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هر دم از اين باغ پرشين ويكلى ( هفته نامه پرشين)  برى ميرسد
َگند تر از گنده ترى ميرسد

عباس چطورى!
تا به حال يك بار ديدى كه يك فرانسوى توى نشريه شون بزنه، هاى هيتلر. آخه اين چه ارباب فرهنگ و هنرى 

هست كه بايست اسم دشمن ايران و ايرانى رو با اون طمطراق بزنى توى نشريه و پنجاه پوند بگيرى؟
يعنى اينقدر نان به نرخ روز خوردن و قلم فروشى و صفحه فروشى رواج پيدا كرده كه در اين عهد و زمان و با 

اين همه آگاهى ها، هنوز اينچنين است؟
بابا درش رو ببنديد و برويد با شرافت بنشينيد و هيچ كارى نكنيد ولى اينچنين كاسه اجنبى رو ليس نزنيد

خيلى باعث تاسف هست كه پس از دويست و دو شماره و اينهمه ، باز هم ميخواهى بهانه هاى گذشته رو بيارى

آرشيد

متن باال مربوط به ايميل ارسالى يكى از مخاطبان نشريه است كه هفته گذشته براى ما فرستاده شد. ضمن سپاس 
از آقاى آرشيد كه نظر خود را در مورد درج يكى از آگهى ها در شماره پيشين نشريه، اينگونه برايمان ارسال 
داشتند. نمونه چنين ايميل ها و نامه هايى؛ گاه و بيگاه با درج  خبر و يا آگهى خاصى كه مربوط به مسائل دينى 
و اعتقادى است؛ بدست مان مى رسد. به دنبالش برچسب هاى گوناگونى نيز به ما چسبانده مى شود. البته كه ما 
از انتقاد با روى خوش، استقبال مى كنيم و ايرادها و كاستى هاى خود را پذيرفته و در جهت رفع آن مى كوشيم. 

اما تهمت زنى و يكطرفه به قاضى رفتن، چندان پسنديده نيست. 

بارها گفته ايم و نوشته ايم كه هفته نامه پرشين از تمامى جهت گيرى هاى سياسى و مذهبى به دور است و خود 
را دخيل در گردونه ى «هاى و هوى هاى» بى ثمر نمى سازد. ما را با اعتقادهاى مذهبى و سياسى افراد كارى 
نيست. بر ميانه رفتن و پرهيز از پيش داورى، تاكيد داريم. اينكه آگهى دهنده اى بنا بر اعتقادهاى قلبى و انديشه 

اى خود در متن آگهى اش  پيام تبريكى را درج مى كند؛ امرى است شخصى و ارتباطى به ما پيدا نمى كند. 

ما تنها انعكاس دهنده هستيم و انعكاس، دليل بر همراهى يا عدم همراهى با آن موضوع نيست. ما داورى را به 
عهده ى انديشه ى پويا و منطق مخاطبان مى گذاريم و براى اعتقادهاى قلبى انسان ها، احترام قائل هستيم.

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
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هفته نامه پرشين به تعدادى همكار داوطلب جهت تهيه 
خبر و گزارش براى اين نشريه نيازمند است.

عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به شماره 
02074332516 تماس حاصل نمايند و يا درخواست 

خود را به ايميل اين نشريه ارسال نمايند.
info@persianweekly.co.uk

يا بازا داد ت به ش پ ه

گزارش
اخبار فرهنگى لندن

برگزارى نمايشگاه "هنر نگارگرى 
ايران" در لندن 

نمايشگاهى از آثار نگارگرى مريم ميرزايى هنرمند جوان ايرانى، با 
حضور برخى شخصيت هاى فرهنگى، در لندن، آغاز به كار كرد. اين 
نمايشگاه از تاريخ  18 ژوئن، به مدت يازده روز در سه بخش تهذيب، 
گل و مرغ و مينياتور در محل رايزنى فرهنگى ايران در  لندن داير مى 
باشد .عالقمندان مى توانند همه روزه از ساعت ده صبح تا پنج بعد از 

ظهر از اين نمايشگاه ديدن نمايند.

نمايش فيلم ايرانى " چيزهايى هست 
كه نمى دانى" در لندن

به 

 My) دنبال نمايش فيلم هايى از سينماى ايران در جشنواره فيلم لندن
چيزهايى  Persian Nights)؛ قرار است شنبه شب 25 ژوئن فيلم " 
 Apollo هست كه نمى دانى" نخستين ساخته فردين صاحب زمانى در
توانست  فيلم  اين  كه  است  توجه  شايان  آيد.  در  نمايش  به   cinema
در چهل و پنجمين جشنواره بين المللى فيلم كارلووى وارى جمهور 
چك، جايزه ويژه هيات داوران را از آن خود نمايد. از جمله بازيگران 
سرشناس اين فيلم مى توان از على مصفا، ليال حاتمى، مهتاب كرامتى 

و ... نام برد.
عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر از جدول نمايش ساير فيلم ها 
كه پنجم و بيست و پنج هر ماه، به اكران عمومى در مى آيند؛ به وب 

 www.ukiff.org.uk .سايت مربوطه مراجعه نمايند

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

lightofmusic.com

گزارشى از اجراى موسيقى سنتى و 
جشن در مدرسه ايرانى انديشه

تهيه و تنظيم: فرشته كديور

شنبه گذشته هجدهم ژوئن، مدرسه ايرانى انديشه مملو از خانواده 
هاى ايرانى و فرزندانى بود كه همگى براى حضور در برنامه هاى 
گوناگونى كه مسووالن و مديران مدرسه ترتيب داده بودند به دور 
آغاز شد و تا  آمدند. اين برنامه از ساعت دو بعد از ظهر  هم گرد 

هشت شب ادامه داشت. مسووالن مربوطه براى برگزارى اين جشن، 
بخش هايى را در نظر گرفته بودند كه از جمله مهمترين آنها، اجراى 
تكنوازى  اجراهاى  از  گوناگونى  قطعات  كه  بود  نور  پرنيان  گروه 
فرصت  برنامه  اين  همچنين  گذاشتند.  انظار  به  را  خود  گروهى  و 
مناسبى براى آشنايى والدين با اعضاى اين گروه شد تا بر اساس 
عالقه و نياز فرزندان خود، آنها را در كالس هاى آموزش موسيقى 
كه توسط اعضاى گروه نغمه نور برگزار مى شود؛ ثبت نام نمايند. 
از  تا  يافتند  فرصتى  نيز  ايرانى  سنتى  موسيقى  و  ساز  دوستداران 
نزديك با نوازندگان گروه آشنا شوند و بتوانند اطالعات الزم درباره 
شركت در كالس هاى آموزشى را كسب نمايند. در خالل برگزارى 
كه  داشتيم  مدرسه  مسووالن  و  مدير  با  كوتاه  گفتگويى  برنامه  اين 

در پى مى آيد.
خانم پورى صديق از دليل و هدف برگزارى برنامه امروز   •

در مدرسه انديشه بگوئيد.
ما تالش كرديم كه با گروه هاى ديگرى كه در زمينه فرهنگى و هنرى 
همكارى  از  بتوانيم  و  كنيم  برقرار  ارتباط  داشتند،  فعاليت  لندن  در 
توانيم  مى  فعاليت،  گسترش  با  ببريم.  بهره  انديشه،  مدرسه  با  آنها 
افراد بيشترى را تحت پوشش كار فرهنگى و آموزشى قرار دهيم. 
از يكسال پيش نيز با گروه تئاتر سام و خانم سوسن فرخ نيا، آغاز 
دانش  براى  تئاتر  هاى  كالس  كه  شكل  اين  به  كرديم.  همكارى  به 
آموزان اين مدرسه، ترتيب داديم. چند هفته پيش نيز از گروه نغمه 
نور، دعوت به همكارى نموديم. آنها نيز به عنوان يك كار فرهنگى 
پذيرفتند كه با ما همكارى متقابل داشته باشند و برنامه امروز هم 

بيشتر به منظور آشنايى خانواده ها با اين گروه ترتيب داده شد. 
برنامه امروز شامل چه بخش هايى است.  •

نوازندگى  و  تكنوازى  امروز  برنامه  مسووالن):  (از  صديق  مهين 
گروهى پرنيان نور را شامل مى شود. در انتهاى برنامه نيز اجراى 
كنسرتى را از آنها شاهد خواهيم بود. بچه ها و والدين نيز با اعضاى 
گروه آشنا مى شوند. قرار است كه از سپتامبر كالس هاى آموزش 

موسيقى در اين مدرسه، براى دانش آموزان برگزار شود. 

مختص  تنها  موسيقى  آموزش  هاى  كالس  در  نام  ثبت  آيا   •
دانش آموزان اين مدرسه است؟

نه اينطور نيست. همه عالقمندان به موسيقى در هر گروه سنى مى 
امتيازاتى  در  تفاوت  تنها  و  نمايند  نام  ثبت  ها  كالس  اين  در  توانند 
شود.  مى  گرفته  نظر  در  مدرسه  اين  آموزان  دانش  براى  كه  است 
براى اينكه يادگيرى زبان پارسى  براى دانش آموزان آسان تر شود 
از روش هاى مختلفى استفاده مى كنيم و يكى از روش ها موسيقى 
و تئاتر است كه تاثير بسيار زيادى دارد. در مورد تئاتر هم چون 
نتيجه  در  كنند؛  حفظ  را  ها  نمايشنامه  متن  هستند  مجبور  ها  بچه 
تالش بيشترى در يادگيرى مى كنند و كالس ها نيز از حالت رسمى 

و خشك خارج مى شود و براى آنها جذابيت پيدا مى كند. 
خانواده ها به چه شكل مى توانند فرزندان خود را در اين   •

مدرسه ثبت نام نمايند.
از هفته دوم سپتامبر سال تحصيلى جديد آغاز مى شود. خانواده 
ها از طريق تماس تلفنى با ما و يا با مراجعه به وب سايت مدرسه 
مى توانند از تاريخ و شرايط ثبت نام آگاه شوند. همچنين به زودى 
كالس هاى آموزشى براى بچه هايى كه به تازگى وارد اين كشور 

شده اند و زبان انگليسى آنها ضعيف است؛ برگزار خواهيم كرد.
روند پيشرفت و دستيابى به هدف آموزشى خود را در مدت   •

فعاليت اين مدرسه چگونه ارزيابى مى كنيد.

ناهيد مسعودى (عضو هيات مديره): ما در مجموع از اين روند راضى 
امروز  به  تا  ها  خانواده  نظر  و  بوده  خوب  ها  بچه  پيشرفت  بوديم. 
مثبت ارزيابى شده است. از پيشنهادهايى كه در زمينه آموزشى به 
ما داده شده، استفاده كرديم و تا جايى كه مقدور بوده آنها را بكار 
بستيم. تالش كرديم تا همكارى نزديكى با خانواده ها داشته باشيم. 

اميدواريم كه در آينده نزديك پيشرفت هاى بيشترى حاصل شود.

• خانم سوسن فرخ نيا از برگزارى كالس هاى تئاتر در اين 
مدرسه بگوييد.

كودكان  فكرى  پرورش  كانون  با  بودم  ايران  كه  دورانى  در 
و  جوانان  با  تئاتر  كار  همانجا  از  و  داشتم  همكارى  نوجوانان،  و 
نوجوانان را تجربه كردم. زمانى كه مديران مدرسه انديشه به من 
پيشنهاد برگزارى كالس هاى تئاتر براى بچه ها را دادند؛ پذيرفتم. 
تفاوت هايى ميان بچه هاى اينجا و ايران وجود دارد. بچه ها در اينجا 
داراى لهجه شيرينى هستند كه من روى فن بيان آنها كار مى كنم. 
هنگام گفتن متن هاى نمايشنامه، جمالتشان جذاب تر مى شود. اين 
سبب افزايش اعتماد به نفس آنها در درست صحبت كردن، ميشود.

• بيشتر چه نوع نمايشنامه هايى براى بچه هاى مدرسه كار مى كنيد.
در حال حاضر نمايشنامه اى از نويسنده اى به نام بهروز قنبرى از 
آلمان دارم. او متن زيبايى براى تئاتر بچه ها فرستاده كه در حال 
حاضر روى آن كار مى كنم و اميدوارم كه به زودى اين كار توسط 
كار  ابتدا  در  برود.  صحنه  روى  به  انديشه  مدرسه  آموزان  دانش 
سختى بود و جلب توجه و تمركز بچه ها مشكل بود اما بعد از چند 
جلسه كم كم آنها نيز عالقمند شدند. از نمايشنامه هايى استفاده مى 
پيچيده نداشته باشد و از همه مهم تر  كنم كه شخصيت و جمالت 

اينكه از نتيجه اخالقى برخوردار باشد. 

• چه پيامى براى خانواده هاى ايرانى داريد.
نوعى  ديگر،  زبانى  به  كردن  بازى  نمايش  كه  كنم  تاكيد  خواهم  مى 
اعتماد به نفس به بچه ها مى دهد كه در موقعيت هاى مختلف مى 
اهميت  مادرى  زبان  يادگيرى  كنند.  تكيه  خودشان  زبان  به  توانند 

زيادى دارد. 

با سپاس از فرصتى كه در اختيار ما قرار داديد.
در انتهاى اين برنامه نيز گروه پرنيان نور، با اجراى قطعاتى در سالن 
اصلى اين مدرسه، شور و حال خاصى را به حاضران و مهمانان 
بخشيدند و مراسم با خواندن سرود ملى «اى ايران» به پايان رسيد. 
شايان ذكر است كه گروه پرنيان نور در اول جوالى در آرت دپوت 

لندن، كنسرت موسيقى سنتى و عرفانى را به اجرا خواهند گذاشت.
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اين سجادي 
مظلوم

 سعيد فائقي

كه  ماكياول  نظريه  به  مدرن  سياست  بنيان 
هدف وسيله را توجيه مي كند، موجبات بدبيني 
و  مرز  اين  سياسي  فرهنگ  در  تاريخي  عميق 
بوم را تا چنان حدي فراهم كرده كه كالم رايج 
بين مردم در خصوص سياست جمله معروف 
بدبيني  است».  سياست  مادري  و  پدر  «بي 
تاريخي ما نسبت به بي پدر- مادري سياست، 
حكايتي طوالني است و به قرار همچنان باقي 
خدمت  در  چندسالي  كه  كسي  به عنوان  است. 
ورزش بوده و از نزديك شاهد و ناظر بوده ام 
اين  به  ورود  قصد  ورزشي  يك  هرگاه  كه 
بخشيدن  حيثيت  انگيزه اش  داشت،  را  حوزه 
است  بوده  انساني  كرامت  تعالي  و  انسان  به 
در  كه  ورزش  حوزه  از  قهرماناني  هستند  و 
اين وادي حضور دارند و هيچگاه گرد نظريه 
ماكياول نچرخيده اند و همواره موضعي  «نه 
چون  و  اند  كرده  انتخاب  را  آن»  نه  و  اين 
نه  بوده اند،  خود  استعداد  و  ظرفيت  به  متكي 
اتكا  نه  و  كرده اند  انتخاب  را  مصلحت گرايي 
به قدرت را. با اندك مداّقه يي در صحبت هاي 
آقاي سجادي- وزير پيشنهادي براي وزارت 
آقاي  كه  دريافت  خوبي  به  مي توان  ورزش- 
سجادي هم بر مواضع مذكور در باال وفادار 
كه  داد  نشان  كالمش  در  ايشان  بوده اند. 
منعطف در هدف و در روش است، نشان داد 
جبهه  داد  نشان  نيست،  فرقه گرايي  اسير  كه 
صادقانه  است.  نكرده  تمرين  را  كردن  عوض 
مصلحت  و  خير  ماند،  وفادار  آرمان هايش  به 
كالن را در نظر گرفت و متلون نبود. به قول 
سياست ورزي  روش  مدرن،  سياست بازان 
بي سياست را انتخاب كرد و صداقت را ترجيح 
كه  بي سياست؟!  ورزي  سياست  چرا  داد. 
چگونه مي شود به حوزه قدرت وارد شد؟ اما 
سياست خارج از قدرت را پيشه خود كرد،  او 
پايي  جاي  سياست  در  را  اخالق  مي كرد  فكر 
هست و مدار اخالق را پيشه خود ساخت كه 
نشد.  ديده  هيچكدام  راي گيري  در  متاسفانه 
او فكر مي كرد كه پايه انتخاب بر خير و شر، 
مفيد و مضر يا زشت و زيباست. خدا وكيلي 
فكر  مظلوم تر.  ورزش  و  شد  مظلوم  سجادي 

دفاع  خود  طرح  از  محترم  مجلس  مي كرديم 
تثبيت  را  جوانان  و  ورزش  وزارت  و  كرده 
برخاسته  احساس  غلبه  اما  كرد،  خواهد 
كه  جمهور  محترم  رياست  معرفي  نامه  از 
از  مانع  گرفت،  خود  بر  توهيني  را  آن  مجلس 
سجادي  شد،  وزارت  اريكه  بر  سجادي  تكيه 
سال   16 اهليت،  داراي  تحصيلكرده  قهرمان 
و  جوانان  و  ورزش  حوزه  در  كرده  مديريت 
به قول خودش معلم كه آشنايي با جوانان و 
مساله جوان دارد ديده نشد بلكه هنگامي كه به 
تربيت و فرهنگ پيشكسوتي از معاون اول با 
عنوان دكتر ياد كرد، همهمه يي پيچيد كه دكتر 
نيست.  كسي نديد كه آقاي سجادي در مدت 
كوتاه مديريتش بر باشگاه سايپا قهرماني ليگ 
حضور  اما  آورد،  ارمغان  به  باشگاه  براي  را 
ايشان به عنوان ارتباط با فرقه و گروهي تلقي 
شد كه اين روزها حاشيه ساز شده  و  اي كاش 
منصفانه نگاه مي شد كه مديرعامل وقت گروه 
كارخانجات سايپا كه بعد مسووليت سازمان 
جوانان را عهده دار شد، اتفاقا همراه با جريان 
حاشيه ساز نبود و نيست. كسي نديد كه آقاي 
سجادي كه تربيت شده دوران مديريت آقاي 
اصولگرايي  لحاظ  به  بودند  غفوري فرد  دكتر 
متعالي.  مديريت،  لحاظ  به  و  است  سرآمد 
سجادي در تمام دوران قهرماني و مديريتش 
نه اين و نه آن را پيشه كرده بود و متاسفانه 
ديده نشد،  اما ورزش مظلوم تر كه باز سه ماه 
ديگر با سرپرستي اداره خواهد شد و مجلس 
خواهد  را  نظارت  حداقل  ماه  سه  هم  محترم 
داشت كه اين خود مغاير با اهداف اوليه طرح 
قانوني تاسيس وزارت ورزش و جوانان است 
و رييس جمهور محترم سه ماه وقت دارند كه 
تالش گسترده يي را براي ممانعت از تاسيس 
وزارت معمول دارند كه در نامه معرفي اذعان 
وزير  معرفي  جز  راهي  ظاهرا  بودند؛  كرده 
ورزش وجود ندارد. و به قول ايشان بر ادامه 
صدمات  كه  شد  افزوده  اشكاالت  و  ابهامات 
بيشتري به ورزش وارد شود و اميد است براي 
جلوگيري از احتمال صدمات بيشتر، ان شاءاهللا 
با  را  ديگري  وزير  جمهور،   محترم  رياست 
سجادي  آقاي  مشخصات  بسان  مشخصاتي 
محترم  نمايندگان  ان شاءاهللا  و  كنند  معرفي 
مجلس با راي اعتماد به وزير معرفي شده در 
از  داريم،  پيش  در  را  المپيك 2012  كه  سالي 
جوانان  و  ورزش  امر  در  وقفه  ايجاد  احتمال 

جلوگيري كنند.

 برگرفته از اعتماد

مجلس در 
آفسايد

حميد  به  مجلس  نمايندگان  ندادن  راي 
سجادي يك طرف و حاشيه هاي اين مراسم 
سه شنبه  روز  صبح  ملت  خانه  طرف!  يك 
كه  حواشي اي  سوژه؛  و  حاشيه  از  بود  پر 
همان  كه  ماجرا  متن  از  شيرين تر  بي ترديد 

ناكامي سجادي است، بود.

حضور خانواده ورزش در خانه ملت
زيادي  ورزشي هاي  و  مديران  قهرمانان، 
حاضر  ورزش  وزير  انتخاب  مراسم  در 
حدادي،  احسان  ساعي،  هادي  بودند.  شده 
احمد  داورزني،  محمدرضا  مهدي تاج، 
حسين  آيت الهي،  اميرحسين  دنيامالي، 
رضازاده، محمد پوالدگر، ناصر پورعلي فر، 
علي نژاد،  مهدي  ساوه شمشكي،  عيسي 
و  قهرمانان  از  و...  خسروي وفا  محمود 
كه  بودند  ايران  ورزش  سرشناس  مديران 
چشم  به  مجلس  در  حاضر  هيات  بين  در 

مي آمدند.

حركت استاديومي «تابش»
فدراسيون  سابق  رييس  تابش،  محمدرضا 
اردكان  مردم  نماينده  و  ايران  اسب سواري 
ديدن  با  كه  اسالمي  شوراي  مجلس  در 
همراهان قديمي خود در خانواده ورزش به 
ذوق آمده بود در كنار اهالي ورزش حاضر 
و  ورزشكاران  قهرمانان،  تك تك  با  و  شده 

داد.  «دست»  بودند  مجلس  در  كه  مديراني 
يك  مجلس  ورزش  فراكسيون  رييس  نايب 
در  حاضران  تا  ننداخت  قلم  از  هم  را  نفر 
مجلس به ياد آن فردي بيفتند كه با تمام صد 
استاديوم آزادي حضور  هزار نفري كه در 
داشتند، دست داده بود. «خسته نباشيد آقاي 

تابش ما صدو يك هزارومين نفر بوديم!»

پدر فوتبال بايد وزير ورزش شود
سيدكاظم موسوي، نماينده مردم اردبيل هم 
كه جو مجلس را مناسب مي ديد در سخنان 
خود اعالم كرد علي دايي بايد وزير ورزش 
شود. كاظمي گفت: ما بايد از علي دايي پدر 
فوتبال ايران بخواهيم كه وزير ورزش شود.

رضازاده گل سرسبد مجلسي ها 
خوشامد  اسالمي  شوراي  مجلس  رييس 
علي  گفت.  رضازاده  حسين  به  گرمي 
خوشامد  ورزش  خانواده  به  كه  الريجاني 
مديراني  و  قهرمانان  تمام  ميان  در  مي گفت 
نام  تنها  داشتند  حضور  مجلس  در  كه 
حسين رضازاده را به زبان آورد و از اين 
قهرمان  عنوان  به  ايران  سابق  وزنه بردار 
قهرمانان ياد كرد تا معلوم شود كه حسين 

رضازاده گل سرسبد مجلسي هاست.

كف و سوت در مجلس
سجادي  حميد  سخنراني  از  كه  ورزشي ها 
بودند  آمده  شور  به  دولت  پيشنهادي  وزير 
اين  از  زدن  كف  با  وي  سخنان  اتمام  در 
البته  كردندكه  حمايت  ايران  اسبق  قهرمان 
خوش  نمايندگان  مذاق  به  موضوع  اين 
نيامد و اعتراض آنها را به همراه داشت، به 
بر  مجلس  در  حاضران  از  برخي  كه  نحوي 
اين باور بودند كه همين كف زدن كه چيزي 
نمانده بود به سوت ختم شود و در نهايت 
با صلوات به پايان رسيد، باعث ريزش راي 

سجادي شود.

حتي يك عكس هم از اولين قهرماني ام ندارم
حميد سجادي كه گوش هاي زيادي را متوجه 
خود مي ديد حرف هاي جالبي به زبان آورد 
در  خود  قهرماني  اولين  از  كه  كرد  اعالم  و 
اين  با  اما  ندارد،  هم  عكس  يك  حتي  آسيا 
طال  مدال  صاحب  كه  چهارباري  هر  وجود 
شده و هر باري كه پرچم جمهوري اسالمي 
به اهتزاز درآمد اشك از چشمانش سرازير 

شد.

بگو با جريان خاص چه 
ارتباطي داري؟

سه نماينده نطق مخالف كرده بودند و سوال 
مشترك شان اين بود.

 به صراحت به سجادي گفتند اگر بگويد هيچ 
رابطه يي با خواهرزاده آقاي خاص ندارد، قول 

حاضر  سجادي  اما  دهند.  راي  او  به  مي دهند 
نشد هيچ اشاره يي به اين موضوع كند و در 
نهايت وقتي ديد مخالفان كوتاه بيا نيستند، با 
«بغض» تريبون را ترك كرد و گفت: «من هم 
اگر جاي شما بودم به آدمي كه فساد اخالقي 
و مالي دارد راي نمي دادم. بيني و بين اهللا اگر 
احمدي نژاد  گرچه  ندهيد.»  راي  اينطورم،  من 
برعكس وزير پيشنهادي جوانش با لحني آرام 
به آنها گفت: «من نوكرم، بپذيريد و اينقدر ور 
هم  شما  نيستم،  قهر  شما  با  كه  من  و  نرويد 
دوست باشيد و راي بدهيد.» سجادي مي گفت 
از  حقوقم  من  چيست؟  مالي  اختالس  بابا 
سايپا را مي گرفتم، گفتند پس بده، دادم؛ مني 
فساد  مي گيرم  حقوق  علي الحساب  هنوز  كه 
سوءمديريت،  «فاميل بازي،  چيست.  مالي ام 
اخراج يكسري مدير جانباز ورزشي، هديه 5 
ميلياردي براي رسيدن به رياست فدراسيون» 
را نوروزي نماينده اصولگراي مخالف ليست 
كه  دارد  فيلم  گفت  انتهايش  حتي  و  كرد 
سجادي در جلسه هاي انتخاباتي حزب اعتدال 

و توسعه كه وابسته به نزديكان هاشمي است 
ديده شده و به همين دليل حتي در فراكسيون 

اصولگرايان هم راي نياورد. 
رضا حسيني مخالف دوم موضوع را جدي تر 
آقاي  با  بگو  ميكروفن  پشت  بيا  گفت:  و  كرد 
داري؟  رابطه يي  چه  خواهرزاده اش  و  خاص 
وزير  بودند  نگفته  تو  به  آقايان  همين  آيا 
آستانه  در  را  فدراسيون ها  تا  بشو  ورزش 
و  خاص  آقاي  انتخاباتي  ستاد  كني  انتخابات 
دوستانش  به  هم  جهانگيرزاده  دوستانش؟» 
جدي  بحثي  انحرافي  «جريان  كه  داد  هشدار 
است اما رضا حسيني از مخالفان گفت حرف 
سجادي  از  و  است  مديريتي  توان  از  باالتر 
عمال  را  انحرافي  جريان  از  برائتش  خواست 
ثابت كند و بگويد كه چطور با برخي اعضاي 
مي خواهد  و  مي رود  استخر  انحرافي  جريان 
خواهرزاده يكي از آنها را قائم مقام خود كند؟ 
امروز  اگر  كه  داد  هشدار  حسيني  به  او  البته 
در تريبون مجلس اعالم كند ربطي با جريان 
انحرافي ندارد، همين فردا با يك تلفن او را از 

كار بركنار مي كنند!
سجادي  براي  و  آمدند  زيادي  ورزشكاران 
در  كنند  فرياد 4-4  گرفتند  ياد  و  زدند  دست 
حمايت سجادي؛ مي گفتند حيف سجادي است 
سجادي  شود.  سياسي  دعواي  قرباني  كه 
هم  و  است  تحصيلكرده  هم  مي گفت  خودش 
جهانگيرزاده  مي خواهند.  چه  ديگر  مدال آور، 
بي خيال  هم  و  باشد  هم  اينطور  اگر  مي گفت 
سجادي  و  ندارد  فايده  اما  شوند  حاشيه ها 
دليل  به  اما  باشد  خوب  معاون  يك  مي تواند 
اينكه نگران تسليم شدن هاي سجادي هستند، 
احتماال او حتي امكان انتخاب معاون حزب را 

هم ندارد. 
در نهايت هم همه چيز دست به دست هم داد تا 
اين وزير پيشنهادي خودش هم سردرگم بماند 
كه به خاطر عدم توان خودش راي نياورد يا 
ناراحتي مجلسي ها از دست رييس جمهور؛ اما 
نهايتش اين شد كه از 244 نماينده فقط 87 نفر 
او را دوست داشتند تا وزارت ورزش بدون 

وزير بماند.
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بين الملل 

اجماع  با  متحد  ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
تمامي 192 عضو خود راي به تمديد دبيركلي 
شوراي  نيز  اين  از  پيش  داد.  كي مون  بان 
جمعه،  روز  در  توصيه يي  صدور  با  امنيت 
حمايت خود را از دبير كلي بان كي مون براي 
گزارش  به  بود.  كرده  اعالم  ديگر  سال  پنج 
انتخاب  از  پس  كي مون  بان  يورونيوز، 
شدن به اين سمت، اعالم كرد انتخاب مجدد 
بزرگ  افتخار  يك  وي  براي  سمت  اين  در 
است  «مشخص  گفت:  او  مي شود.  محسوب 
كه ما مسيري طوالني در پيش داريم. مردم 
زيادي از حقوق اوليه خود در جهان بهره مند 
نيستند. افراد بسياري نيز در سراسر دنيا 
سفير  رايس،  سوزان  هستند.»  گرسنه 
امريكا در سازمان ملل نيز از انتخاب مجدد 
بان  پست  گفت  و  كرد  استقبال  كي مون  بان 
جهان  شغل هاي  سخت ترين  از  يكي  كي مون 
با  نيز  كشورها  ديگر  مي شود.  محسوب 
ملل  سازمان  دبيرخانه  به  پيام هايي  ارسال 

انتخاب مجدد وي را تبريك گفتند.

بان كي مون؛ ديپلمات و ديگر هيچ
دبير كل كنوني سازمان ملل متحد در سال 1944 
در كره جنوبي متولد شد و در سال 1970 با اخذ 
دانشگاه  از  بين الملل  روابط  كارشناسي  درجه 
وزارت  در  سال  همان  در  و  فارغ التحصيل  سئول 

امورخارجه كره جنوبي به كار گمارده شد. پس از 
ديپلمات هاي  از  يكي  عنوان  به  سال 1975  در  آن 
امريكا  به  متحد  ملل  سازمان  در  حاضر  كره يي 
اعزام و تحصيالت خود را نيز در اين كشور پي 
در  را  خود  تحصيالت  سال 1985  در  وي  گرفت. 
پايان  به  هاروارد  دانشگاه  در  اداري  امور  رشته 
عنوان  به   2001 سال  در  آن  از  پس  اما  رساند 
انتخاب  ملل  سازمان  در  كره جنوبي  دفتر  رييس 
سال  در  خود  صعودي  رشد  ادامه  در  وي  شد. 
در  و  شد  خود  كشور  امورخارجه  وزير   2004
كل  دبير  هشتمين  عنوان  به  توانست   2007 سال 
تمديد  با  حاال  شود.  انتخاب  متحد  ملل  سازمان 
دبير   2016 سال  پايان  تا  كي مون  وي،  كلي  دبير 
پيرمرد  اين  تا  بود  خواهد  متحد  ملل  سازمان  كل 
67 ساله قريب به 45 سال تجربه ديپلماسي را در 

انبان خود داشته باشد.

بان كي مون؛ البي غرب و يك داستان تكراري 
كنترل  ترتيب،  در  جهاني  قدرت هاي  نفوذ  داستان 
بين المللي  سازمان هاي  موثر  اعضاي  انتخاب  و 
داستاني پيچيده و البته تكراري است. كشورهاي 
دسته چندم همواره از موضع گيري ها و چگونگي 
به  آنها  داشته اند.  خوني  دل  انتخاب ها  اين 
با  مشابه  موقعيت هاي  در  سازمان ها  اين  اينكه 
منافع  تامين  جهت  در  متفاوت  تصميم گيري هاي 
و  داشته  اعتراض  كوشيده اند،  كشورها  برخي 
در  عادالنه  اوضاعي  برقراري  خواستار  همواره 
اين كشمكش هاي بي پايان بوده اند. گو اينكه همين 

براي  مفري  همواره  دوگانه  تصميم گيري هاي 
با  تا  است  آورده  فراهم  كشورها  اين  از  برخي 
صادقانه   توصيه هاي  وضعيت ها،  اين  كردن  بهانه 
اوضاع  كردن  سامان  جهت  در  بين المللي  مجامع 
گذارند.  كناري  به  اعتنايي  بي  با  را  خود  داخلي 
اين  و  ناعادالنه  تصميم گيري هاي  آن  بي شك 

سوء استفاده هاي هميشگي از قدرت، دو روي يك 
يكديگر  بازتوليد  درصدد  همواره  كه  هستند  سكه 

بوده اند. 
اين  از  نيز  كي مون  بان  انتخاب  مي رسد  نظر  به 
استثناي  به  اگرچه  واقع  در  نيست.  خارج  قاعده 
ملل  سازمان  دبيركل هاي  ديگر  غالي»،  «پطروس 
اما  شدند  انتخاب  سمت  اين  به  دوره  دو  براي 
حفظ  دليل  به  غالي  دبيركلي  دوره   تمديد  عدم 
تمديد  دنيا،  اصلي  قدرت هاي  با  مرزبندي ها يش 
نگاهي  مي كند.  توجيه  را  كي مون  بان  سمت  دوره 
عملكردها يش  همچنين  و  وي  سياسي  گذشته  به 
تمايل  كه  مي دهد  نشان  اخير  سال  پنج  طول  در 
كشورهاي غربي براي انتخاب مجدد وي چندان پر 
بيراه نبوده است. به همين خاطر نيز اولين تالش ها 
فرانسه  و  بريتانيا  امريكا،  توسط  وي  ابقاي  براي 

صورت گرفت. 

بان كي مون در دوره تصدي رياست دفتر نمايندگي 
كشورش در سازمان ملل متحد نه تنها از حاميان 
از  كه  مي آمد  حساب  به  بوش  نظامي  استراتژي 
خواهان  و  كرد  پشتيباني  عراق  در  امريكا  جنگ 
كمك  براي  جنگ  اين  در  كشورش  ارتش  مداخله 
عنوان  به  كه  بعدها  او  بود.  ائتالف  نيروهاي  به 
آنكه  وجود  با  شد،  انتخاب  ملل  سازمان  دبيركل 
«صلح، توسعه و احترام به موازين حقوق بشر» را 
سه ركن اساسي سازمان ملل متحد خوانده بود به 
نوعي از صدور حكم اعدام صدام حسين حمايت 
كرد. وي در اين مورد گفته بود: «صدور اينچنين 
احكامي در حيطه صالحيت هاي داخلي هر كشوري 
انتقاد  بالفاصله  كي مون  اين  موضع گيري  است.» 
برانگيخت.  را  بشري  حقوق  نهادهاي  از  بسياري 
عدم انتقاد اين ديپلمات كره يي از اعدامي كه حمايت 
امريكايي ها را نيز در پشت خود داشت در حالي 
صورت گرفت كه وي در مدت دبيركلي اش بارها 
از صدور احكام اعدام در ديگر نقاط جهان انتقاد 

كرده است. 
داده  رخ  وقايع  مورد  در  كي مون  بان  مواضع 
بسياري  انتقاد  مورد  همواره  نيز  غزه  باريكه  در 
كه  حالي  در  است.  بوده  بشري  حقوق  فعاالن  از 
عليه  صهيونيستي  رژيم  روزه   22 جنگ  از  پس 
نوار غزه، اين رژيم دست به محاصره همه جانبه 

اظهارات  تنها  نه  كي مون  بان  بود،  زده  منطقه  اين 
بلكه  نكرد  اتخاذ  اسراييل  مواضع  نقد  در  قاطعي 
از  منطقه  اين  به  صلح  كشتي هاي  اعزام  هنگام 
مقابل  در  بود  خواسته  نفوذ  صاحب  كشورهاي 

ارسال اين كشتي ها ايستادگي كنند. 
روزنامه اماراتي الخليج، در مقاله يي كه ديروز به 

چاپ رساند با اشاره به همين موضوعات و تناقض 
«توصيه هاي صلِح» بان كي مون با عدم محكوميت 
قاطع ماجراجويي هاي اسراييل، انتخاب مجدد وي 
را مرهون همين مسائل دانسته است، اگر چه وي 
اين  شهرك سازي هاي  ادامه  به  نسبت  آن  از  پس 

رژيم در مناطقي از بيت المقدس انتقاد كرده بود. 
اخير  وقايع  از  كي مون  بان  حمايت هاي  سويي  از 
بي  چندان  هم  عربي  بهار  به  موسوم  خاورميانه 
نه  وي  نيوزويك،  گزارش  به  است.   نبوده  نقص 
اين  مردم  مطالبات  از  همه جانبه يي  حمايت  تنها 
كشور نداشته است كه در مورد سركوب گسترده 
اين  كرد.  پيشه  سكوت  نيز  بحريني  معترضان 
دوره  در  كه  است  داده  ادامه  همچنين  روزنامه 
بين المللي  سازمان  بزرگ ترين  بر  وي  مديريت 
قدرتمند  بلوك  ميان  عميق  شكاف  تنها  نه  دنيا 
از  برخي  كه  نشد  تعديل  كشورها  ديگر  و  غرب 
چگونگي  مانند  سازمان  اين  تصميم گيري هاي 
واكنش در ليبي و بحرين، چگونگي تهيه برنامه هاي 
راهبردي اقتصادي براي اعضاي عضو و... به اين 

شكاف دامن زده است.

بان كي مون و آينده سازمان ملل
ديگر بايد با انتخاب بان كي مون به عنوان نهمين 
با  بايد  او  حاال  گرفت.  خو  ملل  سازمان  دبير كل 
برخي از معضالت جهاني دست و پنجه نرم كند. 
بسامان  نا  اوضاع  براي  راه حلي  بايد  هم اكنون  او 
موجود در خاورميانه به ويژه بحران ليبي، سوريه 

و يمن بيابد.
از  استفاده  به  مربوط  معضالت  ديگر   طرف  از   
خود  به  تازه تري  ابعاد  روز  هر  هسته يي  انرژي 
از  زيست  محيط  فعاالن  بين،  اين  در  و  مي گيرد 
عدم اقدام به موقع سازمان ملل در محدود كردن 
آلودگي هاي زيست محيطي به شدت گاليه دارند. 
براي  بايد  كي مون  بان  حاال  گذشته،  اينها  همه  از 
بگيرد.  تصميم  دنيا  يك  مورد  در  ديگر  سال  پنج 
او مي تواند در جدال با برخي از كشورهاي مسلط 
و برخالف نياكانش دستي به سر و شكل حاضر 
كه  نفر  ميليون ها  حال  به  فكري  و  بكشد  دنيا  در 
بشرند  حقوق  و  آزادي  غذا،  چشم انتظار  همچنان 
بكند يا بدون آنكه خود را به دردسر اندازد، مانند 

پنج سال گذشته كج دار و مريز ادامه دهد.

با حمايت اعضاي دايم شوراي امنيت از بان كي مون

آقاي رييس رييس ماند
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بوفه 6.50 پوند از سه شنبه تا يكشنبه
 از 12:30 ظهر تا 16:30 عصر

تركيه و سوريه وارد 
جنگ مى شوند
پيشبينى يك تحليلگر نظامى روس

جهان  و  منطقه  كشورهاى  از  هريك   
نسبت  تركيه  تند  موضعگيرى  به  نسبت 
كرده  ارائه  تحليلى  سوريه  تحوالت  به 
يك  اما  اند  داده  نشان  هايى  واكنش  و 
پيشبينى  روسيه  سياسى  كارشناسى 
را  كشور  دو  اين  بين  عيار  تمام  جنگى 

مطرح كرده است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى وى.پى.
معاون  خرامچيخين  الكساندر  نيوز   كا 
نظامى  و  سياسى  تحليل  انستيتوى 
روسيه معتقد است كه جنگ ميان تركيه 

و سوريه دور از دهن نيست.
اين تحليلگر سياسى بر اين باور است كه 
ناتو و آمريكا به دليل فقير بودن سوريه 

در نفت و گاز و ثروت هاى طبيعى اما 
صفوف  يكپارچگى  در  آن  بودن  قوى 
توانمندى  و  نظامى  آرايش  و  ارتش 
در  نظامى  مداخله  به  مايل  جنگى  هاى 
اين كشور مانند آنچه در ليبى روى داد 
اين  به  را  تركيه  است  ممكن  اما  نيستند 

كار ترغيب كنند.
نظامى  و  سياسى  مسائل  تحليلگر  اين 
استقالل  و  طلبى  جاه  كه  است  معتقد 
شايد  تركيه  دولتمردان  خواهى  عمل 
حقوق  حفظ  بهانه  به  كند  مجاب  را  آنها 
ارائه  به  كمك  و  سورى  شهروندان 
سوريه  خاك  از  بخشى  آنها  به  خدمات 
اين  ها  سورى  قطعا  كه  كنند  اشغال  را 
آنگاه  و  پذيرفت  نخواهند  را  موضوع 
خواهد  در  كشور  دو  بين  خونين  جنگى 

گرفت.
كارشناسى  اين  نظر  از  همه  اين  با 
سوريه  و  تركيه  هاى  توانمندى  روسى 

تركيه  اگرچه  است  برابر  هم  با  كل  در 
روى  تواند  مى  و  است  نزديك  ناتو  به 
كمك آنها حساب كند اما در سوريه نيز 
ارتش يكپارچه در اتحاد با اسد است و 
از سوى ديگر وقتى پاى دشمن خارجى 
به ميان آيد ممكن است اتحاد داخلى نيز 

شكل گيرد.
اينكه  استدالل  با  پايان  در  خرامچيخين 
پا  سوريه  از  دفاع  براى  هرگز  روسيه 
به  نيز  ايران  و  گذاشت  نخواهد  پيش 
سوريه  با  مشترك  مرز  نداشتن  خاطر 
توان كمك به اين كشور را ندارد اينگونه 
در  اگر  حتى  كندكه  مى  گيرى  نتيجه 
كشور  دو  هر  احتمالى  جنگ  اين  ابتداى 
از موقعيت برتر برخوردار باشند پيروز 
از  كه  چرا  بود  خواهد  تركيه  جنگ  اين 
دوستان  ناتوانى  و  ناتو  هاى  كمك 
مى  نفع  او  به  رسانى  كمك  از  سوريه 

برد.

افشاي هزاران سند از جرايم جنگي 
معمر قذافي توسط انقالبيون 

در خبر ديگر از ليبي، انقالبيون ليبيايي هزاران سند از جرايم جنگي معمر 
بين المللي  جنايي  دادگاه  در  ارائه  براي  را  آنها  كه  آورده اند  به دست  قذافي 
نگه داشته اند. به گزارش ايسنا به نوشته روزنامه آبزرور، اين اسناد نشان 
و  ارشد  ژنرال هاي  به  بمباران  فرمان  ليبي  رهبر  قذافي،  معمر  كه  مي دهد 
گرسنه نگه داشتن مردم مصراته را صادر كرده است. اين اسناد كه برخي 
دادگاه  دادستان هاي  سفر  در  است،  رسيده  روزنامه  اين  دست  به  آنان  از 
نشان  اسناد  اين  مي گيرد.  قرار  آنان  اختيار  در  ليبي  به  بين المللي  جنايي 
نيروهاي  كل  فرمانده  مصراته،  محاصره  ماه  چهار  مدت  در  كه  مي دهد 
دولتي به نيروهاي خود نحوه گرسنه نگه داشتن مردم اين منطقه را آموزش 
مي داده  است. يك سند ديگر نشان مي دهد نيروها فرمان شليك تيرخالص 
ژنو  كنوانسيون  آشكار  نقض  كه  كرده اند  دريافت  را  مجروح  انقالبيون  به 
است. اين اسناد همچنين طرح هاي ديكتاتور ليبي براي بمباران مصراته را 
نشان مي دهد كه فرمان حذف مصراته را از نقشه ليبي صادر كرده و گفته 

بود: رنگ آبي دريا را با خون ساكنان اين شهر قرمز كنيد.

شاعر سوري: آقاي رئيس جمهور! 
ملت با شماست

عرب  و  سوريه  مشهور  روشنفكر  و  شاعر  آدونيس،  گذشته  شنبه  سه  
اسد،  بشار  به  خطاب  يادداشتي  در  كرده،  ميهن  ترك  است  سال ها  كه 
او  از  شد  منتشر  السفير  لبناني  روزنامه  در  كه  سوريه  رئيس جمهوري 
اين  از  بيش  و  فصل كند  و  حل  را  در كشورش  جاري  بحران  كه  خواست 
اجازه ندهد كه بحران ادامه داشته باشد. نامه آدونيس مودبانه و به دور 
از واژه هاي غيرمحترمانه بود ولي رويكرد انتقادي خود را نيز حفظ كرده 
بود. به گزارش ديپلماسي ايراني، آدونيس در اين نامه خود خطاب به بشار 
كه  نمي كند  تاييد  واقعيتي  و  عقل  هيچ  رئيس جمهور،  جناب  مي نويسد:  اسد 
بالفاصله پس از سرنگوني نظام در سوريه دموكراسي در كشور حكم فرما 
شود ولي جناب رئيس جمهور هيچ عقل و واقعيتي نيز تاييد نمي كند كه نظام 
با خشونت امنيتي بتواند به بقاي خود ادامه دهد. متفكر مشهور عرب در 
ادامه به نقد عميق جوامع عربي مي پردازد و از اينكه نتوانسته اند ابزارهاي 
الزم براي ايجاد دموكراسي پايدار را فراهم آورند به شدت انتقاد مي كند 
را  يكديگر  وجود  باشيم  نتوانسته   دليلي  هر  به  كه  زماني  تا  مي نويسد  و 
نخواهيم  كنيم،  صادر  يكديگر  براي  قتل  حكم  بهانه اي  هر  به  و  كنيم  تحمل 
بعث  حزب  بحث  به  اينجا  در  وي  كنيم.  بنا  دموكراتيك  جامعه اي  توانست 
مي پردازد و ايدئولوژي آن را از مد افتاده و ناكارآمد توصيف مي كند و از 
رئيس جمهوري سوريه مي خواهد كه زمينه هاي پايان گرفتن سلطه فعاليت 
حزب بعث بر كشور را فراهم آورد. اين همان چيزي است كه گفته مي شود 
بشار اسد، رئيس جمهوري سوريه نيز در برنامه اصالحات خود گنجانده 
و دنبال فرصتي مي گردد تا آن را به واقعيت تبديل كند.آدونيس بشار اسد 
انجام  در  كه  مي خواهد  او  از  و  مي داند  سوريه  منتخب  رئيس جمهوري  را 
انتقال  زمينه هاي  كه  مي گويد  و  دهد  خراج  به  بيشتري  جديت  اصالحاتش 
دموكراتيك و آزادانه قدرت را فراهم آورد. چرا كه اين تبادل آزادانه قدرت 
است كه مي تواند براي نظام مشروعيت بياورد و آن را قانوني كند.وي بشار 
اسد را مرد تاريخ ساز سوريه توصيف مي كند و مي گويد وي در موقعيتي 
از تاريخ ايستاده كه بايد راه آينده سوريه را بنا كند و اجازه ندهد افرادي 
كه خواستار انحراف تاريخ كشور با سوء استفاده از قدرت  خود در حزب 
بعث هستند، كشور را به آينده اي مبهم بكشانند. اين شاعر معروف عرب 
در پايان نامه خود به رئيس جمهوري سوريه از سياست هاي غرب نسبت 
به سوريه نيز به شدت انتقاد مي كند و مي نويسد: «خوب مي دانم كه غرب 
به ويژه آمريكا نه از ملت و نه از حقوق بشر سوريه حمايت مي كنند. آنها 
تنها به دنبال حمايت از استراتژي و مصالحشان هستند. ولي نبايد فراموش 
كرد كه آنها در گرفتن بهانه موفقيت آميز عمل كرده اند و مي خواهند بدين 
وسيله و با دفاع از حقوق بشر استعمار تازه اي بنا كنند تا حقيقت را مخفي 
كرده و از معركه حقوق بشر و درگيري هاي انساني در فلسطين فرار كنند.»

اشتون: حوادث بهار عربي ما را 
غافلگير كرد

رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا با اشاره به امكان بررسي همكاري 
اتحاديه اروپا با نظام هاي جديدي كه در كشورهاي عربي به قدرت مي رسند 
گفت : آنچه كه براي ما مهم است امنيت و ثبات خاورميانه است. به گزارش 
ايسنا به نقل از روزنامه عربستاني عكاظ ، اشتون تصريح كرد: حوادث بهار 
عربي ما را غافلگير كرد و باعث شد كه در مواضع خود بازنگري كنيم. وي 
در ادامه گفت: ما امكان همكاري با رژيم هاي جديدي كه بعد از اين حوادث 
به قدرت مي رسند را بررسي مي كنيم و در حال مطالعه نقشي هستيم كه 
اروپا مي تواند در اين كشورها به عهده بگيرد. كاترين اشتون تصريح كرد:  
ما از هر نوع تشنجي در منطقه خصوصا آنچه كه در حال حاضر در سوريه 
در جريان است نگرانيم و با همپيمانان خود در رياض و مصر و كشورهاي 
حوزه خليج (فارس) در حال بررسي راه هاي پايان دادن به بحران سوريه 

هستيم.
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اتحاديه اروپا هر چه زودتر 
مرگ يورو را اعالم كند 

وزير خارجه پيشين انگليس با اشاره به اينكه منطقه يورو 
در حال فروپاشي است گفت: آيا 
به  اروپا  اتحاديه  نيست  بهتر 
جاي مرگ تدريجي يورو هر چه 
زودتر مرگ آن را اعالم كند. به 
پرس  از  نقل  به  فارس  گزارش 
كرد  تاكيد  استراو  جك  وي،  تي 
از  برخي  و  يونان  مالي  بحران 
يورو  منطقه  عضو  كشورهاي 
واحد  پول  يورو  مي دهد  نشان 
پايدار  و  بادوام  چندان  اروپايي 

نخواهد بود. 
بين المللي  صندوق  كه  است  حالي  در  استراو  اظهارات 
مالي  كمكهاي  يورو  منطقه  اعضاي  اگر  داد  هشدار  پول 

كشور  اين  اقتصاد  ندهند  اختصاص  يونان  به  بيشتري 
مسئله  اين  و  شد  خواهد  روبه رو  ورشكستگي  با  قطعا 
خواهد  جهان  اقتصادي  رشد  بر  شديدي  منفي  تاثير 
افزود  مي گفت  سخن  انگليس  پارلمان  در  كه  وي  داشت. 
پشت  شدن  مخفي  جاي  به  بايد  اروپا  اتحاديه  مقامهاي 
ظاهري  و  نادرست  اظهارات  و  الفاظ 
متالشي شدن و فروپاشي يورو را اعالم 
كنند. پارلمان انگليس با برگزاري نشست 
كليه  نمايندگان  حضور  با  فوق العاده اي 
كناره گيري  خواستار  سياسي  احزاب 
كمك  جديد  برنامه  گونه  هر  از  انگليس 
لندن  دولت  از  و  شد  يونان  به  مالي 
مارك  نپيوندد.  يورو  منطقه  به  خواست 
گفت  انگليس  دارايي  وزير  معاون  هوبان 
كه  مسئله  اين  خصوص  در  نمي خواهم 
نه  يا  بود  خواهد  فعاليت  ادامه  به  قادر  يورو  منطقه  آيا 
اظهارنظر كنم. بي شك بحران مالي اخير فشار زيادي را 

بر اقتصاد اروپا وارد كرده است. 

ادامه حمايت 
بانك مركزي 

آمريكا از اقتصاد
توانست  يونان  دولت  شب  شنبه  سه 
را  كشور  اين  پارلمان  اعتماد  راي 
ارزش  خبر  اين  اعالم  با  بگيرد. 
مالي  شاخص هاي  و  شد  تثبيت  يورو 
افزايش  اروپا  و  آسيا  بازارهاي  در 
يافتند. اما از ديد تحليلگران، اقتصاد 
جهان با موانع جديدي مواجه است. 

قبل از آنكه اعالم شود پارلمان يونان به دولت اين كشور راي اعتماد 
وجود  يورو  بلوك  وضعيت  باره  در  عميقي  نگراني هاي  است،  داده 
داشت. اكنون اين نگراني تااندازه اي از ميان رفته اما در اياالت متحده 
سياست بانك مركزي اين كشور پس از پايان طرح تحرك اقتصادي 
مشخص نيست. چند روز ديگر يعني در پايان ماه ژوئن طرح 600 
ميليارد دالري تحرك اقتصادي بانك مركزي رسما تمام مي شود اما 
با توجه به وضعيت نامطلوب شاخص هاي كالن اقتصادي اين كشور 
ادامه  مركزي  بانك  انبساطي  سياست هاي  عمل،  در  مي رسد  نظر  به 

خواهد يافت البته نه به صورت خريد اوراق قرضه دولت. 

تحليلگران معتقدند سياست هاي حمايتي بانك مركزي از اقتصاد به 
شكلي ادامه خواهد يافت. در نظرسنجي خبرگزاري بلومبرگ از 58 
اقتصاددان 79 درصد آنها اعالم كردند بانك مركزي آمريكا حداقل 
تا ماه اكتبر حمايت از اقتصاد را ادامه مي دهد. البته از ديد آنها اين 

سياست ها شامل خريد اوراق قرضه نخواهد بود. همچنين 90 درصد 
پاسخ دهندگان پيش بيني كردند بانك مركزي حداقل تا سه ماهه چهارم 

امسال نرخ هاي بهره بانكي را باال نخواهد برد. 

بن برنانكي، رئيس بانك مركزي آمريكا و تيم سياست گذاران اين نهاد 
هيچ صحبتي از اجراي زودهنگام سياست هاي انقباضي نكرده اند. با 

توجه به كندي رشد توليد صنعتي و نرخ باالي بيكاري كه اكنون 9.1 
درصد است برنانكي رشد اقتصاد آمريكا را «بسيار كند» توصيف 

كرده است. 

از ديد مقامات پولي آمريكا اين كشور همچنان به حمايت نياز دارد و 
تنها از اين طريق رشد اقتصادي افزايش خواهد يافت و فرصت هاي 
شغلي بيشتري به وجود خواهد آمد. در حال حاضر شاخص اعتماد 

مديران شركت ها و سرمايه گذاران كاهش يافته است. 

آمريكا  سرتاسر  در  مدير   135 از  كه  جداگانه اي  نظرسنجي  در 
اوضاع  امسال  دوم  نيمه  در  كردند  اعالم  درصد  گرفت 87  صورت 
بهتر خواهد شد در حالي كه چند ماه پيش در نظرسنجي مشابه 92 
درصد از مديران اعالم كرده بودند به نيمه دوم سال جاري اميدوار 
هستند. كاهش تعداد مديران خوش بين به آينده به معناي افول نرخ 
توليد  درصد   70 مصرف  آمريكا  در  است.  اقتصاد  در  شغل  ايجاد 
ناخالص داخلي را تشكيل مي دهد و اگر وضعيت اشتغال خوب نباشد 

مصرف نيز كاهش خواهد يافت. 

واقعا  اوضاع  آمريكايي  شهروندان  براي  جاري  سال  دوم  ماهه  سه 
بد بوده است. رشد قيمت نفت در بازارهاي جهان به افزايش قيمت 

تورم  رشد نرخ  آسيا  در  شد. همچنين  غذايي منجر  مواد  و  سوخت 
و  كرده  وادار  انقباضي  سياست هاي  اتخاذ  به  را  مركزي  بانك هاي 
نگراني  شدت  بر  يورو  بلوك  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  نهايت  در 

سرمايه گذاران و مصرف كنندگان افزوده است.

صندوق بين المللي پول نيز در گزارش جديد خود اعالم كرد اقتصاد 
درصد   0.1 رقم  اين  كرد.  خواهد  رشد  درصد   4.3 امسال  جهان 
حقيقت  در  است.  بين المللي  نهاد  اين  قبلي  پيش بيني  از  پايين تر 
نشانه هاي اميدواركننده اي كه در سه ماه نخست امسال نمايان شده 

بود رنگ باخته اند. 

 3.1 گذشته  سال  پاياني  ماه  سه  در  كه  آمريكا  اقتصاد  مثال  براي 
درصد رشد كرده بود، در سه ماه نخست امسال 1.8 درصد رشد 
كرده است. اين درحالي است كه گزارش ها نشان مي دهند شاخص 
اعتماد مديران شركت ها و مصرف كنندگان كاهش يافته است. شرايط 
اما  مي كند.  جلوگيري  انقباضي  سياست  گونه  هر  اجراي  از  كنوني 
احتمال اينكه بانك مركزي آمريكا طرح جديدي براي تحرك اقتصادي 

اجرا كند بسيار پايين است. 

در نظرسنجي بلومبرگ 69 درصد اقتصاددان ها اعالم كردند اجراي 
حقيقت  در  است.  غيرمحتمل  بسيار  اقتصادي  تحرك  طرح  سومين 
رشد نرخ تورم دست مقامات بانك مركزي آمريكا را براي افزايش 
نقدينگي در اقتصاد بسته است. آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت 
كار آمريكا نشان مي دهد در ماه مي امسال نسبت به ماه مي سال 
گذشته، تورم 3.6 درصد باال رفته است كه اين ميزان باالترين رشد 

از اكتبر 2008 است. 

تنها  فعال  بانكي  بهره  نرخ هاي  داشتن  نگه  پايين  كارشناسان  ديد  از 
گزينه بانك مركزي آمريكا براي حمايت از اقتصاد اين كشور است. 
موسسه تحقيقاتي مك كينزي در گزارش جديد خود هشدار داده كه 
اگر بانك مركزي آمريكا سياست هاي مناسبي را براي مقابله با بحران 
بيكاري و ركود اقتصادي اتخاذ نكند سطح استانداردهاي زندگي در 
اين كشور به شدت كاهش خواهد يافت و نسل آينده آمريكا نخواهد 

توانست مانند نسل هاي گذشته زندگي كند. 

بر اساس اين گزارش كسري بودجه دولت گرچه خطر بزرگي براي 
اقتصاد آمريكا به شمار مي رود ولي در شرايط كنوني بحران بيكاري 
اقتصاد  مي رود.  شمار  به  كشور  اين  اقتصاد  عليه  تهديد  مهم ترين 
ساختاري  و  جدي  اصالحات  نيازمند  اشتغالزايي  بخش  در  آمريكا 
است. به همين دليل است كه مقامات بانك مركزي تالش مي كنند به 

حمايت از اقتصاد ادامه دهد.

اقتصاد

عربستان بزرگ ترين 
مصرف كننده انرژي در جهان 

عرب شناخته شد 
كرد  اعالم  نفت  كننده  صادر  عربي  كشورهاي  سازمان 
عربستان بزرگ ترين مصرف كننده انرژي بين كشورهاي 
عربي به شمار مي رود. به گزارش فارس به نقل از نشريه 
انرژي  كننده  مصرف  بزرگ ترين  عربستان  بيزينس 24، 
در  نيز  مصر  و  مي رود  شمار  به  عربي  كشورهاي  بين 
با   2010 سال  طي  توانست  است.امارات  سوم  جايگاه 
پيشي گرفتن بر مصر به دومين اقتصاد بزرگ جهان عرب 
تبديل شود. ميزان تقاضاي نفت امارات از 1.447 ميليون 

بشكه  ميليون   1.478 از  بيش  به   2009 سال  در  بشكه 
تقاضاي  افزايش  است.  رسيده   2010 سال  در  روز  در 
افزايش  در  زيادي  تاثير  امارات  صنعت  بخش  در  انرژي 
تقاضاي انرژي اين كشور طي سالهاي اخير داشته است.
بر اساس اين گزارش ميزان مصرف انرژي عربستان به 
بيش از 2.92 ميليون بشكه در روز رسيده است. اين رقم 
در اقتصاد مصر به 1.398 ميليون بشكه در روز رسيده 
الجزاير،  قطر،  عراق،  كشورهاي  نيز  مصر  از  پس  است. 
كويت و ليبي قرار دارند.بر اين اساس ميزان كل مصرف 
انرژي كشورهاي عربي توليد كننده نفت عضو اوپك طي 
سال 2010 با 2.9 درصد رشد به بيش از 9.828 ميليون 
به  سال 2009  در  رقم  اين  است.  رسيده  روز  در  بشكه 
9.544 ميليون بشكه در روز رسيده است.البته از لحاظ 
مصرف سرانه انرژي قطر با 134.5 بشكه در صدر اين 

فهرست قرار گرفته است.



99 هفته نامه پرشين جمعه 3 تير ماه 1390 - شماره 203
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

راوندىخدمات ارزى و بازرگانى
نامى مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jgravandi@gmail.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

خطاهاي انساني در 
بحران هاي مالي جهان

بحران ها هر اسمي داشته باشند مخرب 
هستند، چه بحران زيبا باشد چه سياه

در هر پروژه اي درصدي براي خطاي انساني در نظر گرفته مي شود 
رخ  فاجعه  كه  باالست  آنقدر  خطا  درصد  اين  موارد  برخي  در  اما 
مي دهد. هشت خطاي انساني كه به بحران هاي اقتصادي تبديل شدند 

از اين قرار هستند: 
بحران زيبا 

كارل ماركس بحران را زيبا ناميد: ورشكستگي، فقر و بيكاري در پاييز 
تاريخ  در  بحران  نخستين  دربرگرفت.  را  داري  سرمايه  جهان   1857
اقتصاد جهان فراگير شد. در اياالت متحد آمريكا بانك ها تعطيل شدند، 
در بريتانياي كبير شركت هاي بازرگاني اعالم ورشكستگي كردند. تا 
شيلي و هند و اندونزي مي شد اثر بحران را مشاهده كرد. بحران از 
روسيه آغاز شد.محصوالت كشاورزي كه روس ها به آمريكا صادر 
مي كردند روي دست شان ماند، شركت ها و بانك ها ورشكسته شدند 

وبحران به سرعت به همه جا سرايت كرد. 

بحران يهودي ها 
هاينريش كويستروپ 30 شركت سهامي را از سال 1871 وارد بازار 
بورس كرده بود اما دو سال بعد ارزش سهام در بازار بورس برلين 
يك  بار  دومين  براي  رسيد.  خط  آخر  به  بانكدار  اين  و  كرد  سقوط 
بحران اقتصادي با سرعت شتابان در سراسر دنيا گسترش يافت. از 
طريق بوداپست، وين و فيالدلفيا اين بحران به آلمان رسيد. آلماني ها 

رباخواران يهودي را مقصر مي دانستند و احساسات ضد يهودي در 
زير  صورت  به  را  جمله اي   1879 سال  در  گرفت.  شدت  كشور  اين 
حك  خود  درفش  بر  را  آن  نازي ها  بعد  سده  نيم  كه  كرد  فرمولبندي 

كردند: «نحوست ما از يهودي هاست.» 

بحران جمعه سياه 
25 اكتبر 1929 زماني كه سهام در بازار بورس نيويورك تا 13درصد 
سقوط كرد، روزي است كه بحران شروع شد. از اين روز پنج شنبه 
مي شود.  ياد  سياه»  «جمعه  عنوان  به  زماني  تاخير  بخاطر  اروپا  در 
كه  بودند  شده  توهم  اين  دچار  آنكه  از  پس  سوداگران  از  بسياري 
را  شان  ثروت  كل  روز  اين  در  مي رود  باال  بي وقفه  سهام  ارزش 
از  بسياري  داد،  كاهش  را  پول  حجم  متحده  اياالت  دادند.  دست  از 
كشورها استاندارد طال را به عنوان پشتوانه حذف كردند و تقريبا در 
همه كشورها محدوديت هاي تجاري برقرار شد. به اين ترتيب بحران 
دوره اي به يك بحران ساختاري بدل شد. در سال 1933 ركود بزرگ 
نظام هاي  گيري  شكل  به  منجر  سرانجام  و  رسيد  خود  اوج  نقطه  به 

سرمايه داري جديد در جهان شد. 

بحران سال 2008 
رونق  اينكه  مورد  در  هشدار  داشت؛  وجود  هشدار  كافي  اندازه  به 
بورس امالك پايان خواهد يافت اما تا موقعي كه سود فوران مي كرد 
و آمريكايي هاي فقير و ثروتمند مي توانستند با بدهي جديد رفاه خود 
را تامين كنند، اين هشدارها در اياالت متحده و هيچ جاي ديگر جدي 
تا  گرفتند  هماهنگ  اقدامي  به  تصميم  صنعتي  دولت هاي  نشد.  گرفته 
جلوي انقباض پولي و همچنين يك ركود طوالني را بگيرند اما اين كار 

بدهي هاي دولتي را به مقياس تا آن زمان ناشناخته اي افزايش داد. 

بحران مين بونگ 
 2008 تا   2000 سال هاي  بين  كه  شمالي  كره  دارايي  سابق  وزير 
ميالدي اين سمت را به عهده داشت در پي اصالح غير ماهرانه واحد 
پولي كره شمالي سبب افزايش تورم و ركود اقتصادي چشمگيري در 
اين كشور شد. كره اي ها هم با سختگيري تمام مين ايل بونگ وزير 
دارايي سابق اين كشور را اواخر سال 2009 ميالدي اعدام كردند. اين 
اقتصادي  گاف  يك  با  امروز  تا  كه  است  برخوردي  سختگيرانه ترين 

انجام شده است. 

بحران دولت موگابه 
زيمبابوه بدترين عملكرد اقتصادي جهان را داشته است. البته فشار ها 
اين  اقتصادي  نابسامان  اوضاع  در  غربي ها  گسترده  تحريم هاي  و 
دالر  ميليون   25 ارز،  برابري  نرخ  در  است.  نبوده  بي تاثير  كشور 

زيمبابوه معادل يك دالر آمريكاست.

فروش ارز مسافرتى در 
صرافى ها ممنوع شد

رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از ممنوعيت 
فروش ارز مسافرتى در صرافى ها خبر داد و 
گفت: از اين پس ارز مسافرتى در فرودگاهها 

خريدارى مى شود.
ارز  فروش  كرد:  تشريح  پور  فتحى  ارسالن 
اين  از  و  شد  ممنوع  ها  صرافى  در  مسافرتى 
سفر  خارج  به  مى خواهند  كه  مسافرانى  پس 
به  مراجعه  با  گيت  از  عبور  از  بعد  بايد  كنند 
را  خود  نياز  مورد  ارز  بانك ها  گيشه هاى 

دريافت كنند.
مردم  ديگر  روش  اين  افزود:  با  پور  فتحى 
سوى  از  كه  پاسپورت هايى  و  بليط  طريق  از 
قرار  آنها  اختيار  در  مسافرتى  آژانس هاى 

مى گيرد نمى توانند ارز دريافت كنند.

فتحى پور با بيان اينكه از روز پنج شنبه فروش 
ارز مسافرتى بايد در فرودگاه ها انجام شود، 
مسافرتى  ارز  صرافى ها  ديگر  بنابراين  گفت: 

نمى فروشند.

استفاده  سو  خاطر  به  تصميم  اين  افزود:  وى 
شده  قرار  و  است  شده  اتخاذ  مردم  از  برخى 
بانك ها و صرافى ها حواله هايى را صادر كنند 
ارز  آنها  به  گيت  از  مسافران  عبور  از  بعد  و 

مسافرتى پرداخت شود.

ها  ديگر صرافى  روش  اين  با  فتحى پور گفت:  
نرخ  با  آنها  تا  نمى فروشند  ارز  كسى  هر  به 
رسمى بخرند و با نرخ آزاد در بازار بفروشند.

اقتصاد
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فرهنگى

مدال گوته بر گردن نويسنده
 كتاب هاى جاسوسى

جان لوكاره نويسنده بريتانيايى مدال گوته را به دليل توسعه 
شايد  مى كند.  دريافت  اروپا»  در  خالقيت  و  صلح  «برادرى، 
نامزدان  ميان  از  نامش  آوردن  بيرون  خواستار  لوكاره 
نكردن  «رقابت  هم  دليلش  و  باشد  شده  بوكر  جهانى  جايزه 
داستان هاى  معروف  نويسنده  اما  باشد،  ادبى»  جوايز  براى 
«توسعه  به  كمك  براى  را  گوته  افتخار  مدال  هيجان انگيز 

برادرى، صلح و خالقيت در اروپا» دريافت خواهد كرد.
نويسنده «جاسوسى كه از سردسير آمد» به عنوان يكى از 
دريافت كنندگان مدال گوته آلمان انتخاب شده است. اين مدال 
ساالنه به افرادى مى رسد كه «خدمت شايانى به زبان آلمانى 

و گفت وگوى فرهنگى بين المللى» كرده اند.
نوشت:  نويسنده  اين  درمورد  بيانيه اى  در  گوته  انستيتو 
دشوار  نقش  روانشناختى  و  سياسى  جنايى  رمان  «استاد 

آلمان در جنگ دوم جهانى را به خوبى تصوير كرده و اين ميدان نبرد جهانى را به شكلى زنده روى صفحه 
كاغذ توصيف كرده است.»

مدال گوته، نشان رسمى جمهورى فدرال آلمان است و اولين بار سال 1955 اهدا شد. در سال هاى گذشته 
افرادى چون ايمره كرتز، نويسنده مجارستانى برنده نوبل ادبيات، دانيل بورنبويم رهبر اركستر موسيقى، 

بيلى وايلدر كارگردان معروف و هلن وولف ناشر برنده جايزه شده اند.
انستيتو گوته در ادامه بيانيه خود نوشته است: «50 سال پس از ساخته شدن ديوار برلين، 20 سال پس 
گراميداشت  براى  اين  از  بهتر  لحظه اى  ديگر  سپتامبر  حادثه 11  از  پس  سال  و 10  شوروى  فروپاشى  از 
دستاورد بزرگ جان لوكاره با مدال گوته پيدا نمى شد. شناخت زبان و تاريخ يك مملكت براى نفوذ به تاريخ 
دنيا و درك ايدئولوژى و مردم آن... اينها بخشى از ويژگى هاى ادبيات لوكاره است. رمان هاى او با مضامين 
تقابل شرق و غرب و جنگ سرد نويسنده را اسير خود مى كنند و دليل آن تصوير روانشناختى و جزئيات 

بى نظير شخصيت هاى لوكاره است.»
هميشه  و  نقد  را  غرب  سياست هاى  بارها  او  مى رود.  نوشتن  از  فراتر  لوكاره  سياسى  فعاليت  حال  اين  با 

همكارى هاى نظامى بريتانيا و آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر را تقبيح كرده است.
اين نويسنده كه به قول انستيتو گوته «مشهورترين آلمانى زباِن بريتانيا» است در 16 سالگى انگليس را براى 
تحصيل زبان هاى مدرن ترك كرد و به سوئيس رفت. او در سال 1949 به زبان آلمانى عالقه مند شد. او حتى 
در سال 1959 در ُبن، آلمان در سفارت بريتانيا به عنوان مامور سرويس مخفى بريتانيا مشغول به كار شد. 

او تا دهه 1960 به اين همكارى ادامه داد.
نام اصلى اين نويسنده ديويد جان مور ُكرن ول است كه رمان هايش را با نام مستعار جان لوكاره مى نوشت. 
«جاسوسى كه از سردسير آمد» سومين رمان و مشهورترين اثر اوست. او پس از موفقيت بزرگ اين اثر در 

سال 1963 از كار در سرويس مخفى بريتانيا استعفا داد و تمام وقت خود را صرف نوشتن كرد.
«تعميركار، خياط، سرباز، جاسوس»، «خياط پاناما» و «باغبان وفادار» معروف ترين آثار لوكاره هستند كه 

همگى به صورت فيلم سينمايى درآمده اند.
انستيتو گوته اين مدال را 28 اوت در ويمر به نويسنده اهدا مى كند. آرين منوچكين كارگردان فرانسوى تئاتر 

و آدام ميچ نيك، روشنفكر لهستانى نيز در اين مراسم تقدير مى شوند.
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روايت تلخ برده دارى برنده 
جايزه 25 هزار پوندى شد

هزار  جايزه 25  لِوى  آندرا  نوشته  بلند»   «ترانه 
داستان  بهترين  براى  را  اسكات  والتر  پوندى 

تاريخى سال به خانه برد.
به گزارش خبرآنالين، اين كتاب از زبان پيرزنى 
خاطرات  داستان  و  مى شود  روايت  جامائيكايى 
او از برده بودن در مزارع نيشكر در اوايل قرن 

نوزدهم در جامائيكا است.

«ترانه بلند» موفق شد رقبايى چون «هزار پاييز 
درمورد  ميچل  ديويد  نوشته  دوزوئت»  جيكوب 
تجربى  رمان   («C») «و «سى هجدهم  قرن  ژاپن 
راديو  اپراتور  يك  روزگار  درمورد  مكارتى  تام 

در دوران جنگ اول جهانى را شكست دهد.

لوى كه با داستان مهاجرت يك زوج به جامائيكا 
رمان «جزيره كوچك»  در  از جنگ  پس  لندن  از 
برنده جايزه اورنج شده، گفت: «ادبيات مى تواند 
نمى توانند  مورخان  كه  شود  وادى  وارد  بايد  و 
تاريخ نويسى  ساختار  چون  بگذارند،  پا  آن  به 
تازه  روحى  مى تواند  ادبيات  است.  بسته  بسيار 

در تاريخ فراموش شده ما بدمد.»

گفت: «موضوع  خود  صحبت هاى  ادامه  در  لوى 

با  مستقيم  رابطه اى  هميشه  من  داستان هاى 
آثار  موضوع  دارد،  نوشتنم  چگونگى  و  چرايى 
حوزه  جزاير  و  بريتانيا  مشترك  تاريخ  من 
اين  اهالى  با  دارم  دوست  من  است.  كارائيب 
جزاير كه زمانى برده بودند آشنا شوم، افرادى 

كه به ما و امروز ما كمك بسيارى كردند.»

هيئت داوران اين جايزه كه اليزابت لِرد نويسنده 
و آلن مِسى مورخ عضو آن بودند در بيانيه اى 
درمورد «ترانه بلند» نوشتند: «اين داستان خيلى 
در  انسان  يك  روح  پيروزى  گراميداشت  ساده 
زمانه اى سخت و بى رحم است. آندرا لوى درك 
شخصى و تخيل عميق خود را وارد اين داستان 
صفحه  از  شخصيت هايش  كه  داستانى  كرده. 
و  جذابيت  پيچيدگى،  و  مى زنند  بيرون  كاغذ 
شوخ طبعى تمامى انسان ها را با خود دارند. در 

اين اثر خبرى از كليشه نيست.»

و  دوك  سوى  از  اسكات  والتر  ِسر  جايزه 
دوشس بكلو در اسكاتلند حمايت مالى مى شود 
بودند.  اسكات  والتر  نزديكان  از  اجدادشان  كه 
تنها آثارى مى توانند برنده اين جايزه شوند كه 
داستان آنها 60 سال قبل از تاريخ انتشار كتاب 
نويسنده  شخصى  تجربيات  با  ربطى  و  بگذرد 

نداشته باشد.
«ترانه بلند» يكى از نامزدهاى سال 2010 جوايز 
رمان  با  منتل  هيالرى  گذشته  سال  بود.  بوكر 
از  كرامول  توماس  زندگى  كه  گرگ»  «تاالر 
روايت  را  شانزدهم  قرن  بريتانياى  ثروتمندان 

مى كرد برنده اين جايزه شد.

تاريخدان  شاعر،  رمان نويس،  اسكات  والتر 
هجدهم  قرن  اسكاتلندى  زندگينامه نويس  و 
يا  و  ابداع كننده  اغلب  را  او  كه  است  نوزدهم  و 
رمان هاى  و  اشعار  مى دانند.  تاريخى  رمان  پدر 
معروف به «ِويورلى» او، به بازگويى وقايع مهيج 
مربوط به تاريخ وطنش مى پردازند. «آيوانهو» و 

«بانوى درياچه» از آثار معروف او هستند.
گاردين / 20 ژوئن

كتابخانه گوگل 
كتابخانه  اي توسط گوگل تشكيل مي شود. گوگل با 
قراردادي كه با كتابخانه انگلستان امضا كرد 250 
داد. قرار  مخاطبينش  اختيار  در  را  كتاب  جلد  هزار 

اين كتاب ها به صورت آنالين در گوگل در دسترس 
و  هستند  قديمي  كتاب ها  اين  مي گيرد.  قرار  عموم 
بين سال هاي 1700 تا 1870 ميالدي نوشته شده اند 
نمي شوند  رايت  كپي  قانون  شامل  دليل  همين  به 
مي دهد  را  اجازه  اين  گوگل  به  موضوع  همين  و 
كند.  استفاده  خود  عمومي  كتابخانه  در  آنها  از  كه 
براي  آثار  اين  انتخاب  مسئول  انگلستان  كتابخانه 

ديجيتالي شدن بوده است.
بهترين داستان تاريخي سال 

انتخاب شد 
بهترين  براي  را  اسكات  والتر  جايزه  لوي  آندرا 
دست  به  بلند»  عنوان «ترانه  با  سال  تاريخي  رمان 
آورد. داستان اين كتاب از زبان پيرزن جامائيكايي 
روايت مي شود و داستاني است كه خاطرات او را از 
برده بودن در مزارع نيشكر در اوايل قرن نوزدهم 
داستان  با  اين  از  پيش  كه  لوي  مي كند.  روايت 
«جزيره كوچك» برنده جايزه اورنج شده بود گفت: 
كه  شود  وادي اي  وارد  بايد  و  مي تواند  «ادبيات 
مورخان نمي توانند به آن پا بگذارند، چون ساختار 
مي تواند  ادبيات  است.  بسته  بسيار  تاريخ نويسي 
او  بدمد.»  ما  فراموش شده  تاريخ  در  تازه  روحي 
«موضوع  گفت:  داستان هايش  موضوع  درباره 
داستان هاي من هميشه رابطه اي مستقيم با چرايي 

تاريخ  من  آثار  موضوع  دارد،  نوشتنم  چگونگي  و 
مشترك بريتانيا و جزاير حوزه كارائيب است.» 

ربوده شدن شعراي انقالبي يمن 
به  گذشته  هفته  جمعه  مسلح  گروه  يگ 
يكي  برادر  كه  يمني  خبرنگار  و  شاعر،نويسنده 
و  كردند  حمله  است  يمن  انقالب  جوان  رهبران  از 
به  وابسته  نظر  به  مسلح  گروه  ربودند.اين  را  وي 
طارق  ربودن  از  پس  و  هستند  دولتي  دستگاه هاي 
كرمان به منزل برادر وي نيز حمله كردند و او را 
يكي  تهديدات  و  حمالت  اين  ادامه  در  كردند.  تهديد 
وقتي  «وليدالرميشي»  نام  به  يمن  شعراي  از  ديگر 
وارد يمن شد ربوده شد.وليدالرميشي پس از ربوده 
شدن در اوايل ماه مي با زبان بريده در شهر «تعز» 
كه انقالب يمن از آنجا آغاز شد پيدا شد. انجمن هاي 
ادبي يمن با اعتراض به اين اقدامات، آن را محكوم 
مجازات  تا  كردند  اعالم  شاعران  از  كردند.تعدادي 
مسببان اين اعمال در خيابان ها حاضر مي شوند و 
شاعران  از  تعدادي  باز نمي گردند.  خانه هايشان  به 
كه  گفته اند  عربي  ادب  و  شعر  خبرگزاري  به  يمني 
سعي  و  است  مانده  بي نتيجه  نيز  آنان  تالش هاي 
ميليون ها يمني  امضاي  به  كه  طوماري  در  مي كنند 
خواهد رسيد خواستار روشن شدن سرنوشت اين 
افراد  نيز  اين  از  پيش  شد.  خواهند  مردمي  شاعر 
نويسندگان  و  ادبا  «انجمن  ساختمان  به  ناشناس 
يمن» و به «هدى العطاس» و «اروى عثمان» از ادباي 

انقالبي يمن حمله كرده بودند. 
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بيان افكار و عقيده 
با كنايه و اشاره ها

فرهاد صادقى امينى

هنر ايرانى  همواره از گذشته تا كنون تحت تاثير عوامل 
رو  اين  از  است.  بوده  اجتماعى  فشارهاى  و  سياسى  
هنرمند ايرانى   پيوسته براى بيان افكار و عقيده خود 
مى كند  و  ميكرده  استفاده  اشاره ها  و  كنايه  انواع  از 
گوش  به  پيچيده  عالمى  در  را  خود  انديشه  بتواند  تا 
اهل دل  برساند از اين رو هنرمندان ما و به ويژه هنر 
،قالب  مى  انديشد  آنچه  بيان  براى  پيوسته  ما  ادبيات 
كنايه و اشاره را ترجيح ميدهد و در بيشتر موارد هر 

كسى را از ظن خود  يار خويش مى كند...
شكل  روند  در  انكارى  قابل  غير  نقش  ادبيات  هنر 
و  خرد  و  است  داشته  ايران  هنر  و  فرهنگ  گيرى 
آنجا  است  بوده  ما  ورزان  خرد  و  اديبان  يار  انديشه 
كه ميگويد:(بنام خداوند جان و خرد)؛ جان و خرد و 
دانايى را با هم همسنگ مى  پندارد و طرز تلقى اديبان 
شعر  با  و  بسته  نقش  جامعه  دل  در  ما  فرهيختگان  و 
وقت  چه  مى  آورده  وجد  به  را  جامعه  سرودى  يا 
و  يكپارچه  را  مردم  آنچنان  حماسى  ادبيات  حماسه 
قهرمان ميسازد كه ( پيروزى و خرمى مى  خواندم  ز 
شادى برو جان بر افشاندم) و يا وقت دفاع در برابر 
اشغالگران يونانى و اعراب و مغول آنچنان مقتدرانه به 
رويا روى با مهاجمان مى پردازد كه اندك اندك آنان 
را محو و شيفته خود ميگردانند و خود كرسى قدرت 
را به آرامى صاحب ميشوند زيرا آنان بر دلها حكومت 
ميكردند نه بر آدمها و اشاره و استعاره زبان گوياى 
آنان بوده است. از اين رو همواره هنرمندان و اديبان 
سرودهاى  و  اشعار  و  داشتند  جاى  مردم  دلهاى  بر 

آنان زمزمه وجود آنها بوده و هست.
و اين گاه كه جامعه در خرافه و تحجر بسر ميبرده و 
هنرمند در تعارض با آن قرار مى گيرد و با صراحت 
در برابر آن مى ايستد. جامعه تاب آن را ندارد و چون 
حالج بر سر در ميرود،چون جامعه تحمل صراحت و 
گفتگوى به پرده را ندارد چه سالها در تقابل با دشمنان 
استفاده  گفتن  سخن  پهلو  دو  و  كنايه  سالح  از  خود 

ميكرده و اكنون صراحت را بر نمى تابد.
هنرمند ايرانى  در گذر زمان كنايه و اشاره اساس كار 
وى ميشود و هميشه آنچنان خود را بازگو مى كند كه 

هم اين است و هم آن.
زندگى   ادبيات  گونه  اين  با  كه  بازار  و  كوچه  مردم 

كرده و گاه براى بقا خود را در استعاره هاى پيچ در 
و  اند  ساخته  را  خود  ادبيات  نيز  اند.  كرده  پنهان  پيچ 
در روابط اجتماعى از آن بهره ميبرند و حتى زمانى  
كه در تعارض با قدرت حاكمه قرار ميگيرند آن چنان 
مثنوى  حكايت  خود  كه  ميبرند  بهره  آن  از  استادانه 

است.
ادبيات  از  هنرها  مجموعه  ايران،  هنر  تاريخ  در 
مثنوى  يا  شعرى  چون  و  اند  نبوده  تاثير  بى   ايرانى  
خود  تاثير  هنرها  همه  در  ميامد.  در  نظم  به  نظمى  و 
شامل  خود  كه  كتابت  معمارى،چه  ميگذاشت،چه  را 
چنين  اين  و...  اندازان  طال  و  صحفان  نقاشان،ورقان، 
طيف عظيمى از هنرمندان وا بسته به تفكر و انديشه آن 
شاعر و يا آن حكيم ميشدند. نقاش ايرانى  نيز كه در 
چنين فضاى استعاره گونه اى زندگى كرده وقتى  بر آن 
ميشود كه تصويرى براى اين گونه ادبيات بسازد او 
نيز روايت استعاره گونه خود را از اين داستان دارد. 
اور مانند مصور ساز آن ديگر نيست كه تنها آن چه 
در داستان است را به تصوير درآورد بلكه در البالى 

داستان اور درك و شهود خود را جستجو مى كند.
در اين جا تبديل ادبيات نوشتارى به ادبيات تصويرى 
فرآيند پيچده ى دارد و نقاش خود به پيچدگى و رمز 
نقاش  هنرمند  آنچه  و  مى  افزايد  نيز  قصه  بودن  آلود 
و  عالم  از  خود  دريافت  و  ادراك  از  ميسازد  تصوير 
قصه است و چون از دلم بر آيد الجرم بر دل  نشيند. 
نقاش ايرانى  براى هر عنصر تصويرى مفهوم و معنايى 
را در سر مى پروراند. درختان و انواع آنها، برگ ها، 
بته ها و آسمان طاليى و يا انواع ابر و تشعير و تذهيب 
و حتا رنگها و همه و همه عناصرى هستند كه معنايى 
بيش از اينكه نشان ميدهند دارند و يا همه عناصر از 
اهميت يكسان برخوردار هستند. چه ساقه ائى كوچك 
در زير پاى پادشاه و چه خود پادشاه همگى  عناصر 
به يك اندازه داراى اهميت هستند و همه از يك قدرت 
بهره مند. اكنون ديو به همان  قدرتى تصوير ميشود 
كه رستم و پرندگان با همان ظرافت و زيبايى ترسيم 
ميشوند كه زلف ليلى. پس همه  جهان در نهايت كامل 
مالك  نبودن  يا  بودن  حق  بر  تنها  و  ميشود  تصوير 

سره از ناسره است.
جوانمردى  و  قدرت  نهايت  در  داستان  رستم  اگر 
توصيف و ترسيم ميشود. رقيبش نيز اسفنديارى است 
كه روئين تن  است و جوانمرد و جدال اين دو اسطوره 
مى  آن  بر  را  نقاش  كه  ميزند  رقم  را  عظيمى  تراژدى 
دارد جزييات آن را به زبان نشانه باز گو كند چه زبان 
تصوير سازى محض از بيان اين تراژدى قاصر است 
چنان  با  بندى  تركيب  و  تصويرى  عناصر  و  رنگها  و 
مهارتى در كنار هم قرار ميگيرند كه جز با چشم دل  
ديدن  توان  شده  برده  كار  به  اشاره هاى  تفسير  يا  و 

آن نيست.

فرهنگى
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بحران هويت آزار 
دهنده ترين آسيب اجتماعى 

مهاجران ايرانى 
موسسه  عضو  پژوهشگر  ابهرى  عليرضا 
در  لندن،  ساكن  آريا  استراتژيك  تحقيقات 
آسيب هاى  مورد  در  مهر  خبرگزارى  با  گفتگو 
از  خارج  مقيم  دانشجويان  و  ايرانيان  رفتارى 
و  مالى  مشكالت  گفت:  و  كرد  صحبت  كشور 
در  زيستى  حوزه  گرفتارى هاى  و  اقتصادى 
رفتارى  آسيب هاى  و  فرهنگى  معضالت  كنار 
است  خارج  مقيم  هموطنان  مشكالت  مهمترين 
كه در مورد اول كارشناسان مالى و اقتصادى 
از  بعد  اما  كنند  بيان  را  تخصصى  نكات  بايد 
پژوهشگر  يك  عنوان  به  اروپا  در  زندگى  سالها 
اجتماعى نارسايى هاى موجود در ابعاد فرهنگى 
و  هويت  بحران  كرد:   عنوان  چنين  مى توان  را 
آشكارترين،  ملى  اصالت  و  فرهنگ  از  جدايى 
جوامع  اين  در  اجتماعى  آسيب  آزاردهنده ترين 

است.
زمانى  نگاه  از  معموال  ما  هموطنان  افزود:  وى 
مى شوند.  تقسيم  گروه  چهار  به  خروج  وقت  و 
از  خارج  در  ايرانى  ميليون  پنج  حاضر  حال  در 
استناد  به  آمار  اين  كه  مى كنند  زندگى  كشور 

آمار ثبت احوال در سال 88 است.
 840 هزارو  هشت  آمريكا  در  ابهرى،  گفته  به 
كانادا  در   ،707 و  هزار  چهار  آلمان  در  نفر، 
سوئد  در  و 808،  هزار  دو  انگلستان  در   ،2237
يكهزار و 853، هزارو 665 نفر در فرانسه، 853 
اين  البته  كه  بلژيك  در  نفر   527 سوئد،  در  نفر 
دريافت  ملى  كارت  كه  هستند  هموطنانى  تعداد 
كرده اند كه ممكن است بسيارى هم هنوز موفق 
از  گروه  اين  نشده اند.  ملى  كارت  دريافت  به 
گروه  چهار  به  زمانى  مهاجرت  نظر  از  ايرانيان 

تقسيم مى شوند:
مهاجرت  انقالب  از  قبل  كه  افرادى  اول:  گروه 

كرده و در كشورهاى يادشده زندگى مى كنند.
گروهى  انقالب،  پيروزى  با  همزمان  دوم:  گروه 

از ايرانيان از كشور مهاجرت كردند.
گروه سوم: در دو دهه گذشته از كشور خارج 

شده اند.
گروه چهارم:  افرادى كه براى بازرگانى، درمان، 

ديدار فرزندان و اقوام در رفت و آمد هستند.
و  اول  گروه  مورد  در  پژوهشگر،  اين  گفته  به 
دوم در حال حاضر نسل دوم و سوم و چهارم 
اين هموطنان در خارج زندگى مى كنند. نسل دوم 
كه در طفوليت از كشور خارج شده و تنها نكات 
بسيار كمى در خاطره آنها باقى مانده اما بعضى 
از نسل دوم و همه نسل سوم و چهارم در خارج 
متولد شده رشد كرده و تحصيل نموده  و حتى 
ازدواج كرده اند. نرخ ازدواج اين افراد با ايرانيان 
شهروندان  با  آنها  اكثريت  و  بوده  كم  بسيار 
غيرايرانى تشكيل خانواده داده اند و نسل چهارم 

"دو رگه" در كنار آنها زندگى مى كنند.
شده  گفته  كه  طور  همان  كرد:  تصريح  ابهرى 
عليرغم سپرى شدن قسمت اعظم و يا تمام عمر 
آنها در خارج بسيارى از آنها به سختى به زبان 
فارسى تكلم كرده و برحسب باورها و تعصب 
باورهاى  و  ايران  فرهنگ  و  زبان  با  والدينشان 
دينى آشنا مى باشند. به عنوان مثال، در انگلستان 
بعضى از آنها همراه با والدين در مراسم جشنها 
و سوگوارى هاى ايرانيان شركت كرده و آشكارا 
مى توان شادمانى را در چهره شان مالحظه كرد.

وى با بيان اينكه دومين مشكل اين نسل ها با نام 
زبان  تنها  نه  آنها  داد:  ادامه  است  فاميل شان  و 
اصوال  يا  مى زنند  حرف  دشوارى  با  را  فارسى 
بوده اند  ميزبان  كشور  در  كودك  مهد  از  چون 
اساسا فارسى بلد نيستند بلكه داراى دو نام نيز 

مى باشند. به خاطر دشوارى تلفظ نامهاى ايرانى 
بر  خارجى  نام  يا  كرده  مخفف  را  اسمشان  يا 
مشكل  دچار  خطاب  هنگام  در  تا  نهاده اند  خود 
(جيم)  (جف)  (كا)،  (ماز)،  مثل  اسامى  نگردند. 
عليرغم  افراد  از  گروه  اين  اينها.  امثال  و  (ناز) 
گذشت عمرشان در جوامع غربى از نگاه ميزبان 
متحمل  اوقات  از  بعضى  و  بوده  بيگانه  هنوز 
تحقير و حتى مورد هجوم قرار مى گيرند. قرار 

گرفتن در جايگاه شهروند درجه دو و يا تحمل 
شدن  تهى  و  طرف  يك  از  متعدد  زبانهاى  زخم 
باعث  ديگر  طرف  از  مادرى  اصيل  فرهنگ  از 
روحى،  سرگشتگى  بحران  در  نسلها  اين  شده 
اين  از  بعضى  برند  سر  به  انزوا  و  افسردگى 
اشخاص وقتى براى اولين بار همراه والدين به 
ايران مى آيند و اين همه صفا و روابط فاميلى و 
لطف و پذيرايى را مى بينند تازه مى فهمند در چه 

فضاى سرد و خالى از عشق رشد كرده  اند. 
عضو موسسه تحقيقات استراتژيك آريا تصريح 
كرد: خيلى از آنها براى اولين بار اقوام درجه يك 
را مى بينند و با اقوام اروپايى مقايسه مى كنند. 
آنجا دايى و عمه و خاله و عمو شايد سالى يك 
بار در سال نو كارت پستالى به يكديگر بدهند و 
صله  نيست.  خبرى  فاميلى  جمع  از  آنجا  همين. 
رحم مفهومى ندارد و براى رفتن به خانه برادر 
يا خواهر قبال  بايد با تلفن اطالع دهى و قيد كنى 
براى  يا  و  مى روى!  قهوه  يك  نوشيدن  براى 
بى دعوت  و  بى خبر  اگر  شوى،  دعوت  عصرانه 
بروى بايد آرام بنشينى يا آنها شام بخورند و 

نگاه كنى ....
كمتر  اروپا  در  اشتغال  نظر  از  افزود:  ابهرى 
اتفاق مى افتد كه كارهاى سطوح ميانى يا باالى 
مديريتى نصيب خارجى ها شود و كارهاى سياه 
اين  كنار  در  هستند.  موجود  مشاغل  بيگارى  و 
مى شوند  محسوب  رسوبى  ديگر  كه  هموطنان 
بايد زندگى كرد تا به عمق نگرانى آنهاد در مورد 
برد.  پى  آنها  دين  و  فرهنگ  و  فرزندان  تربيت 
آنجا اجازه گرفتن از پدر يا مادر يا شوهر بيشتر 
و  اصيل  رفتار  يك  تا  دارد  شباهت  شوخى  به 
بسيارى از پدران و همسران و مادران به خاطر 
جوامع  اين  ويژه  رفتارهاى  از  بعضى  مشاهده 
دچار افسردگى و حتى سكته شده و اكنون در 
به  سالمندان  مركز  يا  خيريه  يك  از  گوشه اى 

آينده مجهول خود خيره مانده اند.
در  موجود  ايرانيان  از  بعضى  شد:  يادآور  وى 
يا  زبان  آموزش  خاطر  به  شده  ياد  گروه هاى 
فرهنگ ميزبان از هموطنان فاصله گرفته و حتى 
خود را از مليت هاى ديگر معرفى مى نمايند. البته 
رفتارهاى ناپسند و ناجوانمردانه عده اى معدود 
شرمسارى  باعث  هموطنان  حق  در  ايرانيان  از 
و  فريب  و  كالهبردارى  كه  چرا  است  نگرانى  و 
به  يك  سوى  از  جسمانى  و  رفتارى  آزارهاى 
ظاهر هموطن دردى سنگين تر و زخمى عميق تر 

از بيگانگان دارد.
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 مستند بي.بي.سي 
درباره «پيامبر اسالم» 

شبكه تلويزيونى بى بى سى انگلستان براى نخستين  بار مستندى 
درباره زندگى پيامبر اسالم(ص) توليد مى كند. 

راقه عمر خبرنگار سابق بى بى سى كه هم اكنون گزارشگر بخش 
درباره  قسمتى  سه  مستندى  است  الجزيره  شبكه  زبان  انگليسى 
قرار  مستند  مى كند.اين  كارگردانى  را  محمد(ص)  حضرت  زندگى 
است برگزيده شدن حضرت محمد(ص) به نبوت در مكه، تالش هاى 
حضرت براى گسترش دين اسالم، معراج و مهاجرت به مدينه براى 
بنيانگذارى نخستين پايگاه دين اسالم را مورد بررسى قرار دهد.

اين مجموعه كه در سه اپيزود تهيه مي شود با نام «زندگي حضرت 
سابق  گزارشگر  عمر  راقه  رفت.  خواهد  آنتن  روي  محّمد(ص)» 
شبكه بي.بي.سي. كه اكنون با شبكه انگليسي زبان و عربي الجزيره 
همكاري  آن  با  مجموعه  راوي  و  مجري  عنوان  به  دارد،  همكاري 
محمد  حضرت  نوجواني  دوران  از  مجموعه  قصه  داشت.  خواهد 
مبعوث  مي شود.  آغاز  مكه  شهر  در  سلّم  و  آله  و  عليه  اهللا  صلّي 
شدن آن حضرت به پيامبري و تالش ايشان براي مسلمان كردن 
مجموعه  اين  روايات  از  مهمي  بخش  عربستان  شبه جزيره  مردم 
پيامبر  آميز  موفقيت  تالش هاي  آن  كنار  مي دهد.  تشكيل  را  مستند 
اسالمي،  جامعه  يك  ايجاد  و  اسالم  دين  گسترش  براي  اسالم 
موفقيت هاى سياسى و نظامى پيامبر، رحلت و ميراث آن حضرت 
قصد  مستند  مجموعه  اين  مي دهد.  قرار  بررسي  و  بحث  مورد  را 
اين  فيلمبردارى  كند.  دنبال  وفات  تا  را  حضرت  آن  زندگي  دارد 
و  آمريكا  اردن،  سوريه،  تركيه،  اورشليم،  عربستان،  در  مجموعه 
شده  شناخته  كارشناسان  و  انديشمندان  مى گيرد.  انجام  انگلستان 
جهان اسالم در اين مستند به اظهار نظر خواهند پرداخت.بر اساس 
گزارش ورايتى،  از جمله محورهايى كه اين مجموعه مستند به آنها 
خواهد پرداخت نقش آيين اسالم در جهان امروز و ارتباط اين دين 
با موضوعاتى چون سرمايه، امور خيريه، زنان، برابرى اجتماعى، 
تفاوت هاى مذهبى و اختالفات نظرى ميان مذاهب گوناگون است.به 
واسطه اعتقادات مذهبى، هيچ تصويرى از پيامبر اسالم(ص) در اين 
مجموعه به نمايش در نخواهد آمد و زندگى خصوصى رسول اكرم( 
مجموعه اي  توليد  خبر  نمى گيرد.اعالم  قرار  كار  دستمايه  هم  ص) 
مستند درباره حضرت محمد صلّي اهللا عليه و آله و سلّم واكنش هاي 
متفكران  است.  برانگيخته  مسلمان  و  عرب  جهان  در  را  متفاوتي 
بي .بي.سي.  شبكه  به  مجموعه  اين  ساخت  نوع  به  نسبت  اسالمي 
مجموعه اي  توليد  كه  عقيده اند  اين  بر  آنها  داده اند.  هشدارهايي 
مستند درباره زندگي پيامبر اكرم بايد با نظر و صالحديد متفكران 
سينمايي  منابع  معدود  از  شود.يكي  ساخته  اسالمي  كشورهاي 
درباره زندگي حضرت محمد(ص) كه براي مسلمانان قابل احترام 
است، فيلم «پيام آور» ساخته مصطفي عقاد، با بازي آنتوني كويين 

در نقش حمزه عموي پيامبر(ص) است.

بهترين 10 فيلم زندان به انتخاب 
روزنامه تلگراف  

 تحت تعقيب  
مربوط  آنها  داستان  كه  است  مهمى  فيلم   10 به  مربوط  زير  هاى  فيلم 

مى  زندان  در  داستان  يا  شود.  مى  زندان  به 
فيلم  داستان  موضوع  بودن  زندانى  يا  گذرد 
تلگراف  نويسنده  انتخاب  به  ليست  البته  است. 
بوده و شايد فيلم هاى مهم ديگرى از قلم افتاده 
باشد. 10 فيلم در اولويت قرار گرفته و برخى 
بسنده  نام  قيد  به  تنها  مهم  هاى  فيلم  از  ديگر 
توان  مى  را  مدعى  هاى  فيلم  ديگر  است.  شده 
به  محكوم  هاى  گام  آخرين  برد:  نام  گونه  اين 
مرگ (تيم رابينز 1995)، مى خواهم زنده بمانم ! 
(رابرت وايز 1958)، رهايى از شاوشنك (فرانك 
دارابونت  (فرانك  سبز  مسير  دارابونت 1994)، 
 ،(1963 استرجس  (جان  بزرگ  فرار   ،(1999
ارواح   ،(1980 كارپنتر  (جان  نيويورك  از  فرار 
قطار   ،(1988 هيلكات  (جان  مرده  شهروندان 
و   (1980 پاركر  (آلن  شب  نيمه  السير  سريع 

كثافت (آلن كالرك 1980) 

� يك پيامبر (ژاك اوديار 2009) 
به  فرانسوى  عرب  زندانى  دلخراش  حماسه 
نام «مالك» (طاهر رحيم)، تغيير ماهيت وى در 
زندان و تبديل شدنش به جنايتكارى نابغه از دل 

تحقير و انجام قتلى اجبارى كالسيكى مدرن بود. سقوط اخالقى و طبيعت 
وحشيانه زندان، دنيايى غمناك ساخت كه در آن جنايت به مثابه وسيله 

يى بود براى بقا. 

� حفره (ژاك بكر 1960 ) 
«بكر» پس از ساخت اين شاهكار باشكوه از دنيا رفت. فيلمى درباره فرار 
از زندان و بر پايه رمانى از «خوزه جيوانى» كه آن را بر اساس تجربه 
سبك  به  فيلمبردارى  با  فيلم  بود.  نگاشته  زندان  در  خود  شخصى  هاى 
است.  شده  ساخته  يى  حرفه  بازيگر  يك  تنها  حضور  با  و  نئورئاليستى 
جزييات به كار رفته در اين داستان ساده و معمولى تالش براى رهايى از 
بند درخشان و مسحور كننده است: رژيم دهشتناك قدرت طلب يك زندان 
فرانسوى، رويارويى مخالفان يك عقيده، روش هايى كه در ساختن حفره 

به كار مى برند و شكستى كه در اوج حاصل مى آيد. 

� پرنده باز آلكاتراز (جان فرانكن هايمر 1962) 
برت لنكستر و كارل مالدن هر دو بهترين بازى هاى دوران بازيگرى خود 
را ارايه مى دهند. داستان واقعى، عميق و زيباى «رابرت استرود»، قاتل و 
ياغى محكوم به حبس ابدى، كه تبديل به عاشق و درمانگر پرندگان مى 
شود، پرتره يى عظيم است از مقام انسان و شور مقاومت و مبارزه طلبى. 
را  پرندگانش  استرود  آن  در  كه  است  برجسته  يى  استعاره  بازى  پرنده 

زندانى مى كند تا از آنها محافظت كند. 
نام فيلم گمراه كننده است زيرا هنگامى كه استرود به آلكاتراز فرستاده 

مى شود به او اجازه اينكه پرندگانش را با خود ببرد داده نمى شود. 

� توهم بزرگ (ژان رنوار 1936) 
دستيار  اسارت،  در  مردان  روح  تعالى  درباره  رنوار  فيلم  اين  در  «بكر» 
وى بود؛ يكى از بزرگ ترين فيلم هاى تمام دوران كه ناب ترين سكانس 
از  يكى  حضور  با  همچنين  است.  داده  جاى  خود  در  را  تونل  حفر  هاى 
بزرگ ترين بازيگران تاريخ سينما يعنى «ژان گابن» به عالوه «اريك فون 
تصويرى  كه  نازى  فرمانده  نقش  در  اشتروهايم» 
ملت  ميان  خصمانه  جنگى  حين  متقابل  احترام  از 
هايشان را به نمايش مى گذارند؛ فيلمى پرتحرك، 
از  سرشار  حال  عين  در  و  ترسناك  شاعرانه، 

انسانيت. 

� يك محكوم به مرگ مى گريزد ( روبر برسون 
 (1956

سوژه  داراى  گريزد»  مى  مرگ  به  محكوم  «يك 
سختگير  مولف  و  استاد  براى  ناب  و  آل  ايده  يى 
همانند  را  آن  كه  بود  برسون  روبر  يعنى  سينما 
حفره بر پايه داستانى واقعى ساخت. وطن پرستى 
از   ،1943 سال  در  ها  نازى  زندان  در  فرانسوى 
دل فرصت هايى كوچك و ناممكن براى فرار راه 
خود را به رهايى از زندان مى گشايد. سكوت ها، 
به  متعلق  كه  ها  بازى  در  موجود  هاى  محدوديت 
فضايى  كردن  بنا  به  همگى  بود  برسون  سينماى 
از  زندانيان  ارتباط  است.  كرده  كمك  رئاليستى 
طريق ضربه هايى به ديوار، زمزمه ها و تكه هاى 
كاغذ است. نگاه ها، حركات بيانگر، اشياى كوچكى 
در  فيلم،  قهرمان  كه  يى  تيزشده  قاشق  همچون 
سلول خود را با آن مى خراشد همگى در خدمت مفاهيم عميقى هستند 
كه همچون تمثيلى باشكوه از آزادى روح انسانى از دل اين اثر پيرامون 

اسارت به بيرون تراوش مى كند. 

� فرار از آلكاتراز (دان سيگل 1979) 
همانند فيلم «شورش در بند 11» كه «سيگل» پيش از اين فيلم ساخته و 
در زندانى حقيقى فيلمبردارى كرده بود، اين بار لوكيشن فيلمبردارى او 
آلكاتراز در آن زمان تعطيل شده بود. كلينت ايستوود با بازى فوق العاده 
تا  شود  مى  فرستاده  آلكاتراز  به  حرف  كم  موريس  فرانك  نقش  در  اش 
كليشه دلپذير «هوش ممتاز» را در يافتن راهى براى خروج اداره كند. فرار 
از آلكاتراز كه بر اساس داستانى واقعى ساخته شده بسيار تحت تاثير 
حفره بكر و نمايشى است اگزيستانسياليستى در باب موجوديت بشرى 
كه تحت فشار تحمل ناپذير از جانب سيستمى سركوبگر و بى رحم قرار 

گرفته است. 

� شورش در بند 11 (دان سيگل 1955) 
فيلمى  است؛  شده  فيلمبردارى  فالسوم  ايالتى  زندان  در  آن  اعظم  قسمت 
مستندنما و خشن درباره زندانى كه با آشوب و شورشى برآمده از فساد 
سياسى، از هم گسيخته مى شود. اثرى بزرگ از سيگل بزرگ كه در آن 
مطالبات،  زندان،  در  شورش  شدت  حوادث،  گيرنده  اوج  و  منطقى  سير 
درباره  تريلر  اين  شود.  نمى  كاسته  هرگز  وارده  فشار  و  ها  گروگان 
شورشى مخرب است كه در آن سيگل به طرز شگفت آورى با زندانيان 

همدردى مى كند؛ دان سيگلى كه دنباله رو هيچ كس نبود. 

� محكوم شماره 13 ( باستر كيتون 1920) 
وجود آرامش سبك سرانه فرار از واقعيت در اين ليست مهم بنظر مى 
به  گلف  توپ  اصابت  اثر  بر  كه  است  بازى  گلف  كيتون  باستر  رسيد. 
سرش غش مى كند و بر زمين مى افتد. مجرمى فرارى او را پيدا كرده 
و لباس هايش را با وى عوض مى كند و در نتيجه نگهبانان او را تعقيب 

مى كنند. 
كيتون فرار مى كند و متوجه مى شويم كه لباسى كه تن اوست از آن 
متهم شماره 13 است كه يك اعدامى است. فيلم سرشار از شوخى هاى 

تعقيب و گريز خيره كننده و زيباست. 

� لوك خوش دست (استوارت روزنبرگ 1967) 

با شدت يافتن جنگ ويتنام و نبرد امريكايى هاى جوان در برابر سيستم، 
پل نيومن ياغى گرى و مبارزه طلبى را از درون زندان تجسم مى بخشد. 
و  بالفطره  آشوبگرى  جكسون»،  «لوكاس  نام  با  جنگ  سابق  قهرمان 
قويا مستقل و خودويرانگر است؛ قهرمانى براى دوستان زندانى اش و 

دشمنى در برابر دنباله رويى و همرنگى با جماعت. 

� پاپيون (فرانكلين. جى. شفنر 1973 ) 
به نظر مى رسد اكثر فيلم هاى زندان بر پايه واقعيت اند و شايد در غير 
اين صورت به آثارى غير قابل تحمل تبديل مى شدند. استيو مك كوئين 
در نقش هنرى شارير كه به خاطر خالكوبى پروانه اش پاپيون (پروانه) 
شيطان»  «جزيره  از  فراريان  هافمن  داستين  كنار  در  شود  مى  خوانده 
هستند و بازى هايى فراموش نشدنى در مقابل هم ارايه مى دهند؛ فيلمى 
جذاب و بسيار دوست داشتنى كه در كنار «پل رودخانه كواى» حماسه 

يى است درباره رنج انسان دربند و بشريت غيرقابل تقليل.
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چكش حراج بر آثار پيكاسو
سه اثر نقاشي متعلق به «پابلو پيكاسو» 42 ميليون پوند 
فروخت.سه تابلوي نقاشي از «پابلو پيكاسو» هفته گذشته 
پوند  ميليون   42 قيمت  به  لندن  «كريستي»  حراجي  در 

فروخته شد.
نام  به  زني  از   1939 سال  در  كه  نقاشي ها   اين  از  يكي 
دالر  ميليون   29 قيمت  به  بود،  شده  كشيده  مار»  «دورا 
«كريستي»  امپرسيونيست  و  مدرن  هنرهاي  حراجي   در 
تابلوي  «پيكاسو»  ارزشمند  شاهكار  شد.ديگر  خريداري 
«زن نشسته، لباس آبي» بود كه مدتي پس از جنگ جهاني 

دوم خلق شد.

 اين نقاشي از سال 1967 كه در سوئيس به نمايش درآمد، 
تاكنون به معرض ديد عموم گذاشته نشده بود. پيش بيني 
فروش  به  پوند  ميليون  تا 8  بين 4  هنري  اثر  اين  مي شد 
برسد.به گزارش فرانس پرس، «خواب دختر» پرتره  اي از 
«ماري ترز» است كه «پيكاسو» آن را در سال 1935 به 
نقاشي  اين  مي شد  پيش بيني  كه  حالي  در  كشيد.  تصوير 
فقط 9 ميليون پوند بفروشد، به قيمت 13 ميليون و 500 

هزار پوند فروخته شد.

آيا پرتره معروف 
ونسان ونگوگ، 

چهره خودش است؟
پرتره  مهمترين  گويند  مي  حاال 
موجود از ونسان ونگوگ كه از چهره 
خودش كشيده است، تصوير خودش 
نيست و وقتي ماجرا جالب مي شود 
كه بدانيم به ادعاي موزه ونگوگ در 
تصوير  اثر  اين  احتماال  آمستردام 
چهره برادر ونگوگ است. آما آيا اين 
تغييري در ميزان محبوبيت و اعتبار 

اين اثر هنري ايجاد خواهد كرد؟ 

برادر  يك  و  عادي  شخصيت  يك  ونگوگ  تلو 
معمولي براي ونسان ونگوگ نبود. تئو از لحاظ 
دوست  تنها  و  مى كرد  حمايت  را  ونسان  مالى 
حال  به  تا  اما  بود.  هنرمند  وفادار  و  صميمى 
براساس  طرح  چند  ونگوگ  شد  مي  تصور 
بود. نكشيده  او  از  نقاشى  اما  زده،  تئو  چهره 

گويد:  مي  موزه  سخنگوى  اسنوك  ليندا  حاال 
«اغلب براى مردم جالب بود كه هيچ پرتره اى 
به  توجه  با  هم  آن  ندارد،  وجود  تئو  چهره  از 
از  ونسان  انگار  اما  برادر،  دو  بودن  صميمى 
بردارش پرتره اى كشيده بود و ما متوجه آن 

نبوديم.» 

سال  در  پرتره  اين  گفت  ادامه  در  اسنوك 
1887 كشيده شده زمانى كه دو برادر در يك 

دوران  اين  مى كردند.  زندگى  پاريس  در  خانه 
زندگى  كمترشناخته شده  دوره هاى  از  يكى 
موجود  اطالعات  كه  چرا  است،  نقاش  ونگوگ 
درمورد زندگى هنرمند برگرفته از نامه هاى او 
به تئو است و زندگى اين دو كنار هم نياز به 

نامه نگارى را رفع كرده بود. 

اينكه  تا  بود  موزه  انبار  در  سالها  تابلو  اين 
روز سه شنبه در قالب يافته هاى جديد درمورد 
بين  پاريس  و  آنترپ  در  ونگوگ  زندگى 
نمايش  به  موزه  در   1888 تا   1885 سال هاى 
درآمد.اين دو برادر شباهت فيزيكى بسيارى با 
هم داشتند، اما صاحب نظران با استناد به چند 
مورد اين پرتره را متعلق به تئو مى دانند.لويى 
فان تيلبورگ، سرپرست مححقان براى رسيدن 
سال 1887  به  متعلق  تابلو  دو  خود  كشف  به 
چشم  به  آبى  لباس  با  مردى  آنها  در  كه  را 

مى خورد با هم مقايسه كرده است. 

پرتره تئو حدود يك سال پيش از اينكه ونگوگ 
 1888 دسامبر  در  را  خود  گوش هاى  از  يكى 
با  گفت وگو  در  است.او  شده  كشيده  ببرد 
«اين  گفت:   «NOS» زبان  آلمانى  خبرگزارى 
هم  كنار  وقتى  را  دقيق  و  كوچك  پرتره  دو 
نشان  را  نفر  يك  چهره  مى كنى  فكر  مى گذارى 
دقيق  نيست.»بررسى  طور  اين  اما  مى دهند، 
ونسان  گوش  از  تئو  گوش  مى دهد  نشان 
گوش  زاويه دار  طراحى  درحاليكه  بود،  گردتر 
خودش  چهره  از  هنرمند  پرتره  در  ونسان 
در  گوشش  طراحى  با  سال  همين  به  متعلق 
شباهت  خودش  چهره  از  او  پرتره هاى  ديگر 
زرد  تئو  چانه  ريش  ديگر  طرف  دارد.از  كامل 
چانه  ريش  درحاليكه  است،  قهوه اى  به  مايل 
ونسان قرمز متمايل به قهوه اى و تيره تر است. 
از طرفى تئو ريش گونه خود را تراشيده است 
كه اين مسئله با عكس هاى او از همان دوران 
با  را  خودش  چهره  ونسان  اما  دارد،  تطبيق 
كنار  در  است.اما  كشيده  آفتاب سوخته  گونه 
اين حرف و حديث ها محققان يك نكته ديگر را 
هم گويا كشف كرده اند و اينكه پرنده اى كه در 
تابلو سال 1887 ونگوگ به نام «گندم زارى با 
چكاوك» كشيده شده چكاوك نبوده و در واقع 
نقاشان  بزرگترين  از  يكى  است.ونگوگ  كبك 
امپرسيونيست است، او در طول زندگى اش از 
بود  رنج  در  روانى  اختالل  و  شديد  افسردگى 
از  پس  كوتاهى  مدت   1890 سال  باالخره  و 
شليك گلوله اى به خودش درگذشت. تئو شش 
جديد  درگذشت.كشفيات  اتفاق  اين  از  پس  ماه 
صفحه اى   600 كاتالوگى  در  ونگوگ  موزه 
منتشر شده است، اين موزه محل نگهدارى از 
هنرمند  نامه هاى  و  تابلوها  آرشيو  بزرگترين 

بنام هلندى است.
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اروپا  به  قاجار  شاه  ناصرالدين  سفر 
هنر  ورود  در  انكارى  غيرقابل  نقش 
غربى به يكى از اصلى ترين مراكز هنر 
است.  داشته  ايران  يعنى  زمين  مشرق 
آكتور  نخستين  را  وى  كه  همانگونه 
سينماى ايران مى نامند و اين شاه قاجار 
را تاثير گذار ترين فرد در ورود امكانات 
مى  نيز  ايران  به   .  .  . و  عكاسى  سينما، 
هاى  ساز  ورود  پيرامون  وى  دانند، 
غربى نيز همين نقش را ايفا كرده است. 
به  خود  اول  سفر  در  شاه  ناصرالدين 
هنگام  به  ق  صفر 1290ه.  ماه  در  اروپا 
پيانوى  دستگاه  چند  ايران  به  مراجعت 
اما  آورد  خود  با  دربار  براى  را  بزرگ 
ساز  اين  نواختن  به  كسى  تهران  در 
آشنا نبود. مى گويند محمد صادق خان 
نواختن  در  كه  مهارتى  با  سرورالملك 
به  شروع  حدودى  تا  داشت  سنتور 
نواختن پيانو كرد كه در نوع خود كارى 

بديع بود. 

اما نخستين كسى كه پيانو را مطابق روش صحيح 
آن نواخت، غالمرضا خان ساالر معزز بود كه بعد 
به  مفخم  محمود  و  يحياييان  معتمدالملك  وى  از 
پرداختند. غالمرضاخان  يادگيرى و نواختن پيانو 
ساالر معزز متولد سال 1240 تهران، از شاگردان 
مسيو لومر فرانسوى بود، وى در آن زمان معلم 
شعبه موزيك و دستيار او شد. ساالر معزز براى 
در  و  رفت  روسيه  به  موسيقى  تحصيالت  تكميل 
اين  در  او  كرد.  تحصيل  پترزبورگ  كنسرواتور 
كورساكف،  ريمسكى  شاگردان  از  كنسرواتوار 
خاتمه  از  پس  و  بود  روسى  مشهور  آهنگساز 
درجه  با  و  بازگشت  ايران  به   1293 در  تحصيل 
مدرسه  و  نظام  موزيك  رياست  به  سرتيپى 
موزيك منصوب شد. او به موسيقى ايرانى توجه 
نواخت.  مى  را  آن  پيانو  كوك  تغيير  با  و  داشت 
و  سازشناسى  موضوع  در  نيز  هايى  كتاب  وى 
اركسترشناسى ترجمه كرده كه متاسفانه هيچكدام 
دوره  در  رسمى  سالم  يك  اما  نرسيدند.  چاپ  به 
امريكايى،  مدرسه  براى  سرود  چند  و  مشروطيت 
ساالر  خدمات  ديگر  از  شد.  او  ماندگار  ميراث 
چند  كه  بود  نت  با  ايرانى  موسيقى  نگارش  معزز، 

به  و  روسيه  چاپ  ماهور  فانتزى  جمله  از  قطعه 
هاى  نت  با  سل  ماهور  گام  در  چهارم  سه  وزن 
مربوطه به دست چپ پيانو نوشته شده و در تنظيم 
آنها از قواعد هارمونى استفاده شده است. از آثار 
منتشر شده ساالر معزز «سرود برادران» را نيز 
مى توان نام برد كه در كتاب دوم ويولن هنرستان 
موزيك  مدرسه  است.  شده  منتشر  ملى  موسيقى 
فرزندش،  معاونت  و  او  نظر  زير   1307 سال  تا 
نصراهللا مين?باشيان اداره شد. ساالر معزز مردى 
پشتكار  با  و  مسووليت  حس  با  متشخص،  منظم، 
بود. دوره سلطنت ناصرالدين شاه با ورود ديگر 
ساز هاى كالسيك غربى به ايران نيز همراه بود، 
با  همزمان  ايران  به  ويولن  ورود  مثال  عنوان  به 
ايران  به  شاه  ناصرالدين  سلطنت  دوره  اواخر 
ساز  اين  نوازندگان  نخستين  كه  پذيرفت  صورت 
هنرمندانى چون تقى دانشور، حسن هنگ آفرين و 
ساز  اين  ورود  است؛  گفتنى  بودند.  آژنگ  ابراهيم 
ها در دوره ناصرى به همراه تاسيس دارالفنون به 
اين  در  موزيك  شعبه  تشكيل  و  اميركبير  پيشنهاد 
مدرسه، در آينده زمينه ساز تشكيل اركستر هاى 

بزرگ در ايران شد. 

� دارالفنون نخستين خاستگاه آكادميك موسيقى 
در ايران 

در  عظيمى  خيزش  دارالفنون،  مدرسه  تاسيس  با 
راستاى دستيابى به علوم و فنون نوين در ايران 
لزوم  سبب  به  و  راستا  همين  در  شد.  برداشته 
توجه به دسته هاى موسيقى نظامى كه مورد توجه 
ناصرالدين شاه نيز قرار گرفته بود، شعبه يى در 
و  شد  تشكيل  موزيك  شعبه  عنوان  به  الفنون  دار 
بدين ترتيب دارالفنون به عنوان نخستين خاستگاه 
ايران  تاريخ  در  موسيقى  آكادميك  آموزش 
درخشيد. در واقع تشكيل شعبه موزيك دارالفنون 
تشكيل  و  آموزش  براى  سرآغازى  توان  مى  را 
هسته هاى اوليه هنرمندان و گروه هاى موسيقى 
هدف  گرچه  دانست.  اركسترال  و  غربى  كالسيك 
اوليه از تشكيل آن پرداختن به موسيقى در دسته 
براى  سرمنشايى  ولى  بود  نظامى  موزيك  هاى 
شد  ايران  در  اركسترال  موسيقى  هاى  پايه  ايجاد 
چون  توانمندى  و  ذوق  خوش  مربيان  وجود  كه 
و  گذار  تاثير  آثار  لومر)،  فرانسوى (موسيو  لومر 

شاگردان خوش ذوقى را بر جاى گذاشت. 

� موسيو لومر، ژنرال موسيقى ايران 

ابتدا  دارالفنون  در  موزيك  شعبه  تشكيل  از  پس 
كار آموزش هنرجويان به دو هنرمند فرانسوى به 
حدود  در  كه  رويون  معاونش  و  بوسكه  هاى  نام 
1856 ميالدى به ايران آمده بودند سپرده شد كه 
اين دو نتوانستند كار چشمگيرى در اين باره ثمر 
اركستر  رهبر  براى  ايران  دولت  بنابراين  رسانند. 
مربى  و  كارشناس  نفر  يك  موسيقى  آموزش  و 
از  را  لومر»  باپتيست  ژان  نام «آلفرد  به  موسيقى 
به  ه.ق   1285 سال  در  كه  كرد  استخدام  فرانسه 
ايران اعزام شد كه با مهارت و جديت خود مسبب 

خدمات مهمى در اين حوزه شد. 

لومر در بدو ورود به دارالفنون تربيت شاگردانى 
و  خواندن  حتى  آنها  اكثر  كه  گرفت  برعهده  را 
نوشتن را بدرستى نمى دانستند اما وى با جديت 
هاى  تالش  با  بعد  چندى  و  داد  ادامه  خود  كار  به 
با  ايران  در  موسيقى  تئورى  كتاب  نخستين  او 
چاپ  به  1301ه.ق  سال  در  الدوله  مزين  ترجمه 
آموختن  و  دروس  تمام  تدريس  همچنين  رسيد. 
ساز هاى بادى ، پيانو ، سلفژ و هارمونى در شعبه 
موزيك برعهده خود لومر بود. سرانجام با تالش 
موزيك  هاى  دسته  نخستين  فرانسوى  لومر  هاى 
سمفونيك  اركستر  اوليه  شكل  واقع  در  كه  نظامى 
دسته  اين  و  شد  تشكيل  است  امروزى  تهران 
كنسرت هايى هم ترتيب دادند و بتدريج آثارى از 
آهنگسازان اروپايى را نيز به اجرا گذاردند. لومر 
در  نيز  اروپا  به  شاه  ناصرالدين  سوم  سفر  در 

نمايشگاه ايران در پاريس حضور داشت. 

دسته  رييس  و  گرفت  ژنرالى  درجه  ايران  در  وى 
بعضى  لومر  دوران  در  شد.  شاهى  موزيك  هاى 
هاى  ساز  بيشتر  و  اروپايى  قطعات  و  ها  مارش 
بادى با اركستر نواخته مى شدند كه اين امر سبب 
شد تا بسيارى از موسيقيدان هاى ايرانى با آثار 
نخستين  آهنگساز  لومر  كنند.  پيدا  آشنايى  غربى 
اخير  هاى  سال  در  كه  بود  ايران  ملى  سرود 
ساخته وى توسط خوانندگانى چون ساالر عقيلى 
بازخوانى شده است، وى همچنين قطعات متعددى 

با الهام از موسيقى ايرانى ساخته است. 

� نخستين اركستر كامل ايرانى 

پس از تشكيل شعبه موزيك در دارالفنون و خدمات 
اركسترال  موسيقى  باره،  اين  در  لومر  موسيو 
در  خارجى  اركستر  هاى  گروه  حضور  با  ايرانى 
ايران قوت گرفت و امكانى براى شنيدن موسيقى 
فراهم  اركستر  هاى  گروه  ساير  قالب  در  اروپايى 

شد. 

يكى از اين گروه ها متشكل از يك نوازنده ويولن 
كه  بود  وى  نفره  پنج  چهار،  اركستر  و  روسيه  از 
به ايران آمده بودند و در مهمانخانه يى در خيابان 
پرداختند.  مى  برنامه  اجراى  به  كنونى  فردوسى 
به  و  شد  تر  بزرگ  اركستر  اين  بعد  سال  چند 
هايى  آهنگ  ويولن،  استاد  سرژخوتسيف،  رهبرى 
اروپايى را به اجراگذارد. در اوايل سال 1313ه. ش 
سروان غالم حسين مين باشيان كه تازه از اروپا 
ويولن  بويژه  موسيقى  رشته  در  و  برگشته بود 
اركستر  سرپرست  بود،  كرده  تحصيل  غرب  در 
بود  اركسترى  نخستين  بلديه  اركستر  شد.  بلديه 
و  گرفت  شكل  با 40نوازنده  و  كامل  بصورت  كه 
اركستر  عنوان  آن  به  توان  مى  امروزى  شكل  به 
اطالق كرد. نخستين برنامه اين اركستر روز جمعه 
هزاره  جشن  مناسبت  به   1313 مهرماه  سيزدهم 
سابق)  هماى  نكوئى(سينما  تئاتر  در  فردوسى 
برگزار شد و دومين اجراى اين اركستر چهارشنبه 

سيزدهم ارديبهشت در همان سالن برگزار شد. 

� غلبه موسيقى كالسيك غربى بر موسيقى ايرانى 

در اواخر سال 1313ه. ش غالمحسين مين باشيان 
مين  شد.  منصوب  موسيقى  هنرستان  رياست  به 
باشيان با توجه به تحصيالت خود كه در كشور 
كه  بود  معتقد  بود،  پذيرفته  صورت  اروپايى  هاى 
هاى  كنسرواتوار  اساس  بر  بايد  هنرستان  برنامه 
غرب تدوين شود و بنابر همين نظريه برنامه يى 

عالى  شوراى  تاييد  به  و  تصويب  هنرستان  براى 
اداره  1317ه. ش  سال  مهرماه  در  رسيد.  فرهنگ 
موسيقى كشور در محل هنرستان تاسيس و مين 
نيز  اداره  آن  رياست  به  سمت  حفظ  با  باشيان 
هنرستان،  هاى  برنامه  تغيير  در  او  شد.  منصوب 
تدريس موسيقى ايرانى را حذف و انحصار برنامه 
به موسيقى غربى و تدريس آن باعث اعتراض عده 
يى از دوستداران موسيقى ايرانى شد. مين باشيان 
شخص  هر  كه: «  دارد  معروفى  گفته  باره  اين  در 
غيرمتعصب كه از موسيقى علمى خبر دارد تصديق 
مى كند و حس مى نمايد كه تار، تمبك و كمانچه، 
همانطور كه شتر به پاى راه آهن نمى رسد، قدرت 
برابرى با موسيقى غربى را ندارد». اين قبيل گفته 
برخى  اعتراض  سبب  باشيان  مين  اقدامات  و  ها 
وزيرى  نقى  على  نظير  ايرانى  موسيقى  استادان 
كه خود نيز طالب تحول و اصالح موسيقى سنتى 
ايرانى بودند، شد. اما مين باشيان با همين شيوه 
تفكر تعدادى از استادان موسيقى را از چكسلواكى 
به ايران دعوت كرد، اين اساتيد در ايران استخدام 
شدند و در اركستر هنرستان هم نوازندگى كردند. 
اداره  استادان  اركستر  رهبرى   1318 سال  تا 
موسيقى كشور را خود مين باشيان برعهده داشت 
اما از آن تاريخ به بعد اركستر مذكور با رهبرى 
چكسلواكى  از  اعزامى  استاد  اوربانتس،  رودلف 
اوورتور  مانند  اروپايى  موسيقى  آثار  و  فعاليت 
و  دوورژاك  از  رقص  هشت  بتهوون،  از  اگمونت 
آثارى از وچينى و ديگران را نواخت و در مرداد 
1320آخرين برنامه خود را به رهبرى اورباتنس 
و  اوربانتس  سال  همان  شهريور  در  و  كرد  اجرا 
ديگر نوازندگان چك به علت حوادث جنگ جهانى 
ايران را ترك كردند. اقدام مين باشيان در دعوت از 
اساتيد موسيقى از چكسلواكى نزد اهالى موسيقى 
موسيقى  هنرجويان  تربيت  جهت  در  مثبت  اقدامى 
كه  مذكور  استادان  شود،  مى  محسوب  دوره  آن 
هر يك در كار خود تخصص داشتند در هنرستان 
عالى موسيقى به آموزش بعضى ساز هاى بادى 
پرداختند كه تا آن زمان در ايران هنرآموز نداشت 
مراجعت  باعث  جهانى  دوم  جنگ  حوادث  اگر  و 
آنان نشده بود، ادامه كارشان در هنرستان عالى 

موسيقى بسيار موثر بود. 

� تشكيل اركستر سمفونيك تهران 

به  ايرانى  موسيقى  تدريس   1320 مهرماه  از  پس 
برنامه هاى هنرستان عالى موسيقى اضافه شد و 
مخالفان  و  طرفداران  بين  اختالف  زمان  همين  از 
گرفت.  باال  هنرستان  در  ايرانى  موسيقى  تدريس 
كنسرواتوار  در  كه  محمود  پرويز  سال 1322  در 
تصدى  زمان  در  و  بود  كرده  تحصيل  بروكسل 
را  موسيقى  هنرستان  اركستر  رهبرى  وزيرى، 
برعهده داشت، اركستر سمفونيك تهران را تشكيل 
با  مردم  كردن  آشنا  براى  اساسى  گامى  و  داد 
اركستر  برداشت.  آن  اجراى  و  كالسيك  موسيقى 
و  ها  فراز  تاكنون  زمان  آن  از  تهران  سمفونيك 

نشيب هاى مختلفى را پشت سر نهاده است. 
بسيارى  هاى  تالش  ايران  اسالمى  انقالب  از  پس 
براى بازسازى اركستر سمفونيك تهران صورت 
ادامه  اركستر  اين  حفظ  براى  ها  تالش  و  پذيرفت 
رهبرى  به  اركستر  اين   1361 سال  در  تا  يافت 
گذاشت  پاى  صحنه  بر  دوباره  پور  مرتضى  نادر 
و تاكنون اين اركستر با اجراى آثار فاخر موسيقى 

به كار خود ادامه داده است. 
در سال هاى اخير تالش هاى بسيارى شده است 
تا با تلفيق موسيقى كالسيك غربى و آهنگسازى 
ايرانى، آثارى بر مبناى فرهنگ ايرانى به مخاطب 
سمفونى  نظير  هايى  سمفونى  كه  شود  ارايه 
نغمه  چون  قطعاتى  و  مقاومت  مجنون،  و  ليلى 
اين  از  هايى  نمونه  فخرالدينى)  خراسانى(فرهاد 
اركستر  رهبران  اسامى  شوند.  مى  محسوب  آثار 
سمفونيك تهران از آغاز تاكنون به ترتيب به اين 
گريگوريان،  روبيك  محمود،  پرويز  است:  شرح 
 ، توبير  هايمو   ، ، حشمت سنجرى  حنانه  مرتضى 
حشمت سنجرى، فرهاد مشكات، نادر مرتضى پور 
مشايخى  نادر   ، رهبرى  على   ، ناصرى  فريدون   ،
ماتياس  روحانى،  شهرداد   ، صهبايى  منوچهر   ،

كروگر، نادر مرتضى پور .

موسيقى

موسيقى اركسترال ايران از 
ديروز تا امروز  

 
 

 سرنوشت 80 سال موسيقى سمفونيك در پهلوى اول و دوم  
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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

كريستينا آگولرا گرانقيمت 
ترين داور برنامه هاى 

استعداد يابى است!
برنامه  از  قسمت  هر  براى  آگولرا  كريستين 
 000/225  ،" (صدا)  وويس   " يابى  استعداد 

هزار دالر دريافت مى كند. 
اين  دريافتى  مبلغ  نيوز،  اسكاى  از  نقل  به   
قسمت  هر  براى  مشهور  خواننده  و  بازيگر 
از اين برنامه استعداد يابى تلويزيونى حدود 
سه برابر داوران ديگر اين برنامه است . سى 
لو گرين ، آدام لوين و بليك شلتون كه ديگر 
اعضاى هيئت داوران اين برنامه هستند ، براى 

هر قسمت 000/75 دالر دريافت مى كند . 
برنامه " وويس (صدا) " از شبكه ان بى سى 
عالوه  شبكه  اين  مسئوالن  و  شود  مى  پخش 
قسمت  هر  در   ، توليد  ديگر  هاى  هزينه  بر 
اين  داوران  هيئت  براى  دالر   000/450 فقط 

مجموعه استعداد يابى خرج مى كنند. 
 10 حدود  كه  موفق  برنامه  اين  هرحال  به 
استعداد  ارزيابى  براى   ، دارد  بيننده  ميليون 
هر  از  بيش  خود،  كنندگان  شركت  خوانندگى 
و  مشهور  داوران  هيئت  يك  به  ديگرى  چيز 

قوى نياز دارد. 
برنده اين برنامه ، يك قرارداد كارى 000/100 
دالرى با يك تهيه كننده مشهور دريافت خواهد 

كرد تا بتواند حرفه خوانندگى را دنبال كند. 
كه  كرد  اعتراف  پيش  چندى  گرين  لو  سى 
يكى  عنوان  به  برنامه  اين  در  كه  زمانى  از 
 ، كند  مى  فعاليت   ، داوران  هيئت  اعضاى  از 

شهرت بيشترى پيدا كرده است. 
فراموشت  اين خواننده معروف آهنگ موفق" 
كردم" كه عضو گروه باركلى نيز هست و كار 
شهرت جهانى  قاتل بانو"  انفرادى او با نام " 
در  حضور  كه  دارد  قبول  هم  خودش   ، دارد 
كه  است  شده  باعث  تلويزيونى  برنامه  اين 
مردم بيشترى او را بشناسند اما از نظر او ، 
صحبت كردن با تعداد زيادى از طرفداران و 
عالقه مندان ، كار طاقت فرسا و خسته كننده 

اى است. 

جاستين بيبر و ليدى گاگا برندگان بزرگ
 جوايز موزيك ويدئوى كانادا

در مراسم اهداى جوايز موزيك ويدئوى كشور كانادا كه روز يكشنبه در تورنتو برگزار شد ، جاستين بيبر و ليدى 
گاگا ، دو ستاره پاپ دنيا ،جوايز بزرگ اين رقابتها را از آن خود كردند. 

به نقل از رويترز ، در اين مراسم كه سلنا گومز يكى از مجريان آن بود ، بيبر بخاطر ويدئوى " شخصى براى دوست 
داشتن " به عنوان محبوبترين هنرمند در كشور كانادا انتخاب شد. 

عالوه بر ويدئوى " شخصى براى دوست داشتن "،جاستين بيبر بخاطر موزيك ويدئوى آهنگ"عشقت را پيدا كن " 
نيز در جايزه بهترين ويدئوى بين المللى كانادايى سهيم شد. 

ليدى گاگا به عنوان محبوبترين هنرمند بين المللى انتخاب شد و بخاطر موزيك ويدئوى آهنگ "يهودا" جايزه بهترين 
ويدئوى بين المللى را از آن خود كرد. در اين مراسم ليدى گاگا دو بار به روى صحنه رفت و آهنگ اجرا كرد. 

جايزه بهترين ويدئوى سال بخاطر موزيك ويدئوى آهنگ "شبى مثل اين " به يك خواننده سبك آراند بى و پاپ با 
نام " شاون دسمن" تعلق گرفت.موزيك ويدئوى آهنگ " مثل يك جى 6 " هم به عنوان بهترين ويدئوى گروهى بين 

جهت ارائه پيشنهادات و يا انتقادات ميتوانيد از طريقالمللى انتخاب شد. 
شماره تلفن  07811000455 و يا

info@persianweekly.co.uk  :ايميل
با هفته نامه پرشين ارتباط برقرار نماييد.

عالقه «جنيفر لوپز » 
به تماشاى برنامه هاى 

استعداد يابى
"ايكس  برنامه  آمريكايى  نسخه  لوپز  جنيفر 

فاكتور " را تماشا خواهد كرد. 
 41 خواننده  اين  نيوز،  اسكاى  از  نقل  به 
ساله كه يكى از داوران برنامه استعداد يابى 
"امريكن آيدل " است ، تماشاى برنامه هاى 
احتمال  وبه  دارد  دوست  را  يابى  استعداد 
زياد يكى از بينده هاى برنامه "ايكس فاكتور 
ماه  از  برنامه  بود.اين  خواهد  آمريكا   "

سپتامبر در تلويزيون پخش خواهد شد. 
او به خبرگزارى بنگ گفت:"من همه برنامه 
هاى استعداد يابى را نگاه مى كنم .من يكى 
از طرفداران بزرگ اين نوع برنامه ها هستم 
هم  را   " فاكتور  ايكس   " برنامه  براين  بنا   .

تماشا خواهم كرد." 
 ،  " زمين  روى   " آهنگ  موفق  خواننده  اين 
با كمال مهربانى و حس نيت درباره نيكول 
آرزوى  او  براى  و  كرد  صحبت  زينگر  اسر 
موفقيت كرد. نيكول در كنار سيمون كاول ، 
ال اى ريد و پائوال عبدل در برنامه " ايكس 

فاكتور " آمريكا قضاوت خواهد كرد. 
صحنه  پشت  در  را  نيكول  گفت:"من  جنيفر 
او  كردم.  موفقيت  آرزوى  او  براى  و  ديدم 
به من گفت كه كارش را شروع كرده است . 
او قرار بود كه مجرى برنامه باشد اما حاال 

داوران  هيئت  اعضاى  از  يكى  عنوان  به  كه 
و  هيجانزده  خيلى   ، است  شده  انتخاب 

خوشحال است." 
فرزند  دو  آنتونى  مارك  همسرش  و  جنيفر 
دوقلوى سه ساله با نام امى و مكس دارند و 
اين بازيگر و خواننده مشهور هاليوود دلش 
مى خواهد كه در هنگام كار در پروژه هاى 

مختلف ، فرزندانش نيز همراه او باشند. 
او گفت:"علت اينكه بعضى اوقات فرزندانم را 
هنگام كار با خود مى آورم اين است كه دلم 
مى خواهد و سعى مى كنم كه هميشه نزديك 
در  اينجا  هم  امشب  دوقلوهايم  باشم.  آنها 
حتما"  بتوانم  كه  وقت  هر  هستند.  من  كنار 
با آنها مسافرت مى كنم و از آنها دور نمى 
چقدر  كه  بدانند  آنها  خواهم  مى  من  شود. 
دوستشان دارم. در پاسخ به اين سئوال كه 
آيا در آينده فرزند ديگرى هم خواهم داشت 

يا نه ؟ بايد بگويم نمى دانم ! شايد !" 

«بون جووى» تور اروپا را آغاز كرد
اين گروه راك اهل نيوجرسى ، در آخرين بخش از تور جهانى گروه 

خود ، به اروپا رفت. 
به نقل از اسكاى نيوز ، ريچى سامبوريدا ، گيتاريست اصلى گروه بون 
جووى، بعد از گذراندن دوره ترك اعتياد خود ، به هم تيمى هاى خود 
در روى صحنه پيوسته و دوباره اعضاى اين گروه كامل شده است. 

آخرين  اروپا  تور  گفت:"   ، گروه  اين  اصلى  خواننده   ، جوى  بن  جان 
بخش تور جهانى گروه ما است و ما خيلى خوشحاليم كه دوباره به 
اين قاره آمده ايم . اين تور جهانى طوالنى ترين تور گروه ما در دو 
دهه اخير بود اما خوشبختانه همه اعضاى گروه شاد و سالمت هستند 
و روزهاى خوبى را سپرى مى كنند." تور جهانى گروه بن جوى از ماه 
فوريه سال 2010 آغاز شده است و اين گروه تا به امروز 85 كنسرت 
اند  كرده  برگزار   ، لندن  اوتوآرناى  جمله  از  جهان  مختلف  مناطق  در 
.گروه بون جووى كه در بخش پايانى تور خود دوباره به اروپا آمده 
است ، مجددا" در انگلستان كنسرت برگزار خواهد كرد اما اينبار عالوه 
بر انگلستان در كشورهاى ديگر اروپا از جمله آلمان ، تركيه(استانبول)، 

يونان(آتن) كنسرت اجرا خواهد كرد. 
خواننده بون جووى درباره آهنگهايى كه از آغاز اين تور تا به امروز 

در كنسرتهاى اين گروه اجرا شده است ، گفت: 
"مسلما" آهنگهاى بسيار زيادى در كنسرتهاى اين تور اجرا شده است. 
تور  آهنگهاى  ليست  ايم.  كرده  اجرا  آهنگ  خود  آلبومهاى  همه  از  ما 
جهانى ما هر شب تغيير كرده است و تا به امروز 72 آهنگ مختلف در 

اين تور اجرا شده است." 

مدنا دوازدهمين آلبوم موسيقى 
اش را از ماه آينده ظبط مى كند. 

به نقل از اسكاى نيوز ، گاى اوسيرى ، مدير برنامه هاى مدنا تاييد كرد 
كه اين خواننده مشهور و با سابقه آهنگ ” چهاردقيقه“ ، كار ساخت 
وب  در  او   . كرد  خواهد  آغاز  آينده  ماه  از  را  خود  آلبوم  دوازدهمين 
به  آينده  ماه  از   ، جديدش  آلبوم  ضبط  براى  مدنا  گفت:“  تويتر  سايت 
استوديوى ضبط صدا خواهد رفت .“ ” او براى انتخاب تهيه كننده اين 
آلبوم جديد و سبك آهنگهاى اين آلبوم ، ايده هاى بسيار خوبى دارد . 
پس براى شنيدن اخبار جديد درباره اين آلبوم ، گوش بزنگ باشيد.“ 
اين خواننده مشهور هاليوود ، در ماه دسامبر طى يك پيام اعالم كرده 
بود كه براى ساخت آلبوم جديد خود بدنبال همكاران خاصى مى گردد 
و دلش مى خواهد در آلبوم بعدى خود ، سبك آلبوم ” آب نبات“ در 
با  آلبوم  يك  بايد  گفت:“من  خود  پيام  در  او  كند.  دنبال  را  سال 2008 
سبك جديد بسازم . سبكى كه بتوانم با آن برقصم. من براى ساخت 
تا  هستم  آدمها  ترين  مريض  و  ترين  ديوانه  بدنبال  خود  بعدى  آلبوم 

بتوانم با همكارى آنها يك آلبوم متفاوت بسازم.“ 
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برنده هاي دور نيمه نهايي 
رقابت  طراحي الكترولوكس
فناوري و پيشرفت در اين زمينه تنها به عرصه هايي 
چون آي تي يا خودرو محدود نمي شود و مي توان 
ردپاي آن را در حوزه هاي گوناگون ديد. مثال لوازم 
خانگي كه اتفاقا بخش اعظمي از توليدات اين عرصه 
را به خود اختصاص مي دهد. هر سال دانشجويان 
و افرادي كه به تازگي فارغ التحصيل شده اند براي 
فناوري  طراحي  ايده هاي  رقابت هاي  در  شركت 
الكترولوكس بر اساس موضوع انتخاب شده رقابت، 
دعوت مي شوند. موضوع امسال اين رقابت ها بطور 
قابل  هوشمند  خانگي  لوازم  «طراحي  درباره  كلي 
 14 از  ورودي   1300 جذب  باعث  كه  بوده  حمل» 
كشور شده است. برنده نهايي آزمايشگاه طراحي 
2011 با 5000 يورو (7085 دالر) و شش ماه دوره 
دستياري در يكي از مراكز طراحي الكترولوكس به 
خانه برخواهد گشت. جايزه نفر دوم 3000 يورو و 

جايزه نفر سوم 2000 يورو خواهد بود.

مهره مخلوط كن
در اين طراحي كه توسط «ادواردو مورارا نائوياك» 
از دانشگاه پاراناي برزيل انجام شده، از چند مهره 
براي مخلوط كردن در يك كاسه استفاده شده كه 
طي آن مي توانيد مواد الزم را در كاسه ريخته و با 
يك تا چند مهره آنها را مخلوط كنيد. اين دستگاه از 
يك پليمر براق ساخته شده كه از هرگونه چسبندگي 

غذا به آن جلوگيري مي كند.

جاروي هوشمند
از  «گيوهاچوي»  توسط  كه  جارو  نمونه  اين  در 
يك  شده،  طراحي  جنوبي  كره  هاندونگ  دانشگاه 
قرار  مصرف كننده  كفش  در  بيسيم  كنترل  دستگاه 
مي گيرد. با زدن يك ضربه سريع پا توسط كاربر، 
به  و  كرده  متوقف  را  خود  محوله  كار  جارو  اين 

ناحيه اشاره شده توجه خواهد كرد.

مخلوط كن اسموبو
مانند  موادي  كردن  درست  براي  كه  دستگاه  اين 
مناسب  بسيار  يخ)  و  (مخلوط  ميوه  اسموتي 
مسي  دانشگاه  از  دبروين»  توسط «رزان  كه  است 
اين  از  استفاده  براي  است.  شده  طراحي  نيوزيلند 
ميان  در  را  اوليه  مواد  سادگي  به  مي توان  طراحي 

توپ  مانند  و  بسته  محكم  را  آن  ريخته،  دستگاه 
پرتاب كنيد!

 
ظروف  قابل حمل  خشك كن  دستگاه 

«بريز»
است  مناسب  افرادي  براي   (Breez) بريز  طراحي 
كه ترجيح مي دهند ظروف خود را با دست بشويند. 
كانادا،  هومبر  دانشگاه  از  پارسونز  اندرو  گفته  به 
كاربران مي توانند پس از شست وشوي ظروف آنها 
را در بازوهاي بااليي و پاييني دستگاه قرار دهند تا 

اين ظروف خيس با باد خشك شوند.

 نارنجك حرارتي
باتري هاي  از  حمل  قابل  پخت پز  دستگاه  اين 
دستگاه  مي شود.  تغذيه  سلولزي  و  رطوبت  جاذب 
نيوزلند  مسي  دانشگاه  از  اوانز»  «سم  توسط  كه 
با  كه  است  آلومينيومي  تخم مرغ  يك  شده،  ساخته 
القاي عناصر حرارتي به سمت باال به چهار قسمت 
رابط  يك  قسمت ها  اين  از  يكي  در  و  شده  تقسيم 

كنترل وجود دارد.

موج 
اين دستگاه كه توسط «كيم مين سئوك» از دانشگاه 
ملي فناوري و علوم سئول طراحي شده، مي تواند 
ميزان كثيف بودن لباس شما را احساس كرده و در 
كاهش  براي  آن  خشك كردن  و  شست وشو  فرآيند 
اين  از  مي توان  كرد.  خواهد  كمك  آب  از  استفاده 
دستگاه به عنوان يك رابط بين گوشي هوشمند و 

ماشين  لباسشويي استفاده كرد.

ريزموج «اوندا»
بيچ  النگ  در  كاليفرنيا  دانشگاه  از  شوارتز  ماتيو 
امريكا دست به طراحي دستگاهي زده كه مي تواند 
غذاهاي  نيمه آماده را در داخل بسته بندي آنها بپزد.

ماشين  لباسشويي قابل حمل
است  قسمتي  دو  دستگاه هاي  شبيه  طراحي  اين 
خارج  و  داخل  پاكسازي  براي  حاضر  حال  در  كه 
مانند  مواردي  هستند.  استفاده  مورد  پنجره 
لباس هاي خاكي را مي توان در ميان دو قسمت اين 
دستگاه قرار داده و از ميان چهار برنامه آن شيوه 
شستشو را انتخاب كرد. عمل پاكسازي با استفاده 

از يون هاي منفي و بخار انجام مي شود.

 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
جوانان آميش مخفيانه در 

فيس بوك مي چرخند
از  استفاده  حق  وجودي كه  با  آميش  جوانان 
فيس بوك  در  پنهاني  بطور  ندارند،  را  فناوري ها 
فعاليت  اجتماعي  شبكه  اين  در  و  شده  عضو 
مي كنند. آميش يك فرقه مسيحي آناباپتيست است 
رهبر  آمان،  ياكوب  وسيله  به   ???? سال  در  كه 
منونايت هاي سويس بنيان نهاده شد. بيشتر آنها 
در اياالت متحده امريكا و كانادا زندگي مي كنند و 
به چند گروه اصلي تقسيم شده اند. پيروان فرقه 
اسب  از  هنوز  نياكان شان  همانند  كماكان  آميش 
سنتي  پوشش  و  نقل  و  حمل  و  كشاورزي  در 
برق  از  استفاده  حق  هم  هنوز  و  مي كنند  زندگي 
و تلفن در خانه شان را ندارند. آميش هاي سنتي 
به دليل اجتناب از از مظاهر تكنولوژي معروفند 
نمي كنند.  استفاده  برق  و  اتومبيل  از  هيچگاه  و 
از  استفاده  به  برق،  بكارگيري  كه  معتقدند  آنها 
كه  مي شود  منتهي  تلويزيون  مانند  كاالهايي 
را  آميش ها  بي پيرايه  زندگي  سنت  مي تواند 
موارد  در  برق  انرژي  از  اما  بيندازد.  خطر  به 
كاربردي ديگر مانند موارد فني استفاده مي كنند. 
به هر حال برخي از خانواده هاي آميش از برق 
هم  خانگي  ضروري  لوازم  و  روشنايي  براي 
نفتي  يخچال هاي  و  چراغ ها  و  نمي كنند  استفاده 

را به كار مي برند. 
خود  براي  فرقه  اين  كه  قوانيني  وجود  با  اما 

مي توان  خانه ها  از  برخي  در  روزها  اين  دارند، 
جوانان  و  يافت  را  موبايل  و  كامپيوتر  پاي  رد 
عضو  فيس بوك  در  ابزار  اين  طريق  از  آميش 
افزايش  روز  به  روز  نيز  آنها  تعداد  و  مي شوند 
مي يابد. هم اكنون بسياري از جوانان آميش تلفن 
و  پدر  اينكه  بدون  اوقات  بيشتر  و  دارند  همراه 
اجتماعي  شبكه  اين  در  شوند،  متوجه  مادرشان 
مخصوص  صفحه  چندين  و  مي كنند  فعاليت 
آميش ها در اين شبكه اجتماعي ايجاد شده است. 
جوانان آميش در اين شبكه با اعضاي ديگر اين 
رويدادهاي  در  و  مي كنند  برقرار  ارتباط  جامعه 
بد  افراد  اين  ظاهرا  البته  مي كنند.  شركت  آنالين 
فعاليت هاي  درباره  خارجي  افراد  با  كه  مي دانند 
كه  شود  فاش  مبادا  تا  كنند  صحبت  آنالين شان 
آنها در فضاي مجازي فعاليت اجتماعي مي كنند. 
هيچ آماري وجود ندارد كه نشان دهد دقيقا چه 
فيس بوك  نفري  ميليون  اعضاي 500  از  تعدادي 
اهل آميش هستند و ميزان وابستگي آنها به اين 

شبكه اجتماعي چقدر است. 
در  فيس بوك  كاربر  چندين  كه  شده  ديده  البته 
پروفايل خود، محل زندگي شان را دهكده لنكستر 
تصاويري  افراد  اين  كرده اند.  اعالم  پنسيلوانيا 
به  مربوط  كه  داده اند  قرار  پروفايل شان  روي 
مخصوص  موهاي  آرايش  و  پوشش  با  افرادي 
آميش ها مي شود و نشان مي دهد كه تقريا صدها 
جوان آميش از اين شبكه استفاده مي كنند و حتي 
بيش از يك بار در روز به اين سايت سر مي زنند. 

Mobiledia :منبع

ساعتي كه حرف حساب 
سرش نمي شود

كه  مي رسد  نظر  به  مردم  از  بسياري  براي 
خوابيدن با وجود زنگ ساعت خوشايند نيست با 
اين حال درصد كمي از افراد هستند كه با وجود 
برهم  چشم  مي توانند  زنگ  صداي  بودن  بلند 
بگذارند. براي افراد اكنون «The Skull»به بازار 
سونيك  زنگ  با  زنگدار  ساعت  يك  است،  آمده 
كهdb 113 صوت توليد مي كند؛ از خروجي هاي 
از  و  مي زند  بيرون  رنگ  قرمز  اشعه  آن،  نور 
بيرون  رنگ  نارنجي  نوري  آن  جلويي  حاشيه 
مي جهد. اگر اين هم براي بيدار كردن شما كافي 

تختخواب  به  كه  تكان دهنده يي  با  دستگاه  نباشد 
وصل شده شما را تكان مي دهد تا بيدار شويد! 
هم  را  افراد  پرخواب ترين  حتي  دستگاه  اين 
با  خوابيدن  اگر  همينطور  درست  مي ترساند. 
ساعت  اين  شماست  مشكل  ساعت  زنگ  وجود 
 50 از  كمتر  با  كه  شماست  نياز  مورد  وسيله 
دالر و داشتن زنگ سونيك به نظر مي رسد تمام 

استانداردهاي بيدار كننده افراد 
مواردي  براي  آنكه  جالب  دارد.  را  آلود  خواب 
كه الكتريسته قطع مي شود در اين ساعت نوعي 
باطري تعبيه شده و براي كنترل موسيقي نيز يك 
شده  نصب  دستگاه  در   MP3 player ورودي 
كرد.  كنترل  را  صدا  ميزان  و  تن  مي توان  است. 
اين ساعت ضمنا مجهز به فناوري كنترل اسنوز 

و كليد كم و زياد كردن صدا و نور است.
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ازميان پنج شهر بوگندوي جهان

ونيز، دومين شهر بد بو 
شناخته شد

جهان،  بدبوي  شهر  پنج  فهرست  انتشار  دنبال  به 
است.  گرفته  جاي  فهرست  اين  دوم  رده  در  ونيز 

ونيز به دليل آب  راه هاي مشهور و كوچه هاي آبي 
تاريخي و توريستي اش، دومين شهر بدبوي جهان 
از  گروهي   CHN گزارش  به  است.  شده  معرفي 
متخصصان و حاميان محيط زيست اخيرا نام پنج 
قرار  جهان  شهرهاي  بدبو ترين  جدول  در  را  شهر 
داده اند كه ونيز توريستي ترين شهر ايتاليا، دومين 

شهر بدبوي جهان معرفي شده است. 
در  مكزيك  در  كانكان  استان  فهرست  اين  در   
هوا  بدي  اصلي  علت  كه  گرفته  جاي  جدول  باالي 
و بوي بد آن ناكارآمدي سيستم فاضالب شهري 

در اين منطقه است. شهر توريستي ونيز در ايتاليا 
فرهنگي  جايگاه  و  تاريخي  شهرت  وجود  با  هم 
توريست  هزاران  براي  رويايي  شهر  عنوان  به  آن 
شناخته شده و ساالنه بيشترين تعداد توريست را 
رديف  در  مي كند،  جذب  خود  به  جهان  سراسر  از 
بنابراين  است.  شده  طبقه بندي  فهرست  اين  دوم 
تاريخي  نهرهاي  در  دارند  آرزو  كه  توريست هايي 
خيابان هاي  از  و  كنند  قايقراني  ونيز  مشهور  و 
ناچارند  كنند،  عبور  شهر  اين  تاريخي  و  باريك 
صبر و تحمل زيادي را بر خود هموار كنند، زيرا 
خيابان هاي ونيز بوي چندان خوشايندي ندارند و 
نكته اصلي هم همان جاذبه اين شهر يعني كانال ها و 
راه آب هايي است كه اين شهر تاريخي و موزه هاي 
آن را با شهرتي جهاني محبوب همگان كرده است. 
نام  به  است  شهري  جهان  بدبوي  شهر  سومين   
شبانه روزي  بطور  كه  نيوزيلند  كشور  در  رتوروا 
بويي شبيه به تخم مرغ گنديده در اين شهر به مشام 
مي رسد. در واقع علت اصلي اين بوي بد و انتشار 
آن منابع زمين گرمايشي است كه در اين منطقه از 
زمين بويژه بسيار زياد است و با انتشار انواع مواد 

آلي از اعماق زمين محيط شهر را بدبو مي كند. 
نيز  جدول  اين  در  جهان  بدبوي  شهر  چهارمين   
در  كه  است  انگلستان  اوكلند  در  واقع  هلن  سنت 
پياز  مزارع  از  پوشيده  و  پياز  كشت  محل  اصل 

است. 
 و باالخره پنجمين و آخرين شهر بدبوي جهان در 
اين جدول شهر توريستي ديگري است در فرانسه 
كوت  نام  به  محلي  مخصوص  پنير  توليد  محل  كه 
محبوبيت  و  شهرت  وجود  با  كه  بوده  اور  د-   –
بسيار بوي بدي دارد اما باوجود بوي بد هنوز هم 
قصد  به  كه  است  بسياري  توريست هاي  محبوب 

چشيدن اين نوع پنير به اين منطقه سفر مي كنند.

گوناگون
يادگارى از دوره هخامنش: درخت شيروان

قدمت درخت ارس در روستاى سرانى در شهرستان شيروان، به دوره پيش از هخامنشيان باز مى 
گردد، يعنى نزديك به 3 هزار سال پيش

درخت ارس سرانى، يكى از جاذبه هاى گردشگرى بى همتا در استان خراسان شمالى است كه گفته 
مى شود قدمت آن به دوره پيش از حكومت هخامنشيان بر ايران بزرگ، باز مى گردد. اين درخت 
كهن سال در منطقه اى كوهستانى، نزديكى روستاى سرانى و در فاصله 52 كيلومترى شمال شهر 

شيروان (نزديكى مرز ايران با تركمنستان) قرار گرفته است.
مدير كل ميراث فرهنگى و گردشگرى خراسان شمالى مى گويد اين درخت در داخل دامنه هاى اطراف 
روستا كه داراى پوششى وسيع از جامعه درختان ارس است قرار گرفته و تنه آن قطرى معادل 

270 سانتيمتر دارد.
در  موجود  ارس  كهن سال ترين  شده  ياد  درخت  گرفته  صورت  بررسى هاى  طبق  كاظمى،  گفته  به 
استان خراسان شمالى است. گفته مى شود ريشه هاى قطور اين درخت ارس از خاك بيرون آمده و 

زيبايى خيره كننده اى را سبب شده است.
مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان خراسان شمالى، توضيح مى دهد: "اين 
درخت ارس به دليل عظمت و بزرگى آن به راحتى توجه هر عابرى را به خويش معطوف مى سازد 

و نزد اهالى روستا نيز از اهميت خاصى برخوردار است."
وى قدمت اين درخت تنومند را حدود 2 هزار و 700 سال عنوان كرد و گفت: اين داشته ارزشمند 
جزو 3 درخت بسيار كهن سال شناخته شده در كشور به حساب ميآيد و اين موضوع مورد تاييد 

موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور نيز قرار گرفته است.
اين درخت كهن سال با توجه به قدمتى كه دارد، توانسته با آب و هواى منطقه به خوبى سازگارى پيدا 

كند و وضعيت زيستى آن به صورت شاداب و سبز است.

حراج ويولن 15 ميليون 
دالري براي كمك به ژاپن

ويولن استراديواريوسي كه چند ماه قبل براي 
كمك به زلزله زدگان ژاپن به حراج گذاشته شده 
دالر  ميليون   15.9 آنالين  حراجي  يك  در  بود 
فروخته شد. اين ويولن از سوي بنياد موسيقي 
ژاپن براي فروش ارائه شده بود و تمام عوايد 
حاصل از فروش آن در اختيار «صندوق كمك 
به آسيب ديدگان زلزله و سونامي شمال شرقي 
اين  كه  كسي  هويت  گرفت.  خواهد  قرار  ژاپن» 
ويولن را خريده فاش نشده است. اين ساز كه 
توسط  سال 1721  در  دارد،  نام  بالنت»  «ليدي 
مشهور  ساز  ويولن  استراديواري»،  «آنتونيو 
ايتاليايي ساخته شده و هر باري كه در يك قرن 
گذشته به فروش رفته، ركوردي بر جا گذاشته 

است. 
ويولن سازي  شركت  از  رونينگ»  «كريستوفر 
«به  مي گويد:  بوستون  در  پسران  و  رونينگ 
چنين  با  استراديواريوس  ويولن  يك  ندرت 
مي شود.»  فروخته  سالمي  وضعيت  و  كيفيتي 
ويولن  سالم ترين  احتماال  بالنت»  «ليدي 
گذشته  قرن  يك  در  كه  است  استراديواريوس 
براي فروش ارائه شده است. عنوان ويولن هاي 
استراديواريوس كه از مشهورترين و گران ترين 
سازهاي  به  مي روند،  شمار  به  جهان  سازهاي 
در  استراديواري  خانواده  توسط  شده  ساخته 

قرن هفدهم و هجدهم ميالدي اطالق مي شود. 

چهار  شده،  فروخته  ويولن  اين  كه  قيمتي 
ديگر  ويولن  يك  كه  است  ركوردي  برابر 

بود.  گذاشته  جاي  بر  پيشتر  استراديواريوس 
استراديواريوس  ويولن   600 از  يكي  ساز  اين 
است كه در دنيا وجود دارد. اين ويولن با توجه 
ساز  اين  پيشين  صاحبان  از  يكي  آن،  نام  به 

نام  بوده،  انگليسي  شاعر  بايرون،  لرد  نوه  كه 
گذاري شده است. 

بنياد موسيقي ژاپن، مالك پيشين اين ساز يكي 
گران  سازهاي  مجموعه هاي  بزرگ ترين  از 
«كازوكو  دارد.  اختيار  در  را  تاريخي  و  قيمت 
شيومي»، رئيس اين بنياد پيشتر گفته بود: «هر 
بسيار  برايمان  مجموعه  اين  سازهاي  از  كدام 
ارزشمند است.» وي گفته «وسعت فاجعه اي كه 
ژاپن با آن رو به روست بسيار گسترده است و 
ما حس مي كنيم كه هر كس و هر سازماني بايد 
براي كساني كه در اين مصيبت آسيب ديده اند، 
فداكاري كند.» وقوع زلزله و سونامي در شمال 
شرقي ژاپن در ماه مارس نزديك به 15 هزار 
نفر كشته و بيش از 10هزار نفر مفقود برجاي 

گذاشت.
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نسخه  در  و  دارند  گوناگونى  انواع  ها  ويندوز 
تفاوت  اغلب  شوند.  مى  منتشر  متفاوتى  هاى 
است  امكاناتى  سطح  و  نوع  در  ويندوزها  هاى 
كه در اختيار كاربر قرار مى دهند. اما يك دسته 
كه  دارد  وجود  ويندوزها  براى  هم  ديگر  بندى 
به  توجه  با  و  عامل  سيستم  معمارى  اساس  بر 
دسته  اين  در  شود.  مى  انجام  افزار  سخت  نوع 
بندى دو عبارت 32 بيتى و 64 بيتى معنى پيدا 
مى كنند. البته به دليل اينكه اغلب افراد از ويندوز 
استفاده مى كنند در اين متن از عبارت ويندوز 
اين  و  شود  مى  استفاده  عامل  سيستم  جاى  به 
هاى  عامل  سيستم  تفاوت  معنى  به  موضوع 
نيست.  ويندوز  با  لينوكس  انواع  جمله  از  ديگر 
اين دو عبارت توسط سخت افزار مشخص مى 
كه  است  عامل  سيستم  اين  نهايت  در  اما  شوند 
افزار  سخت  امكانات  از  پشتيبانى  توانايى  بايد 
را داشته باشد و به همين دليل قبل از اينكه هر 
كدام از اين ويندوز ها را انتخاب كنيد از كارآيى 

سخت افزار مطمئن شويد. 
دشوار  چندان  و  دارد  آسانى  راه  نيز  كار  اين 
پردازنده  مشخصات  به  نگاهى  بايد  فقط  نيست. 
در  را  خود  سيستم  اگر  بياندازيد.  خود  سيستم 
اين چند سال اخير خريدارى كرده ايد كه حتما 
اگر  و  كنند  مى  پشتيبانى  بيت   64 ساختار  از 
از  بتواند  است  بعيد  كه  داريد  قديمى  سيستمى 
پشتيبانى  هفت  ويندوز  مانند  جديد  ويندوزهاى 
يا  باشد  بيتى  كه 32  ندارد  هم  تفاوتى  پس  كند. 
روش  به  بيتى  يا 64  بيتى  عبارت 32  بيتى.   64
مى  اشاره  پردازنده  توسط  اطالعات  پردازش 
و  ها  داده  حجم  شامل  ها  تفاوت  اين  و  كند 
توسط  توانند  مى  كه  است  هايى  دستورالعمل 

پردازنده اجرا شوند. 
در  ويندوز  نوع  دو  اين  ميان  تفاوت  ترين  مهم 
ظرفيت رم (RAM) يا حافظه سيستم است. در 
از  كمتر  هاى  ظرفيت  از  32بيتى  عامل  سيستم 
چهار گيگابايت پشتيبانى مى شود در حالى كه 
تواند  مى  ظرفيت  اين  64بيتى  ويندوزهاى  در 
نوع  دليل  به  باشد.  مقدار  اين  از  بيشتر  بسيار 
آدرس دهى حافظه توسط پردازنده در سيستم 

 2/4 دهى  آدرس  امكان  بيتى   32 هاى  عامل 
گيگابايت رم در حالت تئورى وجود دارد كه به 
دليل محدوديت هاى ديگر اين مقدار بين 2/3 تا 
اما  بود  خواهد  عملى  شرايط  در  گيگابايت   5/3
زمانى كه سيستم عامل به 64 بيت ارتقا پيدا مى 
وجود  حافظه  حجم  لحاظ  از  تفاوتى  ديگر  كند 
نخواهد داشت زيرا مى توان ظرفيت را تا مقادير 
اطالعات  داد.  افزايش  هم  گيگابايت   128 باالى 
ذخيره  تورى  مانند  شبكه  يك  در  حافظه  روى 
مى شوند و هر كدام از داده ها مثل يك جدول 
يك  و  عمودى  آدرس  يك  داراى  متقاطع  كلمات 

آدرس افقى هستند. 
به همين دليل پردازنده بايد بتواند اين آدرس ها 
را شناسايى كرده و هر كدام از داده هاى مورد 
نياز را براى اجراى يك دستورالعمل فراخوانى 
كند. از نظر فنى اين موضوع تنها به دليل آدرس 
دهى حافظه توسط پردازنده نيست و مسيرهاى 
عبورى اطالعات نيز بايد با اين معمارى سازگار 
ترى  بزرگ  مسيرهاى  بيتى  مدل 64  در  باشند. 
نتيجه  در  و  دارد  وجود  اطالعات  عبور  براى 
مى  جابجا  بيشترى  حجم  و  عت  سر  با  ها  داده 
در  تواند  مى  بيتى  عامل 64  سيستم  پس  شوند 
و  دهد  نشان  را  خود  نقش  هم  سيستم  كارآيى 
حتى اگر ظرفيت حافظه در حد همان 4 گيگابايت 
بيشتر  بيتى   64 ويندوز  سرعت  بماند  باقى 
كه  زمانى  موضوع  اين  است.  بيتى   32 نوع  از 
چندين برنامه سنگين در حال اجرا هستند بيشتر 
اهميت پيدا مى كند زيرا حجم باالى اطالعاتى كه 
افزايش  باعث  شود  مى  جابجا  برنامه  هر  براى 
كارآيى سيستم خواهد شد و زمان تاخير براى 
اين  كند.  مى  پيدا  كاهش  اطالعات  به  دسترسى 
موضوع زمانى كه از سيستم براى كاربردهاى 
خاص استفاده مى شود نمود بيشترى دارد. به 
عنوان مثال افرادى كه از نرم افزارهاى ويرايش 
ويرايش  افزارهاى  نرم  يا  فتوشاپ  مانند  عكس 
ميان  تفاوت  كنند  مى  استفاده  پيناكل  مانند  فيلم 
اين دو نوع سيستم را بيشتر درك خواهند كرد. 
سوال بسيار شايع اين است كه آيا برنامه هاى 
خواهند  اجرا  بينى   64 ويندوز  روى  32بيتى 

كاربران  و  است  مثبت  سوال  اين  پاسخ  شد؟ 
محدوديتى  ها  برنامه  اين  از  استفاده  براى 
يكى  به  نيز  موضوع  اين  دليل  داشت.  نخواهند 
نام  به  بيتى   54 ويندوز  هاى  زيرمجموعه  از 
اين  تبديل  وظيفه  كه  دارد  ارتباط   WoW64
موضوع  اين  البته  دهد.  مى  انجام  را  ها  داده 
بدون اطالع كاربر و كامال خودكار است و حتى 
متوجه نوع برنامه نيز نخواهيد شد. اما بايد گفت 
اى  برنامه  يعنى  ندارد  كارآيى  روند  اين  عكس 
كه انحصارا و اختصاصا براى سيستم 64 بيتى 
بيتى   32 سيستم  روى  تواند  نمى  شده  توليد 
اجرا شود. با اين حال اغلب اين برنامه ها داراى 

نسخه 32 بيتى هستند. 
نفع  به  امكانات  و  ها  مزيت  تمام  اينجا  تا 
كه  اين  دليل  اما  است  بيتى   64 ويندوزهاى 
همه افراد از اين نوع ويندوز استفاده نمى كنند 
ارتباطى با خود ويندوز ندارد و به موارد جانبى 
آن مربوط مى شود. چند سال پيش وقتى كه اين 
سيستم عامل ها وارد بازار شدند هنوز راه انداز 
نبود.  موجود  ها  آن  افزارى  سخت  درايور  يا 
اين  براى  بسيارى  مشكالت  كاربران  نتيجه  در 
تقريبا  امروزه  اما  كردند  مى  تجربه  ويندوزها 
تمام سخت افزارهايى كه در بازار موجود است 

داراى درايورهاى 32 بيتى و 64 بيتى هستند. 
در نتيجه محدوديت هايى كه در برنامه ها و راه 
اندازه ها وجود داشت مانند گذشته نيست و مى 
توان به راحتى سراغ ويندوزهاى 64 بيتى رفت. 
توان  نمى  نصب  از  پس  كه  باشيد  داشته  توجه 
نوع ويندوز را عوض كرد و ساختار هسته اين 
ويندوزها با يكديگر متفاوت است. اين مساله در 
وجود  با  و  شود  مى  ديده  نيز  درايورها  مورد 
اينكه مى توانيد از نرم افزارهاى 32 بيتى روى 
سيستم 64 بيتى استفاده كنيد اما درايورهاى 32 
بيتى روى ويندوز 64 بيتى قابل نصب نيستند. 
پس قبل از اينكه ويندوز خود را عوض كنيد به 
ويندوز  نصب  از  بعد  زيرا  باشيد  درايور  فكر 
ممكن است شبكه يا مودمى وجود نداشته باشد 

كه به سراغ دانلود درايور از اينترنت برويد.

كدام 
ويندوز 

بهتر است 
32 بيت يا 
64 بيت؟

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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دوربين گوشى همراهتان 
چند پگا ميكسل است؟!

به  است؟  ميكسل  پگا  چند  همراهتان  گوشى  دوربين 
حرف من نخنديد، اين جمله را چند وقت پيش از فردى 
شنيدم كه هميشه به دنبال پيشرفت و داشتن ابزارهاى 
ديجيتالى جديد است اما هيچ گاه تالش نمى كند كه از 
امكانات آن ها استفاده كند يا حداقل تلفظ صحيح لغات 
و اصطالحات مربوط به فناورى هاى جديد را ياد بگيرد. 
به  را  چشمى  هم  و  چشم  بساط  كه  ابزارهايى  از  يكى 
گوشى  است،  كرده  باز  ما  كشور  مردم  ميان  در  شدت 
هاى هوشمند و با امكانات تلفن همراه است. متأسفانه 

بسيارى از افراد بدون اين كه كاربرد دقيق يك وسيله 
ديجيتال را بدانند يا حتى از آن استفاده كنند، فقط براى 
اين كه از ديگران كم نياورند به فكر خريد آن مى افتند. 
باشيم،  جديد  گوشى  يك  خريد  فكر  به  حاال  همين  اگر 
خيلى  اگر  گيريم؟  مى  نظر  در  را  آن  از  امكاناتى  چه 
باكيفيت  دوربين  يك  داشتن  فكر  به  دهيم  خرج  به  هنر 
با  كه  اين  از  بيشتر  خريد  از  پس  اول  ماه  تا  و  هستيم 
و  گيريم  مى  عكس  آن  با  كنيم،  صحبت  مان  گوشى 
آن  هاى  عكس  دادن  نشان  براى  زيادى  ذوق  و  شوق 
مردم  از  دسته  آن  جزو  هم  شما  اگر  داريم.  ديگران  به 
هستيد كه به دوربين تلفن همراهتان بيش از حد عالقه 
داريد و از آن به عنوان يك دوربين ديجيتال براى عكس 
گرفتن استفاده مى كنيد، در اين هفته در بخش فوت و 
كه  بياموزيم  را  مواردى  شما  به  كه  داريم  تصميم  فن 
حداقل بتوانيد از اين امكان گوشى تان به بهترين شكل 
دوربين  از  استفاده  با  بهترى  عكاسى  و  كرده  استفاده 

تلفن همراهتان داشته باشيد. 
� دوربين تان را به روز كنيد 

كننده  توليد  هاى  شركت  كه  باشيد  نداشته  اطالع  شايد 
تلفن هاى همراه هر روزه امكانات جديدى را به بخش 
هاى مختلف گوشى هاى توليدى خود اضافه مى كنند و 
اگر شما به اينترنت دسترسى داشته باشيد، به آسانى 
تلفن  رسانى  روز  به  با  بيشترى  امكانات  از  توانيد  مى 
تلفن  گوشى  دوربين  افزار  نرم  اگر  كنيد.  استفاده  تان 
قرار  شما  اختيار  در  زيادى  امكانات  دهيد  ارتقا  را  تان 
خواهد گرفت. نصب كردن نرم افزارهاى جانبى به شما 
اين امكان را مى دهد كه در انتخاب گزينه هاى متفاوت 
باشد.  بازتر  دستتان  زمينه  اين  در  و  باشيد  تر  راحت 
روى  شما  دوربين  براى  كه  اوليه  افزار  نرم  معموال 
و  دارد  اى  ساده  بسيار  تنظيمات  است،  نصب  گوشى 
گزينه هاى بسيار كمى دارد به همين خاطر خوب است 
 CameraZOOM FX كه از نرم افزارهاى جانبى مانند

استفاده كنيد. 
� با لرزش دست چه كنيم؟ 

هنگام  در  كه  است  آمده  پيش  برايتان  اتفاق  اين  حتما 
گرفتن يك عكس دستتان لرزيده باشد و بعد از اين كه 
عكس ها را به رايانه منتقل كرده ايد، مى بينيد كه عكس 
ترين  اساسى  از  يكى  موضوع  اين  اند.  افتاده  تار  ها 
دوربين  با  عكاسى  هنگام  در  مردم  كه  است  مشكالتى 
هاى تلفن هاى همراه با آن درگير هستند. به خصوص 
به خاطر اين كه صفحه نمايش تلفن هاى همراه كوچك 
است، تشخيص اين كه عكس تار شده است كمى مشكل 
مى باشد. به خاطر رفع اين مشكل، بسيارى از افراد در 
هنگام گرفتن يك عكس، تمركز مى كنند، نفسشان را در 
سينه حبس مى كنند و بعد از كلى معطل كردن سوژه 
در نهايت يك عكس تار مى گيرند. براى رفع اين مشكل 
تنظيمات  قسمت  در  را   Stable Shot گزينه  توانيد  مى 
مربوط به گوشى تلفن همراهتان فعال كنيد. اين تنظيمات 
به شما كمك مى كند كه عكس در زمانى گرفته شود كه 
دست شما در حالت ثابتى قرار گرفته است و خودتان 
مى توانيد از اين بخش ميزان حساسيت مورد نظرتان 

را به آسانى تنظيم كنيد. 
� نور ورودى به لنز 

يكى از نكاتى كه در گرفتن هر عكس بسيار مهم است، 
يك  شود.  مى  وارد  دوربين  لنز  به  كه  است  نورى 
است  اين  همراه  تلفن  هاى  دوربين  كليه  بزرگ  ضعف 
كه تشخيص درستى از ميزان نوردهى محيط ندارند و 
عكس  تان  تلفن  با  كم  نور  در  شما  كه  هايى  زمان  در 
اين  حل  براى  داشت.  نخواهيد  خوبى  عكس  گيريد،  مى 
مشكل هم مى توانيد از گزينه اى به نام Exposur در 
با  و  كنيد  استفاده  تان  گوشى  دوربين  تنظيمات  بخش 
فعال كردن اين گزينه عكس هاى با كيفيت ترى خواهيد 

داشت. 

� فالش بى فالش 
قبل  دارند،  بودن  اى  حرفه  ادعاى  كه  افراد  از  بسيارى 
دوربين  فالش  به  مربوط  تنظيمات  سراغ  چيزى  هر  از 
نامطلوبى  تأثير  گزينه  اين  سازى  فعال  با  و  روند  مى 
روى عكس ها مى گذارند. ما به شما توصيه مى كنيم كه 
اين گزينه را تنها در زمانى كه محيط، نور بسيار كمى 
دارد و تقريبا تاريك است استفاده كنيد. اگر در محيط 
هايى كه نور مناسبى دارند از فالش استفاده كنيد، عكس 
شما خراب مى شود و به دليل داشتن نور زياد، تقريبا 

مصنوعى به نظر خواهد رسيد. 
� بزرگى از خودتان است 

دارد،  وجود  ها  دوربين  براى  كه  هايى  گزينه  از  يكى 
قابليت زوم است كه شايد بتوان گفت تنها به درد انسان 
هاى تنبل مى خورد كه به جاى اين كه به سوژه عكاسى 
گزينه  اين  كنند.  مى  زوم  آن  روى  شوند،  نزديك  شان 
بسيار بى فايده است و اگر روى يك سوژه زوم كنيد، 
تنها كيفيت عكس را پايين خواهد آورد و بهتر است كه 
تا حد امكان به سوژه نزديك شده و از زوم ديجيتال به 

هيچ عنوان استفاده نكنيد. 
� دوربين تكانى فراموش نشود 

اگر به قسمت لنز دوربين گوشى تان نگاه كنيد، احتماال 
مى بينيد كه جاى انگشت روى آن و يا اطراف آن زياد 
است. يادتان نرود كه هر چند وقت يك بار، دستى به سر 
كنيد.  تميز  را  آن  حسابى  و  بكشيد  تان  گوشى  روى  و 
سعى  و  كنيد  تميز  را  آن  دوربين  لنز  الخصوص  على 
كنيد كه هميشه تميز باشد تا بتوانيد عكس هاى بهترى 
بگيريد. به هر حال اگر اين توصيه ها را به كار بگيريد و 
به جاى پگا ميكسل هم از لغت مگا پيكسل استفاده كنيد 
اطمينان  توانيد  مى  هم  و  كنيد  مى  خوشحال  را  ما  هم 
داشته باشيد، كه حداقل از يكى از امكانات مهم گوشى 

تلفن همراهتان به درستى استفاده كرده ايد.
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انحراف جنسي يعني چه؟

جريان 
انحرافي در 
يك غريزه

ترجمه: دكتر زهرا عباسپور

«پارافيلي» مشكالت كنترل تكانه جنسي است كه با 
تخيالت، اميال و رفتارهاي مكرر جنسي متمركز 
غيرمعمولي  موقعيت هاي  يا  فعاليت ها  اشياء،  بر 
مشخص مي شود كه براي ديگران از لحاظ جنسي 
محرك نيست. در اغلب موارد اين اشياء، فعاليت ها 

جنسي  كاركرد  افراد  اينكه  براي  موقعيت ها  يا 
داشته باشند، ضروري اند...

ممكن  پارافيلي  به  مبتال  فرد  رفتارهاي  و  اميال   
است باعث ناراحتي قابل توجه يا اختالل كاركرد 
دچار  فرد  شود.  شغلي  يا  اجتماعي  شخصي، 
اين  و  بخوانند  «منحرف»  است  ممكن  را  پارافيلي 
قانوني  و  اجتماعي  پيامدهاي  است  ممكن  رفتارها 

وخيمي براي او داشته باشد.

پارافيلي يا انحراف جنسي انواع متعددي دارد و با 
رفتارهاي متعددي ممكن است بروز كند؛ از جمله:

يا  اميال  تخيالت،  با  نمايشگري  نمايشگري:   1
مشخص  جنسي  برانگيزاننده  و  شديد  رفتارهاي 
به  تناسلي  دستگاه  دادن  نشان  شامل  و  مي شود 
اين  دچار  افراد  است.  بي خبر  و  غريبه  فرد  يك 
مشكل، نياز به غافلگيري، تكان دادن يا تاثيرگذاري 
معموال  عارضه  اين  دارند.  خود  طعمه هاي  بر 
اين  از  بيش  فرد  و  است  دادن  نشان  به  محدود 
معرض  در  ولي  نمي دهد  انجام  آسيب رساني  حد، 
واقعي  تماس  گرفت.  خواهد  قرار  قانوني  مشكالت 
فرد  است  ممكن  اما  است  نادر  قرباني  با  جنسي 
حين نمايشگري يا تخيل درباره آن به خودارضايي 

بپردازد.

2 يادگارپرستي (فتيشيسم): اميال جنسي فرد مبتال 
به اين مشكل بر اشياي غيرزنده متمركز است. اين 
فرد با پوشيدن يا لمس يك شيء به تحريك جنسي 
مي رسد؛ براي مثال لباس، كفش زنانه، لباس زير 
است  ممكن  يادگارپرست  فرد  آنها.  مانند  و  زنانه 
فعاليت هاي  يا  بگذارد  كنار  را  همسر  با  روابط 
جنسي اش را با اين تمايالت تركيب كند. وقتي شيء 
يادگار به كانون منفرد ميل جنسي تبديل مي شود، 

فرد آميزش جنسي با همسر را ترك مي كند. 

3 مالشگري: در فرد دچار اين مشكل، كانون اميال 
جنسي، لمس يا مالش دستگاه تناسلي به بدن يك 
اين  موارد،  اغلب  در  است.  بي خبر  و  ناآشنا  فرد 
رفتار را مردان در محيط هاي شلوغ با زنان انجام 
فرد  براي  است  ممكن  نيز  عارضه  اين  مي  دهند. 

مبتال مشكالت قانوني به دنبال داشته باشد.

4 پدوفيلي: افراد مبتال به اين عارضه تخيالت، اميال 
با  غيرقانوني  جنسي  فعاليت  شامل  رفتارهايي  يا 
بچه هاي بالغ نشده (عموما 13 سال يا كمتر) دارند. 
اين رفتارها ممكن است شامل طيفي از رفتار (از 
برهنه كردن تا تماس جنسي اجباري) باشد. برخي 
از پدوفيل?ها عمل جنسي را فقط با كودكان انجام 
بزرگساالن  به  و  انحصاري)  (پدوفيل  مي دهند 
و  خانواده  با  فقط  ديگر  برخي  ندارند.  تمايل 
بستگان نزديك اين كار را انجام مي دهند (زناي با 
محارم). گاهي هم بچه هاي ديگر قرباني مي شوند. 
زورگويي  از  است  ممكن  شكارچي  پدوفيل?هاي 
خود  سوء استفاده  تداوم  براي  افشا  به  تهديد  يا 
بهداشتي  كاركنان  ساير  و  پزشكان  كنند.  استفاده 

از لحاظ قانوني موظفند كه چنين سوءاستفاده  هايي 
از افراد صغير را گزارش كنند. اين فعاليت نوعي 
محكوميت هاي  و  مي شود  محسوب  هم  تجاوز 

سنگيني به دنبال دارد.

مبتال  افراد  (مازوخيسم):  جنسي  خودآزاري   5
رفتارهايي  و  اميال  تخيالت،  بر  عارضه  اين  به 
شبيه سازي  نه،  (واقعي  عمل  شامل  كه  متمركزند 
خوردن  كتك  و  گرفتن  قرار  توهين  مورد  شده) 
آنها  بردن  رنج  باعث  كه  ديگري  چيز  هر  يا  است 
اعمال  اين  برسند.  جنسي  ارضاي  به  تا  شود 
خودآزارانه ممكن است به توهين شفاهي محدود 
ديگر  و  پا  و  دست  بستن  خوردن،  كتك  شامل  يا 

موارد سوءاستفاده باشد.

روي  را  تخيالتشان  است  ممكن  خودآزار  افراد 
سوراخ  را  پوستشان  مثال  كنند،  پياده  خودشان 
كنند يا ببرند يا خودشان را بسوزانند، يا به دنبال

همسراني باشند كه از توهين و آزار ديگران لذت 
ببرد (ديگرآزار يا ساديست). گاهي در ميان افراد 
يا  ديگرآزاري  شبيه  رفتاري  يا  تخيالت  هم  عادي 
اين  موارد  اغلب  در  اما  دارد  وجود  خودآزاري 
برون ريزي به صورتي توافق شده به شكل فانتزي 
يك  رفتار  اين  كه  مي دانند  افراد  مي شود.  انجام 
واقعي  جراحت  يا  درد  ايجاد  از  و  است  «بازي» 

اجتناب مي شود.

6 ديگرآزاري (ساديسم): افراد مبتال به اين عارضه 
تخيالت مداومي دارند كه در آن تحريك جنسي با 
وحشت  و  توهين  جمله  (از  جسمي  يا  رواني  رنج 
ايجاد كردن) در شريك جنسي ايجاد مي شود. در 
است  ممكن  جنسي  ديگرآزاري  شكل،  شديدترين 
وحتي  شكنجه  تجاوز،  مانند  غيرقانوني  اعمال  با 
گرچه  كه  داشت  توجه  بايد  البته  شود.  همراه  قتل 
تجاوز ممكن است تظاهري از ديگرآزاري جنسي 
باشد، اما اغلب موارد تجاوز به اين عارضه مربوط 
نمي شود و درد قرباني، تحريك جنسي متجاوز را 
بيشتر نمي كند. در عوض تجاوز شامل تركيبي از 
است.  قرباني  بر  قدرت  اعمال  و  جنسي  ارضاي 
شديد  درمان  به  جنسي  ديگرآزاري  دچار  افراد 
دليل  به  است  ممكن  و  دارند  نياز  روان پزشكي 

اعمالشان مورد پيگرد قانوني قرار گيرند.

عارضه  اين  در  (ترانسوستيسم):  ديگرپوشي   7
مي گويند،  هم  ديگرپوشانه»  «فتيشيسم  آن  به  كه 
پوشيدن لباس زنانه باعث تحريك جنسي يا تشديد 
تحريك جنسي مردان مي شود. معموال برانگيختگي 
اما  نمي شود  واقعي  جنسي  شريك  شامل  جنسي 
قالب  در  را  خودش  تخيل  در  فرد  است  ممكن 
اين  از  برخي  كند.  تصور  هم  زن  جنسي  شريك 
لباس   مثل  خاصي  زنانه  لباس هاي  به  فقط  مردان 
زنانه  كامل  لباس  ديگر  برخي  و  دارند  عالقه  زير 
به  ديگرپوشي  مي پسندند.  مو  آرايش  همراه  به  را 
خودي خودي اشكالي ايجاد نمي كند، به جز اينكه 
فرد براي برانگيختگي يا تجربه لذت جنسي به آن 

نيازمند است.

به  رسيدن  شامل  اختالل  اين  چشم چراني:   8
بي خبر  شخص  مشاهده  طريق  از  جنسي  تحريك 
انجام  حال  در  يا  شدن  برهنه  حال  در  ناراضي  و 
است  ممكن  چشم چران  فرد  است.  جنسي  فعاليت 

تماس  دنبال  به  و  بزند  دست  هم  خودارضايي  به 
جنسي با فردي كه مشاهده مي كند، نيست.

شيوع

اغلب پارافيلي ها نادر هستند و در ميان مردان بيش 
از زنان شيوع دارند (حدود 20 به 1) اما دليل اين 
تفاوت ميان زنان و مردان مشخص نيست. با اينكه 
در بسياري از اين اختالالت، رفتارهاي پرخاشگرانه 
و تهاجمي ديده مي شود، در مواردي هم تهاجمي 
اين  ميان  در  نيستند.  ديگران  به  آسيب رسان  يا 
چراني،  چشم  نمايشگري،  پدوفيلي،  اختالالت، 
مي شوند.  محسوب  جرم  مالشگري  و  ديگرآزاري 
اما داشتن تخيالت يا رفتارهاي پارافيليايي هميشه 
به معناي مبتال بودن به بيماري رواني نيست. اين 
بسيار  اشكال  در  است  ممكن  رفتارها  يا  تخيالت 
خفيفي وجود داشته باشند و باعث اختالل كاركرد 
ديگران  با  فرد  سالم  روابط  ايجاد  مانع  و  فرد 
به  و  نرسانند  آسيب  ديگران  يا  فرد  به  و  نشوند 
پيگرد قانوني نينجامند. ممكن است اين تمايالت در 

حد تخيالت در هنگام فعاليت جنسي باقي بمانند.

علت 
ايجاد  پارافيلي  عواملي  چه  كه  نيست  معلوم  دقيقا 
مي كنند. برخي كارشناسان ضربه هاي عاطفي در 
جنسي  سوءاستفاده  مورد  مانند  كودكي  دوران 
قرار گرفتن را مقصر مي دانند. برخي ديگر معتقدند 
عامل  صورت  به  هنگامي  موقعيت ها  يا  اشياء  اين 
صورت  به  كه  درمي آيد  افراد  اين  جنسي  تحريك 
خوشايندي  جنسي  فعاليت  باعث  متوالي  و  مكرر 
شده باشند. در اغلب موارد افراد مبتال به پارافيلي 
در ايجاد رابطه شخصي و جنسي با ديگران مشكل 
نوجواني  دوران  در  پارافيلي ها  از  بسياري  دارند. 
مي كند.  پيدا  ادامه  بزرگسالي  تا  و  مي شود  آغاز 
هر  در  پارافيلي  به  مربوط  تخيالت  بروز  و  شدت 
فردي متفاوت است و ممكن است با افزايش سن 

كاهش يابد.

درمان 
روان درماني  و  مشاوره  با  پارافيلي  موارد  اغلب 
درمان مي شود تا به فرد كمك شود رفتارهايش را 
تغيير دهد. داروها ممكن است به كاهش احساس 
آن  انجام  براي  پارافيلي  مبتال  فرد  كه  اجباري 
رفتارها تجربه مي كند، كمك كنند و ميزان تخيالت 
افرادي  در  دهند.  كاهش  را  انحرافي  رفتارهاي  و 
كه بروزهاي مكرر رفتارهاي خطرناك يا نابهنجار 
درمان  است  ممكن  مي كنند،  تجربه  را  جنسي 
داروها  اين  از  بسياري  شود.  تجويز  هورموني 
درمان  مي شوند.  فرد  جنسي  ميل  كاهش  باعث 
پارافيلي وقتي بيشترين تاثير را دارد كه به صورت 
درازمدت انجام شود. عدم تمايل به پذيرش درمان 
ممكن است مانع موفقيت آن شود. ضروري است 
مجرمانه  ماهيتي  آنها  پارافيلي هاي  كه  افرادي  كه 
ايجاد  و  ديگران  به  آسيب ر ساندن  از  پيش  دارد، 
مشكالت قانوني براي خودشان به افراد متخصص 

مراجعه كنند.
WebMD :منبع

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى
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با برچسب هاي بلعيدني

تغذيه هوشمند را تجربه كنيد
رخنه  زندگي مان  كنار  و  گوشه  همه  در  ارتباطات  و  اطالعات  فناوري هاي  امروزه 
انجام  ما  براي  را  وظايف شان  شده،  تعيين  آن  براي  كه  هدفي  فراخور  و  كرده اند 
مي دهند. اما اينكه اين ابزار سر از معده ما دربياورند، عالمت سوال هاي زيادي را به 
وجود خواهد آورد. به تازگي يك دانشجوي كالج سلطنتي لندن با نام هانس هارمز 
(Hannes Harms) طرحي را براي گنجاندن برچسب هاي RFID ارايه داده كه اين 

برچسب ها قابل بلعيدن هستند و مي توانند در داخل غذاها قرار گيرند.
در اين طرح كه تغذيه هوشمند (NutriSmart) نام دارد، اطالعات مربوط به زنجيره 
توليد غذا، تعداد كالري، كيفيت و كميت محتواي آن، وجود مواد حساسيت زا يا موادي 
كه مصرف آنها براي برخي بيماران مشكل زاست، تاريخ توليد و انقضاي ماده غذايي 
و خالصه هر آنچه كه الزم است درباره غذاي خود بدانيد، در برچسب هاي خوراكي 
RFID وارد مي شود.    تنها كافي است كه قبل از خوردن غذا، آن را روي صفحه يي 
را  غذا  به  مربوط  اطالعات  مي تواند  صفحه  اين  دهيد.  قرار  گوشي  تخته  به  شبيه 
بلوتوث به تلفن همراه تان ارسال كند. اين اطالعات بعدا  بخواند و آنها را از طريق 
به وسيله نرم افزاري كه روي تلفن همراه تان نصب شده، پردازش مي شود و نتيجه 
كلي را به شما نشان مي دهد. اگر غذا حاوي مواد حساسيت زا يا مضر براي بدن تان 
باشد، بالفاصله هشدار مي دهد كه آن غذا را ميل نكنيد. نكته جالب توجه اينجاست 
كه گاهي تاريخ مصرف غذا تمام شده يا در زمان حمل غذا، از محل توليد تا خانه 
باال  را  آن  شدن  فاسد  امكان  و  مي شود  سپري  كافي  سرماي  بدون  زيادي  زمان 
مي برد. اين برچسب هاي RFID در اين حالت نيز به كاربر هشدار مي دهند. با توجه 
به اينكه نرم افزار نصب شده در موبايل قابل برنامه ريزي است، مي توانيد از طريق 
وجود  صورت  در  تا  داريد،  حساسيت  غذاهايي  چه  به  كه  بگوييد  موبايل تان  به  آن 
چنين موادي در تركيبات غذا به شما هشدار دهد.  با اين اوصاف تلفن همراه شما 
اگر  و  كرد  خواهد  حساب  را  شما  دريافتي  كالري  و  غذايي  مواد  از  هركدام  ميزان 
تمام غذاهاي تان داراي چنين برچسب هاي RFID باشند، براحتي مي توانيد از ميزان 
دقيق كالري و مواد مغذي مصرفي خود باخبر شويد و از راهنمايي هاي موبايل تان 
وسوسه  مي آيد،  پيش  غذا  و  رژيم  از  حرف  كه  زماني  شويد.    البته  برخوردار  نيز 
خوردن پنهاني به سراغ برخي افراد مي آيد. در واقع اين افراد مي توانند بدون اينكه 
غذا را روي دستگاه بازخوان اطالعات RFID بگذارند، آن را مصرف مي كنند. حال 
اين  آينده  برنامه هاي  و  گوگل  جست وجوي  موتور  درباره  كه  پيش بيني هايي  اين  با 
شركت وجود دارد، مي توان پيش بيني كرد كه تا چند سال آينده، گوگل با استفاده از 
مصرف  روزانه  كه  غذاهايي  اطالعات  جمله  از  آن  داخل  اطالعات  تمامي  موبايل تان 
مي كنيد را جمع آوري مي كند تا با توجه به اشتها و ذايقه تان تبليغات متناسب به شما 

ارايه دهد. 
Newscientist :منبع

انرژى هسته اى را در 
خانه توليد كنيد!

در  جز  هسته اى  انرژى  توليد  است،  هنوز  كه  هنوز 
نيست،  ممكن  مجهز  نيروگاه هاى  و  بزرگ  آزمايشگاه هاى 
اما شايد به زودى بتوان با استفاده از راكتورهاى هسته اى 

توريومى كوچك مقياس، در خانه انرژى توليد كرد!
شهرهاى  از  يكى  حومه  در  ذرات  كوچك  شتاب دهنده  يك 
انگلستان مى تواند نويدبخش آينده اى امن تر و پاك تر براى 
است،  هسته اى  انرژى  درباره  صحبت  باشد.  انرژى  توليد 
اما نه از آن نوعى كه فجايع اخير را براى ژاپن به ارمغان 
سراسر  در  زيادى  جدل هاى  و  بحث  بروز  باعث  و  آورده 
توريوم  مبناى  بر  انرژى  اين  است.  شده  آمريكا  و  اروپا 
سنتى  منابع  با  مقايسه  در  كه  راديواكتيو  عنصرى  است، 

انرژى هسته اى، به مراتب فراوان تر و بسيار ايمن تر است.
به گزارش پاپ ساينس، طرفداران اين روش اعتقاد دارند كه 
مى گيرند،  نيرو  توريوم  از  كه  كوچك  هسته اى  راكتورهاى 
از  را  طبيعى  گاز  و  زغال سنگ  به  دنيا  وابستگى  مى توانند 
سنتى  نوع  از  ايمن تر  مراتب  به  را  كار  اين  و  ببرند  ميان 
در  وفور  به  تنها  نه  توريوم  دهند.  انجام  هسته اى  انرژى 
يا  اورانيوم  از  كارآمدتر  بسيار  كه  مى شود  يافت  طبيعت 
زغال سنگ است. بنابر محاسبات انجام شده، يك تن از اين 
فلز نقره اى رنگ مى تواند به اندازه 200 تن اورانيوم و يا 3.5 

ميليون تن زغال سنگ انرژى توليد كند.
روزنامه ديلى ميل گزارشى درباره يك شتاب دهنده كوچك 
به  بخشيدن  نيرو  براى  مى تواند  كه  كرده  منتشر  ذرات 
اين  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  آينده  توريومى  راكتورهاى 
شتاب دهنده كه مدل الكترونى چند كاربرده يا به اختصار 
EMMA ناميده مى شود، براى آغاز پروسه واكنش شكافت 

مورد  مقياس  كوچك  توريومى  نيروگاه  يك  در  هسته اى 
استفاده قرار خواهد گرفت.

بر خالف راكتورهاى هسته اى متداول، راكتورهاى توريومى 
با خطر ذوب شدن روبه رو نيستند. بخشى از اين موضوع 
به  هسته اى  شكافت  ايجاد  براى  آنها  كه  است  دليل  اين  به 
زمانى  توريوم  اتم هاى  دارند.  نياز  خارجى  اوليه  توان  يك 
انرژى آزاد مى كنند كه توسط نوترون هاى پرانرژى بمباران 
شوند، نوترون هايى مشابه آن چه در يك شتاب دهنده ذرات 
توليد مى شود. تامين چنين محرك هايى يك مانع در ساخت 
راكتورهاى توريمى كوچك به شمار مى رود. اما نسل جديد 
شتاب دهنده هاى  روزى  و   EMMA مانند  شتاب دهنده ها 
خواهند  چمدان  يك  اندازه  به  ابعادى  كه  آن  از  كوچك تر 

داشت، مى توانند اين كار را انجام دهند.
ميدان  مقياس،  بدون  شتاب دهنده  نخستين   EMMA
است؛   (NS-FFAG Accelerator) متغير  گراديان  ثابت، 
آسان تر  را  آن  با  كردن  كار  و  نگهدارى  كه  ويژگى هايى 
اين  آن،  انگليسى  سازندگان  گفته  به  همچنين  مى كند. 
شتاب دهنده انعطاف پذيرتر، قابل اعتمادتر و كارآمدتر است. 
استفاده  متغير  الكتريكى  ميدان هاى  از  شتاب دهنده ها  ساير 
تا  است  خاصى  ايمنى  اندازه گيرى هاى  نيازمند  كه  مى كنند 
مايكروويو  پرتودهى  مقابل  در  كاربران  از  مثال،  عنوان  به 
 ،EMMA محافظت شود. در عوض ميدان مغناطيسى متغير
تا  ذرات  دادن  شتاب  براى  ارزان تر  و  مطمئن تر  روشى 

سطوح باالترى از انرژى است.
معادل  مگا  (هر  الكترون ولت  مگا   20 انرژى  با   EMMA
توان  به   10 معادل  تقريبا  الكترون ولت  هر  و  ميليون  يك 
براى  كه  مقدارى  مى كند،  كار  است)  انرژى  ژول   19 منفى 
مثال  عنوان  به  است.  ناچيز  بسيار  اتمى  شتاب دهنده  يك 
در  واقع  فرمى  ملى  آزمايشگاه  در  تواترون  شتاب دهنده 
اياالت متحده ذرات را تا 1 ترا الكترون ولت (هر ترا معادل 
مى دهد.  شتاب  است)  ميليارد  هزار  يك  يا   ،12 توان  به  ده 
به  نيز  سرن  در  ال.اچ.سى  هادرون،  بزرگ  برخورددهنده 
نحوى طراحى شده كه انرژى ذرات را به 7 ترا الكترون ولت 
برساند. اما راكتورهاى توريومى براى آغاز فرايند شكافت 

هسته اى به اين مقادير عظيم انرژى نيازى ندارند.
محققان انگليسى در حال حاضر مشغول كار بر روى نسل 
هستند،   PAMELA به  موسوم  شتاب دهنده  اين  بعدى 
درمان  و  پزشكى  كاربردهاى  براى  كه  شتاب دهنده اى 
كسب  براى  گرفت.  خواهد  قرار  استفاده  مورد  سرطان 
دستگاه   ،EMMA شتاب دهنده  درباره  بيشتر  اطالعات 
خواهر آن ALICE و راكتورهاى توريومى، مى توانيد اينجا 

كليك كنيد.

مرموزترين رمزهاى تاريخ

آخرين انيگماى ارتش نازى
 

انيگما مشهورترين ماشين رمزنگارى تاريخ است كه كشف 
رمزهاى آن توسط متفقين در طول جنگ جهانى دوم، تاثير 
وجود،  اين  با  داشت.  جنگ  سرنوشت  تغيير  در  زيادى 

بسيارى از رمزهاى انيگما نيز هرگز شكسته نشده است.
با  آن،  منفى  جنبه هاى  تمام  از  گذشته  دوم  جهانى  جنگ 
است:  مصادف  رمزنگارى  زمينه  در  بزرگ  تغيير  يك 
استفاده  به  دست نويس  رمزنگارى هاى  از  رويكرد  تغيير 
همواره  و  چرخشى  كدهاى  بودند  قادر  كه  ماشين هايى  از 
اين  شده  شناخته  نوع  بهترين  كنند.  خلق  را  تغيير  حال  در 
ماشين ها، ماشين انيگما بود كه نخستين بار توسط نيروى 
قرار  استفاده  مورد   1305  /  1926 سال  در  آلمان  دريايى 

گرفت.
چهار  يا  سه  از  انيگما  ماشين  نيوساينتيست،  گزارش  به 
گردونه استفاده مى كرد. اين گردونه هاى با ايجاد مدارهاى 
الكتريكى، حروف پيامى را كه بايد به رمز درآورده مى شد، 
به حروف رمزنگارى شده تبديل مى كرد. تنظيمات گردونه ها 
مرتبا و اغلب هر روز تغيير مى كرد، در نتيجه به ندرت از 
رمزگذارى مشابهى براى نوشته هاى رمزى استفاده مى شد. 

به كمك آلن تورينگ و گروهى از رايانه هاى اوليه كه بمب 
شدند  موفق  نهايت  در  متفقين  رمزشكنان  مى شدند،  ناميده 
بسيارى از رمزهاى انيگما را كشف رمز كنند؛ مساله اى كه 
اين  با  دهند.  تغيير  را  جنگ  سرنوشت  تا  كرد  كمك  آنها  به 

وجود، بسيارى از رمزهاى انيگما نيز هرگز شكسته نشد.
آماتور  رمزشكن  كراه،  استفان   ،1385  /  2006 سال  در 
مورد  سه  تا  كرد  آغاز  را  تالشى  هلند،  اوتريخت  ساكن 
توسط  كه  پيام هايى  كند؛  رمزگشايى  را  انيگما  پيام هاى  از 
رزم ناو هوريكان در سال 1942 / 1321 استراق سمع شده 
بود. مشابه پروژه ستى در خانه كه مى كوشد تا با استفاده 
از ظرفيت محاسباتى رايانه هاى خانگى در هنگام بالاستفاده 
بودن، با تحليل سيگنال هاى دريافتى از فضا نشانى از حيات 
از  تا  مى كوشد  نيز  خانه  در  انيگما  پروژه  بيابد؛  هوشمند 
توان محاسباتى هزاران رايانه در سراسر دنيا براى كشف 
در  را  نخست  پيام  دو  پروژه  اين  كند.  استفاده  رمزها  اين 
مدت چند ماه كشف رمز كرد. يكى از پيام ها درباره گزارش 
موقعيت يك زيردريايى بود و پيام ديگر در اين باره بود كه 
قرار  حمله  تحت  از  پس  شد  مجبور  زيردريايى  يك  چطور 
هنوز  انيگما  سومين  رمز  اما  برود.  فرو  آب  زير  به  گرفتن 

شكسته نشده است.
بسيار  تاريخچه  «رمزشكنان:  كتاب  نويسنده  كان،  ديويد 
در  انيگما  رمز  يك  مقاومت  كه  مى گويد  رمزنگارى»  مستند 
نيست.  شگفت انگيز  عظيمى،  محاسباتى  حمله  چنين  مقابل 
نيروهاى متفقين پيام هاى مخابراتى انيگما را با استفاده از 
سپس  مى شكستند،  حل  هنگام  در  خودآموخته  حدس هاى 
مى كردند  استفاده  محتملى  تركيبات  توليد  براى  بمب ها  از 
كه مى توانست نوشته رمزگذارى شده را خلق كند. به گفته 
تركيبات  پيام،  متن  درباره  صحيح  حدس  يك  بدون  وى، 
الزم  زمان  كه  است  زياد  آنقدر  گردونه ها  چرخ دنده هاى 
براى شكستن يك رمز انيگما فراتر از عمر آدمى خواهد بود.

اولين حافظه 
جانبي براي مغز

كارت  يك  بتوانيد  روزي  كنيد  تصور 
و  كنيد  وصل  خود  مغز  به  را  حافظه 
بالفاصله  آن  در  موجود  فايل هاي  از 
استفاده كنيد؛ مثال اطالعات مورد نياز 
براي يك كنفرانس يا امتحان را دانلود 
كنيد و آن را چند دقيقه قبل از شروع 

جلسه در مغزتان ذخيره كنيد و در جا 
نظر  به  كنيد.  استفاده  آن  داده هاي  از 
مي رسد اين تصور چندان هم دور از 
ذهن نيست. چون دانشمندان دانشگاه 
كاليفرنياي جنوبي توانسته اند قدم هاي 

اوليه در اين راه را بردارند. 
دكتر  كه  فراواني  مطالعات  از  بعد 
مورد  در  همكارانش  و  برگر  تئودور 
واكنش هاي شيميايي فرآيند يادگيري 

انجام  موش ها  مغز  در  مدت  كوتاه 
كوچك  چيپ  يك  توانستند  دادند، 
براي  الكترودهايي  از  كه  بسازند 
ظرفيت  به  افزودن  و  مغز  به  اتصال 
پروتز  مي كند.اين  استفاده  حافظه 
عصبي قادر است سيگنال هاي عصبي 
يك  مانند  درست  و  كند  ذخيره  را 
موش ها  به  الكترونيكي  جانبي  حافظه 
ياد  بيشتر  و  سريعتر  تا  كند  كمك 

بگيرند. 

به  يادگيري  مدار،  كردن  روشن  با 
«ياد  آنها  و  مي شود  القا  موش ها 
مدار،  كردن  خاموش  با  و  مي گيرند» 
فراموش  سرعت  به  را  چيز  همه 
مي كند  ادعا  برگر  دكتر  مي كنند. 
از  بيشتري  جزئيات  بتوانند  اگر  كه 
عصبي  سلول هاي  رمزنگاري  فرآيند 
تقريبا  بود  خواهند  قادر  بفهمند،  را 
هر چيزي را در حافظه ايجاد يا حذف 
مموري  فلش  يك  مثل  دقيقا  كنند؛ 
حال  در  مي شود.  وصل  مغز  به  كه 
موشها  روي  آنها  تحقيقات  حاضر 
موفقيت آميز بوده و هدف بعدي آنها 
مورد  در  پروژه  اين  كردن  اجرايي 

ميمون هاست. 

كاليفرنياي  دانشگاه  پژوهشگران 
معرفي  براي  كه  مقاله اي  در  جنوبي 
از  هدف  كرده اند،  منتشر  تكنيك  اين 
كمك  را  طرحي  چنين  روي  تحقيق 
ظرفيت  افزايش  يا  حافظه  بازيابي  به 
آلزايمر،  به  مبتال  بيماران  در  حافظه 
جمجمه  به  ضربه  يا  مغزي  سكته 

اعالم كرده اند.
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عشــــــق 
تحت تاثير 

هورمون هاست
ترجمه:سميه مقصودعلي

منشأ  كاوش  حال  در  علم  كه  سال هاست 
داستان  ماست.  احساسات  عصبي?زيستي 
ازدواج،  نگاه،  اولين  در  عشق  از  است  پر  پريان 
مرگ.  و  كردن  زندگي  خوشبخت  شدن،  بچه دار 

چنين  داشتن  امروز،  دنياي  مشغله هاي  باوجود 
زندگي اي، آرزوي هر زوجي است...

مي كنند،  ازدواج  هم  با  كه  زن هايي  و  مرد  همه 
دوست دارند زندگي شان دوام داشته باشد. دانش 
امروز نشان مي دهد احتماال نوع عمل هورمون هاي 

ما در داشتن يك زندگي سعادتمند دخيل هستند.
در اولين برخورد، بدن شما و فرد مقابلتان اطالعات 
با  اطالعات  تبادل  مي كنند.  بدل  و  رد  را  متفاوتي 
غدد  از  كه  حياتي  تركيبات  نوعي  فرومون ها، 
لنفاوي زير بغل، اطراف اندام هاي جنسي و سينه ها 
ترشح مي شوند، انجام مي  گيرد. فرومون هاي آزاد 
شده از بدن فرد اين اطالعات را به طرف مقابل در 
دليل  به  مي دهند.  انتقال  زيربيني  در  واقع  غده اي 
همين تركيب?هاي حياتي است كه هر فردي بوي 
مخصوص به خود را دارد و طرف مقابل قادر به 
تشخيص اين بوست. زنان بهتر از مردان مي توانند 
از روي بوي بدن افراد به اطالعات آنها دست پيدا 
كنند و مثال ميزان جاذبه جنسي يا خيانتكار بودن 

يا نبودن مردان را تشخيص دهند.
نگاه،  كه  صورتي  در  نخست،  مرحله  طي  از  بعد 
يا  زن  جذب  باعث  مقابل  فرد  از  ژستي  يا  خنده 
طرف  عاشق  مي كند  احساس  شخص  شود،  مرد 
مقابل است. دليل آن هم افزايش آدرنالين در بدن 
است كه فعاليت مغزي را افزايش مي دهد و باعث 
وقتي  باشد.  داشته  خوبي  احساس  فرد  مي شود 
فردي حس مي كند عاشق طرف مقابل شده، حالت 
سرخوشي به او دست مي دهد و اين حالت نتيجه 
مغزي  آمفتامين  نوعي  يا  فنيل?اتيل?آمين  فعاليت 

كه  است  طبيعي 

در شكالت هم وجود دارد و انرژي و اشتياق فرد 
دوام  فنيل?اتيل?آمين  اثر  البته  مي دهد.  افزايش  را 
چنداني ندارد و براي اينكه اين حالت در فرد بماند 
به فعاليت هايي نياز است تا دوباره سبب ترشح آن 
حرف زدن  موردعالقه،  فرد  با  تلفني  تماس  شوند. 
خواهد  تركيب  اين  ترشح  باعث  ديدنش  يا  او  با 
هم  تركيب  اين  مداوم  ترشح  حتي  متاسفانه  شد. 
باعث عاشق ماندن هميشگي نمي شود و به محض 
بود.  نخواهد  موثر  ديگر  آن،  به  بدن  كردن  عادت 
هم  با  مدتي  كه  زوج هايي  كه  است  دليل  همين  به 
جنسي  رابطه  برقراري  با  حتي  مي كنند  زندگي 
روزهاي اول  نيز دچار تپش قلب و حالتي كه در 
معني  به  اين  نمي شوند.  بودند،  آن  دچار  مالقات 
نيست  مقابل  طرف  به  ميل  يا  عالقه  رفتن  بين  از 
عنوان  به  مقابل  طرف  پذيرفتن  دليل  به  فقط  بلكه 
را  شما  آنكه  براي  است.طبيعت  خود  از  جزيي 
همچنان مجذوب همسرتان نگه دارد، ماده ديگري 
مسبب  عصبي،  حامل  دوپامين،  دارد.  گنجه  در 
اكسي?توسين  است.  آرامش  و  خوشبختي  حس 
گرفته  لقب  عشق»  «بانوي  كه  است  هورموني  هم 
شيرين،  خاطرات  عالقه،  مورد  فرد  صداي  است. 
هورمون  اين  ترشح  باعث  مهربان  نگاه  يك  حتي 
بسيار  به مقدار  اكسي?توسين  مي شود.  بدن  در 
ترشح  بدن  در  عاشقانه  رابطه  اولين  در  زيادي 
انقباض هاي  عامل  هورمون  اين  البته  و  مي شود 
وابسته  هم  به  نفر  دو  وقتي  است.  زايمان  دوره 
مي گيرد،  شكل  بينشان  كامل  اعتماد  و  مي شوند 
در  و  مي شود  آغاز  بدن  در  هورمون  اين  ترشح 

معدود  جزو  هورمون  اين  گفت  مي توان  حقيقت 
داليل  تنها  نه  آنها  ترشح  كه  است  هورمون هايي 
اكسي?توسين  دارد.  احساسي  بلكه  فيزيولوژيك، 
باعث وابسته شدن و عشق دو فرد به هم مي شود 
يك  مكرر،  زناشويي  رابطه  داشتن  به  را  افراد  و 
مي كند.  و...ترغيب  فرزندان  داشتن  بادوام،  زندگي 
شايد اين سوال در ذهنتان پيش بيايد كه با وجود 
را  عشق  همسران  چطور  هورمون،  اين  ترشح 

فراموش مي كنند و جدا مي شوند؟ 
در جواب بايد گفت براي ترشح مداوم اين هورمون 
الزم است كه زوجين ديناميك و فعال باقي بمانند. 
به مرور زمان ميزان دوپامين ترشحي بدن كاهش 
براي  مي شود.  كاسته  اشتياق  ميزان  از  و  مي يابد 
افزايش آن الزم است زن و مرد خالق باشند و مدام 
كنند.  صحبت  آرزوهايشان  يا  خاطرات  مورد  در 
اكسي?توسين  ترشح  سبب  مي تواند  جرقه اي  هر 
شود. اگر جرقه اي نباشد، طبيعي است كه به مرور 

آتش خاموش مي شود.
يك  به  نيست.  سخت  چندان  موضوع  اين  امتحان 
موش  بوده،  ماده اي  موش  با  مدتي  كه  نر  موش 
سراغ  به  سرعت  به  دهيد،  نشان  را  ديگري  ماده 

موش ماده جديد مي رود! 
بر  تازگي  و  خالقيت  ايجاد  زندگي،  تداوم  براي 

عهده جنس مونث است
در غير اين صورت عشق به راحتي از بين مي رود 

و كاري از دست هورمون ها برنمي آيد.
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 افقي:

١ - بي چيزي، فقر- نازك بدن
ــرج و مرج-  ــؤالي- ه ــه س ٢- كلم

پائين بازو
٣- گرو گذارنده- شهر افغانستان- 

مجرد نيست
٤- حواري خائن- سوغات اصفهان- 

بانو
ــن- ابتدايي، اوليه-  ٥- انس گرفت

رنگي براي فرش- سايه
٦- درخت جوان- سرشار- كاميون 

ارتشي
ــي- حالل  ــتي جنگ ٧- گله- كش

رنگ
ــت- داوري به  ــتن پوس ٨- پيراس

حق- گوشه نشيني
٩- حشره سمي- كسي كه در برابر 
ــه به كارهاي  دريافت حقوق ماهان
ــا  ــوي كارفرم ــده از س ــن ش معي

بپردازد- صداي افسوس
ــخص نامعلوم-  ــه ش ــاره ب ١٠- اش

اخمو- گلي معطر
ــاه دوم پائيز- لباس  ــنوا- م ١١- ناش

شنا- چاشني ساالد
ــزرگ-  ب رود  ــور-  صب ــر  پيامب  -١٢

نمايش دنباله دار
ــاده  ١٣- داراي محصول يا ميوه- س

لوح- قانون چنگيز
١٤- يگانه- تكبر- اهلي

١٥- ضد تاريكي- محل و عمل ضبط 
پرونده ها و اسناد

 عمودي:
١ - اثري معروف از توماس كاراليل

ــال- نوآور-  ــار و جنج ــا، ج ٢- غوغ
بازگشت صدا

ــواي  ــال- ق ــش- فين ٣- كالم دروي
نظامي يك كشور

ــح جمعه-  ــاي صب ٤- دع
ــت  دس به  ــه  ك ــري  زنجي
ــرم ببندند-  ــردن مج و گ

پيشگاه اتاق
ــباهت-  ش ــوند  پس  -٥
ــا متعلق به اداره-  مربوط ي

پيمودن
ــور  ــدن درخت- كش ٦- ب
ــان-  ــت بري ــز- گوش گيگ

حرف نداري
ــت-  فرص و  ــال  مج  -٧

دستيار- يار هوي!
لباس  مگوييد-  بركس   -٨

كهنه- خوشحال

ــت وجو، تفرج- آكنده و پر-  ٩- جس
خوشايند

ــيرازي-  ــا- دايي ش ــك پ ١٠- گام ي
ظاهر عمارت- كتاب مقدس هندوان

ــان غربي-  ــهري در آذربايج ١١- ش
پيامبر خياط- نت مخمور

ــرادر- ماهي  ــر و ب ــي خواه ١٢- نوع
كنسروي- نام گاگارين

ــاقه  ــم انگيز- س ــنامه غ ١٣- نمايش
زيرزميني- توانايي، قدرت

ــالي  ــدي- كرب ــرد هن ــول خ ١٤- پ
سابق- نام مردانه

١٥- ديوان محاسبات كشور مستقيمًا 
زيرنظر... است

 افقي:
١ - ضربه پا در شكم در تكواندو- از 

اياالت ينگه دنيا
٢- از ضماير متصل- از نقاط ديدني 
و جالب توجه استان گيالن- استارت 

قديمي
ــطرنج- متاع- صبحانه  ٣- فرزين ش

نخورده
ــه اي به  ــين فرنگي- كلم ٤- تحس

نشانه تعجب و حيرت- قدرت
ــت- پست- محل  ٥- همان بس اس

روضه خواني- نوعي ماهي
٦- كميابي- عزا- خيرگي، شگفتي

ــده رنگين  ــيوه- پرن ــده، ش ٧- قاع

پوش- زن شلخته
٨- دست هاي عرب- تيم فرانسوي- 

ابزاري براي صيقل
ــل  في ــتحق-  مس ــناك-  ترس  -٩

دريايي
ــنوايي- بي پول- چو  ١٠- عضو ش

حل گشت آسان شود
ــو- كادو- تند و زود-  ١١- رنگ م
ــير از  درختچه بومي نواحي گرمس

تيره سماقيان
١٢- نام پسرانه- نشانه اسم مصدر- 

فحش
١٣- شبان- جاري و سيال- بلند

١٤- آرايش صحنه- از آثار ديدني 
ــاه- از  ــتان كرمانش ــتاني اس و باس

جنس ني!
١٥- آواره- مقبره زرتشتيان

 عمودي:
١ -  اثري به قلم جان اشتاين بك

ــاهنامه-  ــوم ش ــش- مظل ٢- مفت
فريب

ــان دادن- با پريدن  ٣- جهان- نش
آن برق مي رود

٤- فرآيند و جريان- قلب شاعران- 
مركز زيمبابوه

ــي- بازديد و  ــك مازندران ٥- تمش
رسيدگي- خردمند

ــتان خاموش-  ــي- دوس ٦- گاو تبت
رنگ صلح- آواز قورباغه

ــوره٩٩-  س ــه-  وسوس ــع  جم  -٧
بخشنده

ــيله سنجش-  ــت- وس ٨- سرپرس
مشت تو دهني

ــوار آويزند-  ــرط- به دي ٩- كلمه ش
همه جاي بدن

يگانه-  ــاژو-  ن گياه   -١٠
دستور- پرستار

ــده-  خوابي  -١١
در  ــياحتي  س ــهري  ش
اردبيل-  ــري  ٢٥ كيلومت

اثر ساموئل بكت
١٢- نام دخترانه- نمايش 
تلويزيوني- از اصول دين 

اسالم
ــداي  خ از دروس-   -١٣

هندوان- الك
ــن- نام  ــان معي ١٤- زم

سازي- برتري ها
ــنده امريكايي  ١٥- نويس
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آقايان فقط تا 2050 
مى توانند تنبلى كنند

زن  بين  اختالف  دائمى  منابع  از  يكى  خانه  كارهاى  انجام 
و شوهر است. با وجود اين كه شرايط زندگى در يكى دو 
دهه اخير بسيار تغيير كرده و بسيارى از خانم  ها همپاى 
همسرانشان خارج از منزل نيز كار مى كنند، اما انگار بحث 
تمامى  منزل  امور  فتق  و  رتق  در  مسووليت پذيرى  داغ 
آقايان  از  بسيارى  ديگر  چند  هر  نيز  ما  كشور  در   ندارد. 
به اين نتيجه رسيده اند كه با پذيرش همكارى در كارهاى 
به  هنوز  اما  نمى شود،  كم  شخصيت شان  از  چيزى  خانه 
همكارى  اين  از  مشترك  حسى  به  مرد  و  زن  غالب،  طور 

نرسيده اند. 
برمبناى تحقيقى كه بتازگى دانشگاه آكسفورد انجام داده، 
اين نتيجه به دست آمده است كه بعيد است آقايان تا سال 
2050 بپذيرند سهم برابرى در كارهاى خانه داشته باشند، 
جاروكردن،  چون  كارهايى  از  چيز  هر  از  بيش  آنها  زيرا 
تحقيق،  اين  برمبناى  گريزانند.  ظرف  شستن  و  گردگيرى 
دهه   4 تا  كشورها  بيشتر  در  كه  مى دهند  هشدار  محققان 
به  رسيدگى  مسوول  كه  همان طور  شاغل  مادران  آينده 
كار مهدكودك بچه  هايشان هستند، كارهاى اصلى خانه را 
و  نظافت  چون  كارهايى  زيرا  كشيد،  خواهند  بردوش  نيز 
آشپزى هنوز به عنوان «كارهاى زنانه» در ذهن بسيارى 

از آقايان مطرح هستند.

با اين حال نبايد ناديده گرفت كه فاصله زمانى كه مردان و 
زنان صرف كارهاى خانه مى كنند در 40 سال اخير بتدريج 
كمتر شده است، اما اگر همين روند ادامه پيدا كند، هنوز 4 
دهه ديگر الزم است تا كارهاى خانه به طور برابر تقسيم 

شود.
هزار   348 نظرات  تحليل  با  آكسفورد  دانشگاه  محققان 
مردان  از  گزارش  هايى  شامل  كه  روزانه  صورت  به  فرد 
و زنان به طور مرتب بوده و در آن گزارش شده كه هر 
را  خود  وقت  از  چقدر  و  داده اند  انجام  كارهايى  چه  روز 
صرف كارهاى خانه و نگهدارى بچه  ها كرده اند، اين نتايج 
را به دست آورده اند. در اين تحقيق از گزارش هاى زنان 
از  ديگر  كشور  و 15  بريتانيايى  ساله  تا 59  مردان 20  و 
استفاده  فرانسه  و  استراليا  آمريكا،  دانمارك،  نروژ،  جمله 

شده است.

برابرى كامل در كمترين زمان

محققان مى گويند در برخى از اين گروه  ها از جمله در ميان 
بريتانيايى  ها، رسيدن به برابرى در امور نگهدارى خانه و 
بزرگ كردن بچه  ها، ممكن است 70 تا 80 سال طول بكشد. 
در حالى كه در كشورهاى اسكانديناوى برابرى كامل در 
كمترين زمان ممكن به نسبت ديگر كشورها حاصل خواهد 

شد.
دقيقه   40 و  ساعت   4 متوسط  طور  به  زنان  بريتانيا،  در 
مسووليت  هاى  و  خانه دارى  امور  صرف  را  خود  روز  از 
براى  ميزان  اين  كه  حالى  در  مى كنند،  بچه  ها  به  مربوط 
آقايان 2 ساعت و 28 دقيقه در يك روز است. البته نبايد 
فراموش كرد كه اين ميزان در دهه 60 قرن بيستم 6 ساعت 

براى خانم ها و فقط 90 دقيقه براى آقايان در روز بود.

با مقايسه اين دو آمار مى توان به روشنى نتيجه گرفت كه 
دهه  چند  در  آموزشى  برنامه  هاى  و  كارشناسى  كار  هاى 
اخير بسيار اثربخش بوده اند و با نزديك شدن تقريبى اين 
اما  است.  شده  بيشتر  نيز  خانواده  در  تفاهم  ميزان  آمار 
يك نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت و آن اين كه روند 
نزديك شدن زمان كار كردن آقايان و خانم  ها در كارهاى 

خانه در كشورهاى مختلف متفاوت است.

تميز  غذا،  پختن  مثل  روزمره  كارهاى  از  بسيارى  چون 
كردن خانه و مراقبت از بچه  ها، هنوز هم در ذهن بسيارى 
آنها  و  هستند  مطرح  زنانه  كارهاى  عنوان  به  مردها  از 
مطرح  خانه  كارهاى  حرف  وقتى  حتى  مى دهند  ترجيح 
مى شود، به كارهاى مردانه بپردازند و وقت خود را صرف 
انجام دادن كارهايى چون بحث و تبادل نظر، تميز كردن و 
رسيدگى به اتومبيل و كارهاى خارج از خانه يا خريد كردن 
بكنند. محققان مى گويند صرف اطالق شدن كارهاى زنانه 
به چنين كارهايى باعث مى شود تا آقايان عالقه كمترى به 
اين كار پيدا كنند؛ چون آنها از كودكى آموخته اند كه اين 

كارها زنانه است.

رهايى از دردهاى روحى - روانى
دكتر نصرت اله نوروزى

متخصص روانشناسى بالينى

Dr. N. Nowruzi, Ph.D.
Clinical Psychologist
Intensive Short Term Dynamic Psychotherapist
HPC Registered

Tel: 020 8998 0674
Mobile: 077 6310 4309
Email: n.nowruzi@gmail.com

بنوشـــان و 
نوش كــن

با  گرم شدن هوا، نوشيدن يك ليوان آب يا آبميوه 
خنك لذتبخش است به خصوص اگر اين آبميوه 

خانگي و از ميوه هاي تازه تهيه شده باشد...
داغ تر  هوا  با  گرم شدن  آبميوه ها  بازار  خالصه 
نظر  از  مختلف  آبميوه هاي  مي دانيد  اما  مي شود 
است  بهتر  يا  دارند  هم  با  تفاوتي  چه  خاصيت 
توصيه  كسي  چه  براي  آبميوه اي  چه  بگوييم 
مي شود؟ پاسخ به اين سوال همان چيزي است 

كه مي خواهيم در اين پوستر به آن بپردازيم.
آب انبه

حساب  به  بتاكاروتن  عالي  بسيار  منابع  از  انبه 
نارنجي  رنگ  كه  عاملي  همان  يعني  مي آيد 
نكنيد  باور  شايد  است.  داده  ميوه  اين  به  را 
ميكروگرم   2000 ميوه  اين  از  100 گرم  اما 
بتاكاروتن دارد بنابراين كساني كه دچار كمبود 
دفعات  به  و  دارند  كم خوني  هستند،   A ويتامين 
ديگر  عفونت هاي  انواع  و  سرماخوردگي  دچار 
مي شوند، بهتر است كه آب اين ميوه را در هفته 

چند بار ميل كنند.

آب گريپ فروت
را  پتاسيم  مقدار  بيشترين  مركبات،  ميان  در 
به  آن  خوردن  دليل  همين  به  دارد  گريپ فروت 
بيماران فشارخوني توصيه مي شود زيرا دريافت 
اين ماده معدني به تنظيم فشارخون كمك  مي كند 
و مي تواند از شدت آن بكاهد. قند موجود در اين 
ميوه از نوع فروكتوز است بنابراين ديابتي ها نيز 
مي توانند براي رفع عطش خود از آب اين ميوه 

بدون هيچ نگراني اي استفاده كنند.

آب سيب
و  سيب  مصرف  درباره  بسياري  مطالعه?هاي 
آنتي اكسيداني  وجود  كه  كرده  اند  ثابت  آن  آب 
بد  كلسترول  ميزان  آن  «كوئرستين»  نام  به 
احتمال  ترتيب  اين  به  و  مي آورد  پايين  را  خون 
ميزان  به  نيز  سكته  و  قلبي  بيماري هاي  به  ابتال 
آب  اگر  بنابراين  مي شود،  كم  قابل مالحظه اي 
قلبي  بيماري  سابقه  كه  كسي  براي  را  ميوه  اين 
بهبود  جهت  در  مثبت  قدمي  مي كنيد،  تهيه  دارد، 

وضعيت جسماني اش برداشته ايد.

آب هندوانه
وجود  دليل  به  آن  آب  و  هندوانه  قرمز  رنگ 
آنتي اكسيداني  خاصيت  ليكوپن  نام  به  تركيبي 
مصرف  كه  داده اند  نشان  تحقيقات  نتايج  دارد. 
سرطان  بروز  از  مي تواند  هندوانه  روزانه 
بهتر  پس  كند.  پيشگيري  آقايان  در  پروستات 

كه  تابستان  فصل  در  خانواده  مردان  كه  است 
و  بشمارند  غنيمت  را  دم  است،  ميوه  اين  فصل 
خانگي  آب?ميوه هاي  ساير  به  را  ميوه  اين  آب 

ترجيح دهند.

آب پرتقال
است   C ويتامين  عالي  منابع  از  يكي  پرتقال 
مقدار  مي تواند  نيز  آن  آب  خوردن  بنابراين 
آب  در  محلول  ويتامين  اين  از  قابل مالحظه اي 
را به بدن برساند. جالب است بدانيد كه محققان 
معتقدند كه با خوردن يك پرتقال در روز، بدن 
دو برابر نياز روزانه ويتامين C دريافت مي كند. 
به  است،  خوني  اصطالح  به  يا  قرمز  پرتقال  اگر 
پيش ساز  يا  بتاكاروتن  قابل مالحظه اي  ميزان 
تقويت  براي  پس  داشت.  خواهد  نيز   A ويتامين 
اگر  و  پرتقال  آب  گاهي  بدنتان  دفاعي  سيستم 
كم خون هستيد، آب پرتقال خوني را كه به جذب 
آهن دريافتي از ساير مواد غذايي كمك مي كند، 

بنوشيد.

آب آناناس
 C ويتامين  منابع  از  آناناس  كه  باشد  يادتان 
آن  از  100 گرم  خوردن  با  كه  طوري  به  است 
25 درصد از نياز روزانه به اين ويتامين تامين 
به  آنزيمي  داراي  ميوه  اين  ضمن،  در  مي شود. 
حل    را  خوني  پالك هاي  كه  است  نام «بروملين» 

كبودي هاي  مي تواند  ترتيب  اين  به  و  مي كند 
برطرف  را  جراحت  و  ضرب?ديدگي  از  حاصل 
هم  آن  در  موجود   C ويتامين  عالوه،  به  كند. 

مي تواند دوره ترميم زخم ها را سرعت ببخشد.

آب انگور
است،  پتاسيم  از  سرشار  نوشيدني  اين 

100 گرم  هر  در  كه  داده اند  نشان  مطالعه?هاي 
وجود  معدني  ماده  اين  از  ميلي گرم  انگور، 210 
مي تواند  آن  مرتب  مصرف  بنابراين  دارد 
داراي  ميوه  اين  باشد.  فشارخون  تنظيم كننده 
است  اسيد»  «آاليژيك  نام  به  آنتي اكسيداني 
ابتال  احتمال  مي تواند  هفته  در  آن  دريافت  كه 
كه  محيط هايي  در  خصوص  به  را  سرطان  به 

آلودگي هوا وجود دارد، كم كند.

فقط يادتان باشد كه:
در  بنابراين  دارد  كالري  هم  آبميوه  ليوان  يك 
اينكه  صرف  به  و  نكنيد  زياده روي  آن  خوردن 
هر  مي دهد،  تشكيل  آب  را  آن  از  بيشتري  سهم 

چند ليوان كه دوست داشتيد، ننوشيد.
تا آنجا كه مي توانيد به آبميوه شكر اضافه نكنيد 

زيرا به اندازه كافي قند دارد.
تا  كنيد  ميل  و  تهيه   تازه  به  تازه  را  آبميوه 

بيشترين مواد مغذي را دريافت كنيد.
وقتي آب  ميوه گرفته مي شود مقداري از خواص 
ميوه كاهش پيدا مي كند زيرا با هر فرآيندي كه 
از  مقداري  مي رسد،  انجام  به  غذايي  ماده  روي 

ارزش تغذيه اي آن كاسته مي شود.
و  بيشترين  انگور  آب  باال،  آبميوه هاي  ميان  در 
آب گريپ فروت و بعد از آن آب پرتقال كمترين 
ميزان كالري را دارند آن هم به دليل ميزان قند 

طبيعي كه در اين ميوه ها موجود است.

داراى بيش از 15 سال تجربه 
در مشاوره و رواندرمانى

به  رواندرمانگر  و  مشاور 
پويشى  رواندرمانى  سبك: 

فشرده و كوتاه مدت
داراى مجوز از شوراى حرفه 
 (HPC)هاى بهداشتى انگلستان
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راهروهاى  پادشاه  به  بعدها  فقير  مهاجر  اين 
فشن معروف شد. مرد خيرخواه الجزايرى كه 
از 17 سالگى در روياى زيبايى و ظرافت، قدم 
به پاريس گذاشت. شهر مد و ظاهر ايده آل. 
خالقيت  كه  بود  بزرگى  طراح  لوران،  ايوسن 
و شجاعت را به لباس هاى زنانه آورده بود، 
او و همكار ديرينه اش پير برگ، تنها كسانى 
كمك  براى  اينها  همه  بر  عالوه  كه  اند  بوده 
هاى خيرخواهانه يونيسف در سراسر دنيا از 
عرصه مد و لباس فشن پيش قدم مى شدند. 
ثروتش  از  كه  دانست  مى  خوبى  به  لوران 
چگونه در راه كمك به كودكان بى سرپرست 
و گرسنه و فقرزدايى بهره ببرد. براى او در 
لباس  زمينه  در  كه  هايى  خالقيت  تمام  كنار 
داشت، فعاليت هاى انسان دوستانه از اهميت 
كه  شد  باعث  همين  و  بود  برخوردار  بااليى 
نام ايوسن لوران در ياد مردم سراسر جهان 

بماند. 

� از كريستين ديور تا ايوسن لوران 
پاريس،  در  زندگى  اول  روزهاى  همان  در 
ايوسن لوران، تعدادى از طرح هايش را ز ير 
بغل زد تا به Michel de Brunhoff، سردبير 
كه  پوشاك  و  مد  معروف  (مجله  ووگ  مجله 
اين  دهد.  نشان  شود)  مى  منتشر  هم  هنوز 
با  سردبير  بود.  جوان  لوران  روياى  آغاز 
خوش انصافى، تعدادى از طرح هايش را در 
كريستين  به  را  او  هم  بعد  و  كرد  چاپ  مجله 
ديور، معرفى كرد. حاال ديگر همه چيز براى 
او  بدهد.  نشان  خودى  تا  بود  آماده  لوران 
همين كار را هم كرد و درست يك سال بعد 

نخستين  ديور،  كريستين  به  پيوستنش  از 
جايزه را براى پيراهن ميهمانى نامتقارنى كه 
طراحى كرده بود، از دبيرخانه بين المللى پشم 
به  هم  بعد  آورد.  ارمغان  به  سالن  اين  براى 
عالى  سطح  زنانه  طراحى  بخش  طراح  عنوان 
سالن ديور انتخاب شد و در فاصله كمتر از 
اين  نام  با  را  خود  مجموعه  اولين  سال،  يك 
او  گذاشت.  نمايش  به   1958 سال  در  سالن 
مجموعه  اين  در  را  خود  اى  ذوزنقه  پيراهن 
معرفى كرد. اين مجموعه باعث موفقيت او شد 
در  را  ماركوس  نيمن  جايزه  كه  شد  باعث  و 
سال  در  لوران  سن  كند.  دريافت  سال 1958 
كه  كرد  خلق  را  خود  انقالبى  مجموعه   1960
براى  باال  سطح  زنانه  طراحى  هاى  تكنيك  از 
تصحيح مدل هاى خيابانى استفاده كرده بود. 
و  رفت  سربازى  خدمت  به  بعد  سال  چند  او 
زياد  آرزوهاى  و  اميدها  با  سال،  دو  از  پس 
سربازى  از  سر،  در  مفصلى  هاى  نقشه  و 
برگشت و سالن طراحى خود را به همراه پير 
برگ افتتاح كرد. ايوسن لوران در حال ايوسن 

لوران شدن بود! 

� توليدات تازه 
بود.  خالقيت  و  ايده  انفجار  وقت  ديگر  حاال 
 The Rive بوتيك   1966 سال  در  لوران 
Gauche را براى زنان تاسيس كرد و پوشاك 
افزود.  آن  به  سال 1974  در  را  خود  مردانه 
مدير عامل شركت او هنوز هم پير برگ بود. 
در سال 1964 شركت ايوسن لوران نخستين 
روانه  بود،  زنان  مخصوص  كه  را  خود  عطر 

بازار و عطربازان را مجذوب خود كرد. 
و  تئاترها  براى   1966 سال  در  لوران  سن 
سال  يازده  و  كرد  طراحى  لباس  هم  ها  فيلم 
 Opium محبوب  بسيار  عطر  توانست  بعد 
انفجار  وقت  واقعا  بله؛  كند.  بازار  وارد  را 
ايده و خالقيت بود. او توانست جايزه انجمن 
كند  خود  آن  از  نيز  را  آمريكا  فشن  طراحان 
در  جادويى،  هاى  موفقيت  اين  تمام  از  بعد  و 
در  را  خود  فعاليت  سال  بيستمين  سال1982 

پاريس جشن بگيرد. 

� جايزه هايى براى او 
فرانسوا  دست  از  لژيون  شواليه  جايزه 
فشن  اسكار  فرانسه،  جمهور  رييس  ميتران، 
افتخار  نشان  لباس،  طراحى  بهترين  براى 
موزه هنر متروپوليتن نيويورك، نشان افتخار 
نشان  روسيه،  پترزبورگ  سن  آرميتاژ  موزه 
افتخار موزه ويكتوريا و آلبرت لندن و جايزه 
فشن  طراحان  انجمن  از  اى  حرفه  موفقيت 
ايوسن  كه  اند  بوده  جوايزى  جمله  از  آمريكا 

لوران با هنر خود به دست آورده است. 
در همان دوره نمايشگاه هاى او در سراسر 
و  توليدات  و  بود  گيرى  شكل  حال  در  دنيا 
برق  سرعت  با  را  دنيا  لوران  هاى  نوآورى 
مسكو،  پاريس،  پكن،  كرد.  مى  طى  باد  و 
تركيه و... همگى ميزبان مدل هاى خالقانه او 
بودند. در اكتبر سال 1998 سن لوران آخرين 
مارك  براى  را  خود  پوشيدن  آماده  مجموعه 

 30 از  بيش  را  آن  كه   The Rive Gauche
سال پيش افتتاح كرده بود، به نمايش گذاشت. 
بود  شده  انتخاب  آمريكايى  طراح  الباز،  آلبر 
شايعه  خالف  بر  او  اما  شود.  او  جانشين  تا 
زنانه  لباس  طراحى  تجارت  به  دوباره  ها 
طرح  مجموعه  فصل  هر  هم  باز  و  بازگشت 
هاى خود را در پاريس به نمايش مى گذاشت. 
 65 مد  طراح  اين   2002 ژانويه  در  سرانجام 
ساله بازنشستگى خود را از دنياى مد اعالم 

كرد. 
بالنسيگا  ديور،  كريستين  خود  استادان  از  او 
و شنل قدردانى كرد و اظهار كرد كه تصميم 
او به خاطر اين است كه در اين صنعت بيشتر 
تا  گيرد  مى  قرار  توجه  مورد  تجارى  سود 
جنبه هنرى. او گفت: «من هيچ نقطه مشتركى 
و  زيبايى  ندارم.  فشن  جديد  دنياى  اين  با 
ظرافت كم شده است و از بين رفته است.»خبر 
نمايش  از  پيش  روز   16 او  بازنشستگى 
آخرين مجموعه طراحى زنانه او منتشر شد. 
سال   40 پاس  به  شايسته  اى  خاتمه  براى 
فعاليتش در دنياى مد، اين مجموعه نگاهى به 
كل كارهاى گذشته او داشت. اين نمايش يك 
ساعت و نيم طول كشيد و 250 مدل به نمايش 
گذاشته شد كه 40 عدد آنها جديد بود و 100 
نمونه از مدل هاى قديمى بود. در انتها ايوسن 
لوران گريان آخرين تعظيم خود را به دنياى 

فشن انجام داد. 

� بدرقه با مد 
ايوسن لوران درونمايه هاى قومى و نژادى و 
محلى را در لباس هاى خود به كار مى برد و 
همچنين رنگ هاى روشن در تقابل با مشكى 
از ويژگى هاى لباس هاى او بود. لباس هاى 
و  داشت  مردانه  بوى  و  رنگ  اندكى  او  روز 
از  رنگى  او  مجلل  و  شيك  شب  هاى  لباس 
زد.  مى  بيننده  چشم  به  را  فانتزى  و  خيال 
از 200  بيش  لوران،  ايوسن  حاضر،  حال  در 
نمايندگى رسمى و مادر در سراسر دنيا دارد 
و  مردانه  لباس  از  اعم  توليداتش  آنها  در  و 
به  را  جواهرات  و  كفش  و  كيف  عطر،  زنانه، 

طرفدارانش عرضه مى كند. 
اش،  زندگى  طول  تمام  در  كه  لوران  ايوسن 
زيبايى را مى پرستيد، پس از ماه ها بيمارى 
پاريس  در  اش  خانه  در  سالگى   71 سن  در 
درگذشت و خاطره راهروهاى نمايش و تمام 
در  برد.  خود  با  هم  را  مد  هاى  خم  و  پيچ 
عرصه  بزرگان  لوران،  ايوسن  تدفين  مراسم 
الكروا،  كريستين  ژيوانشى،  كنزو،  همانند  مد 
جان گالينو و... و چهره هاى سياسى همچون 
و  فرانسه  جمهور  رييس  ساركوزى،  نيكوال 
همسرش كارال برونى، برنادت شيراك، همسر 
فرهنگ  وزير  و  فرانسه  سابق  جمهور  رييس 
او،  مراسم  پايان  در  داشتند.  حضور  فرانسه 
ماريا كاالس، خواننده معروف اپرا كه ايوسن 
لوران هميشه تحسين كننده او بود، با خواندن 
همه  مثل  كرد.  بدرقه  را  مد  شاهزاده  آوازى، 
براى  روش  سنت  كليساى  مقابل  كه  مردمى 

لوران رفته، دست مى زدند.

پادشاه 
راهروهاى 

فشــن 
هدى ايزدى
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ارغوان رضايي از تنيس 
ويمبلدون حذف شد

مسابقات  دوم  روز  در 
ويمبلدون  تنيس 
از  پس  ويليامز  سره نا 
احساسي  بازگشتي 
ويمبلدون،  تنيس  به 
ارغوان رضايي تنيسور 
فرانسوي  االصل  ايراني 
برداشت  رو  پيش  از  را 
نتوانست  پايان  در  و 
كنترل  را  احساساتش 

سره نا  كرد.  پنهان  هوله  با  را  آلودش  اشك  صورت  و  كند 
ويليامز در اين ديدار كه 96 دقيقه به طول انجاميد كار راحتي 
پيش رو نداشت و نتوانست كار را در دو ست به پايان برساند. 
پس از پيروزي 6 - 3 در ست اول ارغوان رضايي ست دوم را 
با همين نتيجه پيروز شد، اما ست سوم با برتري قاطع 6 - 1 
ويليامز همراه بود. عملكرد رضايي در اين ديدار قابل قبول بود. 
براي بازيكني كه در رديف شصت و يكم رده بندي جهاني قرار 
دارد و در حال حاضر در خارج از زمين تنيس با مشكالتي هم 
روبه روست، بازي كردن در زمين اصلي ورزشگاه ويمبلدون 
در مقابل مدافع عنوان قهرماني و يكي از قدرتمندترين، يا شايد 
قدرتمندترين، بازيكنان جهان كار آساني نيست و او به خوبي 

از عهده اين كار برآمد. 
واقعيت  اين  دهنده  نشان  ارغوان  بر  غلبه  از  پس  سره نا  گريه 
بود كه اين پيروزي چقدر مشكل به دست آمد. بازي ارغوان 
نشان داد او كه زماني جزو بيست نفر اول جهان بود مي تواند 
بار ديگر جايگاه واقعي خود در تنيس زنان را به دست آورد. 
ويليامز در پايان بازي گفت: «فكر نمي كردم اين قدر احساساتي 
بشوم. فكرش را نمي كردم كه امسال بتوانم به تنيس ويمبلدون 
تمام  هستم.  ويمبلدون  عاشق  و  تنيس  عاشق  من  بازگردم. 
تالشم را كردم تا بهترين نتيجه را بگيرم. در دوازده ماه گذشته 
در شرايطي قرار داشتم كه هيچ يك از شما از گوشه اي از آن 
هم خبر نداريد. ياد گرفتم كه هيچ چيز را نمي توان تضمين شده 
رضايي  به  را  بازي  ست  يك  كه  مطرح  تنيسور  اين  دانست.» 
مي كنم  «فكر  داد:  ادامه  كرد،  واگذار  جهان  يكم  و  شصت  نفر 
بازي خوبي انجام ندادم و اشتباه هاي ناخواسته زيادي داشتم. 
شايد دليلش اين بود كه زير فشار زيادي قرار داشتم. در دور 
آغازين رقابت هاي تنيس ويمبلدون كه سومين گرنداسلم سال 
تنيسور  رضايي  ارغوان  بانوان  بخش  در  است،  جهان   2011
ايراني االصل فرانسه با شكست مقابل «سره نا ويليامز» از دور 

رقابت ها كنار رفت.» 

وياس بواس رسما
 سرمربي چلسي  شد

بعد از آنكه سران چلسي حاضر به پرداخت مبلغ ذكرشده دربند 
جانشين  او  دستيار  اند،  شده  بواس  ويالس  زودهنگام  جدايي 
را  را  پريه  ويتور  پورتو،  باشگاه  سران  شد.  جوان  مربي  اين 
تيمشان  جوان  مربي  بواس،  ويالس  آندره  جانشين  عنوان  به 
معرفي كردند.ويالس بواس پس از آنكه پورتو را قهرمان ليگ 
پرتغال و ليگ اروپا كرد، تصميم دارد تا هدايت چلسي را در 
سابقش  دستيار  دست  را  تيم  اين  ترتيب  بدين  و  بگيرد  دست 
قرار داده است. در بيانيه منتشره از سوي سران باشگاه پورتو 
مي خوانيم: «پورتو بدين تريتب اعضاي جديد كادر فني اش را 
معرفي مي كند. ويتور مانوئل د اوليورا لوپس پريه را، دستيار 
سابق آندره ويالس بواس قراردادي دو ساله را با باشگاه به 
پريه  كرد.»  خواهد  آغاز  را  كارش  بالفاصله  و  رسانده  امضا 
را تجربه مربيگري درسطح اول دنياي فوتبال را دارد و پيش 
را  اسپينيو  اسپورتينگ  و  كالرا  سانتا  تيمهاي  هدايت  اين  از 
كمك  بواس  ويالس  آندره  به  گذشته  اوفصل  داشته  دردست 
اروپا  ليگ  و  پرتغالي  ليگ  در  قهرماني  به  را  پورتو  تا  كرد 
تالش  ساله   33 مربي  اين  جذب  براي  لندن  آبي هاي  برساند. 
در  ايتاليايي  آنچلوتي  جانشين  وي  نهايت  در  تا  كردند  زيادي 
چلسي شد. بنا به گزارش رسانه هاي انگليسي باشگاه چلسي 
مبلغ 15 يورو به دليل فسخ زودتر از موعد قرارداد اين مربي 
را به باشگاه پورتو پرداخت كرد و با قراردادي سه ساله او را 
به خدمت گرفتند تا ناكامي هاي اخير خود را جبران كنند. بواس 
كه فصل گذشته سه جام قهرماني در ليگ پرتغال، جام حذفي و 
ليگ اروپا را براي پورتو به ارمغان آورد، ستاره تيمش فالكائو 
را هم به لندن خواهد برد. كارشناسان از بواس به عنوان نسخه 
با  را  كارش  هم  او  كه  مي كند  ياد  مورينيو  ژوزه  از  جديدي 

موفقيت در پورتو آغاز كرد. 

ورزش

ستاره ها 
زير برج ايفل

باشگاه  سهام  از  عمده اي  بخش  فروش 
پاري سن ژرمن به بنياد قطر باعث شد تا 
فوتبال  متمول  باشگاه  تازه ترين  به  آنها 
اروپا تبديل شده و به نظر مي رسد مالكان 
عرب اين بار مي خواهند در فوتبال فرانسه 
منچسترسيتي  و  كرده  ايجاد  تحول 
پس  كنند.  بنا  لوشامپيونا  در  را  جديدي 
سرعت  به  باشگاه  سرمايه  انتقال  اين  از 
با  مي خواهند  قطري ها  و  يافت  افزايش 
ستاره هاي  گرانقيمت،  هزينه هايي  صرف 
فوتبال اروپا را به فرانسه ببرند. ليگ اين 
كشور معموال بيشتر از بازيكنان بومي يا 
پاريسي ها  اما  بود  شده  تشكيل  آفريقايي 
تصميم دارند اين رويه را تغيير داده و هر 
به  باشگاه  اطراف  از  جديدي  شايعه  روز 

گوش مي رسد. 

مهاجم  گاميرو،  كوين  قدم  نخستين  در  آنها 
در  و  گرفتند  خدمت  به  را  لورين  ملي پوش 
فصل  دروازه بان  دوشز،  نيكوالس  ادامه 
نيز  داشت  خوبي  درخشش  كه  رن  پيش 
منتظر  هواداران  حاال  شد.  پاريس  راهي 
و  هستند  جديد  مالكان  وعده هاي  تحقق 
انتظار دارند خيلي زود فعاليت پرهزينه آنها 
در بازار نقل و انتقاالت آغاز شود. در ادامه 
نگاهي به ستاره هايي كه احتماال در دو ماه 

آينده راهي پاريس خواهند شد، داريم. 
منچستريونايتد،  برباتوف(مهاجم  ديميتار 
 21 پيش  فصل  بلغار  مهاجم  اين  30ساله): 
و  رساند  ثمر  به  سرخ  شياطين  براي  گل 
قراردادش تابستان آينده به پايان مي رسد. 
برباتوف مورد توجه تاتنهام نيز قرار گرفته 
و در فينال ليگ قهرمانان زمانيكه در تركيب 
زيادي  شايعات  نگرفت  قرار  تيمش  اصلي 
اولدترافورد  از  جدايي اش  احتمال  بر  مبني 
مطرح شد. حتي بعضي رسانه هاي فرانسوي 
گل  آقاي  فروش  براي  باشگاه  دو  توافق  از 
ليگ برتر خبر دادند اما به نظر نمي رسد اين 
مهاجم بلغاري تصميمي براي ترك منچستر 

داشته باشد. حضور بازيكني مثل برباتوف 
مي تواند بسياري از مشكالت خط حمله تيم 

را حل كند. 
 27 والنسينه،  مياني  بيسه واچ(مدافع  ميالن 
باشگاه  خريد  فهرست  در  مدت ها  او  ساله): 
قرار داشت و به نظر مي رسد اين بار شانس 
بيشتر  او  گرفتن  خدمت  به  براي  پاريسي ها 
در  كامارا  زومانا  پيش  فصل  باشد.  شده 
آنتوين  و  نداشت  خوبي  نمايش  دفاعي  خط 
براي  مناسبي  جانشين  نتوانست  كومبوآره 
بتواند  صرب  مدافع  اين  شايد  كند.  پيدا  وي 
پاري سن  دفاعي  قلب  در  موجود  حفره 
پيش  سال  چهار  بيسه واچ  كند.  پر  را  ژرمن 
از ستاره سرخ بلگراد راهي فوتبال فرانسه 
شد و در اين مدت عملكرد قابل قبولي داشته 
احتمالي  انتقال  سر  بر  مشكل  تنها  است. 
گذشته  فصل  كه  است  مصدوميتي  او، 
گريبانگيرش شد و اين موضوع باعث ترديد 

خريدار شده است. 

پس  ساله):  رم، 29  بوري يلو(مهاجم  ماركو 
شانس  مي رسد  نظر  به  گاميرو  حضور  از 
كمتر  فرانسه  در  حضور  براي  بوري يلو 
مهاجمان  هنوز  آنها  چه  اگر  است.  شده 

مثل  بازيكني  اما  دارند  نظر  تحت  را  زيادي 
بازار  در  مناسبي  هدف  نمي تواند  بوري يلو 
نقل و انتقاالت باشد. در اواخر فصل گذشته 
خود  ماموريت  نتوانستند  تيم  اين  مهاجمان 
اين  احتماال  و  دهند  انجام  خوبي  به  را 
بازيكن ايتاليايي به سرعت در تركيب اصلي 
رم  با  سال 2015  تا  او  گرفت.  خواهد  قرار 
جالوروسي  مي شود  گفته  و  دارد  قرارداد 
يورو  ميليون   13 خود  مهاجم  فروش  براي 
فرانسوي  تيم  مي تواند  كه  كرد  خواهد  طلب 
شانس  اخير  روزهاي  در  كند.  پشيمان  را 
پاريس  در  بوري يلو  هم تيمي  منز،  حضور 

بيشتر به نظر مي رسد. 
ساله):   29 بوردو،  دفاعي  ديارا(هافبك  آلو 
احتمال  به  فرانسوي  ملي پوش  هافبك  اين 
فراوان در هفته هاي پيش رو از بوردو جدا 
خواهد شد و پاريسي ها تالش زيادي دارند 
تا او را به تركيب خود اضافه كنند. پس از 
جانشيني  يافتن  ماكه له له  كلود  بازنشستگي 
مناسب براي او كار بسيار دشواري است و 
اين بازيكن 29 ساله كه سابقه عضويت در 
ليون را دارد مي تواند گزينه مناسبي باشد. 

تجربه و قدرت جنگندگي او در ميانه ميدان 
مي تواند وزنه قابل اطميناني براي تيم باشد. 
البته در اين ميان رقيبي جدي به نام مارسي 
نيز وجود دارد كه شايد ديارا را از رفتن به 

پايتخت منصرف كند. 

ساموئل اتوئو(مهاجم اينترميالن، 30 ساله): 
در  پاريسي ها  اهداف  بهترين  از  يكي  شايد 
باشد  كامروني  مهاجم  اين  جاري  تابستان 
كه فصلي فوق العاده را در اينتر سپري كرد 
و حاال احتماال راهي باشگاه ديگري خواهد 
شد. اتوئو تمايل دارد تا فوتبالش را در ليگ 
منچستر  مي شود  گفته  و  دهد  ادامه  برتر 
يونايتد، سيتي و چلسي براي خريد او دست 
فرانسوي  رسانه هاي  اما  شده اند  كار  به 
احتمال حضور او در لوشامپيونا را دور از 
لئوناردو،  با  مذاكراتش  خبر  نمي دانند.  ذهن 
مدير فني جديد پاريسي ها كه فصل گذشته 
را  احتمال  اين  بود  نرآتزوري  در  او  مربي 
در  را  او  بعد  فصل  شايد  و  كرده  تقويت 
او  جابه جايي  هزينه  ببينيم.  دوپرنس  پارك 
در اين انتقال چندان تاثيرگذار نيست و شايد 
پاري سن  حضور  عدم  اساسي  مشكل  تنها 
ژرمن در ليگ قهرمانان فصل آينده است كه 
فوتبال  آخر  سال هاي  در  كه  بازيكني  براي 
خود مي خواهد همچنان در سطح اول فوتبال 
كننده  تعيين  باشد،  داشته  حضور  اروپا 

خواهد بود. 
هازاد  ساله):   20 ليل،  هازاد(هافبك  ادين 
اين  كه  است  مستعدي  بازيكنان  از  يكي 
اروپايي  بزرگ  تيم هاي  توجه  مورد  روزها 
همچون منچستريونايتد، چلسي، اينترميالن، 
رئال مادريد، آرسنال و بارسلونا قرار گرفته 
زيادي  شانس  پاريسي ها  ميان  اين  در  و 
براي به خدمت گرفتن اين بازيكن آينده دار 
ندارند. رسانه هاي فرانسوي از مذاكرات دو 
باشگاه براي جابه جايي اين بازيكن بلژيكي 
فصل  بازيكن  بهترين  شايد  تا  مي دهند  خبر 
در  درخشان  نمايشي  كه  فرانسه  ليگ  پيش 
تركيب ليل داشت و يكي از عوامل قهرماني 
محسوب  حذفي  جام  و  ليگ  در  تيم  اين 
بماند.  باقي  لوشامپيونا  در  همچنان  مي شد 
ليل  حضور  مسئله  هم  باز  ميان  اين  در 
در  پاريسي ها  غيبت  و  قهرمانان  ليگ  در 
اين  آخر  تصميم  در  مي تواند  تورنمنت  اين 

بازيكن سرنوشت ساز باشد. 
كاكا(هافبك رئال مادريد، 29 ساله):در حالي 
كه اينترميالن و چلسي مدت هاست براي به 
برزيلي  بازيساز  ستاره  اين  گرفتن  خدمت 
بسيار  فرانسه  به  وي  انتقال  مي كنند،  تالش 
درخشش  و  حضور  مي رسد.  نظر  به  بعيد 
مسعود اوزيل در تركيب رئالي ها باعث شده 
تا كاكا به يك نيمكت نشين تبديل شده و به 
نظر نمي رسد فصل بعد نيز تغييري در اين 
وضعيت ايجاد شود. شايد حضور لئوناردو 
بتواند شانس اين جابه جايي را كمي افزايش 
براي  مشكلي  عرب  مالكان  مسلما  اما  دهد 
پرداخت هزينه هاي اين خريد نخواهند داشت 
و بسيار عالقه مندند تا چنين ستاره بزرگي 
را در تركيب خود داشته باشند. با توجه به 
در  مي تواند  هم  هنوز  او  كاكا،  سال  و  سن 

تيمي بزرگ يك مهره تاثيرگذار باشد. 

احتمال پس گرفتن ميزباني لندن
لغو  احتمال  گمركي  قوانين  بر  پافشاري  و  انگليس  دولت  اعالم  با 
ميزباني لندن براي فينال ليگ قهرمانان اروپا در سال 2013 قوت 
مهمانان  براي  را  سختي  شرايط  كه  انگليس  گمركي  قوانين  گرفت. 
سال  اتفاق  تكرار  باعث  ديگر  بار  مي تواند  مي زند  رقم  خارجي 
 2013 سال  در  قهرمانان  ليگ  فينال  ميزباني  يوفا  و  شود  گذشته 
 2010 سال  در  كند.  واگذار  ديگري  كشور  به  و  گرفته  لندن  از  را 
موضوع  اين  به  خارجي  تيم هاي  شد  باعث  سنگين  گمركي  قوانين 
اعتراض كنند. بر اساس قوانين انگليس حتي پاداش ها و درآمدهايي 
كه تيم ها از حضور در فينال ليگ قهرمانان اروپا به دست مي آورند 

سختگيري  به  اعتراض  در  يوفا  مي شود!  گمركي  قوانين  مشمول 
لندن  از   2010 سال  در  را  ميزباني  كشور  اين  در  گمركي  قوانين 
گرفت و به مادريد سپرد. فينالي كه تيم هاي بايرن مونيخ و اينتر در 
ورزشگاه سانتياگو برنابئو برگزار كردند و در نهايت اينتر قهرمان 
شد. انگليسي ها هرچند براي فينال امسال كه در ومبلي لندن برگزار 
شد معافيت خاص گمركي را براي تيم هاي خارجي درنظر گرفتند، 
اما مشخص نيست كه براي سال 2013 هم اين كار را انجام دهند و 
به همين دليل احتمال پس گرفتن ميزباني از انگليس و واگذاري آن 
به كشور ديگري وجود دارد. دولت بريتانيا اعالم كرده كه هنوز به 
اين نتيجه نرسيده كه براي سال 2013 هم چنين معافيتي را اعمال 
كند. البته يوفا هم هنوز تذكري درباره اين موضوع به انگليس نداده 

است.
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ماشين فوتبالي ها  زير پاي
 عروس و داماد

عروسي اش  مراسم  برگزاري  به  زيادي  زمان  كه  دوستان  از  يكي 
نمانده طي اقدامي خودجوش و براي اينكه جلوي خانواده عروس، 
براي  مجلل  ماشيني  تا  مي گيرد  تصميم  باشد  داده  نشان  خودي 

مراسم شب عروسي خود دست و پا كند. 
يكي  سراغ  به  دوستان  از  ديگر  يكي  پيشنهاد  به  عزيز  دوست  اين 
از مسووالن برگزاري تشريفات مراسم ها مي رود تا چاره يي براي 
اين مشكل خود بيابد و البته چه مشكلي كه پيش از اين راه حلش به 
صدقه سري يك سري از دوستان فوتبالي- كه ماشين هاي مدل باال 
دارند و طي حركتي «عروس و داماد» خوشحال كن(!) خودروهاي 
خود را در اختيار زوج هاي جوان قرار مي دهند تا شروعي خوش را 
تجربه كنند- پيدا شده، اما اين يك روي سكه است و آن طرفش كه 
زياد هم به مذاق خوش نمي آيد 700 تا 800 هزار توماني است كه 
عروس و داماد در اول زندگي بايد دودستي تقديم صاحب ماشين 
كنند. در ميان افرادي كه طي اين عمل انسان دوستانه خودروهاي 
خود را به زوج هاي جوان مي دهند نام سه مربي شناخته شده ليگ 

برتري نيز ديده مي شود كه اتومبيل هاي آنها بنز و بي ام و است. 
جالب اينكه اين دوستان براي اينكه روي ماشين گرانقيمت شان خط 
در  تا  مي كنند  عروسي  مراسم  راهي  ماشين  همراه  محافظي  نيفتد 

سرتاسر مراسم، عروس و داماد را همراهي كند.

حدادي ممفيسي مي ماند؟
تا چند سال پيش كمتر ايراني اي بود كه در ايران پيگير رقابت هاي 
ليگ NBA امريكا باشد مگر اينكه بيخوابي شبانه باعث مي شد از 
نيم  شب  نيمه هاي  در  و  شوند  سيما  سوم  شبكه  بيننده  ناچاري 
نگاهي هم به اين ليگ كه به صورت خالصه پخش مي شد، بيندازند. 
ليگ  معتبر ترين  در  ايراني  نخستين  حضور  با  كه  است  مدتي  اما 
حرفه يي بسكتبال امريكا اين رقابت ها جذابيت و محبوبيت بيشتري 
توانست  حدادي  حامد  كه  زماني  از  درست  است،  آورده  دست  به 
نظر مربيان باشگاه ممفيس را به خودش جلب كند و طلسم حضور 
ايراني ها را در اين ليگ بشكند. هر چند كه پيش از او جابر روزبهاني 
اما  كرد  سفر  امريكا  به  شدن  آزموده  براي  كوتاه  دوره يي  در  هم 
اين  در  حدادي  حضور  بياورد.  طاقت  ماه  چند  از  بيشتر  نتوانست 
باشگاه نه تنها روزهاي خوشايندي را براي هواداران اين رشته به 
همراه دارد، بلكه روزهاي ناراحت كننده حضورش در زندان را هم 
يادآوري مي كند. حدادي به خاطر درگيري با نامزدش چند ساعتي 
را ميهمان پليس امريكا بود و در نهايت آزاد شد. حاال و با گذشت 
باقي  گريزليزي ها  و  او  قرارداد  به  ديگر  روز  هشت  تنها  سال  چند 
مانده و بايد ديد كه آنها با او قراردادي كه گفته مي شود دو ميليون 
فصل  براي  ممفيس  مسووالن  مي كنند.  منعقد  را  دارد  ارزش  دالر 
خود  رايزني هاي  امريكا  بسكتبال  حرفه يي  ليگ  رقابت هاي  جديد 
پيشنهاد  با  منظور  همين  به  داده اند.  انجام  تيم شان  بازيكنان  با  را 
ادامه  خواستار  گاسول،  مارك  به  دالري  ميليون   5/4 قراردادي 
حضور اين ملي پوش اسپانيايي در تيم خود شدند. گفته مي شود كه 
«كامرشال اپيل»، «مايكل هيسلي» و مالك باشگاه ممفيس گريزليزژ 
مي خواهند با حدادي گفت وگو كنند اما تا به امروز كه هيچ تماسي با 
حامد گرفته نشده و اين تيم تا 30 ژوئن فرصت دارد و در غير اين 

صورت حدادي بازيكن آزاد اعالم خواهد شد.

آژان كشي در سازمان ليگ
يكي از مربيان شناخته شده و پرافتخار فوتبال ايران جهت پاره يي از 
توضيحات به سازمان ليگ احضار شد تا درباره قراردادش با تيمي 

پرطرفدار و البته رعايت نكردن سقف قرارداد از خودش دفاع كند.
 گويا در جلسه استيلي و شيث، مدافع پرسپوليس كلي قول و تعهد 
داد تا به تيم برگردد.  از ما نشنيده بگيريد اما دو روز قبل، چهار 
راه  آنجا  اساسي  خاك  و  گرد  تا  بودند  رفته  ليگ  سازمان  به  نفر 
بيندازند. هدف اين چهار نفر مطمئنا كامال براي شما مشخص است 
و خوشبختانه فرد مورد نظر از اين مهلكه جان سالم به سر برد. 
فوتبال چه وضعيتي دارد؟ اين موضوع را هم از ما نشنيده بگيريد، 
اما  نيست  روزها  اين  مشهور  سرمربي  دنبال  به  اصال  سپاهان 
دوستان رسانه يي او گويا خيلي تالش دارند تا اين مربي مشهور 

به اين تيم بپيوندد. 
فوتبال  فدراسيون  آينده  دور  رياست  براي  هنوز  كفاشيان  علي   
تصميم نگرفته است، او به شدت مردد است كه چه تصميمي براي 
آينده خود بگيرد.  قرار بود درصورتي كه سجادي به عنوان وزير 
فدراسيون  معزول  كميته  روساي  از  يكي  شود،  معرفي  ورزش 
اتفاق  اين  كه  شود  كار  به  مشغول  وزير  معاون  عنوان  به  فوتبال 
نيفتاد.  هفته قبل نامه يي محرمانه به يكي از بزرگان فوتبال نوشته 
سني  صغر  درباره  سنگين  پرونده هاي  به  نسبت  آن  در  كه  شد 
در  گويا  بود.  شده  داده  هشدار  نوجوانان  و  نونهاالن  رده هاي  در 
به  بازرساني  اينكه  بر  مبني  بود  شده  ارايه  راهكاري  نامه،  اين 

شهرستان ها فرستاده شود.

ورزش
استيلي سر مربي پرسپوليس شد

افشاگري عضو كميته فني: كاشاني 
از انتخاب دايي ناراحت بود

نگار خسروي

بر نمي دارد!  قرمزها  سر  از  دست  عجيب  اتفاقات  كه  است  روز  دو 
 8 از  بعد  بودند!  پيش بيني  غيرقابل  هم  كاغذ  روي  حتي  كه  اتفاقاتي 
ساعت جلسه كميته فني تصميمي گرفته شد كه براي خيلي ها شبيه 
كابوس و براي خيلي هاي ديگر تحقق آرزو بود. علي دايي سرمربي 
 12 مهلتي  او  به  فني  كميته  مشروط.  اما  شد  پرسپوليس  بعد  فصل 
ساعته داد كه نظر نهايي اش را اعالم كند و اگر در اين مدت تعيين 
شده جوابي نمي داد يا مخالف بود حميد استيلي جايگزين اش مي شد. 

از همه مهم تر انعطافي بود كه دايي براي كسب اين جايگاه از خودش 
نبود.  پيش  هفته  دايي  ديگر  اساسا  او  خيلي ها  گفته  به  و  داد  نشان 
يك  حتي  است  حاضر  كرد  اعالم  و  گذشت  حقوقش  و  حق  از  دايي 
ريال هم از باشگاه براي سرمربيگري اش نگيرد تا به همه ثابت كند 
كه پرسپوليس را نه فقط بر زبان، بلكه خانه اش مي داند، خانه يي كه 
از نظر او اين روزها به دست كساني اشغال شده كه لياقت حضور 
در آنجا را ندارند. كميته فني هم در واكنشي جذاب كه تا هم خبر اول 
وجود  با  كرد  اعالم  و  ايستاد  كاشاني  روبروي  بود  نشريات  تمام 
تمام مشكالتي كه اين دو با هم در طول فصل داشته اند، دايي گزينه 
مناسب تري براي فصل بعد پرسپوليس است. حدود ساعت 4 صبح 
تنظيم  او  سوي  از  كه  نامه يي  شهريار  تام االختيار  نماينده  ديروز، 
در  زد!  رقم  را  عجيب تري  ماجراي  و  برد  باشگاه  به  را  بود  شده 
صورتجلسه  غيررسمي  ابالغ  پيرو  نوشته،  دايي  نماينده  كه  نامه يي 
نهايي كميته  فني باشگاه پرسپوليس، دايي بايد در چارچوب قوانين 
باشگاه فعاليت كند و البته مي پذيرد و طبق آنچه در طول جلسه بين 
او و كميته فني گذشته، تاكيد دارد كه «طبق مقررات و ضوابط حاكم 
بر هر باشگاه حرفه يي اين تعامل، فعاليت و همكاري بايد به صورت 
كامال طرفيني صورت پذيرد كه در اين دوره فعاليت نيز در چارچوب 
قوانين باشگاه عزيز پرسپوليس با معرفي مديرعامل محترم باشگاه 
كه از سوي هيات مديره محترم برخوردار از وجاهت قانوني و قوانين 
جاري خواهد بود همكاري صميمانه، صادقانه و همه جانبه با آن مقام 

محترم صورت مي گيرد.»

به نظر نمي رسد كه دايي در نامه حرفي ازعدم همكاري با كاشاني زده 
باشد بلكه خواسته تا بار ديگر به كاشاني نشان دهد كه مديرعامل 
باشگاه نيست و نبايد بيش از اين در كارهاي مربيگري دخالت كند اما 
باشگاه و كساني كه اين نامه را مطرح كرده اند حرف از رد پذيرش 
اين پست از سوي دايي مي زنند در حالي كه حتي نماينده او هم در 
بخواند؛  دوباره  را  دايي  نامه  فني  كميته  كه  كرده  اعالم  مصاحبه يي 
برداشت  خواسته  دل شان  كه  آنطور  و  كرده  عمل  شتابزده  باشگاه 
محمد  نداده!  رد  جواب  فني  كميته  درخواست  به  دايي  و  كرده اند 
پنجعلي، در گفت وگو با «اعتماد» گفت: «اصال باورم نمي شود كه دايي 

اين حرف ها را زده باشد. 

ما خودمان به عنوان ريش سفيد او را انتخاب كرديم و كاشاني اصال 
نظري در اين باره نداد. حتي بعد از اينكه ما دايي را انتخاب كرديم 
كاشاني كمي ناراحت شد اما گفت هر چه شما صالح بدانيد.» شايد 

اين حرف پنجعلي نكته يي باشد كه كليد همه قفل ها را باز كند! دايي 
مي رسد  نظر  به  كه  هم  جايي  تا  نزده،  نيامدن  از  حرفي  نامه اش  در 
از بودن در پرسپوليس رضايت داشته چرا كه تمام حق و حقوقش 
است؟  بوده  اينگونه  او  نامه  از  تعبير  كه  شده  چه  اما  بخشيده...  را 
صاحب  سرپرست،  دلخواه  گزينه  همان  استيلي  بازهم  كه  شد  چه 
گزينه هاي  از  يكي  كه  درخشان  شد؟  پرسپوليس  پرماجراي  پست 
پرسپوليس  «باشگاه  گفت:  ماجرا  شنيدن  از  بعد  بود،  سرمربيگري 
با همه بازي كرد و فقط مي توانم به حال اين وضع تاسف بخورم. 
تشكيل  پس  كند  كار  تيم  با  است  حاضر  بود  گفته  اول  از  كه  دايي 
نتيجه  كردن  تلف  وقت  جز  كار  اين  بود؟  كاري  چه  ديگر  فني  كميته 
ديگري نداشت. كاشاني پيش از اينكه بخواهد كميته فني تشكيل دهد 
بايد فكري به حال اختالفش با دايي مي كرد. او مي دانست نمي تواند با 
دايي كار كند. اگر بنا به عدم همكاري اين دو بوده نبايد از ابتدا نام 
دايي در ليست گزينه ها قرار مي گرفت. اشتباه از هر دو طرف بود. 
اين وسط نه تنها هوادار بلكه تيم هم قرباني شد. پرسپوليس چوب 
عدم ثبات فكر و مديريت خوب را مي خورد. فقط مي توانم براي اين 

شرايط تاسف بخورم.»

همان  استيلي  برود،  پيش  منوال  همين  به  شرايط  اگر  حال  هر  به 
بعد  فصل  سرمربي  داشته،  او  به  زيادي  عالقه  كاشاني  كه  گزينه يي 
اين تيم مي شود و اين امر مهري است هر چند گمراه كننده بر آنچه  

كه دايي در طول فصل مي گفت!

رئيس فدراسيون فوتبال پرتغال به ترابيان:

قرارداد كارلوس كروش را 
فسخ كنيد!

عباس ترابيان سرپرست تيم ملى و سرپرست كميته بين الملل 
فدراسيون فوتبال فاش كرد، رئيس فدراسيون فوتبال پرتغال 
سرمربى  كروش  كارلوس  آب  زير  كرد  سعى  فيفا،  كنگره  در 

تيم را بزند! ترابيان روز گذشته اين موضوع را باز كرد و گفت 
مى  او  است.  گفته  چه  او  به  پرتغال  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
گويد: «ايشان وقتى من را ديد و متوجه شد از ايران آمده ام، 
گفت به شما هشدار مى دهم همكارى خود را با كروش قطع 
كنيد. او آدم خوبى نيست و بهتر از قراردادش را فسخ كنيد.» 
ترابيان ادامه مى دهد: «من هم به او گفتم ما از كار اين مربى 
رضايت داريم. او آدم مسئوليت پذيرى است و تا پايان قرارداد 

كنار هم خواهيم بود.»
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Handicrafts reveal the artistic enthusiasm 
and innovations of people and craftsmen 
serve as artistic ambassadors. 
Paying due attention to this artistic activity 
can help reestablish bonds between genera-

tions, Mehr News Agency reported. 
Iranian artists convey different messages in 
their artistic endeavors, including handi-
crafts. Iranian handicrafts reflect both the 
eye for beauty as well as the need for pro-
ducing useful products. Iranian handicrafts 
underline the importance of living beauti-
fully. 

Not surprisingly, craftsmen have been at 
the forefront of artistic activities in Iranian 
society. 

Handicrafts Speak 
Artifacts have been discovered from the 
distant past, which belonged to even primi-
tive people. When you look at these arti-
facts, you encounter an entirely different 
world. They speak of the life and times of 
their creators and owners. 
Did artists of time immemorial know what 
kind of treasure they were creating? Did 
they know that one day their artistic works 
would reveal aspects of their lives to future 
generations? 
The historical precedence of handicrafts 

dates back to Stone Age. People of that pe-
riod made everyday items such as bowls for 
cooking and spears and daggers from stone 
for fishing and hunting animals. 
With the passage of time, other materials 
found in Nature, such as wood, iron ore, 

copper and wool, were used in making 
handicrafts. 
Making pottery and copper objects dates 
back to over 4,000 years. This is while Ira-
nians can truly boast of 7,000 years of artis-
tic activities. Hence, it is crucial to revive 
and sustain artistic activities that are both 
unique and useful. 

Need for Revival 
Bayat emphasized that some of the oldest 
handicrafts of the world are found in Iran. 
“Hamedan ranks second nationwide (after 
Isfahan) with 150 fields of handicrafts,” he 
said. 
He noted that over 225 handicrafts have 
been identified in Iran, but the onslaught of 
industrial life has led to their neglect. 
Over 150 types of handicrafts were pro-
duced in Hamedan province and many of 
them, such as pottery, is renowned world-
wide. However, many of these handicrafts 
have now been abandoned and only their 
names remain. 
Isn’t this a warning call for artists of the 

country to revive these abandoned artistic 
fields? 
Assadollah Bayat, the head of Hamedan’s 
Cultural Heritage Department, said that 
during the third presidential tour of the 
province, suitable credits have been allocat-
ed for reviving the neglected handicrafts. 
“The revival of a few artistic fields, such as 
jajim (a floor covering) weaving and tradi-
tional glass making, was approved by the 
Cultural Committee of the government ... 
Another approval of the Cabinet pertains 
to providing opportunities for women to 
produce handicrafts at home and launching 
workshops for indigenous artistic activi-
ties,” he said. 

Bayat also said that last year, 2,000 peo-
ple in 55 areas of the province underwent 
training for making handicrafts. 

Problems 
The export of the province’s handicrafts last 
year amounted to $39 million and measures 
should be taken to increase export. These 
measures include allocation of credit facili-
ties to craftsmen and restriction on the im-
port of cheap handicrafts. 
“The entry of handicrafts from China, In-
dia, Indonesia, Malaysia and Pakistan has 
had an unwanted effect on Iranian handi-
crafts,” he said. 
The unrestrained import of cheap handi-
crafts has lowered demand for local prod-
ucts. These Chinese imports have forced 
many craftsmen to abandon their field of 
work and seek other jobs. 
Commenting on the problems of furniture 
producers in the province, he said unfortu-
nately the provincial furniture makers are 
forced to send their products to Tehran for 
the finishing touches because of lack of fa-
cilities in Hamedan. 
“Only 10 percent of workshops of the prov-
ince handle the entire process of making 
furniture themselves,” he said. 
The official emphasized that the first reme-
dial measure for improving the provincial 
handicraft market conditions is to enhance 
the quality of products. 
Bayat stressed that handicrafts protect the 
society’s values and health that have been 
forgotten and these values should be re-
vived through the cooperation of people 
and officialdom. 
With regard to the status of pottery produc-
tion in the province, Bayat said, “There are 
561 workshops that produce pottery in the 
province, which is unprecedented nation-
wide.” 
Bayat said pottery is among the oldest ob-
jects made by mankind and it has a special 
status all over the world. 
At present, the most important concern of 
Iranian officials is to generate more jobs, 
increase local production, expand non-oil 
exports and facilitate the participation of 
people in socioeconomic activities. 
It is, therefore, crucial to mobilize the 
unique potentials of handicrafts to achieve 
these objectives. 
Handicrafts have artistic and cultural at-
tractions, and people from all walks of life 
can learn how to make handicrafts easily 
and inexpensively, and earn a livelihood.

Reviving Hamedan’s 
Handicrafts






