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خواهان  بريتانيا،  كامرون،نخست وزير  ديويد 
عضويت  ادامه  مورد  در  همه پرسى  برگزارى 

كشورش در اتحاديه اروپا شد.
در  بريتانيا  نخست وزير  بى بى سى،  گزارش  به   
مورد  در  همه پرسى  اين  كه  گفت  خود  سخنرانى 
«باقى ماندن يا خروج» اين كشور از اتحاديه اروپا 
محافظه كار،  حزب  كه  صورتى  در  و  بود  خواهد 
پيروز  آتى  انتخابات  در  بريتانيا،  در  حاكم  حزب 
شود، اين همه پرسى در سال 2017 برگزار خواهد 

شد.
كامرون گفت كه او يك بريتانيايى انزواطلب نيست 
اروپا  اتحاديه  در  كشورش  كه  است  آن  خواهان  و 
شكاف  كرد  تاكيد  او  وجود  اين  با  بماند.  باقى 
فزاينده اى ميان اتحاديه اروپا و شهروندانش وجود 
دارد كه اين مساله به خصوص در بريتانيا مشاهده 
خود  سخنرانى  در  بريتانيا  نخست وزير  مى شود. 
نيز  بريتانيا  مردم  كه  است  رسيده  آن  زمان  گفت 
حرف خود را در اين زمينه بزنند. او گفت پيش از 
ادامه  شرايط  مورد  در  مذاكره  خواهان  همه پرسى، 

عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا است.
بسيار  «گزينه  با  بريتانيا،  مردم  گفت  كامرون 

آسانى» رو به  رو خواهند بود، «يا نتيجه مذاكرات را 
بپذيرند، يا از اتحاديه اروپا خارج شوند.»

مذاكرات  اين  نتيجه  از  كه  صورتى  در  گفت  او 
خرسند باشد، با «جان و دل» براى باقى ماندن در 

اتحاديه اروپا، تالش خواهد كرد.
چه  در  كه  نكرد  مشخص  بريتانيا  نخست وزير 
و  اروپا  اتحاديه  با  مذاكره  خواهان  مسائلى 
او  است.  اتحاديه  اين  از  اختيارات  بازپس گيرى 
همچنين نگفت در صورتى كه اين مذاكرات، آن گونه 
كه او مايل است، پيش نرود، چه اتفاقى خواهد افتاد.

حزب كارگر، حزب مخالف دولت در بريتانيا در مورد 
اين كشور گفت كه كامرون  سخنرانى نخست وزير 
«نخست وزيرى ضعيف» است و سياست هاى او بر 

پايه «منافع حزبى» تعيين مى شود0.

فشارهاى درون حزبى
حزب  اعضاى  سوى  از  مدت ها  كامرون  ديويد 
آن  نمايندگان  از  گروهى  خصوص  به  محافظه كار 
همه پرسى  چنين  اعالم  براى  بريتانيا  پارلمان  در 

تحت فشار بود.
ادامه در صفحه 4

صفحه 13
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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
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تاثر چون كوره اى است كه اگر منفذ آن بسته شود از درون، قلب را مى 
سوزاند و به خاكستر بدل مى كند.

تيتوس آندرونيكوس، پرده دوم، صحنه چهارم.

Sorrow concealed, like an oven stopp’d, doth 
burn the heart to cinders where it is.

Titus Andronicus, Act II, sc. 4.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

جامعه هنرى ايران دوباره در سوگ نشست

هفته گذشته موسيقي ايران روز غم انگيزي را پشت سر گذاشت. همايون خرم استاد مسلم تصنيف سازي 
و محمد بيگلري پور، هنرمند پيشكسوت عرصه موسيقي و رهبر اركستر سمفونيك بدورد حيات گفتند . در 
شرايطى كه تمام افكار و توجه ها متوجه مسائل سياسى و اقتصادى در ايران و ساير كشورهاى منطقه 
سنگين  هاى  هزينه  خود  اين  و  غافليم  دهد  مى  روى  وهنرى  فرهنگى  هاى  زمينه  در  كه  اتفاقاتى  از  است، 
ديگرى است كه جامعه ما متحمل مى شود و متأسفانه زمانى با طبعات آن مواجه مى شود كه ديگر براى 

جلوگيرى دير شده است.

كمتر ايراني اي هست كه با شنيدن ملودي قطعه «غوغاي ستارگان» شعر «امشب در سر شوري دارم...» را 
زمزمه نكند. خرم از اين قبيل آثار بسيار دارد. استاد همايون خرم اگرچه  براى سالها از فعاليتهاى هنرى 
به دور بود اما حضورش با اندوخته تجربياتى كه در اين عرصه هنرى داشت، سرمايه بزرگى براى جامعه 

موسيقى ايران به شمار مى رفت.

در گذشت اين سرمايه هاى عظيم هنرى براى جامعه ايران يك فاجعه تلخ و ناگوار است. اين تلخى و ناگوارى 
زمانى افزون تر مى شود وقتى مى بينيم بزرگانى و هنرمندانى  كه كنار ما ديگر نيستند از نادر كسانى 
هستند كه با توجه به تجربه، دانش و صاحب نظرى شان در عرصه موسيقى، مى توانستند پيشرفت هاى 

شگرفى در موسيقى سنتى ايجادكنند يا از نو آوريهاى هنرمندان در مقابل متحجران دفاع كنند.

شنيدن وصف حال هنرمند از زبان ديگر هنرمندان شيرين است براى مثال استاد شجريان در باره اين استاد 
فقيد مى گويد :با استاد همايون خرم بيش از 45 سال دوست بوديم و چه شب هايى كه در استوديو هاى 
راديويى كنار هم حضور داشتيم و به تهيه برنامه هاى راديويى مى پرداختيم. آن شب ها را فراموش نمى كنم 
و چهره پرمهر همايون خرم را از ياد نخواهم برد، او انسانى با اخالق  ، با حوصله و پر مهر بود. هنوز 
باورم نمى شود كه جسم همايون از بين ما رفت. يك نفر آمد جلو و به من تسليت گفت و بيان كرد: «خاكش 
بقاى عمر شما باشد.» مى خواهم بگويم چه بقايى كه آدم دوستانش را از دست بدهد و كسى ديگر نمى تواند 

جاى آنها را ُپر كند.
و يا داوود گنجه اى در باره در گذشت استاد مى گويد، «رسواى زمانه منم » اما من مى خواهم بگويم هنرمند 
شيدا و پاك است. امشب كه در سر شورى داريم ياحقى كجاست؟  ، تجويدى چه شد؟  همايون خرم نيز يك 

معلم شريف يك آهنگساز بى نظير و يك پدر خوب بود..

به هر روى مرگ خرم پايان يكي ديگر از افسانه هاي باقي مانده از عصر طاليي موسيقي ايراني است كه با 
گلها به اوج خود رسيد و متاسفانه تاكنون چنين فروغي در موسيقي ايران تكرار نشده است.

در آخر هفته نامه پرشين نيز در گذشت اين استاد مسلم موسيقى سنتى ايران را به جامعه ايرانيان خارج از 
ايران و جمع هنرمندان تسليت عرض مى نمايد. و خواستار ارج نهادن بر تمامى اساتيد علم و هنر مى باشد.

هفته نامه پرشين
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مرورى بر رخداد هاى مهم هنر معاصر درخاورميانه و شمال آفريقا 

بازار هنر مدرن

بازار هنر خاورميانه از زمان فروش مجموعه هنر عرِب رياض الريس در 
حراج 2001 ساتبى تكوين يافته است. اما هنر مدرن و معاصر خاورميانه 
 ،2006 مه  ماه  در  است.  داشته   2006 سال  بهار  از  پرشتاب ترى  روند 
برگزارى  داد.  رخ  خاورميانه  هنر  براى  همزمان  طور  به  مهم  اتفاق  دو 
نمايشگاه «Word into art» در موزه بريتانياى لندن و نخستين فروش 
حراج كريستى در دوبى. اين دو اتفاق مهم، كمك كردند كه هنر معاصر 

ايران و اعراب به كانون توجهات جامعه بين المللى هنر بدل شود.
 

 2005 سال  در  را  دوبى  منطقه اى  شعبه  كريستى  شركت  كه  هنگامى 
تاسيس كرد، برنامه بازرگانى شعبه دوبى را بر عملكرد مالى 30 ميليون 
دالرى فروش بين سال هاى 2006 تا 2009 تنظيم كرده بود، اما در كمتر 
گرچه  شد.  حاصل  دالرى  ميليون  از 100  بيش  مالى  عملكرد  ماه  از 24 
ركود بازار جهانى هنر در سال هاى 2008 و 2009 لطمه شديدى به بازار 

هنر خاورميانه زد.
رشد  موجب  منطقه  به   2006 سال  در  بين المللى  حراج خانه هاى  ورود 
موجب  حراج ها  اين  راه اندازى  همچنين  شد.  خاورميانه  هنر  توسعه  و 
محك زدن و سپس تثبيت كردن قيمت هاى بين المللى براى هنر مدرن و 
كنار  در  بين المللى  حراج خانه هاى  حضور  است.  شده  منطقه  اين  معاصر 
نمايشگاه هاى هنرى نظير آرت دوبى و نمايشگاه هنر ابوظبى، مركز تجارى 
و بازرگانى جديد و قدرتمندى براى هنر خاورميانه به وجود آورده است 
به طورى كه زمينه مستعدى را براى رشد و توسعه گالرى هاى محلى و 
هنر  بازار  سرويس هاى  ديگر  و  هنرى  مشاوران  و  كارگزاران  منطقه اى، 
فراهم كرده است. همچنين تاثير بالقوه پروژه موزه جزيره السعديات در 

ابوظبى و موزه هنر مدرن اعراب در دوحه را بايد در نظر داشت. 

طغيان موزه سازى در خليج فارس
دهه  دو  در  را  بسيارى  زيرساخت هاى  قطر  و  امارات  اميرنشين هاى 
سو  اين  به  سال 2006  از  كردند.  فراهم  هنر  و  فرهنگ  زمينه  در  گذشته 
در خصوص هنرهاى تجسمى نيز طرح هاى بسيارى در حال اجرا است. 
از جمله آنها مى توان به طراحى شعبه اى از موزه گوگنهايم توسط معمار 
لوور  موزه  از  شعبه اى  طراحى  همچنين  و  گرى  فرانك  جهان  مشهور 
توسط ژان نوول اشاره كرد. اين دو نهاد مهم هنر در جزيره السعديات 
ابوظبى ساخته شده اند. در دوحه قطر نيز موزه هنر اسالمى به طراحى  
اى. ام.پى.ئى انجام پذيرفته است. همچنين موزه مدرن عرب در دوحه قطر 
در سال2011 افتتاح شد. بحرين نيز پروژه ساخت موزه هنرهاى معاصر 
را كه توسط معمار شهير و بين المللى عراقى زهاحديد طراحى شده در 

هنر  به  دستيابى  دارد  نظر  در  كه  موزه اى  كرد.  افتتاح  سال 2012  پايان 
معاصر خاورميانه و هم هنر معاصر جهان را فراهم كند.

رقابت نمايشگاه هاى هنرى در امارات افزايش يافته است
مهم ترين  از  شارجه  دوساالنه  و  ابوظبى  دوبى،  آرت  نمايشگاه 

نمايشگاه هاى اين منطقه هستند. 
شارجه سومين شيخ نشين بزرگ در بين هفت شيخ نشين امارات متحده 
هنرى،  قوى  نهادهاى  بودن  دارا  سبب  به  شيخ نشين  اين  است.  عربى 
فرهنگى و تاريخى مشهور است. يونسكو در سال 1998 عنوان پايتخت 
فرهنگى جهان عرب را به شارجه داد. دوساالنه بين المللى شارجه از سال 
برگزار  دوساالنه  دوره  تاكنون 10  مى شود.  برگزار  شهر  اين  در   1993

شده است كه آخرين آن در سال 2011 برگزار شد. 
نمايشگاه آرت دوبى هر ساله در ماه مارس برگزار مى شود. اين نمايشگاه 
در سال 2007 با حمايت شيخ محمد ابن رشيد آل مكتوم و معاون و نخست 
دوبى11  بين المللى  مالى  مركز  همكارى  با  عربى  متحده  امارات  وزير 
سراسر  از  نگارخانه   69 آن،  برگزارى  دوره  نخستين  در  شد.  تاسيس 
جهان، مخصوصا از اياالت متحده و اروپا در اين نمايشگاه شركت كردند. 

در اين دوره فقط نگارخانه راه ابريشم از ايران حضور داشت.
نگارخانه ها،  بين المللى،  هنرگردانان  شامل  نمايشگاه  اين  بازديد كنندگان 
مخصوصا  فارس،  خليج  كشورهاى  ساكنان  همچنين  و  مجموعه داران 
 9 حدود  نمايشگاه  اين  بازديد كنندگان  كل  بودند.  عربى  متحده  امارات 
 70 و   66 تعداد  ترتيب  به  و 2009  سال هاى 2008  در  بودند.  نفر  هزار 
از  ابريشم  راه  نگارخانه  فقط  كه  كردند  شركت  دوبى  آرت  در  نگارخانه 
ايران حضور داشت. در سال 2010 تعداد 70 نگارخانه شركت كردند كه 
سال 2011 تعداد  در  از ايران نگارخانه هاى آران و اثر حضور داشتند. 
ماه  و  اعتماد  اثر،  نگارخانه هاى  ايران  از  كه  كردند  شركت  نگارخانه   79

شركت كردند.
نخستين نمايشگاه هنر ابوظبى در سال 2009 برگزار شد. در اين نمايشگاه 
تعداد 42 گالرى از سراسر جهان و به ويژه خاورميانه حضور داشتند. 
دومين نمايشگاه در سال 2010 برگزار شد كه 49 گالرى در آن شركت 
كردند. در سال 2011 نيز 48 گالرى در نمايشگاه ابوظبى شركت كردند.

برگزارى نمايشگاه هنر ابوظبى منجر به واكنش هاى مثبت فراوانى از سوى 
جوامع هنرى شد و بسيارى بر اين باورند كه نمايشگاه هنر دوبى (آرت 
دوبى)، عنوان مهم ترين نمايشگاه هنرى منطقه را از دست خواهد داد. در 
كنار برگزارى نمايشگاه ها و دوساالنه هاى نام برده شده، نگارخانه هاى 
به  است.  شده  افتتاح  دوبى  شهر  مخصوصا  خاورميانه  در  نيز  متعددى 
عنوان مثال مى توان به تاسيس نگارخانه هايى مانند نگارخانه هنر سبز، 

مجلسى و خط سوم در دوبى اشاره كرد.

جايزه  ابراج و جميل
منطقه  در  هنرى  گالرى هاى  و  موسسات  و  نهادها  ايجاد  بر  عالوه 
وجود  به  باعث  اخير  سال هاى  در  جميل  و  ابراج  جايزه  دو  خاورميانه 
آمدن رقابت در بين هنرمندان منطقه شده است. جايزه ابراج كه با مجموع 
مى رود،  شمار  به  دنيا  هنرى  جايزه  گران ترين  دالر،  ميليون  يك  هزينه 
هنرمندان  براى  كاپيتال»  «ابراج  شركت  توسط  ميالدى   2008 سال  از 
معاصر مناطق خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا تعيين شده است. 
مجموعه «ابراج كاپيتال»، يكى از بزرگ ترين گروه هاى تجارى خصوصى 
در خاورميانه است كه در دوبى مستقر است. اين مجموعه در پنج كشور 
امارات، عربستان سعودى، مصر، پاكستان و تركيه شعبه دارد و در 11 

كشور منطقه فعاليت تجارى و اقتصادى انجام مى دهد.
كه  است  اين  هنرى  جوايز  ديگر  برخالف  ابراج  جايزه  ويژگى  بارزترين 
خاورميانه، شمال  به اثر تمام شده تعلق نمى گيرد، بلكه هنرمندان مناطق 
بررسى  كميته  براى  را  خود  طرح هاى  مى بايست  آسيا  جنوب  و  آفريقا 
ابراج ارسال كنند. پس از اعالم نتايج، برنده ها فرصت دارند طى شش ماه 
با بخشى از مبلغ جايزه طرح هاى خود را محقق كنند، تا اوايل ماه مارس 
آثار  رقابت  جاى  به  نتيجه  در  درآيد.  نمايش  به  دوبى  آرت  در  سال  هر 
هنرى تكميل شده، بررسى و گزينش «طرح هاى پيشنهادى» هنرمندان را 
مشترك  كار  به  آن  گرفتن  تعلق  جايزه  اين  ديگر  ويژگى  مى شود.  شامل 
يك هنرمند و يك هنرگردان به جاى اثر يك هنرمند منفرد است. اين آثار 
بخشى  و  آمد  خواهند  در  نمايش  به  نيز  هنرى  مطرح  مكان هاى  در  بعدا 
انديشه  و  ذهنيت  مبناى  بر  آثار  شد.  خواهند  كاپيتال  ابراج  مجموعه  از 
محلى  قهرمان هاى  خلق  و  تجارى  پيشرفت  زمينه  بر  كه  كاپيتال،  ابراج 

استوار است، انتخاب مى شوند و تنها آثارى انتخاب مى شوند كه به حفظ 
ريشه هاى فرهنگى خاورميانه، شمال آفريقا و جنوب آسيا بپردازند. در 
سال 2008 نازگل انصارنيا (هنرمند) به همراه ليال فخر هنرگردان ايرانى 
قادر  و  مصرى  هنرمند  القوصى  هاله  بودند.  جايزه  اين  برندگان  از  يكى 

عطيه هنرمند الجزايرى در سال 2010 برنده جايزه شدند. 
ديگر جايزه هنرى، جايزه جميل است. اين جايزه توسط محمد عبداللطيف 
موسس نگارخانه هنر اسالمى جميل بنيان گذاشته شده است. هر دو سال 
بين المللى  جميل  جايزه  مى گيرد.  تعلق  هنرمند  يك  به  جايزه  اين  بار  يك  
الهام  اسالمى  سنت هاى  از  آن  طرح  كه  است  معاصر  هنر  ويژه  و  است 
گرفته باشد. هدفش بسط ارتباط بين هنر سنتى اسالمى، صنايع دستى، 
طراحى و هنر معاصر به عنوان بخشى از گفتمان گسترده هنر اسالمى و 
نقش آن در جهان امروز هنر است. برنده نخستين دوره در جوالى 2009 
 2009 سال  در  شدند.  اعالم   2011 مارس  در  دوره  دومين  همچنين  و 
خسرو حسن زاده و رضا عابدينى دو هنرمند ايرانى در بخش 9 هنرمند 
پايانى اين جايزه اعالم شدند. در سال 2011 نيز منير فرمانفرمايان، بيتا 
ايرانى  هنرمند  پنج  شريفى  سودى  و  شفيعى  هديه  گلكار،  بابك  قزل اياق، 

جزو 10 برگزيده نهايى بودند.
برگزيده جايزه جميل در سال 2009 افروز عميقى، هنرمند ايرانى، با اثر 
از  اسالمى  هنر  از  المان هايى  براساس  اثر  اين  بود.  صفحه  يك  و  هزار 
جمله طراحى فرش، نگارگرى ايرانى و تزيينات معمارى شكل گرفته است.

استفاده  خود  پيچيده  طراحى  نمايش  براى  سايه  و  نور  از  عميقى  افروز 
كرده است؛ از طريق مجسمه هاى پيچيده با سطوحى كه زيبايى و زوال 
را نشان مى دهد. عميقى در پى ايجاد فضايى است كه خشونت و آرامش 
با هم برخورد مى كنند به گونه اى كه كاوش در تاريخ پر همهمه ايران را 
نشان مى دهد. در سال 2011 اثرى از سودى شريفى، هنرمند ايرانى، با 
نام «هفته مد» مورد توجه قرار گرفت. شريفى با خلق كالژ ديجيتالى با 
استفاده از اسكن هاى بزرگ نگارگرى ايرانى كه در آن تصاوير عكاسى 
ماكسيماتو  را  نامش  كه  كرده  ايجاد  را  اثرى  كرده،  تلفيق  را  خودش 
و  عمومى  فضاهاى  بين  تنش  بررسى  شريفى  ديجيتال  كالژ  گذاشت. 
خصوصى است. در اثر «هفته مد» زنان در يك سو و مردان در سوى 
ديگر نشسته اند و به زنان مدل مى نگرند، اما هم در تماشاگران و هم در 
مدل ها، شخصيت هاى قديم و جديد در كنار هم قرار گرفته اند. در حقيقت 
نمايش  به  مينياتور  قديمى  فيگورهاى  كنار  در  را  خود  جديد  عكس هاى 

گذاشته شده و از اين آميختگى، تصاوير جديدى به وجود آمده است.

شناخت  معرض  در  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  منطقه  هنر  گرفتن  قرار 
جامعه هنرى جهان 

حضور  اخير  سال هاى  طول  در  بين المللى  سطح  در  خاورميانه  هنر 
چشمگيرى داشته است. در هر دو بى ينال داكيومنتا و ونيز در سال هاى 
لبنان  بودند.  خاورميانه  هنرمندان  از  تعدادى  ميزبان   2009 و   2007
دنبال  به  و  كرد  افتتاح  ونيز   2007 بى ينال  در  را  خود  غرفه  نخستين 
ارائه  با  موزه ها  كرد.  افتتاح  را  خود  غرفه  سال 2009  در  نيز  امارت  آن 
در  خاورميانه  مدرن  هنرمندان   «Word into Art» نظير  نمايشگاه هايى 
از نگاه  بيرون (ايران  از نگاه  ايران  و  سال 2008  به  لندن  بريتانيا  موزه 
از  نشان  سال 2009  به  نيويورك  چلسى  هنر  موزه  در  بيرونى)  ناظران 
كه  طورى  به  است  بين المللى  مطرح  هنرگردان هاى  افزايش  به  رو  عالقه 
و   (MENSA) آفريقا  شمال  و  خاورميانه  منطقه  هنرمندان  از  شناخت 

آثارشان در سطح بين المللى در حال افزايش است. 
حضور مجموعه داران بين المللى در بازار هنر خاورميانه

زيادى  حد  تا  كريستى  حراج  نخستين  در  ارائه شده  آثار  كه  حالى  در 
توسط مجموعه داران داخلى و يا ملى خريدارى شد، در سال هاى اخير، 
مى كنند.  جمع آورى  را  خاورميانه  هنرى  آثار  بين المللى،  مجموعه دارهاى 
و  ونگ  رودى  ايگنر،  صائب  ساچى،  چارلز  نظير  اروپايى  مجموعه داران 

جوديث گرير. 
جمع آورى  براى  جست وجو  كه  كرد  اعالم  مه 2010  ماه  در  تيت  گالرى 
مجموعه جديدى را كه شامل هنر خاورميانه هم هست شروع كرده است. 
كه  كرده  جمع آورى  را  خاورميانه  هنرمندان  از  اثر   13 كرد  اعالم  تيت 
شامل آثار هنرمندان ايرانى، محمود بخشى و سميرا اسكندفر است. موزه 
هنر لس آنجلس اثرى از هنرمند ايرانى سميرا على خانزاده را در اوايل سال 
خريدارى كرد و انتظار مى رود در سال هاى پيش رو موزه هاى بيشترى از 

اقدام موزه لس آنجلس پيروى كنند.

لطفا زودتر بميريد
رئيس دولت جديد ژاپن كه تنها يك ماه از عمرش مي گذرد، اعتقاد دارد 
تحميل  كشور  اقتصاد  بر  را  غير ضروري  هزينه هايي  سالخوردگان  كه 
اعالم  علنا  دوشنبه  روز  كشور،  اين  اقتصاد  وزير  آسو،  توري  مي كنند. 
تا  بميرند»  زودتر  و  «بشتابند  سالخوردگان  تا  اجازه داد  بايد  كه  كرد 
دوش  از  آنان  درمان  و  دارو  هزينه هاي  از  ناشي  اقتصادي  فشار هاي 
بميريد،  مي خواهد  دل تان  كه  وقتي  «اگر  گفت:  او  شود.  برداشته  دولت 
مجبورتان كنند كه زنده بمانيد، درهاي آسمان به روي شما بسته خواهد 
شد. اين معضل حل نخواهد شد مگر آنكه بگذاريد سالخوردگان زودتر 
بميرند.» اين گفته هاي آقاي آسو در ژاپن نوعي توهين تلقي مي شود، چرا 
سن  سال  از 60  بيش  كشور  اين  جمعيت  از  نفر  ميليون  تقريبا 128  كه 
دارند. انتظار مي رود كه اين جمعيت در نيم قرن آينده به 40 درصد از كل 
جمعيت فزوني يابند. آسو البته از گفته هايش پشيمان نيست، چرا كه در 
واكنش به اعتراض ها تاكيد كرده «چيزي را به زبان آوردم كه شخصا به 
آن اعتقاد دارم... البته مهم است كه آدم بتواند ساليان آخر عمرش را در 
آرامش سپري كند. چرا من بايد ماليات بدهم تا آدم هاي ديگر بخورند و 
بنوشند و استراحت كنند و هيچ كاري انجام ندهند؟ من هر روز بيشتر و 

بيشتر كار مي كنم، اما هر روز بيشتر و بيشتر بايد ماليات بدهم.»

ادامه از صفحه اول
خود  حد»  «باالترين  به  اروپا  اتحاديه  از  «سرخوردگى»  است  گفته  او 
توافقات  تا  شود  خواسته  بريتانيا  مردم  از  كه  مساله  اين  و  است  رسيده 
اروپايى را كه نقش اندكى در آنها داشته اند، بپذيرند، احتماال تنها به افزايش 
درخواست ها براى خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا منجر خواهد شد. ديويد 
كامرون گفت به همين دليل طرفدار برگزارى همه پرسى است و با مواجهه 

با چنين مساله اى، شكل دادن آن و هدايت بحث ها باور دارد.
بليت يك طرفه

درك  را  اروپا  اتحاديه  از  بريتانيا  خروج  «جذابيت  او  كه  افزود  كامرون 
حيات  به  اتحاديه،  اين  از  خروج  با  كشورش  كه  است  مطمئن  و  مى كند» 
خود ادامه خواهد داد. او در عين حال تاكيد كرد كه كشورش بايد در مورد 
تبعات خروج از اتحاديه، براى رفاه و رونق و جايگاه كشور در عرصه 
بين المللى، به دقت فكر كند. نخست وزير بريتانيا گفت اگر «ما از اتحاديه 

اروپا، خارج شويم، راه بازگشت نداريم، اين بليتى يك طرفه است.»
واكنش هاى داخلى

استقبال  كامرون  سخنان  از  بريتانيا  محافظه كار  نمايندگان  از  گروهى 
كردند. اما لرد پيتر مندلسون، كميسر سابق امور بازرگانى اتحاديه اروپا 
و عضو كابينه گوردون براون، نخست وزير سابق بريتانيا، گفت سخنان 
كامرون، بازى اى بود كه براى جلب رضايت اعضاى تندروى حزب حاكم 
طراحى و اجرا شد.داگالس آلكساندر، وزير امور خارجه دولت در سايه 

(حزب كارگر)، در واكنش به سخنان كامرون گفت: «ما ضرورت تغيير را 
درك مى كنيم، اما فكر نمى كنيم، بهترين راه براى تغيير در باشگاهى 27 
نفره اين باشد كه در كنار در خروجى بايستيم و درخواست تغيير و تهديد 

به خروج بكنيم.»
حزب ليبرال دموكرات كه در دولت ائتالفى بريتانيا حضور دارد گفته است 
كه مذاكرات كلى در مورد شرايط ادامه عضويت بريتانيا، منجر به بى ثباتى 

و مانع از سرمايه گذارى هاى خارجى مى شود.
چشمگيرى  طرز  به  آن  محبوبيت  ميزان  اخيرا  كه  بريتانيا  استقالل  حزب 
افزايش يافته نيز گفته است كه «غول از چراغ جادو بيرون آمده است» و با 

آن، احتمال خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا نيز وجود دارد.
واكنش هاى بين المللى

سخنان  به  واكنش  در  فرانسه،  خارجه  امور  وزير  فابيوس،  لوران 
نخست وزير بريتانيا گفت طرح كامرون براى برپايى همه پرسى، مى تواند 
خطرناك باشد. او افزود: در ديدارى كه با تجار بريتانيايى داشته به آنها 
گفته است كه اگر بريتانيا تصميم به ترك اتحاديه اروپا بگيرد، فرش قرمز 
براى آنها پهن خواهد شد.فابيوس همچنين گفت: «اگر اروپا را يك باشگاه 
راگبى  بياييد  گفت  و  شد  باشگاه  اين  وارد  نمى توان  كنيم،  فرض  فوتبال 
بازى كنيم.»سفير فنالند در بريتانيا نيز گفت سخنان ديويد كامرون، منجر 
خروج  خواهان  هرگز  فنالند  افزود  او  شد.  خواهد  نگرانى  و  بى ثباتى  به 

بريتانيا از اتحاديه اروپا نخواهد شد.
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بريتانيا مدال هاي روسيه را نپذيرفت

نشان شجاعت يا نشان قساوت؟
|اردوان ارمغان|

طاقت  سرماي  در  دوم  جهاني  جنگ  اثناي  در  كه  بريتانيايي  ملوان  هزار  سه 
دالوري هاي  با  دشمن  هوايي  بمباران  زير  در  و  اروپا  شرق  جبهه  فرساي 
بسيار خدماتي حياتي به ارتش روسيه رساندند، از پذيرش مدال شجاعتي كه 
دولت روسيه قصد داشت براي قدرداني از آنها تقديم شان كند، سر باز زدند. 
وزارت خارجه بريتانيا اعالم كرد كه كهنه سربازاني كه طي جنگ جهاني دوم 
خدماتي حماسي را در آن سرماي كشنده ارائه داده اند، حاضر به پذيرش اين 
مدال –كه نشان شجاعت اوشاكوف نام دارد- نيستند. مقامات رسمي عقيده 
به  كه  است  قانوني  نقض  معناي  به  شود،  پذيرفته  مدال ها  اين  اگر  كه  دارند 
موجب آن به كساني كه بيش از پنج سال از زمان خدمات ملي آنان مي گذرد 
مدال تعلق خواهد گرفت و كهنه سربازان بريتانيايي هم اكنون در نوبت دريافت 
مدال مذكور هستند. مقامات بريتانيا در عين حال از اين اقدام كشور روسيه 
«نهايت سپاس» را ابراز كرده اند و آن را افتخاري براي خدمات «ارزشمند و 
دالورانه» سربازان بريتانيايي دانسته اند. اما اين تصميم با خشم و مضحكه 

برخي از اين سربازان مواجه شده است. 

اين  امضاي  با  شده  منتشر  عريضه  يك  استريت»  «داونينگ  سايت  در 
سربازان كه از دولت بريتانيا خواسته اند در تصميم خود تجديد نظر كند و 
امضاي بسياري از اعضاي قديمي نيروي دريايي هم پاي اين عريضه قرار 
دارد. از جمله «كن ريث» هشتاد و پنج ساله كه مي گويد: «مدالي كه روس ها 
قصد تقديمش را دارند در حال حاضر يك جايزه رسمي است براي قدرداني 
از خدمات برون مرزي ما حين جنگ جهاني دوم. من ترجيح مي دهم كه مدال 
روس ها را دريافت كنم و اگر بخواهم صادق باشم، بايد بگويم دست كم اين 
مدال بابت قدرداني قلبي از ما است، نه مثل مدال بريتانيا كه بابت دريافت آن 

تقريبا 70 سال است با نظام بوروكراتيك بريتانيايي در كشمكش هستيم».
 

ديويد  كه  وعيدهايي  و  وعده  به  دارد  اشاره  قديمي  سرباز  اين  حرف هاي 
كامرون در سال گذشته داد مبني بر اعطاي نشان افتخار به اين دريانوردان، 
اما هنوز هم خبري از مدال نيست. برخي از كهنه سربازان معتقد هستند مدال 
روس ها با مدال بريتانيا تفاوت هايي اساسي دارد. «روي فرانسيس» يكي از 
اين سربازان است كه در گفت وگو با ديلي ميل اظهار داشته: «حكومت روسيه 
اينها  بين  جنگ.  و  رزمندگي  مدال  نه  بدهد،  شجاعت  مدال  ما  به  مي خواهد 
تفاوت بزرگي هست. سفر به قطب شمال يكي از مشهورترين و دشوارترين 
بمب افكن  هواپيماهاي  آلمان،  جنگي  كشتي هاي  تهديد  جز  بود.  ما  سفرهاي 
آن  ما  اصلي  دشمن  و  داشت  جريان  جبهه  همه جاي  در  هم  زميني  جنگ  و 
جهاني  جنگ  دوران  وزير  چرچيل-نخست  وينستون  بود».  جانكاه  سرماي 

دوم- اين سفرها را «بدترين سفر دنيا» توصيف كرده بود.

هنوز مي توانم به يك كابوس بدل شوم
تهديد  را  كامرون  ديويد  هد»،  موسيقي «ريديو  گروه  سرپرست  يورك،  تام 
كرد كه اگر باز هم از ترانه اين گروه در كمپين انتخاباتي آينده اش استفاده 
كند، او را تحت پيگرد قانوني قرار خواهد داد. گاردين گزارش مي دهد كه اين 
خواننده و آهنگساز مشهور در گفت وگو با مجله «ديزد اند كانفيوزد» اظهار 
يا  بانكدار  يك  اينكه  از  مي كنم  خرسندي  احساس  بگويم  «نمي توانم  داشته: 
آدمي مثل ديويد كامرون از موسيقي ما خوشش بيايد. من نمي توانم باور 
كنم كه او ترانه «پادشاه شاخه ها» (2011) را آنقدرها دوست داشته باشد. 
اما در عين حال فكر مي كنم كه چه كسي اهميت مي دهد؟... تا زماني كه از 
اين ترانه براي كمپين انتخاباتي خودش استفاده نكند، برايم مهم نيست كه 
كند  استفاده  آهنگ  اين  از  باز  اگر  اما  دارد.  ما  موسيقي  درباره  نظري  چه 
سال  در  كه  مي شود  مطرح  حالي  در  اظهارات  اين  مي كنم».  شكايت  او  از 
2010 اتفاقي مشابه براي «كين» افتاد و ناگهان ديد كه حزب محافظه كار در 
گردهمايي خود از ترانه «همه در حال تغيير هستند» استفاده كرده. نوازنده 
درام گروه «كين» در آن زمان گفت: «وحشت كرده بودم. من كه نمي خواستم 
و  زيست محيطي  فعاليت هاي  در  «يورك»  كه  آنجا  از  بدهم».  راي  آنها  به 

اجتماعي فعاليت و مواضعي جدي دارد، 

زماني در حاشيه كنفرانس تغييرات اقليمي سازمان ملل در سال 2009 به 
اجراي برنامه پرداخته و پذيرفته بود كه: «سياست  وسيله سرگرمي نيست كه 
درباره اش آهنگ بسازيم». اين روزها شخص اول گروه ريديوهد مي كوشد 
تا خودش را به آرامش برساند و روحش را تعالي دهد و به همين خاطر به 
تمرين يوگا و مديتيشن روي آورده است. او مي گويد: «هنوز هم مي توانم 
سياست  عالم  در  همواره  ساله  خواننده 44  اين  شوم».  بدل  كابوس  يك  به 
اظهارنظر هايي جنجالي داشته. او مي گويد كه از هواداران اقتصاد عادالنه و 
از مخالفان روند جهاني شدن است. او طي ساليان اخير با سازمان هاي حامي 
حقوق بشر و جنبش هاي ضد جنگ همكاري مداوم داشته است. شايد الزم 
باشد كه آقاي ديويد كامرون و اعضاي حزب متبوعش تهديدهاي تام يورك 
را جدي بگيرند، چون او زماني با نخست وزير سابق -«توني بلر»- درافتاد 
و حتي تقاضاي او براي ديدار و گفت وگو درباره مسائل زيست محيطي را 
نپذيرفت و در جرايد اعالم كرد كه: «بلر صالحيتي درباره امور محيط زيست 
گفت  و  شد  تبديل  هم  خودش  منتقد  به  و  رفت  فراتر  حتي  بعدها  او  ندارد». 
موجب  مختلف  مناطق  در  كنسرت  اجراي  براي  گروهش  هوايي  سفرهاي 

مصرف بي رويه انرژي و تهديد محيط زيست است.

نماينده بريتانيا ميانجي معضل پرچم

خشونت را پايان دهيد
مي گويد  بريتانيا  پارلمان  محافظه كار  نماينده  ويليرز،  ترزا 
مذاكرات  ايرلند  كابينه  وزراي  ساير  و  وزير امور خارجه  با 
در  كه  ديدارها  اين  بي بي سي،  گزارش  به  است.  داشته  مطلوبي 
استورمونت برگزار شد، روي حوادث اخير ايرلند شمالي تمركز 
داشته كه با پايين كشيدن پرچم بريتانيا در برخي ادارات دولتي 
توسط دولت اين كشور و درگيري ميان معترضان اين تصميم 
به  را  ايرلند  پايتخت  بلفاست،  و  شد  آغاز  ضد شورش  پليس  با 
دو  از  بيش  كه  جلسه  اين  مي گويند،  ايرلندي ها  كشاند.  آشوب 
ساعت به طول انجاميد، بايد مدت ها پيش از اين برگزار مي شد. 

پرچم  درباره  تنها  نه  مذاكرات  كه  است  آن  از  حاكي  شنيده ها 
آن  پنهاني  گسترش  و  فرقه گرايي  مساله  درباره  كه  بريتانيا، 
به  كه  ويليرز  خانم  بود.  نيز  جزيره  حاشيه   دولت هاي  ميان  در 
جلسه  داشت،  حضور  مذاكرات  اين  در  بريتانيا  نماينده  عنوان 
تا  شد  برگزار  جلسه  «اين  كرد.  توصيف  «اميد بخش»  بسيار  را 
خشونت  شود.  توافق  خياباني  اعتراضات  يافتن  خاتمه  لزوم  بر 
معترضان  اين  و  است  تحمل  غير قابل  درگيري ها  اين  از  ناشي 
و  شورش  جايگزين  را  گفت وگو  و  كنند  ترك  را  خيابان ها  بايد 
تظاهرات سازند. من فكر مي كنم كه بايد اين اقليت را حفظ كرد 
و به باقي دنيا اطمينان داد كه ايرلند شمالي هنوز مكاني مناسب 
است براي تجارت و جايي زيباست براي سفرهاي توريستي و 
اطمينان دارم كه احزاب سياسي راه پشت سر گذاشتن موانع و 

حركت به جلو را خواهند يافت».

بايد  ايرلند  و  بريتانيا  دولت هاي  كه  مي گويد  ويليرز  خانم   
سياستمداران شان را به ايجاد تشكل هايي متحد تشويق كنند و 
رهبران ايرلند شمالي مي توانند راه حلي براي معضل پرچم بيابند. 
معاون  حال  عين  در  كه  گيلمور-  ايرلند-ايمون  خارجه  وزير 
ارزيابي  ثمر  مثمر  و  مثبت  را  ديدار  اين  هست،  هم  نخست وزير 
كرده است. او مي گويد كه تصوير خشن و نگران كننده يي كه در 
هفته هاي اخير از كشورش در رسانه هاي جهاني ارائه شد، اين 
كند  ايجاد  ايرلند  پيشرفت  راه  در  موانعي  كه  داشت  را  پتانسيل 
ويليرز  خانم  كرد.  ترميم  را  چهره  آن  مثبت  پيام هايي  با  بايد  و 
هم پيامي براي معترضان خياباني داشت: «اعمال شما به ضرر 
اقتصاد و توليد است و بايد متوقف شود.» او خاطرنشان كرد كه 
با بسياري از شهروندان ايرلندي تبار گفت وگو داشته و اكثر آنها 
خانم  نظر  از  كرده اند.  توصيف  تحمل  غير قابل  را  خشونت  اين 
ويليرز حياتي ترين كار اين بود كه معترضان به ترك خيابان ها 
ترغيب شوند تا بشود درباره حل و فصل معضل هويتي نمادها 
و پرچم ها مذاكره كرد. در اعتراضات اخير ايرلند شمالي كه از 
سوم دسامبر 2012 آغاز شد، بيش از 102 مامور پليس مجروح 

و بيش از 116 معترض دستگير شده اند.

جهان در تسخير بيكاري!
رقيق  رشد  به رغم  كار»،  بين المللى  «سازمان  ارزيابى  برپايه 
چشمگيرى  به طور  جهان  سطح  در  بيكارى  جهانى ،  اقتصاد 
افزايش مى يابد. در گزارش اين نهاد سازمان ملل آمده كه تا پايان 
مى رسد.  نفر  ميليون  به 205  جهانى  بيكارى  ميزان  سال 2014 
«دائوس»،  در  اقتصاد»  جهانى  «همايش  برگزارى  آستانه  در 
سمت گيرى هاى  پيرامون  را  گزارشى  كار»  بين المللى  «سازمان 
بحران  كه  آمده  گزارش  اين  در  داد.  انتشار  جهانى  اشتغالزايى 
اشتغال در سطح جهان، پس از اندكى بهبود در اوايل دهه جارى، 
گفته   به  است.  گذارده  وخامت  به  رو  ديگر  بار  سال 2012،  در 
دبيركل سازمان بين المللى كار، تداوم ناامنى در رشد اقتصادى 
و نارسايى در اقداماتى براى مقابله با آن در حوزه سياست، از 
ميزان تقاضا كاسته و روند سرمايه گذارى ها و اشتغالزايى هاى 

جديد را كند كرده است. 

خود  گزارش  در  كار  بين المللى  سازمان  دبيركل  رايدر»،  «گاى 
 4 جهانى،  مالى  بحران  از  پس  سال  پنجمين  در  كه  است  گفته 
ميليون نفر ديگر بر شمار بيكاران افزوده شده و كل اين رقم به 
197 ميليون نفر رسيده است. بر اين اساس ميزان بيكارى به 9/ 
5 درصد مى رسد. به اين ميزان بايد 39 ميليون انسان ديگر را نيز 
افزود كه خود را از بازار كار كنار كشيده اند، زيرا اميد به يافتن 
يك شغل مناسب را از دست داده اند. بر اساس ارزيابى گزارش 
سازمان بين المللى كار، در سال جارى ميالدى بايد در انتظار 1/ 
از 202  بيش  به  را  بيكارى  رقم  كل  كه  بود  ديگر  نفر  ميليون   5
ميليون نفر خواهند رساند. براى سال 2014 پيش بينى شده كه 3 

ميليون نفر ديگر به شمار بيكاران افزوده شود.

عقوبت زورگيرها
در  شركتى  به  ورود  هنگام  شهروندان  از  يكى  امسال  آذر   11»
قرار  موتورسوار  زورگير  چهار  حمله  مورد  خردمند  خيابان 
پرونده  و  شده  دستگير  زورگير  چهار  شاكى  شكايت  با  گرفت. 
براى محاكمه به دادگاه انقالب فرستاده شد كه شعبه 15 دادگاه 
انقالب دو نفر از زورگيران به نام هاى عليرضا مافيها و محمدعلى 
سرورى را به اتهام محاربه به اعدام محكوم كرد.» اين بخشي 
از حكمي بود كه توسط نماينده دادسراى جنايى تهران درباره 
2 زورگيري كه چندي پيش فيلمي از زورگيريشان منتشر شد، 
قرائت شد. اين 2 سحرگاه دوشنبه در ضلع شمال غربي پارك 

هنرمندان تهران به دار آويخته شدند.

اميد ايران در نااميدي آمريكا
مقامات آمريكايي نتيجه مذاكرات تازه ايران و آژانس را «دلسرد 
سازنده  با  ايراني  طرف  اما  خوانده اند،  نااميدكننده»  و  كننده 
داده  خبر  ايران  در  غني سازي  ادامه  از  مذاكرات  اين  دانستن 
است. پس از پايان مذاكرات دي ماه نمايندگان آژانس در تهران، 
از  نتيجه اي  كه  دادند  نشان  اينگونه  خود  مصاحبه هاي  در  آنها 
نيز  آن  از  پس  نياورده اند.  دست  به  ايراني  طرف  با  مذاكرات 
اياالت متحده نه  تنها از به نتيجه نرسيدن مذاكرات ابراز تاسف 
كرده، بلكه مدعى شده است كه ايران مقصر عدم رسيدن طرفين 

مذاكرات ايران و آژانس به نتيجه است.

مرخصى هاى تازه زندانيان 
حوادث انتخابات 88

 88 سال  انتخابات  از  پس  حوادث  زندانيان  كه  شد  شنيده 
احمد  مى آيند.فرارونوشت،  مرخصى  به  ديگرى  از  پس  يكى 
زندانى  نگاران  روزنامه  از  تن  دو  باستانى  ومسعود  زيدآبادى 
به  بهمن  سوم  شنبه  سه  شامگاه  كرج،  شهر  رجايى  زندان  در 
مرخصى آمدند. درادامه تالش ها براى حل مساله  «زندانيان پس 
مرخصى  به  كارگرى  فعال  يك  و  روزنامه نگار  دو  ازانتخابات» 
آمدند. مهسا امرآبادى وبهمن احمدى امويى به مرخصى آمده اند 
تازگى  به  كه  فرزندش  با  مالقات  براى  نيز  ابراهيم زاده  بهنام  و 
مبتال به سرطان شده، به مرخصى آمد. بهاره هدايت، حشمت اهللا 
طبرزدى ومحمدصديق كبودوند نيز هم اكنون درمرخصى به سر 

مى برند.

ژاپن 3 ايرانى را بازداشت كرد
تحريم هاى  نقض  اتهام  به  زن  يك  و  مرد  دو  بازداشت  از  ژاپن 
داد.  خبر  ايرانى،  كشتيرانى  شركت  يك  به  پول  انتقال  و  ايران 
مهرنوشت، رويترز اين خبر را به نقل از رسانه هاى ژاپنى منتشر 
كرده و در ادامه مى نويسد: سه فرد بازداشت شده از كاركنان 
انتقال  به  متهم  كه  هستند  الين»  بن  «آژانس  كشتيرانى  شركت 
هسته اى  برنامه  با  مرتبط  ايرانى  كشتيرانى  شركت  يك  به  پول 
ايران شده اند. آژانس بن الين كه دفتر آن در توكيو قرار دارد 
رابطه  همين  در  است.  كرده  رد  را  افراد  اين  به  وارده  اتهامات 
خبرگزارى كيودو اعالم كرده كه اين نخستين بار است كه ژاپن 
افرادى را در خصوص نقض تحريم هاى ايران بازداشت مى كند.

اين سه فردبازداشت شده متهم هستند كه در سال 2011 ميالدى 
شركت  با  مرتبط  سنگاپورى  شركت  يك  به  را  دالر  هزار   158

كشتيرانى ايران منتقل كرده اند.

ازدواج امام جمعه از طريق 
فيس بوك

شنيده شد كه روزنامه عراقى شفق، يكى از جنجال برانگيزترين 
نشريه  اين  است.  كرده  منتشر  را  الجزاير  روزهاى  اين  اخبار 
نوشت؛ يك امام جمعه سنى الجزايرى كه به سخنرانى هايش در 
مورد معايب فيس بوك مشهور است، براى دومين بار و از طريق 

فيس بوك ازدواج كرده است. 

جالب اينجاست كه او دائما خانواده ها را به منع فيس بوك تشويق 
مى كرد و دائما نيز به پايتخت سفر مى كرده و به همسرش نيز 
مى گفته كه براى كنفرانس به پايتخت مى رود. همسرش نيز كه 
اينكه  تا  مى كرد  راهى  را  او  داشت  اطمينان  فرزندش   5 پدر  به 
مشخص شد اين آقا براى ديدار با همسر دومش كه در فيس بوك 

با او آشنا شده به پايتخت مى رود.

يك هفته با خبر
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آيا اوباما دونده خوبى خواهد بود؟

ماراتن 
ديپلماسى با 

ايران
ملى  شوراى  عضو   / مرعشى  رضا  نويسنده: 

ايران - آمريكا

پس از چهار سال دنبال كردن سياست ها بر 
مبناى فشار، سياستمداران آمريكايى به تجربه 
يافته  دست  ايران  با  ديپلماسى  در  ارزشمندى 
اسالمى  جمهورى  دادن  قرار  فشار  تحت  اند. 
براى اينكه به سرعت پاسخ مثبت دريافت شود، 
تهران  سوى  از  خير  پاسخ  شنيدن  به  معموال 

منجر مى شود.

 در حالى كه باراك اوباما، دومين دور رياست 
متحده  اياالت  كند،  مى  آغاز  را  اش  جمهورى 
هسته  مجادله  در  ساز  سرنوشت  موقعيتى  با 
اى با ايران مواجه است. خوشبختانه، پيروزى 
به  منحصر  الزام  انتخابات،  در  اوباما  مجدد 
فردى در دنبال كردن سياست هاى تغيير بازى 
براى  اى  ويژه  فرصت  اوباما  و  كرده  ايجاد 
در  آمريكا  خورده  شكست  استراتژى  تغيير 

قبال ايران در اختيار دارد.
جهت  در  مهمى  هاى  گام  اكنون،  هم  اوباما 
برداشته  صحيح  روند  به  آمريكا  بازگرداندن 
است. او كشور را از آستانه سقوط مالى نجات 
و  داده  پايان  عراق  بار  فاجعه  جنگ  به   ، داده 
ضرب االجلى براى خروج نيروهاى آمريكايى 

از افغانستان، تعيين كرده است.
اين در حالى است كه ايران براى راه حل هاى 
آمريكا،  ملى  امنيت  هاى  چالش    7 كم  دست 
مساله حساسى به شمار مى رود: منع اشاعه 
افغانستان،  سوريه،  انرژى،  امنيت  اى،  هسته 
و  اعراب  صلح  و  تروريسم  با  مقابله  عراق، 
اسرائيل. باوجود ارجحيت اوباما براى راهكار 
صلح آميز در مجادله هسته اى با ايران، امروز 
اقدام  خطر  كه  بريم  مى  سر  به  شرايطى  در 
نظامى نيز وجود دارد و اين در شرايطى است 
كه شمارى از كارشناسان در خصوص پيامد 
هشدار  منطقه  در  نظامى  درگيرى  وخيم  هاى 

مى دهند.

از بين بردن موقعيت ها
روابط  در  كه  دهد  مى  نشان  تاريخى  تراژدى 
براى  يكى  كه  زمانى  همواره  آمريكا،  و  ايران 
ديگرى   ، داشته  آمادگى  روابط  سرگيرى  از 
دوجانبه  روابط  تاريخ  است.  نبوده  آماده 
ها  اعتمادى  بى  از  مملو  واشينگتن  و  تهران 
گيرى  تصميم  مبناى  كه  است  هايى  خاطره  و 
است.  گرفته  قرار  امروزى  سياستمداران 
گروگانگيرى اعضاى سفارت آمريكا در تهران 
و نقش كاخ سفيد در كودتاى مصدق از جمله 
اين خاطرات است. در واقع ،مساله امروز ايران 
دهه خصومت  بيش از سه  آمريكا ناشى از  و 

ورزى است.

تحريم هاى سنگين
مى  اعمال  ايران  عليه  آمريكا  كه  هايى  تحريم 
تحت  را  كشور  دو  روابط  جدى  طور  به  كند، 
تاثير قرار داده است. زمانى كه در سال 2004 
از  ايران  قبال   در  آمريكا  سياست  مورد  در 
ما  كه  داد  پاسخ  وى  شد،  سئوال  بوش  جورج 
به ديگران تكيه كرده ايم چرا كه ما با تحريم ها 

دسترسى خود را به ايران قطع كرديم.

8 سال پس از اين موضع گيرى بوش، ديدگاه 

وى همچنان صحيح است و اين در حالى است 
شدت  چشمگيرى  طور  به  نيز  اوباما  دولت  كه 
افزايش  را  اسالمى  جمهورى  عليه  ها  تحريم 
داده است. اعمال تحريم ها موضوعى است كه 
سياستمداران آمريكايى روى آن اشراف كامل 
كار  و  ساز  اين  بم  و  زير  تمامى  به  و  دارند 
توانند  مى  كجا  تا  ها  تحريم  اما  هستند.  آشنا 
پيش بروند و نهايت اعمال تحريم ها كجاست. 
همچنين تحريم ها همواره به طور كامل موثر 

نيستند. تحريم ها به منظور تغيير رفتار ايران 
طراحى شده اند اما تا كنون نشانه اى از تغيير 
مشاهده  اسالمى  جمهورى  رهبران  در  رفتار 

نشده است.

از سوى ديگر تحريم ها پيامد هاى انسانى به 
همراه داشته اند، مانند دشوار شدن راه ارسال 
كمك هاى انسان دوستانه يا مشكالتى كه براى 
آمريكا  در  ايرانى  دانشجويان  شهريه  پرداخت 

ايجاد شده است.
اوباما و حاميانش بر اين باورند كه تحريم ها 
عليه ايران موثر بوده ، اما پرسش اينجاست كه 
اگر اين تحريم ها ثمربخش بوده، چرا نياز به 
اعمال دور جديدى از فشار ها وجود دارد؟ اين 
نگاهى است كه برخى مقامات در تهران نيز بر 
آن تكيه داشته و مى گويند در 30 سال اخير 
بى  اما  كرده  تحريم  را  ايران  همواره  آمريكا 
نتيجه بوده است. اين در حالى است كه چالش 
بين  عميق  هاى  اعتمادى  بى  به  نيز  اى  هسته 

تهران و واشينگتن دامن زده است.

2013 و پس از آن
واشينگتن  هم  و  تهران  هم  كنونى،  درفضاى 
بازى  به  و  كرده  اجتناب  معنادار  مصالحه  از 
دهند.  مى  ادامه  ها  درگيرى  افزايش  خطرناك 
در حالى كه هر دو طرف به تنش ها دامن مى 
زنند، واقعيت اين است كه هيچ كدام دست باال 
را ندارند و زمان نيز به نفع آنها نيست. به اين 
ترتيب فاصله بين اقدام نظامى و مصالحه روز 
دليل  همين  به  و  شود  مى  تر  كوتاه  روز  به 

2013، سال حساسى خواهد بود.
پس با توجه به شرايط موجود، چه كارى مى 
تهران  هم  و  واشينگتن  هم  داد؟  انجام  توان 
بايد روند ديپلماتيك ناقصى كه در چهار سال 
قرار  بررسى  مورد  را  داشته  جريان  گذشته 
داده و رويكرد هاى خود را تنظيم كنند. در اين 
بين بايد از چهار نكته را نيز مورد توجه قرار 

دهند:

مستقيم  طور  به  بايد  ايران  و  آمريكا  نخست، 
 1+5 گروه  با  ايران  مذاكره  كنند.  مذاكره 
و  روسيه  چين،  فرانسه،  انگليس،  (آمريكا، 
سال 2009  از  ايران  البته  نيست.  كافى  آلمان) 
زند  مى  باز  سر  آمريكا  با  دوجانبه  مذاكره  از 
اما راه هايى براى جلب نظر جمهورى اسالمى 

وجود دارد.
واشينگتن  كه  است  اين  هاى  راه  اين  از  يكى 
دستور كار گفت و گو هاى محرمانه و دوجانبه 

با ايران را گسترش دهد. ايران تمايل خود را 
نشان  ديگر  مسائل  خصوص  در  مذاكره  به 
داده كه فراتر از موضوع چالش برانگيز هسته 
به  كه  داده  نشان  ايران  مثال  براى  است.  اى 
و  افغانستان  سوريه،  خصوص  در  مذاكره 

عراق عالقمند است.

دوم، آمريكا بايد به اين درك برسد كه تحريم 
مذاكره  كه  است  سال  يك  كند.  تعديل  را  ها 

مى  دور  محور  اين  حول   1+5 گروه  و  ايران 
باال  خلوص  با  سازى  غنى  بايد  ايران  كه  زند 
چه  همكارى  اين  مقابل  در  اما  كند.  متوقف  را 
درخواست  شود؟  مى  ارائه  ايران  به  امتيازى 
محدوديت غنى سازى از ايران بايد با پيشنهاد 
هايى مانند لغو تحريم هاى نفتى اتحاديه اروپا 
همراه باشد. اين روند، زمان الزم براى ساعت 
سياسى  فضاى  و  كرده  فراهم  را  ديپلماتيك 
الزيم براى ديپلماسى را ايجاد مى كند. برخى 
مقامات اروپايى در محافل خصوصى اين نكته 
را خاطرنشان مى كنند كه به دنبال چراغ سبز 
واشينگتن براى حركت در اين زمينه هستند. به 
جهت  در  آمريكا  مجوز  بدون  اروپا  بهتر  بيان 
اسالمى  جمهورى  عليه  نفتى  هاى  تحريم  لغو 

اقدام نخواهد كرد.

سوم، آمريكا بايد از تعيين ضرب االجل پرهيز 
سياست  كردن  دنبال  سال  چهار  از  پس  كند. 
ها بر مبناى فشار، سياستمداران آمريكايى به 
تجربه ارزشمندى در ديپلماسى با ايران دست 
جمهورى  دادن  قرار  فشار  تحت  اند.  يافته 
گرفتن  مثبت  پاسخ  سرعت  به  براى  اسالمى 
تهران  سوى  از  خير  پاسخ  شنيدن  به  معموال 

منجر مى شود.
در نهايت، اياالت متحده بايد خود را براى يك 
بازى طوالنى مدت آماده كند. اين يك ماراتن 
است نه يك دو سرعت. ديوار بى اعتمادى هايى 
به قدمت 3 دهه ،با چند نشست و خوش و بش 
هاى هر از گاهى ، فرو نمى ريزد. موفقيت تنها 
حل  راه  جاى  به  كه  شود  مى  حاصل  زمانى 
هاى سريع،  پيشرفتى همراه با صبر در روند 

ديپلماسى با ايران حاصل شود.
نياز  نفز  دو  به  تانگو  هاى  حركت  انجام  براى 
تضمين  با  ديپلماتيكى  روند  هيچ  البته  است. 
كه  نيست  روشن  و  نيست،  همراه  موفقيت 
يا  دهد  مى  مثبت  پاسخ  آمريكا  به  ايران  آيا 
خير. در اين بين تهران بايد شفافيت بيشترى 
نشان داده و ضمن انعطاف پذيرى، خود را با 

واقعيت ها منطبق كند.

اما در صورتى كه صلح، ابزار سنجشى براى 
هاى  تضمين  ديپلماسى  آنگاه   ، باشد  موفقيت 
كند.  مى  ارائه  جنگ  با  مقايسه  در  را  بهترى 
رياست  دوم  دور  فرصت  از  تواند  مى  اوباما 
تكرار  از  جلوگيرى  براى  اش  جمهورى 

اشتباهات همتايان اسبق خود ، استفاده كند.

منبع : فارن پاليسى

دهه جنـــگ پايان 
يافتـــه اســـت 

 
رياست  دوم  دور  تحليف  مراسم  در  اوباما  باراك 
جمهورى خود كه در واشنگتن برگزار شد، پس از اداى 
درباره  سخنرانى  به  تن  هزار  صد ها  برابر  در  سوگند، 
بين المللى  موضوعات  همچنين  و  آمريكا  داخلى  مسائل 
اوباما  باراك  آلمان،  خبرگزارى  گزارش  به  پرداخت. 
وعده  خود  جمهورى  رياست  دوم  دور  آغاز  مراسم  در 
وضعيت  بهبود  فصل  و  يافته  خاتمه  جنگ  دهه  كه  داد 
وله،  دويچه  گزارش  به  است.  رسيده  راه  از  اقتصادى 
تاكيد  خود  سخنان  از  بخشى  در  آمريكا  رئيس جمهورى 
و  عدالت  پيشبرد  براى  پيش رو  سال  چهار  از  كه  كرد 
برابرى اجتماعى استفاده خواهد كرد. اوباما با اشاره به 
به  را  خود  توان  تمام  افزود: «بايد  آمريكا  داخلى  مسائل 
كار گيريم تا هزينه هاى نظام بهداشتى و درمانى را كاهش 
از  دفاع  با  وى  كنيم.»  برطرف  را  بودجه  كسرى  و  دهيم 
كرد  تاكيد  خود  اجتماعى  تامين  و  همگانى  بيمه  برنامه 
حمايت  مورد  همچنان  بايد  آمريكا  در  طبقات ضعيف  كه 
قرار گيرند. اوباما گفت: «ما مى دانيم كه تا زمانى كه تنها 
گروه كوچكى از مردم در رفاه باشند و گروه بزرگترى 
با مشكالت اقتصادى دست و پنجه نرم كنند، كشور ما به 
همگانى  بيمه  برنامه  است  گفتى  رسيد.»  نخواهد  موفقيت 
دارد.  قرار  جمهورى خواهان  انتقاد  مورد  اوباما  باراك 
رئيس جمهورى آمريكا در بخش ديگرى از سخنان خود 
گفت: «سعى مى كنيم توانايى مان را براى مديريت بحران 
تقويت كنيم. از آسيا و آفريقا تا خاورميانه به دنبال صلح 
خواهيم بود و از آزادى دفاع خواهيم كرد.» باراك اوباما 
در جريان سخنرانى خود همچنين تاكيد كرد كه كشورش 
كسانى  از  و  حمايت  جهان  در  دموكراسى  استقرار  از 
كرد.  خواهد  پشتيبانى  مى كنند،  تالش  آزادى  براى  كه 
مربوط  موضوعات  اهميت  به  اشاره  با  همچنين  اوباما 
آمريكا  مردم  قبال  در  فقط  «ما  افزود:  زيست  محيط  به 
شرايط  قبال  در  است.  جهانى  ما  تعهد  بلكه  نداريم،  تعهد 
و  جهان  در  خشكسالى  و  انرژى  مشكالت  زمين،  جوى 
همچنين در برابر نسل آينده مسئول هستيم.» در مراسم 
تحليف رياست جمهورى آمريكا، ميت رامنى رقيب باراك 
كه  آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  جريان  در  اوباما 
بر  نداشت.  شركت  شد،  برگزار  گذشته  نوامبر  ماه  در 
اساس قانون اساسى آمريكا، رئيس جمهورى اين كشور 
كه  آنجا  از  اما  كند،  ياد  سوگند  ژانويه   20 روز  در  بايد 
20 ژانويه امسال با روز يكشنبه مصادف شد، اوباما به 
ناچار دو بار مراسم تحليف را به جاى آورد. يك بار روز 
برابر  در  گذشته  روز  دوم  بار  و  سفيد  كاخ  در  يكشنبه 
حدود يك ميليون شركت كننده. به گزارش پايگاه خبرى 
بى.بى.سى، باراك اوباما با به جا آوردن مراسم تحليف، 
دور دوم رياست جمهورى خود را به طور رسمى آغاز 
كرد. وى همچون چهار سال پيش نام كامل خود باراك 
حسين اوباما را در مراسم سوگند رياست جمهورى بر 
تحليف  مراسم  در  خود  سخنرانى  در  اوباما  آورد.  زبان 
تازه  حل هاى  راه  جديد  چالش هاى  براى  «بايد  كه  گفت 
را  ما  فرزندان  نمى تواند  تنهايى  به  كسى  هيچ  كنيم.  پيدا 
براى آينده دنيا آماده كند.» در حالى كه سال 2009 حدود 
دو ميليون تن براى شركت در مراسم تحليف اولين دور 
 800 حدود  آمدند،  واشنگتن  به  اوباما  جمهورى  رياست 
هزار تن در مراسم روز دوشنبه حاضر شدند. اوباما در 
ادامه سخنرانى خود گفت: ايمان، مذهب، رنگ پوست ما 
آمريكاست  اساسى  قانون  به  ما  تعهد  مهم  ندارد.  اهميت 
افزود:  همچنين  وى  برابرند.  هم  با  انسان ها  همه  اينكه  و 
و  امكانات  است.  شده  آغاز  اقتصادى  وضعيت  بهبود 
توانايى ما نامحدود است. صفحه هاى بزرگ تلويزيون در 
كه  بود  شده  نصب  واشنگتن  قلب  در  ملى  پارك  اطراف 
تصريح  اوباما  مى دهد.  نشان  را  اوباما  باراك  سخنرانى 
كرد: سربازان شجاع ما در جنگ بهتر از هر شخصى از 
هزينه هاى جنگ مطلع هستند. اما ما خواهان صلح هستيم 
نه جنگ. مى خواهيم دشمنان قسم خورده را به دوستان 
مقيم  مهاجران  حقوق  از  اوباما  باراك  كنيم.  تبديل  خود 
هدف شان  به  آنها  كه  زمانى  تا  گفت  و  كرد  دفاع  آمريكا 
نرسند سفر آمريكا به هدف نخواهد رسيد. باراك اوباما 
گفت  خود  رياست جمهورى  دوم  دور  تحليف  مراسم  در 
سوگندى كه امروز ياد مى كند تفاوتى با سوگند سربازان 
آمريكايى ندارد. دختران باراك اوباما در مراسم تحليف 

كنار او بودند. كل سخنرانى باراك اوباما 19 دقيقه بود.
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لندن در آستانه طالق از اتحاديه اروپا

انگليس راه 
خود را جدا 
ميكنـــد؟

نويسنده : 
دكتر سعيد خالوزاده

 امروزه بيش از هر زمان اين سئوال نزد مقامات 
است  الزم  واقعا  آيا  كه  است  مطرح  انگليسى 
انگليس در اتحاديه اروپايى باقى بماند و خود را 
از  بعد  رسد  مى  بنظر  دهد؟  وفق  اعضا  ساير  با 
چهار دهه عضويت، اخيرا مطالعاتى در اين كشور 
مطرح شده و دولت انگليس بدنبال ارزيابى مزايا و 
مضرات عضويت خود در اتحاديه اروپايى است. 
انگليس  وزيرخارجه  هيگ  ويليام  رابطه  اين  در 
در 28 تيرماه 1391 در مجلس عوام  اين كشور 
اعالم داشت: براساس يك پروژه ملى كه از پائيز 
سال  تا  و  شد  خواهد  گذاشته  اجرا  به  سالجارى 
كلى  حسابرسى  يك  داشت،  خواهد  ادامه   2014
اروپايى  اتحاديه  با  انگليس  روابط  و  مبادالت  از 
ضمن  بزرگ  اقدام  اين  در  كه  آمد  خواهد  بعمل 
اقتصادى  تحليلگران  اتحاديه،  مقامات  با  مشاوره 
ارتباط  در  انگليس  ملى  منافع  ميزان  خبرگان  و 
مشخص  اروپايى  اتحاديه   - انگليس  روابط  با 
شك  بدون  حاصله  نتايج  افزود  وى  شد.  خواهد 
تاثير گذار در تصميم گيرى ها و تدوين سياست 
كشور  اين  آينده  نقش  و  اتحاديه  با  انگليس  هاى 
در  هيگ  ويليام  بود.  خواهد  موثر  اتحاديه  در 
خصوص تقسيم بندى اجراى اين طرح بزرگ ملى 
اجراى  مستقيم  مسئوليت  خارجه  وزرات  گفت: 
اين طرح را برعهده خواهد داشت اما كميته امور 
ادارى مجلس، تجار، جوامع مدنى و ساير منابعى 
كه در ارتباط قرار دارند نيز در اجراى اين طرح 
ملى با وزرات خارجه همكارى خواهند داشت. وى 
تصريح نمود شركاى انگليس در بين كشورهاى 
بين  مجامع  و  اروپايى  هاى  نهاد  بيست،  گروه 
المللى در صورت عالقه مى توانند انگليس را در 
اجراى اين پروژه ملى يارى نمايند. نامبرده، تاكيد 
نمود كه عضويت انگليس در اتحاديه اروپايى بنفع 
منافع ملى كشورش مى باشد و اجراى اين پروژه 
ملى با هدف شكل دهى به قالب و محتوى روابط 
مى  صورت  اروپايى،  اتحاديه    - انگليس  آينده 
پذيرد. وى تاكيد نمود كه انگلستان نقش محورى 

هاى  سياست  اجراى  و  اتحاديه  امنيت  تامين  در 
خارجى اتحاديه را برعهده دارد و خواهان ادامه 

مقتدرانه آن بصورت متعهدانه مى باشد.

وزير خارجه انگليس همچنين خاطرنشان ساخت 
تحليلگران مسائل اتحاديه نبايد اجراى اين پروژه 
يا  اروپاگريزانه  اقدام  نوعى  را  كشورش  ملى 
اروپايى  اتحاديه  با  روابط  كاهش  درجهت  اقدام 
يك  مثابه  به  طرح  اين  اجراى  بلكه  نمايند،  تعبير 
ريزى  برنامه  در  كه  باشد  مى  كلى  حسابرسى 
خواهد  كننده  تعيين  نقش  كشورش  آينده  هاى 
در  ائتالفى  دولت  سياست  افزود:  هيگ  داشت. 
در  شايد  تنها  و  است  نيافته  تغيير  اروپا  قبال 
نقش  نوع  اروپايى  اتحاديه  معادالت  از  برخى 
كند.  پيدا  شكل  تغيير  آينده  در  انگلستان  آفرينى 
انگليس همچنان در اجراى سياست بازار يكپارچه 

اروپايى همچنان نقش آفرين خواهد بود و مدافع 
اتحاديه  گسترش  و  آزاد  تجارت  هاى  سياست 
اروپايى خواهد بود و در بخش سياست خارجى 
نيز مدافع سياست هاى اجماع اروپايى مى باشد. 

افزايش بودجه، موضوع جديد اختالفات
جامعه  به  انگليس  پيوستن  از  بعد  دهه  چهار 
اين  روابط  در  واگرايى  امروزه  اروپا،  اقتصادى 
عميقتر مى  بروز  روز  اتحاديه اروپايى  كشور با 
شود. مخالفت با افزايش بودجه اتحاديه اروپايى 
فرصتى جديد براى اين كشور فراهم آورده است 
بوضوح  را  اتحاديه  اين  از  خود  ناخرسندى  تا 
نشان دهد. ديويد كامرون، نخست وزير انگليس، 
اخيرا نسبت به وتوى بودجه جديد اتحاديه اروپا 
از سوى اين كشور هشدار داد و گفت: كشورش به 
شدت مخالف افزايش بودجه اتحاديه اروپا است. 
بسيارى از اعضاى حزب محافظه كار انگليس نيز 
مخالفت  شدت  به  اروپا  اتحاديه  جديد  بودجه  با 
حزب  رهبر  ميليبند  اد  اساس  اين  بر   . اند  كرده 
نسبت  شدت  به  اظهاراتى  در  نيز  انگليس  كارگر 
و  انگليس  دولت  مالى  و  اقتصادى  سياستهاى  به 
كرده  انتقاد  اروپا  اتحاديه  جديد  بودجه  همچنين 
است .سياستهاى انگليس در اتحاديه اروپا موجب 
انگليس  است.  شده  اعضا  ساير  نگرانى  و  خشم 
پيمان  به  پيوستن  به  حاضر  نيز  گذشته  سال 
جديد اقتصادى و مالى اتحاديه اروپا نشد و دامنه 

اختالفات از اين زمان باال گرفت.

انگليس به شدت از تصميم خوزه مانوئل باروسو 
رييس كميسيون اروپا براى افزايش 100 ميليارد 
انتقاد  آينده  سال  هفت  تا  اروپا  بودجه  يورويى 
در  خبرنگاران  جمع  در  كامرون  است.  كرده 
اى  بودجه  با  انگليس  كرد  تاكيد  بروكسل  شهر 
كه شامل افزايش هزينه هاى اتحاديه اروپا باشد 
نگرانيهاى  بودجه  اين  اگر  كرد.  نخواهد  موافقت 
دولت انگليس را مد نظر قرار ندهد از نظر ما قابل 

تصويب نخواهد بود .كميسيون اروپا بودجه يك 
سال  براى  را  يورويى  ميليارد   300 و  تريليون 
بودجه  اين  است.  كرده  پيشنهاد   2020 تا   2014
در مقايسه با هفت سال گذشته 6 درصد افزايش 
اتحاديه  اعضاى  توافق  صورت  در  است.  يافته 
كننده  تامين  چهارمين  جايگاه  در  انگليس  اروپا، 
بودجه اين اتحاديه، بايد 17 ميليارد يورو بيشتر 
افزايش  اين  با  انگليس  دولت  اما  كند.  پرداخت 
بودجه  درباره  توافق  كند.  مى  مخالف  پرداخت 
احتمال  انگليس  مشاركت  بدون  اروپا  اتحاديه 

خروج لندن را از اين اتحاديه تقويت مى كند.

واگرايى در روابط انگليس با اتحاديه اروپايى
از  بيش  دهد  مى  نشان  اخير  هاى  نظرسنجى 
كشور  اين  خروج  از  انگليس  مردم  از  نيمى 
از  بسيارى  كنند.  مى  حمايت  اروپا  اتحاديه  از 

خواستار  حتى  انگليس  سياستمداران  و  احزاب 
از  برخى  اند.  شده  اروپا  اتحاديه  بودجه  كاهش 
احزاب ملى گراى انگليس از جمله ”حزب استقالل 
خروج  خواستار  انگليس“  ملى  ”حزب  و  انگليس“ 
اين كشور از اتحاديه اروپا شده اند. نايجل فراج 
رهبر حزب استقالل انگليس كه در پارلمان اروپا 
خواسته  آلمان  صدراعظم  از  دارد،  عضويت  نيز 
به  وزيرانگليس،  نخست  با  ديدار  هنگام  كه  بود 
و  انگليس  توافقى  طالق  زمان  كه  بگويد  كامرون 

اتحاديه اروپا فرارسيده است.
انگليس از همان ابتدا به اتحاد پولى اروپا نپيوست 
مالى  بحران  ولى  نيست،  يورو  عضو  امروز  و 
گرفته  نيز  را  انگليس  گريبان  اروپا  امروز  مزمن 
كشورهاى  بودجه  كسرى  و  بدهى  بحران  است. 
منطقه يورو بيش از 100 ميليارد پوند از دارايى 
هاى بانكهاى انگليس در كشورهايى مثل اسپانيا، 
عدم  و  كرد  تهديد  شدت  به  را  پرتغال  و  ايرلند 
در  را  انگليس  وامها  اين  موقع  به  بازپرداخت 

شرايط بسيار دشوارى قرار داد.
پيش  از  بيش  گذشته  هاى  ماه  در  انگليس  دولت 
جديدترين  است.  گرفته  فاصله  اروپا  اتحاديه  از 
بودجه  افزايش  سر  بر  طرف  دو  ميان  چالش 
دولت  سياست  ادامه  آيا  اروپاست.  اتحاديه 
اروپا  اتحاديه  از  انگليس  خروج  سبب  كامرون 
افزايش  مخالف  شدت  به  انگليس  شد؟  خواهد 
بودجه اتحاديه اروپاست. سياست دولت كامرون 
سبب نگرانى و عصبانيت مسئوالن اتحاديه اروپا 

در بروكسل شده است. محافظه كاران و منتقدان 
اروپاى متحد در انگليس نه تنها با افزايش بودجه 
لندن  كه  اند  كرده  اعالم  بلكه  هستند،  مخالف 
كشورهاى  مشترك  صندوق  در  خود  سهم  بايد 
اروپايى را كاهش دهد. دولت كامرون در انگليس 
و  است  كنونى  سهميه  پرداخت  خواهان  تنها  نيز 
افزايش بودجه اتحاديه اروپا را در شرايط كنونى 

غيرواقع بينانه مى خواند.
از  بيشتر  هرچه  گذشته  هاى  ماه  در  انگليس 
اتحاديه اروپا فاصله گرفته است. جداى از مخالفت 
انگليس با پذيرش قواعد فراملى در تنظيم بودجه 
كشورهاى عضو، دولت كامرون همچنين در ماه 
زمينه  در  پروژه   130 در  كه  كرد  اعالم  گذشته 
همكارى هاى پليس و دستگاه قضايى كشورهاى 
به  انگليس  داشت.  نخواهد  مشاركت  اروپايى 
در  كشور  اين  پيشنهادات  كه  داند  مى  خوبى 
 27 از  كشور   17 ندارد.  طرفدارى  اروپا  اتحاديه 
كشور عضو اتحاديه اروپا جزو دريافت كنندگان 
هيچ  به  و  هستند  اتحاديه  اين  از  مالى  هاى  كمك 
وجه با كاهش بودجه مشترك موافق نيستند. از 
از  اروپا  اتحاديه  در  ثروتمند  كشورهاى  طرفى، 
اروپا  اتحاديه  بودجه  افزايش  از  نيز  آلمان  جمله 
در شرايط سخت مالى كنونى خشنود نيستند. به 
اروپا  اتحاديه  اقتصادى  كارشناسان  برخى  گفته 
مى تواند در بسيارى از عرصه ها از جمله هزينه 
رغم  به  زند.  جويى  صرفه  به  دست  ادارى  هاى 
برخى انتقادات مشترك از سوى انگليس و آلمان 
به افزايش بودجه اتحاديه اروپا، دولت مركل نمى 
اتحاديه  توسعه  با  مخالفت  در  سياستى  تواند 
اروپا در پيش گيرد. دولت مركل اعالم كرده است 
كه خواهان تنظيم هر چه سريعتر بودجه اتحاديه 

اروپا در ماه نوامبر است.

كشورهاى  ساير  با  همراهى  در  انگليس  مخالفت 
روانى  جنبه  هم  يورو،  بحران  حل  جهت  اروپايى 
دارد و هم جنبه عملكردى. انگليس از همان ابتدا 
عالقه اى به يورو نشان نداد و به عنوان يك كشور 
تجارت محور و با داشتن زمينه هاى تاريخى قوى 
در سياست هاى تجارى و پولى و همچنين مراكز 
بسيار قدرتمند اقتصادى و مالى در سيتى لندن، 
مايل نبود سرنوشت اقتصاد و تجارت خود را به 
طريق  از  غيرهمسان  كشورهاى  از  اى  مجموعه 
انگليس  بزند.  گره  پولى  مشترك  هاى  سياست 
و  يورو  متالطم  وضعيت  گر  نظاره  نيز  امروزه 

چشم انداز نه چندان روشن آنست.
مخالفت انگليس با پيشنهاد فرانسه و آلمان براى 
اروپا  اتحاديه  معاهده  در  تغييرات  برخى  انجام 
مركزى  بانك  به  بيشتر  اختيارات  اعطاى  براى 
كشورهاى  مالى  امور  بر  نظارت  جهت  اروپا 
اروپايى، در همين راستاست. امرى كه مى تواند 
هاى  همكارى  فضاى  بر  تارى  و  تيره  ابرهاى 
و  فرانسه  عكس  بر  انگلستان  بگستراند.  اروپايى 
از  و  نيست  اروپا  پولى  وحدت  نگران  دل  آلمان 
كردن  ديكته  و  مشى  خط  از  نيست  مايل  طرفى 
نيات سياسى و اقتصادى پاريس و برلين تبعيت 
كند و طبعا حساسيت هاى اقتصادى مالى ديگرى 
اصالح  معاهده  تصويب  از  خاطر  بدين  و  دارد 
بريتانيا  وزير  نخست  كامرون،  ديويد  جديد  شده 
داشتن  نگاه  دور  براى  هايى  تضمين  خواهان 
از  كشورش  همينطور  و  لندن  تجارى  بخش 
مقررات مالى جديد و احتمالى اروپا بود. در حالى 
اروپايى  رهبران  اكثريت  براى  خواسته  اين  كه 
قابل قبول نبود و اين امر منجر به اختالفاتى بين 
آلمان  با  انگليس  بين  بخصوص  و  كشورها  اين 
و فرانسه شد. اروپايى در اجالس اخير بروكسل 

سرباز زد.
منبع: ديپلماسى ايرانى

با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشيـــن،  به گسترش فرهنـــگ و 
هنـــر ايرانى جــداى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبـــى، كمكى وافر ميكنيد. 
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وقتى بانك هاى مركزى 
تنها گزينه موجودند

راگوران راجان، استاد دانشگاه شيكاگو
مترجم: مريم رضايى

باز مى مانند،  مسائل  حل  در  سياستمداران  كه  زمانى 
مركزى  بانك هاى  چيست؟  مركزى  بانك هاى  نقش 
بر  را  تصميم گيرى  وظيفه  داشتند  تمايل  تاكنون 
براى  غيرمعمولى  و  جديد  روش هاى  و  بگيرند  عهده 
مشكل  دچار  كه  اقتصادهايى  مسير  بر  تاثيرگذارى 
از  را  پا  مركزى  بانك هاى  وقتى  اما  بيابند.  را  شده اند 
تصميمى  چه  مى گذارند،  فراتر  خود  محدوديت هاى 

مى توان گرفت؟ 

 
چه زمانى شجاعت، به جسارت از روى نادانى تبديل مى شود؟

بانك هاى مركزى مى توانند نقش مهمى در ركود چرخشى ايفا كنند. 
بنابراين  و  دهد  افزايش  را  استقراض  مى تواند  بهره  نرخ  كاهش 
بانك هاى  مى يابد.  افزايش  نيز  مصرف  و  سرمايه گذارى  هزينه هاى 
مى  كنند.  ايفا  مهمى  نقش  نيز  مالى  بازارهاى  ركود  هنگام  مركزى 
اين بانك ها با پيشنهاد اعطاى وام در برابر وثيقه، دارايى ها را نقد 
را  اوراق  يا  وام ها  شوند  مجبور  ديگر  بانك هاى  اينكه  از  و  مى كنند 
به قيمت هاى بسيار پايين واگذار كنند، جلوگيرى مى كنند. بانك ها با 
پيش  بينى اين ضمانت نقدينگى، مى توانند وام هاى بلندمدت غيرنقدى 

بدهند يا ديگر دارايى هاى مالى غيرنقدى را تصرف كنند. 
تسهيل  مختلف  شكل هاى  مانند   – غيرمتعارف  پولى  سياست هاى 
مقدارى پول و نيز اعالم رسمى طوالنى تر شدن نرخ بهره پايين- تا 

زمانى كه چنين نقش هايى را داشته باشند، توجيه پذيرند. 
كه   (QE1) مقدارى»  «تسهيل  اصطالح  به  اول  دور  مثال،  عنوان  به 
فدرال رزرو آمريكا در اواسط بحران اقتصادى اجرا كرد، كارآيى 
پشتوانه  به  بهادار  اوراق  خريد  با  رزرو  فدرال  داشت.  مضاعف 
آن  به  و  آورد  پايين  مهم  بازار  درآن  را  بهره  نرخ  رهنى،  وام هاى 

حيات بخشيد. 

پولى»  آنى  «مبادالت  برنامه  با  اروپا  مركزى  بانك  مشابه،  طور  به 
كمتر  كشورهاى  دولتى  قرضه  اوراق  كرده  پيشنهاد  خود،   (OMT)
توسعه يافته حوزه يورو را در بازار ثانويه بخرد – به شرطى كه 
مشروط  كه  است  منطقى  دهند.  تن  توافق  مورد  اصالحات  به  آنها 
به  قادر  مزبور  كشورهاى  كه  كند  مى  تضمين  برنامه  اين  بودن 
پرداخت قرض هاى خود هستند، در حالى كه OMT اطمينان به بازار 
را باز مى گرداند؛ بازارى كه به دليل ترس سرمايه گذاران از خروج 
كشورها از حوزه يورو دچار تزلزل شده است. اين طرح نيز تاكنون 

اثرگذار بوده است. 
با  شدن  مواجه  جاى  به  اقتصادى،  رشد  تحريك  براى  اكنون  اما 

اتخاذ  ديگرى  غيرمعمول  سياست هاى  خورده،  شكست  بازارهاى 
تسهيل  سياست  است.  بوده  كمتر  تناسب  به  آنها  مزيت  كه  شده اند 
بلندمدت  دولتى  اوراق  رزرو  فدرال  آن  در  كه   (QE2) دوم مقدارى 
را خريدارى كرد، تاثير چندان متمايزى بر نرخ بهره بلندمدت دولتى 
دنبال  بر  مبنى  خود  اخير  تصميم  با  رزرو  فدرال  واقع،  در  نداشت. 
اوراق  بازار  بر  ديگر  بار   (QE3) سوم  مقدارى  تسهيل  طرح  كردن 
قرضه با پشتوانه وام هاى رهنى متمركز شده است؛ اما با توجه به 
اينكه شرايط بازار اكنون بهتر شده، مشخص نيست اين طرح چقدر 

مى تواند اثربخش باشد.
مدتى  براى  را  بهره  نرخ  دارد  قصد  كرده  اعالم  اخيرا  رزرو  فدرال 
طوالنى پايين نگه دارد تا زمانى كه اشتغال به ميزان قابل توجهى 
اين  سرمايه گذاران  اگر  كه  دارد  وجود  اميدوارى  اين  يابد.  افزايش 
اين  از  بيش  بلندمدت  بهره  نرخ  بگيرند،  جدى  را  رزرو  فدرال  قصد 
پايين مى آيد و آنها به سرمايه گذارى بيشتر تشويق مى شوند. اما اثر 

فورى بر نرخ اوراق قرضه بلندمدت، مشوق آنها نبوده است. 

سرمايه گذارى هاى  نامعلوم  حوزه هاى  در  مركزى  بانك هاى  وقتى 
بدترين  در  كه  معتقدند  موضوع  اين  طرفداران  مى كنند،  بيشترى 

حالت، هيچ ضررى به وجود نخواهد آمد. 
پس اندازكنندگانى  به  مدت  طوالنى  پايين  بهره  نرخ  مثال،  عنوان  به 
كه از قديم سرمايه گذارى كوتاه مدت امن را ترجيح داده اند، آسيب 
بازنشستگى  آستانه  در  كه  افرادى  و  بگيران  مستمرى  مى رساند. 
ممكن  و  مى شوند  مواجه  خود  درآمد  از  كمترى  سود  با  هستند، 
به  موضوع  اين  كه  دهند  بيشترى  كاهش  را  خود  مصرف  است 
كه  مستمرى بگيرانى  از  دسته  آن  مى شود.  منجر  اقتصاد  تضعيف 
ريسك پذيرتر هستند و از درآمد بيشتر نااميد شده اند نيز ممكن است 
اوراق  در  مثال  عنوان  به  بزنند.  دست  غيرضرورى  ريسك هاى  به 
قرضه بنجل (Junk Bonds، اوراق قرضه اي كه درجه اعتباري آنها 
دليل  به  بنابراين  و  است  سرمايه گذاري  اعتباري  درجه  از  پايين تر 
قبال  در  را  باالتري  سود  سرمايه گذاران  دارند،  كه  بااليى  ريسك 
البته  كه  كنند  سرمايه گذارى  مي كنند)  دريافت  مذكور  اوراق  خريد 

ممكن است پس انداز اصلى آنها به خطر بيفتد. 

كه  است  اين  مقدارى  تسهيل  احتمالى  ضعف  نقطه  مشابه،  طور  به 
نرخ پايين بهره، سرمايه را به سوى كشورهايى با رشد اقتصادى 
و نرخ بهره باالتر مى فرستد. در تئورى، وقتى جريان سرمايه وارد 
كشورى مى شود، نرخ ارز آن به سرعت افزايش ارزش پيدا مى كند 
به  و  مى  رود  بين  از  سرمايه گذارى  براى  آنها  جذابيت  بنابراين  و 
در  اما  مى كند.  پيدا  كاهش  سرمايه  ورود  جريان  اتوماتيك  صورت 
عمل، وقتى سرمايه گذاران از تجارت خود سود به دست مى آورند، 
بيشتر  افزايش  به  و  مى كنند  كشور  آن  وارد  را  بيشترى  سرمايه 
ارزش ارز دامن مى زنند. اين فرآيند معموال به آسانى پايان نمى يابد. 
ورود  جريان  برابر  در  دريافت كننده،  كشورهاى  كه  ندارد  تعجبى 

سرمايه مقاومت مى كنند.

به عالوه، مشخص نيست كه خروج از برنامه تسهيل مقدارى چقدر 
تسكين دهنده خواهد بود. در تئورى، وقتى اقتصاد كشورى شروع 
نيز  مركزى  بانك هاى  مى يابد،  افزايش  بهره  نرخ  و  مى كند  رشد  به 
نرخ بهره بيشترى براى ذخاير مالى خود مى پردازند، به طورى كه 
مى توانند اوراق بلندمدت خود را تامين مالى كرده و آن را به تدريج 
كاهش دهند. اما نرخ بهره باال نيز به معنى از بين رفتن بخش زيادى 

از سرمايه بانك هاى مركزى است.

حتى اگر برخى از اين ضررها از سوى دولت جبران شود، طبيعى 
وارد  خصوصى  بخش  بلندمدت  دارايى هاى  بر  ضررهايى  كه  است 
مى شود. به عالوه، نمى توان براى عموم به راحتى توضيح داد كه اين 
ضررها جبران شدنى هستند. وقتى سياستمدارانى مانند ران پائول، 
فدرال رزرو را به دليل از بين رفتن ده ها ميليون دالر از دارايى هاى 
اين بانك به شدت مورد انتقاد قرار مى دهد، آيا افكار عمومى مى تواند 
كه  هراسند  در  بازارها  وقتى  باشد؟  رزرو  فدرال  همراه  و  دلسوز 
خود  دارايى هاى  از  عظيمى  حجم  شد  خواهد  مجبور  رزرو  فدرال 
را در مدت زمان كمى به فروش برساند، آيا بازار اوراق بهادار به 

شدت سقوط خواهد كرد (و نرخ بهره افزايش مى يابد)؟
آخرين دفاعيه اى كه طرفداران ادامه راه سياست پولى ارائه مى دهند 
– حتى اگر مزاياى آن كم باشد – اين است كه چون سياستمداران 
تمايلى به حل اختالفات خود ندارند، سياست پولى تنها گزينه موجود 
است. در حكومت هاى دموكراتيك، وقتى گزينه ديگرى باقى نمى ماند، 
القاى  با  آنها  مى گيرند.  را  درست  تصميم  نهايت  در  سياستمداران 
حس سودمند بودن سياست هاى پولى غيرمتداول، فشار بر خود را 
كاهش مى دهند. بنابراين وقتى بانك هاى مركزى خود را تنها گزينه 

موجود براى حل مساله مى بينند، عاقبت كار را تضمين مى كنند. 
سر  بر  بيشتر  روزها  اين  شده  باعث  مركزى  بانك هاى  عملكرد 
و  سخت  شرايط  برابر  در  آنها  واكنش  گفت  بايد  و  باشند  زبان ها 
متغيرى كه طى بحران مالى جهانى و بعد از آن وجود داشت، تا حد 
مشكل  به  عملكرد  اين  وقتى  اما  است.  بوده  نقص  و  بى  عيب  زيادى 
تغيير  اين  و  كنند  اعتراف  آن  به  و  بپذيرند  را  آن  بايد  برمى خورد، 

موضع بايد به سرعت اتفاق بيفتد. 

آيا نقص هاى علم اقتصاد موجب بروز 
بحران هاى اقتصادى اخير شده است؟

بخش 6
دايان كويل = محقق موسسه  برنامه ريزى هاى سياسى و 

اقتصادى- دانشگاه منچستر
مترجم: سعيد الريجانى

را  اقتصاد  به  نگاه  تغيير  به  نياز  اقتصاددانان  از  ديگر  برخى 
ضرورى دانسته اند. پل كروگمن (Paul Krugman) در همين 
زمينه و در ضرورت تغيير چارچوب نظرى علم اقتصاد چنين 

نوشته است:
«خيلى از اقتصاددانان هرگونه تغيير اساسى در نظريه هاى علم 
اقتصاد را مخرب مى دانند. آنها معتقدند زمان زيادى گذشته تا 
بازارهاى مالى و اقتصاد كالن در سايه مكتب نئوكالسيك به 
چنين مرتبه اى از تكامل  و كارآيى برسد. همين دليل براى آنها 
كافى است تا با وجود شكست اين مكتب و بروز بزرگ ترين 
بحران اقتصادى سه نسل گذشته، همچنان بر استفاده از مكتب 
نئوكالسيك تاكيد كنند. اما چنين توجيهى از سوى آنان پذيرفته 
نيست. بشر همواره مى تواند با تغيير بر مشكالت خود پيروز 
شود.»چنين اظهارنظرى از سوى يك اقتصاددان برجسته نشان 
يكپارچه  و  تك بعدى  بر  مبنى  انتقادها  برخى  به رغم  مى دهد 
مى توانند  اقتصاددانان  و  نيست  اين گونه  ابدا  اقتصاد،  بودن 
اظهارنظرهاى  باشند.  داشته  را  خود  نظرات  مستقل  طور  به 
اين چنينى نشان مى دهد كه علم اقتصاد كنونى، در حال تغيير 
ساختارى اساسى است. من معتقدم نه اقتصاد كالن امروزى 
و نه صورت كينزى دهه 70 آن، نمى توانند كمكى به عبور از 

بحران ايجاد شده بكنند. 
براى فهم چگونگى عملكرد اقتصاد بايد از نو به آن نگاه كنيم 
تغيير  اين  در  نيستند.  موثر  ديگر  گذشته مان  برداشت هاى  و 
نظريه هاى  بوم شناختى،  مدل هاى  از  استفاده  جديدا  شيوه، 
شبكه و شبيه سازى هاى كامپيوترى رايج شده است كه نتايج 
اين تغييرات جالب خواهد بود. البته مى توان گفت كه هنوز اكثر 

اقتصاددانان از اين روش ها استقبال نكرده اند.
ساير شاخه هاى علم اقتصاد وضعيت بهتر و پايدارترى دارند. 
اقتصاد خرد كاربردى دچار تغيير و تحول هاى اساسى نشده 
است و تنها برخى اختالف نظرهاى علمى در آن وجود دارد. در 
ابتداى مقاله به روند تبديل علم اقتصاد به يك علم كاربردى و 
به  بيشتر  مثال  چند  ذكر  با  مى  خواهم  االن  كردم.  اشاره  مفيد 

كاركردهاى اين علم بپردازم.
بازى  نظريه  و  خرد  اقتصاد  كاركردهاى  مهم ترين  از  يكى 
مدل سازى شرايط رقابتى است. اقتصاددانان در سرتاسر دنيا 
با استفاده از اين مدل ها در زمينه هاى مختلف مثل حمل ونقل و 
محيط زيست فعاليت مى كنند. در پى ارائه طرح محدوديت قطع 
درختان جنگل هاى استوايى برزيل از سوى اقتصاددانان، روند 
جنگل زدايى در اين مناطق در سه سال پياپى كاهش يافته است. 
تامين  براى  قرضه  اوراق  انتشار  مساله  طرح  با  اقتصاددانان 
شده اند  باعث  فقير،  كشورهاى  در  واكسيناسيون  هزينه هاى 
بودجه هزينه شده در اين زمينه، از سال 2006 به بعد، به ميزان 
3 ميليارد دالر افزايش يابد. موتورهاى جست  و جو مثل گوگل 
روش هاى  و  جست و جو  الگوريتم هاى  طراحى  براى  ياهو  و 
درآورده اند.  استخدام  به  را  زيادى  اقتصاددانان  تبليغات، 
طبيعى است كه مانند هر حرفه ديگرى، در ميان اقتصاددانان 
هم توانايى ها متفاوت است. نكته مورد نظر من اين است كه به 
دليل پيشرفت روش هاى بررسى مسائل، امروزه اقتصاددانان 
بيش از هر وقت ديگرى مى توانند به دولتمردان و بازرگانان 
در  درست  كه  مى رسد  مضحك  نظر  به  واقع  كنند.در  كمك 
بشر  به  را  خدمت  بيشترين  مى تواند  اقتصاد  علم  كه  زمانى 
نسبت  مردم  اقتصادى،  بحران  يك  بروز  خاطر  به  تنها  بكند، 
به آن بى اعتماد باشند. انتقاد تنها و بدون ارائه راهكار هيچ گاه 
چند  به  اينجا  در  رو  اين  از  شود.  پيشرفت  موجب  نمى تواند 
اقتصاد  علم  اصول  در  بايد  كه  اساسى  اصالحات  از  مورد 

صورت پذيرد، مى پردازم:
كالن  حوزه  اقتصاددان  يك  سياسى  ديدگاه هاى  پيش بينى   1-
رفتار  نيست.  سختى  كار  اقتصادى اش  اظهارنظرهاى  روى  از 
برخى از آنها موجب بدنامى همه اقتصاددانان شده است. اين 
دسته از اقتصاددانان بهتر است به جاى مصاحبه هاى پى در 
پى و انتقاد از دولت يا مخالفان آن، كمى در نظرات اقتصادى 
مسائل  به  نسبت  كمترى  اطمينان  با  و  شوند  دقيق تر  خود 
اظهارنظر كنند. اقتصاددانانى كه به چگونگى عملكرد مجموعه 
عوامل اقتصادى در كنار هم عالقه مندند (حوزه اقتصاد كالن)، 
مشاهده  در  و  كنند  حفظ  را  خود  راى  استقالل  بتوانند  بايد 
قرار  خود  همتايان  ساير  نظر  تاثير  تحت  اقتصادى  پديده هاى 

نگيرند.  ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

رييس بانك مركزى اروپا:

ابرهاى تيره آسمان اروپا 
را ترك كرده اند

ماريو دراگى، رييس بانك مركزى اروپا، معتقد است وخامت بحران 
سياست هاى  درپى  مى گويد  او  است.  يافته  پايان  اروپا  بدهى هاى 
قاطع اتخاذ شده در سال گذشته، ابرهاى تيره آسمان اروپا را ترك 
كرده اند. به گزارش بلومبرگ، رييس بانك مركزى اروپا در سخنرانى 
خود در فرانكفورت كه اواخر روز سه شنبه ايراد شد، گفت: «به دليل 
مى توانيم  شد،  حاصل   2012 سال  طى  كه  چشمگيرى  پيشرفت هاى 
سال 2013 را با اطمينان بيشتر آغاز كنيم. ابرهاى تيره آسمان حوزه 
يورو را ترك كرده اند. رهبران اروپا متوجه شده اند كه اتحاد پولى 
بايد به وسيله اتحاد مالى، اتحاد اقتصادى حقيقى و سرانجام اتحاد 

سياسى عميق تر تكميل شود.»
اين سخنان دراگى نشان دهنده اطمينان فزاينده او است مبنى بر اينكه 
بحران سه ساله حوزه يورو تحت كنترل درآمده است و 17 كشور 
عضو اين حوزه مى توانند اواخر سال جارى از ركود خارج شوند. 
اروپا  مركزى  بانك  توسط  قرضه  اوراق  خريد  برنامه  از  تاكنون  او 
حمايت كرده  است و مى گويد اين برنامه كامال مطابق با تعهد بانك 
را  بانك  اين  استقالل  و  است  قيمت ها  تثبيت  بر  مبنى  اروپا  مركزى 
تهديد نمى كند. اين در شرايطى است كه اين برنامه هنوز به اجرا در 

نيامده است. 

براى  خود  اوليه  تعهد  به  اروپا  مركزى  گفت: «بانك  همچنين  دراگى 
تضمين تثبيت قيمت ها پايبند است. همه اقدامات ما به گونه اى طراحى 
مورد  و  كنونى  نرخ  بررسى  با  كنند.  محقق  را  هدف  اين  كه  شده اند 
انتظار تورم، درمورد انحراف از تثبيت قيمت ها جاى نگرانى وجود 

ندارد.»
گرچه بانك مركزى اروپا پيش بينى مى كند اقتصاد حوزه يور در سال 
2013، 3/0 درصد كوچك خواهد شد، اما دراگى در ماه جارى گفت 

انتظار دارد بهبود تدريجى اواخر امسال آغاز شود. 
خود  عمومى  بودجه  كنترل  در  كشورها  از  بسيارى  گفت  دراگى 
اصالحات  رقابت پذيرى  افزايش  براى  و  داشته اند  خوبى  پيشرفت 
اساسى انجام داده اند. رييس بانك مركزى اروپا همچنين گفت:«بايد 
صبور باشيم. كامال آگاهم كه شرايط اقتصادى براى مردمى كه در 
كشورهاى تحت رياضت اقتصاى زندگى مى كنند بسيار دشوار است. 

اما درمسير اصالحات، جايگزين ديگرى وجود ندارد.»
دراگى با اشاره به پيش بينى نشريه اكونوميست در آغاز سال 2012، 
برخى  پيش  سال  يك  كه  است  داشته  پيشرفت هايى  اروپا  افزود 
كارشناسان آنها را غيرممكن مى دانستند. اين نشريه پيش بينى كرده 

بود دستيابى به اياالت متحده اروپا كامال غيرممكن است. 
به گفته دراگى تبديل بانك مركزى اروپا به تنها بانك اروپايى ناظر در 
سال جارى يك چالش عمده سازمانى است و احتماال قابل توجه ترين 
گام براى يكپارچه سازى از زمان پيمان ماستريخت تاكنون به شمار 
يكپارچه سازى  به  نياز  كه  زمينه هايى  اكثر  «در  افزود:  او  مى رود. 
دسترس  از  دور  بلندپروازى  اين  است.  پيشرو  اروپا  دارند،  بيشتر 

نيست.» 

بازار مشترك عربى در راه است  
 

اعراب براى مبارزه با بيكارى و فقر(دو عامل جنبش هاى مردمى در 
جهان عرب) بازار مشترك تشكيل مى دهند.

شدن  نهايى  از  رياض  در  نشستى  در  شنبه  سه  روز  عرب  اتحاديه 
با  بازارى  نهاد-  اين  عضو   22 ميان  آزاد  تبادل  منطقة  ايجاد  طرح 

جمعيت 367 ميليون نفر- خبر داد.
العربى،  نبيل  لزاكو،  اقتصادى  روزنامه  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به 
دبيركل اتحاديه عرب در اين باره گفته است: مصمم هستيم تا پيش از 
پايان سال 2013 مقدمات الزم را براى ايجاد منطقة بزرگ تبادل آزاد 
رسيد،  تصويب  به  سال 1998  در  كه  پروژه  اين  كنيم.  فراهم  عربى 

دو سال بعد از آن اميدوار بود بتواند با حذف موانع گمركى و ايجاد 
بازارى مشترك، شرايط مساعدترى را براى گسترش تبادالت ميان 
كشورها ايجاد كند. اعضاى اتحاديه عرب متأثر از تحوالت دو سال 
اخير جهان عرب در تالشند تا شرايط را براى سرمايه گذارى ميان 
كشورهاى عربى به منظور مقابله با بيكارى و فقر فراهم آورند؛ دو 
معضلى كه از داليل اصلى جنبش هاى عربى در جهان عرب بوده و 

تاكنون منجر به سقوط چهار رهبر شده است. 
در نشست رياض يك الحاقيه، به معاهدة سال 1980 پيرامون سرمايه 
اين  در  شد؛  اضافه  توافق  مورد  منطقة  در  عربى  كشورهاى  گذارى 
الحاقيه كشورهاى عضو به بازنگرى در قوانين شان براى تشويق به 

سرمايه گذارى و ايجاد اشتغال دعوت شده اند. 
اجتماعى  و  اقتصادى  شوراى  سوى  از  شده  منتشر  گزارش  طبق 
عربى، در سال 2011 نرخ بيكارى در جهان عرب رقم %16 را نشان 
 25 حجم  از  عربى  كشورهاى  در  اعراب  گذارى  سرمايه  و  مى داد 
ميليارد دالر فراتر نرفت. طبق همين گزارش سرمايه گذارى مستقيم 
خارجى در كشورهاى عربى نيز با كاهش 37 درصدى به 43 ميليارد 

دالر در سال 2011 رسيد. 
به گفتة نبيل العربى، اعضاى حاضر در نشست رياض، از پيشنهاد 
در  آن  بودجه  مازاد  كه  عربى  ثروتمند  كشور  سعودى-  عربستان 
سال 2012 به 103 ميليارد دالر رسيد- مبنى بر افزايش 50 درصدى 
در سرماية اختصاصى به سازمانها و نهادهاى مالى مشترك عربى 
استقبال كردند.صندوق عربى توسعه اقتصادى و اجتماعى كه مقر آن 
در كويت قرار دارد، يكى از مهمترين نهادهاى عربى و مالى است كه 
با نرخ پائين بهره به كشورهاى متقاضى وام اعطاء مى كند.  22 عضو 
اتحاديه عرب نزديك به %62 از منابع خام و %24 از منابع گازى جهان 
را در اختيار دارند. اما صادرات كشورهاى عربى در سال 2010 تنها 

%5.8 از كل صادرات جهان را تشكيل مى داد. 

جهان چند ميليون بيكار دارد؟  
 تعداد بيكاران در سال 2012 با افزايش 4.2 ميليونى به 197 ميليون 
آخرين  طبق  فيگارو،  روزنامة  اينترنتى  پايگاه  از  نقل  به  رسيد.  نفر 
بيكاران  آمار  كار،  بين المللى  سازمان  سوى  از  شده  منتشر  گزارش 
جهان در سال 2012 به ميزان 5.9 درصدى رشد داشته و پيش بينى 
مى شود اين رقم در سال 2013 همچنان روند صعودى داشته باشد و 
به 202 ميليون نفر و در 5 سال بعد از آن به 210 ميليون نفر برسد. 
بدين ترتيب سير صعودى افزايش بيكارى در جهان در بلندمدت رقم 
بين  سازمان  در  اقتصاددان  ارنست،  اكهارد  مى دهد.  نشان  را   6.2%
الملل كار در اين باره مى گويد: تا سال 2016 نبايد منتظر بهبود اين 
وضعيت بود، رشد اقتصادى جهان به اندازه اى كاهش يافته كه تا 

پيش از ايجاد مشاغل جديد بايد منتظر بهبود وضعيت بود. 
اول  ردة  در  را  پيشرفته  كشورهاى  شديد،  اقتصادى  بحران  تبعات 
گزارش سازمان بين المللى كار قرار داده است. نرخ بيكارى در اين 
كشورها با يك چهارم افزايش (نزديك به يك ميليون) رقم %8.6 را 
خبرى  آن  كاهش  از   2014 سال  تا  مى شود  گفته  و  مى دهد  نشان 
نيست. در حالى كه اين نرخ در اكثر كشورهاى يورو- منطقه اى كه 
عدم اطمينان اقتصادى همچنان بر آن بازار كار سايه افكنده- افزايش 

يافته، نرخ بيكارى در اياالت متحده آمريكا از %8.1 به %7.8 در سال 
2012 كاهش يافته است. 

اقتصادهاى نوظهور نيز از اين بحران در امان نبوده اند. بحران مالى، 
اقتصادهاى آسياى شرقى و جنوبى را(با افزايش يك ميليون نفرى 
در تعداد بيكاران) تحت تأثير قرار داده است. جمعيت بيكار آفريقاى 

سياه نيز در اين گزارش بخش قابل توجهى را تشكيل مى دهد.
اولين  براى  دارد-  قرار  ژنو  در  آن  مقر  كار-كه  بين  المللى  سازمان 
نفر(نزديك  ميليون  به 74  نزديك  كه  جوانان-  بيكارى  به  نسبت  بار 
به %12.6) از جوانان بين 15 تا 24 سال را تشكيل مى دهد- هشدار 
داه است. بيكارى جوانان در اروپا در وضعيت بدترى قرار دارد؛ به 
گونه اى كه اين رقم در يونان و اسپانيا %50 است. در اين ميان 35% 
از جوانان بيكار بين 15تا 24 سال از 6 ماه پيش تاكنون فاقد شغل 
بوده اند. ارنست اكهارد در اين باره مى گويد: افزايش شمار بيكاران 
در بلندمدت به معناى عدم تطابق و هماهنگى در بازار كار و عرضه و 
تقاضاست، از سويى وضعيت نامساعد اقتصادى مزيد بر علت شده 
و عدم رقابت اقتصادى نيز بازگشت به كار را دشوار ساخته است. 
سياست هايى  در  را  موجود  وضعيت  بهبود  كار،  الملل  بين  سازمان 
و  شود  گرفته  نظر  در  معضل  اين  براى  سرعت  به  بايد  كه  مى داند 
به عنوان مثال براى معضل اروپا، شيوة فدراليسم را مطرح مى كند. 
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نامزدهاى جوايز داستان علمى 
بريتانيا معرفى شدند

فهرست   ،(BSFA)بريتانيا علمى  داستان هاى  نويسندگان  انجمن 
نامزدهاى نهايى اين جوايز براى سال 2012 را اعالم كردند._

گاردين،  از  نقل  به  ايران(ايبنا)  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
كيم  از  و  است  شده اى  شناخته  چهره هاى  شامل  فهرست  اين 
و  مى دهد  رخ  آينده  در  كه   «2312» نام  به  رمانى  استنلى،نويسنده 
ماه  كره  روى  زندگى  و  شيرى  راه  كهكشان  در  تغييرات  درباره 
است تا رابينسون كه براى نخستين رمانش برنده همين جايزه شده 
بود و سه گانه اى درباره مريخ نوشته و نيز چاينا ميويل،نويسنده 
سرشناس بريتانيايى، در آن جاى دارند. به همين دليل نيل هريسون، 
سردبير مجله داستان «استرنج هوريزونز» اين فهرست را قوى ترين 

فهرستى ناميده كه او تاكنون مشاهده كرده است. 
اين جوايز كه از سال 1958 اهدا مى شوند، برندگان خود را در بهار 

امسال در بردفورد معرفى مى كند. 
علمى  داستان هاى  جوايز  نامزدهاى  نهايى  فهرست  به  يافتگان  راه 

اين كتاب ها هستند: 

در بخش بهترين رمان: «بهشت تاريك» نوشته كريس بكت، «فضاى 
خالى: يك شكار» نوشته ام.جان هريون، «ورود بى اجازه» نوشته 
كن مك لئود، «جك گلس» نوشته آدام رابرتس و «2312» نوشته كيم 

استنلى رابينسون. 
در بخش بهترين داستان كوتاه: «غوطه ور شدن» نوشته آليت دى 
بودارد، «پرواز كالغ ها» نوشته كريس باتلر، «ترانه جسد نقشه كش» 
موگان،  تيم  نوشته  محدود»  «نسخه  لونن-روييز،  روچيتا  نوشته 
«سه لحظه يك انفجار» نوشته چاينا ميويل و «شناور روى درياى 

باران ها» نوشته يان سالس. 
در بخش بهترين كار هنرى: بن بالدوين براى روى جلد «جريان هاى 
هرامن  دومينيك  گلس»،  «جك  جلد  روى  براى  شيپ  بلك  تاريك»، 
جلد  روى  براى  هيفى  جوى  حلزونى»،  «جنگ هاى  جلد  روى  براى 
جلد «بهشت  روى  براى  بكت  كريس  و  مى رسد»  فرا  تو  «پادشاهى 

تاريك». 
معلق»  فضايى  لباس  «پيچيدگى  غيرداستانى:  اثر  بهترين  بخش  در 
نوشته كارن برنهام، «پهن كردن حلقه» نوشته پل كينسيد، «همكارى 
كمبريج در زمينه ادبيات فانتزى» نوشته ادوار جيمز و فارا مندلسون، 
«پروژه فهرست نهايى» نوشته مورن كينسيد اسپلر و «بالگ جهان 

علمى تخيلى» به ويراستارى لوى تيدار.

متفكر، نويسنده، 
سرباز، جاسوس

21 ژانويه مصادف بود  با سالمرگ «جرج اورول». نويسنده يي كه 
در دوران زندگي و حتي پس از مرگ حواشي و شايعات بسياري 

نخبه ترين  از  يكي  صورت  هر  در  اما  داشت.  رواج  درباره اش 
نويسندگان قرن بيستم به شمار مي آيد. او با نام اصلي اريك بلر 
در 1903 در شهر موتيهاري در ايالت بهار در هندوستان متولد 
شد. يك ساله بود كه همراه خانواده اش به انگلستان رفت. از سال 

1922 تا 1927 در كشور برمه در نيروهاي پليس مشغول شد.
اورول در دهه 1930 به اسپانيا رفت تا عليه ارتش فاشيست ژنرال 
فرانكو بجنگد. او در اين جنگ مجروح شد و هرگز كامال بهبود 
نيافت و همين جراحت در نهايت به مرگ او انجاميد. بسياري از 
آثار اورول بر اساس تجربيات وي نوشته شده و به رشته تحرير 
درآمده است. خاطرات دوران تدريس در مدرسه در رمان «دختر 
پرواز  حال  در  برگ  داشتن  كتاب «نگه  و  يافته  انعكاس  كشيش» 
زندگي» او را به عنوان فروشنده كتاب توصيف مي كند، اما جورج 
اورول به خاطر دو كتاب خود به شهرت رسيد: دو اثر مشهور 
هستند  مويه هايي  نوعي  به   «1984» و  حيوانات»  «قلعه  يعني  او 
استالينيسم.  سيطره  تحت  هدر رفته  سوسياليستي  آرمان هاي  بر 
زمان  آن  كه  شوروي  به  غيرمستقيمش  اشاره  دليل  به  او  رمان 

متحد انگليس بود، تا يك سال چاپ نشد.

با انتشار كتاب در 1945 در انگليس و 1946 در امريكا، اورول 
به شهرت رسيد. در هفت ماه پس از چاپ اين كتاب، اورول در 
پيكرش  خودش،  درخواست  به  درگذشت.   1950 ژانويه  بيستم 
در  پرت  و  گمنام  گورستاني  در  را  خاكسترش  و  سوزانده  را 
خاك  به  آكسفورد  نزديكي  در  كورتيني  ساتن  نام  به  دهكده يي 

سپردند.
در صدمين سال تولدش خبري تكان دهنده درباره اش منتشر شد: 
تاريخ 21  به   PR110 /5/ 359/ 1110 شماره سري  سند  برپايه 
(وابسته  رند  امنيتي  تحقيقات  موسسه  توسط  كه   1950 مارس 
اورول جاسوس  به پنتاگون) در واشنگتن انتشار عمومي يافت، 
پژوهش هاي  دپارتمان  ارشد  عضو  و  سرويس  اينتليجنس 

اطالعاتي (IRD) اين سازمان بوده است.
 Progress Report on the Work of the اين سند تحت عنوان
IRD با طبقه بندي «فوق سري» در آرشيو سرويس MI6 بايگاني 
شد و گزارشي از پيشرفت يك عمليات جاسوسي آكادميك با اسم 
رمز «عمليات ارشاد واقعي در سراسر جهان» بود كه سال 1948 
كليد خورد تا به شبكه سازي از هنرمندان، روشنفكران، رهبران 
روزنامه نگاران  و  متفكران  صنفي،  اتحاديه هاي  سران  مذهبي، 
(تعبير  جاسوسان»  «جنگ  عرصه  به  را  آنان  پاي  و  بپردازد 

سرويس انگلستان از جنگ سرد) بكشاند.
اين  كارگزاران  نخستين  از   BBC آژانس  مديران  و  اورول  جرج 
امتياز  اورول  مي رفتند. 47  شمار  به  چندجانبه  و  پيچيده  پروژه 
فروخت،   (IRD) اطالعاتي  پژوهش هاي  دپارتمان  به  را  آثارش 
دنيا  زبان  به 18  خود  مترجمان  توسط  را  آنها  سرعت  به   MI6
ترجمه كرد و سپس CIA امتياز نسخه سينمايي دو كتاب او را 
خريد. اما فارغ از اينها تكنيك داستاني اورول منحصر به فرد و 

تخيلش ستودني و آثارش تفكر برانگيز هستند.

تجليل از برندگان جايزه كتاب 
كودك و نوجوان اتريش

جوايز برندگان سال 2012 جايزه كتاب كودك و نوجوان شهر وين 
اهدا شد.

 به نقل از خبرگزارى آلمان، در جريان برپايى مراسمى در تاريخ 
دوشنبه 21 ژانويه(2 بهمن) در محل شهردارى وين از هلگا بانش، 
ينس راسموس و ميشاييل روهر به ترتيب براى كتاب هاى «بانوى 

زيباى جوان دريا»، «رزا و مداد» و «پرندگان مهاجر» تجليل شد.

ويلى  هاى  رنگ  «دنياى  كتاب  براى  نيز  تصويرگرى  بخش  جايزه 
پوخنر» به ويلى پوخنر رسيد. همچنين از زيگريد ايب  گرين براى 
«بهترين  كتاب  براى  هوال  زاسكيا  نانك»،  هفت  «گرسنگى  كتاب 
گروه هاى دنيا» و ميشاييل روهر براى كتاب «...6، 7، 8، شب خوش» 

با اهداى ديپلم افتخار، قدردانى شد. 

شهر وين براى حمايت از ادبيات ارزشمند كودكان و نوجوانان هر 
تصويرگران  و  نويسندگان  نشر  عرصه  هاى  تازه  بهترين  از  سال 
ساكن اتريش كه آثارشان در سال اهداى جوايز يا سال قبل از آن 
در انتشاراتى هاى شهر وين به زير چاپ رفته است، با اهداى جايزه 
كتاب كودكان و نوجوانان تجليل مى كند. جوايز كتاب نوجوانان و 
تصويرگرى شهر وين از سال 1954 اهدا مى شود و از سال 1960 

جايزه كتاب كودك نيز به اين جوايز افزوده شد. 
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مخاطبان  براي  آثار  دشوارترين  درباره  بحث 
همچنان ادامه دارد

سخت ترين آثار 
فرانسوى زبان كه 
نمى توان خواند 
كدام ها هستند؟

جيمز جويس، مارسل پروست، گوستاو 
فلوبر، مارتين هايدگر يا هگل... آثار كدام 
آثار  سخت ترين  نويسندگان  اين  از  يك 

براي فهم مخاطب به شمار مي آيند؟-

تصوير  فرانسه،  اكسپرس  هفته نامه  از  نقل  به 
زير  همواره  دستي  با  پروست  مارسل  مشهور 
چانه، گويي نشان دهنده فردي است كه خودش هم 
گه گاه از خواندن جمالت طوالني و در هم پيچيده 
رمان «در جستجوي زمان از دست رفته» نوشته 
اثر  اين  دشواري  مي رود.  فرو  حيرت  به  خودش 
كه  كرد  قلمداد  مي توان  اين گونه  را  مشابه  آثار  و 
اين رمان محصول دوره اي از تاريخ تفكر بشر به 
برابر  در  ناتواني  اوج  به  انسان  كه  مي آيد  شمار 
رسيده  هستي  بنيادين  سواالت  به  پاسخگويي 

است. 

به زعم برخي از متفكران اگر تاريخ تفكر بشري 
با  نخست  دوره  در  كنيم،  تقسيم  دوره  سه  به  را 
پيرامونش  عالم  با  كه  داريم  كار  و  سر  انساني 
و  «ايلياد  حماسه  و  داشت  معنايي  پيوستگي 
اوديسه» اثر هومر را مي توان انعكاس نگاه انسان 
در  كرد.  تلقي  طبيعت  و  زندگي  به  باستان  دوران 
رنه  همچون  روشنگري  عهد  انسان  دوم  دوره 
موضوع  كشف  دنبال  به  عقل  چراغ  با  دكارت 
بشري  عقل  سوم  دوره  در  سرانجام  و  مي رود 
شمعي  تنها  و  برده  پي  خود  ناتواني  به  كم كم 
در  نوراني  نقطه اي  چون  مرگ،  روبه  و  كم رمق 

برابر تاريكي بي انتها قرار مي گيرد. 

نوشته  آثاري  نوزدهم  قرن  از  دوران  اين  در 
برابر  در  را  انسان  بيشتر  و  بيشتر  كه  مي شوند 
«معنا  پيچيده  اما  كلمه اي  دو  و  ساده  سوال 
جستجوي  «در  شايد  مي دهند.  قرار  چيست؟» 
زمان از دست رفته» كه به زعم برخي از متفكران 
مانيفست انسان در جستجوي معناي از دست رفته 
به شمار مي آيد، پاياني بر ماجراي بي جواب تالش 
جاي  باشد.  معنا  كشف  براي  انسان  تكاپوي  و 
تعجب نيست در اين دوران آثاري خلق شوند كه 
ظاهر پر پيچ و خم آنها از ابعاد گوناگون فلسفي، 
از  گوشه اي  بازتاب  داستاني،  ساختار  و  زباني 
كالف سر در گم سواالت معماگونه انسان ناتوان 

درباره هستي بيكران خود و ديگران باشند. 

ميليونز  اينترنتي  سايت  گانه   10 فهرست  انتشار 
از سخت ترين آثار ادبي و فلسفي كه به نوعي قله 
اورست ادبيات به شمار مى آيند و تنها خوانندگان 
عهده  از  پراستقامت  و  جسور  حرفه اي،  بسيار 
ادامه دارى  بحث  برمي آيند،  آن ها  درك  و  خواندن 
را در گوشه و كنار جهان به راه انداخته است. اين 
آثار از آن رو در اين چارچوب ارزيابي مي شوند 
كه از لحاظ معيارهايي چون ميزان طوالني بودن، 
نوشتاري،  سبك  نحوي،  ويژگي هاي  زباني،  بافت 
و  اثر  شكل گيري  تجربي  زمينه  روايي،  ساختار 
با  را  خوانندگان  انتزاعي،  مفاهيم  كاربرد  ميزان 

دشواري هاي بسياري مواجه مي سازند. 

و  «وجود  بود؟  چه  سايت  اين  نهايي  انتخاب 
روح»  «پديدارشناسي  هايدگر،  مارتين  اثر  زمان» 
«رستاخيز  هگل،  فريدريش  ويلهلم  گئورگ  اثر 
فانوس  سوي  «به  جويس،  جيمز  اثر  فينيگان ها» 

الوك»  يك  «قصه  وولف،  ويرجينيا  اثر  دريايي» 
جونا  اثر  وود»  «نايت  سوييفت،  جاناتان  اثر 
بارنز، «كالريسا، يا داستان يك بانوى جوان» اثر 
اثر  پريان»  «ملكه  منظومه  ريچاردسون،  ساموئل 
ادموند اسپنسر، «ساختن آمريكايي ها» اثر گرترود 
استاين و «زنان و مردان» اثر جوزف مك الروي. 

با اين حال كتاب هايي كه در فهرست باال به چشم 
مي خورند به جز دو اثر فلسفي سرشناس «وجود 
اثر  روح»  «پديدارشناسي  و  هايدگر  اثر  زمان»  و 
طور  به  شده اند،  نوشته  آلماني  زبان  به  كه  هگل 
قرار  زبان  انگليسي  پرتكلف  آثار  دسته  در  عمده 

خوانندگان  از  فراواني  عده  براي  اما  مي گيرند 
فرانسوي آثار ديگري هم در حوزه ادبيات فرانسه 
يافت مي شوند كه بسياري را به احتياط و گه گاه 

دوري از خود وا مي دارند. 

دست  از  زمان  جستجوي  «در  جلدي  هفت  اثر 
شمارى  براي  شايد  پروست  مارسل  اثر  رفته» 
تجربه  چنين  حكايت  ايراني  خوانندگان  از 
ناخوشايندي باشد. ساختار نحوي بسيار پيچيده، 
تو در تو و پر پيچ و خم، امري است كه در جاي 
و  مي خورد  چشم  به  پروست  طوالني  اثر  جاي 
طاقت بسياري از خوانندگان فرانسوي اثر را هم 

مي فرسايد. 

در  مي توان  را  پروست  مارسل  نوشته هاي 
پايان ناپذير»  «جمالت  با  اصطالح  به  آثار  زمره 
خانه  «طرف  خوانندگان  برخي  براي  گنجاند. 
«در  هفت گانه  مجموعه  از  جلد  نخستين  سوان» 
به  تلخ  تجربه اي  رفته»  دست  از  زمان  جستجوي 
شمار مي آيد كه پس از مواجه شدن با جمالتي 20 
خطي مخاطب را از خواندن همه آن زده مي كنند. 
سرانجام خواننده بنا به تجربه، دور آثار مارسل 
تالشي  ديگر  و  مي كشد  قرمزي  خط  را  پروست 

براي خواندن آن از خود بروز نمي دهد. 

اثر  فالندر»  «جاده  رمان  از  بايد  مقوله  همين  در 
كلود سيمون برنده نوبل 1985 نام برد كه ترجمه 
آن اواخر دهه 60 شمسي به همت منوچهر بديعي 
از سوي نشر نيلوفر در اختيار خوانندگان ايراني 
با  فالندر»  «جاده  رمان  از  جايي  در  گرفت.  قرار 
سه گذار به گذشته در يك عبارت كه 11 صفحه 
به درازا مي كشد، مواجه مي شويم و در همين حال 
باز كردن پرانتزي تازه، و سپس پرانتزي ديگر، و 
ار  خواننده  چنان  مي شود،  بسته  پرانتز  كه  جايي 
گيج مى كند كه ديگر نمى توان دريافت درباره كدام 
يافتن  پايان  با  كه  آن  نكته  مي شود.  بحث  ماجرا 
جمله با يك نقطه، جمله بعدي به ندرت با يك حرف 
بزرگ (كه نشانه جمله تازه  است) شروع مي شود. 

نگري  آنتونيو  اثر  «امپراتوري»  كتاب  همچنين 
مدرس  و  مدرن  پست  ماركسيست  فيلسوف 
زعم  به  پادوي روم،  و  پاريس  دانشگاه سوربون 
بسياري نه يك كتاب عادي بلكه تنها سرفصلي از 
اشارات بي شمار است كه بدون ده ها دايره المعارف 
در كنار خود هرگز نمي توان به كنه اثر پي برد. اين 

اثر درخشان و نبوغ آميز كه مانيفست كمونيستي 
به  انگلس  و  ماركس  اثر  «مانيفست»  از  پس  نو 
شمار مي رود، سرشار از ارجاعاتي است كه تنها 
خوانندگان صبور و تشنه دانش فلسفي را به خود 
به  هم   1382 سال  زمستان  نگري  مي خواند.  فرا 
ايران آمد و در مركز بين المللي گفتگوي تمدن ها، 
خانه هنرمندان و دفتر انتشارات قصيده سرا ناشر 
زاده  نجف  رضا  ترجمه  با  «امپراتوري»  كتاب 

سخنراني كرده بود. 

با اين حال هر چند آثار پر از ارجاعات آثار جالبي 
به شمار مي آيند كه دايره دانسته هاي مخاطب را 

بسيار گسترده مي سازند، اما توان اندكي در جذب 
مي توان  هم  حوزه  اين  در  دارند.  فراوان  مخاطب 
كه  برد  نام  ميشون  پي ير  اثر  «يازده تا»  رمان  از 
سال 2009 به دريافت جايزه فرهنگستان زبان و 
ادبيات فرانسه نايل آمد. اثر سرشناس ميشون هم 

قصه اي بسيار پيچيده محسوب مي شود كه براي 
فهم آن هم بايد دايره المعارف تاريخ هنر را همراه 

داشت و هم جسارت گذر از خطي به خط ديگر. 

موزيل  روبرت  اثر  بي خاصيت»  «مرد  رمان 
نويسنده مشهور اتريشي هر چند يكي از قله هاي 
پيچيده،  بسيار  مي آيد  شمار  به  آلماني  ادبيات 
اثر  «واترلند»  همچنين  است.  انتزاعي  و  فلسفي 
وجود  با  انگليسي  نويسنده  سوييفت  گراهام 
اما  انگليسي  زبان  به  فاخر  بسيار  ادبياتي  داشتن 
خواننده  معماگونه،  و  تو  هزار  ساختاري  دليل  به 
را وا مي دارد تا بارها يا به ديوار روبه رو نگاه كند 
يا به درختان اطراف! اين كتاب كتابي است كه در 
ساختارهاي به دور از نظم طبيعي و زماني غوطه 

مي خورد. 

سرانجام برخي از رمان ها براي عده اي مترادف با 
واژه آزاردهنده هستند؛ چون رمان «دكتر ژيواگو» 
از  بسياري  چند  هر  كه  پاسترناك  بوريس  اثر 
خوانندگان روس آن را در پانتئون ادبي خود جاي 
ادبيات  بزرگان  آثار  كشش  و  گرايش  مي دهند، 
داستايفسكي  و  تولستوي  چون  روسي  داستاني 

را در خود ندارد. 

همچنين توصيفات داستاني بزرگاني چون گوستاو 
مانند  هستند.  آزاردهنده  بسياري  براي  هم  فلوبر 
داستان «يك دل ساده» از مجموعه «سه قصه» اثر 
به  پيشخدمتي  ماجراي  آن  در  كه  فلوبر،  گوستاو 
روايت مي شود. تنها  فليسيته و تنها دوستش  نام 
دوست فليسيته يك طوطي است و در پايان ماجرا 
هم مي ميرد. خواندن اين قصه با شرح و توصيف 
مي شود.  محسوب  آزاردهنده  تجربه  يك  فلوبر 
همين طور در اين مقوله مي توان از رمان مشهور 
با  كه  برد  نام  فلوبر  ديگر  اثر  بوواري»  «مادام 
توصيفات بسيار طوالني، زندگي بسيار آزاردهنده  

قهرمان داستانش را روايت مي كند.
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ساختارشكنى با 
اصول تارانتينو

حسام حاجى پور
  

زمانه  هم  و  است  تغيير  حال  در  زمانه  هم  امروز، 
تغيير. به خصوص در عالم سينما كه اگر نگاهى به 
سال 2012 بيندازيم مى توان مسير فكرى جديدى را 
كه به تدريج در حال شكل گرفتن است، در بين ده ها 

اثر ضعيف ساخته شده پيدا كرد. 

آسمان»  «سقوط  و  خيزد»  برمى  تاريكى  «شواليه  به  نوبت  وقتى 
رسيد، صحبت از تحول فكرى گسترده در بين مخاطبان به ميان 

آمد. همه چيز به سرعت در حال پيشروى است به سوى تكامل و 
تحول كه طبيعت زندگى ايجاب مى كند چنين باشد. اما هرچه قدر 
هم كه پيش برويم، هنوز اصالت و صداقت حرف اول را مى زند. 
در اين آشفته بازار سينماى سياست زده 2012 كه به تازگى در 
گلدن گلوب هم حق فيلم هاى ديگر را پايمال كرد، فيلم «جانگوى 
رها از بند» كوئنتين تارانتينو درست همانند اسمش، آزادانه و با 
جهت  هرگونه  از  فارغ  را  سينمايى  اصيل  اثر  يك  كامل،  صداقت 

گيرى سياسى و مسائل ديگر به تماشاگر عرضه كرده است.
تارانتينو در هر فيلمى كه ساخته فقط از آنچه در درونش جريان 
دارد، حرف مى زند. او فيلمساز صادقى است. آثارش، فيلم هاى 
چه  در  را  حرفى  چه  داند  مى  خوبى  به  كه  سينماست  عاشق  يك 
زمانى بازگو كند. به خاطر فاصله اى كه امروز از سينماى كالسيك 
گويى  بند»  از  رها  «جانگوى  ايم،  گرفته  هايش  پردازى  قهرمان  و 
جهانى ديگر را روايت مى كند. شخصيت هايى كه پول مى گيرند و 
به راحتى انسان ها (آن هم فقط از نوع بدشان) را مى كشند اما به 
اصول اخالقى خودشان پايبند هستند. قهرمانى كه به شيوه افسانه 
هاى قديمى او را در مقام نجات دهنده آدم ها از چنگال اژدها قرار 

مى دهد.

به جانگوى برده كه دكتر شولز او را مى خرد و آزاد مى كند و 
در قبال اين آزادى هم احساس مسئوليت مى كند و او را مرد آزاد 
صدا مى زند، آزادى عمل مى دهد. او آزاد است كه خودش انتخاب 
برده  عصر  در  كه  سياهپوستى  شود.  كسى  چه  به  تبديل  كه  كند 
دارى سوار بر اسب مى شود و اسلحه به دست مى گيرد و حيرت 
همگان را برمى انگيزد و در تنهايى تحميل شده از جانب شرايط، 

خود را از كوه باال مى كشد و به نجات خانواده اش مى رود.
«جانگوى رها از بند» قصه پيچيده اى ندارد. يك مرد (دكتر شولز) 
جايزه  يك  اصل  در  كه  كند،  مى  معرفى  پزشك  دندان  را  خود  كه 
بگير است، و يك برده سياه پوست كه دكتر شولز براى رسيدن به 
قربانى بعدى اش او را مى خرد و يك مزرعه دار شيطان صفت كه 
از به جان هم انداختن برده ها امرار معاش مى كند و در آخر تالش 
مزرعه  دستان  از  جانگو  همسر  نجات  براى  جانگو  و  شولز  دكتر 

دار. اما شگفتى فيلم در همين بى تكلف بودنش است.
قصه اش را بدون لكنت روايت مى كند. قهرمانش را از فرو دست 
ترين قشر جامعه انتخاب مى كند و با قرار دادن موانع در مقابلش، 
روح صيقلى اش را شكننده تر و در عين حال برنده تر مى كند. مرز 
درست  است.  مشخص  داستان  مثبت  و  منفى  هاى  شخصيت  بين 
برخالف مثال شخصيت «بين» بدمن «شواليه تاريكى برمى خيزد» 
كه براى نفوذ در سطح شهر و تصاحب همه چيز تالش مى كند، 
در «جانگوى رها از بند» كندى(بدمن ماجرا) با بازى شگفت انگيز 
لئوناردو دى كاپريو در خانه خودش يا به عبارتى قصر خودش و 
در محدوده قدرتش به راحتى زندگى مى گذراند و اين شخصيت 
هاى مثبت داستان اند كه براى نجات همسر جانگو بايد به حريم 
كندى نفوذ كنند. دقيقا مانند افسانه برومهيلدا (نام همسر جانگو) 
كه شولز براى جانگو تعريف مى كند كه يك مرد شجاع او را از 

چنگال اژدها نجات داد.
بند»  از  رها  «جانگوى  قهرمان  و  داستان  بودن  وار  افسانه  همين 
وجه تمايزى براى آن به حساب مى آيد. درست است كه جايگاه 
قهرمان در فيلم هاى امروز به سمت واقع گرايانه تر و ملموس تر 
شدن براى سطح گسترده مخاطبان پيش مى رود ولى همچنان يك 

قهرمان سينمايى كالسيك جايگاه خودش را دارد.
صحنه هاى آهسته از قهرمان اصلى سوار بر اسب در پس زمينه 
اى از افق خورشيد كه يكه و تنها عازم سفرى مى شود براى به 

مقصد رسيدن و درنهايت دست يافتن به هدفش، در قالب فيلم هاى 
بتمن و جيمز باند امروزى نمى گنجد.

به همين خاطر است كه تارانتينو در زمان فقدان قهرمان كالسيك 
حال  در  قهرمان  تا  گذارد  مى  وسترن  قالب  روى  دست  سينمايى 
فراموشى اين سال ها را احيا كند. تارانتينو «جانگوى رها از بند» 
را صرفا محدود به تيتراژ و سبك فيلم بردارى و موسيقى و... به 
تكنيكى  مسائل  رعايت  با  او  كند.  نمى  قديمى  هاى  وسترن  سبك 
به سبك گذشته اداى دينى مى كند، به ژانر مورد عالقه اش ولى 
دستيابى  با  بلكه  كند.  خود  اسير  را  او  ظاهر،  تا  دهد  نمى  اجازه 
به  منحصر  هدف  خدمت  در  را  آن  وسترن،  نام  به  اى  وسيله  به 
فردش قرار مى دهد. به جرات مى توان گفت كه مشابه «جانگوى 
رها از بند» در تاريخ سينما وجود ندارد. چرا كه تارانتينو بى هيچ 
گونه خودباختگى در مقابل ژانر وسترن امضاى خودش را مانند 
هميشه در اين فيلم هم بر جاى مى گذارد. در كنار هم قرار گرفتن 
كريستوف والتز و جيمى فاكس و همچنين لئوناردو دى كاپريو و 
بر  سوار  سياهپوستى  دادن  نشان  اندازه  به  جكسون  ال  ساموئل 
اسب در زمان برده دارى كه ارباب خودش مى شود، تركيب بكر 

و ساختارشكنانه اى است.

تارانتينو يك بار ديگر نشان داد كه ساختار شكنى صرفا به ظاهر 
موازات  به  بكش»  را  در «بيل  كه  همانطور  شود.  نمى  محدود  اثر 
تغيير مسير قهرمان اصلى اش به يك زن رزمى كار فضاى بكر و 
خشن زنانه اى خلق كرد تا قهرمانش در لباس جديدى كه بر تن 
رويكردى  چنين  شاهد  هم  اثرش  آخرين  در  باشد،  راحت  كند  مى 
هستيم. او بر خالف القابش، كه او را ديوانه و فيلم هايش را بى 
منطق مى دانند، عاقل ترين پسر هاليوود است. چرا كه در شيوه 
گزيده كارى كه براى خودش انتخاب كرده سعى مى كند جريان 
خودش را در سينما جارى كند. به طورى كه براى هيچ كس دست 
يافتنى نباشد و به راحتى به هر اثر او بتوان گفت: «اين، فيلمى از 

كوئنتين تارانتينو است.»  

درخشش «عشق» در جوايز منتقدين 
فيلم لندن

انجمن  از  جايزه  سه  كسب  به  موفق  هانكه  ميشل  ساخته  «عشق» 
جوايز  اعطاى  ساالنه  مراسم  سى وسومين  شد.  لندن  فيلم  منتقدين 
نخل  برنده  و  شد  برگزار  شب  يك شنبه  لندن  فيلم  منتقدين  انجمن 
و  بازيگرى  فيلم،   بهترين  جايزه  سه  كسب  به  موفق  كن  طالى 
بهترين  جمله  از  بخش  پنج  در  «عشق»  سينمايي  فيلم  شد.  فيلمنامه 
فيلم و بهترين فيلم  خارجى نامزد دريافت جايزه اسكار است. عالوه  
زن  بازيگر  بهترين  جايزه  توانست  «عشق»  فيلم،  بهترين  جايزه  بر 
«هانكه»  براى  را  فيلمنامه  بهترين  جايزه  و  ريوا»  «امانوئال  براى  را 
 40 از  بيش  كسب  به  موفق  تاكنون  «عشق»  فيلم  آورد.  ارمغان  به 
جايزه جهانى از جمله نخل طالى كن شده است . جايزه بهترين فيلم 
ساخته  زنگار»  و  «استخوان  به  لندن  فيلم  منتقدين  جوايز  خارجى 
صداى  «استوديو  فيلم  رسيد.  فرانسه  محصول  اوديار»  «ژاك 
باربرين» نيز موفق به كسب دو جايزه بهترين فيلم و بهترين بازيگر 
انگليسى (توبى جونز) سال شد. فيلم «استاد» ساخته «پائول توماس 
اندرسون» نيز جايزه بهترين بازيگر مرد را براى «يواخين فونيكس» 
و بهترين بازيگر مكمل مرد را براى «فيليپ سيمور هافمن» به خود 
كه  لى»  ساخته «آنگ  جديدترين  پاى»،  فيلم «زندگى  داد.  اختصاص 
اخيرا موفق به كسب 11 نامزدى اسكار شده است در جوايز منتقدين 
لندن جايزه كارگردان سال و جايزه دستاورد فنى را از آن خود كرد. 
از ديگر جوايز اعطايى مى توان به «شياد» به عنوان مستند سال ، «آن 
هات وى» به عنوان بازيگر زن مكمل براى فيلم «بينوايان» و «آندرا 

روزنبرگ» به عنوان بازيگر زن سال اشاره كرد.

اسكورسيزي در سرزمين ژرمن ها
خصوصى  آرشيو  يادگارهاى  از  قطعه   600 برلين،  تك  سينما 
«مارتين اسكورسيزى» را كه چندى پيش جشن تولد 70 سالگى خود 
را پشت سر گذاشت، به نمايش مى گذارد. برخى از اين آثار تا چندى 
كننده  تهيه  نويس،  فيلمنامه  كارگردان،  اين  كار  محل  و  خانه  پيش 
وبازيگر آمريكايى ايتاليايى تبار را تزيين مى كردند. اسكورسيزى در 
گفت:  شد،  داده  نشان  نمايشگاه  گشايش  هنگام  كه  ويدئويى اى  پيام 
«اين باعث افتخار است كه آرشيو خصوصى من در سينما تك برلين 
يادگارهاى  هر چه كه بگذريم، اين مركز از  به نمايش درمى آيد. از 
سينماگران بزرگى چون ويلهم مورنا، فريتس النگ و مارلنه ديتريش 
نفر  دو  وارنكه»،  «نيلز  و  ياسپرز»  «كريستينا  مى كند.»  نگهدارى 
نيويورك  در  تمام  روز  شش  كه  نمايشگاه  اين  گردآورندگان  از 
مارتين  نظر  كردند،  ديدن  اسكورسيزى  مارتين  يادگارهاى  از 
اسكورسيزى را تاييد مى كنند. «نيلز وارنكه» در اين رابطه مى گويد: 
«سينما تك برلين، پيشينه  طوالنى در بازسازى فيلم هاى قديمى دارد. 
اسكورسيزى مطمئن است كه در اينجا از آرشيو خصوصى اش به 
خوبى نگهدارى مى شود.» در اين نمايشگاه عالوه بر شمار بسيارى 
از عكس هاى نادر، طرح هاى فيلمنامه ها، نامه ها و يادداشت هاى اين 
كارگردان، چند تكه مبل و ميز و ويترين اين سينماگر بزرگ هم به 
نمايش درآمده است. به گفته  «كريستينا ياسپرز»، اسكورسيزى حتى 
از اينكه يادگارهايش دور از نيويورك نشان داده مى شوند، بسيار 
بين  مى توانست  نيويورك  در  مثال  نمايشگاه  «اين  است:  خوشحال 
دوستان و آشنايان اسكورسيزى باعث حرف و گفت وگو شود كه چرا 
عكس يا هديه  من در نمايشگاه نيست.» قرار است كه خالق فيلم هاى 
«خيابان هاى پايين شهر»، «راننده  تاكسى»، «گاو خشمگين»، «رفقاى 
خوب» و... تا ماه مي براى بازديد از اين نمايشگاه به برلين سفر كند. 
«گرگ  جديدش  فيلم  مونتاژ  سرگرم  حاضر  حال  در  اسكورسيزى، 
يكى  بلفورت»،  «جردن  زندگى  داستان  فيلم  اين  است.  وال استريت» 
از حريص ترين كارگزاران بورس آمريكا در دهه  سال هاى 1980 و 
1990است كه با پياده كردن طرح هاى جاه طلبانه ، تقلب و سند سازى، 
سيستم اقتصادى جهان را به سراشيبى سقوط راند. بلفورت در سال 
1998 به جرم جعل اوراق بهادار و پولشويى محاكمه و تنها به 22 ماه 
زندان محكوم شد. او پس از گذراندن دوران محكوميت خود، دوباره 
به عنوان مشاور اقتصادى شركت ها مشغول به كار شد؛ فعاليتى كه 
تاكنون نيز ادامه دارد. «لئوناردو دى كاپريو» در اين فيلم نقش جردن 
اين  با  اسكورسيزى  همكارى  پنجمين  اين  مى كند.  بازى  را  بلفورت 
بازيگر برجسته است. قرار است «گرگ وال استريت» در سال 2013 
چون «گاو  موفقى  فيلم هاى  اين،  از  پيش  اسكورسيزى  شود.  اكران 
واقعى  شخصيت  هاى  زندگى  از  الهام  با  را  و «هوانورد»  خشمگين» 
ساخته است. تهيه  فيلمى براساس زندگى «فرانك سيناترا»، خواننده  
سينماگر  اين  بعدى  برنامه  عنوان«سيناترا»،  با  آمريكايى  معروف 
پركار است. برخى از دست اندركاران سينما مى گويند كه دوستى و 
همكارى ديرين اسكورسيزى با فيلم بردار پرآوازه  آلمانى، «ميشائيل 
بالهاوس»، در انتخاب سينما تك برلين براى نمايش آرشيو شخصى 

اين كارگردان برجسته بى تاثير نبوده است.
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به بهانهء درگذشت استاد همايون خرم

او در اوج آسمان است  
سميه  قاضى زاده، 

 حاال به جز يكى دو نفر، همهء شاگردان خلف استاد ابوالحسن صبا موسيقى 
ايران را ترك كردند، شاگردانى كه از ميان آنها بى شك همايون خرم از مهم 
ترين هايشان بود. آهنگ ساز ، نوازنده، رديف دان و به ويژه تصنيف ساز 

برجسته اى كه خاص و عام قطعاتش را از بر دارند و زمزمه مى كنند.
 

اشك من هويدا شد
ديده ام چو دريا شد

در ميان اشك من
چهرهء تو پيدا شد....

 
ناكارآمد  بسيار  واژه اى  او  براى  ”مرحوم“  واژه  كه  خرم  همايون  استاد 
واقعى اش  معناى  به  ايران  موسيقى  اساتيد  روشنفكرترين  زمرهء  در  است 
بود. او با وجود اشراف كامل به جايگاه سفت و استوار خود در موسيقى 
ايران به خصوص موسيقى ملى ايران، هرگز دچار خودبزرگ بينى، نخوت و 
ژست  گرفتن هاى بيهوده به ويژه براى جوان ها نشد. اتفاقا برعكس هميشه 
نگذاشتن  و  موسيقى  جمع هاى  در  حضور  آثار،  كردن  روز  به  دغدغه اش 
اواخر  همين  تا  خرم  مهندس  بود.  هنرجويانش  پاى  جلوى  بيهوده  سدهاى 
دست از تربيت هنرجويانش برنداشت و براى او باال رفتن سن تنها اتفاقى 
فيزيكى بود و نه بيشتر. آنها كه او را خوب مى شناسند مى دانند كه سرزندگى 

و طراوت درونى ايشان هرگز چيزى كمتر از يك جوان نداشت. 
 

چند سال است كه نشنيده ايد كسى با قوت همايون خرم تصنيف سازى كند 
و قطعاتى كه او دهه ها قبل نوشته است، همچنان در داخل و خارج از ايران 
را  ايرانى  موسيقى  قديمى  آهنگ ساز  چند  شود؟  بازخوانى  بارها  و  بارها 
مى شناسيد كه قطعاتشان را گروه هاى جوان اجرا كنند و با تلفيق هاى مختلف 
روى سن ببرند و از همهء اينها آهنگ ساز باخبر و در عين حال راضى باشد؟
دستاورد  مهم ترين  تصنيف سازى  هنر  ويلون،  شيرين  نواختن  هنر  جز  به 
هنرى ايشان طى سال هاى فعاليتشان بود. هنرى بسيار دشوار كه ذوق و 
تكنيك را توامان مى طلبد اما از آن مهم تر آشنايى با سليقهء غايى شنيدارى 
قطعه اى  شما  اينكه  نيست.  و  نبود  هركسى  كار  كه  است  ايرانى  مخاطب 
بسازيد كه نسل  به نسل منتقل شود، خاطره سازى كند، اجرا شود و خاصيت 
ناميرايى پيدا كند. از ميان شاگردان استاد صبا به غير از مرحوم تجويدى كه 
دوست و همكار جناب خرم بود ديگر كسى نتوانست تصنيف هايى ماندگار 
اى  شكست  ستارگان“،“ساغرم  ”غوغاى  كجايى“،  پرى  اى  تو   ” همچون 
ساقى“، ”رسواى زمانه“، ”اشك من هويدا شد“،“ پيك سحرى“، ” تنها ماندم“ 

و ده ها قطعهء ناب ديگر را بسازد.
 

آخرين بارى كه استاد را ديدم و با ايشان گفتگو كردم سال 89 و به بهانهء 
انتشار كتاب خاطراتشان -“غوغاى ستارگان“- بود. يادم مى آيد استاد خرم  
كه  ناهماهنگى هايى  از  گيرايشان  و  گرم  ميهمان نوازى  و  پرخنده  لب  آن  با 
از  خصوص  به  بودند  دلخور  بود  آمده  پيش  كتاب  اين  براى  ناشر  توسط 
نمى پسنديدند  جهت  اين  از  را  عكس  كتاب.  باالى  قيمت  و  جلد  روى  عكس 
كسى  براى  و  هستم  خنديدن  حال  در  هميشه  ”من  داشتند:  اعتقاد  كه 
مى دهد“!  نشان  پرتبختر  و  اخمو  مرا  عكس  اين  حاليكه  در  نمى گيرم  ژست 
تعداد  مى خواست  دلشان  بيشتر  كه  بود  اين  هم  قيمت  بابت  از  نگرانى شان 
مخاطبين بيشترى به جمع خوانندگان اين كتاب اضافه شود. آنقدر برايشان 
اين ماجراى مخاطب مهم بود كه از من خواستند تا به دفتر مركزى انتشارات 
در ميدان فاطمى بروم و بدون اينكه بگويم از طرف استاد آمده ام، پرس و 
شكر  خدارا  هزارمرتبه  واقعا  حال  اين  با  كتاب.  فروش  آمار  براى  كنم  جو 
كه به همت شاگرد وفادار ايشان، آقاى ”على وكيلى“ و گفتگوهاى چندين و 
چندساعته شان با مرحوم خرم و پياده كردن آنها، اين كتاب االن در دست 
شود.  مانا  كتاب  اين  در  ايران  موسيقى  خاطرات  از  مهمى  بخش  تا  ماست. 
شانسى كه بسيارى از استادان موسيقى ايران نداشتند و بدون بازگو كردن 

انبوه خاطرات ارزشمند موسيقى ايرانى، دار فانى را وداع گفتند.
تيم هاى  خودشان  واقع گرايى،  كمى  با  مسئوالن  اگر  مى شود  خوب  چه 
ايشان  نزد  را  ايران  موسيقى  استادان  خاطرات  ضبط  و  مستندسازى 
مى فرستادند و حاصل كار را منتشر مى كردند تا هم هنرجويان و عالقمندان 
موسيقى در زمان حيات اين اساتيد از خاطرات آنها نهايت استفاده و لذت 
را ببرند و هم شناخت بيشتر و بهترى از اين طريق از سير دشوار موسيقى 

ايرانى پيدا كنند. 
ايشان  درباره  مستندى  فيلم  است  قرار  زودى  به  كه  شنيده ام  حال  هر  به 
ديگر  سويى  از  و  شود  آماده  مى شود  كار  آن  روى  دارد  سال هاست  كه 
درآمدها،  پيش  از  تعدادى  شامل  كه  هم  كوك)  راست   ) دوم“  ”رديف  كتاب 
بى شك  است.  چاپ  و  آماده سازى  حال  در  ِرنگ هاست  و  چهارمضراب ها 
استاد خرم  جز قطعات جاودانه اش، براى ما يادگارهاى بسيار زياد ديگرى 
هم برجاى گذاشته اند كه حاال حاالها موسيقى  ايران مى تواند از آنها تغذيه 

كند و به زندگى پربار يكى از بزرگترين استادان موسيقى ايران ببالد.

روحشان شاد و يادشان گرامى

نگاهي به خاطرات استاد همايون خرم

خرم موسيقى دان يا 
مهندس
سيد ابوالحسن مختاباد

و  خاطرات  عمرش  دهه  هشتمين  در  خرم  همايون  استاد 
را  موسيقى  جريانات  و  چهره ها  درباره  خود  ديدگاه هاى 
ستارگان  غوغاى  نام  به  خواندنى  و  حجيم  نسبتا  كتابى  در 
(انتشارات بدرقه جاويدان) گرد آورده است. در نوشته زير به 

اجمال به اين كتاب مى پردازيم

پيدا  دليل  همين  به  و  نيستند  قلم  به  دست  موسيقى  اهل  اول: 
كردن نويسنده اى كه جز نت نگارى ،درباره امور ديگر،از جمله 
خاطراتش بنويسد،همانند يافتن سوزن در كوهى از كاه است.

شرح  كه  دارند  وجود  نفر  چند  اخير  صد ساله  تاريخ  در 
يارى  نگارنده  حافظه  كه  آنجايى  نوشته اند.تا  را  خود  حال 
بديع زاده،مهدى كماليان،امين اهللا  خالقى،جواد  مى كند،روح اهللا 
رشيدى،عليرضا مشايخى،دكتر ساسان سپنتا و حسن كسايى 
ياد  به  كه  ديگر  تن  دو  يكى  و  مجرد  مشحون،ناصر  ،حسن 
ندارم،از خود نوشته و كتابى منتشر كرده اند.برخى از آنها هم 
تن به گفت وگو داده اند، همانند محمدرضا شجريان  كه كتاب 
درويشى  محمدرضا  آقاى  و  است  يافته  انتشار  رازماناى او 
و ميالد كيايى و ... نگاهى به همين كارنامه اندك و تنك مايه 
روبرو  فاقه اى  و  فقر  چه  با  زمنيه  اين  در  كه  مى دهد  نشان 

هستيم.
در اين ميان روح اهللا خالقى استثناء است.چرا كه ادبيات مكتوب 
ايران  موسيقى  تاريخ  چهره استثنايى  اين  از  مانده  جاى  به 
را  موسيقى  اهالى  نوشته هاى  ديگر  اگر  كه  است  به اندازه اى 
در يك كفه ونوشته هاى خالقى را در كفه  ديگر بنهيم خواهيم 
است. چقدر  ديگران  سهم  و  ميزان  چه  خالقى  سهم  كه  ديد 

واقع  در  خالقى  مرحوم  ايران»  موسيقى  «سرگذشت  كتاب 
بسيارى  از  او  كنارش  در  كه  است  خالقى  سرگذشت  همان 
مى كند.  ياد  تناسب  به  موسيقى  جريان هاى  و  هنرمندان  از 
شايد اگر موسيقيدانانى چون علينقى وزيرى،تجويدى، فرامرز 
عبادى  و  شهنازى  و  ،برومند،دوامى  مشكاتيان  ،پرويز  پايور 
و ديگران اندكى از خاطرات خود را برجاى مى گذاشتند،درك 
و دريافت ما از رخدادهاى موسيقايى تاريخ معاصر اين هنر 
كتاب  همين  نمونه  براى  هست.  كه  بود  اينى  از  افزونتر  بسى 
سرگذشت موسيقى ايران خالقى به رغم نقاط ضعفى كه در 
نوشته  كه  دوره اى  در  البته  دارد(كه  وجود  آن  روايت  شيوه 
از  جلوتر  هم  منظر  اين  از   (30 دهه  اوليه  مى شد،سال هاى 
محقق  و  خواننده  اختيار  در  ارزنده اى  بود،اطالعات  زمانش 

قرار مى دهد.

كه  ستود  را  خرم  همايون  استاد  كار  بايد  مقدمه اى  چنين  با 
توانست نزديك به 7 سال زمان صرف كند تا اين خاطرات را 
بگويد و مدام بر آن نظارت كند تا به شكل كنونى  اش انتشار 
ناشر(عليرضا  سهم  نبايد  البته  خاطرات  اين  نوشتن  در  يابد. 
علمى) و آقاى وكيلى را كم انگاشت.اين دو تن با عشق و عالقه 
كار  اين  به  را  خرم  آقاى  توانستند  فراوان  اصرار  و  تاكيد  و 
كه  بود  گونه اى  به  مطالب  تنظيم  شيوه  قرار  از  كنند.  راضى 
خود آقاى خرم اين موارد را گفته  اند و آقاى وكيلى تنظيم و 

گفت وگويى  انتهاى  در  و  شدند  عهده دار  را  كار  نهايى  تبويب 
مسائل  برخى  درباره  خرم  آقاى  ديدگاه هاى  درباره  طوالنى 

آمده است.

به  بسيار  تدوين  شيوه  در  خرم  آقاى  خاطرات  دوم: 
آقاى  است.  شبيه  خالقى  ايران»  موسيقى  كتاب«سرگذشت 
به  موسيقى  اهالى  دسته بندى  با  اول  جلد  در  هم  خالقى 
نوازندگان و خوانندگان و فعاالن موسيقى ،از آنها ياد كرده 
و در ضمن آن به تفاريق درباره اشان به قضاوت هم نشسته 
است. استاد خرم هم چنين كرده است و درباره بيش از 70 
تا 80 هنرمند و فعال موسيقايى ،زن و مرد، كه با آنها حشر 
و نشرى داشته سخن گفته است. برخى اطالعاتى كه از اين 
هنرمندان داده تقريبا در كتاب هاى ديگر ، موجود است و چيز 
اضافه اى ندارد،اما آنجايى كه آقاى خرم از رابطه كارى خود 
و  است  بكر  تقريبا  مى آورد،  ميان  به  سخن  هنرمندان  اين  با 
از  كتاب  حال  اين  است.با  شده  گفته  سخن  آن  درباره  كمتر 
لحنى صميمى و خواندنى بهره برده است. شيوه تنظيم مطالب 
به گونه اى است كه خواننده احساس مالل نمى كند و با راوى 

همراه مى شود.

نگاه آقاى خرم به رخدادها و افراد و فعاالن موسيقى عمدتا 
نوعى  با  كرده اند  سعى  ايشان  واقع  در  است.  خوشبينانه 
از  و  بپرذازند  مثبت  نكات  گفتن  به  تنها  خاص  محافظه كارى 
اين  در  البته  اين  و  آورند  ميان  به  كمتر  سخن  منفى  نكات 
اگر  مى رود.  شمار  به  كتاب  براى  نقطه ضعفى  زمانه  و  دوره 
،مرحوم  باشند  داشته  ياد  به  موسيقى  جدى تر  خوانندگان 
خالقى در كتاب سرگذشت موسيقى ايران و به رغم آنكه در 
قدرت  كانون هاى  به  جريانات  و  چهره ها  از  برخى  دوره  آن 
خاصى وصل بودند، تيغ تند انتقاد را فروگذار نكرد و به آنها 
ركن الدين  موسيقايى  حيطه  از  خارج  رفتار  به  جمله  تاخت،از 
پرورش  و  آموزش  و  راديو  موسيقى  شوراى  يا  و  مختارى 

و ... 
از  نكته  اين  و  دارند  كه  حافظه خوبى  به  توجه  با  خرم  آقاى 
مرحوم  از  خاطراتشان  به  ايشان  كه  كتاب  اول  بخش  همان 
رخدادهاى  برخى  مى توانستند  مى پردازدند، هويداست،  صبا 
موسيقى را به نقد بكشند و نگاه نقاد خود را بر آن فعاليت ها 

اضافه كنند.

براى نمونه ما در شوراى راديو برخى اختالف نظرها و حتى 
از آن  خالقى  آقاى  هم  كه  داشتيم  را  حق كشى ها  و  تبعيض ها 
سخن گفته اند و هم حتى آقاى شجريان اخيرا از آن ياد كرده 
است. حتى ناصر مجرد دركتاب نه چندان پر و پيمانش درباره 
اين گونه برخورد هاى تبعيض آميز سخن گفته است و يا آقاى 
در  تجويدى  مرحوم  كه  گفته  گفت وگويى  در  اخيرا  شجريان 
آزمون اوليه بدون هيچ دليل منطقى و موسيقايى تقريبا ردش 
توانست  بديع زاده  و  پيرنيا  مرحوم  وساطت  با  و  بود  كرده 
از  برخى  در  كه  مى دهد  گفته ها نشان  اين  تمامى  شود.  قبول 
بر  تكيه  جاى  به  كه  معروفى  افراد  و  جريانات  بودند  نهادها 
ضابطه بر سليقه و نظر شخصى تاكيد كرده و به رد و قبول 

اين و آن هنرمند دست مى يازيدند.

سوم:بر كتاب برخى ايرادات كلى وارد است ، از جمله تكرار 
برخى از مطالب كه شايد اگر ويراستارى خبره و آشنا به زير 
جلوى  مى كرد،  نظارت  كتاب  و  كار  بر  موسيقى  تاريخ  بم  و 
به  را  كتاب  شايد  حتى  و  مى گرفت  را  تكرارها  اين  از  برخى 
سمتى مى برد كه خاطرات خود استاد بيايد و نه برخى نكات 
خرم  آقاى  همچنين  هنرمندان.  و آثار  زندگى  درباره  تكرارى 
در كتاب ودر نقل برخى واقعيت هاى موجود درباره هنرمندان 
ديگر و آثارشان بسيار از واژه هاى « به گمانم» ، «فكر مى كنم» 
حفظ  را  كار  گفت وگويى  لحن  اگرچه  كه  كردند  استفاده   ... و 
كرده است،اما بذر ترديد را در ذهن خواننده هم مى كارد كه 
خير.  يا  است  درست  مى گويند  استاد  كه  نكاتى  اين  باالخره 
پرس  حتى  يا  و  كتاب ها  به  مراجعه  با  موارد  اين  از  بسيارى 

وجو از افراد حى و حاضر قابل اصالح بود.

فهرست آثار آقاى خرم اگرچه كامل و دقيق است و از حجم 
باالى كار ايشان حكايت مى كند و آدمى با مرور آنها برخى 
ياد  به  را  ايران  موسيقى  تاريخ  آثار  خاطره انگيزترين  از 
ساختشان  سال  كه  اين  و آن  دارد  عمده  مشكلى  مى آورد،اما 
مجموعه برنامه هاى  در  آثار  اين  از  نيست.بسيارى  مشخص 
نبات  رنگارنگ،شاخه  ايرانى، گل هاى  گل هاى تازه،موسيقى 
وگلريزان اجرا شده اند و ويراستار كار مى توانست با مراجعه 
سال  برنامه(حداقل  هر  اجراى  تاريخ  موجود  آرشيو هاى  به 
اجرا) را در جلوى اين آثار مى نوشت تا خواننده نكته ياب و 
به خصوص محققان موسيقى بتوانند تصويرى كرونولوژيك 

از كارهاى استاد از منظر سير تاريخى به دست مى آوردند.
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اولين قانون رسمى و 
همگانـى مربـوط به 
پوشيــــدن لباس

محمد سرابى

از سال هاى دور مساله پوشش و اينكه ايرانيان 
ت  مشكال  از  كنند  تن  بر  چگونه  و  لباسى  چه 
ايران  حكومت  مهم  هاى  مشغوليت  و  اساسى 
به شمار مى آمد. به گواهى اسناد، اولين قانون 
رسمى و همگانى مربوط به پوشيدن لباس كه 
دولتيان  ميل  مطابق  كرد  مى  مجبور  را  مردم 
پوشش خود را انتخاب كنند در ابتداى حكومت 
رسيده  ثبت  به   1307 ماه  دى  در  و  رضاشاه 

است.
تغيير لباس از مردان آغاز شد و هفت سال بعد با ماجراى كشف 
حجاب، زنان را هم شامل گشت، ولى در قدم اول اين مهم بود كه 
لباس هاى بلند و گشاد ايرانيان چگونه تبديل به كت وشلوار مورد 

پسند پهلوى شود يا كال ه نمدى چگونه به كال ه پهلوى تغيير كند.
طى  و  رسيد  تصويب  به  ملى  شوراى  مجلس  در  نياز  مورد  قانون 
آن مقرر شد <تمامى اتباع ذكور ايران كه به موجب مشاغل دولتى 
لباس  به  ملبس  كه  هستند  مكلف  نيستند  مخصوص  لباس  داراى 
متحدالشكل بشوند> و آن دسته از كاركنان دولت نيز كه به هنگام 
خدمت از لباس مخصوص استفاده مى كنند. (مثال قضات) بايد در 

خارج از محل كار خود از لباس يكسان بهره گيرند.
لباس روحانيان مسلمان مانند روحانيان ديگر اديان با مردم عادى 
از  گروه  هشت  قانون  اين  دوم  ماده  در  جهت  اين  از  دارد.  تفاوت 

پوشيدن لباس يكسان معاف شناخه شدند.

1) مجتهدين مجاز از مراجع تقليد مسلم كه اشتغال به امور روحانى 
داشته باشند

2) مراجع امور شرعيه دهات و قصبات
3) مفتيان اهل سنت كه اجازه فتوا داشته باشند

4) پيشنمازان داراى محراب
داشته  روايت  اجازه  يك)  (گروه  مجتهدين  طرف  از  كه  محدثين   (5

باشند
6) مدرسين فقه و اصول و حكمت

7) روحانيان ايرانى غيرمسلمان.

نخواهد  اعتنا  قانون  اين  به  كسى  زور  اعمال  بدون  كه  بود  طبيعى 
كرد، از اين رو در ماده سوم <متخلفين در صورتى كه شهرنشين 
هفت  تا  يك  از  حبس  يا  تومان  پنج  تا  يك  از  نقدى  جزاى  به  باشند 
روز و اگر شهرنشين نباشند به حبس از يك تا هفت روز محكوم 
خواهند شد. وجوه جرائم ماخوذه از اجراى اين ماده در هر محل 
توسط بلديه آنجا مخصوص تهيه لباس متحدالشكل براى مساكين 

(نيازمندان) خواهد بود.

طبق ماده چهارم نيز اجرا قانون در شهرها از اول فروردين 1308 
و خارج از شهرها نهايتا قبل از فروردين 1309 آغاز مى شود.>

يك ماه بعد در بهمن ماه 1307 آيين نامه اجرايى لباس متحدالشكل 
در دولت به تصويب رسيد. اين آيين نامه شامل 20 ماده بود كه 7 
ماده اول جزئيات لباس و مابقى جزئيات موارد استثناء را مشخص 
مى كرد. ماده اول لباس پهلوى را به اين شكل شرح مى داد: <كال ه 
پهلوى و اقسام لباس كوتاه اعم از نيم تنه، يقه عربى يا يقه برگردان 
و پيراهن و غيره و شلوار اعم از بلند يا كوتاه يا مچ پيچ دار> ماده 
از  يكى  شكل  اين  به  و  كرد  مى  م  اعال  ممنوع  را  شال  بستن  دوم 
ابزارهاى مهم حمل پول و انواع خرده ريز از دسترس مردم خارج 
مى شد. مواد سه و چهار نوع باال پوش را به پالتو و كال ه را به شكل 
و رنگ مشخص شده محدود مى كرد. ماده پنجم مخصوص اوليايى 
بود كه بايد پسران بالغ خود را به لباس يكسان درمى آوردند. در 
مواد 6 و 7 به شوفرها، مكانيك ها، آهنگران، شكارچيان و كارگران 
اجازه داده مى شد از كال ه يا پيشبند مناسب حرفه خود البته فقط 

در حين كار استفاده كنند. 1

موارد  از  گروهى  كردند.  بروز  مشكالت  قانون  اجراى  محض  به 
استثنا بايد مجوز روحانيت خود را ارائه مى كردند و از اين جهت كه 

حاج شيخ عبدالكريم حائرى در آن روزگار مرجعيت بزرگ شيعيان 
را برعهده داشتند، تاييد ايشان مهم ترين مجوز به حساب مى آمد. 
آيت  حضرت  مبارك  <حضور  است  فوق  تاييدات  از  يكى  نامه  اين 
ا... آقاى حاج شيخ عبدالكريم دام ظله العالى. چنانچه جناب مستطاب 
حجت اال سال م آقاى آقاسيدعلى نجف آبادى را كه مقيم اصفهان 
اى  كلمه  دو  دانيد  مى  مجتهد  باشند  مى  تدريس  مشغول  و  هستند 

مرقوم فرماييد كه محل لزوم است. دام ا... ايام افاضاتكم.
بسم ا... الرحمن الرحيم. احقر جناب آقاى معظم له را به نحو يقين 
شبه  مورد  ايشان  جناب  اجتهاد  كه  است  تعجب  و  دانم  مى  مجتهد 
كثرا...امثاله  گرديده،  ضعيف  اين  تصديق  به  محتاج  و  است  شده 
عبدالكريم  حقر  اال  الطاهرين.  آله  و  محمد  حق  به  المسلمين  من 
امامت  به  كه  هم  استثناء  موارد  از  ديگرى  دسته  الحايرى.>2 
استفاده  روحانى  لباس  از  توانستند  مى  داشتند  اشتغال  جماعات، 
از  شده  صادر  طلبگى>  <تصديق  تنها  ب  طال  مورد  در  ولى  كنند 

سوى وزارت معارف كاربردداشت.

وزارت معارف هم آيين نامه برگزارى امتحانات و صدور تصديق را 
در اسفندماه معين كرد و به اين صورت دستگاه ادارى گسترده اى 
براى اجراى قانون لباس فراهم شد. از طرف ديگر مراجعه مكرر به 

آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم حائرى ايشان را كه مشغول امور دينى 
و اداره حوزه علميه بودند دچار زحمت ساخت.

دولت براى توجيه كار خود دال يل متعددى ارائه مى كرد و سعى 
داشت به نحوى نظر مثبت علما را جلب كند. مخبرالسلطنه هدايت در 
كتاب خاطرات خود مى نويسد: <لباس اهل علم را مردم عادى هم 
مى پوشيدند و بسيارى حرمت نگه نداشته آن را لباس فقر و بهانه 
را  لباس  كه  آنهايى  قانون]  اجراى  از  [بعد  بودند.  قرارداده  گدايى 
ممر معيشت خود قرار داده بودند از ميان خواهند رفت و مى ماند 
محصل و روحانى حقيقى كه فقط براى دين به تحصيل علوم دينيه 

اشتغال خواهند داشت.> 3

البته روحانيان در صحت اين ادعا و صداقت مجريان ترديد داشتند. 
با  رضاخانى  دستگاه  برخوردهاى  از  زيادى  مدت  كه  مخصوصا 
روحانيت نمى گذشت. حدود يك سال پيش از قانون لباس يكسان، 
بودند  كرده  تجمع  اصفهانى  نورا...  آقا  حاج  رياست  به  قم  در  علما 
روز  اولين  در  درست  كنند.  اعتراض  وظيفه  نظام  قانون  به  تا 
حضرت  حرم  به  سلطنتى  خانواده  ورود  ماجراى  نيز   1307 سال 
معصومه، اعتراض حاج شيخ محمد بافقى و يورش نظاميان همراه 
رضاشاه  ماجرا  اين  در  ظاهرا  بود.  افتاده  اتفاق  حرم  به  رضاشاه 
پرهيزى از برخورد شديدتر با روحانيان نداشت ولى آيت ا... حائرى 
با كنترل احساسات مردمى دستاويز ال زم را به او نداد و مانع يك 
سركوب گسترده شد. چند ماه قبل از قانون لباس در مهرماه 1307 
نيز روحانى سياسى صاحب نام سيدحسن مدرس دستگير و تبعيد 
شده بود. با مرور اين وقايع مشخص مى شود كه حكومت پهلوى 
از بابت نظم بخشيدن به لباس روحانى دغدغه اى نداشت و تنها در 

پى اعمال نظر خود به جامعه بود.

نمى  را  دولتى  سليقه  اعمال  كه  بود  مردم  اعتراضات  دوم  مشكل 
پسنديدند. تعدادى از اسناد دولتى نشان مى دهد كه اجراى قانون 
است.  بوده  همراه  برخوردهايى  و  ها  كاستى  چه  با  يكسان  لباس 
فروردين  دوم  تاريخ  در  فارس  استاندارى  به  جهرم  فرماندار  نامه 
ماه 1308 نشان مى دهد كه ...< تا اينكه اعال ن دولت هم رسيد و 
چند روز قبل منتشر نمود، به مجرد انتشار اعال ن شب همان روز 
مقدارى از اعال نات دولتى پاره شده و شب نامه هاى متعدد... كه 
مبتنى بر قتل اجزاى ادارات دولتى است كه يك نفر از شما را باقى 
نخواهيم گذاشت. مخصوصا از سه روز قبل عده اى از اهالى... كال 
عده  شد  مشاهده  كه  صبح  امروز  تا  اند...  گذارده  سر  به  سابق  ه 
كثيرى از اهالى با قبا و شال هاى نودوخته الوان و عباى ملبس شده 

و مخصوصا از درب ادارات دولتى عبور مى نمايند... عصر همين 
روز عده زيادى مرد و زن و بچه كه بعضى از اشرار محلى مسلح 
ادرات  به  حيدر  حيدر  فريادهاى  با  بوده  آنها  ضميمه  غيرمسلح  و 
دولتى حمله ور شده و از سنگرهاى اطراف ... شروع به شليك به 
طرف اداره حكومتى و امنيه كردند... ضمنا شنيده مى شود از طرف 
اشرار 2 نفر به خارج جهرم رفته و تصور مى رود براى استمداد 
رفته باشند و با وضع حاليه و مشاهده اسلحه در دست اشرار محلى 
بدون اعزام نيروى مكفى... ادارات دولتى امنيت ندارند> 4 و در بندر 
لنگه پس از گذشت يك سال <ظرف يك هفته تمام اهالى كه تبديل 
لباس نموده بودند مجددا لباس منحوس سابق را پوشيدند. شنيدم 
يكى از آن سه چهار نفر متعصب كه محمد بهزاد است براى اينكه 
سال گذشته احمد پسرش لباس پهلوى پوشيده او را از اوال دى خود 
خارج نموده و هنوز هم مى گويد اين اوال د من نيست عجم است.> 
5 در بعضى نقاط نيز عدم گسترش لباس يكسان تنها به دليل فقر و 
ناتوانى بود. عرض حالى كه به مهر و امضاى جمعى از اهالى بانه 
تهيه شده است نشان مى دهد: <ما ... اهالى بانه موقع حرب بين الملل 
پامال زيرپاى قشون اجانب شده تنها دست بچه و عيال را گرفته ... 
به اطراف و اكناف متفرق شديم با همان آوارگى دچار قحطى شده 
صدى ده باقى نمانديم بقيه السيفى كه مانده محبت آب و خاك به 

وطن دعوت نموده... غيرت ايرانيت دامنگير، به هزارجان كندن هر 
يك گوشه اى براى سكونت فراهم آورده... آنچه ثروت داشتيم به 
اين  ادامه  در  نموديم...>  عزيز  وطن  و  متبوعه  دولت  فداى  افتخار 
نامه با ذكر تمايل به تغيير لباس از وزارت كشور و فرماندار مى 
خواهند تا حداقل تا پايان سال 1308 به آنها مهلت داده شود.6 اسناد 
باقيمانده نشان مى دهد در شهرهاى بزرگ ماموران دولتى موفق 
ها و  بياورند، ولى شهرستان  در  به اجرا  شدند قوانين را تا حدى 
قانون  دسترس  از  كامال  روستاها  و  كوچك  شهرهاى  مخصوصا 
دورمانده اند. حتى در شهرهاى بزرگ هم حذف عبا و قبا از لباس 
سادات معمرين و آنهايى كه بنا به سنت و عادت آن را به تن مى 
كردند چندان آسان نبود خصوصا كه برخى از اين افراد كهنسال 

قادر نبودند زندگى خود را با قوانين دولتى تطابق دهند.
مكاتبات  موضوعات  از  يكى  پهلوى  لباس  مساله  بعد  ها  سال  تا 
رسمى بود و وزارت داخله و اداره نظميه قسمتى از وقت خود را به 

اين كار اختصاص مى دادند.

وزير داخله همايون سياح در آذرماه 1314 در مورد استان خراسان 
مى نويسد: <مطابق راپرت هايى كه مى رسد معلوم مى شود در 
اثر غفلت مامورين قانون البسه متحدالشكل با وجود اينكه هفت سال 
يات  وال  و  ت  اياال  در  كامال  هنوز  گذرد  مى  آن  تصويب  تاريخ  از 
ف  برخال  مردم  هنوز  نشده.  اجرا  قصبات  و  قراء  در  مخصوصا 
مقررات قانون در عوض پالتو، عبا استعمال كرده و لباده و قبا و 

لباس هاى بلند با شال كمر معمول است.> 7
ايران  تمام  در  متحدالشكل  لباس  هنوز  كه  زمانى  و  سال  همين  در 
پيشرفت  براى  كه  رسيد  نتيجه  اين  به  رضاخان  بود  نيافته  رواج 
ماه  دى   17 كرد.  حجاب  برداشتن  به  مجبور  را  زنان  بايد  كشور 
و  شد  علنى  حجاب  كشف  عالى  دانشراى  جشن  جريان  در   1314
پاسبان ها به خيابان ها آمدند تا زنان را وادار كنند مطابق قانون 

جديد لباس بپوشند و ماجراى پوشش مردم ادامه پيدا كرد.
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كى گفته زن 
ها حسودند؟

  
آگاتاكريستى، نويسنده معروف رمان هاى پليسى 
مى گويد: خيلى خوشحالم كه مرد نيستم چون در 
آن صورت مجبور بودم براى يك عمر، يك زن را 
كنارم تحمل كنم! اين جمله نشان دهنده اين است 

كه زن ها همجنسان خود را دوست ندارند.
و  ندارند  را  يكديگر  تحمل  ها  زن  ديگر  عبارت  به 

خيلى از آنها به هم حسادت مى كنند.
مى  تصور  و  نيستيم  موافق  نظريه  اين  با  ما  اما 
كنيم بسيارى از خانم ها هم با ما هم عقيده هستند.

از  فرانسوى  شناس  جامعه  يك  مثال  عنوان  به 
آمارى كه در فرانسه به دست آمده بود مى گفت: 
طبق آخرين آمار در انتخابات فرانسه، تقريبا هيچ 

زنى به يك كانديداى زن راى نداده بود!
زن  وزير  يك  اينكه  از  زنى  هيچ  مسلما  طرفى  از 
نخواهد  بدش  باشد  مملكتش  در  او  حقوق  مدافع 
سرنوشت  درباره  گرفتن  تصميم  براى  و  آمد 
همجنسانش مسلما يك وزير زن را به مرد ترجيح 

خواهد داد
به اين دليل كه او هم انسانى است مثل من و شما 
و كم و بيش همان مسائل و مشكالتى را دارد كه 

زن هاى ديگر دارند.

� تقصير مردان است
ترين  خطرناك  زن  گويند  مى  آقايان  هاست  قرن 
جز  كسى  دشمنى  اين  عامل  اما  است  زن  دشمن 

مردان نيستند.
و  حسادت  حس  هميشه  كه  هستند  مردان  اين 
اين  به  تا  آورند  مى  وجود  به  زن  در  را  رقابت 
حفظ  خودشان  به  نسبت  را  زن  وابستگى  وسيله 

كنند.
كدام يك از ما زن ها هنگام معرفى شدن به زنى 
زيباتر، خوش پوش تر و تحصيلكرده تر ازخود، 
نوعى فشردگى در قلب مان احساس نكرده ايم؟

به خصوص اگر شوهر يا نامزدمان هم همراه ما 
باشد. اين عدم اعتمادبه نفس را مردان در زنان به 

وجود آورده اند.
برتر  زنى  با  شدن  رو  روبه  محض  به  زن  چون 
زن  اين  برترى  با  مبادا  كه  دارد  وحشت  خود  از 
يا  شود  او  عشق  كوچك  سرزمين  به  تجاوزى 

زلزله اى در آن پديد آيد!
در صورتى كه خارج از دخالت هاى مرد، زن ها 
با يكديگر دوستان بسيار خوبى هستند؛ از بچگى 

دخترها با هم بزرگ مى شوند.
از دبستان تا دبيرستان با هم درس مى خوانند و... 
ولى انگار از زمانى حسادت بر قلب آنها ريشه مى 

اندازد كه مسئله مردان به ميان كشيده مى شود.

� نقش مادرها در ايجاد حسادت
قلب  در  حسادت  اين  دواندن  ريشه  در  مادرها 

دخترها نقش اساسى بازى مى كنند.
دخترهايشان  به  مرتب  كه  مادرانى  بسيارند 
و  دار  نگه  خودت  براى  را  «شوهرت  گويند:  مى 
هايتان  گردش  در  خودت  همراه  به  را  دوستانت 
تحت  ازدواج  بدو  از  ها  زن  از  بسيارى  يا  نبر...» 
و  رفت  از  مادرشان سعى مى كنند  تاثير سخنان 
آمد با همكاران تان زن شوهرشان پرهيز كنند و 
بين  فقط  اتحاد  و  دوستى  قرار  اين  ترتيب،  بدين 
مردها ديده مى شود و آنها اتحاديه مردانه خود 
را مثل يك قلعه حفاظت مى كنند در حالى كه زن 
جدايى  و  نفاق  خودشان  بين  مردها  ترس  از  ها 

مى اندازند!

� باز هم ميگرن هميشگى سراغتان آمده؟
راحت  از  را  ها  زن  هنوز  كه  چيزهاست  بسيارى 
زندگى كردن، فعاليت داشتن و آزاد فكر كردن باز 
هنگام  عصر،  داند  مى  زن  كه  قدر  دارد.همين  مى 
بايد با بچه اش كه در درس  بازگشت از سركار 
هايش دچار اشكال شده سر و كله بزند و سعى 
كرده  دعوا  رئيسش  با  كه  را  همسرش  دل  كند 
حال  عين  در  و  آورد  دست  به  است  عصبانى  و 
نوع  يك  در  را  زن  دهد  انجام  را  خانه  كارهاى 

حصار قرار مى دهد.
كار  از  پس  زود  صبح  شاغل  زن  اين  وقتى 
پرزحمت و بى خوابى شب قبل كه احيانا با جنگ 
و دعوا همراه بوده با چشمان پف كرده به سركار 
مى رود، فكر مى كند بايد در برابر سؤال همكار 
زن خود به جاى اينكه حقيقت را بگويد مدعى شود 
اين  و  آمده  سراغش  دوباره  هميشگى  ميگرن  كه 
سردرد نتيجه زندگى خراب و ناراحت نيست، زيرا 
وحشت دارد از اينكه تراژدى زندگى اش را براى 

او بازگو كند.
آنچه  و  داد  خواهد  دلدارى  را  او  دوستش  مسلما 

هم اين زن به آن نياز دارد همان دلدارى است.
پس ترس او از گفتن حقيقت به يك زن ديگر در 

چيست؟

� فرق زن هاى امروزى
بين  در  شناختند  را  خود  وقتى  از  ها  زن 

نبايد  كه  اى  همسايه  و  خواهرشوهر  مادرشوهر، 
از اسرار زندگى آنها مطلع شود احاطه مى شدند 
و وقتى همه دور هم جمع مى شدند براى بافتنى يا 

خياطى كردن بوده است.
اما از وقتى زن ها درس مى خوانند و كار مى كنند 
ايجاد  كه  دريافته  زن  و  است  كرده  تغيير  وضع 
كه  بوده  رسومى  و  عادات  زنان  بين  در  تفرقه 
جامعه مردانه آنها را ساخته و به دنياى او تحميل 

كرده است.

� صورت خود را با سيلى سرخ نگه دار!
دوستان  مقابل  در  ها  زن  هاى  پوشى  پرده  علت 
خود اين است كه هميشه چه در خانه پدر و چه 
باطن  در  اگر  زن  كه  اند  شنيده  شوهر  منزل  در 
خون هم مى خورد، بايد صورت خود را با سيلى 
سرخ نگه دارد تا مبادا بدبختى او باعث خوشحالى 

ديگر زن ها شود.
همين بدبينى عدم صداقت و تظاهر باعث مى شود 
خأليى در روابط بين او و همجنسان ديگرش به 
وجود آيد و او را از ديگر زن ها جدا سازد و حال 
بى  اش  دوستى  و  كند  معاشرت  بيشتر  اگر  آنكه 
شائبه باشد حس خواهد كرد كه زن ها همه قابل 
معاشرت و اعتماد هستند و موردى براى حسادت 
كه  آنطور  وجه  هيچ  به  و  ندارد  وجود  احتياط  و 

شايع است جنس زن بد نيست.
� بحث زن ها حداقل فايده دارد

از  تعدادى  كه  ايد  نشسته  جمعى  در  كنيد  فرض 
مردان در آن حضور دارند و راجع به مسائل مهم 

جهانى صحبت مى كنند.
مسائل موجود در خاورميانه، گرسنگى در جهان 
و... در حالى كه اگر اين تعداد زن در كنار هم جمع 
شده باشند در مورد مسائلى از قبيل مشكالت زن 
و  سر  با  هم  آن  كنند،  مى  صحبت  دار  خانه  هاى 
صداى زياد و جيغ و داد و... اين تفاوت موضوع 
بحث و همچنين نوع بحث كردن در ميان زنان با 
مردها  ها و  ايجاد حصارى بين زن  باعث  آقايان 

مى شود.
اين  گرفت  نظر  در  را  آن  بايد  كه  مهمى  نكته  اما 
و  مسائل  مورد  در  زنان  وگوهاى  گفت  كه  است 
اى  نتيجه  دار،  خانه  هاى  زن  به  مربوط  مشكالت 
در بر دارد كه باعث مى شود آنها در اين زمينه 
مسائل  مود  در  مردها  فرياد  اما  كنند  پيشرفت 
جهان و سياست گوش كسى نمى رسد و هنوز هم 

دردى از گرسنگان دنيا دوا نكرده است.

� مردها چى فكر مى كنند؟
يك دور هم جمع شدن پرسروصدا براى صرف 
چاى در خانه همسايه يا دوست يا خاله و عمه و 
صحبت از قيمت لباس، خوراك، روش تهيه ترشى 
و مربا بيمارى هاى بچه ها يا غيبت كردن، از ديد 

مردها فكر زن از اين حد تجاوز نمى كند و....

� ايجاد حس حسادت ريشه در كودكى دارد
دوران  ابتداى  همان  از  ها  فرهنگ  از  بسيارى  در 
كودكى، خانواده، محيط مدرسه و... دختران را به 
رقابت با دختران فاميل، هم كالسى ها و... تشويق 

مى كنند.
دختران در دوران كودكى به ياد دارند مادرشان 
را  موهايشان  كه  كنند  راضى  را  آنها  اينكه  براى 

شانه بزنند به آنها مى گفتند، تو بايد از همه بچه 
ها خوشگل تر باشى.

در مدرسه خانم معلم يا خانم مدير وقتى با يكى از 
دختر بچه هاى مدرسه صحبت مى كند از او قول 
درس  لحاظ  از  و  شود  اول  شاگرد  كه  گيرد  مى 
جلوتر  خود  هاى  همكالسى  باقى  از  بايد  مشق  و 
در  دختران  ناخودآگاه  طور  به  بنابراين  باشد، 
محيطى رشد مى كنند كه آنها را تشويق به رقابت 
دختران  شود  مى  باعث  تشويق  اين  و  كنند  مى 
اين  غير  در  و  باشند  بهتر  همه  از  كنند  سعى 
صورت حسادت هاى زنانه سراغ آنها خواهد آمد.

� حس عدم اطمينان به همجنس
وجود  ها  آدم  از  بعضى  در  اطمينان  عدم  حس 
دارد و ربطى به زن يا مرد بودن ندارد اما آنچه 
حائز اهميت است اين قضيه است كه اصوال مردان 
سعى مى كنند اين حس عدم اطمينان و اعتماد را 
در وجود خود كنترل كنند اما در نقطه مقابل زنان 
در مقابل اين احساس شروع به فكر و خيال مى 
به  شود  مى  موجب  ها  خيال  و  فكر  همين  و  كنند 
اين احساس ناخوشايند دامن زده شود و روز به 

روز اين حس قوى تر شود.
بر  مبنى  اى  مسئله  ترين  كوچك  وقتى  نتيجه  در 
همين حس عدم اطمينان رخ دهد زنان واكنش هاى 

غيرمنطقى از خود نشان مى دهند.....
حرف هاى به ظاهر مهم مردها بسيارى از اوقات 
كم اهميت تر از حرف هاى به ظاهر كوچك و كم 
اهميت زن هاست زيرا زن از مسائل جزئى، قابل 
عمل، مفيد و مربوط به زندگى روزمره حرف مى 

زند و مرد از مسائل بزرگ، تئورى و غيرعملى!
ها  زن  داريم  ما  كه  مردساالرى  جامعه  خاطر  به 
احتياج به اعتمادبه نفس بيشترى داشته و نياز به 
فضايى براى ديده شدن توانايى هايشان دارند تا 
بتوانند خود واقعى شان را بشناسند و در نهايت 

پذيرفته شوند.

� به جايگاه خود مطمئن باشيد
خانم ها بايد سعى كنند به جايگاهى كه در زندگى 
دارند  خود  خانوادگى  و  شخصى  و  اجتماعى 
خود  كمك  به  تنها  اطمينان  باشند.اين  مطمئن 
شخص ايجاد مى شود و در صورتى كه فرد به 
جايگاه خود اطمينان حاصل كند نيمى از مشكالت 

حسادت او رفع خواهد شد.
در اينجا براى ايجاد حس اطمينان راهكارى را به 

شما پيشنهاد مى كنيم:
شرايطى  چه  در  تان  جايگاه  نگران  شما  اينكه 

هستيد مهم نيست.
اگر سعى كنيد وظايف تان را به خوبى انجام دهيد 

ديگر لزومى ندارد نگران اين قضيه باشيد.

� زن ها متواضع و قانع هستند
به طور كلى، زن ها متواضع و قانع تر هستند و 
درباره مسائلى كه اهميت شان ظاهرا كمتر است 
آن  حل  به  اميد  و  امكان  چون  گويند  مى  سخن 
و  هستند  تر  ماليم  ها  زن  است.همچنين  موجود 
همين تواضع، ماليمت و كم ادعايى زن باعث مى 
مهم  مسائل  زمينه  در  مرد  بگويند  هميشه  شود 
استعدادش  دارد  عميق  تفكر  به  نياز  كه  وسيع  و 
مسائل  بررسى  به  قادر  فقط  زن  و  است  بيشتر 

پيش پا افتاده است.
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پدر خوانده هاى وحشت 
در جهان جرم و جنايت  

آنها  نيست.  خبر  با  آنها  هويت  از  هيچكس  هنوز 
مافيايى  و  قاچاقچى  باند هاى  مشهور ترين  روساى 
جهان هستند. باند هايى كه هر كجا بويى از جنايت و 
از  ردپايى  مطمئنا  برسد  مشام  به  موادمخدر  قاچاق 
باند هاى  سران  قاچاقچى  لرد هاى  مى شود.  پيدا  آنها 
بارها  و  بارها  كه  هستند  جهان  سراسر  مافيايى 
آنها  از  بعضى  شده اند.  زندان  راهى  و  شده  دستگير 
هنوز در زندان به سر مى برند و عده اى ديگر پس از 
آزادى همچنان در دنياى تبهكارى زندگى مى كنند. به 
آنها لقب هاى گوناگونى مى دهند از گرگ سفيد گرفته 

تا كوميچو. آنها خاطرناك ترين دشمن مردم هستند.
مردى از مافياى سيسيل

«ماتئو مسينا دينارو» مرد شماره يك مافياى سيسيل 
تحت  مردان  مهم ترين  از  يكى  اكنون  دينارو  است. 
يكى   1800 دهه  در  سيسيل  مافياى  دنياست.  تعقيب 
از قدرتمند ترين سازمان هاى جنايى در ايتاليا بود. اين 
كه  شد  تشكيل  خانواده  چندين  مجموعه  از  سازمان 
براى  را  ايتاليا  از  منطقه  يك  مالكيت  آنها  از  يك  هر 

فعاليت هاى خود در نظر گرفته اند. 
يكى  او  است،  ساله  پنجاه  اكنون  دينارو  مسينا  ماتئو 
درباره  است.  جهان  فرارى  مردان  ثروتمند ترين  از 
است  دست  در  اندكى  بسيار  اطالعات  دينارو  زندگى 
سال  چند  طول  در  ايتاليا  دولت  گزارش هاى  طبق  اما 
اخير معامالتى كه دينارو انجام داده است 3 ميليارد 

يورو براى او سود داشته است.
خطرناك ترين مرد

اف بى آى،  سازمان  سوى  از  ماگيليويچ»  «سميون 
يك  او  است.  شده  معرفى  جهان  مرد  خطرناك ترين 
جنايتكار اوكراينى است كه رهبرى مافياى روسيه را 
مافياى  باند  براى  كه  تصميمى  هر  دارد.  برعهده  نيز 
روسيه گرفته مى شود مى بايست زير نظر ماگيليويچ 

انجام شود.
گفته مى شود كه او در رشته اقتصاد مدرك دانشگاهى 
دارد و به خاطر خشونت بسيار زياد به او لقب «دون 
سيمون  دون  كه  مافيايى اى  باند  داده اند.  سيمون» 
خطرناك ترين  از  يكى  دارد  برعهده  را  آن  رهبرى 
مواد  قاچاق  در  كه  است  جهان  جنايى  سازمان هاى 
مخدر، خرابكارى و خشونت نقش دارند. گفته مى شود 
كه دون سيمون يكى از ميليارد هاى پنهانى در جهان 

است.
 اسكاتى زنده يا مرده

كامپانيا  منطقه  در  جنايى  مافيايى  سازمان  «كامورا» 
قدرتمند ترين  از  يكى  سازمان  اين  ايتالياست.  ناپل  و 
سازمان هاى جنايى در جهان است كه بنيانگذارى آن 

به قرن شانزدهم برمى گردد.
باند  رهبر  و  ايتاليايى  جنايتكار  اسكاتى»  «پاسگال 
مخفى  قتل،  اتهام  به   1985 سال  از  او  است.  كامور 
كردن اجساد مقتوالن و جنايت هاى ديگر تحت پيگرد 
قانونى قرار دارد و دشمن مردم شناخته شده است. 
و  آرام  بسيار  شخصيت  اسكاتى  كه  مى شود  گفته 
خونسرد اما بى قيد و بندى دارد. او يكى از ظالم ترين 
كامورا  سابق  رهبران  از  كوتولو  رافائل  جانشين هاى 
بين المللى  حكم   ،1990 سال  است.  شده  شناخته 
 2004 ژانويه  در  شد.  صادر  اسكاتى  دستگيرى 
جرم  به  وى  و  شد  تشكيل  او  براى  غيابى  دادگاهى 
26 قتل در طول سال هاى 1982 و 1983 به حبس ابد 
محكوم شد. تا اكتبر 2011 اسكاتى در حال فرار بود 

تا اينكه در آن زمان پليس ايتاليا عكس جديدى از او 
معتقدند  بسيارى  كه  بود  حالى  در  اين  و  كرد  منتشر 

اسكاتى ديگر زنده نيست.
شينودا، كوميچويى قدرتمند

هزار  صد  به  نزديك  كه  شد  زده  تخمين  سال 2012 
ياكوزا در سراسر جهان زندگى مى كنند كه 85 هزار 
نفر آنها در ژاپن به سر مى برند. يكى از خطرناك ترين 
نام  گومى»  ياماگوچى  «ششمين  ياكوزا  گروه  آنها 
در  جنايتكار  باند هاى  بزرگ ترين  از  يكى  كه  دارد 
زياد  بسيار  خشونت  از  غير  به  باند  اين  است.  جهان 
اعضاى آن به خاطر پياده كردن قوانين بسيار سخت 
و سنت هاى خاص بسيار مشهور است. اين سازمان 
هر سال ميليون ها دالر از راه قاچاق انسان، اسلحه و 
مواد مخدر به دست مى آورد. «كوميچو» لقب روساى 
باند «ششمين ياماگوچى گومى» است، اولين كوميچو 
 1915 سال  از  كه  داشت  نام  ياماگوى»  «هاروكيچى 
رهبرى  اكنون  داشت.  دست  در  را  قدرت   1935 تا 
يكى  شينودا  دارد.  برعهده  شينودا»  را «كنيچى  گروه 
از وحشى ترين و خطرناك ترين مردان ژاپن است. او 
سال 2005 رياست باند را برعهده گرفت و اولين رئيس 
گروه مافيايى بود كه به راحتى در مكان هاى عمومى 
ظاهر مى شد. شينودا بيشتر سال هاى عمر خود را در 
زندان گذرانده است. در دهه 1970 او به اتهام قتل به 
سيزده سال زندان محكوم شد. سال 2005 تنها چهار 
جرم  به  كه  مى گذشت  شينودا  شدن  كوميچو  از  ماه 
داشتن اسلحه غير قانونى به شش سال زندان محكوم 
شد. او در آوريل 2011 از زندان آزاد شد و دوباره 

قدرت گروه تبهكار را به دست گرفت.
گرگ سفيد

جهان  در  تايوانى  باند  بزرگ ترين  بامبو  متحد  باند 
است. در اوايل دهه 1980 باند متحد بامبو در مسائل 
سياسى كشور نيز نفوذ مى كرد و از آن موقع به بعد 
به شهرت رسيد. رئيس اين باند «چن چى لى» بود كه 
پس از 30 سال رياست در سال 2007 از دنيا رفت. 
پليدى  جنايت هاى  چه  مرتكب  بامبو  متحد  باند  اينكه 
به  رسيدن  براى  آنها  نيست.  مشخص  كامًال  مى شود 
اهداف خود دست به هر كار وحشتناكى مى زنند. باند 
بامبو به هيچ عنوان عالقه اى ندارد كه نام رئيس آنها 
درباره  قطعى اى  اطالعاتى  هيچ  رو  اين  از  شود  فاش 

اينكه اكنون چه كسى رياست اين باند را برعهده دار 
آن  «چانگ  كه  مدعى اند  بسيارى  اما  نيست  دردست 
ايو» معروف به «گرگ سفيد» رئيس باند بامبو است. 
گرگ سفيد باالترين مقام رسمى در باند متحد بامبو 
بسيار  مى شود  اهدا  او  به  لقب  اين  كه  فردى  است، 
كرده  ثابت  همه  به  را  خود  بودن  خشن  و  خطرناك 
سه  كه  دارد  دانشگاهى  مدرك  پنج  سفيد  گرگ  است. 
اين  با  است  گرفته  آمريكا  دانشگاه هاى  از  را  مدرك 
راهى  و  دستگير  آمريكا  پليس  توسط  بارها  او  حال 

زنده شده است.
دى فرانزوى بى دماغ

ندرت  به  شده،  سازماندهى  جنايت هاى  دنياى  در 
پيش مى آيد كه رئيس يك گروه خالفكار توسط پليس 
دى  «جان  اما  نشود  زندان  راهى  و  نشده  دستگير 
فرانزو» رئيس يكى از خطرناك ترين باند هاى خالفكار 

است كه توانسته از چنگ قانون فرار كند.
يكى  كه  باندى  است،  شيكاگو  باند  رئيس  اكنون  او 
و  آمريكاست  در  جنايى  سازمان هاى  مخوف ترين  از 
لس آنجلس،  مانند  بسيارى  شهر هاى  در  آن  اعضاى 
الس وگاس و ميامى عمليات هاى خشونت بار بسيارى 
برخالف  شيكاگو  باند  اعضاى  شده اند.  مرتكب  را 
نژادى  گروه  يك  به  تنها  كه  خالفكار  باند هاى  اكثر 
مانند  نژادى  گروه هاى  همه  از  دارند  اختصاص 
تشكيل  ژاپنى ها  حتى  و  لهستانى  ايتاليايى،  آمريكايى، 

شده است.
سال 1993 تبهكارى به نام «جان دى فرانزو» رياست 
باند شيكاگو را برعهده گرفت. دى فرانزو يكى سرباز 
زيرا  بودند  داده  را  لقب «بى دماغ»  به  و  بود  كهنه  كار 
وى سال 1949 پس از سرقت از مغازه لباس فروشى 
هنگام فرار از پنجره مغازه بيرون پريد و صورت او 
به شدت آسيب ديد. در آن حادثه دى فرانزو نيمى از 
بينى خود را از دست داد و براى همين لقب بى دماغ را 
به او دادند. دى فرانزو خالفكار بسيار خشنى است و 
همه او را به بد اخالقى مى شناسند. سال 2005 گروهى 
از رهبران مافياى شيكاگو مورد محاكمه قرار گرفتند. 
با  او  كه  شدند  مطمئن  بسيارى  محاكمه  اين  از  پس 
براى  و  است  ارتباط  در  پليس  نيرو هاى  از  بعضى 
همين تا كنون توانسته روى باند شيكاگو فرمانروايى 

كند.
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گوناگون

اولين پيوند دست در 
انگليس انجام شد

دست  پيوند  انگليس  در  اولين بار  براي 
روي يك مرد 51 ساله انجام شد...

پس  كاهيل،  مارك  بي بي سي،  گزارش  به 
دستش  روي  ساعته   8 جراحي  عمل  از 
حال  ليدز،  شهر  عمومي  بيمارستان  در 
بسيار  هنوز  البته  دارد.  خوبي  عمومي 
بر  چه حد  تا  كرد  پيش بيني  كه  است  زود 

داشت.  خواهد  كنترل  پيوندي  دست  اين 
اين  انگشتان  مي تواند  او  حاضر  حال  در 
دست را خم كند ولي حس لمسي در آن 

ندارد.
كاهيل مي گويد: «هنگامي كه به اين دست 
جديد نگاه مي كنم و آن را حركت مي دهم، 

احساس مي كنم دست خودم است.»
در  هنوز  كاهيل  جديد  راست  دست 
اكنون  هم  از  او  اما  دارد  قرار  پانسمان 
دهد.  تكان  را  آن  انگشتان  است  توانسته 
او اميدوار است به تدريج كنترل بيشتري 

بر حركت و حس اين دست پيدا كند.

در  نقرس  دچار  پيش  سال   20 كاهيل 
انگشتان پايش شد. 5 سال بعد نقرس به 

توانايي  و  يافت  گسترش  راستش  دست 
دستش  از  استفاده  يا  انگشتان  بازكردن 
را براي هر كاري از دست داد. يك گزينه 
دست  از  استفاده  او  براي  ديگر  درماني 
مصنوعي بيونيكي بود، اما داوطلب انجام 

عمل پيوند دست شد.
از  مورد  اولين  كه  دست  پيوند  عمل  اين 
مي شود،  محسوب  انگليس  در  خود  نوع 
حين  گيرنده  دست  كه  هم  لحاظ  اين  از 
عمل براي پيوند دست اهدايي بريده شد، 

بي  سابقه بود.
معموال  كه  محلي  در  اهدايي  دست  برش 

انجام  مي شود،  بسته  آن  روي  ساعت 
توانستند  جراحان  ترتيب  اين  به  و  شد 
اعصاب بازوي كاهيل را همراه استخوان، 
عروق خوني و تاندون ها با دقت بسيار به 

اعصاب دست اهدايي متصل كنند.

پالستيك  جراح  كي،  سيمون  پروفسور 
«تيم  گفت:  عمل  اين  درباره  بيمارستان، 
آماده  حالت  در  پيش  ماه  يك  از  جراحي 
عضو  يك  دريافت  انتظار  در  و  باش 
درست  كه  اتفاقي  بودند،  مناسب  اهدايي 

پس از كريسمس رخ داد.»

به گفته او، انجام اين عمل براي اولين بار 
بسيار  جراحي  گروه  براي  انگليس  در 

براي  هنوز  گرچه  و  بود  چالش برانگيز 
ابتدايي  شواهد  اما  است،  زود  پيش بيني 
خوب  پيشرفت  و  عمل  موفقيت  بيانگر 
بيمار است. اين پروفسور از اهداكننده و 

خانواده اش هم تقدير كرد.
دليل  به  نيز  اين  از  پيش  ليدز  بيمارستان 
كردن  متصل  براي  جراحي  اعمال  انجام 
قطع  تصادف   در  كه  دست هايي  مجدد 
از  عمل  اين  داشت.  شهرت  مي شوند، 
شده  برنامه ريزي  قبل  سال   2 از  بيش 
بود و بيمارستان با جراحان پالستيك در 
سراسر انگليس در تماس بود تا بيماران 
مناسب براي پيوند دست را معرفي كنند. 
لحاظ  از  بايد  دست،  پيوند  نامزدهاي 
جسمي و رواني ارزيابي   شوند تا اطمينان 
آماده  عمل  اين  براي  كه  شود  حاصل 
هستند. اين تيم جراحي با جراحاني كه در 
دست  پيوند  اولين  فرانسه  در  سال1998 
مشورت  نيز  دادند  انجام  را  جهان  در 

كرده بودند.

پيوند  عمل  اين  از  پيش  جراحان،  اين 
نام  به  نيوزيلندي  بيمار  يك  روي  دست 
كه  بودند  داده  انجام  را  هاالم»  «كلينت 
دستش را يك دهه پيش از آن هنگام كار 
اما  بود.  داده  دست  از  چوب بري  اره  با 
پزشكان مجبور شدند اين دست پيوندي 
داشت  شكايت  بيمار  زيرا  كنند  جدا  را 
شده  پيوند  او  به  كه  مرده اي  مرد  دست 
به  مي گفت  هاالم  ندارد.  احساسي  است، 
اين دست پيوندي كه پهن تر و بزرگ تر از 
دست خودش بود و رنگ پوست متفاوتي 
ذهني»  «بيگانگي  احساس  داشت،  هم 
سعي  دست  پيوند  براي  جراحان  مي كند. 
مي كنند حتي المقدور عضوي پيدا كنند كه 
با دست بيمار تطابق فيزيكي داشته باشد 
زيرا برخالف اعضاي دروني مانند كليه، 
دست پيوندي در معرض ديد بيمار است.

بنابراين يك جزء مهم جراحي براي پيوند 
بيمار  كه  است  اين  از  اطمينان  دست، 
زندگي  ذهني  چالش  با  آمدن  كنار  آماده 
با دستي است كه مال خودش نيست. تا 
به حال بيش از 60 مورد پيوند دست در 

سراسر جهان انجام شده است.

فرانسه در پي دريافت ماليات از 
غول هاي اينترنتي

در زمان رياست جمهورى ساركوزى نيز طرح ماليات بر تبليغات در 
اينترنت مطرح شده بود

فرانسه در پى اخذ ماليات از شركت هاى بزرگ خدمات اينترنتى نظير 
فيس بوك، گوگل و آمازون است. روزنامه نيويورك تايمز نوشت: «در 
گزارشى كه به دستور فرانسوا اوالند، رئيس جمهور فرانسه تهيه شده، 
راهكارهاى مختلف براى رسيدگى به آنچه اجتناب از پرداخت ماليات 
از سوى شركت  هاى اينترنتى ناميده مى شود، شرح داده شده است.» 
اينترنتى  شركت هاى  اين  كه  شده  آورده  فرانسه  دولت  گزارش  در 
همواره در حال جمع آورى اطالعات درباره كاربران هستند تا خدمات 
خود را مرتبط با عاليق كاربران ارائه دهند يا به طور مستقيم از اين 
اطالعات براى تبليغات استفاده كنند. اين گزارش جمع آورى اطالعات 
را «مواد خام» اقتصاد ديجيتال ناميده است و خواهان وضع ماليات 
بر اينترنت است. گوگل ساالنه بيش از 30 ميليارد دالر درآمد تبليغاتى 
در  آن  يورو  ميليارد  دو  تا  نيم  و  يك  محاسبات،  براساس  كه  دارد 

فرانسه است. 

هيچ  آمريكا  اينترنتى  شركت هاى  ديگر  نظير  شركت  اين  اين همه  با 
گزارش  براساس  حال  اين   با  نمى كند.  پرداخت  فرانسه  در  مالياتى 
اينترنتى  كمپانى هاى  از  سود  بر  ماليات  اخذ  پروسه  فرانسه،  دولت 
امرى  زمانبر خواهد بود چراكه نيازمند همكارى هاى بين المللى است. 
پيش از اين نيز در فرانسه درباره ماليات بر اينترنت بحث شده بود. 
كشور  اين  دولت  نيز  ساركوزى  نيكال  رياست جمهورى  زمان  در 
طرح  آن  اما  بود  كرده  مطرح  را  اينترنت  در  تبليغات  بر  ماليات  طرح 
با مخالفت شركت هاى فرانسوى همراه شد كه اعتراض داشتند چنين 
طرحى بيش از اقدامات گوگل به آنها صدمه خواهد زد. دولت فرانسه 
آن الين  انتشاراتى هاى  و  گوگل  مذاكرات  بر  همچنين  حاضر  حال  در 
فرانسه كه مى گويند چون گوگل به محتواى توليدى آنها لينك مى دهد 
بايد به آنها پرداخت هم داشته باشد نظارت و مشاركت دارد. براساس 
و  فيس بوك  نظير  شركت هايى  كاربران  فرانسه،  دولت  اخير  گزارش 
گوگل در حقيقت با در اختيار گذاشتن اطالعات خود مشغول به كار 
براى اين شركت ها هستند. اين گزارش اضافه مي كند كه ماليات بايد 
دسترسى  آنها  به  اينترنتى  شركت  يك  كه  كاربرانى  تعداد  براساس 
كه  پولى  ميزان  يا  ماليات  نرخ  از  اما  نامه  اين  در  شود.  تعيين  دارد 
نيامده  ميان  به  سخنى  شد  خواهد  حاصل  مالياتى  چنين  از  احتماال 
است. گوگل در بيانيه اى عنوان كرد كه در حال مطالعه گزارش حدودا 
كه  شده  آورده  بيانيه  اين  در  است.  فرانسه  دولت  200 صفحه  اى 
اينترنت فرصت هاى زيادى در زمينه توسعه اقتصادى فراهم آورده 
و اين شركت اعتقاد دارد كه سياست گذارى هاى عمومى بايد مشوق 
اقدامات در زمينه توسعه باشند. طرح مالياتى جديد نيازمند تصويب 
قانونى ا ست كه دولت مى گويد مى تواند تا پايان سال انجام گيرد. اين 
نخستين بار نيست كه موضوع ماليات بر اينترنت درباره شركت هاى 
گذشته  سال  مى شود.  مطرح  هستند  آمريكايى  عمدتا  كه  اينترنتى 
ميالدى نيز سازمان ملل متحد از سوى شركت هاى مخابراتى اروپا 
كه  چرا  بودند  اينترنت  بر  ماليات  خواهان  كه  كرد  دريافت  را  طرحى 
اينترنت بخصوص در زمينه فن آورى ارتباطات رايگانى نظير اسكايپ، 
سند  يك  براساس  است.  داده  قرار  تاثير  تحت  و  تغيير  را  آنها  سود 
فاش شده، اتحاديه اپراتورهاى شبكه مخابرات اروپا، «اتنو»، خواستار 
آن بوده است تا از شركت هاى آمريكايى بزرگ توليدكننده محتوا در 
اينترنت براى دسترسى به كاربران غيرآمريكايى ماليات دريافت شود. 
با اين همه و با وجود انتشار سند موجود، «انتو» مى گويد هيچ گاه از 
معتقد  تنها  بلكه  بگذارد.  ماليات  اينترنت  براى  نخواسته  ملل  سازمان 

است كه رويه ارائه محتوا در اينترنت بايد تغيير كند0
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فرهنگسراى پارسيان
.ترجمه رسمى و غير رسمى 

.آموزش زبان انگليسى و فارسى   
.آموزش هنر معرق ايرانى و قبول سفارشات
با همكارى  گروهى از برجسته ترين اساتيد

با 35 سال تجربه
07909512900 - 02085371591

بازنشستگى 
پسوردها در 
راه است

براى  اينترنتى  عبور  كلمه هاى 
نوعى  به  كاربران  از  بسيارى 
مشكل تبديل شده است، اما گوگل 
فيزيكى  كليدهاى  اين  دارد  درنظر 
دنياى  عبور  كلمه هاى  جايگزين  را 
به  را  عرصه  اين  و  كرده  مجازى 
طور كامل دگرگون كند. به گزارش 
گوگل  شركت  مهر،  خبرگزارى 
اس  يو  كليدهاى  آزمايش  درحال 
برخى  حتى  و  همراه  تلفن هاى  بى، 
به  مى تواند  كه  است  جواهرات  از 
عنوان يك كليد فيزيكى عمل كند و 
دسترسى كاربر به حساب كاربرى 

خود را ميسر سازد. 
گوگل  شركت  امنيتى  متصديان 
تحقيقات  اين  نتايج  دارند،  نظر  در 
اظهار  و  كنند  منتشر  آينده  ماه  را 

كردند كه استفاده از اين كليدها به 
زودى متداول مى شود.

و  امنيت  مجله  جديد  شماره  در 
نايب  گروس  اريك   ،IEEE حريم 
مايانك  و  گوگ  امنيت  رييس 
شركت  اين  مهندس  آپادياى 
تراشه  و  فيزيكى  كليد  اين  جزئيات 
هوشمند داخل آن را شرح داده اند.

باور  اين  بر  تحليلگران  از  بسيارى 
اينترنتى  عبور  كلمه هاى  كه  هستند 
كفايت  كاربران  امنيت  براى  ديگر 
جديد  ابتكار  اين  اما  نمى كند، 
كاربر  كه  مى شود  موجب  فناورى 
به سادگى يك يو اس بى را داخل 
تمام  به  و  كرده  خود  رايانه  پورت 
حساب هاى كاربرى خود دسترسى 

داشته باشد.
تراشه هاى  همچنين  گوگل  شركت 
حاضر  درحال  كه  را  سيمى  بدون 
در برخى از تلفن هاى همراه وجود 
در  را  آنها  مى توان  حتى  و  دارد 
مورد  نيز  داد  قرار  آالت  زيور 

آزمايش قرار داده است.
گروه  اين  اظهارات  براساس 
تحقيقاتى، مى توان با تلفن هوشمند 
يك  دربرگيرنده  حلقه  يك  يا 
به  را  دسترسى  هوشمند  تراشه 
كرد،  ممكن  كاربرى  حساب هاى 
همراه  تلفن  كه  شرايطى  در  حتى 

شما در نقطه كور قرار دارد.
كليدهاى يو اس بى را مى توان در 
يك دسته كليد قرار داد، اين كليدها 
كه  است  خوان هايى  هويت  شبيه 
برخى از بانك ها براى احراز هويت 
افراد و بازكردن دسترسى آنها به 
حساب هاى خود استفاده مى كنند. 

اپل چه خوابي براي سال 
2013 ديده است؟

جديد  محصوالت  درمورد  گمانه زني  خبري  مختلف  رسانه هاي 
اپل را آغاز كرده اند

در  اپل  مي رسد،  گوش  به  شرق آسيا  از  كه  جديدى  اخبار  طبق 
پرخاطره  سالى  به  را   2013 سال  تا  است  برنامه ريزى  حال 
جديد  سال  ژوئن  در  مى خواهد  اپل  مي شود  گفته  كند.  تبديل 
از  كه  بزرگ تر  تلفن  يك  همراه  به  را   iPhone S 5،ميالدي
براى  و  كند  رونمايى  مى شود،  ياد   iPhone Math نام  با  آن 
كريسمس، آى فون جديد ديگرى را معرفى نمايد. مشخص نيست 
به  چينى  زبان  از  ترجمه  در  اشتباه  يك   iPhone Math كه 
انگليسى است يا نامي موقتى براى محصولي در دست توسعه، 
اپل  محصوالت  ساده  نامگذارى  سنت  با  هست  كه  چه  هر  ولى 

همخوانى ندارد. «چاينا تايمز» مى نويسد كه آى فون Math از 
نمايشگرى با قطر 4.8 اينچ و دوربين 8 مگاپيكسلى برخوردار 
خواهد بود و در نيمه 2013 (اواخر خرداد يا اوايل تير) به همراه 
آى فون S5كه آن هم داراى دوربين 8 مگاپيكسلى است معرفى 

خواهد شد.

نيز  آى فون  خانواده  براى  روز رسانى  به  يك  مى شود  گفته   
تنها  آن  جزئيات  از  كه  مي رسد  راه  از  ميالدى  سال  آخر  در 
«چاينا  گزارش  هرچند  شده.  اشاره  12 مگاپيكسلى  دوربين  به 
تايمز» به جزئياتى در باره زنجيره تامين و توليد اشاره مى كند 
ولى باور اينكه اپل يك آى فون بزرگ تر معرفى كرده و آى فون 
است.  سخت  كند،  نونوار  ماهه  شش  بازه  در  هم  را  كوچك تر 
اين اولين بارى نيست كه شايعات به آى فون 4.8 اينچى اشاره 
اين  تحليلگران  از  كه  ميسك»  «پيتر  هم  اين  از  پيش  مى كنند. 
صنعت است نيز اشاره كرده بود كه اپل در اين سال آى فونى 
جديد با نمايشگر 4.8 اينچى را معرفى خواهد كرد ولى او همين 
هفته گذشته اشاره كرد كه اثر جديدى از اين محصول نديده. 
در عين حال كه برخي رسانه ها به معرفى آيفون بزرگ تر اشاره 
معرفى  داستان  «بلومبرگ»  و  ژورنال»  استريت  «وال  كرده اند، 
آى فون ارزان تر و كوچكتر را دامن مى زنند. كدام يك به حقيقت 

خواهد پيوست؟ در اين لحظه پيش بينى واقعا سخت است. 

به  كه  صورتى  در  نمايشگر  اندازه  افزايش  كه  اينجاست  نكته 
روى  پيش  را  جديدى  مشكالت  بينجامد،  هم  آن  نسبت  تغيير 
توسعه دهندگان خواهد گذاشت و آنها بايد نسخه هاى جديدى 
براى نرم افزارهاى خود معرفى كنند؛ مشكلى كه بعيد است اپل 
بخواهد به اين زودى، دوباره آنها را با آن مواجه كند. اگر از 
توليد  و  تامين  زنجيره  از  بيرون  به  خبرها  اينگونه  نشت  علت 
سوال مي كنيد، بايد گفت به نظر مي رسد شكنندگى سهام اپل در 
چند وقت اخير كه بر سهام شركا نيز اثر مي گذارد، تامين كنندگان 
و  بزنند  باال  آستين  تا  داشته  آن  بر  را  آسيا  شرق  در  كمپانى 
بازار را از اينكه اپل مشغول نوآرى است مطمئن كنند. اپل حتى 
را  محصوالتش  اخبار  كه  نداشته  عادت  هم  شرايط  بدترين  در 
از  مشابه  خبرى  افشاى  ديگر،  سوى  از  دهد.  درز  بيرون  به 
طريق چند منبع مختلف مى تواند نشان دهنده اين باشد كه واقعا 
آى فون  كار  و  كسب  گفت  بايد  است.  راه  در  جديد  محصولى 

پول سازترين محصول اپل هم آماده چنين تغييرى هست.

آژانس امالك آكادمى
Academy state agency
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

كافى شاپ در ناحيه West Hampstead  با اجاره و ريت كم 15000 پوند
كافى شاپ اجاره اى در ناحيه Finchley Rd اجاره اى ماهى 1300 پوند

 North Finchley  70000 رستوران فروشى با ليز طوالنى و اجاره مناسب در
پوند

پيتزاشاپ در ناحيه Cricklewood  با فروش خوب 55000 پوند
پيتزا شاپ در ناحيه Kilburn  با فروش خوب و اجاره و ريت كم 65000 پوند

كباب شاپ در ناحيه North Finchley  يا فروش 6000 پوند و اجاره و ريت 
كم 150000 پوند

ليز  با    A1-A3 شغل  هرگونه  براى    Friern Barnet ناحيه  در  خالى  مغازه 
طوالنى اجاره 15000 پوند

مغازه خالى براى هرگونه شغل در نقاط مختلف لندن با اجاره مناسب موجود 
است

براى خريد و فروش، اطالع و راهنمايى و جلوگيرى از ضرر و زيان هاى احتمالى 
آينده با ما مشورت كنيد.

براى وام مسكن و پرسونال Loan  با ما تماس بگيريد
توسط  ملك  فروش  و  خريد  سند،  تنظيم  و  مغازه  و  ملك  فروش  و  خريد  براى 

وكيل با ما تماس بگيريد.

07930315175
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خالقانه ترين ايده ها براى 
لوازم مصرفى الكترونيك

و  اتفاقات  شاهد  تكنولوژى  دنياى  اگرچه   
عالقه مندان  مى تواند  كه  است  جديدى  رويدادهاى 
را با خودش همراه كند، اما ايده هاى خالقانه در اين 
لوازم  دنياى  در  تاثيرگذار  و  بزرگ  تحوالتى  ميان 
كه  مى كنند  ايجاد  ديجيتال  دستگاه هاى  و  مصرفى 
خودش  تاثيرگذارى  روند  اين  سال ها  تا  مى تواند 
وب سايت  هم  دليل  همين  به  درست  كند.  حفظ  را 
و  بررسى  به   BusinessWeek معتبر  مجله 
معرفى ايده هاى خالقانه در صنعت لوازم مصرفى 
الكترونيك پرداخته است كه در اينجا با آنها آشنا 

مى شويم:
 

تبلت ها در همه جا
منتخب  ابزارى  به  حاال  رسانه اى  چند  تبلت هاى 
براى  بلكه  معمولى  كاربران  براى  نه تنها  راحت  و 
كاربردهاى تجارى هم تبديل شده اند و شركت هايى 
مانند Compulocks هم سعى دارند با استفاده از 
لوازم جانبى ديگر اين تبلت ها را به ابزارهايى جديد 
كيوسك هاى  مانند  آنها  از  بتوانند  تا  كنند  تبديل 
كنترل  براى  ابزارى  حتى  يا  شهروندى  خدمات 
 iHealth نوظهور  شركت  كنند.  استفاده  كيفيت 
كه  است  جديد  شركت هاى  اين  از  يكى  هم   Labs
خط توليدى از محصوالت جالبى مانند دستگاه هاى 
كنترل فشار خون را با استفاده از داكت هاى ويژه 
تبلت آى پد به بازار معرفى و عرضه كرده است. به 
اين ترتيب اين داكت ها تبلت آى پد را به يك دستگاه 
كنترل فشار خون پيشرفته تبديل مى كنند. از طرفى 
بازار  به  قيمت  ارزان  تبلت هاى  ورود  جديد  موج 
دستگاه ها  اين  روى  راحت  برنامه ريزى  قابليت  و 
از  استفاده  به  را  توليدكننده  شركت هاى  تمايل 
تبلت ها به عنوان جايگزينى براى دستگاه هاى گران 

قيمت ديگر بيشتر كرده است.
دستگاه هاى  براى  جايگزينى  هوشمند  موبايل هاى 
كنترل از راه دورشركت هاى توليدكننده تلويزيون و 
لوازم خانگى مانند LG و Sony اين روزها در حال 
طراحى و توليد اپليكيشن ها و برنامه هاى كاربردى 
از  تا  مى دهند  كاربران  به  را  امكان  اين  كه  هستند 
دستگاه هاى  جاى  به  هوشمندشان  موبايل هاى 
دستگاه هاى  اين  بكنند.  استفاده  دور  راه  از  كنترل 
كنترل از راه دور حاال مى توانند جاى خودشان را 
به موبايل هاى هوشمند بدهند تا كاربران بتوانند به 
راحتى و از هر جايى تلويزيون، اجاق گاز، ماشين 
اين  كنند.  كنترل  را  لباسشويى شان  يا  ظرفشويى 
روند تا جايى پيش رفته است كه حاال حتى بعضى 
هندى  شركت  مانند  دنيا  در  خودرو  سازندگان  از 
ويژه  استندهاى  از  دارد  تصميم   Tata Motors
استفاده  خودروهاى شان  در  هوشمند  موبايل هاى 
سيستم هاى  و  دستگاه ها  جايگزين  را  آنها  تا  كنند 
GPS يا مكان ياب بكنند. حتى بعضى از شركت هاى 
Or- مانند  ويدئويى  بازى هاى  و  گيم  كننده  توليد 
با  كنترلرها  گيم  جايگزينى  حال  در  هم   bitix
هستند.  هوشمند  موبايل هاى  ويژه  اپليكيشن هاى 
نه  آينده اى  در  كه  مى كنند  پيش بينى  كارشناسان 
چندان دور موبايل هاى هوشمند براى كنترل از راه 
هم  كارخانه اى  تجهيزات  حتى  و  كارى  دفاتر  دور 

مورد استفاده قرار بگيرند.

دوربين هاي كوچك 
به   HD و  باال  وضوح  با  فيلمبردارى  دوربين هاى 
شدن  ارزان تر  البته  و  كوچك تر  حال  در  تدريج 
فيلم  محتواى  انتشار  روند  ترتيب  اين  به  و  هستند 
اين  است.  رونق  رو  افزايش  حال  در  هم  ويدئو  و 
مورد  هم  ديگرى  موارد  براى  كم  كم  دوربين ها 
مى توان  آنها  جمله  از  كه  مى گيرند  قرار  استفاده 
به انتشار فيلم جلسات كارى و فعاليت هاى تجارى 
روزانه به صورت زنده اشاره كرد. اين دوربين ها 
حاال آنقدر كوچك و قابل حمل شده اند كه به راحتى 

مى توانند به شكل هاى مختلف روى لباس فرم پليس 
را  كار  روند  و  بگيرند  قرار  هم  امنيتى  نيروهاى  و 
ضبط و ارسال كنند. شركت DropCam به تازگى 
قيمت  با  را  كوچك  دوربين هاى  اين  از  سرى  يك 
200 دالر توليد كرده است كه به صورت خودكار و 
از طريق اتصال Wi-Fi فيلم ها و ويدئوها را به يك 

سايت رايانش ابرى و كالد ارسال مى كنند. 

عصر سكوت
گاهى تكنولوژى در جاهايى به كمك ما مى آيد كه 
روزها  اين  مثال  عنوان  به  است.  كارآمد  بسيار 
قابل  دور  راه  از  كه  كوچكى  و  ارزان  دوربين هاى 
مانند  خاصى  مناطق  در  مى توانند  هستند،  كنترل 
انقراض  حال  در  حيوانى  گونه هاى  با  جنگل هايى 
مورد  حيوانات  اين  رفتار  تا  شوند  گذاشته  كار 
بررسى هاى دقيق قرار بگيرد. AR.Drone 2.0 يكى 
از اين دوربين هاى جالب است كه روى هلى كوپتر 
است.  دالر   300 آن  قيمت  و  گرفته  قرار  كوچك 
و   HD وضوح  با  را  تصاوير  كوچك  دوربين  اين 
جزئيات كامل ثبت و ذخيره مى كند و حتى مى تواند 
iP- گوشى  يك  با  كه  شود  برنامه ريزى  طورى 
hone هم هماهنگ شود تا از طريق آن از راه دور 
كنترل  براى  آينده  در  دوربين ها  اين  بشود.  كنترل 
شركت هاى  از  بسيارى  توجه  مورد  نامحسوس 

توليدكننده قرار خواهند گرفت.

مديران فروش مجازى
خرده فروشى ها اين روزها مى توانند با استفاده از 
راهنماها يا مديران فروش مجازى هزينه خودشان 
سرويس  طرفى  از  و  داده  چشمگيرى  كاهش  را 
Suita- شركت  بدهند.  مشتريانشان  به  هم  بهترى 

ble Technologies هم يكى از شركت هايى است 
كه در اين زمينه فعاليت مى كند. اين شركت سازنده 
كيوسك هاى قابل حمل مجهز به نمايشگر ويدئويى 
است كه اين امكان را ايجاد مى كنند تا فروشندگان 
به صورت از راه دور در مكان ها و فروشگاه هاى 

مختلف حضور داشته باشند و از طريق كامپيوتر 
و  مشتريان  با  بى سيم  اينترنت  ارتباط  و  شخصى 
كنند.  راهنمايى  را  آنها  و  كرده  صحبت  خريداران 
را  فروشنده  اين  چهره  مى توانند  حتى  مشتريان 
روى نمايشگر اين كيوسك ها ببينند و با آن ارتباط 

برقرار بكنند.

خانه هاى هوشمند
به  خانه ها  باالخره  انتقاد  و  بحث  سال ها  از  بعد 
كمك تكنولوژى هاى Wi-Fi و كالد يا همان رايانش 
به  مى روند.  پيش  شدن  هوشمندتر  سمت  به  ابرى 
اين ترتيب است كه شركت هاى بزرگ توليد كننده 
روزها  اين   Samsung و   LG مانند  خانگى  لوازم 
گازها  اجاق  يخچال ها،  توليد  و  طراحى  دنبال  به 
شونده اى  كنترل  خود  ظرفشويى  ماشين هاى  يا 
ارسال  كاربران  به  را  كارشان  گزارش  كه  هستند 
مى كنند و قابليت كنترل از راه دور آنها با استفاده 
از گوشى هاى iPhone هم وجود دارد. شركتى به 
را  سيستمى  تازگى  به  هم   Skylink Group نام 
درها،  المپ ها،  كنترل  امكان  كه  است  كرده  توليد 
سرمايش  و  گرمايش  دستگاه هاى  حتى  و  قفل ها 
به  جايى  هر  از  و  مجازى  صورت  به  را  خانه 

كاربران و مالكان خانه ها مى دهد.

وضوح اولترا اچ دى
فيلم ها و عكس ها به تدريج شفاف تر و با كيفيت تر 
مى شوند. همه توليدكنندگان بزرگ تلويزيون مانند 
حال  در   LG و   Panasonic، Sony، Samsung
حاضر مدل هاى مختلفى از تلويزيون هاى اولترا اچ 
تالش  حال  در  و  كرده اند  معرفى  بازار  به  را  دى 
هستند.  فرمت  اين  با  سازگار  محتواى  ارائه  براى 
تا  وضوحى  حاضر  حال  در  دى  اچ  اولترا  فرمت 
چهار برابر بيشتر از فرمت اچ دى دارد. كارشناسان 
انتظار دارند كه اين فرمت خيلى زود جاى فرمت اچ 

دى را بگيرد. 
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زيبا با هزينه مناسب

 

مقاصد گردشگرى معرفى شده در اين مطلب، از ميان 
هزينه  زيرا  اند  شده  انتخاب  دنيا  مختلف  شهرهاى 
بر  را  شهرها  اين  است.  پايين  تقريبا  آنها  به  سفر 
اساس قيمت خطوط هوايى، داشتن هتل هاى نوساز، 
عنوان  به   ... و  پول  واحد  شهرى،  فرهنگ  پيشرفت 
شهرهاى زيباى دنيا كه هزينه سفر كمى دارند، انتخاب 
كرده ايم. برخى از اين مكان ها، همچون ايرلند شمالى 
به دليل داشتن جاذبه هاى گردشگرى منحصر به فرد 
و جديد بيشتر براى ما جالب بودند. برخى ديگر نيز 
هاى  سال  به  نسبت  فرانسه   Loire Valley همچون 

گذشته هزينه هاى سفر كمترى دارند.

� آنتاليا، تركيه
براى ما ايرانى ها و اروپاى شرقى ها، آنتاليا مكان شناخته شده اى 
براى سفر و تفريح است. اما چرا بايد در سال 2013 ميالدى به اين 
شهر ساحلى زيبا سفر كنيم؟ زيرا قيمت هاى متوسط هتل هاى اين 
شهر حدود 25 درصد نسبت به سال گذشته افت داشته است. در 
بود  جهان  گردشگرى  شهر  سومين  شهر  اين  ميالدى،  سال 2011 
كه بيشترين بازديدكننده را به خود اختصاص داده است. اين شهر 

تركيبى از شهر ساحلى، كالن شهر و شهر تاريخى است.
جالب است بدانيد، با اينكه بيشتر گردشگران اين شهر را ثروتمندان 
اروپايى تشكيل مى دهند و هتل هاى گران قيمتى همچون ريكسوس 
سانگيت با دومين اسپاى بزرگ دنيا نيز در اين شهر قرار دارد، اما 
هتل هاى 5 ستاره ساحل اين شهر، ارزان هستند و از شبى يكصد 
دالر شروع مى شوند. افراد ماجراجو شايد دوست داشته باشند از 
آثار تاريخى موجود در اين شهر نيز ديدن كنند. يكى از اين مكان 
ها، كاتالهويوك موند است كه يكى از قديمى ترين سازه هاى عصر 
نوسنگى است و از 7500 سال قبل از ميالد مسيح تا 5700 سال قبل 

از ميالد مسيح وجود داشته است.
چه زمانى به آنتاليا سفر كنيم: بهترين زمان سفر به اين شهر، از 
تيرماه  اوايل  تا  ارديبهشت  اواسط  يا  آبان  اوايل  تا  شهريور  اواخر 

است. اين شهر زمستان هاى خيلى سردى ندارد.

� تورنتو
اقتصادى  و  تفريحى  فرهنگى،  پايتخت  است.  زيبايى  شهر  تورنتو 
هاى  ساختمان  بلكه  ندارد،  بلند  هاى  ساختمان  فقط  كانادا  كشور 
نيويوركى همچون هتل هاى تامپسون و ترامپ نيز راهشان را به 
اين شهر باز كرده اند. اما چيزى كه اين شهر را به يكى از ارزان 
كرده  تبديل  ميالدى   2013 سال  در  دنيا  گردشگرى  مقاصد  ترين 
است، اين است كه در نيمه دوم سال 2012، قيمت هتل هاى اين شهر 

همچون ديگر نقاط جهان افزايش پيدا نكرد.
همچون هر شهر ديگر آمريكاى شمالى، تورنتو نيز مناطق فرهنگى 
و  هنرى  هاى  گالرى  بزرگ،  تئاترهاى  موزه،  همچون  بيشمارى 
فروشگاه هاى متنوع دارد. اما از آنجا كه اين شهر بندرى در كنار 
پياده  همچون  قيمتى  ارزان  تفريحات  دارد،  قرار  اونتاريو  رودخانه 
روى، دوچرخه سوارى و قايق سوارى مخصوصا در اطراف جزاير 

تورنتو دارد.
از آنجا كه اين شهر مهاجرين بسيارى دارد و نيمى از جمعيت آن را 
نژادهاى مختلف دنيا تشكيل داده اند، تنوع غذايى در اين شهر بسيار 
زياد است. عالوه بر محله چينى ها، ايتالياى كوچك و هند كوچك، 
جامائيكاى  و  پرتغال  ها،  اى  كره  محله  همچون  ديگرى  هاى  محله 

كوچك نيز در اين شهر وجود دارند. بعالوه آنها، لهستانى ها، ژاپنى 
ها و يونانى هاى زيادى را نيز مى توان در تورنتو پيدا كرد.

براى گردش در اين شهر به اتومبيل نياز نداريد زيرا تورنتو سومين 
سيستم حمل و نقل بزرگ جهان را به خود اختصاص داده است و 

براى همه نقاط شهر وسايل نقليه عمومى متعدد وجود دارد.
گرماى  در  گردشگران  بيشتر  كنيم:  سفر  تورنتو  به  زمانى  چه 
و  ها  هتل  قيمت  دليل  همين  به  كنند  مى  سفر  شهر  اين  به  تابستان 
هزينه  با  خواهيد  مى  اگر  است.  گران  فصل  اين  در  هواپيما  بليط 
كمترى به تورنتو سفر كنيد، بهتر است در پاييز يا اواخر زمستان تا 

اوايل بهار به اين شهر سفر كنيد.

� Loire Valley، فرانسه
با اينكه سفر به كشور فرانسه به هيچ عنوان ارزان نيست، اما در 
Loire Val- سال 2012، قيمت هاى اعالم شده براى هتل هاى شهر

ley نشان داد كه قيمت ها حدود 19 درصد كاهش داشته اند. نام 
است.  شده  ثبت  يونسكو  جهانى  ميراث  فهرست  در  زيبا  شهر  اين 
و  پاريس  در  ماشين  كرايه  شهر،  اين  به  سفر  براى  مسير  بهترين 
 Loire 240 كيلومتر رانندگى به سمت جنوب است تا به امتداد شهر

Valley برسيد.
وقتى به اين شهر مى رسيد، تمايل داريد ميان تاكستان هاى زيباى 
آن رانندگى كنيد. در اين شهر، صدها مسافرخانه روستايى كوچك 
و هتل هاى شيك بزرگ وجود دارد كه قيمت آنها از شبى 70 دالر 

غاز مى شود.
اين  مرداد  و  تير  هاى  ماه  كنيم:  سفر   Loire Valley به  زمانى  چه 
شهر بسيار شلوغ است. بنابراين، بهتر است در فصل هاى بهار و 

پاييز به آنجا سفر كنيد. هوا در اوايل پاييز هنوز گرم است.

� پالم اسپرينگز، كاليفرنيا
پالم اسپرينگز براى درختان نخل و استخرهاى خود مشهور است. 
ارزان  گردشگرى  نقاط  از  يكى  ميالدى   2013 سال  در  شهر  اين 
 6 آن  هاى  هتل  و  هواپيما  قيمت  زيرا  رود  مى  شمار  به  دنيا  در 
شهر  اين  است.  داشته  كاهش  گذشته  هاى  سال  به  نسبت  درصد 
براى گردشگران از سراسر جهان فرش قرمزى پهن كرده و فضاى 
زيادى براى افرادى كه به دنبال حمام آفتاب هستند، اختصاص داده 
است. از سال 2008 ميالدى تاكنون حدود 1600 هتل جديد به اين 
شهر اضافه شده است. مسوولين اين شهر به منظور افزايش در آمد 

شهر، برنامه هاى طوالنى مدت براى جذب بيشتر گردشگر دارند.
چه زمانى به پالم اسپرينگز سفر كنيم: فصل هاى زمستان و اوايل 
بهار به دليل داشتن دماى مناسب هوا، گردشگران بيشمارى به اين 
بين  جشنواره  كه  ژانويه  ماه  در  مردم  بيشتر  كنند.  مى  سفر  شهر 
المللى فيلم پالم اسپرينگز نيز برگزار مى شود و همچنين ماه آوريل 
به اين شهر سفر مى كنند. بنابراين براى كرايه ارزان تر هتل ها و 
مكان  اين  به  پاييز  فصل  در  است  بهتر  جمعيت،  ازدحام  از  دورى 

سفر كنيد.

� كو فى فى، تايلند
شهر  اين  اما  نباشد  آشنا  برايتان  چندان   Ko Phi Phi نام  شايد 
از  ديدنى، بخشى  مناظر  و  هاى طاليى  آبى، شن  درياى  با  ساحلى 
بهشت ديدنى تايلند است. اين شهر زمانى بيشتر شهرت پيدا كرد كه 
فيلم «ساحل» در آن ساخته و پخش شد. اين مجمع الجزيره از دو 
جزيره اصلى تشكيل شده است. كو فى فى تا پيش از تسونامى سال 
2004 ميالدى، در حال پيشرفت به عنوان يك شهر گردشگرى بود.

8 سال بعد، با بازسازى هاى مداوم و تالش هاى سخت دولت، اين 
شهر به عنوان يكى از مكان هاى گردشگرى شيك دنيا شناخته مى 
شود. اين شهر به دليل حجم انبوه مسافرانى كه ساالنه به آنجا سفر 
مى كنند و همچنين هتل هاى جديد و چشمه هاى آب گرم، كمى از 
استانداردهاى تايلند گران تر است. اما امسال، قيمت هتل ها حدود 
درصدى  افزايش 13  با  مقايسه  در  و  اند  داشته  كاهش  درصد   27

قيمت هاى پوكت، بسيار قابل توجه است.
براى  زمان  بهترين  بهار  فصل  به كو فى فى سفر كنيم:  چه زمانى 

سفر به اين شهر است.

� َنشويل، تنسى (جنوب شرقى ايالت متحده)
نشويل بعد از شهر ممفيس، بزرگ ترين شهر ايالت تنسى آمريكا 
است. اين شهر خانه «گرند اول آپرى» جايى كه مشاهير موسيقى 
بر  است.   – كنند  مى  برگزار  كنسرت  آنجا  در  هرساله  كانترى 
اساس نياز اين شهر، يكهزار اتاق در 5 هتل جديد در حال ساخت 
است. البته نشويل فقط در بخش معمارى در حال رشد نيست. اين 
است.  مشهور  هايش  گوشت  و  تند  هاى  مرغ  براى  همچنين  شهر 
شهرها  مشهورترين  از  يكى  به  را  نشويل  مشهور،  سرآشپزهاى 
بهترين  فهرست  در  شهر  اين  اند.  كرده  تبديل  آشپزى  زمينه  در 

رستوران هاى آمريكايى قرار دارد.
و  عالى  هاى  رستوران  بر  عالوه  كنيم:  سفر  نشويل  به  زمانى  چه 
معمارى دوست داشتنى، اين شهر همچنين مركز موسيقى كانترى 
 CMA نيز هست. از 6 تا 9 ژوئن اين شهر ميزبان جشنواره موسيقى
كرى  همچون  كانترى  موسيقى  مشهور  هاى  ستاره  و  بود  خواهد 

آندروود، برد پيزلى، ميراندا لمبرت و راسكال فالتز در آنجا حضور 
خواهند داشت.

� ايرلند شمالى
ايرلند شمالى هيچگاه در فهرست شهرهاى ارزان قيمت براى سفر 
قرار نداشته است. اما در سال جارى ميالدى، دومين شهر بزرگ 
فرهنگى  شهر  نخستين  كه   Derry/Londonderry كشور،  اين 
انگلستان نيز به شمار مى رود، بهترين مقصد گردشگرى ارزان به 
اين كشور شده است. اين شهر حدود 25 ميليون دالر براى برنامه 
هاى فرهنگى خود در سال جارى هزينه خواهد كرد تا گردشگرى 

بيشترى را از سراسر جهان به سمت خود جذب كند.
نمايش  و  باله  رويال  لندن،  سمفونى  اركستر  شامل،  ها  برنامه  اين 
 2012 سال  در  دوباره  ابرينگتون  ميدان  هستند.  شپارد  سم  هاى 
ميالدى به عنوان مكان عمومى روباز براى برگزارى كنسرت ها و 

جشنواره ها بازگشايى شد.
چه زمانى به ايرلند شمالى سفر كنيم: اواخر ماه فروردين بهترين 
در  امسال  مارس   18 در  است.  شمالى  ايرلند  به  سفر  براى  زمان 
برنامه  ويليامز  جان  كشور،  اين  در  لندن  سمفونى  اركستر  سالن 

خواهد داشت.

� اسلواكى
دو  اين   ،1993 سال  در  اسلواكى  و  چك  جمهورى  تقسيم  از  پس 
چك،  جمهورى  گرفتند.  پيش  در  را  هم  از  متفاوتى  اهداف  كشور 
مقابل،  در  و  شد  تبديل  كوهنوردها  تجمع  براى  اصلى  مكانى  به 
اسلواكى، به صورت يك جواهر مخفى باقى ماند. اما در جشن 20 
سالگى استقالل اين كشور، با سرعت رشد اقتصادى زياد در اتحاد 
اروپا، اسلواكى به واقعيت خود نزديك شد. در سال هاى اخير، در 
مركز اين كشور – براتيسالوا – هتل هاى 5 ستاره لوكسى ساخته 
شد. با همه اينها اين شهر همچنان جزو شهرهاى ارزان براى سفر 
است. اين شهر اروپايى، يكى از 10 شهر بسيار زيباى دنيا با قيمت 

بسيار ارزان است.
بزرگ  شهر  دومين  به  سفر  براى  زمان  بهترين   2013 سال  البته 
مارسى،  با  مشاركت  در  شهر  اين  است.  كوشيك  يعنى  اسلواكى 
پايتخت فرهنگى اروپا شناخته شده است. پيشينه اين شهر به قرن 
12 ميالدى بر مى گردد. در اسلواكى، كليساهاى جامع بزرگ گوتيك 
به  شهر  اين   19 قرن  قديمى  سربازخانه  دارد.  قرار  اليزابت  سنت 
كالتورپارك تبديل شده است. اين مركز، شامل سالن تئاتر، رقص، 

نمايش براى ترويج اين هنرها است.
از  بازديد  نبايد   2013 سال  در  كنيم:  سفر  اسلواكى  به  زمانى  چه 
امسال،  تاريخ 5 اكتبر  در  بدهيد.  دست  از  را  اروپا  فرهنگ  پايتخت 
در  مراسم  اين  شد.  خواهد  برگزار  كشور  اين  در   White Night
سال 2002 ميالدى براى نخستين بار در پاريس برگزار شد و هر 
ساله در شهرهاى مختلف اروپا بر گزار مى شود. اين مراسم شامل 
اجراى نمايش هاى موزيكال خيابانى و تئاتر خيابانى است كه در 

خيابان هاى كوشيك برگزار خواهد شد.

� جزيره بوراكاى، فيليپين
هرساله تعداد گردشگران در سراسر جهان، از آسياى شرقى گرفته 
تا آمريكا در حال افزايش است. يكى از زيباترين مكان هايى كه حتما 
هاى  شن  با  بوراكاى  جزيره  كنيد،  ديدن  آن  از  بايد  مرگ  از  پيش 
سفيد در فيليپين است. قيمت هتل هاى اين شهر بسيار مناسب است. 
در اين شهر بيش از 300 استراحتگاه و هتل جديد ساخته شده است 
كه مى توان از ميان آنها انتخاب كرد. سال گذشته اين جزيره حدود 
كرد.  جذب  خود  سمت  به  دنيا  سراسر  از  را  گردشگر  هزار   900
درياى  است.  ساعت  يك  فقط  هواپيما  با  مانيال  از  شهر  اين  فاصله 

فيروزه اى و شن هاى سفيد از جاذبه هاى اصلى بوراكاى هستند.
در  داريد  دوست  اگر  كنيم:  سفر  بوراكاى  جزيره  به  زمانى  چه 
ازدحام جمعيت گردشگران به اين شهر سفر كنيد، از دى تا خرداد 
بهترين زمان است. از آنجا كه در اين شهر باران زياد مى بارد، بهتر 
است در نيمه دوم سال به آنجا سفر نكنيد زيرا احتمال طوفان هاى 

فصلى وجود دارد.

� باهاما
باهاما يكى از شهرهايى است كه براى سفر در سال 2013 هزينه 
هاى كمى براى شما رقم خواهد زد و جاذبه هاى متنوعى نيز دارد. 
باهاما بيش از سه هزار جزيره كوچك و بزرگ دارد و در شمال كوبا 
در اقيانوس اطلس واقع شده است. بر اساس گزارش تراولوسيتى، 
هزينه سفر به اين شهر امسال 4 درصد كاهش يافته است اين در 

حاليست كه تعداد گردشگران آن 8 درصد افزايش يافته اند.
از جاذبه هاى آن مى توان به پارك هاى ملى، غارهاى زير آب و 
قيمت  كرد.  اشاره  ها  كافه  يا  ها  فروشگاه  در  شبانه  زيباى  زندگى 
هاى هتل در اين شهر حدود 2/5 درصد كاهش يافته است. بنابراين، 

يكى از نقاط گردشگرى زيبا و ارزان در سال 2013، باهاما است.
چه زمانى به باهاما سفر كنيم: فصل هاى بارندگى در ماه هاى مى 

تا اكتبر بهترين زمان براى سفر به اين شهر است.
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House 78 Eden Street Kingston Town 
Centre (Next to Primark)  avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

خدمات  برق و 
الكتريسيته

سيم كشى و تعميرات 

07853228313

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

طراحى
 وب سايت

07811000455

زمينى به مساحت 
13,000 متر بر جاده 

مخصوص كرج  محصور 
شده با همه امكانات به 

فروش مى رسد.

  تلفن:07423644351   
    07843513347  -

مدنى
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مى توان تن  را به  نازطبيبان 
نيازمند نساخت؟

نويد گل چوبيان 

پيشنهادهاى  و  ملل  غذايى  ما،رژيم  بدن 
كه  هستند  واقعيت  اين  بر  حاكى  همه  علمى 
مصرفى  كالرى  باالترين  بايد  كربوهيدراتها 
روزانه ما را به خود اختصاص دهند .كه نشان 
دهنده اين موضوع  است كه اين دست از مواد 
اقتصادى  و  آمد  كار  مناسب  ميتوانند،  غذاى 

باشند براى يكى زندگى سالم.

غذا يكى سرگرمى، نياز جسمى و زمانى  يك احساس 
صورت  به  ما  بدن  مختلف  است.سيستمهاى  روانى 
مستقيم و غير مستقيم در عمل جذب، گوارش، دفع و 

يا ايجاد حس سيرى يا گرسنگى دخيل هستند.
امروزه، كمتر نياز واقعى به غذا خوردن ترغيب كننده 
ماست براى نوشيدن و يا بلعئيدن كه آمار رو به فزونى 

چاقى و مشكالت ناشى از اين دليل اين واقيعت است.
بدن خود را بهتر بشناسيم:

ارزيابى  ديروز،  غذاى  رفتار  اشتباهت  درك  براى 
گفتار  در  كند.  كمك  ما  به  ميتواند  مان  اندام  تناسب 
پيشين حجم توده بدن خود را محاسبه كرديم.اين بار 
يك انديس ساده و كارآمد ديگر را مورد برسى قرار 

ميدهيم.
نسبت دور شكم به باسن، در مطالعات پيكر شناسى 
به اين نتيجه رسيده اند كه اين عدد اگر بيين 0.8تا0.9 
باشد ريسك ابتال به مشكالت قلبى كاهش مييابد.و اگر 
اين عدد بيشتر از 1 باشد كاهش وزن بايد مورد نظر 

قرار گيرد.

را  شكم  قسمت  پهنترين  است،اندازه  ساده  كار  روش 
جواب  و  كنيد  تقسيم  باسن  قسمت  پهنترين  براندازه 
از  بزرگتر  اگر  كنيد  مقايسه  باال  اعداد  با  را  حاصله 
داريد  غذاى  رژيم  به  نياز  احتماال  شما  بود  باشد   0.9
حجم  و  كنيد  شروع  كربوهيدراتها  از  است  بهتر  كه 
با  دهيد،البته   كاهش  را  روزانه  كربوهيدرات  مصرفى 

درنظر گرفتن كالرى مصرفى روزانه

مواد شيرين:
كه  است،چرا  شيرينى،جذاب  برانگيز  وسوسه  طعم 
شادى بخش است و لذيذ.به جدال نخواهم نشست بر 
ريشه  لذت،  مقوله  كه  چند  بودنش،هر  بخش  لذت  سر 
در رفتارهاى گذشته ما دارد و بدون شك قابل تغيير 
اين  بودن  بخش  شادى  سر  بر  است  چالشى  است.اما 
سطح  شيرين  غذاى  مواد  از  استفاده  ترديد  مواد.بى 
انرژى را باال ميبرد كه شايد شادى و انرژى لحظهاى 
چندين  باشند،اما  غذايى  مواد  از  دست  اين  حسن  تنها 
طوالنى  در  ما  تن  سالمتى  براى  ميتوانند  تاريك  نقطه 
مدت ايجاد كنند.از جمله، افزايش وزن، بيمارى ديابت، 

افزايش چربى خون!و احساس گرسنگى كاذب.

يكى رفتار غلط:
در زمانى كه با فشار كارى باال و يا شرايط اصطراب 
آور روبرو ميشويم، نا خودآگاه به مواد شيرين و يا 
اين  چرايى  است  پذير  توجيه  ميبريم،  پناه  كالرى  پر 
رفتار.اين مواد قابليت تحمل ما را براى ادامه دادن تنش 
روانى  و  جسمى  سالمت  كنند  تهديد  كه  ميبرند  باال   ،
ما است.پس پيشنهاد ما بر اين استوار است ،غذاى را 
زا  استرس  محيط  از  بايد  تهيه  براى  كه  كنيد  انتخاب 
فاصله بگيريد كه بتوانيد راه حال بهتر و يك دمنوش 
عطراگين براى خود درست كنيد(دير تر به نوشيدنيها 

خواهيم پرداخت ).

خطر:
غير  ميوه  شيرين(نوشابه،آب  نوشيدنيهأ  قند،  شكالت، 
شوند. گزين  جاى  سرعت  به  بايد  سفيد  نان  طبيعى)، 
براى مثل در هر ماه مصرف يكى را به صفر برسانيد.

با  شكالت  از  شيرين  شكالت  جاى  مثال،به  عنوان  به 
كنيد،  قند  گزين  جاى  را  كنيد.عسل  تلخى %70استفاده 
نوشابه را فراموش كنيد براى مثال آبجو را جايگزين 

كنيد.  ادامه دارد ...

خوراكــى  ها 
عليه اسـترس 

  

استرس ممكن است همه جا با شما باشد، 
در  رانندگى،  هنگام  در  كار،  محيط  مثل 
و  منزل  در  حتى  يا  و  مراسم  و  جشن ها 
زمانى كه اخبار ناخوشايندى ممكن است 
راديو و تلويزيون به گوشتان  از طريق 
چه  امروز،  پرتنش  دنياى  در  اما  برسد، 
امان  در  استرس  از  است  ممكن  كسانى 
باشند؟كارشناسان معتقدند كه يك رژيم 
غذايى تحريك كننده و نامنظم و آشفته در 
واقع پيش فاكتورى براى بروز استرس 
و  چاى  مصرف  شامل  معموال  كه  است 
نامنظم  و  مكرر  به طور  وعده ها  ميان 
است، اما با دنبال كردن يك رژيم غذايى 
خوردنى هايى  انتخاب  همچنين  و  منظم 

استرس  امكان  حد  تا  مى توان  مناسب 
نگهداشت.سايت  دور  خود  از  را  روزانه 
از  فهرستى  كاتولوگ  فود  هول  تغذيه 
اين  كه  است  ارائه  كرده   غذايى  مواد 
كردن  دور  در  بسزايى  تاثير  خوردنى ها 
عبارتى  به  يا  و  دارند  انسان  از  استرس 

آرامش بخش هستند.

ماست
ماست به ويژه  براى فصل تابستان مفيد است، 
است.  آسان  هم  آن  هضم  و  بوده  سبك  چون 
در  اندام  تناسب  متخصص  شارما،  شيفا  دكتر 
هند در اين باره مى گويد: ماست يا هر محصول 
لبنى ديگر غنى از ماده اى به نام تيروسين است 
كه ميزان سروتونين را در مغز افزايش مى دهد. 
لبنى  محصوالت  در  پروتئين ها  ديگر  بيانى  به 
مقدار سروتونين را كه نوروهورمونى در مغز 
استرس  نتيجه  در  و  مى دهند  افزايش  است، 
اعصاب را كاهش داده و شما را آرام مى سازد.

شكالت تلخ
از  تلخ  شكالت  مصرف  مى گويند:  پزشكان 
ساير  و  مى كاهد  استرس  هورمون  مقدار 
آشفتگى هاى بيوشيميايى مرتبط با استرس را 

متعادل مى سازد.

مركبات
ميوه ها حاوى قند طبيعى هستند كه ذهن را از 
استرس خالى مى سازند و مركبات و ميوه هاى 

تابستانى تاثير بيشترى در اين زمينه دارند.

بادام درختى
 ،«E» و ويتامين «B2» بادام سرشار از ويتامين
منيزيم  و   B ويتامين هاى  است  روى  و  منيزيم 
كه  دارند  سروتونين  توليد  در  بسزايى  تاثير 
را  استرس  و  مى كنند  تنظيم  را  انسان  خلق 
تسكين مى دهند. بادام درختى مى تواند با برخى 

ويتامين  و  كند  مقابله  استرس  منفى  اثرات  از 
مولكول هاى  اكسيدان  آنتى  يك  به عنوان  هم   E
راديكال آزاد را كه با استرس و بيمارى قلبى 

مرتبط هستند، نابود مى سازد.

چاى
خوى  و  خلق  كالرى ها،  كنترل  ضمن  چاى 
شما را نيز بهبود مى بخشد. چاى بابونه، چاى 
شگفت  تاثير  گياهى  چاى هاى  ساير  و  ياسمن 
مثل  مى توانند  و  دارند  شما  بدن  روى  انگيزى 

يك داروى مسكن عمل كنند.

ماهى
«ماهى» منبع غنى از چربى هاى امگا 3 است كه 
 B12 و B6  به ويژه B حاوى ويتامين هاى گروه
واقع  در  هستند.  استرس  با  مقابله  براى  مفيد 
براى  مكمل ها  مهمترين  از  يكى   B12 ويتامين 
ساخت سروتونين به عنوان هورمون شادى در 
مغز است و كمبود ويتامين B12 مى تواند سبب 

افسردگى شود.

كلم بروكلى
مقابله  براى  مفيد  خوردنى هاى  از  ديگر  يكى 
با استرس است كه وقتى به پاستا، برنج و يا 
آسايى  معجزه  تاثير  مى شود،  افزوده  ساالد 
كلم  مى كند.  اعمال  شما  در  شادى  ايجاد  در 
 B گروه  ويتامين هاى  از  سرشار  هم  بروكلى 
ترس،  كاهش  به  كه  است  فوليك  اسيد  شامل 
اضطراب و نگرانى، استرس و حتى افسردگى 
نيز  سبزى  اين  در  موجود  فيبر  مى كنند.  كمك 
مفيد  روده  سندرم  و  يبوست  با  مقابله  براى 
استرس  حاصل  واقع  در  سندرم  اين  كه  است 

بلند مدت است.
سير

نيز  و  استرس  و  تنش  كردن  آرام  براى  سير 
كاهش گلوكز خون مفيد است. سير سرشار از 
آنتى اكسيدان ها است و اين مواد در مقابله با 

استرس بسيار مفيد هستند.

همه چيز در مورد 
ميوه خوردن 

 
يعنى  ميوه  خوردن  كه  مى كنيم  فكر  ما  همه 
گذاشتنش  فقط  و  كندنش  پوست  ميوه،  خريد 
توى دهان ، اما به اين سادگى كه فكر مى كنيد 
نيست.بسيار مهم است كه بدانيم چگونه و چه 
خوردن  صحيح  بخوريم؟راه  ميوه  بايد  وقت 
ميوه ها اين است كه ميوه ها را بعد از مصرف 
غذا نخوريد. ميوه ها بايد زمانى خورده شوند 
كه معده خالى است.اگر آنها را به آن صورت 
بخوريد، نقش مهمى در مسموم كردن سيستم 
بدنتان خواهند داشت؛ بدنتان را با مقدار زيادى 
انرژى ُپر مى كنند كه اين انرژى به جاى مفيد 
بودن باعث از دست دادن وزن و كاهش قدرت 

براى انجام ديگر فعاليت هاى زندگى مى شود.

ميوه مهمترين خوراك
براى مثال درنظر بگيريد كه دو تكه نان و يك 
تكه ميوه خورده ايد؛ تكه ميوه آماده است كه 
به  اما  شود،  تان  روده  و  معده  وارد  مستقيما 
به  آن  سريع  ورود  از  نان،  تكه  دو  آن  دليل 
معده جلوگيرى مى شود. در اين بين همه غذا 
تبديل  اسيد  به  و  مى شود  تخمير  شده،  فاسد 
مى شود، به محض اينكه درون معده، ميوه با 
مى كند،  پيدا  تماس  گوارشى  آنزيم هاى  و  غذا 
فاسد  و  رفتن  ازبين  به  شروع  غذا  حجم  همه 
شدن مى كند.پس لطفا ميوه هاى خود را زمانى 
مصرف كنيد كه معده تان خالى است و يا قبل 
از خوردن وعده هاى غذايى تان ميل كنيد.شما 
مى كنند  شكايت  بسيارى  كه  ايد  شنيده  بارها 

كه
هر زمان كه هندوانه مى خورم، غذا باال مى آيد، 
زمانى كه موز مى خورم همش حس اينكه بايد 

فورا به دستشويى بروم را دارم و غيره؛ در 
حقيقت همه اينها اتفاق نخواهند افتاد اگر ميوه 
است.  خالى  معده تان  كه  بخوريد  زمانى  را 
مى شوند  تركيب  شده  فاسد  غذاى  با  ميوه ها 
باال  شما  درنتيجه  و  مى كنند  توليد  گاز  و 
عصبانيت  شدن،  تاس  مو،  سفيدى  مى آوريد. 
و گودى هاى سياه زير چشم، همه شان اتفاق 
نخواهند افتاد اگر با معده خالى ميوه ميل كنيد.
با توجه به تحقيقات دكتر هربرت شلتون، بايد 
كه  نيست  صحيح  موضوعى  چنين  كه  بدانيم 
ليمو  و  نارنج  پرتقال،  مانند  ميوه ها  از  بعضى 
خودشان اسيدى هستند؛ چرا كه همه ميوه ها 
روش  شما  مى شوند.اگر  قليايى  بدن  در 
به  بياموزيد  كامال  را  خوردن  ميوه  صحيح 
انرژى،  سالمت،  طوالنى،  عمر  زيبايى،  راز 
شادابى و وزن طبيعى دست پيدا خواهيد كرد.

فقط  بنوشيد  آبميوه  كه  داريد  نياز  كه  زمانى 
را  شده  پخته  ميوه هاى  بنوشيد.  تازه  آبميوه 
را  ميوه ها  مغذى  ماده  هرگز  كه  چرا  نخوريد 
دريافت نخواهيد كرد، تنها مزه شان را دريافت 
مى كنيد. و در واقع پختن، تمام ويتامين ها را از 
كامل  ميوه  خوردن  هرحال  به  مى برد.اما  بين 
بهتر از نوشيدن آب آن است.اگر بايد آبميوه 
شود  پر  دهانتان  كه  بنوشيد  طورى  بنوشيد 
بايد  كه  چرا  دهيد،  قورت  آرام  آرام  را  آن  و 
اجازه دهيد كه آبميوه با بزاق دهانتان قبل از 
مى توانيد  شود،  تركيب  كامال  آن  دادن  قورت 
ميوه  روزه  روز   3 بدنتان  پاكسازى  براى 
و  بخوريد،  ميوه  فقط  روز  مدت 3  به  بگيريد. 
در آخر متعجب مى شويد از اينكه دوستانتان 
به شما مى گويند كه چقدر پوست تان درخشان 

و صاف شده است.

كيوى: معدن ويتامين ها
اين ميوه كوچك اما بسيار مقوى منبع خوبى 
است.  فيبر  و  ويتامين اى  منيزيم،  پتاسيم،  از 
حجم  برابر  دو  ميوه  اين  سى  ويتامين  حجم 

ويتامين سى پرتقال است.

سيب: پزشك شما
روزانه خوردن يك سيب، دكتر را از شما دور 
ويتامين سى  مقدار كمى  سيب  اگرچه  مى كند. 
دارد، اما داراى آنتى اكسيدان ها و فالون هاست 
(ماده شيميايى بيرنگ و متبلور ) كه هر دوى 
اينها فعاليت ويتامين سى در بدن را زياد كرده 
مبتال  ريسك  درنتيجه  و  مى بخشند  تسهيل  و 
سكته  و  قلبى  حمالت  روده،  سرطان  به  شدن 

كاهش پيدا مى كند.

توت فرنگى: ميوه محافظ
در  را  اكسيدان ها  قدرت  باالترين  فرنگى  توت 
ميان اكثر ميوه ها دارد و از بدن در برابر ابتال 
به سرطان، گرفتگى رگ ها و راديكال هاى آزاد 

محافظت مى كند.

پرتقال: دارويى شيرين
جلوى  پرتقال  عدد   2 روزانه  مصرف 
كم  را  كلسترول  مى گيرد،  را  سرماخوردگى 
مى كند، از ايجاد سنگ در بدن جلوگيرى كرده 
و يا سنگ هاى موجود در بدن را از بين مى برد 
را  روده  سرطان  به  ابتال  ريسك  همچنين  و 

كاهش مى دهد.

هندوانه: تسكين دهنده تشنگى
از %92 آب تشكيل شده است. همچنين حاوى 
باالرفتن  به  كه  است  گالتاتيون  دوز  باالترين 
همچنين  مى كند.  كمك  بدن  دفاعى  سيستم 
كه  است  ليكوپين  منبع  اصلى ترين  هندوانه 
اكسيدانى براى مبارزه با سرطان است. ديگر 
مواد مغذى موجود در هندوانه ويتامين سى و 

پتاسيم هستند.

انبه: باالترين ويتامين سى
باالترين  داشتن  براى  برندگان  بهترين  آنها 
ميزان ويتامين سى هستند. اين ميوه سرشار 
از كاروتين است كه حاوى ويتامين آ بوده و 

براى چشم ها مفيد مى باشند.
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به خانمى جهت نگهدارى از
 كودك در منزل نيازمنديم. 

ترجيحا شرق يا جنوب شرق لندن 

07899650908

قواعد و قوانين 
ازدواج در دنيا

نيلوفر اسعدى بيگى

كه  خاكى  كره  اين  جاى  هر  مردم  همه 
رفتارشان  و  كار  هر  براى  كنند،  زندگى 
از  شود  مى  گاه  كه  آدابى  دارند.  آدابى 
آن  به  بايد  هم  زمانى  و  گذشت  كنارش 
و  عروسى  پاى  وقتى  اما  بود،  بند  پاى 
كس  هيچ  آيد،  مى  پيش  ازدواج  مراسم 
خاص  رسوم  و  آداب  بدون  كه  نيست 
همه  مورد  اين  در  كند؛  تمام  را  كار  اين 
دين،  هر  با  مليتى  و  كشور  هر  از  افراد 
مذهب و آئينى، آداب خاص خودشان را 
اجرا مى كنند و بسيار هم به آن اهميت 

مى دهند.
البته قواعد و قوانين خاصى كه براى عروسى و 
كشورهاى  در  شود  اجرا  بايد  آن  از  بعد  يا  قبل 
مانند  هم  تفاوت  اين  است.  متفاوت  مختلف 
آن  فرهنگ  به  موارد  نوع  اين  از  ديگر  بسيارى 
منطقه و تاريخ و عقايد مردمش بر مى گردد. در 
ميان اين همه تنوع، آنچه يكسان به نظر مى رسد، 
جالب و خواندنى بودن اين رسم ها و آيين هاست.

� گلى براى آقاى داماد
كشورها  تمام  در  تقريبا  كه  جالبى  آداب  از  يكى 
گل  شاخه  يك  گذاشتن  بود،  آن  شاهد  توان  مى 
است.  داماد  كت  يقه  روى  يا  جيب  داخل  كوچك 
دقيق  و  بيشتر  خيلى  كشورها،  برخى  مردم  البته 
داماد  اگر  و  كنند  مى  توجه  موضوع  اين  به  تر 
محترم گلى متفاوت با دسته گل عروسش انتخاب 
مثال  ندارد!  خوبى  چندان  معناى  برايشان  كند، 
جيب  در  را  گلى  بايد  حتما  داماد  انگلستان،  در 
عروس  گل  دسته  در  آن  نمونه  كه  بگذارد  كتش 
هم وجود داشته باشد. اين رسم قديمى از قرون 
وسطى نشأت گرفته است؛ از آن زمان كه شواليه 
همسرشان،  لباس  همرنگ  لباسى  پوشيدن  با  ها 
عشق و عالقه خود را نسبت به او نشان مى دادند.

در اين كشور هر گلى هم معناى خاص خودش را 
دارد به عنوان مثال گل هاى نارنجى رنگ كوچك 
قرمز  داوودى  گل  و  است  عشق  و  پاكى  نشانه 
يعنى اين كه زن و شوهر يكديگر را بسيار دوست 

دارند.

� چه روزى؛ چه جايى؟!
انگليسى ها به هيچ وجه حاضر نيستند در ماه مى 
ازدواج كنند. آن طور كه مى گويند ملكه ويكتوريا 
فرزندش را از ازدواج در اين ماه منع كرده است. 
هم  دور  چندان  نه  اى  گذشته  در  انگليسى  مردان 
آوريل  ماه  در  ازدواج  مراسم  برگزارى  براى 
هيچ  كه  دانستند  مى  چون  داشتند؛  زيادى  شتاب 
نخواهد  آنها  به  مثبت  جواب  مى  ماه  در  دخترى 
داد. بسيارى از مردم، خورشيد را سمبل بارورى 
در  بايد  حتما  اسكاتلندى  هاى  عروس  دانند،  مى 
بروند،  راه  خورشيد  با  همراه  عروسى  روز 
قسمت  در  شان  عروسى  روز  در  آنها  بنابراين 

جنوبى كليسا از شرق به سمت غرب حركت مى 
حركت  جهت  خالف  بار  سه  آن  از  پس  و  كنند 
خورشيد دور كليسا مى چرخند؛ آنها باور دارند 

اين كار برايشان شانس و خوشبختى مى آورد.
با  مناسب  روز  تعيين  از  قبل  حتما  هم  ها  چينى 
هاى  سايت  برخى  خاص،  هاى  تقويم  فالگير،  يك 

اينترنتى يا كسى كه از خوب و بد هر روز مطلع 
براى  روز  بهترين  تا  كنند  مى  مشورت  است، 
اين  البته  شود،  انتخاب  شان  شدن  خوشبخت 
انتخاب چينى ها به عوامل زيادى بستگى دارد كه 
تاريخ تولد عروس و داماد هم يكى از آنهاست. در 
ضمن، آنها به جاى اين كه سر يك ساعت خاص 
وقتى  دهند  مى  ترجيح  كنند،  شروع  را  مراسم 
ساعت به نيم مى رسد (مثل هشت و نيم) مراسم 
خودش  مانند  هم  باور  اين  ريشه  شود.  شروع 
عجيب است، چينى ها مى گويند اگر آن زمان كه 
جهت حركت عقربه هاى ساعت به سمت باالست، 
سمت  به  هميشه  كنند،  شروع  را  مشترك  زندگى 

شكوفايى و خوشبختى حركت خواهند كرد.

� همه بايد از كيك عروسى بخورند
اين روزها تقريبا اكثر عروس و دامادها يك كيك 
چند طبقه و بزرگ را انتخاب مى كنند كه با خامه 
اما  زيباست،  هم  بسيار  و  شده  تزئين  هاى رنگى 
عروسى  كيك  مورد  در  عجيبى  رسم  ها  اروپايى 
عدد  چند  از  عروسى  كيك  گذشته  در  اند؛  داشته 
براى  كه  شد  مى  تشكيل  كوچك  گندمى  كيك 
تا  چند  بايد  خانم،  عروس  بارورى  و  خوشبختى 

از آنها را باالى سرش خرد مى كردند!
داماد  و  عروس  سر  روى  برنج  دانه  چند  ريختن 
يكى ديگر از رسوم قديمى است كه در كشورهاى 
برنج  شود.  مى  هم  هنوز  و  شده  اجرا  زيادى 
و  بوده  بارورى  و  بركت  فراوانى،  نشانه  هميشه 
اين باور در مراسم عروسى پر رنگ تر است. به 
با  مهمانان  كشورها،  از  بسيارى  در  دليل  همين 
سرشان  روى  پسر،  و  دختر  خوشبختى  آرزوى 
حتى  ها  فرهنگ  از  بعضى  در  ريزند.  مى  برنج 
چنين تصور مى شود كه ريختن برنج روى سر 
مى  حفظ  شيطان  شر  از  را  آنها  داماد  و  عروس 

كند.

� خوشبختى با گربه سياه و رنگين كمان!
خيلى از عروس و دامادهاى اروپايى فكر مى كنند 
اگر تا كليسا قدم بزنند و پياده مسيرشان را طى 
مى  تصور  آنها  شد.  خواهند  تر  خوشبخت  كنند، 
كنند در طول اين مسير شانس بيشترى دارند كه 

نشانه هاى خوشبختى را ببينند. براساس فرهنگ 
روى  آفتاب  درخشش  كمان،  رنگين  ديدن  آنها، 
صورت عروس، ديدن يك گربه سياه يا رد شدن 
از زير يك دودكش، همگى نشانه هاى خوبى است 

كه عروس و داماد را خوشبخت خواهد كرد.

و  عروس  خوشبختى  و  شانس  باران؛  بارش   �
داماد

باران  بارش  نگران  مردم  از  خيلى  كه  حالى  در 
كنند  مى  سعى  و  هستند  شان  عروسى  روز  در 
هماهنگ با پيش بينى هواشناسى روزى را انتخاب 
از  بسيارى  باشد،  آفتابى  و  صاف  هوا  كه  كنند 
اقوام مانند هندوها، باريدن باران را نشانه بركت 
و خوش شانسى عروس و داماد مى دانند. برخى 
هم بر اين باورند كه باران نشانه اى است براى 
داشتن فرزندانى خوب و نيكو. البته اگر در روز 

عروسى برف ببارد، خوشبختى زن و مرد تكميل 
مى شود؛ چراكه از نظر هندى ها برف يعنى پول و 

ثروت در كنار داشتن فرزندانى پاك طينت.

� هندى ها مراقب «چشم زخم ها» هستند
در جنوب آسيا و بخصوص در هندوستان مردم 
هميشه از «چشم بد» يا «چشم زخم» مى ترسند و 
به هر شيوه اى سعى مى كنند از آن دور شوند. 
از نظر آنها خطر چشم زدن و حسودى اطرافيان 
در مراسمى مانند عروسى بيشتر هم مى شود و 
براى همين تالش مى كنند چشم بد را از خودشان 

دور كنند.
بعضى از خانواده هاى هندى در روز نامزدى يك 
چاقو يا شىء تيز و فلزى به عروس مى دهند كه 
باشد.  داشته  خودش  همراه  بايد  ازدواج  زمان  تا 
هندى ها عقيده دارند اين چاقوى تيز عروس را از 
چشم هاى بد محافظت مى كند. در بعضى از مناطق 
هندوستان هم داماد بايد اعضاى خانواده اش را 
عالقه  و  محبت  آنها  تا  بفرستد  عروس  ديدن  به 
اگر  اما  دهند،  نشان  دختر  اين  به  نسبت  را  خود 
خداى ناكرده، خانواده شوهر سر راهشان مردى 
نابينا، راهب يا زنى باردار ببينند، آن ازدواج نبايد 
اتفاق بيفتد. البته اگر آنها كبوتر، گرگ يا بزى سر 
راهشان ديدند، نشانه خوبى و خوشبختى عروس 
اين  براى  نبايد  ديگر  كه  اين  يعنى  است؛  داماد  و 

ازدواج «نه» بر زبان آورد!
يكى  دارند.  جالبى  رسوم  و  رسم  هم  ژاپن  مردم 
از قوانين عروسى ژاپنى ها اين است كه در روز 
«بازگشت»  كلمات  از  نبايد  وجه  هيچ  به  عروسى 
ژاپنى  نظر  از  كرد.  استفاده  خانه»  به  «رفتن  يا 
شوهر  و  زن  براى  هايى  عبارت  چنين  گفتن  ها 
بدشانسى مى آورد و باعث جدايى آنها مى شود 

و عروس دوباره به خانه پدرش باز مى گردد.
منابع:  
marrymeweddings.in
weddings.co.uk
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جاودانگي  تاييد  و  نبوغ «داوينچي»  به  نهادن  ارج 
«بتهوون»

«مســـي»، 
فراتر از تاريخ

حسين رضايي

مي گويد:  اسطوره  تعريف  در  الياده  ميرچا 
«اسطوره واقعيت فرهنگي به غايت پيچيده يي است 

كه به بركت كارهاي نمايان و برجسته موجودات 
مافوق طبيعي پا به عرصه وجود نهاده است.» او 
مافوق  موجودات  اسطوره يي  آدم هاي  مي گويد: 
طبيعي اند و خاصه، به خاطر كارهايي كه در زمان 
داده اند،  انجام  همه چيز  سرآغاز  اعتبار  و  ارج  پر 
شناخته اند و شهرت دارند. با توجه به اين تعريف 
اجمالي، آيا اسطوره ها صرفا به دوران اساطيري 
مستورند،  ابهام  از  ضخيمي  هاله  در  كه  گذشته 
العاده يي  خارق  اتفاقات  به  تنها  آيا  دارند؟  تعلق 
شان  چهره  بر  دراز  زمان هاي  گذشت  غبار  كه 
اينكه  يا  مي شود  اطالق  اسطوره  عنوان  نشسته، 
واسطه  به  كه  است  زماني  فرا  پديده يي  اسطوره 
موجوداتي  ابر  ظهور  و  شگفت انگيز  آفرينش هاي 
كه منشا اقدامات محيرالعقول اند، در هر زماني رخ 

مي نمايد؟

مسلم است كه اكنون ديگر دوره ظهور موجودات 
نيمه خدا � نيمه انساني كه بر جهان حكم مي راندند 
و مظهر نيكي و پليدي بودند به سر آمده. حاال ديگر 
عرصه گيتي جوالنگاه انسان است؛ انساني كه با 
آشوب  تزريق  و  موجود  نظم  در  آشفتگي  ايجاد 
در رخوت زندگي امروز، به ارتقاي فهم و لذت ما 
از پيرامون مان كمك كرده است. اين آشوب زدگي 
هنر  تا  گرفته  انديشه  و  علم  از  حوزه ها  همه  در 
مقوله يي  نيز  ورزش  مي گيرد.  صورت  ادبيات  و 
نمانده  بي نصيب  فرودها  و  فراز  اين  از  كه  است 
است و ظهور نوابغ ورزشي در رشته هاي مختلف 
بلندي هاي  بر  وافرشان  تالش  و  نبوغ  مدد  به  كه 
دست نيافتني گام گذاشته اند و موجبات سرگرمي 

اوونِس  جسي  طغيان  از  كرده اند.  فراهم  را  ما 
تا  سوم  رايش  نخوت  پر  ديدگان  برابر  در  سياه 
عشوه گري  از  محمدعلي كلي،  ويرانگر  ضربه هاي 
اوج گيري  تا  كومانچي  ناديا  بانو  آساي  معجزه 
مغرورانه سرگئي بوبكا، از رستاخيز ويتالي شربو 
تا قدرت نمايي مايكل جردن، از فتوحات پرشمار 
لورنزو برناردي تا يكه تازي مايكل شوماخر و از 
خروش مايكل فلپس تا صاعقه اوسين بولت. اينها 
پروازي هايشان  بلند  با  كه  بودند  اسطوره هايي 
و  ساييدند  ورزش  افتخارات  سپهر  بر  سر 
مشتاقان ورزش به شوري عميق رهنمون شدند. 
پديده  فوتبال  ورزشي،  رشته هاي  ميان  در  اما 
جذابيت هاي  دليل  به  كه  است  شگفت انگيزي 

فراتر  ورزش  مرزهاي  از  را  پا  مسحور كننده اش 
جهان  مردم  دلمشغولي  بزرگ ترين  به  و  گذاشته 
بدل گشته و در تار و پود فرهنگ ما رسوخ كرده 
تريبون  پرهياهوترين  و  موثرترين  فوتبال  است. 
براي  ملت هاست.  قدرت  و  ضعف  نمايش  براي 
قدرتمندتر  رسانه يي  هيچ  فرهنگ ها  برتري  اثبات 
فوتبال  معظم  تورنمنت هاي  نيست.  فوتبال  از 
روابط  تا  فرهنگ،  سياست،  از  حوزه ها  همه 
آنهايي  مي دهد.  قرار  تحت الشعاع  را  حكومت ها 
زبان هاست  سر  بر  نام شان  مي شوند  پيروز  كه 
دچار  گمنامي  به  مي خورند  شكست  كه  آنهايي  و 
مي شوند. اين ورزش هيجان انگيز هم بسان ساير 
درخشاني  ستاره هاي  بشر،  تاريخ  در  حوزه ها 
پوشكاش  است.  كرده  معرفي  جهانيان  به  را 
شليكش  هر  با  كه  بود  توپخانه يي  مجارستاني، 
را  جهاني  جنگ هاي  از  مانده  جاي  بر  زخم هاي 
التيام مي بخشيد، پله الماس درخشان سياه، غرور 
قيصر  كرد.  هديه  برزيل  كشيده  زجر  ملت  به  را 
را  ژرمن ها  جويي  برتري  احساس  باوئر،  بكن 
اوج  به  بود  شده  آغاز  نيچه  جنجالي  افكار  با  كه 
كه  بود  خرامي  خوش  شاهزاده  كرايف،  رساند. 
انداخت.  اسپينوزا  ياد  به  ديگر  بار  را  هلندي ها 
وسوسه  به  را  پرتغالي ها  كه  يوزپلنگي  بيو،  اوزه 
انداخت تا به روياهاي ماژالن براي تسخير جهان 
بزرگ  كبير،  مارادوناي  بپوشانند.  عمل  جامه 
جزاير  بازپس گيري  براي  آرژانتين  ملت  پرچمدار 
باستن،  فان  بود.  انگلستان  استعمار  از  مالويناس 
طفوليت  در  فوتبال  او  بدون  كه  تابناكي  گوهر 
مي ماند! مالديني كه چهره جادويي اش تداعي كننده 
پرتره هاي جاودانه هموطن گرانسنگ اش ميكل آنژ 
امپراتوري  احياي  براي  نفوذناپذير  سدي  است؛ 
درخشان روم براي ايتاليا بود، زيدان، جادوگري 
بر  را  فرانسه  نام  ديگر  بار  المارتين  از  بعد  كه 
برزگترين  از  تعدادي  اينها  انداخت.  زبان ها  سر 
نام شان  كه  هستند  فوتبال  جهان  شمايل هاي 
ورزش  اين  مشاهير  پانتئون  زينت بخش  ابد  تا 
كودكي  گذشته  سال  چند  در  اما  بود.  خواهند 
طلبي  جاه  از  نشاني  هيچ  كه  كودكي  كرد؛  ظهور 
در چهره معصومش هويدا نبود و بدن نحيفش به 
نظر ياراي مقاومت در برابر هيچ بار سنگيني را 
نداشت. اما همين كودك برخاسته از يك خانواده 
تهيدست آرژانتيني، ناگهان چنان فروغي از خود 
نشان داد كه مانند يك انفجار ابر نو اختري، نه تنها 
سياره زمين، بلكه كهكشان ما را نور باران كرد 
دست ها  دور  تا  جادويي اش،  تشعشعات  انوار  و 
چشم ها را خيره كرد چنان خورشيد درخشاني كه 
هنرنمايي اسالف ارجمند و مشهورش به سوسو 
زدن ستارگان دور دست مي ماند. نام اين ستاره 
حيرت انگيزي  پديده  است!  مسي  ليونل  فروزان 
را  محيرالعقولش  نورافشاني  سالگي   17 از  كه 
از  استوارتر  سال  هر  و  كرد  آغاز  بارسلونا  در 
كوتاهي  مدت  براي  حتي  اينكه  بدون  و  قبل  سال 
مي دهد.  نوازش  را  ما  ديدگان  برود  نشيب  به 
به  و  ربود  خدايان  از  را  آتش  مته وار  پرو  مسي 
قرباني  كه  پرومته  برخالف  و  كرد  هديه  ميرايان 
خشم زئوس شد و به بند كشيده شد، با چاالكي 
با  بتهوون  رهيد.  بند  از  ستودني اش  درايت  و 
بسته  درهاي  پنجم  سمفوني  ضربه هاي  نخستين 
را كوبيدن گرفت و مسي با شعبده بازي هايش همه 
درهاي بسته را مي گشايد و همه ديوارهاي نفوذ 
ناپذير را به ياري اراده پوالدينش فرو مي ريزد و 
سرخوشانه به فراسوي حصارهاي محدوديت پر 
يورش  ركوردها  نايافتني ترين  دست  به  مي كشد. 

و  مي زند  متخاصم  لشكر  قلب  به  تنه  يك  مي برد. 
بزرگان  همه  كه  چشمنوازش  جلوه گري هاي  با 
را به تامل و تحسين وامي دارد به پيش مي تازد. 
است.  كرده  فراخ تر  را  ما  لذت هاي  دايره  مسي، 
نقد، مقوله يي است كه در هر حوزه يي با رگه هايي 
است  نقدي  خوب  نقد  است.  آميخته  احساس  از 
و  شخصي  بغض  و  حب  دغدغه هاي  از  فارغ  كه 
سازش ناپذير  مركب  بر  احساسي،  دلبستگي هاي 
خرد انساني سوار باشد. ورزش و به ويژه فوتبال 
هم از اين سنجش هاي نابخردانه مستثني نيست. 
سرزنش ها،  و  ستايش ها  تفسيرها،  اظهارنظرها، 
دلبستگي  و  شخصي  احساس هاي  پايه  بر  غالبا 
جوشش هاي  يا  خاص  بازيكن  يا  تيم  يك  به 
اختر  ظهور  با  است.  استوار  ناسيوناليستي 
تابناكي به نام مسي و چند چهره ديگر، تفسيرها 
و قياس ها به اوج رسيده، طرفداران فوتبال به دو 
دسته تحسين كنندگان و انكار كنندگان مسي تقسيم 
چشم هايي  مي كنند،  تكريم  كه  آناني  مي شوند. 
است  ناسره  از  سره  تشخيص  به  قادر  كه  دارند 
حركات  موسيقايي  ريتم  فهم  براي  ذوقي  و 
هستند  همان هايي  مي كنند،  انكار  آنانكه  و  مسي 
مسائل  به  تعصب  محدود  و  تنگ  دريچه  از  كه 
واقعيت  نمي خواهند  يا  نيستند  قادر  و  مي نگرند 
انگار  كه  شگفت انگيز  موجود  اين  مسي  ببينند.  را 
حركاتش  با  آمده،  ما  زمين  به  ديگر  كهكشاني  از 
بند  از  را  خود  كه  مي كند  پا  به  رستاخيزي  چنان 
تارك  بر  پيروزمندانه  و  مي كند  فارغ  قياسي  هر 
فوتبال جهان قرار گرفته. اين معجزه گر بزرگ با 
تصميم گيري  قدرت  و  توپ  بر  بي مانندش  تسلط 
راه  سر  از  را  موانع  بزرگ ترين  آورش،  اعجاب 
برمي دارد و با شور بي پايانش ما را به خلسه يي 
عميق مي برد. مسي به خاطر فتوحات پرشمارش 
تبحر  خاطر  به  او  است؛  دست نايافتني  كه  نيست 
توانايي  خيره كننده اش،  سرعت  مثال زدني اش، 
و  متنوع ترين  رساندن  ثمر  به  در  خارق العاده اش 
زيباترين گل ها، قدرت رهبريش و به عالوه خلق 
را  ديگران  كه  مي كند  پرواز  بلندايي  بر  نيكويش، 
قياسي  منطقي،  قياس  نيست.  كشيدن  نفس  ياراي 
است كه براي چيزهاي هم سطح صورت بگيرد؛ اما 
مسي، به خاطر توانايي هاي پرشمارش، خود را از 
سنجشي  گونه  هر  از  آسوده  و  كرد  جدا  ديگران 
كامل ترين  و  بزرگ ترين  شك،  بدون  او  است. 
پر  هموطن  حتي  و  است  فوتبال  تاريخ  بازيكن 
شدن  نزديك  قدرت  بزرگ  مارادوناي  آوازه اش 
خداياني  فوتبال  بزرگان  همه  ندارد.  را  او  به 
اما  بودند،  زمينيان  براي  فيض  واسطه  كه  بودند 
مسي، ژوپيتر، خداي خدايان است كه بر زمين و 
مسي،  به  طال  توپ  اهداي  مي راند.  حكم  زمينيان 
جاودانگي  تاييد  داوينچي،  نبوغ  به  نهادن  ارج 
الووازيه  برونو،  زخم هاي  بر  مرحمي  و  بتهوون، 
و لوركاست. آيندگان به سختي باور خواهند كرد 
پوست  قالب  در  شگفت انگيز  چنين  موجودي  كه 
مسي  نهاده.  گام  حاكي  عرصه  اين  بر  گوشت  و 
بزرگ تر از آن است كه تن به بند تجليل و تاويل 
بسپارد. فرار ترين بازيكن تاريخ فوتبال را چگونه 
وجود  با  كرد؟  مقيد  و  محدود  كلمات  با  مي شود 
به  تنها  اسطوره ها  كه  مي شود  مشخص  مسي 
زمان هاي بسيار دور گذشته تعلق ندارند و اكنون 
هم كساني مي توانند با اعمال شگفت انگيزشان در 
همچنان  خورشيد  شوند.  متجلي  اسطوره ها  قالب 
مي درخشد و مسي پيروزمندانه به راه خود ادامه 

مي دهد...

ورزش

دانيال داوري، دورگه تازه وارد تيم 
ملي ايران 

دو روز بعد از كناره گيري موقت مهدي رحمتي از تيم ملي ايران، خبر 
مي رسد موانع حضور دانيل داوري، دروازه بان ايراني - لهستاني 
برطرف  حال  در  ايران  ملي  تيم  اردوي  در  آلمان  برانشوايگ  تيم 
شدن است و به احتمال زياد بعد از اشكان دژاگه، اميد نظري و رضا 
قوچان نژاد، او چهارمين بازيكن دورگه اي خواهد بود كه از سوي 
كارلوس كي روش به تيم ملي ايران دعوت مي شود. در شناسنامه 

شناسنامه  در  اما  شده  درج  محمد  او  كوچك  نام  داورى،  ايرانى 
آلمانى، نام او محمد دانيل به ثبت رسيده است. اين مغايرت باعث 
ملي  تيم  در  او  حضور  مانع  فوتبال  جهانى  فدراسيون  تا  بود  شده 
ايران شود. فدراسيون فوتبال ايران اما با همكارى سركنسولگرى 
ايران در فرانكفورت و با ارائه اسنادى مثل شناسنامه پدر داورى، 
فيفا را متقاعد كرد و اكنون با موافقت فيفا مسير حضور داوري در 
تيم ملي ايران هموار شده است. به گفته كي روش نام دانيل داوري 
مسئوالن  و  گرفته  قرار  ملي  تيم  باش  آماده  بازيكنان  فهرست  در 
فدراسيون فوتبال هم در تالش هستند آخرين اقدامات الزم را براى 
داورى،  دانيل  محمد  دهند.  انجام  ملى  تيم  به  بازيكن  اين  رساندن 
دروازه بان اصلى تيم برانشوايگ در مسابقات بوندسليگاى دو است. 

ژانويه   6 در  و  دارد  وزن  كيلوگرم  و 85  قامت  سانتى متر  او 192 
آمده  دنيا  به  آلمان  در  لهستانى  مادرى  و  ايرانى  پدرى  از   1988
است ودروازه بان تيم هايى چون ويزك و ماينتس بود. سه بازى در 
بوندسليگاى سه و 48 بازى در بوندسليگاى دو در كارنامه فوتبالى 
ديده  دو  بوندسليگاى  صدرنشين  برانشوايگ،  يك  شماره  مرد 
مى شود. داورى اميدوار است سال آينده در بوندسليگاى يك مقابل 
تيم هاي بزرگ آلمان مثل بايرن مونيخ، بوروسيا دورتموند، هامبورگ 
جهانى  درجام  حضور  با  او  روياهاي  شايد  بگيرد.  قرار  شالكه  و 
ناهموار  راه  بتواند  كى روش  كارلوس  اگر  البته  شود.  كامل   2014

شده تيم ملى ايران را در رسيدن به جام جهانى 2014 هموار كند.
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ورزش
آشنايي با 10 بازيكن متعصب فوتبال دنيا

پول بهتر است 
يا تعصب؟!

در روزگاري كه فوتبال بيشتر جنبه اقتصادي به 
خود گرفته است و بارها شاهد انتقال بازيكني از 

تيمي به تيم ديگر بوده ايم و تنها دليل اين انتقال 
نظر  به  است،  بوده  بيشتر  دالر  مشت  يك  هم 
مي رسد واژه «تعصب» در فوتبال امروزي كم كم 
شده  تبديل  بي معني  واژه  به  و  است  باخته  رنگ 
است. پايگاه اينترنتي GMF در بررسي بازيكنان 

فوتبال  متعصب  بازيكن   10 بررسي  به  امروزي 
ورزشي  دوران  تمام  كه  است  پرداخته  جهان 

خودشان را در يك تيم سپري كردند:

-1 پائولو مالديني (ميالن)
وقتي پائولو مالديني 16 ساله براي نخستين بار 
ميالن  براي  را  خود  بازي  اولين   1985 سال  در 
نبود.  ناشناخته يي  بازيكن  خيلي  داد  انجام  را 
فوتبال  تاريخ  چپ  دفاع  بهترين  را  او  خيلي ها 
جهان مي دانند. درباره محبوبيت اين بازيكن همين 
بس كه هواداران اينتر در داربي آخر اين بازيكن 
ورزشگاه  در  او  احترام  به  دست نوشته هايي 
رخ  كم  خيلي  كه  اتفاقي  كردند؛  بلند  سن سيرو 
مي دهد. مالديني هميشه به عنوان يك رهبر واقعي 
شناخته مي شد به همين خاطر هواداران ميالن به 

او لقب «ال كاپيتانو» دادند.

-2 رايان گيگز (منچستريونايتد)
براي  خود  بازي  نخستين  گيگز  رايان 
داد.  انجام   1990 سال  در  را  منچستريونايتد 
فوق العاده، شگفت انگيز، باور نكردني يا به عبارت 
براي  صفت ها  فهرست  نظر  به  گيگز.  رايان  ديگر 
بازيكن  اين  اهميت  و  ولزي  ستاره  فوق  توصيف 
براي منچستريونايتد، تيم ملي ولز و حتي فوتبال 
همچنان  سالگي   38 در  كه  بازيكني  نيست.  زياد 

مثل يك جوان جوياي نام فوتبال، بازي مي كند.

-3 استيون جرارد (ليورپول)
خود  بزرگ  بازيكن  دو  خاطر  به  بيشتر  ليورپول 
كني  كنار  در  جرارد  استيون  مي شود.  شناخته 
بودند.  ليورپول  بازيكنان  بزرگ ترين  دالگليش 
در  را  ليورپول  براي  خود  بازي  نخستين  جرارد 
بازوبند   2003 سال  در  و  داد  انجام   1998 سال 
كاپيتاني ليوروپول را به بازو بست. او در فينال 
با  كه  بازي اي  داشت.  حضور  استانبول  رويايي 
در  و  نخست  نيمه  در  ميالن  صفر  بر   3 برتري 
نهايت تساوي 3-3 دو تيم به پايان رسيد. البته در 

ضربات پنالتي ليورپول توانست تيم ميالن را از 
پيش رو بردارد تا يك شب رويايي براي استيون 

جرارد رقم بخورد.

-4 فرانچسكو توتي (رم)
 16 در   1993 سال  در  رم  تيم  محبوب  كاپيتان 
سالگي نخستين بازي خود براي اين تيم را انجام 
بيشترين  ركورد  سال ها  اين  طول  در  توتي  داد. 
را  جالوروسي ها  براي  گل  بيشترين  و  بازي 
شكست. بازيكن تيم قهرمان ايتاليا در جام جهاني 
محسوب  رم  تاريخ  بازيكن  بزرگ ترين   2006
مي شود. رم و توتي دو روي يك سكه محسوب 
مي شوند. او نيز نه تنها در تيم رم بلكه در شهر 

رم يك بازيكن محبوب است.

-5 ايكر كاسياس (رئال مادريد)

براي  خود  بازي  نخستين   1990 سال  كاسياس 
رئال مادريد را انجام داد. كاسياس با دو قهرماني 
بازيكن  موفق ترين  جهاني،  جام  يك  و  اروپا  در 
مقام هاي  او  مي شود.  محسوب  اسپانيا  تاريخ 
زيادي با رئال مادريد كسب كرد و از او به عنوان 

ايكر مقدس ياد مي شود.

-6 توني آدامز (آرسنال)
آرسنال  باشگاه  در   1980 سال  از  آدامز  توني 
در  را  تيم  اين  براي  خود  بازي  نخستين  و  بود 
سالگي   21 در  آدامز  داد.  انجام   1983 سال 
كاپيتان آرسنال شد. آقاي آرسنال (لقب او) يكي 
از بهترين مدافعان آرسنال بود. آرسنال به پاس 
احترام به اين بازيكن مجسمه آدامز را در خارج 

از استاديوم امارات قرار داده است.

-7 ليونل مسي (بارسلونا)
از 13  جهان  فوتبال  طال  توپ  جايزه  چهار  برنده 
سالگي به آكادمي الماسيا آمد و در سال 2004 
نظر  زير  را  بارسلونا  براي  خود  بازي  نخستين 

سال  و  سن  با  مسي  داد.  انجام  رايكارد  فرانك 
اسطوره  عنوان  به  را  خود  است  توانسته  كمش 
تاريخ  بازيكنان  برترين  از  يكي  و  دهد  نشان 
دوست  است  گفته  بارها  او  است.  بوده  بارسلونا 

دارد در بارسلونا كفش هايش را بياويزد.

-8 جيمي كاراگر (ليورپول)
نخستين  ليورپول  بزرگ  بازيكنان  از  ديگر  يكي 
بازي خود را در سال 1986 در 18 سالگي براي 
اين باشگاه انجام داد. محصول آكادمي ليورپول 
تاكنون بيش از 700 بازي براي باشگاه انجام داده 
وجود  اين  امكان  اينكه  درباره  او  از  وقتي  است. 
دارد كه روزي ليورپول را ترك كني سوال شد، 
از  بزرگ تر  تيم  كدام  داد:  جواب  فروتني  با  او 
ليورپول. البته نكته جالب درباره كاراگر اين است 
اورتون  رقيب  تيم  پرچم  خالكوبي  او  كمر  در  كه 

نقش بسته است.

-9 كارلس پويول (بارسلونا)
كه  افتخاري  هر  به  بارسلونا  ساله   34 دفاع 
مي خواسته، با باشگاه و تيم ملي كشورش رسيده 
است. پويول در سال 1995 به الماسيا پيوست و 
در سال 1999 نخستين بازي خود براي بارسلونا 
پويول  براي  آنقدر  بارسلونا  داد.  انجام  را 
حادثه  يك  در  پدرش  وقتي  كه  است  ارزشمند 
رانندگي درگذشت، 24 ساعت بعد براي بارسلونا 

به ميدان رفت.

-10 پل اسكولز (منچستر يونايتد)
براي   1993 سال  از  منچستر  ساله   38 هافبك 
همراه  به  او  است.  رفته  ميدان  به  تيم  اين 
قهرماني  دو  و  ليگ  قهرماني   10 منچستريونايتد 
اسكولز  دارد.  پرونده  در  را  قهرمانان  ليگ  در 
برترين  از  يكي  مي برد  رنج  آسم  از  بچگي  از  كه 
علت  همين  به  شايد  و  بود  منچستري  هافبك هاي 
به  مجددا  فوتبال  از  خداحافظي  از  بعد  كه  بود 

منچستر يونايتد برگشت.
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جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
١-پياپي – اينگونه هم به معني آدم 

با اصل و نسب است
و  ــت  عافي  – ــده  گيرن ــام  انتق  -٢

تندرستي
٣- موضوع – گفتني شگفت زده ها – 

محصول گياه گون – مخفف شاد
ــازمان دادن،  ــاع فوتبال – س ٤- دف
ــكل گيري – قدم يكپا – بيماري  ش

جلدي
روش،  ــار –  بيم آرزو –  ــهر  ش  -٥

قاعده
ــكون – چهره پرداز –  ٦- راحتي، س

انگشت نماي خلق
ــس – ناگهاني –  ــك دور تني ٧- ي

نمونه و سرمشق – مزه فلفلي
٨- فيلمي از ماني حقيقي (روي پرده 
سينما) با هنرنمايي ترانه عليدوستي

٩- فراموشي – ميانجي و واسطه – 
گاز استخر! – ماه برفي

ــگاه –  ــا – آرام ــاس خانم ه ١٠- لب
دوقلو

ــيده –  ١١- پيامبري – ميوه نورس
پسر عرب

ــه فرنگي –  ــفره – نقش ١٢- بركت س
ضبط صوت قابل حمل – دودلي

١٣- ضمير متصل دوم شخص مفرد – 
هاون – خاندان – تلخ

١٤- از نيروهاي سه گانه – عمران
١٥- بلبل – شعر

 عمودي:
ــه قديم – يكي از پنج گنج  ١- مدرس

نظامي
٢- كارتي هوشمند براي تلفن همراه – 

گاز دستي اتومبيل
٣- هزار كيلو – من و جنابعالي – عهد 

و قرار – پسوند مولد
ــق – دانش آموز  ٤- ابر رقي
ــي –  ــرج جدول ــرب – ب ع

گذرگاه
٥- دستكاري روي عكس – 

معروف – مقدمه چيني
 – ــش  كف ــوراك  خ  -٦

پارسنگ ترازو – شاهزاده
ــزرگ جثه –  ٧- طمع – ب
حوض كوچك – نشانه الهي

٨- از آثار تاريخي شهرستان 
ماكو

ــور  كش  – ــش  آزماي  -٩
ــودي كه وام  آفريقايي – س
ــب خود  ــت طل ــده باب دهن

بگيرد – اشاره به دور
١٠- لقب حضرت ابراهيم – وسيله نشانه 

روي در اسلحه – پلكان زين
ــاق پا –  ١١- بيماري تورم وريد در س

شيفته و شيدا – شيره چغندر قند
ــاوي –  ــاختمان – مس ١٢- روكار س

مداوا، عالج – مرواريد
ــده – مفت –  ــاره ش ــر – پ ١٣- دخت

ضمير غايب
١٤- دسته پيستون اتومبيل – عالم و 

بسيار دانا
١٥- تيم فوتبال معروف اسپانيا كه اين 
روزها با اختالف امتياز فاحشي از بارسا 

عقب مانده است – زشت و ناپسند

 افقي:
ــه  ب ــي  فيلم  – ــدن  ش ــار  ١-دچ

كارگرداني «مجيد جوانمرد»
٢- بسيار دانا – دلگرم شدن

ــي –  ــدد ورزش ــه گاو – ع ٣- علوف
مسلسل – ويتامين جدول

ــر لحظه  ــرارت – ه ــار و ح ٤- بخ
ــل ورود –  ــد – مح ــزي خواه چي

همنشين برهمن
ــفقت – مخلص و  ــت و ش ٥- عطوف

بي ريا – اداره عالي
آرام –  ــا –  پنداره و  ــا  خيال ه  -٦

كالم

ــت باراني –  ٧- نوعي انجير – كش
غراب – يرنا

٨- اثري از خانم پرل اس باك
ــتر – آرام خودماني –  ٩- پاالن ش

گويش ايراني – رد پاي آب
ــري – نعره – جبران  ١٠- لزوم ام

كردن
ــا – گروهي از  ١١- ورطه – دل ه

مردم
ــا – تيم فوتبال  ــمتي از پ ١٢- قس
 – ــودن  ب ــوار  ناگ  – ــوي  فرانس

رخشندگي
١٣- همراه آشغال – هاون – كلمه 

اخطار و تنبيه – حرف نفي
ــاي  ــي – بن ــادابي و تازگ ١٤- ش

خشتي شهرستان بم
ــنال –  ــي آرس ١٥- مدافع سوئيس

خداي هندي
 عمودي:

١-دست افزار – پرتونگاري مفصل
٢- نام قديم بابل – سوره٤٩

ــاك  ــه آذري – ناپ ــدن – بل ٣- ب
كردن – از حروف مقطعه قرآن

٤- سماق – لحظه به لحظه – آش 
– ضمير مفعولي

ــتاني از كريستوفر  ٥- پيشوا – داس
فرانك فرانسوي – حجت

ــت  ــري از اليزاب ــده – اث ٦- ندادهن
كاستووا – كشوري در اروپا

ــاختن – اهل مكه –  ــتوار س ٧- اس
قايق – دستاويز
٨- از انواع ابرها

٩- ماده بيهوشي – شيدا – بذله گو 
– از گروه هاي خوني

١٠- برومند – فراگيرنده 
– نوراني

١١- آمد و شد – ناموس 
پرستي – روبيان

ــروزي و ظفر –  ١٢- پي
پسر تهماسب – سازمان 

ماهي فروش – افزوني
ــه – بوي خوش  ١٣- پش
ــار،  ــوم – آه ــادم ق – خ

لعاب
ــران – ماده  ١٤- رود اي

ضد بيد
ــرن  ميگ ــر  بازيگ  -١٥
ــريالي  س  –  (١٣٩١)
داريوش  ــي  هنرنماي ــا  ب

ارجمند و فريبا كوثري
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما در مقام و مرتبه اجتماعى تان داراى رتبه خوبى 
مرتبه  اين  حسرت  در  بسيارى  افراد  كه  باشيد  مى 
چنين  در  نيز  آنها  كاش  اى  كه  دارند  آرزو  و  هستند 
مرتبه اى بودند پس قدر شغل و يا مقام اجتماعى تان 
را بدانيد، به راحتى و به خاطر داليل بى مورد شغل 

تان را از دست ندهيد.
كمى بيشتر مراقب رفتارتان باشيد زيرا شما با رفتار 
شما  از  زيادى  افراد  كه  ايد  شده  باعث  گفتارتان  و 
برنجند با اين كه شما با قصد قبلى يا به عمد اين كار 

را انجام نداده ايد.
� ارديبهشت ماه: 

شما در اين هفته احساس مى كنيد مسئوليت هايتان 
تمام  انجام  توانايى  شما  و  است  شده  زياد  بسيار 

كارهايتان را نداريد.
براى  ايد  كرده  بلند  هندوانه  چند  دست  يك  با  شما 
يك  به  شايد  يا  و  ايد  شده  گمى  در  سر  دچار  همين 
عمل  بين  در  شما  ؛  باشيد  رسيده  پوچى  احساس 
كردن به صحبت هاى دل و ذهن تان متحير شده ايد، 

نميدانيد آيا بايد احساساتى باشيد يا منظق گرا ؟؟
سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در 
كش  فرو  كمى  است  حاكى  شما  قلب  بر  حاضر  حال 

كنند و بعد تصميم هايى را اتخاذ كنيد.
� خرداد ماه: 

هستيد  بسيارى  مشغوليات  داراى  هفته  اين  در  شما 

و از اين همه فعاليت خسته شده ايد ؛ توصيه ميكنم 
تمام كارهايتان را متوقف كنيد زيرا شما براى انجام 
بعضى از كارهايتان حوصله و رغبت نداريد به همين 

دليل بيش از پيش خسته ميشويد.
بهتر است كارهايى را كه مايل به انجام دادن هستيد 
جدا  نداريد  شان  انجام  براى  تمايلى  كه  كارهايى  از 
اگر  گذاريد  مى  كار  آن  براى  كه  را  انرژى  زيرا  كنيد 
براى كار ديگرى هزينه كنيد نتيجه هاى بهترى خواهد 

داشت.
� تير ماه: 

تمايالتى كه در سابق داشته ايد ديگر شما را راضى 
نميكنند بلكه مى توان گفت حتى از آنها دلزده نيز شده 
ايد ؛ اين كارها را كنار بگذاريد زيرا مسائل غير قابل 

حلى را براى شما فراهم خواهد كرد.
� مرداد ماه: 

حسادت  شما  به  و  ميخورند  غبطه  شما  حال  به  همه 
را  عالى  زندگى  شما  كنند  مى  فكر  زيرا  ورزند  مى 
داريد و شما از اين مساله رنج زيادى مى بريد زيرا 
اين مسئله را نمى توانيد به شخص ديگرى انتقال دهيد 
و فقط اذيت ميشويد و شنيدن اين صحبت ها و عدم 
وارد  اختالفاتى  كه  است  شده  سبب  هايتان  واكنش 
زندگى شخصى تان شود و انرژى شما و اشخاص 
خانواده تان را بگيرد ؛ بهتر است به اين صحبت ها 

اهميتى ندهيد.
� شهريور ماه: 

و  باشد  مى  شما  براى  خوبى  بسيار  زمان  هفته  اين 
به  ايد  داشته  سابق  در  كه  تمايالتى  و  آرزوها  تمام 
تحقق مى پيوندند البته با واقع نگرى و دور بينى كه 

نسبت به آينده داريد.
شان  انجام  خواهان  كه  موضوعاتى  به  فقط  ابتدا  در 
هستيد فكر كنيد و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح 

شرايطى  است  ممكن  زيرا  نماييد  اجرا  سپس  سازيد، 
پيش بيايد كه بقيه افراد خانواده تان شما را به خاطر 
تصميم گيرى غلط در كارى مقصر بدانند و به همين 
پيش  براى  پس  شويد  وجدان  عذاب  دچار  شما  علت 

گيرى از اين كار با بقيه مشورت كنيد.
� مهر ماه: 

يا  دوست  با  كه  مثبتى  و  خوب  رفتارهاى  با  شما 
به  آنها  قلب  در  كه  ايد  شده  باعث  داريد  همكارانتان 
پيشرفت  باعث  شما  رفتار  اين  و  كنيد  باز  جا  راحتى 

هايتان در آينده خواهد شد.
را  حدى  از  بيش  هاى  حساسيت  شما  متاسفانه  شما 
بدين  نبايد  كه  ميدهيد  خرج  به  اطرافيانتان  مورد  در 
خودتان  زندگى  مسئول  شما  زيرا  باشد  صورت 
هستيد نه دوستان يا همكاران تان ؛ بهتر است محبت 

زيادى را با دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه: 

بدليل اتفاقات شگفت انگيزى كه برايتان پيش خواهد 
يا  رفتار  روى  بر  را  سريعى  هاى  كنترل  شما  آمد، 
شما  براى  ميتواند  موضوع  اين  و  نداريد  گفتارتان 
اتفاقات  اين  آمد  پيش  اثر  در  زيرا  باشد  خطرناك 
شان  انجام  از  بعدا  كه  دهيد  مى  انجام  را  كارهايى 

پشيمان مى شويد.
از  را  سريعى  هاى  العمل  عكس  كه  كنم  مى  توصيه 
خود نشان ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى 
غلبه  موضوع  اين  بر  راحتى  به  توانيد  مى  داريد  كه 

كنيد.
� آذر ماه: 

شما درگيرى لفظى بزرگى با شخصى داشته ايد كه 
به   , است  مشغول  تان  ذهن  هنوز  گفتگو  اين  اثر  بر 
مرحله اى رسيده ايد كه دلتان ميخواهد از زندگى فرار 
كنيد اما خوشبختانه دوره اى را كه سپرى مى كنيد 

به مانند يك امتحان مى باشد كه براى رفتن به دوره 
بعدى صبر و استقامت بيشترى داشته باشيد.

براى  را  خوبى  تقدير  خداوند  زيرا  باشيد  شجاع  پس 
اين  تمام  از  نزديك  آينده  در   ، است  زده  رقم  تان 
موهبات لذت خواهيد برد، شكر گذار خداوند خواهيد 

بود.
� دى ماه: 

شركت  براى  حدى  از  بيش  دليرى  و  شجاعت  شما 
در موارد بحث داريد اما اين همه جسارت شما الزم 
منحرف  هاى  راه  به  را  شما  است  ممكن  زيرا  نيست 

كننده اى بكشانند كه سبب پشيمانى شما شود.
در  را  بدى  هاى  قضاوت  تان  اطرافيان  با  رابطه  در 
را  مضر  هاى  قضاوت  اين   ، پرورانيد  مى  تان  ذهن 
از ذهن تان دور كنيد تا بتوانيد با خيال آسوده ترى 

كارهايتان را پيش ببريد.
� بهمن ماه: 

؛  است  آورده  روى  شما  به  شانس  دوباره  هفته  اين 
در چند هفته اخير شما كم شانس بوديد و در رابطه 
به  تان  شانس  آمد  مى  پيش  برايتان  كه  مسائلى  با 
شما يارى نميرساند اما در اين هفته شانس در تمام 
كارهايتان شما را همراهى مى كند و شما نيز متوجه 

اين موضوع خواهيد شد.
� اسفند ماه: 

داشته  مطلق  حكومت  شما  بر  ديگران  ندهيد  اجازه 
كه  هايى  راه  برند  مى  بيراهه  به  را  شما  زيرا  باشند 
خودتان دنبال مى كنيد به زودى نتايج باور نكردنى 
هاى  انرژى  از  كه  اين  براى  ؛  داشت  خواهد  برايتان 
منفى تان كم كنيد با شخصى يا اشخاصى گفتگوهايى 

را انجام دهيد.

جدول و سرگرمى
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گنجينه
******

خواجه عبداهللا انصاري
الهي  اي كامكاري كه دل دوستان در كنف توحيد توست و  اي كه جان بندگان در صف تقدير 

تو است.  اي قهاري كه كس را به تو حيلت نيست،  اي جباري كه گردنكشان را با تو روي 
مقاومت نيست.  اي حكيمي كه روندگان تو را از بالي تو گريز نيست،  اي كريمي كه بندگان را 

غير از تو دستاويز نيست. نگاه دار تا پريشان نشويم و در راه آر تا سرگردان نشويم.
******

ديل كارنگي
ما چقدر دير متوجه مي شويم كه زندگي و حيات يعني همان دقايق و ساعاتي كه با كمال 

شتابزدگي و بي رحمي انتظار گذشتن آن را داشته ايم.

رنه دكارت
مي انديشم پس هستم
هستم چون فكر مي كنم

و فكر مي كنم چون شك مي كنم.

آلبرت اينشتين
دنيا جاي خطرناكي براي زندگي است.

نه به خاطر مردمان شرور
بلكه به خاطركساني كه شرارت ها را مي بينند

و كاري درباره آن انجام نمي دهند.
******

كليله و دمنه 
نصراهللا منشي

سپاس و ستايش مر خداي را جل جالله كه آثار قدرت او بر چهره روز روشن تابان است و 
انوار حكمت او در دل شب تار درفشان، بخشاينده يي كه تار عنكبوت را سد عصمت دوستان 
كرد، جباري كه نيش پشه را تيغ قهر دشمنان گردانيد، در فطرت كائنات به وزير و مشير و 

معونت و مظاهرت محتاج نگشت، و بدايع ابداع در عالم كون و فساد پديد آورد.
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نه هر كه چهره بر افروخت...
احمد مسجد جامعي

منظر  از  جوان  مجرم  دو  آويختن  دار  به 
جامعه شناسي، روانشناسي اجتماعي، حقوق، حقوق 
بشر و ... به ماجرايي تبديل شده است.مباحث مهمي 
در  مجرمان  اعدام  مجازات،  با  جرم  تناسب  مانند 
هاي  زمينه  جرم،  ارتكاب  روانكاوانه  علل  عام،  مأل 
اجتماعي و اقتصادي جرم، شيوه هاي پيشگيري از 
اين  در  آن  نظاير  و  دادرسي  روند  چگونگي  جرم، 
بحث مورد نظر نيست. اينكه راه هاي مقابله با جرم 
را در «نصيحت كردن» يا «شدت عمل» خالصه كنيم 
و از تاثير عوامل اجتماعي و شرايط دشوار معيشتي 
مي شود  منجر  جرم  زمينه هاي  شكل گيري  به  كه 
خود  جاي  در  كه  است  جدي  مسائلي  بمانيم  غافل 
از اهميت بااليي برخوردارند.هنگامي كه جوانان ما 
در المپيادها و مسابقات ورزشي، علمي و فرهنگي، 
نشاني دريافت مي كنند، مديران آن را نتيجه عملكرد 
شكل گيري  نيست  معلوم  اما  مي دانند  خود  درست 
و  ثبت  نيز  آنها  كارنامه  در  نبايد  چرا  جرايم  اين 
ضبط شود و خود را در برابر آن پاسخگو بدانند، 
همانگونه كه رد پاي خودشان را در موفقيت جوانان 
سياست هاي  شكست  چرا  مي دهند.  نشان  پررنگ 
تربيتي و اجتماعي شان در پيشگيري از وقوع جرم 
هر  گفته اند  قديم  از  حال  هر  به  مي برند؟  ياد  از  را 
جا،  مساله  دارد.  مكاني  نكته  هر  و  جايي  سخن 
مكان و مكانت و به قول امروزي ها جايگاه، اهميت 
ويژه يي در پرداختن به يك موضوع و مطلب دارد.

بحث حقوق و هويت مكاني نيز از رويكردي چنين 
برخوردار است.

عملكرد  و  كاركرد  براي  مكان  هر  شهرسازي  در 
ويژگي  اين  اگر  كه  مي شود  پيش بيني  مشخصي 
رعايت نشود آنجا كاركرد خود را از دست مي دهد 
نظام  و  مي آيد  وجود  به  ناخواسته  عملكردهاي  و 
مكان  اهميت  بيانگر  اينها  مي ريزد.همه  هم  به  شهر 
نظر،  و  سخن  حتي  كه  است  انساني  مناسبات  در 
به  عمل.  و  رفتار  به  رسد  چه  تا  دارد،  مكاني  و  جا 
ويژه رفتاري كه فردي نيست و تبعات اجتماعي و 
كار  در  «جان»  دارد.پاي  همراه  به  بااليي  فرهنگي 
در  هنرمندان  پارك  در  اعدام ها  همين  مانند  است 
كنار خانه هنرمندان، خانه يي كه همواره در ذهن و 
جشنواره ها  و  مناسبت ها  نماد  شهر  مردمان  زبان 
و حضور انسان هاي اخالق مدار، فرهنگ پرور، ادب 
محور و هنردوست اين سرزمين است و طبعا مغاير 
مكان  سنخيت  عدم  است.  ناپاكي  و  نابهنجاري  با 
اجراي حكم با هويت تعريف شده و سابقه درخشان 
آنكه  عجيب  است.  روشن  بسيار  امري  مكان  اين 

نكردند.  مهم  اين  به  توجهي  مسووالن  و  مجريان 
هر چند در اجراي حكم اعدام در مأل عام اشكاالتي 
موارد  آن  قبول  فرض  به  اما  است  وارد  اساسي 
استثنايي نيز وجود دارد مثال اگر جرمي در مكاني 
تاريخي  يا  فرهنگي  يا  آييني  ارزش هاي  داراي  كه 
محل  همان  در  مجرم  اعدام  آيا  افتاد،  اتفاق  است 

درست است؟

نيز  ايران  در  كه  جهاني  عرف  و  قواعد  براساس 
داراي  فرهنگي  و  تاريخي  بناهاي  مي شود  رعايت 
پيرامون  در  ساز  و  ساخت  حتي  كه  هستند  حريم 
از  بتواند  بنا،  تا  مي كند  قاعده مند  و  محدود  را  آن 
جايگاه ويژه خود برخوردار بماند.در چنين صورتي 
آيا حفظ حريم فرهنگي بنا ضروري تر نيست؟ و آيا 
اعدام اين دو جوان در آنجا اين حريم را خدشه دار 
پارك  جرم  وقوع  محل  آيا  مورد  اين  در  نمي كند؟ 
فرض  بر  و  است  نبوده  كه  است؟  بوده  هنرمندان 
جزو  هنرمندان  خانه  آيا  باشد  مثبت  جواب  آنكه 
حريم  كه  نيست  مجموعه هايي  و  محدوده ها  همان 
ويژه يي براي آنها در نظر گرفته مي شود و آيا اگر 
مختلف  هاي  مكان  در  خالف  عمل  چندين  مجرمي 
مرتكب شده باشد معيار مجازات آنها در كدام يك 

از آن مكان هاست؟
هنرمندان  خانه  پارك  در  مجازات  اين  حال  هر  به 
بي ربط  به  ذي ربط  مسووالن  و  است  افتاده  اتفاق 
اينكه  و  نكرده اند  دقت  محل  اين  در  كار  اين  بودن 
هنرمندان  خانه  محل  به  ربطي  چه  مجازات  اين 
داشته است؟ اگر قرار بوده است كه از اين مجازات، 
كردن  خدشه دار  بهاي  به  آيا  گيرند  عبرت  متخلفان 
هويت يك مكان عمومي و فرهنگي و هنري شهر مي 
ارزيد؟از ياد نبريم كه تبديل شدن يك مكان معمولي 
به فضايي كه در خاطره جمعي ثبت مي شود كاري 
زمان بر است و مقدمات بسياري مي طلبد. از سوي 
ديگر مگر جامعه هنري مرتكب جرمي شده است يا 
مگر هنرمندان هستند كه بايد از اين مجازات درس 
عبرت گيرند كه چنين مكاني محل اجراي حكم شده 

است؟
منظر  در  مجازات ها  قبيل  اين  كه  نبود  بهتر  آيا   
مجرمين محبوس صورت گيرد كه امكان بازگشت 
دارند؟ظاهرا  را  جرم  مجدد  ارتكاب  و  جامعه  به 
طرف  از  نه  نشد،  داده  اهميت  تعارضاتي  چنين  به 
حتي  و  شهري  مديريت  اجرايي،  قضايي،  مقامات 
مديران خانه هنرمندان كه البد بيش و پيش از همه 
بايد به مكانت فاخر آن محل اشراف داشته و شأن و 
حيثيت ارجمند آن را بشناسند و از آن دفاع كنند.هر 
چند خيابان خردمند با فاصله يي نه چندان طوالني 
از  گذر  گويا  اما  مي شود  وصل  هنرمندان  خانه  به 
محله خرد به كوچه هنر دشوار  و تلخ  شده است. نه 
هر كه چهره برافروخت دلبري داند... برگرفته از اعتماد

خودنمايى تصويرگران ايرانى در بلونيا
نمايشگاه بلونيا 2013 با حضور هشت تصويرگر ايرانى برگزار خواهدشد.

درليست منتخبان بلونيا نام حسن عامه كن، عليرضا گلدوزيان، راشين خيريه، غزاله مرسوسى، 
سيدحسن موسوى، پژمان رحيمى زاده، اميرشعبان پور و سيد فضل اهللا طباطبائى ديده مى شود.

. برگزيدگان در دو بخش داستانى و غير داستانى هستند كه هر هشت تصويرگر ايرانى در بخش 
داستانى برگزيده شده اند. سال گذشته نيز پنج هنرمند ايرانى در ميان منتخبان اين جشنواره 
حضور داشتند.. نمايشگاه تصويرگرى بلونيا يكى از معتبرترين جشنواره هاى تصويرگرى در 
جهان است كه از سال 1964، هر ساله در اين شهر ايتاليايى برگزار مى شود. اما نمايشگاه اين 
دوره از شرايط ويژه اى برخوردار است چراكه سن آن به مرز نيم قرن رسيده است و پنجاهمين 
دوره خود را جشن مى گيرد.. نمايشگاه بيست و پنجم تا بيست و هشتم مارس 2013، مصادف 

با پنجم تا هشتم فروردين ماه 1392 برگزار خواهدشد.


