
بعد از قذافى نوبت كيست؟
باالخره ليبى از چنگال قذافى آزاد شد و با حدود نيم قرن خودكامگى 
فراگير  جنبش  كه  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  حال  كرد.  وداع  استبداد  و 
(بهار خاورميانه) ضد استبداد مردم كشورهاى منطقه، اين بار كدامين 
ديكتاتور را هدف قرار مى دهد. به راستى پس از قذافى نوبت كيست؟
همگان از خود اين سوال را مى پرسند كه آيا سرنوشت طرابلس در انتظار دمشق، عمان، بيت المقدس يا 

حتى بحرين و رياض هم است يا خير؟ البته كه هيچ كدام از اين پايتخت ها اندك شباهتى به هم ندارند.
اين  تمامى  در  اگر  دارد.  را  خود  خاص  گى  ويژه  انقالبى  هر  كه  داد  نشان  عربى  پاييز  و  تابستان   ، بهار 
كشورها ما شاهد شهادت انقالبيون هستيم اما اين حقيقت را نمى توان انكار كرد كه برخى از اين خيزش ها 
خشن تر از سايرين بوده است. همانگونه كه سيف االسالم قذافى در بخش هايى از سخنان خود گفت: "ليبى 
، نه تونس است و نه مصر. اين ناآرامى ها ليبى را به سمت جنگ داخلى مى برد و بى شك خون خيابان ها 

را رنگين خواهد كرد. " اين سخنان درست هم از كار درآمد. 
اكنون ما خيره به توپ شيشه اى نگاه مى كنيم كه از اين ماجرا ساخته ايم. ليبى قدرت شماره يك خاورميانه 
مى شود و كشورى كه كمتر به افريقا شباهت دارد. درست برخالف آنچه كه در سالهاى حضور قذافى بود. 
ديگر قذافى وجود ندارد كه براى افريقاى جنوبى و مركزى تعيين تكليف كند. ويروس ليبى آزاد به الجزيره 

و مراكش هم سرايت خواهد كرد. كشورهاى حوزه خليج فارس ...

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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مخالفت تلويحي آمريكا 
با طرح گام به گام روسيه

ايران  اتمي  تاسيسات  از  آژانس  بازرسان  همراه  به  آمانو  معاون 
بازديد كردند

مورد  در  روسيه  طرح  با  را  خود  مخالفت  تلويحا  آمريكايي  مقامات 
برنامه هسته اي كشورايران اعالم كردند. تام دانيلون مشاور امنيت 
ملي كاخ سفيد تاكيد كرد تا زماني كه تمام نگراني هاي آمريكا درباره 
برنامه هسته اي ايران رفع نشود، هيچ كدام از تحريم هاي اعمال شده 

عليه ايران لغو نخواهد شد. 
 دانيلون روز سه شنبه در گفت وگو با سي ان ان گفت: «مسير براي 
موضوع  خصوص  در  و  بيايد  مذاكرات  ميز  به  تا  است  باز  ايران 
هسته اي وارد مذاكره شود اما تا زماني كه نگراني ها درباره مسئله 
عليه  آمريكا  تحميلي  تحريم هاي  عنوان  هيچ  به  نشود،  رفع  هسته اي 
ايران حذف نخواهد شد». اين سخن دانيلون در حالي بيان شده است 
با  روس ها  طرح  داشتند  اعتقاد  تحليلگران  از  برخي  اين  از  پيش  كه 
رابرت  سفر  در  بخصوص  و  است  شده  ارائه  آمريكايي ها  هماهنگي 
جمعي  كشتار  تسليحات  امور  در  كلينتون  هيالري  مشاور  آينهورن 
به روسيه مورد بررسي قرار گرفت. اما به نظر مي رسد آمريكايي ها 
چندان تمايل ندارند در مواضع خود انعطاف نشان دهند و مي توان 
اظهارات دانيلون رابه مثابه رد اين طرح از سوي واشنگتن ارزيابي 
ملي  امنيت  شوراي  دبير  پاتروشف  سفر  اخير  روزهاي  در  كرد. 
روسيه به ايران و علي اكبر صالحي وزير امور خارجه كشورمان به 
روسيه در راستاي رايزني در مورد طرح سرگئي الوروف صورت 
الوروف  طرح  با  را  خود  موافقت  زيادي  حدود  تا  ايران  و  گرفت 
اعالم كرد. همزمان با اين اعالم نظر آمريكايي ها مخالفت خود را با 
نصب سانتريفيوژهاي جديد در تاسيسات اتمي فردو اعالم كرده اند. 
فريدون عباسي رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان روز دوشنبه 
از انتقال ماشين هاي سانتريفيوژ به فردو خبر داد و اين موضوع با 
واكنش واشنگتن مواجه شد. ويكتوريا نولند سخنگوي وزارت امور 
خارجه آمريكا با اشاره به اين موضوع مدعي شد: «برنامه هسته اي 
ايران هيچ توجيه قابل قبولي براي غني سازي اورانيوم 20 درصدي 
ندارد».  زيرزميني  مراكز  به  سانتريفوژها  انتقال  يا  توليد  افزايش  و 

بيان  شرايطي  در  آمريكا  خارجه  امور  وزارات  سخنگوي  اظهارات 
شده است كه فردو تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي قرار 

دارد. 
معاون آمانو از تاسيسات اتمي ايران بازديد كرد 

از سوي ديگر تيمي از بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي، هفته 
گذشته اجازه يافتند به مدت پنج روز از تاسيسات اتمي ايران بازديد 

كنند. 
تيم بازرسان آژانس از نيروگاه اتمي بوشهر، تاسيسات غني سازي 
در نطنز و فردو، تاسيسات هسته اي در اصفهان شامل كارخانه توليد 
ميله هاي سوخت هسته اي و نيز رآكتور تحقيقاتي آب سنگين اراك و 

كارخانه توليد آب سنگين اراك بازديد كرده اند. 
انرژي  بين المللي  آژانس  در  ايران  دائم  نماينده  سلطانيه  علي اصغر 
اتمي در گفت وگو با ايسنا با تاييد اين خبر اعالم كرد: «هفته گذشته 
هياتي از آژانس بين المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمن ناكارتس 
به  و  معاونانش  همراه  به  پادمان ها  امور  در  آژانس  مديركل  معاون 

دعوت ايران از تاسيسات هسته اي كشورمان بازديد كردند.» 
چارچوبي  چه  در  بازديد  اين  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  سلطانيه 
عباسي  فريدون  دكتر  ديدار  «متعاقب  كرد:  اظهار  است؟  شده  انجام 
خارجه  وزير  صالحي  علي اكبر  دكتر  و  اتمي  انرژي  سازمان  رئيس 
كشورمان با يوكيا آمانو مديركل آژانس در وين، معاون وي در امور 
پادمان ها و به دعوت ايران از تاسيسات هسته  اي كشورمان بازديد 
كرد.» نماينده دائم ايران در آژانس با بيان اينكه اين بازديد در هفته 
گذشته و در پنج روز انجام شد، اظهار كرد: «در حاشيه اين بازديد 
هيات آژانس با رئيس سازمان انرژي اتمي مالقات و گفت وگوهايي 

درباره نحوه پرداختن به برخي از سواالت آژانس داشتند.» 
تاسيسات  از  بازديد  و  تهران  به  سفر  در  را  آژانس  هيات  كه  وي 
داد:  ادامه  است،  كرده  همراهي  گذشته  هفته  در  كشورمان  هسته  اي 
اتمي  نيروگاه  فردو،  نطنز،  غني سازي  تاسيسات  از  آژانس  «هيات 
بوشهر، تاسيسات هسته  اي اصفهان مربوط به تبديل اورانيوم و نيز 
كارخانه توليد ميله هاي سوخت و نيز رآكتور تحقيقاتي آب سنگين 

اراك و كارخانه توليد آب سنگين اراك بازديد كردند.» 
گزارش  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  آژانس  در  ايران  دائم  نماينده 
ايران  درباره  غيررسمي  طور  به  ديگر  هفته  دو  تا  آژانس  مديركل 
در  آژانس  و  ايران  اقدامات  و  بازديد  اين  آيا  شد  خواهد  منتشر 
مديركل  گزارش  در  شك  «بدون  گفت:  شد؟  خواهد  لحاظ  گزارش 
كرد:  تصريح  همچنين  سلطانيه  شد.»  خواهد  منتشر  مهم  بازديد  اين 

و  پاكدستي  از  نشان  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  گام هاي  «اين 
صلح آميز بودن فعاليت ها و سياست هاي شفاف هسته اي كشورمان 
و در چارچوب گفت وگوهاي سازنده آژانس با مقامات ايران صورت 
صلح آميز  بر  مبني  بين الملل  جامعه  براي  روشن  پيامي  كه  مي گيرد 

بودن فعاليت هاي هسته اي ايران است.» 

او با اشاره به اين بازديد از سوي معاون آمانو در امور پادمان ها 
گفت: «هم چنين به درخواست آژانس اجازه بازديد از سايت مربوط به 
تحقيقات و توسعه سانتريفيوژ ها نيز از سوي ايران داده شد كه اين 
بازديد توسط هرمن ناكارتس ـ معاون امور پادمان آژانس ـ نشانگر 
همكاري هاي كامال شفاف ايران با آژانس است. معاون آمانو در طول 
اين بازديد از همكاري و تعامل شفاف ايران با آژانس ابراز خرسندي 

كرد و پيشرفت هاي علمي و موفقيت هاي كشورمان را ستود.» 

تست موفقيت آميز توربين رآكتور نيروگاه بوشهر 
معاون رئيس جمهوري ايران و رئيس سازمان انرژي اتمي اعالم كرد: 
«تست هاي توربين رآكتور نيروگاه اتمي بوشهر روز سه شنبه روي 

سه هزار دور با موفقيت انجام شد.» 
به گزارش ايرنا، «فريدون عباسي» در پايان جلسه ديروز هيات دولت 
به قدرت 400 مگاوات  در جمع خبرنگاران افزود: «رآكتور نيروگاه 
رسيده و كارها براي پيش راه اندازي نيروگاه در اواخر ماه مبارك 
رمضان طبق روال پيش مي رود. ممكن است مراسم پيش راه اندازي 
براي  الزم  هماهنگي هاي  ضرورت  دليل  به  بوشهر  اتمي  نيروگاه 

حضور مقامات روس در اين مراسم چند روز به تاخير بيفتد.» 
فردو  تاسيسات  به  سانترفيوژها  انتقال  مورد  در  همچنين  عباسي 
گفت: «اكنون كارهاي كلي انتقال سانتريفيوژها از نطنز به فردو در 
حال انجام است و بايد در آنجا، اقدامات زيربنايي كامل شود. بايد به 
مرور زمان و طي برنامه خاص ماشين ها آنجا نصب و راه اندازي 
شوند كه اين كار شروع شده و تا حدي نيز منتقل شده اما به طور 

كامل انتقال صورت نگرفته است. 
ايرنا  ديگر  سوال  به  پاسخ  در  همچنين  اتمي  انرژي  سازمان  رئيس 
در مورد ميزان كنوني توليد اورانيوم غني شده در سطح 20 درصد 
گفت: «ما همان مقدار را در نطنز توليد مي كنيم و توليدمان افزايش 
رعايت  بيشتر  امنيتي  مالحظات  فردو  جديد  سايت  در  است.  نيافته 
مي شود و ان شاءاهللا در آينده بر حسب نياز، توليد را افزايش خواهيم 

داد.»

گزارش
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رقابت سالم ارزشى است همانند دموكراسى
   

بدون ترديد همگان مى دانند  كه در دنياى كنونى با توجه به گسترش روز افزون دانش و اطالعات 
در زمينه هاى مختلف از يك سو و هجوم سيل آساى فن آوريهاى مدرن و ابزارهاى جديد ارتباطى 
همانند اينترنت و ماهواره از سوى ديگر، جاى بسى تامل و درنگ را ربوده است و همگان در اين 
عرصه با شتاب و سرعت برق آسايى در حركت و از همه مهمتر به نوعى در رقابت اند؛ اما نكته 
اى كه در اين بين تا حدودى ذهن را مشغول مى سازد، نوع و نحوه رقابت اين رسانه ها در جامعه 

آشفته خارج از كشور است. 

به عنوان مثال زمينه سازى براى شكل گيرى و سمت و سوق دادن اذهان عمومى به مسائل حاشيه 
اى خاص در جهت تخريب رقبا، يا عدم اشراف علمى و تخصصى در حوضه حرفه اى باعث مى شود 

كه نحوه رقابت در مسير نا مطلوبى چون نيازهاى مادى و منافع شخصى يا گروهى قرار بگيرد.

و  نويسندگان  كمبود  دارد،  مى  مشغول  خود  به  را  ها  رسانه  اين  اغلب  ميان  اين  در  كه  اى  نكته 
خبرنگاران اهل فن مى باشد كه عالوه بر اشراف علمى و عملى بر حرفه خويش، بايد از درايت كافى 
نيز برخوردار باشند تا بتوانند وظيفه خود را به درستى انجام دهند. حال آنكه مى توان با به كار 
گيرى جوانان با استعداد و تربيت افراد متخصص و صاحب نظر، خأل كمى و كيفى رسانه را پر 

نموده و شاهد عرصه رقابت سالم و منطقى بين رسانه ها بود.
 در غير اين صورت بعد از مدتى از اين رسانه ها جز يك حركت كليشه اى و تكرار مالل آور چيزى 
باقى نخواهد ماند و در نهايت اين رسانه به جاى اجراى تعهدات حرفه اى و رسالت رسانه اى خود، 
تبديل به ابزارى براى تبليغ  تجارى يا سياسى خواهد شد؛ اما رقابت سالم ارزشى است همانند 
دموكراسى، آزادى، شادى، اطمينان و رضايت خاطر كه اعتماد متقابل را براى انسان به همراه مى 
نا  فرمانروايى  به  دادن  پايان  با  آنكه  بر  مضاف  گردد  مى  اجتماعى  شخصيت  رشد  باعث  و  آورد 

بخردانه، افراد متخصص و دلسوز را مجال فعاليت مى دهد.
سردبير

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 
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رسانى صحيح گام بر مى دارد.
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رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
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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.
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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  

همانند مورد دعوى در دادگاه رفتار كن، پر توان تالش كن، ولى چون دوستان 
با يكديگر بخوريد و بنوشيد.

رام كردن زن سركش، پرده اول، صحنه دوم.

Do as adversaries do in law, strive mightily, but eat and drink as 
friends.
The taming of shrew, act 1,sc. 2.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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هفته نامه پرشين به تعدادى همكار 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.
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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

سياست هاي شكست 
خورده كامرون

ترجمه: مريم ساالري / منبع: فارين افرز 

طبقاتي  تبعيض  و  نابرابري  حس  افزايش 
بحران  داليل  از  دولت  بي تفاوتي  كنار  در 

اخير در انگليس بود
مطلب حاضر كه از نشريه معتبر فارين افرز 
ترجمه شده در كوران ناآرامي هاي لندن به 
نگارش درآمده است. در واقع اين مطلب به 
وقوع  مي پردازد.  حوادث  اين  يابي  ريشه 
اين اتفاقات نشان داد كه ميان سياست هاي 
طبقاتي و كاهش هزينه هاي مالي رابطه اي 

بحراني وجود دارد.

 30 شورشهاي  شبيه  جهات  بعضي  در  اتفاقات  اين   
 ،1981 سال  تابستان  طي  بريتانياست.  قبل  سال 
كه  بود  لندن  در  بريكستون  شورش  شاهد  بريتانيا، 
طي آن جوانان كارائيبي به نبرد با پليس برخاستند و 
ماشين و ساختمانها را آتش زدند كه اين ناآرامي هاي 
سال  (تصادفا،  كرد.  سرايت  هم  ليورپول  به  اجتماعي 
1981 شاهد يك برگزاري مراسم عروسي سلطنتي هم 
بود. يك سال بعد سربازان بريتانيايي درگير مبارزات 
به  آرژانتين  و  فالكلند  شدند؛  كشور  از  خارج  نظامي 
جاي ليبي و افغانستان امروز). مهم ترين مشابهت ميان 
اقتصاد  امروزي،  انگليس  و   1981 سال  در  بريتانيا 

است. 

در سال 1979، پس از يك زمستان ناخوشايند مارگارت 
تاچر به قدرت رسيد. در دهه 1980 ميالدي انگليس با 
مشكالت اقتصادي عديده اي دست و پنجه نرم مي كرد 
و به دليل ركود اقتصادي هر روز بر تعداد بيكاران اين 
تاچر  مارگارت  ديگر  سوي  از  مي شد.  افزوده  كشور 
رياضت  طرح هاي  انگليس  كار  محافظه  وزير  نخست 
اقتصادي متعددي را به مورد اجرا گذاشته بود كه آثار 
درآمد و كارگر  خانواده هاي كم  بر  ويژه  به  منفي آن 
رياضت  برنامه  نهايت  در  اما  بود.  اثرگذار  انگليس 
مارگارت تاچر قدرت اتحاديه هاي تجاري را تضعيف 
كرد و تورم را كاهش داد. كامرون نيز برنامه رياضت 
با  و  رساند  تصويب  به  مختلف  داليل  به  را  خودش 
سال  در  بانك ها  نجات  براي  اقدامي  كه  برنامه–  اين 
2008 بود- سعي كرد تالشهاي داوطلبانه شهروندان 
را جايگزين وظايف دولتي كند. اگر چه تاچر و كامرون 
روش ها  بعضي  در  اما  متفاوتند،  خود  كلي  اهداف  در 

مشتركند: مانند كاهش هزينه هاي عمومي. 
مشكل حال حاضر براي انجام اين كار، توليد نابرابر 
مختلف  بخش هاي  در  را  درآمد  توزيع  كه  است 
انگلستان كاهش داده است. در حالي كه حقوق بگيران 
پردرآمد كشور مي توانند آلترناتيوهايي براي بخشش 
اقتصادي  رياضت  سختي  تا  بياورند  وجود  به  دولت 
كه  كساني  به  سياست  اين  اما  نكنند  احساس  را 
آموزش  رفاه،  نظير  دولت  خدمات  بر  متكي  مستقيما 
عمومي و حمل ونقل هستند، ضربه مي زند. در مقابل، 
كه  درآمدها  كم  به  تصاعدي  طور  به  ماليات  افزايش 
در سطح پايين هستند صدمه مي زند. به عبارت ديگر 
تاثير  بيشترين  كه  هستند  طبقاتي  جمله  از  معترضان 
را از برنامه هاي دولت براي كاهش هزينه هاي عمومي 
اقتصادي  بحران  با  كه  انگليس  دولت  مي شوند.  متقبل 
غلبه  براي  شده  ناچار  است،  مواجه  بودجه  كسري  و 
شامل  خود  هزينه هاي  از  مهمي  بخش  مشكل  اين  بر 
و  دهد  اجتماعي را كاهش  تامين  و  رفاهي  بودجه هاي 

در نتيجه اقشار متوسط به پايين و طبقه ضعيف اين 
كشور، بيشترين تاثير را از برنامه رياضت اقتصادي 
متحمل شده اند. طرح رياضت و كاهش خدمات رفاهي 
اتخاذ  شرايطي  در  پايين  اجتماعي  طبقات  به  دولت 
باال  به  متوسط  طبقات  ديگر  سوي  در  كه  است  شده 
از  زيان  كمترين  متحمل  مرفه  طبقات  بخصوص  و 
اين  مواردي  در  و  مي شوند  اقتصادي  رياضت  طرح 

زماني  از  شد.  خواهد  تمام  نيز  آنان  نفع  به  برنامه 
قاطعيت  با  را  رفاه  دولت  مورد  در  اهدافش  تاچر  كه 
و  رفاه  براي  وي  انتظار  مورد  (تغييرات  كرد  پيگيري 
وي  سياست هاي  كه  شد  پيش بيني  ماليات ها)  افزايش 
شود.  پايين  طبقه  افراد  ميان  در  اجتماعي  نزاع  باعث 
وي  رياضتي  سياست هاي  كه  فهميد  ناخودآگاه  تاچر 
كننده  تهديد  خطرات  تا  داشت  قوي  دولت  يك  به  نياز 
تمام اقشار اجتماعي را كنترل كند و از آنان در برابر 
مشكالت ناشي از بازار آزاد حمايت كند. به اين دليل، 
و  داد  افزايش  را  انساني  نيروي  و  بودجه  كنترل  وي 
در واقع براي اختالل مدني برنامه ريزي كرد. وقتي كه 

ضربه زده شد وي آماده بود. 
طور  به  امروز،  شورش  مي رسد  نظر  به  مقابل،  در 
كامل كامرون را خلع سالح كرده است. وي مردم را 
براي پيگيري سياست رياضتي براي ايجاد تعادل در 
در  بانكي  ضمانت  هزينه هاي  جهت  مالي،  حساب هاي 
سال 2008، راضي كرد. درحالي كه، كامرون و معاون 
عبور  راحت تر  نسبتا   2008 مالي  بحران هاي  از  وي 
كردند. با اين حال، بر خالف سياست رياضتي تاچري، 
در دولت كامرون، همه چيز سير نزولي داشته است: 
بايد  دولت  پليس.  و  ارتش  حتي  منافع،  مدني،  خدمات 
سياستي  مي داد.  زيادي  امتيازات  خودش  نجات  براي 
كه نشان دهد كامرون تمايل زيادي براي ايجاد فشار 
نظر  به  ندارد؛  تاچريش  اختيارات  از  استفاده  جهت 
مي رسد وي راهكارهاي بازي را به خوبي نخوانده و 
به خوبي مي داند كه قمار بزرگي كرده و سياست هايش 
افزايش  را  انگليس  در  بي سابقه  ناآرامي  بروز  خطر 
درآمد  افزايش  كه  كرد  فراموش  كامرون  است.  داده 
بود  تاچر  دوران  با  آن  شروع  كه  ثروت،  نابرابري  و 
و تحت سياست هاي حزب كارگر جديد در دهه 1990 
گسترده  نابرابري  وسيع  نتيجه  يافت،  تداوم   2000 و 
رونق  دوران  در  است.  سقوط  به  رو  اقتصاد  يك  در 
اعتبار  افزايش  لطف  به  مصرف،  و 1990،  دهه 1980 
مصرف كننده افزايش يافت و بدهي هاي بزرگ دولت 
افزايش  سازي،  آزاد  و  دولت  نظارت  حذف  دنبال  به 
يافت. ميزان بدهي خانوار بريتانيا در سال 1990 كمتر 
بيش  به  سال 2007  تا  و  بود؛  درآمد  درصد   100 از 
بحران هاي  شروع  زمان  از  كرد.  رشد  درصد  از 160 
بدهي ها  اين  كنترل  براي  موجود  اعتبار   ،2008 مالي 

اقدام  بانك  نجات  براي  دولت  چه  اگر  و  رفت  بين  از 
كرد اما هيچ تالشي براي كمك به فقرا انجام نداد. در 
عوض، برنامه هاي اجتماعي و رفاهي را كاهش داد. با 
اين حال، بر خالف اياالت متحده آمريكا، نخبگان مالي 
رسانه هاي  سرزنش  مورد  و  افتاده اند  اعتبار  از  لندن 

بزرگ قرار گرفته اند. 
رسانه ها  بر  حاكم  مرد  مرداك  رابرت  و  روزنامه ها 
دريافت  در  آنان  فساد  و  كرده  رسوا  را  بانكداران 
و  گرانقيمت  رستوران هاي  در  خوردن  غذا  پاداش، 
نموده اند.  برمال  را  فرانسه  ريورياي  در  تعطيالت 
درحالي كه تنها مورد منفي در اعتراضات سال 1981 
خود تاچر بود. با اين حال، شورش هاي امروز، نشان 
مي دهدكه بحران بدهي در درجه اول بحران بانكداران 
است. در نتيجه همانند سال 1981 به سختي مي توان 
بيشتر  كه  كساني  ميان  در  آميز  خشونت  واكنش هاي 
از همه آسيب ديده اند را پيش بيني كرد. تنها اين مسئله 
وجود دارد كه چرا كامرون اين بحران ها را پيش بيني 
نكرد. با توجه به اينكه شورش هاي دهه 1980 عنصر 
داشت،  بر  در  را  نژادي  كشمكش هاي  توجه  قابل 
مبارزه بزرگ تر آن دهه ميان دولت و اتحاديه كارگري 
سازمان يافته بود، نبردي كه دولت تاچر برنده آن بود. 
در آن زمان كه مبارزه حدود سال 1985، پايان يافت 
نرخ بيكاري كاهش يافته و رشد اقتصادي آغاز شده 
افزايش  و  بيشتر  مصرف  با  بازار  آزادسازي  و  بود 
مسكن و قيمت سهام به كسب منافع زيادي منتهي شد.

 تا زمان وقوع ورشكستگي، سياست هاي طبقاتي لغو 
امروز،  بود.  شده  محقق  تاچر  رويكرد  و  بود  شده 
است.  شده  ترسيم  متفاوت  كامال  مبارزه  خطوط 
است.  برگشته  نوين  شكل  به  طبقاتي  سياست هاي 
اتحاديه  و  دولت  ميان  سنتي  تالش  با  دهه 1980  اگر 
به  واكنش ها  با  حاضر  زمان  شد  متمايز  كارگري 
سياست طبقاتي غير سازمان يافته تعريف مي شود كه 
منجر به افزايش حس نابرابري وبي تفاوتي دولت در 
ميان معترضين شده است. اين بار مسئله درباره نژاد 
مهاجران  از  تركيبي  لندن  در  غارتگر  جوانان  نيست. 
عامدانه  و  سرعت  به  كه  هستند  انگليسي  بوميان  و 
كرده اند.  پيدا  شهر  محروم  محله هاي  در  را  خود  راه 
اكثريت  پايين،  به  متوسط  قشرهاي  و  تهيدستان 
معترضان را تشكيل مي دهند كه در ميان آنان حضور 
گروه هاي سني نوجوان و جوان بسيار برجسته است. 
4معناي حضور چنين اقشاري در اعتراضات شبانه و 
غارت برخي مغازه ها و فروشگاه ها به اين معناست كه 
ماهيت اعتراض، صرفا اقتصادي است و عمدتا مخالف 
تقسيم فعلي ثروت در جامعه انگليس است. به احتمال 
رياضتي اش  سياست هاي  به  توجه  با  كامرون  زياد، 
محروم  محله هاي  جوانان  نارضايتي  توجيه  براي 
بحران  يك  عنوان  به  را  كنوني  شورش هاي  كشور، 
خانوادگي عنوان خواهد كرد. همانند ساركوزي كه در 
سال 2005 معترضان پاريسي را اراذل و اوباش ناميد. 
امروز مشكل اصلي سياست هاي رياضت گونه كامرون 
به   – دهه 1980  از  نئوليبراليسم  مزاياي  كه  است  آن 
لطف مصرف بيشتر و بدهي هاي شخصي فزاينده- در 
طبقاتي  سياست هاي  بنابراين  است  گرفته  قرار  سايه 

برگشته اند.

آن  دهنده  نشان  كامرون  سياست هاي  از  بسياري   
است.  شده  پرداخت  اغنيا  به  فقرا  جيب  از  كه  است 
سال  در  اندازه  همان  به  نيز  تاچر  نئوليبرالي  داروي 
1981 نامحبوب بود اما اين سياست ها نتوانستند وي 
را كنترل كنند. مفروضات كامرون با اين شورش ها به 
چالش كشيده شده است و مشخص نيست كه چاره اي 
بايد  جهان  بقيه  باشد.  داشته  وجود  اتفاقات  اين  براي 
سختي  به  اكنون  وقايع،  اين  همه  از  پس  كند:  توجه 
نابرابري،  افزايش  اشتباه  تجربه  كه  گفت  مي توان 
رشد پايين و رياضت مالي يك پديده منحصر به فرد 

انگليسي است.
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گردهمايى تابستانى ايرانيان 
در هلند پارك لندن

فرشته كديور

گردهمايى كه از هفته ها پيش درباره ى آن سخن 
گفته شد و به شكل هاى گوناگون به آن پرداخته 
 5 ساعت  از  آگوست   22 دوشنبه  سرانجام  شد؛ 
بعد از ظهر آغاز به كار نمود. گردهمايى كه در 
و  فرهنگى  مختلف  هاى  گروه  و  ها  خانواده  آن، 
حوزه  در  شاخص  هاى  چهره  برخى  و  هنرى 
طرفى  از  يافتند.  حضور  اجتماعى  و  خبرى  هاى 
ايرانى  غير  و  ايرانى  جامعه  از  مختلفى  قشرهاى 
را نيز در بر مى گرفت كه همگى براى شركت در 
اين برنامه، خود را به فضاى سبز و زيباى اپرا 

هاووس هلند پارك رسانده بودند. 
كه  داشت  بر  در  را  مختلفى  هاى  بخش  برنامه 
مختلف  هاى  غرفه  برپايى  به  توان  مى  جمله  از 
فروش جديدترين كتاب هاى منتشر شده ايرانى و 
همچنين فروش سى دى هاى گوناگون موسيقى 
مالى  حاميان  نيز،  ديگر  بخش  در  كرد.  اشاره 

كه  داشتند  حضور  هايى  غرفه  در  برنامه  اين 
كنندگان  بازديد  به  را  خود  خدمات  و  ها  فعاليت 
اى  گوشه  در  داشتند.  مى  عرضه  نمايشگاه  از 
فروش  به  مربوط  غرفه  نيز،  نمايشگاه  سالن  از 
محصوالت غذايى گرم و سرد، براى پذيرايى از 
مهمانان به چشم مى خورد. هفته نامه پرشين نيز، 
در بخش نمايشگاهى اين برنامه شركت داشت و 
فرم هاى مربوط به نظرسنجى و اشتراك را در 
از  تا  داد  مى  قرار  عالقمندان  و  مخاطبان  اختيار 
شود  مند  بهره  نيز،  مردم  پيشنهادهاى  و  نظرها 

ى  شده  منتشر  هاى  شماره  آخرين  همچنين،  و 
نشريه را در اختيار عالقمندان قرار مى داد.

متولى اصلى اين گردهمايى، جشنواره فيلم هاى 
ايرانى در لندن بود كه هماهنگى و برگزارى اين 
كه  بود  گرفته  عهده  بر  قبل،  ها  ماه  از  را  برنامه 
بدينوسيله بتواند به نوعى، ايرانيان و غير ايرانيان 
ارتباط  و  سازد  آشناتر  خود  هاى  فعاليت  با  را 
نزديك و دو سويه اى با مخاطبان برقرار نمايد. 
چرا كه اين جشنواره در ماه هاى آتى نيز فعاليت 
هاى ديگرى را در راس كار خود دارد كه از آن 
جمله مى توان به برگزارى دومين جشنواره فيلم 
هاى ايرانى در لندن و در ماه نوامبر اشاره نمود.

سالن  در  موسيقى  گروه  يك  برنامه،  ادامه  در 
موسيقى  از  قطعاتى  اجراى  به  و  يافتند  حضور 
ايرانى پرداختند تا تنوعى را در فضاى حاكم در 
اين  براى  كه  بخشى  مهمترين  آورند.  پديد  سالن 
برنامه در نظر گرفته شده بود؛ نمايش فيلم «آواز 
گنجشك ها» به كارگردانى مجيد مجيدى بود. اين 
فيلم از سوى هيات انتخاب فيلم هاى ايرانى، براى 
شركت در هشتاد و يكمين دوره ى اسكار، نامزد 
شده بود و عالوه بر آن در عرصه بين المللى نيز 

توانست جوايزى را نصيب خود سازد.
پس از پايان زمان نمايشگاه، «آواز گنجشك ها» 
در سالن مربوط به نمايش فيلم كه جمعيت انبوهى 
شب   8:30 ساعت  از  داد؛  مى  جاى  خود  در  را 
روى پرده ى بزرگ سالن به نمايش درآمد. فيلم 
حاشيه  در  كه  است  كارگرى  مرد  زندگى  بيانگر 
شهر زندگى مى كند و با از دست دادن كارش و 
رفتن به شهر براى تامين مايحتاج زندگى؛ مسير 
زندگى او دستخوش حوادثى مى شود كه تالش 
را  راحتى  زندگى  و  يابد  غلبه  مشكالت  بر  دارد 
براى فرزندان و همسرش مهيا سازد. در اين راه 
مصائبى بر او و خانواده اش وارد مى شود كه 
در همه ى شرايط  سعى دارد؛ در نقش يك پدر 
براى  و  نشده  نااميد  وفادار،  همسرى  و  دلسوز 

بهبود آتيه ى فرزندانش به سختى كار كند.

نمايشگاه نقاشى
Form and Figures 

در لندن
خانم  نقاشى  نمايشگاه  پرشين،  گزارش  به 
 Form» عنوان  با  شفيعى  آرميتيس  دكتر 
در  سپتامبر  ششم  تاريخ  در   «and Figures

(Lauderdale House)
لندن شروع به كار 
تا  و  كرد  خواهد 
ادامه  سپتامبر   18
خواهد داشت. اين 
براى  نمايشگاه 
از  عموم  بازديد 
الى   11 ساعت 
سه  روزهاى   16
شنبه  تا  شنبه 
از  يكشنبه  در  و 
ساعت 12 الى 17 
گيت"  "هاى  در 
پذيراى  لندن 
كنندگان  بازديد 

خانم  است  يادآورى  به  الزم  بود.  خواهد  خود 
از  شناسى  جامعه  التحصيل  فارغ  شفيعى  دكتر 
ى  رشته  كنار  در  كه  هستند  فرانسه  دانشگاه 
تحصيلى خود به فعاليت هاى هنرى  در زمينه 
ى نقاشى، فيلمنامه نويسى و...  نيز مى پردازد. 
نمايشگاه   از  بيشتر  اطالعات  جهت  عالقمندان 
برگزارى  محل  سايت  وب  به  توانند  مى  مذكور 
www.lauderdalehouse.) نمايشگاه به آدرس

org.uk) مراجعه نمايند.
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خداحافظ 
كلنل

رابرت فيسك
اينديپندنت 23 آگوست / ترجمه : سارا معصومى

آيا  كه  پرسند  مى  را  سوال  اين  خود  از  همگان   
بيت  عمان،  دمشق،  انتظار  در  طرابلس  سرنوشت 
المقدس يا حتى بحرين و رياض هم است يا خير؟ 
البته كه هيچ كدام از اين پايتخت ها اندك شباهتى 

به هم ندارند.

هر  كه  داد  نشان  عربى  پاييز  و  تابستان   ، بهار 
انقالبى ويژه گى خاص خود را دارد. اگر در تمامى 
هستيم  انقالبيون  شهادت  شاهد  ما  كشورها  اين 
برخى  كه  كرد  انكار  توان  نمى  را  حقيقت  اين  اما 
از اين خيزش ها خشن تر از سايرين بوده است. 
هايى  بخش  در  قذافى  سيف االسالم  كه  همانگونه 
از سخنان خود گفت: "ليبى ، نه تونس است و نه 
مصر. اين ناآرامى ها ليبى را به سمت جنگ داخلى 

مى برد و بى شك خون خيابان ها را رنگين خواهد 
كرد. " اين سخنان درست هم از كار درآمد. 

اكنون ما خيره به توپ شيشه اى نگاه مى كنيم كه 
يك  شماره  قدرت  ليبى  ايم.  ساخته  ماجرا  اين  از 
خاورميانه مى شود و كشورى كه كمتر به افريقا 
شباهت دارد. درست برخالف آنچه كه در سالهاى 
كه  ندارد  وجود  قذافى  ديگر  بود.  قذافى  حضور 
براى افريقاى جنوبى و مركزى تعيين تكليف كند. 
ويروس ليبى آزاد به الجزيره و مراكش هم سرايت 
خواهد كرد. كشورهاى حوزه خليج فارس كه در 
بسيارى از آنها قذافى مردى بدون ثبات روحى و 
مجنون بود از اين ماجرا خرسند هستند. با اينهمه 
كشورهاى  در  ديكتاتورگونه  رهبران  زدن  كنار 
عربى بازى خطرناكى است . چه كسى جنگ 1977 
سادات  انور  ها  اسرائيلى  كه  كند  مى  فراموش  را 

مصرى را عليه قذافى شوراندند و ادعا كردند كه 
وى به دنبال ترور او است ؟ انور سادات در آن 
زمان نيروهاى خود را به همان پايگاه هوايى در 
ليبى فرستاد كه نيروهاى ناتو در شش ماه اخير 
چند بار به آن حمله كرده اند. با اينهمه ديكتاتورى 
درازا  به  سادات  حكومت  از  بيش  سال   30 قذافى 

انجاميد.
با تمام اين اوصاف ليبى نيز از همان سرطانى رنج 
و  مالى  فساد  عربى:  كشورهاى  ساير  كه  برد  مى 

امروز  از  متفاوت  فردا  آيا  سياستمداران.  اخالقى 
صرف  را  زيادى  انرژى  و  زمان  ما  بود؟  خواهد 
هاى  حركت  تحسين  و  ليبى  انقالبيون  از  قدردانى 
آنها در شش ماه گذشته كرديم. اين در حالى بود 
كه هرگز ذات اين انقالبيون را مورد كنكاش قرار 
نداديم. در حال حاضر رهبر شوراى انتقالى ليبى 
با مردى به اسم مصطفى عبدالجليل است كه برخى 
وى را به قتل يكى ديگر از چهره هاى اپوزيسيون 

در ماه گذشته ميالدى مى كنند.
انقالبيون  به  را  هايى  درس  غرب  هم  حاال  همين 
آموخته  آنها  به  نمونه  عنوان  به  است.  داده  ليبى 
آنچه  مانند  داخلى  هياهوهاى  از  چگونه  كه  است 
كه در عراق 2003 شاهد آن بوديم خوددارى كنند. 
يك سوال اساسى همچنان بى پاسخ مانده است : 
چه كسى قرار است رهبرى ليبى را كه نمى دانيم 
عهده  بر  خير  يا  بود  خواهد  دموكراتيك  دولتى 

بگيرد؟
درست همانگونه كه تمامى حكومت هاى سياه بايد 
آنچه  مانند  بياورند  بيرون  گذشته  از  را  اى  مهره 
در آلمان و عراق شاهد بوديم ، در ليبى نيز همين 
نسخه قابل پيچش است. صحنه هايى كه در چند 
ساعت گذشته از ميدان سبز ليبى ديده ايم درست 
مانند همان صحنه هايى است كه چند هفته پيش از 
سال 1944  ديديم.  ميدان  اين  در  قذافى  طرفداران 

را به ياد آوريد كه پس از آزادى فرانسه يكى از 
مشاوران شارل دوگل از وى پرسيد مى بينيد چه 
جمعيتى به استقبال شما آمده است ؟ وى با اشاره 
به همين جمعيتى كه چند هفته قبل در همان مكان 
از شخص ديگرى استقبال كرده بودند گفت: همان 

جمعيت است. 
زمان  چقدر  شما  نظر  به  نيست.  داستان  تمام  اين 
برويم  الكربى  گذار  بمب  سراغ  به  ما  كه  برد  مى 
البته  و  عمرش  طول  راز  خصوص  در  وى  از  و 

رابطه اش با سرويس هاى اطالعاتى قذافى سوال 
نامه  به  انقالبيون  تا  برد  مى  زمان  چقدر  كنيم؟ 
او  نفت  وزارت  و  ساركوزى  دفتر  محرمانه  هاى 
دست پيدا كنند و مكالمه هاى عاشقانه سياسى بلر 
، ساركوزى و برلوسكونى با نويسنده كتاب سبز 
را بخوانند؟ البته شايد فرانسه و بريتانيا هم زودتر 

دست به كار شدند.
چقدر طول مى كشد تا ما از نيروهاى ناتو كه داعيه 
بكنيم  را  سوال  اين  هستند  ليبى  در  پيروزى  دار 
خبرهاى  البته  حمله نمى كنيد؟  سوريه  به  چرا  كه 
صهيونيستى  رژيم  كه  است  اين  از  حاكى  رسيده 
ترجيح مى دهد بشار جوان از اين ناآرامى ها جان 
سالم به در ببرد و بر سر بلندى هاى جوالن با اين 

رژيم معامله كند. 
حكومتى  دار  داعيه  كه  صهيونيستى  رژيم 
به  مصر  در  تحوالت  برابر  در  است  دموكراتيك 
آزادى  دنبال  به  كه  هايى  دست  از  حمايت  جاى 
بودند بر 5 سرباز مصرى آتش گشود و رابطه را 

پريشان حال تر از گذشته كرد.
بن على رفت، مبارك رفت، صالح هم دير يا زود 
در  اسد   ، شد  ساقط  حكومت  از  قذافى  رود،  مى 
چندان  مسند  بر  هم  اردن  پادشاه   ، است  خطر 
محكمى ننشسته و البته اقليت در بحرين گمان مى 
حكمرانى  اكثريت  بر  همچنان  توانند  مى  كه  كنند 

تحوالت  اين  تمام  برابر  در  اسرائيل  رژيم  كنند. 
گرفت.  موضع  خصومت  و  اشتهايى  بى  نوعى  با 
درست در روزهايى كه اسرائيلى ها مى توانستند 
از  حمايت  ژست  و  بايستند  عرب  همسايگان  كنار 
دموكراسى را بگيرند پاى خود را بيرون كشيدند 
و خود را در قالب حكومتى نامشروع فرو بردند .

چقدر زمان مى برد تا شيعيان بحرين و معترضان 
سعودى اين سوال را بپرسند كه چرا نمى توانند 
در خصوص سرنوشت كشور خود تصميم گيرى 

داشته  اختيار  در  را  خود  خاص  رسانه  و  كنند 
بار  چندمين  براى  اسد  بشار  برادر  شايد  باشند؟ 
انجا  بشنود.  را  الجزيره  با  قذافى  گفتگوى  آخرين 
كه قذافى مى گويد: "ما درايت و قدرت پيش بينى 
خود را از دست داده ايم. " در همين لحظه صداى 
انفجار به گوش مى رسد و قذافى كه فرياد مى زند: 

آنها به خانه من رسيدند.اهللا اكبر.
مسند  بر  انتخابات  مجراى  از  كه  عربى  رهبر  هر 
قدرت تكيه نزده باشد از شنيدن صداى قذافى بر 
چيزى  همان  دقيقا  سياسى  درايت  لرزد.  مى  خود 
پيش  قدرت  داريم.  كم  خاورميانه  در  ما  كه  است 
و  غرب  هم  كه  است  مهارتى  همان  دقيقا  هم  بينى 
هم اعراب آن را فراموش كرده اند. شرق و غرب 
-را اگر بتوانيم اينچنين خصمانه از هم جدا كنيم 
-هر دو قدرت پيش بينى آينده را ندارند. 24 ساعت 
العاده  فوق  اهميت  از  كه  است  چيزى  همان  آينده 
اى برخوردار است. آيا ما باز هم در حما سوريه 
آن  در  اوباما  باراك  بود؟  خواهيم  اعتراض  شاهد 
زمان كه بايد چه جمالتى را بر زبان راند؟ ديويد 
سناريو  گفت؟  خواهد  چه  جهانيان  به  كامرون 
دومينو را بايد يك فريب و حيله بزرگ خواند. بهار 
كشيد.  خواهد  طول  هم  ديگر  سال  چند  تا  عربى 
بهتر است به اين جمله فكر كنيم كه تاريخ را پايانى 

نيست. 

مجراى  از  كه  عربى  رهبر  هر 
تكيه  قدرت  مسند  بر  انتخابات 
صداى  شنيدن  از  باشد  نزده 
درايت  لرزد.  مى  خود  بر  قذافى 
سياسى دقيقا همان چيزى است 
داريم.  كم  خاورميانه  در  ما  كه 
قدرت پيش بينى هم دقيقا همان 
هم  و  غرب  هم  كه  است  مهارتى 
اند.  كرده  فراموش  را  آن  اعراب 
بتوانيم  اگر  -را  غرب  و  شرق 
جدا  هم  از  خصمانه  اينچنين 
بينى  پيش  قدرت  دو  -هر  كنيم 

آينده را ندارند. 
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ليبي و كاله گشادي كه بر 
سر چين و روسيه رفت

در شرايطي كه اجالس اقتصادي ليبي در قطر برگزار شده و قرار 
است اجالس گروه تماس نيز در استانبول برگزار شود مسكو و 
پكن دريافته اند كه همچون عراق و افغانستان ليبي را نيز باخته اند. 
بازسازي  فكر  به  روسيه  و  چين  شده  باعث  ليبي  انرژي  ذخاير 

رابطه با شوراي انتقالي انقالبيون بيفتند

يك روز پس از فتح آخرين سنگر قذافي يعني مجتمع باب العزيزيه 
و مخفي شدن ديكتاتور و ادامه لفاظي هايش از مكاني نامعلوم و 
در شرايطي كه احمد جبرئيل از سران انقالبيون قصد گفت و گو 
روسيه  و  چين  حال  دارد،  را  اليزه  كاخ  در  ساركوزي  نيكوال  با 
نيز قصد دارند پس از سكوت دراز مدت خود در اين بحران براي 

فرداي ليبي برنامه ريزي كنند. 

پس از آنكه مرحله نهايي زوال حكومت قذافي آغاز شد چيني ها 
ابتدا نسبت به امنيت سرمايه گذاري هاي خود در كشور نفت خيز 
ليبي هشدار دادند اما حال قصد ورود به فرآيند سياسي پس از 
دوره قذافي را دارند. در اين زمينه  سخنگوي وزارت خارجه چين 
گفت كه چين به انتخاب مردم ليبي احترام مي گذارد و اميدوار به 

گذار باثبات قدرت در اين كشور است. 

به  را  انقالبيون  انتقالي  شوراي  هنوز  چيني ها  كه  شرايطي  در 
با  چين  كه  است  شده  تاكيد  بيانيه  اين  در  نشناخته اند  رسميت 
شوراي انتقالي در تماس است. در اين بيانيه همچنين بر اهميت 
اين شورا در حل مسائل ليبي تاكيد شده است. همچنين سخنگوي 
وزارت تجارت چين نيز اعالم كرده چين اميدوار است تا كشورش 

نقشي فعال در بازسازي ليبي ايفا كند. 

اگرچه در اين بيانيه اشاره اي به مصداق اين نقش آفريني نشده 
است اما با توجه به ذخاير نفتي ليبي و اينكه اين كشور 3 درصد 
نفت چين را تامين مي كرد مشخص است كه نگاه چيني ها عمدتا به 
نفت ليبي است. روس ها نيز  تالش كردند كه از قافله تحوالت ليبي 
عقب نمانند. البته روس ها در ماجراي ليبي از چيني ها هوشيارتر 
بودند چرا كه حدود دو هفته قبل از نبرد نهايي طرابلس مدودف 
دستور اجراي ترتيبات قطعنامه 1973 عليه قذافي را صادر كرده 

بود. 

با اين حال ديميترى مدودف در جريان ديدار با كيم جونگ ايل، 
رهبر كره شمالى، گفت كه ما از ليبيايى ها مى خواهيم تا ميان خود 
به توافق برسند. وى افزود: «ما خواهان آن هستيم كه درگيرى ها 
و  نشسته  مذاكره  ميز  پاى  آنها  و  يابد  پايان  سريعتر  چه  هر 
درباره آينده ليبى به توافق برسند.» مدودف كه بارها گفته بود كه 
قطعنامه 1973 مجوز حمله به ليبي را نداده در مقطع فعلي معتقد 
است كه: «به رغم موفقيت هاى شورشيان، معمر قذافى همچنان 

داراى پاره اى نفوذ و توانايى هاى نظامى است.» 

ثابت  ليبى  انقالبيون  اگر  كرد  اعالم  روسيه   رئيس جمهورى 
را  كشور  اين  يكپارچگى  و  وحدت  تا  دارند  را  آن  توان  كه  كنند 
حفظ كنند، مقامات مسكو با آنها روابط برقرار خواهند كرد. در 
شرايطي كه اجالس اقتصادي ليبي در قطر برگزار شده و قرار 
است اجالس گروه تماس نيز در استانبول برگزار شود مسكو و 
پكن دريافته اند كه همچون عراق و افغانستان ليبي را نيز به غرب 
باخته اند. اگرچه هنوز آينده ليبي و نيز تركيب شوراي انتقالي به 
كشور  اين  انرژي  ذخاير  دليل  به  اما  است  مبهم  و  متكثر  شدت 
چين و روسيه به فكر بازسازي رابطه با شوراي انتقالي انقالبيون 

افتاده اند. 

تعليق عضويت سوريه در 
اتحاديه عرب

برخى كشورهاى عربى كه با سياست آمريكا عليه سوريه هماهنگ 
اتحاديه  در  سوريه  عضويت  تعليق  پيشنهاد  ارائه  درصدد  شده اند، 
عليه  پروازممنوع  منطقه  ايجاد  خواستار  آن  از  پس  تا  هستند  عرب 

اين كشور شوند.
برخى  كه  كرد  اعالم  نشد،  فاش  وى  هويت  كه  عربى  ديپلمات  يك 
كشورهاى عربى اكنون سرگرم ارائه پيشنهاد تعليق عضويت سوريه 
در اتحاديه عرب هستند و در صددند از سازمان ملل درخواست كنند 
كه مانند آنچه براى ليبى اتفاق افتاد، منطقه پروازممنوع براى سوريه 

ايجاد كنند.
اتحاديه  بود  قرار  نوشت:  خبر  اين  بيان  با  امارات  الخليج  روزنامه   
نمايندگان  سطح  در  ليبى  و  سوريه  وضعيت  بررسى  براى  عرب 
امروز (پنجشنبه) نشستى برگزار كند ولى اين نشست تا روز شنبه 
عضو  عربى  كشورهاى  خارجه  وزارى  سطح  در  افتاد  تعويق  به 

اتحاديه برگزار شود.
تشديد سياست كشورهاى عربى عليه سوريه در زمانى روى مى دهد 
خبر  عربى  كشورهاى  بر  آمريكا  فشار  تشديد  از  خبرى  منابع  كه 
فضاى  به  عربى  كشورهاى  شدن  وارد  با  است  قرار  و  مى دهند 

رسانه اى-سياسى عليه سوريه، اندك اندك فضا براى ورود سازمان 
سوريه،  در  اخير  تحوالت  بهانه  به  تا  شود  فراهم  سوريه  عليه  ملل 

مقدمات دخالت در سوريه آماده شود.

سوريه از ماه مارس گذشته با ظهور گروهك هاى مسلح در شهرهاى 
مرزى با ناامنى روبه رو است. گروهك هايى كه در تحريك مردم به 
تظاهرات نقشى مهم ايفا كردند هر چند كه با تشديد درگيرى ارتش 
سوريه با اين گروهك ها اندك اندك از شمار مردم تظاهرات كننده در 

بسيارى از شهرها كاسته شد.
و  كويت  اردن،  سعودى،  عربستان  عربى  كشور  چهار  گذشته  هفته 
در  را  سوريه  عليه  اروپايى  كشورهاى  و  آمريكا  سياست  بحرين، 
سوريه  عليه  قطعنامه اى  به  و  كردند  همراهى  بشر  حقوق  شوراى 

رأى مثبت دادند.
از  تعدادى  اكنون  افزود:  عربى  ديپلماتى  اين  از  نقل  به  الخليج   
اتخاذ  سوريه  عليه  سخت ترى  موضع  صددند  در  عربى  كشورهاى 
كنند. برخى كشورهاى خليج [فارس] پيشنهادى آماده كرده اند كه بر 
اساس آن عضويت سوريه در اتحاديه عرب مانند ليبى تعليق شود 
براى  ممنوع  منطقه پرواز  ايجاد  براى  دارد  وجود  پيشنهادى  حتى  و 

سوريه.
سوريه  پارلمان  سابق  نماينده  مأمون  محمد  خصوص،  همين  در 
خواستار دخالت خارجى در كشورش شد و درخواست كرد همان 

برخوردى كه با ليبى شد نيز با سوريه نيز بشو

آيا دعواي اردوغان و 
ژنرال ها ادامه مي يابد؟ 

ترجمه:ايرج جودت / منبع: فارين پاليسي 

مجالت  و  روزنامه ها  مقاالت  به  گذشته  دهه  چند  در  كه  هنگامي 
مراجعه مي كرديد در توصيف ارتش تركيه با عباراتي نظير «وفادار 
به سكوالريسم» و «خودمختار و مستقل» برخورد مي كرديد.در آن 
فرماندهان  از  هراس  در  تركيه  مسائل  ناظران  از  بسياري  دوران 
تضمين  در  سازش ناپذير  ايدئولوژي  با  نيروهايي  به عنوان  ترك 
امنيت جمهوري تركيه و مهم تر از همه نظم سكوالر آن بودند.چنين 
انسجام و يكپارچگي ارتش تركيه همواره در تضاد با ضعف و فساد 
سياستمداران غيرنظامي بخصوص در طول دهه90 قرار مي گرفت. 
تركيه  ارتش  ستاد  رئيس  استعفاي  كه  است  واقعيات  اين  به  توجه 
در 29 جوالي براي بسياري چنين غافلگيركننده و عجيب مي نمايد.

استعفاي  براي  ارتش  فشار  بوده  معمول  تركيه  در  همواره  آنچه 
اعالم  از  پس  ساعت  چند  درست  برعكس.  نه  و  است  بوده  دولت 
اينكه  بر  مبني  ارتش  ستاد  مستعفي  رئيس  كوسانر  ايزليك  ژنرال 
تحقيقات  برابر  در  شان  پرسنل  از  حمايت  از  ناتوان  ارشد  افسران 
قضايي در دادگاه ها هستند و متعاقب آن استعفاي فرماندهان نيروي 
زميني، هوايي و دريايي اردوغان ژنرال نجدت اوزيل فرمانده سابق 
ژاندارمري تركيه را به رياست ستاد ارتش منصوب كرد.اين نمايش 
غير  سياستمداران  قدرت  برتري  فرضيه  آشكارا  اردوغان  قدرت 
نمود.استعفاي  تقويت  را  نظاميان  سياسي  ضعف  و  حاكم  نظامي 
ژنرال ها نه تنها بازارهاي مالي و اركان ديگر كشور را بي ثبات نكرد 
بلكه حتي هيچ نشانه اي از اعتراض مردمي در حمايت از كوسانر و 

مي توانستند  تحليلگران  كه  ممكني  نتيجه  نشد.تنها  ديده  همكارانش 
از اين رويداد بگيرند فقط همين بود كه اردوغان بر نظاميان پيروز 
 95/49 با  اخير  انتخابات  در  توسعه  و  عدالت  حزب  !پيروزي  شد 
درصد آراي نخست وزير را بر فائق آمدن در روابط با نظاميان و 
و  است  نموده  ياري  دموكراتيك تر  آينده اي  براي  راه  كردن  هموار 
نويد بخش آنكه ديگر آن روزها كه ارتش تركيه مي توانست از طريق 
يك يادداشت دولت را سرنگون كند گذشته است اما استعفاي دسته 
در  را  مهمي  سواالت  تركيه  در  اخير  وقايع  و  ارتش  امراي  جمعي 
باره آينده دموكراسي در اين كشور و روابط نظاميان با دولت پيش 
كشيده است. برخالف دموكراسي هاي غربي كه نظاميان معموال تابع 
قانون و در هر رخدادي به رايزني با اربابان سياسي شان مي پردازند 
و به روند سياسي احترام مي گذارند در تركيه وقوع چهار كودتا و 
مرعوب  دولتمردان را  همواره  ناپيداي ديگر  زيادي مداخالت  شمار 
ارتش مي كند.با آنكه  از جانب  شده  ديكته  پذيرش نكات  به  وادار  و 
و  ارعاب  براي  ارتش  به  اردوغان  اجازه  عدم  و  كوسانر  استعفاي 
تهديدش را مي توان به منزله اطاعت و سرسپردگي آنها و چيده شدن 
بال هاي شوراي امنيت ملي تركيه تفسير نمود اما مخالفت نظاميان 
با اليحه دولت در باره محاكمه افسران خاطي در برابر دادگاه هاي 
دولت  به  را  فشارهايي  نظامي  بودجه  بر  كنترل  نيز  و  نظامي  غير 
كمرنگ  را  ژنرال ها  بر  اردوغان  ظاهري  سلطه  كه  است  واردكرده 
مي كند. ترديدي وجود ندارد كه تعدادي از افسران بلند مرتبه ارتش 
درصدد توطئه چيني و براندازي دولت اردوغان بوده اند اما آنطور 
پرونده  در  وسيع  تحقيقات  با  نيز  اردوغان  مي كنند  ادعا  بعضي  كه 
را  سياسي اش  رقباي  است  بوده  درصدد  «ارگنه كون»  به  موسوم 
در  توانايي  و  دولت  بر  عدالت  حزب  قاطع  كند.تسلط  به در  ميدان  از 
نيز  و  گذشته  ساليان  طول  در  سياسي  روندهاي  بر  گذاري  تاثير 
بوده  نظاميان  اقدام  از  تنفر  مايه  اداري  سيستم  در  مطلوب  جايگاه 
است. چنين تاثيري باعث شده بود تا نجم الدين اربكان استاد سابق 
اردوغان و كسي كه اولين دولت اسالمي را در تركيه رهبري مي كرد 
در كودتايي پست مدرن در 1997 از كار بركنار شود. اردوغان با 
زيركي و با استفاده از تجربه سقوط اربكان توانست پرونده «ارگنه 
تسليم  به  آنها  كردن  وادار  و  ارتش  ستاد  عليه  چكشي  به  را  كون» 
فرماندهان  انتصاب  و  جاري  تحوالت  روند  اما  نمايد  بدل  اطاعت  و 
جديد به معناي حل و فصل نهايي روابط نظاميان و سياستمداران 
سال هاي  كه  است  آن  از  حاكي  نيست.شواهد  تركيه  نظامي  غير 
تركيه  ارتش  در  چنداني  اساسي  تغييرات  عدالت  حزب  زمامداري 
ايجاد نكرده است. اين ارتش به هيچ وجه سازماني يكدست نيست و 
آن رابايد ارتشي با سنت هاي آلماني محسوب نمود تا آمريكايي و 
نيز با نيروهاي نظامي بسيار جوان.اين موارد به اضافه مجموعه اي 
اهميت  و  سياست  در  آن  نقش  و  ارتش  هويت  باره  در  باورها  از 
فوق العاده اي كه براي «آرمان كماليسم» در حفظ اتحاد تركيه قائل 
آزاد تر  و  جامعه  شدن  پيچيده تر  وجود  با  كه  مي شود  باعث  است 
بماند.  باقي  نيافتني  تغيير  آن  نگرش هاي  همچنان  سياست ها  شدن 
از اين رو ارتش كماكان تالش خواهد كرد كه كنترل خود بر جامعه 
تركيه را حفظ نموده و در نتيجه عدم اعتماد ميان دولت و فرماندهان 
همچنان در درازمدت قابل پيش بيني است.با آنكه استعفاي كوسانر 
است  انداخته  شماره  به  را  ستاد  ژنرال هاي  نفس  ارتش  امراي  و 
و  نظامي  آكادمي هاي  درسي  برنامه هاي  در  تغييري  هيچ  هنوز  اما 
كالج هاي ستاد ايجاد نشده و اگر اردوغان نتواند روند انتقال تركيه 
به كشوري دموكراتيك تر و مدرن تر را به پيش ببرد همواره خطر در 

كمين او و ديگران خواهد بود.
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پيشتازي نرخ ارز 
دالر تا 1220 تومان

در اين هفته نه تنها بازار سكه و طال آرام و قرار نداشت و 
البته  و  بودند  نوسان  حال  در  دايما  داخلي  و  جهاني  قيمت 
عالوه  دادند  جهت  تغيير  افزايش  مدار  بر  بيشتر  قيمت ها 
روز  هرشكل  به  برد.  به سر  تالطم  در  نيز  ارز  بازار  اين  بر 
سكه  بازار  اما  طال  جهاني  قيمت  كاهش  وجود  با  چهارشنبه 
فروش   و  خريد  بود.  مواجه  قيمت  نوسان  با  داخلي  طالي  و 
سكه در حالي در روز چهارشنبه افزايش يافت كه بازار ارز 
نيز با رشد قيمت مواجه شد. به طوري كه رييس اتحاديه طال، 
جواهرات، نقره، سكه و صراف درباره وضع طال گفت: اين 
وضع  حتي  آراي  كشتي  نيست.  پيش بيني  قابل  بازهم  بازار 
گفت:  و  داد  ربط  قذافي  سرنوشت  به  را  ارز  و  سكه  بازار 
بازار  قيمتي  تحريك  باعث  گذشته  هفته  ارز  قيمت  افزايش 
در  دالر  قيمت  اختالف  اساس  براين  است.  شده  سكه  انواع 
امر  اين  و  يافت  افزايش  تومان  به 162  دولتي  و  آزاد  بازار 
برخالف سياست يكسان سازي نرخ ارز توسط بانك مركزي 
است. بانك مركزي قيمت هر دالر را هفته گذشته با روندي 
كاهشي 1058 تومان تعيين كرد، اما نرخ دالر در بازار آزاد 
به 1220 تومان افزايش يافت، براين اساس اختالف قيمت دالر 
در بازار آزاد و دولتي به 162 تومان رسيد. قيمت هر دالر 
در همين روز در بازار آزاد به 1220 تومان افزايش يافت، در 
حالي كه اين نرخ 1200 تومان بود، اما نرخ دالر توسط بانك 
همچنين  رسيد.  تومان   1058 به  كاهشي  روندي  با  مركزي 
قيمت يورو هم در بازار افزايش چشمگيري يافت به طوري كه 
روز  در  تومان   1765 به  سه شنبه  روز  در  تومان   1720 از 
چهارشنبه رسيد. بانك مركزي هم قيمت يورو را در اين روز 
با روندي افزايشي 1525 تومان تعيين كرد. بانك مركزي روز 
چهارشنبه قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادي طرح جديد 
براي عرضه در شعب بانكي را 533 هزار و 520 تومان، نيم 
بهار را 265 هزار و 720 تومان و ربع بهار را 136 هزار و 
240 تومان اعالم كرد. اين نرخ ها البته در روز سه شنبه به 
و  تومان  و 800  هزار  تومان، 267  و 600  ترتيب 535هزار 
اتحاديه  رييس  شكل  هر  به  بودند.  تومان  و 280  هزار   137
طال، جواهرات، نقره، سكه و صراف تهران هم با تاكيد بر افت 
بود.  داده  خبر  شنبه  سه  روز  از  طال  جهاني  نرخ  دالري   60
احمد وفا دار با بيان اينكه بانك مركزي نيز ظرف يكي دو روز 
آينده اقدام به فروش ارز مي كند، گفته بود كه عرضه  ارز نيز 
باعث كاهش قيمت طال مي شود. به گفته وي در حال حاضر 

بازار دچار تالطم است، چرا كه وضع مشخص نيست.

ابعاد تازه از بزرگ ترين 
اختالس بانكي

اين اختالس نجومي است. 30  هزار ميليارد ريال معادل با سه ميليارد 
در  است.  شكسته  را  ايران  تاريخ  در  اختالس  ركورد  آمار  اين  دالر. 
حالي كه بانك مركزي از توقف صدور پروانه يك بانك خصوصي خبر 
مي دهد، مالك اصلي بانك به اتهام اختالس سه هزار ميليارد توماني از 

بانك صادرات ايران دستگير شده است.
گفته مي شود «الف. خ» مالك ده ها شركت و موسسه اقتصادي زنجيره يي 
و تو در تو است كه با استفاده از شگرد خاصي اقدام به اختالس از بانك 
صادرات  بانك  در  اختالس  واژه  تاكنون  هرچند  است.  كرده  صادرات 
اذهان را به عدد 123 ميليارد تومان پيوند مي داد، اما اينك وقوع اختالس 
در اين سطح و ابعاد در اين بانك جاي شگفتي و سوال هاي بسيار دارد. 
در مقايسه اين پرونده و پرونده اختالس 123 ميليارد توماني در سال 
1374 كه در بانك صادرات اتفاق افتاد و در جريان آن يك نفر نيز به 
اعدام محكوم شد، صالح نيكبخت به عنوان وكيل مدافع بانك صادرات در 
آن زمان مي گويد: «سال 74 و در جريان اختالس از بانك صادرات، مبلغ 
123 ميليارد تومان از حساب هاي بانك صادرات از سرفصل چك هاي 
رمزدار برداشت شده و سپس در فاصله سه تا پنج روز اين پول ها به 
بانك برگشت داده شده بود و در زمان كشف آن فقط شش ميليارد و 

600 ميليون آن وجه بازگشت نيافته بود.»
در  است  متهم  شده  بازداشت  فرد  نيكبخت،  صالح  اظهارات  به  توجه  با 
ماجراي اين اختالس با تباني و نفوذ بازرس شعبه بانك صادرات اقدام به 
صدور ال سي هاي جعلي به مبالغ ده ها ميليارد توماني مي كرده و بدون 
دريافت  را  ال سي ها  بپردازد،  بانك  به  را  مذكور  ال سي هاي  وجه  اينكه 
كرده و به بانك هاي دولتي و خصوصي ديگر داخلي به قيمت پايين تر از 
قيمت رسمي ال سي مي فروخته است. از آنجا كه اين ال سي ها در سامانه 
از  استعالم  با  ال سي  خريداران  نمي شده،  ثبت  صادرات  بانك  اطالعاتي 
همان شعبه صادركننده اقدام به خريد ال سي مي كردند و در نهايت مبالغ 
معادل  يا  دالر  ميليون  و 700  ميليارد  دو  از  بيش  به  مذكور  ال سي هاي 
سه هزار ميليارد تومان مي رسد. گفته مي شود اين فرد متهم است اين 
مبلغ هنگفت را جهت انجام ساير معامالت صوري و داللي خود استفاده 
مي كرده و از اين مبلغ كه از حساب بانك برداشت شده است، تنها 500 
ميليارد تومان صرف واسطه گري بانك هاي ديگر شده است. هنوز خبري 
مبني بر ارجاع مبالغ اختالس شده توسط فرد يا افراد متهم مذكور به 
بانك صادرات منتشر نشده است، اما نيكبخت، در پاسخ به اين سوال كه 
در جريان اختالس 123 ميلياردي در سال 74 آيا اين مبلغ وصول شد؛ 
مي گويد: «اين مبلغ با مديريت درست مديرعامل وقت بانك و همكاران 
ايشان پيش از آنكه پرونده به دادگاه ارجاع شود از طريق وصول نقدي 
42 ميليارد ريال آن (چهار ميليارد و دويست ميليون تومان) و همچنين 
خريد ملك به مبلغ يك ميليارد و 500 ميليون تومان وصول شد و بابت 
باقيمانده آن كه مبلغ 900 ميليون تومان بود يك ساختمان نيمه تمام از 
آن  براي  بعدها  كه  شد  خريداري  پرونده)  اصلي  (متهم  خداداد  فاضل 

مدعي پيدا شده و رياست كنوني قوه قضاييه در جريان آن قرار دارد.»

سوالي نيز كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه آيا اين دو اختالس 
چرا  اصوال  و  دارند  هم  با  شباهت هايي  دهه  دو  طي  صادرات  بانك  در 
اينگونه اختالس ها كه در زمان خود با ارقام نجومي روبرو هستند، اتفاق 
مي افتد.صالح نيكبخت در پاسخ به اين سوال معتقد است كه بنابر اخبار 
منتشر شده، اين اختالس از آن نوع قبلي نبوده، چرا كه در اختالس قبلي، 
متهمان با استفاده از چك هاي عادي از محل سرفصل چك هاي رمزدار 
از  بعد  و  مي كردند  برداشت  وجوهي  بانك  كارمندان  برخي  همكاري  با 
چند روز آن را اعاده مي كردند و چون اين كار حدود يك سال به طول 
انجاميده بود، در اين مدت از نظر حقوقي 123 ميليارد تومان برداشت 
بانكي  لحاظ  از  اقدام  اين  رسوب  پايان،  در  حال  هر  به  ولي  بود،  شده 
تنها 6 ميليارد و 600 ميليون تومان بود كه وصول شد. اما در پرونده 
كاركنان  از  معدودي  تطميع  احتماال  و  نفوذ  اعمال  از  استفاده  با  جديد، 
بانك صادرات، اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي مي شده و سپس اين 
گشايش اعتبارات را كه به ال سي معروف است به اشخاص ديگر فروخته 
مي شده، بنابراين وجه اين ال سي به بانك باز نگشته است و به همين 

علت اختالس امسال با نوع قبلي هيچ مشابهتي ندارد. 
وكيل بانك صادرات در پرونده اختالس 123 ميلياردي سال 74 با تاكيد 
تصريح  شد  مسترد  بانك  به  زمان  آن  در  اختالس  وجه  عمده  براينكه 
طرح  از  قبل  مساله  صحيح  مديريت  با  پيشين،  پرونده  در  كه  مي كند 
موضوع در مراجع قضايي، عمده وجه آن نقد يا به صورت خريد ملك به 
بانك بازگشت، مضافا اينكه اكثريت قريب به اتفاق كاركنان زحمت كش 
آنكه  بدون  و  كرده  كشف  را  موضوع  وقت  مديريت  و  صادرات  بانك 
اداره  را  جريان  آيد،  وارد  آن  اعتبار  و  بانك  وضع  به  سختي  ضربه 
مي شود  گفته  و  پيوسته  وقوع  به  اختالس  اين  حاضر  حال  در  كردند. 
توجه  با  اما  مي برند،  سر  به  خوزستان  زندان  در  آن  اصلي  متهمان  كه 
نحوه  كند،  تاسيس  خصوصي  بانكي  داشته  قصد  يادشده  اينكه متهم  به 
راه اندازي بانك به گونه يي بوده كه دقيقا زماني كه قرار بود مجوز بانك 
خصوصي مربوط صادر شود، اين فرد يا افراد، توانستند با قدرت مالي 
كه سيستم بانكي در اختيارشان قرار داد بخش عمده يي از سرمايه بانك 
با  نهايت  در  خصوصي  بانك  اين  بهتر  عبارت  به  كنند.  تامين  را  خود 
مسووالن  شد.هرچند  تاسيس  كشور  دولتي  بانك هاي  منابع  از  استفاده 
درباره  را  مطالبي  خود  تارنماي  بر  خبري  انتشار  با  صادرات  بانك 
نشدن  وارد  از  نشان  كه  كردند  منتشر  ميلياردي  سه هزار  اختالس  خبر 
خسارت به اين بانك و عدم سوءاستفاده مالي از اين بانك بوده است، اما 
اين بار اين سوال مطرح مي شود كه با رقمي به بزرگي سه هزار ميليارد 
تومان اختالس، چطور ممكن است خسارتي به بانك وارد نشده باشد و 

سوءاستفاده مالي از بانك صادرات صورت نگرفته باشد.
سازمان  رييس  گذشته  هفته  صادرات  بانك  بيانيه  انتشار  ادامه  در   
هيچ  تخلفات  از  برخي  كه  است  گفته  اختالس  اين  درباره  حسابرسي 
آثاري در دفاتر مالي برجاي نمي گذارد و سوءاستفاده در بانك صادرات 
در  مالي  آثار  داراي  گرفته  صورت  تخلفات  و  بوده  جعل  صورت  به 
تهيه  بانك ها  ساير  در  آن  اسنادي  اعتبارات  و  است  نبوده  بانكي  دفاتر 
شده است، در عين حال حسابرس به صورت نمونه گيري كار را انجام 
مي دهد. سهيلي پور، رييس سازمان حسابرسي تاكيد مي كند كه بخشي 
به  تومان  ميليارد  يك  مبلغ  به  صادرات  بانك  در  مالي  سوءاستفاده  از 
صورت جعل و بخشي به صورت «فساد» بوده است و بر همين اساس 
مي رسد  نظر  به  است.  شده  تشكيل  اعتبارسنجي  موسسه  تشكيالت  هم 
در روزهايي كه در راهند، پرده از ابعاد اين بزرگ ترين اختالس تاريخ 

ايران برداشته خواهد شد.

اقتصاد

چشم ها خيره به ليبى؛ 
از كارگران خارجى تا 

سوداگران نفتى
اما  نشده  اعالم  قذافى  دستگيرى  خبر  هنوز   
اشتياق ها براى سرمايه گذارى در اين كشور 

از هم اكنون پيداست. 
همچنين  و  كشور  اين  نفت  ذخاير  ميزان   
به  را  گذاران  سرمايه  چشم  آن  مرغوبيت 
رشد  سويى  از  است.  كرده  خيره  كشور  اين 
اقتصادى ليبى طى ده سال اخير فرصت هاى 
همچنين   و  ها  ليبيايى  براى  را  زيادى  شغلى 
دو  است.  آورده  وجود  به  منطقه  كشورهاى 
در  ها  ناآرامى  آغاز  با  كه  كارگرى  ميليون 
شاهدى  اند،  كرده  ترك  را  ليبى  كشور،  اين 
كشورهايى  جمله  از  مصر  ادعاست.  اين  بر 
ليبى  در  كارگر  ميليون   1 حدود  در  كه  است 
را  مصر  كارگران،  خروج  رو  اين  از  و  دارد 
تونس  است.  كرده  آسيب  دچار  نوعى  به  نيز 
از  را  كشور  اين  به  خود  صادرات  ميزان  نيز 
آغاز ناآرامى ها كاهش داده است.  لذا در اين 
مدت نه تنها ليبى بلكه كشورهاى همسايه نيز 

خسارت ديده اند.

اين  در  ها  درگيرى  يافتن  پايان  با  رو  اين  از 
كشور، كارگران خارجى به ليبى باز مى گردند 
در  زيادى  اقتصادى  و  شغلى  هاى  فرصت  و 
است  گفتنى  بود.  خواهد  كشور  اين  انتظار 
تعداد  كه  است  كشورهايى  مهمترين  از  ليبى 
خود  در  را  چندمليتى  شركتهاى  از  بيشمارى 
مسكن،  بخش  در  تركها  است.  داده  جاى 
هنديها  سازى،  ساختمان  بخش  در  مصريها 
در بيمارستانها و ايتاليايى ها در بخش صنعت 

نفت در اين كشور حضور فعال دارند.
كه  اند  داده  قول  قذافى  مخالفان  و  مبارزان 
بسيارى از معاهدات و توافق نامه هاى منعقده 
بر  همچنان  خارجى  كشورهاى  و  ليبى  ميان 
قوت خود باقى خواهد ماند و به خصوص در 
اين  مقامات  به  هايى  اطمينان  نيز  ايتاليا  مورد 

كشور داده اند.
كشور  اين  مرغوب  نفت  پايه  بر  ليبى  اقتصاد 
سومين  ليبى  اين  از  پيش  تا  و  است  استوار 
صادركننده هيدروكربن در آفريقا بوده است. 
جالب است بدانيم كه ليبى از نادر كشورهاى 
جهانى  اقتصادى  بحران  از  كه  آفريقاست 
آسيبى نديده است. به رغم ثروت عظيم ليبى، 
كنند.  مى  زندگى  فقر  در  كشور  اين  در  مردم 
گذاريهاى  سرمايه  منبع  تنها  نفتى  درآمدهاى 
بين  جامعه  تحريم  سويى  از  و  است  عمومى 

 ، سال   10 مدت  به  كشور  اين  عليه  المللى 
كرده  وارد  اقتصاد  به  توجهى  قابل  ضربات 

است.
از سال 2003 كه جامعه بين الملل تحريم هاى 
كشور  اين  برداشت،  ليبى  روى  از  را  خود 
توانست نفسى تازه كند و با فعال شدن بخش 
توجهى  قابل  رشد  به  ليبى  خصوصى،  هاى 
داخلى  خالص  توليد  زمان  آن  از  يافت.  دست 
هايى  پيشرفت  به  و  يافته  افزايش  كشور  اين 
در حوزه حمل و نقل، تجارت و ساخت و ساز 
دست يافت. هر چند كه بسيارى از كارشناسان 
دليل واقعى اين پيشرفت هاى را فروش باالى 

نفت مى دانند.
قابل  ارزى  دخاير  داراى  ليبى  اينها  بر  عالوه 
ميليارد   136 حدود  در  هست.  نيز  توجى 
است  ليبى  مركزى  بانك  نزد  در  آمريكا  دالر 
هر  به ازاى  خالص داخلى اين كشور  توليد  و 
داراى  ليبى  سويى  است.از  دالر  هزار  نفر 10 
كه  است  طبيعى  گاز  مترمكعب  ميليارد   1500
آفريقا  قاره  در  گاز  توليدكنندة  چهارم  رتبة 
را دارد. ليبى دوازدهمين صادركننده نفت در 
جهان است و روزانه 1.5 ميليون بشكه نفت به 

اتحاديه اروپا صادر مى كند.

 تريبون/ 23 اوت 2011

با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنگ و هنر 
ايرانى جداى از هرگونه 

گرايشهاى سياسى و مذهبى،  
كمكى وافر مى كنيد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بازارها در انتظار اقدام 
بانك مركزي آمريكا

مترجم: احسان آذري نيا 

اجراي دو طرح تحرك اقتصادي در اياالت متحده طي سال هاي 2010 
آمريكا  اقتصاد  به  نقدينگي  دالر  ميليارد  آن 2300  طبق  كه  و 2011 
تزريق شد، زمينه رشد شاخص هاي مالي و رونق نسبي اقتصاد اين 
كشور را فراهم كرد. در ماه ژوئن دوره اجراي دومين طرح تحرك 
در  نيز  تورم  نرخ  طرح ها  اين  اجراي  با  البته  يافت.  پايان  اقتصادي 
در  اقتصادي  شاخص هاي  كه  اكنون  اما  است  يافته  افزايش  آمريكا 
رشد  نرخ  مي رود  انتظار  و  هستند  بدي  بسيار  وضعيت  در  آمريكا 
اقتصادي در نيمه دوم سال باز هم كاهش يابد، همه انتظار دارند بانك 
مركزي بار ديگر اقدام كرده و به اوضاع بد كنوني سامان دهد. هفته 
گذشته اعالم شد ميزان فروش خانه ها در ماه جوالي در آمريكا بيش 
ماه  پنج  از  ميزان  پايين ترين  و  يافته  كاهش  اقتصاددان ها  انتظار  از 
پيش بوده است. ميزان فروش ها با 0.7 درصد كاهش به 298 هزار 
مورد در مقياس ساالنه رسيده است. در ماه ژوئن اين رقم 300 هزار 
مورد بود. خبرگزاري بلومبرگ در نظرسنجي اخير خود به اين نتيجه 

رسيده بود كه ميزان فروش خانه ها 310 هزار مورد خواهد بود. 
واقعيت اين است كه شركت هاي فعال در حوزه ساخت و ساز تمايلي 
حال  در  قيمت ها  يكسو  از  زيرا  ندارند  جديد  پروژه هاي  اجراي  به 
كاهش است و از سوي ديگر ميزان عرضه خانه باالتر از تقاضا براي 
آن است زيرا موج مصادره خانه ها از سوي بانك ها عرضه خانه را 
در اين كشور افزايش داده است. نرخ بيكاري باالي 9 درصد در اين 
كشور به اين معناست كه تقاضا براي خانه هاي جديد همچنان پايين 
نشانه اي  هيچ  مي گويند  مسكن  بخش  كارشناسان  ماند.  خواهد  باقي 
سال  طي  بيكاري  نرخ  نمي خورد.  چشم  به  بخش  اين  در  رونق  از 
2012 نيز حدود 9 درصد باقي خواهد ماند زيرا براي كاهش اين نرخ 
ضروري است نرخ رشد اقتصادي براي چند فصل باالي 2.5 درصد 
رشد  نرخ  جاري  سال  دوم  و  اول  ماهه  سه  در  كه  حالي  در  باشد 
پيش بيني  و  است  بوده  درصد   1.3 و   0.4 ترتيب  به  آمريكا  اقتصاد 

مي شود در نيمه دوم امسال نيز اقتصاد رشد بااليي نداشته باشد. 
از طرف ديگر بررسي ها نشان مي دهد سرعت رشد توليد صنعتي در 
آمريكا رو به كاهش است. در شرايط كنوني همه چشم ها به سخنراني 
روز جمعه بن برنانكي، رئيس بانك مركزي آمريكا دوخته شده است. 
ساالنه  نشست  اين  در  وي  كه  دارد  وجود  فراگير  به طور  باور  اين 

بانك مركزي، به اقداماتي اشاره خواهد كرد كه 

حال  در  داد.  خواهد  انجام  اقتصاد  به  بخشيدن  رونق  براي  نهاد  اين 
اما  گرفت  خواهد  صورت  اقداماتي  چه  دقيقا  نيست  مشخص  حاضر 
وعده هايي  حتما  آمريكا  مركزي  بانك  رئيس  اينكه  است  مسلم  آنچه 
و  سرمايه گذاران  به  اعتماد  ممكن  شكل  هر  به  بايد  زيرا  داد  خواهد 
مصرف كنندگان بازگردد اما اين كار اصال آسان نيست. شرايط در 

بسياري از مناطق و كشورهاي جهان نگران كننده است. هفته گذشته 
جديدترين  در   (OECD) اقتصادي  همكاري هاي  و  توسعه  سازمان 
گزارش خود تاكيد كرد رشد اقتصادي در بيشتر اقتصادهاي بزرگ 
جهان در سه ماهه دوم، دچار كندي بيشتري شده است. به گزارش 
خبرگزاري وال استريت ژورنال، اين سازمان اعالم كرده رشد سه 
ماهه در 34 كشور عضو، از 0.3 درصد در سه ماهه اول امسال به 
0.2 درصد در سه ماهه دوم كاهش يافته است. اين چهارمين فصل 
ضعيف ترين  به  را  اقتصادي  رشد  نرخ  و  است  كندتر  رشد  متوالي 
ميزان از سه ماهه دوم سال 2009 باقي مي گذارد. آمار اين نهاد بر 
مبناي آمار توليد ناخالص داخلي ملي كشورهاي عضو اين سازمان 
محاسبه شده است اما در مورد كانادا، به دليل موجود نبودن آمار، 

از برآورد استفاده شده است. 

هستند.  نگران  آينده  باره  در  همچنان  سرمايه گذاران  نيز  اروپا  در 
اقتصادي  تحرك  جديد  طرح  اجراي  اگر  كه  است  مطرح  پرسش  اين 
در آمريكا نتواند براي مدتي به اندازه كافي طوالني اوضاع را بهبود 
بانك  اقدام  پيش بيني  دليل  به  حاضر  حال  در  كرد؟  بايد  چه  بخشد 
مركزي آمريكا، جو حاكم بر بازارها مثبت است اما اگر برنانكي در 

سخنان روز جمعه خود نتواند سخناني اميدبخش به زبان آورد ممكن 
است اوضاع چند روزي خوب باشد اما در نهايت همه چيز بار ديگر 
وضعيت  معتقدند  تحليلگران  برخي  آمد.  خواهد  در  گذشته  شكل  به 
كنوني يعني مشكالتي مالي و اقتصادي كه گريبان اقتصاد آمريكا و 
اروپا را گرفته است متعارف نيستند بنابراين راه هاي متعارف براي 
حل آن موثر نخواهند بود. اما سرمايه گذاران بايد چه كنند؟ بهتر است 
سرمايه گذاران بدترين حالت را در نظر بگيرند يعني تصور كنند در 
ماه هاي آينده از رشد اقتصاد جهان كاسته خواهد شد و نرخ رشد 
اقتصاد آمريكا به حدود يك درصد كاهش خواهد يافت. در اروپا نيز 
احتمال كاهش بيش از پيش رشد اقتصاد بلوك يورو وجود دارد. در 
نتيجه احتياط در حد معقول، بهترين سياست طي چند ماه آينده است. 

اقتصاد

ايتاليا ركورد بيكاران 
اروپا را زد

آخرين آمارهاى منتشر شده گوياى آنست كه 
ايتاليا باالترين ميزان بيكارى را در ناحيه يورو 

دارد. 

 24 تا   15 بين  جوانان  شامل  بيشتر  آمار  اين 
ميزان  كه  شود  مى  گفته  و  شود  مى  سال 
بيكارى در اين كشور به رقم 29.6 درصد مى 
رسد. اين در حالى است كه متوسط بيكاى در 
كل قارة اروپا رقم 21 درصد را نشان مى دهد. 
درصدى   15.9 افزايش  با  ايتاليا  ترتيب  بدين 
ميان  در  بيكارى  ميزان  باالترين  بيكارى  نرخ 
جوانان را دارد. به طورى كه در سيسيل نرخ 
آمار  اين  رسد.  مى  نيز  درصد  به 28  بيكارى 
از سوى موسسه ملى آمار ايتاليا منتشر شده 
است.  گفتنى است در حدود 926 هزار فرصت 
تا   2008 سالهاى  بين  كشور  اين  در  شغلى 

2011 كاهش يافته است.  

لوموند/ 24 اوت 2011
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راز يك معماى ادبى پس 
از 400 سال فاش شد

شكسپير  ويليام  آثار  صاحب نظران 
آخرين  هستند  معتقد  مشهور  نمايشنامه نويس 

اثر او «توفان» در اصل موزيكال بوده است.
اولين  «توفان»  نمايش  خبرآنالين،  گزارش  به 
 400 رفت.  صحنه  روى  سال 1611  نوامبر  بار 
سال از آن زمان مى گذرد و بسيارى از جمالت 
حافظه ها  در  روز  آهنگ هاى  مثل  نمايشنامه  اين 
كه  آثار شكسپير  از صاحب نظران  مانده اند.يكى 
كارگردان تئاتر هم هست اخيرا دليل اين مسئله 
بوده  قرار  شكسپير  اثر  آخرين  كرده:  كشف  را 
و  جمالت  از  مملو  «توفان»  باشد.متن  موزيكال 
از  پيش  و  است  شعرگونه  و  آهنگين  عبارات 
اين هم متخصصان معتقد بودند اين نمايشنامه 

آهنگين ترين اثر شكسپير است.
جريكو  گروه نمايشى  مديرهنرى  هلمز،  جاناتان 
نشان  اثر  اين  اجراى  با  آينده  ماه  است  اميدوار 
رابرت  از  نمايشنامه  اين  خلق  در  شكسپير  دهد 
جانسن آهنگساز كمك گرفته و تشويق هايى كه 
هنرمند  دو  هر  براى  بايد  مى شود  اثر  اين  نثار 
باشد.هلمز كه دو سال وقت صرف تحقيق كرده 
و قصد دارد اين نمايش را دوباره روى صحنه 
ببرد، ادعا كرد به مداركى دست يافته كه نشان 
مى دهد جانسن و شكسپير به يك ميزان در خلق 

«توفان» سهم دارند.

هلمز گفت: «متخصصان سال هاست فكر مى كنند 
نمايش  در  مركزى  چنين  نقشى  موسيقى  چرا 
حس  مى خوانم  را  نمايشنامه  وقت  هر  من  دارد. 
متن  در  چيزى  است.  خالى  چيزى  جاى  مى كنم 
نيست و پرداخت شخصيت ها ناقص است. حتى 

بسيارى مى گويند اين اثر تكميل نشده است.»
اشاره  صحنه  هر  موسيقايى  ارجاعات  به  هلمز 
مى كند و آن را دليلى بر موزيكال بودن نمايشنامه 
مى خواند. نظريه هلمز از سوى استنلى ولز، يكى 
تائيد  شكسپير  آثار  متخصصان  بزرگ ترين  از 

شده است. 
ولز گفت: «هنوز مدارك را نديده ام، اما اين نظريه 
ممكن است. من خيلى راحت مى توانم قبول كنم 
سرگرم كننده  موزيكال  بوده  قرار  اثر  اين  كه 

باشد.»
براى  شكسپير  آثار  تمامى  ويراستار  كه  ولز 
است،  آكسفورد  دانشگاه  انتشارات  در  چاپ 
آن  كلى  شماى  با  اثر  بودن  «موزيكال  افزود: 
منطبق است و شكى نيست جانسن حداقل دو تا 
از ترانه هاى نمايش را نوشته است. حتى احتمال 

اينكه تعداد ترانه ها بيشتر بوده هم زياد است.»
«توفان»  اجراى  راهنماى  براساس  هلمز  نظريه 
حتى  و  مانده  برجاى  پيش  قرن ها  از  كه  است 
ممكن است اين راهنما را خود شكسپير نوشته 
استفاده  شيوه  اثر  اين  در  است  معتقد  او  باشد. 
موسيقى  از  استفاده  شيوه  شبيه  موسيقى  از 
نوآورى  يك  اين  و  است  معاصر  فيلم هاى  در 
صحنه  روى  متعددى  آثار  كه  است.هلمز  بوده 
در  مشهور  كارگردان هاى  از  يكى  و  است  برده 
زمينه اجراى آثار شكسپير است در خاتمه گفت: 
امرى  نمايش  در  موسيقى  از  استفاده  «امروز 
طبيعى است، اما 400 سال پيش حركتى انقالبى 
تعداد  حتى  و  روايت  موسيقى  از  استفاده  بود. 
جمالت را تحت تاثير قرار مى داده. امروز به نظر 
«توفان»  نمايش  شخصيت هاى  از  يكى  مى رسد 

كه همان موسيقى باشد غايب است.»

گاردين / 21 اوت / ترجمه: حسين عيدى زاده

فرهنگى

ر هم ن و

بورخس 112ساله 
مي شود

تولد  سالروز  دوازدهمين  و  صد  آگوست،   24
مشهور  نويسنده  بورخس»،  لوييس  «خورخه 
خورخه  كامل  نام  با  بورخس  بود.  آرژانتيني 
فرانسيسكو ايسيدورو لوييس بورخس آسه ودو 

ـ  اسپانيايي   پدري  و  اروگوئه يي  مادري  از 
 پرتغالي در سال 1899 به دنيا آمد. در خانواده او 
به دو زبان انگليسي و اسپانيولي صحبت مي شد 
و بورخس از همان دوران كودكي دوزبانه بود. 
او در سن 12سالگي آثار شكسپير را به انگليسي 
به همراه   1914 سال  در  آنكه  از  پس  مي خواند. 
زبان  ابتدا  رفتند،  ژنو  به  زندگي  براي  خانواده 
فرانسوي را آموخت و سپس به يادگيري زبان 
كه  او  اول،  جهاني  جنگ  از  بعد  پرداخت.  آلماني 
بود،  كرده  اقامت  اسپانيا  در  خانواده  همراه  به 
به عضويت جنبش ادبي آوانگارد «اولتراييست» 
به نام «سرودي  درآمد. نخستين شعر بورخس 
براي دريا» به پيروي از سبك «والت ويتمن» در 
مجله «يونان» به چاپ رسيد. در سال 1921، به 
حرفه  و  بازگشت  زادگاهش  به  خانواده  همراه 
در  مقاالتش  و  شعرها  انتشار  با  را  نويسندگي 
او  شعر  مجموعه  نخستين  كرد.  آغاز  مجالت 
 1923 سال  در  بوئنوس  آيرس»  «عاشق  نام  به 
به چاپ رسيد. در سال 1923 پس از آنكه به سمت 
بخش هايي  رسيد،  روزنامه «كريتيكا»  سردبيري 
از نوشته هايش را كه بعدها با نام «تاريخ جهاني 
بدنامي» جمع آوري شد، به چاپ رساند. نخستين 
سال  در  نيز  او  كوتاه  داستان هاي  مجموعه 
1941 با عنوان «باغ راه هاي منشعب» منتشر شد. 
كه  بود،  نيز  «جنوب»  داستان  شامل  كتاب  اين 
دانست.  داستانش  بهترين  را  آن  بعدها  بورخس 
نخستين  باري كه اثري از بورخس در يك متن 
انگليسي معرفي شد، به سال 1948 بازمي گردد، 
«آنتوني  ترجمه  با  او  منشعب»  «باغ راه هاي  كه 
چاپ  به  استري»  ملكه  «راز  مجله  در  بوچر» 
از  متعددي  انگليسي  ترجمه هاي  اگرچه  رسيد. 
اما  رسيدند؛  چاپ  به  ادبي  مجالت  در  او  آثار 

دهه  اوايل  به  بورخس  بين المللي  اوليه  شهرت 
60 مربوط مي شود. او در سال 1961، نخستين 
فورمنتور»  «پريكس  بين المللي  ناشران  جايزه 
نمايشنامه نويس  بكت»،  «ساموئل  با  مشتركا  را 
بكت  كه  حالي  در  آورد.  دست  به  سرشناس، 
بودن  ناشناخته  اما  داشت؛  شهرتي  خود  براي 
تا  برانگيخت؛  را  دنيا  كنجكاوي  حس  بورخس، 
داد.  افتخار  نشان  او  به  ايتاليا  دولت  جايي كه 
بورخس موفقيت هاي زيادي به دست آورد كه از 
آن جمله به دريافت نشان افتخار فرانسه در سال 
ويژه  جايزه  حتي  و  «سروانتس»  جايزه   ،1983

«ادگار آلن پو» از سوي انجمن نويسندگان آثار 
در  بورخس  كرد.  اشاره  مي توان  امريكا  پليسي 
سال 1967 كتاب «موجودات تخيلي» را نوشت و 
در سال 1975 كتاب «شن» را منتشر كرد تا بيش 
انگليسي زبان  دنياي  در  خود  شهرت  به  پيش  از 
نوبل  دريافت  به  موفق  هرگز  او  اگرچه  بيفزايد. 
ادبيات نشد؛ اما همواره اليق آن شناخته مي شد. 
گفته مي شود علت تاثيرگذار در اعطا نشدن نوبل 
حكومت هاي  او  كه  بود  اين  بورخس  به  ادبيات 
ديكتاتوري نظامي در آرژانتين، شيلي و اروگوئه 
ديگر  جمع  به  نيز  بورخس  نكرد.  محكوم  را 
نويسندگان بزرگ دنيا كه موفق به دريافت نوبل 
ادبيات نشدند، پيوست، كه «فرانتس كافكا»، «لئو 
جويس»،  «جيمز  گرين»،  «گراهام  تولستوي»، 
از  پروست»  «مارسل  و  ناباكوف»  «والديمير 
 14 در  بورخس  لوييس  خورخه  جمله اند.  آن 
ژوئن 1986 به علت ابتال به سرطان كبد در ژنو 
بورخس  درباره  كوئتزي»  «جي.  ام.  درگذشت. 
گفته است: «او بيش از هر نويسنده ديگري زبان 
سوي  به  مسيري  و  بخشيد  رونق  را  داستاني 
نسل عالي رمان نويسان امريكايي- اسپانيايي باز 
مترجم  شعر،  سرودن  بر  عالوه  كرد.»بورخس 
اسپانيولي  به  آلماني  و  فرانسوي  انگليسي،  آثار 
مانند  هم عصرش  نويسندگان  همچون  او  بود. 
ناباكوف و جويس، عالقه به  وطن را در آثارش 
كساني  از  نويسندگي  در  بورخس  داد.  نمود 
شوپنهاور،  سروانتس،  دانته،  هومر،  چون: 
خود  و  گرفت  الهام  پو  آلن  و  كافكا  جويس، 
گارسيا  گابريل  مانند  نويسندگاني  الهام بخش 
و  پاموك  اورهان  فوئنتس،  كارلوس  ماركز، 

خوليو كورتاسار شد.

«شهسوار ارابه» با ترجمه 
كزازي منتشر شد

تازه اش  ترجمه  انتشار  از  كزازي  ميرجالل الدين 
خبر داد. به گزارش ايسنا، كتاب «شهسوار ارابه» با 
ترجمه كزازي از سوي نشر معين به چاپ رسيده 
ارابه»  «شهسوار  كتاب  مترجم،  اين  گفته  به  است. 
است  مياني  سده ها ي  در  فرانسه  ادبيات  از  متني 
كه يك متن حماسي و بازگفتي از داستان انگليسي 
و  بالغي  جنبه هاي  از  گذشته  است.  آرتور»  «شاه 

آن  در  كتاب  ديگر  اهميت  اثر،  اين  زيبايي شناختي 
ادبي  متن هاي  نخستين  از  بخشي  اثر  اين  كه  است 
مياني  سده ها ي  متن هاي  از  است؛  فرانسوي  زبان 
كه زبان فرانسه رفته رفته از سايه زبان التين خود 
را بيرون مي كشد و صاحب ادبيات مستقل مي شود. 
زبان  به  كه  است  دوران  آن  از  متن  نخستين  اين 
فارسي منتشر مي شود. از ديگر آثار ميرجالل الدين 
(شاهنامه شناسي)،  ديگر»  گونه يي  «از  به  كزازي 
تا  نو  دهلي  و «از  (عطارشناسي)  ترسا»  و  «پارسا 
آتن كهن» (چهار گزارش سفر) مي توان اشاره كرد.
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ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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از زماني كه بشر توانست واكنش هاي دروني خود 
را بوسيله صدا نمايش دهد و وزن را از صداهاي 
منظم و گوناگون طبيعت بدست آورد ، موسيقي را 
به وجود آورد ؛ زيرا جهان پر از اصوات است و 

عالم خلقت بر نظم و توازن برقرار است.
 چون تشخيص موزون از غير موزون در طبيعت 
بشر است ، و هر چيز موزون مطابق طبع انسان 
است ، آواز ، رقص ، شعر كه هر سه موزونند و 
مورد پسند بشر ؛ از همان دوران قديم به صورت 
با  ؛  درآمدند  دنيا  ملل  زندگي  جز  رسوم  و  آداب 
پيشرفت تمدن و با اختراع آالت و ادوات موسيقي 
بشر از نواهايي كه در ذهنش حالت دلپذير ايجاد 
به  مذهبي  سرودهاي  با  و  نمود  تقليد  كرد  مي 
ركن  را  موسيقي  و  پرداخت  ها  النوع  رب  نيايش 
اصلي دين قرار داد و از رقص و آوازهاي ضربي 
و غير ضربي در جشن و سرور و مراسم مذهبي 

خود استفاده نمود .
 سرگذشت هنر ايران از جمله موسيقي آن را مي 

توان به دو بخش تقسيم كرد :
سرزمين  به  آريايي  نژاد  آمدن  از   : نخست  دوره 

ايران تا پايان دوره ساساني
دوره دوم : از طلوع اسالم تا عصر حاضر

 ، انديشه  درباره  آنچه   ، نخست  دوره  مورد  در 
عواطف و احساسات هنر آريائيان گفته مي شود 
به سبب فقدان آثار مدون و اسناد نعتبر به ناگزير 
مبني بر حدس و گمان خواهد بود ، اكنون بيشتر 
اطالعات ما از ايران قديم غير از روايات دانشمندان 
و مورخين شرقي و ادباي دوره اسالمي و اندكي 
عهد  اواخر  از  كه  اسالم  از  پيش  ايران  كتب  از 
ساساني باقي مانده ، از منابع خارجي و تحقيق و 

تتبع شرق شناسان است.
            هيچ ملتي بدون اقتباس و استفاده و ياري 
از  عالي  درجات  به  نتوانسته  ديگران  از  جستن 
تمدن دست يابد و هر ملتي بنابر نيازها و شرايط 
محيطي خويش و با انديشه و ذوق و توانائي هاي 
زمان  طول  در  كه  آورده  بوجود  چيزهائي  خود 
در نتيجه برخورد و ارتباط و در آميختن با ملت 
هاي ديگر ، به ديگران منتقل شده است. ايرانيان از 
ملت هائي هستند كه در اين اقتباس و تصرف در 
آن توانائي و ذوق و پسند خود را در طول تاريخ 
به  اند  كرده  اخذ  را  چه  آن  و  رسانيده  ثبوت  به 
صورتي بهتر و خوشايندتر در آورده و بدان رنگ 

ملي داده اند.
            براي روشن شدن اين موضوع و با توجه 
به آميزش و ارتباط ملت هاي متمدني كه در قلمرو 
هخامنشيان مي زيستند و ديگر مللي كه به ايران 
ارتباط داشتند ؛ ابتدا در مورد تمدن هائي صحبت 
خواهيم كرد كه از لحاظ هنر موسيقي داراي غناي 

فرهنگي بوده اند.
 

-1 تمدن سومري : سومري ها داراي تمدن كهن 
حفاري  در  كه  موسيقي  آالت  و  اسباب  و  ؛  بودند 
تا  شده  كشف  اور  شهر  و  كلده  سرزمين  هاي 
ويژه  به  آسيا  موسيقي  ريشه  و  سابقه  حدودي 
مردم آسياي غربي را روشن كرده است. در داخل 
آرامگاه يكي از پادشاهان سومري نقش برجسته 
حال  در  را  زني  و  چنگ  نوازنده  يك  كه  است  اي 
انجام  كاوشهاي  در  نيز   ، دهد  مي  نشان  رقص 
شده در اور دو ستون كشف شده كه بر آن آهنگ 
در  مرسوم  وسايل  از  است.  شده  نقش  موسيقي 

اين تمدن مي توان طبل و چنگ و ني را نام برد.
-2 تمدن كلده (بابل جديد) : اين تمدن نسبت به ملل 
همسايه سمت مربي داشته و ملل قديم از علوم و 
آثار  از   ، اند  بوده  برخوردار  آنان  هنر  و  صنايع 
دانشمندان  تحقيقات  و  ها  حفاري  در  آمده  بدست 
معلوم گرديده كه اسباب و آالت موسيقي اين دوره 
عبارت بودند از ني ، فلوت ، شيپور ، عود ، طبل 

و قانون . 
كهن ترين آثار شعر و موسيقي نژاد آريا

-1 وداها يا كتابهاي مقدس هندي ها:
كهن  از  و  زرتشتيان  مذهبي  كتاب   : اوستا   2-
ترين آثار ادبي و مذهبي ايرانيان است ، در زمان 
موجود  اوستا  از  رسمي  نسخه  دو  هخامنشيان 
بوده كه يكي را اسكندر ضمن آتش زدن كاخ هاي 
دست  به  ديگر  نسخه  و  سوزاند  پارس  سلطنتي 
قسمت  از  استفاده  از  پس  آنان  و  افتاد  ها  يوناني 
هاي علمي آن كه به نجوم و پزشكي و موسيقي و 
امثال اين ها مربوط مي شد ، آن را سوزاندند. كهن 
ترين قسمت اوستا گاتها است كه از خود زرتشت 
است ، و هنگام نيايش اهورامزدا آن را به آهنگ و 
آواز مي خواندند و اين قديمي ترين ميراث مدون 

ما ، در شعر و موسيقي است.
هم چنين در زمينه اجراي موسيقي و آواز مي توان 
به اين نكته اشاره نمود كه در ايران باستان هر يك 
اسامي  به  كه  داشت  خاص  نامي  ماه  روزهاي  از 
فرشتگان بود و روز شانزدهم ماه هفتم سال  به 
نام (مهر) بود و دراين روز جشن بزرگي برپا مي 
داشتند ، كه پس از نوروز بزرگترين جشن ايرانيان 
بود ، اين جشن شش روز طول مي كشيد و به روز 
بيست و يك كه آن را (رام روز) مي ناميدند ختم 
مي شد. آغاز مهرگان را مهرگان عام مي گفتند و 
روز انجام آنرا مهرگان خاص مي ناميدند. مراسم 
جشن مهرگان در دوره ساسانيان كه سخت پايبند 
(اوستا)  زرتشت  مقدس  كتاب  دستورات  و  مذهب 
مي  انجام  تمام  شكوه  با  و  وجه  بهترين  به  بودند 
كه  بودند  موظف  سرايندگان  دوره  اين  در  شد. 
سرودن  با  و  بسازند  نو  آهنگي  روز  هر  براي 
شاعران در آميزند و بنوازند و بخوانند و هر يك 
از اين نغمه ها به نام همان روز ناميده مي شد. 
>> مهرگان بزرگ << و >> مهرگان خردك << 
كه نام دو لحن از موسيقي قديمي و اصيل ايراني 
است از يادگارهاي آن دوره است.بعيد نسيت كه 
نام  تغيير  "مهرباني"  به  ها  بعد  مهرگاني"  "مقام 
در  "مهرباني"  نام  به  لحني  اكنون  و  باشد  داده 
تغيير  مختصر  با  آهنگ  همان  و  ماهور  دستگاه 
در  "چهارباغ"  و  "چهارپاره"  هاي  نام  به  حالتي 

ابوعطاي شور متداول است.
ميان  شيرين  و  خسرو  در  گنجوي  نظامي  حكيم 
سي و يك لحن باربد ، لحن دوازدهم را "مهرگاني" 

نام برده است و گويد:
چو نو كردي نواي "مهرگاني"
ببردي هوش خلق از مهرباني

ساسانيان و شعر و موسيقي در دوره آنان
            تمدن و فرهنگ اين دوره آخرين تجلي 
تمدن  مكمل  و  ايران  كهن  هنر  و  صنعت  و  تمدن 
هخامنشي بود . بنابر مدارك موجود جشن هاي 
علمي و فرهنگي و هنري عهد ساسانيان به مراتب 
علمي  جنبش  جمله  از   ، بود  قبل  ادوار  از  بيش 
درجه  منتهاي  به  انوشيروان  زمان  از  كه  هنري 
اردشير  زمان  از  كه  موسيقي  هنر  و  رسيد  خود 
بابكان مورد حمايت و توجه قرار گرفته بود و در 
پيشرفت  به  رو  خسروپرويز  و  گور  بهرام  زمان 

و ترقي نهاد.
در  موسيقي  چگونگي  از  اطالع  براي              
اين دوره بايد به ادبيات و ركن اساسي آن يعني 
توام  موسيقي  و  شعر  قديم  در  كه  پرداخت  شعر 

بوده است.
            ازجمله آثار برجسته ادبي ساسانيان ، 

سرود  ]كركوي[  با مزمون زير بوده :
شاها ، خدا يگانا – به آفرين شاهي

افــروخـتـــه بادا روشنـــايي
عالمگير باد هوش گرشاسب

همي پــــر است ازجـــــوش
نـــــوش كـــن ، مـــــي نوش

هميشه نيكي كن نيكوكارباش
كه  و ديشب گـــذشت

شاها ، خدا يگانا – به آفرين شاهي 
            از ديگر داليلي كه مي تواند غناي فرهنگ و 
موسيقي دوره ساسانيان را به اثبات رساند گوشه 
هايي از دستگاه هاي موسيقي بوده كه اكنون نيز 
"اورامن"   ، "خسرواني"  جمله  از  شود  مي  نواخته 

و پهلوي .
ازموسيقي  را  ايراني  دانشمند  ماني  همچنين  و 
دانان نوشته اند ؛ اعتبار و اهميت موسيقي در عهد 

ساساني از آئين مزدك نيز نمودار است.
است  آورده  چنين  خود  دين  اصول  در  مزدك 
تخت  بر  پادشاهي  مانند  ها  آسمان  خداوند   : كه 
نشسته و چهار قوه يعني ( شعور – عقل – حافظه 
شادي ) در پيش او ايستاده اند. قراردادن يكي   –
و  شادي  قوه  كه   ، چهارگانه  معنوي  نيروهاي  از 
نماينده موسيقي است در رديف سه قوه ديگر دليل 

بر اهميت موسيقي نزد ايرانيان آن دوره است .
رشد  آنجا  تا  ساساني  روزگار  در  موسيقي  هنر 
ويژه  اسمي  داراي  كه  آوازها  بر  عالوه  كه  يافت 
شعر  آنها  براي  كه  ضربي  هاي  ترانه  ؛  بودند 
پيش  مانند  داشتند،  نامي  نيز  بود  نشده  ساخته 

درآمد هاي امروزي.
موسيقي دانان عصر ساسانيان

از جمله موسيقي دانان معروف زمان خسروپرويز 
"رامتين"   ، "بامشاد"   ، "نكيسا"   ، "باربد"  توان  مي 

، "آزاد وار چنگي" و "كوسان نواگير" را نام برد.
از  و  بنام  نوازندگان  و  دانان  موسيقي  از   : باربد 
بزرگترين آهنگ سازان عهد خسروپرويز بود كه 
هنوز  كه  را  موسيقي  نواهاي  و  الحان  از  بسياري 
بعضي ار آن ها با همان نام در رديف دستگاه هاي 
موسيقي كنوني ما باقي مانده است از ساخته ها و 
پرداخته هاي او مي دانند و برخي اختراع "مقامات" 
را به او نسبت مي دهند ؛ يكي از زيباترين نغماتي 
مانده  يادگار  به  و  دهند  مي  نسبت  او  به  كه  را 

قسمت هايي از نغمه " خسرواني " مي باشد.
نكيسا : از موسيقي دانان عهد ساساني و از چنگ 

نوازان و خوانندگان دربار خسروپرويزبود .
نظامي مي گويد :

نكيـــسا نام ، مردي بود چنــــــگي
نديــم خاص خســـرو بي درنــــگي
از او خوش گوتري در لحن و آواز
نديد اين چنگ پشت ارغنـــون ساز
چنــان مي ساخت او الحان موزون
كه زهره چرخ مي زد گرد گردون 

آزاد وار چنگي : از زنان معروف موسيقي دان عهد 
بهرام گور بوده كه در نواختن چنگ شهرت داشت.

و  موسيقي  مشهور  مردان  از  نواگر:  كوسان 
نوازنده ني بوده است.

در پايان اين پژوهش اشاره به نكات زير را الزم 
و ضروري ديدم :

وقتي اعراب در قرن 7 ميالدي ، ايران را فتح كردند 
نداشتند  صنعتي  خود  از  بودند  نشين  باديه  چون 
صنعت  را  ها  آن  انگيز  شگفت  زبان  كه  اين  مگر 
محسوب كنيم ؛ به اين جهت صنايع و فرهنگ ايران 
بر آن ها مستولي شد و هنگامي كه اروپا در قرون 
اسالمي  صنايع  و  علوم   ، بود  خوابيده  تاريكي 
اصلي  منبع  ليكن  ساخت  منور  را  جهان  از  نيمي 
اين  مدعا  اين  دليل   . بود  ايران  نور  سرچشمه  و 
كرويه  نام  به  اروپائي  بزرگ  محققان  از  يكي  كه 
اظهار  رخصت  را  خارجي  نفر  يك  اگر   : گويد  مي 
بر  بزرگي  حق  ايران  كه  گفت  بايد   ، باشد  نظر 
گردن بشريت دارد ، زيرا به شهادت تاريخ ، ايران 
به  قرون  طي  در  كه  طريقي  و  نيرومند  فرهنگ  با 
وجود آورده ، وسيله تفاهم و توافق و هماهنگي را 

در ميان ملل ايجاد نموده است.
هاي  نژاد  ايران  موسيقي  و  اشعار   ، افكار  دراثر 
گوناگون داراي ايمان و عقيده مشترك شده اند و 

همچنين شعراي ايران جهاني را متمتع نموده اند.
منابع مورد استفاده :

-1 تاريخ ايران قبل از اسالم      تاليف مشيرالدوله
-2 تمدن ساساني جلد اول   تاليف علي سامي

-3 تمدن ايراني   ترجمه عيسي بهنام
-4 شاهكارهاي صنايع ايران   پروفسور پوپ
-5 بررسي هنرهاي ايراني    پروفسور پوپ

-6 تاريخ موسيقي ايران    زنده ياد حسن مشحون
-7 نفوذ ايران در تمدن اروپا   دكتر رانسي مان

تاريخ موسيقي و شعر 
ايران قبل از اسالم

 محمود محمد كريمي



جمعه 4 شهريور ماه 1390 -  شماره 212هفته نامه پرشين1212
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk سينما

تولد خالق 
دنياهاي فانتزي

برتون»،  «تيم  تولد  سالروز  پنجاه وسومين  آگوست   24 چهارشنبه 
كارگردان سرشناس و صاحب سبك آمريكايي است. 

اگوست   25 متولد  برتون  تيم  به  معروف  برتون»  ويليام  «تيموتي 
مهيج ترين  و  تاريك ترين  از  برخي  خالق  آمريكا  1958 در كاليفرنيا 
فيلم هاي تاريخ سينما ازجمله «سياره ميمون ها» «ادوارد دست قيچي» 
و «بيتل جوس» است. وي اولين بار در سال 1985 براي فيلم «ماجراي 
بزرگ پي» پشت صندلي كارگرداني نشست اما با فيلم «بيتل جوس» 

بود كه در سال 1988 به شهرت رسيد. 
«تيم برتون» كه 14 فيلم بلند در كارنامه سينمايي اش ديده مي شود، 
از معدود كارگرداناني است كه تقريبا در همه ژانرهاي فيلم ساخته 
علمي- ژانر  در  ميمون ها»  «سياره  و  مي كند»  حمله  است؛«مريخ 

نامزد  مرده»  «عروس  فانتزي،  ژانر  در  بزرگ»  «ماهي  تا  داستاني 
و  موزيكال  ژانر  در  تاد»  انيميشن،«سوئيني  شاخه  در  اسكار  جايزه 

«چارلي و كارخانه شكالت سازي» در ژانر كودكان. 
كاليفرنيا  هنر  انجمن  به  دبيرستان،  دوره  پايان  از  پس  برتون  تيم 
بعد  گذراند.  كارآموزي  دوره  انيميشن  رشته  در  آنجا  در  و  رفت 
از گذراندن اين دوره موفق شد در كمپاني« والت ديسني» به عنوان 
دستيار انيماتور شروع به كار كند. وي ابتدا در ديسني چند انيميشن 
جشنواره  چند  در  كه  ساخت  را  «وينسنت»(1982)  ازجمله  كوتاه 
بود  برخوردار  فوق العاده اي  تخيل  قدرت  از  برتون  درخشيد.  خوش 
كه با انديشه هاي خاص و ويژه اي كه داشت آميخته بود كه البته اين 

ديدگاه ها چندان با سياست هاي ديسني هماهنگي نداشت. 

در سال 1985 بود كه تيم برتون اولين فيلم بلند خود را كارگرداني 

كرد. اين فيلم كه «ماجراي بزرگ پي.وي» نام داشت، داستان كودكي 
نام  هرمن  پي.وي  قصه  قهرمان  مي كرد.  بيان  مرد  يك  قالب  در  را 
داشت كه در جست وجوي دوچرخه گمشده خود به همه جا مي رود. 

اين فيلم به طور كامل دربرگيرنده تفكرات برتون بود. 
اين كارگردان سرشناس دومين فيلم بلند خود را با نام «بيتل جويس» 
بزرگ  «ماجراي  از  درخشان تر  بسيار  كه  ساخت   1988 سال  در 
ماهرانه  ويژه  جلوه هاي  با  جذاب  كمدي  يك  فيلم  اين  بود.  پي.وي» 
درباره زن و شوهر مرده اي بود كه قصد دارند مستاجرين شرور 
خانه شان را بيرون بيندازند و براي اين كار از روحي وحشتناك به  

نام بيتل جويس كمك مي گيرند. 
بتمن  فيلم هاي  سري  ساخت  آغاز  به واسطه  برتون  شهرت  عمده 
بود. برتون در سال 1989 سراغ يك داستان كميك معروف درباره 
قهرماني نقاب دار به نام بتمن رفت. اين فيلم با هزينه 50 ميليون دالري 
ساخته شد و بسيار مورد استقبال منتقدين و تماشاگران قرار گرفت. 
اين استقبال كمپاني برادران وارنر را ترغيب كرد تا سفارش ساخت 

قسمت دوم را نيز به برتون بدهند. 
فيلم بعدي برتون «ادوارد دست قيچي» بود كه در سال 1990 ساخته 
برخوردار  برتون  فيلم هاي  ويژگي هاي  همه  از  كه  تلخ  فيلمي  شد، 
است  ادوارد  نام  به   پسري  درباره  افسانه اي  ماجراي  فيلم  اين  بود. 
كريسمس  شب  در  كه  پسري  دارد.  قيچي  دو  دست،  دو  به جاي  كه 
آرزويي جز اينكه به يك انسان معمولي تبديل شود ندارد. «جاني دپ» 
كه بعد از اين فيلم در چند پروژه ديگر نيز با برتون همكاري كرد، در 

اين فيلم در نقش ادوارد بازي بسيار چشمگيري به نمايش گذاشت. 
كمپاني  به  كه  را  «بتمن»  فيلم  دنباله   برتون  كه  بود   1992 سال  در 
برادران وارنر وعده داده بود ساخت. اين فيلم «بتمن بازمي گردد» نام 

داشت و خوش ساخت تر از فيلم قبلي بود. 
دو سال بعد از آن برتون فيلم «ادوود» را ساخت. اين فيلم درباره 
«ادوارد  به  نام  سينما  تاريخ  كارگردان  بدترين  فيلم هاي  و  زندگي 
و  بهترين  از  يكي  را  فيلم  اين  خود  برتون  بود.  جونيور»  دي وود 
طالي  نخل  دريافت  نامزد  فيلم  اين  مي داند.  فيلم هايش  كامل ترين 
جشنواره كن بود. برتون در سال 1996 به سراغ يك پروژه بزرگ 
حمله  «مريخ  كه  رفت  زمين  كره  به  مريخي  موجودات  حمله  درباره 
مي كند» نام داشت. اين فيلم چندان مورد استقبال منتقدين قرار نگرفت 
اما تصويري كه برتون از موجودات فضايي ارائه داد در نوع خود 

جذاب بود. 
زنجيره اي  قاتل  يك  درباره  ترسناك  ماجرايي  برتون  بعدي  فيلم 
همان  فيلم  فضاسازي  بود.  نوزدهم  قرن  انگلستان  در  خونخوار 
آن  روي  برتون  كه  ماجرايي  اما  بود  برتون  فيلم هاي  فضاسازي 
«اسليپي  درهرحال  بود.  متفاوت  قبلي  فيلم هاي  با  گذاشت  دست 
آن  در  كارآگاه  يك  نقش  در  دپ»  «جاني  كه  شد  موفقي  فيلم  هالو» 
بازي كرد. برتون فيلم «سياره ميمون ها» را در سال 2001 ساخت 
شكل  به  را  معروف  هنرپيشه هاي  كه  فوق العاده اي  گريم هاي  با  كه 
مورد  بسيار  بود  درآورده  ديگر  سياره اي  در  ميمون نما  موجوداتي 
توجه تماشاگران قرار گرفت. «چارلي و كارخانه شكالت سازي» كه 
در سال 2005 به پرده سينما آمد، فيلمي فانتزي بود كه برگرفته از 
تخيالت و دنياي ذهني برتون بود. ويلي ونكا كه جاني دپ نقش آن 
را بازي مي كرد، كودكي است كه حسرت خوردن شكالت و شيريني 

و  بسازد  را  سازي  شكالت  كارخانه  بزرگ ترين  او  شده  موجب 
خوشمزه ترين شكالت ها را توليد كند، در حالي كه همواره سايه پدري 
كه دندانپزشك بوده و خوردن شكالت را براي او ممنوع مي كرده را 

در زندگي اش احساس مي كند. 
در پروژه بعدي برتون بارديگر به حرفه اصلي اش انيميشن سازي 
رو آورد و اثري درخشان، زيبا و جذاب را بر گرفته از موضوعي كه 
هميشه به آن عالقه نشان داده يعني تقابل و آميختگي دنياي زندگان 
و مردگان را به تصوير كشيد. اين انيميشن « عروس مرده» نام داشت. 
بود.  انيميشن  بهترين  اسكار  جايزه  نامزد   2005 سال  در  فيلم  اين 
شصت وسومين  داوران  هيات  رياست  گذشته  سال  كه  برتون»  «تيم 
جشنواره فيلم كن را برعهده داشت، با انيميشن سه بعدي «آليس در 
سرزمين عجايب» در افتتاحيه جشنواره كن حضور داشت. اين فيلم 
داستان دختري است كه به سرزميني مرموز و عجيب قدم مي گذارد، 
اين  نيستند.  معمولي  آن  در  هم  ديگر  هاي  شخصيت  تمام  كه  جايي 
افتخاري  طالي  شير  جايزه   2007 سال  در  صاحب نام  فيلمساز 

جشنواره ونيز را به پاس يك عمر دستاورد سينمايي دريافت كرد.

آيا لو دادن پايان فيلم ها از 
جذابيت شان مي كاهد؟

هرمز سالمي: گاردين اخيرا مطلب جالبي در باب تعريف كردن 
داستان فيلم ها منتشر كرده است. در مقدمه از فيلم «يك روز» 
و  است  نيكولز  مايك  رمان  از  اقتباسي  كه  فيلمي  مي زند.  مثال 
تاكنون بيش از يك ميليون كپي از آن به فروش رفته. گاردين 
معتقد است كه شايد به همين دليل هم سازندگان فيلم «يك روز» 
خيلي نگران لو رفتن داستان فيلم شان نبوده اند. به همين دليل هم 
در تريلر فيلم شان در عرض 3 دقيقه همه شخصيت هاي اصلي 
و داستان فيلم را لو داده اند. راجر ايبرت، منتقد معروف سينما 
شما  وقتى  است.  فيلم  روي  سريع  مرور  يك  «تريلر  مي گويد: 
تريلر يك فيلم را مى بينيد، اصال متوجه نمى شويد كه چقدر از 
داستان فيلم لو رفته است، اما وقتى خود فيلم را مي بينيد هميشه 
به  مي افتد!  اتفاقي  چه  بعدي  صحنه  در  مي دانيد  تريلر  روي  از 
همين خاطر بعضى ها مانند جن سيسكل، دوست و همكار من، 

ترجيح مى دهند كه اصال تريلرها را تماشا نكنند.» 
هستند.  فيلم ها  داستان  رفتن  لو  راه هاي  از  يكي  تريلرها  تازه 
نقدها و يادداشت هاي روزنامه ها و مجالت روي فيلم ها هم به 
يكي  مدير  كنند.  فاش  را  فيلم  ماجراهاي  مي توانند  اندازه  همان 
از سايت هاي سرگرمي مي گويد: «ما در مورد خالصه داستان 
فيلم ها بسيار محتاط هستيم. حتي ايميل هايي را كه به ما مي رسد 
با دقت چك مي كنيم. هيچ كس دوست ندارد كه شيريني تماشاي 

يك فيلم و گره گشايي آن برايش از بين برود.» 
دانشگاه  اجتماعى  روانشناسى  استاد  كريستنفلد،  نيكوالس 
جالب،  تحقيق  يك  در  ليويت»،  «جوناتان  همكارش  و  كاليفرنيا 
داستان هايى  هچنين  و  اسرارآميز  ژانرهاى  در  داستان  دوازده 
كردند.  انتخاب  را  داستاني  خط  در  انتهايى  آشكار  چرخش  با 
آثاري از چخوف، آگاتا كريستى، ريموند كارور و جان آپدايك 
براى  آثار  اين  از  كدام  هر  بودند.  انتخابي  گزينه هاي  ميان  در 
مطالعه به 30 نفر داده شد. در اين ميان آنها در بعضى از موارد 
فاش  به  مبادرت  كتاب ها  ميانه  در  پاراگراف هايى  دادن  قرار  با 
كردن داستان كتاب كردند و در بعضى از موارد هم اين كار را 
نكردند. در پايان ميزان محبوبيت كتاب ها در بين دو گروهى كه 
اثر اصلى را خوانده بودند و گروهى كه داستان كتاب برايشان 
در  بود:  جالب  بسيار  نتيجه  شد.  مقايسه  هم  با  بود،  رفته  لو 
كمال تعجب مشخص شد كه فقط در مورد يكى از داستان هاى 
چخوف به نام «شرط بندى»، لو دادن داستان باعث شده بود كه 
دربيايد.آيا  آب  از  رفته  لو  داستان  از  محبوب تر  اصلى  داستان 
كريستنفلد انتظار چنين نتيجه اي را داشت؟ قطعا نه! خود او هم 
متعجب شد. گرچه تحقيق كريستنفلد در مورد كتاب ها و رمان ها 
بود، اما او تصور مي كند كه در مورد فيلم ها هم مي توان از آن 

استفاده كرد. 
ماجراي فيلم تنها نكته جذاب و لذتبخش آن نيست. اگر چنين بود 
چطور مردم بارها و بارها يك فيلم را تماشا مي كنند يا يك كتاب 
را مي خوانند؟ يا وقتي كسي فيلم «مصائب مسيح» مل گيبسون 
را  آخرش  كه  «من  بگويد:  خودش  با  كه  است  بعيد  مي بيند  را 
فيلمساز  جونز،  دانكن  ندارد.»  فايده اي  ديدنش  پس  مي دانم 
مي ساخت،  را  «ماه»  بلندش  فيلم  اولين  كه  زماني  مي گويد: 
دردسر زيادي نداشت اما مثال فيلم بعدي بتمن چنين بختي را 
ندارد و هر روز عكس يا خالصه داستان جديدي از آن منتشر 
مي شود. همچنين جونز معتقد است كه امروزه تقريبا پنهان نگه 
داشتن داستان فيلم ها تا زمان اكرانشان غيرممكن است. حقيقت 
اينجاست كه ما در زمانه اي زندگي مي كنيم كه همه اطالعات را 
با هم تقسيم مي كنيم. در چنين عصري متعجب كردن مردم كار 

بسيار مشكلي است. 
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اسكاري ها معرفي 
شدند 

«آلمادوار» و «ناني مورتي» رقيبان 
كارگردان ايراني

در  شان  نمايندگان  مي دانند  كشورها  از  بسياري 
بزرگان  نام  و  هستند  كساني  چه   2012 اسكار 
سينماي اين كشورها رديف شده اند ، اين در حالي 
است كه همچنان نام فيلم اسكاري ايران حتي در 
ايران  سينماي  مسئوالن  سوي  از  هم  گمانه  حد 
اعالم نمي شود و در پشت پرده مشورت ها ادامه 

دارد
حاال ديگر كم كم كشورها فيلم هاي خود را براي 
اسكار معرفي مي كنند. تا اوايل مهرماه كشورها اين 
فرصت را در اختيار دارند اما قرار نيست همه چيز 
به دقيقه 90 موكول شود. حاال كشورهاي لهستان، 
تركيه، يونان،ايتاليا، اسپانيا،آلمان،روماني و بلژيك 
كدام   2012 اسكار  در  نمايندگان شان  مي دانند 
سينماي  بزرگان  نام  بيش  و  كم  و  هستند  اسامي 
اين كشورها رديف شده اند  . فيلم هايي كه اغلب آن 
ها را اعضاي آكادمي فيلم ها يا نهادي چون اين 
انتخاب مي كند. و اين در حالي است كه همچنان 
از  هم  گمانه  حد  در  حتي  ايران  اسكاري  فيلم  نام 
و  نمي شود  اعالم  ايران  سينماي  مسئوالن  سوي 
در پشت پرده مشورت ها همچنان ادامه دارد. شايد 
از  نادر  جدايي  فيلم  كه  باشد  اين  ها  زني  گمانه 
سيمين ساخته اصغر فرهادي بيشترين شانس را 
دارد اما تا اعالم رسمي معاونت سينمايي به هيچ 
گمانه اي نمي توان اعتماد كرد. اما بشنويد از فيلم 
هايي كه حضورشان در اين رقابت حتمي است.از 

ايتاليا فيلم جديد ناني مورتي با نام « ما يك پاپ 
داريم»  راهي اسكار شد. اين انتخاب را مثل هميشه 
اعضاي آكادمي فيلم ايتاليا انجام دادند  و حاال اين 
فيلم 12 ميليون دالري كمدي كه در كن نيز حضور 
كه  فيلمي  است.  اسكار  در  ايتاليايي ها  اميد  داشت 

چندي پيش در قديمي ترين جايزه فيلم ايتاليا جايزه  
بهترين فيلم، جوايز بهترين فيلمنامه، بهترين تدوين 
و بهترين فيلمبرداري را نيز به خود اختصاص داد. 

دوچرخه»،  يك  با  «پسري  بلژيك  فيلم  آكادمي 
ساخته برادران داردن را به نمايندگي از اين كشور 
به بخش بهترين فيلم خارجي جوايز اسكار 2012 
معرفي كرد. اين فيلم داستان پسر نوجواني است 
كه تنها رها شده و زني سعي دارد تا او را نجات 

دهد. اين فيلم در جشنواره كن اكران جهاني شد و 
جايزه بزرگ هيات داوران را كسب كرد. 

فيلم «آتنبرگ» ، ساخته «آتنا راچل سانگاري»، به 
خارجي  فيلم  بهترين  بخش  به  يونان  از  نمايندگي 

جوايز اسكار 2012 معرفي شد. اين فيلم كه يكي 
پارلمان  «لوكس»  فيلم  جايزه  نهايي  نامزد  سه  از 
نامزد  ونيز  جشنواره  در  گذشته  سال  اروپاست، 
جايزه  تسالونيكي  جشنواره  در  و  بود  طال  شير 

ويژه هيات داوران را گرفت. 
فيلم «مورگن»،ساخته «مارين كريسان»، از سوي 
اسكار  جوايز  به  روماني  سينماداران  انجمن 
تاريكي»  «در  تاريخي  درام  شد.  انتخاب   2012
موضوع  به  كه  هلند»  «آگنيژكا  كارگرداني  به   ،

جنگ جهاني دوم پرداخته است به  عنوان نماينده 
اسكار  جوايز  در  حضور  براي  لهستان  سينماي 
2012 انتخاب شده بود. اين كارگردان پيش از اين 
دوبار نامزد جايزه اسكار شده است كه اولين آن 
در سال 1986 در بخش بهترين فيلم خارجي براي 
 1992 سال  در  و  بود  خشمگين»  «برداشت  فيلم 
فيلمنامه  بهترين  نامزد  اروپا»  «اروپا ،  فيلم  براي 

اقتباسي شد. 
آناتولي»،  در  روزگاري  «روزي  فيلم  همچنين 
به  تركيه  كشور  از  جيحان»  بيگله  «نوري  ساخته 
در  كه  فيلم  اين  است.  شده  معرفي  اسكار  آكامي 
جشنواره كن امسال نامزد نخل طال بود و جايزه 
محصول  كرد،  كسب  را  داوران  هيات  بزرگ 
حمايت  با  و  است  بوسني  و  تركيه  مشترك 
سازمان راديو و تلويزيون دولتي تركيه تهيه شده 
و  پزشك  يك  ميان  ساعته  كشمكش 12  داستان   ،

يك دادستان را به تصوير كشيده است. 
ساخته  مي كنيم»  زندگي  آن  در  كه  «جسمي  فيلم 
آكادمي  به  اسپانيا  سوي  از  نيز  آلمادوار  پدرو 
بودجه اي  با  فيلم  اين  است.  شده  معرفي  اسكار 
تريلر  آثار  گونه  در  دالر  ميليون   13 حدود  در 
«آلمادوار»  از  فيلمنامه اي  اساس  بر  و  شده  تهيه 
«تيري  نوشته  «رتيل»  داستان  به  نگاهي  با  و 
فيلم  اين  است.  شده  ساخته  فرانسوي  ژانكوئه» 
قصه ترسناك زندگي دكتر جراحي را به تصوير 
مي كشد كه درصدد انتقام جويي از مرداني است كه 
دخترش را مورد آزار قرار داده اند. «جسمي كه در 
آن زندگي مي كنيم» يكي از نامزدهاي نخل طالي 
هيات داوران  جايزه  كه  بود  امسال  كن  جشنواره 

جوان را گرفت. 
و  انسانيت  داستان  را  آن  «آلمادوار»  كه  فيلم  اين 
اولين  كرده،  توصيف  دشوار  شرايط  در  زندگي 
همكاري «باندراس» و «آلمادوار» پس از فيلم «مرا 

حبس كن، مرا آزاد كن» در دهه 90 است.
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 جواد بشارتى 

 
مرورى بر موسيقى اعتراض و موسيقى 

انقالبى در آمريكاى التين و ايران .....  
مى  آواز  شما  براى  امشب  كه  خوشحالم  «خيلى   
خوانم، من از منظرى خاص به موسيقى فولكلوريك 
الحال  وصف  من  براى  موسيقى  اين  كنم.  مى  نگاه 
مردم  واقعيت  بازتاب  و  زنان  و  مردان  از  كاملى 
زيبايى  فولكلور يك عشق،  با موسيقى  ما  من است. 
طبيعت و سرزمين مادرى مان را ترنم مى كنيم، اما 
براى ما اين موسيقى شرح درد و رنج اجتماعى ما 
هاى  موزيسين  خواهند  مى  كه  آنهايى  هست.  هم 
توانند  نمى  باشند،  ما  واقعى  و  حقيقى  فولكلوريك 
نسبت به اين موضوع بى تفاوت جلوه كنند. پرداختن 
مى  يكپارچه  ملتى  ما  از  كه  است  موضوع  اين  به 

سازد.» 
بر  را  گيتارش  كه  است  موسيقيدانى  سخنان  اينها 
با  مبارزه  راه  در  و  برداشت  اسلحه  نهاد،  زمين 

ديكتاتورى جان خويش را از دست داد. 
بنجو كروز (Benjo Cruz) خواننده برجسته بوليوى 
در كنسرت سال 1969 خود در شهر الپاز اين بيانيه 
موسيقى  واقعى  خواننده  درخصوص  را  صريح 
كرد.  قرائت  اش  اجتماعى  سياسى  تعهد  و  فولكلور 
براى ملتى كه اكثر آنان را بومى ها، كارگران معادن، 
دهقانان، كارگران كارخانه ها و دانشجويان تشكيل 
سالح  كروز،  بنجو  اعتراض  هاى  ترانه  دادند،  مى 
برنده اى بود كه وصف حال اين اكثريت را نمايان 
مى ساخت. ترانه هاى سياسى اى كه همزبان با ملت، 
مخالف ديكتاتورى حاكم بر بوليوى بود. پس از اين 
بيانيه، پخش صداى كروز ممنوع اعالم شد. او نيز به 
جاى گيتار، اسلحه برداشت و به چريك هاى مبارز 

در جنگل تئوپونته ملحق شد. 
اين خواننده به همراه همرزمان انقالبى اش به شكل 
طعنه آميز و مرموز و سرى، بدون اين كه حتى يك 
جان  شود،  درگير  و  رودررو  بوليوى  ارتش  با  بار 
باخت تا همان شب، يك خواننده فولكلور بوليويايى 
آمريكاى  كشور  فقيرترين  در  آرمانگرا  شهيدى  به 

جنوبى تبديل شود. 
قرن بيستم، قرن موسيقى هاى اعتراض است. نمونه 
كه  دارند  وجود  جهان  سراسر  در  بسيارى  هاى 
موسيقى به مثابه ابزارى سياسى، اما بسيار كارآمد 
و  سياست  عرصه  در  را  خود  نقش  تاثيرگذار،  و 

اجتماع بخوبى ايفا كرده اند. 
اگرچه اغلب موسيقى هاى از اين دست و با عنوان 
و  غربى  فرهنگ  از  برآمده  اعتراض،  موسيقى 
شهرت  پاپيوالر  هاى  موسيقيدان  توسط  بخصوص 
در  ديلن  باب  آثار  مثال  عنوان  (به  اند  يافته  جهانى 
دهه 60 و مربوط به جنگ آمريكا با ويتنام يا گروه 
بيتلز و...)، اما واقعيت آن است كه در ديگر فرهنگ 
كشورهاى  و  التين  آمريكاى  در  بخصوص  و  ها 
آمريكاى  و  پرو)  و  مكزيك  (نظير  مركزى  آمريكاى 
و...)،  برزيل  بوليوى،  آرژانتين،  (شيلى،  جنوبى 
صرف  موسيقى  از  فراتر  اعتراض  هاى  موسيقى 
عمل كرده اند. درهم تنيدگى مبارزه سياسى و حتى 
مبارزه مسلحانه با موسيقى و زندگى موسيقيدان ها 

مويد اين مطلب است. 

بى ترديد در طول تاريخ هر انقالب و تغيير و تحول 
خاص  آوازهاى  و  سرود  سياسى،  ساخت  نظام  در 
آنها  از  بسيارى  از  ما  كه  است  داده  شكل  را  خود 
بى خبريم، اما از دوره روشنگرى به اين سو، نمونه 
و  مارسيز  سرود  داريم.  سراغ  توجهى  جالب  هاى 
انقالب فرانسه پس از اين همه سال، هنوز يادآور يك 
انقالب عظيم در اين كشور است و اين سرود به يك 

اسطوره بدل شده است. 

هاى  رژيم  سيطره  و   70 دهه  كوبا،   1959 انقالب 
آلنده  سالوادور  پيروزى  بوليوى،  در  ديكتاتورى 
و  پينوشه  كودتاى  و  شيلى   1970 انتخابات  در 
در  پرون  خوان  سركوبگر  حكومت  او،  ديكتاتورى 
و   1979 در  نيكاراگوئه  انقالب  پيروزى  آرژانتين، 
در  داخلى  هاى  جنگ  و  سياسى  منازعات  همچنين 
آمريكاى مركزى (السالوادور، گواتماال و نيكاراگوئه) 
 CIA و مبارزه عليه سياست هاى آمريكا و دخالت

متنوع،  اى  مجموعه  همه  و  همه  كشورها،  اين  در 
شكل  را  اعتراض  هاى  موسيقى  از  موثر  و  چنداليه 

دادند. 
در  نو  آواى  يا  نو  ترانه  جنبش  سهم  ميان  اين  در 
شيلى شايد از ديگران پررنگ تر باشد. شكل گيرى 
شيوه هاى نوينى از ترانه هاى اعتراض كه ريشه در 
فرهنگ بومى داشت، اما مناسبات اجتماعى سياسى 
شد.  سبب  را  موسيقى  اين  رشد  شناخت،  مى  را 
فضاى باز و دموكراتيك آلنده در شيلى، جنبش ترانه 
كه  كرد  بدل  مردمى  و  گير  همه  سنت  يك  به  را  نو 
شعاع آن نه تنها به سراسر آمريكاى التين، مركزى 
و شمالى كه به سراسر جهان كشانده شد. بانگ اين 
سياسى،  آزادى  اتحاد،  مفاهيم  بر  مبتنى  موسيقى 

عدالت اجتماعى و غرور فرهنگى بود. 
«فقط از خدا مى خواهم كه اين جنگ از من موجودى 
الجثه  عظيم  هيواليى  جنگ  اين  نسازد!  تفاوت  بى 
بيگناه  و  فقير  مردم  برسر  پاى  وقيحانه  كه  است 
مى گذارد.» (ترانه فقط از خدا مى خواهم، با صداى 
حدود  دوران  اين  در  آرژانتينى.  سوساى  مرسدس 

30 هزار نفر در آرژانتين ناپديد شدند)! 
در  مجدد  ديكتاتورى  و  سلطه  نظام  گيرى  شكل  با 
شيلى، هنگامى كه مبارزات اجتماعى گسترش يافت. 
ترين  مهم  به  موسيقى  گذاشت،  وخامت  روبه  اما 

عنصر در نبرد سياسى تبديل شد. 
وقتى در 11 سپتامبر 1973 ژنرال پينوشه با اقدامات 
بيرحمانه CIA به پيروزى رسيد، آواى نو با فشار 
شديدى از طرف كودتاچيان مواجه شد. به همه فرم 
شكل  آلنده  دوران  در  كه  مترقى  و  فرهنگى  هاى 

گرفته بود برچسب خيانت و توطئه مى زدند. 
نوبل)  جايزه  برنده  شيليايى  (شاعر  پابلونرودا  آثار 
به آتش كشيده شد. آن دسته از موسيقيدانان جنبش 
نو كه بخت و اقبال براى فرار داشتند، 15 سال بعدى 

را در تبعيد گذراندند؛ اما ويكتور خارا اعدام شد! 

چهره  از  خواننده  و  آهنگساز  شاعر،  خارا،  ويكتور 
شاخص  هنرمندان  از  و  مردمى  نهضت  مبارز  هاى 
جنبش آواى نو بود. پس از كودتا او را همراه 5000 
كردند.  زندانى  سانتياگو  استاديوم  در  مبارز  جوان 
و  انقالبى  سرودهاى  و  ها  ترانه  كه  زندان  رئيس 
مهيج خارا را شنيده بود، به او نزديك شد و پرسيد 

پاسخ  بخواند؟  آواز  و  بزند  گيتار  است  حاضر  آيا 
ويكتور خارا مشخص بود: البته كه حاضرم. رئيس 
زندان به يكى از نگهبانان اشاره كرد كه گيتارش را 

بياورد. 
گروهبان رفت و با خود تبرى آورد كه با آن هر دو 
دستش را شكستند. آن گاه رئيس زندان گفت: خوب 

بخوان، چرا معطلى؟ 
در  را  خونريزش  دستان  كه  حالى  در  خارا  ويكتور 

آسمان حركت مى داد، از هم زنجيران خود خواست 
كه با او هم صدايى كنند. آن گاه آواز 5000 دهان با 
خواندن سرود وحدت كه از ساخته هاى خودش بود 

را در استاديوم سانتياگو طنين افكند: 
«مردمى يك دل و يك صدا/ هرگز شكست نخواهند 

خورد....» 
هنوز سرود به پايان نرسيده بود كه نظاميان جسم 

نيمه جان ويكتور خارا را به گلوله بستند. 
شعر من در مدح هيچ كس نيست/ و نمى سرايم تا 
بيگانه اى بگريد/ من براى بخش كوچك و دوردست 
نيست/  پايانى  را  ژرفايش  كه  سرايم/  مى  سرزمينم 
شعرى  است/  چيز  همه  پايان  و  آغاز  من  شعر 

سرشار از شجاعت/ زنده و پويا» 

كاسه  براى  نه  است/  ثروتمندان  براى  نه  گيتارم 
رسيدن  براى  است  سكويى  هايم  ترانه  آنها/  ليسان 

به ستاره ها... . 
از ترانه مانيفست ويكتور خارا 

� موسيقى انقالب در ايران 
جنبش  گيرى  شكل  و  اعتراض  موسيقى  ايران  در 
به  اجتماعى  سياسى  مضامين  با  نوين  هاى  ترانه 
اسالمى  انقالب  تا  آن  از  پس  و  مشروطه  انقالب 
منتسب است. پيش از آن و حداقل در فاصله زمانى 
قرن 8 تا 13 (ه . ش) عالوه بر اضمحالل سنت ترانه 
موسيقى  يك  به  ها  ترانه  سازى،  تصنيف  و  سرايى 
ساختار  و  فرم  هم  و  محتوا  لحاظ  به  هم  مايه  بى 
تبديل مى شوند و كاربردشان مى و معشوق است و 
غمزه يار و كار به جايى مى رسد كه به قول عارف 
قزوينى«تا پيش از من تصنيف براى ببرى خان گربه 

شاه شهيد بود»! 
در قرن بيستم موسيقى به مثابه ابزارى سياسى اما 
بسيار كارآمد و تاثيرگذار، نقش خود را در عرصه 

سياست و اجتماع بخوبى ايفا كرده است 
تصانيف انقالبى با گستره وسيع و مردمى و متاثر 
سياسى  فرهنگ  يك  مقام  در  و  انقالبى  نيروهاى  از 
متصل  و  منسوب  قزوينى  عارف  به  موثر  اجتماعى 
است. از ميان تصانيف او حدود 14 تصنيف تمامى 
مراحل انقالب مشروطه و حوادث مربوط به آن را 

روايت مى كند. 

سيل   / گر  كه  كن  «گريه  تصنيف  مثال،  عنوان  به 
كلنل  شدن  كشته  به  مربوط  ندارد»  ثمر  گرى  خون 
محمد تقى خان پسيان است. از اين دست است ترانه 
هاى از خون جوانان وطن الله دميده / از ماتم سرو 
قدشان سرو خميده، دال خموشى چرا / نه قدرت كه 
با وى نشينم / دل هوس سبزه و صحرا ندارد. پس 
از آن ملك الشعراى بهار نيز ترانه هايى سرود كه 

ديگر موسيقيدانان بر آن اشعار آهنگ ساختند. 

 / ندارد  نظر  زارم  حال  به  ندارد/  خبر  نگارم  من  ز 
جز انتظار و جز استقامت / وطن عالج دگر ندارد، با 

آهنگ درويش خان. 
آه  ز  تر كن /  تازه  مرا  ناله سركن / داغ  مرغ سحر 
با  كن،  زيروزبر  و  برشكن   / را  قفس  اين  بار  شرر 
شهريور  حوادث  از  پس  داود.  نى  مرتضى  آهنگ 
فضاى   ،1332 مرداد   28 كودتاى  بخصوص  و   20
را  اعتراض  تصانيف  و  موسيقى  اختناق،  و  خفقان 
كه هنرى نو پا و نوخاسته بود، با ركود مواجه كرد. 
طى دهه 20 تا 50 و همزمان با آغاز به كار راديو، 
بتدريج موسيقى راديويى و ترانه هاى عاشقانه و تا 
ريتم  و  تحرك  لحاظ  به  كه  مانتال  سانتى  حدودى 
از  عارى  و  ساده  هاى  ملودى  با  كرختكننده  و  كند 
كامال  اشعارى  با  ايرانى  موسيقى  هاى  پيچيدگى 
عاشقانه كه بيشتر جنبه محاوره اى و عاميانه داشت 
و در اواخر دهه 40 تا 50 نيز موسيقى پاپ ايرانى با 
همين شرايط و مضامين اما عامه پسند تر، بيشترين 
آنها  در  كه  داشتند  اجتماعى  فضاى  در  را  كاربرى 
نه خبرى از اعتراض بود و نه هيچ حركت و جنبش 
ديكتاتورى. دوران  در  انقالبى  مبارزان  آرمان  و 

حد  و  بينابين  موسيقى  يك  دهه 50  در  حال،  اين  با 
واسط وجود داشت كه آن هم بيشتر متكى به شعر 
اجتماعى بود، اما موسيقى اش پاپيوالر ايرانى همان 
روزگار بود و به صداى اعتراض طيفى از مبارزان، 

انقالبيون و محافل روشنفكرى تبديل شده بود. 
يا  صواب  به  اينها  امثال  و  فروغى  فريدون  فرهاد، 
و  اعتراض  نيمه  موسيقى  غلط  يا  درست  ناصواب، 

نيمه سياسى را نمايندگى مى كردند. 
در  موشكافانه  و  تر  دقيق  تحليل  با  و  امروزه  البته 
به  كه  ها  ترانه  از  بخش  اين  كه  پرسش  اين  برابر 
بر  منطبق  و  پاپيوالر  كامال  ساختار  و  فرم  لحاظ 
بخشى از موسيقى پاپ آن روزگار بودند و در شعر 
و  شعرى  ساختار  در  چه  انقالبى،  وجوه  چندان  هم 
چه در محتوا، از خود نشان نمى دادند، چرا تبديل به 

صداى اعتراض طيفى از جامعه شدند؟ 
سياسى  فضاى  ساختار  به  پرسش  اين  پاسخ 
حاكم  حواشى  و  ها  برداشت  و  روزها  آن  اجتماعى 
بر مناسبات و روابط افراد بخصوص در ميان جو 

روشنفكرى باز مى گردد. 
سازى  قصه  و  پردازى  داستان  به  گرايش  و  ميل 
رنگ  و  كوچك  حتى  حوادث  به  دادن  تاب  و  آب  و 
به  زمانى  دوره  هر  شرايط  بر  منطبق  دادن  لعاب  و 
زندگى افراد برجسته، بخشى از اين تناقض موجود 
نمونه،  عنوان  به  دهد.  مى  پاسخ  را  موسيقى  آن  در 
آواز  با  و  وفادار  مجيد  ساخته  ببوس»  «مرا  ترانه 
گل نراقى يا قصه اى مبتنى بر خواندن آن از سوى 
گلسرخى پيش از اعدام يا مثال خطاب او به دخترش 
به عنوان وصيت پيش از مرگ، اين ترانه را به يك 
ترانه سياسى كه حتى از سوى دستگاه با سانسور و 
ممنوعيت هم مواجه شده بود، تبديل كرد! در دهه 50 
شكل ديگرى از موسيقى اعتراض، موسيقى انقالبى 
در  ريشه  كه  آمد  پديد  موسيقى  اجتماعى  ساخت  و 

سنت هاى كالسيك موسيقى ايرانى داشت. 
هم  را  انقالب  دوران  موسيقى  ترين  مهم  بخش  اين 
محمد  هاى  نام  و  چاوش  عنوان  و  است  داده  شكل 
رضا لطفى، حسين عليزاده، هوشنگ ابتهاج و پرويز 
مشكاتيان همراه آواز محمدرضا شجريان و شهرام 
آن  موسيقى  در  انقالب  و  انقالبى  موسيقى  ناظرى، 

دوران را رقم زده اند. 
  

   پانوشت ها: 
در  موسيقى  حضور  و  موسيقى  اين  پيرامون 
انقالب57، مطلب مستقلى در هفته آينده ارائه خواهد 
شد. بخش آمريكاى التين براساس مقاله اى از مورى 
لوفت (ترجمه محسن ميرمومنى) اقتباس شده است.

موسيقى
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بيانسه در كنسرت يادبود مايكل 
جكسون هنرنمايى مى كند

 

بيانسه نولز قرار است در برنامه هاى كنسرت يادبود 
مايكل جكسون كه بزودى برگزار خواهد شد ، شركت 

كند. 
كه  كردند  تاييد  يادبود  كنسرت  اين  تبليغاتى  مسئوالن 
يكى از اجراهاى بى نظير اين خواننده موفق و مشهور 
،در  است  جكسون  مايكل  بزرگ  طرفداران  از  يكى  كه 
كنسرت يادبود " مايكل براى هميشه " كه در ورزشگاه 
نمايش  به   ، شد  خواهد  برگزار   ، ولز  در  واقع  كارديف 
گذاشته خواهد شد. مايكل جكسون در ماه ژوئيه سال 
حد  از  بيش  مصرف  اثر  بر  سالگى   50 سن  در   2009

داروى پروپوفل درگذشت. 

برنامه  كنسرت  اين  برگزارى  زمان  در  بيانسه  اگرچه 
در  كارى بسيار فشرده اى دارد و نمى تواند شخصا" 
راهى  اما  كند  اجرا  برنامه  و  شود  حاضر  كنسرت  اين 

براى شركت در اين كنسرت ياد بود يافته است. 

مسئوالن تبليغات كنسرت يادبود " مايكل براى هميشه" 
ويدئوهاى  از  يكى  نوشتند:  خود  بوك  فيس  صفحه  در 
منحصر به فرد بيانسه كه تا بحال منتشر نشده است و 
هيچ كس آن را نديده است ،در تارخ 8 اكتبر دركنسرت 
اين  در   . شد  خواهد  گذاشته  نمايش  به  مايكل  بود  ياد 
كه  را  جكسون  مايكل  آهنگهاى  از  يكى  بيانسه   ، ويدئو 
يكى از 5 آهنگ مورد عالقه او است ، اجرا كرده است 
در  زنده  بطور  كه  خواست  مى  دلش  واقعا"  بيانسه   .
به  اما  كند  شركت  مايكل  يادبود  كنسرت  هاى  برنامه 
دليل برنامه هاى فشرده كارى خود نمى تواند شخصا" 
در اين كنسرت حاضر شود و برنامه اجرا كند . به همين 
دليل ويدئوى بى نظير او در اين كنسرت پخش خواهد 

شد." 
از جاستين بيبر ، كريس براون ، كانيه وست در خواست 
شده است كه در اين كنسرت كه براى اداى احترام به 
هنرمند افسانه اى پاپ برگزار خواهد شد ، برنامه اجرا 
جمله  از  نيز  بيانسه  همسر   ، زد  جى  همينطور   . كنند 
هنرنمايى  بود  ياد  كنسرت  اين  در  كه  است  هنرمندانى 

خواهد كرد. 

بنياد مايكل در طول دو سال 
گذشته 310 ميليون دالر 

درآمد داشت!
 310 حدود  امروز  به  تا  او  مرگ  زمان  از  مايكل  بنياد 

ميليون دالر بدست آورده است. 

ژوئن   25 تاريخ  در  ”تريلر“  آهنگ  موفق  خواننده  اين 
سال 2009 بر اثر مصرف بيش از حد داروى پروپوفل 
حق  واگذارى  راه  از  هم  هنوز  او  بنياد  اما  درگذشت 
مختلف  تجارتهاى  و  او  از  مانده  بجا  ميراث  امتيازهاى 

ديگر درآمد فراوانى دارد. 

يكى از منابع اصلى درآمد بنياد مايكل بعد ازمرگ او ، 
در  مايكل  تمرينات  كه  فيلم  بود.اين   ” است  ”همين  فيلم 
روزهاى قبل از مرگش براى حضور در كنسرت لندن 
در  دالر  ميليون   261 از  بيش  كشد،  مى  تصوير  به  را 
منتشر  آهنگهاى  از  تعدادى   . رفت  فروش  دنيا  سراسر 
نيز  او  قبلى  موفق  آلبومهاى  همينطور  و  مايكل  نشده 

فروش خيلى خوبى داشتند. 
قبل از مرگ مايكل ، اين بنياد حدود 400 ميليون دالر 
به طلبكارهاى مختلف بدهكار بود اما اين بنياد در حال 
حاضر توانسته است حدود 159 ميليون دالر از بدهى 

هاى خود را بپردازد. 
اين بنياد عالوه بر پرداخت بدهى هاى مايكل ازكاترين 
جكسون ، مادر مايكل و سه فرزند او با نامهاى پاريس 
مايكل2  پرينس  و  ساله   13 مايكل  پرينس   ، ساله   12
آنها  مالى  نيازهاى  و  كند  مى  حمايت  ساله   9 (بلنكت) 
را تامين مى كند. بنا بر اسناد موجود ، اين بنياد از ماه 
دالر  هزار   115 حدود   2010 سال  ژوئيه  ماه  تا  ژوئن 
مسافراتهاى  و  گردشها   ، خانوادگى“  ”تعطيالت  براى 

خانواده مايكل پرداخت كرده است.

موسيقى

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

ريحانا به مردها 
نياز ندارد !

ريحانا براى خوشحال بودن به ازدواج كردن 
و وجود يك مرد در زندگيش نياز ندارد. 

ريحانا  از  ويكلى  اينتاچ  مجله  خبرنگار  وقتى 
سئوال كرد كه آيا او از زندگى مجردى لذت 
داد:"چه  پاسخ  خواننده  اين  نه؟  يا  برد  مى 

كسى از مجرد بودن لذت نمى برد." 
چه  كه  گفت  مصاحبه  اين  ادامه  در  ريحانا 
و  كنند  مى  آرام  و  خوشحال  را  او  كسانى 
و  هرج  پر  دنياى  در  او  كه  شوند  مى  باعث 
داشته  آرامش  بتواند  خودش  شلوغ  و  مرج 

باشد و روى كارش تمركزكند. 
در  كه  خوبى  مردم  و  گفت:"دوستان  او 
خوشحال  شوند  مى  باعث  هستند  اطرافم 
مهمترين  آنها  باشم.  داشته  آرامش  و  باشم 

افراد زندگى من هستند." 
را  كارى  هيچ  كه  است  گفته  اخيرا"  ريحانا 
تماشاى  و  منزل  در  استراحت  از  بيشتر 
برنامه مورد عالقه اش در تلويزيون دوست 

ندارند . 
او گفت:" وقتى يك روز بيكار هستم و كارى 
آنجايى  تا  ،معموال"  ندارم  دادن  انجام  براى 
كنم.  مى  استراحت  خانه  در  است  ممكن  كه 
اغلب تلويزيون تماشا مى كنم و يا با صداى 
خيلى بلند به موسيقى مورد عالقه ام گوش 
مى كنم . گاهى اوقات هم براى خريد بيرون 

مى روم." 
"اما اخيرا" وقتى بيكار هستم اصال" دوست 
ندارم به خريد بروم بلكه ترجيح مى دهم در 

خانه بمانم و تلويزيون تماشا كنم." 
"من واقعا" دلم براى خانه تنگ مى شود.اما 
و  غذاها   ، خانواده  براى  دلم  همه  از  بيشتر 
مى  تنگ  سرزمينم  آفتابى  هواى  و  آب  حتى 
كه  شود  مى  باعث  واقعا"  آفتاب  نور  شود. 
من احساس شادابى و نشاط داشته باشم." 

و  دارد  متفاوتى  بسيار  فرهنگ  "باربادوس 
زندگى  و  فرهنگ  اين  براى  دلم  واقعا"  من 
كردن با اين فرهنگ تنگ شده است. خواننده 
شدن آرزو و روياى هميشگى من بود و به 
همين دليل هيچ وقت ازاينكه به اينجا آمدم و 
اين حرفه را انتخاب كردم پشيمان نيستم اما 

دلم براى سرزمينم خيلى تنگ شده است." 

جاستين بيبر ثروتمندترين 
نوجوان هاليوود است

در  ساله كه  اين خواننده 17  رسيده ،  به گزارشات  بنا 
 ، داشت  درآمد  دالر  ميليون   53 حدود  گذشته  سال 

ركورد مايلى سايروس و سلنا 
گومز را هم شكست و در صدر 
ثروتمندترين  ساالنه  جدول 
نوجوانان مجله پيپل قرار گرفت 
خاطر  به  كه  سايروس  مايلى   .
تلويزيونى  برنامه  در  بازى 
 ، شد  مشهور   " مانتانا  هانا   "
نوجوانان  ثروتمندترين  از  يكى 

هاليوود است. 
درآمد  كه  رسد  مى  نظر  به 
حاصل از فيلم سه بعدى موفق 
جاستين با نام "هرگز نگو هرگز 
" و فروش عطر جديد او باعث 

حد  اين  تا  نوجوان  خواننده  اين  درآمد  كه  است  شده 
افزايش يابد. 

ميليون   48 حدود  گذشته  سال  در  ساله   18 مايلى 
فقط  گومز  سلنا  درآمد  درحاليكه  داشت  درآمد  دالر 

و  مايلى  درآمد  با  مقايسه  در  كه  بود  دالر  ميليون   5.5
جاستين بسيار ناچيز بود. 

ويل  نوجوان  فرزندان   ، ويلو  و  جيدن  گذشته  سال  در 
كردند  كسب  درآمد  دالر  ميليون   9 هم  روى   ، اسميت 
برادران  گروه  ستاره   ، جوناس  نيك  آمد  در  درحاليكه 

جوناس ، 12.5 ميليون دالر بود. 
مى  دلش  جاستين  رسد  مى  نظر  به 
هنگفت  درآمد  اين  از  قسمتى  خواهد 
يك  اخيرا"  او   . كند  ميل  و  حيف  را 
گردنبند 25هزار دالرى خريده است. 
خودش  ساله   17 موفق  خواننده  اين 
گرانبها  گردنبند  اين  طراحى  در  هم 
 ، گريفين  استيوى  شكل  به  كه 
فاميلى   " انيميشن  سخنگوى  نوزاد 
گاى"ساخته شده ، كمك كرده است. 
12 قيراط ياقوت و الماس در ساخت 

اين گردنبند بكار رفته است. 
جيسون   ، هاليوودى  ساز  جواهر 
گردنبند  اين  طراحى  در  كه  آرشيبن 
جاستين  كه  است  گفته  اخيرا"  كرده  كمك  جاستين  به 
ديدگاه و طرح خاصى براى اين گردنبند داشت و دلش 
مى خواست اين گردنبند به همان شكلى كه مد نظر او 

است ، ساخته شود. 



جمعه 4 شهريور ماه 1390 -  شماره 212هفته نامه پرشين1616
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

گوگل با مردم ليبي همراه شد
گوگل در سال هاي اخير نشان داده همزمان با اتفاقات روز پيش مي رود. 
بعد از آن كه لوگوي صفحه اول اين موتور جست وجو به مناسبت هاي 
مختلف و با تاريخ روز تغيير كرد و به نوعي به يك رسم در دنياي 
كه  است  گوگل  جانبي  سرويس هاي  به  نوبت  حاال  شد،  تبديل  مجازي 

نشان  خودي  راه  اين  در 
مپس»  «گوگل  بدهند. 
ليبي  انقالبيون  كنار  در 
خضراء»  «ميدان  نام 
رسمًا  را  طرابلس  شهر 
به  خود  نقشه هاي  روي 
داد.  تغيير  شهدا»  «ميدان 
از  پس  ليبي  انقالبيون 

حدود 42 سال كه از رياست قذافي بر ليبي مي گذرد توانستند كنترل 
شهر طرابلس را در دست بگيرند. طرابلس، بزرگ ترين شهر و پايتخت 
ليبي است كه يكي از مشهورترين ميادين اين شهر «ميدان خضراء» نام 
داشت. اين ميدان زماني كه ليبي در استعمار ايتاليا بود ساخته شد و 
شد.  نام گذاري  استقالل»  «ميدان  عنوان  با  كشور  اين  استقالل  از  پس 
مدتي پس از استقالل ليبي، قذافي قدرت را در 1969 در دست گرفت 
ميدان  اين  طوري كه  به  كرد  نام گذاري  خضراء  ميدان  را  ميدان  اين  و 
در  مي شد.  شناخته  نام  همين  با  امروز  به  تا  پيش  سال  حدود 42  از 
روزهاي اخير، انقالبيون ليبي توانستند پس از ماه ها مبارزه سرانجام 
ميدان  نام  خود  اقدام  اولين  در  و  بگيرند  دست  در  را  طرابلس  كنترل 
خضراء را به «ميدان شهدا» تغيير دادند. اكنون سرويس «گوگل مپس» 
در راستاي حمايت از انقالبيون روي نقشه هاي خود نام اين ميدان را 

رسمًا با عنوان «ميدان شهدا» نشان داده است. 

رونمايي مجسمه 9 
متري لوتركينگ

در آستانه برگزاري مراسم رسمي يادبود 
در  مدني  حقوق  رهبر  كينگ،  لوتر  مارتين 
برگزار  آينده  يك شنبه  روز  آمريكاكه 

خواهد شد،از مجسمه او رونمايي شد. 

مجسمه رهبر حقوق مدني آمريكا در شهر 
است  گرفته  قرار  محلي  همان  در  واشنگتن 
آبرهام  و  جفرسن  توماس  مجسمه هاي  كه 
قرار  آمريكا  جمهوري  روساي  لينكلن، 
اين  چيني،  ساز  مجسمه  ايسين،  لي  دارند. 

مجسمه 

ساخته  را  كينگ  لوتر  مارتين  متري   9
است. لي ايسين، 48 سال بعد از سخنراني 
مشهور لوتر كينگ در مورد برابري نژادي، 
اين  طراحي  براي  بين المللي  رقابت  در 
مجسمه به عنوان نفر اول انتخاب شد. براي 
اين هنرمند لوتر كينگ هنوز ايستاده و براي 
برقراري عدالت اجتماعي در اياالت متحده 
مبارزه مي كند: «سعي كردم دكتر كينگ را 
به شكلي زنده نمايش بدهم، انگار كه هنوز 
آنجا ايستاده است. او آنجاست تا مردم را 
از روي شخصيت شان قضاوت كند نه از 

روي نژاد، رنگ يا پيشينه شان.» 

كينگ  لوتر  مارتين  يادبود  مسئوالن 
رنگين  يك  از  يادبود  اولين  اين  مي گويند 
تنها  كنون  تا  كه  است  محلي  در  پوست 
و  جمهوري  روساي  تنديس هاي  جايگاه 
بوده  آمريكا  جنگ  تاريخ  شخصيت هاي 

است. 

هزينه ساخت اين مجسمه 120ميليون دالر 
توسط  هزينه  اين  بيشتر  كه  است  بوده 
شده  تامين  خيريه  بنيادهاي  و  اشخاص 
لوتر  مارتين  يادبود  رسمي  مراسم  است. 
كينگ در روز يك شنبه مصادف با چهل و 
هشتمين سالگرد راهپيمايي حقوق مدني در 

واشنگتن خواهد بود. 

نفر  صدهزار  تاريخي  راهپيمايي  آن  در 

شدند.  حقوق  تساوي  و  اشتغال  خواستار 
«من  معروف  سخنراني  كينگ  لوتر  مارتين 
كرد:  ايراد  تجمع  آن  در  را  دارم»  رويايي 
«من رويايي دارم؛ چهار كودك من روزي 
در سرزميني زندگي خواهند كرد كه با رنگ 
پوست شان قضاوت نشوند بلكه با ظرفيت 

شخصيت شان سنجيده شوند.» 

مارتين  دكتر  ميالدي  سال 1968  آوريل   4
نماد  و  سياهپوست  كشيش  لوتركينگ، 
تبعيض  عليه  آمريكا  سياهان  مقاومت 
سوءقصد  مورد  ممفيس  شهر  در  نژادي 
قرار گرفت و به قتل رسيد. قاتل او يك مرد 
سفيدپوست به نام «جيمز ارل راي» بود كه 

بعدها به حبس ابد محكوم شد. 

23 آگوست 2011 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 
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برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
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نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
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گوناگون
بد لباس ترين مرد جهان 

كيست ؟
وقتى با چنين سوالى مواجه مى شويم قبل از هر چيز 

گزينه هاى ثروتمند را بين از پاسخ هاى احتمالى حذف 
مى كنيم .به باورعمومى ثروتمندان هيچ مشكلى از بابت 
اين  و  ندارند  قيمت  گران  دارو  مارك  لباسهاى  خريد 
البسه  خريد  براى  كه  هستند  متوسط  طبقه  بيشترافراد 

مورد نظرشان با مشكالت مالى مواجه مى شوند.
از  يكى  اش  شماره  ترين  تازه  در  كيو  جى  مجله  اما 
ثروتمندترين مردان جهان را براى اين عنوان برگزيده 
است . مارك زاكربرگ موسس 27 ساله سايت اجتماعى 
فيس بوك به انتخاب اين مجله در حالى بد لباس ترين 
مرد جهان شناخته شده كه مجله تايم در سال قبل اورا 

به عنوان شخصيت برگزيده سال انتخاب كرد.
عنوان  اين  براى  زاكربرگ  انتخاب  درباره  مجله  اين 
نوشت:«شايد برخى از افرادى كه در دنياى مجازى به 
دنيا  واقعى  گردانندگان   ، اند  رسيده  هنگفتى  ثروتهاى 
نمره  اصال  مد  دنياى  در  آنها  كيو  آى  تست  اما  باشند 
بااليى ندارد و لباسهايى كه مى پوشند براى كل بشريت 

خجالت آور است !»
كه  زاكربرگ   هاى  سليقگى  كج  مشهورترين  از  يكى 
ثروت او حداقل 18 ميليارد دالر تخمين زده مى شود، 
زمانى بود كه براى مصاحبه اى در شبكه اى بى سى  
مقابل  آديداس  دمپايى  و  زده  تا  پاچه  جين  شلوار  با 
دوربين ظاهر شد!! از ديگر بد لباسهاى مشهور جهان با 
مشخصاتى مشابه بايد به هاوارد استرينگر مديرشركت 
سونى و بيل گيتس موسس شركت مايكروسافت اشاره 
كرد. شون فنسى سردبير مجله جى كيو درباره جزييات 
اين انتخاب گفت :«انتخاب ما بر اين اساس ساده پوشى 
واولويت داشتن  لباسهاى ارزان قيمت شان نبود، بلكه 
عدم تناسب لباسها و ناهمخوانى شان در اين رده بندى 
مد نظر قرار گرفت ؛وگرنه زاكربرگ قطعا مشكل خياط 
ندارد و اگر اراده كند مى تواند شركت Savile Row را 

يكجا با تمام خياطهايش بخرد !»

صدمين سالگرد دزديدن 
تابلوي مونا ليزا

تابلوهاي  معروف ترين  از  موناليزا،  پيش  سال  صد 
به  پاريس  لوور  موزه  از  ايتاليايي،  داوينچي  لئوناردو 
سرقت رفت و تا دوسال كسي «لبخند ژوكوند» را نديد.

دزد، «وينچنسو پِروجا»ي ايتاليايي اهل شهر «دومنسا» 
بود كه ادعا كرد به خاطر حس مهين پرستي موناليزا را 
هنري  آثار  مي گويد:«ناپلئون  دزد  اين  است.نوه  دزديده 
بسياري را از ايتاليا دزديده بود و پدربزرگم موناليزا را 
دقيقا به اين دليل دزديد و به ايتاليا بازگرداند.» شاهكار 
هدف  با  دزد  كه  شد  پيدا  دوباره  وقتي  داوينچي  هنري 
فلورانس  شهر  در  «اوفيتسي»  موزه  به  تابلو  تحويل 

ايتاليا رفت اما دستگير و شش ماه زنداني شد. 

وي اكنون بخصوص در شهر خود دزدي شريف شمرده 
شده  نصب  درخانه اش  بر  يادبودي  برايش  و  مي شود 
است. يك توريست ميالني كه از دومنسا ديدن مي كرد 
گفت:«مطمئنم موناليزا هنوز اينجا در دومنسا زير ميزي 
مخفي است و فرانسوي ها بدل تابلو را تحويل گرفته اند. 
اگر  مي شوم  خوشحال  اما  است  عجيب  كمي  مي دانم 
بيش  قدمتي  با  موناليزا  بي نظير  باشد.»اثر  چنين  واقعا 
از 500 سال چندين بار به سرقت رفت اما سرانجام به 
موزه لوور بازگشت تا دوباره به بازديد كنندگان لبخند 
حاشيه ترين  پر  از  يكي  ژوكوند»  «لبخند  تابلوي  بزند. 
قبل  مدت ها  از  دنياست.  هنري  اثرهاي  مرموزترين  و 
كارشناسان  تحقيق  موضوع  به  مرموز  لبخند  اين  راز 
بسياري تبديل شده و به همين دليل شايعات زيادي در 

مورد اسرار نقاش و مدلش وجود دارد.

 در سال 1956 شخصي با پاشيدن اسيد به بخش پاييني 
بعد  اما  ببرد  بين  از  را  اثر  كل  كرد  سعي  نقاشي  اين 
از سال ها مرمت، موناليزا دوباره به شكل اول در آمد. 
مدتي قبل يك محقق ايتاليايي مدعي شد داوينچي براي 
خلق «موناليزا» از چهره دوست و دستيار خود به نام 
«سالي» به عنوان مدل استفاده كرده است. جالب اينكه 
حرف  دو  مورد  در  محققان  پيش تر  چه  آن  با  ادعا  اين 
پنهان C و L در چشم هاي موناليزا كشف كرده بودند 
نقاش  نام  به  را  اختصاري  حروف  اين  داشت.  مطابقت 
تحقيقات  بر  بنا  اما  مي دادند  نسبت  وقت  حاكم  نام  و 
چشم  در  «داوينچي»  كه   C حرف  ايتاليايي،  محققان 

موناليزا نوشته است ابتداي نام «سالي» است.
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چشم 
«استالين» 
روشن

جهان  ميليارد ر هاى  پايتخت  ديگر  بار  مسكو  شهر 
دليل  به  گذشته  سال  روسيه،  پايتخت  گرفت.  لقب 
بحران هاى اقتصادى، اين لقب را به نفع نيويورك از 
دست داده بود. در حال حاضر 79 ميلياردر به طور 
ثروتمند ترين  كه  مى كنند  زندگى  مسكو  در  رسمى 
مرد روس، والديمير ليسين نام دارد و رئيس هيأت 
مديريه صنعت فوالد است. وى در رديف چهاردهم 
فهرست 24 ميلياردر جهان قرار دارد. بدين ترتيب 
خيابان «استوژنكا» كه در مركز مسكو قرار دارد، 

وارد ليست گرا ترين خيابان هاى جهان شده است.

در «بلگراويا» يك ويال در «سن تروپز» و يك كلبه 
خارج  مدارس  در  بچه هايشان  سوئيس  در  اسكى 
هواپيماى  يك  صاحب  احيانًا  و  مى خوانند  درس 
در  وضعى  چنين  با  حاال  روسيه  هستند.  شخصى 
زمان  در  كه  حالى  در  مى زند،  غلت  دالر  درياى 
استالين، به چند سوسيس راضى بود و به يك هفته 

استراحت در كنار دريا.

در كلوپ هاى شبانه ميليارد ر هاى مسكو، يك بطرى 
خرچنگ  غذا،  و  مى شود  فروخته  دالر   20 به  آب 

كامچاتكاست كه گران ترين غذاى روسيه است.

به  است  ميليارد ر ها،  جايى  كلوپ  معروف ترين 
نور  در  غرق  و  بزرگ  غار  يك  شبيه  «گيلف»،  نام 
صداى  با  همراه  مى زند،  را  چشم  كه  چراغ ها  تند 
گوشخراش موزيك، اربابان نفت و نيكل و گاز وارد 
كلوب مى شوند، در معيت زنانى كه آنان را همراهى 
مى كنند در اينجا يك ميلياردر احساس امنيت دارد. 
اما ورود اسلحه ممنوع است و هر كسى هم كه مايل 
بياورد،  خود  با  خصوصى  محافظ  مى تواند  باشد 
را  صندلى ها  پاى  بمب ياب،  سگ  يك  كه  حالى  در 

بو مى كند.

موضوع  در  كه  است  تحولى  بامزه تر،  همه  از 

«سازنده  چاق  زنان  است.  آمده  پيش  مسكو  زنان 
شده اند  بدل  تنيس باز  ستارگان  به  سوسياليسم» 
باالتر  گردن  و  سر  يك  عادى  مردم  از  را  خود  كه 

مى بينند.

شهر  در  گرانقيمت ترى  مرسدس هاى  روز،  طى 
جوالن مى دهند،آن هم به تعداد فراوان، شيشه هاى 
باشد.  ناپيدا  آن  درون  كه  كرده اند  دودى  را  خود 

اين،  گرچه غير قانونى است، ولى اعتنا نمى كنند.

شب ها، نوبت خودرو ها «بى .ام و» و «پورشه» است. 
اطراف كرملين، سرعت اتومبيل ها به حدى است كه 
برحسب  هم  اگر  مى كند.  كالفه  را  پليس  ماموران 
و  شود، حق  دستگير  خالفكار  راننده  يك  اتفاق، 
مى رود.  كارش  پى  و  مى پردازد  جانانه اى  حساب 
رانندگى  گواهى   مى شود  حتى  رشوه،  پرداخت  با 
وجود  ويژه  خط  يك  خيابان،   وسط  در  گرفت! 
براى  خصوص  به  مقام داران،  براى  هم  آن  دارد 
ميلياردر ها كه عجله دارند و بايد زود به كار خود 
در  آبى  نور  با  دارد  چراغى  آنها  اتومبيل  برسند. 
باالى سر خود. ميلياردر ها، مى توانند 50 هزار دالر 
برپردازند و نور آبى بخرند! برآورد شده است كه 
مسكو  در  رشوه  دالر  ميليارد   350 قريب  امسال 

رد وبدل شده است.

است،  يك  درجه  برج ساز  يك  كه  مسكو  شهردار 
است.  كرده  برجستان  يك  به  تبديل  را  مسكو 
او  اندازه  به  هيچ كس  استالين،  از  بعد  كه  مى گويند 
در روسيه اثر گذار نبوده. همسر شهردار كه او هم 
شمار  به  روسيه  ميلياردر  زن  تنها  است.  برج ساز 

مى رود.

گوناگون

ممنوعيت ورود به اطراف 
فوكوشيما براي ده ها سال

ورود به برخي از مناطق نزديك به مركز هسته اي 
ژاپن  شرقي  شمال  در  فوكوشيما،  ديده  حادثه 
بود.  خواهد  ممنوع  سال»  ده ها  طول  «در  احتماال 
از  خبري  رسانه هاي  دوشنبه  روز  را  خبر  اين 
وزير  نخست  كرده اند.  اعالم  رسمي  منابع  قول 
ميالدي  جاري  ماه  پايان  در  كه  كان  نائوتو  ژاپن، 
در  هفته  اين  يك شنبه  كند،  ترك  را  قدرت  بايد 
جمع برخي ديگر از مردم ژاپن شده تا از ساكنان 
شده  خود  شهرهاي  ترك  به  مجبور  كه  مناطقي 
بودند عذرخواهي كند. روزنامه «يوميوري» از قول 
شود  فاش  نامش  است  نخواسته  كه  دولتي  مقام 
اعالم كرده كه مناطقي كه در شعاع سه كيلومتري 
اطراف مركز فوكوشيما داييچي قرار دارند احتماال 

سال»  ده ها  مدت  به  شايد  و  طوالني  مدتي  «براي 
مشهور  روزنامه  اين  باشند.  ممنوعه  مناطق  جزو 
و پرتيراژ ژاپني در ادامه مي گويد: «گفته مي شود 
منطقه  اين  زمين هاي  از  برخي  دارد  قصد  دولت 
مواد  آثار  بتواند  تا  كند  خريداري  ساكنان  از  را 
زمين ها  اين  ببرد.  بين  از  آن ها  در  را  اكتيو  راديو 
پوشيده  اكتيو،  راديو  مواد  به  برآلودگي  عالوه 
آسيب ديدگي  و  سونامي  از  ناشي  زباله هاي  از 
نيروگاه فوكوشيما هستند.» سخنگوي دولت ژاپن، 
يوكيو ادانو اين اخبار را رد نكرده است: «نمي توانم 
به  مناطق  بعضي  ساكنان  بازگشت  كه  كنم  انكار 
خانه هايشان بسيار دشوار است. حقيقت اين است 
مناطق  به  توانست  نخواهند  آنها  طوالني  مدتي  كه 
آنها  از  عميقا  خاطر  اين  به  من  و  برگردند  خود 
اتمي  نيروگاه  سانحه  از  مي كنم.»بعد  عذرخواهي 
 25 در  چرنوبيل  فاجعه  زمان  از  كه  فوكوشيما 
دولت  مقامات  است،  بوده  بي سابقه  گذشته  سال 
ژاپن نواحي قرار گرفته در 20 كيلومتري نيروگاه 
فوكوشيما را به عنوان مناطق ممنوعه اعالم كردند. 
با اين تصميم بيش از 85 هزار ژاپني مدت پنج ماه 
ساخته  پيش  خانه هاي  يا  اردوگاه ها  در  كه  است 
ساكن شده اند. آنها هيچ اطميناني ندارند كه يك روز 
بتوانند به خانه هاي خود برگردند. آزمايش هايي كه 
است  داده  انجام  تكنولوژي  و  علوم  وزارت  اخيرا 
اين  در  اكتيو  راديو  مواد  ميزان  كه  مي دهد  نشان 
مناطق پنج برابر بيش از ميزان معمول آن يعني 20 

ميلي سيورت در سال است.

ثروتمند ترين 
ايرانى هاى جهان 
چه كسانى هستند ؟

 

منبع  چند  از  نقل  به  ويكيپديا  سامانه 
بيليونرهاى  اسامى  جهانى  معتبر 
سامانه  است.  كرده  منتشر  را  ايرانى 
معتبر  منبع  چند  از  نقل  به  ويكيپديا 
را  ايرانى  بيليونرهاى  اسامى  جهانى 
بندى  رده  اين  است.در  كرده  منتشر 
اسامى ايرانيانى كه حداقل 100ميليون 
دالر آمريكا ثروت دارند ديده مى شود. 

-1 در صدر اين فهرست سام نظريان با سرمايه 
اى بالغ بر 12/2 بيليون دالر در جايگاه اول قرار 
دارد.سام نظريان 36 ساله، متولد 1354 در يك 
خانواده يهودى در ايران، فرزند يونس نظريان 
بنيانگذار شركت بزرگ كوالكام و فارغ التحصيل 
جنوبى  كاليفرنياى  و  نيويورك  دانشگاههاى 
شركت  عامل  مدير  و  بنيانگذار  نظريان  است. 
SBE Entertainment Group و سرمايه گذار 
معتبر ترين و پرشكوه ترين تاسيسات تفريحى 
در لس آنجلس، الس وگاس و ميامى است.گفتنى 
است كه شعبه يكى از كلوب هاى وى همزمان 
افتتاح  ورزشگاه  درآن  حدادى  حامد  بازى  با 

شد.ماشين وى تنها 1 ميليون دالر قيمت دارد.

معروف  اميديار  پير  فهرست  اين  دوم  نفر   2-
سال  در  وى  است.ثروت  بى  اى  سايت  مالك  و 
2011 7/6 بيليون دالر برآورد شده است.وى كه 
جايگاه 29 ثروتمندان جهان را به نام خود كرده 
 (e-bay) اى بى  سايت  موسس  و  رئيس  است، 
اولين و معروفترين وب گاه مخصوص حراج و 
سال  آخر  تا  كه  است  اينترنتى  فروش  و  خريد 
1998 1/2 ميليون عضو 750 ميليون دالر حجم 
كسب  سود  دالر  ميليون   8 حدود  و  معامالت 
كرده بود .اين شركت بيش از 6000 كارمند 46 
دالر  ميليون   441 و  شده  ثبت  مشترى  ميليون 

سود خالص در سال 2005 داشته است. 

-3جايگاه بعدى در اختيار مانى مشعوف است.
و  بنيانگذار  و  آمريكايى  ايرانى  تاجر  يك  وى 
رئيس bebe stores, inc است. مانى مشعوف 
68 ساله پيش از افتتاح اولين بوتيك زنانه خود 
است.  داشته  فروشى  استيك   ،1976 سال  در 
شده  زده  تخمين  دالر  بيليون   1/3 وى  ثروت 
را  خود  محصوالت  دهه  اواخر  در  او  است. 
بطور  آمريكا  تلويزيونى  محبوب  سريالهاى  در 
 1998 سال  در  و  مى كرد  معرفى  مستقيم  غير 

شركتش را سهامى  عام كرد. 

ناصر  شده  منتشر  فهرست  بعدى  -4نفر 
از  ساله   46 خليلى  داوود  است.  خليلى  داوود 
شده  معرفى  نيز  بريتانيا  افراد  ثروتمندترين 
است. ثروت وى در حدود 1 بيليون دالر تخمين 
نيز  انگلستان  ملكه  از  حتى  است.وى  شده  زده 

ثروتمندتر است.

از  مجموعه اى  داشتن  خاطر  به  خليلى  داوود   
عمده  بخش  است.  شده  مشهور  هنرى  آثار 
دارايى او را مجموعه اى از آثار هنرى ايرانى و 
اسالمى تشكيل مى دهد كه بالغ بر 20000 شىء 
و  ايرانى  هنرى  آثار  مجموعه  و  عتيقه  و  هنرى 
اسالمى اش تشكيل مى دهد كه خود او ارزش 

آن را بيش از يك ميليارد پوند مى داند.

اميد  اختيار  در  فهرست  بعدى  -5جايگاه 
و  دارد  سن  سال   48 است.وى  كردستانى 
نايب رئيس ارشد بخش فروش و عملكرد جهانى 
بيش  سابقه اى  داراى  او  است.  گوگل  شركت 
در  باال  سطح  فناورى  زمينه  در  سال   12 از 
نت اسكيپ  مانند  اينترنتى  پيشروى  شركت هاى 
است. او همچنين نائب رئيس بخش توسعه كسب 
توانست  و  بود  شركت  اين  در  فروش  و  كار  و 
عرض 18  در  را  نت اسكيپ  وب گاه  مالى  بازده 
ماه از 88 ميليون دالر در سال به بيش از 200 

ميليون دالر در سال برساند.

كاليفرنياى  ساكنين  ثروتمندترين  از  يكى  او 
شمالى است. مجله سن خوزه ارزش دارايى هاى 
است. كرده  برآورد  دالر  ميليارد   19 را  وى 
همچنين ماهنامه فوربس وى را به عنوان دومين 

ثروتمند ايرانى در جهان معرفى مى كند.

-6 اسحاق الريان نفر بعدى اين فهرست است.
بر 723  بالغ  ثروتش  و  دارد  سن  سال  وى 55 
است.اسحاق  شده  زده  تخمين  دالر  ميليون 
متولد  «برتز»  هاى  عروسك  سازنده  الريان 
1332 درشهر كاشان است. او هم اكنون صاحب 
عروسك  كارخانه  ترين  بزرگ  اى»  جى  «ام 
بدون  و  فرد  يك  توسط  كه  است  جهان  سازى 

سرمايه گذارى شركا اداره مى شود.

 او در سال 2000 تصميم به ساختن عروسك 
عروسك  اين  از  نوع  دو  كه  گرفت  «برتز»  هاى 
و  كامران   ، او  فرزندان  ايرانى  هاى  نام  به  ها 

ياسمين خوانده مى شوند. 

سن  سال  است.وى 65  مريج  پل  بعدى  نفر   7-
دارد و مخترع و مالك هات پاكتس است.ثروت 

وى 600 ميليون دالر برآورد شده است. 

خسروشاهى  على  بعدى،پسر  بيليونر  -8ايرانى 
وى  است.ثروت  مينو  كارخانجات  گذار  بنيان 
592ميليون دالر برآورد شده است.خسروشاهى 

ثروتمندترين ايرانى مقيم كاناداست. 

ايرانى  كانادايى  كارآفرين  خسروشاهى  حسن 
.وى  است  تهران  شهر  در   1319 متولد  تبار 
مالك و موسس فروشگاه هاى زنجيره اى قطعات 
الكترونيكى به نام Future Shop است وتعداد 
شعبات شركت وى در آمريكاى شمالى به 118 

ميرسد.  

ايرانى  ثروتمند  ترين  جوان  كه  بعدى  نفر   9-
است با 17 سال سن ثروتى بالغ بر 122 ميليون 
 Camel شركت  مالك  الدوبيخى  دارد.على  دالر 

Trading Group است.
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موش ها در پرونده طاعون 
سياه تبرئه شدند

شديد  گسترش  مورد  در  كه  جديدي  مطالعات 
طاعون طي سال هاي مياني قرن چهاردهم در لندن 
سرعت  كه  است  مدعي  شده  انجام  آن  حومه  و 
گسترش اين اپيدمي به حدي بوده است كه موش ها 
باستان  از  يكي  باشند.  آن  عامل  نمي توانستند 
و  اسلون  بارني  نام  به  بريتانيا  معروف  شناسان 

لندن»  در  سياه  عنوان «طاعون  با  كتابي  نويسنده 
گسترش  كه  مي دهد  نشان  شواهد  تمام  مي گويد 
چنان  تا 1349  سال هاي 1348  فاصله  در  طاعون 
آن  عامل  شپش ها  يا  موش ها  كه  بوده  سرعت  با 
نبوده اند. هر چند شكي در گسترش طاعون نيست 
آن  گسترش  منشأ  كه  گفت  نمي توان  دقيقا  ولي 
حيوانات بوده اند. سرعت مرگ و مير و دامنه آن 

به حدي بود كه هيچ كس حتي اعيان و اشراف و 
دربار نيز از ابتال به طاعون در امان نبودند. 

تعداد قبرهايي كه هر هفته در قبرستان لندن حفر 
مي شد برابر با ميزاني بوده كه طي يك سال حفر 
دفن  يا  مرگ  زمان  ثبت  خاطر  همين  به  مي شد. 
از  بسياري  و  نبوده  مقدور  ايام  همان  در  افراد 
اين اسامي و آمار در ماه هاي بعد كه شهر آرام تر 
شناسي  باستان  تحقيقات  شده اند.  ثبت  بود،  شده 
به  لندن،  سياه  طاعون  مورد  در  كه  مي دهد  نشان 
نسبت اپيدمي هاي مشابه در دوران قرون وسطي 
حدي  با  قربانيان  اجساد  از  بيشتري  شمار  اروپا، 
زيادي  تعداد  حتي  و  مذهبي  سنت هاي  رعايت  از 
در تابوت دفن شده اند، كه احتماال دليل آن تا حدي 
هراس مردم از احتمال گسترش بيماري به ديگران 

بوده است. 

تفاوت  زمان  آن  در  كه  مي افزايد  اسلون  بارني 
و  فقرا  اخالقيات  و  برخورد  نحوه  بين  چنداني 
در  گروه  دو  هر  چون  نداشته  وجود  ثروتمندان 
شهر  جمعيت  پر  مناطق  در  و  يكديگر  نزديكي 
در  طاعون  شيوع  وي  اعتقاد  به  مي كردند.  زندگي 
انسان ها  توسط  آن  انتقال  طريق  از  شهر  سطح 

صورت گرفته است. 
تعدادي از اسكلت هاي موش هاي سياه در شهرهاي 
قرن چهاردهم انگلستان كشف شده اما تعداد آنها 
حيوانات  اين  كند  ثابت  كه  نيست  زياد  قدر  آن 
در  مثال  عنوان  به  بوده اند.  طاعون  بيماري  ناقل 
محل  معموال  كه  لندن  در  رودخانه «تيمز»  حاشيه 
از  كمي  تعداد  بوده،  زباله ها  دفن  و  جمع آوري 

اسكلت موش هاي سياه يافت شده است. 

قصد  بريتانيايي،  شناس  باستان  اسلون،  بارني 
دارد اكتشافات خود را در مناطق قديمي شهر لندن 
اين  ومجلل  بزرگ  ساختمان هاي  محل  اكنون  كه 

شهر هستند ادامه دهد.

پيش به سوي دنياي 
ديجيتال سه بعدي

اين روزها فناوري سه بعدي بسياري از جنبه هاي 
مختلف فناوري هاي نوين را تحت تاثير خود قرار 
و  طراحي  افزايش  شاهد  رو  اين  از  و  است  داده 
به  عنوان  اين  با  كه  هستيم  فناوري هايي  ساخت 
بازارهاي تجاري دنيا عرضه مي شوند. اين داستان 
آن  از  پس  و  سه بعدي  سينمايي  فيلم هاي  توليد  از 
آغاز  سه بعدي  تلويزيوني  نمايشگرهاي  ساخت 

بي شك  بيندازيم  گذشته  به  نگاهي  اگر  است.  شده 
متوجه خواهيم شد كه صنعت فيلمسازي و ساخت 
نمايشگرها و همچنين دوربين هاي تصويربرداري 
همگي در مسير سه بعدي گام نهاده اند. امروزه به 
بعدي،  سه  تلويزيون هاي  و  دوربين  فيلم،  از  غير 
و  لپ تاپ  موبايل،  گوشي  چون  ديگري  ابزارهاي 
كنسول هاي سه بعدي نيز وارد بازار شده اند و در 
واقع مي توان گفت كه هم اكنون رقابت شركت هاي 
در  است.  بعدي  سه  فناوري هاي  سر  بر  فناوري 
افزايش  است  قرار  كه  ابزارهايي  معرفي  به  ادامه 
بعد داده و دنياي واقعي تري را براي ما به ارمغان 

بياورند مي پردازيم:

اينترنت سه بعدي
مي آيد،  سه بعدي  اينترنت  از  صحبت  كه  زماني 
صورت  به  كه   HTML وب  صفحات  منظور 
به  طراحان  بلكه  نيست،  شده اند  طراحي  سه بعدي 
مي كنند.  فكر  سه بعدي  كامال  واقعي  اينترنت  يك 
هنر،  كه  استوديويي   ،White Void مثال،  بطور 
تازگي  به  مي كند  تلفيق  هم  را  فناوري  و  طراحي 
داده  توسعه  را  سه بعدي  چشمي  ادراك  فناوري 
 Dasai Creative Engineering است. وب سايت
يك  روي  را  مركزي اش  ناوبري  گزينه هاي  نيز 
اين  است.  سه بعدي  كامال  كه  كرده  ترسيم  كره 
از  كدام  هر  روي  مي تواند  كاربر  و  مي چرخد  كره 
همچنين  كاربر  كند.  كليك  مي خواهد  كه  گزينه ها 
به  را  زمين  كره  اين  ماوس،  حركت  با  مي تواند 
اين،  بر  عالوه  بچرخاند.  حتي  و  درآورده  حركت 
وب سايت Swell 3D نيز دست به ابتكار جالبي زده 
است. در اين سايت، تصاوير رنگي برجسته نمايي 
به نمايش درآمده كه با عينك هاي قرمز/ آبي تيره 
به صورت سه بعدي ديده مي شوند. البته اينكه آيا 
سه بعدي  اينترنت  به  دستيابي  در  دستاوردها  اين 
سايت هاي  دارد.  بحث  جاي  خود  نه،   يا  موثرند 
تاثير  اين  ايجاد  براي   Dasai و   White Void
يك  واقع  در  دارند.  فلش  فناوري  به  شديدي  نياز 
وب سايت دو بعدي نمي تواند خيلي خوب تصاوير 
عوض  در  اما  دهد،  نشان  سه بعدي  صورت  به  را 
آن  ناوبري  و  كرده  بارگذاري  سريع تر  را  محتوا 

نيز راحت تر است.
واقعيت افزوده

در  سه بعدي  اينترنت  آينده  كه  گفت  بتوان  شايد 

واقعيت  مي خورد.  رقم  افزوده  واقعيت  فناوري 
افزوده بسيار نوظهور است و شامل عملكردهايي 
تلفن  همانند  شما  ابزار  دوربين  از  كه  مي شود 
را  شما  كنوني  مكان  تا  مي كند  استفاده  همراه تان 
محيط  درباره  را  اضافي  اطالعات  و  بزند  تخمين 
اين  ديگر،  عبارتي  به  مي دهد.  نمايش  پيرامون تان 
به  كه  است  اينترنتي  به  اجمالي  نگاه  يك  فناوري 
دنياي واقعي سرازير مي شود. كاربردهاي واقعيت 
مكان  در  و  واقعي  زمان  در  را  اطالعات  افزوده 
با  را  كار  اين  و  مي دهد  ارايه  كاربر  به  واقعي 
استفاده از پايگاه داده موجود و همچنين دسترسي 
و   Wikitude مثال،  بطور  مي دهد.  انجام  وب  به 
لندن  پل  كه  مي دهد  امكان  شما  به   Cyclopedia
مدخل  محتواي  و  ببينيد  دوربين  يك  طريق  از  را 
مربوط به آن را از ويكي پديا روي صفحه نمايش 
بخوانيد. بطور مثال Star Walk، برنامه مبتني بر 
شده،  طراحي  آيفون  براي  كه  يي  افزوده  واقعيت 
آسمان شب را براي شما تفسير مي كند و برنامه 
Word Lens، محصول شركت Quest Visual به 
چشمان  جلوي  كه  نوشته هايي  تصويري،  صورت 
شما هستند را به زباني كه صحبت مي كنيد ترجمه 
 Questبنيانگذار گود،  اوكتاويو  گفته  كند.به  مي 
Visual، واقعيت افزوده بيش از يك رابط كاربري 
است. برنامه Word Lens از واقعيت افزوده بهره 
خود  به  زحمتي  هيچ  كاربر  اينكه  بدون  تا  مي برد 
بدهد، كلمات را براي وي ترجمه كند و اين كار را 

به صورت سرگرمي انجام دهد.

گوگل گاگلز
چندان جاي تعجب ندارد كه گوگل نيز در طراحي 
جست وجو  براي  عكس  از  كه  (سرويسي  گاگلز  
خريدش  كاربردهاي  و  مي كند)  استفاده  وب  در 
ببرد.  بهره  افزوده  واقعيت  از   (Shopper apps)
براي استفاده از اين سرويس، فقط كافي است از 
محصولي كه قصد خريد آن را داريد، عكس بگيريد 
 Google Goggles سايت  در  را  آن  سپس  و 
آپلود كنيد تا اين سايت در عرض چند لحظه تمام 
اطالعات مربوط به اين محصول از جمله قيمت آن 
را در فروشگاه هاي مختلف به شما ارايه دهد. اين 
فناوري گاهي موفق و گاهي مغلوب است؛ زيرا اين 
فرآيند گاهي از تايپ كردن ساده نام محصول در 
موتور جست وجو براي پيدا كردن قيمت آن بيشتر 

طول مي كشد.

كنترل هاي سه بعدي
روشي كه ما با كامپيوترها ارتباط برقرار مي كنيم 
از 30 سال پيش تاكنون هيچ تغييري نكرده است. 
البته به اين معنا نيست كه بگوييم طراحان در اين 
زمينه هيچ تالشي نكرده اند، زيرا تاكنون ابزارهايي 
ماوس هاي  اطالعاتي،  دستكش هاي  چون  را 
كار  فكر  نيروي  با  كه  هدست هايي  و  سه بعدي 
بوده  ابزاري  كمتر  اما  كرده اند.  طراحي  مي كنند، 
بگيرد،  را  ماوس  و  كيبورد  جاي  كامال  بتواند  كه 
بعدي  دو  كاربري  رابط هاي  با  ابزار  دو  اين  زيرا 
چون  ديگري  ابزارهاي  اما  شده اند.  سازگار  كامال 
بيشتر  امروزه  كرده اند.  تغيير  نمايش  صفحات 
صفحه نمايش ها لمسي شده اند و رابط هاي كاربري 
گرفته اند.  خود  به  نامرئي  حالت  بيشتر  امروزي 
و  لپ تاپ ها  عرضه  شاهد  روز  هر  اين،  بر  عالوه 
كامپيوترهاي شخصي هستيم كه صفحات نمايش 
از  نيز   7 ويندوز  اينكه  ضمن  هستند.  لمسي  آنها 
تمام استانداردهاي لمسي پشتيباني مي كند. عالوه 
نام  با  را  كامپيوترهايي  مايكروسافت  اين،  بر 
Surface توليد كرده كه كامال لمسي هستند و در 
از  غير  به  نيست.  ماوس  و  كيبورد  از  نشاني  آنها 
ايده  بازي  كنسول هاي  در  امروزه  لمسي،  فناوري 
كنترلرهايي با رابط كاربري سه بعدي شكل گرفته 
است. به لطف ظهور كنسول هايي چون پلي استيشن 
Eyotoy و Move، كنسول Wii نينتندو و كينكت 
با  جهان  مردم  از  نفر  ميليون ها  مايكروسافت، 
مفهوم  و  كاربر  ژست  و  حركت  بر  مبتني  كنترل 
نظر  به  و  شده اند  آشنا  فاصله  بر  مبتني  كنترل 
ابزارها  كاربري  رابط هاي  و  كنترلرها  كه  مي رسد 

نيز به سمت اين فناوري ها پيش مي روند.

TechRadar :منبع

اينترنت بي سيم با استفاده 
از المپ خانگي

يك فيزيكدان ارشد انگليسي اخيرا مدعي شده كه 
مي توان به زودي از المپ هاي برق خانگي براي 
اشاعه اينترنت بي سيم استفاده كرد. هارالد هس، 
نوعي  توانسته  ادينبورگ،  دانشگاه  فيزيك  استاد 
فن آوري ابداع كند كه قابليت انتشار اطالعات را 
از رابط مشابه المپ هاي عادي دارد. وي اظهار 
كرد كه مي توان از طريق اين فن آوري، با روشن 

اينترنتي  خدمات  از  سادگي  به  خانه  المپ  كردن 
استفاده كرد. 

«الي-فاي»  به  كه  دستگاه  اين  قابليتهاي  ساير 
از  بي سيم  اطالعات  ارسال  شامل  است  موسوم 
فضاي سفيد در طيفهاي تلويزيوني شما يا عالئم 
غيرقابل استفاده ماهواره اي است. به گفته هس، 
انتقال  براي  حاضر  حال  در  كه  راديويي  امواج 
ندارند.  را  الزم  كارايي  مي شوند  استفاده  داده ها 
با تلفن هاي همراه، حدود 1.4 ميليون ايستگاه پايه 
براي تقويت عالئم وجود دارد اما بيشتر انرژي 
براي سرد كردن آن مورد استفاده قرار گرفته كه 
باعث ناكارآمد شدن آن شده است. در مقايسه، 
جهان  سراسر  در  المپ  ميليارد  تعداد 40   اكنون 
هستند.  كارآمدتر  بسيار  كه  بوده  استفاده  مورد 
جايگزين  با  كه  شده  مدعي  فيزيك  استاد  اين 
كردن مدلهاي قديمي تابان با حبابهاي ال اي دي، 
اينترنتي  فرستنده هاي  به  را  آنها  تمام  مي تواند 

تبديل كند.
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الكتروني  ميكروسكوپ  از  استفاده  با  امريكايي  عكاس  يك 
و  موريانه ها  از  بعدي  سه  تصاويري  برابر،   150 زوم  با 
بيدهايي كه چشم طمع به فرش ها، لباس ها و كتاب هاي شما 

دوخته اند تهيه كرده است.
يك عكاس 62 ساله امريكايي متخصص در تهيه «تصاوير 
«استفان  نام  به  نزديك»  از  نگاه-  «تصاوير  يا  ماكرو» 
 10 الكتروني  ميكروسكوپ  يك  از  استفاده  با  گشميسنر» 
شگفت انگيز  عكس هايي  برابر،   150 زوم  با  پوندي،  هزار 
از جانوراني تهيه كرده است كه دور از چشم ما در خانه 

مي گردند و فرش ها، لباس ها و كتاب هاي ما را مي خورند.
اين عكاس در اين خصوص توضيح داد: «من مي خواستم 
زندگي  ما  با  روز  هر  كه  دهم  نشان  مردم  به  را  حشراتي 
مي كنند. اين گروه از مخلوقات شامل موريانه ها و كرم هاي 
پايين  را  شما  خانه  تدريج  به  مي توانند  بيدها  و  چوب 
زير  در  كه  بفهمند  نمي توانند  مردم  كه  درحالي  بياورند. 
ملحفه ها، فرش هاي پادري و داخل كمدهاي لباس هاي آنها 

چه مي گذرد.»
وي افزود: «تا زماني كه تخريب انجام نشود ما نمي توانيم 

هم  فكر  آنها  به  حتي  و  ببينيم  را  كوچك  مخلوقات  اين 
اسكن  ميكروسكوپ  كه  دستگاهي  با  من  اكنون  نمي كنيم. 
الكتروني نام دارد و با استفاده از الكترون ها و نور تصاوير 
را نشان  مخلوقات  اين  دنياي  بعدي مي سازد توانستم  سه 

دهم.»
اين عكس ها نشان مي دهند كه سوسك هاي مبلمان چگونه با 
طمع حفره هايي را ايجاد مي كنند كه مي توانند بطور وسيعي 
اين  برسانند.  آسيب  شما  صندلي هاي  و  ميزها  نيمكت،  به 
هيوالهاي كوچك جونده تا پايان تابستان به اندازه يي چاق 
بزرگسال  و  شده  اندازي  پوست  به  مجبور  كه  مي شوند 
اين  حشره يي  نوزادان  يا  الرو  حقيقت  در  مي شوند. 
موجودات بيشترين خرابي را به بار مي آورند. براي مثال 
حشره  يك  به  مخلوق  اين  كه  زماني  تازه  ما  بيدها  درباره 
بزرگسال تبديل شود و از بين لباس هاي سوراخ شده ما 
بزرگسال  حشره  هر  ببينيم.  را  آنها  نمي توانيم  كند  پرواز 
تخم   50 تا   40 بين  ها  لباس  بين  در  بار  هر  در  مي تواند 
هميشه  بيد،  پروانه  رفتن  از  پس  حتي  بنابراين  و  بگذارد 
كساني هستند كه به خوردن لباس ها ادامه دهند. براساس 
طبيعي  الياف  بيدها،  عالقه  مورد  غذاي  ميل،  ديلي  گزارش 

چون پنبه، پشم، كشمير، خز و ابريشم است.

جنگ ستارگان 
در اردن

فيلم هاي  مجموعه  طرفداران  بزودي 
ازيك  اخباري  با  ستارگان  جنگ  سينمايي 
فضايي  لباس هاي  با  كامل  تفريحي  مجموعه 
كه  مي شوند  روبرو  نوري  شمشيرهاي  و 
منطقه  اين  در  مي آيند.  خاورميانه  سوي  به 

سرمايه گذاري هايي براي يك پارك تفريحي در 
شهر عقبه اردن انجام مي شود كه موضوع آن 

ماجراهاي جنگ ستارگان است.

دالر  ميليارد  بودجه 5/1  با  تفريحي  پارك  اين 
امريكايي در مساحت 184 اكر ساخته مي شود. 
است  سرخ  درياي  آستريوم  پروژه  اين  نام 
و  خريد  مراكز  و  رستوران  هتل  شامل  كه 
عنوان  به  برآن  عالوه  است.  متعدد  سينماهاي 
در  سبز  انرژي  از  استفاده  ازمدل هاي  يكي 

جهان تا سال 2014 ميالدي احداث مي شود.

پروپا  طرفداران  از  يكي  اردن  كنوني  پادشاه 
حتي  و  است  ستارگان  جنگ  فيلم هاي  قرص 

دارد.  حضور  فيلم  اين  صحنه هاي  از  يكي  در 
وليعهد  هنوز  او  كه  هنگامي  و  سال 1996  در 
شاه  يافت.  حضور   Voyager فيلم  در  بود 
همراه  كه  بود  افرادي  جمله  از  دوم  عبداهللا 
فارس  خليج  حوزه  و  امريكايي  سرمايه گذاران 
براي توسعه پروژه KAFD سرمايه هاي الزم 
را فراهم كرد. شركت معماري كاليسون همراه 
اين  طراحي  روبيكن  گروه  سهامي  شركت 
سوي  از  و  دارند  برعهده  را  تفريحي  مجموعه 
شبكه  و  پارامونت  فيلمسازي  شركت  ديگر 
صاحبان  عنوان  (به  سي بي اس  تلويزيوني 
و  توليد  بخش  در  ستارگان)  جنگ  برند  امتياز 

احداث پارك نظارت مي كنند.

تفريحي  مجموعه  از  بيشتري  جزييات  هنوز 
است  نشده  منتشر  فضايي»  جنگ  «ماجراهاي 
اما بسياري از طرفداران اين مجموعه فيلم كه 
در  فيلم  اين  خوب  خاطرات  بازگشت  خواهان 
شنيدن  با  است  ممكن  هستند  ميالدي  دهه 70 
اردن  تفريحي  مجموعه  شوند،  نااميد  خبر  اين 
براساس نسخه فيلم كه در سال 2009 ساخته 
بود  اميدوار  بايد  البته  مي شود.  احداث  شد، 
جنگ  «تجربه  پروژه  سرنوشت  به  پروژه  اين 
تفريحي  مجموعه  اين  نشود.  دچار  ستارگان» 
عدم  دليل  به  اما  شد  ساخته  تگزاس  ايالت  در 
هميشه  براي   2008 سال  در  مردم  استقبال 

تعطيل شد.
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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

ونزوئال به خاطر چاوز كچل شد
هواداران هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئال كه به دليل شيمي درماني موهايش را از دست داده 
است، براي نشان دادن همبستگي و حمايتشان از وي، موهاي سر خود را تراشيدند. هواداران هوگو 
چاوز در همبستگي با وي اقدام به تراشيدن موهاي سر خود كردند و صدها نفر براي وي دعا كرده 
و آواز خواندند. چاوز تصريح كرده كه احتمال دارد دور سوم شيمي درماني را انجام دهد  اما اظهار 
خوشبيني كرد كه سخت ترين مرحله بيماري سرطان را پشت سر گذارده است:«من ديگر احساس 

بيماري نمي كنم، بلكه به جاي آن دوره نقاهت را مي گذرانم.» 
از جمله كساني كه در مراسم همبستگي با چاوز حضور داشتند،  يك گروه شش نفره از ساكنان 
جمهوري دومينيكن بودند كه روز جمعه به نشانه حمايت از هوگو چاوز سرهايشان را در نزديكي 
آغوش  در  را  دومينيكن  جمهوري  تبعه هاي  اين  چاوز  تراشيدند.  كشورشان  در  ونزوئال  سفارت 

گرفت و دست در دست آنها كنارشان ايستاد. 
وي  به  پيش  چندي  كه  سرطان  به  مبتال  كودك  يك  با  مالقات  خاطره  يادآوري  با  همچنين  چاوز 
پرچم ونزوئال را اعطا كرده بود، اشك ريخت. وي گفت كه نام اين دختر بچه جنسيس بود و تومور 
زنده  مي دانم  چاوز  گفت،  من  به  دختر  است: «اين  داشته  وجود  وي  مغز  در  پيشرفته اي  سرطاني 

نخواهم ماند و در اين پرچم روح من كنار تو خواهد بود. اكنون زمان زندگي كردن است.» 
رئيس جمهور ونزوئال، كه ترجيح داده بود وضعيت پزشكي اش را شخصا به اطالع مردم برساند 
و از اعالم گزارش سالمتي اش توسط پزشكان خودداري كرده بود، در دفاع از اين تصميم گفت: 

«مخالفانم شيفته اين هستند كه هويت پزشكانم را فاش كنم اما چنين كاري غيرممكن است.»

زندگينامه استيو جابز اواخر 
پاييز منتشر مي شود

جابز،  استيو  درباره  ايساكسون  والتر  كه  زندگينامه يي 
انتشارات  توسط  است  قرار  نوشته  اپل  شركت  رييس 

سيمون و شاستر در تاريخ 21 نوامبر منتشر شود. 

و  فراز  حاوي  دارد  نام  جابز»  «استيو  كه  زندگينامه  اين 
شركت  رييس  و  بنيانگذار  زندگينامه  مختلف  نشيب هاي 
بسياري  زندگي  شيوه  در  بنياديني  تحوالت  كه  است  اپل 
آي پد،  آيفون،  عرضه  با  و  آورده  وجود  به  مردم  از 
اينترنتي  آنالين  فروشگاه  راه اندازي  و  مك  كامپيوترهاي 

اين  جلد  روي  است.  كرده  متحول  هم  را  سايبر  دنياي 
زندگينامه يك تصوير سياه و سفيد از استيو جابز چاپ 
كردن  نگاه  حال  در  مستقيم  بطور  وي  آن  در  كه  شده 
رخ  شرايطي  در  زندگينامه  اين  انتشار  است.  مخاطب  به 
بيماري  با  جدي  بطور  است  سال  دو  جابز  كه  مي دهد 

سرطان دست به گريبان است.

 ابتالي جابز به سرطان لوزالمعده موجب شده تا او چند 
ماهي در هر سال قادر به حضور در اپل و اعمال مديريت 
مستقيم بر اين شركت نباشد. پيش از اين يك زندگينامه 
ديگر درباره استيو جابز به چاپ رسيده بود كه وي آن 
را تاييد نكرده و تصريح كرده بود ناشر بدون هماهنگي 
اين زندگينامه را چاپ كرده است. اما زندگينامه اخير به 

تاييد وي رسيده است.
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اجتماعى
جامعه شناس ارتباطات، عضو هيات علمي دانشكده 
آزاد  دانشگاه  اجتماعي  علوم  و  روان شناسي 

اسالمي/نسل فردا چگونه نسلي خواهد بود؟

نسـلـي 
بـدون اراده 
و قـدرت

دكتر محمدعلي الستي

نسل  را  انقالب  در  موثر  و  فعال  نسل 
نسل  و  «آرمان گرا»  و  «هويت خواه» 
«منفعت طلب»  نسل  را  آن  از  پس 
نسل  را  فعلي  نسل  و  «لذت جو»  و 
مي نامند  «دات.كام»  يا  «ديجيتال» 
حال  در  كه  نسلي  مي كنيد  فكر  اما 
شكل گيري است چه ناميده  خواهد شد 
و اساسا اجتماع و جامعه اي كه از اين 
وضعيتي  چه  مي آيد،  به وجود  نسل 

خواهد داشت؟...

پرورش  و  آموزش   بلوغ،  رشد،  شرايط  مورد  در 
كودكان و نوجوانان اين نسل سوءتفاهمات بزرگي 
آنها  به  مختصري  اشاره   فقط  كه  دارد  وجود 
و  نخستين  بدهد.  نشان  را  فاجعه  عمق  مي تواند 
مهم ترين اشتباه در زمينه  تعليم و تربيت نوباوگان 
اين نسل، جابجايي دريافت اوليا و مربيان از شرايط 
جبر و اختيار در نظام آموزش و پرورش اين نسل 
متوليان  ديگر،  پديده هاي  از  بسياري  مانند  است. 
صاحب اختيار  حوزه هايي  در  تربيت  و  تعليم  امر 
گروه  حوزه هاي  خير.  حوزه هايي  در  و  هستند 
استعداد  مثال  مي ناميم.  «جبر»  حوزه هاي  را  دوم 
از  مجموعه اي  شامل  دانش آموز  هر  تحصيلي 
كه  توانمندي هاست  و  عاليق  گرايش ها،  ظرفيت ها، 
و  دارد  وجود  او  در  خداداد  و  ژنتيك  صورتي  به 
هيچ كس نمي تواند نوع استعداد را تغيير دهد. در اين 
و  اوليا  از  اعم  پرورش  و  آموزش  متوليان  زمينه 
كودكان  تحصيلي  استعداد  سنجش  با  بايد  مربيان 
آنها  و  شناسايي  را  توانايي ها  اين  نوجوانان،  و 
راهنمايي  مناسب  رشته هاي  انتخاب  سمت  به  را 
كنند. پس در امر استعداد و نبوغ، دست مسووالن 
تالش  هرگونه  و  است  بسته  كامال  تربيت  و  تعليم 
فرد،  تحصيلي  استعداد  با  غيرمنطبق  مسير  در 
و  پدر  كنيد  فرض  بود.  خواهد  شكست  به  محكوم 
نقاش  فرزندشان  مي كردند  تالش  «ابن سينا»  مادر 
مي كوشيدند  «كمال الملك»  اولياي  يا  شود  بزرگي 
اين  حاصل  بسازند،  توانا  پزشكي  فرزندشان  از 
تالش هاي غيرطبيعي و نادرست، عدم توفيق كودك 
مربيان،  و  اوليا  فعاليت هاي  شكست  نوجوان،  و 
سرخوردگي معلمان و متعلمان و محروميت كشور 

از ظهور نوابغي چون ابن سينا و كمال الملك بود. 

عاليق  براساس  مادران  پدرو  بيشتر  متاسفانه 
شخصي خود يا احيانا آرزوهاي ناكام شخصي شان 
رشته   و  شغل  پيش،  از  فرزندان?شان،  براي 
تحصيلي تعيين مي كنند غافل از آنكه با ايجاد چنين 
فضاي جبر و خشني، نه تنها اميدي به دستيابي به 
وجود  آنها  براي  شغلي  و  تحصيلي  موفقيت هاي 
نخواهد داشت و زندگي شغلي مالل آور، به دور از 
لذتي را به آنها خواهد چشاند، بلكه سرمايه هاي ملي 
نيز تلف خواهد شد. اتالفي كه يكي از نشانه هايش، 
كارگريزي و تعطيل گرايي است، به اين ترتيب، همه 

از چنين ميداني ناكام خارج مي شوند؛ از پدر و مادر 
و  خانواده  اعضاي  از  فرد،  خود  تا  گرفته  معلم  و 
كشور  تا  گرفته  هستند  ارتباط  در  او  با  كه  كساني 

در سطح كالن. 
كردن  فرض  اختياري  كه  اشتباه  نخستين  اين  به 
فضاي جبري است، دومين اشتباه را مي افزاييم كه 
حقيقتا  كه  فضايي  دانستن  جبري  از  است  عبارت 
است  حوزه اي  همان  حوزه  اين  ماست.  اختيار  در 
در  و  مي كنيم  غفلت  آن  به  پرداختن  از  اغلب  كه 
پاره اي از موارد عدم توفيقاتمان را به حساب قضا 
و قدر و قسمت و سرنوشت مي گذاريم. اين بخش، 
تربيت،  و  تعليم  عمومي  حوزه   جز  نيست  چيزي 

روان شناختي اجتماعي و اخالق. 
حوزه  اين  در  شده،  گفته  نيز  بارها  كه  همان گونه 
و  كودك  به  رفتاري  نمونه هاي  ما  از  بسياري 
از  بسياري  منشأ  سر  كه  مي كنيم  ارائه  نوجوان 

تفكرات، گرايش ها، ذهنيت ها، احساس ها و رفتارهاي 
استفاده  مثال  هستيم.  بي خبر  آنها  از  ما  اما  اوست، 
در  را  حيله گري  و  دروغ  وعده  نوعي  پستانك،  از 
سطحي ابتدايي به كودك مي آموزد و زدن ميزي كه 
كودك با آن برخورد كرده  است، وي را از همه چيز 

و همه كس متوقع مي كند. 
در چنين مواردي درمي يابيم كامال اختيار تربيت و 
آن  مورد  در  اما  داشته ايم  را  خود  فرزند  پرورش 
جنبه  همان  اين  و  شده ايم  سستي  و  اهمال  مرتكب 
اختياري ماست كه مانند جنبه جبري با آن برخورد 
تحت تاثير  تربيتي،  نظام  در  كه  فرزنداني  كرده ايم. 
خشونت  از  مي كنند،  رشد  سوءتفاهماتي  چنين  اين 
شدنشان  وادار  از  ناشي  كه  مي برند  رنج  پنهاني 
ندارند  عالقه  و  استعداد  آن  در  كه  است  كاري  به 
طبيعت  كه  است  شرايطي  در  شدن  رها  نشانه   يا 
و  كودكان  مي كند.  متاثر  را  آنها  بي رحمانه  انساني 
نوجوانان نسل جديد، با وجود آنكه به نظر مي رسد 
سر  به  بيشتري  رفاه  در  قبل  نسل هاي  به  نسبت 
جبر  از  كج فهمي ها  اين  تحت تاثير  چون  مي برند، 
فشار  مراتب  به  گرفته اند،  قرار  پرورشي  اختيار  و 

بيشتري را تحمل مي كنند. 

شنيدن  «نه»  قدرت  ضعف  موجود،  شرايط  به  اگر 
و  كنيم  اضافه  هم  را  فرزندساالر  نظام  از  ناشي 
پدر  كه  بگيريم  نظر  در  را  نوجواناني  و  كودكان 
انجام  حال  در  دائم  خدمتكار  دو  مانند  مادر  و 
تجربه   فرصت  و  هستند  مشكالتشان  رفع  و  امور 
با  مواجه شدن  چگونگي  آموختن  و  مشكالت  حل 
مي شويم  مواجه  نسلي  با  نمي يابند،  را  دشواري ها 
اما  مي كنند  تحمل  را  محيطي  مشكالت  فشار  كه 
راه  چون  بگريزند  فشار  اين  از  چگونه  نمي دانند 
استقالل  تجربه   و  فرانگرفته اند  را  آنها  با  مقابله 
ندارند. مجموعا فرزنداني كه در اين شرايط تربيتي 
و  استرس ها  تحت تاثير  مي كنند،  پيدا  بلوغ  و  رشد 
كه  هستند  قابل توجهي  رواني  و  روحي  فشارهاي 
نسل  آنها را از نسل هاي ديگر متمايز مي كند؛ نسلي 
كه بسيار پرخاشگر و خشن است اما ذره اي اراده، 
قدرت، توانايي، انگيزه و مهارت مقابله با مشكل ها و 
حل آنها را ندارد. به راستي شما چه واژه اي را براي 

ناميدن اين نسل پيشنهاد مي كنيد؟

كليد خوشبختي آزادي 
فردي است، نه پول!

است،  برخوردار  فردي  آزادي هاي  از  كه  كسي 
دارد.  خود  زندگي  به  نسبت  خوبي  احساس 
كرده  ثابت  زمينه  اين  در  طوالني مدت  پژوهشي 
فردي  استقالل  اندازه  به  نيز  پول  حتي  كه  است 

نمي تواند خوشبختي به همراه بياورد. 
تنها داشتن پول نمي تواند انسان ها را خوشبخت 
چيز  چه  پس  كه  مي آيد  پيش  پرسش  اين  كند. 
مي دارد؟  نگه  راضي  زندگي شان  در  را  آنها 
دست  در  حاضر  حال  در  سوال  اين  جواب 
يك  جريان  در  كه  است  نيوزيلندي  پژوهشگران 
از 36  متعددي  نظرسنجي هاي  تحقيقاتي،  پروژه 
اين  جواب  كرده اند.  بررسي  را  مختلف  كشور 
فردي»  «استقالل هاي  سوال  اين  به  پژوهشگران 
در  را  مهمي  نقش  پول  كه  است  است.مسلم 
تامين  براي  تنها  پول  اما  مي كند،  ايفا  افراد  رفاه 
خانه  خوراك،  تهيه  مانند  انسان  اوليه  نيازهاي 
دارد.  اهميت  سالمتي  و  امنيت  كردن  فراهم  و 
مي دهد  نشان  نيوزيلندي  دانشمندان  پژوهش 

زماني كه اين نيازها برآورده شدند، داشتن پول 
بيشتر انسان ها را لزوما خوشبخت تر نمي كند. 

و  شخصيت  «مجله  در  پژوهشگران  اين 
از  بيش  كه  مي نويسند  اجتماعي»  روانشناسي 
انتخاب  حق  و  فردي  استقالل  ديگري  چيز  هر 
خوب  حسي  افراد  به  عالقه  مورد  زندگي  سبك 
اين  مي دهند.نويسندگان  انتقال  رضايتبخش  و 
مقاله همچنين نسبت به تالش بيش از حد براي 

آنها  مي دهند.  هشدار  فردي  استقالل هاي  كسب 
تا  دارند  زمان  به  احتياج  انسان ها  كه  مي گويند 
از  و  بپذيرند  جامعه  در  را  آزادي ها  از  برخي 
طرف ديگر، به ويژه در جوامع صنعتي كه زندگي 
محسوب  رايج  سبكي  حاضر  حال  در  فردي 
به  منجر  مي تواند  حد  از  بيش  فرديت  مي شود، 

تنهايي و در نتيجه عدم رضايت شود. 
نظرسنجي هاي  خود  تحقيق  در  پژوهشگران 
متعددي كه در طول چهل سال با شركت حدود 
420 هزار نفر انجام شده بود را بررسي كرده اند. 
بيماري هاي  و  استرس  نشانه هاي  دنبال  به  آنها 
با  را  آنها  ارتباط  و  بوده اند  روحي  و  جسمي 
ميزان ثروت و استقالل فردي بررسي كرده اند. 

24 آگوست 2011
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كه  مناسبى  رفتارهاى  با  توانيم  مى  ما  همه 
از خود بروز مى دهيم ، زندگى مان را تغيير 
دهيم. هيچگاه تأثير و قدرتى را كه ذهن ما 
كم  دست  نبايد  گذارد  مى  مان  زندگى  روى 
گرفت بلكه قدرتى كه ذهن همه ما انسان ها 
از آن برخوردار است، مى تواند در بسيارى 
قدرتمندى  و  چشمگير  تأثيرات  مسائل  از 
همچنين  و  باشد  داشته  مان  زندگى  روى 
راه هاى درست و مثبت را به ما نشان دهد 
. خوشبختانه اثرات و نشانه هايى كه مبنى 
بر كمبود اعتماد به نفس در افراد است، قابل 
توان  مى  طريق  اين  از  و  بوده  شناسايى 
آنها  و  داد  تشخيص  را  كمبودها  و  مشكالت 

را برطرف كرد. 

همه ما مى توانيم با رفتارهاى مناسبى كه از خود 
بروز مى دهيم ، زندگى مان را تغيير دهيم. هيچگاه 
تأثير و قدرتى را كه ذهن ما روى زندگى مان مى 
گذارد نبايد دست كم گرفت بلكه قدرتى كه ذهن همه 
در  تواند  مى  است،  برخوردار  آن  از  ها  انسان  ما 
بسيارى از مسائل تأثيرات چشمگير و قدرتمندى 
روى زندگى مان داشته باشد و همچنين راه هاى 
خوشبختانه   . دهد  نشان  ما  به  را  مثبت  و  درست 
اثرات و نشانه هايى كه مبنى بر كمبود اعتماد به 
نفس در افراد است، قابل شناسايى بوده و از اين 
تشخيص  را  كمبودها  و  مشكالت  توان  مى  طريق 

داد و آنها را برطرف كرد. 
كمى  نفس  به  اعتماد  از  كه  بفهميم  چگونه   �

برخورداريم ؟ 
در زير بعضى از اثرات و نشانه هاى كمبود اعتماد 
عالئم  حقيقت  در  دارد.  وجود  افراد  در  نفس  به 
اين  اما  دارد  وجود  زيادى  بسيار  هاى  نشانه  و 
مواردى كه در زير بيان شده است، فقط تعداد كمى 
از اين آثار و عالئم است. اگر شما احساس مى كنيد 
كه از اعتماد به نفس كمى برخورداريد، در جست 
بياموزيد  باشيد.  ديگران  از  گرفتن  كمك  وجوى 
و  كرده  تقويت  را  تان  نفس  به  اعتماد  چگونه  كه 
خودتان  ارزش  و  قدر  همچنين  و  كنيد  بازسازى 
و  آييم  مى  دنيا  به  بار  يك  فقط  ما  همه  بدانيد.  را 
فقط يك بار حق زندگى كردن داريم، بنابراين نبايد 
خودمان  مورد  در  بدى  احساس  كه  دهيم  اجازه 
داشته باشيم و با داشتن اين احساس بد، بهترين 

لحظات زندگى مان را هدر دهيم. 
� عالئم و آثار كمبود اعتماد به نفس در افراد 

 : آنها  كردن  سرزنش  و  ديگران  دانستن  مقصر 
پايينى  نفس  به  اعتماد  از  كه  افرادى  از  دسته  آن 
برخوردارند، در مواردى كه مشكالتى برايشان به 
وجود مى آيد يا دچار شكست و ناكامى مى شوند، 
و  بدانند  مقصر  را  ديگران  كه  دارند  رغبت  بيشتر 
مى  شان  مشكالت  بروز  به  متهم  را  ديگران  اغلب 
در  ناكامى  يا  شكست  يك  اين  اصل  در  اما  كنند، 
از  ناشى  كه  است  زندگى  هاى  مسئوليت  قبول 
انجام  براى  ها  توانايى  در  نفس  به  اعتماد  فقدان 
يكى  مورد  اين  كارهاست.  صحيح  و  درست  دادن 
عنوان  به  كه  است  هايى  دانستنى  ترين  معمول  از 

قربانى يا شكار يا طعمه نقش بازى مى كند. 
تصديق  مورد  و  شدن  پذيرفته  وجوى  جست  در 
كردن  طلب  هميشه  ديگران:  سوى  از  گرفتن  قرار 
تصديق و پذيرش ديگران، چيزى است كه همه ما 
زمانى خواستار آن هستيم كه به درستى خودمان 
را تصديق و باور نكرده ايم. در واقع ما خواستار 
اين هستيم كه مردم ما را تأييد كنند و دوباره به 
ما قوت قلب دهند تا بتوانيم ارزش و منزلت خود 

را بازيابيم. 
مواردى  از  ترديد  و  دودلى  دودلى:  و  ترديد   �
هستند كه باعث از بين رفتن توانايى براى تصميم 
گيرى مى شوند. پايه و اساس دودلى از ترس يا 

فقدان اعتماد به نفس در افراد ناشى مى شود كه در 
اين صورت ما توانايى الزم براى اتخاذ تصميمات 
درست و بجا را نداريم. ما هميشه با عقب نشينى 

كردن و همچنين اجازه دادن به ديگران جهت اتخاذ 
مى  فرار  دودلى  و  ترس  اين  از  ما،  براى  تصميم 
كنيم و خودمان را پشت تصميمات ديگران پنهان 
و مخفى مى كنيم. مسلما هنگامى كه بعضى چيزها 
شده  داده  سوق  غلط  و  اشتباه  هاى  راه  سمت  به 
و از مسير اصلى و درست خود خارج مى شود، 
ديگران را مقصر مى دانيم، زيرا در واقع آنها براى 
بوده  اشتباه  تصميمشان  و  اند  گرفته  تصميم  ما 
است اما چون ما اعتماد به نفس كافى براى اتخاذ 
تصميم نداشته ايم، به ديگران اين اجازه را داده ايم 
كه هر تصميمى، چه درست و چه غلط را براى ما 
اتخاذ كنند و بايد بدانيم تنها كسى كه در اين ميان 
و  خسارت  است  ممكن  حتى  و  شود  مى  متضرر 
به  كسى  شود،  وارد  آن  به  ناپذيرى  جبران  ضرر 

غير از خود ما نخواهد بود. 
� واقع گرايى: هنگامى كه ما نياز داريم همه چيز 
واقع  به  شود،  انجام  كامل  و  عالى  صورت  به 
مكانيسم  نمونه  يك  اين  آوريم.  مى  روى  گرايى 
كه  داريم  سعى  ما  همه  است.  كردن  دفاع  خود  از 
خودمان  باال،  بسيار  استانداردهاى  يادآورى  با 
اما  دهيم  قرار  ديگران  از  باالتر  جايگاهى  در  را 
برعكس  دهيم،  مى  انجام  كه  كارهايى  واقع  در 
و  ديگران  پيوسته  گونه  بدين  و  استانداردهاست 
خودمان را مقصر و گناهكار مى دانيم؛ درصورتى 
وجود  كه  را  هايى  راه  بگيريم  ياد  بايد  ما  همه  كه 
دارد بپذيريم و درخواست هاى غيرممكن و دشوار 

را متوقف سازيم. 
از  نكوهش  و  انتقاد  پذيرش  براى  توانايى  عدم 
و  آثار  از  ديگر  يكى  نيز  مورد  اين  ديگران:  سوى 
نتايج ناشى از كمبود اعتماد به نفس در افراد است. 
وقتى ما به درستى ارزش و منزلت خودمان را نمى 
دانيم، نياز داريم كه ديگران قدر ما را بدانند و توقع 
داريم كه ديگران فقط از ما تعريف و تمجيد كنند. 

بنابراين هنگامى كه ديگران از ما انتقاد مى كنند يا 
ما را مورد نكوهش قرار مى دهند، تمامى روياها 
پرورانده  مان  ذهن  در  ديگران  از  كه  خياالتى  و 
آنها  انتقادهاى  و  شود  مى  داغان  و  خرد  بوديم، 
براى ما قابل پذيرش نيست. ابراز انتقاد و نكوهش 
از سوى ديگران سبب مى شود كه ضمير و نفس 
شود  سركوب  و  دار  خدشه  ما  لطيف  و  شكننده 
شويم.  ناراحت  و  دلگير  بسيار  موضوع  اين  از  و 
ديگران  از  بايد  هميشه  برعكس،  كه  درصورتى 
بخواهيم كه نقطه ضعف هايمان را به ما گوشزد 
كنند تا بتوانيم رفتارهاى ناپسندمان را اصالح كنيم 

و روز به روز كامل تر شويم. 
� بدبينى و بهانه گيرى: بدبينى يكى از مهم ترين 
نشانه ها در افرادى است كه از اعتماد به نفس كمى 
چشم  يك  هميشه  فردى  كه  هنگامى  برخوردارند. 
انداز يا دورنماى منفى از زندگى در ذهنش وجود 
اتفاقات  بدترين  پيوستن  وقوع  به  منتظر  و  دارد 
است، بديهى و آشكار است كه اين دسته از افراد با 
اين طرز فكر، به توانايى هاى وجودى شان اعتقاد 
ندارند و نمى دانند كه با به كارگيرى توانايى ها و 
استعداد شان مى توانند خيلى چيزها را تغيير دهند 
براى  را  مثبت  و  روشن  آينده  يك  يا  كنند  بهتر  و 

خود بسازند. 
هر  به  تواند  مى  انسان  اعتيادآور:  رفتارهاى   �
چيزى اعتياد پيدا كند. مثال افرادى كه بيش از حد 

با رايانه كار مى كنند 
بعد از مدتى به صورت غيرارادى و كامال ناخودآگاه 
كنند.  مى  پيدا  اعتياد  آن  با  كردن  كار  و  رايانه  به 
برخوردارند  پايينى  نفس  به  اعتماد  از  كه  افرادى 
نيز به چيزهاى مختلفى از قبيل مصرف داروهاى 
ديگرى  بسيار  كارهاى  انجام  و  پرخورى  مختلف، 
به گونه اى اعتياد پيدا مى كنند و در واقع با انجام 
اين قبيل از كارها و رفتارها، احساس خوشحالى 
و رضايت از خود مى كنند و اين آسان ترين راهى 
است كه آنها مى توانند به صورت متناوب انجام 

داشته  كاذب  شادمانى  احساس  نوعى  و  دهند 
باشند. 

كارى  انجام  توانايى  عدم  فردى  كه  هنگامى 
آن،  يك  در  كند،  مى  احساس  خود  وجود  در  را 
احساس خشنودى و سربلندى و همچنين احساس 
اين  متأسفانه  اما  دهد  مى  دست  او  به  خوشحالى 
مشكالت  با  آنها  و  است  زودگذر  و  موقتى  نتايج 
بزرگ ترى روبه رو خواهند شد و اعتماد به نفس 
رفت.  خواهد  بين  از  كلى  به  زمان  مرور  به  شان 
دورى  نفس  به  اعتماد  كمبود  اين  از  كنيد  سعى 
گزينيد زيرا اعتياد به مواردى كه در باال ذكر شد، 
نتايج  و  اثرات  تواند  مى  طوالنى  زمان  مدت  در 
خطرناكى را آشكار سازد و خسارات و صدمات 
اگر  باشد.  داشته  همراه  به  را  جبرانى  غيرقابل 
شما عزيزان بسيارى از آثار و نشانه هاى كمبود 
دارا  را  شد  بيان  مقاله  اين  در  كه  نفس  به  اعتماد 
موضوع  اين  برخورداريد،  اثرات  اين  از  و  هستيد 
نشان دهنده و بيانگر اين است كه شما يك مشكل 
بر  را  آن  زودتر  هرچه  بايد  و  داريد  جدى  كامال 

طرف سازيد. 
خوشبختانه، مردم بسيارى مثل شما وجود دارند 
هاى  راه  همچنين  و  مواجهند  مشكل  اين  با  كه 
بسيارى هم وجود دارد كه شما مى توانيد اعتماد 
كنيد.  بازسازى  و  بخشيد  بهبود  را  تان  نفس  به 
تمرين ها، دوره ها، كالس ها، كتاب ها و مشاوران 
مى  شما  كه  دارند  وجود  زمينه  اين  در  بسيارى 
توانيد به راحتى از آنها كمك بگيريد و استفاده از 
كه  بدانيد  تا  داد  خواهد  بينشى  شما  به  موارد  اين 
چگونه با اين مشكل تان به نبرد و ستيز بپردازيد. 
را  تان  سؤاالت  جواب  كنيد،  نگاه  تان  اطراف  به 
هيچگاه  و  كنيد  آغاز  را  تان  فعاليت  يافت،  خواهيد 
منصرف نشويد. شما مى توانيد براى نخستين بار 
هم كه شده كارهاى شگفت انگيزى انجام دهيد و 
و  اعتقاد  دهيد،  مى  انجام  كه  كارهايى  به  حقيقتا 

اطمينان پيدا كنيد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

روانشناسى

هيچ گاه خودمان را 
دست كم نگيريم!
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/كجا غذا بخوريم، كجا غذا نخوريم

بهترين جاي غذا 
خوردن كجاست؟

ترجمه: سارا مفيد

لذت  معتقدند  فيزيولوژي  متخصصان  بيشتر 
است  زندگي  لذت هاي  بزرگ ترين  از  يكي  غذاخوردن، 
و  مي گذرند  لذت  اين  از  به راحتي  افراد  از  بسياري  اما 
نمي دانند كه مي توانند با رعايت چند نكته بسيار ساده 
اما كاربردي، غذا خوردن را براي خود و ساير اعضاي 

خانواده شان، به يك تفريح بزرگ تبديل كنند...
يك  در  خوردن  غذا  لذت  داريد  دوست  هم  شما  اگر   
نيست  بد  كنيد،  تجربه  را  آرام بخش  و  سالم  محيط 

نگاهي به اين نكته ها بيندازيد.

1.محل غذاخوردن بايد آفتاب گير باشد. محيط هاي تاريكي كه 
ايجاد  باعث  مي كنند،  روشن  را  آنها  مصنوعي  نورهاي  تنها، 

افسردگي در افراد و كاهش ميل آنها مي شوند.

حرير  جنس  از  بايد  آشپزخانه  يا  غذاخوري  سالن  2.پرده 
شيشه اي باشد. اين جنس از پارچه مي تواند به سادگي باعث 

انتقال نور شود و شستشوي آن هم بسيار آسان است.

3.پرده هايي با رنگ روشن تر، عالوه بر اينكه هنگام صرف غذا 
حس بهتري به افراد مي دهند، مي توانند به سرعت، آلودگي هاي 
محيطي را نشان بدهند و به اين ترتيب، خانم خانه را نسبت به 

شستشوي آن هوشيارتر كنند.

غذاخوري  محيط  در  چاق  بسيار  فرد  يك  عكس  از  4.استفاده 
مي تواند افراد خانه را از عاقبت پرخوري خبردار كند.

5.بهتر است رنگ غالب در محيط غذاخوري ماليم و آرام بخش 
يا  صورتي  از  تركيبي  يا  رده ها  با  ليمويي  يا  آبي  سبز،  مانند 
ياسي باشد. اين رنگ ها، هنگام غذاخوردن حس آرامش را به 

افراد منتقل مي كنند.

6.استفاده از رنگ هاي تيره مانند مشكي يا قهوه اي سوخته يا 
رنگ هاي خنثي مانند خاكستري و كرم براي محيط غذاخوري 
اصال مناسب نيست. اين رنگ ها باعث ايجاد حس بي ميلي در 

افراد به خصوص بچه ها مي شوند.

مهتابي  يا  المپ  كنار  در  قرمز،  نور  با  المپي  از  7.استفاده 
و  اشتها  افزايش  باعث  مي تواند  غذاخوري تان  اتاق  معمولي 

صميميت افراد خانواده شود.

و  قرمز  رنگ هاي  از  غذاخوري تان  محيط  تمام  براي  8.هرگز 
نارنجي، استفاده نكنيد. اين كار باعث افزايش اشتهاي بيش از 

حد و پرخوري و ابتاليتان به چاقي مي شود.

كالم  بدون  موسيقي  يك  خوردن،  غذا  هنگام  است  9.بهتر 
و  كنيد  آرام  را  خانواده تان  افراد  ذهن  تا  كنيد  پخش  كالسيك 
باعث شويد كه خستگي روزانه آنها باعث بي ميلي شان نشود.

جنس  باشد.  چوبي  غذاخوري تان،  ميز  جنس  است  10.بهتر 
چوب باعث انتقال گرما و صميميت و جنس آهن باعث انتقال 

سردي و بي ميلي به افراد مي شود.

11.ارتفاع صندلي هاي ميز يا اپن بايد به گونه اي باشد كه دست 
اگر  بگيرد.  قرار  اپن  و  ميز  سطح  از  باالتر  يا  راستا  در  شما 
فشار  غذا  صرف  هنگام  باشد،  ميز  سطح  از  پايين تر  دستتان 

بيشتر به شانه ها و حتي ستون فقراتتان وارد مي شود.

سنگ،  از  غذاخوريتان  ميز  زير  كف پوش  كه  نيست  12.بد 
سراميك يا پاركت باشد تا در صورت ريختن غذا به سادگي 
تميز شوند. استفاده از فرش و موكت براي زير ميز غذاخوري 
اصال كار درستي نيست. به دليل اينكه امكان انتقال آلودگي هاي 
درونشان  كپك،  و  قارچ  رشد  و  آنها  تاروپود  داخل  به  غذايي 
زمان  مرور  به  مي توانند  كپك ها  و  قارچ ها  اين  دارد.  وجود 
يا  خانواده  افراد  به  آلرژي زا  بيماري هاي  انواع  انتشار  باعث 

حتي غذاهاي تازه شوند.

گزينه هاي  روشن تر،  با رنگ هاي  و  پارچه اي  13.روميزي هاي 
به  هستند.  شما  غذاخوري  ميز  براي  مناسب تري  و  شيك 
روميزي هايي  باشد.  شده  گلدوزي  آنها  حاشيه  اگر  خصوص 
و  مي دهند  نشان  را  آلودگي  بالفاصله  روشن،  رنگ هاي  با 
شما مجبور به شستن آنها مي شويد. به اين ترتيب، از طريق 
انتقال  غذايي تان  مواد  به  آلودگي  كثيف،   روميزي  از  استفاده 

پيدا نمي كند.

14.اگر مي خواهيد روي ميز يا روميزي تان،  سفره اي بيندازيد 
تا از كثيف شدن آنها پيشگيري كنيد، بهتر است از سفره هاي 
سفيد ساده استفاده كنيد. به دليل اينكه امكان انتقال طرح هاي 

چاپي سفره ها كه آلوده به سرب هستند، به خوراكي هاي داغي 
مانند نان كه به طور مستقيم روي سفره قرار داده مي شوند، 

وجود دارد.

15.روميزي و سفره بايد كمي بزرگ تر از سطح ميز باشند تا 
تمام ميز را پوشش دهند و ظاهر مناسبي را به وجود بياورند.

16.استفاده از شمع  و گل هاي تازه اي به رنگ دستمال سفره يا 
روميزي مي تواند سليقه و احترام شما را به اعضاي خانواده تان 

نشان بدهد و باعث افزايش ميل آنها به دست پختتان بشود.

17.بهتر است از ظروف غذاي سراميكي و رنگي براي اعضاي 
خانواده خود استفاده كنيد. استفاده از هر رنگ براي يك نفر، 
به  ببخشد.  غذايتان  ميز  به  خاصي  زيبايي  و  تنوع  مي تواند 
و  كارتوني  طرح هاي  با  سراميكي  ظروف  از  استفاده  عالوه، 
خوردن  به  هم  را  بچه ها  بدغذاترين  حتي  مي تواند  رنگارنگ، 

غذايشان تشويق كند.

يا  زيرليواني  زيربشقابي،  از  است،   بدغذا  فرزندتان  18.اگر 
عكس هاي آشپزخانه اي با محتواي خوراكي هاي اشتهابرانگيز 

استفاده كنيد.

خوردن  غذا  تا  بنشانيد  بلندتر  صندلي هاي  روي  را  19.بچه ها 
براي آنها آسان تر شود.

است،  خيابان  به  رو  غذاخوري تان  اتاق  يا  آشپزخانه  20.اگر 
بهتر است هرچه سريع تر محل غذاخوري خود را تغيير دهيد. 
غذا  آرامش  با  و  سالم  اجازه  خيابان،  سروصداي  و  آلودگي 
محل  تغيير  امكان  اگر  بنابراين،  نمي دهند  شما  به  را  خوردن 
از  استفاده  ما  پيشنهاد  ندارد،  وجود  برايتان  غذاخوري 
غذاخوري تان  اتاق  يا  آشپزخانه  براي  دوجداره  شيشه هاي 
است. اين شيشه ها اجازه نفوذ سروصدا يا آلودگي را به داخل 

خانه نمي دهند.

21.مكاني را به عنوان محل غذا خوردن انتخاب كنيد كه در آنجا 
امكان تماشاي تلويزيون وجود نداشته باشد. غذاخوردن همراه 
با تماشاي تلويزيون باعث مي شود كه متوجه حجم غذايي كه 
مي خوريد، نباشيد و درنتيجه به پرخوري روي بياوريد. نتيجه 

پرخوري هم كه چيزي جز چاقي و دردسرهايش نيست.

نمك پاش هاي  از  غذايتان  ميز  روي  مي توانيد،  كه  جايي  22.تا 
رنگي استفاده كنيد و درون آنها نمك هايي با دانه هاي درشت 
شدن  زيباتر  باعث  رنگي  نمك پاش هاي  از  استفاده  بريزيد. 
درشتي  متوجه  هم  خانواده  اعضاي  و  مي شوند  غذايتان  ميز 
دانه هاي نمك نمي شوند. به اين ترتيب، آنها با پاشيدن نمك،  به 
نوعي رضايت رواني مي رسند و در واقع، هيچ نمك اضافي اي 

را به غذايشان نمي افزايند.

WebMD :منبع

/قابل توجه آقاياني كه خيلي به كيفشان اهميت مي دهند

مرد است و كيفش؟!
ليال افشار

مردي  هر  امروز،  لباس  و  مد  دنياي  در 
كه به ظاهرش اهميت مي دهد و مي خواهد 
خوش پوش باشد، مي  داند كه داشتن يك 
بلكه  الزم،  تنها  نه  او  براي  مناسب  كيف 
از  پيش  تا  كه  حالي  در  است.  ضروري 
و  نداشت  وجود  تصوري  چنين  اين، 
محسوب  زنانه  وسيله  يك  كامال  «كيف» 

مي شود...
مارك هاي  از  بسياري  حاضر  حال  در   
معروف، كيف مردانه هم طراحي و توليد 
زيادي  بسيار  پول  راه  اين  از  و  مي كنند 
مدل  كيف  چند  با  مي آورند.  دست  به 
از  پيش  و  مي شويم  آشنا   2011 سال 
آن، يك توصيه مهم براي شما كه قصد 
خريد كيف داريد: «اگر مدل هاي كالسيك 
مسير  هرگز  نكنيد،  فراموش  را  كيف 
اشتباه  را  شيك بودن  و  خوش پوشي 

نرفته ايد.»

كيف رسمي
از  يكي  كيف،  مدل  اين  بدون شك 
براي  كيف ها  پذيرفته ترين  و  قديمي ترين 
امروزي  اسنادهاي  كيف  است.  مردان 
مانند  صندوق  قبلي،  مدل هاي  مثل  ديگر 
مي كنيد،  باز  را  كيف  در  وقتي  نيستند. 
اين  مي شويد.  روبرو  مجزا  بخش  دو  با 
مدل هاي  مثل  ـ  تيزي  لبه هاي  كيف ها 

و  داخل  چرمي  دوخت  در،  قفل  با  آنها  كالسيك  شكل  ندارند.  ـ  قديمي شان 
تبديل  كارمندان  براي  مناسب  گزينه اي  به  را  آنها  دارند،  كه  تقسيم بندي اي 
با  كنند.مناسب   پيدا  را  وسايلشان  ممكن،  زمان  كمترين  در  بتوانند  تا  مي كند 

لباس كار
كيف پستچي 

يا  «پستچي»  كيف هاي  به  كه  كيف ها  اين  دارد.  جالبي  شرح  كيف ها  اين  نام 
«پيك» معروف، شبيه كيف پستچي ها بودند كه نامه  ها را با خود به اين طرف 
و آن طرف مي بردند. جنس آنها اغلب از كرباس و بند شانه شان از كتان است 
اما در حال حاضر جنس هاي مختلفي دارند از چرم و كتان گرفته تا برزنت. 
مدل اصلي قرار گرفتن اين كيف هاي شانه اي روي شانه، كج است.مناسب با 

لباس هاي خريد و گشت وگذار
كيف خبرنگاري

اين نوع كيف ها همان طور كه از نامشان پيداست، مخصوص كساني هستند كه 
اهل جابجايي و حمل وسايل زياد هستند. اين كيف كه براي جوان ترها بيشتر 
مناسب است، جيب هاي زيادي دارد و به شما امكان مي دهد هر وسيله  را در 
جاي مخصوص خودش بگذاريد و زياد دنبال آن نگرديد. اين مدل كيف براي 
اسپرت  لباس هاي  و  دانشگاه  لباس  با  است.مناسب  مناسب  هم  دانش آموزان 

شيك
ساك دستي

اين كيف،  مدل مدرن كيف هاي اسناد است. شايد به نظرتان كمي زنانه بيايد 
اما كيفي كامال مردانه و جادار است و به خصوص هنرمندان از آن استفاده 
مي كنند. بيشتر از جنس چرم  نرم است و عالوه بر دسته هاي كوچك، گاهي 
يك بند شانه هم دارد اما بيشتر مواقع به صورت كيف دستي استفاده مي شود 

نه شانه اي.مناسب براي سفر
كيف مسافرتي

هر مردي كه به سفر مي رود، به يكي از اين كيف ها نياز دارد. البته اين كيف 
هم  چون  است  مناسب  بسيار  مي روند،  زياد  هم  سفركاري  كه  آقاياني  براي 
حمل  اجازه  كه  دارد  محكمي  بند هاي  رسمي.  و  كاربردي  هم  و  است  شيك 
يك  و  پارچه اي  تودوزي  كيف ها  اين  بيشتر  داخل  مي دهد.  را  زيادي  وسايل 

جيب كوچك وجود دارد.مناسب با لباس راحت و ترجيحا گشاد
كيف دوربين

اين كيف ها به نوعي مدل كوچك تر كيف هاي پيك هستند. بندهاي بلندي دارند 
و بيشتر به صورت كج  روي شانه قرار مي گيرند و بهتر است درازاي بند آنها 
به حدي باشد كه 10 سانتي متر پايين تر از بند كمربند قرار بگيرند. البته اگر 
بگيرد  قرار  كمر  بند  روي  يا  باال  اگر  اما  ندارد  عيبي  گرفت،  قرار  هم  پايين تر 
جلوه مناسبي ندارد. افراد زيادي مي توانند از اين كيف استفاده كنند اما اين 
است  بهتر  برويد،  سركار  مي خواهيد  اگر  و  است  اسپرت  و  غيررسمي  مدل 
كيف ديگري انتخاب كنيد. اين كيف ها اصوال جيب هاي بسياري دارند و به شما 
ديگر  كوچك  وسايل  و  موبايل  عابربانك،  تلفن،  كارت  بتوانيد  مي دهند  امكان 
را در آن قرار بدهيد بدون اينكه وقت زيادي را صرف پيداكردن آنها بكنيد.

مناسب با لباس هاي تفريح و گشت وگذار
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سالمت

مي خواهيد چاق 
شويد؟ يا ازدواج 

كنيد يا طالق بگيريد!
نتايج تحقيق يك موسسه آمريكايي حاكي از آن 
است كه ازدواج و طالق، مي تواند موجب افزايش 
از  نقل  و  سايت 24  گزارش  شود. به  افراد  وزن 
از  پس  زنان  در  وزن  افزايش  بي بي سي،احتمال 
افزايش  اين  است.  مردان  از  بيش  اندكي  ازدواج 
در مواردي به اندازه اي است كه سالمت فرد را 
شناسي  جامعه  انجمن  مي كند.  مواجه  خطر  با 
آمريكا در مطالعه اي كه بر روي 10 هزار و 71 
رسيد  نتيجه  اين  به  داد،  انجام  داوطلبان  از  نفر 
كه احتمال افزايش وزن افراد، تا دو سال پس از 
آغاز يا پايان زندگي مشترك با يك سير جهشي 
مواجه است.بر اساس اين تحقيق زناني كه تازه 
وزن  افزايش  خطر  با  بيشتر  مي كنند  ازدواج 
در  كه  اوهايو  دانشگاه  محققان  هستند.  روبه رو 
برخي  در  مي گويند  داشته اند  شركت  تحقيق  اين 
موارد اين افزايش وزن مي تواند سالمتي فرد را 
با خطر جدي مواجه كند. در اين تحقيق تغييرات 
در  بدني)  توده  (شاخص  وزن  به  قد  نسبت  در 
داوطلبان بين سال هاي 1986 تا 2008 ميالدي و 
ارتباط اين شاخص با وضعيت تاهل آنها مورد 
وزن  به  قد  نسبت  محققان  گرفت.  قرار  بررسي 
گرفته  طالق  يا  كرده  ازدواج  تازه  كه  را  افرادي 
دو  از  بيش  كه  كساني  يا  مجرد  افراد  با  بودند، 
كردند.  مقايسه  مي گذشت  آنها  ازدواج  از  سال 
زناني  در  كم،  ميزان  به  وزن  افزايش  احتمال 
افزايش  درصد   33 تا  كرده اند  ازدواج  تازه  كه 
به  وزن  افزايش  خطر  حال  عين  در  مي يابد. 
مقادير زياد، در چنين افرادي تا 48 درصد باال 
مي رود. در زناني كه تازه از همسران خود جدا 

شده اند، 22 درصد احتمال افزايش وزن به ميزان 

اندك مشاهده شده است. احتمال افزايش وزن به 
كرده اند  ازدواج  تازه  كه  مرداني  در  كم  ميزان 
چنين  احتمال  اما  مي يابد.  افزايش  درصد   28 تا 
درصد   21 طالق،  از  پس  مردان  در  مسئله اي 

است. 

اگر به سالمت و زيبايي گردنتان اهميت مي دهيد، 
بخوانيد

جوانسازي 
گردن

ترجمه:الهه جوانپور/

براي بسياري از خانم ها و آقايان داشتن 
چين   بدون  پوستي  و  زيبا  صورتي 
با  حتما  اما  دارد  زيادي  اهميت  وچروك 
افرادي مواجه شده ايد كه در عين داشتن 
صورتي صاف و زيبا، گردني چروكيده 
راحتي  به  كه  به طوري  دارند  افتاده  و 
سنشان  آنها،  گردن  به  نگاه  با  مي توان 

را تخمين زد...
در  مشهور  افراد  باشيد  كرده  دقت  اگر   
مقوله  اين  به  هنر  و  سياست  عرصه 
مي?دانند  آنها  چون  دارند  ويژه  توجه 
به  صورت  پوست  مثل  گردن  پوست 
گردن  مي خواهيد  اگر  دارد.  نياز  مراقبت 
توصيه ها  اين  به  باشيد،  داشته  زيبايي 

عمل كنيد.

گردن  مخصوص  كرم هاي  سالگي   30-28 از 
استفاده كنيد.

پايه اين كرم ها كالژن و االستين است و ليفتينگي 
برايتان  كرم ها  اين  به  دسترسي  اگر  دارند.  آني 
ممكن نيست، از كرم هاي مرطوب كننده يا كرم هاي 
ضدچروك روز و شب استفاده كنيد. براي نتيجه 
كرم  ثانيه   چند  ابتدا  مي شود  توصيه  بهتر  گرفتن 
و  گردن  باالي  از  بعد  كنيد  گرم  دستتان  كف  را 

زيرچانه به سمت مركز و سپس خارج بماليد.
را  دست  ابتدا  نيز  سينه  باالي  به  زدن  كرم  براي 
خارج  به  افقي  به صورت  و  بگذاريد  سينه  باالي 
حركت دهيد. بعد از سينه به سمت گردن به حالت 
عمودي اين كار را تكرار كنيد. كرم بايد كامال جذب 

پوست شود.

ضدآفتاب بزنيد
پوست گردن و باالي سينه بسيار نازك، حساس و 
به شدت در معرض آسيب است. مهم ترين دشمن 
پوست گردن، مثل پوست صورت، اشعه خورشيد 
از  را  كالژن  خورشيد  ماوراي بنفش  اشعه  است. 
بين مي برد، پوست را خشك مي كند و زمينه ساز 
تا 16  از 12  بيش  بنابراين  مي شود  پوست  پيري 
ساعت زير نورمستقيم آفتاب بمانيد. در عين حال 
الزم است هم روي پوست صورت و هم گردن و 
كنيد.  استفاده  قوي  ضدآفتاب  كرم  از  سينه  باالي 
داشتن لباس مناسبي كه پوست گردن را در برابر 

خورشيد حفاظت كند بهترين گزينه است.

گوماژ را امتحان كنيد
يكي از روش هاي مطرح اين روزها، گوماژ است. 
اگر اهل گوماژ هستيد (روش اليه?برداري طبيعي 
و ماليم پوست)، حتما اين متد را روي گردن هم 
مرده  سلول هاي  حذف  به  گوماژ  كنيد.  امتحان 
جديد  سلول هاي  بازسازي  و  تحريك  و  پوست 
كمك مي كند و درخششي خاص به پوست مي دهد.

پوستتان را تحريك نكنيد
پوست گردن بسيار حساس است و احتمال بروز 
گردن  روي  ممكن  حد  تا  باالست.  آن  اگزماي 

پوشيدن  از  و  نكنيد  اسپري  ادكلن  و  عطر  خود 
دارند  حساسيت زا  بافت  با  يقه هايي  كه  لباس هايي 
يا شال گردن هاي پشمي يا خزمصنوعي خودداري 
نيز  نيكل  جنس  از  بدلي ها  از  بسياري  كنيد. 
و  ريز  جوش هاي  بروز  باعث  و  هستند  آلرژي زا 
هر  بروز  صورت  در  مي شوند.  گردن  روي  قرمز 
نوع حساسيت حتما به متخصص پوست مراجعه 

كنيد.

گردنتان را ماساژ دهيد
ماساژ به گردش بهتر خون و جوان ماندن پوست 

كمك مي كند. عضالت گردن را بايد از 
30 سالگي به بعد با ماساژ و كرم هاي مرطوب كننده 
سالگي   40 از  بعد  نگه داشت.  عضالني  و  جوان 
و  بازسازي  كرم هاي  از  شب  و  صبح  مرتب  بايد 

سفت كننده استفاده كرد.

كرم هاي ليفتينگ نيز به حفظ حالت بيضي صورت 
و زيبا به نظر رسيدن گردن كمك مي كنند. روغن 
گردن  پايين  تا  چانه  زير  ماساژ  براي  آواكادو 
بسيار مفيد است. آواكادو ضدچروك بوده و براي 
در  البته  است  مناسب  بسيار  خشك  پوست هاي 
ماساژ، نحوه حركت دست مهم است. بايد دست را 

از پايين گردن به سمت چانه حركت دهيد.

ورزش كنيد
پوست  و  عضالت  شدن  سفت  و  ماهيچه اي  براي 
اين  دارد.  اهميت  بسيار  آن  دادن  ورزش  گردن، 

تمرين ها به شما كمك خواهد كرد:

 A، E، :اين حروف را به حالت كشيده تكرار كنيد •
I، O، U، Y

مختلف  جهت هاي  به  را  سر  و  بايستيد  راست   •
آرام بچرخانيد.

• دست چپ خود را پايين گردن سمت راست قرار 
چانه  سمت  به  فشار  بدون  و  آرام  حركتي  با  و 
دست  با  عكس  جهت  در  را  كار  اين  دهيد.  حركت 

ديگر تكرار كنيد.
• سر را به عقب و چانه را به جلو بكشيد و براي 
3 ثانيه در اين وضعيت بمانيد بعد براي يك ثانيه 
عضالت را شل و دوباره اين حركت را تكرار كنيد.
بعد  دهيد  قرار  چانه  زير  را  مشت شده  دست   •
كنيد  سعي  دارد،  وجود  دست  فشار  كه  درحالي 
غبغب  ايجاد  از  كار  اين  كنيد.  باز  را  دهانتان 

پيشگيري مي كند.
• در حالي كه دندان ها به هم چسبيده، دهانتان را 
بكشيد.  طرفين  به  را  دهان  گوشه هاي  و  كنيد  باز 
همزمان زبان را پشت دندان بااليي بگذاريد و فشار 

دهيد. چند ثانيه در همين حالت بمانيد.

Journal de Femme :منبع



جمعه 4 شهريور ماه 1390 -  شماره 212هفته نامه پرشين2424
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

مورينيو باالخره به حرف آمد 

فقط از مادريدي ها 
عذرخواهي مي كنم

تكذيب  را  اين  ترك  شايعه  مادريد  رئال  پرتغالي  سرمربي 
كرد. ژوزه مورينيو، سرمربي پرتغالي رئال مادريد كه پس از 
حوادث ديدار برگشت سوپر جام اسپانيا بسياري فكر مي كردند 
براي  برنامه اي  هيچ  كه  گفت  مي كند،  ترك  را  مادريد  رئال  كه 
ترك رئال مادريد ندارد و اصال به فكر رفتن نيست. مورينيو 
منتشر  مادريد  رئال  باشگاه  رسمي  سايت  كه  بيانيه اي  در 
شك  بدون  رفت،  نخواهم  مادريد  رئال  از  «هرگز  گفت:  كرد، 
در برنابئو خواهم ماند. تنها كساني كه مرا نمي شناسند، ممكن 
است كه چنين ياوه گويي ها را به هم ببافند. به خوبي بر من 
هفته هاي  در  مادريد  رئال  كه  فوتبالي  از  بسياري  كه  پيداست 
اخير ارائه داد، لذت بردند و اظهار شگفتي و خوشحالي كردند. 
چنانچه رئال را ترك كنم غافلگيري جديدي براي آن ها خواهد 
اخيري  شايعات  خاص  آقاي  است.»  ممكن  غير  كار  اين  بود. 
را كه يكي از كانال هاي تلويزيوني اسپانيا از زبان پارامسي، 
مدير برنامه هاي او درباره ترك رئال مادريد منتشر كرده بود، 
تكذيب كرد و گفت: «از ديدگاه من پرس فرد بسيار باهوشي 
است و بسيار هم با هم رو راست هستيم. زيدان هم 24 ساعته 
و  عشق  نمي بينم.  تيم  اين  در  مشكلي  و  است  فعاليت  حال  در 

عالقه من به رئال بسيار بيشتر از بعضي مادريدي هاست.» 
هفته  برگشت  بازي  در  او  حركت  درباره  همچنين  مورينيو 
گذشته سوپر جام اسپانيا كه انگشتش را بر چشم تيتو ويالنوا، 
دستيار گوآرديوال فرو برد، توضيح داد: «مثل بعضي ها انسان 
عذرخواهي  مادريد  رئال  طرفداران  از  فقط  نيستم،  دورويي 
مي كنم و نه از كس ديگر. برخى افراد در رياكارى در فوتبال، 
كنند  مى  پنهان  را  خود  هاى  چهره  و  هستند  من  از  استاد تر 
اين  كنند.»  مى  صحبت  يواشكى  عميق،  هاى  تونل  درون  و 
مورينيو  سخنگوى  پارامسي  االديو  خود  كه  است  حالى  در 
گفته  آن  در  كه  را  پلوس  كانال  شبكه  با  اخيرش  حرفهاى  نيز 
اين  سانتياگوبرنابئو  سران  حمايت  عدم  دليل  به  مورينيو  بود 
در  كرد.پارامس  تكذيب  شدت  به  كرد  خواهد  ترك  را  باشگاه 
محض  كذب  اظهارت  «اين  گفت:  ماركا  روزنامه  با  گفت وگو 
است و حرفهاى من نيست.» او مى گويد يك فرد ناشناس پيام 
ديگر  كه  تلفنى  خط  از  بوده  اظهارات  اين  حاوى  كه  كوتاهى 
ارسال  تلويزيونى  شبكه  اين  دفتر  به  كند  نمى  استفاده  آن  از 

كرده است. 

خشم آرسنال از محروميت ونگر 
محروميت  از  پس  انگليس  آرسنال  فوتبال  باشگاه 
تصميم  اين  به  نسبت  كرد،  اعالم  تيم  اين  سرمربي 
ونگر»  «آرسن  يوفا  داد.  خواهد  استيناف  درخواست 
از  حاليكه  در  خود  مربيگري  كادر  با  تماس  دليل  به  را 
همراهي تيمش در بازي رفت آرسنال مقابل اودينزه در 
هفته گذشته محروم بود، دو جلسه محروم كرده است. 
ورزشگاه  در  گذشته  هفته  كه  بازي  اين  در  آرسنال 
پيروزي  به  صفر  بر  يك  نتيجه  با  شد،  برگزار  امارات 
باشگاه  استيناف  درخواست  به  رسيدگي  جلسه  رسيد. 
از  بعد  روز  يك  يعني  پنج شنبه  روز  است  قرار  آرسنال 
بازي برگشت دو تيم برگزار شود. اما مسئوالن باشگاه 
ونگر  آنها،  به  پاسخ  اجازه  بدون  يوفا  اينكه  از  آرسنال 
اتحاديه  اين  از  و  آمده  خشم  به  است  كرده  مجازات  را 
چهارشنبه  بازي  از  قبل  استيناف  دادگاه  خواسته اند 
برگزار شود. ونگر به دليل اظهاراتي كه در پايان ديدار 
برابر بارسلونا در فصل گذشته در خصوص جانبداري 
يك  بود،  آورده  زبان  بر  اسپانيايي  تيم  از  يوفا  مقامات 
برگزاري  حين  در  اينكه  از  پس  اما  شد  محروم  جلسه 
ديدار رفت پلي آف مقابل اودينزه از طريق تلفن همراه 
از  كرد،  گفت وگو  تيم  اول  مربي  پريموراك»،  «بورو  با 
سوي كميته انضباطي يوفا دو جلسه ديگر محروم شد. 
يوفا با انتشار بيانيه اي در مورد محروميت ونگر اعالم 
كرده است: «اين تصميم به دليل پايبند نبودن سرمربي 
آرسنال به مقررات انضباطي گرفته شده است.» با وجود 
اين «ديويد مايلز» دبير باشگاه آرسنال مدعي است كه 
در جريان بازي با يوفا تماس گرفته و از آنها پرسيده 
دستيارش  به  را  خود  پيام  مي تواند  ونگر  آيا  كه  است 
اجازه  يوفا  مي شود  گفته  خير.  يا  برساند  رايس»  «پت 
خود  مسئوالن  از  يكي  سپس  اما  است  داده  را  كار  اين 
اينكه  دليل  به  را  ونگر  تا  فرستاده  آسنال  رختكن  به  را 
دوربين هاي تلويزيوني تصاوير تخلف وي را گرفته اند، 

توبيخ كند. 

ورزش

موضوع استفاده از مربيان خارجي، مسئله اي 
است كه امروزه در كشورهاي آسيايي زيادي 
بازتاب داشته و سالن فرودگاه هاي اين كشورها 
شاهد حضور مربيان بزرگ اروپايي هستند كه 
آنتونيو  خوزه  حضور  به  مربوط  آنها  آخرين 
اسپانيا  ملي  تيم هاي  پيشين  سرمربي  كاماچو، 
و باشگاه رئال مادريد در چين است. اين مربي 
خبرنگاراني  مقابل  و  پكن  فرودگاه  در  نامدار 
نشستن  آماده  او  كلمات  اولين  ضبط  براي  كه 
همكارانم  و  «من  گفت:  بودند،  كاماچو  پرواز 
در  ما  هدف  آمده ايم.  چين  به  كه  خوشحاليم 
حال حاضر صعود به مرحله نهايي جام جهاني 
برنامه  يك  اين  از  غير  اما  است،  برزيل   2014
معموال  خارجي  مربيان  داريم.»  هم  مدت  بلند 
و  كمك  براي  كه  مي كنند  اعالم  ورود  هنگام 
آسيايي  كشورهاي  فوتبال  در  انقالب  و  تحول 
برنامه هاي دراز مدت دارند اما معموال به داليل 
مختلف اين اتفاق رخ نمي دهد. موانعي سر راه 
آنها وجود دارد كه مي توان به موضوع زمان، 
فدراسيون، همكاري نكردن باشگاه ها و تضاد 
فرهنگي يا تركيبي از اين موارد اشاره كرد. بايد 
به اين نكته هم توجه داشت كه تمام تشكيالت 
فوتبال ملي در يك كشور براي رسيدن به يك 
هدف شكل گرفته و آن صعود به جام جهاني 
وسيله  يك  چشم  به  خارجي  مربيان  به  است. 
يا يك اهرم نگريسته مي شود كه مي توانند تيم 
را به اين هدف برسانند. در حالي كه وضعيت 
باشگاه هاي فوتبال در اين كشورها به گونه اي 
است كه هر چهار سال يك بار هم شايد يك تيم 
مربيان  كه  كاري  نرسد.  موفقيت  به  باشگاهي 
است  اين  مي كنند  آسيايي  تيم هاي  در  خارجي 
و  كرده  نزديك تر  ملي  تيم  به  را  هواداران  كه 
ملي  تيم  به  پيوستن  براي  بازيكنان  انگيزه 

بيشتر شود. 
مرحله  در  حاضر  آسيايي  تيم   20 ميان  در 
آسيا  منطقه  در  جهاني  جام  مقدماتي  گروهي 
كره  ازبكستان،  سوريه،  كشور  چهار  تنها 
آن ها  مربيان  كه  هستند  جنوبي  كره  و  شمالي 
مجبور نيستند براي ياد گرفتن سرود ملي تيم 

خود درس بخوانند! 

هم  آسيا  فوتبال  غول هاي  چين،  بر  عالوه 
توسط مربيان خارجي و عموما اروپايي هدايت 
زاكروني  آلبرتو  را  ژاپن  ملي  تيم  مي شوند. 
اوسيك  هولگر  دارد.  اختيار  در  ايتاليايي 
نشسته  استراليا  ملي  تيم  نيمكت  روي  آلماني 
وظيفه  كرش  كارلوس  و  رايكارد  فرانك  است. 
را  ايران  و  عربستان  بزرگ  نام هاي  دارند 
آسياي  تيم هاي  ميان  در  كنند.  احيا  ديگر  بار 
ترتيب  به  اندونزي  و  سنگاپور  تايلند،  شرقي 
هدايت  هلندي  و  صرب  آلماني،  مربيان  توسط 
توفزديچ  گوران  هم  آسيا  غرب  در  مي شوند. 
هدايت تيم ملي كويت را بر عهده دارد. سرچكو 
كاتانچ اسلوونيايي هدايت تيم ملي امارات را بر 
هدايت  را  لبناني ها  آلماني  تئوبوكر  دارد.  عهده 
دو  توسط  هم  عمان  و  بحرين  تيم هاي  مي كند. 
الگوئن  پل  و  تيلور  پيتر  نام هاي  به  انگليسي 

هدايت مي شوند. 

قاره  اروپايي،  مربي  همه  اين  ميان  در 
آمريكاي جنوبي مربيان كمتري در آسيا دارد. 
سباستيانو الزاروني يك مربي برزيلي است كه 
در قطر مربيگري مي كند. هم وطنش زيكو هم 
مذاكرات را با فدراسيون عراق به پايان رسانده 
و به زودي روي نيمكت اين تيم خواهد نشست. 

زيادي  پول  كه  نيستند  ضعيف  تيم هاي  فقط 
در  درخشش  آرزوي  با  آنها  مي كنند.  خرج 
و  لحظه اي  طور  به  چند  هر  فوتبال  جهان 

استخدام  براي  را  زيادي  هزينه هاي  زودگذر، 
حتي  اما  مي كنند  پرداخت  خارجي  مربيان 
قدرت هاي برتر قاره كهن هم به فكر اين مسئله 
مي افتند كه بعد از پايان كار مربيان خارجي در 

كشورشان بار ديگر مربيان دلخواه وطني را با 
ناز و خرام به تيم ملي بازگردانند! 

وجود  آسيا  قاره  در  بسياري  خارجي  مربيان 
دارند و كار آساني نيست كه بتوانيم قضاوت 
كنيم كه آيا چيزي به فوتبال اين كشورها اضافه 

روياي  كشورها  اين  از  برخي  نه.  يا  كرده اند 
حضور در جام جهاني را در سر مي پرورانند. 
جام  در  بار  يك  فقط  كه  آسيايي  تيم  چهار  هر 
جهاني حاضر شده و در دوره هاي اخير حتي 
به حضور در اين رقابت ها نزديك  هم نشده اند 
از مربي وطني استفاده مي كنند. ماريو زاگالو، 
امارات را به جام جهاني 1990 رساند و چهار 
توانست  برزيلي  فني  كادر  هم  آن  از  قبل  سال 
توجه  با  ببرد.   1986 جهاني  جام  به  را  عراق 
به موفقيت اين كادر برزيلي غير قابل پيش بيني 
نبود كه كارلوس آلبرتو پيريرا را هم در آسيا 
هدايت   1982 سال  برزيلي  مربي  اين  ببينيم. 

كويت را بر عهده داشت. 

جام  در  توانسته اند  كه  آسيايي  تيم   6 ميان  از 
استراليا  كنند،  صعود  خود  گروه  از  جهاني 
تيمي بوده كه در جام جهاني 2006 از سهميه 
اقيانوسيه استفاده كرده و اين نشان مي دهد كه 
موفقيت آنها هم با مربيان داخلي به دست آمده 
و هم مربيان خارجي. اگر از جام جهاني 2002 
به خاطر مسائل ميزباني كره و ژاپن صرف نظر 
كنيم، فقط عربستان سعودي بوده كه در سال 
1994 توانسته از مرحله گروهي توسط مربي 
موفقيت  كند.  صعود  جهاني  جام  به  خارجي 
هم  جهاني 2002  جام  در  ژاپن  و  جنوبي  كره 

كه به عقيده بسياري از كارشناسان به مسائل 
نسبي  موفقيت  بازمي گشت.  ميزباني  و  داوري 
نشد  باعث  ژاپن  و  جنوبي  كره  وطني  مربيان 
كه ديدگاه ها در فوتبال آسيا نسبت به استخدام 
فدراسيون هاي  شود.  عوض  خارجي  مربي 
مربيان  با  داشتند  قصد  كشور  دو  اين  فوتبال 
خارجي در جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي 
حاضر شوند. تاكشي اوكادا در دسامبر 2007 
شد،  انتخاب  ژاپن  ملي  تيم  سرمربي  عنوان  به 
دچار  ناگهاني  طور  به  اوسيم  ايويكا  كه  چرا 
اوكادا  اينكه  وجود  با  و  بود  شده  بيماري 
ببرد،  جهاني  جام  به  را  سامورايي ها  توانست 
در  و  كند  محكم  را  جايگاهش  نتوانست  هرگز 
فدراسيون  و  داشت  وجود  زمان  كه  صورتي 
اول  تراز  مربيان  از  مي توانست  ژاپن  فوتبال 
در  نمي توانست  مربي  اين  قطعا  كند،  استفاده 

جام جهاني روي نيكمت بنشيند. 

هم  جنوبي  كره  ملي  تيم  سرمربي  هاجونگ مو 
در همان زمان به عنوان سرمربي انتخاب شد. 
در حالي كه پيش از اين ژرارد هوليه سرمربي 
پذيرش  از  كارتي  مك  ميك  و  ليورپول  پيشين 
زده  باز  سر  جنوبي  كره  ملي  تيم  مربيگري 
فاصله  داخلي  مربيان  آسيا  قاره  در  بودند. 
رسانه ها  و  هواداران  شديد  انتقاد  با  چنداني 
از  تا  است  كافي  بد  نتيجه   چند  تنها  و  ندارند 

روي نيمكت بلند شوند. 

در  تروسيه  فيليپ  خوب  عملكرد  به  توجه  با 
ديگر  بار  گرفتند  تصميم  بادامي ها  چشم  ژاپن 
به استفاده از مربيان خارجي روي آورند. نه به 
اين دليل كه مربيان خارجي نسبت به داخلي ها 
از سطح باالتري برخوردار هستند، بلكه با اين 
شانس  خارجي  مربيان  حضور  با  كه  توجيه 
اروپايي  ليگ هاي  در  ژاپني  بازيكنان  حضور 

بيشتر مي شود. 

ساكرنت  با  گفت وگو   در  اين  از  پيش  تروسيه 
عنوان كرده بود: «درباره تيم هايي مانند ژاپن و 
كره جنوبي موضوع رقابت  مطرح نيست، چرا 
كه مربيان سطح بااليي در اين دو تيم حضور 

دارند.» 
مربي بودن فقط به بررسي اعمالي كه در زمين 
هم  ديگري  مسائل  و  نمي گردد  بر  مي دهد  رخ 
بايد در نظر گرفته شود. بايد به تصميم مربي 
مي تواند  خارجي  مربي  زماني  گذاشت.  احترام 
در يك تيم ملي موفق باشد كه 90- 80 درصد 
بازيكنان در ليگ هاي خارجي بازي كند، مانند 

آنچه اكنون در ژاپن رخ داده است. 

كه  «زماني  مي گويد:  باره  اين  در  تروسيه 
بازي  براي  و  مي كند  بازي  اروپا  در  بازيكني 
مربي  يك  براي  مي گردد  باز  كشورش  به  ملي 
داخلي بسيار دشوار است كه بخواهد بازيكني 
را كه در انگليس يا ايتاليا بازي مي كند را كنترل 
كند، چرا كه اطالعاتي در مورد اين مسئله ندارد. 
تنها مربياني كه در خارج كار كرده اند مي توانند 
اين مسئله را درك كنند. تيم هاي ضعيف تر تنها 
شايد نياز دارند كه مربيان خارجي به افزايش 
سطح فني مربيان داخلي كمك كرده و دانش و 

تجربه  را به آنها منتقل كنند.» 

كه  تيم هايي  باشد  درست  تروسيه  نظريه  اگر 
و  خارجي  مربي  از  دارند  زيادي  لژيونرهاي 
تيم هاي ضعيف تر بايد از مربي داخلي استفاده 
عربستان  و  ايران  مانند  تيم هايي  آنگاه   كنند. 
بايد  نيستند،  دسته  دو  از  يك  هيچ  شامل  كه 
در  داخلي  مربيان  كشور  دو  اين  در  كنند؟  چه 
حرفي  رايكارد  و  كرش  مانند  افرادي  حضور 
چند  فقط  شايد  نظريه  اين  ندارند.  گفتن  براي 

استثنا داشته باشد. 

فوتبال آسيا شايد در آينده اي نزديك در جهان 
مسئله اي  حاضر  حال  در  اما  بدرخشد  فوتبال 
كه قطعيت دارد اين است كه فوتبال در اين قاره 

زير سايه مربيان اروپايي قرار گرفته است. 

مربيان مشهور در فوتبال آسيا چه مي كنند؟ 

روياي جام جهاني و جادوي اروپايي
جان دردن  / ساكرنت 
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سجاد مرادي: 

با 150 ميليون مدال 
المپيك مي گيرم

پرافتخار ترين دونده تاريخ ورزش ايران پس از 
دانشجويان  مسابقات  در  انتظار  از  دور  نمايش 

شگفتي  خلق  و  آبرومندانه  حضور  براي  جهان 
افتاده  صرافت  به  لندن  المپيك  بازي هاي  در 
گذشته  سال   10 طي  كه  مرادي  سجاد  است. 
انواع مدال هاي آسيايي را درو كرده معتقد است 
حضور در كمپ هاي معتبر و تمرين كردن زير 
نظر مربيان شناخته جهان او را به مدال المپيك 

نزديك مي كند: 

هشت  كه  بروم  كمپي  به  پاييز  از  خواهم  «مي 
مربي  «جامه»  با  متر   800 دوي  خوب  دونده 
سرشناس سوداني تمرين مي كنند. «جامه» مربي 
ابوبكر كاكي است كه در حال حاضر ركورد يك 
اين  دارد.  اختيار  در  را  ثانيه  صدم  و 42  دقيقه 
دونده دومين دونده برتر دنياست و يكي، دو بار 
ابراهيم»  اسماعيل  «احمد  همچنين  زده.  ركورد 
نفر دوم المپيك از كنيا، شاگرد اين مربي بوده 
است. ركورد اين 8 نفر كمتر از يك دقيقه و 45 
ثانيه است. «جامه» به همين راحتي شاگرد قبول 
پذيرفت  تا  كردم  مذاكره  او  با  مدتها  نمي كند. 
كه برنامه تمريني به من بدهد. االن هم فقط به 
مسابقه هاي جهاني مي روم تا با «جامه» صحبت 
كنم و بعد از آن براي المپيك تمريناتم را شروع 
كنم. در المپيك پكن كه مربي نداشتم نهم شدم و 
بهترين نتيجه تاريخ دووميداني را كسب كردم. 
مربيان روسي و آفريقايي در حدي نبودند كه از 
من قهرمان جهان بسازند اما به تمرينات مربي 
تامين  اما  اصلي  مشكل  دارم.»  اعتقاد  سوداني 
كمپ هاي  در  مرادي  سجاد  حضور  هزينه هاي 
كه  دووميداني  فدراسيون  آفريقاست.  گرانقيمت 
در حال حاضر با مشكالت مالي دست و پنجه 
حدادي  احسان  اعزام  از  قبل  مدتي  مي كند  نرم 
به  بعيد  و  كرد  امتناع  جنوبي  آفريقاي  كمپ  به 
سجاد  درخواست  با  هم  بار  اين  مي رسد  نظر 
مرادي كه شانس چنداني در المپيك لندن ندارد، 
قطعي اش  حضور  از  اما  مرادي  شود.  موافقت 
مي دهد:  خبر  دنيا  مدرن  تمريني  كمپ هاي  در 
حميد  نكند،  تقبل  را  هزينه ها  فدراسيون  «اگر 
سجادي به من قول داده كه هزينه هايم را تامين 
ميليون   150 تا   100 حدود  المپيك  تا  مي كند. 
المپيك  مدال  براي  رقم  اين  مي خواهم.  تومان 
كاركشته اي  مربي  اگر  نظرم  به  است.  اندك 
باالي سر من و حدادي باشد مي توانيم كارهاي 
بزرگ انجام دهيم.» ركورددار دوهاي استقامت 
ايران پيش بيني مي كند با وضعيت فعلي ورزش 
جلوي  مي توانند  ورزش  ستاره هاي  تك  ايران، 
ما  «ورزش  بگيرند:  را  المپيك  در  فاجعه  وقوع 
ستاره ها  به  مسئوالن  چه  است.  ستاره محور 
مي گيرند.  مدال  خودشان  نرسند  چه  برسند 
ايران  ورزش  ستاره  چند  هم  لندن  المپيك  در 
مدال مي گيرند. خود من مي خواهم در دو دوره 
مسابقه هاي آسيايي پيش رو، تعداد مدال هايم را 
به 20 برسانم و ببينم آيا كسي مي تواند مثل من 

20 مدال آسيايي بگيرد؟»

ورزش

16 مليت 
چرخ ليگ را 
مى چرخانند  

 

كشورمان،  فوتبال  برتر  ليگ  دوم  دهه  آغاز  در   
آمار بازيكنان خارجى كاهش يافته است.  

فوتبال  برتر  ليگ  از  گذشته  دهه  يك  طول  در 
كشورمان حدود 300 بازيكن خارجى به تيم هاى 
باشگاهى سطح اول فوتبال ايران پيوستند، باشگاه 
فوتبال  سطح  ارتقاى  برتر  ليگ  در  حاضر  هاى 
از  را  خود  تيمى  نيازهاى  رفع  البته  و  كشورمان 
اصلى ترين داليل انتخاب بازيكنان خارجى برمى 

شمارند، 
اما در كنار اين ها از قيمت پايين تر اكثر بازيكنان 
البته  و  شوند  مى  ايران  فوتبال  راهى  كه  خارجى 
بازيكن  انتقال  و  نقل  هاى  آژانس  فعاليت  نقش 
نبايد گذشت؛ داليلى كه باعث شده كميت حضور 
از  بيشتر  گذشته  دهه  يك  در  خارجى  بازيكنان 

كيفيت آن به چشم بيايد. 
و  كشورمان  فوتبال  برتر  ليگ  دوم  دهه  آغاز  در 
در يازدهمين دوره اين رقابت ها كه بتازگى كليد 
كاهش  خارجى  بازيكنان  حضور  آمار  خورده، 
يافته است اما در اين ميان همچنان نكاتى وجود 
دارد كه ضمن نگاهى به بازيكنان خارجى هر تيم 

مرورى بر آنها خواهيم داشت. 

� برزيلى ها، همچنان ركورددار 
بتوانيم  شايد  را  كشورمان  فوتبال  نهم  ليگ 
در  ها  برزيلى  پرتعداد  حضور  براى  سرآغازى 
استقالل  و  كرمان  مس  كه  زمانى  بدانيم،  ايران 
تهران با جذب بازيكنان خوبى از برزيل توجه تيم 
هاى ديگر را براى استخدام بازيكنان برزيلى جلب 

كردند. 
جيووانى، زالكرون و ادينيو بازيكنان خوبى براى 
و  شدند  ماندنى  هم  دهم  ليگ  در  كه  بودند  مس 
تاثيرگذار  واريو  فابيوجان  معرفى  با  استقالل 
بيشترى  تمايل  برزيلى  بازيكن  جذب  به  نسبت 
به  را  ديگر  برزيلى   2 دهم  ليگ  در  و  داد  نشان 
ايران آورد كه البته مثل مورد قبلى تجارب چندان 
موفقى نبودند، اما همين شد كه در ليگ نهم آمار 
برزيلى ها به 16 بازيكن رسيد و در دوره گذشته 
ركورد شكست و 21 بازيكن از اين كشور با تيم 

هاى ايرانى قرارداد بستند. 
بازيكنانى كه در ليگ هاى استانى يا ايالتى برزيل 
مى  تومانى  ميليون   60 قراردادهاى  زحمت  به 

برابر   5 حدود  چيزى  ايران  در  حضور  با  بستند 
دريافت  را  تومان  ميليون   300 تا  يعنى  مبلغ  اين 
خوبى  انتخاب  ايران  كه  است  طبيعى  كردند،  مى 
براى ادامه فوتبال آنها باشد، ضمن اين كه در اين 
ميان آژانس هاى نقل و انتقال بازيكن كه بعضا با 
مديران باشگاه ها هم در ارتباط هستند از اين راه 

براحتى منتفع مى شدند. 
بيشترين  ها  برزيلى  همچنان  هم  يازدهم  ليگ  در 
در  اما  دارند،  خارجى  بازيكنان  بين  را  تعداد 
قابل  كاهش  آمار  نظر  از  گذشته  فصل  با  مقايسه 
از  بازيكن  حاضر 11  حال  در  اند،  داشته  توجهى 
كه  هستند  برزيلى  برتر  ليگ  خارجى  بازيكن   38

بيش از نيمى از آنها پيش از اين در فوتبال ايران 
پس  را  خود  امتحان  حقيقت  در  و  كردند  بازى 

دادند. 
نمى  كه  انتقال  و  نقل  هاى  آژانس  مديران  از  يكى 
مى  جم»  «جام  به  شود  برده  او  از  نامى  خواهد 
به  بيشترى  حساسيت  با  ها  باشگاه  امسال  گويد: 
دنبال استخدام بازيكن خارجى بودند، يكى از داليل 
آن شايد سقف قرارداد بازيكنان ايرانى بود، چون 
خيلى از بازيكنان ايرانى مثال با دريافت 50 ميليون 
نشده  شناخته  خارجى  بازيكنان  به  نسبت  بيشتر 
حضور  آمار  دليل  همين  به  و  آمدند  قرارداد  پاى 
خارجى ها كاهش يافت. ضمن اين كه بيشتر تيم 
امسال  داشتند،  خوبى  بودجه  قبل  سال  كه  هايى 
با كاهش بودجه مواجه بودند و ترجيح دادند كه 
پس  را  امتحانشان  كه  كنند  انتخاب  را  بازيكنانى 
داده باشند تا هزينه استخدام آنها هدر نرود، اين 

اتفاق در مورد برزيلى ها هم افتاد. 
در حال حاضر نفت تهران، ذوب آهن اصفهان و 
دارند،  برزيلى  بازيكن   2 كدام  هر  گيالن  داماش 
مارسيو خوزه نارسيسو و ژوسيسلى روزافريرا 
در نفت تهران، ايگور كاسترو و فيليپ دسوزا در 
ذوب آهن اصفهان، ماگنو باتيستا داسيلوا وارسش 
جونيور آلوز در داماش گيالن حضور دارند، لى 
رينالدو  آندره  كرمان  مس  براى  ربوس  با  آندرو 
براى  توزى  رودريگو  خوزستان،  فوالد  براى 
و  آهن  راه  براى  گوفر  اندرسون  تراكتورسازى، 
فابيو جان واريو براى سپاهان به ميدان مى روند. 

� صربستانى هاى كارآمد با قيمت مناسب 
جدول  در  را  دوم  رتبه  صربستانى  بازيكنان 
در  تعداد  نظر  از  يازدهم  ليگ  خارجى  بازيكنان 

اختيار دارند. 
برزيلى  بازيكنان  برخى  از  صربستانى  بازيكنان 
در  البته  دارند،  ترى  پايين  قيمت  عراقى  حتى  و 
در  كه  بازيكنانى  هست،  هم  استثناهايى  ميان  اين 
قرار  اند  شده  شناخته  و  افتاده  جا  ايران  فوتبال 

دادهاى بهترى مى بندند. 

چشمگير  كاهش  وجود  با  يازدهم  ليگ  در  نكته: 
حضور برزيلى ها در فوتبال كشورمان بازيكنان 
تعداد  نظر  از  ها  خارجى  بين  همچنان  كشور  اين 

ركورددار هستند 
فقط  را  خود  خارجى  بازيكنان  تبريز  شهردارى 
حيث  اين  از  تا  است  كرده  انتخاب  صربستان  از 
بليچ  بوژان  زاركوويچ،  دراگان  باشد،  ركورددار 
هستند،  تيم  اين  هاى  خارجى  ساشاكرانيوويچ  و 
رود،  مى  ميدان  به  سپاهان  براى  يانوش  ميلوراد 
سرنوو يچ بازيكن صربستان مس سرچشمه است 
و ايوان پتروويچ با پيراهن شاهين بوشهر در ليگ 

ايران بازى مى كند. 

� فوتبال ايران جايى براى بازيكنان با تجربه عراق 
ليگ  از  گذشته  هاى  سال  طى  عراقى  بازيكنان 
نسبت  ما  فوتبال  در  خوبى  نسبتا  كارنامه  برتر 
زيادى  تعداد  داشتند،  ديگر  كشورهاى  برخى  به 
در  شدند  ما  فوتبال  راهى  كه  عراقى  بازيكنان  از 
عراق از بهترين هاى فوتبال شان بودند و تجربه 
اين  در  البته  داشتند،  هم  را  ملى  تيم  در  حضور 
ميان بازيكنان غيرملى پوش ديگرى هم بودند كه 
چون كارنامه خوبى نداشتند در فوتبال ما ماندگار 

نشدند. 
ليگ  بازيكنان  هاى  قيمت  افزايش  كاذب  بازار  از 
بازيكنان عراقى هم بى نصيب نبودند. بين خارجى 
هاى ليگ به گفته منابع آگاه برخى بازيكنان عراقى 
كه طرفداران بيشترى بين تيم ها دارند هنگام عقد 
زدن  دور  راه  و  دارند  اى  ويژه  شرايط  قرارداد 

قيمت ها در فوتبال ما را حسابى يادگرفته اند. 
عمادرضا، هوار مالمحمد، خلدون ابراهيم، جاسم 
كرار و سامال سعيد 5 بازيكن عراقى حاضر در 
ليگ هستند كه به ترتيب براى سپاهان، ذوب آهن، 
ميدان  به  خوزستان  فوالد  و  استقالل  تهران،  نفت 

مى روند. 

� بازيكنان ارمنستانى از ديروز تا امروز 
در اين دوره از ليگ برتر 3 بازيكن از ارمنستان 
حضور دارند، آرارات آراكليان براى مس كرمان 
بازى مى كند و والرى الكسانيان و لئون پاچاجيان 
سابقه  پوشند.  مى  را  آبادان  نفت  صنعت  پيراهن 
سال  به  حتى  ارمنستان  از  بازيكنانى  حضور 
گردد.  برمى  برتر  ليگ  اندازى  راه  از  پيش  هاى 
از  تر  پايين  مراتب  به  قيمتى  ارمنستانى  بازيكنان 
ساير خارجى ها دارند. به همين دليل تيم هايى كه 
از  نظرشان  مورد  بازيكنان  جذب  به  شان  بودجه 
فوتبال خودمان نرسيد، سعى كردند با بازيكنانى 

از اين كشور مذاكره شوند و قرارداد ببندند. 

� پرتغال براى اولين بار در ايران! 
از  بازيكنانى  بوشهر  شاهين  و  سرچشمه  مس 
ترتيب  اين  به  تا  گرفتند  خدمت  به  را  كرواسى 
در ليگ برتر 2 بازيكن كروات هم حضور داشته 
ليگ  هاى  كروات  چيرا  لك  و  زوارك  آنته  باشند. 
هستند كه براى مس سرچشمه و شاهين بوشهر 

بازى مى كنند. 
در  بار  اولين  براى  دوره  اين  در  هم  پرتغالى   2
در  تا  آمدند  ايران  فوتبال  به  برتر  ليگ  تاريخ 
بگيرند.  قرار  تراكتورسازى  و  آهن  ذوب  تركيب 
هوگو ماچادو براى ذوب آهن و فالويو لوپز براى 

تراكتورسازى به ميدان مى روند. 

� چرخ ليگ با بازيكنانى از 16 مليت مى چرخد 

جورج مراد از سوريه و كارلوس ساالزار از كلمبيا 
(مس كرمان) ، خونيكه سى از مالى (نفت آبادان) 
خوزستان)  (فوالد  گرجستان  از  جاباموجيرى   ،
وليد   ، سرچشمه)  (مس  نيجريه  از  ازيگو  فردى   ،
از  دوتال  ماما   ، تهران)  (استقالل  كويت  از  على 
زالتكوسكى  زوران  و  (پرسپوليس)  بوركينافاسو 
هاى  خارجى  ديگر  بندرانزلى)  (ملوان  مقدونيه  از 
ليگ يازدهم هستند كه اين جمع 38 نفره را كامل 
مى كنند؛ جمعى كه گذشت زمان و هفته هاى ليگ 
داشته  موفقى  كارنامه  توانند  مى  دهد  مى  نشان 
كه  مليت   15 از  خارجى  بازيكن   38 نه.  يا  باشند 
حضور  با  را  ليگ  چرخ  ايرانى  بازيكنان  كنار 
كه  چرخانند  مى  مختلف  مليت   16 از  بازيكنانى 
البته در بين تيم هاى ليگ سايپا، فجر سپاسى و 

صبا باترى بازيكن خارجى ندارند.
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 افقي:

١- تن مرده- اثر خواجوي كرماني
ــوراك فرنگي  ــناوري- خ ٢- فن ش

شبيه تاس كباب- قانون چنگيز
ــنگين-  ٣- ماركي بر خودروهاي س

فراري- رمه
٤- طريق ميانبر- برق مثبت- تكيه 

به پشتي- نامي براي خانم ها
ــرم و  ٥- يكي از قطعات خودرو- ش

حيا- درخت زبان گنجشك
ــادو- مهرباني-  ــراغ ج ٦- داخل چ

رهاورد زلزله
ــده  ــور را پراكن ــي ن ــن عدس ٧- اي

مي كند- سياره زهره- حرف ندا
ــالك و رونده- تفسير خواب-  ٨- س

نام ديگر دخترانه
ــت- هياهوي مردم-  ٩- صداي كلف

دلبر
ــتا-  ــاي اوس ــي از بخش ه ١٠- يك

شيفته و شيدا- مردم يك كشور
١١- يازده!- هرگز- ميل و خواست 
و توانايي يك فرد براي دريافت كاال 

يا خدمتي
ــه- رب النوع  ــي عاميان ١٢- رجزخوان

مصريان- قربانگاه مكه- حرف فاصله
١٣- جايز- بخاري ديواري- ترسناك

ــالم-  ــهيدان اس ــتين ش ١٤- از نخس
غالف شمشير- آخر

١٥- پدر مرثيه سرايي- كوير معروف
 عمودي:

١- خوراكي از دل و جگر- از پرنده ها
ــنده- جمع  ــالن كارخانه- بخش ٢- س

روح
ــه و اميد- نوار  ــازي- عالق ٣- نوبت ب

ضبط صوت
ــوش- مايه  ــمينه پ ٤- پش
زود-  صبح  بعضي ها-  ترقي 

باران ريزه
ــار من تبريز- درس  ٥- چه

موضوعي- تأثير
٦- بيهوده و هرزه- سعي و 

كوشش- ميداني درتهران
ــرپوش  س ــارت-  خس  -٧
خانم ها- پيامبر بني اسرائيل
ــول  محص ــناك-  ترس  -٨
هنري نقاش- خوش گذران
٩- بيماري پوستي- هرگز- 

روكار ساختمان
١٠- پرچم- زيارت كننده- 
آن مقدار از غذا كه يكبار در 

دهان گذاشته شود
ــتمگر بابل- دنيا- نت  ــاه س ١١- پادش

سوم
ــانه هركس  ــر الغري- بر ش ١٢- مظه
ــبخت مي شد- من و  مي نشست خوش

شما- عهده دار غرامت
١٣- اتاق قطار- هدايت گر- مهمانخانه

ــي- جناح لشكر- پرنده  ١٤- نژاد روس
خوش خوراك

ــافران در  ١٥- غارت كردن دارايي مس
جريان سفر با زور و تهديد- امور كشور 
ــم بايد به اتكا به آراي  طبق اصل شش

عمومي و از راه... اداره شود

 افقي:
ــا گارو  ــري از الن ــن- اث ــهر چي ١- ش

نويسنده مكزيكي قرن بيستم
ــتا- معلوم  ٢- قلب قرآن- مخفف اوس

و مشخص
ــناس- گيج و  ــرق ش ــد- ش ٣- برومن

سرگشته
٤- چه وقت؟- بيهوشي- خمره بزرگ- 

كمربند فرضي زمين
ــي- قصاب- چرك  ٥- از توابع مثلثات

زخم
ــكار- گيرنده  ــا- آش ــمتي از پ ٦- قس

تلويزيوني
٧- شكار- رياست- ريه

٨- بازيچه كودكانه- نوعي شترمرغ- 
موزيك نظامي

ــير- الك پشت  ــتن- اكس ٩- گذش
كارتوني

ــك- نوعي خطمي-  ١٠- جمع ناس
خونبها

ــع وكيل-  ــاق- جم ــس چ ١١- نف
آباداني

١٢- ميمون جنگلي- بوي ماندگي- 
قبيله صدر اسالم- خرده سنگ

ــت دراز  ــمال- دس ١٣- نيروگاه ش
كردن- آماده و فراهم

ــته پهن-  ــي، نوراني- رش ١٤- علن
ساقه زيرزميني

ــين تبريزي- گوي  ١٥- فيلم حس
نقره اي پوش شب

 عمودي:
١- نويسنده سورنا- از آثار تاريخي و 

ديدني استان آذربايجان غربي
ــل-  ــي- اصطب ــراميك زينت ٢- س

ناوارد
ــردن-  ــه ك ــي- مقايس ٣- فراموش

ديرنشين
ــي-  ٤- زاپاس خودرو- ضمير انگليس

جهت- چاه كهنه
ــي از مهمترين  ــتي- يك ٥- انبار كش
ــت  ــاني در نهض ــام رس ــاي پي ابزاره

روحانيت ايران- شانه به سر
ــي- ضمير  ــكه زن ــگاه- فلز س ٦- جاي

عربي
ــي- التهاب مغز سر  ٧- آرامگاه فردوس
ــان حواسي-  ــنج و پريش همراه با تش

گوشه نشيني
٨- رديف- آرسنيك- بازگشت

٩- فيلم تهمينه ميالني- جمع وديعه- 
پرتگاه كوهستاني

ــه-  كرمين ــره-  تي  -١٠
نوعي داستان

ــان-  پريش ــاعر  ش  -١١
توان- همسر اسكارلت

١٢- دريا- دشوار- نشانه 
فعل مضارع- مشهور

روزي-  و  ــره  به  -١٣
ــت  شكس دادن-  جلوس 

دشمن
ــهري تاريخي در  ١٤- ش
آب  ــاه-  كرمانش ــتان  اس
ــوب- الهه  ــواي مرط و ه

هندو
١٥- شور و غوغا- اثري از 
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� فروردين ماه
شخصى  با  اى  ويژه  صحبتى  هم  از  هفته  اين  آغاز  در 
هفته،  اين  در  زياد  احتمال  به  و  برد  خواهيد  لذت  جديد 
قطع رابطه با شخصى عزيز، آخرين چيزى خواهد بود 
كه به فكرش هستيد پس سعى نكنيد كه بر ديگران امر و 

نهى كنيد و آنها را به حال خودشان بگذاريد . 
همسر يا محبوب تان در اين روزها اصال آمادگى مواجهه 
با جنبه رياكارانه و منفى شما را ندارد! ممكن است در 
روزهاى آخر اين هفته مهربانى و محبت شما مورد سوء 
تعبير بگيرد پس گرمى و محبت تان را به حداقل برسانيد!

� ارديبهشت ماه
در اين هفته حتى المقدور تنها نمانيد و روشن عمل كنيد ؛ 
ممكن است در روزهاى آخر اين هفته تا حدى دستخوش 
حسرت گذشته ها شويد ولى بهتر است اجازه ندهيد كه 

خاطرات تلخ گذشته خلق و خويتان را تنگ كنند . 

ادامه  پيشروى  به  تمام  چه  هر  سرعت  با  هفته  آخر  تا 
ماجراجو  و  انرژى  پر  حال،  سر  وقتى  كه  كارى  دهيد، 

هستيد اصال برايتان دشوار به حساب نمى آيد . 
برطرف  نيازهايتان  تمام  كه  داريد  انتظار  هفته  اين  در 
چشم  دريچه  از  را  دنيا  عزيزتان  يا  همسر  اگر  و  شوند 
درگير  او  با  قطعا  نكند،  عمل  شما  خواست  به  و  نبيند 

خواهيد شد، پس حسابى مراقب باشيد.
� خرداد ماه

به  سرگرمى  و  تنوع  كمى  افزودن  هفته  اين  آغاز  در 
زندگى تان، اصال عمل اشتباهى به حساب نمى آيد .

برخوردى  عشق  به  نسبت  هفته  آخر  در  است  ممكن 
مى  ياد  به  زود  خيلى  بعد  و  بگيريد  پيش  در  بدبينانه 
آوريد كه اصال آمادگى مواجهه با مشكالت ناشى از اين 

برخورد را نداريد . 
دوستانه  روابط  مورد  در  هفته  اين  در  زياد  احتمال  به 
تان نيازمند صرف اوقات بيشترى ميشويد ؛ فقط مراقب 
باشيد كه در روزهاى آخر هفته به غيبت پشت سر كسى 
نپردازيد ؛ اگر قصد داريد كانون توجهات را به خودتان 
دانند  مى  اطرافيانتان  كه  باشيد  مراقب  دهيد  اختصاص 
كه قصد و نيت واقعى شما چيست و دچار سوء تفاهم 

نشوند. 
� تير ماه

و  فرد  به  منحصر  افراد  به  تان  توجه  هفته  شروع  در 
غير متعارف جلب ميشود ؛ در اين هفته در رابطه با يك 

موضوع كارى تعهدات الزم را از ياد نبريد. 
طرف  بسيار  توجه  جلب  واسطه  به  هفته  اين  در  نبايد 
مقابلتان را از خود برنجانيد ولى اگر بى تاب هستيد در 
اين هفته همه چيز به نفعتان خواهد بود تا زمانى كه پاى 
عشق به ميان مى آيد ؛ برخورد بد بينانه را كنار بگذاريد 
؛ به هر حال بايد روزى به آنها بها بدهيد، پس چرا حاال 

همين كار را نميكنيد ؟ 
� مرداد ماه

جديد  افراد  با  مالقات  و  آشنايى  هفته  اين  شروع  در 
همچنان  و  بود  خواهد  مهيج  و  جالب  برايتان  غريبه  و 
خواستار آزاديتان هستيد . در اين هفته تبديل به فردى 
باشيد  مراقب  فقط  ؛  شد  خواهيد  مالحظه  با  و  حساس 
را  هرفى  هر   . نگردد  منجر  حد  از  پيش  وابستگى  به  كه 
جدى نگيريد كه خوشبختانه در اين هفته ارتباط گيرى با 
احساساتتان برايتان آسان خواهد بود و بدون ترس از 

كسى هر چه را كه در فكرتان ميگذرد به زبان بياوريد.
� شهريور ماه

شما اصال" خواهان درگيرى در قيد و بندها نيستيد، ولى 
تصميم  روى  كه  ميشود  باعث  قديمى  دوستان  از  يكى 

گيرى هايتان تجديد نظرى داشته باشيد . 
در اين هفته به واسطه عشق به رويا مى رويد ولى همسر 
يا يكى از عزيزانتان باعث ميشود كه هشيار شويد ؛ اگر 
ازدواج كرده ايد لجبازى را كنار بگذاريد تا دچار مشكل 

نشويد.
� مهر ماه

اگر مجرد هستيد اين هفته فرصتيست با به ماجراجويى 
و خطر كردن بپردازيد ؛ همچنان به دنبال تجربه جديدى 
زيبايى  يافتن  براى  جستجو  از  هرگز  ولى  بود  خواهيد 

هاى وجودى همسر و يا عزيزانتان دست نميكشيد.
حوصله  و  انرژى  از  سرشار  كه  حالى  در  هفته  اين  در 
هستيد ممكن است همسر يا نامزدتان به شما بى توجه 

باشد اما نگران نباشيد و مثبت بيانديشيد.
� آبان ماه

در شروع اين هفته عشق حقيقى را خواهيد يافت ، اگر چه 
به شانس خود بدبين باشيد و حتى ممكن است از نظر 
جدل  و  بحث  ولى  شويد،  درگير  شخصى  با  احساسى 
طوالنى به راه نيندازيد . در اين هفته از شخصى كينه به 
دل ميگيريد كه فراموش كردن آن دشوار خواهد بود اما 

بايد بدانيد كه گذشت از بزرگان است.
� آذر ماه

در اين هفته سخت مشغول روابط دوستانه خواهيد بود 
خودتان  انزواى  الك  در  و  تنها  مايليد  حال  عين  در  اما 
باشيد، فقط نگذاريد كه اين احساس باعث به هم خوردن 
روابط دوستى گردد.در اين هفته با توجه به روحيه تان 
سعى كنيد با هيچ كس قرار مالقات نگذاريد ؛ زمانى كه 
در خود انرژى هاى مثبت يافتيد برقرارى ارتباط با افراد 

جديد برايتان آسان ميگردد.
� دى ماه

باعث  كه  را  گذشته  تلخ  تجربيات  تا  مايليد  هفته  اين  در 
باور  كه  اين  محض  به  كنيد!  فراموش  شده  ناراحتيتان 
طرف  بر  حس  اين  هستند  اعتماد  قابل  اطرافيانتان  كنيد 
ديگران  چشم  دريچه  از  را  دنيا  هفته  اين  شد.در  خواهد 
نگاه كنيد تا نا اميد نشويد ؛ امر و نهى كردن به صالحتان 
نشويد  نبود ناراحت  ميلتان  مطابق  و اگر اوضاع  نيست 

چرا كه اين دوره گذرا خواهد بود.
� بهمن ماه

جالب  و  هيجان  پر  دوره  يك  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد 
آماده ايد تا در آغاز اين هفته زندگى عشقى تان را كامال 
جدى بگيريد.در اين هفته اگر چه با بيم و اميدهاى عشق 
و تعهد مواجه خواهيد بود ولى بردبار و صبور باشيد 

و اميدوار به روزهاى خوش كه دور از ذهن نميباشد.
� اسفند ماه

اين هفته براى متولدين اسفند موقع بحث و مكالمه است 
؛ بويژه جوانان در بسيارى از موارد با يكديگر به بحث 
سازنده خواهند پرداخت، اما سعى كنند اين بحثها تبديل 
به جدل نشود.در اين هفته بايد دختران جوان در مورد 
ازدواج  پيشنهادهاى  كلى  بطور  و  خود  خواستگارهاى 
خيلى بيشتر از پيش بررسى و مطالعه كنند، بخصوص 

اگر متولدين دى ماه در ميان اين متقاضيان باشند.
ممكن است خانه دارها از عقب افتادگى موقتى شوهران 
شب  پايان  اما  شوند،  ناراحت  كمى  مالى  امور  در  خود 

سيه سپيد است. 

جدول و سرگرمى






