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گاردين: در هفته هاي اخير تمام توجهات به نشست سران گروه بيست و تالش براي پايان بخشيدن 
به رکود اقتصادي جهان معطوف بوده است. در ميانه اين هياهو اما شايد خيلي ها از ياد برده باشند 
که مسائل بين المللي مهم ديگري هم هست که بايد در کنار بحران اقتصادي مورد توجه قرار بگيرند. 
نهادهاي بين المللي زيادي در حال حاضر به انجام اصالحات نياز دارند و از آنجا که تامين امنيت و 
صلح جهاني در گرو فعاليت اين نهادهاست، اهميت قضيه بيشتر مي شود. مهم ترين نهادي که در حال 
حاضر به اصالحات جدي نياز دارد شوراي امنيت سازمان ملل متحد است و شايد بهتر باشد جامعه 
بين المللي به جاي تمرکز صرف بر بحران اقتصادي، اندکي از عزم جمعي اش را بر انجام اصالحات 

در اين نهاد مهم بين المللي نيز به کار بگيرد.
در حال حاضر کارشناسان و ديپلمات هاي زيادي در نيويورک به دور از دوربين ها و سروصداها 
مشغول تالش براي تقويت و اصالح شوراي امنيت سازمان ملل متحد هستند. در ماه فوريه گذشته، 
اصالحات اين شورا سرانجام در يکسري مذاکرات موثر مورد توجه قرار گرفت و من هم از طرف 
هم  هنوز  البته  داشتم  عهده  به  را  مذاکرات  اين  مديريت  متحد،  ملل  عمومي سازمان  مجمع  رئيس 
اختالف نظرهاي زيادي در خصوص تعداد و ترکيب اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود 
دارد اما نکته مثبت قضيه اين بوده که حاال اکثر کشورهاي جهان درک کرده اند که اين اختالف نظرها 
بايد بر سر ميز مذاکره حل شود. حاال همه مي خواهند ترکيب شوراي امنيت سازمان ملل متحد طوري 
باشد که با نيازها و واقعيت هاي قرن بيست و يکم ميالدي تطبيق پيدا کند زيرا شرايط اوليه تشکيل 

اين شورا- يعني اواسط قرن بيستم ميالدي- کامال با اوضاع امروز دنيا فرق دارد.
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صفحه 6

روند  گذشت،  که  هفته ای  در 
با  جهانی  بازارهای  در  طال  قيمتی 
نوساناتی همراه بود، ولی به طور 
داشت،  خنثی  نسبتا  روندی  کلی، 
به طوری که قيمت طال از ميانگين 
به  آوريل،   ۶ تاريخ  در  ۸۷۵ دالر 
تاريخ  در  ۸۸۰ دالر  قيمت  ميانگين 
توضيح  به  الزم  رسيد.)  ۱۰آوريل 

است که .....

شورای امنیت روغن کاری می خواهد

صفحه 48ورزشاقتصاد سیاست

تاريخدان،  توکويل  دو  الکسي   
و  سياستمدار  فيلسوف،  حقوقدان، 
و  جامعه شناسي  موسسان  از  يکي 
است.  بوده  امروزي  سياست  علم 
او  توجه  مورد  اصلي  از مسائل  يکي 
فرانسه  در  »آزادي«  و  »دموکراسي« 
بعد از انقالب و آمريکا است که در دو 
کتاب مهم وي انقالب فرانسه و رژيم 

پيش از آن و دو جلد ...

صفحه  18ادبیاتصفحه12

فیلسوف دموکراسي 
درگذشت 

نتايج MRI از
 مغز عاشقان

يعني همان احساساتي  شور عشق، 
را  ما  نفر،  يك  با  آشنايي  اوايل  که 
مشغول مي کند و خواب و خوراکمان 
براي  درستي  مبناي  مي گيرد،  را 
اين  يعني  نيست؛  مشترک  زندگي 
ماشين  استارت  مثل  عواطف  قبيل 
در  را  آنها  خداوند  مي کنند.  عمل 
وجود انسان قرار داده که آدم را به 

حرکت درآورد. ولي .....

روز مرگ و زندگی
ليگ برتر وارد هفته سی و سوم شد. 
هفته ای سرنوشت ساز. شايد قهرمان 
احتمال  شود.  مشخص  امروز  فصل 
کننده  سقوط  تيم  ديگر  از  رونمايی 
حال  عين  در  دارد.  وجود  هم  فصل 
پايانی  روز  به  چيز  همه  است  ممکن 
امروز  عصر  شود.  کشيده  فصل 
فوالد  در  برتر  ليگ  صدرنشين جديد 
همه  حاال  است.  ملوان  ميزبان  شهر 

می خواهند نتيجه بازی .....

خانواده

 مذاکرات را تحريم 
مي کنیم 

از  پس  و  ديروز  کره شمالي   
سازمان  امنيت  شوراي  واکنش 
موشکي  آزمايش  عليه  متحد  ملل 
که  کرد  اعالم  کشور  اين  اخير 
خود  هسته اي  تاسيسات  فعاليت 
را که پيش از اين متوقف شده  بود 
مذاکرات  و  گرفت  سر خواهد  از 
برنامه هاي  درباره  را  شش جانبه 
تحريم خواهد  هسته اي کشورش 

کرد.....

صفحه7

بازار طال؛ در
 هفته ای که گذشت

صفحه  42

یک گزارش بُودار!
صفحه 43

به بهانه  تجليل از گلپا در لندن

مروری بر نیم قرن فعالیت هنری اکبر گلپايگانی

هفته نامه پرشین در شهر های منچستر، لیدزو بیرمنگهام هر هفته" روزهای دوشنبه " در دسترس می باشد.
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اگر دچار تصادف شده ايد، خودروی شما را به نزديکترين تعمیرگاه منتقل کرده و خودروی جايگزين در اختیار شما قرار می دهیم.

همکاران ما می توانند مدارک مورد نیاز را از منزل يا محل کار شما 
دريافت کرده يا تحويل دهند.

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

متخصص در کلیه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگی

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

تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟می توانید خسارت دريافت کنید.

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

محل کار سانحه در کشتیسانحه در اماکن عمومیسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

می توانید خسارت دريافت کنید.

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

01707827990
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هفته نامه پرشین
هفته نامه اجتماعی , فرهنگی , هنری چاپ لندن

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ع . نجفی 

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

نام نویسنده انتخاب و به چاپ می رسد .

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

امور کامپیوتری:  امير پرهيز

از:  دکتر آرا - دکتر بيژن کيمياچی -  قارون   با تشکر 
رضا اَرميا - خانم دهقانيان -  

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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان و 
خوانندگان استقبال کرده ولي در ويرايش آنها 

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

رد آگهی ها صاحب اختيار ميباشد

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

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

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

با شاعران معاصر

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

امور آگهی ها و تبلیغات: 02084537350 - 07811000455

رئيس آکادمي اسکار؛  

در ايران نشانه يي از 
اهانت به امريکايي ها 

نديديم 

ايران  از  غربي  هاي  رسانه  که  »تصويري 
نشان مي دهند، نمي گذارد امريکايي ها با 
سيد  شوند.«  آشنا  ايران  تمدن  و  فرهنگ 
گانيس رئيس آکادمي اسکار که اوايل ماه 
ايران  به  بلندپايه  هياتي  صدر  در  مارس 

سفر کرد، در گفت وگو با نشريه
بارديگر   ،»Foreign Policy Journal«
ايراني  گرم  استقبال  و  نوازي  مهمان  از 
او گفت؛  اين سفر تمجيد کرد.  ها در طول 
در  ايران  به طور کل مردم  و  »فيلمسازان 
از ما استقبال کردند و  اين سفر به گرمي 
هر کجا ما مي رفتيم، مردم براي صحبت 
رئيس  آمدند.«  مي  ما  نزد  عکس  گرفتن  و 
آکادمي اسکار، تصويري که رسانه ها در 
غرب و امريکا از ايران نشان مي دهند را 
و  کرد  توصيف  غيرواقعي  و  کننده  گمراه 
گفت؛ »ما در اين سفر فهميديم واقعًا ايران 
با آنچه تصور مي کرديم،  تفاوت فاحشي 
آن  با  ايران  در  مردم  زندگي  نوع  دارد. 
تصويري که رسانه هاي غربي نشان مي 
ادامه  در  او  است.«  متفاوت  بسيار  دهند، 
گفت؛ »مردم ايران انسان هاي تحصيلکرده، 
بسيار  و  هستند  يي  پيچيده  و  بافرهنگ 
بيشتر از آنچه تصور مي کرديم به فناوري 
ايران  در  ما  دارند.  دسترسي  رسانه  و 
اما  کرديم،  سفر  هم  شيراز  و  اصفهان  به 
هيچ نشانه يي از اعتراض هاي سياسي و 
اهانت به امريکايي ها نديديم.« »گانيس« با 
اعضاي  سفر  مخالف  که  افرادي  از  انتقاد 
آکادمي اسکار به ايران بودند، گفت؛ »سفر 
ما بر مبناي اين اصل بود که هنرمندان همه 
مشترک  مشکالت  درباره  بايد  ها  فرهنگ 
گفتمان  يکديگر  با  شان  کاري  مسائل  و 
اين همان ماموريت ما در  داشته باشند و 
ادامه  در  او  ايسنا  گزارش  به  بود.«  ايران 
که  هستند  افرادي  هميشه  »البته  گفت؛ 
کنند،  مي  محکوم  را  هايي  فعاليت  چنين 
اما عقيده ما اين است که تعامالت فرهنگي 
بسيار  يکديگر  از  ها  انسان  شناخت  در 

تاثيرگذار است.« 

سیمین بهبهانی
سيمين خليلی معروف به »سيمين بهبهانی« 
و  نويسنده  و  )شاعر  خليلی  عباس  فرزند 
ميرزا  حاج  نبيره  و  اقدام(  روزنامه  مدير 
حسين حاج ميرزاخليل است. پدرش عباس 
دو  به  تهران(   ۱۳۵۰  - نجف   ۱۲۷۲( خليلی 
زبان فارسی و عربی شعر می گفت و حدود 
۱۱۰۰ بيت از ابيات شاهنامه فردوسی را به 
عربی ترجمه کرده بود و در ضمن رمان های 
متعددی را هم به رشته تحرير درآورد که 

همگی به چاپ رسيدند.

او در سال ۱۳۳۷ وارد دانشکده حقوق شد، 
شده  قبول  نيز  ادبيات  رشته  در  انکه  حال 
بود. در همان دوران دانشجويی بود که با 
ازدواج  او  با  و  شد  آشنا  کوشيار  منوچهر 
سال  سال-از  سی  بهبهانی  سيمين  کرد. 
۱۳۳۰ تا سال -۱۳۶۰تنها به تدريس اشتغال 
رشتهٔ  با  مرتبط  شغلی  حتی  و  داشت 
عضويت  به  نکرد.در۱۳4۸  قبول  را  حقوق 
سيمين   . آمد  در  وموسيقی  شعر  شورای 
 ، نادرپور  ،نادر  ابتهاج  هوشنگ   ، بهبهانی 
يداهلل رويايی،بيژن جاللی و فريدون مشيری 
سال  کردند.در  می  اداره  را  شورا  اين 
ايران  نويسندگان  کانون  در  ۱۳۵۷عضويت 
را پذيرفت .در ۱۳۷۸ سازمان جهانی حفوف 
بشردر برلين مدال کارل فون اوسی يتسکی 
را به سيمين بهبهانی اهدا کرد.در هين سال 
را  هامت  هيلمن/داشيل  ليليان  جايزه  نيز 
)HRW(به  بشر  بر حقوق  نظارت  سازمان 

وی اعطا کرد.

سنگ گور 
ای رفته ز دل ، رفته ز بر ، رفته ز خاطر

بر من منگر تاب نگاه تو ندارم 
بر من منگر زانکه به جز تلخی اندوه 
در خاطر از آن چشم سياه تو ندارم

 ای رفته ز دل ، راست بگو !  بهر چه امشب 
 با خاطره ها آمدهای باز به سويم؟
گر آمده ای از پی آن دلبر دلخواه 

من او نيم او مرده و من سايه ی اويم 
من او نيم آخر دل من سرد و سياه است 
 او در دل سودازده از عشق شرر داشت 
او در همه جا با همه کس در همه احوال 

سودای تو را ای بت بی مهر !  به سر داشت 
من او نيم اين ديده ی من گنگ و خموش است 

 در ديده ی او آن همه گفتار ، نهان بود 
 وان عشق غم آلوده در آن نرگس شبرنگ 

مرموزتر از تيرگی ی شامگهان بود 
 من او نيم آری ، لب من اين لب بی رنگ 

ديری ست که با خنده يی از عشق تو نشکفت
اما به لب او همه دم خنده ی جان بخش
مهتاب صفت بر گل شبنم زده می خفت 

بر من منگر ، تاب نگاه تو ندارم 
 آن کس که تو می خواهيش از من به خدا مرد 

 او در تن من بود و ، ندانم که به ناگاه 
 چون ديد و چها کرد و کجا رفت و چرا مرد 

من گور ويم ، گور ويم ، بر تن گرمش
افسردگی و سردی ی کافور نهادم 

او مرده و در سينه ی من ،  اين دل بی مهر 
سنگی ست که من بر سر آن گور نهادم 

رونمايي از »آن سوي تاريکي« پري زنگنه 
 

مجله بخارا هفته گذسته ميزبان پري زنگنه خواننده و گروهي از اهالي فرهنگ و رسانه بود تا »آن سوي تاريکي« 
يادگاري رونمايي شود. علي دهباشي سردبير مجله بخارا که  بريدن کيکي  با  اثر نوشتاري پري زنگنه  جديدترين 
همچون بسياري از مراسم بزرگداشت ديگر ميزبان اين نشست بود سخنان خود را با طرح پرسشي از پري زنگنه 
آغاز کرد؛ »با توجه به اينکه بخش مهمي از کتاب درباره تجربه هاي انساني و عاطفي مشترک شما با نابينايان است، 
دليل اينکه ترجيح داديد موضوع کتاب را از خاطرات خود جدا سازيد چه بود؟« زنگنه که ميان همهمه يي از مجسمه 
هاي جغد و انبوهي کتاب نشسته بود پاسخ داد؛ »از هيچ بخشي از اين کتاب جدا نبوده ام، مي خواستم مسائل را 
از خشکي دربياورم و با خاطره هاي خود به آنها سنديت دادم. نابينايي غم انگيز نيست. حرف اين کتاب شناساندن 

نابينايان به جامعه است. اين بخش از جامعه از هوش سرشاري برخوردارند و به ياري نياز دارند نه ترحم.« 
انگيزه زندگي خودم بود.  انگيزه اش را از نوشتن »آن سوي تاريکي« چنين دانست؛ »مهم ترين  اين خواننده نابينا 
ناآشنايي جامعه نسبت به يك نابينا و اينکه زندگي شخصي من به خاطر نابينايي تغيير پيدا کرد. من از شهرت و 
موقعيت اجتماعي برخوردار بودم و پس از نابينايي فهميدم که اين قشر کشور در پايين ترين سطح اجتماع زندگي 
مي کنند. از طرفي من قباًل بينا بوده ام و سعي کردم همزمان خود را هم به جاي نابينايان بگذارم و از طرف نابينايان 

با قشر بينا حرف بزنم.« 
»مردم  است؛  او چنين  است. توضيح  نوشته  نيز  اش  بينايي  و  از خاطره هاي دوران کودکي  کتابش  اين  در  زنگنه 
ما نابينايي را موضوعي غم انگيز مي دانند اما زندگينامه هنرمندان برايشان جالب است. از اين رو تصميم گرفتم 
موسيقي  اما  بنويسم.«  سنتي شهرها  فضاهاي  توصيف  از  استفاده  با  کودکي  دوران  خاطرات  و  بينايي  دوران  از 
داد؛ »خودم را در موسيقي حل  اين پرسش پاسخ  به  او داشته است. زنگنه  نابينايي  از  تاثيري در زندگي پس  چه 
دنبال  به  نبايد  کند.  زندگي  همانگونه  بايد  و  دارد  را  خود  خاص  استعداد  و  شرايط  کس  هر  البته  بينم.  مي  شده 
چيزهاي بزرگ بود. خوشبختي هاي کوچك هم کفايت مي کند.« اين خواننده البته درخواستي هم از محمدباقر قاليباف 
شهردار تهران دارد؛ »از طريق شما خبرنگاران از آقاي قاليباف و مسووالن شهرسازي مي خواهم با نابينايان جلسه 
بگذارند تا از نظرهاي کارشناسانه آنها در بهينه کردن شهر براي رفاه نابينايان استفاده کنند. امکاناتي که امروز در 
کشورهاي اسکانديناوي، کانادا، آلمان و... در اختيار نابينايان قرار گرفته است.« پري زنگنه فارغ التحصيل شاخه اپرا 
از کنسرواتوار عالي موسيقي تهران است. او همچنين نخستين درس هاي آواز را نزد نصراهلل زرين پنجه در رديف 
هاي آوازي فرا گرفت. او در سال ۱۳۵۰ در يك حادثه رانندگي بينايي خود را از دست داد و پس از وقفه يي کوتاه تا 

امروز فعاليت هنري خود را ادامه داده است.
نشست رونمايي از کتاب »آن سوي تاريکي« نوشته پري زنگنه پس از متوقف شدن شب هاي بخارا که در شصت 
و هفت شب به بزرگداشت چهره هاي ادبيات، هنر و فرهنگ اختصاص داشت، در سري جلسه هاي عصر پنجشنبه 

هاي بخارا برگزار شد. 
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  يك روزنامه آمريکايي نوشت:

ايران پیشگام دانش 
سلول هاي بنیادي

نوشت:  گزارشي  در  تايمز  واشنگتن  روزنامه   
ايران از پيشگامان تحقيق در زمينه سلول هاي 
بنيادي به شمار مي آيد.در حاليکه جهان توجه 
متمرکز  ايران  اي  هسته  برنامه  روي  را  خود 
کرده است ، نتايج يك تحقيقات مشترک دانشگاه 
هاروارد و موسسه فناوري ماساچوست نشان 
تحقيقات  زمينه  در  ايراني  داد:»دانشمندان 
سلولهاي بنيادي جنيني به صدر جدول جهاني 
 ، تايمز  واشنگتن  نوشته  کنند«.به  مي  صعود 
در حاليکه آمريکايي ها هنوز درباره تحقيقات 
 ، سلول هاي بنيادي به بحث و جدل مشغولند 
آيت اهلل خامنه اي ، رهبر مذهبي ايران در سال 
۲۰۰۲ تحقيق درباره سلول هاي بنيادي را مورد 

تشويق قرار داد.
اين روزنامه به نقل از کارشناسان مرکز بيماري 
هاي سرطاني دانشگاه هاروارد نوشت:»اسالم 
بسيار  سازگاري  از  نوين  علوم  با  تعامل  در 

بااليي برخوردار است«.
ايران  مقامات  استقبال  به  اشاره  با  مطلب  اين 
بنيادي  سلولهاي  زمينه  در  تحقيقات  از 
آمريکا  سياسي  محافل  که  را  افزود:»چيزي 
ترقي خواهانه مي خوانند  ، سياستمداران ايراني 

آن را در زمره عقل سليم قرار مي دهند«.
، آيت اهلل خامنه اي در  به نوشته اين روزنامه 
اغلب موارد از جهش ايران به سوي پيشگامان 
گويد،  مي  سخن  اسالمي  کشورهاي  در  علم 
ملي  غرور  براي  علمي  پيشرفتهاي  همچنانکه 
آيد. در قرنهاي  به شمار مي  نيز مهم  ايرانيان 
اين   ، ايران  تمدن  و  فرهنگ  تاريخ  در  متمادي 
کشور نقطه تالقي پيشرفتهاي پزشکي به شمار 
آمده و مرکز آموزش علوم در جهان تلقي مي 
خروج  حتي   ، تايمز  واشنگتن  نوشته  شد.به 
برخي دانش پژوهان ايراني از اين کشور مانع 
از پيشرفت دانشمندان ايراني در برخي از حوزه 
ها مانند تحقيقات سلولهاي بنيادي نشده است.

و  متعهد  مردم  نوشت:»ايران  روزنامه  اين 
لزوما  مغزها  فرار  بنابراين  دارد،  مندي  عالقه 
ايران  داشت«.  نخواهد  تاثيري  زمينه  اين  در 
پس از پايان جنگ هشت ساله ، سرمايه گذاري 
نتايج  اساس  کرد.بر  علوم  حوزه  در  وسيعي 
تحقيقات پژوهشگران درامريکا، ميزان سرمايه 
از ۰.۲  ايران  گذاري ۲۳۲ ميليون دالري دولت 
درصد رشد ناخالص داخلي در سال ۱99۰ به 
، يعني معادل يك  ۰.۶۵ درصد در سال ۲۰۰۵ 
يافت. افزايش  دالر  ميليون  دويست  ميلياردو 

بررسي هاي هاروارد نشان مي دهد ايران در 
در  که  دارد  قرار  جهان  برتر  کشور   ۱۰ زمره 
انسان  بنيادي  انجماد سلولهاي  و  زمينه کشت 

فعاليت مي کند. 

پرکارترين نويسنده جهان درگذشت
کرين تالدو رمان نويس اسپانيايي که کتاب هايي با تيراژ 4۰۰ 
ماريا  درگذشت.  سالگي   ۸۱ در  است،  نوشته  نسخه  ميليون 
نام مستعار کرين تالدو  با  لوپز که آثارش را  دلساکرو تالدو 
امضا مي کرد، نامش به عنوان يکي از پرکارترين نويسندگان 

جهان در فهرست رکوردهاي گينس ثبت شده است.
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شوراي امنیت روغن کاري 
مي خواهد 

  
در هفته هاي اخير تمام توجهات به نشست سران گروه بيست و تالش براي پايان بخشيدن به رکود اقتصادي 
جهان معطوف بوده است. در ميانه اين هياهو اما شايد خيلي ها از ياد برده باشند که مسائل بين المللي مهم ديگري 
هم هست که بايد در کنار بحران اقتصادي مورد توجه قرار بگيرند. نهادهاي بين المللي زيادي در حال حاضر به 
انجام اصالحات نياز دارند و از آنجا که تامين امنيت و صلح جهاني در گرو فعاليت اين نهادهاست، اهميت قضيه 
بيشتر مي شود. مهم ترين نهادي که در حال حاضر به اصالحات جدي نياز دارد شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
است و شايد بهتر باشد جامعه بين المللي به جاي تمرکز صرف بر بحران اقتصادي، اندکي از عزم جمعي اش را 

بر انجام اصالحات در اين نهاد مهم بين المللي نيز به کار بگيرد.

در حال حاضر کارشناسان و ديپلمات هاي زيادي در نيويورک به دور 
از دوربين ها و سروصداها مشغول تالش براي تقويت و اصالح شوراي 
اين  اصالحات  گذشته،  فوريه  ماه  در  هستند.  متحد  ملل  سازمان  امنيت 
و  گرفت  قرار  توجه  مورد  موثر  مذاکرات  يکسري  در  سرانجام  شورا 
اين  مديريت  متحد،  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  رئيس  طرف  از  هم  من 
در  زيادي  نظرهاي  اختالف  هم  هنوز  البته  داشتم  عهده  به  را  مذاکرات 
خصوص تعداد و ترکيب اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد وجود 
دارد اما نکته مثبت قضيه اين بوده که حاال اکثر کشورهاي جهان درک 
کرده اند که اين اختالف نظرها بايد بر سر ميز مذاکره حل شود. حاال همه 

مي خواهند ترکيب شوراي امنيت سازمان ملل متحد طوري باشد که با نيازها 
و واقعيت هاي قرن بيست و يکم ميالدي تطبيق پيدا کند زيرا شرايط اوليه تشکيل اين شورا- يعني اواسط قرن 

بيستم ميالدي- کامال با اوضاع امروز دنيا فرق دارد.

انتقاد شديدي قرار دارند درواقع در سال ۱944 ميالدي بنيان  نهادهاي اقتصادي بين المللي که امروزه مورد 
گذاشته شده بودند و حاال بايد به روز شوند اما نهادي امنيتي و بين المللي مثل شوراي امنيت سازمان ملل متحد 
نيز تنها اندکي از اين نهادهاي اقتصادي جوان تر است و حاال نياز به تغيير و اصالح آن نيز به خوبي آشکار شده 
است. منشور سازمان ملل متحد در سال ۱94۵ ميالدي در سانفرانسيسکو به امضا رسيد و بر اساس آن سران 
کشورهاي جهان وظيفه تامين صلح و امنيت بين المللي را به شوراي امنيت واگذار کردند. در اصول ذکر شده 
در منشور سازمان ملل متحد آمده بود که وظيفه شوراي امنيت به عنوان يك نهاد سياسي بين المللي اين است 
که از گسترده شدن سايه شوم جنگ هاي جهاني بر سر نسل هاي بعدي جلوگيري کند. در همين راستا، حقوق 
و مسووليت هاي خاصي نيز براي متحدان جنگ جهاني دوم يعني شوروي سابق، انگليس و آمريکا )به همراه 
فرانسه و چين( در نظر گرفته شد. اين پنج کشور نهايتا کرسي هاي دائمي را در شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد به خود اختصاص دادند و حق وتوي قطعنامه هاي مصوب اين شورا را نيز به دست آوردند اما به تدريج 
اوضاع جهان کامال عوض شد و دوران جنگ سرد، مقتضيات خود را در عرصه بين المللي به نمايش گذاشت. دنيا 
تغيير کرد اما شوراي امنيت ثابت ماند. به تدريج کشورهاي آفريقايي و آسيايي زيادي خود را از يوغ استعمار 
رها کرده و مستقل شدند به طوري که شمار اعضاي سازمان ملل متحد از ۵۱ عضو به ۱9۲ عضو رسيد. ديگر 
غرب نبود که در عرصه بين المللي ترکتازي مي کرد بلکه کشورهاي ديگر هم سري در سرها درآورده و دنياي 

چند قطبي را شکل داده بودند.

اما واقعيت اين است که شوراي امنيت چندان خود را با اين تغييرات سريع و بزرگ تطبيق نداد و همان شکل اوليه 
خود را حفظ کرد. تنها تغيير خاصي که در اين شورا پديد آمد، اضافه شدن اعضاي غيردائم به اين شورا در دهه 
۱9۶۰ ميالدي بود. در حال حاضر، ترکيب شورا به اين شکل است: پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غيردائم که هر 
دو سال يك بار از مناطق مختلف جهان و توسط اعضاي سازمان ملل متحد انتخاب مي شوند. اين همان ترکيبي 
است که در سال ۱9۶۳ ميالدي مورد توافق قرار گرفت. در آن زمان، يك رئيس جمهور جوان و کاريزماتيك 
در آمريکا بر سر کار بود که لزوم انجام اصالحات در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت را مورد تاکيد قرار 
مي داد و مي گفت: »سازمان ملل اگر سازماني منفعل باشد نمي تواند به کار خود ادامه دهد. منشور سازمان بايد 
با توجه به شرايط زمانه عوض شود. حتي تدوين کنندگان اين منشور هم منظورشان اين نبوده که جلوي اصالح 
و تغيير آن را بگيرند« اما از زماني که جان اف کندي اين اظهارات را در دوران جنگ سرد بر زبان راند، واقعا 
تغييري در ساختار شوراي امنيت سازمان ملل متحد به وجود نيامده و انفعال شايد بهترين کلمه براي توصيف 

وضعيت اين شورا باشد.

اما اين روزها باالخره انگار جامعه بين المللي درک کرده که لزوم انجام اصالحات در شوراي امنيت سازمان ملل 
متحد چقدر زياد است. اکنون تمام ۱9۲ عضو سازمان ملل متحد از مذاکره در اين خصوص حمايت مي کنند و 
مي خواهند شوراي امنيت به مشروعيت و کارآيي بيشتري برسد البته واقعيت اين است که افکار عمومي جهان 
نيز در حال حاضر به شدت نسبت به عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد دارند و مي گويند اين سازمان در برخورد 
با فجايع انساني در مناطقي مانند رواندا و دارفور عملکرد خوبي نداشته است اما هر چه که شوراي امنيت با 
اقبال و مشروعيت بيشتري در سطح بين المللي مواجه شود راه مقابله با بحران هاي بزرگ نيز هموارتر خواهد 
شد. جوزف ناي استاد دانشگاه  هاروارد که تئوري »قدرت نرم« را مطرح کرده بود در اين خصوص مي گويد: 
»مشروعيت نوعي قدرت نرم به حساب مي آيد و در واقع مهم ترين ابزاري است که مي تواند جايگاه از دست رفته 
سازمان ملل متحد را به اين سازمان برگرداند.« شکي نيست که اکثر بازيگران بزرگ بين المللي اکنون مشغول 
خاموش کردن آتشي هستند که از بحران اقتصادي بلند شده است اما آنها در واقع نياز به مدرن شدن و اصالح 
اين روندي است که بايد  امنيت- را ناديده مي گيرند و  امنيتي و صلح جهاني- به خصوص شوراي  نهادهاي 

تغيير کند.
منبع: گاردين 

حمله دزدان دريايي به يک کشتي امريکايي ديگر  
 

دزدان دريايي سومالي روز گذشته بار ديگر به يك کشتي امريکايي که حامل کمك هاي غذايي بود، 
حمله کردند اما اين کشتي توانست از اين حمله بگريزد. به گزارش آسوشيتدپرس دزدان دريايي روي 
اين کشتي باري آتش مسلسل و نارنجك گشودند. به رغم اينکه باراک اوباما رئيس جمهور امريکا متعهد 
شد مقابل دزدان دريايي بايستد و پنج تن از اين دزدان در عمليات جداگانه نيروي دريايي فرانسه و 
امريکا کشته شده اند، آنان موفق شده اند از روز شنبه تاکنون چهار کشتي ديگر را ربوده و بيش از 
۷۵ تن را به گروگان بگيرند. يکي از دزدان دريايي روز چهارشنبه اعالم کرد آنها کشتي ها و گروگان 
هاي بيشتري در اختيار گرفته اند تا ثابت کنند از حرف هاي اوباما مرعوب نشده اند. وي در تماسي 
تلفني با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت؛ »تعداد کشتي هايي که در روزهاي گذشته ربوده ايم نشان مي 
دهد ما از هيچ کسي نمي ترسيم و از آب هاي خود در مقابل نفوذ هر دشمني محافظت مي کنيم چرا 
که حاضريم براي سرزمين خود جان مان را هم بدهيم.« گزارش ها از حمله دزدان دريايي به کشتي 
امريکايي Liberty sun حاکي از آن است که هيچ يك از خدمه اين کشتي آسيب نديده اند اما کشتي 
خسارت ديده است. از ابتداي سال جاري تاکنون به ۷9 کشتي حمله شده و ۱9 کشتي ربوده شده اند. 
آنها در حال حاضر ۱۷ کشتي ربوده شده در اختيار دارند و بيش از ۳۰۰ گروگان را در زندان هاي 
خود به اسارت گرفته اند. کشتي Liberty sun به همراه ۲۰ خدمه حامل کمك هاي غذايي براي مومباسا 
بود. اين کشتي از هوستون امريکا به راه افتاده و پيش از رسيدن به آب هاي تحت کنترل دزدان دريايي 
هزاران تن از بار خود را در سودان تخليه کرده بود. مقداري از محموله غذايي اين کشتي نيز قرار بود 

در سومالي تخليه شود. 
 

 تاکید امريکا بر استقالل و دموکراسي گرجستان  
 هيالري کلينتون وزير امور خارجه امريکا در ديدار با همتاي گرجي خود اطمينان خاطر داد که دولت 
امريکا همچنان به حمايت هاي خود از دولت گرجستان ادامه مي دهد. به گزارش ايسنا هيالري کلينتون 
در ديدار با گريگول واشادزه همتاي گرجي اش گفت؛ »ما درباره مشکالتي مذاکره خواهيم کرد که حل 
آنها براي روابط دو جانبه ما بسيار حائز اهميت است. اين مذاکرات حاکي از آن است که استقالل و 
دموکراسي گرجستان براي ما بسيار مهم است و ما از آن حمايت مي کنيم.« کلينتون گفت؛ ما از ديدار 
با وزير امور خارجه گرجستان آن هم در اين شرايط سخت که در ابتداي مسير دموکراتيك خود واقع 
شده است، بسيار خوشحال هستيم. واشادزه نيز از اينکه فرصتي فراهم آمده است تا بتواند با همتاي 

امريکايي خود مذاکره کند، ابراز خوشحالي کرد. 
سخنگوي واشادزه پيش از اين ديدار گفته بود تفليس احتمال مي دهد واشنگتن کرملين را همچنان در 
ارتباط با موضوع آبخازيا و اوستياي جنوبي تحت فشار قرار دهد. روسيه پيش از اين دو جمهوري 
اوستياي جنوبي و آبخازيا را به عنوان کشورهاي مستقل معرفي کرد. اين در حالي است که گرجستان 
اين دو جمهوري را بخشي از قلمرو خود مي داند. عالوه بر اين به گزارش خبرگزاري نووستي، جان 
تف سفير امريکا در گرجستان نيز اطمينان خاطر داد امريکا همچنان از همکاري هاي استراتژيك خود 
با تفليس استقبال مي کند. تف در تفليس و خطاب به خبرنگاران گفت؛ »دولت جديد امريکا به گرجستان 
امريکا و گرجستان شرکاي استراتژيك باقي خواهند ماند و در چارچوب قرارداد  کمك خواهد کرد. 
هايي که در اوايل سال ۲۰۰9 به امضاي طرفين رسيده است، به همکاري هاي استراتژيك خود ادامه 

خواهند داد.« 

  تايلند به آرامش بازگشت  
 

؛ مخالفان دولت در تايلند بعد از چند روز اعتراضات گسترده که نهايتًا منجر به دخالت ارتش شد، روز 
سه شنبه تظاهرات ضددولتي خود را متوقف کردند. اما دولت تايلند اعالم کرد به منظور حفظ نظم، 
تايلند  ايسنا، دولت  به گزارش  ادامه خواهد داشت.  بانکوک  برقراري وضعيت اضطراري در سراسر 
اعالم کرد سربازان در خيابان ها مستقر خواهند بود و اوضاع تحت کنترل کامل قرار دارد. »پانيتان 
واتاناياگورن« سخنگوي دولت گفت؛ اوضاع تحت کنترل است. دولت در نظر دارد به نظارت بر اوضاع 
و جريانات و اقدامات رهبراني که بازداشت نشده اند، ادامه دهد. نخست وزير در نظر دارد وضعيت 
فوق العاده را در اسرع وقت لغو کند چرا که نمي خواهد بر امور روزانه مردم تاثيري داشته باشد. 
ايست هاي بازرسي در اطراف پايتخت همچنان برقرار است اما اوضاع در کل آرام و عادي شده است. 
در پي دخالت سربازان ارتش تايلند در ناآرامي هاي اين کشور که کشته شدن دو غيرنظامي را در پي 
داشت، معترضان و مخالفان دولت نهايتًا مجبور به عقب نشيني شدند. با آنکه مخالفان دولت تا پيش 
از اين اعالم کرده بودند تا زماني که تمام خواسته هايشان تحقق نيابد، دست از تظاهرات برنخواهند 
داشت، اما روز سه شنبه حدود دو هزار تن از اين معترضان پيراهن سرخ با پايان دادن به محاصره و 

راه بندان خياباني خود در نزديکي مقر دولت، اعتراضات شان را متوقف کردند. 

داشته  پي  در  شان  مواضع  از  را  آنها  نشيني  عقب  معترضان  از  تن  دو  کشته شدن  شود  مي  گفته 
رهبران  از  يکي  موزيکاپونگ،  ورا  حادثه،  اين  دنبال  به  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  براساس  است. 
مخالفان دولت، اظهار کرد؛ بايد از جان شهروندان بي گناه حفاظت کنيم. وي سپس تظاهرکنندگان را 
به عقب نشيني فراخواند. در پي اين عقب نشيني يك دادگاه بانکوک دستور دستگيري ۱4 تن از رهبران 
معترضان و قبل از هرکس تاکسين شيناواترا نخست وزير سابق اين کشور را که هم اکنون در تبعيد 
به سر مي برد، صادر کرد. چندين تن از رهبران مخالفان دولت نيز اکنون در بازداشت پليس و برخي 
از آنها نيز براي بازجويي بيشتر در مورد داليل حوادث اخير در اداره پليس هستند. تاکسين شيناواترا 
سال ۲۰۰۸ به خارج از کشور گريخت و به علت سوء استفاده از قدرت به دو سال زندان محکوم شد. 
وي طي روزهاي گذشته تقريبًا هر روز در پيام هاي ويدئويي به تشويق تظاهرکنندگان و همسويي با 
مواضع آنها مي پرداخت. از سوي ديگر تاکسين شيناواترا نخست وزير سابق تايلند هشدار داد اگر مقام 
هاي اين کشور موضع خصمانه عليه حاميانش اتخاذ کنند، خشونت ها بار ديگر به خيابان هاي بانکوک 
کشيده خواهد شد. تاکسين شيناواترا در گفت وگو با روزنامه ديلي تلگراف خواستار آزادي رهبران 
معترضان ناآرامي هاي اخير در تايلند شد. اين رهبران پيشتر خود را به پليس تسليم کرده بودند. حکم 
دستگيري براي ۱4 رهبر مخالف ديگر از جمله خود شيناواترا صادر شده است. شيناواترا خاطرنشان 
کرد دولت بانکوک بايد به دنبال سازش با حاميان وي باشد. وي گفت؛ دولت بايد با رهبران مخالف 
در تايلند گفت وگو کند و نبايد آنها را دستگير کرده و سپس به زندان بيندازد. خشونت مي تواند بار 
ديگر خشونت به بار آورد. اگر دولت اين رهبران را به زندان بيندازد، بار ديگر شاهد خشونت در تايلند 
خواهيم بود. اگر شما فکر مي کنيد مي توانيد از قدرت براي سرکوب مردم استفاده کنيد نمي توانيد 

انتظار داشته باشيد که آنها فقط ساکت بمانند. 
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دبيرکل آينده ناتو 

 

مخالفت با پیشداوري هاي مذهبي
 

کريستوفر تورچيا - آسوشيتدپرس -ترجمه؛ بيتا عظيمي نژادان

دبيرکل آينده ناتو دوشنبه گذشته در استانبول خواستار برقراري توازن 
به  احترام  و  بيان  آزادي  بين 

احساسات مذهبي شد.

از  بعد  درست  سخنان  اين 
اعالم شد که شايعاتي  زماني 
از  وي  حمايت  بر  مبني 
کاريکاتور حضرت محمد)ص( 
با  راسموسن  مي شد.  شنيده 
شبهات  همه  خود  سخنان 
مسووليت  کسب  براي  را 
دبيرکلي ناتو برطرف کرد. او 
اظهار داشت زماني که دبيرکل 
به  يي  ويژه  توجه  شود،  ناتو 
مذهبي  هاي  حساسيت  تمام 
هرگز  »من  داشت.  خواهد 
حضرت  از  تصويري  هيچ 
محمد و هيچ شخصيت مذهبي 
ديگر نمي کشم که احساسات 
کنم.«  دار  جريحه  را  مردمان 
وزير  نخست  راسموسن 
سابق دانمارک در حالي که با 

کتف آسيب ديده و دست آويزان بر گردن به علت زمين خوردگي در صبح 
همان روز در اجالس شرکت کرد، گفت؛ »من به اسالم به عنوان يکي از 

مذاهب بزرگ دنيا احترام مي گذارم.« 

در سال ۲۰۰۵ ، ۱۲کارتونيست تصوير حضرت محمد را ترسيم کردند که 
در روزنامه دانمارکيـ  جي لندز پوستنـ  منتشر شد. اين تصوير اعتراض 
و  داشت  پي  در  اوايل ۲۰۰۶  در  اندونزي  تا  مراکش  از  را  هاي شديدي 
را  ديگر کشورهاي غربي  و  دانمارک  کنندگان سفارتخانه هاي  اعتراض 
به آتش کشيدند. به روال عمومي قوانين اسالم مخالف به تصوير کشيدن 
چهره پيامبران حتي در اشکال تحسين انگيز است و آن را به عنوان يك 

خطر بت پرستي مي پندارد.

در زمان بحران ها راسموسن به رغم اينکه خود را کاماًل به دور از غائله 
کارتون ها نگه داشته بود ولي به شکل علني عذر خواهي نکرده و اعالم 
کرده بود مسووليت مطبوعات آزاد دانمارک به عهده دولت نيست. او در 
اين بحران کاماًل  اجالس ترکيه گفت؛ »موضع من قبل، بعد و در جريان 
مشخص بود.« راسموسن در سخنراني خود در اجالس ائتالف تمدن ها 
که توسط کشورهاي ترکيه و اسپانيا براي تفاهم بهتر غرب و جهان اسالم 
در ترکيه برگزار شد، اظهار کرد با هرگونه پيش داوري بايد برخورد کرد. 
او گفت گفت و گو بين فرهنگ ها و مذاهب »بايد بر مبناي احترام و فهم 

متقابل باشد« و هرگونه حذف و سانسور اين روند را تخريب مي کند.
او در حالي که به آزادي بيان و احترام به مذاهب اشاره مي کرد، بيان 

کرد؛»اين همان توازني ا ست که ما بايد به آن برسيم.« 
موضوع بحث انگيز ديگري که راسموسن به آن پرداخت، ادامه بررسي 
تلويزيون روج مستقر  ترکيه در مورد  ادعاي دولت  به  هاي چهار ساله 
)پ  ترکيه  کرد  کارگران  به حزب  وابسته  تلويزيون  اين  بود  کپنهاگ  در 
ک ک ( است. اين گروه که از سال ۱9۸4 مبارزه خود را با دولت ترکيه 
آغاز کرده، توسط دانمارک و ساير کشورهاي اروپايي به عنوان گروه 

تروريستي شناخته شده است.
او گفت؛ »در صورت دستيابي به ادله کافي، به طور يقين تمام سعي خود را 
براي تعطيلي اين ايستگاه تلويزيون خواهيم کرد. من اميدوارم بتوانيم در 

اسرع وقت به نتيجه برسيم ولي اين به تصميم دادستان بستگي دارد.«
اتاق خبر و امکانات توليد اين ايستگاه تلويزيون در بلژيك مستقر است 
ولي به دليل نداشتن مجوز پخش از بلژيك، برنامه ها از طريق سيگنال 
شود.  مي  منتقل  دانمارک  طريق  از  کرد  مخاطبان  به  يي  ماهواره  هاي 
روابط دانمارک و ترکيه به دليل حضور گروه هاي کرد در دانمارک مدت 

ها است متشنج است. 
زمين  اثر  بر  خود  هتل  در  راسموسن  کرد  اعالم  ترکيه  دوغان  آژانس 
خوردگي آسيب ديده است. نخست وزير سابق دانمارک به شوخي گفت؛ 
»تصادف کوچکي در اتاق هتل اتفاق افتاد که من اين گونه در مقابل شما 
از کار جديد من در ذهن  اين ممکن است تصوير درستي  ظاهر شدم و 

شما ايجاد نکند.« 
منبع؛ واشنگتن پست 

کره شمالي در واکنش به بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد

 مذاکرات را تحريم مي کنیم 
 

 کره شمالي ديروز و پس از واکنش شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه آزمايش موشکي اخير اين کشور اعالم کرد که فعاليت 
تاسيسات هسته اي خود را که پيش از اين متوقف شده  بود از سر خواهد گرفت و مذاکرات شش جانبه را درباره برنامه هاي هسته اي 

کشورش تحريم خواهد کرد.
به گزارش روزنامه نيويورک تايمز، وزارت خارجه کره شمالي در بيانيه اي که توسط خبرگزاري رسمي اين کشور، KCNA منتشر 
شد اعالم کرد که پيونگ يانگ قويا بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل متحد را محکوم مي کند. اين اولين واکنش کره شمالي به بيانيه 
شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود که با اجماع در محکوميت پرتاب موشکي روز پنجم آوريل کره شمالي به فضا صادر شده 
بود. اياالت متحده و ديگر کشور ها مي گويند که پرتاب اين موشك با  هدف آزمايش فناوري پرتاب موشك هاي دوربرد انجام شده  
است. کره  شمالي در بيانيه اي اعالم کرد که جمهوري دموکراتيك خلق کره –DPRK- قويا اين اقدام ناعادالنه سازمان ملل متحد 
را محکوم مي کند. در ادامه اين بيانيه آمده است: هيچ نيازي به ادامه مذاکرات شش جانبه که کره شمالي در آن شرکت مي کرد 
ديده نمي شود چرا که آنها »قصد دارند به حاکميت ملي کره شمالي تعدي کرده و اين کشور را وادار به خلع سالح خودش بکنند.« 
در بخش ديگري از بيانيه وزارت خارجه کره شمالي تاکيد شده است:» جمهوري خلق کره شمالي هيچگاه در اين مذاکرات شرکت 
نخواهد کرد و به هيچ کدام از توافقنامه هاي پيشين مذاکرات شش جانبه پايبند نخواهد بود.« پيونگ يانگ همچنين تاکيد کرده که به 
صورت فعاالنه ساخت رآکتور هسته اي آب سبك را از سر خواهد گرفت و سوخت اتمي به نيرو گاه اتمي آزمايشي اين کشور تزريق 
خواهد کرد. اين در شرايطي است که چين روز سه شنبه در بيانيه اي خواستار »آرامش و خويشتنداري«همه طرف هاي درگير در 
مناقشه هسته اي کره شمالي شد. خانك جيانگ يو، سخنگوي وزارت خارجه چين در پاسخ به خبرنگار خبرگزاري رويتر گفت:»  ما 
اميدواريم که همه طرف ها به چشم انداز وسيع تري توجه کنند و از خود آرامش و خويشتنداري نشان داده و مذاکرات شش جانبه 
را ادامه دهند.« شي يينهونگ يك کارشناس مسائل امنيتي منطقه در دانشگاه رنمين در پکن درباره مناقشه اخير گفت:» بيانيه هاي 
کره شمالي هميشه آميزه اي از بلوف و تهديد هاي واقعي هستند اما من فکر مي کنم تهديد ها اين بار جدي تر هستند و آنها براي چند 
ماه آينده به اين روش ادامه خواهند داد.« از سوي ديگر وزارت خارجه روسيه هم ديروز خواستار بازگشت کره شمالي به مذاکرات 
بين المللي درباره برنامه هسته اي پيونگ يانگ شد. وزارت خارجه اياالت متحده و وزارت  خارجه کره جنوبي اما تا لحظه تنظيم اين 
گزارش واکنشي به بيانيه کره شمالي نشان ندادند. همچنين به گزارش رويتر، ياسوهيسا کاوامورا، معاون سخنگوي وزارت خارجه 
ژاپن ديروز گفت:» ما از کره شمالي مي  خواهيم تا بيانيه رئيس شوراي امنيت سازمان ملل متحد را که منتشر شد بپذيرد.«او ادامه 
ادامه مذاکرات شش جانبه حمايت مي کنيم.« مذاکرات شش جانبه که شامل چين، ژاپن، روسيه،  ايده  از  داد:» ما به طور مشخص 
کره جنوبي و اياالت  متحده مي شود از سال ۲۰۰۳ آغاز شد و هدف اصلي آن غير هسته اي کردن کره شمالي بود. روند اين مذاکرات 
هسته اي اما براي ماه ها به دليل اختالف بر سر اين موضوع که مسووليت کره شمالي درباره فعاليت هاي پيشين هسته اي اين کشور 
چگونه بايد باشد دچار وقفه شده  بود. بيشتر کشورهاي جهان هدف از انجام پرتاب موشك کره شمالي به فضا را که براي نصب 
ماهواره در جو زمين انجام شده  بود به عنوان اقدامي از سوي پيونگ يانگ براي نشان دادن قدرت اين کشور در پرتاب موشك هاي 
دوربرد با کالهك هسته اي توصيف کرده اند. کره  شمالي اما تاکيد مي کند که هدف از پرتاب اين موشك تنها نصب ماهواره در 
جو زمين بوده  است. اين در حالي است که مقامات آمريکايي مي گويند که موشك کره شمالي در اقيانوس آرام فرود آمد و پرتاب 
آن موفقيت آميز نبود. بازيگران اصلي شوراي امنيت سازمان ملل متحد ديروز پس از مذاکرات چندساعته تصميم گرفتند تا با 
تصويب بيانيه اي اقدام اخير کره شمالي را محکوم کنند اما به دليل مخالفت هاي روسيه و چين از اتخاذ تحريم هاي تنبيهي بيشتر 
عليه پيونگ يانگ خودداري کردند. مسکو و پکن در مخالفت با تصويب تحريم هاي سنگين تر عليه کره شمالي چنين استدالل مي کردند 
که اين اقدام مي تواند کره شمالي را به دور شدن از مذاکرات شش جانبه درباره خلع سالح هسته اي اين کشور تشويق کند. بيانيه 
شوراي امنيت دوشنبه منتشر شد و با اجماع ۱۵ کشور عضو اين شورا به تصويب رسيد. مذاکرات هفته گذشته اعضاي شوراي 
امنيت در اين مورد بدون رسيدن به نتيجه مشخصي به پايان رسيده  بود. روسيه و چين خواستار اقدامات سنجيده هستند و 
تا کنون از اينکه پرتاب موشك کره شمالي به جو زمين را آزمايش موشك بالستيك توصيف کنند خودداري کرده  اند به همين دليل 
کلمه موشك در بيانيه اخير شوراي امنيت ديده نشده  است اما اين بيانيه کره شمالي را به دليل اين رخداد محکوم کرده و نسبت به 

اقدامات مشابه در آينده هشدار داده  است.

حمله دوباره ارتش سريالنکا به 
تامیلي ها  

 
4۸ساعته  بس  آتش  رسيدن  اتمام  به  پي  در  پرس؛  فرانس   
نيروهاي سريالنکا و شورشيان اين کشور روز گذشته ازآ 
غاز دوباره تهاجم نيروها به ببرهاي تاميل در شمال شرق 
اعالم  ارتش سريالنکا  يك سخنگوي  دادند.  خبر  اين جزيره 
کرد نيروهاي امنيتي عمليات عليه ببرهاي آزادي بخش تاميل 
شورشيان  طرفدار  سايت  وب  اند.  سرگرفته  از  دوباره  را 
تاميل نيز اعالم کرد هر دو طرف هنگام به پايان رسيدن آتش 
بس دو روزه يکجانبه ارتش در نيمه شب گذشته تبادل آتش 
را آغاز کردند. دولت سريالنکا درخواست شورشيان را براي 

برقراري آتش بس دائم رد کرده است.  

شرکت دوباره رئیس جمهور 
اوکراين در انتخابات  

 رئيس جمهور اوکراين تصريح کرد سرگرم بررسي امکان 
و  جمهوري  رياست  انتخابات  دو  هر  در  اش  کانديداتوري 
پارلماني است. ويکتور يوشچنکو رئيس جمهور اوکراين در 
در مورد  اوکراين-  کامرسانت- چاپ  با روزنامه  گفت وگو 
و  جمهوري  رياست  انتخابات  دو  هر  در  اش  کانديداتوري 

کانديدا  انتخابات  اين  دو  کنم در هر  فکر مي  پارلماني گفت؛ 
کانديداي  يك  به  اوکراين  انتخاباتي  قوانين  شد.  خواهم 
در  همزمان  دهد  نمي  اجازه  جمهوري  رياست  انتخابات 
انتخابات پارلماني نيز کانديدا شود. اين ممنوعيت در قانون 
آوريل  سوم  يوشچنکو  است.  نشده  تعيين  اوکراين  اساسي 
اعالم کرد با برگزاري انتخابات رياست جمهوري زودهنگام 
در صورتي که انتخابات پارلماني همزمان با آن برگزار شود، 

موافقت خواهد کرد.  

سفر تازه میچل به خاورمیانه  
  

تشويق  تالش جهت  بر  خاورميانه  به  امريکا  ويژه  فرستاده 
اسرائيل و کشورهاي عربي در حمايت از راهکار تشکيل دو 
کشور مستقل تاکيد کرد. جرج ميچل فرستاده ويژه امريکا به 
خاورميانه که بار ديگر به منطقه آمده است، پس از ورود به 
مراکش با الطيب الفاسي الفهري وزير امور خارجه اين کشور 
اظهار  خبرنگاران  جمع  در  ديدار  اين  از  پس  و  کرده  ديدار 
داشت؛ ما تالش مي کنيم اسرائيل و کشورهاي عربي را به 
حمايت از ديدگاه تشکيل دو کشور مستقل فلسطين و اسرائيل 
خاورميانه  بحران  فصل  و  حل  براي  راهکار  تنها  عنوان  به 
راهکار  به  امريکا  کرد؛  تاکيد  وي  کنيم.  ترغيب  و  تشويق 
بتوانند در  تشکيل دو کشور مستقل فلسطين و اسرائيل که 
صلح و آرامش در کنار يکديگر قرار گيرند، ايمان دارد و آن 
را بهترين و تنها راهکار موجود براي حل و فصل اين بحران 

مي داند.  
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پانزدهمین سالگرد نسل 
کشي در روآندا  

 
۱۵ سال پيش در روآندا قتل عام قوم توتسي آغاز شد. به گزارش سازمان ملل متحد ۸۰۰ هزار نفر 
مردم بي گناه که بيشترشان از قوم توتسي بودند يا به قوم هوتو تعلق داشتند و با اين نسل کشي 

مخالفت مي ورزيدند، به قتل رسيدند.

روآندا کشوري است محصور در خشکي که در جنوب شرقي آفريقا جاي دارد و در سال ۱9۶۲ 
استقالل يافته. در ششم آوريل سال ۱994 ميالدي، به هواپيماي روساي جمهور روآندا و بروندي 
که پس از گفت وگوهاي صلح از تانزانيا به کيگالي پايتخت روآندا، پرواز مي کردند، موشکي اصابت 
کرد و آنها به همراه ديگر سرنشينان هواپيما کشته شدند. هنوز پس از سال ها مشخص نشده چه 
کسي يا کساني، اين حادثه خونين را برنامه ريزي کرده بودند. جوونال هابياريمانا رئيس جمهور 

روآندا از قوم هوتو بود. 
روآندا از اقوام هوتو و توتسي تشکيل شده و طي سال هاي ۱9۵9 و ۱9۶۲ جنگ هاي قومي خونيني 

ميان اين دو قوم را تجربه کرده است.
فقط چند ساعت از سقوط هواپيماي روساي جمهور روآندا و بروندي نگذشته بود که سربازان 
دولتي به همراه شبه نظاميان هوتو جمع آوري شدند و کشتار قوم توتسي در روآندا آغاز شد؛قومي 

که به سرعت متهم به اين جنايت شده بود.
در طول سه ماه ۸۰۰ هزار نفر از اقليت توتسي در اين کشور به قتل رسيدند. اين قتل عام انسان ها 

يکي از نسل کشي هاي بزرگ در قرن بيستم بود.

دو ماه قبل از اين نسل کشي، ژاک راجر بوبو نماينده ويژه سازمان ملل متحد به روآندا اعزام شد. 
اين سازمان جهاني با گزارش هايي که از اين کشور دريافت مي کرد، مي دانست فاجعه يي در اين 
کشور در حال رخ دادن است. بي سبب نبود که از پايان سال ۱99۳ کاله آبي هاي سازمان ملل 
براي جلوگيري از درگيري به اين کشور اعزام شده بودند. اخبار اين سربازان به سازمان ملل 
حکايت از شوم بودن حادثه يي داشت که نزديك مي شد؛ارسال سالح براي افراط گرايان هوتو و 

تاسيس پايگاه هايي نظامي براي شبه نظاميان اين گروه قومي از جمله اين اخبار بودند. 
ليندا ملورن نويسنده انگليسي و پژوهشگر نسل کشي در روآندا بر اين نکته تاکيد مي ورزد که 
بسياري از کشورهاي جهان از بحران در روآندا اطالع داشتند و آگاهانه اقدامي نکردند؛ »دولت 
بلژيك به طور مثال از اين خطر اطالع داشت. بلژيك چند هفته قبل از وقوع اين حادثه از ديپلمات 
هاي انگليس و امريکا در سازمان ملل خواست بر شمار نظاميان خود در نيروهاي حافظ صلح 
سازمان ملل متحد در روآندا بيفزايند. اما اين دو کشور با پيشنهاد بلژيك، به خاطر مشکالت مادي 
آن، مخالفت کردند. اين مخالفت با اعزام نيروي بيشتر به روآندا، تاييدي بود براي گروه هايي که در 
پي قتل عام قوم توتسي بودند. براي آنها ديگر مشخص شد در صورت شروع قتل عام، نيروهاي 

جهاني دخالتي نخواهند کرد.«
هنگام شروع قتل عام تنها اقدامي که نيروهاي اعزامي سازمان ملل متحد کردند اين بود که خروج 
اين  قواي  به  را  ها  اجازه دخالت در درگيري  امنيت  مهيا سازند. شوراي  از روآندا  را  خارجيان 
سازمان جهاني در روآندا نداد. در سازمان ملل حتي کلمه يي در مورد نسل کشي بر زبان ها نمي 
آمد. بيل کلينتون رئيس جمهور وقت امريکا، در صورت اشاره به اين حادثه خونين، از آن فقط 
به عنوان جنگ قومي ياد مي کرد. اولين بار کوفي عنان دبيرکل پيشين سازمان ملل متحد بود که 
پس از رسيدن به مقام دبيرکلي گفت؛ »ما نبايد هيچ گاه فراموش کنيم جامعه جهاني نتوانست از 
۸۰۰ هزار نفر زن، مرد و کودک بي گناه حمايت کند. ما بايد بپذيريم آنچه از دست مان برمي آمد 
انجام نداديم تا با اين نسل کشي مقابله کنيم.«پس از اين نسل کشي، شوراي امنيت سازمان ملل 
دادگاهي جهاني را فراخواند تا عامالن اين جنايت تاريخي را يافته و به سزاي اعمال خود برساند. 
بسياري محاکمه و محکوم شدند. فرانسوا اًکساويا اًنگارامبه رئيس سازمان بازماندگان نسل کشي 
در روآندا، ايبوکا، اما خواستار شرايطي است که در آن ديگر امکان وقوع چنين جناياتي نباشد. او 

تنها راه را در آموزش مردم مي داند. 
 

 

فلوريدا اولین شهر انرژي هاي خورشیدي در جهان  
 

سازمان خدمات رفاهي و اجتماعي ايالت فلوريدا قصد دارد اين ايالت را به عنوان اولين شهر دارنده انرژي 
هاي خورشيدي در جهان معرفي کند. سخنگوي سازمان خدمات رفاهي و اجتماعي ايالت فلوريدا گفت؛ هم 
اکنون نزديك به ۵۵۷ هزار و 4۱۸ مترمربع از نواحي مختلف ايالت فلوريدا تحت پوشش صفحات خورشيدي 
قرار دارند که فرمانداري اين ايالت قصد دارد اين ميزان را گسترش داده و براي اين منظور دو ميليارد دالر 
هزينه خواهد کرد. وي افزود؛ تا کنون ۱9 هزار و ۵۰۰ خانوار در اين ايالت از انرژي خورشيدي استفاده 
کرده و مصرف سوخت هاي فسيلي را به طور کامل از چرخه مصرف سوخت خانگي خارج کرده اند. اين 
در حالي است که فرماندار ايالت فلوريدا قصد دارد اين برنامه را تا ژوئن سال ۲۰۱۰ ميالدي اجرا کرده 
و اين ايالت را به عنوان اولين شهر انرژي هاي خورشيدي به جهان معرفي کند. به گزارش ايسنا همچنين 
»باراک اوباما« رئيس جمهور امريکا نيز خواهان اين مساله است که ۱۰ درصد انرژي الکتريسيته مصرفي 
امريکا از طريق منابع سوخت هاي قابل بازگشت نظير باد و نيروي خورشيد و تا سال ۲۰۱۲ ميالدي تامين 
شده و تا سال ۲۰۲۵ ميالدي اين ميزان به ۲۵ درصد افزايش يابد چرا که بر اساس بسته پيشنهادي وي در 

سال جاري ميالدي ميلياردها دالر براي تامين انرژي هاي پاک در امريکا صرف شده است. 

»دراکوال« به بانکي در امريکا دستبرد زد 
 

مقامات پليس ايالت »جرجيا« در اياالت متحده امريکا اعالم کردند پليس اين ايالت يك مرد ميانسال را به 
اتهام سرقت از يك بانك با پوشش »دراکوال« دستگير و به ۲۰ سال حبس محکوم کرده است. رئيس پليس 
منطقه »آتالنتا« در ايالت جرجياي امريکا تصريح کرد؛ »ناتانيل ليتر جونيور« 4۲ ساله متهم است دوبار با 

سرقت از يك بانك در اين منطقه و با پوشش »دراکوال«، باعث هراس مردم و کارمندان شده است. 
وي در ادامه خاطرنشان کرد؛ اين مرد در بازجويي هاي خود به ماموران پليس منطقه گفته بود اکثر روزها 
را در يك غار در خارج از شهر زندگي مي کرده و هنگام شب و با پوشيدن لباس »دراکوال« اقدام به سرقت 
و ترساندن مردم مي کرده است. بر اساس گزارش شبکه خبري سي ان ان، دادگاه عالي ايالت جرجيا اين 
مرد را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد. همچنين پليس مرکزي ايالت جرجيا طي گزارشي رسمي خبر داد به 
دليل بروز بحران اقتصادي در امريکا، ۳9 درصد بر ميزان خشونت ها و سرقت ها در اين منطقه افزوده 

شده است. 

زن هندي با بلعیدن 51 فلفل قرمز تند رکورد شکست  
  

نمايندگان کتاب رکوردهاي گينس اعالم کردند يك زن جوان هندي در مدت دو دقيقه با ماليدن ۵۱ فلفل 
دوتا  »آنانديتا  کرد.  ثبت  نام خود  به  در جهان  ها رکورد جديدي  فلفل  اين  بلعيدن  و  به چشمانش  قرمز 
تامولي« زن ۲۸ ساله و اهل ايالت »آسام« هند است. بنا به گزارش و راي نمايندگان کتاب رکوردهاي گينس، 
اين زن جوان با ماليدن ۵۱ فلفل قرمز بسيار تند به چشمانش و بلعيدن اين فلفل ها، رکورد جديدي در جهان 
به نام خود به ثبت رساند. خوردن فلفل در اکثر اياالت و مناطق هند يك امر عادي و معمولي بوده و مردم 
براي درمان عفونت هاي معده و مشکالت شکمي آن را جداگانه يا همراه با غذا صرف مي کنند. عالوه بر 
اين، ساکنان شبه قاره هندوستان، بهترين راه مقابله با کرختي و سستي فصل تابستان را خوردن همين 
فلفل هاي قرمز مي دانند. اين در حالي است که فلفل هاي قرمز بسيار تند در هندوستان حدود يك ميليون 
بار تندتر از فلفل هاي قرمز عادي هستند. نماينده کتاب رکوردهاي گينس درباره اين زن جوان تصريح 
کرد؛ اين زن پس از اتمام مسابقه و رکوردشکني خود گريه مي کرد، اما گريه او به دليل آن بود که تنها 
توانسته بود ۵۱ فلفل را ببلعد. اين زن در مصاحبه هاي خود گفته بود از سه سالگي به خوردن فلفل قرمز 

عادت داشته و به همين دليل چنين کاري برايش مثل آب خوردن بوده است.  

بقاياي مرد مفقود شده، درون شکم تمساح پیدا شد  
 

 محيط بانان در سيدني استراليا پس از کشتن يك تمساح مجروح، بقاياي جسد يك مرد جوان را از درون 
با رسانه هاي دولتي  »داروين« در مصاحبه  بانان شمال منطقه  بيرون کشيدند. محيط  اين خزنده  شکم 
استراليا اعالم کردند بقاياي جسد يك مرد جوان حدوداً ۲۰ ساله را از داخل شکم يك تمساح مجروح بيرون 
کشيده اند. اين در حالي است که کارمندان پزشکي قانوني اين منطقه هويت اين مرد را »کيت پاري« ۲۰ 
ساله اعالم کرده و پس از آن متوجه شدند اين مرد هنگامي که با رفقاي خود قصد شنا در رودخانه »دالي« 
را داشته، ناپديد شده است، اما در بررسي هاي ماموران پليس منطقه مشخص شد اين مرد به احتمال 
زياد توسط يکي از تمساح هاي داخل اين رودخانه بلعيده شده باشد که محيط بانان پس از کشتن تمساح 
مجروح، بقاياي جسد اين مرد را از داخل شکم اين خزنده بيرون کشيدند. »دين لينچ« سخنگوي سازمان 
محيط زيست استراليا يادآور شد؛ رودخانه »دالي« که در ۱۵۰ کيلومتري جنوب منطقه »داروين« قرار دارد، 
زيستگاه تمساح هاي بسيار بزرگي است و شنا کردن در محيط تحت حفاظت اين رودخانه به دليل وجود 
همين خزندگان غول پيکر ممنوع است. بر اساس گزارش محيط بانان و پليس منطقه، اين حمله، دومين 
حمله تمساح هاي خونخوار طي يك ماهه اخير در سال جاري ميالدي است، به طوري که در ماه گذشته يك 
دختربچه ۱۱ ساله توسط يکي از همين تمساح ها بلعيده و بقاياي جسدش در شکم تمساح يافت شد. تمساح 

هاي آب شور استراليا، تا هفت متر قد مي کشند و بيش از يك هزار کيلوگرم وزن دارند.  

100 مهاجر غیر قانوني در کانال هاي فاضالب رم  
 

 پليس مرکزي رم در ايتاليا خبر داد ماموران پليس موفق شدند بيش از يکصد مهاجر غير قانوني افغان را 
که در کانال فاضالب اين شهر زندگي مي کردند، بيابند و به مرکز رسيدگي به امور مهاجران ايتاليا تحويل 
دهند. اين در حالي است که در ميان اين افراد، ۲4 کودک افغان ۱۰ تا ۱۵ ساله نيز ديده مي شوند. اين در 
ايتاليا، در سال گذشته ميالدي بيش از يك هزار  حالي است که بر اساس اعالم سازمان امور مهاجران 
کودک از کشورهاي آسيايي، آفريقايي و امريکاي التين به صورت قاچاق همراه خانواده هايشان يا بدون 
آنها وارد شهرهاي مختلف ايتاليا شدند. عالوه بر اين، در گزارش پليس ايتاليا آمده است بسياري از اين 
مهاجران در مناطق کثيف و آلوده زندگي مي کنند و اکثراً کودکاني هستند که به دليل نبود امکانات بهداشتي 

در اين مناطق جان خود را از دست مي دهند. طي يك گزارش رسمي نيز ماموران پليس رم در 
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شما که هفته نامه پرشين را می خوانيد، هيچ وقت به نظرتان رسيده که چه 
چيزهايی در آن بايد کم يا زياد شود؟ به هر حال اين حق شما و وظيفه ی 
ماست که هفته نامه ی بهتری داشته باشيم. ما را در انجام وظيفه برای ادای 

حق شما با شرکت در اين نظر سنجی همراهی فرماييد.
با تشکر
هفته نامه پرشين

نام: .............................................................................................
سن: ...........................................................................................
شغل: .........................................................................................
تحصيالت: ................................................................................

آدرس الکترونيکی: ..........................................................................................................................

الف- در مورد قسمت های مختلف هفته نامه از شماره ی یک )خیلی بد( تا شماره ی ده 
)خیلی عالی( نظر خود را اعالم بفرمایید.

۱( لوگو.......................................................................................................................... 
۲( روی جلد .................................................................................................................
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4( اخبار و گزارش ......................................................................................................
۵( مطالب تحليلی .........................................................................................................
۶( ادبيات ......................................................................................................................
۷( انديشه .....................................................................................................................
۸( هنر و سينما.............................................................................................................
9( پزشکی.....................................................................................................................
۱۰( اقتصاد ..................................................................................................................
۱۱( سياست .................................................................................................................
۱۲( گردشگری ............................................................................................................
۱۳( اخبار داخل انگلستان  ..........................................................................................
۱4( ورزشی ................................................................................................................
۱۵(  حوادث .................................................................................................................
۱۶( خانه داری ............................................................................................................
۱۷( سرگرمی ..............................................................................................................
۱۸( آذری ....................................................................................................................
۱9( ديار آشنا ..............................................................................................................
۲۰( انگليسی .................................................................................................................
۲۱( آگهی .....................................................................................................................
۲۲( توزيع ....................................................................................................................
۲۳( روابط عمومی ......................................................................................................

ب- به نظر شما جای چه بخش هایی در هفته نامه خالی ست؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

ج- به نظر شما وجود چنین هفته نامه ای در لندن تا چه اندازه ضرورت دارد؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
د- به نظر شما این هفته نامه توانسته است استقالل حرفه ای خود را از لحاظ 

سیاسی، مذهبی و ... حفظ کند ؟
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

به قید قرعه به 3 نفر از نظر دهندگان 6 ماه اشتراک رایگان داده خواهد شد.
 لطفا نظرات خود را از طريق پست به آدرس : 

Lord Business Centre, 2 Floor Unit 20, 
665 North Circular Road,  London  NW2 7AX

ارسال نمائيد

و يا از طريق تلفن : 02084537350  تماس حاصل نموده  و فرم مورد نظر 
را بصورت تلفنی تکميل نمائيد.

نظرسنجی

نوشتن مشخصات فردی الزامی نمی باشد

از ۲۰  اين شهر را که بيش  يك عمليات جست و جو موفق شدند يك منزل مسکوني مخروبه واقع در خارج 
مهاجر غير قانوني از کشورهاي بنگالدش و چين در آن سکونت داشتند، کشف کرده و اين مهاجران را به مرکز 
رسيدگي به امور مهاجران ايتاليا تحويل دهند. با اين حال ساالنه چندين هزار نفر براي دستيابي به کار بهتر و 
زندگي مرفه به صورت غيرقانوني به ايتاليا مهاجرت مي کنند که يا توسط ماموران اداره مهاجرت بازداشت و 

به کشورهاي مبدا بازگردانده مي شوند يا به دليل نبود امکانات بهداشتي و سوءتغذيه جان مي دهند.  

گربه يي پس از پنج هفته زير آوار ماندن زنده ماند  
  

يکي از ماموران ارشد آتش نشاني آلمان اعالم کرد ماموران آتش نشاني برلين يك گربه را که به مدت پنج 
هفته زير آوار يك ساختمان مانده و محبوس شده بود، نجات دادند. »ديتمار پاست« سخنگوي سازمان آتش 
نشاني مرکزي آلمان يادآور شد؛ اين گربه ۱۲ ساله به طرز غيرقابل باوري پس از گذشت پنج هفته از زير آوار 
سالم بيرون آورده شد. ساختماني که اين گربه زير آوار آن مانده بود، همان ساختمان نگهداري اسناد تاريخي 
برلين است که سوم مارس سال جاري ميالدي به دليل فرسودگي فرو ريخته بود. وي در ادامه خاطرنشان 
کرد؛ ماموران امداد و نجات و آتش نشاني طي اين هفته در حال آواربرداري و پاکسازي محل بودند که پس از 
برداشتن چندين بلوک سيماني، گربه مذکور از زير آوار هويدا و باعث تعجب ماموران آتش نشاني برلين شد.  

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

راز ديوارهاي الحمرا 
 

کاخ افسانه يي الحمرا افسون ديوارهايش را پس از سده ها بر بازديدکنندگان مي گشايد. ديوارها و سقف هاي 
يکي از باشکوه ترين بناهاي اسپانيا، سال ها باعث حيرت کساني مي شد که از نقاط مختلف دنيا به ديدن آن مي 
آمدند.الحمرا در منطقه گراناداي اسپانيا کاخ و قلعه حاکمان عرب و مسلماني بود که سده ها بر بخش هايي از اين 
کشور حکومت کردند. اين مجموعه بزرگ اکنون يکي از ديدني ترين مناطق گردشگري اسپانياست. بخش زيادي 
از تزيينات سطوح اين کاخ قديمي را نوشته هايي به خط عربي تشکيل مي دهند؛ خطوطي تزييني که دور ستون 
ها پيچيده اند يا ميان آجرکاري ها و گچبري هاي پر از ريزه کاري اين بنا طوري قرار گرفته اند که خواندن و 

شناسايي تمام آنها تا سده ها دشوار مي نمود.
گرچه ممکن است در ابتدا اين گونه به نظر برسد که خواندن اين نوشته هاي عربي براي کسي که با اين خط و 
زبان آشنايي داشته باشد کار چندان دشواري نيست، اما فراواني اين نوشته ها، درهم تنيدگي آنها با تزيينات 
معماري و همچنين پيچ و تاب آنها در اطراف قوس ها و طاق ها و ستون ها و امتداد آنها از زمين و ديوارها تا 
سقف فضاهاي معماري در اين کاخ، درک تمام آنها را براي بازديدکنندگان دشوار مي کرد، به خصوص آنکه در 

بسياري موارد بازشناسي و تفکيك اين خطوط از تزيينات هندسي کار مشکلي است.
اکنون پس از ۶۵۰ سال بخشي از اين خطوط و نوشته ها شناسايي و خوانده شده اند و ترجمه آنها در اختيار 
کساني قرار گرفته است که سال ها هنگام بازديد از اين اثر منحصر به فرد معماري، از خود مي پرسيدند سخن 

اين ديوارها چيست؟
بنا بر گزارش روزنامه اينديپندنت اين پروژه که توسط مدرسه مطالعات عربي وابسته به شوراي عالي تحقيقات 
علمي اسپانيا انجام شده است حاصل کار يك نرم افزار چندرسانه يي است که حدود سه هزار و ۱۱۶ نوشته از 
مجموع بيش از ۱۰ هزار نوشته تزييني روي سطوح اين کاخ را با ذکر جزييات، تاريخ و محل هرکدام رمزگشايي 
مي کند. اين پروژه هنوز به اتمام نرسيده و قرار است در ادامه آن ساير نوشته هاي اين مجموعه تاريخي نيز 

خوانده شود.
گستردگي خطوط و نوشته هاي تزييني در اين کاخ قرن چهاردهمي )ميالدي( تماشاي ستون ها، رواق ها و 

چشمه هاي آن را به ورق زدن صفحات يك ديوان شعر يا کتابي کهن شبيه کرده است.
هنرمندان و استادکاراني که در قرن چهاردهم ميالدي اين خطوط تزييني و زيبا را آفريده اند زير نظر شاعراني 

به کار مي پرداختند که خود در خدمت دربار يوسف اول بودند.
همکاري شاعران و اديبان با صنعتگران و معماران مجموعه يي درهم تنيده از تمام هنرهاي روزگار خويش را 

بر يکي از تپه هاي سرسبز گرانادا به وجود آورده است.
بسياري از شعرهاي نگاشته شده روي ديوارها توسط شاعران دربار به طور ويژه براي اين عمارت سروده 

شده اند و توصيف همان فضاي معماري هستند که شعر بر در و ديوار آن نقش بسته است.
به عنوان مثال اشعاري که در يکي از حياط هاي بزرگ به نام »خواهران« نوشته شده همه در وصف زيبايي باغ 

و چشمه ها و تشريح درختان ميوه آن است. 
يا زير يکي از گنبدها شعري در تجليل از بلندي همان گنبد سروده شده که بلندي اش- مطابق شعر- آن را از 
ديدگان بيننده دور مي کند. برخي ديگر از اشعار توسط اديبان از ميان مشهور ترين و برترين ديوان هاي شعري 

انتخاب شده و البته بخش ديگر اين نوشته ها را آيه هاي قرآن تشکيل مي دهد.
نوع خطوط و جايگاه استفاده از آنها نيز با مضامين نوشته ها در ارتباط است. اشعار بيشتر روي قسمت هاي 

پايين تر ديوارها نوشته شده اند، حال آنکه آيه ها با خط کوفي روي بخش هاي باالتر ديوار ها نقش بسته اند.
اما با اين حال مطالعات جديد اين مرکز تحقيقاتي در اسپانيا نشان داده است برعکس آنچه تا به حال پنداشته مي 
شد، اشعار ادبي و آيه هاي قرآني، درصد چندان زيادي از اين نوشته ها را تشکيل نمي دهد بلکه بخش بيشتر اين 
نوشته ها تکرار جمالتي يگانه به اشکال مختلف اند که در حقيقت شعار رسمي خاندان بنو نصر در اسپانيا بوده 
است؛ »تنها خداوند پيروز است«.خاندان بنونصر آخرين سلسله از اعراب مسلماني بودند که در اسپانيا حکومت 

کردند. آنها پس از شکست سلسله الموحد حدود ۲۶۰ سال حکومت گرانادا را در دست داشتند.
کنجکاوي و تالش براي خواندن نوشته هاي اين کاخ و قلعه بزرگ به حدود ۵۰۰ سال پيش بازمي گردد يعني 
زماني که در سال ۱49۲ ميالدي فردينان و ايزابل پادشاه و ملکه کاتوليك اسپانيا اعراب را به طور کامل از 
اين سرزمين بيرون راندند.آنها بسيار مشتاق بودند ميراث برجاي مانده از دشمنان خود را رمزگشايي کنند؛ 
به همين خاطر مترجماني براي خواندن راز ديوارهاي الحمرا به استخدام دربار اسپانيا درآمدند. براي سده ها، 
محققاني نيمي از عمر و سوي چشمان خود را صرف خواندن خطوط ريز و درشت و درهم تنيده اين کاخ بزرگ 
کردند که البه الي تزيينات هندسي آنگاه مخفي مي شد.افسانه ها و داستان هاي بسياري در مورد اين نوشته ها 
ساخته و پرداخته و پيام پنهان ديوارها الهام بخش داستان نويسان زيادي شد. اما اکنون با استفاده از فناوري 
هاي جديد و کمك گرفتن از اسکن ليزري و سه بعدي ديوارها، به تدريج خطوط بازخواني شده و نتايج براي 

استفاده پژوهشگران تاريخ هنر و همچنين ساير عالقه مندان روي لوح هاي چندرسانه يي منتشر مي شود.
مجموعه الحمرا از سال ۱994 در فهرست ميراث جهاني سازمان يونسکو به ثبت رسيده است.
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زمینه ها , تنگناها 
و موانع مشارکت 

زنان در توسعه
پرستو شاطری _ کارشناس مطالعات زنان

با توجه به موفيقت روز افزون کشورهای توسعه يافته در مناسبات بين 
المللی , رسيدن به توسعه يافتگی به بزگترين هدف تمام کشورها ی در حال 
توسعه تبديل شده است . برای رسيدن به اين منظور استفاده از حداکثر 
نيروی کار بسيار مهم و الزامی است و در تمام کشورهای توسعه يافته 

برای رسيدن به اين هدف از نيروی کار زنان نيز استفاده می شود .

 مقدمه : 
با توجه به موفيقت روز افزون کشورهای توسعه يافته در مناسبات بين 
المللی , رسيدن به توسعه يافتگی به بزگترين هدف تمام کشورها ی در حال 
توسعه تبديل شده است . برای رسيدن به اين منظور استفاده از حداکثر 
نيروی کار بسيار مهم و الزامی است و در تمام کشورهای توسعه يافته 

برای رسيدن به اين هدف از نيروی کار زنان نيز استفاده می شود . 
امروزه يکی از شاخص های توسعه يافتگی وجود زنان در بازار کار است 
و مخصوصا حضور زنان در پست های مديريتی از نشانه های يك جامعه 
توسعه يافته است . البته در کشورها توسعه يافته نيز زنان بعد از سالها 
مبارزه وپس از احساس نياز به استفاده از نيروی کار آنها وارد بازار کار 

شدند . 
کشورهای  آنها  به  که  کشورها  ساير  در  کار  بازار  به  زنان  ورود  برای 

جهان سوم نيز 
می گويند بايد ابتدا زمينه سازی های الزم صورت بگيرد تا جامعه آمادگی 
پذيزش آن را پيدا کند . با توجه به گسترش رسانه های عمومی و روابط 
بين المللی بعضی از اين زمينه ها به وجود آمده است , از جمله می توان 
به آگاهی زنان نسبت به توانايی های خود اشاره کرد . ولی با اين وجود 
الزم است که کشور در جهت تغيير فرهنگ سنتی و آماده کردن محيط کار 

مناسب برای زنها از تمام نيروی خود استفاده کنند . 

۱( موانع و تنگناهای مشارکت زنان در توسعه : 
مشارکت زنان در امر توسعه در ابتدا در کشورهای صنعتی صورت گرفت 
که امروزه به آنها کشورهای توسعه يافته می گويند . زنان در اين راه با 
مشکالت زيادی رو به رو شدند که به مرور زمان با تالش خود و آمادگی 
مردم از طريق فرهنگ سازی توسط دولت ها توانستند بر آنها غلبه کنند . 
پس از مدتها نا برابری و بی عدالتی آنها توانستند شرايط مناسب و تقريبا 

برابر با مردان در محيط کار برای خود به وجود آورند . 
و اين راهی است که زنان شاغل در کشورهای در حال توسعه در پيش 
البته الزم به ذکر است که شرايط مختلف محيطی , فرهنگی ,   . رو دارند 
اجتماعی و سياسی در کشورهای مختلف باعث می شود که نتوانيم آنها را 
مشابه يکديگر در نظر بگيريم . و به عالوه تغييرات جوامع طی چندين سال 
اخير شرايطی را به وجود آورده که باعث تفاوت های موجود بين اين دو 
دوره می شود . در اين ميان وجه تشابه بروز مشکالت و موانع بر سر راه 

پيشرفت و مشارکت زنان در امر توسعه می باشد . 
جوامع در حال توسعه اکثرا کشورهايی هستند با فرهنگ سنتی . که در آن 
جای زن در خانه است و مهمترين نقش او , نقش مادری و همسری است 
. با توجه به ديدگاه های سنتی که در آن نقش خانه داری زنان بسيار پر 

رنگ است قبول ورود و حضور زن در اجتماع آسان نيست . 
۱_۱ ( موانع فرهنگی : 

با وجود اين که عامل اقتصادی در اشتغال زنان، دارای بيشترين اهميت 
می باشد ولی مطالعات و بررسی های صورت گرفته نشان داده است که 
ارزش ها و باورهای فرهنگی رايج در يك جامعه، تاثير مستقيمی بر ميزان 

اشتغال زنان داشته است . 
 ) noorportal.net(

به  جامعه  آن  در  رفتارها  تعريف  عامل  مهمترين  جامعه  هر  در  فرهنگ 
حساب می آيد . فرهنگ است که مشخص می کند هر فرد در هر جامعه 
چه کاری را می تواند انجام دهد و چه کاری را نمی تواند , چه کاری مجاز 

است و چه کاری غير ممکن . 
ورود زنان به بازار کار نيز امر مهمی است که ابتدا بايد توسط فرهنگ هر 
. بايد  , تا امکان بروز آن در واقعيت نيز تحقق يابد  جامعه پذيرفته شود 
ابتدا باورهای سنتی درباره ی زنان در جامعه تغيير کند و پذيرفته شود 
که زنان نيز مانند مردان می توانند در بيرون از منزل شغلی داشته باشند 
. جامعه بايد اين نکته را در نظر بگيرد که زنان نيز به عنوان يك انسان 
آزاد حق دارند برای بخشی از زندگی خود تصميم بگيرند . چرا مردهامی 
توانند به عناوين مختلف وقت خود را به ميل خود صرف کنند ولی زنان 
بايد همواره در منزل حاضر باشند و عالوه بر وظايف خود , کمبود های 

حضور مردان را نيز جبران کنند ؟ 
بسياری از زنان با وجود تحصيالت و توانايی کافی برای انجام کارهای 
تخصصی مجبور می شوند در منزل بمانند و به وظايف مادری و همسری 
خود بپردازند زيرا تمام کارهای خانگی بر عهده ی آنها است و همسرانشان 
به علت تفکر سنتی خود حاضر به همکاری با آنها نيستند . و بسياری از 
زنان با وجود توانی باال تر نسبت به همکاران مرد خود , به علت وجود 

تفکرات مرد ساالرانه نمی توانند به درجات باالتر شغلی برسند . 
وجود چنين مشکالتی باعث می شود که بسياری از زنها با وجود توانايی 
ها و استعدادهای زيادی که دارند , ماندن در منزل و کار نکردن را مناسب 
تر بدانند . درست است که هر جامعه برای رسيدن به يك توسعه درونزا 
ملزم به استفاده از نيروی کار زنها است ولی ابتدا بايد زمينه های فرهنگی 
الزم برای مشارکت زنان در جامعه فراهم شود , تا آنها بتوانند با انرژی 
کافی و فکری باز و آماده وارد بازار کار شوند . در اين صورت هم جامعه 
از حداکثر نيروی زنان استفاده می کند و هم سالمت جسمی و روحی آنها 

حفظ می شود . 
۱_۲ ( موانع اجتماعی : 

۱_۲_۱ ( آموزش : 
برای حضور زنان در جامعه و بازار کار , شرايط اجتماعی مناسب نيز الزم 
است . يکی از نيازهای اوليه برای ورود به کارهای تخصصی , آموزش 
های الزم برای انجام اين کارها است . در جوامع سنتی و در حال توسعه 
دختران و زنان کمتر آموزش های تخصصی می بينند به همين دليل شانس 
کمتری برای حضور در عرصه ی کارهای تخصصی پيدامی کنند . درچنين 
شرايطی اين وظيفه ی آموزش و پرورش , مدارس و خانواده ها است که 

آموزش های الزم برای آمادگی دختران را نيز فراهم کنند . 
۱_۲_۲( تربيت: 

يکی ديگر از موانع اجتماعی تربيت سنی دختران است , که باعث به وجود 
آمدن باورهای غلت در آنها می شود . بسياری از زنان که به روش سنتی 
اين  . و  يا نمی شناسند  , توانی های خود را باور ندارند  اند  تربيت شده 
خود يکی از دليل هايی است که برای ورود به جامعه و بازار کار تالش 

زيادی نمی کنند . 
۱_۳ ( موانع اقتصادی : 

۱_۳_۱ ( کار خانه داری بدون دستمزد: 
های  فعاليت  باشد،  مامی  جامعه  در  زنان  کار  ترين  عمده  که  داری  خانه 
طريق  از  معاش  امرار  نظير  گيرد،  برمی  در  را  گوناگونی  اقتصادی 
کشاورزی در روستاها و توليد کاالو خدمات که اين کارها بدون پرداخت 
دستمزد می باشد و هيچ ارزيابی اقتصادی از اين فعاليت زنان به عنوان 
مادر و همسر در کاهش هزينه های خانواده و موثر بودن آن در اقتصاد 

غير پولی انجام نمی شود. 
در زمينه عدم دريافت مزد در قبال کار خانه از سوی زنان خانه دار، می 
بايست اضافه کرد که کار خانه داری توليد درآمد می کند، ولی اين درآمد 
پنهان است و پولی نيست که مستقيم به دست او بدهند، پولی است که به 
علت زحمات او در جيب خانواده می ماند تا برای رفاه همه خرج شود، زيرا 
اگر زن خانه به هر دليلی کار خانه داری را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير 

می شود با پرداخت مبلغی از درآمد خانواده، فردی را برای انجام امور به 
استخدام درآورد و کار يك زن خانه دار از لحاظ مادی همين دستمزدی 
کار  تا  است  بيشتری الزم  های  لذا کوشش  نمی شود.  پرداخت  که  است 
خانه داری زنان به عنوان عاملی که نقش مستقيم در اقتصاد پولی کشور و 
درآمد خانوار دارد شناخته شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات 
به  محاسباتی  نظام  يك  در  باشد،  نمی  آن  خاص  کارکرد  جهت  به  مالی، 
موازات نظام محاسبات مالی، می تواند اندازه گيری و تخمين زده شود. اين 
امر با توجه به اين که حدود سه چهارم زنان جامعه را خانه داران تشکيل 
می دهند، از جهت زدودن باورهای غلط فرهنگی نسبت به کارهای خانگی 
امنيت روانی و حقوقی و  ايجاد رشد و  از لحاظ  و منزلت زنان،هم چنين 
قابل  نقطه نظر تربيت فرزندان،  از  اقتصادی زنان خانه دار، به خصوص 
توجيه و حائز اهميت می باشد.)موسوی , مرضيه , زنان درر فرايند توسعه 

, پايان نامه کارشناسی ارشد , دانشگاه تربيت مدرس , ۱۳۷۱ ص ۱۰۱ ( 
۱_۳_۲ ( اختالف در سطح دستمزدها : 

يکی ديگر از موانع اقتصادی اختالف دستمزد ميان زن و مرد است . حتی 
در کشورهای صنعتی و تو سعه يافته هنوز دستمزد زن و مرد کامال برابر 
نيست و اين نابرابری در ساير کشورهای در حال توسعه چند برابر است 
. با اين که زنان اکثرا در مشاغل نيمه وقت مشغول به کار هستند و ساعت 
کاری کمتری دارند , با اين حال دستمزد آنها نسبت به مردان خيلی کمتر 
است . و همچنين در مشاغل تمام وقت نيز سطح دستمرد زنان نسبت به 

مردان بسيار پايين تر است . 
با توجه به محدوديت های که زنان در اشتغال با آن رو به رو هستند و 
باال رفتن ميزان تمايل آنها برای کار کردن , شرايط مناسبی برای صاحبان 
 , مناسب  کار  تصاحب  برای  زنان  رقابت  در  تا  آورده  به وجود  سرمايه 
ارزانترين نيرو ها را انتخاب کنند . و اين شرايط باعث می شود که زنان 

ميل کمتری برای ورود به بازار کار داشته باشند . 
۱_۳_۳ ( نوع مشاغل : 

اين   . دارند  فعاليت  زنانه  خاص  کاری  های  زمينه  در  شاغل  زنان  اکثر 
دارند  مردانه  به مشاغل  نسبت  تری  پايين  اجتماعی  ارزش  معموال  کارها 
. مردهای شاغل در اين کارها بيشتر در رده های مديرتی فعال هستند و 
حقوق باالتری دريافت می کنند . عدم امکان پيشرفت کاری برای زنان و 
پايين بودن سطح ارزشی اين مشاغل و همچنين پايين بودن دستمرد آن از 
عواملی است که موجب عدم امکان مشارکت فعال زنان در روند توسعه می 

باشد , زمينه های نا رضايتی زنان را نيز فراهم می کند . 
۲( زمينه های مشارکت زنان در توسعه : 

۲_۱( نياز به منبع انسانی : 
برای ادامه و به وجود آمدن روند توسعه به سه منبع نياز است : ۱_ منبع 
به  رسيدن  برای  جامعه  هر   . طبيعی  منبع   _۳ فيزيکی  منبع   _  ۲ انسانی 
حداکثر توسعه و توانايی رقابت با کشور های پيشرفته , مجبور به استفاده 
نيروی  از  نيمی  زنان  اينکه  دليل  به  و  است  خود  انسانی  نيروی  تمام  از 
نيازمند مشارکت آنها در  امروزی  , جوامع  انسانی يك جامعه می باشند 

روند توسعه می باشند . 
۲_۲( گسترش عدالت و روابط انسانی : 

با صنعتی شدن جوامع و گسترش شهر نشينی , دولت ها خدمات ويژه ای 
در شهرها به وجود آوردند , تا از طريق آن بتوانند نيروی کار الزم را از 
روستا ها به شهرها بياورند . بسياری از مردم به اميد دست يافتن به يك 
زندگی بهتر به صورت گروهی به شهرها مهاجرت کردند . اين خدمات در 
طی سالها گسترش يافت . رفاه اجتماعی , ايجاد مکان های تفريحی , عدالت 
اجتماعی , آزادی و برابری انسانها , مثال هايی است که برای اين خدمات 

می توان ذکر کرد . 
, دولتها در طی  با مطرح شدن بحث عدالت و روابط اجتماعی در جامعه 
ساهای بعد مجبور شدند , شرايط برابری برای مرد و زن در جامعه به 
وجود آورند . واين موضوع به زمينه ی مناسبی برای مشارکت زنان در 

جامعه و همچنين مشارکت آنها در امر توسعه به وجود آورد . 
۲_۳( افزايش آگاهی زنان : 

با شروع فعاليت های فمينيستی آگاهی زنان نسبت به توانايی شان افززايش 
افزايش پيدا 

کرد . در نتيجه با اعتماد به نفس باالتری وارد اجتماع شدند . برای شروع 
در درجه اول بايد زنان خود را باور می کردند تا جامعه نيز آنها را باور 
به  نياز   , توليد صنعتی و ماشينی شدن کارها  به  با ورود   . باشد  داشته 
نيروی بدنی زياد برای انجام کارها از بين رفت . و ورود زنان به کارخانه 
ها و اشتغال آنها در بيرون از منزل بينش آنها را نسبت به خود و توانايی 
هايشان بازتر کرد . و اين افزايش آگاهی باعث برداشتن اولين قدم های 

مشارکت زنان در توسعه شد. 
ٔ نتيجه گيری : 

با اينکه زنان تا مدتها بر اساس باور های عمومی جامعه از ورود به دنيای 
تغيرات  به  توجه  با  امروز   , منع می شدند  ديواری خانه  از چهار  بيرون 
گسترده ی اجتماعی و تغيير روش های زندگی , ديگر چنين موانعی پيش 
های  کشور  از  بعضی  در  هنوز  موانع  اين  که  اين  با   . نيست  آنان  روی 
توسعه نيافته و فقير در گوشه و کنار اين جهان بزرگ به چشم می خورد 
اين   , دنيا  در  زنان  و جايگاه های گذشته  ها  به موقعيت  نسبت  باز هم   ,

تغييرات قابل توجه است . 
توسعه و رقابت در دنيای اقتصاد امروز , يکی از مسائل مهم تمام کشورها 
است . و برای رسيدن به اين منظور استفاده از نيروی کار و استعداد زنان 
الزامی است . و اين وظيفه ی دولت هر کشور است که شرايط کافی برای 
آموزش های تخصصی را برای زنان جامعه ی خود به وجود آورد و تمام 
تالش خود را برای آماده سازی هر چه بهتر شرايط کاری و حضور زنان 
در اجتماع فراهم سازد . تا از اين طريق بتواند از حداکثر نيروی انسانی 

خود در رقابت جهانی استفاده کند .
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گفت: ۱۳۳ زن همدانی دو قلو زاييدند.
گفتم :حتمآ می خواستند مرگ و ميری را که در اثر استعمال مواد 
جبران  را  آيد  می  وجود  به  را  غيره  و  اکستازی  و  کراک  و  مخدر 

کنند!
گفت: در گوشه و کنار شهر چه می گذرد.

گفتم:هيچ،در گوشه اش پارتی می دهند ،و در کنارش بدنبال پارتی 
می گردند!

گفت:زکريای رازی فروردين ماه به شيرازی می آيد .
گفتم: مرده هم مرده های قديم ، مرده های اين دوره تا قبرستان هم 

نمی توانند بيايند!

گفت:صادرات ۷ ماهه استان ۱4۰  درصد افزايش يافته است.
گفتم: نه ماهه که شد معلوم می شود!

گفت:پروتکل کشوری درمان معتادان به زودی ارائه می شود.
گفتم: تا پروتکل بيايد ارائه شود معتادان يا مرده اند يا ايدز گرفته 

اند!

گفت: خارجی ها برای سرمايه گذاری در ايران 4۵ روزه مجوز می 
گيرند.

گفتم: بيچاره خارجی ها فکر کرده اند علی آباد هم شهراست!

گفت: علم بهتر است يا ثروت ؟
گفتم: علم بهتر است با ثروت.

گفت: هزاران تن برنج وارداتی در جنوب تهران دفن شد.
گفتم: مگر مرده ها نبايد برنج بخورند!

گفت: مردان قد بلند تحصيالت بيشتری دارند.
گفتم: اگر اينطور بود که محمود آقا رئيس جمهور نمی شد!

از آن حرفها
هميشه به تشّيع جنازه ديگران برويد تا آنها هم به تشيع جنازه شما 

بيايند. »يوگی برا«
حقا يق همان خالی بندی های احماقانه هستند.»رونالد ريگان«

بسياری از دروغها درباره افراد احمق ،دروغ است.»مارلون براندو«

کاريکلماتور
چون حرف نداشت برايش حرف در آوردند !

چون کف می زد دستش را بريدند !
از بس کار کشته بود اعدامش کردند!

شاعر از سکته بيت هايش در گذشت !
برای اينکه حوالم را جمع کنم قلك خرديم !

وقتی می خواست از استقالل صحبت کند لباس آبی می پوشيد!
چون زير سوال بود له شد!

تلنُگر
صمد شکارچی 

لطفا جهت ارائه نظرات 
و  پیشنهادات خود با

 شماره تلفن 
02084537350

تماس حاصل نمائید.

ايران در دوره 
هخامنشیان چند 

زبانه بود
 

کالريس  هرن اشميت زبان شناس فرانسوي معتقد است در دوره 
امپراطوري هخامنشيان در کارها و امور اداري از چندين زبان 
از جمله فارسي باستان ، اکدي ، عبري و عيالمي و حتي يوناني 

استفاده مي شد.
به گزارش فارس ، نشست تاريخ نوشتار زبان اعداد و نشانه ها 
در  ديروز  عصر  بين النهرين(  و  باستان  ايران  هنر  و  )فرهنگ 

فرهنگستان هنر در مجموعه نقش جهان تهران برگزار شد.
، عضو آزمايشگاه  اشميت  اين نشست کالريس  هرن  ابتداي  در 
زبان هاي  متخصص  و  دوفرانس  کلژ  و  اجتماعي  انسان شناسي 
باستاني و تاريخ تمدن ايران در مورد زبان و نوشتار در ايران 

باستان سخنراني کرد.
است  آن  اساسي  بحث  گفت:  ايران  تمدن  و  زبان  اين متخصص 
يا  و  پژوهشگر  که  فرد  يك  شناخت شناسي  لحاظ  از  چطور  که 
دانشمند و محقق مطالعه بر ايران باستان است مي تواند به  سمت 
تاريخ عمومي نوشتار 4 هزار سال پيش برود و آن را هدايت کند 
و برساند به زمان حال و به شکل نوشتار امروزي که همان شکل 

نوشتار اينترنتي است.

امپراطوري هخامنشيان در  افزود: طبق بررسي ها در دوره  وي 
کارها و امور اداري از چندين زبان از جمله فارسي باستان، اکدي، 

عبري و عيالمي و غيره و حتي يوناني استفاده مي شده است.

تعدد  علت  به  هخامنشيان  دوره  در  داشت:  بيان  کالريس  هرن 
زبان ها و استفاده از آن در امور اداري به جزء آن که همه زبان ها 
بايد به سويي کشيده مي شد که به  آموخته مي شد، ناچار زبان 
نوشتار  مسأله  به  نوشتن  امر  روي  بر  زبان  از  استفاده  جاي 

پرداخته شود.

وي تصريح کرد: سؤال مهم آن بود که چرا بايد نوشتن صورت 
گيرد و نوشتن در صورت عام چه معنايي دارد و حتي سوالي که 
شايد ساده به نظر آيد آن که نوشتن يعني چه؟ براي پاسخ به اين 
پرسش ها بايد به ابتداي زمان نوشتن برگرديم و بدانيم نوشتن 

چه معنايي داشته و چرا افراد شروع به نوشتن کردند؟

با  بيشتر  امروز  اما  مي نويسيم  کاغذ  و  قلم  با  ما  افزود:  هريس 
رايانه ها اين امر محقق مي شود. خصوصيت کامپيوتر در اين فرم 
نوشتاري به صورتي است که در چند لحظه حروف را مي نويسد، 
انجام  را  متحرک  تصاوير  مي کند،  پخش  صدا  مي کند،  نقاشي 

مي دهد و حتي مي تواند محاسبه کند.

دستگاهي  رايانه  نقطه نظر  اين  از  گفت:  ايران  تاريخ  محقق  اين 
و  نمادساز  هم  و  است  نمادين  هم  عين حال  در  که  است  نمادين 
نماد ساده  به  را  متفاوت  نمادهاي  تمام  در درون خود مي تواند 

تبديل کند.

بر روي خط ميخي و  اگر پژوهشگر و محققي  وي اضافه کرد: 
روند تاريخ عمومي نوشتار تحقيق و بررسي کند متوجه مي شود 
که اين خط و کاري که در رايانه انجام مي گيرد نيز همان است، و 

روند روند يکسان است.

کالريس هرن به چهار هزار سال پيش از ميالد اشاره کرد و گفت: 
چهار هزار سال پيش از ميالد يك حرکت يا جريان از بين النهرين 
آمد که همانند جرياني  پديد  آغاز شد و حرکتي نشانه شناختي 

بزرگ شروع به حرکت به سمت اروپا و بعد آمريکا کرد.

وي با اشاره به اين جريان گفت: در اين اتفاق نشانه شناختي، ما 
وجود  با  هم  هم اکنون  و  هستيم  مواجه  جريان  و  حرکت  يك  با 
اين روند روبه روييم  با  اقتصادي در آمريکا و اروپا ما  بحران 
چرا که در طول ۳۰ سال گذشته اتفاقي افتاده و آن وجود رايانه 
اين  که  شده  گذاشته  انسان ها  اختيار  در  که  است  ابزارهايي  و 

جريانات دستخوش آن حادثه است.

عضو آزمايشگاه انسان شناسي فرانسه گفت: مبادالتي که در سطح 
نوشتاري  مبادالت  در حدود 9۵درصد  انجام مي شود  بين المللي 
است و در آن پول تبديل به نشانه ها شده و همان پول در بين 

رايانه ها در جريان است و همچنان اين جريان ادامه دارد.

وي با اشاره به اين جريان گفت: بحراني که شاهد هستيم، بحراني 
است که حاصل انتقال پول به نشانه ها و نوشتار است و در نهايت 
تحليل  را  آن  نوشتاري  ديدگاه  از  مي توانيم  ما  که  است  بحراني 

کنيم.

نويسنده کتاب »۳ نظام نوشتاري« افزود: در پايانه هزاره چهارم 
طرف  به  عراق  و  ايران  از  نشانه شناسي  جريان  ميالد  از  پيش 
مديترانه و اروپا حرکت کرد و بايد گفت در اين زمان دو جريان 

بزرگ را شاهد هستيم.

همان  جريان  اولين  گفت:  و  کرد  اشاره  جريان  دو  اين  به  وي 
بود که در شرق دور رخ داد و به جريان نشانه شناسي شناخته 
مي شود و ديگري جرياني که از آمريکاي جنوبي و مياني با عنوان 

»مايا« آغاز شد.

وي به جريان نشانه  شناسي مرکزي اشاره کرد و تصريح کرد: 
سه جريان در منطقه مرکزي وجود دارد:

-۱ جريان به وجود آمدن خط: يعني ابداع عمومي خط که حدود 
و  است.  آمده  پديد  عراق  و  ايران  در  ميالد  از  پيش  ۳۵۰۰ سال 

سپس نوشتار در اين منطقه شروع به توسعه کرد.

-۲ جرياني که در حدود ۶۰۰۰ سال پيش از ميالد در يونان در 
حدود منطقه ترکيه امروزي رخ داد و ابداع دوم همان ضرب سکه، 
وزن و ارزش متفاوت آن بود که با نشانه هاي عددي همراه بود. 
اما در اين سکه  ها دخالت زبان کشوري که سکه را ضرب کرده 

شاهد نيستيم.

اطالعاتي است که شکل  يا  انفورماتيك  -۳ جريان سوم، جريان 
جديدي از سبك اطالعات را به وجود مي آورد.

اين استاد دانشگاه فرانسه گفت: نوشتار يك نوع مادي شدن عدد 
است. شکلي که در ابتدا در ايران و سپس بين النهرين ابداع شد.

نوشتار  به  اعداد  صرفًا  منطقه  اين  در  قرن ها  گفت:  کالريس 
درمي آمد و متون اوليه که وجود دارند متون حسابداري است و 

ما شاهد هيچ  نوع ادبيات ديگري نيستيم.

وي با اشاره به ايران جنوبي گفت: در ايران جنوبي ابتدا نوشتار 
شروع شد و بعد به دليل تنش هاي نظامي از بين رفت و ما شاهد 
در  حال  عين  در  نوشتار  اما  هستيم  زمان  اين  در  توقف  يك 
منطقه عيالمي و بين النهرين ادامه پيدا مي کند و به تدريج اسناد 
از  زيادي  مجموعه  و  پزشکي  و  سلطنتي  ادبيات  و  حسابداري 

ادبيات پديد مي آيد.

وي در مورد نوشتار در ايران گفت: در ايران بر خالف بين التهرين 
نوشتار  که  است  آن  دهنده  نشان  اين  و  بود  سلطنتي  نوشتار 
مختص امور سلطنتي بوده است و بايد گفت جريان بزرگ نشانه 
جهان  نقاط  تمام  به  و  شد  بين النهرين شروع  از  ايران  شناختي 
انتقال يافت.آنچه در اين جريان سبب ابداع مي شود چگونگي تبديل 
نوشته ها به اشکال نوشتاري است که مي تواند ابداعات مختلف را 

در فرهنگ ها به وجود آورد و فرهنگ ها را از يکديگر جدا کند. 

اخبارهنری
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آخرين نرخ های ارز بانک مرکزی

اقتصاد

بازار طال؛ در هفته ای که گذشت
در هفته ای که گذشت، روند قيمتی طال در بازارهای جهانی با نوساناتی همراه بود، ولی به طور کلی، 
روندی نسبتا خنثی داشت، به طوری که قيمت طال از ميانگين ۸۷۵ دالر در تاريخ ۶ آوريل، به ميانگين 

قيمت ۸۸۰ دالر در تاريخ ۱۰آوريل رسيد.
با  آوريل  روز ششم  در  که طال  است  توضيح  به  ) الزم 
قيمت ۸9۰ دالر باز شد و در پايان همين روز معامالتی به 
۶۰/۸۶۸ هم رسيد و با اين قيمت بسته شد و در روز هفتم 
آوريل تا روز دهم آوريل قيمت آن اندکی افزايش يافت و 

به حدود ۸۸۰ دالر رسيد. ( 
اهم اتفاقاتی که در هفته اخير در بازارهای جهانی افتاده و 
بازار طال را نيز تحت تاثير خود قرار داده است، به شرح 
ذيل می باشد: در اوايل هفته گذشته منابع دولتی آلمان در 
اين  اقتصادی  رشد  که  کردند  اعالم  جديدی  برآوردهای 
تعداد  و  بود  خواهد  همراه  کاهش  ۵/4درصد  با  کشور 
نفر  يك ميليون  به  است  ممکن  کشور  اين  در  بيکاران 
با  دولتی،  منابع  گزارش  آخرين  براساس  يابد.  افزايش 
توجه به رشد منفی اقتصاد آلمان در ۳ ماه نخست سال، 
اين پيش بينی وجود دارد که ميانگين رشد منفی کمتر از 

4 درصد تا پايان سال باشد. 
بنابراين گزارشات منتشره، اقتصاد آلمان در سال ۲۰۰9 
شروع ضعيفی داشته است و درخواست های صنايع اين 
کشور در ماه ژانويه با کاهش ۸ درصدی و درآمدها نيز 

با يك افت ۵/۷ درصدی مواجه بوده است. همين مساله نيز، سبب کاهش نرخ ارزش برابری يورو در 
مقابل دالر و همچنين کاهش قيمت طال از اين تاريخ به بعد، در بازارهای جهانی شده است.

همين طور، در روز ابتدايی معامالتی هفته گذشته، وزير دارايی انگليس تاکيد کرد که انگليس با رکودی 
شديدتر از آنچه پيش بينی می شد مواجه گشته است. همچنين، طبق آخرين آمار و ارقام اعالم شده از 
سوی مرکز آمار ملی انگليس، اقتصاد اين کشور طی سه ماه پايانی سال ۲۰۰۸ برابر ۶/۱ درصد کاهش 
داشته است که اين افت از بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون بی سابقه بوده است. خاطر نشان می شود که 
رشد اقتصادی انگليس در سال ۲۰۰۷ برابر با ۳ درصد و در سال ۲۰۰۸ برابر با ۷/۰ درصد بوده است. 
اين در حالی است که بانك مرکزی انگليس برای مقابله با رکود، نرخ بهره را به کمتر از ۵/۰ درصد 
کاهش داده است که اين پايين ترين نرخ بهره در تاريخ ۳۱۵ سال اقتصاد انگليس است. همين امر، موجب 
کاهش نرخ ارزش برابری يورو در مقابل  دالر و همچنين کاهش قيمت طال در ابتدای هفته گذشته در 

بازارهای جهانی گشت. 
عالوه بر اينها، با ادامه بحران مالی در آمريکا و شدت يافتن آن، در اواخر هفته گذشته انجمن مراکز 

خريد آمريکا اعالم نمود که بازار خرده فروشی و قدرت خريد مردم اين کشور در ماه مارس ۲/۱ درصد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. آمارهای رسمی  منتشر شده از سوی دولت آمريکا 
نيز نشان می دهد، رشد اقتصادی اين کشور، طی ۳ ماه پايانی سال ۲۰۰۸ بيش از ۳/۶ درصد کاهش 

داشته است. 
همچنين فدرال رزرو در جديدترين پيش بينی های خود اعالم کرده است که نرخ بيکاری در اين کشور 
برابری دالر در  ارزش  اين عوامل، نرخ  نتيجه  تا ۸/۸ درصد خواهد رسيد. در  به ۵/۸  امسال  پايان  تا 
مقابل يورو در بازارهای جهانی کاهش يافت و به دنبال آن بهای طال در 
بازارهای جهانی با افزايش همراه شد. همچنين نداشتن چشم انداز مثبت 
سرمايه گذاران در مورد ترازنامه بانك ها و نتايج فصلی که قرار است در 
و  بازار سهام  از  رويگردانی سرمايه گذاران  منتشر شود سبب  هفته  اين 

رويکرد آنها به بازار طال در هفته گذشته شد.
ٔ تحليل تکنيکال طال

با توجه به گواه های مشاهده شده در تحليل تکنيکال، همانطور که قبال نيز 
پيش بينی شده بود، طال خط ساپورتی 9۰۰ دالر را شکانده و وارد فازی 
داشت.  نزولی  نسبتا  روندی  که گذشت طال  هفته ای  در  است.  منفی شده 
برای هفته معامالتی پيش رو نيز پيش بينی می  شود که با احتمال زيادی، 
طال روندی نزولی دارد و در صورت شکستن سطح مقاومتی مهم ۸۷۵ دالر 

که نزديك ترين ساپورت 
آن است، احتماال طال تا 
نيز  ۸۶۰ دالر  قيمت 
که  داشت  خواهد  افت 
ساپورتی مهم و تاريخی 
برای طال است. در غير 
اين صورت، چنانچه طال 
داشته  صعود  بخواهد 
مقاومتی  سطح  از  کردن  عبور  صورت  در  باشد، 

9۰۰ دالر، احتماال تا 94۰ دالر نيز رشد خواهد کرد. 
سرمايه گذاران  که  می رسد  نظر  به  اينها،  بر  عالوه 
برای  امن  مکانی  دنبال  به  همچنان  سفته بازان  و 
سرمايه گذاری و به دليل خاصيت تورم زدايی طال به 
اين کاالی سرمايه ای به عنوان جايگزينی خوب روی 
اخير  اتفاقات  به  توجه  با  حال  همين  در  می آورند. 
و چنانچه اتفاق غيرمنتظره ای رخ ندهد، با توجه به 
شرايط بد اقتصادی و مالی کشورها و تشديد بحران 
اين  اقتصادی جهانی، پيش بينی می شود که طال در 
هفته با روندی نزولی همراه باشد و شواهد موجود 

در تکنيکال نيز از اين پيش بينی حمايت می  کند.

کسری بودجه ۹57 
میلیارد دالری آمريکا 
در شش ماهه اول سال

کسری   ، کرد  اعالم  آمريکا  دارايی  وزارت 
ماه نخست سال  اين کشور طی شش  بودجه 
مالی ۲۰۰9 با سه برابر افزايش نسبت به مدت 
مشابه سال قبل به بيش از 9۵۷ ميليارد دالر 

خواهد رسيد . 
به نقل از پايگاه اينترنتی بيزينس ۲4 ، اجرای 
بسته های محرک اقتصادی و مالی علت اصلی 
افزايش شديد کسری بودجه آمريکا اعالم شده 
ماه  طی  آمريکا  دولت  بودجه  کسری   . است 
مارس به بيش از ۲۷/۱9۲ ميليارد دالر رسيد 
که اين رقم به تنهايی چهار برابر کسری بودجه 

واشنگتن در مدت مشابه سال قبل است . 

اين در حالی است که ميزان درآمدهای دولت 
کاهش  درصد   ۲۸ با  مارس  ماه  طی  آمريکا 
در  امريکا  دولت  اقدام   . است  شده  روبرو 
و  مالی  موسسات  بد  های  دارايی  خريداری 
افزايش  در  زيادی  تاثير  کشور  اين  بانکهای 
بودجه  کسری   . است  داشته  بودجه  کسری 
آمريکا در سال ۲۰۰۸ به ۸/4۵4 ميليارد دالر 
رسيد و به اعتقاد کارشناسان اين رقم تا پايان 
سال ۲۰۰9 به بيش از ۶/۱ تا ۲ تريليون دالر 

خواهد رسيد . 

افزايش هزينه های نظامی آمريکا در عراق و 
بودجه  بر  را  زيادی  مالی  بار  نيز  افغانستان 
فيشر  ريچارد   . است  کرده  وارد  کشور  اين 
رشد   ، گفت  داالس  مرکزی  بانك  رئيس 
اقتصادی آمريکا از سال ۲۰۱۰ مجددا افزايش 
خواهد يافت . رشد اقتصادی آمريکا طی سه 
از ۳/۶ درصد کاهش  ماه نخست ۲۰۰9 بيش 

خواهد يافت.   

هاي  دشواري  اوباما؛     

زيادي در راه است 
رئيس جمهور امريکا از نشانه هاي پيشرفت در 
اقتصاد اين کشور خبر و در عين حال هشدار 
اقتصادي  رشد  دوره  به  بازگشت  براي  داد 
به  است.  راه  در  زيادي  هاي  دشواري  هنوز 
گزارش ايسنا باراک اوباما در سخنراني خود 
در دانشگاه جرج تاون واشنگتن گفت؛ اقداماتي 
و  بانکداري، مسکن  به صنعت  براي کمك  که 
بازار خودرو به عمل آمده، سبب ايجاد خوش 
بيني نسبت به چشم انداز اقتصادي شده است. 
رکود  داد  هشدار  وي  که  است  حالي  در  اين 
از  بيشتري  تعداد  اخراج  به  کنوني  اقتصادي 

کارمندان و کارگران خواهد انجاميد.
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بودجه ويژه کشورهای نفت 
خیز برای سال جاری

 

نشريه تحقيقات اقتصادی ميس در تازه ترين شماره خود ضمن اشاره به کاهش شديد قيمت جهانی 

نفت نوشت ، کشورهای نفت خيز جهان طی ماههای اخير بارها قيمت نفت در بودجه سال ۲۰۰9 خود 
را کاهش داده اند . 

ميس در ادامه افزود : کشورهای نفت خيز در پيش 
بينی های اوليه خود قيمت نفت در بودجه سال ۲۰۰9 
خود را افزايش دادند ولی روند نزولی قيمت نفت که 
از اواخر ماه جوالی آغاز شد موجب گشت تا قيمت 
نفت در بودجه ۲۰۰9 کشورهای نفت خيز دستخوش 

تغييرات جدی و اساسی شود . 
تا کنون ۱۰ کشور از ۱۸ کشور مورد بررسی نشريه 
ميس ، قيمت نفت در بودجه ۲۰۰9 خود را در سطحی 
پايين تر از سال ۲۰۰۸ تعيين کرده اند . پنج کشور 

تغييری  نيز  بينی کرده و سه کشور  از سال ۲۰۰۸ را در بودجه های خود پيش  باالتر  قيمتهايی  نيز 
در قيمت نفت نسبت به بودجه سال ۲۰۰۸ نداشته اند . برخی از کشورها مثل الجزاير به علت رويکرد 

محتاطانه در بودجه سال ۲۰۰۸ ، قيمت نفت را در بودجه سال ۲۰۰9 افزايش داده اند . 
قيمت نفت در بودجه ۲۰۰۸ الجزاير ۱9 دالر در هر بشکه بود . به نظر می رسد کشورهای نفت خيز به 
سمت رويکرد واقع گرايانه تری نسبت به قيمت نفت در بودجه های خود حرکت می کنند . البته از منظر 
. کشورهای نفت خيز ترجيح می  اتخاذ رويکرد محتاطانه چندان هم تعجب آور نخواهد بود  سياسی 
دهند همواره با مازاد بودجه روبرو شوند و از کسری بودجه پرهيز دارند . کاهش شديد قيمت جهانی 
نفت و بحران مالی و اقتصادی جهان فشار زيادی را بر بودجه کشورهای نفت خيز وارد کرده است . 
البته کاهش درآمدهای ارزی موجب بروز اختالفات سياسی شديدی برای تصويب بودجه در برخی از 

کشورها مثل بحرين شده است . 
اختالفات سياسی دولت و پارلمان بحرين بر سر تصويب بودجه ۲۰۰9 به شدت افزايش يافت و امير 
بحرين را مجبور به دخالت در اين مساله کرد . قيمت نفت در بودجه سال ۲۰۰9 و ۲۰۱۰ بحرين در حد 
۶۰ دالر در هر بشکه تعيين شد و اين در حالی بود که نخست وزير بحرين خواستار کاهش اين رقم به 

4۰ يا 4۵ دالر بود . 
بر اساس اين گزارش ، علی رغم کاهش قيمت جهانی نفت ، اکثر بودجه های کشورهای نفت خيز برای 
مقابله با آثار منفی بحران مالی و اقتصادی ، انبساطی در نظر گرفته شده است . به اعتقاد اقتصاددانان 
کينزی ، افزايش هزينه ها در پروژه های زير ساختی بهترين راهکار برای مقابله با بحران اقتصادی و 
مالی جهان است . عربستان بزرگترين توليد کننده نفت جهان بودجه ای انبساطی را برای سال ۲۰۰9 در 
نظر گرفته است و گرچه قيمت نفت در بودجه سال ۲۰۰9 اين کشور هنوز فاش نشده ولی کارشناسان 

بر اين باورند که رياض قيمت 4۰ دالری را برای هر بشکه نفت تعيين کرده است . 
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی ، اقتصاد عربستان با نفت 4۰ دالری نيز طی سال ۲۰۰9 مشکلی نخواهد 
داشت و رشد اقتصادی اين کشور همچنان افزايش خواهد يافت . البته در صورت سقوط قيمت نفت به 
۳۰ دالر نيز عربستان قادر است با استفاده از ذخاير ارزی خود مشکالت مالی و اقتصادی را برطرف 
کند . موسسه مالی گلف فايننشال هاوس نيز اعالم کرد ، اگر قيمت نفت به يك دالر در هر بشکه برسد 
، عربستان تا 4 سال آينده مشکلی نخواهد داشت . قطر نيز که يکی از باالترين درآمدهای سرانه جهان 

را در اختيار دارد ، بودجه سال ۲۰۰9 را ۵/۱ درصد کاهش داده است . 
امارات نيز قيمت نفت در بودجه ۲۰۰9 خود را اعالم نکرده ولی موسسه مودی اين رقم را حدود ۳۰ دالر 
اعالم کرده است . البته ابوظبی و دوبی قصد دارند ميزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش 
دهند . کاهش قيمت نفت کشورهايی مثل ايران ، کويت ، عراق و ونزوئال را با تنگناهای مالی روبرو کرده 
ولی وضعيت در کشورهای فقيرتر مثل يمن خطرناک تر است . کاهش قيمت نفت دولت يمن را مجبور 
کرده تا هزينه های خود را ۵۰ درصد کاهش دهد . کسری بودجه اين کشور امسال به ۱۱ درصد توليد 
ناخالص داخلی خواهد رسيد . بر اساس گزارش ميس ، قيمت نفت در بودجه ۲۰۰9 کشورهای توليد 
کننده نفت بين ۳۵ تا ۷۵ دالر در نوسان است . البته برخی کشورها به قيمت نفت باالتری نياز دارند تا 
تعادل را در تراز خارجی خود برقرار کنند . به عنوان مثال ونزوئال امسال به نفت ۱۰۰ دالری و سال 
. ايران نيز طی سالهای ۲۰۰9 و ۲۰۱۰ به نفت باالی ۸۰  اينده به نفت ۱۰۳ دالری نياز خواهد داشت 
دالری نياز دارد . عربستان و کويت نيز به نفت باالی ۵۰ دالر نياز دارند . الجزاير و قطر نياز به نفت 

۲۰ و ۱۰ دالری دارند .

تقاضاي جهاني نفت 
180 هزار بشکه در روز 

کاهش مي يابد  
  

ترين  تازه  در  امريکا  انرژي  اطالعات  اداره 
گزارش خود اعالم کرد، تقاضاي جهاني نفت 
طي سال ۲۰۰9 بيش از ۱۸۰ هزار بشکه در 
روز کاهش خواهد يافت. به گزارش فارس به 
نقل از بلومبرگ، اداره اطالعات انرژي امريکا 
تقاضاي جهاني  در گزارش ماه مارس خود 
نفت در سال ۲۰۰9 را کمتر از ۰9/۸4 ميليون 
بشکه در روز اعالم کرده بود. بر اساس اين 
گزارش، تقاضاي جهاني نفت طي سال ۲۰۱۰ 
در  بشکه  ميليون  از ۲۲/۸۵  بيش  به  ميالدي 
روز افزايش خواهد يافت که اين رقم ۷۰ هزار 
بيني ماه گذشته است.  از پيش  بشکه بيشتر 
رشد اقتصادي جهان نيز پس از کاهش ۸/۰ 
درصدي در سال ۲۰۰9 به بيش از ۶/۲ درصد 
گزارش  اين  رسيد.  خواهد   ۲۰۱۰ سال  در 
امريکا در  انرژي  اداره اطالعات  حاکي است 
پيش  خود  اخير  گزارش   ۱۵ از  گزارش   ۱۲
بيني نسبت به تقاضاي جهاني نفت را کاهش 
داده است. بر اين اساس، تقاضاي نفت امريکا 
به  کاهش  بشکه  هزار   ۱۰ با   ۲۰۰9 در سال 
کمتر از 99/۱۸ ميليون بشکه در روز خواهد 
هزار   ۶۰ با   ۲۰۱۰ رقم طي سال  اين  رسيد. 
بشکه افزايش به ۲۷/۱9 ميليون بشکه در روز 
خواهد رسيد. ميزان توليد نفت اوپك نيز طي 
سال ۲۰۰9 بيش از ۱۳۰ هزار بشکه در روز 
کاهش خواهد يافت. اين رقم در گزارش قبلي 
اين سازمان حدود ۷۸/۲۸ ميليون بشکه اعالم 
شده بود. اين گزارش حاکي است، توليد نفت 
 ۷۷/49 به  امسال  نيز  غيراوپك  کشورهاي 
ميليون بشکه در روز خواهد رسيد که نسبت 
نشان  رشد  بشکه  هزار   ۱۰ قبلي  گزارش  به 
مي دهد. اداره اطالعات انرژي امريکا، قيمت 
متوسط هر بشکه نفت در سال ۲۰۰9 را ۵۳ 
دالر و در سال ۲۰۱۰ بيش از ۶۳ دالر پيش 

بيني کرده است.  
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30نما
 فیلم تاثیرگذار سینماي جهان 

معرفي شدند 
 

عناوين ۱۵ فيلم موثر سينماي جهان در پانزدهمين سالگرد موسسه 
فرهنگي »تي سي ام« که با هدف حفظ و صيانت از آثار ماندگار 
اندازي شده است، معرفي شد. در  و کالسيك سينماي جهان راه 
اين ميان عناوين آثاري از دوران صامت سينما، وسترن، کمدي و 
آثار عامه پسند تري چون »جنگ ستارگان« هم به چشم مي خورد. 
بنابر اعالم چارلي تابش يکي از مسووالن بلند پايه موسسه »تي 
سي ام« اين آثار پس از انتخاب براساس سال توليد فهرست شده 
اند. به گزارش ايسنا فيلم هاي »تولد ملت« )۱9۱۵( به کارگرداني 
کارگرداني  به   )۱9۲۵( پوتمکين«  »رزمناو  و  گريفيث  وارک  ديويد 
اين فهرست قرار دارند. فيلم علمي-  سرگئي آيزنشتاين در صدر 
تخيلي »متروپوليس« )۱9۲۷( اثر فريتز النگ، »خيابان چهل و دوم« 
گرفته  قرار  ليست  اين  ادامه  در   )۱9۳9( رفته«  باد  »بر  و   )۱9۳4(
 )۱94۱( کين«  »همشهري  فورد،  جان  اثر   )۱9۳9( »دليجان«  اند. 
کوروساوا  آکيرا  کارگرداني  به  »راشومون«  ولز،  اورسن  ساخته 
و »جويندگان« )۱9۵۶( اثر ديگري از جان فورد از ديگر آثار راه 
ژان  کارگرداني  به  افتاده«  نفس  »از  هستند.  فهرست  اين  به  يافته 
لوک گدار، »رواني« آلفرد هيچکاک و »جنگ ستارگان« ساخته جرج 

لوکاس در انتهاي اين فهرست قرار دارند. 

اعالم نام 10 فیلمي که تصور غلطي 
از »آينده« دادند 

 
فيلم  انتشار عناوين ۱۰  به  اقدام  ياهو موويز  پايگاه اطالع رساني 
جهان  آينده  خصوص  در  غلطي  پنداشت  که  است  کرده  مطرحي 
سبز«  »بيسکويت  چون  هايي  نام  فهرست  اين  در  اند.  کرده  ارائه 
)۱9۷۳(، »نيويورک در سال ۲۰۲۲ با حدود 4۰ ميليون نفر«، »بليد 
رانر« )۱9۸۲(، »جزيره« )۲۰۰۵( که سال ۲۰۱9 را به تصوير مي 
کشد، »بازگشت به آينده« )۱9۸9( که سال ۲۰۱۵ را به تصوير مي 
کشد. »فيلم ۲۰۱۰« )۱9۸4( ،»۲۰۰۱؛ يك اديسه فضايي«، »مرد هزار 
ساله« )۱999(، »مسابقه مرگ« )۱9۷۵(، »فرار از نيويورک« )۱9۸۱( 
 »۱9۸4 »فيلم   ،)۱99۵( ميمون«   ۱۲« کارپنتر،  جان  کارگرداني  به 

)۱9۸4( براساس رماني از جرج اورول به چشم مي خورند. 

فیلم آلمودوبار موزيکال مي شود 
 

 مدير يك شرکت توليد آثار نمايشي در اسپانيا قصد دارد نسخه اي 
موزيکال از فيلم سينمايي »زنان در آستانه فروپاشي عصبي« به 
مهر،  گزارش  به  ببرد.  صحنه  به  را  آلمودوبار  پدرو  کارگرداني 
جوليا گومز کورا مدير شرکت استيج اينترتينمنت در اين باره گفت: 
در  نمايش  اين  دادم  پيشنهاد  حتي  و  کردم  آلمودوبار صحبت  با 

برادوي روي صحنه برود. 

موفق ترين فیلم  ايستوود 
  

تازه ترين  عمومي  نمايش  با 
اثر سينمايي »کلينت ايستوود« 
فروش  مکزيك،  کشور  در 
بين المللي آن از مرز ۷۰ميليون 
دالر گذشت. اهل فن مي گويند 
تبعيض  ضد  و  اجتماعي  درام 
با  هم  باز  ايستوود  نژادي 
موفقيت هاي بيشتري رو به رو 
دارند  عقيده  آنها  شد.  خواهد 

فروش بين المللي »گران تورينو« به مرز ۱۵۰ تا ۱۷۰ ميليون دالر 
خواهد رسيد. 

میهمانان سرشناس در فیلم مستند 
 

موسيقي  گروه  يك  درباره  تحسين شده  مستند  نمايش  نخستين   
به لس آنجلس کشاند.  از سينماگران مشهور را  تعدادي  کانادايي 
به گزارش پايگاه خبري فيلم کوتاه »انويل! داستان انويل« را ساشا 
مستند،  اين  نمايش  نخستين  در  است.  کرده  کارگرداني  گرواسي 
عالوه بر کارگردان، بازيگراني مانند داستين هافمن، رايان گاسلينگ 

و کيانو ريوز حضور داشتند. 

مردان ايکس در دام دزدان اينترنتی
اينترتينمنت ويکلی ۲- آوريل ۲۰۰9
ترجمه الدن بهبودی

سه شنبه ۳۱ مارس، ساعت ۷ بعدازظهر، تام راتمن مدير کمپانی فاکس قرن بيستم خبر 
ناگواری را دريافت کرد: نسخه ای از فيلم پرخرج مردان ايکس چهار که صدها ميليون 
نسخه،  اين  گرفت.  قرار  اينترنتی  بود روی سايت های  هزينه شده  آن  توليد  برای  دالر 
نسخه کامل فيلم نبود. بسياری از صحنه های کليدی در فيلم وجود نداشت و ۱۰ دقيقه 
از  يکی  به سراغ  بار  اين  سينما  اينترنتی  و سارقان  دزدان  بود.  اصلی  نسخه  از  کمتر 
فيلم های پرفروش سال آمدند. فيلم چهارم مردان ايکس با نام »نقطه شروع مردان ايکس: 
ولورين« که قرار است از اول ماه می  به اکران عمومی در  آيد اکنون روی سايت های 

اينترنتی قرار گرفته است.
هم اکنون اف بی آی و استوديوی فيلمسازی  فاکس قرن بيستم در حال پيگيری اين ماجرا 
هستند. آنها اين ماجرا را بزرگترين سرقت سينمايی می دانند.مسئوالن کمپانی فاکس قرن 
از فيلم توليد شده  اينترنت نسخه ناقصی  بيستم می گويند که نسخه منتشر شده روی 

است.
از زمان انتشار نسخه فيلم، هزاران نفر آن را دانلود کرده و ديده اند و اين درحالی است 
که فاکس به دنبال مسدود کردن سايت هايی است که نسخه اين فيلم را روی سايت خود 
قرار داده اند. اين فيلم مقدمه ای است بر حوادثی که در سری فيلم های قبلی مردان ايکس 

رخ می دهد.
حوادث اين فيلم بيشتر حول کاراکتر ولورين اتفاق می افتد و به گذشته پرمشقت او و 
برنامه ساخت سالح های خطرناک X می پردازد. در اين فيلم شاهد حضور شخصيت هايی 
خواهيم بود که به اصطالح به آنان Mutant گفته می شود. تعدادی از آنها را در فيلم های 
پيشين مردان ايکس ديده ايم و همچنين با شخصيت های جديدی نيز آشنا خواهيم شد که 

در دنيای مردان ايکس کاراکترهايی افسانه ای و فوق العاده شگفت انگيز هستند.
فيلم جديد مردان ايکس فيلم پر خرجی است. گفته شده که بيش از ۱۰۰ميليون دالر برای ساخت اين فيلم هزينه شده است و اين در حالی 
است که فيلم های قبلی مردان ايکس بيش از يك ميليارد دالر فروش داشته است.طبق گزارش انجمن سينمای آمريکا جديدترين آمار رسمی 

نشان می دهد که سرقت آثار سينمايی در سال ۲۰۰۵ بيش از ۱۸ميليارد دالر به صنعت سينما در اين کشور ضرر زده است.
کمپانی فاکس قصد دارد تا مخاطبان را به نديدن اين نسخه های اينترنتی تشويق کند. گفته شده که نسخه اينترنتی منتشر شده نسخه کاملی 

نيست. بسياری از صحنه های اصلی فيلم و جلوه های ويژه در اين نسخه وجود ندارند. موسيقی متن و صداهای فيلم هم ناقص هستند.
کمپانی فاکس در بيانيه ای رسمی از تمام سايت ها خواست تا از قرار دادن تصاوير اين فيلم روی سايت خود خودداری کنند. 

در اين بيانيه گفته شده که اينگونه اقدامات تالش های فيلمسازان و بازيگران را از بين برده و باعث رنجش طرفداران سينما خواهد شد.
به گفته تحليلگران، سرقت اين فيلم پرخرج يك ماه قبل از اکران عمومی آن پديده ای نادر است.پيدا کردن نسخه اينترنتی فيلم جديد مردان 
ايکس کار چندان ساده ای نيست. کارشناسان می گويند با وجود تالش فاکس برای جمع کردن نسخه های اينترنتی اين تالش بی فايده خواهد 
بود و نتيجه ای نخواهد داشت.استيو زيچيك منتقد هاليوود ريپورتر توزيع اين فيلم را حتی ضد تبليغی برای فيلم دانست و گفت: کسانی که 
اين فيلم را می بينند و از آن خوش شان نمی آيد نظر خود را در وبالگ ها می نويسند و اين نظرات می تواند مانع از سينما رفتن بسياری از 

طرفداران فيلم شود.
ٔ سارقان آنالين

سرقت آثار هنری از جمله فيلم های سينمايی در سال های اخير ضرر فراوانی به اين صنعت وارد کرده است. گفته شده که انتشار نسخه های 
اينترنتی فيلم های سينمايی ساالنه ۳/۲ميليارد دالر به اين صنعت در جهان ضرر می زند.اليزابت کالتمن، سخنگوی انجمن سينمای آمريکا در 

اين خصوص می گويد: مردم هميشه فکر می کنند که خب، هاليوود
به اندازه کافی درآمد دارد و اين ضرری برای آن ندارد اما ما از آنها می خواهيم تا بيشتر در مورد کسانی که در کار توليد و توزيع فيلم ها 

دخالت دارند فکر کنند. 
وقتی فيلمی به طور غيرقانونی روی سايت قرار می گيرد تمام عوامل از صاحبان سينما گرفته تا کودکی که در سينما پاپ کورن می فروشد 
کارشان تحت تأثير قرار می گيرد.هاليوود اکنون از شيوه های مختلفی برای مبارزه با سرقت اينترنتی آثار هنری استفاده می کند. انجمن 
سينمای آمريکا پوسترهايی را با تصوير يوامينگ، ستاره ليگ بسکتبال آمريکا تهيه کرده است که در آنها چنين می گويد: من حمايت شما 
را نياز دارم. حمايت از کپی رايت به حمايت ما نياز دارد. اين پوستر ها در چين که بيشترين ميزان سرقت اينترنتی آثار ادبی را دارد توزيع 
فاصله  به  توزيع نسخه های دی وی دی  اينترنتی در نظر می گيرند  از سرقت  برای جلوگيری  اکنون کمپانی ها  شده است.نکته ديگری که 

کوتاهی پس از اکران فيلم است. 
در گذشته اين زمان به ۶ تا 9 ماه می رسيد اما اکنون اين زمان کاهش يافته است. مثال نسخه دی وی دی فيلم مرلی و من که ۲۵ دسامبر 

به نمايش در آمد در آخر مارس وارد بازار شد.
ٔ بازگشت مردان ايکس

سری فيلم های »مردان ايکس« در زمان اکران خود يکی از پرفروش ترين فيلم های سينما بودند. اين فيلم ها براساس يك کتاب تصويری 
پرطرفدار مارول – خالق شخصيت هايی چون بتمن و اسپايدرمن - ساخته شده و کلکسيونی از انسان های تغييرپذير خير و شر را نشان 

می داد که دارای قدرت های عجيب و غريب و غيرعادی بودند.
و  )مغناطيسی(  »ماگنتو«  چشم(،  تك  )غول  »سايکلوپس«  )طوفان(،  »استورم«  گوشتخوار(،  )حيوان  »ولورين«  همچون  نام هايی  که  آنها 
»ميستيك« )معنويت( داشتند، می توانستند با فنرهايی که از قوزک پاهای شان بيرون می آمد بجهند، توفان به راه بيندازند، يا به اراده خود 
اجسام را حرکت دهند و طبيعت را مقهور خودسازند. اين شخصيت ها همگی زاييده ذهن خالق نويسنده هستند که بر پرده سينما نقش 
بسته اند.کمپانی فاکس قرن بيستم در سال ۱994 حق توليد فيلم براساس اين شخصيت ها را خريد و نخستين فيلم در سال ۲۰۰۰ به نمايش 
درآمد و ۵4ميليون دالر بليت فروخت.قسمت دوم اين مجموعه تحت عنوان اتحاد مردان ايکس در سال ۲۰۰۳ اکران شد و با فروش ۸۶ 

ميليون دالری در گيشه همراه بود.
فيلم »مردان ايکس: آخرين ايستادگی« از جمله فيلم های موفق سال۲۰۰۶ بود که در نخستين هفته اکران در آمريکای شمالی بالغ بر ۱۰۷ 
ميليون دالر بليت فروخت و چهارمين افتتاحيه بزرگ تاريخ سينما لقب گرفت. اين فيلم را برت راتنر کارگردانی کرد. پس از آن خبری از 

مردان ايکس نشد.
خبر ساخت قسمت چهارم سری فيلم های مردان ايکس برای بسياری از سينما دوستان خبر غيرمنتظره ای بود. پيش از اين اعالم شده بود 

که ساخت اين فيلم ها ادامه نخواهد داشت.
مهم ترين مشکل برگرداندن بازيگران برای طرح چهارم بود. همگی مشغول بازی در فيلم های ديگری بودند و نمی توانستند برای بازی در 
سری جديد مردان ايکس قرارداد ببندند. اما سرانجام اين امکان مهيا شد و پس از برايان سينگر، کارگردان ۲ فيلم اول مردان ايکس و برت 

راتنر، گوين هود به عنوان کارگردان فيلم چهارم مردان ايکس انتخاب شد. 
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30نما
فروش 50 هزاردالری »آواز گنجشک ها«

شرکت توزيع فيلم »ريجنت ريليزينگ« که حق پخش و نمايش فيلم »آواز گنجشك ها«ی 
مجيد مجيدی را در سينماهای امريکا خريداری کرده است، برنامه تکميلی نمايش اين فيلم 

ايالت ديگر امريکا اعالم  را در چند 
کرد. 

»آواز گنجشك ها« که برای اولين 
بار روز سوم آوريل )۱۶ فروردين( 
در سينما »لينکولن پالزا« نيويورک 
اکران شد، طبق برنامه جديد روز 
در  خرداد(   ۲9( ژوئن  نوزدهم 
اکرانش  آخرين  ويرجينيا  ايالت 
ايران  نماينده  داشت.  خواهد  را 
دوازدهم  روز   ۲۰۰9 اسکار  در 
ژوئن )۲۲ خرداد( به طور همزمان 
و  سانفرانسيسکو  واشنگتن،  در 

اکران  کاليفرنيا  ايالت  از  »برکلی« 
مينه سوتا  در  )هشتم خرداد(  مه   ۲9 روز  همچنين  ها«  گنجشك  »آواز  فيلم  خواهد شد. 
 ۲۵( پانزدهم مه  ديه گو و سرانجام روز  )اول خرداد( در سن  مه  و بوستون، روز ۲۲ 

ارديبهشت( در فيال دلفيا روی پرده خواهد رفت.
جديدترين ساخته »مجيد مجيدی« هم اکنون تنها يك سالن سينما در نيويورک و دو سالن 
سينما در کاليفرنيا را در اختيار دارد که اين تعداد تا روز ۲9 خرداد به ۱4 سالن افزايش 
خواهد يافت. در همين حال با اضافه شدن دو سينما به سالن های نمايش دهنده فيلم »آواز 
گنجشك ها« در امريکا فروش کل اين فيلم در پايان هفته دوم نمايش، در سه سينما به 
۲۶49۳ دالر رسيد. اين فيلم در هفته دوم نمايش امريکايی خود ۱44۶۲ دالر فروش داشته 
است که اين نشان از 9/۸۳ درصد افزايش فروش می دهد. همچنين اين فيلم تاکنون در 
اکران محدود در بلژيك و لوکزامبورگ ۱94۶ دالر )دو روز(، در نروژ ۱۳۸۸۲ دالر )۱۷ 
روز(، در يونان ۲4۰9 دالر )سه روز( و در هلند 4۶۳۸ دالر )سه روز( فروش داشته و 
جمع فروش خارجی فيلم با احتساب فروش امريکايی و داخلی آن به ۳۶۸/49 دالر رسيده 

است.
به گزارش فارس اکران عمومی »آواز گنجشك ها« در امريکا بر عهده شرکت پخش ريجنت 
اکران  به  اقدام  ها«  گنجشك  »آواز  جهانی  کننده  پخش  فورتيسيمو  همکاری  با  که  است 
عمومی اين فيلم کرده است. فيلم »آواز گنجشك ها« داستان اخراج شدن کارگری به نام 
»کريم« را در مزرعه پرورش شتر مرغ روايت می کند که با فقر و سختی های زندگی 

دست وپنجه نرم می کند. 

چارلی 
چاپلین

 120 ساله شد
بازيگر  و  فيلم نامه نويس  کارگردان،  چاپلين  چارلی 
)پنج شنبه(  امروز  جهان،  کمدی  سينمای  توانمند 

۱۲۰ ساله می شود. 

»چارلی  به  معروف  چاپلين  اسپنسر  چارلز  سر 
والدينی  از   ۱۸۸9 آوريل  شانزدهم  روز  چاپلين« 
بزرگ ترين  از  وی  به دنيا آمد.  لندن  در  هنرمند 
کمدی  آثار  بازيگران  و  آهنگ سازان  کارگردانان، 
در عصر »هاليوود کالسيك« سينمای آمريکا بود. 
تأثيرگذارترين  و  خالق ترين  از  به راستی  چاپلين 
که  بود  صامت  فيلم های  عصر  شخصيت های 
کارگردانی،  فيلم هايش،  در  بازيگری  با  هم زمان 
تهيه کنندگی و ساخت موسيقی آن ها را نيز برعهده 
داشت. چاپلين ۶۵ سال از عمر ۸۸ ساله اش را وقف 
سينما و دنيای سرگرمی کرد که شروع آن از سالن 
ساله  پنج  پسربچه ای  به عنوان  انگلستان  ويکتوريا 
آغاز شد و تا سن ۸۸ سالگی ادامه يافت. يك سال 
پس از مهاجرت همراه خانواده اش از انگلستان به 
آمريکا، چاپلين که به واسطه مادرش، عالقه فراوانی 
به بازيگری پيدا کرده بود، برای اولين بار در فيلم 
برگزاری  کرد.درتاريخ  بازی  معاش«  تالش  »در 
اسکار، چاپلين رکوردار طوالنی ترين مدت تشويق 

ازسوی حضار است که ۵ دقيقه به طول انجاميد. 

بهمن قبادی در روزهای آينده راهی آمريکا می شود
در  برای شرکت  است،  ما«  درباره  ثانيه   ۶۰« فيلم  سينمايی  خود  تدارک ساخت جديدترين  در  که  قبادی  بهمن 

طی  »هاروارد«  دانشگاه  در  جوان  رهبران  بين المللی  کنفرانس 
روزهای آينده راهی آمريکا می شود. نهمين کنفرانس رهبران جوان 
دنيا )Young Global Leaders( اين بار در دانشگاه هاروارد آمريکا 
برگزار می شود. اين کنفرانس ۳ روز پيش با حضور رييس دانشگاه 
يك  مدت  به  و  است  شده  آغاز  جوان  رهبران  اعضای  از  جمعی  و 
بررسی  کنفرانس  اين  برگزاری  از  هدف  داشت.  ادامه  خواهد  هفته 
درسرتاسر  آمده  وجود  به  اجتماعی  و  اقتصادی  مشترک  مشکالت 
اين مشکالت  برای  مناسب  راه حل های  يافتن  برای  و جستجو  دنيا 
است و قبادی در اين هفته برای شرکت در اين کنفرانس در سفری 
۲ روزه راهی آمريکا خواهد شد. بنا بر اين گزارش، بهمن قبادی هم 
ما«  در باره   ثانيه   ۶۰  « سينمايی  فيلم  ساخت  تدارک  در حال  اکنون 
می باشد که اوايل پاييز فيلم برداری آن آغاز  می شود و عوامل اصلی 
اين فيلم  ايران و آلمان خواهد بود. گفته می شود:  آن از کشور های 
يك فيلم بدون ديالوگ است که چهار تا پنج دهه تغييرات شهری را 
با آدم هايش نشان می دهد و قصه داستان دو محکوم به اعدام است 
و فيلمبرداری آن در ايران و آلمان شرقی انجام می شود. به گزارش 
ايسنا، اين فيلم محصول مشترک آلمان و ايران است و بيشتر عوامل 

آن اروپايی هستند.

آمیتاب باچان محبوب ترين بازيگر هند شد 
يك نظرخواهي جديد در هند حکايت از آن مي کند که آميتاب باچان هنوز محبوب ترين بازيگر سينماي اين کشور 
آسيايي است. اين نظرخواهي را يك شرکت بزرگ صنعتي به کمك سايت اينترنتي سينمايي »رديف« در هند، از 

عموم مردم گرفته است. بعد از آميتاب باچان، عامرخان و شاهرخ خان در رده هاي دوم و سوم ايستاده اند.

 حضور تام هنکس در»داستان اسباب بازي 3«
 تام هنکس بازيگر پرطرفدار استوديوهاي هاليوودي، سال ۲۰۱۰ ميالدي با »داستان اسباب بازي ۳« بر پرده 
سينماها مي آيد. »داستان اسباب بازي ۳«، به کارگرداني لي اونکريچ براساس فيلمنامه يي از مايکل آرنت تابستان 
سال آينده به اکران خواهد رسيد. تام هنکس که در بيش از ۵4 اثر سينمايي و تلويزيوني حضور داشته است، سال 

۱999 با صداپيشگي در دومين قسمت از انيميشن »داستان اسباب بازي ها« وارد اين مجموعه شد.ش
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به بهانه تجلیل از گلپا در لندن  

مروری بر نیم قرن 
فعالیت هنری

 اکبر گلپايگانی
اکبر گلپايگانی در دهم بهمن ماه سال ۱۳۱۲ در تهران متولد شد. 
صدای خوش در خانواده گلپايگانی موروثی بوده است به طوری 
که گفته می شود پدر بزرگ ايشان دارای صدايی خوش و غرايی 
بوده است. پدر آقای گلپا هم به علت صدای خوشش به حاج حسين 

بلبل شهرت داشته است.در سالهای بسيار دور که گلپا کودکی بيش 
نبوده است, تعزيه يکی از سرگرمی ها و همچنين جايی برای شنيدن 
صداهای خوش و متفاوت و آشنايی با دستگاه های موسيقی ايرانی 

بوده است. 
او در پنج سالگی مادر خود را از دست می دهد و اين حادثه غم 
انگيز در آن زمان تاثير بدی بر روحيه وی که در آن زمان کودک 
پنج ساله ای بوده گذاشته بود.خود ايشان در خاطراتشان در اين 
مورد می گويند، در آن زمان برای سالمتی مادرم اذان خواندم و 
گلپا وارد  ماه هر روز مناجات می خواندم.در سال ۱۳۱۸,  تا يك 
دبستان فرهنگ می شود ودر آنجا به عنوان قاری قرآن در کالس، 
درس آوای دل انگيزش را با صوت ملکوتی قرآن معرفی می کند. 

پس از اين فعاليتها, وی با آشنايی با تعدادی قاری قرآن و تعزيه 
می  را  آوازخوانی  اوليه  اصول  آنها  نظر  زير  کردن  کار  و  خوان 
تعليم موسيقی و  به طور جدی و منظم  آموزد.در سال ۱۳۲۰وی 
اولين  ايشان   ۱۳۲۶ سال  کند.در  می  آغاز  پدر  نزد  را  ها  دستگاه 
تجربه شرکت در يك گروه ارکستر کر را پيدا می کند و در سال 
۱۳۲۷ در انجمن موسيقی مدرسه نظام عضو می شود و اما از سال 
۱۳۲۸ به بعد کم کم با اساتيد طراز اول موسيقی آشنا می شود و 

تعليم را زير نظر اين اساتيد آغاز می کند. 
ٔ از استادان ايشان می توان به اين اساتيد اشاره کرد: 

نور  دکتر  استاد   ، آذر(  اقبال  )از شاگردان  يکرنگی  مرحوم حسن 
اسماعيل  استاد   ، خان(  درويش  شاگردان  )از  برومند  خان  علی 
قهرمانی )از شاگردان ميرزا عبداهلل( ، استاد ابوالحسن صبا ، استاد 
يوسف فروتن ، استاد حاج محمد مجرد ايرانی ، استاد عبداهلل دوامی 
، استاد اديب خوانساری ، استاد حسين طاهرزاده ، استاد سليمان 

امير قاسمی و ... 
جناب گلپا پس از سالها شاگردی اين اساتيد طراز اول و از طرف 
 ، ، محجوبی  ، قوامی  بنان  با هنرمندانی چون  ديگر دوستی عميق 
عبادی ، شهناز ، تجويدی ، بهاری ، کسايی و ... از لحاظ دستگاه ها 
و مايه ها و رديف موسيقی ايرانی به باالترين درجه ممکن دست 

می يابد. 
وی سپس در اثنای سالهای ۱۳۳۵ به بعد فقط در محافل خصوصی 
و با ساز اساتيدی چون صبا ، برومند ، قهرمانی ، فروتن و محجوبی 
تا  اجرا می کرده است.  ناب حافظ و سعدی  با غزلهای  آوازهايی 
اينکه در سال ۱۳۳۵ سازمان يونسکو از ايشان و استاد برومند و 
استاد بهاری برای اجرای آواز و موسيقی ايرانی دعوت به عمل می 

آورد و در اين سال اين ۳ استاد بزرگوار به عنوان اولين هنرمندان 
ايرانی برای اجرای کنسرت به خارج از ايران دعوت می شوند که 
اجرای دو آواز گلپا در دستگاه سه گاه و مايه بيات اصفهان با تار 
نور علی برومند و کمانچه اصغر بهاری با دو غزل از سعدی بسيار 

جذاب و شنيدنی است. 
برنامه  )مبتکر  پيرنيا  داود  ياد  زنده  از سوی  وی   ۱۳۳۷ سال  در 
وزين برنامه گلها( به راديو و گلها دعوت می شود و از اين سال 
به بعد آثار متععد ايشان در برنامه های گلها پرتو افشانی می کند. 
آوای ملکوتی و بی بديل گلپا در اجرای آواز ايرانی به قدری جذاب 
اکبر  آن سالها  در  که  دارند  اذعان  اساتيد  همه  که  بود  دلنشين  و 
گلپايگانی مردم را با آواز آشتی داد و مردم شيفته آوای آوازهای 
وی با آن تحريرهای جذاب و بديع و تکرار نشدنی می شدند که در 
ادامه به قسمتی از اين محبوبيت و تاثير به سزای ايشان در نقش 
اعتالی آواز اشاره می شود اما قبل از آن به تعدادی از کارهای پايه 
ای وی در زمينه گوشه ها و دستگاه های موسيقی ايرانی اشاره 

ای گذرا کنيم: 
آقای گلپايگانی عالوه بر اجرا کردن بی نقص و استادانه گوشه ها 
و دستگاه ها ،کارهای بسيار پايه ای و اجرايی در موسيقی ما انجام 
داده است که حق بسيار بزرگی بر گردن موسيقی ما دارد. وی در 
مصاحبه ای با روزنامه شرق چنين گفته است: من روی دستگاه 
راست پنج گاه خيلی کار کرده ام و قصد دارم چيزی نزديك به ۷۰ 
گوشه ناشناخته در اين دستگاه را که پيدا کرده ام چاپ و منتشر 

کنم. 
است  شده  سوال  گلپا  جناب  از  پايدار  های  زمزمه  کتاب  در 
خوانندگان شما  بين  در  که  معتقدند  ايرانی  موسيقی  :کارشناسان 
تسلط بيشتری به مرکب خوانی داريد. گلپا :.... يعنی با سبکی که من 
روی خواندن راست پنجگاه پياده کردم می توانم به هر دستگاهی 
مرکب  و  گدار  يا  مدالسيون  کار  همان  .اين  بروم  خواهم  می  که 
ام.يعنی  رسانيده  ثبت  به  خود  نام  به  را  آن  من  که  است  خوانی 
دراجرای راست پنجگاه خيلی راحت می توانم به شور،دشتی،سه 

گاه يا چهار گاه يا هر مايه و گوشه ديگر بروم... 
شده  سوال  چنين  گلپا  از  نيز   ۲۱ قرن  موسيقی  مجله  در  اما 
است:نظرتان در مورد مرکب خوانی چيست؟ امروزه هر کس آمده 
مثال يك ماهور بخواند.داد و شکسته و هرچی که بوده را می خواند 
و ماهور را تا آخر می رود.حاال من هم برای شما يك ماهور می 
خوانم.از ماهور به سلمك می روم بعد به شوشتری و از شوشتری 
به منصوری و از آنجا به چهارگاه و از اينجا به ليلی و مجنون و 
از اينجا دوباره به ماهور بر ميگردم.اين يك مرکب خوانی است.ياد 
گرفتن اين که کاری ندارد.اما من در اين ميان کار ديگر می کنم که 

آن کار مشکل است. 
ببينيد وقتی من ماهور را شروع می کنم و می روم به شوشتری 
و چهارگاه و ليلی و مجنون و... آن وقت يك سه گاه می خوانم.اين 
مشکل است چرا برای اينکه آنچه که قبال خوانده بودم گوشه بودند 
اما وقتی که وارد سه گاه شديم يعنی اينکه از يك دستگاهی وارد 
دستگاه ديگر شده ايم.در جای ديگر اين مجله، آقای گلپا می گويد 
: من هم يك لحظه بيکار ننشستم. چه در ايران و خارج دو دستگاه 
مهم را که برای جوانان خيلی مشکل جلوه داده و بزرگ کرده اند 
را  نوا  و  گاه  پنج  کردم.راست  مدالسيونهای جديدی درست  با  را 
می گويم.االن هم دارم آنها را درس می دهم.مدالسيونهايی که در 
سه گاه و شور و بيات اصفهان بود پايه ای درست کردم. راست 
پنج گاه را آنطور به هنر آموزان درس می دهم که آنها با خواندن 
راست پنج گاه و نوا تمام دستگاههای موسيقی ايرانی و گوشه ها 

را فرا گيرند... 
گلپا  آقای  افتخارات جناب  از  تعدادی  به  نگاهی گذرا  بد نيست  اما 

داشته باشم: 
اين  دعوت  به   )۱۳۳۵ )سال  يونسکو  سازمان  در  آواز  اجرای   )۱
کنسرت  ايران  از  خارج  در  که  ايرانی  خواننده  اولين  و  سازمان 

داشته است. 
۲( اجرای بيشترين آواز در برنامه گلها و تنها خواننده ای که در 

تمام سلسله برنامه های گلها شرکت داشته است 
۳( تدريس موسيقی ايرانی و آواز بنا به دعوت دانشکده ميوزيك 

بيلدينگ يوسی.ال.ا کاليفرنيا در سال ۱۳4۰ 
-۵ اجرای برنامه در رويال دايان لندن در سال ۱۳۵۲ )اجرای برنامه 
در حضور و در کنار برترين خوانندگان جهان از هر کشوری - در 
اين برنامه از هر کشور برترين خواننده برای اجرای برنامه اعزام 

شده بود که از ايران جناب آقای گلپايگانی دعوت شده بود( 
۶( دريافت دکترای افتخاری هنر در رشته آواز از دانشگاه کلمبيای 
آمريکا )استاد گلپا اولين ايرانی است که موفق به دريافت دکترای 

افتخاری هنر در زمينه موسيقی می باشد( 
۷( دريافت دکترای افتخاری اقتصاد و هنر از سازمان يونسکو در 

سال ۱۳۸۱ ، 
۸( دريافت دکترای افتخاری و اسکار هنر موسيقی در سال ۱۳۸4 از 
دانشگاه بوداپست مجارستان. -9 دريافت دکترای افتخاری و مدال 

اين سازمان  نماينده  و  متحد  ملل  از سازمان  در سال ۱۳۸4  هنر 
پروفسور مازيتينی. 

آ"  "مده  جهانی  فيلم  يك  در  گلپا  آقای  آواز  آوای  گنجاندن   )۱۰
خواننده  تنها  )وی  "پازولينی"  ايتاليايی  مشهور  کارگردان  ساخته 

ايرانی است که صدايش در يك فيلم جهانی گنجانده شده است.( 
۱۱( انتخاب به عنوان محبوبترين خواننده سال ۱۳۸۰ در بين تمام 
خوانندگان ايرانی داخل و خارج از کشور و انتخاب ترانه عشق پاک 

)من تو را آسان نياوردم به دست( به عنوان برترين آهنگ سال. 
۱۲( شکست رکورد پرفروش ترين کاست )کاستهای ايشان در سال 
۱۳۸۲ پر فروش ترين آثار سال شد و به رکوردی تکرار نشدنی 

دست يافت آن هم پس از ۲۵ سال دوری ايشان ( 
اما در پايان اظهار نظر تعدادی از اساتيد برتر موسيقی درباره آقای 

اکبر گلپايگانی. 
ٔ استاد غالمحسين بنان و استاد اسدا... ملك 

اسدا... ملك در کتاب مردان موسيقی ص ۳9۵ چنين می گويد: من 
باره  در  گلپا  از  برومند چه سوالهايی  و  استاد صبا  که  ديدم  می 
گوشه های سخت و مهجور آواز ايرانی می کردند و تا وی صحيح 
نمی خواند سراغ گوشه و آواز ديگر نمی رفتند.گلپا صدايی شش 
دانگ دارد.خاتمه صدای او يك لرزش بسيار زيبا دارد.وی در رديف 
شناسی و مدالسيون )مرکب خوانی( با کمال قدرت اجرا می کرد.و 
چنين ادمه می دهد :يادم هست در منزل يکی از دوستان بنان و گلپا 
شروع کردند به خواندن در مايه افشاری.من هم که ويولون را برده 
بودم مشغول جواب دادن به آنها بودم.قريب دو ساعت اين دو نفر 
مرکب خوانی کردند.تمام گوشه های نوا خوانده شد.با مدالسيون 
بسيار زيبايی گلپا به راست پنجگاه رفت و بنان هم ادامه آنرا خواند.

من ديدم که اين دو نفر احتياجی به ساز من ندارند.اکبر می خواند و 
بنان به جای من جواب او را با گوشه ای ديگر می داد.ساز را زمين 
گذاشتم.در اينجا زنده ياد بنان رو به گلپا کرد و گفت:نمی دانستم تا 
اين حد به گوشه های موسيقی مسلط هستی و به مرکب خوانی تا 

اين اندازه وسيع و گسترده تسلط داری. 
ٔ استاد علی تجويدی 

ايرانی  اصيل  آوازهای  اجرای  در  نوين  ای  شيوه  و  سبك  ايجاد 
همراه با صدايی رسا و تحريرهايی بديع و استادانه در رديف ها 
دلنشينی  و  جذابيت  چنان  از  )گلپا(  توسط شما  آن  های  گوشه  و 
برخوردار بود که الجرم برگوش دلها نشسته و آواز ايرانی را که 
تا آن زمان عامه مردم کمتر بدان توجهی می کردند مورد توجه و 

اقبال عمومی قرار داد و... 
ٔ استاد جليل شهناز 

آقای گلپايگانی از هنرمندانی است که دوستش دارم و عالوه براين 
که صدای کم نظيری دارد زحمت زيادی در راه اعتالی آواز ايران 
کشيده است و به طور خالصه می توانم بگويم گلپا هنرمندی واقف، 

وارد مانند آقايان بنان، قوامی، تاج و اديب صاحب سبك است. 
ٔ استاد بيژن ترقی 

صدای گلپا به واقع تحولی عظيم و چشم گير در سبك خوانندگی 
به  بيشتر  و جوان  پير  از  اعم  همه  که  ايامی  کرد.در  ايجاد  کشور 
نداشتند  آواز  به  توجهی  بودند وچنان  بسته  دل  راديو  های  ترانه 
هر  از  که  و حال روبرو شد  استقبال وشور  با چنان  گلپا  صدای 
خيابان و جلوی هر ميدان و مغازه ای که رد می شديم طنين صدای 

گلپا عابرين را از حرکت باز می داشت و... 
استاد منصور نريمان:ساعت ۶ عصر يکشنبه روزی درسال ۱۳4۱ 
به بازار رفته بودم تا چيزی تهيه کنم که ديدم همه مغازه ها بسته 
خواند. می  گلپا  امشب  نداری  خبر  مگر  گفتند  پرسيدم  را  اند.علت 

درست عين همين جمله را به کار بردند.ديدم همه از فقير و غنی 
می دوند تا زودتر خودشان را به منزل برسانند تا صدای ايشان 

را از راديو بشنوند. 
ايشان از همان اولين قدم به عنوان بهترين خواننده اين مرز وبوم 
کارش را شروع کرد.چطور عرض کنم که به ديگران برنخورد همه 
خوب هستند ولی ايشان در آن زمان چنان خدمتی به احيای موسيقی 
ايران کردند که ما موزيسين ها مرتب تالش می کنيم تا بتوانيم يك 
قدم ايشان را برداريم.از خصايص آقای گلپا تعليم شاگردانی بود 
که مثل خود ايشان به تقليد اعتقادی نداشته اند. مثال همين االن که 
دوست عزيزمان آقای ... شاگردانی دارند.همه دارند يك جور می 
شاگردان  صدای  و  کنيد  می  روشن  را  راديو  شما  .وقتی  خوانند 
ايشان را می شنويد ابتدا گمان می کنيد خود ايشان هستند تابعد به 
اشتباه خودتان پی می بريد.اما هيچ يك از شاگردان آقای گلپايگانی 

نمی توانند حتی ۶۰ درصد از ايشان تقليد کنند. 
يکی ديگر ازخصايص گلپا اين است که با يك گوشه يك برنامه را 
اجرا می کند.ببينيد گوشه بختياری شش هفت خط بيشتر نيست و 
در عرض چند ثانيه تمام ميشود.شوشتری هم همين طور.ولی وقتی 
ايشان شوشتری را در همين اندازه است می خواند نيم ساعت طول 

می کشد بدون اينکه مطلبی تکرار شود.و... 
ٔ استاد پرويز ياحقی 

آقايان  مانند  و  است  سبك  دارای  و  برجسته  ای  خواننده  گلپا 
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رقابت چاووشي و
 کريس دي برگ

 
موسيقي  عجايب  از  است.  متفاوت  کامال  پاپ  موسيقي  ماجراي 
ايراني، همين بس که پرفروش ترين مجموعه ها از آن خوانندگاني 
بوده که با بيشترين محدوديت  ها مواجه بوده اند و در برهه اي از 
زمان جزو زيرزميني هاي اين عرصه به حساب مي آمدند. بايد اين 
بيشترين  داراي  غالبا  پاپ  آثار  که  داشت  نظر  در  هم  را  حقيقت 
تقاضا براي دانلود از سايت ها و وبالگ ها هستند و کال آثار پاپ 
دربرگيرنده موارد بيشتري از واردآمدن خسارت ها بوده اند. اين 
روزها غالبا سي دي هاي پاپ هم با بهاي نازل ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ به 
دست مصرف کننده مي رسد تا راهي باشد براي کمتر شدن انگيزه 
مصرف کننده ازmp۳هاي فراوان موجود در بازار. البته اين قيمت 
تيراژ  در  فروش  در صورت  تنها  و  ندارد  چندان سودآوري  هم 
باال جبران کننده قيمت پايين خواهد بود. با اين مقدمه به چند اثر 

پرفروش پاپ در سال ۸۷ اشاره مي کنيم. 
يه شاخه نيلوفر- محسن چاووشي 

داستان منحصربه فرد محسن چاووشي و ممنوعيت صداي او در 
برهه اي، تبديل به قضيه اي حيثيتي شده بود که در اين ميان کسي 
هم از موضع خود عقب نشيني نمي کرد. کار به جايي رسيده بود 
که براي پخش فيلم سنتوري که سرشار بود از صداي چاووشي، 
قرار شد بهرام رادان ترانه ها را بخواند! در آن زمان نداشتن مجوز 
را دليل اصلي ممنوعيت صداي چاووشي ذکر مي کردند حال آنکه 
بهرام رادان هم مجوزي براي خواندن نداشت. پس از فيصله يافتن 
قضيه ممنوعيت، چاووشي خود در مصاحبه اي گفته بود که تمام 
ممنوعيت ها و محدوديت هايي که براي او و صدايش به وجود آمده 
بود ناشي از سوء تفاهم هايي بوده که به سادگي ولي بعد از طي 
شدن زمان زيادي رفع شده بود. توليدکننده اثر آواي باربد بود 
که خود بابت انتشار آثاري بدون مجوز ارشاد )نظير ترنج و فقط 
نگاه مي کنم ( در تعليقي چند ماهه بود. تيراژ فروش اثرطبق اعالم 
تهيه کننده اثر ۵۰۰ هزار و در محافل غيررسمي کمتر از 4۰۰ هزار 

نسخه عنوان شده است.
بي تو، با تو - آريان

مي شد. حضور  اينها حساب  از  بيشتر  بسيار  آريان  آلبوم  روي 
آرياني ها  برنده  برگ  مي توانست  آلبوم  اين  در  برگ  دي  کريس 
باشد. پروپيمان بودن پکيج – شامل ۱4 قطعه جديد، 4 ويدئو کليپ 
و يك مستند درباره سابقه آريان – هم مزيد بر علت بود تا آلبوم 
معتقد  پور  اما رجب  کند  تجربه  را  ميليوني  فروشي  آريان  جديد 
است حضور کريس دي برگ در ايران همزمان با انتشار آلبوم، 

خود آلبوم را تحت تاثير قرار داد و بر فروشش اثر سوء داشت.
نفس هاي بي هدف - محسن يگانه 

شايد سال ۸۷ براي محسن يگانه از جهاتي تکرار ناشدني باشد. 
يا اينطور بگوييم که مسير مسدودي که براي يگانه ناگهان گشوده 
در  حضور  فاصله  کردن  طي  باشد.  فرد  به  منحصر  شايد  شد، 
نهايتا  و  رسمي  آلبوم  انتشار  و  مجوز  اخذ  تا  زيرزميني ها  جمع 
شرکت در جشنواره موسيقي فجر، براي محسن يگانه، کمتر از يك 
سال طول کشيد. البته ظاهرا مجوز آلبوم نفس هاي بي هدف سال 
گذشته صادر شد اما در ميان افکارعمومي، خواننده از زماني که 
کار داراي مجوزش روانه بازار مي شود، رسميت پيدا مي کند. از 
بسيار  زمان  فجر  موسيقي  در جشنواره  او  تا شرکت  زمان  اين 
کمي طول کشيد برخي چنين شانسي را بي ارتباط با اين موضوع 
نمي دانند که او فرزند يك بسيجي شهيد دوران دفاع مقدس است. 
توليد  که  نکيسا  آواي  مدير موسسه  علمشاهي  از  را  اين  اگر  اما 
کننده اثر بوده و چندسالي به دنبال مجوزآن بوده بپرسيد، قطعا 
آن را رد خواهد کرد. نفس هاي بي هدف شامل ۱۰ قطعه بود که ۶ 
مورد تکراري و 4 قطعه از آثار جديد يگانه بودند. توليدکننده اثر، 
تيراژ نفس هاي بي هدف را در حدود ۲۰۰ هزار نسخه اعالم مي کند 
درحالي که چندماه پيش محسن يگانه در گفت وگو با نشريه تازه 
تيراژ را تا آن تاريخ باالي 4۵۰ هزار عدد عنوان کرده بود! رقم 

واقعي را خودتان حدس بزنيد! 
فصل تازه - احسان خواجه اميري 

امروز 4۰۰  تا  اميري  تازه احسان خواجه  آلبوم فصل  مي گويند 
اين روزگار که مديران  اينکه در  هزار نسخه فروخته است. مگر 
فروش موسسات توليدي ارقام فروش را با دست و دلي لرزان با 
کسر حداقل يك چهارم از ميزان واقعي عنوان مي کنند، تهيه کننده 
که  باشد  گرفته  نظر  در  معکوسي  رويه  گام(  ايران   ( تازه  فصل 
خيلي محتمل نيست. به هرحال استقبال از اثر جديد خواجه اميري 
کامال قابل پيش بيني بود. هرچند به عقيده بسياري از شنوندگان 
موسيقي، آلبوم جديد خواجه اميري با آلبوم قبلي او يعني سالم 

آخر از لحاظ کيفيت قابل مقايسه نيست و به پاي آن نمي رسد. 

بنان،قوامی و اديب خوانساری يکی از بهترين خوانندگان آواز ايران 
است.ايشان يکی از بهترين صداها را دارد.حالت و وضعيت خاص 
صدای ايشان هميشه مورد عالقه مردم بوده است.ايشان بيشترين 
استاد  و  محجوبی  مرتضی  من،استاد  همکاری  با  را  هايش  برنامه 
گلها  برنامه  در  ايشان  است.کارهای  داده  انجام  بديعی  اله  حبيب 
بسيار شاخص است.به خاطر صاحب سبك بودن اين هنرمند بود 
که مردم بهترين لقب ها مانند سلطان آواز ايران،مرد حنجره طاليی و 

گل سرسبد آواز ايران را به او دادند.صدای گلپا مثل طال بود و... 
ٔ استاد فريدون حافظی 

از خصايص گلپا اين است که عالوه بر قشنگ خواندن يك آرتيست 
برنامه  بودم و  از خوانندگان دوست  با خيلی  تمام معناست.من  به 
اجرا کردم.افرادی مانند بنان و قوامی که روحشان شاد باد.ولی گلپا 
يکی از ستارگان برجسته آواز ايران است.سبکی که گلپا آورد سبك 
نويی بود.من متاسفم که در اوج خوانندگی اش يك مرتبه زمين زده 

شد و... 
ٔ استاد فرهنگ شريف 

هرچند که اساتيد گرانقدری مانند بنان،قوامی،اديب خوانساری وجود 
داشتند و از صدای خوشی برخوردار بودند اما آقای گلپايگانی آمد 
و با صدای گرم و زيبايش طوفانی به پا کرد.از اولين روزهايی که 
ايشان کارش را آغاز کرد،ساز من آن صدای گرم را همراهی کرد.به 
جرئت می توان گفت گلپا اولين خواننده ای بود که با گلها شروع کرد 
و مدت هفده سال تمام بر آن تکيه زد.خواننده ای که مردم را با آواز 
آشتی داد و سبب رونق آن شد.صدای گلپا در وهله اول به دل می 
نشيند و بعد بر روح انسان اثر می گذارد و همواره در ياد شنونده 
باقی می ماند و برای همين است که مردم آوازهای او را زمزمه می 
کنند.حدود چهار دهه است که نسل های متفاوت اين مملکت او را به 
خاطر سپرده اند.اين ماندگاری نزد مردم يك کشور به عمری نزديك 

پنجاه سال کار ساده ای نيست و... 
ٔ استاد امين اله رشيدی 

در مصاحبه با کتاب گشت و گذاری در موسيقی سنتی ايران - جلد 
دوم صفحه ۳۳۱ ، از ايشان سوال شده آقای رشيدی در موسيقی 
سنتی ايران صدای کدام خواننده را بيشتر می پسنديد؟ رشيدی:اکثرا 
قابل احترامند و دارای صدايی خوش و از ارزش وااليی برخوردارند 
و در استادی و تسلطشان در اجرای دستگاه های موسيقی ترديدی 
نمی توان داشت.اما از ميان همه اين عزيزان و استادان از اولين ها 
تا اين اواخر آوايی که به دلم نشست از آقای گلپايگانی بود. و بعد 

می گويد: 
شاهد آن نيست که موئی و ميانی دارد 
بنــده طـلــعـت آن بـاش که آنـی دارد 

ٔ استاد منوچهر جهانبگلو 
اصوال در آن سالها اکبر گلپايگانی با درخشش فوق العاده چنان تمام 
نظرها را به سوی خود جلب کرده بود که با وجود او تصور اين که 
کس ديگری بتواند مطرح شود تصوری محال به نظر می رسيد.اهل 
موسيقی گمان می کردند که الاقل تا ۵۰ سال ديگر هيچ خواننده ای 

مجال اظهار وجود نخواهد يافت. 
ٔ استاد فضل اهلل توکل 

او گويی برای اين آفريده شده تا برای دلش و خدايش بخواند.چنانچه 
توانست با ارائه سبك و شيوه خاص خود و اجراهای دلپذير مردم را 
از موسيقی معمولی و پايين دوباره با آواز اصيل آشتی دهد.نمونه 
دستم  مستم ساقيا  مست  آواز"  در  او  اجرای خوب  ادعا  اين  بارز 
با  متواضع،  داشتنی،  است دوست  هنرمندی  گلپايگانی  است.  بگير" 
از  بعد  با نسلهای  توانسته است  با اخالق که  اهل مطالعه و  سواد، 
از ذهن  گلپا هيچ گاه  برقرار کند.خاطره صدای  ارتباط  خودش هم 

مردم پاک نمی شود. 
ٔ محمد گلريز )برادر جناب گلپا( 

او در سطح يك خواننده و مدرس در جهان شناخته شده و به دعوت 
کشورهايی مثل انگليس ، آمريکا ، فرانسه، هلند ، چين و ژاپن برنامه 
گذشته  سال  چند  همين  در  کند.  می  اجرا  آموزشی  شکل  به  هايی 
آوازی در راست پنج گاه در لس آنجلس اجرا کرد که در سازمان 

يونسکو تدرسی می شود ... 
در مورد استاد گلپا اساتيد ديگری نيز اظهار نظر کرده اند که بيان 

آنها از حوصله اين مقاله خارج است. 
عمری  آرزوی  متعال  خداوند  درگاه  از  گلپايگانی  اکبر  استاد  برای 
طوالنی و مستدام را خواهانيم و اميدواريم ايشان سالهای سال در 
نهايت صحت و سالمتی باشند تا جامعه هنر از وجود ايشان همچنان 
از ربع قرن،  از گذشت بيش  اميدواريم حاال پس  باشد و  بهره مند 

آوای ايشان از صدا و سيمای کشور عزيزمان ايران پخش شود.
منابع

]۱[ مجله موسيقی قرن ۲۱ شماره ۱
]۲[ مجله جدول ويژه موسيقی ، پاييز ۱۳۷۷

]۳[ کتاب مرغ شباهنگ
ايران ملودی

 

قطعات آهنگساز ايراني توسط ارکستر فورت وورث اجرا مي شود اجراي 
قطعات چايکوفسکي و رنجبران در تگزاس 

 اعتمادملي: ارکستر سمفونيك فورت وورث در حالي روزهاي ۱۷ تا ۱9 آوريل )۲۸ تا ۳۰ فروردين در تگزاس( به اجراي برنامه مي پردازد 
که بهزاد رنجبران، آهنگساز ايراني مقيم نيويورک اين ارکستر را روي صحنه مي برد. رنجبران که در آمريکا به عنوان استاد در عرصه 
آهنگسازي شناخته مي شود، قرار است در اين اجرا، قطعه خود تحت عنوان »بيداري« و در تاالر باس روي صحنه ببرد. رنجبران قطعه 
بيداري را به عنوان واکنشي در برابر جنگ و صلح ساخته. اين قطعه در ادامه به قطعه »آواهاي ابديت« متصل مي شود که براساس رباعيات 
خيام ساخته شده است. اما رنجبران در کنار اجراي اين قطعه، سمفوني قدرتمند و پر از احساس شمره 4 چايکوفسکي را هم روي صحنه 

مي برد.
اجراي اين سمفوني حسن ختامي است بر کنسرت. همراهان رنجبران در اين اجرا، حنان عطار و اعضاي گروه معروف سجونگ هستند 

مسگل هارت بدويا هم کنسرت را مديريت مي کند. 
کنسرت روز جمعه ۲۸ فروردين راس ساعت ۷:۳۰ به وقت نيويورک آغاز مي شود اما قطعه »آواهاي ابديت« متشکل از شش رباعي از 
خيام است. رنجبران که کامال با اصول آهنگسازي کالسيك آشناست. در ساخت اين قطعه عناصر موسيقيايي ايراني را رعايت کرده است؛ 
عناصري که براي ساز سوپرانو و ارکستر سمفونيك تنظيم شده اند. اين آهنگساز در مورد نگارش قطعه »بيداري« مي گويد:»رسيدن به 
حس صلح، خواسته و ميل باطني تمام انسان هاست. سخت است که بفهميم چرا انسان ها در اعصار مختلف از جنگ بيزار بوده اند، اما راحت 
است بدانيم چرا آنها از صلح شادمان مي شوند. قطعه بيداري در حقيقت بزرگداشت صلح از راه موسيقي است. فرم هنري خاصي است که 

زمان، فرهنگ و توده ها را تعالي مي بخشد.«
رنجبران در حالي تا چند روز ديگر در تاالر باس تگزاس به اجراي برنامه مي پردازد که طي فصل گذشته قطعات او از سوي موسيقيدانان 
معروفي چون رنه فلمينگ، جوشابل، يويوما و ... به اجرا درآمد. »آواهاي بيداري« او هم در ابتدا براي رنه فلمينگ ساخته شده که اول بار 
توسط ارکستر سمفونيك سياتل به اجرا درآمد. فلمينگ ۵۰ ساله، در اصل در زمينه رپرتوارهاي سوپرانو تخصص دارد. خانم فلمينگ که 

در آمريکا به دنيا آمده، در سال ۲۰۰۸ جايزه موسيقي پوالر سوئد را از آن خود کرد.
گروه سوليست هاي سجونگ )Sejong( هم که در سال ۱99۵ تاسيس شده، ازجمله گروه هاي مطرح فعال در نيويورک است که در استراليا، 
بلغارستان، کانادا، چين، آلمان، ژاپن و تايوان اجراهاي متعددي داشته است. حنان عطار هم در عرصه نوازندگي سوپرانو نامي قابل اعتنا 
در آمريکا به حساب مي آيد و مهم تر از همه اينها، جايگاه شناخته شده بهزاد رنجبران در عرصه آهنگسازي آمريکاست. رنجبران که متولد 
سال ۱۳۳4 در تهران است، هم اکنون در دانشکده »جوليارد« نيويورک سمت استادي دارد. نوجواني او در هنرستان عالي موسيقي تهران 
گذشته و تحصيالت عاليه اش هم در دانشگاه اينديانا به پايان رسيده است. کار عمده رنجبران ساخت قطعات سمفونيك بر پايه شاهنامه 

است. سال گذشته نشر موسيقي »هرمس« آلبومي از او با عنوان »سه گانه فارسي« منتشر کرد.  
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انتشار گزيده اشعار تاگور
 با ترجمه ع. پاشايي 

 
عسگري پاشايي کتاب »نيلوفر عشق« گزيده اشعار تاگور را پس از 
در  ترجمه،  در  کلي  نظر  تجديد  و  جديد  مقدمه  افزودن  با  سال   4۳
ترجمه  اين  از  پيش  که  پاشايي  عسگري  کند.  مي  عرضه  نمايشگاه 
هشت متن بودايي را در کتابي با عنوان »سوره نيلوفر« منتشر کرده 
است در حال حاضر مشغول ترجمه تمام متن هاي معروف بودايي 
در سراسر قرون است. پاشايي در اين باره به فارس گفت؛ »دست کم 
هزار متن بودايي وجود دارد که ترجمه تمام آنها تقريبًا از عهده يك 
فرد خارج است و شايد اين کار ضرورتي هم نداشته باشد، کاري هم 
ام ترجمه معروف ترين متن  که من در حال حاضر بر عهده گرفته 
هاي بودايي در سراسر قرون است نه تمام آنها.« او همچنين عنوان 
کرد؛ »بعد از ۲۸ سال به تازگي نسخه يي از ترجمه کتاب »کارگر سياه 
در جنوب امريکا« را پيدا کردم که نشر ميترا آن را به چاپ رساند و 
در نمايشگاه عرضه مي شود.« او ادامه داد؛ »اين اثر در حوزه ادبيات 
کارگري است و در ادامه کارهايي مثل »مادر جونز« قرار مي گيرد که 

من سال ها قبل ترجمه آن را منتشر کرده بودم.« 

توقف چاپ »قصه هاي هزار و يک 
شب« مرحوم حمید عاملي  

 
صديقه صداقت همسر حميد عاملي از توقف چاپ »قصه هاي هزار 
و يك شب« توسط واحد تحقيق و توسعه راديو خبر داد. او در اين 
باره گفت؛ »اين درحالي است که بيش از اين چهار جلد از اين مجموعه 
۲4 جلدي توسط واحد فوق چاپ و وارد بازار شده است.« صداقت 
با اشاره به مشکالت خود جهت چاپ بخشي از آثار »پدر قصه گوي 
ايران« گفت؛ »حميد عاملي در دوران حيات خود با همکاري صداهاي 
شناخته شده ايران همچون فرهنگ مهر پرور و... چندين سي دي را 
به صورت مجموعه يي از اشعار کودکانه تهيه کرده که مي تواند براي 
فرهنگ و بچه هاي اين مملکت سود مند باشد، اما به شخصه با توجه 
به مشکالت مادي که با آنها روبه رو هستم، نمي توانم جهت تکثير 
آنها که جزء آثار فرهنگي و ملي اين سرزمين اند کاري کنم.« دکتر 
کالنتري مدير اداره کل پژوهش هاي راديو پيش از اين به ايسنا اعالم 
کرده بود؛ »به رغم نگراني هايي که از سوي برخي وجود داشت آثار 
حميد عاملي با عنوان »قصه هاي هزار و يك شب« زير چاپ است. تا 
آنجايي که خودش کار را ويراستاري کرده است چاپ مي کنيم، اما 
بقيه را هم خانواده ايشان و هم ما بايد مالحظه کنيم و ببينيم آيا مي 

توانيم آن گونه که مدنظر عاملي بوده است آن را درآوريم.« 

درگذشت نويسنده و 
وزير فرهنگ فرانسه

جايزه  برنده  و  فرانسه  آکادمي  و عضو  نويسنده  دروئون،  موريس 
ادبي گنکور )سال ۱94۸( در 9۰ سالگي درگذشت. 

به گزارش فارس، دروئون همچنين مدتي وزير فرهنگ فرانسه بود. 
دروئون آثار زيادي را نوشته که بعضي از اين آثار به زبان فارسي 
نيز ترجمه شده است که مي توان به »تيستوي سبزانگشتي« با ترجمه 

ليلي گلستان و »فشار خون« با ترجمه قاسم صنعوي اشاره کرد.
 

فیلسوف دموکراسي درگذشت 
 

 الکسي دو توکويل تاريخدان، حقوقدان، فيلسوف، سياستمدار و يکي 
از موسسان جامعه شناسي و علم سياست امروزي بوده است. يکي 
از مسائل اصلي مورد توجه او »دموکراسي« و »آزادي« در فرانسه 
بعد از انقالب و آمريکا است که در دو کتاب مهم وي انقالب فرانسه 
بررسي  آمريکا  در  تحليل دموکراسي  جلد  دو  و  آن  از  پيش  رژيم  و 

شده است. 

انتشار کامل بوطیقاي ارسطو 
  

فتح اهلل مجتبايي، پژوهشگر قصد دارد متن کامل بوطيقاي ارسطو را 
منتشر کند.ارسطو در اين اثر جاودان خود درباره تراژدي، کمدي و 
حماسه، سه قالب ادبي آن روزگار و خصوصيات و اصول هر يك از 
اين قالب ها مانند آثار هومر و سوفکلس، به تفصيل سخن گفته است 
و حتي فصل هاي پاياني کتاب به نگارش، رسم الخط و فنون ويرايشي 

مي پردازد. 

اين شیوه حافظ نیست 
  

کلکته  در  حافظ  ديوان  نخستين بار  ظاهرا  که  ۱۷9۱م.  سال  از 
هند به اهتمام ابوطالب خان پسر حاجي محمد بيگ تبريزي چاپ 
شد- تاکنون بارها و بارها چه در ايران و چه در خارج از ايران 

چاپ شده و مي شود. 
قاطعيت  با  که  حافظ  ديوان  از  نسخه اي  ترتيب  فرآيند  اين  در 
و  اسحاقي  کلمات  و  اشعار  از  و  دانست  وي  از  را  آن  بتوان 
نه تنها پيوسته مظمح نظر محققان عصر  مشکوک مبرا ساخت 
حاضر بوده بلکه عالقه مندان حافظ را در گذشته هاي دور نيز به 
خود مشغول مي داشته است، چنانکه بنا به نوشته قدسي حسيني 
از شاعران و خوشنويسان عصر قاجار در سال 9۷۰ هجري 
قمري »جمع کثيري از فضال« به امر سلطان ابوالفتح بهادرخان 
نسخه هاي متعددي از ديوان حافظ فراهم آورده و به مقابله و 
تصحيح آن پرداخته اند و نسخه منقحي فراهم آورده بوده اند که 
قدسي خود آن را ديده و در تصحيح اشعار حافظ از آن سود 
جسته بوده است. پس از اينکه در ايران عالمه محمد قزويني به 
اتفاق قاسم غني باب تصحيح انتقادي ديوان حافظ را گشود و 
راه را هموار کرد و بر مبناي نسخه و مورخ ۸۲۷ نسخه منقحي 
ارائه دارد، نسخه هاي متعدد ديگر در گوشه و کنار جهان کشف 
گرديد. در زمان قزويني نسخه متعلق به نيمه اول قرن نهم همان 
اينك نسخه هاي متعددي متعلق به نيمه  نسخه مورخ ۸۲۷ بود 
چاپ هاي  نسخه ها  اين  روي  از  و  شده  شناخته  نهم  قرن  اول 
متعددي به بازار آمده. ۲ چاپ از خانلري )۱۳۳۷ و ۱۳۵9(، چاپ 
بهروز- عيوضي )تبريز ۱۳۵۶(، چاپ جاللي- نذير احمد )۱۳۵۰(، 
چاپ يحيي قريب )۱۳۵4(، چاپ جاللي- سوزاني وصال، چاپ 
خرمشاهي و هاشم جاوي و چند چاپ خرمشاهي و چاپ سايه 
و از همه مهم تر چاپ سليم نيساري با عنوان دفتر دگرساين  ها 
در غزل هاي حافظ همه اين چاپ ها بر مبناي نسخه هايي است 
که در نيمه اول قرن نهم کتابت شده اند و تاکنون هيچ نسخه اي 
باشد  نوشته شده  زمان حيات حافظ  در  و  قرن هشتم  در  که 
نام  به  از شخصي  اينك جنگ شعري  اما  بود  نيامده  به دست 
عالمرندي در کتابخانه بادليان آکسفورد پيدا شده که اگر متن 
از آن است که در آخرين  را مبناي قضاوت قرار دهيم حاکي 
است.  شده  کتابت   ۷9۲ سال  در  احتماال  و  حافظ  حيات  سال 
کاشف نسخه آقاي دکتر علي فردوسي است و استاد دانشگاه 
اين  از جمله  نوشته  مفصلي  مقدمه  فردوسي  دکتر  آمريکا.  در 
که در اين جنگ شعرهايي از خود عالمرندي هم آمده و سپس 
برگزيده اي از شعرهاي حافظ )حدود ۵۰ غزل(، جالل الدين عضد، 
رشيدالدين و طواط سيف با خرزي، مهستي، سلمان ساوجي، 
عميدالملك، کمال الدين اسماعيل، سعدي، همام تبريزي، اوحدي، 
درج شده  احمد جالير  و سلطان  قهستاني، شاه شجاع  نزاري 
دکتر  اينك  دگرساين هاي  دفتر  با  را  حافظ  غزل هاي  است.من 
)واريانت(  يکي دو مورد گونه  مقابله کردم جز  نيساري  سليم 
قابل مالحظه اي نديدم و در مواردي مثل شعر معروف با مدعي 
خود  درد  در  بميرد  بي خبر  تا  مستي/  و  عشق  اسرار  مگوييد 
پرستي، آشکارا از شيوه شاعري و انديشگي حافظ دور شده 
است و بار ديگر اين اصل ثابت مي شود که در تصحيح انتقادي 

هميشه اقدم نسخه ها صحيح ترين آنها نيست. 

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

مثنوي از زبان نهال تجدد 
  

»در جست وجوي موالنا« اثر جديد نهال تجدد، نويسنده ايراني 
فرانسه زبان درباره موالنا را مهستي بحريني به فارسي ترجمه 
اين  گفته است  ايران،  به خبرگزاري کتاب  کرده است. بحريني 
داستان هاي  با  فرانسه  عادي  مردم  آشنايي  هدف  با  کتاب 
»مثنوي معنوي« نوشته شده است. نهال تجدد داستان هاي موالنا 

را به نثري ساده و امروزي تبديل کرده است. 

میهمانان سرشناس در فیلم مستند 
  نخستين نمايش مستند تحسين شده درباره يك گروه موسيقي 
کانادايي تعدادي از سينماگران مشهور را به لس آنجلس کشاند. 
را  انويل«  داستان  »انويل!  کوتاه  فيلم  پايگاه خبري  گزارش  به 
ساشا گرواسي کارگرداني کرده است. در نخستين نمايش اين 
هافمن،  داستين  مانند  بازيگراني  کارگردان،  بر  عالوه  مستند، 

رايان گاسلينگ و کيانو ريوز حضور داشتند. 

 

برگزيدگان و داوران اولین 
جايزه شعر نیما 

 حضور ۸ داور شناخته شده بيش از ۶۰برگزيده اولين مرحله 
هيات  شدند.  اعالم  نقد شعر  و  جايزه شعر  نخست  داوري 
اجرايي با حذف اسامي که در انتخاب هاي کارشناسان جايزه 
نيما به صورت مشترک اعالم شده بودند از فهرست ۸۰ نفره 
اوليه منتخبان بخش شعر به فهرست ۵9 نفره و از فهرست 
۸ نفره به فهرست ۵ نفره رسيده است.« شمس آقاجاني، علي 
چالنگي، محمد شمس  باباچاهي، شاپور جورکش، هوشنگ 
لنگرودي، عباس صفاري، حافظ موسوي و عليشاه مولوي 
داوران اين جايزه هستند و در بخش نقد شعر نيز عليرضا 
بهنام، بهزاد خواجات، فرامرز دهگان، مسعود شهرياري و 
شده اند.  معرفي  اول  مرحله ي  برگزيدگان  به عنوان  م.هاتف 
فرهادپور،  مراد  چمنکار،  روجا  ساري،  فرشته  زرين،  رويا 
ضياء موحد، جواد مجابي و چيستا يثربي از جمله برندگان 
مرحله اول هستند. نتايج نهايي جايزه ي شعر و نقد شعر نيما 

در خردادماه اعالم خواهد شد.
**************

نمايشگاه بين المللي کتاب بولونيا

تصويرگر ايراني برنده 
جايزه افق هاي طاليي شد

در  بزرگ  موفقيتي  با  را   ۱۳۸۸ سال  ايراني  تصويرگران   
کتاب  بين المللي  نمايشگاه 

بولونيا آغاز کردند. 
عمومي  روابط  گزارش  به 
فکري  پرورش  کانون 
کودکان و نوجوانان، جايزه 
نمايشگاه  تازه  افق هاي 
ايتاليا  در  بولونيا  بين المللي 
بگو  ارنگ  »ارنگ  کتاب  به 
تصويري  کار  رنگ؟«  چه 

راشين خيريه اهدا شد. 
چه  بگو  ارنگ  »ارنگ  کتاب 
اشعار  مبناي  بر  که  رنگ؟« 
بسيار  نمايشنامه هاي  و 
افسانه  شيرين  و  کودکانه 
گروه  براي  و  شعبان نژاد 

سني الف و ب خلق شده است، از ميان ۷۱ جلد کتاب ارسالي 
از ايران و تعداد زيادي کتاب از سراسر جهان مورد توجه 

داوران اين مسابقه قرار گرفته است.
 ۱۱ آثار  جايزه،  اين  بر  عالوه  بولونيا  در  حال  عين  در 
تصويرگر ايراني با موفقيت در مسابقه تصويرگري بولونيا 
در کنار آثاري از کشورهاي آمريکا، فرانسه، اسپانيا، کره، 
ژاپن و ايتاليا به کاتالوگ اين نمايشگاه بين المللي معتبر راه 
يافت. کارهاي عليرضا گلدوزيان و نوشين صفاخو از آثار 
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و امير شعباني پور، 
راشين  کريم زاده،  مهدي  زاهدي،  مرتضي  شفيعي،  فرشيد 
و  منصوري  منيره  بردايي،  سحر  سرمشقي،  زهرا  خيريه، 

سميرا زماني از اين جمله است.
جشنواره  اولين  برگزيده  آثار  همچنين  نمايشگاه  اين  در 
تصويرگري cj کره جنوبي نيز به نمايش گذاشته شد که در 

ميان آن آثار ۱۰ تصويرگر ايراني به چشم مي خورد.
نتايج اين مسابقه در ماه هاي پاياني سال گذشته اعالم شد 
زاهدي،  مرتضي  تصويرگران،  بخش  در  آن  اساس  بر  و 
کريم نصر، الهام اسدي، آويده رازي، سمانه قاسمي، حسن 
و  امير  مفتون  رحيمي زاده،  پژمان  شهروز،  صدر  عامه کن، 
فرشيد شفيعي ۱۰ هنرمندي بودند که آثارشان در ميان ۵۰ 

اثر منتشر شده در کاتالوگ اين مسابقه قرار گرفت.
۲ کتاب »مرد جوان و خياط حيله گر« با تصويرگري راشين 
خيريه و »قصه بره سرخ و شاهزاده غمگين« با تصويرگري 

نرگس محمدي نيز برنده اين مسابقه شناخته شدند.
موزه  در  نمايش  از  پس  اين جشنواره  در  برنده شده  آثار 
هنر سونگ کوک کره جنوبي، به نمايشگاه بولونيا ايتاليا منتقل 
شدند و پس از آن در نمايشگاه فرانکفورت به نمايش گذاشته 

خواهند شد. 
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علي شروقي

داستان هاي ايتالو کالوينو
بعد از مجموعه داستان هاي »کالغ آخر از همه مي رسد« و »ابر آلودگي«، 
انتشارات کتاب خورشيد  ايتالو کالوينو توسط  از  امسال سه کتاب ديگر 
منتشر شد. »سوداگري در ساخت و ساز«، »ابر آلودگي« و »چه کسي در 
دريا مين کاشت« عنوان اين کتاب هاست. اين سه کتاب مثل آن دو تاي 
قبلي جزء داستان هاي رئاليستي کالوينو هستند. در ايران کالوينو را پيش 
از ترجمه اين داستان ها بيشتر با رمان هايي مثل »اگر شبي از شب هاي 
ترجمه  با  اينها  از همه  قبل  و  »بارون درخت نشين«  زمستان مسافري«، 
کالوينوي  اما  شناختند.  مي  اش«  شده  شقه  »ويکنت  از  محصص  بهمن 
هاي  داستان  همين  از  بسياري  در  هرچند  دارد  ديگر  حکايتي  رئاليست 
در  اصلي  عنصر  يك  به  بعدها  -که  فانتزي  هاي  رگه  کالوينو  رئاليستي 
کار کالوينو بدل شد- در پس زمينه داستان ها و نوع نگاه او به واقعيت 
به چشم مي خورد. جنگ، طبقات حاشيه نشين شهر، سوداگران و بساز 
و بفروش ها، پارتيزان ها و فاشيست ها شخصيت هاي اصلي بسياري 
از داستان هاي رئاليستي کالوينو هستند. داستان هايي که خود کالوينو 
درباره شيوه نگارش برخي از آنها گفته است؛ »بسياري از داستان هايي 
که من و ديگران مي نوشتيم، قصه هايي بودند از شنيده ها، داستان هايي 
که از اتراقگاه هاي پارتيزان ها يا در کوپه هاي درجه سه قطار در اوائل 
دوران پس از جنگ، به گوش خود شنيده بوديم. حرکتي بود جمعي براي 
داستانسرايي، و نيز براي انتخاب روش ها و اشکالي براي روايت. مسلمًا 
ديگر قادر نخواهم بود مثل آن روزها بنويسم« )از مقدمه کالغ آخر از همه 
مي رسد(»سوداگري در ساخت و ساز« را مژگان مهرگان، »چه کسي در 
دريا مين کاشت« را اعظم رسولي و »ابر آلودگي« را آرزو اقتداري ترجمه 

کرده است. 

داستان هاي سوررئالیستي آلبرتو 
موراويا

از سري داستان هاي ايتاليايي انتشارات کتاب خورشيد امسال دو مجموعه 
داستان هم از آلبرتو موراويا منتشر شد. مجموعه داستان هاي »يك چيز 
به هر حال يك چيز است« و »گوساله دريايي«، که هر دو در حال و هوايي 
متفاوت با مجموعه داستان هاي رمي اين نويسنده بودند که سال گذشته 
منتشر شده بود. قهرمانان مجموعه داستان »يك چيز به هرحال يك چيز 
است« از لحاظ جايگاه و طبقه اجتماعي شبيه همان قهرمانان داستان هاي 
رمي موراويا هستند با اين تفاوت که به قول مترجم کتاب »همان انساني 
که در داستان هاي رمي، در کوچه پس کوچه هاي رم زندگي مي کند، 
درگير محروميت ها، سختي ها و پيچيدگي هاست و هميشه نگاه به بيرون 
و مجال  گيرد  مي  آرام  است  يك چيز  هر حال  به  يك چيز  در  اما  دارد. 
به  بيرون  دنياي  از  را  خود  نگاه  او  يابد.  مي  را  ديگري  دنياي  در  تامل 
دنياي درونش مي کشاند تا در هر داستان در قالب شخصيتي متفاوت، 
نقشي متفاوت از داستان هاي رمي را خلق کند؛ نقشي متفاوت اما مکمل 
که به آن نگاه بيروني معنا و مفهوم عميق تري مي بخشد.« يك چيز به 
»گوساله  است.اما  کرده  ترجمه  اعظم رسولي  را  است  چيز  يك  حال  هر 
بار  اين  دريايي« کاًل حکايتي ديگر دارد، حکايت آدم هاي موراويايي که 
مجموعه  اين  در  موراويا  مي شوند.  خيال  قلمرو  وارد  و  بينند  مي  رويا 
طنز  و  ها  شوخي  و  گذاشته  خيال  و  افسانه  و  اسطوره  عرصه  به  قدم 
گزنده خود را در اين عرصه گسترش داده است. شخصيت هاي گوساله 
دريايي گاه ناگهان از يك زمينه واقعي به زمينه يي خيالي پرتاب مي شوند 
و گاه موجودي افسانه يي يا موجودي که با جايي که در آن ظاهر شده 
هيچ سنخيتي ندارد )مثل تمساح در داستاني به همين نام( به دنياي آنها 
رسوخ و اين دنيا را به تمامي تسخير مي کند. در بسياري از اين قصه ها 
خواب و رويا قهرمانان اصلي هستند. شخصيت هاي اصلي بعضي از اين 
داستان ها نيز نه آدم هاي معمولي که شخصيت هاي باستاني اعصار کهن 
هستند. رضا قيصريه در مقدمه اين کتاب در توضيح تفاوت سوررئاليسم 
موراويا با سوررئاليسمي که آندره برتون بنيانگذار آن بود، مي نويسد؛ 
موقعيت  ناگهان  و  مي شود  روايتگري شروع  با  موراويا  »سوررئاليسم 
با افسانه روبه رو  انگار  ها تغيير مکان مي دهند، فضا به هم مي ريزد، 
نظر  به  بودن، غيرواقعي  ها در عين واقعي  مي شوي چرا که شخصيت 
و  واقعيت  پيراندللويي،  مفاهيم  واقعي.  است،  غيرواقعي  آنچه  و  آيند  مي 
مجاز و فرويديسم مورد عالقه موراويا نمود پيدا مي کنند که با مانيفست 
رضا  را  دريايي  گوساله  ندارند.«  ارتباطي  برتون  آندره  سوررئاليسم 

قيصريه و هاله ناظمي ترجمه کرده اند. 
ادامه دارد

به مناسبت روز بزرگداشت عطار نيشابوری . . .

طبیب جسم 
و جان  

     

هر کس وارد شهر نيشابور شود، اول جايی که دنبالش می گردد، 
است  اين  تصورش  و  است  عطارنيشابوری  و  عمرخيام  مقبره 
اينکه  از  غافل  شده اند،  مدفون  هم  کنار  در  بزرگوار  دو  اين  که 
فاصله مقبره عطار با مقبره خيام چند کيلومتر است و هر دو در 
باغی بس زيبا و دلفريب آرميده اند آن طور که باغ مقبره عطار 
خاص  زيبايی  و  دلربايی  اما  است،  وسيع  چندان  نه  نيشابوری 
خودش را دارد هرکس وارد آنجا می شود، آنچنان روح و روانش 
آرام می شود که گويی در جهانی ديگر سير می کند. انگار اشجار 
اين باغ و چمن زار آن چونان ابيات و اشعار خود عطار است و 
آن بنای نه چندان بزرگ و آن گنبد سبز رنگش همچون يکی از 
شاهکارهای خود عطار است که جسم او را در خود مدفون کرده 
و روزانه هزاران انسان زائر آنجايند. بی ترديد عطار را بايد يکی 
از وزنه های شعر فارسی دانست. او که چون سنايی غزنوی شعر 
را از حالت عشق و عاشقی دنيوی خارج ساخت و به آن غنا و 
اعتباری خاص بخشيد،  در عالم شعر و ادب خدمات بسياری کرده 
است که از آن جمله می توان به دو اثر گرانبهايش، منطق الطير و 
تذکره االولياء اشاره کرد که در ادامه اين مقال در باب اين دو اثر 

گرانقدر سطوری به رشته تحرير در می آيد. 
از  نيشابوری  عطار  به  معروف  نيشابوری  محمد  فريدالدين 
شاعران و سخن سرايان قرن ششم هجری است که در سال ۵۳۷ 

در شهر نيشابور به دنيا می آيد. آن طور که خود می گويد:
شهر شاپورم تولدگاه بود

در حرمگاه رضايم راه بود 
و از اين بيت مشهود است که او در اوان طفوليت در مشهدالرضا)ع( 
اقامت داشته است، چنانچه در ابياتی که در کتاب مظهر العجايب 

آمده، چنين می گويد:
شه من درخراسان چون دفين شد 

همه ملك خراسان انگبين شد 
به وقت کودکی من سيزده سال 

به مشهد بوده ام خوشوقت و خوشحال
آنچه از شواهد بر می آيد، مبين اين مطلب است که عطار چونان 
مشغول  داروفروشی  همان  يا  عطاری  شغل  به  خودش  نياکان 
نيشابور  در شهر  داشته  که  فياضی  استعداد  واسطه  به  و  بوده 
بيمارستانی تاسيس کرده که ضمن سرودن اشعاری عرفانی و 
بيان مطالبی نغز به مداوای بيماران نيز می پرداخته است؛ يعنی او 
را می توان طبيب روح و جسم آدميان دانست که به واقع هر دوی 
آنها را به خوبی انجام می داده است. هر چند که ارزش سخن و 

سرايش او بيشتر از طبابت بوده است؛
طب از بهر تن هر ناتوان است 

وليکن شعر و حکمت قوت جان است 

اگر چه طب به قانون است اما 
اشارات است در شعر معما 

و نيز در کتاب مصيب نامه چنين می گويد:
مصيبت نامه کاندوه جهان است 

الهی نامه کاسرار عيان است 
به داروخانه کردم هر دو آغاز 

چه گويم زود رستم زين و آن باز 
به داروخانه پانصد شخص بودند

که در هر روز نبضم می نمودند
ميان آن همه گفت و شنيدم

سخن را به از اين رويی نديدم
حال که سخن به اينجا رسيد، چه خوب است سخنی کوتاه هم در 
باب دواثر گرانبهای ديگر عطار داشته باشيم. ابتدا به سراغ تذکره 
نود و  نثر عطار که ذکر و شرح حال  اثر  تنها  االولياء می رويم، 
هفت تن از بزرگان عرفان، عابدان و پرهيزگاران است. کتابی به 
نثر مسجع که در آن سجع فراوان يافت می شود. جالب آنکه اول 
کسی که در باب او سخن به ميان می آيد و بازيباترين واژگان، 
منزلت و جايگاه رفيع ايشان بازگو می شود، امام صادق)ع( است 

که عطار در باب او چنين می گويد: 
عامل  آن  نبوی،  حجت  برهان  آن  مصطفوی،  ملت  سلطان  »آن 
صديق، آن عالم تحقيق، آن ميوه دل اولياء، آن جگر گوشه انبياء 
و....«و آخرين بزرگواری که درباره ايشان سخن می گويد، امام 

محمد باقر)ع( است که اين چنين در وصف ايشان می گويد: 
امام  آن  مشاهدت،  ارباب  برهان  آن  معاملت،  اهل  حجت  »آن 
اين بزرگوار  اوالد نبی، آن گزيده احفاد علی....«البته در بين نام 
قرنی،  اويس  بسطامی،  بايزيد  چون  سالکانی  و  عارفان، زاهد 
بی ترديد  که  و... هستند  ابوالخير  ابوسعيد  منصور حالج، شبلی، 
يکی از شورانگيزترين قسمت های آن مربوط به ذکر بردار کردن 
منصور حالج است که در آن می گويد: »گفت: خون بسيار از من 
برفت و دانم که رويم زرد شده باشد. شما پنداريد که زردی روی 
تا در چشم شما سرخ  از ترس است، خون در روی ماليدم  من 
روی باشم که گلگونه مردان، خون ايشان است.«بی شك يکی از 
آثار ارزشمند عطار نيشابوری منطق الطير يا مقامات طيور است. 
يکی از قديمی ترين کتب نمادين يا همان سمبليك که مراحل سير 
بيان شده است و آمدن حکايات  به زبان رمز  و سلوک عارفان 
گوناگون درخالل داستان بر جذابيت آن افزوده است. اين کتاب 
و  سير  داستان  شده،  تدوين  بيت  هفتصد  و  هزار  چهار  در  که 
سلوک پرندگانی است که تحت راهنمايی هد هد برای يافتن سيمرغ 
راهی کوه قاف در دوردست ها می شوند. سيمرغی که خود نماد 
حق است، هد هد نماد مرشد و راهنماست. کبکی که نماد آدم های 
ظاهر  انسان های  نماد  که  طوطی ای  است،  دنيوی  پرست  جواهر 
زهد  و  وسواسی  آدم های  نماد  که  )بط(  مرغابی  است،  پرست 
گرای افراطی است، بلبلی که نماد جمال پرستی است، جغدی که 
قاف  کوه  به سوی  همگان  و...  است  عارفانه  نشينی  نماد گوشه 
است  بلندی  و  اوج  نماد  هم  کوه  اين  البته  که  می شوند  رهسپار 
اين بلندی دست پيدا  و همگان عاشق و شيفته آن هستند که به 
کنند. اين پرندگان که چندين هزار هستند از هفت مرحله می گذرند؛ 
مراحلی چون وادی طلب، وادی عشق، وادی معرفت، وادی استغنا، 
وادی توحيد، وادی حيرت و وادی فنا را پشت سر می گذارند و 
سرآخر سی مرغ يا همان پرنده در برابر آينه ای سيمرغ را به شکل 
سی مرغ مشاهده می کنند که همان بيان آن است که حق و حقانيت 
و  می باشد  انسان  خود  نزد  است  آفريدگار  وجود  از  نمادی  که 
اين  می کند؛  کشف  حقيقت  به  را  آن  برسد  کمال  مرحله  به  اگر 
بر  را  آن  بار  نتوانستند  و خاليق  آسمان  که  است  امانتی  همان 
دوش کشند و به قرعه نزد انسان به عنوان اشرف مخلوقات قرار 
دادند. البته بايد اذعان داشت اين منطق الطير داستان خاص خود 
عطار نمی باشد. بلکه قبل از او هم از اين داستان ياد شده است؛ 
آن طور که ابوعلی سينا در رساله الطير، حرکت اصناف مرغان 
گذراندن هشت  و  اعظم  ملك  به سوی  )الموت(  عقاب  کوه  از  را 
منزل پر خوف و خطر بازگو می کند و نيز در رساله الطير امام 
باب  در  باز  و  است  بوده  عطار  خود سرمشق  که  غزالی  محمد 
حماسه المطوقه در کتاب کليله و دمنه و قصيده منطق الطير حکيم 
خاقانی، خود نمونه هايی از اين اثر هستند. اما آنچه که عطار تحت 
عنوان منطق الطير سروده، اوج و کمال اين نوع شعر می باشد و 
ماندگاری جاودانه دارد؛ چنانچه منطق الطير عطار مجموعه ای از 
از  که  است  عارفانه  افکار  بلندترين  و  فارسی  الفاظ  لطيف ترين 
تخيل شاعری چون عطار نيشابوری تراوش يافته و در بين آثار 
ادبی جهان جايگاه خاصی برای خود پيدا کرده است. به هر حال 
اين بود شمه ای از معرفی عطار و انديشه های واالی انسانی اش 
که در سطوری بيان شد. اميد که افکار و انديشه های اين شاعر و 
عارف بزرگ از ميان صفحات کتب دانشگاهی و يا مدارس بيرون 
آمده و به اشکال گوناگون چون فيلم، سريال، نمايش و ... برای 
همگان عرضه شود تا اين چنين خيل عظيم افراد جامعه با عطار و 

انديشه اش بيشتر آشنا شوند. 
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فرهنگ

سهم هويت های محلی در 
بنای هويت مّلی

فاطمه رستمی

تاريخ نگاری های محلی تصاوير پراکنده ای هستند که از کنار هم قرار گرفتن آنها، تصوير بزرگی از هويت ملّی 
به وجود می آيد، اّما بايد دانست که فهم و نگارش درست تواريخ محلّی خود به آگاهی الزم از تاريخ ملّی ايران 
نياز دارد. بدون داشتن درک درست از تاريخ دور و نزديك ايران و شناخت پيوندهای هوّيت قومی و سرزمينی 
جای جای اين کشور نمی توان انتظار آن را داشت که قطعه های پازل گونۀ تواريخ ملّی بتوانند تصويری کامل و 

دقيق از ايران و ايرانی بسازند. درهرحال هرگونه فعاليتی برای نگارش تواريخ 
محلی، از آن جهت که به شکلی، تصويری از هويت های محلی نيز محسوب 
می شود، در خور همه گونه توجه، تأمل و پشتيانی اند. تاريخ نگاری محلی، به 
امر  از جمله مقوالت شايان توجه در  دليل توجه اش به عرصۀ هويت بومی، 
هويت ملّی است. ريشه های اين هويت را می توان در آثار مورخان محلی در 
دوره های مختلف مشاهده کرد. از اين منظر تواريخ محلی به مثابه اجزای هويت 
ملّی است. به بيان بهتر تاريخ نگاری محلی در ايران به دليل قرابت با گذشتۀ 
ايرانيان و احيای سّنت و هويت ايرانی اهميت دارد. هنگامی که از تاريخ نگاری 
و  اجتماعی  سياسی،  تاريخ  کوچك  تصاوير  می آيد،  ميان  به  سخن  محلّی 
فرهنگی هر منطقه از ايران تداعی می گردد. در حقيقت می توان اين حقيقت را 
تأييد نمود که تاريخ محلی هويت خود را زمانی خواهد يافت که در کنار و به 
موازات تاريخ کل ايران قرار گيرد. ليکن توجه به همين محدودۀ جغرافيايی در 
نوع خود، بيانگر تاريخ مردمی در گذر زمان بوده است. در حقيقت هنگامی که 
نويسندگان تواريخ محلی ايران قلم به دست گرفتند و درصدد برآمدند تاريخ 
منطقۀ خود را بنگارند، هدفی جز شناساندن زادبوم خود و هويت بخشيدن به 
تاريخ نگاری  از پژوهش  حاضر بررسی  نداشتند. هدف  تاريخ محلی و بومی 

محلی و جايگاه هويت در تواريخ محلی است. 
● تعريف هويت 

وجود«،]۱[  و  هستی  »نوع،  است:  آمده  هويت  واژۀ  ذيل  نفيسی  فرهنگ  در 
همچنين در فرهنگ معين هويت چنين تعريف شده است: »مرتبۀ وحدت و ذات 
و هستی و وجود«]۲[ مفهوم و پديدۀ چندوجهی هويت طی ساليان اخير توجه 

صاحب نظران رشته های علمی بسياری را به خود جلب کرده است. 
احمد اشرف، هويت ملّی را نوعی از هويت اجتماعی می داند و آن را احساس 

همبستگی ملّی ــ قومی و آگاهی از اين همبستگی، و وفاداری به آن و فداکاری 
در راه آن تعريف می کند. به اعتقاد وی، هويت ملّی و قومی، مانند هويت فردی و جمعی، در کشاکش تصور ما 
از ديگران شکل می گيرد. ايران در برابر انيران، ايرانيان در برابر تورانيان، عجم در برابر عرب؛ بنابراين آگاهی 

از چگونگی هستی ما، به آگاهی از هستی ديگران وابسته است.]۳[ 
تکوين  که هرچند سابقۀ  کرد  توجه  بايد  اما  دارد.  ويژه  بازتابی  نيز  تاريخ مشروطه  و  ادبيات  در  ملّی  هويت 
انديشه های ملّی به تاريخ و ادبيات مشروطه باز می گردد، در تواريخ محلی نيز ريشه هايی از اين احساس وجود 

دارد. 
در منابع به اهميت هويت بسيار توجه شده است. زيستن برای فردی که احساس هويت نمی کند، ممکن نيست. 
پس هويت کارکردی بسيار مهم در هدفمند کردن زندگی فردی دارد.]4[ در حقيقت، هويت سبب می شود که فرد 
يا گروه جايگاهی در جهان اجتماعی بيابد و بدان احساس تعلق نمايد. احساس تعلق، به ويژه در مورد هويت 
جمعی، معنادارتر است، اما بايد توجه کرد که هويت نه تنها متضمن بعد ايجابی تعلق است، بلکه بر بعد سلبی آن 
نيز داللت دارد؛ يعنی هم تعيين می کند که فرد يا گروه به چه چيزی و چه کسی، چه زمانی تعلق دارد و هم نشان 

می دهد که به کدام يك از آنها تعلق و دلبستگی دارد. 
● ويژگی  های هويت 

ويژگی های اصلی هويت را  بايد در تاريخ و ادبيات جستجو کرد. به طور حتم هويت نيز همانند ديگر مفاهيم دارای 
شاخص هايی است که آن را نماد هويت می ناميم. مفاهيمی نظير زبان، فرهنگ مشترک، زادگاه و... شاخص های 
هويت هستند. نکتۀ مهم اين است که اين قبيل شاخص ها در رشته های مختلف به شيوه های متفاوت ظاهر شده 
است، مثاًل در ادبيات ايران، مقولۀ حماسه از شاخص های هويت محسوب می گردد. در تاريخ نيز بحث زبان، 
نگارش کتب فارسی نشانۀ توجه به هويت است. از ميان منابع تاريخی، تواريخ محلی، به دليل توجه ويژه شان به 
هويت جايگاه مهمی دارند. در تواريخ محلی شاخص هايی نظير توجه به زادبوم و ريشه يابی گذشتۀ شهرها از 

جمله موارد مهم هويتی محسوب می شود؛ لذا توجه به اين قبيل کتب اهميت ويژه ای دارد. 
● شاخص های هويت در تواريخ محلی 

الف( وطن دوستی: 
هنگام بحث دربارۀ تاريخ نگاری محلی، ذهن هر محقق بر واژۀ »محل« تمرکز می يابد. عمومًا، تاريخ محلی را 
فردی می نگارد که در آن محل متولد شده يا در آنجا زندگی کرده باشد. روزنتال در کتاب خود از حس تعلق 
به زادبوم ياد  کرده و معتقد است: »مورخی که برای يك سرزمين تاريخ می نگارد هيچ گاه نمی تواند برای منطقۀ 

خود تاريخ ننويسد.«]۵ 
در تأييد اين نظر، بايد اولين عامل اصلی تمايل به تاريخ نويسی محلی را وطن دوستی دانست. اين مورد در اکثر 
تاريخ های محلی ديده می شود. در بعضی از کتاب ها در هاله ای از ابهام، و در کتاب های ديگر به صراحت به اين 
موضوع اشاره شده است. بنا به گفتۀ روزنتال، مافروخی در کتاب خود »محاسن اصفهان« به صراحت از حب 

وطن به منزلۀ انگيزۀ نگارش کتابی در حوزۀ تاريخ محلی ياد کرده است.]۶[ 
ضرورت رويکرد به تاريخ محلی از روی شوق به وطن نه تنها از سوی مافروخی، که در کتاب »تاريخ قم« حسن 
بن محمدبن قمی )ف: ۳۷۸.ق( نيز ديده می شود. آنجا که گفته است: »هرکس که مطالعۀ اين کتاب نمايد و نظر به 

اين کتاب کند او را با قم و اخبار قم چنانچه مرا ميل و ارادت است او را نيل و ارادت به خواندن بود«.]۷[ 
مورخان محلی ديگر همين انگيزه را کم وبيش به صراحت يا در محتوای نوشته هايشان مطرح کرده اند، به طور 
مثال مؤلف »تاريخ سيستان« بدون ذکر مطلبی، کتاب خود را از بنيان سيستان آغاز کرده است، اما در صفحات 
بعدی با عباراتی نظير »آنچه در ذات سيستان موجودست که در ساير شهرها نيست«]۸[ برتری خاصی برای 
اين منطقه نسبت به جاهای ديگر قائل شده است. فضايل نويسی شهر، ناحيه و... در تواريخ محلی از ويژگی های 
مهم و تبعات حاصل از وطن دوستی است. اين جنبه از نگارش در کتاب هايی نظير »تاريخ سيستان«، »التدوين فی 
احوال قزوين« اثر عبدالکريم قزوينی و »تاريخ بيهق« ابن فندق در قالب يك باب يا فصل آورده شده و در بعضی 
از کتاب های تاريخ محلی مازندران، در البه الی نوشته ديده می شود. ذکر فضيلت شهر يا منطقه در تاريخ های 
محلی به دليل شناساندن موقعيت منطقه ای، سياسی، فرهنگی و تاريخی آمده و در عمل نمادی از احساس نياز 

به ارزشمندی زادبوم و بزرگداشت آن شهر از سوی نويسنده بوده است. در تاريخ های محلی عمومًا باب اول با 
فضيلت منطقه آغاز می شود. نويسنده در اين فصل از زادبوم خود تعريف و تمجيد می کند و می کوشد با بزرگ 

جلوه  دادن حوادث بر اهميت منطقه بيفزايد. 
ب( توجه به ريشۀ تاريخی شهرها: 

تاريخی  ريشۀ  به  توجه  بحث  دارد،  ملّی  هويت  با  مشترک  حلقۀ  که  محلی،  تاريخ نگاری  ديگر شاخص  های  از 
شهرهاست. ذکر چگونگی ساخته شدن و ريشۀ لغوی آن از نکته های مهم در امر هويت سازی در تاريخ های 
مناطق مورد  برای  تاريخی  يافتن هويت  و  باستان  ايران  به سمت  تمايل  نوعی  اين خصوص  در  است.  محلی 
بررسی در نوشته های اين کتاب ها ديده می شود. ذکر ساختن بنای سيستان توسط گرشاسب،]9[ رويان توسط 
منوچهر،]۱۰[ ساری توسط طوس نوذر]۱۱[ و نيشابور به دست انوش بن  شيث و تجديد بنای آن توسط ايرج  بن 

فريدون]۱۲[ نشان دهندۀ تالش نويسندگان برای نشان دادن قدمت تاريخی بنای شهرهاست. 
عالوه بر اين، داستان های بسياری از شاهان اسطوره ای ايران نظير کيانيان و پيشداديان در تاريخ های محلی 
ديده می شود که عمومًا ريشه در خداينامه ها و شاهنامه ها داشته اند. عالوه بر نام شهر نويسنده، که عنوان کتاب 
او محسوب می گردد، ريشۀ لغوی و تاريخی مناطق کوچك نيز بررسی شده است. کتاب »تاريخ سيستان« و 
تواريخ محلی مازندران در زمره همين مواردند. البته اين تالش ها بيشتر در قالب هويت بومی جای گرفته است 
تا هويت ملّی؛ زيرا اواًل مورخ تاريخ محلی فقط درصدد است منطقۀ خود را بشناساند؛ ثانيًا تاريخ باستانی منطقه 
با دورۀ اسالمی پيوند زده است. اگر هويت تاريخی را به جای هويت ملّی  را 
تاريخ سياسی  آثار معماری و  بشناسيم، موضوع حل می شود. زبان، فرهنگ، 
از شاخص  های اين هويت تاريخی است و اگر نويسنده نتواند بر زبان و فرهنگ 
تأکيد کند، دست کم تالش می کند به لحاظ سياسی تاريخ منطقۀ خود را تداوم 
تاريخی سياسی سرزمينی گسترده تر، با هويت سياسی و تاريخی در خور ذکر 
و افتخار به شمار آورد. برای نويسندۀ تاريخ محلی آنچه اهميت دارد تالش برای 
نشان دادن قدمت تاريخی بنای منطقه است و اين تالش مورخ برای کسب هويت 
بومی است. فتح بخارا در ادامۀ ذکر بنای بخارا و شهرهای اطراف آن به خوبی 
مصداق اين مطلب است.]۱۳[ عالوه بر اين در کتاب های ديگر نظير تواريخ محلی 
توسط  نظر  مورد  منطقۀ  فتح  به  بخشی  در  نيز   ... قزوين  مازندران، سيستان، 

مسلمانان اشاره شده است. 
  ● تأثیر تواريخ محلی در احیای هويت مّلی 

از  جزئی  ايران،  در  محلی  تاريخ نگاری  که  باورند  اين  بر  محققان  از  شماری 
تاريخ محلی،  نويسندگان  ايرانی محسوب می شود و هدف  و  ملّی  تاريخ نگاری 
مرتبط ساختن جغرافيا و تاريخ منطقۀ مورد نظر با کلّيت تاريخی و جغرافيايی 
ايران و پيوند آن با هويت ملّی است. بنا به نظر اين دسته از محققان، تاريخ نگاری 
محلی از منظر مورخان ايرانی هيچ گاه به معنی گسست از پيوندهای ملّی و ميهنی 
نبوده، بلکه توجه به تاريخ محلی و منطقه ای، خود درجه ای از خودآگاهی ملّی 
انتساب به اين هويت و تقويت آن محسوب  شده است. آنان در  و راهی برای 
ذکر گذشته های تاريخی شهرهای خود، وضعيت، نقشه و جايگاه شهر خود را 
نسبت به ايرانشهر بيان می کردند و بدين سان درصدد بودند پيوند عميق آن را 
با کشور باستانی ايران نشان دهند.]۱4[ به اعتقاد اين محققان »تاريخ محلی به 
عنوان جزئی از تاريخ ملّی اساسًا به مانند امری جزئی است و معنا، مفهوم و 

موقعيت خود را از امر کلی می گيرد«.]۱۵[ 
هرچند اين نظريه تاحدودی منطقی و درست به نظر می رسد، بايد توجه کرد که مورخان آن دوره بيشتر به 
هويت بومی توجه  کرده اند تا هويت ملّی؛ زيرا در آن زمان مفهوم هويت ملّی به معنای امروز وجود نداشت. به 
ظّن محققان اين نظريه، تاريخ نگاری محلی، ثبت وقايع تاريخی محل زندگی نويسنده برای شناساندن آن منطقه 
به ديگران است. درواقع انگيزۀ اصلی مورخانی که به نگارش تاريخ محلی دست می زدند، کسب افتخار برای 
منطقۀ بومی خود بوده است و به اين مطلب اعتقاد داشتند که رويدادهای سرزمينشان شايستۀ ضبط در تاريخ 

است.]۱۶[ 
نکتۀ مهم اين است که اگرچه مورخان تاريخ های محلی، خود به امر هويت سازی در حيطۀ ملّی نظر نداشته اند، 
تواريخ محلی کمك شايانی به اين امر کرده است. در حقيقت از تك تك تواريخ محلی در کنار هم تصويری جامع 

از هويت ملّی به دست می آيد. 
● نتیجه: 

تواريخ محلی اجزای کوچك تاريخ کلّی يك سرزمين است که در آن شاخص های هويتی عامل اصلی نگارش 
هستند. عواملی نظير توجه به زادبوم و ريشه يابی در گذشته از شاخص های اصلی هويت در تواريخ محلی است؛ 
لذا چنين منابعی در رديف کتب مورد توجه مباحث هويت قرار گرفته است. همچنين توجه به زبان فارسی و 
نگارش آن در تواريخ محلی ايران از ديگر ويژگی های مختص به هويت است. اگرچه مورخان محلی در نگارش 
امروزه جزء شاخص های  قبيل کتاب ها  اين  نداشته اند، نگارش  امروزی توجه  به معنای  خود چندان به هويت 
اصلی و مهم هويت محسوب می شود. همان طورکه در کتب ادبی و تاريخ بعد از مشروطه با مفاهيم جديد هويتی 
روبه رو هستيم، در تواريخ محلی نيز شاخص های هويتی در مواردی مهم به شمار می رود. اهميت ُبعد هويت 
در منابع تواريخ محلی تا بدان جاست که در بخش های مختلف اکثر اين قبيل کتاب ها به جنبه های مختلف هويت 
اشاره شده  است. مورخ محلی، در حين نگارش کتاب خود، عالوه بر معرفی محل زادبومش، به نوعی درصدد 
هويت سازی تاريخ محل خود بوده است؛ زيرا هويت هر منطقه و اشاره به قدمت تاريخی يك محل، اعتبار و 
اهميت محل مورد نظر را نشان می دهد؛ لذا عمل مورخان محلی به معرفی شاخص  های هويتی در تاريخ های 
محلی کمك شايانی نموده است. اين ويژگی به گونه ای است که در تواريخ محلی اين شاخص به مراتب بيشتر 
از ساير تاريخ ها ديده می شود. از کنار هم قرار گرفتن تاريخ های محلی، طرح کلی از ايرانشهر آن روزگار پديد 
گرديده و ايران امروز ميراث آن است. بنابراين توجه و عنايت به تواريخ محلی و بررسی شاخص های موجود 

در آن می تواند به عرصۀ تاريخنگاری ايران کمك کند.
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    جمعه 28 فروردین ماه 1388
21سال دوم -  شماره نود و دو

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

هفته نامه پرشین     جمعه 28 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره نودودوم

گزارش



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین22
سال دوم -  شماره نود و دو

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

سه  روز 
می توان  

بدون  نان  به  
سر برد؛

 اما بدون  
شعر هرگز

شارل  بودلر ،یکی  از شعرای  مشهور فرانسه  
)1821-1867( می گوید  :>سه  روز می توان  
بدون  نان  به  سر برد؛ اما بدون  شعر هرگز، و 
کسانی  که  جز این  فکر کنند، در اشتباهند<!

شارل  بودلر ،يکی  از شعرای  مشهور فرانسه  )۱۸۲۱-۱۸۶۷( می گويد 
 :>سه  روز می توان  بدون  نان  به  سر برد؛ اما بدون  شعر هرگز، و 
کسانی  که  جز اين  فکر کنند، در اشتباهند<! اين  بيان  صورت  ديگری  
از اين  واقعيت  است  که  انسان  بدون  فلسفه  هرگز نمی تواند زندگی  
کند؛ يعنی  بدون  استدالل  و استنباط  و بدون  سوال  نمی تواند انسان  
واقعی  باشد و زندگی  انسانی  داشته  باشد. فلسفه  تقريبا مانند نفس  
کشيدن  روحانی  و معنوی  است ، فقدان  آن  موجب  از بين  رفتن  حيات  
معنوی  انسان  می گردد. اين  امر بسيار مهم  به  نام  فلسفه  چيست ؟ در 
پاسخ  به  اين  سوال ، ما از تعاريف  متداول  و قالبی  فلسفه  که  تقريبا 
طبق  عادت  مطرح  و طبق  عادت  فهميده  می شود، صرف نظر می نماييم  
نادانيهای   و  به  مجهوالت   انسان   آگاهی   فلسفه  حاصل   و می گوييم  
خود   و تمايلی  برای  رفع  آنهاست؛  به  عبارتی  ديگر: فلسفه  تالشی  
است  برای  رفع  نادانی  و تبديل  آن  به  دانايی  در ساحتی  که  تنها راه  
تجربه   و  آزمايش   امکان   و  می باشد  تعقل   و  استدالل   موجود،  حل  
دانستن   به   ميل   يعنی   انسانی   خصيصه    اين   ندارد.  وجود  مستقيم  
و رفع  جهل ، به  صورت  سوال  کردن  ظاهر می گردد تا به  رفع  جهل  
بينجامد. اين  سواالت  در دو قلمرو کامال مشخص  مطرح  می شوند:  

۱( در قلمرو امور تجربی، سواالت و پاسخهای  فراهم  شده  منجر به  
پيدايش  علم  به  معنی  اخص می گردد.  

و  استنباط   و  استدالل   مستلزم   که   تجربه   ماورای  قلمرو  در   )۲
پيدايش   به   استداللی   پاسخهای   و  پرسشها  است ،  عقلی   استنتاج  
فلسفه  منتهی  می شوند.    بنابراين  می توانيم  بگوييم  فلسفه  عبارت  از 
که  مجموعا  است   هر کسی   استداللی   و جوابهای   مجموعه  سوالها 
فلسفه  او را می سازند. بدين  ترتيب ، هر انسانی  و هر قومی ، در هر 
مرحله ای  از حيات  خود فلسفه ای  دارند و اين  فلسفه  با هر واقعه  و 
انسانی   رفتار  ديگر هر  عبارت   به   پديداری  حاضر می باشد؛  هر  با 
فلسفه   ازدواج ،  فلسفه   مانند  دارد،  نيز  را  آن   دليل   و  جهت   خود  با 
حال ،  هر  به   زندگی.   فلسفه   باالخره   و  گفتن   دروغ   فلسفه   تحصيل ، 
داليل  هر کس  درباره   اعمالی  که  انجام  می دهد، مجموعا فلسفه  اعمال  
او را می سازند.   ملل  و اقوام  و حکومتها نيز برای  خود در انجام  هر 
فعاليتی  داليلی  دارند که  فلسفه  آنها را به  وجود می آورند. منتها  هر 
قومی  بنابر فرهنگ  و ميزان  معلومات  و تجاربش، برای  خود داليلی  
را به  عنوان  داليل  قوی ، و پاسخهای  استداللی  خاصی  را قابل  قبول  

و متين  تلقی  می کند که  ممکن  است  با اقوام  ديگر متفاوت  باشد؛ زيرا 
شرايط  زيستی ، تاريخی  و اجتماعی  هر قومی  با اقوام  ديگر متفاوت  

است.  اين  امر نيز واقع  می شود که  هر قومی  يا هر کسی  در استداللها 
که   آورد  وجود  به   تحوالتی   و  نمايد  تجديدنظر  خود  پاسخهای   و 
در  نمی شود.  جدا  هرگز  فلسفه   از  تحول   و  تطور  اين  صورت ،  در 
نيست.  ولی   از دسترس   نامانوس  و دور  امری   فلسفه   هر صورت  
ممکن  است  بنابر روشهای  کامال انتزاعی  و احيانا تصنعی  و غفلت  از 
شرايط  عينی ، فلسفه هايی  به  وجود آيند که  از زندگی  واقعی  انسان  
دور افتاده  باشند. در اين  حال  ممکن  است  فلسفه ای  به  علت  انحراف  
زندگی   مسير  از  افتادن   دور  و  انسان   نيازهای   به   پاسخگويی   از 
واقعی ، به  نام  سفسطه  و با بار تحقيری  استعمال  شود و عمال موجب  

بی اعتمادی  مردم  نسبت  به  استدالل  و جستجوی  داليل  گردد.  
اصلی ترين  موضوعات  فلسفه  همانا خداوند ، انسان  و جهان  می باشد، 
و اصطالحا به  کسانی  فيلسوف  می گويند که  نگرش  عميق تری  درباره   
به  علتهای   کنند و  ابراز  با همديگر  آنها  اين  سه  موضوع  و روابط  
اصلی  و اساسی ، اشارات  صريح تری  داشته  باشند. حتی  در مواقعی  
مورد  جزئی   پديدارهای   و  وقايع   اوليه   علتهای   می شود  سعی   که  
بررسی  قرار بگيرند، سعی  می شود به  زيربنای  حقيقی  و مشترک  
امور دسترس  پيدا کنند؛ مثال در روانکاوی  که  ضمير ناخودآگاه  به  
عنوان  علت  اصلی  رفتارهای  انسانی  تلقی  می شود يا در فلسفه های  
انسان   اعمال   محرک   و  دليل   که   آينده   و  هدفداری   وجود،  اصالت  
هستند  کاربردی   فلسفه های   از  حالتهايی   همگی   می شوند،  فرض  
خود  بطن   در  را  اساسی   و  اوليه   علتهای   به   دستيابی   آرزوی   که  
دارند. درواقع  آرزوی  هر فلسفه ای  کشف  اين  علتهای  اوليه  می باشد 
که  باالخره  به  اين  سوال  بنيادين  منتهی  می شود که  منشا اصلی  و 

سرچشمه  اوليه  حوادث  و پديدارهای  گوناگون  چيست ؟ 
به  نظر می رسد   عجله  در حل مشکل  و آرزوی  حل  فوری  مسائل ، 
تنها يك  عنصر مادی  را  يونان ،  اوليه   سبب  شده  که  گاهی  فالسفه  
ماده  المواد تلقی  نمايند و جهان شناسی  طبيعی استداللی اوليه  خود 
را به  وجود آورند. به  عبارت  ديگر، بعضی  از فالسفه  خواسته اند با 
اصل  واحدی ، همه  امور عالم  را به  طور کلی  تبيين  نمايند. اين  نوع  
زيرا  است ؛  آسان گرايی   نوعی   حاضر  عصر  در  مخصوصا  بينش  
جستجوی  تبيين  کلی  امور، نوعی  اعراض  از بررسی  جزئيات  امر و 
بررسی  عوامل  موثر بوده  و معاف  ساختن  خود از برخورد مستقيم  
با اشياست؛  زيرا همه  اشيا و حوادث  عالم  با توجه  به  شبکه  روابط  
پيچيده ، قابل  فهم  نسبی  هستند. اين  احوال ، يعنی  عدم  توجه  به  شبکه  
روابط ، در انسانهايی  مشاهده  شده  که  به  حل  سريع  مسائل  عالقه  

وافری  دارند. 

اين  ويژگی  موجب  پيدايش  نوعی  سهل گرايی  گرديده  و احيانا موجب  
غفلت  از مسائل  مختلف  و دقت  در عوامل  پيچيده  شده  است.  يکی  از 

بشر  فهم   قدرت   از  نقادی   فراموشی  مسئله   موارد سهل گرايی ،  اين  
است  که  فالسفه  اوليه ، بدون  بررسی  قوه   فهم  خود به  بررسی  هر 
به  ساحتهای   غيرمجاز  گماشتند. حاصل  ورود  می  مسئله ای  همت  
مختلف ، سبب  پيدايش  فلسفه های  مفهومی  يا علوم  طبيعی  غيرتجربی  
تجربی   اطالعات   حاصل   و  ندارند   محکم   عينی   مبنای   که   گرديده  
و  بن شناسی   نمی خواهيم   فلسفه   از  تعبير  اين   با  البته   نمی باشند.  
توجه  به  اصل  اوليه  و علت  اساسی  را مورد غفلت  قرار بدهيم؛  زيرا 
وقتی  که  می گوييم  هر واقعه  و پديداری  داليل  هستی  خود را با خود 
دارد، مقصود ما بيان  اين  مطلب  است  که  هيچ  واقعه ای  بدون  دليل  
نيست؛  اما داليل  بنيادی  و باطنی  هر واقعه  با داليل  ظاهری  آن  مسلما 
فرق  اساسی  دارند؛ زيرا هر دليلی ، از دليل  و علت  اوليه  و اساسی  
سرچشمه  می گيرد و تا آگاهی  با علت  اوليه  و دليل  اصلی  به دست  

نيايد، تفسير و تبيين  دقيق  از وقايع  به  وجود نمی آيد. 
با مثالی  می توان  اهميت  دليل  اصلی  را روشن  نمود  و نشان  داد   که  
بدون  دانستن  علت  اصلی ، تفسير و تبيين  وقايع  و رفتارها، بی بنياد و 
توام  با شناخت  واقعی  نخواهد بود؛ مثال دو نفر را در نظر آوريم  که  
يکی  اهل  صدق  و صفا و ديگری  اهل  تزوير و ريا باشد. ممکن  است  
هر دو بر مبنای  داليل  خاص خودشان  به  کسی  احترام بگذارند  و 
مهربانی  کنند؛ ولی  علت  اوليه  رفتار  آنها با هم  کامال متفاوت  می باشد. 
با اينکه  ظاهرا هر دو مهربانی  می کنند، اما تا به  علت  اوليه  آن    آگاهی  
نيابيم ، معنی  و تفسير احترام  و مهربانی  آنان  روشن  نخواهد شد، 
و چنين  شناختی  از رفتار آنان  سطحی  است؛  يعنی  با غفلت  از علت  
اصلی  همراه  است. اين  امر در تمام  وقايع  و رفتارها قابل  توجه  و 
محل  تامل  می باشد؛ به  همين  جهت  می گوييم   فلسفه  عبارت  است  از: 
علم  به  علل  اوليه  و اصلی  حوادث  گوناگون، و  گاهی  اين  علم ، همان  
شناخت  قوانين  کلی  حاکم  بر حوادث  عالم  می باشد؛ مانند شناخت  
قوانين  حاکم  بر رفتارهای  اجتماعی  مردم  يا شناخت  قوانين  حاکم  بر 
اعتقادات  انسانها. از اينجاست  که  فالسفه ای  که  معتقد به  يك  زيربنا 
هستند و به  يك  علت  اصلی  قائل  شده اند، وحدت گرا و يك  بنی ، و 
کسانی  که  به  دو علت  اصلی  در تفسير حوادث  معتقد شده اند، ثنوی  
مذهب  و دو بنی  می باشند و کسانی  نيز به  عوامل  اصلی  گوناگون  
قائل  شده اند که  کثرت گرا ناميده  می شوند و به  ساختارهای  گوناگون  

توجه  دارند و به  نسبيت  متمايل  هستند.۱  

۱.دکتر محمد توالی، فصلنامه  فلسفه  ، شماره4   و ۳ 
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لطفا ما را از خبرهای اطراف خود مطلع نمائید
 برای مشاهده هفته نامه بصورت رنگی به وب سایت مراجعه نمائید

جاسوس جنگ سرد
اثر جان لوکاره
ترجمه منوچهر کيا

 ليماس بقدری خوب کمدی بازی ميکرد که حتی آدرس بيمارستان و ساعات 
حرکت قطار از ماريل بون به بوکينگهام را از متصدی روابط اجتماعی گرفته 
بود. آن مردهم باو اطمينان داده بود که قطارهای برقی در آن مسير رفت 
و آمد ميکنند. ليماس وانمود کرده بود که از اين موضوع بسيار خوشنود 
است . هنگاميکه بابسته خوداز در زندان بيرون رفت سوار اتوبوس شو و 
در ايستگاه ماريل آرش پياده شد. او کمی پول داشت و تصميم گرفت غذای 
بيفتك  کافه  گران  در رستوران  ميتوانست  او  ۶ شيلينگ  با  بخورد.  خوبی 
مملو  پارکها  داشت.  لندن شکوه جالل عجيبی  روز  آن  کند.  خوبی صرف 
ليماس  ميوزيد.  جنوب  از  بخشی  حيات  و  خنك  باد  بودند.  زعفران  گل  از 
احساس کرد که ميتواند بدون اينکه خسته شود تمام روز راه برود. ولی 
آنرا  که شده  ترتيبی  بهر  که  گرفت  تصميم  او  ميداد.  آزار  را  او  بسته  ان 
دور بياندازد. صندوقهای خاکروبه برای اينکار کوچك بودواگر سعی ميکرد 
بزور بسته را داخل يکی ازآنها نمايد، مردم او را مورد تمسخر قرار ميدادند 
بيرون  از بسته  را  ابتدا چند چيز الزم  بود که  بهتر  از طرف ديگر شايد   .
شماره))ای9۳((  که  مقوا  تکه  يك  و  راهنمائی  تصديق  بيمه،  کارت  بياورد 
روی ان نوشته شده و درون پاکتی قرارداشت. و خود ليماس هم بخوبی 
اين  از  که  گرفت  تصميی  ليماس  ولی  ميخورد.  درد  چه  به  که  نميدانست 
چيزها هم صرفنظر نموده و يکسره خود را از شر آن بسته خالص کند. او 
روی نمکتی نشست بسته را کنار خود گذاشت و پس از لحظه ای از روی 
نيمکت بلند شد و بدون اينکه بسته را بردارد براه افتاد.هنوز چند متری از آن 
محل دور نشده بود که کسی او را صدازد. او سر خود را برگرداند مردی را 
ديد که بارانی بتن دارد و در حاليکه بايك دست بسته را گرفته با دست ديگر 
بود همانجا  را در جيب گذاشته  لياس که دستهای خود  ميکند.  اشاره  باو 
ايستاد و بان مرد خيره شد. مردی که بارانی پوشيده بود انتظار داشت که 
ليماس بطرف او برود و يا اقال باو اشاره ای بکند. ولی ليماس فقط شمانه 
های خود را باال انداخت و براه خود ادامه داد. آن مرد دو باره او را صدا 
زد. ولی چون ديد که ليماس جواب نميدهد بدنبال او دويد. مرد بارانی پوش 
که بسرعت نزديك ميشد نفس نفس زنان و با لحن عصبانی گفت : هی آقا 
!ليماس چرخی زد و گفت : چه خبرشده؟ اين بسته بشما تعلق دارد. اينطور 
نيست؟ شما آنرا روی نيمکت جا گذاشتيد. چرا وقتيکه صدايتان کردم توقف 
نکرديد؟ او قد بلندی داشت و موهای قهواه ای رنگش کمی مجعد بود. او 
پيش  ليماس  بود.  زده  نارنجی  کراوات  يك  و  داشت  بتن  پيراهن سبز  يك 
 : بلند گفت  خود فکر کرد که ان مرد حتما مرد منحرفی است و با صدای 
شما ميتوانيد بسته را همانجا که پيدا کرديد بگذاريد . من آنرا نميخواهم. آن 
مرد که ازفرط عصبانيت چهره اش سرح شده بود گفت : شما حق نداريد 
آنرا روی نيمکت بگذاريد و برويد. پس نظافت شهر چطور ميشود؟ ليماس 
با لحنی خشن جواب داد : من دلم ميخواهد اينکار را بکنم شايد بدرد کسی 
بخورد! ليماس خواست براه خود ادامه دهد ولی مرد بارانی پوش که بسته 
را مانند طفلی در بغل گرفته بود خود را سد راه او کرد ليماس که ديگر کاسه 
صبرش لبريز شده بود گفت : از سر راه من کنار برويد. مرد لحن خود را 
ماليمتر کرد و گفت : من ميخواستم بشما خدمتی بکنم و شما بجای اينکه از 
من تشکر کنيد بمن تهمت ميزنيد. اگر واقعا ميخواهيد بمن خدمت کنيد چرا 
از نيمساعت پيش مرا تعقب ميکنيد . من فکر ميکردم که شما کسی هستيد 
که دربرلن با او دوست بودم . بله باين دليل بود که شما را تعقيب ميکردم. 
ميخواهيد بگوئيد که بدين دليل نيمساعت مرا تعقيب کرديد؟ اوال نيمساعت 
نيست که شما را تعقيب ميکنم . من شما را در ماريل آرش ديدم و فکر کردم 
که آلك ليماس هستيد . من در برلن از او مقداری پول قرض کرده بودم. 
درآن زمان من در بی.بی.سی دربرلن کار ميکردم. ليماس هم در برلن بود 
و يکی از روزها از او مبلغی پول قرض کردم. از آن روز وجدان من ناراحت 
است شما را تعقيب کردم تا از اين موضوع مطمئن شوم. ليماس در حاليکه 
او را بررسی ميکرد پيش خود گفت : کمدين خوبيست ولی تازه کاراست. 
سپس با صدای بلند گفت : شما اشتباه نکرده ايد من و آلك هستم شما که 
هستيد؟ او خدا را )اش( معرفی کرده و خاطر نشان نموده بود که نامش با 
)ای( نوشته ميشود. ولی ليماس اطمينان داشت که او دروغ ميگويد. )اش( 
ابتدا اظهار داشته بود که مطمئن نيست او ليماس باشد ليماس هم بسته را 
بازکرده و گواهينامه رانندگی خود را به او نشان داده بود. )اش( در حاليکه 
وانمود ميکرد وضعش خيلی خوب است وبه پول اهميت نميدهد، ليماس را 

به رستوران شيکی بردوغذاومشروب سفارش داد.

   ادامه دارد

داستان )10( کپی رايت هم جلودار مترجمان 
ايرانی نیست

آرش شفاعی

حساب کنيد يکی از کتاب های ادبی روز جهان را می خوانيد هنوز کتاب را به پايان نبرده ايد که می شنويد ترجمه ای ديگر از کتاب 
در بازار وجود دارد و برخی معتقدند ترجمه دوم و شايد سوم از ترجمه ای که شما می خوانيد بهتر است؛ در اين صورت چه 

حالی پيدا می کنيد؟ 
اين اتفاق يکی از رويدادهای عجيبی است که در آشفته بازار ترجمه ادبی و نشر ايران هر چند وقت يك بار روی می دهد و باعث 

سرگردانی مخاطبان ادبيات می شود.
يکی از مشهورترين کتاب هايی که به اين سرنوشت دچار شد رمان معروف »کوری« نوشته ژوزه ساراماگو برنده جايزه ادبی 

نوبل در سال ۱99۸ است.
آنهايی که کتاب »کوری« ساراماگو را خوانده اند به ياد دارند که از اين کتاب ۳ ترجمه در فاصله ای اندک به بازار آمد؛ اسداهلل 
امرايی، مينو مشيری و مهدی غبرايی ۳ مترجمی بودند که به فاصله ای کوتاه ترجمه هايی از اين اثر پرفروش به بازار ارائه کردند؛ 

اتفاقی که برای »بادبادک باز« خالد حسينی نيز افتاد.
اندکی بعد از اعالم نام اين کتاب به عنوان رمان اول فهرست پرفروش های سايت آمازون باز هم ۳ مترجم ايرانی اين کتاب را که 

افغانی ها خود »کاغذپران« می خوانندش به فکر ترجمه اثر افتادند.
زيبا گنجی و پريسا سليمان زاده ترجمه مشترکی را به نشر مرواريد ارائه دادند و مهدی غبرايی نيز ترجمه اش را به نشر نيلوفر 
داد.پس از مدتی باز کتاب »کافکا در ساحل« )يا به قولی در کرانه( نوشته هاروکی موراکامی اين بار با 4 ترجمه به بازار نشر 
ايران آمد.گيتا گرکانی )نشر کاروان(، مهدی غبرايی )نشر نيلوفر( آسيه و پروانه عزيزی )ترجمه مشترک توسط انتشارات بازتاب 
نگار( اين کتاب ارزشمند را که در سال ۲۰۰۶ جايزه پن بوک را از آن خود کرده و در سال ۲۰۰۵ ميالدی، يکی از ۱۰ کتاب سال 

نيويورک تايمز شده بود سال گذشته به مخاطبان ارائه کردند.
اين روزها دوباره چنين اتفاقی برای تازه ترين رمان پل استر در ايران افتاده است.

خبرگزاری مهر ديروز در خبری نوشت سومين ترجمه از يك رمان پل استر نويسنده آمريکايی به فاصله تنها دو ماه از انتشار 
همزمان ۲ ترجمه ديگر آن، از زير چاپ درآمد.

عنوان انگليسی اين کتاب »Travels in the scriptorium« است که جالب است مترجمان ايرانی حتی برای عنوان اثر نيز اتفاق نظر 
ندارند. شايد به اين دليل که بگويند ما جور ديگر می بينيم.

سومين ترجمه اين کتاب با عنوان »سفر در اتاق نسخه برداری« از مهدی غبرايی بزودی توسط انتشارات ثالث منتشر می شود و 
اين در حالی است که کتاب پل استر پيش از اين با دو ترجمه متفاوت يکی با عنوان »سفر در اتاق کتابت« و ديگری »سفر در اتاق 
تحرير« توسط دو ناشر يکی چشمه و ديگری افق منتشر شده بود. جالب آن که هيچ گاه مترجمان دوم و سوم در مقدمه يا جای 

ديگر هيچ توضيحی نمی دهند که ترجمه های قبلی چه ايرادی داشت که آنها ناگزير از کار مجدد شدند!
کتاب ۱۶۸ صفحه ای »سفر در اتاق تحرير« را مهسا ملك مرزبان ترجمه، عزيز ترسه، ويراستاری و انتشارات افق منتشر کرد.

ٔ کتابی با کپی رايت
با اين که در نخستين صفحه اين کتاب و پيش از مقدمه مترجم، ناشر آن اعالم کرده بود که »با پل استر« نويسنده کتاب »سفر در 
اتاق تحرير« برای خريد امتياز انتشار ترجمه فارسی کتاب طبق قانون بين المللی حق انحصاری نشر اثر به توافق رسيده« همزمان 
ترجمه ديگری از همين اثر روانه بازار کتاب شد؛ اين کتاب البته با عنوان اندکی متفاوت با اولی به نام »سفر در اتاق کتابت« و با 

ترجمه احسان نوروزی منتشر شد.
»سفر در اتاق کتابت« را نيز امير احمدی آريان ويراستاری و نشر چشمه منتشر کرد.

نکته جالب در اين ميان اين است که يکی از ناشران حتی حق انحصاری نشر اثر را خريداری کرده است اما همچنان شاهد ترجمه 
همزمان و بدون توجه مترجمان ايرانی به حقوق مولف هستيم.

به نظر می رسد عدم پيوستن ايران به کپی رايت باعث شده است ناشران ايرانی حتی نسبت به اخذ اطالعات مربوط به همکاران 
دارای حق  که  کتابی  دليل حقوقی  به همين  باشند و  بی تفاوت  نيز  را رعايت می کنند  قواعد حرفه ای نشر  قوانين و  که  را  خود 
انحصاری ترجمه در ايران است توسط ناشران ديگر حتی پس از ورود به بازار رعايت نمی شود که يادآور گنديدن نمك و آن 

ضرب المثل معروف است.
شايد راه اندازی بانك اطالعاتی ترجمه که از برنامه های اعالم شده سرای عالی ترجمه است بتواند در رفع اين مشکل و به روز 

کردن اطالعات حرفه ای کتاب های در حال ترجمه در ايران موثر باشد تا ديگر شاهد چنين وضعی نباشيم.
بايد ديد ناشر کتاب پل استر که حق انحصاری ترجمه را به نشر افق فروخته است در برابر اين بی اعتنايی ناشران ايرانی به حقوق 

خود چه واکنشی نشان خواهد داد؟
اين مترجم  ثابت ترجمه های همزمان در چند سال اخير بوده است و  اين است که مهدی غبرايی پای  اين ميان نکته جالب  در 
ارزشمند کشورمان نيازمند دريافت اطالعات بيشتر و به روزتری از همکاران خود برای عدم همپوشانی فعاليت هايش با ديگر 

مترجمان ادبی است.

خانه چارلز ديکنز حراج مي شود
 خانه اي که چارلز ديکنز ، نويسنده انگليسي بخش هايي از رمان »ديويد کاپرفيلد« 
خود را در آن نوشته بود ، قرار است حراج شود. خانه اي که چارلز ديکنز بخش هايي 

از اين رمان را آنجا نوشته ، خانه اي ساحلي است.
در قرن بيستم خانه چارلز ديکنز ، نويسنده قرن نوزدهمي انگليس به فروش گذاشته 
فرانسه  بخرد.خبرگزاري  را  آن  توانست  هيلتون  ريچارد  نام  به  شخصي  و  شد 
قيمت  خانه  اين  براي  يورو  هزار   ۲۰۰ و  ميليون   ۲ کارشناسان  که  داده  گزارش 
گذاشته اند.با اين حال ريچارد هيلتون مي گويد عالقه اي به استفاده از واژه حراج 
ندارد و تنها قصد دارد اين خانه را به مبلغي که خريداران توان خريدن آن را داشته 
اتاق خواب و سه پذيرايي دارد. ، در معرض فروش گذارد.اين خانه شش  باشند 

سال گذشته نيز صندلي و ميز تحرير چارلز ديکنز به قيمت ۸۵۰ هزار دالر در حراجي 
خيريه لندن فروخته شده بود.ديکنز از اين وسايل هنگام نوشتن برخي از بزرگترين آثار خود از جمله »آرزوهاي بزرگ« استفاده 

کرده بود. »ديويد کاپرفيلد« ، »آرزوهاي بزرگ« ، »اليور تويست« و »داستان دو شهر« از جمله آثار چارلز ديکنز هستند. 
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روانشناسی و انواع ناآرام
محمدمهدی ميرلو

دنبال  به  که  روان شناسی  آمريکا  در  فرد  به  منحصر  نظام  نخستين  عنوان  به   )functionalism( کارکردگرايی  
بررسی فرآيندها و کارکردهای ذهن بود و به همين دليل در مقابل ساختگرايی وونت و تيچنر قرار ميگرفت، متاثر 
از جريانات پيش از خود بود. در اين ميان، کارکردگرايان بيش از همه خود را وامدار نظريه تکامل داروين ميدانند. 
داروين با طرح نظريه خود مدعی شد که موجود زنده برای بقای خود به هر عملی دست می زند تا آنجا که با همنوع 
خود ميستيزد و مسلما در اين نبرد آن که قوی تر است سربلند از ميدان نبرد بيرون ميآيد و موجود ضعيف تر 
محکوم به فنا می شود. طرح ۲ مفهوم کليدی قانون تنازع بقا و انتخاب طبيعی، موجب تحولی شگرف در روان شناسی 
نوين شد. در اين مقاله سعی بر آن است تا ماهيت نظريه تکامل مورد بررسی قرار بگيرد و به ثمرات آن اشاره شود. 

بدون شك تحليل و نقد اين نظريه خود مجالی ديگر را ميطلبد. 
ٔ چارلز داروين 

هرچند خاندان داروين از شهرت علمی برخوردار بودند، ولی پدر او چندان به آينده داروين اميدوار نبود. با وجود 
اين ابتدا او را به ادينبورگ فرستاد تا به تحصيل در رشته پزشکی بپردازد، ولی بی عالقگی داروين به اين رشته 
موجب شد لباس کشيشی تن کند و به فراگيری آموزه های دينی مشغول شود. در خالل سال های ۱۸۳۱ تا ۱۸۳۶ 
به واسطه سفری علمی به دور دنيا، تحولی عظيم در زندگی او به وجود آمد. پس از بازگشت از اين سفر برآن 
شد تا مهم ترين هدف زندگی اش يعنی ارائه نظريه تکامل )theory of evolution( را تحقق بخشد؛ هرچند داروين 
مطالعات بسياری در اين زمينه کرد و به گردآوری شواهد علمی بسياری پرداخت تا نظريه اش از پشتوانه علمی 
کافی برخوردار باشد، ولی ۲۲ سال از طرح نظريه اش خودداری کرد. آنچه موجب طرح علنی نظريه تکامل شد نامه 
آلفرد راسل واالس  )Alfred Russel Wallace( به داروين بود. واالس در نامه خود نظر داروين را درباره نظريه 
تکامل جويا شده و همين امر بر داروين گران آمده بود. او ديگر سکوت را جايز نمی دانست و به همين دليل چنين 

به واالس پاسخ داد: 
»برای من دشوار می نمايد که حق تقدم چندين ساله خود را از دست بدهم و به هيچ وجه مطمئن نيستم که اين امر 
 on the origin of species by( » جنبه عدالت قضيه را تغيير دهد.« کتاب »منشاء انواع به وسيله انتخاب طبيعی
means of natural selection( توسط داروين در سال ۱۸۵9 منتشر شد و نکته جالب اين که تمام ۱۲۵۰ نسخه 
کتاب چاپ شده در همان روز نخست انتشار به فروش رفت. انتشار اين کتاب و طرح نظريه تکامل موجب شد علوم 
زيستی در کانون توجه دانشمندان قرار گيرد. نظريه تکامل طرحی ابتدا به ساکن نبود بلکه ريشه های آن را می توان 
در دوران يونان باستان نيز جستجو کرد. آنچه اهميت کار داروين را نشان می دهد نگاه علمی او به اين مساله است. 

اندک زمانی پيش از داروين، پدربزرگ او که ايراسموس داروين 
)Erasmus Darwin( نام داشت چنين اظهار کرد که تمام حيوانات خونگرم از يك رشته يا ليف )filament( جاندار 
که آفريدگار بدان حيات بخشيده به وجود آمده اند. در سال ۱۸۰9 دانشمند ديگری به نام المارک )Lamark( به 
طرح ديدگاه خود درباره تکامل پرداخت. اوتالش کرد نظريه ای رفتاری از تکامل را فراهم آورد. مطابق ديدگاه او 
تغييرات جسمانی و بدنی حيوانات در نتيجه تالش های موجود زنده برای سازگارکردن خود با محيط پيرامونش 
شکل می گيرد. از نگاه او چنين تغييراتی به صورت ارثی به نسل های بعدی نيز منتقل می شود. به عنوان مثال گردن 

دراز زرافه طی گذشت قرون متمادی و در تالش برای کسب غذا به اين شکل درآمده است. 
در کنار ديدگاه دانشمندانی چون ايراسموس داروين و المارک، کاوش های کاوشگران حکايت از اين امر داشت که 
فسيل ها و استخوان های مکشوفه متعلق به حيواناتی است که نسل آنها منقرض شده است. نتيجه چنين تحقيقات و 
کاوش هايی طرح اين نظريه بود که اشکال حيات از زمان خلقت تاکنون روندی ثابت نداشته و پيوسته در حال تغيير 
بوده است. تغيير و تحول، کليد واژه اين نظريه بود، ولی آنچه نقص اين نظريه به شمار می رفت فقدان شواهد علمی 

کافی در اثبات اين نظريه بود. انتشار کتاب منشاء انواع توانست اين نقص را تا حدودی برطرف کند. 
در بررسی نظريه تکامل داروين می توان چنين گفت که اين نظريه بر ۳ نکته اصلی تاکيد می کند: 

وجود  به  تازه  خصوصيات  با  اوالدی  و  می يابند  تغيير  ديگر  نسل  به  نسلی  از  زنده  موجودات  اول:  نکته  ـ 
می آورند. 

ـ نکته دوم: اين فرآيند زمان های طوالنی دوام داشته و گروه ها و انواع بسياری به وجود آورده است که هم اکنون 
زندگی می کنند و گروه هايی که زندگی کرده و از بين رفته اند. 

ـ نکته سوم: اين موجودات زنده با هم رابطه دارند. همين طور گروه ها و خانواده هايی که اين حيوانات و نباتات به 
آنها تعلق دارند.« آنچه داروين در کتابش مطرح کرد بحث درباره مساله تحول انواع و شکل گرفتن آنها از اشکال 
ساده بود؛ اما او سخنی از انسان و منشاء آن به ميان نياورد. با وجود اين، اهالی کليسا ديدگاه های داروين را 
الحادی ناميدند و چنين بيان کردند که نظريه داروين در نهايت منجر به اين سخن خواهد شد که انسان زاده ميمون 
است. اين اتهام، اتهامی سنگين و در عين حال بی اساس بود. به همين دليل داروين ۵ سال وقت خود را مصروف 
مطالعه کشف منشا انسان کرد. ثمره مطالعات اين دوران در قالب کتابی به نام »اصل انسان« منتشر شد. داروين 
در اين کتاب کوشيد با شواهد علمی نشان دهد که انسان دارای اصل حيوانی است و در نتيجه با انسان ريخت های 
خويش قرابت دارد. به عبارت ديگر، مقصود نهايی داروين بيان اين مطلب بود که انسان و انسان ريخت ها از اجداد 
مشترک نتيجه شده اند. به علت نبود اطالعاتی کافی در مورد اين اجداد مشترک، عنوان حلقه مفقوده به آنها اطالق 

شد. 
ٔ مالتوزيانيسم 

يکی از افرادی که تاثير بسزايی در آرا و انديشه های داروين داشت توماس مالتوس )Thomas Malthus( بود. 
مالتوس در سال ۱۷۸9 کتابی با عنوان »رساله ای درباره اصل جمعيت« به نگارش درآورد. او در اين رساله چنين 
اظهار کرد که جمعيت کره زمين برحسب تصاعد هندسی و ذخيره مواد غذايی به صورت تصاعد عددی )حسابی(  
در حال افزايش است. نتيجه چنين سخنی اين بود که تعادل برقرار کردن ميان جمعيت کره زمين و ذخيره مواد 
غذايی مستلزم از بين رفتن عده کثيری از افراد است. بدون شك در چنين شرايطی تنها نيرومندترين و زيرک ترين 
انسان ها باقی خواهند ماند. ذکر اين نکته نيز ضروری است که مالتوس برای جلوگيری از افزايش جمعيت انسانی 

زمين به ۲ عامل اصلی اشاره می کند: 
الف( عامل سلبی: به اين معنی که عده ای از افراد از توليدمثل محروم شوند. 

ب( عامل تخريبی: که همان جنگ، قحطی و امراض است. 
 struggle( داروين پس از مطالعه نظريه مالتوس، آن را به عالم جانداران تعميم داد و اصلی چون اصل تنازع بقا
for existence( و انتخاب طبيعی  )natural selection( را مطرح کرد. او معتقد بود هر جانداری از همان آغاز 
زندگی با عوامل ناسازگار و رقبای خويش مقابله می کند و همين امر بقای او را تضمين می کند. بدون شك آن عده 

که يارای مقابله نداشته باشند محکوم به فنا خواهند بود. 
از نگاه داروين کوشش برای بقاء عامل اصلی گزينش جانداران برای تکثير است. به عبارت ديگر چنين می توان 
گفت که ثمره تنازع بقا، انتخاب طبيعی است. به واسطه انتخاب طبيعی تنها جانداران واجد صفات ممتاز به حيات 
خويش در طبيعت ادامه می دهند. به واسطه  انتخاب طبيعی، مهارت ها يا صفات برتر يك نوع که امکان بقاء را فراهم 
کرده اند به فرزندان آن نوع نيز انتقال داده می شود. از سوی ديگر به دليل اين که تغيير، اصلی مسلم در وراثت 
است فرزندان نيز تغييراتی را در اين مهارت ها و صفات مشاهده خواهند کرد. دامنه اين تغييرات آنچنان می تواند 

وسيع باشد که تفاوت های موجود امروزی در ميان انواع بدان وسيله قابل تبيين و توجيه است. 
طرح نظريه تکامل، واکنش های مختلفی به دنبال داشت. در ميان مذهبيون ۲ جبهه گيری در قبال اين نظريه به وجود 

آمد: گروهی از اين انديشه استقبال کردند و گروه ديگر که بيشتر اهالی کليسا بودند اين نظريه را با روح حاکم 
بر انجيل ناسازگار يافتند و نظريه داروين را تالش برای عزل خالق و فريبی بزرگ نسبت به آغاز آفرينش تلقی 

کردند. 
ٔ ثمرات نظريه تکامل 

تحقيقات و پژوهش های داروين بويژه طرح نظريه  تکامل مسير جديدی را در روان شناسی بر سر راه عالقه مندان 
به اين رشته گشود. تاکيد بر پيوستگی انسان و حيوان زمينه ظهور پژوهش های تطبيقی در روان شناسی را فراهم 
آورد. از سوی ديگر مساله انتخاب طبيعی برای پيروان مکتب کارکردگرايی بسيار مفيد واقع شد و کارکردگرايان 
به  را می توان  داروين  تکامل  نظريه   ثمرات  قرار دهند.  توجه خود  کانون  را در  با محيط  انطباق  توانستند مساله 

اختصار چنين بيان کرد: 
محتوای  و  عناصر  به جای  تا  فراهم ساخت  کارکردی  روان شناسی  برای ظهور  را  زمينه  تکامل  نظريه   ۱( طرح 
هشياری که پيش از اين در مکتب ساخت گرايی مورد توجه قرار می گرفت، نقش کنشی و انطباقی هشياری در کانون 

توجه قرار گيرد. 
۲( عالوه بر تغيير در موضوع و هدف، روش های به کار رفته در روان شناسی نوين نيز تغيير و گسترش يافت و از 
روش های التقاطی در مطالعات روان شناسی استفاده شد. اين بدان معنا بود که روان شناسی خود را نيازمند علومی 
جمعيت  و   »archeology« شناسی  »paleontology«،باستان  شناسی  ديرين   ،  »geology« شناسی  زمين  چون 

انگاری »demography« می دانست. 
از اهميت چندانی برخوردار نبود. حال آن که به واسطه طرح نظريه   ۳( در نگاه ساخت گرايان تفاوت های فردی 

تکامل، اين مساله در کانون توجه روان شناسان قرار گرفت. 
4( با طرح نظريه  تکامل اين ايده نيز مطرح شد که ميان کارکرد ذهنی انسان ها و حيوانات شباهت هايی وجود دارد 
و اين مساله ديدگاه دکارت را با چالش  جدی مواجه ساخت. دانشمندان به پژوهش و مطالعه درباره  کارکرد ذهن 

حيوانات پرداختند و شاخه  جديدی به نام روان شناسی حيوانی را به آزمايشگاه روان شناسی معرفی کردند. 
۵( در نظريه  تکامل بر نقش عوامل ذهنی بيش از پيش تاکيد شده بود. داروين در نظريه اش به واکنش های هشيار 

انسان ها و حيوانات و نقش آن در انطباق با محيط تاکيد می کند. 
ٔ سرفرانسيس گالتون 

پزشکی  تحصيل  به  پدر  اصرار  به  جوانی  اوايل  همان  شد.  متولد  انگلستان  ۱۸۲۲در  سال  گالتون  سرفرانسيس 
کرد  مسافرت  مدتی  شد.  آن  از  برگردانی  روی  موجب  رشته  اين  به  او  عالقگی  بی  و  پدر  مرگ  ولی  پرداخت، 
عنوان  با  روان شناسی  حوزه   در  او  مهم  اثر  نخستين   ۱۸۶9 سال  در  آورد.  دست  به  را  بسياری  تجربه های  و 
»نبوغ ارثی « )Hereditary Genius( منشتر شد. او در اين کتاب به طرح اين مساله پرداخت که مردان برجسته 
)eminent(   فرزندانی شايسته به جهان عرضه می کنند. به همين دليل گالتون بر آن شد که بايد توليد مثل افراد 
 )eugenics( برجسته را تشويق و از توليد مثل افراد نامناسب جلوگيری کرد. برای تحقق چنين هدفی علم به نژادی
را بنيان نهاد و مدعی شد که خصوصيات نژاد انسانی مانند چهارپايان اهلی می تواند از طريق انتخاب مصنوعی 
اصالح شود. گالتون با انتشار مجله  بايومتريکا  )Biometrica( در سال ۱9۰۱ و تاسيس آزمايشگاه علم به نژادی 

در سال ۱9۰4 به تکميل طرح خود پرداخت. 
ٔ آزمون های روانی 

گالتون معتقد بود که می توان هوش را بر حسب ميزان ظرفيت شخص اندازه گيری کرد. در نتيجه هر چه ميزان 
ابداع  گالتون در  به سبب تالش های  بود.  او خواهد  تميز حسی  بودن سطح  باال  از  باشد نشان  باالتر  فرد  هوش 
آزمون های روانی )mental tests( نام او به عنوان نخستين کسی که روان شناسی را به طور علمی کاربردی کرد 
از آن کتل  تاريخ روان شناسی نوين ثبت شده است؛ هر چند گفته شده است که اصطالح آزمون های روانی  در 
شاگرد امريکايی اوست. امروزه بسياری از آزمون های ابداع شده توسط گالتون به عنوان الگو برای ابزارهای به 

کاررفته در آزمايشگاه های روان شناسی به کار می رود.

روانشناسی
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از خارگ تا 
اسالم با ياد 

جالل آل احمد
نويسنده: سيد حسن رضوی

ساحل  بر  پای  جالل  که  روزی  گذشت،  زدنی  هم  بر  بسان چشم 
خارگ گذاشت و کلمات باال را در قالب کتاب خارگ، در يتيم خليج 
نوشت تا روزی که در کنار ساحل دريای خزر، بريده از همه کس 
روح ناآرامش را به آرامش ابدی دريا پيوند داد. فقط ده سال، راهی 
طوالنی از خليج فارس تا دريای خزر. از خارگ، شمال غرب استان 
بوشهر تا اسالم، شمال غرب استان گيالن، از دريا به دريا، از بودن 
تا نبودن. کوتاهی زندگی اش را انگار فهميده بود که آرام و قرار 

نداشت. گويند اسپند روی آتش بود. به همين دليل بود که...

عکس ديگری از بقايای خانه جالل بر ساحل دريا و کنار جنگل
و  بود  دمدار  گرما  اما  بود.  صبح  هفت  هنوز  و  بود  خرداد  اوايل 
می  آن  در  دريا  از  ناشناسی  گوشه  از  خنکی  نسيم  و  مرطوب، 
تراويد. خوشم می آمد که ماسه نرم فرودگاه را که غباری از آن 
بر نمی خاست با پا بپراکنم. حالت کودکی را پيدا کرده بودم که در 
عالم تخيالت خود به سرزمين عجيبی گام گذاشته است و در هر 
آنی به انتظار کشف تازه ايست. و نمی دانم چرا گمان می کردم آن 
چه پا بر آن نهاده ام چيزيست يا جاييست جدای از آن چه در اوراق 

کتابها ديده ام. 
ٔ از کتاب خارگ، ُدر يتيم خليج 

ـ سفرنامه اسالم گيالن 
ساحل  بر  پای  جالل  که  روزی  گذشت،  زدنی  هم  بر  بسان چشم 
خارگ گذاشت و کلمات باال را در قالب کتاب "خارگ، در يتيم خليج" 
نوشت تا روزی که در کنار ساحل دريای خزر، بريده از همه کس 
روح ناآرامش را به آرامش ابدی دريا پيوند داد. فقط ده سال، راهی 
طوالنی از خليج فارس تا دريای خزر. از خارگ، شمال غرب استان 
بوشهر تا اسالم، شمال غرب استان گيالن، از دريا به دريا، از بودن 
تا نبودن. کوتاهی زندگی اش را انگار فهميده بود که آرام و قرار 
بقول  که  بود  دليل  همين  به  بود.  آتش  روی  اسپند  گويند  نداشت. 
در  فاعل  و  فعل  گذاشتن  نوشت و حوصله  تند می  تند  دوستانش 

جمالتش را هم نداشت. 
اکنون در راهم. در راه اسالم. آخرين مکان بودن جالل. جاده قزوين، 

تا چشم کار می کند جاده است و دشت. آسمان را ابرهای سياهی 
پوشانده است. بوی بی قراری و تالطم در فضا موج می زند. آسمان 
تيره تر می شود. روح پرتالتم جالل در عمر کوتاه 4۸  هر لحظه 
ابرهايی  نا آرام بهاری حس کرد.  ابرهای  ساله اش را ميتوان در 
که در تمامی روزهای سال گذشته در خواب بودند. و ناگهان بغض 
شان سر باز می کند. چنان خود را به تن جاده می سايند و شالق 
کنار  در  توقف  جز  که  کوبند  می  ماشين  سر  بر  را  بهاری  رگبار 
جاده گريزی نيست. صدايی در گوشم می پيچد: "نيم قرن نيامديد 
چه اتفاقی افتاد؟ حاال می خواهيد بياييد چکار؟" اما مگر ميشود که 
نرفت. از آنروزی که تلفنم زنگ زد و دوستی به تالش دعوتم کرد 
تمام رويای چندين ساله در ذهنم روشن شد. ديدن تالش بهانه ام 
بود. اين را از همان اولين سوال که ازش پرسيدم فهميد: "می خواهم 
خانه جالل را ببينم!" پرسيد: "جالل کيست؟" و اين سوال آزار دهنده 
چقدر بارها در گوشم تکرار شد در شهری که هنوز آخرين نفس 

های جالل در فضايش موج می زد. 
رگبار باران تا قزوين ادامه دارد و بعدش اين جاده های خلوت است 
که پاهايت را به شوق زودتر رسيدن بر پدال گاز می فشارد. شهر 
ها را يکی يکی می گذرم: کوهين، لوشان، منجيل، رودبار، رشت، 
فومن، صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر و اسالم، چسبيده به شهر 
تالش، جاييکه مسافران نوروزی به محض رسيدن به آن، ياد شهر 
آستارا می افتند و اينکه اگر با سرعت برانند می توانند بعد از يك 
با جمهوری  استان گيالن و هم مرز  نقطه  ترين  به شمالی  ساعت 
ارزان روسی  بنجل و  اجناس  از نعمت خريد  آذربايجان برسند و 
بهرمند گردند. درباره نام اين شهر گفته شده که در آغاز آهسته رو 
مردابی  منطقه  اين  به  که  زمانی   مسافران  و  کاروانان  زيرا  بوده 
نام  همان  آهسته تر می شدند.  به حرکت  ناچار  می رسيدند  ساحلی 

"اوسته رو" يا "هوسته رو" تالشی به مرور تبديل به آستارا شده 
است. 

ٔ طبيعت زيبای استان گيالن 
بعد از خوردن نهار آنهم از نوع ماهی سفيدش در يکی از روستاهای 
زيبای تالش و هنگامی که ديگر همراهان را چرت سنگينی فرا گرفته، 
که  کنم  می  اشاره  ميزبان  دوست  به  و  شمرده  مغتنم  را  فرصت 
برای  هستم  جستجويش  در  من  که  آنچيزی  دانستم  می  برويم. 
ديدم.  چشم  به  اسالم  شهر  در  را  اين  و  ندارد  جذابيتی  همراهان 
که  موسپيدها  از  ميگويم  داری؟"  نشانی  يا  "آدرس  پرسد:  می 
تا شرمنده  بودم  نپرسيده  بپرسيم خود همه نشان است که کاش 
کتاب  تا  فروش  برنج  های  موسپيد  از  شدم.  نمی  سپيدشان  موی 
فروش و کباب فروش و ماهی فروش. همه جوابها شبيه هم بود: 
"نمی دانيم". ياد سوال جغرافی دوران مدرسه می افتم: "مرکز چوب 
و حاال بدنبال جوابم: "اسالم مرکز چوب ايران يا  ايران کجاست؟" 
آدمهايی از جنس...؟" از موسپيدها که نااميد شدم رفتم سراغ جوانی 
تو مغازه عکاسی که عکس تمام مناظر و ديدنی های اسالم و تالش 
را به ديوار زده بود. پرسيدم: "عکس خانه جالل کو؟" گفت خانه را 
آب گرفته و چيزی از آن باقی نمانده. گفتم از همان باقی نمانده اش 
هم می توانستی عکسی بزنی. با تعجب نگاهم کرد و گفت: شرمنده!. 
نيمچه آدرسی می دانست آنهم نه با اطمينان. خيابانی با نام جالل 
تمام آنچيزی است که او می دانست. آمديم و آمديم تا رسيديم به 
تابلويی با نام جالل آل احمد، نصب شده در خيابان اصلی شهر اما 
بين دو کوچه نزديك به هم که معلوم نيست اولی کوچه جالل است 

می  ای  کوچه  وارد  و  کنيم  می  انتخاب  را  اولی  دومی. شانسی  يا 
شويم که در دور دست ها و انتهايش دريا نمايان است. رگبار شديد 
بهاری که شب قبل باريدن گرفت، درختان جنگلی را شسته و هوا 
را لطافت خاصی بخشيده است. بوی مرطوب و سکر آور برگهای 
ابرهای  است.  انباشته  را  فضا  نشسته،  شبنم  علفزار  روی  جنگلی 
بهاری انگار هنوز هم دِل کندن از اين جنگل و دريا را ندارند و به 
همراه نسيم ماليمی که از سوی دريا می وزد گستره نيمه روشن 

آسمان را درمی نوردند. 
ٔ کومه ماهيگيران محل نگهداری کليه وسايل ماهيگيری 

زيبای  مناظر  همه  اين  تا  است  فيلمبرداری  دوربين  به  دستم  يك 
طبيعی را از دست ندهم و دست ديگرم به فرمان تا چاله های پرآب 
با کمترين  را پوشانده  تمام عرض جاده خاکی جالل  را که  باران 
استاد  صدای  با  تا  ندارم  ديگری  دست  کنم.  رد  لرزش  و  تکان 
کرده روی  پر  را  ماشين  که فضای  زيبای عطار  و غزل  افتخاری 
فرمان ضرب بگيرم: "ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در 
دل روز و شب منتظر يار باش..." زنان با لباسهای شاد و رنگارنگ 
به  کارند. هر چه  ديوار و حصار گرم  بدون  تو حياط های  محلی 
تراکم درختان جنگلی کاسته می شود.  از  نزديکتر می شوم  دريا 
آرام  که  دريايی  دريا.  به  تا رسيدن  است  ای زمان الزم  دقيقه  ده 
است و طوفان ديشب متالطمش نکرده. انتهای جاده در کنار ساحل 
به تعدادی از مسافران نوروزی ختم می شود که اطراف کلبه های 

کوچك و رنگارنگ ساخت شهرداری سرگرم تفريح هستند. 
ٔ کلبه های رنگارنگ ساخت شهرداری 

نيست. می  گردم، خبری  نشانی خانه جالل می  از  تابلويی  بدنبال 
خواهم از مسافران بپرسم اما بی خيال می شوم. در سمت راست 
انتهای جاده کلبه ماهيگيری قرار دارد با چند تايی قايق. درون کلبه 
چند نفری هستند، مشغول خوردن چای و خسته از سفر دريا انگار. 
يکی از آنها رو به من می گويد ماهی تمام شد. می گويم ماهی نمی 
خواهم. دنبال خانه جالل می گردم. به تعجب نگاهی به من و نگاهی 
به يکديگر می اندازند و آنکه بنظر جوانتر از بقيه می آيد از کومه 
ماهيگيری می زند بيرون. می گويد چيزی از آن خانه باقی نمانده 
که بخواهی ببينی. می پرسم شما جايش را می دانی؟ نفس عميقی 
می کشد و می گويد بچه که بوديم می آمديم اينجا بازی. اينجا جنگل 
بود و تا دريا فاصله زيادی داشت. کلبه جالل اينجا بود. می آمديم 
اطراف اين خانه و حتی روی پشت بام آن بازی می کرديم. روزهای 

خيلی خوبی بود. تمام اينجا برايم خاطره است. حيف... 
کنار  در  چپ(  )سمت  جالل  گيالن،  اسالم   ،۱۳4۷ شهريور   ۲  ٔ

مصطفی شعاعيان 
بعد ها آب دريا شروع کرد به باال آمدن، تا رسيد به اينجا. خانه جالل 
و ديگر خانه ها را آب خراب کرد و چيزی از آنها باقی نگذاشت. 
با دست اشاره می کند با چند متر آنسوتر و می گويد اين چند تکه 
سنگ باقی مانده از خانه جالل است که دريا هيچ نشان ديگری را 
باقی نگذاشته. چشم که می گردانم چند تکه سنگ می بينم بر کناره 
از همان  يکی  بر  انگار جالل  است.  کرده  احاطه شان  دريا  که  آب 
سنگها نشسته و دفترچه معروفش در دست مشغول نوشتن است. 
بياد خاطره طنز ايرج افشار می افتم، صاحب مجله "راهنمای کتاب" 
که نقل می کرد چند بار او را در سفرهای دور و دراز ديدم پويا 
و کنجکاو. روزی بر ساحل خليج فارس در ديهی از بندر بوشهر، 
بامدادی که هنوز آفتاب نتابيده بود گرم نوشتن ديدمش. پرسيدم 
و  اباطيل شناسان  آينده  در  که  "خزعبالتی  گفت:  نويسی؟  چه می 

نبش قبر کن هايی چون تو از آن نان بخورند". 
ٔ چند تکه سنگ بر کنار آب، تنها بازمانده از خانه جالل 

اينجا همان کلبه ای است که آيت اهلل طالقانی پسر عموی جالل در 
مورد آن می گويد: "جالل دو هفته قبل از فوتش اصرار زيادی داشت 
تا در اين کلبه مهمانش باشم. می گفت دل پر دردی برای درد دل 
دارم." خانه اسالم جالل تکه زمينی بود که ميرزای توکلی به او داده 
بود و جالل با دست خود خانه ای به شکل النه زنبور و شش گوش 
در آن ساخت. جالل در طول زندگی کوتاه اما پرشتاب و پرشور 
خود حس حسادت خيلی ها را برانگيخت حتی برخی از نرديکترين 
دوستان و کسان خود را، به گمانم حتی از حس حسادت دريا هم 
بی نصيب نماند تا کمکی باشد برای اين بشر خاکی تا گرد فراموشی 
را بر نام جالل و کاشانه اش بکشد. می پرسم از مسافرانی که به 
اينجا می آيند کسی متوجه می شود که اينجا خانه جالل است؟ می 
گويد نه. می گويم تابلوی راهنما ندارد اينجا؟ می گويد نه. می پرسم 
گويد  نکرد؟ می  کاری  بنا  اين  برای حفظ  فرهنگی  ميراث  سازمان 
يکبار آمدند ولی گفتند چون سن بنا زير صد سال است طبق قانون 
توانستند  می  الاقل  گفتم  کنيم.  حفاظت  آن  از  توانيم  نمی  سازمان 
ديواری اطرافش بکشند برای محافضت از دريا تا وقتی که سن بنا 

شد صد سال. گفت اين هم فکری است ولی ديگه دير شده. 
مسافران نوروزی کمی آنسوتر سرگرم بازی و پختن کباب هستند. 
کسی متوجه اينسوی آب نيست. ديگه موقع برگشتن است. صدايی 
در گوشم زنگ می زند که نمی دانم کجا شنيده ام: "چندی بر کنار 
برای  امواج  اين  که  سالهاست  حاال  و  رفتی.  و  ماندی  ساحل  اين 

بوسيدن جای پايت می آيند و می روند".
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قنادی و خشکبار تواضع
انواع شیرینی جات خشک از ایران 

شیرینی جات مخصوص اعیاد 
شیرینی های سنتی قزوین ،تبریزو اصفهان 

کلیه آجیل و میوه جات خشک درجه یک از ایران ، ماهی دودی
و دیگر مایحتاج خود را می توانید در تواضع بیابید

 سفارشات کیک و شیرینی ، )خشک و تر(

 برای جشنهای عروسی ،تولد و غیره پذیرفته می شود.

کافیست یکبار امتحان کنید 
راستی نوبری فصل بهار )چغاله بادام( تواضع  یادتان نرود.
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سالمت

تاثیر تغذيه بر 
میل جنسي

دکتر علي کشاورز/ متخصص تغذيه و استاد دانشگاه

دچار  جهان  جمعیت  درصد  که20  است  داده  نشان  تحقیقات 
مانند  جنسي  اختالالت  از  بسیاري  است.  جنسي  اختالالت 
فقدان میل جنسي، ناتواني جنسي، ارضاي زودرس، خستگي 
در  ریشه  مسایل  دیگر  و  ناباروري  زناشویي،  رابطه  در 
یکي  دارد.  بدن  در  هورمون ها  و  شیمیایي  مواد  تعادل  عدم 
غذایي  رژیم  مي گذارد  اثر  جنسي  تمایالت  بر  که  عواملي  از 
است. رژیم غذایي نامناسب مي تواند باعث کاهش میل جنسي 
او  شده و هر چه فرد غذاي مقوي تري مصرف کند، توانایي 
مدیترانه اي  رژیم  یک  مي شود.  بیشتر  زناشویي  رابطه  در 
که شامل غالت، میوه جات، سبزیجات، گردو و روغن زیتون 
است و همچنین مصرف مقادیر کم شکر، غالت بدون سبوس 
در  دهد.  افزایش  را  جنسي  قواي  مي تواند  آماده  غذاهاي  و 
زناشویي  فعالیت  بهبود  در  تغذیه  نقش  درباره  شماره  این 

مي نویسیم...

غدد  اين  کنترل مي شود.  درون ريز  غدد  توسط  عملکرد جنسي 
هورمون هاي خاصي ترشح مي کنند. براي اينکه اين غدد بتوانند 
از  يکي  دارند.  خاصي  مغذي  مواد  به  نياز  کنند،  عمل  درست 
مهم ترين غددي که در توليد مثل نقش دارد، غده هيپوفيز است. 
نقصان در ترشح اين غده مي تواند منجر به نقص در اندام هاي 
تناسلي، يائسگي زوردرس در زنان و ناتواني جنسي در مردان 
شود. از غدد ديگر غده فوق کليه است که مقدار کم اما مهم از 
هورمون هاي جنسي را توليد مي کند و فرسودگي آن مي تواند به 

ناتواني جنسي يا عدم ميل جنسي منجر شود. 
غده هيپوفيز براي عملکرد خود به ويتامين هاي گروه B، اسيد 
به  نيز  کليه  دارد. غده فوق  نياز  E و روي  پانتوتنيك، ويتامين 
نياز  نشده  اشباع  چرب  اسيدهاي  و   A، B، E، Cويتامين هاي

دارد. 

ويتامین ها؛ مواد غذايي حیاتي

نقش  که  است  چربي  در  محلول  ويتامين هاي  Aاز  ويتامين 
اساسي در توليد مثل ايفا مي کند. اين ويتامين در سيب زميني 
فلفل  کاهو،  بروکلي،  اسفناج،  شلغم،  پيچ،  کلم  هويج،  شيرين، 
 ،)B۱(تيامين B قرمز و انبه يافت مي شود. از ويتامين هاي گروه
ريبوفالوين )B۲( ونياسين )B۳( براي ميل جنسي طبيعي، الزم 
است البته ويتامين هاي B۵، B۶، B۱۲ نيز براي کاهش استرس 
و تنظيم سطح هورمون هاي بدن الزم اند. ويتامين B۳)نياسين( 
مي بخشد.  بهبود  را  خون  گردش  و  شده  عروق  اتساع  باعث 
جنسي  هورمون هاي  شدن  ساخته  باعث  همچنين  ويتامين  اين 
مي شود. مصرف نياسين نيم ساعت قبل از فعاليت هاي جنسي، 
هيجان مربوطه را افزايش مي دهد. ويتامين B۶از افزايش ميزان 
پروالکتين که خود باعث کاهش ميل جنسي مي شود، جلوگيري 
سالمت  جهت   B گروه  ويتامين هاي  کلي  طور  به  پس  مي کند. 
توليد مثل الزم اند. منابع سرشار از ويتامين هاي گروه B عبارتند 
لوبياو...(،  و  )نخود  حبوبات  مرغ،  تخم  دار،  سبوس  غالت  از 
انواع  محصوالت سويا، ماهي سالمون و ديگر ماهي هاي آزاد، 
موز.  و  کم چرب  بروکلي، گوشت  کلم  به صورت خام،  مغزها 
موز داراي آنزيم بروملين است که در افزايش ميل جنسي مردان 
 B موثر است. همچنين سرشار از پتاسيم و ويتامين هاي گروه
است. بايد توجه داشت که مصرف نوشيدني هاي الکلي باعث از 

بين رفتن ويتامين هاي گروه B مي گردد. 
Cجهت عملکرد سالم غدد جنسي الزم است. همچنين  ويتامين 
اسپرم ها را در برابر اثر راديکال هاي آزاد که باعث چسبيدن و 
عدم تحرک آنها مي شود، محافظت مي کند. منابع سرشار از اين 
انبه، گوجه فرنگي و  ويتامين مرکبات، توت فرنگي، کيوي، هلو، 
سبزي ها برگ تيره است. ويتامين Eبه توليد هورمون هاي جنسي 
کمك کرده و گردش آنها را بهتر مي کند. همچنين اکسيژن الزم 
براي اندام هاي تناسلي را فراهم مي کند و باعث بهبود استقامت 
جنسي و رسيدن به ارگاسم )اوج لذت جنسي( مي شود. ويتامين

E در مغزها، حبوبات، غالت سبوس دار، ميوه ها و سبزي ها يافت 
مي شود. 

مواد معدني؛ معدن انرژي

کردن  کار  درست  باعث  که  است  آنتي اکسيدان هايي  از  روي 
توليد  انرژي  کافي  اندازه  به  بتواند  تا  مي شود  کليه  فوق  غده 
کند. روي براي توليد تستوسترون و افزايش تعداد اسپرم الزم 
است. همچنين باعث افزايش استقامت در حين فعاليت زناشويي 
مي شود و احساس خستگي را از بين مي برد. در ضمن اسپرم 
مورد  مقدار  مي کند.  محافظت  واژن  باکتري هاي  برابر  در  را 
نياز روي 4۰ ميلي گرم در روز است. روي در صدف خوراکي 
بخارپز ، دانه هاي کدوتنبل، تخمه گل آفتابگردان، سير و اسفناج 
افزايش مي دهد و  يافت مي شود. منيزيم استقامت ماهيچه ها را 
باعث افزايش تمدد اعصاب الزم براي فعاليت زناشويي مي  شود. 

منابع غني از منيزيم آجيل و غالت سبوس دار مي باشند. 
نقش  جنسي  هورمون هاي  توليد  در  ضروري  چرب  اسيدهاي 
دارند و همچنين به ذخيره کردن ويتامين هاي محلول در چربي 
نگه  فعال  جنسي  نظر  از  را  فرد  و  کرده  کمك   kو  D، E مثل 
مي دارند. اسيدهاي چرب ضروري در گياهان دريايي، دانه کتان، 
مي شود.  يافت  وفور  به  تنبل  کدو  و  گندم  جوانه  بادام،  کنجد، 
ورزش باعث مي شود که جريان هورمون ها در بدن به راحتي 
بيشتري  انرژي  مقدار  مي کنند،  ورزش  که  افرادي  گيرد.  انجام 

داشته و در نتيجه از نظر جنسي فعال ترند. 

مواد غذايي و کاهش توانايي جنسي 

مصرف بيش از حد نوشيدني هاي کافئين دار از طريق فرسودگي 
غدد فوق کليوي باعث کاهش ميل جنسي مي گردد. مصرف زياد 
کافئين باعث خستگي مفرط مي گردد و در نهايت موجب مصرف 
شدن تمام هورمون کورتيزول بدن مي شود. اين موضوع، خود 
توانايي  کاهش  و  مي شود  کليوي  غددفوق  فرسودگي  موجب 

جنسي را به دنبال دارد.
رسوب  باعث  شده  اشباع  چربي هاي  حد  از  بيش  مصرف 
کلسترول در مويرگ هاي متعدد آلت مي شود و جريان خون در 
به  نمي تواند  فرد  نتيجه  در  و  مي کند  روبه رو  با مشکل  را  آلت 

محرک هاي جنسي صادره از مغز به درستي پاسخ دهد. 
غذاهاي بسته بندي شده، فست فود و غذاهاي آماده داراي سطح 
استروژن  همانند  الکل  اشباع شده هستند.  از چربي هاي  بااليي 
مردان  جنسي  توانايي   بر  مخربي  اثر  و  مي کند  عمل  زنان  در 
دارد و به ناتواني جنسي و کوچك شدن بيضه ها در آنان منجر 
نتيجه  در  و  افسردگي  عاليم  الکل  مصرف  همچنين  مي شود. 

کاهش ميل جنسي را به همراه دارد.

نظر کارشناس - دکتر مهرداد کريمي / کارشناس طب سنتي

توجه  سالمت  به  دستيابي  و  حفظ  براي  ايران  سنتي  طب  در 
و  »خوردني ها  آنها  از  يکي  که  است  ضروري  اصل  شش  به 
نوشيدني ها« است. يکي از مشکالت و مسايلي که تغذيه در آن 
نقش مهمي ايفا مي کند، مشکالت جنسي است با بررسي اجمالي 
در متون طب سنتي ايران، مي توان به اهميت غذاها بر عملکرد 
عامه،  تصور  برخالف  که  کرد  توجه  بايد  ولي  برد  پي  جنسي 
و  سنتي  طب  داروهاي  و  گياهان  آثار  مورد  در  ساده انگاري 
غذاها بر عملکرد جنسي، اشتباه است چرا که پاسخ به غذا در 
هر فرد با فردي ديگر متفاوت است. بنا بر ديدگاه طب سنتي به 
علت تفاوت »مزاج« افراد و تفاوت در گرمي و سردي غذاها و 
نيز ماهيت بيماري و علت اختالل عملکرد جنسي، تجويز بدون 
بررسي غذا صحيح نيست. معموال در اين موارد نمي توان بدون 
خرما،  مانند  گياهاني  و  غذاها  از  بيمار  مشکل  تحليل  و  تجزيه 
نعناع، زعفران، سير، بادام، کنجد، فندق، گردو، فلفل و نخود و... 
استفاده کرد. گرچه غذاها به طور موثري در افزايش و کاهش 
ميل جنسي و يا توانايي جنسي موثر است ولي بايد توجه کرد که 
گاهي مصرف طوالني مدت برخي از همين مواد خوراکي ساده 
و بدون رعايت اصول علمي تاثيرات نامطلوبي بر فرد گذاشته 
که  تحقيقي  در  بيمار مي شوند.  تشديد مشکل  باعث  بسا  و چه 
در مورد اثر غذاها بر ميل جنسي انجام شده است، بيشتر اقالم 
مواد غذايي مورد استفاده در ايران اثر تقويت کننده ميل جنسي 
نيز داشته اند )۵۸ درصد( و ۵/۱4 درصد مواد غذايي اثر تضعيف 

کننده و ۵/۲۷ درصد اثري بر ميل جنسي نداشته اند.
در بسياري از مواردشان بيماراني مراجعه مي کنند که به علت 
ضعف  دچار  طوالني  مدت  به  گرم  غذاهاي  از  استفاده  کثرت 
جنسي و پيچيده شدن بيماري، شده اند. توصيه مي شود با توجه 
به وجود مواد موثر بر عملکرد جنسي در غذاهاي روزمره بدون 
مشورت با فرد آگاه به طب سنتي و تنها با تکيه بر شنيده ها و يا 

مراجعه غيراصولي خوددرماني تغذيه اي نکنيد.

  داروي تیروئید براي کودکان کشنده 

است  
  پزشکان هشدار دادند قرص تيروئيد براي کودکان خطرناک و کشنده است. 
به گزارش ايسنا دو پزشك امريکايي اعالم کردند اين قرص که براي بيماري 
تيروئيد تجويز مي شود، مي تواند تاثيرات کشنده يي روي کبد کودکان بر جاي 
بگذارد و از اين پس ديگر نبايد براي اطفال تجويز شود. پزشکان معمواًل قبل از 
هر اقدامي براي درمان بيماري بزرگ شدن غده تيروئيد در کودکان که شايع 
ترين پيامد پرکاري اين غده است داروي »پروپيل تيوراسيل« يا »ميتامازول« 
يد  از  استفاده  يا  بيماري، جراحي  اين  براي  ها  کنند. ساير درمان  تجويز مي 
راديواکتيو است. اما پس از ۶۰ سال تجويز اين داروها براي کودکان، پزشکان 
و  ها  نقص  بروز  باعث  تيوراسيل«  »پروپيل  داروي  که  اند  دريافته  تازگي  به 
ممکن  اين مشکل  اطفال مي شود.  در  و خطرناک  کبدي شديد  هاي  نارسايي 
است تا حدي پيشرفت کند که حتي جان کودک را به خطر بيندازد و عمل پيوند 
کبد ضرورت پيدا کند. »پروپيل تيوراسيل« يا PTU در عين حال درمان ابتدايي 
مي  مبتال  تيروئيدي  بيماري  همين  به  که  است  بالغي  و  بزرگسال  افراد  براي 
شوند اما تاثير آن روي کبد افراد بالغ بسيار کمتر است. اين تحقيق از سوي 
دانشگاه  پزشکي  دانشکده  در  ريوکيس«  »اسکوت  و  ماتيسون«  »دونالد  دکتر 
ييل انجام گرفته است. اين دو محقق متوجه بروز مشکالت کبدي در کودکان 
مبتال به پرکاري تيروئيد شدند و تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه دادند. 
آنها دريافتند که ساالنه ۵ تا ۱۰ کودک به دليل مشکالت حاصل از مصرف اين 

دارو مي ميرند.   

نقش مهم رژيم غذايي در درمان صرع  
 

نياز به دارو مي توان صرع را در  از رژيم غذايي ويژه و بدون  با استفاده   
که  غذايي  رژيم  نوعي  جديد،  تحقيقات  براساس  کرد.  درمان  کودکان  برخي 
ترکيبي از کره و چربي برخي گياهان است از بروز تشنج در کودکان مبتال 
به صرع جلوگيري مي کند. مصرف اين رژيم غذايي به توليد ترکيباتي در بدن 
منجر مي شود که تاثيري مانند داروهاي ضدصرع دارد، اما متخصصان تاکيد 
مي کنند بهره گيري از اين رژيم غذايي و ترکيب انواع مواد آن بايد با دقت زياد 

صورت گيرد تا تاثير دلخواه را داشته باشد.  

درمان چاقي کودکان با نوشیدن آب  
 

براي  ارزان  و  بسيار ساده  راه حل  يك  کردند  اعالم  امريکايي  پژوهشگران   
درمان کودکان چاق، آب است. به گزارش سالمت نيوز کارشناسان به والدين 
توصيه مي کنند اگر مي خواهيد به کودک تان کمك کنيد که وزن کم کند، کافي 
بدهيد.  او آب  به  قندي  به جاي سودا و ساير نوشيدني هاي شيرين و  است 
براساس يك تحليل علمي انجام شده روي رژيم غذايي کودکان و نوجوانان در 
امريکا معلوم شد هر کودک به طور متوسط روزانه ۲۳۵ کالري انرژي را به 
تنهايي از مصرف نوشيدني هاي شيرين به دست مي آورد. وقتي اين نوشيدني 
غذايي  مواد  ساير  خوردن  با  واقع  در  شود  حذف  کودک  غذايي  رژيم  از  ها 
اين مقدار کالري اضافي به بدن آنها تحميل نخواهد شد. دکتر »کالير وانگ« 
»شواهد  داشت؛  اظهار  تحقيق  اين  در  نيويورک  در  کلمبيا  دانشگاه  پژوهشگر 
فاقد  هاي  نوشيدني  کردن  جايگزين  دهد  مي  نشان  اکنون  هم  مستدل  علمي 
کالري به جاي نوشيدني هاي شيرين و پرکالري، هم در مدرسه و هم در منزل، 
راهکاري کليدي و مهم براي حذف کالري اضافي از رژيم غذايي کودکان و در 

نتيجه پيشگيري از چاقي دوران کودکي است.  

کاهش عمر انسان با آلودگي هوا  
 

 محققان امريکايي پس از يك تحقيق ۲۵ ساله ميزان کاهش عمر انسان بر اثر 
آلودگي هوا را مشخص کردند. به گزارش واحد مرکزي خبر از ديرباز گفته 
شده است که آلودگي هوا موجب کاهش عمر ساکنان شهرها مي شود و اينك 
محققان امريکايي پس از تحقيقات خود در ده ها شهر اين کشور مي گويند مي 
توانند به طور تقريبي ميزان کاهش عمر بر اثر آلودگي هوا را برآورد کنند. در 
۲۵ سال گذشته متوسط عمر انسان دو و نيم سال افزايش يافته است که علت 
اصلي آن نيز بهبود سامانه هاي بهداشت و تغذيه بوده است. اما تحقيقات در 
خصوص آلودگي هوا در شهرهاي امريکا مشخص کرده است از اين دو و نيم 
بهبود  نتيجه  از آن،  از ۱۵درصد  بيش  يا  ماه  پنج  افزايش متوسط عمر،  سال 
کيفيت هوا بوده است. پژوهشگران مي گويند با توجه به يافته هاي اين تحقيق 
مي توان حدس زد آلودگي هوا در شهرهايي مانند پکن يا بمبئي دو تا چهار 

سال از متوسط عمر ساکنان اين شهرها مي کاهد.  

نقش کافئین در کاهش دردهاي عضالني  
  بررسي ها نشان مي دهد مصرف نوشيدني هاي حاوي کافئين نظير 
قهوه پيش از ورزش سنگين از بروز دردهاي عضالني پس از ورزش 
پيشگيري مي کند. نوشيدن يکي دو فنجان قهوه پيش از شرکت کردن 
پس  دردهاي عضالني  بروز  ميزان  سنگين،  ورزشي  هاي  فعاليت  در 
از ورزش را به ويژه در افراد مبتدي کاهش مي دهد. پژوهشگران با 
بررسي ۲۵ مرد جوان متوجه شدند مرداني که ۲ تا ۳ فنجان قهوه، يك 
ساعت قبل از ورزش سنگين مي نوشند پس از ورزش کمتر به دردهاي 
عضالني دچار مي شوند. يکي از مشکالت شايع شرکت در فعاليت هاي 
ورزشي به ويژه براي افراد مبتدي، دردهاي عضالني در روز پس از 

ورزش است که گاه براي تداوم ورزش مشکل آفرين است.  
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دکتر مهدي زارع*

در زلزله اخير در آکويال در مرکز ايتاليا با بزرگاي ۳/۶ و تلفاتي که تاکنون 
به حدود ۱۷۵ نفر و حدود دو هزار نفر مجروح رسيده است و در منطقه 
يي در شرق، شمال شرق رم اتفاق افتاد، يك خبر تا حد زيادي مورد توجه 
توسط  آن  بيني-  پيش  ادعاي  يا   - بيني  پيش  که  گرفت  قرار  ها  رسانه 
جيانپائولو جولياني بود. بر اساس آنچه تاکنون در خبرها و تحليل هاي 
نيمه  حدود  که  بوده  آن  مساله  صورت  آمده،  ها  خبرگزاري  و  نشريات 
ماه ژانويه گذشته - حدود اواخر دي ماه -۸۷ بر اساس رصد تغييرات 
گاز رادن توسط جولياني در آزمايشگاه ملي فيزيك، پيش بيني شده بود 
زمين لرزه يي احتمااًل شديد در منطقه عمومي سولمونا )واقع در حدود 
۵۰ کيلومتري آکويال( در حدود ۳۰ ماه مارس ۲۰۰9 )هشت روز قبل از 
رخداد زمين لرزه آکويال( رخ خواهد داد. البته در روز يادشده اتفاق مهمي 
افتاد. بالفاصله  اتفاق  لرزه  نداد و هشت روز بعد زمين  در سولمونا رخ 
پس از آن آقاي جولياني ادعا کرد اين زمين لرزه همان زلزله پيش بيني 
اوست، که البته با تاخير رخ داده است. در زماني که او متوجه تغييرات 
گاز رادن مي شود و پس از اعالن هاي وي در سطح منطقه، بررسي هايي 
نيز از سوي کميته ريسك کشوري ايتاليا و در پي يك بررسي کارشناسي 
اعالم مي شود که اين ميزان تغييرات گاز رادن در مناطق لرزه خيز معمول 
است و الزامًا نشانه رخداد زلزله يي مهم نيست. بنابراين از جولياني مي 
خواهند به ابراز چنين هشدارهايي خاتمه دهد. پس از رخداد زلزله آکويال، 
توجه خبري زيادي به پيش بيني جولياني شد؛ موضعي که عمدتًا از سوي 
دولت و موسسه ژئوفيزيك رم ابراز شده، در اين جهت است که اساسًا 
پيش بيني به دردبخوري از سوي جولياني صورت نگرفته است. )و البته 
در  معمواًل  نيست،  بيني  پيش  قابل  زلزله  اساس  از  که  اشتباه  جمله  اين 
مي  بيان  مردم  هيجان  و  هراس  کردن  کم  براي  ظاهراً  و  چنين شرايطي 
شود.( البته به نظر مي رسد نامبرده نتوانسته دقت زيادي در پيش بيني 
محل رخداد ارائه کند؛ توجه کنيد به تفاوت محل کانون زلزله اخير و آنچه 
جولياني به عنوان محل رخداد پيش بيني کرده بود. آنچه در سطح عمومي 
و رسانه يي در مورد جولياني، اظهاراتش قبل از وقوع زلزله شش آوريل 
۲۰۰9 و نظرهاي وي بعد از زلزله اخير ابراز شده، مورد عالقه و توجه 
من در اين يادداشت نيست. چه بسا يکي از انگيزه هاي وي شهرت طلبي 
باشد که مي خواهد يك برآورد نه چندان دقيق را پيش بيني دقيق زلزله 
آکويال جلوه دهد. اظهار نظرهاي متقابل رسانه يي هم احتمااًل ممکن است، 
تقابل هاي معمول در عرصه عمومي ايتاليا باشد که آن هم موضوع بحث 
و عالقه من نيست. ولي به باور من موضوعي که مورد توجه خاص بايد 
قرار گيرد آن است که در اين زلزله يي که رخ داد، پيش نشانگري طبيعي 
در منطقه عمومي زلزله آکويال )تغييرات گاز رادن( از حدود سه ماه قبل 
احتمااًل نمايانگر فعاليت و جنبايي زمين ساختي اين ناحيه بوده است. اين 
مساله نشان از موثر بودن رصد چنين پيش نشانگري، حداقل در مواردي 
لرزه ونچوان چين در  از وقوع زمين  لرزه ها دارد. پس  از زمين  خاص 
بيش  تلفاتي  با  که   ۸/۷ بزرگاي  با   )۲۰۰۸ مه   ۱۲(  ۱۳۷۸ ارديبهشت   ۲۳
از ۸۰ هزار نفر همراه بود و در آن گزارش شد وزغ ها يك روز قبل از 
زلزله ونچوان از زمين و آشيانه هاي خود بيرون آمدند و در سطح شهر 
ونچوان به طور گسترده ديده شده بودند و همين را بعضي از محققان 
به عنوان شاهد پيش نشانگري در نظر گرفتند، زلزله اخير در ايتاليا مورد 
جديدي است که نمايانگر آن است که شواهد پيش نشانگري زمين لرزه 
ها حتي اگر با دقت در حال حاضر قابل رصد نباشند، ولي وجود دارند و 
واقعيتي هستند که امکان مطالعه دقيق آنها وجود دارد. از آنجا که امکان 
رصد زمين لرزه ها پيش از وقوع، بيش و پيش از هر انگيزه يي، به منظور 
کاهش ريسك زمين لرزه هاي مخرب حائز اهميت هستند، همين که از البه 
الي اخبار و اطالعات منتشرشده بتوان فهميد به لحاظ طبيعي در منطقه 
رخ  تغييراتي  چه  وقوع  از  پيش  داده،  رخ  آن  در  لرزه  زمين  که  عمومي 
داده است، به باور من اهميت زيادي دارد. براي پژوهشگراني که در اين 

راه تالش مي کنند، حتي اگر صدها بار اشتباه کنند، ولي فقط يك بار در 
زندگي بتوانند هشداري پيش هنگام دهند يا فعاليتي کنند که راه را براي 
چنين کاري در آينده باز کند، موفقيت تلقي مي شود. از سوي ديگر همين 
که در يك يا چند زمين لرزه مهم چنين شاهدي از تغييرات طبيعي - در 
اين مورد تغييرات گاز رادن - قبل از وقوع زلزله پيدا شود، باز هم جاي 
اميدواري را براي پژوهشگران و کوشندگان در اين راه باقي مي گذارد. 
به نظر من حتي اگر با ايده هايي بسيار ساده ولي مفيد نظير سنجش هاي 
دائمي تغييرات گاز رادن با استفاده از فيلم هاي راديولوژي در نقاط متعدد 
در داخل و نزديك شهرها بتوانيم راهي عملي طراحي کنيم تا با آن بتوان 
موردي شبيه زمين لرزه آکويال را پيش از وقوع و در مناطق لرزه خيز و 
مهم - نظير مناطق شهري - پيش بيني کنيم، کاري بزرگ است، که حتي 
موفقيت نسبي آن هم ارزش پرداختن به موضوع را دارد. چنين کارهايي 
با مطالعاتي بسيار کم هزينه و سرمايه گذاري هاي ملي امکان پذير است 
ولي واقعيت آن است که با توجه به لرزه خيز بودن کشور ما، ارزش چنين 
سرمايه گذاري هايي در افزايش ايمني شهرها و سکونتگاه هاي ما در برابر 

زمين لرزه هاي بعدي بسيار زياد است. 

و  شناسي  زلزله  المللي  بين  پژوهشگاه  فناوري  و  پژوهشي  *معاون 
مهندسي زلزله

ابداع اولین میکروروبات پرنده 
جهان  

 
اين  محققان  از  گروهي  همکاري  با  واترلو  دانشگاه  ايراني  محقق 
اولين ميکروروبات پرنده جهان  ارائه  دانشگاه در کانادا موفق به 
دارد،  را  متفاوت  اجسام  روي  مختلف  عمليات  انجام  توانايي  که 
ايراني دانشگاه واترلو در کنترل عمليات در  ابداع محقق  اين  شد. 
ابعاد ميکرو موثر بوده و به محققان در جابه جايي و انجام اعمال 
مختلف و دقيق روي اجسام کوچکي که جابه جايي و عمليات روي 
انسان دشوار است، کمك خواهد کرد. دکتر »ميربهراد  آنها براي 
نام  با  را  روبات  اين  واترلو  دانشگاه  مکانيك  مهندس  خامسي« 
کرده  ابداع  مغناطيسي  شناوري  خاصيت  از  استفاده  با   MEMS
است. به بياني ديگر اين روبات به کمك ميدان مغناطيسي بر نيروي 
گرانش غلبه کرده و مي تواند پرواز کند. اين روبات که تحت کنترل 
سيستم ليزري است با استفاده از آهن رباهايي که به ميکروچنگك 
هايش متصل است اجسام را حرکت يا تغيير مي دهد. به گفته دکتر 
ميکرواجسام  کردن  سرهم  در  روبات  اين  از  استفاده  »خامسي« 
انجام  و حتي  بيولوژيکي  هاي  نمونه  مکانيکي، حمل  تجهيزات  در 

خواهد  ممکن  ها  ميکروجراحي 
اين  رهبر  »خامسي«  دکتر  بود. 
تحقيقات روباتيك که متخصص 
در  تجهيزات  توليد  زمينه  در 
ابعاد ميکرو شناخته شده است، 
در جهان  گروه  اولين  »ما  گفت؛ 
هستيم که موفق به ابداع روبات 
ميکروچنگك  به  مجهز  پرنده 
اجسام  دادن  حرکت  منظور  به 
تواند  مي  روبات  اين  ايم.  شده 
در  و  شده  وارد  فضايي  هر  به 
محفظه يي بسته توسط فردي از 
خارج محفظه کنترل شود که اين 
خصوصيت استفاده از اين ابزار 
را براي کنترل مواد سمي زيستي 
ها  ميکروجراحي  انجام  حتي  يا 
گفته دکتر  به  ممکن مي سازد.« 

»خامسي« شناوري مغناطيسي با استفاده از مکانيسم مغناطيسي 
سه  فضايي  در  ميکروروبات  موقعيت  تعيين  منظور  به  خارجي 
بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مکانيسم ميدان مغناطيسي 
را به واسطه بازخورد حسگرهاي موقعيت سنج روبات تحت کنترل 

درمي آورد.  

راز سفید شدن مو کشف شد  
 

 محققان انگليسي و آلماني موفق شدند راز تغيير رنگ موها با باال 
آنها در سنين ميانسالي و  يا خاکستري شدن  رفتن سن و سفيد 
پيري را فاش کنند. به گفته اين محققان، وجود راديکال هاي آزاد 
اکسيژن دليل خاکستري شدن رنگ موها است. پروفسور »هانيز 
دکر« محقق انستيتو بيوفيزيك در دانشگاه ماينز آلمان در اين باره 
موها  رنگ  تغيير  منشاء  هيدروژن  »پيروکسيد  کرد؛  خاطرنشان 
است.« وي معتقد است با افزايش سن ميزان اين ماده هم در پياز 
مو بيشتر مي شود و هم در نهايت از سنتز رنگدانه مالنين در تار 
مو جلوگيري مي کند. پيروکسيد هيدروژن يك ماده سفيدکننده به 
شمار مي آيد که محصول بازمانده از فعل و انفعاالت متابوليك در 
بدن است. اين ماده شيميايي در تمام بافت هاي بدن وجود دارد و 
مقدار آن بسيار اندک است. در حالت عادي آنزيمي در بدن ترشح 
به آب و  را   H۲O۲ با فرمول پيروکسيد هيدروژن،  مي شود که 
آنزيم  اين  مقدار  از  سن  رفتن  باال  با  اما  کند  مي  تجزيه  اکسيژن 
کاسته مي شود و در اين وضعيت به تدريج بر مقدار پيروکسيد 
هيدروژن افزوده مي شود. پيروکسيد هيدروژن با اکسيده کردن 
يك اسيد آمينه به نام ميتونين به آنزيم تيروسيناز حمله مي کند. 
اين آنزيم سنتز شده و در نتيجه از مقدار آن کاسته مي شود. با 
اين  کم شدن آنزيم از مقدار رنگدانه مالنين نيز کاسته مي شود. 
روند  تخريب  بر  هيدروژن عالوه  پيروکسيد  توسط  اکسيداسيون 
توليد مالنين روي ساير آنزيم هاي مورد نياز براي ترميم پروتئين 
هاي آسيب ديده نيز تاثير منفي مي گذارد و منجر به سفيد شدن 

موها مي شود.  
مرورگر  تلويزيون،  خروجي  چاپگر،  به  محصول  اين  همچنين 
HTML و جي پي اس مجهز است و حافظه داخلي آن هشت گيگا 
بايتي به اضافه پشتيباني از کارت حافظه خارجي ۱۶ گيگا بايتي 

خواهد بود.  

آنچه در زمين لرزه اخير آکويال در ايتاليا گذشت 

انجمن حمايت از معلولین ايرانی
)عضو جامعه خیريه انگلستان(

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

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

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

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

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

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

لطفًا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمايید و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نمايید

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

حق طبیعی کمک کنندگان مالی می دانیم تا حسابرسی و گزارش ساالنه 
انجمن به جامعه خیريه انگلستان را بازبین نمايند.
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مردان آلماني و 
بازگشت به سنت ها 

 

پژوهش  يك  نتايج  اساس  بر 
و  روحيه  درباره  اجتماعي 
 ۱۳ تنها  آلماني،  مردان  برخورد 
هاي  شاخص  جوانان،  از  درصد 
پذيرند،  مي  را  مدرن  جامعه  يك 
در حالي که 4۱ درصد زنان جوان 
جامعه  در  زندگي  آلماني خواهان 

يي غيرسنتي هستند.

اگر پوسترها و تابلوهاي تبليغاتي 
آلمان  شهرهاي  هاي  خيابان  در 
آلماني  مردان  دهيم،  قرار  مبنا  را 
آزاديخواه  مستقل،  مدرن،  بسيار 
اين  کنند.  مي  جلوه  مداراجو  و 

تصوير را مي توان کمابيش در زندگي روزمره و در کوچه و بازار هم ديد؛ مرداني که با کالسکه بچه در 
سوپرمارکت ها مشغول انتخاب نرم ترين پوشك براي فرزندان دلبند خود هستند؛ پدراني که با صبر و 
حوصله در اين و آن پارک با بچه سرکش خود بحث مي کنند که چرا بايد سر ساعت به خانه برگردند 
و... اين تصوير در جامعه آلمان چنان پررنگ است که جامعه شناسان حتي از نسل مدرن »پدران جديد« 
سخن مي گويند. اين ولي ظاهر قضيه است. آخرين آمار نشان مي دهند مرد آلماني سنتي تر از آن است 
که تصور مي رود. طبق نتايج يك پژوهش که از سوي کليساي آلمان و به سفارش »وزارت خانه و 
خانواده« انجام شده، تنها ۱9 درصد از مردان آلماني، طرفدار روابط و مناسبات مدرن هستند. اين رقم 
در ميان زنان به ۳۲ درصد هم مي رسد. برخورد نسل جوان مردان آلماني با مساله »مدرنيته« حتي 
محافظه کارانه تر است.همين امر سبب کاهش نرخ ازدواج در آلمان شده است. مردان کمتر به خواست 
هاي زنان مدرن که مثاًل خواهان مشارکت همسران آينده شان در کارهاي روزمره هستند، تن درمي 
دهند. از اين رو شمار مردان آلماني که در حال حاضر ناچار به زندگي در تنهايي رو آورده اند، رو به 

افزايش است. 
بر اساس نتايج پژوهشي که روز اول آوريل در برلين منتشر شد، مردان و زنان آلماني را مي توان به 
چهار گروه تقسيم کرد؛ سنتي يا تا حدودي سنتي، سنتي/ مدرن، در حال جست وجو و به کلي مدرن. 
اين آمار نشان مي دهد يك سوم از مردان آلماني، تفکري سنتي يا تا حدودي سنتي دارند. يعني هنوز 
فکر مي کنند نان آور خانواده اند، معناي زندگي کار است و زن بايد در خانه بماند و به امور خانه و 
بچه ها برسد. تفاوت اين تفکر سنتي با نتايج پژوهشي که ۱۰ سال پيش انجام شده بود، در اين است که 
امروزه مردان سنتي پذيرفته اند همسران شان بعضًا کار کنند و بر »درآمد خانواده« بيفزايند. اين امر 
تنها در موردي قابل قبول است که حقوق مردان کفاف خرج زندگي خانواده را ندهد. مردان هنوز هم، 
مثل ۱۰ سال پيش، حاضر به تن دادن به کار خانه نيستند. اما اين گروه از مردان پذيرفته اند شاغل بودن 

همسران شان تاثيري منفي بر »زندگي مشترک و تربيت بچه ها« نگذاشته است.
بيشتر مردان در آلمان خود را سنتي/ مدرن، يا در حال جست وجو مي دانند. تنها يك چهارم آنان عنوان 
مدرن به خود مي دهند. اينان دست کم از نظر تئوري معتقدند زن و مرد، هر دو و به طور مساوي بايد 
به کار خانه و امور بچه ها بپردازند. اينکه زنان نيز بايد با کار و فعاليت هاي اجتماعي خود را به ثبوت 
برسانند، از ديدگاه مردان مدرن آلماني، امري »بسيار مهم« است. اينان با اين حال معتقدند »خانواده هم 

از اهميت فوق العاده يي برخوردار است.« 
مرد مدرن آلماني از سوي ديگر مايل است ساعات بيشتري را در خانه و با بچه ها، يا دوستان خود 
بگذراند. »آرزوها«ي اين قشر تا حدودي هم برآورده شده است. بر اساس آمار حدود ۱۰۳ هزار پدر 
در سال ۲۰۰۷ تقاضا کرده اند »به دليل رسيدگي به امور بچه ها« از انجام کار اداري معاف شوند و به 
مرخصي بروند. اين پدران خانواده دوست که حقوق شان را دولت براساس قانون تامين مي کند، تنها 
حداکثر دو ماه در خانه مانده اند چون شمار مردان مدرني که معناي زندگي را در کار مي بينند، حتي 
از ۱۰ سال پيش هم بيشتر شده است. در سال ۱99۸ تقريبًا تمام مردان مدرن از تاييد اين جمله سر 
باز زدند؛ »کار، زندگي مرد را مي سازد.« در سال ۲۰۰9 تنها نيمي از مردان با مفهوم اين جمله موافق 

بودند. 
در اين نظرخواهي که از سوي دو جامعه شناس آلماني و اتريشي انجام شده، ۱4۷۰ مرد و 9۷۰ زن از 
سنين و قشرهاي مختلف شرکت داشته اند و درباره ديدگاه ها و برخوردهاي خود نسبت به کار، اوقات 
بيکاري، خانواده و مذهب نظر داده اند. اينکه پرسش شوندگان چه اهداف و آرزوهايي را دنبال مي کنند 
و چه تصويري از زن و مرد بودن در ذهن دارند نيز از ديگر بخش هاي اين پژوهش را تشکيل مي دادند. 

۱۰ سال پيش در سال ۱99۸ نظرخواهي مشابهي در همين زمينه صورت گرفته بود.
 به گفته چيس، چون اين بچه فيل در دلتاي اوکاوانگو ديده شده، شانس بيشتري براي بقا دارد، زيرا مي 
تواند زير درخت هاي بزرگ پناه بگيرد و با گل و الي رودخانه مانع از نفوذ تابش مستقيم نور خورشيد 
روي پوستش شود. او مي افزايد اين بچه فيل که به نظر دو تا سه ماهه بود، زير سايه مادرش راه مي 
رفت. به گفته او اين رفتار نشان مي دهد اين بچه فيل نسبت به آفتاب سوزان آفريقا آگاه است و براي 

بقا، رفتار منحصر به فردي پيش گرفته است.
مايك چيس در انتها مي گويد؛ »مي دانم که فيل ها قدرت انطباق بااليي دارند، باهوش هستند و در زنده 

ماندن مهارت دارند.« 

سگ باغبان  
 »هوپ« يك سگ نژاد آلماني است که به شغل هرس کردن باغچه و چمن مشغول است. به نقل از پايگاه 
اطالع رساني تلگراف، »هوپ« سگ چهار ساله و از سگ هاي نگهبان گله و از نوع نژاد آلماني است که 
هوش سرشار و فوق العاده يي دارد و به همين دليل از آوريل سال ۲۰۰۸ ميالدي به شغل هرس کردن 
باغچه ها و چمن منازل اطراف منزل صاحبش مشغول است. صاحب اين سگ در مصاحبه يي با رسانه 
هاي دولتي انگلستان گفت سگش همچنين قادر است، پيانو بنوازد و به همين دليل در سال گذشته جايزه 
مسابقه »بهترين حيوان خانگي« را از آن خود کرد. اين در حالي است که رسانه هاي انگلستان اين سگ 

را حيواني »بي نظير« ناميدند و اعالم کردند تاکنون چنين چيزي در انگلستان سابقه نداشته است.  

کشف علت بد خلقي دوران نوجواني  
 

اين شکل توجيه  به  تند مزاجي نوجوانان را   دانشمندان علت بد خلقي، خود خواهي، بي مالحظگي و 
علت  روانشناسان  گذشته  در  اوست.  بدن  رشد  از  کندتر  نوجواني  در  انسان  مغز  رشد  که  کنند  مي 
خصوصيات ناخوشايند رفتاري دوران نوجواني را تغييرات هورموني بدن مي دانستند. در حالي که 
وسيع  تغييرات  از  حاکي  است  شده  انجام  انسان  مغز  از  تصويربرداري  روش  با  که  جديد  تحقيقات 
ساختمان مغر انسان در نوجواني و اوايل جواني است. در اين تحقيق که در انستيتو ملي سالمت روان 
Bethesda انجام شد، فرآيند رشد 4۰۰ کودک تحت نظارت قرار گرفت. به اين صورت که هر دو سال 
يك بار از مغز آنها تصويربرداري به عمل مي آمد. با مطالعه نتايج به دست آمده مشخص شد در فرآيند 
رشد انسان به تدريج سلول هاي مغز درگير جوان سازي مي شوند و به طور مداوم مغز انسان در حال 
تجديد و تغيير است به طوري که فرد تا سن ۲۰-۲۲ سالگي ساالنه يك درصد از سلول هاي خاکستري 
مغز خود را از دست مي دهد. دانشمندان تغييرات در ناحيه نرمه جلويي مغز انسان که مسوول کنترل 
محرک هاي انگيزشي، قضاوت و تصميم گيري نوجوان است را توجيه مناسبي براي رفتارهاي عجيب 
اغلب نوجوانان در اين سنين مي دانند. آنها معتقدند در اين مرحله از زندگي مغز نوجوانان مانند اسفنجي 
عمل مي کند که درگير يادگيري است و عدم کنترل محرک هاي دروني باعث بروز رفتارهاي ريسکي 

مانند روي آوردن به مواد مخدر، الکل و سيگار مي شود.  

60 سال زندگي با ريه پیوندي  
  

اهل استرالياست که شصتمين سالگرد حضور يك ريه مصنوعي را در  پيرزن  لتون« يك  »جون ميد 
بدنش جشن گرفته است. اين زن هنگامي که ۲۲ سال داشت، به دليل ابتال به فلج و طي درمان بيماري 
اش ريه هاي خود را از دست داد و پزشکان مجبور شدند يك ريه مصنوعي در بدن وي قرار دهند. اين 
در حالي است که اين زن هم اکنون يك انسان فلج است و قادر نيست دست ها و پا هاي خود را حرکت 
دهد. عالوه بر اين، به دليل آنکه بيش از انسان هاي ديگر يك عضو مصنوعي را در بدن خود نگه داشته 
و از پيوند ريه مصنوعي اش شش دهه مي گذرد، نام او در سال ۲۰۰۶ ميالدي در کتاب رکوردهاي 

گينس به ثبت رسيده است.  

زني 12 سال با گلوله يي در صورتش زندگي مي کرد  
 

رسانه هاي محلي آلباني اعالم کردند يك زن بدون آنکه خودش خبر داشته باشد، ۱۲سال با يك گلوله 
درون صورتش زندگي مي کرده است. »ميرکه روشاج« زن آلبانيايي در مصاحبه خود به رسانه هاي 
محلي آلباني گفت؛ در سال ۱99۷ميالدي زماني که در اتاق خوابم در حال استراحت بودم، يك گلوله با 
گذشتن از پنجره اتاقم به صورتم برخورد کرده و مرا مجروح کرد. پس از آن به بيمارستان منتقل شدم 
و پزشکان با اعالم اين موضوع که گلوله از صورتم خارج شده، تنها جراحتم را پانسمان کردند. وي در 
ادامه افزود؛ من طي اين ۱۲سال دچار سردرد و سرگيجه مي شدم و در نهايت براي درمان اين حالت 
ها به بيمارستان مراجعه کرده و پس از انجام عکسبرداري از سرم، پزشکان متوجه شدند يك گلوله ¸/² 
سانتي متري درست زير استخوان گونه ام وجود دارد. اين گلوله همان گلوله يي بود که در سال ۱99۷ 
ميالدي به صورتم اصابت کرد و پزشکان مطمئن بودند پس از برخورد از صورتم خارج شده است.  

 تعلیق از خدمت به دلیل کتک زدن دانش آموز  
 

 پليس نيويورک اعالم کرد يك معلم مدرسه ابتدايي به اتهام کتك زدن و مجروح کردن يك پسربچه 
۱۱ساله از خدمت معلق شد. »روزاتا توماک« معلم مدرسه ابتدايي در نيويورک امريکاست. وي متهم 
است به بهانه شيطنت يکي از دانش آموزان ۱۱ساله اش، او را به شدت کتك زده و باعث مجروح شدن 
وي شده است. به همين دليل دادگاه عالي نيويورک اين معلم را به تعليق از خدمت و پرداخت 9۰ هزار 
دالر جريمه نقدي محکوم کرد. اين در حالي است که اين زن در سال ۲۰۰۶ ميالدي نيز به دليل کتك زدن 

يك دختربچه هشت ساله به هشت ماه حبس محکوم شده بود.  

اعالم درآمد ساالنه رئیس جمهور روسیه  
 

بر اساس قانون جديدي در روسيه، رئيس جمهور اين کشور و مقامات دولتي موظف شدند ميزان درآمد 
خود و خانواده شان را اعالم کنند. ديميتري مدودوف ميزان درآمد خود را اعالم کرد. او کمتر از آنگال 
مرکل صدراعظم آلمان حقوق مي گيرد. به گزارش خبرگزاري اينترفکس از مسکو مديريت کاخ کرملين 
به تازگي ميزان درآمد ساالنه رئيس جمهور اين کشور را اعالم کرد. ديميتري مدودوف در سال گذشته 
ميالدي، 9۰ هزار يورو درآمد داشته است. اين مبلغ در مقايسه با همتايان اروپايي و امريکايي او مبلغ 
بااليي نيست. رئيس جمهور امريکا ساالنه حدود ۳۰۰ هزار يورو و صدراعظم آلمان نزديك به ۲۵۰ هزار 
يورو حقوق مي گيرند. با اين حال اگر رقم اعالم شده صحت داشته باشد، درآمد مدودوف از درآمد 
رئيس جمهور پيشين اين کشور والديمير پوتين به مراتب بيشتر است. پوتين در برگه هاي مالياتي سال 
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برای دوام و استمرار هرچه بیشتر  هفته 
نامۀ پرشین، ما را به صاحبان  مشاغل 

معرفی نمايید. آگهی های شما موجب 
ارتقاء کیفیت اين هفته نامه خواهد شد.  

سوپرمارکت ايرانی رز
رز به کیفیت کاالمی انديشد 

سوپرمارکت ايرانی رز افتخار دارد 
مجموعه از کاملترين اجناس ايرانی 

ُکرد و افغانی 

شامل : انواع برنج های ممتاز ايرانی ، خارجی و 
افغانی ، شیرينهای خشک و تازه 
انواع حبوبات خشکبار و آجیل، 

انواع کاست و سی دی ها
 و فیلم های ايرانی و خارجی 
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اجناس رز با کیفیت ارزان و بی علت 
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۲۰۰۷ ميالدي، درآمد ساالنه خود را ۵۷ هزار يورو اعالم کرده است. از سوي 
تنها حقوقي است که رئيس جمهور ساالنه  اين مبلغ يعني 9۰ هزار يورو  ديگر 
دريافت مي کند. در توضيح ارائه شده از سوي کاخ کرملين به امتيازات و امکانات ويژه يي که رئيس 
جمهور از آنها برخوردار است، اشاره يي نشده. بر اساس اين اظهارنامه، مدودوف و همسر وي کمتر 
از سه ميليون روبل روسيه پس انداز بانکي دارند و مالك يك خانه، دو قطعه زمين و يك اتومبيل گلف 

۱۰ساله هستند. 
  

فعالیت هاي 
ورزشي، 

پادزهر تنبلي 
مغز  

 

را  بدن  ورزش،  که  بود  اين  همگاني  عقيده  تاکنون 
سالم نگه مي دارد. حاال دو تن از پژوهشگران مغز 
نيروي  بازدهي  بر  حرکت  اند  کرده  ثابت  آلمان  در 
جامعه  گويند  مي  اينان  افزايد.  مي  نيز  مغز  دماغي 
عالقه  ها  است.آلماني  ورزشکار  يي  جامعه  سالم، 

عجيبي به ورزش دارند، اين را نه تنها آمار، بلکه مثاًل ساعت کار استخرهاي شناي محله ها هم نشان 
مي دهد اين مراکز تقويت عضله موظفند در هفته ، دست کم دو روز از ساعت ۶ صبح آماده پذيرايي از 
»ورزش دوستاني« باشند که پيش از رفتن به کار، مايلند تني به آب بزنند و با سوزاندن کالري، انرژي 
جديدي براي انجام وظايف روزانه خود کسب کنند. شمار کساني که بعد از کار روزانه ، ساک ورزشي 
به دست به اين و آن کلوپ ورزشي مي روند يا تك تك و گروه گروه به دو و دوچرخه سواري و 
فوتبال در پارک ها مي پردازند، کم نيستند. در اين جامعه، اين واقعيت که ورزش، بدن را سالم نگه مي 

دارد، امري بديهي است. 

حاال دو تن از پژوهشگران مغز اين ديار، طي بررسي ثابت کرده اند حرکت، در سالمتي مغز و فعاليت 
هاي آن هم تاثير مثبت بسزايي دارد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد فعاليت هاي ورزشي، از تقليل 
قدرت روحي - رواني انسان جلوگيري مي کند و بر بازدهي نيروي دماغي او مي افزايد. يکي از اين 
پژوهشگران، دکتر رالف راين هارت مي گويد؛ مغز مي تواند پس از فعاليت هاي ورزشي، سريع تر و 

موثرتر کار کند.
اولم را بين  از دانشجويان دانشگاه  اثبات ادعاي خود، فعاليت هاي يك گروه  اين دو پژوهشگر براي 
سال هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ به دفعات مورد مطالعه قرار دادند. موضوع پژوهش اين بود؛ آيا فعاليت هاي 

ورزشي بر فعاليت هاي دماغي دانشجويان تاثير مي گذارد؟
پيش از آغاز کار، تيم پژوهشگر، ميزان فعاليت و توانايي هاي دماغي اين دانشجويان، از جمله ميزان 
تمرکز و ظرفيت فراگيري و حفظ واژه ها از سوي آنان را مورد آزمايش قرار داد. اين پژوهشگران، پس 
از آن دانشجويان را به دو گروه تقسيم کردند؛ يك گروه بايد دو تا سه بار در هفته بدود. گروه ديگر، 

از انجام هرگونه فعاليت ورزشي معاف شد. 
پس از شش هفته، دو گروه بار ديگر مورد آزمايش قرار گرفتند و نتايج اين بررسي با برآورد هاي 
آزمايش شش هفته پيش مقايسه شد. نتيجه کار کاماًل روشن بود؛ تيم پژوهشي توانست ثابت کند ظرفيت 
فراگيري و ذهنيت تصويري گروه »ورزشکار« نسبت به شش هفته پيش افزايش يافته است. بر اساس 

اين نتايج، اين گروه خوش خوتر عمل مي کرد و مي توانست بهتر و بيشتر تمرکز کند. 
تيم پژوهشگر پس از چند بار تکرار اين آزمايش ها، سرانجام ثابت کرد فعاليت هاي ورزشي نه تنها 
توانايي هاي انسان را به طور کلي باال مي برد، بلکه تاثيرات پايدار هم دارد. در اثر فعاليت هاي جسماني، 
گردش خون روان تر صورت مي گيرد و در نتيجه بر قدرت دفاعي بدن افزوده مي شود. از سوي ديگر، 
از آنجا که فعاليت هاي پيوسته ورزشي بر توليد پروتئين، بيش از حد معمول مي افزايد و اين ماده نيز 
به نوبه خود براي رشد سلول ها و شبکه هاي عصبي ضرورت دارد، توانايي هاي روحي و دماغي 
انسان نيز تقويت مي شوند چون فعاليت هاي مغز، به نوعي به رشد اين سلول ها و ارتباطات شبکه 
يي آنها ربط دارد.پژوهشگران آلماني از اين نتايج، تنها براي تشويق شهروندان اين کشور به اجراي 
فعاليت هاي بيشتر ورزشي سود نمي جويند. دانشمندان رشته هاي ديگر از جمله پزشکي نيز تاثير آنها 
را در بهبود بيماري هايي نظير آلزايمر و پارکينسون )لقوه( آزمايش کرده اند. اين پزشکان ثابت مي 
کنند سلول هاي مغزي در اثر فعاليت هاي جسمي، واکنش شديد نشان مي دهند و از اين رو مي توانند 
توانايي هايي را که به نظر مي رسيده از بين رفته اند، دوباره بعضًا به فعاليت وادارند، يا از بدتر شدن 

»وضعيت فراموشي« بيمار جلوگيري کنند.
کلوپ ها و انجمن هاي ورزشي هم براي جلب بيشتر آلماني ها به ورزش، از استفاده از اين نتايج غافل 
اند. اين شعار را در صدر تبليغات اغلب آنها مي توان ديد؛ »براي بهره گيري کامل از ظرفيت  نمانده 

روحي - رواني خود به ما بپيونديد و ورزش کنيد،«
   

مشارکت پزشکان امريکايي در شکنجه زندانیان 
 

از  المللي صليب سرخ  بين  نوشته است کميته  اخير خود  انگلستان، در شماره  گاردين چاپ  روزنامه 
حداقل دو سال پيش نگران مشارکت پزشکان وابسته به سازمان اطالعاتي سي آي اي امريکا در جلسات 

شکنجه بازداشتيان در پايگاه نظامي امريکا در خليج گوانتانامو بوده است.

صليب سرخ در گزارشي 4۰ صفحه يي و محرمانه که در سال ۲۰۰۷ تهيه شد، نوشته است مشارکت 
تيم پزشکي در شکنجه بازداشتيان نقض فاحش اخالق پزشکي از سوي آنان بوده است. نقش عمده اين 
پزشکان نظارت بر وضعيت بازداشتيان در زمان شکنجه آنها بوده است و به نوشته گزارش صليب 
گزارش  اما  کردند.  مي  تغييرات جزيي  با  آن  ادامه  يا  قطع شکنجه  به  توصيه  آنها  مواردي  در  سرخ، 
صليب سرخ مي افزايد در مواردي نقش پزشکان صرفًا نظارتي نبوده است و برخي از آنها مستقيمًا 
در بازجويي ها مشارکت داشته اند. خالد شيخ محمد که گفته مي شود طراح حمالت يازدهم سپتامبر 
سال ۲۰۰۱ در امريکا بوده است، به صليب سرخ گفته هنگام شکنجه او نيز يکي از اعضاي تيم پزشکي 
حاضر بوده است. او گفت براي متوقف کردن بدرفتاري بازجويان ناچار بود اطالعات کذب زيادي سر 
هم کند و به آنها تحويل دهد.گزارش صليب سرخ عالوه بر توصيف چگونگي شکنجه بازداشتيان توسط 
ماموران امريکايي، از گرفتاري هاي آن سازمان در برخوردهايش با مقامات دولت جرج بوش رئيس 
جمهور سابق امريکا نيز پرده برمي دارد. از زماني که کميته بين المللي صليب سرخ نگراني هاي خود 
درباره چگونگي رفتار با ۱4تن از بازداشتيان، از جمله خالد شيخ محمد را مطرح کرد تا زماني که اجازه 
مالقات با آنها پيدا کرد چهار سال طول کشيد. در همين حال، دستگاه دادگستري اسپانيا نيز اخيراً گفته 
است درخصوص امکان صدور کيفرخواست عليه شش مقام سابق دولت امريکا به دليل توجيه قانوني 
شکنجه بازداشتيان در پايگاه گوانتانامو تحقيق خواهد کرد. يکي از اين افراد داگالس فيث از معاونان 
سابق وزارت دفاع امريکا بوده که به عضويت در حلقه نومحافظه کاران تندرو آن کشور شهرت دارد. 

يکي ديگر از آنها آلبرتو گونزالس دادستان کل سابق امريکا است. 
در صورت صدور کيفرخواست توسط دادگاه هاي اسپانيا، اين مقامات سابق امريکايي در صورت سفر 
به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي توانند با بازداشت به جرم مشارکت در شکنجه يا ارتکاب جنايات 
جنگي مواجه شوند. شش نفر از افرادي که مي گويند در طول بازداشت در گوانتانامو شکنجه شده اند 

تابعيت اسپانيايي داشته اند. 



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین36
سال دوم -  شماره نود و دو

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

کالسهای آموزش زبان فارسی جهت خواندن، نوشتن و 
مکالمه صحیح و تضمین موفقیت در امتحانات 

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

  REPs (registered exercise professionals)
The Quaker Meeting House       

78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)

avesta_farsi@hotmail.co.uk

تلفنهای تماس:

020 8241 3833
079 3088 6194

 مدرسه فارسی اوستا
در کینگستون

آموزش
 

ساخت فیلم به کمک نرم افزار 
 

گرچه در روزهاي نخست ساخت فيلم ها، به صورت صامت و سياه و سفيد بود اما رفته رفته با پيشرفت علم 
و تکنولوژي اين روند سير صعودي چشمگيري پيدا کرد تا آنجا که امروزه فيلم ها با جلوه هاي بسيار قدرتمند 
مخاطبان را جذب خود مي کنند و در اين ميان توليدکنندگان براي عقب نماندن از اين قافله ميليون ها دالر سرمايه 
گذاري مي کنند تا در پوشش جلوه ها و انيميشن هاي کامپيوتري، فيلم ها را به خاطراتي ماندگار در ذهن بينندگان 
تبديل کنند. بسياري از ما آرزو داريم به صورت تفريحي و آماتور يك فيلم بسازيم؛ فيلمي که در آن بتوان به 
راحتي از جلوه هاي کامپيوتري نيز بهره برد اما براي بسياري از افراد صرف هزينه هاي ميليوني امکان پذير 

کمپاني هاي  که  نيست چرا  نگراني  هيچ  اما جاي  نيست 
افزارهاي  نرم  و  روز  هاي  تکنولوژي  مدد  به  بزرگ 
خاص به راحتي جاي کمبود نقدينگي را پر کرده است. 
ما  نياز  اين  که  است  از همين موارد  يکي   XP ويندوز 
را با ابزار Windows Movie Maker برطرف کرده 
است. اين نرم افزار همراه ويندوز، يك ابزار توانمند و 
مناسب براي ايجاد، وارد کردن فيلم ها و عکس ها از 
دوربين، ويرايش و ذخيره فيلم ها و عکس هاي خانگي 
به شمار مي رود. در اين مطلب قصد داريم شما را با 

اين نرم افزار قوي آشنا کنيم.

براي فراخواني Windows Movie Maker کافي است 
 Accessories و All Programs وارد Start از منوي
وارد شده و Windows Movie Maker را انتخاب و 

به نوعي فعال کنيد.

قدم اول، انتقال فايل ها 

ها  فيلم  ويرايش  عمليات  آغاز  از  قبل  که  چيزي  اولين 
که  چرا  است  کامپيوتر  به  ها  فيلم  انتقال  داريد،  نياز 
و  ها  عکس  از  استفاده  با  را  هايمان  فيلم  خواهيم  مي 
ايجاد کنيم.  ايم،  تهيه کرده  قباًل  ويدئوهاي کوتاهي که 
مگاپيکسلي   ۲/۷ ديجيتالي  دوربين  از  منظور  همين  به 
Casio Exilim EX Z ۷۵۰ استفاده کرديم که مي تواند 

ويدئو و صدا را نيز ضبط کند. عکس هايمان را نيز با فرمت تصويري JPEG به کامپيوتر انتقال داديم و صدا را نيز 
با فرمت )Audio - Video AVI( که براي استفاده و کار در نرم افزار MovieMaker بسيار آسان و بي دردسر 
است، در کامپيوتر ذخيره کرده ايم بعد از اين نوبت به آن مي رسد که فايل ها را به MovieMaker وارد کنيم 
 Capture که در قسمت Import Video يك سند جديد باز کنيد و روي پيوند MovieMaker به همين علت در
Video واقع در سمت چپ صفحه مانيتور شما قرار گرفته است، کليك کنيد. پس از کليك Import Video با 

استفاده از منوي پايين افتادني Look In واقع در باالي کادر محاوره يي Import File به محل ذخيره فايل مورد 
نظر برويد. هنگامي که فايل را پيدا کرديد با کليك آن را انتخاب کنيد . در پايين و سمت چپ کادر محاوره يي، بخش 
Import Options حاوي گزينه Create Clips For Video Files همراه با يك مربع تيك خورده، وجود دارد که 
با انتخاب اين گزينه هنگام وارد کردن فايل ويدئو، MovieMaker آن را براي اضافه کردن افکت ها و جلوه هاي 
تصويري به چند بخش کوچك تر تکه تکه خواهد کرد. اگر مي خواهيد خودتان ويدئو را برش دهيد، هنگام وارد 

کردن آن، گزينهCreate Clips For Video Files را از حالت انتخاب خارج کنيد.

قدم دوم، ويرايش فيلم

ممکن است به توانايي ها و امکانات يك برنامه ويرايشگر رايگان که همراه با سيستم عاملي همچون ويندوز ارائه 
شده باشد، خوشبين و مطمئن نباشيد، ولي MovieMaker يك ابزار ويرايشگر قوي قابل اطمينان و با قابليت 
استفاده و کاربرد بسيار آسان است بنابراين پس از اينکه فيلم تان را به MovieMaker وارد کرديد، آن را در 
نمايش  هنگام  کنيد.  تماشا  نمايش  در سمت راست صفحه  مدياپلير موجود 
فيلم در مدياپلير، نقاطي را که مي خواهيد فيلم از آنجا برش بخورد و دو 
تکه شود، انتخاب کنيد. با کليك دکمه Split Clip فيلم از آن نقطه برش مي 
اين کليد  ايجاد مي شود.  خورد و تکه بريده شده در قالب يك کليپ جديد 
قالب  در  را  فيلم  وقتي  دارد  قرار  مدياپلير  راست  پايين و سمت  در قسمت 
کليپ هاي جداگانه تفکيك کرديد، گام بعدي، اضافه کردن افکت و جلوه هاي 
تصويري است. توجه کنيد در پايين صفحه، رديفي از جعبه هاي خالي تعبيه 
شده است. اين قسمت Storyboard نام دارد که با کليك کليپ هاي مجتمع 
در قسمت مياني باالي صفحه و کشيدن آنها به سمت جعبه هاي موجود در 
Storyboard، تکه فيلم ها را به داخل جعبه هاي مورد نظر هدايت کنيد. وقتي 
هاي  افکت  افزودن  توانيد  مي  کرديد،  منظم  جاهاي صحيح  در  را  ها  کليپ 

تصويري را آغاز کنيد.

به اين نکته توجه داشته باشيد که براي ويرايش، دو الگوي اصلي به نام هاي 
 Video Effects Video Transitions وجود دارد که  Video Effects و 
اصالحاتي مانند افزايش يا کاهش روشنايي و نور، تغيير رنگ يك کليپ يا 
 View افزايش و کاهش سرعت نمايش فيلم را شامل مي شود. روي پيوند
Video Effects کليك کنيد تا ببينيد MovieMaker در اين بخش چه نمونه 

ها و امکاناتي را ارائه داده است.

اگر خواستيد يك تکه کليپ ديگر را به قسمتي از فيلم تان بچسبانيد، کافي است 
با کليك و کشيدن کليپ جديد به محل مناسب، آن را در جاي مورد نظر قرار 
دهيد. به طور مشابه، مي توانيد جلوه هاي بصري Video Transitions را 
در ميان دو کليپ از فيلم قرار دهيد. اينها تکنيك ها و جلوه هاي بصري جالبي 
 Video براي پايان يك صحنه و آغاز صحنه بعدي هستند که توجه بينندگان را به خود جلب مي کنند. کار با 
Transitions شبيه Video Effects است. تنها به جاي کشيدن يك Video Transition روي يك کليپ، بايد آن را 
Transition ها وEffect بکشيد و قرار دهيد. با کليك روي Storyboard روي مربع هاي کوچك ميان دو کليپ در

ها تمام آنها را دوباره اجرا و بازبيني کنيد و سپس روي دکمه Play در مدياپلير کليك کنيد.

قدم سوم، افزودن موسيقي متن

يك موسيقي متن مناسب مي تواند به جذابيت هر فيلم بزرگ يا حتي فيلم هاي بسيار کوچکي که از چينش تعدادي 
امکان وارد  به آساني   MovieMaker بايد گفت  اند کمك کند که خوشبختانه  تصوير در کنار هم درست شده 
کردن يك فايل صوتي کامل و مناسب براي فيلم تان را مهيا کرده است. وارد کردن فايل صوتي به طور کلي شبيه 
 Capture در قسمت Import Audio or Musicوارد کردن فايل هاي ويدئويي است. کار را با کليك روي پيوند
Video از ستون Movie Tasks آغاز کنيد. سپس از منوي پايين افتادني Look In براي انتخاب موسيقي مورد 
نظر استفاده کنيد. پس از يافتن موسيقي آن را انتخاب و به MovieMaker وارد کنيد. اين فايل موسيقي به انتهاي 
فهرست مجموعه فايل هاي پروژه اضافه خواهد شد. روي دکمه Show Timeline کليك کنيد. مي توانيد از اين نما 
براي ديدن زمان کلي اجراي پروژه و کنترل هماهنگي صدا و تصوير استفاده کنيد. اگر مي خواهيد فايل موسيقي 
که به MovieMaker وارد کرده ايد را به فيلم اضافه کنيد، کافي است روي فايل موسيقي از ميان فايل هاي پروژه 
کليك کنيد و آن را به قسمت مربوط به صدا در نوار Timeline بکشيد. مي توانيد اندازه زماني فايل صوتي را نيز 

با کليك در قسمت Timeline و کشيدن يك لبه موسيقي براي تناسب و هماهنگي با فيلم تنظيم کنيد.

قدم چهارم، ذخيره فيلم

 Movie Tasks مي خواهيد مانند هر فايل ديگري فيلم تان را ذخيره کنيد؟ براي انجام دادن اين کار، در ستون
واقع در سمت چپ صفحه بخش Finish Movie را بيابيد. MovieMaker چند گزينه مختلف براي ذخيره در 
اختيار شما قرار مي دهد، مانند ذخيره فيلم در کامپيوتر يا روي سي دي، امکان فرستادن فيلم به يك دوربين 
 Save to My ويدئويي ديجيتال، انتشار در وب يا ارسال به اي ميل در قالب يك فايل ضميمه با کليك روي پيوند
Computer، گزينه ذخيره روي کامپيوتر را انتخاب کنيد. ويزارد Save Movie باز خواهد شد. در اولين جعبه 
متني، نامي را براي فيلم وارد کنيد. در قسمت دوم محل ذخيره فيلم را انتخاب کنيد. پس از انتخاب نام و محل 
ذخيره سازي با کليك روي Next به قسمت انتخاب کيفيت مورد نياز براي ذخيره فيلم مي رويد. با انتخاب مقدار 
پيش فرض Windows MovieMaker فيلم را با بهترين کيفيت ممکن ذخيره مي کند. اگر نگران کمبود فضاي 
روي ديسك سخت براي ذخيره با بهترين کيفيت هستيد، مي توانيد از گزينه هاي ذخيره سازي ديگر استفاده کنيد. 
همچنين مي توانيد فيلم را براي پخش روي موبايل ذخيره کنيد. بعد از انتخاب متد ذخيره سازي، روي Next کليك 
کنيد. MovieMaker فيلم را به فرمت WMV تبديل و در مکان مشخص شده ذخيره مي کند. حتي پس از پايان 
کامل کار و ذخيره فيلم، اين احتمال وجود دارد که فکر و ايده خوبي براي افزودن به فيلم به ذهن تان خطور کند. 
بنابراين حتمًا قبل از بستن پروژه، حتمًا يك نسخه از آن را با پسوند MSWMM در مکاني از کامپيوترتان ذخيره 
 ،File از منوي Save Project است. با انتخاب گزينه Excel يا Word کنيد. اين کار کاماًل شبيه ذخيره پروژه هاي
مي توانيد نسخه MSWMM پروژه را ذخيره کنيد. سپس نام و محلي براي ذخيره انتخاب و روي Save کليك 
کنيد. هر گاه خواستيد ويدئو يا موسيقي جديدي به اين فيلم اضافه کنيد، کافي است فايل MSWMM را باز کنيد 

و ويدئوها، موسيقي ها يا جلوه هاي تصويري جديد را اضافه کنيد.

آخرين قدم
Windows MovieMaker يك راه مناسب براي انتقال فيلم هاي خانگي به کامپيوتر و افزودن جلوه هاي تصويري 
و ويرايش فيلم ها است. در اين نرم افزار فايل هاي صوتي و تصويري به آساني به محيط کاري نرم افزار وارد 
مي شوند و نرم افزار جلوه هاي بصري فراوان و متنوعي را براي افزودن به فيلم و جلب توجه بيشتر مخاطبان 
در اختيار کاربر قرار مي دهد. به هر حال اگر در جست وجوي يك برنامه ويرايشگر با کاربرد آسان براي زيباتر 

کردن ويدئوهاي خانگي خود هستيد، رويWindows MovieMaker به عنوان يك گزينه خوب حساب کنيد. 
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زنی پس از پرت شدن درون 
قفس خرس های قطبی به طرز 

معجزه آسايی زنده ماند
رسانه های محلی آلمان اعالم کردند که يك زن پس از پرت شدن درون 
به طرز معجزه آسايی  برلين،  باغ وحش  در  قطبی  قفس خرس های 
محلی  رسانه های  ريانووستی،  خبرگزاری  از  نقل  به  ماند.  زنده 
پس  زن  اين  که  نوشتند  برلين  باغ وحش  مسووالن  قول  از  آلمان 
به  برلين ،  باغ وحش  در  قطبی  قفس خرس های  به  نزديك شدن  از 
طور کامال تصادفی داخل اين قفس پرت شد و خرس ها به سمت 
اين زن حمله ور شدند. اما اين زن با تالش به موقع ماموران امداد 
باغ وحش و اورژانس برلين به بيمارستان »ويرخو« منتقل شد و از 
مرگ حتمی نجات پيدا کرد. اين در حاليست که ماموران پليس، علت 
پرت شدن اين زن را سرگيجه وی دانسته و اعالم کردند: تحقيقات 

تکميلی برای يافتن علت اصلی وقوع اين حادثه ادامه دارد. 
همچنين پزشکان بيمارستان »ويرخو« يادآور شدند: اين زن تنها 
از ناحيه دو دست و صورتش کمی دچار جراحت شده و از لحاظ 

عمومی در حالت تثبيت شده قرار دارد.

مسافران اتوبوس در آتش سوختند
تصادف اتوبوس حامل مسافر با تانکر سوخت در پرو دست کم 
هفده کشته برجا گذاشت. اتوبوس نيمه شب دوشنبه از ليما راهی 
»پيسکو« بود که با يك دستگاه تانکر حامل بنزين تصادف کرد. در 
اين انفجار هفده تن کشته و چندين تن مصدوم شدند.پيش بينی می 
شود شمار تلفات اين حادثه به بيست نفر نيز برسد. شمار اندکی از 

مسافران قبل از انفجار از اتوبوس خارج شدند.

 پسر ۹ ساله قربانی تفريح مادر

زن آلمانی که فرزندانش را رها کرده و برای تفريح به اسپانيا رفته 
بود در بازگشت با جسد يکی از بچه ها روبه رو شد. زن ۳4 ساله 

که پنج فرزند سه تا ۱۷ ساله دارد چند روز قبل آنها را به دختر 
۱۷ ساله اش سپرد و به سفر تفريحی رفت که در بازگشت متوجه 
مرگ پسر 9 ساله اش شد.هم اکنون وی به همراه نامزدش و دختر 
۱۷ ساله خود بازداشت هستند.ديگر فرزندان وی نيز به پرورشگاه 

منتقل شده و تحت حمايت و مراقبت هستند.
 

  اعدام ۹ جنايتکار به اتهام قتل سردبیر
از عامالن قتل سردبير يك روزنامه در سودان در حضور  9 تن 
های  رسانه  گزارش  شدند.به  آويخته  دار  به  کشور  اين  مقامات 
دولت سودان  برای  اين سردبير  قتل  پرونده  که  آنجا  از  سودان، 
بسيار حائز اهميت و حساس بود، ابتدا گزارش محاکمه اين افراد 
برای رسانه ها ممنوع اعالم شد. اما در ادامه اجازه انتشار اخبار 
صادر شد.جنايتکاران سپتامبر ۲۰۰۶ سر مسئول روزنامه عربی 
زبان الوفاق را از تن جدا کرده بودند. انگيزه آنها نيز سياسی، قومی 

نژادی و مالی اعالم شده بود.

   آهنگساز امريکايی سمفونی مرگ ساخت
 

آهنگساز امريکايی به جرم قتل به ۱۸ سال زندان محکوم شد.»فيل 
اسپکتر« تصنيف ساز ۶9 ساله امريکايی که شش سال قبل هنرپيشه 
ای را در کاليفرنيا به ضرب گلوله از پا درآورده بود، با اين حکم 

بقيه عمرش را پشت ميله های زندان سپری خواهد کرد.
 

دزدان، دوچرخه 66 ساله پیرزن 
83 ساله را ربودند

را که دوچرخه ۶۶ ساله يك  ايالت مين در آمريکا، دزدانی  پليس 
پيرزن ۸۳ ساله را ربوده بودند، دستگير کردند. 

 ۸۳ اسکوونسکی«،  »راث  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
ساله به رسانه های محلی ايالت مين گفت: برای مالقات با يکی از 
را  دوچرخه ام  بودم،  کرده  فراموش  و  رفته  او  منزل  به  دوستانم 
قفل کنم. به همين دليل دزدان از اين 
به  را  آن  و  کرده  استفاده  فرصت 

سرقت بردند. 
ادامه خاطر نشان کرد:  اين زن در 
از شش  بيش  دوچرخه ام  قدمت  از 
را  نقليه  وسيله  اين  می گذرد.  دهه 
در زمان نوجوانی و به عنوان هديه 
تولد در سال ۱94۳ ميالدی دريافت 

و هميشه از آن مراقبت کرده ام.
 

هر 47 دقیقه يک 
آلمانی خودکشی 

می کند
در  آلمانی  رسمی  سازمان  يك 
 4۷ هر  در  کرد،  اعالم  گزارشی 

دقيقه يك آلمانی خودکشی می کند.
کشورهای  و  آمريکا  که  حالی  در 
غربی، کشورهای ديگر را به رعايت 
می کنند،  متهم  حقوق بشر  نکردن 
از  انتقاد  ]با  آلمانی  سازمان  يك 
اعالم  آلمان[  در  وضع حقوق بشر 
کرد، آمار خودکشی در اين کشور 

بشدت افزايش يافته است. 
با  سازمان "افراد خودکشی کننده " 
اعالم اين خبر افزود: بر خالف سال 
گذشته که شمار خودکشی ها بيش 
بود، ولی در سال  نفر  از ۱۰ هزار 
از مرز ۱۰ هزار  اين شمار،  جاری 

نفر گذشته است. 
اين سازمان آلمانی در گزارش خود 
که  کسانی  است شمار  کرده  تاکيد 
در آلمان خودکشی می کنند همچنان 
دقيقه   4۷ هر  در  و  باالست  بسيار 

يك آلمانی خودکشی می کند. 
بنا بر اين گزارش، در سال گذشته 
نفر در  ميالدی حدود ۲۰ هزار 49 

آلمان خودکشی کردند. کشورهای غربی در حالی دم از حقوق بشر 
می زنند که خود دارای بدترين آمار در موضوع حقوق بشر هستند. 
اين در حالی است که بر اساس گزارش دفتر تحقيقات فدرال آمريکا 
از آمار خشونت ها در آمريکا در سال ۲۰۰۷ اعالم شد: حدود يك 
ميليون و 4۱ هزار گزارش جرم و خشونت ثبت شده است؛ که اين 
رقم در مقايسه با سال پيش از خود رشد 9/۱ درصدی را نشان 
می دهد. همچنين موارد قتل رشد ۸/۱ درصد و موارد سرقت رشد 

۲/۷ درصدی را در مقايسه با سال ۲۰۰۵ نشان می دهد. 
بنابر اين گزارش، در سال ۲۰۰۶، نوجوانان آمريکايی که زير ۱۲ 
سال، سن دارند در معرض ۲۵ ميليون مورد خشونت و سرقت قرار 
گرفتند، به طوری که ميانگين جرم های خشونت آميز در سال ۲۰۰۶ 
به ۶/۲4 درصد يعنی يك قربانی از هر هزار نفر در نوجوانان زير 
۱۲ سال و اين در حالی است که همين نسبت درباره دختران زير 

۱۲ سال، ۱۰۰ نفر در هر هزار نوجوان است. 
موارد  آمار  رشد  شاهد  آمريکايی  سياه پوستان  ديگر،  سوی  از 
با  مقايسه  در  درصدی   ۲۳ رشد  با  خود  حق  در  آميز  خشونت 

سفيدپوستان و يك قربانی از هر هزار نفر بوده اند. 
مهم تر از ديگر موارد اينکه، در آمريکا، در هر ۲۲/۲ ثانيه يك جرم 
واقع می شود و در هر 9/۳۰ ثانيه يك مورد قتل اتفاق می افتد و در 
هر ۷/۵ ثانيه يك مورد تجاوز به عنف صورت می گيرد و در هر 

۵/۱ دقيقه يك فقره سرقت رخ می دهد.   
    

  مرد اردنی به اتهام قتل خواهر 
باردارش به حبس ابد محکوم شد

 
 مقامات دادگاه عالی اردن، يك مرد را به اتهام ضرب و شتم منجر 

به مرگ خواهر باردارش به حبس ابد محکوم کردند. 
عالی  دادگاه  ويژه  بازپرس  آسوشيتدپرس،  خبرگزاری  از  نقل  به 
اردن در مصاحبه ای با رسانه های دولتی اين کشور، گفت: اين مرد 
اردنی متهم است به بهانه ناموسی خواهر ۲۸ ساله و باردار خود 
اين زن جوان  را مورد ضرب و شتم قرار داده و منجر به مرگ 

شده است. 
ـ  در ادامه خاطر نشان کرد:  »محمد الترانه« ـ بازپرس اين پرونده 
اين مرد به بهانه حفاظت از ناموس خانوادگی، خواهرش را مورد 
ضرب و شتم قرار داد که اين عمل وی ، باعث مرگ وی و جنين 

پنج ماه اش شد. 
ابد  حبس  به  اول  درجه  قتل  اتهام  به  مرد  اين  کرد:  تصريح  وی 

محکوم شده است. 
اين در حاليست که بر اساس گزارش انجمن دفاع از حقوق زنان 
از  دفاع  بهانه  به  کشور  اين  زنان  از  نفر  ده ها  ساالنه  اردن،  در 
ناموس خانوادگی توسط برادران، شوهران و پسران خود کشته 

می شوند. 

حبس ابد برای معلم آمريکايی به 
اتهام تجاوز و قتل کودک هشت ساله

پليس ايالت کاليفرنيا در آمريکا خبر داد: ماموران پليس معلمی را به 
اتهام تجاوز و قتل يك کودک هشت ساله دستگير کردند. 

کاليفرنيا  ايالت  پليس  ای بی سی، سخنگوی  از شبکه خبری  نقل  به 
در مصاحبه ای با رسانه های دولتی آمريکا اعالم کرد: معلم مذکور، 
دختر بچه هشت ساله ای را ربوده و پس از تجاوز به وی، او را به 

قتل رسانده است. 
توسط  نيز  پيش  سال  هفت  حدود  مدرسه  معلم  اين  است،  گفتنی 
ماموران پليس اين ايالت به اتهام آزار و اذيت يك کودک ۱۰ ساله 
دستگير شده بود، اما به دليل کافی نبودن ادله، دادگاه مجبور به 

تبرئه وی شد. 
اعالم  تنها  معلم،  اين  هويت  اعالم  از  خودداری  با  کاليفرنيا  پليس 
کرد که دادگاه ايالتی کاليفرنيا اين فرد را به حبس ابد محکوم کرده 

است.

پدر 14 کودک امريکايی زندانی شد
راهی  فرزندش  چهارده  از  نکردن  حمايت  علت  به  امريکايی  مرد 

زندان شد.
اين امريکايی که پدر ۱4 فرزند از ۱۳ همسر است به علت پرداخت 
در  فرزندانش  غذای  مقرری  دالر  هزار  سی  و  پانصد  نکردن 
فريز 4۰  توماس  زندانی شد.به گزارش آسوشيتدپرس،  ميشيگان 
به حساب فرزندانش  از شش سال پيش حتی يك سنت هم  ساله 

واريز نکرده است.

SAFE 
STORAGE&RECOVERY 

 BROCKEN CARS TO BE RECOVERED 
 AND STORED

جابجای خودروهای 
تصادفی

جابجايی اتومبیلهای خراب  
در اسرع وقت

CALL
 24/7 ON   

07533642947 
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حوادث

پرونده طالق با خون بسته شد
و  رساند  قتل  به  را  مادرش  آميز  جنون  اقدامی  در  خانوادگی،  های  اختالف  دنبال  به  معتاد  پسر 

مادربزرگش را نيز مجروح کرد.
نيمه شب يکشنبه يکی از ساکنان خيابان بنفشه در حوالی رسالت با پليس ۱۱۰ تماس گرفت و از وقوع 
جنايت در خانه همسايه شان خبر داد. مأموران کالنتری ۱۳۶ فرجام پس از ورود به خانه، با پيکر بی 

جان زن جوانی در راهروی طبقه اول روبرو شدند.
آنها مشغول بررسی وضعيت جسد بودند که صدای ناله های زنی را نيز از طبقه باال شنيدند. بدين 
ترتيب پيکر خونين و نيمه جان يك زن ميانسال نيز کشف شد. همان لحظه پسر نوجوانی به نام فرزاد- 
۱۵ ساله- خود را به مأموران رساند و گفت: برادرم فرشيد- ۲4 ساله - عامل اين جنايت است. او بعد 
از آن که مادربزرگ و مادرم را با چاقو زد می خواست مرا هم بکشد که موفق به فرار شدم. وی که 
بشدت گريه می کرد به بازپرس هنرمند- قاضی کشيك ويژه قتل- گفت: »اينجا خانه مادربزرگم است. 
خانه خود ما نيز در خيابان مجيديه قرار دارد. مادرم زهرا- ۳۸ساله- به خاطر اختالف های شديد با 
پدرم از حدود 4 ماه قبل به خانه مادربزرگم آمده بود. در اين مدت من و برادرم فرشيد بارها با پدر و 
مادرم صحبت کرديم تا آنها را آشتی دهيم اما راضی نمی شدند بخصوص مادرم حاضر به بازگشت 
نبود و فقط طالق می خواست. ساعتی قبل برادرم به خانه مادربزرگ آمد و پس از درگيری لفظی با 
مادر و مادربزرگم، ناگهان با يك قيچی باغبانی ابتدا به سوی مادربزرگم فرنگيس- ۶4ساله- حمله کرد. 
با ديدن اين صحنه در حالی که شوکه بودم بالفاصله فرار کرده و خودم را به خانه همسايه رساندم تا 

از آنها کمك بخواهم اما وقتی برگشتم با جسد خونين مادرم در راهروی طبقه پائين روبرو شدم.
قاضی هنرمند پس از شنيدن اظهارات پسر نوجوان بالفاصله دستور دستگيری متهم را صادر کرد. 
دقايقی بعد هم مأموران کالنتری همراه کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی تهران راهی خانه پدر فرزاد 

شده و پس از ورود به خانه، متهم را هنگام استراحت دستگير کردند.
قتل مادرش  به   ، از دستگيری  نداشت پس  به خاطر مصرف مواد مخدر وضعيت طبيعی  فرشيد که 
اعتراف کرد و گفت: »از دست همه خسته شده بودم پدر و مادرم فقط به فکر خودشان بودند. مادرم 
برای مردم فال می گرفت و پدرم هم از صبح تا شب سر کار بود. سالها بود اختالف داشتند و اين 
اواخر هم در آستانه جدايی و طالق قرار داشتند. در اين ميان من و برادرم را به حال خود رها کرده 
بودند. به همين خاطر از شدت بيکاری و بالتکليفی عذاب می کشيدم و می خواستم مادربزرگ، مادر، 
برادر و پدرم را بکشم و بعد هم خودکشی کنم اما نشد چرا که برادرم فرار کرد و وقتی به خانه پدر 
آمدم او در خانه نبود. به همين خاطر منتظرش نشسته بودم تا به خانه بيايد و نقشه ام را عملی کنم 
که دستگير شدم. بدين ترتيب با اعتراف های متهم به قتل وی بازداشت شد و برای تحقيقات تکميلی 
در اختيار کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهی قرارگرفت. به گفته بازپرس پرونده، مادربزرگ مجروح 
نيز بالفاصله به بيمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. پزشکان وضعيت وی را رضايتبخش 

اعالم کرده اند.    

محاکمه دزد جنازه  
مجرم سابقه داری که برای فرار از زندان با طراحی سناريوی مرگ صوری خود جسدی را از پزشکی 
قانونی دزديده و به جای خودش دفن کرده بود، پس از برمال شدن رازش صبح ديروز در مجتمع 
اين  فيلمنامه  باقی،  ديار  از  پيامك  نويسنده سريال  متهم  اين  گفته  بر  بنا  شد.  محاکمه  بعثت  قضايی 

مجموعه را براساس سرگذشت او نوشته است.
قرار  تعقيب  تحت  کالهبرداری  و  جعل  اتهام  به  شيراز  در  قبل  ها  سال  دارد  نام  بهنود  که  مرد  اين 

وی  شد.  دستگير  و  گرفت 
که با جعل نامه های دولتی 
خود را فرد بانفوذی معرفی 
می کرد پس از محاکمه در 
دادگاه شيراز به تحمل ۵/۶ 
سال حبس در زندان عادل 

آباد محکوم شد.
زندان  در  بهنود  آن پس  از 
تا غير  کافی داشت  فرصت 
از جعل و کالهبرداری نقشه 

های تازه يی را طراحی کند 
تا پس از خروج از زندان دوباره اقدامات مجرمانه اش را از سر بگيرد ولی ارتباط نزديك او با يکی از 
هم بندی هايش به نام داريوش مسير زندگی اش را تغيير داد و باعث شد با همفکری او نقشه پيچيده 
يی را طراحی کند و بتواند از زندان بگريزد. براساس اين سناريو بهنود با همسرش وحيده در بيرون 
از زندان تماس گرفت و از او خواست پدرش را تحت فشار بگذارد تا برای مرخصی چندروزه او سند 
بهنود می  که  عنوان  اين  تحت  داشت  به شوهرش  زيادی  که عالقه  بگذارد. وحيده  را گرو  اش  خانه 
خواهد با خروج از زندان به تهران برود و از طريق مالقات حضوری با مقامات قضايی عفو دريافت 
کند، پدرش را فريب داد و سند خانه او را به عنوان وثيقه ارائه کرد. همزمان با اين موضوع داريوش که 
دوران محکوميتش به پايان رسيده بود همراه با بهنود و همسرش روانه تهران شدند تا مرحله اصلی 

نقشه را اجرا کنند.
تا بتوانند آن را بدون  اين سه نفر در طول مسير شيراز به تهران بارها نقشه شان را مرور کردند 
هيچ نقصی عملی کنند. دو روز پس از رسيدن به تهران داريوش همراه با همسر دوستش شناسنامه 
بهنود را به پزشکی قانونی بردند و اعالم کردند او مدتی است مفقود شده است. آنها که با ظاهرسازی 
وانمود می کردند نگران بهنود هستند، توانستند مسووالن پزشکی قانونی را فريب دهند و تصوير افراد 
مجهول الهويه را که در سردخانه بودند، ببينند. آنها يکی از فوت شدگان را که بر اثر برق گرفتگی دچار 
سوختگی شديدی شده و صورتش به کلی از بين رفته بود، انتخاب و او را بهنود معرفی کردند. به اين 
ترتيب مهر ابطال در شناسنامه بهنود حك و جسد به همسر و دوستش تحويل داده شد. آنها با همکاری 

خود بهنود مراسم تشييع جنازه مفصلی ترتيب دادند و جنازه را به خاک سپردند.
در شرايطی که اصلی ترين بخش سناريو که همان سرقت جسد و به خاکسپاری آن بود، با موفقيت 
انجام شده بود و بهنود همراه همسر و دوستش به شيراز بازگشتند تا با ارائه گواهی فوت بر اجرای 
احکام دادگستری شيراز حکم آزادی بهنود را دريافت کنند. اين کار برعهده وحيده بود. او پيراهن عزا 
به تن کرد و با در دست داشتن گواهی فوت شوهرش به دادگستری رفت و اعالم کرد، بهنود هنگامی 
که به تهران سفر کرده بود بر اثر برق گرفتگی فوت شده است. گواهی فوت ضميمه پرونده اتهامی 
بهنود شد اما مقامات قضايی شيراز به اين نامه اکتفا نکردند و با استعالم از مراجع مختلف در تهران 

به بررسی ماجرا پرداختند و در نهايت حتم پيدا کردند بهنود مرده است.
ٔ بهنود زنده شد

خانواده بهنود برای او مراسم ختم مفصلی در شيراز ترتيب دادند و اعالميه وی در همه جا پخش شد. 
حتی نزديك ترين افراد به بهنود نيز مرگ غيرمنتظره او را باور کردند اما در اين ميان فقط وحيده و 
داريوش از پشت پرده اين ماجرا اطالع داشتند. اجرای اين سناريو تا مراسم شب چهلم بهنود به خوبی 
پيش رفت ولی فردای آن روز که بهنود تصور می کرد همه مرگش را باور کرده اند و او ديگر تحت 
تعقيب نيست برای انجام يك کار اداری به پليس آگاهی شيراز رفت ولی يکی از کارمندان آنجا که چهره 
بهنود را به خاطر داشت او را شناخت و باعث دستگيری وی شد. وقتی اين مرد تحت بازجويی قرار 

گرفت راهی جز بيان حقيقت نداشت و همه نقشه اش را برای ماموران بازگو کرد. 
از سوی ديگر همسر وی نيز به اتهام مشارکت در اين ماجرا بازداشت و زندانی شد.

از آنجا که ماجرای سرقت جسد در تهران رخ داده بود، پرونده يی در دادسرای امور جنايی پايتخت 
گشوده شد تا به اين اتهام رسيدگی شود اما براساس قانون اين ماجرا به بعد از اتمام دوران محکوميت 
اوليه بهنود در شيراز موکول شد. سرانجام صبح ديروز اين مجرم که از زندان عادل آباد شيراز به 
تهران منتقل شده بود در شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی بعثت تحت محاکمه قرار گرفت. بهنود که هم اکنون 
4۱ ساله است بار ديگر مراحل اجرای سناريوی پيچيده اش را بازگو کرد و گفت از کرده اش پشيمان 
است. اين مرد ادامه داد؛ اگر مدتی در زندان صبر می کردم دوران محکوميتم به پايان می رسيد و اين 
همه سختی نمی کشيدم. از وقتی که دستم رو شد آبرويم رفته است. خيلی از فاميل هايمان به خاطر 

اين کار من نام خانوادگی شان را تغيير داده اند و حتی در زندان هم انگشت نما شده ام. 
چند سال قبل هم يك نويسنده سريال های تلويزيونی که از سرنوشت من باخبر شده بود در زندان به 
ديدنم آمد و با من صحبت کرد و پس از آن داستان سريال اش را براساس زندگی من نوشت.قاضی 
گفت؛  ما  به خبرنگار  پرونده  اين  درباره  بعثت  گيوکی رئيس شعبه ۱۱۵۶ مجتمع قضايی  محمدرضا 
تحقيقاتی که در اين باره انجام شده نشان می دهد جسدی که دفن شده متعلق به مردی مجهول الهويه 
بوده و تاکنون نيز شناسايی نشده است. وی همچنين در خصوص حکم اين متهم گفت اتهامات بهنود 
اعالم فوت، استفاده از سند مجعول و فرار از زندان است و مطابق قانون او بايد چهار سال ديگر را 

در زندان سپری کند.
اين مقام قضايی پرونده بهنود را از نمونه های نادر در دستگاه قضايی دانست و گفت اين پرونده برای 

انجام کارهای آموزشی و حقوقی در اختيار کارمندان قرار خواهد گرفت.

 آيا می دانید
 چرا جای اين آگهی خاليست؟
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مشاوره خانوادگی و روانشناسی 
فردی و گروه درمانی

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

درمانی با آدرسهای زير تماس برقرار نمائيد.  

Tel: 02087582048   or Mobile: 
07908007319

E-mail: info@iraniandsa.co.uk
هماهنگ کننده: خانم نسیم رنجبر 
خدمات انجمن رايگان می باشد. 

لطفا پیام ما را به دوستان خود ابالغ نمايید و در صورت تمايل کمک مالی خود 
را به حساب بانکی زير واريز نمايید

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

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

سراب زندگی رؤيايی
  
 

]ايران واشقانی فراهانی[

انداخت.  نگاهی  اطرافش  به  پنجره  از پشت  را می سوزاند. »سيما«  آدم  استخوان  مغز  تا  سوز سرما 
فکر اين که ۱۰ سال از بهترين سال های جوانی اش در خانه سيامك از دست رفته بود مثل خوره به 
جانش افتاده و يك لحظه هم رهايش نمی کرد. همه روزهای زندگی اش با رنج و نداری عجين شده بود. 

احساس می کرد فقر از لحظه تولد گريبانش را گرفته و يك لحظه هم رهايش نمی کند. 
پدرش کارگر بود و نمی توانست هزينه های زندگی همسر و ۶ فرزند قد و نيم قدش را تأمين کند. تنها 
دارايی خانواده پرجمعيت نيز خانه ای خشت و گلی در يکی از محله های فقير نشين اطراف تهران بود. 
»سيما« ۱4 ساله بود که دور از چشم پدرش در نهضت سواد آموزی درس می خواند. او هميشه رؤيای 
يك زندگی مرفه و بدون دغدغه را داشت که پدرش او را به زور به عقد يك پسر کفاش درآورد. مخالفت 
های سيما نيز هيچ نتيجه ای نداشت، چرا که پدرش فقط به فکر کم کردن هزينه های سنگين زندگی اش 

بود. او با دريافت يك ميليون تومان شيربها، بدون هيچ مراسمی دخترش را به خانه بخت فرستاد. 
سيامك مردی کم حرف و اهل کار بود. اما آنقدر کم حرف و گوشه گير به نظر می رسيد که همسرش 
بشدت احساس تنهايی می کرد. رفته رفته نيز همسرش بشدت منزوی و آدم گريز شد. با اين که شرايط 
زندگی سيما کمی بهتر از اوضاع خانه پدری شده بود اما حاصل دسترنج همسرش به قدری بود که 
فقط کفاف زندگی بخور و نميرشان را می داد. با اين حال از البه الی تار و پود زندگی شان، همچنان 
بوی فقر به مشام می رسيد. چهار سال از زندگی آنها در يك زيرزمين تاريك اجاره ای می گذشت که 
»سيما« وقتی پی برد بزودی ميهمان کوچولويشان از راه می رسد، همسرش را راضی کرد تا به خاطر 

سالمت فرزندشان، خانه ای آفتابگير تهيه کند. 
تنها خواسته زن جوان در طول چند سال زندگی مشترک همين بود که مرد کفاش نيز پذيرفت. آنها پس 

از مدتی جست وجو، خانه ای يافتند. 
هرچند زندگی در آن خانه نيز با سختی های زيادی همراه بود اما »سيما« از اين که الاقل گرمای آفتاب 

را حس خواهد کرد احساس رضايت داشت. 
پسرشان ۶ ماهه شده بود که مهلت اجاره خانه شان پايان يافت. او از مستأجری و مشکالت اسباب و 
اثاث کشی بشدت احساس خستگی می کرد. از اين که اوضاع مالی شوهرش نيز پيشرفتی نداشت و او 
فقط درآمد بخور و نمير به خانه می آورد، ناراضی بود و دائم غر می زد. حس می کرد تمام جوانی 
و آرزوهايش در خانه کفاش فقير تباه شده و فرزندش نيز سرنوشت بهتری نخواهد داشت. به همين 
خاطر دائم به دنبال راه نجاتی می گشت تا زندگی ساده و محقرشان سر و سامانی بگيرد. او دائم به 
يك زندگی هيجانی و پردرآمد فکر می کرد. اما شوهرش قادر به تأمين همه احتياجات مالی و روحی 

همسر جوانش نبود. 

آنها با هم فاصله زيادی داشتند. فاصله ای به وسعت زمين تا آسمان ۱۰ /  سالی از زندگی شان می 
گذشت، اما آنها در سرمای زمستان ناچار بودند خانه اجاره ای شان را باز هم تخليه کنند.

»سيما« در هوای سرد و برفی غرولند کنان به جمع آوری اسباب و اثاثيه پرداخت. سرانجام به خانه 
اجاره ای جديد نقل مکان کردند.

صاحبخانه جديدشان مردی گرم و پرحرف بود. او درآمد خوبی داشت و اغلب اوقات در خانه ميهمانی 
می داد. او در اين ميان از خانواده مستأجرشان نيز غافل نبود.

»شاهين« رفته رفته با اطالع از وضعيت زندگی بغرنج آنها با رفتارهای شيطانی و فريبنده اش شکاف 
عميقی بين مرد کفاش و همسر جوانش ايجاد کرد و پايه های زندگی پاک و ساده آنها را به يك باره 
لرزاند. »سيما« نسبت به مرد صاحبخانه احساس عجيبی داشت و فکر می کرد زندگی در کنار مردی 
خوش بيان و پردرآمد به طور حتم سرشار از شادی و خوشبختی است. به همين خاطر پس از مدتی 
با شوهرش  ناسازگاری  بنای  دليل  همين  به  دهد،  پايان  بی روحش  و  زندگی سرد  به  گرفت  تصميم 

گذاشت.
چند ماه جدال و درگيری و مشاجرات آنها با مداخله مرد صاحبخانه و توصيه های وی برای جدايی 
و  کرد  امضا  را  پای طالقنامه  انگيز  غم  و  عميق  در سکوتی  »سيامك«  ترتيب  بدين  يافت.  پايان  شان 

سرپرستی پسر کوچك شان را نيز بر عهده گرفت.
نگاه  که  درحالی  او  شد.  ثبت  طالق  دفتر  در  شاهد  عنوان  به  نيز  صاحبخانه  مرد  شيطانی  امضای 
پيروزمندانه و متکبرانه ای به مرد کفاش داشت به او فهماند که به راحتی می تواند هر چيزی را تصاحب 

کند.
مرد کفاش پس از جدايی با اثاثيه مختصرش و جمع کردن مغازه کوچکش به محلی نامعلوم رفت. هيچ 

اثری از مرد نگون بخت و پسر کوچکش نبود.
در اين ميان »سيما« پس از چند ماه به طور پنهانی به عقد موقت شاهين درآمد.

حدود شش ماه از اين ماجرا گذشته بود که همسر اول »شاهين« پی به ماجرا برد و جنجال و رسوايی 
به پا کرد. »شاهين« که بشدت نگران بود، برای پايان دادن به جنگ همسرانش خانه ديگری برای همسر 

موقتش اجاره کرد.
با اين حال دل سيما گواهی حادثه شومی می داد. او نسبت به رفتارهای شوهرش مشکوک شده بود و 
نمی دانست منبع درآمد کالن وی از کجاست. شاهين شغل ثابتی نداشت و با افراد خالفکار و خوشگذران 

رفت و آمد می کرد. او از پليس می ترسيد و دائم نيز تلفنی در حال معامله و خريد و فروش بود.
چند روزی از شاهين خبری نبود. تلفن همراهش نيز خاموش بود. »سيما« وقتی دريافت انتظارش برای 
بازگشت وی بيهوده است، سرانجام با ترس به محل قبلی شان رفت و در پرس و جو از همسايگان 

دريافت که همسرش يك فروشنده و توزيع کننده مواد مخدر بوده که به تازگی دستگير شده است.
زن جوان با اطمينان از اين موضوع به خاطر ندانم کاری و نادانی اش شوکه شد.او به خاطر هيچ، از 

همسر و فرزند کوچکش دست کشيده و زندگی اش را پاشيده بود. 
شاهين پس از دو سال با پرداخت جزای نقدی به صورت مشروط آزاد شد و به خانه بازگشت. در اين 
مدت نيز از طريق دوستانش مقدار ناچيزی پول برای همسرانش می فرستاد تا امور زندگی شان را 

بگذرانند.
او به محض آزادی به خانه »سيما« رفت. اما اين بار خانه وی را به محل خريد و فروش موادمخدر تبديل 
کرد. همسرش نيز به دنبال اعتراض ها، مورد ضرب و شتم شديد قرار می گرفت. »سيما« حاال بشدت 
دلتنگ همسر سابق و فرزند خردسالش بود اما هيچ خبری از آنها نداشت. در اين مدت نيز بشدت گوشه 

گير و افسرده شده بود. اما انگار چاره ديگری جز زندگی با مردی تبهکار و خشن نداشت.
اندازی کرده با او درگير شد.  سرانجام وقتی پی برد شوهرش باند تهيه و توزيع مواد مخدر را راه 
شاهين نيز بی رحمانه او را به باد کتك گرفت تا اين که همسرش پس از خونريزی شديد مغزی در خانه 
جان سپرد. مرد جنايتکار نيز برای پنهان کردن راز قتل، جسد همسرش را شبانه به بيابان های اطراف 

تهران برد و آن را به آتش کشيد.
پس از کشف پيکر سوخته »سيما« و تشکيل پرونده جنايی، تحقيقات ويژه در اين باره آغاز شد. تا اين 
که کارآگاهان جنايی با رديابی های تخصصی پس از شناسايی هويت زن جوان، همسر جنايتکار وی را 

دستگير کردند.شاهين پس از اعتراف و محاکمه اعدام شد اما افسوس که  / / /
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گوناگون
خواب کافي مساوي با تصفیه مغز 
در پي تحقيقات جديدي که نشان مي دهد مغز انسان هنگام خواب زوايد انباشته در خود را دور مي 
ريزد دانشمندان بار ديگر در مورد خطرات ناشي از بي خوابي هشدار مي دهند. روزنامه اينديپندنت 
به تحقيقات پزشکي جديد در مورد کارکرد مغز  لندن در ستون مطالب علمي خود نگاهي دارد  چاپ 

در زمان خواب و مي نويسد؛ »شکسپير از زبان 
گفت؛  مي  هملت  خود  هاي  نمايشنامه  قهرمان 
خواب ساعات خيالپردازي مغز است. ولي اکنون 
دانشمندان ثابت کرده اند وظيفه اصلي مغز انسان 
طول  در  که  است  زوايدي  تصفيه  خواب،  هنگام 
اينديپندنت  نوشته  به  اند.«  شده  گردآوري  روز 
نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد تماس هايي که 
در طول يك روز پرمشغله بين سلول هاي مغزي 
آوري شده  اطالعات جمع  و  برقرار شده  انسان 
در طول ساعات خواب سست  کنند  مي  را حفظ 
خودبه  مغز  نتيجه  در  و  شوند  مي  قطع  يا  شده 
خود اطالعات زائدي را که گردآوري کرده، دور 
فرضيه  بر  است  تاکيدي  تحقيقات  اين  ريزد.  مي 
هاي قبلي که خواب عميق و کافي در طول شب را 
شرطي ضروري براي حفظ اطالعات و خاطرات 
بنابراين  قبل و تصفيه اطالعات زائد و  مهم روز 
به گفته  داند.  سبك کردن مغز و سالمت آن مي 
مغز  طول شب  در  خوب  و  کافي  خواب  محققان 

فرد را براي فعاليت در روز بعد آماده مي کند.

»پل شو« يکي از محققان اين پژوهش از دانشکده 
حاضر  حال  »در  گويد؛  مي  واشنگتن  پزشکي 

بسياري از مردم به خاطر نگراني هاي شغلي يا فشار بحران اقتصادي خوب نمي خوابند. ولي يافته هاي 
ما ثابت کرده بهترين روش براي داشتن روزهايي فعال و نيز پيشرفت در کار، داشتن خوابي کافي و 
عميق در طول شب است.« تحقيقات جديد براساس مطالعه زندگي حشرات ميوه ها انجام شده است. به 
اعتقاد دانشمندان شيوه زندگي روزانه اين حشرات شبيه به انسان است. آنها نيز براي داشتن روزي 
فعال و پرثمر حداقل به ۶ تا ۸ ساعت خواب در شبانه روز نياز دارند. در اين تحقيقات مشخص شده در 

حشرات ميوه آن گروهي که روزي طوالني و پرکار را سپري مي کنند بيشتر مي خوابند.

روزنامه اينديپندنت يادآوري مي کند تحقيقات قبلي نيز نشان داده بود خواب مناسب در حيوانات توان 
يادگيري و حافظه را تقويت مي کند. اما تحقيقات جديد چند گام پيشتر رفته و نشان مي دهد تماس هايي 
که بين سلول هاي مغز در طول روز برقرار مي شوند هنگام خواب سست يا قطع مي شوند بنابراين مغز 

مي تواند با تخليه برخي از اطالعات استراحت کرده و براي کار در روز بعد آماده شود.

به گفته پروفسور پل شو نکته مهم اين است که مغز بتواند تشخيص دهد کدام يك از اين تماس هاي 
سلولي زائد و خسته کننده هستند. مغز انسان به داليل مختلف ممکن است از اين کار عاجز شود که 
يکي از آنها فشاري است که ممکن است از ناحيه شبکه عصبي 

اطراف جمجمه به ناحيه مغز وارد شود.

در بخشي از اين پژوهش جديد، دانشمندان با کمك دستگاهي 
در طول شب به طور مداوم محل استراحت اين حشرات را تکان 
داده و خواب آنها را به هم مي زدند.آنها پس از اين آزمايش 
توانستند تفاوت هايي را که در مغز اين حشرات ايجاد شده بود 
تشخيص دهند. مهم ترين مورد آن انباشت پروتئين در مغز بود 
که مثل ماده يي هادي سلول هاي مغزي را به يکديگر مرتبط 

نگه مي دارد.

دانشمندان  حشرات  اين  مغز  مطالعه  در  که  اينجاست  جالب 
متوجه شدند پس از خواب کافي سطح انباشت پروتئين در مغز 
آنها کاهش يافته است. اين خود نشاني بود از اينکه طي خواب 
قطع  کلي  به  يا  به شدت سست  مغزي  هاي  بين سلول  تماس 

شده است.

»کيارا سيرلي« يکي ديگر از پژوهشگران فعال در اين تحقيقات 
رسيده  چاپ  به  »ساينس«  معتبر  مجله  در  اخيراً  آن  نتايج  که 
است، مي گويد؛ »در پايان مدت زماني که بدن در خواب است 
تماس هاي ضعيف بين سلول هاي مغزي به کلي ناپديد شده و 

تماس هاي عميق تر و محکم تر کاهش مي يابند.«

به گفته اين پژوهشگر ما نيازي به به خاطر سپردن بخش زيادي از آنچه مغز در طول روز گردآوري 
مي کند نداريم. اگر مغز ما انباشته از اطالعات جزيي و بي مورد باشد براي ادامه کار و فراگيري در 

طول روزهاي بعد مغز بايد خود را از اين اطالعات زائد تصفيه کند. 
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سوپر آپادانا
 نامی مطمئن و آشنا در خدمت هموطنان ايرانی ، افغانی و 

کرد 
از آپادانا با اطمینان و اعتماد خريد کنید 

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

سی دی و صنايع دستی 
ايرانی هرآنچه را که بخواهی در آپادانا میابی در

يک جا و ارزانتراز همه جا 
انتقال سريع ارز به تمام نقاط ايران 
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برخي از تازه ترين تحقيقات را درباره عشق بخوانيد

نتايج MRI از مغز عاشقان
را مشغول  ما  نفر،  با يك  اوايل آشنايي  که  يعني همان احساساتي  شور عشق، 

مي کند و خواب و خوراکمان را مي گيرد، مبناي درستي براي زندگي مشترک 
نيست؛ يعني اين قبيل عواطف مثل استارت ماشين عمل مي کنند. 

به  را  آدم  که  داده  قرار  انسان  وجود  در  را  آنها  خداوند 
با استارت زدن و  حرکت درآورد. ولي ما نمي توانيم فقط 
براي  هم  زيادي  شواهد  کنيم.  حرکت  بنزين  بدون   ِ باک 
اثبات اين نکته وجود دارد؛ مثاًل پژوهشگري به نام آرون 
آتشين  و  حاد  عشق  دچار  که  را  افرادي  از  زيادي  تعداد 
بودند زير دستگاه FMRI که از کارکرد مغز عکس مي گيرد 
يا  کنند،  فکر  خود  معشوق  به  خواست  آنها  از  و  گذاشت 
عکس آنها را نشانشان داد. کارکرد مغزي اين افراد نشان 
قسمت هايي  آن  فقط  معشوق،  به  کردن  فکر  هنگام  که  داد 
است-  فوري«  »پاداش  به  مربوط  که  مي شود  فعال  مغز  از 
همان قسمت هايي که اگر گرسنه باشيم و غذا بخوريم فعال 
مي شود؛ يا در افراد معتاد به کوکائين، همان قسمتي که بعد 
قسمت هاي  اين  مي افتد.  فعاليت  به  مخدر  ماده ي  مصرف  از 
مغز، تشکر فوري را اعالم مي کنند و يك چيز فوري طبعًا دوام 
زيادي هم ندارد. در حالي که مغز، قسمت هاي ديگري هم دارد 

که مربوط به پاداش هاي طوالني مدت است.
دو پژوهشگر ديگر به اسم هاي بارتل و زيکي هم آمدند همين  
آزمايش  را روي کساني پياده کردند که عشقشان تداوم پيدا 
کرده بود و به اصطالح عشق رفيقانه داشتند؛ همان نوع عشقي 
با  و  مانده  صميميتش  اما  رفته  بين  از  هيجانش  و  شور  که 
مرور زمان، بيشتر هم شده است .عکس کارکرد مغز اين افراد 
نشان داد که فکرکردن به عشقشان قسمت هايي از مغز آنها را 
فعال مي کند که مربوط به »پاداش هاي بلندمدت« است- همان 
قسمت هايي که وقتي شما به شغل مورد عالقه تان فکر مي کنيد 

يا موسيقي مورد عالقه تان را گوش مي کنيد، يا در لحظات آرامش مذهبي، در ذهنتان فعال مي شود. 
نتيجه ي اين پژوهش ها نشان مي دهد چون پاداش فوري هميشه تاييدکننده ي چيزهايي است که غيرقابل 
اتکا هستند، عشق رمانتيك هم که گهگاه دستمايه ي شعر و غزل و رمان و فيلم ها مي شود و چيز قشنگي 

هم هست، قابل اتکا نيست. در عوض، عشق رفيقانه، قابل اعتماد و ماندگار است.
    بعضي اقوام اصاًل نمي دانند عشق چيست

اين طور نيست  اتکاست که حتي اصيل هم نيست. يعني  تنها کوتاه مدت و غيرقابل  نه  عشق رمانتيك 
که جزو سرشت و ذات انسان باشد و ابتال به آن، از ضروريات زندگي محسوب شود. به نظر شما 

يا  همه ي آ  ِ مردم  يعني  دارد؟  وجود  ملت ها شور عشق  و  اقوام  همه ي  بين  در 
جوامع و فرهنگ ها عشق رمانتيك را به اين مفهومي که ما مي شناسيم، 

مي شناسند؟
دو پژوهشگر به نام هاي يانکويچ و فيشر،  ۱۶۶ فرهنگ و قوميت 
مختلف را از نظر آداب و رسوم و شعر و ادبيات و هنرشان 
 ۱4۷ در  که  رسيده اند  نتيجه  اين  به  و  کرده اند  بررسي 
فرهنگ، عشق رمانتيك وجود دارد؛ اما در ۱9 قوميت،هيچ 
اين عشق در ميان نيست؛ يعني در فرهنگ،  از  شواهدي 
شور  اين  به  اشاره اي  هيچ  هنرشان  و  شعر   ، ادبيات 
عاشقانه نشده است؛ اما در آن اقوام هم مردم  تشکيل 
براي  و  دارند  عالقه  خانواده شان  به  مي دهند،  خانواده 
آنها فداکاري هم مي کنند. يعني آن رمانتيسيسم که در 
ادبيات غربي و در ادبيات ايراني خودمان هم مي بينيم، 
در آن فرهنگ ها معنايي ندارد. پس عشق رمانتيك چيزي 
موتور  همان  بلکه  است؛  زندگي  هر  الزمه ي  بگوييم  که  نيست 
محرک اوليه است. ۱9 قوميت از اين موتور استفاده نمي کنند و 

ماشينشان بدون اين استارت هم روشن مي شوند.
ازدواج  از  قبل  پسر  و  دختر  هزار  حدود شش  از  ديگري  پژوهش  در 
پرسيده اند که »شما دوست داريد عشق رمانتيك مبناي ازدواجتان باشد 

يا نه؟« 
اين  داريم  »دوست  گفته اند  يعني  داده اند.  مثبت  جواب  آنها  درصد   9۰
از  افراد، بعد  از همين  از چند سال،  اما بعد  احساسات را تجربه کنيم.« 
ازدواجتان وجود  اوليه در  »آيا آن رمانتيسيسم  ازدواجشان پرسيده اند 
با  يا نه؟« ۳۳ درصد مردان و ۷۵ درصد زنان گفته اند در نهايت  داشته 
فردي ازدواج کرده اند که عاشقشان نيستند و رابطه ي رمانتيکي هم با او 
ندارند؛ يعني حتي خود افراد هم قبول دارند که »عشق« نه شرط کافي براي 

ازدواج است و نه حتي شرط الزم.
   عشق نوعي بيماري است؟

برخي از پژوهشگرها روي اين موضوع متمرکز شده اند که »آيا عشق آتشين 
صرف نظر از عشق نافرجام، يك بيماري است يا نه؟« و جالب است بدانيد روان شناسان 
بيشترين شباهت را بين عشق و يك بيماري خاص رواني به نام وسواس اجباري مشاهده کرده اند. در 
اين بيماري، افکار خاصي به ذهن هجوم مي آورد که فرد گريزي از آنها ندارد؛ اين افکار او را مجبور 
به ايجاد رفتارهاي خاصي مي کند که اگر انجام ندهد دچار تنش و اضطراب زيادي مي شود. مثال کسي 
عادت دارد هر شب ۷۰ بار ريشش را شانه بزند و اگر ۶9 بار اين کار را انجام بدهد درونش منقلب 

مي شود و نمي تواند آسوده بخوابد.
عشق نه فقط در ظاهر و عاليم باليني شبيه اين بيماري است، که از نظر آزمايشگاهي هم به آن شباهت 
دارد. در بيماري وسواس اجباري، يك ناقل خاص در سلول هاي پالکت خون بيمار افزايش پيدا مي کند. 
پژوهشگري به نام مارازيتي، افراد عاشق را به اين طريق آزمايش کرده و به اين نتيجه رسيده که آنها 
هم درست همين حالت را دارند. يعني انگار عشق يك حالتي شبيه به وسواس اجباري ايجاد مي کند که 
در آن فرد عاشق دچار افکار و عادت هاي خاصي مي شود که نمي تواند از دست آنها خالص شود- مثل 

تماس گرفتن پي در پي با معشوق و فکر کردن مداوم به او که عملکرد عادي ذهنش را مختل مي کند. 
   هوش عاطفي ات را باال ببر

با تمام اين حرف ها، امروز دانشمندان به اين نقطه رسيده اند که »اگر عشق و احساسات قابل اتکا نيستند 
پس چه چيز قابل اتکا است؟« يعني چه چيزهايي بايد وجود داشته باشد تا عشق افراد پايدار بماند. ابتدا 
افراد وجود داشته باشد صمميت و رفاقت  اوليه بين  نظريه اي شکل گرفت که اگر برخي شباهت هاي 
بيشتري بين آنان به وجود مي آيد و مي تواند ازدواج موفق را تضمين کند. اما تجربه نشان داد که اين 
اتفاق هم نمي افتد. آقاي اشتنبرگ که مثلث عشق را ارائه کرده بود به اين نتيجه رسيد که خيلي از طالق ها، 
ابتداي  افراد در  اوليه اشتباه نبوده است. يعني  انتخاب  اتفاق مي افتد که  انتظار، در مواردي  بر خالف 



    جمعه 28 فروردین ماه 1388
43سال دوم -  شماره نود و دو

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

هفته نامه پرشین     جمعه 28 فروردین ماه 1387
سال دوم -  شماره نودودوم

اين عطر، کجايي است؟

يک گزارش بودار!
پيش،  قرن ها  مي دهد؟  دست  به تان  حسي  چه  مي افتيد؟  موضوعي  چه  ياد  کلمه  اين  شنيدن  با  دود! 
گذشتگان و اجدادمان گمان مي کردند دود، پاسپورت غيرقانوني ارواح براي ورود به دنياي زنده هاست. 

مي پرسيد اين چه ربطي دارد به بحث عطر و اودکلن؟ عجله نکنيد! تاريخچه عطر را بخوانيد و ببينيد 
اوضاع از چه قرار است.

بوي روح مي آيدبعضي ملت ها اجساد پادشاهان خود را با تنه ي درختاني مي سوزاندند که دود آنها بوي 
بسيار مطبوعي داشت و اين گونه گمان مي کردند که براي پيوستن روح پادشاه به ديگر ارواح، مراسم 
تشريفاتي خوبي برگزار کرده اند. آنها بر اين عقيده بودند که دود بر روح مي نشيند و عطر خوش آن، 

بوي ناخوشايند مرگ را از جسد مي گيرد. 
مصري ها براي موميايي  کردن مردگان خود، از عطرهاي گياهي مثل حنا و دارچين استفاده مي کردند 
و اين ترکيبات را رايحه ي خداوندگي مي ناميدند. کمي بعد، زنان خانه دار وقتي غذا مي پختند، فهميدند که 
بوي برخي چوب ها، عطر و طعم خوبي به غذا مي بخشد. 4 هزار سال پيش، مصري ها براي اولين بار، 
روغن هاي خوش بويي ساختند که افراد مقدس قبل از دعا آنها را به تن خود مي ماليدند. به اين روغن هاي 
خوشبو لقب perfumum دادند که همان perfume امروزي به معني عطر است و از دو واژه per  به 

معني درون و Fume به معني دود تشکيل شده است. 
مصري ها اين رايحه هاي خوشبو را به دو روش تهيه مي کردند. در روش اول، مقداري چوب، ميوه و 

گل را روي سطحي گرم قرار مي دادند تا بوي آنها در فضا پخش شود و در روش دوم، در روغن هاي 
گياهي يا چربي هاي حيواني مقداري گل مي ريختند و سپس آن را تصفيه مي کردند تا روغن بوي خوبي 
به خود بگيرد. از جمله پرطرفدارترين عطرهاي آن دوره، بوي نيلوفر آبي و زنبق بود. اما عطرهاي 

خوش بو، و البته در بعضي مواقع بدبو، از کجا مي آيند؟ 
عطر اينجا، آنجا، همه جا

گل  انگور،  شراب  عسل،  از  مخلوطي  که  داشت  نام   »kyphi« مصري ها  دست  ساخته ي  عطر  اولين 
طاووس، زعفران و شيره ي درخت عرعر بود. 

يوناني ها پاهاي خود را درون مايعات خوشبو مي شستند و پس از خوردن ناهار و شام، آن را به تن 
مي ماليدند.

در رم، عطر تبديل به ماده اي همگاني شد که فقير و غني از آن استفاده مي کردند. رمي ها بودند که اولين 
بار »sapo« يا همان صابون امروزي را با چربي بز و خاکستر ساختند، آن را معطر کردند و بدن خود 
را در حمام با آن شستشو دادند. رم پايتخت عطر خوانده مي شود؛ چون در آن حيوانات اهلي، پرده ها، 
سقف خانه ها و حتي اشياي خانه ها آغشته به عطر بود. در قرون وسطي، جنگ در غرب، همه چيز را 
در هم پيچاند و عطر از خاطر مردم پاک شد. در عوض، اعراب در اين زمينه پيشرفت کردند و براي 
نگهداري عطر، ظروف گلي مخصوصي ساختند و به اين ترتيب، راه به سوي ساخت عطرهاي مدرن 
گشوده شد. ابوعلي سينا، حکيم ايراني، براي اولين بار روش تقطير را کشف کرد و گالب گرفت. در 
دوران رنسانس در قرن ۱۸ ميالدي، کاترين دومديسينر، اولين کارخانه ي عطرسازي را داير کرد. در 
قرن ۱۷، لويي چهارم که هر 4 سال يك بار حمام مي کرد، براي دور کردن بوهاي ناخوشايند از خود 
عطر مي زد! در قرن ۱۸، بهداشت معني پيدا کرد و طبيعتا نحوه ي استفاده از عطر هم تغيير يافت. انقالب 
فرانسه بار ديگر صنعت عطرسازي را که به کمك ناپلئون شکوفا شده بود، زير پا له کرد. در قرن ۱9 
صنعت عطرسازي مدرن راه اندازي شد و علم شيمي وارد ميدان شد و در نهايت، در قرن ۲۰ ميالدي، 

عطر به عنوان فرآورده اي عمومي وارد بازار شد و همه را شيفته خود کرد.. فرق عطر و ادکلن
درصد  چيزاست:  يك  در  فقط  هم  تفاوتشان  و  دارند  تفاوت  باهم  اودپرفيوم  و  ادتوالت  ادکلن،  عطر، 

ترکيبات معطر. بر حسب ميزان اين ترکيبات، عطريات به 4 دسته تقسيم مي شوند:

Perfume: حاوي ۲۰ درصد ترکيبات معطر 
Eau de perfume: حاوي ۱۰ درصد ترکيبات معطر

Eau de toilette: حاوي ۵ درصد ترکيبات معطر
Eau de cologune: حاوي ۲ درصد ترکيبات معطر

عطريات با توجه به نوع رايحه، در بازار، اين گونه طبقه بندي شده اند، بهتر است قبل از اينکه راهي خريد 
عطر بشويد اين واژه ها را بدانيد :

Freshly Green رايحه ي سرد و با طراوت )بوي علف و برگ تازه(                   Oriental رايحه ي گرم 
شرقي )بوي کاج، بلوط، وانيل(

Spicy رايحه ي گرم و تند )بوي ادويه جات(                                                Fouger رايحه ي تند و 
ادويه  اي شيميايي

Sweet رايحه ي شيرين                                                                      Light رايحه ي ماليم و سبك
Floral رايحه ي ماليم و طبيعي گل ها                                                     Fruity رايحه ي ميوه

Fungal رايحه ي قارچ                                                                          Woody رايحه ي جنگل
Earth-Moosy رايحه ي خاک، بوي جنگل                                                 Citrus رايحه ي مرکبات

Tabacco رايحه ي تنباکو                                                                      Leather رايحه ي چرم، جير، 
فيبر چوب

Chypre رايحه ي برگامرت، نعناع هندي و الدن 

ازدواج، شباهت هايي به هم داشته اند اما پس از ازدواج تغيير کرده اند. پس خيلي وقت ها مشکل اينجاست 
که آدم ها تغيير مي کنند؛ اما با هم  نه: در دو مسير يا با سرعت هاي متفاوتي تغيير مي کنند. پس حاال اين 
سوال به وجود مي آيد که »اگر شباهت اوليه هم ضامن صميميت نيست پس چه چيز مي تواند صميميت 

و رفاقت درازمدت بين زوج ها را تضمين کند؟«
پژوهشهاي زيادي نشان داده اند که »هوش عاطفي« يکي از مهمترين عوامل موفقيت ازدواج است. هوش 
عاطفي نوعي از هوش است که به ما کمك مي کند به احساساتمان آگاه باشيم، بتوانيم عواطفمان را خوب 
بيان کنيم، آنها را خوب کنترل و هدايت کنيم، ظرفيت هاي خودمان را بشناسيم و در مجموع يك حس 
مثبت کلي نسبت به خودمان داشته باشيم. از طرف ديگر بتوانيم عواطف فرد مقابلمان را درک کنيم و 

نسبت به آن واکنش اجتماعي يا بين فردي مناسب داشته باشيم.
هوش عاطفي به ما کمك مي کند که وقتي دچار تعارض در احساساتمان مي شويم فرو نريزيم و بتوانيم 
به عنوان مساله اي معمولي حلش کنيم. اين نوع هوش، يك چيز ذاتي نيست و در شرايط محيطي شکل 
مي گيرد و در ميان تمام عوامل موثر در موفقيت در ازدواج، کليدي ترين نقش را دارد؛ اگر دو طرف 
داراي هوش عاطفي بااليي باشند مي توانند بفهمند که چطور همراه و همگام با تغيير احساسات و عواطف 

يکديگر تغيير کنند تا به زندگي شان به رشد و صميميت بيشتري منجر شود. 
شما چقدر عاشقيد؟

پرسشنامه اي که در دانشگاه نورث ايسترن بوستون تهيه شده، چندان به جزييات عشق کاري ندارد و به 
طور کلي، مي خواهد ببيند اصال شما عاشق هستيد يا نه؛ و اگر عاشق هستيد، چه قدر عاشقيد؟ اگر براي 

خودتان هم دانستن جواب اين سوال ها جالب است، دست به کار شويد و پرسشنامه را پر کنيد.
طرز تکميل پرسشنامه

عبارات صفحه۵۰ را بخوانيد، معشوقتان را تصور کنيد و به جاي کلمه ي »او« نام معشوقتان را بگذاريد. 
حاال جلو هر عبارت، اين طوري شماره بگذاريد:

اگر با هر عبارت کامال موافق بوديد، عدد ۷
اگر نسبتا موافق بوديد، عدد ۶
اگر کمي موافق بوديد، عدد ۵

اگر زياد مطمئن نبوديد، عدد 4
اگر با آن کمي مخالف بوديد، عدد ۳

اگر نسبتا مخالف بوديد، عدد ۲
و اگر کامال مخالف بوديد، عدد ۱ را جلو عبارت بنويسيد.

  حاال شروع کنيد:
۱. هميشه براي رسيدن به او خيلي عجله دارم.

۲. او را خيلي جذاب مي دانم.
۳. او نسبت به بيشتر مردم، عيب هاي کمتري دارد.
4. براي او هر کاري که الزم باشد، انجام مي دهم.

۵. به نظر من او خيلي دلنشين است.
۶. دوست دارم احساساتم را با او در ميان بگذارم.

۷. وقتي کاري را با هم انجام مي دهيم، آن کار برايم خيلي خوشايند مي شود.
۸. دوست دارم که او حتما مال من باشد.

9. اگر اتفاقي براي او بيفتد، خيلي ناراحت مي شوم.
۱۰. خيلي وقت ها به او فکر مي کنم.

۱۱. اين برايم خيلي مهم است که او به من عالقه داشته باشد.
۱۲. وقتي با او هستم، کامال خوشحالم.

۱۳. برايم خيلي دشوار است که براي مدتي طوالني از او دور باشم.
۱4. واقعا خيلي به او عالقه دارم.

 تفسير آزمون
حاال عددهايي را که جلو هر عبارت گذاشته ايد، با هم جمع بزنيد. شمايي که باالي ۸9 نمره آورده ايد، 
وضع تان خراب است: بدجوري عاشق شده ايد و اگر صادقانه به سواالت پاسخ داده ايد، در عشقتان هيچ 

شکي نمي توان کرد!
اگر نمره تان حول و حوش ۷۸ تا ۸۸ مي چرخد، شما هم به احتمال خيلي زياد، عاشق هستيد و چيزي 

نمانده است که به باالي قله ي عشق برسيد.
اما اگر نمره تان بين ۶۸ تا ۷۷ باشد، احتمال کمتري وجود دارد که عاشق باشيد. کساني هم که از ۶۸ 
پايين تر آورده اند، بهتر است خودشان را گول نزنند. به احتمال زياد، چندان عاشق نيستند. کساني که 
از ۵۸ پايين ترند هم که عمرا عاشق باشند! اين گروه بهتر است پيشه ي ديگري براي خودشان دست وپا 

کنند و اسم احساسات رقيقشان را نگذارند عشق! 
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جدول و سرگرمی

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

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

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

جواب هفته قبل              
Nd6+     cxd6 
Qg6++ 

فال هفته

بايد  ماه  اين  متولدين  فروردين:  متولدين 
گسترش  تازه  دوستان  با  را  خود  روابط  بکوشند 
به  نياز  امروز  در شرايط  حال  بهر  که  چرا  دهند، 
خانم  دختر  از  بسياري   . دارند  گسترده  ارتباطات 
هاي متولدين اين ماه در شرايط بسيار حساس از 
زندگي خود قرار دارند . اين عده براستي نميدانند 
هاي  دريچه  حاليکه  در  بگيرند  تصميمي  چه  بايد 

اميد بروي اين عده باز شده است 

متولدين ارديبهشت: اکثر متولدين اين ماه    
براي ساختن زندگي بهتر دست به تالش ميزنند و 
البته بسياري نيز به نتيجه مطلوب ميرسند و عده 
نبايد  که  ميشوند  روبرو  هايي  بست  بن  با  هم  اي 
نا اميد شوند و همچنان به تالش خود ادامه دهند 
و  بين  نکته  سخت  ارديبهشت  متولد  هاي  خانم   .
مشکل پسند هستند و البته اين نوع و شيوه زندگي 
حد  به  اينکه  بشرط  مياورد  ببار  نيز  خوبي  نتايج 

افراط و تفريط نرسد 

متولدين خرداد:  پيش آمدن مسائل مختلف 
چون نامزدي، شروع عشق، ازدواج در زندگي نود 
گروه  اين  حقيقت  در  ماه،  اين  مجردين  از  درصد 
و  هستند  روبرو  پرهيجان  رويدادهاي  با  مرتب 
همراه  نيز  خوبي  نتايج  با  آنها  اکثريت  درضمن 
خواهند شد . در زمينه کاري و شغلي براي بعضي 
از متولدين اين ماه موقعيت هاي خوب بوجود آمده 
يا خود  تازه روبرو ميشوند و  پيشنهادات  با  يا  و 
تصميم به شروع يك کار مستقل ميگيرند که در هر 

حال سازنده و مثبت خواهد بود 

در  کوچك  مسئله  يك  تير:  متولدين    
سبب  ماه  اين  متولدين  بعضي  زناشوئي  زندگي 
وسعت  گيري  در  و  اختالف  دامنه  ناگهان  ميشود 
در  بکشد  هايي  بست  بن  به  را  کارشان  و  گرفته 
اين مسائل براحتي قابل حل  حاليکه در اصل همه 
اکثر  استوار  و  محکم  پيوندهاي  و  است  رجوع  و 
دچار  رويدادهائي  چنين  با  نبايد  ماه  اين  متولدين 
ترها  جوان  بويژه  ماه  اين  متولدين   . خدشه شود 
نبايد بهيچ وجه خود را اسير اعتياد و وسوسه هاي 

ويرانگر آن سازند

متولدين مرداد: ورود دوستان و آشنايان   
جديدي تحول و تغييري جالب در زندگي بعضي از 
متولدين اين ماه پديد مياورد خود اعجاز بزرگي در 
عزيزان  براي  زندگي  مختلف  مسائل  و  کار  زمينه 
مسائل  زمينه  در   . آورد  خواهند  بوجود  خود 
احساسي و عاطفي خيلي از دختر خانم ها به مرحله 

اي روشن و پراميد در زندگي خود پا مي گذارند 

متولدين  از  شهريور:معدودي  متولدين 
شهريور بدنبال گمشده اي هستند، اين گمشده گاه 
در وجود شخصي بخصوص خالصه ميشود، گاه 
در يافتن سرزميني تازه، شغلي جديد و يا مرحله 
متولدين  اصوال  و  زندگي،  از  متفاوت  بسيار  اي 
با  و  هستند  عجيب  اي  روحيه  داراي  شهريور 
اطرافيان خود فرق دارند . نقل و انتقاالت تازه اي 
در  متولدين شهريور  از  زندگي هشتاد درصد  در 

حال انجام است که بسياري از آنها مفيد و زندگي 
کوچکي  دردسرهاي  با  نيز  بعضي  و  است  ساز 

همراه خواهند شد

متولدين مهر: در امور تجارت و داد وستد 
اغلب متولدين مهر ماه داراي شانس بلندي هستند 
به سود  که  کنند  مي  پيدا  اينرا  امکان  باصطالح  و 
گروهي  ضمن  در  ولي  يابند  دست  توجهي  قابل 
سازند  اي  معامله  هيچ  معرکه  را  خود  نبايد  نيز 
چرا که اينروزها زمان جالبي نيست . بعضي خانم 
اينکه طاقت  بدليل  اين ماه  آقايان متولد  ها و حتي 
چاپلوسي و دو روئي بعضي اطرافيان را ندارند گاه 
عصبي و سخت افسرده ميشوند و رنج مي برند در 
حاليکه بايد چشم برروي اين عده بپوشند چرا که 
اصالح اينگونه آدم ها به آساني صورت نمي گيرد 

و تنها دوري از آنها آدم را راحت مي کند

به  نتوانند  ها  خيلي  شايد  آبان:  متولدين 
اين ماه  اکثر متولدين  درون پاک و روحيه فداکار 
پي ببرند و بهمين جهت قضاوت شان در مورد اين 
نميکنم  توصيه   . است  اشخاص، قضاوتي سطحي 
که اين دسته از متولدين اين ماه براي معرفي خود 
فرايد بزنند بلکه معتقدم گاه امکاني فراهم آورند که 
خيلي ها براستي به اقدامات خيرخواهانه به روحيه 
پاک و صديقشان پي ببرند و از فروتني بيش از حد 
دست بردارند . بعضي از خانم هاي متولد اين ماه 
اختالف  با بعضي دوستان و آشنايان خود دچار 
اند که بهتر است در رفع آن بکوشند و  نظر شده 
براي  هم  را  ناباب  دوستان  بعضي  دور  درضمن 

هميشه خط بکشند 

 متولدين آذر:  وقتي آن دسته از متولدين 
اين ماه که اجازه ميدهند بگومگوها در زندگي شان 
دامنه بگيرد به بن بست ميرسند و تازه مي فهمند 
که خيلي ساده و آسان مي توانستند مسائل خود را 
حل کنند و بقولي مشکالت را در نطفه خفه سازند 
خستگي  و  سازنده  تالش   . کردند  کوتاهي  ولي 
واقعا  ماه  آذر  متولد  هاي  خانم  از  بعضي  ناپذير 
قابل ستايش است چرا که همين روحيه آنهاست که 
زندگي خود و اطرافيان شان را مي سازد .عشق در 

زندگي متولدين اين ماه اعجاز آفريده است

 متولدين دی: اگر جواب خيلي از فداکاريها 
و محبت ها به متولدين دي ماه برنگشته است ولي 
فضائي از خوش نامي و محبوبيت و يادآوري هاي 
گروه  اين  براي  زيبا  اي  آينده  تواند  مي  دلنشين 
ماه  دي  متولدين  بعضي  حاليکه  در   . کند  ترسيم 
کنند و  فرار  از عشق و دردسرهايش  دارند  سعي 
خود را در زندگي معمولي و آدم هاي نرمال غرق 
نمايند . اختالف نظر ميان بعضي پدر و مادرها و 
فرزندان سبب شد که احساس بيگانگي و نا اميدي 
در وجودشان ريشه بگيرد درحاليکه راههاي تفاهم 

بسيار است 

متولدين  از  خيلي  اطراف  بهمن:  متولدين 
چاپلوس  و  رو  دو  هاي  آدم  گروهي  را  ماه  بهمن 
عده  اين  شناسائي  در  اگر  عده  اين  که  اند  گرفته 
را  دشمن  و  دوست  باصطالح  و  نکنند  اقدامي 
اي  دغدغه  بدون  و  راحت  زندگي  مسلما  نشناسند 
ماه  اين  متولد  هاي  خانم  دختر   . داشت  نخواهند 
تب  پر  لحظات  و  عشق  به  دستيابي  براي  اغلب 
به  ها  خيلي  اينکه  ضمن  دارند،  هيجان  آن  تاب  و 
راه  به  عجله  بدليل  گروهي  و  يابند  مي  دست  آن 

اشتباهي ميروند

    متولدين اسفند:   بعضي از متولدين اين 
ماه در جستجو براي يافتن عزيزاني به نتيجهرسيده 
و به شادي و شعف فراواني ميرسند . عده اي نيز 
بخاطر بعضي يکدندگي ها عزيزي را گم مي کنند 
اسير  که  آن دسته  ميشود  توصيه  بهمين جهت  و 
در   . باشند  آرام  کمي  هستند  لجاجت  و  يکدندگي 
زمينه مسائل عاطفي و احساسي شرايطي بوجود 
خود  تصميم  آخرين  بايد  مجرد  متولدين  که  آمده 
را براي شروع يك زندگي جدي بگيرند و در ضمن 
بعضي ها اگر تکليف رابطه عاشقانه خود را روشن 
مشخصي  نقطه  به  را  موجود  بالتکليفي  و  سازند 
برسانند نامزديهاي تازه اي براي خيلي از خانواده 

ها و دختر خانم ها با شادي و اميد همراه است 
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 فروش و نصب برنامه 
های جديد کامپیوتری

XPويندوز ويستا، ويندوز 

Microsoft Office ،آنتی ويروس و فايروال
و انواع برنامه های

کاربردی و آموزشی ديگر 

با قیمت مناسب در محل کار و منزل
07 88 ۹۹ 77 623

 فیس بوک؛ دام يا سرگرمي 

اگرچه فيس بوک و امثال آن براي ارتباط با دوستان طراحي شده اند، سوءاستفاده از اطالعات شخصي کاربران، 
و  ناخوانده  مهمانان  ديدار  کند،  مي  گاه ضداجتماعي  را  اجتماعي  هاي  اين شبکه 
حقيقي  دردسرهاي  به  تواند  مي  شما  مجازي  هاي  صفحه  از  ناباب  »دوستان« 
بينجامد.طرح جديد دولت لندن براي ذخيره تماس هاي کاربران شبکه هاي اجتماعي، 
تازه ترين خبر پر سر و صدا در اين زمينه است. به اين بهانه و از آنجا که فيس 
بوک يکي از ۱۰ سايت محبوب جهانيان شده، نگاهي مي اندازيم به برخي امکانات 
آن که مي تواند تا حدي به حفظ اسرار کاربران کمك کند. برخي از خوانندگان وب 
سايت انگليسي بي بي سي در زير خبر طرح جديد دولت مي نويسند اگر آنچه روي 
فيس بوک انجام مي دهند خالف قانون نيست، نبايد از کنترل دولت نگران باشند. 
اما براي خيلي ها نگراني مدتي است که آغاز شده است. دولت بريتانيا قصد دارد از 
شبکه هاي اجتماعي مانند فيس بوک بخواهد جزئيات تماس هاي برقرار شده ميان 
کاربرانشان را ثبت و نگهداري کنند. اين بخشي از برنامه يي است که به موجب آن 
جزييات همه گفت وگوهاي تلفني، اي ميل ها و وب سايت هاي بازديد شده در يك 

بانك مرکزي داده ها ذخيره خواهند شد. وزارت کشور بريتانيا اطمينان مي دهد اين 
طرح براي مقابله با باندهاي تبهکاري و تروريست هايي است که ممکن است از اين وب سايت ها استفاده کنند، و 
اينکه محتواي گفت وگوهاي اينترنتي ثبت نخواهند شد.در واقع شرکت هاي تلفني هم اکنون نيز موظفند جزييات همه 
گفت وگوها مانند زمان، مکان و هويت مکالمه کنندگان را به مدت ۱۲ ماه براي استفاده احتمالي در پيگيري هاي 
جنايي و دادگاه ها ذخيره کنند. يك بخشنامه جديد اتحاديه اروپا خواستار آن است که ترافيك اينترنتي نيز به طور 
مشابهي ذخيره شود. اين بخشنامه از ششم آوريل ۲۰۰9 در بريتانيا به اجرا در آمده است. برخي فعاالن آزادي 
هاي مدني اين طرح را بي مورد و اغراق آميز مي دانند. يکي از خوانندگان بي بي سي در کامنت خود مي نويسد؛ 
بعيد است تروريست ها براي سازماندهي و هماهنگي از فيس بوک استفاده کنند.روزنامه اينديپندنت به نقل از تام 
بريك نماينده ليبرال دموکرات ها در پارلمان بريتانيا مي نويسد؛ »واقعًا نگران کننده است که دولت مي خواهد شبکه 

هاي اجتماعي را زير نظر بگيرد که اطالعات خصوصي حساسي مانند باورهاي مذهبي 
و ديدگاه هاي سياسي کاربرانشان را در بر دارند.« ذخيره کردن اطالعات روي يك 
بانك مرکزي داده ها، نگراني هايي را نيز درباره »نشت« آنها برانگيخته است. در سال 
۲۰۰۷، در جريان مبادله پستي ميان دو اداره دولتي، دو ديسك حاوي نام، نشاني و 
اطالعات بانکي ۲۵ ميليون شهروند بريتانيايي مفقود شدند. اين رسوايي به استعفاي 
رئيس اداره ماليات انجاميد و با وجود جست وجوهاي گسترده پليس، ديسك ها هرگز 
پيدا نشدند. اطالعات شما روي فيس بوک تنها مورد عالقه دولت متبوع تان، هîکرها، 
يا تروريست ها نيست. کارفرماها و مديران به طور روزافزون از محتواي پروفايل ها 
براي اخراج کارکنان يا تصميم گيري براي استخدام داوطلبان استفاده مي کنند. فوريه 
نام کيمبرلي سوان که براي شرکتي در شهر اسکس  به  گذشته، يك دختر ۱۶ ساله 
انگليس کار مي کرد، تنها سه هفته پس از آغاز به کار اخراج شد.او روي پروفايلش 
اينکه ساعت هايش را به منگنه، سوراخ و  در فيس بوک از کسل کننده بودن کار و 
نيز شرکت  گذشته  نوامبر  ماه  در  بود.  کرده  گله  گذراند،  مي  کاغذها  کردن  بايگاني 
هواپيمايي ويرجين آتالنتيك ³± عضو خدمه اش را که روي فيس بوک مسافران را بي 
نزاکت خوانده بودند، اخراج کرد. در ماه مارس گذشته، ناتان سينگ يك افسر زندانبان 
به  با برخي زندانيان »دوست« شده بود،  انگليس که روي فيس بوک  لًستر  در شهر 
دليل رفتار غيرحرفه يي از کار برکنار شد. کريس دريفوس يك بازرس پليس ترابري 
بازماند.او  باالتري  به مقام  از رسيدن  به سبب فيس بوک  نيز فوريه گذشته  بريتانيا 
روي پروفايلش عکس هايي داشت که از همجنس باز بودنش حکايت مي کرد و نيز 
عکس هايي که او را با يونيفورم پليس در يك ايستگاه مترو لندن نشان مي دادند. در 
استراليا دادگاه عالي کانبرا دسامبر ۲۰۰۸ راي داد که وکالي يك شرکت حقوقي مي 
توانند از راه فيس بوک با يك زوج »ناپديد شده« تماس بگيرند. ارتباط با اين زوج که 
در باز پرداخت وام مسکن شان تاخير کرده بودند از راه هاي متعارف ممکن نشده 
بود. به گفته مارک مك کورمك، يکي از وکالي شرکت، کارمل و گوردون به اي ميل ها 
پاسخ نمي دادند و در يك جلسه دادگاه نيز حاضر نشده بودند. مارک سرانجام به فکر 
فيس بوک افتاد و پروفايل هاي آن دو را پيدا کرد. با اين حکم بي سابقه، دادگاه راي داد 
که مي توان خبر از دست دادن خانه شان را از راه فيس بوک به آنها اعالم کرد،کالين 
ًجيکوبز معاون سازمان استراليايي اي اف اي است که از حقوق و آزادي هاي کاربران 

اينترنت دفاع مي کند. خبرگزاري آسوشيتدپرس به نقل از وي مي نويسد؛ »من فکر نمي کنم مردم براي اين عضو 
فيس بوک شوند که آن هم کانالي شود که سازمان هاي دولتي يا وصول کنندگان بدهي ها بتوانند از اين راه با آنها 
تماس بگيرند.« خالصه اگر فکر مي کرديد فيس بوک تنها محلي است براي ارتباط با دوستان، زمان به زيان شما 
پيش مي رود. اگر پروفايل بي در و پيکري داريد شايد روزي برسد که مدير مدرسه، پليس راهنمايي و رانندگي هم 
روي »ديوارتان« يادداشت بگذارند،جالب تر از همه آنکه روي وب سايت وزارت خارجه امريکا گزارشي است از 
يك نشست پرسش و پاسخ در ماه فوريه ۲۰۰9 ميان هيالري کلينتون وزير خارجه و کارکنان وزارتخانه. يکي از 
پرسش ها را اد گالياردي مسوول مديريت اطالعات سفارت امريکا در مکزيکوسيتي مطرح مي کند. او با اشاره به 
اينکه يك کارمند زيرک کنسولگري امريکا در شهر هرموسيلو موفق شده با مراجعه به فيس بوک 
درخواست ويزاي يك متقاضي را رد کند، درباره اهميت تکنولوژي هاي جديد در مبارزه با تقلب 
مي پرسد. کلينتون در پاسخ مي گويد؛ »فيس بوک مثال بسيار خوبي است. هر کس درخواست 
ويزا مي کند بداند که وزارت خارجه فيس بوک را زير نظر دارد.« سرنوشت داده هاي شما در 
دستان خود يك روي سکه است و دسترسي ديگر کاربران به آنها روي ديگر آن. اگر تاکنون دل 
خوشي داشته ايد و پروفايل تان به اصطالح بي در و پيکر بوده، وقت چاره انديشي است. کاربران 
فيس بوک در رابطه با شما تنها به پنج گروه طبقه بندي مي شوند؛ دوستان، دوستان دوستان، 
 default ايد. براي نمونه، گزينه  اعضاي هم شبکه، غريبه ها و کاربراني که احيانًا بلوکه کرده 
براي دسترسي به اغلب بخش هاي پروفايل شما »همه دوستان و اعضاي )هم( شبکه« است يعني 
اگر عضو شبکه ايران يا دانشگاه تهران باشيد، انبوهي از افراد قادر به ديدن اطالعات شما هستند، 
مگر آنکه گزينه ها را تغيير دهيد و براي مثال »دوستان« را انتخاب کنيد.بعضي ها انگار که مسابقه 
شهرت و محبوبيت در کار باشد، روي پروفايل شان صدها دوست دارند که بسياري از آنها را 
هرگز از نزديك نديده اند و نمي شناسند. با پاسخ به هر پيامي، به فرستنده آن حتي اگر دوست 
شما نباشد امکان مي دهيد به بخشي از پروفايل تان دسترسي يابد. کلکسيون درست کردن از اين گونه دوستي ها 
هرچند شايد به باال بردن اعتماد به نفس تان کمك کند)،(، امنيت پروفايل تان را پايين مي آورد. يکي از ويژگي هاي 
دردسرساز فيس بوک، صفحه News Feed است که بسياري از کارهايي را که روي وب سايت انجام مي دهيد 
پيوسته به دوستانتان نمايش مي دهد. در بخش Privacy Settings مي توان از نمايش برخي از اين کارها جلوگيري 
کرد. براي نمونه، کامنت هايي که در جريان بحث در گروه ها يا زير عکس دوستانتان مي گذاريد. با اين وجود به 
خاطر داشته باشيد هر کسي با عضو شدن در گروه هايي که عضوشان هستيد مي تواند نوشته هايتان را در آنجا 
بخواند. افزون بر اين، ليست گروه هايي که عضوشان هستيد و صفحه هاي شخصيت ها، سازمان ها و هرگونه 
پديده يي که طرفدارشان هستيد، براي همه دوستان تان قابل مشاهده است و نمي توان از پروفايل پنهان شان کرد. 
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شرکت ساختمانی گرانیت

Tel: 08005873950 – 02084717533
Mobile: 07861114734 – 07957385295

garnetbuilder@yahoo.co.uk

تعمیرات کلی و جزئی، 
طبق استانداردهای 

انگلستان با ضمانت کامل 
طراحی داخلی با نظارت 

مهندسین مجرب لوله 
کشی، برقکاری، نجاری، 

نقاشی، کاشیکاری و 
آجرکاری

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

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

تمام نقاط لندن و انگلستان و اروپا 

 با نازلترين قیمت

Full Insurance

07۹74606836

Qualified and an expe-
rience Iranian chef 

required in Glasgow 
Scotland.

Please contact  on : 
0779527 8989.

Excellent rate of pay to right chef.

چوب حراج بر زندگي يک خواننده  
 

 يك قاضي در امريکا درخواست مايکل جکسون مبني بر متوقف کردن حراج بخشي از دارايي اين 
ستاره موسيقي پاپ را نپذيرفت. در اين دادخواست که از سوي کمپاني توليد موسيقي مايکل جکسون 
)ام جي جي پروداکشنز( تنظيم شده، ادعا شده از حراجي جولين خواسته شده بود بخشي از اشيا را 
از فهرست حراجي خارج کند. تا زماني که مايکل جکسون رضايت به فروش اين اشيا ندهد، اين حراج 
برگزار نخواهد شد. در دادخواست همچنين آمده است حراجي جولين اين اشيا را »عماًل دزديده« است.
اما دارن جولين مدير اين حراجي گفته فروش اين اشيا توافقي دوطرفه بود و »اين حراج در هر صورت 
انجام خواهد شد چون راه ديگري وجود ندارد«. جولين گفته از تنظيم چنين دادخواستي متعجب شده، 
چون حراجي جولين از سوي کمپاني مايکل جکسون استخدام شده تا اين اشيا را به حراج بگذارد. بيش 
از دو هزار شيء متعلق به مايکل جکسون که در مزرعه شخصي اش موسوم به »نورلند« وجود داشته 
قرار است زير چوب حراج برود. در ميان اين اشيا تعدادي از مشهورترين لوازم شخصي او از جمله 
دستکش جواهرنشان، درهاي ورودي مزرعه نورلند و جوايز موسيقي ام تي وي به چشم مي خورد. 
قرار است دادگاه ديگري پيش از برگزاري حراج در روز ۱۵ آوريل با حضور قاضي ديگري برگزار 
شود. جولين بيش از دو ميليون دالر براي برگزاري حراج اشياي شخصي مايکل جکسون هزينه کرده 
است. وکيل وي به دادگاه عالي لس آنجلس گفته است در صورتي که اين حراج متوقف شود، احتمال 
دارد موکل او ورشکسته شود. قرار است فروش اين اشيا در روزهاي ۲۲ تا ۲۵ آوريل در حراجي 
جولين در لس آنجلس انجام شود. انتظار مي رود در صورتي که اين حراج برگزار شود، حدود ۲۰ 

ميليون دالر از فروش اشيا به دست آيد.  
 

دختران نوجوان و کابوس چاقي  
  

به  گرايش  بيشتر  هستند  چاق  زياد  کنند  مي  تصور  که  نوجواني  دختران  گويند  مي  روانشناسان 
دختران  در  به خودکشي  ميل  دهد  مي  نشان  تحقيقات  دارند.  دست  اين  از  رفتارهايي  يا  خودکشي 
نوجواني که واقعًا چاق هستند بسيار کمتر از دختراني است که خود را چاق تصور مي کنند. در اين 
تحقيق که از سوي ايناس راشاد استاديار اقتصاد در دانشگاه ايالتي جرجيا انجام گرفته، فاکتورهايي 
افراد  با درک تك تك  ارتباط  در  به خودکشي  رفتارهاي گرايش  و  افسردگي  اختالالت  چون چاقي، 
از وزن شان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين پژوهش نشان داد چاقي و خودکشي مهم ترين 
موضوعاتي هستند که نوجوانان را نگران کرده و فکر آنها را به خود مشغول مي کند. محققان در 
اين بررسي ها اطالعات مربوط به سال هاي ۱999 تا ۲۰۰۷ را مورد تجزيه و تحليل قرار دادند. اين 
اطالعات در پژوهش »سيستم نظارت رفتاري پرخطر جوانان« به دست آمده و نشان داده است ۱۷ 
درصد از نوجوانان دبيرستاني در امريکا به طور جدي اقدام به خودکشي مي کنند. اين تحقيق تاييد مي 
کند نارضايتي از شکل ظاهري بدن تاثير قوي روي تمام رفتارهاي گرايش به خودکشي در دختران 

نوجوان دارد در حالي که در پسران اين موضوع معمواًل بي اهميت است.  
 

باتري هايي که از خون انسان
 شارژ مي شوند  

 
 محققان اعالم کردند باتري هاي کوچکي ساخته اند که انرژي خود را از خون انسان به دست مي 
آورند و به عبارتي يك باتري نيمه بيولوژيکي ساخته اند. از اين باتري ها مي توان در دستگاه هاي 
تنظيم ضربان قلب استفاده کرد. يك گروه کوچك از مخمرها درون اين باتري وجود دارد که گلوکز 

خون را که از شکر و قندها تامين مي شود، به انرژي تبديل مي کند.  
 

بازگشت سگ دريانورد  
  

رسانه هاي دولتي استراليا اعالم کردند يك سگ پس از چهار سال و 
با شنا کردن در آب هاي اين کشور به منزل و نزد صاحبش بازگشت. 
دارد، چهار  نام  که »سوفي«  اين سگ  فرانسه  از خبرگزاري  نقل  به 
سال پيش از عرشه قايق تفريحي خانواده »گريفيث« به داخل آب افتاد 
و تالش ماموران امداد و نجات ساحلي و افراد خانواده براي يافتن 
خانواده  اين چهار سال  گذشت  از  پس  اما  ماند  نتيجه  بي  اين سگ 
»گريفيث« به طور کاماًل غير منتظره يي شاهد بازگشت سگ به خانه 
هاي  رسانه  با  يي  مصاحبه  در  خانواده  پدر  گريفيث«  »يان  بودند. 
دولتي استراليا اظهار کرد؛ در منزل نشسته بوديم که صداي پارس 
کردن آشنايي به گوشمان خورد و پس از آنکه بيرون آمديم، متوجه 
شديم »سوفي« که چهار سال پيش از روي عرشه قايق تفريحي مان 
به دريا افتاده بود، بار ديگر به منزل و نزد ما بازگشته است. وي در 
ادامه افزود؛ »سوفي« بسيار الغر و تکيده شده بود، اما هنوز همان 
گونه شاد و سر حال بود. ما از اينکه »سوفي« به خانه بازگشته و در 

دريا غرق نشده، بسيار خوشحاليم.  
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شماره تلفن های ضروری در لندن
اورژانس         999

 کانون ايرانيان                                   ۰۲۰۷۷۰۰۷۱۷4
کانون ايران                                             ۰۲۰۸۷4۶۳۲۶9 
جامعه ايرانيان                                         ۰۲۰۸۷4۸۶۶۸۲  
سفارت انگلستان در تهران                 ۰۰9۸۲۱۶۷۰۵۰۱۱-۷
سفارت ايران در لندن                               ۰۲۰۷۲۲۵۳۰۰۰ 
وزارت کشور انگلستان                             ۰۸4۵۶۰۰۰9۱4 
اطالعات پرواز هيترو            ۰۸۷۰۰۰۰۰۱۲۳ 
دفتر ايران اير هيترو            ۰۲۰۸۵۶49۸۰۶
فرهنگسرای لندن                                   ۰۲۰۸-4۵۵۵۵۵۰

رستوران ها
رستوران ايران ما                                    ۰۲۰۷۶۲۰۰۱۰۰

رستوران اپادانا                                ۰۲۰۷۶۰۳۳۶9۶ 
رستوران اريانا                                        ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰

رستوران البرز                                    ۰۲۰۷۶۰۲9۰4۰ 
رستوران الونك ۱                             ۰۲۰۷۶۰۳۱۱۳۰
رستوران الونك ۲                                    ۰۲۰۷۲۲9۰4۱۶ 
رستوران بهشت                                      ۰۲۰۸9۶444۷۷
رستوران پامچال                                     ۰۲۰۸۲۰۳9۵9۵
رستوران پاپيون                                      ۰۲۰۸4۵۸9۰۸۳
رستوران پاتوق                                       ۰۲۰۷۲۶۲4۰۱۵
رستوران پاريس                                      ۰۲۰۷۲۸9۲۰۲۳
رستوران پرشيا                                       ۰۲۰۸4۵۲9۲۲۶
رستوران پرنس علی                                ۰۲۰۷۲۵۸۳۶۵۱
رستوران حافظ)۱(                                   ۰۲۰۷۲۲99۳9۸

رستوران حافظ)۲(                                   ۰۲۰۷4۳۱4۵4۶     
رستوران ديار                                         ۰۲۰۸9۲۰9۷44 
رستوران ژينو                                         ۰۲۰۸۸4۷۱۷4۰ 
رستوران شبهای  شيراز                            ۰۲۰۸۳4۶۵۵9۲

رستوران کندو                                         ۰۲۰۷۷۲4۲4۲۸    
رستوران صفا                                         ۰۲۰۷۷۲۳۸۳۳۱
رستوران کلبه                                         ۰۲۰۷۷۰۶4۸۸۸
رستوران مهدی                                       ۰۲۰۸۵۶۳۷۰۰۷
رستوران نيمکت                                      ۰۲۰۸۸۸9۶9۸9
رستوران ياس                                         ۰۲۰۷۶۰۳9۱4۸
رستوران فرشاد                                      ۰۲۰۸99۸9۰۸۰
رستوران صوفی                                      ۰۲۰۸۸۳44۸۸۸

رستوران سالم                                        ۰۲۰۸۸۳۸۰۰۰۷  
رستوران اريانا                                      ۰۲۰۷۲۶۶9۲۰۰ 

رستوران ايتاليايی                     ۰۲۰۸۳4944۰۰     
رستوران صدف                                      ۰۲۰۷۲4۳۸444

رستوران زرتشت                                    ۰۲۰۷۶۰۳۲۳۷9  
رستوران ليدو                                         ۰۲۰۸9۵۲4۷4۸ 

سفره سرای مهدی ۲

سوپر مارکت ها 
آران                                      ۰۲۰۸44۵۵۷۷۵  
اهواز                                            ۰۲۰۸۷۷۸۵۳۶۱
انزلی                                        ۰۲۰۸4۵۸۱۲۲۱
انجمن زعفران                              ۰۲۰۸4۵۱۶۶۱۶
بهار                                         ۰۲۰۷۶۰۳۵۰۸۳
بيژن                                         ۰۲۰۷4۳۵۲۳۷۰
پرارا                                       ۰۲۰۷۶۰۳۶۲۲۲
پرشيا                                     ۰۲۰۷۲۷۲۲۶۶۵
تفتان                                       ۰۲۰۷۷۳۱۷۸۱9
تهران                                      ۰۲۰۷4۳۵۳۶۲۲
تخت جمشيد                                    ۰۲۰۷۶۳9۸۰۰۷
جردن                                          ۰۲۰۸4۲۶۵44۸
خزر                                        ۰۲۰۸۲۰۲۸۰۲۲

زمان                                           ۰۲۰۷۶۰۳۸9۰9 
خيام                                          ۰۲۰۷۲۵۸۳۶۳۷ 
زمزم                                        ۰۲۰۸4۵۲4۰۰4

فرديس                                     ۰۲۰۸۸۶۱۶۱۸۷  
سارا               ۰۲۰۷۲۲9۲۲4۳
ستاره                                      ۰۲۰۸۸۶۳۵۲۵۱
ساواالن                                                  ۰۲۰۸۳4۷۸۸۲۲
سپيد                                       ۰۲۰۸9۶9۷9۷۰ 

سليمان                                             ۰۲۰۷۶۲4۲9۵۷ 
سهند                                                   ۰۲۰۸۳4۳۳۲۷9 
سرور                                                ۰۲۰۸9۷4۶۰۸۸ 
سيب                                                  ۰۲۰۸۳99۲۸۳۲ 
علی                                    ۰۲۰۸۵۶۶9۳۶۰ 
مازندران                                     ۰۲۰۵۷99۵۰۰
ماهان                                          ۰۲۰۸9۶۳۰۰۱۲

منصور                                           ۰۲۰۸9۵۲۵۶۳۷ 
محصوالت ايران                              ۰۸9۶۳۰۰۲۰۲۰

هرمز                                                   ۰۲۰۸4۵۵۸۱۸4
وحيد                                             ۰۲۰۸9۷4999۷ 
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نیازمنديها

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

تماس  حاصل نمائيد 

تمیزکردن پنجره و 
نظافت منزلتان را به ما 

بسپاريد 

07735302067

اعتماد به آگهی ها 

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

پرشين چاپ ميشود.
ی  وظيفه  که  آنجايی  از 
اين رسانه اطالع رسانی 
سهولت  منظور  به 
باشد،  می  دردادوستد 
درباره ی  لذا مسئوليتی 

محتوای آگهی ها ندارد.

 لطفا هنگام دادوستد، 
با روش های مقتضی ، 

اطمینان الزم را از صحت 
ادعای آگهی دهندگان 

به دست آوريد.

مکانیک سیار در شمال لندن
تعمیر انواع اتومبیلهای

 بنزينی و ديزلی

تعویض کالچ از £80
اجرت جهت سرویس موتور 

از £20
تعویض تایمینگ بلت از £60 

و غیره

تلفن: 075۹4347۹73

خدمات ساختمانی 
نقاشی ساختمان ، 

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

0750067۹571

A3 Shop for Sale
Premium   Required

07956223876  

02089623444 

 مغازه فروشی
Kingston-

Surbiton
Pizza-

Restaurant
 با موقعیت عالی با در آمد

4000 پوند هفتگی

0772356۹7۹0

خدمات ساختمانی 

 نقاشی ساختمان
 پارکت

078۹486261۹

fish & chips
و پیتزايی 

در گريد بار 
بیرمنگام 

فروش يا اجاره 

07۹12۹846۹8
0774561555



    جمعه 28 فروردین ماه 1388هفته نامه پرشین48
سال دوم -  شماره نود و دو

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

ورزش ايران
رکورد رضازاده، رؤيای قوی ترين

 مرد المپیک
و  فشرده  تمرينات  روزها  اين  که  پکن   ۲۰۰۸ المپيك  مرد  ترين  قوی 
سنگينی را برای حضور در مسابقه های جهانی ۲۰۰9 کره جنوبی پشت 
سر می گذارد بسيار اميدوار است تا مدال طالی جهانی را به کلکسيون 
بهترين   ۲۰۰۸ سال  در  که  اشنايدر«  کند.»ماتياس  اضافه  افتخاراتش 
ورزشکار آلمان انتخاب شد در مسابقه های المپيك پکن پس از 44 سال 
رؤيای آلمان ها در کسب اين عنوان و ايستادن بر سکوی نخست فوق 
ای  در مصاحبه  »اشنايدر«  کرد.  را محقق  المپيك  برداری  وزنه  سنگين 
که با نشريه فدراسيون بين المللی وزنه برداری انجام داد آرزوی خود 
را رسيدن به رکورد دو ضرب حسين رضازاده که ۲۶۳ کيلوگرم است، 
عنوان کرد. وی درباره تمرينات خود برای مسابقه های قهرمانی جهان 
قبل دوباره تمرين ها را شروع کردم و  )آبان ماه( سال  اکتبر  از  گفت: 
حتی در ايام تعطيالت کريسمس نيز آنها را ادامه دادم و امسال نيز می 
پيروز  ها  اين مسابقه  در  تا  کنم  تمرين  تر  قبل سخت  به  نسبت  خواهم 
 ۲۰۱۲ المپيك  و  جنوبی  کره  جهانی  های  رقابت  درباره  اشنايدر  شوم. 
افتخاراتم را تکميل می کنم  لندن گفت: با کسب طالی جهانی کلکسيون 
اما هدف اصلی من قهرمانی مجدد در بازی های المپيك است.رسيدن به 
رکورد رضازاده نکته ای بود که اين وزنه بردار آلمانی با اشاره به آن 
گفت: من فکر می کنم رکورد دو ضرب در ۲۶۳ کيلوگرم باقی بماند. من 
ابتدا رؤيايم اين است که به ۲۶۰ کيلوگرم برسم و پس از آن به رکورد 

جهان فکر می کنم.

تیم ملی والیبال با 17 بازيکن در 
بلغارستان

با پايان گرفتن اردوی تيم ملی واليبال در کيش ، حسين معدنی سرمربی 
تيم  ليبروی  شاهينی  ياشار  کشيد.  خط  بازيکن  دو  نام  روی  ملی  تيم 
دو  گيالن  داماش  تيم  قدرتی  بازيکن  شياری  مرتضی  و  آزاد  دانشگاه 
اردوی  در  بازيکن   ۱۷ ترتيب  بدين  هستند.  اردو  از  بازيکن حذف شده 
تيم ملی باقی مانده اند و از روز سی ويکم فروردين ماه در اردوی شهر 
»رازلوگ« بلغارستان حاضر خواهند شد. اين اردو دو هفته به طول می 
انجامد و تيم ملی با چند تيم باشگاهی راه يافته به مرحله حذفی ليگ برتر 
فرهاد   ، ظريف  فرهاد  کند.  می  برگزار  تدارکاتی  های  بازی  بلغارستان 
نظری افشار، سعيد معروف، عليرضا نادی، عادل غالمی، محمد موسوی، 
کشاورزی،  آرش  داوودی،  رحمان   ، محمدکاظم  محمد  عندليب،  محسن 
نورمحمدی،  ولی  نژاد،  محمدی  جواد  بهبودی،  عليرضا  زرينی،  حمزه 

مجتبی عطار، احمد بابايی و مهدی مهدوی حاضرين در اردو هستند.

حمید درخشان سکاندار پیکان شد
»حميد درخشان« هدايت تيم پيکان را برعهده گرفت. ميرشاد ماجدی قائم 
مقام باشگاه پيکان با اعالم اين خبر گفت: ديروز صبح مسئوالن باشگاه 
حميد درخشان را به عنوان مشاور فنی مديرعامل باشگاه منصوب کردند 
همچنين مقرر شد وی در دو ديدار پايانی هدايت اين تيم را برعهده داشته 

باشد.

صعود نماينده ايران در والیبال ساحلی تايلند
رقابتهای  در  کشورمان  از  نمايندگی  به  که  اسالمی  آزاد  دانشگاه  تيم 
مرحله  به  ويتنام  مقابل  پيروزی  با  دارد  حضور  تايلند  ساحلی  واليبال 
يك چهارم نهايی صعود کرد. نماينده کشورمان در دور مقدماتی پس از 
شکست تيم های تايلند، استراليا و نيوزيلند به مرحله بعد صعود کرد که 

در اين مرحله نيز با نتيجه دو بر صفر از سد ويتنام گذشت.

فرزانه شريفی سريع ترين رکابزن لیگ بانوان
نخستين مرحله از دومين دوره ليگ دوچرخه سواری بانوان با قهرمانی 
تيم ترافيك تهران پايان يافت و تيم های کرمانشاه و ايمان تهران دوم و 
سوم شدند. نفرات برتر هر ماده نيز به اين ترتيب شناخته شدند. زهرا 
نجار صادق زاده از ايمان تهران )۵۰۰ متر سرعت پيست(، فرزانه شريفی 
از ترافيك تهران )۸/ ۳ کيلومتر تايم تريل( و ۵۰ کيلومتر جاده، زيبا مهينی 
)دور  کرمانشاه  از  دان  غوره  ليدا  سرعت(  متر   ۲۰۰( تهران  ترافيك  از 

حذفی( /

در سر و ته جدول غوغايی برپاست

روز سی و سوم، 
روز 

مرگ و زندگی

ليگ برتر وارد هفته سی و سوم شد. هفته ای سرنوشت ساز. 
از  احتمال رونمايی  امروز مشخص شود.  قهرمان فصل  شايد 
ديگر تيم سقوط کننده فصل هم وجود دارد. در عين حال ممکن 
است همه چيز به روز پايانی فصل کشيده شود. عصر امروز 
صدرنشين جديد ليگ برتر در فوالد شهر ميزبان ملوان است. 
حاال همه می خواهند نتيجه بازی ذوب آهن و استقالل را تعقيب 
حساس  ازاندازه  بيش  سايپا  و  استقالل  جدال  تهران  در  کنند. 
شده است و شايد پای خيلی ها را به استاديوم آزادی بکشاند. 
و مس  قم  تقابل صبای  نيز  قم  )ره(  امام  يادگار  در ورزشگاه 
کرمان شايد معادالت قبل را برای تعيين تيم سوم جدول تغيير 
رتبه  اين  تصاحب  مدعيان  از  که  پرسپوليس  و  سپاهان  بدهد. 
هستند اين بار در خارج از خانه و در زمين دو تيم پائين جدولی 
ابومسلم و استقالل اهواز به ميدان می روند آنها کار سختی در 

مشهد و اهواز دارند.
با برق برگزار می  در پائين جدول داماش يك بازی حياتی را 
کند. اين در حالی است که پيام بايد در زمين مقاومت به ميدان 
برود. دو تيم راه آهن و پيکان هم در نخستين بازی پس ازاخراج 
ياوری و مدير روستا با فوالد و پاس بازی خواهند داشت. بازی 
که  نيست  ترديدی  ندارد.  تأثيری  آنها  سرنوشت  در  که  هايی 
بازی های امروز برای بسياری از تيم ها حکم مرگ و زندگی 

دارد. بايد ديد چه اتفاقی رخ خواهد داد 
بيند  می  خود  دستان  در  را  قهرمانی  که سرنوشت  آهن  ذوب 
امروز همه توان خود را برای شکست ملوان به کار می گيرد. 
کننده  نگران  کمی  اين شرايط  در  منصوری شايد  محمد  غيبت 
امروز  کند.  نمی  فکر  موضوع  اين  به  زاده  ابراهيم  ولی  باشد 
استقاللی های اصفهان شايد طرفدار تيم شمالی باشند چرا که 
تنها راه بازگشت آبی ها به صدر جدول لغزش ذوب آهن و البته 
پيروزی استقالل مقابل سايپا است. ملوانها که چندسال پيش در 
چنين روزهايی قهرمانی را از استقالل گرفته بودند اگر از ذوبی 
از ذهن  برای هميشه  را  تلخ  بگيرند شايد آن خاطره  امتياز  ها 

استقاللی ها پاک کنند.
در ورزشگاه آزادی جنگ استقالل و سايپا ديدنی تر از هميشه 
است. استقالل تنها به برد می انديشد ولی سايپا نيز انگيزه های 
خاص اين ديدار بزرگ را دارد. تقابل قلعه نويی و مايلی کهن در 
اين بازی جذابيت های زيادی خواهد داشت. اگرچه مايلی کهن 
مجبور است از روی سکوها تيمش را هدايت کند. غيبت جباری 
و کعبی از دو تيم جزو نکته های جالب توجه اين بازی است. اگر 
جان واريو به اين بازی نرسد آبی ها در مرکز ميدان مشکالت 
به  است  ممکن  سايپا  احتمالی  پيروزی  داشت.  خواهند  زيادی 
قيمت ازدست رفتن قهرمانی استقالل شود. آبی ها به خوبی از 

اين موضوع آگاهی دارند.
کسب مقام سومی

صبای قم در حالی ميزبان مس کرمان است که آخرين شانس 
خود را برای کسب سهميه آسيا محك می زند.

در طرف ديگر مس هم تحت هيچ شرايطی حاضر نيست رتبه 
بيگدلی  اهلل  روح  که  روزی  در  حتی  بدهد،  دست  از  را  سوم 
مهاجم تکنيکی و گلزن خود را به همراه ندارد. يك تساوی هم 
به  موقعی  بد  پرسپوليس  دارد.  می  نگه  راضی  را  کرمانی  تيم 
ميهمانی استقالل اهواز رفته است. قرمزها که به سه امتياز اين 
ديدار نياز مبرم دارند می دانند که تيم جنوبی برای رهايی از 
اين  امتيازات  اهميت  اهوازی ها  برای  سقوط همه کار می کند. 
ديدار وصف ناشدنی است. شرايط سپاهان هم بی شباهت به 
پرسپوليس نيست. ابومسلم برای اينکه خيال خود و هوادارانش 
را برای ماندن راحت کند به دنبال برد است. ميزبان و ميهمان 

دو مهاجم خود يعنی اولروم و خطيبی را در اختيار ندارند.
در ورزشگاه سردار جنگل رشت تيم داماش در غياب نظرمحمدی 
و سلطانی مقابل تيم سقوط کرده برق انتحاری بازی می کند تا 
اندک شانس های خود را برای ماندن حفظ کند. شايد برق امروز 

داماش را هم در گردابی که در آن قرار دارد فرو برد!
در زمين  است هم  در خطر سقوط  که  تيمی  ديگر  پيام مشهد، 
مقاومت سپاسی می جنگد. پيروانی سرمربی تيم مقاومت تأکيد 
کرده است که شاگردانش در اين ديدار بدون توجه به شرايط 

پيام مردانه خواهند جنگيد. 
ديگر  که  جنگد  می  پاس  با  شرايطی  در  پيکان  قزوين،  در 
تيم  بيند. دو  نمی  کنار خود  به عنوان سرمربی  را  مديرروستا 
و  جنگند  می  بندی  رده  جدول  در  خود  وضعيت  بهبود  برای 
انگيزه نيستند. درست مثل راه آهن و فوالد  البته چندان هم با 
برای  فصل  طول  در  تارتار  مربيگری  نخستين  اين  خوزستان. 

راه آهن خواهد بود.
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از چهار گوشه جهان
  

  اينی يستا: برای فکر کردن به رم 
زود است

بازيساز بارسلونا از هم تيمی هايش خواست مراقب غرور کاذب باشند. 
آندرس اينی يستا گفت: از ديد من برای فکر کردن به رم و بازی نهايی 
بازی  و  نهايی  نيمه  به  بايد  فعاًل  است.  زود  خيلی  اروپا  قهرمانان  ليگ 
نبايد  نيست.  کوچکی  تيم  چلسی  کنيم.  فکر  داريم  چلسی  با  که  سختی 
تصور کنيم همه تيم های اروپايی مثل بايرن مونيخ دچار مشکالت بزرگ 
می شوند. اين تصور را هم نبايد داشته باشيم که سبك بازی همه تيم 

ها يکسان است. 

کیتا: گلم، تقديم به مردم مالی
هافبك تدافعی تيم فوتبال بارسلونا گل خود در ورزشگاه بايرن مونيخ در 
چارچوب رقابت های جام باشگاه های اروپا را به مردم مالی تقديم کرد. 
سيدو کيتا گفت: برای هر بازيکنی گل زدن در آليانز آره نا لذت بخش 
است و من از اين بابت بسيار خوشحالم. بارسلونا در بازی برابر بايرن 
ثابت کرد که سطح فوتبالش  اختيار داشت و  بازی را در  مونيخ کنترل 

بسيار باالتر از حريفان است. 

فان نیستلروی به بازگشت نزديک تر شد
  

 گلزن مشهور هلندی به زودی به ميادين فوتبال بازمی گردد. رود فان 
نيستلروی که از ماه نوامبر سال گذشته تاکنون با آسيب ديدگی شديد 
زانو روبه رو بوده، اعالم کرد که تا يك ماه آينده می تواند تمرين های 
خود را از سر بگيرد. مهاجم فعلی رئال مادريد و عضو پيشين منچستر 
يونايتد به روزنامه مارکا گفت: در حال حاضر احساس خوبی داشته و 
بسيار خوش بين هستم و احساس وجد و هيجان می کنم.اين درحالی 
است که به تازگی زمزمه هايی مبنی بر بازگشت فان نيستلروی به فوتبال 
تاتنهام و نيوکاسل به گوش می  جزيره و حضور درتيم هايی همچون 

رسد.

بنیتس: به شاگردانم افتخار می کنم
سرمربی اسپانيايی ليورپول با وجود کنار رفتن تيمش از جام قهرمانان 
اروپا عملکرد بازيکنان خود را ستود و تأکيد کرد که به شاگردانش افتخار 
می کند. رافابنيتس در پايان ديدار ليورپول با چلسی گفت: »هواداران در 
تمام مدت زمان بازی تيم ما را حمايت کردند، بنابراين حذف ما از اين 
رقابت ها با افسوس همراه است، فکر می کنم ما بازی بسيار خوبی ارائه 
کرديم. از اين بابت ناراحت هستيم که با وجود به ثمر رساندن 4 گل در 
خانه حريف و چنين بازی غيرقابل باوری، بايد از رقابت ها کنار برويم.« 
بنيتس با اشاره به اينکه در استمفوردبريج به راهيابی تيمش به مرحله 
بعدی رقابت ها اميد زيادی داشت گفت: »زمانی که ما دومين گل را به 
ثمر رسانديم من اعتماد به نفس بيشتری پيدا کردم. ما به گل سوم نياز 
داشتيم، اما عجله ای در کار نبود بنابراين بايد گام به گام پيش می رفتيم.

اما وقتی شما در مورد چلسی صحبت می کنيد پای بازيکنانی در سطح 
جهانی در ميان است، بنابراين بايد تاوان اشتباه خود را برابر چنين تيمی 

بپردازيد.« 

راموس: از همه معذرت می خواهم
و  خشن  رفتار  خاطر  به  مادريد  رئال  فوتبال  تيم  پوش  ملی  مدافع 
زشت خود در ميدان گاوبازی مادريد از مردم و مقامات رئال مادريد 
اتفاقی  که چنين  دهم  قول می  گفت:  راموس  کرد. سرخيو  عذرخواهی 
البته  ندهد. اعصابم خرد بود و نمی فهميدم که چه می کنم.  ديگر رخ 
خبرنگاران نيز مرا عصبانی کرده بودند. راموس دو روز پيش به خاطر 
حضور در مراسم گاوبازی به جای حضور در تمرينات رئال مادريد 

جريمه نقدی شده بود.

تالش رئال براي تمديد قرارداد 
کاناوارو  

  
قرارداد  هر شرايطي  تحت  کوشند  مي  مادريد  رئال  باشگاه  مسووالن 
مدافع ايتاليايي خود را تمديد کنند. فابيو کاناوارو از چند تيم ايتاليايي و 
انگليسي پيشنهاد رسمي دريافت کرده است و اگر در لباس رئال مادريد 
به قهرماني در اليگا دست پيدا نکند اين تيم را ترک خواهد کرد. مقامات 
در  ماندن  براي  را  بازيکن  اين  نظر وکيل  کنند  مادريد تالش مي  رئال 
پايتخت اسپانيا جلب کرده و قراردادش را تمديد کنند. کاناوارو تا پايان 

فصل جاري با رئال قرارداد دارد.  

نیستلروي يک گام به بازگشت 
نزديک تر شد  

 مهاجم گلزن هلندي به زودي به ميادين فوتبال بازمي گردد. 
با  تاکنون  گذشته  سال  نوامبر  ماه  از  که  نيستلروي«  »رودفن 
آسيب ديدگي شديد زانو روبه رو شده بود، اعالم کرد تا يك ماه 
آينده مي تواند تمرين هاي خود را از سر بگيرد. »نيستلروي« به 
روزنامه مارکا گفت؛ »فکر مي کنم تا يك ماه ديگر به تمرين ها 
بازخواهم گشت. در حال حاضر احساس خوبي داشته و بسيار 
خوشبين هستم.« اين در حالي است که به تازگي زمزمه هايي 
مبني بر بازگشت »نيستلروي« به فوتبال جزيره و حضور در 

تيم هايي همچون تاتنهام و نيوکاسل به گوش مي رسد.  
 

لوکا توني؛ به خلق شگفتي مقابل 
بارسلونا امیدوار بودم  

  
مهاجم ايتاليايي تيم فوتبال بايرن مونيخ گفت؛ پيش از رويارويي 
اظهار  توني  لوکا  بودم.  اميدوار  شگفتي  خلق  به  بارسلونا  با 
داشت؛ درست است در بازي رفت با نتيجه 4 بر صفر بازنده 
شديم، اما تصور مي کردم ما در بازي برگشت و در آليانس 
آرنا قادر به خلق شگفتي خواهيم شد. خلق شگفتي آن هم مقابل 
که  هستم  خرسند  اما  بود  دشوار  بسيار  بارسلونا  نظير  تيمي 
در حد و اندازه هاي واقعي خود ظاهر شديم. اميدوارم به اين 
روند ادامه دهيم و در بوندس ليگا قهرمان شويم. بايرن مونيخ 
در بازي برگشت ليگ قهرمانان اروپا شب گذشته در ورزشگاه 
آليانس آر نا با تساوي يك - يك برابر بارسا متوقف شد تا با 
توجه به شکست 4 بر صفر در بازي رفت از گردونه مسابقات 

کنار رود.  

کیتا؛ اين گل تقديم به مردم مالي  
 

 هافبك تدافعي تيم فوتبال بارسلونا گل خود در ورزشگاه بايرن 
مونيخ را به مردم مالي تقديم کرد. سيدو احمد کيتا گفت؛ براي 
هر بازيکني گل زدن در آليانس آر نا لذت بخش است و من از 
اين بابت بسيار خوشحالم. من اين گل را تقديم مردم مالي مي 
کنترل  مونيخ  بايرن  برابر  بازي  در  بارسلونا  افزود؛  وي  کنم. 
بسيار  فوتبالش  کرد سطح  ثابت  و  داشت  اختيار  در  را  بازي 

باالتر از حريفان است.  

ويالنوا؛ بايد مراقب چلسي باشیم  
  

هشدار  بازيکنانش  به  چلسي  قدرت  مورد  در  بارسلونا  مربي 
داد. تيتو ويالنوا گفت؛ از ديد من چلسي با گاس هيدينك خيلي 
داشت.  خواهيم  مشکل  تيم  اين  با  بازي  در  و  است  بهتر شده 
بايرن مونيخ تيمي نبود که بتواند براي ما دردسر درست کند 
اما ماجراي چلسي فرق مي کند و نبايد تصور کنيم همه حريفان 

مانند بايرن مونيخ هستند.   

بکام بدترين مدل مو را دارد  
  

ديويد بکام در ميان ۱۰ بازيکن فوتبال با بدترين مدل مو مقام 
چون  بازيکناني  به  بعدي  هاي  رتبه  است.  کرده  کسب  را  اول 
در  لندن  سان  دارد.  اختصاص  الالس  و  زيگه  سويج،  سيسه، 

خبري جداگانه از واکنش تند وکيل بکام خبر داد.  

اوباما؛ میزباني جام جهاني 
را مي خواهیم  

  رئيس جمهور امريکا در نامه يي به رئيس فيفا، ميزباني دو 
در  اوباما  باراک  را خواستار شد.  جام جهاني ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ 
نامه يي به سپ بالتر رئيس فيفا آورده است؛ از کودکي فوتبال 
بازي کرده ام و عاشقانه اين ورزش را دوست دارم. در جاکارتا 
عضو يك تيم فوتبال بودم و هميشه خود را کنار اين ورزش 
اين  امريکا  رئيس جمهور  عنوان  به  اکنون  کردم.  مي  احساس 
وظيفه را احساس مي کنم که بايد امتياز ميزباني جام جهاني را 
به کشور خود بياورم. اوباما در ادامه نامه خود آورده است؛ 
دو دختر من خواهد  باعث شادي  فوتبال  ميزباني جام جهاني 
شد، در نتيجه همه کودکان امريکايي را خوشحال خواهد کرد. 
شهر شيکاگو آماده برگزاري المپيك ۲۰۱۶ و دو جام جهاني در 
سال هاي ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ است و تعهد مي دهم باشکوه ترين 

ميزباني جام جهاني در تاريخ فوتبال جهان را شاهد باشيد. وي 
از  آينده  به  اميدواري  و  متقابل  احترام  با شعار  است؛  افزوده 
امريکا بدهد و  امتياز را به کشور  اين  رياست فيفا مي خواهم 
از اين پس با فدراسيون فوتبال امريکا در اين مورد در تماس 

باشد. اميدوارم خبرهاي خوشي از طرف فيفا بشنوم.  

گل توماسی برای زلزله زده های ايتالیا
رقابت  در  خود  گل  اولين  ايتاليا  فوتبال  ملی  تيم  سابق  هافبك 
های ليگ چين را به قربانيان زلزله اخير کشورش تقديم کرد. 
داميانو توماسی عضو پيشين باشگاه رم در نخستين بازی خود 
برای تيم »تيانجين تدا« موفق به باز کردن دروازه حريف شد و 
سپس اين گل را به قربانيان زلزله ال آکوئيال که تعداد آنها به 
حدود ۳۰۰ نفر می رسد، تقديم کرد. توماسی پس از اين بازی 
که نتيجه آن ۲ بر يك به سود »چانگشاگينده« بود، گفت: »می 
خواهم اين گل را به مردمانی که از زلزله وحشتناک در ايتاليا 
رنج برده اند، تقديم کنم. ما در پايان اين بازی شکست خورديم 
نمی  هم  من  موقعيتی  چنين  در  ندارد.  اهميتی  مسئله  اين  اما، 

توانستم خوشحالی کنم. « 

مربی برزيلی داور را مضروب کرد
يك مربی برزيلی پس از آنکه تيمش به دسته ای پائين تر سقوط 
کرد، بازيکن حريف را هل داد و داور مسابقه را ضرب و شتم 
از  پس  برزيل  کامرسيال  تيم  سرمربی  سانتيلی«  »پدرو  کرد. 
دوم  دردسته  کاتاندوونسه  برابر  تيمش  شب  دوشنبه  ديدار 
از  يکی  دادن  هل  منطقه سائوپائولو ضمن  فوتبال  های  رقابت 
بازيکنان تيم حريف با مشت چانه داور را هدف گرفت. به دنبال 
ديد،  می  عقب  صفر  بر  يك  را  تيمش  که  سانتيلی  حرکت،  اين 
توسط داور اخراج شد. پس از اين شکست، تيم برزيلی به دسته 

سوم رقابت های ليگ فوتبال برزيل سقوط کرد. 

کاسیاس: حاال نوبت فتح جام 
جهانی است

   
دروازه بان تيم ملی فوتبال اسپانيا عنوان کرده پس از قهرمانی 
با تيم ملی کشورش در رقابت های جام ملت های اروپا سال 
۲۰۰۸ اين بار درصدد است جام جهانی را باالی سر ببرد. ايکر 
کاسياس در گفت وگو با کاربران پايگاه اينترنتی فيفا در پاسخ 
به اين سؤال که بزرگ ترين افتخار ورزشی او تا به حال چه 
های  رقابت  در  اسپانيا  ملی  تيم  با  قهرمانی  گفت:  است،  بوده 
جام ملت های اروپا در اتريش، هدفی بوده که من همواره آن را 
دنبال می کرده ام و موفق به دستيابی به آن شدم. ما همواره 
تيم بداقبالی بوده ايم و شايد فکر می کردم وقت آن رسيده که 

برنده شويم. صادقانه بگويم، خيلی مثبت فکر می کردم. 
کاسياس افزود: پس از قهرمانی در رقابت های جام ملت های 
اروپا از بخت بيشتری برای اول شدن در رقابت های جام جهانی 

برخورداريم. اين بار نوبت ماست که قهرمان جهان شويم. 

انتقاد شوستر از رئیس برکنار
 شده رئال 

مارکا  روزنامه  با  وگو  گفت  در  مادريد  رئال  سابق  سرمربی 
گاليه های خود پيرامون رئيس سابق اين باشگاه اسپانيايی را 
مطرح کرد. »برند شوستر« آلمانی طی اين گفت وگو تأکيد کرد 
که وسواس بيش از حد رامون کالدرون رئيس باشگاه نسبت 
به خريد کريستيانو رونالدو سبب شد وی نتواند به اهداف خود 
رونالدو  جذب  مورد  در  که  »زمانی  گفت:  وی  کند.  پيدا  دست 
ناکام شديم خواستار سه يا چهار بازيکن ديگر شدم. درک می 
کنم که باشگاه سرمايه گذاری زيادی برای جذب رونالدو انجام 
داده بود اما، آنها به صراحت اعالم کرده بودند که اگر رونالدو 
به خدمت  توانيم  نمی  بازيکن ديگر هم  بيايد حتی يك  به رئال 
صرفًا  او  داشتيم.  نياز  ما  که  نبود  بازيکنی  رونالدو  بگيريم. 
بازيکنی بود که باشگاه می خواست. من می دانستم که رونالدو 
به تنهايی قادر به حل مشکالت ما نخواهد بود چرا که او قادر به 
دفاع يا بازی کردن به عنوان بازيکن پوششی نيست. در نهايت 
هيچ کس به رئال نيامد و من به هيچ يك از بازيکنان درخواستی 

ام نرسيدم.« 
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 ناتوانی بايرن مونیخ
 

پيش بيني صعود بارسلونا براي هواداران بايرن هم کار سختي 
نبود. با نتيجه يي که در بازي هفته گذشته و دور رفت يك چهارم 
نهايي ليگ قهرمانان به دست آمد، حتي خوشبين ترين هواداران 

مي  هم  آلماني 
آليانس  دانستند 
پاياني  مهر  آرنا 
همه  بر  است 
تا  که  آرزوهايي 
مي  سر  در  اينجا 
پروراندند اما با اين 
بازي  از  بعد  حال 
رفت و شکست تلخ 
نشدني  فراموش  و 

چهار بر صفر برابر 
بارسلونا، تيم براي بازي برگشت در آليانس آر نا کاماًل احيا شد و 
بازي خوبي ارائه کرد. بايرن مونيخ در بازي برگشت ليگ قهرمانان 
گرفت،  انجام  آرنا  آليانس  در ورزشگاه  که سه شنبه شب  اروپا 
مقابل بارسا به تساوي يك - يك رسيد. اين تيم بعد از اين نتيجه 
و باخت چهار بر صفر بازي رفت، حذف شد. فرانتس بکن باوئر 
عالي ترين مقام باشگاه بعد از اتمام مسابقه به خبرنگاران گفت؛ 
»آنقدر خوب بوديم که سزاوار برد بوديم. در شرايطي چنين لياقتي 
داشتيم که نبايد مرتکب اشتباه مي شديم. چون لزومي نداشت از 
حريف گل دريافت کنيم. خيلي دلپذير و زيبا مي شد اگر برنده مي 
شديم اما با همين تساوي هم نشان داديم باخت هفته قبل، فقط يك 
اتفاق بوده است.« يورگن کلينزمن سرمربي بايرن مونيخ نسبت به 
تساوي برابر بارسلونا ابراز رضايت کرد؛ »پس از باخت سنگين 
هفته قبل، در بازي برگشت به شکلي مطلوب بازي کرديم و واکنش 
نشان داديم. پس از اينکه با يك گل پيش افتاديم، اميدهايمان بيشتر 
شد اما ديگر خيلي دير شده بود. دست کم ما سطح ديگري از بازي 
خود را به حريف نشان داده ايم. قصد داشتيم در اين ديدار به خود 
بياييم. اگر يك گل ديگر به ثمر مي رسانديم، ممکن بود معجزه يي 
رخ دهد، اما در مجموع من از عملکرد تيمم راضي هستم. به دنبال 
بازي  در  بود  نياز  بارسلونا  از  رفت  بازي  در  بر صفر   4 باخت 
برگشت به بهترين نحو واکنش نشان دهيم و هر چه در چنته داريم 
رو کنيم. پيش از شروع بازي تا حدي در فکر خلق شگفتي بوديم 
اول  بخت  من  نظر  به  که  گرفتيم  قرار  تيمي  مقابل  حقيقت  در  اما 
قهرماني است. به اين خاطر حتي گل اول بازي را زديم و اميدهاي 
ما نيز پررنگ شد. بعد از گل اول داور يك پنالتي به سود ما نگرفت. 
اگر اعالم پنالتي مي شد آن وقت ما در حالت برتري دو بر صفر 
قرار مي گرفتيم و در اين حالت معلوم نبود در ورزشگاه آليانس 
آرنا تا چه حد اوج بگيريم. از اين دو بازي مقابل بارسلونا تجربيات 
توانيم  مي  مسابقات  اين  در  بعد  فصل  براي  که  آموختيم  زيادي 
نارضايتي  پايان در مورد  کلينزمن در  بگيريم.«  به کار  به خوبي 
هواداران بايرن که ضد وي شعار سر مي دادند نيز گفت؛ »چنين 
مساله يي خوشايند نيست اما طبيعتًا پس از شکست ۵ بر يك برابر 
ولفسبورگ کمي از ناراحتي هواداران کاسته شده است.« اما فيليپ 
الم بازيکن تيم فوتبال بايرن مونيخ ضمن ابراز تاسف نسبت به 
از همه هواداران  افتاد،  آرنا  آليانس  اتفاقي که سه شنبه شب در 
بايرن عذرخواهي کرد و گفت؛ نسبت به ديدار رفت بازي بهتري 
ارائه کرديم اما بدشانس بوديم. بازيکنان تيم به وظايف خود کاماًل 

آشنا بودند و به دقت وظايف محول شده را انجام دادند. 

ما به بارسلونا فضاي کار نداديم. همين کار را نيز بايد در بازي 
رفت انجام مي داديم. خيلي تالش کرديم و برتر از حريف ظاهر 
شديم اما در نتيجه گيري امکان برد را نيافتيم. »کارلوس پويول« 
بايرني ها  نيز درباره عملکرد  تيم فوتبال بارسلونا اسپانيا  مدافع 
گفت؛ بايرن مونيخ در بازي رفت با ما در شرايط حقيقي خود ظاهر 
نشد و تاوان بزرگي پس داد. براي بازي برگشت از باالترين حد 
اعتماد به نفس برخوردار بوديم و پيش خود مي گفتيم به مرحله 
هفته  باخت  دانستيم  اما در عين حال مي  ايم  بعدي صعود کرده 
هستيم  رو  روبه  بزرگ  تيمي  با  ما  و  بوده  اتفاق  يك  بايرن  قبل 
که بازيکنان باکالسي دارد. بايرن مونيخ در بازي برگشت کاماًل 
متفاوت بود. فکر مي کنم هر تيمي که در ليگ قهرمانان در روزي 
خوب و در اندازه هاي خود ظاهر نشود، تاوانش را پس مي دهد که 
بايرن با چنين سرنوشتي روبه رو شد. شب اول دور برگشت يك 
چهارم نهايي بازي ها نتايج عجيب و پرهيجاني داشت و به نظر مي 

رسد بايد منتظر اتفاقات عجيب تري هم در مراحل بعدي باشيم.

 

هيدينك: با اين بازی مقابل بارسا نابود می شويم

اين »چک« ضمانت ندارد
وقتي جان تري خوشحال و مغرور، قبل از آغاز بازي برگشت چلسي و ليورپول در يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان مدام شوق رقابت 

مرحله بعدي با بارسا را مورد اشاره قرار مي داد، 
کمتر کسي تصور مي کرد پيش بيني زودهنگام او 

تنها در پايان يك نمايش دراماتيك تحقق يابد.

بازيگر اصلي اين نمايش پتر چك نام داشت که به 
شکل عجيبي اجازه ورود شوت آئورليو به دروازه 
خود را داد. جي تي )لقب تري( در لحظه پايان نيمه 
اهميتي  نه،  يا  کرد  مي  فکر  موضوع  اين  به  اول 
نداشت مساله اصلي برگشتن ورق بازي تلقي مي 
شد. هواي بريج سنگين شد و آخرين سنگر دفاعي 
بازي خوب  داد.  نشان مي  از هم گسيخته  ميزبان 
آبي ها هم فشار ليورپول را کم کرد اما با اين حال 
هر حمله مردان آنفيلد قلب چك را مي لرزاند. اگر 
سنگربان مردان بريج با چنين کيفيتي مقابل بارسا 
ظاهر شود، چه باليي بر سر هيدينك خواهد آمد؟ 
چنانچه آنري، اتوئو، مسي و ساير عناصر تهاجمي 
باشند،  خود  خوب  روز  در  پوشان  اناري  و  آبي 
يك  همين  شود؟  مي  تکرار  بايرن  گلباران  تجربه 
باني شماره يك سابق رن  نوع دروازه  پيش  هفته 
جهان  سنگربان  بهترين  قواره  در  اسالوياپراگ  و 
بازيکنان  زيباي  هاي  شوت  چون  شد  ارزيابي 
ليورپولي ميزبان را در آغوش مي گرفت اما اين بار 
اوضاع متفاوت جلوه مي کرد. مرد شکست ناپذير 
بازي رفت فقط ۱9 دقيقه در روياي تکرار نمايش 
از آن پس فروريخت.  قبلي روزگار سپري کرد و 
اگر تصور مي کنيد او صرفًا به دليل قرار داشتن 
در روز بد خود ناکام شد، سخت در اشتباه هستيد. 
چلسي  هفته  ابتداي  بازي  اتفاقات  به  است  کافي 
به  نيست  مشخص  هنوز  بينديشيد.  بولتون  مقابل 
را  کبير  پتر  راحت  خيلي  ديويس  کوين  دليلي  چه 
به زانو درآورد و برتري چهار بر صفر تيم لندني 
را به حداقل رساند. واکنش هاي ضعيف مرد سال 
فوتبال چك شايد حکم همان پاشنه آشيل تيم خوب 

هيدينك را داشته باشد.

شود  مي  تلقي  آرمانگرا  انسان  يك  ۲۶ساله  چك 
از  گرفتن  درس  به  بيشتر  هرچه  رشد  براي  و 
به  او  اشتباهات  از  بخشي  دارد.  نياز  اشتباهاتش 
هيدينك  اکنون  اما  گردد  بازمي  اسکوالري  دوران 
کند. سرمربي  را کم و کمتر  او  اشتباهات  تا  آمده 
سابق تيم هاي ملي هلند و استراليا از ابتداي حضور 
روي نيمکت آبي پوشان به نقش موثر چك اعتقاد 

زيادي داشت. هرچه باشد او در فرايتون پارک، وايت 
هارت لين و آنفيلد لياقت هايش را به اثبات رسانده بود. چلسي حداقل در مقاطعي از بازي سه شنبه گذشته کمي سردرگم نشان مي داد. 
آنها مي خواستند قاتل باشند اما جرات اين کار را نداشتند، هر چند در پايان بازي مي توانستند به خاطر آن اشتباهات مضحك چك را 
به يك آسايشگاه رواني لندن منتقل کند. در صحنه شکل گيري گل اول، دروازه بان ميزبان ديوار دفاعي مناسبي را برپا نساخت. خطاي 
کارواليو روي درک کويت هم به چشم نيامد تا ضربه آئورليو در ميان بهت همگان به تور دروازه بچسبد. فلورن مالودا خيلي خوب از 
عهده وظايفش برآمد و به اين طريق چك کمتر دچار زحمت شد. در مقاطعي آقاي دروازه بان را مي ديديم که براي شوت هاي خارج از 
چارچوب اما نزديك به تور دروازه، خود را به زحمت مي اندازد، هر چند مهارهاي او خنده تلخ سکونشينان عاشق چلسي را باعث مي شد. 
مي توان گفت چك بعد از بيداري صبح سه شنبه هيچ گاه به هوش نيامد و به نظر مي رسيد در جريان بازي خواب عميقي را تجربه مي 
کند. در يك صحنه آئورليو مي رفت همان نيمه اول گل سوم و تير خالص را شليك کند. قلب دوستداران چلسي در آستانه ايستادن بود. 
چك گل مي خورد؟ نه. پتر کبير به يکباره پوست انداخت. او نه تنها اين ضربه را مهار کرد بلکه در آغاز نيمه دوم نيز چند توپ ارسالي را 
در آغوش گرفت. اشتباه پتر در دفع توپ ليوا، 9۰ ثانيه بعد با گل به خودي همتايش در دروازه ليورپول توام شد تا در روز خوب گلزنان 
بازي، شب تراژيك دروازه بان ها رقم بخورد. به هر حال گذشته ها گذشته و حاال چلسي يك پاي مرحله نيمه نهايي است. پاي ديگر بارسا 
نام دارد؛ قاتل تيم هاي پراشتباه. آقاي سابقًا قابل اعتماد چلسي براي رويارويي با مهاجمان آماده کاتالونيا بايد به استانداردهاي دوران 
قبل از مصدوميت بازگردد چون حتي يك نمايش معمولي )از نوع آنچه او در چند ماه اخير ارائه داد( هم تضميني براي دوام آوردن مقابل 
خط حمله آتشين صدرنشين فعلي الليگا نيست. فقط يك خط دفاع منسجم کمك حال و فريادرس خواهد بود. چك خوشحال شده زيرا مي 
داند کارواليو پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدوميت به روزهاي اوج بازگشته و الکس نه تنها وظايف سازماني خود را به بهترين 
نحو انجام مي دهد بلکه اخيراً در نواختن ضربات آزاد هم تخصص يافته است. راستي تري هم از بند محروميت رهايي مي يابد. هيدينك 
اما به دروگبا افتخار مي کند و او را مرد لحظه ها مي نامد، هر چند اولين قهرماني چلسي در ليگ قهرمانان فقط هنگام تبديل شدن سايه 

»اين چك« به آفتاب درخشش »آن چك« دو سال پيش رنگ حقيقت مي گيرد.

منبع؛ گاردين
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هفته سي وسوم ليگ برتر 

 

قهرمان مي آيد؟ 
 آيا  اين هفته قهرمان ليگ هشتم معرفي مي شود؟ مطمئنًا استقاللي 
ها اصاًل عالقه ندارند جواب اين سوال مثبت باشد. ليگ برتر ايران 
گام  دو  تنها  يعني  اين  و  است  و سوم خود رسيده  هفته سي  به 
مانده تا مشخص شود هشتمين جام قهرماني ليگ حرفه يي ايران 
را چه تيمي به دست مي آورد و دو تيم ديگري که قرار است برق 
شيراز را در سقوط به دسته يك همراهي کنند کدام تيم ها خواهند 

همين  ابهامات  اين  از  برخي  که  دارد  وجود  امکان  اين  البته  بود، 
دو  امروز  نشود.  کشيده  پاياني  هفته  به  و  شود  مشخص  امروز 
تيم مدعي قهرماني، ذوب آهن اصفهان و استقالل تهران در خانه 
شان به ميدان مي روند. اگر استقالل به سايپا ببازد و ذوبي ها، 
برپا  قهرماني  جشن  اصفهان  در  دهند،  شکست  را  ها  چي  انزلي 
خواهد شد. در غير اين صورت قهرمان ليگ در هفته پاياني و در 
ششم ارديبهشت معرفي مي شود. استقالل سرانجام هفته گذشته 
صدرنشيني ليگ برتر را از دست داد و ديگر سرنوشت قهرماني 
با  ها همچنان  آبي  اين حال  با  نيست.  نويي  قلعه  امير  در دستان 
آهن  ذوب  که  چرا  کنند،  مي  صحبت  قهرماني  درباره  اميدواري 
به  اهواز  در  بايد  و  دارد  پيش رو  بازي سخت  يك  آخر  هفته  در 
مصاف فوالد برود؛ دقيقًا همان جايي که استقالل صدرنشيني را از 
دست داد. استقاللي ها خوشبين اند که امسال همان اتفاقي رخ دهد 
که سال گذشته در دوئل قهرماني بين دو شهر اصفهان و تهران 
از  را  قهرماني  آخر جام  هفته  در  پرسپوليس  و  پيوست  وقوع  به 
سپاهان ربود. اما تمامي خوش بيني ها زماني معني پيدا مي کند که 
تيم دوم جدول امروز برابر سايپا پيروز شود، در غير اين صورت 
سرسختي فوالد در هفته پاياني در برابر ذوب آهن چندان به کار 
استقالل نخواهد آمد. استقالل امروز با حمايت فراگير تماشاگرانش 
به چيزي غير از برد فکر نمي کند. تقابل امير قلعه نويي و محمد 
مايلي کهن، سرمربي اسبق و کنوني تيم ملي از جذابيت هاي اين 
بازي است. مايلي کهن که به دليل اخراج در بازي قبلي از نشستن 
امروز  او  تيم  اينکه  بر  تاکيد  با  است  محروم  تيمش  نيمکت  روي 
کاماًل شرافتمندانه بازي خواهد کرد، گفت؛ »شما نمي توانيد کسي را 
پيدا کنيد که از ديدن بازي ليورپول و چلسي لذت نبرده باشد و در 
ديداري اينچنين حساس کوچك ترين حاشيه يي هم به وجود نيامد. 
فوتبال ناب، شرافت ناب، انسانيت ناب، فرهنگي ناب و تماشاگري 
تماشا  بازي را  اين  بازي ديديم و همه کساني که  اين  ناب را در 
کردند از آن لذت بردند. ديديم در فوتبالي که ليورپول به مرحله 
بعد نرفت و ضرر مالي هم کرد هيچ چيزي را زير سوال نبردند چرا 
که مي دانستند هيچ چيز ساختگي نيست و همه چيز در چارچوب 
قانون است. آنها مي دانستند که اگر سوتي به اشتباه زده مي شود 
اين اشتباه سهوي است نه عمدي. به هر حال من هم مي گويم ما 
در ديدار با استقالل با چنين ديدگاهي پا به ميدان مي گذاريم.« قلعه 
نويي هم مي خواهد سايپا و حواشي را با هم شکست دهد و منتظر 
بازي جوانمردانه فوالد در هفته آخر بنشيند. هم اکنون استقالل ۶۲ 

امتياز و يك امتياز کمتر نسبت به ذوب آهن دارد.

جام از دست ذوب آهن نمي افتد

و  است  برتر  ليگ  صدرنشين  امتياز   ۶۳ با  اکنون  آهن  ذوب 
تا قهرماني  تنها دو گام  آنها  سرنوشتش در دست خودش است. 
در  بايد  و  رسد  مي  ساده  نظر  به  آنها  اول  گام  دارند.  فاصله 
فوالدشهر، ملوان را از پيش رو بردارند. يك لغزش کوچك باعث 
خواهد شد جام از دست ذوب آهن بيفتد. سعيد آذري کاماًل به اين 
دو  بايد  فقط  است.  آهن  ذوب  دستان  در  »جام  است؛  واقف  نکته 
هفته آن را نگاه داريم. مطمئن هستم که جام از دست ما نمي افتد.« 

تيمش  شرايط  درباره  آهن  ذوب  سرمربي  زاده  ابراهيم  منصور 
گفت؛ »هنوز هيچ چيز تمام نشده و ما براي رسيدن به موفقيت و 
افتخار نهايي که همان قهرماني در ليگ برتر است، بايد در دو ديدار 
آينده که برايمان حکم فينال را دارد، به پيروزي دست يابيم.« در 
آن سو ملوان و محمد احمدزاده قرار دارند. آنها هفت سال پيش 
قهرماني را از استقالل گرفتند، آيا امروز يك قهرماني به استقالل 
هديه مي دهند. احمدزاده تاکيد دارد به اين مسائل کاري ندارد؛ »ما 
تيم خودمان فکر مي کنيم.  به  نداريم و فقط  اين مسائل کاري  به 
برابر  بايد مثل هميشه  که  اين است  ما مربوط مي شود  به  آنچه 

حريف براي موفقيت تالش کنيم.« 

رقابت براي آسیايي شدن

رقابت چهار تيم مس کرمان، سپاهان اصفهان، پرسپوليس و صباي 
قم قهرمانان همچنان براي کسب رتبه سوم و کسب جواز حضور 
در ليگ قهرمانان آسيا در سال ۲۰۱۰ ادامه دارد. امروز کم شانس 
ترين تيم در بين اين چهار تيم، يعني صباي قم، پذيراي تيم سوم 
براي  کريمي  فيروز  شانس  آخرين  اين  است.  کرمان  مس  جدول 
سوم شدن است. اگر صبا موفق شود مس را شکست دهد بيشترين 
خدمت را به خودش، پرسپوليس و سپاهان خواهد کرد. همزمان با 
اين بازي پرسپوليس در اهواز ميهمان استقالل اين شهر است. آبي 
هاي اهوازي اگر مي خواهند به دسته پايين تر سقوط نکنند حتمًا 
بايد برنده اين بازي باشند. البته استقالل اهواز در چند سال اخير 
پرسپوليس را در اهواز برده و اين نکته مي تواند از نظر روحي به 
آنها کمك کند. پرسپوليس هم بايد از آخرين فرصت هايش براي 
چند  به  بازي  اين  براي  که  وينگادا  نلو  کند.  استفاده  شدن  سوم 
بازيکن تيمش مثل مجتبي شيري استراحت داده و عليرضا نيکبخت 
را به خاطر مسائل انضباطي از فهرست تيمش کنار گذاشته است، 
امروز گفت؛ »براي هر بازي برنامه داريم. همه مي  درباره بازي 
دانند که تمام بازي ها با نتيجه صفر- صفر شروع مي شود پس 
االن نمي توانم حرف زيادي در مورد بازي با استقالل اهواز بزنم 
اما قطعًا ما به برد فکر مي کنيم.« سپاهان تيم چهارم جدول هم در 
قم فرصت  احتمالي مس در  توقف  دارد،  بازي  ابومسلم  با  مشهد 
خوبي در اختيار سپاهان قرار خواهد داد تا رتبه سوم را از چنگ 
کرماني ها در بياورد. ابومسلم با کسب تنها يك امتياز کاماًل براي 

ماندن در ليگ برتر آسوده خاطر مي شود.«

داماش همسفر برق مي شود؟

هفته گذشته تکليف يکي از سه تيم سقوط کننده مشخص شد و برق 
شيراز با ليگ برتر خداحافظي کرد. از بين سه تيم پيام خراسان، 
سقوط  از  تواند  مي  تيم  يك  تنها  گيالن  داماش  و  اهواز  استقالل 
فرار کند. فعاًل اوضاع پيام از دو تيم ديگر بهتر است، اما داماش 
براي اينکه در ليگ برتر بماند بايد هر دو بازي باقيمانده خود را 
امروز  داماش  شايد  بماند.  هم  رقبا  نگرفتن  نتيجه  منتظر  و  ببرد 
به برق ملحق شود. به هر حال امروز اين تيم گيالني پذيراي تيم 
آخر جدول برق شيراز است و بايد با پيروزي مقابل اين تيم بي 
پيام  باشد.  داشته  شانس  بقا  براي  همچنان  که  کند  کاري  انگيزه 
خراسان هم يك بازي سخت پيش رو دارد و در شيراز به مصاف 
با  بازي دشوار  يك  اهواز  استقالل  که  آنجا  از  رود.  مي  مقاومت 
پرسپوليس دارد، پيام مي تواند از اين فرصت استفاده کند و در 
شيراز، ماندنش در ليگ برتر را جشن بگيرد. آنها از حضور در 
شيراز خاطرات خوبي دارند و چند هفته قبل در شيراز موفق شدند 

برق را شکست دهند.

شروع درخشان و تارتار

چند  تغييرات  از  پس  شهرري  آهن  راه  و  قزوين  پيکان  تيم  دو 
آهن  راه  روند.  مي  ميدان  به  جديدشان  فني  کادر  با  گذشته  روز 
اگر  تارتار  است.  فوالد  ميزبان  تارتار  مهدي  با سرمربي جوانش 
در دو بازي باقيمانده و جام حذفي نتايج خوبي بگيرد، مي تواند 
کند،  تضمين  را  آينده  فصل  در  آهن  راه  نيمکت  روي  حضورش 
دقيقًا مثل داود مهابادي در فصل گذشته که در پايان فصل گذشته 
اين فصل هم سرمربي  ابتداي  در  و  قبولي کسب کرد  قابل  نتايج 
تيمش بود. پيکان هم مثل راه آهن در هفته سي و سوم با نيمکتي 
پذيراي  قزوين  در  تيم  اين  رود.  مي  حريفش  مصاف  به  متفاوت 
پاس همدان است. هدايت پيکان پس از اخراج مدير روستا به حميد 
درخشان سپرده شده است. هرچند درخشان عنوان سرمربي را 
يدک نمي کشد و روي نيمکت نخواهد نشست، اما خودش به خوبي 
مي داند کسب دو نتيجه خوب در اين دوهفته زمينه يي به وجود مي 

آورد که او پس از سال ها دوباره به عرصه مربيگري برگردد.

خروج نام محمد علیرضايی از رده 
بندی جهانی

نام »محمد عليرضايی« شناگر ماده ۵۰ متر قورباغه از جدول رده 
بندی جهانی اين ماده خارج شد. در تازه ترين رده بندی اعالم شده 
زمان  با  ايتاليا  از  »الساندروتين«  شنا،  جهانی  فدراسيون  از سوی 
با  قبل  بندی  رده  در  عليرضايی  دارد.  قرار  در صدر  ثانيه   ۲۷ /۲۵

زمان 9۵/ ۲۷ در مکان پانزدهم قرار داشت.
   

قهرمان تفنگ 50 متر معرفی شد
قهرمان رقابت های فينال فيناليست های تيراندازی در رشته تفنگ 
۵۰ متر مردان شناخته شد. در اين ماده سيد جالل احمدی با کسب 
۱۱۲۰ امتياز در رتبه نخست قرار گرفت. مسعود مهدی زادگان از 

فارس و حسين رحمتی از تهران دوم و سوم شدند.

فرجام دانش به طور رسمی استعفا داد
فرجام دانش، سرمربی تيم تکواندو نوجوانان بعد از ۸ سال هدايت 
اين تيم و علی رغم ميل فدراسيون به صورت رسمی از سمت خود 
کناره گيری کرد. علت اين کناره گيری اعالم نشده است. قرار است 
از ميان رحيم صالحی، فريبرز عسگری و محمدرضا زوار يکی به 

عنوان سرمربی اين تيم انتخاب شود.
 

  تبريز جانشین گیالن شد
ميزبان رقابت های کشتی بين المللی روز جهانی کودک که قرار بود 
در  تيرماه  اوايل  ها  رقابت  اين  کرد.  تغيير  برگزار شود،  گيالن  در 
تبريز برگزار می شود. رقابت های بين المللی کشتی جام شهدا در 

رده جوانان نيز ۲۰ تا ۲۲ خردادماه در اروميه برگزار می شود.
 

  بازيکنان العین پاداش قهرمانی گرفتند
بازيکنان تيم فوتبال العين امارات بعد از قهرمانی، ۲۷ ميليون تومان 
پاداش گرفتند. العين در ديدار پايانی به مصاف تيم الشباب رفت و 

يك بر صفر پيروز شد. 

شکايت اتحاديه کره جنوبی از بن همام
اتحاديه فوتبال کره جنوبی به دليل اتهامات تند محمد بن همام رئيس 
)فيفا(  فوتبال  المللی  بين  فدراسيون  به  آسيا،  فوتبال  کنفدراسيون 

شکايت کرد.
اين اتحاديه اعالم کرد بن همام در مصاحبه خود، گفته حاضر است 
گردن »چو جونگ ايون« رئيس اتحاديه فوتبال کره را بزند، از اين 
رو اين اتحاديه به طور رسمی شکايت خود را به کميته اخالقی و 

انضباطی فيفا در زوريخ ارسال کرده است.
   

تمرين های سنگین مرادی در ارتفاع
 

سجاد مرادی دونده ملی پوش کشورمان که اين روزها تمرين های 
فشرده و سنگينی را زيرنظر مربی الجزايری انجام می دهد با اظهار 
رضايت از مربی سختگير خود، گفت: او سخت گيری زيادی دارد 
و تا به حال اينگونه سرسخت تمرين نکرده بودم و فکر می کنم اگر 
همينطور پيش برود در فصل مسابقه ها به نتايج خوبی برسم. وی 
بزرگترين مشکل تمرينی خود را ارتفاع عنوان کرد و گفت: در ارتفاع 

اکسيژن کم است و تمرين سخت تر می شود.
 

 استقالل اهواز را بايد برد
وينگادا سرمربي تيم پرسپوليس تهران برنامه و نقشه هاي زيادي 
براي استقالل اهواز دارد و قصد دارد قرمزپوشان را به مقام سوم 
آسيا  قهرمانان  ليگ  دوم  مرحله  در  بتوانند  تا  برساند  برتر  ليگ 
پرقدرت ظاهر شوند. وينگادا با بيان اين جمله که »روزهاي سختي 
در پيش است« در مورد بازي امروز پرسپوليس برابر استقالل اهواز 
مي گويد؛ »براي هر بازي برنامه داريم. همه مي دانند که تمام بازي 
ها با نتيجه صفر- صفر شروع مي شود، پس االن نمي توانم حرف 

هاي زيادي در مورد اين بازي بزنم اما قطعًا به برد فکر مي کنم.«
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HISTORY AND
DEVELOPMENT OF 

BROADCASTING IN IRAN
(Part 18)

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

THE ADVENT AND 
DEVELOPMENT OF RADIO 

IN IRAN
Almost everyone can find some program to enjoy in 
Radio Iran.  There in news on the hour which includes 
national, international, political and sports. 
Children and youth have their special programs in 
which they perform as announcers and talents. Since 
these programs are performed by their peers they are 
most likely to be more effective and to have a greater 
impact and attraction.
Workers also have a special program on Radio Iran.  It is 
designed to entertain and inform the working class.  This 
program is aired at 12:3 midday while most workers are 
on their lunch break.  Consequently a great majority of 
them listen to this program.  Talented workers can per-
form on their program.  Labor laws and other related 
topics are discussed on this program and different situ-
ations in which workers and management disagree and 
have conflicts are dramatized.  As a result workers learn 
the laws and furthermore, they learn how and where to 
go in case they have problems with their employers.
Radio Iran also serves the needs of the nation’s farmers 
by producing agricultural programs.  Since the majority 
of farmers in the country are not educated in the science 
of agriculture, through a variety of programs, Radio Iran 
assists them in learning about farming, cattle rising, ani-
mal husbandry and even how to sell their products.  In 
1967 the farmer program won the first prize in an inter-
national competition held in Tokyo, Japan.
Among the program I features is an unusual and rath-
er interesting service provided for the public free of 
charge.  To help the general public in the capital city, 
Tehran, Radio Iran monitors all emergency calls and 
provides the necessary assistance from 12:00 midnight 
until 7:00 AM.  During this time, emergency services 
such as ambulance, hospitals, fire departments, police 
and even taxies are tuned to Radio Iran’s all-night pro-
grams.  In case of any emergency, those involved and in 
needs of assistance can simply call Radio Iran at an easy 
telephone number to remember (27000).  Radio Iran 
then broadcasts the information over the air.  At this 
time either the police, nearest taxi       

To be countinued
                

 Actress Zarei: “Da” a book with great
film possibilities
“I lived with every moment of the book (Da) and I think it is one of the 
stories with the greatest film possibilities that I have ever read,” exclaimed 
actress Merila Zarei in a live TV program aired in Abadan, Khuzestan Prov-
ince. 
“Da”, written by Azam Hosseini, contains recollections by Zahra Hosseini 
of the time when the Iraqi army captured Khorramshahr in the early days of 
the 1980-1988 Iran-Iraq war. It is a true-life story of a teenager who experi-
enced the early days of the war in Khorramshahr. 
Zarei praised Hosseini’s novel and expressed her interest in playing the role 
of Zahra if, in the future, a film is made based on the story. 
“There is a kind of patriotic self-sacrifice in this book which is laudable. I 
deeply felt the pain Zahra went through during wartime and I was asking 
myself where was I and what was I doing when all these incidents were tak-
ing place. And I have always regretted and wished I could have been there to 
help them tolerate and lessen the pain. 
“I always wanted to find a woman in my lifetime who, in my mind, would 
symbolize an Iranian heroin, and after I met Zahra Hosseini, I felt I had dis-
covered that woman,” said Zarei who had acted in award winning flicks like 
“About Elly”. 
She stressed the fact that the stories narrated in the book are all true and 
said, “While reading the book, I thought to myself, why weren’t these events 
and the truth about the war related as it has been in the novel ‘Da’. 
“I think concealing the truth did not allow us to confront the reality and we grew up with flase images about the war. I believe 
all of us, including the cineastes, viewers and the managers, are responsible for this,” she stated. 
Actress Gohar Kheirandish who was taking part in the program via phone, expressed her opinion about the book, saying, 
“First I didn’t pay much attention to the book because I had too much work to do, but when I reluctantly took a look at it, I 
slowly completed the book and I dare say I haven’t read such a significant book on war since the time I learned to read and 
write! I haven’t even seen a film on war like this. 
“I can honestly say that not a single book like this has ever impressed me this much. While reading some parts of it, I closed 
the book, imagined the scenes and began to cry. I recommend that all the youth should read this book and I am positive that 
this book will change their opinions about the important topic of the Sacred Defense,” she remarked. 
The book released by Sureh-Mehr publications, is one of the publisher’s bestsellers. In the dialect of Khorramshahr “da” 
means “mother”. 

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

Achaemenid inscription discovered 
in southern Iran
An Achaemenid stone tablet has recently been discovered near the city 
of Ramhormoz in Khuzestan Province in southern Iran. Residents of 
the village of Shifteh stumbled upon the tablet at an Achaemenid site 
that was discovered near the village in mid March, the Persian service of 
CHN reported on Monday. Bearing some figures and large cuneiform 
inscriptions written on its two sides, the tablet weighs eight kilograms. 
“The Khuzestan Cultural Heritage Lovers Society (Tariana) was in-
formed about the discovery as soon as the locals found the tablet and 
afterwards, it was transferred to the Ramhormoz Cultural Heritage Of-
fice,” Tariana spokesman Mojtaba Gahestuni told CHN. 
“Initial examination determined that the artifact dates to the Achaemenid era and it has been inscribed on a stone similar to 
those being extracted from a mine in the Rud-e Zard region (near Ramhormoz),” he added. 
The inscription has not been deciphered yet. 
The Achaemenid site, which includes ruins of two Achaemenid palaces, is located on a mound that is traversed by a road built 
upon it four years ago. Only the ruins of four columns of the palaces remain as most of the structures on the mound were 
demolished during the construction of the road. 
According the villagers, traces of 18 columns of the palaces were observable at the site before construction of the road began. 
In May 2007, two U-shaped coffins containing skeletons of a girl and a woman, who are surmised to have been members of 
an Elamite royal family, were discovered along with a great number of artifacts during a grading operation by the Khuzestan 
Water and Waste Water Company in Ramhormoz. 
Since the grading operation continued even after this extraordinary discovery, the gravesite has been almost completely oblit-
erated. 
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New studies shed light on 
lifestyle at Gohar-Tappeh 
prehistoric site
 A team of Iranian and Polish anthropologists working at Gohar-
Tappeh have recently found some amazing facts about lifestyles 

at the region in three millenniums BC. 

Located five kilometers west of Behshahr in Iran’s northern 
province of Mazandaran, Gohar-Tappeh is the largest and most 
important prehistoric site so far, relative to those previously 
discovered in the region. 
A joint team of German and Iranian archaeologists along with 
a number of Polish experts in interdisciplinary fields have re-
cently been assigned to study the 13,000 year record of habita-
tion at the site. 
The new anthropological studies are led by Arkadiusz Solty-
siak, an expert from the Department of Historical Anthropol-
ogy at the Institute of Archaeology at Warsaw University, the 
Persian service of CHN reported on Saturday. 
Studies on skeletons unearthed from graves at the site indi-
cated that men living in the region were large in stature and 
powerful, Iranian director of the team Ali Mahforuzi said. 
“The studies determined that the people had a rich diet, con-
sisting mostly of marine animals due to their proximity to the 
Caspian Sea,” he explained. 
He said that in their diet, they also enjoyed eating meat from 
roebucks, deers, bulls, pigs, hedgehogs and birds like ducks. 
However, the people included few vegetables in their diet. 
Consequently, the people suffered from a shortage of iron, 
which sometimes cost them their lives. Some of the people 
may have also died as a result of infectious diseases caused by 
polluted water. 
The experts have also learned that the people of the region 
were very skilful horsemen. 
“Studies on the pelvises and the leg bones of the skeletons have 
taken a special shape as a result of their serious pursuit of equi-
tation,” Mahforuzi stated. 
Horses had been tamed long before the early habitation was 
established in the Gohar-Tappeh region, but the apparent in-
tensity of the people’s admiration for the animal has surprised 
the experts, he said. 
“Perhaps due to its regular use and its close contact with the 
people, the animal was viewed as being sacred,” Mahforuzi 
noted. 
“This is conjectured because many horse statuettes, sometimes 
in rhyton-shaped artifacts, have been found at the ruins of the 
religious monuments discovered at Gohar-Tappeh,” he added. 
This is the first instance since the victory of Iran’s 1979 Islamic 
Revolution that such a large-scale research project is being car-
ried out in Iran. 
Photo: Archaeologists work at Gohar-Tappeh, near the city of 
Behshahr in Iran’s northern province of Mazandaran, during 
the fifth season of excavation, which was carried out in Febru-

Paris to host Abedini’s 
Persiannalite exhibit
French Galerie Anatome 
à Paris is collaborating in 
holding Reza Abedini’s 
poster exhibition called 
“Persiannalite” opening in 
May. 
The exhibit will run from 
May 4 to July 3, but the offi-
cial opening ceremony will 
be held on May 13. 
Abedini had previously held 
a few poster exhibits at the 
Anatome Gallery in Paris. 
Born in 1967 in Tehran, 
Abedini is a world-re-
nowned Iranian designer, 
who teachs graphic design 
at the University of Tehran. 
Abedini is famous mainly for his modern Persian typography. He 
combines modern and traditional themes in his unique style. 
He has won dozens of national and international design awards. In 
2006, Abedini received the Netherlands’s Principal Prince Claus 
Award in recognition of his personal creativity in the production of 
special graphic designs. 
He is a member of the Iranian Graphic Designers Society (IGDS) 
since 1997, and the prestigious Alliance Graphique Internationale 
(AGI) since 2001. Abedini has been a member of the jury at several 
biennials around the world. 

Iran National Library 
and Russian State  
Library sign MOU
The Russian State Library and Iran National Library and Archive 
(INLA) signed a memorandum of understanding (MOU) on Mon-
day. 
The Director General of the Russian State Library Victor Fedorov 
and INLA director Ali-Akbar Ash’ari signed an agreement to boost 
cooperation between the two libraries during a ceremony in Tehran. 

The best means of communication between two countries is cultural 
communication and relations between libraries is one of the best 
ways for boosting cultural dialogue, Ash’ari mentioned. 

The first step for improving relationship between the libraries of the 
two countries is signing an agreement, visiting libraries and gathering 
information about sources available in those libraries, he added. 

The head of the Russian State Library will introduce the MOU to 
Iranian officials during sessions with INLA directors. During these 
sessions, the capabilities and capacities of the two countries will be 
discussed, he said. 

Ash’ari went on to say that Iran has active academic relations with 
libraries in 18 Asian, 13 European and three African countries as well 
as the United States’ Library of Congress. 
Fedorov called Iran’s National Library a great one, built with science 
and love, and said that it is one of the best libraries in the region from 
a structural point of view. 
He went on to say that there is an Iranology and Persian literature 
center at the Russian State Library, which gathers all the books writ-
ten on the topics of Iranology and Persian literature. 
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