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خطبه 42 هنج البالغه
اى مردم همانا بر شما از دو چيز مى ترسم: پيروى از هواى نفس و آرزوهاى 
طوالنى. اّما پيروى از خواهش نفس، انسان را از حق باز مى دارد، و آرزوهاى 
طوالنى، آخرت را از ياد مى برد. آگاه باشيد دنيا به سرعت پشت كرده و از 
نمانده  باشند،  از ظرف آبى كه آن را خالى كرده  اندكى  باقى مانده  آن جز 
يك  هر  آخرت،  و  دنيا  مى آيد،  ما  سوى  به  آخرت  كه  باشيد  بهوش  است. 
روز  در  زيرا  دنيا،  نه  باشيد،  آخرت  فرزندان  از  بكوشيد  دارند.  فرزندانى 
هنگام عمل  امروز  مى گردد.  باز  مادر خويش  و  پدر  به  فرزندى  هر  قيامت، 

است نه حسابرسى، و فردا روز حسابرسى است نه عمل.

این سوره مكي است و 9 آیه دارد. 
فضیلت تالوت:

امام صادق)ع( : هر کس این سوره را در نمازهای واجب تالوت کند، 
فقر و مرگ هاي ناخوشایند را از وی دور مي سازد و نعمت به سوي 

انسان سرازیر مي شود.
شأن نزول: 

عده اي از مفسرین محتواي این سوره را در رابطه ی با یكي از پنج 
نفري که در هنگام نزول قرآن،  پشت سر پیامبر بدگویي و سخن 
چیني مي کرد، مي دانند. )»ولید بن مغیره«، »اخنس ابن شریق«، 
»امیه ابن خلف«، »ابوسفیان« و »عاص ابن وائل«( و نظر اکثریت 

»ولیدبن مغیره« مي باشد.
آثار سوء  بیشتر متوجه ی  این سوره  به طور کلي محور بحث در 
»زبان« و »حرص« است و خطاب آن به انسان هاي بدزبان یا هرزه 
یابند،  نمي  در  را  محرومان  که  اندوزاني  مال  و  چین  زبان، سخن 
مي باشد. بخشي از این رذایل ُقبح اجتماعي و قسمتي از آن ُقبح 

ذاتي است.
ِحیِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اللَّ
َُّمَزٍة 1 ُِّكلِّ ُهَمَزٍة ل َویٌْل ل

ترجمه: واي بر هر عیب جوي هرزه زبان.
»ویل« دربسیاري از آیات قرآن آمده است و دو معنا دارد: یكي به 
معني »نفرین« که خود به مفهوم دور بودن انسان از رحمت خداوند 
است و دیگري به معني »چاه« یا منطقه اي از دوزخ که از لحاظ 
نحوه ی عذاب بسیار بد است و همچنین به معني هالکت مي باشد.

»همزه« در لغت به معني شكستن چوب یا هیزم است و در اصطالح 
و عیب جویي  زدن، مسخره کردن، سخن چیني  مفهوم طعنه  به 
است. در واقع به معني شكستن و تحقیر کردن انسانهاست و یك 

رذیله ی بسیار بد 
مي باشد.

»لمزه« در لغت به معني هرزه زبان است. »لمز« به کسي مي گویند 
که زبانش در اختیار خودش نیست و در اصطالح به معني بي ادب، 

بي حیاء، عیب جو و عیب گو مي باشد.
»همزه« و »لمزه« هر دو صیغه ی مبالغه هستند و هر دو اشاره به 
کسي دارد که خوي او اینگونه است. »همزه« در غیاب فرد و »لمزه« 
در حضور فرد مرتكب رذیله مي شود. این رذیله نزد خدا به گونه اي 
قبیح است که خداوند صاحب این رذیله را نفرین کرده است. یعني 

این چنین کسي دور از رحمت من است.
پیامبر)ص( : »پست ترین انسان ها کساني هستند که بندگان خدا 

را تحقیر مي کنند.« 
قرآن : »اي پیامبر اگر براي این افراد هفتاد بار طلب استغفار کني، 

من آنها را نخواهم بخشید.«  
پس ما باید مراقب زبان و رفتارمان در قبال سایر بندگان خدا باشیم.

َدُه ﴾ ﴾2﴾ ﴾ الَِّذی َجَمَع َماالً َو َعدَّ
ترجمه: کسي که مالي را جمع کرده و آن را شمارش مي کند.

قرآن مال اندوزي را قبیح مي داند. به همراه جمع کردن مال، انفاق 
آن هم در حد مناسب ضروري مي باشد.

بي  بسیار  مال  قرآن  دید  از  زیرا  است  آورده  نكره  را  »مال«  قرآن 
ارزش است ولي از دید مال اندوز نادان، ارزشمند است.

علي )ع( : »برادري دارم که در چشم من بسیار بزرگ است زیرا دنیا 

در چشم او بسیار کوچك است.« )منظور اباذر است(
فروشند،  به دیگران فخر مي  اندوز که  مال  و  ثروتمند  افراد  غالب 
زیر دستان خود را تحقیر مي کنند پس این دو رذیله به نحوي با 

هم درارتباطند.
حاالت  عبارت  این  شمارد.  مي  را  آن  یعني  لغت  در  »عدده« 
براي  دائم  که  کند  مي  بیان  مال  میزان  به  نسبت  را  ثروتمندان 
رسیدن به مال بیشتر، حرص دارند و حتي گاهي در بدترین شرایط 
هم نمي تواند از  مال خود بگذرد که این حالت یك بیماري است. 
مال براي گذراندن امور زندگي است نه براي حرص ورزیدن به آن.

قرآن به تمام آنچه در دنیـا وجود دارد با عبارت »قلیل« اشاره مي 
کند و مي فرماید: »آنچه را که در آخرت مي دهند براي پرهیزگار 

بهتر است.«  
امام رضا)ع( راجع به مال مي فرماید: 
مال جمع نمی شود مگر با پنج چیز : 

1- بُخل )عدم بخشش مال(.
2- آرزوي طوالني )کسـي که فكـر مي کنـد سـال هـاي طوالني 

زنده مي ماند(.
3- حرص )یك بیماري است( در مال اندوزی.

4- قطع رحم )کسي که به فامیل نیازمند کمك نمي کند(
5- غفلت از خداوند )کسي که انفاق نمي کند یعني به آخرت ایمان 

ندارد.( رجحان دنیا بر آخرت.
قرآن نمونه اي از حریصان و مالداران )قارون( را ذکر فرموده است. 
 »)قارون( گفت من این مال و ثروت فراوان را به علم و تدبیر خود 
و  امم  بسیار  چه  او  از  پیش  خدا  که  ندانست  آیا  ام  آورده  بدست 
طوایفي را که قوت و ثروت و جمعیت آنها بیشتر از او بود، هالك 
کرد و هیچ کسی از گناه بدکاران سؤال نخواهد کرد.«  )یكسره به 

دوزخ مي روند(
قرآن همچنین راجع به مال اندوزي مي فرماید: 

»چه بسا که ترك کردند باغ هایي را، چشمه هایي را، مزارعي را، 
مقام هایي را و نعمت هایي را که در آنها بسیار راضي بودند و رفتند 
در قبرها و هالك شدند. این چنین ما آنها را )نعمت ها( به قومي 

دیگر دادیم.«  
اندوز( مال من در این روز خطرناك )قیامت( هیچ  »)از زبان مال 

به درد من نخورد.«  
بی  احساس  تا  انسان  پندارد.  انسان مي  این  که  نیست  »اینچنین 

نیازی کرد طغیان مي کند.«  
﴾ یَْحَسُب أَنَّ َمالَُه أَْخلََدُه ﴾ ﴾3﴾

ترجمه: شخص گمان مي کرد که مالش برایش جاودان مي ماند. 
)کنایه از اینكه نه مال مي ماند و نه صاحب مال(

﴾ َکاّل لَُینَبَذنَّ فِی الُحَطَمِة ﴾ ﴾4﴾
ترجمه: چنین نیست بلكه محققا اورا در آتش سوزان دوزخ 

مي اندازیم. 
شخصي که مال اندوزي مي کند و تمام هدفش دنیاست و خود را از 
دیگران باالتر مي داند این شخص نزد ما دور ریختني و فاقد ارزش 
است و چون دل هاي مردم را در دنیا مي شكست ما او را چنین در 

هم مي شكنیم تا آتش دوزخ او را ببلعد و ُخرد کند.
﴾ َوَما أَْدَریَك َما الُحَطَمُة ﴾ ﴾5﴾

ترجمه: »ما« دو معني دارد: استفهامي و نافیه. درمفهوم استفهامي 
تو  یعني  نافیه  معني  در  چیست؟  حطمه  میداني  چه  وتو  یعني 

نمیداني حطمه چیست.
یعني به پیامبر)ص( خطاب مي کند که از شدت آتش و وحشت و 

عظمت »حطمه« تو آگاه نیستي.

ِ الُْموَقَدُة ﴾ ﴾6﴾ ﴾ نَاُر اللَّ
ترجمه: آتشي است که فروزنده آن خداوند است.

یعني روشن کننده و ایجاد کننده ی این آتش خداست. چون این 
شخص خلق خدا را عذاب مي داده است خداوند این آتش را براي 

او در نظرگرفته است.
لُِع َعلَی األَْفِئَدِة ﴾ ﴾7﴾ ﴾ الَّتی تَطَّ

ترجمه: آن آتشي که بر دل ها زبانه مي کشد.
چـون این فرد در دنیــا دل ها را مـي سـوزانده ایـن آتـش دل او را 

مي سوزاند.
چون دل منشأ و مبداء تمایالت و خواهش هاي نفساني است این 

آتش دل را مي سوزاند تا پاك شود.

ا َعلَیِهم مُّْؤَصَدٌة ﴾ ﴾8﴾ ﴾ إِنهَّ
ترجمه: به درستي که آن آتش آنها را احاطه کرده است. 

چرا »مؤصده« گفته است؟ یعني نه زیاد و نه کم. این دقیقا رذائل 
خود این شخص است که به آتش تبدیل شده است و لذا این آتش 

بر وجود او منطبق مي گردد.
َدِة ﴾ ﴾9﴾ ﴾ فی َعَمٍد مَُّمدَّ

و  دارند  امتداد  بسیار  که  است  هایي  ستون  در  آتش  این  ترجمه: 
کشیده و طوالني هستند. 

مانند استوانه اي که داخل آن پر از آتش باشد و این آتش فرد را 
کامال محاصره کرده و هیچ راه گریزي نیست که این از نتایج رذائل 

انسان در دنیاست و این هشدار شدید قرآن است.

تفسیر سوره ي مباركه ي همزه 
استاد خیرخواه
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به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، حجت االسالم 
در  پورمحمدی طی سخنانی  مصطفی  المسلمین  و 

همایش »پیشگیری و مبارزه با فساد« ضمن تسلیت 
ایام شهادت امام حسین )ع( تصریح کرد: خوشبختانه 
امام  ایام سوگواری  با  این همایش مصادف  برگزاری 
با  مبارزه  پرچمدار  خود  که  است  شده  )ع(  حسین 

فساد بود. 
درون قوه ای  به صورت  را  نشست  این  داد:  ادامه  وی 
کارشناسان  و  قضاییه  قوه  عالی  مسئوالن  حضور  با 
اما  کردیم  برگزار  ملل  سازمان  و  بازرسی  سازمان 
همایش کارشناسی و تخصصی را در آینده با همكاری 

سه قوه در این زمینه برگزار خواهیم کرد. 
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینكه ما باید 
با دو بال پرواز الهام گرفته از کتاب و سنت حرکت 
کنیم، افزود: به هر حال اگر انسان می خواهد به مدارج 
برتری طلبی  و  فساد  دنبال  باید  برسد  کمال  عالی 
و  می آید  بدش  فاسد  و  مفسد  فساد،  از  خدا  نباشد. 
اراده  باید  شود  نزدیك  خدا  به  می خواهد  اگر کسی 
مبارزه با فساد داشته باشد؛ لذا ما باید با این دو بال 
بسیار قوی و شفاف یعنی کتاب و سنت این حرکت 
را بسیار قدرتمندانه، قاطع و هدف دار تعقیب کنیم و 
دستاوردهای بزرگی هم که جامعه اسالمی در مبارزه 

با ظلم داشته ناشی از همین موضوع بوده است. 

پورمحمدی با بیان اینكه ملت ایران در بحث مبارزه 
اظهار  است،  بسیار خوش درخشیده  فساد  و  با ظلم 
کرد: قانون اساسی ما ملهم از همین آموزه ها به مقوله 

سالمت اجتماعی پرداخته است. 
سیاست های کلی هم که توسط مقام معظم رهبری 
ابالغ شده است مبانی بسیار دقیقی بوده اند. در رابطه 
با موضوع خاص مبارزه با فساد و علی الخصوص فساد 
انقالب  معظم  رهبر  و  )ره(  امام  کالم  در  اقتصادی 
هم موارد بسیاری دیده ایم که فرمان هشت ماده ای 

رهبری از این جمله است. 
مفاسد  با  مبارزه  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
از آن جمله  است که  انجام شده  کارهایی  اقتصادی 
اشاره  پولشویی  با  مبارزه  قانون  تصویب  به  می توان 
کرد که آیین نامه های آن هم شكل گرفته است. این 
قانون بسیار قوی و فراگیر در ابعاد فسادهای مختلف 

مالی است. 
به  شد:  یادآور  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
عنوان مثال بر منابع پولی عمده مثل صندوق توسعه 
به  نفت  خالص  فروش  درصد   2۰ سال  هر  که  ملی 
دالر  میلیارد  در حال حاضر 3۰  و  می شود  وارد  آن 
نظارت  برای  و  می شود  نظارت  دارد،  وجود  آن  در 

است.  گرفته شده  نظر  در  هیات هایی  موارد،  این  بر 
بر  نظارت  قانون  دیگر،  قانون  گفت:  پورمحمدی 
باید  ما  داوران جامعه  و  است. حاکمان  قضات  رفتار 
آنها  خود  بر  نظارتی  باید  و  کنند  حكم  قانون  طبق 
هم وجود داشته باشد. وی تصریح کرد: قانون دیگر، 
که  است  مجلس  نمایندگان  رفتار  بر  نظارت  قانون 
خوشبختانه تصویب شد تا نمایندگان اختیاراتی فراتر 
به  هم  قانون  این  و  باشند  نداشته  اساسی  قانون  از 
سالمت تصمیم گیری در کشور بسیار کمك می کند. 
قانون  داد:  ادامه  کشور  کل  بازرسی  سازمان  رییس 
مهم دیگر، قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه 
با فساد است که حدود یك ماه پیش توسط مجمع 
تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این قانون بسیار 
مهم است و در ابعاد مختلف، فساد را در نظر گرفته 
و  عمومی  بخش های  در  را  متناسب  مجازات های  و 
در  گفت  می توان  است.  کرده  پیش بینی  خصوصی 
مجموع، قوی ترین قانونی است که در رابطه با مبارزه 

با فساد تا کنون تصویب شده است. 
روش های  از  قانون  این  در  افزود:  پورمحمدی 
الكترونیكی برای کنترل و پیشگیری از فساد استفاده 
کافی شده است و لیست محرومیت برای کسانی که 

مقررات را زیر پا می گذارند، وجود دارد. تا قبل 
روند رسیدگی  و  بروند  دادگاه  به  افراد  این  اینكه  از 
محروم  اقتصادی  فعالیت های  از  شود،  طی  طوالنی 
این  آیین نامه های  زودتر  هرچه  امیدواریم  می شوند. 

قانون تصویب شود. 
مفاسد  با  مبارزه  ساختارهای  اینكه  بیان  با  وی 
اقتصادی در چهار سال اخیر تقویت شده است، اظهار 
کرد: شورای دستگاه نظارتی در برنامه پنجم توسعه 
پیش بینی شده است. در این شورا از هر قوه دو عضو 
در جهت  این ساختار هم  امیدواریم  که  دارد  وجود 
بازرسی  سازمان  رییس  باشد.  مفید  فساد  با  مبارزه 
گذشته  سال های  در  ما  کرد:  خاطرنشان  کشور  کل 
پرونده های زیادی داشته ایم. احكام زیادی در رابطه 
با مبارزه با متخلفان صادر و اجرا شده است که حجم 
قابل توجهی است و ما سعی کرده ایم که اطالع رسانی 

قوی تری هم داشته باشیم. 
وی در پایان اظهار کرد: از هر جهت به موضوع مبارزه 
با مفاسد اقتصادی عنایت و تاکید شده و امیدواریم با 
این آهنگی که ایجاد شده و ساختارهایی که به وجود 
آمده شاهد تحول اساسی در بحث سالمت اداری و 

اقتصادی باشیم.

75 درصد مردم، دولت و ۱۶ 
درصد قوه قضاییه را مسئول 
اختالس ۳۰۰۰ میلیاردی 

می دانند

تاریخ ایرانی: صادق زیباکالم، استاد دانشگاه تهران دو هفته پس 
از درگذشت آیت الل صادق خلخالی، اولین حاکم شرع دادگاه های 
و  مواجهه   شرح  که  نوشت  شرق  روزنامه  در  یادداشتی  انقالب 
کردستان  در   1358 سال  در  خلخالی  توسط  محاکمه اش  بلكه 
بود. زیباکالم آن زمان نماینده نخست وزیر وقت -مهندس مهدی 
بازرگان- در کردستان بود و خلخالی هم علی رغم دستوری که 
راهی  نرود،  کردستان  به  دیگر  وی  که  بودند  داده  امام خمینی 
به  سفر  بخاطر  هم  کرد؛  حاکمه  را  زیباکالم  و  شد  منطقه  آن 
کردستان و هم به اتهام جاسوسی برای حزب دموکرات  کردستان. 
شد،  منتشر   1382 آذر   2۰ روز  که  یادداشت  این  در  زیباکالم 
درباره خلقیات شیخ صادق خلخالی و نسبت وی با اصالح طلبی 
رئیس  عنوان  به  خاتمی  »آقای  که:  رسید  آنجا  به  و  نوشت  نیز 
جمهور و چهره طراز اول اصالحات و اصالح طلبی و دوم خردادی، 
به عالوه آقای مهدی کروبی به عنوان ریاست مجلس اصالحات 
الل  آیت  مرحوم  رحلت  مناسبت  به  تسلیت شان  پیام  در  دو  هر 
یك  می ماند  پرداختند.  ایشان  بزرگداشت  و  تجلیل  به  خلخالی 
و  محاکمات  اینكه  خاتمی:  آقای  از  باالخص  کوچك  پرسش 
اعدام های مرحوم آیت الل خلخالی با کدام یك از شعارهای دوم 
خردادی و اصالح طلبی که شما ظرف شش سال گذشته داده اید 
قانونمندی،  قانون گرایی،  انسانی،  همچون، جامعه مدنی، کرامت 
حقوق  بشر،  حقوق  آزادی،  انسان ها،  مدنی  حقوق  به  احترام 

شهروندی و... انطباق می یابد؟«
داستان دو صادق - خلخالی و زیباکالم- اما زمانی روایت شد که 
انتشار  از آن  تنها پس  زیباکالم  به گفته  و  بود؛  شیخ درگذشته 
یادداشت  از  پس  هفته  یك  حال  این  با  شد؛  میسر  روایت  این 
زیباکالم، در 27 آذر 82 محمد خلخالی فرزند آیت الل خلخالی در 
مقام پاسخگویی به نماینده بازرگان و دفاع از پدر برآمد و نوشت: 
»جریان اصالح طلبی یا اصالحات در یك تداوم فراگیر 25 ساله 
دنباله تاریخی و منطقی جریان انقالب و شورش علیه رژیم پهلوی 
پاسخ  مثابه  به  عملكردش  و  و خلخالی  آن  از  نه جدای  و  است 
طبیعی میلیون ها انسان تحقیر شده و قربانیان سیستمی بود که 
خشونت پیش بودند و فاسد و آن ها که دل در این مسیر سپردند 
در پی طرحی نو و حاکمیتی با ماهیتی متفاوت بودند، هر چند 
آرمانی و دست نیافتنی.« و اینك متن کامل یادداشت زیباکالم و 

پاسخ محمد خلخالی:
آيت اهلل خلخالى و دوم خردادى ها

صادق زيباكالم
تا با غم عشق تو مرا کار افتاد/ بیچاره دلم در غم بسیار افتاد

بسیار فتاده بود اندر غم عشق/ اما نه چنین زار که این بار افتاد
قبل از هر چیز بایستی توضیح دهم که من به این اصل پایبندم 
زمانی  در  حتی االمكان  می بایستی  سیاسی  رجل  یك  نقد  که 
مورد مرحوم  در  پاسخ دهد. حتی  او می تواند  که  بگیرد  صورت 
در  بار  دو  دست کم  دارم.  را  اعتقاد  همین  نیز  خلخالی  آیت الل 
زمان حیات مشارالیه مطالبی در خصوص عملكرد او نوشتم که 
خاطرات  که  زمانی  گذشته  سال  نشد.  درج  مطالب  آن  بار  هر 
آیت الل خلخالی چاپ شد، روزنامه »همشهری« ضمن معرفی آن 
نمود. »همشهری« مدتی  ایشان درج  پیرامون  را  کتاب مطالبی 
از  و  می پرداخت  انقالب  دوران  چهره های  معرفی  به  که  می شد 
جمله شخصیت هایی که به معرفی وی پرداخت، مرحوم خلخالی 
بود. یادداشت مفصلی برای »همشهری« فرستادم که از چاپ آن 
خودداری شد. در مصاحبه ام با روزنامه »کیهان« نیز مطالبی در 
کالمی  که  گفتم  کردستان  در  خلخالی  آقای  عملكرد  خصوص 
این  به رغم  از آن مطالب در روزنامه »کیهان« به چاپ نرسید. 
برای  اعتباری  و  ارزش  اینكه آن مرحوم هیچ  بیان  و  توضیحات 
این دست مالحظات سیاسی ـ اخالقی قائل نبود، هنوز می پذیرم 
که  ای کاش این مطالب در زمان حیات آن بزرگوار درج می شد. 
اما از آنجا که شخصیت های سیاسی به هر حال بخشی از تاریخ 
ملت ها هستند لذا نقد و بررسی آنها را نمی توان الزاما تابعی از 

این دستورالعمل اخالقی نمود، به عالوه بسیاری از شخصیت هایی 
که در سال های اوج سیاسی خلخالی یعنی سال های 1358-59 
به محاکمات و اعدام های وی افتخار می کردند و اصرار می ورزیدند 
که او همچنان محاکمه و اعدام نماید، خوشبختانه زنده و در میان 

ما هستند و قاعدتا می توانند از اعدام هایش دفاع کنند.
یادداشت مفصلی که آقای قوچانی پس از فوت مرحوم خلخالی در 
»شرق« نوشته بود، بیشتر معرفی و شرح و بسط زندگی سیاسی 
و اعدام های ایشان بود بدون آنكه کمترین تالشی در جهت نقد 
عملكرد آن مرحوم در آن یادداشت آمده باشد. من چندان سخنی 
پیرامون روش قضایی خلخالی ندارم. موضوع آنقدر واضح است که 
حتی برای آنان که کوچك ترین اهلیتی در امر قضا ندارند کمترین 
تردیدی نمی ماند که مرحوم خلخالی به عنوان یك قاضی شرع 
جامع الشرایط چقدر وسواس داشت تا خون ناحق ریخته نشود؛ تا 
محاکمه اش منصفانه باشد؛ تا جرم و بزه انتسابی مشخص باشد؛ 
تا به متهم زمان و امكانات کافی برای دفاع از خود داده شود؛ تا 
ادله، شواهد، قرائن و امارات اثبات وقوع جرم در دادگاه یا برای 
دادگاه محرز شود؛ تا متهم به وکیل مدافع دسترسی داشته باشد 
و وکیل وی در مراحل دادرسی حضور داشته باشد تا قاضی ای که 
معتقد باشد وقتی از نظر شرعی کسی مجرم شناخته شد، دادن 
آب و غذا به وی حرام است و باید مجرم بالدرنگ اعدام شود؛ یا 
اینكه معتقد باشد که اساسا در قوانین فقهی و اسالمی چیزی به 
نام وکیل وجود ندارد، پیداست که به سایر ملزومات یك محاکمه 

حقوقی چقدر پایبند است.
هدف من در این یادداشت صرفا بازگو نمودن سه نكته است. نكته 
اول پیرامون سه تن از کسانی است که مورد اتهام آن مرحوم در 
سال 1358 قرار گرفتند و محاکمه یكی از آنان حتی آغاز هم شد، 
اما »فرشته« نجاتی آمد و او از چنگال اعدام محتوم و در حالی که 
چند دقیقه ای بیشتر با آن فاصله نداشت به نحو »معجزه« آسایی 
و  متشنج  اوضاع کردستان هنوز  و  بود  گریخت. شهریور 1358 
درهم ریخته بود. آنقدر عملكرد آقای خلخالی در کردستان آثار و 
تبعات منفی از خود بر جای گذارده بود که مرحوم امام خمینی 
نروند.  کردستان  به  دیگر  ایشان  که  بودند  داده  دستور  صراحتا 
شیخ حسین کرمانی نماینده امام در کردستان با این شرط که 
را  امام  نمایندگی  نگذارد،  کردستان  به  را  پایش  دیگر  خلخالی 
قبول کرده بود. سایر مسوولین نظام نیز با این درك که خلخالی 
دیگر بنا نیست به کردستان بیاید سرگرم کار بودند. مع ذالك و به 
 رغم همه تصورات یك روز پیش از ظهر دو فروند هلی کوپتر در 
پادگان مهاباد به زمین نشستند و آقای خلخالی و همراهانش از 

هلی کوپتر ها پیاده شدند.
سراغ  به  خلخالی  مرحوم  اعدام،  و  محاکمه  فقره  چند  از  پس 
نخستین شاهد یادداشت من رفت: مرحوم شهید حاج مال کریم 
شهریكندی یكی از روحانیون اهل سنت و از معدود روحانیونی 
که به  رغم فشارهای زیادی که بر وی وارد می شد حاضر نشده 
با گروه های مسلح و معارض ُکرد همكاری نماید. شخصیت  بود 
وزین، مستقل و وارسته شهریكندی باعث شده بود که بنده در 
آن  به سمت  یاری  و  نیاز  در منطقه دست  فعالیت هایم  راستای 
منطقه  در  که  نهادهایی  و  ارگان ها  برخی  نمایم.  دراز  مرحوم 
و حساسی  دشوار  شرایط  گرفتن  نظر  در  بدون  داشتند  فعالیت 
علنی  همكاری  انتظار  است  قرار  آن  در  شهریكندی  مرحوم  که 
همكاری  آنان  با  نمی توانست  بالطبع  او  چون  و  داشتند  وی  از 
داشته باشد، او را متهم به مخالفت با جمهوری اسالمی و همكاری 
اینگونه گزارش کرده  به خلخالی هم  با دموکرات ها می کردند و 
بودند. خلخالی در بدو ورود و در انظار دیگران مرحوم شهریكندی 
را مورد شماتت قرار داده و اظهار می دارند که »آمده ام تا حقت را 
کف دستت بگذارم تا ببینی با ضدانقالب و دموکرات ها همكاری 
و  کردن  لباس  خلع  به  فقط  که  کن  دعا  برو  چه.  یعنی  کردن 

اخراجت از کردستان رای دهم.«
افسر  یارجانی  غالمحسین  سروان  شهید  مرحوم  دومم  شاهد 
خروج  از  پس  که  بود  شهامتی  با  مسلمان  و  وطن پرست  ملی، 
گروه های مسلح و معارض کرد از مهاباد و استقرار مجدد دولت 
مرکزی در مهاباد، به ریاست نیروی انتظامی مهاباد منصوب شده 
داشت  راسخ  اعتقادی  که  بود  آن  یارجایی  جرم  بزرگترین  بود. 
که پلیس جمهوری اسالمی می بایستی امین، یار و دوست مردم 
مهاباد باشد و نبایستی مردم از آن واهمه داشته، بلكه پلیس را 
بود  نشده  حاضر  نیز  او  بدانند.  خود  برای  و  خود  از  می بایستی 
پاره ای از خواسته های غیرمعقول برخی از نهادهای دیگر را اجابت 
بلندمدت به زیان  نماید و معتقد بود که آن نوع همكاری ها در 
اعتقاد  که  بود  آن  وی  دیگر  جرم  بود.  منطقه  در  پلیس  نیروی 
انتظامی  نیروی  وظایف  جزو  مهاباد  شهر  درون  امنیت  داشت 
و  امنیت  کار  در  نبایستی  دیگری  نهاد  و  ارگان  و هیچ  می باشد 
انتظامات شهر مهاباد مداخله نماید. حاجت به گفتن نیست که 
بود.  نزد مرحوم خلخالی ساخته شده  نیز چه تصویری در  او  از 
خلخالی او را نیز به همكاری با دموکرات ها و ضد انقالب متهم 
نمود و با عجله اظهار داشت که قبل از محاکمه ات ستاره هایت را 

خودم یكی، یكی می کنم.
شاهد سومم صادق زیباکالم نماینده نخست وزیری در کردستان 
بود. اگر نافرمانی و عدم همكاری با برخی ارگان ها و نهاد ها برای 
دو شاهد قبلی ام اتهام »خیانت« را از جانب مرحوم خلخالی رقم 
زده بود، مشكل این شاهدم با آن مرحوم بسی عمیق تر و به تعبیر 

جامعه شناسان، ساختاری بود. چرا که او آرمان گرایی خوش خیال 
دنبال  به  دره های کردستان  و  ماهور ها، دشت ها  تپه  در  بود که 
این پرسش بود که چرا در سوئیس، انگلستان یا کانادا ملیت های 
مختلف با زبان و مذهب متفاوت در کنار یكدیگر به آرامی زندگی 
می کنند و نیازی نیست که نیروی دریایی انگلستان یا هوانیروز 
نمایند.  امنیت  ایجاد  کانادا  فدرال  ارتش  نظام  پیاده  یا  سوئیس 
اما در کردستان ایران امنیت همواره در سایه توپ و تانك ایجاد 
شده؟ چرا اقوام مختلف در آن جوامع با صلح و آرامش در کنار 
نباشد،  سپاه  و  ارتش  اگر  ایران  در  اما  می کنند  زندگی  یكدیگر 
ترك، کرد، عرب، بلوچ و فارس خرخره یكدیگر را می جوند؟ چرا 
عللی دچار  به  یا  تضعیف شده  در سوئیس  مرکزی  دولت  وقتی 
بحران می شود، بزرگراه زوریخـ  ژنو ناامن نمی شود اما در ایران هر 
بار که دولت مرکزی در تهران تضعیف می شود از ارومیه به مهاباد 
دیگر نمی توان رفت و آمد کرد و می بایستی با ستون نظامی آن 

هم صرفا در روز حرکت کرد؟
خیلی  خلخالی  مرحوم  نزد  پرونده اش  سومم  شاهد  انصافا  نه، 
و  تیربار ژ-3  آن غوغای کالشینكف،  بود، چرا که در  سنگین تر 
تفنگ 1۰6 او فقط به دنبال واقعیت نبود بلكه در آرمان خواهی 
هم جلو تر رفته بود و به  زعم مارتین لوترکینگ رهبر فقید مبارزان 
سیاهپوست امریكا به دنبال تحقق بخشیدن به رویا و سراب بود. 
بنابراین نه جایی در میان آنان که شعار »بژی کردستان«، »خلق 
کرد پیروز است، ارتجاع نابود است« را می دادند جایی داشت و 
منافق  »دموکرات،  می دادند  پاسخ  متقابال  که  آنان  میان  در  نه 
تشكیالت  برجسته«  »مامور  را  او  اولی ها  مبارك«.  پیوندتان 
در کردستان  نام »ساواما«  به  که  ایران  اطالعات جدید  سازمان 
شهرت یافته بود می دانستند که آمده در منطقه تا نیروهای مبارز 
کرد را شناسایی کند، و دومی ها هم او را »جاسوس دموکرات ها«، 
تا  منطقه  به  آمده  که  می پنداشتند  خودفروخته ای«  و  »مزدور 
اطالعات نظامی و محل خانه های امن سپاه را شناسایی کرده و 
در اختیار ضد انقالب قرار دهد. تعجیل خلخالی سبب شد تا دو 
شاهد قبلی سر و کارشان به دادگاه نیفتد اما شاهد سومم در کمال 
بهت و ناباوری اش کارش به محاکمه کشید. آن روز بعدازظهر در 
دفتر سرهنگ آذری فرمانده پادگان مهاباد و در حضور افسران و 
مسووالن سپاه مهاباد، من به عملكرد آقای خلخالی به خصوص 
و  کردم  اعتراض  یارجایی  و  شهریكندی  مرحومان  به  اتهاماتش 
آقای  بیایید.  به کردستان  نبوده که دیگر  قرار  اساسا  گفتم شما 
خلخالی گفتند من نیام تا یك مشت... جاسوس، مزدور و منافق 
از پشت به انقالب خنجر بزنند و منطقه را به امریكا تحویل دهند. 
گفتم چه کسی گفته که من برای دموکرات ها جاسوسی می کنم؟ 
فرمودند چه کسی نگفته؟ حاج آقا حسنی )حجت االسالم غالمرضا 
حسنی امام جمعه ارومیه(، سرهنگ ظهیرنژاد )مرحوم سرلشكر 
ظهیرنژاد که در آن موقع فرمانده لشكر 64 ارومیه بودند(، سرگرد 
طالقانی )مسوول ضد اطالعات لشكر 64 ارومیه(، بچه های سپاه، 
چه  اینها  می گویی؟  درست  تو  فقط  و  می گویند  بی خود  همه 
بودم  نگفته  تو  به  بار  چند  قبال  من  مگر  دارند؟  تو  با  دشمنی 
که دیگر حق نداری به کردستان بروی )ایشان قبال گفته بودند 
که حق ندارم دیگر به کردستان بروم(. گفتم حكم من از طرف 
مهندس بازرگان رییس دولت موقت است. ایشان گفتند جرم آن 

امریكایی ها از تو خیلی سنگین تر است.
قبل از آنكه کالم دیگری بگویم آقای خلخالی گفتند که پرونده 
این را بیاورید. من هنوز فكر می کردم که آقای خلخالی عصبانی 
است و حاال دارد یك چیزی می گوید، اما زمانی که چند لحظه 
با چفیه  را  آن مرحوم که صورت خود  از همراهان  یكی  بعدش 
بسته بود پرونده نارنجی رنگی را آورده و به دست آقای خلخالی 
به  بی اختیار  زانوانم  و  شد  جاری  بدنم  در  سردی  عرق  داد، 
تیتر جالبی  فكر کردم که چه  لحظه  برای یك  لرزش درآمدند. 
نماینده  خلخالی  آیت الل  که  آمد  خواهد  فردا  روزنامه های  در 
نخست وزیری در کردستان را به جرم همكاری و جاسوسی برای 
دموکرات ها اعدام کرد. بی اختیار به یاد مادرم افتادم که همیشه 
می گفت چرا میری کردستان کار کنی تو که کرد نیستی، نمیشه 
در  تلخی  مزه  کنی؟  انقالب خدمت  به  بروی  دیگری  جای  یك 
دهانم ترشح شده بود و احساس می کردم نمی توانم حرف بزنم. 

خواستم بنشینم اما می ترسیدم، به زحمت می توانستم بایستم.
چند لحظه پس از آن افسر بی سیم وارد اطاق شد و به سرعت به 
سمت آقای خلخالی رفته و چیزی در گوش وی گفت و هنوز خم 
از اطاق خارج  از جای برخاسته و  شده بود که خلخالی شتابان 
شد. لحظه ای بعد دو هلی کوپتر حامل خلخالی و همراهان به هوا 
برخاستند و در افق گم شدند. هنوز زانوانم می لرزید و از شدت 
چرا  و  شده  چه  که  نفهمید  هیچ کس  بودم.  شده  خیس  تعریق 
خلخالی با آن عجله حرکت کرد و به کجا رفت. همه مان گیج و 
مبهوت بودیم و هیچ کس حرف نمی زد. من هیچ تردیدی ندارم 

که آن بیسیم چی »فرشته« بود و پیامش   همان »معجزه«.
هیجان  فرط  از  که  صدایی  با  و  گرفتم  تماس  نخست وزیری  با 
می لرزید به مهندس مهدی چمران گفتم آخر این مملكت صاحب 
آنجا می آمده و  به  نمی بایستی  ایشان گفتند که خلخالی  ندارد. 
داد  استعفا  روز  یارجانی   همان  مرحوم  است.  امام  دستور صریح 
صباغیان  هاشم  مهندس  و  چمران  دکتر  مرحوم  اصرار  به  ولی 
)وزیر کشور( قبول کرد تا روشن شدن وضعیت بماند. به ایشان 

هم گفته شد که قرار شده خلخالی دیگر به کردستان نیاید.

دو، سه هفته بعد، یك شب در حدود ساعت 1۰، مهاجمین 
سروان  کردند.  حمله  مهاباد  انتظامی  نیروی  مقر  به  کرد  مسلح 
تیر  پیكر  نمی شود.  تسلیم  و  کرده  مقاومت  شهامت  با  یارجانی 
شدت  دلیل  به  اما  می شود  منتقل  بیمارستان  به  او  خورده 
جراحات و خونریزی زیاد فوت می شود. شهریكندی نیز به رغم 
فشار گروه های مسلح کرد حاضر به همكاری با آنان و همراهی با 
شیخ  عزالدین حسینی نمی شود. او نیز سرنوشت شهید یارجانی را 
پیدا می کند. مهاجمین مسلح کرد با نارنجك به منزل آن مرحوم 

حمله می کنند و ایشان را به شهادت می رسانند.
ما هر سه از سوی مرحوم خلخالی متهم شده بودیم به همكاری 
که  دومی  نكته  انقالب.  ضد  و  اجانب  مزدوری  دموکرات ها،  با 
اوایل  محاکمات  و  خلخالی  آیت الل  مرحوم  مورد  در  می بایستی 
از  برخی  سوی  از  که  بود  زیادی  تالش های  شود  گفته  انقالب 
اعضای شورای انقالب و دولت موقت صورت می گرفت تا جلوی 
آن محاکمات گرفته شود. در شورای انقالب مرحوم شهید دکتر 
محمدجواد باهنر، شهید دکتر بهشتی، آیت الل موسوی  اردبیلی، 
آقای هاشمی رفسنجانی و بیشتر و باال تر از همه مرحوم شهید 
باالخص  محاکمات،  جلوی  که  می کردند  زیادی  تالش  مطهری 
شود  گرفته  خلخالی  آقای  و  انقالب  دادگاه های  اعدام  احكام 
و  صحیحی  مقررات  و  قوانین  یك  چارچوب  در  محاکمات  و 
نیز  موقت  دولت  در  گیرد.  صورت  ضابطه  با  و  وکیل  حضور  با 
مرحوم مهندس بازرگان و دکتر ابراهیم یزدی آشكارا با محاکمات 
خلخالی و دادگاه های انقالب مخالفت می کردند. اما اصرار و تالش 
آقای خلخالی، به عالوه حمایت مردم و جریانات سیاسی رادیكال 
مسلمان  دانشجویان  اسالمی(،  و  مارکسیستی  از  )اعم  انقالبی  و 
اعضای  تالش های  غیره،  و  مطبوعات  وحدت(،  تحكیم  )دفتر 
میانه رو شورای انقالب و دولت موقت را عمال خنثی می ساخت. 
سیاسی،  از  اعم  سابق  رژیم  وابستگان  شد.  که  آنچه  شد  نتیجه 
هیچ خطری  که  می شدند  اعدام  شرایطی  در  انتظامی  و  نظامی 
آنان در زمانی که رژیم شاه هنوز سقوط  انقالب نداشتند.  برای 
نكرده و در مصدر قدرت بود نتوانسته بودند کاری بكنند، چه رسد 

به بعد از سقوط رژیم.
نكته سوم پیرامون جایگاه و انگیزه های سیاسی مرحوم خلخالی 
انقالب صورت گرفت خلخالی  واقعیت آن است که وقتی  است. 
قبل از آن پیش از دو دهه می شد که در کنار امام بود بالطبع پس 
از انقالب او برای خود جایگاهی تصور می کرد. اما به دالیلی که 
از حوصله این نوشتار خارج است این چنین نشد. خلخالی نه به 
شورای انقالب راه یافت، نه به حزب جمهوری اسالمی دعوت شد، 
نه در جرگه تشكیالت »روحانیت مبارز« واردش کردند و نه پست 
باز می گشت  این وضعیت  دلیل  پیدا کرد. یك  و سمت دیگری 
به شخصیت خاص ایشان و نداشتن روحیه کار دسته جمعی و 
همكاری با دیگران. بار ها و بار ها اعضای دولت موقت از مرحوم 
بازرگان، دکتر یزدی گرفته تا مرحوم دکتر چمران و حتی برخی 
از اعضای روحانی شورای انقالب را به امریكایی و مشكوك بودن 
متهم می کرد. در رقابت با روحانیون دیگری که درون هرم قدرت 
بودند و با او همكاری نمی کردند، به بنی صدر نزدیك شد. اما با 

افول ستاره بنی صدر از وی فاصله گرفت.
قوچانی درست می گوید که »شیخ تنها« ماند. اما نمی نویسد که 
ریشه های انزوای خلخالی چگونه و از کجا شكل گرفت. کشتن، 
رغم  به  نداشت.  اسالمی  انقالب  در  جایی  انتقام  و  اعدام  قتل، 
تیراندازی ها و بعضا کشته شدن مردم و تظاهرکنندگان به دست 
تبلیغات و فشار گروه های  به رغم  و  انتظامی  و  نیروهای نظامی 
کشتن  و  بردن  اسلحه  به  و دست  مثل  به  مقابله  برای  رادیكال 
نظامیان، مرحوم امام خمینی هرگز اجازه مقابله به مثل ندادند 
و همواره روی شعار معروف »برادر ارتشی چرا برادرکشی« تاکید 
به  پاسخ  در  انقالبی  رادیكال  گروه های  که  حالی  در  داشتند. 
انقالب شعار »مسلسل، مسلسل  در دوران  ارتش  تیراندازی های 
جواب ضد خلق است« را می دادند، رهبران انقالب شعار »ما به 
شما گل دادیم شما به ما گلوله« را ابداع کردند. چنین بود ماهیت 
دنیا  مردم  از  نفر  میلیون ها  اسالمی.  انقالب  عملكرد  و  سرشت 
که  بودند  دیده  را  ایران  مردم  تصاویر  انقالب،  ماه های  طی  در 
بدون تخریب، حمله، خشونت، خونریزی و انتقام و با دست خالی 
راه پیمایی می کردند. دنیا در مقابل انقالب و مبارزات مردم ایران 
نگاهی حاکی از احترام و ستایش پیدا کرده بود. اما آن اعدام ها 
نه تنها این تصویر را از میان برد بلكه خشونت را وارد گفتمان و 

تعامالت سیاسی جامعه ایران بعد از انقالب نمود.
می رسیم به نكته آخر، که در حقیقت تیتر این یادداشت است: 
دوم خرداد و مرحوم خلخالی. آقای خاتمی به عنوان رییس جمهور 
به  خردادی،  دوم  و  اصالح طلبی  و  اصالحات  اول  طراز  چهره  و 
عالوه آقای مهدی کروبی به عنوان ریاست مجلس اصالحات هر 
دو در پیام تسلیت شان به مناسبت رحلت مرحوم آیت الل خلخالی 
پرسش  یك  می ماند  پرداختند.  ایشان  بزرگداشت  و  تجلیل  به 
اعدام های  و  محاکمات  اینكه  خاتمی:  آقای  از  باالخص  کوچك 
دوم خردادی  شعارهای  از  یك  کدام  با  آیت الل خلخالی  مرحوم 
و اصالح طلبی که شما ظرف شش سال گذشته داده اید همچون 
جامعه مدنی، کرامت انسانی، قانون گرایی، قانونمندی، احترام به 
و...  آزادی، حقوق بشر، حقوق شهروندی  انسان ها،  حقوق مدنی 

انطباق می یابد؟
ادامه دارد...

داستان دو صادق/ خلخالی چگونه 
زیباکالم را محاکمه کرد؟

حاكم  فرزند  پاسخ  و  بازرگان  نماينده  يادداشت 
شرع دادگاه هاى انقالب
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تا سال 9۰  از سال 83  نرخ سود تسهیالت  تغییرات  به  نگاهی 
به 11 درصد  باالی 2۰ درصد  از  نرخ  این  مشاهده می شود که 

سقوط داشته است.
به گزارش آخرین نیوز،در حالي که پرونده تعدیل نرخ ارز و سود 
یك  است،  باز  جاري  سال  در  پولي  سیاست گذاران  براي  بانكي 
عضو ارشد شوراي پول و اعتبار معتقد است: سیاست گذاري پولي 
در سال 91 باید در جهت تعیین نرخ سود متناسب با تورم و تند 

شدن شیب تعدیل نرخ ارز در بودجه باشد. 
کنار  در  آتي  سال  براي  دولت  کرد:  پیشنهاد  پرویزیان  کوروش 
حمایت از بخش هاي تولیدي و پوشش نوسان نرخ ارز روند تعدیل 
نرخ ارز را سرعت بخشد. وي افزود: تناسب نرخ سود با تورم در 

کنار تعدیل ارز از التهاب بازار خواهد کاست.
با  گفت وگویي  در  اعتبار  و  پول  شوراي  عضو  پرویزیان  کوروش 
پولي  بخش  در  سیاست گذاري  جایگاه  تحلیل  به  اقتصاد  دنیای 
و ارائه پیشنهادهایي براي این سیاست ها در سال آینده پرداخته 
است. تعدیل شیب نرخ ارز و تعیین نرخ سود متناسب با تورم از 

جمله این پیشنهادها است. 
سیاست هاي پولي در نظام ادراي کشور معموال به گونه اي تعریف 
رغم  به  اما  باشد؛  اقتصادي  فعالیت هاي  محرك  موتور  که  شده 
اما  برده شود  استفاده  تالش شده حداکثر  این ظرفیت  از  آنكه 

نتیجه مطلوب حاصل نشده است چرا؟
در این رابطه به مسائل زیادي اشاره شده است و عوامل مختلفي 
حاصل  علت  عنوان  به  و  محدودیت ها، ضعف ها  برخي  جمله  از 
نقطه  مي خواهم  من  اما  است.  شده  ذکر  مطلوب  نتیجه  نشدن 
شروع خود را بر یك اصل قرار دهم و آن حرکت در جهت آزاد 
خصوصي سازي  با  مترداف  را  آزادسازي  بسیاري  است.  سازي 

مجموعه اي  زیر  خصوصي سازي  مفهوم  که  حالي  در  مي دانند؛ 
با آزادسازي است و مفهوم آزاد سازي بسیار  اقدامات مرتبط  از 
منافعي  شود  انجام  کامل  طور  به  اگر  آزادسازي  است.  وسیع تر 
چون اصالح نقش دولت در اقتصاد، مصرف کارآتر منابع، مشارکت 
عمومي و.. را به دنبال دارد. بر این اساس سیاست هاي پولي را نیز 
باید در داخل کادر اقتصاد دید و اگر قرار است حرکت روبه جلو 

انجام شود از این زوایه مورد تجریه و تحلیل قرار گیرد. 
به هر حال با اجراي هدفمندي یارانه ها ظاهرا در این مسیر گام 
برداشته شده است، اما باز نظام بانكي محور اصلي این طرح است 

و حال صحبت از تحول در این بخش است؟
قانون هدفمندي یارانه ها و ضرورت اجراي آن مورد اجماع تعداد 
زیادي از کارشناسان و مسووالن کشور است. کساني که دلسوز 
اقتصاد کشورند، تمایل دارند این قانون به خوبي پیاده شود، تا 
پیاده سازي کامل این قانون هم راه درازي در پیش داریم. بخش 
نخست که مربوط به قیمت گذاري هاي حامل هاي انرژي و برق و 
آب و... بود با همكاري مردم و مسووالن اجرا شد؛ اما چند نكته 
براي اجراي بهتر قانون وجود دارد؛ به هر حال طرح هدفمندي 
یارانه ها براي عادالنه کردن استفاده از فرصت هاي اقتصادي کشور 
از این رو جهت گیري اصلي این قانون فربه تر کردن قشر  است. 
از آغاز اجراي  متوسط جامعه است. در مدت زمان سپري شده 
قانون هدفمندي یارانه ها، قشر ضعیف جامعه و دهك هاي پایین 
درآمدي، درآمدي کسب کردند و بخشي از هزینه هاي زندگیشان 
جبران شد؛ اما قشر متوسط جامعه به خصوص در شهرها، نیازمند 
توجه بیشتري هستند که به عنوان نمونه بازبیني هاي انجام شده 

در بخش گاز بها نشان دهنده این ضرورت است. 
نكته دومي که شاید اشاره به آن الزم باشد، ضرورت جمع کردن 
قانون  اجراي  سازوکارهاي  و  دولت  کوچك سازي  اصل  دو  بین 
هدفمندي یارانه هاست، از ابتدا براي اجراي قانون سازماني به نام 
سازمان هدفمندي یارانه ها ایجاد شد که به لحاظ تشكیالتي به 
معناي فربه تر شدن دولت و در تضاد با اصل کوچك سازي است 
توجه  باید  اجرا  در  بنابراین  باشد.  آن  دنبال  به  باید  دولت  که 
پولي  سیاست هاي  مي شود  طي  شكل  چه  به  رفته  راه  داشت 
یكي از مهم ترین مسائلي است که در راستاي اجراي بهتر قانون 
و  تدوین  است.  برخوردار  راهبردي  نقشي  از  یارانه ها  هدفمندي 
اجراي طرح تحول نظام بانكي و آنچه این روزها در قالب اصالح 
این اصالحات در  از جمله مصادیق  پول ملي مطرح شده  واحد 

حوزه پولي است. 
از زماني که بحث اصالح نظام بانكي مطرح شد، اسالمي تر شدن 
دنبال  و  عنوان  اصالحات  این  اصلي  محورهاي  از  بانكي  نظام 
مي شد. این موضوع با پیش آمدن بحران مالي در غرب و مصون 
بر ضرورت و  بحران،  این  پیامدهاي  از  بانك هاي اسالمي  ماندن 

جذابیت این نوع نظام بانكي افزود. 

گذشته،  ربا  بدون  بانكداري  قانون  تصویب  از  که  سال هایي  در 
موارد متعددي چه در قالب ابزارهاي مالي و پولي جدید، نیازهاي 
بین المللي  و  داخلي  اقتصاد  در  آمده  به وجود  تغییرات  و  جدید 
پیش آمده است که دست کم قانون فعلي را دچار کاستي هایي 
کرده که باید کامل شود. آنچه جسته و گریخته از نگاه کلي حاکم 
بر طرح تحول بانكي عنوان شده، نشان مي دهد که انتقادات و به 
تبع آن راهكارهاي در پیش گرفته شده ارتباطي با ضعف قانون 
بانكداري بدون ربا ندارد، بلكه نشات گرفته از نگاهي متفاوت به 

بانك به عنوان یك بنگاه مالي انتفاعي است. 
یكسري  که  مي کنید  مالحظه  هم   9۰ سال  بودجه  همین  در 
بخش  در  دولت  سیاست هاي  راستاي  در  را  تبصره ها  و  قوانین 
حمایت از قانون هدفمندي یارانه ها قرار داده اند، به عنوان مثال 
تقویت  را  تولید داخل  از کشاورزي،  با حمایت  دولت قصد دارد 
کند و در همین راستا ردیف بودجه اي را براي پرداخت به بانك ها 
با نرخ  به بخش کشاورزي  تا تسهیالت پرداختي  در نظر گرفته 
سود کمتري اعطا شود. در واقع مابه التفاوت نرخ تسهیالت بانكي 
را با نرخ مورد نظر خود به بانك ها مي پردازد تا تسهیالت با قیمت 

کمتري در اختیار بخش کشاورزي قرار گیرد. 
اینكه خالف نگاه آزاد سازي است؛ زیرا از یك طرف قیمت ها قرار 
است آزاد شود، اما از طرف دیگر حضور دولت در برخي بخش ها 

مانند نحوه اعطاي تسهیالت و نرخ سود جدي تر مي شود؟
کنند؛  تكمیل  را  یكدیگر  سیاست ها  باید  که  است  این  بر  اصل 
این  است،  قوانین  به  چسبیده  که  هم  سیاست ها  بخش  در 
یا  بازنگري  از  پیش  بنابراین  باشد،  داشته  وجود  باید  همسویي 
تدوین سیاست ها باید قوانین اصالح و بازنگري شود. مگر مي توان 
این  بر  ناظر  مادر  قانون  آنكه  بدون  کرد  اصالح  را  سیاست ها 
به  قوانین  اصالح  اینكه  ضمن  شود.  اصالح  و  بازنگري  سیاست 
ثبات آنها و مصون ماندن از برخوردهاي سلیقه اي کمك مي کند. 
براي همسویي بیشتر بین سیاست هاي طرح  این رو معتقدم  از 
تحول باید ابتدا به اصالح قانون بانكداري بدون ربا پرداخت. به 
عبارت دیگر اگر این قوانین بازنگري و اصالح شود وقتي دولتي به 
این قوانین انتقادي دارد، در نهایت مي تواند اصالحیه ارائه کند و 

نمي تواند سلیقه اي برخورد کند. 
مولفه هاي الزم را براي اصالح ساختار چه مي دانید؟

بازار  فعاالن  که  هستیم  بازار  در  شرایطي  ایجاد  دنبال  به  ما 
منافع  باید  هم  این  بنابر  بگیرند.  قرار  متعادلي  وضعیت  در 
هم  و  بانك ها  هم  سرمایه گذاران،  منافع  هم  سپرده گذاران، 
در  اصل  این  رو،  این  از  گرفت.  نظر  در  را  تسهیالت گیرندگان 
بازنگري قوانین مربوط به فعالیت هاي بانك ها در نظر گرفته شود 
که منافع تمامي فعاالن حفظ شود. باید هزینه مالي معقولي را 
که  سپرده گذاران  حقوق  کنیم،  تحمیل  تسهیالت  متقاضیان  بر 
حال  عین  در  سپرده گذاران خرد هستند، حفظ شود  هم  اغلب 

به  ببرند.  را  خود  معقول  سود  باید  هم  بانك ها  سهامداران 
عقیده من بخشي از مسوولیت ایجاد تعادل بر عهده سیاست هاي 
مالي و بودجه اي است که دولت تدوین و اجرا مي کند. یارانه هایي 
سود  نرخ  مابه التفاوت  پرداخت  یا  مي شود  داده  صادرات  به  که 
تسهیالت به بانك ها از جمله این سیاست ها است. اعطاي مجوز 
دیگر  جمله  از  بانك،  آن  فعالیت هاي  با  متناسب  بانك  هر  به 
بگیرد.  قرار  توجه  مورد  باید  بازنگري  این  در  که  است  مسائلي 
بحثي که مدت ها است بر سر سپرده ها و تسهیالت قرض الحسنه 
در جریان است از جمله مصادیق ضرورت اعطاي مجوز فعالیت 
خاص به هر بانك به حساب مي آید به عبارت دیگر باید مشخص 
کند  دریافت  قرض الحسنه  سپرده  مي تواند  بانك  کدام  که  شود 
ده  تسهیالت سود  و  در حوزه سپرده ها  باید  تنها  بانك  کدام  و 

کار کند. 
جایگاه نرخ ارز در سیاست گذاري پولي چیست؟

نرخ ارز حتما باید اصالح شود در بودجه سال 9۰ هم این نرخ 
برابري حدود 7۰ تومان تعدیل شد و از 98۰ تومان براي هر دالر به 
1۰5۰ تومان افزایش یافت. این در حالي است که صادرکنندگان 
ما معتقدند این اصالح باید با شیب تندتر و سریع تر انجام شود 
از سوي دیگر باید توجه داشت که ما فقط با دالر مواجه نیستیم، 
در حال حاضر در سبد ذخایر ارزي ما تا 2۰ درصد هم یورو و 
تعدیل هاي  آنها  برابري  نرخ هاي  که  دارد  وجود  دیگري  ارزهاي 
و  رسمي  نرخ  بین  فاصله  افزایش  است.  آورده  بوجود  را  مثبتي 
این  و  است  یافته  افزایش  کمي  امسال  دالر  مورد  در  بازار  نرخ 
نشان مي دهد که تعدیل نرخ برابري ضروري تر شده است و من 
شخصا معتقدم شیب اصالح نرخ برابري باید کمي تندتر باشد، 
بر  تاثیري که  و  یارانه ها  قانون هدفمندي  باید مالحظات  گرچه 
بهتر  مي کنم  فكر  بنابراین  داد.  قرار  نظر  مد  دارد،  واردات  نرخ 
الزم  دولت حمایت هاي  و  باشد  تندتر  کمي  تعدیل  است شیب 
را به شیوه هاي دیگر از صادرکنندگان به عمل آورد، همان گونه 
که بسیاري از کارشناسان معتقدند ادامه وضعیت فعلي در واقع 

پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجي است. 
نرخ سود  یعني  موضوع سال جاري  ترین  در خصوص جنجالي 

چه عقیده اي دارید؟
ارتباط  بانك ها  با سپرده گذاران، تسهیالت گیرندگان و  نرخ سود 
مستقیم دارد و به همین دلیل تعیین عادالنه این نرخ به نحوی 
که هر سه گروه سود ببرند خیلی مهم است. نگاهی به تغییرات 
نرخ سود تسهیالت از سال 83 تا سال 9۰ مشاهده می شود که 
است.  داشته  به 11 درصد سقوط  باالی 2۰ درصد  از  نرخ  این 
آنچه که در این رابطه باید مورد توجه قرار بگیرد تغییرات قیمتي 
پیشنهاد مي دهم  آینده  براي سال  بنابراین  است؛  این مدت  در 
جاري  سال  از  حاصل  نتایج  و  تورم  نرخ  به  توجه  با  سود  نرخ 

تعیین شود

احمد توكلي، نماينده مردم تهران در مجلس 
روز شنبه به دعوت انجمن اسالمي دانشجويان 
دانشگاه يزد در در تاالر شهيد منتظر قائم اين 
دانشگاه حاضر شد و ضمن سخنراني درباره 

ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي در حكومت، به 
سواالت دانشجويان پاسخ داد.

توکلي در این نشست با قرائت بخشهایي از نامه حضرت علی)ع( به مالك 
اشتر گفت: ما مسئوالن با توجه به عهدنامه علي علیه السالم با فرماندار 
مردم  بر  و همچنین حق خود  به خود  نسبت  مردم  به حق  باید  خود، 

توجه داشته باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس، تبارگرایی و قوم و خویش بازی، خرید 
نفوذ و حمایت ویژه از عوامل خلل در عملكرد جامعه از عوامل مهم در 
اختالس اخیر دانست و افزود: افرادی که در اختالس اخیر حضور داشتند 

نیز به طور موثری از این راه ها استفاده کردند.
توکلي با اشاره به میزان فساد اقتصادی اخیر تصریح کرد: این رسوایی 
و  است  آمریكا  سال 2۰۰9  رسوایی  بزرگترین  از  بزرگتر  برابر  دو  اخیر 
اثر  که  چرا  است  تومان  میلیارد   3۰۰۰ صرفا  آن  اثر  گفت  توان  نمی 
اعتماد عمومي به حكومت اسالمي بسیار بیشتر است و  آن در کاهش 
صدمه بزرگی که این فاجعه به اعتماد عمومی و ملی در کشور زده قابل 

محاسبه نیست.
وی تصریح کرد: کشور ما در پی این فاجعه هزینه های مالی و اقتصادی 
باعث  از یك طرف  افتضاح  این  است؛ چرا که  پرداخت کرده  را  زیادی 
قانونی و در  به سیستم  اعتماد  از طرف دیگر کاهش  کاهش عمومی و 

نهایت باعث کاهش اعتبار دولت می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: ما رشد را ناشی از دو شاخصه 
انباره  بازدهی  افزایش  و  سرمایه  انباره  افزایش  توان  می  که  دانیم  می 
سرمایه موجود را نام برد، که این اختالس باعث خلل در این شاخصه ها 

شده و اختالل بزرگی در این شاخصه ها بوجود آورد.
رئیس مرکز پژوهشهاي مجلس ادامه داد: ما باید برای انتخاب نمایندگان 
صورت  به  نه  مردم  با  کردن  زندگی  به  تمایل  مانند  هایی  مالك  خود 
نمایش و همچنین بي میلي به کسب ثروت و مطامع دنیوي را در نظر 

بگیریم؛ چراکه در غیر این صورت کشور و جامعه به خطر خواهد افتاد.
دکتر توکلي افزود: اگر نمایندگانی با صالحیت را انتخاب کنیم جامعه 
ای سالم داشته و وضعی مناسبتر از وضع کنونی پیدا خواهیم کرد وي 
افراد،  برخورد  طرز  افراد،  سابقه  مانند  رفتاری  های  مالك  کرد:  تاکید 
گزافه گویی، طرز تبلیغات، تغییر وضعیت در قبل و بعد از نماینده بودن 
را برای انتخاب نماینده خوب در نظر بگیریم تا فریب نخورده و افرادی 

بدون صالحیت را به نمایندگی خود برگزینیم.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قانون بودجه آینه مالی حاکمیت 
است و اگر این قانون درست تدوین و اجرا شود جامعه به سمت تعالی 
خصوص  در  دانشجویان  سوال  به  پاسخ  در  پایان  در  رفت.وی  خواهد 
مسئله وقف دانشگاه آزاد گفت: این طرح با کشمكش های زیاد تصویب 
شد و بعد از مدتی مجددا اصالح شد، به این دلیل است که می گویم 

مجلس ما بیمار است

 

با وجود گذشت چند ماه از دستگیری قائم مقام بانك مرکزی و البته وعده 
بهمنی برای تعیین فرد جایگزین، با مراجعه به سایت بانك مرکزی هنوز 

حمید پورمحمدی به عنوان قائم مقام بانك مرکزی معرفی می شود.
به گزارش فارس، در حالی که به دنبال رسیدگی پرونده فساد بزرگ بانكی 
اخیر که از آن به اخالل در نظام اقتصادی کشور تعبیر می شود، قوه قضائیه 
برخی از مدیران سیستم بانكی را مورد بازجویی قرار داده و تعدادی نیز در 
انتخاب نشده  افراد  این  برای  به سر می برند که هنوز جایگزینی  بازداشت 
از  یكی  عنوان  به  مرکزی  بانك  وقت  مقام  قائم  پورمحمدی  است.حمید 
بازداشت به سر می برد و قرار بود که  متهمان پرونده اختالس بزرگ در 
طبق اعالم محمود بهمنی رئیس کل بانك مرکزی جایگزین وی در آینده 

نزدیك انتخاب و معرفی شود.
با این وجود اما هنوز جایگزینی برای پورمحمدی انتخاب نشده و ظاهراً قائم 

مقام بانك مرکزی از زندان به مدیریت این بانك می پردازد.
به گزارش فارس، بانك مرکزی همچنان نام پورمحمدی را در لیست هیات 
عامل بانك مرکزی کنار محمود بهمنی-رئیس کل، سید محمود احمدی-

دبیر کل، مینو کیانی راد-معاون ارزی و بهمن مسگرها-معاون اداری و مالی 
محفوظ نگه داشته است.

این درحالی است که رئیس کل بانك مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه به 
خبرنگاران وعده داده بود که قائم مقام جدید این بانك را تا پایان هفته )26 

آبان ماه( معرفی خواهد کرد.
از زمان اعالم این وعده تا کنون چند هفته می گذرد اما هنوز محمود بهمنی 
بانك  مقام  قائم  قانون  طبق  که  چند  هر  است  نكرده  عمل  خود  وعده  به 
مرکزی همانند رئیس کل این بانك با حكم رئیس جمهور انتخاب می شود.

* چند پست بالتكلیف دیگر
همچنین هم اکنون مهره دیگره مدیریتی بانك مرکزی که دیگر نام وی در 

لیست هیات عامل این بانك وجود ندارد نیز انتخاب نشده است.
مرکزی  بانك  کل  رئیس  اکو  بانك  مدیریت  به  قضاوی  حسین  انتصاب  با 
باید معاون اقتصادی جدیدی را برای این حوزه حساس اقتصادی در بانك 

مرکزی انتخاب کند اما تا کنون این اتفاق نیفتاده است.
انتخاب جایگزین برای این حوزه های مدیریتی تنها  ناگفته نماند که عدم 
نیز  اقتصادی و دارایی  امور  بانك مرکزی نیست چراکه در وزارت  مختص 
این  بیمه  و  بانك  معاون  برای  جانشینی  حسینی  سید شمس الدین  هنوز 

وزارت خانه منصوب نكرده است.
وزیر اقتصاد در جلسه استیضاحش در مجلس و در جمع نمایندگان خانه 

ملت اعالم کرد که با استعفای اصغر ابوالحسنی موافقت کرده است.
با وجود این موافقت و استعفاء هنوز ابوالحسنی در وزارت امور اقتصادی و 

دارایی و البته در سمت معاون بانك و بیمه مشغول فعالیت است.
با  وزیر  موافقت  وجود  با  مستعفی  مدیران  که  داد  نشان  ابوالحسنی 
استعفای شان می توانند در سمت خود باقی بمانند تا شاید بعد از گذشت 

ماه ها و صالحدید مدیران ارشد فرد دیگری جایگزین آنها شود.
برخی از مسئوالن وزارت اقتصاد در توجیه این اقدام می گویند هنوز آقای 

وزیر کسی را بعنوان جایگزین ابوالحسنی انتخاب نكرده است.
با این حساب هنوز بهمنی و حسینی نتوانستند افرادی را برای این حوزه های 

حساس مدیریتی بانكی و اقتصادی انتخاب کنند

روزهای سرنوشت 
ساز دالر و سود بانكي 

برای سال آينده

باهنر:   دربرخورد با فساد هیچ خط قرمزی نداریم

نایب رئیس مجلس : قوه قضائیه قاطع و بدون اغماض حتی در احضار 
نمایندگان مجلس و بازجویی از آنها، این پرونده را به نتیجه برساند.

بزرگ،  فساد  پرونده  درباره  مجلس  نمایندگان  از  تن  سه  احضار  درپی 
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس از اقدام دادستانی قویا حمایت کرد 
و خواستار برخورد قاطع با همه متهمان این فساد بدون مالحظه مقام و 
موقعیت آنها شد و صریحا تصریح کرد در برخورد با مفسدان هیچ خط 

قرمزی وجود ندارد.
به گزارش الف، محمد رضا باهنر که با خبرنگار مهر سخن می گفت از 
قوه قضائیه خواست تا بدون اغماض و رعایت خط قرمزها حتی در احضار 

نمایندگان مجلس و بازجویی از آنها این پرونده را به نتیجه برساند.
نایب رئیس مجلس با ذکر اینكه در جریان این پرونده شاید برخی ابتدا احضار شده و بعد از باز جویی های مربوطه بی 
گناهی آنها ثابت شود, گفت: قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده باید قاطع، عاقالنه و بدون رعایت خط قرمزها عمل کند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: برخی نیز هستند که شاید از سوی قوه قضائیه احضار نشوند اما در جریان رسیدگی به این 
پروند و کشف اطالعات جدید مجرم شناخته شوند.

باهنردر ادامه از قوه قضائیه خواست تا بدون اغماض و رعایت خط قرمز ها حتی در احضار نمایندگان مجلس و بازجویی از 
آنها این پرونده را به نتجیه رسانده و احكام صادر شده در این خصوص را به اطالع افكار عمومی برسانند.

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی درپایان تصریح کرد: برای رسیدن به اینكه چه کسی در این پرونده مقصر است باید 
منتظر باشیم تا قوه قضائیه بعد از تنظیم دادخواست حكم نهایی خود را درباره متهمین این پرونده فساد بانكی صادر کند.

پیش از این محمود احمدی نژاد در هشتم تیرماه گذشته و درشرایطی که سرنخ های پرونده فساد به نزدیكانش رسیده بود، 
تالش کرد مبارزه با فساد را سیاسی و جناحی جلوه دهد و حتی با لحن تهدیدآمیزی گفت: کابینه خط قرمزي است که 
اگر بخواهند به آن دست اندازي کنند، دیگر من باید وظیفه ي قانوني خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب مي زند.

الزم به یادآوریست رهبر انقالب در دهم اردیبهشت سال 138۰ در فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد صراحتا تاکید کرده 
اند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا 
نهادی نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئوالن کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا 

و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.

سرویس اقتصادی ـ یکشنبه این هفته، محمود بهمني، رئیس کل 
و  بازرگاني  اتاق  کاري  صبحانه  نشست  حاشیه  در  مرکزی  بانک 
صنایع و معادن تهران، سخنانی بر زبان آورد که شنیدن آن از زبان 
یکی از ارشدترین مقامات پولی و مالی کشور، بسیار عجیب بود و 

واکنش بسیاری از فعاالن بازار سرمایه را در پی داشت.

که  بود  این  رئیس  آقای  سخنان  خالصه  »تابناک«،  گزارش  به 
»معامالت آتی« سکه٬ قماربازانه است. حال آن که به گفته حسین 
در   86 سال  بهمن  »در  ایران،  کاالی  بورس  مدیرعامل  پناهیان، 
جلسه شماره 41 شورای بورس، موضوع قراردادهای آتی به تصویب 
نیز حضور  بانک مرکزی  این جلسه، رئیس کل وقت  رسیده که در 
داشته و عالوه بر ابراز نظریات خود، با راه اندازی این ابزارهای نوین 

مالی موافقت کرده است«.
و به این ترتیب، سخنانی از این جنس در یک نشست دانشجویي در 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ـ که با نام »من کالهبردارم، پس 

هستم« برگزار شد ـ نیز تکرار گشت.
بورس  مسأله  خواندن  کالهبرداری  و  قماربازی  با  سخنران  آقای 
می گوید: »اساس ایاالت متحده آمریکا نیز بورس بوده و بورس نیز 

اساسش قمار است«.
مساوی  ضرر  یا  سود  کسب  احتمال  با  را  قمار  دوستان،  ظاهر،  به 
و  ارز  بازار  نابسامانی  و  آشفتگی  سر  از  یکی  چند  هر  دانسته اند؛ 
ناتوانی خود در کنترل و مدیریت مناسب آن، چنین سخنی گفته، 
تا مشکل موجود در عملکرد دستگاه تحت  باشد  شاید راه گریزی 
اختیار او کمتر دیده شود و دیگری از سر دشمنی و مخالفتش با 
سرمایه داری و وجوه غیر انسانی آن، چنین تند رانده و تاریخ را هم 

پس و پیش کرده است.
درست است که جهت و دلیل سخنان این دو بزرگوار متفاوت است، 
بنا  که  باشد  چنین  اگر  بنابراین،  هستند؛  گمراه کننده  دو  هر  ولی 
شود، هر چیزی که در آن احتمال ریسک هست، قمار بدانیم، هر 
با وضعیت کنونی فضای کسب و  پیشه و کار تولیدی هم به ویژه 

کار ایران، خطر دارد.
و  تحقیقات  از  دولت  حق  به  حمایت  آیا  پرسید،  باید  اکنون 

پژوهش های با ریسک مالی باال هم قماربازانه است؟
بنابراین، نباید مخالفت درست با سوداگری و کالهبرداری زیر چنین 

الفاظ تندی مدفون شود.
البته چنین سخنانی، مشکالت رئیس کل بانک مرکزی را هم حل 
نکوهیده  و سوداگری  قماربازی  که  این درست  البته  کرد.  نخواهد 
نقدینگی  نیست که موج  بانک مرکزی  این عملکرد  آیا  است، ولی 
تا  ایران می کوبد  اقتصاد  دیوارهای  از  یکی  به  روز  را هر  سرگردان 

آن را فرو ریزد؟!
نامیده  مسکن  بازار  در  سوداگری  روزی  سرگردان،  نقدینگی  این 
می شود و روز دیگر، قماربازی در بازار سکه و ارز و امروز صف های 

طویلی است که از نیمه شب، پشت در بانک ها کشیده می شود.
ممکن است، سخن حق در زیر سخنان تند پنهان شود، ولی این 
پنهان کردن، اثرات سوء تدبیر یک مقام مسئول را از میان نمی برد. 
بورس قمارخانه نیست، بلکه ابزار تأمین مالی پیشرفت کشور است. 
از دوش کشور  باری  و مقامات،  و بی پروای سیاسیون  تند  سخنان 
برنمی دارد، ولی می شود با آن به نظام اقتصادی و پس از آن به نظام 

سیاسی کشور لطمه زد.

مدیری که از زندان 
مدیریت می کند

»سخن«رانی به جای اقدام!
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کاهش  به  که  ضدرتروویروس  داروهای  از  گسترده  استفاده 
منجر  جهان  سراسر  در  اچ.آی.وی  به  مبتالیان  تعداد  چشمگیر 
را  خانواده  تشكیل  و حتی  سالم  اجتماعی  زندگی  شده، شرایط 

برای این گروه از انسان ها نوید می دهد.
و  گذاشتیم  سر  پشت  را  جهان  در  ایدز  شیوع  آغاز  از  دهه  سه 
دهه چهارم مبارزه با این بیماری با شعار »به صفر رساندن موارد 
آلودگی به اچ.آی.وی، به صفر رساندن مرگ و میر ناشی از ایدز و به 
صفر رساندن تبعیض ناشی از این بیماری« از اول دسامبر جاری 
-دهم آذرماه- آغاز خواهد شد. جهان تالش خواهد کرد تا سال 
1394/2۰15 میزان ابتال به اچ.آی.وی از طریق تماس جنسی را 
به نصف کاهش دهد، احتمال تولد نوزادان مبتال به این ویروس 
این  پیشرفت  با  مبارزه  برای  مؤثر  درمان  و  برساند  صفر  به  را 
بیماری را برای حداقل 15میلیون نفر از افراد آلوده به این ویروس 
فراهم کند. فراهم شدن اقدامات حمایتی و این داروها برای کلیه 
اچ.آی.وی  به  آلوده  باردار  زنان  و  مادران  مخصوصا  مبتالیان، 
بیماری که هنوز  این  به  ابتال  از خطر  را  بعد  می تواند نسل های 
واکسن یا درمانی قطعی برای آن کشف نشده، در امان نگاه دارد 
و با جلوگیری از پیشرفت بیماری در مادران و پدران به آنها کمك 

کند برای سال های بیشتری از فرزندان خود مراقبت کنند.
به  ویروس  به  آلوده  مادر  طریق  از  سالم  فرد  به  ویروس  انتقال 
نوزاد، یكی از شایع ترین راه های انتقال این بیماری در جهان به 
شمار می رود. با این حال زوج های بسیاری هستند که یكی یا هر 
دوی آنها آلوده به اچ.آی.وی هستند و تصمیم به بچه دار شدن 
می گیرند. در بعضی از این موارد نوزاد سالمی متولد خواهد شد 
عوامل  به  ویروس  این  به  او  آلودگی  احتمال  دیگر  در شرایط  و 
هم  شما  برای  سوال  این  شاید  داشت.  خواهد  بستگی  بسیاری 
پیش آمده باشد که وقتی یكی از والدین یا هر دو آلوده به ویروس 

اچ.آی.وی باشند، چه اتفاقی می افتد؟
1- اگر مادر اچ.آی.وی مثبت و پدر سالم باشد:

به این زوج برای بچه دار شدن، لقاح مصنوعی پیشنهاد می شود. 
نخواهد  تهدید  را  پدر  اچ.آی.وی  به  آلودگی  این روش خطر  در 

کرد اما برای کودك چون با مایعات بدن مادر در حین بارداری، 
آلودگی  نزدیك است، احتمال  ارتباط  وضع حمل و شیردهی در 

وجود خواهد داشت.
2-اگر پدر اچ.آی.وی مثبت و مادر سالم باشد:

شامل  که  اسپرم  شست وشوی  از  پس  اغلب  صورت  این  در 
به ویروس  از مایع َمنی و بررسی آلودگی  مراحل جداسازی آن 
اچ.آی.وی می شود، لقاح درون رحمی انجام خواهد شد یا اسپرم 
مستقیما به تخمك انتقال خواهد یافت. شستشوی اسپرم شیوه 
اچ.آی.وی  به  جنین  آلودگی  شانس  کاهش  برای  بسیارمؤثری 
است  هزینه بر  بسیار  نیز  پیشرفته  کشورهای  در  حتی  اما  است 
این  جایگزینی  برای  نیست.  ساده  چندان  آن  به  دسترسی  و 
 Tenofovir مانند  ضدرتروویروسی  داروهای  از  می توان  شیوه 
انتقال  شانس  می توانند  که  کرد  استفاده   Emtricitabine و 
ویروس را به زوج سالم یا زوج مبتال به گونه دیگری از ویروس 
اچ.آی.وی تا حدود 44درصد کاهش دهند. این دو دارو در مرحله 
سوم آزمون های بالینی هستند و استفاده از آنها بر روی انسان ها 
تایلند، کنیا و زیمباوه بحث های پزشكی و  در کشورهایی مانند 

اخالقی بسیاری را به دنبال داشته است.
3-اگر پدر و مادر هر دو اچ.آی.وی مثبت باشند

در این صورت نیز به دلیل احتمال آلودگی مجدد زن یا مرد آلوده 
از آن  یا سویه -زیرگونه- دیگری  به گونه  اچ.آی.وی  به ویروس 
تماس جنسی حفاظت نشده  دارد،  وجود  دیگر  زوج  بدن  در  که 
به زوج ها توصیه نخواهد شد. تاکنون چند گونه گوناگون از این 
رتروویروس و تعداد قابل توجهی سویه متفاوت در جهان شناخته 

شده است.
بارداری در زنان آلوده به ویروس اچ.آی.وی

ویروس  انتقال  شیوه های  شایع ترین  از  یكی  عمودی  انتقال 
اچ.آی.وی به مبتالیان تازه است. این ویروس می تواند در دوران 
مادر  از طریق  یا در دوران شیردهی  بارداری، هنگام وضع حمل 
امروزه  اما  کند،  درگیر  نیز  را  او  و  شود  منتقل  نوزاد  به  آلوده 
نوزاد، مشاوره،  از داروهای ضدرتروویروس در مادر و  با استفاده 
انتخاب شیوه زایمان و اجتناب از شیردهی به نوزاد با شیر مادر 
آلوده به ویروس، میزان انتقال اچ.آی.وی به نوزادان به کمتر از 
یك درصد کاهش پیدا کرده است. در بسیاری از موارد کودکان 
مادران اچ.آی.وی مثبت از شیر مادر محروم خواهند شد اما در 
عوض شانس آلودگی به این ویروس تا حدود 3۰ درصد در آنها 
جنین  به  ویروس  این  انتقال  احتمال  کرد.  خواهد  پیدا  کاهش 
در حین بارداری 15 تا 2۰درصد و در هنگام زایمان نزدیك به 

5۰ درصد اعالم شده است.
در  بیماری  روند  روی  تأثیری  بارداری  می دهد  نشان  تحقیقات 
موقت  کاهش  به  اما  داشت  نخواهد  اچ.آی.وی  به  آلوده  زنان 
اچ.آی.وی  توسط  این  از  پیش  که   +CD4 تی  لنفوسیت های 
ایدز،  به  مبتال  مادران  در  شد.  خواهد  منجر   ، شده اند  تضعیف 
تا   2۰۰ از  کمتر  به   +CD4 تی  لنفوسیت های  تعداد  کاهش 
25۰ عدد در هر میلی لیتر خون می تواند خطر بروز عفونت های 
فرد سالم  در  لنفوسیت ها  این  تعداد  کند.  بیشتر  را  فرصت طلب 

حدود 15۰۰ عدد در هر میلی متر خون است.
چه عواملی در انتقال ویروس از مادر به جنین مؤثر هستند؟

آلودگی  شانس  که  عاملی  مهم ترین  می دهند  نشان  بررسی ها 
جنین به ویروس اچ.آی.وی را تعیین می کند، سطح ویرال )تعداد 
تی  لنفوسیت های  تعداد  و  مادر  میلی لیتر خون(  هر  در  ویروس 
CD4+ در بدن اوست. به عبارت دیگر هر قدر تعداد سلول های 

آمدن  دنیا  به  شانس  باشند،  کمتر  ویروس ها  و  بیشتر  دفاعی 
کودکان سالم بیشتر است.

کوتاه  کند،  کودك کمك  به سالمت  می تواند  که  دیگری  عامل 
برای  است.  نوزاد  تولد  و  آمنیون  غشاء  پارگی  بین  زمان  کردن 
ساعت   4 از  کوتاه تر  باید  زمان  این  نوزاد  آلودگی  خطر  کاهش 

باشد. 
بارداری،  زمان  در  او  مناسب  تغذیه  مادر،  عمومی  بهداشت 
استراحت کافی و دریافت مكمل ها در کنار ورزش، عدم استعمال 
در  به سزایی  تأثیر  می تواند  کافئین  مصرف  کاهش  و  دخانیات 

سالمت جنین داشته باشد.
عفونت های همراه نیز می توانند شانس آلودگی جنین به ویروس 
اچ.آی.وی را افزایش دهند. به عنوان مثال شانس انتقال ویروس 
به جنین در مادرانی که همزمان به هپاتیت سی مبتال بوده اند، دو 

برابر کودکان دیگر است.
 

درمان دارویی و مراقبت ها در زمان بارداری، زایمان و پس از آن 
بهتر   WHO بهداشت جهانی  مطابق دستورالعمل های سازمان 
از  پس  باردار  مادران  در  ضدرتروویروس  داروهای  مصرف  است 
احتمال  صورت  این  در  شود.  آغاز  بارداری  اول  ماهه  سه  اتمام 
آسیب دیدن جنین از مصرف این داروها به حداقل کاهش پیدا 
ویرال  سطح  که  مادرانی  در  می شود  توصیه  البته  کرد.  خواهد 
باالیی دارند، به صالح دید پزشك و با علم به آسیب های احتمالی 
به جنین، درمان های دارویی زودتر آغاز شود. این درمان دارویی 
 AZT نام های  به  اغلب شامل مصرف روزانه زیدووین است که 
داروی  و  غذا  سازمان  توسط  و  می شود  شناخته  نیز   ZDV یا 
آمریكا،FDA برای کاهش احتمال انتقال آلودگی ویروسی مادر 

به جنین تأیید شده است.
یا  داروهای ضدرتروویروس  از  ترکیبی  استفاده  زایمان  در حین 
که  دارویی  ترکیب  این  است.  ممكن  گزینه  بهترین  ARVها 
می تواند شامل زیدووین، المیوودین )TC3( و یك دوز نویراپین 
به  مادر  از  آلودگی  انتقال  احتمال  باشد،  وضع حمل  هنگام  در 

جنین را به حداقل ممكن خواهد رساند. 
و  ترکیبی  مصرف   WHO زایمان  از  پس  مراقبت های  برای 
یك هفته ای زیدووین و المیوودین را توصیه می کند. این ترکیب 
دارویی می تواند مقاومت بدن مادر را در برابر یك دوز نویراپین 
با  بعد  هفته های  در   ARV داروهای  برساند. مصرف  به حداقل 
توجه به شرایط سالمت مادر و شمارش لنفوسیت ها قطع شده یا 

ادامه خواهد یافت.
برای مراقبت از نوزادان WHO استفاده از یك دوز نویراپین را 
به مدت یك  آن  کنار  در  توصیه می کند.  تولد  از  بالفاصله پس 
هفته از زیدووین نیز استفاده خواهد شد. با کنترل شرایط زایمان 
یا استفاده از سزارین انتخابی و بدون خونریزی و درمان دارویی 
می توان احتمال ابتالی کودکان مادران اچ.آی.وی مثبت به این 

ویروس را به حدود 1درصد تقلیل داد.
اطمینان از سالمت کودکان 

آزمون آنتی بادی اچ.آی.وی در روزهای اول تولد تمامی کودکانی 
که از مادران آلوده به این ویروس متولد می شوند، مثبت است. 
همان طور که می دانید بسیاری از این کودکان آلوده به ویروس 
نیستند اما آنتی بادی ها را از بدن مادر دریافت کرده اند. به همین 
دلیل آزمون آنتی بادی اچ.آی.وی در آنها یك ماه و سه ماه بعد 
با  نمی توانند  ماهگی کودك  تا 18  پزشكان  و  تكرار خواهد شد 
قطعیت بگویند که او به اچ.آی.وی آلوده شده یا سالم است. با این 

حال از آن جاکه مصرف شیر مادر در این نوزادان، مخصوصا 
پس از 3 تا 6 ماهگی می تواند خطر آلودگی به اچ.آی.وی موجود 
در شیر مادر را به شدت افزایش دهد، به مادران اچ.آی.وی مثبت 
که به آب سالم و جایگزین های شیر مادر دسترسی دارند، توصیه 

می شود از شیر دادن به نوزاد خود خودداری کنند.
بهار  از  نوزادان سالم  واکسینه کردن  برای  از سوی دیگر تالش 
امسال و در نایروبی در کنیا آغاز شده است. در تلقیح این واکسن 
جدید و گروه کنترل آن 4۰ نوزاد مشارکت داده شده اند و اثرات 
آن بر سیستم ایمنی این کودکان خردادماه آینده اعالم خواهد 
 MVA شد. این نوزادان همگی در هنگام تلقیح این واکسن که
نام دارد و پیشرفته ترین واکسن کنونی است، 5 ماهه بوده اند. اگر 
اثرات مثبت این آزمون بالینی و عدم تداخل این واکسن با سایر 
 MVA اثبات شود  دریافت می کنند،  کودکان  که  واکسن هایی 
مانند واکسن سه گانه در بدو تولد به همگی کودکان جهان تزریق 

خواهد شد.
 اطالعات تكمیلی: ایدز چیست؟

 Acquired immune deficiency عبارت  سرنام  ایدز 
بیماری  این  است.  اکتسابی  ایمنی  نقص  یا   syndrome
پیش رونده که قابل پیشگیری است، توسط ویروس اچ. آی. وی که 
نوعی رتروویروس است و با تكثیر خود، تخریب دستگاه ایمنی 
بدن میزبان را با حمله به لنفوسیت های تی CD4+ آغاز می کند، 
سال های  طی  فرد  بدن  ایمنی  سطح  کاهش  با  می شود.  ایجاد 
بعد، عفونت های فرصت طلب )عفونت هایی که بدن یك فرد سالم 
در اغلب موارد می تواند با آنها مبارزه کند( از راه می رسند و در 
منجر  بیمار  مرگ  به  می تواند  عفونت ها  همین  پیشرفت  نهایت 

شود.
سال 1981 / 136۰ را سال آغاز گسترش این بیماری که آن زمان 
هنوز نام مشخصی نداشت، می دانند؛ اما از سال 1982 / 1361 به 
بعد این بیماری را به نام ایدز می شناسیم. از سال 1988 / 1367 
افزایش  به منظور  آذرماه -  اول دسامبر هر سال -دهم  تاکنون 
و  آموزش  جهان،  آگاهی  افزایش  بیماری،  این  با  مبارزه  بودجه 
مبارزه با تبعیض ها روز جهانی ایدز نام گرفته است. آمارها نشان 
دنبال  به  قابل توجهی  موفقیت های  جهانی  تالش  این  می دهند 
از  این ویروس  به  تازه  داشته و به کاهش 21درصدی مبتالیان 
سال 1997 / 1376 تا 2۰1۰ / 1389 و افزایش 25۰درصدی 
افراد آلوده به اچ.آی.وی که به زندگی خود ادامه می دهند، منجر 
شده است. سال 139۰ / 2۰11 یكی از موفق ترین سال های این 
تالش بوده و مطابق اعالم کارگروه UNAIDS که تالش ها علیه 
اچ.آی.وی و ایدز را در سراسر جهان سازماندهی می کند، شمار 
مبتالیان تازه به ویروس اچ.آی.وی در این سال به پایین ترین 

حد آن طی سال های گذشته رسیده است.
فرآورده های  تزریق  خون،  طریق  از  می تواند  اچ.آی.وی  ویروس 
خونی آلوده، استفاده از سرنگ مشترك )در معتادان تزریقی( و 
انتقال به کارکنان بخش های بهداشتی و درمانی توسط بیماران، 

افراد تازه را مبتال کند.
جنسی  رابطه  برقراری  دلیل  به  که  ویروس  این  جنسی  انتقال 
حفاظت نشده رخ می دهد، یكی دیگر از شیوه های انتقال آن است 
فرد  آلودگی  احتمال  آمیزشی  بیماری های  وجود  درصورت  که 

سالم به اچ.آی.وی به مراتب بیشتر خواهد شد. 
می تواند  سالم  فرد  به  ویروس  انتقال  شیوه،  دو  این  بر  عالوه 
عمودی - از طریق مادر آلوده به ویروس به نوزاد - باشد که یكی 
از شایع ترین راه های انتقال این بیماری در جهان به شمار می رود. 

مبتالیان به اچ.آی.وی 
هم می توانند بچه دار 

شوند، اگر...  

 

هرساله با سرد شدن ناگهانی هوا، آنفلوانزا در کشور شایع شده 
بیماری های  از  آنفلوانزا یكی  را مبتال می کند.  نفر  و هزاران 
شایع در نیمه دوم سال و خصوصا از آذرماه به بعد است و با 
غافلگیری دمای هوا، موج ابتال به آن گسترش پیدا می کند و 
هزینه های بسیاری را برای جامعه و نیز خطراتی به ویژه برای 
گروه های آسیب پذیر به همراه دارد. سازمان بهداشت جهانی 
گفته است که سه گونه جهش یافته آنفلوانزا وجود دارد که در 
کل دنیا در حال گردش است. این خبر، ناگوار و نگران کننده 
بروز  میزان  جهانی،  بهداشت  سازمان  گزارش  طبق  است. 
آنفلوانزا از پنج تا 3۰درصد جمعیت است و در کودکان در 
فصل آنفلوانزا تا 42درصد افزایش می یابد. این آرزوی دیرینه 
آنفلوانزا  ناخوشایند  از عوارض  بشر است که در فصل سرما 

در امان باشد.
به گزارش سالمت نیوز به نقل از روزنامه شرق در واقع یك 
هفته به صورت شبانه روزی با تب و لرز و سرفه های خشك و 
دردهای عضالنی و ضعف، خستگی و کوفتگی و دست و پنجه 
نرم کردن، برای هیچ یك از ما خوشایند نیست، چراکه این 
موضوع عالوه بر صدمات بهداشتی آن و فارغ از تحمیل بار 
مالی به خانواده سبب می شود تمامی برنامه هفتگی خانواده 
باید  اجمالی  نگاه  یك  در  درواقع  شود.  تغییرات  دستخوش 
بیماری ویروسی فصل سرماست  آنفلوانزا شایع ترین  بگوییم 
که دستگاه تنفسی را درگیـر می کند و به شدت مسری است. 
ویروس آنفلوانزا ممكن است 9۰ بار کوچك تر از یك گلبول 
و  است  کوچك  بسیار  ویروس  این  باشد.  انسان  خون  قرمز 
کوچك  ویروس  همین  اما  دید.  را  آن  می توان  زحمت  به 
می تواند در یك سال به اندازه نیمی از مرگ ومیرهای ناشی از 
تصادف های رانندگی، باعث مرگ انسان ها شود. ویروس های 
و  می شوند  ژنتیكی  جهش های  دچار  سال  هر  در  آنفلوانزا 

در نتیجه سیستم های دفاعی قبلی را کم تاثیر می کند.
کشف های  داروسازی،  صنعت  در  اخیر  پیشرفت های  اما   
شگفت انگیزی را در علم پزشكی در این زمینه در پی داشته 
دیرین  رویای  تحقق  مردم،  برای  آن  عملی  نتیجه  که  است 
مقابله با آنفلوانزا بوده است. در حقیقت دستیابی به واکسنی 
که تا 8۰ درصد موارد از این بیماری و عوارض آن جلوگیری 
این حوزه  از بزرگ ترین دستاوردهای بشر در  می کند، یكی 
محسوب می شود. واکسن آنفلوانزا برای تمام کشورهای دنیا 
کاربرد دارد. این واکسن طوری ساخته شده که برای درمان 
این بیماری در تمام دنیا قابل استفاده است. سوش بیماری 
با سایر کشورهای جهان تفاوتی ندارد  آنفلوانزا در کشور ما 
و تقریبا در همه جای دنیا یكسان است و در تهیه واکسن 
بیشتر  که  می کنند  استفاده  شایع  سوش های  از  آنفلوانزا 

بیماری های آنفلوانزا در جهان را پوشش می دهد.
نشانه های آنفلوانزا چیست

آنفلوانزا با تب، سرفه، احساس سردی همراه با لرز، کوفتگی 
و درد در بدن، سردرد و خستگی همراه است. این نشانه ها به 
طور معمول سه تا چهار روز ادامه دارد و پس از آن ممكن 
خشك،  سرفه های  بیشتر،  یا  دیگر  هفته  یك  بیمار  است 
در  مردم  از  بسیاری  باشد.  داشته  گلودرد  و  بینی  آبریزش 
با  اشتباه می شوند.  آنفلوانزا و سرماخوردگی دچار  تشخیص 
اینكه این دو بیماری دارای تشابهاتی هستند، اما تفاوت های 
بارزی هم دارند. آنفلوانزا برعكس سرماخوردگی ناگهانی شروع 
شده و حدود یك هفته طول می کشد و سپس بهبود می یابد. 
گاهی به دنبال ابتال به آنفلوانزا، عارضه ای به نام ذات الریه یا 
همان عفونت ریه ها پیش می آید که این بیماری در اثر همان 
ویروس یا به دنبال ضعف سیستم ایمنی بدن، توسط عوامل 
بیماری های  افرادی که دچار  ایجاد می شود.  میكروبی دیگر 
این  معرض  در  بیشتر  باشند،  ریوی  و  قلبی-عروقی  مزمن 
قابل  به آسانی  سرماخوردگی  بیماری  می گیرند.  قرار  عارضه 
درمان است و در بدترین حالت امكان دارد به عفونت ثانویه 
باکتریایی منجر شود که آن هم با مصرف آنتی بیوتیك قابل 

درمان است. ولی آنفلوانزا بیماری خطرناکی است که
سرماخوردگی  می گیرد.  را  مردم  از  تعدادی  جان  هر ساله 
معموال با گلودرد همراه با عطسه، آبریزش یا گرفتگی بینی 
سرماخوردگی  معمول  عالیم  از  یكی  تب  می شود.  شروع 
رابطه  هم  عضالنی  دردهای  یا  سردرد  نیست.  معمولی 
مستقیمی با سرماخوردگی ندارند، در صورتی که در آنفلوانزا 

این گونه نیست.
واکسن های  جهانی،  بهداشت  سازمان  نظر  براساس 

آنفلوانزا برای گروه های ذیل توصیه می شود:
تا  صفر  نوزادان  منزل  از  خارج  مراقبان  و  منزل  اهالی   -1

59 ماهه
2- افراد 5۰ ساله و مسن تر

3- ساکنان مراکز ارایه کننده مراقبت بلندمدت به افراد دارای 
بیماری های مزمن

بیماری  مانند  سالمت؛  بلندمدت  مشكالت  دارای  افراد   -4

سایر  و  کم خونی  آسم،  دیابت،  ریوی،  کلیوی،  قلبی، 
اختالالت خونی

5- افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف
6- زنان باردار بیش از سه ماه در خالل فصل آنفلوانزا

7- پزشكان، پرستاران، اعضای خانواده و سایر افرادی که در 
تماس نزدیك با افراد در معرض خطر جدی آنفلوانزا هستند

8- افراد ساکن خوابگاه ها یا سایر اماکن پرجمعیت به منظور 
جلوگیری از شیوع بیماری

به  ابتال  احتمال  کاهش  خواهان  که  دیگری  فرد  هر   -9
آنفلوانزاست.

هنگام ابتال به آنفلوانزا چه کنیم
تجربه  را  فورا عالیم  مبتال می شوند،  آنفلوانزا  به  که  افرادی 
نمی کنند. بنابراین آنها می توانند بیماری را به دیگران منتقل 
ناتوانی  در واقع،  هستند.  بیمار  بدانند  اینكه  بدون  کنند، 
ظاهری علم برای متوقف کردن شیوع آنفلوانزا تا اندازه ای به 
این دلیل است که میزبان مبتال می تواند قطرات آلوده را قبل 
از شروع عالیم تولید کند و به این صورت در چرخه شیوع 
از  از دورانی که فرد هنوز اطالعی  فارغ  قرار گیرد.  آنفلوانزا 
بیماری خود ندارد، باید گفت به محض مشاهده نشانه های 
بیماران،  سوی  از  فردی  بهداشت  نكات  رعایت  آنفلوانزا 
از  استفاده  جداگانه،  ظروف  و  وسایل  از  استفاده  جمله  از 
حضور  از  اجتناب  سرفه،  و  عطسه  هنگام  کاغذی  دستمال 
مهم ترین  مداوم دست ها،  و شست وشوی  اماکن عمومی  در 
و  اطرافیان  سالمت  قبال  در  آنفلوانزا  به  مبتالیان  وظیفه 
جامعه است. یكی دیگر از مواردی که سبب انتقال بیماری 
از  به دیگران می شود، در اختیار قرار دادن وسایل شخصی 
قبیل گوشی موبایل و همچنین کامپیوتر است. معموال افراد 
برای  امانت  به صورت  این گونه وسایل  تقاضا می کنند  دیگر 
اظهار  و  گیرد  قرار  آنها  اختیار  در  کوتاه مدت  بهره برداری 
این موضوع که دارنده مبتال به آنفلوانزاست ممكن است در 

جلوگیری از شیوع بیماری موثر باشد.
بهترین زمان برای پیشگیری

به  ابتالیش  احتمال  می خواهد  که  هرکسی  کلی  طور  به 
آنفلوانزا را کاهش دهد، باید واکسینه شود. شما با واکسینه 
از این بیماری  شدن ساالنه علیه ویروس آنفلوانزا می توانید 
از  نباید  که  باشید  داشته  دقت  باید  فقط  کنید.  پیشگیری 
سال  در  ایمن سازی  منظور  به  قبل  سال های  واکسن های 
فصل  از  زیادی  زمان  هنوز  مسلما  شود.  استفاده  جدید 
سرما باقی مانده است و ویروس آنفلوانزا فرصت کافی برای 

بیماری زایی در اختیار دارد.
چه کسانی نباید واکسینه شوند

1- افرادی که حساسیت شدیدی به تخم مرغ دارند.
2- افرادی که قبال واکنش و حساسیت شدیدی به واکسن 

آنفلوانزا داشته اند.
3- نوزادان کمتر از شش ماه

4- افرادی که بیماری شدید یا معمولی همراه با تب دارند، 
باید تا کم شدن عالیم بیماری صبر کنند.

همه افراد در معرض ابتال 
به آنفوالنزا هستند

سالمت نیوز : مهندس محسنی رئیس فراکسیون سالمت مجلس به سالمت نیوز گفت 
: آنچه که مسلم هست هنوز بنزین ما از آن استانداردهای الزم برخوردار نیست شما 
توجه داشته باشید در سال 79  ، هفت محور مشخص شده بود که ، ما روی این هفت 
محور کار بكنیم تا آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کند ، اولین محور ارتقای دانش فنی 
خودروهای تولید داخل بود که هنوزم به این دانش دست پیدا نكردیم ، دوم استاندارد 
کردن سوخت بود که هنوز هم مالحظه می کنید که کیفیت سوخت های دیزلی ما ، 
نا مناسب است و میزان سولفور در گازوئیل تولید داخل بسیار باال است ، یا مثال آمدیم 
دربنزین سرب را حذف کنیم ، یك مادة آالیندة دیگر به نام بنزن را جایگزین آن کردیم 

که به مراتب خطرناك تر از سرب می باشد.
سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس در خصوص آلودگی هوای تهران در گفت و 
گو با سالمت نیوز بیان کرد :» چند عامل مسبب آلودگی هوا می شود که می توان به 
چندین مورد اشاره کرد ، اولین موردی که نقش پر رنگی در این امر ایفا می کند تردد 
خودروهای فرسوده است که  1۰برابر خودروهای تازه تولید شده آلودگی تولید می کند 

که یكی از اصلی ترین موارد آلودگی هوای تهران می باشد.«
رئیس فراکسیون سالمت مجلس در ادامه خاطرنشان کرد :» یكی دیگر از موارد ایجاد 
با  ، که در قیاس  باشد  تولید خودروهای بی کیفیت ساخت داخل می   ، آلودگی هوا 

خودروهای وارداتی از کیفیت کمتری و آالیندگی بیشتری برخوردارند.«
وی در ادامه گفت :» عامل دیگر این معضل ازدیاد تردد خودروها میباشد ، که متاسفانه 
تهران گنجایش تردد این تعداد خودرو را در خود ندارد ، مورد دیگر شرایط اقلیمی خود 
تهران است که قدرت تبادل انتقال آالینده را ندارد ، این عوامل باعث میشود که ما در 

این بازة زمانی از سال شاهد افزایش آلودگی هوا میشویم.«
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص سوخت تولید داخل گفت 
:» آنچه که مسلم هست هنوز بنزین ما از آن استانداردهای الزم برخوردار نیست شما 
این هفت  باشید در سال 79 هفت محور مشخص شده بود که ما روی  توجه داشته 
محور کار کنیم تا آلودگی هوای تهران کاهش پیدا کند ، اولین محور ارتقای دانش فنی 
خودروهای تولید داخل بود که هنوز هم به این دانش دست پیدا نكردیم ، دوم استاندارد 
، همانطور که مالحظه می کنید کیفیت سوخت های دیزلی ما ،  بود  کردن سوخت 
نامناسب است و میزان سولفور در گازوئیل تولید داخل بسیار باال است ، یا مثال آمدیم 
دربنزین سرب را حذف کنیم ، یك مادة آالیندة دیگر به نام بنزن را جایگزین آن کردیم 

که به مراتب خطرناك تر از سرب می باشد.«
و  دارند  سزایی  به  نقش  هوا  آلودگی  در  عوامل  این  همة   «: کرد  تاکید  ادامه  در  وی 

مشخصا نمیتوان گفت که کدام یك از این عوامل نقش اصلی را ایفا میكنند.«
بیشتر: .::سالمت نیوز :سرویس خبری: محیط زیست:عوامل آلودگی هوای تهران/ بنزین 

تولید داخل از استانداردهای الزم برخوردار نیست::.

سخنگوى فراكسيون محيط زيست مجلس :

عوامل آلودگی هوای تهران/ بنزین تولید 
داخل از استانداردهای الزم برخوردار نیست
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FIVB در مطلبی که بر روی صفحه اصلي سایت خود قرار داده به تقدیر 
از عملكرد تیم ایران و خولیو والسكو پرداخته است. در این مطلب آمده 
است: رقابت های جام جهانی 2۰11 والیبال اگرچه به پایان رسیده اما 
سفر ایرانی ها برای تبدیل شدن به یكی از بهترین تیم های جهان تازه 
آغاز شد. ایران شاید در ظاهر با کسب جایگاه نهمی به کار خود در این 
مسابقات پایان داد، اما تجربه بسیاری زیادی از این رقابت ها به دست 
آورد که این موضوع به نفع جوانانی از جمله امیر غفور و پوریا فیاضی 

تمام شد.
ایرانی ها می توانند به اهداف خود دست پیدا کنند. از زمانی که مسئوالن فدراسیون والیبال ایران خولیو والسكو را به عنوان سرمربی تیمشان 
انتخاب کرده اند، موفق شده اند طعم قهرمانی آسیا را بچشند و به رقابت های جام جهانی صعود کنند. متاسفانه آنها در مراحل پایانی رقابت 
های جام جهانی عملكرد خوبی نداشتند با این حال هنوز این بخت را دارند که در رقابت های مقدماتی المپیك که در ماه ژوئن برگزار می 

شود، مجوز حضور در این بازی ها را کسب کنند.
هدف والسكو این است که تیم خود را به یكی از بهترین تیم های جهان تبدیل کند و آنها در این رقابت ها با شكست تیم های بزرگی چون 
صربستان، لهستان و آرژانتین نشان دادند که از چه توان باالیی برخورداند. والسكو تیم مرموز ایران را به یك قدرت بزرگ آسیایی با آینده 

ای بزرگ تبدیل کرده است.
ایرانی بر این باورند که االن زمان آن فرا رسیده که رو به جلو حرکت کنند اما باید اشتباهات و ضعف هایی که در رقابت های جام جهانی 
انجام دادند را در ذهن داشته باشند. آنها دریافتند که این رقابت ها می تواند نخستین گام برای تبدیل شدن به تیمی خوب باشد چراکه 
فرصت بازی کردن با تیم های بزرگ مهیاست. ایرانی ها همچنین دریافتند که تك رقابت ها نمی تواند آنها را به هدفشان برساند بلكه آنها 

باید برای دیدارهای بیشتر با بهترین تیم های جهان تالش کنند.
پوریا فیاضی در رقابت های قهرمانی جهان ثابت کرد که سطح والیبالش رشد کرده و زمانی که استعداد و ژرفای بازی وی در تیم به کار 
گرفته شود، این بازیكن می تواند مطمئن شود که بسیاری از بازیكنان جوان و خوب ایرانی می توانند بدون تردید آینده روشنی را برای تیم 

ایران رقم بزنند.

تقدیر فدراسیون جهانی 
تیم  عملکرد  از  والیبال 
ملی ایران در جام جهانی

 

شهرری - ›اسماعیل زرافشان‹ قدیمی ترین عكاس ورزشی ایران پس از انجام مراسم تشییع از مقابل ورزشگاه شهید شیرودی، در قطعه نام 
آوران بهشت زهرا )س( به خاك سپرده شد.در این مراسم جمعی از مسووالن، ورزشكاران، پیشكسوتان ورزشی، همكاران و همه دوستداران 

حاجی زرافشان حضور داشتند و این مراسم با شكوه خاصی برگزار شد.
زرافشان که به دلیل عارضه قلبی بستری و به تازگی از بیمارستان مرخص شده بود به دلیل وخامت جسمی به بیمارستان امام حسین)ع( 
منتقل و در این بیمارستان دار فانی را وداع گفت.او قدیمی ترین عكاس ورزشی ایران بود بیشترین تعداد بازیهای ورزشی بخصوص میان 

تیم های استقالل و پیروزی را عكاسی کرده و به گفته خود از زمانی که در تهران برق نبوده این حرفه را شروع کرده است.
زرافشان که دریافت جوایزی معتبری را در کارنامه خود ثبت کرد، در سن 83 سالگی چشم از جهان فروبست.

پیکر حاج اسماعیل زرافشان در قطعه نام آوران 
بهشت زهرا )س( آرام گرفت

 

سوکراتس با ترکیب ریش و سربندش در میادین فوتبال شناخته می شد
سوکراتس، کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال برزیل در سن 57 سالگی بر اثر 

عفونت حاد روده در بیمارستانی در شهر سائوپائولو درگذشت.
شوك  دلیل  به  که  او  گفت  سائوپائولو  انیشتین  آلبرت  بیمارستان  سخنگوی 
حاصل از عفونت روده روز جمعه )2 دسامبر( به بیمارستان منتقل شده بود و 

پس از دو روز درگذشته است. 
هافبك افسانه ای تیم فوتبال برزیل با نام کامل سوکراتس برازیلیرو سامپایو د 
سوسا ویرا د اولیویرا، تیم برزیل را در دو جام جهانی 1982 و 1986 همراهی 

کرد.
تیم ملی  اما در 6۰ حضور ملی خود در  برنده جام جهانی نشد،  برزیل  با  او 
در  را  خود  نام  میالدی،   1986 و   1979 سال های  فاصله  در  برزیل  فوتبال 

سرتاسر جهان بر سرزبان ها انداخت و 22 گل برای این تیم به ثمر رساند.
سوکراتس که در کنار زیكو و اِِدر به عنوان یكی از بزرگ ترین فوتبالیست های 
نسل خود شناخته می شد، پیش از این هم دو بار در ماه های اوت و سپتامبر 

سال جاری میالدی به دلیل خون ریزی مجاری گوارشی بستری شده بود.
به خصوص در دوران حرفه ای  الكل،  به زیاده روی در مصرف  او  در آن زمان 
ورزشی اش اذعان کرد. سیگاری بودن سوکراتس هم از دیگر ویژگی های او بود 

که باعث می شد مربی های فوتبال مدرن از او روی گردان باشند.
سوکراتس اخیرا در گفت وگویی الكل را »همدم« خود خوانده بود، اما گفته بود 

که مصرف الكل تاثیری بر عملكرد حرفه ای ورزشی اش نداشته است.
فوتبالیست، پزشك، فعال سیاسی

سوکراتس که با ترکیب ریش و سربندش در میادین فوتبال شناخته می شد 
و توان باالی او در باز کردن خطوط دفاع حریف با استفاده از هر دو پا زبانزد 
هواداران هم  و  مورد عالقه جوانان  زندگی اش شخصیتی  با شیوه خاص  بود، 

نسلش بود.
این فوتبالیست سابق تیم کورینتیانس برزیل، به عنوان یك فعال سیاسی نیز 

شناخته شده بود و هرگز از بیان دیدگاه های سیاسی خود ابایی نداشت.
عالقه او به فوتبال و سیاست در کنار هم، باعث شكل گیری جنبش »دموکراسی 
دیكتاتوری  زمان  آن  در  شد.  میالدی   198۰ دهه  اواسط  در  کورینتیانس« 
نظامی برزیل رو به پایان می رفت و باشگاه کورینتیانس سائوپائولو تنها باشگاه 
ورزشی جهان بود که به عنوان نمادی از مخالفت با حكومت نظامی برزیل، به 

شیوه ای دموکراتیك اداره می شد.
از فوتبالیست های هم عصر سوکراتس، ورزشكارانی مانند پله و  شاید بسیاری 

گارینشا را الگوی خود می دانستند، اما سوکراتس این طور نبود.
قهرمانان او فیدل کاسترو و چه گوارا، رهبران انقالب کوبا و جان لنون، خواننده 

ضد جنگ بیتل ها بودند.
او در سال 2۰1۰ در گفت وگویی گفت:« این مردم هستند که به من، به عنوان 
را  چیزی  بیان  قدرت  آنها  اگر  دهند...  می  قدرت  محبوب،  فوتبالیست  یك 
نداشته باشند، من به جای آنها حرف می زنم. اگر من طرف مردم نبودم، هیچ 

کس حاضر نبود به حرف های من گوش کند.«
سوکراتس که پیش از ورود به دنیای فوتبال در سن 25 سالگی، مدرك پزشكی 
خود را گرفته بود، بعد از خداحافظی با فوتبال در سال 1989، بیشتر به کار 

پزشكی مشغول شد و در شهر ریبرائو پرتو به مداوای بیماران پرداخت.

دكتر سوكراتس درگذشت
سرویس ورزشی ـ این روزها، انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس، تبدیل به سوژه اصلی فوتبال 
را  گزینه های  پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن  استیلی،  حمید  استعفای  از  پس  است.  شده  ایران 
با لوکا بوناچیچ مذاکره کردند و در دیدار حضوری در تهران،  مد نظر قرار دادند. آنها نخست 
برنامه های این مربی را گرفتند. از همان زمانی که نام بوناچیچ به عنوان گزینه مد نظر باشگاه 
پرسپولیس مطرح شد، زمزمه هایی به میان آمد، مبنی بر اینكه برخی بازیكنان و اعضای این تیم، 

مخالف حضور بوناچیچ هستند.
به گزارش »تابناك«، پس از این موضوع، بار دیگر نام مصطفی دنیزلی به عنوان گزینه نخست 
با  برای حضور در پرسپولیس  البته گفته شد، دنیزلی  این میان  پرسپولیسی ها مطرح شد. در 
به موجب آن وی  قراردادی که  از آن  دو مشكل روبه روست؛ نخست مسائل خانوادگی و پس 

باید برای تحلیل و تفسیر مسابقات لیگ ترکیه در یك شبكه تلویزیونی این کشور حضور یابد.
در عین حال گفته شد، اگر مذاکرات جدی شود، این مشكالت نیز حل شدنی است. در کنار این 

دو، از جمال حاجی نیز به عنوان یكی دیگر از گزینه های مربیگری پرسپولیس یاد شد.
محمد رویانیان، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس در این باره گفته است که یك مربی بوسنیایی، 
یك مربی ترکیه ای و یك مربی کروات، گزینه های سرمربیگری پرسپولیس هستند، ولی از فرد 

خاصی نام نبرد و اعالم کرد که به زودی سرمربی جدید اعالم خواهد شد.
اگر دنیزلي که با پیشنهادهایي هم از ترکیه روبه روست، به پرسپولیس پاسخ منفي دهد، رویانیان 
انجام شده،  او  با  بوناچیچ، جمال حاجي و یك مربي صرب دیگر که مذاکراتي  به  باید  دوباره 

بیندیشد. بعید است بوناچیچ و پروین بپذیرند که با هم همكاري کنند!
احتماال دنیزلي هم چنین شرطي خواهد داشت و همین مسأله، انتخاب سرمربي را به فرآیندي 

پیچیده تبدیل کرده است.
هر  به  است.  انداخته  تعویق  به  را  معرفي سرمربي  بار  چند  امروز  به  تا  پرسپولیس  مدیرعامل 
ترتیب، هدایت قرمزها در روزهاي آینده بر عهده محسن عاشوري خواهد بود تا تكلیف جانشین 

استیلي مشخص شود.
درخشان،  بوناچیچ، حمید  لوکا  پیرواني،  افشین  مربیاني همچون  از  استیلي،  استعفاي  از  پس 
جمال حاجي، میروسالو بالژوویچ و کالوس تاپ مولر به عنوان مربیان مدنظر پرسپولیس نام برده 
شد. در این میان در شرایطي که به نظر مي رسید، محمد رویانیان با لوکا بوناچیچ به توافق نهایي 

رسیده، با مخالفت علي پروین این مربي کروات از باشگاه پرسپولیس فاصله گرفت.
مدیر تیم پرسپولیس بر خالف مدیر عامل باشگاه، نظر مثبتي روي مربي سابق سپاهان نداشت 
خبر  یك  دیروز  بیندیشند.  دیگري  گزینه هاي  به  پرسپولیسي ها  شد  موجب  مسأله  همین  و 
امیدوارکننده به هواداران پرسپولیس رسید و آن هم گفت وگوی دوباره مقامات باشگاه با مصطفي 
دنیزلي است؛ گویا، مربي پیشین قرمزها، این بار در گفت وگویش با مدیران پرسپولیس، نرمش 

نشان داده و مسئوالن پرسپولیس منتظر پاسخ نهایي این مربي ترك هستند.
کارنامه مصطفی دنیزلی:

مصطفی دنیزلی با به دست آوردن سه عنوان قهرمانی لیگ و جام حذفی ترکیه با فنرباغچه و 
گاالتاسرای، ده بازی ملی، رساندن تیم ملی ترکیه برای نخستین بار در تاریخ فوتبال این کشور 

به یك چهارم نهایی جام ملت های اروپا و هدایت تیم گاالتاسرای تا مرحله نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان باشگاه های اروپا و یك چهارم نهایی جام یوفا، هم اکنون کاندید سرمربی پرسپولیس 

است.
کارنامه دنیزلی در ایران:

دنیزلی در دی ماه سال 83 و به مدت هفده ماه مربیگری، تیم فوتبال پاس را بر عهده داشت. 
تیم پاس با حضور دنیزلی، نایب قهرمان لیگ برتر ایران شد و برای نخستین بار به مرحله یك 

چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه یافت.
دنیزلی در لیگ برتر، جام حذفی و رقابت های آسیایی 58 بازی هدایت تیم پاس را بر عهده 

داشت و نتیجه آن 31 برد، 19 مساوی و 8 باخت بود.
وی سال 85 در پرسپولیس کارنامه موفقی داشت و در جام حذفی با این تیم در ضربات پنالتی 
مقابل سپاهان نایب قهرمان شد؛ البته اگر در آن دیدار، داور بازی، مسعود مرادی پنالتی محرز 

به سود قرمزها را نادیده نمی گرفت، جام حذفی به سرخ ها می رسید.
دنیزلی در یك نگاه:

تولد: دهم نوامبر 1949 در شهر ازمیر ترکیه.
سوابق بازیگری: از سال 1966 و در هفده سالگی به عضویت تیم فوتبال ازمیر ترکیه درآمد و 
مدت هفده سال عضو این تیم بود. او در سال 198۰ با به ثمر رساندن دوازده گل موفق به کسب 
عنوان آقای گلی لیگ ترکیه شد و در سال 1983 به گاالتاسرای پیوست. او پس از یك سال 

عضویت در گاالتاسرای و در سن 35 سالگی از دنیای بازیگری خداحافظی کرد.
سوابق مربیگری:

باشگاه های فنرباغچه و گاالتاسرای ترکیهـ  تیم ملی ترکیهـ  کوکالی اسپور ترکیهـ  وستل مانیسا 
اسپور ترکیه ـ پاس ایران، از جمله تیم هایی هستند که دنیزلی در آنها سرمربی بوده است.

بیوگرافی لوکا بوناچیچ
بازیكن  Luka Bonačić( )21 مارچ 1955 در اشپلیت، کرواسی(  )به کروات:  بوناچیچ  لوکا 

بازنشسته و مربی فوتبال اهل کرواسی است.
دوران مربیگری در ایران؛ بوناچیچ در ایران مربی باشگاه های استقالل اهواز، فوالد خوزستان، 
سپاهان اصفهان، مس کرمان بود. او توانست تیم فوتبال سپاهان اصفهان را به مقام نایب قهرمانی 
بر آن در دو دوره پیاپی جام حذفی )جام حذفی  افزون  لیگ قهرمانان آسیا 2۰۰7 برساند و 

85-1384 و جام حذفی 86-1385( تیم سپاهان را به قهرمانی رساند.
بوناچیچ کروات که فصل جدید را با تیم سپاهان آغاز کرده بود، پس از شكست سنگین سه، صفر 
مقابل مس کرمان از کار برکنار شد. سرمربی سابق سپاهان، جای حمید استیلی را گرفت. لوکا 

بوناچیچ، سرمربی کروات سابقه چند سال کار در فوتبال ایران را دارد.
از این تیم  لوکا امسال سرمربی سپاهان اصفهان بود و به دلیل به دست آوردن نتایج ضعیف 

کنار گذاشته شد.
افزون بر این، باشگاه پرسپولیس درباره شایعات اخیر مبنی بر حضور جمال حاجی، بوناچیچ، 
پترویچ و افشین پیروانی به عنوان سرمربی پرسپولیس عنوان کرد: باشگاه پرسپولیس هیچ  کدام 

از این اسامی را تأیید نمی کند.
در ضمن جمال حاجي 58 ساله فقط در کشورهاي امارات و قطر مربیگري کرده و در کارنامه اش 
موفقیت خاصي به چشم نمي خورد. در صفحه ویكي پدیا، جمال حاجي هیچ اطالعات خاصي در 

مورد او منتشر نشده است.

کارنامه نامزدهای مربیگری پرسپولیس

برنامه 9۰ به دربی و مسائل مربوط به پرسپولیس پرداخت. 

از جدایی  اینكه پس  بود؛  استیلی  درباره  برنامه  این  پرسش 
استیلی نتایج پرسپولیس بهتر می شود، فرقی نمی کند یا بدتر 

می شود.
از دو میلیون نفر شرکت کردند و  در این نظ رسنجی، بیش 
57 درصد بر این باور بودند که نتایج پرسپولیس پس از رفتن 
استیلی فرقی نمی کند. به نظر 3۰ درصد از شرکت کنندگان 
در این نظ رسنجی، نتایج پرسپولیس بهتر خواهد شد و 13 
درصد هم نظرشان این بود که با جدایی استیلی، پرسپولیس 

بدتر نتیجه می گیرد.
این در حالی بود که استیلی ـ که مهیمان برنامه بود ـ گفت: 
با جدایی من، پرسپولیس بهتر نتیجه می گیرد و در واقع با آن 

3۰ درصد موافق بود.

اظهار  داد؛  را  کریمی  پاسخ  لیگ  سازمان  رئیس 

نظر عزیزمحمدی در برنامه 90
رئیس سازمان لیگ برتر ـ که یکی از مهمانان تلفنی برنامه 
نود بود ـ بامداد سه شنبه درباره مصاحبه تند علی کریمی 
به  از علی کریمی  از دربی روز جمعه خاطرنشان کرد:  پس 
دلیالظهاراتی که داشته، گذشتم و می دانم که وی به دلیل 
باخت تیم فوتبال پرسپولیس عصبانی بوده که این حرف ها 

را زده است!
فوتبال  تیم  کاپیتان  ادعای  به  پاسخ  در  محمدی  عزیز 
خواهش  کریمی  علی  از  گفت:  مصاحبه  این  در  پرسپولیس 
می کنم اشکاالت من را بگوید و اگر این کار را انجام ندهد، به 

فوتبال خیانت کرده است.

در برنامه 90 چه گذشت؟
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لیست منتشر شده برای جستجوهای سال 2۰11 نشان می دهد که آی فون در صدر جستجوهای سال بوده است.
به گزارش Cnet آیفون باالتر از اشخاص مشهور ، فجایع طبیعی و تحوالت سیاسی در صدر فهرست جستجو های یاهو قرار گرفته است.

یاهو در گزارش امسال خود بیان داشته است که در طول 1۰ سال گذشته تنها یك بار دیگر آن هم در اولین سال یك ابزار فن آوری 
در صدر جدول آمده که PlayStation 2 بوده است. در سال بعد بریتنی اسپیرز در صدر جدول قرار داشت که البته از سال 2۰۰5 تا 
2۰۰8 مرتبا از جایگاه اولی خود پایین آمد. در سال 2۰۰9 مایكل جكسون مقام اول را به خود اختصاص داد و در سال بعد عبارت نشت 

نفت بریتیش پترولیوم BP در صدر جدول قرار گرفت.
عروج Ipod در یك سال با گمانه زنی های زیادی در مورد اینكه آیفون جدید شبیه چه خواهد و اپل چه زمانی آن را روانه بازار خواهد 
کرد همراه بود. در نهایت این شرکت از ایفون 4S در ماه اکتبر پرده برداری کرد . عالقه مندی به این دستگاه و جستجوی آن در یاهو 
بدون شك مربوط می شود به استعفای استیوجابز رئیس اجرایی و بنیانگذار شرکت اپل در ماه آگوست و در گذشت وی در ماه اکنبر.

نتایج حاصل از داده های جمع آوری شده توسط مایكروسافت در مورد بیشترین دامنه جست و جو شده سال 2۰11 در بینگ متفاوت است. لیست داده های مایكروسافت کامال با لیست 
یاهو تفاوت دارد چرا که لیست مایكروسافت در مورد بیشترین عبارت جست و جو شده نیست. در عوض مایكروسافت جست و چو شده ها را با ویژگی های متفاوت گروه بندی کرده است. 
در مورد بیشترین دستگاه های الكترونیكی مورد استفاده کاربران آیفون 5 در مقام چهارم بعد از اکس باکس، پلی استیشن و کیندل قرار گرفته است. شاید این نتیجه به این خاطر است 

که مایكروسافت مدل خاصی از آیفون را مد نظر قرار داده در حاایكه مثال برای ایكس باکس این کار را انجام نداده است.
درلیست یاهو بعد از ای فون اسامی، کیسی آنتونی، کیم کارداشیان، کتی پری، جنیفر لوپز، لیندسی لوهان و جنیفر آنیستون و American Idol زمین لرزه ژاپن واسامه بن الدن  در 
1۰ ردیف اول هستند. آبفون 5 بر اساس گزارش Powerball و MLB محبوبترین موبایل جست و جو شده در یاهو است. همانطور که برای جست وجوهای خبری محاکمه کیسی آنتونی 

بعد از عروسی سلطنتی و مرگ اسامه بن الدن در صدر فهرست قرار دارد.

مردمدرسال۲۰۱۱چهچیزهاییرادریاهوجستجوکردهاند؟

گیم سازان ایرانی می خواهند به تالفی بازی بتلفید 3، یك بازی رایانه ای با عنوان ›حمله به تل آویو‹ بسازند.
بهروز مینایی رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ایی کشورمان در حاشیه چهارمین نمایشگاه بازی های رایانه ای 
دبی در پاسخ به خبرنگار فارس درباره واکنش جمهوری اسالمی ایران به بازی اهانت آمیز بتلفیلد 3 که در آن 
حمله به کشورمان و عملیات سربازان امریكایی در خیابان های تهران تصویر شده است، گفت: ما نامه های اعتراض 

آمیزی به شرکت سازنده و بازی سازان این بازی رایانه ای ارسال کرده ایم اما تاکنون پاسخی دریافت نكرده ایم.
بهروز مینایی افزود: اگر چه بتلفیلد 3 به لحاظ فنی و تصویری اشكاالتی دارد اما اینكه لوکیشن این بازی تهران 

باشد قابل قبول نیست.
رییس بنیاد ملی بازیهای رایانه ای کشورمان گفت: در اینجا هم اعتراض خود را به دست اندرکاران شرکت اپیك 

که حامیان نمایشگاه و حضوری فعال در چهارمین نمایشگاه دبی داشتند ابراز کردیم.
وی ادامه داد: واکنش آمریكاییها این بود که این مساله صرفا یك بازی و داستان است و نباید زیاد سخت گرفت.

رییس بنیاد ملی بازی های رایانه ایی با بیان اینكه استراتژی ما هم در این حوزه باید حمله در برابر حمله باشد گفت: از آنجایی که آمریكا خود را تحت والیت اسرائیل قرارد داده است 
بنابراین بازی »حمله به تل آویو« ساخته خواهد شد، چون حتی بازی حمله به واشنگتن هم به اندازه حمله به تل آویو آنها را ناراحت نخواهد کرد.

در عین حال جمعی از بازی سازان کشورمان آمادگی خود را برای همكاری در ساخت بازی »حمله به تل آویو« اعالم کردند.
چند بازی ساز جوان هم در گفت و گو با خبرنگار فارس از برنامه ریزی برای ساخت هر چه بهتر بازی در مقابل بازی »بتلفیلد 3« خبر دادند و گفتند ما کار مطالعاتی را از همین حاال 

)زمان مصاحبه( آغاز می کنیم.
فروش این بازی در ایران ممنوع شده است، با این حال برخی از نسخه های آن بصورت غیرقانونی داد و ستد می شود.

»حمله به تل آویو« پاسخ بازی سازان ایرانی به »بتلفیلد ۳« 

 
به نظر می رسد همان ژنی که در پرنده ها آواز خواندن را امكان پذیر می سازد، در انسان ها 
توانایی زبان  آموزی و در کنار آن، یادگیری های پیچیده را فراهم کرده است. آیا ما وضعیت 

پیچیده خود را مدیون این ژن هستیم؟
بر اساس مطالعات جدید،  ژن اف.او.ایكس.پی.2 که در حال حاضر،  بهترین توضیح دهنده 
تكامل زبانی در انسان است،  می تواند به مغز انسان، امكان یادگیری های پیشرفته تر را نیز 

داده باشد.
نسخه  پالنك،  ماکس  در موسسه  و همكارانش  به گزارش دیسكاوری،کریستیان شرایوایز 

انسانی این ژن را در موش مورد بررسی قرار داده اند.
آنها در مطالعه خود، موش هایی را که دارا یا فاقد این ژن انسانی بودند،  مورد بررسی قرار 
داد تا ببیند آیا می توانند در مازها، نشانه ها را دنبال کنند یا نه. بعد از 8 روز، موش هایی 
که دارای ژن انسانی بودند، بهتر از سایرین از عهده مازها برمی آمدند و نشانه ها را سریع تر 
یاد می گرفتند. بنابراین نتایج مطالعه نشان می دهند که نسخه انسانی این ژن می تواند به 
و  پیشرفته تر  امكان حرکت های  ترتیب،  بدین  و  کند  مغز کمك  در  ارتباط ها  شكل گیری 
یادگیری پیشرفته تر را فراهم آورد. این توضیح احتماال به ما می گوید که نقش ژن ها در 

شكل گیری و تكامل زبان در حدود نیم میلیون سال پیش، چه بود. 
در  موسسه  همین  در  دیگر  محققی  توسط  بار  اولین  برای  اف.او.ایكس.پی.2  جهش های 
مطالعه ای که بر روی افرادی که با هم نسبت خانوادگی داشتند انجام می شد،  کشف شد. در 
آن زمان مطالعه نشان داد که افراد این خانواده ها به دلیل این که یك ژن،  به درستی عمل 

نمی کرد،  دچار مشكالتی زبانی بودند. 
از موجودات  انسان ها نیست و طیف وسیعی  به  اما ژن اف.او.ایكس.پی 2 فقط مخصوص 
دیگر هم همین ژن را در بدن خود دارند. مطالعه دیگری بر روی پرنده های آوازخوان نشان 
می دهد که وقتی محققین این ژن به خصوص را در ظهور محدود می کنند،  پرنده ها در تولید 

صداهای مخصوص به گونه خودشان دچار مشكل می شوند. 
اد یانگ،  نویسنده حوزه علم به این نكته اشاره می کند که نقش ژن اف.او.ایكس.پی.2 در 
تكامل انسان، احتماال بیش از تنها تنظیم زبان بوده و به احتمال زیاد، ایجاد ارتباط های 

بنیادی بین نورون هاب عصبی مغز را هم در بر می گرفته است. 
در مجموع،  به نظر می رسد که اف.او.ایكس.پی 2 یكی از قطعات گمشده پازل تكامل زبان 
در انسان ها باشد. در واقع،  چنین تصور می شود که این ژن، سایر ژن هایی را کنترل می کند 

که توانایی یك موجود زنده برای یادگیری مهارت های حرکتی خاص را بر عهده دارند.

منشأ آوازخواندن پرندگان و زبان آموزی 
پیچیده انسان ها یک چیز است!  

هواپیما  یك  راندن  یا  و  مختلف  زبانهای  رزمی،  هنرهای  فراگرفتن  گویند  می  محققان 
بدون اینكه فرد بیدار باشد به شیوه بارگذاری مستقیم بر روی مغز به زودی به واقعیت 

تبدیل خواهد شد.
ATR در کیوتو  و البراتوارهای عصب شناسی محاسباتی  بوستون  دانشگاه  دانشمندان 
ژاپن باور دارند که در آینده فرا گرفتن یك مهارت جدید نباید دشوار تر از نشستن در 

برابر یك رایانه و انتظار کشیدن برای بارگذاری اطالعات باشد.
این محققان بر روی تاثیر دستگاه fMRI در القای دانش بر روی انسان از طریق ارسال 
دهند،  تغییر  را  مغز  فعالیت  الگوی  توانند  می  که  مغز  بصری  غشای  به  سیگنالهایی 

مطالعاتی گسترده انجام دادند.
محققان در کالج پزشكی بیلور نیز به تازگی دریافته اند که اگر ملكولی به نام PKR مهار 
شود، می تواند در مغز فعالیتهایی ایجاد کند که منجر به شكل گیری حافظه طوالنی مدت 
در مغز بالغ شود. به عالوه این مولكول را می توان به صورت مصنوعی مسدود کرد، تا به 
این شكل زمینه ساخت داروهای تقویت حافظه فراهم آید. به گفته محققان این مولكول 
می تواند در درك چگونگی حفظ حافظه برای مدتی طوالنی و همچنین خلق حافظه 

جدید نقشی کلیدی داشته باشد.
در این تكنیك جدید سیگنالی از هیچ دارویی استفاده نشده و فرد نیازی به بیدار بودن 
نخواهد داشت، تنها به این شكل الگوی فعالیت مغز فرد تغییر پیدا کرده و وی به یك 
روی  بر   fMRI تكنیك  آزمایش  شد.  خواهد  تبدیل  شطرنج  قهرمان  یا  فوتبال  ستاره 
بودند  را دریافت کرده  از داوطلبان نشان دادند گروهی که سیگنالهای مهارتی  گروهی 
نسبت به افرادی که این سیگنالها را دریافت نكرده اند، مهارتهای بیشتری را به دست 

آورده اند.
در فیلمهای سه گانه »ماتریكس« نیز شخصیتها به شیوه ای نسبتا مشابه، البته به واسطه 
اتصال مستقیم و فیزیكی به رایانه و بارگذاری اطالعات مهارتهای جدیدی به دست می 

آوردند.
بر اساس گزارش میل آنالین، محققان می گویند تا روزی که انسانها واقعا بتوانند به این 
شیوه مهارتهای جدیدی به دست بیاورند راه زیادی باقی نمانده است و به زودی می توان 

بدون تحمل دشواری های همیشگی بسیاری از مهارتها را آموخت.

آموزش مهارتها در خواب ، به راحتی 
قهرمان شطرنج یا فوتبالیست می شوید!

 

معاون رسانه مجازی سازمان صدا و سیما از برنامه های این سازمان برای راه اندازی شبكه 
IP مدیا که قابلیت استفاده همزمان موبایل ، وب و تلویزیون را دارد خبر داد و گفت: این 
فناوری نوین بر بستر ADSL و فیبرنوری با پهنای باند 2 مگابیت بر ثانیه به مردم قابل 

ارائه است.
بین  نمایشگاه  افتتاح هفدهمین  ، لطف الل سیاهكلی در مراسم  به گزارش خبرنگار مهر 
المللی ایران الكامپ 2۰11 با اشاره به برنامه های سازمان صدا و سیما در تولید محتوا اظهار 
داشت: فناوری نوین IP مدیا که یك پلتفرم مشترك از موبایل، وب و تلویزیون است، امكان 
دسترسی کاربران به اینترنت 2 مگابیت بر ثانیه را بر روی خطوط ADSL و فیبرنوری با 
حداقل هزینه فراهم می کند.وی گفت: با راه اندازی زیرساختهای شبكه ملی اطالعات این 
پروژه از ظرفیت ایجاد شده این شبكه استفاده می کند و دیگر نیازی به پهنای باند اینترنت 
جهانی نخواهد داشت.سیاهكلی با بیان اینكه این پروژه که با چندین برابر پهنای باند فعلی 
کاربران در دسترس خواهد بود با قیمت فعلی ADSL ارائه می شود و می تواند تمامی 

نیازمندیهای مردم را در استفاده از کاربردهای فناوری برطرف کند،
 افزود: فرصت الزم برای ارسال و دریافت مالتی مدیا بر روی این شبكه و از طریق دستگاه 
مبدل »ست آپ باکس« فراهم شده است که بخشی از محتوا را برای این شبكه صدا و 
سیما فراهم می کند اما قصد داریم با انجام چنین شبكه هایی به جای دریافت در مقام 

ارسال دیتا در دنیا قرار گیریم.

راه اندازی IP مدیا از سوی صدا و سیما  

 تحقیقات یك دانشمند ژاپنی نشان می دهد،هزار قطره آب معمولی با اضافه شدن یك 
قطره از آب زمزم، خواص زمزم را پیدا می کند

آب  مكرمه،  مكه  در  زمزم  آب  دهد  می  نشان  نانو  فناوری  از  استفاده  با  تحقیقات  نتایج 
معمولی نیست بلكه از خواصی برخوردار است که در هیچ یك از آب های جهان پیدا نمی 

شود.
شبكه تلویزیونی العالم به نقل از پایگاه اینترنتی باب، با اعالم این مطلب توضیح داد: نتایج 
تحقیقات نانو تكنولوژی یك دانشمند ژاپنی نشان می دهد اگر یك قطره از آب زمزم به هزار 
قطره آب معمولی افزوده شود، آن هزار قطره آب معمولی، خواص آب زمزم را پیدا می کنند.

دکتر ماساروا یموتو از محققان ژاپنی افزوده است در تحقیقات و مطالعات علمی خود بر 
آب زمزم با استفاده از فناوری نانو نتوانسته است هیچ یك از خواص آب زمزم را تغییر دهد.

دکتر ایموتو گفته است آب زمزم منحصر به فرد و از آب های دیگر متمایز است و ساختار 
بلوری آب زمزم با همه آب های جهان متفاوت است.

این محقق ژاپنی اظهار داشته است همه مطالعات و تحقیقات در آزمایشگاه ها نتوانست 
هیچ یك از خواص این آب را تغییر دهد و ما تاکنون نتوانسته ایم علت آن را تشخیص 

بدهیم.
وی در پایان گفته است آب زمزم یك آب معمولی نیست.

گفتنی است دکتر ایموتو بنیانگذار نظریه تبلور ذرات آب است.

کشف اسرار جدید از آب زمزم

    

انسان دنبال تحصیل که می رود برای چه می رود؟ البته این قبول است که بعضی اوقات 
که انسان دنبال تحصیل علم می رود، علم را مقدمه امور مادی قرار می دهد. در عصر ما 
اگر به کسی بگویند چرا درس می خوانی، چرا به دانشگاه می روی، می گوید برای اینكه 
مهندس بشوم ماهی فالن مقدار درآمد داشته باشم یا می گوید می خواهم طبیب بشوم 
ماهی فالن مقدار درآمد داشته باشم. ولی آیا بشر همیشه اینگونه است که علم را وسیله 
مادیات قرار می دهد؟ یا نه، در بشر حالت دیگری هم هست که الاقل گاهی علم را به خاطر 
خود علم می خواهد. همینطور است، برای اینكه اتفاقا علمای واقعی یعنی علمائی که علم 
را در دنیا پیش برده اند همانهائی هستند که علم را برای علم خواسته اند نه علم را برای 
مادیات، زیرا اینها کسانی هستند که هزاران محرومیت را تحمل کرده اند تا توانسته اند به 

این حد از علم برسند.
دو تا قصه هست یكی مربوط به مرحوم سید حجه االسالم که از علمای اسالمی است و 
دیگری مربوط به پاستور. برای هر دو این قضیه را مشابه یكدیگر نقل کرده اند. می گویند 
شب زفاف سید حجه االسالم بود. عروس را آورده بودند، زنها هم به دنبال او آمده بودند و 
آن تشریفاتی که زنها دارند. سید با خود گفت حاال که زنها در اطاق هستند و پیش هم می 
باشند، فرصتی است برای مطالعه. به کتابخانه رفت و مشغول مطالعه شد. آنچنان سرگرم 
مطالعه شد که یادش رفت که شب زفافش است. زنها از اطاق عروس رفتند و عروس تنها 
ماند تا داماد بیاید. عروس بیچاره همینطور منتظر نشسته بود و به قول معروف سماق می 
مكید. داماد هم نیامد. سید یك وقت دید صدای الل اکبر بلند است، به خود آمد فهمید که 
شب عروسی است. آمد پهلوی عروس و از او معذرت خواست، گفت من غفلت کردم، آنقدر 

سرگرم مطالعه بودم که یادم رفت امشب، شب عروسی است.
درباره پاستور هم عین همین قضیه را نقل می کنند که او هم شب عروسیش همین طور 
سرگرم مطالعات و تجربیات خودش بود تا صبح شد. در تاریخ می نویسند مكرر اتفاق می 
افتاد که او در روزهای یكشنبه که تعطیل بود با زنش قرار می گذاشت که به کلیسا یا به 
تفریح بروند. بعد تا زنش می خواست خودش را آماده بكند با خود می گفت خوب است یك 
سری به البراتوار بزنم. غروب می شد و او هنوز در البراتوار بود. کسانی علم را پیش برده اند 
که اینطور شیفته علم بوده اند. اگر همه افراد بشر علم را برای نان می خواستند، اصال علم 

اینقدر پیشروی نمی کرد.
بوعلی سینا وزیر بود. برایش سعایت کردند، مغضوب شد. رفت مخفی شد. در همان مخفیگاه 
فرصت خوبی برایش پیدا شد. شروع کرد به تألیف کتاب . عده ای از شاگردان محرمانه می 
آمدند و او همین کتابهای معروف مانند »شفا« را در همان مخفیگاه القاء می کرده و آنها می 
نوشته اند. در همین بین رفع سوء تفاهم شد و اعالم کردند که بوعلی هر کجا هست بیرون 
بیاید و سرپست خودش حاضر شود. بوعلی بیرون نیامد، گفت برای من همین مخفیگاه و 
همین سرگرمی خیلی از وزارت بهتر است. دید اگر بیاید بیرون مجبورش می کنند که دو 
مرتبه کار وزارت را به عهده بگیرد. لذا از بیرون آمدن امتناع می کرد. یك عده کلفت و نوکر 
داشت که اینها از پست وزارت او بهره مند بودند، اصرار کردند بیرون بیاید. امتناع می کرد. 

باالخره همانها مخفیگاه او را نشان دادند و بوعلی را به زور از آنجا بیرون آوردند.

حکایاتی درباره علم دوستی دانشمندان  
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منتقدان فیلم رواني هیچكاك را یكي از برترین آثار تاریخ سینما و یكي از شاهكارهاي 
استاد مي دانند. درباره این فیلم و کارگردان بزرگش نقدها و صحبتهاي فراواني شده اما 
بر تیتراژ آغازین  تا در پنجاهمین سالروز نمایش فیلم)25 آگوست 196۰( نقدي  برآنم 

فیلم که کمتر بدان پرداخته شده داشته باشم.
تیتراژ  طراحي  در   )saul bass(باس سال  با   )Alfred hitchcock(هیچكاك آلفرد 
بسیاري از فیلمهایش همكاري کرد. اگرچه تیتراژ فیلم رواني از نظر گرافیكي ساده به نظر 
مي رسد ، اما همزماني تصویر و صدا بسیار قدرتمند و موثر است. این سكانس آغازین 
شامل طراحي اسامي بوسیله گرافیك تصویر و حرکت است. این حقیقت که براي خلق 
کارگردان  و   )Paul Stoleroff( استلروف  پول  چون  فیلمبرداري  کوتاه،  سكانس  این 
افراد  از  به گروهي  نیاز  دارند  )William Hurtz( وجود  ویلیام هرتز  انیمیشني چون 
توانمند در زمینه هاي مختلف در خلق چنین تیتراژ شاهكاري را نشان مي دهد. عالوه 
بر این ، استفان ربللو)Stephen Rebello( در »آلفرد هیچكاك و ساخت رواني« ثبت 
مي کند که از هزینه کل 8۰6947/55 دالر براي تولید این فیلم ، هزینه تیتراژ چیزي 
اینكه   با توجه به  در حدود  21۰۰۰ دالر بود)شامل  3۰۰۰ دالر دستمزد آقاي باس(. 
میانگین بودجه تولید فیلم در آن زمان حدود 2 میلیون دالر بود ، رواني یك فیلم نسبتا 
باز هم نشان مي دهد که  به حساب مي آمد که  زیاد  تیتراژ نسبتا  با هزینه  کم هزینه 

هیچكاك چقدر نسبت به ساخت تیتراژ حساس بوده است.

حاالت  و  عمودي(  و  افقي  دوگانگي)خطوط  زمینه  از  رواني  تیتراژ  طراحي  در  باس 
پرخاشگري)حرکت سریع خطوط( استفاده مي کند که علت آن بعدا در فیلم نمایان مي 
شود. در این سكانس ، اسامي بر روي صفحه نمایش بصورت افقي شكل گرفته، و سپس 
با خشونت تكه تكه مي شوند. تقسیم و برش تصویر همچنان در سراسر سكانس عنوان 
ادامه پیدا مي کند که بر قدرت خط به عنوان یك عنصر گرافیكي تاکید مي کند  . شكل 
، ضخامت ، جهت ، آرایش و طول یك خط مي تواند انواع و اقسام حاالت را بیان کند)کما 
سرگیجه  حالت  معرف  گرد  و  حلقوي  خطوط  استاد  دیگر  اثر  سرگیجه  فیلم  در  اینكه 
 ، اما مي توانند به صورت حاالت خشم   ، انتزاعي هستند  است(. اگرچه خطوط مفاهیم 
شادي ، آرامش ، هیجان انگیز ، عصبي ، عاشقانه ، و یا خنده دار نگریسته شوند. معموال 
، در فرهنگ معاصر غرب خطوط افقي مفهوم ثبات و عدم حرکت را میرساند )مانند یك 
شخص دراز کشیده در حالت استراحت( ، در حالي که خطوط عمودي و کج نشان دهنده 
حرکت ، هیجان و آشفتگي است )مانند شخص در حال حرکت(.که از این منظر مي توانیم 
خطوط عمودي را معرف شخصیت مادر نورمن)وجه غالب نورمن( و خطوط افقي را معرف 
نورمن)وجه مغلوب( در نظر بگیریم. خطوط در این سكانس مشابه ساختارهایي مانند میله 
هاي زندان ، ساختمانهاي شهر و امواج صوت است ، که معاني ضمني مختلفي را در ذهن 

بیننده بارور مي کند. 

دیدن میله هاي افقي و عمودي گسترده در سرتاسر صفحه نمایش در حالت جنون آمیز 
 ، فیلم  ابتداي  در  دوگانه(  و  اي)متقارن  آینه  بصورت  و  زیاد  و سرعت  باشدت حرکت   ،
در ذهن بیننده باقي مي ماند و تا آخر فیلم فراموش نشدني است. همانطور که دونالد 
از  سال  پنجاه   : هیچكاك  آلفرد  »هنر  عنوان  با  کتابش  در   )Donald Spoto(اسپاتو
 The Art of Alfred Hitchcock: Fifty Years of His(»او متحرك  تصاویر 

Motion Pictures( اشاره مي کند، استفاده از تصویر در آینه متبلور کردن ایده 
وجود همزاد شبح زده در ذهن مخاطب است و اینكه فرد مقابل آینه داراي دو شخصیت 
مختلف است)که در فیلم سرگیجه )اثر دیگر استاد( و نشان دادن دو شخصیت مادلین و 
جودي در آینه نیز دیده مي شود ( . در این فیلم ، نورمن از زمانیكه در شخصیت مادر 
داراي شخصیت دوگانه  تبدیل مي شود  رواني  بیمار  به یك   و  فرو مي رود  مرده خود 
است. ماریون نیز میان سرقت پول و انجام کار صحیح به یك دوگانگي مي رسد. براي 
تأکید بر این دوگانگي ، ما ماریون را همراه پول در مقابل یك آینه مي بینیم ، هر چند او 
قادر نیست با انعكاسش در آینه رودررو شود. عالوه بر این شخصیتها)نورمن و ماریون( ، 
تصاویر فیلم نیز سرشار از این دوگانگي است. در بسیاري از صحنه ها ، فضاي صحنه دو 
نیم میشود. براي مثال ، در نماي آغازین یك جرثقیل افق فونیكس)Phoenix( را دونیم 
کرده است. همچنین ، در بسیاري از صحنه ها، چارچوب درها  اتاقها را دو نیم کرده و 

شخصیتها را در فضاهاي جداگانه قرار داده است.

استفاده از صدا عنصر دیگري است که در تیتراژ بسیار برجسته و موثر است. موسیقي 
تسلسلي و کوبنده برنارد هرمن)Bernard Herrmann( معرف ماهیت متقاطع تیتراژ 
نافذ  است. موسیقي  بیتس  نورمن  نیم شده  دو  و  برداشته  ترك  روان  و منعكس کننده 
تیتراژ مشابه موسیقي سكانس معروف دوش این فیلم است. همچنین در تیتراژ خطوطي 
که متنها را برش مي دهد یادآور عمل چاقوکشي است. در این رابطه ، تیتراژ در زمینه 

پیشگویي اتفاقات ناگوار فیلم بسیار فكورانه ساخته شده است. 

محمد مهدي عليرحيمي

)psycho(نقدي بر تيتراژ فيلم رواني
 اثر جاودانه آلفرد هيچكاك

 

آیا در تاریخ پیدایش سینما فیلمي با شكوه تر از »بر باد رفته« 
ساخته شده است؟

از تاریخ ساخت آن مي گذرد اما  فیلمي که بیش از 7۰ سال 
تاریخ سینما سنگینی  سایه ي آن همچنان بر فیلم های دیگر 

می کند.
در آخرین نظر سنجي که بین عالقه مندان و منتقدین سینما 
صورت گرفته بعد از »کازابالنكا« )1943( که در مقام اول قرار 
دارد دومین فیلم عاشقانه تاریخ سینما برباد رفته لقب گرفته 

است.
برباد رفته فیلم ارزشمند و ماندگار »ویكتور فلمینگ« در سال 
1939 ساخته شد، فیلمي که در آن سال جوایز اسكار را درو 

کرده بود.
هرگز  تردید  بدون  رفته  برباد  رمان  خالق  میچل«  »مارگارت 

تصور نمي کرد که داستانش
و  عظیم  فیلمي  و  شود  قلمداد  ادبي  شاهكار  یك  صورت  به 
حماسي از آن ساخته شود و تا مدت ها مورد تقدیر قرار گیرد.

آن  هاي  شخصیت  که  عاشقانه  هاي  رمان  برخالف  او  رمان 
مثلثي را تشكیل مي دهند 

مثل )دو زن ، یك مرد( یا ) دو مرد ، یك زن( ، حالت تربیعي 
دارد .

چهار شخصیت اصلي رمان او مربعي شامل دو مرد و دو زن را 
تشكیل مي دهند که به طور کاماًل مشخصي اضالع آن ناهمگرا 

هستند و از محور رسیدن به هم مي گریزند .
و جالل  رفتن شكوه  باد  بر  میچل  مارگارت  رمان  مایه  درون 

اشرافیت در دوره برده داری در جنوب آمریكاست.
یاد  نا خداگاه  می شود  برده داري  و  اشرافیت  از  صحبت  وقتي 
جنگ انفصال تداعی می شود . جنگ خون ریز که بین شمالي 
برده داری(  با  )موافق  ها  جنوبي  و  برده داري(  با  )مخالف   ها 
پایان  به  ها  شمالي  پیروزي  با  نهایت  در  که  گرفت  صورت 
نابرابري که حتي یك کارخانه توپ سازي در  . جنگ  رسید 
جنوب وجود نداشت ، در حالي که تمام بنادر دریایی در دست 
شمالي ها بوده و آنها با سد کردن بنادر ، جنوبي ها را از پای 

درآوردند .
به همین جنگ  اشاره  نیز  فیلم  دیالوگ هاي معروف  از  یكي 
بي  محتوا دارد : ))بیشتر بدبختي دنیا به علت جنگه آقایون . و 
زماني که جنگ تموم میشه هیچ کس نمیدونه علت شرو عش 

چي بوده((.
با این اسامي آشنا هستید؟

اسكارلت اهارا    -     رت باتلر    -    اشلي ویلكس    -    مالني 
همیلتون

»اسكارلت اهارا«  قهرمان نچندان خوش نام فیلم برباد رفته 
است .

زني  که با تمام شدت در همان حالي که در زندگي چیزي را 
دوست دارد از آن احساس نفرت مي کند.خصیت خود سر ، 

لجوج ، زیبا و بي پرواي او دقیقاً مغایر با رقیب عشقي او یعني 
»مالني همیلتون« است . مالني زني  آرام و فداکار ، بخشنده 

و مهربان است ؛ و از سه شخصیت دیگر کاماًل مجزا است .
»رت باتلر«  مردي بي قید و خوش گذران است و در مسابقه ي 
آرمان گرایي  ویلكس« که  رقیب خود »اشلي  از  قلب  تسخیر 

فكور و شجاع است با اختالفي زیاد پیشي گرفته  است.
******                                                 

خانواده  یك  دامان  در  که  است  جواني  دختر  اهارا  اسكارلت 
که  او  است.  شده  بزرگ  جنوبي  زمین دار  و  اشرافي  ثروتمند 
عاشق اشلي ویلكس پسر یكي دیگر از خانواده هاي  ثروتمند 
اطراف است، وقتي پي مي برد که اشلي مي خواهد با دختر خاله 
مي شود.  مشوش  سخت  کند  ازدواج  همیلتون  مالني   ، خود 
نشان  براي  اسكارلت  و  مي کنند  ازدواج  هم  با  مالني  و  اشلي 
)چارلز(  مالني  برادر  با   ، ازدواج  این  از  خود  بي قیدي  دادن 
ازدواج مي کند. در همین حین بین ارتش شمال و جنوب بر 
جنگ  در  چارلز  می گیرد.  در  جنگ   ، برده داري  اختالف  سر 
زمین  و  خانه  نجات  براي  اسكارلت  و  می میرد  بیماري  اثر  بر 
خودشان )تارا( در بحبوحه ویراني ها به شدت مي جنگد ولي 
خود را در جنگ خانمان سوز تنها مي یابد؛ در آنجا به کمك رت 

باتلر از مهلكه نجات مي یابد .
جنگ بعد از دو سال به نفع شمالي ها به پایان مي رسد ولي 

شكوه و جالل اشرافیت جنوبي ها از بین رفته است .
سالها از جنگ گذشته ، اسكارلت با رت از دواج  کرده و صاحب 
فرزندي شده است ولي این خوشبختي براي اسكارلت بي معني 
است و او هنوز عاشق  اشلي است . رت که از این احساس با 
خبر است در رنجي عمیق فرو مي رود. راضي نبودن اسكارلت 
از این عشق واقعي ، براي او گران تمام مي شود زیرا که دختر 
کوچك او در حادثه اي از اسب سقوط مي کند و سایه اندوه 
مرگ فرزند بر خانه ي آنان مي افتد. مالني نیز بر اثر بیماري 
با ور است فرصت پیش آمده براي  مي میرد و رت  که بر این 
اشلي  خود  دیرباز  عشق  به  باالخره  که  است  کافي  اسكارلت 
خواهد رسید، دل شكسته اسكارلت را ترك مي کند و اسكارلت 
در اینكه  به دنبال او برود تا او را منصرف کند در تردید مي 

ماند .
رمان مارگارت میچل این طور آغاز مي شود :

 ))اسكارلت اهارا زیبا نبود(( .
از رمان  ابتدا  از همان  تهیه کننده ي فیلم )دیوید.او.سلزنیك( 
فراموش نشدني »ویوین  بازي  )با  او  اسكارلت  و  فاصله گرفت 
لي« که از انگلستان به هالیوود فراخوانده شده بود( بسیار زیبا 

و دلربا بود. 
بودند.  انتخاب  نامزد  اسكارلت  نقش  براي  بیشماري  بازیگران 
)همسر چارلي  پولت گدار  کاترین هیپبورن،   : مثل  بازیگراني 

چاپلین (، بتی دیویس، النا ترنر، جین آرتور  و  جوآن بنت .
مزاجي  آتشین  و  شري  و  شور  نمي توانست  بازیگري  هیچ  اما 
یك دختر جنوبي ناز پرورده را مثل ویوین لي روي پرده سینما 

ماندگار کند .
نبود.  جایز  تاخیري  هیچ  لي  ویوین  مقابل  رل  انتخاب  براي   
سلطان هالیوود » کالرك گیبل « با آن قد بلند و چهره مردانه 
و سیبیل دون ژوان که قلبي از طال داشت بدون شك بهترین 
انتخاب بود. جالب اینجاست که ابتدا سلطان هالیوود مایل به 
امضاء قرار داد نبود، ولي ستاره زیباي انگلیسي  او را نیز مجاب 

به حضور در این فیلم کرد.
بر باد رفته به صورت تكني کالر فیلمبرداري شد و کارگرداني 
فلمینگ براي یك فیلم پرهزینه که تا آن سال ها کم سابقه 

بود هیچ حرفي را در محافل بر جاي نگذاشت . 
سكانس هاي آغازین فیلم با مناظر سرسبز و شكوه اشرافیت و 
مهماني هاي خیره کننده و بعد سكانس هاي جنگ و غرش توپ 
هاي شما لي ها و ویراني هاي شهر و صحنه هاي نشان دادن 
بیمارستان ، کلیسا و خیابان هاي پر از مجروح و اجساد آغشته 
در خون، در آن زمان که آغاز جنگ جهاني دوم نیز بود کاماًل 

شبیه و هماهنگ مي نمود .
صورت وحشت زده ي پدران و مادران منتظر در صحنه ي مواجه 
شدن با لیست کشته شد گان در جنگ و چهره ي معصومانه ي 
کودکان یتیم و اشك سؤال برانگیز آنها از مسببین این جنگ 

فیلم سخن  این  بودن  از شاهكار  دهشتناك، همه و همه 
مي گویند .

فلمینگ براي نشان دادن بر باد رفتن شكوه و جالل اشرافیت، 
با رنگ ها فیلم خود را به سه بخش تقسیم کرده است. آغازین 
دروازه  در  مهماني  مجلل  سكانس  در  فیلم  خصوصاً  نماهاي 
بلوط رنگ هاي شادي مثل قرمز، آبي، سبز و سفید در جاي 
جاي فیلم دیده مي شود که خبر از بي قیدي و جواني اسكارلت 
به  را  خود  جاي  شاد  رنگ هاي  فیلم  میانه ي  در  دهد،  مي 
پایان  در  و  است  داده  تیره  و سبز  نارنجي  قهوه اي،  رنگ هاي 
تبدیل  رنگ ها  می زند  موج  جدایي  و  اندوه  و  مرگ  که  فیلم 
شده اند به سیاه و خاکستري. این تغییر رنگ ها اشاره اي است 

به تحول روحیه ي اسكارلت از آغاز تا پایان فیلم.
 دختر بي پروای آغاز فیلم با گذشت سال ها، مرگ عزیزان او 
)پدر و مادر ، فرزند و شوهرش( جنگ تلخ و خونبار داخلي، 
گرسنگي کشیدن، کارکردن در مزارع، مزارع پنبه اي که افراد 
خانواده اٌهارا در آن کار کردند؛ کاري که سال ها قبل در دوره ي 
و  نبرد  و  می دادند  انجام  برده ها  جنوب  اشرافیت  شكوفایي 
دختري  به  مبدل  را  او  خود،  پدری  سرزمین  تارا  از  حراست 

پخته و مقاوم کرده است . 
موسیقي  است.  ساخته  اشتاینر«  »ماکس  را  فیلم  موسیقي 
که هرگز از یادها فراموش نمي شود. ماکس اشتاینر همطراز 
آهنگسازان بزرگي چون »آلفرد نیومن« و »برنارد هرمان« بود. 
ماکس اشتاینر براي فیلم هاي بزرگي چون کازابالنكا، گروهبان 
بزرگ موسیقي متن  و خواب  یورك، حاال مسافر، جویندگان 

ساخته است . 
بود  خوش آتیه  اي  و  جوان  کننده ی  تهیه  دیوید.او.سلزنیك 
و  بهترین  او  نكرد.  دریغ  عاملي  هیچ  از  خود  فیلم  براي  که 
از  نظر  گرفت.  در  فیلم  این  ساخت  براي  را  افراد  ممتازترین 
بهترین کارگردان،  تا  اروپا گرفته  و  هالیوود  بهترین ستارگان 
آهنگساز و فیلمبردار، زبردست ترین طراحان صحنه براي خلق 
فضا و لوکیشن خوب و مناسب براي باور پذیرتر کردن رمان بي 
نقص مارگارت میچل استفاده کرد. فیلم نیز مثل رمان طوالني 
و طویل است. زمان فیلم 22۰ دقیقه می باشد. اما هزینه ها و 
فیلم  و  شد  مخاطبین  خستگی  از  مانع  عوامل،  تالش  و  کار 

مبدل به اثري جاودان در تارك سینما شد. 
فیلم لذت بخش و  این  این همه سال دیدن  از  هنوز هم پس 
خاطره برانگیز است. بخصوص براي مخاطبین خاص سینماي 
کالسیك دیدن فیلم حرف هاي تلخ و شیرین بسیاري را زنده 
مي کند. مثاًل »لزلي هاوارد« به نقش اشلي ویلكس فقط 4 سال 
بعد از ساخت فیلم زنده ماند. تلخي دوران جنگ جهاني دوم 
نیز به این فیلم سرایت کرد زیرا که در تاریخ 2 ژوئن 1943 
هواپیماي  اینكه  به خیال  آلماني ها  را  وي  هواپیمای شخصي 
نظامي است مورد هدف قرار دادند. کالرك گیبل که نقش رت 

باتلر را ایفا کرد در سال 196۰ مرد.
بر   1967 سال  در  نیز  اهارا  اسكارلت  نقش  در  لي«  »ویوین 
اثر بیماري سل در می گذرد و »اٌولیویا دو هاویالند« که نقش 
زنده و سرحال  از 88 سال  بازي می کرد هنوز پس  را  مالني 
است؛ او آخرین فرد مهم و بازمانده ي این فیلم کالسیك است. 
مدتي پیش هم موزه اي دایر شده بود و لوازم و وسایل به جا 
مانده از این فیلم قدیمي مثل لباس هاي اسكارلت ، کالسكه ها 

و ... به نمایش در آمد. 
در پایان فیلم اسكارلت خسته و درمانده از مرگ عزیزان خود، 
زماني متوجه عشق خالصانه ي  رت می شود که دیر شده  است. 
رت  او را ترك می گوید و اسكارلت بي رمق و پشیمان اشك 
می ریزد ولي ندایي دروني او را به خود می آورد که در زندگی 
تنها  زمین  مي ماند؛  جاي   بر  و  دارد  اهمیت  که  است  زمین 
چیزي است که ارزش مبارزه کردن و حتي مردن را نیز دارد. 

از  جزئي  اسكارلت چون  داري  خاصي  عالقه  تارا  این  به  ))تو 
اون هستي(( .

دوران  شر  و  شور  و  اشرافیت  جالل  و  شكوه  اسكارلت  براي 
جواني و عشق  هاي او بر باد رفته است. براي او فقط  تارا مفهوم 

واقعي زندگي است. 
                                                 شاهین زابلي      

تارا سرزمیني به وسعت رویاها

با توزيع نسخه قاچاق سرى جديد »قهوه تلخ« پيش از 
كسب مجوز و ورود به بازار، مهران مديرى درخواست 

كرد كسى نسخه قاچاق اين سريال را نخرد.
سری  آماده سازی  از  پس  فارس،  تلویزیون  و  رادیو  خبرنگار  گزارش  به 
26)حاوی قسمت های 76،77 و 78(، این  قسمت ها با تیتراژی جدید به 
مرحله تكثیر رسیده  و قرار بود تا اواسط آبان ماه به بازار بیاید، اما پس از

شبكه  در  توزیع  مجوز  هنوز  ها  بخش  این  جدید،  های  قسمت  بازبینی 
نمایش خانگی را دریافت نكرده بودند و قرار بود مهران مدیری تغییراتی 
در این قسمت ها ایجاد کند اما این قسمت ها به طور قاچاق توزیع شده 

اند.
در همین خصوص وفا ملك زاده مدیر روابط عمومی مجموعه قهوه تلخ 
هنوز  متاسفانه  فارس گفت:  تلویزیون  و  رادیو  با خبرنگار  گو  و  در گفت 
مشخص نیست که چه کسی یا کسانی اقدام به توزیع این قسمت ها به 
به شدت در حال پی  تهیه کنندگان سریال  اما  اند  قاچاق کرده  صورت 

گیری ماجرا هستند.
وی ادامه داد: با بروز چنین رویدادی مهران مدیری از مخاطبان سریالش 
درخواست کرده تا پولی برای تهیه نسخه تقلبی پرداخت نكنند تا تكلیف 

ماجرا مشخص شود.
در  وفور  به  نیز  مجموعه  این  دانلود  های  لینك  کرد:  تصریح  زاده  ملك 
هستند.  جریان  این  پیگیر  قضایی  مراجع  و  شود  می  مشاهده  اینترنت 
ضمن اینكه اطالعیه عدم خرید نسخه های قاچاق از سوی تهیه کنندگان 

از طریق پیامك برای همه خریداران سریال ارسال شده است.
سپند  صیادی،  یوسف  مانند  جدیدی  بازیگران  حضور  با  جدید  سری 
امیرسلیمانی، سعید امیرسلیمانی، رامین ناصرنصیر، آرش نوذری،  مه لقا 
باقری و الدن سلیمانی به همراه حدود 18 بازیگر دیگر سریال که از دوران 

گذشته به امروز آمده اند انجام شد.
متوجه  که  این  از  پس  کریمی  زند  نیما  جدید  قسمت های  خالصه  در 
می شود با خوردن قهوه به همراه نازخاتون و بولوتوس به زمان حال آمده، 
فعلی  دوران  به  پای  شیوه  همین  با  درباریان  از  گروهی  که  می یابد  در 
گذاشته اند. بولوتوس آن ها را قال گذاشته و می رود و نیما مجبور می شود 

سرپرستی و مراقبت از گروه را به تنهایی به عهده بگیرد.
صاحبخانه  سراغ  دهد.  اسكان  جایی  در  را  آنها  باید  قدم  اولین  در  نیما 
اجاره  در  آنجا  واحدهای  تمام  که  می شود  متوجه  ولی  می رود  سابقش 

هستند.
اختیار  در  را  سرپناهی  تا  می کند  راضی  را  صاحبخانه  ترفندی  با  نیما 
مدیر  وجود  دارد.  وجود  زیادی  مشكالت  جدید  خانه  در  دهد.  قرار  آنها 
مودب،  و  تحصیلكرده  سرایداری  پرنیان،  اسم  به  سخت گیر  ساختمانی 
جوانی پرشور و پرجنب و جوش به نام هوتن و همچنین ناآشنایی جماعت 
درباری با مناسبات و تكنولوژی روز، حوادثی گاه کمیك به وجود می آورد...

سری جدید قهوه تلخ 
نیامده قاچاق شد!
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گرمابه ى مجموعه تاريخى 400 ساله گنجعلى خان در بازار شهر كرمان 
حمام گنجعلی خان اثری بدیع از نقاشی ها، مقرنس کاری ها، کاشی کاری ها و گچ بریهای زیبا همراه با استفاده از تزیینات سنگی بسیار 

ظریف است. آب مورد نیاز این حمام از قناتی تأمین می شد که مظهر آن در میدان گنجعلی خان بود.
خروج فاضالب آن نیز با درنظر گرفتن مسائل بهداشتی و زیست محیطی بوده است. این حمام 26 متر طول 3۰ متر عرض و حدود 13۰۰ 
متر مربع زیربنا دارد، که شامل سردر، داالن ورودی، رختكن، هشتی حدفاصل گرمخانه، خزینه، چال حوض، بخش خصوصی و تون می باشد.

این حمام تا حدود 6۰ سال پیش دایر بوده اما در حال حاضر نقش و کاربرد گردشگری پیدا کرده و همه روزه به ویژه در تعطیالت، پذیرای 
بازدیدکنندگان بسیاری است. در حال حاضر در این حمام مجسمه های مومی ملبس به لباس های سنتی مردم کرمان، صحنه هایی از 
استحمام به شیوه سنتی را به نمایش می گذارند. در کنار این مجسمه ها وسایل مختلف حمام نیز نمایش داده می شود. این مجسمه ها در 

سال 1352 در دانشكده هنرهای زیبای تهران، طراحی و به این محل منتقل شدند.

محام گنجعلی خان

 

 

توسعه  و  رونق  برلزوم  نفتي،  غیر  صادرات  افزایش  به  اشاره  با  صنعتگر  یك 
گردشگران  به  کشور  تولیدي  ظرفیت هاي  معرفي  و  صنعتي  گردشگري 

متخصص تاکید کرد.
»علیرضا قبادي«، با بیان این مطلب اظهار داشت: ساالنه نمایشگاه ها، همایش  
و سمینارها، نشست هاي علمي و ... زیادي با حضور شرکت کنندگان بین المللي 
در کشور برگزار مي شود که هرکدام از آن ها یك فرصت براي معرفي ظرفیت 

و توان اقتصادي ایران هستند.
این فعال صنعتي در حوزه فراورده هاي دام و طیور تصریح کرد: در حال حاضر 
انواع فراورده هاي دام و طیور سالم در ایران تولید مي شود که توان صادرات به 
کشورهاي زیادي را داریم ولي چون این کشورها اطالعات کمي در این زمینه 

از ما دارند براي خرید این اقالم به ایران رجوع نمي کنند.
وي با اشاره به برگزاري تورهاي اختصاصي صنعتي براي صاحبان صنایع و سرمایه گذاران اظهار داشت: امروزه کشورهاي مختلف 
براي جذب سرمایه گذاران اقدام به دعوت از آن ها مي کنند تا هم این صنایع را در معرض دید جهانیان قرار دهند و هم از این 

فرصت براي معرفي جاذبه هاي گردشگري و فرهنگي خود استفاده کنند.
قبادي با تاکید بر وجود ظرفیت هاي صنعتي کشور خاطر نشان کرد: خوشبختانه شهرك هاي صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي، اغلب 

در شهرستان ها و مناطق زیباي گردشگري کشور واقع شده اند که این ویژگي بر ظرفیت هاي این مناطق مي افزاید.

لزوم توسعه گردشگري صنعتي در افزايش صادرات غير نفتي

 

 
حضور جمهوري اسالمي ایران در نمایشگاه گردشگري COTTM 2۰12 با 

هدف جذب گردشگر از بازار کشور چین قطعي است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه هاي میراث فرهنگي و گردشگري با اعالم این خبر 
افزود: رایزني هاي الزم در این رابطه انجام و به این منظور فضایي به وسعت 

2۰۰ متر مربع به غرفه جمهوري اسالمي ایران اختصاص داده شده است.
هدف  بازارهاي  از  یكي  عنوان  به  چین  انتخاب  به  اشاره  با  بیدي«  »احمد 
منظور  این  به  مغتنم  فرصتي  را  نمایشگاه  این  در  حضور  ایران  گردشگري 
 COTTM خروجي  تورهاي  بین المللي  نمایشگاه  داشت:  بیان  و  دانست 
2۰1۰ تنها نمایشگاه تجارت متقابل و تورهاي خروجي در کشور چین است.

مرکز  در  روز  سه  مدت  به  ساله  هر  نمایشگاه  این  که  این  بیان  با  وي 
نمایشگاهي تجارت جهاني در شهر پكن برگزار مي شود، متذکر شد: نمایشگاه 

COTTM 2۰12 فروردین ماه سال 91 به مدت 3 روز برگزار مي شود.
بیدي با اشاره به نگاه خاص ایران به کشور چین به عنوان بازاري مناسب براي 
جذب گردشگر اظهار داشت: سیاست سازمان میراث فرهنگي حضور فعال در 

تمامي رخدادهاي گردشگري است که در چین اتفاق مي افتد.
 7 گردشگري  و  میراث فرهنگي  نمایشگاه هاي  شرکت  در  مسوول  مقام  این 
راستا  این  در  مناسب  اقدامي  را  چین  و  ایران  میان  پروازهاي  شدن  برابر 
اهداف  به  رسیدن  در  را  ایران  اسالمي  مهم جمهوري  این  گفت:  و  دانست 

خود یاري مي کند.

حضور ایران در نمایشگاه گردشگري COTTM چین

 

درختان کهنسال سرو زربین در محوطه ي تاریخي، طبیعي بان سول در فهرست میراث طبیعي 
به ثبت مي رسد.این درختان کهنسال در محوطه ي تاریخي، طبیعي بان سول برفراز روستاي بان 

سرو چوار قرار گرفته است که فاصله روستا تا این محوطه 6۰ متر تعیین گردید.
بنا براین گزارش، سمت غرب این محوطه ي تاریخي روستاي بان بلوط به فاصله 1/5 کیلومتر 
و شرق آن بقعه ي سید عیسي به فاصله 3 کیلومتر قرار گرفته است،در غرب این محوطه نیز 

مسیل فصلي قرار دارد.
این گزارش مي افزاید، ارتفاع تپه تا دامنه جنوبي 5۰ متر و تا دامنه غربي 8۰ متر است. 

در این محوطه ي زیبا تعداد تقریبي 18 درخت کهنسال سرو از دوران باستان بر جاي مانده 
است. گفتني است، تك درخت کهنسال دیگري در میان روستا وجود دارد که به گفته یكي 
از کارشناسان منابع طبیعي استان ایالم عمر این درختان 267۰ سال گاهنگاري شده است و 

جالب اینكه در میان سنگ هاي رسوبي ریشه دوانیده است.

ثبت درخت  ساله ايالم در فهرست ميراث طبيعي

 

شهر باواریان گینزبورگ، یك شهر کامال عادی است که هیچ جاذبه تاریخی و طبیعی برای جذب گردشگر ندارد. با این حال، هر سال هزاران 
گردشگر خارجی به این شهر سفر می کنند تا تنها از یك جاذبه دیدنی آن بازدید کنند. یك جاذبه جدید و دست ساز به نام سرزمین 

!legolend مینیاتوری
لگو لند، یك دنیای واقعی واقعی است. جایی که قطعات پالستیكی لگو در اَن حرف اول را می زنند! این شهر تماشایی که در سال 2۰۰2 
رسما افتتاح شد، 43,5 هكتار وسعت دارد و کمتر کسی پیدا می شود که به آلمان و باواریان سفر کند اما سری به این شهر پالستیكی نزند. 
شهری که شاید در ظاهر بهشت بازی کودکان باشد، اما بیشترین مخاطبان آن بزرگساالنی هستند که برای تماشای معروف ترین ساختمان 

های آلمان و حتی دنیا در ابعاد کوچك تر از قد و قواره خودشان قدم به لگو لند گذاشته اند.
ساختمان های بلند لگویی، استادیوم، هواپیما، فرودگاه، مغازه ها، اتوبان ها، باغ وحش، پارك ها و پل های مینیاتوری چیزی است که شما 

در این شهر بزرگ می بینید.
این سرزمین بازی در حقیقت یك شهر کودکانه است که بچه ها در آن می توانند یك زندگی شبیه سازی شده را تجربه کنند؛ درست با 
همان اجزایی که بزرگترهایشان تجربه می کنند. آنها می توانند در این شهر رانندگی کنند و گواهینامه بگیرند، آموزش شعبده بازی ببینند، 

قایقرانی یاد بگیرند و هر مهارتی که دوست دارند، در یك نیم روز تمرین کنند.
نمونه لگولند آلمان را می توان در دانمارك، انگلیس و کانادا دید که البته قدیمی ترین و بزرگترین آنها، لگولند دانمارك است که به 9 دنیای 
متفاوت تقسیم می شود. سرزمین بازی، دنیای خیال، دنیای ماجراجویی، سرزمین شوالیه ها و... برخی از این دنیاها هستند که از سال 1968 
تا به حال کودکان سراسر دنیا را به خود راه داده اند. لگولند دانمارك ساالنه 1,7 میلیون بازدید کننده دارد که این شهر افسانه ای را تبدیل 

به توریستی ترین نقطه دانمارك می کنند!

شهر پالستیکی آلمان


