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قابل توجه خوانندگان گرامى
هفته نامه پرشين ضمن تبريك سال نو به هم ميهنان گرامى
 اعالم ميدارد كه شماره بعدى 290  اين نشريه در تاريخ  

ششم آوريل 2012 بعد از ايام عيد نوروز منتشر خواهد شد.
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بريتانيا  اسفند)  مارس(17   7 سلر،  بوك  از  نقل  به 
شاهد برگزارى مراسم روز جهانى كتاب بود و در 
بريتانيا  سراسر  در  كه  مختلفى  هاى  برنامه  قالب 
به اجرا درآمد، حدود 750 هزار كودك به صورت 

همزمان اين روز را جشن گرفتند. 

اين روز با برگزارى برنامه هاى مختلف در مدارس 
با  ويژه  برنامه  يك  با  نيز  و  جزيره  مختلف  نقاط 
چون  حوزه  اين  شده  شناخته  نويسندگان  حضور 
فرانچسكا سيمون، آنتونى هورويتس و لورن چايلد 
در سالن ملكه اليزابت لندن، گرامى داشته شد. در 
نويسندگان  اين  كه  سخنانى  با  كودكان  برنامه  اين 
قصه  يك  خلق  مختلف  هاى  روش  با  كردند،  بيان 
نويسندگى  و  كتابخوانى  به  تشويق  شدند.  آشنا 
كتاب  تصويرپردازى  هاى  روش  توضيح  نيز  و 
ها  آن  بر  نويسندگان  اين  كه  بود  مطالبى  ديگر  از 

تمركز كردند. 

عنوان  به  آن  دهندگان  ترتيب  سوى  از  برنامه  اين 
برنامه اى كه بيشترين مخاطبان كودك را جلب كرد 
و بزرگترين برنامه دسته جمعى براى كودكان در 

كره زمين خوانده شد. 

برگزار  رابينسون  تونى  ميزبانى  به  كه  برنامه  اين 
و  سينماها  ها،  مدرسه  در  آنالين  صورت  به  شد، 
داده  نمايش  بريتانيا  سراسر  اجتماعى  هاى  شبكه 

شد. 
سال پيش نيم ميليون كودك همزمان شاهد اجراى 
هزار   750 بريتانيا  در  امسال  و  بودند  برنامه  اين 
 75 در  برنامه  اين  نشستند.  آن  تماشاى  به  كودك 

كشور به صورت همزمان به نمايش درآمد. 
مارس   7 سال  هر  كتاب  جهانى  روز  بريتانيا  در 
ديگر  در  كه  حالى  در  شود  مى  داشته  گرامى 
كشورها 23 آوريل از سوى يونسكو به عنوان روز 

جهانى كتاب معرفى شده است. 

از آنجا كه بريتانيا پيش از انتخاب اين روز توسط 
يونسكو كه روز مرگ شكسپير و سروانتس است، 
روز 7 مارس را به عنوان روز جهانى كتاب انتخاب 
در  دهد.  مى  ادامه  خود  رسم  به  هنوز  بود،  كرده 
اين روز مدرسه هاى بريتانيا و ايرلند برنامه هاى 
متفاوتى دارند و بچه ها معموال با لباس شخصيت 
هاى محبوب داستانى خود راهى مدرسه مى شوند 
از  اقتباس  با  مختلفى  هاى  نمايش  ها  مدرسه  در  و 

داستان ها اجرا مى شود. 

به  كودكان  تشويق  روز  اين  اصلى  اهدف  از  يكى 
هر  هدف  اين  به  رسيدن  براى  كه  است  كتابخوانى 
اهدا  كتاب  رايگان  به  نوجوانان  و  كودكان  به  سال 
مى شود. امسال نيز حدود يك ميليون نسخه كتاب 

رايگان در مدارس به دانش آموزان اهدا شد. 
به  را  كتاب  جهانى  روز  نيز  ولز  و  ايرلند  اسكاتلند، 
گويى  قصه  قدرت  گراميداشت  براى  روزى  عنوان 
و براى نمايش عشق به كتاب جشن گرفتند. امسال 
عالوه بر اين در قالب يك برنامه داوطلبانه برنامه 
مطالعه  به  كودكان  كردن  عالقه مند  براى  اى  ويژه 
داوطلب   400 و  هزار   6 پيش  سال  از  شد.  برگزار 

براى اجراى اين طرح وارد عمل شدند. 

ادامه در صفحه 10

نوروزتان پُر پول باد!
هفته نامه پرشين رسانه اى توانا براى تبليغات شما 
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  
صحيح  رسانى  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سايت  از  مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه  ها، 
وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر نام نويسنده 

انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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نظاره خوشبختى ديگران از ديد كسى كه فاقد آن است چه قدر تلخ است!
آن چه دلخواه توست، پرده پنجم صحنه دوم.

How bitter a thing it is to look into happiness through another man’s eyes!
As You Like It, Act V, sc. 2.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  

در انگلستان 
و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى   

07811000455

بس كه بد مى گذرد زندگى اهل جهان /   مردم از عمر چو سالى گذرد عيد كنند

وقتى نوشته ات را كه به مناسبت پايان سال و آغاز سالى ديگر ،با اين شعر آغاز ميكنى، خودت هم 
مى مانى كه از زيباييهاى زندگى بنويسى يا از لحظه هاى سخت و دلهره آورى كه بر مردمان ميگذرد. 

به هر حال نوروز است و وقت نو زيستن؛ نو نگريستن؛ نو انديشيدن و نو شكفتن. لحظه تحويل سال، 
لحظه فراموش كردن گذشته ها و آغوش باز كردن براى آينده است. شادترين و مبارك ترين لحظات 
زندگى ما ايرانيان است. در اين لحظات بايد ذهن را از هر كدورتى پاك كرد و به نيكى ها انديشيد و به 
زيباييها دلبست. بايد خوشبينانه به افق هاى دور چشم دوخت و به آينده اميدوار بود هر چند دردها 
پيوسته جان را بكاهند. بايد زمان را لحظه اى متوقف كرد و با مهر نگاه در نگاه يكديگر سال نوى 

زندگى را از دل و جان تبريك گفت. 

نمى  گوش  به  كشورمان  درباره  خوشايندى  اخبار  دنيا  كنار  و  گوشه  از  اگرچه  مبارك  نويتان  سال   
رسد. سال نويتان مبارك اگرچه در غربت و دور از خانواده، لبخند به تلخى بر چهره مى نشيند. سال 
نويتان مبارك اگرچه، اگرچه هاى بسيارى هميشه شادى هايمان را مشروط مى كند. بايد راست قامت 
ايستاد؛ بايد سربلند بود؛ بايد شادمانه لبخند زد؛ بايد اندوه را به ريشخند گرفت و بر هرچه سياهى و 
نيستى پا سفت كرد. اين ششمين نوروزى است كه هفته نامه پرشين بى پروا از پيچ و خمهاى راهى كه 
آغاز كرده است، دوشادوش هموطنان مى ايستد و سفره هفت سين خود را با همگان تقسيم مى كند. 
تبريك صميمانه ما را به مناسبت فرارسيدن سال نو پذيرا باشيد. نوروزتان چون همه روزتان پيروز 

و خجسته باد.
بر و بچه هاى پرشين

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 42 £         يكسال 60 £

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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ديدار ايرانيان با 
برخى نمايندگان 
پارلمان انگلستان

جوامع  در  زندگى  پرشين:  نامه  هفته 
به  ناگزير  را  انسان  امروزى،  مدرن 
شركت در فعاليت هاى مختلف مدنى مى 
كند. موضوعى كه مردم كشورهايى كه 
برخوردار  دموكراسى  داشتن  از  هنوز 
نيستند، براى احقاق حق و حقوق خود 
حقوق  و  حق  هستند.  جنگ  در  آن  با 
ممكن،  شكل  ترين  ساده  در  تواند  مى 
كشورى  تصميمات  در  دخالت  داشتن 
باشد. اين تصميمات هم در طبقه بندى 
گردد.  مى  بندى  تقسيم  مختلف  هاى 
ساكنان  ارتباط  آن  بخش  كوچكترين 
منطقه  آن  شهر  شوراى  با  منطقه  يك 
است و در بزرگترين شكل آن شركت و 
داشتن حق اظهار نظر در سطح پارلمان 

يك كشور مى باشد. 
ساكن  ايرانيان  جمعيت  افزايش  به   توجه  با 
انگلستان، مدتى است تعدادى از ايرانيان تصميم 
امور  در  گير  تصميم  مقامات  با  ارتباط  ايجاد  به 
اجتماع، مانند نمايندگان مجلس انگلستان گرفتند. 
 BICDO، بنام  سازمانى  عنوان  تحت  افراد  اين 
(British Iranian Community Develop-

ment Organisation ) قدم هاى الزم را براى 
اجراى اين ايده برداشتند. 

تجربه موفق جامعه ايرانيان مقيم آمريكا در يافتن 

جايگاهى در خور و سزاوار نام ايرانيان و دغدغه 
هاى ناشى از گرفتاريها و دشواريهايى كه گه گاه 
گريبانگير هموطنان عزيزمان در اين سرزمين مى 
سازمانى  چنين  تشكيل  ايده  دهنده  پرورش  شد، 
اين   2010 دسامبر  در  نهايت  در  اينكه  تا  شد 

آرزوى ديرينه براى بانيان آن تحقق يافت.
سالهاى سال است كه از حضور و اقامت ايرانيان 
از  بعد  امروز  و  گذرد  مى  انگلستان  كشور  در 
و  دوم  نسل  جمعيت   سال،  سى  از  بيش  گذشت 
توجهى  قابل  افزايش  بريتانيا  مقيم  ايرانى  سوم 

داشته است.هرچند كه نسل اول ما همچنان خود 
را آميخته با فرهنگ اصيل خود حفظ نموده است، 
نسل دوم و سوم ما كه در اين سرزمين ديده به 
جهان گشوده است، كم كم و به تدريج در فرهنگ 

اين كشور ذوب شده است آنچنان كه گاهى كامل 
با  ارتباطى  هيچ  بدون  داند  مى  انگليسى  را  خود 
نسل  ديگر  سوى  از  اما  ايران.  نام  به  سرزمينى 
مهاجر ما، پس از سالها اقامت هنوز خود را بيگانه 
اين سرزمين مى داند و هر لحظه آماده جرقه اى 
است تا به وطن باز گردد. خود را ايرانى نمى داند 
انگليسى  را  خود  و  مانده  دور  ايران  از  كه  چرا 
نمى داند چون به اين سرزمين تعلق ندارد. فاصله 
و  شود  مى  بيشتر  روز  به  روز  نسلهايمان  ميان 

ايرانى  هويت  بيند،  مى  آسيب  همه  از  بيش  آنچه 
بودن ماست. هويتى كه حق ما حفظ آن است و تا 
خود نخواهيم كسى برايمان حفظش نخواهد كرد.

اين سازمان اهداف گسترده اى دارد كه مى توان 
مهترين و اصلى ترين آن را تاثيرگذارى ايرانيان 
در تصميمات مهم اين كشور دانست. ما بايد بدانيم 
كه تنها يك شهروند موقت در اين كشور نيستيم. 
صرفنطر از اينكه با چه انگيزه اى مهاجرت كرده 
گرفته  درنظر  خود  براى  دورنمايى  چه  و  ايم 
آنكه  ضمن  در  هستيم.  جامعه  اين  شهروند  ايم، 
برخوردار  جامعه  افراد  ديگر  مشابه  حقوقى  از 
هستيم، اين حق ماست كه از تمامى مزيت هايى 
مى  مند  بهره  انگلستان  مقيم  هاى  اقليت  ديگر  كه 
كه  همچنان  اما  شويم.  برخوردار  نيز  ما  شوند، 
بلكه  نيست  دادنى  حق  است:“  شده  گفته  هميشه 
اين  از  برخورداى  به  دستيابى  و  است.“  گرفتنى 
حقوق ملزم به ايقاى نقشى موثر در جامعه است.
حضور  با  را  الزم  جلسات  پيش  ها  مدت  از 
تعدادى از ايرانيان از مشاغل مختلف به نمايندگى 
افراد  شامل  افراد  اين  كردند.  برگزار  ايرانيان  از 

شاغل در سازمان هاى خدماتى، معلمان و اساتيد 
و  ها  برنامه  برگزارى  در  فعال  افراد  دانشگاه، 
كنسرت هاى ايرانى، روزنامه نگاران، پزشكان و ... 
بودند. قصد اين جلسات و هماهنگى ها، پيداكردن 
در  ساكن  ايرانيان  صداى  رساندن  براى  راهى 
انگلستان، به مقامات سياسى مى باشد. در ميان 
گذاشتن نيازهاى ايرانيان با نمايندگان مجلس، و 
نيازها  اين  كردن  برطرف  براى  راهى  كردن  پيدا 
با  بود.  جلسات  اين  محورهاى  ترين  اصلى  از 
توجه به تمركز جمعيتى ايرانيان در نواحى خاص 
لندن، هماهنگى هاى الزم با نمايندگان مجلس در 
منطقه بارنت و گلدرز گرين و فينچلى انجام شد 
و طبق قرارى جلسه اى در يكى از ساختمان هاى 
شد.  برگزار  مارچ 2013  پنجم  تاريخ  در  پارلمان 
از  فرير  مايك  آقاى  مجلس،  نمايندگان  از  تن  دو 
از  ويليرز  ترزا  خانم  و  فينچلى  و  گرين  گلدرز 

بارنت در اين جلسه حضور داشتند. 

ايرانيان حاضر در جلسه ضمن صحبت در مورد 
آنان  مشاركت  هاى  راه  و  ايرانيان  هاى  خواسته 
در امورات اجتماع، به داشتن جمعيتى قابل قبول 
كمتر  نمودند.  تاكيد  مناطق  اين  در  تاثيرگذار  و 
آن  در  توانيم  مى  ايرانيان  ما  شايد  كه  كارى 
انتخابات  در  حضور  نماييم،  شركت  تاثيرگذار 
مذكور  مناطق  نمايندگان  از  حمايت  و  مجلس 
است. البته داشتن صدايى در مجلس براى ايجاد 
ارتباط و درخواست براى حمايت از ايرانيان در 
كه  است  اى  نكته  فرهنگى  هاى  آئين  و  مراسم  
بايد به آن توجه كرد و مى توان از اين نمايندگان 
و  نوروز  آئين  ثبت  مثال  عنوان  به  گرفت.  يارى 
امكان برگزارى رسمى نوروز باستانى ايران در 
اين  طى  در  بحث  مورد  موارد  از  يكى  انگلستان 
به  پرداختن  با  مثبت  مدياى  داشتن  بود.  جلسه 
كليه ابعاد و مسائل ايرانيان به جاى صرفا توجه 

كردن به نكات منفى و مشكالت هسته اى ايران با 
مطرح  بود.  ايرانيان  هاى  خواست  ديگر  از  غرب 
و  روحى  هاى  نياز  و  سالمندان  مشكالت  كردن 
روانى ايرانيان و لزوم داشتن امكانات پزشكى و 
درمانى به زبان فارسى از موارد مهم ديگرى بود 
را  آنها  جلسه  در  حاضر  ايرانى  متخصصان  كه 

بازگو نمودند. 

اين جلسه به عنوان اولين جلسه ايرانيان از طريق 
انگلستان  عوام  مجلس  نمايندگان  با  سازمان  اين 
بود كه مى تواند شروعى براى همكارى هاى دو 
جانبه و مهم تر در بين ايرانيان و سياست مداران 

انگلستان باشد. 

قوانين  بر  استوار  و  تر  پويا  اى  جامعه  داشتن 
مدنى با حضور و شركت همه ى اقشار جامعه در 
يك  ساكنان  تك  تك  حق  آن،  هاى  گيرى  تصميم 
منطقه، شهر و يك كشور مى باشد كه اميدواريم 
به  دقيق  ريزى  برنامه  با  و  بهتر  هرچه  مهم  اين 

پيش برود. 
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نوروز و هويت 
تاريخــى ما

دكتر كاوه احمدى على آبادى
عضو هئيت علمي دانشگاه آبردين با رتبه پروفسوري

ايرانيان  تنها  نه  هاى  جشن  ترين  كهن  از  يكى  نوروز 
هاى  گذشته  از  كه  است  خاورميانه  مختلف  اقوام  كه 
دور تاكنون توسط ملل مختلف، به خصوص ايرانيان 
در  كه  چنان  شود.  مى  برگزار  گوناگون  هايى  آئين  با 
نوروزنامه آمده است، كيومرث از پادشاهان اساطيرى 
ايران زمين، به ميمنت آغاز سلطنت خود، اول فروردين 
را كه هر سال در آن نو مى شود، مبداء تاريخ قرار داد 
و خواست تا با آغاز هر سال، نوروز را جشن بگيرند. 
هاى  آئين  و  نوروز  ميزبان  نو  سال  ترتيب  بدين  و 
نوروزى شد كه رفته رفته به آن ها افزوده گرديد. در 
روايتى ديگر، آن را مقارن با تكيه زدن جم يا جمشيد كه 
تصور  دانند.  مى  بود،  ايرانيان  پيشدادى  پادشاهان  از 
بر اين است كه او در چنين روزى بر تخت طاليى اى كه 
توسط مردم حمل مى شد، نشست. برخى نيز خاستگاه 
نوروز را روزى مى دانند كه كيخسرو به تخت سلطنت 

جلوس كرد و ايران شهر را به اوج شكوفايى رساند. 

 ميرنوروزى يا پادشاه نوروزى 
نوروزى  «پادشاه  اصطالحًا  نوروزى،  جالب  و  كهن  مراسم  از  يكى 
شبيه   بسيار  مراسم  اين  شد.  مى  ناميده  «ميرنوروزى»  يا  ساختن» 
جشن  ساكاياى  بابليان  بود و معلوم  نيست  كدام  يك ، آن  را از ديگرى  
اقتباس  كرده  اند . نمايشى  كه  "پادشاه  نوروزى  ساختن"  نام  داشت  و 
طى  آن ، پيش  از نوروز شخصى  را به  عنوان  پادشاه ، امير يا حاكم  
انتخاب  مى كردند. نحوه گزينش او نيز در هر منطقه اى متفاوت بود. 
بين  در  كردند،  مى  انتخاب  را  او  قرعه،  قيد  به  برخى  كه  حالى  در 
اقوامى با شرايطى ويژه برگزيده مى شد و در جايى ديگر از بين عوام 
و مردم عادى و در پاره اى از موارد شخصى را كه كمى ُخل وضع 
بود، پادشاه خود مى ساختند. او در اين ايام حقيقتًا چون پادشاهى 
پنداشته مى شد و مشروعيت مى يافت كه حكم اش چون فرمان هر 
پادشاهى الزم االجرا شود. گماشتگان پادشاه، او را از طلوع  آفتاب  تا 
پيش  از غروب  در كوچه  و بازار مى چرخاندند. پادشاه  نوروزى  كه  
گاه  «ميرنوروزى » نيز ناميده  مى شد، دستوراتش  بايد اطاعت مى شد و 
حق  داشت  از كاسبان  و تجار وجوهى  دريافت  كند. ولى  چون  شب  فرا 
مى رسيد، اگر او را به  چنگ  مى آوردند، اجازه  داشتند كارهاى  وى  را 
به  نوعى  تالفى  كنند. با پايان  نوروز، سلطنت  او نيز چون هر پادشاهى 
به  پايان  مى رسيد. مسعودى گزارش مى كند كه اين مراسم در عراق 
معروف  پزشك  سينوهه  مشاهدات  اما  است.  بوده  متداول  ايرام  و 
ساختن  پادشاه  با  كه  روز  سيزده  مدت  به  هايى  جشن  از  فرعون 
حداقل  و  زمين  ايران  وراى  را  آن  بود،  همراه  شخص  ترين  احمق 
رسمى،  چنين  علل  تشريح  در  برد.  مى  ميالد  از  پيش  سال  تا 3500 
داليل متعددى ذكر شده است. عمدتًا آن را جهت تفريح و سرگرمى 
مى دانستند تا با نفى عادات و آداب روزهاى عادى سال، روحيه اى 
كودكانه به بزرگساالن  تازه كنند؛ همچون لذتى كه حين بازى هاى 
دست مى دهد و آنان مى توانند رفتارهايى را در چارچوب بازى از 
خود بروز دهند كه در موقعيت هاى روزمره زندگى مجاز به انجام 
آن نيستند. اما عجيب ترين نظريه را در خصوص از اين دست آئين 
ها، فريزر مردم شناس دارد. او مدعى است كه در گذشته طالع بينان، 
پيشگويان و ستاره شناسان هر از گاهى به اين نتيجه مى رسند كه 
واقعه اى ناگوار ممكن است پادشاه وقت را به سوى مرگ سوق دهد 
خاص،  ايام  اين  در  كه  اين  مگر  نيست،  ممكن  تقدير  جبر  از  فرار  و 
نازل  او  بر  بال  آن  تا  نشيند  پادشاه  جاى  به  موقتًا  ديگرى  شخص 
شود و پس از گذشت زمان مقرر دوباره پادشاه واقعى بر سر تخت 

سلطنت خويش باز گردد. 

 از حاجى فيروز تا نوروز نوسال 
ايرانى   نمايش هاى   به   كه   كتبى   از  بسيارى  ميان   در  چرا  نمى دانم ، 
مى پردازند، كمتر اثرى  به  نمايش  موسوم  به  «حاجى  فيروز» يا «عمو 
مى شود،  برگزار  نوروز  از  پيش   ايام   در  مردمى   كامًال  كه   نوروز» 
روى  آورده  است ! اين  نمايش  در ساده ترين  شكل اش  با يك  بازيگر 
مهيا مى شود كه  خود را با ذغال  سياه  كرده  و با خواندن  به  رقص  

به   نو  سال   ميمنت   به   نيز  را  ديگران   و  مى شود  مشغول   شادى   و 
شادمانى و پايكوبى  دعوت  مى كند. ممكن  است ، آلتى  از موسيقى  نيز 
توسط وى  يا شخص  ديگرى  كه  در اين  نمايش  او را همراهى  مى كند، 
تنها  است  ممكن  مى خواند  كه   جمالتى   يا  اشعار  شود.  گرفته   كار  به  
توسط خودش  گفته  شود يا شخص  ديگرى  بخشى  را كه  معموًال به  
جمالت  سوالى  برمى گردد، قرائت  كرده  و حاجى  فيروز در پاسخ  به  
او، جمالت  يا ابيات  را تكميل  كند. خاستگاه  و منظور آن  هر چه  كه  
بود مى توان  تأويلى  منحصر به فرد از آن  داشت : سياهى  كه  بنا به هر 
دليلى ، بر حاجى  فيروز عارض  شده  است ، نمى تواند مانع  از آن  شود 
كه او شاد و پيروز نباشد! اين  خوانش  هنگامى  معنادار جلوه  مى كند 
كه  دقت  شود، عمونوروز سياه  نيست ، بلكه  انسان  سفيدپوستى  است  
كه  خود را سياه  كرده  است ؛ يا شايد دقيق تر بتوان گفت آنچه روزگار 
بر سر او آورده موجب شده تا وى سياه روى گردد، با اين همه او با 

شادمانى هاى خود، تقدير را از رو مى برد و با پايكوبى روى صحنهء 
زندگى، بر سرنوشت سياه خويش غلبه پيدا كرده و فيروز مى گردد. 
اكثراً  و  است   گذاشته   پا  نيز  تئاتر  صحنه   به   فيروز  حاجى   امروزه 
پادشاه   شادكامى   مايهء   است   قرار  كه   مى كند  ايفاء  را  غالمى   نقش  
ارباب اش   اشتباهات   زيركانه اى ،  طنز  با  او  اما  شود،  خود  ارباب   يا 
به   و  مى شود  وى   تلخكامى   مايه   روى   اين   از  و  مى كشد  به  رخ   را 
نوعى  به  نقد ارباب  كنايه  مى زند. شخصيت  بازيگر سياه  شده  او حتى  
در نمايش هاى  عروسكى  نيز با نام  «مبارك » ظاهر شده  است  و بين  
بچه ها بسيار محبوب  است . رقيب  اصلى  آن  «نوروزخوان  سال  نو» 
است  كه  با اشعارى  ساده  و بعضًا محلى  (در هر منطقه  به  فراخور 
مقابل   در  و  مى كشد  سرك   برزنى   و  كوى   به هر  آنجا)  بومى   زبان  
هاى  فانوس  با  هنگام  شب  ها  آن  مى كند.  دريافت   مردم   از  هدايايى  
خود انگار كه به هر سوى بدنبال بهار مى گردند و با اشعارشان آن 
را مزين مى سازند. نوروزخوان ها در گذشته  در روستاهاى  شمال  
ايران  بسيار رفت  و آمد داشتند، اما متأسفانه  اينك  اين  مراسم  بسيار 

نادر شده اند و مى رود كه  به  فراموشى  سپرده  شوند. 

 نمايشى با نام كوسا 
اقوام  آذرى  نيز به  مناسبت  كوچ  زمستان  و آمدن  بهار، جشن ها و 
نمايش هايى  مردمى  را انجام  مى دهند كه  اتفاقًا بعد نمايشى شان  بسيار 
غنى  است . آن ها خود گواه آن اند كه نوروز منحصر به پارسيان و 

آريايى ها نيست، اگر چه خاستگاه اش به آنان تعلق داشته باشد. يكى  
از اين  مراسم ، نمايشى  به  نام  «كوسا» يا «كوساگردانى»  است . گروه  
كوسا شامل  چند نفر نوازنده  و بازيگر است  كه  كم و كيف شان از 
مختلف   مناطق   چوپانان   غالبًا  ولى   مى كند،  فرق   ديگر  محل   به   محلى  
آذرباييجان  هستند كه  آن  را به  خانه هاى  مردم  مى برند. نقش  اول  آن  
بر عهده  كسى  است  كه  با لباسى  كه  از پوست  و پشم  به  نظر مى رسد، 
است .  زمستان   فصل   نماد  مثابه  به  غولى  شاخ ،  دو  كالهى  داراى   با 
او با يك  نوازنده  و شخصى  ديگر كه  مسئوليت اش  بيشتر مواجه  با 
مردم ، گرفتن  هداياى  آنان  و در صورت  لزوم ، واسطه گرى  بين  كوسا 
و خانوارها است ، گروه  را به  صحن  خانه ها مى برند. اگر پيشكشى ها 
و  مى زند.  كردن   غش   يا  مردن   به   را  خود  اول   نقش   نباشد،  مكفى  
بيشترى   هداياى   تا  مى كند،  خواهش   خانواده ها  از  واسطه ،  بازيگر 
بدهند. او ارمغان ها را به  كوسا نشان  مى دهد. كوسا به  شوق  تحفه ها 

بيدار مى شود و آن ها را مى بيند، اگر كم  بود، باز غش  مى كند. سپس  
در انتها مردم  و بچه ها با گلوله هاى  برفى  كوسا را كه فصل زمستان 
و نشانهء تاريكى است، مى زنند تا برود و آن گاه بهار بتواند بيايد. 
دقيقًا معلوم  نيست  كه  آنچه  خانواده ها به  كوسا مى دهند، پاداش هايى  
براى  نمايش اش  است  يا فديه هاى  براى  آن  كه  از دست  غول موسم  
زمستان  خالص  شوند، يا شايد هر دو؟! برخى  از نمايش هاى  كوسا 
اول ،  نفر  دارند.  شركت   بيشتر  يا  بازيگر  پنج   آن ها  در  و  اند  كامل تر 
شخصى  است  با دو تكه چوب  كه  گاه  با جنب  و جوش  و رقص ، هدايت  
ديگران  را بر عهده  دارد. كوسا نيز به  دو شخصيت  نيك  و بد تجزيه 
 شده  كه  يكى  با لباسى  سياه  و شاخ ، ديو زمستان  را تداعى  مى كند و 
ديگرى  با لباس  سفيد و تجلى  سناريوى  پيروزى اش  (طى  دعواى  دو 
كوسا با يكديگر) در انتهاى  نمايش ، كوساى  نيك  و نماد فصل  بهار 
را مشخص  مى سازد. دو نفر نوازنده  موسيقى  محلى  هستند. گاه  به  
آن ها نفراتى  با نقش هاى  ديگر نيز افزوده  مى شود. يكى  از مهمترين  
آنان ، نمايشگرى  است  با لباسى  زنانه ، كه  غالبًا چوپان  است ، و خود 
زن   حدى  بازى ،  تا  و  نمايش   زيورى   و  ظاهرى   عوامل   طريق   از  را 
تا  مى شكنند  را  كهنه   ظروف   نيز  نمايش ها  از  برخى   در  مى نماياند. 
اشاره اى  به  پايان  فصل  كهنگى ها داشته  باشند. كوساى  نماد برف  و 
سرما را با گلوله هاى  برف  و كلوخ  مى زنند و او در حالى  كه  به  خاطر 
چنين  بدرقه اى ، برايشان  شكلك  در مى آورد، به  سوى  كوه هاى  سرد و 

پربرف  عقب  نشينى  مى كند تا باشد كه نوروز با بهار فرا رسد.

خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين مى شود. هفته نامه 
پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ 

و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته نامه 

دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.
آگهى  ما  درخواست  به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 

دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

نظرات
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در  رسمى  هاى  پيشنهاد  تاريخچه  بر  مرورى 
مذاكرات هسته اى

يك دهه 
مذاكره

بر  اى  مذاكره  ابتكار  از  دهه  يك  گذشت  با   
سر مساله هسته اى ايران، تا كنون پيشنهاد 
هاى متعددى در اين زمينه ارائه شده است. 
پيشنهاد  اين  از  يك  هيچ  كنون  تا  كه  هرچند 
تازه  در  اما  اند،  نشده  واقع  قبول  مورد  ها 
انگليس،  (آمريكا،   1+5 گروه  نمونه  ترين 
آلماتى،  در  آلمان)  و  روسيه  چين،  فرانسه، 
ديگرى  پيشنهادى  بسته  قزاقستان  پايتخت 
كه  است  حالى  در  اين  داد.  ارائه  تهران  به 
بزرگ  سه  تنها   2005 تا   2003 هاى  سال  از 
سرگرم  آلمان-  فرانسه،  انگليس،   – اروپايى 
ايران  به  دادن  پيشنهاد  و  اى  هسته  رايزنى 
بودند اما پس از آن آمريكل، چين و روسيه 
جاى   1+5 تا  شدند  اضافه  گروه  اين  به  نيز 
ايران  با  مذاكره  در  را  اروپايى  بزرگ  سه 
تنبيه  سويه  دو  استراتژى  گروه  اين  بگيرد. 
و تشويق را در مواجه با برنامه هاى هسته 
مى  زير  در  آنچه  كرد.  گذارى  پايه  ايران  اى 
پيشنهاد  تاريخچه  به  كوتاه  نگاهى  خوانيد 
هاى رسمى هسته اى به ايران است كه انجمن 

كنترل تسليحاتى آن را منتشر كرده است.

بسته پيشنهادى بهار 2003

سفير سابق سوئيس در تهران مى گويد كه ايران 
در مى 2003 پيشنهادى به آمريكا ارائه كرد كه 
مختلف  مسائل  سر  بر  مذاكره  موضوع  آن  در 
از  فهرستى  به  سند  اين  در  بود.  شده  مطرح 
اشاره  مورد  طرف  دو  نگرانى  مورد  موضوعات 
قرار گرفته بود و سه كار گروه نيز پيشنهاد شده 
سالح؛  خلع  بخش  سه  در  را  مذاكرات  تا  بودند 
امنيت منطقه اى و همكارى اقتصادى پيش ببرند. 
لغو  شامل  نيز  پيشنهادى  بسته  اين  موارد  ديگر 
براى  همكارى  ايران،  عليه  آمريكا  هاى  تحريم 
مساله  در   ايران  بيشتر  شفافيت  عراق،  ثبات 
هسته اى، همكارى عليه سازمان هاى تروريستى 
پذيرش موضع اتحاديه عرب در خصوص روند 
صلح اعراب اسرائيل و دسترسى كامل ايران به 

تكنولوژى صلح آميز هسته اى بود.

بسته  اين  با  زمان  آن  در  بوش  جورج  دولت  اما 
اين  از  تا  كرد  مخالفت  ايران  سوى  از  پيشنهادى 

طريق بتواند فشارها را بر تهران افزايش دهد.

پيشنهاد هاى سه بزرگ 
اروپايى – ايران

ماه ها بعد، انگليس، آلمان و فرانسه توافق كردند 

تا با ايران در طيفى از موضوعات از مساله هسته 
اى گرفته تا دغدغه هاى امنيتى و اقتصادى وارد 
مذاكره شوند. البته شرط آنها براى اين مذاكرات 
، تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران و همكارى 
كامل تهران با آژانس بين المللى انرژى اتمى بود. 
اما اين توافق حدود 12 ماه بعد به شكست انجاميد 
، چرا كه تهران عمليات غنى سازى اورانيوم را از 
سه  با  نوامبر 2004  در  سپس  ايران  گرفت.  سر 
بزرگ اروپايى توافق كرد كه بار ديگر غنى سازى 
را تعليق كند و مدت كوتاهى پس از آن مذاكرات 
مذاكرات  اين  جريان  در  ايران  شد.  سرگرفته  از 
بر  عالوه  ها  پيشنهاد  اين  كرد.  ارائه  پيشنهاد   4
تروريسم،  از  حمايت  ايران،  اى  هسته  مساله 
امنيت منطقه اى و همكارى هاى اقتصادى را نيز 
شامل مى شد .در زير به پيشنهاد هاى ايران كه 
در 17 ژانويه 2005 به سه بزرگ اروپايى ارايه 

شد، اشاره مى شود:

توليد  روند  نكردن  دنبال  به  تهران  تعهد   -
تسليحات كشتار جمعى

به  حمله  تهديد  يا  حمله  گرونه  هر  با  مخالفت   -
تاسيسات هسته اى ايران

- همكارى در مبارزه با تروريسم
و  عراق  شامل  منطقه  در  امنيتى  هاى  -همكارى 

افغانستان

- همكارى در زمينه كنترل تجارت استراتژيك و 
حذف تحريم هاى اتحاديه اروپا در مورد فروش 

كاالهايى با كاربرد دوگانه به ايران

پيشنهاد هاى ايران در مارس 2005

ايران  پيشنهادى  بسته  به  جزئياتى  زمان  اين  در 
اضافه شد:

- پذيرش پروتكل الحاقى از سوى ايران و ادامه 
روند بازرسى هاى از سايت هاى كليدى

- محدوديت برنامه هاى غنى سازى اورانيوم در 
ايران

تامين  منبع  ايران  اينكه  بر  اروپا  اتحاديه  تاكيد   -
انرژى براى اين بلوك اروپايى به شمار مى رود

- تضمين دسترسى ايران به تكنولوژى پيشرفته 
هسته اى از سوى اروپا

كنترل  طبق  ايران  با  روابط  سازى  عادى   -
صادراتى گروه 8

29 آوريل 2005
در آوريل نيز بخش هايى از پيشنهاد ماه مارس 
اعتماد  اقدامات  بر  بيشترى  تمركز  اما  شد،  ارائه 

ساز وجود داشت:

- پذيرش پروتكل الحاقى از سوى ايران
- ادامه تعليق غنى سازى براى 6 ماه

- ايجاد نيروى مشترك براى مقابله با تروريسم
از  انرژى  تامين  منبع  عنوان  به  ايرن  -پذيرش 

سوى اتحاديه اروپا

18 جوالى 2005
مذاكره  روحانى،  حسن  پيشنهاد  تاريخ  اين  در 
اروپايى  بزرگ  سه  به  اى  هسته  سابق  كننده 

مطرح شد:

اورانيوم  سازى  غنى  محدوديت  سر  بر  -توافقى 
در نطنز

- مذاكره بر سر فعاليت كامل سايت نطنز
مورد  مواد  واردات  براى  كارى  و  ساز  تنظيم   -

نياز براى تبديل اورانيوم

- مذاكره بر سر افزايش نظارت آژانس بين المللى 
انرژى اتمى در تاسيسات نطنز

آگوست 2005

سه بزرگ اورپايى پيشنهاد جامع خود را به ايران 
ارائه دادند:

- ايجاد ساز و كارى براى اطمينان يافتن از تامين 
اورانيوم غنى شده با خلوص پايين براى ايرن به 

منظور استفاده در راكتورهاى آب سبك
- ايجاد منبع تامين سوخت در كشور ثالث

به  نشدن  وارد  منظور  به  ايران  جانب  از  تعهد   -
چرخه سوخت هسته اى

- تعهد از سوى ايران در زمينه خارج نشدن از 
پروتكل الحاقى

ضايعات  انتقال  زمينه  در  تهران  با  توافق   -
سوخت به خارج از كشور

- به رسميت شناختن ايران به عنوان منبع تامين 
سوخت فسيلى از سوى اتحاديه اروپا

- همكارى ايران و اتحاديه اروپا در زمينه هاى 
سياسى – امنيتى، تروريسم و قاچاق

بسته حق  با اعالم اينكه اين  روز بعد  ايران چند 
نشناخته  رسميت  به  را  ايران  براى  سازى  عنى 
آن را رد كرد. به اين ترتيب مذاكره با سه بزرگ 
اى  هسته  هاى  فعاليت  و  يافت  خاتمه  اروپايى 

ايران از سرگرفته شد.

اما در اكتبر 2005، روسيه به منظور حمايت از 
به  ايران  با  اروپايى  بزرگ  سه  هاى  گو  و  گفت 
تهران پيشنهاد كرد در يك تاسيسات غنى سازى 
اورانيوم در روسيه با اين كشور شريك شود. اما 
پس از ماه ها مذاكره در اين زمينه، اين پيشنهاد 

در مارس 2006 از سوى ايران رد شد.

پيشنهاد هاى گروه 1+5

سه  به   2006 ژوئن  در  آمريكا  و  چين  روسيه، 
قالب  در  بار ديگر  اروپايى محلق شدند و  بزرگ 
ايران  به  را  جامع  مذاكره  پيشنهاد   ،1+5 گروه 
تعليق  گروه  اين  جديد  پيشنهاد  در  كردند.  ارائه 
غنى سازى اورانيوم و تمامى عمليات مربوط به 
آن مطرح شده بود.  ايران در آگوست 2006 به 
اين پيشنهاد پاسخ داد و آن را رد كرد. در مارس 
دوباره  را  بسته  كه  پذيرفتند   1+5 گروه   2008
 ،2006 ژوئن  در  و  دهند  قرار  بازبينى  مورد 
بسته  اين  اما  كردند  اضافه  آن  به  هايى  پيشنهاد 
در   1803 قطعنامه  تصويب  با  همزمان  پيشنهاد 
هاى  فعاليت  عليه  ملل،  سازمان  امنيت  شوراى 
ارائه  از  پيش  نيز  تهران  بود.  ايران  اى  هسته 
به  را  خود  پيشنهادى  بسته  پيشنهاد،  اين  رسمى 
سر  بر  جامع  مذاكرات  شامل  كه  داد  ارائه   1+5
مسائل  اى،  هسته  تكنولوژى  زمينه  در  همكارى 
سياسى و اقتصادى بود. در اين پيشنهاد به گام 
زيادى  اشاره  داشت  برمى  بايد  ايران  كه  هايى 
بسته  گروه  اين   ،2008 ژوئن  در  بود.  نشده 
آن  در  آمريكا  كه  دادند  ارائه  ايران  به  ديگرى 
حضور نداشت. آنها پيشنهاد كردند مذاكرات در 
چارچوب طرحى پيش بروند كه در آن دو طرف 
به مدت 6 هفته تعليق انجام مى دهند به اين معنى 
و  كند  تعليق  را  اورانيوم  سازى  غنى  ايران  كه 
گروه 5+1 نيز تحريم ها را به حال تعليق درآورد. 
در  ژنو  در  ديگر  بار  نيز   2008 جوالى  در  آنها 
مذاكرات  اين  اما  داند  جلسه  تشكيل  ايران  مورد 
با توجه به تعيين پيش شرط هايى از سوى ايران 

بى نتيجه باقى ماند.

با روى كار آمدن باراك اوباما در آمريكا، 1+5 
سر  از  ايران  با  را  خود  مذاكرات  گرفت  تصميم 
بگيرد. آنها در بيانيه اى در آوريل 2009 از جهت 
خبر  ايران  قبال  در  آمريكا  سياست  جديد  گيرى 
داده و بار ديگر تهران را به مذاكره دعوت كردند. 
نداد  پاسخ  پيشنهاد  اين  به  سپتامبر  ماه  تا  ايران 
كرد  ارائه  را  اى  شده  بازبينى  پيشنهاد  سپس  و 
كه تكرار پيشنهاد هاى ايران در سال 2008 بود.

طرح تباديل سوخت راكتور تحقيقاتى تهران
در ژوئن 2009، ايران به آژانس بين المللى انرژى 
براى  گرفتن  كمك  دنبال  به  كه  داد  اطالع  اتمى 
سوخت رسانى مجدد به راكتور تحقيقاتى تهران 
است. در اين بين پيشنهادى از سوى آمريكا براى 
طرح تبادل سوخت راكتور تحقيقاتى تهران مطرح 

شد و در اكتبر 2009 نيز ايران به طور مقدماتى 
با آن موافقت كرد.

اين طرح مقدماتى شامل موارد زير بود:

- ايران بايد هزار و 200 كيلوگرم اورانيوم غنى 
شده با خلوص پايين را قبل از پايان سال 2009 

به خارج از كشور منتقل كند.

- روسيه اورانيوم با خلوص پايين را يه سوخت 
20 درصدى تبديل كرده و 120 كيلوگرم اورانيوم 
تحقيقاتى  راكتور  اختيار  در  را  متوسط  غناى  با 

تهران قرار دهد.

راكتور  امنيت  زمينه  در  آژانس  با  آمريكا   -
تحقيقاتى تهران همكارى كند.

اما پس از مدتى تهران ناخرسندى خود را از اين 
هايى  پيشنهاد   1+5 بار  اين  و  كرد  اعالم  قراداد 
تهران  تحقيقاتى  راكتور  سوخت  تامين  زمينه  در 
و  شده  غنى  اورانيوم  انتقال  روند  مالى  تامين   ،

تعيين كشور ثالث مطرح كرد.

كرد  مخالفت  ها  طرح  اين  با  تهران  وجود  اين  با 
خاك  در  بايد  سوخت  تبادل  كه  داشت  تاكيد  و 
ايران و در منطقه اى مانند كيش انجام شود. از 
آن پس ايران غنى سازى اورانيوم را با سرعت 
بيشترى انجام داد و در فوريه 2010، غنى سازى 

20 درصدى را آغاز كرد.

طرح تبادل سوخت تركيه و برزيل

تباديل  طرح  با  تركيه  و  برزيل   ،2010 بهار  در 
سوخت نمايندگان خود را به تهران فرستاند. اين 
طرح نيز مشابه طرح آمريكا بود و مقامات تهران 
با آن موافقت كردند. اما از آنجايى كه به موجب 
اين طرح ايران با مقادير قابل توجهى از اورانيوم 
با  نهايت  در  سفيد  كاخ  ماند،  مى  باقى  شده  غنى 

آن مخالفت كرد.

طرح گام به گام روسيه

سرگئى، الوروف، وزير امور خارجه روسيه در 
مساله  حل  براى  راهى  نقشه   ،2011 جوالى   12
ارائه  گام  به  گام  طرح  مبناى  بر  ايران  اى  هسته 
منتشر  علنى  طور  به  هيچگاه  طرح  اين  البته  داد. 
نشد اما بخش هايى از آن به رسانه ها درز كرد. 
اين طرح شامل لغو تدريجى تحريم ها در مقابل 

اقدامات اعتمادساز از سوى ايران بود.

هرچند ديگر اعضاى گروه 5+1، با اين درخواست 
به طور علنى مخالفت نكردند اما به نظر نمى رسيد 
حمايت همه جانبه اى از آن داشته باشند. مقامات 
آمريكايى نيز اعالم كردند پيشنهاد را بررسى مى 
موضع  روسيه  طرح  مورد  در  نيز  تهران  كنند. 

گيرى مشابهى داشت.

پيشنهاد هاى سال 2013 و 2012
گروه 5+1 در آوريل 2012، پس از وقفه اى 15 
ماهه مذاكره با ايران را از سرگرفتند. در جريان 
اين  شد  انجام  بهار  در  كه  اى  مذاكره  دور  سه 
گروه درخواست تعليق غنى سازى 20 درصدى 
برخى  لغو  مقابل  در  فوردو  سايت  تعطيلى  و 
يدكى  قطعات  فروش  ممنوعيت  شامل  ها  تحريم 
نهايت  در  اما  كردند.  ارائه  را  ايران  به  هواپيما 
ايران با اين پيشنهاد ها موافقت نكرد و مذاكرات 
ماه  اسفند  در  ديگر  بار  ماهه   8 اى  وقفه  از  پس 
در آلماتى – پايتخت قزاقستان از سرگرفته شد. 
مفاد بسته پيشنهادى به روز شده اين گروه براى 
ايران هنوز در اختيار رسانه ها قرار نگرفته ، اما 
به  فورود  تعطيلى  موضوع  ديگر  شود  مى  گفته 
ميان نيامده و تنها از تهران خواسته شده فعاليت 
ها را در اين سايت غنى سازى محدود كند. امتياز 
لغو  شامل  نيز  تهران  به  غرب  پيشنهادى  هاى 
ممنوعيت تجارت طال با ايران، لغو تحريم ها در 

بخش پتروشيمى و بانكدارى است.
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آيا امريكا با ايران كنار آمده است؟
مترجم : سيد علي موسوي خلخالي =. منبع: الحيات

از  را  منطقه  به  امريكا  خارجه  امور  وزير  كرى،  جان  اخير  سفر  ناظران 
منظرهاى مختلفى مورد بررسى قرار داده اند. عده اى اظهارات او را در اين 
سفر نشان از رويكرد تازه دستگاه سياست خارجى امريكا براى خروج از 
پرونده هاى به شدت بسته منطقه توصيف كرده اند و بر اين باور هستند 
بحران  در  را  خود  حضور  خود  جديد  سياست  در  دارد  قصد  امريكا  كه 
يا  متحدان  ديگر  نفع  به  را  عرصه  و  كند  تر  رنگ  كم  اى  منطقه  بزرگ  هاى 
كشورهاى ذى نفوذ در خاورميانه رها كند. اما آن چه اكثر تحليلگران بر آن 
اتفاق نظر دارند اين است كه رهبران عربى ميزبان وزير امور خارجه امريكا 
كه منتظر شنيدن نظرات وى بودند و تالش داشتند بيشتر شنونده باشند، در 
آخر متوجه نشدند كه دقيقا سياست جديد امريكا چه اهدافى را دنبال مى كند 
و رويكرد جديد كاخ سفيد در قبال منطقه دقيقا چه رويكردى است؟ رهبران 
عربى هنوز درك نمى كنند كه چه داليلى باعث شده است تا باراك اوباما، 
رئيس جمهورى اياالت متحده امريكا در ماه هاى اخير سياست خود را در 
قبال سوريه تغيير دهد؟ آنها هنوز نمى فهمند كه چرا امريكا همانند سابق 
نمى خواهد بيش از اين خود را درگير درگيرى ها منطقه كند و چرا دائما 

صحبت از تغيير سياست هاى خود در خاورميانه مى زند؟
در اين ميان گفته مى شود باراك اوباما همان طور كه تيم خارجى و امنيتى 
خود را در تمامى زمينه ها تغيير داده است، قصد دارد در پرونده سوريه 
نيز مشابه همان تغييرات را اعمال كند تا رويكردى تازه در پرونده سوريه 
نيز اتخاذ شود. اما سوال اين است كه چرا؟ اگر در گذشته گفته مى شد كه 
انتخابات امريكا باعث مى شد تا واشنگتن از اتخاذ تصميم هاى شديدتر عليه 
سوريه امتناع كند، اكنون با پايان يافتن رقابت هاى انتخاباتى امريكا همچنان 
تداوم  بر  و  كند  نمى  فكر  خود  سابق  رويكرد  تغيير  به  امريكا  كه  شاهديم 
مخالفتش با اتخاذ تصميم هاى سخت تر عليه اسد تاكيد دارد. همچنين روشن 
ساختن  مسلح  دنبال  به  امريكا  متحده  اياالت  حالتى  هيچ  در  كه  است  شده 
مسلحانه  ديپلماسى  به  اوباما  ديگر  عبارت  به  نيست.  اسد  مخالف  نيروهاى 

به هيچ وجه اعتقاد ندارد.
تنها چيزى كه جان كرى در سفر خود به خاورميانه بيان كرد و از آن مى 
توان به حرفى تازه در تعامل امريكا با سوريه تعبير كرد، اين بود كه گفت از 
امروز شاهد كمك هاى مستقيم امريكا به مخالفان سورى بدون دخالت هيچ 
ابزارهاى  كه  دهد  مى  نشان  اين  بود.  خواهيم  ها  واسطه  يا  واسطه  از  كدام 
امريكا براى «ارتباط» با مخالفان اسد ديگر مورد اعتماد واشنگتن نيستند و 

امريكا حتى در اين نوع تعامل نيز رويكرد خود را تغيير داده است.
نكته ديگر اين كه اكنون روشن شد كه سوريه ديگر براى اياالت متحده امريكا 
احتمال  بعدى  مرحله  در  حتى  و  نيست  خاورميانه  تحوالت  نخست  اولويت 
دارد تا تحولى بزرگ در اين زمينه حاصل شود. اگر به گزارش اخيرى كه 
سازمان امنيت امريكا منتشر كرده است، توجه كنيم شايد بهتر بتوانيم داليل 
امريكا براى خوددارى از درگير شدن با مسائل سوريه را درك كنيم. در اين 
گزارش احتمال تقويت نظامى مخالفان اسد، اعم از سلفى ها و افراد راديكال 
افزايش  جديد  هاى  سالح  به  آنها  رسيدن  و  اسد  به  وفادار  شيعيان  و  سنى 
چيزى  اين  است.  شده  امريكا  متحده  اياالت  نگرانى  مايه  مساله  اين  و  يافته 
است كه اسرائيلى ها نيز به آن رسيده اند، اين مساله باعث مى شود تا بهتر 

بتوانيم تصميم گيران سياسى در واشنگتن را بشناسيم.
اطالعات به دست آمده حاكى از آن است كه امريكايى ها تالش خود را كرده 
به  نسبت  را  خود  مواضع  تا  كنند  راضى  را  شان  اى  منطقه  شركاى  تا  اند 
مخالفان سورى تغيير دهند. جان كرى به صراحت گفته است كه بايد كمك 
هايى كه به سوريه سرازير مى شوند به سمت نيروهاى «خوب» بروند، بايد 
مانع رسيدن سالح به طرف هاى «بد» شد، حاال اين طرف ها چه طرفداران 
اسد باشند چه مخالفان او. اعراب هنوز نتوانسته اند اين سياست جديد كاخ 
از  واشنگتن  منظور  دانند  نمى  دقيقا  كه  خصوص  به  كنند.  درك  را  سفيد 

نيروهاى «خوب» يا نيروهاى «بد» چيست.
قبال  در  جديد  دستورالعملى  امريكا  كه  است  روشن  كامال  ديگر  سوى  از 
ديگر كشورهاى عربى منطقه دنبال مى كند. به خصوص در رابطه با اخوان 
المسلمين كه به نظر مى رسد نسخه اى يكسان از مصر و تونس تا سوريه 
مصر  به  كرى  جان  سفر  از  كه  تفسيرى  تنها  ميان  اين  كند.در  مى  دنبال  را 
مى توان كرد، اين است كه واشنگتن به روشنى از اسالمى شدن بهار عربى 
حمايت مى كند. به خصوص كه ديديم در قبال ترور شكرى بلعيد در تونس 
نيز سكوتى به سود اسالم گرايان اتخاذ كرد تا نشان دهد كه بيش از پيش از 
اسالم گرايان معتدل اخوانى حمايت مى كند. حتى مى توان گفت كه به نوعى 

از اين دستور العمل در رابطه با ايران نيز استفاده مى كند.
در  امريكا  سياست  كه  كنند  درك  اند  نتوانسته  بسيارى  هنوز  حال  عين  در 
قبال ايران چيست. در سايه بهار عربى نفوذ ايران بيش از پيش افزايش مى 
يابد در حالى كه به نظر مى رسد امريكا قصد ندارد تصميمى براى جلوگيرى 
كه  دانند  نمى  هنوز  فارس  خليج  عربى  كشورهاى  كند.  اتخاذ  ايران  نفوذ  از 
پرونده  ترين  مهم  كه  ايران  برابر  در  اوباما  رياست  به  سفيد  كاخ  سياست 
سياست خارجى آنها محسوب مى شود، چيست. در بحبوحه آغاز مذاكرات 
آلماتى ايران به صراحت اعالم كرد كه حاضر است در كنار پرونده هسته اى 
پرونده هاى سوريه و لبنان را نيز با طرف هاى غربى بررسى كند، اين اظهار 
نظر به روشنى نيات ايران براى نفوذ بيش از پيش در منطقه را نشان مى دهد 
در حالى كه امريكا و هم پيمانان غربى اش هيچ اظهار نظرى در اين زمينه 
اعراب  نيست؟  ايران  اى  منطقه  قدرت  پذيرفتن  معناى  به  اين  آيا  اند.  نكرده 
هنوز پاسخى براى اين سوال نيافته اند.على رغم خوش بينى هايى كه نسبت 
به مذاكرات آلماتى وجود دارد، همچنان نمى توان گفت كه دو طرف به راه 
حلى در اين زمينه رسيده اند يا به زودى خواهند رسيد. در اين ميان كسى 
نمى داند كه آيا اين موضوع منجر به بهبود روابط ايران و امريكا به حساب 
كاسته شدن از قدرت منطقه اى ديگر كشورهاى عرب خواهد شد؟ايران به 
روشنى در پرونده هاى سوريه، لبنان و عراق دست برتر را دارد و امريكايى 
ها نيز به خوبى از حضور و قدرت ايران در اين پرونده ها آگاه هستند، آيا 
اين مساله در نهايت به اين جا منجر خواهد شد كه واشنگتن قدرت منطقه اى 
ايران را به رسميت خواهد شناخت و اعراب را در اين زمينه نااميد خواهد 

كرد؟ براى اين سوال نيز هيچ كس پاسخى نمى داند

بين الملل

فالكلندى ها به حاكميت 
بريتانيا راى دادند

 بيش از نود درصد از اهالى فالكلند كه در يك همه پرسى شركت كرده 
بودند به ماندن در قلمرو بريتانيا راى مثبت دادند.

به گزارش بى بى سى، از ميان 1517 راى اخذ شده در دو روز همه پرسى، 
تنها سه نفر به خروج از قلمرو بريتانيا راى دادند. ساكنان اين جزيره 
2900 نفر هستند كه از اين ميان 1627 نفر واجد شرايط راى دادن بودند. 
اين جزيره كه در نزديكى خاك آرژانتين است، سال ها محل مناقشه دو 
مالكيت  سر  بر  آرژانتين  و  بريتانيا  پيش  سال  است.سى  بوده  كشور 
اين جزيره جنگ كردند و به تازگى با باال گرفتن ادعاى آرژانتين براى 
اعضاى  از  يكى  ساول،  شد.ديك  انجام  همه پرسى  جزيره،  اين  مالكيت 
مجلس قانونگذارى فالكلند، اين همه پرسى را شگفت انگيز توصيف كرد. 
كه  مى فرستد  جهان  به  صريح  پيامى  همه پرسى  اين  نتايج  كه  گفت  او 
«نشان مى دهد ما حق تعيين تكليف خودمان را داريم.» او همچنين گفت 
تعلق  آرژانتين  به  هيچ گاه  فالكلند  كه  است  اين  همه پرسى  اين  پيام  كه 
نخواهد داشت.ويليام هيگ، وزير خارجه بريتانيا، درباره اين همه پرسى 
چنين اظهار نظر كرد:«همه كشورها بايد نتيجه اين نظرسنجى را بپذيرند 
اقتصادشان  و  خود  خانه  تا  كنند  حمايت  را  فالكلند  جزيره  ساكنان  و 

مى كنم.»پيش  موفقيت  آرزوى  زمينه  اين  در  برايشان  من  بسازند.  را 
جمهورى  رييس  دكرچنر،  فرناندز  كريستينا  همه پرسى،  برگزارى  از 
كننده  حل  نمى تواند  جزيره  ساكنان  آرزوهاى  كه  بود  گفته  آرژانتين، 
«لس  را  جزيره  اين  باشد.آرژانتينى ها  قلمرو  يك  سر  بر  نظر  اختالف 
مالويناس» مى خوانند و آن را جزئى از قلمروى خود به شمار مى آورند.

اين  مساله  در  بود  خواسته  التين  آمريكاى  كشورهاى  از  آرژانتين 
همه پرسى مشاركت نكنند. اما نمايندگانى از مكزيك و شيلى همراه با 

نمايندگانى از ديگر كشورهاى جهان بر همه پرسى نظارت كردند. 
در دوم آوريل سال 1982 آرژانتين به اين جزيره و قلمروهاى ديگر 
بريتانيا حمله كرد. حمله آنها به جنگى دو ماهه بين بريتانيا و آرژانتين 
منجر شد كه در آن، 255 سرباز بريتانيايى، 650 سرباز آرژانتينى و 

سه نفر از غيرنظاميان فالكلند كشته شدند.
اين  فاصله  است.  آرژانتين  خاك  كيلومترى   480 در  جزيره اى  فالكلند 

جزيره با خاك بريتانيا 13 هزار كيلومتر است.
كرده  كشف  اسپانيا  ناوگان  با  ماژالن  را  جزاير  اين  مى گويد  آرژانتين 
و از سال 1767 يك فرماندار اسپانيايى كه به بوئنوس آيرس گزارش 
مى داده بر اين جزاير حكم رانده است. آرژانتين مى گويد حق حاكميت 

بر اين جزاير را از پادشاهى اسپانيا به ارث برده است.
اما بريتانيا مى گويد اسپانيايى ها حق حاكميت جزيره را در سال 1765 
به آنها واگذار كرده اند و از آن زمان تا به حال اين جزاير تحت حاكميت 

بريتانيا بوده است. 
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بانك هاى مركزى

نويسنده: پائوال ساباچى
منبع: پراجكت سنديكيت / مترجم: معزالدين خيرآباد

يك بار ديگر، يك سياستگذار پيشتاز به خطر «جنگ هاى ارزى» استناد 
كرده است. «گيودو مانتگا» وزير امور مالى برزيل در سال 2010 اين 

اصطالح را در انتقاد از دوره هاى متوالى به اصطالح تسهيل مقدارى 
بانك هاى  كرد.   ابداع  پيشرفته  كشورهاى  مركزى  بانك هاى  توسط 
مركزى راه را براى گسيل سرمايه هاى فّرار به سوى كشورهاى در 

حال توسعه با هدف كسب بازدهى باالتر هموار كردند.

اين بار«ينس ويدمن»رييس «بوندس بانك» هشدار مى دهد كه تضعيف 
استقالل بانك هاى مركزى در برخى كشورها – كه در تصميم اخير 
بانك[مركزى] ژاپن براى خريد تعداد نامعلومى از اوراق قرضه دولتى 
با هدف دستيابى به هدف جديد تورمى 2 درصدى اش منعكس شده 

است- كاهش ارزش نرخ ارز رقابتى را تحريك خواهد كرد.
در واقع، ويدمن به تصميم بانك ژاپن به عنوان نشانه اى هشدارآميز 
از روند رو به رشد تسليم شدن بانك هاى مركزى در برابر فشارهاى 
بانك هاى  اختيارات  اگر  كه  مى دهد  هشدار  او  مى كند.  نگاه  سياسى 
يابد كه  مركزى به طور ضمنى يا به صراحت به اندازه اى گسترش 
رشد اقتصادى را نيز شامل شود، آنها به سپهر سياسى بسيار نزديك 

شده و اعتبار و استقالل خود را تضعيف مى كنند.
درست است كه بانك هاى مركزى در قبال فشارهاى سياسى نسبت به 
قبل از بحران مالى جهانى آسيب پذيرتر هستند، اما، استدالل ويدمن 
ناقص است. در واقع، محدوديت هاى شديد روى توان سياست اقتصاد 
بانك هاى  روى  سياسى  فشارهاى  اقتصادى،  رشد  از  پشتيبانى  در 
كه  اقتصادى  رياضت  اقدامات  كرده اند.  ناپذير  اجتناب  را  مركزى 
كشورهاى بسيارى براى كاهش كسرى ها و بدهى هاى عمومى اتخاذ 

كرده اند، در حال مختل كردن سياست هاى مالى هستند. 
كشورهاى  دارد.  قرار  كشورها  همه  كار  دستور  در  اقتصادى  رشد 
همگى  ژاپن  و  كبير  بريتانياى  متحده،  اياالت  يورو،  منطقه  عضو 
ايجاد  از  حمايت  و  تقاضا  افزايش   – مشابه  هدف هاى  روى  همزمان 
كار  مرسوم  پولى  و  مالى  سياست هاى  محدود  دامنه  در  اشتغال- 
مى كنند. افزون بر اين، رشد بخش خصوصى نمى تواند تنگناى مالى 
در  مى دهد.  ادامه  تقاضا  تضعيف  به  ارزش  تنزيل  و  كند  جبران  را 
نتيجه، در حالى كه چشم اندازهاى رشد براى سال جارى پيشرفت 
كرده اند، صندوق بين المللى پول به تازگى نسبت به ريسك هاى حركت 

نزولى قابل توجه هشدار داد. 
وقتى تقاضاى داخلى براى پشتيبانى از رشد اقتصادى ناكافى است، 
همه  اگر  اما  مى شوند.  متمايل  صادرات  سوى  به  اغلب  كشورها 
كشورها به دنبال رشد مبتنى بر صادرات باشند، ناخودآگاه در حال 

ايجاد شرايط 
«جمع صفر» هستند. در اين موقعيت، سياست گذاران احتماال به نتايج 
سهل الوصول ِ تنزيل هاى رقابتى دسترسى دارند، اما اين موضوع به 
مجموعه اى از اقدام هاى سياسى يك سويه و پاسخ هاى كيفرى منجر 

مى شود.
جنگ هاى ارزى و سياست هاى به فقر كشاندن همسايه [با هدف افزايش 
موجود  فرصت هاى  كشور  يك  سياسى  اقدامات  وقتى  خود]  منافع 
براى ساير كشورها را از بين مى برد، ايجاد مى شوند. جنگ هاى ارزى 
تاكنون به كشورهايى كه براى افزايش ارز و جلوگيرى از جريان هاى 

سرمايه مخرب پس از سال 2008 جنگيده اند، محدود شده اند.
بنيان هاى  سرمايه،  حساب هاى  منعطف،  ارز  نرخ هاى  كشورها  اين 
خوب، و «بهشت امن» ارزها را دارند. به طور مثال، مقامات سوئيس 
كردن  متوقف  هدف  با  را  ارز  بازارهاى  در  مداخله   2009 سال  در 
صادرات  به  وابسته  اقتصاد  كه  يورو  برابر  در  فرانك  بهاى  افزايش 
اين كشور را تهديد مى كرد، آغاز كردند. اما برخالف تالش هاى بانك 
مركزى اين كشور براى آرام كردن بازارها- كه حدود 140 ميليارد 
فرانك (151 ميليارد دالر) هزينه داشت- ارزش فرانك را تا بيش از 
20 درصد در برابر يورو افزايش داد. در سپتامبر 2011 بانك مركزى 

سوئيس تسليم شد و فرانك را در برابر يورو در نرخ 1.20 فرانك در 
هر يورو ثابت نگه داشت. 

در همين حال، مقامات برزيلى نيز با افزايش نرخ ارز – طى سال هاى 
و  يافت-  افزايش  درصد   40 تا  دالر  برابر  در  رئآل   2011 تا   2009
همچنين تشديد نرخ تورم مواجه شدند. وقتى بانك مركزى اين كشور 
نرخ هاى بهره را به منظور تسكين تورم افزايش داد، سرمايه گذاران 
خارجى دسته جمعى به برزيل آمدند. مديريت جريان هاى سرمايه – 
كه از افزايش بيشتر ارز و تورم حمايت مى كنند- به افزايش در ماليات 

بر عمليات مالى و ساير اقدامات ادارى نياز دارند.
 ِ طريق  از  را  مالى  امور  شدن  جهانى  محدوديت هاى  ارزى  سياست 
شكل دهى به كشمكش ميان دستورالعمل هاى داخلى و بحران جهانى 
سياسى  فعاليت هاى  بيشتر  اخير،  سال هاى  در  مى گذارد.  نمايش  به 
كه  شيوه هايى  به  ارز  نرخ هاى  روى  غيرمستقيم  يا  مستقيم  طور  به 
متمركز  مى كند،  بيان  را  جديدى  اقتصادى  و  سياسى  دسته بندى 

شده اند.
اگر چه كشورها پس از آغاز بحران مالى به طور كامل به سوى مكتب 
حمايت از توليد داخل سقوط نكرده اند، اما شرايط دشوار بازار كار 
و اقتصاد در كشورهاى كليدى ممكن است سياستمداران را در حالى 
از  حمايت  به  مى كنند،  تالش  خارجى  رقابت پذيرى  كسب  براى  كه 
بازارهاى داخلى مجبور كند. اگر چه آمادگى وجود دارد، اما فرصت 

استقبال كشورهاى عمده از تنزل ارزش رقابتى بسيار كوتاه است.
بسيار مشهور است كه ويدمن خريد اوراق قرضه توسط بانك هاى 
مركزى به ويژه بانك مركزى اروپا را دوست ندارد؛ اما ادعا مى كند 
كه اقدامات غيرمرسوم سياست پولى ريسك خطاهاى «سياست بافى 

بيشتر نرخ هاى ارز » را با خود دارد.
ويدمن بهتر است رويكردى سازنده تر اتخاذ كند و بانك هاى مركزى 
را به بحث كردن درباره برخى روش ها تشويق كند. روش هايى كه 
در آنها سياست پولى مى تواند سياست مالى را به منظور پشتيبانى 
از  دسته  آن  و  كند  تكميل  شغلى  فرصت  ايجاد  و  اقتصادى  رشد  از 
سياست هايى را كه روى كشورهاى ديگر اثر مى گذارد، مورد توجه 
قرار دهد. با اين همه، در نظر گرفتن اقتصاد جهانى به عنوان بازى 
مجموع صفر با برندگان و بازندگان مشخص، بسيار پيچيده است. در 
اين محيط، تمركز تنها روى منافع داخلى يك رويكرد نزديك بينانه – و 

البته خطرناك – است.

جنگ زرگرى
منبع: اكونوميست / مترجم: مجيد اعزازى

مقامات رسمى اقتصادهاى بزرگ جهان در پانزدهم و شانزدهم 
فوريه در مسكو با هدف دفع جنگ مالقات كردند. البته نه جنگى 

با بمب و گلوله كه «جنگ ارزى».
دادند  هشدار  مركزى  بانك هاى  روساى  و  مالى  امور  وزيران 
كه همتايانشان در گروه 20 ارزش ارزهاى خود را به منظور 
با  البته  خود  اقتصادهاى  رشد  و  صادرات  بخشيدن  رونق 

تحميل هزينه به همسايگانشان تنزل خواهند داد.
در ابتدا اقتصادهاى نوظهور و در راس آنها برزيل، آمريكا را 
به راه انداختن يك جنگ ارزى در سال 2010 متهم كردند. اين 
اوراق  انبوه  رزرو  فدرال  كه  گرفت  صورت  وقتى  زنى  اتهام 
«تسهيل  اين  كرد.  خريدارى  شده  خلق  تازه  پول  با  را  قرضه 
بازدهى  به  دستيابى  اميد  به  را  سرمايه گذاران  سيل  مقدارى» 

بهتر به بازارهاى نوظهور روانه كرد.
 ، آبه»  «شينزو  مى شوند.  اعمال  ژاپن  در  تغييرات  اين  حاال 
رشد  دوباره  آغاز  براى  مشوق هايى  ژاپن،  جديد  نخست وزير 

اقتصادى و مقابله با تورم وعده داده است.
او همچنين خواستار «ين» ضعيف تر به منظور تقويت صادرات 
تاكنون 16  سپتامبر 2012  از  اتفاق  برحسب  ين  ارزش  است؛ 
درصد در برابر دالر آمريكا و 19 درصد در برابر يورو كاهش 
يافته است (يعنى زمانى كه مشخص شده بود، آقاى آبه براى 
افراط  حد  به  شكايت ها  اين  اما،  مى شود).  آماده  قدرت  تصدى 
ژاپن،  و  آمريكا  اقدامات  كردن  محكوم  جاى  به  است.  رسيده 
ساير كشورهاى جهان بايد آنها را تحسين كنند و كشورهاى 
عضو منطقه يورو نيز بايد به خوبى از اين نمونه هاى پيش  روى 

خود اقتباس كنند.
به  ژاپن  و  آمريكا  كه  مى دهد  نشان  ارزى  جنگ  لفاظى هاى 
هدف  با  خود  ارزهاى  ارزش  سركوب  حال  در  مستقيم  طور 
اقدام،  اين  هستند.  واردات  كاهش  و  صادرات  به  رونق بخشى 
يك بازى با حاصل جمع صفر خواهد بود كه مى تواند سيستم 
فروپاشى  موجب  و  كرده  تخريب  را  داخلى  توليد  از  حمايت 
انجام  ژاپن  و  آمريكا  كه  چيزى  آن  همه  اين  اما  شود.  تجارت 
مى دهند، نيست. چرا كه بانك هاى مركزى نرخ هاى بهره كوتاه 
مدت خود را به نزديك صفر كاهش داده اند و با كنار گذاشتن 
مانند  غيرمرسوم  ابزارهاى  به  خود،  مرسوم  پولى  روش هاى 

تسهيل مقدارى بازگشته اند. 
هر دو اقدام به طور حتم نرخ هاى بهره واقعى را كاهش مى دهد. 
واقعى]  بهره  نرخ هاى  [كاهش  سياست  اين  اصولى  هدف 
به  داد.  خواهد  افزايش  را  سرمايه گذارى  و  داخلى  هزينه هاى 
عنوان يك پيامد ثانوى، نرخ بهره پايين تر معموال ارز رايج را 
تضعيف مى كند، در عوض اين موضوع به كاهش واردات منجر 
مى شود. اما اگر اين سياست در احياى تقاضاى داخلى موفق 

بشود، سرانجام به صادرات باالتر منتج خواهد شد.
از  كه  بزرگ  اقتصاد  يك  در  تهاجمى  پولى  سياست  توسعه 
ساير  براى  مى برد،  رنج  شده  مهار  تورم  و  اندك  تقاضاى 
كشورهاى جهان خوب است، نه بد. از اين رو، صندوق بين المللى 
پول نتيجه مى گيرد كه دور نخست تسهيل پولى آمريكا، رشد 
توليد شركاى تجارى اين كشور را تا 3/0 درصد رونق بخشيده 
است.دالر تضعيف شد، اما همين مساله انگيزه اى براى كنترل 
در  شده  تركيب  پولى  رونق  اين  شد.  ژاپن  تورم  گام  به  گام 
اعتماد  براى  قدرتمند  اكسيرى  به  آرام،  اقيانوس  سوى  آن 

سرمايه گذاران جهانى تبديل شده است. 
كشورهايشان  صادرات  اينكه  ترس  از  اروپا،  رسمى  مقامات 
مانند  احمقانه اى  ايده هاى  گيرند،  قرار  چندجانبه  انتقاد  مورد 

مديريت مستقيم ارزش يورو ارائه كرده اند. 
در عوض، منطقه يورو بايد نق زدن را متوقف كرده و تقليد از 
ژاپن را آغاز كند: بانك مركزى اتحاديه اروپا بايد سياست پولى 
را حتى اگر الزم است از طريق تسهيل مقدارى سبك كند. اين 
موضوع هم ركود منطقه يورو را ُكند كرده و هم با ركود در 

مناطق پيرامونى منطقه يورو مبارزه مى كند.
برزيل  مانند  نوظهور  بازارهاى  در  گزينه  اين  است  ممكن 
سرمايه  محدود  كنترل هاى  آنها،  مورد  در  نباشد.  سودمند 
ممكن است يك دفاع كوتاه مدت قابل پيش بينى عليه جريان هاى 
بى ثبات كننده پول داغ باشد. آيا ژاپن بايد فراتر از لفاظى درباره 
كاهش نرخ «ين»به طور واقعى در بازارها مداخله كند و سپس 
ساير كشورهاى جهان حق دارند اين اقدام را محكوم كنند؟ تا 
زمانى كه چنين اتفاقى رخ مى دهد، ساير كشورها بايد از ارعاب 
وزيران  كنند.  اجتناب  ارزى  جنگ هاى  درباره  وحشت  ايجاد  و 
مبارزه  ركود  با  بايد  كشورها  مركزى  بانك هاى  و  مالى  امور 

كنند نه با يكديگر. 



99 هفته نامه پرشين جمعه 25 اسفند ماه 1391 - شماره 289
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk اقتصاد

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

نبرد قدرت با محور 
اصالح اقتصادي

ترجمه: سعيد كالتي

بانكداري  جهاني  استانداردهاي  به  واتيكان  سرپايبندي  بر  مذاكرات 
به نقطه حساس خود رسيده است. يكي از مقامات اروپايي مي گويد، 
درخواست عملكرد شفاف تر از مقامات واتيكان چالش بزرگي براي 

آنها به شمار مي آيد چراكه رازداري و حفظ اسرار محرمانه، قرن ها 
اولويت اصلي آنها بوده است. اين امر منجر به بروز اختالفات جدي 
شده  واتيكان،  بزرگان  و  اروپا  اتحاديه  مقامات  مذاكره،  طرفين  بين 
است. با توجه به اينكه اتحاديه اروپا خواستار اعمال قوانين درتمام 
كشورهاي عضو اعم از كشورهاي كوچكي نظير واتيكان و موناكو 
فشارهاي  با  واتيكان  است،  مي كنند،  استفاده  يورو  پول  واحد  از  كه 
اين  است.  روبه رو  خود  بانك هاي  پاكسازي  با  رابطه  در  زيادي 
فشارها تا آخرين روزهاي حكومت پاپ بنديكت شانزدهم نيز ادامه 
كاردينال هايي  روي  پيش  مسائل  مهم ترين  از  يكي  امروز  و  داشتند 
كار  به  آغاز  با  آمده اند.  گردهم  جديد  پاپ  انتخاب  براي  كه  است 
جلسه انتخاب پاپ جديد در روز سه شنبه آتي، شبح رسوايي مالي، 
جانشين بنديكت را با چالشي جدي روبه رو خواهد ساخت. او براي 
رويارويي با اين چالش دو راه بيشتر ندارد، اول آنكه بايد دست به 
نوسازي بانك كليساي كاتوليك هاي جهان بزند يا دسترسي واتيكان 
بين  از  به  منجر  اين  كه  بيندازند  خطر  به  را  بانك جهاني  سيستم  به 
رفتن وجهه اخالقي و البته ثبات مالي اين نهاد مذهبي مي شود. پيش 
گزارش  درجريان  كاردينال ها  سه شنبه،  روز  نشست  برگزاري  از 
فردي  انتخاب  سر  بر  و  گرفتند  قرار  واتيكان  مالي  شرايط  از  دقيقي 
از ميان خود يا يك نهاد خارجي براي رفع معضلي كه منجر به از 
از  موثقي  هنوزاطالعات  كردند.  بحث  بود،  شده  پاپ  درآمدن  پاي 
نظر  اختالف  اما  نكرده،  درز  بيرون  به  واتيكان  قصر  درون  اتفاقات 
درباره بانك واتيكان منجر به جبهه گيري هايي در درون واتيكان شده 
هستند  بيشتر  شفافيت  اعمال  خواستار  كاردينال ها  از  عده يي  است، 
در حالي كه برخي ديگر معتقدند بايد سنت ديرينه رازداري در اين 
نهاد حفظ شود. بانك واتيكان كه در سال 1942 در ميدان كوچكي در 
كنار كاخ پاپ تاسيس شده است، معموال به كسي وام نمي دهد ولي 
سپرده ها را مديريت مي كند و بر فعاليت اقتصادي نهادهاي مذهبي، 
روحانيون و ديپلمات هاي وابسته به واتيكان كه از جمله افراد مجاز 

به سپرده گذاري در اين بانك هستند، نظارت مي كند.
بسيار  نقش  بانك  اين  كه  مي شد  گفته  سرد،  جنگ  دوران  طول  در 
ايفا  كمونيسم  به  كمك  و  شرق  بلوك  به  پول  انتقال  در  را  مهمي 
بانك  اين  از  واتيكان،  امور  كارشناسان  گفته  به  امروز  و  مي كرده 
براي انجام عمليات هاي خاص در مناطق حساسي مانند كوبا و چين 

استفاده مي شود.

اتهام هاي اقتصادي
به  اعضايش  اطالعات  افشاي  به  بي ميلي اش  دليل  به  واتيكان  بانك 
به  پاسخگويي  از  رفتن  طفره  دليل  به  ويژه  به  و  بيروني-  نهادهاي 

اتهام  مورد  كه  سال هاست  خود-  قبلي  معامالت  به  مربوط  سواالت 
همكاري با مافياي قدرت يا فساد سياسي در دولت ايتالياست و حتي 
سازمان  جرايم  برخي  انجام  جهت  آن  پول هاي  از  كه  مي شود  گفته 
بار  آخرين  و  نخستين  براي  سال 2011  در  مي شود.  استفاده  يافته 
در تاريخ فعاليت اين بانك آمارهايي منتشر شدند از جمله اينكه اين 
بانك 20772 عضو دارد كه 68درصدشان روحانيان كاتوليك هستند 
شده  برآورده  دالر  ميليارد  سال 2/8  آن  در  بانك  اين  دارايي   كل  و 
بود و در پايان اينكه حدود 33000 حساب در اين بانك مفتوح شده 
براي  پيش  از  بيش  ايتاليا  قضايي  مقامات  اخير،  سال هاي  در  بود. 
تحقيق و جست وجو درباره محل استفاده دارايي هاي مقامات واتيكان 

كنجكاو شده اند.
وكيل  يك  به  كه  را  كشيشي  ايتاليايي،  مقامات  گذشته،  جوالي  در 
اجازه داده بود تا از حسابش در بانك واتيكان براي كالهبرداري از 
بيمه سوءاستفاده كند، دستگير كردند. حتي گفته مي شود در ماه مه 
 گذشته، واتيكان رييس خود، اتوره گوتي تدشي- يك بانكدار ايتاليايي 
 30 توقيف  جريان  در  كرد.  اخراج  بي كفايتي  بهانه  به  را  حرفه يي- 
ميليون دالر از دو حساب خارجي مورد استفاده بانك واتيكان، آقاي 
گوتي تدشي و مديرعامل اين بانك پائولو سيپرياني به جرم پولشويي 
در سال 2010 مورد بازجويي قرار گرفته بود ولي هر دو اين اتهامات 

را رد كردند.

معامالت مشكوك و يك اخراج
در جريان يك رسوايي در اوايل دهه 80 ميالدي، يك بانك ايتاليايي به 
نام آمبروسيانو- كه واتيكان سرمايه گذاري هاي زيادي در آن كرده 
بود- بعد از ناپديد شدن 3/1 ميليارد دالر از وام هايي كه به شركت هاي 
امريكاي التين داده بود ورشكست شد و بعد از مدتي جسد رييس 
آن در حالي كه خود را از پل بلك فرياس شهر لندن به دار آويخته 
بود، يافت شد. واتيكان هرگونه اتهامي را در اين خصوص رد كرد 
ولي 250 ميليون دالر به سهامداران اين بانك غرامت پرداخت كرد. 
اين نخستين بار بود كه اقدامات اين بانك مذهبي زير سوال مي رفت 
و بعد از آن، اين بانك ديگر اجازه چنين برخوردهايي را نداده است.

اما  است  داشته  زيادي  پيشرفت هاي  واتيكان  اخير،  سال هاي  در 
عمل  كند  كمي  بانكداري  جهاني  استانداردهاي  رعايت  در  كماكان 
مي كند. در جوالي گذشته، ماني وال، نهاد نظارتي شوراي اروپا، در 
گزارش خود نوشت كه در دو سال فعاليت اين سازمان، نهاد نظارتي 
تازه تاسيس واتيكان تنها دو معامله مشكوك را گزارش كرده است. 
اكتبر گذشته، رنه بروئلهارت، يك وكيل 40 ساله سويسي به سمت 
شد  باعث  انتصاب  اين  شد.  برگزيده  واتيكان  نظارتي  نهاد  رياست 
اين  اقدامات  رشد  به  رو  روند  به  نسبت  بيشتر،  شفافيت  موافقان  تا 
بانك در آينده اميدوارتر شوند. فشارهاي شديد خارجي بر واتيكان 
اعمال  اهرم  دو  جانب  از  مخفي كارانه  روش هاي  گذاشتن  كنار  براي 
مي شوند يكي اتحاديه اروپا و ديگري تغييرات ناشي از تغيير قانون 
سال  در  سال 1999.  از  رايج  پول  وجه  عنوان  به  يورو  از  استفاده 
2000 واتيكان با امضاي يك توافقنامه به صف مصرف كنندگان يورو 
در مملكت خود پيوست كه با وجود كوچكي ولي هرساله درآمدهاي 
زيادي از ناحيه توريست كسب مي كند. ولي به گفته مقامات بروكسل، 
كه  توافقنامه  اين  ديگر  قوانين  از  يك  هيچ  يورو،  از  استفاده  جز  به 
نمي شوند.  اجرا  واتيكان  در  شده اند  وضع  پولشويي  با  مقابله  براي 
در  شد.  توافقنامه  اين  در  بازنگري  خوستار  اروپا  اتحاديه  بنابراين، 
نهايت واتيكان در سال 2009 قرارداد جديدي با بروكسل منعقد كرد 
كه شامل يك محدوديت بي سابقه در خودمختاري واتيكان بود: تعهد 
به قبول قضاوت دادگاه قضايي اتحاديه اروپا واقع در لوكزامبورگ 

براي رسيدگي به دعاوي معامالت پولي با اروپا.
اقدام  يك  و  بزرگ  بدعت  يك  «اين  اروپايي  مقامات  از  يكي  قول  به 
تاريخي بود. براي نخستين بار در تاريخ، واتيكان برتري نهادي غير 
از خدا را پذيرفت.»ولي با وجود اين اقدامات، بعد از نقض ضرب االجل 
31 دسامبر، بانك ايتاليا، بانك واتيكان را مورد بازجويي بسيار دقيقي 
قرار داد و بانك دويچه ايتاليا را از ارائه خدمات مالي به واتيكان از 
اين  كرد.  نهي  موزه هايش  در  اعتباري  كارت هاي  از  استفاده  جمله 
اقدام با اعتراض واتيكان روبه رو شد. ماه گذشته واتيكان اعالم كرد 
كه به عنوان جايگزين بانك دويچه، كنسرسيومي را در سويس يافته 

است كه به اتحاديه اروپا تعلق ندارد.
مالي  خدمات  اداره  براي  را  سويسي  شركت  يك  واتيكان،  واقع،  در 
از  واتيكان  بانك  مساله  حال،  اين  با  است.  برگزيده  واتيكان  درون 
جمله مواردي است كه نقش بسيار پررنگي را در انتخاب پاپ جديد 

ايفا خواهد كرد.
منبع: نيويورك تايمز

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد
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 تالش براى كسب عنوان 
دومين شهر فرهنگى بريتانيا

شهر  دومين  عنوان  دريافت  براى  را  خود  شهر   11 كه  حالى  در 
فرهنگى بريتانيا نامزد كرده اند، شهردار اليسستر معتقد است اين 
شهر به دليل داشتن تئاتر «كرو» كه از طراحى و امكانات ويژه اى 

برخوردار است، بيشترين ظرفيت را براى كسب اين عنوان دارد.-
به نقل از اينديپندنت، انتخاب دومين شهر فرهنگى بريتانيا كه از سال 
2017 به مدت سه سال اين عنوان را خواهد داشت، موجب شده تا 

رقابت سختى بين شهرهاى مختلف اين كشور رقم بخورد. 

شود،  مى  شناخته  هم  «درى»  عنوان  به  كه  الندندرى  كه  حالى  در 
عنوان اولين شهر فرهنگى بريتانيا را براى سال 2013 كسب كرده، 
شهرهاى مختلف با ثبت  نام در اين رقابت، در تالش هستند تا عنوان 

دومين شهر را از آن خود كنند. 

اين رقابت از وقتى شروع شد كه ليورپول عنوان پايتخت فرهنگى 
مسووالن  زمان  آن  از  آورد.  دست  به  را   2008 سال  در  اروپا 
فرهنگى بريتانيا به فكر افتادند تا شهر فرهنگى جزيره را نيز انتخاب 
كنند و به دنبال آن شهر الندندرى موفق شد تا عنوان نخستين شهر 

فرهنگى بريتانيا را براى سال 2013 از آن خود كند. 

برمبناى طراحى وظايف شهر فرهنگى، شهرى كه موفق به كسب اين 
جايزه  چون  ادبى  معتبر  جوايز  برگزارى  ميزبانى  شود  مى  عنوان 

ترنر و جايزه من بوكر را برعهده مى  گيرد. 

و  فرهنگى  مخاطبان  جذب  با  بريتانيا»  فرهنگى  «شهر  عنوان  كسب 
اقتصادى  رشد  موجب  تواند  مى  ادبى  ويژه  هاى  برنامه  برگزارى 
شهر شود و با برنامه هاى ويژه اى كه براى آن پيش بينى شده، 

موفق به كشف استعدادهاى بالقوه فرهنگى شهر شود. 

شهرهايى كه در تالش هستند تا اين عنوان را براى سال 2017 به 
دست آورند چستر، ايست كنت، هاستينگ، هال، اليسستر، پليموت، 

پورتسموت، ساتمپتون و ساوتند هستند. 

سوانسى بى در ولز و آبردين در دوندى اسكاتلند از ديگر شهرهايى 
هستند كه در تالشند تا در اين رقابت پيروز شوند. 

وزير فرهنگ بريتانيا با اعالم اسامى شهرهايى كه براى كسب اين 
جديد  هاى  موقعيت  هم  رقابت  اين  گفت:  اند،  كرده  نام  ثبت  عنوان 
اقتصادى را براى يك شهر ايجاد مى كند و هم منافع اجتماعى دارد. 

بررسى  به  مستقل  داورى  گروه  يك  شده  ارايه  فهرست  ميان  از 
و  پرداخت  خواهد  نقشى  چنين  ايفاى  براى  شهر  هر  ظرفيت هاى 

فهرست نهايى را در ماه ژوئن اعالم مى كند. 

هيالرى مانتل جايزه ديويد 
كوهن را هم برد

بريتانيايى  سرشناس  نويسنده  مانتل،  هيالرى 
نويس،  رمان  به  كه  را  ادبيات  كوهن  ديويد  جايزه 
انگليسى  كوتاه  داستان  نويسنده  يا  نويس  مقاله 
اهدا مى شود، براى يك عمر دستاوردهاى ادبى اش 

دريافت كرد.-
در  پوند،  هزار  ارزش 40  به  جايزه  اين  تراست،  بوك  از  نقل  به 
شد،  برگزار  بريتانيا  كتابخانه  در  بعدازظهر  ديروز  كه  مراسمى 

به مانتل اهدا شد. 
مانتل از زمانى كه در سال 2009 نخستين جايزه بوكر خود را 
براى كتاب «سالن گرگ» دريافت كرد، به يكى از برجسته ترين 

نويسندگان بريتانيايى در سراسر جهان بدل شد، اما او پيش از 
اين نيز موفقيت هاى متعددى كسب كرده بود. او كه كتابى چون 
«هشت ماه در خيابان غزه» را در سال 1988 منتشر كرده بود، 
با «فلود» در سال 1989 برنده جايزه وينفرد هالتبى شد و جايزه 
چتنهايم را نيز از آن خود كرد. كتاب «جايى براى امنيت بيشتر» 
در سال 1992 جايزه ساندى اكسپرس را برايش به همراه داشت 
و او پس از آن «تغيير آب و هوا» را در سال 1994منتشر كرد. 
«يك تجربه در عشق» در سال 1995 برنده جايزه هاوت هورند 
كتاب  عنوان  به  سال 2003  در  ارواح»  كشيدن  كتاب «باال  و  شد 

فكرى سال لقب گرفت.
 او با كتاب «پشت سياه» در سال 2005 به فهرست نهايى جايزه 
كشورهاى مشترك المنافع راه يافت و جايزه اورنج همان سال را 
دريافت كرد و در فهرست اوليه جايزه بوكر هم جاى گرفت. او 
سرانجام با «سالن گرگ» در سال 2009 برنده جايزه بوكر سال 
شد و جايزه سر والتر اسكات را كه به بهترين رمان تاريخى سال 
اهدا مى شود، از آن خودش كرد. «جسدها را باال بياوريد» هم در 
سال 2012 دومين جايزه بوكر را براى او به همراه آورد و جايزه 

كتاب سال كاستا را هم برد. 
هيالرى مانتل متولد 1952 در انگلستان است و در مدرسه اقتصاد 

لندن در رشته حقوق تحصيل كرده است. 
ورونيكا  و  ديويد  توسط   1992 سال  از  كه  كوهن  ديويد  جايزه 
كرده  كار  به  شروع  انگلستان  هنر  شوراى  همكارى  با  و  كوهن 
يكى از مهم ترين افتخارات ادبى در بريتانيا محسوب مى شود. 
اين جايزه سال 2011 به جوليان بارنز اهدا شد و وى.اس نايپل، 
لسينگ  دوريس  و  تروور  ويليام  اسپارك،  موريل  پينتر،  هارولد 
از  چهره هاى برجسته اى هستند كه پيش از اين به دريافت اين 

جايزه مفتخر شده اند. 
جايزه  عنوان  با  ادبيات  بخش  در  كوهن  ديويد  جايزه  امسال 
به  را  وارد  كيت  پوند،  و 500  هزار  ارزش 12  به  لورد  كالريسا 
عنوان برنده خود انتخاب كرد. او جايزه خود را در همين مراسم 

از دست هيالرى مانتل دريافت كرد.

ادامه از صفحه اول

دست اندركاران اين برنامه با اين درك كه توانايى خواندن و نوشتن به درك هويت 
هر فرد كمك مى كند و خساراتى كه از بيسوادى ناشى مى شود، جبران ناپذير است، 
پايه  سواد  از  بريتانيا  در  زندانيان  درصد  كه 60  اين  اند.  كرده  طراحى  را  برنامه  اين 
نيز برخوردار نيستند، اهميت اين تالش ها را براى دست اندركارانشان دوچندان مى 
سازد. اين در حالى است كه يك كودك از هر هشت كودك بريتانيايى كه در دبستان ها 

تحصيل مى كنند، قادر به خواندن استاندارد نيستند. 
در قالب اين برنامه كمك داوطلبانه، هر داوطلب با سه كودك و در هر هفته دو جلسه 

نيم ساعته براى يك دوره يك ساله برگزار مى كند. 
ايجاد كالس هاى نويسندگى خالقانه براى كودكان در مدارس براى اين كه بتوانند با 
توانايى هاى نوشتن در خودشان آشنا شوند و كمك به آموزگاران مدارس از سوى 
نويسندگان و تصويرگران كتاب كودك و ناشران براى آموزش اين كه چگونه كتاب 
ها خلق مى شوند، از برنامه هايى است كه در همين طرح مورد توجه قرار گرفته اند. 
اين برنامه قصد دارد تا سال 2016 از اين طريق به 10 هزار كودك كم سواد كمك كند.

شروع به كار 
يك جايزه ادبى 

جنايى

هدف  با  كه  پترونا  جايزه 
آثار  بهترين  شناسايى 
كشورهاى  در  جنايى  ادبى 
شده  تاسيس  اسكانديناويايى 

كار خود را شروع كرد.-
جايزه  سلر،  بوك  از  نقل  به 
نخستين  انتشار  با  پترونا 
كار  خود،  نهايى  فهرست 
جنايى  رمان  بهترين  انتخاب 

سال را آغاز كرد. 
ماكسين  ياد  به  جايزه  اين 
كالرك، منتقد ادبى آنالين آثار 
داستانى جنايى كه وبالگ خود 

سال  و  بود  ناميده  پترونا  را 
اندازى  راه  درگذشت،  پيش 

شده است. 
دور  نخستين  نهايى  فهرست 
اين جايزه كه شامل آثار جنايى 
نوشته شده توسط نويسندگان 
بر  شود،  مى  اسكانديناويايى 
كالرك  خود  كه  آثارى  مبناى 
كرده  معرفى  و  نقد  را  ها  آن 

بود انتخاب شده است. 
در نخستين فهرست نهايى اين 
دارند:  جاى  آثار  اين  رقابت 
انگر  توماس  نوشته  «شكافتن» 
بارسلوند،  شاروت  ترجمه  به 
نوشته  سياه»  هاى  «آسمان 
به  ايندريديسون  آرنالدور 
كرايب،  ويكتوريا  ترجمه 
ليزا  نوشته  آرزو»  «آخرين 
ماركلوند به ترجمه نيل اسميت 
ليف  نوشته  ديگر»  «زندگى  و 
پيرسون به ترجمه پل نورتون. 
اثر برنده، در جشنواره ادبيات 
فست»  «كرايم  جنايى  داستانى 
ژوئن   2 تا  مه  ماه   30 از  كه 
مى  معرفى  شود،  مى  برگزار 

شود.
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 اهداى جايزه نمايشگاه 
كتاب لندن به ميشاييل 

كروگر آلمانى
رييس  كروگر،  ميشاييل  نصيب  بزرگ  افتخارى 
انتشارات هانزر مى شود. جايزه «دستاورد يك 
عمر» سال 2013 نمايشگاه كتاب لندن به به اين 

ناشر اهدا خواهد شد.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران (ايبنا) به نقل 
جايزه  اين  اهداى  مراسم  آلمان،  خبرگزارى  از 
در زمان برپايى اين نمايشگاه (15 تا 17 آوريل 

� 26 تا 28 فروردين 1392) برگزار مى شود.
 

«ديويد روش» رييس هيات داوران اين نمايشگاه 
كه  به سزايى  نقش  بر  تاكيد  با  اى  بيانيه  در 

دارد،  نشر  و  چاپ  عرصه  در  كروگر  ميشاييل 
اعالم كرد: «انتشارات هانزر از زمانى كه تحت 
رشد  تنها  نه  درآمد،  شخصيت  اين  سرپرستى 
داشت بلكه در عين حال اعتبار و خوشنامى خود 
را حفظ كرد و به فعاليت ادبى بى عيب و نقص 

خود نيز ادامه داد.» 

المللى  بين  سطح  در  كه  است  مردى  كروگر 
شناخته  مبتكر  و  استعداد  با  ناشرى  عنوان  به 
سوى  به  موفقيتى  از  را  هانزر  انتشار  كه  شده 
او  عالقه  و  شور  كرد.  رهنمون  ديگرى  موفقيت 
براى ادبيات فاقد هر گونه تزلزل و شك و شبهه 
و سليقه او بى نظير است. رييس هيات داوران 
است:  آورده  بيانيه  اين  ادامه  در  نمايشگاه  اين 
«ما خوشحاليم كه با اهداى جايزه دستاورد يك 
عمر نمايشگاه كتاب لندن 2013 از اين شخصيت 

تجليل به عمل مى آوريم.» 

ميشاييل كروگر متولد 1943 در «ويتگن دورف» 
در ايالت زاخسن است كه در برلين رشد يافته 
كه  آن  از  پس  او  است.  مونيخ  ساكن  اكنون  و 
چند سال در لندن به عنوان كتابفروش و منتقد 
عنوان  به   1968 سال  در  كرد،  فعاليت  ادبى 
شد  كار  مشغول  هانزر  كارل  انتشار  ويراستار 
و از سال 1986 اداره اين انتشارات را عهده دار 
ادبى  فعاليت  دوران  طول  در  همچنين  وى  شد. 
اش به انتشار اشعار، داستان ها و رمان هايش 
نيز اهتمام ورزيد. كروگر كه هم اينك نيز رييس 
انتشارات كارل هانزر است در پايان سال 2013 
ميالدى پست خود را به جو لندل واگذار مى كند. 

از  جايزه  اين  اهداى  با  لندن  كتاب  نمايشگاه 
شخصيت هايى تجليل مى كند كه در سطح بين 
المللى نقش قابل مالحظه اى را در عرصه چاپ 
و نشر داشته اند. برنده اين جايزه از سوى يك 

هيات مشورتى برگزيده مى شود. 

شعر اخوان با 
زمان و در زمان

محمدرضا محمدى آملى

اين  و  است  آفرينشگر  خود  ذات  در  سنت 
كنونى،  زمان  در  سنت  به  آفرينشگرى 
حيات مى بخشد. هر نوع رويكرد با سنت 
براى رسيدن به حيات تازه مستلزم فعل و 
انفعاالتى است. تا واكنشى در برابر كنش 
نظام هاى سنتى در زمان حال شكل نگيرد 
بنابراين  شود.  مى  دشوار  حيات  ادامه 
نياز  زمان  در  حيات  ادامه  براى  فرهنگ 
رو  روبه  متعددى  انفعاالت  و  فعل  با  دارد 
شود. هر واكنش در برابر كنش هاى سنت 
هاى فرهنگى يك گام به جلو براى رسيدن 
هر  رو  همين  از  است؛  تر  تازه  دنياى  به 
مستلزم  اول  وهله  در  فرهنگى  نوآورى 
سنتى  سازوكارهاى  دريافت  و  ادراك 
سنت  به  انتقاد  و  اعتراض  عصيان،  است. 
هاى فرهنگى بايد براساس ادراك فرهنگى 
دست  به  حال  فرهنگى  شناخت  و  گذشته 

آيد.

اعتبار  مالك  مدرنيسم  و  سنت  متن  در  زمان 
است. شعر يك عنصر فرهنگى است كه در بستر 
مدرن  يا شعر  و شعر سنتى  يابد  زمان معنا مى 
شعر  شود.  مى  تعريف  زمان  در  و  زمان  با  هم 
زمان  كاركرد  بررسى  با  اخوان  يا  شاملو  نيما، 
مى تواند در دو دنياى سنتى يا مدرن قرار گيرد. 
اين را هم بدانيم كه زمان داراى كاركرد تاريخى 
است. 769 شمسى يا 1285 شمسى همان كاركرد 
در  را  حافظ  شعر  ندارد.  را  شمسى   1332 سال 
زمان و با زمان تاريخى مى توان در گروه هاى 
سنت و نوآورى قرار داد. از اين رو شايد بتوان 
در  نوآورى  نوعى  سنتى  رويارويى  برخى  گفت 
زمان خود تلقى مى شود. و ما بى شك در بستر 
تاريخ همواره با نوآورى هاى گوناگونى روبه رو 
هستيم كه شاعر بزرگى چون فرخى را وامى دارد 
است  حالوتى  را  نو  كه  آر  نو  «سخن  بگويد:  تا 

دگر.»

شعر مدرن رويكرد جديد در تقابل با زمان است 
اين  با  دهد.  مى  شكل  را  آن  زمان  در  شاعر  كه 
از  برخى  در  كه  است  شاعرى  اخوان  تعريف 
زمان،  با  تقابل  در  را  شعرش  ماندگارش  اشعار 
در زمان تاريخى قرار مى دهد. شعر هاى ماندگار 
سنتى  ادبيات  و  ادبى  هاى  سنت  تكرار  اخوان 
گوناگون  عناصر  با  رويارويى  نوعى  نيست. 
سنت هاست كه در زمان تاريخى مشخص شكل 
نوع  لحاظ  به  را  اخوان  شعر  بنابراين  گيرد.  مى 
رويكرد به سنت و نوآورى بايد در زمان تاريخى 

بررسى كرد.

يار  زلف  آويزان  هنوز  شاعران  كه  اى  زمانه  در 
راه  از  ام  كوشيده  «من  گويد:  مى  اخوان  بودند 
از  بروم  مازندران  به  خراسان  از  برى  ميان 
خراسان ديروز به مازندران امروز. اما همچنان 
روستايى  بند  دخيل  خيال  بى  زاير  يك  نخواستم 
بمانم. نيز نمى خواهم در ابهام و تيرگى و آبكند 
ها و فراز و فرودهاى جنگلى تاريك گم شوم.» در 
براى  تاريخى  مكان  و  زمان  از  گذر  جمله  همين 
اخوان  شود.  مى  ديده  جديد  جهان  به  رسيدن 

آگاهانه دست به نوآورى مى زند.

نوآورى شعرهاى اخوان از دل سنت هاى ادبى و 
ادبيات سنتى بر آمده است. بنابراين در شعر او 
زمان  شناخت  و  گذشته  فرهنگى  ادراك  نوعى  با 
حال روبه رو هستيم. او هم زمان ديروز را درك 
حال  زمان  از  اى  تازه  دريافت  به  هم  و  كند  مى 
مى رسد. اين رسيدن ناشى از رويارويى و بروز 
چشم  تا  است  سنت  ديوارهاى  برابر  در  واكنش 
اندازى پر مهتاب را در شعر زمان خود تصوير 
كند. از اين رو هرگاه اخوان به درك درستى از 
زمان گذشته و شناخت خوبى از زمان حال دست 
دل  و  جان  با  كه  آفريند  مى  شعرى  كند  مى  پيدا 
مردم يگانه مى شود. چون هنرمند با زمان و در 

به  هوشمندى  شاعر  اگر  و  كند  مى  زندگى  زمان 
درك اين لطيفه برسد مانند اخوان مى تواند شعر 
هايى مثل «غزل3»، «سبز»، «نماز»، «نوحه»، «آواز 

چگور» و... بسرايد.

شاعر بزرگ كسى است كه با زمان و در زمان 
هنر  زمان  در  و  زمان  با  شاعر  اگر  كند.  زندگى 
شاعرانه اش را شكل بخشيد؛ مى تواند در تاريخ 
شعر باقى بماند. شناخت اخوان از فرم هاى قديم 
شعر فارسى، راز و رمزهاى دنياى حماسه، زبان 
و  دريافت  كنار  در  و...  گذشته  شاعران  تغزلى 
شناخت از كاركرد زمان در هنر، او را در جايى 
از شعر امروز فارسى قرارداد كه كمتر كسى را 

ياراى برابرى با اوست.

هاى  سنت  شناخت  اين  با  و  شناخت  را  نيما  او 
شعرى را در دنياى جديد تر و تازه كرد. اخوان 
شعرش  كه  ماست  معاصر  شاعر  ترين  ايرانى 
زمان گذشته را با زمان حال در آميخت و روايت 
تازه اى از حيات ادبى به دست داد. او سنت هاى 
ادبى را در فرم و شكل و قالب نقد كرد و به فرم 
ايرانى  شناسنامه  داراى  كه  يافت  دست  جديدى 
زمان  در  اخوان  شعر  حقيقى  شناسنامه  است. 
حال صادر شد. او اگر در همان فرم و نگاه سنتى 
گاه  هيچ  كرد  مى  زندگى  حال  زمان  درك  بدون 
شناسنامه جديدى براى او صادر نمى شد تا نام 

او در شعر امروز ايران ثبت شود.

سنت  آرام  و  كند  جريان  از  انتقاد  با  اخوان 
و  نوخواهى  به  حال،  زمان  بستر  در  ادبى  هاى 
امروزگى رسيد. وى همه گذشته ادبى خود را در 
فرم و معنا، نقد كرد و به قلمرو تازه اى در شعر 
شناخت  و  دقيق  دريافت  با  اخوان  رسيد.  امروز 
عميق زمان گذشته و زمان حال توانست نوآورى 
زمان خود را درك كند و در تاريخ شعر فارسى 

ماندگار شود.
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ده شخصيت 
قاتل معروف 
تاريخ سينما

سخت است بر روى زندگى انسان 
كسانى  اما  گذاشت.  قيمت  ها 
ها  آدم  جان  گرفتن  با  كه  هستند 
امرار معاش مى كنند. اين افراد كه 
به «هيت من» يا «كلينر» معروف 
پرده  بر  كه  هاست  سال  هستند 
طرف  و  شوند  مى  ظاهر  اى  نقره 
با  را  فراوانى  شيفتگان  و  داران 

خود همراه مى كنند.

است  كشى  آدم  كارشان  ها  آن 
در  نيز  جالبى  هاى  شخصيت  اما 
است  پنهان  هايشان  چهره  پشت 
زندگى  با  تضاد  در  گاهى  كه 
گيرد.در  مى  قرار  ها  آن  عادى 
حرفه  قاتل  ده  داريم  قصد  جا  اين 
تاريخ  يادماندنى  به  و  بزرگ  اى 
سينما را معرفى كنيم. در انتخاب 
ترين  مهم  اى،  حرفه  قاتلين  اين 
مهارت  و  خونسردى  ها،  فاكتور 
آن ها بوده است. و شايد آن هايى 
مى  يادشان  به  بيشتر  كه  هستند 
كافه  هاى  هفته  آخر  با  آوريم. 
سينما، قدم به دنياى خاطره انگيز 

سينما بگذاريد.

«وينسنت» در فيلم «وثيقه»
شناختم  رو  ها  آدم  كه  همين  بايد  من  «چى؟ 

بكشمشون؟»

را  خود  فيلم  تاكسى  راننده  فاكس»  شايد «جيمى 
ستاره آن بداند. اما «وينست» با بازى فوق العاده 
«مايكلمان»  هزينه  كم  فيلم  اين  در  كروز»  «تام 
با  مردى  كند.  مى  زده  شگفت  را  شما  كه  است 
شخصيت يك رهبر كه لبخند كاريزماتيكش از او 
يك هيت من تمام عيار مى سازد. او شمايل قاتلى 
است كه هر بيننده اى باورش مى كند و از او مى 
نقشى  دارد.  دوست  را  او  حال  عين  در  و  ترسد 

كه ايفايش يراى هر بازيگرى كار آسانى نيست. 
ترين  مصمم  ترين،  خونسرد  از  يكى  «وينسنت» 
اخير  هاى  سال  هاى  من  هيت  ترين  باورپذير  و 

سينماست.

«گوست داگ» در فيلم «گوست داگ:
روش سامورايى»

«هر روز بدون اشتباه، يك نفر هم بايد بميرد، اين 
ذات روش سامورايى است»

هيت منهاى زيادى نيستند كه نشانه اى از شكوه 
فيلم»  قهرمان  اما  باشد.  وجودشان  در  افتخار  و 
گوست داگ» هر چيزى را به سطحى جديد ارتقاء 
سامورايى  هاى  سنت  كردن  دنبال  با  دهد.  مى 
ژاپنى و آموزه هاى «هاگاكورو» كتاب سامورايى 
ها، «گوست داگ» (فورست ويتاكر)، خرد و آيين 
به  نه  او  كند.  مى  اضافه  مزدور  قاتل  يك  به  را 
حرص و طمع پول دارد و نه شهوت كشتن باعث 
مى شود كه آدم بكشد بلكه وظيفه خود مى داند 
اداى  داده،  نجات  را  جانش  كه  گنگسترى  به  كه 
بازى  و  مديتيشن  با  را  هايش  روز  او  كند.  دين 
با كبوتران مورد عالقه اش مى گذراند. حس بى 
نظير زندگى و مرگ در «گوست داگ»، او را تبديل 
سينما  تاريخ  منهاى  هيت  ترين  خاص  از  يكى  به 

مى كند.

«لئون» در فيلم «لئون:
حرفه اى»

«قانون من اينه: نه زنى و نه بچه اى»

حتما  باشد،  آشنا  اى  حرفه  قاتلين  با  كه  كسى 
در  تر  مطمئن  او  از  شناسد.  مى  هم  را  «لئون» 
را  كارى  هيچ  ندارد.  وجود  گانگسترى  دنياى 
بدون سرانجام باقى نمى گذارد و هيچ ماموريت 
شكست خورده اى در پرونده كارى ندارد. «حرفه 
اى» برازنده ترين عنوانى است كه مى توان به او 
نسبت داد. اما جنبه ديگر زندگى او وقتى آشكار 

پر  و  بال  زير  را  يتيم  ى  «ماتيلدا»  كه  شود  مى 
خود مى گيرد و در مسير حرفه اش او را براى 
انتقام، آموزش مى دهد. خشونت، چيزى از عشق 
و احساس درونى او نكاسته و «ژان رنو» با بازى 
درخشانش، موفق مى شود اين تضاد و تناقض 

را در او به زيبايى به نمايش بگذارد.

«رى» در فيلم «در بروژ»
ها،  كشيش  كشم...  مى  پول  براى  رو  مردم  «من 

بچه ها مى دونى، ديگه برام عادى شده.»
انسان هاى عصبى و كسانى كه خود را به خاطر 
معموال  دانند،  مى  گناهكار  كنند  مى  كه  هايى  قتل 

براى كشتن ديگران اجير نمى شوند. اما هيت من 
بازى  فارل»  «كالين  را  نقشش  كه  بروژ  در  فيلم 
همكارش  و  او  است.  آدمى  چنين  دقيقا  كند،  مى 
بروژ  شهر  عازم  كارى  قرادداد  يك  عقد  از  پس 
انجام  به  را  ماموريتى  تا  شوند  مى  بلژيك  در 
برسانند. جايى كه «رى» از آن متنفر است و به 
همه چيز گير مى دهد، از مواد مخدر گرفته تا يك 
زوج آمريكايى توريست و بناهاى تاريخى شهر. 
به جز ايفاى نقش فوق العاده «كالين فارل» كه به 
نظر مى رسد بهترين بازى او تا به امروز است و 
براى او جايزه گلدن گلوب را نيز به همراه آورد، 
قواعد  كه  است  اى  حرفه  قاتلين  معدود  از  «رى» 
شغلى را رعايت نمى كند و اين جنبه اى جالب به 
شخصيت او داده است. او چنان احساس گناه مى 
رحم  بى  قاتلى  شمايل  در  را  او  تماشاگر  كه  كند 

باور نمى كند.

به  رو  اى  «جاده  فيلم  در  ساليوان»  «مايكل 
پرديشن»

«هميشه به يك رئيس بانك اعتماد كن»
حضور «تام هنكس» در نقش يك گنگس تر آدم 
حضور  كرد.  جلب  خود  به  را  همه  نظر  كش، 
قدرتمند «پل نيومن» در اين فيلم در كنار «هنكس» 
يكى از بهترين فيلم هاى اين ژانر را رقم زده است. 
«ساليوان» زندگى خود را وقف دوستان، خانواده 
و پسر بزرگش مى كند و اين جنبه اى ناب در نزد 
و  خشونت  عين  در  كه  كسى  است.  من  هيت  يك 
سنگدلى در كار خود، به تربيت صحيح فرزند و 
حفظ خانواده خود اهميت مى دهد و چاره اى جز 
اين  ندارد.  «نابودى»  به  رسيدن  تا  راه  اين  ادامه 
آدم  يك  به  شكسته  قلبى  با  تماشاگر  كه  جاست 

كش وداع مى كند.

«آقاى گودكت» در فيلم «عدد شانس اسلوين»

«يكبار چارلى چاپلين در مسابقه شبيه ترين فرد 
اين  شد.  سوم  و  كرد  شركت  چاپلين  چارلى  به 

فقط يك داستانه»

اسمش «گودكت» است اما مى توانيد او را آقاى 
ويليس»  «بروس  شخصيت  كنيد.  صدا  «گودكت» 
متفاوت  هايش  نقش  از  بسيارى  با  فيلم  اين  در 
است. اما به نظر مى رسد كه نقش اين هيت من 
براى  بايد  كه  است  چيزى  دقيقا  سرد،  و  ساكت 
او نوشته مى شد. قاتلى كه كم حرف مى زند و 
اسلحه  از  شد  الزم  هرجا  كردن  وراجى  جاى  به 
اش استفاده مى كند. واقعا هيت منى كه دو مرد 
آدمكش كه قاتلين را اجير مى كند و از هم نفرت 
دارند به يك صندلى مى بندد و كنار هم قرار مى 

دهد جاى تقدير ندارد؟

«چشم عقابى» در فيلم «خوب، بد، زشت»
فرشته  يك  اون  مثل  كثيفى  گداى  يك  «حتى 

محافظ داره»
مترادف  اسپااگتى»  «وسترن  ها،  خيلى  براى 
است با «كلينت ايتسوود» و «خوب، بد، زشت». 
چهره  كنيم.  فراموش  را  ها  بد  آدم  نبايد  اما 
عاشقان  از  بسيارى  براى  هم  كليف»  وان  «لى 
ژانر  اين  منفى  هاى  شخصيت  يادآور  وسترن، 
است. و چه نقشى به ياد ماندنى تر از «بد» در 
از  پيش  او  سينما.  تاريخ  هاى  شاهكار  از  يكى 
با  او  نداشت.  نامى  لئونه»  «سرجيو  هاى  فيلم 
كوير  سوزان  آفتاب  زير  مانند،  تسبيه  چشمانى 
به دنبال شكار مى گردد و اين چيزى است كه 
براى هميشه او را در خاطره ها باقى مى گذارد.

پيرمرده  براى  «جايى  فيلم  در  چيگور»  «آنتون 
نيست»

بدى،  نجات  خودتو  تونى  مى  كه  گم  نمى  «بهت 
چون نمى تونى»

يك قاتل صامت، تنها و بى مغز. «خاوير باردم» 
كامال در فيلم نامه «برادران كوئن» جاى گرفته 
سازمان  جنايات  اتحاديه  از  گرفتن  پول  است. 
انسان  مشت  يك  كشتن  و  است  چيز  يك  يافته 
بدبخت كه بر حسب اتفاق بر سر راه اين موجود 
قرار مى گيرند يا شاهد صحنه اى هستند، چيزى 
كشتن  براى  او  دايره  از  كس  هيچ  است.  ديگر 
خارج نيست. او براى انجام ماموريت هايش هر 
كارى مى كند. از اينكه با قربانيانش بازى كند و 
شانس براى زندگى را با پرتاب يك سكه به آن ها 

بازگرداند هم فروگزار نيست.

«آه جانگ» در فيلم «قاتل»
«هميشه يك گلوله را نگه مى دارم، كه اين يا سهم 

خودم مى شود و يا دشمنم»

اى  حرفه  قاتلى  وو»،  «جان  فيلم  در  جانگ»  «آه 
است كه از يك زن زخمى محافظت مى كند و در 
شكل  به  هستند  اليقش  كه  را  كسانى  حال  عين 
وحشتناكى مى كشد. او هيت منى است كه در عين 
حرفه اى بودن احساساتى نيز هست و زمانى كه 
هيچ  از  برساند  ها  انت  به  را  كارش  باشد  الزم 

گونه خشونت و خونريزى روگردان نيست.

«جولز» و «وينست» در فيلم «پالپ فيكشن»

مداخله  دونى  مى  بود.  الهى  مداخله  اين  «جولز: 
از  خدا  بدونم.  كنم  فكر  آره  وينسنت:  چيه؟  الهى 

اون باال اومد و جلو گلوله ها رو گرفت»

«جان  ندارند.  معرفى  به  احتياجى  نفر  دو  اين 
درشاهكار  جكسن»  ال  «ساموئل  و  تراولتا» 
«كوئنتين تارانتينو» كامال خودشان را توضيح مى 
دهند. آن ها با ديالوگ هاى فراوان به ياد ماندنى 
عالمتى  به  تبديل  دارند  كه  شخصيتى  فلسفه  و 
خشنى  و  حراف  هاى  من  هيت  براى  اختصارى 
دهند.  مى  انجام  خوبى  به  را  كارشان  كه  شدند 
زوج  بهترين  از  يكى  هم  كنار  در  دو  اين  وجود 

هاى قاتل در تاريخ سينما را تشكيل داده است.
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نظميه در هزار 
توى تاريخ ايران

شاهد حالج نيشابورى

هخامنشيان  سلسله  دوران  در  و  قبل  سال   2000 از  بيش  ايران 
از  بود،  امپراتورى  گسترده  حكومتى  سيستم  بنيانگذار  اولين 
آنجا كه هر حكومتى نيازمند نظم و امنيت است، در نتيجه كشور 
خود  به  تاريخ  را طى  امنيت  و  نظم  ايجاد  هاى  سيستم  انواع  ما 

ديده است.
روزگار  در  اروپايى  و  نوين  سبك  به  شهربانى  يا  نظميه 
ناصرالدين شاه قاجار در سال 1257 هجرى شمسى تشكيل شد، 
اما پيش از آن نظم و امنيت شهرها به عهده داروغه بود كه زير 
نظر اداره اى به نام «ديوان بيگى» (اداره حكومتى يا فرماندارى) 
انجام وظيفه مى كرد، در راس آن نيز بيگلر بيگى (فرماندار حاكم) 
محتسب،  بود،  داروغه  اختيار  در  كه  واحدهايى  و  داشت  قرار 

شحنه، گزمه و شبگير ناميده مى شدند.
شروع فعاليت سيستم نوين ايجاد نظم و امنيت داخلى يعنى سازمان 
كه  زمانى  گردد،  مى  باز  پيش  سال  يكصد  از  بيش  به  ايران  پليس 
ناصرالدين شاه قاجار در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده 
پليس نوين در آن كشورها و با استخدام يك مستشار اتريشى به نام 
كنت دو بينو اولين سيستم پليسى جديد را در ايران پايه گذارى كرد.

سيستم پليسى نظميه طى يكصد سال گذشته و تا پيروزى انقالب 
متفاوتى  هاى  نشيب  و  فراز  از   1357 سال  بهمن  در  اسالمى 

برخوردار بوده است.
در آغاز تاريخ رسمى شروع به كار پليس در ايران، اين سازمان براى 
مدتى طوالنى از دو بخش اصلى شهربانى (نظميه) و ژاندارمرى (كه 
خود شامل دو بخش ژاندارمرى مرزى و ژاندارمرى روستايى مى 

شد) تشكيل شده بود.
از  يكى  عنوان  به  اسالمى  انقالب  كميته  نيز   1357 انقالب  از  پس 
از  حفاظت  و  كشور  داخلى  امنيت  و  نظم  برقرارى  اصلى  اجزاى 
اصول ارزشى جمهورى اسالمى ايران به سامانه پليسى اضافه شد 
و با افزايش كاركنان پليس پس از انقالب و لزوم تركيب اين نيروها 
در سال 1370 خورشيدى با تصويب مجلس شوراى اسالمى، سه 
نيروى پليسى در يكديگر تركيب و سامانه پليسى يكدستى حاصل 

شد كه نيروى انتظامى نام داشت.
بر پايه مقررات تازه، پليس ايران قسمتى از ستاد نيروهاى مسلح و 
زير نظر وزارت كشور شد و در تبعيت از رهبر ايران قرار گرفت. 
سازمان  تا  شد  تشكيل  انتظامى  نيروى  سال 70  در  كه  آن  از  پس 
پليسى كشور به شكل امروزى خود درآيد، تغييرات درون سازمانى 
به  زيادى  هاى  بخش  و  داشته  ادامه  نيز  گذشته  دهه  دو  طول  در 
خود  خاص  وظايف  كدام  هر  كه  است  شده  اضافه  انتظامى  نيروى 

را به عهده دارد.

شهر در دست «مير شب»
در آن هنگام نظم و امنيت شهرها در شب داراى قوانين ويژه اى بود 
كه شايد امروزه براى بسيارى اين پرسش پيش آيد كه مگر حكومت 

نظامى برقرار بوده كه اين گونه قوانين اجرا مى شده است.
«حدود چهار ساعت از شب گذشته، از پشت بام داروغه خانه طبل 
خبردار مى زدند و سپس شيپور مى نواختند، با اين اخطارها ديگر 
كسى اجازه نداشت از خانه بيرون رود، مگر اين كه از داروغه خانه 

اجازه داشته و اسم شب را بداند.
اگر در عبور بى موقع، عابر اسم شب را درست مى گفت، عبور مى 
كرد، در غير اين صورت او را به داروغه خانه جلب مى كردند و پس 
از شناسايى چنان كه شخص مهمى بود با اخذ انعام، او را به منزل 
و مقصدش مى رساندند، براى هر شب نام يكى از شهرها تعيين و 

مراتب به شبگردان ابالغ مى شد.
معموال اسم شب به سران حكومت و وابستگان آنها و افراد با نفوذ 
افراد  به  پنهانى  طور  به  هم  بسيارى  موارد  در  البته  شد  مى  داده 

پولدار فروخته مى شد.
كسى كه اسم شب را تعيين مى كرد «امير شب» نام داشت كه به 
مرور او را «مير شب» ناميدند. مير شب يكى از پيشه هاى مهم و 
داشت. «چنين  سرقفلى  معروف  قول  به  و  بود  روزگار  آن  پولساز 
مقامى از شأن و احترام ويژه اى برخوردار بود و چنان كه از عنوان 

آن پيداست ميرشب حاكم شبانه شهر بود.»
آنچه از خواندن نوشته هاى گوناگون گذشتگان درباره اداره هاى 
حفظ نظم و امنيت جامعه مانند «ديوان بيگى» و «داروغه خانه» و 
كاركرد ماموران آنها مانند «محتسب»، «عسس»، «شبگرد» و «گزمه» 
به دست مى آيد، اين است كه در بيشتر موارد آنها به جاى اجراى 
قوانين و كوشش براى ايجاد امنيت و آسايش و آرامش براى همگان، 

خود مخل امنيت، آسايش و آرامش جامعه بوده اند.
بودند.»  پيشه  شقاوت  و  سنگدل  و  رحم  بى  افرادى  ها  «داروغه 
عهد  در  ايران  اجتماعى  «تاريخ  خود  كتاب  در  اولس  جيمز  چارلز 
قاجاريه» درباره رفتار ستمگرانه داروغه ها با گناهكاران يا به ظاهر 
گناهكاران چنين نوشته است: «داروغه هر شهر يا رئيس پليس آنجا 
به احكام بسيار سخت حكم مى كند و خود آنها بسيار سخت دل و 

قسى القلب هستند.
مقصر بدبخت را چوب مى زنند و غذا نمى دهند و هر گاه مقصر 
ايشان صاحب ثروت باشد، مادامى كه پول خرج مى كند، با او مانند 
مهمان رفتار مى نمايند و همين كه پول او تمام شد آن وقت با او 
در  كنند،  مى  رفتار  پول  بى  مقصر  با  كه  كند  مى  رفتار  طور  همان 
ايران به مقصر بسيار بد مى گذرد و در اول كار هر چه پول يا لباس 
داشته باشد بايد تسليم داروغه كند و پس از آن هم پاهايش غل و 
زنجير شده و گردنش را زنجير كرده و در محبس بسيار تنگى كه 

شبيه مسكن جانوران است در نزد محبوسين، محبوس مى شود.

داروغه اگر اطمينان كامل و صحيح داشته باشد كه هنوز مقصر را 
از مال و منال رمقى باقى است، آن وقت به مقصر يادآور مى شود 
دارى  آنچه  گردى،  مستخلص  زنجير  و  قيد  از  خواهى  مى  اگر  كه 
بياور و با هم نصف كنيم، چنانچه مقصر به خواست داروغه گردن 
است  معلوم  و  دارد  مى  تسليم  شهر  حاكم  به  را  او  الفور  فى  ننهد، 
محبوس  يا  تنبيه  و  شكنجه  مورد  را  مزبور  مقصر  شهر  حاكم  كه 
مى دارد، خالصه داروغه شهر به قدرى بى مروت است كه حتى از 

عارض (شاكى) هم رشوه مأخوذ مى دارد.»

فراز و فرود تاريخى پليس مدرن 
تاريخ برقرارى امنيت شهرى و كشورى به صورت مدرن در ايران، 
به كمتر از 150 سال پيش باز مى گردد، نظميه اولين نهادى است 
كه قدمت آن به عنوان تامين كننده امنيت به بيش از يك سده پيش 
امنيت  و  نظم  ايجاد  كه  را  نهاد  اين  ذاتى  وظيفه  البته  گردد.  بازمى 
داروغه،  عناوين  تحت  قاماتى  م آن  از  پيش  بود  شهرى  مناطق  در 
محتسب و... به عهده داشتند، اين در حالى است كه پيش از آن هم در 
تمام ايام تاريخ افرادى برقرارى نظم و امنيت را به عهده داشته اند.

دور  هاى  سال  و  باستان  ايران  در  امنيت  برقراركنندگان  از  اگر 
بگذريم كه در مطلب ديگرى به آن اشاره شد، تاريخ تاسيس نظميه 
زمانى  كنيم؛  جستجو  ناصرى  د  عه در  بايد  را  شهربانى  همان  يا 
تصميم  داشت  اروپا  به  كه  ى  سفرهاي در  قاجار  شاه  ناصرالدين 
گرفت در ايران دست به اصالحاتى بزند كه تاسيس نظميه از جمله 

اين موارد اندك بود.
بعد از بلواى نان در تهران، ناصرالدين شاه كه متوجه شده بود با 
شرايط  در  مردم  كامل  سركوب  به  قادر  موجود  انتظامى  نيروهاى 
افتاد،  تر  متشكل  ارگان  يك  ايجاد  صرافت  به  نيست،  اضطرارى 
بنابراين در سفر دوم خود به اروپا و مشاهده قواى پليس و نظم و 
انضباطى كه در شهرهاى اروپا برقرار شده بود تصميم گرفت در 

ايران نيز چنين تشكيالتى را به وجود آورد.
از اين رو از دولت اتريش براى بنيان نهادن اداره پليس تهران، به 
شكل نوين و اروپايى درخواست كمك كرد. در پى اين درخواست 
دولت اتريش هم پس از مدتى مطالعه يك نجيب زاده ايتاليايى را كه 
در امور پليس داراى اطالعاتى بود، به ناصرالدين شاه معرفى كرد، 
كنت آنتوان دمونت فورت پس از ورود به تهران به بررسى وضع 
شهر پرداخت و ضمن گزارشى به ناصرالدين شاه اعالم كرد كه با 
400 پليس پياده و 60 پليس سوار مى تواند امنيت شهر تهران را 
به نحو رضايت بخشى تامين كند. شاه هم با درخواست او موافقت 

كرد.

امين الدوله در خاطرات سياسى خود مى نويسد: «ناصرالدين شاه 
امين  توسط  تهران،  به  اش  نظامى  همراهان  و  كنت  ورود  از  پس 
الملك در مجلس شوراى كبرى [مجلس وزرا] تعيين محل مرسومات 

اتريشى ها و قزاق و اداره پليس را از خرج هاى غيرالزم خواست.
 ... لشكرى،  و  كشورى  دواير  از  سپهساالر،  و  الممالك  مستوفى 
نظر  در  آن  مخارج  براى  مبالغى  و  بودجه  و  استخراج  را  فقراتى 
برگزيد.  خود  براى  مترجم  يك  و  دستيار  دو  نخست  كنت  گرفتند.» 
به قول اعتمادالسلطنه «برحسب اراده همايونى اداره پليس به جهت 
امنيت شهر توسط «نواب اشرف واال اميركبير نايب السلطنه ادام اهللا 
برقرار  دارالخالفه  در  فورت  دمونت  كنت  رياست  به  العالى»  اقباله 

گرديد.
پس از تدارك مقدمات كار روز 16 ذيقعده 1295ق، نخستين تابلوى 
پليس  جليله  «اداره  عبارت  تابلو،  در  گرديد.  نصب  تهران  نظميه 

دارالخالفه و احتسابيه» نقش بسته بود.

كرد  شركت  دارالخالفه  پليس  اداره  افتتاح  روز  در  شاه  ناصرالدين 
روز  همان  از  و  يافت  رسميت  احتسابيه  و  پليس  اداره  گشايش  و 
مردم با واژه پليس آشنا شدند و ديرى نپاييد كه كنت به لقب «نظم 
الممالك» ملقب و به منصب اميرتومانى (سرلشكرى) و به اخذ نشان 
تكاليف  كه  آيد  برمى  چنين  تابلو  نوشته  از  شد.  مفتخر  حمايل  و 

شهربانى و شهردارى در يك واحد تمركز داشته است.
كتابچه  به  كه  را  اى  نامه  نظام  كنت  قمرى  هجرى   1296 سال  در 
«قانون كنت» معروف شد، توسط نايب السلطنه براى رويت و تائيد 
نظام  اين  تصويب  با  كرد.  موافقت  آن  با  نيز  شاه  و  فرستاد  شاه 
نامه، ديرى نگذشت كه اداره جليله پليس دارالخالفه و احتسابيه به 
«وزارت نظميه» تبديل شد و صورت و قيافه تازه ترى به خود گرفت 

و داراى دواير و تشكيالت ثابتى شد.
با اين حال در آن زمان حقوق و مزاياى نيروهاى شهربانى كه گاه 
پرداخت آن ماه ها به تعويق مى افتاد. براى افسران جزء از ماهانه 
پنج تومان تجاوز نمى كرد و به افراد پليس هم مقررى ماهانه خيلى 
ناچيزى (پنج تا بيست قران) داده مى شد، به همين دليل خيلى وقت 
ها، پاسبان ها و ماموران رسمى به جاى انجام وظايف پليسى، در 

دكان هاى قصابى و عطارى خود مشغول كار بودند.

ساز ناكوك پسر شاه
گفته مى شود كامران ميرزا پسر شاه و حاكم تهران با تمام توان 
بتواند  او  و  بخورد  شكست  كارش  در  كنت  تا  كرد  مى  كارشكنى 

همانند گذشته اخاذى كند.
با اين حال اين اتريشى ايتاليايى تبار در حد خود تالش هايى براى 
وضع  به  سامانى  و  سر  توانست  و  داد  انجام  امور  در  نظم  ايجاد 
آشفته تهران بدهد، اما از آنجا كه ايجاد نظم و ضوابط و تشكيالت 
در كشورى كه پيشتر تنها بر مبناى روابط اداره مى شد كارى بس 
فايده  مخالفان  عظيم  خيل  برابر  در  مقاومت  نهايت  در  بود،  دشوار 
نداشت و سرانجام كنت آنتوان دمونت فورت پس از 14 سال خدمت 
در ايران بر اثر دسيسه و تحريك عده اى از درباريان كه در رأس 

آنها كامران ميرزا بود، از سمت خود بركنار شد.
از سويى گفته مى شود وظايف نظميه در مواردى با وظايف سنتى 
برخى اقشار در تنظيم روابط ميان مردم تداخل داشت، همچنين به 
دنبال جوى كه پس از ابطال قرارداد تالبوت در مخالفت با خارجيان 
به وجود آمده بود ناصرالدين شاه را مجبور به بركنارى كنت كرد، 
ولى شاه او را به عنوان ژنرال آجودان خود منصوب كرد و رياست 
تشريفات هيات مستقبالن وزراى مختار و سفراى كبار خارجى را 
بركنارى  زمان  تا  كنت  و  سپرد  او  به  شدند،  مى  وارد  ايران  به  كه 
ايران  دولت  از  عمر  پايان  تا  و  داشت  را  سمت  اين  شاه  محمدعلى 

حقوق دريافت مى كرد.

تاريخ
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 فوكوشيما؛ دو 
سال پس از فاجعه

تشعشع راديو اكتيو تمام محيط زيست منطقه را 
آلوده كرده است

فوكوشيماى  نيروگاه  انفجار  فاجعه  از  سال  دو 
ژاپن مى گذرد اما آثار زيان بار آن همچنان ادامه 
دارد. سازمان بهداشت جهانى در آخرين گزارش 
خود از احتمال افزايش سرطان در ميان ساكنان 
«سازمان  است.  كرده  نگرانى  ابراز  منطقه  اين 
آن  و  كرده  انتقاد  گزارش  اين  از  اما  سبز»  صلح 
را به طور «نفرت انگيزى» غير واقع بينانه خوانده 
فاجعه  ابعاد  سبز»  صلح  سازمان   » ديد  از  است. 
بهداشت  سازمان  كه  است  آن  از  وسيع تر  بسيار 
تمام  اكتيو  راديو  تشعشع  مى كند.  عنوان  جهانى 

محيط زيست منطقه را آلوده كرده است. 

آثار  ولى  دارد  ادامه  همچنان  پاكسازى  عمليات 
زيانبار راديو اكتيو تا سال ها باقى مى ماند. معاون 
وزير محيط زيست ژاپن با تاكيد بر اينكه بايد از 
تمام امكانات براى كاهش سطح راديو اكتيو منطقه 
دشوار  فنى  نظر  از  كار  «اين  گفت:  كرد،  استفاده 
و  سرعت  به  چطور  كه  شود  بررسى  بايد  است. 
داد.»  كاهش  را  آلودگى  سطح  موثر  به طور  البته 
تشعشع راديو اكتيو محيط زيست منطقه را آلوده 

كرده است. ميزان آلودگى در آبزيان اطراف محل 
حادثه مانند ماهى ها، كه قوت غالب اهالى به شمار 
مى رود، باالست و اين حتى اقتصاد خانواده هاى 
وابسته به ماهيگيرى را در خطر قرار داده است. 
اين  مردم  ديد  در  عميقى  تاثير  فوكوشيما  فاجعه 
كشور به انرژى هسته اى داشت. حتي در انتخابات 
پارلماني سال 2012 ميالدي نيز حادثه فوكوشيما 
انتخاباتى  شعارهاى  درصدر  هسته اي  انرژي  و 
حتي  بود.  گرفته  قرار  كشور  اين  اصلى  احزاب 
روز  سه  ژاپن،  جديد  وزير  نخست  آبه»،  «شينزو 
پس از مراسم سوگند، راهى فوكوشيما شد تا از 
نيروگاه اتمى آسيب ديده دائيچى ديدن كند. اما در 

تازه ترين اعتراض ها، روز گذشته صدها ژاپنى در 
توكيو دست به تظاهرات زدند و خواستار تعطيلى 
شدند.  كشور  اين  هسته اى  نيروگاه هاى  تمام 
در  انفجار  فاجعه  هرگز  كه  گويند  مى  معترضان 

نيروگاه را از ياد نخواهند برد. 
در  حضورش  توجيه  در  كنندگان  شركت  از  يكى 
حادثه  آن  از  سال  «دو  گويد:  مى  تظاهرات  اين 
خود  مخالفت  تا  آمدم  اينجا  به  امروز  گذرد.  مى 
را با وجود نيروگاه هاى اتمى نشان دهم.» ژاپن به 
عنوان يك وارد كننده عمده انرژى، بخش اعظمى 
از برق مصرفى خود را از طريق نيروگاه هاى اتمى 
توليد مى كند. امروزه از ميان 50 رآكتور هسته اى 
ژاپن فقط دو رآكتور فعال هستند. با وجود اين و 
چاره اي  ژاپن  جديد  وزير  نخست  انرژى،  به  نياز 
ندارد تا بگويد كه دولتش ممكن است در تصميم 
رآكتورهاى  ساخت  توقف  بر  مبنى  قبلى  دولت 
اما  حادثه  اين  تاثيرات  كند.  نظر  تجديد  هسته اى 
فاجعه  نمي شود.  خالصه  آن  مردم  و  ژاپن  به 
فوكوشيما به فصل مشترك تمام مخالفان استفاده 
هم  پاريس  است.  شده  تبديل  اى  هسته  انرژى  از 
در  كه  بود  فرانسوى  صدها  ميزبان  شنبه  روز 
اعتراض به فعاليت نيروگاه هاى هسته اى در اين 
كشور دست به تظاهرات زدند و زنجيره انسانى 

نمادين تشكيل دادند.
اين  در  شركت كنندگان  از  يكى  پل»  ـ  «ژان   
براى  فوكوشيما  «فاجعه  مى گويد:  گردهمايي 
مردم فرانسه تكان دهنده بود به اين دليل كه اين 
حادثه در يك كشور پيشرفته صنعتى مانند كشور 
كه  است  دليل  همين  به  شايد  داد.  روى  خودمان 
مردم از حادثه فوكوشيما احساس نگرانى بيشترى 
كردند تا چرنوبيل.» در آلمان هم مخالفان انرژى 
هسته اى در برابر نيروگاه اتمى «گرونده» در ايالت 
تعطيلى  خواستار  و  كردند  تجمع  زكسن»  «نيدر 
حادثه اى  وقوع  نگران  مخالفان  شدند.  آن  كامل 

مشابه و در پى آن فاجعه اى انسانى هستند.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان
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: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

كفش سخنگوى گوگل 
به بازار مي آيد

پوشيدنى  كامپيوترهاى  داستان  كنيد  مى  فكر 
تا كجا پيش خواهد رفت؟ عينك گوگل؟ ساعت 
درباره  اپل؟  واچ»  و «آى  سامسونگ  هوشمند 
از  پس  گوگل  سخنگو!  كفش  چه؟  كفش ها 
از  «شمال  فستيوال  در  اكنون  گلس»  «گوگل 
شمال غربى» كه بخشى از آن به تكنولوژى هاى 
آينده نگرانه مى پردازد، كفش سخنگوى خود را 
عرضه كرده است كه به روايت داستان سخت 
روى  بر  دوستانش  براى  خود  پياده روى هاى 
يك  واقع  در  جذاب  كفش  اين  پردازد.  مى  وب 
جديد  هنرى  پروژه  از  بخشى  و  مفهومى  ايده 
اين  است.   Art, Copy, Code نام  با  شركت 
معمولى  اشياي  يارى  به  است  قرار  پروژه 
به  و  كرده  اجتماعى تر  را  آنها  و  آمده  روزانه 
آنها كمى زندگى ببخشد. گوگل براى كنكاش در 
يك دنياى متصل به وب، با همكارى دو هنرمند 
متبحر دست به كار توليد كفشى شده كه داراى 
شخصيت مستقلى براى خود بوده و مى تواند 
فعاليت هاى  با  صاحبش،  اجازه  صورت  در 
فردى كه آن را پوشيده در وب ارتباط برقرار 
كند و به تبادل اطالعات بپردازد. با استفاده از 
و  بلوتوث  ژيروسكوپ،  يك   ، سنج  شتاب  يك 
برخى ديگر از لوازم تكنولوژيك، كفش سخنگو 
حركات كاربر خود را به يك گزارش به موقع، 
جالب  نكته  كند.  مى  تبديل  جذاب  و  مهيج 
اينجاست كه كفش سخنگو مى تواند گزارشش 
طريق  از  اينكه  يا  كند  پست  گوگل پالس  در  را 
اسپيكرهايش به صورت زنده و لحظه اى آن را 
بخواند و حتى آن را در وب به صورت صوتى 

منتشر كند.
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مادر ترزا مقدس بود؟

محققان كانادايي كوشيده اند زندگي واقعي مادر ترزا را رصد كنند
زير  كرد  جهان  فقراي  وقف  را  خود  زندگي  كه  ترزا»  «مادر  تقدس 
را  او  زندگي  از  جنبه هايي  تازه  تحقيق  يك  است.  رفته  سوال 

ترزا  مادر  كه  آمده  پژوهش  اين  خالصه  در  است.  كرده  بازنگري 
به هيچ وجه يك «قديس» نبوده است. LE MATIN كه يك نشريه 
كرده.  تحقيق  اين  انتشار  به  اقدام  بار  اولين  براي  است  فرانسوي 
سه محقق كانادايي از دانشگاه هاي «مونترآل» و «اوتاوا» در كانادا 
اعالم كرده اند كه هدف شان از اين تحقيق نشان دادن زندگي واقعي 
مادر ترزا بوده است. اين سه محقق براي كار پژوهشي خود 502 
سند و مطالب منتشر شده در باره مادر ترزا را بررسي كرده و پس 
از خارج كردن نمونه هاي تكراري به بررسي 287 سند پرداخته ا ند. 
آنها در مجموع 96 درصد از اسناد موجود درباره مادر ترزا و گروه 
مذهبي «كمك به همنوع» را كه او بنيان گذاشت، ارزيابي كرده اند. 

مادر ترزا كه بود؟ 
سال  در  است،  بوياجيو»  گونجا  «اگنس  اصلي اش  نام  كه  ترزا  مادر 
سپتامبر  پنج  و  آمد  دنيا  به  عثماني  امپراتوري  «اسكوپيه»  در   1910
اهل  «ترزا  به  كه  ارادتي  به خاطر  درگذشت.  هند  «كلكته»  در   1997
و  رهبانيت  جريان هاي  از  يكي  بنيانگذار  و  اسپانيايي  راهبه  آويال»، 
خدمات خيرخواهانه بود، نام ترزا را براي خود برگزيد. او كوچك ترين 
بود  درگير  آلباني  سياسي  مسائل  در  كه  پدرش  بود.  خانواده  فرزند 
در 1919 يعني زماني كه 9 سال داشت درگذشت. پس از مرگ پدر، 
مادرش او را براساس تعاليم كليساي كاتوليك آموزش داد. اگنس از 
همان ابتدا مجذوب داستان هايي در مورد زندگي مبلغين و خدمات آنها 
بود. در 12 سالگي متقاعد شده بود كه بايد عمر خود را صرف يك 
زندگي معنوي كند. در 18 سالگي خانه را ترك و به عضويت گروه 
خواهران «نتردام دو لورت» درآمد و ديگر هرگز مادر و خواهرش را 
نديد. اگنس ابتدا به «لورتو ابي» در ايرلند براي يادگيري زبان انگليسي 
به  آموزش  براي  آن  از  لورت»  دو  خواهران «نتردام  كه  زباني  رفت. 
كودكان در هند استفاده مي كردند. او در سال 1929 وارد هند شد و 
قسم  مراسم  او  كرد.  آغاز  دارجلينگ  در  را  خود  كارآموزي  مراحل 
خود را به عنوان راهبه به صورت رسمي در 14 مي 1937 هنگامي كه 
به عنوان معلم در يكي از مدرسه هاي صومعه لورتو در شرق كلكته 
خواهران  مذهبي  درگروه  او  آورد.  جاي  به  بود  تدريس  به  مشغول 
 1949 سال  در  را  گروه  اين  مي كرد،  فعاليت  لورت»  دو  «نتردام 
و  برساند»  جهان  گوش  به  را  خود «صدايش  به زعم  تا  كرد  ترك 
گروه مذهبي خود را تشكيل دهد. او سرانجام در سال 1950 موفق 
اين  هدف  نخستين  وي  شد.  خود  مستقل  مذهبي  گروه  تشكيل  به 
گروه را آموزش كودكان خياباني قرار داد. مادر ترزا به مدت 40 
سال در هند و ديگر كشورهاي جهان به زندگي فقرا و درماندگان 
كشور   123 در  مبلغ   610 از  بيش  وي  مرگ،  لحظه  در  پرداخت. 
دنيا تربيت كرده و به كار گماشته بود. گروه هايي كه تحت عنوان 
نيز  را  خاص  بيماران  مي كردند،  فعاليت  ترزا  مادر  خيريه  گروه 
داشتند.  جذام  و  ايدز  كه  بيماراني  مي دادند؛  قرار  حمايت  مورد 
غربي  و  هندي  روزنامه هاي  در  او  كه  بود  بيستم  قرن  دوم  نيمه 
مورد توجه قرار گرفت. مادر ترزا، راهبه آلبانيايي  االصل، در سال 
1950 در شهر كلكته هند گروه مذهبي «كمك به همنوع» را بنيان 
گذاشت. هدف از تاسيس اين گروه كمك به درمانده ترين انسان ها 
از صميم قلب بدون طلب هرگونه پاداش بود. مادر ترزا كار خود 
به عنوان مبلغ مذهبي را در سال 1948 شروع كرد. او كه شهروند 

هند شده بود، با به تن كردن ردايي با رگه هاي آبي به زندگي در ميان 
مي گفت:  او  آورد.  روي  قحطي زدگان  و  بينوايان  از  پرستاري  و  فقرا 
«مي خواستم دير را ترك كنم و در ميان مردم فقير زندگي و به آنها 
هند  در  تنها  ترزا  مادر  فعاليت هاي  بود.»  وظيفه  يك  اين  كنم.  خدمت 
نبود. او 517 ماموريت تا سال 1996 در بيش از 100 كشور جهان 
انجام داد و از جمله براي مبارزه با گرسنگي به اتيوپي رفت. در حادثه 
آنجا  راهي  هسته اي  تشعشات  آسيب ديدگان  به  كمك  براي  چرنوبيل 
كشور  اين  به  ارمنستان  در  زمين لرزه  قربانيان  به  كمك  براي  و  شد 
سال  در  خود  انسان دوستانه   خدمات  خاطر  به  ترزا  مادر  كرد.  سفر 
1979 جايزه نوبل صلح را دريافت كرد. امروزه گروه مذهبي «كمك 
به همنوع» 5 هزار عضو دارد و اعضاي اين گروه در 700 نقطه جهان 

فعاليت مي كنند. 

چه انتقادهايي از مادر ترزا مطرح شده است؟ 
گرچه فعاليت هاي انساني مادر ترزا با قدرداني شديد جهاني روبه رو 
سه  مي پرداختند.  او  از  انتقاد  به  كه  بودند  نيز  بسياري  اما  بود، 
قرار  كه  خود  تحقيق   نتايج  خالصه  در  كانادا  دانشگاه هاي  پژوهشگر 
است در شماره بعدي نشريه دوزبانه «تحقيقات ديني» منتشر شود، به 
انتقاد از مادر ترزا و قداست او پرداخته اند. يكي از انتقادهايي كه اين 
سه محقق به مادر ترزا دارند شيوه برخورد او به بيماران بوده است. 
آنها به نقل از يك خبرنگار به نام «كريستوفر هيچنز» نوشته اند كه از 
مادر ترزا شنيده بود دردكشيدن فقرا نيز چون زجر مسيح هنگامي 
كه به صليب آويخته بود، زيباست. اين سه محقق با اشاره به زندگي 
مادر ترزا اعالم مي كنند كه اين سخنان همگوني با زندگي شخصي او 
نداشت، زيرا مادر ترزا هنگام بروز درد در بدن خود براي تسكين آن 

به جلوگيري از درد با روش هاي مشخص مي پرداخت. 
انتقاد ديگري كه اين سه محقق در ارتباط با مادر ترزا مطرح كرده اند، 
ناروشني در چگونگي مصرف كمك هاي مالي است كه به او مي شد. 
آنها خواستار روشن شدن سرنوشت ميليون ها دالري هستند كه از 
مي رسيد.  ترزا  مادر  دست  به  بينوايان  به  كمك  براي  جهان  سراسر 
مبلغان مذهبي «كمك به همنوع» تاكنون حاضر نشده اند در باره اين 
تحقيق نظري بدهند. در خالصه تحقيق آمده كه مادر ترزا به هيچ وجه 
مقدس نبوده است. اين سه محقق كانادايي، واتيكان را متهم كرده اند كه 
در جريان تقديس مادر ترزا به بسياري از ابهامات بي توجهي كرده اند. 
آنها در انتهاي اين تحقيق به اين نتيجه كلي رسيده اند كه تقديس مادر 
او  به  كه  بوده  شرايطي  دقيق  ارزيابي  بدون  واتيكان  طرف  از  ترزا 
ميالدي  سال 1997  در  ترزا  مادر  مرگ  از  پس  مي شود.  داده  نسبت 
 2003 سال  در  جهان،  كاتوليك هاي  پيشين  رهبر  دوم،  پل  ژان  پاپ 
ميالدي تحقيق در باره قديس بودن او را به جريان انداخت. واتيكان 
سرانجام درمان زني هندي را كه توموري در شكم خود داشت، به 
دست مادر ترزا به رسميت شناخت. واتيكان در شرحي درباره مادر 
ترزا نوشت: «روح او از نور عيسي مسيح آكنده بود.» «مونيكا بسرا»، 
نگاه  با  كه  بود  گفته  شده،  درمان  سرطانش  بيماري  كه  هندي اي  زن 
كردن به عكس مادر ترزا بهبود يافته است. او افزوده بود پرتوهاي 
نور مادر ترزا تومور سرطاني اش را درمان كردند. سخنان اين زن 
در حالي بود كه شوهر و كاركنان بيمارستان بر اين نظر بودند كه 

معالجات پزشكي موجب شفا يافتن او شده است.

اسـرار مـوميايي هاي قـرن 21
در پرونده جسدهاي موميايي  شده شايد فرعون هاي مصر قديمي ترين به 
حساب آيند اما در تاريخ معاصر جهان هم جنازه رهبراني كه موميايي 
شده اند كم نبوده اند و اينك قرار است جنازه چاوز چطور موميايي شود؟ 
خواباندن  از  پيش  را  مغز  و  واحشا  امعا  موميايي،  سنتي  روش هاي  در 
نوارهاي  در  سپس  و  مي كردند  خارج  بدن  از  سديم كربنات  در  جسد 
شدن  موميايي  از  پس  مصر  فرعون هاي  جنازه  مي پيچيدند.  پارچه اي 
در اهرام قرار مي گرفت و كسي كاري به جزييات ظاهرشان نداشت اما 
امروز به خاطر به نمايش گذاشتن جسدهايي كه حاال موميايي مي شوند 

فرايند اين كار هم نسبت به گذشته بسيار پيچيده تر شده است. 
پايه موميايي كردن جسد امروز مانند نگهداري غذاست؛ با اين تفاوت كه 
پس  سرعت  به  مرده  بدن  داخل  باكتري هاي  چون  است  پرهزينه  بسيار 
از مرگ شخص شروع به فعاليت مي كنند به همين خاطر مهمترين نكته 

استريل كردن بدن از درون و بيرون است. 
از سوي ديگر تركيب شيميايي بافت هاي بدن بايد به صورت كلي تغيير 
كند تا باكتري ها نتوانند فعاليت خود را براي تخريب جنازه انجام دهند. 
مجاري  همه  وارد  شست وشو  براي  خون،محلول ها  كردن  خارج  از  پس 
مي شوند تا باكتري ها از بين بروند. فرانك ماالبد كه تخصص موميايي 
دارد و به مقام هاي ونزوئال پيشنهاد كرده جسد چاوز را موميايي كند، 
مي گويد: هر چقدر از زمان مرگ بگذرد موميايي كردن جنازه به خاطر 

گسترش فعاليت باكتري ها سخت تر مي شود. 
حجم زيادي از الكل، گليسيرول و فرمالين براي از بين بردن باكتري ها، 
جلوگيري از د هيدراته شدن و شست وشوي كامل جسد استفاده مي شود. 
ته رنگي از طيف صورتي به فرمالين اضافه مي شود تا به جنازه حالتي 

طبيعي بدهد. البته اينها كافي نيست. 
موهاي سر جسد بر اثر استفاده از محلول هاي بسيار قوي از بين مي رود. 
جسد  چهره  همچنين  و  شود  استفاده  گيس  كاله  از  بايد  خاطر  همين  به 
محفظه  محيطي  شرايط  همچنين  شود.  گريم  بايد  آن  بودن  واقعي  براي 
قرار گيري جنازه در موزه هم بايد تحت كنترل كامل باشد به همين خاطر 
معموًال جنازه هاي موميايي شده براي كنترل شرايط محيطي مانند دما، 

رطوبت و ميزان اكسيژن در محفظه هاي شيشه اي قرار مي گيرند. 
دست ها و صورت جنازه بايد هر هفته به وسيله   محلولي ويژه شست وشو 
شوند تا تازگي آن ها حفظ شود. عالوه بر اين جنازه هاي موميايي شده 
نياز به نگهداري و سرويس دوره اي هم دارند. مثًال درباره موميايي لنين، 
موزه محل نگهداري جنازه او سالي يكبار به طور كامل تعطيل مي شود تا 
جسدش مورد بررسي كامل قرار گيرد و در صورت نياز از محلول هاي 
الزم استفاده شود. در نهايت مسأله مشخص، هزينه باالي نگهداري يك 
جنازه روي زمين است. در صورت اشتباه در روش هاي موميايي همه 
رئيس جمهور  گوتوالد،  كلمنت  جنازه  شود.  خراب  كامًال  مي تواند  كارها 
چكسلواكي در سال 1953 موميايي شد اما به خاطر اشتباه در روش ها، 
كرد.  تخريب  به  شروع  جنازه  موزه،  در  نمايش  از  پس  كوتاهي  مدت 
مقام هاي چكسلواكي مجبور شدند پاهاي جنازه را پس از مدتي با پاي 

مصنوعي عوض كنند.
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منفى بافى و 
منفى بينى را 
كنار بگذاريد

دنيا  در  موجود  منفى  مسايل 
تحمل  دفعات  به  توان  مى  را 
كرد اما در برخى افراد موجب 
طور  به  شود.  مى  افسردگى 
زندگى  اى،  كننده  ناراحت 
كه  رود  مى  پيش  طور  همان 

هست.
اين سناريو را در ذهن خود تصويرسازى كنيد: 
صبح از خواب برمى خيزيد، دندان هاى خود را 
مسواك مى زنيد و آماده رفتن سركار مى شويد. 
براى  قهوه  فنجان  يك  و  رويد  مى  آشپزخانه  به 

خود درست مى كنيد.

آى  قهوه،  نوشيدن  هنگام  خانه،  ترك  از  پيش 
و  اخبار  خواندن  قصد  اما  داريد.  مى  بر  خود  پد 
روزنامه ها را نداريد، بلكه مى خواهيد فيس بوك 
را چك كنيد. هنگام تماشاى پست هاى موجود در 
اين فضا، متوجه ويدئويى مى شويد كه دوستتان 
من!  «خداى  است:  نوشته  و  گذاشته  اشتراك  به 

باور نمى كنيد كه چنين اتفاقى رخ داده باشد.»

وسوسه مى شويد تا آن را تماشا كنيد. روى آن 
كليك مى كنيد. و همه روز شما خراب مى شود.

ايد  كرده  تماشا  ويدئويى  صبح  ابتداى  در  زيرا 
ماشينى  با  فردى  زده،  كتك  را  ديگرى  فردى  كه 
تصادف كرده يا فردى با ديگران كتك كارى كرده 

است.
آيا اين اتفاق قبال براى شما رخ داده است؟

شرايط منفى دنيا
تعجب  از  دست  تواند  نمى  شما  ذهن  متعاقبا، 

بردارد: مشكل اين دنيا چيست؟

چرا زندگى تا اين اندازه غيرمنصفانه است؟
رخ  گناه  بى  افراد  براى  بد  ها  اتفاق  هميشه  چرا 

مى دهد؟
چرا اين چنين جرم هايى در جامعه وجود دارند؟

چرا مردم چنين كارى انجام مى دهند؟ نمى توانند 
در آرامش زندگى كنند؟

چه مى شود اگر چنين اتفاقى براى من بيفتد؟

مسايل منفى موجود در دنيا را مى توان به دفعات 

افسردگى  موجب  افراد  برخى  در  اما  كرد  تحمل 
مى شود. به طور ناراحت كننده اى، زندگى همان 
طور پيش مى رود كه هست. حدود 7 ميليارد نفر 
در دنيا زندگى مى كنند و هميشه ميان اعتقادات، 
فرهنگ ها و مذهب هاى آنها تفاوت هايى وجود 
دارد. همه ما تالش مى كنيم تا زندگى شاد داشته 
باشيم. اما هر كدام از ما مشكالت و چالش هاى 
خاص خود را در زندگى و در مواجهه با مسايل 

منفى داريم.

تسلط  شما  زندگى  بر  ندهيد  اجازه  آنها  به  هرگز 
پيدا كنند.

منفى  مسايل  با  مقابله  براى  راه  چهار 
دنيا

بدبينى  دچار  هرگز  و  باشيد  قوى   .1
نشويد

احساسات  تسلط  براى  ندادن  اجازه  منظور  به 
در  را  انتخاب  بهترين  بايد  خود  ذهن  در  منفى 
بودن  شاد  و  قوى  آن:  و  باشيد  داشته  زندگى 

است.
هر  نباشيد.  بدبين  زندگى  مسايل  به  كنيد  سعى 
دهد  مى  روى  ديگران  زندگى  در  كه  بدى  اتفاق 

يا چيزهاى بدى كه شاهد آن هستيد، قرار نيست 
لزوما در زندگى شما نيز اتفاق بيفتد. بدبين بودن 
در  بيهوده  هاى  استرس  ايجاد  باعث  مسايل  به 

ذهن و قلب شما مى شوند.

متاسفانه افراد بسيارى فكر مى كنند هميشه بايد 
منتظر اتفاق هاى بدى در زندگى باشند و به همين 
دليل، خود را آماده مقابله با آنها مى كنند. اما آيا 
مى دانيد چنين طرز فكرى باعث مى شود تا بدبين 
باشيد و انرژى هاى منفى را به خود جلب كنيد؟

نيروهاى  برسيد  باور  اين  به  كار،  اين  جاى  به 
مسير  بايد  شما  اما  دارند  وجود  دنيا  در  منفى 
كنيد  تالش  سخت  بايد  كنيد.  طى  را  خود  زندگى 
شما  خوشحالى  باعث  كه  دهيد  انجام  كارهايى  و 

مى شوند.

2. روى انرژى هاى خود تمركز كنيد
در مرحله بعد بايد تالش كنيد تا با تكيه بر قدرت 
دنيا  اين  شدن  بهتر  باعث  خود  هاى  انرژى  و 
شويد. اين كار را با تالش كم يا زياد مى توانيد به 
انجام برسانيد. همه تالش هاى شما در اين مسير 
كه  هنگامى  است  نرمال  بسيار  هستند.  ارزشمند 
احساس افسردگى يا ناراحتى داريد، همه تالشتان 
و  بهتر  احساس  داشتن  براى  ديگران  به  كمك 

شادتر باشد.
از  را  خودتان  و  هستيد  تنها  كه  نكنيد  تصور 

ديگران جدا نكنيد.
داوطلب  عنوان  به  را  خود  وقت  همه  نيست  الزم 
صرف  فعاليت  يك  شروع  يا  كارها  انجام  براى 
به  تمايل  و  زندگى  به  مثبت  ديد  هميشه  اما  كنيد 
باعث  مسايل  اين  باشيد.  داشته  ديگران  به  كمك 
مى شود تا ذهن شما درگير مسايل منفى نشود 
نداشته  نيز  بدبينى  و  بافى  منفى  براى  فرصتى  و 

باشد.

اين گونه به زندگى نگاه كنيد: در دنيا مسايل منفى 
وجود دارد و اتفاق هاى ناگوار رخ مى دهند اما 
مسايل مثبت و خوب نيز فرصت خودنمايى دارند. 

بايد به آنها فرصت داد.
اين كامال به شما بستگى دارد كه كدام را انتخاب 

كنيد.

3. منفى را از زندگى خود حذف كنيد
مطالعه  به  خاصى  گرايش  مردم  شود  مى  گفته 
اخبار بد و منفى دارند. واقعيت اين است كه بيشتر 
سرگرم  بد  اخبار  دهيم.  مى  انجام  را  كار  اين  ما 
كننده تر از اخبار خوب هستند. يافته هاى علمى 
اتفاق  اين  شايد  اند.  كرده  تاييد  را  عالقه  اين  نيز 
براى شما هم بدون آگاهى درونى رخ داده باشد. 
اما آگاهانه يا ناآگاهانه، زندگى يك انتخاب است. 
همه چيز به شما بستگى دارد. اين شما هستيد كه 

اتفاق هاى زندگى خود را انتخاب مى كنيد.

متن  حتما  نيست  الزم  بد  خبرهاى  تيتر  ديدن  با 
كه  دليل  اين  به  فقط  يا  كنيد.  مطالعه  نيز  را  خبر 
دوستان شما ويدئوهاى ناراحت كننده به اشتراك 

گذاشته اند، الزم نيست حتما آن را تماشا كنيد.

همه اين موارد را از زندگى خود حذف كنيد. اگر 
باور كنيد اينگونه اخبار مى توانند به احساسات 
خواندن،  به  هرگز  ديگر  كنند،  وارد  خدشه  شما 
اخبار  كنيد.  اقدام نمى  ها  بدى  تماشاى  و  شنيدن 

منفى هيچ ارزشى در زندگى بشر ندارند.

خود  براى  را  دنيا  هاى  خوبى   .4
يادآورى كنيد

ها  خوبى  از  مملو  دارد،  بدى  دنيا  كه  طور  همان 
كه  ايم  كرده  فراموش  ما  از  بسيارى  هست.  نيز 
دنيا خوبى هاى زيادى هم دارد. شايد اخبار خوب 
اول  تيتر  يا  چشم  جلوى  زندگى  مثبت  مسايل  و 
روزنامه ها نباشند اما وجود دارند. هنوز وجود 
خود  نوعان  هم  به  كمك  براى  كه  افرادى  دارند 
كيلومترها راه را طى مى كنند. در دنيا زيبايى هاى 

بسيارى وجود دارد كه فقط بايد آنها را ببينيد.
دست  هاى  سازه  طبيعت،  هاى  زيبايى  بر  عالوه 
در  متعددى  فناورى  هاى  پيشرفت  و  بشر  ساز 
دنيا هست كه زندگى را براى بسيارى از ما زيبا و 
راحت تر كرده اند. همه اين مسايل احساس خوب 

به ما منتقل مى كنند.
بنابراين، سعى كنيد روى مسايل مثبت و زيبايى 
هاى دنيا تمركز كنيد. جلوى افكار منفى را بگيريد. 
از مسايل منفى دورى كنيد. حتى در لحظه هاى بد 

زندگى نيز سعى كنيد مثبت انديش باشيد.
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سرفيس جاى 
كامپيوترهاى خانگى 

را مى گيرد؟

هيچ  به  سرفيس  ميزنيم:  اول  همين  را  آخر  حرف 
 PC يك  عنوان  به  را  شما  نيازهاى  نميتواند  وجه 
عنوان  به  آن  از  داريد  قصد  اگر  پس  كند.  برطرف 
كه  بدانيد  بايد  كنيد،  استفاده  اصليتان  كامپيوتر 
عاقالنه  اصال  اى  هزينه  پر  اشتباه  چنين  ارتكاب 
نيست. اگر ميخواهيد سرفيس را در دستتان بگيريد 
آن  بيخيال  االن  همين  است  بهتر  كنيد  كار  آن  با  و 
عمل  كند  بسيار  سرفيس  لمسى  صفحه  زيرا  شويد 

ميكند و قابل مقايسه با صفحه آيپد نيست.
عالوه بر اين مورد، سرفيس براى در دست گرفته 
شدن طراحى نشده است و اندازهاش هم زياد براى 
كيست؟  سرفيس  كاربر  نيست.پس  مناسب  دست 
داريد  عادت  اگر  است.  تعداد  پر  گروه  يك  پاسخ، 
پشت ميز با تبلت خود كار كنيد، سرفيس يك انتخاب 
مناسب براى شماست زيرا ديگر الزم نيست هزينه 

هاى اضافى بابت پايه و كيبورد بپردازيد.

صفحه نمايش كوچك سرفيس
حد  از  بيش  اينچى،   10.6 نمايش  صفحه  يك  قطعا 
براى يك پيسى كوچك است. همين طور به واسطه 
اين صفحه نمايش كوچك شما هنگام كار با سرفيس 
احساس راحتى نخواهيد كرد. حتى در بعضى مواقع 
صفحه  ميرسد.البته  نظر  به  دهنده  آزار  هم  كمى 
آندرويدى  تبلتهاى  بقيه  و  آيپد  از  سرفيس  نمايش 
عاملى  سيستم  به  اصلى  موضوع  اما  است  بزرگتر 
مربوط ميشود كه قرار است روى اين صفحه اجرا 

شود.
راستش را بخواهيد از اول هم ميدانستيم كه سيستم 
عامل ويندوز قطعا مناسب اين صفحه نمايش نخواهد 
بود. حاال كه از نزديك آن را بررسى كرده ايم قصد 
گذشته  سال  يك  در  كه  را  چيزهايى  فهرست  داريم 
اول  رتبه  كنيم.  روزرسانى  به  اند  كرده  نااميدمان 
حتما به ويندوز روى تبلت اختصاص خواهد داشت.

آيا به اين صفحه كليد مى گوييد نوآورى؟
آن گونه كه تبليغات نشان ميدادند سرفيس قرار بود 
داراى يك كيبورد فوق العاده باشد؛ اما در واقعيت 
نديديم!  كيبورد  اين  در  خالقيت  از  هيچ نشانهاى  ما 
انتظار داشتيم به ظرافت و نازكى اسمارت كاورهاى 
آيپد باشد. اما هيچ نشانهاى از ظرافت در اين كيبورد 
اپل  كاورهاى  اسمارت  مانند  آنها  نداشت.  وجود 
انعطاف پذير نيستند. تنها تفاوتى كه بين اين كيبورد 
با كيبوردهاى معمولى وجود دارد، قابليت اتصال به 

سرفيس مايكروسافت و رنگ بندى آنهاست.

را  كيبوردها  اين  بتواند  اينكه  براى  مايكروسافت 
از  است  شده  مجبور  بسازد  سرفيس  با  متناسب 
استاندارد  حد  از  كوچكتر  پدهاى  ترك  و  دكمه 
با  كردن  تايپ  شده  باعث  مسئله  اين  كند.  استفاده 
كيبورد سرفيس سختتر از تايپ روى صفحه نمايش 
باشد. البته مايكروسافت درباره اين كيبورد بد دست 
مقصر نيست بلكه مقصر اصلى جاناتون ايو و استيو 
جابز هستند كه با طراحى اسمارت كاور فوقالعاده 

آيپد باعث شدند سطح انتظار ما باال برود.

پشتيبانى نكردن از نرم افزارهاى ويندوزى
عامل  سيستم  از  متفاوت  نسخه  يك   RT ويندوز 
تبلتها  براى  اختصاصى  صورت  به  و  است  ويندوز 
است.  شده  سازى  بهينه   ARM هاى  پردازنده  و 
تبلت  دسكتاپ  روى  افزارى  نرم  توانيد  نمى  شما 
سرفيس نصب كنيد. البته سرفيس پرو كه قرار است 
افزارهاى  نرم  از  شود  عرضه  بازار  به  آينده  در 
كاربران  از  خيلى  كرد.  خواهد  پشتيبانى  ويندوزى 
ميتوانند  خود  سرفيس  تبلت  با  كه  ميكردند  تصور 
داشته باشند.  تبلت  ويندوزى را روى  نرمافزارهاى 
كه  رسيد  جايى  به  كار  حتى  جهانى  بازارهاى  در 
و  دادند  پس  را  خود  تبلتهاى  خريداران  از  بعضى 

مايكروسافت نيز به ناچار قبول كرد.

به اپليكيشن هاى مترو اميدى نداشته باشيد
متاسفانه مايكروسافت نتوانسته تا اين لحظه حمايت 
كند.  جلب  را  ويندوزى  افزارهاى  نرم  توليدكنندگان 
مردگان  شهر  شبيه  استور  ويندوز  خاطر  همين  به 
گوگل  همچون  بزرگى  شركتهاى  ميرسد.  نظر  به 
اپليكيشنهاى  توليد  قصد  فعال  كردهاند  اعالم  نيز 
به  ديگر  نرمافزار  دهندگان  توسعه  ندارند.  را  مترو 
هم  آن  اصلى  دليل  و  ندارند  اعتماد  مايكروسافت 
وجود تك تك نرمافزارهاى ويندوزى به صورت قفل 
شكسته است. تقريبا مبتديترين كاربران ويندوز هم 
ميتوانند بدون هيچ زحمتى در چند دقيقه يك برنامه 

كرك شده را نصب كنند.

پايه يا ابزارى براى شكنجه كاربر؟
پايه اى كه زمانى به عنوان ويژگى مهم سرفيس از 
باز  هنگام  كند.  عمل  موفق  نتوانست  ميشد،  ياد  آن 
كردن اين پايه با مشكل مواجه خواهيد شد. بعضى 
از كاربران حتى گزارش دادهاند كه لبههاى تيز دور 

پايه به آنها آسيب رسانده است.
جالب اين جاست پايه همانقدر كه سخت باز ميشود، 
روى  داريد  سعى  وقتى  ميشود.  بسته  آسان  خيلى 
صفحه لمسى سرفيس كارى انجام دهيد اين پايه با 

كمترين فشار انگشت شما بسته خواهد شد و تبلت 
خواهد افتاد.

نرم افزارهاى محدود اما كاربردى
نرم افزارهاى سرفيس براى يك PC محدود است اما 
وقتى وارد بحث تبلتها ميشويم ورق برميگردد. شما 
بسيار  افزارهاى  نرم  كه  داريد  كار  و  سر  تبلتى  با 
از  آيپد  همچون  سرفيس  رقباى  و  دارد  قدرتمندى 
آفيس،  افزارى  نرم  مجموعه  هستند.  بهره  بى  آن 
سرفيس را تبديل به يك تبلت عالى براى كار ميكند. 
همچون  قدرتمندى  افزارهاى  نرم  وجود  با  البته 
افزارها  نرم  از  بعضى  خالى  جاى  هم  باز  آفيس 

احساس ميشود.

كجا و چگونه قصد استفاده از سرفيس را داريد؟
اگر ميخواهيد سرفيس را در دستتان بگيريد و با آن 
كار كنيد بهتر است همين االن بيخيال سرفيس شويد 
ميكند  عمل  كند  بسيار  سرفيس  لمسى  صفحه  زيرا 
اين  بر  عالوه  نيست.  آيپد  صفحه  با  مقايسه  قابل  و 
مورد، سرفيس براى در دست گرفته شدن طراحى 
نشده است و اندازهاش هم زياد براى دست مناسب 
نيست. اگر عادت داريد پشت ميز با تبلت خود كار 
شماست  براى  مناسب  انتخاب  يك  سرفيس  كنيد، 
زيرا ديگر الزم نيست هزينه هاى اضافى بابت پايه و 
كيبورد بپردازيد. اپليكيشنهاى سرفيس همگى براى 

كار در حالتLandscape طراحى شده اند.

ويندوز براى صفحه هاى لمسى ساخته نشده
نگاهى   iOS و  آندرويد  عاملهاى  سيستم  به  اگر 
به  ها  سيستم  اين  كه  ميشويد  متوجه  بيندازيد 
صورت پيش فرض براى صفحه لمسى طراحى شده 
اند اما ويندوز و سرفيس هردو براى كار با موس و 
خود  سرفيس  كيبورد  اگر  اند.  شده  طراحى  كيبورد 
را به همراه نداشته باشيد بعضى مواقع در كاركردن 
از  بعضى  و  شد  خواهيد  مشكل  دچار  سرفيس  با 
مشكل  لمسى  صفحات  با  كل  به  نيز  ها  اپليكيشن 

دارند.
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خوردنى هايى براى زيباتر شدن 
  

خورد و خوراك در تمامى فعاليت هاى بدن ما تاثير مى گذارد و مى تواند باعث 
به وجود آمدن مشكالت يا برطرف شدن بيمارى هاى مختلف شود از همين رو 
بايد به موادى كه مى خوريم دقت داشته باشيم. سالمت پوست از جمله مواردى 
است كه ارتباط مستقيمى با نحوه تغذيه دارد و از همين رو بايد به موادى كه مى 

خوريد دقت داشته باشيد تا به پوست شما را دچار آسيب نكنند. 
خوراكى هاى  خوردن  با  را  پوستتان  طراوت  و  زيبايى  مى توانيد  شما  همچنين 

مفيد تضمين كنيد.

 چاى: چاى يك نوشيدنى بسيار خوب براى پوست است و البته به ديگر اعضاى 
پوست  براى  مهم  آنتى اكسيدان هاى  داراى  چاى  مى كند.  را  كمك هايى  نيز  بدن 
است و مى تواند به از بين رفتن راديكال هاى آزاد سطح پوست كمك كند. بهترين 
كه  باشيد  داشته  نظر  در  بايد  البته  و  است  آن  سياه  نوع  پوست  براى  چاى 
استفاده بيش از اندازه از آن مى تواند مشكل ساز باشد. روزانه دو ليوان چاى 

مى تواند پوست شما را شفاف و جوان كند.

بدن  تمامى اعضاى  براى  مقوى  البته  و  خوشمزه  بسيار  خوراكى  يك  بادام:   
بادام است و از اين خوراكى بهتر است در حالت خام استفاده كنيد. بادام حاوى 
آنزيم هاى است كه مى تواند پوست و موى شما را تقويت كرده و از چروكيده 
شدن پوست به خوبى جلوگيرى مى كند. اين خوراكى مى تواند به عنوان يكى از 

تنقالت روزانه شما نيز استفاده شود.

اين  اما  ايم  شنيده  شكالت  خواص  از  حال  به  تا  ما  از  بسيارى  تلخ:  شكالت   
نكته را بايد به آنها اضافه كرد كه شكالت حاوى مقدار زيادى فالوانول است 
خوراكى  اين  كند.  مراقبت  شما  پوست  از  آنتى اكسيدان ها  كنار  در  مى تواند  كه 
به عنوان يك ضدآفتاب طبيعى شناخته مى شود به طورى باعث مى شود كه مقدار 

زيادى از پرتوهاى مضر خورشيد از بين برود.

 ماست: يكى از خوراكى هاى بسيار پر استفاده ماست است. استفاده از ماست 
هميشه  را  شما  پوست  مى تواند  افزودنى  مواد  بدون  و  طبيعى  نوع  از  هم  آن 
با طراوت نگاه دارد. كلسيم در ماست بسيار زيادى است و باعث مى شود تا 
پوست شما جوان به نظر برسد. پزشكان توصيه مى كنند تا روزانه حداقل يك 

كاسه ماست مصرف كنيد. 

قهوه: نوشيدنى ديگرى كه مى تواند به زيبايى پوست شما كمك كند قهوه است. 
در  شما  پوست  از  مى تواند  و  است  كافئين  زيادى  مقدار  حاوى  نوشيدنى  اين 
مفيد  بسيار  نوشيدنى  يك  همچنين  قهوه  كند.  مراقبت  چروك ها  و  چين  مقابل 

براى زمانى است كه پوست شما دچار خشكى شده است.

خوراكى هاى 
بدون كالرى

fitbie :حسين ملك محمدى / منبع

كالرى  ميزان  به  اى  ويژه  توجه  الغرى  هاى  رژيم  اغلب 
مصرفى فرد دارد. مواد غذايى كه در اين شماره برايتان 
هستند  كمى  بسيار  كالرى  داراى  ايم  كرده  گردآورى 
حين  در  كم  بسيار  كالرى  همين  كه  اينجاست  جالب  و 
و  جويدن  زدن،  گاز  مشغول  كه  زمانى  ـ  بدن  در  مصرف 

هضم غذا هستيد ـ به صفر مى رسد.

بازديد  و  ديد  روزهاى  و  بهار  فصل  آستانه  در  اگر  پس 
نوروزى قصد داريد بدنى خوش فرم داشته باشيد، توصيه 
مى كنيم از همين فردا، نه از همين امروز اين خوردنى ها را 
در سبد غذايى تان بگنجانيد! شما مى توانيد مقادير بيشترى 
از اين خوراكى ها را بدون نگرانى از زيرپا گذاشتن رژيم 
الغرى تان مصرف كنيد؛ جالب تر اين كه با وجود كالرى 
پايين، اين ميوه ها و سبزى ها خالى از مواد مغذى نيستند و 
مى توانند معجونى بى نظير براى پيشگيرى از انواع و اقسام 
بيمارى هاى كشنده و مزمن قرن بيست و يكم به شمار آيند.

� خيار
اگر گرسنه تان شده و از رژيم غذايى تان خسته شده ايد، 
سبز،  صيفى  اين  كنيد.  امتحان  را  خيار  خوردن  است  بهتر 
بسيار  مقادير  از  پر  بلكه  كند  مى  شاداب  را  شما  تنها  نه 
زيادى آب بوده و مى تواند خنكاى درونى تان را بخصوص 
از  مملو  خيار  همچنين  كند.  تضمين  سال  گرم  فصول  در 
ويتامين K وC، پتاسيم و تركيبى به نام سيليكاست كه براى 
اتصال بين بافت هايى نظير عضالت، تاندون ها، رباط ها و 

استخوان ها، نقشى كليدى دارد.

� كرفس
كرفس يكى از سبزى هاى دوست داشتنى و غنى موجود در 
بازار است كه هر ساقه متوسط آن تنها شش كالرى انرژى 
در خود ذخيره دارد. يك فنجان پر از كرفس مى تواند يك 
فيبرهاى   ،K، A ويتامين  به  شما  بدن  روزانه  نياز  از  سوم 
سبزى  اين  سازد.  برآورده  را  پتاسيم  و  فوالت  غذايى، 
كه  است  فتاليدز  نام  به  تركيبى  حاوى  همچنين  ارزانقيمت 
براى شل شدن بافت ديواره شريان هاى خونى بسيار موثر 
است كه در نهايت با گشاد كردن لوله هاى خون رسان از 

پرفشارى خون جلوگيرى مى كند.

� زرد آلو
آلو از آن دست ميوه هايى است كه نمى توان آن را  زرد 
ناديده گرفت. اين ميوه تابستانى و زيبا، مملو از بتاكاروتن 
و  متعدد  هاى  غول  با  نبرد  در  سلحشور  مبارزى  كه  است 
بى شاخ و دمى نظير سرطان، بيمارى هاى قلبى و بيمارى 
هاى چشمى است. اگر به دنبال حفظ سالمت خود هستيد، 
خوردن سه نوبت يا بيشتر از زردآلو در روز را از خاطر 
نبريد، حداقل در تابستان اين كار را انجام دهيد. اين ميوه 
كاروتنوئيد  و  است   E و   A، C هاى  ويتامين  از  سرشار 
موجود در آن مى تواند خطر تحليل عضالنى و افت بينايى 

را كاهش چشمگيرى دهد.

� گوجه فرنگى
برابر  در  را  آدمى  بدن  فرنگى  گوجه  در  موجود  ليكوپن 
سرطان پروستات مقاوم مى كند و با از بين بردن راديكال 
هاى آزاد كه با تابش اشعه ماوراء بنفش به پوست ايجاد مى 
شود، به حفظ شادابى پوست كمك كرده و آن را جوان نگه 
مى دارد. اگر مايليد تا خواص خدادادى گوجه حفظ شود، 
بهتر است آن را بيشتر به صورت خام مصرف كنيد چرا كه 
حرارت موجب از بين رفتن ليكوپن موجود در آن مى شود.

� قارچ
قارچ يكى از فوق العاده ترين مواد غذايى موجود در بازار 
است. جالب اين كه فرقى نمى كند اين سبزى را به صورت 
هضم  هنگام  روى  هر  به  كنيم،  مصرف  شده  سرخ  يا  خام 
آن در بدن، موادى ترشح مى شود كه داروى ضد سرطان 
طبيعى است و مى تواند سطح ايمنى بدن را باال ببرد. از اين 
گذشته مصرف قارچ به افزايش سوخت و ساز بدن منتهى 
شده كه عنصرى كليدى در رژيم هاى الغرى به شمار مى 

رود.

� مركبات
و  مركبات  از  است؛   C ويتامين  از  سرشار  ها  ميوه  اين 
بخصوص پرتقال، نارنگى و گريپ فروت غافل نشويد. جالب 
 C است بدانيد افرادى كه روزانه مقادير بيشترى از ويتامين
اين  از  دارند.  ترى  باريك  پشت  و  كمر  كنند،  مى  مصرف 
گذشته اين ويتامين يكى از مواد آنتى اكسيدانى است كه مى 
تواند شما را در برابر بروز انواع سرطان ها بيمه كند. نتايج 
گرفته،  صورت  آريزونا  دانشگاه  توسط  كه  علمى  تحقيقى 
نشان مى دهد افرادى كه ميزان بيشترى از اين ويتامين را 
مصرف مى كنند، هنگام ورزش هاى هوازى 25 درصد بيش 

از ديگران چربى مى سوزانند.

� سيب
معرفى سيب نياز به هيچ قلم فرسايى ندارد و اغلب ما اين 
يك  روز  هر  كه  «كسى  ايم  شنيده  را  طاليى  المثل  ضرب 
بگوييم  بايد  حاال  ندارد».  پزشك  به  نيازى  بخورد،  سيب 
كسى كه هر روز سيب مى خورد، چاقى از او دور مى شود. 
كه  است  فيبرهايى  از  سرشار  سيب  پوست  كه  اين  جالب 
مى تواند سوخت و ساز بدن را باال ببرد و به تناسب اندام 
وى منتهى شود. از اين گذشته، اين پوست جادويى حاوى 
مقاديرى اسيد اورسوليك است كه از اجتماع چربى در بدن 
نيز جلوگيرى مى كند. به همين خاطر پزشكان توصيه مى 

كنند تا سيب را حتما با پوست گاز بزنيم.

� هندوانه
بتدريج هوا گرم مى شود و فصل هندوانه از راه مى رسد. 
آيا مى دانيد اين ميوه سبز با قلب سرخ و خوشمزه اش تا 
چه حد براى سالمت و كاهش وزن مفيد است؟ هندوانه مملو 
از آرژينين و ديگر اسيد آمينه هاست كه كليدى طاليى در 
كاهش وزن به شمار مى روند. محققان علوم تغذيه دريافته 
اند موش هاى چاقى كه به آنها مقادير مشخصى آرژينين 
تزريق شده، در مقايسه با سايرين بسرعت وزن كم كرده و 
بدنى عضالنى به دست آورده اند؛ احتماال شما هم با خود 

فكر مى كنيد كه ما چه كم از موش ها داريم!؟

� كلم بروكلى
كم  از  يكى  سبزش،  و  جذاب  ظاهر  رغم  به  بروكلى  كلم 
طرفدارترين سبزى ها در جهان است، اما براستى اين همه 
نفرت از كلمى كه پر از فيبرهاى غذايى و ويتامين C است 
كلم  فنجان  يك  مصرف  است  گفتنى  نيست!؟  ناجوانمردانه 
كليدى  هاى  ويتامين  اين  به  روزانه  نياز  تواند  مى  بروكلى 
كه  سال  گرم  فصول  در  بخصوص  سازد.  برآورده  را 
كلم  شود،  مى  تر  گران  و  تر  سخت  مركبات  به  دسترسى 

بروكلى مى تواند جايگزين بسيار خوبى به شمار رود.

� كدو سبز
فروشى  سبزى  در  تابستان  فصل  در  بيشتر  كه  سبز  كدو 
ها به چشم مى خورد، مملو از انواع ويتامين هاى مفيد بدن 
و فيبرهاى غذايى است كه به ما در تناسب اندام كمك مى 
كند. جالب اينجاست كه كدوى سبز تابستانى نصف كدوى 
خود  در  كالرى  شود،  مى  كشت  زمستان  در  كه  سبزى 
ذخيره مى كند، پس در تابستان مى توانيد با خيال راحت دو 
حسابى  و  كنيد  ميل  را  خوشمزه  كدوى  خوراك  از  بشقاب 
سير شويد؛ در حالى كه كالرى بسيار كمى وارد بدن شما 

شده است!
  

ويتامينى عليه عصبانيت 
است. مفيد  خستگى  و  عصبانيت  كاهش  در  ب  گروه  ويتامين هاى  مصرف   

مواد  است.گنجانيدن  مؤثر  يادگيرى  افزايش  در  ب  گروه  ويتامين هاى  مصرف 
عصبانيت،  كاهش  در  روزمره  تغذيه  در   B گروه  ويتامين هاى  حاوى  غذايى 

پيشگيرى و درمان افسردگى و خستگى مفيد است.

گندم،  جوانه  كدو،  تخمه  آفتابگردان،  تخمه  مرغ،  ماهى،  گوساله،  گوشت  جگر، 
حبوبات، غالت، شير و لبنيات، گوجه فرنگى، كاهو، هويج، قارچ، انواع ميوه هاى 
مختلف و دانه ها و مغزهاى روغنى از منابع غنى از ويتامين B است. وجود 16 
ماده معدنى ضرورى در رژيم غذايى روزمره از اهميت زيادى برخوردار است.

 اما مواد معدنى مانند كلسيم، منيزيم، آهن، روى و سلنيوم نقش مهمترى را بر 
تقويت  يادگيرى،  توان  افزايش  موجب  غذاها  در  موادمعدنى  دارند.وجود  عهده 
رشد قوى است.گردو، ماهى، مرغ،  به روند  بخشيدن  دفاعى و سرعت  نيروى 
جگر، گوشت، گندم جوانه زده و محصوالت تهيه شده از آردهاى سبوس دار 
توصيه  كنكور  داوطلبان  و  آموزان  دانش  هستند.به  معدنى  مواد  اين  حاوى 
حاوى  غذايى  مواد  و  پاچه  كله  كالباس،  سوسيس،  همبرگر،  مصرف  مى شود، 

چربى هاى اشباع نشده داراى فرم ترانس را كاهش دهند.
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بسته  شما  روى  به  هميشه  درها  كنيد  مى  گمان 
است و گاهى به خود مى گوييد، شايد اين زن هاى 
گاهى  ندارند.  را  شما  عشق  لياقت  وغريب،  عجيب 
كه  شوند  مى  مردهايى  عاشق  ها  زن  كنيد  مى  فكر 
حسابى فريب شان مى دهند و زندگى را برايشان 
«مردهاى  كه  گوييد  مى  خود  به  و  كنند  مى  جهنم 
خوب هميشه تنها هستند» و براساس همين قانون 
را  تان  زندگى  جفت  توانيد  نمى  هم  شما  نانوشته، 
پيدا كنيد. اما شايد داستان به اين تلخى هم نباشد. 
مرتكب  را  ودرشتى  ريز  اشتباهات  هم  شما  شايد 
مى شويد كه راه را براى پيدا شدن اين عشق مى 
تان  بعدى  خواستگارى  در  خواهيد  مى  اگر  بندند. 
«بله» بشنويد، يك بار ديگر خودتان را زير ذره بين 
را  اشتباهاتى  چنين  اين،  از  پيش  شما  آيا  بگذاريد. 

تكرار مى كرده ايد؟

با همه چيز موافقيد؟
درست است كه زن ها تاييد شدن را دوست دارند، 
اما آنها با مردهايى كه هيچ عقيده اى ندارند و بدون 
كنند  مى  قبول  را  هايشان  حرف  همه  زدن  چانه 
جريان  در  دارند  دوست  آنها  ندارند.  اى  ميانه  هم 
صحبت كردن، به جاى تكان دادن سر و بله گفتن، 
فعال باشيد و با بيان عقايد تان، نشان دهيد كه در 
مورد موضوعاتى كه دغدغه اوست، فكر كرده ايد 
هاى  حرف  با  نيست  قرار  داريد.  خاص  نظرى  و 
عروسك  يك  مثل  نبايد  تنها  بلكه  كنيد،  مخالفت  او 
عقايد  بيان  و  بحث  در  مشاركت  جاى  به  كوكى، 
تان، سر خود را تكان دهيد.شما در دوره نامزدى 
خواهيد  فرصت  تان  مواضع  دادن  نشان  براى 
ببينيد  ارتباط،  گيرى  شكل  از  بعد  شايد  و  داشت 
دارد  شما  شبيه  مواضعى  هم  تان  آينده  همسر  كه 
اما اگر بخواهيد در همان جلسه اول، ريز تا درشت 
از  را  او  قطعا  آشكار كنيد،  برايش  را  تان  اعتقادات 

دست مى دهيد

ظاهر تان كار دست تان مى دهد؟
بى توجهى يا توجه بيش از حد به ظاهر، مى تواند 
لباس  كند.  تبديل  مالقات  آخرين  به  را  قرار  اولين 
هاى كهنه، نامرتب و بيگانه با هم، درست به اندازه 
به  توجه  بدون  و  اندازه  از  بيش  كه  هايى  لباس 
موقعيت آراسته هستند، مى توانند يك زن را از شما 
دور كنند. مهم نيست كه لباس ميليونى به تن كرده 
باشيد يا با هزينه كمى، براى اين مالقات سرنوشت 
ساز آماده شده باشيد. تنها چيزى كه اهميت دارد، 
اين است كه شرايط را درك كنيد. با دخترى كه مى 
گذاشته  قرار  كجا  كنيد  خواستگارى  او  از  خواهيد 
شاپ  كافى  يك  قيمت،  گران  رستوران  يك  ايد؟ 
اش  خانواده  حضور  در  او  با  است  قرار  يا  ساده؟ 
صحبت كنيد؟ اگر شما مى خواهيد با همسر احتمالى 
شلوار  و  كت  يك  برويد،  شاپ  كافى  به  تان  آينده 
هرگز  سفيد،  پيراهن  و  ورنى  هاى  كفش  با  مشكى 
در  خواهيد  مى  اگر  و  كند  نمى  تر  دلنشين  را  شما 
حضور خانواده اش با او حرف بزنيد، يك تى شرت 
لباس  هم  تابستان  گرماى  در  حتى  جين،  شلوار  و 
مناسبى براى تان نخواهد بود؛ پس به زمان و مكان 
توجه كنيد و نه زياد اشرافى باشيد و نه زياد خاكى.

زياد حرف مى زنيد؟
مردها  اشتباهات  ترين  رايج  از  يكى  اشتباه،  اين 
مى  گمان  مردها  از  برخى  است.  مالقات  اولين  در 
كنند اگر بى وقفه در مورد خودشان توضيح دهند 
شان  مقابل  طرف  آرزوهاى  و  شرايط  درمورد  و 
به  زودتر  و  شناسند  مى  زودتر  را  او  كنند،  سؤال 
شان  مقابل  فرد  آنكه  بدون  آنها  رسند.  مى  نتيجه 
بخواهد، ريز تا درشت زندگى شان را بيان مى كنند 
و مثل بچه هاى رؤيايى، در مورد اينكه مى خواهند 

زندگى آينده شان چطور باشد، حرف مى زنند. اگر 
نمى خواهيد يك زن را در اولين ديدار از خودتان 
برانيد، اجازه دهيد شرايطى كه در آن قرار داريد، 
مكث  بدون  و  كند  ايجاد  را  ها  صحبت  موضوع 
كردن، كلمات تان را روى سرش آوار نكنيد. مهم 
نيست حرف هاى شما چقدر جالب باشد، مهم اين 
حرف  قرار  اين  در  كه  نباشيد  كسى  تنها  كه  است 

مى زند.

او را نمى بينيد؟
و  رند  ديگران  مثل  چون  گويند  مى  مردها  بعضى 

زنى  هيچ  دل  توانند  نمى  نيستند،  زدن  حرف  اهل 
را به دست بياورند. آنها معتقدند به دليل خوبى و 
حجب و حياى شان هميشه تنها مى مانند. اما زن ها 
نظر ديگرى درباره آنها دارند. زن ها با مردهاى رند 
مردهاى  عاشق  زود  خيلى  اما  ندارند  خوبى  ميانه 
اجتماعى اى مى شوند كه آداب برقرارى ارتباط را 
خوب مى دانند. اگر شما در اولين قرار، چشم هاى 
به  كه  صدايى  با  و  دوزيد  مى  تان  كفش  به  را  تان 
سختى شنيده مى شود، جمالت كوتاه تان را بيان 
مى كنيد، نبايد انتظار داشته باشيد كه يك زن عاشق 
شما شود. يكى از اتفاقاتى كه مى تواند شما را از 
اولين مالقات پيروز بيرون بياورد، برقرارى درست 
كه  شما  آينده  احتمالى  همسر  است.  كالمى  ارتباط 
در مقابل شما نشسته، بايد توجه شما را احساس 
كند و نگاه، بهترين ابزار نشان دادن اين توجه است.

دلتان نمى آيد خداحافظى كنيد؟
شايد از نظر شما او گزينه ايده آلى باشد اما حتى به 
اين بهانه هم نبايد قرار را از آنچه بايد، طوالنى تر 
كنيد. يكى از قانون هاى مهم در قرار اول، مختصر 
و مفيد بودن آن است. شما مى توانيد شام يا ناهار 
را با هم بخوريد يا در يك كافى شاپ عصرانه ميل 
كنيد، اما اگر بعد از اين قرار هم از او دعوت كنيد 
كه با شما به سينما بيايد يا چند ساعت بيشتر براى 
تان وقت بگذارد، احتماال اين گزينه را هم از دست 

خواهيد داد و باز هم مجرد خواهيد ماند.

از تجربه هاى قبلى، زياد حرف مى زنيد؟
خورده  شكست  هاى  تجربه  بيان  كنيد  گمان  شايد 
قبلى و ظلم هايى كه در حق تان شده، مى تواند شما 
را بهتر نشان دهد، اما واقعيت اين است كه زن ها 
دوست دارند تجربه هاى تلخ و شيرين قبلى تان را 
در يك چمدان بگذاريد و از كوه پرتشان كنيد. آنها 
مى خواهند هيچ پيش زمينه خوب يا بد عاطفى اى 
شوند  رابطه  وارد  كسى  با  و  نباشد  شما  ذهن  در 
اگر  حتى  نيست.  ديگرى  چيز  هيچ  جاى  ذهنش  كه 
پيش از اين بارها به خواستگارى رفته ايد يا تجربه 
داريد،  كارنامه  در  را  اى  خورده  شكست  نامزدى 
كنيد  موكول  بعد  به  را  موضوعات  اين  از  صحبت 

و هيچ فرشته يا ديوى را در قرار اول معرفى نكنيد 
و از او هم نخواهيد در مورد تجربه هاى قبلى اش 

براى تان چيزى بگويد.

نمى دانيد كجاى كاريد؟
يادتان نرود كه قرار اول، تنها قرار اول است. حاصل 
سطحى  و  اوليه  آشنايى  يك  تنها  ساعت،  چند  اين 
خواهد بود و اگر اين روز را با موفقيت سپرى كنيد، 
بيشتر  شناخت  براى  فرصتى  نامزدى  هاى  ماه  در 
پيدا خواهيد كرد اما اگر زنى احساس كند از همان 
قرار اول، احساسات تان را درگير كرده ايد و روى 

اين آشنايى بيشتر از آنچه بايد حساب كرد ه ايد، از 
شما فاصله خواهد گرفت. پس بيش از اندازه دست 
و دلباز نباشيد و براى اولين مالقات، رستوران هاى 
اولين  در  دادن  هديه  نكنيد.  انتخاب  را  قيمت  گران 
باعث  كه  است  اشتباهاتى  ترين  رايج  از  يكى  قرار، 
تنهايى اين دسته از مردها مى شود. پس حتى خريد 
گل و شيرينى را هم به جلسه خواستگارى رسمى 
خوش  روى  با  تنها  مالقات،  اين  در  و  كنيد  موكول 

سراغش برويد.

زياد خشك يا خيلى شوخ هستيد؟
بيش از حد جدى بودن شما در قرار اول به اندازه 
صميميت بيش از حد و شوخ طبعى نابجا مى تواند 
يك  تنها  شما  كه  نرود  يادتان  باشد.  دردسرساز 
رابطه  يا  ديرينه  دوستى  هيچ  و  هستيد  خواستگار 
صميمانه اى با او نداريد. پس به حريم خصوصى 
از  بيش  و  بزنيد  حرف  احترام  با  نشويد،  وارد  اش 
حد شوخى نكنيد. زن ها، مردهاى شادى كه هميشه 
حرف بامزه اى براى گفتن دارند را دوست دارند، 
اما اگر بخواهيد در شوخى كردن افراط كنيد و مثل 
اى  نتيجه  هيچ  به  قطعا  بخندانيد،  را  او  كمدين  يك 

نمى رسيد.

گربه را دم حجله مى كشيد؟
گمان مى كنيد فرد صادقى هستيد و به همين دليل 
مواضع  همه  اول،  جلسه  همان  در  خواهيد  مى  هم 
تان را روشن كنيد و حرف هاى آخر را همان اول 
بزنيد؟ شايد همين اتفاق دليل تنهايى هميشگى شما 
خود  به  را  زن  يك  توجه  خواهيد  مى  اگر  باشد. 

جلب كنيد، نبايد با بيان قانون هاى سفت و سخت 
در  شما  بترسانيد.  را  او  اول  جلسه  همان  در  تان 
دوره نامزدى براى نشان دادن مواضع تان فرصت 
ارتباط،  گيرى  شكل  از  بعد  شايد  و  داشت  خواهيد 
ببينيد كه همسر آينده تان هم مواضعى شبيه شما 
تا  ريز  اول،  جلسه  همان  در  بخواهيد  اگر  اما  دارد 
درشت اعتقادات تان را برايش آشكار كنيد، قطعا او 

را از دست مى دهيد.

گوش نمى كنيد؟
يكى از مهم ترين موضوعاتى كه زنان به آن توجه 

مى كنند، شنيده شدن است. آنها دوست دارند فرد 
مقابل شان به حرف هايشان توجه كند و از اينكه 
يك مرد، بى توجه به صحبت هاى آنها، مدام وسط 
حرف شان بپرد و حرف خودش را بزند، بيزارند. 
فرد  زنند،  مى  حرف  كه  زمانى  دارند  دوست  زنان 
مقابلشان آرام باشد و تنها با زبان بدن يا حمايت 
چشم هايش، به آنها ثابت كند كه با تمام وجود به 
جاى  به  كنيد  پس سعى  كند.  مى  توجه  هايش  گفته 
قطع كردن حرفش، تنها كلماتى را براى نشان دادن 
توجه تان بيان كنيد و آنقدر به حرف هايش توجه 
چيز  همه  نادرست،  واكنش  دادن  نشان  با  كه  كنيد 

از بين نرود.

جاى مناسبى قرار نمى گذاريد؟
ممكن است شما قبل از اين مالقات، او را نديده باشيد 
و شناختى نسبت به عقايدش نداشته باشيد اما اگر 
قبل  بايد  برسد،  سرانجام  به  قرار  اين  خواهيد  مى 
از ديدنش، كمى از فردى كه او را براى ازدواج به 
اطالعاتى  دريافت كنيد؛  اطالعات  كرده  شما معرفى 
براى  مناسب  مكانى  انتخاب  براى  الاقل  شما  به  كه 
او  اگر  مثال  براى  كند.  مى  كمك  گذاشتن  قرار 
حضور  از  است،  دوست  آبگوشت  و  سنتى  فردى 
ميانه  اگر  و  برد  نمى  لذتى  ايتاليايى  رستوران  در 
اى با هنر ندارد، دعوت شما به گالرى نقاشى نمى 
تواند او را خوشحال كند. سعى كنيد مكان مالقات 
را با توجه به شناختى كه از او به دست آورده ايد، 
انتخاب كنيد. در بسيارى مواقع، محل قرار بهترين 
بهانه براى آغاز صحبت است؛ پس اين بهانه را از 

دست ندهيد.

خانواده

كاشت و ترميم ناخن در منطقه شمال لندن
داراى هشت سال سابقه - ويژه بانوان

07970504248

چرا هيچ زنى 
عاشقتـــان
 نمى شـود؟
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نگاهي به پرافتخارترين بازيكن ليگ برتر جزيره

آقاي 1000
عليرضا محرمي

و  دو»  كان  «جيت  سبك  بنيانگذار  و  رزمي  هنرهاي  استاد  لي»  «بروس  مرگ 
همچنين «پابلو پيكاسو» نقاش مشهور اسپانيايي در سال 1973 سالي سخت را 
براي جهانيان رقم زد. چون در همان سال، جهانيان شاهد يك مرگ بزرگ ديگر 
هم بودند؛ خداحافظي «ويكتور خارا» شاعر و انقالبي شيليايي. شايد در آن زمان 
همه در شوك مرگ اين 3 نفر بودند؛ زماني كه «جورج روي هيل» كارگردان فيلم 
جوايز  جونيور»  ردفورد  رابرت  «چارلز  و  نيومن»  لئونارد  «پل  بازي  با  «نيش» 
اسكار را درو مي كرد و فيلم جنجالي «جن گير» هم كه ساخت همان سال بود در 
كنار «نيش» براي گرفتن جوايز اسكار رقابت مي كرد. «نيش» 7 جايزه را مال خود 
كرد و سهم «جن گير» تنها 2 جايزه بود. در هياهوي تمام اين اتفاقات و در ماه 
يازدهم سال پر خبر 1973 شايد كسي فكر نمي كرد در بريتانياي كبير و در ولز، 
كودكي به نام «رايان گيگز» به دنيا خواهد آمد كه سال ها بعد به يكي از بزرگ ترين 
فوتباليست هاي بريتانيا و منچستريونايتد، يكي از بزرگ ترين باشگاه هاي انگليس 

تبديل شود.
رسيدن به 1000

هافبك ولزي در حالي هفته گذشته در اولدترافورد مقابل رئال مادريد هزارمين 
بازي حرفه يي خود را انجام داد كه از اين تعداد 932 رقابت را براي منچستريونايتد 
ديده  (بريتانيايي)  ولزي  بازيكن  اين  كارنامه  در  هم  ملي  بازي  و 68  داده  انجام 
مي شود. به ثمر رساندن 168 گل باشگاهي و 13 گل ملي، قهرماني در 12 دوره 
از  اروپا  قهرمانان  ليگ  در  قهرماني  بار   2 و  حذفي  جام   4 انگليس،  برتر  ليگ 
افتخارات شيرين گيگز به شمار مي رود اما او هزارمين بازي خود را با خاطره 
تلخي به پايان رساند. شكست برابر رئال مادريد در مرحله يك هشتم نهايي ليگ 
شايد يكي از سخت ترين شب هاي گيگز  اولدترافورد  قهرمانان اروپا و حذف در 

بود كه ركورد او را تحت تاثير قرار داد.
چهره يي پرافتخار

گيگز در قرن 21 به يكي از محبوب ترين چهره هاي اولدترافورد تبديل شد. سال 
2002 باشگاه منچستريونايتد تصميم گرفت به پاس زحمات گيگز و همچنين آغاز 
دهمين سال حضور او در اين تيم براي او بازي يادبود ترتيب دهد. ديداري كه 
گيگز ستاره اش بود. همچنين چندي بعد هم او برترين بازيكن تاريخ منچستريونايتد 
انتخاب شد تا به افتخاراتش افزوده شود. گيگز در فصل -2007 2008 با منچستر 
يونايتد دهمين جام ليگ برتر انگليس را باالي سر برد و به دومين قهرماني خودش 
در ليگ قهرمانان اروپا هم دست پيدا كرد؛ سالي كه منچستريونايتد درجام جهاني 
باشگاه ها نيز به مقام قهرماني رسيد. گيگز تنها بازيكن منچستريونايتد است كه 
در تمامي 12 قهرماني اين تيم در ليگ برتر، حاضر بوده و تنها بازيكني كه در 
منچستريونايتدي  تنها  همچنين  او  است.  كرده  گلزني  برتر  ليگ  دوره هاي  تمام 
حاضردر 15 دوره و گلزن اين تيم در 11 دوره پياپي ليگ قهرمانان است. او تا 
كه  بود  بازيكني  تنها  آنها  همراه  به  جيمز،  ديويد  و  سول كمپل  خداحافظي  از  قبل 
در تمام ادوار ليگ برتر بازي كرد و حاال به تنهايي اين ركورد را در اختيار دارد. 
پس  دركوچه  كمپل  خيانت  كوس  و  كرد  عوض  لباس  وارنگ  و  رنگ  جيمز  اگر 
كوچه هاي حوالي وايت هارت لين (ورزشگاه تاتنهام) زده شد در عوض گيگز تنها 
با يك پيراهن در ركورد آنها شريك بود؛ پيراهن سرخ پرافتخارترين تيم انگليس.

قلب راست، پاي چپ
قدرتمند،  و  جوان  منچستريونايتدي  تشكيل  سوداي  در  دهه 90  اوايل  فرگوسن، 
با جواناني چون ديويد بكام، پل اسكولز، رايان گيگز و... نخستين نسل بچه هاي 
درتركيب  درخشش  از  پس  گيگز   92 درسال  كرد.  تربيت  را  خودش  ساخت 
خاطر  به  او  كه  فصلي  شد؛  انگليس  جوان  بازيكن  بهترين  منچستريونايتد 
مصدوميت «لي شارپ» به بازيكن اصلي فرگوسن تبديل شد. پايان اين فصل و 
رايان،  به لطف درخشش  بود. آنها  تاريخي  يونايتدي ها  براي  جديد  شروع فصل 
فصل 93-1992  بازي  آخرين  شده  تلف  وقت هاي  در  گل  يك  رساندن  ثمر  به  با 
ليگ برتر پس از 26 سال باالخره به جام ليگ رسيدند؛ شروع گذر از ليورپول. 
شياطين سرخ در سال هاي پر از حسرت قهرماني، مورد تمسخر ليورپولي ها قرار 
مي گرفتند و اين قهرماني شروعي بود براي شروع دوباره. گذرمنچستريونايتد از 
ركورد ليورپول در قابي قوام مي يافت كه تصويرش از وفاداري گيگز، غني شده 
بود. رايان به بازيكن محبوب هواداران تبديل مي شد و هواداران دوآتشه شياطين 
سرخ روي سكوهاي اولدترافورد با شعار معروف «قلب راست، پاي چپ» بازيكن 

محبوب خود را تشويق مي كردند.
دوران ملي

رايان گيگز با تمام بزرگي اش در فوتبال و درو كردن جام هاي مختلف در عرصه 
باشگاهي هيچ وقت نتوانست با ولز در تورنمنت بزرگي شركت كند. او كه از ابتداي 
فوتبالش بازيكن بااستعدادي به شمار مي رفت، در سال 1989 به عنوان عضوي 

كرد.  بازي  آلمان  دانش آموزان  تيم  مقابل  انگليس  دانش آموزان  منتخب  تيم  از 
«الوير مك منمي» سرمربي تيم زير 21 سال انگلستان سعي كرد او را به تيم 
ملي اين كشور بياورد اما به اين علت كه پدربزرگ و مادربزرگ گيگز هيچ�كدام 
به  و  نبود  كار  اين  به  مايل  هم  گيگز  خود  حتي  نشد.  موفق  نبودند،  انگليسي 
كشورش پشت نكرد. او هميشه با افتخار از ولزي بودنش گفته. 64 بازي و 12 
ولز  با  يورو 2008  مقدماتي  در  ادعاي ميهن پرستي اوست. گيگز  گل ملي گواه 
در آستانه صعود به اين رقابت ها نيز قرار داشت اما در كمال شايستگي ولز از 
صعود بازماند تا گيگز هيچ وقت نتواند تورنمنت بزرگ ملي را تجربه كند تا اينكه 
در المپيك 2012 لندن همراه با تيم المپيك بريتانيا در اين رقابت ها حاضر شد. 
نمي تواني بريتانيايي باشي و از شكست در ضربات پنالتي تورنمنت هاي بزرگ 
نهايي  يك چهارم  مرحله  بازي  پنالتي هاي  ضيافت  پايان  در  هم  گيگز  بماني!  باز 
فوتبال المپيك 2012 مقابل كره جنوبي، همراه جوانان بريتانيا اين تلخي را چشيد 
تا بعدها وقتي ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا اين جمله را به زبان بياورد، 
المپيك  بهترين  در  گيگز  است.»  ما  پايان  «پنالتي،  كند  همدردي  او  با  حسابي 
بريتانيا از سال 1908 تا به حال، 4 بازي و يك گل به كارنامه ملي اش اضافه كرد.

از تولد تا فوتبال
نيمه خوشبخت  زوجي  عنوان  به  خانه دار  جانسون  لين  و  باز  راگبي  گيگز  دني 
«سنت  بيمارستان  در   1973 نوامبر   29 كارديف،  ساكن  متوسط  جماعت  از 
ديويد» شهر«كانتون»، تولد «رايان جوزف گيگز» را جشن گرفتند. رايان دوران 
كودكي اش را در ELY (حومه غربي شهر كارديف) گذراند و تا سن شش سالگي 
عالوه بر خانواده در كنار پدربزرگ و مادربزرگش هم بود. پيمان همكاري دني 
گيگز با تيم «سويونتون الينز»، نخستين قصه مهاجرت اين خانواده آن هم به 
مقصد «سالفورد» در نزديكي هاي منچستر را رقم زد. روحيه حساس گيگز، پس 
مي توانست  زخم،  دواي  بود.  ديده  آسيب  مادربزرگش  و  پدربزرگ  از  ازجدايي 
پوشيدن لباس تيم محلي «دينز» باشد؛ جايي كه آموختن الفباي فوتبال را براي 
رايان در پي داشت. البته آخر اين شاهنامه خوش بود و ابتدايش بسيار تلخ چون 
همگان  اما  بود  همراه  آنها  صفر  بر   9 شكست  با  دينز  براي  او  بازي  نخستين 
اعتقاد داشتند گيگز بهترين بازيكن زمين بود. او توسط يكي از مربيان به نام 
«دنيس اسكافيلد» كه در باشگاه «منچسترسيتي» مربيگري مي كرد، ديده شد و 

اسكافيلد تصميم گرفت گيگز را به مدرسه فوتبال منچسترسيتي ببرد.
حضور شبانه فرگوسن در خانه گيگز

گيگز در دوران كودكي به عنوان كاپيتان تيم پسران «سالفورد»، يكي از اعضاي 
مقابل  «آنفيلد»  استاديوم  در  «گرانادا»  جام  مدارس  مسابقات  فينال  پيروز  تيم 
ليورپول  باشگاه  استعدادياب  يتس»  «ران  نام  به  فردي  زمان  آن  بود.  بلكبرن 
نام داشت؛ پرافتخارترين تيم وقت انگليس. يتس كه بازي گيگز را در فينال جام 
گرانادا در آنفيلد (ورزشگاه خانگي ليورپول) ديده بود، او را به «كني داگليش» 
بعد  چندي  نخواست.  را  گيگز  كني،  كينگ  اما  كرد  پيشنهاد  ليورپول  سرمربي 
كار  «منچستريونايتد»  باشگاه  با  كه  ايجنت ها  از  يكي  وود»  هارولد  «استيوارد 
پس  كه  من يو  جوان  سرمربي  كرد.  معرفي  فرگوسن  الكس  به  را  گيگز  مي كرد 
براي  تا  بود  آمده  ليورپولي ها  تمسخرهاي  تحمل  و  تيم  اين  ناكامي  سال ها  از 
قهرماني  با 18  ليورپول  فوق العاده  آمار  از  و  كند  كسب  افتخار  سرخ  شياطين 
در ليگ برتر عبور كند، تصميم گرفت بازي گيگز را از نزديك ببيند. اين بازيكن 
ولزي هم در تركيب تيم سالفورد برابر تيم زير 15سال يونايتد با يك هت تريك 
فرگوسن را تحت تاثير قرار داد؛ به حدي كه پرافتخارترين مربي تاريخ معاصر، 
شب 29 نوامبر 1987 (تولد 14 سالگي گيگز) شخصا به خانه پدري گيگز رفت و 

او را به منچستريونايتد آورد.
يوزپلنگ رام نشده

گيگز در زمان حضورش در من سيتي يك بازيكن پرحاشيه و پرشر و شور بود؛ 
مانند يوزپلنگي رام نشده. يك ياغي كامل اما فرگوسن مدت ها قبل از ملقب شدن 
با  رودررو  صحبت هاي  در  زياد  حرارت  دليل  (به  اولدترافورد  موخشك كن  به 
بازيكنان من يو) مانند رام كننده يي چيره دست، يوزپلنگ ها را به ميل خود «تاكسي 
گيگز  كرد.  رام  را  او  و  زد  شالق  را  گيگز  نصيحت هايش  اوبا  مي كرد!  درمي» 
زماني كه از جمع آماتورهاي يونايتد به جمع حرفه يي هاي اين تيم پيوست، يك 
بازيكن سر به زير شده بود. او 2 مارس 1991 به عنوان جانشين اروين، برابر 
آمد.  ميدان  به  من يو  رشد  حال  در  تيم  تركيب  در  بار  نخستين  براي  اورتون 
گيگز كه كم كم داشت خود را در تركيب من يو جا مي انداخت نخستين بازي اش 
را به صورت ثابت در داربي شهر تجربه كرد. رقابتي پر از خاطره. گيگز 18 
سال بيشتر نداشت كه توسط فرگوسن در تركيب اصلي قرار گرفته بود و تك 
گل بازي را هم به ثمر رساند تا منچستريونايتد بازي را ببرد. او كم كم در حال 
تبديل شدن به ستاره جوان منچستريونايتد بود. ليورپولي ها، رايان را نخواستند 
و منچسترسيتي هم پولي براي بستن قرارداد حرفه يي با گيگز نداشت تا در اين 
بين منچستريونايتد، مانند سنت دو دهه بعد خود، برنده بزرگ رقابت با بزرگان 

شود.
فحش خوردن از آرسنالي ها

دوران  و  منچستريونايتدي ها  تاريخ  فصل  رويايي ترين   1999  1998- فصل 
بعد  چندي  شد.  قهرمان  برتر  ليگ  در  من يو  گرفت.  شكل  گيگز  رايان  حرفه يي 
يكي  همراه  مغرورانه  آلماني،  باوئر  بكن  قهرمانان،  ليگ  فينال  دقايق  آخرين  در 
وقتي  اما  كنند  مزين  بايرن  رنگ  به  را  جام  تا  رفتند  تونل  به  يوفا  مسووالن  از 
برگشتند، بكام و گيگز مشغول رصد معجزه خداوند بودند؛ تبديل شكست يك- 
صفر به برتري دو- يك در يكي از دو دراماتيك ترين فينال تاريخ ليگ قهرمانان 
يونايتدي ها  هم  حذفي  جام  در  قهرماني  سال.   31 از  پس  اروپا  در  قهرماني  و 
را صاحب سه جام معتبر كرد. آنجا هم درامي بر پا شد؛ نه در فينال بلكه در 
نيمه نهايي ورزشگاه ويال پارك بيرمنگام. ديدار با آرسنال با تساوي يك- يك 
كه  ضربه يي  آورد؛  دست  به  پنالتي  يك  آرسنال  كه  شد  كشيده  اضافه  وقت  به 
مي توانست به روياهاي يونايتد ضربه بزند. صحنه حساسي بود اما پنالتي گل 
بازيكن  چهار  كه  حالي  در   109 دقيقه  او  شود.  موقعيت  صاحب  گيگز  تا  نشد 
آرسنال را با دريبل هايش محو كرد توپ را با شوتي محكم از باالي سر «ديويد 
جام  نيوكاسل  شكست  با  و  برسد  فينال  به  منچستريونايتد  تا  كرد  گل  سيمن» 
حذفي را هم مال خود كند. پس از اين گل، گيگز پيراهن خود را در آورد و در 
بين همه بازيكنان آرسنال چرخاند. كاري كه خشم آرسنالي ها را برانگيخت تا 
بكام دركتاب خاطراتش بنويسد: «وقتي كه اين شادي را انجام داد و از جلوي 

آرسنالي ها رد شد، هر كدام از بازيكنان آرسنال به او يك فحش آبدار دادند.»

ورزش
توسط  ناني  اخراج  از  يونايتد  منچستر  هواداران  خشم 

داور ترك 

شاكر تهديد به مرگ شد 
رئال  برابر  در  تيم  اين  بازي  داور  شاكر،  جونيت 
مقابل  تيم  اين  باخت  زمينه  ناني،  اخراج  با  كه  مادريد 
كرد  فراهم  را  قهرمانان  ليگ  از  حذف  و  مادريد  رئال 
از سوي هواداران منچستر يونايتد تهديد به مرگ شد. 
يونايتد  هواداران  انگليس  سان  روزنامه  گزارش  به 
گرفته اند  تصميم  و  بر آمده اند  انتقام جويي  در صدد 
انگليس  در  را  پايش  ديگر  تركيه اي  داور  تا  كنند  كاري 
در  منچستريونايتد  هواداران  از  نگذارد.گروهي 
شبكه هاي اجتماعي كمپيني براي انتقام جويي از شاكر 
روبه رو  در صورت  انداخته اند و اعالم كرده اند  به راه 
پرتاب  با  را  او  مرگ  سرحد  تا  شاكر  جونيت  با  شدن 
كه  كرده اند  تهديد  هم  ديگر  گروهي  زد!  خواهند  سنگ 
اينكه  كشت.جالب تر  خواهند  را  شاكر  خانواده  اعضاي 
انگليس  پليس  با  منچستريونايتد  خشمگين  هوادار  يك 
تماس گرفته و از آنها خواسته داور تركيه اي را به جرم 
بازداشت  و  دستگير  بازي  كردن  خراب  و  ناني  اخراج 
شاكر  عليه  تهديد آميز  پيام هاي  گسترش  كند!شدت 
آنقدر زياد بوده كه پليس انگليس شب گذشته با انتشار 
عليه  اينترنت  در  كه  هواداراني  همه  به  رسما  بيانيه اي 
داور تركيه اي پيام هاي تهديد آميز مي دهند هشدار داد 
هواداران  خشم  گرفتن  اوج  دانست.  جرم  را  كار  اين  و 
كولينا،  لوئيجي  پير  كه  است  حالي  در  يونايتد  منچستر 
داور سرشناس ايتاليايي تصميم داور تركيه اي مبني بر 
اخراج ناني را صحيح مي داند و با حمايت از او مي گويد: 
عملكرد  او  كرد.  عمل  درست  ناني  اخراج  در  «شاكر 
نه  مي دهم.  او  به   8.2 نمره   10 از  من  و  داشت  خوبي 
تنها اخراج ناني درست بود بلكه داور بايد ريو فرديناند 
را هم به خاطر تشويق تمسخر آميز بعد از كارت قرمز 
ناني اخراج مي كرد.» از سوي ديگر اتحاديه فوتبال اروپا 
هم از تصميم داور تركيه اي مبني بر اخراج ناني، بازيكن 
منچستريونايتد در ديدار اين تيم انگلستاني مقابل رئال 
مادريد دفاع كرد.سخنگوي يوفا در گفت وگو با روزنامه 
داوري  مسئله  هيچ  بازي  «اين  گفت:  گاردين  انگليسي 
بازي  داور  ناني  اخراج  صحنه  مورد  در  ما  و  نداشت 
را سرزنش نمي كنيم. منتظر گزارش ناظر بازي هستيم 
و  بررسي  را  آن  بود  گزارش  اين  در  مسئله اي  اگر  و 
در  همچنان  شاكر  داد.  خواهيم  انجام  را  الزم  كارهاي 
انتظار  كه  شاكر  ماند.»  خواهد  باقي  ما  داوران  ليست 
دارد يكي از داوران رقابت هاي جام جهاني 2014 باشد 
با جنجال هاي كارت قرمز بيگانه نيست. او فصل گذشته 
اروپا  قهرمانان  ليگ  رقابت هاي  نهايي  نيمه  مرحله  در 
با كارت  بارسلونا، جان تري را  مقابل  ديدار چلسي  در 
داور  كرد.  اخراج  بازي  زمين  از  را  او  و  جريمه  قرمز 
درباره  و  شكست  را  سكوتش  روز  چند  از  بعد  ترك 
ناراحتى  احساس  گفت:«اصال  پرماجرايش  تصميم 
آينده  در  بود. جهانيان  درست  نمى كنم. تصميمم كامال 
درست بودن اين تصميم را درك خواهند كرد. احساس 
نانى  گرفتم.  درستى  تصميم  كه  چرا  نمى كنم  پشيمانى 

مستحق كارت قرمز بود.» 

ممنوعيت استعمال دخانيات 
در جام جهاني فوتبال 

در حالي كه حدود 15 ماه به شروع جام جهاني 2014 
فوتبال  بين المللي  فدراسيون  است  مانده  باقي  برزيل 
رقابت هاي  در  دخانيات  استعمال  كه  كرد  اعالم  (فيفا) 
ورزشگاه هاي  در  كنفدراسيون ها  جام  و  جام جهاني 
والكه  است.جروم  ممنوع  رقابت ها  برگزاري  محل 
دبيركل فيفا در يك نشست خبري گفت: «به خاطر ايجاد 
ممنوع  دخانيات  استعمال  ورزشگاه ها  در  پاك  هواي 
است. اين تصميم فيفا باعث مي شود كه فضاي سالمي 
جام  و  جام جهاني  رقابت  دو  هر  در  ورزشگاه ها  در 
كنفدراسيون ها به وجود آيد. اين گامي بزرگ در تاريخ 
به  اجرايي  كميته  و  فيفا  مي آيد.  شمار  به  فوتبال  جهان 
اين تصميم خود مي بالند. به خوبي مي دانيم كه كشيدن 
سيگار روي سالمت بازيكنان تاثيرات مضري دارد. به 
همين سبب براي حفظ فضا و پاك نگه داشتن آن چنين 

تصميمي را گرفتيم.»
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كشتى رقيب سرسخت خود را شناخت

تالش كاراته براى 
حضور در المپيك

در  ديگر   ،2020 سال  از  شايد  كشتى  ورزش 
اعضاى  باشد.  نداشته  حضور  المپيك  بازى هاى 
كنار  را  ورزش  اين  المپيك  بين المللى  كميته 

گذاشته اند تا جا براى ورزش هاى تازه باز شود. 
به  كشتى  بازگشت  براى  كمى  شانس  هنوز  البته 
المپيك  ملى  كميته  مقام هاى  دارد.  وجود  المپيك 
بايد درباره حضور احتمالى آنها در المپيك 2020 
تصميم بگيرند. قرار است تصميم نهايى شهريور 

آرژانتين،  پايتخت  بوينوس آيرس،  در  آينده  سال 
گرفته شود اما شايد كشتى مانند ديگر ورزش ها 
اميد داشته باشد كه در رقابت با ديگر ورزش ها 
شهر  سه  از  يكى  در  كه  المپيك2020  در  جايى 
شد،  خواهد  برگزار  توكيو  يا  مادريد  استانبول، 

داشته باشد.

 اين در حالى است كه كشتى با ورزش هاى بيسبال 
صخره نوردى،  كاراته،  اسكواش،  سافتبال،  و 
المپيك  در  حضور  براى  ووشو  و  موج سوارى 

كشتى،  بحث  از  صرفنظر  اما  كرد  خواهد  رقابت 
فهرست  به  اگر  كه  ورزش هايى  از  يكى  قطعا 
ورزش هاى المپيكى اضافه شود موجب خشنودى 
جامعه ورزش ايران مى شود رشته «كاراته» است. 
همواره  آسيايى  بازى هاى  در  رزمى  رشته  اين 

نقش قابل توجهى در موفقيت كاروان ايران داشته 
لندن  المپيك  در  و  المپيكى  بود  كاراته  اگر  است. 
حضور  از  شيرين ترى  خاطرات  داشت،  حضور 

نمايندگان ورزش كشورمان بر جاى مى ماند.

برمى آيد  شواهد  از  كه  آنطور  و  تفاسير  اين  با   
المپيكى ها  جمع  به  كاراته  شدن  اضافه  احتمال 
اسپينوس»  «آنتونيو  رابطه  همين  در  است.  جدى 
روز يكشنبه در گفت وگو با شبكه ورزشى دوبى 
به  كاراته  ورود  «براى  گفت:  رابطه  همين  در 
بازى هاى المپيك يك تيم كارى تشكيل داده ايم كه 
اين تيم با رهبران و سازمان هاى ورزشى مناطق 

مختلف جهان ديدار و گفت وگو خواهد كرد. 

اين تيم اكنون به منطقه خليج فارس آمده تا ضمن 
منطقه  اين  كشورهاى  ورزش  مسووالن  با  ديدار 
از آسيا و برقرارى روابط با اين كشورهاى عربى 
و ديگر كشورهاى حاشيه خليج فارس، حمايت از 
 2020 المپيك  بازى هاى  به  پيوستن  براى  كاراته 
در  اينكه  به  اشاره  با  اسپينوس  كند.»  طلب  را 
در  المپيك  بين المللى  كميته  اجرايى  كميته  جلسه 
روسيه قرار است پيوستن هفت رشته ورزشى به 
ادامه  گيرد،  قرار  بررسى  مورد  المپيك  بازى هاى 
براى  رشته  سه  يا  دو  رشته،  هفت  اين  «از  داد: 
به راى گذاشتن در مجمع عمومى كميته بين المللى 
المپيك كه ماه سپتامبر در بوينوس آيرس برگزار 

مى شود، انتخاب مى شوند»
يك ميليون  كه  نظرسنجى اى  در  ديگر  سوى  از 
نفر در آن شركت كرده اند، 61درصد به پيوستن 
كاراته به شمار رشته هاى بازى هاى المپيك 2020 
راى مثبت دادند و اين ورزش را يك رشته جذاب 
دانستند. از سوى ديگر اعتراض ها به حذف رشته 

كشتى از المپيك همچنان ادامه دارد. 

در همين راستا والنتين يوردانف، رييس فدراسيون 
سعيد  جهانى،  مدال  چند  دارنده  و  بلغارستان 
مرتضى على يف دارنده مدال طالى المپيك سيدنى 
از روسيه و آندره ساپران لهستانى دارنده مدال 

نقره المپيك تاكنون مدال هاى خود را در اعتراض 
بين المللى  كميته  به  المپيك  از  كشتى  حذف  به 

المپيك بازگردانده اند. در همين رابطه رييس 

به  اللوويچ  نناد  كشتى،  جهانى  فدراسيون  موقت 
كميته  به  مدال ها  گفت:«بازگرداندن  خبرنگاران 
در  كشتى  حفظ  به  نمى تواند  المپيك  بين المللى 
المپيك كمك كند، من هيچ شكى ندارم كه اقداماتى 
براى  منطقى  راه حل  مدال ها  بازگرداندن  نظير 
قهرمانان به منظور حفظ كشتى در المپيك نيست. 

ژاك روگ  با  گذشته  پنجشنبه  روز  ديدار  در  من 
ما  دادم  اطمينان  او  به  و  كردم  عذرخواهى  او  از 
به دنبال راه حل هاى بهترى براى حفظ اين ورزش 
كهن در المپيك هستيم.» به هر حال اگر قرار باشد 
كشتى از المپيك حذف شود براى ايران بهتر است 
اضافه  المپيك  به  ووشو  يا  كاراته  مثل  رشته اى 

شوند نه سافتبال يا بيسبال.

ورزش

طراحى
 وب سايت

07811000455
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 افقي:
ــتگاهي در آشپزخانه  ١- داالن- دس

ويژه خرد كردن سبزي
٢- فستيوال- حاضر، مهيا

٣- گوشت آذري- از حروف مقطعه 
قرآن كريم- مركز بحرين- ممسك

٤- مچاله شده- دفاع كننده- تاك- 
درجه حرارت

ــيده-  ــه، يكتا- ميوه نورس ٥- يگان
سازمان ماهي فروش

ــته دور-  ــت- گذش ــل رعي ٦- مقاب
نوعي مار

ــاره  ٧- ضدخوب- آماس- ضمير اش
به جاي دور- رتبه و پايه
٨- كارتون به ياد ماندني

٩- لرزش يا جنبش پياپي به درون 
ــف ديگر-  ــع- مخف ــرون- ضاي و بي

شهري در آلمان
ــذ  كاغ ــتان-  قزاقس ــه  درياچ  -١٠

كم ارزش- شرف و عفت
ــرو- كالهبردار-  ١١- مخلص و يك

پرستش
ــال- يكي از دوجنس-  ١٢- عضو فع

دودكش- نوعي خار
ــز كانادا-  ــي- مرك ــدد ورزش ١٣- ع

حرف تنفر- مخفف ماه
ــاينده  بخش ــوس-  افس ــداي  ن  -١٤

گناهان
١٥- يكي از عيوب انكساري چشم- 

فرشته محبت
 عمودي:

ــراق كردن و به  ــردان عرب- اغ ١- م
موضوعي بيش از اندازه توجه كردن

٢- يكي از شهرهاي استان البرز- نام 
دخترانه

ــه-  دان ــاق-  چ ــس  نف  -٣
مژده- حيوان درنده

ــه رفتن- معالجه-  ٤- امر ب
قدم يكپا- پاسخ مثبت

ــروردگار  پ ــات  صف از   -٥
ــهري در سودان-  عالم- ش

عتيقه و باستاني
٦- داستان- نقاب و روبند- 

خواستار، خواهان
ــك رقمي- باال-  ٧- عدد ي

نوعي نان- كالم تاسف
و  ــي  تاريخ ــه  ابني از   -٨
ديدني استان كرمانشاه كه 

در كنگاور واقع شده است
ــه  ــف از آن- عرص ٩- مخف

ــخنان بيمارگونه- حرف  ــس- س بوك
ندا

ــر صحرايي- دوباره- ثبات  ١٠- كبوت
و بقا

١١- لب از سخن فروبسته- از عناصر 
شيميايي- دگرگوني و تغيير

ــان  ــتاز- نش ــف- عدد پيش ١٢- ص
دادن- شكل لباس

ــره-  ــتا- خوش منظ ــدد روس ١٣- ع
نوعي رنگ مو- گنده

١٤- به حساب آوردن- مرغ غمخوار
ــن جامي-  ــري از عبدالرحم ١٥- اث

لقب حضرت فاطمه (س)

 افقي:
١- پادگان- كارآگاه تخيلي و داستاني

ــنده  ــاري عفوني و گاهي كش ٢- بيم
ويروسي- مدارك

٣- نام- چين هاي ريز موي سر- كارها، 
رفتارها- خمره بزرگ

ــين فرنگي-  ٤- خرماي پخته- تحس
مرطوب- خانه

٥- شبيه- جرأت- مقابل زميني
٦- كاركرد- بين- كم خوني

ــرآغاز شكست-  ــرياني- س ٧- ماه س
ــل  عم ــام  انج ــرود  الكت ــرم-  نيمه گ

اكسايش
ــف دماغه  ٨- دريانورد پرتغالي كاش

اميدنيك
ــده- كار نمايان-  ــق- فهمي ٩- طري

حرف خطاب
ــت سر هم-  ــينان- پش ١٠- جانش

كاخي در هندوستان
ــناس-  نسب ش ــده-  ش ــد  س  -١١

ناگهاني
ــوئد-  ــه اي در جنوب س ١٢- درياچ

فتنه جو- پروردگار- رد پاي آب
١٣- بوي كهنگي- مجمع و مجلس- 

شمردن- شكوفه انگور
١٤- نيرنگ ها- يكي از خشك ترين 

بيابان هاي دنيا
١٥- فيلمي از رضا عطاران (١٣٩١)- 

مغازه فروش لباس
 عمودي:

١- چهارپا- تيم آلماني
٢- از معروفترين خطاطان ايران در 

اوايل قرن پنجم- كتاب زرتشت
ــي-  زياده  جوي ــوب-  خ ــف  مخف  -٣

جنگاور- رنجوري
ــرب ايران- برادر دروغين  ٤- طايفه غ

كمبوجيه- شامه نواز- حيوان مسابقه
ــي رايانه-  ــي- حافظه جانب ٥- فراوان

ناسزا
٦- تتانس- پوشاننده- لقب شيطان

ــم فوتبال  ــهر تي ٧- چيز- گمان- ش
چلسي- جنس باديه

٨- يكي از آنتي بيوتيك ها
٩- سخن بي عمل- ستاره دنباله دار- 

برق مثبت- نام آذري
ــادگي، مساحت-  ١٠- گش

تارمي- رسم نو
ــرش كم عرض- گل  ١١- ف

دندان- مراسم
١٢- سرسرا- حرف تعجب- 
واحد طول روسيه- مخفف 

كه او
ــخت- نام  ــمن س ١٣- دش
ــگفتي-  ش كلمه  دخترانه- 

همراه آشغال
١٤- شيطان- علم اقتصاد

١٥- رماني از ميشل لوبري- 
زمين دار بزرگ
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

اين هفته خاطرات مربوط به گذشته تان زنده ميشود اما 
مثل اينكه شما زياد دوست نداريد كه آينه اى در پشت 

سرتان قرار گفته و روزهاى گذشته را ببينيد.
خود  مقصد  به  زودتر  ميخواهيد  اينكه  خاطر  به  شما 
قطع  حركتان  مسير  طول  در  كه  نداريد  دوست  برسيد 
شود اما در عمل شما هنوز موردهاى احساسى مربوط 
به گذشته داريد كه قبل از حركت كردن به سوى آينده 

بايد به انها رسيدگى كنيد.
� ارديبهشت ماه: 

به  واقعًا  و  داشته  خالى  وقت  به  نياز  شما  هفته  اين 
كه  نيست  مهم  ؛  داريد  احتياج  تفريح  زنگ  و  استراحت 
چقدر سرتان شلوغ است ، شما بايد بدون اينكه اجازه 
كناره  كار  از  كمى  ميكنيد  كار  چه  بفهمد  كسى  بدهيد 
كارهاى  براى  و  خانه  در  را  خود  وقت  و  كرده  گيرى 

شخصى تان بگذرانيد.
خودتان  براى  شما  زمانيكه   ، باشيد  داشته  ياد  به 
يك  در  كه  كارهايى  كيفيت  بلكه   ، نيست  مهم  ميگذاريد 

محدوده زمانى كوتاه انجام ميدهيد اهميت دارد.
� خرداد ماه: 

اين هفته ماه شما در خانه امالك شما قرار دارد و شما 
انحصار  داريد  كه  چيزهايى  به  نسبت  اندازه  از  بيش 
طلب شده ايد و حس مال دوستى تان گل كرده است! 
اما وقتى صحبت از مايملك ميشود، به خصصوص اگر 
صميميم  دوست  يك  پاى  وقتى  يا  باشيد  كرده  ازدواج 

طرح باشد، الزم است كه آنها را هم در نظر بگريد.
نسبت  پول  به  را  چيزى  هر  نكنيد  سعى  هفته  اين  در 

مدتى  بحثها  در  شدن  موفق  و  موافقت  اگر  حتى  دهيد، 
بدهيد كه اين بحثها و گفتگوها در  زمان ميبرد، اجازه 

مسير خودشان پيش بروند.
� تير ماه: 

اين هفته ماه در نشانه حساس شما قرار گرفته است و 
شما مبهوت قدرت احساسات خود شده ايد ؛ احساسات 
شما مدام در حال تغييرند و افكارتان نيز از اين سو به 
فايده  نكردن  فكر  براى  شما  تالش  و  ميروند  سو  آن 

اى ندارد.
فقط  بگيريد؛  ناديده  را  خود  نيازهاى  نميتوانيد  شما 
دهيد  انجام  ميتوانيد  هفته  اين  در  كه  كارى  بهترين 
اين است كه بين خواسته هايى كه از ديگران داريد و 

آروزهايتان تعادل و سازگارى ايجاد كنيد.
� مرداد ماه: 

را  چيزهايى  ميكنيد  سعى  حاليكه  در  شما  هفته  اين 
ترجيح  دارند،  برايتان  را  فايده  بيشترين  كه  بخوريد 
؛   ! بچسبيد  خود  منظم  هاى  فعاليت  به  كه  ميدهيد 
از  را  شما  است  ممكن  ناآگاهانه  آرزوهاى  متاسفانه 

مسير اهداف منطقى تان دور گرداند.
اگر اين هفته كمى كارهايتان را كنار گذاشتيد به خودتان 
سخت نگيريد ؛ حركت به سوى جلو زمانى امكان پذير 
است كه تمام نظام هستى براى حمايت كردن از رشد و 

پيشرفت شما آمادگى كامل داشته باشند!
� شهريور ماه: 

و  دارد  قرار  مدت  بلند  اهداف  خانه  در  ماه  هفته  اين 
و  دوستان  سودمند  احساسى  هاى  حمايت  ميتواند 
خانواده تان را شامل حالتان كند اما اين اتفاق مثل يك 
شام مجانى نيست! ؛ براى اينكه اين هفته هركسى كه از 
شما حمايت كند نسبت به تغييراتى كه شما در زندگى 

تان ايجاد ميكنيد سخت گيرى مينمايد.
اگرچه مشكالت شما از سوى كسى نشات ميگيرد كه 
ميخواهد در موفقيت هايتان نقشى داشته باشد، اكنون 

به نفع تان است كه به جاى اينكه افكار منفى را انكار 
افكار  اين  وجود  با  كه  كنيد  پيدا  راهى  كنيد  سعى  كنيد 

منفى به موفقيت برسيد.
� مهر ماه: 

اجتماعى  هاى  مسئوليت  خانه  در  شما  ماه  هفته  اين 
قرار گرفته است و انگار كه از شما خواسته اند از افراد 
ديگر محافظت كنيد! ؛ اگر اين هفته از عهده كارهايى كه 
مسئوليت  مطمئنا  برنياييد،  است  شده  خواسته  شما  از 

پذيريتان زير سوال ميرود.
را  كارها  اين  ميتوانيد  كه  داريد  اعتقاد  واقعا  شما  اگر 
انجام دهيد، فقط بايد روش جالب و جذابى براى نشان 

دادن استعدادهاى خود پيدا كنيد.
� آبان ماه: 

در اين هفته شما به طور ذاتى توانايى خارق العاده اى 
كنيد  پيدا  مناسبى  حل  راه  مشكلى  هر  براى  كه  داريد 
و  خاص  خيلى  كار  كه  بگوييد  ديگران  به  شما  شايد  ؛ 
كه  است  اين  موضوع  حقيقت  اما  ايد  نداده  انجام  عالى 

جوابهاى شما خيلى هوشمندانه خواهد بود.
اين كارتان مثل پيدا كردن يك سوزن در انبار كاه است!! 
پس فرصتهاى خود را از دست ندهيد، براى رسيدن به 

چيزهايى كه ميخواهيد اين هفته بهترين زمان است.
� آذر ماه: 

اين هفته ماه كامل براى شما تبديل به يك چالش شده 
فعال  را  ديگر  افراد  به  مربوط  خانه  اينكه  براى   ، است 
كرده و شما احساس ميكنيد به جز موضوعات مهم و 

اساسى حرفى براى گفتن نداريد.
كه  ميكند  كمك  بهتان  كمبود  و  فقدان  نوع  اين  البته 
محدوديتهاى خود را بشناسيد ؛ اگر در اين هفته سعى 
كنيد كه شرايط جديد خود را قبول كنيد، سدها و موانع 

از سر راهتان كنار رفته و راه شما باز ميشود.
� دى ماه: 

احساساتتان  كه  بدانيد  ميخواهيد  شما  هفته  اين  شما 

ميخواهيد  كه  چرا   ، نه  يا  هستند  تناقض  بدون  و  ثابت 
بگيرند  شكل  واقعيت  پايه  و  اساس  بر  هايتان  فعاليت 
؛ متاسفانه اين هفته شما در حاليكه اطالعات بيشترى 

جممع ميكنيد احساساتتان نيز تغيير ميكنند.
اين هفته به جاى سرسختى كردن و پافشارى كردن بر 
روى ديدگاه هايتان، واكنش هاى شما نسبت به گذشته 
كمتر قابل پيش بينى هستند ؛ تا موقعى كه مجبور نشده 
ميدهيد  كه  جوابى  نگيريد؛  مدتى  بلند  تصميم  هيچ  ايد 

لزومًا آخرين جواب شما نخواهد بود!
� بهمن ماه: 

در اين هفته امكان دارد شما بيش از اندازه روى ايده 
اى پافشارى كنيد، كه اين موضوع آنقدرها هم كه فكر 

ميكرديد برايتان خوب نيست.
داد  پيشنهاد  شما  به  كافى  اطالعات  با  شخصى  اگر 
نيست، سعى  خوب  هم  زياد  ايده شما  يا  و  فرضيه  كه 
نكنيد نقش سخنران و نصيحت كننده را بازى كنيد ؛ در 
ميزنيد  خودتان  كه  حرفهايى  از  كه  كنيد  سعى  عوض 
درس بگيريد ؛ اصالح كردن يك بازى به مراتب بهتر از 

دفاع كردن از آن است.
� اسفند ماه: 

اين هفته ماه در خانه خالقيت و احساسات عاشقانه تان 
قرار ميگيرد و شما را قادر ميسازد كه سرگرمى داشته 
احساسات  با  بتوانيد  حال  لحظه  در  همچنين  و  باشيد 

خود درست برخورد كنيد.
جديت  تان  دوستان  دارد  امكان  احوال  اين  همه  با 
بيشترى را در كار شما طلب كنند و قصد و نيت شما 
سوءتعبير  را  آنها  و  نشده  متوجه  هايتان  گفته  از  را 
اين  كارى  هر  از  قبل  بايد  شما  هفته  اين  ولى  كنند 

سوءتفاهمات را برطرف كنيد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

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

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى، دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات 

مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516





IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Return
f r  £486

Gulf
Air

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £386
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

I ran
Air

f r  £389
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Oman
Air

f r  £413
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Qatar
Airways

f r  £487
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £405
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £386
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £470
Return

Baghdad

i nc luding al l  tax
& c harges

E t ihad
Air l ines

f r  £639
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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ساعات تحويل سال نو 1392 
تهران:  ساعت 12 و 33 دقيقه و 13 ثانيه بعد از ظهر 
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