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جهت اطالع از آخرين مبادالت انجام شده ارز لطفا به وب سايت ما به آدرس
 www.ali-pakpour.com مراجعه و يا با تلفن هاى فوق تماس بگيريد

آنهم  كه  گريزى  سياست  يا  زدگى  سياست  فقط  تنها  جامعه  در  كه  زمانى 
يك نوع زدگى است؛ جارى مى باشد جان مطلب در اين «زده شدن ما» 

از بين خواهد رفت. مانند جان انديشه هاى هزاران ساله مان.
در پى گفتگوى منتشر شده با مدير مسوول هفته نامه پرشين بر آن آمدم تا نوشته اى هر چند كوتاه من 
باب يكى از مطالب ذكر شده در اين گفتگو بپردازم. هر چند تيتر اصلى اين گفتگو به نقد ناپذيرى ايرانيان 
تعلق دارد؛ بر خالف نويسنده اين متن، معتقدم اين انتقاد ناپذيرى تنها نزد ايرانيان نيست و بس! چه بسا 

جنگ هاى براه افتاده در ساليان اخير از سمت كشورهاى دمكرات نشانه نقدى ناپذيرى آنها هم هست.
 نكته جالب توجه اى كه من به آن معطوف شدم بحث گفتمان سياسى در اين هفته نامه است و اينكه طبق 
خواهد. اين سخن، سخن متينى  مربوطه هم مى  گفته جناب آقاى نجفى زرافشان فعاليت مذكور دانش 
است. ضمن ابراز تائيد اين جمله بر آنم تا از ديدى ديگر به اين مساله نگاه كنم. فكر و انديشه بشرى در 
طول تاريخ بنا به شرايط محيطى رو به تكامل و زوال مى رود و اين سير حركتى قطعا بر قله هاى مورد 
استفاده انسانها تاثير گذاشته و گاهى تغييراتى بنيادينى را در آن ايجاد كرده كه به گمانم سياست هم از 
گروه اين كلمات مسثنى نيست. كلمه سياست در كتب تاريخ مربوط به دوران هخامنشى به معناى تدبير 
به كار برده مى شد. كما اينكه امروز و گهگاه اين كلمه را در الفاظ عاميانه به اين معنا به كار مى بريم. ...
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در پى گفتگوى منتشر شده با مدير مسوول هفته نامه پرشين بر آن آمدم تا نوشته اى هر چند كوتاه من باب يكى 
از مطالب ذكر شده در اين گفتگو بپردازم. هر چند تيتر اصلى اين گفتگو به نقد ناپذيرى ايرانيان تعلق دارد؛ بر 
خالف نويسنده اين متن، معتقدم اين انتقاد ناپذيرى تنها نزد ايرانيان نيست و بس! چه بسا جنگ هاى براه افتاده 

در ساليان اخير از سمت كشورهاى دمكرات نشانه نقدى ناپذيرى آنها هم هست.
 نكته جالب توجه اى كه من به آن معطوف شدم بحث گفتمان سياسى در اين هفته نامه است و اينكه طبق گفته 
جناب آقاى نجفى زرافشان فعاليت مذكور دانش مربوطه هم مى خواهد. اين سخن، سخن متينى است. ضمن ابراز 
تائيد اين جمله بر آنم تا از ديدى ديگر به اين مساله نگاه كنم. فكر و انديشه بشرى در طول تاريخ بنا به شرايط 
محيطى رو به تكامل و زوال مى رود و اين سير حركتى قطعا بر قله هاى مورد استفاده انسانها تاثير گذاشته 
و گاهى تغييراتى بنيادينى را در آن ايجاد كرده كه به گمانم سياست هم از گروه اين كلمات مسثنى نيست. كلمه 
سياست در كتب تاريخ مربوط به دوران هخامنشى به معناى تدبير به كار برده مى شد. كما اينكه امروز و گهگاه 

اين كلمه را در الفاظ عاميانه به اين معنا به كار مى بريم.
 آيا جايگاه سياست، به عنوان تدبير است كه هموطنان را آنقدر مشتاق كرده كه دخالت نكردن اين هفته نامه در 
اين مسائل باعث نقد آن شود؟ بايد عرض كنم اصرار خوانندگان براى وارد شدن در اين مساله نه به علت داشتن 
معناى «تدبير» براى سياست است و نه به علت عالقه وافر خوانندگان به مطالب مذكور. علت در سياست زدگى 
اكثريت هموطنان چه در داخل و چه در خارج از كشور مى باشد. داخل نشدن اين هفته نامه در موارد سياسى بر 
خالف بسيارى از انتقادها آنهم در محيطى كه انواع و اقسام آزادى هاى معقول و غير معقول براى اقشار مختلف 
بر قرار است؛ ستودنى است زيرا اين هفته نامه سياست زده نيست. به معناى خيلى معمول فعل «زده شدن» در 
مواردى به كار مى رود كه انسان هميشه و هر روزه با مساله اى تقابل دارد و تكرار اين متقابل باعث زده شدن 
از مساله مربوطه مى شود. به نحوى كه آن مساله هسته اصلى تفكر شده و به عنوان يك ميزان تمام رفتار آدمى 

را توجيه مى كند. خستگى از نوسانات اخبار سياسى، جامعه ايرانى را سياست زده كرده است.
 اظهار نظرهاى شخصى افراد با داشتن مشاغل نه چندان مربوط به اين امر ،سياست زدگى را پيش روى ما قرار 
داده هر چند فرار از بحث تاريخى اين موضوع، اجتناب ناپذير است و ما ايرانى ها تاريخ سياست زده اى داريم 
نه سياسى. اين امر نه از ده سال پيش نه از صد سال پيش بلكه شايد به دوره سلطنت ساسانيان باز گردد. در 
جايى كه دو سلطان رقيب كه دائما فكرشان همديگر را مخدوش مى كرد؛ يكديگر را برادر خطاب مى كردند (تاريخ 
ويل دورانت). از همين تواريخ و تعاريف بود كه سياست از قالب تدبيرى خارج شده و پاى در راه يك امر تقابلى 
گذاشته. امرى كه روزمرگى را نصيب اول متفكران مى كند و در مرحله بعد افراد جامعه را از تير خود در امان 
نمى گذارد. امروزه سياست زدگى پيشه ما شده تا جايى كه حتى منطق و شناخت را هم نسبت به مساله از دست 
داده ايم. در قبال يك موضوع، تمام منطق ما خواه و ناخواه مربوط به گذشته مى شود. از روى مقدمات، بدنبال 
تالى هستيم بدون بررسى صدق و كذب آن مقدمات. تمام شناخت، منوط به دو دسته از گروه شده است. يا «اين 
ورى» يا «اون ورى». اين دو، عنصرهاى دقيقى در طرح يك مساله و تشكيل پايه هاى اساسى يك مبحث انتقادى 
است آيا اكثريت جامعه، اين دو را در نظر مى گيرند؟ و چگونه؟ چطور است كه در تاريخ اين مرز و بوم ديده مى 
شود نه يك نسل، نه دو نسل، بلكه نسل ها با اين مشكل دست به گريبان اند. آيا از روى خستگى با اين تقابل ها 
نيست؟ زمانى كه در جامعه تنها فقط سياست زدگى يا سياست گريزى كه آنهم يك نوع زدگى است؛ جارى مى 

باشد جان مطلب در اين «زده شدن ما» از بين خواهد رفت. مانند جان انديشه هاى هزاران ساله مان.

امضا محفوظ

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 

مى رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

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

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

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

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

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان

و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
Suite 2, 1st Floor, Barkat House
116-118 Finchley Road London NW3 5TH
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اخبار فرهنگى لندن
برگزارى كارگاه آموزشى 
در مدرسه ايرانى انديشه

روز شنبه 18ژوئن  از ساعت 2 بعد از ظهر، 
مختلف  هاى  كارگاه  نور،  نغمه  هنرى  گروه 
بر  انديشه  ى  مدرسه  در  موسيقى  و  هنرى 
پا مى نمايند كه شركت در اين برنامه براى 
و  رقص  به   عالقمندان   است.  آزاد  همگان 
خوش نويسى نيز مى توانند از كارگاه هاى 
نغمه  گروه  پايان  در  نمايند.  ديدن  مربوطه 
به  حاضران  براى  را  سنتى  موسيقى  نور، 

اجرا خواهند گذاشت. 

بزرگداشت سالگرد درگذشت 
دكترعلى شريعتى

كانون توحيد لندن برنامه سخنرانى ساعت 7 
عصر شنبه 18 ژوئن ترتيب داده كه «افسوِن 
پرسش عباس ميرزا» نام دارد. در اين برنامه 
دوره  از  ايرانيت  و  اسالميت  هاى  چالش  به 
شود.  مى  پرداخته  شريعتى  تا  ميرزا  عباس 
مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 
توانند به وب سايت مربوطه مراجعه نمايند.  

www.kanoontowhid.com

كنسرت شبى با موالنا با 
اجراى گروه تنبور نوازان 

روح افزا در لندن 
عصر يكشنبه 19 ژوئن، گروه تنبور نوازان 
روح افزا، كنسرتى را با نام شبى با موالنا در 
لوگان هال لندن اجرا خواهند نمود. اين گروه 
از استان اصفهان ايران، براى برگزارى اين 
جمله  از  اند.  شده  دعوت  لندن  به  برنامه، 
سرى  از  مى توان  افزا  روح  مهم  فعاليت هاى 
اجراهاى موسيقى عرفانى "شمس و تنبور" 
نام برد كه از سال 2009 ميالدى تا كنون در 
كشورهاى مختلف از جمله در قونيه، برگزار 
و  چشمگير  موفقيت  دنبال  به  است.  شده 
تنبور"،  و  "شمس  سرى  از  فراوان  استقبال 
روح افزا  با همكارى چند موسسه فرهنگى  و 
هنرى از ابتداى سال 2011 ميالدى اقدام به 
برگزارى سرى جديدى از اجراهاى موسيقى  
در  تولد"  تا  "مرگ  عنوان  تحت  عرفانى، 
اين  مسير  است.  نموده  مختلف  كشورهاى 
برنامه با اجرا در معبد "اوشو" در كاتماندو 
نپال آغاز شده و پس از اجرا در چند كشور 
پيدا  ادامه  اروپا  تور  با  ميانه،  خاور  منطقه 
خواهد كرد. در تركيب ساز ها نيز از تنبور و 
نى   و دف  به عنوان شاخص ترين و باستانى 
به  ايرانى  عرفانى  و  آيينى  سازهاى  ترين 
مناطق  از  ديگرى  كوبه اى  سازهاى  همراه 
ايران، هند، آفريقا و آمريكاى التين استفاده 
مى شود. جهت كسب اطالعات بيشتر به وب 
www. سايت مربوطه مراجعه نمائيد.       

RoohafzaEnsemble.com

برگزارى كنسرت پرنيان 
نور در لندن 

  Arts Depot در  جوالى  اول  كنسرت  اين 
واقع در شمال لندن و از ساعت هفت و نيم 
 Light)نور ى  نغمه  شد.  خواهد  آغاز  عصر 
of Music Concert) گروهى نو پا است كه 
موسيقى دانان توانا را گرد هم آورده است 
تا به يارى هم به هنر موسيقى بپردازند. نغمه 
ى نور به سرپرستى اردشير حقيقى نوازنده  
دف هدايت مى شود. اين كنسرت، آميزشى 
عرفانى  و  سنتى  مقامى،  موسيقى  از  نوين 
هنرمند  هجده  نوازندگى  با  كه  است  ايران 
به اجرا درخواهد آمد. جهت كسب اطالعات 
بيشتر به وب سايت مربوطه مراجعه نمائيد. 

www.lightofmusic.com

مرگ هدى صابر 
'تلخ و سنگين' بود

صابر،  هدى  مرگ  به  ها  واكنش  نخستين  در 
در  ايران  سابق  جمهور  رئيس  خاتمى،  محمد 
هدى  خواهر  صابر  فيروزه  به  تسليتى  پيام 
صابر درگذشت آقاى صابر را تسليت گفت و از 

آن به عنوان رويدادى "تلخ و سنگين" ياد كرد.
ايران  پيشين  جمهورى  رييس  پيام  ابتداى  در 
خطاب به خانواده هدى صابر آمده است: "خبر 
تلخ و سنگين بود. هدى صابر به ديدار معشوق 
و معبود خود شتافت. انسانى كه با ايمان زندگى 
كرد و بندگى خدا را با دلسوزى نسبت به همه 
بندگان خدا و خدمت به آنان و نگاهداشت حق 
و حرمتشان پاس مى داشت و از تحمل رنج و 

محروميت در جهت باورهاى خود ابا نداشت."

آقاى خاتمى با انتشار اين پيام به خانواده آقاى 
همچنين  و  او  همسر  جمشيدى  فريده  صابر، 
ده  از  پس  صابر  هدى  گفت.  تسليت  فرزندانش 
اسالمى  جمهورى  زندان  در  غذا  اعتصاب  روز 

ايران جان خود را از دست داد.

نسبت  ايران  پيشين  جمهورى  رييس  واكنش 
اهميت  حائز  جهت  آن  از  صابر  هدى  مرگ  به 
بيشترى است كه آقايان مير حسين موسوى و 
مهدى كروبى، دو رهبر اصلى جريان اعتراضات 
پس از انتخابات دو سال پيش در خانه هايشان 

زندانى اند.
هدى صابر روزنامه نگار و فعال ملى - مذهبى 
در بند 350 زندان اوين دچار عارضه قلبى شد 

و در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.
سى  بى  بى  با  گو  و  گفت  در  صابر  فيروزه 
فارسى از عدم رسيدگى به بيمارى آقاى صابر 
شكايت  كه  گفت  و  كرد  انتقاد  بشدت  زندان  در 
در  كه  قضايى  مقام  به  مساله  اين  به  خانواده 

بيمارستان حاضر شده بود ابالغ شده است.

على شكورى راد هم ضمن تائيد اين خبر به بى 
به  ايشان  انتقال  از  "پس  گفت:  فارسى  سى  بى 
بيمارستان مدرس اقدامات درمانى انجام شد و 
رگ را باز كردند اما متاسفانه اين اقدامات نتيجه 

بخش نبود."

اينكه  با  كرد  اعالم  همچنين  راد  شكورى  آقاى 
خانواده  اما  درگذشته،  شنبه  روز  صابر  آقاى 
وى تا ظهر امروز (يك شنبه) از خبر درگذشت 

اين فعال ملى - مذهبى بى خبر بوده اند.

دولت  مخالفان  به  نزديك  سبز،  تحول  سايت 
ايران، از قول برخى پزشكان بيمارستان مدرس 
انگارى"  "سهل  را  صابر  آقاى  درگذشت  علت 
مقامات زندان در انتقال به موقع به بيمارستان 
ذكر كرده و افزوده است كه اگر انتقال وى به 

موقع انجام مى شد از مرگ نجات مى يافت.

گذشته  سال  ماه  مرداد  دوم  صابر  هدى 
زندان  در  بعد  به  زمان  آن  از  و  شد  بازداشت 

اوين محبوس بود.
بين  در  برجسته  چهره  سومين  صابر  هدى 
جمهورى  مخالف  و  منتقد  سياسى  فعاالن 
گذشته  روزهاى  ظرف  كه  است  ايران  اسالمى 
از دنيا مى رود. مرگ عزت اهللا سحابى و سپس 
اهللا  عزت  مراسم  جريان  در  سحابى  هاله  مرگ 
افكار  سطح  در  اى  گسترده  التهاب  سحابى 

عمومى ايران ايجاد كرد.

دختران دانش آموز 
افغان، اسير يك بيماري 

ناشناخته
آيا طالبان با مواد سمي به مدارس دخترانه حمله 

مي كند؟
در  باميان  واليت  در  آموز  دانش  دختر  ده ها 
مركز افغانستان به نوعي بيماري ناشناخته مبتال 
شده اند.رئيس بيمارستان پنجاب مي گويد كه اين 
چهارشنبه  و  شنبه  سه  روزهاي  در  دختران 
مبتال  بيماري  اين  به  18خرداد)  و   17) گذشته 
مدرسه  آموزان  دانش  او،  گفته  شده اند.به 
كالس هاي  داخل  به  ورود  با  پنجاب  دخترانه 
شده  شديد  ناراحتي  و  سرگيجه  دچار  درسي 
بيمارستان  اين  در  آنها  اخير  روز  چند  در  و 
از  نفر   46 شنبه  يك  بوده اند.روز  درمان  تحت 
بستري  پنجاب  بيمارستان  در  دانش آموزان 
مسموم  كه  دانش آموزاني  شمار  اما  شده اند 

شده اند، بيشتر از اين ميزان است. 
تشخيص  براي  تالش ها  تاكنون  او،  گفته  به 
است. نرسيده  مشخصي  نتيجه  به  آنها  بيماري 

از  نفس  تنگي  و  شديد  سردرد  لرز،  و  تب 
رئيس  است.  شده  اعالم  بيماري  اين  نشانه هاي 
بيمارستان پنجاب گفته است در طول شب اين 
طلوع  با  اما  دارند  طبيعي  حالت  آموزان  دانش 
آفتاب وضعيت آن ها از حالت عادي خارج و تا 
غروب با حمله هاي پي در پي مواجه مي شوند.

گفته  افغانستان  بهداشت  وزارت  سخنگوي 
متعدد  نمونه هاي  اخير  روز  چند  در  كه  است 
و  شده  گرفته  پنجابي  دانش آموزان  از  خون 
بيماري  تشخيص  براي  آزمايشگاهي  تحقيقات 
بهداشتي  مقامات  دارد.اما  ادامه  همچنان  آنها 
افغانستان با مشكالت عديده اي در تشخيص اين 
بيماري مرموز روبه رو هستند: «ما در باميان و 
پيشرفته اي  و  مجهز  آزمايشگاه هاي  كابل  حتي 
نداريم كه بتواند تشخيص دهد دليل اين بيماري 
بهداشت  وزارت  »سخنگوي  است.  بوده  چه 

دانش  بيماري  نشانه هاي  مي گويد  افغانستان 
آموزان پنجابي نشان مي دهد كه بيماري آنها با 
موارد مشابه در چندين مدرسه دخترانه مناطق 
ديگر افغانستان شباهت دارد.در چند سال اخير 
واليت  چند  در  دخترانه  مدارس  آموزان  دانش 
غزني،  پروان،  كابل،  جمله  از  و  افغانستان 
همزمان  و  گروهي  صورت  به  قندوز  و  كاپيسا 
پنجاب  دخترانه  مدرسه  آموزان  دانش  مانند 
اين  به  گذشته  در  كه  دختراني  شده اند.  بيمار 
نوع بيماري مبتال شده بوده اند، بيش از يك ماه 
يافته اند.وزارت  بهبود  نهايت  در  اما  بوده  بيمار 
را  تحقيقاتي  هم  گذشته  در  افغانستان  بهداشت 
تشخيص  براي  كشور  اين  آزمايشگاه هاي  در 
نتوانسته  اما  داده،  انجام  آموزان  دانش  بيماري 
هنوز  چند  كند.هر  پيدا  را  آن  اصلي  دليل  است 
هيچ موادي كه باعث بيماري اين دانش آموزان 
شده باشد، در مدارس دخترانه به دست نيامده 
و هيچ فردي هم به اتهام دست داشتن در پخش 
مواد مشكوك در مدارس بازداشت نشده است، 
مورد  در  گسترده اي  طور  به  بدگماني ها  اما 
مواردي  چنين  در  طالبان  گروه  داشتن  دست 
مواد  با  حمله  مسئوليت  اما  دارد.طالبان  وجود 

سمي به دختران دانش آموز را نپذيرفته است.

عمومي  مدارس  در  دختران  آموزش  با  طالبان 
بيماري  موارد  همه  تاكنون  و  مخالفند  شدت  به 
گروهي در ميان دانش آموزان تنها در مدارس 
اخير  سال هاي  است.در  شده  ديده  دخترانه 
امنيت  تامين  براي  پرورش  و  آموزش  وزارت 
را  برنامه هايي  افغانستان  سراسر  در  مدارس 

تدارك ديده است. 
همكاري  و  حمايت  جلب  برنامه ها،  اين  از  يكي 
استخدام  است.  روستايي  مناطق  در  مردم 
مدارس  از  محافظت  براي  هم  شبانه  نگهبان 

صورت گرفته است. 
بسياري معتقدند افرادي هستند كه شبانه وارد 
مي شوند  دخترانه  مدارس  درس  كالس هاي 
آلوده  سمي  مواد  با  را  كالس ها  اين  هواي  و 

مي كنند.

همنوازى گروه نغمه نور در 
مدرسه ايرانى انديشه

گفتگو : فرشته كديور

ساختمانى  در  لندن،  شهر  مركز  از  پرهياهو  اى  گوشه  در  اينجا 
رسد.  مى  گوش  به  ايرانى  سنتى  آواز  و  سازها   صداى  قديمى، 
به  رسيدن  براى  كهنه،  و  سرد  هاى  پلكان  از  گذر  با  كه  نوايى 
سرچشمه صدا، گوش را نوازش مى دهد. اينجا مكانى است كه 
هفتگى  هاى  تمرين  و  شوند  مى  جمع  هم  دور  نور،  نغمه  گروه 
و  آواز  از  اجرايى  جوالى  اول  براى  تا  دهند  مى  انجام  را  خود 
موسيقى سنتى را به هم ميهنان خود هديه نمايند. در قسمتى از 
تمرين گروه حاضر شدم تا از نزديك با دوستان آشنا شوم و 

گپ كوتاهى با آنها داشته باشم. 
اردشير حقيقى سرپرست گروه نغمه نور و خود نيز از   •
اين  گيرى  شكل  درباره  او  از  باشد؛  مى  دف  تواناى  نوازندگان 

گروه پرسيدم:
از زمانى كه به لندن آمدم به دنبال تشكيل گروهى بودم كه بتوانم 
ارتباط  برقرارى  با  بدهم.  ادامه  آنها  با  را  موسيقى  هاى  فعاليت 
و تماس با دوستان و نوازندگان، سال گذشته گروهى را با نام 
هم  گرد  هدف  چند  به  دستيابى  منظور  به   (Light of music)
آوردم: نخست اينكه آموزشگاهى منسجم بر حسب شرايط روز 
لندن، تاسيس شود و عالقمندان بتوانند به راحتى حتى آنالين، در 
آموزشگاه ثبت نام نمايند. دوم اينكه اين گروه، موسيقى سنتى و 
مقامى اجرا كند. در آخر؛ سمينارهايى با هدف بررسى موسيقى 
از ديدگاه تاثيرگذارى اش و همچنين جلسه هايى با عنوان بررسى 

موسيقى و شعر برگزار شود. 
از برنامه پرنيان نور كه در آرت دپوت لندن، برگزار مى   •

شود، بگوئيد:
ما در كنار هم جمع شديم و بر حسب شرايط زمانى، مكانى و پيام 
هايى كه در نظر داريم؛ عنوانى را براى برنامه خود انتخاب مى 
كنيم. نخستين كار ما، پرنيان نور نام دارد كه در اول جوالى در 
لندن اجرا خواهد شد و كار دوم ما، كه در دهم سپتامبر برگزار 
خواهد شد؛ به موسيقى مقامى، تنبور و موسيقى عرفانى منطقه 

غرب ايران اختصاص دارد.
اجراى پرنيان نور در دو بخش مجزا خواهد بود؛ يكى موسيقى 
هاى محلى ايران كه از مناطق مختلف ايران، اثرى ارائه مى شود 
و قسمت دوم تا حدودى موسيقى مقامى – كالسيك (سنتى) است 

كه هدف  معرفى موسيقى معنوى و عرفان ايرانى است. 
آگاه شديم كه بناست برنامه اى روز شنبه 18 ژوئن با   •
همراهى گروه نغمه نور در مدرسه ايرانى انديشه، برگزار كنيد؛ 

كمى در اين رابطه توضيح دهيد:
در اين روز از دوستان، اساتيد و مدرسان بر حسب توانايى و 
امكانات دعوت به عمل آورديم تا در مدرسه ايرانى انديشه گرد 
هم جمع شوند. عالوه بر آن عالقمندان به رقص، شعر، خطاطى 
و  بيست  از  متشكل  گروهى  اند.  شده  دعوت  برنامه  اين  به  هم 
دو نفر نوازنده، گروه ُكر و به جز تعدادى افراد با تجربه و اهل 
موسيقى، ما بقى از عالقمندان و دوستداران موسيقى هستند كه 
تا كنون اجراى عمومى نداشته اند. اين برنامه به منظور آشنايى 
افراد و ثبت نام در كالس هاى مختلف هنرى است. در پايان نيز 

گروه نغمه نور، به اجراى قطعات موسيقى خواهند پرداخت. 
در بخش تركيب و انتخاب سازها نيز نظر بهنام عليپور،   •
تنظيم كننده قطعات و نيز نوازنده تواناى تار را درباره تركيب و 

انتخاب سازها جويا شدم:
پيانو،  همچون  سازهايى  تركيب  از  نور،  پرنيان  اجراى  در  ما 
تركيبى  كل  در  و  آكاردئون  تارباس،  تار،  تار،  سه  تنبك،  ويلون، 
به  كشور  اين  در  جستيم.  بهره  كالسيك  و  سنتى  سازهاى  از 
علت كمبود نوازنده و كمبود ساز مجبور مى شويم كه سازهاى 
جايگزين انتخاب كنيم. به عنوان مثال به جاى كمانچه از ويلون 

استفاده مى كنيم. 
جمع  هم  كنار  در  خوب  نوازندگان  و  دوستان  خداوند،  يارى  با 
اجراى  دهيم.  ارائه  موسيقى  اجراى  از  معقول  تلفيقى  تا  شدند 
مقامى  بخش  يك  شود؛  مى  تقسيم  بخش  دو  به  نور  پرنيان 
(موسيقى عرفانى) و بخش ديگر موسيقى مدرن ايرانى. نوآورى 
كوچكى در اين اجرا صورت گرفته است كه موسيقى مقامى به 
آن شكل مقامى خودش اجرا نمى شود بلكه هارمونيزه شده است. 
و  نمايم  هارمونيزه  و  تنظيم  را  قطعات  كه  داشتم  را  افتخار  اين 
قطعاتى را بسازم و يكى از آهنگ هايى كه به شكل سنبل گروه 
ماست، آهنگ عاشقان ساخته بنده است. هارمونى كه در آن بكار 
رفته در واقع جزئى از موسيقى مقامى نيست؛ اما در مجموع به 
آن داخل شده است تا از زيبايى و شكيل بودن برخوردار شود. 

نكته اى كه مى خواهم اشاره كنم اين است كه گرد هم آوردن اين 
پتانسيل در لندن كار دشوارى است. بزرگترين دليلى كه سبب مى 
شود با وجود كليه مشكالت و محدوديت ها، اين گروه در كنار هم 
قرار بگيرند؛ عشق به فرهنگ و هنر ايران است و اينكه بخواهيم 
در اين گوشه دنيا، هويت خود را حفظ نمائيم. پس منتظر نتيجه 

در روز اجرا خواهيم بود. 



گزارش
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كسينجر: هيچ كس انتظار 
ظهور چين را نداشت

آمريكا  اسبق  خارجه  وزير  بين الملل:  گروه 
به  تواند  مى  نزديك  آينده  در  چين  گفت: 
چالشى  و  شود  تبديل  ابرقدرت  كشورى 
مى  محسوب  متحده  اياالت  براى  بزرگ 
روز  كسينجر  هنرى  مهر،  گزارش  به  شود. 
يك شنبه در گفت وگو با شبكه خبرى سى ان 
ان با اشاره به قدرت رو به گسترش چين در 
تهديدى  پكن  داشت:  اظهار  اقتصادى  زمينه 
به  پاسخ  در  وى  آمريكاست.  براى  بزرگ 
اين سوال كه آيا فكر مى كرديد روزى چين 
به يك قدرت جهانى تبديل شود و به لحاظ 
اقتصادى و فن آورى با آمريكا رقابت كند؟ 
و  بود  تصور  قابل  غير  موضوع  اين  گفت: 
هيچ كس چنين انتظارى را نداشت.وى افزود: 
پس از بحران اقتصادى تغييرات اساسى در 
توازن قدرت به وجود آمد و اقدامات چين و 
نتايج آن بازتاب همين تغييرات است. آمريكا 
سلطه  آن  بر  نه  كه  است  شده  جهانى  وارد 
داشته و نه كشورهاى جديد بر آن مسلط اند 
اما اياالت متحده همچنان كشورى ابرقدرت 

است

گيتس:
 قذافي رفتني است 

از  كلينتون  هيالري  درخواست  با  همزمان 
با  رابطه  قطع  براي  آفريقايي  كشورهاي 
كرد:  تصريح  نيز  آمريكا  دفاع  وزير  قذافي 
معمر قذافي، رهبر ليبي سقوط خواهد كرد. 
كند  كناره گيري  خود  وي  دارد  امكان  حال 
گيتس  گيرد.  صورت  كار  اين  اجبار  به  يا 
همچنين درباره اوضاع يمن گفت: با خروج 
علي عبداهللا صالح از يمن اوضاع اين كشور 
آرام تر شده است و مردم از شرايط كنوني 

رضايت دارند. 
وزير دفاع آمريكا در مصاحبه با خبرگزاري 
از  يمن  مردم  افزود:  آسوشيتدپرس، 
از  اوضاع  و  هستند  خشنود  اخير  تحوالت 
ادامه  در  وي  شد.  خواهد  نيز  بهتر  پس  اين 
عبداهللا  علي  خروج  از  پيش  كرد:  اظهار 
درمان  براي  يمن  رئيس جمهوري  صالح، 
جنگي  شروع  منتظر  همه  عربستان،  به 
تمام عيار بودند اما حال شرايط به طور كلي 
تغيير كرده است. وي در ادامه گفت: انتظار 
ادامه  درخواست  نيز  عراق  دولت  كه  داريم 
حضور نيروهاي آمريكايي در اين كشور را 
پس از 31 دسامبر مطرح كند. رابرت گيتس 
درباره پاكستان نيز گفت: پس از انتقادهاي 
پاكستان  دولت  سوي  از  كه  گسترده اي 
در  آمريكايي  كماندوهاي  عمليات  بر  مبني 
ابيت آباد مطرح شد، حال دولت آمريكا براي 
بر  مبني  اطالعاتي  دادن  قرار  اختيار  در 
تاسيسات ساخت بمب توسط شبه نظاميان 
در منطقه قبيله اي پاكستان دچار ترديد شده 

است. 
وي افزود: آمريكا نگران است كه با اين اقدام، 
چند  ظرف  اما  نيايد  به دست  مطلوب  نتيجه 
هفته اخير اطالعات مربوط به دو ساختمان 
در  بمب  ساخت  مواد  مي رفت  گمان  كه  را 
آنجا از سوي القاعده نگهداري مي شود، در 
گيتس  داديم.  قرار  پاكستان  مقامات  اختيار 
در ادامه تاكيد كرد: اين اقدامات در راستاي 

احياي روابط با پاكستان است. 
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد عرصه 
را به پاكستان تنگ كرد، گفت: پاكستان هنوز 
اواخر  در  آمريكا  كه  است  نكرده  فراموش 
به  ما  كرد.  تحريم  را  كشور  اين  دهه 1980 
يكديگر احتياج داريم چرا كه بايد ثبات را در 
بايد  كه  مي كنم  گمان  و  كنيم  برقرار  منطقه 
آمريكا  به  پاكستان  بي اعتمادي  به  نسبت 

واقع بين باشيم. 

غربي اش  متحدين  و  متحده  اياالت  كه  شرايطي  در 
يمن  و  ليبي  ديكتاتورهاي  خروج  از  صراحت  به 
اظهارنظر  از  كماكان  اما  مي گويند  سخن  قدرت  از 
امتناع  بحريني ها  قيام  سركوب  درباره  صريح 
پس  در  گزارش هايي  براساس  حتي  و  مي ورزند 
پرده برخي از اين دولت ها به سركوبگران آل خليفه 
ميان  اين  در  مي دهند.  هم  آموزش  سعود  آل  و 
باراك اوباما دو هفته پيش در سخنان خاورميانه اي 

خود ادعاهايي درباره بحرين مطرح كرد. 
اوباما در آن سخنان حتي يك كلمه هم از عربستان 
سخن نگفت واين در شرايطي است كه سعودي ها 
هستند.  بحرين  ماجراي  در  سركوبگران  مهم ترين 
غربي  نويسندگان  از  يكي  نظرات  نقطه  زير  نوشته 
پاليسي  فارين  نشريه  در  اوباما  سخنان  درباره 
است كه انتشار آن لزوما به معناي تاييد آنها نيست. 
باره  در  سخنراني اش  اوباما  باراك  كه  هنگامي 
بودند  منتظر  بسياري  مي كرد  ايراد  را  خاورميانه 
با  گفت.  خواهد  چه  بحرين  باره  در  او  ببينند  تا 
تحوالت  ليست  آخر  به  رفتن  حال  در  بحرين  آنكه 
حيرت انگيز جهان عرب است اما مسائل اين كشور 
نگراني هاي عمده و مهمي در ميان سياست گذاران 
آمريكا پديد آورده است و آن مسئله حمايت از يك 
متحد ديكتاتور و مستبد است. براي اوباما تحسين 
معترضين و انقالبيوني كه رژيم هاي مصر و تونس 
سركوبهاي  نمودن  محكوم  يا  كردند  سرنگون  را 
خشن مردم در ليبي بسيار ساده و راحت بود چرا 
كشورها  اين  در  رژيم  تغيير  حاضر  حال  در  كه 
متحد  بحرين  اما  نمي كند.  تهديد  را  آمريكا  منافع 
كليدي اياالت متحده و ميزبان ناوگان پنجم دريايي 
آمريكاست كه مقدمات حضور قدرتمندانه در خليج 
فارس را پديد مي آورد. اوباما به طور مستقيم با اين 
كرد.  مطرح  را  اساسي  نكات  و  شد  مواجه  مسئله 
وي با رد سياست دنباله روي كوركورانه از منافع 
ملي بر حمايت آمريكا از حقوق جهان شمول ملتها 
و اينكه چنين مهمي بايد به اولويت اصلي و اقدامات 

عيني سياست آمريكا بدل شود تاكيد كرد. 

اوباما اعمال سركوب هاي وحشيانه و بازداشتهاي 
اعتراضات  عليه  بحرين  رژيم  توسط  جمعي  دسته 
صلح آميز مردم را به باد انتقاد گرفت و اضافه كرد 
كه شما نمي توانيد يك ديالوگ واقعي با مردم داشته 
زندان ها  در  مخالفين  از  بسياري  كه  زماني  باشيد 
هستند. چند روز پس از سخنراني اوباما وي جيمز 
همراه  به  را  خارجه  امور  وزير  معاون  اشتاينبرگ 
به  خود  نماينده  به عنوان  ديگر  مقامات  از  چند  تني 
منامه فرستاد تا مالحظات دولت آمريكا را به شاه 
حمد و مشاوران ارشدش منتقل كنند. اما نكته مهم 
را  اوباما  حركت  اين  بحرين  امير  اگر  كه  است  اين 

بلوف سياسي تلقي كند وي چه خواهد كرد؟ 
خيز  نفت  كشورهاي  از  بسياري  مانند  نيز  بحرين 
حاشيه خليج فارس تحت حاكميت يك خاندان سني 
محافظه كار است كه نگاه تنگ نظرانه اي نسبت به 
مسائل حقوق بشر و دموكراسي دارد.آنچه بحرين 
فارس  خليج  حوزه  عربي  كشورهاي  ساير  از  را 
متمايز ساخته اين واقعيت است كه حداقل دو سوم 
از  بحرين  هستند. جمعيت شيعه  جمعيت آن شيعه 
و  رنج  در  به شدت  اقتصادي  و  سياسي  تبعيضات 
مشاغل  از  محروميت  آنكه  بر  مضاف  است  عذاب 
بيكاري  و  ناعادالنه  بندي هاي  تقسيم  و  دولتي 
كاهش  بسيار  را  آنها  سياسي  حضور  فزاينده 
عربستان  هم  و  حاكم  خانواده  هم  اما  است.  داده 
همواره  آن  حامي  پرقدرت ترين  عنوان  به  سعودي 
معترضين را به عنوان ماموران كشورهاي ديگر و 
عامالن فتنه انگيزي در كشور كه در صدد گسترش 
نفوذ منطقه اي ايران از طريق اكثريت شيعه داخلي 
هستند معرفي كرده است و به اين ترتيب يك جنبش 
موضوعات  با  را  موجود  وضع  به  معترض  بومي 
ديگر خلط نموده تا اينگونه به نظر برسد كه ايجاد 
سازش و مصالحه سياسي به معناي اقدام در جهت 

تسليم شدن در برابر ايران است. 
در مقايسه با نارضايتي هاي گسترده اي كه از اوايل 
گرديد  پديدار  عرب  كشورهاي  ميان  در  امسال 
بحرين تاريخ طوالني تري از اعتراضات و سركوبها 

و اصالحات محدود را پشت سر گذاشته است. 
با بر تخت نشستن شاه حمد در سال 1999 اميدها 
در ميان شيعيان وحتي سنيها افزايش يافت كه پس 
از مدتي همگان از اقدامات وي مايوس و سرخورده 
قانون  اصالح  بر  مبني  خود  قول  حمد  شاه  شدند. 
اساسي در سال 2002 را زير پا گذاشت و با القاي 
را  امنيتي  نيروهاي  دست  آميز  خشونت  تظاهرات 
گذاشت.  باز  معترضين  به  بي رحمانه  پاسخ  براي 
فوريه امسال مردم ميدان مرواريد منامه را اشغال 
نمايندگان  از  پارلماني  تشكيل  خواهان  ديگر  بار  و 
نيروهاي  شدند.خشونت  پاسخگو  دولتي  و  منتخب 
دولتي باعث كشته شدن هفت نفر گرديد كه پس از 
آن پيشنهاد آغاز گفت وگوها از جانب وليعهد مطرح 
و با شكست آن و استعفاي نخست وزير امير بحرين 
روز 14 مارس از نيروهاي عربستان سعودي براي 

سركوب اعتراضات دعوت به عمل آورد. 
مداخله سعوديها تاثير قاطعي بر پايان مذاكرات و 
بي سابقه  خشونتهاي  و  سركوب  از  موجي  شروع 
و وحشيانه بود. صدها نفر از رهبران مخالفين به 
زندان افتادند و بسياري تحت شكنجه قرار گرفتند. 
نيروهاي امنيتي به بيمارستانها، پزشكان، بيماران 
يورش  معترضين  از  حمايت  ظن  به  آمبوالنسها  و 

بردند. 
سوگند  اداي  به  ملزم  بحرين  دانشگاه  دانشجويان 
بايد  امتناع  صورت  در  و  شده  شاه  به  وفاداري 
اكنون  بحرين  تحوالت  مي كردند.  ترك  را  دانشگاه 
سركوبگرترين  و  خشن ترين  به  را  كشور  اين 
ابتدا  اوباما  است.دولت  كرده  بدل  عربي  دولت هاي 
گفت وگو  به  را  حاكم  ه  خانواد  تا  آمد  بر  صدد  در 
در  سفيد  كاخ  اما  كند  ترغيب  رو  ميانه  مخالفين  با 
تا  و  كرده  سكوت  آشكارا  عربستان  مداخله  برابر 
زمان سخنراني اوباما هيچ مقام ارشدي در ماههاي 

گذشته رژيم بحرين را سرزنش ننموده است. 
اوباما  تمايل  عدم  معناي  به  الزاما  سكوتي  چنين 
به خواستن توضيح از عربستان و رژيمي بود كه 
نشانه  همچنين  و  آمريكاست  پنجم  ناوگان  ميزبان 
اصالحات  به  اوباما  تعهد  محدوديت  از  آشكاري 
مي آمد.  حساب  به  ميانه  خاور  در  دموكراتيك 
سكوت  اين  بر  پاياني  واقع  در  اوباما  سخنراني 
طوالني و ارسال اين پيام به منامه بود كه كاخ سفيد 

وضع موجود را نپذيرفته است. 
اكنون مقامات آمريكا اميدوارند با لغو قانون وضع 
به  وارده  لطمات  جبران  براي  فرصتي  اضطراري 
مردم پديد آيد كه البته احتماال اميد بيهوده اي است. 
الوفاق  پارلماني  جناح  معاون  المرزوق  خليل 
از  يارانش  و  او  كه  است  نموده  اعالم  پيامي  در 
به  آمريكا  نمايندگان  اعزام  و  اوباما  سخنراني 
بحرين استقبال مي كنند اما نيروهاي امنيتي حمله به 
مدارس و بازداشت معلمين و پرسنل بيمارستانها 
را تداوم بخشيده اند و هر كس مظنون به همكاري با 
معترضين باشد را هدف قرار مي دهند و عالوه بر 
آن رسانه هاي دولتي بحرين ديپلماتهاي آمريكايي 

را متهم مي كنند كه فريب ايرانيان را خورده اند. 
سخنراني  كه  مي كند  عنوان  خود  پيام  در  مرزوق 
اوباما و اعزام مقامات آمريكايي مانع تغييررفتارهاي 
رژيم در نقض حقوق بشر و يافتن راه حل به منظور 
گفت وگو  طريق  از  سياسي  اصالحات  به  تعهد 
با  كه  مدتهاست  عرب  ديكتاتورهاي  است.  نشده 
ناراحتي  فرو نشاندن  به منظور  و  نمايشي  شيوه اي 
اصالحات  به  ملزم  حدودي  تا  تنها  را  خود  آمريكا 
تمام  شدن  بسته  با  كه  برده اند  پي  آنها  دانسته اند. 
درها اين اياالت متحده است كه كوتاه خواهد آمد. 
اوج  در  كه  بود  بوش  دبليو  جورج  آن  بارز  مثال 
در  دموكراسي  ارتقاي  براي  نظامي اش  عمليات 
خاور ميانه هيچ واكنشي از خود به تقلب بي شرمانه 
حسني مبارك در انتخابات سال 2005 مصر نشان 
در  آمريكا  ديپلماسي  طلبانه  نفع  بازي  اكنون  نداد. 
خاور ميانه رو به پايان است زيرا جوامع عرب به 

دفاع از خويش بر خاسته اند. 
با  مواجهه  در  نمي تواند  ديگر  متحده  اياالت 
بحران هاي جهان عرب براي طوالني مدت در كنار 

متحدين ديكتاتورش بايستد. 
در حال حاضر تحول خواهان خاورميانه اين پيام 
را شنيده و از آن استقبال كرده اند و بر روي قول 
اوباما حساب باز كرده اند. بحرين و تحوالت آينده 
اوباما  آيا  كه  داد  خواهد  نشان  آنها  به  كشور  اين 

پايبند به آنچه گفته است مي باشد يا خير. 

بحرين؛ چالش اساسي 
سياست خارجي اوباما

ترجمه: ايرج جودت/ منبع/فارين پاليسي
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خدماتخدمات
  امور ادارى و مكاتبه اىامور ادارى و مكاتبه اى

ترجمه و نوشتن  نامه هاى 
شما براى

Housing & Job Centre 
CV & NHS

انجام مكاتبات ادارى با كليه 
سازمانهاى دولتى  ترجمه مدارك و پر 

كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)ظ

مشاوره در امور پناهندگى از 
مراحل ابتدايى
 تا اخذ نتيجه

با كمترين هزينه و كمترين زمان
خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا 
و پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان 

جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592

رابرت فيسك:
از بحرين اشغالى مى نويسم
رابرت فيسك

 مكانى كه از اين پس روزنامه نگاران بايد در متن هاى خود محل 
ماموريت را اينگونه بنويسند: منامه ، بحرين اشغالى.

كه  بود  ديروز  است؟  شده  ديوانه  خليفه  آل  سلطنتى  خاندان  آيا 
جراح،   48 جرايم  به  رسيدگى  دادگاه  بحرين  در  پادشاهى  خاندان 
پزشك و پرستار را آغاز كرد. مردان و زنانى كه متهم به اقدام عليه 
خاندان سلطتى در اقليت اهل تسنن هستند. متهمان اين دادگاه نظامى 
عارى از عدالت و تهى از قضاوت صحيح ، از شيعيان هستند، يعنى 

اكثريتى كه اقليت آنها را محاكمه مى كنند. 
من در ماه فوريه شاهد شجاعت آنها براى نجات دادن جان زخمى 
در  حاضر  عينى  شاهد  خودم  اينكه  به  توجه  با  بنابراين  بودم.  ها 
اين  در  خليفه  آل  خاندان  ادعاهاى  كه  كنم  تاكيد  بايد  بودم  صحنه 
خصوص مشتى دروغ بيش نيست. پزشكانى كه من ديدم با لباس 
براى  را  خود  تالش  تمام  بود  شده  رنگ  قرمز  خون  از  كه  هايى 
هدف  كه  گرفتند  مى  كار  به  معترضانى  بدن  از  گلوله  كردن  خارج 
قرار  بحرين  دولتى  پليس  و  امنيتى  نيروهاى  خشن  و  سرد  حمالت 
گرفته بودند. همان مردانى كه اكنون در صف محاكمه در دادگاهى 
نظامى ايستاده اند . من نيروهاى امنيتى را ديدم كه مانع از انتقال 
نيروهاى  شدند.  مى  ها  بيمارستان  به  آمبوالنس  توسط  مجروحان 
امنيتى كه مجال نمى دادند آمبوالنس ها مجروحان از ميان دو نيمه 

شده را از كوچه و خيابان جمع كنند.
همان  اند  ايستاده  عدالتى  بى  محكمه  در  امروز  كه  زنانى  و  مردان 
هايى هستند كه من چهار ماه پيش در بخش اورژانس بيمارستان 
سليمانيه دوشادوش آنها ايستاده بودم. بسيارى از آنها اشك مى 
عمق  در  هاى  گلوله  كردن  خارج  براى  را  خود  دستان  و  ريختند 
آسيب  فرد  بدن  در  بودند  نديده  تاكنون  هرگز  كه  اى  رفته  گوشت 

ديده فرو مى بردند. 
خود  مردمان  با  توانند  مى  چگونه  گويد:  مى  بغض  با  آنها  از  يكى 
اينچنين  هايى  زخم  با  اين  از  پيش  گاه  هيچ  كنند؟  برخورد  اينگونه 

روبه رو نشده بودم.
گلوله  با  بود  كشيده  دراز  زمين  روى  بر  مردى  من  كنار  درست 
هايى در سينه و ران. زخم هايى كه خون آن زمين را سرخ كرده 
براى  الزم  مهارت  كه  بودند  اين  نگران  جراحان  از  بسيارى  بود. 
نجات دادن اين افراد را ندارند. اكنون اين پزشكان و پرستاران متهم 
نيروهاى  كه  اند  داده  نجات  مرگ  از  را  زنانى  و  مردان  كه  هستند 
امنيتى به قصد كشت به سمت آنها شليك كرده بودند. چگونه مى 
براى  پزشكى  و  طب  اهل  زنان  و  مردان  اين  كه  كرد  تصور  توان 

براندازى حاكميت آستين هاى خود را باال زدند؟
اين ادعا كه 48 نفر متهم به اينچنين امرى هستند نه تنها غيرمنطقى 
است بلكه به جنون بيشتر مى ماند. جنونى كه درست نقطه مقابل 
با  كه  بودند  امنيتى  نيروهاى  و  پليس  اين   . است  ايستاده  حقيقت 
هليكوپتر به سمت معترضان شليك مى كردند. اين ادعا كه يك زن 
و كودك به دليل بى توجهى پزشكان و امتناع آنها از درمان جان 
دادند دروغى محض است. تنها مشكلى كه پزشكان در بيمارستان 
سليمانيه با آن روبه رو بودند و من شخصا شاهد آن بودم از جانب 
پليس خشنى بود كه مانع از انتقال بيماران به داخل بخش اورژانس 

مى شد.

حقيقت اما اين است كه خاندان آل خليفه ديوانه نيستند. اقليت سنى 
بحرين هم به ذات بد و يا تفرقه طلب نيستند. هر آنكسى كه چشمانش 
را باز كند مى تواند در بحرين امروز واقعيت را به چشم ببيند. اين 
سعودى ها هستند كه كنترل بحرين را در اختيار دارند و نه خاندان 
آل خليفه. خاندان آل خليفه هرگز براى سربازان عربستان سعودى 
خودسر  كه  بودند  سعود  خاندان  اين  بلكه  نفرستادند  نامه  دعوت 

نيروهاى خود را به منامه ريختند و آنجا را اشغال كردند.
كه  بود  اى  پروژه  بحرين  در  شيعيان  به  متعلق  مسجد  تخريب 
عربستان سعودى پشت سر آن بود. آل سعود درست مانند طالبانى 
كه از همين تفكرات زاده شده و رشد كردند از شيعيان متنفر هستند. 
يك بار از يكى از اعضاى ديوان عالى در بحرين پرسيدم : آيا حق 
انتخاب نخست وزير به سايرين داده خواهد شد؟ وى هم در پاسخ 
با قاطعيت گفت : خير. اين سعودى ها هستند كه كنترل بحرين را 

در اختيار دارند.
بنابراين دادگاهى كه در چند روز آينده پزشكان بحرينى را محاكمه 
بود.  خواهد  سعود  خاندان  تفكر  از  برآمده  اى  پروژه  هم  كند  مى 
بحرين ديگر سرزمين آل خليفه نيست. بحرين قلمرو در اختيار آل 
پس  اين  از  كه  مكانى  عربستان.  با  متحد  استان  يك  است.  سعود 
اينگونه  را  ماموريت  محل  خود  هاى  متن  در  بايد  نگاران  روزنامه 

بنويسند: منامه ، بحرين اشغالى.

اينديپندنت 14 ژوئن / ترجمه : سارا معصومى  

ايمن الظواهرى به 
عنوان رهبر 
شبكه القاعده

ژوئن)،   16) خرداد   26 پنجشنبه،  روز 
متن  اسالمگرايان  به  متعلق  سايت  يك 
اطالعيه اى را به نقل از رهبرى شبكه 
آمده  آن  در  كه  كرد  منتشر  القاعده 
از  پس  القاعده  كل  "فرماندهى  است: 
مشورت هاى الزم، انتصاب شيخ ايمن 
سازمان  رهبر  عنوان  به  را  الظواهرى 
اعالم مى كند."انتصاب ايمن الظواهرى 
اسامه  شدن  كشته  از  پس  هفته  چند 
مى  اعالم  القاعده،  بنيانگذار  الدن،  بن 
شود كه روز 2 ماه مه در حمله نظامى 
ساختمان  به  آمريكايى  كماندوهاى 
پاكستان  خاك  داخل  در  او  مخفيگاه 
در  القاعده"  كل  شد."فرماندهى  كشته 
گروه  اين  كه  است  گفته  خود  اطالعيه 
عليه  به"جهاد  الظواهرى  رهبرى  تحت 
اياالت متحده و اسرائيل ادامه مى دهد."

اين اطالعيه از همه مسلمانان خواسته 
و،  "كفار"  عليه  جهاد  به  تا  است 
و  اسرائيل  و  آمريكا  خصوص،  به 
داده  هشدار  و  بپيوندند  آنها  طرفداران 
تمامى  خروج  زمان  تا  "جهاد  كه  است 
ادامه  اسالمى  بالد  از  كفر  لشكريان 

خواهد يافت."
بخش ديگرى از اين اطالعيه به تحوالت 
شمال  و  خاورميانه  منطقه  در  كنونى 
آمده  آن  در  و  يافته  اختصاص  آفريقا 
قيام  از  را  خود  حمايت  "ما  است: 
اعالم  خود  مظلوم  و  مسلمان  برادران 
و  مستبد  رهبران  عليه  كه  داريم  مى 
مصر،  در  امت  رنج  باعث  كه  فاسدى 
تونس، ليبى، يمن، سوريه مراكش شده 

اند به پاخاسته اند."
مخالفان  از  القاعده  شبكه  اطالعيه 
حكومت در اين كشورها خواسته است 
به مبارزه خود تا سرنگونى "رژيم هاى 
هايمان  سرزمين  بر  غرب  كه  فاسدى 

تحميل كرده" ادامه دهند.
عنوان  به  همواره  الظواهرى  ايمن  از 
بن  اسامه  نزديك  دستياران  از  يكى 
سازمان  و  طراحان  جمله  از  و  الدن 
دهندگان عمليات عمده القاعده، از جمله 
 2011 سال  سپتامبر  انتحارى  حمالت 
است.ايمن  شده  برده  نام  آمريكا  در 
 1951 سال  در  الظواهرى  ربيع  محمد 
در مصر متولد شد، در رشته پزشكى 
تحصيل كرد و در همان كشور به گروه 

هاى بنيادگراى اسالمى پيوست.
ظاهرا در اواسط دهه 1980، الظواهرى 
به  بعدا  و  شد  آشنا  الدن  بن  اسامه  با 
عنوان مشاور و پزشك مخصوص بن 

الدن، همكارى با او را آغاز كرد.
از ايمن الظواهرى به عنوان مغز متفكر 
نام  القاعده  شبكه  عمليات  از  شمارى 
برده شده و اياالت متحده براى سر او 
بيست و پنج ميليون دالر جايزه تعيين 

كرده است.
برگرفته از بى بى سى فارسى
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كاهش اعتماد به دولت و 
افزايش 15 برابري هزينه  مردم

هفتم  مجلس  نماينده  و  دان  اقتصاد   ، خوش چهره  محمد 
افزايش  دليل  ارزي  موجود  وضعيت  از  خطر  اعالم  با 
دولت  سياست هاي  را  آزاد  و  رسمي  ارز  قيمت  اختالف 
وبانك مركزي عنوان كرد و گفت :  اين اتفاقات به خاطر 
پلكاني  شكاف  اين  از  تا  است  كالن  مديريت  در  اراده اي 
ارائه  وي  شود.  حاصل  درآمد  دولت  براي  ارز  قيمت 
هر نوع راه حل براي وضعيت موجود بازار را منوط به 
روي  بازار  در  عمدي  غير  اتفاقات  اين  كه  دانست  زماني 
دهد و افزود: درصورتي كه نوسانات بازار ارز به خاطر 
راهكار  ارائه  به  نمي توان  باشد  پولي  درآمدهاي  كسب 
براي حل موضوع پرداخت. اين كارشناس اقتصادي در 
سياست هاي  در  دولت  اراده  اعمال  نشانه هاي  خصوص 
بيشتر،  درآمد  كسب  منظور  به  ارز  بازار  در  اجرايي 
كسري  جبران  و  منابع  كمبود  تامين  براي  دولت  گفت: 

درآمدها، كاهش فشار هزينه دولت، تعهدات دولت براي 
زمينه  اين  در  كه  مردمي  مطالبات  و  يارانه  پرداخت هاي 
از  يكي  مي گردد.  راهكارهايي  دنبال  است  شده  ايجاد 
دولت  بودجه  كسري  و  منابع  كمبود  جبران  راهكارهاي 
قطعا از محل درآمدهاي نفتي است كه البته اگر شيطنت 
دنياي سلطه و تحريم ها در اين مسير براي دولت موانعي 
از جمله كاهش ارز و قيمت نفت و همچنين موانع در سر 
راه فروش و كسب درآمدهاي ناشي از فروش را ايجاد 
نمي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  راهكار  اين  باشد  كرده 
نماينده مجلس دوره هفتم در ادامه با بيان اينكه افزايش 
ظاهري  درآمد  موجب  آزاد  و  رسمي  ارز  قيمت  اختالف 
به  همچنين  و  تورمي  آثار  دليل  به  اما  گفت:   شد،  خواهد 
خاطر اينكه دولت بزرگترين مصرف كننده ارز در جامعه 
است هزينه هاي افزايش نرخ ارز بخصوص تورم متوجه 
دولت مي شود. در نتيجه افزايش تورم، آثار كسب درآمد 
ناشي از افزايش نرخ ارز به سرعت با افزايش هزينه از 
بين مي رود و در اين حالت كشور، مردم و دولت ضرر 

مي كنند. 

نگراني سرمايه گذاران از 
كاهش رشد اقتصاد جهان

 در هفته هاي اخير شاخص هاي مالي در اكثر بازارهاي بزرگ جهان 
از  سرمايه گذاران  نگراني  افول،  اين  دليل  مهم ترين  يافته اند.  كاهش 
انقباضي  سياست هاي  يعني  دليل  سه  به  جهان  اقتصاد  رشد  كاهش 
دولتي  بدهي هاي  بحران  نوظهور،  اقتصادهاي  در  مركزي  بانك هاي 
در بلوك يورو و وضعيت نامطلوب شاخص هاي اقتصادي در اياالت 
جهان  بزرگ  اقتصاد  دومين  عنواد  به  چين  وضعيت  است.  متحده 
تاثيري بزرگ بر رفتار سرمايه گذاران و ديدگاه آنها در باره آينده 
دارد.  بانك مركزي چين در سايت رسمي خود اعالم كرد در ماه مي 

ميزان وام دهي بانك هاي اين كشور كاهش يافته است. 
ميزان عرضه پول نيز كندترين سرعت رشد را از سال 2008 تاكنون 
ميزان  گذشته  ماه  كه  بودند  زده  تخمين  كارشناسان  است.  داشته 
دالر  ميليارد  معادل 100  يوان  ميليارد  چين 650  بانك هاي  وام دهي 
اين  است.واقعيت  بوده  دالر  ميليارد  وام ها 85  واقعي  رقم  اما  باشد 
است كه چين تالش مي كند به هر وسيله ممكن نرخ تورم را كاهش 
زير  به  آن  رساندن  و  تورم  نرخ  از  كاستن  چين  دولت  هدف  دهد. 
درصد   5 باالي  رقم  اين  فعال  اما  است  جاري  سال  در  درصد   4
وام دهي  ميزان  كردن  محدود  و  بانكي  بهره  نرخ هاي  افزايش  است. 
بانك ها، به جمع آوري نقدينگي اضافي در اقتصاد چين كمك خواهد 
نگراني  سبب  چين  مركزي  بانك  گذشته  ماه  چند  اقدامات  اما  كرد 
شده  جهان  اقتصاد  افق  باره  در  مصرف كنندگان  و  سرمايه گذاران 
خروج  به  زيادي  كمك  نوظهور  اقتصادهاي  ديگر  و  چين  زيرا  است 

اقتصاد جهان از ركود كردند.
 شاخص هاي مالي در بسياري از بازارهاي جهان كاهش يافتند زيرا 
منفي  مي شوند  منتشر  جهان  اقتصاد  وضعيت  از  كه  خبرهايي  فعال 
در  بود.  خواهد  زودگذر  وضعيت  اين  معتقدند  تحليلگران  اما  هستند 
است  نشده  حاصل  يونان  به  كمك  نحوه  سر  بر  توافقي  هنوز  اروپا 
خواهد  حل  اروپا  اتحاديه  و  آلمان  بين  موجود  اختالف نظرهاي  اما 
شد زيرا حفظ يكپارچگي بلوك يورو اولويت نخست مقامات اروپايي 
 9.1 به  بيكاري  نرخ  آنكه  با  متحده  اياالت  در  ديگر  سوي  از  است. 
مصرف كنندگان  و  سرمايه گذاران  اعتماد  و  يافته  افزايش  درصد 
جاري  سال  دوم  نيمه  در  كه  دارد  وجود  باور  اين  اما  نيست  باال 
ماه هاي  در  كه  نيست  معتقد  هيچ كس  يافت.  خواهد  بهبود  اوضاع 
از  كاستن  براي  اما  گشت  خواهد  باز  جهان  اقتصاد  به  ركود  آينده 
مشكالت موجود ضروري است سياست هايي كه كشورهاي بزرگ 

اين  تاثيرات  تمام  گرفتن  نظر  در  با  و  يكپارچه  مي كنند  اتخاذ  جهان 
بازگرداندن  اقتصادي،  مشكالت  تداوم  سبب  به  باشد.  سياست ها 
اعتماد به سرمايه گذاران و مديران شركت ها در اقتصادهاي توسعه 
يافته دشوار است. براي بازگشت اعتماد ضروري است براي مدتي 
به اندازه كافي طوالني وضعيت شاخص هاي اقتصادي مطلوب باقي 
بماند. اكنون با توجه به اهداف پولي و مالي دولت چين، نگراني هاي 
سال  دوم  نيمه  در  كشور  اين  اقتصاد  رشد  كاهش  درباره  عميقي 

فوايد  و  بود  خواهد  اندك  كاهش  اين  اما  است  آمده  بوجود  جاري 
زيادي براي اقتصاد اين كشور خواهد داشت. 

با اين حال سرمايه گذاران به شدت نگران هستند زيرا تصور مي كنند 
با كاهش رشد اقتصاد چين، تقاضا براي تمام مواد خام به ميزاني 
چنين  مي گويند:  تحليلگران  اما  يافت  خواهد  كاهش  قابل مالحظه 
اقتصاد  رشد  جاري  سال  در  اگر  حتي  زيرا  نيست  منطقي  وحشتي 
مواد  براي  آن  تقاضاي  باز  كند  افول  نيز  درصد   8 به  كشور  اين 
خام به اندازه اي خواهد بود كه از سقوط قيمت ها جلوگيري شود.در 
پنج ماه نخست سال جاري بانك هاي چين 548 ميليارد دالر وام به 
متقاضيان دادند. اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 12 درصد 

و نسبت به مدت مشابه سال 2009 بيش از 40 درصد پايين تر است 
اما اين كاهش نبايد سبب نگراني شود زيرا در حال حاضر بيش از 
2200 ميليارد دالر نقدينگي اضافي در اقتصاد چين وجود دارد كه 
يافته  ادامه  وام دهي  جاري  سال  در  همچنين  شود.  جمع آوري  بايد 
از  نيز  سرمايه گذاري  طريق  از  اشتغال  ايجاد  زيرا  يافت  خواهد  و 
كاهش  از  نگراني  سبب  كه  ديگر  است.نكته  چين  دولت  اولويت هاي 

رشد اقتصاد جهان شده افول توليد صنعتي در چين است. 

چين  اقتصادي  باالي  از  بيش  رشد  درباره  پيش تر  كه  نگراني هايي 
كشور  اين  اقتصاد  رشد  سقوط  از  نگراني  به  اكنون  داشت  وجود 
تبديل شده است اما اين نگراني تا چه حد بجاست؟ از ديد تحليلگران 
و نهادهاي بين المللي امسال رشد اقتصاد چين حدود 9 درصد خواهد 
 1.6 و   2.8 ترتيب  به  نيز  يورو  بلوك  و  آمريكا  اقتصاد  رشد  بود. 
درصد پيش بيني شده است اما يك نكته را نبايد از نظر دور داشت و 
آن اينكه، رشد باالي اقتصاد جهان در نيمه دوم سال جاري محتمل 
دارد  وجود  كارشناسان  بين  نظر  اتفاق  اين  حاضر  حال  در  نيست. 
كه اقتصاد جهان رشدي تدريجي خواهد داشت اما ركودي در كار 

نخواهد بود.

اقتصاد

تورم 35 درصدي با رشد بهاي ارز 
كرده  اعالم  تومان  و 175  هزار  را  ارز  جديد  نرخ  دولت 
به  و  كرده  را  كار  اين  دولت  چرا  كه  است  اين  سوال  و 
اعتقاد اكثر كارشناسان نبايد دولت به پمپاژ بي رويه ارز 
توان  مي شود  پيش بيني  افزود:  وي  كند.  اقدام  بازار  در 
و  بود  نخواهد  بازار  در  تقاضا  پاسخگوي  كشور  ارزي 
اقتصادي  ركود  وقتي  كه  است  اين  نيز  تقاضا  اين  علت 
در كشور اتفاق افتاده سرمايه هاي در گردش مي خواهند 
سكه  بازار  در  روز  يك  كه  كنند  پيدا  مطئمن  مسير  يك 
كميسيون  عضو  مي دهند.  جوالن  ارز  بازار  در  امروز  و 
ابتداي  از  برآورد  براساس  افزود:  مجلس  بودجه  برنامه 
در  نقدينگي  تومان  ميليارد  هزار  تاكنون 300  نهم  دولت 
جامعه اضافه شده و از طرفي بانك ها با روش غلط تعيين 

و  شده  خارج  بانك  از  سرمايه ها  شدند  باعث  سود  نرخ 
براي حفظ ارزش پول و كسب سود هر روز به يك بازار 
و  نهم  دولت  آسيب هاي  از  يكي  افزود:  نورا  مي زند.  سر 
دهم افزايش بي رويه نقدينگي است و به جاي اينكه مسير 
اقتصاد را تعيين كند از بانك ها خارج شده و در سيستم 
بازار نفوذ مي كند كه اين نقدينگي سرگردان يك روز در 
است.  كرده  نفوذ  ارز  بازار  به  امروز  و  رفت  سكه  بازار 
وي افزود: امروز نرخ دولتي ارز در قانون بودجه هزار و 
50 تومان و در بازار هزار و 175 تومان است كه معموًال 
دولتي  رسمي  نرخ  از  بيشتر  درصد   10 آزاد  بازار  نرخ 
است و افزايش يك باره نرخ ارز توسط دولت به اندازه 10 
تا 12درصد خواهد بود و اگر 4 درصد ماليات بر ارزش 
افزوده نيز به آن اضافه شود حدود 15 درصد به اين نرخ 

اضافه خواهد شد.
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ارزش مى خرند
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مى  حمايت  ژاپنى  هاى  بنگاه  سهام  از  هنوز  خارجى  گذاران  سرمايه 
مارس  سونامى  و  زلزله  از  هراسى  خارجى  گذاران  سرمايه  كنند. 
اين  اقتصاد  به  را  شان  ايمان  و  اند  نداده  راه  دل  به  ژاپن  در  گذشته 
كشور حفظ كرده اند. هفت ماه است كه به طور خالص، خريدار سهام 
بنگاه هاى ژاپنى هستند طوالنى ترين مدت از دهه 1980 به اين سو 
سهام  از  دالر  ميليارد   60 به  نزديك  و  شد  آغاز  ها  ركورد  ثبت  كه 
بنگاه هاى اين كشور را خريده اند؛ در حالى كه سرمايه گذاران نهادى 
داخلى به طور خالص در حدود 25 ميليارد دالر را به فروش رسانده 
اند. اين خريد ها بازارى را سر پا نگه داشته اند كه ارزشش بال فاصله 

بعد از فاجعه اخير يك پنجم كاهش يافته بود. 
اين دور تازه از دلبستگى خارجى ها، با دوره هاى پيشين و به ويژه 
با سال هاى 2007 2005 كه سرمايه هاى خارجى تقاضاى بى سابقه 
اى را پديد آوردند، فرق مى كند. جريان سرمايه گذارى بيش از آنكه 
بزرگ بوده باشد، پايدار بوده است. اين سرمايه گذارى ها به جاى 
هايى  بخش  گيرند،  انجام  ها  حوزه  همه  در  و  باشند  گير  فرا  آنكه 
خاص مانند دستگاه هاى تراش، ابزار هاى ساخت و ساز و قطعات 
پول  اين  كه  شود  مى  گفته  همچنين  اند.  گرفته  هدف  را  الكترونيكى 
يك  اقتصاد  به  گذاشتن  پا  براى  كه  است  بزرگى  هاى  نهاد  به  متعلق 
كشور احتياط مى كنند و پيش از آنكه بخواهند از آن بيرون روند، برد 
بهره  هايى  سرمايه  از  همچنين  ژاپن  دهند.  مى  خرج  به  زيادى  بارى 

مند شده كه امسال از كشور هاى خاور ميانه و شمال آفريقا بيرون 
كشيده شده اند. معامله گران مى گويند كه ممكن است سرمايه گذاران 
به  دست  ها  واسطه  طريق  از  آسيايى  هاى  كشور  ديگر  و  چين  اهل 
خريد از بازار هاى ژاپن بزنند. مدير دارايى يك شركت ژاپنى مى گويد 
كه در ماه جارى، نام هاى تازه اى در ليست خريد سهام شركت ها 
نمايان خواهد شد و مجمع سهامداران را به شگفتى وا خواهد داشت. 
علت جذب خريداران خارجى به بازار سهام ژاپن اين است كه قيمت 
سهام در اين كشور نسبت به بازار هاى ديگر اندك است. مدير اجرايى 
يكى از صندوق هاى سرمايه گذارى مى گويد: «سرمايه گذاران دارند 
ارزش مى خرند». مارك موبيوس، يكى از سرمايه گذاران بازار هاى 
نو ظهور در شركت هلدينگ فرانكلين تمپلتون مى گويد كه امروز يكى 
از بهترين زمان ها از سال ها پيش تا به حال براى خريد سهام بنگاه 
نسبى  طور  به  آنها  دهى  باز  به  قيمت  نسبت  چون  است؛  ژاپنى  هاى 
اقتصاد  بر  اى  هسته  فاجعه  و  سونامى  فاصله  بال  تاثير  است.  اندك 
ژاپن كه در سه ماهه نخست پس از اين حوادث با نرخ ساالنه 7/3 در 
صدى افت كرد، نتوانست سرمايه گذاران خارجى را هراسان كند. آنها 
به جان گرفتن دوباره رشد در نيمه دوم سال جارى به خاطر مخارج 
باز سازى دل بسته اند. بسيارى از اين سرمايه گذاران افزايش سود 

شركت ها در اثر باال تر رفتن صادرات را انتظار مى كشند. 
شايد ثابت شود كه سرمايه گذاران بيش از حد اميد وار بوده اند. پيش 
از اين نا اميدى هاى فراوانى وجود داشته است. يكى از داليل اينكه 
اكنون قيمت ها در بازار توكيو در سطحى اندك قرار دارد، اين است 
كه طى سال هاى طوالنى عملكردى تا اين اندازه ضعيف را از خود 
سرمايه  هسته اى،  فاجعه  از وقوع  گذاشته است. همچنين بعد  جا  به 
(اپراتور  تپكو  سهام  خريد  در  را  درستى  نا  حركت  خارجى  گذاران 
بخت برگشته نيرو گاه فوكوشيما كه ارزش سهامش از مارس گذشته 
تا به حال 90 در صد كاهش يافته است) انجام دادند. افزون بر اينها 
ممكن است مشكالت فراوانى در اقتصاد و بودجه عمومى پيش آيد. 
براى  دولت  توانايى  درباره  را  اى  تازه  هاى  نگرانى  پاكسازى  اليحه 
پرداخت هزينه اين اليحه و در عين حال، كنترل ديون بزرگ عمومى 
كشور پديد آورده است. در روز هاى اخير دو بنگاه رتبه بندى اعتبار 
تنزل  ژاپن  ديون  رتبه  است  ممكن  كه  اند  داده  هشدار  فيچ  و  موديز 
از  بسيارى  اى،  هسته  بحران  و  سونامى  زلزله،  از  پس  اندكى  يابد. 
خارجى ها (كه در زبان ژاپنى گايجين ناميده مى شوند)، از اين كشور 
واژه  با  را  افراد  اين  بود،  شده  توهين  آنها  به  كه  ها  ژاپنى  گريختند. 
گرفتند.  سخره  به  كردند)  فرار  درنگ  بى  كه  هايى  (خارجى  فاليجين 
حتى آتسوشى سايتو، رييس بورس توكيو هم آنها را بسيار تحقير 
كرد؛ اما شايد اكنون بايد اين سرمايه گذاران خارجى را به اين خاطر 
زمان  آيا  كرد.  تحسين  اند،  كرده  روان  را  بازار  بهبود  هاى  چرخ  كه 
خريدار)  هاى  بايجين (خارجى  به  را  شان  نام  دوباره  كه  رسيده  آن 

تغيير دهيم؟        

تورم در انگليس افزايش يافت
ترين  تازه  در  انگليس  ملى  آمارهاى  موسسه 
طى  كشور  اين  تورم  نرخ  كرد  اعالم  خود  گزارش 
ماه مى به بيش از 4.5 درصد رسيده است . به نقل 
از رويترز، موسسه آمار انگليس پيش بينى كرد با 
توجه به شرايط بحرانى رشد اقتصادى اين كشور 
بهره  نرخ  فعلى  شرايط  در  انگليس  مركزى  بانك 

بانكى را افزايش ندهد. 
بهره  نرخ  افزايش  اقتصادى  كارشناسان  اعتقاد  به 
بانكى در چنين شرايطى موجب كاهش شديد رشد 

اقتصادى انگليس خواهد شد . 
غذايى،  مواد  قيمت  افزايش  گزارش  اين  اساس  بر 
تاثير را در ادامه  نوشيدنى ها و سوخت مهمترين 
روند صعودى نرخ تورم انگليس داشته است . نرخ 
هدف  از  بيشتر  برابر  دو  اكنون  هم  انگليس  تورم 
تعيين شده 2 درصدى از سوى بانك مركزى است . 
از  باالتر  گذشته  ماه   18 طى  انگليس  تورم  نرخ 
كميته  ولى  است  مركزى  بانك  شده  تعيين  هدف 
بهره  نرخ  انگليس  مركزى  بانك  پولى  سياستهاى 
نگه  ثابت  درصد   0.5 حد  در  را  كشور  اين  بانكى 
اقتصادى  رونق  و  رشد  به  ضررى  تا  است  داشته 

اين كشور وارد نشود . 
طى شش ماه گذشته رشد اقتصادى انگليس نزديك 
به صفر بوده و اين كشور هيچ گونه رشدى نداشته 
افزايش  به  توجه  با  شود  مى  بينى  پيش   . است 
ماليات بر ارزش افزوده در انگليس از ابتداى سال 
2011 نرخ تورم اين كشور به زودى كاهش نخواهد 
از  انگليس  در  افزوده  ارزش  بر  ماليات  نرخ  يافت. 
 . است  يافته  افزايش  درصد   20 از  بيش  به   17.5
برخى كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه ادامه 
نرخ  غذايى  مواد  و  سوخت  قيمت  صعودى  روند 
تورم انگليس را در كوتاه مدت به بيش از 5 درصد 

افزايش خواهد داد .

اقتصاد
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فرهنگى

سير تا پياز زندگى فوتبالى ها
سيمون كوپر مى نويسد بهتر است در رسانه ها 
گزارش هاى معمولى درباره انسانهاى معمولى 
هيجان هاى  جاى  به  و  شود  نوشته  اطرافمان 
مدت  كه  شود  پرداخته  هيجان هايى  به  كاذب 

بيشترى دوام مى آورد.
مشهور  و  فوتباليست  كسى  وقتى  همواره 
و  محدوديت ها  با  همراه  زندگى  بايد  باشد 
نداشته  اگر  و  باشد  داشته  اجتماعى  فشارهاى 
باشد.  خوب  فوتباليست  يك  نمى تواند  باشد 
رسانه ها  ديد  در  هميشه  شناخته شده ترها 
مجبورند  ناخواسته  يا  خواسته  و  دارند  قرار 
كنند  پنهان  خبرنگاران  و  مردم  ديد  از  را  خود 
مثل «آرسن  بعضى  ميان  اين  در  شايد  حاال  و 
ونگر» كمى استثناء باشد و به راحتى در اولين 
پياز  تا  سير  خارجى  خبرنگاران  با  مصاحبه 
به  ولى  كند  تعريف  آن ها  براى  را  خود  زندگى 

طور حتم هيچ خبرنگارى نمى تواند بدون هزار ترفند و جاسوس بازى از كارهاى خصوصى «وين رونى» و 
يا بازيكنانى شبيه او سر دربياورد كه مطمئنًا دليلش را نمى توان شرم و حيا عنوان كرد.

طريق  از  را  فوتبال  مشهور  بازيكنان  شخصى  زندگى   و  احساسات  توانسته  كسى  كمتر  كنون  تا  همچنين 
مصاحبه به دست آورد و اگر كسى هم توانسته با تالش مستمر و پيگيرى طاقت فرسايى بوده كه در دنياى 
خبر و گزارش هاى ورزشى يك پديده به حساب مى آيد. اين ورزش بدون هيچ تعارفى در زندگى اجتماعى، 
سياسى و اقتصادى مردم كره زمين رسوخ پيدا كرده است و گزارشگران و خبرنگاران آن كار سخت ترى 

براى تهيه گزارش هايى جذاب تر از خود فوتبال دارند.
مردم اين ورزش را به خوبى مى شناسند و تقريبًا همه افراد جامعه كه حرف زدن ياد گرفته باشند فوتبال 
نگاه مى كنند و درباره آن نظرات كار شناسى مى دهند و هميشه دانستن از زندگى فوتباليست ها براى آن ها 
زندگى  به  مربوط  گزارشهاى  و  خبر ها  وقتى  رسانه ها  در  هميشه  است.  بوده  برخوردار  بااليى  هيجان  از 
خصوصى فوتباليست ها و ديگر آدمهاى مشهور به نمايش درمى آيد قيمت آگهى ها نيز به باال ترين مقدار 
خود مى رسد و تقريبًا در دنياى امروز اين روند به يك وسواس فكرى و شايد يك عقده روحى دنياى مدرن 
امروز تبديل شده است.از سوى ديگر، كتاب ها و يادداشت هايى كه درباره فوتباليست هاى بزرگ دنيا نوشته 
مى شود به سرعت در ليست پرفروش ها قرار مى گيرند چرا كه به اعتقاد خود اين نويسنده ها و خبرنگارانى 
كه اقدام به انتشار مطالب خصوصى راست و دروغ درباره فوتباليست اى مشهور مى كنند مردم نيز به اين 
وسواس و هيجان كاذب گرفتار شده اند. گزارش هاى پيش پا افتاده و گاهى مبتذل از روابط نامشروع «وين 
رونى» و برخى ديگر از فوتباليست ها با همسايه هاى خود هميشه با بزرگ ترين تيتر ها روى صفحات مجله ها 
نوشته مى شود و بعضى از مجله هاى كمى زرد تر اين موضوع را آنقدر بزرگ و با آب و تاب تعريف مى كنند 

كه گويى اين آدم ها از كرات ديگرى آمده اند.
درباره  كوپر»  «سيمون  كتاب  شايد  كاذب  جنجال هاى  همه  اين  با  امروز  رسانه اى  مسموم  دنياى  در 
فوتباليست ها پادزهرى براى اين سم هيجان و تب فوتبال باشد. او در كتابش بدون مقدمه به گذشته و حال 

و آينده فوتباليست ها اشاره مى كند كه گويى آنها معمولى تر از تمام مردم جامعه هستند.
او كتابش با عنوان «مردان فوتبال» را با اين جمله آغاز مى كند كه «بابى چارلتون كودن و كند ذهن بوده، 
ميشل پالتينى شخصيت ضعيفى داشته و پله يك عروسك خيمه شب بازى سخن گو در اختيار مربيانش 

بوده است.»
در  خود  كارى  سال   13 در  خبرنگار  عنوان  به  كوپر  يادداشت هاى  و  مقاالت  را  كتاب  مطالب  اكثر  البته 
روزنامه هاى مختلف انگليس تشكيل مى دهد ولى او براى اين كتاب يادداشت هاى جداگانه اى نيز نوشته است 
تنها  كه  هستند  معمولى  انسانهاى  فوتباليست ها  كه  مى كند  تاكيد  موضوع  اين  روى  انحصارى  طور  به  كه 
توانايى و مهارت هاى خاصى براى گرداندن توپ گرد دارند و نبايد از سوى رسانه هاى مختلف به صورت 

بت به مردم معرفى شوند چون مهارت و توانايى ويژه آن ها نمى تواند كمكى به ويژه شدن آن ها كند.
كوپر كه سال ها در روزنامه هاى معتبر انگليس درباره فوتبال نوشته و شايد از همين فوتباليست ها تعريف 
كرده ولى با استناد به تجربه اش مى نويسد: «بهتر است در رسانه ها گزارش هاى معمولى درباره انسانهاى 
معمولى اطرافمان نوشته شود و به جاى هيجان هاى كاذب به هيجان هايى پرداخته شود كه مدت بيشترى 
دوام مى آورد. بهتر نيست به جاى اينكه نوشته شود چرا ونگر در تيم آرسنال دوست دارد بازيكنان بزرگش 
فابيو  استخدام  در  انگليس  فدراسيون  مقامات  غريب  و  عجيب  الهامات  و  افكار  درباره  اينكه  يا  بفروشد  را 
كاپلو توضيح داده شود به موضوعاتى مهم تر مثل ورزش اقشار مختلف و سالمتى جامعه پرداخته شود.»

اينديپندنت/ 12 ژوئن/ ترجمه محمد حسنلو

پايان انتظار 90 ساله براى 
چاپ لغت نامه خط ميخى

 

واژه هاى  ترجمه  كه  لغت نامه اى  ترجمه  پروژه 
مردمان بين النهرين است از سال 1921 آغاز شد 

و باالخره پس از 90 سال به پايان رسيد.
 اين لغت نامه 21 جلدى شرح زبان باستانى اهالى 
بين النهرين است و باالخره پس از نزديك به يك 
قرن تالش و كوشش، ترجمه آن به پايان رسيد.

دانشگاه  آسورى  «لغت نامه  نام  با  اثر  اين 
خط  به  كه  است  مدخل هايى  شامل  شيكاگو» 
ميخى روى لوح توسط آسورى ها و بابلى ها در 
بين النهرين بين سال هاى 2500 پيش از ميالد تا 
با  مدخل  هر  شده اند.  نوشته  ميالد  از  پس   100

توضيح و توصيف همراه است.
برستد،  هنرى  جيمز   1921 سال  در  بار  اولين 
بنيانگذار انستيتو شرق شناسى دانشگاه شيكاگو 
در  كرد.  مطرح  را  لغت نامه  اين  نوشتن  ايده 
براى  نوشته  هزار  صدها  سال   90 اين  طول 
هزار   28 دقيق  و  درست  اطالعات  جمع آورى 
مدخل اين لغت نامه مطالعه و بررسى شده است. 
عدد  ميليون  دو  به  لغت نامه  اين  فيش هاى  تعداد 

مى رسد.
معناى هر واژه به همراه بافتى كه در آن كاربرد 

پايين  در  آن  از  استفاده  موقعيت هاى  و  دارد 
مدخل  مثال  براى  است.  شده  آورده  مدخل  هر 
دربر  را  صفحه   17 روز  معناى  به   «umu»
مى گيرد و استفاده از اين لغت در «گيلگمش» نيز 

براى نمونه آورده شده است.
شرق شناسى  انستيتو  پروفسور  بيگز،  رابرت 
در  باستان شناسان  با  است  سال   50 نزديك 
آنها  روى  ميخى  خط  با  كه  لوح هايى  كشف 
نوشته شده و همچنين ترجمه لغت نامه همكارى 

داشته است. 
او دراين مورد گفت: «خاك را از روى لوح پاك 
از  شماست،  جلوى  نامه  يك  مى بينيد  و  مى كنيد 
اين  مى بينيد  محصول.  درو  وام  يا  كودكى  تولد 
فرهنگ فقط متعلق به پادشاه و ملكه نبوده بلكه 
مردم واقعى هم در آن دخيل بودند، آنها هم مثل 
ما فكر و ذكرشان امنيت، خورد و خوراك، سقف 

باالى سر و خانواده شان بوده.»
را  چيزها  اين  پيش  سال  «هزاران  افزود:  او 
نوشتند، فكرش را هم نمى كردند بعدا كسى آنها 
مى گويند  سخن  ما  با  شكلى  به  اما  بخواند،  را 

انگار همين حاال حضور دارند.»
 30 كه  شيكاگو  دانشگاه  استاد  استاپلر،  ميتو 
«خيلى  گفت:  كرده،  همكارى  پروژه  اين  با  سال 
است.  درك  قابل  و  ملموس  آنها  نوشته هاى  از 
حرف هايى از خشم و عشق و ترس. نوشته هايى 
نمونه هاى  بد.  و  خوب  پادشا هان  درمورد 
بسيارى از عبارت «بى خيال» يا «يك نامه داريد» 

در نامه هاى آن دوران مى بينيم.»
شرق شناسى  انستيتو  رئيس  استين،  جيل 
دانشگاه شيكاگو با اعالم تكميل اين پروژه گفت: 
بايد  كنيم  درك  را  خود  گذشته  بخواهيم  «اگر 

تمدن هاى نخستين را درك كنيم.»
از  متخصصانى  سترگ  لغت نامه  اين  تهيه  در 
بغداد  هلسينكى،  برلين،  كپنهاگ،  پاريس،  وين، 
بررسى شده  متن هاى  داشتند.  همكارى  لندن  و 
ثبت  دفاتر  نامه،  شامل  اثر  اين  نوشتن  براى 
منجمان،  مشاهدات  پزشكى،  نسخه هاى  خراج، 
منثور،  حماسه هاى  قراردادها،  مذهبى،  متون 

اشعار و غيره بوده است.

مستور در ايتاليا! 
عرضه  از  مستور  مصطفي 
خوك  «استخوان  كتاب 
در  جذامي»  دست هاي  و 
تورين  كتاب  اخير  نمايشگاه 
كتاب  اين  گفت:  و  داد  خبر 
 «33 «پونته  انتشارات  توسط 
كه در فلورانس فعاليت مي كند، 
عرضه شده و آنطور كه ناشر 
به من گفته استقبال خوبي هم 
 - تورين  نمايشگاه  در  آن  از 
شد  برگزار  پيش  هفته  دو  كه 

- به عمل آمده است.

راز مرگ «دانته»
فيورتي»  «فرانچسكو  حاال  و  مي گذرد  «دانته»  مرگ  از  قرن  چندين 
تالش مي كند با بررسي «كمدي الهي » به علت اصلي مرگ اين شاعر 
در  دارد  سعي  ايتاليايي  اديب  و  دانته شناس  كند.فيورتي  پيدا  دست 
كتاب «راز دانته» با بررسي اشعار وي علت مرگ او را زير ذره بين 
ببرد.بعد از مرگ دانته دخترش و يكي از دوستانش به نام «جوواني 
دلوكا» به قتل دانته بر اثر خوراندن زهر به وي مشكوك مي شوند؛ 
در حالي كه علت مرگ وي را بيماري ماالريا گزارش كرده بودند . 
و  مي گذرد  ايتاليايي  بزرگ  نويسنده  اين  مرگ  از  قرن  چندين  حاال 
فرانچسكو فيورتي قصد دارد در كتابي با عنوان «راز دانته» از علت 

مرگ وي پرده بردارد.
«راز دانته» شامل نكته هاي ريز متعددي درباره مرگ وي است و به 
بررسي 13 ترانه پاياني كتاب« بهشت »كه دانته پيش از مرگش آن ها 

را مخفي نگه داشته بود مي پردازد.
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خوشنويسى با 
تپانچه سر پر 

هادى نجفى ملكى 

هنر و سياست مى تواند در 
بگيرد  قرار  يكديگر  كنار 
مى  مند  هنر  مردان  آيا  و 
توانند مشق سياست كنند و 
سياست  مردان  بالعكس  يا 
بردارند. قدم  هنر  راه  در 

ساده  سوال  يك  شايد  اين 
به نظر برسد.

 اما با نگاهى به تاريخ جهان خواهيم فهميد كه گاهى 
هر دوى اين خصلت كه البته مى تواند سازنده هم 
باشد در يك فرد جمع مى شود و گاهى يكى از اين 
خصلت ها مى تواند آن ديگرى را تحت تاثير قرار 
داده و از يك شخص فردى را بوجود آورد كه هر 
دو خصلت را تواما با هم دارد. در تاريخ سياست 
چه  و  داشتند  عالقه  نيز  هنر  به  كه  مردانى  بودند 
بسا اگر به سمت سياست نمى رفتند هنرمند خوبى 
هم مى شدند. شايد شما هم در زندگى هيتلر همان 
مردى كه در كمال بى رحمى مسبب جنگ خونين 
از  پيش  زمانى  او  كه  ايد  خوانده  بود  دوم  جهانى 
آنكه رايش شود و دستور قتل عام افراد بى گناه را 
صادر كند به نقاشى عالقه داشته است و يا هنرمند 
آمريكاى التين يعنى نرودا را مى توانيم مثال بزنيم 
كه زمانى بر كرسى سناتورى تكيه مى زند. به هر 
حال اين خصلت انسان است كه مى تواند روحيه 
هاى مختلفى را در خود تبلور كند.البته در اين بين 
نيز بعضى از هنرمندان نيز بودند كه ناخواسته به 
سياست پاى گذاشتند و شايد بهترين اين نمونه را 
شمايل  و  شكل  كه  فردى  كرد  عنوان  الكتاب  عماد 
او را مرحوم على حاتمى در فيلم هزار دستان با 
نام رضا تفنگچى به تصوير مى كشد هر چند كه 
بسيارى از مورخان معتقدند آن گونه كه در هزار 
هيچگاه  است  آمده  حاتمى  على  مرحوم  دستان 
الكتاب  عماد  همان  يا  و  فيلم  آن  تفنگچى  رضا 
معرف در ترورهايى كه كميته مجازات انجام مى 
داد شركت نكرده است و اين بار درام فيلم بود كه 

عماد الكتاب را به يك تير انداز تبديل مى كند.

 به هر صورت در اين گفتار كوتاه به زندگى اين 
هنرمند خوشنويس كه مدتى خواسته يا ناخواسته 
شد  خود  روزگار  در  سياسى  جريان  يك  وارد 
خواهيم پرداخت. نام او ميرزا محمدحسين سيفي 
پدرش  آمد.  دنيا  به  قزوين  در  كه  بود  قزويني 
قباله نويس بود و مادرش از سادات سيفي قزوين 
ميرزا  مادر،  بودن  سيد  يعني  مناسبت،  اين  به  و 
به  ديده  خانواده اي  در  عمادالكتاب  شد.  ناميده 
در  اقتصادي  وضعيت  جهت  از  كه  گشود  جهان 
را  شرايط  اين  او  داشت.  قرار  بدي  بسيار  شرايط 
اين گونه تشريح مي كند: «... فرزند ارشد شخصي 
هستم كه در وقت نزع روان از تمام عاليق و رنگ 
خوشبختانه  و  محروم  جهان  داشته هاي  و  بو  و 
داراي يك دينار نبوده و به همين جهت دو پسر و 
يك دختر خود را به خداي متعال مي سپارد و به 
درود زندگي كرده، با كمال شرافت و پاكدامني از 
اين نشاه مي رود و فقط آرزوي ديدار آخرين مرا 
پدر  حالي  در  عمادالكتاب   .« مي برد.  خاك  زير  به 
خود را از دست مي دهد كه در شهر بادكوبه به سر 
مي برده است، به همين خاطر پدر در آخرين لحظه 
از ديدار پسر ارشد محروم گرديد و از اين زمان 
به مشكالت عماد بيش از پيش افزوده گرديد. خود 

مرحومم  «پدر  مي كند:  تعريف  چنين  باره  اين  در 
فرزند  ديدار  از  ارتحال  موقع  در  و  محمد  اسمش 
شانزده  (كه  بنده  من  و  محروم  (من)  خود  ارشد 
سال مرحله از مراحل زندگاني را پيموده بودم) در 
بي خبر  پدر  فوت  از  (بادكوبه)  روسيه  شهر  اولين 
و گرفتار خدمات طاقت فرساي شخص تاجري از 
پدر  فراق  در  بي گاه  و  گاه  و  بودم  شيروان  اهالي 
تا  منوال  بدين  و  مي سودم  حسرت  اشك  مادر  و 
آخراالمر  تا  كشيده  دوش  به  مشقت  بار  يك سال 
به وطن مالوف بازگشت كرده، از مرگ پدر آگاه 
راحله  و  بي زاد  قافله  با  پياده  چندروز  از  پس  و 
سال  سه  كاظمين  در  و  شدم  عاليات  عتبات  عازم 
رحل اقامت افكنده و امرا معاش خود را به وسيله 
استطاعت  و  مي گذراندم  عسرت  كمال  در  تحرير 
رفتن به كربال نداشتم. در پايان اين مدت، وسايل 
آقاسيدمحمدباقر  مرحوم  با  و  فراهم  حركت 
سال  پنج  و  رهسپار  كربال  به  حجت  االسالم 
مجاورت اختيار و در منتهاي اعسار امرار حيات 
عنفوان  و  جواني  اوان  كه  مدت  اين  در  كردم، 
و  تحصيل  مشغول  غالبا  بود،  من  زندگاني  شباب 
پيوسته يك ذائقه مفرطي به كسب خطوط مختلفه 
سال  در  عتبات  از  بازگشت  از  پس  وي  داشتم. 
آموزشگاه  ناصرخسرو  خيابان  در  1271شمسي 
«دارالكتابه»  را  آن  اسم  و  كرد  داير  خوشنويسي 
گذاشت. وي شاهنامه فردوسي را براي مظفرالدين 
لقب  مناسبت  اين  به  و  كرد  خوشنويسي  شاه 
«عمادالكتاب» گرفت. در سال 1294 شمسي عضو 
اين  مجازات»  «كميته  نام  به  شد  مخفي  انجمني 
منشي زاده  خان  ابراهيم  ميرزا  توسط  به  انجمن 
و اسداهللا خان ابوالفتح زاده در تهران تشكيل يافته 
بود و هدف آن از بين بردن هواداران موثر انگليس 
اين  شب نامه هاي  نوشتن  ماموريت  بود.  ايران  در 
پيشتر  كه  همان گونه  و  بود  عمادالكتاب  با  كميته 
ثبت  او  توسط  ترور  انجام  از  شدگزارشي  عنوان 

نشده است.

و  پاشيد  هم  از  كميته  اعضا،  از  يكي  خيانت  با   
هم  عمادالكتاب  شدند.  اعدام  و  دستگير  آن  سران 
به پنج سال حبس محكوم شد. اما چرا وى اعدام 
به  ترديد  و  شك  با  بسيارى  كه  شود.سوالى  نمى 
آن جواب مى دهند عده اى معتقدند هنرمند بودند 

كه  شاهنامه  كتابت  خاطر  به  قربش  و  ارج  و  وى 
بود  كرده  كتابت  شاه  الدين  مظفر  براى  پيشترها 

اى  عده  و  نشود  واقع  غضب  مورد  كه  شد  باعث 
ترور  در  وى  فعاليت  عدم  كه  معتقدند  نيز  ديگر 
افراد و نقش وى به عنوان يك منشى ساده باعث 
وى  حال  هر  به  كند.  پيدا  رهايى  مرگ  از  كه  شد 
آزاد  زندان  از  سالگي   60 در   ،1300 سال  در 
اقامت  به  مجبور  آزادي  از  بعد  عمادالكتاب  شد. 
نظر  تحت  آنجا  در  مدت ها  و  شد  قم  در  اجباري 
در  و  آزاد  رضاشاه  سلطنت  عهد  در  آنكه  تا  بود 
دفتر مخصوص دربار مامور تحريرات گرديد وي 
از مقلدان شيوه و سبك مرحوم ميرزا محمدرضا 
كلهر بود كه پس از فوت او جز عمادسيفي كسي 
ديگر جاي او را نگرفته است، عماد الكتاب در چند 
نوع خط ازجمله نستعليق و شكسته و نسخ و ثلث 
نيز  نقاشي  از  بوده  مسلم  استاد  جلي  و  خفي  از 
شيوه  به  خود  كه  به طوري  است  داشته  سررشته 

آبرنگ تصوير خويش را رسم نموده است. 

كه  گذاشته  يادگار  به  خود  از  آثاري  عمادالكتاب 
مي آيد.  حساب  به  هنري  اثر  يك  آنها  از  هركدام 
مطهري  شهيد  مسجد  ورودي  سردر  كتيبه 
اطراف  كتيبه هاي  و  سابق)  سپهساالر  (مسجد 
حديث  و  علي شاه  صفي  مقبره  و  خانقاه  صحن 
عبدالعظيم  حضرت  در  ابي طالب...  علي بن  والية 
كتيبه  و  جعفر  موسي بن  حمزه بن  صحن  مقابل 
در  فيروزآبادي  بيمارستان  ورودي  درب  سر 
كتيبه هاي  و  فردوسي  شاهنامه  وكتاب  ري  شهر 
استانلي  سياحت نامه  همچنين  و  فردوسي  مقبره 
كتاب  و  اصفهاني  هاتف  ترجيع بند  و  آفريقا  به 
آثار  از  رسم المشق  يك دوره  و  اوصاف االشراف 
كه  عمرش  آخر  تا  الكتاب  عماد  اوست.  شيوه اي 
بعد  زندان  از  آزادى  از  پس  سال  پانزده  از  بيش 
از هم پاشيدن كميته مجازات بود به هيچ گروه و 
شيوه سياسى روى خوش نشان نداد و صرفا در 
راه خلق اثر هاى هنرى قلم زد كه هر كدام از آنها 
همان گونه كه عنوان شد در نوع خود يك شاهكار 
است. وى در هفتاد و پنج سالگى در 26 تير 1315 

در تهران ديده از جهان فرو بست. 

هنر

خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس 

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت
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براى 121 سالگى 
«استن لورل»

«استن  تولد  سالروز  يكمين  و  يكصدوبيست  گذشت   كه  اى  هفته 
لورل»، فيلم نامه نويس، كارگردان و كمدين بزرگ سينماى جهان بود 
كه به واسطه مجموعه فيلم هاى كمدى «لورل و هاردى» محبوبيت و 

شهرت جهانى يافت. 

«استن لورل» متولد 16 ژوئن 1890 در "لنكاشير" انگليس از پدر و 
مادرى هنرپيشه تئاتر بود كه از نوجوانى استعداد چشم گيرى در 
بازى تئاتر داشت، به طوريكه اولين نقش تئاترى خود را در سن 16 

سالگى بازى كرد. 

لورل در سال 1910 به گروه بازيگران «فرد كارنو» پيوست كه در 

آن زمان، چارلى چاپلين جوان نيز در آن حضور داشت و حتى براى 
مدتى، لورل به عنوان پروژه ى مطالعاتى چاپلين استفاده مى شد. او 
براى اولين بار در سال 1918، در يك فيلم كوتاه صامت به نام «سگ 

خوشبخت» با «اوليور هاردى» همبازى شد. 

او نام سينمايى «لورل» را براى خود انتخاب كرد و ايفاى نقش اين 
دو كمدين بزرگ در كنار يكديگر با پرداخت دستمزد 75 دالر در هفته 
رسما آغاز شد. او در سال 1924 با تئاتر خداحافظى كرد و رسما به 

سينما و فيلم رو آورد. 

لورل در چند فيلم از جمله «سوپ اردك» با اوليور هاردى همبازى 
شد و استقبال بى نظير مردم از آثار كمدى آنها، موجب شد تا اين 
هاردى  و  لورل  هاى  فيلم  مجموعه  آغازگر  رسما  سينمايى،  زوج 
بايد  هم  متاهل  قرن»، «مردان  مانند «نبرد  كوتاهى  هاى  فيلم  شوند. 
به خانه بروند»، «تجارت بزرگ» و بسيارى فيلم هاى ديگر نتيجه ى 
همكارى اين دو كمدين بزرگ بود. تا جاييكه فيلم «جعبه موسيقى» 

آنها در سال 1932 موفق به دريافت اسكار بهترين فيلم كوتاه شد. 

البته بايد اذعان كرد فيلم هايى كه در جريان جنگ جهانى از اين دو 
بازيگر بزرگ ساخته شد، چندان موفقيت آميز نبود و البته در يك 
دوره زمانى محدود، به علت بيمارى ديابت لورل، اوليور مجبور شد 

دو فيلم را بدون حضور او بازى كند. 

در سال 1956، آنها قصد داشتند در يك مجموعه تلويزيونى به نام 
«افسانه ى لورل و هاردى» كه بر اساس داستان هاى كودكان بود، 
بازى كنند، اما اوليور به علت سكته قلبى در روز 15 سپتامبر 1956 
فلج شد و براى چند ماه در خانه بسترى شد و قادر به صحبت يا 

تكان خوردن نيز نبود و سرانجام در هفتم اوت 1957 درگذشت. 

لورل به علت بيمارى، نتوانست در مراسم تدفين همبازى و دوست 
نزديكش شركت كند. بعد از آن تصميم گرفت كه هرگز بدون زوج 
گفتند،  مى  لورل  نزديك  دوستان  نكند.  بازى  فيلمى  در  اش  كمدى 
مرگ اوليور تاثير وحشتناكى بر لورل گذاشت، به طوريكه او ديگر 

نتوانست تا آخر عمر خود را دوباره پيدا كند. 

در سال 1961، لورل براى بازى در فيلم هاى موفق كمدى، توانست 
كند.  دريافت  اسكار  آكادمى  از  را  هنرى  فعاليت  عمر  يك  جايزه 
ايفاى نقش او در 190 فيلم به يادگار مانده است. مردى كه هميشه 
برخوردى مهربان با طرفدارانش داشت، سال هاى پايانى عمرش را 
در آپارتمان كوچكى در «سانتا مانيكا» گذراند و سرانجام روز 23 
در  و  درگذشت  قلبى  سكته  يك  از  بعد  روز  چند  تنها  فوريه 1965، 

قبرستانى در لس آنجلس به خاك سپرده شد. 

گفت:  لورل  درباره  صامت  سينماى  بزرگ  كمدين  كيتون»،  «باستر 
«نه چاپلين و نه من، بهترين بوديم؛ لورل بامزه ترين و بهترين بود.»

تعجب كامرون دياز از فيلمنامه فيلم 
" معلم بد"

   

كامرون دياز ابتدا دلش نمى خواست نقش شخصيت اصلى فيلم " معلم " 
بد را بازى كند. 

 به نقل از اسكاى نيوز ، اين بازيگر مو بلوند كه در فيلم كارگردان جيك 
، نقش يك معلم بد دهن تاريخ با نام اليزابت را  معلم بد"  كسدان با نام " 
بازى مى كند ، وقتى اولين صفحات فيلمنامه اين پروژه را خواند ، اصال" 
از نقش خودش خوشش نيامد اما وقتى به صفحات پايانى رسيد ، عاشق 
اين داستان شده بود و با اطمينان تصميم گرفت كه در اين فيلم بازى كند. 
او گفت:" بعد از خواندن صفحات اول فيلمنامه بخودم گفتم: واى خداى من 
!اين زن چه شخصيت افتضاحى دارد . من هيچ وقت نمى توانم نقش چنين 
شخصيتى را بازى كنم . اما خوشبختانه من عادت دارم كه همه فيلمنامه ها 
را تا آخر بخوانم و بعد تصميم بگبيرم زيرا معتقدم كه اگر يك داستان و 
يا فيلمنامه را تا آخر نخوانيم نمى توانيم درباره آن قضاوت خوبى داشته 
آخر  صفحه  به  وقتى  و  خواندم  آخر  تا  را  فيلمنامه  دليل  همين  به  باشيم. 

رسيدم بخودم گفتم : من بايد اين نقش را بازى كنم. 
جاستين تيمبرليك كه از سال 2003 تا سال 2006 با كامرون دياز نامزد 
چرا  كه  كند  مى  درك  كامال"  و  كند  مى  همكارى  او  با  فيلم  اين  در   ، بود 

كامرون پيشنهاد بازى در اين فيلم را پذيرفته است. 
متوجه شدم كه چرا  او گفت:"وقتى اولين بار فيلمنامه را خواندم ، كامال" 
حس  يك  طنز  زمينه  در  ما  دوى  هر   . است  پذيرفته  را  نقش  اين  كامرون 

مشترك داريم." 

زندگي هارولد پينتر بر پرده سينما 
زندگي هارولد پينتر نمايشنامه نويس بزرگ آمريكايي كه مخالف سرسخت 
تبديل  فيلم  به  است  اسرائيل  هميشگي  منتقد  و  بوش  جورج  سياست 
مي شود. فيلم زندگي پينتر را «جان مالكوويچ» مخالف هميشگي طرز تفكر 
سياسي او روي پرده مي برد.«پينتر» در طول زندگي اش مخالف سرسخت 
«جورج بوش»، عملكرد او در كشورهاي خاورميانه و سيستم امپرياليستي 
توده اي»  «قاتل  را  بوش»  «جورج   2008 سال  در  بود  آمريكا  سياست 
ناميده بود و مديران دولت او را «گروهي عقب مانده ي جاني» مي دانست. 
براي  را  انگلستان  قبلي  نخست وزير  ميجر»  «جان  درخواست  همچنين  او 

اعطاي نشان شواليه نپذيرفت.
 «پينتر» بعدها با انتقاد شديد از «توني بلر»، او را به دليل حمايت از «جورج 
بوش» در حمله به عراق، يك «احمق فريب خورده» ناميد و علنا اعالم كرد 
از اين كه در سال 1979 به «مارگارت تاچر» و در سال 1997 به «توني بلر» 
رأي داده، واقعا متأسف است.« پينتر» در شصتمين سالگرد تاسيس رژيم 
جشن  را  دولتي  تولد  نمي توانيم  ما  كرد:  عنوان  نامه اي  در  قدس  اشغالگر 
بگيريم كه بر پايه  تروريسم، كشتار و بيرون راندن مردم از سرزمين شان 

بنيان نهاده شده است.
دهه  چند  نمايشنامه هاي  برترين  خالق  جرات  به  مي توان  را  پينتر  هارولد 
اخير ناميد او پس از دريافت نوبل ادبيات در سال 2005 از تريبون استفاده 
كرد و سياست هاي آمريكا و انگليس در رابطه با جنگ عراق را محكوم كرد 
و در سخنراني اش خطاب به سياستمداران اين دو كشور گفت: «چه تعداد 
انسان بي گناه ديگر را بايد بكشيد تا شايسته عنوان جنايت كار جنگي و قاتل 
بزرگ شويد؟»از آثار او مي توان به «جشن تولد»، «بازگشت به وطن» و 

«زن ستوان فرانسوي» «خيانت» اشاره كرد.
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فيلم جديد تارانتينو كريسمس 
2012 اكران مى شود

شركت واينستين روز كريسمس سال 2012 را براى آغاز 
شمالى  آمريكاى  در  شده»  آزاد  «جانگو  وسترن  اكران 

انتخاب كرد.
كه  تارانتينو  كوئنتين  جديد  فيلم  خبرآنالين،  گزارش  به 
برده اى  درباره  كرده،  پا  به  زيادى  جنجال  االن  همين  از 
اكنون جايزه بگير است كه مى كوشد همسرش را از دست 
دى كاپريو  دهد.لئوناردو  نجات  ساديستى  برده دار  يك 
براى بازى در نقش اين برده دار مذاكرات نهايى را انجام 
ال.  ساموئل  و  والتس  كريستوف  حال،  همين  در  مى دهد. 
جكسن كه سابقه همكارى با تارانتينو را دارند، به زودى 
قرارداد نهايى براى بازى در «جانگو آزاد شده» را امضاء 

مى كنند.
حضور ويل اسميت در نقش جانگو تقريبا منتفى شده و 
تارانتينو براى اين نقش با چند بازيگر شاخص ديگر مانند 
«جكى  در  كه   - تاكر  كريس  و  البا  آيدريس  فاكس،  جمى 
براون» تارانتينو بازى كرد - مذاكره مى كند.سه شنبه 25 
ديگرى  فيلم  شده»  آزاد  «جانگو  از  غير   2012 دسامبر 
و  پى»  «زندگى  فيلم  دو  هرچند  شود.  اكران  نيست  قرار 
سفر  يك  «هابيت:  و  دسامبر   21 روز  شكارچى»  «قاتل 

غيرمنتظره» پيتر جكسون 14 دسامبر اكران خواهد شد.
سونى پيكچرز يكى از سرمايه گذاران «جانگو آزاد شده» 
سپتامبر  تارانتينو  فيلم هاى  تدوينگر  منكه  سالى  است. 
پارسال درگذشت و او به زودى تدوينگر فيلم جديد خود 

را انتخاب خواهد كرد.
برنده  عامه پسند»  «داستان  فيلم  با   1994 سال  تارانتينو 
فيلم  اين  براى  و  شد  كن  جشنواره  طالى  نخل  جايزه 
دريافت  هم  را  اقتباسى  غير  فيلمنامه  بهترين  اسكار 
كرد.«سگدانى»، «بيل را بكش: جلد 1»، «بيل را بكش: جلد 

2» و «گرايندهاوس» از ديگر ساخته هاى اوست. 
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پيچيدگى جديد 
جوايز اسكار 

 

پنج تا 10 فيلم براى جايزه اصلى رقابت مى كنند
انتخاب  براى  سينمايى  هنرهاى  و  علوم  آكادمى   
نامزدهاى اسكار بهترين فيلم از يك سيستم جديد 

استفاده مى كند.
در  آكادمى  رئيسه  هيئت  خبرآنالين،  گزارش  به 
سال  از  كرد  تصويب  خود  سه شنبه  روز  جلسه 
2012 تعداد نامزدهاى بخش بهترين فيلم بين پنج 

تا 10 باشد.
اين در حالى است كه آكادمى دو سال پيش تعداد 
نامزدهاى اين بخش را از پنج به 10 فيلم افزايش 

فيلم  بهترين  اسكار  نامزدهاى  دقيق  تعداد  داد. 
اسامى  كه  بهمن)  (چهارم  ژانويه   24 از  پيش  تا 
نامزدهاى اسكار اعالم خواهد شد، اعالم نمى شود.

هنرهاى  و  علوم  آكادمى  رئيس  شرك  تام 
شركت  كمك  با  «ما  گفت:  بيانيه اى،  در  سينمايى 
«پرايس واترهاوس كوپرز» نه تنها اتفاقات دو سال 
اخير را مورد بررسى قرار داديم، بلكه اين نكته را 
هم در نظر گرفتيم اگر در 10 سال اخير در بخش 
بهترين فيلم 10 نامزد داشتيم، چه اتفاقى مى افتاد.»

بهترين  اسكار  نامزدهاى  جديد،  سيستم  با  برابر 
اعضاى  اول  راى  درصد  پنج  حداقل  بايد  فيلم 
 10 تا  پنج  بين  نهايت  در  كنند.  كسب  را  آكادمى 

فيلم انتخاب مى شود. 

نشان  بررسى ها  آكادمى  رئيس  بيانيه  با  برابر 
مى دهد درصد متوسط راى اول فيلمى كه بيش از 

همه راى آورده، 20.5 درصد بوده است.
سيستم  كه  آكادمى  اجرايى  مدير  ديويس  بروس 
جديد  را او پيشنهاد داده، گفت: «بررسى داده ها 
فيلم  پنج  از  بيش  اغلب  آكادمى  اعضاء  داد  نشان 
را مورد تحسين قرار مى دهند. نامزدى در بخش 
بهترين فيلم بايد گواه شايستگى فوق العاده باشد. 
اگر در يك سال هشت فيلم واقعا اين شايستگى را 
داشته باشند، ما نبايد خود را موظف بدانيم تعداد 

نامزدها را گرد كنيم.»

اين  اگر  كه  كرد  اشاره  هم  نكته  اين  به  آكادمى 
سيستم از 2001 تا 2008 - پيش از افزايش تعداد 
نامزدها به 10 فيلم - اعمال مى شد، تعداد نامزدها 

پنج، شش، هفت، هشت و 9 فيلم بود.             
هشتاد و چهارمين دوره جوايز اسكار 26 فوريه 
در  ايران)  وقت  به  اسفند  هشتم  (دوشنبه   2012

كداك تيه تر لس آنجلس برگزار مى شود.
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«صدام» مقابل 
دوربين رفت 

«ساشا بارون كوهن»،  بازيگر سرشناس 
در  كارخود  جديدترين  در  بريتانيايي 
ـ  عراق  سابق  ديكتاتور  ـ  «صدام»  نقش 
پارامونت  كمپاني  رفت.  دوربين  مقابل 
اعالم كرد: «ساشا بارون كوهن»، كمدين 
انگليسي در پروژه فيلم «ديكتاتور» عالوه 
بعثي  ديكتاتور  «صدام»،  نقش  برايفاي 
عراق ، در نگارش فيلمنامه نيز مشاركت 

خواهد داشت. 

اين فيلم كه براي اكران در مي 2012 آماده 
چارلز»  «لري  كارگرداني  به  شد،  خواهد 
«بارون  با  پيش تر  كه  مي شود  ساخته 
و «برونو»  فيلم هاي «بورات»  در  كوهن» 
نگارش  براي  وي  بود.  كرده  همكاري 
اسكار  جايزه  نامزد  «بورات»  فيلمنامه  
گزارش  به  بود.  شده  فيلمنامه  بهترين 
ايسنا از آسوشيتدپرس، فيلم «ديكتاتور» 
ساخته  شاه»  و  «ذبيبه  كتاب  براساس 
مي شود كه صدام خودش آن را نوشته 
«اسكات  را  فيلم  اين  تهيه كنندگي  بود. 
خواهد  رودين» ـ برنده اسكار ـ برعهده 
داشت كه «شبكه اجتماعي» آخرين كار او 
بوده است. بن كينگزلي كه اخيرا در فيلم 
مارتين  كارگرداني  به  كابرت»  «هوگو 
است  داشته  آفريني  نقش  اسكورسيزي 
نيز در فيلم ديكتاتور نقش آفريني مي كند. 
اكران  براي  «ديكتاتور»  سينمايي  پروژه 
ميالدي   2012 مي سال   11 در  عمومي 

آماده خواهد شد. 
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وقتى محمدرضا شجريانى كه روزى بدون نمايش 
مورد  و  كرد  اجرا  زنده  شكل  به  سيما  در  ساز 
است؛  تحريم  گرفت،  قرار  دانان  موسيقى  مواخذه 
برنامه  تنها  موسيقى"  و  شعر  كاروان  "با  وقتى 
تخصصى موسيقى سيما تعطيل شد و چهره سهيل 
كمرنگ  عموم  اذهان  در  آهسته  آهسته  محمودى 
همين  هضم  توان  برخى  وقتى  كالم  يك  در  و  شد 
توان  مى  چگونه  ندارند،  هم  را  غمگين  موسيقى 
موسيقى  از  برداشتى  با  هم  آن  شاد  موسيقى  از 
ايرانى  آورد؟موسيقى  ميان  به  سخن  آذربايجان 
روزگار سياهى را سپرى مى كند و دوران افولش 
چنين  نمود  ترين  مهم  كه  گذارد  مى  سر  پشت  را 
گرايش  و  موسيقى  هاى  آلبوم  كاهش  وضعيتى، 
شديد خوانندگان صاحب نام به برگزارى كنسرت 
زمان  با  كوتاه  هاى  آهنگ  تك  ارائه  و  مكرر  هاى 
محدود در دوره زمانى طوالنى است. اما چه اتفاقى 
رخ داده كه موسيقى ايران به چنين حال و روزى 
اين  از  مملكت  موسيقى  وضعيت  آيا  و  شده  دچار 
نيز نامساعدتر خواهد شد و چه امكانى در پيش رو 
باقى است تا اين موسيقى كه به زعم برخى اساتيد 

"پامنقلى" است، به وضع مطلوب نزديك شود؟
افت  آوازى  موسيقى  و  موسيقى  اخير  دهه  يك  در 
چشمگيرى داشته و اگرچه افزايش گروه ها و سبك 
تلفيقى  موسيقى  الخصوص  على  خوانندگى  هاى 
قابل تامل بوده، اما تالش نسل جوان و پيشتر نسل 

مخاطب  خواست  به  پاسخگويى  براى  پيشكسوت 
عام كه اصلى ترين محورش تنوع طلبى است، باعث 
نشده تا مردم در هزينه هاى عمومى شان، بخشى 
را براى موسيقى قائل شوند و در عمل انعطاف بيش 
از حد بسيارى از اساتيد موسيقى ايرانى در مقابل 
خواست مخاطبان تنها منجر به اقبال مقطعى مردم 
البته  است.  شده  سنتى  موسيقى  طوالنى  لطمه  و 
معتقدند  برخى  و  است  انتزاعى  هنر  يك  موسيقى 
قالب گرفتن براى هنر در اصل اشتباه است، اما در 
عين حال نامتوازن ترين هنرها هم از يك هماهنگى 
را  مطلق  قاعدگى  بى  توان  نمى  و  است  برخوردار 

حداقل در موسيقى، با لفظ موسيقى خواند.
مجيد  استاد  پيش  چندى  مقوله  اين  با  رابطه  در 
از  گاليه  با  تار  نوازنده  و  آهنگساز  درخشانى 
ضعف فارغ التحصيالن مدارس موسيقى در ارائه 
موسيقى مناسب متذكر شده بود: «خوانندگان نوع 
و  است  كننده  خسته  نيز  دهند  مى  ارائه  كه  آوازى 
بدهند،  ارائه  كيفيت  آن  با  را  آواز  است  قرار  اگر 
همان بهتر كه نخوانند. البته به صراحت بايد بگويم 
كه من ضديتى با آواز ندارم. اما در سال هاى اخير 
پيدا  تنزل  ما  آوازى  موسيقى  جايگاه  كه  شاهديم 
فراق  و  خوانى  مديحه  با  آواز  كه  چرا  است.  كرده 
خوانى هاى كوچه بازارى فرق مى كند. همان گونه 
كه مى دانيد اشعارى كه در مراسم هاى سوگوارى 
رويدادهايى  و  وقايع  بيان  براى  شود  مى  خوانده 

است كه گريه آور است.
اما كجاى شعر فارسى ما گريه آور است؟ همچنين 
از زمانى كه ساز و آواز ما به محافل خصوصى و 
به اصطالح پا منقلى راه يافت، حالتش عوض شد و 
در اين ميان موسيقى اصيل نابود شد. در اين دوره 
آوازها تا 40 دقيقه هم ادامه دارد. به فرض مثال در 
بعضى از برنامه هاى گل ها يك ساز و آواز تا يك 
ساعت ادامه داده مى شود كه همه از غم و اندوه، 
نااميدى و بى انگيزگى صحبت مى كند. اين مسائل 
(موسيقى پامنقلى) در سال هاى 52 تا 54 با حضور 
هنرمندانى چون پايور و گروه هايى همچون عارف 
هاى  سال  در  اما  شد  برطرف  حدودى  تا  شيدا  و 

اخير اين نوع موسيقى دوباره برگشته است.
البته بايد بگويم كه در زمان كلنل خان وزيرى خيلى 
با اين مسائل برخورد شد، به گونه اى كه وى زمان 

اندازى  راه  را  نوين  اركستر  راديو  در  كه  كوتاهى 
يا  كنند  ترك  بايد  معتاد  هنرمندان  يا  گفت  كرد، 
بروند. همچنين زمانى كه رضا شاه از وى خواست 
اجرا  موسيقى  و  بفرستد  گروه  مجالسش  براى  كه 
كند، گفت كه شما مهمان هاى خارجى را به مدرسه 
آنها  براى  ميل  كمال  با  ما  و  كنيد  دعوت  موسيقى 
اجرا مى كنيم اما كسى را براى اجراى موسيقى در 
مراسم هاى شام و اين چنين نمى فرستيم. القصه 
در  زياد  دوران نتوانست  آن  در  هم  وزيرى  استاد 

راديو دوام بياورد و زيرآب وى خورده شد...
شد  مى  ارائه  شكوه  با  صورت  به  آواز  قديم  ...در 
خوانندگان  از  بسيارى  خواندن  لحن  همچنين  و 
بى  اخير  آوازهاى  اما  بود.  ريتميك  و  حماسى 
مناسب  كه  شود  مى  اجرا  همسان  و  تخت  حركت، 
بزنيم  مثال  يك  بخواهم  اگر  نيست.  امروز  جامعه 
مثال  را  آذرى  موسيقى  گوشمان،  بغل  همين  بايد 
يك  مثال  است.  برخوردار  تحرك  از  كه  بياوريم 
و  دارد  آواز  دقيقه  دو  تا  يك  حدود  آذرى  قطعه 
جواب آن با يك ملودى ضربى داده مى شود و اين 
تضادها از همسانى و بى حركتى در آواز جلوگيرى 
و خستگى مخاطبان جلوگيرى مى كند. يعنى مانند 

صداى  با  درخيال  آلبوم  در  من  كه  كارى  همان 
شجريان انجام داده ام.»

معضل  و  واقعيت  عين  ايشان  هاى  گفته  از  بخشى 
محمدرضا  وقتى  حال،  هر  به  است،  ايرانى  فرهنگ 
سيما  در  ساز  نمايش  بدون  روزى  كه  شجريانى 
موسيقى  مواخذه  مورد  و  كرد  اجرا  زنده  شكل  به 
كاروان  "با  وقتى  است؛  تحريم  گرفت،  قرار  دانان 
موسيقى  تخصصى  برنامه  تنها  موسيقى"  و  شعر 
آهسته  محمودى  سهيل  چهره  و  شد  تعطيل  سيما 
آهسته در اذهان عموم كمرنگ شد و در يك كالم 
را  غمگين  موسيقى  همين  هضم  توان  برخى  وقتى 
هم ندارند، چگونه مى توان از موسيقى شاد آن هم 
آذربايجان سخن به ميان  با برداشتى از موسيقى 

آورد؟
از  آيد،  مى  بدشان  دانان  موسيقى  شده  تصور  آيا 
با  شاد  نواهاى  نواختن  امكان  كه  سنتى  سازهاى 
آنها دشوار اما جذاب است، شور بگيرند و طراوت 
و شادى را به حد اعال در ساز و نواهايشان متبلور 
سازند؟ پاسخ آن است كه موسيقى دانان وطن با 
هركس  كنونى  فضاى  در  اما  نيستند  بيگانه  شادى 
سراغ اين رديف ها برود، مطرب خوانده مى شود 
مطرب  دانان  موسيقى  از  كه  فضا  اين  در  حاال  و 
اهالى  خودسانسورى  باعث  اينچنين  و  سازند  مى 
مى  موسيقى  در  نشاط  به  پرداختن  در  موسيقى 
شوند، چاره اى براى آنان كه نمى خواهند مطرب 
نواى  همان  آنكه  جز  ماند  نمى  باقى  شوند  خوانده 
در  نهايت  در  و  دهند  ترجيح  را  شاد  چندان  نه 
اجراهايشان اندك خالقيتى به خرج دهند و به تيغ 

مميزى هم درگير نشوند.
اما در خصوص آن بخش كه موسيقى طوالنى را، 
آفت موسيقى كنونى ايران خواند و آن را پامنقلى 
ذكر كرد، قطعًا اشتباهى فاحش است، چرا كه مهم 
ترين انعطافى كه در يك دهه اخير موسيقى دانان 
خرج  به  آثارشان  شنوندگان  سليقه  تامين  براى 
دادند، كاهش زمان نواها بود و اين كاهش بيشتر و 
بيشتر شد تا آنجا كه برخى خوانندگان و نوازندگان 

سنتى به ضبط و ارائه چندين آلبوم با اصواتى كه 
طوالنى ترين شان به پنج دقيقه هم نمى رسيد، روى 
آوردند و در واقع دقيقًا از اين نقطه ضربه خوردند، 
و  فرهنگ  از  برآمده  ايران  سنتى  موسيقى  كه  چرا 
هاى  موسيقى  همچون  و  نيست  ايرانى  هاى  ريشه 
روز جهان چون موسيقى راك نيست كه با عصر 
سرعت  يادآور  ريتمشان  و  گرفت  شكل  صنعتى 

قرن بيست و يكم است.
كرده،  گير  زمين  را  ايرانى  موسيقى  آنچه  واقع  در 
موسيقى پامنقلى نيست كه اگر بود، برخى از نسل 
هاى  برنامه  همان  پى  در  در  به  در  امروز  جوان 
راديويى تحت عنوان گل ها نبودند و در پى ريشه 
و  ممتد  ريتم  با  طوالنى  هاى  نواختن  در  هايشان 
عدم  اين  واقع  در  و  نبودند  دوران  آن  نواخت  يك 
خالقيت در ارائه سبك هاى جديد و گوشه هاى نو 
گذشته  هاى  داشته  بر  تكيه  و  سنتى  موسيقى  در 
كند  خستگى  احساس  مخاطب  شده  باعث  كه  است 
و ترجيح دهد براى خريد آلبوم موسيقى هزينه اى 
انجام ندهد و به گوش كردن آثار كپى شده روى 
مى  متوجه  كه  دانان  موسيقى  نهايت  در  و  آورد 
شوند آلبوم هايشان فروش گذشته را ندارد، رو به 

كنسرت هايى با بليط هايى 30 تا 120 هزار تومانى 
بياورند كه امكان كپى كردنش نيست و البته صرفًا 
طبقه خاصى از اجتماع توان گوش دادنش را دارند 
و  شود  مى  خارج  عموميت  از  موسيقى  اينچنين  و 

شرايطى شبيه تئاتر پيدا مى كند.
عين  در  و  غنى  آنچنان  ايرانى  موسيقى  مكاتب 
موسيقى  برخى  وقتى  كه  هستند  ناشناخته  حال 
هاى مقامى كه از ريتم هاى كامًال استانداردى هم 
برخوردار نيستند با همه غمشان نواخته مى شوند، 
مخاطب را جذب مى كنند و اين نشان مى دهد كه 
تنوع  محتاج  مردم  عموم  تا  گرفته  موسيقى  اهل  از 
گره  دانان  موسيقى  خالقيت  به  تنوع  اين  و  هستند 
و  شكل  ايران  در  هنوز  كه  موسيقى  است.  خورده 
شمايل صنعتى عظيم همچون بسيارى از كشورها 
را نيافته، بيش از گذشته بايد از دل ريشه هايش، 
در پى ارائه چهره هاى نهفته و جذابى باشد كه مى 
عام  شود  باعث  و  كند  ميخكوب  را  مخاطب  تواند 
ترين مردم، گوش كردن به طوالنى ترين موسيقى 
تازگى  و  تنوع  و  جذابيت  واسطه  به  را  سنتى  هاى 

اش، به هر امكان ديگر ترجيح دهند.
جا  مردم  نزد  را  مبحث  يك  ما  بايد  اين  بر  عالوه 
بيندازيم و آن «موسيقى را خوب شنيدن» است و 
در واقع پس از انتخاب موسيقى، شنيدن درست آن 
يك مسئله مهم است و در واقع اگر فضاى مناسب 
بهترين  نباشد،  فراهم  مردم  براى  مناسب  كيفيت  و 
نواخته ها در نظر كم ارزش مى آيد و مردم اصًال 
فن  اهل  اصطالح  به  و  ندارند  را  شنيدنش  حوصله 
ترين  مهم  كه  شود  مى  «خراب»  شنونده  گوش 
شكل چنين اتفاقى را مى توان در پخش چند قطعه 
آلبوم  يك  تحت  متفاوت  ساختارهاى  با  موسيقى 
ذكر كرد؛ معضلى كه ساليان سال است در سازمان 
صدا و سيما متداول شده و ذهن خواننده را پيش 
از شنيدن چند آهنگ خسته و به شكل كاذب ارضا 

مى كند!
برگرفته از: وب سايت آينده نيوز

موسيقى

پاسخى به يك استاد؛ 

موسيقى پامنقلى محصول 
فرهنگ مطرب ساز است!

مجيد درخشانى

ما  فارسى  شعر  كجاى  اما 
همچنين  است؟  آور  گريه 
آواز  و  ساز  كه  زمانى  از 
و  خصوصى  محافل  به  ما 
راه  منقلى  پا  اصطالح  به 
شد  عوض  حالتش  يافت، 
موسيقى  ميان  اين  در  و 

اصيل نابود شد
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آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

بريتنى اسپيرز قرار است 
براى سومين بار ازدواج كند! 
 

به نقل از روزنامه سان ، اين خواننده 29 ساله 
دو   ، فدرالين  كوين   ، خود  دوم  همسر  از  كه 
پرستون(5ساله)  شان  نامهاى  با  پسر  فرزند 
با  مخفيانه  دارد،   ( ساله   4) جيمز  جيدن  و 
گزارش  به  بنا  كرد.  نامزد  تراويك  جيسون 
روزنامه سان ، جيسون 39 ساله طبقه همكف 
عمارت زوجهاى لس آنجلس را با گلهاى رز و 
شمعهاى زيبا پر كرد و يك انگشتر الماس به 
شكل گل ، به بريتنى هديه داد. يك منبع خبرى 
مى  پرواز  ابرها  روى  شادى  از  گفت:"بريتنى 
مى  دلش  خيلى  مشهور  خواننده  اين  كرد." 
يك  صاحب  تراويك  جيسون  از  كه  خواهد 
از  بعد  مدتى  دارد  تصميم  اما  شود  فرزند 
بدنيا  را  سومش  فرزند   ، جيسون  با  ازدواج 
بياورد. يك منبع خبرى گفت:" بريتنى دلش مى 
خواهد دوباره تشكيل خانواده بدهد و صاحب 
فرزند شود اما كمى سنتى فكر مى كند و دلش 
نمى خواهد قبل از ازدواج رسمى با جيسون 
خانواده تشكيل بدهد و صاحب فرزند شود." 
دوران  دوست  با  او  ازدواج  اولين  كه  بريتنى 
كودكيش ، جيسون الكساندر ، فقط 55 ساعت 
دوام داشت ، قرار است بعد از اتمام تور خود 
هاوايى  در  خصوصى  نامزدى  مراسم  يك   ،

برگزار كند. 

لى لى آلن با سام كوپر 
ازدواج كرد

اين خواننده كه بعدها به يك كار آفرين و طراح 
شنبه  روز  ظهر  از  بعد   ، شد  تبديل  مد  صنعت 
بزرگ  دركليساى  خصوصى  مراسم  يك  طى   ،
سنت جيمز واقع در جنوب غربى انگلستان ، با 

سام كوپر ازدواج كرد. 
و  بازيگر   ، آلن  كيت  نيوز،  اسكاى  از  نقل  به   
كمدين معروف هاليوود كه پدر اين ستاره پاپ 
25 ساله است ، او را تا كليسا همراهى كرد و 
بيرون  در  عروس  ديدن  براى  كه  كسانى  همه 
از كليسا جمع شده بودند ، لبخند بزرگ لى لى 

را ديدند. 
منيوت  دلفين  كه  عروسى  لباس  در  لى  لى 
شده  زيبا  بسيار   ، بود  كرده  طراحى  او  براى 
و  بود  ماهى  مدل   ، زيبا  لباس  اين  دامن  بود. 
لباس  آستينهاى  شبيه  آن  تورى  آستينهاى 
با  ازدواج  هنگام  در  كاترين  دوشس  عروس 

پرنس ويليام بود. 
خود  عروس  لباس   ، پاپ  مشهور  خواننده  اين 
را با يك تورسر بسيار بلند كه لبه هاى آن با 
گلهاى گيپور تزئين شده بود ، كامل كرده بود و 
يك دسته گل زيبا با گلهاى رز صورتى و كرم 

در دست داشت. 
لى  لى  عروسى  مراسم  در  نفر   100 از  كمتر 
كمدين   ) انفيلد  هرى  داشتند.  حضور  سام  و 
، آنگوس  اوون (فيلمساز)  آليسون   ، معروف ) 
ديتون (ستاره تلويزيون)،آلفى (برادر بازيگر لى 
لى ) و سارا اوون (خواهر ناتنى لى لى ) از جمله 
كسانى بودند كه در اين مراسم ازدواج حضور 

داشتند. 
ماشين  سوار  اينكه  از  قبل  جوان  زوج  اين 
گرانقيمت خود شوند ، مدتى در بيرون از كليسا 
توقف كردند و با طرفداران خود كه در بيرون 

از كليسا ايستاده بودند ، عكس انداختند. 

انتشار دوباره پرفرو شترين آلبوم 
موسيقى فيلم 10 سال گذشته

به  كجايى؟»  برادر،  «اى  فيلم  متن  موسيقى  از  جديدى  نسخه 
كارگردانى جوئل و ايتن كوئن 16 اوت امسال به بازار مى آيد.

به گزارش خبرآنالين، اين آلبوم موسيقى پرفروش ترين آلبوم 
موسيقى متن در 10 سال گذشته بود. در آلبوم جديد تى-بون 
برونت، تهيه كننده آلبوم هاى موسيقى كه جايزه گرمى و اسكار 

برده است 17 آهنگ جديد به آلبوم قبلى افزوده است.

موسيقى متن فيلم «اى برادر، كجايى؟» شامل ترانه هاى جديدى 
و  فميلى  كاكس  فور،  فرفيلد  بليك،  نورمن  هارتفورد،  جان  از 
خواهران پيزال است كه در آلبوم اوليه هم آهنگ هايى از آنها 
آلن  ليندن،  كالين  به  متعلق  هم  جديد  آهنگ هاى  بود.  موجود 

اوبرايانت، اد لوييس و ون دايك پاركس هستند.

اثر  جاده»  «گاو  نام  به  يكى  فقط  جديد  آهنگ هاى  اين  بين  از 
روى  داشت)  برعهده  هم  را  فيلم  موسيقى  ساخت  (كه  برونت 
و  لوييس  اد  الينگتن،  دوك  آهنگ هاى  بود.  شده  شنيده  فيلم 
زندانى ها و خواهران كوسوى كه پيشتر منتشر شده بودند و 
در فيلم هم شنيده مى شوند، در اين آلبوم جديد قرار گرفته اند.

فيلم «اى برادر، كجايى؟» سال 2000 روى پرده سينماها رفت. 
آلبوم موسيقى متن فيلم ژانويه سال 2001 منتشر شد و سه 
آلبوم  اين  رفت.  فروش  به  آن  از  نسخه  هزار   460 و  ميليون 

برنده جايزه بهترين آلبوم سال از جوايز معتبر گِرمى شد.

پس از بردن اين جايزه، آلبوم «اى برادر، كجايى؟» صدرنشين 
جدول 200 آلبوم پرفروش مجله بيلبورد شد، اين اتفاق تقريبا 
نوع  در  عجيب  اتفاقى  و  داد  رخ  آلبوم  انتشار  از  پس  ماه   15

خود بود.

بلوز  كانترى،  ترانه هاى  به  دادن  گوش  به  مخاطبان  اشتياق 
در  شد  موجب  آلبوم  اين  در  انجيل  از  برگرفته  آهنگ هاى  و 
سال 2002 حدود دو ميليون و 730 هزار نسخه ديگر از آلبوم 
باشد.  نيز  سال  اين  پرفروش  آلبوم  از 10  يكى  و  كند  فروش 
مجموعه فروش اين آلبوم تا امروز به هفت ميليون و 600 هزار 

نسخه رسيده است.

موسيقى «اى برادر، كجايى؟» عالوه بر به ارمغان آوردن چند 
كنسرتى  برپايى  موجب  ترانه هايش  خواننده هاى  براى  جايزه 
در نشويل شد كه هجوم مخاطبان براى خريد بليت آن شبيه 
افسانه است. موسيقى فيلم مستندى كه براساس اين كنسرت 
و  شد  عرضه  بازار  به  كوهستان»  «پايين  نام  با  شد  ساخته 

جايزه آلبوم سنتى محلى را براى برونت به همراه داشت.

اسكار  جايزه  نامزد  سرد»  «كوهستان  موسيقى  براى  برونت 
ترانه  بهترين  اسكار  برنده  ديوانه»  «دل  براى  و  ترانه  بهترين 

شده است.

«اى برادر، كجايى؟» ساخته برادران كوئن با بازى جرج كلونى 
داستان  است.  هومر  سروده  «اوديسه»  از  طنزآلود  اقتباسى 
فيلم در سال هاى 1930 مى گذرد، يك زندانى با وعده يك گنج 
به  مى خواهد  او  اما  مى كنند،  فرار  ديگر  زندانى  دو  همراه  به 
سه  براى  جالبى  ماجراهاى  سفر  اين  در  و  برسد  همسرش 

زندانى رخ مى دهد.

فيلم در دو رشته فيلمبردارى و فيلمنامه اقتباسى نامزد اسكار 
و همچنين نامزد نخل طالى جشنواره فيلم كن بود.

رويترز / 10 ژوئن 

كنسرت عليرضا قربانى در 
فرانسه برگزار مى شود

ايرانى  هنرمندان  همنوايى  موسيقى  كنسرت 
آواز  با  "سرمستى"  عنوان  با  تونسى  و 
روز  حمدانى"  "درصاف  و  قربانى"  "عليرضا 
برگزار  فرانسه  نيس  شهر  در  خردادماه   28

مى شود. 
با  ايرانى  موسيقى  خواننده  قربانى  عليرضا 
اعالم اين خبر در خصوص كم و كيف اجراى 
اين  در   : گفت  مهر،  خبرنگار  به  كنسرت  اين 
كنسرت نوازندگانى از ايران و تونس قطعاتى 
را در قالب موسيقى ايرانى به روى صحنه مى 
براساس  كنسرت  اين  قطعات  مجموع  ؛  برند 
قمصرى  على  و  است  متمركز  خيام  اشعار 

آهنگسازى آثار را به عهده داشته است. 
وى در ادامه افزود : براى رنگ آميزى فرهنگ 
ملودى  از  برخى   ، عرب  و  ايران  موسيقايى 
است  شده  آهنگسازى  عرب  موسيقى  هاى 
موسيقى  از  برگرفته  اثر  اين  عمده  بخش  اما 
موسيقى  واقع  در  و  است  ايران  دستگاهى 

ايرانى در اين كنسرت وجه غالب را دارد . 
اين خواننده موسيقى ايرانى در ادامه صحبت 
خيام  اشعار  از  استفاده  چرايى  به  خود  هاى 
ساير  مانند  هم  خيام   : گفت  و  كرد  اشاره 
حافظ  و  موالنا  همچون  ايرانى  كهن  شاعران 
در دنياى غرب شناخه شده است و اشعار اين 
شاعر نامى به كرات ترجمه شده است به همين 
منظور معرفى  به  هم  خيام  اشعار  روى  دليل 
ناب  اشعار  شناساندن  هم  و  ايرانى  موسيقى 
جزئيات  روى  درواقع  كرديم  كار  شاعر  اين 
هم  به  كه  عرب  و  ايران  موسيقى  از  بخشى 
؛  شديم  متمركز  دارند  بسيارى  هاى  شباهت 
و جالب اينكه قبال اين كنسرت را در شهرهاى 
به  الجزاير  و  تونس  آفريقا،  اروپايى،  مختلف 
بسيارى  استقبال  با  كه  برديم  صحنه  روى 

بود  استقبال  همين  پشتوانه  به  و  شد  مواجه 
فرانسه  نيس  شهر  در  و  گرفتيم  تصميم  كه 

اجراى برنامه داشته باشيم. 
وى در ادامه به گروه ايرانى كه در اين اجرا 
 : گفت  و  كرد  اشاره  كنند  مى  همراهى  را  او 
اين  در  تار،  نوازنده  قمصرى  على  بر  عالوه 
نوازنده  عنوان  به  صميمى  سامان  اجرا 
كمانچه گروه را همراهى مى كند (قبال سهراب 
حسين  بود)،  همراه  گروه  با  پورناظرى 
نوازندگان  از  شميرانى  كيوان  و  زهاوى 
سازهاى كوبه اى هستند كه در كشور فرانسه 
عود  نوازنده  نگرا  سوفين  پيوندند؛  مى  ما  به 
از كشور تونس و خانم درصاف حمدانى از 
جمله اعضاى تونسى هستند كه در اين اجرا 

گروه را همراهى مى كنند . 

گروه  كنسرت  برگزارى  به  اشاره  با  قربانى 
از  پس   : افزود  مراكش  در  ايرانى  موسيقى 
فرانسه  نيس  در  كنسرت  اين  اجراى  پايان 
كنسرت  اجراى  براى  ايرانى  موسيقى  گروه 
مراكش  در  تنجير  شهر  به  ايرانى  موسيقى 
مى روند و در تاريخ 1 تيرماه اجراى برنامه 
دارند در اين كنسرت كه نكوداشت رومى نام 
روى  بر  را  ايرانى  موسيقى  از  قطعاتى  دارد 

اشعارى از موالنا اجرا مى شود. 

تازه  به  خود  هاى  صحبت  پايان  در  وى 
در  موازين  جشنواره  در  كه  كنسرتى  ترين 
و  كرد  اشاره  است  شده  برگزار  مراكش 
از  يكى  اغراق  بدون  موازين  جشنواره  گفت: 
دنيا  در  موسيقى  هاى  جشنواره  مهمترين 
چرا  شود  مى  برگزار  مراكش  در  كه  است 
انواع  از  وسيعى  سطح  در  جشنواره  اين  كه 
موسيقى  و  كالسيك  موسيقى  پاپ،  موسيقى 
و  است  دنيا  سراسر  كشورهاى  به  مربوط 
به  كه  داشتيم  را  شانس  اين  خوشبختانه  ما 
جشنواره  اين  در  ايران  از  نمايندگانى  عنوان 

حضور بيابيم.
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صندوق بين المللي پول هم هك شد

خبرساز  شدت  به  اخير  روزهاي  طي  جهان  سرتاسر  هكرهاي 
مورد  مي كند  اعالم  پول  بين المللي  صندوق  سو  يك  از  شده اند، 
پليس  ديگر  سويي  از  و  است  گرفته  قرار  سايبري  شديد  هجوم 
اسپانيا سه هكر مظنون به عضويت در گروه مشهور «ناشناس» 
را دستگير مي كند. صندوق بين المللي پول روز يك شنبه اعالم كرد 
است.  گرفته  قرار  شديدي  و  پيچيده  بسيار  سايبري  هجوم  مورد 
مقامات صندوق از نوع اين حمله اطالعات دقيقي منتشر نكرده اند 
اما اعالم كردند اين حمالت كه اخيرا انجام گرفته اند حجم زيادي 
كرده  فاش  صندوق  اين  سيستم هاي  درباره  را  مهم  اطالعات  از 
است. صندوق بين المللي پول كه اطالعات محرمانه مالي زيادي از 
كشورهاي مختلف جهان در اختيار دارد مي گويد اين حمله كامال 
طي  حمالت  اين  مي رسد  نظر  به  است.  بوده  اجرايي  و  عملياتي 
دوره اي چند ماهه و پيش از دستگيري «دومينيك استراس كان» 
رئيس صندوق آغاز شده است. «ديويد هالي» سخنگوي صندوق 
تاييد كرد كه در حال بررسي و رسيدگي به اين موضوع هستند. 
روز  از  بين المللي  صندوق  كارمندان  تايمز،  نيويورك  گفته  به 
چهارشنبه گذشته به واسطه دريافت ايميل از وقوع اين حمله آگاه 
شده بودند اما اين صندوق تا كنون خبر رسمي آن را اعالم نكرده 
حمله  يك  نفوذ  اين  كرده  اعالم  شبكه  امنيت  متخصص  يك  بود. 
هدف دار بوده است و گروهي از متخصصان به شبكه بلومبرگ 
دولت هاي  با  نشده اند  شناسايي  هنوز  كه  هكرهايي  كردند  اعالم 
بسيار  كاري  حمالت  اين  ردگيري  و  بوده اند  ارتباط  در  خارجي 
دشوار است. در پي اين حمله بانك جهاني ارتباط خود را به دليل 
سطح باالي هشدار با صندوق بين المللي پول قطع كرد. اين رويداد 
يكي از جديدترين و بزرگ ترين وقايعي است كه در ميان حمالت 
گرفته  قرار  مي دهند،  رخ  جهان  در  تازگي  به  كه  بزرگي  سايبري 
است. از ديگر قربانيان حمالت بزرگ سايبري كه طي سال جديد 
ميالدي خبر هك شدن آنها در رسانه هاي جهان بازخورد فراواني 
داشته است مي توان به شركت سوني، شركت وابسته به وزارت 

دفاع آمريكا و FBI اشاره كرد. 
12 ژوئن 2011

انسان ها دارند آب مي روند
انسان ها نسبت به اجدادشان هم از لحاظ جثه 
كوچك تر شده اند و هم مغزشان كوچك شده 
است. بر اساس تحقيقات متخصصان دانشگاه 
كمبريج مي گويند انسان ها روزهاي اوج خود 
مدرن  نسل هاي  و  گذاشته اند  سر  پشت  را 
نسبت به اجداد غار نشين و شكارچي شان 10 
درصد كوتاه تر و كوچك تر شده اند و بدتراين 
كه حتي حجم مغز انسان هاي مدرن هم تحليل 
رفته  است. اين نتايج در پي مطالعاتي كه روي 
فسيل هاي يافته شده انسان ها در آفريقا، اروپا 
اين  جديدترين  آمده اند.  دست  به  گرفته  انجام  آسيا  و 
فسيل ها كه به كشور اتيوپي تعلق دارند و متعلق به 200 
هزار سال پيش هستند بسيار بزرگ تر و تنومند تر از 
نسل هاي مدرن انسان ها به نظر مي رسند.10 هزار سال 
پيش يك انسان متوسط وزني برابر 79 تا 85 كيلوگرم 
داشته در حالي كه وزن متعادل انسان هاي امروزه در 
حدود 69 تا 76 كيلوگرم است. به گفته محققان مي توان 
روند تكامل مداوم انسان ها را از ابتدا تا كنون مشاهده 
كرد اما تغيير ابعاد بدن در آنها تا 10 هزار سال پيش 
كه اساس زندگي آنها تغيير كرد، رخ نداده بود. حجم 
مغز يك انسان متعلق به 20 هزار سال پيش در حدود 
هزار و 500 سانتي متر مكعب اندازه گيري شده است 
در حالي كه ميانگين حجم مغز انسان هاي مدرن هزار 
و 350 سانتي متر مكعب است، كاهشي كه برابر ابعاد 
يك توپ تنيس است. اين به آن معني نيست كه انسان ها 
كم هوشتر شده اند، بلكه در عوض انسان ها آموخته اند 

كه از منابع خود به بهترين شكل استفاده كنند. 

پيش  سال  هزار   9 حدود  در  انسان ها  زندگي  شيوه 
با  داد.  حالت  تغيير  كشاورزي  به  شكاري  شيوه  از 
از  زيادي  مقادير  مي توانست  كشاورزي  اينكه  وجود 
طيف  بر  تمركز  كند،  تامين  را  انسان ها  خوراكي  مواد 
محدودتري از غذاها منجر به از دست رفتن ويتامين ها 
و مواد معدني در بدن انسان ها شده و رشد بدن آنها 

را مختل ساخته است. 
مانند  موادي  از  تنها  كشاورزها  چين  در  مثال  براي 
كه  مي كرده اند  استفاده  ذرت  و  برنج  سياه،  گندم 
دچار  مواد  اين  از  ِصرف  استفاده  اثر  در  آنها  تمامي 
رشد  براي  كه   B ويتامين  از  نوعي  «نياسين»،  كمبود 
بسيار ضروري است بوده اند. با اين همه آغاز زندگي 
را  مغزها  شدن  كوچك تر  دليل  نمي تواند  كشاورزي 

توضيح دهد. 
13 ژوئن 2011

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
ظريف ترين تبليغ 
جهان روي تار مو

گذاشتن  كنار  با  ژيلت  شركت  گويا 
سياست خود در تبليغ در هرجا و مكان 
به خلق تبليغات شگفت آور روي آورده 

است. 
چندين  كارگيري  به  با  شركت  اين 

متخصص در علم الكتروميكروسكوپي 
نوشتن  با  را  جهان  تبليغ  كوچك ترين 
مو  تار  يك  روي  تبليغاتي  شعار  يك 

خلق كرده است. 
موي  تار  يك  واقع  در  كه  مو  تار  اين 
ريش صورت يك مرد بالغ است كه به 
صورت طبيعي و در جريان اصالح از 
سرنوشتي  است،  شده  كنده  صورت 
غير از ساير موها پيدا كرده و به زير 
پيدا  راه  متخصصان  اين  ميكروسكوپ 
كرده تا آنها با استفاده از يون ها، شعار 
تبليغاتي را روي اين تار مو حك كرده 
و با ميكروسكوپ از آن عكس بگيرند. 

يك  يا  ميكرون   100 تبليغ  اين  اندازه 
دنبال  به  اكنون  و  است  ميلي متر  دهم 
تا  است  گينس  ركوردهاي  كتاب  تاييد 
عنوان كوچك ترين تبليغ جهان را از آن 

خود كند. 
از  بيشتر  نقشه اي  ژيلت  شركت  اما 

اين  ميكروسكوپي  عكس  كردن  چاپ 
تبليغاتي  كمپين  راه انداختن  و  مو  تار 
دارد  تصميم  شركت  اين  دارد.  آن  با 
همراه  به  را  تبليغاتي  موهاي  اين 
دستگاه هاي مورد نياز در سرويس هاي 
جهان  سراسر  فرودگاه هاي  بهداشتي 
را  تبليغات  اين  رهگذران  تا  كند  نصب 
بزرگ تر  اندازه  به  و  موها  همان  روي 
ببينند. تبليغات ژيلت در سال هاي اخير 
همراه  بسياري  حديث هاي  و  حرف  با 

قابل  آخري  اين  كم  دست  اما  بوده 
قبول تر از بقيه است. 

مدتي قبل زماني كه تيري آنري، بازيكن 
تيم فرانسه با خطاري هند توپ را وارد 
تيم  شد  باعث  و  كرد  ايرلند  دروازه 
حريف به جام جهاني نرود، ايرلندي ها 
ژيلت و تبليغاتش را بايكوت كردند. به 
گرفت  تصميم  كمپاني  اين  دليل  همين 
دست  از  را  توپ  تبليغاتش  از  يكي  در 
بازيكن  اين  عوض  در  و  بگيرد  هانري 
فوتبال دستش در جيبش باشد. بعد از 
اخالقي  رسوايي هاي  ماجراي  هم  آن 
چهره  ديگر  وودز،  تايگر  دار  دنباله 
طور  به  و  شد  مطرح  ژيلت  تبليغاتي 
كلي تمام سفيران اين كمپاني به نوعي 
وجهه خودشان را در بين عموم مردم 

از دست دادند. 

اشپيگل - 14 ژوئن 2011
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تلفن هاي
 همراه آسماني

مدرن  انسان  زندگي  جدانشدني  جزو  همراه  تلفن 
تنها  را  همراه  تلفن  كه  كاربراني  هستند  اما  است 
به دليل گران بودن و نهايتا منحصر به فرد بودن 
آن خريداري مي كنند و سيستم عامل و مشخصات 
سخت افزاري تلفن همراه براي آنها مهم نيست. تنها 
مسئله مهم اين است كه تنها چند نفر در دنيا از اين 
كه  «موبيادو»  كانادايي  شركت  دارند.  همراه  تلفن 
شد  تاسيس  بوناك»  «پيتر  توسط   2004 سال  در 
تلفن  مثل  اشرافي  و  تجمالتي  وسايل  ساخت  كار 
همراه،ساعت و زيورآالت را آغاز كرد و در حال 
زمينه  اين  در  بزرگ  شركت  سه  از  يكي  حاضر 
است. يكي از آخرين محصوالت اين شركت كه به 
 Grand بررسي تفصيلي آن خواهيم پرداخت مدل
Pioneer 350 است كه اين شركت آن را در سال 
2011 به بازار عرضه كرده است و نخستين تلفن 
سنگ  نوعي  از  شده  گرفته  به كار  جنسي  با  همراه 

آسماني به شمار مي رود. 
با  داد  قرار  شدن  بسته  از  پس  همراه  تلفن  اين 
آسماني  سنگ هاي  امتياز  از  استفاده  براي  ناسا 
شد  فرستاده  بازار  به  شركت  اين  محصوالت  در 
فضاپيماهاي  توسط  كه  آسماني  اجرام  آن  در  كه 
به  شمسي  منظومه  از  سال   37 طي  سازمان  اين 
زمين آورده شده، به كار رفته است. اين تلفن همراه 
مدل  نام  در  است  شده  توليد  محدود  تيراژ  در  كه 
خود از نام سفينه «پايونير» بهره برده و حتي روي 
سمت چپ خود تاريخ پرتاب سفينه «پايونير10» به 
شده  حكاكي  صورت  به  را  مارس 1972  تاريخ 3 
شده  توليد  عدد   37 تنها  همراه  تلفن  اين  از  دارد. 

آن  باالي  قيمت  داليل  بهترين  از  يكي  مي تواند  كه 
پوشش  شما  كه  است  زماني  واقعي  معامله  باشد. 
شهاب  جنس  از  كه  مي كنيد  مشاهده  را  باتري  در 
سنگ هاي آسماني است كه شامل 90 درصد آهن 

و 8 درصد نيكل به همراه مقداري كبالت و فسفاتي 
كشف   1836 سال  در  ناميبيا  كشور  در  كه  است 
شده.از ساير خصوصيات اين تلفن همراه مي توان 
به به كار بردن 271 قيراط كريستال ياقوت كبود در 
 ،CNC قاب و بدنه، طراحي كامل گوشي با دستگاه
صفحه نمايش داراي مادون قرمز، دكمه هاي ياقوت 
ضدزنگ  استيل  پيچ هاي  و  استنلس استيل  و  كبود 

طال اندود با طالي 24 عيار اشاره كرد.

گوناگون
حراج عمارت 146 ميليارد توماني در انگليس

ركوردها براي شكسته شدن هستند بخصوص اگر در مورد خرج كردن پول باشند. قيمت 
خانه در انگليس باز هم ركورد  زد و اين بار حتي آپارتمان لوكس «هايدپارك» هم در برابر 
عمارت مجلل «آپ داون كورت» مقام اول را از دست داد. اين عمارت وياليي كه خارج از 
شهر در منطقه «سوري» در جنوب لندن واقع شده 103 اتاق خواب دارد. پنج استخر، دو 
آپارتمان پنت هاوس و يك باند مخصوص هلي كوپتر هم به خوبي نشان مي دهد چرا چنين 
ساختماني كه در زميني به مساحت 58 هكتار واقع شده، عنوان گران ترين خانه بريتانيا 

را به خود اختصاص داده است. 

شركت معامالت امالكي كه فروش اين عمارت را بر عهده گرفته قيمت آن را 75 ميليون 
پوند( با احتساب هر پوند 1950 تومان مي شود 146 ميليارد و 250 ميليون تومان) تعيين 
كرده است. «آپ داون كورت»از مركز لندن 45 كيلومتر فاصله دارد و تا فرودگاه «هيترو» 

هم با اتومبيل 20 دقيقه راه است. امكانات و وسايل داخل عمارت همگي از نوع قرن بيست و يكمي و 
بسيار مدرن و پيشرفته هستند. به جز استخر، زمين اسكواش، بولينگ، زمين مخصوص تنيس، سالن 
سينماي 50 نفره و يك اتاق مخصوص وحشت دارد. اين عمارت 22 سوئيت همراه با دستشويي و 
حمام در خود جاي داده است. چهار ساختمان كنار هم تركيب اصلي عمارت را تشكيل داده است.
اصلي  بناهاي  جمله  از  ساختمان  مديريت  اداره  و  ورودي  لژ  مهمانان،  ساختمان  اصلي،  ساختمان 
هستند كه در اين عمارت زيبا جا گرفته است. گاراژ زيرزميني آن هم براي پارك هشت ليموزين و 
چند ماشين معمولي ديگر جا دارد. «لزلي آلن وركوئه» 67 ساله مالك ميلياردر اين بناست. كمپاني 
سرمايه گذاري او در سال 2002 «آپ داون» را با قيمت 20 ميليون پوند خريداري كرده و از آن زمان 
30 ميليون پوند هم خرج بازسازي اش كرده است. با وجود قيمت باالي عمارت، در حال حاضر دو 
مشتري براي خريد آن ابراز تمايل كرده اند كه يكي ساكن همان منطقه «سوري» و ديگري خارجي 
است. ساختمان اصلي «آپ داون» بعد از آن كه در سال 1987 در آتش سوخت رها شده بود تا اينكه 

9 سال قبل شركت وركوئه آن را خريداري كرد.

عجيب ترين 
اعتيادهاي جهان

نسبت  فرد  كه  است  رواني  حالت  نوعي  اعتياد 
كه  مي كند  نياز  احساس  شدت  به  چيزي  به 
يا  مخدر  مواد  به  اعتياد  نوعش  مشهورترين 
سيگار است. اما هستند در گوشه و كنار جهان 
مردمي كه به چيزهاي عجيب و منحصر به فرد 

اعتياد دارند. 

سشوار  مردم  بيشتر  براي  سشوار:  به  اعتياد 
حالت  يا  كردن  خشك  براي  عادي  وسيله  يك 
دادن موهاست اما براي يك زن خاص در اين 
اگر  و  دارد  زندگي  و  مرگ  حكم  سشوار  دنيا 
نباشد خواب شيرين شبانه تلخ مي شود. لوري 
بروادي 31 ساله، از زماني كه هشت ساله بوده 
است.  نرفته  خواب  رخت  به  سشوارش  بدون 
اين زن هر شب بايد سشوار را روشن نگه دارد 
تا بتواند با آرامش بخوابد و بدون اين وسيله 
تمام شب حتي نمي تواند پلك روي هم بگذارد. 

خوردن  غذا  خيلي ها  خوري:  شيشه  به  اعتياد 
اما  مي دانند  اعتياد  نوعي  به  هم  را  افراطي 
خوردن شيشه يكي از همان اعتيادهاي منحصر 

به فرد است. جاش هوك مرد جوان 25 ساله اي 
دست  شيشه  خوردن  از  نمي تواند  كه  است 
مقداري  بايد  حتما  روز  طول  در  او  بردارد. 
شيشه شكسته نوش جان كند وگرنه معده اش 
و  اسباب  تمام  بين  از  مي شود.  مشكل  دچار 
اثاثيه شيشه اي، جام هاي شيشه اي را بيشتر از 

همه دوست دارد. 

به  بروكر  آپريل  عروسكي:  اعتياد 
عروسك هايش معتاد است. اين دختر 22 ساله 
عروسك  هشت  از  يكي  بدون  نيست  حاضر 
خيمه شب بازي اش هيچ كجا برود. بروكر حتي 
ماه  چند  بود  قرار  كه  مردي  با  را  نامزدي اش 
بعد با هم ازدواج كنند براي عروسك هايش به 
هم زد چون نامزدش تهديدش كرده بود كه بايد 

بين او و عروسك هايش يكي را انتخاب كند. 

اعتياد به دستمال كاغذي: دستمال كاغذي جزو 
به  كه  است  زمانه  و  دوره  اين  مفيد  وسايل 
داشته  فايده اي  چندان  بدن  براي  نمي رسد  نظر 
او  دارد.  متفاوت  نظري  جونز  كيشا  اما  باشد 
حتي  و  بخورد  كاغذي  دستمال  بايد  روز  هر 
برايش  هم  مي خورد  كه  دستمال هايي  مارك 
مهم است چون هر برند مزه هاي متفاوت دارد. 
البته اگر قرار به انتخاب باشد، كيشا خوردن نيم 
ترجيح  چيزها  ساير  به  را  توالت  دستمال  رول 

مي دهد. 
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اين  كنار  از  شناخت  بدون  و  آسانى  به  نبايد 
در  زندگى  عمر  يك  پاى  بشويم،  رد  موضوع 
از  قبل  كه  اين  بر  عالوه  جمله  اين  است.  ميان 
از  بعضى  خريد  از  قبل  دارد،  كاربرد  ازدواج 
ابزارهاى ديجيتالى هم به درد مى خورد. مسلما 
همان طورى كه در هفته هاى گذشته هم گفتيم 
در زمانى كه تصميم به خريد ابزارها و وسايل 
ديجيتالى مى گيريد، بايد حساسيت بيشترى به 
در  نشويد.  پشيمان  خريد  از  بعد  تا  دهيد  خرج 
كيبورد  و  ماوس  خريد  براى  را  شما  هفته  اين 
قطعات  شما  كه  است  ممكن  كنيم.  مى  راهنمايى 
سخت افزارى ديگر رايانه تان را مجبور شويد 
قطعات  و  عوض  بار  يك  وقت  چند  هر  كه 
ماوس  مورد  در  اما  كنيد  استفاده  را  جديدترى 
انتخاب  اگر  و  نيست  گونه  اين  قضيه  كيبورد  و 
اوليه خوبى داشته باشيد مى توانيد سال ها از 
به  نياز  كه  اين  بدون  كنيد،  استفاده  ابزارها  اين 

تعمير يا تعويض آن ها داشته باشيد.

� سالمتى مان هم مهم است

اگر زياد با رايانه كار مى كنيد و مدام دست تان 

كردن  تايپ  حال  در  دائما  يا  است  ماوس  روى 
كيبوردى  و  ماوس  اگر  كه  بدانيد  بايد  هستيد، 
باشيد،  نداشته  تان  هاى  دست  با  سازگار 
يا  ها  دست  مچ  به  جدى  آسيب  كه  است  ممكن 
و  ها  ماوس  تازگى  به  شود.  وارد  انگشتانتان 
كيبوردهاى جديدى طراحى شده اند كه اين نكات 
را در نظر گرفته اند. به طور مثال در كيبوردهاى 
ارگونوميك كليدهايى وجود دارند كه به نسبت 
قرار  ترى  پايين  جايگاه  در  صفحه  هاى  دكمه 
دارند و اين كليدها بيشتر توسط انگشتان ميانى 
صورت  به  هم  كليدهايى  و  شوند  مى  فشرده 
طراحى  تر  كوچك  انگشتان  براى  تر  برجسته 
شده اند. اگر از اين دسته از كيبوردها استفاده 
در  انگشتانتان  و  دست  مچ  به  كه  فشارى  كنيد، 
كمتر  بسيار  شود،  مى  وارد  كردن  تايپ  حين 
خريد  ها،  حرف  اين  تمامى  با  البته  شد.  خواهد 
ماوس و كيبورد تا حد زيادى شخصى است و 
مناسب  فرد  يك  براى  كه  ماوسى  است،  ممكن 
است، به درد فرد ديگرى نخورد به همين خاطر 
و  ماوس  حتما  خريد  از  قبل  كه  است  خوب 

كيبورد را تست كنيد.

� امان از سيم هاى اضافى

تا به حال شده است كه به دليل سيم هاى اضافى 
ابزارهاى  به  مربوط  و  دارد  قرار  اطرافتان  كه 
ديجيتالى تان است، كالفه شويد؟ بعضى از اين 
به  كنيد.  حذف  آسانى  به  توانيد  مى  را  ها  سيم 
يا  ماوس  خريد  قصد  كه  زمانى  در  مثال  طور 
آن  سيم  بى  نوع  كه  است  بهتر  داريد  كيبورد 
ها را انتخاب كنيد. با اين كار مى توانيد در هر 
يا  كيبورد  راحتى  به  داشتيد،  دوست  كه  زمانى 
ماوس خود را جا به جا كنيد. ترجيحا از ماوس 
و كيبوردهايى استفاده كنيد كه داراى يك مارك 
هستند تا سازگارى بهترى با هم داشته باشند و 
در كارهاى تان مشكالتى مانند تاخير در حركت 
در  ها  دكمه  بودن  كند  يا  نمايش  صفحه  روى 
سيم  بى  ابزارهاى  نيايد.  وجود  به  تايپ  زمان 
عالوه بر اين كه سبك تر هستند، نسبت به نوع 
سيم دار ساختار ظريف ترى هم دارند. اما اگر 
داريد  كار  ميز  از  استفاده  به  شديدى  وابستگى 
و جاى سيستم تان هميشه ثابت است و عالوه 

بر اين موارد دوست نداريد كه هزينه زيادى را 
مى  كنيد،  صرف  جانبى  ابزارهاى  خريد  براى 
توانيد از انواع سيم دار اين ابزارها استفاده كنيد.

� ماوس هاى ليزرى، نورى، توپى

به  اگر  بيامرزد.  خدا  كه  را  توپى  هاى  ماوس 
توپ  يك  ماوس  درون  باشيد  داشته  خاطر 
خاك  و  پرز  هم  كلى  كه  بود  كوچك  و  سنگين 
براى مان جمع مى كرد و بعد از مدت كوتاهى 
هم ديگر كار نمى كرد. بعد از ماوس هاى توپى، 
ماوس هاى نورى از راه رسيدند كه بسيار بهتر 
كه  مشكلى  اما  داشتند،  بيشترى  دقت  و  بودند 
نمى  كار  سطحى  هر  روى  كه  بود  اين  داشتند 
اصطكاك  كم  و  صاف  سطوح  به  نياز  و  كردند 
داشتند. در يك كالم بايد بگوييم كه ماوس هاى 
ليزرى از همه بهتر هستند و طول عمر بيشترى 
دارند. اين دسته از ماوس ها با سطوح به آسانى 
تمامى  دارند.  بااليى  دقت  و  شوند  مى  سازگار 
كارهاى  انجام  براى  تازگى  به  كه  هايى  ماوس 

جالب  و  هستند  ليزرى  شوند،  مى  توليد  دقيق 
است كه بدانيد در ساختار داخلى اين دسته از 
دوربين  روى  تصاوير  همه  انعكاس  براى  ليزر 

ماوس استفاده مى شود.

� بازى و مديا

ما  همه  براى  خصوصيت  اين  نكشيد،  خجالت 
مهم است، اصال مگر مى شود كه رايانه بخريم 
و با آن بازى نكنيم؟ مگر رايانه كاربرد ديگرى 
هم به جز بازى دارد! اگر شما هم از گيمرهاى 
حرفه اى هستيد و به بازى هاى رايانه اى عالقه 
داريد، در هنگام خريد ماوس و كيبورد هم آن 
را به خاطر داشته باشيد. بايد بدانيد كه امروزه 
بازى  كاربردهاى  براى  دسته  دو  به  كيبوردها 
دو  اين  از  نوع  هر  در  اند.  شده  تقسيم  مديا  و 
مدل كليدهاى اضافى به كليدهاى عادى كيبورد 
و  عالقه  نوع  به  بسته  كه  است  شده  اضافه 
از  مثال  طور  به  اند.  شده  طراحى  كاربران  نياز 
ميان اين كليدها مى توان به دكمه هاى اضافى 
كليدهاى  صدا،  تنظيم  ها،  برنامه  ارسال  براى 
مخصوص بازى اشاره كرد كه با توجه به نوع 

كيبورد تعداد آن ها متغير خواهد بود. پس خوب 
بيشتر  كه  كنيد  انتخاب  را  كيبوردى  كه  است 
نيازهاى تان را پاسخگو باشد. عالوه بر كيبورد، 
ماوس  دوست،  بازى  افراد  براى  كه  بدانيد  بايد 

هاى ويژه اى هم طراحى شده است.

كيبوردهاى  به  شبيه  بازى  كيبوردهاى  شايد 
روى  اضافى  دكمه  چند  فقط  و  باشند  معمولى 
هايى  ماوس  اما  باشد.  داشته  وجود  ها  آن 
بسيار  اند،  شده  طراحى  بازى  مخصوص  كه 
ماوس  هستند.  معمولى  هاى  ماوس  با  متفاوت 
هاى بازى حساسيت و دقت بسيار بااليى دارند 
ماوس  از  تر  گران  بسيار  هم  خاطر  همين  به  و 
هاى عادى هستند. اين دسته از ماوس ها را فقط 
به افرادى پيشنهاد مى كنيم كه به باالترين دقت 
ماوس براى انجام بازى هاى شان نياز دارند و 
خيلى زياد بازى مى كنند، در غير اين صورت با 

خريد يك ماوس عادى، كمتر هزينه كنيد.

يك 
كامپيوتر 
يك عمر 
زندگى

نبايد به آسانى و بدون شناخت 
بشويم،  رد  موضوع  اين  كنار  از 
ميان  در  زندگى  عمر  يك  پاى 
اين  بر  عالوه  جمله  اين  است. 
كه قبل از ازدواج كاربرد دارد، 
قبل از خريد بعضى از ابزارهاى 
ديجيتالى هم به درد مى خورد. 
مسلما همان طورى كه در هفته 
هاى گذشته هم گفتيم در زمانى 
و  ابزارها  خريد  به  تصميم  كه 
گيريد،  مى  ديجيتالى  وسايل 
خرج  به  بيشترى  حساسيت  بايد 
پشيمان  خريد  از  بعد  تا  دهيد 

نشويد. 
تعمير انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز - برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت
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مسموميت 
روانى 
چيست؟

و  روان  انحرافات  اساسى  عوامل  از  يكى 
شخصيت انسان، «عقده ى حقارت» است 
كه درعين حال، يكى از رايج ترين عارضه 
هاى روانى مردم زمان ماست كه شناخت 
آن مى تواند در توجيه بسيارى از انگيزه 
هاى رفتارى افراد و پيوند آنان با مسائل 
در  باشد.  مؤثرى  كمك  جامعه،  مشكالت  و 
«فرهنگ فارسى عميد»، «عقده ى حقارت» 
به حالت سركوفتگى و افسردگى همراه با 
تحمل  و  ناكامى  سبب  به  كه  توزى  كينه 
رنج و خفت و حقارت پديد مى آيد، تعريف 
شده است. با وجود تصورات مردم، «عقده 
و  نبوده  فطرى  ماهيت  داراى  حقارت»  ى 
ندارد،  معينى  قشر  يا  طبقه  به  اختصاص 
آن  پيدايش  علل  كه  ست  اى  عارضه  بلكه 
را بايد در تربيت و پرورش اوليه ى فرد 
محيط  با  او  متقابل  مناسبات  و  روابط  و 
در دوران كودكى تا بلوغ جست وجو كرد. 

از  اى  نشانه  خود  خودى  به  حقارت»،  «احساس 
حقارت نفس نيست، بلكه آن چه آن را به صورت 
يك عقده يا ضايعه ى دردناك روانى درمى آورد، 
اين است كه از درك و پذيرش آن خوددارى كنيم ، 
از مواجهه با آن بهراسيم و با پنهان ساختن آن در 
اعماق ضمير خويش، سعى كنيم از طريق واكنش 

هاى نادرست و غيرمعقول، آن را جبران كنيم. 
به  توان  مى  را  شخص  حقارت»،  «احساس  در 
ها  پيروزى  و  ها  پيشرفت  طرف  به  سهولت 
راهنمايى كرد اما وقتى «احساس حقارت» به «عقده 
امكان  كه  اين  بر  عالوه  شد،  تبديل  حقارت»  ى 
مشكل  سازنده  قدرت  يك  به  آن  تبديل  و  اصالح 
خواهد  تبديل  نيز  مخربى  قدرت  به  بود،  خواهد 
شد كه احتمال دارد شخص را به طرف جنايت و 

خيانت و خودكشى نيز سوق دهد. 
ى  «عقده  از  كه  اشخاصى  است  معتقد  «پياژه» 
كنند  كوشش  است  ممكن  برند،  مى  رنج  حقارت» 
جنبه هايى كه موجب ايجاد احساس حقارت در آنان 
مى شود را از ديگران پنهان دارند و اين احساس 
داشته  سعى  اصوًال  و  كنند  محو  خود  ذهن  از  را 
باشند وانمود كنند كه باالتر از هركس ديگرى قرار 
دارند و بسيار متكى به خود و متعهدبه نفس باشند 
اما از آن جا كه واقعًا و باطنًا به خودشان اعتماد 
اين  براى  كنند.  مى  مبالغه  تظاهر  اين  در  ندارند، 
اشخاص، دنيا جاى ستيز و دشمنى ست. حال اگر 
«عقده ى حقارت» موجب غرور يا وحشت، دروغ 
فرد  اين  گردد،  ديگران  به  شديد  اتكاى  يا  گفتن 
هرگز از روابط خود با ديگران راضى نخواهد بود 
شود،  نزديك  ديگران  به  خواهد  مى  كه  هروقت  و 
به اندازه ى كافى نسبت به آنان هم دردى و تفاهم 

نشان نمى دهد. 

� علل ايجاد احساس حقارت 
1) پرخاش و سخت گيرى والدين : پيدايش صفات 
باالتر،  سنين  در  فرد  هر  رفتارى  هاى  ويژگى  و 
و  عاطفى  رويدادهاى  از  مؤثرى  و  قاطع  نحو  به 
يعنى  گيرد؛  مى  مايه  او  طفوليت  دوران  تجارب 
كه  هستند  كودكى  دوران  تجارب  و  وقايع  همين 
عامل بنيانى مسموميت يا بيمارى روان آدمى در 

سنين بعد به شمار مى روند. وقتى كودك در مقابل 
ديگران به خصوص در مقابل همساالن و همبازى 
هاى خود مورد پرخاش و اهانت قرار مى گيرد و 
اين كار تا جايى پيش مى رود كه اطرافيان هم كم 
كم همين رفتار را با او در پيش مى گيرند، احساس 
كند.  مى  زدن  جوانه  به  شروع  كودك  در  حقارت 
درواقع بسيارى از زخم هاى روانى و نابسامانى 
ايجاد  كودك  در  طفوليت  دوران  از  روحى،  هاى 
انسان  بگوييم  اگر  نباشد  اغراق  شايد  و  شود  مى 
كه  گونه  همان  ؛  شود  مى  ساخته  اش  گهواره  در 
آن  كنيم،  خم  شكل  هر  به  را  كوچك  نهال  يك  اگر 

خميدگى را در تمام مراحل رشد حفظ خواهد كرد، 
بناى شخصيت آدمى نيز چنان است كه بر پايه ى 
استوار  و  پرداخته  او  ى  اوليه  ادراكات  و  تربيت 

مى گردد. 
2) نقص عضو : منظور از نقص يا ضايعه، وجود 
اندام  و  اعضا  در  خاص  شرايط  يا  تغيير  نوع  هر 
وضع  و  شكل  از  را  آن  كه  باشد  مى  بدن  هاى 
طبيعى خارج سازد. اين ضايعات نه از جهت زيانى 
كه به وضع جسمانى يا سالمت شخص وارد مى 
سازد، بلكه به سبب اثر نامطلوبى كه در برخوردها 
و روابط اجتماعى مى گذارند، شخص را به سوى 
بيزارى از آدم ها، انزواطلبى و ترس درون سوق 

مى دهند. 
3) شرايط تربيت : كودكى كه در گلخانه ى امن و 
آسوده ى خانواده دور از مسؤوليت ها و واقعيات 
زندگى، نازپرورده شده و در رويارويى با جامعه 
و مردمانش كه از يك سو با تفاهم و درك متقابل 
نيازها و از سوى ديگر، با قبول ضرورت تنازع و 
رقابت، راه سازندگى و پيشرفت را هموار ساخته 
خويش،  حقارت  درك  و  تباهى  و  شكست  جز  اند، 

نصيبى نخواهد يافت. 

� درمان حقارت 
نقاط  چه  كه  نيست  اين  اصلى  مشكل  درحقيقت، 
زمينه  چه  در  يا  و  دارد  وجود  نقصى  يا  ضعف 
هايى احساس حقارت مى شود، بلكه آن چه اهميت 
دارد، تلقى شخصى از اين مسائل و واكنشى ست 
كه در قبال آن ها از خود نشان مى دهيم. هرگاه از 
پايگاه رفيع قدرت و شجاعت به پستى هاى ضعف 
و حقارت درون بنگريم و به نيروى خرد و اراده 
افق  زودى  به  برانيم،  خود  وجود  از  را  ها  آن   ،
زندگى به نور و نيك بختى و سالمت نفس، روشن 
را  حقارت  و  خوارى  احساس  اگر  اما  شد  خواهد 
به درون خويش راه داده و بر استيالى آن گردن 
نهيم، در زمانى كوتاه، شخصيت ما را به فساد و 
تباهى كشانده و جسم و روان مان را بيمار خواهد 
در  پيدايش «حقارت»  عالج  براى  بنابراين  ساخت؛ 
شخصى كه دچار ضعف يا ضايعه ى عضوى مى 
باشد، بايد با پرورش ذوق و استعداد و توانايى او 
در ديگر زمينه ها، بتوانيم عرصه ى بروز و ظهور 
شكوفا  را  هايش  پيروزى  و  مثبت  هاى  ارزش  و 

سازيم. 
بايد  نيز  نازپرورده  كودك  مورد  در  همچنين 
هنگامى كه به دوره ى بلوغ و جوانى رسيد، به هر 
نحو كه شده، اين موضوع را بپذيرد و درك كند كه 
او آدمى ست مانند همه ى آدم ها و به هيچ عنوان 
را  اين  بايد  باشد.  نمى  بهترين  و  فرد  منحصربه 
به درستى بفهمد كه افراد جامعه در هيچ شرايطى 

ملزم نيستند كه هم چون پدر و مادرش به خواسته 
بپذيرند،  را  اش  خودكامگى  كنند،  تمكين  او  هاى 
خطاهايش را به آسانى ببخشايند و در همه حال، 
بايد  او  بگشايند.  زبان  اش  ستايش  و  تحسين  به 
بردبارى،  و  استقامت  و  شجاعت  با  كه  بياموزد 
واقعيات زندگى را پذيرا گردد و به يارى تفاهم و 
دوستى و همكارى، به نيك بختى واقعى دست يابد. 
نازپرورده  كودكان  مورد  در  كه  مطالبى  همين 
دوران  در  كه  كسانى  مورد  در  عينًا  كرديم،  بيان 
طفوليت، گرفتار بيزارى و نفرت اطرافيان بوده اند 
نيز صادق است. انعكاس رفتار ظالمانه ى محيط، 

و  بدبين  هايى  شخصيت  معصوم،  كودكان  اين  از 
كينه توز و عارى از عشق و خصايل نيك انسانى 
سن  در  جامعه  با  را  آنان  ى  رابطه  و  آفريند  مى 
نسبى خطرناك قرار مى دهد. بازگشت چنين فردى 
به زندگى سالم و ثمربخش، در گروى بازآفرينى 
شخصيت و صفات كاملى ست كه بتواند دوستى 
و  كرده  جلب  او  سوى  به  را  ديگران  احترام  و 

متقابًال اعتماد و اعتقاد او را به شايستگى خويش 
اين  به  بايد  بنابراين  بخشد؛  استحكام  و  افزايش 
واقعيت رهنمون گردد كه اگر در كودكى از عشق 
و مالطفت بى نصيب مانده، مى تواند با گذشت و 
خويشتن دارى، شجاعت، كوشش و استقامت، در 
بزرگى چنان گردد كه همه به او به ديده ى تحسين 
و ستايش بنگرند و دست دوستى به جانبش دراز 

كنند. 

حقارت»،  ى  «عقده  با  بتوان  كه  آن  براى  بنابراين 
به سازشى منطقى رسيد يا آن را از وجود خويش 
شناسايى  آن  ى  درباره  است  الزم  ساخت،  دور 
كافى پيدا كرد. وقتى انسان در گزينش هدف هاى 
مى  حاصل  بى  و  خام  هاى  انديشه  خود،  زندگى 
يا  و  درآويزد  محال  با  كند  مى  سعى  يا  پرورد 
همت  ى  وجهه  را  شخصى  منافع  و  تمايالت  تنها 
اين  اش  مفهوم  دهد،  قرارمى  خويش  كوشش  و 
نوميدى  و  شكست  در  را  خود  گريز  راه  كه  است 
مى جويد؛ چراكه احساس حقارت و ترس از قبول 
تعهد و مسؤوليت است كه ما را از انتخاب هدف 
هايى كه مستلزم ايجاد رابطه ى منطقى با جامعه 
و تالش مشترك و دسته جمعى ست، برحذر مى 
دارد. پس آن جا كه هدف ها بى سرانجام مى مانند 
ضعف  گيرند،  مى  پايان  بيهودگى  در  ها  تالش  و 
احساس  و  شوند  مى  پيروز  و  موجه  حقارت،  و 
مقدر  سرنوشت  نامرادى،  و  شكست  كه  شود  مى 
انسان است و ستيز با آن چه مقدرشده، بى فايده 
است؛ برعكس، تالش و پيكار به خاطر تحقق هدف 
هاى عالى انسانى هرگز شكست و دلسردى درپى 
نخواهد داشت زيرا در اين رهگذر، شرط موفقيت، 
تنها وصول به هدف نيست، بلكه درك و احراز آن 
به  را  فرد  كه  ست  معنوى  هاى  ارزش  و  فضائل 
كوشش برمى انگيزد و تعالى شخصيت فرد، خود 
باالترين پاداش و توفيقى ست كه به اين كوشش 

داده مى شود.
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مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
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ساخت ماشين زنانه
 خانم ها دسترسى به موتور ماشين ندارند!

 

استفاده  مخصوص  كه  كرده  ماشينى  ساخت  به  اقدام  ولوو  سازى  اتومبيل  شركت 
خانم هاست. 

به گزارش تابناك،YCC كه برگرفته از Your Concept Car و به معنى "ماشين 
مفهومى شما" نامگذارى شده، اولين اتومبيلى است كه منحصرا به سفارش زنان و 

براى زنان در شركت ولوو ساخته شده است.
برخى از ويژگيهاى اين خودرو: 

1. هيچ راهى براى دسترسى راننده(خانوم ها) به موتور و قسمت هاى حساس وجود 
ندارد يعنى كاپوت ماشين باز نمى شود. 

علتش اين است كه اين ماشين فقط در هر 50.000 كيلومتر نياز به تعويض روغن 
به  سيم  بى  فرستنده  توسط  خودش  سرويس  نوع  هر  به  نياز  صورت  در  و  دارد 

نزديكترين تعميرگاه مجاز خبر مى دهد! 
2. با الستيك پنچر قادر به ادامه حركت است يعنى راننده نيازى به توقف و تعويض 

الستيك ندارد! 
3. راننده فقط ميتواند به ماشين بنزين بزند و يا آب شيشه شور را پر كند. ضمنا 
در باك و مخزن شيشه شور طراحى خاصى دارد كه با بيرون كشيدن سرشلينگى 

خودبخود بسته مى شود ! 
4. قبل از اينكه راننده بخواهد پارك كند سيستم هوشمند تشخيص مى دهد آيا جاى 
كافى براى پارك هست يا نه و در صورت وجود جاى خالى به راننده براى پارك 

كمك مى كند! 
5. چون خانوم ها معموال آنقدر خريد مى كنند كه دستهايشان كامال پر است و براى 
بازكردن در بخصوص در مواقع بارندگى دچار مشكل ميشوند سيستم درها طورى 
طراحى شده كه با رسيدن راننده كنار ماشين خودبخود نزديكترين در باز مى شود! 
6. كاپوت جلو و گلگيرها و قوس سقف طورى طراحى شده كه راننده بتواند فاصله 

هاى جلو و عقب ماشين را كامال تشخيص دهد! 
7. پدال ها در صورت تصادف جمع مى شوند تا صدمه اى به پاى راننده وارد نشود! 
8. فرمان و صندلى و پدالها و پنل جلو با راننده بصورت خودكار تطبيق داده مى شود! 
9. از آن جا كه خانوم ها تمايل زيادى به تغيير دكوراسيون و مبلمان خانه دارند 

براى تامين اين نياز روكش صندليها و كال تودوزى براحتى قابل تعويض است.

رايانش ابرى چيست
سدها ساخته شده اند، لوله كشى انجام شده است و آبى كه 
از رودها و ذوب شدن برف ها حاصل مى شود از طريق 
خط لوله به منازل مى رسد. اين آب آماده استفاده است اما 
فرآيند جمع آورى و انتقال تنها بخشى از عملياتى است كه 
براى آب شرب انجام مى شود. قبل از اينكه شير را باز كنيد 
و ليوان را زير آن بگيريد، اين آب فرآيندهاى ديگرى را هم 
پشت سر گذاشته است. ابتدا به تصفيه خانه رفته و گل و 
الى آن گرفته شده، سپس با اضافه شدن كلر و مواد ديگر 
گندزدايى شده و عارى از عوامل بيمارى زا است، فيلترهاى 

گرفته  قرار  آن  راه  سر  بر  خاصى 
اند تا ميزان امالح و مواد معدنى در 
حد استاندارد باشند و تازه پس از 
طى اين مراحل است كه آب به سطح 

مطلوب براى شهروندان مى رسد. 
تصفيه  مراحل  كه  كنيد  تصور  حاال 
آب وجود نداشت و اين كار را بايد 
ميليون  داديد،  مى  انجام  منزل  در 
كارآيى  با  كوچك  خانه  تصفيه  ها 
ساخته  بايد  ها  خانه  براى  محدود 
فرآيندى  مشابه  روش  اين  شد.  مى 

است كه ما اكنون با داده ها و اطالعات انجام مى دهيم و 
به جاى اينكه يك تصفيه خانه بزرگ با كارآيى باال داشته 
باشيم اطالعات به طور مستقيم در رايانه هاى شخصى و 
فرآيندى  ابرى  رايانش  شوند.  مى  پردازش  و  توليد  ادارى، 
است كه قرار است به ما در استفاده از اطالعات و پردازش 
آنها كمك كند. اين روش به زودى جايگزين شيوه هاى فعلى 
خواهد شد و ديگر نيازى به كامپيوترهاى قدرتمند و گران 

در خانه نخواهيد داشت. 
يا  ابرى  رايانش  است؟  معنا  چه  به  دقيقا  ابرى  رايانش  اما 
از  رايانه  هر  آن  در  كه  است  مدلى   Cloud computing
و  شود  مى  متصل  داده  و  اطالعات  مراكز  به  شبكه،  طريق 
به جاى اطالعات خام، اطالعات پردازش شده را دريافت مى 
كامپيوترها  درون  ابزارها  و  ها  داده  فعلى،  شرايط  در  كند. 
توليد و استفاده مى شوند. اما در رايانش ابرى ديگر نيازى 
به وجود نرم افزار نيست، زيرا پردازش اطالعات از طريق 
از  شود.  مى  انجام  شبكه  محيط  در  اصلى  كامپيوترهاى 
سوى ديگر نيازى به سخت افزار قدرتمند هم وجود ندارد 
كامپيوترهاى  خروجى  از  راحتى  به  توانند  مى  ها  رايانه  و 
كه  ندارد  اهميت  ديگر  شرايط  اين  در  كنند.  استفاده  اصلى 
تلفن  گوشى  طريق  از  يا  كنيد  مى  كار  قوى  رايانه  يك  با 
همراه قصد استفاده از اين اطالعات را داريد. تنها موضوع 
آن  طريق  از  كه  است  رابط  يا  واسطه  افزار  نرم  ضرورى، 
توان  و  شد  وصل  اصلى  كامپيوترهاى  و  شبكه  به  بتوان 
واسطه  افزار  نرم  همين  اجراى  حد  در  نيز  افزارى  سخت 

خواهد بود. 
بنابراين در رايانش ابرى اطالعات يا ابزارها درون كامپيوتر 
جايى  جابه  و  حمل  به  هم  نيازى  و  گيرند  نمى  قرار  افراد 
آنها وجود ندارد. پس بطور خالصه مى توان گفت در اين 
وسيله  نخست  است.  توجه  مورد  اصلى  قسمت  سه  مدل، 
با  ارتباط  دوم  كرد،  اجرا  را  واسط  افزار  نرم  بتوان  كه  اى 
رايانه  هم  سوم  و  اصلى  كامپيوترهاى  يا   (Server) سرور 
اى كه بتواند اين اطالعات را در خود ذخيره كرده و توان 
پردازش آنها را داشته باشد. نرم افزارهاى واسطه برنامه 
هايى  برنامه  همين  مواقع  اغلب  در  و  نيستند  اى  ويژه  هاى 
كه براى اتصال به اينترنت استفاده مى شوند نقش رابط را 
دارند. از ميان اين برنامه ها مى توان به اينترنت اكسپلورر، 

كرد  اشاره  ديگر  بسيارى  و  اپرا  كروم،  گوگل  فايرفاكس، 
كه از نرم افزارهاى ابتدايى موجود در هر سيستم هستند. 
بخش دوم يا شيوه ارتباط ميان دو كامپيوتر نيز از طريق 
شبكه برقرار مى شود. اين شبكه مى تواند يك شبكه داخلى 
شبكه  يا  و  شود  مى  استفاده  سازمان  يك  درون  كه  باشد 
آن  از  توان  مى  دنيا  سراسر  از  كه  اينترنت  بزرگى  به  اى 

استفاده كرد. 
انتظار  مورد  كارآيى  به  توجه  با  نيز  ارتباط  اين  كيفيت 
نرم  از  خواهيد  مى  زمانى  مثال  عنوان  به  شود.  مى  تعيين 
هاى  فايل  پس  كنيد  استفاده  آفيس  مثل  متن  ويرايش  افزار 
متنى با حجم كم بايد منتقل شوند و يك ارتباط كم سرعت 
بازى  خواهيد  مى  هم  زمانى  اما  باشد.  كافى  تواند  مى  نيز 
كنيد يا فيلم ببينيد. در نتيجه احتياج به پهناى باند بيشترى 
خواهيد داشت. ضمن اينكه اين ارتباط بايد 
امن باشد و امكان نفوذ و اختالل در آن 
كنترل شود. پايدارى و تداوم استفاده نيز 
از ديگر شرايط اين ارتباط هستند. بخش 
سوم اين مدل را سرورها يا كامپيوترهاى 
كامپيوترها  اين  دهند.  مى  تشكيل  اصلى 
داشته  بااليى  افزارى  سخت  توان  بايد 
كاربر  چندين  است  ممكن  زيرا  باشند، 
به صورت همزمان به آنها متصل شوند 
داشته  متفاوتى  تقاضاى  نيز  كدام  هر  و 
باشند. يكى به دنبال تصاوير و ويرايش 
ويروس  آنتى  طريق  از  دارد  قصد  نيز  ديگرى  و  است  آنها 
هاى سرور، دستگاه خود را پاكسازى كند. عبارت رايانش 
ابرى اگرچه به تازگى بسيار تكرار مى شود اما تقريبا تمام 
كاربران اينترنت سال ها است كه از آن استفاده مى كنند. به 
عنوان مثال سرويس هاى ايميل يكى از پركاربردترين نمونه 

هاى رايانش ابرى هستند. 
ايميل ها در سرورهايى امن نگهدارى مى شوند و هر زمان 
متصل  اينترنت  به  بايد  كنيد  استفاده  آنها  از  بخواهيد  كه 
متن  نهايت  در  و  كنيد  باز  را  خود  كاربرى  حساب  شويد، 
بود.  خواهند  استفاده  قابل  ها  ايميل  در  موجود  تصاوير  و 
دارد  وجود  ابرى  رايانش  براى  زيادى  هاى  روش  امروزه 
كابردهاى  دنبال  به  اگر  و  هستند  رايگان  نيز  آنها  اغلب  كه 
عمومى باشيد، نيازى به هزينه نخواهيد داشت. گوگل داك 
جى  در  كاربرى  حساب  يك  اگر  است.  موارد  اين  از  يكى 
اين  طريق  از  را  خود  اسناد  توانيد  مى  باشيد  داشته  ميل 
سرويس مشاهده كنيد، ويرايش هاى الزم را انجام دهيد و 
آن را براى افرادى كه مى خواهيد بفرستيد يا روى كامپيوتر 

دانلود كنيد. 
يا  اكسل  يا  متن  هاى  فايل  از  استفاده  براى  ديگر  پس 
پاندا،  شركت  نداريد.  آفيس  افزار  نرم  به  نيازى  پاورپوينت 
دراپ  شركت  دهد،  مى  ارايه  را  ويروس  آنتى  سرويس 
باكس فضاى الزم براى ذخيره فايل ها را فراهم مى كند، در 
كالدمى حتى دسكتاپ خود را طراحى مى كنيد، در گايكى هم 
مى توانيد نسخه دموى بازى ها را اجرا كنيد.رايانش ابرى 
فقط براى كاربردهاى گسترده و فنى نيست. نمونه هاى آن 
را مى توانيد در آموزشگاه ها نيز ببينيد. به عنوان مثال به 
در  جداگانه  كامپيوتر  يك  آموز  دانش  هر  براى  اينكه  جاى 
نظر گرفته شود كافى است اطالعات دستگاه معلم از طريق 
يك مانيتور به دانش آموز نشان داده شود. اين هم نمونه 
تمام  چه  هر  شدت  با  شيوه  اين  است.  ابرى  رايانش  از  اى 
آن  در  خاص  افزارهاى  نرم  فعال  و  است  توسعه  حال  در 
نقش كليدى دارند. به عنوان مثال نرم افزارهاى گران قيمتى 
و  تصويرى  و  صوتى  هاى  ويرايش  كشى،  نقشه  براى  كه 
وب  روى  اكنون  شوند  استفاده  بايد  دست  اين  از  مواردى 
پرطرفدار هستند. به زودى كاربردهاى ساده و عمومى هم 

به ويژگى هاى عام رايانش ابرى افزوده مى شود.

تبلت هاى جديد پاييز وارد 
بازار مى شوند

هاى  تبلت  از  توكيو  در  كنفرانس  يك  در  پيشتر  كه  سونى 
جديدى با سيستم عامل آندوريد 3.0 پرده بردارى كرده بود 
بازار مى  روانه  امسال  پاييز  در  اين محصوالت  كرد  اعالم 
شوند. اولين تبلت به نام S1 يك تبلت 9.4 اينچى با تمركز 
يك  و  جلو  قسمت  در  دوربين  يك  تبلت  اين  است.  مديا  بر 
دوربين در قسمت پشت دارد. طراحى تبلت اول يا S1 خميده 
ى  پردازنده   S1 است.  مجله  يك  شبيه  حدودى  تا  و  است 

با  سونى  توسط  شده  طراحى  كاربرى  واسط  و   Tegra 2
مرورگر وب اختصاصى خواهد داشت.

تبلت دوم تبلتى دو صفحه اى است كه دو ال سى دى 1024 
 Tegra در 480 و 5.5 اينچى را همراه دارد. پردازنده باز هم
در  دوربين  يك  و  جلو  قسمت  در  دوربين  يك  و  است   2
قسمت پشت دارد. اين تبلت از واسط كاربرى مخصوصى 
براى نمايش اطالعات در دو صفحه هم بهره مى برد. هر دو 
 PlayStation يا  دارند  استيشن  پلى  قابليت   S2 و  S1 تبلت
 Xperia Play در  كه  قابليتى  همان  هستند.   Certified
توانايى اجراى بازى هاى PS One را مى دهد. همچنين هر 

دو واى فاى دارند و از 3G و 4G هم پشتيبانى مى كنند.
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پليس اسپانيا ناشناس ها را دستگير كرد
 

، به نقل از پايگاه اينترنتى يوروگيمر، پليس اسپانيا سه تن از اعضاى گروه هكران 
Anonymous را در رابطه با حمله به مركز انتخاباتى اسپانيا و همچنين شبكه پلى 

استيشن (PSN) دستگير كرد.

اسامى اين سه نفر اعالم نشده ولى خبرها حاكى از آن است كه هركدام از اين سه 
نفر در يكى از شهرهاى بارسلونا، آليكانته و آلمريا دستگير شده اند.پليس اسپانيا 
معتقد است كه اين يك نكته مهم در دستگيرى گروه Anonymous بوده است.يك 
سرور هم در شهر گيخون توسط پليس تصرف شد. پليس اسپانيا مدعى است پيش 
از راه اندازى اين عمليات ها به شنود و بررسى بيش از 2.000.000 مكالمه اينترنتى 

دست زده است.
گروه Anonymous يا همان «نا شناس» مجموعه اى از هكر ها و نيز طرفداران 
و كاربران عادى عالقه مند به گردش آزاد اطالعات و آزادى بيان در نقاط مختلف 
جهان هستند كه بعد از فشار دولت آمريكا بر روى وب سايت ويكى ليكس فعاليت 
خود را به صورت رسمى آغاز كردند. اين گروه از خطرناك ترين گروه هاى حمالت 
سايبرى جهان به حساب مى روند چرا كه به جز سونى به مراكز مجازى سياسى 
نيز  نيوزيلند  و  كلمبيا  شيلى،  ايران،  ليبى،  الجزاير،  مصر،  دولت  نظير  هايى  كشور 
حمله ور شده بودند. حمالت DDoS كه با ايجاد ترافيك يك باره بر روى يك وب 
سايت باعث از كار افتادن سرورهاى آن وب سايت مى شود، يكى از روش هاى 
معمول اين گروه است و مشهور ترين حمله� DDoS اين گروه را مى توان حمالت 
همكارى  قطع  به  اعتراض  در   Mastercard و   Paypal هاى  سايت  وب  به  ها  آن 
آن ها با وب سايت ويكى ليكس دانست به طورى كه باعث شد تا نام اين گروه در 
رسانه ها بيش از پيش بر سر زبان ها بى افتد.اعضاى اين گروه چندى پيش اقدام به 
حمله سايبرى به سونى كردند و موفق به سرقت اطالعات 77 ميليون كاربر شبكه 

PSN شدند كه اين حمله تعطيلى چند روز PSN را رقم زد.
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خصوصي  رازهاي  تمام  گويد  مي  كيدمن  نيكول 
زندگي ام را در قبر كردم

اين زن حـرف
 نـمـي زنــد

نيكول كيدمن، ستاره فيلم هاي هاليوود، 
كرده  ازدواج  تام  كروز  با  قبل  سال  ها 
داشت  دوام  سال   10 كه  ازدواجي  بود؛ 
و به طالق منجر شد اما سال هاي سال، 
با  مختلفش  مصاحبه هاي  در  كيدمن 
هيچ  تلويزيوني  شبكه هاي  و  مجله ها 
ديگران  اختيار  در  مورد  اين  در  اطالعي 

قرار نداد...

او قسم خورده بود كه رازهايش را براي هميشه 
گفت:  راز  اين  درباره  بار  يك  او  دارد.  نگه  مخفي 

«من آنها را در قبر كرده ام!»

سال ها بعد با كيت اوربان ازدواج كرد. ازدواجي كه 
تا امروز ادامه يافته است. اين برنده جايزه اسكار، 
به تازگي در مصاحبه هايش درباره زندگي قبلي اش 
به خبرنگاران اطالعاتي داده كه سروصداي زيادي 

باز  دهانش  قفل  سال ها،  از  بعد  زيرا  كرده  پا  بر 
شده است.

به  شده  باعث  تام كروز  با  ازدواجش  گفته  كيدمن 
و  كند  پيشرفت  و  شود  مطرح  بازيگر  يك  عنوان 
دست  به  بايد،  آنچه  از  زودتر  خيلي  را  شهرت 

بياورد.

او گفته: «من خيلي زود و در سن جواني معروف 
قبلي ام  همسر  خاطر  به  فقط  هم  شهرتم  شدم. 
-تام كروز- بود اما قبل از آن از سن 14 سالگي، 

تمام تالشم را براي به دست آوردن اين موقعيت 
شروع كرده بودم و هر كاري از دستم برمي آمد 
فرد  راه  سر  اينكه  تا  مي دادم  انجام  استراليا  در 
اين  مي گويم  صادقانه  گرفتم.  قرار  مشهوري 
در  را  خودم  واقعي  جاي  تا  شد  باعث  برخورد 

زندگي پيدا كنم.

تو  ازدواج  وقت  حاال  مي گفتم  خودم  به  زمان  آن 
را  تو  كاري  آينده  ازدواج  نكن،  ازدواج  نيست، 
باز  بودم.  او  عاشق  طرفي  از  اما  مي كند  خراب 
اصلي  دغدغه  وقت ها  آن  مي گويم  صادقانه  هم 
هم  مقابلم  طرف  شهرت  البته  و  نبود  شهرت  من 
دليل ازدواجم نبود. من عاشق كار كردن در چنين 
مردم  با  كه  بودم  اين  عاشق  من  بودم؛  فضاهايي 

باشم و مردم مرا ببينند.»

پيمان  تام كروز  با   1990 سال  در  كه  كيدمن 
ازدواجي عاشقانه بست و از اين ازدواج يك پسر 
به  كه  دختري  دختر -البته  يك  و  نام «كونور»  به 
فرزندخواندگي قبول كرده بودند- به نام «ايزابل» 
طالق  ازدواجشان،  سالگرد  دهمين  از  بعد  داشت، 

گرفت.
زماني كه شايعات درباره اين زوج و طالقشان به 
اوج مي رسيد، كروز و كيدمن هر نوع مصاحبه اي 
را رد مي كردند و به هيچ سوالي در اين مورد و 
درباره شايعات جواب نمي دادند. حتي كيدمن يك 
بار در جواب به خبرنگاري گفت: «من سپاسگزار 
آن ازدواج هستم، براي تمام چيزهايي كه داشت و 

به من داد ولي هيچ چيزي وجود ندارد كه بخواهم 
كنم...  بحث  درباره اش  و  بزنم  حرف  آن  درباره 
من هيچ وقت درباره جزييات اين پيوند با هيچ كس 

حرف نزدم و نخواهم زد.»

استراليايي  خواننده  اوربان،  با  سال 2006  در  او 
در  ازدواج  از  بعد  اينكه  جالب  و  كرد  ازدواج 
دنبال  هنوز  كه  كساني  به  كنايه  با  مصاحبه اي 
علت طالق او و تام مي گشتند، گفت: «من نمي توانم 
خاطرات شخص ديگري را مرور كنم؛ نه مي توانم 

و نه مي خواهم؛ هيچ كس نبايد اين كار را بكند.»

را  مجله هايي  از  خيلي  «من  بود:  گفته  همچنين  او 
زيرا  سوزانده ام  كرده ام،  مصاحبه  قبال  آنها  با  كه 
پيدا  بدي  خاطرات  و  سياه  نقطه هاي  آنها  تمام  در 

مي كردم.»

كيدمن از اوربان هم صاحب دختري به نام «رز» 
سوال هايي  دار  و  درگير  هم  باز  بار  اين  و  شد 
انتخاب  يا  بازيگر  عنوان  به  كارش  ادامه  درباره 
آورده ام  دنيا  به  كودكي  فقط  «من  افتاد.  مادري 
موضوع  اين  و  نيفتاده  من  براي  ديگري  اتفاق  و 
خيلي ساده است، من يك زن هستم و يك مادر و 
كارم را خيلي ساده به همان سادگي غذا دادن به 
يك بچه، ادامه خواهم داد. هر چند مجبورم مدتي 
ديگر  زن هاي  از  خيلي  مثل  اما  باشم  دور  كار  از 
كه  مي كند  مجبور  و  وسوسه  مرا  چيزي  مي دانم 

خيلي زود سر كارم برگردم.» 
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بي بضاعت
 عمودي:

ــال روح- پس از مقام رهبري...  ١- انتق
عالي ترين مقام رسمي كشور است

٢- فرستادن- روزهاي عرب- كوچكتر 
از اقيانوس

ــود  ــه وج ــده، ب ــن- توليدكنن ٣- بالي
آورنده- كوكب

ــع  ــي!- جم ــس ن ٤- از جن
ــيء- كجاست- ديدني از  ش

رژه
قديم-  جنگجوي  سالح   -٥
طهارت، مقدس بودن- پس 

ندادني خسيس!
خون-  انعقاد  ــن  ويتامي  -٦
ــرف  ظ ــدن-  ش ــكار  آش

آبخوري
٧- تكبر- فهم و درك- تازه 

كار، ناوارد
ــوان  حي ــه-  ترازنام  -٨
ــد از  ــگال- بع ــد بن قدرتمن

كارشناسي ارشد
ــات  حيوان از  ــا-  آئين ه  -٩

زبان  ــت  درخ ــي-  درياي ــه  عظيم الجث
گنجشك

١٠- گريزان- امر به ماندن- بزرگ در 
گويش طبري

١١- رود فرانسه- پيامبر بني اسرائيل- 
شيريني تر

ــكل لباس- شكيبا-  ١٢- گاو تبتي- ش
صداي بچه

١٣- محبس- سالم- پارسا
١٤- وقت و هنگام- خانه هاي ريز روي 

عكس- برخي در خواب مي كشند
ــت و به فرموده  ١٥- مكاتبه- پاكي اس
حضرت محمد (ص) بخشي از ايمان به 

شمار مي رود

 افقي:
ــت حيوان باربر- عنوان  ــه پش ١- كيس
ــه اي تلويزيوني و به ياد ماندني  مجموع
با هنرنمايي مرحوم خسرو شكيبايي و 

به كارگرداني امراهللا احمدجو
٢- جاي پاي سواركار- رخت و پارچه- 

از ديگران نقل قول كردن
ــام  ــاي ام ــل- از نام ه ــس العم ٣- عك

زين العابدين- واگير
ــودن- كاله فرنگي- زين و برگ  ٤- رب

اسب- گلخن
٥- كتف- باجه و گيشه- خوشحالي

٦- بدكاران- هم رأي، يكدل- نوعي از 
موسيقي غربي

زمستاني-  لباس  ــتي-  ٧- كارگر كش
كالم پرسش

كالم  ــم-  شش ــده  س ــعراي  ش از   -٨
تأسف- هرگز

ــرو-  ــوري- مت ــيمات كش ٩- از تقس
استاندار قديم

ــر و  ــه- فق ــان- گري ــار ده ١٠- بخ
بي چيزي

١١- سوره ٤٠- پارچه فروشي- ضمير 
متكلم وحده

١٢- اثري از لودوويكو آريوستو شاعر 
ــاره به  ــدي نويس ايتاليايي- اش و كم

دور- ميوه- ابزار سوراخ كردن
ــانه اي  افس ــوان  پهل ــي-  خيال  -١٣

جنگ هاي تروا- الهه آب هاي روان
١٤- انديشه شيطاني- محصول شركت 

تاتاموتورز هند- هدايت كننده
ــي از كمال تبريزي- مؤلف  ١٥- فيلم

تاريخ اجتماعي ايران
 عمودي:

ــي  ــكل تنفس ١- به بروز حمله اي مش
ــود  ــال گفته مي ش در كودكان خردس
ــه در اثر التهاب ناي و حنجره ايجاد  ك
ــود- از بازيگران سريال پربيننده،  مي ش

(LOST) زيبا و رمز آلود گمشدگان
٢- نمايندگي- ضمير جمع- عابد

ــه  ــتاني- پارچ ــور باس ــوار- كش ٣- س
پشمي پرزدار

٤- بزدلي- وطن- امر از شستن- گاو تبتي
ــا و بي مانند-  ــروف- گوهر يكت ٥- مع

عدد يك رقمي
٦- غر زدن- توبه پذيرنده و بخشاينده 

گناه- هديه به عروس
ــودن- شهري در استان سيستان  ٧- س

و بلوچستان- شناس
٨- فارسي زبان- اهلي- شالوده

٩- زور و سنگيني- نوعي سس- حرف 
نفي ابد

روش هاي  بودن-  دارا   -١٠
نيكو- سخن بيهوده

١١- رودي در جوار عراق- 
ــر هر  ــا كلمه آخ ــرف ي ح

بيت- حيا
ــداد ترتيبي- تب  ١٢- از اع
الزم- نام كوچك نخستين 

فضا نورد- ناگهاني
ــاب  خط ــت-  صداق  -١٣

بي ادب- از گازها
ــتان-  ١٤- تابع- پول عربس

دودل
١٥- به اختالالتي كه موجب 
ــبكيه (رتين)  ــيب به ش آس
چشم مي شود گويند- فينال
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تولد يك نوزاد مى تواند در هر خانواده اى موجى 
از شادى ايجاد كند ولى نكاتى نيز وجود دارد كه 
در  جديد  عضو  اين  تولد  براى  بايد  آينده  پدران 

خانواده مدنظر داشته باشند... 
نكاتى كه غفلت از آنها مى تواند شادى اين اتفاق 

شيرين را از بين ببرد؛ از جمله: 
نظر  از  بايد  دارشدن  بچه  به  اقدام  از  قبل   (1
اجتماعى، روانى و جسمى، آمادگى الزم را كسب 

كنيد. بچه دارشدن هيچ گاه نبايد اتفاقى باشد؛ بلكه 
هر  آمادگى  با  و  آگاهانه  صورت  به  بايد  همواره 
چه بيشتر انجام شود كه البته تاكيد به اين آگاهى 
در  است.  بيشتر  اول  فرزند  مورد  در  آمادگى  و 
به  دست  فكر  با  و  مشورت  با  بايد  ها  زوج  واقع، 
نظر  همسرش  از  حتما  بايد  مرد  و  بزنند  كار  اين 

بخواهد و با او همفكرى كند. 

2) بچه دار شدن بايد با توافق طرفين انجام شود. 
اينكه شما به عنوان پدر آينده، بچه خواسته باشد 
باشد،  آينده  مادر  است  قرار  كه  همسرتان  اما 
هنگام  تواند  مى  باشد،  نداشته  كار  اين  به  تمايلى 
تولد نوزاد باعث به وجود آمدن مشكل هايى شود. 

بايد  شود،  پدر  آينده  در  است  قرار  كه  فردى   (3
از  و  باشد  داشته  نفس  به  اعتماد  مورد  اين  در 
همان ابتداى بسته شدن نطفه از بيان اين موضوع 
احساس خجالت نكند. گاهى وقت ها به خصوص 
در دوران باردارى براى فرزند اول، پدر از بيان 
دارد.  خجالت  احساس  ديگران  براى  موضوع  اين 
البته اين نوع رفتار تا حدى به دليل نداشتن تجربه 
كافى و پايين بودن سن زوج رخ مى دهد كه بايد 

را  خود  احساس  بتواند  بايد  پدر  و  شود  برطرف 
به  افتخار  و  باال  نفس  به  اعتماد  با  شدن  پدر  از 

اطرافيان ابراز كند. 

4) استفاده زوج از مشورت اطرافيان، به خصوص 
اهميت  نيز  دارند،  تجربه  كار  اين  در  كه  آنهايى 
دارد. پدر بايد آمادگى اين مساله را داشته باشد 
كه فرزند او ممكن است پسر يا دختر باشد. گاهى 
پدر در تصورهاى خود، فرزند را پسر يا دختر در 
نظر گرفته و با اشتباه بودن تصورها، حس خوبى 

نسبت به نوزاد ندارد. 

5) مردان بايد پيش از تولد فرزندشان، نقش پدرانه 

خود را تصور كرده و به گونه اى رفتار خود را 
با  تواند  مى  فرد  كنند.  تمرين  شدن  پدر  از  بعد 
استفاده از قدرت تخيل، حس خود را پس از تولد 
فرزندش تصور كرده و به گونه اى خود را براى 

آن آماده كند. 

در  خود  همسر  با  شوهر  همكارى  و  همراهى   (6
طول دوران باردارى بسيار مهم است. فرد بايد در 
اين دوران بكوشد احساس مسووليت و مسووليت 
پذيرى را در خود ايجاد كرده و آن را تقويت كند. 
و  است  ذاتى  پذيرى،  مسووليت  اين  از  مقدارى 
آمادگى  ايجاد  و  زمان  به  مربوط  آن  از  بخشى 
به  مربوط  نيز  آن  از  درصدى  شدن.  پدر  براى 
مى  نشان  ها  بررسى  است.  آموزش  و  يادگيرى 
دهد پدرانى كه در دوران باردارى مادر، همكارى 
مى  كمك  را  وى  دارند،  او  با  بيشترى  همراهى  و 
كنند و بخشى از كارهايى را كه او قبال انجام مى 
داده انجام مى دهند، نتيجه مطلوب ترى را پس از 
تولد فرزند خود مى گيرند. البته مرد بايد بكوشد 
زندگى  و  منزل  كار  حد  در  تنها  همكارى  اين  كه 
همسر  با  خود  همراهى  بايد  و  نباشد  روزمره 
باردارش را در مورد مسايل روانى و مشكل هاى 
مربوط به دوران باردارى نيز داشته باشد. حمايت 
او  تا  شود  مى  موجب  باردار  زن  از  روانى  هاى 
و  كند  سپرى  ترى  مطلوب  نحو  به  را  دوران  اين 
بتواند سالمت جسمى و روانى خود و نوزاد را تا 
حد بيشترى تامين كند. همراهى مرد با همسرش 
در مورد مسايل پزشكى نيز تا حد زيادى به اين 

موضوع كمك مى كند. 

پدر  آستانه  در  مردان  وظايف  از  ديگر  يكى   (7
شدن مقابله با استرس و جلوگيرى از كمال گرايى 
به  كه  كند  احساس  نبايد  پدر  است.  حد  از  بيش 
است  غريبى  و  عجيب  اتفاق  نوزاد،  اين  دنياآمدن 
كه مسووليت هاى او را به كلى تغيير مى دهد. او 
در اين موارد نبايد استرس داشته باشد بلكه بايد 
بكوشد تا مسايل و دشوارى هاى دوران باردارى 
را براى مادر كم كند. به همين اندازه كمال گرايى 
بيش از حد نيز مى تواند عوارضى را براى پدر و 
مادر نوزاد به بار آورد. البته عدم كمال گرايى بيش 
از حد و مقابه با استرس به معنى بى مسووليتى 
نيست و پدر بايد مراقبت باشد كه نه از اين طرف 

بام بيفتد نه از آن طرف. 

8) نكته بسيار مهم ديگرى كه در اين مورد وجود 
دارد اين است كه تالش شود پدر هنگام تولد نوزاد 
در  پدر  حضور  امكان  اگر  باشد.  داشته  حضور 
اول  هاى  گريه  الاقل  نيست،  فراهم  زايمان  اتاق 
نوزاد پس از تولد را بشنود. چون ارتباط برقرار 
كردن با اين موضوع و احساس تولد فرزند در اين 
لحظه حساس زندگى پدر و مادر مى تواند بسيار 
تاثيرگذار باشد. پدر بايد در آغوش گرفتن كودك 
را آموزش ببيند. زيرا معموال پدران به دليل اينكه 
حس مى كنند كودك متولد شده ظريف و حساس 

است، از در آغوش گرفتن او امتناع مى كنند. 
نيز  تولد  از  پس  هاى  مراقبت  در  بايد  پدران   (9
اين  كنند.  همكارى  او  با  و  باشند  مادر  همراه 
موجب  اول  فرزند  مورد  در  ويژه  به  ها  همراهى 
مى شود كه پدر به تدريج با نقش پدرانه خود آشنا 

شود و به آن خو بگيرد. 

10) گاهى اوقات مشاهده مى شود كه برخى پدران 
نداشته  را  ازدواج  حتى  يا  شدن  پدر  آمادگى  كه 
بيش  توجه  به  نسبت  عاطفى  كمبود  دليل  به  اند، 
محبت  كنند  مى  گمان  و  حسادت  نوزاد  به  حد  از 
همسرشان كه تا پيش از اين صرفا متعلق به آنها 
پدر  موارد،  اين  در  است.  شده  تقسيم  حاال  بوده، 
آن طور كه بايد با فرزند خود اخت نمى شود و به 
تدريج از لحاظ عاطفى به كودك آسيب وارد مى 
شود. در اين مواقع، پدر كم كم بايد به اين درك 
محصول  شده  متولد  تازه  موجود  اين  كه  برسد 
آنها  حمايت  به  نياز  كه  است  مادر  و  پدر  عاطفه 

دارد و بايد مورد توجه بيشتر قرار بگيرد.

علوم  دانشگاه  علمى  هيات  عضو  پزشك  *روان 
بهزيستى و توانبخشى

خانه و خانواده

10 توصيه به
 پدران آينده

دكتر خدايى*

3 ارمغان شام خوردن 
خانوادگى

غذاخوردن افراد خانواده در كنار يكديگر، فرصتى 
افراد  بين  را  ارتباط  هاى  دروازه  كه  است  طاليى 
خانواده گشوده و آنها را به هم نزديك تر مى كند. 
اين فرصت به كودكان مى آموزد خانواده همواره 

در زندگى اولويت اول را دارا است. 
در  است  داده  نشان  نيز  گرفته  انجام  مطالعات 
خانواده هايى كه افراد آن در كنار يكديگر غذا مى 
خورند، ميزان تنش و احتمال گرايش به موادمخدر 

كمتر است. 
و  بوده  تر  سالم  اى  تغذيه  عادات  اين  بر  عالوه 
خورد.  مى  چشم  به  كمتر  اى  تغذيه  اختالالت 
صميمى  كودكان  و  والدين  بين  ارتباط  همچنين 
باالترى  نمرات  مدرسه  در  نيز  كودكان  است.  تر 
ترى  گسترده  لغات  دايره  از  و  كنند  مى  كسب 

برخوردارند. 
بندى  دسته  مختلفى  هاى  قالب  در  تأثيرات  اين 
را  يك  هر  بايد  دقيق  بررسى  براى  كه  شوند  مى 

جداگانه مورد توجه قرار داد. 
� جنبه هاى روانى 

تعيين فرصت هايى براى غذاخوردن افراد خانواده 
در  نظم  و  هماهنگى  ايجاد  باعث  يكديگر،  كنار  در 

زندگى خواهد شد. 
عالوه بر اين فرصتى براى تقويت حس صميميت 
باهم  از  آنها  و  شده  فراهم  خانواده  اعضاى  بين 
بودن به حس امنيت و رضايت قلبى دست پيدا مى 
كوتاه  استراحت  براى  نيز  فرصتى  همچنين  كنند. 
انرژى،  تجديد  كنار  در  تا  آيد  مى  دست  به  مدت 
روز  طول  در  كه  كارهايى  به  خانواده  اعضاى 
انجام داده و يا مسئوليت هايى كه برعهده دارند، 

بينديشند. 
برقرار  تعامل  آنها  با  ديگران  با  وگو  گفت  هنگام 
كرده و با گوش دادن به حرف هاى آنها با نقطه 
بر  عالوه  شوند.  آشنا  آنها  هاى  ديدگاه  و  نظرات 
كرده  بازگو  ديگران  براى  را  خود  احساسات  اين 
و از اين طريق سطح اضطرابشان كاهش پيدا كند. 

� جنبه هاى اجتماعى 
كودكان هنگام غذاخوردن در كنار ديگران، سهيم 
و  كرده  مشاهده  دقت  با  را  غذا  در  آنها  شدن 
شود.  مى  تقويت  آنها  در  اجتماعى  هاى  مهارت 
عالوه بر اين گفت وگوها نيز باعث تكامل مهارت 

هاى شنيدارى و گفتارى در كودكان خواهد شد. 
آنها در اين فاصله هاى هر چند كوتاه، مدل رفتارى 
مى  ياد  را  تر  بزرگ  برادر  و  خواهر  يا  و  والدين 
گيرند، جايگاه خود را در خانواده پيدا كرده و با 
رسم و رسوم خانوادگى و محلى آشنا مى شوند. 
در  متقابل  درك  و  يكدلى  حس  اين  بر  عالوه 
احساس  مجموع  در  و  كند  مى  پيدا  افزايش  آنها 

وابستگى بين افراد خانواده تقويت مى شود. 
� اثرات بيولوژيكى 

با  و...  غذاخوردن  شيوه  نشستن،  نحوه  به  توجه 
كيفيت  بدن،  فيزيكى  شرايط  به  بخشيدن  بهبود 

هضم غذا را افزايش مى دهد. 
هنگام  خانواده  اعضاى  وگوى  گفت  اين  بر  عالوه 
غذاخوردن، سرعت غذاخوردن را كمتر كرده و در 

نتيجه جذب و هضم غذا بهتر انجام مى گيرد. 
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قهوه به 
هفت 
روايت

قهوه از جمله نوشيدني هاي پرطرفداري است كه از 
دانه قهوه به دست مي آيد. انواع مرغوب اين دانه ها 
قاره هاي  مرتفع  مناطق  در  كه  است  عربي  نوع  از 
مي شود.  داده  پرورش  آمريكا  و  آفريقا  آسيا، 
مطالعات نشان داده اند هرقدر محل پرورش قهوه 
در ارتفاع باالتري باشد، دانه هاي آن كيفيت بهتري 
مي خواهيم  نيز  پوستر  اين  در  داشت.  خواهند 
روش هاي متداول تهيه قهوه و تفاوتشان با هم را 

برايتان بازگو كنيم. 

قهوه فرانسه 
نام  به  فرانسوي  يك  بار  اولين  را  قهوه  نوع  اين 
معروف ترين  كه  كرد  تهيه  دوبلوا»  باپتيست  «ژان 
با  فرانسه  قهوه  مي آيد.  حساب  به  غربي  روش 
استفاده از دستگاه خودكار درست مي شود كه از 
2 تا 12 فنجان قهوه دم مي كند. آب مستقيما روي 
قهوه اي كه درون فيلتر يا صافي كاغذي در بخش 
داغ بااليي دستگاه قرار دارد، ريخته مي شود. آب 
در محفظه مخصوص به طرف المنت گرمايشي در 
كف دستگاه فشار مي آورد و آب داغ از يك لوله 
آماده شده  قهوه  مي شود.  خارج  دستگاه  باالي  در 
از صافي مي گذرد و به پايين مي ريزد و در فنجان 

جمع مي شود.
فرانسه تان  قهوه  شويد  مطمئن  آنكه  براي  البته 
مرغوبيت كافي دارد، بهتر است مقداري از آن را 
و  خشك  مرغوب،  فرانسه  قهوه  بپاشيد.  آب  روي 
براي مدت طوالني روي سطح آب باقي مي ماند در 
حالي كه قهوه نامرغوب ته نشين و حتي جذب آب 

سرد مي شود.
كافه الته

اين نوع قهوه، اسپرسويي غليظ است كه روي آن 
مقدار زيادي شير داغ ريخته و با اليه اي كف شير 
نازك پوشانده شده باشد. شبيه كاپوچينو است با 
اين تفاوت كه در كاپوچينو نسبت مقدار كف شير و 
شير داغ و اسپرسو مساوي است در حالي كه در 
كافه الته نسبت شير تقريبا دو برابر اسپرسوست 
و كف شير نيز فقط باالي فنجان را از لبه به باال 

مي پوشاند.
شير قهوه 

روشي ديگر براي خوردن قهوه است كه در آن از 
قهوه  يا  اسپرسو  قهوه  فنجان  يك  جوشيده،  شير 
فرانسه و اندكي پودر شكالت يا دارچين استفاده 
مي شود. براي تهيه اين نوشيدني بايد مقداري شير 

( با دماي 65 تا 75 درجه سانتي گراد) به يك فنجان 
قهوه فرانسه يا اسپرسو بيفزاييد. اليه اي نازك از 
كف شير را به عنوان رويه به آن اضافه كنيد و اگر 
تمايل داريد قهوه را در آخر كار اضافه كنيد، آن 
را به آرامي در وسط فنجان بريزيد. سپس با پودر 

شكالت يا دارچين شيرقهوه تان را تزيين كنيد.
كاپوچينو

اين روش تهيه قهوه نيز ايتاليايي است و كاپوچينو 
آماده  براي  مي شود.  سرو  پهن،  فنجان هاي  در 

كردن آن، از يك سوم اسپرسو، يك سوم شير داغ 
و يك سوم كف شير استفاده مي شود. مي توان گرد 
كاكائو يا دارچين را به عنوان رويه به آن اضافه 

كرد. براي غلظت بيشتر مي توانيد يك اسپرسوي 
ديگر نيز به محتويات اضافه كنيد. 

اسپرسو
«سريع»  معناي  به  ايتاليايي  زبان  در  اسپرسو 
است و اين نوع قهوه نيز به سرعت دم مي شود. 
اسپرسو روشي ايتاليايي است كه در سال 1903 
اولين بار «لوييجي بتزرا» آن را معرفي كرد. در 
اين روش دم كردن، دوسوم قهوه به كار رفته 
 45 (تقريبًا  آب  كمي  مقدار  و  فرانسه  قهوه  در 
ميلي ليتر) استفاده و قهوه را دم مي كنند. اين كار 
سريع  مي گيرد.  انجام  مخصوص  دستگاهي  در 
استخراج  براي  را  فرصتي  قهوه،  كشيدن  دم 
تهيه  براي  البته  داد.  نخواهد  نامطلوب  تركيبات 
و  سرد  آب  از  بايد  اسپرسو  قهوه  نوع  بهترين 
تازه استفاده كرده، قهوه را در صافي ريخت و 

فنجان ها را از قبل گرم كرد.
كافه گالسه 

در  كه  سردي  و  معروف  دسرهاي  از  يكي 
گالسه  كافه  مي شود،  استفاده  قهوه  از  تهيه اش 
است. براي تهيه آن دو فنجان بستي وانيلي را با 
يك فنجان خامه رقيق مخلوط مي كنند. به يك و 
نيم فنجان قهوه سرد نيز شش قاشق غذاخوري 
شكر مي افزايند. سپس اين دو را با هم مخلوط 
مي كنند و در فريزر قرار مي دهند تا به اصطالح 

مي شود  سرو  ليوان  در  گالسه  كافه  بيايند.  قوام 
شده  زده  خامه  غذاخوري  قاشق  چهار  آن  به  و 
اضافه مي كنند. اين دسر با ميلك شيك قهوه كامًال 
 2 با  را  شير  فنجان   2 آن،  در  زيرا  است  متفاوت 
قاشق غذاخوري شكر، 4 قاشق غذاخوري بستني 
وانيلي و قهوه سرد اما غليظ مخلوط مي كنند. تمام 
محتويات را به مدت 5 دقيقه و با سرعت زياد در 
سرد  قبل  از  كه  ليواني  در  و  مي زنند  مخلوط كن 

شده است، مي ريزند.

قهوه ترك 
قهوه ترك به نام هاي «قهوه يوناني» و «ارمنستاني» 
مناطق  در  آن  نوشيدن  و  مي شود  شناخته  نيز 

 1980 سال  تا  تركيه  در  است.  رايج  خاورميانه 
آمدن  با  اما  مي گفتند  قهوه  همان  ترك  قهوه  به 
روش هاي اروپايي اين روش تهيه به روش سنتي 
براي  ترك ها  شد.  تبديل  كشور  اين  در  قهوه  تهيه 
تهيه اين قهوه، آداب خاصي دارند اول اينكه آن را 
در فنجان هاي بي دسته كوچك و همراه يك ليوان 
آب  خوردن  معتقدند  آنها  مي كنند.  سرو  سرد  آب 
احساس  خوبي  به  قهوه  طعم  تا  مي شود  باعث 
شود. ترك ها راز تهيه يك قهوه ترك خوشمزه را 
به  آنها  مي دانند.  ماليم  حرارت  روي  آن  تهيه  در 
جوش  قهوه  در  سرد  آب  فنجان  يك  نفر  هر  ازاي 
دو  يا  تعداد  همان  به  سپس  و  مي ريزند  دستي 
مي كنند.  اضافه  قهوه  چاي خوري  قاشق  با  برابر 
و  مي گذارند  ماليم  حرارت  روي  را  قهوه جوش 
اين  با  كه  معتقدند  زيرا  نمي زنند  هم  را  آن  اصال 
كار كف قهوه از بين مي رود. وقتي قهوه شروع به 
جوشيدن كرد، ظرف را از روي اجاق برمي دارند 

و قهوه را در فنجان مي ريزند.

هفت نكته كليدي براي دم كردن قهوه 
هرگز  پس  مي شود،  قهوه  تلخي  باعث  جوشيدن 

قهوه را نجوشانيد. 
قهوه را دوباره گرم نكنيد بلكه هر بار آن را تازه 

تهيه و در فنجان سرو كنيد. 
استفاده  آن  تهيه  براي  سرد  و  تازه  آب  از  حتما 

كنيد. 
از تفاله قهوه دوباره استفاده نكنيد. آنچه باقي مانده، 

اجزاي تلخ و نامطبوع قهوه هستند. 
براي نتيجه بهتر، به ازاي هر 180 ميلي ليتر آب ،10 

گرم قهوه آسياب شده استفاده كنيد. 
اجاق  روي  مي توان  دقيقه   20 براي  فقط  را  قهوه 
گرم نگه داشت زيرا بعد از اين مدت، عطر و طعم 

آن كم مي شود و نامطبوع خواهد شد. 
دم كردن قهوه در ظروف استيل بهترين نتيجه را 

دارد. 
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نخست وزير انگليس:
 انتخابات رياست فيفا نمايشي 

مضحك بود 
فدراسيون  رياست  اخير  انتخابات  انگليس  وزير  نخست 
كرد.  توصيف  مضحك»  «نمايشي  را  (فيفا)  فوتبال  بين المللي 
در  فيفا  رياست  انتخابات 
برگزار  پيش  چندي  حالي 
محروميت  از  بعد  كه  شد 
قطري،  همام»  بن  «محمد 
«سپ بالتر» به عنوان تنها 
يك  براي  پست  اين  نامزد 
ديگر  ساله  چهار  دوره 
بر  حاكم  نهاد  اداره  براي 
شد.  انتخاب  جهان  فوتبال 
اتحاديه  انتخابات  از  قبل 
كرد  اعالم  انگليس  فوتبال 
شركت  گيري  رأي  در 
خواستار  و  كرد  نخواهد 
انتخابات  افتادن  تعويق  به 
شد. بر همين اساس اكنون 
نخست  كامرون»  «ديويد 
وزير انگليس در اظهارنظري گفته است، شخصا اداره فوتبال 
در سطح جهاني را زير نظر داشته اما از آنچه مشاهده كرده، 
تحت تأثير قرار نگرفته است. وي كه يكي از اعضاي تيم ناكام 
گفت:  بود،   2018 جهاني  جام  ميزباني  براي  انگليس  نامزدي 
است  ديگري  زمان  هر  از  كمتر  حاضر  حال  در  فيفا  «اعتبار 
و برگزاري انتخابات با حضور فقط يك نامزد چيزي جز يك 
نمايش خنده دار نبود. فيفا بايد با شفافيت و مسئوليت پذيري 
بيشتري به فعاليت هاي خود ادامه بدهد. آنها بايد ثابت كنند كه 
توانايي انجام وظايفشان را دارند. فيفا بايد تغيير كند و انگليس 

هم به آن كمك خواهد كرد.»

هنكس مربي مرده را به استون 
ويال پيشنهاد كرد

فوتبال ورزش جذابي است و در سراسر جهان طرفداران زيادي 
دارد. هواداران فوتبال منحصر به قشر يا گروه خاصي نيستند 
و دنبال كردن اين بازي مهيج سن و سال هم نمي شناسد. يكي 
بازيگر  اين  است.  هنكس  تام  فوتبال،  هاليوودي  هواداران  از 
هاليوودي البته يك تماشاچي صرف نيست و از هواداران دو 

آتشه تيم استون ويال محسوب مي شود. 
او در باشگاه هواداران اين تيم ليگ برتري هم براي خودش برو 
بيايي دارد و يكي از مهم ترين پل هاي ارتباطي باشگاه با دنياي 
مشاهير است. اين هنرپيشه برنده اسكار البته فقط از هواداران 
ترجيح  فوتبالدوستان  از  خيلي  مثل  بلكه  نيست  مند  عالقه 
مي دهد در امور فني هم دخالت كند و از بيان اظهارنظرش در 
مقابل دوربين خبرنگاران هم ابايي ندارد. البته آخرين نصيحت 
لحاظ  از  تنها  نه  داد  نشان  ويال  استون  باشگاه  مديران  به  او 
فني نمي تواند مشاور خوبي باشد كه از اتفاقاتي كه در فوتبال 

مي افتد هم بي خبر است. 
هنكس كه بعد از آخرين فيلمش تصميم دارد سري به بريتانيا 
بزند در پيامي به هواداران استون ويال نوشت: «خوشحالم كه 
دوباره مي توانم اتفاقات باشگاه را از نزديك دنبال كنم. استون 
ويال را دوست دارم به اين دليل كه اسمش من را به ياد جزيره 
اينجاي  تا  مي اندازد.»  ايتاليا)  در  رويايي  (جزيره اي  ساردينيا 
كار هيچ شكي در مورد فوتبال دوستي هنكس وجود نداشت اما 
در جمالتي كه در مورد پيدا كردن فردي مناسب براي نشستن 
روي نيمكت مربيگري ويال بيان كرد، تقريبا مشخص شد تنها 
به دليل شباهت نام «ساردينا» و «استون ويال»؟ هوادار اين تيم 

انگليسي شده است. 
دليل  به  ويال  استون  سرمربي  هوليه،  ژرار  كه  مدت هاست 
مشكالت قلبي تيم را ترك كرده و در حال درمان است. حاال 
مديران باشگاه به دنبال پيدا كردن جانشين مناسبي براي اين 
مرد فرانسوي هستند و البته مشاوري ناشي هم مثل تام هنكس 
در كنارشان دارند. اين بازيگر 54 ساله در اظهارنظري جالب 
توجه به مالك آمريكايي باشگاه توصيه كرد: «آيا برايان كالف 
آنجاست؟ بهتر نيست از او به عنوان مربي استفاده كنند؟» البته 
بعد از اينكه خبرنگاران به اين بازيگر گفتند كه مربي مد نظرش 
سرخ  كامال  خجالت  از  كه  او  رفته  دنيا  از  كه  است  سال  هفت 
شده بود ادامه داد:«اصال نمي دانستم كه او مرده. از اين بابت 
متاسفم.» به همين دليل است كه مي گويند بهتر است هر كس 

در رشته اي كه تخصصش را دارد اظهارنظر كند. 
14 ژوئن 2011

ورزش
فرگوسن نخستين خريد خود را انجام داد 

ريسك 20 
ميليون پوندي

سيامك خاجي 

خود  خريد  نخستين  در  يونايتد  منچستر 
فيل  ساله   5 قراردادي  با  آينده  فصل  براي 
خدمت  به  را  بلكبرن  ساله  مدافع 19  جونز، 
و  آالردايس  سام  گفته  به  كه  جونز  گرفت. 
استورات پيرس آينده تيم ملى انگليس است 
در تيم ملي زير 21 سال اين كشور عضويت 
در  حضور  آستانه  در  اين  از  پيش  و  دارد 
ليورپول و آرسنال بود اما خود اين بازيكن 
پيراهن  آينده  فصل  مى خواهد  كرد  اعالم 

يونايتد را بر تن كند. 
جونز كه در بازى مقابل اسپانيا در رقابتهاى 
به  انگليس  براى  اروپا  ساله هاى   21 زير 
اسمالينگ  كريس  همراه  به  رفت  ميدان 
ستاره هاى يونايتد و سه شيرها در آينده اى 
نزديك خواهند بود. باشگاه منچستريونايتد 
باشگاه  اين  در  جونز  حضور  درباره 
«باشگاه  كرد:  صادر  شرح  اين  به  بيانيه اي 
بدين وسيله رسما اعالم مي كند كه جونز با 
قراردادي 5 ساله به باشگاه منچستريونايتد 
پيوسته است. اين بازيكن پس از حضور در 
تيم ملي زير 21 سال انگليس قراردادش را 
با باشگاه منچستريونايتد تكميل خواهد كرد 
خواهد  سر  پشت  را  پزشكي  آزمون هاي  و 
 16.5 جونز  قرارداد  اوليه  رقم  گذاشت.» 
ميليون پوند اعالم شده اما در صورتي كه 
بتواند درخشش الزم را با پيراهن شياطين 
سرخ داشته باشد اين رقم تا 20 ميليون پوند 

افزايش خواهد يافت. 

شيوه هاي فرگي 
متد خريد فرگوسن در آغاز هر فصل تلفيقي 
از شيوه جوانگرايي آرسن ونگر در آرسنال 
و همچنين خريدهاي گرانقيمت چلسي است. 
او معموال در ابتداي فصل بازيكنان آينده دار 
مي گيرد  خدمت  به  را  شده  شناخته  كمتر  و 
بزرگ  ستاره هايي  به  را  آنها  زود  خيلي  و 
بازيكناني  ميان  اين  در  البته  مي كند.  تبديل 
هنگفت  هزينه اي  صرف  با  كه  بوده اند  نيز 
نتوانسته اند  اما  شده اند  اولدترافورد  راهي 

انتظارات را برآورده كنند. 
يونايتد  متد  بارز  نمونه  ساله  جونز 19  فيل 
در خريد بازيكن است. موفقيت هاي فرگوسن 
حد  تا  يونايتد  در  خود  مربيگري  عصر  در 
زيادي وابسته به درخشش چنين بازيكناني 
نمانيا  اشمايكل،  پيتر  همچون  نفراتي  است. 
چيچاريتو  آن  نمونه  آخرين  و  ويديچ 
شناخته  كمتر  ابتدا  در  كه  بودند  بازيكناني 
شده بودند و حتي عده اي در درخشش آنها 
اما  داشتند  ترديد  سرخ  شياطين  تركيب  در 
خيلي زود توانايي هاي خود را نشان دادند و 
به ستاره هايي بزرگ در فوتبال اروپا تبديل 

شدند. 
البته تمام خريدهاي فرگوسن چنين سرانجام 
خوشي نداشته و بازيكناني مثل رالف مايلن، 
جايگاه  نتوانستند  حتي  به به  و  كلبرسون 
به  و  باشند  داشته  تيم  نيمكت  روي  ثابتي 
باشگاه  پول هاي  رفتن  هدر  باعث  نوعي 

خدمت  به  براي  كه  هزينه اي  حاال  شدند. 
ترديد را به  گرفتن جونز پرداخت شده اين 
وجود آورده كه اين بازيكن جوان انگليسي 
پر  را  فرديناند  ريو  جاي  آينده  در  مي تواند 
باشگاه  ترك  آستانه  در  زود  خيلي  يا  كند 

قرار مي گيرد. 
مشكالت مديريتي باشگاه در چند فصل اخير 
و بودجه كمي كه در زمان نقل و انتقاالت در 
اختيار فرگوسن قرار مي گرفته باعث شده تا 
ذره بين  زير  پيش  از  بيش  جوان  مدافع  اين 
از  كه  است  بازيكني  دومين  او  گيرد.  قرار 

از  بيش  هزينه اي  با  تاكنون  تابستان 2008 
و  شده  اولدترافورد  راهي  پوند  ميليون   15
را  زيادي  فشار  جونز  براي  موضوع  اين 
كه  حالي است  در  اين  كرد.  خواهد  ايجاد 
توانست  بار  نخستين  براي  پيش  فصل  وي 
حضور مستمر در ليگ برتر را تجربه كند و 

در تركيب اصلي بلكبرن قرار گيرد. 

كمبود تجربه 
همان مبلغ اوليه 16.5 ميليون پوند نيز جونز 
را در رده هشتم گرانترين خريدهاي تاريخ 
باشگاه قرار مي دهد و اين در حالي است كه 
كرده اش  افول  تيم  براي  بازي   35 تنها  وي 
ديميتار  مثل  بازيكني  است.  داده  انجام 
باشگاه  تاريخ  خريد  گرانترين  كه  برباتوف 
محسوب مي شود و در ازاي 30.75 ميليون 
حضورش  از  پيش  پيوست  يونايتد  به  پوند 
داده  انجام  ليگ  در  بازي   289 تيم  اين  در 
آنتونيو  فرديناند،  ريو  چون  نفراتي  و  بود 
والنسيا، سباستين ورون، رود فن نيستلروي 
در  جدول  اين  در  كه  هارگريوز  اوون  و 
رده هاي بعدي قرار دارند نيز هر كدام تجربه 
را  مختلف  ليگ هاي  در  بازي   150 از  بيش 

داشتند. 
در اين فهرست نزديكترين بازيكنان به جونز 
از لحاظ تعداد بازي ناني و اندرسون هستند 
كه آنها هم مدت ها طول كشيد تا خود را نه 
تنها با بازي در ليگ برتر بلكه براي حضور 

جهان  باشگاهي  تيم هاي  بهترين  از  يكي  در 
آماده كرده و در تركيب تيم جا بيفتند. حتي 
چندان  جايگاه  نتوانسته  هم  هنوز  اندرسون 

ثابتي در خط مياني داشته باشد. 
درست است كه جونز تجربه حضور در ليگ 
برتر را دارد و تغييري در كشور يا ليگي كه 
در آن بازي مي كرده به وجود نيامده اما او 
بايد خود را با شيوه هاي تمريني فرگوسن و 
همچنين نوع بازي خاص يونايتد تطبيق دهد. 
نيست  كسي  الكس  سر  به به،  خريد  جز  به 
تحقيقات  با  و  انداخته  تاريكي  در  تيري  كه 

مي گيرد.  خدمت  به  را  بازيكن  يك  فراوان 
كه«جان  جونز  دقت  به  ساله   69 مربي  اين 
تري جديد» فوتبال انگلستان ناميده مي شود 
بازي  آخرين  در  حتي  و  داشته  نظر  زير  را 
شاهد  نزديك  از  گذشته  فصل  در  تيمش 
هنرنمايي او بود. نمايش او به قدري خوب 
اين  منچستر  مهاجم  روني،  وين  كه  بود 
مدافع مياني را يكي از سختگيرترين رقبايي 
آن  با  بازي اش  مدت  طول  در  كه  خوانده 

روبه رو شده است. 

دور  نظر  از  نبايد  نيز  را  نكته  اين  البته 
زماني كه  رونالدو  كريستيانو  كه  داشت 
براي  بازي  تنها 26  شد  روياها  تئاتر  راهي 
اما  بود  داده  انجام  ليسبون  اسپورتينگ 
يكي  عنوان  به  را  خود  توانست  زود  خيلي 
و  كرده  مطرح  جهان  فوتبال  بهترين هاي  از 
در تركيب منچستر به ستاره اي بزرگ تبديل 
شود. جونز نيز اين پتانسيل را دارد كه در 
كنار ويديچ و فرديناند به سرعت رشد كرده 
اسمالينگ  همراه  به  آينده  فصل  چند  در  و 
خط دفاعي قدرتمندي را براي شياطين سرخ 
تشكيل دهند. فرگوسن به خوبي مي داند كه 
سرنوشت  در  اندازه  چه  تا  بزرگ  قمار  اين 
تيمش موثر است و چنين هزينه اي انتظارات 

هواداران را باالتر خواهد برد.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقال  پول خود استفاده نمائيد
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روايتي ديگر از داستان 
«لباس پادشاه»

آخرين برنامه نود را شايد بتوان روايتي ديگر از داستان «لباس پادشاه» 
كودكانه،  حال  و  حس  همان  با  فردوسي پور  نود  در  هشداري  دانست؛ 
خود  در  شايد  تا  ايراني  جامعه  به  شيطنت هايش  از  سرشار  و  كنجكاو 
نظري كند و ببيند چه قبايي بر تن خود پوشانيده است؟احتماًال آخرين 
برنامه نود را كه در بامداد سه شنبه، 24 خرداد ماه 1390 ميزبان حبيب 
كاشاني و علي دايي بود، بتوان يكي از آن دست برنامه هاي جذابي دانست 
كه كمتر در صدا و سيماي ايران به نمايش در آمده است.اين جذابيت اما 
نبود  طرفين  مناقشه  مورد  موضوعات  و  سخنان  محتواي  دليل  به  فقط 
بلكه شايد آنچه در اين برنامه بيشتر از هر چيزي به چشم مي آمد نحوه 
كه  مواجهه اي  بود،  اختالفاتشان  سر  بر  طرفين  صف آرايي  و  مواجهه 
واقع  در  و  اختالفات  و  مناقشات  بسياري  از  بازنمودي  را  آن  مي توان 
قرار  آنكه  انگاشت.بي  ايراني  جامعه  مختلف  سطوح  در  نابه هنجاري ها 
باشد جانب يكي از طرفين را گرفت، مي توان گفت كه دايي و كاشاني هر 
دو بر آمده از متن جامعه و احتماًال آيينه تمام نمايي از شرايط موجود 
در جامعه ايرانند. هر يك از آنها مي كوشند به هر نحو ممكني بر ديگري 
تمامي  به  حق  آيا  كه  تأمل كنند  باب  اين  در  لحظه اي  بي آنكه  يابند  تفوق 
با من است اما اين سياه و سفيد انديشي و دوانگاري كه بر اساس آن 
«يا با مني يا بر من» با بسياري مسائل ديگر در هم آميخته است تا در 
نهايت ادبياتي تلخ و نا بهنجار را بر فضاي بحث حاكم كند.در واقع فاش 
كردن سخناني كه گويا در خفا و به طور خصوصي طرح شده اند بي آنكه 
خوردن هاي  قسم  شود،  ارائه  آنها  براي  مستدل  شواهدي  و  مستندات 
مدام، به كار بردن زبان عاطفي، زهر آلود كردن چاه، تله گذاري، توهين و 
بسياري موارد ديگر بيشتر از آن كه امكان تفاهم و آشكار شدن حقيقت 
را سبب شوند، خود حجاب حقيقت شده اند و در نهايت از ميانه اين رزم، 
خشونت پنهان در زير پوست سخنان دوستانه و از سر لطف و معمول 
افزود  را  تصاويري  مي توان  موارد  اين  تمامي  است.بر  آورده  بر  سر 
و  ملوان  بازي  پايان  تلخ  درگيري هاي  از   90 برنامه  همين  آغاز  در  كه 
پرسپوليس به نمايش در آمد تا پيش از آشكار شدن اين خشونت پنهان، 
نمايش  از  نيز  سيما  و  صدا  گويا  كه  نابهنجاري هايي  از  آشكاري  وجه 
آنها معذور است، به نمايش در آيد؛ تصاويري كه فردوسي پور پس از 
هماهنگي با پورمحمدي، رئيس شبكه 3 امكان پخش آنها را يافته بود.با 
شايد  را  دهم  برتر  ليگ  بازي هاي  براي  نود  برنامه  آخرين  اوصاف  اين 
به  تلويزيون  در  آمده  در  نمايش  به  رخدادهاي  مهم ترين  از  يكي  بتوان 
شمار آورد، نه از آن رو كه ميليون ها مخاطب را تا بر آمدن خورشيد 
جنجال آفرين  كه  رو  آن  از  نه  كرد،  ميخكوب  جادو  جعبه  پاي  شرق  از 
دل  و  داشت  خود  در  را  بسياري  افشاگري هاي  كه  رو  آن  از  نه  و  بود، 
بعضي ها را خنك كرد و حال برخي ديگر را گرفت.اين آخرين برنامه نود 
كه بايد اميدوار بود آخرين برنامه تاريخ نود نباشد - و عمرش همچنان 
مستدام باد- بيشتر از هر چيز از آن روي حائز اهميت است كه مناسبات 
نا بهنجار و روابط سرشار از سوءتفاهم و سوءفهم، بي بنياني اخالقي و 
بسياري از واقعيات تلخ ديگر جامعه ايران را عريان و بي هيچ تعارفي به 
تصوير كشيد.بنابراين بايد از عادل خان فردوسي پور سپاسگزار بود كه 
كاري كارستان كرد تا شايد باز اين پرسش بيشتر از هميشه در مقابل 
ديدگان ما ايراني ها قرار بگيرد كه به راستي در كجاي جهان ايستاده ايم و 
چه مي كنيم و آيا هنوز وقت آن نرسيده كه به جاي جدل و دعواي مدام و 
ويران كردن جهان زيست خود، به امكان بر آمدن جهاني ديگر بينديشيم 
انساني تري - داشته باشد، نه آنكه مدام  كه اندكي رنگ و بوي ديگر – 
چشم مان به ديگراني باشد كه هر يك چيزي ارزشمند در چنته دارند و ما 
هيچ؟در داستان «لباس پادشاه» نوشته هانس كريستين اندرسن، خياطان 
شياد لباسي را كه وجود خارجي نداشت، بر تن پادشاه پوشاندند و مدعي 
هيچ  كه  بود  اين  نتيجه  ندارند.  را  آن  ديدن  توان  زادگان  حرام   كه  شدند 
آدم عاقلي جرأت آن را نداشت كه لخت بودن پادشاه را به زبان آورد 
آخرين  است».اين  لخت  «پادشاه  برآورد  فرياد  كه  بود  كودكي  تنها  اما 
نود را نيز شايد بتوان روايتي ديگر از همين داستان دانست؛ هشدار در 
از  سرشار  و  كنجكاو  كودكانه،  حال  و  حس  همان  با  فردوسي پور  نود 
چه  ببيند  و  كند  نظري  خود  در  شايد  تا  ايراني  جامعه  به  شيطنت هايش 

قبايي بر تن خود پوشانيده است؟

ورزش

قطري ها به منچستر 
هم رسيدند 

سانه هاي انگليسي از احتمال فروش باشگاه منچستر يونايتد 
به يك شركت قطري خبر مي دهند و به نظر مي رسد خانواده 
گليزرها كه محبوبيت چنداني در بين هواداران اين تيم ندارند 

تصميم به فروش باشگاه گرفته اند. 

شد  مدعي  گليزر  خانواده  از  انتقاد  با  تايمز  ساندي  روزنامه 
تمام برنامه هاي درنظرگرفته شده براي فصل نقل و انتقاالت از 
درغير  شده،  پيشنهاد  منچستريونايتد  باشگاه  به  قطري ها  سوي 
اين  ندارند.  بازيكنان  اين  خريد  به  عالقه اي  گليزرها  صورت  اين 
روزنامه انگليسي مدعي شده است: اينكه باشگاه منچستريونايتد 
به دنبال خريد بازيكناني مانند ده خه آ، فيل جونز، اشلي يانگ، لوكا 
مودريچ، وسلي اسنايدر و سيمر نصري است تنها مي تواند به اين 
دليل باشد كه قطري ها به خريد باشگاه منچستريونايتد نزديك تر 
شده اند. يكي از موسسات زيرشاخه اي بنياد سرمايه گذاري قطر 
سال گذشته پيشنهاد يك و نيم ميليون پوندي براي خريد باشگاه 
موسسه  اين  اما  است  شده  روبه رو  مخالفت  با  كه  داده  ارائه 
مبلغ 25 ميليون پوند به اين باشگاه وام داده تا از پس مشكالت 
منچستريونايتد  باشگاه  سخنگوي  كه  اتفاقي  برآيد.  باشگاهي اش 
با  را  باشگاه  اين  مي شود  مدعي  و  مي كند  تكذيب  را  آن  پيوسته 
هيچ قيمتي نمي توان خريد. ساندي تايمز در گزارش خود نوشته 
كه گليزرها عالوه بر مذاكره با قطري ها با يك شركت هنگ كنگي 
به توافق رسيده تا با مبلغ يك ميليارد و 700 ميليون پوند باشگاه 
را واگذار كنند. مالكان باشگاه منچستريونايتد در حالي چنين مبلغ 
گزافي را براي باشگاه ارائه داده اند كه در سال 2005 تنها حدود 

800 ميليون پوند براي خريد آن هزينه كرده اند. 
هواداران نيز از اينكه خانواده گليزر تصميم دارند از اين باشگاه 
جدا شوند بسيار خوشحالند. آنها در طول فصل گذشته چندين 

بار از سياست هاي مالكان باشگاه انتقاد كرده و بدهي هاي يونايتد 
گروه  مقامات  از  يكي  مي دانستند.  آنها  غلط  مديريت  حاصل  را 
«هواداران واقعي منچستريونايتد» مي گويد:«اگر اين اخبار صحت 
هواداران  كه  چرا  خوشحاليم  بسيار  آن  شنيدن  از  باشد  داشته 
پس از مدت ها مي توانند بخشي از سهام باشگاه مورد عالقه خود 
را در اختيار داشته باشند. ما انتظار داريم سه اتفاق مهم در اين 
مدت رخ دهد؛ اول اينكه خانواده گليزرها به طور كامل از باشگاه 
مطرح  واقعي  صورت  به  باشگاه  قيمت  اينكه  دوم  شوند،  خارج 
چون  ارقامي  از  واقعي تر  دالر  ميليارد  يك  ما  عقيده  به  و  شود 
هواداران  همه  اينكه  نكته  سومين  است.  دالر  ميليارد  تا 1.8   1.5
يونايتد اين امكان را داشته باشند كه بخشي از سهام باشگاه را 

خريداري كنند.» 

توسط  بايد  باشگاه  امور  كليه  معتقدند  عده اي  حتي  ميان  اين  در 
و  مديران  تعيين  در  را  اصلي  نقش  آنها  و  شود  اداره  هواداران 
مي افزايد:  هواداران  نماينده  اين  باشند.  داشته  باشگاه  روساي 
مي دانند  اينكه  وجود  با  باشگاه  طرفداران  از  عمده اي  «بخش 
گليزرها مشكالت عمده اي در اقتصاد منچستريونايتد ايجاد كرده 
و بدهي هاي هنگفتي دارند با ادامه حضور اين مالكان آمريكايي 

مخالفند و دوست دارند هر چه زودتر مشكالت تيم حل شود.» 

پاري سن  باشگاه  سهام  از  عمده اي  بخش  گذشته  هفته  قطري ها 
ژرمن فرانسه را خريداري كردند و به دنبال تبديل كردن اين تيم 
پاريسي ها  هستند.  كشور  اين  فوتبال  برتر  قدرت هاي  از  يكي  به 
عنوان  كسب  از  پس  گرفته اند  فاصله  خود  اوج  روزهاي  از  كه 
و  سر  پر  خريد هايي  براي  حاال  گذشته  فصل  در  ليگ  چهارمي 
به  نوعي  به  مي خواهند  مي رسد  نظر  به  و  مي شوند  آماده  صدا 
اين  همچنين  آنها  شوند.  تبديل  فرانسه  فوتبال  سيتي  منچستر 
فصل به عنوان نخستين اسپانسر رسمي باشگاه بارسلونا معرفي 
شدند و براي اولين بار در تاريخ اين باشگاه اسپانيايي در فصل 
آينده بارسلونايي ها با تبليغ بنياد قطر روي پيراهن خود به ميدان 

مي روند.

قهرماني راننده 
بريتانيايي در آخرين دور 

باتن: اين بهترين پيروزي ام بود

در  قهرماني  مك الرن،  تيم  بريتانيايي  راننده  باتن،  جنسن 
رقابت هاي فرمول يك مونترال كانادا را بهترين موفقيت خود در 
سال 2009  در  كه  باتن  مي داند.  ورزش  اين  در  حضورش  طول 
عنوان قهرماني فصل فرمول يك را به دست آورده بود، موفق شد 
70 دور در پيست اين رقابت را در زمان 4 ساعت و 4 دقيقه و 
39 ثانيه و 537 هزارم ثانيه طي كند تا در اين ماراتن نفس گير و 

طاقت فرسا اولين قهرماني اين فصل خود را جشن بگيرد. 
پس از اين راننده بريتانيايي، سباستين فتل آلماني كه پيش از اين 
در استراليا، مالزي، تركيه، اسپانيا و موناكو فرانسه قهرمان شده 
بود با اختالف زماني 2،7 ثانيه در جايگاه دوم قرار گرفت و مارك 
وبر استراليايي و هم تيمي فتل نيز با اختالف 13،8 ثانيه نسبت به 

نفر اول در مكان سوم ايستاد. 

ناكام بزرگ اين رقابت كه به دليل بارش باران متوقف نيز شده 
بود، لوئيس هميلتون بريتانيايي بود كه در همان دورهاي نخست 
با هم تيمي اش جنسن باتن تصادف كرد و از دور رقابت ها كنار 
رفت. فرناندو آلونسو نيز چنين سرنوشتي داشت و نتوانست به 

خط پايان برسد. 
باتن كه در نيم دور پاياني مسابقه توانست از فتل پيشي گرفته و 
به عنوان قهرماني برسد در پايان اين رقابت گفت:«واقعا نمي دانم 
چه بگويم. در اين 3 ساعت پاياني مسابقه اتفاقات عجيبي رخ داد 
و حس جالبي داشتم. تصادف با لوئيس نيز غيرمنتظره بود. من 
وي  از  بايد  و  دارد  قرار  من  اتومبيل  كنار  كه  نديدم  را  او  اصال 
عذرخواهي كنم. از آن زمان تالشم را براي كسب موفقيت بيشتر 

كردم.» 

البته باتن باعث شد تا آلونسو نيز نتواند به مسابقه ادامه دهد و در 
ادامه نيز به دليل رانندگي با سرعت زياد پشت سر ماشين ايمني 
جريمه شد اما تمام اينها باعث نشد تا او نااميد شود و در نهايت 
توانست صدرنشين جدول رده بندي را در آخرين لحظات پشت 
سر گذاشته و قهرماني دراماتيكي را رقم بزند:«پس از جريمه اي 
كه به دليل سرعت زياد پشت سر اتومبيل ايمني پيست داشتم سه 
بار تالش كردم تا به جايگاه نخست برسم. در آخرين دور پشت 
سر سباستين قرار داشتم و او هم با سرعت از كناره پيست در 
حال حركت بود. بايد نقشه اي براي عبور از وي اجرا مي كردم. 
نيز  نمي شدم  برنده  اگر  حتي  و  بود  فوق العاده اي  مسابقه  واقعا 
مي كنم  فكر  كه  بود  خارق العاده اي  پيروزي  مي بردم.  لذت  آن  از 

تاكنون نظير آنرا تجربه نكرده ام.» 

با اين حال قهرماني او به دليل تصادفاتي كه با هميلتون و آلونسو 
يك  فرمول  برگزاري  مسئوالن  و  است  بررسي  دست  در  داشت 
هيچ  مي گويد  باتن  خود  هستند.  زمينه  اين  در  تحقيق  مشغول 
خطايي مرتكب نشده و مستحق جريمه نيست:«خيالم راحت است 
چون هيچ اشتباهي مرتكب نشده ام ولي نمي دانم چه پيش مي آيد 

و تصميم مسئوالن چه خواهد بود.» 
خود  قهرماني  ششمين  آستانه  در  كه  فتل  اشتباه  ميان  اين  در 
بود.  تاثيرگذار  بسيار  نيز  داشت  قرار  فصل  اين  رقابت هاي  در 
راننده  اين  است  معتقد  ردبول  تيم  مدير  هورنر،  كريستين  البته 
آلماني نبايد مورد سرزنش قرار گيرد و در ادامه فصل مي تواند 
به صدرنشيني خود ادامه دهد:«اتفاق خاصي رخ نداده است. اگر 
به كل اين مسابقه نگاه كنيد مي بينيد كه اشتباهات زيادي در آن 
كرد.  انتقاد  فتل  از  نبايد  و  شده  رانندگان  ناكامي  باعث  كه  بوده 
او مي تواند در مسابقه بعدي در والنسيا اين اتفاقات را فراموش 

كرده و به موفقيت برسد.»
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Sericulture, or silk production, has a long 
and colorful history unknown to most peo-
ple. For centuries the West hardly knew 
about silk and the people who made it. For 
more than two thousand years the Chinese 
kept the secret of silk altogether to them-
selves. It was the most zealously guarded 
secret in history. 

Origins 
Chinese legend gives the title Goddess of 
Silk to Lady Hsi-Ling-Shih, wife of the 
mythical Yellow Emperor, who was said to 
have ruled China in about 3000 BC. She is 
credited with the introduction of silkworm 
rearing and the invention of the loom. Half 
a silkworm cocoon unearthed in 1927 from 
the loess soil astride the Yellow River in 
Shanxi province, in northern China, has 
been dated between 2600 and 2300 BC. An-
other example is a group of ribbons, threads 
and woven fragments, dated about 3000 
BC, and found at Qianshanyang in Zhejiang 
province. More recent archeological finds-- 
a small ivory cup carved with a silkworm 
design and thought to be between 6000 
and 7000 years old, and spinning tools, silk 
thread and fabric fragments from sites along 
the lower Yangzi River-- reveal the origins 
of sericulture to be even earlier. 
In spite of their secrecy, however, the Chi-
nese were destined to lose their monopoly 
on silk production. Sericulture reached 
Korea around 200 BC, when waves of Chi-
nese immigrants arrived there. Silk reached 
the West through a number of different 
channels. Shortly after AD 300, sericulture 
traveled westward and the cultivation of 
the silkworm was established in India. 

It is also said that in AD 440, a prince of 
Khotan ( today’s Hetian)--a kingdom on 
the rim of Taklamakan desert -- courted 
and won a Chinese princess. The princess 
smuggled out silkworm eggs by hiding 
them in her voluminous hairpiece. This was 
scant solace to the silk-hungry people of the 
West, for Khotan kept the secret too. Why 
share it with the westerners and kill a good 
market? 

Then around AD 550, two Nestorian monks 
appeared at the Byzantine Emperor Justin-
ian’s court with silkworm eggs hid in their 
hollow bamboo staves. Under their supervi-
sion the eggs hatched into worms, and the 

worms spun cocoons. Byzantium was in the 
silk business at last. The Byzantine church 
and state created imperial workshops, mo-
nopolizing production and keeping the se-
cret to themselves. This allowed a silk in-
dustry to be established in the Middle East, 
undercutting the market for ordinary-grade 
Chinese silk. However high-quality silk 
textiles, woven in China especially for the 
Middle Eastern market, continued to bring 
high prices in the West, and trade along the 
Silk Road therefore continued as before. 
By the sixth century the Persians, too, had 
mastered the art of silk weaving, develop-
ing their own rich patterns and techniques. 
It was only in the 13th century--the time of 
the Second Crusades--that Italy began silk 
production with the introduction of 2000 
skilled silk weavers from Constantinople. 
Eventually silk production became wide-
spread in Europe. 

Early Trade 
Silk became a precious commodity highly 
sought by other countries at a very early 
time, and it is believed that the silk trade 
was actually started before the Silk Road 
was officially opened in the second century 
BC. An Egyptian female mummy with silk 
has been discovered in the village of Deir el 
Medina near Thebes and the Valley of the 
Kings, dated 1070 BC, which is probably 
the earliest evidence of the silk trade. 

During the second century BC, the Chi-
nese emperor, Han Wu Di’s ambassadors 
traveled as far west as Persia and Mesopo-
tamia, bearing gifts including silks. A Han 
embassy reached Baghdad in AD 97, and 
important finds of Han silks have been 
made along the Silk Road. One of the most 
dramatic finds of Tang silks along the Silk 
Road was made in 1907 by Aurel Stein. 

Sometime around 1015, Buddhist monks, 
possibly alarmed by the threat of invasion 
by a Tibetan people, the Tanguts, sealed 
more than ten thousand manuscripts and 
silk paintings, silk banners, and textiles into 
a room at the Caves of the Thousand Bud-
dhas near Dunhuang, a station on the Silk 
Road in northwest Gansu. 

Production in Iran 
Managing director of the Khorasan Silk-
worm Breeding Company says the province 
of Khorasan Razavi along with South and 
North Khorasan provinces are under the 
auspices of the company. 
“The main function of the company is to 
produce and distribute silkworm eggs. But 
whenever the government deems necessary 
the company buys cocoon from produc-
ers. When market conditions for cocoon 
are suitable, the price is determined by the 
market. But when prices are lower than the 
norm, we buy cocoons at the guaranteed 
rates set by the Council of Economy. 

The purchased cocoon is stored in ware-
houses and when there is demand from 
silk producers, cocoon is made available to 
them through tenders,” Farid Sarjam’ie told 
Iran Daily. 

About the breeding and producing of silk-
worm, he said, “Distribution of silkworm 
eggs starts in early spring. When the mul-
berry tree blossoms, production of silk-
worm begins. At times with the blossoming 
of mulberry trees in March, silkworm was 
produced by the end of the Iranian year. 
It takes about 45 days for the silkworm 
egg to transform into a cocoon. Harvest-
ing cocoon in Khorasan starts in mid-May 
and continues until there are cocoons on 
the mulberry trees.”The company, he said, 
had started buying silkworm eggs for the 
current season.  “The private sector is ac-
tive in the purchase of cocoons and they 
are bought from owners of silkworm eggs 
at rates higher than the (state) guaranteed 
prices. This year’s price for every kilogram 
of high quality cocoon is 73,900 rials, which 
is 30 percent above last year’s prices.” He 
said the price of cocoon last year was 56,840 
rials per kg. 
Sarjam’ie said last year one-fourth of the 
total silkworm eggs in the country was dis-
tributed in Khorasan region. Consequently, 
the region accounted for one-fourth of na-
tionwide production. 
Some Improvement 
“Last year from every box of silkworm eggs 
close to 30 kg of cocoon was obtained. This 
year the amount has increased by 1.5 kg 
per box. It should be noted that this year 
the volume of silkworm eggs distributed in 
Khorasan was five percent higher than last 
year. Last year, some 3,600 boxes of silk-
worm eggs were distributed in the entire 
Khorasan region. 

“The figure this year was 3,800 boxes. Pres-
ently the provinces of Gilan, Mazandaran, 
Khorasan and Golestan are the main re-
gions for cocoon breeding. However, it is 
also produced in limited quantities in other 
regions, namely the provinces of Fars, Isfa-
han and East Azarbaĳan,” he said. 

Almost 75 percent of the silk in Iran is pro-
duced in Torbat Heidarieh region (in Kho-
rasan Razavi) in the city of Bayeg. 
There are 600 silk spinning machines in this 
region and cocoons are transported to this 
region from across the country for spin-
ning, the official said. 
An estimated 200 tons of silk is produced in 
the country. 
“Recent history has it that Iranian silk 
production reached a few thousand tons 
per year…But as time passed the volume 
declined. As per figures compiled by Food 
and Agriculture Organization (FAO), in 
2008 Iran was fifth in the world in cocoon 
production. The main global center for its 
production is China. Other rivals are South 
Korea, Japan, Italy, India, Russia, Brazil, Af-
ghanistan, Turkmenistan and Tajikistan,” 
he said. 

Import of silk by private companies had ad-
versely affected local production of this fine 
product. 
“Almost all of the silk produced in the 
country is allocated for carpet weaving. 
Barely one percent is used for textile weav-
ing. It should be noted that there are no 
subsidiary silk industries in Iran and there 
are only two silk cloth weaving factories 
in Khorasan and Gilan. Traditional silk is 
woven in Kalat Naderi region of Khorasan 
Razavi province,” he said. 

History of Silk Industry
By Sadeq Dehqan 






