامه رقابت های بوندس لیگا را 58 هزار نفر در این استادیوم به تماشا نشستند. به گفته ابرت که پیش تر هم 
نامش را آوردیم، فاوره با انتقال خصلت سختکوشی خود به مردان هرتا، توانسته است این تیم را متحول کند. ابرت می افزاید: 

»ما احساسی عالی و توان مان را برای قهرمانی باور داریم.«
تا نظر »بایرن مونیخ بسیار پرستاره تر« چه باشد!
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF BROAD-

CASTING IN IRAN
(Part 14)

 

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO IN IRAN

From 1971 the budget of Radio Iran has been furnished from the gen-
eral budget for the National Iranian Radio and Television (NIRT).  
Under the new organization radio has expanded even more and at a 
more rapid pace. 

The early technical personnel of Radio Iran came from the Wire-
less Telegraph Department.  For nearly a decade the programs were 
broadcast from a small studio in the wireless station located in north-
ern Tehran while the offices of Radio Iran were in the center of the 
Tehran some ten miles away.

Early in 1930’s under the supervision of the Ministry of Education, 
the “Organization for Developing Public Opinion” was formed.  The 
organization, which consisted of number of top Iranian writers, was 
commissioned to provide programming materials and necessary per-
sonnel for Radio Iran.  The organization had a number of divisions 
each commissioned for a special task.  The Division of Radio was 
commissioned to provide announcers for Radio Iran.  An audition 
was, therefore, held with 160 participants from whom several men 
and women were chosen as Radio Iran’s first Farsi announcers.  In 
addition to announcers for Farsi, ten announcers were also chosen 
for the foreign languages of Radio Iran.  The Division of Radio was 
supervised by the Minister of Finance.

The Division for Music under supervision of the director of the 
Department of Music was commissioned to provide an adequate 
orchestra for musical programs of Radio Iran.    The director held 
number of sessions to prepare musicians to form Radio Iran’s orches-
tra.  In addition, ten Czechoslovakian musicians were hired to train 
Iranian musicians to perform classical music on Radio Iran and to 
perform in the Tehran Symphony Orchestra.

The performers, talents and musicians who came to work in Radio 
Iran were basically from theater houses, passion-play houses and mu-
sic halls.  Most of them lacked formal training in their field, although 
they were professional.  Radio Iran, therefore, established a number 
of training classes for various purposes.  These classes consisted of 
training for technicians, engineers and equipment operators.  It also 
provided training classes in announcing a dramatic reading as well as 
singing and learning music and musical instruments.  These classes 
along with the increase of people’s awareness of radio’s function in 
providing information and entertainment resulted in the creation of 
a sufficient body of personnel for various areas of Radio Iran.

        To be countinued

Kiarostami to perform Mozart opera in London
World renowned Iranian auteur Abbas Kiarostami will perform Mozart’s opera “Cosi Fan Tutte” at the Coliseum 
Theatre from May 29 to July 5. 
He has previously performed the opera at the Aix-en-Provence music festival in southern France in July 2008 
which was warmly received by the audience. 
Iranian director Abbas Kiarostami who has used influential pieces of Western classical music, won the Palme d'Or 
at the 1997 Cannes Film Festival for “Taste of Cherry”. 
Kiarostami has received worldwide acclaim for the simplicity and psychological depth of his work. Using spec-
tacular filmed backdrops, he creates the world of Mozart’s popular comic opera in a beautiful period setting. 
Susan Gritton, Fiona Murphy, Thomas Glenn, Liam Bonner, Steven Page,Sophie Bevan are in the cast of the op-
era. Mozart specialist Stefan Klingele makes his ENO conducting debut. 
The title, “Così fan tutte”, literally means “Thus do all {women}” but it is often translated as “Women are like that”. 
The words are sung by the three men in Act two just before the finale. 

Chaharshanbeh-Suri registered on Iran’s 
intangible heritage list
The old tradition of Chaharshanbeh-Suri (Fireworks Wednesday) was recently registered on Iran’s intangible 
heritage list. 
Chaharshanbeh-Suri is an old tradition of Iranians practiced every last Tuesday of Iranian calendar year. Iranian 
nation celebrate this evening tonight by 
making fire and jumping over the fire, 
just a few days before the arrival of Noruz 
(March 21). 
This tradition was registered on the na-
tional list in the presence of cultural 
heritage experts, helping to insure that 
this tradition not to be forgotten over the 
passage of time. 
The historical documents indicate that 
people hold a ceremony on this day to 
ward off all the misfortunes and bad 
omens, hoping that their wishes will 
come true. 
This ancient tradition like all the other 
ceremonies has its own special customs. 
Each family used to collect piles of bushes on the roof, in the yard or in alleys. At sunset, family members, old and 
young jumped over the fire singing several rhymes whose words asked the fire to take away all their pain, bad luck 
and illness, and bestow happiness and health upon them. 
They believed that the ash of fire is ominous since people gave all their problems and illness to the fire and this had 
to be removed from their house. So the women used to take the ashes out of home and pour them into running 
water outside. On the way back home, they knocked on the door and say they are back from a wedding ceremony 
and are bringing health and happiness for the family. 

There was this belief that making a fire in the house would help kill all the harmful beings inside and would clear 
the house of evil spirits. Afterwards, they threw the ashes in water so that it took all misfortunes away. 
Afterwards, each family picked one pot and put coal as in it as a sign of bad luck, a little salt symbolizing the evil 
eye, and one coin symbolizing poverty. Then the pot was moved around the head of all family members and the 
last one would take the pot on the roof and throw it into the alley saying, “I throw away the misfortune and all 
bad luck to the alley.” 
Women and young girls used to go out of the home and stand by roads and pathways and secretly listen to what 
the passers by said. If they heard good and sweet words they felt their wishes would come true, if not, they would 
be disappointed. 

Also at nights, girls used to pick up a bowl and one spoon and covering their faces, would go to the doors of neigh-
boring houses and strike their bowls with their spoons as a gesture for home owners to put something in their 
bowls such as candies, sweets or some money. 
Families who had a sick person in their homes also cooked a special soup called patient soup and gave some to 
the patient himself and also distributed the remainder among the poor, believing the soup would improve their 
health in the coming year. 

Dried nuts were also distributed among passers by on this night by women who had made a wish, hoping it would 
come true. Of course, these days dried nuts are only one of the item served at home on this night. 
The historical research works prove that all these ceremonies were mingled with good behaviors and morality and 
in all of them, a strong belief in God, hope for life, and struggle with the devil were observed. 
None of the violent rituals of today like setting off firecrackers and throwing dangerous things into the air were 
seen in those days. 
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Noruz, glorious 
Iranian spring festival

By Ali Asghar Pahlavan 

@T= On Jamshid as the people jewels streamed. They cried upon 
him that New Year beamed. 
On Farvardin Hormuz in this bright New Year. Bodies were freed 
from pain all hearts from fear. 
New Year new king the world thus rendered bright. He sat resplen-
dent on the throne in light. 

(Ferdowsi). 

Noruz is the most glorious of Iran’s national spring festivities and 
dates back to the beginning of Persian history from time imme-

morial. Both foreign and domestic historians admit they do not 
know precisely when nor how the festival of Noruz emerged in 
ancient Persia and have expressed divergent opinions concerning 
the festival’s historical background. Recently however, after exten-
sive scientific research carried out by his team of archaeologists, a 
prominent Iranian university professor claims that “the Noruz Fes-
tival emerged 8,000 years ago” even though his idea is in conflict 
with views of other historians. Dr. Fereydoon Joneydi, founder of 
the Neishabur Cultural Foundation, in an exclusive interview with 
the Tehran Times said, “I take a different approach towards No-
ruz. My opinion stems from the dramatic events that have taken 
place on earth in ancient times and takes into account the emer-
gence of global warming and cooling, as well as earthquakes and 
the reactivation of the volcano, Mount Damavand.” Dr. Joneydi 
explains that as we compare these cataclysmic junctures in the his-
tory of Iran with Ferdowsi’s epic Persian poem Shahnameh and the 
Zoroastrians’ holy book Avesta, astounding facts and figures are 
revealed. “We conducted our studies based on geology using the 
physics of carbon-14 dating techniques and mathematical calcu-
lations. As a result, we have come to the conclusion that Noruz 
has a history of some 7500 to 8000 years, as opposed to opinions 
the Europeans have expressed concerning Noruz.” “In ancient Per-
sia, the beginning of every month started with the name of Ahura 
Mazda, which in the Pahlavi language is called ‘Ormuzd’ and in 
modern Farsi is known as ‘Hormuz.’ The first month of the New 
Year is Hormuz Farvadin or Farvardin and is the start of Jamshidi 
Noruz,” he elaborated. 

Dr. Joneydi has a full command of the Pahlavi language. 
He further shed light on the subject and added that the end of the 
Jamshid kingdom in Shahnameh coincides with the invasion of the 
Babylonians (Biorasb or Zahak) which occurred 7000 years ago. 
He said Shahnameh refers to three basic elements: the origin of 
the solar calendar, the invention of pottery and the beginnings of 
music. Neither the date of the solar calendar nor of music could be 
determined but the exact date of the invention of pottery could be 
traced as he pointed out. 
In recent years, mud pottery dating back 10400 years has been dis-
covered in excavations conducted by archaeologists in Ganj-Dareh 
in Harsin situated in Kermanshah Province. However, the age of 
the mud pottery and jars is not consistent with other scientific 
studies. 
The emergence of baked pottery traces back to 7500-8000 years 
and is the best criterion to determine the date of emergence of the 
solar calendar and music. Since all these elements have been ex-
plicitly referred to in Shahnameh, today’s Noruz festivities must 

date back some 8000 years. 
The most prominent theme in the emergence of the Noruz festival 
is the spring equinox, which occurs on the first day of spring. 
Another very important question which comes to mind is that if 
Iranians did not have some kind of time measurement apparatus 
how could they have determined the exact equality of day and 
night and thus precisely fix the time of the spring equinox? 
“Undoubtedly, our forefathers had some kind of a device for time 
measurement whose function was similar to a present day watch 
or a clock. The Noruz festival is a celebration of mathematics and 
astronomy -- the solar calendar--among Iranians and since our an-
cestors embraced Noruz and embellished it with beautiful flowers, 
Sabzeh (green sprouts) and sweets, we also deserve to celebrate 
this special occasion,” Dr. Joneydi said. Today, after the lapse of 
thousands of years, Iranians from all walks of life enthusiastically 
celebrate the Noruz festival, irrespective of their language, age, 
gender, race, ethnicity, or social status. In essence, the Noruz fes-
tival celebrates the rebirth of nature. This reawakening symbolizes 
the triumph of good over the evil forces of darkness, which is man-
ifested in the cold darkness of winter. 
Noruz is the point when the oppressive presence of the bitter cold 
winter begins to recede and the lively and hopeful spring com-
mences. This symbolic and romantic image of springtime change 
has been expressed extensively and eloquently in invaluable works 
of both contemporary and classical Persian writers and poets, 
which in recent decades has been widely translated into various 
other languages as well.. 
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