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اسپند  روز  درآغازین  را  آزادی  شماره  نخستین 
آماده انتشار کردیم  اما به دالیلی که فعال از بازگو 
نوارهای  به  را  همه  میکنیم    خودداری  کردنش 
 . دورریختیم  به  و   کردیم  تبدیل  کاغذی  باریک 
پس از سه روز با تغییرات الزم  دوباره آن را چاپ 
توزیع  از  . هنوز  به دست شما رساندیم  و  کردیم 
آمیز  مهر  های  تلفن  که  بودیم  نشده  فارغ  نشریه 
شما از نقاط مختلف آمریکا آغاز شد . پیامهائی که 
خستگی را ازتن ما بدر کرد  برروی پیامگیر ما  ثبت 
شده بود که چندبار گوش کردیم و انرژی گرفتیم 
. اینک بار دیگر در خانه های شما هستیم .  آزادی 
را با پیشنهادات شما  خواندنی تر کردیم وهرشماره 
تر  وخواندنی  بهتر  شما  پیشنهادات  و  نظرات  با 
همه  از  رسید..  خواهد  شما  وبدست  شده  منتشر 
روزنامه نگارانی که در خارج از کشور بسر می برند 
درخواست میکنیم اثری از خودرا  برای درج دراین 
مطالب   تنوع  بر  عالوه  تا  فرمایند   ارسال  نشریه 

برغنای فرهنگی نشریه نیز افزوده شود .
توانند  می  دارند  نویسندگی  استنعداد  که  کسانی 
مطالب خودرا برای ما ارسال دارند وما چنانچه این 
مطالب نیازی به حک واصالح داشته باشدبا کمال 
بخاطر   . میکنیم  چاپ  آماده  و  اصالح  را  آن  میل 
داشته باشید هرروزنامه نگار و هرنویسنده ای باید 
نویسنده  .هیچکس  کند  شروع  صفر  نقطه  یک  از 
ازمادر زاده نمی شود.بسیارخوشحال می شویم که 
این نشریه بتواند نویسندگان جدیدی را به جامعه 

مطبوعات تحویل دهد.
از صاحبان شرکتهای معتبر ایرانی درخارج ازکشور  
آگهی  درج  با  انتظارداریم  مشاغل  صاحبان  وهمه 
پشتیبانی  مالی  ازنظر  را  ما  به شرکت خود  مربوط 
کنند . و شما نیز با مشترک شدن نشریه برای مدت 
نیاز نشریه را تأمین  یکسال  کمی از بودجه مورد 

کنید .
انتفاعی   غیر  شرکت  توسط  نشریه  این  که  ازآنجا 
رسانه گروهی پارس  چاپ و منتشر میشود چنانچه 
درآمریکا به بودجه ما کمک مالی بکنید میتوانید از 

مالیات ساالنه خود کم کنید.  
نوروزی  های  شادباش  بهترین   باتقدیم  باردیگر 
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سفرباز  از  باردیگر  ما  دیرپای  فرهنگ  همیشگی  یار  این 
آمد . بچه ها اورا عمونوروز مینامند . نوجوانان  به او بابا 
نوروز  بعنوان  ازاو  احترام  با  بزرگترها  و  میگویند  نوروز 
یاد  پیروزوسرفراز  ، و نوروز  ، نوروز جمشیدی  باستانی 
قابل  و  عزیز  روز  براین  میخواهید  که   هرنامی  میکنند. 
احترام بگذارید . اما یک ویژگی برای این جشن فرهنگی  

می شناسیم که ازاهمیت زیادی برخورداراست .: نوروز 
عامل دوام وبقای فرهنگ درخشان  ایران زمین است .

بیگانگان را  آنقدر شفاف و روشن است که  این ویژگی 
این ستایش  ترین  وامیدارد.تازه  به کرنش  آن  دربرابر  نیز 
بیگانگان را درقالب تصویب نامه سازمان ملل متحد می 
جهانی   روز  و  انسانی  فرهنگ  میراث  را  نوروز  که  بینیم 

اعالم میکند .

این  رفتن  با   ، کشورمان  پرفرازونشیب  تاریخ  دردرازنای 
دست  رهبر  و  خلیفه  و  سلطان  امیرو  آن  وآمدن  حاکم 

درازی های دردناکی به فرهنگ وتاریخ ما شده است .
هرچه اهل قلم کوشیده اند تا با ثبت روزهای مهم درتاریخ 
ما آنهارا جاودان کنند ، حاکمانی آمده اند که خواسته اند با 
زور شمشیر این روزها را ازخاطر مردم بزدایند . درمورد 
 . است  چربیده  قلم  بر  شمشیر  زور  روزها  ازاین  برخی 
اما هیچ قدرتی نتوانسته است  نوروز را ازیاد مردم ببرد.
اگرچه این روزها مادرانی هستند که با داغ ازدست دادن  
جگرگوشه هایشان  شادی نوروزی را فراموش کرده اند  
نو  عزای   رخت  نوروز  دربامداد  هم  مادران  همین  اما 
می پوشند . همین مادران عزادار  به کودکان ونوجوانان 
خود عیدی میدهند و برای یک لحظه هم که شده ، برروی 
اطرافیان خود لبخند میزنند . وآن لحظه لحظه ی تحویل 
ی  درلحظه  تا  میکند  تالش  که  مادری  .حتی  است  سال 
تحویل سال برسر قبر جگرگوشه اش بنشیند وقتی سال  
و  گذارد  می  فرزندش  قبر  بر  سر  شادی  با  شود  می  نو 
. ولی  تو خالی است  . جای  نوشد  مادر! سال   : میگوید 
ببین ما االن درکنارتوهستیم . ما آئین باستانی خودرا حتی 
دراین گورستان و دراین روزهای سیاه میهنمان  فراموش 

نکرده ایم .
درهرخانه ایرانی ، درشب نوروز سفره هفت سین گسترده 

میشود.اگر دارا باشد سفره بزرگتر و رنگین تر است  ا
,واگر دستش ازمال دنیا کوتاه باشد سفره هفت سینش 

پراز صفا و صداقت و شادی و سرور است .
بهنگام تحویل سال هر ایرانی درهرکجای جهان که باشد 
همزمان با هموطنان داخل کشور دست نیایش به سوی 

خدای بزرگ بلند میکند که :
خدایا دراین لحظه خوش روحانی ، بسوی تو آمده ایم 

واز آستان تو می خواهیم درسال نو کشورمان را از فساد 
درامان  ستیزان  انسان  وازستم    ، صفتان  اهریمن  سلطه 
بدار. پروردگارا ! از آغاز سال نو آزادی را برمردمان ایران 
زمین ارزانی دار.مارا به راهی هدایت کن که سر انجامش 
بیانجامد. فردی  توفیق  به   بعد  و  ملی  توفیق  به  ابتدا 

خداوندا مارا از گزند خرافات و پیرایه هائی که به دین و 
دنیای ما می بندند مصون بدار.

دلهای مارا نسبت بهموطنانمان از هر پلشتی دور کن . 
مارا نسبت بهم مهربان کن تا  همراه و یارو یاور یکدیگر 

باشیم .
ای  هستی بخش ! تو ما را آفریده ای و همه بسوی تو باز 
می گردیم . مارا آنچنان ازقید و بند های دنیوی  رهائی 
دونان  منت   ، ماندن  زنده  بیشتر  بخاطر دوروز  که  بخش 
نکشیم و از حق و حقوق مسلم خود چشم پوشی نکنیم . 
اگر با حاکم سلطه طلبی روبرو هستیم  بخاط گرفتن حق 

مردم با او درآویزیم تا حق، بدست آید. .

خدایا 1 هموطنان وعزیزان مارا ازبالیای زمینی و آسمانی 
دور نگهدار.  

نیایش دین فروشان و دکان  نیایش ما بسان  این   ! خدایا 
داران دین نیست بلکه ازروی صفا و باور قلبی به تو ست 

که از تو استمداد می طلبیم . 
ای چاره ساز ! دراین سال نو همه کسانی که بخاطر بدهی 
های مالی در زندان هستند  ، آبرویشان را مریز و راهی 

برای رهائی آنها اززندان پیش پایشان بگذار.
وسرانجام به گفته ی داریوش ، آن بزرگ هخامنشی ، 

کشور مارا ازدروغ ، قحطی و خشکسالی  برهان .
هزاران سال است که ایرانیان نژاده ، دراین لحظات آغاز 
سال نو  این درخواسهارا ازخدای خود داشته اند . گاهی  
نیایش آنها مورد قبول خداوند واقع شده و گاهی نیز آنچنان 
بالهای بزرگی برسر این ملت آمده است که جبران آنها 
اگر نه غیر ممکن ، دست کم بسیار مشکل بوده  است .در 
آخرین هفته های سال 1357 بود که متأسفانه آخرین بالی 
هنوزهم  که  شد  نازل  ما  ملت  برسر  بیستم   قرن  بزرگ 
سوختن وساختن مردم ما بااین بالی سهمگین ادامه دارد. 

 حال بیائید همه دردها ، ناراحتی ها ، گرفتاریها ، غمها و
شکَوه هارا  بیکسو نهیم و با دلهائی پر از شادی و امید 
فرارسیدن نوروز جمشیدی را بیکدیگر شادباش بگوئیم 

عزیزمان  ایران  برای   . کنیم  آرزو  را  ها  بهترین  برای هم 
سربلندی و عزت ،  آزادی و آبادی و بهروزی و سرفرازی 

بخواهیم .
یا فرستادن کارت شادباش  نامه ای  نوشتن  با  اگر زمانی 
نوروزی به هم شادباش می گفتیم ، اکنون با ارسال ئی میل 
ویا کارت الکترونی  بهم شادباش بگوئیم . اگرنه ، با تلفن 
جوبای احوال هم شویم و برای هم سالی خوش بخواهیم 
را  آرزوها  همین  هم  خودمان  همسایه  کشورهای  .برای 
بهروزی  و  سعادت  دنیا  ملت  همه  برای   . باشیم  داشته 

طلب کنیم .

همه  برای  آزادی  طالب  که  نشریه  این  برای  آخرازهمه 
ملتهای دربند جهان است ، موفقیت آرزو کنیم . بااین امید 
که درسال نو با طرح های نوو افکار نو ،بتوانیم همچنان 

درخدمت شما باشیم .

نوروزتان پیروز  و هروزتان نوروز
 

علیه  بر  اصفهان  نمازجمعه  در  اطالعیه ای  انتشار  پی  در 
بهمن 13۸7  دورایش گنابادی، صبح روز چهارشنبه 3۰ 
در  ایزدگشسب(  )اسداهلل  علی  ناصر  درویش  مقبره 
و  گرفته  قرار  حمله  مورد  اصفهان،  فوالد  تخت  آرامگاه 
شد.  غارت  آن  اموال  و  تخریب  کامل  بطور  بولدوزر  با 
حمله کنندگان در حدود 17۰ نفر و از نیروهای وزارت 
گزارش  فشار  گروههای  و  اصفهان  اطالعات، شهرداری 
شدند. بنای تخریب شده از آثار ملی ثبت شده بود که از 
سال 13۸۰ برای برگزاری مراسم دراویش مورد استفاده 
در  دروایش  از  عده ای  اقدام  این  پی  در  می گرفت.  قرار 
مقابل ساختمان مجلس شورای اسالمی تحصن کردند که 
امنیتی  نیروهای  نفر دیگر توسط  نیز ۶۰  این تحصن  در 
دستگیر شدند.دولت محمود احمدی نژاد پیش از این هم 
در حمالت دیگری حسینیه های دروایش در قم ، بروجرد 
در  جوادی  اهلل  رحمت  نام  با  معلمی  مسکونی  منزل  و 
بود  دراویش  مذهبی  مراسم  برگزاری  محل  که  چرمهین 
عده  وی،  دوران  در  همچنین  بود.  کرده  تخریب  نیز  را 
کثیری از دروایش نیز دستگیر، زندانی و از تحصیل منع 
شدند.]۶[ این چهارمین تخریب حسینیه دراویش از این 
نوع بود و نکته دیگر اینکه مقبره درویش ناصر علی از 
آثار ثبت شده ملی محسوب می گردید.تخریب حسینیه و 
به  از مشایخ دراویش منسوب  مقبره درویش ناصر علی 
دراویش گنابادی و درگیری های خونین آن، بین دراویش 
لباس شخصی  و  بسیج  اطالعات،   ، انتظامی  نیروهای  و 
های نظام یاد آور حمله به کوی دانشگاه در قیام خونین 

1۸ تیر 137۸ از نوع مذهبی آن ذکر می شود. 

بسیاری از پاالیشگاه های گاز در کشورهای پیشرفته به 
تکنولوژی تولید بدون مشعل دست یافته اند در جالیکه 
تریلیون   4 ساالنه  تکنولوژی  این  نداشتن  دلیل  به  ایران 
تومان خود را دود می کند. به گفته مسووالن نفتی روزانه 
حدود 3۶ میلیون متر مکعب گاز در فلرها می سوزد که 
در صورت نادیده گرفتن مسایل زیست محیطی این امر 
و میانگین قیمت هر متر مکعب گاز صادراتی حدود 3۰۰ 
تومان که در حال حاضر میانگین قیمت گاز صادراتی به 
این  آوری  جمع  صورت  در  ایران  بنابراین  است  ترکیه 
میزان گاز می تواند 4 تریلیون تومان درآمد عاید کشور 
کند . براین اساس در حال حاضر روزانه حدود 1۰ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون تومان درآمد کشور در هوا دود می شود که 
البته آلودگی ناشی از این امر نیز باعث شکایت برخی از 

کشورهای منطقه خلیج فارس نیز شده است .

سایت جرس: نرخ تورم سال ۸7 رسما 25 درصد اعالم 

تورم  ونیز   ۸۸ سال  تورم  رقم  کردن  اضافه  با  بود.  شده 
انتظاری درسال ۸9 می توان پیش بینی کرد که خط فقر در 
شهر تهران برای خانوار 5 نفره حداقل به باالتر از رقم یک 

میلیون و 2۰۰ هزارتومان افزایش خواهد یافت.
این  به  اشاره  با  دانشگاه،  استاد  و  اقتصاددان  راغفر  دکتر 
آمار  براساس آخرین  تهران  برای شهر  فقر  که نرخ خط 
رسمی که برای سال ۸۶ منتشر شده )پس از آن دراین باره 
آماری از سوی مسئوالن منتشرنشده است( با افزایش 2۰ 
درصدی تورم درسال ۸7 برای یک خانوار 5 نفره حدود 
کردن  اضافه  با  که  درحالی  افزود:  بود  تومان  هزار   ۸5۰
می   ۸9 درسال  انتظاری  تورم  نیز  و   ۸۸ سال  تورم  رقم 
شود انتظار داشت که خط فقر شهرتهران برای خانوار 5 
نفره حداقل به باالتر از رقم یک میلیون و2۰۰ هزارتومان 
افزایش یابد. وی می افزاید : این افزایش نرخ خط فقر 
به گروه های کم درآمد و فقیر بیشترین آسیب را خواهد 

رساند. 

بازار  در  سردرگمی  روزها  این  اقتصاد:  دنیای  روزنامه 
مسکن به طور واضح دیده می شود؛ زیرا مشاوران امالک 
متفاوت  وضعیت های  از  تهران  مختلف  مناطق  در  فعال 

بازار مسکن در منطقه خود خبر می دهند.
در  جزئی  رونق  از  تهران  مناطق  از  برخی  که  حالی  در 
معامالت ملکی بهره مند شده اند، اما هنوز بازار مسکن در 
به خصوص  با رکود مواجه است؛  مناطق  از  برخی دیگر 
منتظر  و  کنند  صبر  دارند  قصد  فروشندگان  اغلب  اینکه 
باقی بمانند تا اگر قیمت مسکن در سال آینده در جهت 
صعود  زمان  مدت  آخرین  در  بتوانند  کرد  تغییر  رشد 
کنند  عرضه  بازار  به  باال  قیمت  با  را  خود  ملک  قیمت، 
تا رشد قیمت، رکود یک ساله را جبران کند.یک مشاور 
امالکي واقع در خیابان دربند درباره وضعیت فعلی بازار 
مسکن و تعداد معامالت ملکی طی سه هفته اخیر اظهار 
و  خرید  جهت  معامله ای  هیچ  زمان  مدت  این  در  کرد: 
یک  فقط  و  نگرفته  صورت  مسکونی  واحدهای  فروش 
قرارداد اجاره انجام شده است و در حال حاضر استقبال 
این  علت  و  است  کرده  افت  بسیار  برای خرید  بازار  از 

مساله نزدیک شدن به سال جدید است.
وی در ادامه گفت: هر سال همین موقع بازار مسکن به 
تحرک دچار می شد؛ اما امسال خبری از جنب و جوش 
نیست و علت آن سردرگمی خریداران و فروشندگان از 
وضع بازار است.حسینی، آخرین زمانی را که بازار مسکن 
و  کرد  اعالم  ماه  خرداد  بود،  برخوردار  رونق  از  دربند 
قیمت پیشنهادی هر متر مربع آپارتمان نوساز در دربند را 
بین 2 میلیون و 5۰۰ هزار تا 5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و 
قیمت پیشنهادی هر متر مربع ملک کلنگی را از دو میلیون 
تا 7 میلیون تومان از سوی مالکان اعالم کرد و این قیمت 

نسبت به ابتدای سال بدون تغییر باقی مانده است. 

به گزارش سایت عصر ایران، شبکه خبری " فاکس نیوز 
" آمریکا در یک نظر سنجی جدید از شهروندان آمریکایی 
نظر آنها را درباره اتمی شدن جمهوری اسالمی پرسیده 

است .
در این نظر سنجی که در به صورت تلفنی طی روزهای 
23 و 24 فوریه )ماه گذشته( و از بین 9۰۰ نفر به عمل 

آمده است ، ۶۰ درصد از پرسش شوندگان گفته اند که 
اتمی  سیاست  برابر  در  تحریم  از  استفاده  و  دیپلماسی 

جمهوری اسالمی کارایی ندارد.
در برابر این پرسش که آیا استفاده از دیپلماسی و تحریم 
در برابر جمهوری اسالمی کارایی دارد و یا اینکه باید از 
ابزار نظامی استفاده شود ؟ 25 درصد از پرسش شوندگان 
ولی  دارد  کارایی  تحریم  ابزار  و  دیپلماسی  که  اند  گفته 
۶۰ درصد گفته اند که باید از ابزار نظامی علیه جمهوری 

اسالمی استفاده شود.
به   نسبت  نظرشما  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  همچنین 
دست یابی جمهوری اسالمی به سالح هسته ای چیست : 
اند  گفته  سنجی  نظر  در  کنندگان  شرکت  از  درصد   5۶
که دست یابی جمهوری اسالمی به سالح هسته ای یک 
فاجعه است ، 37 درصد گفته اند که مشکلی است که می 
توان آن را مدیریت کرد ، 3 درصد گفته اند که مشکلی 

نیست و تنها 3 درصد پاسخ نمی دانم داده اند .

"پسرم 14 روز در سردخانه بود، و ما در نهایت استیصال، 
برای یافتن خبری از او هر روز دم زندان اوین، آگاهی، 
و . . سرگردان بودیم. در طول این 14 شبانه روز، روزها 
موبایل پسرم خاموش بود و هر شب بعد از ساعت 12 با 
موبایلش به خانه مان زنگ می زدند و صدای نفس نفس 
زدن ممتد و خسته کسی از آنطرف شنیده می شد. اینکار 

در طول هر شب، چند بار تکرار می شد." 
که  بیگی  کریم  مصطفی  شهید  مادر  نامه  رنج  از  قسمتی 
در روز عاشورا به دست بسیجی ها کشته شد )از وبالگ 

مادران عزادار(.

با  همزمان  تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه  آفتاب:  سایت 
شروع ترم جدید تحصیلی در این دانشگاه فهرست های 
دانشکده های  تمامی  در  را  دانشجویان  غیاب  و  حضور 

خود برای دانشجویان دختر وپسر تفکیک کرده است.
درس  های  کالس  در  اساتید  از  برخی  اساس  این  بر 
دانشجویان مکلف به جدا نشستن دختران و پسران کرده 
همراه  دانشجویان  از  برخی  اعتراض  با  امر  این  که  اند، 

شده است.
از دانشجویان تعدادی از  همچنین براساس اعالم برخی 
دندان  دانشکده  در  همچون  دانشگاه  این  ورودی  مبادی 
پزشکی، بهداشت و ادبیات برای دانشجویان دختر و پسر 

تفکیک شده است.

* تخریب مقبره  درویش گنابادی

* دودکردن 4 تریلیون تومان درسال

*خط فقر در تهران بیش از یک میلیون و 
دویست هزار تومان است

* قیمت مسکن در شمال تهران 

استفاده  موافق  آمریکا  مردم  *60درصد 
از گزینه نظامی برعلیه ایران  اتمی

*فراتر از توحش؛ شکنجه یک مادر توسط 
مزدوران رژیم

نوروزتان پیروز    هرروزتان نوروز                                          

*تفکیک جنسیتی در دانشگاه 
بهشتی)ملی(
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احمدی  ای  رسانه  مشاور  کلهر  مهدی  مهر:  خبرگزاری 
حوادث  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  موضوع  به  نژاد 
پس از آن اشاره کرد و گفت : به گفته جنبش سبز،  این 
داشته  انتخابات  از  پس  حوادث  در  کشته  چند  جنبش 
که  است  این  سئوال  اما   )... و  سایتها  از  نقل  )به  است 
چرا تنها برای خانم ندا آقا سلطان بورسیه در کشورهای 
خارجی درست می شود. چرا بورسیه برای ترانه موسوی 
معنای  به  داد:  ادامه  وی  نشد؟!  ایجاد  امام  عاطفه  یا  و 
اسم ندا آقاسلطان توجه کنید. ترجمه اسمش به انگلیسی 
می شود "فریاد آقای شاه" یعنی این مملکت با سابقه 3۰ 
سال جمهوری به جایی نرسید و باید آقای رضا پهلوی 
برگردد!! آنها نمی دانستند که سلطان در فارسی دیگر این 
بار را ندارد. تا قاجاریه این بار را داشت اما از قاجاریه به 
بعد کلمه سلطان دیگر این بار را از دست داد و بیشتر این 
لفظ به زنان اتالق می شود. وی به عاطفه امام نیز اشاره 
کرد گفت: می دانید چرا اعالم شد به عاطفه امام تجاوز 
شد و عاطفه امام را کشتند و سوزاندند. چون "عاطفه" 
"امام" دختری که در قلهک منزل داشت یعنی ترکیبی از 
عاطفه و امام. این واژه ها بدون دلیل به کار برده نشدند. 
آنها روی این واژه ها کار کرده اند. اینها ابزار جنگ نرم 
است. گفته بودند قرار است به تو تجاوز شود و سوزانده 
شوی پس فرار کن و این دختر چون ۶ بار از خانه فرار 
کرده بود سریع فرار کرد و جان خودش را نجات داد. 
اما ندا آقاسلطان دختر ساده ای بود و نمی دانست بعد 
از فیلمی که بازی می کند و در آن خودش را به مردن 
می زند در آمبوالنس واقعًا کشته می شود آن هم به دست 

همین آقای پزشک؛  فراری به انگلیس.

رادیو فرانسه: در متن انگلیسی گفتگوی مهدی کروبی که 
روی سایت روزنامۀ ایتالیایی کوریره دال سرا قرار دارد، 
فارسی  ترجمۀ  در  که  می شود  دیده  پاسخی  و  پرسش 

سایت سحام نیوز نقل نشده است.
در متن انگلیسی، خبرنگار از کروبی می پرسد: "وقایع ماه 
های اخیر با انقالب سال 1979 مقایسه شده است. شما 
خشونت سرکوب را با زمان شاه مقایسه کردید، اما گفتید 
آیا  داد.  نشان  خود  از  بیشتری  مالحظۀ  شاه  ارتش  که 
شباهت های دیگری میان امروز و آن دوران می بینید؟"

کروبی پاسخ می دهد: "رژیم شاه چنین رفتاری با ملت 
نداشت. در زمان شاه قواعدی وجود داشت. آنها مردم را 
در مسجد دستگیر نمی کردند که تا سرحد مرگ کتکشان 
بزنند، حتی قبل از آن که در مقابل دادگاه حاضر شوند. 
این رژیم بدون حکم قضایی مردم را دستگیر کرده، کتک 

زده و در بازداشت نگاه داشته".

روزنامۀ ایتالیایی سپس یادآوری می کند که کروبی تجاوز 
به بازداشت شدگان را افشا کرده است.

جنوبي  خراسان  دادگستري  ایرنا:  اسفند  هشتم  روز 
اعالم کرد سه تن از افراد مسلح امروز در بیرجند به دار 
مجازات آویخته شدند. این افراد که اخیرا در شرق کشور 
جمعي از مامورین انتظامي را به شهادت رسانده اند، بر 
اساس حکم دادگاه انقالب اسالمي به اعدام محکوم شده 
بودند. حکم صادره که به تایید دادستاني کل کشور نیز 
رسیده است با حضور خانواده هاي شهدا در بیرجند به 

مرحله اجرا در آمد.

روز هشتم اسفند روابط عمومي دادگستري کرمان اعالم 
دادگاه  حکم  با  مخدر  مواد  قاچاقچیان  از  تن  پنج  کرد: 
شدند.  آویخته  مجازات  دار  به  کرمان  اسالمي  انقالب 
حکم اعدام روح اهلل.خ، سعید.م، شکراهلل. ن، فریدون.ن 
و ذبیح اهلل.خ که اعضاي یک باند قاچاق مسلحانه مواد 

مخدر بودند در زندان کرمان به اجرا درآمد.
که  دارد  ازآن  حکایت  دبگری  نشده  خبرتأئید   : آزادی 
اعدام شدگان بهائی بوده اند اما به جرم واهی قاچاق مواد 

مخدر اعدام شده اند .

تروریستی  دادستان ضد  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
تبعه  دو  کرد  اعالم  اسفند  ایتالیاروز12  در  میالن  شهر 
ایرانی بهمراه پنج تبعه ایتالیایی به دلیل صارات غیرقانونی 
المللی  بین  های  تحریم  نقض  و  تهران  رژیم  به  سالح 

دستگیر شدند.
به گفته این منبع، دو تبعه ایرانی دستگیر شده برای رژیم 

تهران کار می کردند.
دادستان ضد تروریستی شهر میالن گفت دو تبعه ایرانی 
در  اکنون  هم  که  داشتند  ماجرا دست  این  در  نیز  دیگر 

ایران بسر می برند.
وی افزود برخی از این افراد، عضو سرویس مخفی رژیم 

تهران هستند.

سایت میزان خبر : حسین شاه حسینی فعال ملی با سابقه 
و سخنگوی هیات امنای احمد آباد )مزار دکتر مصدق( 
با اعالم اینکه مطابق رویه سالهای اخیر از مدتها قبل در 
نامه هایی به فرمانداری نظرآباد و استانداری تهران زمان 
و برنامه مراسم چهل و دومین سالگرد درگذشت رهبر 
نهادهای  تمام  افزود  کردیم،  ارائه  را  ایران  ملی  نهضت 
موکول  شنبه  سه  روز  به  را  نهایی  پاسخ  مراجعه  مورد 
نمودند و در نهایت در مراجعه روز سه شنبه من به اتفاق 
محمود مصدق نماینده خانواده دکتر مصدق به بخشداری 
برگزاری  با  استان  تامین  شورای  مخالفت  از  نظرآباد 

هرگونه مراسمی در قلعه احمد آباد خبر دادند.

کاماًل  ملک  یک  آباد  احمد  قلعه  که  حالیست  در  این 

نظیر  مراسمی  برگزاری  قانون  بنابر  و  بوده  شخصی 
سالگرد درگذشت افراد در آن نیازی به مجوز ندارد.

گفت:  خبر«  »میزان  به  مطلب  این  اعالم  با  شاه حسینی 
نظیر وضعیت  هایی  بهانه  با  امنیتی  و  سیاسی  مسووالن 
ممکلت و احتمال سو استفاده فرصت طلبان با برگزاری 
مراسم مخالفت نموده اند افزود: در ساعات پایانی روز 
سه شنبه 11 اسفند نیز از سوی برخی نهادها با تماسهای 
و  امنا  هیات  سوی  از  مراسم  لغو  اعالم  خواهان  تلفنی 
این  پذیرش  از  نیز  آنان  که  دکتر مصدق شدند  خانواده 
درخواست امتناع نموده اند و حضور عالقمندان بر مزار 
با  افراد  که  اند  دانسته  شخصی  امری  را  مصدق  دکتر 

مسوولیت خود انجام می دهند.

روز 12 اسفند به مناسبت هشتم مارس تظاهراتی از سوی 
زنان عضو یکی از احزاب پر قدرت ترکیه به نام » ج ِ 

ه ِ پ ِ « ) CHP ( برگزار شد .)عکس زیر( این حزب
سرسخت  مخالفان  از  که   ) مردم  جمهوری  حزب   (  
اردوغان و حزب اسالمگرای اوست ، با آوردن زنان به 
. زنان شرکت  اقدام جالب توجهی دست زد  به  خیابان 
به عنوان  پارچه های مشکی را  این تظاهرات  کننده در 
چادرسیاه ، تکه تکه کرده و زیرپا گذاشتند . تصاویر فوق 
العاده ای از این راهپیمایی در تلویزیون های غیر اسالمی 

ترکیه پخش شد .

* ترجمه انگلیسی "ندا آقا سلطان
" می شود "فریاد آقای شاه"

*کروبی: رژیم شاه چنین رفتاری 
با مردم نداشت

*سه نفر در بیرجند  اعدام شدند

*ایسنا: پنج نفر درکرمان اعدام شدند

* قاچاق سالح؛ دستگیری دو  مامور
 رژیم در ایتالیا

*مخالفت دستگاههای امنیتی با برگزاری 
مراسم سالگرد دکتر مصدق 

*هشتم مارس؛ اقدام جالب توجه 
زنان ترکیه 

سه زندانی سیاسی در زندان مرکزی ارومیه پس از ضرب 
سلولهای  به  زندان  ویژه  گارد  نیروهای  توسط  شتم  و 

انفرادی منتقل شدند.
خبرگزاری هرانا - نیروهای گارد ویژه در زندان ارومیه 
روز گذشته با یورش به بند 12 سه زندانی را مورد ضرب 

و شتم قرار داده و به سلول انفرادی منتقل کردند.
به گزارش هرانا، نیروهای گارد ویژه زندان ارومیه روز 14 
اسفند با یورش به بند 12 این زندان سه زندانی سیاسی به 
نام های سزایی بامان، علی حسین اندی و احمد سلیمان 
را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس به سلول 

انفرادی منتقل کردند.
ناحبه  از  زندانیان  از  یکی  وحشیانه  هجوم  این  اثر  در 
رسیدگی  از  اطالعی  و  است  شده  شکستگی  دچار  سر 
پزشکی به ایشان در دست نیست. پیشتر نیز سابقه ضرب 
این  ویژه  گارد  توسط  عادی  و  سیاسی  زندانیان  شتم  و 
زندان موجب شکستگی و جراحات در بدن زندانیان شده 

است.
الزم به ذکر است، این سه زندانی به اتهام اقدام علیه امنیت 
کشور و همکاری با احزاب سیاسی معاند نظام در زندان 

ارومیه تحمل حبس می نمایند.

خبرگزاری حکومتی مهر: 14 اسفند:حضور وزیر مسکن 
و شهرسازی پس از مدتها انتظار در استان لرستان دارای 
مصوبات  قرائت  ابتدای  در  نیکزاد  بود.  جالبی  حواشی 
جلسه شورای مسکن لرستان خطاب به مسئوالن این استان 
خواهید  می  اگر  کنید،  پیگیری  را  کار  خداوکیلی  گفت: 
ننویسیم. وی  این مصوبات عمل نکنید بگویید که ما  به 
مشکل  رفع  زمینه  در  گفت:  مدیران  به  خطاب  همچنین 
مسکن به خاطر حقوق و جایگاه کار نکنید به خاطر شب 

اول قبر خودتان کار کنید.

ابرار اقتصادی: متوسط نرخ بیکاری جوانان 14 تا 29 ساله 
از  بالغ بر 3۶ میلیون نفر )5۸ درصد  کشور که جمعیتی 
کل( را شامل می شود، بیش از5/ 1۸درصد است. عباس 
کار  در اجالس جهانی  ایران  نماینده سابق   ، پرور  وطن 
بین  را در  بیکاری  فعلی و واقعی  نرخ  با مهر  در گفتگو 
اعالم  /  1۸درصد  باالی5  متوسط  به طور  جوانان کشور 
کشور  جمعیت  کل  از  درصد   5۸ از  بیش  گفت:  و  کرد 
را جوانان تشکیل می دهند که در گروه سنی 14 تا 29 
سال قرار می گیرند.وی اظهار داشت: در حال حاضر و بر 
اساس آمار، 3۶ میلیون نفر از نیروهای کشور را جوانان 
نفر  این تعداد حدود 29 میلیون  از  تشکیل می دهند که 
زیر 29 سال سن دارند.وی در زمینه لزوم مهارت آموزی 
ادامه  دانشگاهی،  کارباآموزشهای  بازار  نیازهای  تطبیق  و 
لیسانسیه  و  دانشجویان  از  بسیاری  حاضر  حال  در  داد: 
مدرک  اخذ  برای  فقط  و  ندارند  خوبی  علمی  سواد  ها 
و گرایی  مدرک  کرد:  نشان  کنند.وی خاطر  می  تحصیل 

 تجارت تحصیل در کشور باعث شده است تا انگیزه های 
جوانان در ورود به دانشگاهها تغییر کند و برای تصدی 
مشاغل بازار کار توان و مهارت کافی را نداشته باشند.این 
مقام کارفرمایی سپس در مورد عملکرد وزارت کار، بیان 
داشت: متاسفانه در شرایط فعلی وزارت کار هنری ندارد 
جز اینکه بگوید من متولی اشتغال در کشور نیستم.وطن 
پرور با طرح این سوال که اگر وزارت کار مسئول ایجاد 
اشتغال در کشور نیست پس چرا مسئولیت شورای عالی 
اشتغال را بر عهده دارد؟ افزود: در همین ارتباط مسئولیت 
شورای عالی کار نیز برای تعیین حداقل دستمزد کارگران 
می  بیان  اینکه  وی،  گفته  به  است.  کار  وزیر  با شخص 
شود وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار و برنامه ریزی 
برای دستگاهها جهت ایجاد اشتغال است زمانی معنی می 
دهد که ما در بازار کار مشاغل مناسب در برابر تقاضاها 

داشته باشیم. 

سیمین بهبهانی نویسنده و شاعر ایرانی و هم چنین فعال 
حقوق زنان که به دعوت شهرداری پاریس برای برگزاری 
امنیتی  نیروهای  توسط  بود  فرانسه  عازم  روز جهانی زن 

ممنوع الخروج شد.
روز  بامداد  بهبهانی  خانم  فمنیستی  مدرسه  گزارش  به 
به  برنامه ای  اجرای  برای  داشت  قصد  اسفند  دوشنبه17 
به فرانسه سفر کند که ماموران  مناسبت روز جهانی زن 

امنیتی مانع از خروج وی شدند.
از گیت گمرک رد شدم و  این که  از  »بعد  وی می گوید: 
و  کردند  مامور صدایم  دو  مهر خروج خورد،  پاسپورتم 

پاسپورتم را گرفتند.«
این شاعر ایرانی در ادامه می افزاید: »پس از آن که تا ساعت 
5 صبح به سوال های ماموران پاسخ می دادم به من برگه ای 
دادند که برای دریافت پاسپورت خود به دادگاه انقالب 

مراجعه کنم«
به این ترتیب سیمین بهبهانی نیزبه شمار دیگری از زنان 

فعال اجتماعی که ممنوع ا لخروج شدند پیوست.
نرگس  شجاعی،  منصوره  ستوده،  نسرین  این  از  پیش 
جمله  از  مفیدی  بدرالسادات  و  تقی نیا  طلعت  محمدی، 
اعالم شده  ممنوع  ایران  از  آن ها  که خروج  بودند  زنانی 

است.

سایت کلمه: دو هزار تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی 
شریف با امضای نامه ای به ریاست این دانشگاه، خواستار 
تالش جهت آزادی ” مهدی کالری ، کوهیار گودرزی و 

تارا سپهری فر” شدند.
کوهیار گودرزی از تاریخ 29 آذر ماه بازداشت و در زندان 
اوین به سر می برد. مهدی کالری نیز از آذر ماه بازداشت و 
به دو سال و نیم زندان محکوم شده است. تارا سپهری فر 
ماه  به یک  نزدیک  نیز  دانشگاه  این  اسالمی  انجمن  دبیر 

است که در بی خبری در زندان اوین به سر می برد.

از جوانان  مارچ 2۰1۰ جمعی  در شامگاه سه شنبه دهم 

را  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  برلین  در  ایرانی 
معاون محمود  از  این سفارتخانه  قراربود در  سبز کردند. 
احمدی نژاد، حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری پذیرایی شود. و جوانان ایرانی با این حرکت 
نمادین اعتراض خود به حضور معاون رئیس دولت کودتا 
دلیل  به  همچنین   کردند.  اعالم  پیشاپیش  را  برلین  در 
حضور معاون احمدی نژاد تجمع اعتراضی مقابل سفارت

 جمهوری اسالمی برگزار شد. 
با اینکه بیش از نه ماه از کودتای انتخاباتی و جنایات و 
سرکوب بی رحمانۀ آزادی خواهان در ایران میگذرد این 
جنبش  از  پشتیبانی  برای  نمادین  حرکتی  از  نشان  عمل 

آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانۀ مردم ایران است. 
این حرکت نمادین در آستانه نوروز بدین معنی نیز هست 
که جنبش مردم ایران زنده و پویاست و تا تحقق آزادی و 

برچیدن بساط استبداد در ایران ادامه خواهد داشت.

پنج شنبه  نویسنده کرد شب  غیاثوند،  سوسن محمدخانی 
2۰ اسفندماه بازداشت شد.

این نویسنده که در زمینه فیلم نامه نویسی و داستان نویسی 
طی  کرج،  در  منزلش  در  شب،   ۸ ساعت  در  بود  فعال 

یورش نیروهای امنیتی بازداشت گردید.
این نویسنده در سال های گذشته عالوه بر فعالیت در زمینه 
داستان و فیلم نامه در حوزه مسائل فرهنگی کردستان نیز 

فعال بوده است.

ادوارنیوز: عبدالرضا قنبری که در یکی از دادگاه های بعد 
از روز عاشورا به خاطر شرکت در تجمعات روز عاشورا 
به  صلواتی  قاضی  حکم  با   ، بود  شده  متهم  محاربه  به 
اعدام محکوم شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در 
ایران اطالع حاصل کرده که قنبری از حق دادرسی عادالنه 
محروم بوده و امکان انتخاب و گفتگو با وکیل و تنظیم 

الیحه دفاعیه را نداشته است. 
عبدالرضا قنبری 42 سال دارد و ساکن محله فقیر نشین 

قیام دشت ورامین میباشد. عبدالرضا قنبری معلم است .

*یورش گارد ضد شورش به بند 
زندانیان سیاسی در زندان ارومیه 

*رفع مشکل مسکن به خاطر شب اول قبر

*نرخ بیکاری جمعیت فعال کشور 5/ 18  
درصد است 

*نامه دانشجویان شریف برای آزادی سه 
دانشجوی دربند

*سفارت جمهوری اسالمی در
 برلین سبز شد

بهبهانی  سیمین  زن  جهانی  روز  *در 
ممنوع الخروج شد 

سوسن محمدخانی غیاثوند، نویسنده 
کرد بازداشت شد

تظاهرات عاشورا؛ صدور حکم اعدام برای 
یک معلم
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پس از دوران ۸ ساله حکومت جرج بوش که با شکنجه 
المللی  بین  قوانین  به  تمکین  وعدم  ها  تروریست 
اوباما  باراک  همراه بود  همه فکر میکردند که  پیروزی 
درانتخابات ریاست جمهوری  درنوامبر  2۰۰۸ میالدی 
هوای تازه ای را برای تنفس  مبارزین نقض حقوق بشر 
فراهم خواهد کرد. اوباما زمانی برمسند قدرت نشست که  
جهان نومیدانه   درانتظار تغییر رهبری آمریکا بود .اوباما.
درنطقی که بالفاصله پس از ادای سوگند  ایراد کرد  نشان 
دادکه برخالف بوش ، بین ایده آل های  مردم آمریکا و 

امنیت آنها  به واقعیات توجه خواهد کرد.
اوباما  با مشکل  احیای ابرقدرتی آمریکا روبروبود وباید 
درزمانی که دولتهای سرکوبگر به قدرتهائی نظیر چین و 
استانداردهای  به   اجرای  بودندآنهارا  تکیه کرده  روسیه 

حقوق بشر جهانی مجبور کند .
میکرد  دریافت  را  نوبل  صلح  جایزه  اوباما  که  زمانی 
اظهارداشت : ایاالت متحده آمریکا نمی تواند از دیگران 
با اصرار بخواهد که راهی بروند که خود آن راه را نمی 
پیماید. سخنرانی او در اسلو  همچنین براین نکته تأکید 
داشت که دولت آمریکا به کنوانسیون ژنو احترام میگذارد. 
:"حتی وقتی با خصومتی روبرو میشویم که  اوباما گفت 
من  عقیده  به  ندارد   همخوانی  قانونی  و  قاعده  هیچ  با 
خصومت  بااین  درمقابله  باید  آمریکا   متحده  ایاالت 
که  است  چیزی  واین   . کند  رعایت  استانداردهارا  نیز 
این  میکندو  متمایز  آنها می جنگیم   با  ازکسانی که  مارا 

سرچشمه  قدرت و توان ماست ."
و  داخل  در  را  بشر  حقوق  میخواهد  اوباما  که  زمانی 
تغییرو  درحقیقت  ببخشد   بهبود  آمریکا   از  درخارج 
پیشرفت در  سخنان  ریاست جمهوری را نشان میدهد . 
بااین حال برگردان  این واژه ها به یک سند قابل قبول ، 

کاری است که ناقص باقی میماند .
 بازگشت ناقص

دیدگاه های غلط دولت  بازگرداندن  به  با سرعت  اوباما 
بوش  درجنگ با تروریسم  پرداخت  دوروز پس از تکیه 
اقدامات    به  بیضی شکل کاخ سفید  اطاق  زدن برصندلی 
همه بازجویان آمریکائی ازجمله مأموران سیا  اشاره کرد 
در   آمریکا  ارتش  گیرانه  سخت  معیارهای  برمبنای  که 
 . بود  بکارگرفته شده  ابو غریب  عراق   زندان  رسوائی 
یعنی   سیا    به  متعلق  بازداشتگاههای   دستوردادهمه  او 
بسیاری  میالدی   2۰۰۸ تا   2۰۰1 سال  بین  که  مکانهائی 
از مظنونین د رآن اماکن ناپدید شده بودند تعطیل شودو 
شکنجه گاه هائی که درهمین دوره  دایر بودند بسته شود. 
سرانجام اوقول داد درظرف یکسال بازداشتگاه گوانتانامو 

درخاک کوبا را تعطیل خواهد کرد.

اما برای یک دولت تنها کافی نیست که اعمال  شکنجه  را  
ما برای یک دولت تنها کافی نیست که اعمال  شکنجه  را  
متوقف کند  بلکه باید مرتکبین این اعمال را نیز مجازات 
گرد  پی  و  تحقیقات  از  تاکنون   اوباما  دولت  اما   . کند 
عاملین و آمرین شکنجه سر باز زده است . اوباما همانند 
روزهای پرتالش خود برای کسب موفقیت در انتخابات 
می  آینده  به  او  که  است  گفته  بارها  ریاست جمهوری  
نگرد و به گذشته کاری ندارد. بااینهمه دادستان کل آمریکا  
مروری مقدماتی بر پرونده بازجویان و شکنجه گرانی که 

از دستورات عدول کرده و فراتر رفته اند  داشته است .

اما از محکوم کردن عاملین شکنجه ویا کسانی که انجام 
رفته طفره  اند   کرده  تأیید  کتبی   حکم  با  را  شکنجه 
واین عمل باعث  دورماندن  مقامات بلند پایه  از مجازات 

شده است .
دراین میان قول  اوباما مبنی بربستن بازداشتگاه گوانتانامو 
درظرف یکسال نیز به دلیل مخالفت کنگره و پیچیده بودن 
درنیامده  به عمل  بازداشتی،  از دویست  بیش  برخوردبا  
است .سازمان دیده بان حقوق بشر  و دیگر سازمانهای 
غیر دولتی  از دولت اوباما خواسته اند تا بازداشتی ها را 
یا  کند  محاکمه  فدرال  دولت   معمولی  دادگاههای   در 
آنهارا به کشورهای امنی  که مایل به قبول آنهاست  اغزام 
دارد   . کاخ سفید برروی دو گزینه دیگر اصرار می ورزد

Kenneth Roth
Executive director of Human Rights Watchٍ

بدون  ویا  کند  محاکمه  نظامی  کمیسیون  دریک  آنهارا  یا 
برای  را  آنها   اتهامی   وارد کردن هیچ  بدون  محاکمه و 

مدت نامحدود در بازداشتگاه  نگاه دارد.. کمیسیون 
که  ی  ساز  مشکل  اشتباهات  از  اوباما   دولت  نظامی 
دوری  بود   مواجه  آنها  با  بوش  دولت  نظامی  کمیسیون 
میکند .  اما کمیسیون نظامی دولت اوباما  برطبق تصویب 
این  های  قاصی  برد)  می  رنج  استقالل   عدم  از  کنگره 
کمیسیون از افسران ارتش هستند که باید برطبق سلسله 
مراتب نظامی کارهای خودرا به مافوقشان گزارش کنند 
.( این کمیسیون بسیاری از اتهامات را جنائی نمیداند و یا 

عاملین آنهارا مجری اوامر مافوق  وبی گناه می شناسد..
پرزیدنت اوباما در برخورد  با بازداشتی ها  یعنی نگهداری 
آنها بدون ذکر جرم ویا انجام  محاکمه، خودرا متفاوت با 
پریدنت بوش نشان داده است . دولت جدید ادعای بوش 
را مبنی بر قدرت اجرائی اصلی بودن  تکرار نمی کند  به 
جای آن  به تفسیر مجوز کنگره درسال 2۰۰1 میپردازد که 
استفاده نیروی نظامی برعلیه القاعده ، طالبان و گروههای 
وابسته را مجازدانسته است . به هر حال این دو دیدگاه 
هنوز به دولت اجازه میدهد کسانی را که در جبهه جنگ  
معمولی اسیر نکرده  دراسارت خود نگهدارد. این برخورد  
همه سربازان آمریکائی یا مجریان قانون رامجاز میکند تا 
به  را  تروریستی  اعمال  به  مظنون  هر  دنیا  از  درهرنقطه 
استاندارد  معیارهای  درنظرگرفتن  وبدون  نامحدود  مدت 

آمریکا در اسارت خود نگهدارند .
اجتناب پریدنت اوباما از پایان دادن به استفاده از کمیسیون 
باعث  ها   بازداشتی  محاکمه  بدون  نگهداری  و  نظامی 
میشود که حتی پس از بسته شدن گوانتانامو  روح بدبینی 

نسبت به اتفاقاتی که درآن رخ داده تا ابد باقی بماند .
کسب اعتبارازدست رفته  

رعایت  به  جهان  رهبران  کردن  درمتقاعد  بوش  دولت   
تکبروسالوس و تک روی، مشکل  بخاطر   ، بشر  حقوق 
ریاست  مسند  بر  قرارگرفتن  ازلحظه  اوباما   . داشت 
جمهوری  سخت کوشیده است تا اعتبار رفته را برگرداند  .
و  اسلو   ، ، مسکو  قاهره  اکرا،  در  اوباما  های   سخنرانی 
شانگهای  عامل کلیدی در بهبود بخشیدن دیدگاه دولت 
آمریکا نسبت به رعایت حقوق بشر بوده است . او بجای 
ارائه قوانین دست وپاگیر  سرمشق های  آمریکائی  را به  

دیگر کشورها نشان داده است .
 رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رویدادهای تاریخی و 
بازگو کردن داستان  زندگی  خودش ملتهای دیگررا به 
رعایت حقوق بشر تشویق کرده است .این اعمال باعث 
شده است که ایاالت متحده آمریکا در  چهارچوب جامعه 
جهانی  جای گیرد و بعنوان کشوری که به حقوق انسانی 

احترام میگذارد شناخته شود .

          حقوق بشر در ایاالت متحده آمریکا     

پریدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا

* پرزیدنت اوباما قول داد درظرف یکسال بازداشتگاه گوانتانامورا خواهد بست اما درعمل با 
مشکالتی مواجه شد

*دولت بوش  بخاطر تکبر  سالوس و تکروی  نتوانست رهبران جهانرا به رعایت حقوق بشر ملزم 
سازد

ازمجلهForeign Affairs  نوشته: کنت راث 

درطول مبارزات انتخاباتی سال 2۰۰۸ میالدی  اوباما وعده 
کرد بدنامی تکروی بوش را با  تعهد همه جانبه  وایجاد 
آمریکا صورت  برعلیه  که  ها  وبررسی خصومت  اتحاد  
می گیرد  جبران کند . از نخستین نشانه های تغییر دادن 

سیاستهای بوش   شرکت دادن ایاالت متحده آمریکا در 

جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بود .
چهل وهفت عضو شورای حقوق بشر که دولتهای مستبد

شورا  این  اعضای   . داشتند  سلطه  شورا  براین  بودند    
بطور دائم اسرائیل را محکوم میکردند وظاهرا از رهبران 
خودکامه بخاطر نقض حقوق بشر هیچ انتقادی بعمل نمی 
که  جنوبی  آفریقای  قانوندان  گلدستون  آوردند.ریچارد 
را   2۰۰9 ژانویه  و   2۰۰۸ دردسامبر  بشر  حقوق  گزارش 
نوشته بود  اسرائیل را به جرم  اشغال نوارغزه  محکوم 
جنگی   جنایات  به  نیز  را  حماس  سازمان  همزمان  کردو 
مقصر شناخت . انتقاد شدید آمریکا ازاین گزارش  باعث 
است  طرف  بی  اوباما  که  شوند  متوجه  همه  که  شد 
یکسان  ودشمن  دوست  با  بشر  حقوق  نقض  ودرمورد 
برای  را  زمینه  متأسفانه  اوباما  حرکت  .این  میکند  عمل 
اوباما  مساعدکرد.  حماس  یعنی  اسرائیل  دشمن  سرزنش 
دراسلو بهنگام دریافت جایزه صلح نوبل گفت : تنها صلح 
عادالنه  برمبنای حق مالکیت و حاکمیت هرطرف  پایدار 
خواهد بود . شوربختانه اوباما هنوز تاامروز دراین مورد از 

اسرائیل درخواست همکاری نکرده است.
دولت اوباما بیش از کابینه بوش خودرا به قوانین بین المللی 
ملزم میداند بااینهمه دراین زمینه نیز با کاستی هائی روبرو 
بوده است . برای مثال درمورد پیمان نامه منع استفاده از 
مین های ضد نفر  مربوط به سال 1997ابتدا اعالم کرد که 
این پیمان را امضا نخواهد کرد وکمی بعد اظهارمیکند با 
آنکه درطول 12 سال گذشته ایاالت متحده این نوع سالح 
را تولید نکرده ، بکار نبرده و به کشورهای دیگر هم صادر 
نکرده است  اما بررسی درمورد این پیمان نامه  هنوز ادامه 
دارد. ازطرفی ایاالت متحده آمریکا هنوز به دیگر اعضای 
ناتو که در کنوانسیون 2۰۰۸ استفاده ازسالح های خوشه ای  
را منع میکند نپیوسته است  اگرچه ازسال 2۰۰3 تا کنون  
برای  را  آن  و  است  نکرده  استفاده  سالح  ازاین  خود 

غیرنظامیان بسیار خطرناک میداند. 
دولت اوباما با آنکه هرگونه تبعیض علیه زنان را محکوم 

تبعیضات  این  رفع  به  سنا   طریق  از  میخواهد  میکندو 
نداده  انجام  زمینه  اقدامی دراین  بحال هیچ  تا  بپردازداما  
نیز سنا را برای  است . همچنین درزمینه حقوق کودکان 

تصویب این الیحه تحت فشار نگذاشته  است .
نیز  زنان   حقوق  های  نامه  پیمان  درزمینه  اوباما   کابینه 
درردیف کشورهائی چون ایران )حکومت اسالمی ( نورو 

، سومالی ، سودان ، و تونگا  قراردارد.
درگیری های  مخرب  

اوباما با نادیده گرفتن سیاست بوش درمورد عدم گفتگو 
با دولتهای سرکوبگر، توانست در میانمار) برمه ( و سودان  
بدون  برقرارو  تماسهائی  دوکشور  این  پایه  بلند  مقات  با 
هیچ فشاری  آنان را به متوقف کردن سرکوبها تشویق کند. 
درمورد سودان  دولت اوباما  باوجود بعضی  پیچیدگی ها  
توانست دولت سودان را در سرکوبگری مردم  دارفور و 
پرزیدنت  با  مستقیما  اینکه  بدون  بازدارد  سودان  جنوب 

بشیرکه به جنایت جنگی متهم شده است  مذاکره کند .
اما درآسیای مرکزی در مقابله با دولتهای خودکامه  دولت 
و  ترکمنستان  در   . است  گردیده  مواجه  باشکست  اوباما 
ازبکستان که درآنجا  دولت آمریکا نگرانی زیادی پیرامون 
و  دارد  افغانستان  کشور  برای  نظامی  تدارکاتی  خطوط 
همچنین  خواستار برقراری دمکراسی درآن منطقه است  با 
توفیق روبرو نبوده است . آمریکا حتی در ایجاد اصالحات 

درقزاقستان  نیز شکست خورده است .
آغاز  که  اند  دریافته  اوباما  دولت  مقامات    ، درافغانستان 
سوء استفاده و فسادامرای ارتش نزدیک به دولت پرزیدنت 
در  طالبان  بیشتر  محبوبیت  و  تجهیز  باعث  کرزای  حمید 
افغانستان شده است .   پس از انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان  دولت اوباما سعی کرده است کرزای را از 
مقاماتی که دستشان به خون آلوده است ویا متهم به سوء 
استفاده مالی هستند دور نگهدارد. بااین حال هنوز معلوم 

نیست که آیا واشنگتن آماده است  رشته همکاری 

پرزیدنت آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان

احمد  نظیر  افغانی  فاسد  مقامات  و  خود  بین  ومودت 
قدرتی  درقندهار  که  را  کرزای  حامد  برادر  کرزای   ولی 
میگیرد   حقوق  سیا  از  میشود  گفته  و  آید  می  به حساب 
قاچاق مواد مخدر  . احمد ولی کرزای در  یانه  قطع کند 

نیز دست دارد. 
آمریکا  ارتش  آیا  که  نیست  مشخص  هنوز  همچنین 
اوروزگان   و  هرات  والیات  در  که  را  ای  ویژه  نیروهای 
آنهارا رها  یا  به خدمت گرفته  است میخواهد نگاهدارد 

خواهد کرد .
برای  را  نظامی  اوباما شرایط  دولت  پاکستان   درمرزهای 
.اگرچه    است  کرده  فراهم  برگزیده  دولت  به  کمک 

چودری  افتخار  عالی،   دادگاه  قاضی  تثبیت  با  واشنگتن 
موافقت کرداما اتهامات سوء استفاده مالی که این قاضی  به 
پرزیدنت آصف علی زرداری که  متحد نزدیک آمریکاست  
زده حکومت زرداری را با مشکل روبرو کرده است . هنوز 
اوباما به بررسی پرونده هزاران نفری که درزمان حکومت 
پرویز مشرف  درپاکستان مفقود شدند  نپرداخته است . 

پرونده نظامیان پاکستان که دستشان به خون مردم آلوده 
است ازجمله خود پرویز مشرف نیز  هنوز بررسی نشده 

است .
دربین کشورهای نزدیکتر ، پرزیدنت اوباما بهتر از بوش 
درسال  که  بوش  پرزیدنت  .برخالف  است  کرده  عمل 
2۰۰2 تالش برای کودتا برعلیه هوگو چاوز درونزوئال را

تأیید کرد اوباما با پیوستن به سایر متحدین خود درمنطقه 
به تقبیح کودتا برعلیه  رئیس جمهوری هندوراس مانوئل 

زیالیا پرداخت و خواستار ابقای اوشد.
پس ازآنکه دولت کلمبیا درسرکوب نیروهای شبه نظامی  
که صدها عضو اتحادیه های بازرگانی و عده ای دیگررا به 
قتل رسانده بودند عاجز ماند  کاخ سفید در امضای قرارداد 

تجارت آزاد با کلمبیا  تجدید نظر کرد.
دولت   . شد  روبرو  نقصانهائی  با  هم   درمکزیک  اوباما 
آمریکا به مکزیک قول داده است که در ظرف چند سال 
حدود35 /1میلیارد دالر بابت آموزش و وسایل موردنیاز 
به مکزیک بپردازد تا این کشور بتواند با قاچاقچیان مواد 
بخاطر  مبلغ   این  درصد   15 حدود   . کند  مبارزه  مخدر 
متوقف کردن نقض حقوق بشر در مکزیک و به محاکمه 
کشیدن  ناقضین حقوق بشر درآن کشور اختصاص داده 
شدو دولت مکزیک نتوانست به این تعهد خود عمل کند 
و وزارت امورخارجه آمریکا اجازه پرداخت این مبلغ را 
به مکزیک نداد. این موضوع باعث انتقاد از دولت اوباما 
شد که نتوانسته است درخاک همسایه جنوبی  خود حقوق 
بشررا برقرار و به سوء استفاده نظامیان و مقامات دولتی 

پایان دهد .
بهتر  بشر  حقوق  درزمینه  اوباما  دولت  که  نیست  شکی 
ازدولت بوش عمل کرده است . ایجاد تغییرات  درجهان 
است   بشر  ضروری  گیری حقوق  پی  اما   . نیست  ساده 
واگر واشنگتن بتواند  حیثیت ازدست رفته اش را بازیابد 
و دراعتالی ارزشهای جهانی که در باور پرزیدنت اوباما 
برای حل معمای  خوشبختی  ست   موفق شود کلیدی 
کره  درسراسر  سیاسی   اوضاع  ثبات  وایجاد  جهان  مردم 

خاکی خواهد شد.   
 دولت اوباماوحقوق بشر درایران )1(

برخالف دولت جرج بوش که همواره صریحا حمایت 
دولت آمریکارا ازمخالفین حکومت اسالمی اعالم میکرد  
خواهان  انتخاباتی  مبارزات  اززمان   اوباما  پرزیدنت 
ایرانی  مقامات  با  شرط  پیش  وبدون  مستقیم  مذاکره 
بود . اما درعمل درستی  حرف مخالفین رژیم اسالمی 
با  مذاکره  که  رسید  اثبات  به  اوباما  سیاسی  رقبای  و 
رژیم خودکامه  اسالمی هیچ نتیجه ای جز اتالف وقت 
به  بااذعان  واشنگتن  هنوزهم  .بااینهمه  داشت  نخواهد 
نیفتاده  خواهان  مثبتی  درمسیر  مذاکرات  که  نکته  این 
مذاکره است و خشم مخالفین رژیم اسالمی را برانگیخته 
است . درتظاهرات مخالفین درتهران وشهرستانها مردم 
خشمگین شعار میدادند اوباما اوباما با اونائی یا با ما؟ 

کاخ سفید این فریادهاراشنید وباآنکه
بقیه  رادرصفحه 42   مطالعه فرمائید 

)1( این قسمت در مقاله وجود ندارد و مترجم به آن افزوده است .

حقوق بشر در ایاالت متحده آمریکا
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چه تکذیب غرور انگیزی !!                           سیاوش آذری
تکذیب   ، ای  حرفه  نگاران  روزنامه  حساسیت  بیشترین 
اند . چه بصورت نوشتاری  انتشار داده  مطلبی است که 

درمطبوعات ، چه گفتاری دررادیو یا تلویزیون .
قانون مطبوعات مقررکرده است ، درصورت انتشار مطلب 
نادرست ، تکذیب موضوع باهمان حروف وهمان قطع و 
اندازه درشماره بعد چاپ یادررادیو ویاتلویزیون توضیح 

داده شود.
باتوجه به قانون مطبوعات که درهمه کشورهای پیشرفته 
جایش  اسالمی  جمهوری  در  )والبته  است  ساریوجاری 
 )! داده  نبودم   من  بود  کی  بود  کی   ، بند  ترجیع  رابه 
بعنوان  یک روزنامه  بار  نخستین   برای  میخواهم   بنده 
نگارایرانی برخالف سنت  معمول بانهایت افتخاربگویم 
لوس  ایران چاپ  درنشریه صبح  عید گذشته  که  مطلبی 
آنجلس  تحت عنوان" عرض نکردم !!؟" نوشتم تکذیب 

شده است . آنهم چه تکذیب غرور انگیزی !!
درآن مقاله که محتوایش ازدردورنج 3۰ ساله خود وهم 
نشأت  میهنم  پریشان  بااوضاع  درارتباط  ام  آزاده  میهنان 
گرفته بود ناامیدانه گله کرده بودم که دیگر چه بنویسم ، 
از کجاوچه چیز بنویسم. ازکدام وحدت واتفاقی بنویسم 
و باذکر نمونه های  مختلف  نتیجه گرفته بودم که مگر 

چه چیز عوض شده که به آن امید ببندم ؟
اما حاال ، خدمت شما هم میهنان عزیز درنهایت افتخار 
اعتراف میکنم که درسراسر عمرروزنامه نگاری ام هرگز 
تکذیبی به این زیبائی وغرور آفرینی ندیدم که هموطنان 
داخل و خارجم با قیام یکپارچه شان  عمال نشان دادند 
گیر  فرصت  ما   . نیست  کردی  فکر  که  نخیر،آنطور  که 

نمیآوردیم وگرنه پشت حکومت را بلرزه درمیآوردیم .
همچنانکه دیدید دستجمعی به خیابانها نریختیم که ریختیم .
 بادست خالی ، بدون هرگونه سالح ورهبر وپشتیبان داخلی 
و خارجی دربرابر مزدوران بی رحم مسلح نایستادیم که 
ثابت نکردیم حکومت روضه خوان ها برای   . ایستادیم 
نسلهای  دستاوردهای  آنهمه  بردن  ازبین  و  ما  کشتار 
گذشته مان باتوطئه ودسائس داخلی وخارجی روی کار 
گاهها  وشکنجه  درزندان   . کردیم  ثابت  که  شده  آورده 
ازدختروپسر مورد تجاوز واقع نشدیم که شدیم ، کشته 
ندادیم که دادیم . رهبران قدرتمند غرب وشرق را که این 
بار سعی دارندترفند دیگری را خواست ما جا بزنند مات 
و انگشت بدهان نکردیم که کل رژیم را  نمیخواهیم ؟...
وعلنا  راعمال  خارج  و  داخل  جانبه  همه  تکذیب  وقتی 
 . ایرانیم  کردم  افتخار   . شدم  لذت  غرق  کردم  مشاهده 

عجب تکذیب افتخار آمیزی !!
با خودگفتم چه نسل با ارزشی پا بعرصه حیات گذاشته 

،
چه دالورانی ؟ چه جوانان رشیدی ؟ چه دختران وزنان 
فهیم وقهرمانی ؟؟ به به ! هزاران آفرین به اینهمه فرزندان 
باشرف کوروش ؟ کجاست فردوسی پیر طوس که ببیند  
 ، نداها  چون   ایثارگرانی  بوسیله  چگونه  اش  شاهنامه 
وار  رستم  میهنش   وقهرمانان  جوانان  سهرابهاودیگر 
ورودابه وار ، درجنگ با اهریمن در آوردگاه  میهن ، به 
اجرا درآمده و جان ها درراهش فدا کردند ؟ چه صحنه 

های با شکوهی . چه موسیقی هیجان آوری . مگر میشود 
ملتی بدون رهبر ، اینگونه یکپارچه ومتحد بپاخیزد  تا 

چه  خداوندا  ؟  بگسلد  وپایش  راازدست  اسارت  زنجیر 
 ، ؟ چپ  بیداری  یا  است  خواب  ؟  بینم  می  ،چه  دیدم 
. دالور پشت دالور. همه جا  ، قهرمان  ، راست  قهرمان 
زن . مرد جوان ونوجوان ، میانسال و پیر  دوشادوش هم 

و یکصدا.
ازکشته پشته درست شده اما هیچکس حاضر نیست  قدم 
به عقب بگذاردو هزاران گزارشگر  جوان وآزاده ، بدون

دریافت درهم ودیناری، تنها بخاطر عشق میهن با بخطر 
انداختن جان ، ازصحنه های تیر خوردن ایثارگرانی چون 
کشته  وبرادران  خواهران  دیگر  و  ها   سهراب  و  نداها 
زنده  تصاویر  و  فیلمها  خود  خورده  وکتک  ومجروح  
وای   . فرستادند  جهان  سراسر  وبه  کردند  تهیه  ورنگین 
چه دختران فوق متهوری که باقامت افراخته ، بدون بیم 
ازاین وآن بدلیل ازدست دادن  وحشیانه بکارتشان توسط 
فیلمبرداری  و  عکاسی  های  دوربین  دربرابر  بیدادگران 
تجاوز شده  آنها  به  درزندانها  برآوردند  فریاد   . ایستادند 

است و به آنان گفته اند داریم رأیتان را پس می دهیم .
امواج  این  ابعاد  میشود  چگونه  باالتر؟  ازاین  شچاعت   

خروشان و سونامی سیاسی راتوصیف کرد؟
درآن بزنگاه تاریخ  متوجه شدم که چه فاصله بعید ودوری 
مست  خوان  آخوندوروضه  با  میهنم  داخل  مردم  میان 
و  شهامت  اینهمه  بامشاهده  والیشعر وجوددارد   قدرت 

قهرمانی ها ازخود می پرسم خداوندا خواب می بینم ؟
این رشادتها ازایرانی است ؟ ازمردم ماست ؟ بخود میبالم . 
زیرا فریادهائی که طی سالهای گذشته دررادیو وتلویزیون 
لوس آنجلس برآوردم ، همه قلمهائی که من وهمکاران 
وطن پرست مان زدیم  همه وهمه دراین راستابود که همه 

باهم بپا خیزند، تا پیش از قیام سراسری داخل وخارج  

نمی آمدند  مثال هنگامیکه پرستاران دراعتراض به کمی 
پزشکان  پس  میگفتم  ازکارمیکشیدند   دست  دستمزد  

کجاهستند؟ بیماران شفایافته چرانیستند؟همسایه ها  ، 
بینم   می  حاال  اما  پیوندند؟  نمی  چرا  ودیگران  همکاران 
 . نیمه شب   ، ،شب  لشگر  لشگر  آیند   آمدند ومی  همه 
صبح ،ظهر، عصر، غروب ونتیجه غرورآمیز وتعیین کننده 
یکپارچه شان رادیدند . می بینند که چگونه آن بت عظیم 

ترس را ترک انداختند ودرآستانه فروپاشی قراردارند .
چندتن از میهن پرستان پرمهرم ازجمله امیران وصاحب 
تلفنی  درتماس  آمریکا  واکناف  ازاطراف  نظامی  منصبان 
و  بودی  کاش  داد؟  نتیجه  فریادهایت  میبینی  گفتند  می 
. درجوابشان سرافرازانه گفتم  نتیجه کاررادنبال میکردی 
"استارت " زده شد شما بگوئید کجانیستند ؟ باهرمشرب 
ومرام . گرچه برخی با مأموریتهای خاص  تالش کردند 
به بهانه جلوگیری از ورود پرچم سه رنگ ملی  اعتراض 
علیه احمدی نژاد  دربرابر ساختمان سازمان ملل را بخود  
ایران  شدید  های  العمل  ، عکس  کنند  ومحدود  منتسب 

خواهان پاسخشان راداد.
درهمان گیرودارپرچم نیار حضرات !  درمراسم سالروز 
ازسوئد  که  جوانی  دختر  شیما  درواشنگتن   مشروطیت 
حاضران  ازآهنگهایش  یکی  اجراکرد  آهنگ  وچند  آمده 
گلوله  به جنگ  درایران جوانان  میخواند   . کرد  رامنقلب 
میروند ودرخون می غلطند . درخارج دعوابرسر نیاوردن 

پرچم سه رنگ ملی است .
پرستان  میهن   ، تاریخی  هنگامه  دراین  دیگر  ازسوی 
دربرابر  خورها  روز  نرخ  به  نان  بدانند  شدند  کنجکاو 

حرکتهای میلیونی  چه موضعی پیش گرفتند ؟
ارتباط  دروسایل  گذشته  سالهای  درهمه  که  عناصری 
جمعی ) شبکه های آنچنانی جهانی  !! بوجودآمده شان
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اسراری که القاعده از انتشارش 
هراسان است

یک روزنامه عربی  حقایق جدیدی را در خصوص کاهش 
محبوبیت القاعده در جهان اسالم منتشر ساخت.

به گزارش »فردا«، روزنامه سعودی الوطن،  در مقاله ای با عنوان »رازهایی که القاعده 
تحقیقات  و  مطالعات  مرکز  تحقیقات  نتایج  که  است  آورد  نیست«  انتشارش  به  مایل 
»وست پوینت« )WEST POINT) که زیر نظر مرکز سیاست خارجی آمریکا مشغول 
فعالیت است، نشان می دهد که محبوبیت القاعده در میان مسلمانان به شدت کاهش یافته 

است.
نتایج این تحقیقات با عنوان »پیشگامان
 قاتالن« نشان می دهد بر خالف آنچه

 بن الدن و حامیان آنان مطرح می کنند 
که بین اسالم و غرب تضاد وجود دارد 

ولی در واقع این مسلمانان هستند که
 قربانان اصلی تروریسم القاعده بوده اند. 

از اول تاسیس این سازمان تروریستی، 
القاعده همیشه اعالم کرده است که هدفش

 حفظ مصالح مسلمانان در اقصی نقاط جهان
 بوده و این سازمان نقش یک نگهبان وفادار

 واقعی برای اسالم را ایفاء می کند. اما
 اکثریت غالب قربانیان القاعده تاکنون 

مسلمانان بوده اند. 
مطالعات اخیر نشان می دهد که تنها 15

 درصد از کشته شدگان در عملیات های القاعده بین سال های 2۰۰4 تا 2۰۰۸ از غربی ها 
و غیر مسلمانان بوده اند. 

در ادامه الوطن آمار دیگری از نتایج این تحقیقات را منتشر ساخته و می افزاید: در فاصله 
سال های 2۰۰3 تا 2۰۰7 حمایت های مردمی مسلمانان اردنی به شدت از اسامه بن الدن 
کاهش یافته و از 5۶درصد به 2۰درصد رسیده است. از سوی دیگر در لبنان نیز اکنون 

این حمایت ها از 2۰درصد به یک درصد رسیده است.
بین  در  بن الدن  نیز وضعیت مشابهی در خصوص کاهش محبوبیت  عربستان سعودی 
مردم کشور خود دارد که اکثریت آنان سلفی هایی هستند که اعتقادات مذهبی نزدیک به 
بن الدن دارند. در نظرسنجی ای که موسسه ای به نام »فردا از تروریسم تهی است« انجام 
داده است نیز نشان می دهد، دو سوم افراد شرکت کننده در این نظرسنجی که در اوائل 

سال 2۰۰9 انجام شده نظر منفی نسبت به سازمان القاعده دارند.
همچنین نتایج نظرسنجی ای که موسسه ییسنتر در ابتدای سال 2۰۰۸ در پاکستان انجام 
نمی کنند.  تائید  را  القاعده  سازمان  پاکستانی ها  از  ۶1درصد  می دهد  نشان  است،  داده 
همان طور که حدود ۸۰درصد از آن ها از وضعیت بی ثباتی ناشی از از افراط گرایی این 

گروه در کشور خود ابراز نگرانی کرده اند.
القاعده حمایت می کرده اند نیز به  بسیاری اندیشمندان اسالمی نیز که پیش از این از 
تدریج از تفکرات و عملکردهای القاعده اعالم برائت می کنند. به طور مثال اندیشمند 
اسالمی سید امام الشریف که یک عضو برجسته سازمان القاعده در ابتدای تاسیس این 
سازمان بوده است، اخیرا نظر خود را تغییر داده و حتی کتابی با عنوان »نفی به کارگیری 
نام  به  سعودی  متفکر  یک  همچنین  است.  نگاشته  اسالم«  دشمنان  برابر  در  خشونت 
سلمان العوده نیز که تحت تفکرات بن الدن بوده است در سال 2۰۰7 راه امام الشریف 
را درپیش گرفت و انتقادات خود را نسبت به القاعده و رهبر آن بخاطر افراط گری های 

آن ها علنی ساخت.
الزم بیادآوری است وزارت امور خارجه آمریکا یک جایزه 25 میلیون دالری برای کسی 
که اطالعاتی درباره مخفی گاه بن الدن درصورت بدام افتادنش  تعیین کرده وخلبانان 

خطوط هوائی مسافربری نیز دو میلیون دالر به آن افزوده اند .

جزئیات کمک چند صد میلیون دالری رژیم بحزب اهلل

 رهبر جمهوری اسالمی ایران سرانجام تسلیم فشار های شدید قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران و علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران شده و به درخواست 

شیخ حسن نصراهلل )سر کرده حزب اهلل( 
پاسخ مثبت داد.خامنه ای دستور داده است
 که مبلغی حدود سیصد میلیون دالر بعنوان
 جبران ضرر مالی کالنی که چند ماه پیش

 در نتیجه ورشکستگی صالح عز الدین
 تاجر لبنانی نصیب فعالین سازمان حزب

 اهلل شده است، به شیخ نصراهلل اهداء گردد.
خامنه ای تحویل این مبلغ را با ضّدیت و

 اعتراض کامل کارشناسان مالی ستاد که بر
 این باورند که کمک ومساعدت به 

حزب اهلل تمامی ندارد، تأیید کرد.
بگفته این اشخاص مبالغی که در سال

 جاری به حزب اهلل اهداء شده است از 
آنچه که طبق برنامه در نظر گرفته شده 

باور نکردنی یک میلیارد دالر هم برسد  به مبلغ  باالتر است وممکن است  بود، بسیار 
در حالی که این سازمان هیج گزارش وحساب وکتابی از هزینه های خود ارائه نداده و 
نمیدهد.قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بشدت ابراز نگرانی کرده بود 
که در صورت عدم اهدای این مبلغ، اعتماد فعالین این سازمان به رهبریت شیخ نصر اهلل 
سلب خواهد شد، وبدین ترتیب تمامی روند تبدیل حزب اهلل به نیروئی که در خط اول 

جبهه ایران در مقابل اسرائیل قرار دارد، صدمه خواهد دید.
پس از ادعای شیخ نصر اهلل که تقریبا کلیه ذخائر مالی این سازمان را به اتمام رسانیده 
است )سلیمانی این ادعا را تأئید نموده(، حواله این مبلغ تصویب شد که البته از طریق 
کانالهای محرمانه انجام شد ونه از طریق سیستم بانکی لبنان و یا بانک صادرات ایران، تا 

از افشای خبر حواله پول ومبلغ آن، جلوگیری بعمل آید.
های  جنبش  بیم  و  زمان،  مقطع  این  در  ایران  حساس  موقعیت  سبب  به  رهبری  دفتر 
معترض که مخالف رفتار و اعمال ولخرجانه ایران در خارج از کشور میباشند و حکومت 
را به این خاطر مورد سرزنش قرار میدهند، این موضوع را کامال مسکوت نگه داشته 
است.این کمک مالی از محل بودجه ویژه دفتر رهبر جمهوری اسالمی، که به فعالیت 
است.  یافته  انتقال  اهلل  سازمان حزب  به  دارد،  اختصاص  اسالمی  انقالب  برای صدور 
بر  دفتر رهبری  میباشد که  انقالب اسالمی  بنیاد مستضعفان و جانبازان  پول،  این  منبع 
آن تسلط داشته و هیچ گونه گزارش مرتب ومنظمی از آن به ارگانهای حکومتی ایران، 
ارائه نمیشود. این پول برای رسیدگی به جانبازان جنگ در نظر گرفته شده بود، ولیکن 
به خاطر اهمیتی که رهبر جمهوری اسالمی، رئیس جمهور ایران و سپاه پاسداران برای 
موقعیت ایران در منطقه و باالخص برای موقعیت ایران نزد شیعیان لبنان قائل هستند، 
نهایتًا تصمیم گرفته شد که این بودجه به سازمان حزب اهلل، که سالیان سال است از طرف 

ایران پشتیبانی میگردد، انتقال یابد.
تخصیص این مبلغ در حالی به تصویب رسید که سازمان حزب اهلل با آوردن بهانه های 
پوچ، هنوز در خواست حکومت ایران در رابطه با ارائه گزارش مفصل در مورد چگونگی 
استفاده از این پولها را، برآورده نکرده است. از اینرو تا حال روشن نشده که چه بخشی 
از این پول به عنوان غرامت به آنهائی که از ورشکستگی صالح عز الدین آسیب دیده اند، 
پرداخت خواهد شد و چگونه شیخ نصر اهلل قصد دارد این پولها را بین اعضای سازمان 
حزب اهلل قسمت کند. از قرار معلوم تصمیم دارند که در ابتدا این پول در میان افراد دون 
پایه این سازمان که بطور چشمگیری در قضیه صالح عز الدین صدمه دیده اند، قسمت 
گردد و در صورتی که پولی از این ذخائر باقی بماند، افراد بلند پایه حزب اهلل نیز برای 

جبران اموال از دست رفته شان، غرامت دریافت کنند.
شیخ نصراهلل از ترس اینکه افراد مال باخته بسیاری برای دریافت غرامت به او رجوع 
کنند و وی نتواند به درخواست هایشان جواب مثبت دهد، راز دریافت این پول را پیش 
داشته است. شایان ذکر است که  نگه  این سازمان،  عالیرتبه معدودی در  افراد  خود و 
تعداد مالباختگان شیعه مذهب بسیار زیاد بوده، ورقم مالی وارد شده به این افراد از یک 

میلیارد دالر هم بیشتر است.

شیخ حسن نصراهلل رهبر حزب اهلل
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نگارینا، چه بد کردم؟ که نیک از من شدی غافلنوروز رد شعر شارعان پارسی گوی

نه نیکست این که آزردی به گفتار بد آموزم

من از حیرت نمی دانم حدیث خویشتن گفتن

ز قول اوحدی بشنو سخن های جگر سوزم

منوچهری دامغانی

آمد نوروز ماه با گل سوری به هم

بادهٔ سوری بگیر، بر گل سوری بچم

زلف بنفشه ببوی، لعل خجسته ببوس

دست چغانه بگیر، پیش چمانه به خم

از پسر نردباز داو گران بر به نرد

وز دو کف سادگان ساتگنی کش به دم

ای صنم ماهروی! خیز به باغ اندر آی

زانکه شد از رنگ و بوی باغ بسان صنم

شاخ برانگیخت در، خاک برانگیخت نقش

باد فرو بیخت مشک، ابر فرو ریخت نم

مقرعه زن گشت رعد مقرعهٔ او درخش

غاشیه کش گشت باد، غاشیهٔ او دیم

قمری در شد به حال، طوطی در شد به نطق

بلبل در شد به لحن، فاخته در شد به دم

در جلوات آمده ست بر سر گل عندلیب

در حرکات آمده ست شاخک شاهسپرم

باد علمدار شد، ابر علم شد سیاه

برق چنانچون ز زر یک دو طراز علم

راغ به باغ اندرون، چون علم اندر علم

باغ به راغ اندرون، چون ارم اندر ارم

بر دم طاووس ماه، بر سر هدهد کاله

بر رخ دراج گل، بر لب طوطی بقم

گردن هر قمریی معدن جیمی ز مشک

دیدهٔ هر کبککی مسکن میمی ز دم

رنگ رخ الله را ازند و عودست خال

شمع گل زرد را از می و مشکست شم

ماهی در آبگیر دارد جزعین زره

آهو در مرغزار دارد سیمین شکم

باد زره گر شده ست، آب مسلسل زره

ابر شده خیمه دوز ماغ مسلسل خیم

صلصل خواند همی شعر لبید و زهیر

نارو راند همی مدح جریر و قثم

بر دم هر طاووسی صد قمر و سی قمر

بر پر هر کبککی نه رقم و ده رقم

اقبال الهوری

هنوز همنفسی در چمن نمی بینم

بهار می رسد و من گل نخستینم

به آب جو ن نتخخنگرم خویش را نظاره کنم

به این بهانه مگر روی دیگری بینم

بخامه ئی که خط زندگی رقم زده است

نوشته اند پیامی به برگ رنگینم

دلم بدوش و نگاهم به عبرت امروز

شهید جلوهٔ فردا و تازه آئینم

ز تیره خاک دمیدم قبای گل بستم

وگرنه اختر وامانده ئی ز پروینم

سنائی 

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز

از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز

از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک

وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

بر گرد یکی گرد دل ما و در آن دل

گر جز غم خود یابی آتش زن و بفروز

هر چند همه دفتر عشاق بخواندیم

با این همه در عشق تو هستیم نو آموز

در مملکت عاشقی از پسته و بادام

بوس تو جهانگیر شد و غمزه جهانسوز

تا دیدهٔ ما جز به تو آرام نگیرد

از بوسه ش مهری کن و ز غمزه ش بردوز

با هجر تو هر شب ز پی وصل تو گویم

یارب تو شب عاشق و معشوق مکن روز

حافظ

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

چو گل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

که قارون را غلط ها داد سودای زراندوزی

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعل است

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

چو امکان خلود ای دل در این فیروزه ایوان نیست

مجال عیش فرصت دان به فیروزی و بهروزی

طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن

کاله سروری آن است کز این ترک بردوزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزی

می ای دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش

خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بد روزی

جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع

که حکم آسمان این است اگر سازی و گر سوزی

به عجب علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم

بیا ساقی که جاهل را هنیتر می رسد روزی

می اندر مجلس آصف به نوروز جاللی نوش

که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی

نه حافظ می کند تنها دعای خواجه تورانشاه

ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی

جنابش پارسایان راست محراب دل و دیده

جبینش صبح خیزان راست روز فتح و فیروزی

خواجوی کرمانی

عید آمد و آنماه دل افروز نیامد

دل خون شد و آن یار جگر سوز نیامد

نوروز من ار عید برون آمدی از شهر

چونست که عید آمد و نوروز نیامد

مه می طلبیدند و من دلشده را دوش

در دیده جز آن ماه دل افروز نیامد

آن ترک ختائی بچه آیا چه خطا دید

که امروز علی رغم بدآموز نیامد

خورشید چو رسمست که هر روز برآید

جانش هدف ناوک دلدوز نیامد

تا کشته نشد در غم سودای تو خواجو

در معرکهٔ عشق تو پیروز نیامد

مولوی

امروز جمال تو بر دیده مبارک باد

بر ما هوس تازه پیچیده مبارک باد

گل ها چون میان بندد بر جمله جهان خندد

ای پرگل و صد چون گل خندیده مبارک باد

خوبان چو رخت دیده افتاده و لغزیده

دل بر در این خانه لغزیده مبارک باد

نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم

نوروز و چنین باران باریده مبارک باد

بی گفت زبان تو بی حرف و بیان تو

از باطن تو گوشت بشنیده مبارک باد
عراقی

بیا بیا، که نسیم بهار می گذرد

بیا، که گل ز رخت شرمسار می گذرد

بیا، که وقت بهار است و موسم شادی

مدار منتظرم، وقت کار می گذرد

ز راه لطف به صحرا خرام یک نفسی

که عیش تازه کنم، چون بهار می گذرد

نسیم لطف تو از کوی می برد هر دم

غمی که بر دل این جان فگار می گذرد

ز جام وصل تو ناخورده جرعه ای دل من

ز بزم عیش تو در سر خمار می گذرد

سحرگهی که به کوی دلم گذر کردی

به دیده گفت دلم: کان شکار می گذرد

چو دیده کرد نظر صدهزار عاشق دید

که نعره می زد هر یک که: یار می گذرد

به گوش جان عراقی رسید آن زاری

از آن ز کوی تو زار و نزار می گذرد
خاقانی

دست قبا در جهان نافه گشای آمده است
بر سر هر سنگ باد غالیه سای آمده است

ابر مشعبد نهاد پیش طلسم بهار

هر سحر از هر شجر سحر نمای آمده است

الله ز خون جگر در تپش آفتاب

سوخته دامن شده است لعل قبای آمده است

بلبل خوش نغمه زن هست بهار سخن

بین که عروش چمن جلوه نمای آمده است

فاخته در بزم باغ گوئی خاقانی است

در سر هر شاخسار شعر سرای آمده است
اوحدی مراغه ای

بیار آن، باده، تا دل را به نور او بر افروزم

که بوی دوست می آرد نسیم باد نوروزم

به عشقم سرزنش کردی ،ببین آن روی را امشب

که عذرم خود ترا گوید که: من روشن تر از روزم

مگو احوال درد من به پیش هر هوسبازی

که جز عاشق نمی داند حکایت های مرموزم

رها کن، تا بمیرد شمع پیش او ز رشک امشب

که چون باید ز عکس او دگر بارش بر افروزم

رقیب از رشک من هر دم گریبان گو: بدر بر خود

که من چشم از جمال او نمی دانم که: بردوزم

من مفلس نمی خواهم جلوس تخت فیروزه

که از رخسار او، حالی، جلیس بخت پیروزم
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نوروز  جشن آفرینش انسان

نوروز یکی ازعوامل ایجادوحدت بین ایرانیان بوده است 
نیز یکی ازعوامل بقای نوروز درطول  ایرانیان  و وحدت 
بگیرید  سراغ  نمیتوانید  را  ملتی  هیچ  بشمارمیرود.  تاریخ 
که تا این حد برای برگزاری یکی ازروزهای  ملی خود 
اما  باآنکه نوروز به ملل دیگرهم تعلق دارد  اصراربورزد. 
چرا ایرانی ها دربزرگداشت نوروز اصرار دارند؟ پاسخ این 

سئوال در منشأ این جشن نهفته است .
پیدایش نوروز 

. آنها بهنگام  ایرانیان باستان به کشاورزی اشتغال داشتند 
برداشت  و یا کاشت وبهنگام بردن احشام خود به آغل های 
زمستانی  جشن های مختلفی برپا می کردند .   پادشاهان ایران 
مردم را به وحدت دربرگزاری این جشنها تشویق میکردند.
تدوین  در  پیشروبودن  دلیل  به  که  پیشدادی  پادشاهان 
جشنها  برگزاری  برای  شدند   نامیده  لقب  این  به  قانون 
قوانینی تدوین میکردندوازمردم میخواستند که با یگانگی 
و هماهعنگی جشنهای خودرا برپادارند.ازجمله این قوانین 
برپائی جشن نوروز بصورت دسته جمعی بود که هنوزهم 
میشود. برگزار  دسته جمعی  نوروز  سالها  ازگذشت  پس 
ازنخستین روزی که جشن نوروز به خواست جمشید شاه 
برگزار شد تا به امروز به هیچ عنوان رنگ مذهبی نداشته 

است وجنبه اجتماعی آن بردیگر جنبه ها برتری دارد.
وبه  شروع  فرات  شرق   از  که  ایران  درفالت  ایرانیان 
تمام  داشتند.بنابراین  سکنی  میشود  ختم  هندوکش  دامنه 
جغرافیائی  محدوده  دراین  اکنون  هم  که  کشورهائی 
را  نوروز  و جشن  اند  بوده  ایرانی  زمانی  همه  قراردارند 
گرامی میداشته اند . امروزهم کشورهائی نظیر تاجیکستان 
وازبکستان وقرقیزستان و بسیاری دیگر علیرغم جریانهای 
سیاسی که گاه بگاه  برآنها حاکم میشود اما همواره نوروز 

را جشن گرفته ومی گیرند .
برخی تصور میکنند که جشن نوروز را ایرانی ها از آشوری 
ها تقلید کرده اند . این درست نیست .برای اینکه ایرانی 

از آشوریها گرامی  ها جشن نوروز را ششهزارسال پیش 
خط  ها  ایرانی  که  باورند  براین   بعضی  میداشتند.)حتی 
نیست  اینهم درست  از آشوریها گرفتند که  میخی را هم 
.ازجمله استاد همایون فرخ درکتاب خود می نویسد که 

آشوریها خط میخی را ازایرانیان آموخته اند .(

تداوم نوروز
اگر تنهابه دوران 25۰۰ سال گذشته نظر بیفکنیم متوجه می 
شویم که چرا ایرانیان تا این حد به نوروز توجه نشان داده 
اند . دراین دوران ایران با حمله اسکندربه ایران ، حمله 
اعراب ، و یورش مغوالن و تاراج های دیگر ربرو بوده 
است . همیشه ملل غالب میخواهند تا آداب وسنن وفرهنگ 
خودرا بر قوم شکست خورده تحمیل کنند .پس از حمله 
برای  مذهب  که  شدند  ایران  فرمانروای  پارتیان  اسکندر 
آنها اهمیتی نداشت وهمه مردم را با هرمذهب وباوردینی 
یکسان میدانستند. این امر باعث وحدت مردم و توجه آنها 
به جشنهای ملی ازجمله نوروز شد. درزمان ساسانیان هم 
پادشاهان ایران مردم را به برپائی نوروز تشویق میکردند و 
بسیاری از سنتهای نوروزی که امروز ما به آنها می پردازیم 

ریشه دراین دوران دارد. 
تا  کردند  بسیار  سعی  برایران  استیالی  از  پس  اعراب 
ایرانیان را ازپرداختن به آداب وسنن ملی خود بازدارند.اما 
ایرانیان بر توجه خود نسبت به این جشنها افزودندوابتدا 
درداخل خانه های خود وبدورازچشم مأموران دولتی به 
بزرگداشت نوروز پرداختندو درهرزمان که حکام محلی 
روی خوش نشان میدادند و با آنها همراهی میکردند آن 
اجرا  ودر جمع  میگرفت  بخود  ملی  جنبه  دوباره  جشنها 
بدست  که  عرب  های  ازسلسله  بعضی  آنکه  تا  میشد. 
ایرانی ها مانند ابومسلم خراسانی به قدرت رسیده بودند 
خود  سرانجام به برگزاری آئین های نوروز ی پرداختند.
ایرانی ها هرسال بهنگام نوروز هدایای گرانبهائی به حکام 
برگزاری  اجازه  هدایا  این  بطمع  نیز  وآنها  میدادند  عرب 
نوروز را میدادند.حتی بعضی ازآنها کاله ویژه ایرانیان را 
.زمانیکهخانواده  برمکی   درزیر عمامه خود می پوشیدند 
ایران   قلمرو  در  همگانی  بصورت  را  نوروز  میخواستند 
این خانواده  گفتند  و  کرده  اعتراض  درباریان  برگزارکنند 
میخواهد سنتهای پدران ونیاکان خودرا زنده کند و درنتیجه 
خلفا بصورت ظاهر نمیتوانستند دستور برگزاری نوردز را 
صادرکنند اما بخاطر هدایای بسیار گرانبهائی که ازایرانیان 
نمیکردند.  نوروزجلوگیری  برگزاری  از  عمال  میگرفتند 
بود  کمتر  عباسی  خلفای  نفوذ  که  ایران  درشرق  بااینهمه 

ورسوم  آداب  نوشتن  به  بیرونی   و  خیام  مانند  ایرانیانی 
و  خیام  نوروزنامه  کتاب  پرداختند.  نوروز  بویژه  ایرانی  
نوشته های بیرونی  درحقیقت بزرگترین عامل نگهداری و 

تداوم نوروز بشمار میروند.

نوروز پس ازاسالم
پس از علبه اسالم برایران   برگزاری نوروز با مشکالت 
کشتار  شاهد  هائی  دردوره  حتی  و  بود  همراه  زیادی 
 . بدارند  گرامی  را  نوروز  میخواستند  که  ایرانیانی هستیم 
ازاینجا ست که ایرانیان با حربه مذهب برای بزرگداشت 
 : میکنندکه  نقل  ازجمله  کردند.  استفاده  خود  های  آئین 
برای  مقداری شیرینی  یزدگرد درروزنوروز  دائی  هرمزان 
حضرت عمر می برد. ازاو می پرسند این به چه مناسبت 
است ؟جواب میدهدامروز نوروزایرانیان است .خلیفه هم 
شیرینی رامیخوردومیگویدکاش همه روزهای ما نوروز بود 
درزمان نوادگان هالکو خان مغول یعنی ارغون پدرغازان 
خان، نوروز دوباره بعنوان جشن ملی ایرانیان  احیا شد. 
درزمان مغوالن فرمانروایان ایران ازچین دستور میگرفتند و 

ایران پایتخت نداشت.
امیر نوروز یکی ازسرداران ایرانی به ارغون گفت بیا ایران 
را تحت فرمانروائی خود بگیر ودست از بت پرستی بردار 
و اسالم را بپذیرتا من ترا به تبریز ببرم وبرتخت بنشانم . 
او قبول کرد ودر روزنوروز که مصادف با برتخت نشستن 
جمشید بود اورا درتبریز برتخت نشاند. این پادشاه ظاهرا 
مسلمان و درباطن ایرانی و دلبسته آداب وسنن ایرانی بود.

جشن چهارشنبه سوری 
یکی از رسوم رایج درایام نوروز چهارشنبه سوری است 

.آیا همیشه درشب چهارشنبه برگزار میشده است ؟ خیر.
به روستاهای اطراف خود خبر  ایرانیان میخواستند  وقتی 
بدهند که سال نوشده است برباالی تپه ها میرفتند و آتش 
می افروختند روستای بعدی هم بنوبه خود برباالی بلندی 
می  آتش  همجوارخود  روستائیان  آگاهی  برای  و  میرفت 
افروخت تا رسیدن نوروز را به آنها آگاهی دهداین عمل 
نامیدند. پرست  گبرآتش  را  ایرانیان  عربها  که  شد  باعث 
دهند  اجازه  ایرانیان  به  که  نبودند  حاضر  عرب  وخلفای 
که دست به آتش افروزی بزنند منصور خلیفه دوم عباسی  
کنند  افروزی  آتش  نوروز  درشب  ایرانیان  که  داد  اجازه 
بمحض شروع آتش افروزی شحنه ها به مردم حمله کرده 
و گفتند خیر خلیفه دستورداده  از آتش افروزی جلوگیری 

دکتر مهوش امیرمکری

اشاره : بانو دکتر مهوش امیرمکری  پژوهشگر و نویسنده 
ایرانی است که فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران 
باستانی   جشنهای  زمینه  در  امیرمکری   دکتر   . است 
رادر  ازآن  وبخشی  داده  انجام  ارزشمندی  پژوهشهای 
.آنچه  است  کرده  منتشر  درکالیفرنیا  نوروز  بنام  کتابی 
درزیر میخوانید برگرفته از یک مصاحبه رادیوئی است 
شده پخش  مرکزماساچوست  ایران  رادیوصدای  از  که 
 است.                                                آزادی

تا  پاشیدند  آب  ها  شحنه  به  آنقدر  خشمگین  شود.مردم 
آنها را فراری دادند. درتاریخ طبری آمده است که آن شب 
چون شب چهارشنبه بود  پس ازآن رسم چهارشنبه سوری 

درایران متداول گشت .
درحقیقت این برافروختن آتش و رسم آب پاشیدن درشب 
نوروز صورت میگرفته اما چون شبی که مردم به شحنه ها 
حمله کردند شب نوروز شب  چهارشنبه بوده است این 

آئین رابه چهارشنبه سوری تبدیل کرده است . 

سفره هفت سین 
فرهنگ   و  تاریخ  ازتمام  است  ای  آئینه  سین  هفت  سفره 
یادگاری  بینید  می  سین  هفت  درسفره  که  آنچه   . ایران 
آئینه  و  آب  شما  .مثال  ایران  ازتاریخ  دوره  ازیک  است 
جهان  آفرینش  یادآور  اینها  گذارید.  می  چراغ  و  وشمع 
است وسمبل میترا و مادرش آناهیتاست .. دروسط سفره 
که  باورند  براین  زرتشتیان   . میگذارند  ماهی  سین  هفت 
خداوند همه چیز را خلق کرده بود اما این مخلوقات بدون 
روح بودند ودرست روز اول فروردین به کالبد همه این 
آفریده ها روح دمیده شد. این روح  بصورت فرشته های 
انفرادی بود که آن را فروهر مینامیم . بدستور خداوندیکی 
از این فروهرها به جسم خورشید داخل شد و درآن لحظه 
با حرکت خورشید روشنائی  به حرکت درآمد.  خورشید 
هم  فروهرها  بقیه  پدیدآمد.  وزوشب  ر  و  پیداشد  درآن 
درروز  ترتیب  این  به  و  رفتند  دیگر  موجودات  کالبد  به 
سفره  وسط  ماهی  آمد.بنابراین  بوجود  حیات   نوروز 
فروهرها  وقتی  که  است چرا  زندگی  هفت سین عالمت 
بجسم موجودات رسوخ میکنند حرکت بوجودمی آورند 
حرکت  هم  ماهی  وچون  است  زندگی  نشانه  حرکت  و 
که  هائی  .شیرینی  است  زندگی  سمبل  درحقیقت  میکند 
برسر سفره هفت سین است همگی یادگاردوران ساسانی 
عالقمند  ها  شیرینی  انواع  به  ساسانی  .پادشاهان  است 
بودند.ازطرفی آنها خوردن شیروپنیر تازه را درآغاز نوروز 
بفال نیک می گرفتند..دربامدادنوروز پیش ازهرچیزی قند 
سفیدوخرما وشیرونارگیل رادرظرفهای طال و نقره  پیش 
درزمان  سفید  چیزهای  خوردن  آوردند  می  پادشاهان 
ساسانیان درآغاز سال نو رسم بود چراکه معتقدبودند وقتی 
پوشید.  سفید  لباس  بیافریند  بشررا  میخواست  خداوند 

درزمان ساسانیان آموزگاران لباس سفید می پوشیدندو 

است  آفریده  را  بشر  دانش   روی  از  هم  خداوند  چون 
بنابراین بعقیده آنها باید لباس سپید برتن کرده باشد.

نیاکان ما معتقدبودند دنیا یک بعد ندارد ودوبعدی است 
یعنی هم دردنیا معنویات الزم است وهم مادیات . بهمین 
دلیل سر سفره هفت سین برای کسب حیثیت وآبرو وبی 
پول  نشانه  میگذاشتند.سکه سفره هفت سین  نیازی سکه 
آیند  می  سین  هفت  بهمراه  که  گلهائی   . است  وثروت 

یادگار دوران قاجاریه است .چون درزمان ساسانیان بیشتر 
شاخه های انارو درختان دیگررا به جای گل برسر سفره 

هفت سین میگذاشتند.
بعضی  که  است  اختالفاتی  سین  هفت  نام  درباره  اما 
میگویند هفت سین نیست و هفت چین است . برخی آن 
را هفت شین میدانند. اینها هیچکدام برمبنای پژوهشهائی 
که من کرده ام درست نیست .بیرونی سیصدسال پس از 
حمله عرب  درباره جزئیات جشنهای ایرانی نوشته است  
اوهستیم  درباب هفت سین  بابت خیلی مدیون  ازاین  و 
داستانی آورده و نقل میکند که : زمانی زمین خشک بود 
وشیطان رجیم همه زمین های حاصلخیزرا نابود کرده بود.
درناراحتی  بود و همه  راگرفته  مردم  بدی گریبان  قحطی 
بسر می بردند. خداوند به جم  دستورداد  به جنگ شیطان 
بر  اگر  که  داد  برود.ووعده  میکرد  زندگی  درجنوب  که  
شیطان پیروز شوی  همه چیز درست خواهد شد. جم  به 
جنگ شیطان میرود  و پس از مدتی سرانجام بر شیطان غلبه 
میکند وچون فاتحانه از جنگ باز میگردد مردم می بینند
ها  سبزه  و  اند  کرده  شکوفه  درختان  همه  یکمرتبه  که   
یکی   . گرفته  خشیدن  در  آفتاب  دو   . اند  رسته  برخاک 
خود جم  و یکی خورشید. بهمین دلیل مردم نام جم را  
نهادند.سپس مردم جمع میشوند و هریک هفت  جمشید 
طشت برداشته ودر هر طشت تخم گیاهی را که درطول 
سال مصرف میکردند  میکارند. این گیاهان سبز میشوند 
حتی  روزگار  باگذشت  آورند.  می  بوجود  را  سبزه   7 و 
بود  ستون  هفت  شاه  کاخ  بیرون  هم  ساسانیان  تادوران 
آنها را همچنان  برفراز هرستون سبزه ای میکاشتند و  که 
داشت  بیشتری  رشد  که  ای  میگفتند.هرسبزه  سبزه  هفت 
باید بکارند.  میفهمیدند وه درطول سال آن سبزه رابیشتر 
اما پس از حمله عرب به ایران تغییراتی بوجودآمدو مردم 

به این فکر افتادند که یک سبزه برسفره هفت بگذارند و 
دورآن را خوراکی های دیگری که باسین شروع میشود  پر 
. قاجاریه بسیاررونق گرفت  بویژه درزمان  این کار  کنند. 
است  غلط  بکلی  چین  ویاهفت  شین  هفت  بنابراین 

ودرهیچ منبعی به آن اشاره نشده است .
سیزده بدر

درسنت ایرانی نحسی وجودندارد. آنانکه سیزده نوروز 

را نحس میدانند  باورنادرستی دارند.ایرانیان به فرشتگان 
روز  که  تیر  فرشته  به  ازجمله  باورداشتند.  گوناگونی 
است  باران  .اوفرشته  دارد  تعلق  او  به  فروردین  سیزدهم 

.بعلت خشکی زمین  مردم به باغات وجاهای سرسبز 
ببارد.  باران  تا  تیر دعا میکردند   میرفتندوبه درگاه فرشته 
نحسی  درکردن  به  برای  سیزدهم   روز  انتخاب  بنابراین 
نیست بلکه مصادف است باروز فرشته تیر  که فرشته باران 
است . شاید یکی ازدالیلی که بعضی روزسیزده را نحس 
میدانند آن است که عربها ی حاکم برایران ازرفتن مردم 
حفظ  برای  مردم   . میکردند  جلوگیری  دشت وصحرا  به 

سنتهای خود مجبوربودند به دروغ  به آنها که به سعدو 

نحس اعتقادداشتند بگویند که امروز نحس است و برای به 
درکردن نحسی از شهر خارج می شوند.

نتیجه
نیاکان ما با مشکالت فراوان جشنها و سنت های باستانی 
وظیفه  مانیز   . اند  سپرده  ما  به  را  وآن  کرده  حفظ  مارا 
داریم درحفظ آنها بگوشیم واین امانت راا به نسلهای بعد 

بسپاریم.نوروزتان پیروز. هرروزتان نوروز

روزسیزده نوروز روز فرشته تیر یا فرشته باران است .بنابراین نه تنها 
روز نحسی نیست بلکه روز رحمت و برکت است 
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بلند ترین استخوان بدن ما کدام است ؟

وبزرگ  کوچک  استخوان  قطعه   2۰۶ انسانها  ما  دربدن 
آنها  .درمیان  مشغولند  وظایفی  به  هریک  که  وجوددارد 
که  مردی  معموال   . است  تر  بلند  همه  از  ران  استخوان 
استخوان  اوست  قامت  بلندای  سانمتیمتر   1۸3 حدود 
دیگر  بعبارت   . دارد  طول  سانتیمتر   5۰ حدود  رانش  
ذرا طول  انسان  قد  توان گفت معموال5ً/ 37 درصد  می 
استخوان ران او تشکیل میدهد . بلند ترین استخوان ران 
انسانی  استخوان  ترین  بلند  را  آن  میتوان  درحقیقت  که 
غول  به  معروف  کنستانتین  بنام  مردی  به  متعلق  نامید  
آلمان بود که درروز 3۰ مارس 19۰2 به سن 3۰ سالگی 
کنستانتین  ران  استخوان  طول   . کرد  وفات  دربلژیک 
اضافه  جا  درهمین  بدنیست  بود   سانتیمتر   7۶ حدود 
گوش  به  مربوط  انسان  بدن  استخوان  کنیمکوچکترین 
میانی است . این استخوان از 2/۶  تا 3/4 میلیمتر طول 
یکی  استخوان  این  دارد.  وزن  گرم  میلی   4/3 2تا  واز 
آن  به  که  است  میانی  گوش  گانه  سه  های  استخوان  از 

استخوان رکابی میگویند .
آیا هزار پاها واقعا هزار پا دارند؟

از  برخی  اما  بسیار مجهزند  پا  نظر  از  پاها  هزار   .  خیر 
تنها سی  آنها هم  از  پا دارند  بعض  آنها فقط چهارصد 

پا دارند .

قطرات باران چه شکلی هستند ؟
حتمًا فکر می کنید قطرات باران کروی شکل هستند .  یا 
تصورشما این است که قطرات باران همانند قطره های  

اشک است .  
حجمشان   کوچکی  و  بزرگی  به  بسته  باران  قطرات 
باران  دانه  قطر  اگر   . گیرند  می  بخود  متفاوتی  شکلهای 
حدود یک میلی متر باشد بصورت قطره کروی به زمین 
می آید  اما اگر بزرگتر باشد  بعلت وزن این قطره معموالً 
با هوا   براثر اصطکاک  قاهده ای صاف دارد و باالی آن 

بصورت نیمدایره است .  
دوران بارداری در حیوانات مختلف 

دوران بارداری یعنی مدت زمانی که جنین درشکم مادر 
میماند  دربین انسان وحیوانات متفاوت است . بارداری 
نوعی  درحالیکه  میکشد   طول  روز   ۶45 حدود  فیلها 
باردار  روز  سیزده  بنام صاریغ  حدود  دار  کیسه  حیوان 
است . دوران حاملگی انسان حدو.د 9 ماه است . دراینجا 

دوران بارداری چند حیوان را میخوانید :
- گربه 3۶ روز 

 - روز   337 اسب   - روز   ۶45 فیل   - روز   ۶1 سگ 
کانگورو 3۸ تا 4۰ روز - انسان 2۶7 روز - موش 19 

روز - صاریغ 12 تا 13 روز - نهنگ 3۶5 روز 

سمبل دالر چگونه انتخاب شد 

$ $
رایج  پول  پیدایش عالمت دالر که  منشاءو چگونگی 
ایاالت متحده آمریکاست روشن نیست . اما دراین باره 

سه تئوری وجوددارد:
1- میگویند دوحرف یو  و اس که دوحرف اول نام 
ایاالت متحده است )United State(   درهم ادغام 

شده واین عالمت را بوجود آورده اند .
2- درقرن هفدهم میالدی سکه ای درآمریکای شمالی 
روی  بود   رایج  آمد  می  بشمار  اسپانیا  درقلمرو  که 
که  دو حرف اس  بود  اسپانیا  نقره  که دالر  این سکه 
بود.بعدها همین  بودند نقش شده  پیچیده  دور ستونی 
آمریکا  بعنوان عالمت دالر  تغییرات جزئی  با  عالمت 

انتخاب شد.
3- برخی واژه اسپانیائی پزو را زیربنای عالمت دالر 
را  پزو  واژه  میالدی  شانزدهم  درقرن  ظاهراً   . میدانند 
بعدها  و  نوشتند  می    ps یعنی   آن  مخفف  بصورت 
حرف پی راهم حذف کرده و بعدها دوخط عمودی هم 
برآن افزودند. تئوری سوم چندان واقعی بنظر نمیرسد.

چرا شهاب ها از ستارگان پرنورترند؟
شهابها قطعاتی از اجرام سماوی هستند که جذب زمین 
میشوند . پس از برخورد با جو زمین آتش گرفته و نور 
خیره کننده ای تولید میکنند. وچون درجوزمین هستند 
وفاصله آنها بسیار کمتر از ستارگان دیگر تا زمین است  

نور آنها بیشتر بچشم می آید.
قرمز  کنیم  می  داغ  را  آهن  وقتی  چرا 

رنگ می شود؟
حرکت  مدار  شدن  ازداغ  پس  آهن  اتم  الکترونهای 
بزرگتری  ودرمدار  میدهند  تغییر  هسته  دور  به  خودرا 
می چرخند  اما همواره مایلند به ودار اولیه باز گردند 

برای باز گشت به مدار اولیه باید انرژی حرارتی را که 
. فرکانس  بدهند  از دست  اند  ازخارج دریافت کرده 
می  دیده  قرمز  رنگ  به  آهن  در  حرارتی  انرژی  این 

شود .
چرا پشه ها حتی درتاریکی هم نیش میزنند؟
پشه ها سیستم بویائی بسیار قوی دارند بهمین 
طعمه  بوی  درتاریکی  حتی  میتوانند  دلیل 
خودرا تشخیص داده ومستقیما جهت نوشیدن 
نظر  مورد  درمحل  خون  کوچک  قطره  چند 
بوی  میتوانند  دورهم  آیند.ازفاصله  فرود 

فربانی خودرا تشخیص دهند.

تکثیر باکتری ها باچه سرعتی انجام میشود؟
باکتریها ازطریق تقسیم  زیاد میشوند .درهر 15 تا 45 
دقیقه از تقسیم هرباکتری یک باکتری دیگر بوجودمی 
آید. باتوجه به اینکه درشرایط ایده آل درهر 15 دقیقه 
بوجودمی  دیگری  باکتری   ، باکتری  یک  تقسیم  از 
یک  ازتکثیر  ساعت   8 درعرض  که  شده  آیدمحاسبه 
از  بیش  جمعًا  آمده  بوجود  تازه  وباکتریهای  باکتری 
وقتی  پس  ازاین   . میشود  تولید  باکتری  چهارمیلیارد 
باشیسد  خود  کردن  عطسه  مواظب  خورید  می  سرما 
که پس از 8 ساعت 4 میلیلرد ویروس سرماخوردگی 

دراطاق منتشر خواهید کرد.

امان از تعصب!!
*نه سر بریده امام حسین روی نیزه یزید قرآن خواند 

ونه عصای موسی آب دریا را خشک کرد.

*ذبح اسالمی و گلت کوشر  تعصبات تفرقه افکنانه میان 
مسلمان ویهودی است .

بسیاری از اختالفات ودرگیری ها میان باورمندان مختلف 
پیامبران  وگرنه  است  دینی  خشک  تعصبات  از  ناشی 
ورهبران ادیان الهی  از آغاز خالفت ورسالتشان  ، پیروان 
خودرا  به معدلت ، برابری ، انصاف ومروت وپرهیز از 

معاصی کبیره وانجام کارهای نیک دعوت کرده اند .
هیچیک از رهبران ومبشران دین وآئین درکتب یا آثاری که 
بعنوان احکام ورهنمود پیروانشان از خود برجای گذاشتند 
به باورمندان خود توصیه نکردند عدالت را نادیده بگیرند 
. انصاف را زیر پا بگذارند ، به حقوق جانی ومالی آنان 

تجاوز کنند وبا زیر دستان راه مدارا نپیمایند .
و  هردین  باورمندان  پذیر  نا  انکار  اصول  همین  بر  بنا 
آئین ومسلک ومشرب براساس پیروی از تعالیم پیامبران 
ورهبران دینی خود راه و روش طندگی ونیز طریق سلوک 
که  اند  داده  وادامه  گرفته  درپیش  را  دیگران  با  وسازش 
هم اینک نیز این رویه درمیان مردم سراسر گیتی درحال 

اجراست .
ازتاریخ  واعصار  قرون  گذشت  با  اگرچه  رهگذر  دراین 
به  بنا  کمابیش  مختلف  ادیان  امروز  تابه   بشر  پیدایش 
وچشمگیر  اساسی  تحوالتی  دستخوش  زمان  اقتضای 
شدند . معهذا  این دگرگونی ها باعث تغییر عمده درپاره 

ای اعتقادات بی پایه ومایه آنان نگردیده است .
کنونی  درعصر  که  پذیرفت  راباید  حقیقت  این  بااینهمه 
سواد  سطح  رفتن  باال  بویژه  وفنون  علوم  توسعه  براثر 
سطح  وارتقاء  فرهنگ  گسترش  ودرنتیجه  مردم  ودانش 
درک وفهم عمومی ، ازآنجا که پاره ای رهبران وحاکمان 
ناصالح به قدرت رسیده ، دین وآئین را وسیله ارتکاب 
اند  داده  قرار  ها  انسان  پاگذاشتن حقوق  وزیرز  جنایات 
بازنگری  نهضت  بهتر  بعبارت  یا  آشکار  تحول  یک   ،
درافکارواعتقادات دینی مردم پدید آمده تا ازخود بپرسند 

چه کسی رابه چه علت میپرستند ؟
درنتیجه آنچنانکه مشاهده میشود هنگامیکه بهر دلیل پاره 
ای وقایع مرتبط با دین مطرح میگردد، بالفاصله باورمندان 
میخواهند  واکثراًنگرانی  کنجکاوی  با  وآئین  دین  همان 
چه  باز  خودشان  دین  هم  قانون شکن  باورمندان  بدانند 

دسته گلی به آب داده اند !
وقتی عملیات انتحاری تروریستی مثاًل درخاورمیانه بوقوع 
می پیوندد ایرانیان مسلمان بالفاصله میپرسند دست ایرانی 

ها درکاربوده ؟
اسرائیل  پیشین  وزیر  نخست  رابین  اسحق  هنگامیکه  یا 
آزاد  ملل  همه  بلکه  کشورش  تنها  نه  که  بزرگمردی 
جهان با هردین و آئینی را به برقراری صلح فرا میخواند  
یهودیان  قتل رسید  به  امیر  ایگال  بدست هم کیش خود 
سراسر جهان بر خود لرزیدند و بسیاری از آنان تا مدتها  
صلح  بلرقراری  برای  خودرا  کوششهای  و  تالش  همه 
سوی  از  فاجعه  این   . یافتند  برآب  نقش  درخاورمیانه 
خودشان  ی  تندروها  بلکه  نبود  اسالمی  جویان  ستیزه 

بمبگذاران و  راه و طریق  دادند که همان  را صورت  آن 
اعمال تروریستی اسالمی را طی میکنند . نمونه ها بسیار 
شد  خواهد  کالم  اطاله  موجب  بیشتر  شواهد  ذکر  و  ند 
برای  اساس  از  آئین  و  دین   ، شد  گفته  همچنانکه  اما   .
شده  وضع  مختلف  درجوامع  برادری  و  صلح  برقراری 
. مردم  با  یا چالش  طلبی  قدرت  برای  استفاده   نه سوء 
با  آنچنان  امروز   ، ایران  اسالمی  دیگر جمهوری  ازسوی 
طرح مسایل خرافی نظیر معجزات چاه جمکران و امثالهم 
حتی  که  کرده  استفاده  سوء  مردم  اعتقادات  و  اسالم  از 
فریاد مسلمانان واقعی را به فلک رسانده یک روز صحبت 
فیکون   نوبت کن  امام زمان است و روز دیگر  از ظهور 

شدن دنیا  بدست امداد غیبی است !
ایرانیان  از  ای  قابل مالحظه  که شمار  بینیم  می  درنتیجه 
ادیان  به  و  مسلمانی دست شسته  آئین  از  مسلمان حتی 
اقامه  به  سالها  که  آنها  از  بسیاری   . اند  آورده  دیگرروی 
نماز و گرفتن روزه و اجرای سایر احکام دینی شان می 

پرداختند امروز همه آنهارا کنار گذاشته اند .
سوء  درمورد  معاصر  سرای  وترانه  شاعر  امینی  مسعود 
استفاده از آئین مسلمانی خطاب به آیت اهلل خمینی گفته 

است :
آی آقا اگز اسالم ما این است         اگر خون پایه دین 

است    بخشکد هرچه آئین است .
یا چامه سرای دیگری سروده است :

اسالم به ذات خود ندارد عیبی    هرعیب که هست از 
مسلمانی ماست 

عالوه بر آنچه گفته شد حکومت اسالمی ایران 31 سال 
از باورمندی واعتقادات مردم ساده  استفاده کردو از رواج 
خرافات برای بقای حکومت خود بهره گرفته ازمنظر دیگر  
باید گفت که از اسالم وخرافات مرتبط با آنم برای پیشبرد 

مقاصد خود سوء استفاده کرده وهمچنان میکند .
وقت  کجاوچه  بفرمایند  آقایان  که  است  این  پرسش 

سربزیده امام حسین روی نیزه یزید قرآن میخو.اند؟
حال آنکه امام حسین هم مانند سایر ابناء بشر بوده  یک 
سرو دوگوش داشته ، خون درعروقش جاری بوده ووقتی

 سر از بدنش جداشده رحلت کرده است . حال پس از 
گذشت یکهزاروچهارصدسال ازآن واقعه فقط آخوند های 
دروغپرداز ایرانی برای تحمیق مردم ساده و بی سواد این 
دروغها را به خورد آنها میدهند وهرگز هم نمی اندیشند

واینهمه  دیگررفته  کرات  به  بشر  که  امروز  درجهان  که 
انجام  مختلف  وفنون  رادرعلوم  اکتشافات  و  اختراعات 
داده طرح ادعاهائی ازاین دست جز براه انداختن مضحکه 

علیه خودشان  نتیجه دیگری دربرنخواهد داشت .
یا وقتی ادعا میکنند درصحرای کربال خون  تا پای رکاب 
باال آمده بود کدام عقل سلیمی چنین  ذوالجناح مبارک  

دروغ بزرگی راباور میکند ؟
درآئین یهود نیز همین رویه کمابیش جریان دارد .

درست است قصه وافسانه نیز درجای خود پاره ای انسان 
ها را کمابیش   به خود مشغول داشته اما دوستان یهودی 
وقتی با تعصب خاص خود ادعا میکنند عصای موسی آب 
دریا را خشک کرد چه کسی است که چنین مدعائی را 

بعنوان حقیقت بپذیرد؟
ذبح اسالمی   یا حالل درآئین مسلمانان قشری و کوشر و 
گلت کوشر درآئین یهودی فقط و فقط  برای مجزا کردن 
خود از دیگر باورمندان ، مورد مصرف  یا بعبارت صریح 
تر سوء استفاده قرار دارد و گرنه ذبح ، ذبح است  چه 

اسالمی باشد چه کوشر یهودی .
با  خودرا  و  برچید  باید  را  خرافی  های  دکان  بنابراین  
چه  داد.درنتیجه  تطبیق  امروز  ترقیات  و  پیشرفت  روند 
یک آخوند قشری مسلمان ، چه یک ربای یه.دی چنین 
تا  برد  سئوال  بزیر  را  آنها  باید  کنند  مطرح  را  ادعاهائی 

مدعای خودرا به اثبات برسانند .
بسیاری از رهبران دینی تصور میکنند آنچه را که امروز 
مطرح میکنند جزو احکام الیتغیر و سرپیچی از آن گناه 

کبیره است .
آخوندها چه در آئین مسلمانی  چه یهودی  باید به خود 
آیند وخودرا با زندگی ونیازهای روحی مردم امروز تطبیق 

دهند .
گرچه تا کنون یک پاالیش اساسی دراعمال و رفتار این 
بنیادین دراین  نیامده  معهذا لزوم یک تغییر  گروه بعمل 
امر بیش ازهرزمان دیگر  کاماًل ضروری است و احساس 

میشود .
 نکته اینجاست که اگر رهبرانی یافت شوند ودراین راه 
پیش  گام  آن  وجودی  وفلسفه  وآئین  دین  توجیه  برای 
ورایج  متداول  های  پردازی  وداستان  وخرافات  بگذارند 
ر ا ازادیان بیرون بریزند، دین بازانی که تمسک به اوهام 
بالفاصله  اند  درآورده  دانی  نان  بصورت  را  وخرافات 
شروع میکنند به منفی بافی که مثاًل فالنی ضد دین است 

یا با دین وآئین دشمنی دارد.

بقیه را درصفحه 42 مطالعه بفرمائید  
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ری ردموسیقی سنتی اریان  گشت وگذا
           

 بخش دوم                                    

صدای شرشرآب  وصدای جنبش باد
 صدای غرش رعدونفیربادزیاد 

صدای ریزش باران ،صدای ریزش کوه
 لهیب آتش تندونهیب هرفریاد

صدایُ سم ستوران تیزرو دردشت
صدای نغمه مرغ قفس ،که شد آزاد

صدای رود وصدای خروش موج به بحر
صدای زمزمه دربرگ شاخه شمشاد

صدای هرتپش دل درون سینه ما
صدای گریه آرام طفلک نوزاد

هرآنچه گفته شود ازصدای تندوضعیف
برای موسیقی ماست پایه وبنیاد

بدان که صوت بود بخشی از علوم جدید
براین نمط بنوازد نوای خوش استاد 

غذای روح بََُود موسیقی ، شریک شادی وغم
خدای را که بود باغ این شریک آباد

سیر تکاملی  موسیقی  و
اشاره به آهنگهای محلی

ازدورانهای بسیاردور که نوع انسان باالهام گیری از طبیعت 
درهرگوشه ای از زمین بنا به مقتضیات آب وهواواوضاع 
مرغان خوش  مانند صدای  برد  پی  نغمات  به  جغرافیائی 
الحان ویا عوامل دیگرمثل صوت ناشی از وزش باد برنیزار  
یا صدای ناشی از رهاشدن تیری از کمان که وتر ، مرتعش 
بوجود  موسیقی  که  بود  اصوات  ازاین  بااستفاده  میشود 
ازآن   گیری  جدیدوبهره  کشف  ازاین  بردن  آمدوبالذت 
شدومانند  زندگی  احتیاجات  جزء   ، عواطف  ابراز  برای 
به  رو  کنجکاو،  بااندیشه   ، دیگر  والهامات  پدیده  هزاران 
گوناگون  وضخامت  وبلندی  مثاًلازکوتاه   . رفت  تکامل 
کوتاهی  بلندو  به  پی   ، کمان   بزرگی و کوچکی  ویا  نی 
آواز خواندن شروع  ازاین اصوات  تقلیدی  وبا  صدابردند 
شد .هرقدر اجتماعات رو بفزونی نها دبنا بر حسب احتیاج 
این پدیده کاملتر گردید که هنوز نیز رو به تکامل است . 

 شاهد عینی این مدعا اینکه درحال حاضر می بینیم موسیقی 
قبیله های دورافتاده چه ازنظر محدودیت نغمات وچه از 
لحاظ وجود فواصل صوتی وزیروبم بودن آنها عقب مانده 
تر(.درعین حال  وسیع  اجتماعات  به  نسبت  البته   ( است 
ریشه هارا باید درهمان واحدهای کوچک جستجو کرد که 

باصطالح موسیقی محلی نام گرفته است .
ازاین  گرفتن  باالهام  موسیقی  متخصصین  و  اندیشمندان 

منابع است که به بسط دادن وتوسعه می پردازند . ازاین 

 . است  همگان  خوشایند  محلی  های  ترانه  که  روست 
زیرا گذشته ازاینکه ریشه عمیق دارد از دل وجان کسانی 
برآمده که دوراز احتیاجات مادی بوده اند . مخصوصاً آنکه 

شوروعشق دربوجودآمدن آن دخالت تام داشته است . 
بنا بگفته تولستوی نویسنده معروف روسی درکتاب هنر 
اشعار محلی  با  ،گاه شنیدن یک آهنگ روستائی  چیست 
که  میگذارد  باقی  درشنونده  تأثیری  چنان   ، ساده  بسیار 
و  وبازیگری  تزئینات  آنهمه  با  اپرا  یک  شنیدن  و  تماشا 

موسیقی تنظیم یافته، آن اثرراندارد.
آباده    اززادگاه خود شهرستان  که  نوجوانی  درسنین  باری 
بهمراه پدر ، جهت ادامه تحصیل وپرورش ذوق درادامه 
دوانده  ریشه  ودلم  جان  در  کودکی  ازسنین  که  موسیقی 
بود به شیراز منتقل شدیم و بتدریج با نوازندگان متعددی 
خوانندگانی  و  نواختند  می  را  محلی  آهنگهای  اغلب  که 
من  سینه  ضبط  میکردند  همراهی  آنرا  خاص  لهجه  با 
میشدوهمیشه بفکر آن بودم که آنهارا بصورت نت کتابت 
کنم تا اینکه با مطالعه کتب استاد علینقی وزیری وفراگیری 
وزیری  حسینعلی  شادروان  وقت  موسیقی  معلم  نزد  نت 
قانع  این  به  انجام شد ولی  این مهم  تبار وکمک دیگران 
موسیقی  گردد  فراهم  وسیله  بلکه  بودم  ومایل  نمیشدم 
محلی اقصی نقاط ایران را کتابت کنم . تااینکه با تشویق 

وراه  موسیقی  تحصیل  ادامه  جهت  تبار  وزیری  استاد 
یافتن نزد اساتید ، درسال 1323 شمسی عازم تهران شدم
پس از ترک منطقه فارس وعزیمت به مرکز  جهت ادامه 
تحصیالت موسیقی باقبول عضویت درانجمن موسیقی ملی  
این فکر بیشتر در من تقویت گردید  زیرا درآن زمان  یعنی 
سال 1323 خورشیدی  درآن انجمن ، بخشی اختصاص

والیات  به  ومأمورینی  داشت  محلی  آهنگهای  همین  به 

ایران  برای جمع آوری میرفتند ویا خوانندگانی درارکستر 
 . بود  کارشان محلی خوانی  مینمودند که  انجمن شرکت 
عاشورپور  مهندس  آقای  گیالن  ناحیه  برای  مثال  بعنوان 
وبرای خراسان آقای احمد خواص وبرای کردستان آقای 
عالی  تحصیالت  دارای  هرکدام  که  وزیری  معتمد  یحیی 
بودند وبکار انجمن نیز رونقی خاص مبی بخشیدند  وخود 

ازشیفتگان این رشته از موسیقی بحساب می آمدند .
طولی نکشید که با امتحانی که درحضور شادروان موسی 
معروفی و شادروان روح اهلل خالقی که عهده دار موسیقی 
دوروز  ای  هفته  آن   متعاقب  و  آمد  بعمل  بودند   رادیو 
 ۶1 از  بیش  ازگذشت  پس  که  داشتم  ویلن  سلو  برنامه 
دراین   . دارم  را  نخست   روز  نواربرنامه  هنوز  سال 
برای  کرد  دعوت  من  از  ملی  موسیقی  انجمن  هنگام 
های  ترانه  شامل  ازآن  بخشی  که   ، درارکستر  نوازندگی 
بوسیله ازتنظیم  پس  .آهنگها   کنم  شرکت  میشد  محلی  عاشورپور

اعضای ارکستر انجمن موسیقی ملی 

* امروزه صوت  بخشی از علم است  که موسیقی را نیز دربر میگیرد

     * ترانه های محلی به دلیل  صمیمیت وسادگی  مورد پسند همگان است 

ویا  خالقی  اهلل  روح  شادروان   ، انجمن  رهبرارکستر 
ای وابسته  میشدودرنشریه  گذاشته  اجرا  به  دیگران 

نیز شرحی برآن منعکس میگردید. 
یعنی صحیح   ( فراگیری ویلن  برای  بیاددارم هنگامی که 
نواختن این ساز( نزد رئیس هنرستان موسیقی بین المللی 
میدیدم   آموزش  گریگوریان  روبیک  شادروان  زمان  آن 
قسمتی ازترانه های فارس رادراختیار ایشان قراردادم که 
که  بود  هنرستان  جمعی  دسته  آواز  گروه  استفاده  مورد 
بصورت هم آهنگی درجزوه جداگانه به چاپ رسیدواکنون 
دردسترس می باشد ولی ازآنجا ئی که هرعشق و شوری 
دستخوش حوادث زمانه می گردد و بواسطه عدم وجود 
مورد  پراکنده  بصورت  پیوسته  کننده   تکثیر  دستگاههای 
دائمًا  آنکه  ودیگر  قرارمیگرفت  وآن  این  این  استفاده  
درحال تکامل بود وموفق به چاپ وانتشار این مجموعه 
نشدم وآنچه را که جمع آوری کرده بودم درآتش سوزی 
منزل درآمریکا قبل ازاقدام به چاپ ازبین رفت ا.زآن زمان 
فیش هائی دراین مهم که بخشی از هویت ایران وایرانی 

است ، بوسیله اینجانب ، متدرجاً تهیه گردید.
 شاعری گفته است  سخن کزدل برآید الجرم بردل نشیند 
، وظیفه خود دانستم که درحفظ و نت کردن ترانه های 
 ، را  به چاپ  واقدام  آنها  آوری  وهمچنین جمع  محلی  
سرلوحه کارخودقرارداده باشم که مورد استفاده عموم و 
آهنگسازی  توسعه  و  بسط  جهت  متخصصان  همچنین 

قرارگیرد.
اکنون بصورت مجموعه وجهت تکمیل آنها بعنوان جلد 
چهارم شامل: موسیقی جنوب ، شیراز وتوابع ، بوشهر و 
نیالت ، قشقائی ، بختیاری ، لرستان ، خوزستان ، وبنادر 

تقدیم دائره المعارف بریتانیکا گردیده است .
نت نویسی این مجموعه برای اجرا دردرجه اول مناسب با 
سازهای بادی وکمانی یا زهی است ودرصورت ضرورت

ازسازهای مضرابی نیز می توان استفاده کرد. 
مطالبی  دربرگیرنده  که  را  همسرم  از  ای  نوشته  دراینجا 
پیرامون موسیقی محلی است می آورم تا این بحث کامل 

شود:
آوای کوهسار                     اقدس ذوالفنون

چه انگیزه ای واالتراز چشم انداز بکر روستا میتوان دردل 
پاک چوپانی یافت  که ازخلوت پگاه روستا تا غروب سرخ 
وخیال انگیز  بدنبال گله می دود ودرخلوت طبیعت گم می 
شود ویابابیلی برجان زمین می افتد وبا دستهائی پینه بسته 
وآفتاب سوخته  یا دانه می کارد و یا دانه هائی برمی دارد.؟
این همه ی روزگارساده  زنان ومردانی است که جز طبیعت 
ای قطعه  با  گاه  گذرد.  نمی  آنان  واندیشه  درذهن  پاک 
 خیزران ونقش چند سوراخ برآن ، سازنی  که سازنده ابتدائی 
آن  هم همین مردم روستا بودند  برلب میگذارنذونوائی که 
برخاسته ازجان شیفته آنان است درآن می دمند واشعاری 
زمزمه می کنند که آتشناک وسوزان است وخالی ازهر ریا

باوزن و  تعلیمی وشهری است  ونه  وانگیزه های دانش 
قافیه خویشی دارد ونه آموطگاری به خوددیده .!

آنجا که دلش می تپد وعشق را باهمه رگ وریشه  ، برجان 
ُگر گرفته اش حس میکند  به سایه ساری تکیه زده وواژه 
هائی برزبانش جاری میشود که چونان آتش مذاب  دل 
شنونده را می سوزاند . این ترانه ها آنگاه  که ازجان عاشق 
برمی آید  الجرم بردلهای مشتاق می نشیند وسینه به سینه  

می گرددودردیوان اشعار شاعران کنجکاو ثبت وضبط 

میشود.چراکه ، سرچشمه ای دوراز هر انگیزه خودستائی
 وخودنمائی دارد. وقتی لبان داغ تشنه ازآفتاب یاررا میبیند 

ودلش میلرزد، چه زیبا میگوید:
زلفای یاُرم بی نظیره                  لباش چو قیچاق شیره 
تر  تر وشیرین  او ملموس  برای  قیچاق شیر   چرا! چون 
ازلعل ویاقوت است . او درذهن ساده وبی پیرایه خود چیز 
زیباتری نمی یابد که لبان تشنه وداغ وترگ خورده یاررا 

همگون سازد. ویا می سراید:
زربسته به سر دسمال زر بسته      چون او که هاله به 

دور قمربسته  
ماه وخورشید وآسمان وباران ومهتاب ودرنهایت فرآورده 
های لبنی آنهم به وجه کاماًلساده  اینها همه مواهب الهامی 

او هستند . میگوید :
صندوق  ازتو    - واکنم  شبو  قفل  سپیده   از  کلیدی  با 

صدهزارتا مرواری  بیداکنم  ویا:
ه -  بگرُدم روزو شو دره به دره نگاُرم میچرونه میش و برَّ

چو کوک)کبک (مست میره سوی صحرا- دلم ازدوریش 
شد ذره ذره 

ویا :
 دلم میخواد دلم یک مادیونی - سمندی ، ُکره ای باریک 

میونی ویا:
 به قربون میروم زلف نگارم   بروی سینه اش گندم بکارم 
بروی سینه اش گندم نمیشه-  همین بس حاصل اون جفت انارم
باری انگیزه این نوشتار بعنوان یار همراه محمود ذوالفنون  
عالقه  عینی  شاهد  و  زندگی  سال   47 از  بیش  درگذر 
روستائی  وآهنگهای  فولکلور  های  ترانه  به  او  وشیفتگی 
کشورعزیزمان ایران که درهرفرصت نوای محلی بگوش 
او رسیده ، به روی تکه کاغذی بالفاصله پنج خط حامل 
را کشیده وکلید سلی درگوشه چپ آن نهاده و آن  ترانه 
را به نت درمی آورد.وبموقع درگنجینه خود که متأسفانه 
اندر  های دست  ناسازگاری  و  ها  رقابت  درهجوم  بارها 
کاران رادیو ویک بارهم درشعله های آتش سوزی منزل 
به خاکستر تبدیل شده واو باز این مهم را بکمک حافظه 

جمع آوری کرده است .

چون تمامی آهنگهای فولکلور سراسر ایران بدست او نت 
شده  منهم که بسهم خود به همان اندازه شیفته ودلباخته 
زیبا   نمونه  چند  به  بااشاراتی    ، هستم  روستائی  ادبیات 
ازترانه های روستائی ، یادآور اندیشه های پاک مردم ساده 

وعاشق سرزمینم ایران شدم .
اقدس ذوالفنون 

***

را  تابلوئی  ایرانی   موسیقی  به  عالقمندان  برای  دراینجا 
و  دستگاهها  نام   میتوانید  آن  کمک  با  که  میکنم  تقدیم 

آوازهای موسیقی ایرانی را به آسانی بخاطر بسپارید:

دراین تابلو  به ترتیب : 
س  : سه گاه       ر: راست پنجگاه 

چ : چهارگاه        ش : شور
م : ماهور             ه : همایون 

ن : نوا                ا : ابو عطا
ب : بیات اصفهان  ا : افشاری 

د: دشتی              ب : بیات ترک 
بازهم درآینده اگر ضرورتی ایجاب کند درمورد موسیقی  

ایران  برای  شما خواهم نوشت .

محمودذوالفنون- سن خوزه  کالیفرنیا   
***

آزادی : با سپاس فراوان از استاد محمود ذوالفنون درشمارة 
آینده به شرح زندگی ایشان  خواهیم پرداخت .   

سرچشمه انب  ادب

توسط  ایران  محلی  های  ترانه  *بیشتر 
بطورکامل  و  شده  نت  ذوالفنون  استاد 
ایرانیکا  المعارف  دائرة  دراختیار 

قرارگرفته است .

جمع  های  ترانه  ازچاپ   قبل  *یکبار 
همه  استادذوالفنون،  توسط  شده  آوری 
در آتش سوخت وخاکسترشد و استاد  با 
آنها  دوباره  آوری  جمع  به  فراوان  رنج 

همت گماشت .

استاد محمود ذوالفنون
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افقی : 1-برجسته ترین اثر" ورکور"که بفارسی نیز ترجمه 
شده است - از آالت موسیقی 2-زمستان را با این نام هم

 قبول داریم - کمک و مساعدت - سعی و کوشش 3-نوعی
طاقچه -زرنگ وحقه باز- بزرگترین خلیفه عباسی-دشنام و
ناسزا 4- باغی در شیراز- آموزش و تعلیم - پشیز-پدر پدر
5- عالمت نفی درزبان عربی - خرقه درویش - وجه تشابه

 سیب زمینی با بعضی آدمها-۶-درگیاه شناسی به "ترب
 رشتی "میگویند - گهواره -رنگ 7-یار شما درروزهای آفتابی

- لحظه -جانشینان - رودی در استان فارس۸-گاهی یعنی هیچ 
البته به لفظ عوام -جرأت و شهامت داشتن دراصطالح عامیانه-

طمع -نوعی اشتباه -9- ازحروف ندا-نام دیگرقلم -حرف
 شرط - خونخوار مجاز1۰- چمنزار-سازی از خانواده

آالت موسیقی بادی- جدائی کننده 11-استحکام و بقا-وسیله
 نقلیه ای در آب - طایفه ای درایران 12-نعمت و آسایش -
مزه دلچسب انار-فقیر و غنی همه دارند - نوعی خمپاره که 
برای جلوگیری از پیشروی دشمن درزیر خاک ودرسطحی 
کم عمق جای میدهند13- عضو حیوانی - مکانی است که 

"مخوف "آن  روسی بوده -انعطاف پذیر-پس از نقره بهترین
هادی گرما و الکتریسته است 14- خاک کوزه گری - خاک -درمیان گلها ، گلی با نام 

این خزنده  نیز یافت می شود-15-بارودفعه - ادیب و شاعر نامدار فرانسه که از ده 
سالگی به شعرگفتن پرداخت ودربیست وپنج سالگی شاعری سرشناس بود  

عمودی : 1- یکی از خوراکها -مشهورترین اثر جک لندن که بفارسی ترجمه شده 
وبصورت فیلم سینمائی هم درآمده است -2- وسیله ای در آشپزخانه - دیوارش بلند 

است -مشکل گشائی در زمانه 3- به مشهدی هم می گویند - سازگار-نمی تواند برای 
ابددرپس پرده بماند -از چاشنی ها 4- خطی دردایره -وسیله ای که نوع برقی آن  نیز 

وجوددارد-بی تجربه - مخالف نیست  5- درم ده هفت که درقدیم رایج بوده-کوه 
ترکی - از نت های موسیقی ۶- یک حرف و سه حرف - دردورنج -یکی ازقهرمانان  
فیلمهای کارتن "والت دیسنی "7- روز گذشته -جامه ای که به آتش هم میزنند -مرغ 

انگلیسی - شهرستانی دراستان مازندران -۸- ره طویل -ماهی از سال میالدی -
-پدرعربی - نام دیگر "ناشپاتی "که یک نوع امرود شیرین وخوشمزه است 9- قفل ،

چفت ، لوالومانند آن -یکی ازرودهای اتحاد جماهیر شوروی سابق که بدریای آزوف 
میریزد- خانه تابستانی -آهاری که بافنده ها برروی کار میمالند1۰- سرزمینی با تمدن

کهن در آسیا که بعضی از دخترخانمها نامش را به عاریت گرفته اند - جنگ خارجی - 
سنگ چاقو تیز کن -11- طنین صدای  مگس و پشه -سیم برقی که دارای الکتریسته 

مثبت است -از سنگهای آهکی نسبتًا سخت ومتبلور که درتقسیم بندی سنگها در 
زمین شناسی جزو سنگهای دگرگونی است -12- بموجب آن مدیون مالی را جهت 
وثیقه به داین میدهند-قسمتی از کتاب - پدرجهان پهلوان افسانه ای ایران - ازکرات 

آسمانی -13- مقابل زیر-دوتا ، یکی است -ناچارو ناگزیر-فعل امر ازمصدر رفتن 
-14- بیزارومتنفر- ستاره شناس نامی آلمان که به سال )1۶۰9( میالدی قوانین حرکت 

سیارات را پیدا کرد- دریای عربی 15- اثر دیگری از نویسنده " چرم ساغری " -
ماده ای خوراکی که آن را بصورت استرلیزه درقوطی یا محفظه ای کاماًل مسدود میکنند

پاسخ درشماره چهارم- به یکنفر بقید قرعه یکجلد کتاب نفیس تقدیم میشود.

طع متقا ت  کلما ل  و جد
پارساخو جهانگیر  یاد  زنده 

جدول آسان
افقی: 1- زهر- نام نشریه ای که پیش روی شماست - یازده 

2- مادرباران -روبنا- مزد 3- چند متن - نام دخترانه 4- زبان عرب -
بیمار نیست 5- نویسنده - نامی برای آقایان 6- کشوری که ملکه اش 

بیش از خودش شهرت داشت .آفت -  سخن منظوم 

عمودی : 1- جد رستم - شکسته 2- گریبانگیر  3-  آبادی 
4- سره و خالص  5- مرد نیست ولی نامرد هم نیست . عالمت نداشتن 
6- دستور- حاکم برکشورماست 7- روس موافق است - اساس است 
و تک خال - 8- یک حرف وسه حرف  9- امیرارسالن سینمای ایران 

10- این نشریه اینجوری هم هست 11- نظرات ودیدگاهها- باید درمان کرد
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سرگرمیهای 
نوروزی

سرگرمی های نوروزی

1-از آقای ریاضی دوست پرسیدند که پسران او چندسال دارند؟ اوجواب داد:
- سه سال قبل  سن اکبر  سه برابر سن احمد بود درحالیکه دوسال قبل دوبرابرش بود 

فرزندان آقای ریاضی دوست چند ساله هستند؟

2-درشهرک شنبه بازار هرروزشنبه ،  بازار بزرگی برپا میشود که مردم اطراف برای 
خرید و فروش اجناس خود به آنجا می آیند .دراولین شنبه سال 6 دهقان که باهم 
دوست هستند یکدیگررا درآنجا مالقات کردند . اولین آنها تمام شنبه ها  به این 
بازار می آید . دومی یک شنبه درمیان به بازار می آید . دومی هر 3 شنبه یکبار  

چهارمی هر 4 شنبه یک بار  الی آخر...
آیا این امکان وجوددارد که درطول این سال تمام آنها یکبار دیگر دورهم جمع 

شوند؟

به خط  آنها  ترتیب رسیدن  میکنند   پنج اسب دریک مسابقه اسب دوانی شرکت   -3
پایانی مسابقه به این ترتیب است . اسب A زودتر از اسب  B  میرسد. اسب c زودتر 

از D وبعد ازB  میرسد. D قبل از E رسیده . 
حاال شما بگوئید کدام اسب اول به خط پایانی مسابقه رسیده و چهار اسب دیگر به چه 

ترتیبی  رسیده اند ؟

4-کریم وحمید واحمد دورمیزی نشسته اند .  کریم درسمت چپ حمید اما سمت 
راست احمد نشسته است دراین جمع چه کسی دروسط نشسته است ؟

5-شش دوست باهم به سینما رفته اند و دریک ردیف ۶ صندلی را اشغال کرده اند .
که  نفری  دو  با  که  دونفرقراردارند  او  .ودردوطرف  است  نشسته  فرهاد  دوراز  جواد 
قرارگرفته  . احمدومحمود هم درکنار یکدیگر  دارند  اند فرق  دراطراف فرهاد نشسته 
اند وحسین دور ازجواد است . آیا بااین حساب می توانید بگوئید این شش نفر به چه 

ترتیب نشسته اند ؟ 

7- آیا می توانید با توجه به معادله زیر  تعیین کنید هر حرف  نماینده چه عددی 
است ؟

A B C D : E E = F G
   :                  x               -                 

 E G   x     D      = E H B        
     C H I  +D D =C G F 
8 - مردی که یک کاله برسرو یک کاله درمقابلش  روی تنه درخت قطع شده دارد  
صاحب کاله دیگری نیز هست که آن کاله را می توانید با تعدادی ازلوازم کارش  
ازقبیل علف کن  شن کش ، بیل ، دونوع داس ، تیشه ، تبر ، کلنگ ، و کارد درگوشه 

وکنار این تصویر پیدا کنید.

مقدارزیادی  شد  می  آماده  خود  سفر  اولین  برای  کلمب   کریستف  9-وقتی 
موادخوراکی باخود بردتا نیاز ملوانانش را دراین سفر نامحدود برآورده سازد .آیا 

می توانید بگوئید کدامیک ازاین ماده غذائی را نمی توانسته با خود همراه ببرد؟
- کلم پخته - پیاز پخته  - سیب زمینی 
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اند دقیقًا قسمت  الفبا مشخص شده  با حروف  از 5طرح زیر که  تنها یکی   -6
نامرئی مردی است که درحال عبور از پشت دیوار است . این کدام قطعه است؟
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کوچک و خواندنی 
یک نوع فلسفه 

منحصر  ای  نظریه  یونانی  بزرگ  فیلسوف  ارسطو 
بفرددرمورد پیدایش نباتات داشت .

بسیار  درزمانهای  زمین  کره  درروی  که  میکرد  فکر  او 
باستانی حیوانات بسیار تنبلی می زیسته اند که به مرور زمان 
مفاصل خودرا ازدست داده اند ومجبورشده اند دریک جا 
بدون حرکت باقی بمانند لذا برای تهیه غذت اجباراً سر 
خودرا توی زمین فرو کرده اند درنتیجه فرم سرشان تغییر 
کرد و تبدیل به ریشه های طویل و شاخه ای شکل گردید.

نخستین آزمایش
بود  بزرگ  های  ژیمناست  از  یکی  میالنی   " "گولیلمتی 
حلقه  خرک  قهرمانی  مقام  وی  پیروزی  وبزرگترین 

درالمپیک لوس آنجلس درسال 1932 بود.
که  آپارتمانی  چهارم  ازطبقه  بود  ساله   11 که  زمانی  او 
به  جان  بود  نزدیک  و  کرد  سقوط  میکرد  زندگی  درآن 
جان آفرین تسلیم کند که درآخرین لحظه موفق شد سیم 
برق خیابان را بگیرد و به آن آویزان شود و پائین بیاید . 
این درحقیقت یک تمرین حقیقی و نخستین آزمایش او 

درمیدان زندگی بود. 

تاریخچه منو!

بالفاصله  شوید  می  وارد  که  هررستورانی  به  امروز 
لیست خوراک ویا منوی خودرا جلوی  شما می گذارد 
تاریخجه  که  ندانید  ها  خیلی  مثل  شماهم  شاید  ولی 
ولی  نمیدانستیم  ماهم  کیست.  آن  ومبتکر  چیست  منو 
با مطالعه دریافتیم که : درسال 1476 درزمان سلطنت 
بنام  شناس  رجال سر  از  یکی  درفرانسه  یازدهم  لوئی 
شهرت  خوب  ذائقه  و  اشتها  داشتن  به  که  فوا  کنت 
کهآشپز  را  خوراکهائی  لیست  بار  اولین  برای  داشت 
می  میکرد روی کارت مخصوصی   تهیه  مخصوصش 
مهمانها  از  را جلوی هریک  آن  ها  نوشت ودرمهمانی 
شد  ابداع  "منو"  که  بود  ترتیب  بدین  و  داد  می  قرار 

ودرهمه جا رواج پیداکرد.

زندگی سنگی 
درزمانهای قدیم فکر
 میکردند که سنگهای

 قیمتی نیز مانند
 گیاهان دارای زندگی
 هستند . لذا یاقوتهائی

 راکه خوب قرمز
 رنگ نبودند  برای 

کندن زود میدانستند وعقیده داشتند که کال است وباید 
مدتی بماند تا برسد.  

طرز نشستن 

درتأ تر قدیمی شهرداری برانزویک درآلمان غربی  یک 
بخشنامه مربوط به سال 1776 نکهداری میشود که درآن 

نحوه نشستن تماشاچیان را داخل سالن نشان میدهد .
بایستی  اول  ردیف  گران  تماشا  بخشنامه  این  برطبق 
روی زمین بنشینند.. آنها که درردیف دوم هستند روی 
دو زانو می نشینند .آنها که درردیف سوم هستند باید 
هم  چهارم  ردیف  تماشاگران   .. بنشینند  صندلی  روی 
روی  را  هنرپیشگان  براحتی  بتوانند  همه  تا  بایستند 

صحنه مشاهده کنند.

آسیاب بادی ساخت ایران 
دانشمندان پس ازبررسیهای طوالنی به این نتیجه رسیده 
اند که اولین قومی که از انرژی باد بهره برداری کرد و 
آسیاب بادی ساخت پارس ها بودند .بنا براین اختراع 

پارسها ازایران به اروپا و سایر نقاط جهان رفت .

حواس پرتی استاد

زیادی  مطالب  دانشمندان  پرتی  حواس  درباره  مسلمًا 
خوانده اید . بد نیست این مطلب را هم بخوانید:

متوفی  و   1622 متولد  انگلیسی  بزرگ  دانشمند  نیوتن 
در سال 1727  اغلب اوقات حواسش پرت بود.بهمین 
مناسبت کارهای عجیب و غریبی ازاو سر میزد . یک 
روز تصمیم گرفت زمان الزم برای پختن تخم مرغ را 
اندازه گیری کند . برای این منظور ساعت خودرا درآب 
جوش انداخت و تخم مرغ را دردست گرفت . حاال چه 

برسر ساعت آمد خودتان میتوانید حدس بزنید. 

جسد ناپلئون

درسال 1840 میالدی لوئی فیلیپ پادشاه وقت فرانسه 
هلن  سنت  درجزیره  که  را  ناپلئون  جسد  دستورداد 
کردن  باز  از  پس   . گردانند  باز  فرانسه  به  بود  مدفون 

تابوت درکمال تعجب مشاهده کردند که پس از 

ودست  سالم  کاماًل  ناپلئون  جسد  سال   19 گذشت 
بیشتر جلب  زمانی  این موضوع   . است  مانده  نخورده 
توجه میکند که بدانیم جسد ناپلئون چس ازمرگ تحت 
نگهداری  ماندن   سالم  برای  موادشیمیائی  هیچگونه 
نمی شدوبسیار طبیعی به خاک سپرده شده بود  آنهم 
درمحیطی گرم ومرطوب مانند جزیره سنت هلن .الزم به 
یادآوری است که ناپلئون امپراطور فرانسه پس از تبعید 
به جزیره سنت هلن بدست انقالبیون  تقریبًا چهره ای 
اما  بود  فرانسه  زده  انقالب  مردم  برای  شده  نفراموش 

پس از فروکش کردن تب انقالب دوباره مطرح شد. 

نظامی ها و خشونت !
امروزه تقریبًا نظامیهای تمام کشورهای جهان لباسهای 
گذاشته   کنار  را  گذشته  وبرق  وپرزرق  وتنگ  خشن 
درقرن  ولی   . پوشند  می  وراحت  ساده   های  لباس 
سربازان  اروپائی  های  ارتش  درتمام  تقریبًا  هیجدهم  

دارای لباسهای خشن 
وسبیلهای بلندوسیاه
بودند ودربعضی از 
کشورهای اروپائی 
چنانچه سربازها زاغ

وبورو کم مو  بودند 
وسبیل پرپشت نداشتند

 یک سبیل مصنوعی 
کلفت پشت لبشان می چسباندند تا بر ابهت آنها بیفزاید 

و پشت دشمن را بلرزه درآورد.

آداب دیپلماسی

دیپلماتها آداب و رسوم خاصی دارند وازدوران گذشته ، 
دیپلماسی دارای مراسم وروش خاصی بود . برابر یک 
سنت قدیمی که اکنون دیگر اجرا نمیشود چنانچه یک 
دیپلمات دریک مهمانی رسمی احساس میکرد جائی که 
اند درخورمقام او نیست   برسر میز برایش تعیین کرده 
می توانست این کاررا یک نوع بی احترامی به کشورش 
به حساب آورده و آن مجلس را ترک گوید ویا اینکه 
بشقابش را وارونه کرده از خوردن غذا خودداری کند.

               آیش!

مصریان باستان درچندهزارسال قبل 
عمل آیش را درکشاورزی  به 

سبک امروز انجام می دادند  یعنی 
همه ساله دریک زمین عمل کشت
را انجام نمی دادندوزمینی را که 

امسال می کاشتند  سال بعد بحال 
خود رها می کردندو زمین پهلوئی

 را می کاشتند.وآن زمین را 
می گذاشتند  تا با استفاده از نور
 خورشید وازت موجود درهوا 
قوت پیداکندومحصول بیشتری

بدهد.

توپ با بخار آب 
و  دانشمند   ، ساز  مجسمه   ، نقاش  داوینچی  لتوناردو 
مخترع بزرگ ایتالیائی  اختراعات زیادی داشت ازجمله 
چون درزمان او ایتالیا درجنگ بود چند اختراع نظامی هم 
داشت ..ازجمله ازنیروی بخار آب برای ساختن سالح 
درتخقیقاتش   داوینچی  لئوناردو  کرد.  استفاده  جنگی 
در  آتش  دیگ  یک  اگر  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به 
انتهای لوله توپ کار بگذارند وقتی از ظرفی که درباال 
به  تبدیل  بالفاصله  قراردارد آب روی آن ریخته شود 
بخار میشود . دراین حال نیروی حاصل از انبساط گاز 
، انرژی الزم را برای پرتاب یک گلوله آهنی بوزن دو 

کیلو گرم تا فاصله یک کیلومتری ایجاد میکند.

مقاومت شتر

درجه حرارت بدن انسان درمدت روز بطور طبیعی یک 
درجه باال و پائین می رود ولی در مورد شتر ها  این 
تغییر درجه درمدت 24 ساعت  به 6 تا 7 درجه هم می 
میکنند   تحمل  بخوبی  را  تغییر حرارت  این  رسد.وآنها 
درصحراهای  آنها   زیاد  مقاومت  دهنده  نشان  وهمین 

سوزان آفریقا و آسیا ست .

سرزمین مهاجرین 
آمریکا سرزمین رویاها و موقعیت ها  ، بهشت مهاجرین 
به حساب می آمد .و بغیر از سرخ پوستان که مالکین 
را  شمالی  آمریکای  ساکنان  تمام  هستند  آن  اصلی 
تنها   . میدهند  تشکیل  مختلف  کشورهای  مهاجران 
ازاین مهاجرین خود  نفر  میلیون  از یک  بیش  حدودئ 
دراین  است  سال   30 از  بیش  که  هستیم  ها  ایرانی  ما 

سرزمین ساکنیم .
تا سال 1914  برای

عبور از مرزهای
آمریکا وواردشدن

به این کشور نه تنها
ویزا الزم نبود  بلکه 

ارائه وداشتن 
پاسپورت هم الزامی نبود . بعد از سال 1914مقررشدکه 
مسافران باید دارای پاسپورت باشند  و بعداً کاربجائی 

رسید که گرفتن ویزا هم بسیار مشکل شد.

چاله کن ها

که  اند  کرده  عادت  موارد  دراغلب  انگلستان   مردم 
این  منشأ  صداکنند.   " کن  چاله   " هارا  استرالیائی 
آن  در  که  شود  می  مربوط   1851 سال  به  نامگذاری 
کشف  به  موفق  دراسترالیا   " کریک  سامرهیل   " زمان 
طال شد  هزاران هزار  جوینده طال برای بدست آوردن  
این فلز گرانبها  به این کشور روی آوردند. وبه کندن 

زمین پرداختند . 
نتیجه بخش بود   این چاله کنی ها برای عده معدودی 
وتوانستند ازاین راه  به ثروت های کالن برسند و نسل 
اندر نسل خودرا نیز ثروتمندکنند. برای عده ای دیگر 
هیچ بهره ای جز به ارث بردن عنوان چاله کن که توسط 

انگلیسی ها به آنان داده شد  ، عایدشان نگردید. 

تمبرقیمتی

سار  ایالت  فاتح  که  فرانسوی  مقامات   1947 درسال 
درآلمان بودند تصویب کردند که پست محلی یک تمبر 
24 فینیکی را چاپ کرده وبجریان بیندازد.این تمبر چند 
کارگرمعدن را درحال کار نشان میداد. بمحض انتشاراین 
تمبر آلمانی ها برای خرید آن هجوم بردند وقتی ده ها 
راز  به  فرانسوی  مقامات  رفت  فروش  آن  نسخه  هزار 
تمبر  کردن  معکوس  بردند.با  پی  تمبر  این  محبوبیت 
قیافه هیتلر با سبیل کذائیش مشخص میشد .نقاش تمبر 

دستگیر شد ولی تمبرها دردست مردم ماند.
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  داستان کشف پنی سیلین 
 وپیشرفتهای علم پزشکی در زمان جنگ     

  بخش دوم                
گزارشات   . شد  سرازیر  ازهرطرف  گزارشات  سیل 
حاکب ازآن بود که پنی سیلین معجزه میکند . عفونت 
ها درهمان سطح اولیه باقی مانده وپیشرفت نکرده اند 
جای  جدید  داروی  این  به  پزشکان  اعتماد  عدم  .و.. 
این  بودکه  .وواضح  داده است  بینی  به خوش  خودرا 
گزارشات ، پیشرفت مسلم وغیر قابل انکاری را نصیب 
.نیروهای  بود  کرده  سیلین  پنی  وبویژه  بیوتیک  آنتی 
آن  مولد  که  عفونتی  به  درخاورمیانه  مستقر  نظامی 
استرپتوکوک بود و عفونتهای حاصل از کلوستریدیوم 
است  هوازی  غیر  باکتری  .)کلستریدیوم  شدند  دچار 
از  میکند ومیکرب کزاز  که درروده حیوانات زندگی 
این دسته است م.( ازطرف دیگر درنیروهای انگلیسی 
واسترپتوکوک  بیشتر  ازهمه  استافیلوکوک  اروپا  مقیم 
وکلوستریدیوم کمتر ازآن دیده شد .بااین حال علیرغم 
وجود این نمونه های مختلف عفونت درمیدانهای نبرد 

، آنتی بیوتیک به پیشرفت خود ادامه داد.
وموفقیت  بودند  نبرداغلب وحشتناک  درمیدان  شرایط 
داروی پنی سیلین دراین بود که عاملی تسکین دهنده 
میشد  مجروح  که  سربازی  مثال  برای   . بشمارمیرفت 
بطور میانگین 14 ساعت طول می کشید تا برای عمل 
جراحی حاضر شود .این گذشت زمان برای نیروهای 
دراروپاونیروهای  انگلیسی  نیروهای   ، خاورمیانه 
مدت  .برای  نداشت  چندانی  اهمیت  مرکزی  مدیترانه 
زمان محدود بین مارس 1944 و 1945نشان میدهد که 
دربیست ویکمین گروه ارتشها ، حدودئ 1300 سرباز 
تا هفت روز موردعمل  مجروح ، پس ازگذشت یک 
جراحی قرارگرفتند .وبیش از 850 سرباز مجروح پس 
بیشتر ، توانستند به اطاق عمل راه یابند  از 8 روز یا 
مداوامیشدند  سیلین  پنی  با  مدت  دراین  آنها  .بیشتر 
ها  اززخمی  بسیاری  برای  که  بدی  شرایط  علیرغم  و 

وجودداشت پنی سیلین جان آنهارا ازمرگ رهانید..

وجود  اوقات  گاهی   . بود  مشگل  بسیار  کار  البته 
ناخالصی درپنی سیلین باعث تب میشد.گاهی عفونتی 
که عالج ناپذیر بود بمحض قطع شدن پنی سیلین زیر 
پوششی از آنتی بیوتیک پنهان می گردیدکه ازآن جمله 
میتوان کورک استخوانی را نام برد. درهرحال انقالب 
نبرد  های  صحنه  برای   ، ها  عفونت  دردرمان  جامع 
حیاتی بود وهمچنین اهمیت زیادی برای علم پزشکی 

درزمان صلح داشت .
***

احتمااًل پیشرفت دیگری که ازاهمیت ویژه ای برخوردار 
بود ودرزمان جنگ بدست آمد جراحی پالستیک و هنر 
این پیشرفت مهم نصیب   . ترمیم زخمهای شدید بود 
که  تحوالتی   . شد  درجنگ  درگیر  کشورهای  همه 

بسیاری  آمد  پدید  پالستیک  درزمان جنگ درجراحی 
از مجروحان را که قبل از جنگ تصور چنین امکاناتی 
قرارداد. مداوا  مورد  نداشتند  خود  ی  مداوا  برای  را 

ترمیم دستی که سخت آسیب دیده بود ویا پیوند زبان 
جدید دردهان کسی که زبانش را ازدست داده بود و 
یا اصالح اعصاب خسارت دیده از پیشرفتهائی بود که 

نصیب جراحی پالستیک شد.
پژوهشگران روسی کمی پیش از شروع جنگ جهانی 
ای  ماده   ، معمولی  لوبیای  از  که  بودند  دریافته  دوم 
شیمیائی بنام ترائوماتین تولید میشود که اثر بیو ژنیکی 
دارد.بررسی ها نشان دادکه این ماده چیز غیر معمولی 
نیست وهمان اسید دی کربوکسیلیک است  ترکیبات 
ازجگر  مثاًل   . آمد  بدست  مختلف  ازمنابع  نیز  دیگری 
سی  سوک  واسید  اگسالیک  اسید  محتوی  )که  ماهی 
نیک بود (وازگیاهی بنام صبرزرد) که درآن اسیدهای 
ترکیباتی  وجوددارد(  نامیک  والکتوکسی  سینامیک 
استخراج شد.آنها این ترکیبات را توسعه داده و برای 

مداوای زخمی ها بکاربردند.

سرویس انتقال خون بعنوان کمک فرعی درجراحی و 
مداوای پزشکی زخمی ها از صورت اولیه خود  بیرون 

آمده وبه سازمانی کاماًل منظم وفعال تبدیل شد
. شد  کشف  ارهاش  عامل  بودکه   1940 درسال 

نام  ودراصل  Rhesusاست  کلمه  مخفف  هاش  )ار 
که  زرد  به  متمایل  ای  قهوه  رنگ  به  است  میمونی 
مورد  پزشکی  میبردودرتحقیقات  بسر  درهندوستان 

استفاده است م.( باکشف ارهاش رابطه ای منظم 

، معمولی  لوبیای  از  تواتستند  جنگ  درزمان  روسی  پژوهشگران 
برای مداوای زخمی ها  و  استخراج  گیاه صبرزردترکیباتی  و  جگر ماهی 

بکار برند.

بهنگام مطالعه برروی خون درچنگ دوم جهانی ، بیماری ماالریا نیز 
    شناخته شد.            

دوم  جنگ  شد.دراوایل  گذاشته  بنیان  خون  درانتقال 
گرچه   . شدند  تأسیس  خون  بانکهای  که  بود  جهانی 
درجنگ اول جهانی نیز کوششهائی برای ذخیره خون 

. اما،  بمنظور تزریق آن به مجروحین بعمل آمده بود 
فراموشی  بدست  اسپانیا  داخلی  تا جنگهای  این عمل 
است  استفاده  مورد  امروز  که  خون  شد.بانک  سپرده 
اقداماتی است که دردهه 1940 صورت گرفته  نتیجه 

است .

***

بیماری  میشد   انجام  خون  برروی  که  مطالعاتی  طی 
بصورت  سالها  بیماری  شد..این  شناخته  نیز  ماالریا 
اسرارآمیزی درآمده بود وتنها اطالعی که ازاین بیماری 
دردست بود آن بود که پارازیت ماالریا از نیش پشه 
خون  ودرگردش  میکند  سرایت  انسان  خون  به   ، ای 
ناپدید می شود . سر نیل همیلتون فرلی درطول جنگ 
دوم جهانی بااستفاده ازیک سرباز داوطلب استرالیائی 
بعمل  آن  وجزئیات  بیماری  این  پیرامون  تحقیقاتی   ،
آوردوراه را برای شناسائی دقیق این بیماری وپارازیت 
shorttوگرانهم  شورت  بوسیله   1948 درسال  که  آن 

صورت گرفت هموارکرد.
برای ازبین بردن پشه ای که عامل بیماری ماالریا بود 
شد.وداروهای  بکارگرفته  وسیع  D.D.T.درمقیاسی 
دیگری نیز توسط آمریکائی ها ، انگلیسی ها ، وآلمانی 

ها برای ازبین بردن پشه ماالریا ساخته شد.
کمک  جلب  برای  نیز  ای  گسترده  تبلیغاتی  فعالیتهای 
تی  ازجمله  آغاز شد  ماالریا  کنی  ریشه  برای  همگان 
شرتهائی که برروی آن نوشته شده بود  د.د.ت  اسلحه ای

برای  بقای دسته جمعی  ) تصویر چپ (
اولیه  درجنگهای  که  بود  خطرناکی  بیماری  نیز  کزاز 
بود  ساخته  روبرو  مشکالتی  با  را  زخمی  سربازان 
بفعالیت  حدودی  تا  جهانی  دوم  جنگ  ودرسالهای 
درزخمهائی  فقط  کزاز  داد.بیماری  می  ادامه  خود 
اکسیژنی  بودندودرآنجا  آمده  بوجود  پارگی  براثر  که 

وجودنداشت رشد میکرد.. 
بود  شده  ساخته  کزاز  سرم ضد  اول  جهانی  درجنگ 
وپزشکان تصمیم گرفتند مجروحان رابا سرم ضدکزاز 
درمقابل این بیماری بیمه کنند.درجبهه هائی که سربازان 
برعلیه کزاز مایه کوبی نشده بودند از هر دوهزار سرباز 
8 نفر به کزاز مبتال شدند.ودربین کسانیکه قباًلً با سرم 
ضدکزاز مایه کوبی شده بودند نیز بطور پراکنده نشانه 
های کزاز دیده شد. با ایتهمه در جلوگیری از بیماری 
کزاز  به  مبتال  زخمی  سربازان  جان  نجات  و  کزاز 

قدمهای بزرگی برداشته شد. 
 تحقیقات زیادی پیرامون توسعه داروهای ویژه مقابله 
با حمالت میکربی ، شیمیائی یا بیولوژیکی که توسط  
دشمن  بکارگرفته میشد صورت گرفت . هم آلمانی ها 
وهم متفقین برروی این مسئله که دراوایل جنگ حیاتی 
متحده  درایاالت  که  تحقیقاتی  اما  دادند   انجام  بود 

انجام شد  بمراتب پیشرفته تر بود .
یکی دیگر از پیشرفتهای مهم درزمینه تحقیقات پزشکی 
، کشف انگلیسی DTH بود. این ماده برای جلوگیری 
موثربود  آرسنیک  سم  کردن  وخنثی  سوختگی  از 
دارو  این  برروی  بیشتر  مطالعه  با  ها  آمریکائی  و 

درتولیدوتوسعه آن کوشیدند.آنها نام B.A.L.رابرآن  

نهادند که مخفف کلمات
British Anti-Lewisite 

شد  بازار  وارد  پوستی  مرهم  بعنوان  دارو  این  بود. 
.آزمایشگاههای دوپن Du  Pont ابتدا آن را بصورت 
مایع وبعد بتدریج بشکل پماد بمقدارزیاد تولید کردند 
سموم  دربرابر  بال  که  شد  مشخص  مهمتر  .ازهمه 
غیر  درموارد  دلیل  وبهمین  موثراست  هم  آرسنیکی 

نظامی هم بکارگرفته شد.
***

 .. وجودداشت  گوناگون  بشکل  ضدگاز  ماسکهای 
بطور  استانداردها  درطول سالهای جنگ طرح وتولید 
مداوم درحال تغییر بود .اولین ماسک ضدگاز درسال 

1938 تولید شد که هم راحت بود وهم ازنظر ایمنی

 مناسب بود.
هستند. ها  زخمی  درجنگ  افراد  پذیرترین  آسیب 

 درلحظه حمله بسیاری از آنها قادر به حرکت ازروی 
تختخواب خود نیستند و چون عده ای از آنها سرشان 
باباند پیچیده شده استفاده ازماسک شضدگاز برای آنها 
ماسکی  عده  این  برای  بود.  توأم خواهد  مشکالتی  با 
وباند  میگرفت  قرار  سر  برروی  کاماًل  که  شد  اختراع 
پیچی سرهم هیچ مزاحمتی ایجاد نمبیکرد.. حتی برای 
برعهده  وظایفی  نبرد  های  درصحنه  که  اسب  و  قاطر 

داشتند نیز ماسکهائی اختراع شد.

***

همانگونه که مطالعه کردید پژوهشگران درطول جنگ 
صرفنظر از همه زشتی های حاکم بر جنگ و علیرغم  
های  وخانواده  نظامیان  بر  که  رنجهائی  و  دردها  همه 
میدهند  انجام  وسیعی  تحقیقات   ، میشود  تحمیل  آنها 
که منجر به پیشرفتهای چشمگیر درزمینه های پزشکی 
اش  چهره  یک  جنگ  اگر   . میشود.  تکنولوژی  و 
سرشار  دیگرش  چهره   ، است  هولناک  و  کریه  بسیار 
بشر  رفاه  برای  که  است  کسانی  انسانی  عواطف  از 

می کوشند . 
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جشن نوروزی کودکان و نوجوانان  دربوستن
درروز یکشنبه 14 مارس ازساعت 11 بامداد تا 5 بعدازظهر طیق سینت هرساله گروه 
جشن نوروزی کودکان ونوجوانان  وابسته به کانون ایرانیان بوستن  جشن نوروزی 
1389 را برای کودکان و نوجوانان ایرانی که در ایالت ماساچوست و ایالتهای اطراف 
زندگی میکنند برگزار کرد. اگرچه دراین روز هوا سردتر از روزهای پیش بود و باران 
شدیدی هم درتمام روز می بارید اما مانند هرسال  این جشن با استقبال خانواده های 

ایرانی مواجه شد.. 
هرساله دراین جشن ، عده ای از پدران ومادران ایرانی با صرف پول و وقت خود 
بااین  آنهارا  و  داده  توضیح  ایرانی  نوباوگان  به  مارا  نوروزی  سنتهای  میکنند  سعی 
درکنار  سین  هفت  سفره  گذشته  درسال  کنند.  آشنا  انسانی  و  خوب  ی  ها  سنت 
درکنار  ایرانی  دیرپای  سنت  این  وامسال  بود  شده  جمشیدگسترده  تخت  ستونهای 

میدان آزادی ) شهیاد ( برگزار شد..   ) عکس ازغزاله (

پاسخ سرگرمی های نوروزی

1-اکبرشش سال واحمد چهارسال
2- خیر . زیرا این شش نفر فقط بعداز گذشت ۶۰ هفته میتوانند یکدیگررا دوباره 

مالقات کنند وچون هرسال 52 هفته است لذا نمیتوانند دراین سال یکدیگررا ببینند.
A ' B'C'D'Eاول وبعد A 3-  اسب

4- کریم دروسط نشسته است .
5- ازراست به چپ : یوسف ، جواد،احمد، محمود،فرهادوحسین 

۶- تنها تصویر" ت" است که می تواند نیمه نامرئی مرد باشد وتصویرهای دیگر به 
دالیل زیر رد می شوند .. درتصویر ث شال گردن پهن تر است . درتصویر پ جیب 

پالتو باریکتر است . درتصویر ب پاچه شلوار پهن تر است .وسرانجام تصویر الف 
پالتو بلند تر است .

523۶: 11 =47۶                                                           -7
:          x         -                                                

   17   x ۶=    1۰2        
3۰۸+  ۶۶     =374

۸- تنها راه حلی که می توانیم ارائه کنیم این است که اگر بادقت به تصویر نگاه 
کنید می توانید اشیاء مورد نظررا پیداکنید.

 
9- سیب زمینی پخته . چون درآن زمان سیب زمینی هنوز دراروپا شناخته شده نبود 

وکریستف کلمب پس از سفر به آمریکا آنرا کشف کرده با خود به اروپا آورد.

رنجهای زن ایرانی دردوقرن گذشته
دکترطلعت بصاری 

خانم پروین اعتصامی شاعر گرانمایه گفته است :
درآن سرای که  زن نیست انس و شفقت نیست 

درآن وجود که دل ُمرد ُمرده است روان
به هیچ مبحث و دیباچه ای قضا ننوشت 

برای مردکمال و برای زن نقصان
زن از نخست بود رکن خانهٔ هستی

که ساخت ؟خانهٔ بی پای بست و بی بنیان
اگر فالطن و سقراط، بوده اند بزرگ

بزرگ بوده پرستار خردی ایشان
بگاهوارهٔ مادر، بکودکی بس خفت

سپس بمکتب حکمت، حکیم شد لقمان
که  نیست  مناسبت  بی  و2۰   19 قرن  به  ورود  برای 
باشیم  داشته  دوقرن  این  از  درپیش  زن  به وضع  نگاهی 
وبا  بگذریم  که  استثنائی  ازموارد  تاریخ  درطول  وببینیم 
مردانه  تاریخ  همیشه   تاریخ  که  نکته  این  درنظرگرفتن 
بودزن جه موقع و مقامی داشته است .می گویند شاعران 
بر  عالوه  بنابراین  هستند  خود  اجتماع  نمای  تمام  آئینه 
کتابهای تاریخی ، وقتی به دیوان شاعران رجوع می کنیم  
ازاستاد سخن فردوسی و چند شاعرقصه پرداز که بگذریم 
دردیوان دیگران یا درباره زن سکوت شده است ویا زن 
را حیله گر ، مکار، فریبکار وغیره دانسته اند .ویا بصورت 

دشنام و تغییر مرد ازاو یاد کرده اند .
جامه ی زن به تن اولی تر

زانکه بیچاره دراین مملکت امروز زن است .
رکن الدین اوحدی  مراغه ای شاعر صوفی وعارف بنام 

قرن ششم وهفتم درباره زن گفته است .
زن مستوره شمع خانه بود       زن شوخ آفت زمانه بود

زن ناپارسا شکنج دل است   
 زود دفنش بکن که غنج دل است

زن چو خامی کند بجوشانش 
رخ نپوشد کفن بپوشانش 

کاغذاو کفن دواتش گور
بس بود گرکند بدانش زور

زن چوبیرون رود بزن سختش 
خودنمائی کند بَکن رختش 

ورکند سرکشی هالکش کن 
آب رخ می برد بخاکش کن 

چون بفرمان زن کنی ده و گیر
نام مردی نبر زننگ بمیر

عشق داری به زن مگوی که هست 
که زدستان او نشاید رست 

زن چو مار است زهر خود بزند
برسرش نیک زن که بد بزند

وسعدی هم می گوید:
شکوهی نماند دراین خاندان 

که بانک خروس آید ازماکیان 
که صدسال  دیدم  ورامین  درویس  را  بیت  این  من  البته 
جلوتر از سعدی بوده است .اما درجای دیگری سعدی 

می گوید:
مشورت بازنان تباه است وسخاوت با مفسدان گناه .

عبدالرحمن جامی می گوید:
زن خودرا قلم به دست مده - دستش اربشکنی بودزان به
استوارباشد کم  درعهد  هزارباشد-  یکی  گرنه  زن 
شکستند قلم  زنان  بستند-برنام  وفاوعهد  نام  چون 
سندباد نام کتابی است به شعرونظم .هریک درحدود35۶ 

صفحه .تقریبًا شبیه به کتاب کلیله ودمنه.بااصرار تمام
گرومکاروفاسدند. حیله  زنان  کندکه  ثابت  خواهد  می 
استاددکتر  شادروان   بقول  آن  مطالعه  با  درحقیقت 

محجوب بهتراست نام این کتاب را مکرزنان بگذارند.
درجائی می گوید : درخت زن از بیخ وبن کنده باد - زن 

ازروی عالم پراکنده باد   یا: 
دیو ازفعل زن رمیده شود

چون برآمیزد  اویکی تلبیس 
درفریب وفسون ومکروحیل 

بندگی ها نمایدش  ابلیس

ببینید اگر زن با همه مردها هم روی خوش نشان  حاال 
بدهد که بدکاره است . این زن کسی است که نه اختیار 
همزمان  توانست  می  مرداو  اما  دارد  طالق  ونه  ازدواج 
دارد.ویا  را  حقی  چنین  هم  باشدواآلن  داشته  زن  چند 
وقتی کمی سن زن باال می رفت مرد هوس زن جوانتری 
می کرد وهنوزهم می کند .واگر زن درست یا نادرست 
به مردی عالقمندمی شد مردان خانواده حق کشتن اورا 

وفا  بی  زن  دارند حال.چگونه  هم  امروز  .وحتی  داشتند 
بودودرتاریخ این نسبتها به اوداده می شود؟

شاعری  کعب  بنت  رابعه  که  میخوانیم  ادبیات  درتاریخ 
مادر  بودواورا  رودکی  همعصر  ودرحقیقت  دست  قوی 
شعر فارسی میدانند همانگونه که رودکی را نیز پدرشعر 
فارسی می خوانند.روزی  غزلی ازسروده های رابعه گویا 
توسط رودکی درحضور امیر سامانی خوانده میشودواین 
خبر به  برادرش می رسد . برادر خشمگین می شود  به

سراغ خواهر میرود و دردم اورا می کشد.یک نمونه هم از 
دوله ها و سلطنه های خودمان بگویم که :

یکی از سلنه ها هروقت به مسافرت می رفت به خواجه 
 ( من  های  کلفت  هروقت  سپردکه  می  حرمسرای خود 

یعنی همسران من (  درغیاب من به حیاط خانه آمدند
یا پشت بام رفتند ، آرایش کردند ،ویا لباسهای ذنگارنگ 
بپوشند اجازه داری از مأمور تنبیه بخواهی که آنانرا فلک 

کرده وچوب بزند .
. زن  میدادند  زادن دختر طالق  بجرم  را  میدانیم که زن 
تحمل را  زایمان  ودردوسختی  بارداری  رنج  بیچاره 
مبادا  بودکه  نگران  دائم  بارداری  دردوران  اما  کرد  می   
دختر به دنیا بیاوردومورد خشم شوهر واقوام شوهر قرار

بگیرد.. زن حق آموختن سواد نداشت . اگر می آموخت 
مردی  برای  ای  نامه  مبادا  بگیردکه  یاد  را  نوشتن  نباید 
ویا  بخواند  نباید  مجید  درقران  را  یوسف  بنویسد.سوره 
نباید برای او بخوانندچون عاشقانه است .درخیابانها زنها 
زن  ولو  بروند  راه  باید  دیگر  ازطرف  ومردان  ازیکطرف 
ذرشکه   . باشند  پدرودختر  خواهروبرادرویا  یا  وشوهر 
داران موظف بودند اگر مسافر زن داشتند  کروکی درشکه 
را پائین بکشند . زنان با مردام محرم خود حق نشستن 
دریک درشکه را نداشتند. عسس ها مرتب به زنان هشدار 
می دادند ضعیفه ! رویت را محکم بگیر. صورت خودرا 
گفته  برزن  فشار  و  کشی  ازحق  آنچه  .خالصه  بپوشان 
شود کم است .خانم زاله فراهانی مادر پژمان بختیاری که 

حدود 13۰ سال پیش بدنیا آمده درشعری می گوید:
درچاهسار حرم  باناله  همنفسم 

  تنگی گرفت نفس ازتنگی قفسم
درتیره شام وجود افسرده شد شررم

درنیمه راه حیات درمانده شد فرسم  
بس سر بلند کردم ، اما بجرم زنی 

درخاندان بشر گوئی که هیچکسم 
درگورسان حرم با قیرگوتن کفنی 

برفاضالب وجود افشانده ام چو خسم 

بقیه درصفحه  31

زن ایرانی مسلمان حق خواندن سوره یوسف را درقران نداشت چون عاشقانه بود.
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پروژه اتمی ایران  
 درشماره گذشته  اشاره کردیم که برنامه های اتمی ایران  
از دهه 195۰ با پشتیبانی آمریکا و کمک کشورهای غربی 
آغازشد.وتا سال 1979 که جمهوری اسالمی روی کار آمد  
ادامه یافت .در سال 19۶7، اولین رآکتور تحقیقاتی بقدرت  
5 مگاوات که با   آب سبک کارمیکرد توسط آمریکائی 
ها به ایران فروخته شد و شرکت آمریکایی )AMF(، این 
رآکتور را در دانشگاه تهران در امیرآباد نصب کرد. به این 
انرژی  ایران زیر نظر سازمان  ترتیب اولین موسسه اتمی 

اتمی ایران آغاز بکارکرد. 
دراینجا بد نیست برای روشن شدن فعالیت های اتمی  

ایران از رژیم گذشته تا کنون به نقل ازNTI توجه 
کنید.

NTI سازمانی است که برای دنیای امن تر و بدون 
سالح اتمی  فعالیت میکند. 

1957
صلح  برای  اتم  برنامه  چارچوب  در  آمریکا  و  ایران 
در  همکاری  قرارداد  بود  کرده  پیشنهاد  آیزنهاور  که 
این  پایه  بر  کردند.  امضا  اتمی  غیرنظامی  زمینه های 
برای  غنی شده  اورانیوم  کیلوگرم  چند  ایران  قرارداد 

مصرف پژوهشی از آمریکا دریافت می کرد.
1957

مرکز موسسه علوم هسته ای که زیر نظر سازمان پیمان 
منتقل  تهران  به  بغداد  از  اداره می شد،  )سنتو(  مرکزی 

شد.
1959

در  هسته ای  پژوهش  مرکز  یک  ایران  دستورپادشاه  به 
دانشگاه تهران تأسیس شد.

1960
ایران مقدمات خرید یک رآکتور پژوهشی 5 مگاواتی را 

برای دانشگاه تهران فراهم می کند.
1961

وزارت خارجه آمریکا با طرح ستاد مشترک آمریکا برای 
استقرار سالح های اتمی در ایران مخالفت می کند.

1967
آمریکا 5٫545 کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای استفاده 
در رآکتور پژوهشی به ایران تحویل داد. همچنین 112 
گرم پلوتونیوم نیز به عنوان راه انداز رآکتور تحویل شد.

1968
ایران پیمان نامه منع گسترش سالح های هسته ای را در 

همان روزی که برای امضا ارائه شد، امضا کرد.

1969
کمیساریای انرژی اتمی فرانسه با تعمیر رآکتور تهران 

موافقت کرد.
سال  ده  مدت  به  را  ایران  با  هسته ای  قرارداد  آمریکا 

دیگر تمدید کرد.
1970

پیمان نامه منع گسترش سالح های هسته ای به تصویب 
مجلس رسید

1972
دولت ایران اعالم کرد که قصد دارد در ده سال آینده 

چند نیروگاه برق اتمی تهیه کند و وزارت نیرو بررسی 
در مورد امکان ساخت نیروگاه در جنوب ایران را 

آغاز کرد.
1976-1973

آرژانتین معامالت مخفیانه ای در زمینه هسته ای  دولت 
با ایران انجام داد.

1974
کمیساریای  به  دالر  میلیارد  یک  مبلغ  به  وامی  ایران 
انرژی اتمی فرانسه داد. از این وام برای ساخت کارخانه 
غنی سازی اورانیوم )متعلق به کنسرسیوم اورودیف( در 
تریکاستن استفاده شد. در مقابل ایران صاحب ٫10 از 

سهام این کارخانه شد.
اعالم  را  ایران  اتمی  انرژی  سازمان  تشکیل  ایران  شاه 
کرد. سرپرست این سازمان دکتر اکبر اعتماد بود که در 
سوئیس در رشته فیزیک تحصیل کرده بود. این سازمان 

مستقیما زیر نظر شاه اداره می شد.
آمریکا  که  گفت  ایران  سفیر  به  آمریکا  خارجه  وزیر 
ایران  بین  اتمی  بیشتر  امکانات همکاری  بررسی  آماده 

و آمریکا است.
دکتر دیکسی لی، رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا 

از امکان تأسیس یک مرکز منطقه ای برای غنی سازی و 
بازفرآوری اورانیوم در ایران سخن گفت.

پس از سفر ایندیرا 
گاندی نخست وزیر
 هند به ایران، دو 

کشور بیانیه مشترکی
 انتشار دادند که در

 آن از تماس بین
 سازمان های انرژی

 اتمی دو کشور 
برای همکاری در این
 زمینه سخن رفته بود.

دریادار اسکار آرماندو کیهیات رئیس پیشین کمیسیون 
انرژی اتمی آرژانتین به ایران رفت و در مورد انرژی 

هسته ای به ایران مشاوره داد.
رئیس کمیسیون انرژی اتمی آمریکا پس از سفر به 

ایران به این کشور در مورد همکاری های آینده آمریکا 
در زمینه انرژی هسته ای اطمینان داد.

و  رفتند  پاریس  به  اعتماد  اکبر  و  ایران  پادشاه 
مگاواتی،   1000 نیروگاه  پنج  ایجاد  برای  قراردادهائی 
دریافت  اورانیوم الزم و نیز تأسیس یک مرکز پژوهشی 

با فرانسه منعقد کردند.
دو  تحویل  برای  مقدماتی  توافقی  به  آمریکا  و  ایران 
دست  شده  غنی  اورانیوم  دریافت  و  هسته ای  نیروگاه 

یافتند.
برخی منابع از تمایل ایران به خرید منظم اورانیوم از 

استرالیا اشاره کردند.
در یکی از مدارک وزارت خارجه آمریکا از آماده شدن 
و  نیروگاه  دو  تحویل  در  توافق  برای  آمریکا  و  ایران 

اورانیوم »به هر میزان که شاه می خواهد« اشاره شد.
ایران قراردادی با شرکت کرافت ورک اونیون )کا. و. او( 
برای خرید دو نیروگاه آب تحت فشار 1200 مگاواتی 
برای نصب در بوشهر امضا کرد. همچنین قراردادی با 
 900 نیروگاه  دو  خرید  برای  فرانسه  فراماتوم  شرکت 
مگاواتی برای نصب در بندر عباس امضا شد. بر اساس 

این قراردادها شرکت آلمانی و شرکت 
فرانسوی اورانیوم غنی شده اولیه را نیز تحویل می دند 

و نیاز ایران برای دهسال بعد را نیز تامین می کنند.
مشترکی  کمیسیون  که  می کنند  توافق  آمریکا  و  ایران 
برای تقویت روابط دو کشور در زمینه های گوناگون، 
به ویژه در زمینه انرژی هسته ای تشکیل دهند. در همین 
حال قراردادهای موقت برای تحویل سوخت غنی شده 
ایران  در  آمریکا  است  قرار  که  نیروگاهی  برای هشت 
از  که  توافق کردند  تهیه شد. هر دو طرف  نیز  بسازد 
منع  پیمان نامه  با  مطابق  هسته ای  سالح های  گسترش 

گسترش سالح های هسته ای جلوگیری کنند.
میانه دهه 1970

 25 و  غنی شده  بسیار  اورانیوم  کیلوگرم  ده  دانمارک 
رآکتور  در  استفاده  برای  طبیعی  اورانیوم  کیلوگرم 

پژوهشی به ایران فروخت.
1975

کارمند   150 ایران  اتمی  انرژی  سازمان  می شود  گفته 
دارد که در زمینه فیزیک هسته ای تحصیل کرده اند.

1975
نماینده ایران در کنفرانس خلع سالح ژنو بر مخالفت 
نیز  شاه  می کند.  تاکید  اتمی  سالح  تولید  با  ایران 
نظر  با در  ایران  برای  اتمی  می گوید که داشتن سالح 
گرفتن زرادخانه های آمریکا و شوروی »مسخره« است.

1975
هنری کیسینجر وزیرخارجه آمریکا و هوشنگ انصاری 
ایران قرارداد تجاری گسترده ای را امضا  اقتصاد  وزیر 
 6٫4 مبلغ  به  رآکتور  هشت  خرید  آن  در  که  کردند 

 6٫4 مبلغ  به  رآکتور  هشت  خرید  آن  در  که  کردند 
میلیارد دالر نیز پیش بینی شده بود.

عضو  کشورهای  اتمی  انرژی  کمیسیون های  روسای 
نحوه  تا در مورد  منطقه ای دیدار کردند  پیمان عمران 
اتمی مذاکره  انرژی  همکاری در یک کمیسیون واحد 

کنند.
هسته ای  همکاری های  برای  توافقنامه ای  هند  و  ایران 

امضا کردند
شاه ایران گفت ایران تمایلی به کسب سالح های هسته ای 
ندارد ولی اگر کشورهای کوچک به ساختن این سالح ها 
بپردازند ایران ممکن است در این سیاست خود بازنگری 

کند.
به هنری  یادداشتی  آمریکا در  ایران و  کمیسیون مشترک 
کیسینجر وزیرخارجه آمریکا اطالع داد که ایران عالقمند 
به خرید حداقل چهار رآکتور دومنظوره و کارخانه های 
دالر  میلیلرد  یک  هرکدام  بهای  که  است  کن  آب شیرین 
است و قرارداد آن ممکن است به شرکت های آمریکایی 

داده شود.
ایران اصرار دارد که تأسیسات بازفرآوری سوخت اتمی 
این  در  ایران  و  آمریکا  مذاکرات  شود.  نصب  ایران  در 

مورد ادامه یافت.
کمیسیون مشترک ایران و آمریکا در واشینگتن ادامه یافت. 
داد که دو طرف در مورد  آمریکا اطالع  وزارت خارجه 
تبادل  شامل  که  اتمی،  انرژی  از  ایران  غیرنظامی  استفاده 
بود،  خواهد  غنی شده  اورانیوم  و  تجهیزات  و  اطالعات 

پیشرفت هایی داشته اند.
مقامات اداره کل تحقیق و توسعه انرژی آمریکا فهرستی 
هسته ای  به سالح  دستیابی  احتمال  که  را  کشورهایی  از 
احتمال  ترتیب  به  کشورها  این  اند.  کرده  اعالم  دارند، 
دسترسی عبارت اند از: هند، تایوان، کره جنوبی، پاکستان، 

اندونزی و ایران.
در گزارشی که برای هنری کیسینجر وزیرخارجه آمریکا 
تهیه شده است گفته می شود که یکی از مسائل حل نشده 
مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا آن است که آیا باید به 
ایران اجازه بازفرآوری پلوتونیوم تحویلی آمریکا را داد یا 
نه. ایران از نظر مربوط به ایجاد یک کارخانه بازفرآوری 
چند ملیتی استقبال می کند ولی می خواهد که در صورت 
موافقت با این امر به ایران اجازه داده شود که خود نیز با 

»حسن نیت« به بازفرآوری سوخت هسته ای بپردازد.

در یادداشتی از وزارت حارجه آمریکا گفته شده است 
که پاکستان انتظار دارد ٫50 از هزینه ساختن کارخانه 
بازفرآوری  از  را  خود  هسته ای  سوخت  بازفرآوری 

سوخت مصرف شده ایران و ژاپن جبران کند.

)کا.  اونیون  کرافت ورک  از شرکت  آلمانی  گروه  یک 
و. او( کار برای نیروگاه بوشهر را، براساس تفاهم نامه 
امضا شده، شروع کرد. قرارداد این کار در سال 1976 

امضا شد.
بودجه سازمان انرژی اتمی ایران از 30 میلیون دالر به 

یک میلیارد دالر افزایش یافت.
ایران تمایل خود را به دستیابی به فن آوری غنی سازی 
دستگاه  یک  داشت  قصد  ایران  کرد.  ابراز  اورانیوم 
غنی ساز لیزری از شرکت آمریکایی لیشم بخرد. رئیس 
ما  که  گفت  آمریکا  انرژی  وزارت  صادرات  بخش 
مطمئن هستیم که این سیستم کارآئی برای غنی سازی 
اورانیوم نیست و کارشناسان ما مشکلی با این معامله 

ندارند.
آفریقای جنوبی با فروش 700 میلیون دالر کیک زرد 
به ایران در مقابل تامین اعتبار برای کارخانه غنی سازی 

اورانیوم موافقت کرد.
ساخت  قرارداد  برنده  اونیون  کرافت ورک  شرکت 
نیروگاه هسته ای در ایران شد و سفارشی برای تحویل 

چهار مولد بخار به شرکت ایتالیائی آنسالدو داد.
محرمانه  پروژه های  در  که  کارشناسی  ارکنز  جفری 
ایران  به  می کرد  کار  آمریکا  اورانیوم  غنی سازی 
سیستم  یک  تحویل  مورد  در  مذاکراتی  تا  کرد  سفر 
غنی سازی لیزری که خودش طرح کرده است با ایران 

انجام دهد.
برای  شده  تضعیف  اورانیوم  کیلوگرم   226 آمریکا 

استفاده به عنوان وزنه تعادل در هواپیما به ایران داد.
سازمان انرژی اتمی ایران قراردادی به مبلغ 7٫8 میلیارد 
دالر با شرکن کرافت ورک اونیون برای ساخت نیروگاه 
بوشهر امضا کرد. این قرارداد شامل ساخت دو واحد 
مگاوات  بازده 1296  با  آب سبک تخت فشار هریک 
است. همچنین قراردادهایی برای تحویل 200000 متر 
مکعب آب خالص و سوخت مورد نیاز برای نیروگاه 

امضا شد.
سر  بر  اختالف  از  پس  آمریکا  و  ایران  مذاکرات 

تضمین های ایمنی قطع شد.
تحویل  با  فرانسه  رئیس جمهور  دستن  ژیسکار  والری 
فوری دو رآکتور و تحویل آتی شش رآکتور دیگر به 

ایران موافقت کرد.
ایران با پرداخت 180 میلیون دالر برای دریافت خدمات 
غنی سازی آتی از کارخانه کنسرسیوم اورودیف واقع 

در تریکاستن موافقت کرد.
آمریکا و ایران قراردادی برای مبادله فن آوری هسته ای 

و همکاری در ایمنی هسته ای امضا کردند.
ژان پیر فوکارد وزیر تجهیزات فرانسه برای مذاکره در 
مورد فروش شش رآکتور هسته ای به قیمت 7 میلیارد 

دالر به ایران سفر کرد.
 900 هسته ای  نیروگاه  دو  که  کرد  موافقت  فرانسه 
بسازد.  ایران  برای  دالر  میلیارد  دو  مبلغ  به  مگاواتی 
قرار بود این نیروگاه ها در دارخوین، بر کرانه کارون و 

نزدیک اهواز ساخته شود.
سازمان انرژی اتمی ایران دو میلیارد دالر به شرکت های 
آلستوم-آتالنتیک  اسپی-باتینیول و  فراماتوم،  فرانسوی 

برای ساخت نیروگاه دارخوین پرداخت کرد.
1977

ایران و آمریکا مذاکرات برای همکاری هسته ای چند 
که  کرد  اعالم  ایران  گرفتند.  سر  از  را  دالری  میلیارد 

قصدی برای ساختن مرکز بازفرآوری ندارد.
 350 تربیت  و  هسته ای  نیروگاه  دو  فروش  با  فرانسه 

کارشناس ایرانی موافقت کرد.
نهایی  را  رآکتور  دو  خرید  قرارداد  فرانسه  و  ایران 

کردند

خبرگزاری پارس اعالم کرد که ایران و اتریش در زمینه 
دفن زباله هسته ای همکاری خواهند کرد.

رآکتور  قصد خرید چهار  بر  مبنی  مشروط  نامه ای  ایران 
12۰۰ مگاواتی دیگر به شرکت کرافت ورک اونیون ارسال 

کرد.
وزارت خارجه آمریکا در یادداشتی به رئیس جمهور کارتر 
توافق  با شاه موضوع  او در دیدار خود  پیشنهاد کرد که 

دوجانبه هسته ای بین دو کشور را مطرح کند

دولت آلمان غربی مجوز فروش چهار رآکتور دیگر برای 
ایران را به شرکت کرافت ورک اونیون داد.

197۸
برای  را  مجوزی  ارکنز  جفری  به  آمریکا  انرژی  وزارت 
ایران داد. در درخواست  به  لیزری  فروش چهار دستگاه 
ارکنز گفته می شد که از این دستگاه ها در پژوهش مربوط 
به پالسما استفاده خواهد شد. این دستگاه ها را ارکنز برای 
غنی سازی اورانیوم طرح کرده بود. وزارت انرژی به دلیل 
غنی سازی  برای  کارآیی  دارای  را  لیزری  روش  این که 

نمی دانست با صدور مجوز موافقت کرد.
جیمی کارتر و شاه ایران به توافقی در مسایل حل نشده 
همکاری هسته ای بین دو کشور رسیدند. بر پایه این توافق 
به  نسبت  را  بیشتری  ایمنی  ترتیبات  که  کرد  قبول  ایران 
بپذیرد.  می خواهد  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  آن چه 
بازفرآوری  به  مربوط  امور  در  که  پذیرفت  نیز  آمریکا 

سوخت اتمی به ایران وضعیت »کاملۀالوداد« اعطا کند.
جیمی کارتر و شاه ایران به توافقی در برنامه فروش شش 
موافقت  شرط  به  ایران،  به  سبک  آب  رآکتور  هشت  تا 

کنگره آمریکا، رسیدند.
ایران و آمریکا توافقی را در مورد همکاری هسته ای امضا 

کردند.
را  اونیون  کرافت ورک  از  دیگر  رآکتور  شاه خرید چهار 
به تعویق انداخت. اکبر اعتماد پس از اتهامات مربوط به 
سوء مدیریت و اختالس استعفا کرد. دکتر احمد ستوده نیا 

جانشین او شد.

ادامه دارد

جیمی کارتر

هنری کیسینجر
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   سفری به شهرهای ایران 

آبادان
زمانی بزرگترین پاالیشگاه جهان دراین بندر قرارداشت.

 . بنزین وارداتی استفاده کند  از  باید  اما  اکنون خود 
پاالیشگاه را نیروهای عراقی درهم کوبیدند  اما همتی 
خاک  از  دشمن  راندن  بیرون  برای  آبادان  مردم  که 
این  تا  نبود  حکومت  در  دادند  خرج  به  خود  زرخیز 

پاالیشگاه را باز سازی کند .
آبادان  ازدورانهای گذشته  به دو قسمت کامال مجزا 
اروپائی  شهرهای  به  بیشتر  که  .قسمتی  میشد.  تقسیم 
شبیه بود و قسمتی که شهرهای سنتی ایران را بیاد می 
به  اما   امروز   . بود  بریم  آبادان  منطقه  آورد.زیباترین 
هرکجای شهر که نگاه می کنید خرابی های ناشی از 
جنگ  به چشم می خورد.. ازسال 1359  تا سال 1367 

براثر جنگ ایران وعراق آبادان صحنه درگیری های 
خونباری بود وصدمات فراوان دید.

بهمن  فعلی  آبادان  از  قسمتی  نام  ساسانیان  درزمان 
اردشیر بود . رود بهمنشیر که دراین شهر جریان دارد  
یادگار نام این شهر در روزگاران کهن است .درشهر 
که قدم میزنید به تابلوهای شرکتهائی برمیخورید که نام 
اوپاتان  را برخوددارند.. این نام نیز نام بسیار قدیمی  
این شهر است . زمانی هم عبادان نام داشت . درگذشته 
پهلوی  پادشاهان   . بود  امروز  از  بیش  آبادان  اهمیت 
درآبادانی اش کوشیدند وآبادان هم برای آبادانی ایران  
بسیار کوشید . ثروت مملکت زیر گستره آبادان خفته 
بود و هر پیشرفتی به طالی سیاه خوزستان  نیازداشت .

ازآغاز سده بیستم میالدی  ایرانی ها برای کسب درآمد 
بیشتر به آبادان آمدند. از شیراز، از بوشهر، از بنادر خلیج 
بهتر درپناه  خزانه  ، همه درجستجوی زندگی  فارس 
ایران  یعنی پاالیشگاه نفت آبادان به این منطقه آمدند. 
اش  ایرانی چهره  گوناگون  اقوام  این  هجوم  با  آبادان 
دگرگون شد . لهجه اش هم عوض شد و لهجه آبادانی 
هویت  رنگارنگش   ساکنین  های  لهجه  ترکیب  از  
جدیدی یافت . آبادان به جیب همه پول سرازیر میکرد .

با  را  خوزستان  نفت  که  نفتی  بزرگ  شرکتهای  چه   
بهائی اندک می بردند و چه ایرانیانی که به این منطقه 
کوچ کرده بودند . اما شاه فقید محمد رضا پهلوی  به 
دانشکده   معتبرترین   . داد  نشان  توجه  بسیار  بندر  این 
دنیا درزمینه نفت و تخصصهای گوناگون این صنعت ،

درآبادان  دنیا  محالت  ترین  زیبا  شد.  دایر  درآبادان   
ساخته شدوسرانجام دهشتناک ترین صحنه های جنگ، 
آبادان  نوسازی  گویند  می   . کرد  زیرورو  را  آبادان 
بالفاصله پس از جنگ شروع شده است اما مردم آبادان 
شاهد این بازسازی های گسترده نبوده اند .آبادان یکی 

از مراکز گشت و گذار ایرانی ها دردوران تعطیالت 

نوروزی بود . بوی بهار که به مشام ایرانی ها میخورد   
راه آبادان را درپیش می گرفتند .. هوای آبادان چندان 
هم دلکش و فرحبخش نبود . بخصوص که بوی نفت 
سراسر شهر را پر کرده بود و لی آبادان چیزی داشت  
درآبادان   . کشید  می  خود  سوی  به  را  مسافران  که 
خارجی ها چه برای تفریح و چه برای کار درصنعت 
نفت   حضوری چشمگیر داشتند . الجرم مسافران برای 
لحظه ای خودرا درقلب اروپا احساس میکردند . شهر 
آبادان مکان تاریخی زیادی ندارد. اگر شوش ، مسجد 
سلیمان و اهواز را درنظربگیریم آبادان پیش آنها از نظر 
طلسمی  آبادان  اسم  ولی   . است  هیچ  تاریخی  اماکن 
داشت که حتی تروریستها راهم بسوی خود میخواند . 
تروریستها هم هوس میکردند قتلگاه  قربانیان  بی گناه

 .1357 درسال   کنند   انتخاب  آبادان  درشهر  خودرا 
رکس   سینما  درسالن  آبادانی  نفر   400 به  نزدیک 
سوختند و فرصت نیافتند تا آن را که نقشه قتلشان را 

کشیده بود  برمسند حکومت اهلل ببینند.
آبادان عالوه بر طالی سیاهش ،  که خواستاران زیادی 
و  کارون  خروشان  آبهای  در  نیز  آسمانش  آبی  دارد 
اروند رود انعکاس دارد که روزگاری این  آئینه های 
دارند  قرار  فارس  همیشه  خلیج  دردهانه  که  دوگانه 
مدعیان و خواستاران متعددی داشت . حتی نامش را هم 
میخواستند به زبان تازی برگردانند و به آن شطالعرب 
میگفتند حکومت پادشاهی به پشت گرمی مردم آبادان . 
حتی عرب زبانهای آبادان ، نام زیبای اروند رود را بین 
مردم رواج دادو مشکل الینحل کشتیرانی دراین آبراهه 
 ، ایستی  .درکنار کارون که می  را بخوبی حل کرد.  
چند قدم آنطرف تر عراق را می بینی .عراقی ها را می 
بینی که به پشتوانه نخلهای خرما روزگار می گذرانند 

وتازه متوجه میشوی که بین این دو ملت چه تفاوت

 بزرگی موجوداست .وتا چه حد زندگی آبادانی بهتر از 
زندگی همسایه عراقیش است .بااینهمه درمیان آبادانی 
دردوران  که  گرفت  سراغ  میتوان  را  کسانی  هم  ها 
گذشته هم معتقدبودند سهم مردم آبادان از این نعمت 

خداداده به درستی ادا نشده است .
آبادان مساجد زیادی دارد که هریک متعلق به یکی از 
اند .مسجد  به این شهر آمده  اقوام مهاجری است که 
بهبهانی ها، مسجد بوشهری ها ، ونظایر آن . دربازار 
آبادان زمانی از شیر مرغ تا جان آدمیزاد پیدا میشد . 

این بازار هم اکنون ازرونق افتاده است .
هنرمندان و ورزشکاران  سرشناسی از آبادان برخاسته 
اند که از همه مهمتر دربین کارگردان های سینما امیر 
نادری و ناصر تقوائی  از بین نقاشها مرحوم چهره نگار 

ازفوتبالیست ها  احمدرضا عابدزاده ، پرویز دهداری
شریفی  امید  جاسمیان  حمید   ، نسب  هاشمی  مهدی 
نسب را میتوان نام برد.ازبین ادیبان ونویسندگان نامی 

ایران نیز اینها آبادانی هستند: ایرج پارسی نژاد
نجف دریابندری ، حبیب احمدزاده ،فرهاد حسن زاده
هوشنگ گلشیری ، زویا پیرزاد ،فیروزه جزایری دوما

داریوش معمار ، فرشته توانگر  ، محمد بهارلو
عدنان غریفی و نسیم خاکسار

 درشماره های بعد شهرهای دیگر ایران را به ترتیب 
حروف الفبا به شما معرفی خواهیم کرد. شما هم اگر 
ازشهر خود نکات جالبی میدانید برای ما بنویسید تا با 

نام خودتان و یا با نام محفوط آن را چاپ کنیم .
پلی  ازروی  ازآبادان  بازگشت  هنگام  به  اگرچه 
می گذریم که مارا به خرمشهر میرساند اما شهربعدی 

که به شما معرفی می کنیم آباده خواهد بود.

بقیه رنجهای زن ایرانی 

آزادپر مگسا! برروی شهر بچم 
مسکین منا که به دهر عاجزتر از مگسم

به  حتی  ایرانی  زن  که  است  تأسف  بسی  واقعًا جای 
درادامه  فراهانی  ژاله  میکند.خانم  حسادت  هم  مگس 

میگوید:
وشان  سر تا بپا شرفم ، اما چو کج رَ

هم بسته ی قفسم ، هم خسته ی عسسم 
ای پرده دارحرم ، بردارپرده که من 

نه سرسپرده ی نفس ، نه بنده هوسم 
ورازدرقفس است ، فرسوده پیکر من 

پس روزنی بگشا ، بردامن قفسم 
گرفتنه هوسم ، این حبس وزجر بس است 

ورغول راهزنم ، بندوشکنجه بسم 
ای دست حق به درآی ، وزپای زن بگشای 

این بندهای گران ، کاینست ملتمسم  
اگرزن بیچاره مکر بکار می برد ، حربه او بوددربرابر  

همه ستمها و رنجائیکه می دید.گذشته ازاین اززن جاهل 
داشت؟  میوان  توقعی  چه  نشده  نیافتهوتربیت  تعلیم 
وانقالبهای  علمی  پیشرفتهای  براثر  نوزدهم  درقرن 
خانواده  وفروپاشی  واجتماعی   سیاسی  و  صنعتی 
بوربون ها، رومانوف ها وغیره ، ووزش باد تندجنگ 
جهانی اول وپی آمدهای آن ، وتأثیرش درتمام شئون 
اقتصادی واجتماعی همه جهان  ،کشورهای غرب  بر
غربی انسانهای  و  شدند  چیره  جهان  دیگرکشورهای 

مردمان  از  برتر  خودرا  بطورکلی  نوزدهم   قرن 
کشورهای دیگر می دانستند .اتفاقاتی که در ایران قرن 
دادن  میدان  تاوان  درحقیقت  دهد  می  روی  نوزدهم  
به مجتهدان شیعه وسهیم کردن آنان درقدرت سیاسی 
و اجتماعی است .   جامعه ایران قرن نوزدهم وارث 
کشمکشهای اخباری واصول باال سری و پائین سری 
دوره  دراین  نیز  اجتماع  نظر  بنابراین  است  دوره   آن 
معلوم است که چه بوده است ، که نمونه های آن را 

درباال اشاره کردم.
درچنین اوضاع واحوالی ، زنی بی نظیر،متهوروباکمال

نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  آور   خفقان  جامعه  در  که    
که  العین  قرة  طاهره  بنام  میکند  قدعلم  یافته  پرورش 
شاعری هم یکی ازکماالتش بود .طاهره درکنفرانسی 
جون  درماه  کنفرانس  این  کند  می  شرکت  دربدخش 
سال 1848 میالدی برابر 1264هجری قمری باحضور 
ازمجتهدان  آنان  اتفاق  به  قریب  اکثریت  که  نفر   81
بود درباره  قرار  . دراین کنفرانس  برپامی شود  بودند 
لزوم تساوی حقوق زن ومرد بحث شود که ازبین همه 
آنها ، طاهره برای بیان این حقوق انتخاب میشود. طاهره 
حجاب را ازسر برمی دارد وباکمال شهامت سخنانش 
 ، شود  می  واقع  ایراد  مورد  اگرچه   . میکند  ایراد  را 
اما او موفق میشود باالخره حرفش را بزند .بذری که 
حدود 160 سال پیش توسط طاهره دربدخش پاشیده 
می شود باعث میگردد که زنان بسیاری باکمک مردان 
حقوق  احقاق  برای  واقعی  طلب  حق  بین  روشن 

خودشان قیام کردند .
این زنام بافعالیتهای خود تحقیر شدند ، تکفیر شدند،

تبعید گردیدند، خانه هایشان به تاراج رفت و درآتش 
سوخت .اما این خانمها و مردان پشتیبان آنان دست از 

طلب برنداشتند .
 ، مخدرات  انجمن  مانند  دادند  تشکیل  ها  انجمن 
جمعیت نسوان وطنخواه ، کانون بانوان وغیره .مدرسه 
ها دایر کردند که ازسوی متعصبان و قشری  ها مورد 
از  .یکی  میشد  بسته  گرفتندومدارس  می  قرار  تهدید 
قرار  ها  قشری  تهدید  مورد  که  ترین کسانی  معروف 
می گرفت رشدیه بود.سه بار مدرسه اورا خراب کردند 
زنددخت  مثل  . خانمها  برپا ساخت  را  آن  واودوباره 

شیرازی ،صدیقه دولت آبادی ، بدرالدجا درخشان ،
فرخ  دکتر  جاوید  باخته  جان  مادر  پارسای  فخرزمان 
خانم  شاعرگرامی  مادر  خلعتبری  عظما  روپارسا،فخر 
سیمین بهبهانی ،نورالهدی منگنه وده ها نفردیگر بودند .

اولین زنی که درطول تاریخ ،ناسزاها وتهمتهای نسبت 
به زنان را پاسخ می دهد خانم بی بی استرآبادی است 
تأدیب  به کتاب  الرجال را درپاسخ  که کتاب معایب 
میشد  بیشتر  سختگیری  هرچه  .اما  نوشت  النساء 
درانقالب  میشد.  افزوده  زنان  ومقاومت  برشجاعت 
مشروطیت ، همراهی وکمک زنان ،بسیار چشمگیراست .

گفته میشود 500 زن، درزیر چادر، مسلح شده  وبکمک 
برادران مشروطه خواه خود آمدند .درانقالب مشروطیت 
تبریز،تعدادزیادی اززنان لباس نردانه پوشیده ، اسلحه 
جسد  که  جنگیدند  خود  برادران  ،درصف  دردست 
سی تن ازآنان دربین کشته شدگان بدست آمد.بهنگام 
گرفتن قرض ازروسیه ، این زنان رشید ایران بودند که 
بافروش جواهرات و دارائی خود ،بکمک دولت آمدند 
تحریم  .درموقع  کند  خودداری  قرض  ازگرفتن  که 

تنباکو این زنان بودند که شدیداً مقاومت کردند .
درتبریز زنی بود زینب نام که اورا بنامهای بی بی شال 
زینب ، زینب باجی ، وزینب باشا هم صدا می کردند.

مشوطیت  ودرانقالب  داشت  عیاشی  زندگی  یک  او 
علیه  باجی  زینب  بود.این  مشوقان  از  تبریز،یکی 
محتکران نیز بشدت مبارزه میکرد. او با هفت زن دیگر 
 ، خانم  شرف  ،ماه  بیگم  سلطان  نسا،  فاطمه  بنامهای 
بیگمهمقدم  وشاه  بیگم  ،ماه  ،خیرالنساء  بیگم  جانی 
شده بودند که بخصوص برعلیه محتکران مبارزه کنند 
. میرزا فرخ یکی از شاعران معاصر زینب ،   به ترکی 
شعری داردکه درآن زمان ورد زبان همه بود  . ترجمه 

این شعر بفارسی این است :
زینب پاشا به شیرزنان ، فرمان میدهد که بازاررا بسنگ 
مچ   ، کنم  می  حاضر  را  چماقم  من  ببندند.ومیگوید 
پیچم را می بندم و با محتکران می جنگم . او آنچنان 
هم  هنوز  که  میدهد  نشان  محتکران  دربرابر  شجاعتی 
کهنساالن تبریزی ، هرزنی را که رشادتی به خرج می 
دهد اورا به زینب پاشا تشبیه می کنند . ویا هروقت با 
گرانفروشی برخورد میکنند که از عهده اش بر نمی آیند 
بااندوه و حسرت به آنان می گویند : فقط زینب پاشا 

ازپس شما نامردها بر می آید.
متأسفانه باتمام رشادتهای زنان ایران وتالش آنان برای 
احقاق حقوق زنان ، درتدوین قانون اساسی مشروطیت 
ایران حقی برای زنان درنظر گرفته نشده است و زنان 

را با مهجورین ، دیوانگان ،  ورشکستگان به تقصیر ،
ازحق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کردند .

هم  مردان  ازحمایت  که  طلب  حق  زنان  ازفعالیت 
برخورداربودند هرچه گفته شود کم است .

بانوان ومردان نیک اندیش به زبان شعرونثرونمایشنامه  
اذهان عمومی می کوشیدندوبسیار  برای روشن شدن 

می نوشتند.یک چیز که بسیارمورد توجه وخواسته همه 
آنهابودبرداشتن چادربود.پروین اعتصامی میگوید:

چشم دل را پرده می بایست اما ازعفاف
چادرپوسیده آئین مسلمانی نبود

زند دخت می گوید:
ندانم این کفن وپیچه و نقاب جیه 

اگر که ما بشرستیم این حجاب چیه
ژاله قائم مقامی می گوید:

خواهرم پرسید فرق مردوزن درچیست هان 
گویمت این قصه را با نکته ای سربسته اما

دردکان آفرینش جنس ماواوست یکسان 
عمرما طی می شود درکیسه دربسته اما

برفرازکاخ هستی شوق  پروازاست و ماهم
جنبشی داریم درکنج قفس پربسته اما
یا آنجا که از آینده دختران صحبنت  می کند می گوید:

گرترا آتش به دامان زدبه چادر درفکن 
 گرمراکافر شناسدشیخ ازاین فتوای من 

ایرج میرزا می گوید:
به قربانت مگرسیروپیازی  که توی بقچه وچادرنمازی
تومرآت جالل ذوالجاللی    چرامانند شلغم درجوالی

سروته بسته چون درکوچه هائی
توخانم جان نه بادمجان مائی 

بدان خوبی درآن چادرکریهی 
بهرچیزی بجز انسان شبیهی 

توای بامشک وگل همرنگ وهمسنگ 
نمی گردد دراین چادر دلت تنگ؟

خدایا تابکی مردان به خوابند؟
زنان تا کی گرفتار حجابند؟

شب درپرده باشد طلعت یار 
خدایا زین معما پرده بردار

حق طلبی زنان نه تنهادر ایران بلکه دراروپا وآمریکا و 
جاهای دیگر نیز بشدت وجودداشت .وهنوزهم دارد. 
مهمترین قسمت این فعالیتها بصورت فمینیسم ، ازاوایل قرن 
بیستم آغاز میشود که تاامروزهم مطرح است وفمینیسم 
زن  اجتماعی  جنسیت  و  بیولوژیکی  جنسیت  میان 
رد را  مردساالر  استبداد  فمینیسم  بیند.  می  تفاوت 

 می کندوبانوع تعریف مرد اززیبائی زنان مخالف است 
بوسیله  زن  هویت  ساالر  مرد  درسیستم  دارد  وعقیده 
زیبائی تعریف میشود.وزن اگر خودرانشناسد دربرابراین 
تعریف قدرت خودرا ازدست میدهدوشکننده می شود.

فمینیسم ازمردان می خواهد که به زن مانند یک انسان 
بگذارند.  احترام  او  وآزادیهای  حقوق  به  کنند.  نگاه 
زشت را  زنان  فمینیسم  گویند  می  فمینیسم  مخالفان 

وسبیل  ریش  بی  مردان  بصورت  را  کند.وزنان  می   
جلوه می دهد .

دردوران 50 سال سطنت سلسله پهلوی ، زنان حقوق 
بسیاری بدست آوردندکه واقعًا انکار کردنی نیست . 
درسال 1314 بدستوررضاشاه چادرازسر زنان برداشته 
شدکه  ایرانی  زنان  جامعه  به  خدمت  شدوبزرگترین 
آزاده  ومردان  وزنان  اندیشان  نیک  آرزوی  برآوردن 
ایرانی بود. دختران توانستند بدانشگاه بروندودرکارهای 
اداری و اجتماعی شرکت کنند باتشکیل دادگاه حمایت 
خانواده، بدست آوردن حق طالق ونگهداری  فرزندان 
توسط مادران پس ازطالق ، داشتن حق رأی وعضویت
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آشنائی با دیگران :

 Paulo         پائولو کوئیلو

Coelho
در   1947 اوت  در24  برزیلی  نویسنده  کوئیلو  پائلو 
خواست  می  دلش  شد.ازکودکی  متو.لد  ریودوژانیرو 
به  اورا  بود  نهندس  یک  که  پدرش   . شود  نویسنده 
خشک  تعلیمات  تحت  پائولو  سپردو  مذهبی  مدرسه 
مذهبی دچار افسردگی شدید شد بطوریکه درسن 17 
.دلیل  کردند  بستری  تیمارستان  در  اورا  دوبار  سالگی 
بستری شدن اورا فشارهای خانوادگی ذکر می کردند 
که  بود  مذهبی  خشک  تعلیمات  آن  اصلی  دلیل  اما 
دردبستان و دبیرستان یک لحظه اورا رها نمی کرد. . 
پائولو شعر میگفت و مورد تشویق آموزگاران خود قرار 
می گرفت .سرانجام به  نوشتن نمایشنامه وکارگردانی 
توجه  برزیل  فولکلور  موسیقی  به   . پرداخت  تئاتر 
و  نمایشنامه  نوشتن  به  برزیل  تلویزیون  در  داد.  نشان 
کارگردانی مشغول شد . اما هیچیک از این ها اورا آرام 
نویسنده  میخواهد  گفت  مادرش  به  روزی  کرد.  نمی 
بشود. ومادرش به او گفت :" می فهمی چی میگی ؟ 
پدرت مهندسه . یک مرد روشن بین با فکری دروسعت 
جهانی . اونوقت تو میخوای بری نویسنده بشی ؟پائولو 
به این نتیجه رسید که نویسنده کسی است که همیشه 
شانه  را  سرش  هرگز  دارد.  چشمانش  برروی  عینکی 
به جامعه  تعهداتش  و  وظایف  از  او  نسل   . کند  نمی 
چیزی درک نمی کند  . تاسن 20 سالگی ، پائولو  سه 
بار از تیمارستان فرار کرد. او بعدها دراین باره نوشت 
این  مسئله   . دهند  مراآزار  نمیخواستند  مادرم  پدرو   :
بودکه آنها نمیدانستند چه می کنند . مطمئن هستم آنها 
مرا  خواستند  می  ققط  نداشتند   را  من  نابودی  قصد 
نجات دهند.پائلو به خواست  پدرومادرش  دردانشکده 
حقوق نام نویسی کردو برای مدتی از نویسنده شدنش 
کردو  رها  را  دانشکده  بعد  کرد.یکسال  پوشی  چشم 
آفریقا  شمال  به  جنوبی   آمریکای  شد.وازطریق  هیپی 
برزیل  به   ، ازاین سفر  .پس  اروپا رفت  و  ، مکزیک  
 Elis برای  سرائی  ترانه  و  آهنگسازی  به  و  بازگشت 
.او  پرداخت   .Regina, Rita Lee, Raul Seixas
همچنین مدتی هنرپیشه شد و  کار روزنامه نگاری را 

هم تجربه کرد. 
محتوای  بخاطر  برزیل  نظامی   دولت   1974 درسال 
کرد.  شکنجه  و  بازداشت  اورا  هایش  ترانه  از  بعضی 
اتهام او بازتاب دادن تفکرات کمونیستی درترانه هایش 
جوانان  برای  ها  ترانه  این  که  شد  ادعا  و  شد  عنوان 

بسیار خطرناک است .
درسال 1986 پائلو کوئیلو در راه پیمائی معروف 500 
مایل درشمال غربی اسپانیا شرکت کرد که نقطه عطفی 

روح  راهپیمائی  دراین  میشود.  محسوب  او  درزندگی 
زائر   این سفررا درکتاب   بیدار شد. گزارش  او  خفته 

شرح داده است . 
و  دارم  پول  اکنون  من  گفت  ای  درمصاحبه  کوئیلو 
نگرانی آب ونان روزانه ام را ندارم . اما با اینهمه هنوز 

به آرزوی خودم که نویسندگی است دست نیافته ام .
خودرا  کتاب  اولین  کوئیلو   پائولو   1982 درسال 
منتشرکرد که Hell Archives نام داشت . این کتابی 
 1986 .درسال  نداشت  بهمراه  او  برای  شهرتی  هیچ 
کتاب دیگری دربازه ومپایر نوشت که آنهم باشکست 
را  نرفته  فروش  کتابهای  کرد  سعی  او  شدو  مواجه 
ازقفسه کتابفروشی ها جمع کند چرا که خود او این 
کتاب را بد توصیف میکرد.پس از شرکت درراهپیمائی 

اسپانیا درسال 1986 کتاب زائر را نوشت 
) گرفته  نام  مغ   یک  خاطرات  کتاب  این  درایران   (

ویکسال بعد کتاب کیمیاگر را نوشت .  
برزیلی  کوچک  انشاراتی  یک  توسط  کیمیاگر  کتاب 
تجدید چاپ  کرد  اعالم  رسیدو  بچاپ  نسخه  در900 

نخواهد کرد.
انتشاراتی  بریدا   بعدیش  کتاب  چاپ  برای  پائولو 
بزرگتری پیداکرد. کتاب کیمیاگر او در30 میلیون نسخه 
چاپ شد و به67 زبان جهان ترجمه گردیدو دربرزیل 
شد.کتاب  شناخته  کتاب  پرفروشترین  بعنوان  هم 
رکوردها  که همه ساله منتشر میشود پائولو کوئیلو را 
نویسنده ای معرفی کرد که بیش از هر نویسنده دیگری 

کتابهایش به زبانهای دیگر ترجمه شده است. 

پس از انتشار کتاب موفق کیمیاگر ، کوئیلو هردوسال 
یکبار کتابی منتشر کرده است که ازآنجمله می توان به 

این عناوین اشاره کرد:
 1992 والکیری ها    1991 برتر  عطیه    1990 بریدا 
مکتوب 1994 کنار رود پیدرا نشستم و گریستم 1994   

مکتوب 2 1997
کوه پنجم1996  راه نمای رزم آور نور 1997 نامه های 

عاشقانه یک پیامبر1997
ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد 1998
شیطان و دوشیزه پریم 2000    زهیر

قصه هایي براي پدران، فرزندان و نوه ها
قاموس فرزانگي چون رود جاري باش    یازده دقیقه

ساحره پورتوبلو    برنده تنهاست
درسال 2003 کمپانی فیلمسازی برادران وارنر امتیاز 

کتابهای پائولو کوئیلو بیش از هرنویسنده ای 
درجهان به زبانهای دیگر ترجمه شده است 

این  اما  خرید  کیمیاگررا  کتاب  ازروی  فیلم  ساختن 
پروژه به مرحله اجرا نرسید زیرا مشکالتی در فیلمنامه 
وجودداشت که مانع ساختن فیلم گردید درسال 2008 
ای  بابودجه  فیلم  این  که  شد  اعالم  کن   درفستیوال 
معادل 60 میلیون دالر توسط هاروی وینستاین ساخته 

خواهدشد.
درسال  نیز  بمیرد  گیرد  می  تصمیم  ورونیکا  داستان 
برپرده   2009 شدودرسال  برگردانده  فیلم  به   2008

سینماها به نمایش درآمد.
پائلو کوئیلو دربین هموطنان داخل کشور

چهره شناخته شده ای است . تقریبًا همه آثاراو در

توسط  آثرش  بیشترین   . است  رسیده  چاپ  به  تهران 
آرش حجازی به فارسی برگردانده شده است . 

از  بیش  نظر  برزیلی  نویسنده  کوئیلو  پائولو 
150 ملت جهان را بخود جلب کرده است. به 
امید روزی که یک نویسنده ایرانی چنین شود 

آقای رئیس سالم !
                                                    ا-جهرمی      

نشستیم  می  مدرسه  های  نیمکت  روی  که  روزها  آن 
که  معلمین  آمیز  نصیحت  و  الکوئی  سخنان  وبه 
نبودند  بیش  متعظی  غیر  واعظ  درحقیقت  هرکدامشان 
گوش فرامی دادیم هیچکس به ما نگفت که "فهمیدن "
تواند  می  "گاهی  کردن  "انتخاب  "و  "اندیشیدن  و 
بما  آید.کسی  بحساب  ونابخشودنی  بزرگ  گناهی 
نگفت درزمانه ای که شیطان پول ، شرف ، وانسانیت 
وپرهیزکاری  آزادگی  است  بسته  حراج  چوب  به  را 
بیش ازحد ، گاهی چگونه تلخ و فاجعه آمیز و پرادبار 

است .
مارا به مدرسه گذاشتند بودند که "باسواد" شویم ، یعنی 
دهیم وطبعًا  ای چواب  ونامه  بخوانیم  ای  نامه  بتوانیم 
 " آل  ایده  مورد   " مرز  بهین  میتوانست  که  هرکودک 

بزرگتران برسد برای خودش آدمی شده بود.
داشتن  وعرضه  ونوشتن  جزخواندن  مدرسه  محیط 
با  که  الگوئی  ذهنیات  و  پندیات  مقداری  آموختن  و 
گذشت زمان ودگرگونی زندگی هرروز بیش از پیش 
اصالت خودرا ازدست میدادچیزدیگری بما نیاموخت  
ازتعلیم وتربیت فقط احترام کوچکتر به بزرگتر وترحم 
وار  نصیحت  را  بدرماندگان  وکمک  بحیوانات  نسبت 
بگوش ما خواندند ودرباره دین ومذهب وچندوچون 
همراه   . ایم  زاده  مسلمان  که  همینقدرمیدانستیم  آن 
بزرگترها بمسجد می رفتیم ودرمراسم عزاداری وتعزیه 
خوانیها  درمصیبت  که  وبدیگران  کردیم  می  شرکت 
ازشنیدن شرح   . میگریستند چشم می دوختیم  زارزار 
آب  با  خوانان  روضه  که  هائی  وبیدادگری  ماجراها 
وتاب و هیجان بیان میداشتند نسبت به ستمگر کینه ، 
ونسبت به ستمکش احساس ترحم میکردیم و بهنگام 
نماز بعدازظهر همراه دیگر همساالن با آب نیمه گندیده 
و سبز رنگ حوض وضو می گرفتیم و بصف نماز می 

ایستادیم .
 شیطنت بچه ها بویژه هنگامیکه درزشلوار نفر جلوتر 
می  راه  دعوا  وباالخره  .خنده  ولوله  اغلب  بود  پاره 

انداخت . گاهی کار بمداخله بزرگترها میکشید.
بااینهمه بچه ها هیچگاه دست ازشیطنت برنمی داشتند 
وهرازچندی به نحوی دیگر ، ماجرائی تازه وپرجنجال 
شد  می  تعطیل  مدرسه  گذاشتند.وقتی  می  نمایش  به 
بچه ها بسروروی هم می پریدند ، می دویدند وکوچه 
پنجشنبه   . میکردند  پر  هیاهو  و  ازجنجال  را  بازار  و 
فردا   ، فیتیله  برمیداشتند:  آواز  باهم  ها همگی یکصدا 

تعطیله. عدسی ،  فردا مرخصی. لوبیا ، شنبه زود بیا.
وآنان که شرورتر بودند گاهی رهگذران را نیز دست 
می انداختند. مزاحم مرد االغ سواری که ازکوچه می 
 . دادند  می  رم  را  وگوسفندان  میشدند.اسبان  گذشت 
چوبدستی گدای کوری که با توبره دراز خود تمام ایام 
سال گدائی میکرد و با صدای آهنگین ، یاری می طلبید 

میوه که  باشاخه درختان  میکشیدند.  ازدستش   آهسته 
ازروی دیوار خانه ها و باغها سر بکوچه کشیده بود 

گالویز می شدند .
تعطیل  از  پس  بودکه  این  شاگردان  دیگر  سرگرمی 
ساکن  که  نفر  پانزده  ده  درحدود  ای  عده   ، مدرسه 
از  بکوچه ای که کمتر  متفقًا  بودند هرروز  یک محله 
پانصدمتر از مدرسه فاصله داشت و زمستانها بصورت 
با چوب  و  میرفتند  آمد  می  در  پر گل والی  باتالقی 
وسنگ بخانه ای که سگی درآنجابه پاسداری مشغول 

بود حمله میکردند . 

ظاهراً خانه خالی ازسکنه بود چون هیچگاه دیده نشد 
فقط   . بیاید  بیرون  آنجا  از  اعتراض  بعنوان  کسی  که 
همسایه ها اغلب بکوچه می آمدند وزبان به اعتراض 
چرا  که  کردند  می  تعجب  گشودندو  می  وپرخاش 

شاگرد مدرسه اینقدر باید شرور باشد.
کردند. می  پرتاب  سنگ  خانه  در  به  ازدور  ها  بچه 

وگاهی که سگ سیاه رنگ وخشم آلود مجال می یافت 
و بکوچه می آمد بچه ها همگی فرار کرده وبه داخل 
باغی که دری چوبی ومشبک داشت پناه می بردند واز 
شکاف در با چوبهای درازی که بهمراه داشتند به آزار 

سگ می پرداختند .
میگزید  بدندان  چوبهارا  عصبانیت  ازشدت  سگ 
وگاهی نیز خون ازدهانش می چکید. هیچکس کمترین 
نصیحت  آنهمه  علیرغم  نمیکرد.  ناراحتی  احساس 
ازاینکه  ها  بچه   ، حیوانات  به  ترحم  درباره  وتوصیه 
حیوان خشمگین  درتقال بود لذت می بردند وازشادی 

دائمًاورجه ورجه می کردند .
یکروز یکنفر رهگذر با خشم زبان به اعتراض گشود : ول 
کنین بچه ها ، سربسر حیوان بیگناه نذارین ، گناه داره .!

همینکه  کشیدند،  حمله  از  دست  ای  لحظه  ها  بچه 
بچه  پسر  که  آنان  سردسته  جلیل  شد  دور  مرد  آن 
ودرشرارت  مجعد  موهای  با  قد  وبلند  چهارشانه  ای 

بود  مدرسه  شاگردان  واز  محله  اهل  زبانزد  وشیطنت 
، دوباره بچه هارا بکارشان تشویق کرد: دروغ میگه ، 
بزنین . آقا گفته ، هرجا که سگ باشه تا هفت تا خونه 

فرشته قدم نمیگذاره .
وبچه ها دوباره شروع بآزار حیوان کردند .

حیوان  آزار  مجدداًبرای  ها  بچه  که  روز  یک  باالخره 
رضا  .وپای  کرد  حمله  بجمعیت  سک   ، بودند  آمده 
کپُُل را بسختی گاز گرفت وبتالفی آنهمه رنج وعذابی 
کند..  اورا  پای  گوشت  از  قسمتی  بود  کشیده  که 
که  گذاشت  اثر  ها  بچه  درروحیه  آنچنان  حادثه  این 
دست از آزار حیوان کشیدند و بعد از آن هرکدام که 
خاطره  اختیار  بی  بگذرند  کوچه  ازآن  خواستند  می 
و  میگشت  مجسم  درذهنشان  کپل  رضا  شدن  زخمی 
ناگهان دچار دلهره و ترس می شدند .بعضی وقتها که 
مقداری  با  قرمزرنگش  پیر  اسب  بر  آسید جواد سوار 
سوغات که دهقانان بعنوان نذرونیاز  به وی داده بودند 
از جلو مدرسه می گذشت و عبورش مصادف با تعطیل 
شدن مدرسه بود بچه ها دورش را میگرفتند . سید  که 
حس شنوائیش بسیار ضعیف بود وقتی که بچه هارا می 
دید دهانه اسبش را می کشید ومرتب سرش را تکان 

میدادو برروی بچه ها لبخند میزد.
که  گاوها  نگهبان  قنبر،  همه  از  بیش  اهالی  درمیان 
وآبیاری  رو  زیرو  بیل  با  را  اربابی  باغ  هفته  روزهای 
میکرد، کینه سید را به دل داشت .وهروقت اورا میدید

 ، معلمین  درمیان   . میگفت  متلک  و  میکرد  غرولند 
گوناگون  مشخصات  و  صفات  و  اخالق  با  آدمهائی 
اندام  الغر  بود  آدمی  علیرضا  میرزا   . داشتند  وجود 
این   .! خشن  و  تند  اخالقی  و  درشت  چشمانی  با   ،
مرد آنقدر الغر بود که وقتی تند راه میرفت انگار که 
پاهایش دور هم می پیچد و آدم خیال میکرد پاهایش 
درحال گسیختن و متالشی شدن است . و آنقدر خشن 
را  انتظار شنیدن خبر مرگش  ها همیشه   بچه  بود که 
داشتند اما بااین حال او هرروز صبح زودتر از سایرین 
سرو کله اش درمحوطه مدرسه پیدامیشد و شاگردان  
را به هول و هراس میافکند و اگر یکروز احیانًا بعلت 
میکردند  آرزو  ، شاگردان  آمد  نمی  بمدرسه  گرفتاری 
که کاش دیگر هرگز بمدرسه نیاید.او درکارش بسیار 
جدی و جدیت را با خشونت آمیخته بود . او اززمره 
معلمینی بود که خیال میکردند سوادرافقط با کتک زدن 
درکنار  هرکدام  معلمین   . آموخت  ها  بچه  به  میشود 
میزشان چندین ترکه کوتاه وبلند ذخیره داشتند وگاهی 
پایان  به  ها  ترکه  ذخیره  ویا  میشکست  ها  ترکه  که 
میرسید  معمواًل مبصر کالس مأمورمیشد که یکدسته 
ترکه تروتازه  تهیه و برای آقامعلم به ارمغان بیآورد و
اغلب اتفاق می افتاد که خود مبصر نیز طعم ترکه ها

 لطفًا ورق بزنید

دردیوانساالری یا بوروکراسی اداری جریان کارها پیچیده و طوالنی است .وتشریفات وکاغذبازی 
بیهوده و رائد رواج دارد.وقتی که دردستگاهی بوروکراسی حکمفرما باشد کارمند اسیر سکون 
وجمود فکری است ورفتار و کردارش قالبی وازهرگونه تغییری که منجر به تحرک وتکامل جامعه 
شود گریزان وبیزار است . بوروکراسی ،کشنده روح آزادگی است وآدمی را تنبل ومحافظه کار 

وبی امیدوترسو بارمی آورد.چنین است ویژگی آدمی که اسیر بوروکراسی است :
- دربرابر زبردستان خاکسارومطیع ودربرابر زیردستان بی اعتنا وخودخواه ومغرور

اقتباس از کتاب "جامعه شناسی " تألیف آگ برن و نیم کف. ترجمه واقتباس ا-ح آریانپور 
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بقیه : آقای رئیس سالم
را می چشید .

غیبتهای  برای   . داشت  مختلف  درجات  ها  مجارات 
دزدی  و  بیعاری  و  وتنبلی  وفرارازمدرسه  متوالی 
مجازاتهای سنگین بکار میرفت .وازترکه هائی که قباًل 
.وقتی  میشد  استفاده  بودند  انداخته  مدرسه  درحوض 
عصر  شود  مجازات  طریق  این  به  شاگردی  بود  قرار 
تمام شاگردان درحیاط بصف  ، هنگام تعطیل مدرسه 
را که درمدت  اسامی شاگردانی  آنگاه   . ایستادند  می 
مجازات  وبایستی  بودند  شده  خطاهائی  مرتکب  هفته 
با  خاطی  میخواندند.شاگردان  بلند  صدای  با  میشدند 
قدمهای لرزان ازصف بیرون می آمدندو ناچار بطرف 
وچند  بود  افتاده  برزمین  گلیمی  درآنجا  که  جایگاهی 
میرفتند  بودند  مجازات  اجرای  آمکاده  و  ایستاده  نفر 
شاگرد  پاهای  نوبت  به   . کندند  می  را  وکفشهایشان 
درفلک قرار می گرفت ومأمورین مجازات که فراشان 
به   ، بودند  نیز شاگردان مدرسه  و مستخدمین وگاهی 
مستخدمین  برای  شاگردان   . پرداختند  می  زدن  کتک 
احترام  این  و  بودند  قائل  زیادی  احترام  نیز  وفراشان 
بود  خوردن  ترکه  و  مجازات  از  ترس  بلحاظ  بیشتر 
آنها  به  سروکارشان  اگرروزی  میکردند  گمان  .زیرا 
سبکتر  مجازاتشان   ، احترام  وادای  سالم  بخاطر  بیفتد 

خواهد گشت .
ناظم مدرسه نیز که آدم کوتاه قد و شیک پوشی بود 
تعلیمی  با  اغلب  و  میگذاشت  بچشم  دودی  عینک  و 
اش بازی می کرد و معلمین برایش احترام زیادی قائل 
همیشه  بردند  می  حساب  وی  از  نیز  بودندوشاگردان 

موقع اجرای مجازات حاضربود.
پنجاه و  بلندقدو چهارشانه که  بود  آدمی  مدیرمدرسه 
این بودکه  چند سال از عمرش می گذشت وعادتش 
را  آن  عجیبی  بطرز  کردوسپس  می  باد  پر  را  دهانش 
کمپرس می کردوچون با بچه ها کمتر سروکارداشت 
شاگردان ازاو چندان حساب نمی بردند .و حرکاتش را 

بیشتر از هرکس دیگری تقلید می کردند .
.این  داشتیم  هم  انَس   ابن  سنان  مدرسه  شمر  از  غیر 
هیکلی  ودارای  شده  مفتخر  فراشی  شغل  به  که  آدم 
نسبتًا چاق و چشمانی درشت بود درخشونت و آزار 
شاگردان دست کمی از شمر مدرسه نداشت و هروقت 
آنان  بدنبال  ازشاگردان  بعضی  غیبت  بعلت  احیانًا  که 
که  را  شاگردی  وازقضا  میکرد  مراجعه  منازلشان  به 
ازترس خشونت بی جای معلمین تمارض کرده و به 
مدرسه نرفته بود درخانه ویا کوچه به چنگ می آورد 
، همچون گرگی که گوسفندی را بچنگ آورده باشد ، 
شاگردفراری را کشان کشان بمدرسه می آوردودرراه 
رفتار  باوی  اعتراض  و  ونهیب  وتشر  توپ  هزاران  با 
می کرد. وچون فاصله اغلب خانه ها تا مدرسه زیاد 
و او ناچاربود که بدون داشتن وسیله نقلیه راهی دراز 
را پیاده بپیماید ، ناگزیر تالفی خستگی راه را با مشت 
کرد.وگاهی  می  جبران  بشاگردان  لگدزدن  و  وسیلی 
ازغیظماالمال می شد، سررزیآنهمه خشم  که درونش 
آور  چندش  صدائی  که  بهم  دندانهایش  راباسائیدن 
داشت جبران می کردوچه بسا که اگر طغیان کینه اش 
را بدینگونه تسکین نمی داد مرتکب جنایتی هول انگیز 
بودند که  تعریف کرده  بارها  می شد. چون شاگردها 
تهدید  میلرزدوهمواره  بشدت  اش  چانه  خشم  بهنگام 

میکند : بالدوتا دستام خفه ای میکنم ، اگه دیگه غایب 
بشی پوست ازکله ات می کنم .

اما  بود  موثر  ای  درعده  هم  اگر  فراش  آقا  تهدیدات 
کاردوندگی او هیچگاه پایان نداشت  زیرا هرروز پس 
از حاضروغایب کردن کالسها موظف بود قسمتی از 
و  دوری  وبلدرنظرگرفتن  برداشته  را  غائبین  صورت 

نزدیکی خانه شاگردان ، بسراغ آنها برود.
آقا فراش و یا باصطالح بچه ها سنان ابن انس  وقتی 
یک  میرفت  غائب  شاگردان  جلب  مأموریت  به  که 
بود  چرم  از  آن  شده  بافته  های  رشته  که  بلند  شالق 
دردست داشت .تنها کافی بود که او شالقش را درهوا 
بحرکت درآورد تا عده ای از شاگردان مثل بید برخود 
بیشتر درمورد شاگردان کم سن  بلرزند واین موضوع 
وسالی که تازه بمدرسه گام نهاده بودند صادق بود . 
از  آنها   از  بعضی  که  باالتر  کالسهای  شاگردان  زیرا 
لحاظ قدوقواره ازاو درشت هیکل تر و پرزورتر بودند 
نه تنها ازاو هراسی نداشتند  بلکه گاهی هم دربرابرش 
شاخ وشانه میکشیدند . روی این اصل فراش مدرسه 
وخشن  جنگ  چهره  ضعفا  و  دربرابرکوچکترها  اگر 
و  عرضه  باالتر  کالسهای  شاگردان  دربرابر  بود 
حتی   . میگفت  آنانرا  مجیز  نیز  نداشت  ای  جربزه 
مدیروناظم وسایر معلمین هم درمورد شاگردان قلچماق 
ولندهور  رفتارشان احتیاط آمیز بود  زیرا همیشه پروای 
آبروی خودراداشتندونمی خواستندمرتکب خشونتهائی 
شوند که احیانا واکنشهای خشونت بارتری را بدنبال 
برای  تر   پائین  شاگردان کالسهای  .تنبیه  باشد  داشته 
بزرگترها درعین حال هشداری جدی و نظم آفرین بود.

خودش  وبااینکه  غرورش  ی  باهمه  انس  ابن  سنان 
مدیروناظم  از  باالتر  حتی  لیاقت  و  عرضه  راازلحاظ 
ازدیگران  بیشتر  ازاو  ومعتقدبودکه شاگردان  میدانست 
حساب می برند درعین حال برای شاگردان کالسهای 
داشتند  نفوذی  و  آنانکه زوربازو وقدرت  بویژه  باالتر 
می  تکان  احترام  بعنوان  را  و سرش  بود  قائل  احترام 
داد وبااین کار همیشه روابطش را بااینگونه شاگردان 
معلمین  و  مدیروناظم  سر  میکرد.پشت  حفظ  بخوبی 
توانائیش بود  از  لُغزمیخواند ووقتی که فشارکار بیش 
فحشهای رکیک می دادو میگفت :فالن فالن شده ها 
وآنگاه   .! تنه شون  وپائین  بفکر خودشون هستن  فقط 
اززندگی ووضع خودش شکوه می کرد.: اگه ماهم رفته 
صغراو  کلمه  چهارتا  ومیتونستیم  خونه  مکتب  بودیم 
کبراوحسن وحسین سرهم جورکنیم حاال روزگارمون 
بهتر ازاین بود . حاال ماهم برای خودمون آدمی بودیم . 

اگه مدیروناظم نبودیم دست کم معلم که میشدیم !.
نیز اکثراًکم سواد و خرافی ودرپاره ای  سایر معلمین 
کالس  .معلم  بودند  لجوج   و  متعصب  بسیار  موارد 
اول آقای میهن دوست که شهرت داشت آدم خوش 
خوراک وخوش سلیقه ای است وبشکار کبک وتیهو 
عالقه فراوانی دارد درآنموقع نزدیک چهل سال داشت 
و هنوز زن نگرفته بود و به بچه ها بصورت یک بزغاله 
می نگریست ووقتی بچه ها شلوغ میکردئد، گاهی که 
ازکوره درمی رفت چوب را بر میداشت وازسر خشم 
بچه هارا چه بیگناه و چه با گناه زیر کتک می گرفت 
ابائی  و  کرد  می  رها  را  چوب  ترحم  وبی  پروا  .بی 
راباسرودست شکسته روانه خانه  ای  بچه  نداشت که 
سازد . تازه بزرگترها وقتی میدیدند بچه شان با چهره 
ای خون آلود ودست و پائی ورم کرده بخانه باز آمده 

است بدون اینکه ناراحت و علت را جویا شوند زمزمه 
سر می دادند که :جور استاد به زمهر پدر! واین رویه 
شد  می  خالفی  مرتکب  شاگردان  از  یکی  گاهی  که 
تمام  درنتیجه  و  بشناسند  گناهکاررا  توانستند  ونمی 
شاگردان مجبور بودند قصاص پس بدهند و مجازات 
شوند درآن روزگار معمول ومتداول و موردپسند اغلب 
معلمین بود . معلمین گاهی نسبت بشاگردان کینه جوئی 
می کردند . بخاطر حرفی به مذاقشان سازگارنبود  برای 
یکسال عمر شاگرد بیگناهی را بباد می دادند گاهی نیز 

بخاطر شکل و شمایل این وآن حب و بغض روا 
را  سختگیرترینشان  اغلب  نیز  داشتندوشاگردان  می 
دست می انداختند وبرای آزار آنها با بچه های دیگر 

همدست می شدند .
میرزا  و  ترین  محبوب   ، آقا  حسن  شاگردان  ازنظر 
میرزا   . بودند  معلمین  ترین  شقی  منفورو  علیرضا 
علیرضا که فرزند یک روضه خوان و مکتب دارقدیمی 
بود و عالوه بر علم االشیاء وجغرافی ، "سیاق " را نیز 
بشاگردان یاد می داد آنچنان سختگیر و دردل شاگردان 
رعب ووحشت انداخته بود که اورا شمر مدرسه لقب 
داده بودند و اورا باین طریق بیکدیگر معرفی می کردند :  
انگشت آدم را میذاره الی دوتا تخته و هی فشار میده . 
بی مروت انگشت مرتضی سیاه را از کار انداخت . یک 
دماغش  های  ازلوله  که  خپل  احمد  بگوش  زد  سیلی 
خون زد بیرون !بیچاره احمد خپل ازشدت گوش درد 
سه روز بمدرسه نیومد ...یک ضربه شالق بطرف ناصر  
درازانداخت که اگر خودش را کنار نکشیده بود حتمًا 
، انگ ضربه شالقش روی  آش والش می شد. هنوز 
دیوار پشت درکالس هست . ضربه شالق باندازه طول 
یک مداد وبگودی یک بند انگشت گچ دیواررا خورده 
. انگار که اره گذاشتن روی دیوار و گچ را تراشیدن . 
نامرد خرزور خیال میکنه اگر کسی درس یاد نگرفت 

حتمًا باید کشتش !
پسر  هرمز  بودند  جمع  دورهم  همکالسیها  که  یکروز 
آقاشجاع که ازدرس سیاق دل پری داشت درحالیکه 
درس  شور  :مرده  گفت  داد  می  فرو  را  دهانش  آب 
دادنش رو ببره . گور پدر سیاق !. و دنبال گالیه اش 
را گرفت : آخر این مردک ازبس که بداخم و عصبانی 
اش  قیافه  همینکه  باشه  بلد  هم  چیزی  اگر  آدم  است 

راببیند همه چیز ازیادش میره !.
رسول حرف اورا تأیید کرد: حرف اینجاست که معلم 
 . بدهد  نشان  خرمن  سر  لولوی  مثل  را  نباید خودش 
فرق معلم بالولو و مترسک این است که مترسک برای 
باید  باغبان  مثل یک  معلم  اما   . پرنده هاست  تاراندن 
مهربان و با عاطفه باشد.هرمز دوباره اظهارعقیده نمود:

تازه اگر درس را به آدم می فهماند یک چیزی ، همه 
اش توپ وتشر و شالق وسیلی !

تفریح گاه و  باالتر که درزنگهای  شاگردان کالسهای 
بیگاه برای تماشای اثر ضرب و شست میرزا علیرضا 
پاراپس هراسناک  زدند  می  چهارم  بکالس  سری 

 می کشیدند ، ناگهان بند دلشان پاره می شد و گوئی 
که چیزی دردرونشان فرو می ریخت .

روزی که اصغر کک و مک بریدگی گچ دیوار کالس 
را دید بابی اعتنائی شانه اش را باال انداخت وگفت :

ای بابا فردا را کی دیده ... َشاید تا آنوقت که ما خیال 
از  وهمه  افتادومرد   ، داریم  را  بابا  این  بکالس  آمدن 
شرش خالص شدن .                   بقیه درصفحه 45

شاید نخوانده باشید
قرص عاشقی

 یک پژوهشگر آمریکائی می گوید درتالش برای ساختن قرصی است که با خوردن
آن انسان عاشق می شود الری یانگ پژوهشگر مرکز تنحقیقات ملی اولیه مرکز

 دردانشگاه ایموری درآتالنتا می گوید طی مطالعات خود برروی بنیان شیمیائی تمام 
 احساس های مهم انسان ازجمله عشق بررسی و آزمایش می کند.البته دکتر یانگ
 تأکید میکند هدف نهائی او ازانجام این مطالعات درواقع عاشق کردن مردم نیست
 بلکه قصددارد به حقایقی درباره بیماری های سخت روانی مانند اوتیسم که برروی

.توان ایجاد ارتباطات اجتماعی تأثیر گذاراست دست یابد
 الزم است ازدکتر یانگ سئوال شود درصورت مصرف قرص عاشقی و عاشق شدن ،
 معشوق راکجا باید یافت وعشق متقابل را چگونه دروجودش بوجودآورد؟ زیرا که
 درباره عشق یک سویه مثالهائی درادبیات فارسی چه بنظم وچه به نظم  وجوددارد.

: باباطاهر می گوید
چه خوش بی مهربونی هردو سربی   که یک سر مهربونی دردسر بی

:یا مرحوم سوسن خواننده مردمی فقید خواند
 آخه عشق یک سره  مایه دردسره

رونق لوازم آرایشی درایران
 

مبالغ  و  آرایشی  لوازم  چشمگیر  مصرف  درباره  گزارشی  ضمن  سرمایه  روزنامه 
هنگفتی که برای تهیه آن ازسوی خانم های سراسر خاورمیانه پرداخت می شود .می 
نویسدطبق برآورد ها سرانه مصرف لوازم آرایشی هرفرد درخاورمیانه ساالنه 334 
دالراست . ارزش بازار محصوالت آرایشی درامارات از 5 میلیون و سیصدوهشتاد 
میلیون دالر درسال 2009 رسید واین  به 603/1  ودو هزار درسال 2004 میالدی 
بیانگر افزایش 12 درصدی شاخص فروش لوازم آرایش تنها درامارات درهرسال 
باانواع  بزنید  ایرانی  زنان  آرایش  کیف  به  سری  اگر  ایسنا  بگزارش  واما   . است 
واقسام وسایل وابزاری ر وبرو می شوید که هریک ارآنها نقشی درزیباسازی زنان 
ایرانی دارند . درنتیجه اگر نگاهی گذرا به آمار مصرف محصوالت آرایشی درجهان 
بیندازیم متوجه می شویم زنان ایرانی دست کم درمنطقه خاورمیانه ازرکورد داران 

مصرف محصوالت آرایشی بشمار میروند...  

نقش سن و سالمتی در عالقه به سکس 
. 

9 درصد مردانی که در فاصله سنی 75 تا 85 سال به سر می برند از نظر جنسی فعال 
هستند. این آمار دوبرابر آمار زنانی است که در همین محدوده سنی فعالیت جنسی 
دارند. نتیجه تحقیق تازه "تسلر لینداوو" و "ناتالی گاوریلوا" دو تن از پژوهشگران 
افزایش سن در  با  به رابطه جنسی  از آن است که عالقه  دانشگاه شیکاگو حاکی 

مردان و زنان تفاوت محسوسی نشان می دهد.
41 درصد مردان 75 تا 85 ساله هنوز به رابطه جنسی عالقمندند در حالی که تنها 
11 درصد زنان در این محدوده سنی به چنین رابطه ای عالقمندند. در تحقیق این دو 
پژوهشگر دانشگاه شیکاگو، دو گروه داوطلب شرکت کردند. گروه اول که شامل 
3032 مرد و زن آمریکایی در فاصله سنی 25 تا 75 سال می شد و گروه دوم که در 
آن 3005 مرد آمریکایی در فاصله سنی 57 تا 85 سال شرکت کردند. در انتخاب این 

دو گروه، افرادی در نظر گرفته شدند که رفتار جنسی متعادل داشتند. 
شرکت کنندگان در این تحقیق به پرسش نامه های متفاوتی از جمله رابطه عاطفی خود 
پاسخ دادند. این افراد در پاسخ به سواالت مختلفی، رابطه جنسی خود را ارزیابی 
کردند و گفتند که با چه تناوبی فعالیت جنسی دارند. داوطلبان همچنین وضعیت 
سالمت خود را شرح دادند. هدف از این تحقیق بررسی میانگین سال هایی بود که 
مردان و زنان فعالیت جنسی دارد. نتیجه این تحقیق در شماره تازه مجله تخصصی 

"برتیش مدیکال ژورنال" به چاپ رسیده است. 

تسلر لینداوو" و "ناتالی گاوریلوا" نتیجه این تحقیق را جمع بندی و مشخص کردند 
که مردان و زنان تا چند سال دیگر به رابطه جنسی عالقمند و در این زمینه فعال 
متوسط  طور  به  دارند  سال  سی  امروز  که  مردانی  می گوید:  تحقیق  این  هستند. 
می توانند 35 سال دیگر از نظر جنسی فعال باشد. در مورد زنان 30 ساله، این رقم 

با چهار سال تفاوت به 31 سال می رسد. 
در مورد مردان و زنان 55 ساله این آمار به گونه دیگری است. این رقم در مورد 
مردان 55 ساله به 15 سال دیگر و در مورد زنان هم سالشان به حداکثر 10 سال دیگر 
ازدواج  افرادی که  میان مردان و زنان، در مورد  تفاوت آماری  این  البته  می رسد. 
کردند یا شریک ثابتی برای زندگی دارند به یکدیگر نزدیکتر و کمتر است. از سوی 

دیگر مردان چند سالی را نیز به دلیل افت سالمت از دست می دهند.
پژوهشکد ه  که  است  موضوعاتی  از  جنسی  رابطه  به  عالقمندی  و  سالمت  رابطه 
از سالمت  زنانی که  و  مردان  تحقیق می کنند.  آن  مختلفی در سراسر جهان روی 
از  برخورداری  نتیجه  در  عالقمندند.  جنسی  رابطه  به  بیشتر  برخوردارند  بیشتری 
سالمت کافی نه تنها عمر را طوالنی می کند بلکه زندگی جنسی فرد را نیز به طور 
مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. در مجموع این تحقیق نشانگر آنست که با افزایش 
سن، مردان بیشتر از زنان از فعالیت  جنسی لذت برند. به عقیده "تسلر لینداوو" و 
"ناتالی گاوریلوا" از همین رو می توان این چنین نتیجه گرفت که به چه علت مردان 
مسن اغلب شریک زندگی دارند. از سوی دیگر این نکته را باید افزود که مردان 
اغلب با زنان جوانتر از خود ازدواج می کنند و زنان در مجموع عمر طوالنی تری 

دارند.
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قطعنامه نوروز در کنگره آمریکا تصویب شد

مهم  تاریخی'  و  فرهنگی  'اهمیت  ای  قطعنامه  با تصویب  آمریکا  نمایندگان  مجلس 
ترین عید باستانی ایرانیان را به رسمیت شناخته و نوروز را به ایرانی ها و همه کسانی 

که آن را جشن می گیرند، تبریک گفته است.
این  اصلی  کننده  تهیه  کالیفرنیا در کنگره،  ایالت  نمایندگان  از  یکی  مایکل هوندا، 

قطعنامه است. 

همه  "برای  گفت:  نمایندگان  مجلس  در صحن  مارس(   15( اسفند   24 دوشنبه  او 
آمریکائیان ایرانی تبار و تمام مردمی که نوروز را جشن می گیرند سال جدید پر 

رونقی آرزو می کنم."
مجلس نمایندگان قطعنامه مذکور را عصر دوشنبه تصویب کرد. این قعطنامه با 384 

رای مثبت در برابر 2 رای مخالف تصویب شد.
این قطعنامه از کوروش، پادشاه هخامنشی تمجید می کند و "منشور کوروش" که 
بعد از فتح بابل به دستور او تدوین شد را تحولی مهم در تاریخ حقوق بشر می داند.

قانونگذاران آمریکایی گفته اند: "539 سال قبل از میالد مسیح کورش کبیر یکی از 
اولین منشورهای حقوق بشر را بنیان گذاشت، منشوری که برده داری را لغو کرد و 

آزادی دینی را اجازه داد."

نماینده کالیفرنیا گفت: "این جشن باستانی از گزند قرن ها اختالفات دینی و رقابت 
های سیاسی مصون مانده است. مردم اقوام مختلف با اعتقادات دینی متفاوت نوروز 

را جشن می گیرند."
جمهوری  تاجیکستان،  افغانستان،  جمله  از  کشور  چند  در  نوروز  ایران،  بر  عالوه 

آذربایجان، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه نیز جشن گرفته می شود.
در قطعنامه نوروز آمده: "بیش از 300 میلیون نفر در جهان از جمله در آمریکا، ایران 

و کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا، قفقاز و مناطق دریای سیاه و بالکان نوروز 
را جشن می گیرند."

جودی بیگرت، از نمایندگان ایالت ایلینوی نیز گفت مهم است که در آستانه نوروز 
از سهمی که ایرانیان در جامعه آمریکا داشته اند قدردانی شود.

او گفت: "ایرانی تبارها بافت اجتماعی و اقتصادی جامعه آمریکا را غنی کرده اند".
گروه های مدنی ایرانیان از جمله اتحادیه روابط عمومی ایرانیان آمریکایی، پایا، برای 
تصویب این قطعنامه که پیش نویس آن حدود یک سال پیش توسط مایکل هوندا به 

مجلس نمایندگان تسلیم شده بود، تالش زیادی کردند.
در این قطعنامه تاکید شده: "بیش از یک میلیون آمریکایی ایرانی تبار از هر دینی از 
جمله بهایی، مسیحی، یهودی، مسلمان، زردشتی و کسانی که اعتقاد دینی ندارند، 

نوروز را جشن می گیرند."
صدور  با  فوریه(   23( اسفند  چهارم  روز  نیز  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
شناخت. رسمیت  به  جهانی  مناسبت  یک  عنوان  به  را  نوروز  ای  قطعنامه 

)نقل از سایت فارسی بی بی سی(

تصویب قطعنامه روز بین المللی نوروز
درروز دوم دسامبر 2009 میالدی کشورهای ترکیه ، ایران آذربایجان ، افغانستان ،

عمومی  مجمع  به  را  درخواستی  وترکمنستان  قزقیزستان   ، قزاقستان   ، تاجیکستان 
سازمان ملل متحد ارائه کردند که روز نوروز بعنوان میراث انسانی درتقویم سازمان 

ملل شناخته شود.
مجمع  تصویب  با  متحد   ملل  سازمان  به  وابسته  یونسکو  آموزشی  علمی  سازمان 
عمومی سازمان ملل نوروز را در تقویم خود جای دادودرروز 23 فوریه این خبر را 
برروی سایت خود منتشر کرد. بهمین دلیل درسال جاری دبیرکل سازمان ملل متحد 

نیز شادباش نوروزی خودرا خطاب به همه ملتهای برگزار کننده نوروز صادرکرد. 

پیام نوروزی دبیرکل سازمان ملل متحد به ایرانیان

تمام  به  را  نوروز  المللی  بین  روز  نخستین  پیامی  در  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
ایرانیان و فارسی زبانان جهان تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز 
اطالعات سازمان ملل متحد، در این پیام آمده است: تصمیم امسال مجمع عمومی 
سازمان ملل برای به رسمیت شناختن روز بین المللی نوروز گواه رشد فزاینده آگاهی 
جهانی نسبت به اهمیت این مناسبت نه تنها در مناطقی که آن را جشن می گیرند بلکه 
برای سراسر جهان است.در این پیام می خوانیم: برای هزاران سال است هنگامی که 
که خورشید از خط استوا عبور می کند و بهار درنیم کره شمالی آغاز می شود مردم 
در بالکان، حوزه دریای سیاه، قفقاز، آسیای میانه، خاورمیانه و سایر مناطق، مراسم 
ویژه خود را برای جشن نوروز برگزار می کنند. این آیینها از رنگ نو به خانه ها 
دادن گرفته تا دیدار از دوستان یا آماده سازی غذاهای نمادین همگی القاء کننده 
روح تجدیدپذیری بوده و نه تنها الهامبخش آنانی که این مراسم را برگزار می کنند 
بین  اولین روز  : همانگونه که  پیام آمده است  این  ادامه  بلکه همه مردم است. در 
المللی نوروز را گرامی می داریم امیدوارم کشورها و مردم سراسر جهان به تاریخ و 
مراسم این جشن برای ارتقای هماهنگی با جهان طبیعت توجه کرده و حسن نیت و 

صلح جهانی را ترویج کنند.

پیام نوروزی هیالری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، با صدور بیانیه ای نوروز را به ایرانیان و مردم 
دیگر کشورهایی که این عید را جشن می گیرند، تبریک گفته است.

                  لطفًاورق بزنید

پیام نوروزی رئیس جمهوری آمریکا
با  پیامی  در  آمریکا  جمهور  رئیس  اوباما،  باراک 
نوروز  که  آنها  همه  به  خود  آرزوهای  بهترین  تقدیم 
را در سراسر جهان جشن می گیرند، بار دیگر مردم و 
رهبران ایران را مورد خطاب قرار داد و تأکید کرد که 
پیشنهادهایی که سال پیش در ارتباط با ایران از جانب 

وی مطرح شد، همچنان به قوت خود باقی است.
کاخ  که  خود  ویدئویی  پیام  این  در  اوباما  آقای 
با اشاره به پیام  نیز منتشر کرده،  سفید، ترجمه آن را 
نوروزی سال 88 خود بار دیگر تأکید کرده است که 
ایران  رهبران  دست  در  بهتر«  آینده ای  برای  »انتخاب 
حق  جهانی،  جامعه  با  همراه  متحده  ایاالت  و  است 
ایران را در استفاده مسالمت آمیز از انرژی هسته ای به 
به  ایران  پایندی  خواستار  تنها  و  می شناسد،  رسمیت 
مسئولیت هایی است که برای دیگر کشورها نیز وجود 

دارد.
رئیس جمهور آمریکا با یادآوری این نکته که ایران و 
آمریکا بر سر بسیاری از مسائل با یکدیگر اختالفات 
جدی دارند و اینکه رهبران ایران، از راه خصومت با 
دارند،  خود  برای  مشروعیت  ایجاد  در  سعی  آمریکا 
افزوده است که »ما از شکایت های گذشته شما آگاهیم 
به  برای حرکت  نیز شکایت هایی داریم، ولی  و خود 

سوی جلو آماده ایم«.
آقای اوباما در ادامه خطاب به رهبران ایران می گوید 
که »ما می دانیم که شما با چه چیزی مخالفید؛ اکنون 
دارید« و تصریح کرده  موافقت  با چه چیزی  بگویید 
خودشان  تنها  که  دالیلی  به  ایران  رهبران  که  است 
می دانند، از پاسخ دادن به این پرسش ناتوان مانده اند.

ایران  رهبران  که  است  افزوده  آمریکا  جمهور  رئیس 
»پیشنهادهای مبتنی بر حسن نیت جامعه بین المللی را 
ایرانیان  فرصت های  رد کرده اند و به راهی که برای 
بزرگ  تمدن  یک  به  و  می آورد،  ارمغان  به  بیشتری 
امکان می دهد تا جای شایسته خود را در خانواده ملل 
باز یابد، پشت کرده اند و در برابر دستی که به سوی 
نشان  را  خود  کرده  گره  مشت  تنها  شده،  دراز  آنها 

داده اند«.
رئیس جمهور آمریکا در بخش دیگری از پیام نوروزی 
خود گفته است که جهان در سال گذشته ایرانیانی را 
که خواستار برخورداری از حقوق جهانی خود برای 
شنیدن شدن صدایشان بودند، با تحسین نظاره کرد اما 
با نهایت اندوه ، آرمان های مردم ایران نیز با مشت گره 

کرده روبه رو شد.
ایاالت متحده در  اوباما تصریح کرده است که  آقای 
امور داخلی ایران مداخله نمی کند اما افزوده است که 

»تعهد و مسئولیت ما این است که به خاطر حقوقی

 که برای همه انسان ها باید جهانی باشد، به پا خیزیم«.
است  داده  ادامه  همچنین  آمریکا  جمهوری  رئیس 
آن  در  که  است  معتقد  آینده ای  به  کشورش  که 
طور  به  بندند،  کار  به  را  خود  حقوق  »ایرانیانبتوانند 
و  باشند  داشته  مشارکت  جهانی  اقتصاد  در  کامل 
فراسوی  در  فرهنگی،  و  آموزشی  مبادالت  طریق  از 

مرزهای ایران، به غنای جهان کمک کنند«.
آقای اوباما در ادامه افزوده است که »به همین سبب 
ما حتی در حالی که همچنان با دولت ایران اختالف 
داریم، به تعهد خود نسبت به آینده امیدوارانه تر برای 
مردم ایران پایبند می مانیم« و از مواردی چون افزایش 
فرصت ها برای مبادالت آموزشی و اطمینان از امکان 
به  اینترنت  فن آوری  و  نرم افزارها  به  ایرانیان  دستیابی 

عنوان نمونه هایی از این پایبندی یاد کرده است.
وی در پایان تصریح کرده است که به منظور پاسخگو 
ایران و به این دلیل که آنها از عمل به  کردن دولت 
مسئولیت های خود سر باز می زنند، »با جامعه بین المللی 
در حال همکاری هستیم«، اما افزوده است که پیشنهاد 
دولتش در زمینه تماس های فراگیر دیپلماتیک و برقرار 

گفت و شنود به قوت خود باقی است.
رئیس جمهور آمریکا پیام نوروزی خود را باجمله عید 

شما مبارک به  زبان فارسی خاتمه داد.

پیام نوروزی جان کری 

پیشین  نامزد  و  دمکرات  ارشد  سناتور  کری،  جان 
پیامی  انتشار  با  آمریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ضمن تبریک نوروز به ایرانیان و به ویژه جامعه ایرانیان 
آمریکا، ابراز امیدواری کرده است، سال نو خورشیدی 

برای ایرانیان همراه با صلح و رفاه باشد.
 جان کری، سناتور دمکرات و نامزد پیشین انتخابات 
پیامی  انتشار  با  جمعه  روز  آمریکا  جمهوری  ریاست 
متحده  ایاالت  مقیم  ایرانیان  به  را  نوروز  رسیدن  فرا 
تبریک  می گیرند،  را جشن  نوروز  که  کسانی  تمام  و 

گفته است. 

جان کری در پیام نوروزی خود آورده است: 
»نوروز نماد زمان تازه شدن و امید است. همه ما باید 
می دهد،  پیوند  هم  به  را  ما  که  انسانیتی  به  لحظه ای 
بیاندیشیم. امیدوارم سال جدید برای شما سالی همراه 

با صلح و رفاه باشد.«
رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در پیام خود 
همچنین از »بیش از یک میلیون آمریکایی ایرانی تبار، 
که دارای مذاهب گوناگون هستند و نوروز همه آنها را 

به هم پیوند می دهد«، تجلیل کرده است. 
پیام نوروزی سناتور جان کری تنها چند روز پس از آن 
منتشر شده است که مجلس نمایندگانآمریکا با 
تصویب قطعنامه ای، ضمن تبریک عید نوروز و آغاز 
آمریکا«  ایرانی  جامعه  »تالش های  از  ایرانی،  نو  سال 

قدردانی کرده بود.

پیام نوروزی وزیر خارجه بریتانیا

به  بریتانیا نوروز را  دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه 
مردم ایران و تمام کسانی که این مناسبت را جشن می 
گیرند تبریک گفت و سالی بهتر از سال قبل را برای 

ایرانیان آرزو کرد.
آقای میلیبند در آستانه آغاز سال 1389 خورشیدی در 
ایرانیان  از  بسیاری  برای  گذشته  »سال  نوشت:  پیامی 
دوباره  آغازهای  زمان  نوروز  اما  بود،  دشوار  سالی 

است«.
او ابراز امیدواری کرد که آرزوهای مردم ایران در سال 
جدید برآورده شود و آنها بتوانند خواسته های خود را 

برای آینده، به طور آزادانه بیان کنند.
آقای میلیبند نوروز را جشنی با قدمت بیش از 3000 
سال خواند که مردم در آن به استقبال بهار می روند و 

تغییر طبیعت را نظاره می کنند.
ایرانیان  توسط  نوروز  گرفتن  جشن  به  اشاره  با  او 
بریتانیایی نوشت که پیوندهای شخصی میان دو کشور 

مثل همیشه محکم است.
بقیه درصفحه روبرو

پیام های نوروزی سران کشورها به مردم ایران
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بقیه پیام تبریک کلینتون

او روز شنبه )20 مارس( اعالم کرد: "به نمایندگی از 
طرف مردم آمریکا بهترین آروزها را به تمام کسانی 
که در سراسر دنیا نوروز را جشن می گیرند، تقدیم 

می کنم".

کلینتون گفت: "نوروز برای ایرانی ها، افغان ها، 
کردها، آذری ها و مردم آسیای میانه آغاز سال جدید 

و مملو از وعده ها و فرصت های تازه است".
خانم کلینتون همچنین نوروز را فرصتی برای یادآوری 

این موضوع دانست که آینده ای صلح آمیز و پر 
رونق، آرمان مشترک همه انسان هاست و حقوق بشر 

و آزادی های اساسی حق مسلم انسان هاست
برآورد می شود بیش از 300 میلیون نفر در ایران، 

افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، کردستان

عراق، ازبکستان، قزاقستان، پاکستان و ترکیه نوروز را 
جشن می گیرند.

پهلوی  پیام نوروزی شاهزاده رضا 
1389 نوروز  بمناسبت  پهلوی  رضا  شاهزاده  پیام 

دبیرخانۀ رضا پهلوی
یکشنبه 1 فروردین 1389

هم میهنانم، آزاد زنان و آزاد مردان ایرانزمین:

فرخندة  عید  باستان،  ایران  یادگار  ُکهن  فرارسیدن 
را  طبیعت  پویایی  و  زندگی  بهار  آغاز  و  نوروز، 
جشن  که  دارم  یقین  گویم.  می  شادباش  شما  به 
بخش  فرح  های  آئین  و  نوروزی  سرورآفرین  های 
باستانی را با دل های لبریز از امید برگزار خواهید 
کرد. آرزو دارم بتوانید آن چنان که باید به استقبال 
عهد  و  َروید  جاویدان  ایران  نماد  ترین  بزرگ  این 
خویش را برای پاسداری از میراث های ارزنده ای 
کنید. تجدید  است  مانده  برجای  نیاکانمان  از  که 

همیشه  از  بیشتر  باید  را  نوروز  عید  امسال 
اند.  داشته  بزرگش  نیز  جهانیان  چه  بزرگداشت، 
ای  قطعنامه  در  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
اتفاق آراء عید نوروز باستانی را، به عنوان عید  به 
زیبایی  نماد  و  ها  انسان  همۀ  میان  و صلح  دوستی 
شناخت. جهان  به  متعلق  روزی  طبیعت،  نوزایی  و 

واقعیت آن است که امروز جهانیان نه تنها عید ملی 
ما بلکه مردم آزادی خواه و مسالمت جوی ایران را، 
یعنی شما هم میهنان مبارزم را، بزرگ می دارند و 
آزادی  به زندگی در  برای دستیابی  پیگیرتان  تالش 
و امنیت و در آشتی و صلح با همۀ مردم جهان را 

تحسین می کنند.
هم میهنان عزیزم:

سالی که گذشت شاهد تجلی تازه و حیرت انگیزی از 
عشق دیرینۀ شما به آزادی و ارادة استوارتان به ادامۀ 
پیکار تا پیروزی نهایی بود. در سراسر پهنۀ سرزمین 
ُکهن سال وطن، از مرد و زن، پیر و جوان، همبسته 
و متحد به دفاع از آزادی ها و حقوقتان برخاستید 
و چشم مردم جهان را به اراده و دالوری خویش و 
عظمت پیکار مسالمت جویانه تان خیره کردید و فصل 
آزادی خواهانۀ  تاریخ جنبش  در  نظیری  بی  و  تازه 
خود گشودید. از همین روست که یقین دارم نوروز 
امسال طلیعۀ روزگاری نو برای همۀ شما خواهد بود؛ 
در  و  برافرازد  قد  آزاد  ایرانی  آن  در  که  روزگاری 
جهان به اعتبارو احترامی رسد که شایستۀ آن است.

سال  و  نوروز  روزگار،  آن  فرارسیدن  امید  به 
باد. خجسته  و  پیروز  عزیزانم  شما  همۀ  بر  نو 

خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

پیام  نوروزی رئیس جمهور ترکیه

عبداهلل گل رئیس جمهور ترکیه فرا رسیدن نوروز را 
در پیامی به همگان تبریک گفت. 

نوروز همانند  پیام خود آرزو کرد  رئیس جمهور در 
گذشته، امروز و در آینده نیز عامل افزایش وحدت و 

یکرنگی انسانها و زندگی آنان در کنار یکدیگر باشد. 
تنها  نه  "نوروز  اینکه  به  اشاره  با  گل  عبداهلل  پیام  در 
در ترکیه که در جغرافیایی بسیار وسیع جشن گرفته 
می شود"، آمده است: "جشن نوروز که مژده ی بهار، 
تبریک  قلب  از صمیم  را  باشد  می  برکت  و  فراوانی 

می گویم." 
رئیس جمهور ترکیه در پیام ویژه نوروزی خود تفاوتها 
و گوناگونی ها را نه عامل جدایی از یکدیگر، که از 
"به  است:  داده  ادامه  و  دانسته  بخش  عناصر وحدت 
ای  گنجینه  کنم  می  تأکید  دیگر  بار  یک  وسیله  این 
را در اختیار داریم به بهترین وجه محافظت خواهیم 
به  احترام  با  یکدیگر،  فهم  با  هم،  دوشادوش  کرد. 
را  زیبایمان  آینده  احداث  کلنگ  یکدیگر،  ارزشهای 
در عین وحدت بر زمین خواهیم زد. روزهایی سرشار 
کرد.  خواهیم  ایجاد  باهم  را  ثبات  با  و  ازخوشبختی 
هر  در  باالتر  استانداردهای  دارای  که  را  ای  ترکیه 
زمینه، قدرتمند، آزاد و دموکراتیک می باشد در کنار 
و  امیدی  نوروز  آرزومندم  ساخت.  خواهیم  همدیگر 

شروعی تازه برای همه زیبایی ها باشد."

پیام نوروزی خسرو سیف از سوی حزب ملت ایران
 1 فروردین 1389   خبرگزاری جبهه ملی ایران    

پیام نوروزي 
فرا رسیدن سال نو خورشیدي را همه با هم باستقبال جشن نوروزي مي رویم و یاد مي کنیم آن کساني را که 
سرور و شادي را پیام آوردند چون جمشید و کورش و همه نیاکان وارسته مان را یاد مي کنیم از کساني که با 
بدي به ستیز پرداختند و از خوبیها درفشي برافراشتند سرفراز و برافراشته چون کاوه و یاد مي کنیم تمام شهیدان 
میهنمان را که با خون پاک خود ایران را آزاد و آباد خواستند از آرش گرفته تا آخرین جوانان پاکباز و شجاع 

میهن که در سال 88 به ناجوانمردانه ترین روشها به شهادت رسیدند . 
و یاد میکنیم تمامي زندانیان سیاسي از هر گروه و دسته, فارغ از نشان ورنگ و آزادی واقعی و تن آسائی همه 

این عزیزان و خانواده هایشان را از ایزد یکتا خواستاریم. 
سالي بدون خشونت و آرامش در ایران را خواهانیم و امید است که شاهد بازگشت تمام ایرانیان دور از وطن باشیم. 

و یاد مي کنیم از تمام کساني که براي آزادي و نام آوري این مرز و بوم در تالشند و در سال گذشته ازمیان 
ما رفتند باشد که سال نو سالي بدون خشونت و آرامش در ایران وسالی پر از صلح و شادی در گستره فرهنگ 

ایران زمین باشد. 
خسرو سیف-دبیر کل حزب ملت ایران 
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and Orthodontics
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JolleHami, D.M.D.

Pediatric Dentistry
and Preventive for

Children

Bahram Ghassemi,
D.M.D.,M.Sc.D.
Orthodontics for Children

and Adults.
Board Certified Orthodontist
Associate Professor, Dental

School,Tufts University

* Most Insurance Plans Accepted
* Evening Appointment for your Convenience
* Visit by Appointment Only
* All Major Credit Cards Accepted
* Working Closely with your Dental Program

West Roxbury Pediatric Dentistry and Orthodontics
1765 Centre Street

West Ruxbury, Massachusetts 02132
(617) 327-4321
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 زیبائی و پیشگیری ازفساددندان های فرزندان دلبند شما تخصص ماست
برای اطالعات بیشتر با ما تماس بگیرید

دکتر بهرام قاسمی 
متخصص ارتودنسی برای 

کودکان و بزرگساالن و
)Snoring( درمان خروپف

دکتر ژاله حامی
متخصص دندانپزشکی 

اطفال و پیشگیری

حقوق  دکترای  دارای  تحریری  بهنام   
مشاورشما تحریری  بهنام  دکتر 
ازجمله:  حقوقی  امور  درکلیه 

مهاجرت   *امور  *قراردادها  وتراست  نامه  *وصیت  *امورملکی 
*انحصاروراثت.   *تصادفات   

  

ئید ما فر جعه  مرا فتر  د هب  قبلی  ت  اق مال ر  قرا با  لطفا 
Tel:(617)574-9080
Fax:(617)574-9070

E-mail:legal@youandlaw.com

نکنید امضاء  را  قراردادی  هیچ  باوکیل  مشورت  بدون 
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بقیه  چه تکذیب غرورانگیزی؟

ازبودجه کثیف آخوندهای جنایتکار( با طرح مسائل فرعی
)که  بافرزندان  پدرومادر  رفتار  اعتیاد وچگونگی  نظیر 
طرح آن ها درموقع خود بسیارهم الزمست ( یا برپائی 
 ، ودوبی  وگاس  "درالس  ناش  نیناش  کنسرتهای" 
بکشند  چنان درشطرنج  بیراهه  رابه  قصدداشتند مردم 
آویزان  سبز  جنبش  به  وخودرا  شدند  مات  سیاسی 
، عبرت  داشتند  اگر ذره ای شرف وغیرت  کردند که 
می گرفتند وازرفتار ضدمردمی خود دست میکشیدند 
فعال  تا  شد  باعث  امثالهم  و  سبز  نضت  بازوبند  اما   .
زیراین رنگ وشعارها چهره کثیف خودرا پنهان کنند 
یابند  شاید درآینده  بیشتر مردم نجات  وازطعن ولعن 

فرصت مناسبتری
 برای ادامه مزدوریشان بدست آورند.

باهمه  که  میبینید  تاریخ  سرفرازان  ای   ، هموطنانم  بله 
مشتی  ازسوی  ملتمان   تالشهای  دادن  جلوه  وارونه 
و   " اندیش  "آنچنان  دست  به  ودوربین  مزد  به  قلم 
مزدوران  های  رشته  همه  سرانجام  روشنفکر"  "آنچنان 
طی سالهای گذشته پنبه شد؟ همه ترفندهای بیگانگان  
برای جااندازی آخوندها بربادرفت ؟ باشید که درآینده 
نزدیک شاهد شلیک تیر خالص مردم به شقیقه کل نظام 
وخارجی  داخلی  های  وتوطئه  دسائس  وطومار  باشیم 
ی  ها  ازآلودگی  که  بسازیم  وایرانی  نوردیم  رادرهم 
وآزادی  شود  ومنزه  پاک  سیاسی  نیرنگهای  و  دینی 

وعدالت درهمه جای نیا خاکمان مستقر گردد.
وپسران  دختران  به  دیگر  وتواظع  درودوسالم  هزاران 

وپیران قهرمان  ایران پرست داخل وسراسر جهان..... 

بقیه حقوق بشر در آمریکا

انتظارمیرفت  واشنگتن مردم ایران را درمبارزه برعلیه 
خوشبختانه  یا  متأسفانه  دهد  یاری  اسالمی  حکومت 
هنوز هیچ اقدامی از هیئت دولت آمریکا صورت نگرفته 
و مذاکره پیرامون تحریمهای بیشتر برعلیه حکومت یا 

مردم ایران ادامه دارد.
برخی از مقامات آمریکائی براین عقیده اند که تحریم 
نفتی جمهوری اسالمی  میتواند کارساز باشد  برخی نیز 
براین باورند که این تحریم فشارهائی را برمردم ایران 

واردخواهد ساخت .
 بعضی گزینه نظامی را تجویز میکنند و عده ای شدیدا 
کلینتون   اخیرا خانم هیالری  باآن مخالفت می ورزند. 
حکومت اسالمی را بعنوان یک رژیم دیکتاتوری نظامی 
توصیف کردو عالوه بر رسیدگی به پرونده اتمی ایران 

خواستار بررسی  پرونده حقوق بشری رژیم شد.
دراین میان مقامات اسرائیلی  تلویحا گفته اند چنانچه 
هدفهای  آمریکا  همکاری  بدون  کند  ایجاب  ضرورت 
رژیم  مخالفین  کرد.اما  خواهد  بمباران  را  ایران  اتمی 
هرگونه حمله نظامی را باعث تثبیت بیشتر رژیم اسالمی 

میدانند.

قیه انرژی اتمی 
ایران  که  داد  گزارش  جورنال  استریت  وال  روزنامه 
مخارج  تامین  برای  را  خود  هسته ای  برنامه  گسترش 

برنامه های دیگر متوقف کرد.
197۸ تلگرامی سری از سفارت آمریکا در ایران خطاب 
به وزارت خارجه آمریکا ارسال شد که در آن گفته می شد 
حال که وضع سیاسی ایران متزلزل است و مدیران قبلی 
سازمان انرژی اتمی اتهام اختالس دارند، نباید کوشش در 

حل مسائل حل نشده قرارداد هسته ای با ایران کرد.
برای  یادداشتی  آمریکا  انرژی  وزیر  شلزینجر  جیمز 
تا  شد  خواستار  آن  در  و  فرستاد  آمریکا  رئیس جمهور 
رئیس جمهور  رسمی  امضای  به  ایران  هسته ای  قرارداد 

برسد تا ظرف ۶۰ روز به کنگره آمریکا تسلیم شود
گفته شده  آمریکا  وزارت خارجه  از  محرمانه  در سندی 
پایه های  گسترش  برای  ایران  کوشش های  از  آمریکا  که 
امیدوار است  نفتی خود دلگرم شده است و  انرژی غیر 
به  بزودی  آمریکا  و  ایران  هسته ای  انرژی  موافقتنامه  که 
بتوانند نقشی در  تصویب برسد و شرکت های آمریکایی 
این  بگیرند.  عهده  به  ایران  هسته ای  انرژی  پروژه های 
موافقتنامه در 1۰ ژوئن به تصویب اولیه دو کشور رسیده 
مواد  و  تجهیزات  انتقال  و  بر صدور  است  ناظر  و  است 
مربوط به برنامه انرژی هسته ای ایران. یکی از نکات مهم 
این موافقتنامه نحوه موافقت آمریکا با روش برخورد به 
سوخت مصرف شده است. ایران خواستار »برخورد بدون 
رئیس جمهور  به  موافقتنامه  است.  زمینه«  این  در  تبعیض 
ارسال  کنگره  به  او  از تصویب  تا پس  داده شده  آمریکا 
شود. قرارداد دو جانبه ایران و آمریکا نخستین موافقتنامه 
هسته ای است که پس از تصویب قانون منع گسترش سال 

197۸ به کنگره آمریکا ارسال می شود.
اواخر 197۰

شاه  می دهد  نشان  که  آورده  به دست  اطالعاتی  آمریکا 
داده  ترتیب  هسته ای  سالح  تولید  برای  مخفی  برنامه ای 
 197۸ اکتبر  تا  که  اعتماد  اکبر  گفته  به  همچنین  است. 
پژوهشگران مرکز  بود،  ایران  اتمی  انرژی  رئیس سازمان 
تحقیقات هسته ای ایران سرگرم آزمایشهایی هستند که در 

بازفرآوری سوخت مصرف شده هسته ای کاربرد دارد.
1979

آمریکا، بخاطر انقالب اسالمی در ایران، تحویل اورانیوم 
ایران  کرد.  متوقف  کشور  این  به  را  غنی شده  بسیار 
و  کرد  لغو  را  اورودیف  کنسرسیوم  با  خود  توافقنامه 
خواستار آن شد که وام یک میلیارد دالری این کشور که 
برای تکمیل نیروگاه تریکاستن داده شده بود، بازپس داده 
شود. همچنین ایران پرداخت های خود به ارودیف را که 
برای خدمات غنی سازی اورانیوم از سال 1977 آغاز شده 

بود متوقف کرد.
ایران معامله خود با فرانسوی ها برای ساختن یک نیروگاه 

برق هسته ای در دارخوین )نزدیک اهواز( را لغو کرد.
اورودیف از ایران به دادگاه داوری اتاق بازرگانی بین المللی 
در پاریس شکایت کرد. این دادگاه رای به توقیف اموال 
و دارائی های ایران در اورودیف داد. ایران وامی را که در 

زمان شاه به ارودیف داده شده بود محکوم دانست.
برای  الزم  تجهیزات  از  تُناژ(  نظر  )از  دهم  یک  حداقل 
نیروگاه بوشهر قبل از توقف پروژه از آلمان غربی به ایران 

حمل شده است.
را  بوشهر  نیروگاه  در  کار  اونیون  کرافت ورک  شرکت 
مجوز  دادن  از  غربی  آلمان  دولت  و  است  کرده  متوقف 

صدور به تجهیزات نیروگاه امتناع می کند.
با  هریک  بوشهر  نیروگاه  دو  کار  ایران  از  شاه  با خروج 
وجود  با  و  است  شده  متوقف  مگاوات   1293 ظرفیت 
درخواست ایران برای ادامه کار، دولت آلمان اجازه صدور 

به تجهیزات را نمی دهد.
مجله بررسی اقتصادی خاورمیانه گزارش می دهد که ایران 

به دنبال خرید یک رآکتور تحقیقاتی 3۰ مگاواتی است.
از  مخفیانه  ایران  لندن،  چاپ  آبزرور  روزنامه  ادعای  به 
ار 197۶  ایران  که  )گفته می شد  اورانیوم می خرد.  نامیبیا 
اورانیوم  خرید  برای  جنوبی  آفریقای  با  سری  قراردادی 

داشت که تا سال 19۸9 ادامه یافت.(
ایران قراردادهای شاه با فرانسه برای ساختن رآکتورهای 

هسته ای را باطل اعالم کرد.
بدون   197۸ اکتبر  ماه  از  که  فرانسه  فرام آتوم  شرکت 
تعطیل  را  ایران  در  کار خود  می کرد  کار  مبلغی  دریافت 
کرد. شرکت کرافت ورک اونیون نیز تمام کارکنان ایرانی 

خود را اخراج کرد.
کرد.  متوقف  را  فرانسوی  نیروگاه  دو  ساختن  کار  ایران 
مرحله  در  می سازد  ایران  در  آلمان  که  نیروگاهی  دو 
پیشرفته تری نسبت به نیروگاه های فرانسوی قرار دارند و 

انتظار می رود که به موقع حاضر شوند.
فریدون سحابی معاون وزارت نیرو و سرپرست سازمان 
انرژی اتمی ایران اعالم کرده که این سازمان بخش مهمی 
از فعالیت های خود را کاهش خواهد داد. او گفت که کار 
ساخت دو نیروگاه که آلمان غربی در بوشهر می سازد به 
نیمه رسیده و ادامه خواهد یافت او گفت که  کار اکتشاف 

و استخراج اورانیوم ادامه خواهد یافت.      ادامه دارد...

هنر درخدمت سیاست
آیلین هشت ساله بود که باتفاق پدرومادرش  جمهوری 
اسالمی را ترک کرد.اما باوجود سن وسال کم ازخودمی 
پرسیدچه اتفاقی رخ داده که ظرف چندروز پوشش  زنان 
مملکت زیروروشده وبارفتن زیر چادرشبیه کالغ سیاه ها 

شده اند !؟
باورود به آمریکا خانواده  درویرجینیاساکن شدند  وآیلین 
به مدرسه رفت . ذهن پویا وذوق هنر دروجود کوچکش 
اورا به ادامه تفکر عمیق وطوالنی واداشت . درپی گذشت  
سالها  آیلین  با طی دوره های تحصیلی تا مرحله عالی  
که  زد   هایهنری  آفرینش  به   دست  آوردو  هنرروی  به 
آنهارادریک  سرانجام  تا  ونظیرند   مانند  کم  خود  درنوع 
های  خالقیت  از  استقبال   . گذاشت  تماشا  به  نمایشگاه 
او تا بدانجارسید که تاالر ونمایشگاههای شهر برای ارائه 
آثارش  هم باتفاق هنرمندان دیگر  هم انفرادی ازاو دعوت 

کردند.
و  بحث  به  را  تماشاگران  آثارش   از  هریک  آنکه  طرفه 
گفتگوهای شنیدنی درارتباط باحوادث ورخدادهای امروز 

ایران وا میداشت .
بمفهومی   باید  را  فالح  آیلین  های  آفرینش  درنتیجه 
آنچه  از  عمدتا  زیرا  نامید   " سیاست  هنردرخدمت 
درحکومت دینی  ایران می گذرد  نشأت گرفته است . 
سوژه ها و مضامین  مربوط به نقض حقوق بشر درابعاد 
مختلف است که مردم ایران درسی سال گذشته باگوشت 

وپوست واستخوان خود آنهارا لمس کرده اند
ای  قطعه  با  زنان   برای  اجباری  حجاب  درارائه  آیلین 
پارچه عروسکی بشکل کالغ می سازد و چادری را برسر 
او می گذارد. اما بجای صورت منقاری را جایگزین آن 
میکند تا با چنین ترکیبی نشان دهد  زنان کشورش  که 

روزوروزگاری از حق وحقوق مساوی با مرد  برخوردار 
سیاه  کالغ  بصورت  اجباری  درحجاب  چگونه  بودند 

دزآورده شده اند .!!
اسالمی  جمهوری  رئیس  عجیب  های  وسخن  حرف  با 
درعصر پیشرفت گسترده تکنولوژی  با وجود آنکه عمدتا 
 - ازرادیو  کرنا  و  بابوق  میخوردمدام  عهدعتیق  درد  به 
تلویزیون های خارج پخش میشود . این حاالت نیز اورا 
واداشت تا تجسمی ازانتشارآنها بوجود آورد. درنتیجه با 
بلند گوی   راروی  نژاد  احمدی  ابتکار  عکس  بکاربستن 
بیننده با مشاهده آن بی اختیار  یک رادیو قراضه دارد تا 
درد  به  او  منطق  عجیبوبی  های  حرف  بگوید  خود  با 
.بویژه  میخورد  دقیانوس  عهد  زهواردررفته  رادیو  همان 
آمریکا  اینکه  ازجمله  هایش  گوئی  گنده  هراندازه  که 
تنها ازجانب ممالک  نه   ! مانع میشودامام زمان ظهورکند 
ابراز  آنها  به  نسبت  العملی  وعکس  نمیشود  رد  ذینفع 
نمیگرددبلکه مدام هم از طریق رسانه هایشان بخورد خلق 
اهلل داده میشود. آنچنانکه مردم با شنیدنش عکس العمل 
های پرخنده وتمسخر از خود نشان میدهند .یا دراجالس 
سازمان ملل میگوید هاله ای ازنور اطرافش را گرفت که 
از  دسته  یک  است  ممکن  شنیدنش  با  عاقل  شنونده  هر 

اسفناج روی کله اش سبز شود .!!
Civic Center آخرین نمایشگاه آیلین فالح در

مختلف  های  ملیت  از  بینندگان  فراوان  بااستقبال  مریلند 
واقع شد که به مدت بکماه ادامه داشت .

کانادا هم  به  او  انگیز  بدیع وبحث  آفرینش های  بازتاب 
رسید وبادعوتی که ازوی وخالقیت های هنری اش بعمل 
برگزار  کشور  درآن  را  مشابهی  نمایشگاه  بزودی  آمد  

خواهد کرد...

آنچه آیلین فالح به نمایش گذاشته است  بعبارتی درست 
تر  همان تعهدی است  که هر هنرمندی  باید درارائه آنچه 
درمیهن گرفتارش میگذرد عرضه کند  که آیلین فالح نیز 

چنین کرده است .و خوشا ....

آفرینشهای آیلین فالح

کارهای آیلین فالح تعهدی است که هرهنرمندی باید
 درارائه آنچه درمیهن گرفتارش میگذردعرضه کند

بقیه امان از تعصب

چه کسی است که در این راه گام نخست رابردارد و 
صریح وقاطع بگوید من یهودی یا مسلمانم ودرباورم 
نسبت  ام  دینی  باور  به  که  را  آنچه  اما  هستم   باقی 

میدهند  نمی پذیرم .

به هرروی  دوره تعصب وخرافه بافی وافسانه سازی  
به پایان رسیده . جادو وجنبل و کف بینی و فالگیری 
و  کتاب  و  حساب  دنیای  دنیا   . شده  تمام  رمالی  و 
دنیای   . است  دیگر  کرات  به  دستیابی  و  تکنولوژی 
ساختمان  دنیای   . است  صوتی  دیوارهای  شکستن 

سازی در فضا و سفر به دنیای غیر ممکن هاست .
االسالم  حجت  اصطالح  به  فالن  که  زمانی  گذشت   
ابتدائی درس نخوانده درفالن  که بیشتر ازچهارکالس 
نهضت  به  را  دروغهائی  دورافتاده  دهکده  یا  روستا 
حسین می چسباند ، یا یهودی عصای موسی را باعث 
خشک شدن دریا و عبورموسی  بخورد مستمعان  خود 
باورمندی   با حفطظ  میخواهند  ها  ملت  امروز   . میداد 
های خود  قیدوبند های دینی را از دست وپای خود 

دور کنند و درکنارهم با صلح ومودت زندگی کنند .
نهایت این که  تأکید بر ذبح حالل  یا کوشر تعصبات 
تفرقه افکنانه  میان مسلمان و یهودی است که دیگر راه 

به جائی نمی برند.

نکته بین 
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رئیس جمهور یا رئیس 
جمهوری

و ضعف زبان پارسی

آقای  سر  درپشت  که  پرچمی  رنگ  بدلیل  روزها  این 
احمدی نژاد در یک جلسه مصاحبه مطبوعاتی آبی دیده 
شده سرو صداهای زیادی براه افتاده اما یک نکته دیگر 
یا  ندیده  کسی  ظاهراً  که  است  مطرح  میان  این  در  نیز 
مبحث  به  آن  و  است  نشده  متوجه  یا  نرسیده  سوادش 
دانش زبان پارسی ) و زبان سیاسی( باز میگردد. در همان 
درشت  حروف  با  نژاد  احمدی  آقای  سر  پشت  صفحه 

نوشته شده بود مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور.
این نوشته نشان میدهد که تا چه حد دانش زبان فارسی 

ما ضعیف است و نیاز به بازنگری جدی دارد.
جمهور کلمه ای عربی است بمعنی مردم. اما جمهوری

 

که از همین کلمه گرفته شده بعنوان یک سیستم یا نظام 
سیاسی تلقی میشود.  بنابراین درست آن است که گفته 
و نوشته شود " رئیس جمهوری"  یعنی رئیس حکومتی 
که سیستم آن جمهوری است ولی چنانچه نوشته شود " 
رئیس جمهور"  بدین معنی خواهد بود که ایشان رئیس 
مردم است. برای روشن شدن معادل انگلیسی آن آورده 

میشود: جمهوری معادل ریپابلیک است و جمهور معادل 
پی پل ) مردم(.

ضعفهای  زبان پارسی آنچنان وسیع است که شاید باور 
کردنش مشکل بوده و باعث تعجب شود. 

کار  ها  این ضعف  روی  است  از سه سال  بیشتر  اکنون 
جمع  کلی  و  مهم  نکته   3۰ حدود  در  تاکنون  و  میکنم 
از  بیشتر  به  با توضیحاتی بسیار مختصر  آوری کرده که 
7۰ صفحه آ 4  که کتابی 1۰۰ صفحه ای یا بیشتر خواهد 
شد رسیده و در آینده ارائه خواهد گردید.  با بررسی این 
نکات متوجه خواهیم شد که تا چه حد زبان پارسی ما 
ضعیف و دارای اشتباهات و نقائص فاحش است و باید 
برای  پرداخت؛  آن  بازنگری  و اصالح  به  اساسی  بطور 
حل آن نیز راه حل ارائه شده است. حتی اینجانب اعتراف 
میکنم حتمًا در همین مطلب کوتاه  چندین و چند اشتباه 

مرتکب شده ام که خود نیز از آنها آگاه نیستم.

اما بی دقتی و ضعف در کنترل نوشته ها  دیگر از حد 
معقول گذشته است. اینکه کلمات و حتی اعداد و ارقام و 

آمارها بدون دقت در نوشته ها و تلویزیون میآید امر
بظاهر عادی شده است، در حالیکه افرادی را که در این 

امور هستند و دقت دارند دچار سردرگمی میکند. 
در غرب این مسائل بسیار مهم است و کمترین اشتباه در 

نوشته ها را ابداً  نمیپذیرند.
هرودت  تاریخ  مطالعه  حال  در  اکنون  هم  نمونه  بعنوان 
در  آنرا  دوم  چاپ  تهران  دانشگاه  انتشارات  که  هستم 
همین دهه ۸۰ شمسی منتشر کرده است. این کتاب مملو 

از اشتباهات امالئی و انشائی و حتی چاپی است که در
بسیاری موارد انسان را دچار سردرگمی میکند.

تا زمانیکه مردمان کشوری و مخصوصًا دانشگاهها 
که باید مظهر علم و دقت علمی باشند تا این حد 

بی توجه و بی انظباط هستند توقعی از کشور برای 
پیشرفت و توسعه در امور مختلف در سطح جهانی 
نباید داشت.  بررسی این مسئله البته گسترده تر از 

اینهاست که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.                                                                    
اسفند 13۸۸   فوریه 2۰1۰ 

                                                                        
حسن بایگان        اپساال – سوئد

بقیه: آقای رئیس سالم 
کاظم که بلقب کابزرَک معروف بود عقیده اش رابیان 
بمیره تاوقتی که بمدرسه  : تازه اگر این معلم  داشت 
میائی بازهم با معلم جماعت طرف هستی . ازاینکه این 
آدم ، بدخلق ودست شالق زدنش بلنده حرفی نیست . 
اما ازکجت معلوم دیگری که می آید بد اخم تر ازاین 
نباشه . درس را خوب و حسابی یادبگیر واز هیچکس 
بشالق  را  زرنگ  شاگرد  ای  دیده  حاال  تا   . نترس 
ندارد  رادوست  تنبل  شاگرد  معلمی  هیچ  ببندند؟!!  
محکمتری  خارراوبابیان  بوته  باغبانی  هیچ  همچنانکه 

دنباله سخنش راادامه داد:
و  پوچ  ، یک موجود  معلم  اگرچوب و فلک وشالق 
راسرعقل  وتنبل  وبازیگوش  سردرهوا  شاگرد  یک 
آدم  را  کودکی  بتواند  معلم  ازقیافه  ترس  اگر  بیاورد. 
بکند ، شالق نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست .

ودرچشمان اصغر زل زد وگفت :شاگرد تنبل را که با 
هیچ زبانی روبراه نمیشود فقط باید باضربه شالق براه 
آورد.مثل اسبهای سرکش که تا آنها را به شالق نبندند 
رام نمی شوند وپس از لحظه ای سکوت افزود : اگر 
دلت خواست  تا دکان آهنگری همراه من بیاو ببین که 
آهن  مصرف  بی  های  ازتکه  پتک  های  ضربه  چطور 
ابزار سودمند می سازد . خوب ، یک شاگرد تنبل حتمًا 

ازیک تکه آهن کمتر نیست .
اگر  بعقیده من  اما   : بیان داشت  را  رسول عقیده اش 
اول علت تنبلی هرشاگرد را پیدا کنند بهتراست چون 
بهرحال تنبلی علتهای زیادی دارد . وقتی علت وعیب 
هرکاری شناخته شد آنوقت می شود دوا درمان وراه 
چاره راهم پیدا کرد.. واما مسئله اسبها و شالق . بعقیده 
من آدمها را هذرگز نباید با اسبها مقایسه کرد . شالق 
می تواند اسب سرکش را رام کند اما شالق هرگز نمی 

تواند باعث تقویت ذهن و هوش و یادگیری  باشد.
را  وانضباط  نظم  علیرضا   میرزا  شالق  اینکه  خباصه 
برای  اما   . بود  کرده  حکمفرما  کالس  و  درمدرسه 

بودند  آمده  او  بکالس  ضعیف  باپایه  که  شاگردانی 
ضربات شالق کوچکترین تأثیری درپیشرفتشان نداشت 
و تنها اثری که ضربه های  شالق این " شمر مدرسه 
او  بود که عده ای مرتب درکالس  این  " بجا گذارد 
حاضر نمیشدند و طبعا پیه شالق خوردن را به تنشان 
مالیده بودند و ناظم مدرسه نیز هر هفته آنان را کتک 
میزد وگاهی کاله کاغذی رنگارنگی که مثل بوق دراز 
بود بسرشان می گذاشت . آنهارا درمحوطه مدرسه که 
همگی شاگردان بصف ایستاده بودند می گرداندند و 

خفت می داد ند.
داشت  عجیبی  غیبت حساسیت  مسئله  روی  ناظم  آقا 
اما هرگز نتوانست بفهمد که چرا بیشتر غیبتها مربوط 

بکالس میرزا علیرضاست .
معلم  آقا  منطق  وبی  آمیز  خشونت  های  سختگیری 
ازیکسو وسرزنش و آزار بی حدوحصر پدران ومادران 
می  خویش  بفرزندان  دلبستگی  بحساب  را  آن  که 
ازدرس  نفررا  چند  باالخره   ، دیگر  ازسوئی  گذارند 

خواندن بیزارو متواری کرد.
نوازپسر یکی از اعیان مشهورمحله یکی ازاین شاگردان 
بدام  ازمدرسه  متوالی  بود که سرانجام دراثر غیبتهای 
هرزگی  و  والقیدی  دزدی  به  وسپس  افتاد  قماربازان 
بنادرجنوب رفت و بطوریکه  کشیده شد وبه یکی از 
سالها بعد شهرت یافت هنگام جنگ انگلیسها اورابجرم 

دزدی دردریا غرق کردند .
شاگردان  احترام  مورد  ودیکته  خط  معلم  آقا  حسن 
مدریس  .چونکه  داشتند  می  دوست  واقعًا  واورا  بود 
و آموختن هیچیک از این دروس احتیاجی بخشونت 
نداشت وانگهی اصواًل او آدمی آرام وموقر و دوست 
داشتنی بود. لبخند مهر آمیزی که همیشه برلب داشت 
آنقدر  او   . انگیخت  برمی  درانسان  را  وعالقه  احترام 
دستخط  نوشتن  برای  که  نوشت  می  وخوب  خوش 
بسراغش  ها  دعوتنامه  و  ها  نامه  وتشویق  مهم  های 
می آمدند . بسیارکم حرف و بی تکبر بود . به عالئق 

دنیا چندان اعتنائی نداشت .بکارش عشق و بشاگردان 
را  تشویشی  خالءو  ش  رفتار  ورزید.وبااین  می  مهر 
بود  میرزا علیرضا درروح شاگردان بوجود آورده  که 
تا اندازه ای جبران می کرد.شاگردان با رغبت فراوان 
بکالسش می آمدند وچنان با آرامش خیال بفراگرفتن 
درس می پرداختند که اگر بیگانه ای درآن حال ازکنار 
لذت  احساسی  به  افکند  می  بدرون کالس  درنگاهی 
بخش دست می یافت و آرزو میکرد کاش بین معلمین 
تفاهم وعالقه ای  و شاگردان سایر کالسها هم چنین 

وجودداشت .
برسینه  نئی  قلمهای  ازدیدن  که  گوناگونی  صداهای 
کاغذ بگوش میرسید برای او مانند شنیدن یک سنفونی 
و یایک آهنگ شاد، دلپذیرو شیرین بود . وقتی تعلیم 
با  میداد گاهی شاگردان دراطرافش حلقه می زدند و 
کنجکاوی به حرکت دستش که باقدرت و چیره دستی 
کلمات را آنچنان زیبا برصفحه کاغذ می آفرید نگاه 
میکردند و آرزو می نمودند کاش می توانستند همچون 

او آفریننده زیبائی باشند . واو همیشه میگفت :
عالقه وتمرین وپشتکار  رمز پیروزی است .

پس  بتواند  که  الیق  جانشینی  پرورش  برروی  پیرمرد 
ازاو هنروخاطره اش را زنده نگاه دارد همواره تالش 
میکرد و هیچگاه احساس خستگی نمی کرد .  هرگز 
دیده نشد که با شاگردان با خشونت وبی مهری رفتار 
آدم  چه  که  بخیرباد  یادش  بیازارد.  را  کسی  و  کند 

نازنینی بود.
و  قد  کوتاه  آدمی  که  نیز  ادبیات  بمعلم  شاگردان 
میدان  همیشه  وکالسش  پوش  وشیک  چهارشانه 
 . بودند  عالقمند  بود  ادبی  وزورآزمائی  خودنمائی 
نخواسته  ویا  اصواًلنتوانسته  که  نفر  چند  از  صرفنظر 
به  شاگردان   یادبگیرندبقیه  را  مادریشان  بودندزبان 
نوشتن انشاء عالقه زیادی نشان می دادند . این عالقه  

گاهی به  رقابت وحسادت تبدیل می گشت . 
بقیه درشماره آینده   

بقیه رنجهای زن ایرانی
 

درمجلس شورای ملی و سنا و رسیدن به مقام وزارت ، 
درتمام  وخالصه  خلبانی   ، گری  نظامی  شغل  انتخاب 
شئونات مملکتی  دوش بدوش مردان  حرکت می کردند 
. حتی ملکه مملکت به مقام نایب السلطنه ای میرسد. باید 
بدانیم که سعادت عالم انسانی کامل نمی شود مگر اینکه 
بطورقطع  برقرارشود.  وزنان  مردان  میان  کامل  مساوات 
بین زن ومرد  تساوی کامل  بدانیم که هرگاه  باید  ویقین 
تحقق پیداکند آرزوی صلح هم تحقق پیدا خواهد کرد.

چون زن بعنوان رکن خانه هستی ، وجوهر الفت ومحبت 
،ووظیفه ای را که بعنوان اولین مربی کودک بعهده دارد، 
مهمترین عامل موثر دربرقراری صلح در اجتماع کوچک 
یعنی خانواده ، تا بزرگترین اجتماع  یعنی مملکت ودنیا 
وغلبه  وتربیت  تعلیم  اصل  به  باتوجه  پس  بود.  خواهد 
مردم  ماندگی  وعقب  سقوط  اصلی  علت  که  جهل  بر 
پی  را  با جهل  مبارزه  باید  است    تعصبات  پایداری  و 

گرفت
تآثیر زن یعنی اول مربی کودک ازهمان بدو طفولیت  

تعصب   هرنوع  وترک  ومرد،  زن  حقوق  تساوی  مسئله 
ومفهوم دیگر خواهی وجهان دوستی ونفرت ازجنگ باید 
برقرار  درفرزندان تعلیم داده شود وصلح اصلی وواقعی 

شود.
- صدچو  است  یکی  شاهنامه  دآفرین  گر  گرچه  امروز: 

گرد آفرین به میدان است . 
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: کنیم  می  ف  طر رب را  شما ی  رت ویپم کا ی  اه ز نیا ری ز ی  اه مینه  ز رد ما

 Operating Systems:  Windows 95, 98, 2000, 
XP, and Apple

 Office Software:  MS Word, WordPerfect, 
Excel, Outlook, and PowerPoint

 Desktop Computer: Build and repair skills 

 Laptop Computer:  Repair skills 

 Networking:  Work experience in basic 
networking

Building and assembly PC’s and Server 
centers for high-end clients. 

Installing Main Boards, CD ROMs, HDDs 
(Serial ATA, SCSI and EIDE), Memory, 
FDDs, Raid Cards, Nic Cards, Tape Drives, 
Graphic Cards

Properly wiring each device neat.

Computer Assembly, Computer Hardware 
assemblies, Building Custom made 
computers, Configuration SCSI-IDE Hard 
Drives and Tape Backup, data recovery   

mani_unlimited
MANI JALILIAN                                 tel:(617)8885073

 

            
 ضامن انتخاب شما

   
   سابقه طوالنی
   کارآئی موفق 
     کیفیت برتر

           

Visit our website & download our take-out menu
www.fiouna.com

   367-B California St, Newton, MA 02458
      Tel:  617-527-2717   

          catering@fiouna.com 

"میهمان میهمانی خود باشید" 

فیونا کیترینگ
تمامی  داشتن  با دراختیار  را  جشن ومهمانیهای شما 
برگزاری   درمحل  طبخ  ونیز  پذیرائی  درامر  امکانات 

درسراسر نیوانگلند پذیرا خواهد بود.

WHAT  MAKES US DIFFERENT!!!
    Known for our premier catered events in 
New England, Fiouna Catering provides full 
service catering, Party planning, and event 
management for social events, galas, weddings               
and receptions.

"Take - Out Available"
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 ورزش ما درگذشته 
       وحال

دوداورایرانی دررقابتهای والیبال نشسته 

رئیس کمیته داوران آسیا- اقیانوسیه از حضور 2 داور ایرانی 
داد. خبر  جهان  باشگاههای  نشسته  والیبال  رقابتهای  در 
)ایپنا(، رئیس کمیته  ایران  به گزارش خبرگزاري ورزش 
داوران آسیا- اقیانوسیه با اشاره به پتانسیل باالی ورزش 
والیبال معلوالن، توانایی داوران این رشته و عملکرد قابل 
توجه داوران ایرانی در میادین جهانی و بین المللی گفت: 
مسئوالن سازمان جهانی والیبال معلوالن 2 داور بین المللی 
از ایران را برای قضاوت در این رقابتها انتخاب کرده اند. 
وی افزود: مسابقات والیبال نشسته باشگاههای جهان از 
بندر ساحلی سعید  به مدت یک هفته در  ماه  اسفند   2۸

کشور مصر برگزار خواهد شد.
رئیس کمیته داوران آسیا و اقیانوسیه تصریح کرد: مهدی 
والیبال  المللی  بین  داوران  فیروزی  ابراهیم  و  آشوری 
نشسته کشورمان دعوت شدگان به این رقابتها می باشند.

و  ایران  نشسته  والیبال  اعتبار  افزود:  پایان  در  فیروزی 
توانایی فنی داوران کشورمان موجب شد تا ایران در زمره 
رقابتهای  در  داوری  نماینده   2 که  گیرد  قرار  کشورهایی 

جهانی داشته باشد.

علی کریمی محروم شد.

دوباره می بینیم  را  انجامید  او  به محرومیت  که  صحنه ای 
بدون  را  این صحنه  می توان  آیا  می پرسیم  از خودمان  و 
برای  مدرکی  عنوان  به  مختلفش  زوایای  گرفتن  نظر  در 

محرومیت جادوگر لحاظ کرد؟
کاری به زشتی حرکت شماره ۸ نداریم. او نباید کاپیتان 
سایپا را هل می داد. علی خودش هم به چنین تعریفی قایل 
است که اگر غیر از این باشد نمی گفت یک لحظه خون 

به مغزم نرسید.
بله! حرکت کریمی مستوجب کارت قرمزی بود که گرفت 
اما نمی دانیم چرا علی را 2 جلسه اضافه بر سازمان محروم 

کردند؟
بازیکن  که  است  رفتارهایی  سابقه  قاضی  مالک  اگر 
آنگاه  است  داشته  امسال  لیگ  در  استیل آذین  سرشناس 
باید پرسید چرا محمد مایلی کهن محروم نمی شود؟ چرا 
کسی که برای داور و بازیکن حریف دست می زند، سر 
را  تیمش  و  می کشد  فریاد  میدان  قاضی  و  مهدوی کیا 
تشویق به  ترک میدان می کند و در بیشتر مصاحبه هایش 
علیه این و آن سخن می گوید و خودش اجازه می دهد تا 

عقاید فردوسی پور و دیدگاه روزنامه همشهری و... را 
زیر سوال ببرد با هیچ محرومیتی مواجه نمی شود؟

و  رفتاری  اشتباهات  کنار  از  بی تفاوتی  با  که  کسانی  از 
گفتاری حاجی می گذرند می پرسیم این چه قانونی است 
که  آنجا  اما  باخشونت عمل می کند  کریمی  مورد  در  که 

نوبت مایلی کهن می رسد رأفت به خرج می دهد؟ 
این عملکرد چند سویه را باید چگونه تفسیر کرد؟!

وجود  به  جامعه  در  را  ذهنیت  این  تبعیضی  چنین  آیا 
نمی آورد که ممکن است مایلی کهن به دالیلی از مصونیت 
که  بفرمایید  لطفا  است  این  از  غیر  اگر  باشد؟  برخوردار 
کرد؟  سکوت  حاجی  حرکات  مقابل  می شود  چگونه  
بگذارید سوالمان را اینگونه مطرح کنیم که مایلی کهن باید 

چه عملی انجام دهد و چه حرفی بزند تا محروم شود؟
چنانچه مالک محرومیت کریمی سابقه اوست، آیاآقایانی  

ما

که این حکم را علیه این بازیکن صادرکرده اند،  درگیری 
مایلی کهن با قلعه نویی و بیانیه هایی که نوشت و حمالت 

لفظی اش به این و آن را از یاد برده اند؟
راستی اینکه استیل آذین، سایپا را می برد و سایپا به رغم 
امکاناتی که دارد تیم سیزدهم جدول است و با قعرنشین 

فقط ۸ امتیاز اختالف دارد تقصیر فردوسی پور  است؟!
      ***     

در روزگاری که حمله به داوران  تبدیل به عادتی همگانی 
شده،  امیدواریم کمیته انضباطی رویکرد متناقضش نسبت 

به اسم ها راعوض کند تا این شائبه که همه چیز فوتبال
 را از روابط پیروی می کند از بین برود.

نقل ازخبرگزاری ورزش ایران
                                                                      

ازفواید شنا برای کم کردن وزن اضافی بدن 

در طي حرکت پروانه دو دست از عقب به سمت هم حرکت مي کنند، از باالي آب رد شده و به جلوي سر رسیده 
و بعد دوباره به زیر آب مي روند. در این حرکت پاها حرکت دلفیني انجام مي دهند. در این حرکت ماهیچه هاي 
شانه کاماًل درگیر مي شوند و حرکتي کاماًل دشوار است. به همین دلیل پیشنهاد مي شود کساني که در شنا تجربه 
دارند ســراغ یــادگیري این حرکت بروند و از آنجا که دشوارترین حرکت شنا به حساب مي آید، بیشترین انرژي 

را مي گیرد و شما حدوداً ۸۰۰ کالري در ساعت خواهید سوزاند

 

    

غیرانتفاعي  مدارس  از  یکي  دانش آموزان  از  تن   ۶4  *
بودند  شده  اصفهان  اسفندوارد  روز2۰  صبح  که  تهران 
ماهان  فوالد  هواداران  کانون  متحدالشکل  لباس هاي  با 

سپاهان به تشویق این تیم پرداختند. 

باوجود  ازبکستان  زرافشان  استرویتل  تیم  اعضاي   *
و  نکردند  ترک  را  ایران  آسیا  باشگاه هاي  جام  از  حذف 

امروز نیز بازي تیم فوالد ماهان با پورت آتوریتي تایلند 
از نزدیک تماشا کردند. 

* ورود مصطفي نظري و حسین حسیني گلرهاي فوالد 
و برونو زوچینالي مربي خوش اخالق برزیلي که گلرهاي 
تیم اصفهان را تمرین مي دهد با تشویق و ورود گلرهاي 

تیم پورت آتوریتي تایلند با هو کردن تماشاگران 

همراه بود. 
* بر خالف بازي هاي قبلي فوالد سالن پیروزي این بار 

تا پیش از پایان نیمه اول پر نشد. 
حالي  در  نیمه  دو  هر  ابتداي  در  آتوریتي  پورت  تیم   *
که هنوز یک دقیقه نیز از آغاز بازي نگذشته بود به گل 

رسید. 

خبرگزاري فارس: همزمان با حضور اعضاي تیم السد قطر براي تماشاي دقایقي از 
دیدار فوالد ماهان ایران با نماینده تایلند، تماشاگران حاضر در سالن شعار خلیج فارس 
ایران را سر دادند.به گزارش خبرگزاري فارس،  در اواسط نیمه دوم دیدار امروز فوالد 
ماهان و پورت آتوریتي تایلند، بازیکنان السد قطر و ناگویا ژاپن که دیگر بازي مرحله 
نیمه نهایي را برگزار مي کنند، دقایقي نظاره گر این بازي شدند. تماشاگران حاضر در 
سالن به محض مشاهده اعضاي تیم قطري در حمایت از خلیج همیشه فارس شعار 

دادند. 

فوتسال جام باشگاه هاي آسیا: 

طنین شعار خلیج فارس 
همزمان با حضور قطري ها

تذکرکنفدراسیون فوتبال آسیا به سه 
بازیکن ایرانی 

در  که  تایلند  مقابل  فوتبال کشورمان  ملی  تیم  دیدار  در 
ورزشگاه آزادی برگزار شد، سه نفر از ملی پوشان ایران 
این  که  کردند  وقت  اتالف  و  خطرناک  تکل  به  اقدام 
دنبال  به  را  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  تذکر  آنها  حرکات 

داشت.
آندرانیک  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اساس  این  بر 
و  خطرناک  تکل  علت  به  انصاریفرد  کریم  و  تیموریان 
مهرزاد معدنچی به علت اتالف وقت در بازی روز 12 
برگزاری رقابتی دوستانه  داد و خواستار  اسفندماه تذکر 

و جوانمردانه شد.
هفته  در  تایلند  مقابل  کشورمان  فوتبال  ملی  تیم  دیدار 
 2۰11 ملت های  جام  انتخابی  مرحله  از  پایانی  و  ششم 
برصفر  یک  برتری  با  اسفند  شب12  چهارشنبه  آسیا 

شاگردان قطبی به اتمام رسید.

تیم پرسپولیس بهترین تیم ایرانی معرفی شد

بین  فدراسیون  سایت  اعالم  طبق  بارسلونا  فوتبال  تیم 
المللی تاریخ و آمار فوتبال)IFFHS( به عنوان برترین 
پرسپولیس  اینکه  باشگاهی جهان معرفی شد ضمن  تیم 
در این رده بندی به عنوان بهترین تیم ایرانی معرفی شده 

است. 
تیم فوتبال بارسلونای اسپانیا در این رده بندی که از اول 
مارس سال 2۰۰9 تا 2۸ فوریه سال 2۰1۰ محاسبه شده، 
با 321 امتیاز به عنوان برترین تیم فوتبال باشگاهی جهان 

برگزیده شده است. 
وردربرمن  و  است  دوم  امتیاز   2۸۶ با  انگلیس  چلسی 
آلمان با سه پله صعود و 2۸4 امتیاز در رده سوم این رده 
و  امتیاز  با 27۸  منچستریونایتد  است.  گرفته  قرار  بندی 

یک پله نزول در رده چهارم قرار دارد. شاختار دونتسک 
اوکراین و آرسنال انگلستان هر کدام با 2۶۶ و 254 امتیاز 
در جایگاه های پنجم و ششم این رده بندی ایستاده اند. 
تیم های ایرانی در این رده بندی جایگاه مناسبی ندارند 
تا آنجا که پرسپولیس با پنج پله نزول نسبت به گذشته و 
با 79,5 امتیاز در رده 24۶ قرار دارد. ذوب آهن اصفهان 
با 45 پله صعود و با 74,5 امتیاز در رده 273 قرار گرفته 
نزول، در جایگاه  پله  امتیاز و یک  با 72  است. سپاهان 
2۸9 قرار دارد. استقالل نیز به عنوان چهارمین تیم ایرانی 
با 3۰ پله صعود و ۶7 امتیاز در رده 334 این رده بندی 

قرار دارد.

فروش بلیط های تقلبی جام جهانی فوتبال

 2۰1۰ جهاني  جام  تقلبي  هاي  بلیت  توجه  قابل  تعداد 
هشدار فیفا را در پي داشته است.

گزارش روزنامه هاي تایمز، دیلي میرر، استار و داگبالت 
سوداگران  از  گروهي  که  داشت  این  از  حکایت  هلند، 
تقلبي جام  بلیت هاي  به عرضه  اقدام  اینترنت  از طریق 

جهاني کرده اند. 
مقامات مسوول فیفا اعالم کردند، سوداگران فعالیت خود 
را از انگلیس شروع کرده و اکنون تا برخي کشورها مانند 
هلند نیز پیش رفته اند. آنها از غفلت عالقه مندان نهایت 
کشور  در  تنها  مسابقات  این  بلیت  اند.  کرده  را  استفاده 
میزبان )آفریقاي جنوبي( در اختیار عموم قرارداده خواهد 

شد. 
کشورها خواسته  محلي  امنیتي  مقامات  از  همچنین  فیفا 

این گونه اشخاص را مورد تعقیب قرار دهند.

قهرمانی کشتی گیران آلیش ایران درآسیا

در سومین دوره مسابقات قهرماني کشتي آلیش آسیا در 
بیشکک تیم هاي مردان و بانوان ایران با کسب 3 مدال 

طال، 1 نقره و 3 برنز قهرمان این دوره از مسابقات شدند.
در این مسابقات تمام اعضاي تیم 7 نفره ایران موفق به 

کسب مدال شدند.
در  آشوري  یحیي  کیلو،   ۶3 وزن  در  رضا  یوسفي  ندا 
کیلو   9۰ وزن  در  محمدي  عبدالواحد  و  کیلو   73 وزن 
با شکست تمام حریفان خود خود موفق به کسب مدال 

طال شدند.
4 عضو دیگر تیم ایران نیز توانستند یک مدال نقره و 3 

مدال برنز کسب کنند.
. در این مسابقه که تیم هایي از 15 کشور آسیایي شرکت 
پس  ازبکستان  و  قرقیزستان  پاکستان،  هاي  تیم  داشتند، 
از ایران به ترتیب در مقام هاي دوم، سوم و چهارم قرار 

گرفتند.
»آلیش« در زبان فارسي به معني مبایحه و در زبان ترکي 
به معناي شروع کردن و گرفتن است که به عنوان یک نام 
بر روي یک نوع کشتي محلي نهاده شده که به آن کشتي 

با شال هم مي گویند.

فیلمبرداری سه بعدی از بازیهای جام 
جهانی

مقام هاي مسوول فیفا به تازگي اعالم کردند براي اولین 
فوتبال،  برگزاري رقابت هاي جام جهاني  تاریخ  بار در 
بعدي  سه  شکل  به  جنوبي  آفریقاي   2۰1۰ هاي  بازي 

فیلمبرداري و پخش مي شود. 
به گفته آنان حدود 25 بازي از مجموع بازي هاي جام 
فیلمبرداري مي شود.  بعدي  دوربین هاي سه  با  جهاني 
البته هنوز هم طرح خاصي براي پخش زنده مسابقه ها 
به شکل سه بعدي در دست نیست اما فیفا مي گوید این 
هم یکي از احتماالت است که طي ماه هاي آینده باید در 

مورد آن تصمیم گرفت. 
گفته مي شود این مسابقه ها در هفت شهر جهان در مکان 

هاي عمومي به نمایش درمي آید.
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هشتادودومین مراسم اعطای جوایز سینمائی اسکار درروز 
آنجلس  درلوس  تیاتر  کداک  درسالن  مارس 2۰1۰  هفتم 
برگزارشد. مراسم امسال  هم ازنظر نحوه برگزاری وهم 
ازنظر کسانی گه جوایز را دریافت کردند باسالهای پیش 
تفاوتهای عمده داشت . نخست آنکه بجای رقابت  5 فیلم 
برای کسب عنوان بهترین فیلم سال  1۰ فیلم باهم رقابت 
داشتند تصمیمی که انتقادهایی را هم به همراه داشته است. 
باره  این  در  آمریکایی  کارگردان  بازیگر و  کلونی  جورج 
پیش از آغاز مراسم گفت که این کار شاید برای جذاب 
فیلمسازی  صنعت  برای  اما  باشد  جالب  مراسم  کردن 
زن  یک  بار  اولین  برای  آنکه  بود..ودوم  نخواهد  خوب 
هنرپیشه  آنکه  شد.وسوم  کارگردانی  بهترین  جایزه  برنده 
هنرپیشه  بدترین  بعنوان  اسکار  ازمراسم  روزقبل  که  زنی 
را  سال  زن  هنرپیشه  بدترین  جایزه  و  شده  معرفی  سال 
هنرپیشه  بهترین  بعنوان  مراسم  دراین  بود  کرده  دریافت 
پیش  اگرچه  کرد.  دریافت  اسکارخودرا  اولین  سال  زن 
بینی میشد که فیلم پرفروش اواتار بیشتر جوایز را بخود 
اختصاص دهداما سهم اواتار فقط 3 جایزه بودورقیب آواتار 
درباره  آن  داستان  که  بال  یامیدان   Hurt Locker فیلم 
از جمله  آوردن ۶ جایزه  به دست  با  جنگ عراق است، 
بهترین فیلم هشتاد و دومین مراسم اعطای جوایز اسکار 
عنوان  به  فیلم  این  سازنده  بیگلو،  کاترین  و  شد  معرفی 
دست  به  را  کارگردانی  بهترین  اسکار  که  زنی  نخستین 
آورد، نام خود را در تاریخ اعطای این جوایز ثبت کرد.
کاترین همسر سابق جیمز کامرون کارگردان اواتار بوده 

است .
)با  به ساندرا بوالک  اول  بازیگر زن نقش  بهترین  اسکار 
زن  بازیگر  بهترین  اسکار  و  کورسو(  یا  کور  نقطه  فیلم 
نقش مکمل به هنرپیشه تنومند فیلم پرشس خانم مونیک  

رسید. 
 جف بریجز )با فیلم دل دیوانه( جایزه بهترین بازیگر مرد 
نقش اول راگرفت  و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل به 

کریستفر والتس )با حرامزاده های بی شرف(رسید. 
 )up( جایزه بهترین انیمیشن را پیتر داکتر، کارگردان باال
دریافت کرد. باال برای بهترین فیلم هم نامزد شده که برای 
نخستین بار در تاریخ آکادمی است که فیلمی در هر دو 

بخش نامزد می شود. 
رایان بینگام و تی بون برنت جایزه بهترین ترانه را برای 

فیلم دل دیوانه گرفتند.
اسکار بهترین انیمیشن کوتاه را لوگوراما )محصول فرانسه( به 
کارگردانی نیکال شامرکین برنده شد..جایزه بهترین فیلم کوتاه

را مستاجران جدیدبرد. 

مایک بال نویسنده فیلمنامه میدان بال را به عنوان برنده بهترین 
فیلمنامه تالیفی گرفت او جایزه اش را به سربازهای آمریکایی 
در خارج از آمریکا و پدرش که اخیرا درگذشته تقدیم کرد. 
اواتار  با گریمی شبیه به شخصیت های فیلم   بن استیلر 
به روی صحنه آمد و برنده جایزه بهترین گریم را اعالم 
رسید.  فضا  پیشتازان  فیلم  به  بخش  این  جایزه  کرد. 
 جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی را  جفری فلچر فیلمنامه 

نویس پرشسدریافت کرد. 
که  )بازیگر(  باکال  لورن  و  )کارگردان(  کورمن  راجر  از 
بار  افتخاری اعطا شده بود،  آنها اسکار  چند ماه پیش به 

دیگر تقدیر شد.
 رابین ویلیامز جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به 
مو نیک بازیگر فیلم پرشس داد. او هنگام دریافت جایزه 
اش از اعضای آکادمی تشکر کرد که "اجرا" برای شان مهم 

بوده و "سیاستی" در انتخاب شان نبوده است.
 سندی پل، که پیشتر دو بار برای فیلمهای شکسپیر عاشق 
و هوانورد برنده اسکار بهترین طراحی لباس شده بود، بار 
دیگر و این بار برای طراحی لباس فیلم ویکتوریای جوان 

جایره این بخش را یه دست آورد. 
: پل جی ان اتوسون هر دو جایزه بهترین صداگذاری و 

ترکیب صدا را برای فیلم میدان بال به دست آورد. 
 جایزه بهترین فیلمبرداری  به مارو فیوره، مدیر فیلمبرداری 

اواتار داد.ه شد. 
از  عکسهایی  نمایش  با  جایزه،  این  برنده  معرفی  از  پس 
مایکل  مالدن،  کارل  همچون  گذشته  سال  درگذشتگان 

جکسون و دیوید کارادین و اجرای ترانه ای از بیتل ها به 
خوانندگی و نوازندگی جیمز تیلور، از آنها یاد شد.

بهترین  برای  نامزد  های  فیلم  موسیقی  اجرای  از  پس   
موسیقی اریژینال که با رقص همراه بود، نام مایکل جاکینو 
اعالم  بخش  این  برنده  عنوان  به  باال  انیمیشن  آهنگساز 

شد. 
جایزه بهترین جلوه های ویژه همانطور که انتظار می رفت 

به اواتار تعلق گرفت. 
که  ساحلی  پناهگاه  فیلم  به  مستند  فیلم  بهترین  جایزه   

درباره کشتن دلفین ها در ژاپن است تعلق گرفت 
برای  مراسم  این  در  را  اش  جایزه  چهارمین  بال  میدان 

تدوین فیلم به دست آورد. 
چشم ها  رازهای  آلمادووار  پدرو  و  تارانتینو  کوئنتین 
غیر  زبان  فیلم  بهترین  عنوان  به  را  آرژانتین  محصول 

انگلیسی معرفی کردند. 
 میشل فایفر، جولین مور، ورا فارمیگا، تیم رابینز و کالین 
از  یکی  درباره  کدام  هر  و  رفتند  صحنه  روی  بر  فرل 
بازیگر نقش اصلی مرد که باهم سابقه  نامزدهای بهترین 

همکاری داشتند، جمالتی گفتند. 
بازیگر فیلم دل دیوانه را به  کیت وینسلت، جف بریجز 
عنوان برنده این بخش اعالم کرد. جورج کلونی، مورگان 
این  در  بریجز  رقبای  رنر  جرمی  و  فرث  کالین  فریمن، 

بخش بودند. 
جف بریجز چهار بار پیش از این نامزد اسکار بود، ولی 
که  آورد.بریجز  دست  به  را  جایزه  این  نتوانسته  هیچگاه 
جایزه  ازدریافت  پس  شده  زاده  ی  پدرومادرهنرمند  از 

درحالیکه به باال نگاه میکرد ازپدرومادرش یادکرد.
تام  توسط  فیلم  بهترین  عنوان  به  بال  میدان  نام  اعالم  با 
هنکس، هشتاد و دومین مراسم اعطای جوایز پایان یافت. 

کاترین بیگلو

جف بریجز 

 ساندرا بوالک

 هشتادودومینجوایز اسکاراعطا شد

کا     و میکو باسالها تجرهب رد رنگ آمیزی وتعمیر بدهن اتومبیل رد سراتسر آمری

میکو فرمینگهم با مدرییت اریانی  پیشرو ردهنر تعمیرورنگ  بدهن اتومبیل  رد ایالت 
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زیم                     بیا ات گل ربافشانیم و می ردسارغ اندا
 طرحی نو:  کاری از رضا جاهدی


