
روزنامه مردم ساالری1 مهر 1388
»خیرخواهــان در حال تنظیم متنــی برای خروج از 
وضعیت فعلی هســتند« ؛ تیتر یک مردم ســاالری 
از ســخنان مرحوم هاشمی رفســنجانی رئیس وقت 
خبــرگان در اجالس این مجلس در روزهای پر تنش 
سال 1388 گرفته شده بود. هاشمی در آن اجالس به 
بیانات مقام معظم رهبري در مورد دادگاه ها و محکوم 
کردن ســوء استفاده از مسائل مطرح شده و اعترافات 
بعضی متهمان در آن زمان اشاره و اظهار کرد: همان 
طور که مقام معظم رهبري فرمودند آن چیزي اعتبار 
قانوني دارد که متهم در مــورد خودش بگوید نه آن 
چیــزي که در مورد دیگران مي گوید و آن چیزي که 
مربوط به دیگران اســت، اعتبار ندارد. وي تاکید کرد: 

اگر تخلفي هست باید با متخلف برخورد شود، این درست نیست که هرکسي هرچیزي که خواست بگوید و هر رسانه هرچیزي 
که خواست بنویسد و ما شاهد بي احترامي به شخصیت، آبرو و حیثیت افراد باشیم. این تذکر رهبري مانند دیگر تذکرات شان 
اهمیت فوق العاده اي داشت. تیتر دیگر مردم ساالری مربوط به اطالعایه دفتر سید محمد خاتمی بود که در آن تاکید شده بود 
خاتمی نه ســوروس را مي شناســد و نه با او دیدار داشته است. علی رغم این اطالعیه، از آن زمان تا کنون به کرات رسانه ها و 

مطبوعات خاصی که فقط به دنبال دروغ پراکنی هستند این موضوع را دائما تکرار مي کنند.
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سخنرانی پادشاه
سخنرانی پادشــاه )The King›s Speech( نام یک فیلم 
درام تاریخی محصول ۲۰1۰ بریتانیا به کارگردانی تام هوپر بر 
پایه فیلم نامه دیوید سایدلر است. این فیلم برنده جایزه برگزیده 
تماشاگران در جشنواره فیلم تورنتو ۲۰1۰ شده است. این فیلم 
در ســال ۲۰11 در هشتاد و ســومین دوره جوایز اسکار برنده 
جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول 
مرد و بهترین فیلم نامه اوریژینال شد. سخنرانی پادشاه درباره 
بخشی از زندگی جرج ششم، پادشاه بریتانیا و پدر الیزابت دوم 
ملکه فعلی این کشــور، اســت که دچار لکنت زبان بود. نقش 
پادشــاه را در این فیلم کالین فرث و نقش پزشک او را جفری 

راش بازی کرده اند. داســتان از هنگامی آغاز می شــود که آلبرت )کالین فرث(، دوک یورک و فرزند کوچکتر پادشاه جرج 
پنجم )مایکل گمبون(، در نمایشگاه امپراتوری 1۹۲۵ در ورزشگاه ومبلی صحبت می کند. هنگام سخنرانی توقف و لکنت 

در سخنرانی او به وضوح برای هزاران نفر از شنوندگان و مخاطبان آشکار می شود و... .

نگاه

به بهانه هفته دفاع مقدس
کربالی جبهه ها یادش بخیر...

میثم درستی

تقویــم به هفتــه اول مهــر مي رســد و در کنار همه 
مناسبتهای مهم تاریخی، یک مناسبت که حاال دارد به 
یک خاطره تبدیل میشود روح آدمی را صدا میزند: هفته 
دفاع مقدس؛ هفته ای که حاال برای عده ای حســرت 
جاماندگــی را در پی دارد و برای عــده ای خاطرات از 
دست دادن عزیزان و برای نسل نو فقط برگی از تاریخ! 

اما شــاید برای خیلی ها که دوران جنگ را تجربه کردند، در کنار همه تلخی های آن دوران، یک جور دلبستگی به حال و 
هوای حاکم بر کشور نیزهمچنان رخ مي نماید. 

همبستگی وصف ناپذیر ملت ایران از هر رنگ و نژاد و قومیت و مذهب که بودند، توی سنگر مهم نبود؛ مهم این بود ایرانی 
هستیم و ریشه در خاک ایران و پشتت گرم بود به هموطنی که شاید 14 سال بیشتر نداشت اما با آتش تهیه ای که برایت 

با دستان نحیفش تامین میکرد میتوانستی بلند شوی و چند قدم جلوتر بروی... 
دلم هوای دیدن عشاق کربالی جبهه ها را مي کند... سرزمین گلبرگ های پرپر شده شقایق... 

چشمانم را لحظه ای مي بندم، انگار صدای آهنگران را مي شنوم: با نوای کاروان ... یا باز صدایی دلنشین روحم را مینوازد: 
ای لشگر صاحب زمان آماده باش آماده باش... 

در همین حال همراه با سبزه های هم نوا با ناله نسیم، رو به قبله گل ها مي ایستم و سالم مي کنم: السالم علیک یا انصاراهلل... 
سالم میکنم بر آنانی که در آخرین فراز زیارتنامه خود به زیارت سبزترین سیرت و سرخ ترین صورت تاریخ نائل شدند...

سالم میکنم بر زمزمه جاری رودها , با پاهای برهنه... آری اینجا کربالی سینه ُسرخانی است که آمدن و رفتنشان یه رویایی 
بیش نبود , رویایی کوتاه و شیرین. سالم مي کنم به آنانی که لباس های خاکی رنگشان، لباس احرام در »موقعیت ها« بود . 
سالم مي کنم بر اشک های جاری مناجات، بر گونه های خاکی و خونین. سالم مي کنم به دست های بریده شده، بر انگشتهای 
جدا شده از دست. سالم مي کنم بر پوتین های بی پا، به پاهایی که بند پوتین آنها تا آسمان گشوده شده . سالم مي کنم بر 
َسرهای سرخ بی کاله .سالم مي کنم بر سینه های سوخته در سنگر ها .سالم مي کنم بر پیشانی هایی که بوسه گاه گلوله شده 

اند .سالم مي کنم بر قطارهای فشنگی که تسبیح شده اند .سالم مي کنم بر کوله پشتی های پر از پرواز .
سالم مي کنم بر پالک پیکرهای قطعه قطعه شده که شماره و شناسنامه یک شهاب شده . و هر کوچه و خیابان شهرمان 
را تا ابد ستاره باران کرده اند .سالم مي کنم بر لبهای سیراب از عطش عشق .سالم مي کنم بر چفیه، بیرق همیشه جاودان 

جبهه یاوران خمینی .
کجایند اسیران سوز دعا / کجایند مردان بی ادعا / کجایند شور آفرینان عشق /علمدار،مردان میدان عشق / کجایند مستانه 

جام الست / دلیران عاشق شهیدان مست...
چشــمانم را لحظه ای مي گشــایم...انگار همچون رویا بود. دیگر آن صدا را نمي شنوم و آن عطر حضور را . چقدر تار و پود 
دنیا دورمان را گرفته ... خانه آن چنانی...ماشین لوکس...همایش ها... سخنرانی های حزبی...جلسات اصولگرا یا اصالح طلب... 
کف زدن ها ... بی اختیار یاد باکری و وصیت نامه اش مي افتم: دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند، در غیر این 
صورت زماني فرا مي رســد که جنگ تمام مي شــود و رزمندگان امروز سه دسته مي شوند:  اول؛ دسته اي که به مخالفت با 
گذشــته خود برمي خیزند و از گذشته خود پشیمان مي شوند. دوم؛ دسته اي که راه بي تفاوت را بر مي گزینند و در زندگي 

مادي غرق مي شوند.
سوم؛ دسته اي که به گذشته خود وفادار مي مانند و احساس مسئولیت مي کنند که از شدت مصایب و غصه ها دق خواهند 
کرد. پس از خداوند بخواهید با رسیدن به شهادت از عواقب زندگي پس از جنگ در امان بمانید، چون عاقبت دو دسته اول 

ختم به خیر نخواهد شد و جزو دسته سوم ماندن هم بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
 آری یاران مردانه رفتند؛ اما هنوز تکبیر وفاداری شان از مناره های غیرت این دیار به گوش می رسد. یاران عاشقانه رفتند؛ اما 

هنوز الله های سرخ دشت های این خاک به یمن آنان به پا ایستاده اند. 
آری شــلمچه، فاو، دهالویه و هویزه و شــرهانی، طالئیه و مجنون و ... هر روز برای ما به بلندای تاریخ انســانیت مثنوی 
می ســرایند و فرزندان امروزی حضرت روح اهلل، و یاوران سید علی، انگار با رزمندگان دیروزی در جبهه ها زندگی کردند تا 
مثنوی »یاد امام و شــهدا دل رو می بره کرببال« را سر دهند و چون ابری بهاری در فراقشان آبشار اشک می افشانند؛ درود 

و سالم بر این اخالص و دل های صاف و صیقلی نسل های امروزی و صلوات و سالم بر فرزندان رشید و شهید دیروزی. 
روح تمامی شهدای وطن شاد و راهشان پر رهرو باد.

فناوری

اپل به دنبال تشخیص افسردگی با آیفون!
شــرکت اپل در حال کار بر روی یک فناوری جدید اســت که می تواند برای تشخیص 
بیماری های روحی روانی مانند افســردگی و زوال شــناختی مورد استفاده قرار بگیرد. 
به گزارش ایســنا و به نقل از اینســایدر، طبق گزارش وال  استریت ژورنال، شرکت اپل 
می خواهد بداند که آیا می توان از دســتگاه های این شــرکت برای تشخیص زودهنگام 
افســردگی استفاده کرد یا خیر. وال استریت ژورنال با استناد به مدارک داخلی شرکت 
اپل و مصاحبه با افراد ناشــناس در این زمینه گزارش داده است که اپل در حال کار با 
دانشمندان است تا بررسی کند که آیا داده هایی که دستگاه های اپل جمع آوری می کنند 
مانند الگوی خواب و نحوه  تایپ می تواند به تشــخیص بیماری های روحی روانی و زوال 
شناختی کمک کند یا خیر. این شرکت امیدوار است که در صورت وجود ارتباط میان 
داده های جمع آوری شده و بیماری های روحی روانی بتواند به افراد هشدار دهد تا برای 
درمان اقدام کنند. این تحقیقات بخشی از همکاری شرکت اپل با شرکت بیوتکنولوژی 
بایوژن )Biogen( و دانشــگاه کالیفرنیا در لس انجلس)UCLA( است که اوایل سال 

جاری اعالم شد.
 تحقیقات اپل با شرکت بایوژن بر زوال شناختی متمرکز است و تحقیقات شرکت دانشگاه کالیفرنیا بر استرس، اضطراب و افسردگی تمرکز دارد. دانشگاه کالیفرنیا 
در تحقیقاتش از دوربین  فیلمبرداری آیفون، کیبورد، حسگرهای صوتی و همچنین ساعت هوشمند اپل برای جمع آوری داده استفاده می کند. آن ها نحوه  صحبت 
کردن کاربر، تعداد دفعات و سرعت راه رفتن، ضربان قلب و تعداد تنفس را بررسی می کنند. براساس این گزارش محققان ممکن است سرعت تایپ کردن و تعداد 
غلط های امالیی را نیز بررسی کنند. همزمان کاربران پرسشنامه هایی نیز در مورد احساسشان پر می کنند و محققان نمونه  موی آنها را برای بررسی سطح کورتیزول 

که هورمون استرس است جمع آوری می کنند. 
به گفته  منابع وال استریت ژورنال، محققان امیدوارند این اطالعات به درک بهتر احساس، تمرکز، انرژی و وضعیت روحی کاربران کمک کند. بایوژن نیز با روشی 
مشابه عملکرد شناختی افراد را بررسی می کند و داده های به دست آمده را با تست های شناختی سنتی و اسکن مغزی مقایسه می کند. مطالعات شرکت بایوژن قرار 
است دو سال به طول بیانجامد و حدود ۲۰ هزار نفر در آن شرکت خواهند داشت. به گفته  این ژورنال و منابع ناشناس، Seabreeze اسم رمز اپل برای تحقیقات 
دانشگاه کالیفرنیا و Pi اسم رمز برای تحقیقات شرکت بایوژن است و اولین آزمایشات اپل و بایوژن در روز دوشنبه آغاز شده است. فارغ از آن این شرکت سومین 
همکاری خود را با دانشگاه دوک )Duke( با تمرکز بر تشخیص اوتیسم کودکان آغاز کرده است. به نقل از وال استریت ژورنال، در این تحقیقات از دوربین آیفون 

برای بررسی تمرکز کودکان و حرکات آنها استفاده می شود.

فیلمبازی

انتشار سیزدهمین شماره فصلنامه خاطرات سیاسی
شماره 13 فصلنامه خاطرات سیاسی )تابستان 14۰۰( منتشر شد. عمده مطالب این شماره، به بررسی 
کارنامه »حزب جمهوری اســالمی« اختصاص یافته است. برای تحلیل نقش ویژه های بحث برانگیز این 
حزب تأثیرگذار و نخستین دبیرکل آن)شهید بهشتی(، در اوایل پیروزی انقالب 13۵7 در ایران، خاطرات 

سیاسی به سراغ حجت االسالم والمسلمین مسیح مهاجری رفته و با او گفت وگو کرده است. 
در بخش های دیگر این شــماره از فصلنامه خاطرات سیاسی، یادی شده است ازاستاد فقید محمدرضا 
حکیمی. همچنین به کودتای ۲8 مرداد در قالب معرفی و نقد و بررســی کتاب پشــت پرده کودتا اثر 
فریدون رهنما پرداخته شــده است. »خاطرات سیاسی و بازتاب آن در شعر فارسی« و »جایگاه خاطره 

نویسی در تاریخ نگاری« از دیگر مقاالت این شماره است.
این فصلنامه را از روزنامه فروشی های معتبر، یا آبونمان و یا از طریق سایت طاقچه تهیه نمایید. خاطرات 
سیاسی، فصلنامه¬ای است مستقل با روش تحلیلی، آموزشی و اطالع رسانی که صاحب امتیاز و مدیر 

مسؤول آن احمدحکیمی پور و سردبیر آن حسن اکبری بیرق می باشد.

درخشش کریستیانو رونالدو در منچستریونایتد که با 3 بازی، موفق به زدن 4 گل شده و ناکامی مسی در پاری سن ژرمن 
که 3 بازی بدون گل را پشت سر گذاشته است

طرحروز

پیشنهاد

عمر مومانی

کشف احتمالی علت اصلی بیماری آلزایمر
محققان ممکن است سرانجام علت اصلی 
ابتال بــه بیماری آلزایمر را کشــف کرده 
باشــند. آنها می گویند مغز ممکن اســت 
مواد شیمیایی سمی را نشت دهد و به این 

ترتیب موجب توسعه این بیماری شود.
به گزارش ایســنا و به نقــل از آی ای، ما 
در آســتانه یک پیشرفت بزرگ در مبارزه 
برای درمان بیماری آلزایمر هســتیم. این 
یک دستاورد جهانی و تاریخی خواهد بود، 
زیرا تجمع مولکول های ســمی در مغز و 
پیوندهــای احتمالی آن با بیماری آلزایمر 
دانشــمندان را برای مــدت طوالنی گیج 

کرده است.
اکنــون طبق تحقیقی که بر روی موش ها 
انجام شــده و به تازگی منتشر شده است، 

مشخص شده که نشت یک ترکیب سمی خاص در جریان خون می تواند عامل اصلی این بیماری باشد. تحقیقات بیشتری برای بررسی 
بیشــتر این یافته ها مورد نیاز اســت، به ویژه اینکه براساس تحقیقات روی موش ها بدست آمده است، نه انسان. اما به هر حال هیجان 

انگیز است.
محققان می گویند، پروتئین های موجود در جریان خون می توانند مواد شیمیایی سمی را در مغز نشت دهند. حتی اگر این به اصطالح 
نشــت، علت اصلی آلزایمر در انســان نباشــد، باز هم می تواند وسیله جدیدی برای ردیابی و نظارت بر شــروع این بیماری در اختیار 
دانشــمندان قرار دهد و ممکن است در توسعه درمان های آینده برای آن کمک کننده باشد تا بتوان مانع از ابتال به آن در همان وهله 
اول شــد. جان مامو«محقق دانشــگاه کورتین )Curtin( استرالیا و نویسنده اصلی این مطالعه گفت: در حالی که قبال می دانستیم که 
ویژگی بارز افرادی که با بیماری آلزایمر زندگی می کنند، تجمع پیشــرونده رسوبات پروتئینی سمی موسوم به »بتا آمیلوئید« در مغز 

است، محققان نمی دانستند که این آمیلوئید از کجا نشأت گرفته است و چرا در مغز رسوب کرده است.
محققان این ترکیب را که در مغز افراد مبتال به آلزایمر جمع می شــود و مدت هاســت با شروع زوال عقل مرتبط دانسته شده است، در 
خارج از مغز کشــف کردند و دریافتند که سپس از طریق لیپوپروتئین ها به جریان خون منتقل می شود. این لیپوپروتئین ها می توانند 

نشت کننده باشند و باعث وارد شدن ترکیبات سمی به مغز شوند، جایی که آنها به وفور رشد می کنند.
این اتفاق در موش ها منجر به افزایش سطح آمیلوئید و التهاب بیشتر در مغز شد که نشان می دهد ممکن است یک رابطه ِعلّی بین این 
ترکیب و عالئم اولیه این بیماری عصبی وجود داشته باشد. محققان می گویند، درمان فراصوت می تواند درمان های جدیدی را برای زوال 
عقل فراهم کند. با اینکه تأیید اینکه این رویداد نشت بتا آمیلوئید عامل آلزایمر و زوال عقل در انسان است، زمان می برد، اما درمان های 
جدیدی در حال ورود به پزشکی مدرن است. در ماه ژوئن یک مطالعه توضیح داد که چگونه تاباندن امواج فراصوت)اولتراسوند( به درون 
جمجمه می تواند اثر درمان بیماران آلزایمری را افزایش دهد. برخالف برخی اختالف نظرها در صنعت پزشکی، این درمان پس از تأیید 

سازمان غذا و دارو)FDA( برای اولین بار طی نزدیک به ۲۰ سال برای این بیماری صورت گرفت.

دانستنیها

محمدرضا شجریان؛ خسرو آواز ایران

محمدرضا شــجریان در 1 مهر 131۹ در مشهد به دنیا آمد. 
این موسیقی دان، آهنگ ســاز، خواننده مشهور و پرآوازه، از 
برجســته ترین هنرمندان موســیقی ســنتی ایرانی است و 

آلبوم های بسیاری را در این زمینه منتشر کرده است.
 او به دلیل نوع صدا و سبک مخصوص به خود و تصنیف های 
ملی میهنی که اجرا کرده، شــناخته شــده اســت. سایت 
انجمن آســیا وی را پرآوازه ترین هنرمند موســیقی اصیل 
ایرانی، روزنامه ونکوور سان او را یکی از مهم ترین هنرمندان 
 )NPR( موســیقی جهان و همچنین رادیوی عمومی ملی
در ســال ۲۰1۰ وی را یکی از ۵۰ صدای برتر جهان معرفی 

کرده است. 
محمدرضا شجریان، رئیس کنونی شورای عالی خانه موسیقی 
ایران، بنیان گذار گروه شهناز و مبدع چند ساز موسیقی است. 
همچنین از فرزندان محمدرضا شــجریان، همایون و مژگان 
در زمینٔه موسیقی فعالیت دارند. شجریان در قرائت قرآن نیز 
فعالیت داشــته و دعای ربنا، معروف ترین تالوت های قرآنِی 
اوست. این اثر توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی 
و گردشــگری به عنوان اثر ملی ثبت شده است .خوانندگان 
سرشناسی چون ایرج بسطامی، شهرام ناظری، حسام الدین 
ســراج، حمیدرضا نوربخش و پســرش همایون از شاگردان 

شجریان هستند. 
محمدرضا شــجریان عالوه بر آوازخوانــی، عالقٔه زیادی به 
خوشنویســی ایرانی دارد. او از سال 1344 به فراگیری خط 
نســتعلیق نزد ابراهیم بوذری و حســین میرخانی پرداخت. 
او در حــال حاضــر دارای درجه ممتاز در خط نســتعلیق 
می باشد. محمدرضا شــجریان در سال 138۹ آثار خطاطی 
خود را در نمایشــگاهی در تاالر وحدت به همراه منتخبی از 
خوش نویسان معاصر به نمایش گذاشت. محمدرضا شجریان 

مبدع چند ساز جدید در موسیقی ایرانی است. 
وی در اردیبهشت 13۹۰ در نمایشگاه در تهران این سازها را 
رسما به نمایش عمومی درآورد. برخی این سازها عبارتند از: 
صراحی، شــهر آشوب، ساغر، کرشمه، سبو و... نشان شوالیه 
ملی لیاقت در آیینی رسمی، شــامگاه دوم تیر 13۹3 )۲3 
ژوئن ۲۰14( در ســفارت فرانسه در تهران به شجریان اهدا 
شد. در این آیین؛ شجریان نشان عالی وزارت فرهنگ و هنر 
دولت فرانسه را از برونو فوشه، سفیر فرانسه در تهران دریافت 
کرد و نامش در رتبه کسانی که این نشان را از دولت فرانسه 

دریافت کرده؛ ثبت شد. 
در این آیین؛ کنار شجریان چهره هایی فرهنگی چون محمود 
دولت آبادی، جواد مجابی، محمد سریر، حمیدرضا نوربخش، 
عباس کیارســتمی، لیال حاتمی، ســیمین بهبهانی حضور 

داشتند. 
محمدرضا شــجریان و شهرام ناظری تنها خوانندگان ایرانی 
هستند که تاکنون این جایزه را دریافت کرده اند. خسرو آواز 
ایــران بعد از یک دوره بیماری باالخــره در هفدهم مهرماه 
13۹۹ دارفانی را وداع گفت و در جوار مقبره فردوســی در 

مشهد به خاک سپرده شد. 

چهرهها

حضرت محمد )ص(: 

آتش جهنم آدمیزاد را می خورد 
جز جای سجده را زیرا خداوند جای سجده را 

بر آتش حرام کرده است. 
)نهج الفصاحه(
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