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على  مسيح  و  بهارى  مازيار  بهنود،  مسعود  سخنرانى  ى  جلسه 
نژاد كه به بهانه ى روزنامه نگارى ايرانى و به مناسبت معرفى 
كتاب تازه ى مسيح على نژاد در سالن خليلى دانشگاه مطالعات 
شرقى و آفريقايى لندن برپا شده بود، يك نكته ى مهم و اساسى 
را به مخاطبين گوشزد كرد، آنهم آنجا كه مسعود بهنود، در پاسخ 
به سوال يكى از شركت كنندگان، پيش شرط واقعيت و حقيقت 
روزنامه نگارى و خبررسانى را، حضور در دل حادثه عنوان كرد 
و با همين تلقى روزنامه نگاران خارج نشين ايران را از گردونه 

ى واقعيت روزنامه نگارى كنار گذاشت.
كسى  ميان  اختالفات  بحث  اعتناست.  قابل  كه  البته  موضوع  اين 
كه تنها خبر مى دهد و كسى كه خبر مى سازد و يا ديگرانى كه 
خبر را تحليل مى كنند، در كنار آنهايى كه از حادثه دورند و اخبار 
را تنها از نگاه ديگر رسانه ها و منابع مطلع دنبال مى كنند حرف 
امروز و ديروز هم نيست البته. " هفته نامه پرشين " در همين 

زمينه عالوه بر ارائه ى ...
صفحه  22 

عكس: ع.نجفى زرافشان 

صفحه 11

اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست كه هزاران دست، قلم خواهند زد!

اين حقير، سر دبير را قانع كردم كه اين صفحه مخاطب خود را خواهد داشت 
و از آن جا كه ما ايرانيها دست به نوشتن داريم، هزار دست ما را يارى خواهد 
داد تا با هم بنويسيم و انديشه، داستانى را خلق كنيم يا به سوالى پاسخ دهيم. 

آقاى سردبير، كمى مكث كرد، ...

گفتگو با فريد َمل مدير اجرايى نخستين فستيوال رومى در لندن

موالنا  باالتر از تضادهاى مذهبى، 
صفحه  16 زبانى  و محلى

در اين شماره مى خوانيد:
  در جست و جوى حق از دست رفته... صفحه 4

  آيا دموكراسى چهره زشت خود را نشان ميدهد ؟ صفحه13
  من فيس بوك دارم پس هستم . صفحه 5

  امنيت منطقه اي و اسناد ويكي ليكس  صفحه 6
  فوتبال يك ورزش چند فرهنگى ... صفحه 32



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى
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رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  سايت  از 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

نوشتن و نگارش از ديرباز مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات 
خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش 
يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه 

بدل گشت. 
با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه خبرنگارى، 

تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.
قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه پرده از واقعيت 
هاى پنهان و نهانى آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به 
توضيحاتى بيش از اين ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا كه به سود 

و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. 
هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...  
در نخستين گام اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بوده اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر 

باز كرده اند و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رسانده اند. 
نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس 
اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه 
كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه 
مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.
در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... 

مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.
نوشتن و نگارش از ديرباز مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات 
خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش 
يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه 

بدل گشت. 
با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه خبرنگارى، 

تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.
قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه پرده از واقعيت 
هاى پنهان و نهانى آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به 
توضيحاتى بيش از اين ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا كه به سود 

و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. 
هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...  
در نخستين گام اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بوده اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر 

باز كرده اند و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رسانده اند. 
نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس 
اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه 
كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه 
مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.

در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... 
مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.

سردبير

يادداشت هفته

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح كوتاه يك 
جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد  مشخص  نشريه،  صفحات 
كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02084554203

اشتراك هفته نامه
جهت درخواست اشتراك اين نشريه بهاى اشتراك را بصورت چك به همراه فرم تكميل شده زير به نشانى  دفتر 

هفته نامه پرشين Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  ارسال نماييد.
نام: ........................................................  نام خانوادگى: .................................................................

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

آدرس ايميل: ...........................................................................................

موبايل: .....................................................................................

 شماره شروع اشتراك از شماره : ..............................  تمديد اشتراك          شماره اشتراك .......................

هنرى 20 % تخفيف ويژه دانشجويان و مراكزفرهنگى و 

هموطنان خارج از كشور انگلستان
ميتوانند براى تكميل فرم باال از طريق وبسايت www.persianweekly.co.uk اقدام نمائيد

For more information please call on: +44 (0)20 8455 4203

بهاى اشتراك :  26 پوند           ششماه 50 پوند            يكسال 90 پوند

كشورهاى منطقه EURO: يكسال 140 يورو - شش ماه 100 يورو  
كشورهاى اسكانديناوى، كشورهاى بالكان: يكسال 120 پوند - شش ماه 90 پوند (يا معادل آن) 

سوئيس: يكسال 240 فرانك سوئيس - شش ماه 160 فرانك سوئيس 
آمريكا: يكسال 200 دالر - شش ماه 120 دالر
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برگزارى مراسم تاسوعا در لندن
در روز چهارشنبه همزمان با تاسوعاى حسينى مراسمى با حضور 
عزاداران  در رستوران سنتى بهشت برقرار گرديد . اين مراسم كه 
اين  در  بهشت   رستوران  مديران  همت  با  است  سال   8 مدت  به 
رستوران برگزار مى شود. مشروح اين گزارش را در شماره آتى 

هفته نامه پرشين قابل دسترس خواهد بود.

برگزارى فستيوال رومى (موالنا)
نام  با  اى  روزه  يك  فستيوال   2011 ژانويه   15 شنبه  تاريخ  در 
در  ديگر  هاى  گروه  برخى  و  پيوند  انجمن  مشاركت  با  «رومى» 

سالن (Arts Depot) واقع در شمال لندن، برگزار خواهد شد. 

معين،  باقر  همچون   شناسى  مولوى  استادان  سخنرانى  كنون  تا 
عالء اميرشاهى، شهباز ايرج، عبدالحى پيرزاده، پروفسور لِولسون، 
اين  است.  شده  قطعى  فستيوال  اين  در  خيام  تئاتر  از  لقمان  آقاى 
برنامه يك روزه بخش هاى جانبى متعددى شامل نمايشگاه عكس، 
را   .... و  كودكان  براى  خوانى  قصه  سماع،  رقص  خوانى،  مثنوى 
نيز در بر دارد. عالوه بر آن استاد نامى، داوود آزاد نيز در اين 

فستيوال خواهد نواخت.

اين  اجرايى  مديريت  با  گفتگويى  بيشتر  اطالعات  كسب  منظور  به 
برنامه انجام داده ايم كه در اين شماره مى خوانيد.

رونمايى  از كتاب "سرگذشت شعر 
پارسى" در لندن

محقق  و  شاعر  كوير  محمود  آقاى  پرشين  خبرنامه  گزارش  به 
دسامبر   هفدهم  روز  در  ايران   فرهنگ  و  ادبيات  زمينه  در  ايرانى 
پارسى"   شعر  "سرگذشت  كتاب  از  لندن   والك  كوينز  محله  در  
رونمايى  خواهند كرد و در ادامه جلسه شعر خوانى ايشان پيش 
وب  به  بيشتر  اطالعات  براى  ميتوانند  عالقمندان  است.  شده  بينى 
سايت www.mahmoodkavir.com  و يا به آدرس زير مراجعه 

نمايند
45 Queens Walk, London W5 1TL

نمايشگاه عكس سارا شهسوارى در لندن
هنرمند  عكسهاى  از  نمايشگاهى 
برجسته ايرانى خانم سارا شهسوارى 
در لندن برپا خواهد شد. خانم سارا از 
كه  است  ايرانى  بنام  عكاس  هنرمندان 
نمايشگاه هايى در نقاط مختلف بر پا 

نموده است.
اين نمايشگاه در تاريخ 13 دسامبر تا 4 
شهردارى  ساختمان اصلى  در  ژانويه 

لندن برگزار خواهد شد.

CITY HALLو THE QUEEN’S WALK LONDON SE1 2AA

برگزارى جشن هاى كريسمس 
ايرانيان مسيحى لندن

كريسمس  رسيدن  فرا  مناسبت  به  لندن  مسيحى  ايرانيان  كليساى 
داده  ترتيب  را  هايى  جشن  نو،  سال  آغاز  و  مسيح)  عيسى  (تولد 
است كه عالقمندان و پارسى زبانان مى توانند به طور رايگان در 
متنوعى  هاى  برنامه  كه  مراسم  اين  نمايند.  شركت  ها  جشن  اين 
را همراه با پذيرايى در بر دارد؛ به ترتيب در تاريخ سه شنبه 21 
دسامبر، ساعت 7 شب در شمال لندن به آدرس زير برگزار مى 

شود:
Christ Church
Friern Barnet Road, Friern Barnet, N11 3EP

جشن هاى ديگر در تاريخ پنجشنبه 23 دسامبر ساعت 7 شب و 
يكشنبه 26 دسامبر ساعت 10:30 صبح و 12 ظهر به آدرس زير 

برقرار مى باشد:
Iranian Christian Fellowship

158 Sutton Court Road, w4 3HR
قابل ذكر است كه شركت در اين برنامه ها براى عموم آزاد است.

يادداشتى بر مجموعه نمايش هاى كوتاه قوانين مردانه

در جست و جوى 
حق از دست رفته...

امير ارسالن يكتا منش
عكس محمود احمدى

” قوانين مردانه ” عنوان مجموعه نمايشى 
گذشته،  ى  شنبه  روز  عصر  كه  است 
يازدهم دسامبر در سالن كانوى هال لندن 
ى  قطعه  چند  اين  رفت.  صحنه  روى  به 
كوتاه نمايشى بيشتر بر پايه ى واقعيت 
آميز  تبعيض  قوانين  و  روزگار  موجود 
شريعت در باره حقوق زنان نوشته شده 
نويسنده   ” ربيحاوى  قاضى   ” بودند. 
عالوه  لندن  ساكن  نويس  نمايشنامه  و 
كارگردانى  به  نمايشها  متن  نگارش  بر 
مى  آنچه  بود.  پرداخته  نيز  قطعات  اين 
از  كه  است  گزارشى   – يادداشت  خوانيد، 

اين مراسم تهيه شده است...
طنزى بر واقعيت موجود

موسسه ى ” يك قانون براى همه ” كه از جمله ى موسسات فعال در 
زمينه ى حقوق بشر است، از چندى پيش فعاليت هاى انسان دوستانه 
ى  زمينه  در  اسالمى  آميز  تبعيض  قوانين  رفع  جهت  در  را  خود  ى 
با  شنبه  روز  در  مذكور،  نهاد  اين  هم  است.  كرده  آغاز  زنان  حقوق 
و  اجتماعى  فعالين  از  پاسخ  و  پرسش  و  سخنرانى  مراسم  برپايى 
مدنى كشورهايى كه با قوانين ” شريعت ” اداره مى شوند، كوشش 
كرد تا روايتى راستين از واقعيت و ايرادات وارد بر اين واقعيت در 

كشورهاى اينچنينى را در اختيار مخاطب غربى قرار دهد. 
در ادامه ى همين مراسم و جلسات سخنرانى بود كه نمايشهاى كوتاه 
قاضى ربيحاوى درباره ى حقوق زنان در ايران به روى صحنه رفت. 
اين نمايشها بيشتر بر واقعيت موجود جامعه استوار بودند و سعى 
واقعى  روال  اين  هم  طنز،  به  آميخته  هايى  ديالوگ  قالب  در  داشتند 

قانون را به سخره بگيرند. 
قاضى ربيحاوى كار نگاشتن اين نمايش هاى كوتاه را از چند سال 
پيش آغاز كرده و تا كنون در چند نمايش دانشجويى و در كمپين هاى 
حقوق بشرى آنها را به روى صحنه برده. آنطور كه او خود در گفت 
و گو با جرايد عنوان كرده، سعى او بيشتر بر اين بوده تا تناقضات 
قانون شريعت را در قالب قصه هايى اجتماعى نمايش دهد و در اين 

راه براى هنر نمايش نيز ژانر و گونه اى جديد ايجاد كند: 

” تئاتر مستند ”...
به  نمايش  از  جديد  و  تازه  اى  گونه  تواند  مى  واقع  در   مستند  تئاتر 
حساب آيد. قاضى ربيحاوى نمايشنامه نويس مشهور ايرانى، سعى 
دارد تا از واقعيات معمول جامعه و اتفاق هايى كه در دنياى امرز ما 
رخ مى دهند، نمايش هايى ساخته و پرداخته كند كه همگى به عنوان 
مصاديق اين گونه ى تازه گشوده شده باشند. در همين زمينه نيز او 
سالها قبل و بر اساس اتفاقى كه براى ” فرج سركوهى ” روزنامه نگار 
اين  البته  و  نوشت  اى  نمايشنامه  بود،  داده  رخ  ايرانى  ى  نويسنده  و 
نمايش در سال گذشته نيز براى بار دوم در سالن اجتماعات موسسه 
ى عفو بين الملل لندن به روى صحنه رفت. در ادامه ى همان راهى 
در  نگارش  به  نيز  كوتاه  هاى  نمايش  اين  گشوده،  ديروزها  از  او  كه 
آمده اند. قصه ى عمده ى اين نمايش ها از زندگى مرسوم و معمول 
زندگى ايرانيان حكايت مى كند و دشوارى هايى كه اين قوانين تبعيض 
آميز بر جامعه تحميل كرده است. به عنوان مثال زنى كه پس از مرگ 
شوهرش، توانايى قانونى زندگى با كودكش را ندارد و يا ديگر زنى 
كه پس از سالها گرفتارى و مرگ شوهر، تنها بايد به يك هشتم خانه 
اى كه در آن زندگى كرده بسنده كند و به انتهاى راه زندگى، آوارگى 
پيشه كند و از آرام دنيا فاصله گيرد. به اين مجموعه ى قوانين مى 

توان روال اعتقادى مردساالرانه را هم افزود، جايى كه مرد مى تواند 
طبق قانون موجود در مملكت، حتى بر حسب ظن به عدم پاكدامنى زن، 
جان او را بگيرد كه اتفاقًا هم اين سوژه نيز دستمايه ى يكى از كارهاى 
ربيحاوى بود. قصه اى كه چنان كه اشاره اش رفت ريشه در واقعيت 
مستند جامعه داشت و از ميان اخبار و احوال مردم سربرآورده و به 

روى صحنه رفته بود. 

واقعيت؛ كدام واقعيت؟
در اين ميان، خارج از مباحث هنرى و قوانين تبعيض آميز، بحثى ديگر 
به موازات گشوده مى شود كه اين واقعيت كه از آن سخن مى گوييم، 
واقعيت كدام قشر جامعه است و اين سخن و حديث را تا چه ميزان 

مى توان به كليت جامعه تعميم داد؟
ربيحاوى مى گويد كه براى نوشتن اين قطعات، پيش از همه قوانين 
هم  را  ها  داستان  اين  اصلى  خط  و  كرده  مطالعه  را  جزايى  و  مدنى 
آدمكهاى  كه  است  اين  بحث  اما  است  گشوده  قوانين  همين  ميان  از 
داستان هاى او چه نشانى از واقعيت و يا بهتر بگوييم ” كليت ” جامعه 

ى ايران دارند؟
اينكه مادرى پس از مرگ شوهرش، مجبور شود فرزندش را تحويل 
خانواده ى شوهر بدهد و پدربزرگ و مادربزرگ هم نوه را از درس 
و مشق و مدرسه منع كنند و او را به كالس قاليبافى بفرستند كه به 
زندگى  در  ميزان  چه  تا  است،  آن  در  آخرت  و  دنيا  خير  آنها  روايت 
ايرانيان رايج است؟ و ديگر ابهام اينكه، نگارش نمايشنامه هايى از اين 
دست چه تاثيرى بر ذهنيت مخاطب غربى از واقعيت راستين جامعه 

ى ايران خواهد داشت؟
اين هر دو ابهام را البته پاسخ گفتن آنقدرها هم دشوار نمى نمايد. آنچه 
ما از واقعيت زندگى اجتماعى ايران به خاطر داريم، همه بازگوكننده ى 
اين واقعيت است كه اتفاقاتى چنين، از روى بد قصه، همچنان در كسر 
رخ  روستايى  زندگى  از  بزرگترى  كسر  و  شهرى  زندگى  از  كوچكى 
مى دهند اما كليت جامعه و تفكر به نسبت مدرن و بازتر نسل امروز 
ايران ماجراهايى اينگونه را به زندگى اش راه نمى دهد و اين حكايات 
آنقدرها هم با زندگى نسل جوان ايرانى عجين نيستند. درباره ى تلقى 
مخاطبين غربى از اين نمايش ها هم مى توان اينگونه گفت كه ” باور ” 
رخدادهايى اينگونه براى ذهنى كه چنين اتفاقى را در تجربه و حافظه 
ميان  اين  در  آنچه  اما  محال.  حتى  گاه  و  است  دشوار  بسيار  ندارد، 
توجه بيشترى مى طلبد اين است كه رواج قصه هايى اينگونه كه شايد 
حاال در قسمت كوچكى از اجتماع برقرار باشند اما بى شك نمايانگر 
به  نسبت  را  غربى  ذهنيت  نيستند،  ايران  قانونى  و  فرهنگى  تماميت 
واقعيت زندگى ايرانيان دچار اشتباه مى كند و همين اشتباه هم آفت 
هايى را سبب مى شوند كه در آينده گريبان همگان و از جمله ماى 

خارج نشين را خواهند گرفت...

يك قانون براى همه...
در ادامه، نوشتن اين چند خط هم ضرور به نظر مى رسد كه هر چند 
رخدادهايى اينگونه، نسبت به كليت جامعه ى ما، يك در هزارند، اما 
افسوس و صد افسوس كه قوانين رايج در مملكت، عالوه بر مشكالت  
فراوانى كه براى همگان دارد( و همينجا و در همين پرانتز بگوييم كه 
بيشينه ى اين قوانين در زمان رضا شاه پهلوى تنظيم شده اند و آنقدر 
ها هم به حاكميت جمهورى ا  سالمى مربوط  نمى شوند) درباره ى 
حقوق زنان نيز بسيار تبعيض آميز و دوگانه جلوه مى كند تا جايى 
كه در غالب موارد حقوق انسانى و فردى و اجتماعى زنان، نيم مردان 
است و همين موضوع هم مشكالت بسيارى را براى زنان و در ادامه 
تالش  كه  روست  همين  از  است.  آورده  پديد  جامعه  كليت  زنان،  ى 
هايى اينچنينى در جهت رفع  اين تبعيض و رواج قانونى انسانى تر و 
نزديكتر به پيمان نامه ى جهانى حقوق بشر، بسيار نكو جلوه مى كند. 
باشد تا در پى همين تالش ها، ايران ما نيز به قوانينى عادالنه و يكسان 

در برابر همه ى شهروندان دست يابد.
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من فيس بوك دارم پس هستم
  پرويز آزاديان
 دانشجوى مالتى مديا از لندن

مارك زوكربرگ موسس سايت اجتماعى فيس بوك از سوى مجله تايم به عنوان 
مرد سال 2010 انتخاب شد.

زوكربرگ 26 ساله يكى از جوانترين ميليادرهاى جهان به شمار مى آيد و فيلم 
داستان  و  او  زندگى  اساس  بر  هم  فينچر  ديويد  كارگردانى  به  اجتماعى  شبكه 
فراوانى  استقبال  با  و  درآمد  اكران  به  امسال  كه  شد  ساخته  بوك  فيس  خلق 

روبرو شد.
زوكربرگ كه بيش از يك چهارم سهام فيس بوك را در اختيار دارد متعهد شده در 
5 سال آينده بيش از يكصد ميليون دالر به سيستم آموزشى در شهر نيوجرسى 
كمك كند .جايزه ساليانه مجله تايم به افرادى اهدا مى شود كه بيشترين تاثير 
را بر فرهنگ و اخبار در آن سال داشته اند .از جمله برندگان برجسته سالهاى 

والديمير  به  توان  مى  گذشته 
پوتين و جورج بوش اشاره كرد 

من فيس بوك دارم پس هستم
از  يكى   ما  از  كدام  هر  روزها  اين 
مى رويم. شمار  به  بوك  فيس  اعضاى 

از  بسيارى  موسسات،  دانشگاها، 
غير  معروف،  سازمان ها،اشخاص 
سال  مانند 100  كتابها  ها  معروف،پديده 
سهراب  مانند  شاعران  حتى  تنهائى،و 
گروههاى  شاملو،انواع  و  سپهرى 
داراى  همه  و  همه  خالصه  و  موسيقى 
هستند. بزرگ  شبكه   اين  در  عضويت 

تنها ليدى گاگا خواننده آمريكايى ،داراى 
شبكه  اين  در  عضو  ميليون   7 حدود 
او  بودن  پديده  اثبات  نوعى  به  كه  است 
نيز بود. همين مساله يكى  از داليل ايجاد 
از  يكى   در  او  عنوان  با  تحصيلى   رشته 
پيش  هفته  چند  در  آمريكا  دانشگاههاى 
اين  امروزه  ميبينيم  كه  گرديد.اينطور 
ميزان  كننده  تعيين  مقياس  حتى  شبكه 
جايگاه  و  ارزش  همچنين  و  اهمّيت 

اجتماعى يك فرد هم بشمار ميرود.هر سايت اينترنتى داراى ساختارى است به نام html كه در 
واقع زبان وب نيز به شمار ميرود. زبانى كه شبيه به زبان انگليسى است  اما داراى عالمت ها و 
نشانه هاى خاص خود مى باشد .نشانه ها و عالمت هايى كه رنگها ،بدنه  و تصوير و شكل و فرم كلى  
سايت و خصيصه هاى آن را مشخص مى كنند.همه  html ها با يكديگر داراى وجوه مشترك هستند. 
همه آنها در ساختار پايه شبيه به يكديگرند و در تماى آنها تعريفاتى براى تعداد صفحات و تعداد 
رنگها و نوع آنها ميباشد.اگر سايتها را به صورت انسان تصور كنيم html  ها مانند دى ان  اى عمل 
ميكنند.وقتى  يك سلول دى ان اى را مشاهده مى كنيم جايگاه هاى مختلفى  را در آن ميابيم كه در بر 
دارنده ژ نها يا كدهاى مختلف ميباشند، ژ نهايى كه شامل خصيصه هاى گوناگون انسان هستند و اين 

چيزى است كه  همواره در نگارش html هم  با آن مواجح هستيم . 

و  صفحات  براى  متفاوت  پردازشى  و  گرافيكى  ساختارهاى  و  خصايص  كننده  ايجاد  كه  كدهايى 
منو ها هستند. ميبينيم كه در  يك وب سايت بزرگ مانند فيس بوك جايگاه html و ساختار آن تا چه 
حد داراى اهمّيت مى باشد.حال كه اين ساختار ميليونها انسان مختلف را در سرار جهان به يكديگر 
پيوند ميدهد،به آنها امكان مبادله تصوير ويدئو و هرگونهديتاى ديگر مى بخشد و همچنين آنها را با 
يكديگر آشناتر ميگرداند و رفته رفته اطالعات عادات و عالئقشان را به يكديگر نزديك تر مى گرداند 
نظراتشان را در مورد امور مختلف جويا ميشود ، از آنها مى خواهد درمورد يك پديده اى مشترك 
عقيده خود را ارائه دهند. و همه اينها ميتواند قسمتى  از مسير آماده شدن براى يك جامعه جهانى  
يك دست ،با فرهنگ و عادت و زبان مشترك باشد .اما تمام اين موارد بيانگر اين است كه روزانه 
اطالعات بسيارى توسط ميليونها انسان يا كاربر، در اين شبكه بار گذارى ميشوند اطالعاتى كه 
ميتواند بخشها يا به طور عمده  تمامى خصوصيات فردى آنها باشد.چنان كه مى توان با دانستن 
نوع موسيقى مورد عالقه هر شخص به گوشه هايى از شخصيت او  پى  برد و همچنين اطالعات 
خانوادگى و امثال اينها را از نقاط مختلف دنيا بررسى نمود.و حال سووال اينجاست چرا بايد اينهمه 
اطالعات فردى و سازمانى در چنين حجم گسترده اى ذخيره شود ؟ چرا از ميان اين همه شبكه ى 
دوست يابى  فيس بوك هر روز گسترده تر ميشود و بزرگتر و عظيم تر ميگردد،داراى كاربرهاى 
بيشتر و كارايى هاى بيشترى ميشود توانايى هاى بيشترى اخذ ميكند اعضاى بيشترى مى گيرد و 
هوشمند تر ميشود و توانايى هاى كنترل بيشترى پيدا مى كند.آيا خطوط ريز html پيكره موجود 
مجازى عظيمى  را به وجود مى  آورند؟ موجودى كه هر روز عظيم تر و حجيم تر ميگردد. بيشتر از 
60 ميليون سال پيش سلول هاى كوچكى رفته رفته بيكديگر پيوستند و كم كم كولونى هاى كوچكى 
پديد آورد ند كه هر كدام از آنها داراى ساختار خاص و مشترك خود بودند و از تكثير بيشتر آنها 
ارگانها و بعد اعضائ هوشمند ترى پديدار شدند كه با توجه به واكنشهاى متفاوتشان به محيط 
اطراف به موجودات  متفاوتى تبديل شدند. ابتدا گياهان و بعد جانوران كوچك .اما رشد سلولها و 
ساختار هاى ديجيتالى امروزى در محيط مجازى به مراتب سريع تر خواهد بود.آيا اين شروع يك 

عصر جديد به شمار نمى آيد؟ 

برپايى بازار كريسمس در مدرسه ى انديشه  
بازار  مراسم   2010 دسامبر   11 شنبه 
برگزار  انديشه  مدرسه  در  كريسمس 
شد. برنامه با سرگرمى هاى گوناگون 
براى  شد.  شروع  آموز  دانش  براى 
سرگرم كردن كودكان از آقايى دعوت 
رنگ  نظير  هاى  برنامه  كه  بود  شده 
شرت  تى-  كردن  رنگ  صورت،  كردن 
وسايل  و  رنگى   هاى  توپ  با  بازى  و 
مختلف، ساختن شكل هاى گوناگون با 
را  همه  برنامه  پايان  تا  تقريبا  بادكنك 
در  عالقه  با  ها  بّچه  و  كردند  سرگرم 
لذت  و  كردند  شركت  ها  فعاليت  تمام 

بردند.

صدا  خوش  و  جوان  خواننده  سپس 
اين  براى  را  ما  دعوت  كه  پويان  آقاى 
برنامه ى خيريه  با عالقه قبول و بطور 

رايگان در اين جشن شركت كرده بود با صداى گرم خود شور و حالى به اين مهمانى داد.
اين مهمانى فرصت خوبى براى تجديد ديدارها بود و كسانى كه سال ها از يكديگر بى خبر بودند؛ هم ديگر را 

دوباره مالقات كردند.

و  تئاتر  هنرپيشه  و  كارگردان  نيا  فرخ  سوسن  خانم  همچون  كردند  شركت  برنامه  اين  در  عزيزى  مهمانان 
مسئول گروه تئاتر سام ، آقاى فرامرز رادفر ازانجمن فارسا فون و هم چنين اعضاء گروه  

(BICDO(British Iranian Community Development Organisation
دانش آموزان با تعدادى از اين مهمانان گرامى مصاحبه هائى انجام داده اند كه در شماره هاى آينده به اطالع 

شما خواهد رسيد.

همان گونه كه در آگهى ها هم اعالم كرده بوديم كليه درآمد اين مهمانى به نفع كودكان نياز مند 
 واريزخواهد شد.
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صلح  مطالعات  مركز  سايت  در  متقي  ابراهيم 
شده  منتشر  اسناد  مطلبي  طي  لندن  بين المللي 
توسط ويكي ليكس را مورد تحليل قرار داده است. 
شده  منتشر  اسناد  در  دانشگاه،  استاد  اين  نظر  به 
سايت ويكي ليكس هيچگونه حرف تازه يا رويكرد 
ناگفته اي در ارتباط با ايران وجود نداشته است. از 
ايران  عليه  سياسي  فشارهاي  بعد،  به  سال 2006 
در سطح منطقه اي و بين المللي افزايش يافته است. 
بسياري از بازيگران تالش دارند تا زمينه هاي الزم 
را  ايران  با  امنيتي  مقابله  و  محدودسازي  براي 
خود  رويكرد  بازيگراني  چنين  طبعا  آورند.  فراهم 
خواهند  ارائه  را  تعيين شده  اهداف  با  ارتباط  در 
نمود. وي سپس به ويژگي هاي عمومي اين اسناد 
كارگزاران  تمامي  مي نويسد:  و  مي كند  اشاره 
كه  واقفند  امر  اين  بر  استراتژيك  و  ديپلماتيك 
امنيتي  ارزش  فاقد  توصيفي  و  تحليلي  گزارشات 
مي باشد. بنابراين موج سياسي و رسانه اي دوران 
سياسي  رفتار  در  چنداني  تاثير  نمي تواند  موجود 
امريكا به جا گذارد. مطالب ارائه شده همانند اسناد 
امام  خط  پيرو  دانشجويان  توسط  شده  منتشر 
نهادهاي  براي  استراتژيك  ارزش  فاقد  ايران  در 
امنيتي آمريكا مي باشد. اسنادي كه بعد از تسخير 
چنداني  تاثير  نيز  گرديدند  منتشر  آمريكا  سفارت 
استراتژيك  امنيتي-  ساخت هاي  و  ضرورت ها  در 
اياالت متحده به جا نگذاشتند. متقي در بخش بعدي 
را  اسناد  از  ديپلماتيك  امنيتي-  تحليلي  خود  مطلب 
منتشر  اسناد  از  بسياري  وي  به نظر  مي كند.  ارائه 
با  امريكايي  ديپلمات هاي  مذاكرات  به  مربوط  شده 
كارگزاران اجرايي كشورهاي منطقه اي خليج فارس 

و خاورميانه مي باشد. 
گروه هاي  و  بازيگران  كه  مي دهد  نشان  اسناد  اين 
به  نسبت  سازنده اي  و  مثبت  رويكرد  منطقه اي، 
ايران ندارند. اسناد ويكي ليكس مطالبي را آشكار 
ساخت كه قبال توسط رسانه هاي عربي و همچنين 

است.  شده  ارائه  منطقه  كشورهاي  ديپلمات هاي 
رويكرد  با  متفاوت  ايران  به  نسبت  آنان  نگرش 
با  ارتباط  در  ايران  اسالمي  جمهوري  مقامات 
اين  مي باشد.  استراتژيك  و  امنيتي  موضوعات 
الگوي  خود  مطلب  بعدي  بخش  در  دانشگاه  استاد 
مورد  را  اسناد  اين  انتشار  شرايط  در  تعامل 
رويكرد  اين  مي نويسد:  و  مي دهد  قرار  بررسي 
نمي تواند در شرايط تهديدات منطقه اي داراي آثار 
شكل بندي هاي  و  تهديد  اعمال  با  ارتباط  در  فوري 
امنيتي داشته باشد. كشورهاي خاورميانه و حوزه 
خليج فارس بر اين امر واقفند كه «امنيت منطقه اي» 
همواره از «قانون ظروف مرتبطه» پيروي مي كند. 
هرگاه يكي از كشورهاي منطقه در شرايط تهديد، 
ناآرامي، بي ثباتي و مخاطره استراتژيك قرار گيرد، 
منطقه اي  حوزه هاي  ساير  به  آن  پيامدهاي  و  آثار 
نيز سرايت مي كند. بنابراين نمي توان شاخص هاي 
انتزاعي  شرايط  در  را  كشورها  ناامني  و  امنيت 
مورد توجه قرار داد. وي سپس در پايان به ارائه 
راهبرد مي پردازد و مي نويسد : براي برطرف سازي 
به  صرفا  نمي توان  فرآيندهايي،  و  نشانه ها  چنين 
طبعا  نمود.  اكتفا  مسئله  صورت  برطرف سازي 
تمامي بازيگران منطقه اي و بين المللي تالش مي كنند 
تا از يكسو شدت تهديدات را كاهش دهند. از طرف 
ديگر، آنان درصدد تبديل تهديد به فرصت از طريق 
الگوهاي تعامل گرا خواهند بود. بنابراين، نمي توان 
اسناد منتشر شده در ويكي ليكس را نشانه تهديد 
فوري امنيت ملي ايران از سوي كشورهاي منطقه 
براي  هشدار  عنوان  به  بايد  را  امر  اين  دانست. 
حوزه  در  كه  دانست  بازيگراني  سازنده  تعامل 
ضرورت هاي  دارند.  قرار  مشتركي  جغرافيايي 
ايجاب  منطقه اي  محيط هاي  در  همجواري  حسن 
و  موثر  تعامل  طريق  از  ادراكاتي  چنين  كه  مي كند 

سازنده ترميم گردد. 

اشتراك برابر است با 
تداوم در انتشار

ايران و جهان

 خاورميانه  - تا زمانى كه بنيامين نتانياهو 
غلبه  ليبرمن  داشتن  نگاه  وسوسه  بر  نتواند 

كند، بايد در رويا به صلح انديشيد

و  اسرائيل  برابر  در  واشنگتن  آمدن  كوتاه 
سازى  شهرك  روزه  نود  توقف  با  موافقت 
ها، ضربه ديگرى را بر پيكر رنجور مذاكرات 
كرد.  وارد  فلسطين  و  اسرائيل  ميان  صلح 
نمى توان گفت كه اين حركت مذاكرات را از 
مسير اصلى منحرف مى كند چرا كه از زمان 
و  قدرت  راس  در  نتانياهو  بنيامين  حضور 
انتخاب آويگدور ليبرمن به عنوان وزير امور 
از  صلح  روند  و  مذاكرات  اين   ، وى  خارجه 
ريل خارج شده بود . شايد بى بى در پذيرش 
جدى  واقعا  مستقل  كشور  دو  تشكيل  طرح 
در  وى  نظرات  كه  است  اين  حقيقت  اما  بود 
و  است  كشور  اين  خارجه  امور  وزير  گرو 
او  روى  به  توان  نمى  چندان  دليل  همين  به 

حساب كرد .

برازنده  وجه  هيچ  به  ليبرمن  آويگدور 
دارد.  قرار  آن  در  كه  نيست  جايگاهى 
از  بيش  وى  در  ناسيوناليستى  احساسان 
مناطق  همين  در  وى   . است  افراطى  اندازه 
شهرك سازى شده زندگى مى كند و به همين 
حق  وى  قول  به  كه  حركتى  هرگونه  با  دليل 
 ، ببرد  سوال  زير  را  ها  شهرك  اين  ساكنان 
نتواند  نتانياهو  كه  زمانى  تا  است.  مخالف 
راس  در  مرد  اين  داشتن  نگاه  وسوسه  بر 
قدرت غلبه كند، پروسه صلح هم ره به جايى 
صلح  روند  تنها  نه  ليبرمن   . برد  نخواهد 
ضرر  به  بلكه  كند  مى  تخريب  را  خاورميانه 
زننده  رفتارهاى   . كند  مى  عمل  هم  اسرائيل 
همكاران  از  بسيارى  وى  غيرديپلماتيك  و 
وى در كابينه را دلخور كرده و ادامه كار با 
وزير امور خارجه به عنوان يكى از اهرم هاى 

قدرت را سخت كرده است .

در  ليبرمن  سياسى  ناسازگارى  بيشترين 
آنكارا  داد.  رخ  تركيه  با  تنش  پرونده  جريان 
پرداخت  و  اسرائيل  عذرخواهى  خواهان 
غرامت به خانواده هشت شهروند تركى است 
كه در كشتى مرمره و در جريان آزادسازى 
توسط  ميالدى   2009 سال  مى  ماه  در  غزه 
ارتش اسرائيل كشته شدند . در جريان كمك 
 ، اسرائيل  شمال  در  حريق  اطفاى  به  تركيه 
تل آويو اين فرصت را داشت كه به تنش در 
روابط دو جانبه پايان دهد . بى شك تركيه در 
قامت كشورى مسلمان با موقعيت جغرافيايى 
غيرقابل  اى  سرمايه  تواند  مى  استراتژيك 
 . باشد  منطقه  در  اسرائيل  براى  توصيف 
اين  خواندن  سهوى  با  تواند  مى  اسرائيل 
ماجرا عذرخواهى كند و به خانواده قربانيان 
هم غرامت پرداخت كند. اياالت متحده هم تا 
كنون بارها در شرايط عذرخواهى قرار گرفته 
و با يك معذرت خواهى ساده سر و ته ماجرا 
در  نمونه  عنوان  به   . است  آورده  هم  به  را 
غيرنظامى  شهروندان  كه  زمانى  افغانستان 
كشته  امريكايى  هاى  جنگنده  حمالت  در 
شدند، واشنگتن رسما از افغان ها عذرخواهى 
كرد . با اين همه ليبرمن در اسرائيل مانع از 
شود  مى  ها  ترك  از  عذرخواهى  روند  آغاز 

و تحقق توافقنامه اى را به تعويق مى اندازد 
كه مى توانست چند ماه پيش ميان ترك ها و 

اسرائيل امضا و به قائله فيصله دهد .

شايد نتانياهو در نهايت راهى پيدا كند براى 
مكدر  هم  ليبرمن  خاطر  كه  تركيه  با  آشتى 
نشود و يا گذشت زمان انكارا و تل آويو را 
باز به هم نزديك كند ، اما بسيار بعيد به نظر 
تمام  صلح  با  گاه  هيچ  ليبرمن  كه  رسد  مى 
. دليل اين  و كمال با فلسطينى ها كنار بيايد 
نهفته  ليبرمن  شخصيت  در  تنها  هم  مساله 

نيست.

تمامى كسانى كه گمان مى كنند اياالت متحده 
تيز  و  تند  هاى  حركت  از  مانع  تواند  مى 
اسرائيل شود در حقيقت اشتباه مى كنند. از 
زمانى كه آيزنهاور اسرائيل را وادار به عقب 
نشينى از برخى مناطق متعلق به فلسطين در 
امريكايى  بار  هر  كنون  تا  كرد   1956 سال 
نتيجه  اند  كرده  وارد  فشار  اسرائيل  بر  ها 
معكوس گرفته اند.شايد بهتر است بگوئيم كه 
تمام تالش هاى امريكا براى مهار اسرائيل از 
همان ابتدا محكوم به شكست است . هر بار 
رئيس جمهورى در آمريكا عزم خود را براى 
جزم  اسرائيل  دورتادور  حلقه  كردن  تر  تنگ 
يهوديان  راى  عدم  و  انتخابات   ، است  كرده 
سزاى   ، آنها  به  تندرو  هاى  مسيحى  يا  و 
اين مخالفت آنها را داده است .جيمى كاتر و 
جورج بوش پدر به دليل همين مخالفت ها بود 
كه تنها يك دور در كاخ سفيد سكنى گزيدند 
بر  اصرار  با  حقيقت  در  هم  اوباما  باراك   .
به  را  خود  تا  رود  مى  اسرائيل  آمدن  كوتاه 

سرنوشت جيمى كارتر مبتال كند .

كه  بدانند  بايد  ها  امريكايى  همه  اين  با 
چاپلوسى براى اسرائيل هم جواب نمى دهد. 
حتى اگر اسرائيل موافقت خود را با دريافت 
از  آمدن  كوتاه  ازاى  در  واشنگتن  از  مشوق 
مواضع خود در مذاكرات هم قبول كند، باز به 
مذاكرات  آنچنانى  موفقيت  كه  رسد  نمى  نظر 
اندكى  حاكم  فضاى  شايد   . كند  احاطه  را 
دوستانه تر شود يا چهره ها در عكس هاى 
گرفته شده خندان تر اما اسناد اندكى وجود 
دارد كه پيروزى در اين مذاكرات را تضمين 

كند .

صلح  پروسه  كه  اينجاست  پرسش  اكنون 
امر  ابتداى  در  كند؟  روى  پيش  بايد  چگونه 
داده  تشخيص  خوبى  به  اوباما  باراك  دولت 
اشتباه  روند  اين  از  گيرى  كناره  كه  است 
را  نتانياهو  بايد  اوباما  دولت   . است  محض 
براى ائتالف با حزب كاديما به رهبرى تزيپى 
گمان  ليونى   . دهد  قرار  فشار  تحت  ليونى 
 ، فعلى  ائتالف  از  ماندن  دور  با  كه  كند  مى 
انتخابات  در  پيروزى  براى  را  خود  شانس 
بايد  وى  اما  دهد.  مى  افزايش  اسرائيل  اتى 
توجه داشته باشد كه در حال حاضر منفعت 
در   . است  ليبرمن  رفتن  كنار  در  اسرائيل 
به  هم  كه  بداند  بايد  نتانياهو   ، فعلى  شرايط 
كه  است  فلسطين  نفع  به  هم  و  اسرائيل  نفع 
هم  كنار  در  مستقل  كشور  دو  تشكيل  بحث 

تنها به روياپردازى محدود نشود .

پروسه صلح چگونه بايد 
پيش روى كند؟

داو زاخيم
فارين پاليسى دهم دسامبر / ترجمه : سارا معصومى

امنيت منطقه اي و اسناد ويكي ليكس 

اوپن ليكس، رقيب ويكي ليكس به ميدان مي آيد 
موسس سايت افشاگر جديد التاسيس «اوپن ليكس» و رقيب جدي «ويكي ليكس» اعالم كرد كه «جوليان آسانگ»، 
بنيانگذار ويكي ليكس اين سازمان را به شدت تضعيف كرده است.به گزارش ايلنا به نقل از سي ان ا ن، بنيانگذاران 
سايت جديد التاسيس «اوپن ليكس» كه رقيبي جدي براي ويكي ليكس به شمار مي آيد، گفته اند كه از اعضاي سابق 

ويكي ليكس بوده و از نحوه عملكرد اين سايت تحت رهبري آسانگ چندان راضي نبوده اند.
«دانيل دومشايت برگ»، يكي از اعضاي سابق ويكي ليكس در سخناني كه يكشنبه شب توسط شبكه تلويزيوني 
« اس وي تي» سوئد منتشر شد، گفت: «ويكي ليكس بيش از اندازه بر يك نفر (آسانگ) متمركز شده و به همين 
دليل اين سازمان بسيار ضعيف شده است.»دومشايت برگ همچنين در ايميلي كه به سي ان ا ن ارسال كرده ابراز 

اميدواري كرده است كه سايت اوپن ليكس به زودي كار خود را آغاز كند. 
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احتمال استعفاي رئيس 
پليس لندن 

از  پس  دادند  گزارش  يك شنبه  روز  انگليسي  رسانه هاي 
به  معترض  دانشجويان  از  گروهي  گذشته  هفته  حمله 
وليعهد  چارلز  حامل  خودرو  به  دانشگاه ها  شهريه  افزايش 
انگليس و كاميال همسر وي، رئيس پليس لندن گفت حاضر 
است از سمت خود استعفا كند. اين حمله، روز پنج شنبه در 
جريان اعتراضات خشونت بار بر ضد طرح دولت ائتالفي 
ديويد كامرون نخست وزير انگليس براي سه برابر كردن 
شهريه دانشگاه ها، روي داد. برخي از معترضان به خودرو 
ليموزين حامل پرنس چارلز و همسرش كه در حال رفتن به 

تئاتري در لندن بودند، حمله كردند. 

هدف  مورد  رنگي  بمب هاي  با  را  وي  خودرو  معترضان 
قرار دادند كه در اين حمله يك شيشه خودرو پرنس چارلز 
شكست. البته در اين حمله به كسي آسيبي وارد نشد ولي 

اين حمله، آبروريزي بزرگي براي پليس بود. 

معترضان همچنين به ساختمان وزارت اقتصاد انگليس كه 
در نزديكي پارلمان است، حمله كردند و در اين ساختمان را 
شكستند.آنها سپس با ورود به خيابان آكسفورد، كه يكي 
از از اصلي ترين مراكز خريد اجناس لوكس در لندن است، 

شيشه فروشگاه هاي معروف اين خيابان را شكستند. 

استيونسون  پل  انگليسي،  روزنامه هاي  گزارش  براساس 
رئيس پليس لندن صبح روز بعد از اين حمله با چارلز تماس 
و  عذرخواهي  شخصا  امنيتي،  اشتباه  اين  علت  به  تا  گرفت 
روزنامه هاي  كند.  اعالم  استعفا  براي  را  خود  آمادگي 
انگليسي به نقل از منابع مطلع نوشته اند:«سر پل تاكيد كرد 
اگر آنها فكر مي كنند وي بايد استعفا كند، اين كار را خواهد 
شود  پذيرفته  استعفايش  پيشنهاد  نداشت  انتظار  كرد.وي 

ولي احساس مي كرد بايد اين كار را انجام دهد.» 

شخصا  استيونسون  اينكه  تاييد  با  لندن  پليس  سخنگوي 
از وارث تاج و تخت عذرخواهي كرده است، در عين حال 
خصوصي،  گفت وگوي  اين  محتواي  خصوص  در  بحث  از 
حمله،  اين  پي  در  كه  بود  حالي  در  اين  كرد.  خودداري 

استيونسون از اقدامات پليس دفاع كرده بود. 

12 دسامبر2010 

غرق شدن چندين پناهجوى ايرانى و 
عراقى در آب هاى استراليا

و  اندونزى  كشورهاى  از  پناهجويان  اين  از  بسيارى  شود  مى  گفته 
مالزى به استراليا برده مى شوند.  

مقامات استراليا اعالم كردند بر اثر واژگونى كشتى حامل پناهجويان 
جمله  از  پناهجو  پنجاه  رود  مى  آن  بيم  كشور  اين  آبهاى  در  خارجى 

شمارى كودك كشته شده باشند. 
از  نفر   80 به  نزديك  حامل  قايق  خارجى  هاى  خبرگزارى  از  نقل  به 
پناهجويان ايرانى و عراقى صبح امروز به وقت استراليا بر اثر برخورد 
با صخره هاى جزيره كريسمس غرق شده است. تا اين لحظه تنها نيمى 
از افراد داخل قايق نجات داده شده اند و به نظر ميرسد نزديك به 40 
تاكنون  خبرها،  آخرين  اساس  بر  باشند.  شده  غرق  حادثه  اين  در  نفر 

اجساد 27 تن از آب گرفته شده است.
حال سه تن از زخمى ها وخيم اعالم شده است.

عمليات  استراليا  دريايى  نيروى  هاى  كشتى  است  حاكى  گزارش  اين 
امدادرسانى و نجات سرنشينان اين كشتى را آغاز كرده اند اما مقامات 
استراليا تاكنون نتوانسته اند شمار افرادى را كه در اين حادثه كشته ، 

ناپديد و يا نجات يافته اند تاييد كنند. 

طراحى وب سايت
با كمترين هزينه

كامال حرفه اى

07811000455
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رشد چهار درصدي اقتصاد دوبي 
بانك استاندارد چارترد در گزارشي اعالم كرد: انتظار 
مي رود اقتصاد دوبي در سال آينده و با بهبود يافتن از 
ركود سال 2009 كه در نتيجه بحران مالي جهاني روي 
بخش  در  بحران  وجود  با  كند.  رشد  درصد  چهار  داد، 
امالك و بدهي به بار آمده از سوي دولت و بخش هاي 
و  تجارت  در  رشد  با  دوبي  اقتصاد  آن،  به  وابسته 
هتلداري بهبود يافته است. در اين گزارش اشاره شده 
و  است  جهان  مجدد  صادرات  مركز  سومين  دوبي  كه 
را  آن  داخلي  ناخالص  توليد  از  درصد  تجارت40  اين 
تشكيل مي دهد. به گفته يكي از اقتصاددان هاي اين بانك، 
پيش بيني شده اقتصاد دوبي در سال جاري ميالدي بين 
1.5 تا دو درصد رشد كند. صندوق بين المللي پول در 
ماه اكتبر پيش بيني كرده بود اقتصاد دوبي پس از كم 
شدن 1.3 درصدي در سال 2009، حدود 0.5 درصد در 

سال 2010 رشد كند. 

رشد درآمد كشاورزان چيني 
درآمد كشاورزان چيني در 9 ماه سال جاري ميالدي 
شده  منتشر  آمارهاي  داشت.  درصدي   13.1 رشد 
كه  مي  دهد  نشان  چين  كشاورزي  وزارت  سوي  از 
سال  ماه  در 9  چين  كشاورزان  سرانه  درآمد  ميانگين 
كه  بود  يوان  و800  هزار  چهار  از  بيش  ميالدي  جاري 
درصد   13.1 گذشته  سال  مشابه  دوره  با  مقايسه  در 
كشاورزي  وزارت  ازمقامات  يكي  است.  يافته  افزايش 

چين در اين خصوص گفت: ميزان توليدات كشاورزي 
چين در سال 2010 افزايش داشته و قيمت محصوالت 
امر  همين  كه  شده  گران تر  حدودي  تا  هم  كشاورزي 
است.  شده  خانوارها  اين  درآمد  سريع  رشد  موجب 
وزارت كشاورزي چين پيش بيني كرده است كه درآمد 
را  خود  سريع  رشد  سال 2010،  در  چيني  كشاورزان 

حفظ كند. 
ضرورت تسريع اصالحات در يونان 

بين المللي  صندوق  كل  مدير  كان،  استراوس  دومينيك 
تحكيم  براي  برنامه  كه  كرد  اظهار  بيانيه اي  در  پول 
مجموعه  زيرا  است  حساسي  مرحله  در  يونان  اقتصاد 
آينده  ماه  چند  طي  بايد  اساسي  ساختاري  تغييرات 
و  پول  بين المللي  صندوق  شوند.  پياده  كشور  اين  در 
مالي  كمك  يورو  مي 110ميليارد  ماه   در  اروپا  اتحاديه 
قبال  در  تا  كردند  فراهم  مقروض  كشور  اين  براي 
صرفه جويي شديد و وعده اصالحات ساختاري عميق، 
از ورشكستگي جلوگيري كنند. وي در بيانيه مطبوعاتي 
ادامه  اصالحات  اين  به  بتواند  يونان  اگر  كرد  عنوان 
پي  تغيير  به  كشور  اين  تعهد  به  سرمايه گذاران  دهد، 
كرد؛  تكرار  وي  كرد.  خواهد  رشد  اعتماد  و  مي برند 
صندوق بين المللي پول از تمديد مهلت بازپرداخت وام 
مطبوعاتي  بيانيه  اين  در  و  مي كند  حمايت  يونان  براي 
خاطرنشان كرد كه ما با شركاي اروپايي خود بر سر 
راه حلي كار مي كنيم تا شرايط را براي اين كشور اندكي 

تسهيل كند. 

با آبونمان (اشتراك) هفته نامه پرشين، به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى 
جداى از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

چين پنجمين سرمايه گذار 
بزرگ جهان 

روزنامه انگليسي فايننشال تايمز گزارش داد كه چين بعد از 
آمريكا، فرانسه، ژاپن و آلمان، پنجمين سرمايه گذار بزرگ 
در جهان است. طبق گزارش فايننشال تايمز، سرمايه گذاري 
در  و  بوده  رشد  حال  در  سال 2004  از  چين  در  مستقيم 
در  كه  چين  خارجي  مستقيم  سرمايه گذاري  حال،  عين 
سال 2003، دو ميليارد و 850 ميليون دالر بود، در سال 
دالر  ميليون  و 500  ميليارد  از 56  بيش  به  ميالدي   2009
رسيد كه به طور ميانگين، رشد ساالنه 55 درصدي داشته 
است. بسياري از صاحبنظران عقيده دارند كه ممكن است 
در سال هاي آينده، سرمايه گذاري مستقيم خارجي چين با 
ميزان سرمايه گذاري مستقيم شركت هاي خارجي در داخل 
خاك چين برابر شود و حتي از آن هم فراتر رود. چين به 
هدف تضمين دسترسي به منابع معدني، سرمايه گذاري هاي 

عظيمي را در كشورهاي آفريقايي انجام داده است. 

دفاع آلمان و فرانسه از يورو 
هر بار كه يكي از كشورهاي عضو بلوك يور، دچار مشكل 
واحد  ارز  رفتن  ميان  از  احتمال  مي شود  دولتي  بدهي 
اروپايي يا الاقل خروج برخي از كشورهاي عضو اين بلوك 
از آن مطرح مي شود. روز گذشته رهبران آلمان و فرانسه 
وعده دادند هر آنچه الزم است براي دفاع از يورو انجام 

دهند اما بر مواضع خود در مخالفت با ايده اوراق قرضه 
اروپايي يا افزايش صندوق كمك مالي 750 ميليارد يورويي 
بزرگ ترين  كه  كشور  دو  اين  كردند.  ايستادگي  بلوك  اين 
راه  بهترين  مورد  در  هستند،  يورو  منطقه  اقتصادهاي 
مالي  كمك هاي  تحميل  و  بدهي  بحران  گسترش  با  مبارزه 
نيكال  ندارند.  توافق  بلوك  اين  ديگر  كشورهاي  با  گران 
ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه با آنگال مركل، صدراعظم 
آلمان در آستانه نشست هفته آينده اتحاديه اروپا به طور 
نشست  در  كليدي  مسائل  از  يكي  مي كنند.  مذاكره  مرتب 
هفته آينده ايجاد يك مكانيسم دائمي بحران براي 16 كشور 
چنين  براي  مركل  بود.  خواهد  سال 2013  از  يورو  منطقه 
مكانيسمي كه ممكن است شامل مجموعه قوانين كمك مالي 
جديدي باشد كه در برخي موارد بخش خصوصي را نيز 

در ضررها سهيم مي كند، به شدت پافشاري مي كند. 

افزايش ارزش دالر در برابر 
يورو و ين 

بزرگ ترين  وضعيت  مي دهد  نشان  كه  آماري  انتشار  با 
در  دالر  ارزش  است،  يافتن  بهبود  حال  در  جهان  اقتصاد 

افزايش  ين  و  يورو  برابر 
اقتصادي  آمار  انتشار  يافت. 
آمريكا،  براي  اميدواركننده 
دالر را تقويت كرده در حالي 
بحران  دليل  به  يورو  كه 
اروپا  در  دولتي  بدهي هاي 
مانده  فشار  تحت  همچنان 
آمارها  اينكه  از  پس  است. 
اطمينان  شاخص  داد  نشان 

از 73  باالتر  كه  رسيده  به 74.2  آمريكا  كنندگان  مصرف 
مورد پيش بيني اقتصاددان ها بود، يورو به طور موقت به 
پايين 1.32 دالر رسيد و ارزش دالر به طور موقت به باالي 
84 ين افزايش يافت. بر اساس اعالم وال استريت ژورنال، 
ششمين  و  بيست  كه  آمريكا  دولت  مي دهد  نشان  آمارها 
بر  چنداني  تاثير  گذراند،  را  بودجه  كسري  متوالي  ماه 
بازارهاي ارز نداشت زيرا سرمايه گذاران ديدي كوتاه مدت 
از اقتصاد آمريكا دارند كه به طور فزاينده عالمت بهبود را 

نشان مي دهد. 

شباهت چين امروز و آمريكاي قرن نوزدهم 
آرش پورابراهيمي  / منبع: تايم 

آيا چين براي رسيدن به قله اقتصاد جهان خيز برداشته و آيا به آن نقطه خواهد رسيد؟ 
گروهي به اين پرسش پاسخ مثبت مي دهند. آنها معتقدند كه اين كشور كه اخيرا جايگاه 
دومين اقتصاد جهان را از ژاپن گرفته است به آرامي و با ادامه مسير توسعه خود به 
بدبين  چين  رشد  ادامه  به  هم  گروهي  اما  شد.  خواهد  تبديل  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين 
هستند. آنها معتقدند كه تركيدن حباب هاي مالي در چين باعث خواهد شد اين كشور هم 
به سرنوشت ژاپن دچار شود و يك «دهه از دست رفته» مانند آنچه ژاپن تجربه كرد را 

از سر بگذراند. 
اما ما مي خواهيم يك احتمال سوم را مطرح كنيم. اينكه اگرچه ممكن است چين تلوتلو 
بخورد اما حركت رو به رشد خود را ادامه خواهد داد. مشابه همان مسيري كه آمريكا 
در قرن نوزدهم طي كرد. در واقع به نظر ما چين امروز بيشتر از آنكه شبيه ژاپن دهه 
1980 باشد، شبيه آمريكايي دهه 1850 است. آمريكا هم مانند چين امروز، يك كشور 
صنعتي  اقتصاد  با  شهرنشين  اغلب  كشور  يك  به  كه  مي شد  محسوب  روستايي  عمدتا 
تبديل شد. آمريكا به عنوان كارخانه جهان شناخته شده بود. توليد سريع، انبوه، ارزان و 
البته با كيفيت پارچه، اسلحه، ساعت و ديگر كاالها باعث شده بود تا آنچه «شيوه توليد 
آمريكايي» ناميده مي شد ستايش و حسرت جهان را برانگيزد، همانطور كه امروز چين 
موفقيت  آمريكايي،  تحليلگران  است.  گرفته  قرار  كشورها  ديگر  غضب  و  ستايش  مورد 
امروز چين را به حيله گري هايي مانند دستكاري ارزش يوآن و همچنين عمليات تجاري 
مشكوك و بي توجهي گستاخانه به كپي رايت نسبت مي دهند. جالب اينجاست كه زمان 
اوج گرفتن آمريكا، تحليلگران انگليسي هم آمريكا را به بهره بردن از مهندسي معكوس 
چين  در  است  ممكن  كه  حباب هايي  مورد  در  مي كردند.  متهم  انگليسي  توليدات  تقليد  و 
شكل بگيرد بايد گفت كه در آمريكا هم بارها در اثر سفته بازي بازار مسكن حباب هايي 
قرار  رشد  مسير  در  دوباره  و  يافت  بهبود  اقتصاد  آن  از  بعد  اما  تركيد،  و  شد  ايجاد 
گرفت، چه بسا با شتابي بيشتر. يك مسئله ديگر تناقضي است كه ساختار سياسي چين 
كه  بدانيد  بايد  دارد.  داري)  سرمايه  (عمدتا  كشور  اين  اقتصادي  ساختار  با  (كمونيسم) 
پرچمداران  عنوان  به  خود  به  آنها  داشت.  خود  در  را  تناقضي  چنين  زماني  هم  آمريكا 
آزادي و برابري افتخار مي كردند در حالي كه برده داري نقشي محوري در اقتصادشان 
ايفا مي كرد. همچنين زنان از بسياري از حقوق خود محروم بودند و بومي هاي آمريكا 
موارد  همه  در  داديم  انجام  ما  كه  مقايسه اي  شايد  مي گرفتند.  قرار  بدرفتاري  مورد  هم 
صدق نكند اما ارزش آن اين است كه باعث مي شود دو باور اشتباه در مورد چين در 
كنار بگذاريم. اول اينكه گروهي به اشتباه گمان مي كنند كه چين يك نمونه عجيب و غريب 
است، نمونه اي كه نه تنها خيلي با آمريكا فرق مي كند، بلكه كامال متضاد آن هم هست. 
باور اشتباه دوم هم اين است كه گفته مي شود رشد چين به زودي متوقف خواهد شد. 
مانند آنچه براي ديگر كشورهاي آسيايي رخ داد. شايد بهتر باشد بعد از اين با ديد بهتري 
به كشور جوان (عمر جمهوري چين به 61 سال مي رسد) آن سوي اقيانوس آرام بنگريم. 
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آيا آمريكا دچار بيماري 
انگليسي شده است؟ 
بري ايچنگرين (استاد دانشگاه كاليفرنيا) 

مترجم: آرش پورابراهيمي 

آمريكا،  متحده  اياالت  هواي  در  روزها  اين 
قابل  خوبي  به  انحطاط  و  زوال  رايحه 
جهت  امپراتوري  اين  تالش  است.  استشمام 
توانش،  حد  از  بيش  اقداماتي  به  زدن  دست 
باعث  مالي  بحران هاي  و  سياسي  تضادهاي 
شده است تا نخبگان علوم اجتماعي گمان كنند 
كه شايد آمريكا هم توسط «بيماري انگليسي» 
در حال از پا درآمدن است. بيماري انگليسي 
را نمي توان آن را به سادگي به رشد سريع تر 
سال  از  بريتانيا  به  نسبت  آلمان  و  آمريكا 
1870 به بعد نسبت داد. چنين مسئله اي كامال 
طبيعي است كه كشورهايي كه ديرتر شروع 
به توسعه مي كنند، رشد اقتصادي سريعتري 
را تجربه خواهند كرد، مانند آنچه امروز براي 
اقتصاد  مشكل  است.  دادن  رخ  حال  در  چين 
كه  بود  اين  نوزدهم  قرن  اواخر  در  بريتانيا 
نتوانست اقتصاد خود را وارد مرحله جديدي 
بكند. بريتانيا به كندي از دوره اولين انقالب 
صنعتي وارد دوره مدرن و بخش هايي مانند 
مهندسي الكترونيك شد. به همين دليل بريتانيا 
را  محكمي  جايگاه  مدرن  علوم  در  نتوانست 
قدرت هاي  ظهور  كند.  پا  و  دست  خود  براي 
توليد  تر  پايين  هزينه هاي  با  جديد  اقتصادي 
بريتانيا  در  اشتغال  خوردن  ضربه  باعث 
شد. اما آيا آمريكا به چنين سرنوشتي دچار 
بايد  سوال  اين  به  پاسخ  براي  شد؟  خواهد 
يك  بريتانيا.  افول  داليل  به  بيندازيم  نگاهي 
به  بريتانيا  در  عمومي  اقبال  افزايش  دليل، 
سوي رشته هايي مانند حقوق و سياست بود 
كشور  اين  بزرگ  استعدادهاي  شد  باعث  كه 
بيشتر جذب دنياي سياست شوند تا تجارت. 
امروز  آمريكاي  به  را  ايراد  اين  نمي توان  اما 
ايد  شنيده  تابه حال  مثال  براي  دانست.  وارد 
كه شركت هاي دره سيليكون از كمبود مدير 
با استعداد شكايت كنند؟ توجيه ديگر اين است 
كه بخش مالي و بانك هاي بريتانيايي در آن 
از  خارج  در  سرمايه گذاري  متخصص  زمان 
صنايع  دليل  همين  به  و  بودند  شده  بريتانيا 
بريتانيايي به خاطر فقدان سرمايه گذاري الزم 
براي  نمي توان  هم  را  يكي  اين  كردند.  افت 
مشكالت  از  يكي  كه  چرا  برد  كار  به  آمريكا 
فعلي اين كشور جريان ورود سرمايه به آن 
است و نه خروج آن. آخرين توجيه اين است 
در  تقاضا  سقوط  به  واكنش  در  بريتانيا  كه 
سال 1929، به جاي اينكه يك سياست موثر 
تعرفه  وضع  با  بگذارد  اجرا  به  را  رقابتي  و 
سنگين بر واردات، صنايع خود را در مقابل 
نتيجه  در  كه  كرد  محافظت  خارجي  رقباي 
صنايع انگلستان تنبل و فربه شدند. همچنين 
بعد از جنگ جهاني دوم دست به دست شدن 
و  كار  محافظه  حزب  دو  بين  قدرت  مكرر 
كارگر باعث ايجاد وقفه در اجراي سياست ها 
در  پي  مالي  بحران هاي  آمدن  وجود  به  و 
ترين  كننده  متقاعد  مي رسد  نظر  به  شد.  پي 
توضيح براي روند رو به افت بريتانيا همين 
سياست  يك  بردن  كار  به  در  كشور  باشد. 
منسجم براي مقابله با بحران مالي دهه 1930 
به  بريتانيا  سياسي  حزب هاي  ماند.  ناكام 
جاي اينكه با كمك يكديگر براي حل مشكالت 
تهديدي  به  تبديل  بيابند،  راهكاري  اقتصادي 
براي يكديگر شدند و در نتيجه كج خلقي هاي 
در  يافت.  افزايش  مالي  بي ثباتي  و  سياسي 
آنكه  از  بيش  بريتانيا  كه  گفت  مي توان  واقع 
شكست  كند،  تجربه  را  اقتصادي  شكست 
نظر  به  متاسفانه  و  كرد  تجربه  را  سياسي 
سرنوشتي  چنين  به  هم  آمريكا  كه  مي رسد 

دچار خواهد شد. 
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جابه جايي حواله ارزي توسط 
صرافي ها قانوني شد 

بانك ها  بر  عالوه  خارجي  سرمايه گذاران  اعتبار،  و  پول  شوراي  اخير  مصوبه  براساس 
نماينده  كنند.  ارسال  و  دريافت  را  خود  حواله هاي  دوم  نوع  صرافي هاي  طريق  از  مي توانند 

مركز  در  مركزي  بانك  االختيار  تام 
در  خارجي  سرمايه گذاري  خدمات 
گفت وگو با مهر با بيان اينكه در قانون 
بيني  پيش  خارجي  سرمايه گذاري 
يكسري  و  سرمايه  خروج  و  ورود 
گرفته  نظر  در  قانوني  حمايتهاي  از 
در  مركزي  بانك  گفت:  است،  شده 
كار  به  را  خود  تالش  تمام  زمينه  اين 
اينكه  بيان  با  سعيدي  حسين  مي گيرد. 
بانك مركزي براي براي تاسيس بانك، 
با  ايران  در  خارجي  نمايندگي  و  شعبه 
سرمايه گذاران خارجي مشاركت دارد، 
افزود: مجوزهاي مربوطه در اين بخش 

توسط بانك مركزي صادر مي شود. بر اساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار، سرمايه 
ديگر  عبارت  به  كنند،  اقدام  صرافي ها  طريق  از  مي توانند  بانك ها  بر  عالوه  خارجي  گذاران 
سرمايه گذاران خارجي مي توانند از طريق صرافي هاي نوع دوم حواله ارسال يا دريافت كنند. 
بر اساس اين گزارش صرافي هاي نوع اول داراي فعاليتهاي خاص و صرافي هاي نوع دوم 
داراي فعاليتهاي گسترده تري هستند. كارشناس اداره سياستها و مقررات ارزي بانك مركزي 
تصريح كرد: از نظر هيات سرمايه گذاري خارجي بايد ورود سرمايه به ثبت برسد، در گذشته 
قانوني  صورت  به  صرافي ها  طريق  از  اكنون  هم  و  مي شد  انجام  ثبت  كار  بانك ها  طريق  از 
انجام مي شود. نماينده تام االختيار بانك مركزي در مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در 
مورد تقاضاها براي تاسيس بانك گفت: تقاضاها براي ايجاد شعبه و بانك هر روز نيست و 
وي  است.  هماهنگي  تنها  مركز  اين  در  ما  فعاليت  و  است  محدودتر  تقاضاها  ساير  به  نسبت 
احياي مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي را براي تسهيل و تسريع در روند سرمايه گذاري 
خارجي مثبت ارزيابي كرد و افزود: گردآوري 11 دستگاه در اين مركز كار بزرگي است و از 
مراجعه متقاضيان به دستگاه هاي مختلف جلوگيري به عمل مي آيد. سعيدي با تاكيد بر اينكه 
بانك مركزي در روند ارائه مجوز به سرمايه گذاران خارجي مستقل عمل مي كند، اظهارداشت: 
همكاري هاي  بازرگاني  و  معادن  و  صنايع  وزارتخانه هاي  با  تسهيالت  و  اعتبارات  بخش  در 
بيشتري داريم. وي تصريح كرد: از سال 81 كه نرخ ارز تك نرخي شد، مقررات نيز در اين 
به  قوانين  از  بسياري  اجراي  و  يافت  كاهش  بوروكراسي ها  نحويكه  به  شد،  تسهيل  زمينه 

بانك ها واگذار شد. 
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پنج دليل در باب اهميت كريستوفر نوالن در 
سينماي امروز 

نابغه اي در 
دل هاليوود 

سيد آريا قريشي 

1 - كريستوفر نوالن كه اكثر فيلم هايش از فروش 
آثار  از  برخي  حتي  و  بوده اند  برخوردار  بااليي 
تابستاني  بالك باسترهاي  جمع  در  متأخرش 
فيلم هايش،  ظاهر  خالف  بر  مي شوند،  طبقه بندي 
سينماگران  وامدار  شدت  به  مضموني  لحاظ  از 
هنري اروپاست. (او همچنين در ميان كارگردانان 
پذيرفته  تأثير  فيلمسازاني  از  هم  آمريكا  سينماي 
كه برخي از آنان (چون استنلي كوبريك و اورسن 
ولز) خود متأثر از كارگردانان اروپايي بوده اند.) 
تم دروني اصلي «شواليه سياه» به شدت يادآور 
تنهايي  است.  آنتونيوني  سينماي  مهم  مضامين 
سرنوشت  به  نسبت  بي تفاوتي  مدرن،  انسان 
بين  از  حال  در  تدريج  به  كه  سرشتي  و  ديگران 

رفتن است. 

در آخرين ساخته نوالن تا به امروز، «تلقين»، هم 
كرد.  پيدا  را  تاركوفسكي  آندري  پاي  رد  مي توان 
نوع نگاه نوالن به مقوالتي چون رويا و تكنولوژي 
در  تاركوفسكي  كه  است  نگاهي  شبيه  بسيار 
فيلم هاي «سوالريس» و «ايثار» به اين موضوعات 
تا  مضاميني  نوالن  كه  اينجاست  نكته  اما  داشت. 
اين حد فلسفي و سنگين را در قالب بسته بندي و 

ظاهري به شدت همه فهم و عامه پسند (طبيعتا در 
معناي مثبت اش!) ارائه مي كند. اگر تاركوفسكي و 
آنتونيوني تالش مي كردند تا براي القاء مضاميني 
و...،  خالء  روزمرگي،  كسالت،  تنهايي،  چون 
شخصيت هاي  تجربيات  در  مستقيما  را  تماشاگر 
آرام،  فيلم هايي  بنابراين  و  كنند  شريك  آثارشان 
مي ساختند،  سرد  رنگ هاي  از  سرشار  و  كند 
تند  هيجان آور،  فيلم هايي  با  را  كار  همين  نوالن 
نيست  قرار  حرف  اين  مي دهد.  انجام  پرتعليق  و 
يا  اروپا  هنري سازان  و  نوالن  ميان  مقايسه اي  به 
تاركوفسكي  و  آنتونيوني  چون  افرادي  آثار  نفي 

شده،  ذكر  اروپايي  كارگردانان  كار  شود.  منجر 
به  رغم  نوالن  اما  است.  ظرافت  از  پر  و  هنرمندانه 
دغدغه هاي تماتيك مشابه، هدف كلي ديگري را در 

سر مي پروراند. او نمي خواهد هنرمندي تك افتاده 
و غريب باشد. او تمايلي ندارد كه در كارنامه اش 
او  بخورد.  چشم  به  بلند  داستاني  فيلم  نام 7  تنها 
دوست دارد در دل هاليوود به كارش ادامه دهد. 

بودن  خاص  و  اهميت  دليل  دومين  به  اينجا   -  2
مدام  او  بعد،  به  «بي خوابي»  از  مي رسيم.  نوالن 
هاليوود  مهم  كمپاني هاي  با  كردن  كار  حال  در 
به  هاليوود  سينماي  صنعت  اعتماد  است.  بوده 
او  توسط  بتمن  پروژه  احياي  در  را  جوان  نوالن 
شكست  از  پس  كه  پروژه اي  مي كنيم.  مشاهده 
و  بود  شده  سپرده  بايگاني  به  رابين»  و  «بتمن 
نتيجه كار نوالن بر روي اين كاراكتر چنان مثبت 
است  قرار  تنها  نه  هم اكنون  كه  بود  شوق انگيز  و 
نوالن سومين بتمن اش را هم بسازد، بلكه شايعه 
هم  را  سوپرمن  بعدي  فيلم  است  قرار  كه  شده 

نوالن كارگرداني كند. 

همه  دل  در  نوالن  حرف ها،  اين  همه  به رغم 
و  شخصي  دغدغه هاي  تجاري كاري ها،  اين 
در  است.  نكرده  فراموش  هرگز  را  تجربه گرايي 
دل  از  را  جديدي  مفاهيم  نوالن  سياه»،  «شواليه 
تمام  «تلقين»  در  و  كرد  استخراج  بتمن  اسطوره 
واقعيت پيرامون ما را به چالش كشيد. انجام چنين 
كاري در يك فيلم مستقل و كم هزينه دور از انتظار 
به نظر نمي رسد، اما در دل هاليوود، بي اغراق فقط 
يك نابغه مي تواند چنين تجربه گرايي هايي را وارد 
آثارش كند. همان طور كه نوالن در انتهاي «تلقين»، 
تمام انتظارات تماشاگر عام در مورد فرو افتادن 
فرفره در حال چرخش و يك پايان قطعي را نقش 
بر آب مي كند. كمتر كارگرداني در سينماي آمريكا 
پروژه هاي  بتواند  كه  رسيده  جايگاهي  چنين  به 
معظم  كمپاني هاي  سرمايه  با  را  شخصي اش 
هاليوود و بودجه هاي كالن بسازد. فراموش نكنيد 
كه  رسيده  مرحله اي  چنين  به  حالي  در  نوالن  كه 

تنها 40 سال دارد! 

3 - نوالن كارگرداني به شدت كمال گرا و جاه طلب 
هم  نظر  اين  از  ديگر،  جنبه هاي  از  جدا  است. 
افسانه اي  كوبريك  استنلي  با  مقايسه  قابل  نوالن 
فيلم هايش  در  كوبريك  شديد  سخت گيري  است. 
هم  سينما  تاريخ  در  (كه  مثالش  نمونه اي ترين  كه 
ماندگار شده) باليي است كه او در حين فيلمبرداري 
«درخشش» بر سر بازيگرانش (به خصوص شلي 
ديده  هم  نوالن  كريستوفر  در  حاال  آورد،  دووال) 
اتمسفر  ذره ذره  دارد  دوست  نوالن  مي شود. 
هم  چنين  واقعا  و  باشد  او  به  متعلق  فيلم هايش 
هست. فيلم هاي نوالن اكثرا ميزانسن و فضاسازي 
بابت  كه  هزينه اي  به خاطر  نه  دارند؛  غول آسايي 
كه  دليل  اين  به  بلكه  است؛  شده  صرف  دكورها 
تالش  صحنه،  جزئيات  بر  شديد  توجه  با  نوالن 
مي كند تا تماشاگرش را به طور كامل تحت كنترل 
هدايت  سمتي  همان  به  را  او  و  دربياورد  خودش 
كند كه خودش مي خواهد. (و بايد اعتراف كرد كه 
بنابراين  مي شود.)  موفق  تحسيني  قابل  طرز  به 
ديكتاتور  كارگردانان  طيف  به  را  نوالن  مي توان 
اجازه  كه  كارگرداناني  دانست.  منتسب  سينما 
اختيار  تحت  را  او  و  نمي دهند  تماشاگر  به  گريز 
از  كوبريك يكي  مثل  هم  درمي آورند. نوالن  خود 
ديكتاتورهاي موفق تاريخ سينما است اما جاه طلب 
بودن نوالن تنها در اين كنترل خارق العاده بر اجزا 
جاه طلب  آنقدر  او  نمي شود.  خالصه  فيلمش  هر 
تكرار  را  خود  هيچ گاه  مي كند  تالش  كه  است 
كارگرداني  هر  براي  «يادآوري»  مثل  فيلمي  نكند. 
مي توانست يك هدف تلقي شود. نوالن مي توانست 
به سادگي راهي را كه با «يادآوري» شروع كرده 
بود، ادامه دهد. ولي او بالفاصله حاضر شد تا يك 
فيلم سوئدي را بازسازي كند و اينگونه بود كه با 
ساخت «بي خوابي»، بخش ديگري از توانايي هايش 
را اثبات كرد. پس از ساخت «شواليه تاريكي» (كه 
فيلم خيلي خوبي بود) اين خطر احساس مي شد كه 
نوالن به تدريج به يك تجاري ساز عادي بدل شود. 
اما او با ساخت «تلقين» كماكان با هوشمندي يك 

بندباز خود را روي مرز حفظ كرد. 

4 - كريستوفر نوالن روح متناقض دنياي امروز 
را به خوبي درك كرده است. بنابراين توانسته در 
فيلم هايش اين تناقضات را به خوبي بازتاب دهد. 
يك نمونه اش كاركرد فناوري در آثار نوالن است. 
تكنولوژي در فيلمي مثل «شواليه سياه»، همزمان 
مكالمات  غيرقانوني  شنود  براي  است  عاملي  كه 
در  هست.  هم  آنان  نجات  براي  وسيله اي  مردم، 
گرفتار  كشتي  دو  در  شهر  مردم  كه  فيلم  اواخر 
مي آيد.  پيش  برايشان  عجيبي  دوراهي  شده اند، 
آنها مي توانند با فشار دادن يك دكمه، كشتي ديگر 
را نابود كنند و از آن سو ممكن است اهالي كشتي 
ديگر همين كار را با آنان بكنند. فشار ندادن دكمه 
ممكن است باعث نابودي خودشان گردد و از آن 
آينده  در  است  ممكن  هم  دكمه  دادن  فشار  سو 
كند.  اجتماع  در  فراواني  مشكالت  دچار  را  آن ها 
در «تلقين» هم توانايي كاب در نفوذ به روياهاي 
هم  واحد  آن  در  آن،  كردن  دستكاري  و  ديگران 
ساختن.  باعث  هم  و  شود  نابودي  باعث  مي تواند 
دست  با  فيشر  رابرت  كه  شود  باعث  مي تواند  او 
همچنين  و  ببرد  بين  از  را  داشته هايش  خودش، 
فرزندانش  به  سرانجام  كه  كند  كاري  مي تواند 
ابهام  از  پر  جامعه  از  نوالن  درست  درك  برسد. 
آثارش  برترين  او  تا  شده  باعث  امروز  تناقض  و 
را به گونه اي بسازد كه پايان آن ها، خود شروعي 
از  پس  «تعقيب»  فيلم  درباره  بحث  است.  ديگر 
مردم)،  ميان  در  كاب  شدن  ناپديد  (و  فيلم  پايان 
(و  فيلم  انتهاي  در  سياه»  «شواليه  درباره  تفكر 
قرينه  حالت  در  انگار  كه  جوكر  نمايش  از  بعد 
بتمن قرار گرفته است) و درك جهان بيني «تلقين» 
چرخش  ادامه  نمايش  (و  فيلم  نماي  آخرين  در 
و  ابهام ها  اين گونه  از  مي شوند.  آغاز  تازه  توتم) 
تناقضات در سينماي نوالن باز هم مي توان يافت. 
كه  مي شوند  ناشي  درستي  درك  از  اين ها  همه 
به  دارد.  اطرافش  پيچيده  دنياي  به  نسبت  نوالن 
برخي  خالف  بر  نوالن  آثار  كه  است  دليل  همين 
نه  پيچيده اند.  واقعا  امروز،  پيچيده نماي  فيلم هاي 
لزوما به خاطر زمان شكني و شكستن مرز واقعيت 
و رويا. بلكه به اين دليل كه از طرز تفكري منطبق 
بر پيچيدگي هاي انسان امروز سرچشمه گرفته اند. 

سينماگر  واقعا  نوالن  گذشته،  اين ها  همه  از   -  5
سرسخت  مخالفان  حتي  مي كنم  فكر  است.  خوبي 
نوالن هم اين قضيه را قبول داشته باشند. نوالن 
كنيد  (باور  سادگي  پيچيدگي،  اهميت  از  خوبي  به 
آثار  در  اندازه  يك  به  مشخصات  اين  دوي  هر 
تناقضات  او  كه  بوديم  گفته  دارند.  وجود  نوالن 
جاري در دل دنياي امروز را به خوبي درك كرده 
سينمايي  فيلم  يك  در  غافلگيري  و  تعليق  است.)، 
آگاه است. بنابراين در تمام فيلم هايش مي كوشد تا 
اين ويژگي ها را حفظ كند. مهم تر از همه اين است 
كردن  غافلگير  قابليت  سال ها،  اين  طي  در  او  كه 
تماشاگر را هنوز در خود حفظ كرده است و در 
هر فيلمش به شكلي جداگانه به بيننده شوك وارد 
مي كند. يك بار با فهماندن اين نكته كه همه اتفاقات 
فيلم بخشي از يك توطئه و خود آن توطئه، قسمتي 
از يك دسيسه بزرگ تر بوده است («تعقيب»)، يك 
مرتبه با روايت داستان از انتها به ابتدا و فهماندن 
اصل و ريشه اتفاقات در پايان فيلم («يادآوري»)، 
دو  دادن  قرار  نبوغ  از  سرشار  ايده  با  بار  يك 
كه  طوري  به  فيلم،  انتهاي  در  داستاني  پيچش 
تماشاگر به سادگي بتواند پيچش اول را پيش بيني 
كند و زماني كه سرمست از درست از آب درآمدن 
پيش بيني اش است، پيچش دوم فيلم او را با سر به 
زمين بكوبد «پرستيژ» و يك بار هم با عدم نمايش 
نوالن  «تلقين».  چرخش  حال  در  توتم  فروافتادن 
كه  امروز  سينماي  تماشاگر  كه  فهميده  خوبي  به 
با انواع و اقسام فيلم ها سر و كار دارد، ديگر به 
اين سادگي فريب بازي هاي داستاني و پيچش هاي 
بي معنا را نمي خورد. به همين دليل طوري اجزاء 
غافلگيري،  هر  كه  مي چيند  را  داستاني اش  پازل 
و  باشد  خاص  معنايي  حاوي  پيچشي،  و  شوك 
گاهي (همچون آخرين فيلم اش)، كل جهان بيني اثر 

را به سرانجام برساند. 
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اندر باب  اين برگ نوشت ...
از اين پس در اين صفحه، نه تنها يك دست كه هزاران دست، قلم خواهند زد! اين حقير، سر دبير را قانع كردم 
كه اين صفحه مخاطب خود را خواهد داشت و از آن جا كه ما ايرانيها دست به نوشتن داريم، هزار دست ما 
را يارى خواهد داد تا با هم بنويسيم و انديشه، داستانى را خلق كنيم يا به سوالى پاسخ دهيم. آقاى سردبير، 
كمى مكث كرد، شك كرد، تفكر كرد، كله سيگار آتش زد، رمل و اسطرالب به كار گرفت، با ستارگان به 
مشورت نشست، به گوى بلورين و كف دست نگاه كرد و آخر گفت: مسووليت اش با خودت، خوب و بدش 
با خودت، ولى  هر گلى  زدى، به سر من زدى ! حاال من و شما! باال غيرتا بياييد آبروى ما را به خريد، تئورى 
ما ايرانيها خالقيم و دست به قلم را با هم به اثبات برسانيم !  جواب شما به اين ندا ميتواند روى كاغذ باشد يا 

در سايت هفته نامه باشد يا در فيس بوك. منتظرم!  
آرتشين

يادداشتهاى نيمچه رسمى  
يك محقق

   
   در اين بخش به خواندن يادداشتهاى پراكنده 
دفترچه  نشست.  خواهيم  بين  نكته  محققى 
نكته  براى  جاييست  رسمى،  غيره  يادداشتهاى 
بردارى سريع تا در فرصتى، به تحقيق يا مقاله اى 
خبرى،  اى،  نوشته  اى،  جمله  شود.  تبديل  علمى 
اتفاقى، براى او كافيست تا آغاز يك مبحث جديد 
در حوزه جامعه شناسى، علوم سياسى ، روابط 
نامه  حتى  گاهى  باشد.  هنر  يا  فرهنگ  الملل  بين 
دوستى يا نامه به دوستى، حاوى نكاتى محققانه 

است، گر چه لحنى دوستانه دارد.

او نه با اصطالحات فنى و معمول رشته اش، كه 
به  مارا  عوامانه  بسيار  گاهى  ساده،  كالمى  با 
كنجكاو،  نگاه  برد.  مى  ميكند  كشف  كه  جهانى  
دريچه  دارد،  طنز  زبانى  گاه  كه  بين  نكته  دقيق، 
جدييست براى دريافت خود و جهان پيرامونمان.

محقق  يك  چركنويس هاى  خواندن  حال  در  ما 
البداهه  فى  مناسبت  به  كه  است  طبيعى  هستيم، 
بودنش، گاه وا گويى و تكرار ديده ميشود، گاه 
خستگى، گيجى، گاهى يادداشت با سواالت بيشتر 
از آن كه شروع شده، پايان مى  يابد، آن چه كار 
را با طراوت و اصيل ميكند آن است كه در هيچ 
موردى خود را سانسور نميكند. يادداشتهاى او 
گاه  فهم.  قابل  حال  هر  به  ولى   ناخواناست  گاه 
ولى   شديم  نوشته هايش  نويسى  باز  به  مجبور 
آن چه مقصود ما بود، نه نثر او كه استدالل و 

ديدگاه اوست.
كارى  نوشته هايش  چاپ  براى  او  كردن  قانع 
ناشناس  كه  شرط  اين  با  كرد  قبول  بود،  سخت 

بماند.  ايدون باد!

عزيزم ريحانه
پرسيدى از تقارن يلدا، كريسمس واين كه سر به 
كدام ميدهم، فكر كردم بد نيست يادداشتهاى چند 

سال قبل را برايت بفرستم؛
دارى  زنده  شب  سال،  شب  بلندترين  يلدا،  شب   
فاميل،  يا  قوم  بزرگ  پيش  رفتن  ايرانيهاست،  ما 
خوردن آش رشته، هندوانه و انار، آجيل، تخمه 
گپ  و  حافظ  فال  كردن،  گوش  قصه  و  شكستن 

و گو. 

تاريخ آن به آن چنان قديم بار ميگردد كه تاريخ 
ندارد. اين رسم مانده از آئين ميترائسم به زمانى  
و  روشنايى  به  را  جهان  حكمت،  كه  ميگردد  بار 
شب  بلنترين  يلدا،  شب  ميكرد.  تقسيم  تاريكى 
باز  و  ميرسد  پايان  با  تاريكى  حكومت  سال، 
در  است.  نيكان  و  نيكى  روشنى،  حكومت  نوبت 
بيدار  ماندن،  خورشيد  آمدن  بر  انتظار  به  واقع 
ميدهد  هشيارى  از  خبر  بودن،  سياهى  دل   در 
خوردن  نيكيست.  براى  انتظار  مهمتر  آن  از  و 
تا  است،   خورشيد  ياد  و  نشان  به  سرخ،  ميوه 
بازآمدن و ديدن دوباره خورشيد. در اين آئين، 
بار ديگر شاهد سليقه، حكمت، توجه و همراهى 
و  هستيم  طبيعت  با  ايرانى   قوم  تنگاتنگ  بسيار 
هم بستگى در خانواده؛ در كنار بزرگ خانواده 
بودن، از حال يك ديگر با خبر شدن، قصه گفتن 
با  سفره  كردن  رنگين  حافظ،  شدن  اضافه  با  و 
خوردن  غنى.  معانى  و  شعر  وزن  و  كلمه  عطر 
ميوه فصل (انار)، نگاه داشتن ميو هاى تابستانى 
و  خوراكى  (دانه هاى  مقوى  مواد  (هندوانه)، 
رشته)  (آش  فصل  مناسب  و  داغ  غذايى  آجيل)، 
و  عادى  رفتار  در  انديشه  و  حكمت  زيبا  چه 

زندگى  مينشيند و ميجوشد! 

 ولى  آن چه به نظرم داستان را حيرت انگيز ميكند، 
آن است كه چندى پس از اولين روز زمستان و 
شب يلدا، بلندترين شب سال، مسيحيان، زادروز 
ايرانيها.  شبيه  آدابى  با  ميگيرند  جشن  را  مسيح 
شب زنده دارى، جمع شدن تمام افراد خانواده، 

دادن و گرفتن هديه زير درخت كاج. 

ايرانيها،  ما  نيست!  تصادفى  تقارن  اين  كه  مژده 
زاد روز و باز آمدن ميترا را انتظار ميكشيم و با 
توجه به شناختى كه از ستاره شناسى داشتيم، 
به راحتى ميدانستيم كه طول روز و شب چگونه 
آغاز  زمان  چه  و  چگونه  فصول  و  ايام  و  است 
ميشوند. بنابر اين اعتدال زمستانى و تابستانى و 
آغاز بهار را ميشناختند. ظهور دوباره خورشيد 
(ميترا) اتفاق كمى نبود و بايد آن را جشن گرفت، 
از  (قبل  مسيحييت  جهان  به  رسم  اين  ظاهراً 
مسيحى شدن) راه ميابد. بيشك زمانى كه مسيح 
به دنيا آمد، كسى  روز تولد او را ثبت نكرد و در 
واقع جهان مسيحييت و پاپ حدود كمتر از 250 
سال است كه اين تاريخ را برگزيده است.ميتوان 
زاد  براى  دى   اول  تاريخ  كه  كرد  تصّور  اينطور 
روز تولد مسيح مسيحى (ميترا ايرانى ) هم زمان 

بود و در واقع هر 2 نفر، يك نفر بود. ولى  بعد 
به اصرار كليسا براى مستقل شدن، تاريخ 3، تا 
4 روز جا به جا ميشود و يا ميتوان تصّور كرد 
قرن)  (يا  سال  چند  طى  كتاب  و  حساب  در  كه 
هم  بار  تاريخ  دو  اين  ديگر  كه  شد  اشتباهاتى 

منطبق نميشود. 

بخصوص  و  زمان  تقارن  راى،  و  روى  هر  به 
آئين رابطه مستقيم به هم دارد؛

  در نقش سنگ هايى كه در شيراز فراوان است 
(فكر ميكنم موزه سنگ بود)، ميترا در كنار سرو 
درختى  ميتراست،  درخت  سرو  ميشود،  ديده 
سرو  سفر  كه  كرد  تصّور  ميشود  سبز.  همواره 
آن  سرد  اقليم  با  كه  يافت  تغير  كاج  به  غرب  به 

بيشتر ميجوشيد.   

كه 3  چرا  ايرنيست،  آئين  يك  دادن،  هديه  عادت 
زمان  و  كردند  حركت  ايران  از  كه  زرتشتى  مغ 
در  كه  -چرا  رسيدند  او  بالين  به  مسيح  تولد 
با  و  بود  شده  داده  بشارت  او  تولد  كتابشان 
دنبال كردن ستارگان (علم ستاره شناسى) به او 
داشتند.  همراه  به  او  براى  هديه  بودند-،  رسيده 
پس بنابر اين هديه ها، بر پاى درختى كه هرگز 
به خزان نميشيند (درخت سرو يا كاج كه ظاهراً 
مسيح  تولد  بود  ياد  به  هستند)،  هم  خانواده  هم 

(ميترا) گذشته ميشود.

 بابا نوئل، پيريست كه بشارت شادى دارد، نمونه 
آن عمو نوروز است و يا مردان ديگرى كه از از 
زمين بر ميايند و بشارت شادى ميدهند (اين را 
به  بپرس).   ازش  حتما  ميداند،  خوب  مريم  خاله 
پپسى  يادگار  او  سرخ  لباس  اگر  حتا  حال،  هر 
كوال باشد (!!!)، به نظرم نه پير بودنش، نه سرخ 

جامه بودنش تصادفى نيست.

در  كه  اتفاقى  از  كه  اين  از  بيزارم  كه  آن  ضمن 
فرهنگ  و  ايران  به  را  آن  سر  يك  ميافتد  جهان 
ايرانى  وصل كنم، ولى چه كنم كه از هر جا كه 
بكشى باز سر نخ دست ما ميافتد (نه انگليسا!!!). 
اينترنت  در  بكشد  زحمت  ندارد،  باور  كه  آن 
جستجو كند تا تاريخ كريستمس و نوئل را بيابد!

 يلدا مبارك! بر همه كسانى كه از تاريكى و سرما 
به تنگ آمدند!

تان ار د تان    با     ار   دا
     

   اگر تخت و تاج پادشاهى به شما دهم، بدون خونريزى و مشقت، با 
آن چه خواهيد كرد؟ آزاديخواه، دمكرات، مشروطه خواه، كمونيست 
يا سبز، زرد و يا به هر رنگ ديگرى كه باشيد، با ساختن كه ميانه 

داريد، نه؟
من شما را پادشاه خواهم كرد! به شرط آن كه با من همراه شويد. 

قبول؟
در زير، پاره نگارى هست كه آرزو و توان داستان شدن دارد . آن را 

تكميل كنيد. به ذوق خود بخشى را به آن اضافه كنيد.
شما مختاريد داستان را به هر جا كه ميخواهيد ببريد، شخصيتها را 
بسازيد، به آتش عشق و انتقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را 
سازمان دهيد، و زمان را در به در كنيد…شما پادشاهيد! به سرزمين 
با  ميخواهيد  كه  آنگونه  كنيد!  خراب  آباد،  را  آن  برانيد،  فرمان  خود 
شما  از  قدرتى  كه  نكنيد  فراموش  ولى !  كنيد!  رفتار  اتفاقات  و  مردم 
باالتر، بازى و وقايع را شكل ميدهد. شما بنابر امكانات و آن چه به 

شما داده شده، سياست گذارى كنيد.
داستان را تمام نمى  كنيم، تنها يك پاراگراف، (حدود 5، 6 خط يا 300 
نامه،  هفته  دفتر  (به  رسيده  آثار  بين  از  ميكنيد.  اضافه  آن  به  كلمه) 
سايت يا فيس بوك) چندتاى انتخاب ميشود،در شماره بعد در همين 
صفحه چاپ خواهد شد و بعد، و بعد باز داستان ادامه پيدا مى كند و 

بعد... طاقت داشته باشيد!!! بعد ميگم!

در اين شماره، داستان با دو دنباله نگاشته شده، بر شماست كه 
يكى  از آنها را ادامه دهيد ؛

داستان
اين دفعه گلهايش سر حال نبود. وقتى كه دست گل را به دست گرفت، 
مثل  بلند،  شاخ  رز  گل  شاخه   40 سنگينى  نبود.  مغرور  هميشه  مثل 
هميشه به جلو خمش كرد، ولى ته دلش نا آرام بود. نگران، كه گلها 
تازه نيست، كه غنچه نيست، كه پر رنگ و آتشين نيست، يا …نمى 
دانست چه بالى سر گلها آمده كه اين 40 شاخه، اين بار برايش نه 
دست گلى  فاخر، كه بار علفى سنگين بود. مثل هميشه، مغرور، سر 
بلند و مطمئن نبود، احساس ميكرد كه مسخره است، با اين بار علف! 

به نفس نفس افتاد، زير بار 40 شاخه گل؟ فكر كرد...

1)عطر گل هام بوى اسپرى هاى گل فروشى ست....همينطور كه با شانه 
هاى آويزان به جلو مى رفت ...تكان شديدى خورد...گلها افتاد ...زير لب 
گفت به...خيلى تازه و سرحال بودن ولو هم شدن حال خودش و گلهاش 
مثل هم بودخم شد جمعشون كنه صدايى گفت ببخشيد كمكت كنم.....ياد 
روزهاى دور و رزهاى سرخى افتاد كه بچه ها روى زمين چيده بودن هر رز 
يك حرف همراه داشت...نشست و رزها رو روى سنگ فرش چيد به ياد 
آن روز....يكى رد شد...نگاه سنگين رهگذرها اورا به خود آورد....بلند شد.....

ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن 
 2)  اين ديگه چه حماقتى بود ؟ 40 شاخه گل روز به نيت 40 سالگى 
رويايى، نه؟ ولى  چه بار سنگينى! لب جمع كرد. از  نرگس، هر 40 رز… 

خودش خجالت كشيد. 

مهرداد به او زنگ زد، سر كار، بى موقع، با گيجى، با مين مين؛ بيمارستانيم، 
نه چيزى كه نشده، يعنى خوب چرا…اين وضع حرف زدنه؟ ... اگر بيايين 
چرا؟  چى ؟  كجا؟  كى؟  شده؟  چى   بشه؟  چيه  كه  بهتره…  البته  خوب 
مهرداد هل شده، گيجتر از هميشه،  كلمات را مقطع ميگفت، يا او مقطع 
ميشنيد، مثل يك تلفن از راه دور؛  نرگس… بزرگراه… تصادف… جدى 
همراهش را خانه جا گذشته  ولى  خوب باالخره…تلفن شما…  كه نه… 
رز  بود، 12  رفته  كما  به  بود،  حالش وخيم  نرگس  نيست؟  جدى  بود… 
مانده به 40 سالگى. 40 شاخه رز سرخ! به جلو خمش كرد، بار علف… 
نرگس عاشق گل رز سرخ بود، مثل 90 در صد زنها، چه تكرارى. ميترسيد 
و منتظر 40 سالگى بود، چون سّن عقل است و پختگيست ولى خوب 40 
به  عشق  سّن،  از  ترس  تكرارى.  چه  سالگى،   40 سّن،  و  زن  سالگيست، 
حكمت، چه سخت. 40 شاخه گل سرخ براى 40 سالگى، اونم در كما، و 
بعد  سرخ  گل  شاخه  سنگين، 40  چه  رويايى!  چه  رز،  هر  40  آن  تكرار 
از 4، 40 رز. نفسش بريده زير بار پنجمين، 40 شاخه رز سرخ تكرارى، 

ايستاد… 

ید ون 
اگر خورشيد بودم، به كجا نمى تابيدم؟

چ ي ي
يك محقق

   
   در اين بخش به خواندن يادداشتهاى پراكنده 
دفترچه  نشست.  خواهيم  بين  نكته  محققى 
نكته  براى  جاييست  رسمى،  غيره  يادداشتهاى 
بردارى سريع تا در فرصتى، به تحقيق يا مقاله اى 
خبرى،  اى،  نوشته  اى،  جمله  شود.  تبديل  علمى 
اتفاقى، براى او كافيست تا آغاز يك مبحث جديد 
در حوزه جامعه شناسى، علوم سياسى ، روابط 
نامه  حتى  گاهى  باشد.  هنر  يا  فرهنگ  الملل  بين 
دوستى يا نامه به دوستى، حاوى نكاتى محققانه 

است، گر چه لحنى دوستانه دارد.

او نه با اصطالحات فنى و معمول رشته اش، كه 
به  مارا  عوامانه  بسيار  گاهى  ساده،  كالمى  با 
كنجكاو،  نگاه  برد.  مى  ميكند  كشف  كه  جججججججججهاهاهاهاهاهاهاهانىنىنىننىنىنى  
دريچه  دارد،  طنز  زبانى  گاه  كه  بين  بب  نككنككنككنكنكنكنكتهتهتهتتهتتهتهتهته قدقدققققيقيقيقيقيقيقيقيق،،،
د د د د درررررريافت خود و جهان پيرامونمان. ىىىىاىاىاىىى بربربر ييديييييسيسيسيسيسيسيسيستتت ج

محقق  يك  چچچچچركنويس هاى  خواواواندندندننننننن خ  خ  حححححححححاالالالال  در ما 
البداهه  فى  مناسبت  بهههههههه ب  ب  ب  بببب  ب  بب  كهكهكهه ااساساستتت يعيعيعععىىىىىى طبطط هستيم، 
يديديديديديديديده ميشود، گاه  تكتكتكراراراررر وووو ييويويويويويىىىىىىىىى گگ گ گ گگ بودنش، گاه ووواواواوا
الاالاالااالاالاالت بيشتر  وسسسوووو دادادادادادادادادادددداداداشتشتشت ب ب بااا ي ييي اگاگاگاگاگاگاگاگاگاههههى ىىگى، گيگيگگيگيگيگيجىجىجى،  خست
ككار  چ چ چ چچچچههههه آنآنآن ىمىمىمىمىىىمى يايايابدبدبد،،، ش شش ششددهدهدهدهده، پاياننن شروعوعوعع ككك كككهههههه از آن
هيههيهيچچچ د د دررر كهكهكه ساسااساساساسستتتتتتتت مممم ممميكند آن  للليليليللل ررطرررررراااااواواواواوت و اص را با 
اا اووو هتهتهتهتهتهتهاىاىاى ششاششااشاشاشاشاشاش نميكند. يادد وسووسوسوسوسوسوسوسوسوسورر س سانانانان رررا ووخوخخوخوخوخوخوددددد موردى 
گاگگگاگگگاگاگاگاههه فهم.  قابل  حال  هر  به  ىىللىلىلىلىلىلىلى   ووو وو  وو  وو  و  تستتتتت ناخوانا گاه 

ولى   شديم  نووووووشوشوشته هايش  ننن  نويويويويويويويويويويسىسىىسىسىسىسىسىسىسىسى  ننننننننن  ببازازازاززازازازازاز ب  به مجبور 
ووووو الددالدالدالدالدالللللل آن چه مقصود ما بود، نه نثثرثثثث اااااااو كهككهكهكهكهكهكهكهكه ااااا ا ا استستستستستستست

ديدگاه اوست.
كارى  نوشته هايش  چاپ  براى  او  كردن  قانع 
ناشناس  كه  شرط  اين  با  كرد  قبول  بود،  سخت 

بماند.  ايدون باد!

عزيزم ريحانه
پرسيدى از تقارن يلدا، كريسمس واين كه سر به 
كدام ميدهم، فكر كردم بد نيست يادداشتهاى چند 

سال قبل را برايت بفرستم؛
دارى  زنده  شب  سال،  شب  بلندترين  يلدا،  شب   
فاميل،  يا  قوم  بزرگ  پيش  رفتن  ايرانيهاست،  ما 
خوردن آش رشته، هندوانه و انار، آجيل، تخمه 
گپ  و  حافظ  فال  كردن،  گوش  قصه  و  شكستن 

و گو. 

م م
و  روشنايى  به  را  جهان  حكمت،  كه  ميگردد  بار 
شب  بلنترين  يلدا،  شب  ميكرد.  تقسيم  تاريكى 
باز  و  ميرسد  پايان  با  تاريكى  حكومت  سال، 
در  است.  نيكان  و  نيكى  روشنى،  حكومت  نوبت 
بيدار  ننددندن،  مان خورشيد  آمدن  بر  انتظار  به  واقع 
ميدهد  رراررىىىىى هشي از  خبر  بودن،  سياهى  دل   در 
وخوخوخوخووردن  نيكيست.... براى  انتظار  مهمتر  آن  از  و 
تا  تستتستست،،،،  اااا خورشيد ياد  و  نشان  به  سرخ،  ميوه 
ئآآئئآئآئئئيييييين،  ييايننن بازآمدن و ديدن دوباره خورشيد. در 
هههمرمرمراهههى  وووووو بار ديگر شاهد سليقه، حكمت، توجه
و  يتييممممممممم هههس طبيعت  با  ايرانى   قوم  تنگاتنگ  بسيار 
ووونوووواااده  خا هم بستگى در خانواده؛ در كنار بزرگگگگگگگگ
گگگففففففتن  قققق ققققصصصصصصصه بودن، از حال يك ديگر با خبر شدن،
با  هرهرهرههه  سسسف كردن  رنگين  حافظ،  نندندندنن  شششش ااضافهفهفهفهفهفه ا با  و 
خخخخخخخورررردردددن  غنى.  معانى  و  ششعر  ننزنزنزنزنزن ووو وووو ككلكلكلكلكلكلمههمههمه عطر 
نناناناننى  بببابببببببسستست هاهاهاهاه داشتن ميو هاى ت نگنگننگنگنگنگگگ ((ا(ا(انانانار)رر)ر)،،،، ميوه فصصصصفصصفصففصصلللل
و  ككككككاكككككىىىىىىىى خور (دانه هاى  ىوىىوىوىىى  مق مواد  هنهههه)،)،)،)،)،)،،)،))،)،  (هندوا
ههتهتهتهههه)))))) شششرششرشرششششش (آش  فصل  مناسب  ووووووو داداداغغغغغغغغ ياياياييايايايىىىىىىىى غذ آجيل)، 

و  عادىىىى رفتار  در  انديشه  و  حكمت  زيبا  چه 
زندگى  مينشيند و ميجوشد! 

 ولى  آن چه به نظرم داستان را حيرت انگيز ميكند، 
آن است كه چندى پس از اولين روز زمستان و 
شب يلدا، بلندترين شب سال، مسيحيان، زادروز 
ايرانيها.  شبيه  آدابى  با  ميگيرند  جشن  را  مسيح 
زززز زنده دارى، جمع شدن تمام افراد خانواده،  شبشبشبشبشبشبشبشبشب

ننتنتنتنتنتن هديه زير درخت كاج.  گ گگگگگررفرفرفرفرف دادادادندندن و و و

ايرانيها،  ما  ننننيسيسيسيسييست!  تصتصتصادادادفىفففففف  تقتقتقارارارننن ايايايننن كههه ك  ك  ژمژژمژمژمژژددهدهدهدهدهده 
بب با  وووو و ييميكشككشكشكشكشيميممييميميميميميم رارارا انتنتنتظاظاظار ميميميترترترااا آآ آممدمدننن بببببببببب بازازاز ززوززززز وو وووو زاد ر
داداداشتشتشتيميميم، شنشنشناساساسىىى ستستستارارارههه اااززز كهكهكه تختختختختختختىىى بهبهبه شنا توووجوجوججوجهههه
چگچگچگونونونههه شش شببب طط ط طط ططططططووولولولولوولولول ر ر روزوزوز و و و رررررراحتى ميدانستيم كككهكهككهكهكهك بههه
آآآغاغاغاززز ززمزمزمانانان چچچچچچچهههههه و چگونه  فصول  و  ايام  و  است 
ووووووو نننانانانانانانانىىىىىى اعتدال زمستانى و تابستتتتتتت ياياياينننن ميشوند. بنابر 

دودوددوددوببببباره خورشيد  ظظظظ ظهوهوهوررررر آغاز بهار را ميشناختند.
گرفت،  (ميترا) اتفاق كمى نبود و بايد آن را جشششننن
از  (قبل  مسيحييت  جهان  به  رسم  اين  ظاهراً 

ن ج ن ي ب و بو ى ق ( ي )

مسيحى شدن) راه ميابد. بيشك زمانى كه مسيح 
به دنيا آمد، كسى  روز تولد او را ثبت نكرد و در 
واقع جهجهججهجهجهجهجهان مسيحييت و پاپ حدود كمتر از 250

سال ا ا استستستت كه اين تاريخ را برگزيده است.ميتوان 
زاد  براى  دى   اول  يخيخيخخيخيخيخيخيخيخ  تتتتتتارارارارارااا كهكهكه ككركرككككرددد ررر تصتصتصوووّوّّّ وطوورررررررر اين
ريريريريريريريريريرانى ) هم زمان  اا ااااا (م(م(ميتيتيترارارا مسمسمسيحيحيحىىى ووتوووووللدلدلد م م مسيسيسيححح روز 

خ
4 روز جا به جا ميشود و يا ميتوان تصّور كرد 
قرن)  (يا  سال  چند  طى  كتاب  و  حساب  در  كه 
هم  بار  تاريخ  دو  اين  ديگر  كه  شد  اشتباهاتى 

نمنممنمنمنمنميييشيشييشيشيشود.  منطبق

بخصصوصوصصوصوصوصوصصصصصصص و  زمااااننن تقارن  راى،  و  روى  هر  به 
آئين رابطه مستقيم به هم دارد؛

اساساستتت   در نقش سنگ هايى كه در شيراز فرااااراراااوووووواواواننن
كك ككككنانننننانانار سررسرووو (فكر ميكنم موزه سنگ بود)، ميترا در
دردرررخخخختخختختخختىىىىىىىى ميتراست،  درخت  سرو  ميشود،  ديده 

سرو  سفر  كه  كرد  تصّور  ميشود  سبز.  همواره 
آآآآآآآآآننننننننن سرد اقليم  با  كه  يافت  تغير  كاج  به  غرب  به 

رترتترتترترترتر ميجوشيد.   بببببببيششششيشيشيششيشيشيش

333 كهههههه چرا چچچ  ايايرنيستت،تت،تت،ت،ت، يئيئيئيئينننننن آآآ يكيكيك دددداااددادندندن،، ييديههههه ه عادت 
زماننننن و  كردرددردردند  حرحرحركككتكتكت  ايران  از  كككهكهككهككهكهككهكه  تتتشتشتىىىىىى زرت مممممغ 

در  كه  -----چچچچچرا  ررسرسررسرسرسرسرسرسرسرسيييديدند اوووو ببببببااااالااللالالالييييينينينين  به مممممممسيح  توللدلدلدلدلدلدلدلد
بببببببااااا و بببووود  شده داده  ت  شبششبشبشبشششششارارااارااا او  تولد  كتابشان 

ا او  بهه (((((((( دنبال كردن ستارگان (علم ستاره شناسسىسىسىسىس
داشتند.  همراه  به  او  برارارراراىىىىىى دهدهدهدهدهدديه  بودند-،  رسيده 
درختى كه هرگز  پپپپپپپاپاپاپاىى بنابر اين هدهدهديه ها، بر پپپپپس
ييشيشيشيند (درخت سرو يا كاج كه ظاهراً  خخخخزان نمي بهه

ى ىى پپپپپپپ ب ي ين ب ب پپپپس

مسيح  تولد  بود  ييياايايايادددد به  ههههستند)،  همم اخاخاخاخاخاننننواده  هم 
ذگذگگذگذگذششششته ميشوشوشوشوشوشوشود. (م(((م(م(م(م(ميترا)))

نونونه  نننم دداداداداداردردرد،،، كهكهكه ب ب بشششاشاششاشارترترترتش ششششادااداادادىىىىىى سيسستتت نن ننننننووووئوووئوئوئل،ل،ل، پ پ پيريرير  بابا
است و يا مردان ديگرى كه از ا اززز وونونونونوننونوررروززز آن عمو 

ررا  ننهند (اين و ببشبشارت شادى ميد زمين بر ميايايايايااييينينينينينينددد
ببه  )س)س).  بپر ازش  حتما  ميميميميميداداداننند،  خوببب مريم  خاله 
پپپپپپپپسپسپسپسپسپسپسپسى  رررررااار يادگ او  خخخرخرخرخخخرخ  سسس لباساساساساس اگر  حتا  حال،  هر 
مممرم نه پير بودنش، نه سرخخخ ببببب به نظ ،(((((!!!)!!)!)) ششاشاششاشاشدددد الالوالوالالالال بببب ككككك

سيسيسيست. صصتصادادفىفىفى ن بببودنددنششش ممامههه ججج

در كككه  اااتفتفتفاقاقاقىىى ازازاز كككههه اااينينين ازازاز بببيزيزيزارارارممم كككه آآننن آ  ضضضمنمنمن
نهنهنگگ فر و  ايايايررراننن بببهه رارارا آآآننن سرسرسر يككك ييميميميميممياففافتد  جججهاههاهاههاهاهاهانننننننن
ككككككههههه جاجاجاجاا ههههههررررر ازازاززازازاز ككككككنمننمنن كككككككهههههه لولللللللى چههههه ايرانى  وصل كنم، 

بكشى باز سر نخ دست ما ميافتد (نه انگليسا!!!). 
اينترنت  در  بكشد  زحمت  ندارراارارارارد،  باور  كه  آن 
كريستمس و نوئل را بيابد! اتااريريررريريريريخخخخخ جستجو كند تا 

ككككككسانى كه از تاريكى و سرما  مممهمممههههههههه  يلدا مبارك! بر 
به تنگ آمدند!

     
ششش شششششممممما دهم، بدون خونريزى و مشقت، با  ههبه هاهاهااهاهاهاهاهى  شششدشدشدششش پاپاپاپاپاپاپاپا    اگر تخت و تاججج
ااااواه، دمكرات، مشروطه خواه، كمونيست  ززآآزآزآزآزآزآزادييخخيخيخيخخيخيخ آن چه خواهيد كرد؟؟؟؟؟؟
يا سبز، زرد و يا بببببببه هر رنگ ديگرى كه باشيد، با ساختن كه ميانه 

داريد، نه؟
ركرككككركركركركرد! به شرط آن كه با من همراه شويد.  من شما را پادشاه خواهههممممم

قبول؟
و و و و و وو و توان داستان شدن دارد . آن را  ووزوزووزوزو در زير، پاره نگارى هست كه آر

تكميل كنيد. به ذوق خود بخشى را به آآآآآن اضافه كنيد.
شما مختاريد داستان را به هر جا كه ميخواهيد ببريد، شخصيتها را 
بسازيد، به آتش عشق و انتقام بسوزانيد يا به دره پرت كنيد. وقايع را 
سازمان دهيد، و زمان را در به در كنيد…شما پادشاهيد! به سرزمين 
با  ميخواهيد  كه  آنگونه  كنيد!  خراب  آباد،  را  آن  برانيد،  فرمان  خود 
شما  از  قدرتى  كه  نكنيد  فراموش  ولى !  كنيد!  رفتار  اتفاقات  و  مردم 
باالتر، بازى و وقايع را شكل ميدهد. شما بنابر امكانات و آن چه به 

شما داده شده، سياست گذارى كنيد.

يشيشيشيشيشيشيد!!! بعد ميگم! بابابااااا داداداشتشتشتههه ط ط طاقاقاقتتت .... بعبعبعد.د.د.

شششش شششمممماست كه  بربرربرر اااا ا ا ايييييين شماره، داداداداداسسسسسسستان با دودودودودودو دنباله نگاشته شده،، ررردردردردردر
ههدهدهدهدههههيييديييديديد ؛ آنها را ادامه  اااا اا ا ا ا ازززززززززز يكىى ى 

داستاناننانانانان
گرفت،  سدددددسسدسدستتتت هكهكهكهكهه دست گل را به  تقتتتىىىىىى ففدفدفدفدفدفعهعه گلهلهلهلهايش سر حال نبود. و اين 
مثل  ببببلببلبلبلند،  شاخخخخخخخ رز  گل  خخخاخخخخه ششششش سنگينى 440 نبود.  مغرور  هميشششششه  مثل 
بود. نگران، كه گلها  اارارارااممممم ىىلىلىلىلىلى ته دلش نانناننانانا آ هميشه به جلو خمش ككككردد،دد،د،د وووو وو و
آآآ آآآآتشتتشتشتشينيننينننينينينن نيست، يا …نمى  گگنگنگنگنگنگنگ و تازه نيست، كه غنچه نيست، كه پر رررررر
خاخخخخهه،ه،ه،ه،ه،ه، اينينينينينين بار برايش نه  ش اين 40 كككككهههه ههدهدهدددده مآمآمآمآم هلها دانست چه بالى سر گ
مممغمغمغمغرررررررور، سر  بود. مثل هميشششششهشهششه،،، نسنسنسنگيگيگيگيننننن دست گلى  فاخر، كه بار علفلفلففىىى
ررارارارارار علف!  ب ب ببباباباباباباببا ااااييننينينينينين تتست،،،،، م مممم ممسسسسخره ا ميكرد كهكهكهكهكهكهكهكه اساسسسسسسسسس بلند و مطمئن نبود، اح

لگلگگلگل؟ فكر كرد... شش شاخاخاخههه به نفس نفس افتاد، زير بار 4040404040000

1)عطر گل هام بوى اسپرى هاى گل فروشى ست....همينطووور كه با شانه 
لللللللللبببببب هاى آويزان به جلو مى رفت ...تكان شديدى خورد...گلها افتاد ...زززير

گفت به...خيلى تازه و سرحال بودن ولو هم شدن حال خودش و گلهاش 

ن ن ن ن ننننننننن ننننننن ن ن نننننننننن نننن نننن نننن نننننننن ننننننننن ن 
لگگگگگلگگلگلگل روز به نيت 40 سالگى  ششششششششااااااخاااخاخههه 40 ؟؟؟؟؟ وبوبوددددد تتقتتىىىىىى 2222222))) اين ديگه چه حممامماماماما
س سسسسنگينى! لب جمع كرد. از  ههچههههه بار وو ولى   ن ن نهه؟ه؟ ييايىىىى،،ى،ى،ى،،، رررررررووووي 40 رز…  گگرگگگگگسسسسس،س،س،س، هر ن

خجالت كشيد.  خوددششششششششش

يممميمينن؛ بيمارستانيم،  مممينن ب بب بب ببب ب ببااا ووواوواواواو زنگ زد، سر كار، بى موقع، با گيجى، ددداددددد به  مهرد
ففرففففف ز زز ز ز زددنه؟؟؟؟ ........ اگر بيايين  ششنشنشنشنشده، يعنى خوب چرا…اين وضع ح ك ك كهه ىىىزىىىى نه چي
چرا؟  چىچىچىچىچىچىچى ؟  اجاااا؟؟؟؟؟؟؟؟ ك كى؟  ششددشدشدشدشدشدهه؟  ىچچچچىچىچىچى  بشه؟؟؟؟ چيه  كه  بهتهتهترهرهرهه…………… البتهتهتهتتتهتهته  خوب 
يييييا او مقطع  فگفگفگفگفگفگفت،،تتت،ت،ت،ت، رترترتر از هميشه،  كلمات را مقطع ميميميييمي گ گ گ گيججيجيجججج ددشده، مهرداد هللللللل
ررراراراه دور؛  نرگس… بزرگراه… تصادف… جدى  لتللفنفنفن ازززز ي ييككككككككك لثلثلثلثلثل ،،،،،د، مم مممم ميشني
همراهش را خانه جا گذشته  ببباباباباالخره……………تلفن شما…  وووووولىللىللىلىلىلى  خوبببب كه نه…………
رز  بود، 12 رفته  كما  به  بود،  ححححالش وخيم  گگگرگگگگسسسسسسس ن نيست؟  جدى  بود… 
404040404444 ششاشاشاشاششاشاخهخخخهخه رز سرخ! به جلو خمش كرد، بار علف…  سالگى.  مانده به 40
90 در صد زنها، چه تكرارى. ميترسيد  ثمثثثلللللللل نرگس عاشق گل رز سرخ بود، 
40 و منتظر 40 سالگى بود، چون سّن عقل است و پختگيست ولى خوب

به  عشق  سّن،  از  ترس  تكرارى.  چه  سالگى،   40 سّن،  و  زن  سالگيست، 
در كما، و  حكمت، چه سخت. 40 شاخه گل سرخ براى 40 سالگى، اونم

جواب از شما . ستون سفيد مى ماند تا افتخار پر 
شدن با نوشته هاى شما را بيابد.

به سر زمينى كه زنى مردى را با چاقو وسط خيابان ميكشد، 
نميتابم! / بهرام.س

 من به همه جا ميتابيدم، من خورشيدم، كارم تابيدن است، 
حّق انتخاب ندارم، خدا را شكر. / م.فريد

 حتما به صحراها نميتابيدم، خيلى قاط زدن! همونا كه اسم 
خليج فارس را هم عوضى ميگن! / سهيل ايرانى 
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info@persianweekly.co.uk جهان فرهنگ
سعى  ايران  همسايگان 
دارند هويت فرهنگى ايران 
را به اسم خود مصادره كنند

هويت  دارند  سعى  بيگانه  هاى  جريان 
مصادره  خود  اسم  به  را  ايران  فرهنگى 
خواندن  ترك  قبيل  از  ادعاهايى  و  كنند 
موالنا، قزاق خواندن فارابى، مالصدرا، 
عرب  حتى  و  سينا،  ابن  خواندن  ازبك 
ناميدن خليج فارس، همه و همه مصداق 
هاى بازرى از تهاجم فرهنگى هستند كه 
در مواجهه با اين جريانات بايد تمهيدات 

ويژه اى را در نظر گرفت
   تالش چندين باره رسانه ها و برخى محافل تركيه براى مصادره 
اين  كه  گيرد  مى  صورت  حالى  در  ايرانيان  فرهنگى  فكرى  ميراث 
قبيل اقدامات با واكنش خاصى از جانب نهادهاى رسمى كشورمان 

چه در ايران و چه در كشور تركيه مواجه نمى شود. 
راديو و تلويزيون دولتى تركيه براى چندمين بار و در گزارشى به 
مناسبت هفتصد و سى و هفتمين سالگرد رحلت موالنا جالل الدين 
بلخى مدعى شد كه اين شاعر پر آوازه ايران زمين «يكى از متفكران 

بزرگ ترك» بوده است! 
بزرگ  متفكر  موالنا  ياد  «بزرگداشت  عنوان  با  كه  گزارش  اين  در 
ترك» منتشر شده، آمده است: ياد موالنا كه صدها سال است با 
امسال  است،  بشريت  الهام  منبع  و  راهنما  خوشبينى  فرهنگ  خلق 

براى 737 مين بار در شهر قونيه گرامى داشته مى شود. 
اين گزارش به صراحت و به طور مكرر از سراينده مثنوى معنوى 
و ديوان شمس تبريزى به عنوان يكى از متفكران بزرگ ترك نام 
برده است. تالش چندين باره رسانه ها و برخى محافل تركيه براى 
مصادره ميراث فكرى فرهنگى ايرانيان در حالى صورت مى گيرد 
رسمى  نهادهاى  جانب  از  خاصى  واكنش  با  اقدامات  قبيل  اين  كه 

كشورمان چه در ايران و چه در كشور تركيه مواجه نمى شود. 
البته مدعيانى كه هر از چندى و با استفاده از غفلت برخى مسئوالن 
ايرانى و خالء فرهنگى موجود در اين زمينه ادعاهايى را مطرح مى 
كنند، هنوز به اين شبهه پاسخ نداده اند كه اگر موالنا جالل الدين 
بلخى ترك بوده، چرا در تمام آثار منظوم او حتى يك بيت شعر به 

زبان تركى وجود ندارد. 
انتظار  خوانيم:  مى  همچنين  تركيه  دولتى  شبكه  اين  گزارش  در 
مى رود در مراسم بزرگداشت موالنا كه 10 روز به طول خواهد 

انجاميد، 45 هزار تن از شخصيت هاى دينى و فرهنگى كشورهاى 
مختلف شركت كنند. 

برگزارى  بر  عالوه  مراسم  اين  چارچوب  در  خبر،  اين  اساس  بر 
مراسم رقص سماع، پيام هاى موالنا به جهانيان نيز مورد بحث، 

بررسى و گفتگو قرار خواهد گرفت. 
به گزارش ايربا، راديو و تلويزيون دولتى مدتى قبل و در گزارشى 
دار  نام  فيلسوف  فارابى،  انتصاب  براى  تالش  ضمن  توجه  جالب 
ايرانى به تركيه، حكيم نظامى گنجوى را نيز از شاعران ترك معرفى 

كرده بود 
گزارش سابق اين رسانه ترك زبان بدون توجه به اين واقعيت كه 
تركى  زبان  به  نيز  كنونى  و  سابق  ايرانيان  از  توجهى  قابل  بخش 
مورد  مرزهاى  به  منحصر  صرفا  زبان  اين  و  اند  كرده  مى  تكلم 
ادعا نبوده، نوشته بود: « حكيم نظامى اگرچه بيشتر اشعار خود را 
به فارسى كه زبان شعر رايج آن دوران بود، نوشته ولى كلمات، 
ضرب المثل ها و مفاهيم تركى را با مهارت خاصى در اشعار خود 
بكار برده، تركها را مورد ستايش قرار داده و بارها بر ترك بودن 

خود تأكيد كرده است.» 
دو مورد از استدالل هاى اين گزارش مبنى بر ترك بودن نظامى 
در اسكندرنامه قهرمان  بود: « حكيم نظامى  به اين شرح  گنجوى، 
داستان خود اسكندر را "ترك رومى كاله" مى نامد. به عقيده حكيم 
و  كرده  طلوع  چين  درياى  از  كه  است  آفتابى  مانند  ترك،  نظامى 
كوهساران را روشن مى سازد: دگر روز كين ترك سلطان شكوه 

مى  كه  زمانى  او   » همچنين  بكوه»؛  برزد  كوهه  چين  درياى  ز   /
توصيف  را  فرماندهان  و  امپراتوران  پيغمبران،  بزرگترين  خواهد 

كند، صفت ترك را بكار مى برد.» 
تلويزيون  و  راديو  سوى  از  واقع  خالف  مطالب  قبيل  اين  انتشار 
همچنين  شبكه  اين  كه  گيرد  مى  صورت  حالى  در  تركيه  دولتى 
چندى پيش با انتشار مطلبى مشابه، مدعى شده بود كه عيد نوروز 

نيز از جمله ميراث فرهنگى اين كشور محسوب مى شود! 
طرح ادعاى مذكور از سوى رسانه رسمى كشور تركيه در حالى 
و  گفت  در  ايران  فرهنگى  كارشناسان  از  يكى  كه  گرفت  صورت 
سينا  «ابوعلى  كرد:  تاكيد  داخلى  هاى  رسانه  از  يكى  با  كه  گويى 
دانشمند ايرانى نيز در افشنه بخارا كه در حال حاضر در كشور 
ازبكستان است متولد شده است اما جهانيان همه بر اين باورند كه 
ابن سينا يك دانشمند ايرانى است و به انديشه و تاريخ ايران تعلق 
قديم  هاى  زمان  كه «در  بود  شده  يادآور  گفتگو  اين  در  او  دارد.» 
نيشابور و رى به عنوان دو حوزه علميه قدرتمند در منطقه شناخته 
شده بود و مستعدان تحصيل علوم متفاوت براى كسب علم به اين 
اساتيد  علمه  مركز  دو  اين  در  زيرا  شدند  مى  سرازير  حوزه  دو 
برجسته اى حضور داشتند و مجالس علمى فراوانى وجود داشت.» 
اشخاص  رشد  و  تربيت  محل  ايران  بود:«بنابراين  كرده  تاكيد  وى 
چون فارابى و ابن سينا بوده است و تفكر اين انديشمندان در ايران 
به بارنشسته بنابراين مطلقا اعالم مى كنيم اين اشخاص به تاريخ 

ايران تعلق دارند و از افتخارات ايرانيان به شمار مى آيند.» 
اين كارشناس مسائل فرهنگى در عين حال تصريح كرده بود كه 
به  را  ايران  فرهنگى  هويت  دارند  سعى  بيگانه  هاى  جريان  برخى 
موالنا،  خواندن  ترك  قبيل  از  ادعاهايى  و  كنند  مصادره  خود  اسم 
حتى  و  سينا،  ابن  خواندن  ازبك  مالصدرا،  فارابى،  خواندن  قزاق 
عرب ناميدن خليج فارس، همه و همه مصداق هاى بازرى از تهاجم 
فرهنگى هستند كه در مواجهه با اين جريانات بايد تمهيدات ويژه 

اى را در نظر گرفت 
ايربا پيش از اين در گزارشى ويژه خبر داده بود كه رابرت دنيرو، 
سرشناس  هاى  هنرپيشه  جمله  از  پينوشه  ژوليت  و  اسميت  ويل 
خارجى هستند كه براى شركت در مراسم امسال قونيه دعوت شده 

اند. 
بلر،  تونى   ، فرانسوى  متفكر  گارودى،  روژه  نام  گزارش  اين  طبق 
نخست وزير سابق انگليس به همراه همسرش و خواهر زن تازه 
مسلمان شده او و همچنين هيالرى كلينتون، وزير خارجه آمريكا 

نيز در ليست مدعوين مراسم "شب عروس" به چشم مى خورد. 
خواننده  اسالم،  يوسف  مشهور،  بسكتباليست  آل،  اونه  شاكوئل 
مشهور مسلمان، زين الدين زيدان، نيكوالس آنلكا و فرانك ريورى، 
مراسم  به  شدگان  دعوت  ديگر  از  جهان  مشهور  هاى  فوتباليست 

رحلت موالنا جالل الدين بلخى هستند. 
مريدان و عالقه مندان به موالنا در طول قرن ها، شب رحلت او را 
جشن گرفته و به شادى و رقص و پايكوبى و دست افشانى مى 
پردازند؛ آن ها با اين عقيده كه پيرشان به معشوق ازلى پيوسته، 

شب رحلت موالنا به جهان باقى را "شب عروس" مى نامند.

ادامه موفقيت هاى «شبكه اجتماعى» در فصل جوايز
 حلقه منتقدان فيلم نيويورك، حلقه منتقدان فيلم سان فرانسيسكو و انجمن 
منتقدان فيلم تورنتو به فهرست دوستان تازه ترين ساخته ديويد فينچر اضافه 
شدند. «شبكه اجتماعى» كه از آن به عنوان يكى از بخت هاى جوايز اسكار 
بهترين  و  فيلم  بهترين  جوايز  خود  موفقيت هاى  ادامه  در  مى شود  ياد   83

كارگردان (ديويد فينچر) را از حلقه منتقدان فيلم نيويورك دريافت كرد.
اين فيلم كه درباره موسسان وبسايت اجتماعى فيس بوك است، اخيرا برنده 
جايزه اصلى هيئت ملى نقد شد و در چند روز گذشته نيز از سوى بسيارى 
از گروه هاى منتقدان سينما شامل انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس، جامعه 
فيلم  منتقدان  حلقه  آنالين،  نيويورك  فيلم  منتقدان  بوستون،  فيلم  منتقدان 
سال  برتر  فيلم  عنوان  به  تورنتو  فيلم  منتقدان  انجمن  و  فرانسيسكو  سان 
نيويورك  فيلم  منتقدان  حلقه  رئيس  وايت  است.آرموند  شده  انتخاب   2010
پيروزى برداشت داستانى از وبسايت اجتماعى فيس بوك را «نه تنها پيروزى 
«شبكه اجتماعى» بلكه پيروزى يك رسانه جديد» دانست. حلقه منتقدان فيلم 
بچه ها  «حال  خانوادگى  درام  براى  را  خود  جايزه  سه  همچنين  نيويورك 
شد  زن  بازيگر  بهترين  جايزه  برنده  بنينگ  آنت  گذاشت.  كنار  است»   خوب 
ليسا  برد.  خانه  به  را  مكمل  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  هم  روفالو  مارك  و 
چولودنكو و استيوارت بلومبرگ هم براى «حال بچه ها خوب» است جايزه 
بهترين فيلمنامه را دريافت كردند. در ديگر بخش ها، كالين فيرث براى «گفتار 
زن  بازيگر  بهترين  جايزه  و  شد  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  برنده  پادشاه»  
مكمل به مليسا لئو براى «مشت زن» رسيد. متيو ليباتيك براى «قوى سياه»  
جايزه بهترين فيلمبردارى را از آن خود كرد. انجمن منتقدان فيلم لس آنجلس 
نيز پيشتر اين جايزه را به او اعطاء كرد.«شعبده باز» بهترين فيلم انيميشن 

معرفى شد و «دزدى داخلى» هم جايزه بهترين فيلم غيرداستانى را گرفت. 
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 سالروز تولداحمد شاملو؛ 

چنين گفت؛ 
بامداد خسته!  
زنده ياد احمد شاملو، بدون شك؛ برجسته ترين 
شاعرى ست كه شعر فارسى در سده ى اخير به 
خود ديده است. همچنين هيچ شاعرى در عصر 
ادبيات  شناخت  و  توجه  مورد  او  اندازه  به  ما 
جهان قرار نگرفت اما شاملو را نمى توان به لقب 

شاعرى محدود كرد. 
متعددى  آثار  خود  هنرى  حيات  طول  در  شاملو 
را در حوزه شعر، داستان و رمان، ترجمه، فيلم 
صوتى  اجراى  كودك،  شعر  نامه،  فرهنگ  نامه، 
آثارش و ... از خود بر جاگذاشت كه تعدد باور 
نكردنى اين آثار تا امروز باعث شده است چندين 
و  هنرمند  اين  از  نامه  شناخت  قالب  در  مجلد 

آثارش به رشته قلم در آمده، منتشر شود. 
شماره 134  خانه  در  آذرماه 1304  در 21  وى 
گشود.  جهان  به  ديده  عليشاه  صفى  خيابان 
پدرش ارتشى و مادرش از قفقازى هايى بود كه 
همراه  به  1917روسيه،  بلشويكى  انقالب  بعداز 

خانواده به ايران كوچ كرده بودند. 
اين  و  داشت  نشيبى  و  پرفراز  زندگى  شاملو 
فراز و نشيب ها را بيشتر مديون ارتشى بودن 
اقصا  به  ماموريت  انجام  براى  كه  بود  پدرش 
همراه  به  را  خود  خانواده  ناچار  به  ايران،  نقاط 
مى برد. رشت، سميرم، اصفهان، شيراز، زاهدان، 
خاش، بيرجند، مشهد و ... ازجمله سياهه اى از 
اين شهر هاست كه اين هنرمند زندگى در آن ها 

را تجربه كرد. 
يكى  در  نوجوانى  سن  در  او  وقتى  اينكه  جالب 
با  كرد،  مى  زندگى  ايران  غربى  هاى  شهر  از 
به  همسايه،  ارمنى  دختران  پيانو  صداى  شنيدن 
آنجا  از  اما  شود،  مى  موسيقى  مسخ  خود  تاييد 
ادبيات  به  نبود،  مقدور  برايش  امكانى  چنين  كه 
عالقه  سرودن  و  نوشتن  به  ها  بعد  و  فرانسه 
مند شد و اين آغاز راه بود براى احمد شاملو تا 
بردارد.  شعر  ى  پهنه  در  را  هايش  گام  نخستين 
هرچند كه شاملو در اواخر عمر خود نيز همواره 
اش  نيافته  دست  روياى  عنوان  به  موسيقى  از 

سخن مى گفت. 
در  اشعارش  نخستين  سرايش  از  پس  شاملو 
قالب هاى ادبى كهن، شعر نو را كه نيما يوشيج 
آن را به مثابه يك پيشنهاد جدى به شعر معاصر 
مطرح كرده بود، پذيرفت. او عميقا به نيما اعتقاد 
داشت حتى بعدها در يكى از گفتگو هايش نيما را 
استاد و پير خود خوانده است. اما اين پايان راه 
نبود چراكه پس از زيستى كه در فضاى نيمايى 
وزن  ساختارشكنانه  رويكرد  يك  طى  داشت، 
عروضى را به تمامى رها كرد و شعر منثور يا 
شك  بدون  كه  كرد  مطرح  را  سپيد  شعر  همان 
اين قالب خوش نشست و آينده شعر فارسى را 
از  همواره  و  داد  ادامه  سرودن  به  او  زد.  رقم 
آحاد  قبال  در  وظيفه»  بار  و «سنگينى  «رسالت» 
جامعه اش سخن گفت. بارها در رژيم پيشين به 
از  شرايط  بدترين  در  حتى  اما  شد  كشيده  بند 

نوشتن و سرودن باز نايستاد. 
فعاليت  زبانشناسى،  و  ادبيات  تئوريك  مباحث 
هاى مطبوعاتى در سمت هاى مختلف، كار روى 
ديوان شاعرانى همچون ابوسعيد ابوالخير، خيام 
مجموعه  تاليف  درنهايت  و  حافظ  و  باباطاهر  و 
«كتاب  عاميانه  ادبيات  نامه  فرهنگ  ارزشمند 
كه  ست  ديگرى  هاى  فعاليت  ازجمله  كوچه» 
آن  به  خود  حيات  طول  در  برجسته  چهره  اين 

پرداخته است. 
تحمل  ها  مدت  از  پس  الف.بامداد  سرانجام 
در   1379 سال  تابستان  در  قند،  بيمارى  رنج 
بيمارستان ايرانمهر، چهره در نقاب خاك كشيد 
و توسط هزاران نفر از عالقه مندان و هواداران 
به سوى آرامگاه جاويدش امامزاده طاهر تشييع 

و آرام گرفت. 

آنچه پيش روى شماست، سياهه ايست از آثار 
زنده ياد احمد شاملو؛ 

دفتر هاى شعر: 
آهن ها و احساس قطعنامه آهنگ هاى فراموش 
شده هواى تازه ـ باغ آينه لحظه ها و هميشه آيدا 
ققنوس  خاطره  و  خنجر  و  درخت  آيدا،  آينه  در 
در باران مرثيه هاى خاك شكفتن در مه ابراهيم 
در آتش دشنه در ديس ترانه هاى كوچك غربت 
مدايح بى صله در آستانه حديث بيقرارى ماهان 

ترجمه ها: 
بى  يى  كوچه  چون  هم  سليمان  هاى  غزل  غزل 
سياه  پاشايى  ع.  با  ژاپنى  شعر  هايكو،  انتها 
همچون اعماِق آفريقاى خودم؛ ترجمه و اجراى 
اشعارى از لنگستون هيوز ترانه هاى ميهن تلخ؛ 
و  شرقى  ترانه  ريتسوس  يانيس  اشعار  ترجمه 
اشعار ديگر؛ ترجمه اشعار فدريكو گارسيا لوركا 
سكوت سرشار از ناگفته هاست؛ ترجمه آزاد و 
سپيده  چيدن  بيكل  مارگوت  از  اشعارى  اجراى 
مارگوت  از  اشعارى  اجراى  و  آزاد  ترجمه  دم؛ 

بيكل 

داستان، رمان و فيلمنامه: 
داستان زِن پشِت دِر مفرغى زير خيمه گر گرفته 
روزنامه  ميراث  چين  بزرگ  ديوار  و  درها  شب 

سفر ميمنت اثر اياالت متفرقه امريق 

ترجمه رمان و داستان: 
نايب اول اثر رنه بارژاول پسران مردى كه قلبش 
از سنگ بود اثر موريوكايى لئون مورِن كشيش 
اثر بئاتريس بك برزخ اثر ژان روورزى – زنگار 
دو  و  هفتاد  هاى  افسانه  لوپوريه  هربرت  اثر 
ملت در دو جلد پابرهنه ها اثر زاهاريا استانكو 
ترجمه ناقصى با عطا بقايى قصه هاى بابام اثر 
نمايش  يك  و  قصه  سه  دماغ،  كالدول  ارسكين 
هاى  افسانه  آكوتاگوا  ريونوسوكه  اثر  نامه 
كوچك چينى دست به دست نوشته ويكتور آلبا 
است  من  كار  و  كسب  مرگ  تلخ  لبخند  زهرخند، 
شده  سپرى  دوران  از  سربازى  مرل  روبر  اثر 
شازده كوچولو نوشته آنتوان دو سنت اگزوپرى 
بگذار سخن بگويم اثر مشترك دوميتيال چونگارا 
اثر  آرام  دن  پاشايى  ع.  با  ويئزر،  موئما  و 
ميخائيل شولوخف عيسايى ديگر، يهودايى ديگر، 
بازنويسى رمان قدرت و افتخار اثر گراهام گرين 

گيل گمش 

ترجمه نمايشنامه: 
درخت سيزدهم اثر آندره ژيد سى زيف و مرگ 
مفتخورها  بيگى  ايل  فريدون  با  مرل  روبر  اثر 
شب  نصف  بارانى  انگال  با  كى.  چى  گرگه  اثر 
سسبرون  ژيلبر  اثر  شوايتزر  دكتر  ديگر  است 
خانه برناردا آلبا يرما سه نمايشنامه از فدريكو 

گارسيا لوركا 

شعر و قصه براى كودكان: 
اساس  بر  پرى  پيرهن  زرى  خروس  قصه 
با  كالغون،  هفت  قصه  تولستوى  لئو  هاى  قصه 
نقاشى هاى ضياالدين جاويد پريا با نقاشى ژاله 
پورهنگ 1347، به صورت نوار صوتى با صداى 
اساس  بر  ها  سايه  ملكه  قاصدك  نام  به  شاعر 
چى  جاويد  ضياالدين  نقاشى  با  ارمنى  اى  قصه 
مارشاك  ساموئل  اثر  داشتن؟  دوستم  كه  شد 
با  دريا  ننه  دختراى  جاويد  ضياالدين  نقاشى  با 
نقاشى  با  بخت  دروازه  جاويد  ضياالدين  نقاشى 
حقيقى  ابراهيم  نقاشى  با  بارون  حقيقى  ابراهيم 
يل و اژدها بر اساس قصه اى از آنگل كرالى يى 
چف، با نقاشى اصغر قره باغى به ضميمه نوار 

صوتى قصه مردى كه لب نداشت.

آيا دموكراسى چهره زشت خود 
را نشان ميدهد ؟

ديگر سخن از نگاه كردن آن به عنوان يك سايت اينترنتى گذشته و بايد فرا تر از يك سايت خبر رسانى 
به آن نگريست.ويكى ليكس پديده يست كه اخيرا نظر بسيارى از سياستمداران و حتى مردم عادى را 
به خود جالب كرده .پديده اى كه بسيارى آن را برهم زننده صلح جهانى ميدانند و شايد سياستمداران 
با وجود صادق بودن اخبار، وادار به تكذيب آن ميشوند.آيا ويكى ليكس نقش قهرمان دموكراسى را 

نزد مردم ايفا ميكند يا موضعى آنارشيستى اختيار كرده ؟
زمانى كه دموكراسى همچنان طفلى نوپا بود بسيارى از ليبرال ها، محافظه كاران و آنارشيستها به 
ميخواند.  عامه مردم "  دموكراسى را حكومت اوباش و "  ادموند برك "  مقابله با ان پرداختند.حتى " 
تعريفى كه بيشتر القا كننده مكتب آنارشيسم است تا دموكراسى .ژان ژاك روسو فرانسوى هم انتقادى 
بر نقش نمايندگان داشت كه هر كدام فقط از سمت مردم مامورند و در تاييد قانون حقى از طرف مردم 

ندارند .جان استوارت ميل هم عالوه بر حكومت مردم، تضمين يك حكومت خردمند را خواهان بود. اما 
دليل بر جا ماندن نظام دموكراسى تا به امروز چه بود ؟هرچند تمام انتقادات وارده از سوى نظامهاى 
مخالف على الخصوص ليبرال ها به نظام دموكراسى تا حدودى قابل توجه است اما يك واقعه تاريخى 
و يا به بيان بهتر يك تصادم تاريخى راه گشاى اين ايده شد .بروز هر چه بيشتر تكنولوژى در دنياى 
امروز و اسير كردن طبيعت به دست انسان باعث شد، توسعه تكنولوژى ، حاكميت جامعه را بر افراد 
استوار ساخته و شكل زندگى افراد را تعيين كند. در اين وضعيت نيروهاى مخالف در خيل عظيم مردم 
جامعه غرق شده و واژه " تحول اجتماعى " ، به عنوان واژه بيگانه شناخته مى شود, زيرا در واقع ديگر 
خط مرز طبقات مختلف به مثابه نمايان شدن نيازمندى هايشان نسبت به طبقات ديگر از بين ميرود . 
نمونه بارز آن در دو گروه " متوسط " و " كارگرى " ميتوان يافت. چنانچه در نظام سرمايه دارى نقش 
تاريخى اين دو گروه مخالف از بين رفته و هردو گروه مصلحت هايى مشترك يافته اند و ديگر در شكل 
دو طبقه مخالف ، رو در روى هم قرار نميگيرند . يك وجه ديگر اين تصادف تاريخى، جوامع صنعتى 
زيرا  ميكند.  بازى  را  ويرانگرى  نقش  توليد،  عمل   " ماركوزه   " قول  به  كه  جوامعى   . ميگيرد  بر  در  را 
انسانيت در مرز نابودى قرار ميگيرد. وى اذعان ميدارد، بيم و اميد انسانها ، بازيچه قدرتهاى  بزرگ 
هستندنتيجه اين عمل از خود بيگانگى انسانهاست كه امروزه خودرا با خريد  و فروش كاال شناخته 
ميشود و اين وضعيت زمينه بروز يك حركت انتقادى را شكل ميدهد  . همگام با حادثه تاريخى نقطه 
ضعف دموكراسى را بايد حدود ظرفيت انتقادى ان قلمداد كرد. كارل پوپر معتقد است بين انتقادى كه 
به شيوه دموكراتيك از دموكراسى صورت ميگيرد و انتقادى كه به شيوه توتاليتر از آن به عمل مى 
آيد، فرق اساسى وجود دارد. اين نقطه عطفى است كه امكان برگشت يك نظام دموكراسى را به يك 
نظام آنارشيستى تبديل ميكند. هرچند افرادى مانند " آدورنو" ، " هوركهايمر" و به ويژه ماركوزه، بنيان 
ليبرالى دموكراسى را هم ارز فاشيسم قلمداد كرده اند. اما چرا يك نظام آنارشيستى ؟اين سوالى است 
كه بيان گر حالت خاص جهان امروز ميباشد .جهان دموكراسى گونه اى كه اربابان اين مكتب، خود، 
اصول خود را زير پا ميگذارند.حقوق شهروندى و آزادى بيان كه از صريح ترين اصول مانيفستى اين 
مكتب است، مجالى براى نشان دادن خود نمى يابد. مدافعان دموكراسى با اين مشكل روبرو هستند كه 

ديگر احزاب حتى از نوع توتاليتاريستى آن، بيايند و جاى حكومت دموكراسى را بگيرند.
اخيرا اين موضوع در انگلستان براى حزب ملى صادق است و يا رشد نو نازى كه در اروپا قدرتى 
نسبى يافته اند.در مورد پديده نو امروز يعنى ويكى ليكس ، همانطور كه شاهد واكنش ها بوديم ، اكثر 
دو  تلفيق   . ناخوشايند  است  اى  نتيجه  اين  و  شده  مطرح  توتاليتر  گونه  به  دموكرات  افراد  انتقادهاى 
ديدگاه دموكرات و توتاليتر ، حركتى غير از هرج و مرج خواهى نيست و اينكه افراد به طرف مخالف 
برچسب آنارشيسم ميزنند .در اين حالت دموكراسى از جنبه قدرت مطلق جامعه حاكم بر فرد استفاده 
ميكند و تمام حقوقى كه يك شهروند در يك جامعه دموكرات، حق طبيعى خود ميداند ، از فرد مخالف 
سلب ميشود.اين  نسبت  دموكراسى با نابرابرى اقتصادى است كه از مهمترين مسائل حقوق اقليت در 
يك جامعه دموكرات ميباشد.به همين علت عده ى معتقدند كه دموكراسى فقط در جوامع كوچك كار 
ميكند. اما با توجه به انفجار اطالعاتى اخير بايد منتظر بمانيم و ببينيم آيا دموكراسى چهره زشت خود 

را نشان ميدهد ؟

مهدى تربتى
دانشجو از انگلستان
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فاكس كان يك ميليون نانخور دارد 
«فاكس كان» شركتى كه در آن محصوالت مختلفى از شركت هايى 
همچون اپل، سيسكو، هيولت پاكارد،ل،نينتندو، مايكروسافت، سونى 
و سونى اريكسون به همراه چندين شركت بزرگ مونتاژ و توليد 
كاركنان  دارد.  پرسنل  نفر  ميليون  يك  از  بيش  كرد  اعالم  مى شود 
كارخانه «فاكس كان »كه شركتى در شهر «شن ژن» در جنوب چين 

است محصوالتى همچون آيفون و آى پد براى شركت 
محصوالتى  يا  و  دل  شركت  براى  كامپيوترهايى  تا  گرفته  اپل»   »
براى شركت اچ پى مى سازند. اين شركت كه هم اكنون نيز در حال 
استخدام نيرو است به صورت شبانه روزى در حال ساخت خط 
هاى جديد توليدى براى سفارشات جديد شركت هاى بزرگ است. 
سال  كريسمس  تعطيالت  در  كه  دارد  انتظار  كان»  «فاكس  مديران 
2010تعداد كارگران اين شركت از مرز يك ميليون و 300هزار نفر 

نيز عبور كند. 
شرايط  جمله  از  فراوانى  حاشيه اى  مسائل  داراى  شركت  اين  البته 
و  پرسنل،خشونت  ايمنى  كارگران،مسائل  از  استفاده  كار،سوء 
دستمزد كم هم بوده است كه در اين يك سال اخير باعث خودكشى 
مهم ترين  كارخانه  اين  شد.  كان»  پرسنل «فاكس  از  بسياري  تعداد 
كارخانه توليدكننده لوازم شركت آمريكايى اپل است و با افزايش 
خودكشى در اين كارخانه، شركت اپل به دليل افزايش فشار كارى به 

كاركنان اين شركت مورد انتقاد فراوانى قرار گرفته است. 
پرسنل،  بين  در  خودكشى  آمار  رفتن  باالتر  از  بعد  حال  هر  به 
افزايش  به  تصميم  چين  در  خصوصى  شركت  بزرگترين  مديريت 
بر  كرد  اعالم  حتى  و  گرفت  خدمت  هاى  سال  اساس  بر  حقوق 
اساس موازيني خاص عده  اى از كارگران را به استخدام دائم اين 
شركت درآورد كه البته مشخص نيست كه تا چه ميزان باعث كمتر 
شدن مسائل حاشيه اى در اين شركت شده است. در سال گذشته 
ميالدي آمار خودكشى در كارخانه 400هزار نفرى «فاكس كان» در 
حدود 12 نفر بوده است و بر اساس گزارش سال 2005 سازمان 
آمار  ميانگين  از  شركت  اين  خودكشى هاى  آمار  جهانى،  بهداشت 
از  و  پايين تر  نفر)  هزار  هر 100  در  نفر   14 ) چين  خودكشى هاى 
ميزان خودكشى در كشور آمريكا (11/1 نفر در هر 100 هزار نفر) 

باالتر است. 
با وجود تمام اتهاماتى كه پيرامون وقايع درون شركت «فاكس كان» 
مطرح است، تعداد زيادى از جوانان جوياى كار چينى آرزوى يافتن 

شغلى با درآمد ماهانه 300 دالر را در اين كمپاني دارند. 
13 دسامبر 2010 

انحصار وراثت براي 
ميراث ديجيتال 

شايد در زندگي واقعيتي پررنگ تر از مرگ نباشد؛ مفهوم مرگ در 
طول تاريخ و عرض جغرافيا، در ذهن بسياري از انسان ها مفهومي 
كه  زمانه اي  در  پررنگ،  واقعيت  همين  اما  است.  بوده  هراس  آور 
انقالب  از  برآمده  پديده هاي  پود  با  انسان ها  مرسوم  زندگي  تار 
تكنولوژيك در هم تنيده شده، نگراني هاي جديدي هم پديد آورده 
از  بزرگي  بخش  براي  كه  مي كنيم  زندگي  زمانه اي  در  است. 
شهروندان اين كره خاكي، زيست آنالين، اهميتي هم سنگ با زيست 
آفالين دارد. همه فعاليت هاي ما در فضاي مجازي، از شبكه هاي 
اجتماعي گرفته تا وبالگ  ها و وب سايت هاي شخصي، همه پسوردها 
و شناسه هاي كاربري و خالصه همه دارايي هاي ديجيتال، در حالت 
عادي ، پس از مرگ بالتكليف باقي مي مانند. انقالب تكنولوژيك در 
بسياري از عرصه هاي زندگي انساني تحوالتي بزرگ پديد آورده 
است. هر شخصي صفحه اي در يكي از شبكه هاي اجتماعي دارد، 
ويدئوهايي در يوتيوب آپلود كرده است، با بهره گيري از يكي از 
سرويس هاي رايگان وبالگ نويسي، وبالگي ساخته و مطالبي در 
فايل هايي  از  پر  كامپيوترش  ديسك  هارد  است،  كرده  منتشر  آن 
مرگ تان  از  پس  اما  دارد.  نيازشان  يا  دارد  دوست شان  كه  است 

چه بر سر اين ميراث آنالين  مي آيد؟ تا كنون بيش از پنج ميليون 
نفر از 500 ميليون كاربر يكي از شبكه هاي اجتماعي مرده اند. هر 
سال نزديك به 500هزار نفر از كاربران اين شبكه مي ميرند. اين 
به  است.  اجتماعي  فراگير  شبكه هاي  از  يكي  به  مربوط  آمار  فقط 
كاربران اين همه شبكه  اجتماعي و سرويس هاي گوناگون  آنالين 
بالتكليف  اكانت هايشان  و  مي ميرند  كه  كساني  تعداد  كنيد؛  فكر 
مي مانند بايد رقم بسيار بزرگي باشد. در اين مقاله دو سرويس 
معرفي مي شود كه با بهره گيري از آنها مي توان زندگي ديجيتال را 
پس از مرگ مديريت و مشخص كرد كه ميراث ديجيتال شخص در 
اختيار چه كساني قرار گيرد. مي توانيد پيام هايي را بنويسيد تا پس 
از مرگ تان، براساس ريتم و زمان بندي مشخص، به عنوان مثال 
در وبالگ  تان منتشر شود. با استفاده از اين منابع و سرويس هاى 
آنالين مى توانيد اكانت ها و داده هاى آنالين خود را پس از مرگ، 
پاك كنيد ، به روز كنيد  يا به فرد ديگرى با اكانتى ديگر منتقل كنيديا 
شايد بخواهيد پس از مرگ تان، برخى از دوستان نزديك يا اعضاى 
خانواده تان از بعضى حقايق باخبر شوند كه فاش شدن آنها را در 
زمانى كه زنده ايد به صالح نمى دانيد. اين سرويس ها راه هايى براى 

نگهدارى از چنين اسنادى هم فراهم مى كنند. 

انحصار وراثت آنالين 
با ايجاد اكانت در  وب سايت Entrustet، شما مي توانيد 10 نفر را 
به عنوان ارث بران ميراث ديجيتال خود معرفي كنيد، يا اينكه يك 
نفر را مسئول رسيدگي به ميراث ديجيتال خود كنيد. او كسي است 
كه مسئوليت انحصار وراثت را بر عهده خواهد داشت. مي توانيد 
هر كاري كه مي خواهيد با اكانت هاي گوناگون انجام دهيد. ممكن 
است بخواهيد صميمي ترين دوست تان پس از مرگ شما به اكانت 
شبكه اجتماعي تان دسترسي داشته باشد ، اكانت جي ميل تان حذف 
اختيار  در  كامپيوترتان  روي  فايل هاي  و  وبالگ  رمز  و  شود، 

پسرعموي بزرگ تان قرار گيرد. 

تحقق آرزوهاي آنالين پس از مرگ 

My Webwill يك سرويس سوئدي است كه بر اساس نيازهاي 
براي  احتماال  كه  نسلي  است؛  شده  طراحي  آينده»  ديجيتال  «نسل 
دارايي هاي ديجيتالش، اهميتي به مراتب بيشتر از دارايي هاي ديگر 
خود قائل خواهد بود. با سرويس رايگان آن مي توان تا 10 اكانت 
را غيرفعال كرد و پنج ايميل را هم از پيش آماده كرد كه پس از 
مسجل شدن مرگ كاربر، براي كاربراني كه او مد نظر داشته و 
مي خواسته نكاتي را پس از مرگ با آنها در ميان بگذارد، ارسال 
و  بنويسيد  پست هايي  مرگ  از  پيش  حتي  مي توانيد  شد.  خواهد 
مرگ تان  از  پس  مشخصي ،  تناوب  دور  با  كه  كنيد  تنظيم  طوري 

منتشر شود. 
12 دسامبر 2010 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

امضاي داوينچي در چشمان موناليزا 
معروف  تابلوي  در  شدند  موفق  ايتاليا  فرهنگي  ميراث  كارشناسان 
نام  و  نام  آغازين  حروف  لئوناردو داوينچي  اثر  موناليزا 

خانوادگي اين نقاش را كشف كنند. 
همان  يا  ژوكوند»  «لبخند  معروف  تابلوي  خلق  از  سال   500
سال   500 و  مي گذرد  داوينچي  لئوناردو  توسط  «موناليزا» 
نمادهاي  دنبال  به  تابلو  اين  در  هنري  كارشناسان  كه  است 

اسرارآميز مي گردند. 
اكنون نتايج آخرين تحقيقاتي كه توسط كارشناسان كميته ملي 
ارزيابي ميراث تاريخي، فرهنگي و محيطي ايتاليا انجام شده 
است نشان مي دهد كه در چشم موناليزا حروف آغازين نام لئوناردو 

وجود دارد. 

با چشم غيرمسلح ديدن اين نمادها بسيار دشوار است اما با بزرگنمايي 
تصوير مي توان در چشم راست موناليزا - چپ براي كسي كه به تابلو 
نگاه مي كند- دو حرف LV را كه به نظر مي رسد حروف آغازين نام 

لئوناردو باشد مشاهده كرد. 

مي بيند-  را  تابلو  كه  كسي  راست  بار  اين  ژوكوند-  چپ  چشم  درون 
مي توان حروفي را ديد اما هنوز دقيقا مشخص نيست كه اين حروف 

CE يا يك حرف ساده B هستند. 
همچنين زير منحني پل پشت سر موناليزا نيز دو عدد هفت و دو، ديده 

مي شوند كه مي تواند همچنين يك حرف L و يك عدد دو باشد. 
سرپرست تيم تحقيقات مي گويد:«ما جزئيات بسيار دقيقي را آزمايش 
نمي توانند  عالئم  اين  كه  مي كنند  تاييد  آزمايش ها  اين  تمام  كرديم. 
تمام  ما  اعتقاد  به  بلكه  باشند  شده  ايجاد  اشتباه  يك  اثر  در  يا  اتفاقي 
اين نشانه ها به عمد توسط نقاش در اين تابلو وارد شده اند.» «لبخند 
را  آن  كشيدن  سال 1490  حدود  لئوناردو  كه  است  تابلويي  ژوكوند» 
آغاز كرد و چند سال بعد به پايان رساند. اين تابلو در حال حاضر در 

موزه لوور پاريس نگهداري مي شود. 
12 دسامبر 2010 
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عجيب ترين خبرهاي جهان 
در سال 2010 

شليك از خورشيد 
فيلم هاي  و  برنامه ها  در  آنقدر  آمريكايي ها 
در  را  چيزي  هر  كه  شده اند  غرق  تلويزيوني شان 
جعبه جادو ببينند و بشنوند باور مي كنند. در ماه 
خبرنگاران  زنده،  برنامه هاي  از  يكي  در  نوامبر 
ضبط  را  تصويري  تلويزيوني  شبكه هاي  از  يكي 
به  توپي  خورشيد  طرف  از  مي داد  نشان  كه  كرد 
كمي  است.  شده  شليك  كاليفرنيا  سواحل  سمت 
بعد اين تصاوير در صدر اخبار بيشتر رسانه هاي 
آمريكا رفت اما چند ساعت بعد كه هيجان ها كمتر 
ديد  خطاي  علت  به  كردند  اعالم  كارشناسان  شد 
و تغيير نور خورشيد هنگام غروب در افق چنين 

تصويري به ذهن انسان القا مي شود. 

سيگاري دو ساله 
خيلي  بچه ها  اندونزي  در  مي رسد  به نظر 

چراكه  مي كنند  شروع  را  كشيدن  سيگار  زود 
«آردي ريزال» از وقتي 18ماهه بوده سيگاري شده 
است. به گفته پدرش محمد، اين بچه وقتي سيگار 
بي تابي  و  گريه  آنقدر  مي كنند  دور  دهانش  از  را 
مي كند كه مجبور مي شوند با سيگار آرامش كنند. 
كند  ترك  پزشكان  كمك  به  اينكه  از  قبل  «آردي» 

روزي 40 سيگار پك مي زد. 

مسافر زمان در فيلم چارلي چاپلين 
فيلم   1923 سال  در  چارلي چاپلين  كه  زماني 
فاصله  همراه  تلفن  توليد  تا  هنوز  بشر  مي ساخت 
بسياري داشت اما يك كارگردان زني را در فيلم 

حال  در  موبايل  با  گويا  كه  كرد  مشاهده  چاپلين 
با  زن  اين  آيا  كه  موضوع  اين  است.  گفت وگو 
از  كه  است  مسافري  بزرگش  حد  از  بيش  پاهاي 
آينده به گذشته سفر كرده بود يا خير براي مدتي 
نهايت  در  اما  گذاشت.  سركار  اينترنت  در  را  همه 
همه تصميم گرفتند باور كنند اين زن گوش هايش 
سمعك  با  فيلمبرداري  زمان  در  و  است  سنگين 

بزرگش كلنجار مي رود تا بهتر بشوند. 

آغوش  در  متري   700 عمق  از  نجات 
ققنوس 

متري   700 عمق  از  كه  تكه كاغذ  يك  روي  وقتي 
زمين آمده بود پيام سالمتي 33 معدنچي ديده شد 
جهان در بهت و حيرت فرو رفت. باورش سخت 
بود كه اين مردان بعد از انفجار و گير افتادن در 
اعماق زمين زنده باشند اما از آن عجيب تر اميد به 
بيش  معدنچي ها  حال  به هر  بود.  جان شان  نجات 
كپسول نجات  يك  با  تا  كردند  مقاومت  ماه  دو  از 
منحصربه فرد به اسم ققنوس دوباره موفق شدند 

طلوع خورشيد را تماشا كنند. 

هيجان در دوران ووووزال 
به  آفريقا  جهاني  جام  كه  سروصداهايي  از  يكي 
راه انداخت صداي بوق هاي گوشخراش ووووزال 
بود. آنهايي كه اين بوق هاي سنتي را مي شناسند 
دو دسته هستند يا بدون شنيدن صداي ووووزال 
آن  سرسام آور  صداي  از  يا  نمي برد  خواب شان 
جام  برگزاري  زمان  در  دارند.  نفرت  به شدت 
جهاني بازار ووووزال آنقدر داغ بود كه يك مرتبه 
تقاضاها چند برابر شد. در اين بين چيني ها هم كه 
هرگز از قافله عقب نمي مانند ووووزالي آفريقايي 
به  و  مي كردند  توليد  كشورشان  در  را  اصل 

بازار مي فرستادند و اين شد كه تا مدت ها بعد از 
براي  جهاني 2010جنگ  جام  در  اسپانيا  قهرماني 
چيني  و  آفريقايي  كمپاني هاي  بين  كپي رايت  حق 

ادامه داشت. 

پيام تولدت مبارك اشتباهي براي ملكه 
ملكه اليزابت دوم يكي از مشهورترين افراد سلطنتي 
در  را  اسمش  اگر  حتي  بنابراين  است  جهان  در 
گوگل بزنيد خيلي ساده تمام جزئيات زندگي اش از 
معلوم  نداشته اش  تحصيالت  تا  گرفته  تولد  تاريخ 
آمريكا  خارجه  وزارت  كارمندان  اما  مي شود 
حتي زحمت اين كار را هم به خودشان ندادند و 
به  انگار  و  شدند  بيدار  خواب  از  صبح  روز  يك 
تولد  تبريك  پيام  ملكه  براي  باشد  شده  الهام  آنها 
فرستادند غافل از اينكه ملكه دو تاريخ تولد دارد. 
ديگري  و  مي شود)  ساله   84 آوريل(كه   21 يكي 
12 ژوئن كه تاريخ تولد رسمي اش است. البته به 
احتمال زياد سال ديگر چنين اشتباهي رخ نمي دهد 
چراكه ملكه تازگي ها عضو فيس بوك شده است. 

آي -فون هشت ميليون دالري 
يك جواهرساز بريتانيايي به نام «استوارت هيوز» 
در  هم  را  نينتندو  و  بري  بلك  تزئين  سابقه  كه 
كارنامه اش داشت با استفاده از 500برليان و يك 
مدل  آخرين  طالكاري  و  قيراطي   7.4 پالتين  تكه 
گوشي  گران ترين  ركورد  اپل  شركت  همراه  تلفن 
تلفن را در جهان شكست البته اين طراح باسليقه 
كه راز دار هم هست سفارش تزئين دو  آي- فون 
كامال مشابه را دريافت كرده بود. شايعات نشان 
مي دهد يك تاجر استراليايي اين دو گوشي جواهر 

نشان را درخواست كرده است. 

ی ی  را ر 
شركت صرافى هستى آماده همكارى

L/C با بازرگانان و متقاضيان گشايش 

انتقال ارز به ايران و بالعكس
 در كمتر از 15 دقيقه در حضور شما

انتقال ارز به ديگر نقاط جهان
 در كمتر از 24 ساعت ( جهت اختالف ساعت)

تخفيف ويژه براى دانشجويان و مشتريان داراى عضويت
قبل از تماس با ما قيمت هاى ديگر صرافى ها را چك كنيد.

با خريد از صرافى هستى و دريافت كد مخصوص از تخفيف 10 درصد 
كامپيوتر و لوازم الكترونيك از شركت A- Pox بهره مند خواهيد شد.

آدرس صرافى
117 station road, Edgware HA8 7JG

تلفن هاى صرافى:
مستقيم: 02089522044 - غير مستقيم: 02089527811

موبايل 24 ساعته: 07551222729
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به بهانه برگزارى نخستين فستيوال رومى در لندن

موالنا  باالتر 
از تضادهاى 

مذهبى، زبانى  
و محلى

گفتگو: فرشته كديور

مناسبت  به  كه  شاهديم  اخير  هاى  سال  در 
بلخى  محمد  الدين  جالل  ياد  گراميداشت 
هفتم،  قرن  بزرگ  و  نامى  شاعر  (موالنا) 
برنامه  تركيه  خصوصا  كشورها  برخى 
تالش  آنها  در  كه  اند  داده  ترتيب  هايى 
چهره  عنوان  به  را  موالنا  تا  شده  فراوانى 
دنيا  به  خودشان  كشور  فرهنگى  بزرگ  ى 
مسووالن  توجهى  كم  اما  نمايند.  معرفى 
اين  در  تركيه  كه  شده  باعث  ايران،  در  امر 
ديگران  از  و  ربوده  را  سبقت  گوى  ميدان، 
زيادى  حد  تا  نماند  ناگفته  كه  بگيرد  پيشى 
قابل  غير  آنچه  اما  است.  بوده  موفق  هم 
انكار است اينكه مولوى، متعلق به ايران و 
است  سروده  پارسى  زبان  به  را  اشعارش 
كه  دارد  قرار  قونيه  در  آرامگاهش  فقط  و 
تركيه با سواستفاده از اين موقعيت؛ سعى 

دارد مولوى را به نام خود مصادره نمايد.
اما در لندن قرار است  كه روز شنبه پانزدهم  
فستيوالى  بار،  اولين  براى   2011 ژانويه 
شود.  برگزار  رومى»  «فستيوال  عنوان  با 
به  دارد  اختصاص  يكروزه  فستيوال  اين 
همچون  هايى  نام  با  را  او  كه  بزرگمردى 
«خداوندگار»، «موالنا خداوندگار»، «مولوى 
بر  شناسيم.  مى  رومى»  «مالى  و  رومى» 
همين اساس براى كسب اطالعات بيشتر در 
اين باره، گفتگويى انجام داديم با آقاى فريد 
برگزارى  كه  پيوند  انجمن  اجرايى  مدير  َمل 
ادامه  در  كه  دارد  عهده  بر  را  فستيوال  اين 

مى خوانيد.

 پرشين: هدف از برگزارى فستيوال يك روزه 
رومى چيست؟

نام  با  فقط  نه  ما  جوان  نسل  كه  است  اين  هدف 
آشنا  نيز  آثارش  و  عقايد  افكار،  با  بلكه  موالنا؛ 
اينجا  در  كه  ما  فرزندان  حاضر  حال  در  شوند. 
در  طوالنى  ساليان  كه  آنها  يا  و  اند  شده  متولد 
اينجا زندگى مى كنند (اعم از ايرانى و افغانستانى)؛ 
از هويت، فرهنگ و هنر كشور خود اطالع درستى 
برنامه  به  محدود  آنان،  هاى  دانسته  و  ندارند 
هايى است كه از شبكه هاى تلويزيونى تماشا مى 
به  توانند  مى  سختى  به  جوان  نسل  اكثريت  كنند. 
آنها  از  بسيارى  بنويسند.  يا  و  بخوانند  فارسى 
موالنا،  مانند  فرهنگى  بزرگ  هاى  شخصيت  حتى 
فردوسى، سعدى و بسيارى ديگر را نمى شناسند.

اينجا  در  كه  را  نسلى  كه  ماست  رسالت  بنابراين 
و  ايران  يعنى  كشورمان  با  را  كند  مى  رشد 
داريم.  نگاه  آگاه  را  آنها  و  بزنيم  پيوند  افغانستان 
بايد به آنها نشان دهيم كه ما از كشورى بى فرهنگ 
نيامده ايم. پدرانمان به فرهنگ و هويت ما افتخار 
مى كردند و ما بايد به اين نسل جوان هم بياموزيم 

آن  به  و  بشناسند  را  خويش  هويت  و  فرهنگ  كه 
افتخار كنند. آنها بايد بدانند كه موالنايى هشتصد 
هاى  داستان  و  ها  كتاب  و  زيسته  مى  پيش،  سال 
زيادى از او به جا مانده است كه پيام ديروز او كه 
نيز  امروز  بود،  خواهى  عدالت  و  صلح  پيام  همان 

همچنان باقى و مطرح است.
هدف ديگر اينكه موالنا در آن دوران باالتر از هر 
مذهب و دينى بود. او شخصيتى باالتر از تفاوت 
هاى فرهنگى داشت و امروز هم در دنيا موضوع 
تضادهاى مذهبى، زبانى و محلى بسيار حاد است 
كه اميدواريم با اين كار به چند هدف دست يابيم. 
افغانستانى  يا  ايرانى  جامعه  كه  است  اين  ما  پيام 

ها كه امروز به هر دليل در اين كشور زندگى مى 
آور  پيام  و  دارند  غنى  فرهنگى  تاريخ  يك  كنند؛ 
جنگ  پيام  با  هيچگاه  مردمان  اين  اند.  بوده  صلح 
به جايى نرفته اند و همواره پيام صلح را به همراه 

داشته اند.
 

     پرشين: مجرى اصلى اين برنامه چه سازمان 
يا گروهى است؟

اين برنامه با همكارى چندين سازمان، ساماندهى 
اين  است.  پيوند  انجمن  آنها  از  يكى  شود.  مى 
انجمن در سال 2002 و با هدف كمك به كودكان 
و خانواده هاى افغانستانى، شكل  گرفت. در آغاز، 
هدف اوليه انجمن؛ حفظ هويت فرهنگى نسل جديد 
بود چرا كه خانواده ها اين تشويش را داشتند كه 
فرزندان آنها با زبان مادرى و فرهنگ ميهنى خود 
غريبه و بيگانه هستند. آنها از خواندن و نوشتن به 
زبان فارسى و يا پشتو، محروم مى باشند. بعدها 
انجمن پروژه هاى ديگرى را نيز در دست گرفت 
كاريابى  و  افغانستانى  هاى  خانواده  به  كمك  مثل 

....
مشاركت  رومى،  فستيوال  در  كه  ديگرى  سازمان 
سازمان  اين  باشد.  مى   (Study Society) دارد 
افغانستانى  همچنين  و  ايرانى  جوانان  از  متشكل 
است كه اينها مبلغان پيام صلح موالنا مى باشند. 
منصور  استاد  رهبرى  به  گروه  اين  معموال  
و  خوانى  شعر  برنامه  كنزينگتون  در  پرهيزكار 

سماع دارند.
سازمان ديگرى كه در اين برنامه مشاركت دارد، 
و  تبليغات  طريق  از  كه  است  پرشين  نامه  هفته 

اطالع رسانى، اين برنامه را حمايت مى كند.
در  نيز  بارنت  منطقه  شهردارى  آن  بر  عالوه 

برگزارى اين فستيوال ما را حمايت مى كند.

كه  است  اى  برنامه  نخستين  اين  آيا  پرشين:   
توسط شما در لندن برگزار مى شود؟ 

بدين  كه  است  بار  اولين  براى  رومى  فستيوال 
شكل برگزار مى شود و ما اين افتخار را داريم كه 
آغازگر اين برنامه باشيم. اميدواريم كه در آينده 
جوانان و كانون هاى ديگر، در چنين برنامه هايى 
را  فستيوال  اين  بتوانيم  و  باشند  داشته  مشاركت 

هر ساله برگزار نمائيم.

چه  رومى،  فستيوال  برگزارى  براى  پرشين:   
بخش ها و برنامه هاى جانبى را در نظر گرفته 

ايد؟
بخش  دو  در  روزه  يك  برنامه  يك  فستيوال  اين 
صبح   11 ساعت  اول،  بخش  كه  مجزاست  كامال 
تا  و  شود  مى  افتتاح  رسما  ژانويه  پانزدهم  شنبه 
ساعت 4 بعد از ظهر ادامه مى يابد. در اين بخش ما 
برنامه هاى تعليمى – تربيتى و همچنين خانوادگى 

را داريم كه هر كدام تركيبى از برنامه هاى متنوعى 
تربيتى   – تعليمى  بخش  در  مثال  عنوان  به  است. 
سخنرانى هايى را گنجانده ايم كه نظرات استادان 
و  افغانى  ايرانى،  شناس  موالنا  متخصصان  و 
باقر  اميرشاهى،  عالء  استادان  همچون  انگليسى 
پروفسور  پيرزاده،  عبدالحى  ايرج،  شهباز  معين، 
لِولسون، آقاى لقمان از تئاتر خيام و .... را درباره 
موالنا خواهيم شنيد. همچنين خانم حميرا از هلند 
درباره موالنا از ديدگاه زن، سخنرانى خواهد كرد.
برپاست كه  همزمان يك نمايشگاه بزرگ عكاسى 
موالنا)  (زادگاه  بلخ  از  هايى  عكس  به  اختصاص 
گالرى،  همين  در  دارد.  موالنا)  (آرامگاه  قونيه  تا 
برنامه شعر خوانى و رقص سماع  نيز توسط تيم 

عاشقان موالنا اجرا مى گردد. 
مربوط  هاى  بخش خانوادگى، قسمت  در  همچنين 
به كودكان و سرگرمى وجود دارد. خانم عاليه با 
بچه ها قصه خوانى مى كند و (Work Shop) از 
هم  كالُيف  خانم  داشت.  خواهند  موالنا  هاى  قصه 

در اين بخش، نى نوازى مى كند.
خوانى  مثنوى  بخش  روز،  طول  در  آن  بر  عالوه 
مى  اجرا  را  آن  وارسته  استاد  كه  داشت  خواهيم 
تركيب  همزمان  فستيوال  اين  كلى  طور  به  نمايد. 

متنوعى از برنامه ها را در برخواهد گرفت.
 بخش دوم برنامه از ساعت 6 عصر آغاز و تا 10 
شب ادامه خواهد داشت. در اين بخش آقاى داوود 
اركستر  گروه  با  ايرانى  دست  چيره  نوازنده  آزاد 
خودش هنرنمايى خواهد نمود و خانم كلُيف هم نى 

نوازى مى نمايد.

 پرشين: عالقمندان چگونه و از چه مراكزى مى 
توانند بليت تهيه نمايند؟

عالقمندان  و  است  رايگان  فستيوال  صبح  برنامه 
مى توانند در هر بخشى كه دوست دارند شركت 
نمايند. اما براى شركت در برنامه عصر فستيوال؛ 
آن  تهيه  براى  كه  كنند.  تهيه  بليت  بايد  عالقمندان 
مى توانند با سالن (Arts Depot) در شمال لندن، 
تماس بگيرند و بليت خود را رزرو نمايند يا اينكه با 
كانون پيوند تماس حاصل فرمايند. در نظر داريم 
كه تعدادى از بليت ها را نيز در اختيار هفته نامه 
پرشين قرار دهيم تا از اين طريق به فروش برسد.

  پرشين: بهاى بليت ها چقدر است؟

پنج  باالى  هاى  بچه  و  پوند  بزرگساالن 12  براى 
سال و زير 12 سال 6/5پوند.

داريد  رو  پيش  كه  آتى  هاى  برنامه  پرشين:   
چيست؟

اميدواريم كه بتوانيم با كانون هاى محلى مثال سال 
نو را جشن بگيريم و بعد بتوانيم براى سال آينده، 
فستيوال موالنا را دائمى نمائيم. در همين فستيوال 
دقيق  تاريخ  كه  گرفت  خواهد  تصميم  اجرايى  تيم 
چه  دقيقا  آينده  هاى  سال  در  فستيوال  اجراى 
زمانى باشد كه به احتمال قوى در اواخر نوامبر و 
يا اوايل دسامبر خواهد بود يعنى زمانى بين تولد 

و مرگ موالنا.

مخاطبان  با  خاصى  حرف  پايان  در  پرشين:   
نشريه نداريد؟

اميدوارم كه فستيوال موالنا از حمايت خوانندگان 
اين  آغاز  در  را  ما  و  باشد  برخوردار  روزنامه 
جريان كمك كنند تا بتوانيم آن را به جريانى مثبت 
در اروپا تبديل كنيم كه اين البته بستگى به فرهنگ 
پارسى  بخصوص  دارد  عالقمندان  و  دوستان 
را  خود  فرهنگى  افتخارات  توانند  مى  كه  زبانان 

زنده نگه دارند و آن را جشن بگيرند. 

گفتگو

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 
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كيسه  به  كه  بود  قومي  قديم  زمانهاي  ر 
كش معروف بود. چونكه مردم اين قوم 
دنبال  به  اي  كيسه  رفت  مي  كجا  هر  به 
و  خرت  از  بود  پر  كه  كشيد  مي  خود 

پرتها و اموال و دارايي هايش. 

وضعش  طبيعتا  بود  تر  پر  اش  كيسه  كسي  هر   
بهتر بود آنهايي كه وضعشان خيلي بهتر بود براي 
كيسه  كه  كردند  مي  استخدام  كش  كيسه  خودشان 

هاي بزرگشان را بكشند.  

در مملكت اين قوم كيسه كش هيچ كس كار درست 
و  كشاورزي  و  صنعت  از  يعني   . نداشت  حسابي  و 
دامداري خبري نبود يك عده اي هم كه ناني داشتند 
و  بودند  كننده  وارد  كه  آوردند  مي  خارجه  از  يا 
كه  فروختند  مي  خارجه  به  پرت  و  خرت  برخي  يا 
خوب طبيعتا صادر كننده بودند و آنها دستشان به 
دهنشان مي رسيد و براي خودشان دم و دستگاه و 

كيسه كشهاي فراوان استخدام كرده بودند.

بود.  كيسه  با  ارتباط  در  كش  كيسه  مردم  شغل  كال 
قول  به  هم  ها  بعضي   . دوختند  مي  كيسه  برخي 
ها  كيسه  و  بودند  فروش  از  پس  خدمات  معروف 
هيچ  شب  تا  صبح  جماعت  اين  كردند.  مي  رفو   را 
مي  راه  همديگر  دنبال  اينكه  از  غيرا  نداشتند  كاري 
آشغالي  آن  از  و  شود  سوراخ  يكي  كيسه  تا  افتادند 
بيرون بيافتد و آنها سريع بپرند و آن را داخل كيسه 

خودشان بياندازند.

اين مردم روي كيسه كش بودنشان تعصب فراواني 
داشتند و هرگزبه هيچ كس اجازه نمي دادند در مورد 
كيسه كش بودنشان با ايشان بحث كند. حرف حرف 
خودشان بود. آنقدر كيسه كش بودن بر ايشان تاثير 
گذاشته بود كه مليت و قوميتشان فراموششان شده 

بود. 
كيسه  بود  شده  مليتشان  چيست.  فراموشي  اصال 
شده  مرامشان  كشي،  كيسه  بود  شده  دينشان  كش، 
بود كيسه كشي، صحبتهايشان در مورد كيسه بود 
و حمالي !  مگر كسي مي توانست به آنها بگويد آخر 

اين كارهايي كه مي كنيد چه معني مي دهد.
كيسه   . گذشت  مي  شكل  همين  به  روز  هر  خالصه 
كشها به دنيا مي آمدند و مي مردند و روزها از پي 

هم مي گذشت. 
گردش  قدرتمند  سپاهي  كه  داشت  حاكمي  شهر 
و  دار  به  راهيابي  توان  كس  هيچ  و  بود   گرفته  را 
نمي  كس  هيچ  را  شهر  حاكم  نداشت.  را  او  دسته 
اش  نقاشي  فقط  كشها  كيسه  ببيند  شخصا  توانست 
را بر ديوارهاي شهر و ادارات مي ديدند و گاهي هم 
كه   شنيدند  مي  را  بلندش  صداي  تعريف  يكديگر  از 

همواره داخل قصرش اربده مي كشد. 
آن  در  و  داد  مي  ميهماني  يكبار  ماهي  شهر  حاكم 
روز همه اطرافيانش را دعوت مي كرد تا دستورات 
جديدش را بدهد و از سر سپردگي تماميشان اطمينان 
حاصل كند.يك روز يكي از كيسه كشهاي جوان كه 
كيسه اش سوراخ شده بود و همه آت و آشغالهايي 
كه از بچگي جمع كرده بود را از دست داده بود براي 

دادخواهي پيش حاكم رفت.
بود.  جشن  روزهاي  همان  از  روز  آن  تقدير  سر  از 
پسر جوان به نگهباني كه رسيد  كمي ترسيده بود. با 

لكنت به نگهبان فربه گفت مي خواهم حاكم را ببينم.
نگهبان به همكارش نگاهي كرد و كلي خنديد و بعد 
گفت برو پي كارت ديوونه. جوان كمي اين پا و آن پا 

كرد بعد دوباره گفت: ببخشيد يعني نمي تونم؟

از  يكي  زمان  همين  در  خنديدند  دوباره  نگهبانها 
دستپاچه  نگهبانها  و  رسيد  ارابه  بر  سوار  اشراف 
به  نگاهي  اشرافي  مرد  كردند.  باز  او  براي  را  درب 
خواد؟  مي  چي  يارو  اين  گفت:  و  انداخت  نگهبانها 
جوان به سرعت گفت مي خوام حاكم رو ببينم. مرد 

اشرافي خنديد و گفت: چرا مي خواي ببينيش؟

جوان گفت: مي خواهم از او راز خوشبختي اش را 
بپرسم . من هرچه مي كنم نمي توانم در زندگي موفق 
شوم . باور كنيد تا به حال چندين بار كيسه ام را پر 
از اسباب كرده ام و تمامي شان را از دست داده ام. 

مي خواهم بدانم چطور مي توانم آنقدر موفق شوم 
كه كيسه كش اشراف باشم!

مرد اشرافي جا خورد ، از ارابه پياده شد و نگاهي 
داد  مي  قورت  را  دهانش  آب  كه  جوان  سرتاپاي  به 
انداخت. بعد سرش را به گوش جوان نزديك كرد و 
تو  به  را  رازي  خواهي  مي  سوخت  برايت  دلم  گفت: 

بگويم كه تو را خوشبخت و سعادتمند كند؟
مرد جوان با عالقه سرش را به نشانه تشكر و تائيد 

تكان داد!
كرد:  نجوا  گوشش  در  آرامي  به  زاده  اشراف  مرد 
همين االن اين كيسه سوراخي كه به دوش مي كشي 
شو  قصر  وارد  قصر  پشت  ديوار  از  و  كن  رها  را 
تو  متوجه  كسي  است  شلوغ  خيلي  امروز  چون   ،

نخواهد شد.
فرو  فكر  به  و  ماند  منگ  كمي  خورد  جا  جوان  مرد 

رفت. 
در  و  شد  اش  ارابه  سوار  سرعت  به  اشرافي  مرد 
حالي كه وارد قصر مي شد فرياد زد. زودتر برو و 

كاري را كه گفتم را انجام بده.
كرد  شروع  و  رفت  فرو  عميقي  تفكر  در  جوان  مرد 
به قدم زدن به طرف پشت قصر. در همين افكار بود 
كه به ديوار پشتي رسيد. از ديوار پشتي باال رفت و 
داخل حياط قصر شد. در امارت اصلي جشن بزرگي 
برپا بود. مطربان و خوانندگان سرو صدايي به راه 
و  طعام  خوش  بوي   ، ببين  و  بيا  كه  بودند  انداخته 
را  جوان  مرد  كاخ  شكوه  با  ساختمان  زيباي  نماي 

مسحور خودش كرده بود. 
جوان با ترس و لرز پيش مي رفت و از ميان آدمهاي 
رفت  مي  جلو  و  گذشت  مي  افاده  پر  و  لباس  خوش 
و به اين مي انديشيد كه چگونه مي تواند با برزمين 
گذاشتن كيسه اش به چنين جالل و مقامي دست يابد. 
به  كه  فرتوت  و  الغر  كش  كيسه  چند  كنار  از  وقتي 
سختي چندين كيسه بزرگ را بر دوش مي كشيدند 
و به سرعت برق دنبال اربابشان مي دويدند، گذشت 
باخودش انديشيد اي كاش من هم يكي از اينان بودم. 

وقتي به نزديكي صحن اصلي رسيد با خودش گفت: 
بس  برايم  دارم  كه  اي  كيسه  همين  نخواستيم  اصال 
سرم  كه  بروم  اينجا  از  نكردند  شك  من  به  تا  است 
از  نگذاشت.  كنجكاوي  حس  ولي  دهم.  مي  باد  به  را 
طرفي دلش هم نمي آمد كيسه اش را هم دور بياندازد 
از  روم  مي  گفت:  و  زد  دريا  به  را  دلش  همين  براي 
خود حاكم مي خواهم كه شخصا كيسه كشش شوم 
. مگر من چه از اين كيسه كشهاي فرتوت كه هركدام 

كلي كيسه براي اربابانشان مي كشند كم دارم؟

خالصه وارد صحن كه شد دهنش از زيبايي و شكوه 
آن باز ماند نا خود آگاه پيش مي رفتو متوجه نبود 
متوجه  را  همه  دوشش  روي  سوراخ  كيسه  آن  كه 
سوي  به  همه  نگاه  شد  متوجه  كه  كرده.  خودش 
اوست و او يكه و تنها در ميان صحن كاخ ايستاده 
چرخواند  كه  را  سرش  كنند.  مي  نگاه  او  به  همه  و 
مردي را بر روي تختي روان ديد كه بي شباهت به 
نقاشيهايي كه از حاكم ديده بود نبود! همان چشمها 

و لبها ولي به قايت پير و فرتوت تر بود.

مرتيكه  گفت:  حاكم  كرد.  تعظيم  و  سالم  لكنت  با 
پدرسوخته! اينجا چه غلطي مي كني؟ چطوري اومدي 

تو كاخ ما؟
كيسه  تا  اينجا  آمدم  قربان  گفت:  لكنت  با  جوان  مرد 
كشان  كيسه  صف  در  بگذاريد  بكنم.  را  شما  كشي 

جان نثارتان باشم .
بياييد  زد!  فرياد  و  كشيد  سبيلش  به  دستي  حاكم: 
ما  كنيد  اعدامش  را  چيز  همه  بي  دزد  اين  ببريد 
خودمان كيسه كش زياد داريم تو به طمع كيسه هاي 

ما اينجا آمدي هان؟. 
التماس  و  كنان  گريه  و  افتاد  زاري  و  ناله  به  جوان 
و  عجز  هرچه  كرد  تقاضا  جانش  نجات  براي  كنان 
البه كرد ، سود نداشت و حاكم با ور نكرد كه جوان 

به عشق كيسه كشي حاكم و اشرافيان آنجا آمده!
 در اين ميان مرد اشرافي كه او را به قصر راهنمايي 
كرده بود و از قضا حكيم مخصوص دربار بود به 
نزد حاكم رفت و گفت:امروز روز شادماني شماست 
پس روزتان را با ريختن خون يك تيره بخت مكدر 

نكنيد.
قصر  از  و  ببرند  را  جوان  مرد  كرد  اشاره  حاكم 
بيرون كنند. حكيم هم به دنبال سربازان رفت. وقتي 
سربازان مرد جوان را بيرون پرت كردند حكيم باالي 
را  كيسه  اين  نگفتم  تو  به  مگر  گفت:  و  رفت  سرش 

دور بنداز؟
مرد جوان گريه كنان جواب داد: نمي فهمم! اينها چه 

ربطي به كيسه دارد؟
حكيم در حالي كه از سر ناراحتي سرش را تكان مي 
داد از جا برخواست و گفت: حقا كه شما قوم كيسه 
كش همان لياقتتان است كه صبح تا شب كيسه اعمال 

و اموالتان را به دوش بكشيد! 

جماعت  اين  با  كش  كيسه  جماعت  شما  فرق  تنها 
را  خود  كيسه  هم  شما  كه  است  همين  در  اشرافي 
كيسه  حمالي  افتخار  با  هم  و  كشيد  مي  دوشتان  به 
دو  هر  بدان  بدبخت  جوان  كنيد.اما  مي  را  اشراف 
و  حاكم  آن  از  كشي  مي  دوش  بر  كه  اي  كيسه 
اشرافيان است. همين حاال اين كيسه را دور بيانداز و 

با من بيا تا به تو فنون زندگي را بياموزم.
مرد جوان بي توجه به صحبتهاي حكيم كيسه اش را 
در آغوش كشيد و به گريستن ادامه داد و گفت: جانم 

را هم كه بگيريد كيسه ام را نميدهم.
فرياد  شد  مي  دور  آنجا  از  كه  حالي  در  حكيم  مرد 
مي  كش  كيسه  كنند  جانتان  به  جان  را  ها  زد:شما 

مانيد.

بي لياقتي هاي قوم كيسه كش
فرزان انگار

براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى دهندگان 
معرفى نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان 
معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود .
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جلسه ى سخنرانى مسعود بهنود، مازيار بهارى 
و مسيح على نژاد كه به بهانه ى روزنامه نگارى 
ايرانى و به مناسبت معرفى كتاب تازه ى مسيح 
مطالعات  دانشگاه  خليلى  سالن  در  نژاد  على 
شرقى و آفريقايى لندن برپا شده بود، يك نكته 
كرد،  گوشزد  مخاطبين  به  را  اساسى  و  مهم  ى 
آنهم آنجا كه مسعود بهنود، در پاسخ به سوال 
و  واقعيت  شرط  پيش  كنندگان،  شركت  از  يكى 
حقيقت روزنامه نگارى و خبررسانى را، حضور 
در دل حادثه عنوان كرد و با همين تلقى روزنامه 
نگاران خارج نشين ايران را از گردونه ى واقعيت 

روزنامه نگارى كنار گذاشت.
بحث  اعتناست.  قابل  كه  البته  موضوع  اين 
و  دهد  مى  خبر  تنها  كه  كسى  ميان  اختالفات 
خبر  كه  ديگرانى  يا  و  سازد  مى  خبر  كه  كسى 
حادثه  از  كه  آنهايى  كنار  در  كنند،  مى  تحليل  را 
دورند و اخبار را تنها از نگاه ديگر رسانه ها و 
منابع مطلع دنبال مى كنند حرف امروز و ديروز 
هم نيست البته. " هفته نامه پرشين " در همين 
زمينه عالوه بر ارائه ى گزارش نشست اين سه 
 ،  "SOAS  " دانشگاه   در  ايرانى  نگار  روزنامه 
هم  را  نسب عبداللهي   محمدرضا  آقاى  از  مطلبى 
يك  هاى  تفاوت  ى  درباره  كه  آورد  مى  پى  در 
شده  نوشته  نگار  روزنامه  يك  و  سياستمدار 
است. گفتنى است كه اين هفته نامه بر آن است 
تا اين بحث را در هفته هاى آتى نيز ادامه دهد. 
خواهيم  مى  گرامى  خوانندگان  شما  از  بنابراين 
تا اگر نظرى در اين باب داريد و يا مى خواهيد 
به  تازه  اى  زاويه  از  پرشين  ى  نامه  هفته  كه 
و  نظرات  از  را  ما  حتماً  كند،  نگاه  موضوع  اين 

پيشنهادات تان مطلع كنيد...

 

روزنامه  و  خبرنگار  هم  توان  مى  يا 
نگار بود و هم فعاليت سياسى كرد؟ 
تضاد  در  هم  با  نقش  دو  اين  آيا 

هستند يا نه؟ 
يك  در  كه  است  هايى  پرسش  اينها 
سال اخير، بيش از گذشته در ميان روزنامه نگاران 

و خبرنگاران ايرانى چالش برانگيز شده است. 
ايران،  سياسى  شرايط  دليل  به  گويند  مى  برخى 
داشته  سياسى  فعاليت  هستند  ناچار  خبرنگاران 
دو  اين  كه  هستند  هم  گروهى  مقابل  در  اما  باشند 

نقش را در تضاد با يكديگر مى بينند. 
كه  نگارى  روزنامه  اخالق  مهم  اصول  از  يكى 
توسط انجمن روزنامه نگاران حرفه اى در امريكا 
روزنامه  در  استقالل»  «رعايت  منتشرشده،   (SPJ)

نگارى است. 
بايد  نگاران  روزنامه  مهم،  اصل  اين  اساس  بر 
دورى  منافع»  «تضاد  و  سياست»  در  «مداخله  از 
كنند. اين انجمن مى گويد روزنامه نگاران بايد از 
وابستگى به انجمن ها، گروه ها و قرار گرفتن نام 
شان در كنار افراد و فعاليت هايى كه اعتبار حرفه 

اى آنها را خدشه دار مى كند، خوددارى كنند. 
دنيا  اى  حرفه  هاى  رسانه  از  ديگر  بسيارى  در 
گرفته  قرار  پذيرش  مورد  اخالقى  اصول  اين  نيز 
اخالقى،  اى  مرامنامه  تدوين  با  اى  رسانه  هر  و 
روزنامه  برخى  ايران  در  اما  است.  پايبند  آنها  به 
نگاران هنگام معرفى خود، عنوان هايى مانند «فعال 
سياسى» نيز به همراه دارند. مگر مى شود «فعاليت 
سياسى» به سود جريان يا حزبى خاص داشت اما 

دچار «تضاد منافع» نشد؟ 
عضويت يا وابستگى يك روزنامه نگار به جريان 
خاص سياسى، او را هنگام پوشش خبرهاى حزب 
«تضاد  دچار  است،  وابسته  آن  به  كه  گروهى  و 
اصول  و  سياسى  حزب  منافع  بين  (تضاد  منافع» 
حرفه اى روزنامه نگارى و وفادارى به شهروندان) 
مى كند. چنين روزنامه نگارى با وابستگى سياسى 
و  بيند  مى  را  ماجرا  سوى  يك  تنها  حزب،  يك  به 
دارد،  رواج  ايران  در  كه  گونه  آن  را  مقابل  سوى 

«باطل» مى پندارد. 
سياسى  جريان  دو  به  متعلق  هاى  رسانه  در 

اصولگرا و اصالح طلب در ايران، خبرها و گزارش 
ها عمدتًا يكطرفه نوشته مى شوند و طرف مقابل يا 
اصًال ديده نمى شود يا «سياه» جلوه داده مى شود. 
دليل عمده اين رفتار جانبدارانه، غلبه وابستگى هاى 

سياسى بر روزنامه نگارى است. 
مانند  هايى  گروه  و  احزاب  به  مثًال  شود  مى  مگر 
و...  ساالرى  مردم  اعتمادملى،  اسالمى،  موتلفه 
وظيفه  انجام  هنگام  كرد  ادعا  اما  داشت  وابستگى 
نمى  دار  خدشه  نگار  روزنامه  استقالل  اى،  حرفه 

شود؟ 
استقالل حرفه اى روزنامه نگار به اين معنا نيست 
كه روزنامه نگار تمايل سياسى ندارد، بلكه به اين 
از  تا  كند  تالش  بايد  نگار  روزنامه  كه  معناست 
عضويت يا وابستگى به احزاب و سوءاستفاده آنها 
و مراجع قدرت و گروه ها و انجمن ها دورى كند. 
نه  است  سياسيون  وظيفه  سياست،  در  مداخله 
روزنامه نگاران. نقش هاى عرصه سياست با نقش 
هايى كه يك روزنامه نگار بايد انجام دهد، تفاوت 
دارد. يك سياستمدار به حزبش وفادار است و به 
تالش  سازش  و  البى  پايه  بر  و  انديشد  مى  قدرت 
مى كند اهداف حزب خود را پيش برد. اما روزنامه 
بايد به مردم و  وفادار نيست، بلكه  نگار به قدرت 
مخاطبان وفادار بماند و ناظر مستقل قدرت باشد. 
با اين حال در ايران هنوز رعايت اصول حرفه اى 
روزنامه نگارى جدى گرفته نشده و برخى روزنامه 
اى  حرفه  اصول  برخالف  خبرنگاران  و  نگاران 
را  اصول  اين  به  پايبندى  بعضى  كنند.  مى  رفتار 
«ناممكن و شيك» مى دانند و جدايى اين دو را در 
ديگر  گروهى  و  خوانند  مى  گزاف»  «ادعايى  ايران 
مى گويند اكنون هنگام مناسبى براى رعايت اصول 
اخالقى و حرفه اى روزنامه نگارى در ايران نيست. 
هر كدام از اين دو استدالل ها «توجيهى» است براى 
نگارى».  روزنامه  اى  حرفه  «اصول  از  شدن  دور 
مگر مى توان فوتباليست بود اما كرنر را با دست 
زد؟ قواعد بازى فوتبال در كشورى مانند بريتانيا 
بازى  قواعد  با  اى  حرفه  هاى  باشگاه  وجود  با 
باشگاه  وجود  با  ايران  مانند  كشورى  در  فوتبال 
تنها  تفاوت  ندارد.  تفاوتى  هيچ  اى  غيرحرفه  هاى 
در اين است كه در بريتانيا، فوتبال حرفه اى وجود 

نشده  اى  حرفه  فوتبال  هنوز  ايران  در  ولى  دارد 
است اما با اين وجود بازيكنان فوتبال در ايران و 
برخى باشگاه ها تالش مى كنند سطح فوتبال خود 
را براى رسيدن به فوتبال اروپا بهبود ببخشند، نه 
آنكه با فهرست كردن هزار و يك دليل، از حرفه اى 

شدن فاصله بگيرند و آن را توجيه كنند. 
روزنامه نگارى نيز حرفه اى است كه اصول خود 
اى  بهانه  هر  با  را  آنها  نقض  توان  نمى  و  دارد  را 
كرد  انكار  توان  نمى  وجود  اين  با  كرد.  توجيه 
دارد،  جريان  ايرانى  نگارى  روزنامه  در  آنچه  كه 
كمترين نزديكى را با استانداردهاى بين المللى اين 
كه  شود  سبب  نبايد  هم  وضع  اين  اما  دارد  حرفه 

براى رسيدن به اين استانداردها تالش نكرد. 
در سال 1989 ليندا گرين هاوس خبرنگار روزنامه 
خبرهاى  پوشش  مسووليت  كه  تايمز  نيويورك 
داشت  عهده  بر  را  امريكا  عالى  ديوان  به  مربوط 
به علت مشاركت در تظاهرات «آزادى انتخاب» كه 
در حمايت از حق سقط جنين برپا شده بود، مورد 
مشاركت  خبرنگار  زن  اين  گرفت.  قرار  سرزنش 
گمنام»  سياسى  «فعاليت  را  تظاهرات  اين  در  خود 
توصيف كرد و در دفاع از خود گفت توجه ديگران 
نيز  من  گفت:  وى  است.  نكرده  جلب  خود  به  را 
آنكه  بدون  خبرنگار  يك  نه  و  ديگر  زنان  همانند 
توجه ديگران را به خود جلب كنم در اين تظاهرات 
روزنامه  مسووالن  حال  اين  با  كردم.  شركت 
گرين  راهپيمايى  كردند  اعالم  تايمز  نيويورك 
هاوس حرفه خبرنگارى وى را به مخاطره انداخته 
است و به همين علت وى را توبيخ كردند. (عناصر 
روزنستيل،  تام  و  كوواچ  بيل  نگارى،  روزنامه 

صص 143و144) 
 (NPR) به تازگى نيز راديوى ملى عمومى امريكا
در  شركت  از  را  خود  نگاران  روزنامه  و  كاركنان 
آستانه  در  واشنگتن  در  ها  ليبرال  بزرگ  تجمع 
انتخابات ميان دوره اى امريكا كه چند هفته پيش 
برگزار شد، منع كرد. اينها تنها نمونه اى از رفتار 
هنگام  ايران  در  اما  است  رسانه  دو  اى  حرفه 
شان  خبرنگاران  و  ها  رسانه  بيشتر  انتخابات، 
برخالف اصول حرفه اى، وارد فعاليت سياسى مى 
شوند و حتى به ستادهاى انتخاباتى مى پيوندند و 

در نقش «پروپاگاندا» ظاهر مى شوند. 
گردهمايى  يك  در  مثًال  تواند  مى  نگار  روزنامه 
سياسى يا يك تجمع حضور داشته باشد اما نه به 
عنوان يك طرف ماجرا بلكه به عنوان خبرنگارى كه 
قرار است روايت كننده رويداد براى مخاطب باشد. 
سياسى  قدرتمند  احزاب  چون  گويند  مى  گروهى 
آنها  نقش  بايد  ها  رسانه  ندارد،  وجود  ايران  در 
را بازى كنند. هنگامى كه احزاب قدرتمند در ايران 
وجود ندارد چرا اين تلقى رواج داده مى شود كه 
روزنامه نگاران بايد جور آنها را بكشند؟ چرا براى 
گروهى  مشكل،  و  كاستى  و  ضعف  يك  پوشاندن 
ديگر بايد تاوان بدهند؟ چرا فقدان احزاب قدرتمند 
سياسى بايد سبب شود كه برخى روزنامه نگاران 
روزنامه  و  سياسى  فعاليت  آميختگى  از  چنان 
ايرانى  نگارى  روزنامه  گويى  كه  كنند  دفاع  نگارى 
حرفه  استانداردهاى  از  جدابافته  اى  تافته  بايد  را 

اى اين شغل در نظر گرفت؟ چ

نگاران  روزنامه  وظيفه  اين  رفت.  نبايد  بيراهه  به 
نيست كه جاى خالى احزاب را پر كنند. تالش براى 
در  نگارى  روزنامه  و  سياسى  فعاليت  آميختگى 
ايران، هم به روزنامه نگارى در اين مملكت آسيب 
فعاليت  معيوب  سيكل  هم  و  رساند  مى  جدى  هاى 

هاى سياسى را پيچيده تر مى كند. 
فعاليت سياسى در ايران جذابيت هاى خاص خود 
را دارد. برخى محبوب شدن نزد افكار عمومى از 
ماندن  نگار  روزنامه  به  را  سياسى  فعاليت  طريق 
فضاى  نگار  روزنامه  يك  اگر  دهند.  مى  ترجيح 
سياسى كنونى ايران را «توجيهى» براى نقض پى 
درپى اصول حرفه اش قرار داده و به آن «افتخار» 
ماندنش»  «محبوب  سبب  را  عملش  و  كند  مى 
لباس  كه  بپذيرد  شهامت  با  است  بهتر  داند،  مى 
«روزنامه نگارى» را به كنارى نهاده و لباس «فعال 

سياسى» را بر تن كرده است. 
 

 برگرفته از روزنامه شرق

فرهنگ
به بهانه بزرگداشت خبرنگاران زندانى در ايرران

روزنامه نگار يا فعال سياسى؟  
 

محمدرضا نسب عبداللهي

نقش  نگاران.  روزنامه  نه  است  سياسيون  وظيفه  سياست،  در  مداخله 
هاى عرصه سياست با نقش هايى كه يك روزنامه نگار بايد انجام دهد، 
مى  قدرت  به  و  است  وفادار  حزبش  به  سياستمدار  يك  دارد.  تفاوت 
را  خود  حزب  اهداف  كند  مى  تالش  سازش  و  البى  پايه  بر  و  انديشد 
پيش برد. اما روزنامه نگار به قدرت وفادار نيست، بلكه بايد به مردم 

و مخاطبان وفادار بماند و ناظر مستقل قدرت باشد. 

روز سه شنبه 14 دسامبر جلسه اى با حضور 
بهنود،  مسعود  همچون  مطرح  نگاران  روزنامه 
دانشگاه  در  نژاد  على  مسيح  و  بهارى  مازيار 
در  كه  جلسه  اين  در  شد.  برگزار  لندن  سوآس 
اصل به بهانه امضا و معرفى كتاب جديد مسيح 
و  ها  گروه  بود،  شده  داده  صورت  نژاد،  على 

قشرهاى مختلف مردم نيز حضور داشتند.
گفتگوى  و  گپ  جلسه  نوعى  بيشتر  برنامه  اين 
صميمانه بود كه سه نسل مختلف روزنامه نگار 
ايرانى در آن حضور داشتند كه هر يك با توجه 
به پيشينه ى حرفه اى خود از جايگاه خاصى در 
ميان چهره هاى روزنامه نگارى ايران برخوردار 

مى باشند.
اهم صحبت هاى اين جلسه اختصاص داشت به 
روزنامه نگاران زندانى در ايران و جايگاه كنونى 
خصوصا  امروزى  دنياى  در  نگار  روزنامه 
روزنامه نگارانى كه به دليل شرايط خاص ايران، 
مجبور به ترك وطن شده اند و هر يك در گوشه 
اى از دنيا، حرفه خود را به طريقى پيگيرى مى 

نمايند. 
آنچه  كه  شده  پرداخته  بحث  اين  به  ادامه  در 
توجه  ماند  غافل  آن  از  نبايد  كنونى  دنياى  در 
گسترش  با  كه  چرا  است  خبرنگار  شهروند  به 
هر  امروزى  ارتباطى  ابزارهاى  و  تكنولوژى 
ثبت  و  ضبط  به  قادر  تنهايى  به  شهروندى 
رويدادها و انتشار آن در سطح وسيعى از دنياى 
مجازى و اينترنتى است. در چنين حالتى جايگاه 

واقعى روزنامه نگاران كجاست؟
و  خبرنگاران  نقش  به  جلسه  اين  در  همچنين 
نيز  كشور  از  خارج  ايرانى  نگاران  روزنامه 
اشاره شد كه اين گروه با توجه به اينكه خارج 
باشند  مى  فعاليت  مشغول  ايران  مرزهاى   از 
به  شايد  و  بايد  كه  آنگونه  توانند  مى  راستى  به 
باشند؟  پايبند  خود  اى  حرفه  و  طرفى  بى  نقش 
يك  شود  مى  باعث  مرزها  فاصله  ناخواسته 
خبرنگار از ايران دور باشد و در كانون مسائل 
و حوداث قرار نگيرد اين دورى نقش كليدى دارد 
و آن اينكه آيا خبرنگار و روزنامه نگارى كه اين 
چنين از مرزهاى جغرافيايى دور است مى تواند 
قوه خيال خود را به كار نگرفته و تنها با تكيه به 
اصل بى طرفى، وظيفه خود را به انجام رساند 

يا خير؟ 
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پرونده اي براي درخواست مالي موسس ويكي، جيمي ويلز 

لطفا به من كمك كنيد 
نرگس محمدي 

را  ويكي پديا  مورد  در  سخن گفتن  وقتي  پيش،  سال   10
شروع كردم، با نگاه هاي سخره آميز زيادي روبه رو شدم. 
تصور  اين  به  نسبت  افراد  بعضي  كه  بگوييم  است  بهتر 
كه داوطلباني از سراسر دنيا بتوانند گردهم جمع شوند 
ساده  هدف  با  را  بشري  دانش  از  دريايي  هم  با  همه  تا 

به اشتراك گذاري ايجاد كنند، ترديد داشتند. 
زور  هيچ  و  مشي  خط  هيچ  تبليغاتي،  هيچ گونه  بدون 
به  نزديك  ويكي پديا،  تأسيس  از  بعد  دهه  فشاري.يك  و 
400 ميليون نفر در ماه از ويكي پديا و پروژه هاي خواهر 
دنياي  جمعيت  از  يك سوم  تقريبا   ، مي كنند  استفاده  آن 
است.  جهان  مشهور  وب گاه  پنجمين  اينترنت.ويكي پديا 
اگرچه هيچ شباهتي به يك وب گاه تجاري ندارد. ويكي پديا 

يك تكوين اجتماعي است كه توسط داوطلبان ساخته 
شده است. شما بخشي از اين جامعه هستيد و من امروز 
براي شما مي نويسم تا از شما براي كمك به حفاظت و ابقاء 
ويكي پديا درخواست كنم. با كمك هم مي توانيم ويكي پديا 
را رايگان و عاري از تبليغات حفظ كنيم. مي توانيم آن  را 
از  مي خواهيد  كه  طور  هر  مي توانيد  شما  نگه داريم،  باز 
رشددادن  به  مي توانيم  كنيد.  استفاده  ويكي پديا  اطالعات 
آن ادامه بدهيم، دانش را در همه جا پخش كنيم و از هر كس 

براي مشاركت دعوت كنيم. 

همه ساله در اين زمان، ما از شما و ديگران در تمام جامعه 
مشتركمان  مؤسسه  نگهداري  به  كمك  براي  ويكي مديا 
تقاضا  بيشتر  يا  دالر   50 مثل 20، 35،  اندك  كمك هايي  با 
 ، اطالعات  از  منبعي  عنوان  به  ويكي پديا  به  مي كنيم.اگر 
و منبعي از الهام، ارزش مي دهيد، اميد دارم كه همين حاال 

براي اقدام تصميم بگيريد. 
با بهترين آرزوها 

آنچه كه خوانديد،پيامي بود از سوي جيمي ويلز به تمام طرفداران ويكي 
در سراسر جهان كه با نگاهي ملتمسانه در تمامي صفحات ويكي پديا از 

شما مي خواهد كه درخواستش را بخوانيد. 
از  پيامي،  ارسال  با  ويكي پديا  موسس  ويلز  جيمي  سال،  هر  روال  طبق 
مالي  كمك هاي  ارسال  با  است  خواسته  پرطرفدار  سايت  اين  كاربران 

خود، از تبليغاتي شدن اين دانشنامه اينترنتي جلوگيري كنند. 
به شمار  بشر  تاريخ  تمام  در  دانشنامه  بزرگ ترين  را  آن  كه  ويكي پديا 
آورده اند، در آستانه هر سال ميالدي، در باالي تمامي صفحات سايت 
خود، از خوانندگان براي ارسال كمك هاي مالي دعوت به عمل مي آورد. 
طريق  همين  به  اينترنتي،  چندزبانه  دانشنامه  ويكي پديا،  گذشته  سال  در 
پيدا  دست  دالر  ميليون  شش  جمع آوري  يعني  خود  هدف  به  توانست 
كند. بر اساس اين گزارش كاربران با مراجعه به صفحه اول ويكي پديا، 
تصويري از جيمي ويلز موسس اين سايت به همراه نوشته اي كه حاوي 
درخواست وي است را مشاهده مي كنند. با كليك بر اين بخش، صفحه 

ديگري باز مي شود كه در آن پيام آقاي ويلز به نمايش درمي آيد. 

وي در پيام خود از كاربرانش تقاضا نموده هر كدام، مقداري به سايت 
كمك كنند تا كار به تبليغات و مسائلي از اين دست كشيده نشود. جيمي 
از  ما  اين زمان،  در  همه ساله  است:  گفته  خود  پيام  از  بخشي  در  ويلز 
شما و ديگران در تمام جامعه ويكي مديا براي كمك به نگهداري مؤسسه 
تقاضا  بيشتر  يا  دالر   50  ،35  ،20 مثل  اندك،  كمك هايي  با  مشتركمان 

مي كنيم. 
گفتني است ويكي پديا كه در ابتداي راه اندازي خود در 15 ژانويه 2001 
(25 دي 1379) فقط به زبان انگليسي عرضه شد، در حال حاضر از 272 

زبان پشتيباني مي كند. 
اين امر خود به تنهايي از رشد خيره كننده اين دانشنامه محبوب حكايت 

دارد. 
در سال 2004، از ويلز نقل شده است كه در حدود 500هزار دالر (پانصد 
هزينه  ويكي اش  پروژه هاي  گرداندن  و  ايجاد  براي   ( تومان  ميليون 
كمك هاي  با  كامل  به طور  ويكي مديا  بنياد   ،2005 فوريه  تا  كرده است. 
بيشتر  هرچه  زمان  گذشت  با  ويلز  مي شد.  گردانده  عوض  بدون  مالي 
درگير فعاليت هاي تبليغاتي و صحبت در مورد پروژه هاي بنياد مي شد. 
براي اين هدف او سفرهاي زيادي براي سمينارهاي مختلف و كارهاي 
بنياد  سفرهاي  بودجه  با  ويكي مانيا)  و  ويكي ديدارها  (مانند  ويكي مديا 
عنوان  به  مستمر  به طور  او  داد.  انجام   (2005 سال  در  (25000دالر 
ويكي پديا  سايت  داشته است.  حضور  مختلف  برنامه هاي  در  سخنران 
اينترنت  هركاربر  است  شده  شناخته  زنده  دايره المعارف  يك  عنوان  به  
مي تواند به عنوان يك «محتوا ساز» آخرين اطالعات خود را درباره هر 
موضوعي در اين سايت وارد كند. ويكي پديا دانشنامه آزادي است كه 
در  بپردازند.  آن  در  نوشتارها  ويرايش  و  نوشتن  به  مي توانند  همگان 
جهاني  شبكه  در  محتواسازان  جوالنگاهي براي  دايره المعارف،  واقع  اين 

اينترنت است. 
هركسي مي تواند صفحات ويكي پديا را ويرايش كند، حتي شما! 

فكر  كه  صفحه اي  پايين  يا  باال  در  را   «Edit ويرايش«  پيوند  است  كافي 
مي كنيد الزم است بهتر و اصالح شود، انتخاب كنيد. 

براي ويرايش اين دايره المعارف عظيم، صالحيت خاصي الزم نيست فقط 
كافي است كه با عضويت در اين سايت يك شناسه كاربري و رمز عبور 
داشته باشيد. شما مي توانيد به راحتي به «ويكي پديا» بپيونديد و به  ايجاد 
محتواي فارسي و مفيد در بزرگ ترين دانشنامه زنده و الكترونيكي جهان 
ويكي پديا  آيين نامه  پايه  بر  بايد  ويرايش ها  و  نوشتارها  اين  بپردازيد. 
نشر  حق  كردن  پايمال  بدون  و  بي طرفانه  مطالب،  كه  به طوري  باشد، 

ديگران نوشته شود. 

گردانندگان  از  گروهي  توسط  شما،  ارسالي  مطالب  بررسي  و  مديريت 
امر  در  تا  مي كنند  كمك  خود  زبانان  هم  به  كه  مي گيرد  صورت  سايت 

گردآوري دايره المعارف جهاني سهمي داشته باشند. 
ماسه بازي  به  را  اين سايت  در  آنها  ويرايش  و  محتوا  ايجاد  پديا،  ويكي 
تشبيه كرده و مي گويد:«شما هم سري به گودال ماسه بازي بزنيد. جايي 
كه مي توانيد هر چقدر دلتان مي خواهد تمرين ويرايش كنيد.» ويكي پديا 
از كاربران مي خواهد در ويرايش صفحه ها جسور باشند و سياست هاي 

اين سايت  مانند رعايت استانداردهاي يك مقاله، ديدگاه بي طرفانه، 
اثبات پذيري مطالب و رعايت حق تكثير را در نظر بگيرند. در حالي كه 
سايت ويكي پديا 230زبان دنيا را پشتيباني مي كند، بيشترين مقاله هاي 
اين سايت به زبان انگليسي با تعداد يك ميليون و 427هزار است و پس 

از آن زبان هاي آلماني، فرانسوي، لهستاني و ژاپني قرار دارد. 
مقاله هاي فارسي زبان نيز با تعداد حدود 15هزار، در رتبه سي و هفتم 
قرار دارد در حالي كه مقاله هاي عربي با تعداد حدود 18هزار، در رتبه 
از  بسياري  دارد.  قرار  ششم  و  بيست  رتبه  در  تركي  و  پنجم  و  سي 
كارشناسان بر اين عقيده اند كه كار با ويكي پديا به ترويج و توسعه زبان 

فارسي و فرهنگ ايراني كمك مي كند. 

ايراني  با  كاربران  است  بهتر  صاحبنظران،  و  كارشناسان  اين  گفته  به 
استفاده از چنين ابزار آماده اي در شبكه اينترنت به جاي اينكه فقط نقش 
استفاده كننده را بازي كنند، توليدكننده محتوا نيز باشند.دايره المعارف 
پشتيباني  مديا»  «ويكي  غيرانتفاعي  بنياد  طرف  از  پديا»  «ويكي  زنده 
مي شود و يكي از 20وب گاه برتر جهان از لحاظ تعداد بازديدكنندگان به 
شمار مي آيد. در زمان حاضر بيش از چهار ميليون مقاله در اين سايت 
وجود دارد و بيش از سه ميليون كاربر در روز به آن مراجعه مي كنند. 

دانش و فناورى
واى فاى، درختان را مى كشد

 بر خالف 4 ميليارد سال گذشته، درختان براى ادامه حيات 
خود در كره خاكى با موانع بسيار زيادى روبه رو هستند و 
از قرار معلوم، فناورى واى فاى هم به فهرست قاتالن آن ها 

اضافه شده است.
محققان معتقدند امواج شبكه هاى واى فاى كه امكان ارتباطات 
آنالين را براى بسيارى از ابزارهاى همراه فراهم مى كند، به 

يكى از دشمنان جدى درختان تبديل شده است.
پوست  شده اند  متوجه  هلندى  محققان  ديلى ميل،  گزارش  به 
درختانى كه در همسايگى يك روتر وايرلس كاشته شده اند، 

دچار آسيب ديدگى شده و برگ هاى آن ها از بين مى روند.
اين تحقيق هشدار دهنده مى تواند به اين معنا باشد كه امواج 
مضرى  اثرات  نيز  انسان  بدن  روى  است  ممكن  واى فاى 
داشته باشد و به اين ترتيب، شايد بايد به معلمان و والدينى 
كه مخالف نصب روترهاى وايرلس در مدارس هستند، حق 
غرب  در  آلفن آندن ريجى  شهر  مقامات  پيش،  سال  داد.پنج 
اين  درختان  در  غيرمعمول  ناهنجارى هايى  متوجه  انگلستان 
شهر شدند و خواستار بررسى علت اين واقعه شدند. آن ها 
در ابتدا تصور مى كردند يك عفونت ويروسى عامل بروز اين 

مشكالت در درختان بوده است.

به  را  درخت  محققان 20  ناهنجارى ها،  اين  علت  يافتن  براى 
مدت 3 ماه در معرض انواع مختلفى از امواج شامل 6 منبع 
در  دادند.  قرار  هرتز  تا 2472  بين 2412  فركانس  با  موجى 
در  كه  درختانى  برگ  روى  شدند  متوجه  دانشمندان  پايان 
نزديك ترين فاصله نسبت به امواج واى فاى قرار گرفته بودند، 
لكه هاى روشن سرب مانندى به وجود آمده كه به مرگ اليه 

بيرونى برگ ها منجر شده است.
دانشمندان هم چنين متوجه شدند اين امواج مى تواند سرعت 

رشد چوب ذرت را نيز كاهش دهد.
در هلند نيز نزديك به 70 درصد از درختانى كه در نواحى 
در  داده اند،  نشان  را  مشابهى  عالئم  شده اند،  كاشته  شهرى 
چنين  دچار  درختان  درصد   10 فقط  پيش  سال   5 كه  حالى 

حالتى شده بودند.
مى كرد  ادعا  كه  بود  شده  انجام  تحقيقاتى  نيز  گذشته  سال 
زنبورها  كلونى  روى  موبايل  سيگنال هاى  و  واى فاى  امواج 

تاثيرگذار است.

رونمايي نسخه فارسي 
سيستم عامل آندروئيد 

سيستم عامل «فارسي  تل» مبتني بر آندروئيد فرويو (نسخه 
22) كه به همت يكي از مجموعه هاي اقماري دانشگاه صنعتي 
گوشي  توليدكننده  شركت   يك  با  قراردادي  پيرو  و  شريف 
گوشي هاي  با  همراه  آينده  هفته  از  شده  توليد  همراه  تلفن 
مدل  نخستين  مي شود.  ايران  بازار  وارد  توليدكننده  اين 
مدل  آندروئيد،  شده  فارسي  كامال  نسخه  داراي  گوشي هاي 
كمپاني  مشترك  محصول  كه  بود  خواهد  وان»  «نكسوس 
گوگل و اچ تي سي است و به همت شركت وب شريف - يكي 
پيرو  و  شريف  صنعتي  دانشگاه  اقماري  مجموعه هاي  از 
شركت   و  ايرانيان»  همزبان  «همراه  شركت  ميان  قراردادي 
مي شود.  ايران  بازار  وارد  سي  تي  اچ  گوشي  توليدكننده 
عامل  سيستم  بومي سازي  يا  محلي سازي  فارسي سازي،  
پرطرفدار گوگل از آبان ماه سال 88 كليد خورده و به اعتقاد 
مديران اين پروژه، سيستم عامل فارسي تل تنها يك نسخه 
فارسي شده از آندروئيد نيست بلكه نام اين پروژه، «نسخه 
زبان  كردن  اضافه  كه  چرا  است  آندروئيد»  از  شده  ايراني 
اين  الزم  و  اول  گام  فقط  آندروئيد  سيستم عامل  به  فارسي 
خط  از  پشتيباني  هيچ  اساسا  آندروئيد  است.  بوده  پروژه 
تيم  سوي  از  كه  كاري  اولين  و  ندارد  عربي  حتي  و  فارسي 
انجام  آندروئيد  فارسي سازي  و  محلي سازي  پروژه  مديران 
شد حل اين مشكل بود اما هدف اصلي از اجراي آن طراحي 
سيستم عامل هوشمند موبايل براي كاربران ايراني بود تا از 
شوند.  مند  بهره  راحتي  به  سيستم  يك  خاص  امكانات  تمام 
ابزارهاي  ديگر  يا  موبايل  كاربران  كه  مسئله اي  اكنون  هم 
ديجيتالي با آن روبه رو هستند اين است كه پيوسته مجموعه 
 امكاناتي در اين دستگاه هاي ديجيتالي وجود دارد كه كاربر 

نمي داند از آنها مي تواند چه استفاده هايي داشته باشد. 
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توليد روده 

انسان در لوله 
آزمايشگاه 

آمريكايي  دانشمندان  از  گروهي 
با ايجاد بافت روده از سلول هاي 
اندام  اولين  شدند  موفق  بنيادي 
انسان را در لوله آزمايش بسازند. 
با  كه  طبيعي  اندام  تنها  تاكنون 
در  بنيادي  سلول هاي  از  استفاده 
يك  بود  شده  ساخته  آزمايشگاه 
گذشته  ژوئن  كه  بود  موش  ريه 
دانشمندان  اكنون  آمد.  به دست 
سين سيناتي  اطفال  بيمارستان 
از  اولين بار  براي  شدند  موفق 
سلول هاي بنيادي، اندام انسان را 

در لوله آزمايش ايجاد كنند. 
مجله  در  كه  تحقيقات  اين  نتايج 
است  شده  منتشر  نيچر  علمي 
بدون  پيوند  براي  راهي  مي تواند 
مطالعه  امكان  و  شدن  رد  خطر 
بيماري هاي  از  برخي  روي  بهتر 

بسيار شايع روده را بگشايد. 

در اين تحقيق، براي ساخت روده 
در لوله آزمايش هم از سلول هاي 
بنيادي جنيني و هم از سلول هاي 
سلول  از  آمده  به دست  بنيادي 
سلول هاي  كه  بزرگسال  هاي 
نام   (Ips) القايي  پرتوان  بنيادي 

دارند استفاده شد. 

اين  در  آزمايش  اين  موفقيت  راز 
است كه اين محققان توانستند تمام 
تمايز  براي  الزم  سازنده  عناصر 
سلول هاي  به  نابالغ  هاي  سلول 

روده را شناسايي كنند. 

به اين ترتيب به يك ملغمه پايدار 
يافتند  دست  رشد  فاكتورهاي  از 
در  كه  را  محيطي  بود  قادر  كه 
آن روده در سطح جنيني توسعه 

مي يابد بازسازي كند. 

اين  در  بنيادي  هاي  سلول  سپس 
ملغمه تا زماني كه به سلول هاي 
بودند  نشده  تبديل  روده  بافت 

كشت داده شدند. 
شد.  آغاز  تمايز  مرحله  سپس 
آزمايش  لوله  در  تمايز  گام  اولين 
القاي سلول هاي نابالغ براي تبديل 
يا  آندودرم،  سلول هاي  به  شدن 
ديواره  ساخت  براي  پيشرو  بافت 
روده  و  معده  مري،  داخلي  هاي 

بود. 
در مرحله بعد، سلول هاي آندودرم 
برنامه هاي الزم براي تبديل شدن 
ايجاد  در  پيشرو  هاي  سلول  به 
از  پس  و  كردند  دريافت  را  روده 
به  شبيه  بعدي  سه  بافت  روز   28

روده جنين تشكيل شد. 
آزمايش روي حيوانات نشان داد 
موفقيت  با  مي تواند  روده  اين  كه 

در پيوندها استفاده شود. 

13 دسامبر 2010 

سلول هاى بنيادى در برابر ايدز

درمان موفقيت آميز ايدز 
در برلين

 پزشكان آلمانى مردى مبتال به سرطان خون و ويروس اچ.آى.
نظر  به  كه  كردند  درمان  ويژه اى  بنيادى  سلول هاى  با  را  وى 

مى رسد نسبت به اچ.آى.وى مقاومند. پزشكان مدعى هستند كه 
هيچ اثرى از اچ.آى.وى در بدن او نيست!

بيمارى ايدز چندين دهه مى شود كه انسان را گرفتار خود كرده 
بيمارى،  اين  درمان  براى  بى نتيجه  اما  فراوان  تالش هاى  است. 
ايدز را به بن بستى در پزشكى تبديل كرده؛ اما اين هفته در برلين،  
داستان تازه اى در جريان است كه شايد اميد تازه اى براى درمان 

اين بيمارى ترسناك باشد.

ويروس  به  آلوده  مردى  برلين  پزشكان  پاپ ساينس،  گزارش  به 

اچ.آى.وى و مبتال به سرطان خون را با پيوند سلول هاى بنيادى 
براى  را  جديدى  درهاى  غيرمنتظره،   يافته  اين  كرده اند.  درمان 
مطالعه بيشتر در درمان ايدز گشوده و البته خوش بينى فراوانى 

را به همراه آورده است.
اين مرد كه با عنوان بيمار برلين شناخته مى شود، يك شهروند 
آمريكايى ساكن در برلين است كه در سال 2007/ 1386 براى 
درمان سرطان خون،  پيوند سلول هاى بنيادى دريافت كرد. قبل از 
اين پيوند،  تحت شيمى درمانى و پرتوافكنى، بسيارى از سلول هاى 
سيستم ايمنى بدنش از بين رفته بود. همچنين براى اين كه بدنش 
سلول هاى بنيادى پيوندى را پس نزند،  به او داروهاى سركوب 

سيستم ايمنى هم داده شد.

اما اين سلول هاى بنيادى، تفاوتى عمده با ساير سلول هاى بنيادى 
داشتند. يك جهش ژنى كه تنها در يك درصد قفقاز هاى شمال و 
  CD4 غرب اروپا ديده شده است، باعث مى شود كه سلول هاى
گيرنده  اين  وجود  محققين،  گفته  به  باشند.   CCR5 گيرنده  فاقد 
ويروس  به  ايمنى  سيستم    CD4 سلول هاى  شدن  آلوده  براى 
اچ.آى.وى ضرورى است. مطالعات نشان مى دهد افرادى كه اين 
جهش ژنى را در سلول هاى بدن خود دارند، كم و بيش در برابر 

ابتال به ايدز مقاومند.
حاال اين سلول هاى بنيادى ضد اچ.آى.وى به بدن بيمار برلين راه 
يافته و در آن جا تكثير شده اند. در همان زمان پيوند، سلول هاى   
CD4 ميزبان كه در شيمى درمانى يا پرتوافكنى نابود نشده بودند،  
كامال ناپديد شدند. بعد از گذشت 38 ماه، پزشكان نمى توانستند 
اثرى از آلودگى به اچ.آى.وى در بدن اين فرد پيدا كنند. به عبارت 
ديگر، همه آزمايش ها حاكى از آن بودند كه او درمان شده است.

اين فرد درمان شده و درمان او اميد تازه اى را به وجود آورده 
است. به عالوه به احتمال زياد راه هاى تازه اى را براى جلوگيرى 
دنبال  به  بيمارى  اين  به  مبتاليان  بدن  در  ايدز  گسترش  از 
خواهد داشت. حاال مى توان گفت شايد در آينده نزديك به كمك 
ژن درمانى يا پيوند سلول هاى بنيادى بتوان ايدز را درمان كرد،  
مهم تر از همه اين كه بيمارى ايدز ديگر لقب غيرقابل درمان را با 

خود نمى كشد.
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سامان عابرى

جنگل  بسطامى،  بايزيد  جورى،  حسن  شيخ 
مرز  اين  كاروانسراى  ترين  بزرگ  يا  ابر 
پرگهر...، تأمل در هركدام خيالى است نازك و 
تاريخ و  شاعرانه، از رزم و عرفان گرفته تا 
طبيعت. بى دليل نيست كه اين ديار را نگين 
4 فصل استان ناميده اند. اسمش شاهرود است. اين نام 
به دليل جلگه اى حاصلخيز بوده كه از رودشاه سيراب 
مى شده است. البته در قديم شخره و شاخره نيز به آن 
گفته اند. اينجا سكونتگاه مردمانى است نيك سرشت و 
تالشگر، متكى به كار بازوى خويش؛ بيشتر اهل دامدارى 
و صنايع دستى. همين مردمان موطن خود را با فداكارى 
انتخاب  از  باشيد  مطمئن  اند.  رهانيده  اغيار  يورش  از 
سفر خود به مقصد شاهرود پشيمان نخواهيد شد، چرا 
كه براى نخستين بار بر روى ابرها قدم خواهيد گذاشت. 

� زيبايى 4 فصل جنگل 
دوست داريم همين اول قصه شما را با خود به يك رويا ببريم. تعجب 
نكنيد اتفاقا اين بار روياى شما بى كم و كاست به واقعيت مى پيوندد. 
اين بار مى توانيد لطافت ابر را زير پاى خود احساس كنيد. اينجا ايران 
است 50 كيلومترى شرق شاهرود. اينك از نردبام احساست باال آمده 
اى. شاعرانه ترين لحظه، شاهكار، يك تابلوى بى نظير و ... در وصفش 
مى مانى. اينجا نقطه اتصال كوير و جنگل است. در ادامه همين مسير 
شما به جنگل هاى سبز خواهيد رسيد. تضاد طبيعت طنازى مى كند. 
كوير به جنگل و آسمان به زمين آمده است. بر اين بلندا، ابر را نفس 
 2 مجاورت  دوخت.  خواهيد  جنگل  بيكران  بر  را  چشم  و  كشى  مى 
ناحيه كم فشار و پرفشار (دشت گرگان و منطقه ابر) باعث شده هر 
وقت زمين انرژى مى گيرد ابرها جابه جا شوند. اطراف اين شاهكار، 
پوششى گياهى است از همه رنگ. هر فصل، اين خاك رنگ و بويى 

دارد. سنگ تمام گذاشته است اين خالق بى همتا. 
� شكار بى شكار 

طبيعت گردى جان را تازه مى كند و روح را نوازش. از باالى ابرها 
داريم.  برمى  قدم  عميق  و  طوالنى  هاى  دره  در  و  آمد  خواهيم  فرود 
ارتفاعات به هم پيوسته با صخره هايى استوار. قله بلند يخدان 2 هزار 
و 900 متر ارتفاع دارد، دره هايش وهم انگيز است؛ خانه اى امن براى 

حيات وحش، در امان از زخم نيشتر شكارچيان. 
اهميت اينجا بيشتر به دليل وجود تنوع حيوانات وحشى است. هنوز 
چندين قالده پلنگ در اينجا زنده مانده اند. البته بعيد است شما با چند 
ساعت حضور، افتخار مالقات آنها را پيدا كنيد. پرندگان كمياب، كبك 
درى، گله هاى قوچ و ميش و كل و بز اين كوهستان را به منطقه اى 

بسيار پر اهميت تبديل كرده است. 
منطقه حفاظت شده ديگرى به نام خوارتوران در قسمت جنوب شرقى 
ايرانى  گورخر  نام  به  معروف  گورخر  يك  كه  دارد  وجود  شاهرود 
را در شناسنامه خود دارد. اين حيوان زيبا منحصر به كشور ايران 
است. در قلمروى گورخرها حيواناتى ديگر نظير خرگوش، كبك، تيهو، 
هوبره، تشى، باقرقره، شغال، پلنگ، گرگ، كفتار، آهو، جبير، كل، بز، 

ميش و قوچ نيز زندگى مى كنند. 
اين منطقه ممنوعه بزرگ ترين منطقه حفاظت شده در ايران است با 
وحش  دنياى  مسحور  شما  اگر  هكتار.  ميليون  يك  از  بيش  مساحتى 
هستيد به شما پيشنهاد مى دهيم از منطقه حفاظت شده خوش ييالق 
بازديد كنيد. اين منطقه در قسمت شمال شرقى شاهرود قرار گرفته 

است، شايد موفق شويد يك خرس را رويت كنيد! 
� تپه هاى سنگ چخماق 

هميشه ديدن آثار و اشياى بازمانده از انسان هاى اوليه شگفت انگيز 
است، پس تا فرصت داريد ديدن تپه هاى سنگ چخماق را از دست 
ندهيد. حتما با شنيدن اين نام به ياد آتش درست كردن انسان هاى 
فاصله  شهر  از  كيلومتر   8 ها  تپه  اين  نباشيد  نگران  افتيد.  مى  اوليه 
دارند، اين تپه ها براى اولين بار در سال 1971 ميالدى توسط باستان 
و  سنگ  بريدن  براى  هايى  تيغه  و  گرفت  قرار  كاوش  مورد  شناسان 
اشياى شكار را در آن پيدا كرده اند. دو تپه شمالى و جنوبى آن به 

دوره هاى ديگر  به  ها نيز  تپه  دوران اسالمى باز مى گردد و ساير 
متعلق است. 

اگر باز هم فرصت داريد مى توانيد از تپه خوريان ديدن كنيد، اينجا 
هم فقط و فقط 10 كيلومتر از شهر فاصله دارد. در اين تپه نيز كلى 
هاى  درفش  سنگى،  ظروف  شامل  پيشين  هاى  انسان  به  متعلق  آثار 
به  ميالد  از  پيش   5 هزاره  به  متعلق  و...  سفالى  مهرهاى  استخوانى، 

دست آمده است. 
� يك جنگجوى عاشق 

تاريخ يك حماسه، به بزرگى نام ايران، اسطوره اى از جنبش سربداران 
معروف  و  بزرگ  قيام  رهبران  از  يكى  او  جورى.  حسن  شيخ  نام  به 
سربداران است. آرامگاهش ساده و بى پيرايه است. با يك اتاق و سه 
شاهرود  كيلومترى  در 150  آرامگاه  اين  خام.  خشت  جنس  از  گنبد، 
نزديك  و  فيروزآباد  علم  مير  كالته  روستاى  در  درست  دارد.  قرار 
روستاى فرومد است. نام شيخ حسن جاذبه اى است كه مسافر را با 
خود به دنياى رزم و عشق دعوت مى كند. رزمى مردانه در راه ايمان 

و وطن. تاريخ شهادتش 745 است به دست وجى الدين مسعود. 
� بر خوان پيران طريقت 

مسافر دل در گروى مراد دارد. شايد گمشده اى دارد كه در سفر به 
جستجويش است. هر ورق اين دفتر تاريخ ما، شرح كرامت بزرگانى 
اهل  بايزيدبسطامى  چون  بزرگانى  ميان  اين  در  اما  ادعا.  بى  است 
جهانند. زيرا مى توان ردش را در ديگر كشورها هم يافت. اسالمى و 
ديگر اديان. انديشه پاك و دل بى ريايش آدمى را به سماع وا مى دارد. 
مقبره اش در شهر بسطام است نزديك شاهرود، بى تزئين، ساده و 
پرجاذبه، اين بى پيرايگى تبلورى است از دوران حياتش كه در طول 
قرن ها ادامه يافته است. برقبرش سفيدى سنگى خود نمايى مى كند، 
منقش به يك مناجات. معروف است اين سنگ متعلق به قاضى ملك 
حاكم قومس است. از دوران شيخ بايزيد تاكنون 11 قرن مى گذرد. 
كشورها  ديگر  و  ايران  در  زيادى  مريدان  حياتش  در  كه  است  نقل 

داشته است. 
مردان عارف و نامى، بخش بزرگى از هويت و فرهنگ ايرانند. بازديد 
از آرامگاهشان تلنگرى است به احساس، ورود به دنيايشان در اين 
عصر مجازى چيزى است شبيه به يك آرزو! هنوز كه در اين هوا قرار 
داريد، به ديدن شيخ ابوالحسن خرقانى برويد درست در 24 كيلومترى 
شاهرود در شمال قصبه خرقان. اين عارف روى يك تپه آرميده است. 
در محيطى سر سبز و روح نواز. نزديك آرامگاهش مسجدى بنا شده 
كه گچبرى هاى آن روايتگر هنرى كهن است. متاسفانه از اين مسجد 

فقط محراب آن باقى است. 
� ديدن موزه فراموش نشود 

مطمئنا اولين جايى كه هر گردشگر در پى بازديد آن خواهد بود موزه 
است. موزه آيينه تاريخى و فرهنگى هر منطقه و كشور است. شماره 
188 فهرست آثار ملى ايران به نام موزه شاهرود رقم خورده است. 
همان  يعنى  است؛  بوده  شهر  بلديه  اداره  گذشته  در  كه  ساختمانى 
شهردارى. اين ساختمان كه بنايش به سال 1306 باز مى گردد، پس 
از مرمت و بازسازى به موزه تبديل شد. شما در اينجا مى توانيد از 

دو بخش مردم شناسى و باستان شناسى ديدن كنيد. 
در بخش باستان شناسى شاهد آثارى مربوط به پيش از تاريخ تا قبل 
از ميالد مسيح، دوره قبل از اسالم و دوره اسالم خواهيد بود. بخش 
مردم شناسى موزه نيز شامل ابزارها، انواع لباس ها و عكس هايى 
است كه روش و منش زندگى مردم شاهرود را به نمايش گذاشته اند. 
بدون شك ديدن اين همه شكوه از فرهنگ و تمدن شما را به تحسين 

وا مى دارد. 
� اندر پيچ و خم قلعه 

نه تنها شاهرود، بلكه شهرهاى اطراف شاهرود نيز داراى قلعه هاى 
بسيارى از اعصار مختلف هستند. از ميان اين همه، هر روز هنرى از 
نياكان نيك سرشت ايرانى از دل خاك سر بر مى آورد. در چند سال 
اخير در يكى از روستاهاى نزديك شاهرود يك قلعه مستطيلى شكل 
با ارتفاع 15 متر مربوط به زمان پارت ها و ساسانيان با قدمتى 2000 
ساله كشف شد كه در داخل آن بقاياى كوره آجرپزى و سفالينه هاى 
مربوط به دوران هاى مزبور به دست آمد. بنا بر نظر كارشناسان اين 

قلعه در ابتدا 3 طبقه بوده است. 
ميامى يكى ديگر از قلعه هاى منطقه است، كمى شبيه نام هاى ژاپنى 
است و همنام ايالتى در آمريكا كه برخى از اهالى محلى به شوخى به 
آن ايالت ميامى مى گويند. ديدن اين قلعه خالى از لطف نيست، حداقل 
ويرانه  شبيه  چيزى  قلعه  اين  حاضر  حال  در  خوردن!  تأسف  براى 
ها  مغول  تهاجم  دليل  به  قلعه  اين  آيد  مى  بر  شواهد  از  آنچه  است. 
ويران شده است. غير از اين قلعه، بر بام كوه ميامى، قلعه اراكى وجود 

دارد كه داراى 4 برج، يك دروازه آجرى و آب انبار بزرگ است. 
� دالك و لنگ هاى فراموش شده 

ديگر نه از آن دالك خوشمرام خبرى است و نه از لنگ هاى قرمز كه 
بر كمر مردمان خودنمايى مى كرد. همه و همه خاطره اى شده اند در 
حافظه شهر. ديدن حمام هاى قديمى نجواهاى كهن را در ذهن تداعى 
مى كند، چيزى مانند بوى بخار و حمام اميريه شاهرود روايتگر اين 
همه قصه است. اين حمام در عمارت سازنده آن يعنى اميراعظم قرار 
ديوارهاى  اصلى،  سالن  داراى 2  مزبور  حمام  بنا.  متر  با 360  دارد، 
با  ستون  چهار  آن  سالن  هر  در  است.  گنبدى  هاى  سقف  و  سنگى 

سرستون هاى حجارى شده منقش به گل و بوته خودنمايى مى كند. 
متاسفانه اين بناى زيبا به دليل عدم نظارت و استفاده نامطلوب از آن 

دچار خسارت هايى شده است. 
� خانه اى در شاهرود به نام يغمايى ها 

دارد  وجود  نظير  بى  اى  خانه  شهريور،  خيابان 8  تهران،  خيابان  در 
از حيث معمارى. اين بنا كه قسر در رفته از دست ساخت و سازها، 
اين  به  رود.  مى  شمار  به  قديم  شاهرود  هاى  خانه  زيباترين  از  يكى 
اذعان  شما  خود  گويند.  مى  شاهرود  هاى  يغمايى  خانه  ساختمان، 
خواهيد كرد كه المان هاى به كار رفته در معمارى اين بنا در شهر 
شاهرود بى نظير است. نقشه آن به صورت يك حياط مركزى است 
به حياط وصل مى شود. يك  راهرو  وسيله يك  به  ورودى خانه  كه 
باالخانه روى راهرو نيز قرار گرفته است كه با عبور از يك راه پله 
شمسى   1305 سال  در  بنا  اين  برويد.  آنجا  به  توانيد  مى  مارپيچى 
هاى  اتاق  حوضخانه،  نيز  حياط  غربى  بخش  در  است.  شده  ساخته 

مهمان، آب انبار، ايوان و تنها بادگير شهر قرار گرفته است. 
� خريد كنيد از همه جنس 

هميشه بخش شيرين سفر خريد است. اگر با همسر، خواهر يا مادرتان 
همراه هستيد كه خريدتان براى هميشه به يادماندنى تر خواهد شد! 

چشم  بسادگى  زيباى شهر  دستى  از صنايع  توانيد  شما نمى  مطمئنا 
نمد،  و  بزنيد  قدم  بازار  در  آرامش  كمال  در  توانيد  مى  پس  بپوشيد، 
ابرسج، گليچ، جاجيم و چوغابافى را كه هنر زنان شهر است، بسته به 
بودجه خود انتخاب كنيد. البته اين تنها بخشى از هنر شهر شاهرود 
هاى  سنگ  تراش  بافى،  گليم  سنتى،  سازهاى  كارى،  منبت  است، 
به  نيز  تزئينى  دستبندهاى  و  ها  آويز  استفاده  جهت  كه  قيمتى  نيمه 
اندازه كافى جذاب و وسوسه كننده هستند. در ميان اين همه هنر اما 
رودوزى هاى سنتى رنگى، چشم به دست شما دوخته اند تا هم به 
كرمتان تداوم بخش اقتصاد اين هنر باشيد و هم زينت بخش خانه تان 
شوند. براستى در هر يك از آنها آرزوها و الاليى هايى نقش بسته 

است كه در متن آن جريان دارد. 
حاال كه سبد خريدتان پر و پيمان شده، قيسى خوشمزه و شهره شهر 
است كه در كنار برگه و انگور بى تامل آن را مى خريد و به سوغات 

مى بريد تا كام خود و دوستانتان ترش و شيرين شود.

گردشگرى

آنجا كه كوير به 
جنگل مى رسد

پرسش از شما پاسخ از ما
در اين بخش نهايت آرزو و سعى ما بر اين است كه به بهترين 
شكل پاسخگوى سوال هاى شما عزيزان باشيم. پس هر سوالى 
در رابطه با اين نشريه و سوال هايى در مواردى چون پزشكى، 
ميان  در  ما  با   .... و  تحصيلى،   روانشناسى،  مهاجرت،  قوانين 
بگذاريد و كارشناسان مربوطه به آنها پاسخ خواهند داد و شما 
جواب سواالتتان  را در همين صفحه با درج نام خودتان مشاهده 
مى نمائيد. شما مى توانيد سواالت خود را از طريق تماس تلفنى، 

ارسال نامه و يا پست الكترونيكى براى ما ارسال نمائيد.

*******************
فيلمهاى مستهجن در روابط همسران چه نقشى دارد؟

ديدگاه هاى متفاوتى وجود دارد اما از نظر اينجانب، تماشاى فيلم 
هايى كه با تصاوير جنسى همراهند، ممكن است در برخى موارد 
خاص در كوتاه مدت موجب تحريك جنسى شود اما در درازمدت 
به عللى كه به آن اشاره مى كنم به از هم گسيختگى روابط زناشويى 

مى انجامد:
به  توجه  با  جنسى  هاى  فيلم  تماشاى  نفس:  به  اعتماد  كاهش   �
زوجين  شود  مى  باعث  كم  كم  بازيگران  آميز  اغراق  رفتارهاى 
درباره طبيعى بودن عملكرد جنسى خود دچار ترديد شوند و خود 
را بسيار ضعيف تر از آنچه هستند، بپندارند و از روابط زناشويى 

بيش از گذشته فاصله بگيرند.
� مقايسه منفى: جذابيت هاى اغراق آميز و تصنعى چنين فيلم هايى 
گاهى باعث مى شود جذابيت هاى همسر، كمرنگ شده و با تشديد 
بى ميلى جنسى همسر، ميزان فعاليت جنسى زوجين از مقدار فعلى 

نيز كمتر شود.
� تقليد: برخى رفتارهاى بازيگران اين فيلم ها با وجود جذابيت هاى 
ناآگاه  زوجين  و  است  زننده  آسيب  و  دردناك  بسيار  گاه  بصرى، 
كه سعى در تقليد از آن دارند، موجب بى رغبتى همسر به روابط 

زناشويى مى شود.

روابط  بهبود  قصد  با  زوجين  امر  ابتداى  در  هرچند  وابستگى:   �
يكى  ادامه،  در  اما  نشينند  مى  هايى  فيلم  چنين  تماشاى  به  فيمابين 
را  وقتى  گذشته  در  اگر  كه  شوند  مى  متوجه  دو  هر  يا  زوجين  از 
براى با هم بودن صرف مى كردند اكنون همه يا بخشى از آن وقت 
را براى ديدن انواع و اقسام فيلم هاى مستهجن پر مى كنند و به 
اين ترتيب، فيلم هايى كه قرار بود باعث نزديكى بيشتر زوجين به 
يكديگر شود اكنون عاملى براى فاصله بيشتر آنها از يكديگر شده 

است 
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سترس در محل كار از ريشه اي ترين 
و  خفيف  از  اعم  بيماري ها  اكثر  داليل 
شديد است. تخمين زده اند كه فقط در 
اياالت متحده 6ميليون برگه مرخصي 
بيماري هاي  به  مربوط  استعالجي 

مرتبط با استرس است...
بيماري ها  اين  نمي خواهيد  اگر  رو،  اين  از   
گريبان گير شما هم بشوند، الزم است طرز مقابله 
با استرس در محيط كار را بياموزيد. اين مطلب، 
با  مقابله  راهكارهاي  بهترين  از  برخي  با  را  شما 

استرس در محيط كار آشنا مي كند.

1.صبح تان را شاداب آغاز كنيد
بسياري از مردم حتي پيش از رسيدن به محل كار 
خود دچار استرس مي شوند. آماده كردن فرزندان 
براي مدرسه، انجام دادن كارهاي خانه، گير كردن 
و  ترافيكي  ناهنجار  رفتارهاي  تحمل  ترافيك،  در 
مشكالتي از اين دست، شما را عصبي و در برابر 
واكنش ها آسيب پذيرتر مي كنند. براي اجتناب از اين 
نظم  درستي  به  را  خود  صبحگاهي  زمان  تنش ها، 
با  و  زودتر  كمي  كار  محل  به  رفتن  براي  و  دهيد 
مثبت،  روحيه  شويد.  خارج  منزل  از  مثبت  نگرشي 
خارج  استرس زا  موقعيت هاي  از  راحتي  به  را  شما 
مي كند و تا حد زيادي اثرات بد استرس را كاهش 

مي دهد.

2.انتظارهاي ديگران را بشناسيد
بسياري از موقعيت هاي استرس زا به اين دليل پديد 
مي آيند كه مردم دقيقا نمي دانند از آنها چه انتظاراتي 
روشن  برايشان  كار  الزامات  به  عبارتي  دارند. 
بروز  از  مي توانيد  مافوق تان  با  صحبت  با  نيست. 
چنين موقعيت هايي اجتناب كنيد. دانستن «ميزان كار 
مهم  بسيار  كار  و  زمان  به  سازماندهي  در  كافي» 

است و استرس را از بين مي برد.

3.از درگيري  در محل كار اجتناب كنيد
درگير شايعات نشويد و در هيچ منازعه و جروبحثي 
وارد نشويد. درگيري در چنين موقعيت هايي نه  تنها 
اعتبار  بلكه  مي زند،  هم  بر  را  شما  هيجاني  تعادل 
همچنين  مي كند.  خدشه دار  كار  محيط  در  را  شما 
از افرادي كه عادت دارند به درگيري ها و اختالفات 
يا  مذهبي  عقايد  هيچ گاه  كنيد.  دوري  بزنند،  دامن 

سياسي خود را با حالتي پرخاشگرانه ابراز نكنيد. 

4. فضاي كار راحتي به وجود آوريد
شايد تاكنون به اين موضوع توجه نكرده باشيد ولي 
معرض  در  بيشتر  را  شما  نامساعد،  كاري  محيط 
ارتفاع  صندلي،  مدل  حتي  مي دهد.  قرار  استرس 
شما  توانايي  و  كاري  بازده  باالبردن  در  و...  ميز 

در مقابله با استرس بسيار موثر است. از اين  رو، 
مطمئن شويد كه اتاق شما به همه وسايل ضروري 
و راحت مجهز است تا شغلتان را به امري لذت بخش 

تبديل كنيد.

5.از پرمشغلگي بپرهيزيد
شما  به  پرمشغلگي  كه  باشند  معتقد  برخي  شايد 
كمك مي كند تا از وقتتان استفاده بهينه داشته باشيد 
و در نتيجه بازدهي خود را باال ببريد اما واقعيت اين 
است كه پرمشغله بودن سبب مي شود شما وظايف 
اين  دهيد،  انجام  كمتري  زمان  مدت  در  را  بيشتري 

عالوه  بر  مي گذارد.  تاثير  كار  كيفيت  در  قطعا  اين 
اين، شما را عصبي و زودرنج مي كند و تمركز شما 
را كاهش مي دهد. بنابراين، بهتر است از پرمشغلگي 

بپرهيزيد، مگر اينكه مجبور باشيد.

6. آستانه تحمل تان را باال ببريد
استرس  با  مقابله  روش  موثرترين  و  مهم ترين  اين 
شغلي است. ياد بگيريد كه با ديگران صبورتر باشيد. 
بر سر زيردستان تان در محيط كار و فرزندان تان 
به  هيچ وجه  به  زدن  فرياد  نكشيد.  فرياد  منزل  در 
كوچك  تقصيرات  عوض،  در  نمي كند.  كمكي  شما 
اطرافيان تان را ببخشيد و فراموش كنيد؛ عصبانيت 
شرايطي  هر  در  را  خود  آرامش  و  كنترل  را  خود 

حفظ كنيد.

7.از «نه» گفتن نترسيد
بيشتر مردم با اين مشكل مواجه اند. به تعهداتي فكر 
اگر  كنيد.  قبول  را  آنها  نمي خواستيد  واقعا  كه  كنيد 
و  همكاران  غيرمنطقي  درخواست هاي  مي كنيد  فكر 
مافوق هايتان موجب استرس شما مي شود، از انجام 
دادن آنها خودداري كنيد. در شرايط موجه هيچ گاه 

در «نه» گفتن تامل نكنيد.

8.آرامش خودتان را حفظ كنيد
آرام كردن ذهن و جسم نه تنها مثل يك تسلي  بخش 
افزايش  را  شما  بازدهي  بلكه  مي كند،  عمل  استرس 
مي دهد. بعضي اوقات هيچ كاري انجام ندهيد، تلفن 
روي  آرام  دقيقه  چند  فقط  و  كنيد  خاموش  را  خود 
سمت  به  رانندگي  هنگام  همچنين  بنشينيد.  صندلي 
تا  دهيد  گوش  عالقه تان  مورد  موسيقي  به  خانه 
اعصاب تان آرام شود. موسيقي بهترين روش براي 

تسكين استرس و رسيدن به آرامش روحي است.
كمي استرس براي بازدهي تان واقعا سودمند است 
كارمندان  براي  رقابتي  فضايي  كار  محيط  در  و 
ايجاد مي كند. با اين حال، نبايد از حدي كه موجب 
مي شود،  افراد  در  جسمي  و  رواني  بيماري هاي 
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خود را دوست بداريد
قبل از همه خود را دوست داشته باشيد تا بتوانيد محبت خود را به ديگران اشاعه دهيد 

چون از چيزى كه نداريد نمى توانيد ايثار كنيد . 
شما مهم ، و با ارزش هستيد . شما خوب و شايسته هستيد . شما يك انسان بى مانند 
هستيد . اگر شما خود را دوست نداشته باشيد ، آنگاه محبت به ديگران غير ممكن خواهد 
بود . شما چگونه مى توانيد ديگرى را دوست بداريد ، در حالى كه خود را دوست نداشته 
باشيد . خود دوست داشتن ، اولين قدم براى دستيابى به شادى و شور در زندگى است 
. هيچ زمانى و تحت هيچ شرايطى ، نفرت نسبت به خود بهتر از عشق به خود نيست . 

� از هر اشتباه پند بگيريد و تصميم بگيريد ديگر آن اشتباه را تكرار نكنيد .
� هيچگاه خطائى را كه در زندگى مرتكب مى شويد به ارزشى كه براى خود قائليد ارتباط ندهيد . 

� هيچگاه شكوه و ناله سر ندهيد .
� خود را دوست بداريد و اين كار ساده اى است . در اين راه نه نيازى به محبت ديگران داريد و نه 

احتياجى به متقاعد كردن آنها وجود دارد . 
� اگر كسى هست كه دوستش داريد ؛ صريحا اين دوست داشتن را به او ابراز كنيد .

� حسادت را در خود از بين ببريد .
� باجسم خود به شيوه اى تازه بر خورد كنيد . در صورت لزوم وزن خود را كاهش دهيد . به تمرين 
هاى ورزشى بپردازيد ، از صدمه زدن به جسم خود به هر شكل و به هر عنوان پرهيز كنيد . بدن شما 

، وجود شماست ، بدن خود را دوست بداريد . 
� اگر پاره اى از ويژگى هاى جسم خود را دوست نداريد و قادر به تغيير آنها هستيد ، آنها را تغيير 

دهيد . 
� قسمت هاى تغيير ناپذير جسم خود را با نگاهى تازه ببينيد . 

� نگذاريد ديگران نظراتشان را در باره جذابيت ، به شماتحميل كنند . 
� هر گز ارزش خودتان را ، با رفتار ديگران ، نسبت به خودتان ، مخلوط و مشتبه نكنيد . 

� تصورات اوليه شما از شخصييتان بر پايه نظريات بزرگساالن بنا نهاده شده ، الزم نيست آنها را 
تا ابد حفظ كنيد . 

� با خودتان پيمان ببنديد كه عادات به هر گونه رفتار و يا تفكر خود كاستى را از بين ببريد . 
� تصميم بگيريد هميشه براى خود ارزش قائل باشيد . 

� با صرف وقت و تالش ، هر يك از رشته هاى مورد عالقه خود را فرابگيريد . 
� خود را به عنوان يك انسان با ارزش بپذيريد .



جمعه 26  آذر ماه 1389   -  شماره 178هفته نامه پرشين2828

info@persianweekly.co.uk

اندرو  دانشگاه  انشمندان 
رسيده اند  نتيجه  اين  به 
جذابيت  به  راجع  وقتي  كه 
چهره ها اظهارنظر مي شود، 
با توجه به مرد يا زن بودن، معيارهاي 
هستند.  متفاوت  كامل  طور  به  قضاوت 
آخرين  نتايج  درباره  مطلب  اين  در 
افراد  جذابيت  درباره  كه  تحقيقاتي 

انجام شده، صحبت خواهيم كرد.

بزرگ  گسيخته  هم  از  كه  «دختراني 
پيدا  جذابي  چندان  قيافه هاي  مي شوند، 
دانشگاه  در  كه  مطالعه اي  نمي كنند»! 
اندرو انجام شد، نشان داد كه خانم هايي 
يا  و  شده اند  جدا  هم  از  آنها  والدين  كه 
چهره  نداشته اند،  هم  با  خوبي  رابطه 
خشن و مردانه تري پيدا مي كنند. نتايج 

اين تحقيق جالب توجه بود.

دختران جذاب، خانواده هاي مستحكم
در اين تحقيق، فرم صورت و بدن در 229 خانم 
مورد بررسي قرار گرفت و ديده شد، خانم هايي 
و  شده اند  بزرگ  مستحكم  خانواده اي  در  كه 
رابطه عاطفي خوبي ميان پدر و مادر آنها برقرار 
كل  در  و  دارند  جذاب تري  و  زنانه تر  قيافه  است، 
سالم ترند. گفته مي شود شايد نتايج اين تحقيقات 
با ميزان باالي هورمون مردانه (تستوسترون) در 

اين خانم ها ارتباط داشته باشد ولي هنوز مشخص 
نشده كه آيا باالتر بودن تستوسترون در افرادي 
است  ژنتيكي  شده اند،  جدا  هم  از  والدين شان  كه 
ايجاد  ناخوشايند  زندگي  و  استرس  اثر  در  يا  و 

شده است.

درباره  پرسش نامه هايي  ابتدا  تحقيق  اين  در 
را  آنها  كه  شد  داده  افراد  به  خانواده ها  وضعيت 
سپس  شد.  گرفته  هم  فرد  هر  عكس  و  كنند  پر 
عكس ها را بر اساس ميزان جذابيت چهره و زنانه 
كه  زناني  شد  مشاهده  و  كردند  تقسيم  آن  بودن 
داشته اند،  هم  با  خوبي  روابط  مادرشان  و  پدر 
به طور قابل توجهي نسبت به افرادي كه والدين 
آنها از هم جدا شده اند قيافه هاي جذاب تري دارند. 
كساني هم كه والدين آنها از هم جدا نشده بودند 
ولي رابطه خوبي با هم نداشتند، از لحاظ جذابيت 
چهره در ميان دو گروه فوق قرار مي گرفتند. در 
خانم هاي  از  نفر  روي 87  كه  هم  ديگري  مطالعه 
جوان انجام شده است، نسبت وزن به مجذور قد 
(شاخص توده بدني)، نسبت كمر به دور باسن و 
نسبت دور كمر به دور سينه مورد بررسي قرار 
گرفت و ديده شد كه بزرگ شدن در خانواده هاي 
كمر  دور  اندازه  افزايش  سبب  ناآرام  و  متشنج 

مردانه تري  چهره  و  شده  بدني  توده  شاخص  و 
دراين  قاعدگي  زياد،  احتمال  به  مي كند.  ايجاد 
ازدواج  هم  زودتر  و  شده  شروع  زودتر  دختران 
كرده و بچه دار مي شوند كه مي تواند در شكسته 

شدن زودتر چهره آنها تاثيرگذار باشد.

مردان جذاب، صورت زنانه
جذاب تر  دارند،  زنانه تري  صورت  كه  «مرداني 

مي گيرند.»  قرار  توجه  مورد  بيشتر  و  بوده 
دانشگاه  در  كه  است  تحقيقي  نتيجه  جمله  اين 
بودن  زنانه تر  البته  است.  شده  انجام  ليورپول 
دارد.  را  خودش  خاص  معيارهاي  هم  صورت 
دارند،  گردتري  حالت  كه  چانه هايي  مثال  براي 
شود.  جذاب تر  قيافه  كه  مي شوند  موجب 
مورد  جذاب ترند،  چهره ها  اين گونه  چرا  اينكه 
كه  مرداني  مي گويند،  محققان  ولي  است  سوال 
مهربان تر  باعاطفه تر،  دارند،  زنانه تري  صورت 
كه  عكس  تعدادي  تحقيق  اين  در  دلسوزترند.  و 
چهره آنها به وسيله كامپيوتر مردانه تر يا زنانه تر 
شده بود، به دانشجويان زيادي نشان داده شد و 
توني  دكتر  شد.  مقايسه  جذابيت  ميزان  لحاظ  از 
و  «صورت  مي گويد:  ليورپول  دانشگاه  از  ليتل 
در  او  كه  كند  مشخص  مي تواند  فردي  هر  چهره 
رابطه برقراركردن چطور رفتار مي كند و توانايي 
محافظت از خانواده اش را دارد يا نه.» يك چهره 
تستوسترون  باالي  سطوح  نشان دهنده  مردانه،  
نشان  را  فرد  باالي  ژنتيكي  توانايي هاي  كه  است 
مي پسندند،  را  چهره ها  اين   كه  زناني  و  مي دهد 
فرزندان شان  براي  را  خوبي  ژنتيكي  ذخيره 
باالي  سطوح  حال،  عين  در  ولي  مي كنند  انتخاب 
احتمال  افزايش  سبب  مي تواند  تستوسترون 

خيانت  حتي  و  بودن  بي عاطفه  ناگوار،  حوادث 
شود. از طرف ديگر، هر چه چهره زنانه تر باشد، 

وفاداري و عاطفه هم بيشتر مي شود.

شما كدام را مي پسنديد؟
قيافه هاي  مردان  بيشتر  داده اند  نشان  مطالعات 
زنانه تر را بيشتر مي پسندند ولي در خانم ها، يك 
اصل كلي حاكم نيست و برخي از آنها قيافه هاي 
زنانه تر و برخي قيافه هاي مردانه تر را مي پسندند. 
برخي دانشمندان مي گويند شايد اين مساله به علت 
سيكل هاي  طول  در  كه  باشد  هورموني  تغييرات 
طوري  به  مي افتد،  اتفاق  خانم ها  بدن  در  ماهيانه 
كه در ابتداي سيكل يعني در مرحله فوليكوالر كه 
مردانه  قيافه هاي  مي گيرد،  صورت  تخمك گذاري 

جذاب تر به نظر مي رسند.

ميزان  با  را  مساله  اين  هم  دانشمندان  برخي 
مي گويند  و  مي دانند  مرتبط  خانم ها  خود  جذابيت 
دارند،  جذاب  تري  قيافه  خودشان  كه  خانم هايي 
بيشتر  را  مردانه تر  خصوصيات  با  چهره هايي 
قيافه هاي  مي گويند  محققان  برخي  مي پسندند. 
افراد  اغلب  و  مي رسند  نظر  به  جذاب تر  آشنا، 
كساني  ميان  از  را  دوستان شان  مي كنند  سعي 
شبيه ترند،  خانواده شان  افراد  و  خودشان  به  كه 

انتخاب كنند.

دكتر ليزا دبرين، روان شناس است و در تحقيقي 
كه انجام شده، نشان داده كه افراد بيشتر تمايل 
آنها  چهره  كه  شوند  دوست  كساني  با  دارند 
برايشان آشناست و شايد دليل   آن اين باشد كه 
از اين طريق، دوستان مي توانند موجب شوند كه 
به ياد افراد خانواده و نزديكان مان بيفتيم. در اين 
در  و  كرده  دستكاري  را  افراد  عكس هاي  تحقيق، 
بررسي  مورد  فرد  خانواده  به  شباهت هايي  آنها 
مورد  افراد  به  را  عكس  ها  سپس  كردند.  ايجاد 
مطالعه نشان دادند و متوجه شدند كه اغلب آقايان 
عكس مرداني را كه به خودشان شباهت داشتند، 
را  عكس هايي  هم  خانم ها  بيشتر  و  مي پسنديدند 
كه شباهت هايي با خودشان داشتند، براي دوستي 
همسر،  انتخاب  هنگام  در  ولي  مي كردند.  انتخاب 
انتخاب  و  جذابيت  روي  اثري  چهره  شباهت هاي 

جنس مخالف نداشت.

تشخيص جذابيت از نوزادي
چند  نوزادان  حتي  كه  داده اند  نشان  تحقيقات 
روزه هم مي توانند قيافه هاي جذاب تر و زيباتر را 
تشخيص دهند. در تحقيق انجام شده دو عكس را 
در كنار هم به نوزادان نشان مي دادند كه يكي از 
آنها چهره زيباتر و جذاب تري داشت و ديده شد 
كه بيشتر نوزادان مدت زمان بيشتري را صرف 

نگاه كردن به چهره جذاب تر مي كردند. 

فردي  هر  براي  كه  فرضيه  اين  ترتيب،  اين  به 
قيافه  به  توجه  با  و  محيط  در  جذابيت  معيارهاي 
مي گيرد،  شكل  هستند  او  اطراف  كه  افرادي 
كم رنگ تر شده و ثابت مي شود كه هر كسي وقتي 
برنامه ريزي  پيش  از  معيارهاي  مي آيد،  دنيا  به 
شده اي براي تشخيص جذابيت چهره ها دارد. به 
كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  اين  نتايج  ترتيب،  اين 
تفكر  طرز  و  قيافه  ژنتيك،  به  توجه  با  فردي  هر 
خودش، نسبت به قيافه ديگران اظهارنظر مي كند 
و ممكن است آن را بپسندد يا نپسندد. ممكن است 
جذاب  و  زيبا  بسيار  فردي  نظر  به  كه  قيافه اي 
و  باشد  بي مزه  و  يخ   كامال  ديگري  نظر  به  است، 

برعكس.  

خانه و خانواده

معيارهاي زنانه و مردانه جذابيتمعيارهاي زنانه و مردانه جذابيت

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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اين 7 خوراكي 
پيرتان مي كند!

هست  غذا   7 مي گويند  تغذيه  متخصصان 
و  كرد  اجتناب  آنها  مصرف  از  بايد  حتما  كه 
آنها  مصرف  از  بايد  سالمندان  مخصوصا 

خودداري كنند......

آماده  غذاهاي  مورد  در  نيست  الزم  فست فود: 
زياد صحبت كنيم، چرا كه بيشتر افراد در مورد 
مضرات آنها زياد شنيده اند. تنها يك جمله كافي 

است. فست فود نخوريد.

روغن هاي اشباع: از خريدن و خوردن كلوچه ها، 
شيريني ها، كراكرها، فست فود و يا هر غذايي كه 
كنيد  خودداري  شده  تهيه  اشباع  روغن هاي  با 
تا هم جلوي بيماري قلبي را بگيريد، هم جلوي 

پيري را.

در  كه  صنعتي  روغن هاي  صنعتي:  روغن هاي 
دارند،  كاربرد  اسنك ها  ساير  و  چيپس ها  تهيه 
گوارشي  مشكالت  ساير  و  شكم  درد  سبب 
مي شود و مصرف آنها باعث مي شود كه افراد 
كمتر به سوي خوردن ميوه و سبزي كه پوست 

را شاداب مي كنند، بروند.

در  زياد  ميزان  به  كه  نيترات ها  نيترات ها: 
وجود  نمك سود  گوشت هاي  و  هات داگ ها 
مي شود  توصيه  و  هستند  سرطان زا  دارند، 
مصرف  نيترات هاست،  حاوي  كه  غذاهايي  اگر 
مي كنيد، حداقل از ويتامين  C بيشتري استفاده 

كنيد تا از تاثير اين مواد روي معده شما كاسته 
شود.

اشباع  چربي  اين  حيواني:  اشباع  چربي هاي 
درون برخي گوشت هاي قرمز پرچرب، پوست 
مرغ و همچنين در لبنيات پرچرب موجود است 
و بهتر است در مصرف آنها حد تعادل رعايت 

شود.
ميان وعده هاي  مصرف  شور:  ميان وعده هاي 
شور باعث افزايش فشارخون شده و تحقيقات 
چرب  و  شور  مواد  زياد  مصرف  داده  نشان 
و  مزمن  بيماري هاي  برخي  به  ابتال  باعث 

همچنين پيري پوست مي شود. 
طبيعي  به طور  غذاها  اين  شده:  فريز  غذاهاي 
اگر  البته  نيستند؛  مضر  بدن  سالمت  براي 
مي توانيد  اگر  اما  شوند.  فريز  مناسب  به طور 
و  گوشت  خوردن  كنيد،  مصرف  تازه  غذاهاي 
غالت و فيبرها به صورت تازه كه حاوي مقدار 
است،  ضدپيري  آنتي اكسيدان هاي  بيشتري 

Selection :توصيه مي شود.منبع

كه  است  ريشه دار  احساسي  كردن،  گناه  احساس 
دور  آنقدر  برمي گردد؛  دور  بسيار  زمان هاي  به 
كه اگر سر رشته را بگيريم، شايد به بهشت عدن 
برسيم و زماني كه خدا به آدم و حوا گفت نبايد 
ميوه ممنوعه را بخورند اما آنها چنين كردند و در 

نهايت از بهشت رانده شدند...
 فكر مي كنيد چه چيزي تمام لحظات آنها را خراب 
و  بوده اند  چه  گذشته  در  اينكه  احساس  مي كرد؟! 
ما  بود.  شده  وارد  آنها  قلب  در  كه  شكي  و  ترس 
هم فرزندان همان آدم و حواييم و حاال به داليل 
از  بعضي  البته  مي كنيم.  گناه  احساس  گوناگون 
و  كمتر  بعضي ها  و  داريم  بيشتر  را  حس  اين  ما 
بعضي هم انگار اصال اين حس را ندارند. راستي 
عميق»  «نفس  نه؟!  يا  داريد  را  تيز  حس  اين  شما 
شما  با  احساس  اين  درباره  مي خواهد  هفته  اين 

صحبت كند.
رايج ترين موارد روزمره اي كه ما معموال درباره 

آنها احساس گناه مي كنيم، عبارتند از: 

• غذا خوردن بيش از حد يا خارج از رژيم غذايي.
• خريد افراطي لباس و لوازم تزييني. 

• زمان هايي را براي خود اختصاص دادن به دور 
از خانواده و فرزندان و پدر و مادر سالخورده مان. 
مراقبت  خانواده مان  اعضاي  از  يكي  از  وقتي   •
كرده ايم اما نتوانسته ايم او را از مردن نجات  دهيم. 

• «نه» گفتن! 
انجام  بايد  كه  كارهايي  انداختن  تعويق  به   •

مي داديم.
• بد برخورد كردن با اطرافيان و خيلي موارد ريز 
و درشت ديگر! اين حالت، بسيار همه گير است و 
كافي است براي اثباتش همين كلمه «احساس عذاب 
وجدان» را در اينترنت جست وجو كنيد تا ببينيد با 

چه مواردي كه روبه رو نخواهيد شد!
ادامه مي يابد كه  آنقدر  وقت ها  اين احساس گاهي 
باعث افسردگي و خستگي  طوالني مدت و بي دليل 

مي شود و بايد براي آن راه حلي پيدا كرد.

پايان يك احساس ناخوشايند
متوقف  را  گناهمان  احساس  مي توانيم  چگونه 
به  پاسخ  از  قبل  كنيم؟  تبديل  شادي  به  را  آن  و 
اين پرسش، بد نيست بدانيد كه بعضي ها احساس 
گناه  احساس  كه  است  دليل  اين  به  گناهشان 
نمي كنند.اگر جزو اين افراد هستيد، قدم اول، كنار 
گذاشتن اين حس است. شما نبايد از اينكه احساس 
را  خودتان  اگر  كنيد!  گناه  احساس  نمي كنيد  گناه 
براحساس  مي توانيد  كنيد،  رها  آن  كردن  فكر  از 
عذابي كه داريد چيره شويد و نقاط منفي خود را 

پيدا كنيد.

مداوم  قضاوت  از  برداشتن  دست  دوم،  قدم 
بدانيد  بايد  شما  است.  ديگران  و  خودتان  درباره 
كه شكست و پيروزي به نوع درك انسان بستگي 
دارد. شكست امروز مي تواند موفقيت فردا باشد. 
از تجربيات تان درس بگيريد و اجازه تجربه كردن 

را به ديگران هم بدهيد.
زندگي  در  توانايي هاي تان  شناخت  سوم،  قدم 
است. استعداد خاص شما چيست؟ هول نشويد و 
كنيد -  فكر  قبلي تان  موفقيت هاي  به  نمي دانيد  اگر 
مهم نيست چقدر به عقب برگرديد-حتما موفقيتي 

ريز يا درشت پيدا خواهيد كرد.

در قدم چهارم، بايد احساس كنيد كه مدير زندگي 
براي  را  موثر  و  مثبت  پيام هاي  هستيد.  خودتان 
مي شنود،  را  شما  كه  كسي  هر  براي  و  خودتان 
ارزشش  «من  نمونه:  عنوان  به  كنيد؛  تكرار  مدام 
از  قسمتي  تا  كنيد  تكرار  آنقدر  را  آن  و  دارم»  را 

وجود شما شود. 
قدم پنجم، اين است كه آنچه را مي خواهيد يا الزم 
از  خودتان!  براي  اول  البته  دهيد؛  توضيح  داريد، 
و  تاثير  چه  ببينيد  و  كنيد  شروع  كوچك  چيزهاي 
احساس خوبي براي شما دارد. به عنوان نمونه از 
يك نفر بخواهيد كه براي صبحانه تان قهوه درست 
كند. از كسي كه درخواستي از او داريد خواهش 
يا  تعريفي  جمله اي  با  را  درخواست  اين  و  كنيد 

تحسين آميز شروع كنيد. 

مي خواهيد  اگر  كه  دهيد  توضيح  خودتان  براي 
شغلتان  يا  كنيد  تحصيل  ترك  يا  بگيريد  رژيم 
كار  اين  با  چيست؟!  دقيقا  هدفتان  دهيد  تغيير  را 
خودتان را توجيه مي كنيد كه بايد چه سختي هايي 

را از سر بگذرانيد و براي چه؟!

قدم ششم، اين است كه يك گوشه خلوت و آرام در 
بسازيد كه مي تواند گوشه اي  خود  براي  خانه تان 
و  شمع ها  با  حمامتان  وان  يا  ميز  يك  يا  اتاق  از 

حباب ها باشد. 

قدم هفتم، اين است كه هر روز به خودتان هديه اي 
كوچك بدهيد و آن را بو، مزه يا لمس كنيد؛ مثال 

يك شكالت تلخ. 

يك  با  را  دل هايتان  درد  كه  است  اين  هشتم،  قدم 
دوست صميمي در ميان بگذاريد؛ كسي كه مي تواند 

كمكتان كند و مشكل تان را تجزيه و تحليل كند. 

كه  كنيد  انتخاب  را  رنگي  كه  است  اين  نهم،  قدم 
زندگي بدون عذاب را به شما القا كند. قرمز براي 
نبرد با اين احساس، سبز براي التيام اين احساس، 
لمس  براي  نارنجي  روح،  اوج گيري  براي  آبي 
لحظه هاي خوش و زرد براي استفاده از هوشتان 
عذاب.  احساس  از  خالصي  راه  كردن  پيدا  براي 
هر روز يكي از اين رنگ ها را بپوشيد (حتما نبايد 
لباس باشد؛ مي تواند روباني باشد به دور مچتان) 
جلوي  و  خصوصي تان  فضاي  در  را  آنها  و 

چشمتان قرار دهيد. 

قدم دهم، اين است كه وقتي احساس گناه مي كنيد 
ياد  به  و  كنيد  صحبت  منطقي  كامال  خودتان  با 
مواقع  بيشتر  در  عذاب  احساس  كه  باشيد  داشته 
غيرمنطقي است. دليل كار اشتباهتان را پيدا كنيد 
مسووليتش  كرده ايد،  اشتباه  واقعا  ديديد  اگر  و 
متوقف  را  عذابتان  احساس  و  بگيريد  عهده  به  را 
كنيد. احساس عذاب غيرمنطقي، زندگي شما را فلج 
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چهار قتل ديگر به پرونده قاتل 
سريالي آمريكايي اضافه شد 

آمريكا  در  سريالي  قاتالن  ترين  مخوف  از  يكي 
اكنون به قتل حداقل هشت زن پس از آزار و اذيت 

آنها اعتراف كرده 
آمريكا  در  سريالي  قاتالن  ترين  مخوف  از  يكي 
اكنون به قتل حداقل هشت زن پس از آزار و اذيت 
كه  گاينور  است.آلفرد  كرده  اعتراف  آنها  جنسي 
حال  در  زن  چهار  قتل  خاطر  به  حاضر  حال  در 
با  اكنون  است  خود  ابد  حبس  محكوميت  گذراندن 
اعترافات شوكه كننده اش رازي ديگر از جناياتش را 
ماساچوست  اسپرينگفيلد  در  دادستان ها  است.  كرده  فاش 
صفت  شيطان  مرد  اين  پرونده  به  را  ديگر  زن  چهار  قتل 
قاتل  گاينور  هستند  مدعي  حال  عين  در  و  كرده اند  اضافه 
يك زن 20 ساله و نوزادش در 14 سال پيش است.گاينور 
را  وحشت  و  رعب  از  جوي  تا 1998  سال هاي 1995  بين 
شدن  بود.پيدا  آورده  وجود  به  اسپرينگفيلد  ساكنان  ميان 
جنازه هاي زنان در كوچه ها، ماشين ها و خانه هاي اين شهر 
ماموران پليس را گيج و مبهوت كرده بود تا اينكه گاينور 
10 سال پيش بازداشت شد و با حكم قاضي به زندان افتاد. 
تشخيص  گناهكار  را  مرد  اين  اسپرينگفيلد  دادگاه  چند  هر 
تاكيد  خودش  بيگناهي  بر  همواره  گاينور  اما  بود  داده 
كه  زماني  و  مادرش  مرگ  از  پس  سرانجام  او  مي كرد. 
دستگير  قتل ها  اين  جرم  به  را  برادرزاده اش  كارآگاهان 
كردند به جنايات سياهش اعتراف كرد.گاينور كه به كراك 
و كوكائين اعتياد داشت با قربانيانش در حالي كه آنها هم 
از  تعدادي  مي شد.  آشنا  بودند  مخدر  مواد  تهيه  دنبال  به 
قربانيان او هم مادران مجرد بودند كه گاينور از آنها براي 

به دست آوردن پول مواد مخدرش دزدي مي كرد. 

از  مي گويد  بوستون  دانشگاه  شناس  جرم  فاكس،  جيمز 
ساير  همانند  شده  مرتكب  گاينور  كه  قتل هايي  كه  آنجايي 
او  پرونده  به  كمتري  توجه  نبوده  مداوم  سريالي  قاتالن 
معطوف شده است. گاينور قبل از اينكه به خاطر قتل هايش 
يعني   1997 سال  در  بار  يك  شود  دستگير  پليس  توسط 
تجاوز  جرم  به  بود  رسانده  قتل  به  را  نفر  چند  كه  زماني 

بازداشت شد. 
وحشي گري  اوج  هايش  قتل  در  او  پليس  مقامات  گفته  به 
به  تجاوز  عالوه بر  گذاشته.او  نمايش  به  را  خشونت  و 
مورد  سه  در  و  است  داده  شكنجه  را  آنها  قربانيانش 
بود. شده  كشف  آنها  فرزندان  توسط  قربانيان  نيزجنازه 
 2000 سال  در  آنكه  از  پس  حتي  سال ها  براي  گاينور 
به خاطر چهار قتل متهم شناخته شد به بيگناهي اش اصرار 
مي ورزيد. گاينور پس از مرگ مادر 67 ساله اش كه عالقه 
پس  او  كرد.  اعتراف  هايش  قتل  به  داشت  او  به  فراواني 
مادرش  نزد  وجهه اش  نمي خواسته  گفت  هايش  اعتراف  از 
اين  گرفتن  گردن  به  بار  زير  دليل  همين  به  شود  خراب 
قتل ها نمي رفته است. گاينور اكنون با اتهام هشت قتل در 
رده قاتالني چون ديويد بركويتز(شش قتل)، آيلين ورنوس 
است.  گرفته  قرار   ( قتل  هشت  راس(  مايكل  و  قتل)  (شش 
مرتكب   1995 آوريل  در  را  قتلش  اولين  مي گويد  گاينور 
شده. او در آن سال ورا هالومس 45 ساله را به قتل رساند.

سه  در  و  شد  مرتكب  ديگر  قتل  چهار   ،1997 سال  در  او 
ماهه نخست سال 1998 هم سه قتل ديگر را انجام داد.او 
هر چند تمامي قربانيانش را مورد آزار و اذيت جنسي قرار 
داده است اما انگيزه اصلي اش از اين قتل دزدي از مقتوالن 
است  بوده  مخدر  مواد  تهيه  براي  پول  آوردن  دست  به  و 
البته قربانيان اين مرد هيچ كدام متمول نبوده و گاينور پس 

از قتل آنها مبالغ بسيار اندكي به دست مي آورده است. 
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خودكشي پسر كالهبردار 
بزرگ آمريكايي 

كالهبرداري 65  به  گذشته  سال  ميداف  برنارد 
سرمايه گذار  هزاران  از  خود  دالري  ميليارد 

اعتراف كرد 

آمريكايي،  زنداني  كالهبردار  ميداف،  برنارد  پسر 
خود را در آپارتمانش در نيويورك به دار آويخت.

وكيل خانواده ميداف گفت: مارك ميداف كه 46 سال 
پدرش  دستگيري  سالگرد  دومين  با  همزمان  داشت 
اتاقش  در  ساله اش  دو  پسر  نيكالس  كه  حالي  در 

خواب بوده خودش را كشته است. 
قرار  قضايي  تعقيب  تحت  اندرو  برادرش  و  مارك 
داشته، اما هنوز رسما متهم نشده اند. پدرزن مارك 
ميداف ساعت 7 و 30 دقيقه بامداد شنبه به وقت محلي به 
است.استفاني  كرده  خودكشي  دامادش  كه  داد  خبر  پليس 
همسر مارك كه همراه با دختر چهار ساله شان در فلوريدا 
همسرش  كه  بود  داده  هشدار  اين  از  پيش  داشته  حضور 
در وضعيت روحي مناسبي قرار ندارد. او مي گويد:«ايميلي 
بود  شده  نوشته  آن  در  كه  كردم  دريافت  مارك  طرف  از 
است  مان  خانواده  سر  پشت  كه  نفريني  با  نمي توان  ديگر 

زندگي كنم.» 
پل براون رئيس پليس منهتن در اين باره مي گويد:«مارك 
ميداف در حالي كه خود را به دار آويخته بود در آپارتمانش 
پيدا شد. مرگ او خودكشي است و هيچ شكي در اين باره 

وجود ندارد.» 

خبرگزاري  به  برادرش،  و  مارك  وكيل  فالمنباوم،  مارتين 
يك  كشت.  را  خود  امروز  ميداف  «مارك  گفت:  رويترز 
مارك  گفت  باور.»او  غيرقابل  و  وحشتناك  تراژدي 
«قرباني جنايت هولناك»پدرش شد و دو سال تحت فشار 
در  كه  برادرش  و  داشت.مارك  قرار  كذب  اتهام هاي  و 
دخالت  گونه  هر  مي كردند،  كار  پدرش  خانوادگي  شركت 
آن  از  اطالع  حتي  يا  و  شركت  اين  وسيع  كالهبرداري  در 

را رد كردند. 
ميليارد   65 كالهبرداري  به  گذشته  سال  ميداف  برنارد 
به  كرد.او  اعتراف  سرمايه گذار  هزاران  از  خود  دالري 
سود  مي شد،  داده  او  به  كه  پول هايي  سرمايه گذاري  جاي 

سرمايه گذاران قبلي را پرداخت مي كرد.برنارد ميداف كه 
72 سال دارد، هم اكنون محكوميت 150 ساله زندان خود 

را مي گذراند. 
دليل  به  كرد  تقاضا  دادگاه  از  امسال  ميداف  مارك  همسر 
فشارها و تهديدهايي كه عليه خانواده اش شده به او اجازه 
داده شود نام خانوادگي اش را تغيير دهد.در اكتبر گذشته 

نيز جسد جفري پيكور، يكي از دوستان و همكاران برنارد 
در  داشت،  قرار  قضايي  تحقيقات  تحت  نيز  او  كه  ميداف 
استخر منزلش در ايالت فلوريدا پيدا شد.برنارد ميداف به 
تنهايي مسئوليت اين كالهبرداري بزرگ مالي را بر عهده 
پرونده  اين  با  ارتباط  در  نيز  ديگر  نفر  هفت  اما  گرفت، 

زنداني شدند. 

اين پرونده دو سال پيش و در جريان بحران مالي آمريكا 
انتقال  خواستار  گذاران  سرمايه  از  نفر  چند  شد.  برمال 
ميداف  برنارد  اما  شدند،  خود  سرمايه  دالر  ميليارد  هفت 
از  بخشي  گذشته  كند.ماه  تامين  را  مبلغ  اين  نتوانست 
حراج  به  همسرش  و  ميداف  برنارد  شخصي  دارايي هاي 
گذاشته شد و دو ميليارد دالري كه به دست آمد به 3000 

نفري كه سرمايه خود را از دست دادند داده شد. 
اين رسوايي ها بيش از همه مارك را تحت تاثير قرار داده 
بود. يكي از كارمندان سابق مارك ميداف كه حتي خودش 
اتفاق  نمي توانست  مي گويد:«او  مي كند  معرفي  دبورا  را 
روزنامه ها  در اينترنت و  هميشه  آمده را هضم كند.  پيش 
واقعا  او  مي گشت.  پدرش  كالهبرداري هاي  خبر  دنبال  به 
بيگناه بود و همه تهمت هايي كه به او مي زدند ناروا بود.» 
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17 ميليون دالر جايزه رعايت ادب 
مرد فيليپيني خوش اخالق و مودبي كه جايش را در صف به يك زن داده بود 

نمي دانست اين كار زندگي اش را از اين رو به آن رو خواهدكرد. 
اواخر ماه گذشته ميالدي، تعداد زيادي از مردم در صف خريد بليت بخت 
آزمايي بزرگ فيليپين ايستاده بودند. اين بخت آزمايي از 15 ماه  گذشته، 
بيشتر  هميشه  از  آن  نقدي  جايزه  دليل،  همين  به  و  نداشت  برنده اي  هيچ 
بود. اين مرد اجازه داد فرد ديگري جلوتر از او در صف خريد بليت بخت 

آزمايي بايستد و با اين كار برنده ميليون ها دالر شد. 
برنده نهايي اين بخت آزمايي، به برگزاركنندگان مراسم گفت كه در صف خريد 
جايش را به زن جواني مي دهد كه خود را به زور در صف جا كرده بود، اما او 

به جاي ترشرويي، اجازه داد تا اين خانم در صف بايستد. 
اين بزرگواري براي اين مرد خوش شانس 17 ميليون دالر جايزه به همراه داشت.

اين مرد مي گويد از آنجا كه آنها هر دو، بليت هايي را خريداري كرده بودند كه 
به طور تصادفي توسط رايانه انتخاب مي شد، اگر اين خانم جايش را نگرفته بود 

امكان نداشت برنده شود. 
چهره اي  با  مردي  برنده  فرد  گفت:  آزمايي  بخت  اين  مجري  سازمان  سخنگوي 
مهربان است كه آنقدر بي ادعا و افتاده است كه حتي تا يك هفته پس از اعالم 
نتايج، فهرست برندگان را نگاه هم نكرده بود.او پس از برنده شدن حتي براي زني 

كه با بزرگواري در صف جايش داده بود غصه مي خورد. 
سازمان مجري اين بخت آزمايي اعالم كرده كه نام پرندگان مخفي مي ماند و اين 
كار تا حدي به دليل حفاظت از آنها در برابر آدم ربايان است.گفته شده است كه 

اين مرد حدود شصت سال دارد و در آمريكا زندگي مي كند. 
وي براي ديدار با خانواده اش از آمريكا به فيليپين بازگشته بود.او اعالم كرده 

به زودي به آمريكا نزد سه فرزندش باز خواهد گشت. 
با  آزمايي  بخت  مسابقات  در  شدن  برنده  براي  فقير  مردم  فقير،  كشور  اين  در 
خريد بليت هاي چند دالري در آروزي به دست آوردن جايزه هاي اينچنيني هستند. 
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� فروردين ماه
شما در مقام و مرتبه اجتماعى تان داراى رتبه خوبى مى باشيد 
كه افراد بسيارى در حسرت اين مرتبه هستند و آرزو دارند كه 
اى كاش آنها نيز در چنين مرتبه اى بودند پس قدر شغل و يا مقام 
اجتماعى تان را بدانيد، به راحتى و به خاطر داليل بى مورد شغل 

تان را از دست ندهيد. 
كمى بيشتر مراقب رفتارتان باشيد زيرا شما با رفتار و گفتارتان 
باعث شده ايد كه افراد زيادى از شما برنجند با اين كه شما با 

قصد قبلى يا به عمد اين كار را انجام نداده ايد.
� ارديبهشت ماه

شما در اين هفته احساس مى كنيد مسئوليت هايتان بسيار زياد 
شده است و شما توانايى انجام تمام كارهايتان را نداريد. 

شما با يك دست چند هندوانه بلند كرده ايد براى همين دچار سر 
در گمى شده ايد و يا شايد به يك احساس پوچى رسيده باشيد ؛ 
شما در بين عمل كردن به صحبت هاى دل و ذهن تان متحير شده 

ايد، نميدانيد آيا بايد احساساتى باشيد يا منظق گرا ؟؟ 
سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در حال حاضر 
بر قلب شما حاكى است كمى فرو كش كنند و بعد تصميم هايى 

را اتخاذ كنيد.
� خرداد ماه

شما در اين هفته داراى مشغوليات بسيارى هستيد و از اين همه 
فعاليت خسته شده ايد ؛ توصيه ميكنم تمام كارهايتان را متوقف 
كنيد زيرا شما براى انجام بعضى از كارهايتان حوصله و رغبت 

نداريد به همين دليل بيش از پيش خسته ميشويد. 
بهتر است كارهايى را كه مايل به انجام دادن هستيد از كارهايى 
كه تمايلى براى انجام شان نداريد جدا كنيد زيرا انرژى را كه براى 
هاى  نتيجه  كنيد  هزينه  ديگرى  كار  براى  اگر  گذاريد  مى  كار  آن 

بهترى خواهد داشت.
� تير ماه

تمايالتى كه در سابق داشته ايد ديگر شما را راضى نميكنند بلكه 
مى توان گفت حتى از آنها دلزده نيز شده ايد ؛ اين كارها را كنار 
خواهد  فراهم  شما  براى  را  حلى  قابل  غير  مسائل  زيرا  بگذاريد 

كرد.
� مرداد ماه

ورزند  مى  حسادت  شما  به  و  ميخورند  غبطه  شما  حال  به  همه 
زيرا فكر مى كنند شما زندگى عالى را داريد اما شايد در درون 

زندگى تان اين طور نباشد. 
نمى  را  مسئله  اين  زيرا  بريد  مى  زيادى  رنج  مساله  اين  از  شما 
و  ميشويد  اذيت  فقط  و  دهيد  انتقال  ديگرى  شخص  به  توانيد 
است  شده  سبب  هايتان  واكنش  عدم  و  ها  صحبت  اين  شنيدن 
و  شما  انرژى  و  شود  تان  شخصى  زندگى  وارد  اختالفاتى  كه 
ها  صحبت  اين  به  است  بهتر  ؛  بگيرد  را  تان  خانواده  اشخاص 

اهميتى ندهيد.
� شهريور ماه

اين هفته زمان بسيار خوبى براى شما مى باشد و تمام آرزوها و 
تمايالتى كه در سابق داشته ايد به تحقق مى پيوندند البته با واقع 

نگرى و دور بينى كه نسبت به آينده داريد. 
فكر  هستيد  شان  انجام  خواهان  كه  موضوعاتى  به  فقط  ابتدا  در 
اجرا  سپس  سازيد،  مطرح  تان  خانواده  اشخاص  با  بعد  و  كنيد 
نماييد زيرا ممكن است شرايطى پيش بيايد كه بقيه افراد خانواده 
تان شما را به خاطر تصميم گيرى غلط در كارى مقصر بدانند و 
به همين علت شما دچار عذاب وجدان شويد پس براى پيش گيرى 

از اين كار با بقيه مشورت كنيد.
� مهر ماه

شما با رفتارهاى خوب و مثبتى كه با دوست يا همكارانتان داريد 
باعث شده ايد كه در قلب آنها به راحتى جا باز كنيد و اين رفتار 

شما باعث پيشرفت هايتان در آينده خواهد شد.
مورد  در  را  حدى  از  بيش  هاى  حساسيت  شما  متاسفانه  شما 
اطرافيانتان به خرج ميدهيد كه نبايد بدين سبك باشد، زيرا شما 
مسئول زندگى خودتان هستيد نه دوستان يا همكاران تان ؛ بهتر 

است محبت زيادى را با دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه

به دليل اتفاقات شگفت انگيزى كه برايتان پيش خواهد آمد، شما 
اين  و  نداريد  گفتارتان  يا  رفتار  روى  بر  را  سريعى  هاى  كنترل 
موضوع ميتواند براى شما خطرناك باشد زيرا در اثر پيش آمد 
شان  انجام  از  بعدا  كه  دهيد  مى  انجام  را  كارهايى  اتفاقات  اين 

پشيمان مى شويد.
نشان  خود  از  را  سريعى  هاى  العمل  عكس  كه  كنم  مى  توصيه 
ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى كه داريد مى توانيد به 

راحتى بر اين موضوع غلبه كنيد.

� آذر ماه
اين  اثر  بر  كه  ايد  داشته  شخصى  با  بزرگى  لفظى  درگيرى  شما 

گفتگو هنوز ذهن تان مشغول است. 
به مرحله اى رسيده ايد كه دلتان ميخواهد از زندگى فرار كنيد اما 
خوشبختانه دوره اى را كه سپرى مى كنيد به مانند يك امتحان 
مى باشد كه براى رفتن به دوره بعدى صبر و استقامت بيشترى 

داشته باشيد.
پس شجاع باشيد زيرا خداوند تقدير خوبى را براى تان رقم زده 
است، در آينده از تمام اين موهبات لذت خواهيد برد، شكر گذار 

خداوند خواهيد بود.
� دى ماه

شما شجاعت و دليرى بيش از حدى براى شركت در موارد بحث 
داريد، اما اين همه جسارت شما الزم نيست زيرا ممكن است شما 
را به راه هاى منحرف كننده اى بكشانند كه سبب پشيمانى شما 

شود. 
در رابطه با اطرافيان تان قضاوت هاى بدى را در ذهن تان مى 
تا  كنيد  دور  تان  ذهن  از  را  مضرر  هاى  قضاوت  اين  پرورانيد، 

بتوانيد با خيال آسوده ترى كارهايتان را پيش ببريد.
� بهمن ماه

ماه  چند  ؛در  است  آورده  روى  شما  به  شانس  دوباره  هفته  اين 
اخير شما كم شانس بوديد و در رابطه با مسائلى كه برايتان پيش 

مى آمد شانس تان به شما يارى نمى رساند.
اما در اين هفته شانس در تمام كارهايتان شما را همراهى مى كند 

و شما نيز متوجه اين موضوع خواهيد شد.
� اسفند ماه

زيرا  باشند  داشته  مطلق  حكومت  شما  بر  ديگران  ندهيد  اجازه 
شما را به بيراهه مى برند راه هايى كه خودتان دنبال مى كنيد به 

زودى نتايج باور نكردنى برايتان خواهد داشت. 

حوادث
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جام  ميزبانى  اينكه  براى  فيفا  انتخاب     
قطر  و  روسيه  به  را  و 2022  جهانى 2018 
بسپارد باعث شده جشن بزرگ فوتبال در 
شود.  برگزار  و  كرده  رخنه  دنيا  جاى  همه 
هاى  رقابت  دهد  مى  نشان  ها  انتخاب  اين 
ورزشى  رشته  يك  از  بيش  جهانى  جام 
ساده است و حاال در تار و پود اجتماع هر 
ملتى نيز رخنه كند است. البته با توجه به 
اعالم  دوره  دو  اين  براى  كه  كشورهايى 
آمادگى كرده بودند كار براى فيفا به منظور 
دشوار  نهايت  بى  كشور  دو  اين  انتخاب 
بوده است. فقط كافى است به رقباى اين دو 
به  را  مساله  اين  تا  بيندازيم  نگاهى  كشور 

خوبى دريابيم. 

خاطر  به  و  است  مدرن  فوتبال  مهد  كه  كنيم  شروع  انگليس  از 
تاثيرش بر اين رشته و از همه مهم تر ورزشگاه هاى مدرن و البته 
تماشاگران دوآتشه اش همواره در دنياى فوتبال چهره اى شناخته 
شده است. در اسپانيا و پرتغال مجموعه اى از ستاره هاى بزرگ 
بسيار  هاى  زيرساخت  كشور  دو  اين  بينيم.  مى  را  فوتبال  دنياى 
مناسبى دارند و با توجه به اشتياقى كه در بين فوتبال دوستان اين 
دو كشور وجود دارد، طبيعتًا مى توانستند جام جهانى به يادماندنى 
با  و  دنياست  در  ورزش  يك  شماره  كشور  امريكا  بزنند.  رقم  را 
توجه به برگزارى فوق العاده جام جهانى 1994 و البته مسائل بهينه 
باشد.  مناسبى  بسيار  انتخاب  توانست  مى  كشور،  اين  در  تجارى 
راجع به استراليا هم بايد چنين چيزى گفت؛ آنها ورزش را بى نهايت 
جدى مى گيرند و با تلفيقى از فرهنگ هاى مختلف دنيا طبيعتًا مى 
توانستند جام جهانى موفقى را تجربه كنند. هلند و بلژيك نيز چنان 
شبكه حمل و نقل بى نظيرى دارند كه وقتى اين موضوع با تجربه 

ميزبانى آنها در هم آميخته مى شود گذشتن از نام اين دو كشور 
نيز به خودى خود كار ساده اى نخواهد بود. 

� چرا روسيه و قطر 

طبيعتًا راجع به اين دو كشور نمى توان خيلى سريع پاسخى روشن 
و مبرهن يافت و در واقع فيفا با انتخاب اين دو به عنوان ميزبان، 
بزرگ ترين ريسك ها را به جان خريد. با اين حال تصميم فيفا مبنى 
بر اينكه جام جهانى را در سرزمين هاى ناشناخته برگزار كند دال 
بر جسارت اين نهاد است و اين اتفاق در حالى مى افتد كه برگزارى 
جهانى  جام  نبود.  هراس  و  هول  بى  نيز  آفريقا   2010 جهانى  جام 
2010 منتقدان زيادى به ويژه در امور امنيتى و نواقص لجستيكى 

داشت و فيفا از اين حيث حسابى زير فشار بود. 

جام  بهترين  جنوبى  آفريقاى  جهانى 2010  جام  اگرچه  حال  اين  با 
نظيرترين  بى  از  يكى  ترديد  بدون  اما  نبوده  تاريخ  در  برگزارشده 
تورنمنت هايى بوده كه تا به حال دنياى فوتبال به خود ديده است؛ 
آن جام جشن فوتبالى تمام عيارى بود كه با افتخارات، صحنه هاى 
دراماتيك و مسائل بشردوستانه در هم آميخت. جام جهانى 2010 
اگرچه جنبه هاليوودى كمى داشت و از لحاظ فنى نيز بحث برانگيز 
تنها  ها  ورزش  تمام  ميان  در  داد  نشان  جنوبى  آفريقاى  اما  بود 

فوتبال است كه مى تواند همه مردم دنيا را با هم متحد سازد و حاال 
نوبت روسيه و قطر است كه چنين چيزى را نشان دهند. آنها مى 
توانند و بايد بتوانند از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند و نشان 
دهند فوتبال مى تواند مشاركت هاى اجتماعى و سياسى بهينه اى 

براى سياره درهم و برهم ما به ارمغان بياورد. 
جام جهانى براى اولين بار در روسيه برگزار خواهد شد و اين در 
حالى است كه اين كشور بسان كتاب نخوانده اى است كه همه چيز 
آن براى افرادى كه خارج از روسيه زندگى مى كنند، ناشناخته است. 
حاال اين تورنمنت مى تواند روسيه را به همه مردم دنيا معرفى كند. 
در اين ميان احساس مى شود روسيه بين دنياى سنتى، جنگ سرد 
و مدرنيته گير كرده است كه شايد همين موضوع كمى كار را دشوار 
گريبانگير  عمًال  كه  است  تاريخى  چالشى  سندرم  اين  واقع  در  كند. 
تمام كشورهاست و نمى توان از روسيه به عنوان تنها كشور درگير 
با اين موضوعات نام برد. حاال با صميميت و همكارى كه هرگز در 
اين كشور ديده نشده، ورزش مى تواند نقش كاتاليزورى را ايفا كند 

كه روسيه براى برگزارى جام جهانى به آن نياز دارد. البته اگر از 
لحاظ فوتبالى نيز به اين موضوع نگاه كنيم، مى بينيم كه اين جام 
جهانى مى تواند دستاوردهاى فوتبالى زيادى براى روسيه داشته 

باشد. 
پيش از اين نام روسيه را با نام اسطوره هايى همچون «لو ياشين» 
مى شناختيم و حاال بى صبرانه منتظر هستيم تا ببينيم روسيه پس 
از شوروى، چه جوانانى را براى پوشيدن پيراهن تيم ملى اش كه 
قرار است در خاك خودش برگزار شود، پرورش مى دهد. آندرى 
آرشاوين كاپيتان فعلى روس ها كه در زمان برگزارى جام جهانى 
2018، 37ساله خواهد بود در اين مورد مى گويد: «روسيه در حال 
ساختن كشورى جديد براى نسل آينده اش است.» اين گفته چه در 
به  فوتبال  دارد:  مصداق  كامًال  آن  از  خارج  در  چه  و  فوتبال  زمين 
اين نياز دارد تا آينده خودش را تعريف كند؛ اين رشته مى خواهد 
نشان دهد به عنوان تنها نقطه مشترك يك كشور مى تواند ارزش 
و  رانده  جلو  به  را  جامعه  آورده،  بار  به  جامعه  براى  زيادى  هاى 
موفقيت هاى بارز اقتصادى و اجتماعى كه اتفاقًا پايدار هم خواهند 

بود به وجود بياورد. 

كه  شويم  مى  متوجه  كنيم  نگاه  هم  قطر  به  ديد  همين  با  اگر  حاال 
انتخاب اين كشور هم منطقى و از روى تعقل بوده است و نقش بى 
شائبه فوتبال در آسيا هم بايد با موفقيت اعمال شود. آسيا كه در 
حال حاضر بزرگ ترين بازار بالقوه جهانى است، مى تواند با كمك 
فوتبال نواقص هميشگى به ويژه در عرصه اقتصادى را برطرف كند 
و از همه مهم تر اينكه فوتبال بايد در آسيا موفق شود تا به جهانيان 
كمك كند تبعيضات فرهنگى مختلف را برچينند. اگر همه زير سايه 
كه  ماند  مى  اى  محدوده  و  مرز  آيا  شوند  متحد  هم  با  ورزش  اين 
نتوان آن را از پيش رو برداشت؟ به اين ترتيب برگزارى جام جهانى 
لحاظ  از  تواند  مى  كه  است  اتفاقى  ترين  باصالبت  خاورميانه  در 
فوتبالى و سياسى در اين منطقه رخ دهد. اين ورزش مى تواند سدها 
را بشكند و مردم را به همكارى بيشتر تشويق كند و همان طور كه 
بارها و بارها در گذشته ديده ايم، مى تواند شروعى براى ديالوگى 
واحد باشد كه مردم را به سمت صلح، برادرى و همبستگى سوق 
اگر  نيست  اغراق  دنيا  حساس  منطقه  چنين  در  ترتيب  اين  به  دهد. 
بگوييم فوتبال مى تواند اولين مرحله، هر چند با تاثير كم، به سمت 

صلح جهانى باشد. 

� شانس روسيه و قطر 

قطر با توجه به اينكه قرار است ميزبان جام جهانى 2022 باشد، مى 
اگرچه  كشور  اين  باشد.  تجارت  براى  مناسب  بسيار  بازارى  تواند 
با  كه  گرفته  قرار  دنيا  از  اى  نقطه  در  ولى  است  كوچك  سرزمينى 
پرواز از بزرگ ترين پايتخت هاى دنيا مى توان يك ساعته به آنجا 
اين  در  مناسب  جهانى  تجارت  زمينه  تواند  مى  امر  همين  و  رسيد 
منطقه را به وجود بياورد. در اين ميان اگرچه شرايط آب و هوايى 
گرما كشنده  و  نيست  خوب  چندان  تابستان  در  ميزبانى  براى  قطر 
خواهد بود اما اين كشور با توجه به درآمد بى نظير، هر روز بيشتر 
به سمت تكنولوژى گام برمى دارد و چه بسا در اين ميان به راه حل 
هايى برسد كه منجر به برگزارى جام جهانى در شرايط سخت آب 

و هوايى نيز شود. 

راجع به روسيه هم بايد گفت اين كشور با توجه به مساحت زيادى 
كه دارد، زمينه مساعدى براى ساخت و گسترش زيرساخت ها به 
ويژه از لحاظ جاده اى دارد و به نظر مى رسد قبل از شروع جام 
مى  همه  كه  طور  همان  اما  دهد.  انجام  زيادى  كارهاى  بايد  جهانى 
دانيم اين از زيبايى هاى هر جام جهانى است؛ چيزى كه باعث مى 
شود كشور مشكالت را برطرف كند و محدوديت ها را بردارد. حاال 
كه قرار است اين تورنمنت در سرزمين هاى جديد برگزار شود و 
چهره هاى جديدى به عالميان معرفى كند، بيش از پيش مطمئن مى 

شويم كه اين ورزش، ورزشى كامًال چندفرهنگى است. 

البته بعضى ها مى پرسند چرا روسيه و قطر بايد به عنوان ميزبان 
انتخاب شوند در حالى كه هيچ كدام از آنها در جام هاى جهانى اخير 
نبوده اند، اين بحث در حالى مطرح مى شود كه آفريقاى جنوبى به 
عنوان ميزبان جام جهانى 2010 حتى پيش از شروع جام هم بازنده 
بود و با اين حال تا دقايق آخر براى صعود از گروهش تالش كرد. 
هاى  نمونه  ميان  اين  در  چراكه  است  عجيب  كامًال  سوال  اين  طرح 
سال  در  داشته ايم كه توانسته موجب شگفتى شود. يونان  زيادى 
2004 قهرمان جام ملت هاى اروپا شد، اصًال چرا راه دور برويم؛ 
چه كسى مى توانست حدس بزند اروگوئه تا مرحله نيمه نهايى جام 
جهانى 2010 پيش مى رود؟ چه كسى حدس مى زد كه بلغارستان 
در جام جهانى 1994 تا نيمه نهايى پيش برود؟ و چه كسى فكر مى 
اين  شود؟  سال 2007  در  آسيا  هاى  ملت  جام  قهرمان  عراق  كرد 
همان المان هايى است كه باعث بيش از پيش جذاب شدن فوتبال در 

عرصه بين المللى مى شود.

ورزشى ايران و جهان

فوتبال يك ورزش چند فرهنگى 
   جيان لوئيجى بيوتونى / رئيس و موسس سايت گل 
ترجمه: سجاد فيروزى
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مربيان  با  تيم ها  اكثر  آسيا  ملت هاي  جام  در 
اين  در  ايران  اما  شده اند  قهرمان  غيرآسيايي 
زمينه يك استثنا بوده است. هرچند نمي توان 
منكر نقش و تاثير مربياني مثل رايكوف، آلن 
راجرز و ايويچ و... شد اما اكثر افتخارات تاريخ 
فوتبال ايران را مربيان داخلي كسب كردند. سه 
قهرماني ايران در سه دوره جام ملت هاي آسيا 
با مربيان ايراني حاصل شد و اكثر افتخارات 
هم  آسيا  باشگاه هاي  جام  در  ايراني  تيم هاي 
بوده  حجازي  ناصر  و  كريمي  فيروز  امثال  با 
نيست  كم  ايراني  لژيونر  مربيان  تعداد  است. 
فارس  خليج  حاشيه  كشورهاي  در  اكثرا  اما 
با  قطبي  افشين  است.  بوده  ميانه  آسياي  و 
صفحه  ژاپن  شيميزواسپالس  به  پيوستن 
زد.  ورق  ايران  فوتبال  كتاب  در  را  جديدي 
كه  مربياني  ساير  نام  مرور  بهانه  همين  به 
توانسته اند خارج از مرزهاي ايران هم دنياي 
مربيگري را تجربه كنند مي تواند خاطره انگيز 

باشد. 

حشمت مهاجراني 
با  قهرماني  از  پس  مهاجراني  ايران.  لژيونر  مربيان  تيم  كاپيتان 
و  جام جهاني  به  صعود  و  آسيا  ملت هاي  جام  در  ايران  ملي  تيم 
بازي هاي قابل قبول راهي فوتبال امارات شد. او حتي به مدت چهار 
تيم  مربي  مدتي  هم  بعد  و  بود  هم  كشور  اين  ملي  تيم  مربي  سال 
ملي عمان شد. او در باشگاه هاي الوحده و الشعب هم در چند مقطع 

حضور داشت. 

جالل طالبي 
طالبي هم كارنامه اي شبيه به مهاجراني دارد، با اين تفاوت كه كار 
خود را در خارج از ايران آغاز كرد و به مربيگري تيم ملي ايران 
باشگاه  با  و   1980 سال  در  را  خود  مربيگري  كار  طالبي  رسيد. 
در  سال 1996  در  او  كرد.  آغاز  متحده  امارات  دسته 2  در  الخليج 
كنار استيلي، خاكپور و گروسي با تيم گيالنگ قهرمان ليگ سنگاپور 
شد. شايد اين قهرماني را بتوان تنها نقطه روشن كارنامه اين مربي 
دانست. او در باشگاه هاي امارات و سوريه و تيم ملي اندونزي و 

سوريه توفيق چنداني كسب نكرد. 

ناصر حجازي 
ايراني  دوستان  فوتبال  براي  ناشناخته  نامي  بنگالدش،  محمدان 
نيست. ناصر حجازي در جام باشگاه هاي آسيا (1988) مربي اين 
تيم بود و با شكست دادن پرسپوليس بيش از پيش خود را در دل 
آن  در  يكه  مرتضي  و  طاهري  بيژن  داد.  جاي  استقالل  هواداران 
زمان عضو محمدان بودند و طاهري يك گل زيبا هم وارد دروازه 
ليگ  در  استرادا  دي  مربي  نيز  قبل  مدتي  كرد.حجازي  پرسپوليس 

اسلواكي بود. 

بهمن فروتن 
بهمن فروتن باالترين مدارج مربيگري را در آلمان كسب كرده است 
بود.  كرده  مربيگري  كشور  اين  چهار  و  سه  دسته  تيم هاي  در  و 
فروتن فصل گذشته تيم توركيم اسپور را به نحو عجيبي در ليگ 
تيم هاي  مقابل  بازي  از  بايد  كار  اين  براي  او  كرد.  سه حفظ  دسته 
هفتم، سوم و اول جدول 9 امتياز كسب مي كرد و با كسب تمامي 
بحث  سواي  داشت.  نگه  را  اسپور  تركيم  بازي ها،  اين  امتياز   9
مربيگري، او كالس هاي مربوط به اين رشته را هم برگزار مي كند. 
شاگردان  از  دورتموند  حاضر  حال  موفق  مربي  كالپ،  يورگن 

فروتن در اين كالس هاست. 

ابراهيم قاسمپور 
قاسم پور در فصل 2007 - 2006 تيم حتي را از دسته دو به دسته 
اول امارات آورد اما در ساير مقاطع مربيگري در خارج از ايران 

موفقيتي كسب نكرد. 

مهدي پاشازاده 
بود.  اروپا  در  ايراني  لژيونرهاي  ترين  سابقه  با  از  يكي  پاشازاده 
مربي-  آخر  سال  در  كه  مي كرد  بازي  اتريش  در  سال  چهار  او 
بازيكن و بعد هم مربي تيم آدميرا واكر بود. پاشازاده هم اكنون 36 
ساله است و احتماال در آينده مربي موفقي خواهد شد. او امروز از 

همكاران گل محمدي در تربيت يزد است. 

احمد طوسي 
طوسي مربيگري را در دارايي آغاز كرد و بعد از مدتي راهي فوتبال 
تيم هاي  در  او  مي كرد.  مربيگري  پايه  رده هاي  در  و  شده  آمريكا 
ايالت فرسنو و كالج بوالرد مربيگري كرده بود و پس از جدايي از 

نفت آبادان مربي تيم دانشگاه كاليفرنيا شد. 

عباس رضوي 
رضوي سابقه مربيگري در تيم هاي متفاوتي در مجارستان و سوئد 
را دارد اما مي توان كمك مربيگري در التزيو در سال هاي اوج اين 
تيم را از افتخارات او دانست. رضوي در ايران آخرين بار مربي 

راه آهن بود. 

كمك  جام جهاني  برگزاري  در  مي توانند  قطر  همسايه هاي  بالتر: 
كنند 

جام جهاني 2202 در ايران؟ 
سپ بالتر، رئيس فيفا كه براي تماشاي مسابقات ساحلي دوحه، سفري 
از  سفر  اين  در  داشته،   2022 جام جهاني  ميزبان  كشور  به  دوروزه 
تصميم نهاد تحت نظارتش براي واگذاري ميزبان جام جهاني 2022 به 
خاورميانه به طور كامل دفاع كرد. او در اين دفاعيات با تعريف و تمجيد 
از امكانات بسيار خوب كشور قطر و ساير كشورهاي خليج فارس خبر 
گفت:  و  داد  كشورها  اين  در  انگيز  هيجان  اتفاقي  دادن  رخ  احتمال  از 
جام جهاني  بازيهاي  از  تعدادي  كه  دارد  وجود  امكان  اين  مي كنم  «فكر 
شود.  برگزار  قطر  همسايه  كشورهاي  در  و  قطر  از  خارج  در   2022
دنياي عرب بارها تالش هايي را براي كسب ميزباني جام جهاني انجام 
داده و اين رويا اكنون مي تواند محقق شود. درباره اين موضوع من با 
از  مسلمان  كشورهاي  از  خيلي  چون  كرد،  خواهم  وگو  گفت  قطري ها 
جمله مراكش و مصر پيش از اين خواستار ميزباني جام جهاني بودند. 
كه  مي شوند  خوشحال  و  مي كنند  زندگي  جهان  در  مسلمان  ميلياردها 
مسابقات  تا  البته  باشند  مهم  رويداد  اين  ميزبان  مسلمان  كشورهاي 
2022، 12 سال فرصت است و فكر مي كنم هم ما با قطري ها به نتيجه 
برسيم و هم كشورهاي همسايه قطر مي توانند امكانات سخت افزاري 
براي برگزاري برخي از ديدارهاي جام جهاني را در كشورشان فراهم 
كنند.» بالتر در ميان كشورهاي همسايه اي كه شانس ميزباني از چند 
مسابقه اين جام را دارند نامي از ايران نمي آورد اما بعيد نيست تا سال 
به دست  را  بزرگ  شانس  اين  هم  ايران  كه  بخورد  رقم  شرايطي   2022
بياورد. عباس ترابيان، رئيس روابط بين الملل فدراسيون فوتبال صحبت 
اين  روي  اما  مي كند  ارزيابي  زود  را  اتفاق  اين  امكان  مورد  در  كردن 
موضوع كه قطعا ايران هم براي رخ دادن اين اتفاق تمايل نشان خواهد 

داد تاكيد دارد. 
***********

اريكسون، فاتح تريم، دونگا، لئورناردو و برانكو ايوانكوويچ 

ليست پنج نفره جانشيني افشين 
قطبي لو رفت 

 به موازات بسته شدن پرونده حضورمارادونا در تهران بحث مذاكره 
با اسون گوران اريكسون، مربي و تئوريسين سوئدي در محافل خبري 
مطرح شد. اين خبر تنها چند روز مهمان سايت هاي خبري بود و مرد 
سوئدي بالفاصله خبر مذاكره با فدراسيون فوتبال ايران را تكذيب كرد. 
ادعايي كه البته توسط عباس ترابيان رد شد و سرپرست اموربين الملل 
جلب  را  اريكسون  با  مستقيم  غير  تماس  از  هدف  فوتبال  فدراسيون 
رضايت اين مربي براي حضور در كميته فني فدراسيون فوتبال دانست. 
اين اظهار نظر رسمي زماني از نگاه اهالي فوتبال و محافل رسانه اي در 
حد يك شوخي تلقي شد كه داريوژ واسل، مهاجم سابق تيم ملي انگليس 
سال هاي  آخرين  اريكسون  زيرنظر  و  لسترسيتي  تيم  در  اكنون  كه 
فوتبالش را سپري مي كند در گفت و گو با روزنامه ديلي استاراز مرد 
ايران  فوتبال  فدراسيون  دالري  ميليون  پيشنهاد  به  خواسته  سوئدي 
پاسخ منفي بدهد. در حالي كه گزينه هاي سرمربيگري تيم ملي ايران يكي 
پس از ديگري هر گونه مذاكره با فدراسيون فوتبال را تكذيب مي كنند 
فهرست  در  خارجي  بزرگ  مربي  پنج  نام  است  مدعي  ترابيان  عباس 
اين  با  مذاكره  سبز  كارت  و  مي خورد  چشم  به  فدراسيون  بلندباالي 
مربيان را در جيب دارد. ظاهرا امتناع مربيان بزرگ خارجي از پذيرفتن 
پيشنهاد مذاكره با فدراسيون فوتبال ايران و بازتاب منفي اظهارات آنها 
به  رسيدن  تا  انداخته  صرافت  به  را  فدراسيون  خارجي  سايت هاي  در 
توافق نهايي با يكي از مربيان مذكور، خبرهاي مرتبط با روند مذاكره 
كنار  و  گوشه  از  حال  اين  با  دارند.  نگه  مسكوت  را  مربي  پنج  اين  با 
سرانجام  به  پروسه  فوتبال  فدراسيون  باالدست  مديران  مي رسد  خبر 
رساندن انتخاب سرمربي تيم ملي را در مناسبات سياسي با كشورهاي 
مناسبات  آنكه  چه  مي كنند.  جست وجو  فوتبال  صاحب  البته  و  دوست 
باعث  تركيه  همسايه  و  دوست  كشور  با  ديپلماتيك  روابط  و  دوستانه 
از  يكي  عنوان  به  تركيه  فوتبال  مربي  بزرگ ترين  تريم،  فاتح  نام  شده 
پنج مربي مدنظر فدراسيون فوتبال به چشم بخورد. در كنار فاتح تريم 
گفته مي شود سيگنال هايي با مقامات سياسي برزيل براي نشاندن يكي 
از مربيان مطرح اين كشور پاي ميز مذاكره با فدراسيون فوتبال ايران 
برقرار شده. لئوناردو، مربي فصل پيش آث ميالن و دونگا سرمربي تيم 
ملي برزيل در جام جهاني 2010 از اين جمله اند. براساس خبرهايي كه 
از دل فدراسيون فوتبال به بيرون درز پيدا كرده چهره شاخص فهرست 
پنج نفره فدراسيون فوتبال كسي نيست جز برانكو ايوانكوويچ كه پس 
از خروج از ايران هم دوران موفقيت آميزي را در تيم هاي ديناموزاگرب 
صميمانه  گوي  و  گفت  است.  كرده  سپري  چين  شاندونگ  و  كرواسي 
برانكو با سايت ها و نشريات معتبر ايراني شايد بي ارتباط با اين ماجرا 
نباشد. مربي سابق تيم ملي سه روز پيش در گفت و گو با بخش فارسي 
باشد  مناسب  شرايط  اگر  كرد  ادعا  صراحتا  معتبر  سايت هاي  از  يكي 

حاضر است يك بار ديگرسرمربي تيم ملي ايران شود. 

ورزش
ايراني هايي كه روي نيمكت تيم هاي غير ايراني نشستند 

قطبي اولين نفر نيست 
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Ta’zieh is a traditional Persian theatrical genre in 
which the drama is conveyed predominantly through 
music and dramatic narration. 

In Persian tradition, Ta’zieh (meaning condolence 
theater) and Pardeh-khani (dramatic narration that 
accompanies events depicted on painted curtains), 
were inspired by religious and historical events, sym-
bolizing epic spirit and resistance. 
The common theme is the heroic tales of resistance 
against the evil, love and sacrifice, Asia Society re-
ported. 

Roots 
The plays devoted to the tragedy at Karbala, Iraq, 
and its surrounding events form the core of the 
Ta’zieh repertory. Although the massacre of Imam 
Hussein (AS), the grandson of Prophet Muhammad 
(PBUH) and his followers historically took place on 
one day--the tenth of the lunar month of Muharram, 
the battle is divided into many different episodes and 
performed on separate days. 
The only fixed day and play in the Muharram reper-
tory is the martyrdom of Imam Hussein (AS) on the 
tenth day or Ashura; others can be performed in var-
ying sequence. Imam Hussein’s (AS) death does not 
always conclude the essential Ta’zieh repertory. Per-
formances may continue after Ashura to depict the 
sorrowful destiny of the female members of Imam 
Hussein’s (AS) family who were taken as captives to 
Damascus. 
New plays that depicted the sacrifices of Shiite mar-
tyrs before and after Karbala were added to the 
Ta’zieh fold over time. Based on the Qur’an, nar-
rative, legends and current events, these produc-
tions provided an excuse to extend Ta’zieh dramas 
throughout the year. 
Even these non-Muharram plays, however, retain a 
connection to the tragedy at Karbala through a dra-
matic device known as Goriz or digression. Within a 
particular play, Goriz may be a direct verbal refer-
ence to Imam Hussein’s (AS) martyrdom or a brief 

scene depicting an aspect of his tragedy, or both. 
The number of Ta’zieh works is vast with new pro-
ductions and local variations of established dramas 

constantly being added to the canon. The Cerulli 
collection at the Vatican Library contains over 1,055 
Ta’zieh manuscripts. 

Differences 
While in the West, the two major genres of dramas 
have been comedy and tragedy, Ta’zieh seems to 
be the dominant genre in Iran. Considered as Per-

sian opera, Ta’zieh resembles the European opera in 
many respects. 
Ta’zieh, as a religious epic theater, continues to be 
performed in areas of the Middle East with large 
Shiite populations in Iran, Iraq, South Lebanon and 
Bahrain. Processional forms of this drama are also 
seen in India, Pakistan and even places far removed 
from Asia where Shiite Muslim populations exist, 
such as Jamaica. However, dramatic performances 
of Ta’zieh originated in Iran. 
Performances of Ta’zieh are given both by ‘profes-
sional’ troupes of players and by villagers in amateur 
performances. Many small towns and villages have 
erected special buildings Husseinieh specifically for 

the performance of mourning ceremonies during the 
month of Muharram. 
It is most often in buildings that Ta’zieh is performed, 
although an open-air playing space may also be con-
structed to accommodate large crowds, live animals 
and dozens of players, some on horseback. 
Whether the performers are amateurs or profession-
als hired for the occasion, the staging of Ta’zieh is a 
community affair, with cooperative funds committed 
for the purpose. 
Performances may be long or short, but they often 
take place all day, particularly on the ninth and tenth 
days of the Islamic month of Muharram, called Tasua 
and Ashura respectively, the latter being the day of 
the martyrdom of Imam Hussein (AS). 
A noon meal may be provided for spectators and the 
performance may be preceded or followed by com-
munal mourning ceremonies, consisting of proces-
sions, religious chanting and self-flagellation. 
Often persons leave a bequest in their wills to con-
tribute financially to the annual support of these ritu-
als. 

Theatrical Conventions 
Participants and spectators do not view Ta’zieh as 
theater, but rather as part of ritual mourning. Nev-
ertheless, Ta’zieh has many theatrical conventions. 
The players do not, by convention, memorize their 
roles (though many have memorized them through 
years of repetition); rather, they read them from 
strips of paper held in their hands called tumar. 
It is important to note that ta’zieh scripts are rarely 
intended for reading, but solely for performing. Each 
part is written out on loose narrow sheets of paper 
which the actor can hold in the palm of his hand. 
The theatrical context of the script, in conjunction 
with setting, costumes, action, and musical and ver-
bal elements, provides a standard for judging its 
value. 

The parts are not welded together in a common 
script, but are maintained as separate scripts with 
cue lines for each role, akin to ‘sides’ used in western 
theater. 

The ‘good’ characters, on the side of Imam Hussein 
(AS), chant their lines in classical Persian musical 
modes, and wear the color green. 
The ‘bad’ characters declaim their lines in stentorian 
tones and wear the color red. Women’s roles are 
taken by men, who wear black, and veil their faces. 
The performances offer a number of roles for chil-
dren, played by young boys, who are also dressed in 
black, but are unveiled, whether they portray male 
or female characters. 

Several forms of staging exist, but most observe the 
convention of having one area for the camp of Imam 
Hussein (AS), and another area in the same open 
playing space for the camp of the enemies. 
A third space may represent Damascus, the seat of 
the Umayyid caliph, Yazid, who ordered the death 
of the martyrs. A fourth area usually contains props. 
When characters are not performing, they often do 
not leave the playing area, but merely retire to their 
playing space, drink tea and converse. When moving 
in the playing area, spaces traversed in circles or arcs 
represent long distances and straight lines are short 
distances. 
Taizieh is one of the most highly developed and pow-
erful examples of passion play of Shiite Muslims. The 
influence of this religious epic performance is deeply 
felt in the modern theatrical tradition of the Middle 
East. 

IRANICA
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The Brigitte Schenk Gallery has 
mounted an exhibition of works by a 
group of contemporary Iranian artists 
in the German city of Cologne. 
Organized by German-based Iranian 
artist Shahram Karimi, ‘Iranian Today’ 
will run until January 20, 2011, show-
casing works by eight artists as well 
as Karimi himself, Mehr News Agency 
reported. 
Afsoun Asgari, Kourosh Asgari, Ala 
Dehqan, Zahra Hassanabadi, Amir He-
dayat, Shohreh Mehran, Masoud Sad-
edin and Vahid Sharifian are among 
artists whose works have been shown 
in the event. 
Visitors can also see video paintings 

by Karimi. The 53-year-old artist will 
also deliver a speech on ‘Global Art 
and Cultural Identity’ at the Kolnis-
ches Stadtmuseum (Cologne City Mu-
seum) on December12, 2010. 

Recent works by Karimi have been 
published in a book and offered for 
sale during the exhibition. 
Born in Iran, Karimi, 53, grew up in 
the historical city of Shiraz. 
As a heuristic artist, he has dabbled 
in painting, video art and installations, 
and held exhibitions in Iran, Switzer-
land, the US, Turkey and Germany 
among many other countries. 
Karimi won the first prize of Germa-
ny’s Art Price Rheign Sieg in 1997
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 Isfahan Art Bureau director Mehdi 
Seyyednia is convinced that Turkey 
is making attempts to claim Persian 
calligraphy styles its own. 

Turkey has been holding different 
seminars and festivals on calligra-

phy over the past years, inviting 
world calligraphers to introduce 
Persian calligraphy styles as its own, 
he said. 

Speaking at a press conference on 
the national festival on Seerah Na-
bawiya calligraphy to be held in Is-
fahan, he added that the Art Bureau 
needs to investigate calligraphy fur-

ther. “We would prefer to increase 
our support of the art of calligra-
phy,” the Persian service of ISNA 
reported on Monday. 

Seerah Nabawiya is the manner, 
conduct, appearance and behavior 
of Prophet Muhammad (S) in the 
context of his life and the time and 
place of the people to whom he 
was sent. 
Seyyednia lamented the fact that 
Isfahan lacks a proper facility to 
acquire and preserve great cal-
ligraphy masterpieces including 
works by deceased master Nas-
rollah Moin Isfahani known as 
Moinolketab (1936-2009). 

The bureau is making its best ef-
forts to preserve his works and 
to prevent them from leaving the 
country, he stated. 

Seyyednia urged Iranian calligra-
phers and officials to try to pre-
serve the cultural identity of their 
country. 

Moinolketab was a prominent cal-
ligrapher from Isfahan basically 
known for his beautiful nastaliq 
style of calligraphy. Among his 
masterpieces are the inscriptions 
on one of the entrance doors of 
the Imam Reza (AS) Holy Shrine 
in Mashhad, and the calligraphy 
on Rudaki’s gravestone in Panjrud 

near Dushanbe, Tajikistan. 

The festival on Seerah Nabawiya 
due to be held in February in Isfa-
han will feature different calligraphy 
styles and will display a collection of 
works as well. 

Photo: A nastaliq calligraphy by Ira-
nian artist Mir-Emad (1554-1615) 

“Standard-Bearer of 
Truth” unveiled at 
Farshchian Museum

“The Standard-Bearer of Truth”, the 
latest painting by master Persian min-
iaturist Mahmud Farshchian, was un-
veiled during a ceremony at the Farsh-
chian Museum in Tehran on Sunday. 
“The Standard-Bearer of Truth” depicts 
the brother of Imam Hussein (AS), 
Hazrat Abbas (AS), who was the stand-
ard-bearer of the Imam’s group during 
the Ashura event. 
Hazrat Abbas (AS) was martyred on 
Tasu’a, the ninth day of Muharram, just 
one day before Ashura, the day that 
Imam Hussein (AS) and his compan-
ions were martyred. 
Minister of Culture and Islamic Guid-
ance Mohammad Hosseini and a num-
ber of other cultural officials attended 

the ceremony. 
“Works by master Farshchian are spir-
itual resources of our country,” Hosseini 
said after unveiling the painting at the 
museum, which is located in the Sad-
abad Cultural Historical Complex. 

“When I look at this work, it is like see-
ing master Farshchian himself. He has 
shown his love of the Prophet’s House-
hold (AS) in this painting,” he added. 
Farshchian previously painted “Evening 
of Ashura” and “Ali-Asghar (AS)” with 
Ashura as the central theme. 

“The Standard-Bearer of Truth” will be 
transferred to Mashhad to be put on 
permanent display at the Astan-e Qods 
Razavi Museum and Library in the near 
future. 

Photo: “The Standard-Bearer of Truth”, 
depicting Hazrat Abbas (AS), the broth-
er of Imam Hussein (AS), is currently 
on display at the Farshchian 

The prolific Iranian composer Shahin 
Farhat is scheduled to record his recent 
work, the Ferdowsi Symphony, in the 
Ukraine next month. 
Composing the piece is finished now 
and the music center of Tehran’s Bu-
reau has given us full support to dis-
tribute it in Iran after the project is 
completed in the Ukraine, Farhat told 

the Persian service of Fars on Sunday. 

“The Ferdowsi Symphony contains 
four movements adapted from Shah-
nameh. It features the major charac-
ters of Shahnameh and their charged 
emotions. Rustam is described with his 
sense of prominence and Siavash with 
pride, for example.” 
He added that the characters in Shah-
nameh come from a fantasy world and 
that he has made use of melodic music 
in depicting this fantasy. 

Born in 1947 in Tehran, Shahin Farhat 
is an Iranian composer and is currently 
professor of music and head of the de-
partment of music at the University of 
Tehran. 
Farhat has composed over eighty 
works including the symphonies “Irani-
an Lady”, “Damavand”, “Persian Gulf”, 
“Muhammad (S)”, “Martyrs” and “Iran”. 

Photo: A statue of Ferdowsi at Ferdow-
si Square in Tehran 

Persian Art Show In Germany 

‘Turkey attempting to claim Per-
sian calligraphy styles as its own’

Composer Farhat to record 
Ferdowsi Symphony in Ukraine
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Meir Dagan, chief of Israel’s spy agency Mossad, urged the Amer-
icans to topple the mullahs in Tehran in an August 2007 meeting 
with then U.S. undersecretary of state Nicolas Burns. Ethnic strife 
was one Iranian “weak spot” Dagan identified. 

“Dagan said that more should be done to foment regime change in 
Iran, possibly with the support of student democracy movements, 
and ethnic groups (e.g., Azeris, Kurds, Baluchs) opposed to the rul-
ing regime,” the cable filed by the U.S. embassy in Tel Aviv reads.
Encouraging ethnic unrest was part of a strategy based on “five 
pillars” to try and halt Iran’s menacing nuclear program, which 

included sanctions and diplomatic pressure at the UN. 
However, Israel’s chief strategist “urged more attention on regime 
change, asserting that more could be done to develop the identi-
ties of ethnic minorities in Iran. He said he was sure that Israel and 
the U.S. could “change the ruling regime in Iran, and its attitude 
towards backing terror regimes.”

However, Javedanfar thinks it is unlikely that the Mossad is behind 
the terror attack in Iran’s largest and poorest province.
“Only someone with a good working relationship with Pakistan 
could pull something like this off in Baluchistan. It may even have 
been the Pakistanis themselves. They are playing a double game 
with Teheran just as with the U.S.,” says the Iran expert. 

NEWS

Salehi appointed 
acting foreign minister

In a decree issued on Monday, Iranian President Mahmoud 
Ahmadinejad dismissed Foreign Minister Manouchehr Mottaki 
from his post and appointed Atomic Energy Organization of 
Iran Director Ali Akbar Salehi as the acting foreign minister. 
Salehi, who is also currently one of the country’s vice presi-
dents, formerly served as Iran’s permanent ambassador to 
the International Atomic Energy Agency. 
Ahmadinejad gave no explanation for the decision. 
Following is the text of the decree: 
“Given your commitment, knowledge, and precious experi-
ences, and according to Article 135 of the Constitution of 
the Islamic Republic of Iran, by this decree you shall be ap-
pointed as the foreign minister. 
It is hoped that, with the grace of God, you will be able to 
carry out your responsibilities.” 
In addition, in a letter to Mottaki, Ahmadinejad expressed 
appreciation for his efforts and services during his term in 
office. 
Mottaki served as the foreign minister from 2005 to 2010. 
He also served as a member of parliament in the first Majlis, 
as the director of the seventh political bureau of the Foreign 
Ministry (1984), Iran’s ambassador to Turkey (1985), the 
Foreign Ministry’s secretary general for Western European 
affairs (1989), deputy foreign minister for international af-
fairs (1989), and deputy foreign minister for legal, consular 
and parliamentary affairs (1992). He has also been Iran’s 
ambassador to Japan (1994), an advisor to the foreign min-
ister (1999), the deputy director of the Islamic Culture and 
Communications Organization (2001), and the chairman of 
the Foreign Relations Committee of the National Security and 
Foreign Policy Committee of the seventh Majlis.

Obama denounces Chabahar 
terror bombings, stands with Iran, 
which blames the U.S. anyway

Persian Weekly |  Friday 17  December 2010 3

Iran today did not exactly wel-
come President Obama’s em-
phatic expression of sympathy 
for and denunciation of a deadly 
terrorist bombing in the south-
ern city of Chabahar.

Initial news reports were con-
fused, but apparently two 
suicide bombers ignited them-
selves in a downtown religious 
procession, killing a reported 39 
and wounding scores more.

Obama (full text below) called 
the bombings “disgraceful and 
cowardly,” and added: “The 
United States condemns all 
acts of terrorism wherever they 
occur.”The Jundallah insurgent 
group, which says the country’s 
majority Shiite Muslims perse-
cute the minority Sunni Mus-
lims, claimed responsibility for 
the attacks online and released 
photos of the purported killers 
wearing explosives.
The group said the civilian 
deaths were in retaliation for 
the government’s execution last 
summer of Jundallah’s leader, 
Abdulmalak Rigi. 

Iran’s Interior Ministry, however, 
immediately blamed foreign 
governments, mainly the Unit-
ed States. Its statement said: 
“The equipment and logistical 
support of the terrorists indi-
cate that these elements were 
backed by advanced intelligence 
services of the region and the 
United States.”
Fulfilling a controversial cam-
paign promise, Obama has 

made numerous unrequited 
gestures toward the Islamic Re-
public, promising respect for the 
Persian culture and traditions 
and an open dialogue.

The Democrat’s gestures have 
been rejected or mocked as 
Iran has continued its independ-
ent program to develop nuclear 
weapons and missiles, as well 
as aiding insurgent forces fight-
ing American troops in Iraq and 
Afghanistan.

Scroll down for Obama’s brief 
full statement.
-- Andrew Malcolm
Statement by the President on 
the attack in Chabahar, Iran,
as provided by the White House
I strongly condemn the out-
rageous terrorist attack on a 
mosque in Chabahar, Iran. 
The murder of innocent civilians 
in their place of worship dur-
ing Ashura is a despicable of-
fense, and those who carried it 
out must be held accountable. 
This is a disgraceful and cow-
ardly act.This and other similar 
acts of terrorism recognize no 
religious, political, or national 
boundaries. The United States 
condemns all acts of terrorism 
wherever they occur.
The United States stands with 
the families and loved ones of 
those killed and injured, and 
with the Iranian people, in the 
face of this injustice. 

Together, the people of the 
world must condemn and op-
pose all forms of terrorism and 
support the universal right of 
human beings to live free from 
fear and senseless violence.    
####
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Two suicide bombers blew themselves up near a 
mosque in southeastern Iran on Wednesday, killing at 
least 39 people and injuring more than 50 people at a 
Shiite mourning ceremony.

Among the dead in the blasts near the Imam Husayn 
mosque in Chabahar was a newborn baby.

Authorities almost immediately blamed “the West” and 
a “Zionist cabal” for the double bombings that threat-
en to dangerously heighten the tensions between reli-
gious groups in Iran. 

The deadly attack struck at Shiites, the ethnic group 
ruling Iran, on Ashoura, one of the Shiites’ holiest re-
ligious festivals.

A Sunni terror group, the Baloushi separatist “Jundal-
lah” (soldiers of God) reportedly claimed responsibil-
ity for the deadliest bombings in Iran’s recent history. 
Since its founding in 2003, Jundallah has perpetrated 
several terror attacks and daring kidnappings of Ira-
nian officials. Its last major attack, killing 27 people, 
occurred in the same Iranian province in July this year. 

The Sunni planners timed their attack to coincide with 
Ashoura, a festival commemorating the death of Imam 
Husayn in the epic battle of Kerbala. This battle split 
the Muslim community into two hostile camps. Shiites 
view Husayn, the grandson of the Prophet Muham-
mad, and his offspring as his only rightful heirs. Sun-
nis, who form the majority of Muslims worldwide, back 
Husayn’s adversaries in that fateful battle and view 
Shiites as heretics. 

At least 10 per cent of Iranians are Sunnis, who com-
plain of daunting discrimination. 

“They cannot get a job in the state system,” said Meir 
Javedanfar, an expert on Iran living in Israel. 

Iranian state media instinctively blamed Western intel-
ligence agencies and a “Zionist cabal” for the attacks, 
and documents published by WikiLeaks may suggest 
why.  Page 3

Iran Blast Kills Dozens

‘Turkey attempting to 
claim Persian calligra-
phy styles as its own’
 Isfahan Art Bureau director 
Mehdi Seyyednia is convinced 
that Turkey is making attempts 
to claim Persian calligraphy 
styles its own. 
Turkey has been holding differ-
ent seminars and festivals on 
calligra.   Page 4

Persian Art Show In 
Germany

The Brigitte Schenk Gallery 
has mounted an exhibition of 
works by a group of contempo-
rary Iranian artists in the Ger-
man city of Cologne. Organized 
by German-based Iranian artist 
Shahram Karimi,  page 4

“Standard-Bearer of 
Truth” unveiled at 
Farshchian Museum

“The Standard-Bearer of Truth”, 
the latest painting by master 
Persian miniaturist Mahmud 
Farshchian, was unveiled dur-
ing a ceremony at the Farsh-
chian Museum in Tehran on 
Sunday.  ... Page 4

Composer Farhat to record Ferdowsi 
Symphony in Ukraine Page 4


