
اقتصاد جهان هنوز شكننده است
در دو روز اخير انتشار اخبار گوناگون درباره وضعيت اقتصاد آمريكا و اروپا به 
شدت سردرگمي سرمايه گذاران و مصرف كنندگان افزوده است. رشد كمتر از انتظار 
اقتصاد هفده كشور عضو بلوك يورو، رشد بسيار اندك اقتصاد آلمان در سه ماهه 
فعاليت هاي  رشد  آمريكا،  ساخت وساز  بخش  در  فعاليت ها  كاهش  جاري،  سال  دوم 
صنعتي در آمريكا و تثبيت رتبه اعتباري ممتاز آمريكا از سوي موسسه رتبه سنجي 
فيچ برخي از اين خبرها هستند كه تاثيرات متناقضي بر بازارهاي مالي و مواد خام 
دارند. روز سه شنبه اعالم شد رشد اقتصادي بلوك يورو در سه ماهه دوم امسال 
تنها 0.2 درصد بوده در حالي كه رقم رشد اين بلوك در سه ماهه اول 0.8 درصد 
بودند  كرده  شركت  بلومبرگ  خبرگزاري  نظرسنجي  در  كه  اقتصاددان هايي  است. 

رشد 0.3 درصدي را براي سه ماهه دوم امسال تخمين زده بودند. 
پر  بسيار  مسيري  رونق  به  دستيابي  براي  اروپا  اقتصاد  كه  است  اين  واقعيت 
افت وخيز را در پيش رو دارد. بحران بدهي هاي دولتي در 5 كشور عضو بلوك يورو 
كسري  از  تا  آورند  روي  رياضتي  سياست هاي  اجراي  به  كشورها  اين  شده  سبب 

بودجه شان كاسته شود. نكته مهم اين است كه  ...
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دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا

 جلسه اول رايگان7123 4779 079

PERSIAN             WEEKLY
No. 211,  Friday 19 August 2011
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين - شماره 211
جمعه 29 امرداد ماه 1390 - چاپ لندن

 28 صفحه - 12 صفحه ضميمه نيازمنديها

صفحه 8

در اين شماره مى خوانيد:

طبقه متوسط را جدى بگيريد آقايان                                           صفحه 2
مميزى متون كالسيك، كارى شگفت و نو آيين                                            صفحه10
سينماى سياسى در جهان                                                صفحه12
نگاهى به موسيقى الله زار از ابتدا تا به امروز                   صفحه 14
عجيب ترين جرايم فيس بوكى                                           صفحه 16
استقبال از شاتل الكتريكى در هيترو                                       صفحه 19
دردم از احساس و درمان نيز هم                                        صفحه 22

www.iranianstudy.com
075 9269 0822  
02074332516

تحصيل در انگلستان، اخذ و تمديد 
ويزاى تحصيلى در كمترين زمان 

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

FOREIGN EXCHANGE ESTABLISHED IN 1953
Tel: 02088 688 788 / 079 79 61 61 61
Fax: 0208 866 73 73 / Fax: 0208 866 55 17
Email: ali.pakpour@yahoo.com - www.ali-pakpour.com

ISSN 2042-213X

  آواز گنجشكهاى ايران در هلند پارك لندن 
صفحه 5



جمعه 28 امرداد ماه 1390 -  شماره 211هفته نامه پرشين22
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

طبقه متوسط را جدى 
بگيريد آقايان

توماس فريدمن
نيويورك تايمز 13 آگوست / ترجمه: سارا معصومى 

رهبران  عليه  را  مردمى  هاى  خيزش  عربى  بهار 
در  تابستان  شد.  باعث  عرب  جهان  خودكامه 
بيش  ريختن  خيابان  به  با  اشغالى  هاى  سرزمين 
شد.  آغاز  رژيم  اين  منتقد  و  معترض  هزار  از 250 
نبود  نظير  اقتصادى  مشكالت  هم  اعتراض  مايه 
آتن  از  بود.  اسرائيل  مالى  اداره  نحوه  و  مسكن 
را  اروپايى  كشورهاى  هاى  ،خيابان  بارسلونا  تا 
جوانان پرشورى پر كرده اند كه در مقام انتقاد از 
اعتراض  به  دست  طبقاتى  هاى  فاصله  و  بيكارى 
با  و  ناآرام  جنبش  هم  متحده  اياالت  در  اند.  زده 
آباد  ناكجا  از  پارتى  تى  اسم  به  اعتراضى  ماهيت 
راه خود را به راس هرم مبارزه هاى انتخاباتى باز 

كرده است.

اينجا چه خبر است؟
خودجوش  مردمى  انفجارهاى  اين  براى  را  بسيارى  داليل  توان  مى 
برشمرد اما در تمامى اين حركت ها يك فاكتور مشابه وجود دارد 
كه مى توانيم آن را در شعارهاى معترضان اسرائيلى بيابيم: ما براى 

آينده اى دست يافتنى مى جنگيم. 
در سرتاسر جهان هم شاهد اين هستيم كه طبقه متوسط و يا متوسط 
آنها  به  متعلق  آينده  كه  اند  رسيده  قطعى  حس  اين  به  پايين  به  رو 
نيست. اكنون اين طبقه اين حس را مخفى نمى كند و با اعتراض هاى 

خود آن را به رخ رهبرانش مى كشد.
اما پرسش اساسى تر اين كه : چرا اكنون؟ اين ماجرا با اين حقيقت 
كليد خورد كه انقالب بزرگى در عرصه جهانى سازى و تكنولوژى رخ 
داده و اين ماجرا وارد دوران تازه اى شده است . به كمك تكنولوژى 
هاى كامپيوترى و ماهواره اى مانند اسكايپ، گوگل،تويتر ، فيس بوك 
و خدمات ارزان قيمت در بسيارى از نقاط دنيا فاصله ميان مردمان 
كم و ارتباط گيرى آنها با هم بيشتر شده است. اين مساله مهم ترين 
توجيه  براى  قوى  برهانى  و  قاطع  دليلى  است.  امروز  جهان  گرايش 
نياز شما به مطالعه بيشتر ، كار زيركانه تر و قدرت تطبيق باالتر از 
گذشته. اين تكنولوژى و سرعت غيرقابل پيش بينى جهانى شدن هر 
روز بيش از ديروز برنامه هاى منظم و از پيش تعيين شده اى را كه 

طبقه متوسط جامعه به آن عادت كرده بود ، بر هم مى زند.
ظهور جهانى سازى و علمى به اسم و رسم فناورى اطالعات مادر 
دستاوردهاى بسيارى بخصوص در حوزه ذخيره زمان بوده است. 
و  تر  هزينه  كم   ، تر  آسان  را  كار  توانند  مى  كارمندان  روز  امروزه 
اتمام  به  انسانى  نيروى  جاى  به  ماشين  پيش  از  بيش  جايگزينى  با 

برسانند.
پيش از اين رسم بر اين بود كه تنها نيروى بدنى خارجى خوب يافت 
مى شود اما امروزه روز به راحتى مى توان نخبگان خارجى را هم 
پيشرفت  همين  اساس  بر  گرفت.  كار  به  ها  تكنولوژى  اين  كمك  با 
نيروهاى  و  شوند  مى  ثروتمندتر  روز  هر  سهامداران  كه  است  ها 
انسانى متوسط ضعيف تر. حرفه هاى خوب هنوز موجود است اما 
به تحصيالت بيشتر و مهارت هاى فنى تر نياز دارد. نرخ بيكارى حتى 
امروز هم براى افرادى كه تجصيالت آكادميك دارند پايين است. اما 
اين  نيازمند  مناسب  شغلى  با  آن  دادن  تطبيق  و  درجه  اين  تصاحب 

است كه هر فرد بازى خود را آغاز كند و اين امرى دشوار است.
كالج  بيندازيد:در  گذشته  فوريه  مورخ  تايم  گزارش  به  نگاهى  نيم 
كوچك گرينل در منطقه روستايى ايالت آيوا كه 1600 دانشجو دارد 
از هر ده فرم تقاضاى ثبت نام كه براى سال 2015 پذيرش مى شوند 
يك نفر چينى است. در اين يادداشت تاكيد شده است كه در بسيارى 
از كالج ها و دانشگاه هاى ديگر هم وضع بر همين منوال است. در 
بخشى از اين گزارش هم آمده است كه نيمى از چينى هاى درخواست 
داده براى تحصيل در امريكا نمره كامل 800 را در بخش رياضى مى 
بهينه  براى  بيشتر  آموزى  حرفه  به  منجر  تنها  نه  مساله  اين  گيرند. 
انجام دادن كار مى شود بلكه دولت ديگر براى افرادى كه نمى توانند 
بازى را اداره كنند هم امكانات رفاهى چندانى قايل نخواهد بود. تا 50 

شدن  شهردار  بودن،  جمهور  رئيس  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس  سال 
و يا رئيس دانشگاه بودن به معناى واگذارى امور به مردم بود اما 

امروزه روز به معناى سلب برخى اختيارها از مردم است.

اين ماجراها در حالى رخ مى دهد كه انقالب فناورى اطالعات جهانى 
از  اكنون  هم  معترضان  اين  شود.  مى  منجر  هم  را  خشم  سازى 
در  را  پالكاردهايى  اسرائيلى  معترضان  برخى  گيرند.  مى  الهام  هم 
مصرى  يك  "مانند  بود:  شده  نوشته  آن  روى  بر  كه  داشتند  دست 
راه برويد."درست است كه تكنولوژى دليل اين خيزش هاى اجتماعى 
نيست اما اين فناورى نقش هيزم يا سوخت اين حركت ها را بازى 

كردند. 
اين انقالب جهانى سازى و فناورى اطالعات نيروى فوق العاده اى 
هم به افراد بخشيده است. نيرويى كه مى توانند با مدد آن طبقه بندى 
هاى سنتى قدرت در تمامى حوزه ها از علم تا حكومتدارى را بر هم 
و  گيرد  مى  شكل  قدرتمند  اقليت  كه  است  انقالب  اين  كمك  به  بزنند. 
اداره امور سخت تر مى شود. به عنوان نمونه مى توانيد در فرهنگ 

لغات به دنبال معناى عبارت تى پارتى بگرديد.

يكى از صحنه هاى ناب تحوالت اخير تصوير به دادگاه برده شدن 
دو  و  وى  بود.  دهه  سه  براى  مصر  مدرن  فرعون  مبارك  حسنى 
شدند.  محاكمه  مردمى  هاى  اعتراض  سركوب  اتهام  به  فرزندش 
تمامى رهبران به اين تصاوير واكنش نشان دادند حتى يك تحليل گر 
مسائل سياسى اسرائيل در اين خصوص نوشت: هرم قدرت وارونه 

شده است!

بهتر است خالصه داستان را مرور كنيم:ما به راحتى كسب اعتبار مى 
كنيم و كارهاى از پيش برنامه ريزى شده و دولتى را انجام مى دهيم 
مى  بيشتر  و  بيشتر  را  جامعه  متوسط  طبقه  با  خود  فاصله  البته  و 
كنيم. همه اين كارها را در زمانى انجام مى دهيم كه به مهارت و دقت 
بيشترى براى حفظ موقعيت نيازمند هستيم. در زمانى كه شهروندان 
جريان  يك  رهبرى  و  ريزى  برنامه  براى  ها  رسانه  انواع  به  عادى 
اطالعات  و  آورى  فن  انقالب  همين  كه  زمانى  در  دارند.  دسترسى 
حقوق زيادى را براى افراد متبحر و حرفه اى خلق كرده است. تمام 
اين تكه هاى پازل را كنار هم بچينيد و مى بينيد كه صفحات نخست 

خبرى امروز را پيش روى خواهيد داشت.

گزارش
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مدتى است كه فعاليت هاى فرهنگى و هنرى ايرانيان در لندن رو به فزونى است و همانطور كه 
مخاطبان گرامى در هر شماره، خبرهاى مربوط به اين فعاليت ها را در هفته نامه پرشين دنبال 
مى كنند؛ در جريان برگزارى اين برنامه ها كه در مراكز گوناگونى از لندن، بر پا مى شود؛ قرار مى 
گيرند و انتظار ما از جامعه ى ايرانى اين است كه از برنامه ها و مراسم هايى كه برگزار مى شود؛ 
حمايت و استقبال كنند و انتقادها و پيشنهادهاى خود را با مسووالن مربوطه نيز در ميان گذارند 

كه اين كار به بهبود سطحى كيفى و محتوايى برنامه ها، كمك به سزايى خواهد نمود.

هفته نامه پرشين هم به عنوان رسانه اى اطالع رسان، تالش دارد كه خبرها و گزارش هاى برنامه 
هاى آتى و يا برگزار شده را منعكس نمايد تا بدين طريق افرادى كه مى خواهند، براى حضور در 
اين مراسم ها، برنامه ريزى كنند، بتوانند به درستى وقت خود را تنظيم نمايند. يا اينكه با انعكاس 
گزارش هاى مربوط  به برنامه ها نيز، بتوانيم افرادى را كه فرصت حضور در اين مراسم ها را 

نيافته اند؛ آگاه كنيم و آنها را در جريان چند و چون برنامه اى قرار دهيم. 

يا  شهرها  در  و  كنند  نمى  زندگى  لندن  در  كه  زبانان  پارسى  ديگر  براى  است  فرصتى  خود  اين 
كشورهاى ديگر مستقر مى باشند و آنها نيز عالقمندند تا بدانند ايرانى هاى خارج از كشور چگونه 
در كشورى بيگانه تالش دارند تا فرهنگ و هويت خود را به خارجيان نشان دهند و چگونه تالش 
دارند تا نسل جوانى كه در اين سوى آب ها متولد مى شوند را با هويت فرهنگى و تاريخى خود 
آشنا و مانوس نمايند. همه اينها نشانه هايى از پويايى جامعه ايرانى در خارج از مرزهاى كشور 

كه به هيچ عنوان از اصل و هويت خود، جدا نشده است.

خواست ما از برنامه گذاران و بانيان برنامه هاى فرهنگى و هنرى اين است كه ما را نيز در جريان 
برنامه ها و فعاليت ها خود قرار دهند تا بتوانيم وظيفه اطالع رسانى و خبر دهى خود را همگام با 
آنها به خوبى به انجام رسانيم. از مخاطبان نشريه نيز درخواست داريم كه نظرها و پيشنهاد هاى 
خود درباره ى هفته نامه پرشين با ما در ميان بگذارند و ما نيز از كليه ى نظرات و انتقادات آنها، 

استقبال مى نمائيم.
سر دبير

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

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

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

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

انسان مى تواند به وسيله كرمى كه پادشاهى را خورده ماهى بگيرد و از آن ماهى 
كه كرم را خورده است، خودش بخورد.

هملت، پرده چهارم، صحنه سوم

A man may fish with the worm that hath eat of a king, and eat of the 
fish that hath fed of that worm.
Hamlet, Act 4,sc. 3.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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طراحى وب سايت با كمترين هزينه
كامال حرفه اى

07811000455

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

گزارش

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
نمايش فيلم ”طال و مس“

پنج شنبه، 25 آگوست 2011 
***

كنفرانس افتتاحى درباره 
اقتصاد ايران

9 تا 10 سپتامبر 2011  
***

رومى و صوفى
شنبه، 17 سپتامبر 2011 

***
كنسرت محسن نامجو

يكشنبه، 18 سپتامبر 2011 
***

شب كمدى براى صلح
دوشنبه، 19 سپتامبر 2011

***
نمايش كمدى ”ماتيك“
 كارى از فرزان دلجو

شنبه، 24 سپتامبر 2011
***

كنسرت دنگ شو
يكشنبه، 9 اكتبر 2011 

***
كارگاه آموزشى پيشرفته 

”فقط براى زنان“
 دكتر آزيتا ساعيان 
14 تا 16 اكتبر 2011 

***
كنسرت استاد محمدرضا 
شجريان و گروه شهناز

سه شنبه، 18 اكتبر 2011 
***

سمينار ”فقط براى زنان“ 
دكتر آزيتا ساعيان در لندن

21 تا 23 اكتبر 2011 
***

كنسرت اساتيد موسيقى 
ايرانى: كيهان كلهر و

 مجيد خلج
يكشنبه، 13 نوامبر 2011 

***
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011 

***
دومين جشنواره فيلم ايرانى 

در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

عالقمندان مى توانند 
جهت اطالعات بيشتر 

به وب سايت هفته نامه 
پرشين مراجعه نمايند

persianweekly.co.uk/events

پوزش از خوانندگان
در شماره گذشته هفته نامه پرشين  نويسنده گزارش "شركت بيش از 2500 گروه 
هنرى در جشنواره ادينبرگ" نوشته سركار خانم مهديه رحمتى، به اشتباه مهدى 
رحمتى درج شده بود كه بدينوسيله از خوانندگان و نويسنده محترم پوزش مى 

طلبيم
دفتر هفته نامه پرشين

جنگ جهاني تمام شد؛ 
پرچم ها باال

دوشنبه گذشته، سالروز پايان جنگ جهاني دوم
تقريبا بيست و يك سال پس از پايان جنگ جهاني اول، 
جنگ جهاني دوم شروع شد. با حمله آلمان به لهستان 
جنگ  (شهريور1318ش.)  1939م.  سپتامبر  اول  در 
لهستان،  فروپاشي  از  پس  شد.  شروع  جهاني  دوم 
شوروي  به  هيتلر،  رهبري  به  آلمان  نظامي  نيروهاي 
را  شوروي  منطقه،  شديد  سرماي  اما  كردند  حمله 
پرل هاربور  بندر  به  حمله  با  هم  ژاپن  داد.  نجات 
دوم  جهاني  جنگ  درگير  را  كشور  آن  عمال  امريكا، 
كرد. كشورهاي درگير جنگ جهاني دوم به دو گروه، 
و  شوروي  چين،  فرانسه،  امريكا،  (انگلستان،  متفقين 
برخي از كشورهاي كوچك) و متحدين (آلمان، ايتاليا 
جهاني  دوم  جنگ  در  ايران  مي شدند.  تقسيم  ژاپن)  و 
اعالم بي طرفي كرده بود اما يكي، دو كشور از متفقين 

بخش هايي از ايران را اشغال كردند.

اشغال  از  «اسنادي  جلدي  پنج  مجموعه  در  اخيرا   
واقعه  اين  از  اسنادي  دوم»  جهاني  جنگ  در  ايران 
ديگر  تحميل  با  ناخواسته  ايران،  است.  شده  منتشر 
بود؛  شده  درگير  جنگ  اين  با  غيرمستقيم  كشورها 
درگيري هايي از قبيل اشغال ايران از سوي نيروهاي 
انگليسي و شوروي با وجود اعالم بي طرفي ايران در 
به  سه جانبه  اتحاد  پيمان  تحميل  دوم،  جهاني  جنگ 
معنوي  و  مادي  امكانات  از  بهره برداري  براي  ايران 
كشور همسو با اهداف اشغالگران، انعكاس اين پيمان 
و  ايران  و  دنيا  عمومي  افكار  و  رسانه يي  مجامع  در 
مخالفت هاي ايران با پذيرش اين اتحاد توسط دولت...

اما نكته جالب، واكنش شاه جوان به اتمام جنگ دوم 
كتابخانه  و  اسناد  مركز  كه  سندي  طبق  بود.  جهاني 
ملي منتشر كرده، «وارسته» استاندار استان «دهم» با 
انتشار بيانيه يي روز 25 مرداد را به بهانه اتمام جنگ 
دوم جهاني تعطيل اعالم كرد. در اين بيانيه آمده است: 
نخست وزير  آقاي  جناب  شماره 8337  تلگراف  «طبق 
به مناسبت خاتمه جنگ جهاني و پيروزي متفقين، روز 
پنجشنبه 25 مرداد كليه وزارتخانه ها و ادارات دولتي 
پنجشنبه  روزهاي  و  بود  خواهد  تعطيل  موسسات  و 
شادماني  و  جشن  مراسم  هم  مرداد  جمعه 26  و   25
خواهد  برپا  كشور  سراسر  در  پرچم ها  برافراشتن  با 
در  پيش  سال   66 حدود  كه  جهاني  دوم  شد.»جنگ 
از  يكي  يافت،  خاتمه  ژاپن  شكست  با  روزها  همين 
مصيبت بارترين و پرهزينه ترين جنگ هاي تاريخ بشر 
نفر  ميليون  شصت  شدن  كشته  با  جنگ  اين  است. 
مه  سال   8 در  آلمان  تسليم  با  فراوان  خرابي هاي  و 
1945م. (18 ارديبهشت 1324ش.) در اروپا و تقسيم 
آن كشور به دو بخش شرقي و غربي پايان يافت ولي 
هيروشيما  اتمي  بمباران  تا  آرام  اقيانوس  و  آسيا  در 
و ناكازاكي ادامه داشت كه در نهايت با شكست ژاپن 
خاتمه  1324ش.)  (23مرداد  1945م.  آگوست   14 در 
يافت و در 2 سپتامبر 1945م. (11شهريور 1324ش.) 
با تسليم ژاپن اين جنگ خانمانسوز به طور كامل در 

جهان پايان پذيرفت.

 نسل ما در غالف
تهران، مرداد 1346

مدتي  از  بعد  كه  آمده  پيش  تو  براي  هيچ  همشهري! 
نامه  كسي  محرمي،  دوستي،  به  فاصله  و  قطع 
بنويسي، كه همين جور بماني و نداني از كجا شروع 
به  يا  باشي  نداشته  گفتن  براي  حرفي  اينكه  نه  كني؟ 
مساله  نه!  باشي،  شده  گناه  عقده  گرفتار  تنبلي  جرم 
به  را  ما  آنچه  زيرا  است.  گفتن  شروع  و  شكل  در 
هم مربوط مي كند، انديشه صامت نيست؛ كلمه ناطق 
آن  توي  هيكل مان  باالي  كه  مادام  انديشه  و  است. 
حجم كوچك كروي محبوس مانده، يك معدن بسته و 
بكر است كه راه به جايي نمي برد. و تو وقتي معدن را 
شكافتي و انديشه هاي الوان را آزاد كردي، آنگاه مرا 
به حضور خود جلب كرده اي. به عبارت ديگر انديشه 
به اتكاي سيم حاملش زبان است كه به دنياي بيرون 
وصل و در انديشه هاي ديگر جاري مي شود. يعني كه 
تفكر عين زبان است، گوهر هويت آدمي است كه از 
طريق زبان هستي خود را به دنيا اعالم مي كند. حاال 
اگر اين زبان به هر علتي بار گرفته باشد و خوب در 
دهان نچرخد بديهي است كه معدن كذايي سر جايش 
هست؛ فقط سيم حامل آن است كه اتصالي كرده يا 
رسانا نيست. پس بنا به اين مقدمه نامه را مي خواهي 
كاغذ  روي  قلم  كرده  افت  انگيزه  كه  وقتي  كني،  چه 

ماسيده است؟

با اين همه بين ما اتفاقي نيفتاده، چيزي به هم نخورده 
خيال  در  را  باحرمتي  لحظه هاي  همواره  تو  و  است. 
من زيسته يي و باري در اين ميان نه سركار مقصري 
كه سرت را انداخته يي پايين و كاري به كار هيچكس 
نداري، و نه ايرادي بر مِن بنده وارد است كه از زور 
پيسي قلم را غالف كرده براي خودم در اين گوشه 
موشه ها پرسه مي زنم. چرا كه بي نقش يا اراده ما اين 
جريان تند زمان است كه در جاده هاي ناامن مي تازد 
در  كرده  گير  خاشاك هاي  همه  و  را  تو  و  را  من  و 
و  مي راند.  محتوم  نقطه  يك  سمت  به  را  خود  بستر 
من نمي دانم اين نقطه چيست و در كجاست؛ اما يك 
ختامه يي  اين  كه  مي دهد  ندا  دور  از  ناشناس  شبح 
در  است  سالياني  كه  ما  براي  است  حق  بر  و  قطعي 
خود  بي اعتمادي  و  نكبت  و  ترس  به  آلوده  محيط 
داستاني  چخوف  غالف!  در  نسل  ما  بوده ايم؛  غرق 
همين  در  چيزي  يا  غالف»  در  «انسان  نام  به  دارد 
معني. خوانده ايش؟ حق مطلب را درباره يك اليه از 
است.  كرده  ادا  استادي  به  هاملت  تيره  روشنفكران 
داستاني است از يك سه گانه پيوسته (تريلوژيك) در 
يكي  خودش  هدايت  و  هدايت.  «تاريكخانه»  مايه هاي 
اسم «تمشك  به  را  سه گانه  اين  داستان هاي  از  ديگر 

تيغدار» ترجمه كرده است...

قطره،  نشر  رادي،  اكبر  همشهري،  نامه هاي  كتاب  از 
1388

دايره كوچك 
وبزرگ سليقه ها

غالمرضا معصومي 

نقل  ايران  در  كتاب  مميزي  كهنه  بحث  روزها  اين 
حرف  چيزي  از  فرهنگي  ومحافل  شده  مجالس 
مي زنند كه پيش از اين هم وجود داشته وپايش به 
رسانه ها باز نشده است. بحث حذف كلمات و ابياتي 
از منظومه خسرو وشيرين حكيم نظامي تازه ترين 
اين  گوياي  و  رسيده  رسانه ها  به  كه  است  خبري 
و  يافته  برتري  واقعيت  بر  سليقه  هم  باز  كه  است 
مميزي به اشعار 900 ساله نظامي هم رسيده است. 
وزارت  كتاب  بخش  مديران  روزي  فردا  البته  صد 
مميزي  تيغ  از  نظامي  و  آمد  خواهند  كوتاه  ارشاد 
نكته  اين  است  دردآور  آنچه  اما  شد،  خواهد  آزاد 
و  باشد  حاكم  سليقه  بايد  زماني  چه  تا  كه  است 
بررسي شامل آثاري هم شود كه قرون بسيار در 
اين كشور منتشر شده اند و كسي ذره اي نازك تر از 

گل هم به اين آثار نگفته است. 

ريشه اين مشكل را بايد در معياري دانست كه بر 
اساس آن مميزان دست به مميزي يك اثر مي زند. 
آيين نامه ضوابط نشر كتاب اساس و معيار توليد 

محصوالت مكتوب كشور است كه از سوي شوراي 
عالي انقالب فرهنگي در سال 1367 تدوين شده و 
براساس  نامه  آيين  اين  است.  رسيده  تصويب  به 
گفته دبير اين شورا در سال جاري مورد بازنگري 
قرار گرفته و تغييراتي در آن صورت گرفته است. 
اما هنوز خبري از آيين نامه تازه به جايي نرسيده 
اين  است.  پيشين  مالك  همان  همچنان  مالك  و 
ذهن  به  آنچه  اما  ندارد،  مشكلي  ظاهرا  نامه  آيين 
مي آيد اين است كه به مميزان اجازه مي دهد تا به 
سليقه خود دست به مميزي بزنند و دايره را گاهي 
چنان تنگ كنند كه نظامي هم از تركش تير مميزي 
خالصي نداشته باشد. از اين دست كتاب ها در همه 
سال هاي گذشته بوده اند وتا زماني كه سليقه حاكم 
باشد هم خواهند بود اما بايد از متوليان امر پرسيد 
يافت  خواهد  ادامه  زماني  چه  تا  وضعيت  اين  كه 
بايد  كي  تا  وبوم  مرز  اين  نويسندگان  و  وناشران 

آثارشان در معرض داوري سليقه اي قرار گيرد. 

داراي  ما  كشور  همسايگي  در  پاكستان  كشور 
و  مي گيرند  نشر  مجور  تنها  كه  هست  ناشراني 
براي كتاب نيازمند دريافت مجوزي از سوي دولت 
نيستند. اين امر شايد به باور بسياري از متوليان 
تكليف  است  الزم  اما  نباشد  ما  كشور  مناسب  امر 
ناشران  و  كنيم  روشن  هميشه  براي  يكبار  را 
هميشه  براي  بالتكليفي  اين  از  را  نويسندگان  و 
برهانيم تا بدانند بايد چه كنند و چه اثري را براي 
بررسي به وزارت ارشاد ببرند و از خير چه آثاري 

براي دريافت مجوز بگذرند.
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دعوت كاردار سفارت 
انگليس از دانشجويان

دانشجويان  اعتراض آميز  تظاهرات  پي  در 
تهران،  در  انگليس  سفارت  مقابل  در  ايراني 
كه  بريتانيا  سفارت  كاردار  جين ماريوت،  خانم 
مسئوليت  كشور  اين  سفير  غياب  در  هم اكنون 
يك  در  دارد  عهده  بر  را  سفارتخانه  اين  اداره 
به  دعوت  را  دانشجويان  اين  سياسي  واكنش 
نقل  به  كرد.  بشر  حقوق  درباره  گو  و  گفت 
گفت وگو  به  دعوت  اين  بي بي سي،  راديو  از 
سازمان هاي  شده  منتشر  نامه  به  پاسخ  در 
دانشجويي كه تقاضا كرد ه اند در تظاهراتي كه 
در مقابل سفارت برگزار مي كنند، مالقاتي نيز 
داشته باشند، صورت گرفته است.جين ماريوت 
دانشجويان  تجمع  در  گفت وگو  نامه  اين  در 
ديگر  فرصتي  به  را  آن  و  دانسته  مردود  را 

واگذاشته است.

 وي در نامه اش با اشاره به اينكه دانشجويان 
در  بريتانيا  سفارت  مقابل  در  كننده  تجمع 
تهران بر اعالميه جهاني حقوق بشر و كاربرد 
به  توجه  با  است:  نوشته  داشتند،  تمركز  آن 
حق  مورد  در  شما  تحسين  قابل  نگراني هاي 
اينجانب  اجتماعات،  آزادي  حق  و  بيان  آزادي 
را  ذي ربط  مقامات  كه  دارم  اطمينان  همچنين 
براي  مشابهي  حقوق  تا  كرد  خواهيد  ترغيب 
قائل  ايران  در  آميز  مسالمت  تظاهرات  ديگر 
به  بريتانيا  سفارت  كاردار  اين  از  پيش  شوند. 
اظهارات  رامين مهمانپرست سخنگوي وزارت 
كشته شدن  درباره  كشورايران  خارجه  امور 
به  كه  پوستي  رنگين  جوان   ) دوگان  مارك 
و  آمد  در  پاي  از  پليس  نيروهاي  گلوله  ضرب 
اعتراضات  و  آشوب  از  موجي  ايجاد  به  منجر 
خياباني در انگليس شد) و نيز سخنان محمود 
احمدي نژاد درباره نحوه برخورد پليس بريتانيا 
با عامالن ناآرامي هاي اخير آن كشور واكنش 

نشان داده بود.. 

35 هزار پوند كمك به 
آرايشگر 89 ساله! 

اگرچه در ناآرامي هاي اخير انگليس، اينترنت و 
اما  كردند  ايفا  مهمي  نقش  اجتماعي  شبكه هاي 
اكنون سه جوان به نحوي ديگري از آن سود 
حال  شرح  قرادادن  با  جوان  سه  اين  برده اند. 
ناآرامي هاي  جريان  در  كه  آرايشگري  پيرمرد 
شمال  در  مردانه اش  كوچك  آرايشگاه  اخير 
از  زيادي  مبلغ  شدند  موفق  شد،  نابود  لندن 

كمك هاي مردمي براي او جمع كنند.

 89 بيبر»  «آرون  آقاي  آرايشگاه  كه  آنجا  از   
و  كسب  نمي تواند  ندارد  حوادث  بيمه  ساله 
بيندازد.  راه  بيمه  كمك  با  و  دوباره  را  كارش 
مشغول  حرفه  اين  به  است  سال   41 كه  او 
آمدم  مغازه ام  سراغ  «وقتي  مي گويد:  است 
همه  شكسته اند.  را  درها  و  پنجره ها  كه  ديدم 
چيز شكسته شده بود. من از 12 سالگي سر و 
صورت مردم را اصالح مي كنم. اين كار زندگي 
با  اينجا  اينجاست.  من  زندگي  همه  است،  من 

مردم صحبت مي كنم.
 به آنچه عايدم مي شود قانع هستم. مرد طماعي 
همين  شايد  نيست.»  مهم  برايم  پول  و  نيستم 
كه  بود  پير  آرايشگر  بودن  قانع  و  بي آاليشي 
حس همدردي سه جوان كارآموز يك موسسه 
خدمت  در  را  اينترنت  تا  برانگيخت  را  تبليغاتي 
دادن  قرار  از  پس  بگيرند.  كار  به  وي  به  كمك 
سيل  اينترنت،  در  آرايشگر  پيرمرد  حال  شرح 
هزار  تاكنون 35  و  شد  روان  چك ها  و  نامه ها 
پوند، معادل 57 هزار دالر، براي كمك به تعمير 

آرايشگاه وي ارسال شده است. 

گردهمايى تابستانى ايرانيان در 
هلند پارك لندن

تهيه: فرشته كديور

اين  لندن  در  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره  اندركاران  دست 
مى  سر  پشت  را  كارى  پر  هاى  لحظه  و  ها  ساعت  روزها، 
گذارند چرا كه پيوسته در تكاپو و تالش براى آماده سازى 
برنامه اى با عنوان "گردهمايى تابستانى ايرانيان در هلند 
بار  نخستين  براى  كه  برنامه  اين  باشند.  مى  لندن"  پارك 
سازماندهى  لندن،  در  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره  توسط 
 5 ساعت  از  و  آگوست  دوشنبه 22  تاريخ  در  است؛  شده 
بعد از ظهر، آغاز به كار مى كند كه بخش هاى گوناگونى 
را نيز در بر دارد. از آن جمله مى توان به نمايشگاه كتاب 
اشاره كرد كه آخرين كتاب هاى منتشر شده ايرانى براى 
همچنين  شود.  مى  عرضه  مربوطه،  هاى  غرفه  در  فروش 
فروش سى دى هاى موسيقى از آثار هنرمندان ايرانى نيز 

از جمله بخش هاى ديگر اين نمايشگاه مى باشد.

اما آنچه كه از اهميت بيشترى برخوردار است و به جهت نزديكى و آشنايى 
مليت هاى ديگر با فرهنگ ايرانى، براى آن برنامه ريزى شده است؛ نمايش فيلم 
«آواز گنجشك ها» ساخته ى كارگردان بزرگ ايرانى مجيد مجيدى مى باشد. 
ساختمان  در  فيلم  اين  شد.  خواهد  آغاز  شب  ساعت 8:30  از  فيلم  اين  نمايش 
ايران،  سينماى  به  عالقمندان  براى  پارك  هلند   (Opera Holland Park) اپرا 
به نمايش درخواهد آمد. فيلم آواز گنجشك ها پس از ساخت، توانست جوايز 
ارزنده اى را در سطح ملى و بين المللى از آن خود سازد كه از جمله مى توان 
به موارد زير اشاره كرد: جايزه خرس نقره اى براى بهترين بازيگر مرد (رضا 
ناجى) از پنجاه و هشتمين دوره جشنواره بين المللى فيلم برلين (2008) - جايزه 
ويژه هيات داوران از جشنواره فيلم دمشق(2008) - جايزه بهترين بازيگر مرد، 
(رضا ناجى) از جشنواره فيلم دمشق - برنده چهار سيمرغ بلورين از بيست و 
ششمين جشنواره بين المللى فيلم فجر. همچنين مخاطبان جهت رزرو و تهيه 
 .(www.ukiff.org.uk) .بليط مى توانند به وب سايت جشنواره مراجعه نمايند
عالقمندان  از  بسيارى  هاى  گروه  جشنواره،  اين  اندركاران  دست  بر  عالوه 
داوطلب، با اين مجموعه همكارى داشته اند و سازمان هايى كه در برگزارى 
از  توان  مى  جمله  آن  از  كه  دارند  عهده  را  مهمى  مشاركتى  نقش  برنامه،  اين 

شهردارى منطقه كنزينگتون – چلسى و كمپانى Nomad نام برد.

پيش از اين نيز جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن، برنامه هاى گوناگونى را 
براى عالقمندان به سينما و هنر هفتم، ترتيب داده بود كه از آن جمله مى توان 
پنجم  شنبه  تاريخ  در  كه  كرد  اشاره  لندن"  در  ايران  سينماى  نشينى  "شب  به 
ژوئن 2011 در آپولو سينماى لندن برگزار شده بود و در اين شب نشينى به 
مدت يك شب، فيلم هاى كوتاه، بلند و مستند از سينماى ايران براى عالقمندان 

به نمايش درآمد.
جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن، سال گذشته فعاليت خود را با نام "نخستين 
جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن" از تاريخ  19 تا 26 نوامبر 2010 آغاز كرد 
و در طى آن مسووالن جشنواره، 471  فيلم از 52 كشور را براى شركت در 
جشنواره دريافت نمودند. در طول اين مدت 46 فيلم در شش سينماى مختلف 
لندن نمايش داده شد و 1300 بليط به فروش رفت و نزديك به سه هزار نفر از 
برنامه هاى مختلف جشنواره ديدن نمودند. امسال نيز "دومين جشنواره فيلم 
هاى ايرانى در لندن" از تاريخ 18 تا 26 نوامبر 2011 در لندن، برگزار خواهد شد 
و از فيلم هاى رسيده به جشنواره توسط هيات انتخاب، برخى براى نمايش و 
شركت در دومين جشنواره برگزيده خواهند شد و بهترين فيلم ها توسط هيات 

داوران نيز انتخاب خواهند گرديد.

228 ميليون يورو خسارت ناشي از 
ناآرامي ها در انگليس

پليس از بازداشت بيش از 1000 نفر در ناآرامي هاي اخير خبر داده است
يورو  ميليون   228 حدود  تاكنون  ناآرامي ها  مي گويد  بريتانيا  وزير  نخست 
خسارت به بار آورده است كه بيمه ها بايد آن را بپردازند. به گفته كامرون در 
عين حال دولت نيز صندوقي براي جبران زيان آسيب ديدگان ايجاد كرده است. 
خبر ديگر اينكه در حالي كه رسيدگي به پرونده بازداشت شدگان ناآرامي هاي 

اخير بريتانيا ادامه دارد، اين حوادث قرباني ديگري گرفته است. 
كه  ساله   68 باور»،  منينگتون  «ريچارد  كه  كرد  تاييد  لندن  پليس  جمعه،  روز 
لندن،  غرب  در  ايلينگ  محله  در  اخير  آشوب هاي  جريان  در  دوشنبه  شامگاه 
توسط فرد يا افراد مرتبط با ناآرامي ها به شدت مضروب شده و به بيمارستان 
انتقال يافته بود، درگذشته است. پليس درگذشت اين فرد را قتل عمد دانسته و 
با آغاز تحقيقات در اين مورد، تصويري از فرد مظنون به قتل او را كه توسط 
دوربين مدار بسته در محل حادثه ضبط شده منتشر كرده است. هنوز گزارشي 
رسمي از جزئيات ضرب و جرح منجر به مرگ اين مرد انتشار نيافته اما برخي 
شاهدان عيني گفته اند كه وي زماني هدف حمله قرار گرفت كه در صدد خاموش 
كردن شعله هاي آتشي بود كه گروهي از جوانان مرتبط با ناآرامي هاي منطقه 
به راه انداخته بودند. ظاهرا آقاي «منينگتون باور» به سرزنش اين افراد پرداخته 
بود اما يكي از جوانان حاضر در محل به او حمله كرد. گفته مي شود يكي از 
شاهدان اين صحنه هم با استفاده از تلفن همراه، فيلمي از اين واقعه برداشته و 

در اختيار پليس قرار داده است. 
لندن  در  جاري  هفته  حوادث  با  ارتباط  در  كه  كساني  شمار  مرد،  اين  مرگ  با 
جان خود را از دست داده اند به پنج نفر رسيد. يكي از اين افراد يك مرد 26 
ساله است كه جسد او كه با شليك يك گلوله از پاي درآمده بود دوشنبه شب 

در منطقه كرويدون لندن پيدا شد. 
كشته  محلي  رقيب  گروه  يك  با  درگيري  در  فرد  اين  كه  مي دهد  احتمال  پليس 
شده است. به گفته برخي اهالي محل، در اين درگيري سه اتومبيل به تعقيب و 
گريز پرداختند. اين در حالي است كه به علت اوضاع ناآرام محله، ظاهرا پليس 
سه  همچنين،  است.  نداشته  حضور  محل  در  درگيري  اين  از  جلوگيري  براي 
شنبه شب، سه مرد آسيايي تبار ساكن بيرمنگام هنگامي كه مشغول نگهباني از 
محله خود در برابر حمله و غارت احتمالي بودند، در اثر برخورد يك اتومبيل با 
آنان كشته شدند و پليس، راننده 32 ساله اين اتومبيل را به اتهام اقدام عمدي به 
قتل اين سه نفر بازداشت كرده است. پليس بريتانيا گفته است كه به تالش خود 
و  سوزي  آتش  مانند  اقداماتي  مرتكب  كه  كساني  بازداشت  و  شناسايي  براي 
غارت فروشگاه ها شده اند، ادامه مي دهد. پليس تصاوير كساني را كه در جريان 
ناآرامي ها مرتكب اقداماتي مانند به آتش كشيدن خودروها و اماكن و بخصوص 
غارت فروشگاه ها شده اند، منتشر كرده و خواستار اطالعات منجر به بازداشت 
آنان شده است. ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا، پيش تر هشدار داده بود 
كه اعتراض هاي احتمالي نسبت به انتشار تصاوير براي بازداشت مظنونان را 
ناديده مي گيرد و در روزهاي اخير، چنين تصاويري در محل جرم و گاه در 
عامالن  از  نفر  از 1000  بيش  بازداشت  از  پليس  است.  شده  منتشر  رسانه ها 
ناآرامي ها خبر داده است. گزارش هاي خبري، تصاوير مراجعه پليس به محل 
سكونت اين افراد و بازداشت آنان را نشان مي دهد. تاكنون 1200 نفر دستگير 
شده اند كه براي 300 نفر از آن ها كيفرخواست صادر و محاكمه برخي از آن ها 
نيز از پنج شنبه شب آغاز شده است. به دليل تعداد قابل توجه بازداشت شدگان 
ناآرامي هاي اخير، رسيدگي به پرونده متهمان درچند دادگاه مقدماتي در لندن 
و چند شهر ديگر بريتانيا در ساعات شب نيز ادامه داشته است. در همين حال 
گروهي از هكرها در اعتراض به تصميم شركت بلك بري در همكاري با پليس 

انگلستان سايت اين شركت را هك كردند.

دستگيري شماري از كاربران 
فيس بوك در لندن

پليس انگليس كماكان در حال دستگيري عده زيادي از شهروندان اين كشور 
سازماندهي  براي  فيس بوك  مانند  اجتماعي  شبكه هاي  از  استفاده  جرم  به 
اعتراضات خياباني است. مقامات اين كشور براي ترساندن معترضان اطالعات 
مربوط به اين دستگيري ها را همراه با هويت افراد دستگير شده منتشر مي كنند. 
با دستگيري هر يك از كاربران معترض فيس بوك و بررسي اطالعات منتشر 
شده توسط وي و همينطور دوستان و آشنايانش زمينه براي دستگيري عده يي 
ديگر از كاربران معترض فراهم مي شود. در آخرين تحوالت از اين دست پليس 
كشاير از دستگيري سه نفر به جرم تشويق ديگر كاربران فيس بوك به آنچه 
پليس  مقامات  گفته  به  است.  داده  خبر  شده،  ناميده  شورش  و  اغتشاش  كه 
درباره متخلفان كم سن و سال تر از والدينشان هم خواسته شده تا در ادارات 
فرزندانشان  عملكرد  بر  تا  شده  توصيه  آنها  به  همچنين  شوند.  حاضر  پليس 
در شبكه هاي اجتماعي كنترل و نظارت بيشتري داشته باشند و اقدامات آنان 
را چك كنند. پليس Essex هم يك دختر 18 ساله را به جرم ارسال پيام هاي 
تحريك آميز از طريق مسنجر گوشي بلك بري دستگير كرده و در حال تحقيقات 
مشابهي  اقدامات  كه   Jason Hagan نام  به  ساله   19 پسر  يك  است.  وي  از 
را از طريق فيس بوك انجام داده از زمره دستگيرشدگان است. دولت انگليس 
همچنين اعالم كرده از اين پس در صورت وقوع ناآرامي ممكن است دسترسي 

به فيس بوك، توييتر و مسنجرهاي بلك بري را ناممكن كند.



جمعه 28 امرداد ماه 1390 -  شماره 211هفته نامه پرشين66
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk بين الملل 

هشدار سونامي 
در اسراييل

نوام چامسكي - ترجمه: سعيد حسيني نيا

از  بسياري  آن  در  كه  جلسه يي  در  مه   ماه  در 
داشتند،  حضور  اسراييل  اقتصادي  رهبران 
«آيدن آفر»، يكي از سرمايه داران متنفذ اسراييل 
تبديل  حال  در  سرعت  به  ما  كه  داد  هشدار 
(تبديل  هستيم.  جنوبي  آفريقاي  يك  به  شدن 
است  اصطالحي  جنوبي،  آفريقاي  به  شدن 
محققان  و  بشري  حقوق  گروه هاي  توسط  كه 
فلسطينيان  با  صهيونيستي  رژيم  رفتار  درباره 
رفتار  نظريه  اين  طبق  بر  مي شود.  استفاده 

سيستم  اعمال  درباره  صهيونيستي  دولت 
همراه  به  اردن،  رود  باختري  كرانه  در  كنترل 
درباره  تبعيض آميز  قوانين  قبيل  از  رفتارهايي 
به  فلسطينيان  از  استفاده  و  طالق  و  ازدواج 
رفتار  تداعي كننده  ارزان قيمت،  كارگران  عنوان 
دولت آفريقاي جنوبي درباره رنگين پوستان در 
نژادي  تبعيض  دوران  در  سفيدپوستان  مقابل 
تحريم ها  اقتصادي  ضربه  و  است.)  كشور  اين 
خواهد  احساس  اسراييلي  خانواده هاي  توسط 
اسراييل  اقتصادي  رهبران  خاص  نگراني  شد. 
مربوط  ملل  سازمان  عمومي  مجمع  جلسه  به 
مي شد، جايي كه در آن نماينده دولت خودگردان 
فلسطين درحال تالش براي به رسميت شناختن 
دولت مستقل فلسطيني بود. «دان گيلرمن» سفير 
كه  داد  هشدار  ملل  سازمان  در  تل آويو  سابق 
صبح بعد از به رسميت شناختن دولت فلسطين 
حركت  و  اسراييل  براي  دراماتيك  روند  يك 
مي شود  آغاز  شدن  جنوبي  آفريقاي  سمت  به 
تبديل  اسراييل  كه  است  اين  بيانگر  امر  اين  و 
تهديدهاي  معرض  در  و  منفور  كشوري  به 
«ايهود  مارس  ماه  در  شد.  خواهد  بين المللي 
جهت  در  ملل  سازمان  در  آنچه  درباره  باراك» 
شناسايي دولت مستقل فلسطيني در حال وقوع 
است هشدار داد و از آن به عنوان يك «سونامي 
نهايت  در  كه  كرد  ياد  اسراييل  براي  بزرگ» 
منجر به افول اين رژيم خواهد شد. تاكنون بيش 
از يكصد كشور فلسطين را به عنوان يك دولت 
مستقل به رسميت شناخته اند؛ فلسطين همچنين 
و  يونسكو  جز  ملل  سازمان  نهادهاي  توسط 
شناخته  رسميت  به  جهاني  بهداشت  سازمان 
مي شود كه دليل عدم شناسايي اين دو سازمان 
مالي  اعتبار  تامين  عدم  از  ناشي  ترس  نيز، 
توسط دولت امريكا با پذيرش فلسطين به عنوان 
يكي از اعضاست. به نظر مي رسد سازمان ملل 
احتماال فلسطين را براساس مرزهاي بين المللي 
كرانه  جوالن،  بلندي هاي  شامل  شده  توافق 
شناخت.  خواهد  رسميت  به  غزه  و  باختري 
در  را  جوالن  بلندي هاي  اسراييل،  كه  هرچند 
دستور  نقض  مقابل  در  و   1981 سال  دسامبر 
شوراي امنيت به سرزمين هاي تحت اشغال خود 
اعمالي  و  اسراييل  شهرك سازي  كرد.  اضافه 
مي گيرد  صورت  آن  از  حمايت  جهت  در  كه 

امر  اين  كه  است  بشر  حقوق  آشكار  نقض  نيز 
است.  گرفته  قرار  امنيت  شوراي  تصديق  مورد 
رژيم  و  متحده  اياالت   ،2006 سال  فوريه  در 
صهيونيستي، وقتي حماس در يك انتخابات آزاد 
غزه  رسيد،  پيروزي  به  فلسطين  در  عادالنه  و 
را به محاصره خود درآوردند و اين محاصره 
هنگامي كه كودتاي نظامي مورد حمايت امريكا 
نرسيد،  نتيجه  به  منتخب  دولت  سرنگوني  براي 
محاصره   2010 ژوئن  در  شد.  شديدتر  بسيار 
غزه توسط كميته بين المللي صليب سرخ محكوم 
جهاني  سرخ  صليب  بي بي سي،  گزارش  به  شد. 
تصوير دلخراشي را در غزه به جهت آنچه نقض 
آشكار حقوق بشر توسط اسراييل ناميده مي شد، 
ارايه كرد. امكانات ناكافي در بيمارستان ها، قطع 
آب  و  شبانه روز  در  متمادي  ساعات  در  برق 
تحت  جمعيت  مصرف  براي  ناكافي  آشاميدني 
كميته  كه  است  چيزي  آن  از  بخشي  محاصره 
آن  به  خود  گزارش  در  سرخ  صليب  بين المللي 

اشاره كرده است. سياست تداوم محاصره غزه 
جداسازي  زمان  از  اسراييلي  نظاميان  توسط 
شد؛  آغاز  باختري  كرانه  از  سال 1991  در  آن 
براين اساس هر دولت احتمالي فلسطيني به طور 
رژيم  و  اسراييل   – قدرت ها  اين  توسط  موثري 
ديكتاتوري اردن- تحت محاصره شديد خواهد 
بود. هرچند كه توافق اسلو، كه توسط اسراييل 
به   1993 در  فلسطين  آزاديبخش  سازمان  و 
امضا رسيد، جداسازي غزه را از كرانه باختري 
ممنوع مي كند. ديگر تهديد جدي درراستاي ادامه 
موج بيزاري از امريكا و سران تل آويو، حمله به 
كشتي آزادي است كه شامل نامه ها و كمك هاي 
بشردوستانه يي بود كه در اعتراض به محاصره 
حمله  مه 2010،  در  بود.  شده  آنجا  راهي  غزه 
آب هاي  در  اسراييلي  كماندوهاي  توسط  فوق 
كه  گرفت  صورت  آزادي  كشتي  به  بين المللي 
شد.  مسافران  از  نفر   9 شدن  كشته  به  منجر 
جهان  در  گسترده  اعتراضات  با  كه  حمله يي 
كشتي  چرا  كه  مي شود  پرسيده  بود.  همراه 
محسوب  تحريك برانگيز  موضوعي  آزادي، 
مي شود؟! «كريس گنس» سخنگوي كميته امداد و 
كمك رساني سازمان ملل متحد شرايط را بسيار 
سخت و نااميد كننده توصيف مي كند: «اگر هيچ 
نداشت،  وجود  غزه  در  بشردوستانه يي  بحران 
اگر بحران تقريبا در هر منظر از زندگي در غزه 
به چشم نمي خورد، نيازي به كشتي آزادي نبود. 
95درصد از تمام آب غزه غيرآشاميدني است و 
40درصد از همه بيماري ها از طريق آب منتقل 
مي شوند. 2/54درصد نيروي كار، بيكار هستند. 
از زمان آغاز محاصره نياز به كمك به فقرا به 
سه برابر زمان اوليه رسيده است. محاصره را 
نباشد.»  آزادي  كشتي  به  نيازي  تا  دهيد  پايان 
رسميت  به  همانند  ديپلماتيك،  استراتژي هاي 
رفتارهاي  و  فلسطيني  مستقل  كشور  شناختن 
انحصار  كه  آنهايي  منافع  خشونت آميز،  غير 
فروش كاالهاي نظامي را در اختيار دارند را به 
خطر مي اندازد. امريكا و اسراييل سعي مي كنند 
دهند:  ادامه  را  دفاع  قابل  غير  وضعيت   اين  تا 
طاقت فرسا  و  سخت  نظامي  حكومت  و  اشغال 

و توافق برسر حل و فصل ديپلماتيك موضوع.

http: //www. inthesetimes. com

قطع سخنراني كامرون به دليل 
اعتراض جوان انگليسي 

باشگاه  در  دوشنبه  روز  كه  انگليس  وزير  نخست 
جوان  يك  اظهارات  با  مي كرد  سخنراني  جوانان 
نداشت.   آن  براي  پاسخي  كه  شد  روبه رو  معترض 
كامرون  ديويد  اينديا،  آو  تايمز  روزنامه  از  نقل  به 
در باشگاه جوانان منطقه ويتني در آكسفوردشاير 

هم  از  جامعه  اصالح  از  آن  در  و  كرد  سخنراني 
جواني  تا  شد  باعث  و  گفت  سخن  انگليس  گسسته 
17 ساله به نام جيك پاركينسون كه در ميان حضار 
حضور داشت در اعتراض به اظهارات نخست وزير 
گفته  كامرون  ديويد  كند.  مطرح  اظهاراتي  انگليس 
بود در نظر دارد تا زندگي هاي 125 هزار خانواده 
از  جامعه  ترميم  منظور  به  را  انگليسي  دار  مشكل 
هم گسسته انگليس تغيير دهد. كامرون تاكيد كرد: 
اين ناآرامي ها به موارد نژادي ارتباطي نداشتند. اين 
دولت  اقتصادي  رياضت  برنامه  درباره  ناآرامي ها 
نبود. اين اعتراضات براي پول نبود. اما پاركينسون 
17 ساله كه بيكار نيز هست در واكنش به سخنان 
جز  به  مي داند  مقصر  را  همه  اون  گفت:  كامرون 
ثروتمندتر  ثروتمندان  انگليس  نظام  در  خودش. 
مي شوند و فقرا فقيرتر. من عاشق رفتن به دانشگاهم 
اما فقر مانع از اين عالقه من مي شود. گفته مي شود 
هنگام ورود كامرون به سالن محل سخنراني عده اي 
براي وي سوت مي زدند و در پايان نيز نوجوانان 
محل با صداي جوجه به سخنراني وي  حاضر در 

واكنش نشان دادند. 

احتمال احضار مرداك توسط 
كميته پارلماني انگليس 

درباره  كه  انگليس  پارلماني  كميته هاي  از  يكي 
روزنامه  شدن  بسته  به  كه  تلفني  شنود  رسوايي 
«نيوز آو در ورلد» منجر شد و تحقيق مي كند، اعالم 
احضار  را  مرداك»  قوي «جيمز  احتمال  به  كه  كرد 
خواهد كرد. به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، اين 
كميته پارلماني انگليس شواهد جديدي دريافت كرده 
و رئيس آن اعالم كرده است كه تفاوت هاي روشني 
رويدادها  از  ماجرا  مختلف  طرف هاي  برداشت  در 
گودمن»  «كاليو  از  نامه اي  كميته  اين  دارد.  وجود 
در  كه  است  كرده  منتشر  روزنامه  سابق  خبرنگار 
آگاه  كامال  روزنامه  ارشد  خدمه  مي كند  اعالم  آن 
بودند كه شنودها در حد گسترده صورت مي گرفته 
به  تلفني  غيرقانوني  شنود  كه  گفت  گودمن  است. 
روزنامه  تحريريه  كنفرانس هاي  در  گسترده  طور 

مورد بحث قرار مي گرفت.

نگراني اوباما از شكست در 
انتخابات 

شبكه  يك  با  مصاحبه  در  آمريكا  رئيس جمهوري 
مردم  تحمل  اگر  احتماًال  كه  كرد  اعتراف  خبري 
به  اقتصادي  وضع  بهبود  خصوص  در  كشورش 

خواهد  دوره اي  تك  رئيس جمهوري  رسد،  پايان 
سي ان ان  شبكه  با  مصاحبه  در  اوباما  باراك  بود. 
اعتراف كرد كه اگر صبر رأي دهندگان آمريكايي در 
نوامبر  تا  آمريكا  اقتصادي  وضع  بهبود  خصوص 
2012 كه زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري 
رئيس جمهور  احتماًال  برود،  بين  از  آمريكاست 
دوم  دور  براي  و  بود  خواهد  آمريكا  دوره اي  تك 
هم ريختگي  به  داد:  ادامه  وي  شد.  نخواهد  انتخاب 
اقتصادي، بزرگ تر از آن چيزي است كه مردم در 
تمامي زمان ها پيش بيني مي كردند. ما پيشرفت هاي 
حاصل  اقتصادي  احياي  زمينه  در  را  يكنواختي 
مالحظه  قابل  پيشرفت ها  اين  سرعت  اما  آورديم 
نيست. اعتقاد من همچنان بر آن است كه نهايتًا همه 
چيز بر سر من خراب خواهد شد. من مسئول خواهم 
بود. اوباما تاكيد كرد: گرچه مردم آمريكا اين مسئله 
را درك مي كنند كه مشكالت اقتصادي براي اصالح 
به چندين دهه نياز دارند اما رأي دهندگان آمريكايي، 
صبر زيادي براي مشاهده پيشرفت اقتصادي ندارند 
و من آنها را درك مي كنم و با آنها همدردي مي كنم. 
و  خود  منتقدان  خصوص  در  آمريكا  رئيس جمهور 
جمهوريخواهاني كه ماه گذشته طرح افزايش سقف 
درآوردند،  تصويب  به  سختي  به  را  آمريكا  بدهي 
توافقنامه اي  نتوانستند  آنها  كه  واقعيت  اين  گفت: 
را بپذيرند كه در آن كاهش بودجه بيش از درآمد 
برجسته شده بود و اين واقعيت كه بينر و پيروان 
اين  بگويند  بله  طرح  اين  به  نتوانستند  وي  انجمن 
بود كه آنها بيش از آنكه به رفع مشكل اهميت دهند 
پايان  در  وي  بودند.  عالقه مند  سياسي  مسائل  به 
امنيتي  نگراني هاي  خصوص  در  خود  مصاحبه 
حاضر  حال  در  ما  نگراني  بزرگ ترين  كرد:  اعالم 
آغاز عمليات گسترده تروريستي نيست، البته چنين 
خطري وجود دارد. خطري كه ما در حال حاضر از 
كسي  تنها  گرگ  است،  تنها  گرگ  هستيم  نگران  آن 
كشتارهاي  است  قادر  و  دارد  سالح  يك  كه  است 
شاهد  نروژ  در  اخيراً  كه  آنچه  همچون  گسترده اي 

آن بوديم، انجام دهد. 
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بوفه افطار رستوران پرشيا به مناسبت
 ماه مبارك رمضان آماده پذيرايى از 

هموطنان عزيز مى باشد

فرماندهان، سرهنگ را 
تنها گذاشتند

تنگ تر  با  مي كند.  تجربه  را  وخيمي  وضعيت  ليبي  ديكتاتور   
شرايط  كه  ليبي  ارتش  فرماندهان  طرابلس  محاصره  حلقه  شدن 
از  نفر   13 گذاشته اند.  تنها  را  قذافي  معمر  مي بينند  بغرنج  را 
از  خارج  به  و  كرده   رها  را  قذافي  ليبي  ارتش  عالي  فرماندهان 
اينترنتي  سايت  از  نقل  به  ايسنا  گزارش  به  كرده اند.  فرار  كشور 
شبكه الجزيره، ياسين السمالوسي، رئيس اتحاديه انقالبيون عرب، 
با اعالم اين خبر از تنگ تر شدن محاصره طرابلس خبر داد. وي 
با اشاره به اين موضوع گفت: «آنها مي ترسيدند چراكه انقالبيون 
در اطراف طرابلس مستقر شده و امكان سقوط اين شهر وجود 
دارد. گردان هاي قذافي پنج نفر از اين فرماندهان را دستگير كرده 
و با گلوله به قتل رساندند. بقيه فرماندهان توانستند به خارج از 
كشور فرار كنند.»جمعه القماطي، نماينده شوراي ملي انتقالي ليبي 
در لندن نيز اظهار كرد: «بزرگ ترين شهر واقع در الجبل الغربي، 
بسيار  شهر  اين  شد.  آزاد  انقالبيون  دست  به  عزيان  شهر  يعني 

استراتژيك بوده و در 75 كيلومتري طرابلس قرار دارد. » 

«انقالبيون  كرد:  اعالم  ناتو  نيروهاي  سخنگوي  ديگر  سوي  از 
آنها  مي شوند.  نزديك  قذافي  مقر  و  كشور  اين  پايتخت  به  ليبي 
در  و صرمان واقع  صبراته  الزاويه،  كنترل شهرهاي  توانسته اند 
به  را  طرابلس  شرق  جنوب  در  العزيزيه  شهر  و  طرابلس  غرب 
در  انتقالي  شوراي  نماينده  النصر  سيف  منصور  بگيرند.»  دست 
فرانسه نيز در مصاحبه با فرانس 24 اعالم كرد همزمان با عيد 

فطر جشن سقوط قذافي هم برگزار خواهد شد. 

آمريكا سفير جديد ليبي را پذيرفت 
از سوي ديگر دولت آمريكا علي العوجلي را به عنوان سفير جديد 
وزارت  سخنگوي  نوالند،  پذيرفت.ويكتوريا  واشنگتن  در  ليبي 
در  ليبي  «سفارتخانه  كرد:  اظهار  مورد  اين  در  آمريكا  خارجه 
عنوان  به  انتقالي  ملي  شوراي  نماينده  و  شده  بازگشايي  آمريكا 
در  فوريه  ماه  در  شد.»العوجلي  تعيين  كشور  اين  جديد  سفير 
اعتراض به اقدامات قذافي و كشتار مردم ليبي از اين پست استعفا 

داد و به شوراي ملي انتقالي پيوست. 

قذافي به ونزوئال پناهنده مي شود؟ 
پناهندگي  براي  قذافي  نظر  مورد  كشور  مورد  در  فراواني  اخبار 
منتشر شده است. رسانه هاي خبري از حضور نماينده هوگوچاوز، 
رئيس جمهور ونزوئال در جزيره جربه تونس و مذاكرات محرمانه 
ميان نظام حاكم و انقالبيون ليبي خبر داده بودند. در اين ديدار 
نماينده چاوز در خصوص بركناري قذافي از قدرت و رفتن وي به 
ونزوئال رايزني كرد. اما عبداهللا خطيب، نماينده ويژه سازمان ملل 
در ليبي اخبار منتشرشده در خصوص انجام مذاكرات محرمانه 
ميان مسئوالن نظام حاكم و شوراي ملي انتقالي ليبي را رد كرد. 
منابع آگاه ليبيايي در گفت وگو با روزنامه اماراتي البيان وجود 
اخبار  اين  كردند:«انتشار  اعالم  و  كرده  رد  را  ميانجيگري  چنين 
در چارچوب جنگ رواني و رسانه اي صورت مي گيرد.»روزنامه 
الشرق االوسط گزارش داد كه يكي از فرماندهان ارتش ليبي از 
نشستن دو فروند هواپيماي ايرباس آفريقاي جنوبي در فرودگاه 
بين المللي طرابلس خبر داد.وي گفت: «ممكن است اين هواپيماها 
براي انتقال قذافي و خانواده اش به آمريكاي التين و ونزوئال به 
هياتي  هواپيماها  اين  از  يكي  در  باشند.  آمده  طرابلس  فرودگاه 
از  خالي  دوم  هواپيماي  اما  داشت  حضور  جنوبي  آفريقاي  از 

سرنشين بود.» 

هوشمندي واشنگتن در برابر ليبي و سوريه 
اينكه  به  اشاره  با  آمريكا  خارجه  امور  وزير  حال  همين  در 
درخواست علني آمريكا براي كناره گيري اسد با توجه به تيرگي 
در  كرد:«واشنگتن  اعالم  بود،  نخواهد  كارآمد  كشور  دو  روابط 
قبال ليبي و سوريه از رويكرد قدرت هوشمند استفاده مي كند.» 
به گزارش فارس به نقل از شبكه خبري سي بي اس نيوز، «هيالري 
قبال  در  واشنگتن  موضع  از  دفاع  در  سه شنبه  روز  كلينتون» 
بحران هاي ليبي و سوريه اعالم كرد: «آمريكا از ارزش ها، منافع 
بسيار  ما  ديدگاه  اما  مي كند  پشتيباني  و  حمايت  خود  امنيت  و 
روشن است؛ ديدگاهي كه بر اساس آن ديگران نيز بايد گام هايي 
مشابه اقدامات ما را براي اجراي مجموعه اي جهاني از ارزش ها و 
منافع بردارند. ما از تمامي ابعاد قوي ترين كشور جهان و در حال 
هدايت جهان هستيم اما بخشي از اين هدايت و رهبري اطمينان از 
اين است كه شما ديگران را نيز با خود در ميدان همراه مي كنيد 
و اين همان كاري است كه من فكر مي كنم ما در حال انجام آن 

هستيم.» 

تركيه مواضع "پ ك ك" در عراق را 
بمباران كرد

 
ك"  ك  "پ  حزب  كردن»  «ريشه كن  پى  در  كرد  اعالم  تركيه  ارتش 
است حمله ى نظامى تازه گروه "پ ك ك" به يك كاروان ارتش تركيه 
واكنش دولت اين كشور را برانگيخت. نيروى هوايى تركيه با يورش 

به مواضع اين حزب در شمال عراق 60 هدف را بمباران كرد.
اولين  براى  كه  حمالت  اين  ك"،  ك  "پ  حزب  سخنگوى  گفته ى  به   
بار پس از سال 2010 رخ داده در شامگاه چهارشنبه (17 اوت/26 
اعالميه  بنابر  است.  گرفته  صورت  پنج شنبه  روز  صبح  و  مرداد) 
شد،  منتشر  ستاد  اين  وبسايت  در  كه  تركيه  ارتش  مشترك  ستاد 
نيروى هوايى تركيه در عملياتى «موفقيت آميز» 60 هدف را در منطقه 
كوه هاى قنديل (در مرز ايران و عراق) و هاكورك بمباران كرد. در 
اين بيانيه همچنين ذكر شده كه تمامى جنگنده هاى ارتش بدون تلفات 

به آشيانه بازگشته اند.
حدود  عمليات  اين  آغاز  از  پيش  تركيه  ارتش  مقامات  گفته ى  به 
بودند.  ارتش  توپخانه  شديد  آتش  زير  قربيل  منطقه  در  هدف   168
ساعت  دو  كه  حمالت  اين  كه  گفته  نيز  ك"  ك  "پ  حزب  سخنگوى 

به طول انجاميدند، تلفاتى را براى اين حزب به همراه نداشته است.

ارتش تركيه همچنين اعالم كرده است كه حمالت خود را در خانه 
تا  مى رود،  شمار  به  ك"  ك  "پ  اعضاى  پناهگاه  كه  عراق  شمال  و 
«زمان ريشه كن كردن آنان» ادامه خواهد داد. به نقل از بخش تركى 
تلويزيون "سى ان ان" در حمالت هوايى ارتش تركيه از جنگنده هاى 
فروند  مجموع 30  در  كه  مى شود  گفته  است.  شده  استفاده  اف 16 

هواپيما در كل اين عمليات به پرواز درآمده اند.
رجب طيب اردوغان (راست، همراه با نجدت اوزل، رئيس ستاد ارتش 

تركيه) گفت كه «كاسه صبر تركيه لبريز شده است»
كارگران  حزب  مسلح  اعضاى  مرداد)  اوت/26   17) چهارشنبه  روز 
جنوب  در  تركيه  ارتش  كاروان  به  ك"  ك  "پ  به  موسوم  كردستان 
سرباز   11 حمله  اين  جريان  در  كه  كردند  حمله  كشور  اين  شرق 
ارتش و يك غيرنظامى كشته شدند. به گفته ى مقامات ترك اين گروه 
با جاگذارى مين هاى متعدد شمارى از تجهيزات ارتش را منفجر و 

سپس به سربازان تيراندازى كردند. 
رجب طيب اردوغان، نخست وزير تركيه، روز چهارشنبه در سخنانى 
از  كه  كسانى  و  شده  لبريز  تركيه  صبر  «كاسه  كه  داشت  اظهار 
همچنين  وى  بپردازند».  هزينه  بايستى  نمى گيرند،  فاصله  تروريسم 
گفت كه در پايان ماه رمضان «برخورد شديدترى» را در مواجهه با 

"پ ك ك" در پيش خواهد گرفت.
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كاهش نيروي كار 
بانك هاي انگليسي 

يك موسسه تحقيقاتي اعالم كرد بانك هاي انگليسي به دليل 
خود  مالي  نامناسب  وضعيت 
را  خود  كار  نيروي  مجبورند 
دهند.  كاهش  پيش  از  بيش 
موسسه  فارس،  گزارش  به 
«كي پي ام جي»  تحقيقاتي 
انگليسي  بانك هاي  كرد:  اعالم 
تا  تالشند  در  كه  درحالي 
افزايش  را  خود  درآمدهاي 
به  شد  خواهند  مجبور  دهند، 
ادامه  شان  هزينه هاي  كاهش 
دهند. به گزارش بلومبرگ، اين 

بازرسي  هزينه هاي  است،  آورده  خود  گزارش  در  موسسه 
كه  است  معني  اين  به  درآمدها  رشد  براي  تالش  و  باالتر 
ادامه  هزينه ها  كاهش  بر  مبني  خود  برنامه هاي  به  بانك ها 
خواهند داد و شش ماه آينده، ماه هاي چالش برانگيزي خواهد 
از  سرعت  سريع ترين  با  جهاني  بانك هاي  بزرگ ترين  بود. 
سال 2008 در حال كاهش نيروهاي كار خود هستند. سود 
خالص نيمه نخست پنج بانك بزرگ انگليس در سال جاري 
 13 به  و  است  شده  نصف  تقريبا  گذشته  سال  به  نسبت 
خرد  بانكداري  مدير  ساير  ديويد  است.  رسيده  دالر  ميليارد 
را  تجاريشان  مدل هاي  دقت  به  بانك ها  گفت:  موسسه  اين 
رصد مي كنند تا مطمئن شوند داراي ثبات هستند يا نه. برنامه 
كاهش نيروي كار 30 هزار نفري بانك «اچ اس بي سي» كه در 
اول ماه آگوست اعالم شد، بزرگ ترين اعالم كاهش نيروي 

كار از دسامبر 2008 است.

تحريم اعضاي خاطي منطقه يورو 
منطقه  قوانين  كه  كشورهايي  تحريم  گفت:  هلند  نخست وزير 
و  است  منطقه  اين  نجات  راه  تنها  مي گيرند،  ناديده  را  يورو 
گزارش  به  شود.  آن  به  اعتماد  بازگرداندن  سبب  مي تواند 
بر  تحريم  اعمال  گفت:  هلند  نخست وزير  روته  مارك  فارس، 
مي گيرند  ناديده  را  يورو  منطقه  قوانين  كه  كشورهايي  ضد 
و  همكاري  به  كشورها  اين  كردن  وادار  براي  راه  آخرين 
رويترز،  گزارش  به  است.  منطقه  اين  به  اعتماد  بازگرداندن 
وي تصريح كرد: كابينه هلند اعمال تحريم تا حد امكان عليه 
كشورهاي نقض كننده قوانين را تنها راه تامين موفقيت هاي 
اظهار  هلند  نخست وزير  مي داند.  يورو  منطقه  طوالني مدت 
سخت گيرانه  كافي  اندازه  به  يورو  منطقه  قوانين  كه  داشت 
از  عمومي  حمايت  اخير  نظرسنجي هاي  اساس  بر  نيست. 
بسته هاي كمك مالي به كشورهاي نيازمند مانند يونان، ايرلند 
و پرتغال كمرنگ شده است. يك نظرسنجي جديد ديگر نشان 
داد كه هلندي ها خواهان خروج يونان از منطقه يورو هستند. 

شكايت سيگاري ها از آمريكا 
فدرال  دولت  از  آمريكا  در  سيگار  بزرگ  كننده  توليد  پنج 
هاي  برچسب  نصب  كردن  اجباري  خاطر  به  كشور  اين 
هشداردهنده روي بسته هاي سيگار شكايت كردند. به گزارش 
فارس به نقل از يورو نيوز، سازمان مواد دارويي و خوراكي 
آمريكا در ماه ژوئن گذشته شركت هاي سيگارسازي را به 
نصب برچسب هايي موظف كرد كه خطرات مصرف سيگار 

را براي خريداران به تصوير مي كشد. 

دندان  كرده،  عفونت  ريه  نظير  تصاويري  دستور  اين  بر  بنا 
هاي پوسيده يا جسد انسان روي برچسب ها قرار مي گيرد 
سيگار  پيامدهاي  درباره  مصرف كننده  به  عيني  طور  به  تا 
سپتامبر  از  بايد  ها  برچسب  اين  شود.  داده  هشدار  كشيدن 
سال 2012 ميالدي بر بسته هاي سيگار ديده شود و حداقل 
اساس  بر  بپوشاند.  را  آن  پشت  و  جلويي  بخش  از  نيمي 
به علت  هزار نفر در آمريكا  حدود 443  هر سال  برآوردها، 
مصرف سيگار جان خود را از دست مي دهند. شركت هاي 
دخانيات اعالم كردند دستور سازمان فدرال درباره اجباري 
اول  متمم  با  مغاير  دخانيات  ضداستعمال  هاي  پيام  شدن 
قانون اساسي آمريكاست كه آزادي بيان اشخاص را تضمين 
آنان  محصوالت  از  غيرقانوني  به طور  فدرال  دولت  كند.  مي 
استفاده  سيگار  ضداستعمال  هاي  پيام  اجباري  انتقال  براي 

كرده است.

ادامه نگراني ها از 
شرايط اقتصاد جهان

اجراي  به  را  كشورها  اين  يورو  بلوك  كشور   5 در  بدهي  بحران 
سياست هاي رياضتي وادار كرده است

در دو روز اخير انتشار اخبار گوناگون درباره وضعيت اقتصاد آمريكا و 
اروپا به شدت سردرگمي سرمايه گذاران و مصرف كنندگان افزوده است. 
رشد كمتر از انتظار اقتصاد هفده كشور عضو بلوك يورو، رشد بسيار 
اندك اقتصاد آلمان در سه ماهه دوم سال جاري، كاهش فعاليت ها در 
بخش ساخت وساز آمريكا، رشد فعاليت هاي صنعتي در آمريكا و تثبيت 
رتبه اعتباري ممتاز آمريكا از سوي موسسه رتبه سنجي فيچ برخي از 
اين خبرها هستند كه تاثيرات متناقضي بر بازارهاي مالي و مواد خام 
دارند. روز سه شنبه اعالم شد رشد اقتصادي بلوك يورو در سه ماهه 
دوم امسال تنها 0.2 درصد بوده در حالي كه رقم رشد اين بلوك در سه 
ماهه اول 0.8 درصد است. اقتصاددان هايي كه در نظرسنجي خبرگزاري 
بلومبرگ شركت كرده بودند رشد 0.3 درصدي را براي سه ماهه دوم 

امسال تخمين زده بودند. 

مسيري  رونق  به  دستيابي  براي  اروپا  اقتصاد  كه  است  اين  واقعيت 
بسيار پر افت وخيز را در پيش رو دارد. بحران بدهي هاي دولتي در 5 
كشور عضو بلوك يورو سبب شده اين كشورها به اجراي سياست هاي 
رياضتي روي آورند تا از كسري بودجه شان كاسته شود. نكته مهم اين 
ماه هاي  اقتصادي  وضعيت  به  توجه  با  تحليلگران  از  بسياري  كه  است 
اقتصادي  رشد  عمال  جاري  سال  دوم  نيمه  در  مي كنند  پيش بيني  اخير، 
بلوك يورو متوقف خواهد شد و اكنون بازگشت ركود به اروپا بسيار 
محتمل است. در آلمان نيز رشد اقتصادي سه ماهه دوم به 0.1 درصد 
كاهش يافته يعني تقريبا متوقف شده است. در سه ماهه نخست امسال 
در  ژوئن  ماه  در  اروپا  صادرات  بود.  درصد   1.3 آلمان  اقتصاد  رشد 
مقياس فصلي 4.7 درصد كاهش يافته است. رشد اقتصاد فرانسه نيز در 
سه ماهه دوم امسال متوقف شد و اقتصاد ايتاليا رشدي 0.3 درصدي 
بلوك  عضو  بدهكار  دولت هاي  هزينه  اجباري  كاهش  اروپا  در  داشت. 
يورو تاثيري بسيار فراگير بر اقتصادهاي قدرتمندتر اين بلوك گذاشته 
سه  اطلس،  اقيانوس  سوي  آن  در  يافت.  خواهد  ادامه  تاثير  اين  و  است 
خبر از اياالت متحده منتشر شده است: رشد توليد صنعتي، حفظ رتبه 
مسكن.  بخش  در  ركود  تداوم  و  فيچ  موسسه  سوي  از  ممتاز  اعتباري 
برابر  دو  تقريبا  يعني  درصد   0.9 آمريكا  صنعتي  توليد  جوالي  ماه  در 
توليد  رشد  باالترين  اين  است.  كرده  رشد  اقتصاددان ها  تخميني  رقم 
صنعتي در سال جاري است كه سبب شده تا اندازه اي از شدت نگراني 
سرمايه گذاران كاسته است. اكنون اين اميد وجود دارد كه با تداوم رشد 
پيدا  تحقق  بيشتري  سرعت  با  شغلي  فرصت هاي  ايجاد  صنعت،  بخش 
و  مصرف كنندگان  بي اعتمادي  كه  دارد  وجود  نيز  نگراني  اين  البته  كند. 
بحران بدهي هاي دولتي در اروپا سبب معكوس شدن روند رشد توليد 

صنعتي شود. 
كشور  اين  بازرگاني  وزارت  سوي  از  آمريكا  به  مربوط  ديگر  خبر 
منتشر شد كه در آن به تداوم ركود در بخش مسكن اشاره شده است. 
در  و  مي برد  بسر  ركود  در  همچنان  مسكن  بازار  كه  است  اين  واقعيت 
ماه ژوييه ميزان آغاز ساخت خانه هاي جديد 1.5 درصد كاهش يافته و 
در مقياس ساالنه به 604000 مورد رسيده است. ميزان صدور مجوز 

بيكاري،  باالي  نرخ  معتقدند  كارشناسان  است.  يافته  كاهش  نيز  ساخت 
مصادره خانه ها توسط بانك ها و كاهش فروش سبب به تعويق افتادن 
رونق بازار مسكن خواهد شد. وضعيت نامطلوب بازار مسكن، بانك ها 
را در پرداخت وام به خريداران و سازندگان محتاط كرده است. اما خبر 
ديدگاه  است  شده  منتشر  آمريكا  اقتصاد  وضعيت  مورد  در  كه  ديگري 
مثبت موسسه فيچ درباره وضعيت اعتباري دولت اين كشور بود. چند 
روز پيش موسسه رتبه سنجي استاندارد اند پورز رتبه اعتباري آمريكا 
استاندارد اند  موسسه  ديدگاه  فيچ  موسسه  اما  داد  كاهش  رتبه  يك  را 

پورز را نپذيرفته و رتبه اعتباري دولت آمريكا را در جايگاه ممتاز حفظ 
كرده است. البته موسسه فيچ اعالم كرده حفظ رتبه كنوني به وضعيت 
اقتصادي و توانايي مقامات آمريكايي در رسيدن به توافق بر سر حل 

مشكالت مالي وابسته است. 
خبرهاي  با  مصرف كنندگان  و  سرمايه گذاران  كه  حاضر  شرايط  در 
رفتن  ميان  از  تا  احتياط  واكنش،  طبيعي ترين  هستند  مواجه  گوناگون 
ابهام هاست. كريستين الگارد رئيس صندوق بين المللي پول، كشورهاي 
پيشرفته جهان را به اتخاذ سياست هايي به هدف حمايت از رشد اقتصادي 
در كوتاه مدت ترغيب كرد. از ديد برخي تحليلگران اتخاذ سياست هاي 
رشد  شديد  كاهش  سبب  بودجه  كسري  از  كاستن  هدف  به  انقباضي 
در   2012 سال  ابتداي  از  شد.  خواهد  جديد  ركودي  بروز  و  اقتصادي 
اياالت متحده نيز كاهش بودجه آغاز خواهد شد و اگر تا آن زمان راهي 
براي افزايش رشد اقتصادي پيدا نشده باشد احتمال بروز ركودي جديد 
در اقتصاد اين كشور تقويت خواهد شد. به نظر مي رسد جهان در حال 
حركت به سوي كاهش رشد اقتصادي است. در آسيا مهار تورم هدف 
سياست هاي انقباضي است و در اروپا كاستن از بدهي ها انگيزه كاهش 

بودجه است كه در نهايت به افول رشد اقتصادي منجر خواهد شد.

اقتصاد

تداوم رشد بورس هاي جهان 
از  زودتر  احياي  با  جهان  بورس  بازارهاي 
موعد مورد پيش بيني در ژاپن و رشد اين باور 
روز  شده،  ارزان  حاضر  حال  در  سهام  كه 
دوشنبه صعود بيشتري پيدا كردند. به گزارش 
همه  اين  با  اروپايي  سهام  بازارهاي  ايسنا، 
موفق به حفظ رشد اوليه نشده و به سطح منفي 
نزول كردند. بهاي طال و فرانك سوئيس كه دو 
سود برنده اخير از ريسك گريزي جهاني اخير 
همچنين  كردند.سرمايه گذاران  سقوط  بودند، 
به سنجيدن درخواست جيوليو ترمونتي، وزير 
برابر  در  هماهنگ  واكنش  براي  ايتاليا  اقتصاد 
بحران بدهي منطقه يورو از جمله تهيه اوراق 
قرضه يورو، پرداختند. شاخص سهام جهاني 
MSCI كه معيار گسترده سالمت سهام است، 
از  درصد  شش  تقريبا  و  رفت  باال  درصد  نيم 
در  ماه   11 سطح  پايين ترين  به  سقوط  زمان 
است. كرده  صعود  گذشته،  هفته  شنبه  پنج 

شاخص سهام FTSEurofirst 300 كل اروپا 
اندكي پايين تر رفت. 

افزايش شاخص در 
بازارهاي آسيا 

در  ژاپن  دولت  گزارش  انتشار  دنبال  به 
خصوص عملكرد اقتصادي اين كشور در سه 
ماه دوم 2011 شاخص سهام در بورس هاي 
گزارش  به  يافت.  افزايش  دوشنبه  روز  آسيا 
كاهش  پرس  آسوشيتد  از  نقل  به  فارس 
نگراني ها نسبت به بحران مالي آمريكا و اروپا 
يورو  و  ين  برابر  در  دالر  ارزش  افزايش  و 
سهام  شاخص  افزايش  در  زيادي  تاثير  نيز 
براساس  است.  داشته  آسيايي  بازارهاي  در 
با 1.4  توكيو  نيكي 225  شاخص  گزارش  اين 
درصد رشد به بيش از 9090.28 واحد رسيده 
خود  گزارش  تازه ترين  در  ژاپن  دولت  است. 
اعالم كرد رشد اقتصادي اين كشور طي سه 
ماه دوم 2011 كاهش يافت ولي ميزان كاهش 
پيش بيني هاي  از  كمتر  ژاپن  اقتصادي  رشد 

اوليه كارشناسان اقتصادي بوده است. 

ارزان ترين خودرو جهان 
اعالم  هند  موتورز  تاتا  خودرو سازي  شركت 
جهان  خودرو  ارزان ترين  دارد  قصد  كرد 
اروپا  بازارهاي  در  را  نانو  تاتا  به  موسوم 
گزارش  به  كند.  عرضه  جنوبي  آمريكاي  و 
 24 بيزينس  اينترنتي  پايگاه  از  نقل  به  فارس 
رسما  هند  موتورز  تاتا  خودروسازي  شركت 
كه  را  نانو  تاتا  خودرو  دارد  قصد  كرد  اعالم 
ارزان ترين خودرو جهان لقب گرفته است در 
عرضه  جنوبي  آمريكاي  و  اروپا  بازارهاي 
سال  اوايل  تا  دارد  قصد  شركت  اين  كند. 
بين المللي  بزرگ  بازار  سه  در  ميالدي   2012
ارزان ترين خودرو جهان را عرضه كند. راتان 
موتورز  تاتا  خودروسازي  شركت  رئيس  تاتا 
و  حضور  دارد  قصد  شركت  اين  كرد  تاكيد 
خودرو  جهاني  بازار  در  بيشتري  مشاركت 
داشته باشد. اين شركت همچنين كارخانه هاي 
اندونزي،  كشورهاي  در  را  خودرو  توليد 
كرد.  خواهد  احداث  اروپا  شرق  و  برزيل 
شركت تاتا موتورز صادرات محصوالت خود 

به سريالنكا و نپال را آغاز كرده است.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

گزارش جديد اوپك از وضعيت بازار طالي سياه 

افزايش محدود تقاضاي 
جهان براي نفت

خود  جديد  گزارش  در  اوپك،  نفت،  توليدكننده  كشورهاي  سازمان 
آمده  گزارش  اين  در  است.  پرداخته  نفت  بازار  وضعيت  بررسي  به 
است، در ماه جوالي قيمت سبد نفت اوپك بين 106 تا 113 دالر در 
اوپك  نفت  قيمت  ژوئن  و  مي  ماه هاي  در  بود.  نوسان  در  بشكه  هر 
حدود 9دالر كاهش يافته بود اما ماه گذشته قيمت ها 2.4درصد رشد 
كرد البته اين افزايش چندان پايدار نبود و مشاهده شد كه در هفته 
نخست ماه آگوست قيمت نفت آمريكا، برنت و اوپك كاهش يافت. روز 
هشتم ماه آگوست قيمت سبد نفت اوپك به 102.3دالر در هر بشكه 
كاهش يافت. رشد اقتصاد جهان امسال و سال آينده به ترتيب 3.7 و 
4 درصد خواهد بود. پيش تر رقم هاي ياد شده باالتر پيش بيني شده 
سال  و  جاري  سال  در  آمريكا  اقتصاد  رشد  تخمين  كاهش  اما  بود 
آينده باعث كاهش رقم رشد اقتصاد جهان شده است. اقتصاد آمريكا 
در سال 2011 و 2012 به ترتيب 1.8 و 2.3 درصد رشد خواهد كرد 
و 2.9  ارقام 2.5  اين  اخير  هفته هاي  رويدادهاي  از  قبل  كه  حالي  در 
درصد تخمين زده شده بود. اقتصاد بلوك يورو و ژاپن امسال 2 و 
0.8 درصد رشد خواهند كرد. پيش بيني شده اقتصاد ژاپن سال آينده 
2.5 درصد و منطقه يورو 1.4 درصد رشد كند. اقتصادهاي در حال 
پيش بيني  هستند.  جهان  اقتصاد  رشد  موتور  همچنان  آسيا  توسعه 
شده اقتصاد چين امسال و سال آينده به ترتيب 9 و 8.5 درصد رشد 

كند. در مورد هند اين ارقام 7.9 و 7.7 درصد هستند. 
افزايش  روز  در  بشكه  ميليون  امسال 1.2  نفت  براي  تقاضاي جهان 
مي يابد. نگراني هاي موجود درباره افق وضعيت اقتصاد جهان سبب 
شده تقاضاي نفت در كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي كاهش يابد. پيش بيني شده امسال ميزان مصرف نفت در اين 
كشورها كاهش يابد. در سال 2012 تقاضاي نفت جهان 1.3 ميليون 
بشكه در روز باال مي رود. تقاضاي جهان براي نفت اوپك امسال 30 
ميليون بشكه در روز است در سال 2012 ميزان تقاضا با 0.2 ميليون 
بشكه در روز افزايش به 30.2 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. 
از سال 2009 تا كنون، رشد اقتصاد جهان باالتر از سال هاي قبل از 
ركود بوده و طبق گزارش هاي منتشر شده اين رشد 4 درصد بوده 
است. اين رشد حاصل طرح هاي بي سابقه تحرك اقتصادي است كه 
اجرا  اوضاع  شدن  وخيم تر  از  جلوگيري  براي  كشورها  از  بسياري 
كردند. اما تحوالت اخير نشان مي دهند در كشورهاي عضو سازمان 

توسعه و همكاري اقتصادي به تدريج رشد اقتصادي و تقاضا براي 
انواع مواد خام كم شده است. كاهش توليد صنعتي در تمام مناطق 
جهان طي ماه جوالي نيز زمينه افول تقاضا براي نفت را فراهم كرده 
دولتي  عظيم  بدهي هاي  و  بيكاري  باالي  نرخ  ديگر  سوي  از  است. 
شده  متحده  اياالت  نيز  و  اروپايي  اقتصادهاي  برخي  ضعف  باعث 

است. در حال حاضر رقم نرخ بيكاري در اياالت متحده 9.1 درصد 
و در بلوك يورو حدود 10 درصد است و براي كاسته شدن از آن 
ضروري است رشد اقتصاد باالتر از رقم هاي كنوني باشد. نكته اي كه 
طي دو هفته اخير نگراني هاي عميقي را پديد آورده كاهش رقم رشد 
اقتصاد آمريكا در سه ماهه اول و دوم سال جاري است. گزارش هاي 
جديد نشان مي دهند توليد ناخالص داخلي مطلق آمريكا از سال 2007 
افزايش نيافته و رشد نيمه نخست امسال در مقياس ساالنه يك درصد 
است. اين واقعيت بسيار نگران كننده است. در بلوك يورو نيز به رغم 
تالش هايي كه براي جلوگيري از سرايت بحران بدهي ها از يونان و 
كه  مي شود  مشاهده  است،  گرفته  صورت  اسپانيا  و  ايتاليا  به  ايرلند 
كشور  دو  اين  قرضه  اوراق  خريد  به  تمايلي  چندان  سرمايه گذاران 
ندارند و به همين دليل بانك مركزي اروپا مجبور شد از اواسط هفته 
گذشته خريد اوراق قرضه كشورهاي ياد شده را آغاز كند. كاهش 
رشد اقتصاد و حجم تجارت در كشورهاي اروپايي و آمريكا سبب 

شده تقاضا براي نفت كمتر تخمين زده شود. از ديد تحليلگران ابهام 
درباره آينده و افول شاخص هاي مهم اقتصادي در آمريكا و اروپا 
سبب خواهد شد دوران دستيابي اقتصادهاي توسعه يافته به رونق 
بسيار طوالني تر از آنچه در گذشته تصور مي شد طول بكشد. اين امر 
رشد تقاضا براي نفت خام را تدريجي خواهد كرد. اگر از قيمت نفت 

كاسته شود درآمد كشورهاي توليدكننده نفت عضو اوپك نيز كاسته 
خواهد شد. بر پايه تازه ترين پيش بيني اداره اطالعات انرژي آمريكا، 
يك  به  امسال  اوپك  اعضاي  نفت  صدور  از  حاصل  خالص  درآمد 
تريليون و 11 ميليارد دالر مي رسد. اعضاي اوپك مي توانند در سال 
جاري يك تريليون و 11 ميليارد دالر و در سال آينده يك تريليون 
و 105 ميليارد دالر درآمد نفتي خالص داشته باشند. اداره اطالعات 
در  خود  انرژي  مدت  كوتاه  انداز  چشم  گزارش  در  آمريكا  انرژي 
اعضاي  نفتي  خالص  درآمدهاي  بود  كرده  پيش بيني   2011 جوالي 

اوپك در سال جاري به يك تريليون دالر مي رسد. 
از  اوپك  عضو  كشورهاي  خالص  درآمد  گزارش،  اين  اساس  بر 
صدور نفت خام در سال گذشته ميالدي به 778 ميليارد دالر رسيد 

كه در مقايسه با سال 2009، 35 درصد رشد نشان مي دهد.

اقتصاد

پروتكل حفاظت نفتي از 
درياي خزر 

در  را  پروتكلي  خزر  درياي  حوزه  كشورهاي 
مورد جلوگيري از نشت نفت در اين دريا امضا 
تاس،  ايتار  از  نقل  به  فارس  گزارش  كردند.به 
درياي  حوزه  كشورهاي  رسمي  نمايندگان 
حفاظت  كنوانسيون  نشست  سومين  در  خزر 
به  موسوم  خزر  درياي  زيست  محيط  از 
كنوانسيون تهران كه در شهر آكتاو قزاقستان 
در  همكاري  مورد  در  را  پروتكلي  شد  برگزار 
خزر  درياي  نفتي  آلودگي  از  جلوگيري  زمينه 
محيط  وزير  اف  آشيم  نورقالي  كردند.  امضا 
هدف  گفت  جلسه  اين  در  قزاقستان  زيست 
پنج  كه  است  اين  شده  امضا  پروتكل  اصلي 
كشور حوزه درياي خزر انجام اقدامات جهت 
اضطراري  احتمالي  حوادث  تمام  از  جلوگيري 
را بر عهده خواهند گرفت. نمايندگان كشورهاي 
و  حل  براي  ديگر  بار  خزر  درياي  حاشيه 
مشكالت  ساير  و  برانگيز  بحث  مسائل  فصل 

كنوانسيون تهران ابراز آمادگي كردند.
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مميزى متون 
كالسيك، كارى 
شگفت و نو آيين

جالل الدين كزازى

است  كارى  من  ديد  از  كالسيك  متون  مميزى 
شاهكارهاى  كه  بى پيشينه  و  آيين  نو  و  شگفت 
ادب مردمى را بر پايه ديدگاه ها يا پسندهايى كه 
است،  يافته  روايى  زمانه اى  در  يا  دارند  كسانى 
بكاهند و بخش هايى از آن بسترند. شاهكارهايى 
استوار  پايه هاى  باستانى  بناهاى  مانند  كه 
مردمان  تاريخى  و  فرهنگى  چگونگى  و  چيستى 
را مى ريزند. به ويژه در ايران كه همواره برترين 
شكوهمندترين، پايدارترين نمود فرهنگ و منش 

و هنر ايرانى در آن ادب يا سخن بوده است.

فرو  را  ادبى  شاهكارهاى  اين  از  يكى  شما  اگر 
بيفزاييد،  آن  بر  يا  بسازيد  دگرگون  بكاهيد، 
درست بدان مى ماند كه بخشى از بنايى باستانى 
را آسيب برسانيد يا برپاى فرو بريزيد. از ديگر 
كه  سخنى  فارسى  ادب  شاهكارهاى  در  سوى 
زشت، ننگين، رسوايى آميز و پرده درانه باشد 

من نمى شناسم.

آيين  و  ادب  سراپا  سخندان،  فرهيخته،  مردى 
مانند نظامى كه نيك باور و دين ورز بوده است 
پاس  پروا  و  باريك بينى  با  را  دين  آيين هاى  و 
مى داشته، چگونه مى تواند سخنى پلشت، بدآموز 
زبان  بر  باشد  ستردن  شايسته  كه  رسوا  و 

بياورد و بسرايد؟
و  سروده ها  به  گاه  ما  فارسى  ادب  در 
ميان  از  كه  مى خوريم  باز  ويژه،  نوشته هايى 
جاى  بر  آن ها  از  نشانى  و  نام  تنها  و  رفته اند 
نهاده  فرو  نرفته اند،  ميان  از  اگر  يا  است،  مانده 
داشته  خواننده اى  كه  نيافته اند  آوازه اى  شده اند؛ 
باشند. از گونه نخستين مى توان به نوشته ها و 
و  «الفيه  كه  بازگشت  هوس انگيز  سروده هايى 
مى  هم  دوم  گونه  از  مى شدند.  ناميده  شلفيه» 
سوزنى  ديوان  همانند  سروده هايى  به  توان 
بر  ادب  از  گونه  اين  داشت.  اشاره  سمرقندى 
پايه انگيزه پديد آمدن آن كمابيش هوسناكانه و 
پرده درانه است؛ اما هيچ كدام از آن ها در شمار 
شاهكارهاى ادب فارسى در نيامده  است و آوازه 

نيافته است و خواننده نداشته و ندارد.
و  «خسرو  مانند  بزمنامه اى  حتى  روى  اين  از 
شيوه اى  به  آن را  خود  نظامى  -كه  شيرين» 
مايه  تنها  نه  است-  ناميده  هوسنامه  شاعرانه، 
هر  كه  است  پيوسته اى  در  نيست  آموزى  بد 
به  آن  دل آرايى  و  زيبايى  از  بخواند،  آن را  كس 
ستاند  خواهد  هنرى  كامه  و  آمد  خواهد  شگفت 
نهفته  آن  در  كه  ارجمندى  و  بلند  انديشه هاى  از 
است از سخن پاك و پيراسته و به آيين و ادب 

بزرگمرد گنجه بهره ها خواهد برد.

فرهنگى
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نشان درجه يك هنري 
اكو براي استاد برجسته 

خوشنويسي ايران
اولين نشان درجه يك هنري موسسه فرهنگي اكو 
به دو نفر از استادان برجسته خوشنويسي ايران 
و تركيه اهدا شد. سه شنبه شب طي مراسمي با 
تركيه،  نخست وزير  معاون  آرينچ،  بلند  حضور 
هنر  تاريخ،  تحقيقات  مركز  رئيس  ارن،  خالد 
و  ارسيكا)  (سازمان  تركيه  اسالمي  فرهنگ  و 

اكو،  فرهنگي  موسسه  رئيس  ايوبي،  حجت اهللا 
اولين نشان درجه يك هنري اين موسسه به پاس 
يك عمر تالش بي شائبه و موثر در عرصه هنر 
كشور  از  اميرخاني  غالمحسين  به  خوشنويسي 

ايران و حسن چلبي از كشور تركيه اهدا شد. 
در اين مراسم كه همزمان با چهارمين جشنواره 
خوشنويسي اكو در تركيه و در حضور جمعي 
و  تركيه  و  ايران  خوشنويسي  استادان  از 
در  تركيه  رسانه هاي  اصحاب  و  فرهيختگان 
استاد  شد،  برگزار  استانبول  باغچه  دلمه  كاخ 
برجسته ترين  از  يكي  اميرخاني،  غالمحسين 
واالي  جايگاه  به  اشاره  با  ايران  خوشنويسان 
«من  افزود:  اكو،  خوشنويسي  نمايشگاه هاي 
اميدوارم هنر بتواند جايگاه رفيع تر و وسيع تري 
معتقدم  چون  بياورد  دست  به  امروز  دنياي  در 
ماموريت تاريخي هنر، نزديك كردن انسان ها به 

هم و عميق تر كردن عواطف آن هاست.» 
استاد حسن چلبي، يكي از مشهورترين خطاطان 
اهداي  مراسم  در  نيز  اسالم  جهان  و  تركيه 
موسسه  از  تشكر  ضمن  هنري،  عالي  نشان 
فرهنگي اكو براي اين اقدام، گفت: «امروز يكي از 

افتخارآميزترين روزهاي زندگي ام است.» 
خوشنويسي  نمايشگاه   برگزاري  همچنين  او 
هنر  اعتالي  در  موثر  گامي  را  استانبول  در 
و  همفكري  براي  زمينه   ايجاد  و  خوشنويسي 

گسترش روابط هنرمندان منطقه دانست. 
نشان درجه يك هنري موسسه فرهنگي اكو كه 
اكو  خوشنويسي  جشنواره  در  بار  اولين  براي 
در استانبول رونمايي شد، توسط استاد اسداهللا 
اصل  طالي  از  روكشي  و  شده  طراحي  كياني، 
دارد. موسسه فرهنگي اكو در نظر دارد به زودي 
براي بخش هاي فرهنگ و ادب نيز نشان هاي خود 

را رونمايي كند. 
هنر،  بخش  در  اكو  فرهنگي  موسسه  نشان هاي 
از  قدرداني  براي  هنري  يك  درجه  نشان  شامل 
و  پيشكسوتان  استادان،  تالش هاي  و  زحمات 
نشان  اكو؛  عضو  كشورهاي  هنر  پيشگامان 
فعال  هنرمندان  از  سپاس  براي  هنري  دو  درجه 

براي  هنري  سه  درجه  نشان  و  اكو  حوزه  در 
از  حمايت  و  تشويق  و  نو  استعدادهاي  تقويت 
هنرمندان جوان كشورهاي عضو اكو مي شود كه 
در مناسبت هاي مرتبط به آنان اهدا خواهد شد. 

چهارمين دوره نمايشگاه خوشنويسي اكو، از 24 
مرداد تا اول شهريور در كاخ موزه دلمه باغچه 

استانبول برپا خواهد بود. 
خوشنويسان  و  هنرمندان  از  اميرخاني  استاد 
معاصر ايران است. او در روستاي تكيه ناوه در 
طالقان به دنيا آمد و پس از به پايان بردن دوره 
پرداخت،  آزاد  كار  به  بازار  در  مدتي  ابتدايي، 
آورد  روي  خوشنويسي  هنر  آموختن  به  سپس 
و با ممارست فراوان در زمينه اين هنر سرآمد 
شد. او در نگارش خط نستعليق از ريز و درشت 
فوق العاده  و  زدني  مثال  مهارتي  و  قوي  دستي 
دارد. بسياري او را برترين نستعليق نويس حال 

حاضر مي دانند. 
كار  به  ايران  خوشنويسان  انجمن  در  اميرخاني 
تعليم خط به خوشنويسان و اساتيد ديگر مشغول 
است و رياست عالي شوراي خوشنويسان ايران 

هم برعهده وي است. 
و  فرهنگي  ارزشمند  خدمات  جهت  به  ايشان  از 
پيشكسوت  عنوان  وتحت  شده  قدرداني  هنري 
خط نستعليق از جمله چهره هاي ماندگار شناخته 

شده است.

شاعر ملي جديد آمريكا 
انتخاب شد

ملي  شاعر  يا  الشعرا  ملك  عنوان  به  لوين»  «فيلپ 
آمريكا انتخاب شد. اين شاعر قرار است كار خود را 
از اكتبر(مهر) آغاز كند. او كه جايزه پوليتزر را در 
شعرهايش  در  كه  جزئياتي  براي  دارد،  كارنامه اش 
به آن ها مي پردازد و نيز اشعار شخصي اش درباره 
با  كنگره  كتابخانه  است.  شده  شناخته  كارگر  طبقه 

اعالم اين خبر گفت «لوين» 

شاعر  ديگر  «دبليو.اس.مروين»  جانشين  ساله،   83
برنده پوليتزر خواهد شد. ملك الشعرا كه در مجموع 
35 هزار دالر حقوق دريافت مي كند، تا ماه مي آينده 
داشت.  خواهد  برعهده  را  سمت  اين  (ارديبهشت) 
ريچارد ويلبور، جوزف برادسكي و رابرت پيتسكي 
را  عنوان  اين  اين،  از  پيش  كه  هستند  شاعراني  از 
كسب كرده بودند. لوين كه افتخارهاي ادبي متعددي 
نصيبش شده بيش از هر چيز به عنوان يك شاعر 
شناخته مي شود. او در سال 1995 جايزه پوليتزر 
را دريافت و در سال 1991 جايزه كتاب ملي را از 

آن خودش كرد.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

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

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

info@translation-house.com :ايميل
www.translation-house.com :وب سايت

اما  دارد،  را  خود  مخالفان  و  موافقان  بحثى  هر   
وقتى پاى مميزى آثار كالسيك ادبيات فارسى به 

ميان مى آيد ماجرا شكل ديگرى مى يابد.
منظومه «خسرو و شيرين» براى تجديد چاپ از 
سوى يك ناشر به اداره كتاب رفته بود، اما اين 
منظومه پس از نه قرن كه از خلق آن مى گذرد با 
اصالحاتى مواجه و گفته شده كه بخش هايى از 

اين كتاب بايد حذف شود.
و  كرد  رسانه اى   را  موضوع  هم  كتاب  ناشر  
هاى  پيشنهاد  و  مميزى  اين  از  هايى  بخش  به 
اصالحى هم اشاره كرد. الهيارى مدير اداره كتاب 
روزنامه  از  يكى  با  پاسخ   در  اما  ارشاد  وزارت 
كه  گفت  و  كرد  كوتاهى  گوى  و  گفت  صبح  هاى 
و  كودك  سنى  گروه  براى  بوده  قرار  كتاب  اين 
نمى  نيازى  ما  طبيعتا  و  شود  منتشر  نوجوان 
بينيم كه در كتاب از آغوش گرفتن و مى صحبت 

شود.
با اين حال كتاب ياد شده پيش از اين 7 بار چاپ 
مجوز  سنى  رده  همين  براى  ارشاد  از  و  شده 
چاپ  در  كتاب  اين  اما  برقضا  دست  بود.  گرفته 
مخاطب  براى  بوده  قرار  ناشر  گفته  به  هشتم 

گروه سنى بزرگسال منتشر شود.
رويه  اين  اگر  كه  دارد  وجود  نگرانى  اين  حاال 
ادامه يابد، بسيارى از متون كالسيك ما از جمله 
آثار سعدى، حافظ، خيام، مولوى و ديگر بزرگان 
شد،  خواهند  مواجه  مميزى  با  ايران  ادبيات 
متونى كه از دل تاريخ گذر كرده اند و به امروز 
ارشاد  امروزى  معيارهاى  با  حاال  رسيده اند، 

همخوانى ندارند. 
اگر در هر بار مميزى بخشى از متن حذف شود، 
آن چه مى ماند اثرى نيست كه از دل تاريخ جان 
سالم به در برده است.  از سوى ديگر اين متون 
كه از بين نسل هاى پيشين گذشته  و به امروز 
رسيده چه اثرات مخربى مى توانند داشته باشد؟ 
به  تا  چرا  باشد،  داشته  هم  سوئى  اثر  اگر  حتى 
حال و پس از گذشت اين همه سال تاثير مخرب 
مميزى  اصوال  آيا  است.   نشده  مشخص  شان 
متون كالسيك كار درستى هست يا نه؟ نظرات 
تعدادى از اهالى قلم را در اين باره جويا شديم. 
بسيارى ترجيح دادند در اين باره سكوت كنند 
و كسانى كه حرف زدند با اين اقدام كال مخالف 

بودند.

نظر 20 شاعر، نويسنده و مترجم در مورد مميزى آثار 
كالسيك

محمد على اسالمى ندوشن / مخالف
زيرا  نيست؛  درست  ترجمه ها  و  كالسيك  آثار  مميزى 
نداريم  حق  ما  و  كرده اند  ايجاد  ديگران  كه  است  آثارى 
وجود  ما  ممكلت  در  مميزى  اگر  ببريم.  دست  آن ها  در 
راجع  باشد،  مشخص  مميزى  كار  حدود  بايد  دارد 
جزييات نظرى نيست. اما دست بردن در متون كالسيك 

صالحيت مى خواهد.

جالل الدين كزازى / مخالف
بى پيشينه  و  آيين  نو  و  شگفت  است  كارى  من  ديد  از 
يا  ديدگاه ها  پايه  بر  را  مردمى  ادب  شاهكارهاى  كه 
يافته  روايى  زمانه اى  در  يا  دارند  كه كسانى  پسندهايى 
شاهكارهايى  بسترند.  آن  از  بخش هايى  و  بكاهند  است 
و  چيستى  استوار  پايه هاى  باستانى  بناهاى  مانند  كه 

چگونگى فرهنگى و تاريخى مردمان را مى ريزند.

محمدجعفر ياحقى
متون كالسيك زمانش گذشته بارها چاپ شده و تاثيرش 
را گذاشته است و به نظر نمى رسد كه مشكلى در جامعه 
كه  را  متونى  مى توانند  ارشاد  مسووالن  باشد.  داشته 
تازه نوشته شده مميزى كنند، اما مميزى متن كالسيك 

اصال كار درستى نيست.

حسن انوشه / مخالف
گذشته  كتاب هاى  از  بسيارى  بايد  باشد  طور  اين  اگر 
كه  چرا  شوند.  مميزى  سعدى  بوستان  قابوسنامه،  مثل 
مميزى  قابل  كه  دارند  چيزهايى  ما  كالسيك  متون  همه 
و سانسور است. اخيرا ديدم كتابى به نام «نورزونامه» 
كه سه نفر تصحيح كرده بودند، سال گذشته با تصحح 
ديگرى  فرد  امسال  اما  شد  چاپ  تجديد  مينوى  مجتبى 
فصل  يك  كه  گفتند  او  به   كند،اما  چاپ  را  آن  خواست 
را حذف كند. مگر مى شود كتاب هزار ساله كه يادگار 
واقعيات  مى شود  اصال  يا  و  كرد  حذف  ماست،  فرهنگ 

فرهنگى را اصالح كرد؟

سيد على صالحى / مخالف
مميزى شايسته  نيست. چه آثار كهن و چه پديد آمده 
امروزى، چه خسرو و شيرين، چه يك واژه در عصر ما.

فاطمه راكعى / مخالف
اجازه  خود  به  كه  است  كارهايى  عجيب ترين  از  يكى 
ماست.  كالسيك  متون  با  بازى  دهند،  انجام  مى دهند 
متونى كه بيش از آن كه معانى صورى آن ها مورد بحث 
نظر  مورد  سال ها  طول  در  آن  ها  عرفانى  معانى  باشد 
انكار  متون  اين  بيانى  و  ادبى  زيبايى هاى  است.  بوده 
نشدنى است و جزو شاهكارهاى ادبى ما هستند. ضمن  
اين كه بيش از هر چيز دنيا ما را با شعرمان مى شناسد 
واژه هاى  است.  دنيا  ادبى  گنجينه هاى  جزو  شعرمان  و 
اخالق وحجب و حيا در دوران كالسيك ما مطرح بوده 
و جز واژگان محدود كه امروز حساسيت برانگيز باشد 
نگران  بايد  ما  ندارد.  ديگرى  برانگيز  حساسيت   چيز 
كالسيك  متون  روى  عده اى  كه  حاال  باشيم،  اخالق  كل 
ادبيات مان  بر  تاسف  اظهار  از  غير  مى كنند،  زوم  ما 
تشخيص  را  ما  منافع  كه  آدم هايى  چنين  دست هاى  كه 

نمى دهند باز گذاشته اند حرف ديگرى ندارم.

مهدى غبرايى / مخالف
بگويم  مى توانم  تنها  است،  قرار  اين  به  اوضاع  وقتى 

متاسفم!

پرويز بيگى حبيب آبادى / مخالف
بعضى از آثار را داريم كه جزو افتخارات ما و قلل رفيع 
بايد  آثار  آن  كه  است  طبيعى  و  هستند  گذشته  در  ما 
به همان شكل باقى بمانند؛ آثار عطار، مولوى، نظامى، 
خيام، حافظ ،سعدى، جامى و فردوسى قلل رفيع شعر 
ما هستند و بايد آثارشان  به همان شكل حفظ شود. 
آسيب پذيرى  شود  ايجاد  آن  در  تغييرى  بخواهد  اگر 

براى ميراث گذشته ما خواهد بود.

على باباچاهى/ مخالف
وقتى اين خبر را شنيدم، از بس شوكه شدم كه فراتر 
از ناباورى است. اين توهين مستقيم به شان ادبيات ما 
است، ادبياتى كه آبروى فرهنگى ما را در جهان تضمين 
مى كند. من خودم را اميدوار نگه مى دارم كه اين خبر 
حقيقت   خبر  اين  اگر  و  باشد  شايعه  و  كذب  خبر  يك 
دارد، اين را دوستان ارشادى به عنوان اشتباه در لحظه 
به آن نگاه كنند و هر چه سريعتر به تجديد نظر در اين 
و  هستند  ادبى  معتبر  نص هاى  اين ها  بپردازند.  زمينه 

نمى شود سر به سرشان گذاشت.

احمد پورى/ مخالف
طول  در  متون  اين  اگر  است،  واضح  جواب  طبيعتا   
تاريخ بدآموزى داشته بايد تاثير بدش را گذاشته باشد 
در  نظامى  كاهارى  است.  نبوده  طور  اين  كه  حالى  در 
چند صد سال گذشته در بين مردم زندگى كرده و اگر 
قرار بود تاثير منفى داشته باشد، نتايج آن را مى ديديم.

احمد بيگدلى / مخالف
قوم  يك  فرهنگى  ميراث  شيرين  خسرو  مثل   آثارى 
چه  كرد.  مميزى  و  زد  آن  به  دست  شود   نمى  هستند، 
كسى با چه قدرتى مى خواهد جاى اين كلمات را پر كند 

مى  درست  كن.  اصالح  برو  را  كتابت  كه  بگويند  من  به 
كرد.  حذف  شود  نمى  را  نظامى  اثر  از  بخشى  ولى  كنم 
وقتى اين را شنيدم جا خوردم. بعد از انقالب كسى به 

مخيله اش خطور نكرده است كه اين كار بكند

على اصغر حداد / مخالف
كار  كالسيك  متون  خصوص  به  ادبيات  مميزى  اصوال 
كه  نمى خواند  كسى  را  شيرين  خسرو  نيست.  درستى 
بايد  باشد  طور  اين  اگر  كند،  برداشت  آن  از  بدى  چيز 
حافظ هم مميزى شود. ضمن  اين كه متون كالسيك جزو 
يا  و  بيگانه  فرهنگ  نيستند  چيزى  و  هستند  ما  فرهنگ 

تحت تاثير غرب باشند در نتيجه مميزى شوند.

محمود حسينى زاد / مخالف
اوال اين ها جزو غرور و مفاخرادبى ما هستند، ما قرن ها 
با اين ها پز داده ايم و آن ها را در دنيا ترجمه كرده ايم. 
دوم اين كه از نظر ادبى در سطحى هستند كه حتا حذف 
يا  من  رمان  اثر  اين  مى زند،  لطمه  آن ها  به  كلمه  يك 
ديگرى نيست كه اگر حذف كنند لطمه نبيند. سوم اين كه 
آثار كالسيك از ديد كامال ارشادى چند قرن پيش نوشته 
شده اند، در جامعه اى كه زنان پوشيده بودند، اينترنت و 
غرب و كاپيتاليسم نبوده است، تمام مظاهر بدى كه در 
جامعه هست آن موقع نبود، اين آثار حس خالص بشرى 

را آورده  و در قالب كامال ادبى نوشته شده اند.

پرويز خائفى /مخالف
نظامى محرم ترين و محترم ترين زبان را در صحنه هاى 
مميزى  كه  است  صورتى  به  او  كلمات  دارد.  مختلف 
فكرى و روحى وايمانى كرده است. كلمه اى در خسرو و 
تشبيهات  باشد،  حريم  كه خالف  يافت  شيرين نمى توان 
و تصاويرش را در پرده هايى مى گيرد كه عيان نباشد. 
است،   شده  زده  شيرين  و  خسرو  درباره  كه  حرفى  
را  نظامى  حال  شرح  زيرا  است  ناحق  و  نابجا  بسيار 

نخوانده اند.

سعيد عباسپور /  مخالف
را  كالسيك  چه  و  معاصر  متون  بر  چه  مميزى  اعمال 
كه  كالسيكى  متون  خصوص  به  نمى دانم،  درستى  كار 
در خانه خيلى ها هست، ما نمى توانيم براى گذشته قيچى 

برداريم و بخشى از آن را ببريم.

اكبر اكسير / مخالف
متون كالسيك و هر پديده اى را كه به عنوان اثر ماندگار 
همان  به  بايد  را  مى بندد  نقش  جامعه  فرهنگى  ذهن  در 
صورت نگه داريم، اگر قرار باشد روى آثار هنرى هزار 
كنيم،  اعمال  را  پيش  سال  دو  بخش نامه هاى  پيش  سال 
هيچ چيزى روى هم بند نمى شود. بايد قلم مو برداريم و 
مينياتورها را پاك كنيم، حكايت هاى سعدى و مولودى را 
الك بگيريم. با انجام اين كار جز اين كه ويترين فرهنگى 
و  نكرده ايم.  ديگرى  كار  كنيم،  خراب  دنيا  در  را  ايران 
زمانه بحران آفرينى بحران ديگرى را  در  با اين  حركت 

دامن زده ايم.

رضا رئيسى / مخالف
ريخته،  هم  به  كال  ارشاد  مميزى  كه  است  اين  تصورم 
آن قدر به هم ريخته است كه همه چيز قاطى شده است. 
هستند  ما  ملى  هويت  از  بخشى  كتاب ها  اين  از  بعضى 
و شايد هويت اخالقى ماست، وقتى اين ها انگشت روى 
از  مميزى  كه  مى دهد  نشان  مى گذارند،  كارهايى  چنين 
دنيا  جاى  هر  در  است.  شده  خارج  خود  اصلى  مسير 
بعدى  تيم  نيست.  سليقه  اساس  بر  اما  هست  مميزى 
بخش  و  آزاد  را  بخش ها  همين  بيايد  مميزى  براى  كه 
ديگرى را سانسور مى كند، ما كارهاى بيشترى در بحث 
فرهنگ داريم كه تا بيايند پيله كنند به اين كتاب ها، اين  
كارها صدمه زدن به هويت ملى ماست و ادبيات ما را 

به نابودى مى كشاند.

غالمحسين سالمى / مخالف
اين طور  اگر  نيستم  كالسيك  آثار  مميزى  موافق  من   
از  نمى شود  كرد.  سانسور  بايد  را  چيزها  خيلى  باشد 
فردوسى دعوت كرد كه اين جايى كه اشكال گرفته اند را 
درست كند آيا امكان اين هست در كار نظامى دست برد، 
البته كه نيست. با اين حساب حافظ بسيار مغبچه دارد 
و يا خيلى جاها از نگار محبوبش حرف زده اين ها را كه 

نمى شود حذف كرد.

آيا مولوى، سعدى، حافظ، خيام و 
نظامى هم نياز به مميزى دارند؟ 
زينب كاظم خواه
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سينماى 
سياسى در 

جهان
سينما هنر و صنعتى گرانقيمت و مستلزم تجميع سرمايه است. اين 
ماهيت صنعتى موجب گرديده كه دواير مضمونى سينما از ابتدا دچار 
جوامع  در  گيرى  شكل  واسطه  به  و  شده  كارانه  محافظه  رويكردى 
سرمايه دارى، كمتر متعرض مناسبات زيربنايى در گستره اى شود 
سياسى  هاى  چرخش  اما  است.  مادى  منفعت  تابع  آن  چيز  همه  كه 
به  توجه  كه  آورد  فراهم  فرصتى  بيستم  قرن  نخست  دهه  دو  در 
كانون هاى ملتهب سياسى در دستور كار فيلمسازان نيز قرار گيرد. 
از جمله پيروزى انقالب كمونيستى در روسيه و تسرى ايدئولوژى 
ماركسيسم، موقعيتى را فراهم آورد كه فيلمسازان برجسته روسى 
ضمن ارتقاى فن و زبان سينما به تبيين انديشه هاى ماده گرايانه از 
طريق خلق نوعى ديالكتيك تصويرى بپردازند. تجربيات فرماليستى 
لف كولشوف، ميخاييل رم و زيگاورتوف به سرعت منجر به ظهور 
وسوالد  و  ايزنشتاين  سرگئى  همچون  اى  برجسته  فيلمسازان 
پودووكين گرديد كه درونمايه محتوايى آثارشان پيوندى صريح با 
سياست و انقالب داشت. فيلم هايى چون «توفان در آسيا» و «مادر» 
اثر پودووكين يا «رزمناو پوتمكين» و «اكتبر» اثر ايزنشتاين اگر در 
درون مرزهاى شوروى به عنوان نمونه هاى هنر ملى و آثارى در 
تبيين و بزرگداشت ايدئولوژى ماركسيسم تحسين مى شدند ولى در 
سراسر جهان – خصوصًا اروپا – به عنوان نمونه هاى هنر انقالبى 
چشم ها را خيره ساختند و نقشى راهبردى در ترويج ديدگاه هاى 
راديكال چپ (راديكال تا مرز آنارشيزم) ايفا نمودند. چنان كه لوئيس 
بونوئل در خاطراتش از آشوبى كه نمايش فيلم رزمناو و پوتمكين در 
پاريس دهه بيست ايجاد كرد و به دو روز ناامنى عمومى در پايتخت 

فرانسه انجاميد، ياد مى كند. 

فراموش نبايد كرد كه كاركرد سياسى اين آثار صرفًا ناظر به محيط 
نمايش بود و نه ماهيت درونى. درونمايه آثارى چون فيلم هاى ياد 
و  ايثار  بزرگداشت  و  مسلط  نظام  عليه  قيام  به  دعوت  عمدتًا  شده 
شهادت راهيان مسير انقالب است و مكانيسم تأثيرگذارى اش بستگى 
به آن دارد كه در جامعه اى انقالبى و يا فضايى بسته و ديكتاتورى 
تقريبًا همان كاركردى كه فيلم امريكايى «تعصب»  درآيد.  به نمايش 

اثر ديويد وارك گريفيث ايفا كرد. فيلمى كه در جوامع سرمايه دارى 
چندان مورد توجه قرار نگرفت ولى در جامعه انقالبى روسيه مورد 
توجه رهبران انقالب و شخص لنين واقع شد و به مدت ده سال در 

سينماهاى اين كشور در حال نمايش بود. 

شايد اگر تجربه جنگ جهانى دوم و در پى آن جنگ سرد به وقوع 
رقم  ديگر  اى  گونه  به  هم  سياسى  سينماى  سرنوشت  پيوست  نمى 
مى خورد ولى پارانوياى وحشت از ايدئولوژى چپ در جهان غرب 
موجب شد كه با هر نوع گرايش راديكال و مشكوك به چپ در دايره 

جغرافياى جهان غرب و حتى اقمار سياسى شان در جهان سوم با 
همان  از  سياسى  هنر  بنابراين  گردد.  مواجه  سركوبى  و  عمل  شدت 
آغاز مترادف با آرمانگرايى سياسى در افشا و سرنگونى نظام هاى 
توتاليتر (چه ايدئولوژيك و چه سرمايه ساالر) شد و سينماى سياسى 
هم به تبع همين رويكرد، بخش عمده دهه هاى ميانى قرن بيست را 
كرد.  سپرى  تجارى  توزيع  و  توليد  براى  سرمايه  فقدان  محاق  در 
شايد تنها استثناهاى موجود در دو جريان بشدت قوى سينمايى يعنى 
هاى  نشانه  كرد.  رديابى  بتوان  ايتاليا  سينماى  و  هاليوود  سينماى 
بسته  جامعه  در  امريكايى  آزاديخواه  سينماگران  آثار  در  ليبراليزم 
اين كشور بشدت راديكال و چپ گرايانه ارزيابى مى شدند و تا حد 
تبليغات كمونيستى موجبات پيگرد قضايى گروهى از دست اندركاران 

گذشت  از  پس  امروز  آنكه  حال  آوردند.  فراهم  را  امريكا  سينماى 
چندين دهه در نگاهى دوباره به آثارى چون «رژه بزرگ»، «خوشه 
هاى خشم»، «زنده باد زاپاتا» و «من يك فرارى از گروه زنجيرى ها 
هستم» بيشتر مضامين عدالت طلبانه اجتماعى است كه جلب نظر مى 

كند تا ماهيتى افشاگرانه يا مشوق تغيير وضع. 

در ايتاليا اما قدرت گيرى كمونيست ها به فيلمسازان سياسى فرصت 
داد كه ميراث نئورئاليسم را به سمت جستارهاى سياسى ببرند و به 
واكاوى ريشه هاى فاشيزم در جامعه ايتالياى قبل از جنگ و نشانه 
هاى باقى مانده آن در سال هاى دهه پنجاه بپردازند. استمرار اين 
گرايش به تدريج موجب نضج و بلوغ نوعى بيان روايى شد كه اگرچه 
بر  مبتنى  هاى  كمدى  نظير  ايتاليا  سينماى  تجارى  آثار  با  قياس  در 
جنسيت و بعدتر وسترون هاى اسپاگتى چندان جهانى نشد ولى به 
عنوان نمونه هايى فاخر و متشخص از واكاوى ريشه هاى اجتماعى 
سياست، جزو پرخواستارترين نمونه هاى سينماى متفاوت در جهان 
فيلمسازان  آثار  در  كه  ها  فيلم  اين  عمومى  ويژگى  ترين  عمده  ماند. 
نسل  تا  گرفته  پازولينى  و  فلينى  و  روسلينى  و  دسيكا  از  متفاوتى 
هاى بعدتر مثل رزى و اسكوال و مونيچلى و برادران تاويانى قابل 
رديابى است، نقد درونى و واكاوى هويت چندگانه خرده فرهنگ هاى 
حاضر در ساحت ملى اجتماع ايتالياست كه به بروز انوع بحران هاى 

اجتماعى ازجمله سياسى راه مى دهد. 

اما در دهه 60 ميالدى شاهد چرخشى اساسى در رسانه هاى جهان 
توسعه  و  تولد  به  كه  عواملى  مجموعه  شويم.  مى  آزاد  اصطالح  به 
اخبار  درزكردن  و  انجاميد  سوم  درجهان  آزاديبخش  هاى  نهضت 
حياط  درجوامع  دارى  سرمايه  نظام  غيرمستقيم  و  مستقيم  جنايات 
خلوت خود در سراسر جهان، به اضافه آمار تباهى هاى رژيم هاى 
ماده گرا در بلوك شرق موجب گونه اى بيدارى و اعتراض در ميان 
جوانان تحصيل كرده و آرمانخواه سراسر دنيا شد و پايتخت هاى 
بزرگ جهان شاهد تظاهرات و حتى خشونت هاى افراطى عليه نظام 

سلطه گر حاكم گرديد. 

هاى  آگاهى  كسب  به  توجهشان  و  فجايع  افشاى  به  مردم  اقبال 
با  و  كند  پيدا  دوباره  تولدى  سياسى  سينماى  شد  موجب  سياسى 
جديد  هاى  خواسته  اين  اقناع  به  وطنى  جهان  يا  بومى  هاى  گرايش 
مردم جهان بپردازد. «نبرد الجزيره» به عنوان نقطه عطف و آغازگر 
اين راه، نگاهى بود دقيق وبيطرفانه به روند پيروزى خيزش انقالبى 
مردم يك كشور جهان سوم كه به سلطه استعمارى جنايتكار پايان 
مى دهند. اين فيلم كه به قول ادوارد سعيد متفكر جهان عرب سياسى 
سراسر  مردم  همدلى  كسب  بر  عالوه  شد  موفق  دنياست  فيلم  ترين 
جهان (حتى مردم فرانسه) با انقالبيون الجزايرى، پتانسيل عظيم اين 
فيلم  توليد  و  كند  مشخص  نيز  را  تجارى  پشتوانه  لحاظ  به  سينما 
سياسى را داراى توجيه تجارى كافى براى سرمايه گذارى تثبيت كند. 

سينماى  جنس  از  افشاگر  هاى  فيلم  با  سو  يك  از  روند  اين  ادامه 
كوستاگاوراس ادامه يافت كه از فرمول ها و قالب هاى تعليقى سينماى 
تجارى براى طرح داستان هاى سياسى يا بازسازى وقايع و خاطرات 
روشنفكران  واكنش  موجب  ديگر  طرف  از  و  بردند  مى  سود  واقعى 
سينماگرى همچون گدار شدند كه به دنبال ماهيتى انقالبى در روايت 
مضامين سياسى خصوصًا در مستندهاى اجتماعى بودند. راه سوم 
از طريق شاخه گزارشگر داستانى ادامه مى يافت. سينمايى از جنس 
آثار فرانچسكو رزى كه با دستمايه قرار دادن وقايع و حوادث واقعى 
سياسى، به دنبال تحليل شرايط و تبيين موقعيت تاريخى و ژئوپلتيك 
آن حوادث مى رفت و در اين مسير از راهكارهاى سينماى تجارى 

دورى مى جست. 
سوم  جهان  كشورهاى  از  بسيارى  در  اروپا  بر  عالوه  امواج،  اين 
و  شد  دنبال  استعمار  بند  از  رسته  كشورهاى  ميان  در  خصوصًا 
و  آرژانتين  شيلى،  برزيل،  كوبا،  آفريقا،  در  شاخصى  هاى  نمونه 
با  نبرد  درگير  و  دربند  ملل  از  بسيارى  حتى  آفريد.  جوامع  ديگر 
دوربين  نيكاراگوئه  و  اندونزى  فلسطين،  در  اشغالگر  استعمارگران 
بر  را  خود  حقانيت  و  بردند  نبرد  سنگرهاى  به  را  فيلمبردارى  هاى 

پرده هاى سينما به تصوير كشيدند. 

شايد شاخص ترين نمونه هاى سينماى سياسى در دو دهه اخير را 
به  استون  يافت.  اوليوراستون  آثار  در  و  امريكا  سينماى  در  بتوان 
انواع  ميان  قدرت  نبرد  درگير  را  كشورش  متفكر،  فيلمسازى  عنوان 
مافياهاى سياسى حاكم بر مراكز اصلى حكومتى از دست رفته مى 
بيند و با ساخت تعدادى آثار افشاگر و جنجالى پرده از جنايات دولت 
فجايع  از  دارد.  مى  بر  بيستم  قرن  تاريخى  مختلف  ادوار  در  امريكا 
ناشى از تجاوز نظامى به ويتنام و امريكاى جنوبى تا كودتاى پنهان 
داخلى در عرصه هاى سياست (جى.اف.كى) و اقتصاد (وال استريت) 
در زمانه اى كه غالب توليدات سينمايى جهان دچار نوعى سياست 
گريزى و پرهيز از طرح مستقيم مباحث مرتبط با حكومت ها هستند، 
فيلم هاى استون همچنان با صراحت و قاطعيت اعالم موضع مى كنند 

و به قلب هدف مى زنند.
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792

پنج فيلمى كه 
فيلمبردارى آن ها 
جنجال برانگيز شد

جنجالى اند  واقعا  فيلم ها  از  بعضى 
جهانى  مخاطبان  از  بعضى  كفر  يعنى 
معروفترين  از  تا  پنج  مى آورند.  در  را 

جنجالى ها به قرار زيرند.

بورات

متد ساشا بارون كوهن، فيلمنامه نويس و بازيگر 
اصلى  كه پشت كمدى «بورات» قرار دارد، موضوع 

بحث هاى متعددى قرار گرفت. گفته مى شد موافقت 
در  فيلمبردارى  طول  در  حرفه اى  غير  بازيگران 
رومانى به زور جلب شده است، در حالى كه در 
چندان  نه  تصوير  داشته اند.  قرار  غيرعادى  حالت 
قزاقستان  از  بورات  شخصيت  كه  خوشايندى 
سرزمين مادرى اش ترسيم مى كند، به مذاق مردم 
و رئيس جمهور اين كشور نظربايف خوش نيامد. 
فيلم كه به نژاد پرستى متهم شده بود بجز لبنان در 

سرتاسر دنياى عرب سانسور شد.

با اين حال به تنها موردى كه حق داده شد، مورد 
روستاى ُگلد در رومانى بود. ساكنان اين روستا 
اعتقاد داشتند كه توليد كنندگان اين فيلم درمورد 
موضوع اصلى اين فيلم دروغ گفته اند. اين فيلم آنها 
ادرار  كه  مى دهد  نشان  وحشى هايى  همچون  را 
خب  دارند.  اخالقى  انحرافات  و  مى نوشند  را  بزها 

بله، بايد هم از اين فيلم عصبانى شد...

ميليونر زاغه نشين
با وجود كسب يك اسكار، دنى بويل مورد انتقاد 
«ميليونر  كه  هند  غرب  در  بمبئى  ساكنان  شديد 
قرار  بود  شده  فيلمبردارى  آن جا  نشين»  زاغه 
شد.  كشيده  نيز  دادگاه  به  حتى  كار  و  گرفت 
 ) فيلم  اين  التين  عنوان  در   «dog»  كلمه بر  عالوه 
زاغه نشينان  محله   سگ  معناى  به   «slumdog  »

است) كه نمى توانستند آن را هضم كنند.

مردم، دنى بويل و تهيه كننده اش كريستيان كولزن 
را متهم مى كردند كه از فقر بازيگران سوء استفاده 
نكنند.  پرداخت  آن ها  به  كافى  دستمزد  تا  كرده اند 
اين اتهام را هر دو رد كرد ند در حالى كه مى گفتند 
بازيگران   ) اسماعيل»  و «اظهرالدين  على»  «روبينا 
را  قهرمانان  كودكى  نقش  فيلم  در  كه  تازه كارى 
دريافت  محلى  حقوق  از  بيشتر  مى كنند)  بازى 
كرده اند و به لطف مبلغى كه پرداخت شده است تا 

صرف آموزش، نگهدارى و نيازهاى اساسى آن ها 
شود در مدرسه ثبت نام شده اند.

مرتاض عاشق
بسيارى  قلم فرسايى هاى  موجب  كه  كمدى  فيلمى 
هيچ  هم  تجارى اش  شكست  البته  و  شد  هند  در 
كه  را  كمدى  اين  هند  مردم  نداد.  تغيير  را  چيزى 

از  بعد  كه  است  آمريكايى  يك  ماجراهاى  يادآور 
تبديل  معنوى  رهبران  از  يكى  به  هند  به  سفرى 
مى شود، به دليل تمسخر ايمان و اعتقادات مذهبى 

را  فيلم  اين  درمورد  بحث  كردند.  سرزنش  آن ها 
«راجان زد»، مردى كه خود را « رهبر هندى» مى 
خواند پيش كشيد. او به همه  هندى ها پيشنهاد كرد 
را  «وياكام»  و  «پارامونت»  توليدهاى  همه   و  فيلم 
تاثيرى  فراخوان  اين  آيا  كه  اين  از  كنند.  تحريم 

داشته است يا نه خبرى در دست نيست!

بخور، دعا كن، دوست بدار
هند،  پاتودى  در  فيلم  اين  فيلمبردارى  هنگام  در 
جوليا رابرتز مورد خشم ساكنان محلى قرار گرفته 
بود. در واقع تاريخ هاى فيلمبردارى با «ناواراتى» 
شده  همزمان  هندوها  جشن هاى  مهمترين  از  يكى 
داده  دستور  محلى  پليس  به  دليل  همين  به  بود؛ 
شده بود از ورود همه  اشخاص خارجى حاضر در 
صحنه به معبد هارى ماندير كه يكى از مكان هاى 

برگزارى جشن بود ممانعت به عمل آيد.

در سرزمين خون و عسل
عجيبى  داستان  اما  فيلم  اين  فيلمبردارى  داستان 
آنجلينا  كه  است  اثرى  نخستين  فيلم  اين  است. 
نيمه   در  نخست  دارد.  قرار  دوربين  پشت  جولى 
اكتبر پارسال مسئوالن اجازه فيلمبردارى او را در 
فشارهاى  پى  در  تصميم  اين  كردند.  لغو  بوسنى 
انجمنى زنانه كه در طول جنگ بوسنى آسيب ديده 
و از محتواى فيلمنامه به خشم آمده بودند اتخاذ 
شد. اين فيلم داستان رابطه بين يك زن بوسنيايى 

و يك صرب است.
شدند  ناچار  كنندگان  توليد  اتفاق،  اين  پى  در 
چهار  به  روز  از 10  بوسنى  در  را  گروه  حضور 
بوداپست  در  را  فيلمبردارى  و  داده  كاهش  روز 
شهردارى  سرانجام  حال  اين  با  دهند.  ادامه 
به  تجاوز  داستان  حذف  درخواست  با  سارايوو 
كه  شهردارى  كه  بود  اين گونه  داد.  پايان  بحث ها 
مجوز فيلمبردارى را چند روز قبل لغو كرده بود 

دوباره اجازه فيلمبردارى را صادر كرد.
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از كافه نادرى تا موسيقى الله زارى

نگاهى به 
موسيقى الله زار 
از آغاز تا امروز

  
سميه قاضى زاده

زار  الله  هنر  به  كه  هنرهايى  ديگر  مثل  زار  الله  موسيقى 
معروفند، چنان بين عامه طرفدار داشته و دارد كه با اولين 
دايره  در  كه  آنجا  تا  شود  مى  باز  لينك  صدها  جستجو 
باز  زار  الله  موسيقى  ويژه  اى  صفحه  ويكيپديا،  المعارف 
مى شود كه اين ژانر موسيقى را اين طور تعريف مى كند: 
مانند  ايران  عاميانه  موسيقى  خوانندگان  پهلوى  دوره  «در 
نظرى،  على  پرور،  روح  تاجيك،  جبلى،  قاسم  آفت،  مهوش، 
آغاسى و سوسن همگى در الله زار به روى صحنه مى رفتند 
و به نوشته جعفر شهرى در كتاب «تهران قديم»، عشقى و 
گراند هتل الله زار  بهترين كارهاى خود را در سالن  عارف 
به صحنه بردند و خانم ها با لباس هاى اروپايى و پسران 
رعنا سر شب ها رو به كافه هايى كه آنها در آنجا به اجراى 
برنامه مى پرداختند مى آوردند و شيك پوش ترين مردان و 
آالمدترين زنان را مى شد در كنسرت هاى اين خيابان ديد».

الله  موسيقى  عنوان  به  ايران  موسيقى  در  امروز  آنچه  حال،  اين  با 
كوچه  موسيقى  با  مترادف  است  موسيقى  شود،  مى  شناخته  زارى 
معادل  موسيقى  هاى  المعارف  دايره  از  برخى  در  حتى  بازارى. 
خيابانى  شاد  موسيقى  يا  عروسى  موسيقى  را  زارى  الله  موسيقى 
فرض كرده اند. از همين تفاوت تعريف ها مى شود به سادگى به اين 
نكته پى برد كه تعريف درستى از موسيقى الله زار وجود ندارد و از 
آن جسته و گريخته به عنوان يك ژانر يا گونه موسيقايى در ايران ياد 
مى شود. آنهايى هم كه سعى كرده اند در يك دو جمله اين موسيقى 
از  پيش  كه  است  بوده  خوانندگانى  آثار  واسطه  به  كنند،  تعريف  را 
انقالب در كافه ها و نوشگاه هاى خيابان الله زار آواز مى خوانده اند. 
با اين وجود در همه اين نظرات و تعاريف، چند نكته مشترك وجود 
زارى  الله  خواننده  اولين  مورد  در  آنها  ترين  مهم  از  يكى  كه  دارد 
ايران است. اين لقب به نعمت آغاسى داده شده است چرا كه آهنگ 
هاى او مثل «جومه نارنجى»، «لب كارون» با سرعتى باورنكردنى به 
آهنگ هايى تبديل شدند و در كوچه بازار سرزبان ها افتادند. بعدها 
نكته  ديگر  شد.  مى  استفاده  ها  عروسى  در  بيشتر  ها  آهنگ  اين  از 
مورد  در  دارد،  وجود  زارى  الله  موسيقى  تعريف  در  كه  مشتركى 
اين  بر  ايران،  موسيقى  كارشناسان  از  بسيارى  است.  پاپ  موسيقى 

باورند كه موسيقى الله زارى، مقدمه آمدن موسيقى پاپ بود و بعد 
پيدا  راه  مردم  قلب  به  حد  اين  تا  توانست  زار  الله  موسيقى  اينكه  از 
كند و در تاكسى ها و مغازه ها، از دهان پير و جوان شنيده شود، 
موسيقى پاپ ظهور كرد و به كندى راهى را كه موسيقى الله زار يك 
شبه طى كرده بود را توانست بپيمايد، مخصوصا اينكه موسيقى الله 
زار آن قدر معروف و محبوب شد كه راديو و تلويزيون آن زمان هم 
مجبور به دعوت از خوانندگان اين موسيقى ها شد و به همين دليل 
است كه خيلى ها يكى از مهم ترين داليل فراگير شدن آن را همين 

پخش سراسرى مى دانند.
تو  غروبم  «من  به  توان  مى  زارى  الله  هاى  آهنگ  ترين  معروف  از 
نظرى،  على  صداى  با  و...  صبور»  «سنگ  «قسم»،  «مادر»،  شبى»، 
«سپيده دم» جواد يسارى، آهنگ هاى عربى فارسى امان ا... تاجيك 
و قاسم جبلى، «لب كارون» و... اشاره كرد. قطعاتى كه برخى از آنها 
مسائل  در  آثار  اين  خالقين  از  برخى  اعتقاد  به  و  شد  فراگير  بسيار 
اجتماعى روز هم تاثيرگذار واقع شد. يسارى در مورد آهنگ «بچه 
ها» كه در آن روزها بسيار سر زبان ها افتاده بود، مى گويد: «آن 
وقت ها راديو و تلويزيون از من دعوت نمى كرد و مثال به خود من 
مى گفتند كه اين آدم الته و همه مشترى هايش هم التند. در صورتى 
كه همه، ميدونى ها و آدم هاى باشخصيت با زن و بچه شون مى 
آمدند تئاتر ما. من وقتى آهنگ «بچه ها» را خواندم خيلى ها از طالق 
منصرف شدند. خدا شاهده بعضى از بچه ها مى آمدن تئاتر پارس و 
از من تشكر مى كردند كه با اين آهنگ از جدا شدن پدرو مادرهايشان 
جلوگيرى كرده بودم. اين يعنى موسيقى كوچه بازار. حاال هر كسى 

هر اسمى كه مى خواهد روى آن بگذارد».

واقعيت اين است كه اولين افرادى كه در الله زار ساز به دست گرفتند، 
از موسيقيدانانى هستند كه امروزه ما آنها از اساتيد موسيقى ايرانى 
به حساب مى آوريم. مرتضى خان محجوبى يكى آهنگسازانى است 
كه موسيقى ايران پيوسته به او افتخار كرده است اما پدر مرتضى 
اولين كافه را در خيابان الله زار داير كرد و پسرانش رضا و مرتضى 
در آنجا اركستر به راه انداختند، رضا ويولن مى زد و مرتضى پيانو 
مى زد. در سالن سينما فاروس از طرف عّده اى از هنرمندان مانند 

و  شد  اندازى  راه  اركستر  يك  زاده  اسماعيل  خان  حسين  و  مفخم 
مرتضى كه بيش از ده سال نداشت براى اولين بار در اين اركستر 
در حضور جمعيت پيانو زد و عارف تصنيف ساز معروف نيز در 
آنجا آواز خواند. بعد اين روزها و بعد ازآنكه داشتن اركستر در كافه 
ها باب شد، آهسته آهسته كافه هاى پائين خيابان الله زار كه اقشار 
مردم  و  تر  معمولى  هاى  خواننده  و  رفتند  مى  آنجا  به  تر  معمولى 
پسندترى را به كار مى گرفتند، موسيقى الله زارى به ميان آمد، كما 
كردند  ظهور  خوانندگانى  هم  باز  ما  دوره  در  و  بعد  ها  سال  اينكه 
(همچون عباس قادرى) كه راه و رسم الله زارى ها را ادامه دادند يا 
حتى ترانه سراهايى كه به ياد آن موسيقى ترانه ها مى سرايند تا آنجا 
كه سال گذشته كتاب ترانه اى با نام «از الله زار تا جمهورى» منتشر 

شد و در اولين ماه به چاپ دوم هم رسيد. (1)

به هر حال هنوز كه هنوز است، الله زار به عنوان يكى از پايگاه هاى 
انواع  از  برخى  حتى  و  است  مطرح  و 40  دهه 30  در  موسيقى  مهم 
موسيقى ها و موسيقى نمايش ها از كافه هاى همين خيابان شروع 
شده اند. «مرتضى احمدى» بازيگر و خواننده طنز قديمى كه تحقيق 
مفصل در مورد تئاتر و موسيقى الله زار انجام داده است، در مورد 
موسيقى پيش پرده خوانى مى گويد: «پيش پرده خوانى از الله زار 

شروع  داشتند)  قرار  آنجا  در  تئاتر  معروف  هاى  سالن  ابتدا  در  (كه 
شد. اين موسيقى را، روى آهنگ هاى محلى، شعرهاى طنز، فكاهى 
بيشترشان  بودند،  مشخص  هم  آنها  شاعران  گفتند.  مى  انتقادى  و 
در  اينها  و  سرودند  مى  سخى  محمدعلى  و  خطيبى  پرويز  آقايان  را 
خود الله زار اجرا و در همان جا تمام مى شد. آقاى مجيد محسنى، 
آقاى شيبانى، آقاى حميد قنبرى، آقاى عزت ا... انتظامى و من واقعا 
در  را  هنر  اين  ما  بوديم.  زارى  الله  خوانى  پرده  پيش  سرآمدان  از 
محتواى  با  و  ناب  طنز  كار  اين  كرديم.  حفظ  آبرومندى  خيلى  سطح 
انتقاد شديد از دستگاه هاى دولتى بود ولى يواش يواش كافه هايى 
باز شدند و عده اى سودجو براى يك لقمه نان و كسب درآمد، در 
اين كافه ها و بزم هاى شبانه پيش پرده خوانى راه انداختند. ما هم 

حساب كرديم و ديديم اعتبار

پيش پرده دارد از بين مى رود. بنابراين خود ما 5 نفر در سال 1327 
تئاتر  در  هم  سالى  دوسه  بگيريم.  كناره  كار  اين  از  گرفتيم  تصميم 
تهران دوسه بار خوانديم و بعد براى هميشه اين كار را كنار گذاشتيم 

كه متاسفانه از بين رفت».(2)

با اين تفاسير، شايد بتوان براى موسيقى الله زار دو ويژگى مهم و 
البته بسيار متضاد برشمرد؛ يكى اينكه موسيقى را از تاالرها به كافه 
ها و كوچه بازار آورد و باعث شد مردم بيش از هميشه در تاريخ 

موسيقى ايران با موسيقى دمخور شوند و نكته

قابل توجه تر ضربه شديدى بود كه اين موسيقى بر گوش موسيقى 
زار  الله  موسيقى  از  بعد  رسد  مى  نظر  به  گذاشت.  برجاى  ايرانيان 
بود كه گوش مردم ايران عادت به شنيدن موسيقى هاى عامه پسند 
افتاد.  كارگر  مشكل  اين  رفع  براى  موسيقيدانى  كمتر  زحمت  و  كرد 
اگرچه اين روزها به نظر مى رسد سنت موسيقى الله زار و الله زار 
گوش دادن، برطرف شده است، اما پاى صحبت اغلب موسيقيدانان 
كه بنشينيد، هنوز آفتى را كه به جان موسيقى ايران بعد از دوران الله 
زار زده شده است را از ياد نمى برند. جالب اينجاست كه البته همين 
موسيقيدانان هر زمان كه صحبت از فروش آلبوم هاى موسيقى و 
پرطرفدارى يك آلبوم مى شود، ياد آلبوم ها و آهنگ هاى الله زارى 

و فروش بى سابقه آنها مى افتند.

با اين همه نام الله زار در امروزه روز موسيقى كمتر تداعى موسيقى 
گردن  ناشرين  و  موسيقى  مافياى  بيشتر  و  كند  مى  را  بازار  كوچه 
هم  آنجايى  تا  آورد.  مى  موسيقيدانان  ياد  به  را  حوزه  اين  كلفت 
همان  هواى  و  حال  در  هنوز  بزرگ،  ناشرين  اين  است  معلوم  كه 
روزهاى قديم الله زار هستند و ترجيحشان در انتشار آلبوم ها هم 
با آنهايى است كه به آن موسيقى نزديك ترند. از اين حيث هميشه 
مى  ناظرى»  «شهرام  استاد  اند.  شاكى  ماجرا  اين  از  موسيقيدانان 
و  تهيه  را  اثر  يك  بار  يك  سال  دو  من  چون  موزيسينى  گويد: «اگر 
توليد مى كند، دليل بر آن است كه تفكر الله زارى و داللى بر بازار 
نوار  يك  اى  هفته  بايد  باشد،  داغ  بازارم  بخواهم  اگر  و  است  حاكم 
حتى  دارد».  منافات  موسيقى  هنرى  روح  با  مسلما  كه  كنم  عرضه 
صداى تارنواز برجسته ايرانى «داريوش پيرنياكان» هم در آمده كه: 
نيازهاى  كه  نكرده  درست  ايرانى  گروه  يك  تاكنون  ارشاد  «وزارت 
مالى آن را تامين كند، تلويزيون هم همين طور، ما هم كه به تنهايى 
توانمان نمى رسد جز اينكه گاها اثرى توليد كنيم كه منتشركنندگان 
آن را ببرند يا نبرند چون بازار دست الله زارى ها بوده و آنها پخش 
ترانه  گلروبى  يغما  كنند».  مى  مشخص  را  ها  كاست  پخش  عدم  يا 
سراى معاصر هم آينده روشنى را براى موسيقى پيش رو نمى بيند 
و به غير مسائل مديريتى و مجوزى موسيقى امروز ما كه وضعيت 
نابسامانى دارد، معتقد است سليقه چند نفر تهيه كننده در الله زار، 
هدايت مى كند. جالب تر اينجاست كه حتى  دارد كل موسيقى ما را 
خواننده هايى چون «عليرضا افتخارى» هم كه گاهى در ماه دو آلبوم 
منتشر مى كنند از وضعيت بازار الله زار ناراضى اند. او در مصاحبه 
اى اخيرا اعالم كرده است زندگى اش از طريق ساختمان سازى مى 
و  اسپانسرها  جيب  به  زحمتش  و  تجربه  ها  سال  ماحصل  و  چرخد 

شركت هاى الله زارى مى رود.
اين طور كه معلوم است الله زارى ها كارى با موسيقى ايران كرده 
اند كه هيچ رقمه نمى توان نام آن را از موسيقى پاك كرد. اينكه پاك 
شدن نام الله زار و موسيقى الله زارى و مافياى الله زار از موسيقى 

ايران خوب است يا نه...؟ با شما....

الله زار كاش مى تونستيم تا ابد با تو بمونيم
تو بهارستان دوباره شعر بيدارى بخونيم

نارفيقانه ورق خورد دفتر گذشته ما
قد كشيديم توى بن بست اما تك و تنها(3)

  
پى نوشت ها:

1 كتاب «از الله زار تا جمهورى» سروده «مهدى موسوى »
2 مصاحبه «مرتضى احمدى» با «محمد فرجامى» در ويژه نامه طنز 

مجله خردنامه
3 برگرفته از ترانه اى به نام «الله زار» از آثار «رضا يزدانى»

موسيقى
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كارگردان سرشناس اولين 
آلبوم موسيقى خود را منتشر 

مى كند
 «روزگار دلقك ديوانه» اولين آلبوم موسيقى ديويد لينچ 

هشتم نوامبر وارد بازار موسيقى مى شود.
 موسيقى هميشه نقشى مهم در پروژه هاى سينماى و 
تلويزيونى ديويد لينچ بازى كرده است و به همين دليل 

كه  تك نفره  بطور  او  موسيقى  آلبوم  اولين  انتشار  خبر 
شامل 14 آهنگ جديد است چندان غافلگيركننده نيست.

«مخمل  چون  فيلم هايى  مولف  كارگردان  لينچ،  ديويد 
آبى»، «بزرگراه گمشده» و «جاده مالهالند» در اين آلبوم 
«روزگار  خودش  و  خوانده  آواز  و  است  نواخته  گيتار 

دلقك ديوانه» را «بلوز مدرن» توصيف كرده است.

اين كارگردان در بيانيه اى گفت: «عشق تجربه با صدا و 
موسيقى موتور محرك اين قايق است. تمامى آهنگ هاى 
ايده  اين  شدند.  شروع  فشرده  ايده اى  از  آلبوم  اين 
فشرده باالخره فرم پيدا كرد و درنهايت ترانه اى مناسب 

خود خلق كرد.»
همكار ديويد لينچ كه ترانه تمامى آلبوم ها را نوشته است 
در اين آلبوم دين هرلى است كه مسئول نواختن گيتار 
و درام است. كارن او نيز در اجراى يكى از ترانه ها به 
صورت خواننده مهمان حضور دارد. دو تا از آهنگ هاى 
خوبى  روز  «امروز  و  «مى دانم»  نام هاى  به  آلبوم  اين 

است» در فضاى اينترنتى منتشر شده اند.
تصادف  چند  نتيجه  را  ترانه ها  شدن  نوشته  لينچ 
تصادف  «اينقدر  گفت:  شوخى  به  و  خواند  خوش آيند 
بيمارستان  به  كارش  بود  نزديك  آلبوم  اين  كه  داد  رخ 

بكشد.»

فعاليت  ابتداى  همان  از  مستقل  كارگردان  اين 
موسيقى  توليد  روند  در  مهم  نقشى  فيلمسازى اش 
فيلم هايش داشت؛ در اولين فيلم او به نام «كله پاك كن» 
از  توجهى  قابل  بخش  شد  ساخته   1977 سال  در  كه 
در  او  است،  شده  استفاده  لينچ  خود  ساخته  موسيقى 
«مخمل آبى» كه شهرت بسيارى برايش به همراه داشت 

ترانه اغلب ترانه ها را نوشته بود.
آنجلو  فيلم هايش  موسيقى  ساخت  در  او  اصلى  همكار 
بود  كرده  اشاره  مصاحبه اى  در  كه  است  باداالمنتى 
غالب موسيقى فيلم هاى لينچ كار خود كارگردان است و 

او بيشتر نقش يك تنظيم كننده را برعهده دارد.
نام  به  بنيادى  دارد  سررشته  هم  مديتيشن  در  كه  لينچ 
مردم  تشويق  آن  هدف  كه  است  انداخته  راه  خودش 
بنياد  اين  اقدامات  راستاى  در  او  است.  امديتيشن  به 
نام  به  كرده  منتشر  آهنگ   33 شامل  موسيقى  آلبوم 
تغيير  را  دنيا  كه  موسيقى   :Download for Good»
آرامش بخش  آلبوم  اين  آهنگ هاى  تمامى  مى دهد». 
آن  در  «موبى»  و  «مارون5»  گروه  از  آثارى  و  هستند 

ديده مى شود.
نما»،  فيل  «مرد  قلب»،  در  «وحشى  كه  لينچ  ديويد 
«توئين پيكز»، «جاده سرراست» و «اينلند امپيار» ديگر 
فيلم هايش هستند عالوه بر كارگردانى و فيلمنامه نويسى 
و  ويژه  جلوه هاى  طراح  تدوينگر،  فيلمبردار،  عنوان  به 
انيماتور نيز در فيلم هايش فعاليت كرده است. او كه در 
مجسمه سازى هم دستى دارد و تابلوهاى نقاشى اش در 
گروه هاى  با  پيشتر  درآمده اند  نمايش  به  دنيا  سراسر 
هم  ماوس  دنجر  و  اينترپل  دوران،  دوران  موسيقى 

همكارى كرده بود.
از  الهام  با  را  سكوت»  «كافه  لينچ  ديويد  امسال  پاييز 
افتتاح  پاريس  در  مالهالند»  «جاده  فيلم  سكوت  آهنگ 

مى كند.
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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

بريتنى اسپيرز 
اجازه ندارد تلفن 
همراه داشته باشد

نزديكان او معتقدند كه داشتن تلفن همراه ، 
اين خواننده 29 ساله را دچار مشكل مى كند 
كه  دهند  نمى  اجازه  او  به  دليل  همين  به  و 

تلفن همراه داشته باشد.
بريتنى  گفت:"نزديكان  خبرى  منبع  يك 
مطمئن  تا  اوهستند  مراقب  هميشه  اسپيرز 

شوند كه مشكلى براى او پيش نمى آيد ."
اين  كه  شد  ايجاد  زمانى  از  حساسيتها  اين 
خواننده توسط فردى به نام فرناندو فلورس 
متهم شد. ، فرناندو كه يكى از باديگاردهاى 
خواننده  اين  كه  كرد  ادعا  بود  بريتنى  سابق 
از طريق تلفن همراهش عكسهاى غير اخالقى 
و نامناسب براى او فرستاده است و بريتنى 

او  عليه  بر  عكسها  اين  از  كه  كرد  تهديد  را 
استفاده خواهد كرد.

خودش   ، موفق  خواننده  اين  مارچ  ماه  در 
هم اعتراف كرد كه اجازه ندارد تلفن همراه 

داشته باشد.

بريتنى در مقاله اى با عنوان " 25 مطلبى كه 
تلفن  "من  گفت:  ؟"،  دانيد  نمى  من  مورد  در 

همراه ندارم ."
يك منبع خبرى گفت:" اين ممنوعيت تا پايان 
امسال ادامه خواهد داشت زيرا اين ممنوعيت 

باعث شده كه همه چيز خيلى خوب و بدون 
مشكل پيش برود."

داده  ترتيب  تورجهانى  يك  دوباره  بريتنى   "
جاهاى  در  كنسرت  اجراى  حال  در  و  است 
و  غريبه  آدمهاى  پس   . است  جهان  مختلف 
ناشناس زيادى در اطراف او هستند به همين 
دليل ، همراه داشتن تلفن همراه ممكن است 
مشكل  او  براى  ديگرى  زمان  هر  از  بيشتر 

ساز شود."

خانه امى وينهاوس ، بعد از 
مرگ او سرقت شد.

بعد از مرگ اين خواننده موفق 27 ساله در تاريخ 23 
جوالى ، كپى آهنگهاى منتشر نشده ، كتابهاى شعر و 
نامه هاى او از منزلش واقع در ميدان كمدن لندن شمالى 
نزديك  دوستان   ، خانواده  اعضاى  فقط  شدند.  دزديده 
اشياء  اين  به  بودند  نفر   20 حدود  جمعا"  كه  پليس  و 
سرقت شده دسترسى داشتند . بنا به گفته مدير برنامه 
هاى اين خواننده ، يكى از گيتارهاى مورد عالقه او نيز 

ناپديد شده است.
گذراندن  حال  در  كه  ساله   27 خواننده  اين  پدر   ، ميچ 
تعطيالت خانودگى است و تالش مى كند باغم از دست 
دادن فرزندش كنار بيايد ، از اين سرقت خيلى ناراحت 
و عصبانى است و قسم خورده است كه سارق را پيدا 

خواهد كرد.

شوك  سرقت  اين  گفت:"  امى  خانواده  نزديكان  از  يكى 
بسيار ناراحت كننده اى براى خانواده " امى " بود . ميچ 
برنامه  مدير  و  امى  خانواده   . است  عصبانى  شدت  به 
هاى او براى انتشار آهنگهاى منتشر نشده امى تصميم 
نگرفته بودند و قرار بود چند ماه بعد درباره اين آهنگها 
تصميم بگيرند. به همين دليل دزديده شدن اين آهنگها 

واقعا" براى آنها وحشتناك و غير قابل تحمل بود."

 ، بود  تاكسى  راننده  گذشته  در  كه  امى  پدر  اگرچه 
تصميم گرفته است به سارقين فرصت بدهد تا قبل از 
اينكه پليس وارد ماجرا شود، خودشان چيزهايى را كه 

دزديده اند برگردانند.

يك منبع خبرى به روزنامه سان گفت:"ميچ قصد دارد 
به سارقان فرصت بدهد كه كار درست را انجام دهند 
و چيزهايى را كه دزديده اند دوباره سرجايش بگذارند.

بنابراين فعال" نيازى به دخالت پليس نيست."
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گوگل موتوروال را خريد
اين  دارد.  را  موتوروال  خريدن  قصد  كه  كرد  اعالم  رسما  گوگل  شركت   
يك خريد 12.5 ميليارد دالري براي گوگل است. و از آن مهم تر اين خبر به 
اين معني است كه گوگل با اين كار رسما وارد صنعت سخت افزار مي شود. 
حاال گوگل يك اكوسيستم انحصاري براي تلفن هاي اندرويدي اش در اختيار 
دارد و با اين كار مي خواهد سيستم عاملش را بيش از پيش قدرتمند كند. اين 
خبري خوب براي سهامداران موتوروال هم هست. چرا كه اين شركت در سه 
ماهه گذشته با يك زيان 56 ميليون دالري مواجه بوده اما حاال مي تواند تا حد 
زيادي از پيشرفت سريع اش اطمينان داشته باشد. از طرف ديگر اين يك خبر 
هشدار دهنده براي ديگر شركت هاي سازنده تلفن هاي اندرويدي مانند سوني 
اريكسون، اچ تي سي، سامسونگ و ال جي خواهد بود. چرا كه تا به حال آنها 
يك  خودش  شركت  اين  حاال  و  مي كردند  توليد  را  گوگل  اندرويدي  تلفن هاي 
سازنده تلفن همراه به حساب مي آيد. گوگل گفته كه موتورال را به صورت يك 
شركت مجزا اداره خواهد كرد.مدتي پيش گوگل از اتحاد اين دو شركت براي 
نارضايتي  زيادي «حق اختراع هاي انحصاري» اظهار  در دست گرفتن تعداد 
كرده بود. گوگل در يك پست وبالگ هم اكنون اعالم كرده كه توافق اين خريد 
به صورت نهايي درآمده و اين شركت براي خريد سهام موتوروال مبلغ 12.5 

ميليارد دالر به صورت نقد پرداخت مي كند. 
داريم  انتظار  ما  مي گويد:  مي شود،  محسوب  اندرويد  پدر  كه  روبين  اندي 
هر  باشد.  داشته  همراه  به  اندرويد  براي  فوق العاده  پيشرفت  يك  كار  اين  كه 
همچنان  و  است  نكرده  تغييري  عامل  سيستم  اين  به  نسبت  ما  ديدگاه  چند 
با  مان  همكاري  به  همچنان  ما  مي كنيم.  نگاه  آن  به  باز  پلتفرم  يك  عنوان  به 
ديگر شركت هاي سازنده ادامه خواهيم داد. حاال اندرويد يك سازنده سخت 
افزار انحصاري دارد و از اين پس نام موتوروال را زياد خواهيم شنيد. اسمي 
كه طي اين سال ها وضعيت مناسبي نداشت، اما حاال ممكن است به يكي از 

محبوب ترين سازندگان تلفن هوشمند در جهان تبديل بشود.

50 سال از 
ساختن ديوار 
برلين گذشت

50 سال پيش در 13 آگوست 1961، ديواري 
ساخته شد كه پايتخت آلمان را به دو بخش 

به  نزديك  حاال  مي كرد.  تقسيم  نامساوي 
ديوار  اين  و  گذشته  زمان  آن  از  نيم قرن 
سمبل  مهم ترين  هم  هنوز  اما  فروريخته 

جدايي شرق از غرب محسوب مي شود. 

كرد،  پاره  دو  را  آلمان  دوم،  جهاني  جنگ 
در  غرب  و  كمونيست ها  اختيار  در  شرق 
در  جنگ،  از  پس  سال   16 ها.  ليبرال  دست 
سال 1340 ديوار برلين، دنياي كمونيسم را 
از جهان ليبرال جدا كرد، ديوار بلندي كه يكي 
از محافظت شده ترين مرزهاي تاريخ بشريت 
نظامي  نيروهاي  سوي  از  كه  ديواري  بود. 
را  غربي  برلين  و  شد  ساخته  شرقي  آلمان 
در دل خود جا داده بود، 155 كيلومتر طول 
بتوني،  مرز  اين  كيلومتر   45 حدود  داشت. 
احداث  با  مي گذشت.  برلين  شهر  ميان  از 
شهري  صورت  به  غربي  برلين  ديوار،  اين 

محصور در خاك آلمان شرقي در آمد. 

كمونيستي  حكومت  استقرار  و  جنگ  از  پس 
شد  موجب  فقر  و  بيكاري  شرقي،  آلمان  در 
تا هر روز تعداد بيشتري از مردم اين كشور 
نيكيتا  امر،  همين  بگريزند.  غرب  سوي  به 
تا  واداشت  را  شوروي  رهبر  خروشچف، 
مرز دو آلمان را به گونه اي محافظت كند كه 

ديگر كسي نتواند از آن فرار كند. 

بناي ديوار در مرحله  نخست، تا پايان سال 
در  دفاعي»  ديوار  «اين  يافت.  ادامه   1961
خاردار  سيم  از  حصاري  با  معيني،  فواصل 
مجهز به برق، تكميل مي شد. براي حفظ ديوار 
خودرو ها،  و  افراد  مرور  و  عبور  كنترل  و 
مراقبت  برج هاي  مرزي،  نقاط  در  و  جابه  جا 
از  يكي  شد.  ايجاد  بازرسي  ايستگاه هاي  و 
بازرسي  «ايستگاه  گذرگاه ها،  آن  مهم ترين 
 1975 سال  بود.  غربي  برلين  در  چارلي» 
بنايي  شد؛  آغاز  ديوار  بناي  پاياني  مرحله  
به  بتوني  قطعه  هزار  از 45  بيش  آن  در  كه 
ارتفاع 3.5 متر و عرض 1.5 متر به كار رفت. 
نصب  افقي  لوله هايي  همچنين  ديوار  روي 
شد تا امكان عبور از روي آن را به طور كلي 

ناممكن سازد. 

پاسگاه ها  اين  در  كه  محافظاني  و  سربازان 
موظف  مي كردند،  وظيفه  انجام  ايستگاه ها  و 
و  افراد  غيرقانوني  مرور  و  از «عبور  بودند 
آنها  آورند.  عمل  به  جلوگيري  خودروها» 
دستور داشتند، در صورت سرپيچي از اين 
قانون به سوي «فراري ها» شليك كنند و مانع 
از رسيدن «قانون شكنان» به مرزهاي برلين 
مراقبت  برج هاي  سربازان  بشوند.  غربي 
بخش شرقي، هم چنين موظف بودند درباره  
غربي  برلين  شهروندان  گفتار»  و  «رفتار 

گزارش بنويسند. 

اساس  بر  برلين،  ديوار  كشته شدگان  شمار 
تعداد  و  نفر   125 پژوهش ها،  تازه ترين 
زخمي  ها 200 نفر ارزيابي شده است. هشت 
تن از كشته شدگان، زن بودند. اولين قرباني 
فرار به غرب، جوان 24 ساله اي بود كه در 
تاريخ 28 آگوست سال 1961 با شليك گلوله 
زير  كشته شدگان  درصد   80 رسيد.  قتل  به 

30 سال سن داشتند. 
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گوناگون

عجيب ترين 
جرايم فيس بوكي

استفاده  جاي  به  مي دهند  ترجيح  كه  افرادي  هستند 
به  را  خودشان  مجازي،  دنياي  قابليت هاي  از  صحيح 
در  فقط  كه  جرايمي  عجيب ترين  با  بيندازند.  دردسر 

جايي مثل فيس بوك مي تواند رخ دهد آشنا شويد: 

ديگر  كاربر  يك  كار  در  كنجكاوي  دليل  به  كه  زني   .1
دردسر  هميشه  شكني  قانون  شد:  دستگير  بوك  فيس 
ساز است، حتي درفيس بوك. شانون جكسون زني كه 
براي يكي از كاربران فيس بوك مزاحمت ايجاد كرده، 
نقض  را  مجازي  دنياي  قانون  كه  چرا  شد،  دستگير 
 11 حداكثر  جكسون  خانم  بيجاي  فضولي  بود.  كرده 
ماه و 29 روز زندان برايش دارد و تا سقف 2500 دالر 

هم جريمه نقدي روي دستش مي گذارد. 

2. مردي كه به جرم جازدن خود در فيس بوك به جاي 
شاهزاده مراكشي دستگير شد: فواد مورتادا، 26 ساله 
محمد  سلطان  برادر  نام  به  بوك  فيس  در  صفحه اي 
دستگير  جرم  اين  با  و  ساخت  مراكش  پادشاه  ششم، 

شد. 

با اطمينان مي توان گفت كه كارهاي اين جوان 26 ساله 
صرفا  مراكش  پادشاه  برادر  نام  به  خود  صفحه  در 

تفنني نبوده و اهداف خاصي را دنبال مي كرده است. 

3. پليسي كه به جرم پست عكس هاي صحنه يك جرم 
كه  موزارال،  مارك  شد:  محكوم  زندان  سال  چهار  به 

تصاوير ضرب و شتم و خفه كردن زني به نام كارولين 
پس  بود  كرده  منتشر  بوكش  فيس  صفحه  در  را  وايم 
از اقرار صريح به رفتار آشوبگرانه خود به چهار سال 
زندان محكوم و گواهي مهارت هاي كمك هاي اوليه اين 

پليس بازنشسته 48 ساله نيز باطل شد. 

4. زني كه به جرم سر بريدن يك موش و پست تصاوير 
 23 اندرسون،  نومي  شد:  محكوم  بوك  فيس  در  آن 
ساله به جرم آزار و اذيت حيوانات در جوالي 2011 به 
زندان محكوم شد. او با استفاده از چاقو سر يك موش 
را بريد و همزمان از اين كار خود فيلمبرداري هم كرد 

و سپس فيلم را روي صفحه فيس بوكش قرار داد. 

همكالسي  اينترنتي  آزار  به  كه  نوجوان  دختر  دو   .5
خود، پس از هك صفحه فيس بوك او متهم شدند: اين 
تصاوير  دادن  قرار  از  پس  ساله   12 و   11 دختر  دو 
خود  همكالسي  بوك  فيس  صفحه  روي  غيراخالقي 
تحت بازجويي هستند.آنها با استفاده از اطالعات رمز 
عبور قرباني وارد صفحه فيس بوكش شدند و پيام هايي 

با محتواي غيراخالقي روي آن قرار مي دادند. 

نادر  سوسمار  نوعي  خوردن  خاطر  به  كه  زوجي   .6
در فيس بوك دستگير شدند: آنها زماني گرفتار شدند 
بوك  فيس  در  را  آنها  جشن  فيلم  مسئول  مقامات  كه 
ديدند. اين زوج خبرساز آمريكايي در اين ميهماني از 
كرده  پذيرايي  نادر  سوسمار  نوعي  با  خود  ميهمانان 
بودند. اين زوج جوان كه 23 و 24 سال سن دارند،به 
جرم نقض حريم حيوانات هر يك به 500 دالر جريمه 

نقدي محكوم شدند. 

7. نوجواني كه به تالش خود براي استخدام يك قاتل 
حرفه اي اعتراف كرد: 11 تا 22 سال زندان در انتظار 
براي  بوك  فيس  از  كرده  اعتراف  كه  است  نوجواني 
وي  است.  كرده  استفاده  حرفه اي  قاتل  يك  استخدام 
انگيزه خود از اين كار را كشتن زني اعالم كرده كه او 

را متهم به تجاوز كرده است. 

8. نوجواني كه پس از پست مطلبي درباره دستشويي، 
و رفت: پسر نوجوان 16 ساله به بستن چاه دستشويي 
دستمال هاي  با  كه  وي  شد.  محكوم  كتابخانه  يك 
دستشويي راه چاه آن را مسدود كرده بود، باعث شد 
تا كتابخانه را سيل فراگيرد و اين مركز به مدت پنج ماه 
به خاطر اين مشكل و خرابي هاي ناشي از آن تعطيل 
تا  نوجوان  پسر  اين  كه  اينجاست  جالب  نكته  شود.اما 
زماني كه از اين شاهكار خود در فيس بوك حرفي به 

ميان نياورده بود، كسي از آن خبري نداشت! 
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جزيره بدون

 گنج

زيادي  گنج هاي  اما  شده  پيدا  هند  مرموز  گنجينه 
هنوز پنهان هستند

دوران  به  مربوط  افسانه اي  گنج هاي  داستان 
باستان نيست و حتي در عصر ديجيتال و اطالعات 
هم مي شود اميدوار بود كه خبر پيدا شدن ميراث 
مفقود شده اي كه فقط داستانش را شنيده ايم، جهان 

را تحت تاثير قرار دهد. 
مثال همين يك ماه قبل كه مجموعه نفيسي از الماس 
شد.  كشف  هند  جنوب  در  معبدي  در  جواهرات  و 
شهر  مركز  در  سوامي»  پادمانابها  «سره  معبد 
هند  قاره  شبه  درجنوب  وانانتامپورام»  «تيرو 
دربار  معبد  زماني  و  شده  واقع  «كراال»  ايالت  در 
حاكم سابق اين ايالت بوده است. كارشناسان در 
برآوردهاي اوليه، ارزش اين گنجينه كشف شده را 
بيش از 14 ميليارد يورو برآورد كرده اند؛ مبلغي 
اين  زياد  فقراي  از  دستگيري  در  بتواند  شايد  كه 
كشور پرجمعيت آسيايي موثر باشد. گنج هندي ها 
بي قيمتي  گنجينه هاي  هم  هنوز  اما  شد  پيدا  كه 
هستند كه فقط داستان هايشان دهان به دهان نقل 

شده و تا امروز محل شان پنهان مانده است. 

اتاق كهربا 
كساني كه اتاق كهربا را ديده بودند، مي گفتند بايد 
شايد  دانست.  دنيا  عجيب  پديده  هشتمين  را  آن 
گمشده  گنج  منحصربه فردترين  اين  گفت  بتوان 
كهربا  با  ديوارهايش  تمام  كه  اتاقي  باشد؛  تاريخ 
طالكاري شده  آينه هاي  و  قيمتي  جواهرات  انوع  و 
شده  تزئين  فلورانسي  موزاييك كاري  نوع  چهار  و 
آن  ارزش  داشت،  وجود  امروز  اتاق  اين  اگر   بود. 
دلربايي  آوازه  بود.  دالر  ميليون   142 از  بيش 

و  بود  رسيده  هم  هيتلر  آدولف  گوش  به  اتاق  اين 
هنگامي كه او با ارتش نازي به روسيه حمله كرد، 
ببرد  آلمان  به  خودش  همراه  را  اتاق  اين  كوشيد 
اما با اولين تكان ها چندين تن جواهرات و تزئينات 
اتاق شروع به خرد شدن كردند. هرچند او تالش 
كرد با چسباندن كاغذ ديواري مانع از فرو ريختن 
آن شود، اما اين اقدام هم بي فايده بود. سال 1941 
نازي ها بخش هاي زيادي از شهر را فتح كردند و 
سال 1945 بار ديگر روسيه آن را پس گرفت اما 

از آن روز ديگر كسي از اين اتاق اطالعي ندارد. 

ثروت هنگفت ليما 
ميالدي   1820 سال  در  پرو،  كشور  پايتخت  ليما 
بود.  مردم  بزرگ  اعتراضات  و  شورش ها  صحنه 
كه  گرفتند  تصميمي  پرويي  حاكمان  همين  براي 
جواهرات شهر را براي اينكه در اين هرج و مرج ها 
عظيم  گنجي  كنند؛  منتقل  مكزيك  به  نشود،  سرقت 
سنگ،  صورت  به  جواهرات  تن  چندين  شامل  كه 
شمعدان هاي طال، دو مجسمه طاليي از مريم مقدس 
و تعداد زيادي ظروف سلطنتي ديگر بود، اين گنج 
ارزش  دالر  ميليون   60 بيش از  امروز  قيمت  به 
كاپيتان  به  را  كشتي ها  اين  رياست  آنها  داشت. 
خود  او  اينكه  از  غافل  سپردند؛  تامپسون  ويليام 
سركرده دزدان دريايي بود. پس از سرقت، دزدها 
كوكاس  جزيره  به  را  جواهرات  گرفتند  تصميم 
در اقيانوس هند برده و تا آب ها از آسياب بيفتد، 
همان جا نگه  دارند. ارتش مكزيك هم بيكار ننشست 
و آنها را تا جزيره تعقيب كرد. براي همين دزدها 
جنگل هاي انبوه جزيره را براي پنهان شدن انتخاب 
كردند و اين آخرين خبر از دزدان گنج بزرگ ليما 
گنج  اين  جست وجوي  به  گروه   300 تاكنون  بود. 

رفته اند اما به موفقيتي دست پيدا نكرده اند. 

گنج فرعون 
سال  كه  بود  شناسي   باستان  كارتر  هوارد 
مشهورمصر،  فرعون  دفن  محل  توانست   1922
و  مقبره  به  ورود  راه  كند.  پيدا  را  توت آنخ آمون 
بعد، راه رسيدن به اين اتاق ها آن قدر پيچيده بود 
كه سال ها طول كشيد تا كارتر توانست نقشه آنها 
را بكشد. در روايات آمده بود كنار مقبره فرعون، 
مخصوص  صندوق هاي  از  پر  بزرگ  اتاق هاي 
جواهرات و مجسمه هاي قيمتي قرار دارد اما وقتي 
نبود.  آنها  از  اثري  رفتند،  مقبره  جواهرات  سراغ 
تاريخ  سرقت  عجيب ترين  و  مرموزترين  شايد  اين 
فوق العاده  مقبره  به  دستيابي  مسير  چراكه  باشد؛ 
پيچيده و پيدا كردن مسير از فهم افراد عادي خارج 
عتيقه،  و  ثروت  همه  اين   انتقال  اينكه  ضمن  بود. 
نبود.  امكان پذير  شود  متوجه  كسي  اينكه  بدون 
برخي تاريخدانان معتقدند كه سرقت اين جواهرات 
ميالد  از  قبل  قرن ها  كه  است  معماراني  همان  كار 
مسيح، اين مقبره را طراحي كرده و احتماال همان 
سر  تا  كرده اند  مدفون  را  آن  ديگر  بار  نزديكي ها 
فرصت و دور از چشم خاندان سلطنتي مصر، آنها 

را جابه جا كنند.

سوئيس، بهشت 
توريست هاي خودكش

است  قانوني  مجدد  بررسي  به دنبال  سوئيس 
كه به توريست هاي بيمار داراي حال جسماني 
اختياري  خودكشي  تا  مي دهد  اجازه  بد  بسيار 
يا همان اوتانازي، خود را در اين كشور انجام 
دهند. اين كشور اروپايي كه با حجم بااليي از 
به دنبال  شده  مواجه  خودكش»  «توريست هاي 
تغيير شرايط گردشگران در اين موضوع خاص 
كه  كرد  اعالم  سوئيس  دادگستري  وزير  است. 
تعداد  مشهود  افزايش  با  كشور  اين  مقامات 

افراد خارجي كه به اين كشور سفر مي كنند تا 
مورد  را  قانون  اين  دهند  پايان  خود  زندگي  به 
از  يكي  سوئيس  داد.  خواهند  قرار  تجديدنظر 
اوتانازي  كه  است  جهان  كشورهاي  معدود 
الين  است.  قانوني  پزشكان،  تاييد  با  آن  در 
در  سوئيس  دادگستري  وزير  ويدمرشالمپف، 
«كشور  گفت:  تلويزيوني  دوربين هاي  مقابل 
خودكش»  «توريست هاي  به  عالقه اي  هيچ  ما 
تا  مي دهيم  انجام  را  خود  تالش  تمام  و  ندارد 
تا  مي شوند  ما  كشور  وارد  كه  كساني  شمار 
به  خصوصي  كلينيك  يك  در  بعد  ساعت  چند 
زندگي خود پايان دهند، كاهش يابد.» براساس 
فقط  اوتانازي  اجراي  جديد،  قانون  پيش نويس 
در افرادي كه وضعيت آنها از سوي حداقل دو 
پزشك متخصص و يك تيم پزشكي دولتي تاييد 
مراحلي  چنين  گذراندن  است.  مجاز  باشد  شده 
احتياج به زمان زيادي خواهد داشت و احتماال 
و  خانواده ها  اعضاي  و  وابستگان  از  بسياري 
دوستان بيماران بدحال از مسافرت به سوئيس 
در  سوئيس  فعلي  قانون  شد.  خواهند  منصرف 
قانون  اين  براساس  شد.  تصويب   2006 سال 
«هر فردي اين حق را دارد كه تصميم بگيرد چه 
زمان و چگونه بميرد.» هر سال صدها نفر كه 
سفر  سوئيس  به  هستند،  اروپايي  آنها  اكثريت 
زندگي  به  دالر  چندهزار  پرداخت  با  تا  مي كنند 
خود به وسيله تزريق مواد كشنده داخل وريدي 

يا داروهاي بيهوشي با دوز باال پايان دهند.

گوناگون

خروج راهبه 103 ساله 
بعد از 84 سال از صومعه

گرفته  تصميم  ساله   103 اسپانيايي  راهبه  يك 
است پس از مدتي طوالني صومعه خود را براي 
چند روزي ترك كند. اين خانم راهبه پس از اينكه 
84 سال گذشته زندگي خود را پشت ديوارهاي 
گوشه نشيني  به  مادريد  شمال  در  صومعه اي 
پرداخته است، طي چند روز آينده براي ديدار با 
پاپ از اين صومعه خارج مي شود.تريستا، راهبه 
از  كه  مي كند  تصديق  صومعه  اين  ساله   103
زماني كه 19 سال داشته است، وارد اين صومعه 
كاتوليك شده و تاكنون از آنجا خارج نشده است. 
خانم تريستا 16 آوريل 1927 را به عنوان روزي 
از  و  شده  صومعه  اين  وارد  كه  مي كند  اعالم 
آنجا نيز خارج نشده است. نكته جالب ماجرا اين 
است كه «يوزف راتزينگر» پاپ بنديكت شانزدهم 
كنونى نيز دقيقا در همان روزي در آلمان متولد 
شده است كه خانم تريستا وارد اين صومعه شده 

است! راهبه تريستا از آن زمان تاكنون عمر خود 
را در صومعه گذرانده است. او فقط بين سال هاي 
اسپانيا  داخلي  جنگ  زمان  در  و  تا 1939   1936
چند ساعتي را بيرون از صومعه گذرانده است. 
ملحق  هياتي  به  جمعه  روز  است  قرار  ترسيتا 
شود كه قرار است از اين صومعه به ديدار پاپ 
بروند. پاپ بنديكت شانزدهم قرار است در ديدار 
سه روزه خود از اسپانيا در مراسم روز جهاني 
جوانان كاتوليك در اين كشور شركت كند. ماريا 
و  گفت  در  كه  است  صومعه  اين  مديران  از  يكي 
اين  ترسيتا  كه  دارد  اعتقاد  مي گويد  كوتاه  گويي 
سفر را با چشم هاى بسته طى مى كند تا در راه 
اين  از  نكند.  معطوف  خود  به  را  وى  چيز  هيچ 
راهبه پيش از اين نيز خبرهايي منتشر شده بود. 
موضوع  صومعه  اين  ساله   103 راهبه  تريستا 
اين  محلي  در  شما  چون  «دختري  نام  به  كتابي 
را  كتاب  اين  بود.  گرفته  قرار  مي كند»  چه  چنين 
عيسي گارسيا نوشته بود. عيسي گارسيا در اين 
كتاب زندگي 10 راهبه اين صومعه را شرح داده 

است.

آسمانخراش حافظ محيط 
زيست در هند

اثر  زيست  محيط  حافظ  آسمانخراش  كانسپت 
كه  است  برج هايي  به  مربوط  پاوار  ويكاس 
نياز  مورد  انرِژي  و  غذا  تميز،  آب  مي توانند 
براي مردم اين منطقه هند را فراهم كنند. به نظر 
مي رسد عناصر بيروني مرموز و پيچ و تابي  كه 
جنبه  بيشتر  مي دهند  تشكيل  را  ساختمان  نماي 
زيبايي دارند، اما نقش آنها بسيار فراتر است. آنها 
سيستم  با  كه  هستند  عمودي  مزرعه هاي  نوعي 
پيچيده هيدروپونيك سبب مي شود رطوبت هوا به 
آسمانخراش  اين  شود.  تبديل  آشاميدن  قابل  آب 
براي  آشاميدن  قابل  آب  كردن  فراهم  بر  عالوه 
ساكنانش داراي خواصي است كه مي تواند نور و 

باد را به انرژي قابل تجديد تبديل كند.
كه  است  عمودي  شهر  نوعي  پاوار  آسمانخراش 
و  كند  تامين  را  خود  اساسي  نيازهاي  مي تواند 
پل  يك  با  كه  است  تاب  و  پيچ  پر  برج  دو  شامل 
عظيم  پروژه  اين  مي شوند.  متصل  هم  به  هوايي 
محيط هاي  براي  الزم  فضاي  پيچيده  درهم  و 
را  مسكوني  واحدهاي  البته  و  اداره ها  تجاري، 
سقفي  تراس  نوعي  برج ها  اين  در  مي كند.  فراهم 
در نظر گرفته شده است كه مي توان غذاي مورد 
برج ها  اين  داد.  پرورش  آن  در  را  ساكنان  نياز 
رطوبت هوا را جذب كرده و از آن براي برطرف 

كردن نيازهاي خود استفاده مي كنند. يكي ديگر از 
مي شود  انجام  ساختمان  اين  در  كه  فعاليت هايي 
ماشين هاي  سيستم  با  فاضالب  آب  بازيافت 
گياهان،  شامل  زنده  ماشين هاي  اين  است.  زنده 
هزار  هزاران  و  ماهي  جلبك،  علف ها،  درختان، 

طبقات  راهروهاي  هستند.  ديگر  زنده  موجود 
كه  هستند  بادي  توربين هاي  داراي  برج ها  باالتر 
تجارت  مركز  بادي  توربين هاي  به  بي شباهت 
جهاني بحرين نيستند. اين آسمانخراش ها انرژي 
مي كنند.  جذب  خورشيدي  انرژي  با  همراه  را  باد 
اين  در  كه  ديگري  استراتژي هاي  ديگر،  ازسوي 
تاثير  ميزان  از  است  شده  گرفته  نظر  در  طرح 
محيط  در  است  ممكن  ساختمان  اين  كه  مخربي 

بگذارد، جلوگيري مي كنند.
استوانه يي  واحد هاي  صورت  به  ساختمان ها  اين 
ساخته مي شوند. مصالحي كه در احداث آنها به 
كار مي رود ارزان و به صرفه بوده و چون سبك 
هستند مخلوط كردن و در كنارهم قراردادن آنها 
بسيار آسان است. به گفته پاوار آسمانخراش هاي 
آنها  هستند.  آينده  آن  از  زيست  محيط  حافظ 
محسوب  معماري  زمينه  در  عميق  چالشي 
مصالح  و  نفت  دوران  پايان  در  زيرا  مي شوند 
را  مواردي  چه  كنيم  فكر  بايد  ارزان،  ساختماني 
بايد توليد كردو چطور آنها را مصرف كرد، بايد 
نحوه زندگي مان، وسايل حمل و نقل و... را تغيير 

دهيم تا بتوانيم در اين دنيا به حيات ادامه دهيم.
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استقبال از شاتل 
الكتريكي در 
فرودگاه هيترو

شاتل  سيستم  تازگي  به  لندن  هيترو  فرودگاه 
عمومي  استفاده  براي  را  شخصي  الكتريكي 
و  حمل  وسيله  است.  خودكار  كه  كرده  راه اندازي 
محيط  حافظ  برآنكه  عالوه   ULTra شخصي  نقل 
براي  و  دارد  نوين  بسيار  طرحي  است،  زيست 
پاركينگ  و  ترمينال   5 از  گذر  قصد  كه  مسافراني 

اين  طرح  است.  جالب  بسيار  دارند،  را  فرودگاه 
مي رسد  نظر  به  كه  است  جذاب  قدري  به  خودرو 
يكي از طرفداران داستان هاي تخيلي آن را طراحي 
را  مسافر   4 گنجايش  خودروها  اين  باشد.  كرده 
دارد وخيلي سريع و راحت مسير 4/2 مايلي ميان 
ترمينال ها و پاركينگ را روي ريل هاي مخصوصي 
الكتريكي  خودروهاي  اين  آنكه  جالب  مي كند.  طي 
هنگامي حركت مي كنند كه مسافران به آنها دستور 

شدند  ديزلي  اتوبوس  دو  جايگزين  آنها  دهند. 
فرودگاه  در  هفته  روزهاي  تمام  توقف  بدون  كه 
فعاليت مي كردند. طرح خودروها حاصل همكاري 
 ULTra توليدكنندگان  و  فرودگاه  صاحبان  ميان 
PRT است تا ثابت كنند اين فناوري قابل اعتمادو 
براحتي  مي تواند  همه  از  مهم تر  و  است  صرفه  به 
تاكنون  كند.  فعاليت  بزرگي  ساختمان  چنين  در 
نشده  ثبت  خودروها  اين  درباره  تصادفي  هيچ 
است زيرا در 95 درصد مواقع آنها آنالين هستند 
بسياركارآمد  سيستم  اين  مي رسد  نظر  به  و 
با  مي شود  خودرو  سوار  كه  مسافري  باشد. 
مشخص  را  خود  مقصد  مي تواند  دكمه يي  فشار 
را  كارها  بقيه  الكتريك  خودروي  سپس  كندو 
انجام مي دهد و مسير را روي ريل هاي باريك با 

سرعت 25 مايل در ساعت طي مي كند. اين سيستم 
در حال حاضر فقط براي رساندن مسافران به 5 
ترمينال استفاده مي شود و برحسب آمار به دست 
آمده اين ناوگان كه شامل 22 واحد است روزانه 
800 مسافر را جابه جا مي كند. پس از اين موفقيت 
را  فناوري  اين  دارند  نظر  در  خودرو  صاحبان 
مثال  بطور  كنند،  استفاده  بيشتري  بخش هاي  در 

بخش هاي بزرگي كه شلوغ هستند.

طرح ساختمان اداري 
جديد اپل فاش شد

چندي پيش استيو جابز، رييس اپل اعالم كرده بود 
اين شركت بشدت در حال رشد است و به همين 
خود  شركت  براي  را  ديگري  مقر  مي خواهد  دليل 
انتخاب كند كه بسيار شبيه به سفينه فضايي است 
كه روي زمين فرود آمده است. جابز همچنين گفت 

كه ساختمان جديد اپل ساختاري مدور دارد و از 
شيشه هاي منحني شكل كه تمام دور ساختمان را 
مي پوشاند، درست خواهد شد. جابز ادعا كرد كه 
اين ساختمان، بهترين ساختمان اداري است كه در 

جهان وجود دارد.
اين  ساختار  جزييات  حرف،  اين  از  پس  ماه  دو 
مختلف  زواياي  از  تصاويري  و  فاش  ساختمان 
آن در اينترنت منتشر شده است. اين ساختمان با 
زيربناي 8/2 ميليون فوت مربع در كوپرتينو و در 
منطقه يي بدون ترافيك، سر و صدا و آب  و هواي 
بسيار خوب واقع شده است. اپل نام اين ساختمان 
را «محوطه اپل 2» گذاشته و اعالم كرده قرار است 
يكهزار كارمند در آن مشغول به كار شوند. به گفته 
توسعه  و  تحقيق  به  مربوط  تسهيالت  شركت،  اين 
مربع  فوت  هزار   300 معادل  وسعتي  شركت  اين 
مواردي  جالب  عمارت  اين  ساخت  در  اپل  دارد. 
را  كارمندان  راحتي  و  بازدهي  بردن  باال  چون 
بيست  قرن  كار  محل  دارد  قصد  و  گرفته  مدنظر 
و يكمي بسازد و محيطي يكپارچه به وجود آورد.

اپل همچنين اعالم كرده اين فضاي كاري مي تواند 
13 هزار كارمند را به خوبي پشتيباني كند و در اين 

ميزان مصرف  كاهش  چون  مواردي  به  ساختمان 
اتكاي  ميزان  چنانچه  است؛  شده  ويژه  توجه  برق 
اين ساختمان به شبكه برق شهري كم شده و سعي 
بر آن است كه اين ساختمان خود نيروي برقش را 
تامين كرده و براي روز مبادا از شبكه برق شهري 
استفاده كند. جابز درباره اين ساختمان جديد گفت: 
اين ساختمان شبيه به يك سفينه فضايي است كه 
در مكاني به زمين نشسته است. در آن هيچ شيشه 
آن  شيشه هاي  تمام  و  است  نرفته  كار  به  صافي 
كه  مي دانيم  خوبي  به  افزود:  وي  هستند.  منحني 

چگونه بزرگ ترين قطعات شيشه را براي مصرف 
اين اثر معماري بسازيم. اپل اميدوار است بتواند تا 
سال 2015 اين ساختمان اداري را تكميل كرده و 

يكهزار و 300 كارمند را در آن جا دهد.

گفتني است كه رشد سريع شركت اپل در چند سال 
گذشته به دليل فروش بسيار خوب آيفون و آي پد 
نياز  بزرگ تري  مقر  به  شركت  اين  كه  شده  باعث 
داشته باشد. اين ساختمان به گونه يي ساخته شده 
است كه 80 درصد آن در مناظر طبيعي واقع شده 
و به گفته اپل، 6 هزار درخت شامل درختان زردآلو 
و انواع ميوه ها در اطراف آن وجود دارند. همچنين 
در اين ساختمان، بخش هايي براي تاالر نمايش و 

مركز تحقيق و توسعه در نظر گرفته شده است.

كه  شده  واقع  گونه يي  به  ساختمان  اين،  بر  عالوه 
و  باشد  نداشته  ديدي  هيچ  اطراف  جاده هاي  از 
تصور  شهر  از  دور  به  كامال  را  خود  كارمندان 

كرده و آرامش بيشتري را در كار احساس كنند.

Apple Insider :منبع

داشبورد سخنگو، همدم 
جديد راننده ها

داشبورد  جلوي  در  دور،  چندان  نه  زماني  در 
به  كه  داشت  وجود  هشداري  چراغ  خودروها 
سادگي نشان دهنده موتور بود. اين موضوع خيلي 
مبهم بود، درست مثل اينكه بگوييم خودرو! برخي 
روي  كه  داشتند  كدهايي  جديدتر  اتومبيل هاي 
راننده  آنها  ظهور  با  مي شدندكه  ظاهر  داشبورد 
مي بايد نگاهي به راهنماي كنترل خودرو مي انداخت 
چيست!  درباره  هشدار  اين  مي شد  متوجه  تا 
شركت  با  كه  آلمان   (TUM) تحقيقاتي  موسسه 
آئودي همكاري مي كند اكنون قصد دارد همه چيز را 
يك پله جلو ببرد و اين كار را با توسعه يك آواتار 
در صفحه نمايشي انجام دهد كه با راننده صحبت 
مي كند و حتي مي تواند سواالت راننده را درك كند. 

سيستم  كنترل  براي  راننده  كمك  آواتار  سيستم 
در  اكنون  كه  است  شده  طراحي  آئودي  رسانه 
البته  مي شود.  نصب  شركت  اين  خودروهاي  تمام 
است.  شده  ساخته  آزمايشي  فقط  آواتار  سيستم 

سواالت  مصنوعي  هوش  كمك  با  سيستم  اين 
مي كند  درك  را  خودرو  درباره  راننده  شفاهي 
تصاوير  مي دهد.  پاسخ  آنها  به  شفاهي  وبطور 
صفحه  روي  نيز  ويديوهايي  و  كامل  جزييات  با 
آواتار  انيميشن  و  مي شوند  خودروظاهر  نمايش 
حالت  در  مي كند.  اشاره  مربوطه  جزييات  به  هم 
توضيحات  مي تواند  راننده   Touch and Tell
لمس  با  را  عملكرد ها  از  هريك  درباره  مختلفي 
نقطه مناسب از صفحه نمايش دريافت كند. همانند 
اين  در  راننده،  به  كمك  فناوري هاي  از  بسياري 
را  راننده  حواس   AviCoS است  ممكن  هم  مورد 
هنگام رانندگي پرت كند. طراحان آن سعي كرده اند 
كار  اين  و  بپردازند  نيز  مشكل  اين  به  حدودي  تا 
تمام  سپس  و  آواتار  تصوير  كردن  كوچك  با  را 
اما  داده اند  انجام  سرعت  افزايش  هنگام  گرافيك ها 
باز هم صحبت كردن با آواتار در اين حالت ممكن 
محققان  اصل  در  پرت كند.  را  حواس راننده  است 
كه  بسازند  سيستمي  دارند  قصد   TUM موسسه 
بتواند با تحليل تن صدا و ريتم صحبت حالت ذهني 
تشخيص   AviCoS اگر  دهد.  تشخيص  را  راننده 
را  ويديويي  تصاوير  است،  عصبي  راننده  كه  دهد 

كاهش مي دهد.

مايكروسافت: گوگل از 
قدرتش سوءاستفاده مي كند

مايكروسافت  شركت  محققان  از  يكي  بويد  دنا 
اجتماعي  شبكه  راه اندازي  با  گوگل  است  معتقد 
گوگل پالس و مجبور كردن كاربرانش به افشاي 
قدرت  از  سوءاستفاده  حال  در  خود  حقيقي  نام 
خود براي جمع آوري اطالعات شخصي كاربران 
از  دسته  آن  كه  است  هفته يي  چند  گوگل  است. 
استفاده  مستعار  نام  از  كه  گوگل پالس  كاربران 
تمام  و  كرده  اخراج  سايت  اين  از  را  مي كنند 
تا  و  مي كند  حذف  را  آنها  شخصي  اطالعات 
واقعي  هويتي  مشخصات  افراد  اين  كه  زماني 
سايت  اين  از  استفاده  امكان  نكنند،  درج  را  خود 

را پيدا نمي كنند. اين سرويس بعد از يكي دو ماه 
فعاليت تنها توانسته 25 ميليون كاربر جذب كند و 
در رقابت با رقباي قديمي چندان موفق و قدرتمند 
مي گويد  مايكروسافت  محقق  است.  نكرده  عمل 
اين حق كاربران اينترنت است كه با استفاده از 
مجازي  شبكه هاي  امكانات  از  مستعار  اسامي 
به  آنها  كردن  مجبور  با  گوگل  و  كنند  استفاده 
آنها  آسايش  و  امنيت  واقع  در  هويتشان  افشاي 

را به خطر انداخته است.
به گفته وي، بسياري از مردم از اسامي مستعار 
استفاده مي كنند، چون دوست ندارند همه افرادي 
را كه در حلقه دوستانشان مي گنجانند با جزييات 
با  گوگل  اما  كنند.  آشنا  خصوصي شان  زندگي 
ديگران  از  را  حق  اين  سختگيرانه اش  سياست 

گرفته است.
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تكنولوژى و فناورى
كامپيوترهاي پوشيدني

با پيشرفت چشمگير فناوري  اطالعات و ارتباطات و 
همچنين ساخت يك مدار الكترونيكي قابل انعطاف و 
فوق العاده باريك كه مثل خالكوبي روي پوست قرار 
مي گيرد، پيش بيني مي شود بزودي مي توان كامپيوتر 
يا موبايل را زير آستين جا داد و براحتي آنها را با 
مشاهده  غيرقابل  تقريبا  ابزارها  اين  كرد.  حمل  خود 
الكترونيكي  ماشين هاي  همانند  مي توانند  و  هستند 
معمولي كار مي كنند؛ با اين تفاوت كه ديگر نيازي به 
سيم يا تامين كننده انرژي ندارند. به عقيده دانشمندان، 
وسايل  جديد  عصر  بر  مقدمه يي  مدار  اين  طراحي 
مي تواند  فناوري  اين  مي رود.  شمار  به  الكترونيكي 
مصارف بسيار زيادي از تشخيص بيماري تا مخفي 

كردن عمليات جنگي داشته باشد.

مدار  يك  بر  مبتني  پوستي  الكترونيكي  سيستم  اين 
الكترونيكي قابل انعطاف است كه از شبكه هاي هدايت 
مارپيچ مانند تشكيل شده و مي تواند بدون تاثير روي 

عملكرد، به شكل خميده يا كشيده درآيد.
اين مدار بسيار ريز در ابعاد يك تمبر پستي و حتي از 
موي انسان نيز نازك تر است و بدون نياز به چسب 
روي  طبيعي  الكترونيكي  نيروهاي  از  استفاده  با  و 

پوست بدن مي چسبد.

اين  كه  ايلينويز  دانشگاه  از  كولمن،  تاد  پروفسور 
پروژه را رهبري كرده، مي گويد: فكر مي كنيم كه اين 
ساخت  در  مهم  بسيار  مفهومي  پيشرفت  يك  ابزار 
ابزارهايي  همچنين  و  پوشيدني  الكترونيكي  وسايل 
اين  مي افزايد:  وي  مي شوند.  مخفي  بدن  در  كه  است 
به  فيزيكي  دنياي  بر  عالوه  را  شما  مي تواند  فناوري 
دنياي مجازي نيز وصل كند؛ آن هم به روشي كامال 

طبيعي و راحت.

تحقيقاتي اش  تيم  و  كولمن  پروفسور  كه  فناوري  اين 
ضربان  اينكه  بر  عالوه  هم اكنون  كرده اند،  طراحي 
مي كند،  كنترل  را  قلبي  ماهيچه هاي  حركات  و  قلب 
مي تواند بر وضع جسمي بيمار نيز نظارت كند و تمام 
اين كارها را بدون سيم و تقريبا بدون اينكه شخص 

متوجه شود، انجام مي دهد.
اين دانشمندان مي گويند كه در همين راستا مي توان 
مداري را براي آشكارسازي حركات گلو در اطراف 
حنجره طراحي كرد تا اطالعات را به صورت بي سيم 
از  اگر  حتي  كرد؛  منتقل  كاربر  صداي  ضبط  براي 

حنجره فرد صدايي بيرون نيايد.
آزمايش ها نشان داده است سيستم اينچنيني مي تواند 
براي كنترل بازي كامپيوتري كه با صدا كار مي كند، 
پيشنهاد  دانشمندان  اين  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
در  مي توان  صوتي  برچسبي  مدار  از  كه  كرده اند 
كردن  صحبت  كه  جاهايي  در  پليس  مخفيانه  عمليات 
با فرستنده هاي راديويي خطرناك است، استفاده كرد.

دانشگاه  مهندسي  رشته  پروفسور  هوانگ،  يانگانگ 
و  ماندن  مخفيانه  مي گويد:  ايلينويز  در  اوانستون 
همچنين بيولوژيكي (زيستي) بودن اين مدار، بهترين 
تمام  مي افزايد:  وي  است.  فناوري  اين  مزيت هاي 
اشكال وسايل الكترونيكي سخت و زمخت هستند، در 
حالي كه زيستي بودن فناوري به آن حالت ارتجاعي 
مي دهد. اينها دو دنياي متفاوت هستند و اين فناوري 

براحتي توانسته اين دو دنيا را با هم پيوند بدهد.

نور،  گسيل  ديودهاي  حسگرها،  شامل  مدارها  اين 
راديويي،  فركانس هاي  خازن هاي  ترانزيستورها، 
سلول هاي  و  رسانا  حلقه هاي  بي سيم،  آنتن هاي 

خورشيدي است.

منبع: ساينس نيوز

طرح دانشمندان 
ايتاليايي براي 

جمع آوري 
زباله ها از فضا

زباله هاي فضايي يكي از تهديدهاي جدي براي 
سالمت كهكشان هستند. دهه هاي متمادي است 
و  شده  گم  ابزارهاي  سوخت،  هاي  مخزن  كه 
در  مصنوعي  قمرهاي  از  شده  جدا  بخش هاي 

وجود  تهديد  اين  هميشه  و  شده اند  رها  فضا 
دارد كه ممكن است آنها با فضاپيماها برخورد 
كنند. در چند سال گذشته دانشمندان روش هاي 
مختلفي را براي پاكسازي فضا پيشنهاد كردند 
كه از جمله آنها مي توان به سيستم جابه جايي 
ليزري ناسا، ماهواره هاي ميكرو خورشيدي و 
سالح هاي ضد ماهواره يي چين اشاره كرد. در 
فضايي  آژانس  از  كاسترونوو  ماركو  حال  هر 
يافته  را  مشكل  اين  راه حل  است  معتقد  ايتاليا 

است؛ يك فضاپيماي جمع آوري زباله.

 Acta مجله  در  مقاله يي  در  كاسترونوو 
ماهواره  يك  مي كند  پيشنهاد   Astronautica
مانند  را  فضايي  زباله هاي  بزرگ  تكه هاي 
كند.  جمع آوري  موشك  بدنه  از  بخش هايي 
مخصوص  كيت  يك  به  فضاپيما  اين  سپس 
فضايي  زباله هاي  كه  شده  متصل  فشار  توليد 
رآنجا  د  و  مي راند  زمين  اتمسفر  سمت  به  را 

اين  از  استفاده  با  مي شوند.  سوزانده  زباله ها 
را  زباله  قطعه  يا6   5 ساالنه  مي توان  روش 
جمع آوري كرد. با توجه به اينكه 17 هزار تكه 
زباله بزرگ تر از 10 سانتي متر در مدار زمين 
شروع  فقط  اين  مي رسد  نظر  به  دارد،  وجود 

راهي طوالني باشد!

بي بي.سي  با  گفت وگو  در  كاسترونوو  ماركو 
مشكل  اين  ما  عقيده  به  مي گويد:  باره  اين  در 
اكنون  است.  اضطراري  و  بزرگ  بسيار 
با  چون  بود  جويي  چاره  فكر  به  فقط  بايد 
فضا  از  را  بيشتري  قطعات  بايد  زمان  گذشت 
كسلر  سندروم  براساس  كنيم.  جمع آوري 
هنگامي كه زباله ها با يكديگر برخورد مي كنند 
به تكه هايي كوچك تر و بيشتر تبديل مي شوند. 

توليد  را  زباله ها  از  ابري  خود  نوبه  به  آنها 
به  را  زمين  مدار  از  عظيمي  بخش  كه  مي كنند 
كل  بطور  و  ماهواره ها  براي  خطرناك  مكاني 
هرگونه ماموريت فضايي كه با حضور انسان 
در  كاسترونوو  مي كنند.  تبديل  مي شود،  انجام 
ادامه سخنان خود مي گويد: از ديدگاه سياسي 
بسياري  است،  مشكل  بسيار  عمل  اين  انجام 
كه  دارند  تعلق  كشورهايي  به  اشيا  اين  از 
همكاري  آنها  جمع آوري  براي  نيستند  حاضر 
كنند يا پس از پايان عمر كاربري اشيا، اجازه 
دسترسي به آنها را به ديگران نمي دهند و البته 
مهم تر از همه آنكه هيچ قانون بين المللي در اين 
اشيا  اين  بايد  كسي  چه  كه  ندارد  وجود  باره 
را از فضا جمع آوري كند. در واقع اگر انسان 
ماه  درباره  خود  دانش  و  كشفيات  به  بخواهد 
بيفزايد بايد اين همه درهم و برهمي را كه ايجاد 

كرده است، سر و سامان بدهد.

مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسى صمد بهرنگى ترم پائيزى خود را از روز شنبه 10 سپتامبر 2011 

در محل جديد خود آغازخواهد كرد.

آموزش زبان فارسى براى فارسى زبانان از سطح آمادگى
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه هاى متنوع  فرهنگى و ورزشى .

 A و ( GCSE) مدرسه صمد بهرنگى مركز رسمى امتحانات جى سى اس اى
level  فارسى ميباشد و اين امتحانات زير نظر سازمان OCR  توسط مدرسه 

بهرنگى و در مدرسه بهرنگى  بر گزار مى گردد.
مدرسه صمد بهرنگى داراى يك كادر آموزشى ماهر و با تجربه مى باشد ( 

آموزگارانى با بيش از 15 سال تجربه آموزگارى در ايران و در انگلستان). در 
اين مدرسه از شيوه هاى پيشرفته آموزشى استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:
Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
Bounds Green Station

مدرسه در 100 مترى آندرگراند واقع شده و داراى پاركينگ مى باشد.
اتوبوسهاى: 184,299,102,221

تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

02077000477  با كانون ايرانيان لندن تماس بگيريد. 
 موبيل : 07951598670

ايكس باكس؛ محبوب ترين كنسول بازي جهان
بدترين  شركت تحقيقاتي NPD با انتشار گزارشي اعالم كرد بازار جهاني بازي هاي رايانه يي به 
محبوب ترين  مايكروسافت   Xbox 360 ميان اين  در  و  رسيده  تاكنون  اكتبر 2006  از  خود  وضع 

كنسول بازي نزد كاربران بوده است.

به  را  بازي  كنسول  دستگاه  هزار  از 227  بيش  جوالي 2011  در  شد  موفق  مايكروسافت  شركت 
فروش برساند كه البته اين رقم 50 درصد كمتر از تعداد كنسول هاي بازي فروخته شده اين شركت 
عرصه يعني  در اين  خود  ديرينه  رقباي  وجود مايكروسافت توانست از  بود. با اين  در ماه ژوئن 

شركت هاي سوني و نينتندو پيشي بگيرد.

 PS3 طي گزارش خود اطالعاتي را درباره ميزان فروش كنسول هاي بازي NPD مركز تحقيقاتي
سوني و Wii نينتندو منتشر نكرد و تنها اعالم كرد كه Xbox 360 مايكروسافت پرفروش تر از آنها 

بوده است.

در حال حاضر حدود 10 سال از زمان تولد Xbox 360 مايكروسافت مي گذرد و گفته مي شود كه 
عرضه دستگاه كنترلي هوشمند Kinect مهم ترين عامل در افزايش محبوبيت آن نزد كاربران بوده 
است. عالوه بر اين، طراحي جديد اين محصول به صورت باريك تر و زيباتر نيز به فروش بيشتر 

آن كمك كرده است.
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اجتماعى
آيا ميدانيد ناجى جان 

محبوبترين خواننده تركيه 
( ابراهيم تاتليسز) كيست؟

بله ممكن است حدس بزنيد    بزرگترين جراح مغز 
جهان پروفسور سميعى

پروفسور سميعى كيست ؟

آوازه  پر  هنرمند  و  خواننده  تاتليسس"  "ابراهيم 
در  عام  و  خاص  مشهور  ترانه هايش  با  تركيه 
مثل  خاورميانه  كشورهاى  و  ميانه  آسياى  تركيه، 
و  سوريه  عراق،  افغانستان،  ايران،  آذربايجان، 
ديگر كشورهاى عربى است، تاتليسس با ترانه هاى 
تركى اش مشهور شده ولى گهگاه به عربى و كردى 

نيز ترانه اى خوانده است.
ابراهيم تاتليسس در روز 13 مارس 2011 ميالدى، 

در محله شيشلى استانبول از ناحيه سر هدف گلوله 
قرار گرفت و ترور شد. تاتليسس هنگامى كه پس از 
ضبط برنامه تلويزيونى مشهور خود «ايبو شو» از 
كانال تلويزيونى «بياض تى وى» خارج مى شد هدف 
اين حمله قرار گرفت. پليس اعالم كرد كه ضارب از 
يك خودروى مشكى رنگ اقدام به شليك چند گلوله 
كرده و به سرعت متوارى شد. بنا به اعالم پزشكان، 
گلوله از پشت وارد جمجمه ابراهيم تاتليسس شده 

و از قسمت جلوى سر او خارج شد. 
تركيه  محبوب  هنرمند  اين  ترور  خبر  پخش  بدنبال 
مردم كشورشان به اميد زنده ماندن او دست به دعا 
شديد  مغزى  صدمه  بواسطه  پزشكان  كردند.  بلند 
جان  اگر  حتى  او  كه  كردند  مى  تصور  هنرمند  اين 

سالم بدر ببرد باقى عمرش را فلج خواهد بود. 
براى نجات جان محبوب ترين هنرمند تركيه نياز به 
برجسته ترين جراح مغز جهان نيز بود. و او كسى 
نبود جز پروفسور مجيد سميعى رئيس فدراسيون 

جهانى انجمن جراحان اعصاب و رئيس انيستيتوى 
در  آى)  ان  (آى  نورولوژى  دانش  و  عصبى  علوم 
هانوفر آلمان كه پيچيده ترين جراحيهاى مغز جهان 
آن  معمارى  كه  مركزى  گيرد.  مى  صورت  آن  در 
نيز, كه به پيشنهاد دكتر سميعى بصورت مغز يك 
انسان طراحى شده, يك شاهكار معمارى بى نظير 

بشمار مى رود. 

ايرانى  برجسته  مغز  جراح  اين  تركيه  هاى  رسانه 
كه از آلمان به تركيه برده شد و رياست تيم عمل 

جراحى 12 ساعته بر روى جمجمه و مغز ابراهيم 
تاتليست را بر عهده داشت را بعنوان نجات دهنده 
مى  معرفى  كشورشان  هنرمند  ترين  محبوب  جان 
كنند. جراح برجسته اى كه از جمله بنيانگذار رشته 
كننده  ابداع  و  جهان  در  جمجمه  قاعده  جراحى 
روشهاى تازه در زمينه جراحى ميكروسكوپى مغز 

در جهان بوده است. 

 18 روز  كه   1937 متولد  سميعى  مجيد  پروفسور 
ژوئن گذشته تولد 74 سالگى  خود را جشن گرفت 
است..  ايران  گيالن  استان  مركز  رشت  شهر  متولد 
بازسازى  و  ترميم  و  مغز  تورم  زمينه�  در  وى 
مهمى  مطالعات  محيطى  عصبى  دستگاه  جراحى 
روى  جراحى  اعمال  بيشترين  وى  داده است.  انجام 
انجام  آكوستيك»  «نورينوم  به  موسوم  تومورهاى 
داده است و در اين زمينه بيشترين گزارش ها متعلق 

به ايشان مى باشد. 
تاسيس  به  اقدام   1990 دهه  در  سميعى  پروفسور 
آى)نمود.  ان  آى   ) اعصاب  علوم  بين المللى  مركز 
بناى اين مركز برگزفته از شكل مغز مى باشد. اين 
مركز در شهر هانوفر آلمان واقع است و رياست آن 

نيز بر عهده پروفسور سميعى است. 
تربيت  زيادى  شاگردان  سميعى  پروفسور   
به  جهان  مختلف  كشورهاى  در  كه  كرده است 
مشغول  اعصاب  و  مغز  جراحى  زمينه  در  فعاليت 
هستند و هر ساله كنفرانسى را به افتخار او در يكى 
از كشورها برگزار مى كنند. وى در حال حاضر و با 
وجود دارا بودن 74 سال سن بسيار فعال بوده و 
عمل هاى جراحى سنگين در قاعده مغز را با مهارتى 
مهم  كنگره هاى  اغلب  در  و  مى دهد  انجام  نظير  بى 
جراحى مغز و اعصاب جهان بعنوان سخنران مدعو 

شركت مى كند. 
عشق  ايران  خود  كشور  به  سميعى  پروفسور 
ارتقاى  براى  را  زيادى  تالش  تاكنون  و  مى ورزد 
جراحى مغز و اعصاب در ايران صورت داده است. 

وى  ارزنده  تجربيات  و  علمى  مقام  از  تجليل  براى 
جراحى  پيشرفت  در  كه  بلندى  گامهاى  همچنين  و 
مغز و اعصاب برداشته است، رييس جمهورى آلمان 
دولت   1 درجه  خدمت  نشان  سال 1988  در  غربى 
جايزه�  سال  همين  در  كرد.  اهدا  او  به  را  آلمان 
علمى ايالت نيدرزاكسن آلمان، به پاس فعاليتهاى پر 
ارزش وى در راه پيشرفت جراحى مغز و اعصاب 

به نامبرده اهدا شد

 رواني –رهايي از دردهاي روحي 
 –مشكالت روحي . ندتررواني از دردهاي جسماني دردناك –دردهاي روحي 

از زندگي و باعث تخريب  عدم لذت بردن باعث كاهش كارآيي،رواني 
نكته مهمتر اينست كه اين . شوند تدريجي روح و روان و جسم انسانها مي

 ،مخرب خود بر روي فرزندانمشكالت اگر درمان نشوند به خاطر تاثيرات 
 . به نسلهاي بعدي هم منتقل مي شوند

د افرامي توانند به  امروزه در روانشناسي درمانهاي مدرني ابداع شده اند كه
كمك كنند بر انواع مشكالت روحي و رواني غلبه كرده و شادابي و كارآيي 

 .خود را دوباره بدست آورند
رواني نه تنها خود، بلكه نسلهاي آينده خود را  –با درمان مشكالت روحي 

نيز از اين درد جانكاه رهايي بخشيد و زندگي در صلح و آرامش دروني را 
 .براي خود و آيندگان خود به ارمغان بياوريد

دكتر نصرت اله نوروزي                   
متخصص روانشناسي باليني                        

 سال تجربه در مشاوره و رواندرماني 15با بيش از 
 (HPC)داراي مجوز از شوراي حرفه هاي بهداشتي انگلستان

Tel: 020 8998 0674 
Mobile: 077 6310 4309 

Email: nnowruzi@yahoo.com  

هزارروزسزنوشت ساز 
براى انسان ها !

 والدين امروزى زياد به فكر سالمت و تحصيل 
فرزندانشان هستند.اما آينده كودك تا حد زيادى 
پيش از انجام تمامى اين كارها تعيين شده است.

آنها روى استفاده از سبزيجات در رژيم غذايى 
كودكانشان اصرار مى كنند وتالش مى كنند آنها 
را به بهترين مدارس بفرستند و حتى روى انجام 
را  شروع  بهترين  تا  كنند  مى  نظارت  تكاليفشان 
كودك  آينده  اما  بزنند.  رقم  شان  زندگى  براى 
كارها  اين  تمامى  انجام  از  پيش  زيادى  حد  تا 
انجام  تحقيقات  نتيجه  به  بنا  است.  شده  تعيين 
نه  كودك-  هر  زندگى  نخست  روز   1000 شده 
آن -تعيين  از  پس  دوسال  و  مادر  رحم  در  ماه 
اودر  سالمت  اصلى  فاكتورهاى  تمامى  كننده 

زندگى است.
چه  تا  كودك  كند  مشخص  تواند  مى  دوره  اين 
وقوع  حتى  يا  و  ديابت  به  ابتال  شانس  ميزان 

بيكر  ديويد  دارد.  را  باال  سنين  در  قلبى  حمالت 
بررسى  دهه  چندين  از  پس  اش  تحقيقاتى  تيم  و 
در دانشگاه ساتهامپتون به اين باور رسيدند در 
رشد اوليه كودك مراحل تعيين كننده اى وجود 
در  نشود  سپرى  مطلوبى  شكل  به  اگر  كه  دارد 

سالهاى آينده تاثير آن مشخص خواهد شد.
است  زمانى  به  مربوط  مراحل  اين  از  بسيارى   
كه كودك هنوز در رحم مادر به سر مى برد و 
مصرف سيگار ، مواد مخدر ، مشروبات الكلى و 
يا استرس بيش از حد مى تواند مشكالت زيادى 
را براى كودك در آينده ايجاد كند. به عنوان مثال 
هر چقدر وزن كودك از ميزان عادى كمتر باشد 
هاى  بيمارى  به  ابتال  شانس  اندازه  همان  به   ،
مى  بيشتر  بزرگسالى  در  قلبى  حمله  يا  و  قلبى 
در  تولد  از  پيش   هم  ديابت  بيمارى  شود.ريشه 
وزن  اضافه  حتى  و  ميشود  تقويت  كودك  بدن 
در  آنها  شرايط  به  زيادى  حد  تا  هم  نوجوانان 
روحى  استرس  ميزان  و  تغديه  و  تولد  از  پيش 
مادرانشان در زمان باردارى مربوط مى شود .

ديلى ميل /17 آگوست

زن ذليالن ايران، بشتابيد در 
انجمن خودتان عضو شويد

دارد.  واقعيت  ولى  برسد،  نظر  به  شوخى  شايد 
انجمنى كه نام خود را "انجمن زن ذليالن ايران"  
وابسته به سازمان جهانى زن ذليالن مى خواند، 

از مردان زن ذليل تهرانى، عضو گيرى مى كند.

اين خبرى است كه روى خروجى خبرگزاريهاى 
صادر  نيز  سند  آن،  براى  و  گرفته  قرار  مختلف 
كرده اند. انجمن زن ذليالن براى خود سايت و 
تشكيالتى دارند و سعى مى كنند مردان زن ذليل 
را به همدردى با يكديگر وادارند. موضوعى كه 
و  همدردى  آشناست،  هميشه  ذليالن،  زن  براى 

درد دل درباره زن ذليلى!
انجمن همچنين فراخوان داده تا هر زن ذليلى كه 
مى تواند مطالب خود را از قبيل شعر و خاطرات 

براى استفاده ساير زن ذليالن بفرستد.
داده  قول  ايران  ذليالن  زن  انجمن  دبير  همچنين 
تا مسابقات زن ذليلى را در كشور برگزار كند. 
گرامى!  ذليالن  "زن  نوشته:  خود  سايت  در  او 
ذليالن  زن  مسابقات  دوره  اولين  در  توانيد  مى 
ايران شركت كرده و آثار خود را در زمينه هاى 
داستان، طنز، فيلم، موسيقى، شعر و ... بفرستيد 
مى  قرار  داوران  هيات  كارشناسى  مورد  كه 
گيرد. اين به اصطالح انجمن براى خود اسپانسر 
داده  هدايايى  برتر  نفرات  به  و  كرده  جذب  نيز 
اين  از  نفر  هزار  به 70  نزديك  تاكنون  مى دهد." 
چه  نيست  معلوم  كه  اند  كرده  بازديد  سايت 

تعدادشان، زن ذليل باشند.
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خيال  راحتي  و  آرامش  امروز،  
آرزوي  بسياري  كه  است  نعمتي 
آن را دارند اما براي رسيدن به آن 
بايد  بلكه  نيست  كافي  آرزو  تنها 
آنچه  كرد.  كاري  و  نهاد  پيش  قدم 
تكنيك هاي  برخي   مي آيد  پي   در 
ضمن  كه  است  رواني شناختي 
نگراني،  و  تشويش  رفع  به  كمك 
در  را  شادي  و  نشاط  و  آرامش 
زندگي ما رونق مي بخشد. با كمي 
دقت درمي يابيد كه آنچه در زندگي 
قرار  موردتوجه  چندان  ما  اغلب 
نمي گيرد، هشتمين راز مهم آرامش 

است.
راز اول: معنويت را فراموش نكنيد

احتياج  مانند  خدايي  روح  به  انسان  نياز  حداقل 
نوزاد به مادر است. به همان ميزان كه جسم براي 
و  روح  است،  نيازمند  غذا  و  هوا  به  حيات  ادامه 
باطن نيز به هدايت الهي و روح رباني محتاج است. 
آرامش جان، زميني  حاصل خيز است كه دانه هاي 
مي رويد.  خوبي  به  آن  در  نياز»  و  «خواست 
نيازهاي به حق را در ياد خداوند كه آرامش جان 
و قلب است، بكاريد تا به خوبي تحقق يابند. خداوند 
با  باشد.  خداوند  همراه  او  كه  است  كسي  همراه 
و  همراهي  او  نام هاي  خواندن  و  خداوند  به  توجه 
پشتيباني خدا را به سوي خود جلب كنيد. پس به 
خداوند توجه كنيد تا الهي شويد! به خدا توكل كنيد. 
هرچه ارتباط شما با خدا اين نيروي عظيم و خرد 
اليتناهي بيشتر شود  ، آرامش و نشاط بيشتري را 
در خود تجربه مي كنيد و هرچه ارتباط شما با خدا 
محدودتر شود، ترس و اضطراب بيشتري بر شما 
چيره مي شود. خداوند فرموده است «اگر مرا ياري 
استوار  را  وقدم هايتان  مي كنم  ياري  را  شما  كنيد 
قوانين  براساس  يعني  بودن  خدا  يار  مي گردانم.» 
ديگران،  به  كمك  نكردن،  گناه  رفتاركردن،  الهي 
نرنجاندن ديگران، احترام به والدين و درواقع يار 

خدا بودن همان ياري كردن به خود است.

رازدوم: ازآنچه هستيد راضي باشيد
بدن، وسيله زندگي است نه جوهر آن. آن قدر كه ما 
مي شويم،  مشخص  جسمي خود  ظاهر  با  انسان ها 
يك درخت با تنه اش مشخص نمي شود. تجربيات 
ما بايد مانند درخت به ما شكل بدهد ولي اين كار 
با  كه  است  وجودمان  جوهره  فقط  نمي كند.  را 
شرايط محيط از بين نمي رود، شكسته نمي شود و 
يا درمعرض ديد و بررسي ديگران قرار نمي گيرد. 
وجود  من  است.  پرمفهوم  و  پرمعنا  داشتن  وجود 
دارم، من هستم، من اينجا هستم، من در حال شدن 
و...  مي سازم  را  زندگي  كه  هستم  من  تنها  هست، 
هركدام از ما انسان ها در اين دنيا ماموريتي خاص 
آنان  به  مهرورزي  و  ديگران  به  باكمك  داريم. 
اصلي  رسالت  مي شويم.  روح مان  تكامل  موجب 
و  است  بيداركردن  و  شدن  بيدار  دنيا،  اين  در  ما 
نيست.  هدف  و  سفراست  يك  منزله  به  ما  زندگي 
منظور از بيداري، فعال شدن در همه ابعاد وجود 
و همه زواياي زندگي است مانند بيداري جسمي، 
فرهنگي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و... خالصه 

در يك كالم «بيداري الهي».

راز سوم: بر آرامش دروني تمركز كنيد
در دل توفان هم آرامش نهفته است. مهم نيست كه 
در هر زماني از روز چه اتفاقي بيفتد. هرچه مسايل 

قدر  هرچه  و  بيايند  دردسر  پر  و  مشكل  نظر  به 
كه بخواهيم كارهاي زيادي را در آن واحد انجام 
دهيم. بايد فقط به خلوتگاه درون خويش برگرديم 
به  دسترسي  براي  كنيم.  پيدا  دروني  آرامش  و 
خلوتگاه دروني چشم هايتان را ببنديد و روشنايي 
آرام و ماليمي را درون خود تصور كنيد.اين فضا 

جايي است كه ضربان قلب شما به فرمان شما آرام 
مي تپد. به آنجا برويد. از دوردست استاد معنويتان 
از راه مي رسد در گوشتان زمزمه مي كند: «هر جا 
مي توانيد خوبي كنيد. هرطور كه  مي توانيد، به هر 
شكل كه مي توانيد، هر وقت كه مي توانيد، به همه 
مي توانيد»  كه  زماني  تا  و  مي توانيد  كه  اشخاصي 
نور سفيدي فضاي دلتان را آرام مي كند. سپس بر 

اين آرامش حاصل شده تمركز كنيد.

راز چهارم: قضاوت خود را به تاخير بيندازيد
تصادف  برحسب  حادثه اي  هيچ  جهان  اين  در 
لطف  مي دهند  روي  كه  وقايعي  همه  در  و  نيست 
ما  براي  حوادث  تمام  است.  نهفته  الهي  رحمت  و 
پيام هايي دارند كه سبب تكامل روح مان مي شوند. 
براي مثال شما مي توانيد پيام آن حادثه به ظاهر بد 
را بعد از گذشت مدت زماني بفهميد يا حتي ممكن 
نشويد  متوجه  هستيد،  زنده  كه  زماني  تا  است 
و  ما  درك  فراسوي  وقايع  اين  از  بسياري  زيرا 
جزو اسرار الهي هستند و تالش براي فهم حكمت 
خداوند با هوش محدودمان مانند سنجش اقيانوس 
دست  از  الهي،  ذهن  در  همچنين  است.  پيمانه  با 
دادني اي وجود ندارد و اگر شما به ظاهر چيزي را 
از دست مي دهيد، معادل آن شئ و يا حتي باالتر 
اشيا  اين  تمام  و  آورد  خواهيد  دست  به  را  آن  از 
وسيله اي براي تكامل و زيبايي شما هستند. بياييد 
به طور كامل بپذيريم كه در هر موقعيت نامطلوب، 
نيكي پنهاني براي همه وجود دارد. «ساقي هرچه 

ريزد لطف اوست.» 

راز پنجم: صفت هاي مثبت خود را افزايش دهيد
از غيبت، تهمت و صفت هاي نسنجيده درباره افراد 
يا حوادث، حسادت، كينه، دروغ، جر و بحث كردن 
شدت  به  ديگران  رنجاندن  خالصه  و  ديگران  با 
پرهيز كنيد. زيرا كسي كه با انجام دادن اين گونه 
اعمال تراكمي  از نيروهاي منفي را موجب مي شود 
هستيد.  خودتان  مي كشد،  عذاب  كه  كسي  تنها  و 
زماني كه به ديگران خوبي و كمك مي كنيد تجمعي 
از نيروهاي مثبت به دور خودتان فراهم مي آوريد 
و اين نيروهاي مثبت سبب آرامش و شادي شما 

مي شوند. 

راز ششم: به دستورات اخالقي احترام بگذاريد
از كنجكاوي كردن در زندگي ديگران دوري كنيد.از 
خواندن نامه هاي شخصي و دفتر خاطرات محرمانه 
ديگران و گوش دادن به مكالمات خصوصي آنها 

وارد  گرفتن  اجازه  و  زدن  در  بدون  كنيد.  اجتناب 
نظرها  درستي  اثبات  در  سعي  نشويد.  مكاني  هر 
و عقايد خود به ديگران نداشته باشيد. تالش نكنيد 
دهيد،  تغيير  را  ديگران  عقايد  و  افكار  زور  به  كه 
دستورات  اين  نكردن  رعايت  صورت  در  زيرا 
آرامش خود را بر هم مي زنيد. به پدر ومادر خود 

نيكي كنيد. با آنان با صداي بلند صحبت نكنيد.
به  شما  كه  «زماني  مي گويد:  ايدي»  «بتي.جي 
صورت  به  دعاها  اين  مي كنيد  دعا  خداوند  درگاه 
مي روند  باال  آسمان  طرف  به  نوراني  شعاع هاي 
در  ولي  مي آيند  زمين  به  اجابت  براي  فرشته ها  و 
ميان اين شعاع هاي نوراني يكي از همه فوق العاده 
محض  به  فرشتگان  و  است  نوراني تر  و  قطورتر 
اين  مي كنند.  رسيدگي  آن  به  سريع  آن  مشاهده 

پرتو قدرتمند و خيره كننده مربوط به دعاي پدر و 
مادر در حق شماست.

دعاي مادر خالصانه ترين دعاهاست. چه زيباست 
و  بگذاريد  احترام  قلب  صميم  از  خود  والدين  به 

نيازهاي آنان را تامين كنيد زيرا كه مهر و نيكي به 
آنان سبب آرامش و نشاط درشما مي شود.

راز هفتم: حس ها را از يكديگر جدا كنيد
اغلب ما به اين مساله توجه چنداني نداشته ايم كه 
حواس پنج گانه خود را از يكديگر تفكيك و آنها را 
تان  ذهن  كنيم.  حس  يكديگر  از  مجزا  صورت  به 
دهيد.  پرورش  حسي،  آگاهي  بردن  باال  براي  را 
روز  مزه،  بر  فردا  كنيد،  تمركز  بينايي  بر  امروز 
حال  در  كه  زماني  مثال  براي  و...  بويايي  بر  بعد 
دوش گرفتن در حمام هستيد قطرات آب را روي 
تميزي  موجب  اينكه  از  و  كنيد  احساس  خود  بدن 
و آرامش شما مي شود، لذت ببريد. موقعي كه در 
غذا  مزه  و  طعم  به  فقط  هستيد،  خوردن  غذا  حال 
تمركز كنيد. وقتي در حال ريختن چاي در استكان 
اين  به  دهيد.  گوش  آن  ريزش  صداي  به  هستيد، 
ترتيب، شروع به جدا كردن تجربيات حسي تان از 

يكديگر كنيد و از هر كدام لذت ببريد.

رازهشتم: ديد جديدي پيدا كنيد
پرهاي دم طاووس، رنگارنگ هستند و هنگامي كه 
از زاويه اي خاص به آنها نگاه مي كنيد، درخشش 
در  مسايل  از  خيلي  دارند.  بي نظيري  زيبايي  و 
زندگي هنگامي  ارزش خود را نشان مي دهند كه از 
متشابه  نگرش هاي  ولي  شوند  ديده  درست  زاويه 
و كليشه اي، ديدن اين زيبايي ها را مشكل مي سازد. 
اگر به هر مساله اي از زاويه اي درست نگاه كنيد، در 
آن چيزهاي با شكوه و زيبايي خواهيد ديد. سعي 
كنيد همه چيز و همه كس را با چشم هاي تازه اي 
با  نشده اند.  تار  و  تيره  عادت  طريق  از  كه  ببينيد 
اين روش شما مي توانيد ثروت هاي نامحدودي را 
كشف كنيد. به ياد داشته باشيد كه اگر از زاويه اي 
هر  كنيد،  نگاه  اشخاص  و  چيزها  تمام  به  درست 
شما  براي  خالق تان  طرف  از  شيء  هر  يا  شخص 

ارمغان و پيام زيبايي به همراه خواهد داشت.
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 ماده غذايي افزاينده ميل جنسي

اگر مـيـل 
نداريـد، 

بخـوانيـد!
ترجمه:ندا احمدلو

مصرف  كه  شنيده ايد  حال  به  تا  آيا 
باعث  مي تواند  كبوتر  تخم  و  گوشت 
افزايش  و  مردان  جنسي  قواي  تقويت 
شود؟!  آنها  در  نعوظ  نگهداري  قدرت 
از  سرشار  كبوتر،  تخم  و  گوشت 
و  آهن  ويتامين ها،  انواع  پروتئين، 
عناصر معدني ديگري است كه تمام اين 
عوامل مي توانند در تقويت و حفظ قواي 
زنان  حتي  و  مردان  جنسي  و  جسمي 
مفيد و موثر باشند. به همين دليل شايد 
يا  گوشت  با  كه  سبك  شام  يك  خوردن 
بتواند  باشد،  شده  تهيه  تخم?كبوتر 
زناشويي  رابطه  يك  داشتن  نويدبخش 
همسران  براي  شب  طول  در  لذت بخش 
باشد! به جز گوشت كبوتر، خوراكي هاي 
باعث  مي توانند  كه  هستند  هم  ديگري 

افزايش ميل جنسي شوند...

خوراكي ها،  اين  با  بيشتر  آشنايي  براي   
غذايي  ماده   8 اين  به  نگاهي  مي توانيد 

بيندازيد كه بيشترين تاثير را دارند! 

1 ماهي سالمون
تمام  در  روزها  اين  كه  سالمون  ماهي 
هم  كشورمان  غذايي  مواد  فروشگاه هاي 
يك  از  سرشار  مي شود،  پيدا  راحتي  به 
بدن  است.  سلنيوم  نام  به  معدني  ماده 
به  نمي تواند  سلنيوم،  وجود  بدون  مردان 
عالوه،  به  كند.  توليد  اسپرم  كافي،  اندازه 
آنتي اكسيدان هاي فراوان موجود در ماهي 
راديكال هاي  رهاشدن  و  حمله  از  سالمون، 
آزاد فراوان در بدن مردان جوان پيشگيري 
ماهي  كه  است  اين  ديگر  نكته  مي كند. 
اسيد  اين  و  دارد  زيادي  امگا3  سالمون، 
كمك  قلب  سالمت  حفظ  به  مي تواند  چرب 
از  يكي  سالم  قلبي  داشتن  چون  و  كند 
پيش شرط هاي داشتن يك رابطه زناشويي 
سالمون  مي توان  بنابراين  است  لذت بخش 
را از اين نظر هم انتخاب مناسبي براي باال 

بردن ميل جنسي دانست! 

2 شكالت تلخ
كه  كرده ايد  فكر  نكته  اين  به  حال  به  تا  آيا 
تمام  محبت،  و  عشق ورزي  روز  در  چرا 
بسته هاي  از  مي شوند  پر  فروشگاه ها 
بدانيد  است  بهتر  تلخ؟!  شكالت  رنگارنگ 
كه شكالت تلخ حاوي مقادير بسيار زيادي 
و  است  كافئين  و  آنتي اكسيدان ها  انواع  از 
باعث  مي توانند  تشكيل دهنده  مواد  همين 
خون  رسيدن  و  خون  جريان  افزايش 
بيشتر  حفظ  و  تناسلي  اندام هاي  به  بيشتر 
عالوه،  به  شوند.  مردان  در  نعوظ  بهتر  و 

در  موجود  سروتونين  و  فنيل تيالمين 
هيجان  و  ميل  مي توانند  هم  تلخ  شكالت 
باعث  و  دهند  افزايش  افراد  در  را  جنسي 
لذت بخش تر شدن رابطه زناشويي در آنها 

بشوند.

3 ژله
رابطه  يك  داشتن  الزمه هاي  از  يكي 
سالم  رضايت بخش،  و  سالم  زناشويي 
به خصوص  بدن  مختلف  اندام هاي  بودن 
پژوهشگران  است.  مفاصل  و  استخوان ها 
كه  كرده اند  ثابت  بال استريت  دانشگاه 
مصرف به اندازه و مناسب ژالتين در ژله 
مي تواند دردهاي مفصلي ناشي از برقراري 
روابط زناشويي را تا حد قابل قبولي كاهش 
دهد و انگيزه همسران را براي بيشتر كردن 
تعداد دفعات برقراري رابطه زناشويي، باال 

ببرد.

4 بلغورجو 
بلغورجو بو داده كه ممكن است در تركيب 
بسياري از انواع غالت صبحانه  هم وجود 
مفيد  خوراكي هاي  از  يكي  باشد،  داشته 
زناشويي  روابط  كيفيت  باالبردن  براي 
بلغورجو  از  مناسبي  ميزان  مصرف  است. 
مي تواند انرژي كافي براي برقراري روابط 
خطر  و  كند  تامين  بدنتان  در  را  زناشويي 
ابتال به بيماري هاي قلبي و عوارض ناشي 
يا  شما  در  را  سردمزاجي  مانند  آن،  از 
بلغورجو  عالوه،  به  دهد.  كاهش  همسرتان 
اين  كه  است  سلنيوم  و  منگنز  از  سرشار 
2 ماده مغذي مي توانند در ترشح و تنظيم 
بسيار  نقش  جنسي،  هورمون هاي  مقدار 

پررنگي داشته باشند. 

5 موز
اين ميوه خوشمزه، سرشار از پتاسيم است 
براي  كافي  انرژي  مي تواند  آن  مصرف  و 
بردن  بين  از  و  زناشويي  روابط  برقراري 
داشته  پي  در  را  روزانه تان  خستگي هاي 
در  موجود  فراوان  فوالت  عالوه،  به  باشد. 
موز به برقراري بهتر گردش خون در بدن 
روابط  طول  در  تناسلي تان  اندام هاي  و 
مي شود  باعث  و  مي كند  كمك  زناشويي 
كه پس از رسيدن به ارگاسم، دوباره و با 
فاصله كمي انرژي و ميل جنسي تان را به 

دست بياوريد. 

6 فلفل قرمز تند
وقتي كه شما غذاهاي تند حاوي فلفل قرمز 
را مي خوريد، فعاليت هاي متابوليك دروني 
بدنتان افزايش پيدا مي كند و ميل و هيجان 
عالوه،  به  مي رود.  باالتر  هم  جنسي تان 
برقراري  از  ناشي  بدن دردهاي  يا  سردرد 
روابط زناشويي هم با خوردن غذاهاي تند 
و تيز تا حد چشمگيري كاهش پيدا مي كنند!

7 ميگو
در  آن  گنجاندن  و  ميگو  مداوم  مصرف 
افزايش  باعث  مي تواند  هفتگي  غذايي  رژيم 
ميل جنسي شود. ميگو سرشار از پروتئين، 
ويتامين هاي گروه B، روي، آهن، كلسيم و 
فسفر است و تمام اين موادمغذي مي توانند 
انگيزه و كيفيت روابط زناشويي را در افراد 

تا حد زيادي باال ببرند. 

8 مركبات
و  خوب  بسيار  منابع  مركبات  انواع 
و   C ويتامين  آنتي اكسيدان ها،  از  مناسبي 
حفظ  در  مواد  اين  كه  هستند  اسيدفوليك 
سالمت جنسي مردان نقش به سزايي دارند. 
مردان  روزانه  رژيم  در  مركبات  گنجاندن 
نيز مي تواند در حفظ مناسب نعوظ و كمك 

به انزال ديرتر در آنها موثر باشد.
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و  احساسات  در  ريشه  ما  جسمي  دردهاي  گاهي 
عواطف مان دارد - فرشته آل علي

دردم از احساس 
و درمان نيز هم

كرد  بحث  و  جر  همكارش  با  اينكه  محض  به 
مطرح  رييس  پاي  كشيدن  ميان  به  احتمال  و 
وقتي  افتاد.  هميشگي  اتفاق  همان  هم  شد؛باز 
سراغش  به  دل درد  دوباره  رسيد،  خانه  به 
گرفت  عجيبي  سردرد  خواب  موقع  شب،  آمد. 
و صبح فردا حس  كرد فك و دندان هايش درد 
مي كند. تا چند روز، دردهاي عجيب و غريبي 
خيلي ها  مي كرد.  خودنمايي  بدنش  همه  در 
مشكالت  با  رواني،  هيجان  از  بعد  بالفاصله 
جسمي متعدد دست و پنجه نرم كنند. شما هم 

جزو اين گروه هستيد يا نه؟ ...

اينكه در حين تنش هاي عصبي و روحي سيستم جسمي 
نظر  از  مي شود  خاصي  پاسخ  هاي  و  تغيير  دچار  هم 
فيزيولوژيك موضوعي كامال طبيعي است؛ مثال تند شدن 
آمادگي  و  قندخون  و  فشارخون  افزايش  قلب،  ضربان 
همين  به  گريز.  و  جنگ  فرآيند  براي  عضالني  بافت هاي 
دليل خشكي گلو، تپش قلب، عرق سرد و عاليمي از اين 
وقتي  مشكل  است.  عادي  كامال  مواقع  اين جور  در  قبيل 
تنش  هر  با  برخورد  در  بعضي ها  كه  مي شود  شروع 
روحي، مشكالت و دردهاي گوناگون در مناطق مختلف 
امروزين،  دنياي  در  چون  و  مي كنند  حس  خود  بدن 
تنش هاي كوچك و بزرگ ياور هميشگي آدم ها شده اين 

افراد هميشه مريض و دردمند هستند.

جسمي كردن درد
كردن  جسمي  يا  سوماتيزاسيون  آن  به  كه  مشكل  اين 
است.  روان شناسي  مشكالت  قديمي ترين  از  مي گويند، 
در  ميالد  از  قبل  سال   1900 به  آن  نمونه هاي  اولين 
مصر برمي  گردد. يوناني هاي باستان هم به آن اشاراتي 
سال  در  فرانسه  در  بار  اولين  مدرن  شكل  در  داشته اند. 
اين  شد.  تعريف  و  شناسايي  بريكوئت  توسط   1859
اصطالح به بيماراني اطالق مي شود كه به طور مزمن و 
مداوم از عاليم مختلف جسمي شكايت دارند و نكته مهم 
اينجاست كه هيچ منشأ جسمي مشخصي براي مشكالت 
آنها وجود ندارد. به عبارتي، مشكالت رواني دروني آنها، 
بيان  جسماني  عاليم  صورت  به  ناخواسته  و  ناخودآگاه 
مي شود. اين افراد مشتريان پر و پا قرص انواع مطب هاي 
اين  در  ناراحتي ها  و  دردها  هم  معموال  هستند.  پزشكي 
درد  سردرد،  جنسي،  گوارشي،  مشكالت  است:  موارد 
گلو  گرفتگي  قفسه سينه،  و  اندام ها  مفاصل،  پشت،  شكم، 
و مشكل در بلع، احتباس ادرار، تاري ديد و حتي كاهش 

تمركز و حواس.

دردهايت را نخور!
در  جسمي  عاليم  بروز  معتقدند  روان شناسان  بعضي  
كه  است  وسيله اي  دارد  وجود  روحي  تنش  كه  شرايطي 
عواطف تنش زا بروز داده شوند. براي بعضي آدم ها بيان 
عواطف و احساسات، مشكل است و ممكن است آنها ياد 
گرفته باشند در عوض، از طريق عاليم جسماني، ناراحتي 
تجربه هاي  طريق  از  يا  روش  اين  دهند.  بروز  را  خود 
به  و  اطرافيان  يا  و  شده  گرفته  ياد  فرد  خود  شخصي 
را  آن  و  كرده  رفتار  اين طور  مادر  و  پدر  خصوص 
غيرمستقيم و ناخواسته به فرزندشان ياد داده اند. معموال 
فرد  خود  فيزيولوژيك  ضعف  به  عاليم  شدت  و  ميزان 

بستگي دارد.

دردي كه با نوازش خوب مي شود
گروه ديگري از متخصصان، تئوري رفتاري را مي پسندند 
و معتقدند ممكن است فرد ياد گرفته باشد تا از رفتارهاي 
شده  بيمار  وقت  هر  چون  كند  پيروي  بيمارگونه  مدل  با 
و يا اين طور رفتار كرده، توجه بيشتري دريافت كرده و 
ماجرا  هم  باز  ترتيب  اين  به  است.  شده  تاييد  عبارتي  به 
برابر  در  كودك  وقتي  كه  برمي گردد  كودكي  دوران  به 
نوازش  و  ناز  و  توجه  مورد  كرده  رفتار  اين طور  فشار، 

بي توجه  كودك  به  نسبت  آن قدر  برعكس،  يا  گرفته  قرار 
يا  و  داشته اند  انتظار  حد  از  زياده  او  از  آن قدر  بوده اند، 
با او بد برخورد كرده اند كه براي فرار از فشار وظايف 
اين  اينكه  از  بعد  مي زند،  كار  اين  به  دست  ناخواسته 
ياد  رفتاري بيمارگونه را  ماجراها تكرار مي شود كودك 
بزرگسالي  تا  ثابت  رويه اي  عنوان  به  برايش  و  مي گيرد 

مي ماند.

نقشي  بلكه  نيست  بي تاثير  تنها  نه  اجتماع  بين  اين  در 
حياتي دارد. اين نقش از همان كودكي كه شامل رفتارهاي 
مدل  يك  مثل  والدين  مي شود.  شروع  است،  والدين 
ابراز  محيطي  تنش هاي  به  را  خود  واكنش هاي  رفتاري، 
است  مطرح  واقعي  بيماري  مساله  وقتي  حتي  مي كنند. 
است.  متفاوت  هم  با  بسيار  اطرافيان  و  خانواده  رفتار 
با  آنها  كمك  درخواست  و  باخته  را  خود  فورا  بعضي ها 
آه و ناله و درماندگي است و بعضي ديگر تحمل بيشتري 
دارند و حتي در درخواست كمك و حمايت هم با صبر و 
تحمل رفتار مي كنند. تمام اين رفتارها در باورهاي كودك 
در مورد بيماري موثر است و آنها را عينا كپي كرده و 
بعدها بروز مي دهد. مربيان مهد و افراد مختلفي كه وظيفه 

نگهداري از كودك را دارند هم بسيار تاثيرگذارند.

احساسات منفي و دردهاي جسمي
هم  فرهنگي  مسايل  پاي  اجتماع  بزرگ تر  گستره  در 
افراد  باورهاي  و  شناخت  ديگر  عبارت  به  مي شود.  باز 
به  خانواده  مثال  كرد.  فراموش  نبايد  موضوع  اين  در  را 
خانواده و فرهنگ به فرهنگ باورهاي مربوط به بيماري 
آن،  بودن  خطرناك  ميزان  بيماري،  پذيرش  مي كند.  فرق 
و  رفتاري  واكنش هاي  ميزان  و  آن  مورد  در  جبهه گيري 
هم دردي با بيمار كامال به فرهنگ هر جامعه بستگي دارد. 
انتظارات و توقعات در مورد بيماري در كودكي ياد گرفته 
از  اندك  چند  هر  بيماري  حين  مادر  و  پدر  اگر  مي شود. 
وظايف خود سرباز مي زنند همين موضوع در بچه ها هم 
تقليد مي شود. باورهاي منفي در مورد بيماري ناشي از 
فكر بيمار است و اين باورها احساسات منفي هم ايجاد 
افسردگي  و  اضطراب  آنها  بارزترين  از  يكي  كه  مي كنند 
است. اين افراد حساسيت بسيار زيادي نسبت به درد و 
ناراحتي هاي جسمي دارند و كوچك ترين ناراحتي جسمي 
و  منفي  افكار  بايد  عاملي  هر  از  بيشتر  مي كنند.  حس  را 
سوماتيزاسيون  دليل  را  ترس ها  روي  زياد  بسيار  تاكيد 

دانست.

افرادي كه فكر مي كنند حتي كوچك ترين گرفتگي عضالني 
در شانه آنها يعني تومور، كمي ناراحتي تنفسي مساوي 
سراغ شان  به  افكار  اين  دليل  اين  به  فقط  آسم،  با  است 
بعد  هستند.  ترس ها  انواع  اسير  و  منفي نگر  كه  مي آيد 
از  كرده،  احساس  مريض  را  خودشان  تفكراتي  چنين  از 
مي گيرند  اضطراب  و  تنش  بازمانده،  طبيعي  فعاليت هاي 
گرفتار  معيوب  چرخه  يك  در  قبلي  حالت  از  وخيم تر  و 
كه  مي كند  پيدا  كش  اوضاع  آن قدر  گاهي  و  مي شوند 
چشم شان به جمال يك بيماري واقعي هم روشن مي شود.
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تغذيه هوشمند با برچسب هاي بلعيدني
را  طرحي   (Hannes Harms) هارمز  هانس  نام  با  لندن  سلطنتي  كالج  دانشجوي  يك  تازگي  به 
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 الزم است درباره غذاي 
برچسب هاي  در  بدانيد،  خود 
مي شود.  وارد   RFID خوراكي 
 تنها كافي است كه قبل از خوردن 
شبيه  صفحه يي  روي  را  آن  غذا، 
اين  دهيد.  قرار  گوشي  تخته  به 
مربوط  اطالعات  مي تواند  صفحه 
از  را  آنها  و  بخواند  را  غذا  به 
همراهتان  تلفن  به  بلوتوث  طريق 

ارسال كند. 

نرم  وسيله  به  بعدا  اطالعات  اين 
همراهتان  تلفن  روي  كه  افزاري 
مي شود  پردازش  شده،  نصب 
نشان  شما  به  را  كلي  نتيجه  و 
مواد  حاوي  غذا  اگر  مي دهد. 

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 زمان زيادي بدون سرماي كافي سپري مي شود و امكان فاسد شدن آن را باال مي برد.
نرم افزار  اينكه  به  توجه  با  مي دهند.  هشدار  كاربر  به  نيز  حالت  اين  در   RFID برچسب هاي  اين   
نصب شده در موبايل قابل برنامه ريزي است، مي توانيد از طريق آن به موبايل تان بگوييد كه به چه 
غذاهايي حساسيت داريد، تا در صورت وجود چنين موادي در تركيبات غذا به شما هشدار دهد.  با 
اين اوصاف تلفن همراه شما ميزان هركدام از مواد غذايي و كالري دريافتي شما را حساب خواهد 
كرد و اگر تمام غذاهايتان داراي چنين برچسب هاي RFID باشند، به راحتي مي توانيد از ميزان 
دقيق كالري و مواد مغذي مصرفي خود باخبر شويد و از راهنمايي هاي موبايل تان نيز برخوردار 

شويد.

توصيه هاي 
ضد چروك

حرف هاي تر و تازه درباره پوست هاي 
پوست شان  خشكي  از  خيلي ها  خشك: 
زمستان  در  مشكل  اين  و  دارند  شكايت 
منازل  كردن  گرم  علت  به  رطوبت،  كه 
خشكي  البته  است.  شايع تر  است  پايين 
نيز  خشك  و  گرم  مناطق  در  پوست 
افراد  در  پوست  خشكي  مي شود.  ديده 
آزاردهنده اي  و  مزمن  ناراحتي  مسن، 
است و امكان دارد اگر به طور شايسته 
شديدتر  ناراحتي هاي  به  نشود  كنترل 
دفعات  كردن  كم  شود.  منجر  پوست 
حمام، استفاده از كرم ها و لوسيون هاي 
مرطوب كننده، حفاظت پوست از محيط 
است  ممكن  آن  رطوبت  بردن  باال  و 

خشكي پوست را بهبود بخشد...

درجه  مثل  نيز  را  رطوبت  ميزان  بايد  تهويه 
مرطوب  خيلي  هوا  وقتي  و  نمايد  تنظيم  حرارت 
آن  رطوبت  است،  خشك  هوا  كه  هنگامي  و  است 
را كم يا اضافه كند. تهويه مركزي در مجتمع هاي 
درجه  معموال  عمومي  منازل  و  بزرگ  تجاري 
تنظيم  موثر  طور  به  را  هوا  رطوبت  و  حرارت 
اكثر  در  تهويه  سيستم  ديگر  طرف  از  مي كند. 
در  را  رطوبت  بزرگ،  آپارتمان هاي  و  خانه ها 
سالخورده  ساكنان  نمي دهد.  افزايش  نياز  حد 
سيستم  كه  سالمندان  خانه هاي  و  آسايشگاه ها 
هواي  مقابل  در  خصوصا  دارند،  مركزي  تهويه 
خشك  هم  آنها  پوست  زيرا  آسيب پذيرند  خشك 
است. وقتي رطوبت هوا خيلي پايين باشد، پوست 
رفتن  دست  از  خشك  هواي  زيرا  مي شود  خشك 
رطوبت بدن را به وسيله تبخير افزايش مي دهد. در 
چنين مواردي بايد با تبخير كننده، به رطوبت هوا 
افزود.همچنين پرهيز از حمام گرم و طوالني و به 
آب  يا  اسفنج  حمام  يا  سريع  شستشوي  آن  جاي 
ولرم مفيد است. از صابون  نيز بايد كمتر استفاده 
شود.بايد بالفاصله پس از حمام، به پوست خشك، 
با  بتواند  تا  زد  كننده  مرطوب  كرم  يا  لوسيون 

خشكي پوست مقابله كند.

پوست خشك و مسافرت با هواپيما
خشكي  لذا  است  پايين  خيلي  هواپيما  رطوبت 
است  پرواز  گروه  مشكل  تنها  نه  پوست،  مفرط 
دچار  مي كنند  پرواز  زياد  كه  هم  مسافراني  بلكه 
نوع  اين  مي توانيد  شما  مي شوند.  پوست  خشكي 
خشكي مفرط پوست را با مرطوب نگاه داشتن آن 
كرم  و  لوسيون   مصرف  در  برسانيد.  حداقل  به 
به بدنتان سخاوتمند باشيد. اگر پوست چهره تان 
وسيله  ببريد.  كار  به  كرمي  آرايش  است،  خشك 
در  و  باشيد  داشته  همراه  كننده  مرطوب  كوچك 
طول پرواز به خصوص در پروازهاي طوالني، به 
دفعات از آن استفاده كنيد. مواظب باشيد پس از 

شستشوي دست هايتان كرم دست به كار ببريد.

پوست خيلي خشك و ايكتيوز
و  شديد  خشكي  بين  تشخيص  اوقات  بعضي 
است.  مشكل  خفيف  ايكتيوز  از  پوست  غيرعادي 
زبري  و  خشك  اندازي  پوسته  با  ناراحتي  دو  هر 
از  گروهي  به  ايكتيوز  واژه  است.  همراه  پوست 
فاصله  به  معموال  كه  مي شود  اطالق  ناراحتي ها 
پوسته اندازي  مي كنند.  بروز  تولد  از  پس  كوتاهي 
مفرط و زبر شدن پوست، به ناراحتي معروف به 
است  ممكن  ايكتيوز  مي شود.  منجر  ماهي»  «فلس 
خفيف يا شديد باشد ولي موارد خفيف آن شايع تر 
به  مي شود  آغاز  ناراحتي  آن  در  كه  سني  است. 
تشخيص افتراقي اين دو نوع ناراحتي كمك مي كند 

همان طور كه اشاره شد ايكتيوز معموال به فاصله 
كه  چند  هر  مي كند،  بروز  تولد  از  پس  كوتاهي 
آيد.  پيش  است  ممكن  نيز  بعدها  اندكي  موارد  در 
ايكتيوز درمان ندارد اما اغلب با استفاده از انواع 
پوست  براي  پوستي  مراقبت  نوع  و  نرم كننده ها 
كرد.  كمك  ناراحتي  تخفيف  به  مي توان  خشك، 
موارد  براي  ضدآكنه  داروهاي  و  كرم ها  برخي 
مزمن  طبيعت  علت  به  مي باشند.  موجود  شديدتر 
روش هاي  بودن  متغير  و  بيماري  مدت  طوالني  و 
با  درمان،  و  تشخيص  براي  بايد  ايكتيوز،  معالجه 

پوست  نگهداري  كرد.  مشاوره  درماتولوژيست 
است.  آسان تر  شديد)  كمي  يا  (خفيف  خشك 
نظافت  دفعات  تعداد  جمله  از  متعددي  فاكتورهاي 
شخصي، گرما و رطوبت محيط، بعضي معالجات 
خشكي  در  و...  سن  طبي،  ناراحتي هاي  دارويي، 
مي رود  باال  سن،  كه  تدريج  به  موثرند.  پوست 
مناسب،  درمان  و  پوست  خشكي  عوامل  شناخت 
اهميت بيشتري پيدا مي كند.اگر پوست شما زودتر 
معالجه نشود، امكان دارد به ناراحتي هاي شديدتر 
مثل خارش زمستاني، درماتيت و حتي زخم هايي 

مثل زخم بستر منجر شود.

وقتي پوست ترك برمي دارد
وقتي اليه خارجي پوست (طبقه شاخي) خشك و 
انعطاف ناپذير شود و شكاف بردارد، پوست ترك 
كه  زمستان  و  پاييز  طول  در  اغلب  و  برمي دارد 
مي دهد.  رخ  است،  توفاني  و  خشك  و  سرد  هوا 
وسيله  به  پوست  رفته  دست  از  آب  شرايط،  اين 
و  خشكي  و  سفتي  موجب  داده  افزايش  را  تبخير 
پوست،  سپس  مي شود.  پوست  انعطاف ناپذيري 

قرمز، ناصاف و خشك مي شود. 

پوست  برود،  پيش  ترتيب  همين  به  شرايط  اگر 
نفوذ  شكاف  در  خارجي  مواد  برداشته،  شكاف 
چربي  اگر  مي كنند.  تحريك  ايجاد  و  مي نمايند 
شده  كم  يا  رفته،  بين  از  داليلي  به  پوست  طبيعي 
از  مي شود.  بيشتر  پوست  ترك  امكان  باشد، 
مي توان  آن  نگاه داشتن  مرطوب  با  پوست،  ترك 
جلوگيري كرد. از خيس كردن مكرر و بعد خشك 
كردن سريع آن، اجتناب كنيد زيرا به ترك پوست 
صابون  و  آب  با  كمتر  را  پوست  مي شود.  منجر 
بين  از  را  پوست  طبيعي  چربي  زيرا  بشوييد 
مي برد. براي تميز كردن پوست از آب ولرم نه آب 

داغ استفاده كنيد. 

كرده  خشك  كامال  را  پوست  شستن،  از  پس 
بالفاصله كرم يا لوسيون نرم كننده بزنيد تا پوست 
رطوبت كمتري از دست بدهد. در صورت احتياج 
اين كار را تكرار كنيد. اگر لب هايتان خشك هستند 
محافظت  لب   پماد  با  يا  مرطوب كننده ها  با  را  آنها 
كنيد. لب هايتان را ليس نزنيد. وقتي بيرون از خانه 
پوست  باز  نواحي  مواظب  مي رويد  كار  سر  يا  و 
نيز  صورت  در  را  دست  كرم هاي  باشيد.  بدن 
مي توانيد به كار ببريد. اگر به رغم همه احتياطات، 
تشديد  را  فوق  اقدامات  برداشت،  ترك  پوست تان 
سنگين تر  كرم  از  خورده،  ترك  نواحي  در  كنيد. 

استفاده كنيد.
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چوب حراج بر سر 
منچستريونايتد

باشگاه  اين  دارند  قصد  منچستريونايتد  باشگاه  امريكايي  مالكان 
را با قيمت 695ميليون يورو به فروش برسانند. خانواده گليزرها 
كه از سال 2005 با خريد سهام بزرگي از باشگاه منچستريونايتد 
اكنون  كردند،  معرفي  را  خود  باشگاه  اين  جديد  مالكان  عنوان  به 
قصد دارند بخشي از سهام خود را به فروش برسانند. حضور اين 
خانواده امريكايي در راس باشگاه حواشي زيادي به همراه داشت 
خود  خشم  نهايت  به  را  تيم  اين  هواداران  گذشته  سال  دو  طي  و 
رساند. با اين حال آنها مي خواهند با توجه به شرايط بازار تا پايان 
گليزرها  بگذارند.  مزايده  به  را  باشگاه  سهام  از  درصد  امسال 25 
گرفتند  اختيار  در  يورو  ميليون  با 900  را  يونايتد  سال 2005  در 
اما اكنون نمي توانند با همين قيمت آن را به فروش برسانند. چندي 
پيش قطري ها سراغ اين باشگاه رفتند كه قيمت 9/1 بيليون دالري 
آنها را منصرف كرد. پيش تر هم يك شركت هنگ كنگي در بورس 
براي خريد يونايتد پا پيش گذاشت اما اين معامله هم بي نتيجه ماند. 
اما روز گذشته اعالم شد كه يك شركت سرمايه گذاري سنگاپوري 
به  باشگاه  اين  ثروت  كاهش  به  توجه  با  و  است  منچستر  خواهان 
دنبال منعقد كردن يك معامله بزرگ است. يونايتد با وجود داشتن 

خريدهاي جديد قيمتش كاهش يافته است.

رائول نمي خواهد به بلكبرن برود 
در  شنبه  سه  روز  شالكه  باشگاه  فني  مدير  هلدت،  هورست 
صحبتهايي اعالم كرد كه رائول گونسالس بالنكو، مهاجم اسپانيايي 
نخواهد  جدا  تيم  اين  از  تابستاني  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  شالكه 
اعالم  شالكه  باشگاه  اين سران  از  پيش  كه  درحالي است  اين  شد. 
ساله   34 ستاره  اين  خريد  براي  رورز  بلكبرن  باشگاه  كه  كردند 
درخواستي رسمي را ارائه داده و البته اين بازيكن احتمال حضور 
بيلد  روزنامه  به  صحبتهايي  در  كرد.هلدت  رد  را  انگليس  ليگ  در 
ندارد  قصد  او  موكل  كه  گفت  من  به  رائول  گفت: «مديربرنامه هاي 
به بلكبرن برود. او در شالكه خواهد ماند. هم رالف رانگنيك( مربي 
شالكه) و هم پيتر پيترز،همكار من همگي با من هم نظرند و هيچ يك 
از ما نمي خواهيم كه رائول تيم را ترك كند. ما بسيار خوشحاليم 
بگيرد  كار  به  تيم  براي  را  توانايي هايش  تمام  مي خواهد  رائول  كه 
بازيكنان  از  يكي  برساند.»رائول  ورزشي  موفقيتي  به  را  شالكه  تا 
در  او  قبول  قابل  عملكرد  است.  شالكه  هواداران  ميان  در  محبوب 
فصل گذشته رقابت ها و ليگ قهرمانان اروپا بود كه باعث شد او 
و  ماگات  بركناري  با  شود.  محبوب  آلماني  تيم  هواداران  ميان  در 
و  كرد  تغيير  رائول  براي  اوضاع  رانگنيك،  رالف  آمدن  كار  روي 
صحبتهايي درمورد جدايي او از شالكه در بازار تابستاني به گوش 
مي رسيد.ولي گويا بعد از مذاكراتي كه ميان اين ستاره اسپانيايي 
مهلت  پايان  تا  كم  دست  رائول  گويا  شد،  انجام  شالكه  سران  و 

قراردادش در اين تيم ماندگار خواهد شد. 

قرارداد سيتي و هواپيمايي اتحاد 
زير ذره بين يوفا

مالي  قرارداد  مورد  در  گرفته  تصميم  (يوفا)  اروپا  فوتبال  اتحاديه 
باشگاه فوتبال منچسترسيتي انگليس با شركت هواپيمايي «اتحاد» 
امارات تحقيق كند.اين قرارداد به مدت 10 سال و به ارزش حدود 
در  اتحاد  هواپيمايي  شركت  است.  شده  امضا  پوند  ميليون   400
«شيخ  با  نزديكي  رابطه  كه  دارد  قرار  ابوظبي  نشين  امير  مالكيت 
منصور» مالك منچسترسيتي دارد. همين موضوع اعتراض هايي را 
مبني بر اينكه مبلغ فوق در حد چنين قراردادي نيست در پي داشته 
و ترديدهايي را در مورد صوري بودن اين قرارداد به وجود آورده 
است. منچسترسيتي قبل از امضاي اين قرارداد به دنبال راه هايي 
مالي  قوانين  رعايت  با  تا  مي گشت  باشگاه  سوددهي  افزايش  براي 
جديد يوفا از هرگونه خطر محروميت از سهميه شركت در مسابقات 
ليگ قهرمانان باشگاه هاي اروپا در سال هاي آينده بگريزد. حاال يوفا 
خواستار شفافيت در مورد قرارداد اين باشگاه با شركت هواپيمايي 
اتحاد شده تا مطمئن شود اين شركت واقعا چنين قراردادي را امضا 
كرده است. «ژان لوك دهائن» رئيس هيات كنترل مالي يوفا در اين 
باره گفت: «چند سوال پيش آمده است. اعالم اينكه ما قرارداد مالي 
بسته ايم كافي نيست. اگر ببينيم باشگاه ها به دنبال روزنه اي براي 
فرار از مقررات مي گردند، برخورد خواهيم كرد.» در همين رابطه 
با  منچسترسيتي  قرارداد  اعتبار  آرسنال  سرمربي  ونگر»  «آرسن 
شركت اتحاد را مشكوك دانسته و «ايان آير» مدير باشگاه ليورپول 
ابراز نگراني كرده است كه چنين قراردادي به دليل رابطه اي كه بين 
شركت اتحاد با «شيخ منصور» و باشگاه سيتي وجود دارد، بايد 
در  خود  زيان  و  ضرر  ميزان  منچسترسيتي  شود.باشگاه  بررسي 
فصل 09 - 2008 را 93 ميليون پوند و در فصل 10 - 2009 را 121 

ميليون پوند اعالم كرده است.

ورزش

ساموئل اتوئو، مهاجم كامروني اينترميالن 
گذراندن  از  پس  تا  مي شود  روسيه  راهي 
آنژي  با  خود  قرارداد  پزشكي،  تست 
 30 بازيكن  اين  كند.  امضا  را  ماخاچ قلعه 
ساله كه با پيشنهاد اغوا كننده تيم روسي 
روبه رو شده، از شركت در ليگ قهرمانان 
 A سري  در  رقابت  همچنين  و  اروپا 
فوتبال  آخر  سال هاي  در  و  كرد  صرفنظر 
بيشتر  افتخارات  كسب  به  را  پول  خود 
ترجيح داد. اين ستاره كامروني قرار است 
دالر  ميليون  ساليانه 25.5  ماليات  كسر  با 
يك  براي  نجومي  رقمي  كه  كند  دريافت 
آنژي  كه  داليلي  از  يكي  است.  فوتباليست 
پايين  ماليات  مي كند  ولخرجي هايي  چنين 

دليل  و  است  روسيه  در  خارجي  بازيكنان 
زياد  ثروت  است،  مهم تر  بسيار  كه  ديگر 
كه  است  باشگاه  مالك  كريموف،  سليمان 
پيش از اين نفراتي چون روبرتو كارلوس، 
خدمت  به  را  جوسيلي  و  تاردلي  ديه گو 
گرفته و ظاهرا تصميم دارد اين تيم روسي 
را خيلي زود به يكي از بهترين هاي فوتبال 
پيشنهادي  با  ابتدا  آنژي  كند.  تبديل  اروپا 
35 ميليون دالري خواهان به خدمت گرفتن 
اتوئو شد و اينتري ها رقم فروش او را 42 

ميليون دالر اعالم كردند. 

آغاز سرمايه گذاري ها 
شد  تاسيس  سال 1991  در  آنژي  باشگاه 
دوم  دسته  در  را  كارش  بعد  يك سال  و 
سال  در  سرانجام  آنها  كرد  آغاز  روسيه 
صعود  يك  دسته  به  شدند  موفق   1996
كنند. سه سال بعد اين تيم عنوان قهرماني 
راهي  و  آورد  دست  به  را  اول  دسته  ليگ 
فصل  نخستين  در  شد.  روسيه  برتر  ليگ 
حضور آنژي در سطح اول فوتبال روسيه 
آنها تا آستانه كسب عنوان سومي نيز پيش 
پنالتي  يك  با  مسابقه  آخرين  در  اما  رفتند 
در دقيقه 95 به رتبه چهارم سقوط كردند 
تا بهترين نتيجه تاريخ باشگاه در اين فصل 

ثبت شود. سال 2001 آنژي به فينال جام 
در  و  نهايي  ديدار  در  اما  يافت  راه  حذفي 
مسكو  لوكوموتيو  مغلوب  پنالتي  ضربات 
شد. حضور آنها در ليگ برتر تنها يك سال 
پايين تر  دسته  به  و آنها  داشت  دوام  ديگر 
آنها  تا  كشيد  طول  سال   7 كردند.  سقوط 
جشن  را  برتر  ليگ  به  دوباره  بازگشت 
اهداف  تا  تالشند  در  سخت  حاال  و  گرفتند 

بزرگ خود را عملي كنند. 

سال  ژانويه  از  باشگاه  اين  جديد  عصر 
سليمان  زمانيكه  شد،  آغاز  ميالدي  جاري 
اين  سهام  تمام  روسي  بيليونر  كريموف، 
تيم را خريد و اعالم كرد در مرحله نخست 

ميليون   200 سرمايه گذاري  با  مي خواهد 
را  نفري  هزار   50 ورزشگاهي  دالري 
تاسيس كند كه تمام استانداردهاي يوفا در 
آن رعايت شده و بسيار مدرن خواهد بود. 
نقل و انتقاالت زمستاني فصل گذشته براي 
هواداران اين تيم بسيار خاطره انگيز بود. 
تيم  سابق  ستاره  كارلوس،  روبرتو  آنها 
ملي برزيل را به خدمت گرفتند و در ادامه 
بوسوفا»ي  «امبارك  و  داسيلوا  جوسيلي 
مراكشي را از اندرلخت به خدمت گرفتند. 

آنها در تابستان به سراغ نام هاي بزرگتري 
مجارستاني  هافبك  دوژاك،  بالژ  و  رفتند 
آيندهوون را در ازاي 14 ميليون يورو به 
خدمت گرفتند. در ادامه يوري ژيركوف كه 
شده  تبديل  نيمكت نشين  يك  به  چلسي  در 
بود به خانه بازگشت تا قدرت آنژي بيش 
از پيش افزايش يابد. آناتولي تيموشچوك، 
شكار  تازه ترين  نيز  مونيخ  بايرن  هافبك 
اين تيم به نظر مي رسد و با سران باشگاه 
به توافقات اوليه دست يافته است.هم اكنون 
مي شود  انجام  مسكو  در  تيم  تمرينات 
ديدارهاي  انجام  براي  تنها  بازيكنان  و 
اوضاع  مي شوند.  ماخاچ قلعه  راهي  خانگي 
آنها  تا  شده  باعث  چچن  منطقه  نابسامان 

نتوانند ديدارهاي خانگي اروپايي خود را در 
ورزشگاه خود برگزار كنند و اين مي تواند 
مشكلي اساسي براي باشگاه باشد. به اين 
ترتيب بازيكنان بايد براي هر ديدار خانگي 
حدود هزار مايل مسافرت كرده و خود را 

به جمهوري داغستان برسانند. 

صرفه جويي اينتر 
ساخت  مشغول  هم اكنون  كه  اتوئو 
يك  در  است  كامرون  در  بيمارستاني 
قدمي آنژي قرار دارد و اين انتقال مي تواند 
نقطه عطفي در تاريخ باشگاه باشد. مسلما 
اينترميالن تنها به دليل كاهش هزينه هايش 
موافقت  خود  كامروني  ستاره  فروش  با 
فصل  دو  طول  در  اتوئو  است.  كرده 
بسيار  بازيكني  نرآتزوري  در  حضورش 
موفقيت هاي  و  بوده  حمله  خط  در  موثر 
زيادي  حد  تا  فصل 2009-2010  در  اينتر 
مرهون گلزني هاي او بوده است اما قانون 
باعث  اقتصادي  مسائل  درباره  يوفا  جديد 
چنين  اتخاذ  به  مجبور  موراتي  تا  شد 
او  درباره  اينتر  مالك  شود.  تصميمي 
مي شود.  تنگ  برايش  دلم  مي گويد:«واقعا 
يك  آن  از  مهمتر  و  خوب  بازيكن  يك  او 
بازيكن  يك  اتوئو  است.  فوق العاده  انسان 
ديگران  براي  همواره  و  حرفه اي  واقعا 
در  اينتر  ترتيب  اين  به  است.»  بوده  الگو 
دالر  ميليون   75 حدود  آينده  سال  سه 
جريمه هاي  از  تا  كرد  خواهد  صرفه جويي 
دنبال  به  چه  اگر  آنها  باشد.  امان  در  يوفا 
هستند  نيز  اسنايدر  وسلي  كردن  واگذار 
ديگر  منچستريونايتد  مي رسد  نظر  به  اما 
اين  به  ندارد.  وي  خريد  به  چنداني  تمايل 
نزولي  روندي  پيش  فصل  كه  اينتر  ترتيب 
حضور  به  چنداني  اميد  بود،  كرده  طي  را 
در كورس قهرماني نخواهد داشت و حتي 
عنوان  به  فورالن  ديه گو  احتمالي  خريد 
تيم  هواداران  نمي تواند  نيز  اتوئو  جانشين 

را راضي كند. 

يازدهم  جايگاه  در  گذشته  فصل  در  آنژي 
به  فصل  اين  در  اما  گرفت  قرار  جدول 
كسب  آنها  اصلي  هدف  مي رسد  نظر 
در  حضور  همچنين  و  قهرماني  عنوان 
كريموف  است.  آينده  سال  قهرمانان  ليگ 
جهان  مردان  پولدارترين  فهرست  در  كه 
با  دارد،  قرار   118 رده  در  فوربس  مجله 
چلسي،  چون  باشگاه هايي  از  الگو برداري 
بخشي  مي خواهد  ماالگا  و  منچسترسيتي 
ستاره هاي  خريد  براي  را  پول هايش  از 
در  چه  اگر  او  كند.  هزينه  فوتبال  دنياي 
است  كاركشته  و  باتجربه  بسيار  تجارت 
اما مديريت در يك باشگاه ورزشي تجربه 
جديد براي او محسوب مي شود و در اين 
شده  باعث  دل بازي هايش  و  دست  ميان 
سمت  به  فوتبال  دنياي  ستاره هاي  نگاه  تا 
تولد  روز  در  كريموف  شود.  متمايل  وي 
روبرتو كارلوس به او يك اتومبيل بوگاتي 
به ارزش 1.5 ميليون پوند هديه داد و اين 
اتفاق  اين  از  آنقدر  برزيلي  چپ پاي  مدافع 
كرد  اعالم  سرعت  به  كه  بود  خوشحال 
عنوان  به  مي خواهد  بازنشستگي  از  پس 

مديرعامل باشگاه به فعاليت ادامه دهد. 

اتوئو با دالرهاي آنژي وسوسه شد 

ولخرجي هاي بيليونر روسي
سيامك خاجي 

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول 

خود استفاده نمائيد
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با قهرمان كشتي فرنگي 
جهان در تلخ ترين 

روزهاي زندگي اش 
علي اكبري: بدون روياهايم مي ميرم

كرده  تمرين  روز  شبانه  سال  چند  كه  قهرماني 
بود تا نتيجه زحماتش را در المپيك لندن بگيرد، 

حاال 40 روز است كه پس از مثبت اعالم شدن 
امير  شده.  نشين  خانه  دوپينگش  تست  نتيجه 
در  كه  جهان  فرنگي  كشتي  قهرمان  اكبري  علي 
را  كيلوگرم   96 وزن  طالي  مدال  روسيه  خاك 
محض  بالتكليفي  در  روزها  اين  زد  سينه  بر 
حكم  تا  مي كند  روزشماري  و  مي برد  سر  به 
تقاضاي  مورد  در  كشتي  جهاني  فدراسيون 
تجديد نظرش اعالم شود. علي اكبري كه بدون 
ترديد يكي از اميدهاي اصلي كسب مدال طال در 
لندن  المپيك  به  ايران  ورزش  اعزامي  كاروان 
خانه  به  كه  است  روزي  چهار  سه،  اكنون  بود 
كشتي گيران  تمريني  حريف  تا  برگشته  كشتي 
ملي پوش باشد. او هنوز هم اندامي تنومند دارد، 
ولي چهره اش ديگر بشاش نيست. علي اكبري با 
قاطعيت مي گويد عمدا دوپينگ نكرده و خودش 
از  ندارد: «وقتي  باور  را  موضوع  اين  هنوز  هم 
«وادا» آمدند تست بگيرند راه فرار برايم وجود 
داشت. اگر تست  نمي دادم محروم نمي شدم اما 
داوطلبانه  كنم  انتخاب  را  گريز  راه  اينكه  بدون 
با  اختالفم  دادم.  تست  و  كردم  آمادگي  اعالم 
حريفان آنقدر زياد است كه يك درصد هم نياز 
يزداني  آقاي  صورت  هر  در  ندارم.  دوپينگ  به 
نتيجه  پيگير  سخت  و  سفت  همكارانش  و  خرم 
تجديد نظر آزمايش من هستند. من اگر به خودم 
اميدوارم  ندهم.  تست  مي توانستم  داشتم  شك 
حداقل محروميتم يكساله شود تا جواب زحمات 
همه را در المپيك بدهم. در اين 40 روز حرف 
و حديث هاي زيادي پشت سرم بود، حرف هايي 
نمي چسبد.  من  به  آنها  درصد   99 كه  زدند 

سخت ترين روزهاي زندگي ام را مي گذرانم.»

آرسنال و نيوكاسل 
جريمه شدند 

آرسنال  باشگاه هاي  انگليس  فوتبال  اتحاديه 
كنترل  در  توانايي  عدم  دليل  به  را  نيوكاسل  و 
بازيكنان شان در اولين ديدار فصل كه در سنت 
جيمز پارك برگزار شد، جريمه كرد.در دقيقه 75 
يكديگر  با  ژروينيو  و  بارتون  جويي  ديدار  اين 
درگير شدند كه درنهايت غائله با اخراج مهاجم 
ساحل عاجي آرسنال به پايان رسيد.دو باشگاه 
به  مي توانند  شنبه)  (پنج  آگوست   18 روز  تا 
انگليس  فوتبال  كنند.اتحاديه  اعتراض  راي  اين 
همچنين ژروينيو را براي سه ديدار از همراهي 
اعتراض  با  كه  حكمي  كرد،  محروم  تيمش 
معتقد  لندني  باشگاه  شدند.  همراه  آرسنالي ها 
شان  عاجي  ساحل  مهاجم  براي  حكم  اين  است 
بسيار سنگين است.عالوه بر اين الكس سونگ، 
به  كه  ضربه اي  دليل  به  نيز  آرسنال  هافبك 
انگليس  فوتبال  اتحاديه  در  بايد  زد،  بارتون 

حاضر شود و در اين مورد توضيح دهد.

ورزش
وقتي به آلماني ها مي گفتم ما 20 روزنامه ورزشي 

داريم تعجب مي كردند 

مهدوي كيا: 

در آلمان فوتبال 
مثل عروسي است اما 

در ايران...
زمين  در  گرفت  ياد  فوتباليست  يك  اگر 
كند  تحميل  مربي  به  را  خودش  فوتبال 
آن وقت شرايط طبيعي و منطقي پيش 
مقصر  كمي  را  روزنامه ها  من  مي رود. 
بازيكني  مي بينند  تا  آنها  مي دانم. 
مي روند  سراغش  به  شد  نيمكت نشين 
اينطور  و  مي گيرند  مصاحبه  او  از  و 

جنجال  درست مي شود.

و  بداخالقي ها  رواج  هياهوي  و  تاب  و  تب  در 
اين  عناصر  تمام  كه  ايران  فوتبال  در  حواشي 
ورزش اعم از هوادار، بازيكن،  مربي و مدير را در 

بر گرفته است،  مهدي مهدوي كيا كاپيتان باسابقه 
متالطم  بستر  اين  در  آنچه  از  گيالن  داماش  تيم 

مي گذرد حيرت زده است. 

آلمان  و  ايران  فوتبال  در  آنچه  مقايسه  با  او 
تصوير  به  را  فاجعه  عمق  مي كند  تالش  مي گذرد 
كه  ايران  ملي  تيم  سابق  كاپيتان  عقيده  به  بكشد. 
كرده،  سپري  اروپا  فوتبال  در  را  زيادي  سالهاي 
حواشي حال حاضر فوتبال ايران محصول بازار 
از  رسانه ها  كه  زماني  تا  و  تقاضاست  و  عرضه 
حاشيه استقبال مي كنند نمي توان توقع شكل گيري 

فرهنگ ديگري داشت. 

در هفته هاي ابتدايي ليگ برتر تماشاگران تيم هاي 
تيم هايشان  ناكامي هاي  به  زود  خيلي  مختلف 
واكنش نشان مي دهند و مربيان و بازيكنان را به 
سال هاي  كه  بازيكني  عنوان  به  گيرند.  انتقاد  باد 
زيادي را در فوتبال اروپا گذراندي بروز اين رفتار 

را ناشي از چه مي داني؟ 

متاسفانه شرايطي به جود آمده كه باعث شده در 
اينجا بر خالف تمام دنيا كسي از فوتبال لذت نبرد. 
نه بازيكن مي تواند از فوتبال لذت ببرد نه هواداري 
كه از خانه يا ورزشگاه بازي را تماشا مي كند كه 

اين مسئله از چند جنبه قابل بررسي است. 

مثل سرويس بسيار ضعيفي كه در ورزشگاه ها به 
تماشاگران داده مي شود. 

نيستند  استاندارد  متاسفانه  ما  ورزشگاه هاي  بله، 
و هواداران براي تماشاي يك بازي بايد ساعت ها 
قبل از شروع مسابقه به استاديوم بروند و حتي 
شب  از  مجبورند  داربي  مانند  ديدارهايي  براي 
حضور  ورزشگاه  اطراف  خيابان هاي  در  قبل 
ورزشگاه  با  را  شرايط  اين  اگر  باشند.  داشته 
نظر  در  را  اين  و  كنيد  مقايسه  اروپايي  ليگ هاي 
را  بليتشان  قبل  ماه ها  از  هواداران  كه  بگيريد 
تهيه كرده اند و تنها 10 دقيقه قبل از شروع بازي 
وضعيت  متوجه  مي نشينند،  صندلي شان  روي 
ورود  با  حتي  مي شويد.  ايران  ورزشگاه هاي  بد 
مشكالت  هم  ايران  استاديوم هاي  به  تماشاگران 
اختيار  در  امكانات  كمترين  نمي شود.  تمام 
از  استفاده  براي  آنها  و  نمي گيرد  قرار  هواداران 
آب آشاميدني هم مشكل دارند. بازي هم كه تمام 
ورزشگاه ها  از  را  تماشاگران  زور  به  مي شود 

خارج مي كنيم. 

براي  آلمان  مثل  كشوري  در  آنچه  با  شرايط  اين 
تماشاگران اتفاق مي افتد قابل مقايسه است؟ 

دارند   VIP بليت  كه  كساني  آنجا  خير،  مطمئنا 
خانواده هايشان  همراه  به  ظهر   12 ساعت  از 
ناهار  آرام  محيطي  در  و  مي آيند  ورزشگاه  به 
مسائل  و  فوتبال  درباره  كنارش  در  و  مي خورند 
هم  بازي  تماشاي  از  پس  مي كنند.  صحبت  ديگر 
مي مانند.  استاديوم  در  شب   12 و   11 ساعت  تا 
مثل  فوتبال  اروپايي  كشورهاي  ديگر  و  آلمان  در 
مراسم عروسي است و همه از آن لذت مي برند اما 
همان طور كه گفتم در ايران شرايط كامال متفاوت 

است. 

معتقدي اگر به تماشاگر امكانات مناسبي داده شود 
اين ناهنجاري ها روي سكوها ايجاد نمي شود؟ 

امكانات همه چيز نيست. تا اين فرهنگ در فوتبال 
ايران جا نيفتد كه بازي برد، باخت و مساوي دارد 

اين مشكل پا برجا خواهد بود. 

اگر قرار به بردن در همه بازي ها بود، ديگر فلسفه 
ايران  فوتبال  در  هوادار  مي شد.  بي معنا  فوتبال 
بايد اين را بپذيرد كه ممكن است تيمش با وجود 
بازي خوب ببازد. حتي بعضي وقت ها هم يك تيم 
نمي تواند خوب بازي كند و به همين خاطر مي بازد. 
اگر اين باور به وجود بيايد و فرهنگ ايجاد شود، 

هواداران از فوتبال لذت مي برند. 

چرا اين فرهنگ هنوز در فوتبال ايران جا نيفتاده؟ 

ببينيد در ايران حاشيه ها خيلي پررنگ  هستند. ما 
آلمان  داريم.  ورزشي  20روزنامه  كشورمان  در 
كه بودم وقتي به هم آنها مي گفتم كه در ايران 20 
روزنامه ورزشي منتشر مي شود، تعجب مي كردند 

و مي گفتند در اين روزنامه ها چه مي نويسند. 

در آلمان با اين همه موفقيت در رشته هاي مختلف 
ليگ هاي  مهم ترين  از  يكي  برگزاري  همچنين  و 
كيكر  و  بيلد  اشپورت  نامه  هفته  دو  تنها  دنيا 
منتشر مي شود و باز هم اين دو هفته نامه براي 
انتشار، موضوع و سوژه كم مي آورند. در ايران 
درصد   95 تا   90 و  مي شود  منتشر  روزنامه   20
مطالب اين روزنامه ها مختص به فوتبال است. من 
بايد بگويم دليل بخشي از اين حاشيه ها در فوتبال 
برخي روزنامه ها هستند كه براي رقابت  و فروش 

بيشتر مجبورند به اين حاشيه ها بپردازند. 

هامبورگ  در  نيمكت نشيني   اوج  در  شما  خود 
مصاحبه  تيم  اين  وقت  سرمربي  عليه  هم  بار  يك 
نيمكت  هفته  دو  از  پس  بازيكن  اينجا  اما  نكرديد 
در  را  اعتراضش  و  مي كند  مصاحبه  نشيني 

رسانه ها پخش مي كند. 

يقين بدانيد كه با اين فرهنگ نه آن فوتباليست به 
جايي مي رسد و نه اين فوتبال. در اروپا شما اگر 
شما  با  شوخي  كنيد،  مصاحبه  مربي تان  درباره 

ندارند و با جريمه نفس تان را مي بندند. 

فوتبال  زمين  در  گرفت  ياد  فوتباليست  يك  اگر 
شرايط  وقت  آن  كند  تحميل  مربي  به  را  خودش 
روزنامه ها  من  مي رود.  پيش  منطقي  و  طبيعي 
بازيكني  مي بينند  تا  آنها  مي دانم.  مقصر  كمي  را 
او  از  و  مي روند  سراغش  به  شد  نيمكت نشين 
درست  جنجال   اينطور  و  مي گيرند  مصاحبه 

مي شود. 

تا  كنند  عادت  هم  فوتباليست ها  شده  باعث  اين 
در  كنند،  مصاحبه  و  بروند  شدند،  نشين  نيمكت 
تحويل  را  بازيكن  آن  روزنامه ها  اگر  كه  حالي 
بين  از  رفته  رفته  هم  غلط  فرهنگ  اين  نگيرند، 

مي رود. 

در بازي استقالل و داماش هم تعدادي از بازيكنان 
باتجربه تيم شما به تعويض شان اعتراض كردند. 

ايران  فوتبال  پود  و  تار  در  مسئله  اين  متاسفانه 
ريشه دوانده. بايد بدانيم كه مربي تصميم گيرنده 
است. اينكه چه كسي تعويض شود و چه كسي به 
زمين برود در حيطه اختيارات يك مربي است و 
يك بازيكن نبايد مقابل چنين تصميماتي اعتراض 
احترام  تصميمات  اين  به  بايد  بازيكنان  همه  كند. 
برتر  ليگ  در  دينورزاده  اول  تجربه  اين  بگذارند. 
و  بوده  موفقي  مربي  يك  دسته  در  او  اما  است، 
با گذشت زمان حتي در ليگ برتر هم به موفقيت 
مي رسد. فكر مي كنم تيم ما پتانسيل زيادي دارد. 
در  و  آزادي  ورزشگاه  در  را  پتانسيل  اين  همه 
بازي با استقالل ديدند و فكر مي كنم هفته به هفته 
در  خانه  از  خارج  برد  كنيم.  پيدا  بهتري  شرايط 
شيراز شرايط روحي خوبي را براي ما به وجود 
نمايش  رواني  شرايط  اين  با  مي خواهيم  و  آورده 

خوبي را برابر تراكتورسازي ارائه كنيم. 

فوتبال  در  كه  غلطي  رفتار  اين  مي گويند  خيلي ها 
جامعه  در  مردم  وضعيت  از  انعكاسي  شده  باب 

است. 

حقش  به  بيداد  و  داد  با  كس  هيچ  بدانيم  بايد  اوال 
در  بودم  شيراز  در  كه  قبل  هفته  من  نمي رسد. 
يك  به  ورود  براي  ما  گفتم  تلويزيوني  برنامه اي 
وقتي  اما  مي كنيم،  تعارف  هم  به  بار   10 اتاق 
اصلي  خيابان  وارد  فرعي  كوچه  از  مي خواهيم 
انجام  را  كار  اين  تقدم  حق  رعايت  بدون  شويم، 
نمونه  نمي كنيم.  را  كس  هيچ  مراعات  و  مي دهيم 
مرحوم  داستان  شد  باعث  غلط  فرهنگ  اين  آخر 

«داداشي» به وجود بيايد. 

در فوتبال هم قبل از اينكه وارد زمين شويم براي 
حريف دسته گل مي بريم، اما وقتي بازي تمام شد 
مي كنيم.  صحبت  حريف  درباره  الفاظ  بدترين  با 
اين  عكس  بر  دنيا  در  كه  است  شرايطي  در  اين 
اتفاق رخ مي دهد. در آنجا قبل از بازي همه براي 
هم كري مي خوانند، اما به محض اينكه سوت پايان 
زده مي شود مربيان دو تيم به طرف هم مي روند. 

متاسفانه در ايران همه چيز بر خالف دنياست. 

راه حل خروج از وضعيت فعلي چيست؟ 

بايد فرهنگ سازي كنيم و تعارفات را كنار بگذاريم. 
رسانه ها هم نبايد از اين رفتارها حمايت كنند. 

تندش  ادبيات  و  حرف ها  مي بيند  نفر  يك  وقتي 
روبه  رسانه ها  و  روزنامه ها  استقبال  با  چطور 
رو مي شود، فكر مي كند دارد كار درست را انجام 
مي دهد و باز هم همان حرف ها و حتي بدتر از آن 
را هم تكرار مي كند. اين در حالي است كه اگر بداند 
رسانه ها اين حرف ها را تحويل نمي گيرند، مطمئنا 

آن حرف ها را تكرار نمي كند.

برگرفته از تهران امروز
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 افقي:

ــلوغ  ١- يكي از چهار جهت- مكان ش
است و دزد بيشتر مي پسندد

ــاج- محل نمايش حيوانات-  ٢- احتي
قلندر

ــالح آرش-  ــع و مجلس- س ٣- مجم
دست افزار، وسيله

ــي- بيماري  ــاالي فرنگ ــوري- ب ٤- ف
كم خوني- ژتون، بليت

٥- حرف جمع فارسي- شهر مجسمه 
شير سنگي- جمع رمز

ــوري در قاره  ــرا- كش ــت، افت ٦- تهم
آفريقا- خيانت

ــدگان مهاجر- مركز آنگوال-  ٧- از پرن
آخرين طبقه دوزخ

٨- ستارگان- سرد مطبوع- ناشايست 
و نادرست

ــي!- فيلمي از  ــاب كردن ــاه پرت ٩- م
ــم جعفري با بازي صوفيا دژاكام  قاس
و شهرزاد جعفري- فرمان همه پرسي 

از وظايف و اختيارات... است
ــم-  ١٠- حرف مفعولي- كيش و رس

نفسي كه از سينه برآيد
١١- آتشدان- بدنام- بخيل

ــامل همه  ــا- آجر نصفه- ش ١٢- آئين ه
مي شود- ظاهر عمارت

ــت-  ــران- وحش ــاي دخت ١٣- از نام ه
آفرينش، پديد آوردن

١٤- پژوهش- اكنون- پست فطرت
١٥- جامي و آذربيگدلي هر دو حكايت 
ــيده اند-  ــداده را به نظم كش ــن دو دل اي

خرمن ماه
 عمودي:

١- جسد- پدر فيزيك ايران
ــواب خوش- زور  ــابق- خ ٢- كربالي س

و توان
ــاوه-  ــوه س ــده- مي ٣- دارن

لباس كهنه
ــبك  س ــه  ب ــي  مهمان  -٤
گو-  ــنام  دش ــرايندگان-  س
برجستگي ته گيوه- حسرت، 

دريغ
ــد نيمي از ديدار  ٥- مي گوين
است- شوم- ضمير انگليسي

٦- پايه- قسمتي از دستگاه 
ــه  مؤسس اتومبيل-  ــرل  كنت

نيكوكاري
٧- به پوشش خود مي نازد- 
درس  و  ــن  گرفت ــوزش  آم

گرفتن- آهو
٨- دستور- نانجيب- فينال

ــهري  ٩- لرزش، جنبش- ش

در استان مازندران- جنس، گونه
١٠- پادشاه ستمگر بابل- مخفف ناگاه- 

ويتامين انعقاد خون
ــرو  ــوب- مدفن ناصر خس ــد خ ١١- ض

قبادياني- براي اين كه
ــوي- كشوري  ١٢- عقايد- ضمير فرانس

در خاورميانه- گريبان
١٣- يكي از ظروف آشپزخانه- مخلوط 

و آميخته- جمع نجيب
ــد طلوع-  ــاي واجب- ض ١٤- از نمازه

چهره نقاشي شده از معصومين
ــنتي گيالني كه بويژه  ١٥- شيريني س
ــود-  ــراي افطار آماده مي ش ــت ب در رش

رويداد بد

 افقي:
ــه- يكي از نقاط ديدني  ١- شير بيش
ــتان هرمزگان در جنوب ايران كه  اس
در حدود يك ونيم كيلومتري جنوب 

شرقي جزيره الوان قرار گرفته
٢- بي صدا- تفاله چغندر- دلشوره

ــردن- پرهيزگاري-  ــرفت ك ٣- پيش
آيينه

ــتبد- نوعي  ــر- مس ــف ديگ ٤- مخف
خودرو- ابزار نجاري

ــور و اقليم-  ٥- نوعي خط كش- كش
تفرج و تماشا

ــم- واحد  ــئله- ممنون ــع مس ٦- جم
واليبال

ــارت دارايي  ــدر و ارزش- غ ٧- بي ق
مسافران- كلرا

حيوانات-  مرحبا- علف خوردن   -٨
نوعي انگور

٩- زاد- غربي ترين شهر ايران- دنيا
ــه-  ــوده- نمازخان ــخن بيه ١٠- س

پائين جامه
ــت  ماركسيس ــين  تئوريس  -١١
ــي  ــتمدار انقالب ــم و سياس لنينيس
ــت-  هالك ــل  مح ــت-  كمونيس

بزرگ منشي
ــوزف اونيل  ــزت- اثري از ج ١٢- ع

(٢٠٠٨)- قهوه- از اناجيل
ــنده-  ١٣- وجه و جهت- مرد بخش

درس عبرت دهنده
ــتاني به سبك سيال ذهن  ١٤- داس
از ويرجينيا وولف- حمله- عبادتگاه 

مسلمانان
١٥- پالئونتولوژي- قلوب

 عمودي:
ــرت  حض ــوده  فرم ــه  ب  -١
اميرالمؤمنين (ع) ثمره... بدبختي در 

دنيا و آخرت است- از توابع ميانه
ــي-  فراوان ــت-  فرص و  ــال  مج  -٢

سنگ انداز
٣- پزشك- موزيك نظامي- ناچار

ــر- ضمير جمع- از  ــتن- واگي ٤- بس
نژادهاي زردپوست

ــي ويژه در بيماري-  ٥- حالت بيهوش
پيشاني- موجود نامرئي

٦- مردمك چشم- نترس- آشوب
٧- لغزش- شهري در استان گيالن- 

امر به نشستن
٨- سنگ زينتي- بي نظمي- معالجه

ــت نماي خلق- براي فروش  ٩- انگش
ــزي آن را برگزار مي كنند-  باالتر چي

فيل دريايي
ــوز-  كارآم ــك  پزش  -١٠

پيكر- چيز
ــن-  ــوت پاك ك ١١- ماه
ــرح و بيان- توانگري و  ش

دارايي
١٢- سنگي شبيه عقيق- 
ــا-  جدايي ه ــكوه گوي  ش

باخبر- با رفت آيد
ــنگين-  ١٣- گرديدن- س

فرستاده خدا
ــم باردار-  ــل خان ١٤- مي

پيشي گرفتن- حاصل
١٥- از شيريني هاي تبريز 
ــوص ماه رمضان-  و مخص
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� فروردين ماه
در اين هفته احساس و ظاهرى عالى خواهيد داشت ؛ 
چند روز آينده بهترين روزها را با همسرتان سپرى 
خواهيد كرد و مملو از احساس عشق و دوست داشتن 

خواهيد شد.
اين هفته در كل هفته خوبى براى شماست و اقدام به 
انجام هر كارى كه بكنيد به نفع تان خواهد بود ، پس 

با خوش بينى تصميم بگيريد.

� ارديبهشت ماه
اين هفته يك نفر رفتار عجيبى خواهد داشت و تنها با 
اين كار مى خواهد حس كنجكاوى شما را برانگيزد و 
شما با شعورى كه داريد مى توانيد شرايط را كنترل 

كنيد. 

در مورد مسائل عشقى الزم نيست با سياست رفتار 
جلو  به  گامى  كه  اين  بدون  كه  است  جالب  ؛  كنيد 

برداريد اتفاق بعدى را حدس بزنيد.
� خرداد ماه

اگر  ؛  دارد  تاكيد  آشنايان  و  شما  روابط  بر  هفته  اين 
متولد فروردين در اطراف خود داريد، كمى حساس و 

عصبى خواهيد شد. 
اگر مى توانيد كارى كنيد كه آرام شويد آنها مطمئنًا 
از شما ممنون خواهند بود ؛ ببينيد در اين هفته براى 

ارامش روح تان چه كارى ميتوانيد انجام دهيد.
� تير ماه

اين هفته وضعيت كارى تان بسيار عالى خواهد بود و 
همه چيز خوب پيش خواهد رفت.

در اين هفته در كنار شانس هايى كه خواهيد داشت اما 
مراقب مشاجره با همكارانتان نيز باشيد ؛ شما بخاطر 
حس زيبايى كه داريد دوست داريد صلح كنيد و وقتى 

به خانه مى رويد همه چيز را فراموش كرده ايد.
� مرداد ماه

اين هفته ونوس به بخشى از جدول شما وارد ميشود 
كه حاكم بر تحصيالت عاليه، سفر و مذهب شماست 
و در حال حاضر شما از انجام تمامى اين فعاليت ها 

لذت ميبريد. 
اگر يك شير تنها هستيد، ممكن است شخص جديدى 
گسترش  را  تان  زندگى  هاى  افق  كه  كنيد  مالقات  را 

دهد. 
اگر به تعطيالت مى رويد، به نظر مى رسد كه با دست 
مى  عشق  دام  در  جا،  آن  در  شخصى  يافتن  و  تقدير 

افتيد.
� شهريور ماه

و  ميشويد  تر  هماهنگ  صميمى  دوستان  با  هفته  اين 
با  توانيد  مى 

برقرار  خوبى  رابطه  داريد  اعتماد  آنها  به  كه  افرادى 
كنيد مخصوصًا مى توانيد اختالفات را با آن ها حل 

كنيد.
در اين هفته شانس يافتن شريك زندگى مناسب براى 
خوب  پس   ، ميشود  ايجاد  مجرد  هاى  شهريورى 

مراقب باشيد.
� مهر ماه

نگه  شاد  در  شما  اخير  توانايى  عليرغم  هفته  اين  در 
داشتن ديگران ؛ موضوعى اوضاع تان را تلخ مى كند.

ممكن است بحثى تند و تيز با كسى كه دوستش داريد 
داشته باشيد خصوصًا اگر او كارى كه انجام مى دهد 
هميشه شما را ناراحت مى سازد و باعث مى شود بى 

حوصله و بى عالقه شويد.
نيز  را  حقايقى  و  بشنويد  را  حقايقى  كه  باشيد  آماده 
بگوييد و اگر نياز داريد كه جو را پاكسازى كنيد پس 
كنترل  را  خودتان  كنيد  سعى  ولى  بكنيد  را  كار  اين 
تا  نكنيد  اعالم  بام  پشت  روى  از  را  حرفتان  و  كرده 
بعداً خود را به خاطر گفتن اين حرفها سرزنش كنيد. 

� آبان ماه
اين هفته احساس ناامنى و بى اعتمادى داريد اما سعى 

كنيد راحت باشيد وهمه چيز را ساده بگيريد.
هيجان  و  ترس  تان  براى  ناشناخته  جاهاى  به  رفتن 
مى آورد،اما مسائل زيادى هستند كه مطمئنًا بايد آن 

ها را حل كنيد.
پذير  كه اصًال شما انعطاف  است  اين  خاطر  به  شايد 
به  تا  باشيد  آرام  كه  رسيده  آن  زمان  نيستيد،اكنون 

اهداف تان برسيد.
� آذر ماه

اين هفته به هيچ وجه پيشرفت هاى اساسى در همه 
جنبه هاى زندگى از نظرتان ناپديد نميماند. 

در مورد هر پيشنهادى ذهن خود را باز نگهداريد حتى 
اگر در ابتدا جالب به نظر نمى رسد ؛ رفتار مثبت شما 
پشتيبانى خيلى ها را بطرفتان جلب ميكند و بخصوص 
خيلى كمكتان خواهد كرد ؛ سعى كنيد كه يكنفر را به 

مسير فكرى خود نزديكتر كنيد.
� دى ماه

در  را  و گرماى آن  محبت  و  بايد مهر  هفته شما  اين 
محيط خانه احساس كنيد و اين درست همان چيزى 

است كه دوست داريد. اين طور نيست؟ 
وقت آن رسيده كه بعد از اين همه مشاجره و ناراحتى 
هاى طوالنى مدت، آرام گرفته و در فضايى صميمانه 

و مهر آميز استراحت كنيد.
� بهمن ماه

اين هفته پول زيادى بدستتان مى رسد چه از طريق 
ثروت با آورده يا پولى كه براى مدتى پرداخت نشده 
است ، عاقل باشيد و پول هايتان را براى روز مبادا 
نگه داريد ( به جاى اين كه در خرج كردن آنها زياده 

روى كنيد ).
چندان  نه  آينده  در  شايد  كه  نميشويد  متوجه  هرگز 
دور به پول نقد احتياج پيدا كنيد و در آن زمان است 
مى  ناراضى  خود  از  باشد  خالى  صندوقتان  اگر  كه 

شويد.
� اسفند ماه

اين هفته پول زيادى به دست تان خواهد رسيد و شما 
مى  خودتان  براى  هديه  يك  و  رفته  بيرون  عجله  با 

خريد.
اگر از قوه ابتكارتان استفاده مى كنيد مى توانيد راهى 
پيدا كنيد كه چطور نشت چكه چكه پولتان را متوقف 

شود.

جدول و سرگرمى






