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آمريكايى  افكن  بمب  هواپيماى  دو  پرواز  پى  در   
انتشار  با  يانگ  پيونگ  دولت  كره،  آسمان  برفراز 
بيانيه اعالم كرد، وارد ”وضعيت جنگ“ با كره جنوبى 

شده است.
، به نقل از خبرگزارى آسوشيتدپرس، اين در حالى 
جنگ  وقوع  احتمال  گويند  مى  گران  تحليل  كه  است 
ميان دو كره بسيار پايين است و تهديدهاى پيونگ 
يانگ با هدف كشاندن واشنگتن پشت ميز مذاكره و 
كره  رهبر  اون،  جونگ  كيم  از  بهتر  تصويرى  ايجاد 

شمالى در ميان مردم اين كشور است.

و  احزاب  دولت،  سوى  از  كه  مشتركى  بيانيه  در 
پيونگ  شد،  صادر  شمالى  كره  سياسى  نهادهاى 
يانگ اعالم كرد: در برخورد با مسائل مربوط به كره 
خواهد  عمل  جنگ  دوران  مقررات  با  مطابق  جنوبى 

كرد.
كره شمالى همچنين در اين بيانيه هشدار داد، هرگونه 
اقدام تحريك آميز از سوى آمريكا و كره جنوبى را 

بدون هيچ اطالع قبلى پاسخ خواهد داد.
اين در حالى است كه پيش از اين دولت كره جنوبى 
كره  اخير  تهديدهاى  كرد:  اعالم  اى  بيانيه  انتشار  با 

شمالى مساله جديدى نيست.
يكى از سخنگويان انرژى هسته اى كره شمالى روز 
راكتور  دارد  قصد  كشور  اين  كرد  اعالم  شنبه  سه 

سال 2007  در  كه  را  خود  بيون»  «يونگ  اى  هسته 
بود،  كرده  تعطيل  مذاكرات  دوره  چند  از  پس  و 
سخنگو،  اين  اظهارات  اساس  كند.بر  فعال  مجددا 
«تنظيم  شامل  بيون  يونگ  راكتور  مجدد  اندازى  راه 
اى  هسته  مجتمع  در  تاسيسات  تمام  مجدد  آغاز»  و 
يونگ بيون است كه شامل يك تاسيسات غنى سازى 

اورانيوم و يك راكتور 5 مگاواتى است.
اندازى  راه  است  شده  تاكيد  همچنين  فوق  بيانيه  در 
و  كمى  تقويت  به  منجر  بيون  يونگ  راكتور  مجدد 

كيفى نيروهاى هسته اى كره شمالى خواهد شد.
تنش هاى جديد در شبه جزيره كره پس از آن باال 
هاى  تحريم  به  واكنش  در  شمالى  كره  كه  گرفت 
اى  هسته  آزمايش  سومين  كشور  اين  عليه  جديد 
ها  تهديد  از  موجى  آن  از  پس  و  داد  انجام  را  خود 
از جانب پيونگ يانگ، سئول و كشورهاى غربى به 
سر كردگى آمريكا روانه كره شمالى شد و البته اين 

كشور نيز در اين زمينه ساكت ننشست.

دوره  چند  از  پس  و   2007 جوالى  در  شمالى  كره 
اين  اى  هسته  برنامه  درباره  جانبه  شش  مذاكرات 
كشور اقدام به تعطيلى راكتور هسته اى يونگ بيون 
كرد و در تابستان همان سال برج خنك كننده آن را 

منهدم كرد
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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
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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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ابله گمان مى كند عاقل است، ولى عاقل مى داند كه خود ابلهى بيش نيست.
آن چه دلخواه توست، پرده پنجم، صحنه اول.

The fool doth think he is wise, but the wise man 
knows himself to be a fool.

As You Like It, Act V, sc. 1.
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

از آنجايى كه هفته نامه پرشين هدف و رسالت خود را اطالع رسانى به هموطنان و كليه فارسى زبانان اين كشور 
مى داند؛ مفتخريم كه تا امروز و پس از گذشت چند ساله آغاز به فعاليت در عرصه مطبوعات؛ توانسته ايم به 
خوبى با شما دوستان عزيز ارتباط برقرار نموده و آنگونه كه شايسته است به انعكاس اخبار و مطالب مربوطه 

بپردازيم.

هفته نامه پرشين از همينجا اعالم مى دارد كه به منظور پوشش اخبار و كليه رويدادهايى كه در لندن يا هر شهر 
ديگرى به وقوع مى پيوندند ما را نيز در جريان آنها قرار دهيد تا بتوانيم منعكس كننده اخبار مربوطه در هفته 

نامه باشيم و رسالت اطالع رسانى خود را به نحو احسن به سرانجام رسانيم.

شما به راحتى مى توانيد با يك تلفن يا ارسال يك ايميل يا از طريق فاكس ما را آگاه سازيم تا خبرنگاران ما 
بتوانند در مراسم هاى فرهنگى و اجتماعى و هر زمينه ديگرى حضور يافته وبا تهيه گزارش، ساير هموطنان و 

فارسى زبانان را نيز مطلع سازيم.

اگر ساكن شهر ديگرى به جز لندن هستيد به راحتى مى توانيد خبر هر رويداد يا مراسمى را با ما در ميان بگذاريد 
و ما بتوانيم آن رويداد يا برنامه را در قالب خبر به اطالع ساير مخاطبان نيز برسانيم.

در  كه  مراسمى  از  را  هايى  عكس  شما  اگر  حتى  دارد  مراسم  يا  رويداد  يك  بازگويى  در  اى  عمده  نقش  عكس، 
شهرتان برگزار شده است؛ تهيه كرده ايد مى توانيد با ارسال آن به صورت ايميل موجب شويد تا ديگران هم 

تصاوير آن مراسم را ببينند. آن عكس به نام خود شما درهفته نامه منتشر خواهد شد.

دوستانى كه عالقمند به تهيه گزارش يا نوشتن مطالب تحليلى يا خبرى هستند نيز مى توانندبا ما همكارى داشته 
باشند و مطالب مربوط به خود را برايمان ارسال دارند تا ما بر حسب سياست هاى هفته نامه اقدام به درج و 

انتشار آنها نمائيم.
هفته نامه 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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سيزده بدر و 
ايرانيان انگلستان
 احسان صادقيان

را  نوروزى  مناسبتهاى  شما  مبارك.  نويتان  سال  سالم،   -
انجام مى دهيد؟ «بله»

اينا  مادرم  «واال  داريد؟  اى  برنامه  چه  بدر  سيزده  براى   -
خونشون نزديك تمز هست. يه پاپ هم اونجاست كه باربيكيو داره؛ 

يهو هممون هوره كش ميشيم اونجا!»
خانمم،  و  «بنده  كسانيست؟  چه  «هممون»  از  منظورتان   -

خانواده هامون و خالم اينا.»
چندتا سيزده بدر را در انگلستان گذرانده ايد؟ «6 سيزده   -

بدر.» 
است؟ «2  گذشته  خوش  شما  به  بيشتر  بدر  سيزده  كدام   -

سال پيش كه رفته بوديم برايتون، كنار دريا.»
با  خانوادگى  هممون  هم  «باز  بوديد؟  رفته  كسانى  چه  با   -

خالم اينا چون معموال خالم از اين برنامه ها مى چينه.»
«اولين  بوده؟  كدام  ايد  داشته  كه  بدرى  سيزده  بدترين   -
سيزده بدر كه تو منچستر تنها بودم! رفتم تو يه پارك كه همش يه 
عده پيرزن پيرمرد بود، هوا هم ابرى بود و سرد. داشتم دق مى 

كردم.»
داريد؟ «همون  بدر  سيزده  تا  اين 6  از  جالبى  خاطره  چه   -
سالى كه رفتيم برايتون توى مسير نزديك برايتون يه رستوران بار 
مانندى بود كه رفتيم اونجا نهار بخوريم.هر كسى از منيو چيزى را 
انتخاب كرد و سفارش داد. اينقدر پرشن غذاى اين رستوران بزرگ 
بود كه ما فقط استارتر را خورديم و بقيه اش را برديم. براى دسر 
هم بستنى سفارش داديم. يه ظرف بستنى آورد قدر گلدون. شش 
تايى نتونستيم همش را بخوريم. عوضش تا دو سه روز نياز نبود 

آشپزى بكنيم...!»
در اين سيزده بدرها رفتار ايرانى ها را چطور ديديد؟ «من   -
هيچوقت دوست نداشتم با ايرانى ها برم سيزده بدر چون هميشه 

مى دونستم كه آخرش دعوا و بزن بزن و پليس كِشى مى شه!»
فكر مى كنيد دليل اين اتفاقات چيست؟ «به خاطر اينكه حد   -
و اندازه چيزى را نگه نمى داريم. ما هنوز به در جه اى نرسيديم كه 
بتونيم از آزاديهامون درست استفاده كنيم. لباس جلف پوشيدن، 

تيكه انداختن به زن و بچه مردم بى بند وباريه، آزادى نيست.»
«سرد.  باشد؟  چطور  امسال  بدر  سيزده  كنيد  مى  فكر   -

احتماال ميريم برف بازى به جاى باربيكيو!»
تشكر از وقتتان. سيزده بدر خوبى برايتان آرزو مى كنيم.  -

لزوم  و  وسع  قدر  به  كس  هر  بدر،  سيزده  از  پيش  روز  يك  از 
هاى  خانواده  روز  اين  صبح  از  بيند،  مى  روز  اين  براى  تداركى 
شهرى با فالسكهاى چاى و بسته هايى كه در آن خوراكى روزانه 
را بسته اند، خيابان هايى را كه به بيرون شهر مى رود را پر مى 
كنند. دسته ديگر كه سيزده به در را فقط براى عصر گذاشته اند، از 

دو سه ساعت بعداز ظهر به اين خيابان ها رو مى آورند.
سبزه  و  آب  نهر  كنار  اى  دسته  هر  روند،  مى  بيرون  كه  شهر  از 
زارى مى نشينند. ناهار را در زير طاق آسمان و اگر چند درختى 
گير آورند، در زير سايه كم آن صرف مى كنند. آجيل و شيرينى 
عصر  عالوه،  به  دارند،  ناهار  از  بعد  چه  و  ناهار  از  قبل  چه  هم 
شيره  سركه  يا  و  سكنجبين  يا  سركه  با  كاهو  بايد  در  به  سيزده 

بخوردند. 

شايد اين روز، يك دهم اهالى شهر هم در شهر نماند. اجماال هر 
كس توانايى بدنى دارد، از اين تفريح و تفرج خوددارى نمى كند. 
خانواده هاى اعيان اكثرا به باغ هاى داخل يا خارج شهر مى روند 
و در آنجا سيزده به در را با تمام لوازم و جزييات برگزار مى كنند. 
جوان ترها و بچه ها به شاخه بزرگى از درخت قديمى باغ تاب مى 
بندند و تاب مى خوردند و على رغم بازيهاى پيشرفته النترونيكى، 
اين يك روز حتى از الك دولك و توپ بازى هم در دامان طبيعت 
مى  نيز  ها  بزرگتر  گير  دامن  معموال  بازى  لذت  كنند.  نمى  دريغ 
ها  جوان  و  ها  بچه  است؛  جالب  بسيار  شهر  بيرون  منظره  شود. 
و مردها و زنها دسته دسته به هر بازى كه انجامش ممكن باشد 

گرهمه گرگم به هوا و قايم باشك مشغولند.

از سنتهاى خاص سيزده بدر اين است كه دخترهاى دم بخت، براى 
پيدا كردن شوهر، سبزه گره مى زنند و معتقند كه تا سيزده آينده 
حاجت آنها روا خواهد شد به شرط اين كه در حين انجام گره زنى 
ولى  بر.»  به  بچه  شوهر،  خانه  ديگر،  سال  در،  به  «سيزه  بگويند: 

امروزه ديگر گره زدن سبزه اختصاص به زنها ندارد بلكه آقايان 
نيز مى توانند بخت خود را بيازمايند اما اينكه ذكر آنها هم در حين 

گره زدن سبزه بايد همين باشد يا چيز ديگر بماند!

بدر،  سيزده  مرسوم  شاديهاى  و  شوخى 
پيامدهايى  لندن  ايرانيان  بين  در  بخصوص 
ها  رسانه  و  اخبار  در  كمتر  كه  است  داشته 
بازتاب پيدا مى كند و علت آن جلوگيرى كردن 
از خدشه دار شدن وجهه ايرانى است در حالى 
هر  اخالقى  غير  رفتارهاى  اينگونه  وقتى  كه 
ساله تكرار مى شود و سابقه آن، اجراى اين 
از  بيشترى  ممانعتهاى  با  سال  هر  را  مراسم 
جانب پليس و شهرداريهاى انگلستان مواجه 
مى كند، جلوگيرى از انتشار آن در مطبوعات  

به نوعى سر به زير برف فرو بردن است. 
سيزده بدر از سويى با مراسم روز ساده لوحان و دروغ آوريل در 
جهان مقارن است. در بين ايرانيان نيز دروغ سيزده رواج داشته و 
دارد و گونه اى سرگرمى براى خنديدن و شادمانى است. اين يك 
بهانه خوب است براى شوخى و دست انداختن يكديگر بخصوص 
دختر و پسرهاى جوان و عاشق پيشه! اما اين شوخى و شاديهاى 
مرسوم سيزده بدر، بخصوص در بين ايرانيهاى لندن پيامدهايى 
داشته است كه كمتر در اخبار و رسانه ها بازتاب پيدا مى كند و 
است  ايرانى  وجهه  شدن  دار  خدشه  از  كردن  جلوگيرى  آن  علت 
تكرار  ساله  هر  اخالقى  غير  رفتارهاى  اينگونه  وقتى  كه  حالى  در 
مى شود و سابقه آن، اجراى اين مراسم را هر سال با ممانعتهاى 
بيشترى از جانب پليس و شهرداريهاى انگلستان مواجه مى كند، 
جلوگيرى از انتشار آن در مطبوعات سر به زير برف فرو بردن 
است. براى مثال پارك ميل هيل يكى از مراكزى تجمع ايرانيان در 
مشاجرات  دليل  به  گذشته  ساليان  طى  كه  بود  بدر  سيزده  روز 
زباله،  ريختن  و  درختها  زدن  آتش  و  شكستن  خوردها،  و  زد  و 
است.  كرده  جلوگيرى  محل  اين  در  ايرانيان  تجمع  از  شهردارى 
پارك كاكفاستر نيز از ديگر مراكز تجمع ايرانيان بوده است كه به 
است.  خورده  خط  ايرانيان  تفرجگاههاى  فهرست  از  مشابه  داليل 
چنانچه وضعيت به همين شكل پيش رود، دور از انتظار نيست اگر 
پس از سيزده بدر امسال هم، پارك ديگرى از ايرانيان دريغ شود. 
متأسفانه عالوه بر آسيب رسانى به طبيعت كه هيچ جايگاهى در 
يك  كه  خانواده  حريمهاى  نكردن  رعايت  ندارد،  ما  ايرانى  فرهنگ 
نهاد ارزشمند در فرهنگ و باور هر ايرانى است، موجب در گيرى 
و رفتارهاى زشتى شده و مى شود كه روز زيباى سيزده بدر را 
نحس كرده است. در اين خصوص تنها به ذكر مصاحبه ديگرى كه 
از يكى از هموطنان در اين رابطه به عمل آورده ايم بسنده مى كنيم 
و قضاوت را به خوانندگانى كه قطعًا خود نيز شاهد صحنه هاى 

مشابه بوده اند وا مى گذاريم.

ايد؟  بوده  ها  لندنى  مهمان  بدر  سيزده  چند  كنون  تا  شما   -
كاش  اى  و  داشتيم  لندن  تو  كه  بود  بدرى  سيزده  اولين  «پارسال 

نداشتيم!؟»
پليسى  اون  از  يعنى  نبود.  جالب  زياد  محيط  «واال،  چرا؟   -
زود  همبن  واسه  كشيديم  خجالت  خيلى  بود  ايستاده  در  دم  كه 

برگشتيم.»
ممكن است بيشتر توضيح بديد؟ «واال اتفاق خاصى نيفتاد   -
و لى كاميونيتى ايرانى ها بيشتر مجرديه تا خانوادگى؛ آدم احساس 

شرم مى كنه وقتى با خانوادش ميره اونجا.»

مگر اين تجمع چه مشخصه هايى دارد كه براى خانواده   -
مناسب نيست؟ «به طور خاص نمى تونم به چيزى اشاره كنم ولى 
وقتى با خانواده جايى ميريد بايد احساس راحتى و امنيت كنيد نه 
محيط  ميگم  حاال  بيفته.  اتفاقى  مبادا  باشيد  داشته  دلشوره  اينكه 
آقايى  يه  مثال  رفتم.  نمى  اونجا  بودم  هم  مجرد  اگه  ولى  مجردى 
وسط  داشتند  كه  دخترى  تا  دو  خاطر  به  و  زد  مى  ارگ  داشت 
هم  خانمها  اون  بود.  افتاده  راه  لوچش  و  لب  از  آب  ميرقصيدند 
بودند!  سانفرانسيسكو  و  السوگاس  استريپتيز  سالن  تو  انگار  كه 
مراسم سيزده بدر تو ايران با اونهمه بگير و ببندش خيلى قشنگتر 
بر گزار مى شه تا اينجا. ما عادت كرديم كه برامون مرز بگذارند؛ 

خودمون حد و اندازه اى براى رفتار و كردارمون قائل نيستيم!»

كه  داريد  بدرهايتان  سيزده  از  شيرينى  يا  تلخ  خاطره  اگر  لطفا 
ميتواند براى ديگران عبرت آموز باشد يا نظر و پيشنهادى كه به 
برگذارى هر چه بهتر تجمعهاى ايرانى كمك مى كند، لطفًا با تلفنهاى 

دفتر تماس بگيريد يا با آدرس الكترونيكى مكاتبه نماييد.

پيام نوروزى پرزيدنت اوباما به 
مردم ايران

درود، همزمان با گردهم آمدن خانواده ها براى جشن نوروز ، مى 
خواهم بهترين آرزوهايم را به مناسبت فرارسيدن بهار و سال نو 
دور  شما  متحده،  اياالت  در  اينجا  و  جهان  سراسر  در  كنم.  ابراز 
سفره نوروز جمع شده ايد تا شكرگزار وجود عزيزانتان باشيد، 
به نعمت ها بيانديشيد و به همه فرصت هاى فصل نو خوش آمد 

بگوييد.
داده  انجام  جمهور  رئيس  عنوان  به  هرسال  من  كه  همانگونه 
و  مردم  با  مستقيم  گفتگوى  براى  فرصت  اين  از  خواهم  مى  ام، 
رهبران ايران استفاده كنم. از زمان آغاز دوره رياست جمهورى 
به  عمل  درصورت  ام   داده  ارائه  ايران  دولت  به  را  فرصتى  من، 
مسئوليت هاى بين المللى اش، در اين صورت فرصتى براى ايجاد 
روابط تازه ميان دو كشور ما امكان پذير است، و ايران مى تواند 

به جايگاه واقعى اش در ميان جامعه كشورها بازگردد.

من درباره دشوارى بودن غلبه يافتن بر دهه ها بى اعتمادى توهم 
ايران  و  متحده  اياالت  ميان  كه  زيادى  هاى  اختالف  حل  ندارم. 
شامل  اين  است.  متدوام  و  جدى  هاى  تالش  نيازمند  دارد  وجود 
نگرانى هاى جدى و درحال رشد جهان درباره برنامه هسته اى 
تهديد  را  آن  از  فراتر  و  منطقه  امنيت  و  صلح  كه  باشد  مى  ايران 

مى كند.

تحقيقات  براى  آنها  اى  هسته  برنامه  گويند  مى  ايران  رهبران 
پزشكى و توليد برق است. اما تا كنون نتوانسته اند جامعه جهانى 
آميز  صلح  مقاصد  صرفا  ايشان  هسته  برنامه  كه  كنند  متقاعد  را 
متحد  موضوع  اين  حل  براى  عزمش  در  جهان  همين  براى  دارد. 
مردم  است.  شده  منزوى  اينگونه  ايران  اكنون  كه  دليلى  و  است 
ايران بهاى زياد و غيرالزمى براى عدم تمايل رهبران ايران براى 

رسيدگى به اين مسئله پرداخته اند.

همانگونه كه من هميشه گفته ام، اياالت متحده ترجيح مى دهد اين 
مسئله را به طور صلح آميز و ديپلماتيك حل كند. اگر واقعا آنگونه 
كه رهبران ايران مى گويند  برنامه هسته ايشان مقاصد صلح آميز 
دارد،  وجود  عملى  حل  راه  براى  اساسى  صورت  اين  در  دارد  
اين يك راه حلى است كه به ايران دسترسى به انرژى صلح آميز 
دهد و همزمان براى هميشه پاسخگوى پرسش  هسته اى را مى 
هاى جدى جامعه جهانى درمورد ماهيت واقعى برنامه هسته اى 

ايران است.

اياالت متحده دركنار ساير اعضاى جامعه جهانى آماده است به 
اينگونه راه حلدست يابد. اكنون زمان آن است كه دولت ايران براى 
توافقى  جهت  در  و  بردارد  معنى  با  و  جدى  گامهاى  تنش  كاستن 

پايدار و درازمدت در زمينه برنامه هسته اى حركت كند.

يافتن راه حل كارى آسان نخواهد بود. اما اگر بتوانيم، مردم ايران 
مى توانند مزاياى مبادالت بازرگانى بيشتر و روابط با كشورهاى 
ايران  دولت  اگر  درحاليكه  ببينند.  را  متحده  اياالت  ازجمله  ديگر 
همچنان حركت درمسير فعلى را ادامه دهد، تنها ايران را منزوى 
رهبران  روى  پيش  اكنون  كه  است  انتخابى  اين  كرد.  خواهد  تر 

ايران است.
من اميدوارم آنها راه بهتر را انتخاب كنند  به خاطر مردم ايران 
و به خاطر جهان. زيرا دليل خوبى وجود ندارد كه مردم ايران از 
فرصت هايى كه مردم كشورهاى ديگر استفاده مى كنند محروم 
باشند، همانگونه كه ايرانيان شايسته برخوردارى از آزادى هايى 

هستند كه مردم همه جا از آن برخوردار هستند.
و  پدران  كه  خوب نيست. همانگونه  هم  براى جهان  ايران  انزواى 
اجداد شما در طول تاريخ دنياى علم و هنر را غنى كرده اند، همه 
به  برد،  خواهند  بهره  ايران  مردم  خالقيت  و  استعداد  از  كشورها 
ويژه جوانان شما. هر روزى كه ارتباط شما با ما قطع است روزى 
باهم نمى سازيم، نوآورى نمى  هم كار نمى كنيم،  با  ما  است كه 
كنيم � و فرصت ساختن آينده اى پر از صلح و كاميابى كه در قلب 

اين جشن است را نداريم.
در اين ايام نوروز همزمان با جمع شدن خانواده و دوستان در 
اين نوروز بسيارى از شما به حافظ روى خواهيد كرد كه نوشت: 
«درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد، نهال دشمنى بركن 

كه رنج بى شمار آرد»
همزمان با آغاز بهارى تازه، من همچنان اميدوارم كه دو كشور ما 
بتوانند از تنش را پشت سر گذاشته و فراتر روند. و من همچنان به 
تالشم براى رسيدن به آغازى نو ميان كشورهايمان ادامه خواهم 

داد كه حاصلش دوستى و صلح ميان دو كشورمان باشد.

سپاسگزارم و عيد شما مبارك
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خواننده گرامى
ها و  از محل آگهى  فقط  پرشين  هفته نامه  مخارج 
پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين  اشتراك  حق 
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.
كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
است كه تاكنون به درخواست ما آگهى دهندگان و 

مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

كودكان جهان 
در ضيافت كتاب

روز  بودن  ناشناخته  داليل  از  يكى  شايد 
تقارن  ايرانيان،  درميان  كودك  كتاب  جهانى 
آن با روز طبيعت در ايران باشد. اما در واقع 
ريشه بى توجهى به روز جهانى كتاب كودك 
را مى توان به طور كلى در عوامل كم توجهى 
به كودك، روز او و روز كتاب او، پيدا كرد. از 
طرفى كم توجهى رسانه هاى گروهى را هم 

نبايد بى تاثير دانست.
تخصصى  و  ادبى  نشريات  حتى  پيش  سال  چند  همين  تا 
شناختند  نمى  را  كودك  جهانى  روز  نيز  ادبيات  زمينه  در 
كتاب  جهانى  روز  نام  به  آوريل  دوم  نامگذارى  داليل  از  و 
كودك و برنامه هاى اين روز خبر نداشتند، در نتيجه نمى 
توانستند در اطالع رسانى درباره اين روز نيز نقش داشته 
نوجوان  و  كودك  ادبيات  به  مربوط  نهادهاى  البته  باشند. 
كتاب  شوراى  و  نوجوان  و  كودك  نويسندگان  انجمن  مثل 
كودك هميشه سعى مى كنند كه بى توجهى ساير نهادهاى 
جبران  نوعى  به  را  جهانى  روز  اين  به  غيردولتى  و  دولتى 
اين  اما  بگيرند  نظر  در  روز  اين  براى  را  مراسمى  و  كنند 
گونه فعاليت ها تاثيرى در شناخت مردم از روز جهانى كتاب 

كودك نداشته است.

تاريخچه روز جهانى كتاب كودك

جوجه  هاى  داستان  خالق  كه  است  كسى  كمتر  روزها  اين 
داستان  نشناسد.  را  فروش  كبريت  دخترك  و  زشت  اردك 
هايى كه با جادوى قلم نويسنده آن براى همه مردم جهان 

ماندگار شده و سهمى در كودكى آنها دارد.

ماندگار،  هاى  داستان  اين  خالق  اندرسن  كريستين  هانس 
آوريل  دوم  كه  است  دانماركى  هنرمند  و  شاعر  نويسنده، 
در  و  اودنسه  شهر  در   1805 سال  فروردين   14 با  برابر 
خانواده اى فقير به دنيا آمد. پدرش كفاشى كم درآمد بود و 

مادرش در خانه هاى مردم رختشويى مى كرد.

به  اما  نداشت  كافى  تحصيالت  اينكه  وجود  با  هانس  پدر 
از  بسيارى  و  بود  مند  عالقه  نمايشنامه  و  داستان  خواندن 
داستان هايى را كه مى خواند، براى هانس بازگو مى كرد. از 
اين رو هانس از كودكى با كتاب ها و داستان هاى گوناگون 
مانند «هزارويك شب» آشنا شد. سرگرمى ديگر او، بازى با 
عروسك هايى بود كه پدر برايش درست مى كرد. هانس با 
عروسك ها نمايش مى داد، با آنها سخن مى گفت و خيال 
پردازى مى كرد. گاهى نيز پدر او را به تئاتر شهر اودنسه 

مى برد.

هانس در سن 11سالگى پدر خود را از دست داد و در آن 
زيادى  هاى  سختى  دوره  اين  در  شد.  كار  به  مشغول  سن 
كشيد. سپس در سن 14سالگى، يكه و تنها به كپنهاگ پايتخت 
دانمارك سفر كرد. اميدوار بود كه در تئاتر آن شهر براى 
با  توانست  البته  نشد.  موفق  اما  شود،  پذيرفته  بازيگرى 
به  اى  مدرسه  در  كالين  يوناس  نام  به  فردى  هاى  حمايت 

تحصيل بپردازد.

سرانجام در سن 24سالگى دوره تحصيل در اين مدرسه را 
به پايان رساند. از آن پس به سرودن شعر، نوشتن داستان 
و نمايشنامه، طراحى و كاردستى با كاغذ و قيچى پرداخت. 
او به بسيارى از كشورهاى اروپا سفر كرد و زندگى مردم 
اين كشورها را از نزديك ديد. در اين سفرها با نويسندگان 
معروف آن زمان چون ويكتور هوگو، والتر اسكات، چارلز 

ديكنز، الكساندر دوما، بالزاك و برادران گريم آشنا شد.

كرد؛  آغاز  بزرگساالن  براى  رمان  نوشتن  با  را  خود  اوكار 
رمان هايى كه آن زمان قابل خواندن نبودند, ولى در سال 
كه  پرداخت  كودكان  براى  هايى  قصه  نوشتن  به  بعد  هاى 
به  را  اندرسن  و  شدند  ترجمه  انگليسى  زبان  به  بالفاصله 

شهرت جهانى رساندند.

نخستين آثار اندرسن براى كودكان در سال 1835 منتشر 
شدند. عالقه و تشويق مردم سبب دلگرمى اندرسن بود؛ به 
داستان، 8  و  قصه  به 157  نزديك  عمر  پايان  تا  كه  طورى 
رمان، 800 قطعه شعر، 4 زندگينامه، چند سفرنامه و تعداد 
بى شمارى طراحى و كاردستى به شكل كاغذ و برش پديد 

آورد.
عاميانه  هاى  افسانه  و  ها  قصه  پايه  بر  او  آثار  از  بسيارى 
نوشته شده اند. اندرسن با باز آفرينى اين قصه ها و افسانه 
است..  كرده  معرفى  مردم  از  بيشترى  تعداد  به  را  آنها  ها 
گريم  برادران  و  پرو  شارل  چون  كسانى  اندرسن،  از  پيش 
قصه ها و افسانه هاى عاميانه را براى كودكان و نوجوانان 
گذار  پايه  اندرسن  هاى  بازآفرينى  اما  بودند؛  آورده  گرد 
خلق  ويژه  به  و  جهان  كودكان  ادبيات  در  نو  روشى  و  راه 
فانتزى هاى كودكان شدند. از مهم ترين داستان هاى هانس 
و  زشت  اردك  جوجه  بلبل،  به  توان  مى  اندرسن  كريستين 

دخترك كبريت فروش اشاره كرد.

و  كودك  ادبيات  نوبل  يا  اندرسن  كريستين  هانس  جايزه 
ادبيات  حوزه  در  هنرى  و  ادبى  جايزه  معتبرترين  نوجوان 
كودكان است كه از سوى دفتر بين المللى كتاب براى نسل 
كتاب  هنرى  و  ادبى  سطح  باالبردن  منظور  به   IBBY جوان 
يك  آثار  مجموعه  به  بار،  يك  سال  دو  هر  كودكان  هاى 
جايزه  اين  اهداى  شود.  مى  داده  تصويرگر  يك  و  نويسنده 
به مجموعه آثار يك نويسنده از سال 1956 و به مجموعه 
آثار يك تصويرگر از سال 1966 آغازشده است. اين جايزه 
در  مراسمى  طى  كه  است  ديپلم  يك  و  طال  مدال  يك  شامل 
كنگره دوساالنه IBBY به برندگان اهدا مى شود نامزدهاى 
و  شوند  مى  كانديدا   IBBY دفاترملى  سوى  از  جايزه  اين 
داوران بين المللى كه از كارشناسان برجسته ادبيات كودكان 
هستند برندگان اين جايزه را از ميان نامزد هاى معرفى شده 

برمى گزينند.

جايزه  برنده  ممتاز  تصويرگران  و  نويسندگان  انتخاب 
اندرسن تا سال 2002 به عهده هياتى از داوران بين المللى 
بود كه همگى در زمينه ادبيات كودكان و نوجوانان (تاليف و 
تصوير) صاحب نظر بودند، از سال 2002 هيات داوران به 
دو بخش مجزا تقسيم شد. بخشى مسوول داورى تصوير و 

بخشى در كار داورى تاليف مشغول شدند.

سهم ايران از روز جهانى كتاب كودك

از ايران تاكنون خانم توران ميرهادى، 4 دوره در سال هاى 
دوره  يك  اياغ  قزل  ثريا  خانم   ،1988 ،1986 ،1978 ،1976
در سال 1992، خانم منصوره راعى دو دوره در سال هاى 
هاى  سال  در  دوره  دو  قائينى  زهره  خانم  و 2000،   1998

2002 و 2004، عضو ايرانى هيات داوران بوده اند.
همچنين از شعبه ملى ايران، چهار نفر در بخش هاى تاليف 
و تصوير نامزد جايزه جهانى اندرسن شده اند. آقاى فرشيد 
 / كرمانى (تاليف  مرادى  هوشنگ  مثقالى (تصوير / 1974)، 
1992)، محمدرضا يوسفى (تاليف / 2000) و خانم نسرين 
خسروى (تصوير / 2002). از اين ميان آقاى فرشيد مثقالى، 
برنده جايزه جهانى در بخش تصوير شده و آقاى هوشنگ 

مرادى كرمانى مورد تشويق هيات داوران قرار گرفت.

دفتر  عضو   1964 سال  از  كودك  كتاب  شوراى  طرفى  از 
بين الملل كتاب براى نسل جوان (IBBY) است و با اين دفتر 
عنوان  به  شورا  هاى  مسووليت  از  يكى  كند.  مى  همكارى 
ايرانى  پديدآورندگان  آثار  معرفى  دفتر،  اين  ملى  شعبه 
(نويسنده و تصويرگر) براى جايزه هانس كريستين اندرسن 
لوح  دريافت  براى  مترجم  و  تصويرگر  نويسنده،  معرفى  و 

افتخار IBBY است.

مدنيت سنتى ، سنت مدنى
الله اميرى 

آيا تا كنون احساس كرده ايد در برزخى بى انتها به سر مى بريد و هيچ نقطه 
اى را نمى توانيد بيابيد تا در مقايسه با آن مكان ثابت ، جاى خود و احتماال“ 
حركت خود را ارزيابى نماييد تا پى ببريد كه رو به جلو مى رويد يا در حال 

پسروى هستيد ؟ 
چنين حالتى را ، برزخ مى توان ناميد.در وضعيت برزخى ، همه چيز در فضايى 
معلق و نا ايستا شناور است و آسمان هر لحظه گوياى حالتى است كه لحظه 
اى پيش تجربه نكرده بود.شادمانى و مصيبت ، موهبت و محروميت چنان در 
كه  است  عميق  كنكاشى  مستلزم   ، كدام  هر  شناخت  باز  كه  اند  شده  ادغام  هم 

لزوما“هم ثمر بخش نخواهد بود.
رسوخ  به  توجه  است.با  برزخى  ى  تجربه  احوال   ، ما  ى  جامعه  امروز  احوال 
يقين  و  قطع  به  پرسشى  هيچ  پاسخ   ، حالى  چنين  در   ، جامعه  اعماق  در  سنت 
نيست.بى ثباتى فضاى برزخى به بينش انسانها نيز تسرى يافته و آنها را به 

سمت ناپايدارى ذاتى نيز مى كشاند.
در اين فضا ، آرمانها و آمال و سوداها نيز سيال و بى شكل اند و حد و اندازه 
ى مشخصى نيز ندارند.از اين رو معلوم نيست مردم چه مى خواهند و دقيقا“ در 
ذهن يا عين به دنبال چه چيزى هستند.چرايى گرايش ناگهانى به سمتى و روى 

گردانى آنى از آن ، نامعلوم است.
در يك كالم ، برزخ ميان سنت به يادگار مانده در عروق و پيوند به حال مدرن ، 
فضايى مبهم و مه آلود است.چونان كه يك تجربه بارها و بارها تكرار مى شود 

و هر كارى مدام از سر گرفته مى شود با يك اميد موهوم به پيروزى.
است  اجتماعى  و  سياسى   ، اقتصادى  امنيت  گونه  هر  فقدان  سبب   ، وضع  اين 
اما انسان برزخى با فقدان امنيت بزرگ شده و در برابر آن حساسيت چندانى 

نشان نمى دهد.
  ، گذاشتن  مسكوت  و  آن  گرفتن  ناديده   ، بحران  از  گريز  سنتى  ى  جامعه  در 
بصورت سنت درآمده و هيچگونه مديريتى براى بحران وجود ندارد.در چنين 
فضايى ، به جاى مواجه شدن با بحران ها و تالش براى حل آنها سعى مى شود 
كه با دفع الوقت ، هر گونه بحران را به آينده منتقل كرده و چاره جويى براى 

حل آن را هم در صورت امكان بر عهده ى قهرمان مورد اعتقاد خود قرارداد.
جامعه ى مدنى اما ، بر پايه هايى چون انسان ، محوريت خرد و انديشه ، قانون 
مدارى و احترام به عقايد مخالف استوار است.فردى كه عضوى از جامعه ى 
مدنى است داراى اتكا به خود ، شجاعت در انتقاد و ابراز عقايد ، خرد ورزى و 

اتكا به دانش و اعتقاد به ساختن سرنوشت خويش است.
حال آنكه در جوامع سنتى فرد نيازمند به منجى و قهرمان است ، داراى ترس 
و خودسانسورى و دچار خرافه پرستى و باور به سنت هاى غلط است و نيز 

اعتقاد به قضا و قدر و تسليم در برابر آن دارد.
فرد سنتى در جامعه ى سنتى با بلوغ فكرى و نگرشى به شهروند مدنى تبديل 
است. جامعه  افراد  ساير  قبال  در  اجتماعى  مسئوليتهايى  داراى  كه  شود  مى 
حقوق  گرفتن  نظر  در   ، نگرى  خود  بجاى  ديگران  درك  ؛  چون  مسئوليتهايى 
بجاى  آن  با  مدارا  و  مخالف  عقايد  پذيرش   ، طلبى  منفعت  جاى  به  سايرين 
خشونت طلبى ، احترام به انسانيت و كمال بجاى نگاه ابزارى ، مسئوليت پذيرى 

بجاى فرافكنى ، اعتقاد به برابرى انسانها بجاى شخص ساالرى و....
مى شود ديد كه اين بلوغ ، دنياى كوچك و سياه و سپيد سنت را به چه دنياى 
بزرگ و رنگى اى پيوند مى زند و چه كوتاه مى كند راه رسيدن به كمالى را كه 

همگان در پى آنند. و اين نقطه ى شروع است ؛ شروع پايان برزخ.

كالم پايان : پيله اى كه به دور خود مى تنيم ، با اميد به پروانه شدن است. پس 
نگاهمان به آسمان باشد ، براى پروازى كه آرزوست.
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كره شمالى از رويا تا واقعيت

اين كشـــور 
خطرناك تر از 
تصور شماسـت
مترجم : محمدرضا عسگرى منبع: فارن پاليسى

حاكمان خودكامه در صورتى كه واقعيت را لمس 
نياز  آورد. آنها  نخواهند  دوام  زيادى  مدت  نكنند 
دارند كه سياست هاى كاخ را بخوانند، به دوستان 

پاداش داده و دشمنان را تنبيه كنند.

”كره شمالى انقدر هم خطرناك نيست“
اين  به  كره  جزيره  شبه  در  جنگ  تهديد  اشتباه. 
بيش  جنوبى  كره  و  امريكا  كه  ندارد  وجود  دليل 
از 6 دهه است كه رژيم را از وقوع آن بازداشته 
گاه  تحركات  دارد.  ادامه  هنوز  تفكر  اين  و  اند 
دردسرى  با  معموال   هم  يانگ  پيونگ  گاه  بى  و 
براى خودش ختم مى شود. پس دليل نگرانى ها 

چيست؟ دو دليل وجود دارد:

به  مايل  تاريخ  طول  در  همواره  شمالى   كره   .1
محك زدن روساى جمهور جديد كره جنوبى بوده 
رونمايى  فوريه  ماه  در  آنها  ترين  تازه  از  است. 
در  اخالل  با  شمالى  كره   1992 از  .البته  شد 
معاهده صلح به استقبال تمامى روساى جمهور 
همسايه جنوبى خود تا به امروز رفته است: چه 
يا  ها  زيردريايى  تهاجم  موشك،  پرتاب  شكل  به 
درگيرى هاى نيروى دريايى. اين تهديدهايى بوده 
جنوبى  كره  شده  انتخاب  تازه  روساى  كه  است 
در اين سالها همواره  با شكيبايى با آنها برخورد 

كرده اند.

ديگر  جنوبى  كره  كه  است  اين  امروز  تفاوت 
چشم بر اين اقدامات نمى بندد. بعد از اينكه كره 
شمالى كشتى دريايى كره جنوبى را منفجر كرد 
و باعث كشتار 45 ملوان آن در سال 2010 شد، 
سئول قوانين تعامالت نظامى را بازنويسى كرد.

سرانجام كاسه صبر اين كشور لبريز شد.از آن 

تاريخ تا به امروز كره جنوبى به هر گونه اخاللى 
فعاالنه پاسخ داد. پاسخ هايى كه مى توانست به 

درگيريهاى گسترده تر منجر شود.

2. كره شمالى در ماه دسامبر با پرتاب موففقيت 
اميز ماهواره به فضا نشان داد كه به تكنولوژى 
جديدى دست پيدا كرده است. به دليل اين كه اين 
ماهواره دچار نقص فنى شد كره شمالى تصميم 
اين  بالستيك،  موشك  پرتاب  كمك  به  كه  گرفت 
بدهد؛  ماهواره غيرنظامى را در مدار زمين قرار 
اين موشك بالستيك به وضوح براى رسيدن به 

اياالت متحده طراحى شده است.

مويد  شمالى  كره  پيشرفت  اين  رسد  مى  نظر  به 
در  كه  را  دفاع  پيشين  وزير  گيتس-  باب  ادعاى 
 5 تنها  شمالى  كره  بود  گفته   2011 ژانويه  ماه 
اياالت  كننده  تهديد  كه  موشكى  ساخت  تا  سال 

آزمايش  سومين  باشد.  دارد-  فاصله  متحده 
شد  انجام  فوريه  ماه  در  شمالى  كره  اى  هسته 
و به نظر مى رسيد  كه اين ازمايش موفق تر از 
از  اساس  همين  بر  و  بوده  گذشته  آزمايش  دو 
آن تاريخ  اوضاع  پيچيده تر شد. گفته مى شود 
كه كره شمالى تمام سيستم هاى تسليحاتى خود 
را به كشورهايى مانند ايران، پاكستان و سوريه 
نگران  موضوع  اين  درباره  بايد  است!  فروخته 

باشيم.
ناديده  اغلب  كه  هست  هم  ديگرى  موضوع  اما 
با  تواند  مى  امروز  شمالى  كره  شود:  مى  گرفته 
براى  تهديدى  خود  متعارف  ارتش  و  ها  موشك 
باشد.  ژاپن  از  هايى  قسمت  و  جنوبى  كره  تمام 
درگيرى  ساعت  اولين  در  تواند  مى  شمالى  كره 
ترتيب  را  سئول  به  اى  توپخانه  حمله  500هزار 
برقرار  گذشته  سال   60 طول  در  كه  ثباتى  دهد. 
جنوبى  كره  امنيتى  همكارى  دليل  به  است  بوده 
براى  را  موضوع  اين  كه  بود  امريكا  با  ژاپن  و 
صورت  در  كه  كرد  روشن  شمالى  كره  رهبران 
حمله به اين كشورها هم جنگ را از دست خواهند 
داد و هم كشورشان را. البته براى نيم قرن هيچ 
كدام از طرفين اعتقاد نداشتند كه مزاياى شروع 
داشت.  خواهد  برترى  آن  هاى  هزينه  بر  جنگ 
نگرانى كنونى اين است كه رهبر جديد كره شمالى 
چنين  از  اش  تجربگى  كم  و  جوانى  به  توجه  با 

منطقى پيروى نكند.
روى اين موضوع قمار نكنيد. پيش از اين خيلى 

ساده مى توانستيم پدرش، كيم جونگ ايل را به 
دليل مدل عجيب موهايش، مهارت هاى اجتماعى 
فاجعه اش و تنفرش از رخدادهاى عمومى مورد 
تمسخر قرار دهيم. كيم جونگ ايل به وضوح فردى 
و  برونگرا  سياستمداران  اكثر  اما  بود.  درونگرا  
عاشق شلوغى و توجه هستند، كيم جونگ اون هم 
پروفايل خود را دارد: همسر بسيار زيبايى دارد، 
دوست دارد در مال عام ظاهر شود و سخنرانى 
از  و  كند  مى  تماشا  را  بسكتبال  مسابقات  كند، 
است  ممكن  كند.  مى  بازديد  مختلف  هاى  پارك 
خيلى از رفتارهاى وى نمايشى سياسى باشد با 
اين هدف كه مردم خود را متقاعد نمايد كه رهبر 
اما  دارد  عهده  بر  را  مسئوليت  راحتى  به  جوان 
اين رويه در تضاد كامل با شيوه حكومت دارى 
پدرش است. كيم جونگ ايل هيچ اهميتى به جنبه 
عوض  در  داد؛  نمى  خود  دارى  حكومت  عمومى 
اين  براى  عمومى  انظار  در  پسرش  شدن  هويدا 

است كه مردمش را متقاعد كند كه تغييراتى قرار 
است در زمان زمامدارى وى رخ دهد.

واقعيت  واقعا  كه  صورتى  در  خودكامه  حاكمان 
آورد.  نخواهند  دوام  زيادى  مدت  نكنند  لمس  را 
آنها نياز دارند كه سياست هاى كاخ را بخوانند، 
به دوستان پاداش دهند و دشمنان را تنبيه كنند، 
قدرت  سر  بر  رقابت  براى  كه  را  رقيب  منافع 
تا   1994 از  ايل  جونگ  كيم  كند.  مديريت  است 
زمان مرگش در دسامبر 2011 بدون هيچ چالش 
اينكه  وجود  با  داشت.  دست  در  را  قدرت  داخلى 
كيم جونگ اون بى تجربه است اما قدرت را براى 
بيش از يك سال است كه در دست دارد و به نظر 
مى رسد از هم اكنون قوى ترين بازيگر در پيونگ 

يانگ است.

اون  جونگ  كيم  اينكه  درباره  پرسش  از  مهمتر 
وى  آيا  كنيم  مشخص  كه  است  اين  است  ديوانه 
محتاط است يا ريسك پذير. هر گونه تغيير عمده 
خطرات  شمالى  كره  خارجى  سياست  در  اى 
وراى  كيم  اگر  داشت.  خواهد  پى  در  را  بزرگى 
نمايش سياسى 60 سال گذشته عمل كند و واقعا 
حمله سياسى بزرگى را عليه كره جنوبى يا حتى 
اياالت متحده انجام دهد، خود و كشورش را در 

معرض خطر بزرگى قرار داده است.

در صورتى كه كيم اصالحات به تمام معنايى در 

سياست داخلى، اقتصادى يا اجتماعى خود انجام 
حتى  شد.  خواهد  روبرو  زيادى  خطرات  با  دهد 
جناح  خواه،  تماميت  ديكتاتورى  هاى  نظام  در 
دارد  وجود  بروكراتيكى  منافع  و  ها  ائتالف  ها، 
كه با هرگونه تغييرى در وضعيت موجود اسيب 
اقتصادى  اصالحات  مثال  طور  به  ديد.   خواهند 
شايد در نهايت به كشور كمك كند اما خطر هرج 
قدرتمند  سهامداران  تضعيف  بازار،  در  مرج  و 
انتظارات  افزايش  و  گسترده  ها  بروكراسى  در 

عمومى را در پى خواهد داشت.

براى  است  ممكن  ماجراجو  اون  جونگ  كيم  يك 
كره شمالى و رابطه اش با جهان خارج خوب يا 
بد باشد. به عبارتى ديگر، يك كيم محتاط كه فقط 
معنى  اين  به  است  موجود  وضع  حفظ  دنبال  به 
به  واقعى  تغيير  هيچ  بدون  شمالى  كره  كه  است 
بازى خسته كننده، خطرناك و چند دهه اى خود 

ادامه مى دهد.
دليل  به  شمالى  كره  نيست.  هم  نزديك  حتى 
انزواى  و  خارج  رده  از  اقتصادى  هاى  سياست 
است.  فقير  المللى  بين  جامعه  از  خودساخته 
ملل  سازمان  هاى  تحريم  از  دور  آخرين  اجراى 
اين  نخبگان  تنها  مارس  ماه  در  متحده  اياالت  و 
ها  تحريم  اين  است.  داده  قرار  هدف  را  كشور 
شامل ممنوعيت صادرات كاالهاى لوكس و ايجاد 
كه  است  هايى  شركت  و  افراد  براى  محدوديت 
حامى فعاليت هاى گسترش سالح هسته اى كره 
شمالى هستند. با قاطعيت مى توان گفت كه نيمى 
از مردم كره شمالى حتى يك قايق بادبانى ندارند 

و ساعت رولكس به دست نمى كنند.

كره شمالى در مديريت اقتصادى خود 5 تصميم 
شده  موجب  را  كنونى  وضع  كه  داشت  اشتباه 
است: نخست، پدربزرگ كيم جونگ اون يعنى كيم 
ايل سانگ پس از جنگ كره به صورت انحصارى 
كرد  تمركز  نظامى  و  سنگين  صنايع  توسعه  بر 
در  كشور  اين  كه  رفت  مى  انتظار  كه  حالى  در 
در  تصميم  اين  برسد.  خودكفايى  به  كشاورزى 
كشورى كه تنها 20 درصد از زمين هاى آن قابل 

زراعت هستند اشتباهى بزرگ بود.

دوم، كره شمالى به جاى اينكه به دنبال فناورى 
مللى  به  كه  باشد  سبز  انقالب  مانند  نوآورى  و 
مانند هند كمك كرد دستاوردهاى زيادى در بهره 
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بين الملل
ورى كشاورزى در دهه هاى 60 و 70 داشته باشند، سعى 
كرد كه ساعات طوالنى كار و تعصب انقالبى را جايگزين 
كند. با توجه به زيرساخت هاى خراب اين كشور اين كار 

بيهوده اى بود.

در  شمالى  كره  خارج،  جهان  با  تجارت  جاى  به  سوم، 
كشورهاى  از  وام  دالر  ميليون  ها  صد  دريافت  با  دهه 70 
و  رفت  فرو  بدهى  در  عميقا  آنها  بازگشت  عدم  و  اروپايى 
براى هميشه اعتبار خود را نزد كشورها و موسسات مالى 

بين المللى از دست داد.

هاى  پروژه  شمالى  كره   1990 و   1980 دهه  در  چهارم، 
بزرگ بى فايده اى مانند ساختن چندين استاديوم، پروژه 
هاى برق-آبى، و پروژه بازيابى زمين هاى كشاورزى را 
انحام داد كه اكثر آنها يا به سرانجام نرسيدند و يا شكست 

خوردند.

پنجم، پس از اينكه چين و روسيه در پايان جنگ سرد كمك 
رسانى به كره شمالى را متوقف كردند، اين كشور به جاى 
به  دوستانه  انسان  هاى  كمك  به  خود  اقتصاد  بازسازى 

عنوان بخشى از درامد خود متكى شد.
بدتر  اقتصادى  برنامه  يك  از  تصورى  توانست  نمى  كسى 
داشته باشد. اين كشور اجازه داده است كه يك ايدئولوژى 
به  كند  ديكته  آن  به  را  اقتصادى  تصميمات  خواه  تماميت 
جاى اينكه از منافع تجارت، فناورى و نوآورى استفاده كنند. 
به همين دليل است كه كره شمالى يكى از تنها كشورهايى 
در جهان پس از صنعتى شدن است كه از قحطى رنج مى 
سياست  دليل  به  شمالى  كره  نيست.  هم  نزديك  حتى  برد. 
هاى اقتصادى از رده خارج و انزواى خودساخته از جامعه 
هاى  تحريم  از  دور  آخرين  اجراى  است.  فقير  المللى  بين 
نخبگان  تنها  مارس  ماه  در  متحده  اياالت  و  ملل  سازمان 
شامل  ها  تحريم  اين  است.  داده  قرار  هدف  را  كشور  اين 
ممنوعيت صادرات كاالهاى لوكس و ايجاد محدوديت براى 
افراد و شركت هايى است كه حامى فعاليت هاى گسترش 
سالح هسته اى كره شمالى هستند. با قاطعيت مى توان گفت 
كه نيمى از مردم كره شمالى حتى يك قايق بادبانى ندارند 

و ساعت رولكس به دست نمى كنند.

اشتباه  تصميم   5 خود  اقتصادى  مديريت  در  شمالى  كره 
نخست،  است:  شده  موجب  را  كنونى  وضع  كه  داشت 
از  پس  سانگ  ايل  كيم  يعنى  اون  جونگ  كيم  پدربزرگ 
جنگ كره به صورت انحصارى بر توسعه صنايع سنگين 
اين  كه  رفت  مى  انتظار  كه  حالى  در  كرد  تمركز  نظامى  و 
در  تصميم  اين  برسد.  خودكفايى  به  كشاورزى  در  كشور 
كشورى كه تنها 20 درصد از زمين هاى آن قابل زراعت 

هستند اشتباهى بزرگ بود.

دوم، كره شمالى به جاى اينكه به دنبال فناورى و نوآورى 
كرد  كمك  هند  مانند  مللى  به  كه  باشد  سبز  انقالب  مانند 
دستاوردهاى زيادى در بهره ورى كشاورزى در دهه هاى 
60 و 70 داشته باشند، سعى كرد كه ساعات طوالنى كار و 
تعصب انقالبى را جايگزين كند. با توجه به زيرساخت هاى 

خراب اين كشور اين كار بيهوده اى بود.

در  شمالى  كره  خارج،  جهان  با  تجارت  جاى  به  سوم، 
كشورهاى  از  وام  دالر  ميليون  ها  صد  دريافت  با  دهه 70 
و  رفت  فرو  بدهى  در  عميقا  آنها  بازگشت  عدم  و  اروپايى 
براى هميشه اعتبار خود را نزد كشورها و موسسات مالى 

بين المللى از دست داد.

هاى  پروژه  شمالى  كره   1990 و   1980 دهه  در  چهارم، 
بزرگ بى فايده اى مانند ساختن چندين استاديوم، پروژه 
هاى برق-آبى، و پروژه بازيابى زمين هاى كشاورزى را 
انحام داد كه اكثر آنها يا به سرانجام نرسيدند و يا شكست 

خوردند.

پنجم، پس از اينكه چين و روسيه در پايان جنگ سرد كمك 
رسانى به كره شمالى را متوقف كردند، اين كشور به جاى 
به  دوستانه  انسان  هاى  كمك  به  خود  اقتصاد  بازسازى 

عنوان بخشى از درامد خود متكى شد.
بدتر  اقتصادى  برنامه  يك  از  تصورى  توانست  نمى  كسى 
داشته باشد. اين كشور اجازه داده است كه يك ايدئولوژى 
تماميت خواه تصميمات اقتصادى را به آن ديكته كند به جاى 
اينكه از منافع تجارت، فناورى و نوآورى استفاده كنند. به 
همين دليل است كه كره شمالى يكى از تنها كشورهايى در 
جهان پس از صنعتى شدن است كه از قحطى رنج مى برد.

براى  تواند  مى  يانگ  پيونگ  با  نزديك  ارتباط  حفظ  فعال. 
دور  از  ها  چينى  حمايت  و  باشد  كننده  خسته  بسيار  پكن 
اخير تحريم هاى سازمان ملل عليه كره شمالى يك اخطار 
از  مداوم  طور  به  چينى  رهبران  بود.  كشور  اين  به  علنى 
همتايان خود در كره شمالى خواسته اند كه اقتصاد خود را 
اصالح كنند ولى با اين حال پيونگ يانگ اين نصيحت پكن 
را ناديده گرفته است. اگرچه جنجالى فزاينده اى در چين بر 
سر چگونگى تعامل با اين همسايه وجود دارد ولى با اين 
حال رهبران چين هنوز استنباط مى كنند كه حمايت از كره 

شمالى بهتر از رها كردن آن است.
شايد اين ارتباط زياد مستحكم نباشد اما هنوز وجود دارد. 
اكثر  و  است  شمالى  كره  تجارى  شريك  ترين  اصلى  چين 
اين  اين،  بر  عالوه  كند؛  مى  تامين  را  كشور  اين  نيازهاى 
سازمان  مصوب  تحريم  دور   4 از  كدام  هيچ  هرگز  كشور 
ملل را كه كره شمالى را هدف قرار داده بود به طور جدى 
اجرا نكرده است. با وجود اينكه چين به اكثر قطعنامه هاى 
اخير راى مثبت داده است، اين كشور بايد به طور جدى در 
اى  مالحظه  قابل  تغيير  شمالى  كره  قبال  در  خود  رويكرد 
آن  وقوع  كه  اتفاقى  افتد،  كارگر  ها  تحريم  تا  كند  ايجاد  را 

بعيد است.
چين بيش از هر كشور ديگرى روى كره شمالى نفوذ دارد 
پكن- رابطه  است.  كمتر  ها  خارجى  تفكر  از  آن  نفوذ  اما 

عادى  به  سال   20 از  بعد  چين  اينكه  از  پس  يانگ  پيونگ 
سازى روابط با كره جنوبى اقدام كرد هيچ گاه گرم نشده 
است و طرفين از هم ناراحت هستند. با اين حال پيونگ يانگ 
گزينه هاى بيشترى دارد. انزواى كامل كره شمالى و قطع 
حمايت هاى سياسى و اقتصادى مى توانست به فروپاشى 
رژيم ، سرازير شدن خيل پناهندگان كره شمالى به سمت 
با  درگيرى  سمت  به  همسايه  كشورهاى  كشيدن  و  مرزها 
يكديگر منجر شود و استفاده گسترده مخربى از تسليحات 
هسته اى را در پى داشته باشد. و چين از اين هراس داشت 
كه هرگونه درگيرى و يا فروپاشى باعث شود كه نيروهاى 
مرزهاى شرقى اش مستقر  در  يا حتى امريكا  كره جنوبى 
مانند  هايى  گزينه  با  واشنگتن  مانند  پكن  نتيجه  در  شوند. 
روبرو  خفيف  ها  تحريم  و  ديپلماسى  كمى  شفاهى،  فشار 
شد. تا زمانى كه چين همچنان به حفظ ثبات در شبه جزيره 
بيش از نگرانى درباره تسليحات هسته اى اهميت دهد نمى 
همسايه  به  نسبت  را  خود  سياست  اساسى  طور  به  تواند 

متمردش تغيير دهد.
زمان  از  امريكا  جمهور  روساى  بود.  آسانى  اين  به  كاش 
اگر  كه  پروراندند  مى  سر  در  را  ايده  اين  ريگان  رونالد 
شمالى  كره  كه  شود  موجب  نسبى  محروميت  و  امنى  نا 
آن  در  بگذارد  كنار  را  خود  اى  هسته  تسليحات  وسوسه 
صورت جواب اياالت متحده و كشورهاى همسايه اين است 
كه آرامش در شبه جزيره، و تامين پول، غذا، و به رسميت 

شناختن رژيم را تضمين كنند.
در  شمالى  كره  با  كه  است  بوده  اى  توافقنامه  اساس  اين 
زمان بيل كلينتون در سال 1994 و زمان جورج بوش در 
تا 2010،  از 1989  است.  رسيده  سرانجام  به  سال 2005 
آنها  ملى  امنيت  مشاوران  متحده،  اياالت  جمهور  روساى 
و  كتبى  اطمينان  بار   33 از  بيش  امريكا  خارجه  وزراى  و 
شفاهى داده اند كه اهداف خصمانه اى ندارند و براى تعامل 

با كره شمالى رضايت دارند.
حال  همين  در  و  كرد  رد  را  ها  ضمانت  اين  يانگ  پيونگ 
در  داد.  ادامه  را  خود  اى  هسته  و  تسليحاتى  هاى  برنامه 
چشمگير  بسيار  كشور  اين  با  امريكا  تعامل  سابقه  حقيقت 
است. در كنار مقادير زيادى غذا، انرژى و ساير كمك هاى 
اقتصادى در يك دوره از 1994 تا 2008، دو رئيس جمهور 
سابق امريكا (كلينتون و كارتر) با رهبران كره شمالى ديدار 
كردند تا حسن نيت اياالت متحده را نشان دهند و حتى در 
سطوحى غير رسمى تر ديدارهاى ديگرى هم انجام شد از 
و  گوگل،  مدير  اشميت  اريك  نيويورك،  فيالرمونيك  جمله: 
همين طور دنيس رادمن. كلينتون، بوش و اوباما به شخصه 
نامه هايى را براى اعالم رضايت از دستيابى به يك توافق 
كره  كه  زمانى  اند.   نوشته  شمالى  كره  رهبر  به  مستقيما 
مانند  كسانى  اند  كرده  ديدار  متحده  اياالت  از  ها  شمالى 
آنها  ميزبان  كسينجر  هنرى  يا  ريچاردسون  بيل  فرماندار 
و  لرد  وينستون  وولكر،  پاول  نظير  مشاهيرى  و  اند  بوده 

باب هارمتس آنها را مشايعت كرده اند.
واضح است كه هيچكدام از اين اقدامات موثر نبوده است. 
امضاى يك معاهده صلح پيش از خلع سالح هسته اى مى 
تواند وضعيت هسته اى پيونگ يانگ را رسمى ساخته و به 
اين  گذاشتن  كنار  براى  اى  انگيزه  و  بخشد  مشروعيت  آن 
تسليحات باشد. كره اى ها به من گفته اند كه معاهده صلح 
چيزى  چنين  براى  بايد  چرا  آنها  است؛  كاغذ  تكه  يك  تنها 

برنامه هسته اى خود را كنار بگذارند؟

ميراث پادشاه اسپانيا جنجال به پا كرد
كشف اسناد تازه در باره ثروت هنگفتى كه از پدر خوان كارلوس پادشاه اسپانيا 
تازه  جنجالى  اروپا  غربى  جنوب  زده  بحران  كشور  اين  در  رسيده،  ارث  به  او  به 

عليه خاندان سلطنتى به پا كرده است.

به گزارش ايرنا، در حالى كه هنوز خانواده سلطنتى نتوانسته است خود را از چنگ 
پرونده فساد مالى و كالهبردارى گسترده اينياكى اوردانگارين داماد پادشاه رها 
كند و اكنون مشخص شده شاهدخت كريستينا دختر پادشاه و همسر اوردانگارين 
ضربه  پادشاه  ارثيه  موضوع  است،  داشته  مستقيم  نقشى  او  كالهبرداريهاى  در 

ديگرى به اعتبار خوان كارلوس 75 ساله به شمار مى رود.
آنگونه كه روزنامه هاى اسپانيا نوشته اند خوان كارلوس ثروت هنگفتى از پدرش 
به ارث دريافت كرده و بدون پرداخت ماليات قانونى آن، مبالغ هنگفت يادشده را 
موندو  ال  روزنامه  كند.  مى  نگهدارى  سوييس  بانكهاى  در  مخفى  حسابهاى  در 
چاپ مادريد امروز دوشنبه اسنادى را منتشر كرده است كه فاش مى كند  خوان 
بوربون پدر خوان كارلوس پادشاه اسپانيا ثروتى هنگفت براى سه فرزند خود به 

جاى گذاشته بود كه 20 سال پس از مرگش به آنها رسيد.
سال  در  كه  بود  اسپانيا  پادشاه  آخرين  سيزدهم  آلفونسو  پسر  بوربورن  خوان 
1931 ميالدى با پيروزى جمهوريخواهان و استقرار جمهورى دوم در كشورش، 
ناچار به فرار و تبعيد شد اما عمر جمهوريخواهى در اسپانيا ديرى نپاييد زيرا اين 
كشور طى سالهاى 1936 تا 1939 صحنه بروز جنگ داخلى ميان جمهوريخواهان 
و سلطنت طلبان بود كه مرگ بيش از يك و نيم ميليون نفر را به همراه داشت. اين 
درگيريها در سال 1939 به پيروزى سلطنت طلبان به فرماندهى ژنرال فرانسيسكو 
به  را  خود  مخوف  ديكتاتورى  سلطنت،  از  دفاع  بهانه  به  او  و  گشت  منجر  فرانكو 

مدت 36 سال بر اين كشور حاكم كرد.
آلفونسو سيزدهم در سال 1941 درگذشت و پس از او پسرش، خوان بوربون به 
عنوان پادشاه در تبعيد جانشين پدر شد بدون آنكه هرگز فرصت پادشاهى بيابد. 
با مرگ فرانكو در سال 1975 ميالدى كه به نيابت از سلطنت ديكتاتورى خود را بر 
اسپانيا تحميل كرده بود، خوان بوربون در سال 1977 ميالدى با استعفاى رسمى 
از پذيرش سلطنت، حكومت را به پسرش، خوان كارلوس واگذار كرد و او با ايفاى 
نقش براى ورود اسپانيا به دوره دموكراسى، از همان زمان بر اين كشور اروپايى 

حكومت مى كند.
پدر خوان كارلوس - خوان بوربون- سال 1993 در شهر پامپلونا در شمال اسپانيا 
درگذشت اما اكنون پس از 20 سال ماجراى ارثيه هنگفتى كه او براى فرزندانش 
به جاى گذاشته، فاش شده است. به نوشته ال موندو، مبلغ كل ارثيه يك ميليارد و 
100 ميليون پزوتا معادل با شش ميليارد و 600 ميليون يورو بود كه ميان فرزند 
پسر و دو فرزند دختر او تقسيم شد. از اين ميزان، مبلغ 375 ميليون پزوتا معادل 
پادشاه  حاال  كه  رسيد  پسرش   ، كارلوس  خوان  به  يورو  هزار   250 و  ميليون  دو 

اسپانيا بود.
بر اساس اسناد منتشره، ارث پدر پادشاه ناشى از سپرده 728 ميليون پزوتايى او 

معادل 4 ميليون و 368 هزار يورو در سه حساب در بانكهاى سوئيس بود.
در  اند  خواسته  دولت  از  اسپانيا  چپگراى  احزاب  از  شمارى  اسناد،  اين  افشاى  با 

مورد ارثيه دريافتى از سوى پادشاه به نمايندگان مجلس توضيح بدهد.
حزب چپ متحد اسپانيا امروز خواستار توضيحات كامل دولت در اين زمينه شد 
و اعالم كرد كه طرحى را براى وادار كردن دولت به ارايه اطالعات الزم در باره 

ارثيه خوان كارلوس به مجلس ارايه مى كند.
اين  در  است  خواسته  سلطنتى  دربار  از  نيز  كاتالونيا  براى  تدبير  چپگراى  حزب 

مورد توضيحات شفافى را بدهد.
گفت:  كاتالونيا  مجلس  در  ائتالفى  حزب  اين  سخنگوى  كاماتس  دولورس  خانم 

شخص پادشاه ، بدون هيچ سخنگويى بايد در مورد اين ارثيه توضيح دهد.
براى  حاضر  و  آماده  بايد   21 قرن  در  دموكراتيك  كشور  يك  پادشاه  افزود:  وى 
پاسخگويى و شفاف سازى باشد زيرا ما نگران هستيم كالهبرداريهاى قانونى در 

اين زمينه صورت گرفته باشد.
سخنگوى حزب تدبير براى كاتالونيا خاطرنشان كرد: بطور مشخص كريستوبل 
يا  شخص  آيا  دهد  اطالع  نمايندگان  مجلس  به  بايد  اسپانيا  دارايى  وزير  مونتورو 
ماريانو  دولت  ى  سو  از  شده  تصويب  مالياتى  عفو  از  سلطنتى  كاخ  از  اشخاصى 

راخوى نخست وزير اسپانيا استفاده كرده اند يا خير.

از سوى ديگر، منابع كاخ سلطنتى مى گويند حسابها و ارثيه مذكور ، به اين دليل 
كه در وصيتنامه درج شده اند، به طور خودكار، تحت كنترل اداره ماليات هستند 
و وارثان ماليات آنها را پرداخت مى كنند اما اگر كاخ سلطنتى حساب هاى پنهان 

داشته باشد، آنها را در وصيت نامه نمى نويسند.
بايد تحت قانون  اما در حالى كه احزاب مخالف دولت اصرار دارند كاخ سلطنتى 
پاسخ  مجلس  به  خود  حسابهاى  و  درآمدها  مورد  در  و  گيرد  قرار  سازى  شفاف 
بدهد، حزب محافظه كار حاكم مردمى تاكنون از چنين اقدامى خوددارى كرده و 

انجام آن را مشروط به رضايت دربار مى داند.

كاخ  هاى  توافقنامه  حاضر،  حال  در  كه  كرد  اعالم  گذشته  هفته  حال  اين  با  دولت 
سلطنتى با وزارتخانه هاى مختلف براى ارايه خدمات تحت پوشش اين قانون قرار 

دارد اما براى شمول بيشتر اين قانون بايد قانون اساسى اصالح شود.
پيش  هفته  چند  كه  است  شده  جنجالى  حالى  در  اسپانيا  پادشاه  ارثيه  موضوع 
ساله   75 كارلوس  خوان  از  كشور  اين  حزبى  و  سياسى  هاى  چهره  از  شمارى 
خواسته بودند به دليل ناتوانى جسمى و افت محبوبيت وى به دليل وجود پرونده 
كند؛  واگذار  فليپه  اش،  ساله   45 فرزند  به  را  سلطنت  نزديكانش،  مالى  فساد  هاى 

درخواستى كه خوان كارلوس تاكنون با قاطعيت با آن مخالفت كرده است.
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اميدهاى قاره سياه
كردند.»  تجاوز  زنى  به  مست  سرباز  آمده: «چهار  خبرها  از  يكى  تيتر  در 

در خبر ديگرى عنوان شده كه احتمال مرگ و مير مردان مولداوى به دليل 
مصرف بيش از حد مشروبات الكلى 19 درصد بيشتر است و 58 درصد 
آنان به دليل بيمارى هاى مربوط به مصرف سيگار جان مى دهند. اين گونه 
اصلى  ركن  به  يونان  اقتصادى  رياضت هاى  از  روايت هايى  نيز  و  اخبار 
رسانه هاى در حال پيشرفت آفريقا تبديل شده است. اين اخبار حس تاثر و 
حيرت آفريقايى هاى را برمى انگيزد؛ همان طور كه سال هاى سال خبرهاى 
بيمارى و ناآرامى در آفريقا چنين اثرى در كشورهاى ثروتمند داشته است. 
و  قطحى  جنگ،  نقش  است.  كرده  تغيير  شدت  به  چيزها  خيلى  آفريقا  در 
ديكتاتورها در اين قاره كمرنگ تر شده است. به هر حال، مردم اين قاره، 
درست مثل مردم چين و هند، همچنان به سختى زندگى خود را مى گذرانند. 
هنوز هم غذاى كافى براى خوردن پيدا نمى شود، كمبود امكانات آموزشى 
وجود دارد و نااميدى از بى عدالتى هاى روزمره، بسيارى از مردم را به 
فكر مهاجرت انداخته است، اما بيشتر مردم آفريقا ديگر از عاقبتى خشونت 
بار و نابهنگام هراسى ندارند و مى توانند به آينده فرزندانشان خوش بين 
باشند. اين موضوع در كل آفريقا، از جمله بخش جنوب صحراى آفريقا كه 

مركز مشكالت بوده، صادق است. 

آمارهايى كه در مورد آفريقا وجود دارد، اغلب نامعتبرند، اما فعال بيشتر 
جنوب  در  انسانى  توسعه  كه  مى دهند  نشان  آمده  دست  به  كه  ارقامى 
از  بسيارى  اينكه  از  بعد  است.  داشته  توجهى  قابل  جهش  آفريقا  صحراى 
دريافت  و  دادند  توسعه  را  خود  آموزشى  برنامه هاى  منطقه  كشورهاى 
تا   2000 سال هاى  بين  دبيرستان ها  در  نام  ثبت  كردند،  حذف  را  شهريه 
و  مرگ  گذشته،  دهه  طى  است.  يافته  افزايش  درصد   48 ميزان  به   2008
مير ناشى از بيمارى ماالريا به ميزان 30 درصد و ابتال به ايدز بيش از 74 
درصد كاهش يافته است. همچنين اميد به زندگى حدود 10 درصد افزايش 
يافته و نرخ مرگ و مير نوزادان در بيشتر كشورهاى آفريقايى به ميزان 

قابل توجهى كاهش يافته است. 

اقتصاد در حال توسعه و شكوفايى، اين تفاوت برجسته را به وجود آورده 
 30 از  بيش  آفريقا  در  فرد  هر  واقعى  درآمد  گذشته،  سال  ده  طى  است. 
درصد افزايش يافته؛ در حالى كه در 20 سال قبلى اين ميزان نزديك به 10 
درصد كاهش يافته بود. در حال حاضر، آفريقا بيشترين سرعت رشد را 
در ميان قاره هاى جهان به خود اختصاص داده است. انتظار مى رود توليد 
ناخالص داخلى (GDP) اين قاره طى ده سال آينده به طور ميانگين ساالنه 
مستقيم  سرمايه گذارى  از  ناشى  رشد  اين  البته  كه  يابد  افزايش  درصد   6
خارجى است. سرمايه گذارى مستقيم خارجى از 15 ميليارد دالر در سال 
2002 به 37 ميليارد دالر در سال 2006 و سپس 46 ميليارد دالر در سال 

2012 رسيده است. 

بسيارى از كاالها و خدمات، مانند تلفن كه قبال در آفريقا كمياب بوده اند، 
اكنون در دسترس هستند. در حال حاضر، درست مثل هند، از هر 4 نفر در 
آفريقا، 3 نفر خط موبايل دارند. انتظار مى رود تا سال 2017 نزديك به 30 
درصد خانوارها دستگاه تلويزيون داشته باشند كه طى بيش از 10 سال 

افزايش تقريبا پنج برابرى را نشان مى دهد. 

نيجريه حتى بيش از آمريكا فيلم توليد مى كند. فيلم سازان، رمان نويسان، 
از  جديدى  فضاى  در  اين كشور  هنرمندان  ديگر  و  موسيقيدانان  طراحان، 
اميد پيشرفت مى كنند. نظرسنجى هاى عمومى نشان مى دهند كه تقريبا دو 
سوم مردم آفريقا فكر مى كنند سال 2013 بهتر از سال هاى قبل خواهد بود 

كه اين ميزان رضايت دو برابر نظر مردم اروپا است. 

كند،  دنبال  را  ثابت  نسخه  يك  كه  است  آن  از  بزرگ تر  بسيار  آفريقا  قاره 
متفاوتى  مسيرهاى  خود  پيشرفت  براى  قاره  اين  كشورهاى  بنابراين 
بيابان هاى  تا  گرفته  ورت  كپ  مرطوب  سواحل  از  گرفته اند.  پيش  در  را 
اين  مى دهند.  انجام  انتخاباتى  فعاليت هاى  سياستمداران  داخلى،  خشك 
سياستمداران وعده هاى عجيبى مى دهند كه برخى از آنها حتى به آن پايبند 
مى مانند. آنها به طور جدى نهادهاى دموكراتيك را تحسين مى كنند. وقتى 

سال گذشته عبداهللا واد، رييس جمهور وقت سنگال، تالش كرد براى دوره 
سوم رياست جمهورى نامزد شود، در يك كاريكاتور مورد تمسخر قرار 
گرفت. در آن زمان، چندين و چند كانديداى مخالف، جبهه متحدى تشكيل 

داده و او را شكست دادند. 

آن  در  كشور  ميان 53  (از  آفريقايى  كشور  سه  تنها  سرد  جنگ  پايان  در 
زمان) داراى دموكراسى بودند. از آن زمان، تعداد كشورهاى دموكراتيك 
اگرچه  انتخاباتى  ديگر،  كشورهاى  از  بسيارى  و  رسيده  كشور   25 به 
ناقص، اما مفيد برگزار مى كنند. تنها 4 كشور از 55 كشور فعلى – اريتره، 
سوازيلند، ليبى و سومالى – قانون اساسى چند حزبى ندارند كه البته دو 
كشورهاى  بيشتر  ارتش هاى  مى يابند.  دست  آن  به  زودى  به  دوم  كشور 
هنوز  اگرچه  مانده اند.  مستقر  خود  مقرهاى  در  و  غيرفعال اند  آفريقايى 
تعدادى كشور استبدادى وجود دارد، اما تعداد رهبران خودكامه سرشناس 
كمتر شده است. به طور كلى، دموكراسى بيشتر به اداره بهتر حكومت ها 
منجر شده است: سياستمدارانى كه مى خواهند دوباره انتخاب شوند، بايد 

نتايج كارى خوبى از خود به نمايش بگذارند. 

راه هاى رستگارى 
اين  اما  كرده،  ثابت  را  خود  دموكراسى  آفريقايى،  كشورهاى  در  اينكه  با 
كار  به  خود  شهروندان  زندگى  توسعه  براى  را  ديگر  روش  سه  كشورها 

گرفته اند. 

اول، بسيارى از آنها جنگ را متوقف كرده اند. جنگ و نزاع هاى داخلى به 
طور قابل توجهى كاهش يافته است. درگيرى هاى محلى گاه و بيگاه ظهور 
مى كنند، اما طى دهه گذشته جنگ هاى آفريقا ديگر چندان مهلك نبوده اند. 
نقاط تشنج هميشگى، مانند آنگوال، چاد، اريتره، ليبرى و سيرالئون اكنون 
در آرامش هستند و زندگى ميليون ها نفر از مردم اين كشورها در شرايط 
خوبى قرار دارد. حتى كشورهايى مانند كنگو، سومالى و سودان نسبت به 
سال  مالى  كشور  از  بخش هايى  برخوردارند.  بيشترى  آرامش  از  گذشته 
گذشته توسط گروه هاى تندرو تصرف شد، اما نيروهاى فرانسوى در ماه 
تعداد  دارد.  ادامه  هنوز  ناآرامى ها  البته  كردند؛  آزاد  را  مناطق  اين  ژانويه 
كودتاها كه طى سال هاى 1960 تا 1990 در هر دهه به طور ميانگين 20 

كودتا بوده اكنون به طور ميانگين به 10 كودتا كاهش يافته است. 

آنها  از  برخى  اند؛  شده  سياسى  مسائل  وارد  بيشترى  شهروندان  دوم، 
انسان  تالش هاى  قالب  در  ديگر  برخى  و  مدنى  جامعه  گروه هاى  قالب  در 
دوستانه يا اعتراضى. آغاز بهار عربى در شمال آفريقا در دو سال گذشته، 
بقيه كشورهاى اين منطقه را نيز تحريك كرده است. در آنگوال و سنگال، 

گروه هاى سياسى فعاليت هايى را آغاز كرده اند. 

طور  به  سوسياليستى،  اقتصادى  مدل هاى  از  آفريقا  گيرى  كناره  سوم، 
كلى شرايط بهترى را براى زندگى افراد به وجود آورده است. برخى از 
ملس  مى كنند.  استفاده  مدل  اين  از  هنوز  رواندا،  و  اتيوپى  مانند  كشورها 
زناوى، نخست وزير اتيوپى از سال 1995 تا زمان مرگش در سال گذشته، 
و  كنيا  مانند  كشورها  ديگر  رسيد.  زمينه  اين  در  بزرگى  دستاوردهاى  به 
بخش  كار  و  كسب  ادارى،  بوروكراتيك  قوانين  بردن  بين  از  با  نيجريه، 
خصوصى را رونق بخشيده اند. به هر حال، بقيه كشورها از رونق كاالهاى 
مصرفى، به واسطه افزايش تقاضا از سوى چين كه به بزرگ ترين شريك 
تجارى آفريقا تبديل شده، سود مى برند. طى دهه گذشته، تجارت آفريقا با 
چين از 11 ميليارد دالر به 166 ميليارد دالر افزايش يافته است. كشورهاى 
زامبيا و غنا كه به ترتيب داراي منابع غنى مس و نفت هستند، از ذخاير 
مى كنند،  استفاده  بيمارستان ها  و  مدارس  ساخت  براى  كاالها  اين  فروش 

حتى اگر بخشى از اين بودجه ها در اين راه ها دزديده شود. 

پيشرفت آفريقا ناگزير مورد اغراق هم قرار مى گيرد. حاميان اين موضوع 
روزهاى  «چين  آفريقا»،  «قرن  مانند  اصطالحاتى  با  قاره  اين  پيشرفت  از 
آينده» و يا «هند جديد» ياد مى كنند. در مقابل، منتقدان مى گويند كه آفريقا 
در گذشته روزهاى بدى را پشت سر گذاشته است. هراس آنها از اين است 
كه سرمايه گذاران خارجى افراد محلى را استثمار كنند و باعث شوند اين 
اين  آنها  نگرانى  همچنين  بگيرد.  قرار  چپاول  تحت  پيشرفت،  جاى  به  قاره 
است كه بسيارى از مقامات فاسدند و مقاماتى كه سالمند نيز از تخصص 
كافى برخوردار نيستند كه اين امر در مذاكره با سرمايه گذاران خارجى، 

آنها را در موقعيت پايين ترى قرار مى دهد. 

بايد صبر كرد 
بزرگ ترين دليلى كه بايد نسبت به آينده آفريقا اميدوار ماند اين است كه 
گذشته  دهه  طى  براست.  زمان  گذشته  سرمايه گذارى هاى  نشستن  به بار 
ميلياردها دالر در جاده ها و مدارس سرمايه گذارى شده؛ انقالب تكنولوژى 
طالى  معادن  و  نفتى  ميادين  از  بسيارى  رسيده؛  قاره  نقاط  دورترين  به 
جديد به بهره بردارى رسيده، اما هنوز درآمدى توليد نكرده اند. كمك هاى 
خارجى نيز تاثيرگذار بوده اند. بنياد بيل و مليندا گيتس، از سال 2006 به 
تنهايى 7/1 ميليارد دالر در آفريقا سرمايه گذارى كرده، اما اذعان كرده كه 
ايجاد تحول در اين سيستم سال ها زمان مى برد. برخى از اين كمك ها به 
زيادى  تعداد  و  مى مانند  استفاده  بى  جديد  جاده هاى  برخى  مى روند،  هدر 
از بشكه هاى نفت به سرقت مى روند. با اين حال، در حالى كه اكنون حتى 
آفريقايى طبق تعريف بانك جهانى «جزو كشورهاى با  نصف كشورهاى 
درآمد متوسط» نيستند (درآمد حداقل 1000 دالر در سال براى هر فرد)، 
اما بانك جهانى پيش بينى كرده تا سال 2025 بيشتر كشورهاى آفريقايى 

به اين جايگاه برسند. 

سهم ثروت هاى زير زمينى در 
اقتصاد آفريقا
مترجم: معزالدين خيرآباد

 جاده هاى زامبيا به قدرى خوب است كه توريست هاى زيادى 
پليس هاى  مى رانند.  را  آن  خودشان  و  مى كنند  اجاره  خودرو 
در  موجود  استراحتگاه ها  و  هستند  خوش برخورد  كشور  اين 
كشورهاى  بيشتر  مورد  در  شرايطى  چنين  است.  زياد  جاده ها 

شمال آفريقا نيز صادق است.
همين  زيرين  زير زمينى  منابع  با  جاده ها  اغلب  احداث  بودجه 
جاده ها- به عبارتى ثروت معدنى و فلزى- تامين مى شود. پيش 
از زمان آمدن «سسيل رودز» به آفريقا يعنى از يك قرن پيش 
و  كرده اند  ايجاد  را  عظيمى  ثروت  محلى  چيان  معدن  تا كنون، 
از  شدند.  آفريقايى  خوش بينى  متوالى  دوران هاى  بخش  الهام 
زيرساخت هاى  مدرن،  فرودگاه هاى  تا  استعمارى  راه آهن هاى 
عمومى، بدون استفاده از ثروت منابع طبيعى، به منصه ظهور 

نمى رسيدند. 

در ايالت مركزى «كاپربلت»، منطقه معدنى «كاپر» از سال 1895 
تاكنون معدن كاوى شده است. 

را  خود  دهه اى  چهار  قبلى  ركورد  كاپر  توليد  ميزان  تازگى  به 
دو  ساخت  تا  كرد  ايجاد  دولت  براى  كافى  درآمد  و  شكست 
كند.درآمد  اعالم  را  جديد  دانشگاه  سه  و  جديد  برق  نيروگاه 
سال  در  كاران  معدن  از  شده  اخذ  ماليات هاى  ازمحل  دولت 
2012 تا 25 درصد افزايش يافت.برآورد مى شود كه مواد اوليه 
و معدنى تا يك سوم رشد توليد ناخالص داخلى � نه سود هاى 

مستقيم جارى- آفريقا را ايجاد مى كنند. 

پيش از اين، چينى ها به زامبيا آمده اند. در جريان رونق صادرات 
مواد اوليه در اوايل دهه 1970 «مائو زدونگ» در خط راه آهنى 
از تانزانيا سرمايه گذارى كرد. اما با بى تدبيرى مقام هاى رسمى 
دو سوى مرز، عايدى هاى اين سرمايه گذارى بسيار اندك بود. 
هيچگاه رونق صادرات منابع طبيعى آفريقا با دموكراتيك سازى 
همراه نبوده است، اين بار اما متفاوت به نظر مى رسد.در دهه 
1970 سوسياليست ها و سالطين حاكم بودند. اما وقتى در دهه 
1990 انتخابات گسترش يافت، قيمت مواد اوليه افت كرد و هيچ 
پولى براى سرمايه گذارى باقى نماند. اينك، استثنائا همه چيز به 
هم نزديك مى شوند. دموكراسى در زامبيا و هر جاى ديگر در 
حال شكوفايى است، قيمت ها باال است و مديريت اقتصادى در 

حال پيشرفت است. 
كل اقتصاد آفريقا مرتبط با مواد اوليه نيست. اين موضوع در 
جريان بحران مالى 2007-08 مشخص شد: نرخ رشد آفريقايى 
داخلى  تقاضاى  كه  چرا  نيافت،  كاهش  ديگر  جاى  هر  اندازه  به 
افزايش يافت. اما اين قاره نمى تواند خود را از همه اقتصاد جهان 

جدا كند. 

در حال حاضر در زامبيا همه چشم ها به كاپر است. منطقه اى كه 
بيش از 80 درصد صادرات كشور را تشكيل مى دهد. «فرست 
كوانتوم» يك شركت معدنى كانادايى 15 درصد از ماليات اين 
كشور را تامين مى كند. چه اتفاقى مى افتد اگر تقاضا براى كاپر 
«ندوال»  بيايد؟  پايين  خود  فعلى  سطوح  از  قيمت ها  و  كند  افت 
ميانه  در  پيش،  سال   10 تنها  مى داند.  را  پاسخ  كاپربلت  مركز 
كه  مى داند  كسى  چه  اما  اينك  بود.  ارواح  شهر  ندوال  رونق ها، 

رونق كنونى تا چه وقت ادامه مى يابد؟ 

از  بسيارى  هستند.  مختلط  موهبتى  معدنى  مواد  و  اوليه  مواد 
رونق  اين  از  ناشى  فزاينده  درآمدهاى  به  آفريقايى  كشورهاى 
متكى هستند كه انتظارات غير واقعى را افزايش مى دهد. رهبران 
اين كشورها با عصبانيت قيمت ها در بازارهاى جهانى را تماشا 
مى كنند. افزون بر اين، ثروت بسيار زياد نهفته در زمين نخبگان 

را آزمند مى كند. زيمبابوه نمونه خوبى در اين باره است. 
است.  فروپاشيده  كشور  اين  ارز  با  همراه  زيمبابوه  اقتصاد 
فروشگاه ها از دالرآمريكا در مبادالت خود استفاده مى كنند. در 
كيسه هاى  با  را  خود  مبادالت  آنها  آمريكايى،  سكه هاى  غياب 
معدنى  ثروت  وجود  با  مى كنند.  مبادله  زمينى  بادام  حاوى 
فوق العاده، توليد ناخالص داخلى اين كشور دقيقا به اندازه سه 
دهه گذشته است. زمين اين كشور پر از هيدروكسيد آلومينيوم، 
همچنان  معدن كاوى  است.  نيكل  و  پالتينيوم  طال،  سنگ،  زغال 
ادامه دارد، اما اين كار براى مردم عادى سود كمى ايجاد مى كند. 
معدن هاى الماس با هدف حمايت مالى از حزب رابرت موگابه 
رييس جمهور اين كشور توسط نيروهاى امنيتى اداره مى شود. 

مى تواند  بى خطر  و  مهربان  دست هاى  در  حتى  معدنى  مواد 
داراى  كه  زيمبابوه  «بوتسوانا»همسايه  شوند.  ساز  مشكل 
قديمى ترين دموكراسى چند حزبى پس از دوران استعمار است 
به  مى شود،  حاصل  معادن  از  الماس  استخراج  از  درآمدش  و 
اندازه اى گسترده و ثروتمند است كه تقريبا نيمى از جمعيتش در 
طبقه متوسط دسته بندى شوند.اما سرانجام الماس همه معادن 
دهه  دو  از  كمتر  تا  تنها  است  ممكن  بوتسواتا  و  مى يابد  پايان 

ديگر بتواند از درآمدهاى ناشى از فروش الماس ادامه دهد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

در سال گذشته بر اقتصاد 
ايران چه گذشت؟

سعيد ليالز، تحليلگر مسائل اقتصادى

از افزايش شكاف طبقاتى تا فروپاشى نظام تك نرخى ارز

تحريم ها و شدت گرفتن آن در عمل هديه اى بزرگ بود كه دولت امريكا 
و جهان غرب به دولت نهم و دهم داده است، چراكه در زمانى كه سوء 
شده  اخير  هاى  سال  در  كه  هايى  سياستگذارى  طريق  از  ها  مديريت 
آشكار مى شد، تحريم ها به كمك دولت رسيد تا غبارى بر آنها ايجاد 

كند.

وضعيت اقتصاد ايران ارتباط بسيار كمى با تحريم ها دارد، شايد تحريم 
ها مسائل را به جلو انداخته و يا تشديد كرده است، اما نمى توان گفت كه 
هيچ كدام از آنها حتى شديدترينشان نقشى تعيين كننده داشته و يا تغيير 
جهت اساسى به اقتصاد داده است. به طور كلى در طول تاريخ استراتژى 
تحريم تا به امروز به تنهايى هيچ دولتى را به زانو درنياورده است. اگر 
قصد آن داشته باشيم تا كمى با آمار و ارقام اقتصاد ايران را در سال 
گذشته مورد ارزيابى و بررسى قرار دهيم، بايد گفت ميزان بدهى معوقه 
نرخ  و  گذشته  تومان  ميليارد  مرز 80  از  بانكى  شبكه  به  گيرندگان  وام 
تورم نيز از 30 درصد عبور كرده و طبق آمارى كه اخيرا بانك مركزى 
اعالم كرد نرخ تورم مواد غذايى به حدود 60 درصد رسيده كه در طول 
تاريخ ايران بى سابقه است. همانند آنچه كه در بهمن و دى 1387 اتفاق 
طهماسب  اما  رسيد  درصد   30 به  تورم  نرخ  نيز  دوران  آن  در  افتاد، 
مظاهرى رئيس كل بانك مركزى با اعمال سياست هاى انضباطى لگامى 
به اين تورم زد كه بركنارى وى به دليل همين سياست سبب شد تا بازهم 

نرخ تورم همانند گذشته شود.

صادرات  از  ايران  نفتى  درآمد  ميزان  نيز  نفتى  درآمدهاى  خصوص  در 
باشد،  شده  نصف  اگر  حتى  پتروشيمى  هاى  فراورده  انواع  و  خام  نفت 
 100 ساالنه  قاچاق  و  غيرنفتى  نفتى،  درآمدهاى  از  دريافتى  ارز  ميزان 
با  جديد  سال  در  و  گذشته  سال  در  بنابراين  بود.  خواهد  دالر  ميليارد 
وجود تحريم ها ايران مازاد ارزى خواهد داشت، بدون آنكه به اقتصاد 
ايران فشارى وارد آيد. البته اين مازاد ارزى در صورتى خواهد بود كه 

مديريت سياست هاى اقتصادى به نحو احسن صورت گيرد.
سال 91  در  ما  كه  ايرانى  اقتصاد  مسائل  در  حوادث  ترين  مهم  از  يكى 
شاهد آن بوديم فروپاشى نظام تك نرخى ارز پس ده يا دوازده سال بود 
كه اثرات واقعى آن هنوز به طور كامل وارد اقتصاد ايران نشده است و 
پس از سال جديد تا پايان خرداد ماه و فصل تابستان اثرات مثبت و منفى 
آن جذب اقتصاد ايران خواهد شد. اين مساله به سبب كاهش درآمدهاى 
افزايش  ميزانى  به  دولت  جارى  هاى  هزينه  بلكه  نداده  رخ  ايران  ارزى 
يافت كه براى پوشش اين هزينه ها چاره اى به جز فروش ارز با نرخ 
باال نداشته است. در طول هشت سال گذشته درآمد ارزى ايران بيش از 
سه برابر شده كه عمدتا از محل صادرات نفت و فراورده هاى نفتى بوده 
است. اما در طول اين چند سال هزينه هاى جارى دولت نزديك به هشت 
سال  زمستان  اوايل  از  ارز  نرخى  تك  نظام  فروپاشى  است.  شده  برابر 
1390 آغاز شد و قيمت دالر ابتدا به 1600 تومان رسيد، در حاليكه قميت 

ارز در بانك مركزى هنوز 1100 تومان بود.
در  اقتصادى  رشد  نرخ  كه  است  اين  اقتصادى  ريختگى  بهم  از  تحليل 
بخش  تمامى  افزوده  ارزش  ديگر  معناى  به  است،  بوده  منفى   91 سال 
كه  بخشى  تنها  و  بوده  منفى  نفت  و  خدمات  صنعت،  بخش  جمله  از  ها 
احتمال دارد رشد ارزش افزوده داشته باشد بخش كشاورزى و مسكن 
داخلى  ناخالص  توليد  درصد   15 تا   14 بين  بخش  دو  اين  است.  بوده 
ايران را تشكيل مى دهند، در حاليكه سهم صنعت خودروسازى در توليد 
ناخالص ايران به تنهايى 3 درصد است و توليد خودرو در سال 1391 
نسبت به سال 1390 نصف شده است. اين تحليل بدان معناست كه اگر 
رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى و مسكن حدود 7 تا 8 درصد بوده، 
بازهم اين ميزان تنها مى تواند كاهش رشد ارزش افزوده را در زيرگروه 
صنعت جبران كند. در حاليكه در تمامى حوزه هاى ديگر شاهد كاهش 

توليد هستيم.
بنابراين نرخ رشد اقتصادى ايران در سال گذشته بين منفى 2 تا 3 درصد 

بوده و نرخ تورم همانطور كه بانك مركزى اعالم كرده است 31.5 درصد 
بوده است. همچنين شاهد خواهيم بود كه اين ميزان در نيمه اول سال 
دوم  نيمه  در  نقدينگى  رشد  آنكه  دليل  به  داشت  خواهد  افزايش  جديد 
سال 1391 ادامه داشته است. رقم 32 درصد بسيار باالست كه از سال 
1374 به اين سو در تاريخ اقتصاد ايران بى سابقه بوده است. فشار بر 
قيمت مواد غذايى و در شهرستان ها تورم مضاعف بوده و در برخى 
آمارهاى بانك مركزى آمده است كه در حوزه شهرستان ها و در توزيع 
مواد غذايى نرخ تورم بين حدود 60 درصد بوده است. به نظر مى رسد 
كه نرخ تورم براى طبقات فرودست جامعه در مناطق شهرى ممكن است 
سه برابر بيشتر باشد، اما به طور متوسط براى دهك هاى اول تا چهارم 
بين 50 تا 60 درصد است و براى دهك هاى نه و ده بين 20 تا 30 درصد 

است.
هم  آنكه  دليل  به  است،  داشته  افزايش  طبقاتى  شكاف   1391 سال  در 
تورم  نرخ  همچنين  و  بوده  درصد   13 تا   12.5 حدود  در  بيكارى  نرخ 
نيز افزايش داشته است. آمار اين مركز محل ترديد است به دليل آنكه 
سطح اشتغال را پايين آورده اند تا بتوانند آمار نرخ بيكارى را پايين نگه 
دارند. اگر اين نرخ را با مالك هايى كه در سال هاى گذشته وجود داشته 
بسنجيم به نظر مى رسد كه نرخ بيكارى به 16 تا 20 درصد رسيده باشد. 
همچنين آمارهاى رسمى از مركز آمار نشان مى دهد كه در طول سال 
موجود  مشاغل  خالص  از  شغل  هزار  صد  ساالنه  تا 1391  هاى 1385 
در ايران كم شده است كه اين مساله به تنهايى نشان دهنده مورد ترديد 

بودن آمار بيكارى است.

كاهش  نيز  ايران  اقتصاد  ورى  بهره  كه  است  اين  ديگر  مسائل  جمله  از 
پيدا كرده و در سال گذشته تنها حوزه اى كه عملكرد مثبتى داشته رشد 
صادرات بوده كه آن نيز به دليل تغيير چشمگير نرخ ارز و به ثمر رسيدن 
سرمايه گذارى هاى هنگفت دولت هفتم و هشتم در حوزه پتروشمى بوده 
تك  نظام  فروپاشى  هاى  نشانه   90 سال  اواخر  از  آنكه  دليل  به  است. 
شد  سبب  روند  همين  بوديم  شاهد  را  آن  شدن  نرخى  دو  و  ارز  نرخى 
تا رشد صادرات غيرنفتى ايران ادامه پيدا كند و امروزه تنها بخشى از 

اقتصاد ايران كه رشد داشته صادرات غيرنفتى است.

پيش بينى اقتصاد ايران در سال 1392
براى پيش بينى از اقتصاد ايران ، نرخ رشد اقتصادى را مى توان بين 3 
تا 4 درصد منفى ارزيابى كرد. بدين معنا كه توليد ناخالص داخلى ايران 
3 تا 4 درصد درسال جديد كاهش خواهد داشت. به دليل آنكه آثار كاهش 
واردات، آثار تحريم و فقدان نقدينگى در بنگاه هاى توليدى ناشى از سه 

برابر شدن يكباره نرخ دالر در سال جديد آشكار خواهد شد.

پايان  تا   91 سال  دوم  نيمه  از  ارزى  مبادالت  مركز  كه  ارزى  متوسط 
دالر  ميليون  تا 42  روزى 40  متوسط  طور  به  داده  متقاضيان  به  سال 
مصرف  دوره  همين  در  سال 90  در  كه  است  حالى  در  اين  است،  بوده 
ارزى ايران روزانه 250 ميليون دالر بوده است و اين فرايند نشان مى 
دهد حتى اگر فرض شود كه از كانال هاى غير از مركز مبادالت ارزى 
دهد  مى  نشان  كرده  پيدا  اختصاص  واردات  به  ميزان  همين  معادل  نيز 
كه واردت كشور يكباره دچار گسست جدى خواهد شد. اين گسست به 
منزله آن است كه مواد اوليه كارخانه هايى كه در ايران توليدى هستند، 
كاهش پيدا خواهد كرد و در عين حال عرضه كل كاهش پيدا خواهد كرد. 
برخى آمارهاى بانك مركزى نيز نشان مى دهد كه واردات براى كل سال 
گذشته 10 درصد كاهش پيدا كرده كه اين كاهش در سال 92 به بين 30 

تا 40 درصد خواهد رسيد.

وضعيت رشد ارزش افزوده بخش كشاورزى مثبت خواهد بود و ادامه 
افزوده  ارزش  كاهش  با  يا  و  ركود  با  يا  مسكن  بخش  اما  كند.  مى  پيدا 
خوبى  بسيار  عملكرد  گذشته  سال  در  آنكه  ويژه  به  شد،  خواهد  مواجه 
داشته و به نظر مى رسد كه در اين بخش مى توان منتظر سكته شديدى 
دولت  محركه  موتور  مسكن  بخش  كه  آنجايى  از  باشيم.  كاركردش  در 
اقتصاد  بر  جدى  اثرات  شود  سكته  دچار  بخش  اين  است اگر  بوده  نهم 

خواهد گذاشت.
در حوزه صنعت نيز همانطور كه اشاره شد كاهش توليد ادامه خواهد 
خواهد  آسيب  شدت  به  واردات  كاهش  دليل  به  خدمات  بخش  و  داشت 
ديد.اين مساله بستگى به آن دارد كه دولت قصد دارد تا با چه شتابى به 
سياست هاى اقتصادى خود در زمينه انبساط هاى پولى ادامه دهد. آن 
چشم اندازى كه از بودجه سال 92 شاهد هستيم و از عملكرد دولت نهم 
مى توان اينگونه انتظار داشت كه حداقل تا نيمه اول سال 92 سياست 
انبساط پولى ادامه خواهد يافت. در اين ميان ممكن است دولت جديد در 
نيمه سال جديد قصد داشته باشد سياست انقباضى پولى در پيش بگيرد 

و لگامى به بى انضباطى مالى بزند.

تصور بر اين است كه نرخ بيكارى در امسال افزايش پيدا خواهد كرد و 
قطعا رشد شكاف طبقاتى در ايران نيز تشديد خواهد شد.روزنه هايى كه 
براى مذاكره با غربى ها وجود دارد نيز مثبت است اما به نظر نمى رسد 
مسير  مذاكرات  اين  باب  باشد.  رو  پيش  در  آسانى  و  ساده  بسيار  راه 
بسيارى  نشيب  و  فراز  با  كه  زند  مى  رقم  كشور  براى  دشوارى  بسيار 
مسائل مربوط به گفتگو با امريكا را پيش خواهد برد. فرض بر اين است 
كه از نيمه سال 92 تحريم ها به تدريج كاهش پيدا خواهد كرد، اما اين 
تاثير آن موقتى و كوتاه مدت خواهد بود. شايد در پايان بتوان گفت اين 
اتفاق و مذاكرات سبب مى شود تا غبارى كه پشت آن سوء مديريت ها 

را مخفى كرده اند فرو بنشيند.
منبع ديپلماسى ايرانى
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عجيب ترين عنوان كتاب سال 
انتخاب شد

عجيب ترين عنوان هاى كتاب بريتانيا كه هر سال در قالب رقابتى 
را  خود  برنده  گيرند،  مى  قرار  بين  ذره  زير  دياگرام  جايزه  نام  به 

شناختند.-
 به نقل از گاردين، از ميان 6 نامزد نهايى اين رقابت كتاب رجينالد 
بكلى موفق شد كتاب هايى چون «آيا هيتلر بيمار بود» نوشته هنريك 
ابرلى و هانس-نويمان و «اتاق هاى زيرشيروانى آمريكاى شمالى: 

اتاق هاى كبوتر» نوشته جرى گين را پشت سر بگذارد.
مرغ»  نگهدارى  قفس  يك  جنى  «انسداد  عنوان  انتخاب  با  كه  بكلى 
دوستداران  اينترنتى  راى  با  شود،  برنده  رقابت  اين  در  شد  موفق 
كتاب عنوان برنده سى و پنجمين دور اين جايزه را كسب كرد. كتاب 
او يك راهنماى عملى براى دور نگه داشتن خانه و باغ از جن ها و 

ديگر عناصر نامطبوع جهان پريان است. 
«چگونه قلم ها را تيز كنيم» نوشته ديويد رس، «فريب خدا: زندگى 
و دوران جنس مذكر» نوشته تام هيكمن و «چگونه دِر قورى چاى 
موجب تغيير جهان شد» نوشته لوانى پريور از ديگر راه يافتگان به 

بخش نهايى اين رقابت بودند. 

اين جايزه هر سال از سوى مجله «بوك سلر» اهدا مى شود و از 
سال 1978 راه اندازى شده است. 

فيليپ استون مدير اين جايزه با اعالم نام برنده گفت انتخاب عنوان 
يك كتاب، يك هنر است و مى تواند موجب موفقيت يا شكست يك 

اثر ادبى شود. 

در  رابرتسون  بروس  آن  بنيانگذار  رسمى  اعالم  با  دياگرام  جايزه 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت پايه گذارى شد.

فرهنگى
مورخ انگليسى برنده جايزه ادبى 

«آينهارد» شد
� آلمانى  مورخ  رول،  سى.جى.  جان 

انگليسى با جايزه ادبى آينهارد 2013 
مورد تجليل قرار گرفت.-

به نقل از خبرگزارى آلمان، جان سى. 
جى. رول اين جايزه 10 هزار يورويى 
جلدى  سه  زندگينامه  نگارش  براى  را 
خود  به  آلمانى  قيصر  دوم  ويلهلم 

اختصاص داد.
تاريخ  استاد  كالرك  ام.  كريستوف   
مراسم  در  كمبريج  دانشگاه  در  اروپا 
اهداى اين جايزه در تحسين رول، اثر 
به  منحصر  تاريخى  كار  يك  را  وى 
كه  سخنانى  در  نيز  رول  دانست.  فرد 
براى تشكر از دريافت اين جايزه ايراد 
پايان  را  جلدى  سه  مجموعه  اين  كرد 
مجموعه آثارى عنوان كرد كه در طول 
زندگى حرفه اى خود آن را به رشته 

تحرير درآورده است. 

رول متولد 31 مى 1938در لندن ، فرزند پدرى آلمانى و مادرى 
فارغ  كمبريج  دانشگاه  از   1965 سال  در  او  است.  انگليسى 
التحصيل شد و در سال 1979 به درجه استادى نائل آمد. رول از 
كارشناسان و منتقدان پيشگام عصر حكومت قيصر دوم است و 
نگارش زندگينامه سه جلدى در مورد قيصر دوم 
كه آخرين قيصر آلمانى بود، سبب شد تا وى در 
عرصه عمومى به شهرت دست يابد. اين زندگينامه 
در   2008 تا   1993 هاى  سال  زمانى  فاصله  در 
جلد  است.  شده  منتشر  «س.ها.بك»  انتشارات 
قيصر،  نوجوانى  «دوران  نام  با  كتاب  اين  نخست 
با  دوم  جلد   ، صفحه   980 در   «1888  �  1859
در  شخصى  -1888 1900»  سلطنت  «تشكيل  نام 
1437 صفحه و جلد سوم با عنوان «مسير نابودى 
، -1900 1941» در 1611 صفحه به زير چاپ رفته 

است. 
جايزه ادبى آينهارد از سال 1999 از سوى بنيادى 
در  واقع  اشتات  زليگن  شهر  در  واقع  نام  همين  با 
ايالت هسن آلمان به آن دسته از آثار ادبى كه در 
ژانر زندگينامه به رشته تحرير درآمده اند اهدا مى 
شود. آينهارد (770 � 840) نويسنده و دانشمند و 
رنسانس  عصر  هاى  شخصيت  ترين  برجسته  از 
كتاب  آينهارد  اثر  مشهورترين  بود.  كارولينگ 

زندگينامه «كارل كبير» است.

مشاركت 4700 نويسنده براى نگارش يك كتاب
نزديك به چهار هزار و 700 نويسنده از 59 كشور جهان با هم يك كتاب به رشته تحرير 

درآوردند.

 به نقل از خبرگزارى اتريش، اين كتاب با عنوان «جمله آخر  جمله كوچك يك انسان، يك كتاب 
بزرگ براى بشريت مى شود» شامل 304 صفحه است. 

براى نگارش اين كتاب هر يك از نويسندگان دست كم يك جمله به رشته تحرير درآورده اند 
و نويسنده بعدى مطلب نويسنده قبلى را ادامه داده است. 

در اين اقدام كه حدود يك سال به طول انجاميد و ماحصل آن انتشار اين كتاب داستان بود، 
بانى  اند.  داشته  شركت  رگنر  اسون  و  شتسينگ  فرانك  چون  مطرحى  آلمانى  نويسندگان 
نگارش اين كتاب دو فرد اهل نيدرزاخسن بودند و اين اقدام را از طريق اينترنت سازماندهى 

كردند.

 اكنون قرار است تا نسخه اصلى اين اثر در ساختمان شهردارى شهر برمن كه يك مكان 
تاريخى مربوط به دوران گوتيك و جزو ليست ميراث فرهنگى يونسكو است به حراج گذاشته 
شود و درآمد حاصل از آن به بيمارستان كودكان «لوون هرتس» واقع در ايالت نيدرزاخسن 

به مصرف برسد. از قرار معلوم تا كنون يك پيشنهاد پنج هزار يورويى براى خريد اين كتاب در حراجى ارايه شده است. 

اين كتاب كه حاوى يك ماجراى باورنكردنى و كلمات قصار فلسفى است به زودى به قيمت 10 يورو در انتشارات كالوس كلنر منتشر 
و روانه كتابفروشى هاى آلمان مى شود و از فروش هر جلد آن اندكى بيش از يك يورو به بيمارستان كودكان لوون هرتس تعلق مى 

گيرد.

 جايزه شعر تد هيوز
 برنده اش را شناخت

كيت تمپست، شاعر جوان بريتانيايى به عنوان برنده جايزه شعر تد 
هيوز انتخاب شد.-

به نقل از گاردين، اين شاعر جوان براى «نشان باستانى هاى جديد» 
كه تجسمى از خداوندگاران كهن در اعضاى دو خانواده لندنى است، 

اين جايزه را از آن خود كرد.
 اين شاعر جوان موفق شد با پشت سر گذاشتن 6 نامزد ديگر اين 
رقابت، جايزه شعر تد هيوز را كه براى نوآورى هاى شعرى اهدا 
مى شود، از آن خود كند. به گفته گروه داورى اين شاعر 26 ساله 
يكى از چهره هاى نادر اين نسل است كه شعر و تئاتر را با هم در 

آميخته است. 
وى اين جايزه پنج هزار پوندى را براى شعرى كه روخوانى آن با 

موسيقى يك ساعت به طول انجاميد دريافت كرد. 
تد هيوز فقيد، ملك الشعراى پيشين شعر بريتانيا بود و اين جايزه 
به شاعرى كه يادآور روح هيوز وعالقه مندى وى به اسطوره هاى 

كالسيك باشد، اهدا مى شود. 
در فهرست نهايى اين رقابت كه امسال چهارمين سال خود را تجربه 

كرد، هفت شاعر جاى داشتند. 
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
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در سال 91 بر ادبيات ايران چه گذشت؟

سال 92؛ چشم 
اندازى در مه!

حسن همايون 

جمعى از اهل قلم و ادبيات به ارزيابى 
حال ادبيات در سال 91 پرداختند. براى 
سالى  در  ادبيات  وضعيت  بررسى 
ادبيات  اهل  از  تعدادى  با  گذشت،  كه 
در  كه  است  شده  انجام  هايى  گفت وگو 

پى مى آيد.
فكر مى كنم سال 92 بدتر شود

ادبى  جايزه ى  داور  و  داستان نويس  بيگدلى،  احمد 
«هفت اقليم»، مى گويد: بخش زيادى از آثار سال 90 
و بخشى از آثار سال 91 را خوانده ام و در ارزيابى 
آن ها بايد بگويم متأسفانه حال نشر در سال 91 بهتر 
از سال پيش نبود و فكر مى كنم سال 92 بدتر شود. 
طرف  از  و  بود  كاغذ  گرانى  از  ناشى  موضوع  اين 
ديگر نوع مميزى هايى كه اعمال مى شد و فكر مى كنم 

اين براى اهالى كتاب اصال خوب نيست.

در  من  از  اثرى  جارى  سال  بهمن ماه  مى افزايد:  او 
نشر روزنه مجوز نشر گرفت، اما به دليل هزينه هاى 
و  است  نشده  چاپ  هنوز  عمال  نشر  و  چاپ  سنگين 
بيمار  زيرا  بگذارم،  زمين  را  قلم  نمى توانم  طرفى  از 
نوشتن هستم. از طرفى اگر قلم دست بگيرم و نوشتن 

را شروع كنم، چندان اميدى به نشر آثار ندارم.

كاهش توان ناشران خصوصى

همچنين محسن پرويز، نويسنده ى ادبيات كودك كه 
«شهيد  جشنواره ى  نوجوان  و  كودك  بخش  داورى 
در  است:  معتقد  داشت،  عهده  بر  را  غنى پور»  حبيب 
ارزشمندى  آثار  خلق  شاهد  كودك  ادبيات  حوزه ى 
پرورش  كانون  طريق  از  منسجم  طور  به  كه  بوديم 
فكرى كودكان و نوجوانان و حوزه ى هنرى انجام شد 
و شاهد آفرينش هايى با كيفيت مناسب بوديم. البته در 
بخش خصوصى به دليل افزايش قيمت كاغذ و كاهش 
افت  مقدارى  آثار  چاپ  براى  ناشران  توان  نقدينگى، 
كرد. اين نظر كلى من است و براى ارائه ى نظر دقيق 

ضرورت دارد به آمار مراجعه شود.

نسبت  هم  خودم  براى  مى كند:  عنوان  ادامه  در  او 
اساس  بر  و  نداد  رخ  خاصى  تغيير  گذشته  سال  به 
كتاب  پنج  رفتم.  پيش  بود،  نظرم  مد  كه  برنامه اى 
كودك داشتم كه دست ناشر سپردم، ولى هنوز چاپ 

نشده اند.

سال ناخوشايند نشر و ادبيات
حافظ موسوى

آهنگ  انتشارات  مديران  از  و  شاعر  موسوى،  حافظ 
ديگر، نيز مى گويد: نشر و ادبيات روزگار دشوارى را 
در سال جارى از سر گذراند. از طرفى شاهد افزايش 
چشم گير قيمت كاغذ بوديم كه بسيارى از ناشران را 
با مشكل مواجه كرد. از سويى شاهد مسائلى مانند 
لغو امتياز نشر چشمه بوديم. همچنين در اين شرايط 
و  شد  تعطيل  كتاب فروشى هايى  ناگزير  اقتصادى  بد 
نبود.  خوشايندى  سال  اصال  گفت  بايد  اساس  براين 
درباره خود من هم كه روزهاى خوبى نيست و اآلن 
چاپ  اثرى  نتوانسته ام  شرايط  اين  با  است  سال  سه 

كنم.

سال خوبى بود

اما پرويز بيگى حبيب آبادى، شاعر و مدير انتشارات 
فصل پنجم، عنوان مى كند: سال 91 براى ما در نشر 
فصل پنجم خوب بود. 80 عنوان كتاب چاپ كرديم. 
از  و  شد  برگزيده  ما  نشر  از  آثارى  رقابت هايى  در 
چاپ  را  اثرى  هستم،  مؤلف  هم  خودم  كه  آن جايى 
در  دارم.  تدوين  دست  در  هم  ديگرى  اثر  و  كرده ام 
توان  كاغذ  گرانى  حدى  تا  البته  بود.  خوب  مجموع 
ناشران را براى چاپ كتاب هاى بيش تر گرفت؛ هرچند 
بايد  داد.  نظر  قاطع  نمى شود  اين باره  در  معتقدم  من 
خواهد  چطور  كتاب  نمايشگاه  ببينيم  بمانيم  منتظر 

گرانى  مى دهد  نشان  باشد،  خوب  استقبال  اگر  بود. 
كاغذ اثرى بر بازار چاپ و نشر نداشته است.

سالى نه چندان خوب

از سوى ديگر، فتح اهللا بى نياز، نويسنده و عضو هيأت 
آثار   91 سال  در  مى گويد:  مهرگان،  جايزه  امناى 
بود.  كم تر  گذشته  سال هاى  به  نسبت  منتشرشده 
عنوان  كتاب  در  بود.  قبل  از  پايين تر  هم  آثار  تيراژ 
 300 عمال  اما  مى شود،  چاپ  نسخه   1100 مى شود 
اين ها  و  مى شود  چاپ  كتاب ها  از  نسخه   550 يا 
نشر  و  چاپ  حوزه  در  اسف انگيزى  موضوعات 
ادبيات است. همچنين در سال 91 آثار داستانى خيلى 
كمى ترجمه شد و آن دسته از آثارى هم كه ترجمه 
و  كم  البته  شد.  منتشر  بد  ترجمه هاى  با  برخى  شد، 
بيش كتاب هاى خوب داستانى در ادبيات امسال ايران 
چاپ و عرضه شد. از سويى، رويكرد و توجه ويژه 
جوان ها  داستانى  آثار  در  روايى  تازه ى  فرم هاى  به 
خوبى  چندان  سال  مجموع  در  ولى  داشت،  بازتاب 

براى ادبيات نبود.

سختى و بدبينى

مجتبى ويسى هم در ارزيابى اش از ادبيات در سال 
سال  بگويم،  كلمه  دو  در  بخواهم  اگر  مى گويد:   91
سختى بود. سخت، به خاطر شرايطى كه بر ادبيات، 
چه از درون، چه از بيرون، حاكم است. دوست ندارم 
بدبين باشم، ولى متأسفانه بدبينى ريشه هاى سترگى 
پاسخش  بدبينى؟  چرا  سخت؟  چرا  اما  است.  دوانده 
را  بيرونى اش  درونى.  ُبعد  هم  دارد،  بيرونى  ُبعد  هم 
كه بارها گفته اند و همچنان مى گويند؛ شكل ارزيابى 
آثار و مميزى. اين شكل مى خواهد به ادبيات شكلى 
اصوأل  ادبيات  چون  نيست،  سازگار  آن  با  كه  بدهد 
و  است  خالقيت  عرصه ى  ادبيات  نيست.  شكل بردار 
بماند،  باقى  شكل ها  مرز  پشت  نمى تواند  خالقه  امر 
طرف  دو  كه  كشاكشى  و  مى آيد  پيش  تناقض  پس 
نيست  آن  كار،  چاره ى   بدبين.  و  مى كند  سخت  را 
به  و  نبينيم  را  ديگران  و  ديگرى  بكوشيم  سخت  كه 
برگزارى  طرفى،  از  ندهيم.  اهميتى  مى گويند،  هرچه 
بى شك  هم  آمار  چند  ارائه ى  و  جشنواره  نمايشگاه، 
اين ها  چون  نيست،  ادبيات  واقعى  فضاى  نمايانگر 
آن كه  مگر  مى دهند.  ظاهرى  اليه ى   به  جلوه اى  فقط 

بخواهيم خودمان را، بارى به هر جهت، گول بزنيم!

درونى  ُبعد  از  مى شود:  متذكر  شاعر  و  مترجم  اين 
هم متأسفانه حال ادبيات خوب نيست. عذر مى خواهم 
كجا،  هر  آن جا  و  اين جا  مى كنم.  صحبت  صريح  كه 
ديدن شان  هنر  و  شده اند  جمع  گروهى  و  دسته اى 
را فقط صرف همديگر مى كنند. فكر نمى كنم در هيچ 
دوره اى فضاى ادبى ما چنين محفلى بوده باشد، آن 
هم محفل هايى بسيار مجزا، بسيار اقتدارگرا و بسيار 
فكر  اما  است،  كلى  حرف هايم  مى دانم  خودمدار. 
مى كنم كه به همان نسبت، مشكالت ما هم از كليات 
ريشه مى گيرند: ذهنيات و عينيات ما رابطه اى تنگاتنگ 
اين  از  هم  همه  كه  است  اين  جالب  دارند.  يكديگر  با 
وضعيت ناراضى اند، حتا اگر لفظ «به ظاهر» را براى 
عده اى بتوان به كار برد. پس ايراد كار كجاست؟ چه 

باليى داريم بر سر خود مى آوريم؟

برخى  چرا  بى جواب:  دارم  سؤال هايى  مى افزايد:  او 
مى بينند؟  همه  از  باالتر  را  خود  ادبيات،  اهالى  از 
تأييد  بر  حكم  و  مى نشينند  مميزى  شبه  جايگاه  در 
ارتش،  مثل  هم،  ادبيات  آيا  مى دهند؟  اثرى  رد  يا 
برخى  نشريه ها،  از  برخى  چرا  دارد؟  مراتب  سلسله 
جريان  از  بخشى  دارند  دوست  اين قدر  رسانه ها،  از 
«اغيار»  بر  چشم  و  بگيرند  ناديده  را  كشور  ادبى 
ببندند؟ چرا برخى اصأل هيچ كس را قبول ندارند؟ چرا 
و  بودن  مردمى  از  همه  اين  ادب دوستان،  از  عده اى 
ساده بودن حرف مى زنند و اين همه با تفاخر رفتار 
اطرافيان شان  و  دوستان  مخالف  نظر  حتا  و  مى كنند 
وضعيتى  اين  جزيره ايم؟  ما  آيا  نمى آورند؟  تاب  را 
كه گريبانگير حوزه ى فرهنگ و ادب شده، در كردار 
گذشتگان ما ريشه دارد يا خودمان يا هر دو؟ آيا ما 
و  نگرش  عرصه  در  اساسى  بازسازى  يك  نيازمند 

جهان بينى هستيم؟

احمد بيگدلى
مى توان  هنوز  بدبينى،  همه  اين  با  مى گويد:  ويسى 
از  دور  به  كه  هستند  كسانى  بود.  خوش بين  اندكى 
حاشيه و جنجال، به دور از حب و بغض، به ادبيات 
نتيجه اش  و  مى كنند  كار  صدا  و  سر  بى  مى انديشند، 
را آن هايى كه بخواهند ببينند، مى بينند. كار كردن در 
چنين فضايى اگرچه سخت است، اما هستند شاعران 

كه  روزنامه نگارانى  و  مترجمان  و  نويسندگان  و 
همواره هواى سال و ماه و روز ما را تازه مى كنند.

ركود نسبى

اظهار  اين گونه  اين باره  در  شاكرى  احمد  همچنين 
داستانى  ادبيات  درباره ى  پرسش گرى  مى كند:  نظر 
لوازم  با  بايد  كه  مى دانم  ضرورى  امرى  را  معاصر 
كلى  پرسش هاى  شود.  مطرح  آن  علمى  مقدمات  و 
اين  و  مى انجامد  وغيرعلمى  مبهم  پاسخ هاى  به 
با  خبرگزارى ها  و  رسانه ها  عموم  كه  است  معضلى 
آن مواجه اند. اما از آن جهت كه هر پاسخى حقيقتى 
مى آورد،  پديد  داستانى  ادبيات  گستره ى  در  را 
ادبيات  ذهنيت  در  را  مشهوراتى  مبهم گويى ها  اين 
كه  مى كند  تثبيت  يا  كرده  ايجاد  كشور  داستانى 
عوارض و نتايج آن در طول چند دهه ى اخير گريبان 
داستان نويسى را گرفته و بعضا پرسش هاى اصلى را 
به ورطه ى فراموشى افكنده است. سؤال از وضعيت 
ادبيات داستانى در سال حاضر، ناظر بر پيش فرض 
بررسى دوره يى ادبيات داستانى است. تقويم ادبيات 
است،  متفاوت  معمول  روزشمار  تقويم  با  داستانى 
ادبيات  ريزش هاى  و  رويش ها  كشف  براى  بنابراين 
دوره بندى مناسبى  وهله ى نخست،  در  بايد  داستانى 
از آن به دست داد. اين دوره لزوما بر آغاز و پايان 
سال شمسى منطبق نيست، بلكه اين رخدادهاى ادبى 
هستند كه طول دوره و گذر از يك دوره به دوره ى 

بعد را تعيين مى كنند.
اين نويسنده در ادامه اظهار مى كند: ادبيات داستانى 
كشور در طول سال هاى اخير، اوج نگاه مناسبتى به 
بدون  و  روزافزون  رشد  مى كند.  تجربه  را  ادبيات 
برآمده  ادبى،  جشنواره هاى  كاركرد  و  زيرساخت 
از اين نگاه مناسبتى و مقطعى است. چنين رخدادى 
كه كليت ادبيات داستانى كشور با طيف هاى مختلف 
است.  متعددى  عوامل  نتيجه ى  شده،  دچار  بدان 
مجالت  و  ادبى  نقد  كرسى هاى  و  نقد  جريان  ضعف 
تخصصى نقد داستان موجب شده تا جريان مستمر، 
استداللى، ساختارمند و شفاف نقد، جاى خود را به 
همچنين  دهد.  ادبى  جشنواره هاى  مجمل  انتخاب هاى 
ادبيات  حوزه ى  در  بنيادين  پژوهش هاى  فقدان 

را  داستانى  ادبيات  تئوريك  گفتمانى  سطح  داستانى، 
عرصه اى  را  ادبى  جشنواره هاى  و  كرده  تضعيف 
ساخته  غيرمستدل  و  ناآزموده  ساليق  ظهور  براى 
است. در دوره اى به سر مى بريم كه داستان محورى 
و نويسنده ساالرى از قطعيات ادبيات داستانى كشور 
درصدد  ادبى  برنامه هاى  عموما  مى شود.  شمرده 
ناب اند.  انديشه ى  نه  و  جديد  نويسنده ى  كشف 
حتا  و  كم اهميت  مقوله  دو  پژوهش  و  نقد  عرصه ى 

فراموش شده در اين عرصه اند.

شاكرى مى گويد: در سال 1391 به واسطه ى شرايط 
اقتصادى كشور، جشنواره ها، برنامه هاى ادبى، چاپ 
با  تبليغى  و  حمايتى  و  توليدى  فرايند هاى  نشر،  و 
هداياى  و  برگزيدگان  از  بود.  مواجه  نسبى  ركودى 
جشنواره ها كاسته شد. آثار قابل توجهى در مرحله ى 
پيش از چاپ متوقف شد و پروژه هاى توليد داستان و 
پژوهش هاى داستانى به كندى پيش رفت، اما شرايط 
دشوار براى ماهيت ادبيات داستانى همواره زاينده و 
محرك بوده است. روايت از زندگى، همواره در جايى 
شكل گرفته است كه شرايط جديد، تعادل زندگى را 
ديگر،  سوى  از  است.  ساخته  دگرگونى  دست خوش 
كه  نيست  پوشيده  داستان  اهالى  بر  حقيقت  اين 
علت العلل  فرهنگى  بودجه هاى  و  اقتصادى  مشكالت 
ضعف جريان داستان نويسى و ركود و عقب گرد آن 
در طى برخى دوره ها نبوده است. انتخاب راهبردهاى 
اين  براى  مشخص  افق  تعيين  و  داستانى  ادبيات 
وضعيت  شناخت  با  جز  كه  آتى  دهه هاى  در  حوزه 
نمى شود،  ميسر  داستانى  ادبيات  موجود  و  گذشته 
است.  كشور  داستانى  ادبيات  مغفول  اولويت هاى  از 
گران قيمت  جوايز  اهداى  يا  داستانى  آثار  چاپ  آيا 
داستان  توليد  سفارش  يا  داستانى  جشنواره هاى  در 
ادبيات  معضالت  مى تواند  مناسب  مالى  پيشنهاد  با 
ذهنيت  است  بديهى  كند؟  حل  را  معاصر  داستانى 
نبود  و  داستانى  ادبيات  حوزه ى  در  مناسبت گرا 
با  حوزه،  اين  در  دقيق  برنامه ريزى  و  اولويت بندى 
وجود شرايط اقتصادى مناسب و حتا ايده ال، نخواهد 
توانست جريان ادبيات داستانى معاصر را به سوى 

ادبيات انقالب اسالمى پيش برد. /
 منبع  خبرگزارى ايسنا
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عجيب ترين 
رسم هاى سال نو 

در جهان
مردم فنالند ادعا مى كنند كه با فرا رسيدن 
گداخته  سرب  كمك  با  مى توانند  نو  سال 
اوضاع خود را در سالى كه در پيش رو 
منظور  اين  براى  انها  بزنند،  حدس  دارند 
نقطه  به  تا  مى كنند  داغ  كامال  را  سرب 
يخ  آب  داخل  را  آن  سپس  برسد،  ذوب 
مى اندازند تا شكل بگيرد شكلى كه سرب 
نشان  مى كند  پيدا  منجمدشدن  از  پس 
دهنده حال و روز فنالندى ها در سال نو 
است. مثال اگر سرب شبيه حيوانات شود 

نشانه غذاى فراوان است.

تمثال ها را بسوزانيد
نو  سال  شب  رسيدن  فرا  با  سال  هر 
نيويورك  ايالت  در  پاناما  شهر  در 
اين  البته  مى افتد.  راه  به  آتش سوزى 
نمى زند  صدمه  هيچ كسى  به  آتش سوزى 
شروع  مردم  پيش  ماه  چندين  از  بلكه 
افراد  شكل  به  تمثال هايى  ساختن  به 
آنها  نو  سال  شب  در  تا  مى كنند  مشهود 
كه  تمثال هايى  معموال  بسوزانند،  را 
سوزانده مى شود به شكل سياستمداران، 
شخصيت هاى  و  ورزشكاران  بازيگران، 
برجسته اجتماع است. سوزاندن پيكرهاى 
اين  در  قديمى  رسم هاى  از  يكى  بزرگ 
شهر است و مردم اين منطقه معتقدند كه 
سال  در  نيروهاى شيطانى را  با اين كار 

جديد از بين مى برند.

گوى هاى بزرگ آتشين
نام  به  سنتى  جشنواره  يك  آلمان اه 
هاگماناى دارند كه ره سال در شب سال 
دوران  به  رسم  اين  مى كنند.  برگزار  نو 
هم  بسيار  و  بازمى گردد  وايكينگ ها 
مردها  نو  سال  شب  در  است.  خطرناك 
در حالى كه گوى هاى آتشينى باالى سر 
خود نگه داشته اند در خيابان هاى شهر به 
راه مى افتن.د مردم زيادى براى تماشاى 
اين آتش بازى به خيابان ها مى آيند و راه 
رفتن مردان آتش به دست تا صبح سال 

نو ادامه دارد.

شيرجه در آب يخ زده
روس ها يكى از عجيب ترين رسم هاى سال 
نو را دارند. آنها طبق يك سنت قديمى در 
بايكال  يعنى  روسيه  درياچه  عميق ترين 
شيرجه مى زنند تا ثابت كنند براى رسم و 
رسومات خود ارزش بسيارى قائلند. در 
اين مراسم فرد تجهيزاتى تا 99 كيلوگرم 
به خود مى بندد و تا عمق 39 مترى در 
آب يخ بسته درياچه شيرجه مى زند. اين 
مراسم در حالى برگزار ميشود كه خطر 
افراد  از  يك  هر  براى  زگى  يخ  و  مرگ 
اين  اجراى  وجود  اين  با  اما  دارد  وجود 
سنت قديمى از جان روس ها هم برايشان 

مهم تر است.

 امسال شوهر مى كنم
منتشر  هميشه  ايرلند  در  مجرد  دختران 
اين  در  آنها  زيرا  هستند  نو  سال  شب 
را  دارواش  نام  به  گياه  نوعى  برگ  شب 
سال  در  اينكه  اميد  به  را  آن  و  مى چينند 
خود  بالشت هاى  زير  كنند  ازدواج  آينده 
ايرلندى ها  نظر  از  البته  مى دهند.  قرار 
گذاشتن اين برگ زيرباشت يك خاصيت 
مهم ديگر هم دارد و آن اينكه معتقدند با 

اين كار شانس بد از آنها دور مى شود.

خوردن 12 انگور پيش از نيمه شب
بيدار  نو  سال  شب  در  اسپانيا  مردم 
آنها  شود.  شب   12 ساعت  تا  مى ماننند 
پيش از اينكه ساعت هاى ديوارى شان 12 
زنگ بزند شروع به خوردن 12 حبه انگور 
مى كنند هر يك از 12 حبه انگور نماد يكى 
دانه  تعداد  هرچه  است.  سال  ماه هاى  از 
معنى  به  باشد  بيشتر  شيرينى  انگورهاى 
آن است كه فرد ماه هاى بهترى  پيش رو 
با  ماه هاى  نماد  ترش  انگورهاى  و  دارد 

شانس كمتر است.

 چه كسى چينى را شكست؟
سال  معمولى  روزهاى  در  اگر  شايد 
چينى اش  ظرف  نفر  يك  دانمارك  در 
صاحبخانه  بشكند  نفر  يك  در  پشت  را 
وجود  به  درگيرى  و  شود  مى  عصبانى 
به  نو  سال  شب  در  دانماركى ها  اما  آيد 
ظرف هاى  و  مى وند  يكديگر  خانه هاى  در 
همسايه ها  خانه  در  د  را  شكستنى شان 
سال هاست  عجيب  رسم  اين  شكنند.  مى 
در  مى شود.  برگزار  كشور  اين  در  كه 
پايان شب دم در هر خانه اى كه بيشترين 
ظرف هاى شكسته شده ريخته شده باشد 
خانواده  آن  اعضاى  كه  مى شود  معلوم 
دوستان واقعى بيشترى دارند. يك رسم 
عجيب ديگر در دانمارك اين است كه به 
محض تحويل سال افراد خانواده يكى يكى 
باالى صندلى مى روند و  از آنجا به پايين 
مى پرند تا به خيال خودشان شيطان را از 

خود دور كنند.

 همه چيز گرد است
راه  از  فيليپين  در  نو  سال  شب  وقتى 
چيزى  هر  مى كنند،  سعى  مردم  مى رسد 
به  دارند  را  آن  از  استفاده  قصد  كه 
در  وقتى  شب  اين  در  باشد.  دايره  شكل 
مى رويد  راه  فيليپين  شهر  خيابان هاى 
در  كه  پوشيده اند  لباس هايى  مردم  اكثر 
آن نقش هاى دايره ديده مى شو. همچنين 
را  دايره  شكل  به  ميزبايى  رستوران ها 
ميوه  مى كندن  سعى  مردم  و  مى چينند 
شكل  به  ظرف هايى  در  را  وغذايشان 
باورند  اين  بر  فيليپينى ها  بخورند.  دايره 
كه شكل دايره چون شبيه سكه است برا 

يآنها ثروت خواهد داشت.

صحبت با ارواح
رسم هاى  از  يكى  ارواح  با  زدن  حرف 
مكزيكى ها  است.  مزيك  مردم  هميشگى 
مردگان  ارواح  با  مى توانند  كه  معتقدند 
زمان  بهترين  و  كنند  برقرار  ارتباط  خود 
آن شب سال نو است. آنها بر اين عقيده اند 
كه اگر در شب سال نو با ارواح مردگان 
در  را  آنها  مى توانند  ارواح  كنند،  صحبت 

سالى كه پيش رو دارند راهنمايى كنند.

جالب اينجاست كه احضار روح در شب 
همه  و  است  قانونى  مكزيك  در  نو  سال 
خانه هايشان  در  را  كار  اين  مى توانند 
مكزيكى ها  از  بسيارى  البته  دهند.  انجام 
ترجيح مى دهند نزد احضاركنندگان ارواح 

بروند.

سوزاندن يادگارى ها
وسايلى  از  تعدادى  با  مردم  اكوادور  در 
به  مانده  برايشان  پيش  سال  از  كه 
استقبال سال نو مى روند. مردم اكوادور 
آتش بزرگى به پا مى كنند و دور آن جمع 
آتش  سمت  به  كه  هركسى  مى شوند. 
عكس هايى  محتوى  كيسه  يك  مى آيد 
تا  مى آورد  خود  همراه  گذشته  سال  از 
اكوادورى ها  بسوزاند.  آتش  در  را  آنها 
را  گذشته  سال  كار  اين  با  كه  معتقدند 
فراموش مى كنند و سال بهترى پيش رو 

خواهند داشت. 

از كتك زدن تا گدايى!
آيين هاى عجيب از گوشه و كنار ايران

عليرضا خانى

مراسم ازدواج
هر جامعه اى از مجموعه آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود 
برخورداراست كه بخشى از آن آميخته با خرافات است. اين 
خرافات در آداب و مراسم ازدواج نمود بيشترى دارد. از نگاه 
جامعه شناختى آداب و رسوم ازدواج نشانه اليه هاى فرهنگى 

هر جامعه است.
از آنجا كه خاستگاه و ريشه اين مراسم در باورهاى اعتقادى 
رفتارى  شاهد  مراسم  اين  در  است  طبيعى  است،  جامعه  هر 
به  داردكه  ها  انسان  عاطفه  و  احساس  در  ريشه  كه  باشيم 
آن خرافه مى گويند. در خرافه، رويدادها و حوادثى كه با هم 
معلول  و  علت  يا  داده  ربط  يكديگر  به  ندارند،  منطقى  ارتباط 
مراسم  تنوع  كنار  در  نيز  ما  كشور  در  شوند.  مى  يكديگر 
ديده  خرافى  رفتارهاى  و  اعتقادات  از  اى  مجموعه  ازدواج، 
اجتماعى  دانش  سطح  باالرفتن  با  امروزه  البته  كه  شود  مى 
تا حدودى اين اعتقادات رنگ باخته يا از بين رفته است. اين 
جوامع  و  ها  قوميت  از  برخى  در  كه  اين  وجود  با  رفتارها 
رفتارى  مردم  اغلب  ميان  در  ولى  شود  مى  حمايت  اجتماعى 
غيرعقالنى و فاقد منطق و استدالل است. به عنوان مثال در 
تهران قديم دختران با ردشدن از كمان پنبه زنى، تكاندن سفره 
گره  سبزه  عروس،  سر  حناى  از  برداشتن  خود،  سر  بر  عقد 
زدن، خوردن نقل عروسى و... سعى در بازكردن بخت خود 
براى ازدواج داشته اند. همچنين برداشتن يك وسيله از منزل 
بر  عروس  شدن  مسلط  منزله  به  كه  عروسى  شب  در  داماد 

داماد است، از جمله اين اعمال خرافى است.

گردو شكستن
و  بوده  مرسوم  يزد  در  گذشته  در  كه  هايى  رسم  از  يكى 
امروزه هم تا حدودى مرسوم است رسم گردو شكستن است 
كه  شكل  اين  به  شود  مى  انجام  هفته  هر  جمعه  ظهر  در  كه 
قفل را  عدد  بادام و يك  يا  بخت يك كيسه گردو  دم  دختران 
كه بسته اند همراه پيرزن يا زنى كه نزدش قرآن مى خواندند 
وقتى  افتادند.  مى  راه  جامع  مسجد  طرف  به  و  داشتند  برمى 
به نزديكى مسجد مى رسيدند، مقدارى قند، نبات يا شيرينى 
را به عنوان هديه و كام شيرينى به خادم مسجد مى دادند و 
خادم در ورودى مسجد را براى آنها باز مى كرد تا بتوانند 
مراسم گردو شكستن را انجام دهند. اصل اين رسم اين گونه 
است كه دختران با باالرفتن از مناره مسجد در هر پله اى كه 
باال مى رفتند، يك عدد گردو يا بادام زير پا مى گذاشتند و مى 
بادام  يا  گردو  اگر  و  رسيدند  مى  مناره  باالى  به  تا  شكستند 
زياد مى آمد، آن را به فال نيك مى گرفتند. اين رسم هنوز هم 
وجود دارد و در پله هاى مسجد جامع يزد، پوسته هاى گردو 

و بادام ديده مى شود.

بيرون كردن دختران
است.  زنى»  «نارنج  گيالن  استان  در  ازدواج  مراسم  از  يكى 
سر  بر  سكه  و  نقل  داماد  ازدواج،  هنگام  كه  صورت  اين  به 
عروس مى پاشد، بعد نارنج يا پرتقالى به طرف او مى اندازد. 
آنگاه عروس و داماد دور چاه مى گردند. عروس سكه اى به 
نشانه خوشبختى در چاه مى اندازد و پس از آن درخت توتى 
را  بخت  دم  دختران  گيالن  در  همچنين  نشانند.  مى  خانه  در 
غروب چهارشنبه سورى با جارو مى زنند و از خانه بيرون 
مى اندازند به اين اميد كه تا سال بعد ازدواج كنند. البته اين در 

استان هاى ديگر نظير مازندران هم وجود دارد.

سبزه گره زدن
سبزه گره زدن همچنان امروزه در سراسر كشور انجام مى 
جمله  از  فروردين  سيزدهم  روز  در  سبزه  زدن  گره  شود. 
رسومى است كه اغلب دختران دم بخت به آن پايبندند. قاعده 
آن به اين شكل است كه دختران در اين روز دو ساقه سبز 
را به شكل هفت به هم گره مى زنند و نيت مى كنند. مى گويند 
در هنگام گره زدن اگر گره باز يا پاره شود حاجت شان روا 

نمى شود.

آش ابودردا
به  سورى  چهارشنبه  شب  ها  شيرازى  از  برخى  قديم  در 
سعديه رفته و د ر آب حوض ماهى آب تنى مى كردند و با 
به  هم  اين كار  ريختند.  سر مى  به  آب  كليد  چهل  و  دعا  جام 

خاطر سالمتى و هم به خاطر مهدگرمى انجام مى شد.
براى  شب  اين  در  بخت  دم  دختران  كه  است  رسم  همچنين 
بخت گشايى به زيارت حضرت احمد بن موسى شاهچراغ(ع) 
نزد  نيز  سورى  چهارشنبه  در  ايستادن  فالگوش  روند.  مى 
فالگوش  بخواهد  كه  زنى  و  است  مرسوم  شيرازى  زنان 
بايستد چادر سر كرده، نيت مى كند و در گوشه اى در كوچه 
مى ايستد و بر اساس گفته عابران تفأل مى زند. اگر گفته را 

مطابق ميلش ديد، خود را به مراد رسيده مى داند.
در  حاجت  شدن  برآورده  براى  زنان  از  بعضى  است  رسم 
زير منبر مسجد جامع شيراز حلوا درست مى كنند. از جمله 

مراسم ديگرى كه شيرازى ها دارند پخت آشى است به نام 
بايد  آش  اين  اوليه  وسايل  معتقدند  بعضى  ابودردا»؛  «آش 
حتما از راه گدايى تأمين شود. اين آش را هم به خاطر درمان 

بيمارى و هم به خاطر بخت گشايى مى پزند.
در شب چهارشنبه سورى در شيراز رسم است دختران دم 
بخت ابريشم هفت رنگ به كمر بسته و صبح روز چهارشنبه 
كودك نابالغى را وامى دارند كه ابريشم را باز كند به اين نيت 

كه گره از بختشان باز شود.
محل  به  بسته  بخت  دخترهاى  شيراز  در  است  رسم  باز 
در  شهر  داخل  در  كه  ابوتراب»  سيد  «خانه  نام  به  معروفى 
كوچه «شيشه گرها» واقع شده است مى روند و زير درخت 
كهنسالى كه در آن خانه وجود دارد حلوا مى پزند و بين فقرا 
تقسيم مى كنند و از صاحب آن خانه يعنى سيد ابوتراب كه 
گويا سيد بزرگوارى بوده و 600 سال قبل از اين مى زيسته 

و صاحب كرامت بوده حاجت مى خواهند.

عبور از كمان پنبه زن
اين  دختر،  گشايى  بخت  در  قديم  ها  تهرانى  اعتقادات  از  يكى 
بود كه وقتى پنبه زنى را به خانه مى آوردند و مشغول كار 
مى  او  از  تمهيدى  با  كرد،  مى  كار  كه  مدتى  از  پس  شد،  مى 
خواستند كه دست از كار بكشد و براى صرف چاى به داخل 
خانه آيد، در اين زمان به سرعت دختر دم بخت را مى آوردند 
و به طورى كه پنبه زن نبيند، دختر را از ميان كمان پنبه زنى 
عبورش مى دادند و اعتقاد داشتند كه به زودى زه كمان هنگام 
كار پنبه زن پاره مى شود و به اين ترتيب بخت دخترشان هم 

بازمى گردد.

پلوى عروسى
دخترها، قيمه پلويى مى پختند و ته مانده پلوى عروسى را با 
آن قاطى مى كردند و به فقرا مى دادند كه بختشان باز شود. 
همچنين از حناى سر عروس به اندازه يك فندق برمى داشتند 
و با رنگ و حنا قاطى مى كردند و سر دختر خانه مانده مى 
به  در مراسم حنابندان،  عروس  از حناى سر  مادران  بستند. 
دخترانشان  كه  آن  نيت  با  و  داشتند  برمى  كوچك  اى  اندازه 
عروس شوند بر سر آنها مى ماليدند.از ديگر رسم هايى كه 
در تهران قديم باب بود اين كه دختر يا پيرزنى از خويشان 
از  پيرزن  خانه  از  دورتر  چهارراه  سه،  و  بستند  مى  را  قفلى 
مردى كه اسمش محمد يا على بود، مى خواست با كليد قفل 
را باز كند. با بازشدن قفل در حاجت دختر مورد نظر براى 

ازدواج برآورده مى شد.

نون و پنير آورديم...
يك رسم معموال در ميان تمام مناطق كشور هست كه هنگام 
بردن عروس از خانه پدرى رايج است ياران داماد شيئى را از 
خانه عروس برمى دارند كه ممكن است ظرف، تابلو، گلدان يا 
هر چيز ديگر باشد. در ميان كردهاى خراسان شمالى رسم 
است كه قبل از بردن عروس معموال پدر يا برادر دستمالى را 
كه در درون آن نان و پنير نهاده شده است بر كمر عروس 
مى بندد، مى گويند اين كار (نان و پنير به كمر عروس بستن) 
بچه  پسر  به  را  كار  اين  اغلب  ولى  است  پدرعروس  وظيفه 
عروس  كمر  به  پنير  و  نان  بستن  براى  كنند...  مى  محول  اى 
چيزهايى از قبيل بردن خير و بركت به خانه داماد ذكر كرده 
اند. چون عروس تازه از راه رسيده و از سوراخ سمبه هاى 
خانه خبرى ندارد پس بهتر است اولين غذاى داماد را از خانه 
خود همراه داشته باشد تا در ضمن تشكرى هم از داماد به 

عمل آمده باشد.
عالوه بر موارد فوق، در مورد فلسفه نان و پنير به كمربستن 
مى توان به اين دو مورد اشاره كرد. نخست اين كه خانواده 
عروس از سر ندارى و فقر دخترشان را شوهر نداده اند و 
دوم اين كه بيانگر اين مفهوم باشد عروس از خانه پدرى با 
يك لقمه نان ساده و پنير راهى خانه داماد شده است و غرور 
و تكبر و زياده خواهى را از خود دور كند و زندگى را در كام 

خود و داماد تلخ نكند.

به  اى  هديه  بايد  پدرى  خانه  از  عروس  بردن  بيرون  از  قبل 
دايى داده شود تا اجازه خروج دهند. آنگاه عروس را بر اسب 
سوار مى كنند. در جلوى عروس، پسر بچه اى بر اسب سوار 
و  عروس  فرزند  نخستين  كار  اين  با  معتقدند  آنان  شود.  مى 
داماد، پسر مى شود سپس داماد با اسب به پيشواز عروس 

مى رود.
دهل  سرنا،  آواى  با  همراه  كنان،  شادى  و  زنان  دست  مردم 
حاال  كنند.  مى  حركت  داماد  خانه  طرف  به  ممتد  هاى  كف  و 
عروس و داماد سوار بر دو اسب هستند. باال بلندتر از همه 
پيش مى روند و مردم بر گردشان حلقه زده اند. معموال قبل 
عروس  هموار  و  وسيع  محلى  در  داماد  خانه  به  رسيدن  از 
سوار بر اسب مى ماند. داماد از اسب به زير مى آيد و سيب، 
انار و قندهايى كه در يك سينى چيده شده است در دست مى 
گيرد. داماد انار يا سيب اول را برمى دارد و در جيبش مى 
گذارد تا به عروس تقديم كند. همه مردم آنسوتر از عروس 
منتظر گرفتن سيب و انار و قندهاى عروسى اند. شوق جوانان 
چون  است.  تماشايى  عروسى  انارهاى  و  سيب  گرفتن  براى 
داماد  زودتر  بگيرند  را  انار  كه  آنان  باورند؛  اين  بر  جوانان 

مى شوند.
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موسيقى نوروز فقط 
شادى و پايكوبى نيست

هوشنگ سامانى

فرهنگ و هويت فرهنگى چگونه در وجود انسان شكل مى گيرد؟ آيا 
مى توان گفت؛ انسان حتى قبل از تولد داراى فرهنگ خاصى است و 
يا در بدو تولد اين مهم بر وى ارزانى مى شود؟ و باالخره آيا فرهنگ 

و هويت فرهنگى از قانون وراثت پيروى مى كند؟ هر كودكى پس از 
تولد يك راست به سراغ پستان مادر مى رود. خوردن و خوابيدن 
مهمترين فعاليت زندگى اوست و پس از رفع نيازهاى مادى، گاهى 
مى رسد.  آرامش  به  مادر  و  پدر  نوازش  با  كه  مى كند  محبت  طلب 
تالش هاى  بعد  به  آن  از  است.  همين  سالگى  سه  دو،  تا  روند  اين 
يا  چهار  در  و  مى نشيند  بار  به  كم كم  زبان  آموزش  براى  والدين 
مهمترين  و  نخستين  به  عنوان  مادرى  زبان  با  كودك  سالگى  پنج 
كودكان  زبان  آموزش  دوران  مى شود.  آشنا  فرهنگى اش  مشخصه 
به طور معمول همراه با آموزش مقوالت متفاوتى است كه از فرهنگ 
دوره  اين  در  والدين  بعضى  مى گيرد.  نشأت  جامعه اش  و  خانواده 
مفاهيم مذهبى و دينى را ياد مى دهند، بعضى ديگر آداب اجتماعى 
و خانوادگى شان را در اولويت آموزش قرار مى دهند. عده اى سعى 
نيز  گروهى  و  كنند  آشنا  هنرى  مقوله هاى  با  را  كودك  مى كنند 
كودك  تربيت  كار  دستور  در  را   ... و  ورزشى  علمى،  آموزش هاى 
قرار مى دهند. اما كودك ايرانى در سنين پايين، بدون هر گونه مربى، 
فرهنگى اش  عناصر  مهم ترين  از  يكى  با  آموزشى  سيستم  و  كالس 
آشنا مى شود و آن نوروز و عيد نوروز است. او نمى داند كه نوروز 
پيشينه  سال  چند  و  كيست  مبتكرش  است؛  آمده  كجا  از  و  چيست 
ديدنى،  عيد  يعنى  نوروز  مى داند،  را  اين  فقط  ايرانى  كودك  دارد. 
عيدى گرفتن، شادى و پايكوبى و خالصه مهر و محبت بيشتر. گره 
و  خوشى ها  نيكى ها،  با  همراه  كودك  شخصيت  با  نوروز  خوردن 
محبت هاى فراوان است، لذا تا دم مرگ، نوروز برايش مهربانى را 

از  ايرانى  اگر  حتى  نيست،  ممكن  آن  از  كندن  دل  و  مى كند  تداعى 
سرزمين مادرى  اش فرسنگ ها دور باشد.

جشن عيد نوروز داراى آداب خاصى است كه چند روز قبل و چندين 
اين  در  رسوم  تنوع  درمى آيد.  اجرا  به  نو  سال  تحويل  از  بعد  روز 
همايش بزرگ، بسيار زياد است و گاهى مطابق سليقة افراد در زمان 
و مكان متفاوت، متنوع تر مى شود. آن چه از ادبيات ايران باستان به 
جا مانده، نشان مى دهد مراسم جشن نوروز و تحويل سال نو، در 
روزگاران كهن همراه با نواختن دف بوده و سرودهاى خسروانى 
دوران ساسانيان به طور گروه نوازى با اين ساز اجرا مى شده است. 
موسيقى  بدون  مراسمى  اگر  بود  خواهد  دشوار  ايرانى  قوم  براى 

برگزار شود، آن هم جشن بزرگى چون عيد نوروز.

بنياد نوروز بر اساس شادى و شادمانى است پس موسيقى اش نيز 
شاد و طرب انگيز است و نه هر آهنگ شادى تواند كه در اين منزلگه 
جاى گيرد. موسيقى نوروز فقط شادى و پايكوبى نيست بلكه اميد به 
فردا و حس پيشرفت در درونش موج مى زند و اين نغمه بخصوص 
دارد. در گذشته عالوه بر روستاها و كانون هاى ايل نشينى، نوعى 
موسيقى رسمى و حكومتى نيز در شهرهاى بزرگ رواج داشت كه 
برقرارى  زمان  از  شد.  مى  اجرا  دولتى  چيان  نقاره  توسط  عمومًا 
امپراطورى صفوى، سنت اجراى موسيقى بر فراز نقاره خانه ها در 
بزنگاه هاى سه گانه نماز، جشن هاى ملى نظير نوروز، جشن هاى 
طبيعى  رويدادهاى  و  اجتماعى  و  سياسى  مهم  رويدادهاى  مذهبى، 
نظير گرفتگى ماه و خورشيد برقرار بود و تا پايان حكومت قاجاريه 
فرهنگ  از  گرفته  بر  نظام  موزيك  گرفتن  پا  با  كم  كم  داشت.  ادامه 
غرب در دوره ميانى قاجاريه و همچنين تغيير و تحوالت گسترده 
ايرانيان متجدد، كم كم نقاره خانه ها برچيده شدند و امروزه تنها 
نقاره خانه بارگاه امام رضا پا برجاست كه مهم ترين سند زنده از 

يك تاريخ موسيقايى است.

در گذشته يكى از وظايف نقاره خانه ها، نواختن نغمه ويژه نوروز 
بر  تنها  نواختند.  مى  چه  ها  آن  دانيم  نمى  دقيقًا  ما  است.  بوده 
اساس نوشته ها و نقاشى هاى موجود مى دانيم در نقاره خانه ها 
سازهايى مانند، كوس، نقاره، كرنا و احتماًال سرنا مى نواخته اند. 

به عبارتى صرفًا از سازهاى ميدانى استفاده مى شد. سازهايى كه 
را  مخاطبانى  گوش  پرده  توانستند  مى  صدا  تقويت  دستگاه  بدون 
در چند كيلومتر آن سوتر بلرزانند. آهنگى كه امروزه هنگام لحظه 
ممكن  مى شود  پخش  ايران  تلويزيون  و  راديو  از  نو  سال  تحويل 
است بازمانده اى از همان نغمات باشد كه به صورت سينه به سينه 
تا بدين جا آمده باشد. اين نغمه دقيقًا در فضاى درآمد چهارگاه از 
ندارد،  بر  در  كالمى  آنكه  با  و  است  گرفته  شكل  دستگاهى  رديف 
مى دهد.  بشارت  را  نوشدگى  و  جديد  سال  افق  دميدن  درستى  به 
سازبندى خاص آهنگ نيز كه با فقط با دو ساز كهن سرنا و دهل 
همراه است، به نوعى حكايت از ديرينگى نوروز مى كند. نمونه اى از 
همين آهنگ كه با سرنا و همراهى نقاره شنيده مى شود، به نظرم 
خيلى به گونه هاى قديم نزديك باشد، زيرا دهل در نقاره خانه هاى 
دولتى نمى نواختند و همان طور كه از نام اين مكان پيداست، مهم 
ترين سازش، نقاره بوده است. برخى پژوهشگران بر يان اعتقادند 
كه اساسًا نقاره سازه كوبه اى ترك زبان هاست. شايد اين تصور 
قاجاريه  و  افشاريه  صفويه،  هاى  دولت  نژادى  ماهيت  از  برخاسته 
ايران  شرق  شمال  و  شمال  غرب،  شمال  تركان  از  همگى  كه  باشد 

بوده اند.

مراسم  نوروز،  عيد  جشن  در  ايرانيان  فراموش شده  سنن  از  يكى 
استقبال از سال جديد در لحظه تحويل سال بود. در اين آيين، عده اى 
از  قبل  دهل  و  سرنا  نوازنده  همراه  به  جوانان  ويژه  به   و  مردم  از 
تحويل  از  پس  و  مى رفتند  خود  ده  و  شهر  دروازه  به  سال  تحويل 
سال نو سرنا زنان و دهل كوبان برمى گشتند و به اصطالح عيد را با 
خود به شهر مى آوردند. اين رسم ديرين بيشتر در مناطق مركزى 
مراسم  مى دهند  ترجيح  ايرانيان  اكنون  ولى  است  بوده  رايج  ايران 
استقبال از نوروز را پاى صفحه تلويزيون برگزار كنند! به هر روى 
همه ساله نوروز از راه مى رسد و قوم ايرانى نه  فقط در جغرافياى 
فعلى ايران بلكه از آسياى ميانه گرفته تا آسياى صغير، شمال هند 
استقبال  و پاكستان، اروپا و آمريكا و كشورهاى عربى، همگى به 
كه  كيفيتى  هر  با  اما  نيست،  گذشته ها  مثل  اگرچه  مى روند.  نوروز 
هست جشن نوروز برگزار مى شود و سال به سال رونق بيشترى 
مى يابد، به  خصوص آن كه اين آيين با اقبال جهانى روبرو شده و 
زمين  روز  نام  به  فروردين  يكم  روز  متحد  ملل  سازمان  طرف  از 

نامگذارى شده است.

موسيقى

عكس هاى پنهانى گروه «بيتلز» 
30 هزار پوند فروخته شد

عكس هايى كه عكاسى آماتور از پشت صحنه ى كنسرت 1965 
چكش  پوند  هزار   30 قيمت  به  انداخت  «بيتلز»  موسيقى  گروه 

حراج خورد.
 1956 سال  در  كه  بود  آماتور  عكاسى  نام  وينشتاين»  «مارس 
خود را به عنوان يك خبرنگار جا زد و به پشت صحنه ى كنسرت 
تاريخى گروه موسيقى «بيتلز» راه يافت و تصاويرى را از آن ها 
به ثبت رساند. اين عكس ها اخيرا در يك حراجى به قيمت هنگفت 

30 هزار پوند به فروش رسيده اند.
اين  در  حاضر  خبرنگار  تنها  دوربين  فيلم  كه  جاست  اين  جالب 
هيچ  وينشتاين،  هاى  عكس  جز  به  و  شد  تمام  بزرگ  كنسرت 
انگلستان  موسيقى  دنياى  انگيز  شگفت  چهار  از  ديگرى  تصوير 

در دست نمانده است.
بنابر اعالم برگزاركنندگان حراجى «امگا»، پيش بينى مى شد 61 
عكس سياه و سفيد اين عكاس آماتور بين 15 تا 20 هزار پوند 
خريدارى شود اما حدودا به دو برابر قيمت تخمينى به فروش 

رسيد.
كنسرت استاديوم «شى» بزرگ ترين كنسرت پاپ گروهى جهان 
حضور  آن  در  موسيقى  به  مند  عالقه  هزار   55 كه  دارد  لقب 

داشتند.

و  تاثيرگذارترين  از  يكى  «بيتلز»  بى.بى.سى،  گزارش  به 
مشهورترين گروه هاى موسيقى قرن بيستم است. اعضاى اين 
چون  هنرمندانى  شامل  ليورپول  اهل  پاپ/راك  انگليسى  گروه 
«رينگو  و  هريسون»  «جورج  كارتنى»،  مك  «پل  لنون»،  «جان 

استار» مى شدند.
كردند.  آغاز  را  خود  موسيقى  فعاليت   1960 ى  دهه  در  ها  آن 
هنرمندان «بيتلز» تنها در كشور انگلستان بيش از 40 تك آهنگ 
و آلبوم به بازار ارائه كردند كه اين امر موجب شد در رتبه ى 

اول قرار بگيرند.
گروه  ترين  پرفروش  را  «بيتلز»  آمريكا،  ضبط  صنعت  انجمن 
گروه  اين  است.  كرده  اعالم  آمريكا  در  دوران  تمام  موسيقى 
موسيقى تحت تاثير خوانندگان متعددى قرار گرفتند كه برخى از 
آنها عبارت اند از: «الويس پريسلى»، «چاك برى»،«بى بى كينگ»، 

«رارى استورم»، «ادى كاچران» و «كارل پركينز».
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سياست نفتـى كتابچـى خان 
انگليســــــى

در  روسيه  طرف  از  قفقاز  تصرف  هنگام  به  ژاك  بود،  گرجستان  اهالى  از  و  ژاك  نام  به  مردي  فرزند  او 
استانبول اقامت داشت. آنتوان در ليوورن  ايتاليا تحصيل كرد و مدت بيست و دو سال در خدمت دولت ايران 
بود. كتابچى خان نقش عظيمى در اخذ امتياز تنباكو و نفت توسط انگليسى ها داشت. او در سال 1902 در 
ايتاليا درگذشت و فرزندانش ونسان، پرويز و ادوارد با دارايى پدر مثل نقدينه هايى كه در بانك هاى اروپايى 
و سهامى كه در شركت دارسى داشت، زندگى مرفهى را در لندن و ديگر شهرهاى اروپايى گذرانيدند.  از 

بين اينها ادوارد مستقيما با شركت نفت و سفارت انگليس در تهران مربوط بود. 
پيش تر سر هنرى دراموند ولف كه دالل شركت هاى انگليسى بود، عقيده داشت به احتمال قوى ذخاير فراوان 
آنتوان  تاييد  مورد  ديدگاه  اين  دارد.  وجود  هم  كشور  غربى  مناطق  در  بلكه  ايران،  جنوب  در  تنها  نه  نفت 
كتابچى خان بود. ولف نامه اى به  هاردينگ وزيرمختار وقت انگليس در ايران نوشت و ماريوت  نامى را كه 
حامل نامه بود معرفى و توصيه كرد از موقعيت خود براى تحصيل امتياز نفت به نام يك سرمايه دار مقيم 
گرفتن  داشت.  نام  ناكس  دارسى  ويليام  فرد  اين  كند.   استفاده  بود،  نماينده اش  ماريوت  همين  كه  استراليا 
امتياز دارسى نخستين و مهم ترين موفقيت  هاردينگ در ايران بود. ويليام ناكس دارسى در 29 مه 1901 
امتياز نفت ايران را به واسطه  هاردينگ گرفت، در نوامبر سال بعد در چاه سرخ نزديك مرز بين النهرين يا 
عراق امروزي در غرب كرمانشاه عمليات خود را آغاز كرد كه بعد از دو سال متوقف شد. از سال 1905 
مهندسان او فعاليتى پيگير در منطقه بختيارى آغاز كردند، در 1907 دامنه عمليات به نفتان در مسجدسليمان 
كشيده شد و در 26 مه 1908 نخستين چاه نفت كشف شد. دو ماه بعد از اين عمليات حمله به تهران براي 

ساقط كردن محمدعليشاه از شمال و جنوب شروع شد.. 
سردار  عليقلى خان  حاج  شهاب السلطنه،  غالمحسين خان  صمصام السلطنه،  بين   1905 نوامبر  پانزدهم  در 
اسعد، نصيرخان صارم الملك (سردار جنگ)، پريس جنرال كنسول انگليس در اصفهان و رينولدز سرمهندس 
شركت نفت و نماينده دارسى در ايران قراردادى امضا شد. طبق اين قرارداد به دارسى به مدت پنج سال 
برعهده  نفتى  تاسيسات  از  حفاظت  مى شد،  داده  زراعى  غير  اراضى  در  ساختمان  احداث  و  فعاليت  اجازه 
بختيارى ها بود و در برابر سالى دو هزار پوند به خوانين بختيارى پرداخت مى شد. همچنين 3 درصد از 

سود سهام به خوانين تعلق مى گرفت و ساختمان ها هم بعد از خاتمه قرارداد به بختيارى ها داده مى شد. 
در نوامبر 1906 خوانين بختيارى در ازاى دريافت پانصد پوند بيشتر پذيرفتند كه از تمام امتيازات خود در 
شركت دارسى دست بردارند، ضمن اينكه همچنان حفاظت از حوزه هاى حفاري با آنان بود. هزينه حفاظت 
به 2500 پوند رسيد، اما در برابر خيال صاحب امتياز از طرف آنها آسوده شد. انگليسى ها براي رسيدن 
به منافع خود، البته راه مذاكره با محمدعليشاه را هم آزمودند. آنها شهاب السلطنه را تشويق كردند تا با 
محمدعليشاه كنار آيد، به اين اميد كه به سمت ايلخانى منصوب شود. در پنجم آوريل 1908 شهاب السلطنه 
تعهد كتبى سپرد كه اگر با حمايت انگليسى ها، ايلخان بختيارى شد به شركت سنديكاى امتيازات يا همان 
شركت دارسى اجازه مى دهد مستقيما حقوق نگهبانان را پرداخت كند و از كل وجوه مستمرى او كسر نمايد. 
سر سيسيل اسپرينگ رايس وزيرمختار بعدي اين پيشنهاد را رد كرد و در عوض با خوانين بختيارى مقيم 
تهران گفت وگو كرد. همان ماه شجاع السلطان لطفعلى خان اميرمفخم، برادر شهاب السلطنه با رايس مالقات 
كرد و خبر داد برادرش با حكم شاه ايلخان بختيارى ها شده است. مسائل نفت ديگر به او مربوط مى شد و 
نه صمصام السلطنه ايلخان پيشين. محمد عليشاه با رقباى صمصام السلطنه نزديك شده بود، به همين علت 
احتمال داده مى شد كه شاه براى تجديد قرارداد دارسى فشار بيشترى به صاحب امتياز وارد خواهد كرد. 

در همين زمان ادوارد كتابچى خان ضمن مالقات با رايس گزارشى در مورد شركت نفت دارسي به او تقديم 
كرد. محمدعليشاه به درستى ايراد گرفته بود كه قرارداد بين بختيارى ها و شركت نفت مى بايست پيش از 
امضا براى دولت ايران ارسال مى شد، زيرا منطقه مزبور ملك همه ايرانيان است، نه ايل بختيارى. اگر دولت 
نفت خيز  مناطق  بر  خود  حاكميت  حق  از  كه  بود  اين  مفهومش  مى كرد،  تاييد  را  بحث  مورد  قرارداد  ايران 
دست برداشته است. بخشى از اراضى اي كه ميادين نفتى در آن قرار داشت موقوفه بود و سادات شوشتر 
مى توانستند اقامه دعوى كنند. شجاع السلطنه برادر بزرگ شهاب السلطنه به شدت با قرارداد مخالف بود، او 
كه سال هاى متمادى در تبريز اقامت داشت، از نزديكان محمدعليشاه بود و موقعيت خود را در تهران هم 
حفظ كرده بود. كتابچى خان توصيه كرد كمپانى نفت بيش از اندازه به مفاد قرارداد پايبندى نشان ندهد، زيرا 
خوانين بختيارى با قانون آشنا نيستند و به محض اينكه بين آنها اختالفى بروز كند، به همه چيز پشت پا 
مى زنند و در حقيقت باج مى ستانند. موضع محمدعليشاه در اين مقطع تاريخى با هر انگيزه اى صورت گرفته 
باشد، موضعى اصولى بود و نشان دهنده اين بود كه وى خطرات آتى ناشى از فعاليت هاى كمپانى انگليسى 
را درك مى كند. شايد يكى از داليل فروكشيدن وى به همين دليل باشد، بدون ترديد گزارش ماه مارس 1907 

رايس نقش تعيين كننده اى در مواضع بريتانيا عليه شاه مى توانست داشته باشد. 

شركت به سفارت انگليس متوسل شد. كتابچى خان يادآورى كرد بايد از اين ضربه براى تهديدى عليه سران 
بختيارى و البته آن هم در آخرين مرحله استفاده مى شد. اگر دولت ايران هم با دارسى موافق بود، باز هم 
ابزارى براى اعمال فشار عليه بختيارى ها در اختيار نداشت، پس بهتر بود با خود آنها كنار مى آمد. پيشنهاد 
كتابچى خان ادامه دوستى با بختيارى ها بود. همچنين بايد نماينده اى از شركت در تهران تعيين مى شد تا در 
مسائل مربوط به نفت با دولت ايران تماس دائم داشته باشد. دارسى ناچار شد رشوه دهد، او مبالغ هنگفتى 
بين كسانى كه به وي كمك كرده بودند توزيع كرد. مقدارى از سهام شركت هم به آنان داده شد، كتابچى خان 

اين روند را تاييد كرد. 
بايد  او  كند،  نفوذ  اعمال  محلى  مأمور  يك  طريق  از  دارسى  براى  بايد  شركت  كه  بود  اين  پيشنهاد  آخرين 
طرف  آن  از  باشد.  بومى  اهالى  و  شركت  دعاوى  فصل  و  حل  براى  ايران  دولت  طرف  از  فرمانى  حامل 
رؤساى  مخالفت  اثر  بر  اگر  كرد  اعالم  و  شد  گفت وگو  وارد  امتياز  اصلى  مخالف  شجاع السلطان  با  رايس 
بختيارى فعاليت شركت نفت متوقف شود، خود آنها بيش از هر كسى زيان خواهند ديد. همچنين از اشتياق 
كتابچى خان براى استخدام در شركت نفت به عنوان نماينده ايران بحث و توضيح داده شد او به گونه اى 
مهم  خدمات،  اين  نگردد،  ملى  شوراى  مجلس  مخالفت  باعث  نفت  موضوع  كه  است  داده  انجام  را  كارها 
تشخيص داده شد.  دالل شركت دارسى نماينده دولت ايران در اين تشكيالت نفتى شد بدون اينكه كوچك 

ترين تعصبى در مورد منافع ملي، تماميت ارضى و يا استقالل كشور داشته باشد. 

منابع: 
-  خاطرات سر آرتور  هاردينگ و نامه رايس به گرى، تهران، آوريل 1907  

- بحران مشروطيت در ايران ، دكتر حسين آباديان

تاريخ
سرگذشت نظميه 

در ايران 

در روزهاى پايانى اسفند در دوره ناصرالدين 
بيش  ايران  گرفت.  شكل  تهران  نظميه  شاه 
سلسله  دوران  در  و  قبل  سال  هزار  دو  از 
حكومتى  سيستم  بنيانگذار  اولين  هخامنشيان 

گسترده امپراتورى بوده است. 
 از آنجا كه هر حكومتى نيازمند نظم و امنيت 
سيستم هاى  انواع  ما  كشور  نتيجه  در  است 
ايجاد نظم و امنيت را طى تاريخ مورد آزمايش 
چه  ايران  در  پليس  اما  است،  داده  قرار 
چه  تاريخى  دوره  هر  در  و  دارد  تاريخچه اى 
نامى بر نگهبانان نظم و امنيت مى نهادند؟ چه 
ايران  در  را  نوين  پليس  ساختار  اولين  كسى 
و در چه سالى شكل داد و چه كسانى اولين 

رييس پليس هاى تهران بودند؟

دوره آريايى ها: شهريار ريش سفيدان و پيران
دوره مادها: واسطه

شهربان،  خشترپاون،  هخامنشيان:  دوره 
بازرسان  اركبند،  پات،  ارك  كاراون،  نگهبان، 

شاهى
دوره سلوكى ها: به سبك دوره هخامنشيان

دوره اشكانيان: سازمان پوليس
كوئپان،  ديهيك،  شهريك،  ساسانيان:  دوره 

ديوان حراس، نيزه داران

شحنه،  شرطه،  محتسب،  اسالم:  دوره 
الجسر،  صاحب  الشرطه،  متوالى  معاون، 
عامله  درابون،  امرالجسر(امرالجسرين)، 
حافظ،  حاكم،  عسس،  الحرب،  والى  الشرطه، 
الليل،  طواف  الليل،  صاحب  المدينه،  صاحب 

احداث
ميرشب،  داروغه،  بيگى،  ديوان  صفويه:  دوره 
دربندها،  كشيكچيان  پاكار،  شبگرد،  گزمه، 

محتسب الممالك، كالنتر، اداره احداث
سرهنگ،  كدخدا،  داروغه،  افشاريه:  دوره 

خليفه، نواب، پاسبان
نقيب،  محتسب،  كالنتر،  داروغه،  زنديه:  دوره 

ميرشب، گزمه
ده  فراشباشى،  نسقچى،  قاجاريه:  دوره 
ميرغضب  يوزباشى،  باشى،  پنجاه  باشى، 
(ماموراعدام)، گزمه، ميرشب، شبگرد، داروغه، 

كالنتر

در دوره ناصرالدين شاه، كنت دمونت فورت، 
امور  كارشناس  عنوان  به  اتريش  دولت  از 
پليس به امنيت شهرى به ايران آمد و پس از 
بررسى اعالم كرد كه با 400 پليس پياده و 60 
تامين  را  تهران  امنيت  مى تواند  سواره  پليس 
 16 روز  كار  مقدمات  تدارك  از  پس  و  كند 
ذيقعده سال 1295 هجرى قمرى اولين تابلوى 
از  بود  عبارت  كه  شد  نصب  تهران  شهربانى 
(اداره جليله پليس دار الخالفه و احتسابيه) و 
به اين ترتيب تهران براى نخستين بار داراى 

پليس شد.
مقرراتى  تهران  امنيت  و  نظم  حفظ  براى  كنت 

معروف  كنت  قانون  كتابچه  به  كه  كرد  وضع 
صورت  به  تهران  پليس  اداره  بعد  چندى  شد. 
وزارت نظميه در آمد و چهره تازه اى به خود 
گرفت و داراى سازمان منظم و ادارات ثابتى 
شد وى بر مبناى مقررات مصوبه با شدت و 
قدرت كامل در حفظ امنيت شهر مى كوشيد و 
سختگيرى  فوق العاده  كاران  خالف  برابر  در 
و  منظم  ترتيبات  همچنين  او  مى داد.  نشان 
مقررات تازه اى براى زندان و زندانيان وضع 

و به مورد اجرا گذاشت.
كنت از سال 1295 تا سال 1309 هجرى قمرى 
در انجام وظايف خود كوشيد و سرانجام بر 
ويژه  به  و  درباريان  تحريك  و  دسيسه  اثر 
از  تهران  حاكم  و  شاه  فرزند  ميرزا  كامران 

سمت خود معزول شد.

سيد عبداهللا خان نظام السلطنه
از  فورت  دمونت  كنت  كه  سال 1309  در  وى 
رياست  به  شد،  معزول  نظميه  وزارت  سمت 
پزشك  فوريه  دكتر  يافت.  دست  تهران  نظميه 
وى  درباره  شاه  ناصرالدين  مخصوص 
رييس  گفت  من  به  خان  «ابوتراب  مى نويسد 
عيسى  ميزرا  برادر  عبدا...  سيد  پليس،  تازه 
وزير ناب الحكومه تهران اين مقام را كه تيول 
نايب السلطنه است از او به ماهى هزار تومان 
مبلغ  اين  كه  است  اين  انصاف  و  كرده  اجاره 
براى چنين مقامى بسيار كم است.» در كتاب 
رياست  است؛  آمده  ايران»  رجال  حال  «شرح 
شهربانى يا وزارت انتظام السلطنه بيش از 7 
ابوتراب  ميرزا  او  جاى  به  و  نكشيد  طول  ماه 
فورد  دمونت  كنت  معاون  قبال  كه  نورى  خان 

بود به سمت وزير نظميه تعيين شد.

ميرزا عيسى خان وزير
وزير  خان  عيسى  ميرزا  الدوله،  نظم  از  بعد 
رييس نظميه شد و بر يك عده اى افسران ارشد 
كه  عواملى  ساير  و  داروغه  و  باشى  رصد  و 
آسايش و امنيت شهر را تامين و با متخلفين 
شده  گفته  داشت.  رياست  بودند،  مبارزه  در 
وى وظايف خود را به دقت انجام مى داد و در 
اجراى دستورات مقامات باال بسيار جدى بود.

وى در سال 1288 شمسى در اثر بيمارى وبا 
كه در تهران شيوع يافت، درگذشت. 

كريم خان مختار السلطنه
وزير،  خان  عيسى  ميرزا  درگذشت  از  پس 
«وزير  سمت  به  مختارالسلطنه  خان  كريم 
اصالحات  به  شروع  و  شد  منصوب  نظميه» 
به  را  نظميه  مختارالسلطنه  كرد.  دستگاه  اين 
صورت سازمان منظم و صحيحى در آورده 
و دو اثر مربوطه را تشكيل و شهر تهران را 
به چهار ناحيه (كميساريا) تقسيم كرد و آمار 
جمعيت تهران را كه در آن تاريخ 160000 نفر 
خانه ها  تعداد  و  پايتخت  محالت  نقشه  با  بود 
ساخت. آماده  و  تهيه  ابنيه  كليه  و  دكاكين  و 

وى عالوه بر اين واحدى به نام ژاندارمرى كه 
تا آن زمان اسمى از آن برده نمى شد ترتيب 
داد و با تصويب دولت وقت هنگهاى افشار ـ 
بكشلوـ  فيروزكوه و تهران و سوادكوه را تحت 
فرماندهى خود گرفت و چون فرد كاردانى بود 
اداره بلديه را به عهده گرفت و چندى نگذشت 
و  كردند  واگذار  او  به  هم  را  تهران  حكومت 
به اين ترتيب كليه امور انتظامى و حل مسائل 
حقوقى و كيفرى به عهده او گذاشته شد. وى 
نظميه  رياست  و  تهران  حكومت  به  بار  دو 

منصوب شد.

معاون الدوله
اواسط  در  الدوله  معاون  خان  ابراهيم  محمد 
1314 هجرى قمرى به رياست نظميه منصوب 
سمت  اين  از  هـ.ق   1316 سال  اوايل  در  و 
بود  كارآمدى  فرد  وى  شده  گفته  داد.  استعفا 
كه بعدها به سمت وزارت امور خارجه انتخاب 
شد. ظاهرا معاون الدوله اولين فرد غيرنظامى 
است كه به سمت وزارت نظميه منصوب شده 

است. 
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حتما بدون بچه به 
اين مكان ها برويد!

بچه دار شدن به اين معنى نيست كه نمى 
توانيد ديگر هيچ مسافرتى برويد. اما با 
بچه بايد يك ساك جدا براى انواع لباس 
وسايل  و   ... و  پوشك  و  بند  پيش  ها، 
خواب،  تخت  همچون  كودك  مخصوص 
آماده  را   ... و  ماشين  صندلى  كالسكه، 
هم  طوالنى  پروازهاى  طول  در  و  كنيد 
مخصوص  هاى  نوشيدنى  و  غذاها  بايد 
كودك و وسايل تعويض پوشك و لباس 
را  او  هاى  بازى  اسباب  و  كثيف  هاى 
وسيله  همه  اين  با  باشيد.  داشته  همراه 
پيش  چرا  گوييد  مى  خود  با  مشكل  و 
نرفته  سفرى  چنين  به  شدن  دار  بچه  از 
بوديم؟ با كودك خود در بغل نمى توانيد 
هاى  آب  زيبايى  از  و  برويد  ساحل  لب 
مطلب،  اين  در  ببريد.  لذت  اى  فيروزه 
مكان هايى را معرفى كرده ايم كه حتما 

بايد بدون بچه از آنها ديدن كنيد.

1. پاريس - فرانسه
آيا شهرى رمانتيك تر و شاعرانه تر از 
پاريس مى شناسيد؟ اينجا شهرى است 
خود  خوب  احساسات  داريد  دوست  كه 
را در آغوش بگيريد و از آنها لذت ببريد. 
دست  در  دست  ها  خيابان  در  زدن  قدم 
همسر؟ قايق سوارى هنگام غروب؟ بله. 
همه اينها در اين شهر تجربه اى دلپذير 
كافه  به  توانيد  مى  بچه  بدون  هستند. 
و  برويد  شهر  اين  جالب  و  عجيب  هاى 
زيبايى  غرق  كافه  دلنشين  فضاى  در 
خوش  ها  قهوه  نوشيدن  از  و  شويد 
خود  نفره  دو  سفر  در  ببريد.  لذت  طعم 
ايفل  برج  ديدن  به  راحتى  به  توانيد  مى 
برويد و زيبايى و عظمت آن را از نزديك 
تحسين كنيد. بايد بدانيد با كودك، بازديد 
بسيار  تاريخى  ها  مكان  و  ها  موزه  از 

دشوار است.

2. نيوزيلند
چشمگير  العاده  فوق  مناظر  از  بازديد 
در  بايد  را  نيوزيلند  زيباى  شهرهاى  و 
بدون  سفر  برى  انتخابى  ى  ها  اولويت 
اينكه  ويژه  به  دهيد.  قرار  كودكان 
بسيار  كشور  اين  به  هوايى  مسافرت 
طوالنى و خسته كننده است. اين كشور 
مملو از چشم اندازهاى نفس گير است و 
بايد  آن  مناطق  همه  از  بردن  لذت  براى 
بگرديد.  را  جزيره  جنوب  تا  شمال  از 
جايى  چنين  به  كودك  با  بخواهيد  اگر 
خود  زمان  بيشتر  نصف  بايد  كنيد  سفر 
كردن  خشك  و  تر  و  ساك  بستن  به  را 
ضمن  در  دهيد.  اختصاص  خود  كودك 
نمى توانيد برخى از مكان هاى طبيعى و 

سواحل آن را از نزديك لمس كنيد.
همه  از  بازديد  و  نيوزيلند  به  سفر  براى 
زيادى  زمان  بايد  آن  گردشگرى  مناطق 
اختصاص دهيد. به طور مثال، مى توانيد 
با آسانسور 610 پايى برج آسمان آكلند 
در شمال جزيره باال برويد و چشم انداز 
360 درجه از محيط داشته باشيد. براى 
قايق سوارى و كوهنوردى نيز مى توانيد 
ويلينگتون  شهر  يا  جزيره  ساحل  به 
مى  آمارو  روستاى  به  رفتن  با  برويد. 
به  را  محلى  هاى  فرهنگ  انواع  توانيد 
طور يكجا لمس كنيد. همچنين، راهپيمايى 
در  غروب  هنگام  را  آبى  هاى  پنگوئن 

زيستگاه خودشان مشاهده كنيد.

3. ديزنى ورلد
ميكى  سرزمين  كنيد  مى  تصور  آيا 
فقط  كارتونى  هاى  شخصيت  و  ماوس 
از  بازديد  است؟  كودكان  مخصوص 

تجربه  بزرگسال  يك  عنوان  به  ديزنى 
بود.  خواهد  شما  براى  متفاوت  كامال 
كالسكه  راندن  به  مجبور  اينكه  جمله  از 
نيستيد.  ها  بچه  از  مراقبت  يا  كودك 
همچنين در طول سفر خود به سرزمين 
ديزنى مجبور نيستيد به هتل بازگرديد تا 
كودكتان بخوابد يا شب زود بازگرديد تا 
كودك شامش را به موقع بخورد و سر 

وقت خود بخوابد.
وقتى كودك نداريد مى توانيد تا دير وقت 
در ديزنى لند بمانيد و از سرگرمى هاى 
از  مملو  سرزمين  اين  ببريد.  لذت  آنجا 
سرگرمى هاى مختلف براى بزرگساالن 
است. بهترين ماه ها براى بازديد از اين 
مى  است.  سپتامبر  و  اكتبر  سرزمين، 
توانيد از قايق سوارى و تماشاى دلفين 

ها لذت ببريد.

4. سفر جاده اى اتوبان 66
و  منظره  خوش  هاى  جاده  آمريكا  در 
زيباى زيادى وجود دارند (مانند اتوبان 
اما  بلوريج)  بزرگراه  يا  كاليفرنيا  يك 
بازديد از جاده 66 اين كشور تجربه اى 
مستقل از همه آنها دارد. شايد سفر جاده 
اى براى برخى از افراد چندان جالب به 
نظر نرسد اما اين گونه مسافرت ها در 
جاده هاى خوش آب و هوا و زيبا، بسيار 
به ياد ماندنى هستند. البته به شرطى كه 
كودكى همراه شما نباشد. به اين ترتيب 
مى توانيد هنگام تماشاى مناظر اطراف، 
لذت  نيز  خود  همسر  با  صحبتى  هم  از 
به  باشد  شما  همراه  كودكى  اگر  ببريد. 
پرسد  مى  و  گيرد  مى  بهانه  مرتب  طور 
شدن  خراب  باعث  و  ايم  نرسيده  آيا  كه 

سفر مى شود.
شيكاگو  به  سانتامونيكا  از  توانيد  مى 
مايلى  هزار   2 مسير  اين  در  برويد. 
مناظر فوق العاده اى همچون طاق سنت 
لوئيس، دره بزرگ و ... را شاهد خواهيد 
بود. زيباترين بخش جاده 66 آمريكا، در 
در  است.  اوكالهاما  شهر  شرق  شمال 
طول مسير خود حتما از موزه اين شهر 

ديدن كنيد.

5. آنكگور وات
يكى از مقدس ترين معابد جهان، آنكگور 
احترام  بايد  و  است  كامبوج  در  وات 
كه  كارى  شد؛  قايل  آن  براى  زيادى 
به  آيند.  نمى  بر  آن  عهده  از  كودكان 
همين دليل بايد بدون فرزند از اين معبد 
در  مجموعه  اين  كنيد.  ديدن  روحانى 
قرار  هكتار  هزار   494 حدود  مساحتى 
دارد و آثار باستانى مربوط به قرن نهم 
 Khmer باستانى  معمارى  و  ميالدى 
جاهاى  همه  تماشا  براى  دارد.  كمبوجى 
زمان  روز  سه  حدود  بايد  معبد  اين 
اختصاص دهيد زيرا گرما و رطوبت هوا 
خيلى  توان  نمى  كه  است  زياد  قدرى  به 
بيرون ماند. اين معبد حدود دو مايل از 
سيِم ريپ فاصله دارد و بايد با تاكسى 

به آنجا رفت.

6. سفر دريايى در اقيانوس اطلس
براى  دريايى  و  تفريحى  سفرهاى 
قرار  اولويت  در  ها  خانواده  از  بسيارى 
دارد. اما سفر در اقيانوس اطلس تجربه 
دو  از  بيشتر  سفر  اين  است.  متفاوتى 
روزها  شما  و  انجامد  مى  طول  به  هفته 
و شب هاى زيادى روى آب هستيد. اين 
و  جذاب  بسيار  شما  براى  شايد  سفرها 
دوست داشتنى باشد اما كودكان از اين 
ناراحتى  باعث  و  نيستند  خرسند  مساله 
از  بردن  لذت  براى  شود.  مى  آنها 
كروزهاى طوالنى همچون تور 17 روزه 
حتما  بايد  ملكه  تاج  كشتى  روى  اروپا 

پيش از بچه دار شدن بازديد كرد

رمانتيك ترين 
شهرهاى 

گردشگرى دنيا

گذراندن  يا  تعطيالت  كردن  سپرى  براى  كه  مردمى 
روزهاى شاد ماه عسل به دنبال بهترين و زيباترين مكان 
ها مى گردند شايد از مسافرت به جاهايى كه به آنها اشاره 
كرده ايم، خوشحال شوند. در اينجا مكان هايى را نام برده 

ايم كه شايد اصال نام آنها را نشنيده باشيد.
در دنيا مكان ها و مناظر ديدنى فوق العاده زيادى وجود 
كنند.  مى  ديدن  آنها  از  بيشمارى  افراد  ساله  هر  و  دارند 
گذراندن  يا  تعطيالت  كردن  سپرى  براى  كه  مردمى 
روزهاى شاد ماه عسل به دنبال بهترين و زيباترين مكان 
ها مى گردند شايد از مسافرت به جاهايى كه در پايين به 
مثال، مى  آنها اشاره كرده ايم، خوشحال شوند. به طور 
توانيد هنگام غروب در سواحل زيبا قدم بزنيد يا با بالن 

هاى ورزشى در آسمان صحراى گرم آفريقا پرواز كنيد.

1. كوئينزتاون - نيوزيلند
اگر نامزد و فرد مورد عالقه شما هيجان را دوست دارد، 
چه چيزى بهتر از بردن او به مكان هاى ديدنى و بانجى 
كه  ماجراجو  افراد  كوئينزتاون؟  در  كاوارا  پل  جامپينگ 
توانند  مى  نيز  دارند  دوست  را  جديد  ارتفاعات  به  صعود 
به افق گونداال بروند و از مناظر خيره كننده نوك قله باب 
آمدن  پايين  و  دارد  ارتفاع  متر   800 قله  اين  ببرند.  لذت 
مى  باال  را  خون  آدرنالين  كه  دارد  هيجان  قدر  آن  آن  از 
برد. در استخر آب گرم آنِسن مى توانيد خستگى خود را 

بيرون كنيد.

2. ورونا- ايتاليا
بله، بدون شك قايق سوارى در شهر زيباى ونيز بسيار 
جاى  به  توانيد  مى  اما  است  بخش  لذت  و  مسحوركننده 
بازديد از پل Sighs در ونيز كه متعلق به قرن 17 ميالدى 
است، به ورونا برويد و از بالكن هاى زيبايى جوليت در 
اين شهر مناظر زيبا را تماشا كنيد و ببينيد شخصيت هاى 
عشق  ابراز  يكديگر  به  بار  نخستين  كجا  شكسپير  اشعار 

كردند.
و  غذاها  از  توانيد  مى  زيبا  شهر  اين  هاى  رستوران  -در 
زيبايى  هاى  هتل  ببريد.  لذت  طعم  خوش  هاى  نوشيدنى 
نيز در اين شهر وجود دارند كه عالوه بر معمارى زيبا و 
استخرهايى به سبك معمارى رومى، چشم اندازهاى نفس 
گيرى نيز دارند. يك از قديمى ترين آمفى تئاترهاى دوره 
مركز  در  خسارت  ميزان  كمترين  با  نيز  روم  امپراتورى 
شهر ورونا قرار دارد. ورونا قبال يكى از ايالت هاى ونيز 

بوده است.
-

3. پارك ملى سرنگتى -تانزانيا
بدون شك، سفر به پارك ملى سرنگتى در تانزانيا هزينه 
چه  نيست،  مهم  برايتان  چندان  پول  اگر  اما  دارد.  زيادى 
بالن  سوار  و  سرنگتى  به  رفتن  از  بهتر  تواند  مى  چيزى 
شدن در آنجا باشد. سوار بر اين بالن ها در آسمان پارك 
را  پارك  اين  هاى  زرافه  و  شيرها  زندگى  توانيد  مى  ملى 
تماشا كنيد. با هزينه اى حدود 500 دالر آمريكا مى توانيد 
به مدت يك ساعت در آسمان هفتم باشيد و منظره نفس 
زندگى  و  گرم  صحراى  اين  فراز  بر  را  آفتاب  غروب  گير 
براى  زمان  بهترين  كنيد.  مشاهده  را  پارك  وحش  حيات 
بازديد از اين پارك، در ماه اكتبر است كه جشنواره بالن 

ها برپاست.

سرنگتى حدود 30 هزار كيلومتر مربع مساحت و در آن 
انواع زيستگاه ها و گونه هاى پستانداران وجود دارد.

4. سنت لوسيا - درياى كارائيب
در ميان رمانتيك ترين مكان هاى گردشگرى دنيا، سخت 
سفيد  هاى  شن  و  غروب نارنجى  با  لوسيا  سنت  از  است 
گچى اش ياد نكنيم. تماشاى اين جزيره از بالكن هتل هاى 
دنج يا از ميان ساحل شنى پهناور، اين حس را به شما مى 

دهد كه گويا به طور سفارشى ساخته شده است.
 2500 فاصله  در  كه  پيتونز  سرسبز  هاى  قله  بعالوه، 
براى  زيبايى  منظره  نيز  دارند  قرار  دريا  سطح  از  مترى 
گفت  بايد  كلى  طور  به  اند.  ساخته  طبيعت  دوستداران 
و  رويايى  لوسيا،  سنت  طبيعى  اندازهاى  چشم  و  مناظر 
خيره كننده هستند و هيچ كس دوست ندارد چنين طبيعت 

زيبايى را ناديده بگيرد.

5. پراگ - جمهورى چك
قلعه  و  باستانى  هاى  پل  باريك،  هاى  خيابان  با  اين شهر 
هاى تاريخى شايد در نگاه اول جزو شهرهاى رمانيك دنيا 
دسته بندى نشود. اما واقعيت اينگونه نيست. در اين شهر 
از  دارد.  وجود  زيبايى  العاده  فوق  هاى  ديدنى  و  مناظر 
جمله مى توان به پل كارلس، خانه رقص شگفت انگيز آرت 
هزينه  زيبايى،  بر  عالوه  مكان  دو  اين  كرد.  اشاره  نووو 

بااليى نيز براى بازديد نياز ندارند.
اپرا  تماشاى  به  پراگ  ملى  تئاتر  در  توانيد  مى  همچنين 
به  توانيد  مى  حتى  كنيد.  ميل  خوشمزه  غذاهاى  و  برويد 
هنرهاى  مركز  در  زيبا  العاده  فوق  هنرى  آثار  تماشاى 

معاصر برويد.

6. بالى اندرونزى
اين جزيره اندونزيايى مناظر و ديدنى هاى بسيارى دارد. 
باكالس  هاى  هتل  در  درمانى  هاى  گرم  آب  از  توانيد  مى 
اين شهر لذت بريد. يا براى بازديد از معابدى همچون تاناه 
الت يا اولوواتو به مركز شهر برويد. مى توانيد دست در 
بزنيد  قدم  زيبا  سواحل  در  خود  عالقه  مورد  فرد  دست 
اگر  برويد.  كوهنوردى  به  باتور  مونت  هاى  كوه  در  يا 
پارك  به  توانيد  مى  نداريد  دوست  خيلى  را  كوهنوردى 

تفريحى فيل هاى بالى برويد.

7. بيگ سور - كاليفرنيا
با اقامت در هتل بسيار رومانتيك پست رنچ در بيگ سور 
كاليفرنيا مى توانيد هنگامى كه از خواب بيدار مى شويد از 
منظره افق كاليفرنيا با چشم انداز كوه هاى سانتا لوسيا 
در شرق و ساحل صخره اى اقيانوس در غرب لذت ببريد. 
اگر بخواهيد خارج از اتاق هتل باشيد، مى توانيد از استخر 
تميز يا رانندگى غيرقابل فراموشى در جاده يك كاليفرنيا 
ساحل  به  و  دارد  اقيانوس  زيباى  مناظر  كه  مونتررى  به 

شنى پفيفر مى رسد، لذت ببريد.

8. بوينس آيرس - آرژانتين
پاريس  چرابه  داريد  جديد  هاى  مكان  به  سفر  قصد  اگر 
از  يكى  آيرس  بوينس  كنيد؟  نمى  سفر  جنوبى  آمريكاى 
بهترين شهرها براى زوج هاى عاشقى است كه مى خواهند 
لحظات شاعرانه اى را در كنار يكديگر داشته باشند. مى 
طعم  از  و  بزنيد  قدم  زيبا  هنرهاى  ملى  موزه  ميان  توانيد 
عالى كافه سيتو (اسپرسو) و چاروس در كافه هاى مشابه 
كافه هاى پاريس لذت ببريد. همچنين مى توانيد به باغ گل 
رز پالرمو برويد يا شب ها به تماشاى اجراهاى خيابانى 

بايستيد.

9. جكسون هول - وايومينگ آمريكا
مناظر  آمريكا،  وايومينگ  ايالت  در  هول  جكسون  شهر 
و  دنج  هاى  هتل  در  اقامت  در  دارد.  زيادى  رومانتيك 
دورافتاده اى همچون آمانگانى مى توانيد از زيبايى چشم 
انداز كوه هاى برف گرفته تِتون يا دامنه اسنيك ريور لذت 
ببريد. چشمه هاى آب گرم، استخرهاى اب گرم در نزديكى 
جنگل ملى بريجر تتون نيز از ديگر جاذبه هاى اين شهر 

هستند.

10. جزيره كاوايى - هاوايى
تصور كنيد: غروب آفتاب نارنجى و بنفش، ماسه هاى نرم 
و سفيد و چشم انداز تمام نشدنى دريا. اينجا كاوايى است. 
جزيره اى كه ديدنى هاى شاعرانه متعددى در خود دارد. 
مى توانيد زير نور خورشيد در ساحل پويپو دراز بكشيد 
يا در ساحل پالى پاهايتان را در آب فرو كنيد و از زيبايى 

مناظر طبيعى منطقه لذت ببريد.
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اين تبهكاران جواهرفروشي هاي لندن را هدف 
قرار داده بودند

محاكمه جنجالى 
گانگستــرهاي 
رومانيــايى در 
انگلستــــان

ماه   6 در  كه  رومانيايى  تبهكار  باند  يك  اعضاى 
هدف  را  لندن  طالفروشى هاى  از  اى  مجموعه 
به  دستگيرى  از  پس  بودند،  داده  قرار  دستبرد 

زندان محكوم شدند. 
بنابر اظهارات قاضى پرونده، هيچ يك از اعضاى 
حتى  انگليس  به  ورودشان  زمان  از  باند  اين 
نكرده اند  كار  قانونى  صورت  به  روز  يك  براى 
از  ميليونى  سرقت هاى  قصد  به  ابتدا  همان  از  و 
جواهرفروشان انگليسى و انجام اعمال تبهكارانه 

رومانى را ترك كرده بودند. 
عضو   10 هر  پرونده  قاضى  پونتيوس،  تيموتى 
ماه  و 10  سال  مجموعًا 82  تحمل  به  را  باند  اين 
اعالم  همچنين  پونتيوس  كرد.  محكوم  زندان 
گذراندن  محض  به  باند  اين  اعضاى  همه  كرد 
خود،  كشور  رومانى  به  شان  محكوميت  دوران 
با  خود  اظهارات  در  وى  شد.  خواهند  بازگردانده 
قضايى  دستگاه  كرد:  اضافه  مجرمان  به  هشدار 
هيچ  به  خارجى  تبهكاران  با  برخورد  در  انگليس 

وجه انعطاف پذير نخواهد بود. 
اين  اعضاى  انگليسى،  رسانه هاى  گزارش  بر  بنا 
باند به جرم ارتكاب 4 سرقت و 2 اقدام به سرقت 
سپتامبر  تبهكار،  باند  اين  اعضاى  شدند.  محكوم 

در  سرقت  ارتكاب  هنگام  گذشته ميالدى  سال 
زندان  روانه  و  دستگير  پليس  توسط  لندن  شمال 
شدند. به گزارش مقامات، اين تبهكاران رومانيايى 
از همان بدو ورودشان به انگليس جواهرفروشان 
سرقت هاى  طعمه  را  لندن  مقيم  ترك  و  آسيايى 
خود قرار داده بودند و در 6 ماه توانستند معادل 
1/1 ميليون پوند طالى گرانقيمت را از مغازه داران 

نگون بخت به سرقت ببرند. 
بنابر گزارش ها، اعضاى اين باند به قدرى چابك 
كه  آن  از  پيش  حتى  كه  كردند  مى  عمل  سريع  و 
طالفروشى ها  خطر  آژير  صداى  به  بتواند  پليس 

خالى  را  مغازه  طالهاى  تمام  آن ها  دهد  پاسخ 
اين  اعضاى  بودند.  گذاشته  فرار  به  پا  و  كرده 
باند سپس به سمت خطوط راه آهن لندن متوارى 
مى شدند و پس از تعويض لباس هاى خود و پنهان 
كردن چكش هاى آهنين و ديگر سالح هاى به كار 
اعضاى  دستگيرى  از  پس  مى شدند.  ناپديد  رفته 
باند  اين  ساله   25 عضو  گابور،  اويديو  باند،  اين 
رومانيايى به مأموران پليس گفته بود:«اصًال برايم 
مهم نيست. براى من رفتن به زندان مثل اين است 

كه به تعطيالت رفته ام.»

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
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Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس
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  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 

حراج بزرگ ترين تخم 
پرنده در جهان 

بزرگ ترين تخم يك پرنده كمياب در شهر لندن 
به حراج گذاشته مي شود. 

كمياب  پرنده اي  به  متعلق  عظيم الجثه  تخم  اين 
موسوم به فيل پرنده است كه نسل آن قرن ها 
پيش منقرض شده است.اين تخم 30 سانتي متر 
ارتفاع و 21 سانتي متر عرض دارد و بزرگترين 

پرنده اي  تخم 
تاكنون  كه  است 
مشاهده  دنيا  در 
مي شود و انتظار 
شروع  با  مي رود 
حراج،  ادامه  و 
به  آن  ارزش 
هزار  از 44  بيش 

دالر برسد. 

گزارش  به  بنا 
اي بي سي نيوز، اين تخم در اواخر قرن 19 و 
باستان شناسان  توسط  ميالدي  قرن 20  اوايل 
ظاهر  و  شده  كشف  ماداگاسكار  جزاير  در 
اين  تخم  اين كه  ضمن  است.  سالم  كامًال  آن 
پرنده حتي از تخم دايناسورها بزرگتر است و 
بزرگترين تخمي است كه تاكنون از يك حيوان 
واقعي  اندازه  فهميدن  براي  مي شود.  مشاهده 
 120 معادل  آن  اندازه  مي شود  گفته  تخم  اين 

تخم مرغ است. 
شايان ذكر است، نسل فيل هاي پرنده صاحب 
اين تخم حوالي قرن 13 تا 17 ميالدي منقرض 

شده  است.
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آن هايي كه با دنياي علم 
وداع كردند

نخستين  فضانورد،  زن  نخستين  زمان،  اديسون 
موجودات  خالق  و  گذاشت  ماه  بر  پا  كه  انساني 
تراريخته از جمله دانشمنداني بودند كه سال گذشته 

درگذشتند. 
نخستين انساني كه قدم به ماه گذاشت 

بر  كه  انساني  نخستين  امريكايي،  فضانورد  آرمسترانگ»  «نيل 
روي ماه قدم گذاشت، درسن 82سالگي در گذشت. آرمسترانگ 
فرمانده ماموريت آپولو 11 بود و وقتي در 20 جوالي 1969 بر 
روي ماه قدم گذاشت توجه جهان را به خود معطوف كرد. وي 
آن ماموريت را گام كوچكي براي يك انسان و جهش بزرگي براي 

بشريت عنوان كرده بود. 
نخستين زن فضانورد 

«سالي رايد» نيز كه در سن 61 سالگي در سال گذشته درگذشت، 
نخستين زن فضانورد بود كه در سال 1983 در سن 32سالگي 
به عنوان يكي از خدمه هاي ايستگاه هاي فضايي بين الملل خدمت 

كرده بود. 
جراح نخستين پيوند عضو 

دكتر «جوزف موري» برنده جايزه نوبل پزشكي در سال 1990 
براي فعاليت هاي تحقيقاتي در پيوند عضو نيز، در سال جاري در 
سن 93 سالگي بدرود حيات گفت. موري موفق شده بود نخستين 
پيوند عضو را در سال 1954 انجام دهد كه در آن عمل يك كليه 
دوقلوهاي همسان او به نام  سالم از «رونالد هريك» به يكي از 

ريچارد پيوند زده شد. 
درگذشت اديسون عصر 

و  فلز  نيكل-  هيبريدي  باتري  مخترع  اوشينسكي»  «استنفورد 
چندين وسيله ديگر نيز در سن 89 سالگي با دنياي علم و فناوري 

ساخت  در  بود  آموخته  خود  عمدتا  كه  اوشينسكي  گفت.  وداع 
صفحه  نمايشگرهاي  خورشيدي،  پانل هاي  مانند  دستگاه هايي 

تخت و سي دي هاي داراي قابليت بازنويسي نقش داشته است. 
فناوري باتري نيكل- فلزي او براي خودروهاي هيبريدي وسايل 
استفاده  ديگر  وسايل  بسياري  و  نقل  و  حمل  قابل  الكترونيك 
مي شود. مجله اكونوميست در مقاله اي، اوشينسكي را اديسون 

عصر ما خوانده است. 
خالق حيوانات تراريخته 

«كيث كمپل» زيست شناس سلولي انگليسي كه به خلق حيوانات 
تراريخته و شبيه سازي شده كمك كرده بود در سن 58 سالگي 

بدرود حيات گفت. 
مخترع كنترل از راه دور 

نيز  تلويزيون  دور  راه  از  كنترل  امريكايي  مبتكر  پولي»  «يوجين 
سال گذشته درسن 96 سالگي درگذشت. 

پولي كنترل از راه دور فلش- متريك را در سال 1955 ساخت. 
وسيله اي كه به بينندگان تلويزيون امكان مي داد تا صدا و تغيير 
كانال هاي تلويزيون زنيت را از دور و با استفاده از يك دستگاه 

شبيه سالح پرتويي كنترل كنند. 
خالق بنياد كارت هاي هوشمند 

فناوري  مبتكر  فرانسوي،  االصل  مصري  مورنو»  «رونالد 
كارت هاي هوشمندي بود كه در كارت تلفن، كارت هاي بانكي و 
سيم كارت هاي تلفن همراه در سراسر جهان كاربرد دارد. وي در 
سن 66 سالگي درگذشت. وي در سال 1945 در قاهره متولد شد. 
صفحه  كوچك سازي  براي  را  مفهوم  اين  سن 29سالگي  در  وي 
مدارهاي الكترونيك كه مي تواند محافظ داده هاي الكترونيك باشد، 
ثبت كرد. اين ابتكار بيش از 130ميليون دالر براي او ثروت خلق 
كارت هاي  نهاد.  بنا  را  هوشمند  كارت هاي  بنياد  او  اختراع  كرد. 
هوشمندي كه با تراشه رايانه اي كوچكي تجهيز مي شوند و اكنون 
در سراسر جهان در دسترس هستند. اين فناوري همچنين سيم 

كارت ها را به تلفن هاي همراه آورد. 
مخترع رايانه هاي شخصي 

را  كومودور  هزينه  كم  شخصي  رايانه هاي  كه  تراميل»  «جك 
در دهه 1970 و اوايل دهه 80 به ميليون ها نفر عرضه كرد، در 
سن 83 سالگي بدرود حيات گفت. رايانه هاي كومودور نخستين 
و  توجه  مورد  بسيار  كه  بودند  ارزان قيمت  شخصي  رايانه هاي 

استقبال مردم قرار گرفتند. 
كاشف همجوشي سرد 

«مارتين فليشمان» شيميداني كه با «استنلي پونز» ادعا كردند به 
همجوشي سرد دست يافته اند در سن 85 سالگي در گذشت. اين 
شيميدان كه داراي اصليت چك بود در سال 1983 به انگليس نقل 
اين  روي  بر  يوتا  دانشگاه  در  امريكايي  پونز  با  بود  كرده  مكان 
تجربيات بحث انگيز همكاري مي كرد. تالش هاي نافرجام بسياري 
از دانشمندان در سراسر جهان براي تكرار اين آزمايش موجب 

شده بود تا بسياري آن را تقلبي و دروغين بدانند.

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد

 

كشف جهان پنهان حيات در زير دريا
پژوهش جديد يك تيم بين المللى از دانشمندان مدعى شده كه يك جهان 
موازى از حيات در زير كف اقيانوسهاى زمين وجود داشته كه مى تواند 

در جست وجو براى حيات در سيارات ديگر كمك كند.
سنگ  ساكن  ريز  موجودات  از  شواهدى  كشف  به  موفق  دانشمندان  اين 
متر  صدها  و  آب  كيلومتر  با 2.5  كه  اند  شده  آرام  اقيانوس  كف  بازالت 

رسوب پوشيده شده است.
نتايج اين پژوهش كه در مجله ساينس منتشر شده، به نمايش شواهدى 
از يك اكوسيستم گسترده پرداخته كه شخصيتهاى آن كامال متفاوت از 

موجوداتى است كه پيش از اين بررسى شده اند.
آمريكا  سواحل  نزديكى  در  دريا  كف  از  آمده  بدست  هسته  هاى  نمونه 
حاوى نشانه هايى از ريزموجوداتى است كه در فقدان كامل نور زندگى 

كرده و كامال از جهان باالى سر خود جدا هستند.
تا پيش از اين تصور مى شد كه نور خورشيد يك پيش نياز براى حيات 
زمين است. موجودات فتوسنتزى از نور خورشيد براى تبديل دى اكسيد 
كربن به مواد آلى استفاده مى كنند كه پايه زنجيره غذايى زمين را بوجود 

مى آورند.
متفاوت  كامال  اقيانوسى  پوسته  در  مخلخل  سنگهاى  مواد  در  حيات  اما 
است. انرژى كه نيروى هدايتگر حيات بوده، از فرآيندهاى زمين شيمى 

بدست مى آيد.
وجود  بازالتى  اقيانوسى  پوسته  در  كوچكى  رگهاى  دانشمندان،  گفته  به 
كاهش  تركيبات  با  احتماال  آب  دارد.  جريان  آنها  ميان  از  آب  كه  داشته 
يافته آهن مانند اوليوين در بازالت واكنش نشان داده و هيدروژن آزاد 
مى كند. ريزموجودات از اين هيدروژن به عنوان منبع انرژى براى تبديل 

دى اكسيد كربن به مواد آلى استفاده مى كنند.
تاكنون شواهد موجود براى حيات در پوسته اقيانوسى بر اساس نشانه 
هاى شيميايى و بافتى در سنگها بود و اين اولين بار است كه يك شاهد 

مستقيم شناسايى شده است.
پوسته اقيانوسى 60 درصد سطح زمين را پوشانده است. با نظر گرفتن 

اين ميزان، بزرگترين اكوسيستم زمين در آن وجود دارد.
از دهه 1970 دانشمندان اكوسيستمهاى محلى مانند چشمه هاى آب گرم 
چشمه  اين  برخوردارند.  شيميايى  انرژى  از  كه  اند  كرده  شناسايى  را 
جديد  پوسته  كه  داشته  قرار  اى  قاره  صفحات  هاى  لبه  در  معموال  ها 
اقيانوسى با آب دريا مالقات مى كند. اما قسمت اعظم پوسته اقيانوسى 
در زير اليه هاى گل مدفون بوده و در فاصله صدها هزار كيلومترى از 
كه  دارند  قرار  اى  قاره  صفحات  هاى  لبه  در  زمين شناسى  فعال  مناطق 

تاكنون شاهدى از وجود حيات در آنها ديده نشده بود.
بر  مبتنى  بيشتر  احتماال  بزرگ  اكوسيستم  اين  اگرچه  محققان،  گفته  به 
شده  يافت  محيط  اين  در  حيات  مختلف  شكل  چندين  هستند،  هيدروژن 
است. موجودات اكسيد كننده هيدروژن مواد آلى را توليد مى كنند كه پايه 

ريزموجودات ديگر را در بازالت تشكيل مى دهند.
سولفات  بازتوليد  يا  متان  توليد  با  را  خود  انرژى  موجودات  از  برخى 
بدست مى آورند در حاليكه سايرين انرژى مورد نياز خود را با تجزيه 

كربن آلى به شيوه تخمير مى گيرند. 

ساخت تراشه  براي فعاليت هاي 
آزمايشگاهي زير پوست انسان

محققان موسسه علوم كاربردى سوئيس ( EPFL ) موفق به طراحى يك 
هاى يك آزمايشگاه  قادر است فعاليت  پيشرفته شدند كه  تراشه فوق 
را در زير پوست انسان انجام دهد.به گزارش «ساينس»، اين ايمپلنت 
خون،  آزمايشگاه  يك  مانند  و  مى شود  تزريق  پوست  زير  در  كوچك 
اختيار  در  را  بيمار  خونى  فاكتورهاى  تمام  لحظه  به  لحظه  گزارش 
سنجش  قابليت  خون،  تحليل  بر  عالوه  تراشه  مى دهد.اين  قرار  پزشك 
پنج نوع پروتئين و اسيدهاى آلى را نيز دارد و نتايج حاصل را براى 

رايانه پزشك معالج ارسال مى كند. 
قابل  پزشكان  براى  آن  از  حاصل  نتايج  و  باال  بسيار  وسيله  اين  دقت 
استناد است. طول اين تراشه حدود يك سانتيمتر است و مجهز به پنج 
حسگر است.فركانس هاى راديويى ساطع شده از اين تراشه كامًال ايمن 
ايمپلنت  اين  ندارند.باترى هاى  بيمار  بدن  براى  ضررى  هيچ  و  هستند 
خارج از بدن بيمار نصب مى شوند و براى عملكرد آن نياز به هيچ گونه 
عمل جراحى نيست.مهمترين كاربرد اين دستگاه پيشرفته در افراد مبتال 
به بيمارى هاى مزمن و افرادى است كه تحت شيمى درمانى قرار دارند. 
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى 
رفع  و  بنفس  اعتماد  كسب   , ها  نگرانى  ها -  ,ترس  ناخواسته  عادتهاى  ترك   ,

خجالت , ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

زبان سرخ 
و سر سبز!

در  كه  جمالتى  و  كلمات  تك  تك  دانيد  مى  آيا 
زندگى روزانه خود استفاده مى كنيد تا چه اندازه 
روى روحيه و رفتار شما تاثير دارد؟ آيا تاكنون 
به زبان خود توجه كرده ايد؟ نه فقط زبان گفتارى 
كه بلكه تفكرات درونى و مكالماتى كه با خودتان 

داريد، توجه كرده ايد؟
ابزار  تاثيرگذارترين  و  ترين  مهم  از  يكى  زبان 
و  خود  برابر  در  روحى  هاى  حالت  كنترل  براى 
ديگران است. اين مكالمات و تفكرات ما هستند كه 
روز ما را مى سازند و مسلما همه ما روز شاد 
و پر انرژى را به روز پر استرس و خسته كننده 

ترجيح مى دهيم.
همچون مسايل ديگر، نخستين مرحله براى كنترل 
نحوه  به  مردم  از  بسيارى  است؛  آگاهى  زبان، 
نيستند.  آگاه  ديگران  با  و  درونى  كردن  صحبت 
توجه كنيد كه آيا مثبت يا منفى صحبت مى كنيد. 
روى  خود  تاكيد  و  خود  بيان  نوع  به  واقعا  آيا 

جمالت مختلف آگاهى داريد؟
شناخت اصول زبان شناسى به زمان نياز دارد. 
خيلى از مردم هستند كه بدون آگاهى از جمالتى 
استفاده مى كنند كه بار منفى زيادى دارند و وقتى 
است.  معلوم  شود؟  مى  چه  كنيد  فكر  منفى  شما 
شود.  مى  منجر  منفى  رفتارهاى  به  منفى  افكار 
در آخر هم موجب ايجاد مشكالت و ناراحتى در 
زندگى مى شود. با خفه كردن اين افكار منفى در 
نطفه، مى توانيم بسيارى از دردها و ناراحتى را 
منفى  جمله   7 ادامه  كنيم.در  دور  خود  زندگى  از 
را ذكر كرده ايم كه بايد از دايره لغات ذهن خود 
مطرح  را  اى  جمله  آن 7  ادامه  در  و  بريزيد  دور 
كرده ايم كه با تكرار آنها در زندگى، موفقيت هاى 

زيادى نصيبتان خواهد شد.

جمالتى كه بايد از آنها اجتناب كرد

1. نمى توانم ...
«نتوانستن» كلمه اى تضعيف كننده است كه بين 
شما و اهدافتان فاصله زيادى ايجاد مى كند. تاثير 
آغاز  از  پيش  شما  كه  است  حد  اين  تا  كلمه  اين 
و  عاقل  افراد  خوريد.  مى  شكست  خود،  اهداف 
«نمى  نام  به  اى  جمله  اصوال  دارند  اعتقاد  موفق 
توانم» وجود ندارد. بايد هميشه به خوبى ها فكر 
كنيد و به دنبال راهى براى رسيدن به اهداف خود 
اين  براى  بدهيد.  امتحان  فرصت  خود  به  باشيد. 
كار بايد اين جمله را كامال و براى هميشه از دهان 

خود بيندازيد.

2. سعى مى كنم
ايد؟  كرده  «سعى»  شدن  بلند  براى  تاكنون  آيا 

اكنون امتحان كنيد. آيا مى شود؟ مسلما نه! وقتى 
اصل  در  كرد»  خواهم  را  خود  «سعى  گوييم  مى 
اعتراف مى كنيم آماده انجام اين كار نيستيم. به 
قول يودا در فيلم جنگ ستارگان: يك كار را انجام 

دهيد يا ندهيد. تالش مى كنم هيچ معنايى ندارد.

ابزار  تاثيرگذارترين  و  ترين  مهم  از  يكى  زبان 
و  خود  برابر  در  روحى  هاى  حالت  كنترل  براى 

ديگران است. اين مكالمات و تفكرات ما هستند كه 
روز ما را مى سازند و مسلما همه ما روز شاد 
و پر انرژى را به روز پر استرس و خسته كننده 

ترجيح مى دهيم.

3. كاش مجبور نبودم ...
عموما  هست.  هم  شكايت  و  ناله  نوعى  جمله  اين 
مردم دوست ندارند به غرغرهاى افراد گوش كنند 
ندارد.  خوشى  صورت  چندان  آن  دادن  انجام  و 
عوض  را  شرايط  نداريد،  دوست  را  چيزى  اگر 
را  خود  زندگى  لبخند  با  هميشه  كنيد  سعى  كنيد. 

پيش ببريد.

4. من بايد ...
كلمه «بايد» به طور ذاتى بار منفى دارد. «بايد» به 
معناى از دست دادن است: از دست دادن موقعيت 
شود.  نمى  منجر  مثبت  دستاوردهاى  به  هميشه 
بهتر  و  است  سرزنش  و  انتقاد  نوعى  كلمه  اين 
است از مكالمات روزانه خود آن را دور بريزيد. 
به جاى اينكه به طور مدام به خود يادآورى كنيد 
مسايلى  روى  دهيد  انجام  «بايد»  را  كارهايى  چه 

تمركز كنيد كه اوضاع را بهتر مى كنند.

5. من نياز دارم ...
هر چند وقت يكبار جار مى زنيد براى انجام كار 
آنها  به  واقع  در  اما  داريد  نياز  چيزى  به  خود 
غير  وابستگى  نوعى  «نياز»  كلمه  نداريد؟  نيازى 
سالم ايجاد مى كند. دفعه بعد كه اين كلمه از دهان 
شما خارج شد، دوباره به آن فكر كنيد و ببينيد آيا 
واقعا به آن چيزى كه فكر مى كنيد نياز داريد؟ اگر 
نداريد، اين تفكر منفى را از ذهن خود بيرون كنيد.

6. احوالپرسى منفى همچون «بد نيستم» يا «بدتر 
از اين اين نمى شود»

اين جمالت را خيلى مى شنويم. بسيارى از مردم 
بدون اينكه تاثير اين جمالت را بدانند، از آنها در 
جواب احوالپرسى ها استفاده مى كنند. در نتيجه 
مى  پيدا  منفى  احساس  نيز  جمالت  اين  استفاده 
كنيد.  نمى  استفاده  مثبت  هاى  واژه  از  چرا  كنند. 

يا حداقل صادق باشيد: وقتى خوب نيستيد الزم 
نمى  بهتر  اين  از  يا  هستم!  عالى  بگوييد:  نيست 

شود.

7. هرگز
زندگى  در  فورى  هاى  محدوديت  «هرگز»  واژه 
شما ايجاد مى كند. استفاده از اين واژه باعث از 
بين بردن فرصت ها در زندگى مى شود. اين واژه 
راهكارهاى  توان  نمى  و  كند  مى  محدود  را  ذهن 
مناسب را پيدا كرد. از همين لحظه تصميم بگيريد 

هرگز از «هرگز» استفاده نكنيد.

استفاده  زياد  زندگى  در  است  بهتر  كه  جمالتى 
كنيد

1. بله!
مى  است  موفقى  كارآفرين  كه  برنسون  ريچارد 
گويد يكى از كليدهاى موفقيت او استفاده آگاهانه 
كه  بعد  دفعه  است.  بوده  «بله»  واژه  از  مكرر  و 
بله  آن  جاى  به  كنيد  سعى  بگوييد،  نه  خواستيد 
از  اى  تازه  دنياى  وارد  را  شما  واژه  اين  بگوييد. 
انتخاب ها و امكانات مى كند و به ناگه متوجه مى 
شويد زندگى بسيار سرگرم كننده تر و شادتر از 

قبل شده است.

2. من خوش شانس / شكرگزار هستم
ثابت شده شكرگزارى و تشكر باعث كمرنگ شدن 
نشانه هاى افسردگى و ناراحتى مى شود. قبل از 
خوابيدن سعى كنيد دست كم 3 چيزى را يادآورى 
كنيد كه باعث شكرگزارى شما شده اند. به خوش 
شانس بودن خود اعتقاد داشته باشيد و براى آن 

سپاسگزار باشيد. به جاى فكر و خيال هاى پوچ 
و بى ارزش و ترس هاى بيهوده، با فكرهاى مثبت 
صبح  تا  بخوابيد  آسوده  و  برويد  رختخواب  به 

خوبى هم داشته باشيد.
ابزار  تاثيرگذارترين  و  ترين  مهم  از  يكى  زبان 
و  خود  برابر  در  روحى  هاى  حالت  كنترل  براى 
ديگران است. اين مكالمات و تفكرات ما هستند كه 
روز ما را مى سازند و مسلما همه ما روز شاد 
و پر انرژى را به روز پر استرس و خسته كننده 

ترجيح مى دهيم.

3. من مى توانم
خواهم  «سعى  براى  جايگزين  بهترين  جمله  اين 
كرد»  خواهم  «سعى  جمله  جاى  به  است.  كرد» 
هميشه از فعل توانستن و «من مى توانم» استفاده 
مى  وقتى  ببينيد.  عينه  به  را  آن  معجزه  و  كنيد 
اميد  اين  خود  به  واقع  در  توانم»  مى  «من  گوييد 
دسترسى  قابل  شما  هاى  هدف  كه  دهيد  مى  را 
نه  يا  برسيد  خود  اهداف  به  واقعا  اينكه  هستند. 
اهميت ندارد � مهم اين است بر اى محقق كردن 

آن همه تالش خود را كرده ايد.

4. چه مى شود اگر ...؟
اين عبارت نيز بهترين جايگزين براى «هرگز» يا 
«غيرممكن» است. به جاى محدود كردن خود، از 
اين عبارت استفاده كنيد و امكان رخ دادن مسايل 
مورد نظر را باال ببريد. اين جمله به شما براى پيدا 
هنگامى  دهد.  مى  شجاعت  مناسب  راهكار  كردن 
چه  بپرسيد  خود  با  داشتيد  نااميدى  احساس  كه 
به  مناسب  راهكار  بينيد  مى  و  ...؟  اگر  شود  مى 

ذهنتان خطور خواهد كرد.

5. احوالپرسى مثبت همچون «من خوبم»
جاى  به  شود  مى  جويا  را  احوالتان  كسى  وقتى 
استفاده از عبارت هاى منفى همچون «بد نيستم» 
«خوبم.  بگوييد  او  به  شوم»  نمى  بدتر  اين  «از  يا 
بهتر  نيز  ايد  نداشته  خوبى  روز  وقتى  ممنون». 
صادق باشيد و بگوييد: «روز خوبى نداشته ام اما 

مطمئن هستم فردا بهتر خواهم بود.»

6. عبارت هاى مثبت همچون «يادم باشد ... »
واژه هاى ما تاثير بسيارى روى افكار و اعمال ما 
دارند. مثال وقتى جمله منفى همچون «يادم نرود 
قبض را پرداخت كنم.» در واقع ذهن به بار منفى 
قبض  كنيد  مى  فراموش  شما  و  چسبد  مى  جمله 
را پرداخت كنيد. اما اگر در عوض بگوييد: «يادم 
خاطرتان  مطمئنا  كنم»  پرداخت  را  قبض  باشد 
خواهد ماند. هميشه در ذهن خود هم با واژه هاى 

مثبت با خود حرف بزنيد.

7. از اين بدتر هم مى توانست باشد
هرگاه در شرايط ناگوار و غيرقابل تحملى گرفتار 
به  كردن  فكر  با  را  خود  ذهن  كنيد  سعى  شديد 
كاهش  باعث  راهكار  اين  كنيد.  پرت  بدتر  اوضاع 
اوضاع  به  وقتى  شود.  مى  شما  ناراحتى  و  درد 
كنيم،  مى  فكر  هستيم  آن  گرفتار  آنچه  از  بدتر 
ناراحتى ما از اوضاع پيش رو به طور محسوسى 

كاهش پيدا مى كند.
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كارنامه دانشمندان ايراني
 خارج از ايران

به  خارج  مقيم  ايراني  دانشمندان  از  بسياري  گذشته  سال 
در  و  يافتند  دست  بسياري  فناوري  و  علمي  دستاوردهاي 
اقصي نقاط دنيا مايه مباهات هر ايراني شدند. آنها موفق شدند 
كيمياگري ميكروبي كنند، رايانه اي به اندازه يك دكمه بسازند 

و از شير گاو پادتن ايدز توليد كنند. 
شيوه اي ساده براي تشخيص سرطان 

دانشمند ايراني مقيم امريكا بهرام جاللي، ميكروسكوپ اپتيكي جديدي ساخته 
است كه مي تواند كارهاي دشواري مانند تشخيص و جداسازي سلول هاي 
نادر را از جمعيت زيادي از سلول هاي متنوع انجام دهد و تشخيص اوليه و 

نظارت بر سرطان را بسيار ساده تر كند. 
برق  مهندسي  دانشكده  در  الكترونيك   – اپتيك  بخش  رئيس  جاللي  بهرام 
خون  غربالگري  جديد  فناوري  اين  است.  آنجلس  لس  در  كاليفرنيا  دانشگاه 
ظرفيت كار را به 100 هزار سلول در هر ثانيه افزايش مي دهد كه تقريبًا 100 

برابر بيشتر از ميزاني است كه آناليزورهاي خوني كنوني انجام مي دهند. 
توليد طال از باكتري 

دانشمند ايراني دانشگاه دولتي ميشيگان موفق به استفاده از نوعي باكتري 
براي توليد طالي جامد شد. كاظم كاشفي باكتري اي كشف كرد كه توانايي 
كند.  توليد  قيراط   24 طالي  مي تواند  و  دارد  سمي  مواد  برابر  در  مقاومت 

اين  مي دهد،  روي  طبيعت  در  آنها  اعتقاد  به  كه  فرايندي  تقليد  به  محققان 
باكتري را با ميزان زيادي كلريد طال تغذيه كردند. در يك هفته اين باكتري 
اين ماده سمي را به تكه اي از طال تبديل كرد. اين استاديار ميكروبيولوژي و 
ژنتيك مولكولي دراين باره گفت: كيمياگري ميكروبي كاري است كه ما انجام 

داديم يعني توليد طالي ارزشمند از چيزي كه هيچ ارزشي ندارد. 
شناسايي افراد از طريق پا 

پروفسور شهرام ايزدي با همكاري محققان اروپايي كف هوشمندي را براي 
خانه هاي هوشمند طراحي كرده اند. 

تحقيقات  مركز  ايراني  دانشمند  ايزدي  شهرام  پروفسور  طرح  اين  در 
مايكروسافت در كمبريج انگليس و گروهي از دانشمندان آلماني يك سطح 
بسيار شفاف و حساس به فشار براي كف خانه ساخته اند كه مي تواند به 

طور دقيقي رد و اثر افراد و مبلمان را در اتاق ها زير نظر داشته باشد. 
و  خانه ها  اتوماسيون  و  امنيت  جمله  از  بسياري  كاربردهاي  فناوري  اين 
فناوري  اين  از  كار،  محل  و  خانه  امنيت  بر  عالوه  دارد.  تعاملي  بازي هاي 
مي توان در كمك به مراقبت از افراد مسن استفاده كرد مثًال پرستار متوجه 

زمين خوردن فرد مسن مي شود. 
ساخت رايانه پوشيدني 

استاديار ايراني مهندسي برق دانشگاه تگزاس در داالس يك رايانه بي سيم 
پوشيدني ساخته است كه به اندازه يك دكمه است. طرح ابتكاري پروفسور 
روزبه جعفري به خاطر اندازه كوچكش قابل پوشيدن و قرار گرفتن روي 
و  مسن  افراد  سالمت  وضع  بر  نظارت  بهبود  براي  را  زمينه  و  است  لباس 

ياري رساندن در تعيين تغييرات در دوز نياز به داروها فراهم مي آورد. 
توليد قلب مصنوعي 

توليد  به  موفق  هاروارد  پزشكي  دانشكده  استاديار   - الحسيني  خادم  علي 
قطعات نوآورانه قلب شد كه از فناوري نانو براي ارتقاي رسانايي مواد در 

تحريك شكل گيري بافت قلب مورد استفاده قرار مي گيرد. 
توليد اين قطعات فوق باريك قلب، علم پزشكي را يك گام به توليد بافت هاي 
اندام ها  ساير  يا  ديده  آسيب  قلب  درمان  براي  كه  باال  عملكرد  با  مصنوعي 
نزديك تر مي كند. در اين پروژه محققان ايراني ديگري از جمله دكتر مهدي 

نيكخواه، مسعود خبيري و محمد عزيزي نيز حضور داشته اند. 
درمان نابينايي هاي غيرمادرزادي 

اختراع  با  آريزونا  دانشگاه  پزشكي  علوم  دانشگاه  استاد  و  ايراني  دانشمند 
جراحي ليزيك چشم، انقالبي در درمان ناهنجاري هاي چشم و اصالح ديد 
بسياري از بيماران ايجاد كرد. غالمعلي پيمان - دانشمند ايراني و از اعضاي 
اختراع  وي،  شهرت  دليل  مهمترين  است.  جهان  چشم پزشكي  مشاهير  تاالر 
عمل جراحي ليزيك است كه به كمك آن افراد داراي ضعف بينايي مي  توانند 
از 135  بيش  وي  از  بازيابند.  را  خود  طبيعي  ديد  عينك،  از  استفاده  بدون 
جراحي  ايراني  مخترع  پيمان  غالمعلي  است.  رسيده  ثبت  به  اختراع  عنوان 
در  سال 91  رفركتيو  و  مرواريد  آب  جراحي  انجمن  عضو  و  چشم  ليزيك 

مراسمي مدال ملي فناوري و نوآوري اياالت متحده را به عنوان عاليترين 
نشان براي يك مخترع دريافت كرد. 

كشف ژن سرطان 
فرهاد  نام  به  ايراني  دانشمند  يك  حضور  با  بين المللي  محققان  از  گروهي 
راوندي و به سرپرستي بيمارستان تحقيقات كودكان سنت جود امريكا، با 
ژني  شناسايي  به  موفق  خون  سرطان  به  مبتال  كودكان  ژنوم  توالي  تعيين 
سرطان  نادر  زيرمجموعه  درصد   30 بروز  مسئول  كه  شده اند  همجوشي 
خون كودكان (لوسمي) است. اين يافته ها مي تواند روند درمان لوسمي حاد 

مگاكاريوبالستيك كودكان AMKL را متحول كند. 
توليد پادتن ايدز از شير گاو 

محققان استراليايي با همكاري بهناز حيدرچي يك محقق ايراني اقدام به توليد 
شيرگاوي كردند كه سلول ها را از ابتال به اچ اي وي (ايدز) حفاظت مي كند. 
شير توليد شده توسط اين محققان دربرگيرنده پادتني است كه مي تواند از 
تمام سلولهاي بدن عليه ويروس ايدز «ويروس نقص ايمني انساني» حفاظت 
كند. گام بعدي اين دانشمندان توليد كرمي است كه زنان بتوانند با استفاده 

از آن خود را در مقابل اين بيماري محافظت كنند. 
انتقال دارو با چسب هاي پوستي 

بابك ضيايي محقق ايراني دانشگاه پرودو فناوري جديدي براي انتقال دارو 
از طريق چسب هاي پوستي ارائه كرده است اين چسب جديد اليه اي از يك 
پليمر الستيك مانند موسوم به پلي دي متيل سيلوكسان دارد كه معموًال در 

پمپ ها از آن استفاده مي شود. 
چسب هاي انتقال گرما در حال حاضر براي آزادسازي كنترل شده داروها 
استفاده مي شود. از اين چسب ها براي انتقال داروهايي بهره برداري مي شود 
طريق  از  را  آنها  سادگي  به  مي تواند  پوست  و  دارند  مولكول هاي ريزي  كه 

منافذ خود جذب كند. 
بازسازي چهره ايرانيان باستان 

را  باستان  ايراني  دو  چهره  انگليس  پورتموث  دانشگاه  ايراني  پژوهشگر 
بناب»  اشرفيان  «مازيار  دكتر  كرد.  بازسازي  آنها  جمجمه هاي  براساس 
دارد  تخصص  جمجمه  براساس  چهره  بازسازي  در  كه  ژنتيك  متخصص 
او  دست  به  ايران  پزشكي  تاريخ  موزه  طرف  از  جمجمه  دو  اين  مي گويد 
رسيده است. اين نخستين بار است كه جمجمه هاي به دست آمده از منطقه 
ايران در آزمايشگاه بازسازي چهره دانشگاه پورتموث بازسازي مي شود. 

جداسازي نفت از آب 
رايانه  علوم  و  برق  مهندسي  دانشكده  پژوهشگر  خسروشاهي  شهريار 
دانشگاه فناوري ماساچوست MIT در طرحي موفق شد نانوذرات ضد آب 
را با نفت مخلوط  كند كه سپس مي توان با استفاده از آهن ربا، نفت را از 

آب جدا كرد.
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محققان در جديدترين تحقيقات خود دريافتند كه روابط دوستى در وضعيت سالمت 
افراد بسيار موثر است.محققان هندى دريافتند: شركت در فعاليت ها و سازمان هاى 
دوستان  با  شخصى  روابط  داشتن  اما  مى دهد  افزايش  را  سطح  سالمت  اجتماعى، 
گفت:  تحقيقات  اين  نويسنده  موكرجى»  «سواتى  باشد.دكتر  بهتر  حتى  مى تواند 
مى دانيم كه دوستى براى ما خوب است،  اما بين چيزى كه عقل باور مى كند با نتايج 
تحقيقاتى كه انجام شده شكاف و اختالف وجود دارد.وى گفت: محققان قبلى به طور 
افراد  سالمت  بر  را  آن  اثر  و  غيرشخصى  و  شخصى  ارتباطات  چگونگى  جداگانه، 
ارزيابى كرده  اند.تجزيه و تحليل اين محققان، همچنين زمينه جديدى را به واسطه 
مختلف،  جنس هاى  در  افراد  براى  شخصى  غير  و  شخصى  روابط  نقش  ارزيابى 
 در سنين،  نژادها و آموزش ها به وجود آورد. دكتر موكرجى گفت: در بسيارى از 
گروه هاى تحقيق شده، معلوم شد كه  دوستى در وضعيت سالمت افراد حائز اهميت 
است.اين محقق با تجزيه و تحليل داده هاى 39 هزار و 842 نفر را با استفاده از نظر 
سنجى عمومى اجتماعى بين سالهاى 1972 تا 2008 ارزيابى كرد.شركت كنندگان به 
سواالتى پيرامون ويژگى هاى اجتماعى خود، عضويت، رفتارها و نگرش و ارزيابى 
سالمت خود به صورت عالى، خوب، متوسط   و ضعيف پاسخ دادند.تحقيقات قبلى 
نشان داد: «وضعيت سالمتى» كه خود افراد گزارش داده بودند يك پيش بينى كننده 
قوى از مرگ و مير بوده است.نتايج نظرسنجى در مورد عضويت افراد در 16 دسته 
غيره  و  جوانان،  گروه هاى  ورزش ها،  انجمن ها،  اتحاديه ها،  جمله  از  سازمان ها،  از 
بود.اين نظر سنجى براى اندازه گيرى سطح اين افراد از ارتباطات غير شخصى مورد 
روابطى  چه  با  و  چگونه  اينكه  مورد  در  همچنين  اطالعات  گرفت.اين  قرار  استفاده 
آنها عصر خود را مى گذرانند به عنوان مثال با همسايگان يا دوستان يا غيره بود.

سالهاى  بين  عضويت  تاريخ  سطح  در  جزئى  كاهش  يك  فقط  كه  دريافتند  محققان 
1974 تا 1994 وجود داشت.موكرجى خاطر نشان كرد كه تغييرات بزرگ ترى در 
توزيع عضويتهاى مختلف در طول زمان اتفاق افتاد به گونه اى كه از سالهاى 1974 
تا سال 1994 ميالدى تعداد افرادى كه به باشگاههاى ورزشى ملحق مى شدند 21 
درصد افزايش پيدا كرد و حضور داوطلبانه در اين باشگاهها كاهش 12 درصدى 
سازمانى  ارتباط  از  نوعى  تنها  نه  ورزشى  باشگاه  يك  در  است.عضويت  داشته 
براى  خود،  سالمتى  اوضاع  از  افراد  گزارش  اساس  بر  احتماًال  مى دهد  افزايش  را 

سالمت بسيارعالى است.

غذاهاى مفيد و 
مضر براى هوش 

 

مريم مراديان نيرى 
 

از  هميشه  نمى توانيد  شما  كه  آن  وجود  با 
اما  كنيد  دورى  حافظه  به  مربوط  مشكالت 
مطالعات نشان داده است مواردى وجود دارد 
حافظه  و  ذهن  مى توانيد  آن ها  رعايت  با  كه 
خود را هميشه هوشيار نگه داريد.بهتر است 
پرهيز  ندارند  غذايى  ارزش  كه  غذاهايى  از 
شود. غذاهايى كه تنها باعث چاقى مى شوند 
بلكه  نمى كنند،  تقويت  را  حافظه  تنها  نه 
مى دهند.11  افزايش  نيز  را  خون  كلسترول 
براى  مى تواند  كه  دارد  وجود  غذايى  ماده 
تقويت هوش شما و فرزندانتان بسيار مفيد 

باشد.
اسفناج: اسفناج به دليل برخوردارى از بافت هاى گياهى از 
بروز بسيارى از بيمارى ها پيشگيرى مى كند. تحقيقات نشان 
مى دهد زنانى كه از اسفناج و سبزى هاى سبز ديگر استفاده 
مى اندازند.  تأخير  به  را  سلول هايشان  شدن  پير  مى كنند، 
سيناپس  برگ هايش،  در  موجود  آنزيم هاى  دليل  به  اسفناج 
بين سلول ها را تسهيل مى بخشد و هوش را تقويت مى كند. 
اسفناج از ماده دارويى به نام فوليك اسيد برخوردار است 
كه در جهت تقويت حافظه موثر است. اسفناج همچنين براى 
حاوى  اسفناج  است.  مفيد  بسيار  قلبى  عارضه  به  مبتاليان 

مواد آنتى اكسيدان نيز است.

آمينواسيد،  آنتى اكسيدان ها،  مانند  موادى  از  قهوه  قهوه: 
دانه هاى  اگر  ويژه  به  است؛  برخوردار  مينرال  و  ويتامين 
بسيار  حافظه  تقويت  جهت  در  بخوريد  و  كنيد  دم  را  قهوه 
مفيد است. كافئين قهوه در جهت تقويت حافظه مفيد است. 
آن  مداوم  مصرف  با  و  است  آلزايمر  ضد  همچنين  قهوه 

دچار آلزايمر نخواهيد شد.

از  عدس  و  فرنگى  نخود  لوبيا،  سويا،  مانند  غالتى  غالت: 
روغن بسيار مفيدى برخوردارند كه در جهت تقويت حافظه 

الزم است.

ميوه و سبزيجات: ميوه و سبزيجات داراى آنتى اكسيدان هاى 
بسيار مفيدى هستند. ميوه و سبزيجات، بسيار براى تقويت 

حافظه مفيدند.

تقويت  جهت  در  مفيدى  بسيار  ماده  مرغ  تخم  مرغ:  تخم 
باردارى  هنگام  باردار  مادران  اينكه  ويژه  به  است؛  حافظه 
و زمانى كه جنينى را در رحم دارند، تخم مرغ مصرف كنند 

در هوش فرزندشان بسيار موثر است.

ماست: آيا مى دانيد يك پياله ماست داراى امگا 3 و دى اچ 
اى است. امگا 3 و دى اچ اى مواد بسيار مفيدى در جهت 
تقويت حافظه است. اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز 

ماست مصرف كند، تأثير بسيارى بر روى رشد او دارد.

انبه: اين ميوه ماده ديگرى است كه در تقويت حافظه بسيار 
مفيد است. با اين كه اين ميوه چرب است و داراى بافت هاى 
چربى است اما باعث مى شود كه گردش خون تسريع يابد. 
هنگامى كه گردش خون سريع تر شود باعث مى شود خون 
نيز  حافظه  در  ميوه  اين  همچنين  و  برسد  مغز  به  بيشترى 

موثر است.

سيب زمينى: محققان استراليايى به تازگى دريافته اند موادى 
يافت  زمينى  سيب  در  وفور  به  كه  كربوهيدرات هايى  مانند 

مى شود، باعث تقويت حافظه مى شوند.

باعث  كه  است  غذايى  مواد  از  ديگر  يكى  نيز  ماهى  ماهى: 
باعث  نتيجه  در  و  مغز  سلول هاى  سريع تر  رشد  و  تقويت 

مفيد  نيز  قلبى  عارضه  براى  ماهى  مى شود.  حافظه  تقويت 
است.

باعث  كه  است  موادى  از  ديگر  يكى  نيز  شكالت  شكالت: 
را  شكالت هايى  است  بهتر  البته  مى شود.  حافظه  تقويت 

مصرف كنيد كه يا تلخ هستند و يا حاوى شير باشند.

از  سرشار  غذاهاى  معتقدند،  محققان   : زيتون  روغن 
آنتى اكسيدان ها و روغن زيتون حافظه را تقويت مى كند.

پايين آورنده هاى هوش: محققان هشدار دادند كه مصرف 
و  چيپس  نظير  فراوان  قند  و  چربى  داراى  غذايى  مواد 
كاهش  را   «IQ» كودكان  هوش  ضريب  گازدار  نوشابه هاى 

مى دهد. 

در  آداليد  دانشگاه  سالمت  بهداشت  محققان  از  گروهى 
دريافتند:  خود  تحقيقات  تازه ترين  جريان  در  استراليا 
دنبال  پايين  سنين  در  سالمى را  غذايى  رژيم  كه  كودكانى 
مى كنند، چه بسا از هوش و ذكاوت بيشترى - هرچند اندك 
– در مقايسه با هم سن و ساالن خود برخوردارند كه رژيم 

غذايى سرشار از چربى و قند دارند.

 اين تحقيقات از بيش از 7 هزار كودك انجام شد و محققان 
در آن نقش رژيم غذايى بر ميانگين هوش كودكان را بررسى 
رژيم هاى  بين  ارتباط  خود  تحقيقات  در  محققان  كردند. 
سالگى  دو  و  ماهگى   15 ماهگى،  شش  در  كودكان  غذايى 
را با ميانگين هوش و ذكاوت آن ها در سن 8 سالگى مورد 
تجزيه و تحليل قرار دادند. اين محققان دريافتند: كودكانى 
سپس  و  كردند  استفاده  مادر  شير  از  ماهگى  شش  تا  كه 
رژيم غذايى سالمى را به طور منظم در دوره 15 ماهگى تا 2 
سالگى دنبال كردند كه حاوى مواد غذايى نظير لوبيا، پنير، 
سبزى ها و ميوه بود، از ميانگين هوش بيشترى به ميزان 2 
نمره هنگام رسيدن به سن هشت سالگى برخوردار بودند. 

غذايى  رژيم  كه  كودكانى  دريافتند  محققان  حال،  همين  در 
نوشابه هاى  و  چيپس  شيرينى،  بيسكويت،  منظمى شامل 
گازدار را در دو سال بعد از تولد دنبال كردند، با ميانگين 
هوش و ذكاوت كمترى به ميزان دست كم 2 نمره به هنگام 

رسيدن به سن هشت سالگى روبرو بودند.

سالم  غذاهاى  مادران  كه  است  الزم  افزود:  تحقيقات  اين   
شيرينى  ميزان  از  و  داده  قرار  خود  كودك  اختيار  در  را 
جلوگيرى  كودك  توسط  آن ها  خوردن  از  كامًال  يا  كاسته 
كنند. اين تحقيقات همچنين تاكيد كرد: مادران به ويژه الزم 
است كه در دو سال اول زندگى كودك، وعده هاى غذايى را 
در اختيارش قرار دهد كه حاوى عناصر الزم و ضرورى 

براى رشد بدن و بافت هاى مغز باشد.

جلوگيرى از آلزايمر با تمرينات ورزشى 
 

به  ابتال  از  نفر  يك  از  بيش  نفر  هفت  هر  از  منظم  فعاليتهاى  انجام  صورت  در 
بيمارى آلزايمر در امان خواهند ماند.   مركز مطالعات مغزى اونتاريوى كانادا مطالعه اى 
درخصوص ورزش و نقش آن در آلزايمر انجام داده است. دكتر دونالد استاس مدير 
موسسه مغز اونتاريو در اين باره گفت: شواهد قوى درخصوص نقش مهم فعاليتهاى 
از  ديگرى  قسمت  در  است.  آمده  بدست  آلزايمر  بيمارى  پيشروى  چگونگى  در  بدنى 
سالمت  علوم  و  شناسى  حركت  ورزش،  استاد  راتانوى،  مايكل  پروفسور  مطالعه،  اين 
دانشگاه يورك در تورنتو مى گويد: مطالعات آنها نشان داده است افراد باالى 65 سالى 
جسمانى  فعاليت  كه  افرادى  با  مقايسه  در  مى دهند  انجام  منظم  ورزشى  فعاليتهاى  كه 
ندارند، حدود 38 درصد كمتر در معرض ابتال به بيماريهاى مغزى و آلزايمر قرار دارند. 
محققان بر انجام حداقل 150 دقيقه فعاليت ورزشى هفتگى منظم يعنى پنج روز در هفته 

و هر روز به مدت 30 دقيقه تاكيد فراوانى دارند.

خواب ناكافى موجب چاقى مى شود 
  محققان مى گويند كه بيدار ماندن بيش از حد ، فرد را به مصرف انرژى بيشترى نيازمند 
مى كند و مصرف كالرى بيشتر نيز به چاقى فرد مى انجامد. به گزارش خبرگزاى فرانسه، 
محققان با انجام يك مطالعه متوجه شدند كه خواب كمتر به خودى خود به افزايش وزن 
سمت  به  ناخودآگاه  طور  به  مى شود  كم  كسى  خواب  هنگامى كه  ولى  نمى شود  منجر 
اين  مى شود.در  منجر  او  چاقى  به  روند  اين  و  مى شود  كشيده  بيشتر  غذاى  مصرف 
لحاظ  از  بيمارستان  يك  در  هفته  دو  مدت  را  الغر  و  سالم  جوان   16 محققان  مطالعه 
ميزان خواب مورد بررسى قرار دادند. محققان ميزان انرژى مصرفى افراد و نيز ميزان 
اكسيژن تنفسى آنان را اندازه گيرى كردند .در ابتدا همه افراد اجازه يافتند 9 ساعت در 
شب بخوابند و پس از سه روز ، آنها به دو گروه تقسيم شدند.گروه اول همچنان به 9 
ساعت خواب ادامه دادند ولى گروه دوم فقط اجازه داشتند 5 ساعت در شب بخوابند.
پس از پنج روز ، افراد گروهى كه كسر خواب داشتند تمايل بيشترى به مصرف چيپس 
و غذاهاى متنوع نشان دادند و در اين مدت بيش از يك كيلوگرم اضافه وزن پيدا 
كردند .نتايج اين مطالعه نشان داد كه خواب ناكافى به افزايش ميزان تمايل به 

مصرف غذا و افزايش وزن و چاقى مى انجامد.
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26 نكته درباره مش كردن، رنگ كردن و دكلره 
كردن مو

سال نو، 
رنگ موى نو
دكتر شكوفه شجاعى

شب عيد كه مى شود، وقت گرفتن از آرايشگاه ها 
اينكه  براى  خانم ها  از  خيلى  است.  دشوارى  كار 
فكر  به  كنند  شروع  جديدى  چهره  با  را  نو  سال 
موهايشان  كردن  مش  و  كردن  فر  كردن،  رنگ 
مى افتند. اگر شما هم قصد داريد در سال نو چنين 
خدماتى از آرايشگاه بگيريد، بايد نكاتى را بدانيد 
تا دلخور و ناراحت آرايشگاه را ترك نكنيد. ما در 
اينجا آن نكات را برايتان بازگو مى كنيم. بخوانيد! 

 ...

از  اول  دارد  سفيد  تارهاى  شما  موهاى  اگر   (1
قسمت جلوى سرتان شروع به رنگ كردن كنيد. 

ريشه  از  روشن تر  ساقه  شما  موهاى  در  اگر   (2
است، اول ساقه موها را رنگ كنيد. 

و  زبر  موها  جنس  اگر  كردن،  رنگ  از  پس   (3
خشن و تارهاى سفيدتان زياد باشد، نبايد از كاله 

پالستيكى استفاده كنيد. 

براى  را  خود  طبيعى  موهاى  مى خواهيد  اگر   (4
رنگ  كنيد،  روشن تر  درجه  دو  يا  يك  بار  اولين 
را با اكسيدان شماره 2 مخلوط كنيد و طرز رنگ 

زدن از ساقه و پشت سر است. 

ظروف  در  بايد  هميشه  رنگ ها  و  دكلره  مواد   (5
شانه،  بردن  كار  به  از  و  شوند  ريخته  غيرفلزى 

برس و كاسه فلزى خوددارى نماييد 

صورت،  دور  دكلره،  و  آميزى  رنگ  از  قبل   (6
گردن و گوش ها را چرب كنيد. 

سشوار  موها،  كردن  رنگ  و  دكلره  از  بعد   (7
بكشيد. 

كه  پوست  روى  شيميايى  مواد  از  استفاده  از   (8

سوزش يا زخم يا ناراحتى دارد، خوددارى كنيد. 

شده  توصيه  آنچه  از  نبايد  اكسيدان  حجم   (9
بيشتر شود. 

10) رنگ مو را روى پوست سر نماليد و اگر به 
شد،  پخش  پوست تان  روى  مو  رنگ  اتفاقى  طور 

براى تميز كردن آن از پودربچه استفاده كنيد. 

و  مختلف  درجات  با  مو  كردن  رنگ  از   (11
رنگ هاى گوناگون بپرهيزيد. 

خلل هاى  و  منفذ  داشتن  علت  به  موها  نوك   (12
بسيار زياد معموًال خوب رنگ نمى گيرد. براى رفع 
نظرتان  مورد  رنگ  همان  است  بهتر  مشكل،  اين 
بدون  و  كرده  انتخاب  را  تيره تر  درجه  يك  يا  و 
بعد  و  بگذاريد  موها  نوك  روى  را  آن  اكسيدان 
موها را خشك كنيد. سپس رنگ ها را طبق معمول 

روى مو بگذاريد تا رنگ تثبيت شود. 

13) موى بلوند در اثر مواد شيميايى موجود در 
استخر شنا سبز مى شود. براى رفع اين مشكل از 
كنيد  استفاده  طاليى  يا  قرمز  مانند  گرم  رنگ هاى 
نيز  كننده  شفاف  و  كننده  براق  شامپوهاى  البته 

ممكن است در رفع اين مشكل موثر باشند. 

14) وقتى كه يك رنگ با پايه هاى آبى به موى زرد 
مى شود.  سبز  حاصل  رنگ  شود،  زده  طاليى  يا 
رنگ  بنفش،  پايه  با  رنگ  يك  كردن  جانشين  با 

طبيعى ترى به دست خواهيد آورد. 

15) وقتى كه بلوند، قرمز روشن كم رنگ شده و به 
نارنجى تبديل مى شود، مقدارى رنگ طاليى، قرمز 

براى  هاى اليت كردن اضافه كنيد. 

16) وقتى كه خطوط صورتى در موهاى سفيدى 
كه با قرمز رنگ شده پديدار شد، براى پوشاندن 
آن به مقدارى رنگ قهوه اى طبيعى به همان درجه 

و تن و يا تيره تر نياز داريد. 

17) وقتى كه موى فعلى تان از رنگ مورد نظرتان 
تيره تر است، حتماً  به يك دكلره كننده نياز داريد 
رنگ  با  برابر  درجه  و  سطح  به  را  قبلى  رنگ  تا 
انتخابى برساند و رنگ دلخواه شما به دست آيد. 

پاك كننده  يك  از  استفاده  از  بعد  مو  اگر   (18
گرم  تن  كردن  خنثى  براى  قرمزشد.  مو،  رنگ 
ناخواسته اى كه ايجاد شده، مى توانيد يك رنگ با 
تون يا زمينه خاكسترى و يا بنفش به آن اضافه 

كنيد. 

را  موهايتان  رنگ،  گذاشتن  از  قبل  هميشه   (19

شده  رقيق  مرطوب،  موى  رنگ  زيرا  كنيد  خشك 
و نتيجه مطلوب به دست نخواهد آمد. 

 3 از  بيشتر  را  مو  نمى توانيد  رنگ  با  شما   (20
ايرانى ها  ما  موى  اگر  مثال  بكنيد.  روشن  درجه 
بخواهيم  را  است  رنگ  جدول   4 شماره  اكثرا  كه 
تيره،  بلوند  يعنى   7 پايه  تا  بكنيم  روشن  رنگ  با 
بيشتر نمى توانيد برويد. اگر رنگ 8 و 9 را بگذاريد 
باز همان بلوند تيره را به شما مى دهد. بلوند تيره 
تنها  دارد.  زرد  و  نارنجى  قرمز،  رنگدانه  هنوز 
كارى كه مى توانيد انجام بدهيد تن رنگ را طورى 
خنثى  را  مو  قرمز  رنگدان هاى  كمى از  كه  بگيريد 

كند. 

 4 از  بيشتر  يا  هاى اليت  مو  كردن  روشن   (21
درجه (روشن تر از موى طبيعى)، با بليچ يا همان 
دكلره  پودر هاى  مى گيرد.  انجام  دكلره  پودرهاى 
رنگدانه هاى مو را از كوتيكل مو بيرون مى آورند. 
مو  با  تماس  در  هنوز  كه  وقتى  تا  را  كار  اين 
قرمز،  ترتيب  به  مو  يعنى  مى دهند  انجام  هستند، 
نارنجى، زرد، سفيد يا بيرنگ و در انتها شكسته 

شده و از بين مى رود. 

كه  آسيايى ها  ما  موى  كردن  پالتينه  براى   (22
سياه و تيره است مو بايد ?? درجه روشن شود تا 
ما بتوانيم رنگ پالتينه كه رنگ دلخواه ما ايرانى ها 
و  صدمه  مو  به  اين  بياوريم.  دست  به  را  است 

آسيب مى زند. 

روى  كه  دومى است  رنگ  واقع  در  رنگ ساژ   (23
مى شود.  گذاشته  دكلره  با  شده  روشن  موى 
رنگ  كردن  خنثى  مو،  كردن  تيره  براى  عمل  اين 
مو  به  را  دلخواه  رنگ  و  مو  اضافى  دانه هاى 
دادن انجام مى شود. در هر حالت روش كار فرق 

مى كند. 

روشن  دكلره  پودر  با  را  مو  مى توانيد  شما   (24
كنيد و ديگر نيازى به رنگ ساژ كردن مو نداشته 

باشيد. 

25) بعضى مواقع مو بيش از آنكه خواسته شده 
روشن شده است. در اين مواقع رنگ دلخواهتان 
بزنيد.  مو  روى  و  كرده  انتخاب  مو  جدول  از  را 
سعى كنيد از پراكسيد 3 استفاده بكنيد يا اكسيدان 
مواد  با  بار  يك  مو  اينكه  براى  كنيد.  رقيق  را   6

شيميايى در تماس بوده آن را ضعيف تر نكنيد. 

26) ممكن است بعد از اينكه رنگ دكلره را از مو 
دلخواه  كه  بشويد  مواجه  رنگدانه هايى  با  شستيد 
شما نباشد. در اين مواقع از رنگ ساژ براى خنثى 

كردن رنگدانه هاى اضافه استفاده بكنيد.

آشنايي با 8 
ماسك خانگي

ترجمه: فرزانه فوالدبند

يكي از اين نكته ها استفاده از ماسك هاي زيبايي 
خانگي است كه معموال اثري گذرا دارند و اگرچه 
ندارند  آن  با  چنداني  ميانه  پوست  متخصصان 
در  بيشتري  تأثير  ميوه ها  مصرف  مي گويند  و 
دارد  ميوه اي  ماسك هاي  از  استفاده  با  مقايسه 
مطلب  اين  مي كنند.  استفاده  آن  از  خيلي ها  ولي 
شما را با 8 نمونه از ماسك هاي خانگي رايج آشنا 

مي كند:

ماسك  يك  به عنوان  موز  از  مي توانيد  شما  موز: 
صورت كامال طبيعي كه پوست را مرطوب مي كند 
و باعث نرمي و لطافت آن مي شود، استفاده كنيد. 
شكل  به  وقتي  و  كنيد  رنده  را  متوسط  موز  يك 
گردنتان  و  صورت  روي  را  آن  درآمد ،  خمير 
سرد  آب  با  را  آن  تا 20دقيقه،  از 10  پس  بماليد. 

بشوييد.

سركه: از قديم از سركه براي سفت كردن پوست 
استفاده مي شده است. بعد از شستن صورتتان، 
با 2فنجان  را  سيب  سركه  سوپخوري  قاشق  يك 
پوست  بماليد.  صورتتان  به  و  كنيد  مخلوط  آب 
صورتتان را با اين محلول بشوييد و اجازه دهيد 

خشك شود.

با  را  شيرخشك  فنجان  يك چهارم  شيرخشك: 
خمير  صورت  به  تا  كنيد  مخلوط  آب  مقداري 
و  بماليد  صورتتان  روي  را  خمير  اين  درآيد. 
گرم  آب  با  را  آن  شد،  خشك  كامال  اينكه  از  بعد 
شاداب  و  جوان  را  پوستتان  ماسك  اين  بشوييد. 

مي كند.

با  را  گرم  آب  فنجان  نصف  دوسر:  جوي  آرد 
يك سوم فنجان آرد جوي دوسر مخلوط كنيد. بعد 
از 2تا 3دقيقه كه آب به خوبي با آرد جو تركيب 
ساده،  2قاشق  ماست  سوپخوري  2قاشق  شد، 
آن  به  تخم مرغ  سفيده  يك  و  عسل  سوپخوري 
روي  را  مخلوط  اين  از  نازكي  اليه  كنيد.  اضافه 

صورتتان بماليد و بگذاريد
گرم  آب  با  را  آن  بعد  و  بماند  15دقيقه  تا   10

بشوييد.

كه  است  آماده  ماسك  يك  مايونز  سس  مايونز: 
مي توانيد آن را به آرامي  روي پوستتان بگذاريد 
و  كنيد  پاك  پوستتان  روي  از  از 20دقيقه  بعد  و 

ماسك  اين  با  بشوييد.  سرد  آب  با  را  صورتتان 
پوستتان نرم و تميز مي شود.

پوست،  منافذ  بستن  و  تميز كردن  براي  ماست: 
و  بماليد  صورتتان  به  را  ساده  ماست  مقداري 
ماسك  يك  تهيه  براي  بماند.  20دقيقه  بگذاريد 
شاداب كننده پوست، يك قاشق چايخوري ماست 
قاشق  يك  و  پرتقال  يك چهارم  آب  با  را  ساده 

چايخوري آلوئه ورا مخلوط كنيد.

ليموترش: با آب يك ليموترش و يك چهارم فنجان 
مي توانيد  شيرين  روغن بادام  يا  روغن زيتون 
مرطوب  و  شادابي  باعث  كه  كنيد  تهيه  ماسكي 

شدن پوستتان شود. 

زرده  از  است،  خشك  پوستتان  اگر  تخم مرغ: 
و  تخم مرغ  سفيده  از  است،  چرب  اگر  و  تخم مرغ 
اگر معمولي است، از تخم مرغ كامل استفاده كنيد. 
تخم مرغ زده شده را روي پوستتان بگذاريد و بعد 
از 30دقيقه بشوييد و از نرمي، لطافت و شادابي 

آن لذت ببريد.
منبع: ريدرزدايجست
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تنظيم قند 
خون ديابتى ها 

 
ترجمه: الهه جوانپور 

 
است  جالب  هستيد،  ديابت  به  مبتال  اگر 
بدانيد آنچه در دهان مى گذاريد، مى تواند 
قند  آمدن  پايين  يا  رفتن  باال  سبب 
غذايى  ماده   13 اينجا  در  شود.  خونتان 
مى توانند  كه  مى كنيم  معرفى  شما  به  را 
جلوى افزايش قند خونتان را بگيرند پس 

با ما همراه شويد.

سيب
مى كنند  توصيه  تغذيه  متخصصان  اكثر 
حتمًا در رژيم غذايى يك فرد ديابتى سيب 
پايينى  بسيار  كالرى  ميوه  اين  زيرا  باشد 
دارد و فيبرش كه همان پكتين است بسيار 
مى گيرد.  را  گرسنگى  جلوى  و  بوده  باال 
به اين دليل به كاهش قند خون نيز بسيار 

كمك مى كند.

جو
كرد  سفيد  برنج  جايگزين  را  جو  مى توان 
تا ميزان قند خون بعد از صرف غذا حدود 
70 درصد كاهش يابد و تا ساعت ها ثابت 
هضم  جو،  محلول  فيبرهاى  زيرا  بماند. 
قند  تدريجى  جذب  سبب  و  كرده  كند  را 
مى شوند. جوى دو سر نيز همين خاصيت 
باعث  آن  مصرف  كه  طورى  به  دارد  را 
در  هضم كننده  آنزيم هاى  بين  مى شود 
معده و تركيبات كربوهيدراتى غذا يك سد 
چسبناك به وجود بيايد. در نتيجه دستگاه 
خود  در  را  غذا  طوالنى ترى  مدت  گوارش 
خون  وارد  تدريج  به  قندها  و  داشته  نگه 

مى شوند.

گوشت گاو و مرغ
گوشت  چرب  كم  قسمت هاى  مى توانيد 
گاو را انتخاب كنيد و يك چهارم بشقابتان 
اختصاص  آن  به  غذايى  وعده  هر  در  را 
بدن  به  كافى  پروتئين  رساندن  دهيد. 
سير  طوالنى ترى  مدت  مى شود  باعث 
حجم  شدن  الغر  صورت  در  و  بمانيد 
بافت ماهيچه اى تان كاهش نيابد. در ضمن، 
متابوليسم  افزايش  به  پروتئين  مصرف 
نيز  مرغ  سينه  گوشت  مى كند.  كمك  بدن 
در مقايسه با ران يا ساير قسمت ها چربى 
نيز  گوشت  اين  خوردن  و  دارد  كمترى 
براى ايجاد تنوع در برنامه غذايى روزانه 

به بيماران ديابتى توصيه مى شود.

ميوه هاى قرمز و بنفش
انگور  مانند  بنفش  و  قرمز  ميوه هاى  انواع 
قرمز، انار، آلو سياه، آلبالو و گيالس، كلم 
قرمز و چغندر حاوى تركيبى طبيعى به نام 
اين  مى گويند  محققان  هستند.  آنتوسيانين 
رنگدانه ها مى توانند سبب كاهش قند خون 
شده و در عين حال محرك توليد انسولين 

در بدن باشند.

كلم بروكلى
در  كه  است  كروم  از  غنى  سبزى  اين 
در  مهم  و  اساسى  نقشى  مدت  طوالنى 
تنظيم قند خون دارد. در ضمن اين سبزى 
بنابراين  است   C ويتامين  غنى  منابع  از 
به  بخارپز  و  خام  به صورت  آن  مصرف 

اين بيماران توصيه مى شود.

هويج
از  غنى  طبيعى  منابع  از  يكى  هويج، 
بتاكاروتن است كه مى تواند خطر ابتال به 

ديابت را كاهش داده و قند خون را تنظيم 
كند. در گذشته تصور بر آن بوده كه هويج 
بايد از برنامه غذايى ديابتى ها حذف شود 
در حالى كه اين روزها مصرف اين سبزى 
داشته  آنها  براى  مفيدى  آثار  مى تواند 

باشد.

ماهى
ديابتى،  بيماران  مرگ ومير  داليل  از  يكى 
است  عروقى  ناراحتى هايقلبى   به  ابتال 
هفته  در  ماهى  بار  دو  يا  يك  مصرف  و 
درصد   40 حداقل  را  احتمال  اين  مى تواند 
كاهش دهد. از سوى ديگر، اسيدهاى چرب 
موجود در اين منبع پروتئينى احتمال ابتال 
و  انسولين  برابر  در  مقاومت  ديابت،  به 
اصلى  فاكتورهاى  جمله  از  كه  را  التهاب 
ابتال به ناراحتى هاى قلبى  عروقى هستند، 

پايين مى آورد.

دانه كتان
فيبر،  پروتئين،  از  غنى  كتان  دانه هاى 
ماهى  در  كه  نوعى  (از  خوب  چربى هاى 
يادتان  است.  منيزيم  و  هستند)  موجود 
را  خون  قند  همگى  تركيبات  اين  كه  باشد 
تنظيم كرده و به سلول ها در جذب انسولين 
كمك مى كنند. بنابراين بهتر است كه آن را 

در برنامه غذايى روزانه تان بگنجانيد.

شير و ماست
و  پروتئين  از  غنى  غذايى  مواد  اين ها 
وزن  كاهش  به  مى توانند  و  هستند  كلسيم 
كمك كنند. از سوى ديگر اين مواد مقاومت 
پس  مى برند.  بين  از  را  انسولين  برابر  در 
روزانه يك ليوان شير و يك ليوان ماست 

كم چرب ميل كنيد.

گردو
گردو حاوى مقادير بااليى فيبر و پروتئين 
آهستگى  به  آن  در  موجود  قند  و  بوده 
عدد  دو  روزانه  مى توانيد  مى شود.  جذب 
از اين مغز را در وعده هاى غذايى تان ميل 

كنيد.

روغن زيتون
مى شود  ناميده  مايع  طالى  زيتون  روغن 
قوى  و  ضدالتهابى  تركيبات  حاوى  زيرا 
است كه محققان آن را با آسپيرين مقايسه 
مى كنند. افرادى كه رژيم مديترانه اى دارند 
غالت  سبزى ها،  و  ميوه  زيتون،  روغن  و 
به  كمتر  مى خورند  كم چرب  گوشت  و 
ديابت و ناراحتى هاى قلبى و عروقى دچار 
پى  در  بيمارى ها  اين  دوى  هر  مى شوند. 
التهاب در بدن به وجود مى آيند. برخالف 
سبب  زيتون  روغن  خوب  چربى  كره، 
انسولين  برابر  در  بدن  مقاومت  افزايش 
نشده و حتى اين مقاومت را كاهش مى دهد.

كره بادام زمينى
تحقيقات به تازگى نشان داده اند، مصرف 
كره بادام زمينى مى تواند اشتها را كم كرده 
با  مقايسه  در  فرد  بيشتر  سيرى  سبب  و 
زمانى شود كه مواد قندى كم فيبر مصرف 
مى كند. در ضمن، كره بادام زمينى غنى از 
مى توانند  كه  است  غيراشباعى  چربى هاى 
قند خون را تنظيم كنند پس براى تنوع، اين 

خوراكى را در صبحانه تان بگنجانيد.

نان سبوس دار
مى تواند  نيز  سفيد  نان  زياد  مصرف 
حساسيت بدن به انسولين را كاهش داده 
و سبب افزايش قندخون شود در صورتى 
عمل  برعكس  دقيقًا  سبوس دار  نان  كه 
اين  مرتب  مصرف  دليل  همين  به  مى كند. 
ديابت  به  مبتال  افراد  رژيم  در  ماده غذايى 

توصيه مى شود.

6 بيمـــارى 
شايع در مردان 

 
زهره لطيفى 

 
سالمت  كلمه  اسم  وقتى  افراد  بيشتر  شايد 
آسيب پذير  و  ضعيف  قشر  ياد  بشنوند،  را 
كودكان  و  زنان  سالمندان،  يعنى  جامعه 
بيفتند. اگر چه از لحاظ قواى بدنى، مردان 
قوى تر از زنان هستند، اما نبايد فراموش 
بيمارى ها  برخى  برابر  در  آنها  كه  كرد 
از  بسيارى  خوشبختانه  پذيرترند.  آسيب 
تهديد  را  مردان  سالمت  كه  بيمارى هايى 

مى كنند، قابل پيشگيرى هستند.
مناسب  زمان هاى  در  غربالگرى  تست هاى  انجام   

يكى از مهم ترين كارهايى است كه بايد براى مردان 
فرهنگ سازى هاى  ايجاد  با  و  گيرد  انجام  جامعه  هر 
را  آنها  بايد  مطبوعات،  و  رسانه ها  طريق  از  مناسب 
تشويق كرد تا نسبت به انجام اين گونه تست ها اقدام 

كنند. شش بيمارى شايع در مردان عبارتند از:

مشخص  مختلف  تحقيقات  طبق  پروستات:  سرطان 
شده است كه ابتالى مردان به سرطان پروستات، يكى 
امروزه  مى باشد.  آنها  مرگ ومير  عوامل  ترين  مهم  از 
سرطان پروستات در حال رشد است و معموال افراد 
سالمند را درگير مى كند. الزم به ذكر است كه سرطان 
جامعه،  مردان  اگر  است.  پيشگيرى  قابل  پروستات 
تست هاى غربالگرى را به موقع انجام دهند، از مرگ 
ناشى از اين نوع سرطان كم خواهد شد. مردان از سن 
نسبت  بار  يك  وقت  چند  هر  بايد  بعد،  به  سالگى   50
سرطان  تشخيص  براى  غربالگرى  تست  انجام  به 

پروستات اقدام كنند.

سرطان بيضه: خوشبختانه ميزان شيوع اين سرطان 
بيمارى،  اين  در  است.  مهم  ولى  كم،  مردان  بين  در 
توليد  اسپرم  طبيعى  طور  به  كه  مردانه  جنسى  غدد 
انجام  تحقيقات  طبق  مى شوند.  مشكل  دچار  مى كنند، 
شده، ميزان شيوع آن در بين مردان بين سنين 20 تا 
مقيد  اى  جامعه  هر  در  مردان  اگر  مى باشد.  سال   54
كليه  متخصص  به  بار،  يك  وقت  چند  هر  كه  باشند 
طى  كنند،  مراجعه  (اورولوژيست)  ادرارى  مجارى  و 
معاينات پزشكى، ميزان سالمت بيضه ها هم مشخص 
مى شود. پزشك به مردان ميانسال توصيه مى كند كه 
هر چند وقت يك بار، بيضه هاى خود را مورد معاينه 
سخت  توده  گونه  هر  لمس  صورت  در  و  دهند  قرار 
بيضه  شكل  و  اندازه  در  تغيير  يا  و  معمولى  غير  و 
ميان  در  متخصص  پزشك  با  را  موضوع  سريعا  ها، 
بگذارند. مردان در معرض خطر هم در طى اين گونه 
در  افراد  از  منظور  مى شوند.  داده  تشخيص  معاينات 
معرض خطر افرادى هستند كه سابقه خانوادگى ابتال 

به اين بيمارى را دارند و يا دچار مشكالتى در نزول 
بيضه ها در بدو تولد و در سنين كودكى مى باشند.

شايع  از  بزرگ  روده  سرطان  بزرگ:  روده  سرطان 
ترين سرطان هايى است كه جمعيت مردان با آن دست 
به گريبان هستند. اگر چه راه هايى چون شيمى درمانى، 
نوع  اين  نسبى  درمان  براى  پرتودرمانى  و  جراحى 
سرطان وجود دارد، اما بايد اذعان داشت كه تنها راه 
قطعى و آسان درمان اين بيمارى، پيشگيرى از ابتال 
به آن مى باشد. آزمون هاى غربالگرى براى تشخيص 
آغاز  سالگى   50 سنين  از  بزرگ  روده  سرطان 
مى شود. كولونوسكوپى از شايع ترين آزمون ها براى 
مى باشد.  بزرگ  روده  در  اختالل  گونه  هر  تشخيص 
در كولونوسكوپى، لوله اى مجهز به دوربين به داخل 
روده بزرگ فرستاده مى شود و تصاوير مربوطه، بر 
در  اگر  مى شود.  داده  نمايش  كامپيوتر  مانيتور  روى 
ناهنجارى  و  مشكوك  اى  توده  كولونوسكوپى،  طى 
قرار  بررسى  مورد  شود،  داده  تشخيص  خاصى 
مى گيرد و معموال چون فرد در آغاز بيمارى مى باشد 
و بيمارى و سرطان همه گير نشده است، مى توان با 
آن  پيشرفت  جلوى  درمانى،  و  دارويى  اقدامات  انجام 

را گرفت.

پوست،  سرطان  نوع  ترين  خطرناك  پوست:  سرطان 
مبتاليان،  از  گروه  اين  معموال  كه  مى باشد  مالنوم 
لكه هاى رنگى (معموال قهوه اى رنگ) بر روى پوست 
خود دارند. مردان مسن دو برابر بيشتر از زنان در 
مردان  دارند.  قرار  سرطان  نوع  اين  به  ابتال  معرض 
معموال به دليل شرايط شغلى، بيشتر در معرض تابش 
ميزان  امر،  همين  كه  هستند  خورشيد  مستقيم  نور 
معموال  مى كند.  بيشتر  آنها  در  را  سرطان  اين  شيوع 
سال،   50 باالى  مردان  كه  مى كنند  توصيه  پزشكان 
هر چند وقت يكبار پوست تمام بدن خود، مخصوصا 
مستقيم  نور  معرض  در  بيشتر  كه  قسمت هايى  آن 
قرار  بررسى  و  معاينه  مورد  را  قراردارند،  خورشيد 
در  رنگ  و  شكل  تغيير  گونه  هر  صورت  در  و  دهند 

پوست، به متخصص پوست مراجعه كنند.

در  بيشتر  مردان  سن  افزايش  با  باال:  خون  فشار 
مانند  عواملى  مى گيرند.  قرار  باال  خون  فشار  معرض 
استرس محيط كارى، عادات غذايى غلط، عدم فعاليت 
بدنى و ورزش، سيگار كشيدن، مصرف الكل، مصرف 
شيوع  تا  مى شود  سبب  چربى ها  و  نمك  حد  از  بيش 
فشار خون در جوامع مختلف باال برود و به تبع آن 
هم مشكالتى مانند بيمارى هاى قلبى، سكته هاى مغزى 
مناسب  راه  كند.  پيدا  افزايش  كليه  نارسايى هاى  و 
هر  خون  فشار  گيرى  اندازه  خون،  فشار  غربالگرى 

چند وقت يك بار مى باشد كه بسيار
كمك كننده است.

ميانسالى  سنين  در  افراد  از  بسيارى  دو:  نوع  ديابت 
از ابتالى خود به ديابت آگاهى ندارند، اما اگر ديابت 
در آنها زود تشخيص داده شود، با انجام راهكارهاى 
كاهش  ورزش،  غذايى،  رژيم  كنترل  مانند  اى  ساده 
وزن اضافى و استفاده از داروها مى توان به صورت 

چشمگيرى از آن پيشگيرى كرد.

سالمت
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تفاهــم در 
زندگى مشترك

مونا اهللا وردى

اساس  و  مشترك  زندگى 
خانوادهاى گرم و صميمى، جدا از 
هاى  ضرورت  و  همسرى  وظايف 
و  عاطفى  پيوند  نيازمند  معمول، 
بدون  هم  با  همراهى  است،  درونى 
سبب  محبت  و  رضايت  احساس 

تزلزل و دلسردى ميشود.
اوليه،  آشنايى  و  زندگى  ابتداى  در 
شور جوانى و عشق آنچنان مسلط 
طرفين  كه  است  افكار  و  روابط  بر 
به  نسبت  مطمئن  و  عميق  حسى 
تدريج  به  دارند.  خود  پيوند  تحكيم 
و  مسائل  با  رويارويى  در  و 
همسر  و  خود  به  توجه  مشكالت 
و  نيازها  و  ميشود  گرفته  ناديده 
جلب  براى  روزى  كه  خواستههايى 
اشتياق و عالقه، مهم مينمود از بين 

ميرود.
شناخت همسران از هم به خصوص 
در ابتداى زندگى مشترك و آگاهى 
نحوهى  و  زمان  و  روحيات  از 
بهترين  يكديگر،  اندوه  و  شادى 
ارتباطى  برقرارى  براى  روش 

صميمانه و دلنشين خواهد بود.
اوليه اى با  روزهاى  دوران عقد و 
براى  مناسبى  فرصت  بودن،  هم 
كه  است  رفتارى  و  روابط  ايجاد 
گاه  است.  نياز  آن  به  عمر  يك 
اطالع  عدم  بيشتر  و  ترس  شرم، 
روش  و  همسردارى  از  آموزش  و 

زندگى، همسران را غافل از اهميت 
ارتباط  و  يگانگى  ضرورت  و 
با  ميكند.  عشق  ابراز  و  عاطفى 
كردن،  گوش  از  لذت  و  بودن  هم 
سخن گفتن از خاطرات و آرزوها، 
شادى در كنار هم و درك موقعيت 
ها، زوجين را به اين حد از روابط 
ميرساند كه ميتوانند با اطمينان از 
خود  هاى  خواست  رنجش،  عدم 
هم  از  گاهى  حتى  و  كنند  بيان  را 
روحى  آسايش  وقتى  كنند.  انتقاد 
رايج  ارتباطات  در  قلبى  آرامش  و 
شود، محبت و ابراز عالقه و حتى 
معمول  نيز  اندوه  و  درد  عنوان 
ميگردد و بخشايش و سازگارى به 
زندگى  در  صميميت  ميآيد.  وجود 
و  خلوت  ميآورد،  تعهد  مشترك 
به  پايبندى  آراستگى،  و  نوازش 
عفت و وفادارى همسر تا زمانى كه 
براى هم بهترين اند را فراهم ميكند.

تمام  در  دلنشين  و  شاد  روابط 
جوانب زندگى آنچنان تأثير خواهد 
داشت كه همسران را در بكار بردن 
عاشقانه  و  محترمانه  هايى  واژه 
ميآموزد  آنان  به  و  ميدهد  يارى 
ناراحتى  زمان  در  حتى  محبت،  با 
و درد هم ميتوان همدل و غمخوار 
زندگى  ابتداى  از  صميميت  بود. 
و  است  ضرورى  هميشه  براى  و 
است  الزم  رفت  بين  از  كه  هرجا 
دوباره به دست آيد؛ چرا كه سردى 
را  ضربه  بزرگترين  تفاوتى،  بى  و 

به زندگى وارد ميكند.
همسران،  ميان  در  محبت  و  عالقه 
در  كه  ميآورد  وجود  به  اعجازى 
پناهش، رنج ها و مشقات زندگى از 

بين ميرود.

خانواده

چرا مجردها و متاهل ها 
ميانه خوبي ندارند؟

دانشمندان مي گويند با بررسي هاي گسترده باالخره فهميده اند 
كه چرا بيشتر متاهل ها به حال مجردها تاسف مي خورند و چرا 

پژوهشگران  مي دانند!  كسل كننده  را  متاهل ها  مجردها  بيشتر 
مي گويند: «بيشتر ما مبلغ شيوه زندگي خودمان هستيم...

 هنگامي كه مساله روابط مطرح است به ندرت راضي مي شويم 
كه به اين اظهارنظر بسنده كنيم كه مجرد يا متأهل بودن براي 

وضعيت فعلي من مناسب است.»

كريستين لورين از دانشگاه استانفورد و همكارانش از دانشگاه 
مي گويند  داده اند،  انجام  را  پژوهش  اين  كه  آمريكا  در  واترلو 
و  بپندارند  بي نقص  را  خودشان  وضعيت  است  ممكن  افراد 
وضعيت  كنند،  رضايت  احساس  انتخابشان  از  اينكه  براي 

ديگران را بد جلوه دهند.

پژوهشگران وضعيت 80 فرد مجرد و متاهل را بررسي و از 
آنها درباره پايداري روابط عاطفي شان و ميزان رضايتشان از 
اين روابط سوال كردند. اين افراد به پرسش هايي درباره اينكه 
آيا افراد ديگر بايد وضعيت تاهل يا تجرد آنها را سرمشق قرار 
دهند يا نه، پاسخ دادند.رضايت واقعي از روابط عاطفي در اين 
تصور  بنابراين  نداشت  افراد  پاسخ هاي  بر  تاثيري  بررسي   2
رضايت  نه  و  متاهل?بودنش  يا  مجرد  وضعيت  تداوم  از  فرد 
نسبت  او  داوري  انگيزه  كه  است  وضعيت  اين  از  واقعي?اش 

به ديگران است.

پژوهشگران براي اطمينان از اين نتيجه ، 2 بررسي ديگر را اين 
بودند،  شده  دعوت  آنالين  كه  بزرگساالني  از  استفاده  با  بار 
به  كه  را  مدتي  بايد  نفر   154 اول  بررسي  در  دادند.  انجام 
نظرشان وضعيت تاهل يا تجردشان طول خواهد كشيد، تعيين 
سال  يك  حد  در  را  زمان  اين  افراد  اين  از  برخي  مي كردند. 
افراد  اين  رابطه اي  وضعيت  مي داد  نشان  كه  مي كردند  تعيين 
پايان  تا  را  زمان  اين  ديگر  برخي  و  مي كند  تغيير  سرعت  به 
عمر مي دانستند كه پايداري بيشتر را در روابط نشان مي داد.

در مرحله بعد، اين افراد درخواست شغلي فردي را كه متاهل 
يا مجرد بود، مي خواندند. نتايج نشان داد آن گروهي از افراد 
پايدارتر  را  تجردشان  يا  تاهل  وضعيت  كه  آزمايش  مورد 
تصور مي كردند، با احتمال بيشتري به نفع متقاضي شغلي كه 
وضعيت ازدواجش مشابه آنها بود، راي مي دادند. پژوهشگران 
در چهارمين بررسي كه در آن از افراد خواسته مي شد درباره 
مشابهي  يافته هاي  به  نيز  كنند  داوري  انتخاباتي  نامزد  يك 
رسيدند. نتايج نشان داد هنگامي كه افراد با احتمال بيشتري 
براساس پيش داوري بر ضدافرادي كه دوستشان ندارند، عمل 
(مثل  آنها  نداشتن  دوست  براي  هم  ديگري  داليل  كه  مي كنند 

متاهل يا مجرد بودنشان) داشته باشند

و  مجرد  افراد  هم  كه  داد  نشان  بار  اولين  براي  بررسي  .اين 
كه  دارند  افرادي  به  نسبت  منفي  پيش داوري  متاهل  افراد  هم 
وضعيت ازدواج?شان مشابه آنها نيست: «افرادي ممكن است 
بودن  مجرد  انگاشتن  كاست  و  بي كم  به  خودشان  گرايش  از 
در  گرايش  اين  كه  نمي دانند  اما  باشند،  آگاه  بودن  متاهل  يا 
به  ديگران  پاسخ دهي  شيوه  نيز  و  ديگران -  به  واكنش?شان 

آنها - اثر مي گذارد.»
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قلعه نويى و رحمتى
چراغ  مظلومى  پرويز  به  رحمتى  كه  گرفت  شكل  زمانى  از  آنها  اختالف 
سبز نشان داد و در يازدهمين دوره ليگ حرفه اى پيراهن استقالل را به 
تن كرد. رحمتى در همان فصل در برخى بازى ها پيراهنى كه نام مرحوم 
ناصر حجازى روى آن حك شده بود را به تن كرد و پس از آن مدعى شد 
از طرف قلعه نويى با او تماس گرفته و گفته اند فصل آينده بايد به دنبال 
يك تيم جديد باشد. رحمتى در مصاحبه اى گفت: «آنها از اين مى  سوزند 
و  نقل  فصل  در  استقالل  دروازه بان  پوشيدم»  را  حجازى  پيراهن  من  كه 
مى كرد  بررسى  را  سپاهان  و  پرسپوليس  كرمان،  مس  پيشنهاد  انتقاالت 
اما در نهايت در استقالل ماندنى شد. او و قلعه نويى با وساطت دوستان 
مشترك خود اختالفات قديمى را  كنار گذاشتند تا هر دو از اين عقب نشينى 

منتفع شوند.

قلعه ونويى و جبارى
سرمربى  قلعه نويى  كه  زمانى  دو  اين  ريشه دار  و  قديمى  اختالفات 
تراكتورسازى تبريز بود به اوج رسيد. پس از پايان بازى دو تيم كه با 
برترى دو بر صفر استقالل همراه شد، امير قلعه نويى در تونل ورزشگاه 
در حال اعتراض به داورى بود كه جبارى خودش را وارد اين معركه كرد 
و كار به جاهاى باريك كشيده شد. ستار همدانى � دستيار قلعه نويى در 
عليه  زشتى  كلمات  از  صحنه  آن  در  جبارى  شد  مدعى  تراكتورسازى � 
قلعه نويى استفاده كرده است. فصل بعد از آن وقتى قلعه نويى به استقالل 

شماره  داشت.  ترديد  تيم  اين  از  جبارى  جدايى  در  كسى  كمتر  برگشت 
حتى  و  بود  داده  انجام  تبريز  تراكتورسازى  با  را  توافقات  همه  هشت 
بليت سفر به اين شهر را هم در جيب داشت تا در آخرين ساعات نقل 
اين  تمام  با  كند.  ثبت  تبريز  فوتبال  هيات  در  را  دادش  قرار  انتقاالت  و  
تفاسير اما باز هم ورق در يك به چشم هم زدن برگشت. قلعه نويى و 
جبارى تلفنى با هم صحبت كردند و جبارى آخرين بازيكنى بود كه براى 
امضاى قرارداد با استقالل به هيات فوتبال تهران رفت. چند روز بعد او 
در تمرين آبى ها و در حالى كه لبخندى به لب داشت كنار امير قلعه نويى 

عكس يادگارى انداخت.

رويانيان وو مايلى كهن
فوتبال  در  رايج  آشتى هاى  ساير  با  كهن  مايلى  محمد  آشتى هاى  جنس 
ايران متفاوت است. ممكن است او باكسانى كه با آنها اختالف دارد سر 
ميز  يك  سر  دارد  اختالف  آنها  با  كه  يادگارى  عكس  و  بنشيند  ميز  يك 
بنشيند و عكس يادگارى هم بياندازد اما  هيج تضمينى وجود ندارد كه در 
آينده اى نزديك مجددا عليه آنها موضع نگيرد. از نخستين روزهايى كه 
رويانيان مدير عامل باشگاه پرسپوليس شد، مايلى كهن عليه او موضع 
گرفت و ورود يك غيرفوتبالى به دايره مديريت پرسپوليس را برنتابيد. 
رويانيان هم متقابال فاش كرد كه مايلى كهن به او پيامك داده تا به عنوان 
سرمربى پرسپوليس انتخابش كند. اما چون اين اتفاق رخ نداده شمشير 
را از رو بسته است. محمد رويانيان و مايلى كهن در نشست آشتى ملى  
اما  كردند  آشتى  هم  با  ظاهرا  هدايتى  حسين  ويالى  در  ايران  فوتبال 
گفت:  و  كرد  باز  رويانيان  از  انتقاد  به  لب  دوباره  بعد  مدتى  مايلى كهن 
بعضى از مديران غيرفوتبالى جون چيزى از اين ورزش نمى دانند بعد از 
هر باخث داورى را بهانه مى كنند. آنها فوتبال ايران را بيچاره كرده اند.»

ورزش

مورينيو سرمربى چلسى 
مى شود و رونالدو را هم به 

استمفوردبريج مى برد

به نوشته روزنامه هاى انگليس ژوزه مورينيو سرمربى 
پرتغالى رئال مادريد تابستان هدايت چلسى را بر عهده 
تيم  اين  به  خود  با  هم  را  رونالدو  كريس  و  گيرد  مى 

لندنى خواهد برد.
 شكست 2 بر يك چلسى در ديدار مقابل تيم قعر جدولى 
ساوتهمپتون باعث شد بار ديگر انتقاد از كادر فنى اين 
هاى  روزنامه  يكشنبه  امروز  و  برسد  خود  اوج  به  تيم 
ژوزه  بازگرداندن  براى  باشگاه  اين  توافق  از  انگليسى 

مورينيو به نيمكت اين تيم خبر دادند.
را  سناريو  ترين  عجيب  اكسپرس  ساندى  روزنامه 
خاص  آقاى  و  كرد  مطرح  مورينيو  بازگشت  براى 
به  را  مادريد  رئال  فصل  پايان  در  دارد  تقريبا اطيمنان 
مقصد چلسى ترك مى كند و تمام تالش خود را براى 
پيوستن كريس رونالدو به چلسى نيز انجام خواهد داد. 
سرمربى  بنيتس  رافا  نزديكان  روزنامه  اين  نوشته  به 
فعلى و موقت چلسى اعالم كرده اند اين مربى اسپانيايى 
هيچ آينده اى در چلسى ندارد چرا كه تمام توافقات به 
جز امضاى قرارداد براى بازگشت ژوزه مورينيو انجام 
اتفاقات  از  بعد  مورينيو  و  آبراموويچ  است.رابطه  شده 
سال 2007 بهبود پيدا كرده است. مالك روس باشگاه 
چلسى معتقد است مورينيو پروژه اى ناتمام در اين تيم 
دارد و همه چيز از جمله چك سفيد را براى بازگشت 
قرارداد  كه  زمانى  است.  كرده  مهيا  پرتغالى  مربى  اين 
مورينو با چلسى به امضا برسد اين سرمربى پرتغالى 
انجام  رونالدو  كريس  جذب  براى  را  خود  تالش  تمام 
خواهد داد و گفته مى شود پيشنهادى 60 ميليون پوندى 

را براى او آماده كرده است.
با  را  داستان  اين  ميل  ديلى  روزنامه  ديگر  طرف  از 
اين  نوشته  به  است.  كرده  منتشر  جزئى  تغييراتى 
مويس  ديويد  چلسى  سران  مورينيو،  جز  به  روزنامه 
شيليايى  سرمربى  پلگرينى  مانوئل  و  اورتون  سرمربى 
بعد  فصل  مربيگرى  نامزدهاى  ليست  در  نيز  را  ماالگا 

خود در نظر گرفته اند.

 

انتقادات تند و صريح به 16 
تيمى شدن ليگ 

  
فدراسيون  به  نسبت  را  تندى  انتقادات  فوتبال  پيشكسوت  و  مربى 
فوتبال به خاطر 16 تيمى كردن ليگ برتر مطرح كرد و بانيان اين كار 
را خيانتكار خواند. محمود ياورى درباره 16 تيمى شدن ليگ برتر از 
فصل آينده اظهار كرد: فوتبال ما نه تنها 18 تيم، بلكه گنجايش تيم هاى 
بيشترى را هم دارد. آقايان مى خواهند با 16 تيمى كردن مسابقات كار 
گفت  در  وى  باشند.  نداشته  استرسى  هيچ  و  كنند  راحت  را  خودشان 
وگو با ايسنا ادامه داد: زمانى كه ايران سه ميليون جمعيت داشت، 18 
تيم در ليگ تخت جمشيد بودند، اما االن كه كشور 75 ميليون جمعيت 
دارد،  مى گويند 16 تيمى شود. آن موقع شلوغ بازى هاى االن هم نبود. 
تيمها  اين  و  بودم  شيراز  فجر  و  برق  مربى  پيش  سال   12  �  10 من 
آن  در  انتظامى  نيروى  آرشيو  از  كه  آمارى  بودند.  امروز  از  مطرح تر 
بود.  كم  چقدر  تخلفات  ميزان  كه  مى دهد  نشان  دارد،  وجود  سال ها 
كوچك و بزرگ ، مرد و زن به تيم هاى برق و فجر شيراز دلخوش بودند 
و جرم و جنايت كمتر بود. حاال آمار بگيريد و ببينيد استان فارس چقدر 
تفاوت كرده است. يك اصل كلى را بايد در نظر بگيريم. زندگى مردم 
بايد ارزش زيادى براى مسئوالن ورزش داشته باشد. مگر مبارزه با 
تهاجم فرهنگى شعار ما نيست؟ اگر با ورزش مبارزه كنيم، از تهاجم 
فرهنگى حمايت كرده ايم. من حقيقت و واقعيت را مى گويم. حقيقت اين 
است كه آقايان راه را اشتباه مى روند. پيشكسوت فوتبال همچنين گفت: 
توجه  ورزش  به  بايد  كنيم،  مبارزه  فرهنگى  تهاجم  با  مى خواهيم  اگر 

معروف  به  امر  ورزش  به  توجه  نگفتند  رهبرى  معظم  مقام  مگر  كنيم. 
است؟ اما آقايان كدامش را اجرا مى كنند؟ مبارزه با تهاجم فرهنگى و 
بدنى  تربيت  مسئوالن  و  شهردارى  وظايف  از  فراغت  اوقات  كردن  پر 
است. خود من چندين سال مشاور شهردارى تهران بودم. آقايان شعار 
مى دهند، اما عمل نمى كنند. ياورى اضافه كرد: مردم بارسلونا به خاطر 
برد چهار بر صفر تيم شان مقابل ميالن يك هفته  خوشحال بودند، اما 
متاسفم  كه خواستند كردند.  هر كارى  بود،   بازنده  آنهايى كه تيمشان 
براى آدم هايى كه ورزش دست شان افتاده است. االن تيم برق شيراز 
را حذف كرده اند و بايد به ليگ دسته سه برود. يك عده آدم نااهل برق 
را به اين روز انداختند. ما خيلى هواداران زيادى داشتيم كه حاال برق 
هم حذف شود. ديگر چه مى ماند؟ مسئوالن تربيت بدنى شيراز ورزش 
 ... و  فوتسال  فوتبال،  در  رشته هايش  تمام  كردند.  نابود  را  استان  اين 
حذف شدند و فقط يك فجر مانده است. وى همچنين با اشاره به اينكه 
دو سال در گذشته رئيس زندان اصفهان بوده است، تصريح كرد: ما 
تصميم گرفتيم ليگ هاى پينگ پنگ، فوتبال و بسكتبال را در زندان راه 
را  دليلش  نمى رود.  ورزش  سمت  به  زندانى  هيچ  ديديم  اما  بيندازيم، 
ما  به  نديده ايم.  چيزها  اين  از  حاال  تا  كه  ما  گفتند  و  پرسيديم  آنها  از 
چاقو، سيگار و ... بدهيد، ببينيد چه كار مى كنيم! من از آقايان مى خواهم 
ليگ  شدن  تيمى  درباره 16  مطمئنم  كنند.  نگاه  مسائل  به  مسئوليت  با 
كارشناسى نشده است. آقايانى كه با عنوان هيات رئيسه در فدراسيون 
هستند، بايد جامعه شناسى كنند. بايد از مربيان، كاپيتان و كسانى كه 
چند پيراهن بيشتر پاره كرده اند ، سوال كنيد. من از سال 1350 تاكنون 
سراغ  هم  دقيقا  مى گيرند.  نظر  بهتران  ما  از  باره  اين  در  اما  مربى ام، 
آنهايى مى روند كه مى گويند 16 تيمى شدن خوب است. قانونى براى 
دروازه بان هاى خارجى تصويب كردند، اما پشيمان شدند. حرفه اى گرى 
كه محدوديت ندارد. من براى جوان هاى آينده نگرانم. اگر به 18 تيمى 

بودن ليگ دست بزنيد، به جوان هاى مملكت خيانت كرده ايد.

مديريت استرس با ورزش
روحى  ـ  جسمى  فوايد  از  تواند  مى  ورزشى  هر 
برخوردار باشد، اما مى گويند فعاليت هاى توام 
براى  ها  گزينه  بهترين  حركت  و  تعمق  تنفس،  با 

مديريت استرس به شمار مى روند.

صخره  سراغ  به  استرس  بر  غلبه  براى  برخى 
اين  كه  باورند  براين  چون  روند،  مى  نوردى 
ورزش هرگونه افكار تنش زا از بين مى برد البته 
در نقطه مقابل برخى ها هم هستند كه از ارتفاع 
مى ترسند.براى آنها صخره نوردى نه تنها كاهش 
دهنده استرس نيست كه خود يك ورزش استرس 
بايد  هستيد،  گروه  اين  جزو  شما  اگر  زاست. 
روحياتتان  مناسب  كه  كنيد  انتخاب  را  ورزشى 
هاى  ورزش  جادوى  پاى  كه  اينجاست  باشد. 
جسمى ـ ذهنى به ميان مى آيد؛ ورزش هايى مثل 

يوگا.

اين ورزش از آنجايى كه به تمركز بر تنفس نياز 
مطرح  استرس  مديريت  ورزش  عنوان  به  دارد 
شايد  كه  است  هم  ديگرى  هاى  است.ورزش 
اسمشان به گوشتان نخورده باشد اما جديدا باب 
شده است.ورزش هايى مثل تاى كاى كه تركيبى 
پيالتس  يا  است  تعمق  و  بدنى  روانى،  حركات  از 
كه شامل يك سرى حركات كششى است كه باعث 
انعطاف پذيرى بدن و اتحاد بيشتر ذهن و جسم 

مى شود.
مناسب  شما  براى  ذهنى  ـ  جسمى  تمرينات  اگر 
آمادگى  تمرينات  طريق  از  توانيد  مى  نيست، 
جسمانى استرس خود را مديريت كنيد. روحيات 
آدم ها با هم متفاوت است. برخى به سراغ رشته 
هايى چون كيك بوكسينگ مى روند تا بوسيله آن 

تمام ناراحتى و اضطراب خود را تخليه كنند.
با اين وجود بسيارى از مردم هم معتقدند پياده 
روى و يا دويدن بهترين راه براى افزايش آمادگى 
جسمانى است كه البته آنها هم اشتباه نمى كنند. 

ذهنتان  از  را  تنش  و  استرس  دو،  و  روى  پياده 
پاك مى كند.

شما  براى  كار  انجام  براى  منزل  از  شدن  خارج 
مفيد است؛ زيرا نورخورشيد و طبيعت مى تواند 

روحيه را نيز باال ببرد.
رفع  در  تواند  مى  كه  ديگر  ورزشى  تمرين  يك 
استرس موثر واقع شود، ورزش در كنار دوستان 
است. در حين ورزش شما با يكديگر گفت و گو و 

درد و دل مى كنيد.
موضوعى  مورد  در  دوستانه  دل  و  درد  اين  اگر 
است،  كرده  وارد  روانى  فشار  شما  بر  كه  باشد 
براى  را  هايى  ايده  وسيله  اين  به  توانيد  شما مى 
گفت  اگراين  اما  آوريد،  دست  به  مشكالتتان  حل 
مى  باعث  باشد،  ديگرى  موضوع  مورد  در  وگو 
شود كه ذهنتان از آن مشكالت منحرف شود و 

آرامش پيدا كنيد.
محققان مى گويند يك فرد به منظور كاهش سطح 
تمرين  دقيقه   20 روزانه  كم  دست  بايد  استرس 

ايروبيك يا هــوازى انجام دهد.

روند  اين  است  الزم  هم  بهتر  نتيجه  كسب  براى 
با  باشد.  داشته  تداوم  هفته  در  بار  شش  تا  پنج 
كوتاه  بسيار  ورزشى  تمرين  يك  حتى  حال،  اين 
تان  روحيه  شدن  بهتر  در  شما  به  تواند  مى  نيز 
شما  به  ورزشى  تمرينات  انجام  زمان  كند.  كمك 

بستگى دارد.
براى برخى از مردم بهترين زمان ورزش صبح 
براى  و  است  روز  شلوغى  شروع  از  قبل  و  زود 
بعضى ديگر انجام تمـــرينات ورزشى در پايان 
روز به آنها آرامش مى دهد و باعث نشاط شان 

مى شود.
خالصه اين كه اگر شما مى خواهيد بدون استرس 
را  استرس  كم  زندگى  يك  حداقل  يا  كنيد  زندگى 
داشته باشيد، اول بايد ورزشى را كه از آن لذت 
مناسب  زمانى  هم  بعد  و  كنيد  انتخاب  بريد  مى 
برنامه هايتان بيابيد. در اين صورت است كه مى 
را  كردن  ورزش  ترى  طوالنى  مدت  براى  توانيد 
ادامه دهيد و در نتيجه استرس را از خود دور و 

سالمت عمومى تان را حفظ كنيد.
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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
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جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
ــت و  ــت- رقاب ــوي پرخاصي ١- بدب

حسادت
٢- مركز خالفت حضرت علي (ع)- 

مادر باران- آزاده كربال- جايز
٣- نفس خسته- باشكوه- موشكاف- 

همسر مرد
ــورد عالقه- حرف  ــوب و م ٤- محب

ندا- خوردني در دعوا
ــب اول  ــي- ش ــت مخروط ٥- درخ

زمستان- نان كاغذي
ــت- قهوه خانه  ــد و قام ٦- خوش ق

فرنگي- نوشتن رسمي بر كاغذ
ــكار و  ــا- زيان ــي روزگار م ٧- فارس

خسارت ديده- بدكار
ــابق  ٨- باران كم- بازيكن گلزن س

تيم ملي فوتبال ايران- نگهبان گله
ــتان  ــي اس ــهرهاي قديم ٩- از ش
ــه و زاري- زنگ گردن  اردبيل- گري

چهارپا
١٠- انعكاس صدا- سوره٤٢- طبق 
ــم فرماندهي كل  ــد و ده ــل ص اص
نيروهاي مسلح از وظايف ايشان است

١١- ضد رقيق- خاك آرامگاه امامان- 
مخفف از ما

ــرع تلفن- بهترين  ١٢- غربال- مخت
وضع

ــتي- كلمه دعايي  ١٣- لنگه در- دوس
به معني باشد- چهارمن تبريز

ــيله- گياه  ــار- به وس ــب چاپ ١٤- اس
سرشوي- برنج فروش

١٥- نام سوره هفدهم- شير بيشه
 عمودي:

ــول فلزي- از بناهاي به جا مانده  ١- پ
ــار در خيابان امام خميني  از دوره قاج

تهران
٢- از انبيا- بلندي آسمان- 

همگي- پيچ و شكن
هوو-  ــي-  قديم تاقچه   -٣

ناطق- خودم
ــي- نوعي  ــي عدس ٤- نوع

اجاق خوراك پزي- ستم
٥- پيش رو، نزد- توده غله- 

كشور نيشكر
ــه برنج- سراميك  ٦- خوش

زينتي- ابزار درو
ــي-  راحت ــي  صندل  -٧
ــاميدني  آش چنگيز-  قانون 

شفابخش
ــو- مخترع  ــمت و س ٨- س

ديناميت- پسوند شباهت

ــكانيان-  اش ــتگاه  خاس ــم-  چش  -٩
ضدخوبي

١٠- حق دار، صاحب حق- كشوري در 
امريكاي جنوبي- آفريدگار

ــايي،  ــزان- جماعت- پارس ١١- پارتي
ترك دنيا

ــي-  ــق فرنگ ــي- تصدي ١٢- آدمكش
چوپان

ــت- عضوي  ١٣- تلخ- جويي در بهش
در صورت- به دنيا آوردن

١٤- درنده جنگلي- مايه حيات- فلز 
سنگين- وحشت

ــخيص هويت  ــي براي تش ١٥- روش
افراد- شهر پشمك

 افقي:
١- آشوب ها- مركز آرژانتين

ــب پيش از امروز- اسمي كه به  ٢- ش
ــهرت پيدا كنند- خاشاك- خو  آن ش

گرفتن
ــواد زائد  ــه- م ــران برونت ٣- از خواه
خون- ايستاده، استوار- نام هارت گلر 

منچسترسيتي
٤- ثالثه مصر- نفس كشيدن- تن

ــري از اليزابت  ــوي- اث ٥- تيم فرانس
كاستووا- لقب حضرت علي (ع)

٦- حاال- علم مواد- طعم
ــا كننده،  ــپزخانه- بن ٧- هواكش آش

مسبب- چربي گوسفند
ــي از ابراهيم  ــج آذري- فيلم ٨- پن

حاتمي كيا- قلم انگليسي
٩- رود مرزي- خوشحالي- نصيحت

ــن  ــان بزرگ- انيميش ١٠- از گناه
سينمايي جديد پيت داكتر- بي وقت 

و بي موقع
ــديد زن حامله- كنار-  ١١- ميل ش

جست و خيز
١٢- چرخ نخ ريسي- كاهن- شهري 

در استان مازندران
١٣- باالي فرنگي- كشور آفريقايي- 

محصول چتر- لعاب
١٤- نصف- نت منفي- كرنا- شهري 

در استان كرمان
ــن قابوس از  ــر ب ــب منوچه ١٥- لق

امراي آل زيار- رشته
 عمودي:

ــم  ــاي قدي ــربها- از آهنگ ه ١- س
موسيقي ايراني

ــمالي- از  ــهر ش ٢- نام دخترانه- ش
ويتامين ها- نشانه بيزاري از بوي بد

٣- سايه- اثر جوزف اونيل- فرشته اي 
در آيين زردشت- كم رنگ

٤- كم پهنا- همسر اسكارلت- ايتالياي 
قديم

٥- نوعي پارچه- بازار سهام- جنس
ــماره بين المللي  ــرم- ش ــه گ ٦- نيم

كتاب- گنگ
ــخنگو-  ــاس- مرغ س ــان لب ٧- گريب

پايدار
ــتانتين  ــي- اثر كنس ــزرگ منش ٨- ب
ويرژيل گئورگيو اديب بزرگ روماني- 

صداي گوسفند
ــد  ــگ- واح ــي رن ــده اي خاك ٩- پرن

شمارش صابون- منفك
ــه  كلم ــش-  بخش  -١٠

افسوس- نقل كننده
ــدم-  ــه- فقرال ١١- صدم

بگرد!
ــتودن- از احشام-  ١٢- س
ــهري تاريخي در استان  ش

مازندران
ــيد- آجر  ١٣- الهه خورش
اصوات  از  ــغل-  ش نصفه- 

عاطفي حاكي از درد
ــد  ــي- س ــاز ضرب ١٤- س
ــدد يك رقمي-  ايراني- ع

روايت كننده
ــس  ــي از فران ١٥- تابلوي

هالز- عهد
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طالع بينى هفته
متولدين فروردين: در اين هفته بر اثر موضوعي، 
خواهيد  دودلي  و  ترديد  دچار  اقدامي  يا  و  انتخاب  براي 
شد. براي رسيدن به يك مقصد عجول نباشيد. در اواخر 
از  شما  ترديدهاي  بعضي  خبري  رسيدن  نتيجه  در  هفته 
امور  در  تحولي  و  تغيير  زودي  به  رفت،  خواهد  ميان 
روزانه تان پيش خواهد آمد.در مورد يك دلخوري پيش 
آمده، بهتر است دنباله قضيه مربوط به آن را نگيريد و آن 
را فراموش كنيد.، چون هر چه بيشتر بخواهيد توجيه اش 

كنيد، مبهم تر و پيچيده تر خواهد شد.

كنيد  سعي  هفته  اين  در  ارديبهشت:  متولدين    
مقصود و منظورتان را به طور شفاف بيان كنيد، تا بعضي 
ها را دچار سوء تفاهم نكند و از اين بابت مشكالتي براي 
شما پيش نيايد. براي انجام كاري و يا معامله اي پول الزم 
به دست شما خواهد رسيد. مسافرتي كوتاه مدت در پيش 
داريد. سعي كنيد براي تمدد اعصاب از اوقات فراغت خود 
به خوبي استفاده كنيد و فكر و ذهنتان را از افكار تيره و 

نوميد كننده به دور نگه داريد.

ياخواسته  و  آرزوها  از  يكي  خرداد:  متولدين 
يا  و  گرفته  خود  به  تحقق  صورت  هفته  اين  در  هايتان 
دور  خود  از  را  ها  نگراني  ميگيرد.  قرار  انجام  شرف  در 
كنيد و مصمم باشيد. از قديم گفته اند در كار خير حاجت 
به استخاره نيست. همين روزها واقعيتي برايتان روشن 
خارج  سرتان  از  تار  و  تيره  فكرهاي  بعضي  و  ميشود 
خواهد شد. اين روزها خود را خسته و فرسوده احساس 

مي كنيد. احساستان درست است و براي چاره بهتر است 
كمي به خود مرخصي بدهيد، هم مرخصي جسمي و هم 

روحي.

ايد  برده  پي  هم  خودتان  حتمأ  تير:  متولدين    
رويي  كم  به  است  مربوط  مشكالتتان  از  برخي  كه 
آدم  كه  است  الزم  ديگران،گاهي  كردن  مالحظه  و  تان 
رودربايستي ها را كنار بگذارد و حرف دلش را صاف و 
صريح به طرف مقابل بگويد. البته حرف هاي منطقي كه 
در آن اما و اگر و شايد نباشد. سعي كنيد حس حسادت را 
كه به تازگي در وجودتان سربرآورده از خود دور كنيد، 
نخواهيد  آن  از  اي  نتيجه  هيچ  خود  دادن  رنج  جز  چون 

گرفت.برنامه اي كه در سر داريد به اجرا در مي آيد.

موانعي  با  عاطفي  موضوع  يك  مرداد:  متولدين   
نگران  دل  را  شما  و  متوقف  مدتي  براي  و  خورد  برمي 
مشاوره  و  گفتگو  به  دعوت  از  هفته  اين  در  كرد.  خواهد 
سرباز نزنيد و سعي كنيد كه در اين گونه جلسات شركت 
كنيد تا ديگران هم نقطه نظرهاي شما را بشنوند و مطمئن 
باشيد ضرر نخواهيد كرد. يك فرصت خوب و يك شانس 
اجتماعي  امر  يك  پيشبرد  براي  داريد.  راه  سر  بر  كمياب 
نياز  بي  ديگران  عملي  يا  و  فكري  هاي  كمك  از  را  خود 

ندانيد. بهتر است كمي از خودخواهي هاي خود بكاهيد.

را  كالهتان  و  بنشينيد  اگر  شهريور:  متولدين 
از  برخي  كه  ديد  خواهيد  كنيد،  قاضي  معروف  قول  به 
حرف  و  ها  توصيه  به  كه  بوده  اين  از  ناشي  مشكالتتان 
هاي مشفقانه نزديكان خود بي توجه بوده ايد. پس بهتر 
است كمي هم از خود نرمش و انعطاف نشان دهيد. يك 
اتفاق خوب و اميدواركننده بر سر راه داريد.از يك رقابت 

طرف  زودي  به  آمد.  خواهيد  بيرون  موفق  آزمون  يا  و 
مورد نظر متوجه حسن نيت و صداقت شما خواهد شد.

متولدين مهر: در اين هفته از تصميمي كه گرفته 
پشيمان  بوديد،  كرده  شروع  كه  را  كاري  يا  و  بوديد 
خدماتي  نداشتيد  انتظاري  او  از  كه  يكي  از  شد.  خواهيد 
در حد فداكاري خواهيد ديد. آنچه را كه در جستجوي آن 
بسيار  اما  مدت  كوتاه  مسافرت  يك  كنيد.  مي  پيدا  بوديد، 
مفيد خواهد داشت. سعي كنيد به افكارتان نظم و ترتيبي 
بدهيد و از پريشان شدن آن جلوگيري به عمل آوريد تا 

بتوانيد براي آينده تصميم درستي بگيريد.

متولدين آبان: به زودي موجباتي فراهم مي آيد 
كه بر اثر آن خواهيد توانست يكي از خواسته هاي قديمي 
خود را برآورده كنيد.بيهوده خود را از جمع دوستان و يا 
جمع خانوادگي كنار نكشيد و آن را نوعي آسودگي خاطر 
نپنداريد، چون در صورت استمرار انزواطلبي بر روحيه 
و اخالق شما لطمه وارد مي آيد. سعي كنيد در كارهاي 
اجتماعي و خانوادگي مشاركت داشته باشيد ، يك اختالف 
مالي بر رابطه شما با يكي از نزديكان اثر منفي مي گذارد.

 متولدين آذر: با نشان دادن حسن نيت خود، مي 
دهيد.  پايان  خانوادگي  هاي  تفاهم  سوء  بعضي  بر  توانيد 
براي آنچه كه از دست داده ايد، غم وغصه به دلتان راه 
ندهيد و خود و يا ديگران را مورد سرزنش قرار ندهيد، 
اين  در  شد.  خواهد  جبران  عارضه  اين  زود  خيلي  چون 
هفته نسبت به دوستي و صميميت يكي از اطرافيان دچار 
شك و ترديد خواهيد شد. نسبت به انجام برنامه اي كه 
به  و  ندهيد  راه  خود  به  ترديد  و  نگراني  داريد،  خيال  در 

توانايي هاي خود مطمئن باشيد.

 متولدين دى: سعي كنيد احساسات واقعي خود 
را پنهان و يا مغشوش جلوه ندهيد، مطمئن باشيد حرف 
چهره  به  نشيند.ماسك  مي  مقابل  طرف  دل  به  حتما  دل 
گفتار  در  چه  و  رفتار  در  چه  كردن  بازي  نقش  و  زدن 
خيلي زود رو مي شود و ماهيت خود را نشان مي دهد. 
به زودي با اتفاقي احساس خواهيد كرد فصل تازه اي در 
زندگي تان باز شده است.با كمك شما يكي از بالتكليفي 
بيرون مي آيد، پس بهتر است او را چشم انتظار نگذاريد.

متولدين بهمن: اين روزها بهتر است خود را به   
فكر  معقول  و  منطقي  و  بسپاريد  احساسات  امواج  دست 
كنيد و تصميم بگيريد. براي انجام يك معامله مهم فرصت 
هاي خوبي به دست مي آوريد. يك مشكل و يا يك مانع بر 
سر راه برنامه مورد عالقه تان پيش مي آيد، اما اگر كمي 
تدبير كنيد مي توانيد از كنار اين مانع بگذريد. اين روزها 
همچنين بايد به فكر سالمتي خود باشيد و بعضي دردها 

و كسالت ها را دست كم نگيريد.

و  امكانات  و  خود  به  كمي  اگر  اسفند:  متولدين   
توانايي هاي خود بينديشيد خواهيد ديد كه مثل خيلي هاي 
در  بايد  نيز  زندگي  از  شما  انتظارهاي  پس  هستيد،  ديگر 
همان حدي باشد كه ديگران از زندگي دارند. اگر كمي از 
توقعات و زياده طلبي ها كم كنيد و به آنچه كه داريد قانع 
باشيد بخش قابل مالحظه اي از ناراحتي هاي شما كاسته 
ميشود. به عبارتي ديگر زندگي را براي خود و اطرافيان 
خود آسان بگيريد.آن وقت راحت تر خواهيد بود. از يك 
نوآشنا پيشنهادي تازه و مفيد خواهيد شنيد. هديه هايي 

در راه داريد 

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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پيام هاى اقتصادى كاله قرمزى
مجموعه كاله قرمزى با اجراى ايرج طهماسب از اوايل دهه 1370 خورشيدى 

با برنامه  صندوق پست به تلويزيون باز شد.

آن دوران را مى توان دوران حكمرانى عروسك ها بر برنامه هاى كودك 
تلويزيون به شمار آورد كه برنامه هايى از اين دست در دو شبكه يك و دو 

به وفور يافت مى شد.
حميد  كه  بود  صدايى  كرد،  متمايز  ها  برنامه  ديگر  از  را  قرمزى  كاله  آنچه 
جبلى همراه هميشگى طهماسب بر آن افزود، به نحوى كه پس از مدتى كاله 
قرمزى و پسرخاله را به عروسك هاى محبوب كودك ونوجوان تبديل كرد.

كاله قرمزى از سال 88 در قالب ُجنگ نوروزى و با افزودن عروسك ها و 
داستان هاى جديد بار ديگر به جمع خانواده هاى ايرانى بازگشت و در آن 
سال توانست ركوردار بيشترين بازديدكننده برنامه هاى نوروزى را كسب 

كند.

جمله  از   ... و  گابى  ببعى،  همساده،  آقاى  زا،  پسرعمه  جيگر،  دور،  فاميل 
شخصيت هايى هستند كه در چهار سال گذشته به جمع خانواده كاله قرمزى 

افزوده شدند تا اين مجموعه دچار روزمرگى و تكرار نشود.
مجموعه  ترين  پرمخاطب  از  يكى  قرمزى  كاله  نيز  امسال  شك،  بدون 
شعور  به  احترام  قبال  در  را  موفقيت  اين  توانسته  كه  است  تلويزيونى 

مخاطبان و نيز آموزش مهارت هاى زندگى به كودكان كسب و حفظ كند.

بودن  روز  به  در  توان  مى  را  قرمزى  كاله  اخير  هاى  سال  موفقيت  البته 
اطالعات ارايه شده در هر قسمت از اين مجموعه دانست و نويسندگان اين 
برنامه سعى مى كنند تا در هر قسمت سوژه هايى را متناسب با حال و هواى 

جامعه انتخاب كنند.
براى نمونه مى توان به يكى از قسمت هاى ابتدايى اين مجموعه در سال 92 
اشاره كرد كه شخصيت هاى عروسكى قصه، حراج لوازم دسته دوم به راه 
انداخته بودند و فاميل دور قيمت ها را به دالر اعالم مى كرد و مدام در حال 

گرفتن آخرين نرخ دالر از صرافى ها بود.
را  مخاطبان  انگليسى  اصطالحات  بردن  كار  به  با  كه  ببعى  شخصيت  يا 

مجذوب خود ساخته، قيمت يك عدد كلم بروكلى دسته دوم را دو دالر اعالم 
مى كرد كه در نوع خود جالب بود.

درخت  يك  نقش  در  دور  فاميل  سريال،  اين  هاى  قسمت  از  ديگر  يكى  در 
پاييزى، سعى داشت تا پسر عمه زا را كه ايفاگر نقش برگ درخت بود از 
خود جدا كند، موضوع يارانه ها را پيش كشيد و گفت: بچه بهت مى گم برو؛ 

يارانه ات را هم قطع كردند من چطور خرج شماها بدهم....

جانمايى اين اصطالحات در فيلمنامه اين برنامه نشان مى دهد كه مجموعه 
كاله قرمزى فرزند زمان خود است و با بچه ها و بزرگترها به زبان روز 
و  شود  نمى  كهنه  اما  است،  قديمى  اى  برنامه  اينكه  با  و  كند  مى  صحبت 

موضوعات آن نيز به ورطه تكرار نمى افتد.

كارشناسان  اعتقاد  به  و  است  قرمزى  كاله  موفقيت  رمز  موضوع  همين 
در  اگر  حتى  شود،  رعايت  آن  سازندگان  سوى  از  اصل  اين  اگر  رسانه، 
نوروزهاى آينده كاله قرمزى هاى ديگرى داشته باشيم، بطور حتم باز هم 

حرف هاى تازه و به روزى براى مخاطبان خواهند داشت.


