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10 سال است افتخار ميزبانى شما را داريم. 
رستوران سنتى بهشت، در هيچ كجا شعبه ديگرى ندارد. 

اى  هسته  پروژه  تواند  مى  آينده  جمهور  رئيس 
سوى  از  بيشترى  نارضايتى  و  داده  ادامه  را 
تواند  مى  يا  كند  برانگيخته  المللى  بين  جامعه 
و  كرده  صادر  را  ها  برنامه  اين  توقف  دستور 
آورده،  فرود  تسليم  سر  كه  اى  چهره  عنوان  به 

شناخته شود.

ماه  چند  تنها  نژاد  احمدى  محمود  دولت  عمر  از 
ويژه  جمهور  رئيس  است.اين  مانده  باقى  كوتاه 
واقع  در  اسرائيلى،  ضد  اظهارات  با  ايران  در 
نفع  به  المللى  بين  جامعه  دلسوزى  شد  موجب 
كشور اسرائيل هدايت شود. احمدى نژاد، اهداف 
هسته اى ايران را در راس دستور كار ملى قرار 
از  اى  نشانه  هر  دهد  نشان  كرد  سعى  او  داد. 
به  بود.  خواهد  ضعف  معنى  به  غرب  با  توافق 
بخواهد جا پاى احمدى  اين ترتيب هر كسى كه 
نژاد بگذارد، چاره اى ندارد جز اينكه خط مشى 
يك  نژاد  احمدى  ديگر،  بيان  به  كند.  دنبال  را  او 
رئيس  ميز  روى  را  شده  پر  اى  هسته  پيستول 
كند  مى  ناگزير  را  وى  و  گذاشته  آينده  جمهور 
كه حتى پيش از انتخاب شدن، بين دو گزينه يكى 
را برگزيند: رئيس جمهور آينده مى تواند پروژه 
هسته اى را ادامه داده و نارضايتى بيشترى از 
مى  يا  كند  برانگيخته  المللى  بين  جامعه  سوى 
تواند دستور توقف اين برنامه ها را صادر كرده 
و به عنوان چهره اى كه سر تسليم فرود آورده، 

شناخته شود.
احمدى نژاد يك دانشجوى سابق انقالبى است كه 
به رده هاى باالى سياسى در ساختار جمهورى 
حضور  دوران  در  وى  است.  رسيده  اسالمى، 
در ساختمان پاستور، ايران را در تقابل با ديگر 

تحريم  به  توجه  با  داد.  قرار  جهان  كشورهاى 
زمانى  جدول  ايران،  عليه  غرب  اقتصادى  هاى 
تعيين شده براى ايران  و خط قرمزهاى اوباما، 
جاى ترديدى وجود ندارد كه انتخابات پيش رو 
در ايران يكى از مهمترين انتخاباتى است كه از 

زمان انقالب اسالمى تا كنون برگزار مى شود.
هاى  رقابت  اكنون  هم  از  كه  است  حالى  در  اين 
شده  آغاز  ماه  خرداد   24 روز  براى  انتخاباتى 
است. كانديداها هم اكنون بر سر مهارت سياسى 
در مساله هسته اى رقابت مى كنند. اينكه برنامه 
ها  تحريم  افزايش  بدون  چگونه  اى  هسته  هاى 
رياست  كانديداهاى  از  يك  هيچ  شود.  دنبال 
كنند  انكار  را  موضوع  اين  توانند  نمى  جمهورى 
كه تحريم ها بر اقتصاد ايران تاثيرگذار بوده و 
ارزش ريال را كاهش داده است. همچنين ريسك 

اقدام نظامى نيز يك واقعيت است.

آن  حتى  كه  دارد  اهميت  نكته  اين  به  اشاره 
اى  هسته  رقابت  مخالف  كه  ايرانيانى  از  دسته 
هسته  بمب  جاى  به  دهند  مى  ترجيح  و  هستند 
همچنان  نيز  باشند  داشته  قوى  اقتصادى  اى، 
ملى  غرور  با  ضعيف  كانديداى  دادن  ارتباط  در 
چهره  از  خواهند  نمى  آنها  هستند.  مشكل  دچار 
اى كه نتواند در مقابل فشار غرب ايستادگى كند، 
رئيس  يك  ملتى  هيچ  ديگر  بيان  به  كنند.  حمايت 
جمهور ضعيف را دوست ندارد. حتى نيروهاى 
رئيس  يك  نيز  اصالحات  حاميان  و  پراگماتيك 

جمهور قوى را ترجيح مى دهند.

ادامه در صفحه 6
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دانشمندان هسته اى ايران در 
انگليس آموزش مى بينند؟

 60 كم  دست   ،2007 سال  در 
دانشجوى ايرانى در رشته هايى 
در دانشگاه هاى انگليس پذيرفته 
امنيتى  هاى  سرويس  كه  شدند 

برچسب حساس در ...

4 بهانه براى حمله به سوريه
اما  آرام  روندى  در  متحده  اياالت 
در  دخالت  سمت  به  را  خود  ثابت 
مى  پيش  سوريه  در  داخلى  جنگ 
هايى  گزارش  نيز  اكنون  هم  برد. 
فعال  آمريكا  كه  خصوص  اين  در 

تر از قبل شبه نظاميان ....

كاهش صادرات در مقابل 
افزايش درآمد نفتى 

از  حاكى  ها  گزارش  ترين  تازه 
جهانى،  هاى  تحريم  كه  است  آن 
سال  در  را  ايران  نفت  صادرات 
كاهش  درصد   39 حدود   ،2012

داده و به يك و نيم ميليون ...

گردهمايى دوستداران كتاب 
سفر در ايرلند 

هاى  كتاب  جشنواره  جديد  دور 
سفر در ايرلند در راه است.-

تايمز،   آيريش  از  نقل  به 
پل  چون  مطرحى  نويسندگان 

تروكس كه نويسنده ....

خود را دلتنگ يا افسرده 
احساس مى كنيد؟

ايد  كرده  سئوال  خود  از  تاكنون  آيا 
غمگين  و  افسرده  يا  دلتنگ  چرا  كه 
هستيد؟ چرا برخى از مواقع حال و 
حوصله انجام هيچ كارى را نداريد و 

خود را كامال گرفتار و ...
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
 2008 دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511
Printed by: Web Print UK        .محفوظ است

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

كيسه زرى كه سبب نخوت ماست و يا لباسهاى ژنده ما، تاثيرى در 
ارزش ما ندارد، چرا كه تفكر انسان است كه به او ارزش مى بخشد.

رام كردن زن سركش، پرده چهارم، صحنه سوم.

Our purses shall be proud, our garments poor, for tis the mind that makes 
the body rich.

The Taming of the shrew, Act IV, sc. 3.

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 و با 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 در هفته نامه منتشر خواهد شد.

دوستانى كه عالقمند به تهيه گزارش يا نوشتن مطالب تحليلى يا خبرى هستند نيز مى توانند با 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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خواننده گرامى
مى  تامين  اشتراك  حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و 
ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، 
هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى 

دهد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون به درخواست 

ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

رئيس  معاون  قنادى،  محمد 
كه  ايران  اتمى  انرژى  سازمان 
جمهورى  اى  هسته  هاى  برنامه 
پيش  دارد،  نظر  زير  را  اسالمى 
در  برسد،  پست  اين  به  اينكه  از 
رشته فيزيك و راديو شيمى در 
دانشگاه سالفورد تحصيل كرده 

بود.
در سال 2007، دست كم 60 دانشجوى ايرانى 
انگليس  هاى  دانشگاه  در  هايى  رشته  در 
پذيرفته شدند كه سرويس هاى امنيتى برچسب 

حساس در زمينه منع اشاعه را روى آنها قرار 
اى،  هسته  فيزيك  ها  رشته  اين  بودند.  داده 
ميكروبيولوژى و مهندسى شيمى را شامل مى 
شد. روزنامه تلگراف در مقاله اى با اشاره به 
هاى  رشته  اين  در  ايرانى  دانشجويان  تحصيل 
را  ادعا  اين  انگليس،  هاى  دانشگاه  در  حساس 
مطرح مى كند كه وزرات خارجه در مورد تهديد 
كشورها  برخى  دانشجويان  تحصيل  از  ناشى 
اين  كه  چرا  است،  نگران  خاص  هاى  رشته  در 
ساخت  دانش  به  دهد  مى  امكان  آنها  به  روند 
تسليحات كشتار جمعى و سيستم هاى موشكى 

حامل آنها دست يابند.

يك  به  ادامه  در  انگليسى  نشريه  اين 
كه  كند  مى  اشاره  عراقى  ميكروبيولوژيست 
 1980 هاى  سال  در  را  خود  دكتراى  مدرك 
نقش  سپس  و  گرفت  انگليس  در  دانشگاهى  از 
عراق  اى  هسته  هاى  برنامه  پيشبرد  در  فعالى 
داشت. از سوى ديگر همسر اين زن نيز مديريت 
برنامه موشكى صدام حسين را بر عهده داشت 
و در دانشگاه بيرمينگهام دكترا گرفته بود. اين 
رئيس  معاون  قنادى،  محمد  كه  است  حالى  در 
سازمان انرژى اتمى ايران نيز كه برنامه هاى 
دارد،  نظر  زير  را  اسالمى  جمهورى  اى  هسته 
رشته  در  برسد،  پست  اين  به  اينكه  از  پيش 
سالفورد  دانشگاه  در  شيمى  راديو  و  فيزيك 

تحصيل كرده بود.
از  دانشجويان  دقيق  آمار  وجود،  اين  با 
كشورهايى مانند عراق و ايران كه در رشته هاى 
حساس در دانشگاه هاى انگليس تحصيل كرده 
اند، در دسترس قرار ندارد. هرچند در گذشته 
منع  با  مرتبط  هاى  رشته  در  تحصيل  براى 
اشاعه، محدوديت هاى ويژه اى وجود نداشت، 

اما از سال 2007، شمارى از دانشجويان خارج 
تحصيل  ادامه   قصد  كه  بايد  اروپا  اتحاديه  از 
را  مهندسى  و  علوم  هاى  رشته  برخى  در 
داشتند از سوى دفتر مقابله با اشاعه تسليحات 
پذيرفته  انگليس،  خارجه  وزارت  جمعى  كشتار 
نشدند. آنها بايد مراحل سختى را پشت سر مى 
را  تحصيالتشان  حامى  مالى  منبع  و  گذاشتند 

براى مقامات روشن مى كردند.

اكنون  آمار،  نبودن  شفاف  به  باتوجه  اما 
مشخص نيست آيا دانشجويان ايرانى همچنان 
هاى  سازمان  حساسيت  مورد  هاى  رشته  در 
پذيرش  اينكه  يا  كنند  مى  تحصيل  اشاعه  منع 
متوقف  ها  رشته  اين  در  ايرانى  دانشجويان 

شده است.

ويليام   ،2007 سال  در  كه  است  حالى  در  اين 
انگليس  خارجه  امور  وزير  اكنون  كه  هيگ 
است، از ديويد ميليبند وزير امور خارجه وقت 
چه  كه  كند  فاش  همگان  براى  خواست  انگليس 
تعداد ايرانى در دانشگاه هاى انگليس در رشته 
هاى فيزيك هسته اى و رشته هاى مرتبط با آن 
تحصيل كرده اند. اما در آن زمان ميليبند پاسخ 
جالبى به هيگ داد. او گفت در واقع هيچ آمارى 

در دست ندارد.

دانشجويان  تعداد  از  اكنون  هم  كه  آمارى 
تحصيل كرده در اين رشته ها در دست است 
ساندى  كه  زمانى  گردد،  بازمى  قبل  سال  به 6 
تايمز به نقل از برخى منابع دانشگاهى اين آمار 
همين   2007 سال  در  همچنين  كرد.  منتشر  را 
تحصيل  با  انگليس  موافقت  از  انگليسى  نشريه 
12 دانشجوى ايرانى در رشته فيزيك هسته اى 
خبر داد. ساندى تايمز در آن زمان نوشت: در 
9 ماه گذشته با وجود حساسيت در خصوص 
گسترش توليدات اتمى ايران از سوى سرويس 
هاى امنيتى، در حدود 60 ايرانى براى تحصيل 
هاى  رشته  در  ليسانس  از  پس  هاى  دوره  در 
مهندسى  شيمى،  مهندسى  اى،  هسته  فيزيك 

الكترونيك و ميكروبيولوژى پذيرفته شده اند.

همچنين به گفته ”ديويد ويلتس“، وزير نوآورى، 
دانشگاه ها و مهارت هاى دولت سايه انگليس، 
30 ايرانى در فاصله سالهاى 2005 تا  2006در 
رشته هاى فيزيك هسته اى و مهندسى اتمى از 
دانشگاه هاى انگليس مدارك پس از ليسانس را 

اخذ كرده اند.

ادامه تحصيل در رشته هاى ممنوعه

دانشمندان هسته اى ايران در 
انگليس آموزش مى بينند؟

سخنرانى دكتر فرهاد 
خسرو خاور در لندن

فرهاد  دكتر  آقاى  پرشين  نامه  هفته  گزارش  به 
خسرو خاور استاد جامعه شناسى مدرسه عالى 
 26 جمعه  روز  پاريس  در  اجتماعى  مطالعات 
عللى  موضوع  با  كنزينگتون  كتابخانه  در  آپريل 
ساير  و  ايران  در  اجتماعى  هاى  حركت  ناكامى 
كشورهاى خاورميانه در دهه اخير از نظرجامعه 

شناختى پرداختند. 
قاسمى  دكتر  آقاى  جناب  ابتدا  برنامه  اين  در 
طى سخنانى از هفتمين سالگرد خاموشى حسن 
شهباز موسس فصلنامه ره آورد ياد نموده و از 
همكارى ايشان در كانون ايران قدردانى نمودند.

با نگاهى  خاور  دكتر  پس از سخنان ايشان نيز 
به مسائل سياسى دهه اخير خاورميانه و جنبش 
هاى اجتماعى و سياسى ايران و منطقه از نظر 
جامعه جامعه شناسى به بحث و گفتگو پرداختند 
كه در شماره آينده هفته نامه پرشين چكيده اى 

از سخنان ايشان به چاپ خواهد رسيد.

تجليل از اقدام دكتر 
مهندس عاليى در 
دانشگاه سواس لندن

به گزارش هفته نامه پرشين در روز چهارشنبه 
22 مى از ساعت 6/5 تا 7/5 در سواس مسئوالن 
ارشد دانشگاه  طى سخنانى از اقدام با ارزش و 
فرهنگى  جناب اقاى مهندس اعاليى به مناسبت 
اهداى مجموعه نقشه هاى ايران به بخش فارسى 
دانشگاه سواس كه در طول 30 سال ايشان جمع 
در  آورد  خواهند  عمل  به  تجليل  نمودند  آورى  
هربرت  فرانسيس  دكتر  آقاى  جناب  برنامه  اين 

نيز از سخنرانان خواهد بود . 
يكى  آفريقا  و  مشرق زمين  مطالعات  دانشكده 
دنيا  عالى  آموزش  مراكز  شناخته شده ترين  از 
براى آموزش و پژوهش در موضوعات مربوط 
است.  خاورميانه  ويژه  به  آسيا  و  آفريقا  به 
از  يكى  دانشجو  تعداد  نظر  از  دانشكده  اين 
در  و  است،  لندن  دانشگاه  كوچك  دانشكدههاى 
رده بندى دانشگاهى در بريتانيا رتبه بااليى دارد.

ادامه حاشيه هاى حراج 
كريستي!

علي پيل آرام: اثر ارائه شده از پدرم تقلبي بود
و  نقاش  پيل آرام»،  «فرامرز  تقلبي  اثر  ماجراي 
خوشنويس معاصر ايراني و از پيشگامان مكتب 
روز  آخرين  در  كريستي  حراج  در  سقاخانه 
فروردين ماه مطرح شد. زماني كه در اين دوره 
از حراج كه در دوبي برگزار شده بود، قرار بود 
نقاشي «پيل آرام» با حداقل قيمت 100 هزار دالر 
به حراج گذاشته شود كه به دليل تقلبي بودن اثر، 

اين كار متوقف شد. 
به  را  اثر  اين  كه  مجموعه داري  مي رسد  نظر  به 
«پيل آرام»  تابلوي  كرده،  ارائه  كريستي  حراج 
سميع آذر»،  «عليرضا  خريده.  او  شاگرد  از  را 
مجموعه دار و مشاور ارشد و رايزن اصلي حراج 
گفت وگو  در  زمان  همان  در  ايران  در  كريستي 
بود:  گفته  ماجرا  اين  درباره  امروز  تهران  با 
مجموعه داري كه اين تابلو را ارائه كرده از كساني 
كه اين اتهامات را به او وارد كرده بودند شكايت 
كار  اولين  اثر،  اين  آذر»،  گفته «سميع  به  مي كند. 
كريستي  به  دوره  شش  از  پس  كه  بود  پيل آرام 
كار  نبودن  اصلي  ادعاي  كه  كساني  و  يافته  راه 
لطمه  به دنبال  مطمئنا  كردند،  مطرح  را  پيل آرام 
مي توانستند  وگرنه  بودند  ايران  هنر  به  زدن 
ادعا و مدارك خود را مبني بر اصلي نبودن كار 
كريستي  موسسه  به  رسمي  صورت  به  پيل آرام 
ارائه كنند نه اينكه با اس ام اس يا تلفن زدن، چنين 
جو بي ثمري راه بيندازند. اما پسر مرحوم پيل آرام 
اثر،  آن  كه  كرده  عنوان  گفت وگويي  در  به تازگي 
واقعا تقلبي بوده! همان زمان هم اين سوال مطرح 
يك  از  تقلبي  اثري  كريستي  حراجي  چرا  كه  بود 
هنرمند مشهور ايراني را در كاتالوگ فروش خود 

به جاي اثر اصل معرفي كرده و جالب است كه 
به خاطر اعتراض پسر پيل آرام، از گردونه حراج 
خارج شده. «علي پيل آرام» درباره تقلبي بودن اين 
اثر مي گويد: «عكس هاي اثر را كه ديدم كمي شك 
كردم. آنها را با كارهاي پدرم كه در خانه داريم 
مقايسه كردم. اين كار از نظر رنگ به هيچ وجه به 
كارهاي پدرم نزديك هم نيست. مهم ترين عنصر 
در  كه  امضايي  اصال  امضاست.  كارها  اين  در 
پايين اين اثر است برعكس است و جاي درستي 
نيز كشيده نشده. پدرم هميشه كارهايش را پايين 
اين  حالي كه  در  مي كرد  امضا  تابلو  راست  دست 
اثر امضايش در وسط كار است.» او بعد از اينكه 
تقلبي بودن را حدس مي زند سريع دست به كار 
طريق  مي دهد: «از  اطالع  مسئوالن  به  و  مي شود 
فرصت  چون  كردم  خبررساني  ايميل  و  پيامك 
كم بود و كار آنچناني از دستم برنمي آمد. من به 
شدم  متاثر  بسيار  پيل آرام  فرامرز  فرزند  عنوان 
كه قرار است اثري تقلبي از پدرم به فروش برسد 
شرمسار  اخالقا  شود.  گذاشته  كاله  كسي  سر  و 
خريدار آن مي شدم. عكس كار را به چند نفر از 
متفق القول  همگي  كه  دادم  نشان  پدرم  نزديكان 
بودند كه اثر تقلبي است. همه مهرهايي كه پدرم 
و  است  پيل آرام  خانواده  نزد  مي كرد  كار  آنها  با 
حتي يكي از آنها هم جايي نرفته است. من اثر را 
آن  بودن  تقلبي  و  دادم  تطبيق  پدرم  مهرهاي  با 

برايم محرز شد.» 
اين  با  رابطه  در  كه  مفقوده اي  حلقه  آن  واقع  در 
اتفاق مطرح شده بود همين تقلبي بودن اثر است 
كه توسط پسر مرحوم پيل آرام كشف شده است. 
اما به نظر مي رسد با اين اتفاق هم به هنر ايران 
حراج  نظارت  و  صالحيت  هم  و  شده  توهين 
در  اتفاق  اين  است.  رفته  سوال  زير  كريستي 
حالي مي افتد كه سال گذشته هم يك اثر تقلبي از 
يافته  راه  مشهور  حراج  اين  به  سپري»  «سهراب 

بود.
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دهكده ما

شايد باورتان نشود!
احسان صادقيان

موسيقى اعتراضى ترين نوع هنر است. با تحرك فيزيكى و تحريك 
هاى روحى همراه است. به راحتى با هنر هاى ديگرى مثل شعر، 
و  انگيز  شگفت  تأثير  شود.  مى  داستان  هم  فيلم  و  عكس  تئاتر، 
اجتناب ناپذيرى روى مخاطب دارد. شما ممكن است از ديدن يك 
تابلوى نقاشى يا يك عكس، رو بگردانيد؛ يا از رفتن به سالن تئاتر 
يا سينما خوددارى كنيد ولى وقتى كسى شروع به نوازندگى مى 
پخش مى كند و به هر  كند يا موسيقى ضبط شده اى را مجدداً 
حال امواج صوتى كوك شده و موزونى را در هوا مى پراكند، به 
سختى مى توانيد از قرار گرفتن در معرض آن خوددارى كنيد. 
اين خوى مهار ناپذير موسيقى است. خصوصيتى كه انسان اسير 
روحيات  اصوات  استخدام  با  تا  كند  مى  جلب  خود  سوى  به  را 

خود را از مرزها و حصار ها بگذراند.
 

جهت  با  همواره  اش  مردمى  هاى  قالب  در  خصوصًا  موسيقى، 
سيستمى  به  نسبت  جامعه،  به  نسبت  افراد  هاى  اعتراض  گيرى 
خارج  شان  توان  از  آن  دادن  تغيير  يا  كردن  اداره  و  كنترل  كه 
در  تغييراتى  ايجاد  به  نهايتًا  تحوالت  اين  و  شده  متحول  بوده، 
انسان  روحيات  است.  انرژى  صدا  است.  شده  منجر  نيز  جامعه 
نيز انرژى انباشته شده ايست كه وقتى با َمركب اصوات هماهنگ 
را  اشخاص  ديگر  آيد،  در مى  تاز  و  تاخت  به  جامعه  در فضاى 
به همراهى و هماهنگى وا مى دارد. اما همين موسيقى در بافت 
صوتى خود ساختار دقيقى مثل يك شهر متمدن دارد: دقت، نظم، 
عين  در  آرامش  حفظ  همكارى،  مديريت،  بندى،  زمان  هماهنگى، 
تحرك داشتن و به پيش رفتن، آزادى شخصى در عين مقيد بودن 
قابليت  بر  تكيه  با  كردن  رهبرى  باالخره  و  اجتماعى  ضوابط  به 
هاى اعضا و احترام به خواست و نظر آنها. در ساختار موسيقى 
تمام نتها و حتى سكوت محترم اند؛ نقش و اهميت يكسانى دارند 
اگر چه ممكن است بعضى از آنها حضور پر رنگ ترى در يك 
آهنگ داشته باشند. چيدمان نتها چه در كنار هم و چه به دنبال 
هم، ضوابط مشخصى دارد كه بدون رعايت آن بافت موسيقى 
فرصت  نت  هر  به  كه  است  فرمانروايى  زمان  گيرد.  نمى  شكل 
به  وقتى  حتى  آفريند.  مى  را  ريتم  و  دهد  مى  غياب  و  حضور 
ظاهر يك اركستر نگاه مى كنيد نمى توانيد به يك نوازنده اهميت 
بيشترى نسبت به نوازنده ديگر بدهيد. هر نوازنده با اينكه بايد 
هماهنگى  ولى  كند  اجرا  را  خود  به  مخصوص  و  مشخص  نت 
نهايتًا  و  است.  ناپذير  اجتناب  ها  نوازنده  ديگر  با  او  همكارى  و 
اجراى صحيح موسيقى است كه هدف تمام گروه مى باشد و لذت 
حاصل از رسيدن به آن تمام اعضاى اركستر را از تالش شان 
خرسند مى كند. بنابراين صفاتى مثل خودخواهى، خودنمايى و 
برترى جويى، روحيه همكارى و ريتم هماهنگى را بر هم مى زند 
اين  از  سرخوردگى  و  آيد  نمى  دست  به  مطلوب  هدف  نتيجتًا  و 

شكست براى همه اعضاى اركستر خواهد بود.
 

شروع  بهترين  تواند  مى  موسيقى  ترويج  ولى  نكنيد  باور  شايد 
براى اعمال ريشه اى اصالحات در جامعه باشد! اگر اين حرف 
جامعه  در  هيپيگرى  ترويج  به  بودم،  آورده  مطلب  ابتداى  در  را 
اى كه وضعيت اقتصادى كمرشكنى است، آمار بيكارى باالست، 
زمينه اشتغال زايى مهيا نيست، فساد اخالقى و اجتماعى و ادارى 
بيداد مى كند و بحرانهاى سياسى داخلى و خارجى، كشور را به 
اين  واقعيت  اما  شدم!  مى  متهم  كشانيده،  خطرناكى  هاى  ورطه 
براى  كه  خصوصياتى  نداشتن  از  مشكالت  اين  تمامى  كه  است 
توليد و اجراى يك موسيقى خوب الزم است و در باال برشمردم، 
نشأت مى گيرد. اين ويژگى ها چيزى نيست كه با وضع و اعمال 
قانون در جامعه نهادينه شود بلكه از راه تعليم و تربيت اشخاص  
در طول زمان به دست مى آيد. ولى بايد در نظر داشت مردمى 
كه از شدت فشارهاى متعدد سر به طغيان گذاشته اند را چگونه 
مى توان به يادگيرى و به كارگيرى ملزومات تمدن دعوت كرد؟ 
براى مردم معترض، سركش بودن موسيقى جذاب است؛ انرژى 
لذت  به  ميل  و  دهد؛  مى  آرامش  آنها  به  و  كند  مى  آزاد  را  شان 
پذيرش  به  تا  كند  مى  مجبور  را  آنها  موسيقى،  شنيدن  و  توليد 
هماهنگى، همكارى، نظم، زمان بندى، قانون مدارى و مديريت تن 
رشد  ويژگيها  اين  داشتن  با  جامعه  فرد  فرد  كه  زمانى  دردهند. 
گرفته  هتل  يك  دربان  از  باشند،  كه  نقشى  و  شغل  هر  در  يابند، 
تا رئيس جمهورى يك كشور، به رشد و ارتقاء جامعه نيز كمك 

خواهند كرد. 

پرسشي درباره امكان تغيير خط فارسي

جعــد گيسو و 
چشم جـــادو

بهزاد رون

درباره  بحث هايي  گاهي  كشور  دانشگاهي  و  آكادميك  حوزه  در 
تغيير خط فارسي مطرح مي شود. تفكر «خط فارسي با قرن بيستم 
سازگاري ندارد» ترجماني از اين تفكر تغيير است. اين تفكر بر اين 
ادعا تاكيد دارد كه خط فارسي قادر به همراهي با تحول دنياي جديد 

نيست.

البته اين نتيجه گيري تحت تاثير مقايسه يي است كه با زبان هاي ديگر 

تغيير  فارسي  نوشتار  خط  كه  زماني  تا  معتقدند  مي گيرد.  صورت 
نكند اصالح زبان فارسي نيز بي ثمر خواهد بود.

در  خط  ازتغيير  پس  و  دارد  طوالني  پيشينه يي  خط  تغيير  جنبش 
تركيه عصر آتاتورك به ايران هم سرايت كرد با وجود اينكه جنبش 
تغيير خط در ايران، حاميان نيرومندي هم داشت، ناكام ماند. فارغ 
از امكان ها و امتناع هاي نظري و عملي تغيير خط فارسي و هر زبان 
ديگري، براي فهم بهتر موضوع الجرم بايد اليه هاي دروني تر زبان 

و نسبت اجزاي گفتاري و نوشتاري آن را كاويد.
هدف اين نوشته كوتاه اين است كه بدون ورود به حيطه اديبان و 
زبان شناسان و صرفا از منظر معنا شناسي و نماد شناسي، پاره يي 
معرفتي  گره  و  بررسي  اجمالي  صورت  به  را  زبان  فلسفي  خصال 
انگاره تغيير خط را واگويي كند. اين نوشته صرفا طرحي اوليه براي 
«طرح  از  بيش  چيزي  انتظار  آن  از  الجرم  و  است  بحث  به  ورود 

موضوع» نمي توان داشت.

زبان چيست؟ آيا زبان همان گفتار يا نوشتاري است كه در زندگي 
نوشتن  از  گفتن،  زبان  آيا  مي كنيم؟  استفاده  آن  از  روزه مان  هر 
جداست؟ به عبارتي ديگر مي توان زبان نوشتار را تغيير داد بدون 
نظر  به  گيرد؟  صورت  زباني  حوزه هاي  ساير  در  تغييري  آنكه 
مفهومي  زبان  كرد.  تقسيم  اجزا  اين  به  نمي توان  را  زبان  مي رسد 
فراتر از گفتار يا نوشتار دارد. زبان پديده يي پيشيني بر ما است. به 
اين معنا كه زبان پيش از انسان در جهان وجود دارد. در اين معنا 
ديگر زبان ياد گرفتني نيست بلكه با تولد ما يا حتي پيش از آن بر 

ما وارد مي شود.

bow-wow صدايي است كه انگليسي زبان ها از پارس كردن سگ 
مي شنوند.

haw haw صداي سگ در گوش عربي زبانان و wang wang همان 
صدا در گوش چيني زبانان است. اين نشانگر آن است كه زبان حتي 
بر طور شنيدن ما نيز تاثير مي گذارد. فارسي زبان صداي سگ را به 
صورت هاپ هاپ مي شنود. پس زبان بنياني آن چنان عميق در ذهن 
ما دارد كه حتي صدايي كه درهمه حيوانات يكسان است، به گونه يي 

متفاوت به گوش ما مي رسد. جهان انسان، با زبان معنا مي شود.

به  را  ما  زبان  بگوييم  است  بهتر  شايد  يا  مي انديشيم،  زبان  با  ما 
انديشيدن هدايت مي كند و چنين چيزي خارج از حوزه زبان انساني 
هايمان،  نامگذاري  احساسات مان،  ابراز  داشت.  نخواهد  وجود  نيز 
نوشتاري كه هم اكنون قلم مرا به چرخش وامي دارد همگي در قالب 
لحظه يي  است  بهتر  مساله  اين  درك  براي  مي شوند.  جاري  زبان 
تصور كنيم كه از عالم هستي خارج شده ايم و به آن مي نگريم. آيا 

اين خروج براي ديدن عالم امكان دارد؟ پاسخ قطعا منفي است.

زبان نيز اينگونه است. ما نمي توانيم از زبان خارج شويم و به آن 
شكلي  به  را  زبان  مي توان  كه  تفكر  اين  كنيم.  بررسي اش  و  بنگريم 
ابژه وار (موضوع شناسايي) بررسي كرد، ريشه در تفكري اثباتي 
و تقليل گرايانه دارد كه هر پديده يي را قابل بررسي تجربي مي داند. 
حال آنكه زبان، كليتي منسجم و امري ساختارمند است كه شامل 
نوشتار، گفتار و حتي اشاره هاي بدن است (مثل سر تكان دادن به 
نشانه اعالم موافقت و. . . ). در اين لحظه، حتي اين نوشتار نيز در 
اشتباه است؛ چرا كه اين اجزا را جدا مي كند. در حالي كه در اصل 
اينها جزو نيستند كه از هم جدا شوند. نوشتار و گفتار تنها عملكردي 
خواننده  براي  را  پيچيده  مساله   اين  اينكه  براي  ما  دارند.  نمادگونه 
ملموس تر كنيم از اينگونه تعابير استفاده مي كنيم. هر زباني جهان 
خودش را خلق مي كند و جهان مختص به خود را دارد. نوشتار زبان 
فارسي نمي تواند از بنيانش جدا باشد. همانطور كه اشاره كرديم اين 
دو از يكديگر جدا نيستند كه بتوانيم اين جراحي را روي آن انجام 
دهيم. بروز تفكر كاركردگرايانه و ذهنيت ابزاري مدرن در جامعه 
كنوني، باعث شده است كاركرد زبان مهم جلوه كند و بعد از مقايسه 
ميان زبان ها امتيازاتي به آنها داده شود. اين همان تفكر ابزاري و 
تقليل گرايانه است كه زبان را خارج از ساحت فلسفي اش فهم كرده 
است. چنين فهمي از زبان به آن مي ماند كه روزي بخواهيم ديوان 
حافظ را بي توجه به نقش و نگارهاي بصري زبان فارسي، از چپ به 
راست بخوانيم. آن روز ديگر نه حافظي خواهد بود و نه عشقي و. . .

مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت
خرابم مي كند هر دم فريب چشم جادويت

نظرات شما
هفته نامه پرشين مي كوشد تا فراتر از حداقل وظيفه اش، 
كه اطالع رساني است عمل كند. از اين رو، شما شهروندان 
و هموطنان دور از ايران نيز مي توانيد با ارسال مطالب 

و نظرات خود به هفته نامه پرشين ارسال تا در بخش 
نظرات چاپ گردد.

همچنين مي توانيد نظراتتان را به آدرس الكترونيكي:
(لطفا  نماييد.  ارسال   info@persianweekly.co.uk
نام و نام شهر خود را در ابتداي پيام درج كنيد). منتظر 

نظرات و تماسهاى  شما هستيم 
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هشدار جدى والديميرپوتين به باراك اوباما

به بهانه سوريه با ما 
شوخـــى نكنيد

مترجم : على موسوى خلخالى

هشدار  روسيه  خارجه  امور  وزير  الوروف،  سرگئى 
سالح  استفاده  نمى تواند  امريكا  متحده  اياالت  كه  داد 
شيميايى در سوريه را بهانه كند و به فكر سناريوى 

جنگ نظامى در اين كشور بيفتد.

تالش براى ترور نخست وزير سوريه از يك سو و حمله موشكى به 
هواپيماى مسافربرى روسى از سوى ديگر باعث شدند تا تحوالت 
جان  به  قصد  سوء  بگيرند.  خود  به  اى  تازه  بوى  و  رنگ  سوريه 
نخست وزير از سوى مجامع بين المللى از جمله روسيه، ايران و 

كه  بگيرد  قوت  فكر  اين  مجددا  تا  شد  محكوم  متحد  ملل  سازمان 
مجامع بين المللى عالقه اى به ترور يا كنار رفتن مقام هاى ارشد 
سورى از راه هاى خشونت آميز ندارند و بيشتر به فكر حل مسالمت 

آميز بحران سوريه هستند.
به  موشك  شليك  حادثه  لبنان،  چاپ  النهار،  روزنامه  گزارش  به 
هواپيماى مسافربرى روسى كه حامل 200 شهروند روسى بود و 
از مصر به سمت روسيه مى رفت، باعث شد تا روساى جمهورى 
امريكا و روسيه تماس هاى فورى اى با يكديگر بگيرند و هشدارها 
و نگرانى هاى الزم را به هم يادآور شوند. والديمير پوتين در تماس 
هواپيماى  سرنگونى  براى  تالش  مسكو  كه  گفت  اوباما  باراك  با 
مسافربرى روسى را جدى مى گيرد و همه تالش خود را مى كند تا 

تمامى ابعاد اين اتفاق را دريابد.

به گفته خبرگزارى هاى روسيه سفارت اين كشور در دمشق همه 
تالش خود را به كار گرفته است تا جزئيات اين حادثه را دريابد.

در همين رابطه سرگئى الوروف، وزير امور خارجه روسيه هشدار 
شيميايى  سالح  استفاده  تواند  نمى  امريكا  متحده  اياالت  كه  داد 
اين  در  نظامى  جنگ  سناريوى  فكر  به  و  كند  بهانه  را  سوريه  در 
كشور بيفتد. وزير امور خارجه روسيه تاكيد كرد، اجازه نمى دهيم 

سناريوى عراق به بهانه سالح هاى شيميايى در سوريه تكرار شود. 
اظهاراتى كه فورا از سوى فرانسه و بريتانيا جدى تلقى شد و لوران 
فابيوس، وزير امور خارجه فرانسه در چرخشى جدى در مواضع 
مواضع  با  مغاير  مواضعى  در  و  سوريه  بحران  قبال  در  كشورش 
اختيار  در  اسنادى  تنها  فرانسه  و  انگليس  كه  كرد  اعالم  اسرائيل 
شده  استفاده  شيميايى  سالح  سوريه  در  دهد  مى  نشان  كه  دارند 

است.
پيش از اين اسرائيل مدعى شده بود كه اسنادى در اختيار دارد كه 
نشان مى دهد حكومت سوريه اقدام به استفاده از سالح شيميايى 
امنيت  سازمان  تا  است  شده  باعث  اسناد  همين  ظاهرا  است.  كرده 
امريكا نيز ادعاى احتمال استفاده از سالح شيميايى در سوريه را 

مطرح كند.

اما درباره تماس اوباما و پوتين، رسانه هاى روسيه اعالم كردند 
كه دو طرف توافق كردند كه بحران سوريه را از راه هاى ديپلماتيك 
با  نروند.  نظامى  گزينه  سمت  به  وجه  هيچ  به  و  كنند  فصل  و  حل 
اين حال اوباما تاكيد كرد كه از بابت استفاده سالح هاى شيميايى 
را  ها  سالح  اين  كه  شود  مشخص  بايد  و  است  نگران  سوريه  در 
چه كسى استفاده كرده است. اوباما همچنين به همتاى روس خود 
وعده داد كه قبل از نشست جى 20 در پاييز آينده كه قرار است در 

نخستين  ترتيب  بدين  تا  بيايد  روسيه  به  شود،  برگزار  پترزبورگ 
رقم  مسكو  در  اوباما  جديد  دولت  كار  به  آغاز  از  پس  آنها  ديدار 
بخورد. دو طرف همچنين توافق كردند كه تماس هاى خود را حفظ 
كنند و وزراى امور خارجه خود يعنى كرى و الوروف را موظف 

كنند كه براى حل و فصل بحران سوريه دائما در تماس باشند.

سوريه به نوسازى ناوگان دفاع هوايى خود پرداخته و در اين رابطه 
از كمك هاى روسيه بهره كامل برده است.

در  امريكا  خارجه  امور  وزير  كرى،  جان  كه  است  حالى  در  اين 
و  ملل  سازمان  مشترك  نماينده  ابراهيمى،  اخضر  با  نيويورك 
اتحاديه عرب پشت درهاى بسته تشكيل جلسه داد و درباره بحران 
سوريه با وى به گفت وگو نشست. هنوز جزئياتى از اين مذاكرات 

به بيرون درز نكرده است.

سالح هاى جديد سوريه
با جدى شدن احتمال مداخله نظامى در سوريه روزنامه وال اسريت 
خود  هوايى  دفاع  ناوگان  نوسازى  به  سوريه  كه  داد  گزار  ژورنال 
پرداخته و در اين رابطه از كمك هاى روسيه بهره كامل برده است. 
به نوشته اين روزنامه تسليحات جديد سوريه به اين كشور كمك 

و  يابد  كاهش  آن  به  امريكا  هوايى  نظامى  حمله  امكان  كه  كند  مى 
جدى  مشكالت  با  كارى  چنين  به  تصميم  صورت  در  ها  امريكايى 

مواجه شوند.
بوگدانوف در اين سفر به اطالع لبنانى ها رسانده است كه مسكو 
نهايت  در  كه  كند  مى  اداره  اى  گونه  به  را  سوريه  در  جارى  آتش 

معاهده ژنو در دستور كار قرار بگيرد.
سپتامبر 2007  از  را  خود  هوايى  دفاع  كه  گويد  مى  سوريه  دولت 
هسته  هاى  فعاليت  مشاهده  بهانه  به  اسرائيل  كه  زمانى  از  يعنى 
تقويت  كرد،  حمله  منطقه  اين  به  الزور  دير  منطقه  در  سوريه  اى 
كرده است. به نوشته وال استريت ژورنال به رغم بحران جارى در 
فعاليت  كشور  اين  در  همچنان  روسى  نظامى  كارشناسان  سوريه 
مى كنند و به نطاميان سوريه بر سر چگونگى استفاده از تجهيزات 

نظامى جديد روسى آموزش مى دهند.

اين روزنامه به استناد گزارش سازمان امنيت مركزى امريكا، سى 
كنون  تا   2008 نوامبر  از  روسيه  كه  نويسد  مى  همچنين  اى،  آى 
26 سامانه دفاعى از نوع ”اس اى – 22 بانستير اس 1“ به سوريه 
تحويل داده كه اين سامانه ها توانايى رديابى و حمله ضد موشكى 
روسيه   2009 سال  از  همچنين  دارند.  را  تهاجمى  هاى  جنگنده  به 
اقدام به نوسازى سامانه هاى موشكى قديمى اين كشور از نوع ”اس 
اس 3“ كرده است. همچنين سوريه تا كنون 96 و 150 موشك انداز 
ساختن  نابود  توانايى  كه  -2ام“  ”پيشورا  و   “26 اى  ”اس  متحرك 

موشك هاى كروز را دارند از روسيه تحويل گرفته است.
به نوشته اين روزنامه روسيه همچنين سامانه هاى موشكى ”اس 
اى 5“ سوريه را كه توانايى شليك موشك تا مسافت 150 تا 200 

كيلومتر را دارند براى سوريه نوسازى كرده است.

پرواز جنگنده هاى اسرائيلى بر فراز كاخ اسد

اسرائيل  حمله  از  قبل  كه  است  نوشته  النهار  روزنامه  ميان  اين  در 
به منطقه اى در حومه دمشق كه اسرائيل مدعى انتقال سالح هاى 
شيميايى از آن ناحيه شد، جنگنده هاى اسرائيلى بر فراز كاخ اسد 

نيز به پرواز در آمدند.

قبل  اسرائيلى  هاى  جنگنده  معاريو،  اسرائيلى  روزنامه  گزارش  به 
ساده  آزمايشگاهى  را  آن  سوريه  دولت  كه  محل  اين  به  حمله  از 
فراز  بر  و  كردند  اسد  كاخ  فراز  بر  پرواز  به  اقدام  كرد،  توصيف 
ساختمان هاى امنيتى ديگر سوريه نيز پرواز كردند. تا كنون هيچ 
كدام از مقام هاى اسرائيلى و سورى اظهار نظرى درباره اين ادعاى 

روزنامه اسرائيلى نكرده اند.

تقاضاى روسيه از لبنان
از سوى ديگر ميخائيل بوگدانوف، معاون وزير امور خارجه روسيه 
در سفر خود به لبنان كه نزديك به چهار روز به طول انجاميد و 
نزديك به بيست ديدار رسمى با مقام هاى لبنانى انجام داد از مقام 
هاى لبنانى خواست كه خود را درگير جنگ سوريه نكنند و اجازه 

دهند كه روسيه به نمايندگى از آنها در سوريه به نفع اسد بجنگد.
ارسال  حال  در  مرتب  طور  به  روسيه  كه  گويند  مى  خبرى  منابع 

سالح به نظاميان اسد براى دفاع از حكومت سوريه است.
بوگدانوف در اين سفر به اطالع لبنانى ها رسانده است كه مسكو 
نهايت  در  كه  كند  مى  اداره  اى  گونه  به  را  سوريه  در  جارى  آتش 
معاهده ژنو در دستور كار قرار بگيرد و بحران سوريه از طريق راه 

حل سياسى پايان يابد.
وى همچنين تاكيد كرده است كه مسكو همچنان از اسد حمايت مى 
تالش  تمامى  و  كند  قطع  او  از  را  خود  پشتيانى  ندارد  قصد  و  كند 
خود را به كار مى گيرد تا بحران سوريه از راه هاى ديپلماتيك حل 
وجه  هيچ  به  مسكو  كه  است  كرده  تاكيد  شود.بوگدانوف  فصل  و 
اجازه نمى دهد كه در سوريه جنگ نظامى در بگيرد و در اين رابطه 

هشدارهاى الزم را به اردنى ها نيز داده است.
امريكايى،  امنيتى  نيروهاى  كه  بود  آمده  ها  رسانه  در  اين  از  پيش 
مخالف  نيروهاى  آموزش  حال  در  اردن  در  فرانسوى  و  انگليسى 
ارتش  با  جنگ  براى  سوريه  به  را  آنها  دارند  قصد  و  هستند  اسد 

سوريه روانه كنند.

ادامه از صفحه اول 
ايران پس از انتخابات كدام سو ميرود ؟!

صورتى  در  دهد  مى  نشان  شده  انجام  ايران  در  اخيرا  كه  تحقيقى 
كه محمد خاتمى يا هاشمى رفسنجانى وارد رقابت هاى انتخاباتى 
رئيس  دو  اين  داشت.  خواهند  را  پيروزى  شانس  بيشترين  شوند، 
انتخابات  در  كه  اند  نكرده  اعالم  صراحت  به  هنوز  سابق  جمهور 
انتخابات  كانديداهاى  تمامى  نهايت  در  خير.اما  يا  شوند  مى  كانديد 
رياست جمهورى ايران گوش به فرمان رهبر ايران و سياست هاى 

راهبردى ايشان خواهند بود.

رهبر ايران همواره بر ايستادگى در مقابل غرب و ادامه برنامه هاى 
هسته اى تاكيد دارند. اكنون پر واضح است كه تحريم ها و ديگر 
اهرم هاى فشار در تغيير رفتار ايران در مقوله هسته اى موثر نبوده 
و به احتمال بسيار زياد پيروز انتخابات 24 خرداد را نيز تحت تاثير 
آمدن  كار  روى  با  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  حتى  دهد.  نمى  قرار 
محمد قاليباف، شهردار تهران يا خاتمى يا رفسنجانى نيز  جبهه ضد 

غربى تقويت شود.

در اين شرايط گزينه واقعى براى قرار دادن راهى مقابل ايران اين 
است كه به نظر نرسد تهران تسليم شده است. به اين منظور غرب 
بايد در فاصله زمانى حال حاضر تا انتخابات رياست جمهورى و 

فضاى  تا  كند  لغو  را  ها  تحريم  ايران،  جديد  جمهور  رئيس  اعالم 
دوستانه ترى بين اين كشورها كه به دنبال مذاكره كارساز با تهران 

هستند، ايجاد شود.
نكته واضح اين است كه هيچ يك از كانديداهاى رياست جمهورى 
و  ها  تهديد  به  كه  شوند  شناخته  اى  چهره  عنوان  به  خواهند  نمى 
تندرو  از  يكى  عنوان  به  رفسنجانى  حتى  دهد.  مى  تن  غرب  فشار 
ترين چهره ها نيز پيام انتخاباتى خود را به طور تلويحى به غرب 
مخابره كرده است. آنچه كه غرب بايد انجام دهد درك حلقه سياسى 
در ايران و دراز كردن دست دوستى به سوى رئيس جمهور بعدى 
آنچه  اما  كرد  برقرار  دوباره  توان  مى  هميشه  را  ها  است.تحريم 

دشوار تر است كشيدن ترمز جنگ است.
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بين الملل
آيا واشنگتن تجربه عراق را تكرار خواهد كرد؟

4 بهانـه براى 
حمله به سوريه

مترجم : سارا معصومى

به  را  خود  ثابت  اما  آرام  روندى  در  متحده  اياالت   
مى  پيش  سوريه  در  داخلى  جنگ  در  دخالت  سمت 
خصوص  اين  در  هايى  گزارش  نيز  اكنون  هم  برد. 
كه آمريكا فعال تر از قبل شبه نظاميان سورى را به 
واسطه متحدان عرب خود مجهز مى كند ، به گوش 
سكوالر  جنگجوهاى  نيز  سيا  سازمان  رسد.  مى 

كند.  مى  سوريه  راهى  و  داده  آموزش  اردن  در  را 
در حال حاضر بحثى چهارماده اى وجود دارد كه 
بسيارى از تحليل گران با استناد به آن ادعا مى كنند 
سوريه  در  نظامى  مداخله  به  زودى  به  آمريكا  كه 

روى خواهد آورد:

امريكا  ملى  منافع  تامين  راستاى  در  جنگ  اين   .1
است.

كه   ) شود  مى  آغاز  اينگونه  باال  عنوان  تحت  بحث 
مك  جان  سناتور  نوشتار  از  شده  برداشت  البته 
دولت  است):  نيوريپابليك  در  خواه  جمهورى  كين 
هاى  سياست  تابع  و  متحد  ترين  اصلى  سوريه  در 
ايران در قلب جهان عرب است. اين كشور از گروه 
هاى فلسطينى كه آمريكايى ها آنها را تروريست مى 
خوانند حمايت كرده و در قاچاق انواع اسلحه دست 
دارد كه بهترين نمونه آن انتقال سالح هاى سنگين 
و متعدد به حزب اهللا لبنان است ! اين كشور همچنان 
مى  حساب  به  اسرائيل  امريكا  خورده  قسم  خصم 

آيد.
نيز  باال  معادله   ، اسد  بشار  حاكميت  براندازى  با 
از  را  خود  متحد  ايران  خورد.  خواهد  هم  بر  كامال 
دست مى دهد ، اسرائيل ديگر دشمنى نخواهد داشت 
و حزب اهللا نيز همراه هم مرز خود را براى هميشه 
در  بشار  براندازى  منطق  اين  با  كند.  فراموش  بايد 

راستاى تامين منافع اياالت متحده است.

به  شرايطى  در  جديد  معادله  كه  اينجاست  بحث  اما 
نفع امريكا تمام خواهد شد كه پس از سقوط بشار 
اسد، سوريه بتواند ساختار سياسى و امنيتى خود 
كه  بيايد  كار  روى  امن  دولتى  كند.  جور  و  جمع  را 
رسيدن  قدرت  به  از  همزمان  و  گفته  نه  تهران  به 
اين  در  شود.  جلوگيرى  هم  كشور  اين  در  القاعده 
زمان ظاهرا بستر تحقق چنين رويايى فراهم نشده 
بان  صلح  حتى  المللى  بين  صلح  نيروى  هيچ  است. 
در  سوريه  به  ورود  براى  را  خود  اى  منطقه  هاى 
اند.  نكرده  مهيا  اسد  بشار  حاكميت  سقوط  صورت 
همانگونه كه امريكا در عراق آموخت براى ممانعت 
از به راه افتادن جنگ داخلى در يك كشور به حداقل 
100 هزار نيرو نياز است حتى در اينصورت باز هم 
باقى  بالقوه  فاكتورى  همچنان  نظمى  بى  و  خشونت 

خواهد ماند.

نظامى  شبه  هاى  گروه  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
مختلف كه اين روزها عليه اسد مى جنگند با سقوط 
وى حاضر به خلع سالح و شركت در ائتالفى براى 
در  امنيت  برقرارى  در  توانمند  دولتى  دادن  شكل 
سوريه باشند، اما اين مساله نيز دورنمايى نه چندان 
واضح است. آنچه كه واضح تر است اين است كه 
به  آن  انتقال  حال  در  ها  امريكايى  كه  تسليحاتى 
سوريه هستند مسير را براى تبديل شدن اين كشور 
است.  كرده  هموارتر  خورده  شكست  كشورى  به 
در اين شرايط نه تنها دست ايران براى حضور در 
تهديدى  به  كشور  اين  كه  شد  خواهد  بازتر  سوريه 
براى امنيت ملى امريكا هم تبديل مى شود. كشورى 
خاورميانه  قلب  در  القاعده  بهشت  به  راحتى  به  كه 

تبديل خواهد شد.

اين  به  دادن  پايان  براى  اخالقى  رسالتى  آمريكا   .2
خونريزى دارد.

عالوه بر نقدهايى كه بر استراتژى سياسى امريكا در 
سوريه وارد مى شود ، بسيارى بى تفاوتى واشنگتن 
به كشتار شهروندان غيرنظامى در اين كشور را هم 
غيراخالقى مى دانند. هيچ كس نمى تواند كتمان كند 
كه جنگ در سوريه به مرحله مخوفى رسيده و البته 
حجم  در  هم  آوارگان  به  امريكا  دارويى  هاى  كمك 
مناسب رخ داده است. اما اين ادعا كه مجهز كردن 
قربانيان  دردهاى  از  دردى  سورى  نظاميان  شبه 
غيرنظامى را دوا خواهد كرد، چندان مستدل نيست. 
به  نظاميان  شبه  كردن  مجهز  كه  كنيد  تصور  ابتدا 
فرضيه  اين  شايد  بينجامد.  خشونت  حجم  كاهش 
مى  استراتژى  اين  خير!  هم  شايد  و  باشد  درست 
تواند به افزايش خونريزى ها بدون باالبردن دست 
بر  عالوه  شود.  منتهى  اسد  برابر  در  نظاميان  شبه 
اين ، جنگ داخلى در سوريه كه به بى ثباتى مطلق 
و آنارشيست در اين كشور منتهى شود ، نمى تواند 
دربرگيرنده نتيجه اى اخالقى باشد. مشكل دوم در 
تسليحات  اگر  است.  التزام  اين  بودن  اختيارى  ذات 
شود؛  منتقل  سوريه  به  اخالقى  رسالت  بهانه  به 
اگر  شد؟  خواهد  گسترده  كجا  تا  رسالت  اين  دامنه 
 ، نشود  منتهى  خون  حمام  توقف  به  اسلحه  انتقال 
كرده  اعالم  ممنوع  پرواز  منطقه  نبايد  واشنگتن  آيا 
شهروندان  جان  نجات  براى  را  خود  نيروهاى  يا  و 
نام  به  نظامى  حمله  توجيه  كند؟  اعزام  غيرنظامى 
است  ترى  جدى  تعهد  برگيرنده  در  اخالقى  رسالت 

كه امريكا از عهده آن برنمى آيد.

3. ما به برد مردان خوب داستان نياز داريم.
با  كه  است  شده  خواسته  اوباما  باراك  دولت  از 
تجهيز شبه نظاميانى كه كمتر بد هستند ، به باالرفتن 
در  رقابتى  كند.  كمك  سوريه  نبرد  در  انها  دست 
سوريه ميان نيروهاى ميانه رو و القاعده در جريان 
است. اين را رابرت فورد سفير امريكا در سوريه در 
گفته  سنا  خارجى  سياست  كميته  اعضاى  با  ديدار 
به  را  خود  وزن  ما  كه  است  مهم  كه:  كرد  تاكيد  و 
منطقى  فرضيه  اين  پشت  كنيم.  تزريق  داستان  اين 
سوريه  است  قرار  اگر  است:  نهفته  سخت  و  جدى 
است  بهتر  شود  بدل  خورده  شكست  كشورى  به 

كه جهادى ها پشت سر شبه نظاميان تحت حمايت 
امريكا قرار گيرند تا آنكه كنترل مناطق بيشترى را 
به  استدالل  اين  اينهمه  با  دهند.  اختصاص  خود  به 
نمى  پاسخ  ميان  اين  در  اساسى  هاى  سوال  برخى 
مى  خوب  كه  افرادى  كه  هستيم  مطمئن  ما  آيا  دهد. 
خوانيم بالواقع خوب هستند؟ اپوزيسيون مى تواند 
براى برخوردارى از حمايت غرب خود را به اصول 
جنگ  كه  شرايطى  در  اما  دهد  نشان  پايبند  غربى 

قدرت آغاز شود، وفاى به عهد آسان نخواهد بود.

مشكل دوم اينجاست كه به محض ورود تسليحات 
براى  ممكن  صفر  ظرفيت  با  امريكا   ، سوريه  به 
آنها  نهايى  مقصد  خصوص  در  اطمينان  حصول 
تعويض  قابل  تسليحات  اين  شد.  خواهد  رو  روبه 
اين  و  دارد  وجود  آنها  شدن  دزيده  امكان  هستند. 
احتمال است كه اين تسليحات در اختيار جهاديونى 
قرار گيرد كه هدفى متغاير از امريكا در سوريه را 
دنبال مى كنند. در بازار سياه اين تسليحات القاعده 

نخستين مشترى خواهد بود.

4. استفاده دولت از تسليحات شيميايى
كه  بود  داده  هشدار  اين  از  پيش  اوباما  باراك 
بشار  دولت  توسط  شيميايى  تسليحات  از  استفاده 
اسد قاعده بازى را تغيير خواهد داد. امروز اين ادعا 
مطرح است كه امريكا از استفاده تسليحات شيميايى 
توسط دولت بشار اسد مطمن است و اكنون بايد به 
چه  موضوع  اين  به  علم  كه  دهد  پاسخ  پرسش  اين 

تغييرى در رويكرد اوباما ايجاد كرده است؟
گفته مى شود كه دولت اوباما در قبال كشته شدن 
بيش از 70 هزار نفر در سوريه سكوت اختيار كرده 
پس با اين استناد حمله با گاز خردل چه تفاوتى در 
اين  بر  عالوه  كرد؟  خواهد  ايجاد  آمريكا  استراتژى 
جفرى  آيد.  برمى  اوباما  دولت  دست  از  كارى  چه 
گلدبرگ در يادداشتى در بلومبرگ از اعزام نيروهاى 
و  تجهيز رسمى  و  پرواز ممنوع  منطقه  اعالم  ويژه، 
از  كدام  هيچ  اما  است  گفته  سخن  مخالفان  علنى 
تسليحات  انبارهاى  امنيت  تواند  نمى  راهكارها  اين 

علم  از  ناشى  خشم  كند.  تامين  را  سوريه  شيميايى 
قابل  سوريه  در  شيميايى  تسليحات  از  استفاده  به 
اين  به  را  ما  چشم  نبايد  مساله  اين  اما  است  درك 
حقيقت ببندد كه بمباران مقر سكونت بشار اسد نمى 
براى  باثبات  دولتى  آمدن  كار  روى  ضامن  تواند 
را  انها  دغدغه  امروز  كه  باشد  مردمى  امنيت  تامين 

در سر داريم.

پايان بازى
محور چهاراستدالل ذكر شده اين است كه با رفتن 
تمام  هم  سوريه  در  آمريكا  ماموريت  اسد،  بشار 
با  بشار  وداع  كه  است  اين  حقيقت  اما  شد.  خواهد 
تمام  بود.  خواهد  امريكا  رسالت  آغاز  تنها  قدرت 
اسد  بشار  از  پس  سوريه  در  غرب  مدنظر  اهداف 
زمانى محقق خواهد شد كه كشورى سربرآورده از 
و  جمع  غرب  اراده  مسير  در  را  خود  بتواند   ، جنگ 
وقت  ها  ساعت  گران  تحليل  از  بسيارى  كند.  جور 
خود را هدر البى براى تعيين رهبر مى كنند اما هيچ 
خصوص  اين  در  ها  پرسش  ترين  اصلى  به  كس 
پس  سوريه  امنيت  كسى  چه   : كه  دهد  نمى  پاسخى 
از بشار را تامين خواهد كرد؟ چه كسى تامين مالى 
چه  داشت؟  خواهد  عهده  بر  را  بشار  از  پس  دولت 
ضمانتى وجود دارد كه نقش ايران در سوريه پس 
از اسد پررنگ تر نباشد؟ چه كسى از اقليت علوى در 

برابر شبه نظاميان حمايت خواهد كرد؟
سوال اينجاست كه مدافعان دخالت نظامى امريكا در 
سوريه چه ظرفيتى را در واشنگتن براى بازگرداندن 
از  پس  سوريه  به  امنيتى  آرامش  و  سياسى  ثبات 
بشار اسد ديده اند؟ در عراق امريكا جان هزاران نفر 
را به خظر انداخته و ميلياردها دالر هم خرج كرد، در 
افغانستان بيش از يك دهه براى فرايند دولت � ملت 
سازى هزينه كرد و البته دستاورد خاصى نداشت. 
آيا ما ناگهان توانمند، ثروتمندتر و ثروتمندتر شده 
براى  را  خود  بخت  توانيم  مى  كنيم  مى  فكر  و  ايم 

سومين بار در خاورميانه امتحان كنيم؟

RealClearWorld :منبع
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امسال با خوش بينى محتاطانه اى در مورد اقتصاد جهانى آغاز شد. اروپا از 
خطر فروپاشى دور شد. اياالت متحده در پرتگاه مالى نيفتاد. ژاپن در حال 
حركت به سوى تغيير استراتژى اقتصادى خويش است و به نظر مى رسد 

اقتصاد چين دوباره به مسير درست بازگشته است.
عالوه بر اين، شاخص هاى بازار مالى آمريكا به سطح دوران پيش از بحران 
سال  چند  حد  پايين ترين  در  نوسانات  كه  مى شود  پيش بينى  و  بازگشته اند 
از  بهتر  زيادى  حدود  تا  عمده  مالى  موسسات  داشت.  خواهد  قرار  گذشته 
گذشته سرمايه گذارى شده اند. ترازنامه ها بهبود يافته اند و بسيارى از فعاالن 
اقتصادى در نقدينگى غوطه ورند. گر چه سال 2013 سالى فوق العاده نخواهد 
بود؛ اما بى شك به عنوان نخستين سال دوران پس از بحران تلقى خواهد 

شد.
بى شك فضاى سياسى تقريبا در همه جا چالش برانگيز است. اياالت متحده تا 
پيش از پايان ماه مارس با مشكالت مالى جديدى روبه رو خواهد بود- فقدان 
اقتدار قانونى براى پرداخت بدهى ها، فقدان بودجه عملى براى دولت فدرال و 
تبعات ترسناك توقيف دارايى ها. انتخاباتى حساس هم در ايتاليا و آلمان در 
پيش است. دولت جديد چين در شرايطى به قدرت مى رسد كه سطح بااليى از 
نگرانى در زمينه فساد و ثروت اندوزى نامناسب مقامات دولتى وجود دارد 
طى  كه  داد  خواهد  اجازه  ژاپن  گسسته  سياست هاى  كه  نيست  مشخص  و 

سال هاى آينده شاهد حكومتى باثبات در اين كشور باشيم يا نه؟
اما چرخه اى وجود دارد كه بر اساس آن اصالحات اقتصادى، منجر به اتخاذ 
سياست هايى مى شود كه كمتر نابهنجار است و به نوبه خود موجب كاهش 
ترديدها و رونق بيشتر احياى اقتصادى مى شود. تاكنون دست كم بيشترين 
نگرانى ها در مورد تبعات سياسى معكوسى بوده است كه عملكرد ضعيف 
تصور  چنين  بنابراين  يونان.  در  حتى  است،  مى گذاشته  جاى  بر  اقتصادى 
نخواهد  سياست  ندهد،  رخ  ديگرى  وحشتناك  اتفاق  هيچ  اگر  كه  مى شود 

توانست وضعيت بهبود اقتصادى جهان را معكوس كند.
متاسفانه اما ممكن است ديگر اتفاقات بد بسيارى رخ دهد. به طور مشخص، 
در شرايطى كه هر يك از مناطق اقتصادى عمده جهان استراتژى معقولى 
براى رشد در اختيار دارند، اما اين استراتژى ها با همديگر متحد نيستند. تنها 
موضوعى كه اقتصاددانان همه بر آن توافق نظر دارند، اين است كه مجموع 
همه ترازهاى تجارى بايد مساوى صفر باشد و هر ذره از رشد صادرات 
محور كه كشورها از آن بهره مى برند بايد جايى در سيستم جبران شود، 
آن هم توسط رشد توليد كه از كمبود تقاضا رنج مى برد. بنابراين هم اكنون 
برنامه ريزى  جهان  سرتاسر  در  مى رسد  نظر  به  كه  است  اين  عمده  چالش 
پذيرش  تا  مى شود  انجام  محور  صادرات  اقتصادى  رشد  براى  بيشترى 
كاهش رقابتى بودن و افزايش واردات. در ابتداى سال 2010، باراك اوباما، 
رييس جمهورى اياالت متحده ، هدف بزرگ دوبرابر كردن صادرات آمريكا 
فرصت  آن  از  نيمى  از  بيش  كه  اكنون  نمود.  تعيين  را  سال 2014  پايان  تا 
پنج ساله گذشته است، اياالت متحده تا حدود زيادى در مسير نايل آمدن 
به آن هدف قرار دارد و اين نشان مى دهد كه رشد صادرات نسبت به رشد 
واردات يا رشد اقتصاد جهانى پيش است. در اروپا، تنها راهى كه كشورهاى 
به  دستيابى  دهند،  كاهش  را  خود  بدهى  مى توانند  مالى  بحران  در  گرفتار 
مازاد تجارى است.در شرايطى كه آلمان به پذيرش كاهش رقابت پذيرى اش 
دريافت  نشانه اى  اروپا  مركزى  بانك  از  مدام  و  نمى دهد  نشان  عالقه اى 
مى شود مبنى بر اينكه سياست پولى موجود مناسب است، به نظر مى رسد 

كه تنها هدف معقول، رشد اقتصادى صادرات محور است.

در آسيا، دولت جديد شينزو آبه، نخست وزير ژاپن، ارزش يوآن را كاهش 
داده است و وضعيت صادرات را با تسهيل پولى به حال شناور در آورده 
است. آمار جديد چين هم از رشد صادرات بسيار بيشتر از انتظار حكايت 

دارد.
پس همه آن صادرات بيشترى كه مورد نياز است از كجا خواهد آمد؟ شايد 
قيمت هاى پايين تر كاالها فضايى را ايجاد كند كه وضعيت تجارى به سمت 
مازاد تجارى پايين تر سوق يابد؛ اما كاهش قيمت كاالها در اقتصاد جهانى 

فعلى كه به شدت متغير است، از الگوهاى پيشين پيروى نمى كند.
بيشتر  جريان هاى  بتوانند  شرايط  اصالح  با  نوظهور  اقتصادهاى  شايد 
سرمايه را جذب  كنند و كسرى تجارى بيشتر را جبران كنند چون كاالهاى 
سرمايه اى به صورت مستقيم يا غيرمستقيم خريدارى مى شوند. اما آيا اين 
كافى خواهد بود تا همه آنچه را كه در اقتصادهاى بزرگ تر در جريان است، 
جبران كند؟ كامال محتمل است كه برخى از پيشگامان صادرات دچار ياس 

شوند؛ چون افزايش رقابت پذيرى آنان طبق برنامه پيش نخواهد رفت.
به همين دليل است كه نظرات روشن در رابطه با تبعات رياضت اقتصادى كه 
مبتنى بر تجربه تاريخى هستند درست از كار در نمى آيند. شايد يك كشور 
رشد،  به  رو  جهانى  اقتصاد  يك  در  كه  باشد  داشته  را  آن  انتظار  منطقه  يا 
كاهش نرخ بهره اش مى تواند منجر به كاهش ارزش پول و بهبود وضعيت 
تجارى اش شود؛ اما اغلب اقتصادهاى عمده جهان نمى توانند چنين چيزى را 

در يك اقتصاد جهانى پر فراز و فرود انتظار داشته باشند.
ساير  محصوالت  بر  را  خارجى  هزينه هايى  كشور  هر  اقتصادى  رياضت 
وظيفه  بنابراين  مى يابد.  كاهش  تقاضا  چون  مى كند؛  تحميل  كشورها 
رياضت  از  اجتناب  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  است.  واضح  سياست گذاران 
بيش از حد براى موفقيت اقتصاد جهانى حياتى است. دغدغه اصلى گروه 
اطمينان  كه  باشد  بايد  اين  سال 2013  در  پول  بين المللى  صندوق  و  بيست 
سطح  در  بلكه  ندارند،  داخلى  فوايد  تنها  ملى  استراتژى هاى  كنند  حاصل 
شكل  جهانى  رشد  معادله  صورت  اين  غير  در  دارند.  انسجام  نيز  جهانى 

نخواهد گرفت. 

قرن ِ فرا آتالنتيك
نويسنده: آن مارى اسالتر
مترجم: مجيد اعزازى

اروپا  است؛  بهبود  حال  در  متحده  اياالت  اقتصادى  شرايط 
شدن  نزديك تر  حال  در  دو  هر  حال،  عين  در  ؛  تثبيت  درحال 
به هم هستند. اين موضوع پيام عمده نشست اخير كنفرانس 
دفاع،  وزيران  مقتدرانه  بود.همايش  مونيخ  امنيتى  ساالنه 
پارلمانى،  نمايندگان  نظامى،  ارشد  مقام هاى  خارجه،  وزيران 

روزنامه نگاران و كارشناسان امنيت ملى.

شركت كنندگان در اين كنفرانس عمدتا اهل اروپا و اياالت متحده 
از  آن  برگزارى  كه  ساالنه  كنفرانس  اين  حتم،  طور  به  هستند. 
سال 1963 آغاز شد، كال روى اعضاى ناتو متمركز شده بود. با 
اين حال، امسال مقام هاى ارشد دولتى برزيل، چين، هند، نيجريه، 
سنگاپور، قطر و عربستان سعودى نيز به اين كنفرانس پيوستند.

جمهورى  رياست  كانديداى  و  آمريكا  سناتور  كين  مك  جان 
نمايندگى  هيات  يك  رياست  همواره  سال 2008  در  كشور  اين 
بزرگ را در كنفرانس مونيخ بر عهده دارد. دولت اياالت متحده 
يك  ايراد  براى  را  خارجه  وزير  يا  دفاع  وزير  معموال  همچنين 
سخنرانى تشريفاتى با هدف قوت قلب دادن به اروپايى ها نسبت 
جوبايدن  اما  امسال  مى كند.  اعزام  آتالنتيك  پيمان  استحكام  به 

معاون رييس جمهور اين سخنرانى تشريفاتى را انجام داد. 
غيرمعمول  موضوعى  درباره  ميزگردى  امسال  كنفرانس  در 
تغيير  آمريكا:  گاز  و  نفت  بادآورده  «ثروت  شد.  برگزار  نيز 
متحده  اياالت  ويژه  سفير  پاسكال  كارلوس  انرژى.»  ژئوپلتيك 
 25 افزايش  كشور  اين  بين المللى  انرژى  امور  هماهنگ كننده  و 
متحده»  اياالت  انرژى  «انقالب  را  طبيعى  گاز  توليد  درصدى 
توصيف مى كند. افزايشى كه احتماال قيمت هاى گاز اياالت متحده 
را كاهش مى دهد و موجب توليد نفت كافى و كاهش واردات نفت 

از 60 درصد به 40 درصد مصرف مى شود.

همه  توانست  خواهد  متحده  اياالت  كه  كرد  پيش بينى  پاسكال 
تامين  كشور  داخل  از   2030 سال  تا  را  خود  انرژى  نيازهاى 
كند. آژانس اطالعات آلمان به تازگى تحقيق محرمانه اى را انجام 
سال  تا  بتواند  متحده  اياالت  كه  را  احتمال  اين  كه  است  داده 
2020 به صادركننده نفت وگاز تبديل شود،افزايش مى دهد. اين 
در حالى است كه آمريكا در حال حاضر به عنوان بزرگ ترين 
واردكننده انرژى جهان شناخته مى شود. احتماال از سال 2020 
افتخار بزرگ ترين وارد كننده انرژى احتماال به چين منتقل خواهد 
شد كه به شدت به نفت خاورميانه وابسته مى شود.نسبت باالى 
كربنى  آلودگى هاى  مضاعف  پاداشى  عنوان  به  گاز  از  استفاده 

اياالت متحده را به سطوح سال 1992 كاهش داده است.

پاسكال پيش بينى كرد كه اياالت متحده خواهد 
سال  تا  را  خود  انرژى  نيازهاى  همه  توانست 
2030 از داخل كشور تامين كند. آژانس اطالعات 
انجام  را  محرمانه اى  تحقيق  تازگى  به  آلمان 
متحده  اياالت  كه  را  احتمال  اين  كه  است  داده 
نفت وگاز  صادركننده  به   2020 سال  تا  بتواند 
تبديل شود،افزايش مى دهد. اين در حالى است 

كه آمريكا در حال حاضر به عنوان بزرگ ت
ندرت  به  كه  عبارتى  متحده-  اياالت  خوب  سرنوشت  احساس 
درباره  پاسكال  توضيح  با  مى شود-  شنيده  امروز  جهان  در 
اينكه قيمت هاى پايين تر انرژى چگونه به نفع بخش توليد اياالت 
متحده، اثر مثبت گسترده اى روى رقابت پذيرى اقتصاد آمريكا 
كشور  اين  انرژى  نتيجه،ذخاير  است.در  يافته  افزايش  دارد، 
فيليپ  است.  شده  تبديل  سرمايه گذارى ها   ِ جذب  مركز  به  نيز 
روسلر، وزير اقتصاد و تكنولوژى آلمان گفته است كه بسيارى 
از شركت هاى آلمانى هم اينك به دليل قيمت هاى پايين انرژى در 

حال استقرار دوباره در اياالت متحده هستند. 

گزارش  مايع  طبيعى  گاز  اهميت  افزايش  از  مشاوران  هيات 
اگر  خالصه،  طور  به  دارد.  بزرگ  ژئوپلتيكى  ابعاد  كه  مى دهند 
عبارت  است.به  تعويض  قابل  شود،  صادر  مايع  شكل  به  گاز 
اوكراين  به  گاز  جريان  سياسى  داليل  به  بنا  روسيه  اگر  ديگر، 
را محدود كند، ساير كشورهاى اروپا از محل ساير منابع، گاز 
به  را  خود  گاز  مى توانند  ديگر  منابع  واقع  در  داشت؛  خواهند 

اوكراين بفروشند و آن را از طريق درياى بالتيك صادر كنند.
جهانى  نقشه   Royal Dutch Shellشركت اُليال،رييس  جورما 

به  خود  مى دهد.اكراين  توضيح  را  ُرسى  گاز  و  نفت  رسوبات 
تنهايى داراى سومين ذخاير بزرگ اروپا است. لهستان، فرانسه، 
چين، اندونزى، استراليا، آفريقاى جنوبى، آرژانتين و مكزيك نيز 
در زمره ساير كشورهاى دارنده رسوبات نفت و گاز ُرسى به 

شمار مى روند.

همه اين داده ها توجه «آنتونيو دى آگيوار پتريوتا» وزير خارجه 
برزيل را جلب كرده است. در ميزگردى با نام «برآمدن قدرت ها 

و حاكميت جهانى» پتريوتا با اشاره به بحث انرژى اظهار كرد كه 
قدرت هاى در حال ظهور بايد به ياد داشته باشند كه «قدرت هاى 

تثبيت شده، قدرت هاى فرونشسته نيستند.»
ميزگرد  در  به نظر مى رسيد.  افق روشن تر  نيز  اروپا  طرف  در 
خوش  اروپا»  اتحاديه  آينده  و  يورو  «بحران  درباره  افتتاحيه 
بينى محتاطانه غالب شد.هيچ كس فكر نكرد كه مشكالت اتحاديه 
اروپا رفع مى شوند، حتى هيچ كس فكر نكرد كه منطقه يورو در 
حال فروپاشيدن است. همزمان، «ولفگانگ شويبله» وزير دارايى 
يورو  منطقه  مشكالت  بازبينى  به  آلمان  كه  كرد  روشن  آلمان 
راى مى دهد. در اين ميان، حتى يك اقتصاددان برجسته كه اغلب 
فروپاشى منطقه يورو را پيش بينى كرده است، از اين كار عدول 

كرد.
وجود  (با  آمريكا  دوباره  صعود  با  مرتبط  گزارش هاى  از  جدا 
پريشانى هاى مالى) و تثبيت اروپا (بر خالف مشكل ارز مشترك) 
بخشى  اطمينان  از  سخنانى  طى  كنفرانس  اين  در  جوبايدن 
پايتخت هاى  در  متحده  اياالت  سياست گذاران  معموال  كه  زبانى 
او  كه  گفت  حضار  به  بايدن  رفت.  فراتر  مى كنند،  ارائه  اروپايى 
و باراك اوباما رييس جمهور آمريكا معتقدند كه «اروپا اساس 
تعامالت ما با ساير بخش هاى جهان است» و «كاتاليزورى براى 

همكارى هاى جهانى ما است»

تجارى  شريك  بزرگ ترين  «اروپا  كه  كرد  خاطرنشان  بايدن 
تمركز  نشان دهنده  كه  آمارهايى  همچنين  او  است»  آمريكا 
را  مى شوند،  فراموش  اغلب  و  است  آسيا  روى  اوباما  حكومت 
ساالنه  تجارت  در  دالر  ميليارد   600 از  بيش  كرد:  آورى  ياد 
كه ميليون ها فرصت شغلى را در قاره آسيا و در آمريكا ايجاد 
و حفظ مى كند در همين حال، بايدن فراتر رفت و پيشنهاد يك 
«توافقنامه جامع سرمايه گذارى و تجارت فراآتالنتيك» را مطرح 
خود  ساالنه  سخنرانى  در  اوباما  باراك  بعد،  هفته  يك  كرد؛ 

راه اندازى مذاكراتى براى چنين توافقنامه اى را اعالم كرد.

باقى  آمريكا  دائمى  شريك  كه «اروپا  كرد  اعالم  همچنين  بايدن 
من  ببخشيد،  را  گستاخى ها  برخى  شما  اگر  و  ماند.  خواهد 
عبارات  اين  ماند.»  خواهيم  باقى  شما  دائمى  شريك  ما  معتقدم 
قوى حاكى از حساسيتى تازه در واشنگتن است.همان طور كه 
هيالرى كلينتون وزير خارجه پيشين آمريكا در يكى از آخرين 
سخنرانى هاى سياست خارجى خود اعالم كرد، اياالت متحده نه 
تنها براى چرخش از اروپا به سوى آسيا برنامه ريزى نمى كند، 

بلكه براى چرخش همگام با اروپا به سوى آسيا تالش مى كند.

حال  در  قدرت  با  حال  عين  در  و  كندى  با  غرب  دارايى هاى 
افزايش است. اروپا و آمريكا با هم بيش از 50 درصد از توليد 
ناخالص جهان را شكل مى دهند، بزرگ ترين نيروى نظامى جهان 
را دارند و نسبت درحال رشدى از ذخاير انرژى جهان را كنترل 
و  دارند  مستحكمى  ديپلماتيك  ظرفيت  همچنين  آنها  مى كنند. 

جامعه صلح آميز كشورهاى دموكراتيك را نمايندگى مى كنند.
و  التين  آمريكاى  شرقى  سواحل  تا  جامعه  اين  كه  كنيد  تصور 
سواحل غربى آفريقا گسترش يابد.با وجود اين همه نشانه، قرن، 

قرن آتالنتيك خواهد بود. 
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جهانى،  هاى  تحريم  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش  ترين  تازه 
صادرات نفت ايران را در سال 2012، حدود 39 درصد كاهش داده و 
به يك و نيم ميليون بشكه در روز رسانه است كه پايين ترين ميزات 
صادرات در 26 سال گذشته يعنى از زمان جنگ ايران و عراق در سال 

1986، به شمار مى رود.
به گزارش اداره اطالعات انرژى آمريكا،تحريم ها همچنين درآمد نفتى 
درصد   27.4 آن  از  قبل  سال  با  مقايسه  در  را  سال 2012  در  ايران 
كاهش داده و به 69 ميليارد دالر رسانده است.اين كمترين درآمد نفتى 
ايران از سال 2009 است كه قيمت نفت 56 درصد كمتر از متوسط 

قيمت در سال 2012 بود.

صادرات نفتى، 80 درصد كل صادرات ايران را شامل مى شود كه به 
گزارش اداره اطالعات انرژى آمريكا 50 تا 60 درصد درآمد دولت را 
تشكيل مى دهد. اما تحريم ها موجب شده اند كه سرمايه گذارى ها در 
بخش نفت و گاز ايران به شدت كاهش يافته بسيارى از پروژه هاى 
جديد از سوى شركت هاى خارجى لغو شوند. حتى تحريم ها پروژه 

هاى جارى در ايران را نيز تحت تاثير قرار داده اند.
به گزارش وال استريت ژورنال، ايران كه زمانى دومين توليد كننده 
از  پس  اكنون  رفت،  مى  شمار  به  اوپك  نفتى  كارتل  در  نفت  بزرگ 
عربستان و  عراق در جايگاه سوم ايستاده و در ماه مارس و آوريل 
روزانه 2 ميليون و 800 هزار بشكه نفت توليد كرده كه در مقايسه با 
مدت مشابه در سال قبل 500 هزار بشكه كاهش يافته است. از سوى 
ديگر نرخ رسمى تورم در سال گذشته ميالدى، 30 درصد اعالم شد 

كه برخى آمار غير رسمى آن را باالى 80 درصد محاسبه مى كند. 
همچنين هر دالر آمريكا كه تا چندى پيش در بازار ايران هزار و 70 

تومان معامله مى شد، اكنون 3 هزار و 500 تومان معامله مى شود.
در  سال 2012  در  ايران  نفتى  آمد  در  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته 
حالى كاهش ياقته كه بهاى هر بشكه نفت در سال گذشته 109 دالر و 
45 سنت بود. اما قيمت هر بشكه نفت در سال 2009، حدود 53 دالر 

محاسبه مى شد.
كاهش  با  حتى  كه  گفت  توان  مى  ترتيب  اين  به  نشنال،  گزارش  به 
صادرات نفتى ايران، جمهورى اسالمى از بهاى باالى نفت نفع برده 
است. در سال 1999 كه بهاى جهانى نفت سقوط كرد، ايران تنها 250 
دالر براى هر نفر از راه صادرات نفت به دست مى آورد. اين رقم در 
سال 2012 به 875 دالر رسيد. در سال 2011 نيز درآمد نفتى ايران 
95 ميليارد دالر بود كه بيشترين درآمد نفتى ايران از سال 1974 بود.

دولتى  هاى  اعانه  برخى  و  ولخرجى  با  نفتى  درآمد  افزايش  اين  اما 
همراه بوده است. در اين بين ارزش ريال نيز به طور بى سابقه اى 
اقتصادى  بحران  با  ايران  اقتصادى  شرايط  همچنان  اما  يافته  كاهش 
جارى در يونان قابل مقايسه نيست. همچنين وضعيت اقتصادى ايران 

اعمال  و   1990 سال  در  كويت  به  حمله  از  پس  عراق  با  مقايسه  در 
تحريم هاى اقتصادى، بهتر است.

هرچند تحريم هايى كه هم اكنون عليه ايران اعمال مى شوند، بسيار 
سنگين هستند اما كشورهايى مانند چين همچنان راهى براى گريز از 
تحريم ها به شمار مى روند. مقامات پكن قصد ندارند به سادگى از 
موقعيت هاى ممتازى كه جمهورى اسالمى براى آنها فراهم مى كند و 

نفت با قيمت تخفيف داده شده، چشم پوشى كنند.
شايد از نظر ديپلمات هاى غربى تحريم ،تنها گزينه در فهرست كوتاهى 
ها  تحريم  كه  بدانند  بايد  آنها  اما  باشد.  دلچسب  غير  هاى  گزينه  از 
احتماال انگيزه تهران براى مذاكره را تقويت مى كنند اما به فروپاشى 
سريع اقتصاد ايران يا دست كشيدن از برنامه هاى هسته اى ، منتهى 

نخواهد شد.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد

 كاهش صادرات در مقابل 
افزايش درآمد نفتى 

برنامه هاى اقتصادى نخست وزير 
جديد ايتاليا

 انريكو لتا، نخست وزير ايتاليا روز دوشنبه در مقابل صحن مجلس 
اين كشور برنامه هاى اقتصادى خود را تشريح كرد. به گزارش يورو 
نيوز، وى ضمن اشاره به وجود بحران اقتصادى در اروپا اطمينان 
داد تا 18 ماه آينده اصالحات اساسى اقتصادى را در سومين قدرت 
اقتصادى حوزه پولى يورو اعمال كند. او از اتحاديه اروپا خواست تا 

دست او را براى اجراى اين اصالحات باز گذارد.

اولين برنامه اقتصادى لتا حذف ماليات بر اقامتگاه اصلى اشخاص 
از  كم  درآمد  داراى  خانواده هاى  براى  اجتماعى  كمك هاى  است. 
ديگر طرح هاى او محسوب مى  شود. ميزان ماليات بر درآمد كاهش 
مى يابد،و در نهايت مبارزه با بيكارى و اشتغال زايى براى جوانان از 

ديگر اولويت هاى نخست وزير ايتاليا به شمار مى رود.
حدود دوازده درصد جمعيت فعال ايتاليا فاقد شغل بوده و در اين 

ميان 35 درصد جوانان اين كشور بيكار هستند.
از سوى ديگر ايتاليا روز دوشنبه حدود شش ميليارد يورو اوراق 
قرضه دولتى با سررسيد ده ساله به فروش رساند. نرخ بهره اين 
اوراق قرضه 94/3 درصد اعالم شده كه در پايين ترين حد خود از 
در  نيز  ميالن  بورس  بازار  در  سهام  ارزش  دارد.  قرار  سال 2010 

پايان كار خود 2/2 درصد افزايش را تجربه كرده است. 
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با كشف اسناد جديد روشن شد

  نويسنده «وينى پو» از 
مبلغان جنگ بود

اى.اى ميلن خالق «وينى پو» كه به عنوان نويسنده اى ضد جنگ 
سازمان  منتخب  عنوان  به  جديد  تحقيقات  در  شود،  مى  شناخته 

ضد جاسوسى بريتانيا معرفى شده است.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل از گاردين، ميلن كه 
با انتشار مقاله مشهورى با عنوان «صلح با افتخار» جنگ را تقبيح 

كرده بود، روشن شده كه مبلغ مخفى در جنگ جهانى اول بود. 
اسناد نادرى كه به تازگى يافته شده و متعلق به MI7 است حاكى 

است گروه تبليغ نظامى با شمارى از نويسندگان همكارى مى كرد 
تا آن ها ديدگاه هاى حمايت از جنگ را در كشورشان تقويت كنند. 
اين اسناد كه متعلق به سال 1918 هستند و تا كنون تصور مى 
كه  اى  مجموعه  در  تازگى  به  باشند،  شده  نابود  همگى  كه  رفت 
كه  مجموعه  اين  اند.  آمده  دست  به  است،  سند  دربرگيرنده 159 
متعلق به كاپيتان جيمز پرايس لويد بودند و در خانه شخصى او 
به صورت اتفاقى پيدا شدند، نشان دهنده اسرار پنهان نگه داشته 

شده اى از آن دوره هستند. 
در كنار عكس ها و دست نوشته هايى كه در اين مجموعه جاى 
كه  شده  يافت  نيز  سبز»  «كتابچه  عنوان  با  بروشور  يك  دارند، 
استفاده  «براى  بر  مبنى   MI7 مهر  با  و   1919 ژانويه  آن  تاريخ 

شخصى» است. 
در اين اسناد عالوه بر اى.اى.ميلن از سيسيل استريت، نويسنده 
رمان هاى دكتر پريستلى؛ راجر پوكاك، نويسنده انگليسى؛ پاتريك 

مك گيل، شاعر ايرلندى و جى.پى مورتون نام برده شده است. 
از  تن  بيست  از  بيش  گفت  توان  مى  اكنون  محققان  گفته  به 
مشهورترين نويسندگان زمان با اين سازمان همكارى مى كردند. 
اى.اى. ميلن، نويسنده انگليسى خالق مجموعه داستان هاى «وينى 
پو» يا «پو خرسه»، خرسى داستانى است كه براى كودكان خلق 
در  پو  وينى  داستان هاى  مجموعه  از  كتاب  نخستين  است.  شده 
1926 با عنوان «وينى پو» به چاپ رسيد و به  دنبال آن در 1928 
كتاب ديگرى از اين مجموعه چاپ شد. از اين مجموعه ميليون ها 
نسخه در سراسر جهان به فروش رسيده است. ميلن اين قصه ها 

را براى پسرش كريستوفر مى نوشت. 

 انتشار فهرست اوليه 
جايزه دزموند اليوت

چشمگير  حضور  با  بريتانيا  اليوت  دزموند  جايزه  اوليه  فهرست 
نويسندگان زن نوقلم اعالم شد.-

گراميداشت  براى  كه  اليوت  دزموند  جايزه  سلر،  بوك  از  نقل  به 
ارايه  با  شود،  مى  اهدا  نويسندگان  نخست  داستانى  آثار  بهترين 

فهرستى پربار از درخشش زنان نويسنده اعالم شد. 
در اين فهرست كه دربرگيرنده نام 10 نويسنده است، تنها سه اثر 

را نويسندگان مرد خلق كرده اند. 
جايزه دزموند اليوت كه از معتبرترين جوايز ادبى براى تجليل از 
نويسندگان نوقلم است، در سال هاى اخير موفق شده استعدادهاى 
نويسندگى بريتانيا و ايرلند را كشف كند و اين سومين بارى است 

كه زنان در آن از جلوه بيشترى برخوردارند. 
در اين فهرست نام سه شاعر، سه روزنامه نگار، يك شطرنج باز و 

يك خواننده ديده مى شود. 
هزار   10 رقابت  اين  داورى  گروه  رياست  هريس  جوان  امسال 
پوندى را برعهده دارد. فهرست نهايى اين رقابت 23 ماه مه اعالم 
مى شود و برنده نهايى در مراسمى كه 27 ژوئن برگزار مى شود، 

اعالم خواهد شد. 
نامزدهاى راه يافته به فهرست اوليه: 

«كاغذهاى مارلو» نوشته رز باربر 
«جهان در برابر آلكس وودز» نوشته گوين اكستنس 

«نمايشگاه كاالهاى گوناگون» نوشته جنى فاگان 
«قصر كنجكاوى» نوشته رزى گارلند 

«كشتار كوچك» نوشته بئاتريس هيچمن 
«ميدان ها» نوشته كوين ماهر 

«ترانه هاى زندگى» نوشته آنا راورات 
«بندرت ديده شده» نوشته سارا ريدگارد 

«جيمى داجر» نوشته كوين اميت 
«پل رنگ شده» نوشته وندى واالس 

در سال 2011 آنجالى جوزف براى «پارك ساراسواتى» و در سال 
2010 الى شاو براى «دخترى با پاهاى شيشه اى» عنوان برنده را 

از آن خود كردند. 

استقبال از سكه جيمز جويس
سكه جيمز جويس كه دو هفته از انتشار آن توسط بانك مركزى 
بريتانيا مى گذرد، در سايت اينترنتى ايبى دست به دست مى شود.-

تايمز،  آيريش  از  نقل  به 
 10 هاى  سكه  اين 
دربرگيرنده  كه  يورويى 
صورت  از  طرحى 
نويسنده  جويس، 
و  ايرلندى  مشهور 
به  است،  «اوليس»  خالق 
خيلى  اينترنتى  صورت 
اوليه  قيمت  از  بيشتر 
مى  فروش  و  خريد  آن 

شود. 

اين سكه 10 يورويى كه 
از ابتدا با قيمت 46 يورو ارايه شد، دربرگيرنده خط نخست بخش 

سوم «اوليس» نيز هست. 

گران ترين قيمتى كه تاكنون براى خريد اين سكه در سايت خريد 
و فروش ايبى پرداخت شده 147 يورو است. يك سكه ديگر نيز با 
و  شد  فروخته  يورو  قيمت 127  به  سرانجام  پيشنهاد،   18 داشتن 

براى خريد يك سكه ديگر نيز 155 يورو پرداخت شد. 

 10 تنها  مركزى  بانك  كه  است  اين  ها  سكه  اين  از  استقبال  دليل 
هزار سكه ضرب كرده و همه اينها ظرف دو روز به فروش رفتند 
و حاال دو هفته بعد از فروش اوليه، به صورت اينترنتى دست به 

دست مى شوند. 
اين سكه دو هفته پيش و در زمان رونمايى اش هم سر و صدا به پا 
كرد زيرا يك خطى كه از كتاب «اوليس» بر آن ضرب شده اشتباه 
دارد و يك «كه» اضافه كه در متن كتاب موجود نيست، در اين خط 

و روى سكه ضرب شده است. 
ضرب اين سكه بخشى از «برنامه نقره اى اروپايى » است كه به 
موجب آن هر سال اعضاى اتحاديه اروپا با ضرب سكه هاى نقره 

به گراميداشت هويت اروپايى مى پردازند.

گردهمايى دوستداران كتاب هاى 
سفر در ايرلند

دور جديد جشنواره كتاب هاى سفر در ايرلند در راه است.-
تروكس  پل  چون  مطرحى  نويسندگان  تايمز،  آيريش  از  نقل  به 
كه نويسنده آثارى درباره سفر است، در دور يازدهم جشنواره 

با  هايى  كتاب  مختص  كه  «ايمراما» 
موضوع سفر است، شركت مى كنند. 
و  امسال  تابستان  كه  جشنواره  اين 
از 15 ژوئن شروع مى شود، ميزبان 
چون  آثارى  نويسنده  كه  تروكس 
من»  ديگر  «زندگى  و  پشه»  «ساحل 
است و جوايز معتبرى را در كارنامه 
جديدترين  است.  دارد،  اش  ادبى 
به  قطار  «آخرين  عنوان  با  او  كتاب 
منطقه ورده» به تازگى به بازار آمده 

است. 
نگار  روزنامه  وينچستر،  سيمون 

بريتانيايى كه از دهه 70 براى گاردين كار مى كرد، از ديگر چهره 
هاى حاضر در اين جشنواره است. او از روزنامه نگارانى بود 
از  مستقيم  را  انگليس  توسط  فالكلند  جزاير  اشغال  ماجراى  كه 

همان منطقه گزارش مى كرد و براى گزارش هايش سه ماه به 
زندان افتاد. 

چهره  از  كشتيرانى»  به  «توجه  كتاب  نويسنده  كانلى،  چارلى 
هاى نويسنده آثار سفرى، مونيكا كوريش، شاعر و نويسنده و 
اين  در  امسال  كه  هستند  هايى  چهره  ديگر  از  برتون  رزاموند 

جشنواره حضور دارند. 
اين جشنواره كه از 13 تا 16 ژوئن در ليزمور ايرلند برگزار مى 
سفر  درباره  نوشتن  از  تجليل  براى  ساالنه  اى  جشنواره  شود، 
بار  يازدهمين  براى  امسال  و  است 
راشل  دكتر  امسال  شود.  مى  برگزار 
سفر  درباره  آثارى  نويسنده  فينيگان، 
در قرن هجدهم، رياست اين جشنواره 

را برعهده دارد. 
تاريخى  شهر  در  «ايمراما»  جشنواره 
فرهنگى  ميراث  عنوان  به  كه  ليزمور 
اين  ميزبان  شود،  مى  شناخته  ايرلند 

نويسندگان و ميهمانان خود است. 
هاى  فعاليت  حاصل  كه  كتابى  امسال 
است  جشنواره  اين  پيش  سال   10
با  همزمان  آبى»  «آسمان  عنوان  با 
برپايى اين جشنواره رونمايى مى شود. اين جشنواره كه از سال 
كتاب  هاى  جذابيت  به  توجه  هدف  با  كرده  كار  به  شروع   2003

هاى سفر در قرن نوزدهم و بيستم راه اندازى شده است.
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به بهانه سالروز تولد رهى معيرى

شد خزان 
گلشن آشنايى

در  زيست،  مجرد  عمر  آخر  تا  كه  معيرى  رهى 
طوالنى  رنجى  از  پس   1347 سال  آبان  چهارم 

زندگانى  بدرود  سرطان  بيمارى  از  جانكاه  و 
مدفون  شميران  طهيراالسالم  مقبره  در  و  گفت 
گرديد. رهى بدون ترديد يكى از چند چهره ممتاز 

غزلسراى معاصر است.

فرزند  «رهى»  به  متخلص  معيرى،  رهى 
محمدحسن خان مويد خلوت در دهم اردبيهشت 
ما 1288 هجرى شمسى در تهران چشم به جهان 
گشود. پدرش محمدحسن خان چندگاهى قبل از 

تولد رهى رخت به سراى ديگر كشيده بود.

به  تهران  در  را  متوسطه  و  ابتدايى  تحصيالت 
در  و  درآمد  دولت  استخدام  به  آنگاه  برد،  پايان 
سال 1322  از  و  وظيفه كرد  انجام  مشاغلى چند 
و  پيشه  وزارت  تبليغات  و  انتشارات  كل  رياست 

هنر منصوب گرديد.

رهى از اوان كودكى به شعر و موسيقى و نقاشى 
هنر  اين  در  و  داشت  فراوان  دلبستگى  و  عالقه 
بهره اى به سزا يافت. هفده سال بيش نداشت كه 

اولين رباعى خود را سرود:

روز  وين  آمد  مى  طرب  شمع  آن  امشبم  كاش 
مفارقت به شب مى آمد

آن لب كه چو جان ماست دور از لب ماست اى 
كاش كه جاِن ما به لب مى آمد

نظامى  حكيم  ادبى  انجمن  در  شاعرى،  آغاز  در 
تشكيل  دستگردى  وحيد  مرحوم  رياست  به  كه 
مى شد شركت جست و از اعضاى مؤثر و فعال 
از  فرهنگستان  ادبى  انجمن  در  نيز  و  بود  آن 
اعضاى مؤسس و برجسته آن به شما مى رفت. 
وى همچنين در انجمن موسيقى ايران عضويت 
داشت. اشعارش در بيشتر روزنامه ها و مجالت 
ادبى نشر يافت و آثار سياسى، فكاهى و انتقادى 
پريون»، «زاغچه»،  مستعار «شاه  هاى  نام  با  او 
«حقگو»، «گوشه گير» در روزنامه «باباشمل» و 

مجله «تهران مصور» چاپ مى شد.

نيز  تصنيف  ساختن  در  شاعرى،  بر  عالوه  رهى 
عشق،  خزان  هاى:  ترانه  داشت.  كامل  مهارت 
نواى نى، به كنارم بنشيَن، آتشين اله، كاروان و 
ديگر ترانه هاى او مشهور و زبانزد خاص و عام 

گرديد و هنوز هم خاطره آن آهنگها و ترانه هاى 
شورانگيز و طرب افزا در يادها مانده است.

رهى در سال هاى آخر عمر در برنامه گل هاى 
رنگارنگ راديو، در انتخاب شعر با داوود پيرنيا 
همكارى داشت و پس از او نيز تا پايان زندگى آن 

برنامه را سرپرستى ميكرد.

از  خارج  به  سفرهايى  خود  حيات  طول  در  رهى 
ايران داشت كه از جمله است: سفر به تركيه در 
در  شوروى  جماهير  اتحاد  به  سفر  سال 1336، 
كبير،  انقالب  جشن  در  شركت  براى  سال 1337 
سفر به ايتاليا و فرانسه در سال 1338 و دو بار 
سفر به افغانستان، يك بار در سال 1341 براى 
در  سال  نهصدمين  يادبود  مراسم  در  شركت 
سال  در  ديگر  و  انصارى  عبداهللا  خواجه  گذشت 
1345، عزيميت به انگلستان در سال 1346 براى 

عمل جراحى، آخرين سفر نعيرى بود.

در  زيست،  مجرد  عمر  آخر  تا  كه  معيرى  رهى 
چهارم آبان سال 1347 پس از رنجى طوالنى و 
گفت  زندگانى  بدرود  سرطان  بيمارى  از  جانكاه 

و در مقبره طهيراالسالم شميران مدفون گرديد.

ممتاز  چهره  چند  از  يكى  ترديد  بدون  رهى 
تاثير  تحت  او  سخن  است.  معاصر  غزلسراى 
و  صائب  مولوى،  حافظ،  سعدى،  چون  شاعرانى 
و  دلبستگى  اما  است.  نظامى  و  مسعودسعد  گاه 
عشق  اين  است.  سعدى  زبان  به  او  بيشتر  توجه 
و شيفتگى به سعدى، سخنش را از رنگ و بوى 
سيوه استاد برخوردار كرده است به گونه اى كه 
همان سادگى و روانى و طراوت غزلها سعدى را 

از بيشتر غزلهاى او ميتوان دريافت.

اعتبارى  چندان  كه  كهن  موازين  با  بخواهيم  اگر 
هم ندارد سبك شعر رهى را تعيين كنيم، بايد او 

را در مرزى ميان شيوه اصفهانى و عراقى قرار 
دهيم، زير بسيارى از خصوصيات هريك از اين 
دو سبك را در شعر او ميبينيم، بى آنكه بتوانيم 
دو  اين  از  يكى  به  منتسب  مسلم  طور  به  را  او 

شيوه بشماريم.

او  لطيف  هاى  انديشه  و  دقيق  تخيالت  گاه،  گاه 
شاعران  ديگر  و  حزين  و  كليم  و  صائب  شعر 
شيوه اصفهانى را به ياد ما مى آورد و در هما 
به  شاعرى  از  او  يكدست  و  شسته  زبان  لحظه 

شيوه عراقى سخن ميگويد.

و  شيته  زبان  اين  با  رهى،  غزل  عاشقانه  رنگ 
كار  اهميت  اصلى  عامل  تقريبا  لطيف  مضامين 
اوست، زيرا جمع ميان سه عنصر اصلى شعر آن 

هم غزل از كارهاى دشوار است.

ياد ايامى
ياد ايامى كه در گلشن فغانى داشتم در ميان الله 

و گل آشيانى داشتم

پاى  وار  پروانه  سوختم  مى  طرب  شمع  آن  گرد 
آن سرو روان اشك روانى داشتم

بود  خاموش  لب  شكوه  از  ولى  جان  بر  آتشم 
عشق را از اشك حسرت ترجمانى داشتم

گهى  در  خاكبوس  بودم  شوق  از  سرشك  چون 
چون غبار از شكر سر بر آستانى داشتم

در خزان با سرو و نسرينم بهارى تازه بود در 
زمين با ماه و پروين آسمانى داشتم

درد بى عشق زجانم برده طاقت ورنه من داشتم 
آرام تا آرام جانى داشتم

 دان دليلــو جايزه 
كتابخانه كنگــره 
آمريكـــا را برد

دان دليلو، نويسنده برجسته آمريكايى با دريافت 
عنوان  به  را  خود  نام  كنگره،  كتابخانه  جايزه 
دريافت  را  جايزه  اين  كه  اى  نويسنده  نخستين 

مى كند، ثبت كرد.-
جيمز  مونيتور،  ساينس  كريستين  از  نقل  به 
اين  كنگره  كتابخانه  سوى  از  كه  بيلينگتون 
كننده  مجسم  را  دليلو  دان  كرد،  اعالم  را  خبر 
بيستم  قرن  اواخر  در  آمريكايى  زندگى  تصوير 
مانند  گفت:  و  خواند  يكم  و  بيست  قرن  اوايل  و 
داستايوسكى، دان دليلو موفق شده تا به اعماق 
زندگى اخالقى و ديدگاه هاى سياسى اجتماعى 

كشورش وارد شود. 

مدرسه  استاد  عنوان  به  او  از  كه  دليلو  دان 
شود،  مى  ياد  آمريكايى  ادبيات  در  توهمات 
آثارى چون «سروصداى سفيد» و «زير جهان» 

را در كارنامه دارد. 

وى كه نويسنده بيش از يك دوجين كتاب مهم 
آثارى  براى  است،  آمريكا  داستانى  ادبيات  در 
چون «سرو وصداى سفيد» كه بر هجو تاثيرات 
برنده  است،  استوار  تكنولوژى  و  عامه  فرهنگ 
هم  جهان»  «زير  شد.  آمريكا  كتاب  ملى  جايزه 
تاثيرات جنگ سرد بر فرهنگ آمريكا را تصوير 
اف.كندى  جان  ترور  درباره  «ليبرا»  و  كند  مى 

نوشته شده است. 

آمريكايى  مشهور  نويسنده  ديگر  راث،  فيلپ 
دنياى  با  سالگى  آستانه 80  در  پيش  چندى  كه 
جايزه  اهداى  هنگام  كرد  خداحافظى  نويسندگى 
سال بلو به دليلو، گفته بود: تركيبى از ترور و 
آثار  در  نوشتن  مفهوم  خالص  ترانه  و  كمدى 

دليلو است. 

جايزه  اين  از  پيش  آمريكا  كنگره  كتابخانه 
نويسندگانى  به  را  خالقيت  عمر  يك  دستاورد 
چون جان گريشام، ايزابل آلنده، تونى موريسون 
نخستين  اين  اما  بود،  كرده  اهدا  راث  فيليپ  و 
بارى است كه جايزه دستاوردهاى داستانى را 

اهدا مى كند. 

دان دليلو سال 1936 در آمريكا به دنيا آمد. وي 
نيز  نمايشنامه  نوشتن  به  نويسندگي  بر  عالوه 
مي پردازد و در آثارش پرتره اي از زندگي مردم 
مي دهد.  نشان  را  يكم  و  بيست  و  بيستم  قرن 
چون  مفاهيمي  را  وى  آثار  از  بسياري  مبناي 
انرژي  ديجيتالي،  زندگي  پيشرفت  سرد،  جنگ 
مي دهد.  تسكيل  زباني  پيچيدگي هاي  و  هسته اي 
«دليلو» تا به حال برنده جايزه هاي ادبي متعدد 

چون جايزه «پوليتزر» شده است. 

اين جايزه ماه سپتامبر و در جشنواره كتاب ملى 
دليلو  دان  به  شود،  مى  برگزار  واشنگتن  در  كه 

اهدا خواهد شد.
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فيلم  كارگردان  برتولوچي،  برناردو  با  گفت وگو 
من و تو

سفر با ويلچـير 
كارآســـاني 
نيســــت

ترجمه: ليدا صدرالعلمايي

از نمايش آخرين فيلم برتولوچي تقريبا 10 سال 
مي گذرد. رويا بين ها نامه يي عاشقانه، نوستالژيك 
سال  پاريسي  معترض  دانشجويان  به  دروني  و 
در  او  فيلم  بهترين  را  آن  بسياري  است.   1968
كارگردان  شد؟  چه  بعد  و  دانسته اند  سال ها 
امپراتور  آخرين  پاريس،  در  تانگو  آخرين  فيلم 
و دنباله رو ناپديد شد. او طي اين سال ها از درد 
كمر و پس از آن آسيب هاي عمل جراحي ناموفق 
پس از آن رنج مي برد. او كارش به ويلچير كشيد 
و خودش را بازنشسته كرد چرا كه فكر مي كرد 
ديگر نمي تواند فيلم بسازد. با لحني كه بيشتر به 
كن.  «گوش  مي گويد  خواهش  تا  مي ماند  دستور 
پس از آنكه فيلم رويابين ها را ساختم، سال هاي 
زيادي درد كشيدم. با خودم فكر كردم خب، ممكن 
نمي توانم  اما  دهم  ادامه  زندگي  به  بتوانم  است 
كه  مي كردم  احساس  دهم.  ادامه  را  فيلمسازي 
است.»  شده  تمام  برايم  فيلمسازي  در  همه چيز 
برتولوچي امروز 73 ساله است، او نخستين فيلم 
خود دروگر شوم- را وقتي فقط 21 سال داشت 
ساخت، مرد جوان تندخويي با اراده يي قوي كه در 
مزرعه يي در پارما با آرزوي شعر و سينما بزرگ 
در  او  كه  است  كاري  تنها  فيلمسازي  بود.  شده 
طول زندگي انجام داده است. با اين اوصاف چه 
حسي از كنار گذاشتن فيلمسازي به او دست داد؟ 
خودش مي گويد «افسرده شدم. فكر كردم زندگي 
حرفه يي ام به پايان رسيده است. »اما خوشبختانه 
نويسنده  او،  دوستان  از  يكي  نبود.  اين طور 
ايتاليايي نيكولو آمانيتي يكي از رمان هايش به نام 
«من و تو» را به او داد و برتولوچي تصميم گرفت 
«احساس  بسازد.  فيلم  دوباره  سال ها  از  پس  كه 
برمي آيم.  عهده اش  از  كه  است  كاري  اين  كردم 
اگر سرنوشتم را بپذيرم مي توانم آن را به انجام 
برسانم.» داستان بسيار ساده و جمع و جور بود. 
يك پسرنوجوان تنها به دروغ به مادرش مي گويد 
كه به سفر تفريحي از طرف مدرسه مي رود و به 
مي شود،  مخفي  خانه شان  زيرزمين  در  آن  جاي 
موزيك گوش مي دهد و خودش را با خوراكي هاي 
شكم سير كني كه آنجا انبار كرده است سرگرم 
در  هم  معتادش  ناتني  خواهر  سپس  مي كند. 
ترك  براي  تاريكي  و  ساكت  جاي  جست وجوي 
«فكر  مي گويد  برتولوچي  مي پيوندد.  او  به  كردن 
مي كنم فيلم تاثيرگذاري است. فقط دو شخصيت 
مي افتد.  اتفاق  لوكيشن  يك  در  تقريبا  و  دارد 
شد  آن  بربيايم.»نتيجه  عهده اش  از  مي توانستم 
نخستين فيلم ايتاليايي زبان برتولوچي پس از 30 

سال.
اين  در  بسياري  زبان  انگليسي  فيلم هاي  «من 
شكل  بهترين  انگليسي  ديالوگ  ساخته ام.  سال ها 
است.  مستقيم  و  خشك  است.  جهان  در  ديالوگ 

زبان ايتاليايي زيباست اما بسيار ادبي است.» من 
و تو فيلم بسيار شيريني از كار درآمده- البته با 
لحن اديپي و وسوسه هاي معمول برتولوچي وار- 
و موسيقي متني نفسگير. او با خنده يي هيجان زده 

مي گويد «چهره مردم را كه پس از ديدن فيلم از 
سينما بيرون مي آيند ديده ام، همگي لبخند به لب 
دارند. اين واكنش جديدي نسبت به فيلم هاي من 
است. فيلم پايان خوشي ندارد اما نوعي رهايي در 
آن هست». يك بار ديگر برتولوچي تصميم گرفت 
جلوي  تابه حال  كه  كند  كار  جواني  بازيگران  با 
جواني  شيفته  هميشه  او  نگرفته اند.  قرار  دوربين 
بوده است. «بله درست است. وقتي ماريا اشنايدر 
من  دوربين  جلوي  پاريس)  در  تانگو  آخرين  (در 
رفت تا آن زمان فقط يك فيلم بازي كرده بود. ليو 
تايلر (در زيبايي ربوده شده) تولد 18 سالگي اش 
را در حين ساخت فيلم جشن گرفت. من دوست 
دارم بتوانم نوعي معصوميت در آدم ها پيدا كنم. 
جواني زيبايي هاي بسياري دارد. جوان ها در حال 
پيشرفتند. صورت و جسم و ذهن شان مدام تغيير 

جذاب  بسيار  فيلم  در  تغييرات  اين  ثبت  مي كند. 
است.»برتولوچي كه مثل هميشه جذاب و سرزنده 
و قاطع ظاهر شده در رم مشغول بستن بار سفر 
و  انگليسي  همسر  كه  جايي  است.  لندن  سوي  به 

ناتينگ  در  خانه يي  در  پيپل  كلر  فيلمنامه نويسش 
هيل با او زندگي مي كند. مي گويد «سفر كردن با 
ويلچير كار آساني نيست.» و آهي مي كشد. «من 
در قسمت قديمي شهر رم زندگي مي كنم. همه جا 
سنگفرش است... خيلي افتضاح است! در لندن هم 
است  ناهموار  پياده روها  تمام  است.  وضع  همين 
دشوار  من  وضعيت  در  افرادي  براي  فقط  اين  و 
مي كنند،  حمل  كالسكه  كه  مادراني  براي  نيست، 
افراد سالمند كه با عصا راه مي روند و زناني كه 
است...  دردسر  هم  مي كنند  پا  به  پاشنه بلند  كفش 
صداي من از ديگران كه در وضعيتي مشابه من 
موضوع  اين  به  من  پس  است  بلندتر  دارند  قرار 
با  باشد.»  داشته  فايده يي  شايد  مي كنم  اشاره 
كه  انگار  درمي رود،  كوره  از  جمالت  اين  گفتن 
موضوع  اين  به  راجع  باشم  كرده  مجبورش  من 

حرف بزند. خيلي سريع مي گويد «شايد بهتر است 
درباره  او  بزنيم.»از  حرف  ديگري  چيز  به  راجع 
خاطر  به  برتولوچي  فيلم هاي  مي پرسم.  فمينيسم 
شهرت  بيمارگونه شان  عاشقانه  مضمون هاي 
دارند. زنان فيلم هاي او همگي جوان، افسونگر و 
سردرگم هستند. آخرين تانگو در پاريس به خاطر 
اندي  و  چهل  براندوي  مارلون  كه  خشونت هايي 
اشنايدر  بازي  با  فيلم  دختر  شخصيت  به  ساله 
حتي  ساله   19 اشنايدر  دارد.  شهرت  مي كند  روا 
روي  اتفاقات  جريان  در  فيلمبرداري  روز  تا 
بازيگر  دو  هر  واقع  در  نمي گرفت.  قرار  صحنه 
در طول فيلمبرداري فريب برتولوچي را خوردند. 
با  مي داند  گانگستري  را  كارگردان  كه  اشنايدر 
وقف  را  خود  زندگي  باقي  زن  به  ابزاري  نگاهي 
ازبهبود  دفاع  در  كمپين هايي  انداختن  راه  به 
كرده  سينما  پرده  روي  زنان  حضور  وضعيت 
است. او مي گويد «فكر مي كنم تي فالكو (كه نقش 
خواهر ناتني معتاد را در من و تو بازي مي كند) 
آخرين  در  هم  ماريا  نظرم  به  است.  فوق العاده 
تفاوت  من  اما  است.  شاهكار  پاريس  در  تانگو 
زيادي بين زن و مرد نمي بينم. من فقط آدم هايي 
را مي بينم كه كنجكاوي مرا برمي انگيزند.»پس در 
جواب كساني كه آخرين تانگو در پاريس را فيلمي 
ضدفمينيسم و البته ضدزن مي دانند، چه مي گوييد؟ 
او در پاسخ مي گويد «ببين، وقتي فيلم روي پرده 
رفت در كشور من بسيار بحث برانگيز شد. من به 
چهار ماه زندان محكوم شدم. حقوق شهروندي ام 
را از دست دادم. اجازه نداشتم راي بدهم. و جالب 
اينجاست كه دوستاني دارم كه فمينيست هستند و 
بسيار برخورد خوبي با من داشتند. يكي از آنها 
جرمين گرير است. او شخصا به خاطر اين فيلم 
از من تشكر كرد. شايد بعضي ها مرا ضدفمينيسم 
جرمين  چون  نيستم  كه  مي دانم  من  اما  بدانند 
براي  اخير  سال  كرد.»چند  حمايت  من  از  گرير 
برتولوچي با جوايز و افتخارات بسيار براي يك 
برتولوچي  است.  بوده  همراه  هنري  فعاليت  عمر 
به نظر مي رسد كه بيش از هميشه عاشق رسانه 
فيلم هاي  مي تواند  كه  جايي  تا  او  است.  خودش 
جديد را مي بيند و طرفدار پروپاقرص سريال هاي 
تلويزيوني امريكايي است («قانو ن شكن، سرزمين 
مادري و مردان خشمگين براي من در حكم انجيل 
فناوري هاي  پذيراي  باز  آغوشي  با  او  هستند») 
جديد شده است و حتي به ساخت فيلم من و تو 
به صورت سه بعدي هم فكر كرده است و نسخه 
سه بعدي آخرين امپراتور را هم ديده است. «به 
در  دارم  مي كردم  احساس  بود.  جادويي  نظرم 
براي  چيزها  مي روم.»خيلي  راه  ممنوعه  شهر 
فيلمسازي  شيوه  از  است  كرده  تغيير  برتولوچي 
گرفته تا كارگرداني روي ويلچير. با اين حال او 
به نوعي احساس مي كند كه چندان تغييري نكرده 
است. «يادم هست كه وقتي سر صحنه من و تو 
معجزه  يك  اين  كه  مي كردم  فكر  خودم  با  بودم 
است. من هنوز هم مي توانم فيلم بسازم. شش ماه 
اما  شده  تمام  برايم  همه چيز  مي كردم  فكر  پيش 
حاال اينجا هستم. از طرف ديگر دارم همان كاري 
به  همه چيز  داده ام.  انجام  هميشه  كه  مي كنم  را 
شكلي طبيعي به من الهام مي شود. تنها فرقش در 
ارتفاع زاويه ديدم است چون نشسته كارگرداني 
سرپا  كه  شماها  «مثل  مي گويد  خنده  با  مي كنم.» 
دوباره  اينكه  از  وضوح  به  و  نيستم.»  مي ايستيد 
به دنياي خود بازگشته خوشحال است. او اضافه 
مي كند «بعضي چيزها هيچ وقت عوض نمي شوند. 

فيلمسازي هنوز مرا زنده نگه مي دارد.»

يك فيلم خون آشامي به رقباي 
جايزه نخل طال اضافه شد

 رمانس خون آشامي «فقط عشاق زنده ماندند» به كارگرداني جيم 
جارموش در بخش مسابقه اصلي شصت و ششمين جشنواره فيلم 
عشاق  خبرآنالين، «فقط  خبرگزاري  گزارش  مي كنند.به  رقابت  كن 
جارموش  فيلم  اولين   (Only Lovers Left Alive) ماندند»  زنده 
هم  را  فيلمنامه  است.   2009 سال  در  كنترل»  «حدود  فيلم  از  پس 

خود او نوشته است.
 تام هيدلستن در اين فيلم نقش يك موزيسين زيرزميني خون آشام 

را بازي مي كند كه قرن ها ارتباط او با زن محبوبش (تيلدا سوئينتن) 
قرار  تهديد  مورد  واسيكووسكا)  (ميا  او  كوچك  خواهر  ورود  با 
شركت  و  لندن  در  كمپاني»  پيكچر  «ركوردد  شركت  مي گيرد. 
را  ماندند»  زنده  عشاق  «فقط  آلمان  در  فيلم پروداكتيون»  «پاندورا 
از  «عجيب تر  چون  فيلم هايي  كارگردان  جارموش  كرده اند.  تهيه 
روي  «شب  اسرارآميز»،  «قطار  قانون»،  «زمين خورده  بهشت»، 
«گل هاي  و  سامورايي»  شيوه  داگ:  «گوست  مرده»،  «مرد  زمين»، 
برادران  پوالنسكي،  رومن  ساخته هاي  تازه ترين  است.  پژمرده» 
از  فرهادي  اصغر  و  سورنتينو  پائولو  سودربرگ،  استيون  كوئن، 
كه  هستند  كن 2013  جشنواره  رسمي  بخش  فيلم هاي  مطرح ترين 
اسامي آنها هفته پيش اعالم شد. استيون اسپيلبرگ رييس داوران 

اين بخش است. برگزاركنندگان جشنواره كن همچنين روز جمعه 
از اضافه شدن مستند «Le Dernier des injustes» ساخته كلود 
دوره  اين  مسابقه  از  خارج  بخش  به  فرانسوي  فيلمساز  النزمن 

جشنواره كن خبر دادند. 

سه فيلم هم به بخش نوعي نگاه اضافه شدند.اودري توتو، بازيگر 
ششمين  و  شصت  اختتاميه  و  افتتاحيه  مراسم  اجراي  فرانسوي 
با  ارديبهشت)   25) مه  كه 15  دارد  عهده  به  را  كن  فيلم  جشنواره 
و  مي شود  آغاز  لورمان  باز  كارگرداني  به  بزرگ»  «گتسبي  درام 
26 مه (5 خرداد) با تريلر فرانسوي «زولو» ساخته ژروم سال به 

پايان مي رسد.
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گفت وگوي تلگراف با بازيگر نقش شرلوك هلمز

من از طبقه  متوسط مي آيم
اردوان ارمغان

نقش  در  درخشانش  نقش آفريني  با  ايران  در  را  كامبربچ  بنديكت 
شرلوك  هلمز مي شناسند. بازي او در نقش اين كارآگاه اسطوره يي 

بهره  هم  امروز  دنياي  تكنولوژي  از  و  شده  روز رساني  به  حاال  كه 
مي برد، برايش اسم و رسمي به هم زده است. او در گفت وگويي با 

روزنامه «تلگراف» سخنان جالبي را بر زبان آورده است. 

مي گفت  قبال  و  است  «هارو»  دانش آموخته  كه  ساله   36 بازيگر  اين 
قصد دارد به امريكا برود تا ديگر او را فردي متمول و در ناز و نعمت 

آدم هاي  نقش  و  ندانند  آنچناني  مدارس  فارغ التحصيل  و  بزرگ شده 
شيك و متمول را به او ندهند؛ حاال از رواج مدارس بازيگري عمومي 
دفاع مي كند و مي گويد كه اين صنعت نوعي «شايسته ساالري» است 
بسازند  را  الگويي  هم  كنار  در  كه  مي كنند  تالش  افراد  آن  «در  كه 
چون تام هيدلستون، ادي ردمينف دمين لويس و من همگي به طور 
خصوصي آموزش ديده ايم. اما جيمز مك اووي، مايكل فسنبندر و تام 

هاردي جزو ما نبودند، اما به اندازه  ما مستعد هستند. 

كاهالنه است اگر تالش كنيم و يك مدرسه خصوصي براي نخبگان 
جامعه  متوسط  طبقه  از  برآمده  كامال  من  مي كنم  فكر  كنيم.  ايجاد 
هستم. مي دانم كه ديگران بر اين حرف خرده خواهند گرفت اما من 
از طبقه باالتري نيامده ام. طبقه باالتر براي من مفهومش اين است كه 
شما غرق در ثروت يا در محيطي سلطنتي متولد شويد». او مي افزايد: 
باشم».  آمده  متوسط  از  باالتر  طبقه يي  از  هم  شايد  خوب.  «بسيار 
او همچنين در اين گفت وگو تاكيد كرد كه هرگز مشاجره يي بر سر 
پرورش و ترقي اش در كار نبوده اما وقتي وارد كالس شده به اين 

نتيجه رسيده كه در موقعيتي باخت- باخت حاضر شده است. 

كامبربچ در ميان حرف هايش كشور انگلستان را ستوده و از مردمش 
تقدير كرده است. اين بازيگر همچنين گفته كه وقتي در عدم فعاليت 
يك ساله اش در نپال اقامت داشت، انگار كسي با لگدي او را به خانه 
و  رفت  گاوميش ها  تعقيب  به  گروهي  با  يك بار  كه  چرا  بازگرداند، 
مي گويد:  او  كند.  پيدا  نجات  توانست  سختي  به  و  كرد  گم  را  راهش 
گرفتيم.  آميبي  اسهال  نوعي  همگي  شديم.  بيماري  دچار  «همه مان 
شب ها  و  بوديم  كرده  گم  را  راه مان  بوديم.  شده   گم  نيم  و  يك روز 
حركت مي كرديم و خزه هاي مرطوب را فشار مي داديم تا قطرات آب 
خوابيديم.  جانور  يك  كنام  توي  شب  يك  بنوشيم.  را  آنها  در  نهفته 
كابوس هاي  بيماري  فرط  از  و  بود  حيوانات  فضله  از  پر  كه  جايي 

روان پريشانه مي ديديم.»

ويديو «باد و مرگ» محمود 
نورايى در جشنواره كن

محمود نورايى، با ويديوآرت «باد و مرگ» در بخش رسانه هاى 
حضور  كن  فيلم  جشنواره  شصت وششمين  بصرى  جديد 
خواهد داشت. ويديوآرت «باد و مرگ» اثرى از محمود نورايى 
است كه در كارگاه عباس كيارستمى، كارگردان شناخته شده 
هنرى  فيلم هاى  بخش  در  است  قرار  و  بود  شده  توليد  ايرانى 

جشنواره كن 2013 به نمايش در بيايد.

نگاهى  است،  داده  قرار  توجه  مورد  را  مرگ  ايده  كه  اثر  اين   
دارد.  فلسفه  دريچه  از  مرگ  موضوع  به  معناگرا  و  مينى مال 
توحيدى،  اديان  ديد  زاويه  از  پايدار  حقيقتى  عنوان  به  مرگ 
Av- 2013) موضوع مفهومى اين ويديو را شكل مى دهد. بخش

iff Cannes) كه به صورت غيررقابتى برگزار مى شود، امسال 
با استقبال بيش از 16هزار اثر روبه رو بود و در بخش نهايى، 
17 اثر براى نمايش در اين بخش انتخاب شدند كه ويديوآرت 
اين  در  است.  آثار  اين  از  يكى  نورايى  محمود  مرگ»  و  «باد 
كشورهاى  از  آثارى  ايران  عالوه بر  كن  جشنواره  از  بخش 
آفريقاى  و  چين  ژاپن،  آرژانتين،  فرانسه،  انگليس،  آمريكا، 
شصت وششمين  هنرى  فيلم هاى  بخش  دارند.  حضور  جنوبى 
 3 تا  ارديبهشت  مى  (30  ماه   24 تا   20 از  كن  فيلم  جشنواره 

خرداد) برگزار مى شود.

اثر گرافيست ايرانى در تقويم 
صلح 2013 چاپ شد 

اثرى از اونيش امين الهى در تقويم صلح 2013 چاپ شد. 
تقويم  در  چاپ  براى  ايرانى  گرافيك  طراح  يك  از  پوسترى 
آمريكا  در   «Lotus Amber» انتشارات  توسط   ،2013 سال 

خريدارى و چاپ شد.
از  دارد،  نام   «Stop War» يا  است»  بس  «جنگ  كه  اثر  اين   
مجموعه شخصى امين الهى، مدرس و عضو هيات مديره انجمن 
انتخاب  جنگ  ضد  موضوع  با  ايران  گرافيك  طراحان  صنفى 
شده است. تقويم «پوسترهايى براى صلح و عدالت» شامل 12 
ماويان  چز  لوكووا،  لوبا  جمله  از  بين المللى  طراحان  از  پوستر 
سياسى،  اجتماعى،  زمينه هاى  در  و...  يان رايت  ميكا  ديويس، 
حقوق بشر و مسائل زيست محيطى است كه روى كاغذ 100 

درصد بازيافتى چاپ شده و به فروش مى رسد. 

قبيل  از  مختلف  صورت هاى  به  تقويم  اين  تصاوير  همچنين 
چاپ سيلك اسكرين روى پيراهن و لباس باز توليد شده است. 
پس از انتشار يكسرى پوستر چهار لته اى در سال 2011، اين 
دومين بار است كه اثرى از اونيش امين الهى در اين تقويم چاپ 

مى شود. 

دو شعر علي اصغر سيدآبادي در 
تقويم كتابخانه بين المللى مونيخ

از  كودك  شعر   52 سال  هر  كه  مونيخ  بين المللى  كتابخانه 
انتخاب  ساالنه اش  تقويم  در  چاپ  براى  را  جهان  سراسر 
مى كند، امسال دو شعر از على اصغر سيدآبادى را نيز در اين 

تقويم منتشر خواهد كرد. 

اين دو شعر از كتاب «بادكنك به شرط چاقو» سروده على اصغر 
سيدآبادى و تصويرگرى هدا حدادى انتخاب شده است كه نشر 
افق سال 1386 آن را منتشر كرده است. بنا بر اين گزارش در 
اين تقويم براى هر هفته يك شعر در نظر گرفته شده است كه 
هر سال كار شناسان كتابخانه بين المللى مونيخ، آنها را از ميان 
كتاب هاى شعر منتشر شده در سراسر جهان، انتخاب مى كنند 

و پس از كسب موافقت ناشر آن را منتشر مى كنند.

كشور ها  در  منتشر شده  كتاب هاى  روى  از  تنها  شعر ها  اين   
نيز  تصوير ها  كيفيت  شعر ها  انتخاب  در  و  مى شود  انتخاب 
صفحه  يك  تصوير ها  اين  از  يك  هر  زيرا  دارد،  زيادى  اهميت 
از تقويم را مى آرايد. بنابر اين گزارش اين تقويم را انتشارات 
آلمان  در  تقويم  ناشران  بزرگ ترين  از  يكى  كه  كلندر»،  «آركه 
است، به زودى به زبان انگليسى منتشر و عرضه خواهد كرد. 
براى  سپيد  شعر  مجموعه  چاقو»  شرط  به  «بادكنك  كتاب 
كودكان است و در سال 1387 از سوى شوراى كتاب كودك 

ايران به عنوان كتاب ويژه برگزيده شده است.

تيموتي تريسي

فيلمسازي كه جاسوس شد

دانشگاه  از  بود.  گمنامي  فيلمساز  پيش  سال  چند  تا  تريسي  تيموتي 
براي  مستندسازي  به  شروع  و  شد  فارغ التحصيل  تاون  جورج 
مستندي  گرفت  تصميم  پيش  سال  دو  اما  كرد.  تلويزيوني  شبكه هاي 

درباره وضعيت سياسي ونزوئال بسازد. به ظاهر همه چيز هم خوب 
پيش مي رفت، توكي جن كوئل، يكي از همكاران تريسي به خبرگزاري 
رويترز گفته است هر وقت با او صحبت مي كرده، تريسي از پيشرفت 
و  چاوز  هوگو  مرگ  از  پس  اما  است.  مي كرده  رضايت  اظهار  كار 
برگزاري انتخابات ناگهان ورق برگشت.وزير كشور ونزوئال، ميگوئل 
رودريگوئز تورس به خبرگزاري ها گفت يك مستندساز امريكايي در 
نوار  پانصد  به  نزديك  چيزي  آنها  است.  جاسوسي  مشغول  كشور 
ويدئويي در اختيار دارند كه نشان مي دهد اين فيلمساز به دانشجويان 
معترض به نتيجه انتخابات كه منجر به پيروزي نيكوالس مادورو شد 
پول مي دهد تا در خيابان هاي كاراكاس دست به اقدامات خرابكارانه 
بزنند حدس مي زنيد اين فيلمساز چه كسي بوده است: تيموتي تريسي، 
شهرت  اوج  به  گمنامي  از  شبه  يك  كه  امريكايي  ساله  كارگردان 35 
رسيد، مادور خود شخصا دستور به اخراج اين فيلمساز داده است. 
كرده اند.امريكا  رد  را  اتهام  اين  او  همكاران  همه  و  كارگردان  خود 
حتي  و  است  داشته  نظر  زير  را  ونزوئال  وقايع  حساسيت  با  هميشه 
رسما   2004 سال  در  متحده  اياالت  ويكي ليكس  اطالعات  براساس 
درصدد بوده دولت چاوز را ساقط كند.همه اين حوادث هيچ فايده يي 

كه نداشته باشد دست كم باعث شهرت تيموتي تريسي شده است.

اجراى همايون شجريان و 
پورناظرى ها در مراكش

روز  پورناظرى،  تهمورس  و  سهراب  همراهى  با  شجريان،  همايون 
بيست وششم مى  (پنجم خرداد 92) در دوازدهمين جشنواره موسيقى 
«الموازين - ايقاعات عالم» روى صحنه مى روند. تهمورس پورناظرى 
با اعالم اين خبر افزود: «امسال جشنواره، بخشى را با عنوان «جاده 
موسيقايى ابريشم» در تقويم خود گنجانده اند كه دربردارنده  اجراى 
هنرمندان هشت كشورى ا ست كه روزگارى در مسير جاده ابريشم 
قرار داشته اند و مغرب و مشرق دنياى قديم را به هم پيوند مى دادند. 
در  موسيقايى  فرهنگى-  گذرى  بخش،  اين  از  هدف  آنها،  گفته   به 
پورناظرى ها  و  شجريان  كه  است  فرهنگى  بازرگانى  راه  اين  مسير 
موسيقى  معتبر  جشنواره   اين  به  ايران  موسيقى  نماينده  به عنوان 
دعوت شده اند.» دوازدهمين دوره اين جشنواره طى 9 روز، از سوم 

تا يازدهم خردادماه به اجرا درمى آيد. 
بين المللى  «جشنواره  كرد:  تصريح  ادامه  در  شمس  گروه  آهنگساز 
موازين هر ساله با شركت ستارگان نامدار جهان، استعدادهاى جوان 
و هنرمندان نوظهور مراكش در چند شاخه جداگانه برگزار مى شود.» 
با  شجريان  همايون  اجراى  نخستين  اجرا  اين  پورناظرى  گفته  به 
از  آثارى  اجراى  شامل  كه  آفريقا ست  قاره  در  پورناظرى  برادران 

كيخسرو پورناظرى و سهراب و تهمورس پورناظرى خواهد بود. 
سهراب  بربط)  تنبور،  (تار،  پورناظرى  تهمورس  اجرا  اين  در 
كوبه اى)  (سازهاى  رضايى نيا  حسين  و  تنبور)  (كمانچه،  پورناظرى 

از  كرد.  خواهند  همراهى  خواننده  مقام  در  را  شجريان  همايون 
جورج  به  مى توان  امسال  مراسم  در  حاضر  سرشناس  چهره هاى 
راك  گروه  گتا،  ديويد  ايگلسياس،  انريكه  لورين،  ريحانا،  بنسون، 
«Deep Purple»، گروه «جكسون فايو» و همچنين PSY (خواننده 

تك آهنگ مشهور گنگنام استايل) اشاره كرد.
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بازخواني نقش 
تجار و پيشه وران 

در جنبش مشروطه 
تجار با فرستادن ديگ پلو به حمايت از 
متحصنين در سفارت روس پرداختند

عبدالحسين ناهيدى آذر

دنبال  را  مهم  هدف  دو  ايران  مشروطه  جنبش   
مي كوشيد  ملي  لحاظ  از  ملى.  و  اجتماعى  مي كرد: 
بيرون  كشور  از  را  انگليس  و  روس  استعمارگران 
كند و از سرمايه داري ملي در برابر ضربات كوبنده 
سرمايه داران غرب حمايت كند و به تقويت آن بكوشد. 
 در اين جنبش تمام طبقات و گروه هاي اجتماعي از 
كارگر گرفته تا روستايي حتي كودكان و زنان نسبت 
بيش  و  كم  خود  صنفي  منافع  و  طبقاتي  آگاهي  به 
همه  از  پيشه وران  و  تجار  نقش  ولي  كردند  شركت 

پررنگ تر بوده است. 
عظيم  حركت  اين  محرك  موتور  ديگر  سخن  به 

به  مي داد  تشكيل  مزبور  طبقه  را  ملي  و  اجتماعي 
نبرد  گوناگون  صحنه هاى  در  كه  است  علت  همين 
دوا  علي  حاجي  مي كنيم:  برخورد  نام هايي  چنين  به 
فروش، حاجي قلي دوز ساتان (نمك فروش)، حاجي 
قند  عباسعلي  مشهدي  بزار،  كريم  مير  خياط،  صمد 
محمدتقي  فروش)  (اسلحه  فشنگچي  آقا  اسد  فروش، 
علي  محمد  حاجي  جعفرچوركچي(نانوا)،  جورابچي، 
بادامچي، ميرزا محسن معتمدالتجار، حاجي علي قلي 
صفروف (تاجر و ژورناليست)، مبارز نامي كرباليي 
علي ميسسيو كه به كار ترخيص كاال اشتغال داشت، 
(نويسنده  فروش  قدك  يجويه  و  باقر  محمد  حاجي 
كتاب ارزشمند بلواي تبريز)، حاجي ميرزا آقا فرشي 
كه  چاي  تاجر  كناني  كوزه  مهدي  حاجي  (تاجر)، 
پيروزي  در  ستارخان  به  وي  مادي  بي دريغ  حمايت 
مشاور  افتاد،  موثر  بسيار  استبداد  بر  تبريز  مردم 
كه  اميرخيزي  اسماعيل  حاجي  ستارخان،  منشي  و 
مبارزي تجارت پيشه بود و در آخر عمر كتاب «قيام 
آذربايجان و ستارخان» را به رشته تحرير در آورد 
از  قبل  كه  آزادي  ُگرد  ستارخان،  خود  باالخره  و 
داشته  اشتغال  اسب،  فروش  و  خريد  كار  به  انقالب 

است.
در  كه  بازرگاناني  ويژه  به  نيز  غربت نشين  تجار 
تجارت  كار  به  اروپا)  و  ايران  تجاري  (پل  استامبول 
نظام  پيروزي  در  موثري  نقش  داشتند،  اشتغال 
مشروطيت بازي كردند كه از آن جمله مي توان، حاجي 
مشروطه  انجمن  بنيانگذاران  از  صدقياني-  رسول 
جورابچي،  رضا  حاجي   � استانبول  سعادت  طلب 
امين  حسين قره،  حاجي  ماهوتچي،  آقا  علي  مشهدي 
احمدزاده(دهقان)،  كهنموئي ها،  زاده،  قاسم  زاده ها، 
باعث  كه  عللي  برد.  نام  را  و...  شجاعي  تقي  حاجي 
پيشاپيش  مشروطه،  جنبش  در  اصناف  و  تجار  شد 
ديگر طبقات اجتماعي حركت كنند، به شرح زير است:
-1 در عصر قاجار همه منابع ثروت ملي، به صورت 
گرفته  قرار  آزمند  استعمارگران  اختيار  در  امتياز 

بلژيكي ها  دست  به  ايران  گمركات  جمله  آن  از  بود. 
پول نقدي كه بي درد سر به جيب  اداره مي شد. تنها 
شاه و دولتيان واريز مي شد از درآمد خزانه گمرك 
آن  براي  ايران  گمرك  رييس  بلژيكي  مسيونوز  بود. 
به  آورد،  دست  به  بازرگانان  از  بيشتري  پول  كه 
بهانه هاي گوناگون از آنان عوارض مي گرفت. ماليات 
و عوارض راهداري كه از تجار ايراني گرفته مي شد، 
در قياس با بازرگانان خارجي بسيار زياد بوده است. 
شهري  از  حتي  ديگر،  واليت  به  واليتي  از  كاال  حمل 
مثال  مي شد.  راهداري  قوانين  مشمول  ديگر  شهر  به 
مال التجاره اي كه از مرز بازرگان يا جلفا وارد ايران 
هفت  خوي،  شهرهاي  در  تهران  مقصد  تا  مي شد، 
چشمه، تبريز، زنجان، قزوين و تهران از آنها ماليات 
تنها  خارجي  تجار  كه  صورتي  در  مي شد.  گرفته 
مي كردند  پرداخت  ناچيزي  ماليات  ورودي  مرز  در 
و  تنظيم  با  دولت  داشتند،  انتظار  ايران  بازرگانان 
برابر  در  داخلي  تجار  منافع  از  قوانيني  تصويب 
آن  انجام  كه  كاري  كند.  حمايت  بيگانه  سرمايه داران 
از دولت وابسته به بيگانه غيرممكن بوده است. سر 
كنسول انگليس در تبريز به نام ك.اي.ابوت در يكي 
از گزارش هاي خود به كشورش مي نويسد: «تجار و 
پيشه وران كاشان عرض مالي به حضور اعليحضرت 
شاه تقديم كردند و خواستار حمايت از تجارت شان 
شدند، كه مي گفتند در نتيجه عرضه كاال هاي اروپايي 
به كشورشان آسيب ديده است. در واقع با ادامه رشد 
تجارت اروپايي، فرستادگان بريتانيا در ايران پيوسته 

كاالهاي  با  ايراني  مصرفي  كاالهاي  جايگزيني  از 
بازرگانان  و  اصناف  توليد،  سريع  زوال  و  اروپايي 

ايران گزارش مي دادند.» 
اجازه  عشاير  و  ايالت  قدرت  و  خانخاني  نظام   2-
رشد  به  و  گيرد  شكل  ملي  سرمايه داري  نمي داد، 
درنواحي  ويژه  به  راه ها  در  برسد.  شكوفايي  و 
كوهستاني، امنيت وجود نداشت سفر كردن واقعا به 
به  عشاير  از  قسمتي  چراكه  بود،  كردن  خطر  معناي 
راهزني اشتغال داشتند. حتي برخي فئودال ها نيز به 
مي زدند.  دست  تجاري  كاروان هاي  غارت  و  چپاول 
چنين بي ثباتي و عدم امنيت از موارد اعتراض شديد 

تجار بود.
شغلي،  ضرورت  خاطر  به  گران  سودا  و  تجار   3-
داراي سواد خواندن و نوشتن بودند. بنابراين آنها به 
آگاهي طبقاتي بيشتري دست يافته بودند. در ضمن 
خارج  كشور هاي  به  فروش  و  خريد  براي  كه  آنان 
مقايسه  با  مي كردند،  سفر  زمين  مغرب  به  ويژه  به 
وضعيت تجار ايران و اروپا به لزوم توسعه اقتصادي 
مي بردند.  پي  كشور  وسطايي  قرون  تجاري  و 
را  سياسي  و  اجتماعي  عظيم  دگرگوني هاي  همچنين 
مي كردند  مشاهده  نزديك  از  مي داد،  رخ  آنجا  در  كه 
و  سياسي  بلوغ  به  آنان  مي شد،  باعث  كار  اين  و 
آگاهي هاي بيشتري دست يابند. تجار اين آگاهي ها را 
به انحاي مختلف به داخل كشور منتقل مي كردند و در 
آزاد  روزنامه هاي  مثال  مي دادند.  قرار  همگان  اختيار 
ثريا  اختر،  قيبل  از  مرزي  برون  سانسور  از  فارغ  و 
غربت نشين  ايرانيان  كوشش  به  كه  را  حبل المتين  و 
با  همراه  مي گرديدند،  توزيع  و  طبع  ستم  از  رانده  و 
اين  مي كردند  ايران  وارد  مخفيانه  تجاري  كاال هاي 
روزنامه ها با استقبال شديدي روبه رو مي شدند و به 

تنوير افكار مردم كمك شاياني مي كردند.
نيز  خارجي  زبان  دو  يكي  به  كه  تجار  اين  از  برخي 
تسلط داشتند خودشان با چاپ روزنامه به آگاهي هاي 
مثال  مي رساندند  ياري  مردم  اجتماعي  و  سياسي 
به  روزنامه  چند  ناشر  صفروف،  قلي  علي  حاجي 

نام هاي «احتياج»، «اقبال» و «آذربايجان» بوده است. 
كرباليي علي ميسيو به همراه ديگر ياران جان بر كف 
محمود  ميرزا  داد  انتشار  را  «حديد»  روزنامه  خود 
بود،  تجارت  وي  اصلي  شغل  كه  سلماسي  غني زاده 
داشت  عهده  بر  را  «انجمن»  روزنامه  سردبيري 
سپس روزنامه بوقلمون و بعد از آن روزنامه هفتگي 
انتشار  را  سهند  روزنامه  عمر  آخر  در  و  محاكمات 

داد.
روزنامه  نخستين  تبريزي  طالبوف  عبدالرحيم 
طنزآميز شاهسون را در استانبول به چاپ سپرد وي 
كه در تفليس به كار تجارت مشغول بود، مولف كتب 
احمد  «كتاب  المحسنين»،  «مسالك  طالبي»،  «سياست 
يا سفينه طالبي» مي باشد او در آثار خود مي كوشيد 
ايران  مردم  براي  را  مشروطيت  و  آزادي  مفهوم 
توضيح دهد و در ضمن آنان را ترغيب مي كرد، براي 

آزادي وطن بكوشند.
«سياحت  كتاب  مولف  مراغه اي  زين العابدين  حاجي 
جزيره  (شبه  يالتا  و  قفقاز  در  بيك»  ابراهيم  نامه 
كريمه) به كار تجارت اشتغال داشت. نوشته هاي او 

نيز در بيداري مردم عصر خود اثر شگرفي بخشيد.
حاجي ميرزا آقا بلوري (بلور فروش) مدير و صاحب 
روزنامه  هاي  بود.  آذربايجان  هفتگي  روزنامه  امتياز 
و  االرض»  «حشرات  انتقادي  و  فكاهي  و  مصور 
«خيرانديش» را نيز وي منتشر ساخته است. كسبه و 
اصناف تحت سلطه و نفوذ سرمايه داران بزرگ قرار 
داشتند و از آنان حمايت مي كردند؛ چرا كه پيشه وران 
و كسبه با تجار منافع طبقاتي مشتركي داشتند مثال 
بازرگانان وقتي كه اجناسي را وارد ايران مي كردند، 
اغلب به اقساط در بازار مي فروختند به عنوان نمونه 
شال فروش  علي  محمد  حاجي  نام  به  بود  تاجري 
معروف  تجار  از  كه  حبيب  علي  حاجي  به  معروف 
مقدار  به  را  اجناس  ديگر  و  قماش  وي  بود.  تهران 
مي فروخت  كسبه  به  اقساط  به  و  مي كرد  وارد  كلي 
تا جايي كه در آستانه انقالب مشروطه در حدود يك 
مبلغ  زمان  آن  در  كه  تومان  هزار   500 يعني  كرور 
با  وي  بود  طلبكار  كسبه  و  اصناف  از  بود،  گزافي 
دادن تخفيف در اجناس خود، كسبه و پيشه وران را 

با مشروطه خواهان هم صدا كرد.
-4 عالوه بر مواردي كه به  آنها اشاره شد، كمك هاي 
تعيين  نقش  آزاديخواهان  و  مليون  به  تجار  مادي 
كرد  بازي  مشروطه  انقالب  پيروزي  در  را  كننده اي 
بود.  بازاريان  عهده  بر  تحصن ها  مالي  بار  كال  و 
با  انگليس  و  روس  سفارتخانه هاي  در  پلو  ديگ هاي 
و  اسلحه  مي شد.  گذاشته  اجاق ها  سر  بر  آنان  پول 
مهمات مبارزان مشروطه طلب و مخارج خانواده آنان 
به كمك حاجي مهدي كوزه كناني ها و حاجي ميرزا 

آقا فرشي ها و ديگر تجار تهيه و تامين مي شد.
به  آنان  آزاديخواهي  فرياد  و  مردم  ستم ديدگي  حتي 
جهانيان  گوش  به  كشور  از  بيرون  در  تجار،  وسيله 
مي رسيد. تجار بودند كه شكايت از قرارداد رژي را 
پيش ميرزا رضاي شيرازي بردند و او را به صدور 
خود  فعال  حضور  با  و  كردند  تشويق  تنباكو  فتواي 
در جنبش تنباكو نخستين ضربه كاري را به حكومت 
به  انتقاد  جهت  به  بازار  ساختند.  وارد  قاجار  مطلقه 
و  احتكارها  گراني ها،  بي قانوني ها،  بي ضابطگي ها، 
ديگر انواع ظلم و ستم اجتماعي به اشاره تجار بسته 
مي شد.ميزان عالقه مندي و شيفتگي تجار را به انقالب 
مبارزان  به  فرشي  آقا  ميرزا  حاجي  مادي  كمك  از 
براي  كه  وقتي  زد.  حدس  مي توان  تبريز  آزاديخواه 
وي قبض صد توماني براي كمك به مشروطه طلبان 
پول  زمان  آن  در  كه  تومان  پانصد  وي  مي فرستند 
گزافي بود، مي دهد و مي گويد: صد تومان براي من 
كم است از افراد هم رديف من بايد وجه زيادي گرفته 

شود تا كارها سامان يابد.
اصناف 41  و  تجار  مشروطه،  فرمان  صدور  از  پس 
را  ملي  شوراي  مجلس  اول  دوره  نمايندگان  درصد 
كردن  كوتاه  ملي،  بانك  تاسيس  طرح  دادند.  تشكيل 
دست ميسونوز بلژيكي از گمرك و حل مساله گمرك، 
مخالفت با وام خارجي و تصويب اصولي در قانون 
اساسي مبني بر احترام به مالكيت خصوصي و غير 
قانوني بودن مصادره اموال و تصويب قوانيني براي 
سامان دادن امور قضايي از جمله فعاليت هاي تجار 

در مجلس اول شوراي ملي بود.
در  را  مشروطه  كه  شده  نوشته  تاريخ ها  در  اينكه 
و  ستارخان  يعني  مبارز  دو  تفنگهاي  آذربايجان 
باقرخان و دارايي يك سرمايه دار يعني حاجي مهدي 
شيخ  يعني  نامدار  خطيب  سه  زبان  و  كناني  كوزه 
از  ناطق  جواد  ميرزا  و  واعظ  حسين  ميرزا  سيلم، 
كه  را  تجار  طبقه  پيشرو  نقش  دادند،  نجات  شكست 
در راس آنها تاجر خوشنام و دوستدار مردم حاجي 
مهدي كوزه كناني قرار داشت به خوبي نشان مي دهد.

سخن آخر اينكه نخستين جرقه آتش انقالب مشروطه 

نيز با حركت حمايت گرانه مردم از تحصن اعتراض 
آميز تجار در تهران پرتو افشاني مي كند.

شرح ماجرا به اين قرار است كه به علت جنگ روس 
وژاپن در سال 1904 ميالدي در پرت آرتور، قند و 
شكر كه از روسيه وارد مي شد، كمياب و قيمت آن به 
شدت گران مي شود. عالءالدوله حاكم تهران جمعي از 
بازرگانان را كه انحصار خريد و فروش قند و شكر 
را در اختيار داشتند، به دارالحكومه دعوت مي كند و 
از آنها با خشم و خشونت مي خواهد، قند و شكر را به 
قيمت سابق عرضه كنند. تجار قند و شكر در جواب 
مي گويند كه گراني و كميابي اين كاال در نتيجه جنگ 
روس و ژاپن است بنابراين فروش آن به قيمت سابق 
تجار  منطقي  سخنان  به  عالءالدوله  است.  ممكن  غير 
وقعي نمي گذارد و دستور مي دهد، چند نفر از آنان را 
به فلك ببندند و به پايشان چوب بزنند از جمله اين 
عالءالدوله  منطقي  غير  و  تند  خشم  گرفتار  كه  تجار 
شد ، تاجري بود به نام سيد هاشم معروف به قندي 

كه 65 سال سن داشت.
خبر چوب خوردن تجار قند فروش به ويژه سيد قندي 
كوزه  مهدي  حاجي  مانند  مردم داري  و  امانت  در  كه 
كناني معروف بود و در ميان بازاريان تهران حسن 
شهرت و موقعيت بسزايي داشته است، چون برق در 
تهران مي پيچد و كسبه و اصناف به عالمت اعتراض 
بست  شاه  مسجد  در  و  مي بندند  را  دكان ها  و  بازار 
مي نشينند و مردم نيز به حمايت از تجار برمي خيزند 
سيدجمال الدين  مي پيوندند  بست نشينان  به  و 
حاكم  زشت  رفتار  از  و  مي رود  منبر  به  اصفهاني 
شدت  به  بازرگانان  به  �نسبت  عالءالدوله  تهران- 
انتقاد مي كند. در اين اثنا ده ها نفر از هواداران حاكم با 
چوب و چماق به مسجد مي ريزند و مردم بست نشين 
را مورد ضرب قرار مي دهند در همان شب نيز حكم 
توقيف و دستگيري سيد جمال الدين اصفهاني صادر 
و تعداد كثيري از مردم دستگير و زنداني مي شوند. 

(اواخر رمضان 1332 ه.ق)
اما تجار و كسبه دست از اعتراض بر نمي دارند و به 
همراه عده كثيري از مردم روز چهارشنبه 16 شوال 
در  و  مي شوند  عبدالعظيم  شاه  رهسپار  ه.ق   1332

آنجا بست مي نشينند.
در اين بست نشيني كه در تاريخ به مهاجرت صغير 
مي شوند  خانه  عدالت  خواهان  مردم  است،  معروف 
دموكراتيك  جنبش  به  تبديل  كم كم  حركت  اين  سپس 
قانون  و  پارلماني  حكومت  خواستار  ملت  و  شده 
اساسي مي شود نتيجه آنكه فرمان مشروطيت در 14 

مرداد 1285 صادر مي شود.
عده اي  كه  است  ضرورت  نكته  اين  تذكر  پايان  در 
اين  نبودند،  مشروطه  نظام  هواخواه  بزرگ  تجار  از 
آنان  از  تعدادى  جمله  از  داشت  گوناگوني  علل  كار 
به  اقتصادي  بحران هاي  و  اجتماعي  شرايط  دليل  به 
فئودال ها  با  و  آوردند  روي  روستا  و  زمين  خريد 
روي  در  رو  بنابراين،  يافتند.  مشترك  منافع 
گسترش  و  تعميق  از  و  صف بندي  مشروطه خواهان 

انقالب جلوگيري كردند. 
و  اياالت  حكام  با  نيز  بزرگ  تجار  از  ديگري  تعداد 
دوستي  داشتند.  دوستي  روابط  قدرت  صاحبان 
براي  را  مناسبي  و  امن  فضاي  تجار  براي  آنان  با 
تجارت فراهم مي آورد. يكي از موارد همكاري دولت 
با تجار بزرگ «اعزام نيروي نظامي دولت به ممسني 
براي ياري محمد معين التجار بوشهري در سركوب 

خوانين معترض بر سرزمين هاي مورد ادعا» بود.
قراچمن  دهقانان  جنبش  سركوب  به  كمك  همچنين 

(آذربايجان) را مي توان نام برد. 
از سوي ديگر دارا بودن بيشترين نقدينگي موجود در 
دست تجار بزرگ حكومت را به آنان محتاج مي كرد. 
پس  ميرزا  عباس  قرض  از  مي توان  نمونه  عنوان  به 
و  ناصرالدين شاه  قرض  از  و  روس ها  از  شكست  از 
احراز  براي  تهران  به  حركت  هنگام  شاه  مظفرالدين 

مقام سلطنت نام برد كه از تجار مراغه گرفته شد.
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جاذبه هاى گردشگرى ايرلند
از تاريخ و ادبيات گرفته تا موسيقى و تجارت، ايرلند سرشار از ديدنى ها 
است. به همين دليل، ما 10 مكان جذاب اين كشور اروپايى كه به «جزيره 

زمرد» لقب گرفته را برايتان انتخاب و معرفى كرده ايم.

1.كافه ديوى بايرنز پاپ
دوستداران  پاتوق  بيشتر  و  دارد  قرار  دوبلين  داك  خيابان  در  كافه  اين 
رمان و داستان است. دليل اصلى شهرت آن نيز به اين دليل است كه يكى 
از نويسنده هاى مشهور ايرلندى به نام جيمز جويس، در شاهكار خود 
به نام «اوديسه» از اين كافه زياد ياد كرده است و شخصت داستان او 

اصوال به پاپ مى رفته و در آن ساندويچ پنير ميل مى كرده است.

2.تئاتر آبِى
در اين تئاتر، آثار و نمايشنامه هايى از ويليام باتلر ييتز (شاعر ايرلندى)، 
جان ميلينگتون سينج، ساموئل بكت اجرا شده است. شايد بتوان گفت اين 

تئاتر در واقع گنجينه ارزشمندى از ادبيات ايرلند است.

3.دانشكده ترينيتى
اين كالج در قرن 16 ميالدى توسط ملكه اليزابت اول تاسيس شده است 
و در ساحل غربى رودخانه ليفى در مركز دوبلين قرار دارد. شهرت اين 
دانشكده براى فارغ التحصيالنى همچون جاناتان سوئيف، اسكار وايلد و 
ساموئل بكت است. در حال حاضر، در اين كالج كتاب هاى ارزشمندى 
همچون دست نوشته هاى تاريخى باقى مانده از قرون وسطى نگهدارى 

مى شود.

4.نيوگارانج
از  مايلى   30 فاصله  در  ميث  روستاى  در  نيوگارانج  باستانى  آرامگاه 
شمال غربى دوبلين واقع شده است. سازه باريكى ساخته شده از سنگ 
گرداند.  مى  بر  مسيح  ميالد  از  پيش  سال  حدود 4000  به  را  بيننده  كه 
نوسنگى  دوران  باستانى  آثار  از  پيش  سال  هزاران  آرامگاه  اين  قدمت 
انگليس به نام استون هنج است. هنگامى كه خورشيد بر درب ورودى 

اين مقبره مى تابد، مى توان اتاقك هاى داخلى آن را ديد.

5.قلعه بالرنى
براى ديدن اين مكان توريستى، گردشگران بايد حدود 5 مايل از كروك 
گفته  كه  ببوسند  را  بالرنى  اى  افسانه  سنگ  بتوانند  تا  كنند  سفر  سيتى 
مى شود بخشى از ديوار ندبه اورشليم است. اما پيش از طى كردن اين 
از  داريد  دوست  اگر  بدانيد  بايد  آن،  خستگى  تحمل  و  طوالنى  مسافت 
نزديك اين سنگ را لمس كنيد بايد به پشت بخوابيد و درون ديواره اى 
وارد بشويد و متصدى آنجا بايد حتما پاهاى شما را بگيرد تا به پايين 

پرت نشويد. ببينيد اگر ارزش دارد، برويد.

6.جزاير آران
يك قايق كوچك از سمت روساويل يا دوبلين شما را سوار مى كند و به 
اين جزاير كه در ساحل آتالنتيك قرار دارند، مى رساند. در اين منطقه 
جزيره  ترين  كوچك  كنند.  مى  صحبت  ايرلندى  زبان  به  همچنان  مردم 
اينيشى ير همچون گنجينه زمان دار ايرلند باستان با سنگ ها و زمين 
هاى چهل تكه است. هتل اينيشى ير براى برگزارى جشن ها و موسيقى 

ايرلندى شهرت بسيارى دارد.

7.صخره هاى موِهر
سنگى  ماسه  هاى  صخره  آتالنتيك،  اقيانوس  از  مترى   213 ارتفاع  در 
است  اى  گونه  به  دارد،  قرار  ليسكانور  روستاى  نزديكى  در  سنگى  و 
مركز  يك  مكان  اين  ايد.  ايستاده  دنيا  برج  روى  كنيد  مى  احساس  كه 
مى  است  آفتابى  و  صاف  آسمان  كه  روزهايى  در  و  دارد  گردشگرى 

توانيد از اين بلندى ها، جزاير آران را نيز ببينيد.

8.اِسكلينگ ميكائيل
صخره اى حدود 213 مترى كه از دل دريا سربرآورده است در واقع 
جزيره اى در اقيانوس آتالنتيك است. براى رفتن به اين جزيره بايد با 
از  پس  البته  كنيد.  دريانوردى  ساعت  يك  حدود  والنتيا  جزيره  از  قايق 
حدود  رفتن  باال  با  توانيد  مى  شود:  نمى  تمام  شما  كار  نيز  شدن  پياده 
650 پله كوچك، كليساى مسيحى باقى مانده از قرن 7 ميالدى را مشاهده 

كنيد.

9.كوه هاى ماتورك
از  دوچرخه  و  موتورسيكلت  هاى  راننده  تجمع  مركز  ها  سال  گالوى، 
سراسر جهان بود. گردشگران مى توانند هنگام صعود كوه هاى ماتورك 

از درياچه ها و باتالق هاى بكر و دست نخورده نيز ديدن كنند.

10.پارك ملى گلنوياگ
در شمال گالوى، يك پارك ملى دور از دسترس وجود دارد كه زيستگاه 
گوزن هاى قرمز و باز است و پياده روى و كوهنوردى در آن بسيار لذت 
بخش است. گردشگران مى توانند از طبيعت زيبا و هواى عالى لذت ببرند.

10 مكانى كه نبايد ببينيد!
جاذبه  و  گردشگرى  مقاصد  كرديم  سعى  همواره 
هاى توريستى را برايتان معرفى كنيم، ولى امروز 
يعنى  كنيم،  مى  اشاره  ليست  انتهاى  مكان   10 به 
را  بازديد  جهت  محبوبيت  كمترين  كه  هايى  مكان 
از  بعضى  از  بازديد  از  ها  بعضى  هم  دارند.شايد 
فقط  افراد  اكثر  ولى  بيايد،  خوششان  ها  مكان  اين 
مطالعه درباره اين مكان ها هم برايشان كافى است.

1. زباله دانى اقيانوس آرام، اقيانوس آرام
آرام  اقيانوس  آشغال  گرداب  كه  آرام  اقيانوس  دانى  زباله 
مركز  در  دريايى  هاى  آشغال  از  گردابى  شود،  مى  ناميده  هم 
اقيانوس آرام شمالى است است. اغلب برآوردهاى فعلى نشان 
مى دهند كه اين گرداب بزرگتر از اياالت تگزاس آمريكا است 
و بعضى از برآوردها آن را بزرگتر از خود اياالت متحده مى 
گرداب  اين  نيست.  مشخص  هنوز  آن  دقيق  اندازه  ولى  دانند. 
شيميايى  هاى  لجن  دريايى،  هاى  پالستيك  باالى  تراكم  بخاطر 
و بقاياى ديگر مشخص مى شود كه در جريان گرداب اقيانوس 
آرام شمالى گير كرده اند. اين گرداب زياد معلوم نيست، زيرا 
آشغال هاى بسيار كوچكند و چشم غيرمسلح آنها را نمى بيند 
قطعًا  اينجا  شناورند.  اقيانوس  سطح  زير  آن  محتويات  اغلب  و 

جايى نيست كه دوست داشته باشيد از آن بازديد كنيد.

2. جزاير ايزو، ژاپن
در  كه  هستند  آتشفشانى  جزاير  از  اى  مجموعه  ايزو  جزاير 
از  اند.  يافته  امتداد  ژاپن  در  ايزو  جزيره  شبه  شرق  و  جنوب 
لحاظ ادارى، اين جزاير دو شهر و شش روستا هستند و همه 
بزرگترين آنها ايزوشيما است كه  توكيو مى باشند.  بخشى از 
به آن شيما گفته مى شود. به خاطر ماهيت آتشفشانى آنها، اين 
و  سال 1953  در  دهند.  مى  سولفور  تعفن  بوى  هميشه  جزاير 
سال 2000 سكنه اين جزاير بخاطر فعاليت آتشفشانى و سطوح 
سال  در  آنها  كردند.  تخليه  را  جزاير  اين  گاز،  خطرناك  باالى 
بزنند،  ماسك  بايد  هميشه  ولى  بازگشتند،  جزاير  اين  به   2005

چون سطح گاز بطور غيرمنتظره افزايش مى يابد.

3. دروازه جهنم، تركمنستان
اين  در  حفارى  حال  در  شناسان  زمين  وقتى   1971 سال  در 
منطقه بودند، تصادفًا يك غار زيرزمينى پر از گاز طبيعى پيدا 
كردند. زمين زير دستگاه حفارى متالشى شد و حفره بزرگى به 
قطر 50 تا 100 متر باقى گذاشت. براى پيشگيرى از تخليه گاز 
سمى، دانشمندان تصميم گرفتند كه اين حفره را به آتش بكشند. 
زمين شناسان اميدوار بودند كه آتش بعد از چند روز خاموش 
شود، ولى از آن موقع تا حاال اين آتش روشن است. بومى هاى 
منطقه اين غار را دروازه جهنم ناميده اند.  منطقه بسيار جالبى 

است، ولى قطعًا دوست نداريد از آن بازديد كنيد.

4. باغ هاى سمى النويك، انگلستان
اين باغ كه از مهم از باغ هاى گياه شناسى پادوا در ايتاليا (اولين 
باغ گياه شناسى كه براى پرورش گياهان پزشكى و سمى در 
قرن شانزدهم ساخته شد) است، باغى است كه كامًال به گياهان 
گونه  از  گياهانى  آن  داخل  است.  شده  داده  اختصاص  كشنده 
پروانه  داراى  باغ  اين  كنند.  مى  رشد  غيرعادى  و  مختلف  هاى 
(مارى  شاهدانه  از  است،  خاص  گياهان  پرورش  براى  الزم 
بزرگ  هاى  قفس  در  خاص  داليل  به  كه  كوكا  تا  گرفته  جوانا) 

رشد مى كنند.

5. معدن آزبست، كبك، كانادا
آزبست مجموعه اى از شش ماده معدنى سيليكاتى است كه به 
آن  صوت  جذب  هاى  قابليت  و  آتش  به  نسبت  مقاومت  خاطر 
مواد  اين  معرض  در  گرفتن  قرار  طرفى  از  شود.  مى  شناخته 
موجب ابتال به سرطان و يك سرى بيمارى هاى ديگر مى شود. 
اقدامات  همه  اروپا  اتحاديه  كه  است  خطرناك  آنقدر  ماده  اين 
معدنى و استفاده از آزبست را در اروپا ممنوع كرده است. ولى 
براى آنهايى كه كنجكاوند اين ماده را از نزديك ببينند چيزى از 
دست نرفته است. مى توانيد در كانادا، از معادن تتفورد ديدن 
كنيد. استفاده از هرگونه محافظ تنفسى براى كارگران اين معدن 
معادن،  اين  مجاور  شهر  از  هايى  بخش  در  و  نيست  اجبارى 
سكنه در كنار ضايعات اين مواد زندگى مى كنند. در تابستان 
تورهاى اتوبوسى براى بازديد از محيط هاى مرگبار اين معادن 
وجود دارد. بليت آن رايگان است. اگر قصد داريد حتمًا از اين 

منطقه بازديد كنيد، لباس محافظتان را فراموش نكنيد.

6. جزيره رامرى، برمه
جزيره رامرى در برمه يك باتالق بزرگ است كه محل زندگى 
كروكوديل  مرگبارترين  كه  است  شور  آب  كروكوديل  هزاران 
سمى  هاى  عقرب  و  ماالريا  ناقل  هاى  پشه  هستند.  دنيا  هاى 
نيز در اين منطقه فراوان اند. در جنگ جهانى دوم، اين جزيره 
اينجا  در  بود.  برمه  به  لشگركشى  اى  هفته  ششه  جنگ  محل 
شرح يكى از آن شب هاى وحشتناك جنگ را مى خوانيد: «آن 
شب (19 فوريه 1945) وحشتناك ترين شب عمر همه اعضاى 
باتالق  تاريكى  در  ها  تفنگ  پراكنده  صداهاى  بود.   .M.L خدمه
عظيم  خزندگان  هاى  آرواره  در  كه  مجروحانى  هاى  جيغ  با 
نگران  و  محو  صداى  و  شد  مى  آميخته  شدند  مى  خرد  الجثه 
كننده كروكوديل هايى كه پرسه مى زدند ما را ياد جهنمى مى 
انداخت كه تابحال روى زمين تجربه نشده بود. صبح روز بعد 
الشخورها آمدند و شروع به خوردن آنچه كروكوديل ها باقى 
باتالق  وارد  كه  ژاپنى  سرباز  از 1000  كردند...  بودند  گذاشته 

رامرى شدند، فقط 20 نفر نجات يافتند.»

7. جاده يونگاس، بوليوى
جاده يونگاس شمالى (جاده مرگ) يك جاده 61 يا 69 كيلومترى 
كيلومترى  در 56  و  يافته  امتداد  كورويكو  تا  الپاز  از  كه  است 
شمال شرقى الپاز در منطقه يونگاس بوليوى واقع شده است. 
شدن  كشته  و  بودنش  خطرناك  خاطر  به  اى  افسانه  جاده  اين 
200 تا 300 مسافر در سال در اين جاده معروف شده است. 
اين جاده در دهه سى در جنگ چاكو توسط زندانيان پاراگوئه 
كه  است  هايى  راه  معدود  از  يكى  جاده  اين  شد.  ساخته  اى 
ناحيه جنگل بارانى آمازون در بوليوى شمالى يا يونگاس را به 
پايتخت وصل مى كند. اين جاده بخاطر وجود پرتگاه هاى 600 
مترى، عرض يك نفره و نبود نرده محافظ، به شدت خطرناك 
است. حتى باران، مه و غبار موجب خطرناك تر شدن آن شده 
اند. در اغلب جاها، جاده گل آلود است و سنگ هاى زير پا را 

ليز مى كند.

8. گِلفشان هاى آذربايجان، آذربايجان
ساحل  در  خزر  درياى  زير  آتشفشانى  فعاليت  بهار 2001،  در 
 ،2001 اكتبر  در  آورد.  وجود  به  جديدى  جزيره  آذربايجان، 
فوران آتشفشانى قابل توجهى در لكباتان آذربايجان به وقوع 
در  واقع،  در  آذربايجان  نگذاشت.  بجا  اى  كشته  ولى  پيوست، 
معناى واقعى كلمه، آتشفشان فعال ندارد. آنچه آذربايجان دارد، 
متعارف  گونه  كوچك  اقوام  ها  گلفشان  است.  گِلفشان  صدها 
ولى  كنند،  مى  فوران  گاهى  گاه  هستند.  آتشفشانى  هاى  گدازه 
زياد خطرناك نيستند  مگر آنكه در زمانى كه نبايد آنجا باشيد. 
هر بيست سال يكبار، گلفشان ها با نيروى فراوانى منفجر مى 
شوند و شعله هايى را تا صدها متر به آسمان پرتاب مى كنند و 
چندين تن گل در اطراف باقى مى گذارند. در يكى از اين فوران 
ها، در روز انفجار شعله ها حتى از 15 كيلومترى ديده مى شدند 

و تا سه روز بعد هنوز شعله ور بودند.

9. ناحيه متروك، اروپاى شرقى
ناحيه متروك يك منطقه ممنوعه 30 كيلومترى پيرامون فاجعه 
موقعيت  وزارت  نظر  تحت  و  است  چرنوبيل  اى  هسته  راكتور 
نفر  هزاران  دارد.  قرار  اوكراين  اضطرارى  و  العاده  فوق  هاى 
از سكنه قبول نكردند كه اين منطقه را تخليه كنند يا بعداً بطور 
غيرقانونى به اين منطقه برگشتند. طى ده ها سال جمعيت سالمند 
به اين منطقه برگشتند كه در سال 2009 جمعيت آنها به 400 
نفر رسيد. تقريبًا نيمى از اين سكنه در شهر چرنوبيل زندگى مى 
كنن و بقيه در دهكده هاى اطراف پراكنده شدند. پس از تالش 
آنها  حضور  با  مقامات  باالخره  آنها،  اخراج  براى  مداوم  هاى 
در اين منطقه موافقت كردند و حتى براى آنها خدمات حمايتى 
پليس  حضور  دزدى،  و  غارت  علت  به  كردند.  فراهم  محدودى 
بسيار پررنگ است، پس مواظب باشيد، اگر مى خواهيد از اين 
منطقه ديدن كنيد، ممكن است تير بخوريد يا در معرض تابش 

هسته اى قرار بگيريد.

10. ايلها دو كيمادا گراند، برزيل
پائولو،  سائو  قلب  جنوب  در  تقريبًا  برزيل،  ساحل  از  دورتر 
ايلها دو كيمادا گراند (جزيره مار) قرار دارد. پاى انسان ها به 
پژوهشگران  دارد.  هم  خوبى  دليل  و  است  نرسيده  جزيره  اين 
برآورد مى كنند كه در اين جزيره در هر متر مربع، بين 1 تا 5 
مار زندگى مى كند. اگر اين مارها سمى نبودند و طول هر كدام 
5 سانت بيشتر نبود، اين رقم زياد وحشتناك به نظر نمى رسيد. 
ولى مارهاى اين جزيره، گونه هاى خاص و منحصر بفردى از 
مارهاى كله نيزه اى كه  چال مار، كله نيزه اى طاليى، هستند. 
در اين جزيره وجود دارند، تا نيم متر رشد مى كنند و سم قوى 
مى  آب  را  نيش  محل  اطراف  گوشت  كه  دارند  العملى  سريع  و 
كند. اين مكان آنقدر خطرناك است كه براى بازديد از آن بايد 

مجوز تهيه كنيد.
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آغاز به كـار موتور 
جست وجــوي 
سرقت مجـــازي

تطبيق  و  مقايسه  به  «چورناليسم» 
هوشمندانه متون مي پردازد

شده  ارائه  تازگي  به  آناليني  سرويس 
كه مي تواند با تطبيق متن هاي گوناگون 
گزارش هاي  اصلي  نسخه هاي  با 
ويكي پديا،  مداخل  و  آژانس ها  خبري 
كپي كاري و سرقت ادبي را كشف كند 

و به كاربران اطالع دهد. 
انفجار  عصر  در  كپي-پيست  كاري 
و  شده  فراگير  شدت  به  اطالعات 
عادي  كاربران  فقط  اينكه  جالب 
و  نشر  به  چندان  كه  نيستند  اينترنت 
اهميت  منبع  ذكر  با  مطالب  بازنشر 
سرقت  و  كپي پيست كاري  نمي دهند؛ 
و  روزنامه نگاري  دامن  حتي  ادبي 
امروز  روزنامه نگاران  از  بسياري 
آمده  ابزاري  حاال  است.  گرفته  هم  را 
مچ  مي توان  آن  از  بهره گيري  با  كه 
روزنامه نگارها و بالگرهاي كپي كاري 
مختلف  منابع  از  را  مطالب  كه 
را  مي چسبانند  هم  به  و  برمي دارند 
گرفت. بنياد آمريكايي Sunlight كه از 
مراكز پيشرو در روزنامه نگاري نوين 
«چورناليسم»  كه  سرويس  اين  است، 
نام گرفته را به تازگي و رسما معرفي 
كرده است.«چورناليسم» به ساده ترين 
سرقت  جست وجوي  موتور  عبارت، 
كاري  است.  مجازي  فضاي  در  ادبي 
كه «چورناليسم» انجام مي دهد مقايسه 

است  متن هايي  هوشمندانه  تطبيق  و 
مقايسه  مي دهند؛  آن  به  كاربران  كه 
متون با گزارش هاي خبري آژانس هاي 
سرويس هاي  دولتي،  منابع  مختلف، 
عظيم  ديتابيس  البته  و  روابط عمومي 
وب سايت  به  مراجعه  با  ويكي پديا. 
نظر  مورد  لينك  يا  متن  چورناليسم، 
از  پس  مي كنيد.  وارد  آن  در  را  خود 
Com-) مقايسه  دكمه  كارروي  كليك 

pare)، چورناليسم در ديتابيس بزرگي 
مشابهت ها  به دنبال  خبري  منابع  از 
مي گردد و به شما مي گويد كه متن مورد 
جست وجو  تالش،  حاصل  شما  نظر 
با  يا  است،  روزنامه نگار  نگارش  و 
گرته برداري و كپي پيست كاري از منابع 
مختلف تهيه شده است. اگر در ادبيات 
كه  منابعي  با  كاربر  نظر  مورد  متن 
شباهتي  مي گردد  آنها  در  چورناليسم 
پيدا شود، پيغام Churn ظاهر مي شود 
كنار  در  را  متن  دو  مي تواند  كاربر  و 
آنها  دقيق تر  مقايسه  به  تا  ببينيد  هم 
بپردازد. نام «چورناليسم» هم تلفيقي از 
«سرهم بندي»،  معني  به   Churn واژه 
و واژه ژورناليسم است. «چورناليسم» 
و  سطحي  روزنامه نگاري  معني  به 
سهل انگارانه اي است كه حاصل كارش 
تنها با تركيب كردن گزارش هاي آماده 
تهيه  فعال  رسانه هاي  و  آژانس ها 
پيگيري  ندارد.  اصالتي  و  مي شود 
اكثر  براي  مطالب  كيفيت  و  صحت 
چندان  جهان  سراسر  در  كاربران 
فرآيندي  معموال  و  نيست  آسان 
به  نياز  و  است  انرژي بر  و  وقت گير 
پياده سازي  و  طراحي  دارد.  تخصص 
«چورناليسم» با تسهيل امكان سنجش 

نقطه  مي تواند  متن،  كيفيت  و  صحت 
با  مقابله  در  بزرگ  تحولي  آغاز 
كپي پيست كاري هاي  و  ادبي  سرقت 
يكي  باشد.  ژورناليسم  دنياي  در  رايج 
«چورناليسم»  جانبي  كاركردهاي  از 
پيگيري نقل قول هايي است كه در متن ها 
آمده است. اگرچه نقل قول از مصاديق 
اما  نمي شود،  محسوب  ادبي  سرقت 
مي توانند  كاوشگر  و  كنجكاو  كاربران 
عالوه بر يافتن نسخه كامل گفته ها، با 
توسط  انتخاب شده  بخش هاي  به  نگاه 
و  دقيق تر  درك  به  متن،  نويسنده 
رسانه اي  و  روزنامه نگار  از  عميق تري 
برسند.  كرده  منتشر  را  مطلبش  كه 
اوپن سورس  ابزاري  «چورناليسم» 
(متن باز) است. دو سال پيش پروژه اي 
آغاز  بريتانيا  در  هدف  و  نام  همين  با 
شد كه بنياد Sunlight با حمايت مالي 
برنامه نويسان  و  طراحان  از  آن،  از 
را  آن  متن باز  نسخه  كه  خواست  آن 
و  طراح  ديواين»،  «كايتلين  كنند.  تهيه 
است.  چورناليسم  اصلي  برنامه نويس 
وب سايت  صورت  به  هم  سرويس  اين 
براي  افزونه اي  صورت  به  هم  و 
گوگل  جمله  از  گوناگون،  مرورگرهاي 
اكسپلورر  اينترنت  و  فايرفاكس  كروم، 
است.  گرفته  قرار  كاربران  اختيار  در 
قابليت  فقط  فعال  سرويس  اين  البته 
دارد،  را  متون انگليسي  در  جست وجو 
اما قرار است به زودي گسترش يابد و 
ديگر  زبان هاي  در  جست وجو  امكان 
را هم براي اين سرويس فراهم كند تا 
كاربران  از  گسترده تري  طيف  بتواند 
خود  بي نظير  و  خالقانه  خدمات  از  را 

بهره مند كند.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

بهبود حافظه با مشت كردن دست راست!

تاكنون مشت كردن دست، نشانه اي از عصبانيت فرض مي شد. اما روان شناسان 
باعث  راست  دست  مشت كردن  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  اينك  آمريكايي 
تحقيقاتي  تيم  يابد.  بهبود  فرآيند  يادآوري  و  كرده  كار  بهتر  حافظه  مي شود 
«روث پراپر»، روان شناس آمريكايي از دانشگاه «مونت كلير»آمريكا اين نتيجه 
را با تحقيق روي 51 راست دست به دست آورده است. شركت كنندگان در اين 
آزمون بايد روي صفحه اي تمركز مي كردند كه روي آن 36 كلمه به نمايش 
در آمده بود. در اين تحقيق از آزمون شوندگان خواسته شد، يك بار بدون 
مشت كردن دست و دو بار هر بار به مدت 45 ثانيه با دست مشت كرده كلمات 
شد  داده  آنها  به  كوچك  توپي  دست  مشت كردن  براي  بسپارند.  خاطر  به  را 
تا آن را در دست خود بفشارند. بهترين نتيجه را گروهي به دست آورد كه 
هنگام تمركز روي صفحه مورد نظر، دست راست و هنگام يادآوري كلمات 
دست چپ خود را مشت مي كرد. آنها توانستند به طور متوسط 11 كلمه را به 
ياد آورند كه 9 كلمه آن صحيح بود. كارآيي اين گروه دوبرابر گروهي بود كه 
هم هنگام تمركز و هم هنگام يادآوري دست چپ را مشت كرده بود.گروهي كه 
اصال دست خود را مشت نكرده بود نتايجي بدتر از دو گروه ديگر به دست 
داد. «روث پراپر» مي گويد: «اين نتيجه نشان مي دهد كه حركات ساده از طريق 
ايجاد تغييراتي موقت در فعاليت هاي مغزي حافظه را بهبود مي بخشد. از اين 
تجربه مي توان دريافت كه با استفاده از روش هاي ساده اما ارزشمند مي توان 

قابليت هاي متفاوت دو نيمكره مغز را مورد تحقيق قرار داد.»
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فقيرها خوشبين تر از 
پولدارهــــــا!

در  كه  مي كنند  تصور  فقير  كشورهاي  مردمان 
آينده زندگي شان بسيار بهبود خواهد يافت

صد  در   95 در  مي دهد  نشان  جديدي  بررسي 
جهانشمول  پديده اي  خوشبيني  دنيا،  جمعيت 
نمي شود.  ثروتمند  كشورهاي  مختص  و  است 
رضايت مندي  چه  اگر  فقير  كشورهاي  مردم 
كمتري از وضعيت فعلي خود دارند ولي نسبت به 
آينده شان بسيار خوشبين اند. خوشبين ها زندگي 
و  مي كنند  شكايت  كمتر  مي گذرانند،  راحت تر  را 
پژوهشگران  مي شوند.  مواجه  زندگي  با  مثبت تر 
تاكنون  كه  بررسي اي  جامع ترين  طي  آمريكايي 
را  ويژگي  اين  شده  انجام  خوشبيني  زمينه  در 
در 142 كشور مختلف بررسي كرده اند. اين 142 
تشكيل  را  جهان  جمعيت  از  درصد   95 كشور 
زمينه  اين  در  بررسي ها  اغلب  تاكنون  مي  دهند. 
اين  در  بود.  شده  انجام  صنعتي  كشورهاي  در 
را  آن  «گالوپ»  نظرسنجي  موسسه  كه  پژوهش 
مردم  از  نفر  هزار   150 از  بيش  از  داده،  انجام 
كشورهاي مختلف سوال هايي پرسيده شده است. 
داشتند.  قرار   99 تا   15 سني  گروه  در  افراد  اين 
مجريان اين مطالعه از سال 2005 ميالدي تاكنون 
كشورها  اين  از  كدام  هر  از  نفر   1000 سال  هر 
از  گاالگر»  داده اند. «ماتيو  قرار  بررسي  مورد  را 
مي گويند:  همكارانش  و  آمريكا  بوستون  دانشگاه 
تاثيرات  مجموعه  خودش  با  ماندن  «خوشبين 
سودمندي به دنبال مي آورد. براي نمونه مطالعات 
انسان هاي  مشابه،  شرايطي  در  كه  مي دهد  نشان 

و  سالم ترند  معموال  ديگران  به  نسبت  خوشبين 
در  شركت كنندگان  از  دارند.»  بهتري  احساس 
رتبه  بندي  به  توجه  با  شد  خواسته  بررسي  اين 
يك تا 10 تعيين كنند كه ميزان رضايت مندي  آنها 
در حال حاضر در كدام رتبه قرار مي گيرد. آنها 
از  پيش بيني شان  مي كردند،  تعيين  بايد  همچنين 
چيست؟  آينده  سال  پنج  در  زندگي شان  چگونگي 
را  خود  منفي  و  مثبت  احساسات  سطح  بايد  آنها 
احساس  اندازه  چه  تا  مي گفتند  و  كرده  مشخص 

سرزندگي و سالمتي مي كنند. 
از  غير  به  كه  بود  چنين  نظرسنجي  اين  نتيجه 
تصور  كشورها  ديگر  ساكنان  «زيمبابوه»، 
انتظارشان  بهتري  زندگي  آينده  در  كه  مي كردند 
صنعتي  كشورهاي  در  كه  حالي   در  مي كشد.  را 
حاضر  حال  در  زندگي  از  رضايت مندي  تفاوت 
اين  جالب توجه  نكته  اما  نبود.  زياد  آينده  در  و 
كشورهاي  در  است.  ديگري  جاي  در  گزارش 
مردمان  است.  بوده  ديگر  گونه اي  به  وضع  فقير 
آينده  در  كه  مي كنند  تصور  فقير  كشورهاي 
در  مثال  يافت.  خواهد  بهبود  بسيار  زندگي شان 
 37.51 تنها  آلمان  همچون  اروپايي  كشور  يك 
از  بهتر  را  خود  زندگي  آينده  مردم  از  درصد 
كشور  در  برعكس  مي دانند.  كنوني شان  زندگي 
اعالم  شركت كنندگان  از  درصد   90 از  بيش  غنا 
كردند، زندگي شان در آينده به گونه اي مشهود از 
وضعيت كنوني شان بهتر است. در اين درجه بندي 
كشورهاي  را  رتبه ها  باالترين  مرحله اي   10
و  «نيوزلند»  «دانمارك»،  «برزيل» ،  «ايرلند»، 
اين  مردم  دادند.  اختصاص  خود  به  «آمريكا» 
وضعيت  از  رضايت مندي  مورد  در  كشورها 
و  «گاالگر»  داشتند.  بااليي  رتبه  نيز  كنوني شان 
مي دهد  نشان  نتايج  «اين  مي گويند:  همكارانش 
كه اغلب مردم صرف نظر از مليت شان، نسبت به 
مرحله  در  پژوهشگران  هستند.»  خوشبين  آينده 
بعد تمركز خود را بر اين نكته قرار دادند كه آيا 
عمر  طول  متوسط  يا  ملي  ناخالص  توليد  ميزان 
مردم  خوشبيني  ميزان  بر  مختلف  كشورهاي  در 
از  كدام  هيچ  كه  بود  اين  نتيجه  مي گذارد؟  تاثير 
ميزان  در  بلكه  خوشبيني  در  تنها  نه  عوامل  اين 
رضايت از زندگي و احساس سالمت نيز تاثيري 
مي گويند:  «گالوپ»  موسسه  محققان  نداشت. 
«نتايج ما نشان مي دهد كه خوشبيني، فقط پيامد 
شرايط اطمينان بخش زندگي در كشوري ثروتمند 
نيست.» برعكس اين ويژگي پديده اي جهاني است 
اثرات  و  دارد  وجود  نيز  شرايط  بدترين  در  كه 

مثبت رواني خود را بر جا مي گذارد.

ابتكار تازه اي به نام 
مبلمان هاي گرمايي!

اين مبلمان آينده نگرانه براي سر پا شدن، تنها 
به كمي گرما نياز دارد

اخير  سال هاي  در  تكنولوژي  چشمگير  رشد 
باعث شده در همه زمينه ها محصوالت متعدد و 
عجيبي را به چشم خود ببينيم. اما در اين ميان 
يكي از عجيب ترين دستاوردهاي تكنولوژي را 
به زودي در زمينه مبلمان منازل شاهد خواهيم 
بود. اخيرا شركت «نومينون» نمونه جديدي از 
مبلمان منزل IKEA به بازار عرضه كرده است 

كه به صورت كامال مسطح به منازل حمل شده 
مي شود.  سرهم  خودكار  به صورت  آنجا  در  و 
در اين مبلمان ها از هيچ دكمه فضايي يا پودر 
و  پيچ گوشتي  به  نيازي  نيست.  خبري  جادويي 
آچار هم نداريم. الزم هم نيست ساعت ها وقتمان 
را با دفتر راهنماي عجيب و غريب محصوالت 
كه  نگرانه  آينده  مبلمان  اين  كنيم.  تلف   IKEA
دي  «كارل  «نومينون»،  شركت  طراح  توسط 
تنها  شدن  پا  سر  براي  شده،  ساخته  اسميت» 
به كمي گرما نياز دارد. اين صندلي ها از نوعي 
پليمر داراي حافظه تجسمي ساخته شده اند كه 
بوده  «ميتسوبيشي»  سنگين  صنايع  آن  مبدع 
همواره  را  خود  اوليه  شكل  پليمر  اين  است. 
منبسط  گرما  دريافت  هنگام  و  دارد  خاطر  به 
اين  مي گيرد.  شكل  اصلي  صورت  به  و  شده 
خاصيت به «دي اسميت» اجازه داد تا صندلي 
را ساخته و آن را تحت فشار كامال پرس كند. 
اندازه  درصد  پنج  تقريبا  صندلي  كار  اين  با 

مشتري  براي  ارسال  و  بسته بندي  قابل  اصلي 
در  را  محصول  مشتري  كه  هنگامي  بود.  خواهد 
را  آن  كه  است  كافي  تنها  كرد،  دريافت  منزلش 
كمتر  كه  فرآيندي  طي  و  كند  گرم  بالن  يك  مانند 
و  زيبا  صندلي  يك  مي برد،  زمان  دقيقه   10 از 
عالي در اختيار خواهد داشت. نكته خوب داستان 
صندلي،  شدن  باز  براي  الزم  دماي  كه  است  اين 
باز  بابت  نگراني  لذا  است،  سانتيگراد  درجه   70
هواي  در  حمل  هنگام  يا  انبار  در  صندلي  شدن 
غول  كرن هاي  پاپ  با  ديگر  و  ندارد  وجود  آزاد 
ايراد  اما  شد!  نخواهيم  روبه رو  جهنده  آساي 
در  يكسان  دماي  كنترل  براي  كه  است  اينجا  كار 
تمام بخش ها و باز شدن صحيح صندلي، به يك 
اتاقك گرمايي نياز داريم. البته «دي اسميت» هنوز 
مشغول كار روي اين طرح بوده و اميدوار است 

مصرف كنندگان،  براي  را  مبلمان  انبساط  شيوه 
به دنبال  لذا  سازد.  كاربردي تر  و  دسترس پذيرتر 
يكسان  نتيجه  به  رسيدن  براي  ديگري  راه هاي 
است: براي مثال استفاده از جريان الكتريكي براي 
مبلمان  اين  پروژه  اوليه  ايده  صندلي.  شدن  باز 

هنگامي شروع شد كه 
و  مواد  روي  تحقيق  حال  در  اسميت»  «دي 
در  استفاده  جهت  حافظه  داراي  پليمري  تركيبات 
آنتن هاي سهمي شكل براي نيرو هوايي بود. ايده 
مدار  به  كه  بود  كم جا  و  كوچك  بسته  يك  اوليه، 
زمين فرستاده مي شود و در آنجا توسط گرماي 
تبديل  سپس  شده،  منبسط  و  باز  خورشيد  اشعه 
تصميم  «من  مي گويد:  وي  مي شود.  آنتن  يك  به 
اما  بياورم  روزمره  زندگي  به  را  ايده  اين  گرفتم 
براي اينكه مواد مورد استفاده خيلي گران هستند، 
پيشرفته  تكنولوژيك  پروژه هاي  در  تنها  آنها  از 
استفاده مي شود ولي با پليمرها، وقتي شما توليد 
به صرفه  كار  مي دهيد،  انجام  انبوه  حجم  در  را 

بوده و با قيمتي مناسب انجام خواهد شد.»

مبـــارزه با 
استـــرس، با 
خواب بعدازظهر

ساعت  كاركرد  ما  ژن هاي 
مي كنند.  تعيين  را  بدنمان 
در واقع دو بار خوابيدن، يك بار 
از  بخشي  شب،  يك بار  و  ظهر 
بزرگساالن  بدن  طبيعي  ريتم 
تصور  اين  مجموع  در  است. 
به  گرايش  دليل  كه  دارد  وجود 
خوردن  ظهر  هنگام  خوابيدن 

غذاي سنگين است. 
پژوهشگر  هاياك»  «گوران 
غذاي  «خوردن  مي گويد:  خواب 
شديد  گرايش  دليل  تنها  مفصل 
نيست.  بعدازظهر  خواب  به 
هفت  ساعت  حدود  كه  افرادي 
مي شوند،  بيدار  خواب  از  صبح 
بعداز  دو  ساعت  حدود  معموال 
خواب آلودگي  احساس  ظهر 
ناهار  خوردن  البته  مي كنند. 
احساس  اين  كه  مي شود  باعث 
زودتر به سراغمان آيد.» «چرت 
خستگي  رفع  براي  بعدازظهر» 
كار روزانه و تجديد نيرو بسيار 

مفيد است.

 نكته مهم در مورد برنامه ريزي 
اين  بعدازظهر  خواب  براي 
از 20  طوالني تر  نبايد  كه  است 
مرحله  وارد  فرد  تا  باشد  دقيقه 
عميق خواب نشود. زيرا در اين 
سر  از  و  شدن  بيدار  صورت 
روزانه  كار  و  فعاليت  گرفتن 

سخت تر خواهد شد. 

مختلف  موقعيت هاي  در  ما 
خواب  كمبود  مي كنيم  سعي 
جبران  روز  طول  در  را  شبانه 
كه  دارد  اعتقاد  «هاياك»  كنيم. 
اين كار امكان پذير است، اما بايد 
توجه كرد كه خواب هنگام روز 
بيشتر از 20 دقيقه طول نكشد، 
در غير اين صورت تنظيم مدت 
زمان مناسب براي خواب شبانه 

دشوار مي شود.

«مبارزه  مي گويد:  هاياك   
خواب آلودگي  و  خستگي  با 
صورتي  در  استرس.  يعني 
قالب  در  كوتاه  استراحتي  كه 
استرس  اين  بعدازظهر  چرت 
از  هدف  برد.  خواهد  بين  از  را 
خواب بعدازظهر خوابيدن عميق 
آرامش  به  رسيدن  بلكه  نيست، 

عميق و تمدد اعصاب است.»
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 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
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چرا خـــود را 
دلتنگ و افسرده 
احساس مى كنيد؟

يا  دلتنگ  چرا  كه  ايد  كرده  سئوال  خود  از  تاكنون  آيا 
و  حال  مواقع  از  برخى  چرا  هستيد؟  غمگين  و  افسرده 

كامال  را  خود  و  نداريد  را  كارى  هيچ  انجام  حوصله 
جوابهاى  يقينًا  كنيد؟  مى  احساس  مستأصل  و  گرفتار 
متعددى در پاسخ به اين سئوال در ذهن شما متبادر مى 
شوند كه معموال ريشه در تالش هاى مستمرى دارد كه 
براى حل مشكالت و معضالت روزمره انجام مى دهيد، 
مى  دايمى  پيكارى  منزله  به  را  زندگى  كه  اى  گونه  به 
تصور  توان  نمى  فرجامى  و  پايان  آن  براى  كه  پنداريد 
و  شود  مى  وارد  ما  بر  اى  تازه  فشار  روز  هر  نمود. 
مواقع  برخى  گيرد،  مى  قرار  سرراهمان  جديدى  مشكل 
ديگران  ستم  و  عدالتى  بى  مورد  كه  كنيم  مى  احساس 
به  داريم  انتظار  كه  آنگونه  و  ايم  گرفته  قرار  اجتماع  يا 
خواست هاى ما اهميت نمى دهند، به هنگام روبرو شدن 
متوسل  خوردن  غصه  به  معموال  درپى  پى  مشكالت  با 
مى شويم و براى بيرون آمدن از گرداب معضالت راهى 
نمى يابيم و خود را تسليم حوادث مى نمائيم و بربخت 
بد خود نفرين و لعنت مى فرستيم كه چرا بدشانس به 

دنيا آمده ايم!

واقعيت  اين  به  هرگز  نامطلوب  شرايط  اين  در  اما 
بيرون  براى  فراوانى  هاى  حل  راه  كه  ايم  نيانديشيده 
از  ما  كه  وجوددارد  فكرى  هاى  بست  بن  اين  از  آمدن 
آنها خبر نداريم، راه حل هايى ساده و عملى كه مردم 
برخى از كشورها سال هاست آنها را آزموده اند و علم 
بر اين راهكارها صحه گذاشته است. بنابراين اگر شما 
مصمم هستيد با دلتنگى، افسردگى و غمگينى به مبارزه 
وضعيت  كه  نماييد  سعى  نخست  گام  در  برخيزيد، 
اجتماعى و اقتصادى خود را همانطور كه هست بپذيريد. 
به بيان ديگر با موقعيت زندگى خود كنار بيائيد و قبول 
باشد  نمى  دائمى  كنونى  كننده  نگران  شرايط  كه  نمائيد 

و گذراست. باورتان شود كه اين وضعيت يك شبه به 
وجود نيامده است كه در يك روز بتوان آن را دگرگون 
مدتى  براى  اول  مرحله  در  است  الزم  رو  اين  از  نمود، 
شرايط موجود را پذيرا شويد و كم كم در راه دگرگون 
در  است  شده  ثابت  تجربه  به  كنيد.  تالش  آن  نمودن 
داريد  مى  بر  گام  موجود  وضع  تغيير  براى  كه  مدتى 
متوجه خواهيد شد كه در همه اوقات دلتنگ و افسرده 
نيستيد بلكه برخى مواقع دچار اين احساس مى شويد 
قبول  نتيجه  در  نداريد،  احساسى  چنين  اوقات  گاهى  و 
و  گذرا  پديده  يك  افسردگى  و  دلتنگى  كه  كرد  خواهيد 

ناپايدار است.
از همين رو، مشاورين بهداشت روان توصيه مى نمايند 

گذرا  بر  كنيد،  مى  افسردگى  و  دلتنگى  احساس  هروقت 
پذيرش  زيرا  باشيد.  داشته  جدى  تاكيد  مشكالت  بودن 
برد  مى  باال  را  شما  روحيه  سطح  دشواريها  گذرابودن 
ذهنتان  در  را  افسردگى  و  دلتنگى  پذيراشدن  قدرت  و 
ايجاد مى كند به گونه اى كه مى توانيد با اراده اى تزلزل 
كنيد.  مى  عبور  دلتنگى  ناخوشايند  گذرگاه  از  ناپذير 
راهكار ديگر براى رهايى از يأس و دلمردگى، سرگرم 
نمودن خود به هنگام احساس دلتنگى است. زيرا بدترين 
اى  گوشه  به  افسردگى  و  دلتنگى  با  روياروئى  شيوه 
نشستن و زانوى غم را در بغل گرفتن است! از اين رو، 
به هنگام افسردگى و دلتنگى فكر و جسم خود را تا آنجا 
كه امكانپذير است سرگرم و مشغول كنيد برنامه زندگى 
خود را به گونه اى تنظيم نماييد كه همه لحظات زندگى 
عنوان  به  باشيد.  مشغول  سازنده  و  مثبت  كارهايى  به 
نمونه به ورزش يا كتاب خواندن بپردازيد و از نتايجى 

كه به دست مى آوريد خوشحال باشيد.

زندگى  در  كه  بينديشيد  اشخاصى  به  اين  بر  افزون 
شما مى توانند نقش سازندگى ايفا كنند و مورد احترام 
باعاطفه  آشنايان  و  دوستان  سراغ  به  باشند.  مى  شما 
خود برويد. بارها ديده شده است كه شما به سراغ يك 
براى  كه  اى  اميدواركننده  جمالت  و  ايد  رفته  دوست 
اميدوار  بيشتر  را  شما  خود  ايد  نموده  بيان  او  دلدارى 
كرده است. به هر حال ديدار افراد و گفتگو با آنان در 
مؤثر  بسيار  شما  افسردگى  و  دلتنگى  كاهش  و  تسكين 
واقعى  مفهوم  به  كردن  استراحت  اين  بر  افزون  است. 
انكارناپذيرى  تأثير  افسردگى  و  غمگينى  كاستن  در  نيز 
خود  براى  را  سكوت  با  توأم  لحظاتى  رو  اين  از  دارد. 
دقيقه  فقط 10  و  كوتاه  زمان  اين  اگر  حتى  كنيد،  فراهم 

باشد مى توان آن را يك استراحت واقعى تلقى نمود كه 
روان و جسم شما را آرامش و آسايش بخشد. به هنگام 
استراحت انديشه هاى نفرت انگيز نسبت به ديگران را از 
خود دور كنيد و بگذاريد افكار شما از آرامش و زيبائى 
انباشته گردد. خاطرات باشكوهى را كه در ذهن داريد، 
مسافرتى كه رفته ايد، ديدار شوق انگيزى كه داشته ايد 
خود  به  استراحت  حال  در  و  كنيد  مرور  خود  ذهن  در 

تلقين كنيد امروز روز خوبى خواهم داشت.

در سايه اين تلقين يك نوع خوش بينى در شما به وجود 
مى آيد، اين خوش بينى به شما اين احساس را مى دهد 
به  كنيد.  تصور  نيت  حسن  با  انسانهايى  را  ديگران  كه 
خودتان تلقين كنيد كه براى به انجام رساندن آنچه كه 
عهده دار مى شويد، قدرت الزم را داريد. بايد قبول كنيد 
شود.  همگام  اميد  با  تواند  نمى  افسردگى  و  دلتنگى  كه 
اين دو، مثل روز و شب با هم بيگانه و در حكم ”اضداد“ 
هستند. شما نمى توانيد هم اميدوار و شاداب باشيد و 
هم دلتنگ و افسرده، قبول اين واقعيت، انگيزه اى است 
منفى  هاى  پديده  جايگزين  است،  مثبت  كه  را  آنچه  تا 
آن  كند  مى  غلبه  برشما  منفى  هيجان  يك  وقتى  نمائيد. 
وقتى  مثًال  كنيد  بيرون  ازميدان  مثبت  هيجان  يك  با  را 
را  نفس  به  اعتماد  كنيد،  مى  احساس  مضطرب  را  خود 
جايگزينش سازيد. در اين مورد كار شما بايد نظير نوار 
صوت،  ضبط  از  استفاده  هنگام  كه  باشد  صوت  ضبط 
از  پس  اما  شود،  مى  ضبط  آن  روى  دلنشين  موزيكى 
اينكه اين نوار صاحب آن را دلزده كرد، روى همان نوار 
چيز ديگرى را كه دوست دارد ضبط مى كند و اين عمل، 
اثرقبلى نوار را از بين مى برد. شما هم روى نوار ضبط 
شده  پر  غمگينى  و  افسردگى  با  كه  خود  هاى  انديشه 
كـنيـد.  ضبـط  اسـت  اميدواركنـنده  كه  را  آنچه  است، 
درضمن همواره به آنچه كه محاسن زندگى شما است 
وكمتر به آن توجه داريد فكر كنيد و نسبت به موقعيت 
خانوادگى و اجتماعى و سالمتى خود قدرشناس باشيد.

چنانچه قدرشناس موقعيت فعلى خود نباشيد نمى توانيد 
با اميد به زندگى خود ادامه دهيد. به ياد داشته باشيد 
حق  اميـد،  كه  فضايى  در  غمگينى  و  افسردگى  دلتنگى، 
دوامى  زند،  مى  موج  آن  در  شكرگزارى  و  شناسى 
احساس  دلتنگ  و  افسرده  را  خود  اگر  داشت.  نخواهد 
داريد  متعدد  مشكالت  بار  زير  كه  برديد  پى  و  نموديد 
خرد مى شويد، به گونه اى برنامه ريزى كنيد تا وظايفى 
انجـام  روز  همـان  در  است  شده  محول  شما  به  كه  را 
دهيد. هـر روز، بـراى همـان روز زنـدگى كنيد، نه بـراى 
ديروز و فردا. زيرا روان و جسم ما، روز و شب، و در 
يك كالم تمام دنيا بر اين اساس به پيش مى رود. اگر 
كردن  كار  حوصله  و  حال  بعد  روز  نخوابيم،  شب  يك 
سرشت  ها  واكنش  و  ها  كنش  اين  داشت.  نخواهيم  را 
زندگى است. از اين رو، جهت رهايى از غم و افسردگى 
طبيعت  و  اجتماعى  زندگى  بر  حاكم  موازين  و  قوانين 
هماهنگ  قانونمنديها  اين  با  را  خود  و  شناخت  بايد  را 
نمود و در هر حالت اين اصل مسلم را هميشه بخاطر 
ساخته  روز  همان  در  زندگى  براى  انسانها  كه  داشت 
شده اند. به همين دليل، به هنگام ارزيابى توان خود بايد 
نمى  را  كارى  هيچ  كه  باشيم  داشته  توجه  نكته  اين  به 
توان صد در صد خوب و بدون عيب و نقص در يك روز 
به پايان رسانيد، بايد قبول نمود توان و مهارت افراد نه 
تنها محدوديت دارد بلكه در انجام هر كار متفاوت است 
از همين رو، نسبى بودن توان را بايد در هر حالت مد 
نظر داشت. بنابراين معقول به نظر نمى رسدكه لحظات 
شيرين زندگى را كنار گذاشته و بدون وقفه در اضطراب 
و نگرانى به سر بريم كه عواقب كارهايمان چه خواهد 
جوهره  در  آن  با  مستمر  مقابله  و  مشكالت  زيرا  شد؟ 
زندگى ريشه دارد و اين قانون زندگى است و ما نمى 
توانيم آن را تغيير دهيم. اگر مى خواهيم زنده باشيم و 
آن  مشكالت  تمام  با  را  زندگى  بايد  كنيم  زندگى  خوب 
اين  بيانگر  شاداب  و  موفق  اشخاص  تجربه  بپذيريم. 
براى  ما  كه  كنيم  مى  احساس  وقتى  كه  است  واقعيت 

موجب  آنچه  ايم،  شده  ساخته  روز  همان  در  زندگى 
دلتنگى ما گرديده است، در نظرمان كوچك و حقير جلوه 

مى كندو از ذهن ما حذف مى شود.

از همين رو، تصميم بگيريد همگام با تالش و برخورد 
براى حل مشكالت متفاوت كه شما را احاطه نموده اند 
بر زودگذربودن معضالت تأكيد داشته باشيد، در طول 
روز خود را با انجام كارهايى كه بر روح و جسم شما 
هنگام  به  و  نمائيد  مشغول  دارد  پايدار  بخش  آرام  اثر 
و  محيط  تغيير  با  جسمى  يا  ذهنى  خستگى  احساس 
سرلوحه  را  اميد  كنيد.  كامل  استراحت  عميق،  تنفس 
زندگى خود قرار دهيد و نگاه شما به خوبيهاى زندگى 
شوره  دل  و  تشويش  از  است  ممكن  كه  آنجا  تا  باشد. 
دشمن  تشويش  نمائيد.  اجتناب  چيز  هر  براى  داشتن 
آرامش و منشاء بسيارى از قضاوت هاى شتاب زده و 
پيش بينى هاى غلط است. بدون شك اكثر ما به هنگام 
تشويش و اضطراب با حالتى مانند بى قرارى، دستهاى 
حالت  نگرانى،  و  ترس  بدن،  لرزش  كرده،  عرق  و  سرد 
تهوع، خشك شدن دهان، ضربان شديد قلب، تنفس تند و 
هوشيارى ذهن قبل از رويارويى با واقعه اى مهم، آشنا 
هستيم. اين حالت از تغييرات فيزيولوژيكى به اين علت 
در بدن به وجود مى آيند كه به جنگيدن يا عقب راندن 

عامل تشويش كمك كنند.

نيروى جنگنده اى كه در ساز و كار بدن وجود دارد، به 
هنگام رو به رو شدن با تهديد، به سرعت براى مقابله 
خون  تا  يابد  مى  افزايش  قلب  ضربان  شود.  مى  آماده 
تنفس  برساند.  پا  و  دست  هاى  ماهيچه  به  را  بيشترى 
افزايش،  حال  در  خون  جريان  به  تا  شود  مى  بيشتر 
ناشى  گرماى  تا  كند  مى  عرق  بدن  برساند.  اكسيژن 
خون  انعقاد  سرعت  سرانجام  و  كند  خنك  را  تالش  از 
براى مقابله با زخم هاى احتمالى، باال مى رود.همه اين 
مفيد  فيزيكى  تهديدهاى  با  رويارويى  براى  تغييرات، 
تهديد  موقعيتهاى  امروزى،  مدرن  زندگى  در  هستند. 
كنند،  مى  طلب  را  جسمى  مقابله  چنين  يك  كمتر  كننده 
دهد.  مى  انجام  را  خود  كار  بدن،  ستيزنده  نيروى  ولى 
خطر  با  مقابله  براى  مدت  كوتاه  حلى  راه  واكنش  اين 
فورى به شمار مى رود و وجود چنين حاالتى، در بلند 
ايمنى  سيستم  براى  بلكه  باشد،  نمى  مفيد  تنها  نه  مدت 
بدن مضر محسوب مى شود. هنگام رو يا رويى با يك 
مى  دلشوره  از  متعادلى  ميزان  واقع  در  مهم،  رويداد 
تواند كارايى ما را باال ببرد. زيرا اگر كامال آرام باشيم، 
احتماال تالش كافى نخواهيم نمود. متاسفانه در مواقعى 
كه تجربه ناموفقى را پشت سر گذاشته ايم، ممكن است 
همان ميزان اضطراب قابل قبول را نيز بد تعبير نمائيم و 
نتيجه بگيريم كه در تجربه آتى نيز موفق نخواهيم بود. 
بدبينى  و  نگرانى  افزايش  از  باطلى  دور  ترتيب،  اين  به 
در ما آغاز مى شود. در چنين موقعيتى، بهتر است اين 
دور باطل قبل از آن كه از كنترل ما خارج شود، متوقف 

گردد.
كنيم.  مقابله  منفى  افكار  با  است  الزم  كار  اين  براى 
به  اضطراب  ايجاد  در  مهمى  عامل  كننده“  نگران  ”افكار 
شمار مى روند، از افكار منفى و مبالغه آميز، ”بايدها و 
نبايدها“، ”همه چيز يا هيچ چيز“ كه كمكى به شما نمى 
وسوسه  و  ارادى  غير  اغلب  افكار  اين  بپرهيزيد.  كنند، 
ذهن  در  مضر  افكار  اين  باشيد  مراقب  هستند.  انگيز 
شما جاى نگيرد و همواره با اين پديده مخرب به طور 
جدى مبارزه كنيد. با يك بررسى متعادل و واقع گرايانه 
موقعيت، روى آمادگى قبلى و توانايى خود حساب كنيد 
دست  به  براى  ندهيد.  پيشروى  اجازه  منفى  افكار  به  و 
آوردن آرامش بيشتر افزون بر بيش از حد جدى نگرفتن 
مشكالت و تاكيد بر گذرا بودن معضالت، از تكنيك هاى 
ايجاد آرامش مثل تنفس عميق همراه با شمارش، تمركز 
فكر، شل كردن اعضاى بدن، تغيير محيط، ورزش،ديدار 
عزيزان، مسافرت و انجام كارهاى عام المنفعه و ساير 

راههاى آرام بخش بهره بگيريد.
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تالش ها براى ارتباط با ناشناخته ها

كسى صدايمـــان 
را مى شنـــود؟

محمدرضا دستورانى

از گذشته هاى بسيار دور اين پرسش براى بشر مطرح بود كه آيا در 
جايى ديگر از جهان، حيات از نوعى ديگر وجود دارد؟ هرچقدر كه اين 
پرسش مهم و اساسى تلقى مى شد، پاسخ آن دور از دسترس بود. 
بسيارى براى پاسخگويى به اين پرسش، به قوه قدرتمند تخيل خود 
رجوع مى كردند. افسانه هاى بسيارى در فرهنگ هاى مختلف وجود 
دارد كه از موجودات شبيه انسان يا عجيب وغريب سخن مى گويند كه 
از سياره هاى ديگر به زمين آمده اند. مى گويند زمانى يك اخترشناس 
هستند.  ماه  كره   در  زنده اى  موجودات  بود  مدعى  قاطعانه  برجسته 
دليلش هم اين بود كه در برخى مواقع چهره ماه را لكه هاى تيره اى 
مى پوشاند. به گمان وى اين لكه هاى تيره كه گاهى مى آيند و گاهى 
مى روند، دسته عظيمى از پرندگان هستند كه در ماه پرواز مى كنند! 
البته بعدها مشخص شد كه ماه، كره اى خشك و مرده است و از آنجا 

كه جوى ندارد (و داليل بسيار ديگر) زيستگاه مناسبى براى تشكيل 
حيات نيست. نامزد بعدى براى پروراندن حيات، مريخ بود. 

مى نشستند،  مريخ  تماشاى  به  تلسكوپ هايشان  با  كه  رصدگرانى 
دارد.  ادامه  مريخ  استواى  تا  قطب ها  از  كه  مى ديدند  را  خطوط 
به نظر  مى دانستند.  آب  كانال هاى  از  نشانه اى  را  خطوط  اين  برخى 
تامين  براى  كه  مى كنند  زندگى  مريخ  در  هوشمندى  موجودات  آنان 
البته  كرده اند.  كانال كشى  را  مريخ  استواى  تا  قطب  از  خود،  آب 
موجودات  مسكن  مريخ  كه  شد  مشخص  كاوشگرها  سفر  با  بعدها 
هوشمندى نيست، هرچند ممكن است در گذشته (يا زمان) موجودات 
منظومه  سياره هاى  ديگر  باشند.  داشته  وجود  آن  در  ابتدايى  زنده 
خورشيدى ما نيز يا بسيار گرم يا بسيار سردند و به احتمال بسيار 
براى  اخترشناسان  زمانى  مى گويند  نيستند.   مناسب  زيستن  براى 
را  فضا  راديويى  سيگنال هاى  فرازمينى،  هوشمندان  جست  وجوى 
بررسى مى كردند. يك بار سيگنال هاى راديويى منظمى دريافت كردند 
و آن را نشانه وجود هوشمندانى دانستند كه براى ديگر هوشمندان 
پيام ها  اين  به  تا  شدند  به كار  دست  دليل  همين  به  مى فرستند،  پيام 
پاسخ دهند. اما بعدها مشخص شد كه اين سيگنال هاى راديويى از 
دسته خاصى از ستارگان گسيل مى شود و هيچ ربطى هم به وجود 
روبه  كم كم  فرازمينى  حيات  ندارد.موضوع  فرازمينى  هوشمندان 
فراموشى مى رفت كه سياره هاى فراخورشيدى كشف شدند و به اين 

ترتيب اميد يافتن موجوداتى هوشمند، يك بار ديگر زنده شد. 

در  حيات  وجود  احتمال  هرچند  مى كنند  اذعان  دانشمندان  همه  البته 
جايى ديگر از اين كيهان پهناور زياد است اما كشف و شناسايى آن 
بسيار دشوار است و فقط مى توان در مورد احتمال وجود حيات در 
سياره اى ديگر سخن گفت. هرچند احتمال وجود هوشمندان فرازمينى 
بسيار كم است، اما برخى هميشه روياى برقرارى ارتباط با آنان را 
در سر داشتند. براى مثال زمانى يك دانشمند برجسته پيشنهاد كرده 
بود انسان در زمينى مثلثى كه طول اضالع آن سه، چهار و پنج  واحد 
با  ديگر  سياره اى  از  هوشمندانى  اگر  احيانا  تا  بكارد  درخت  است، 
تلسكوپ هايشان به زمين نگاه مى كنند، اين مثلث فيثاغورث را ببينند 
و بدانند كه در كره  زمين هم موجودات هوشمندى هستند كه از اين 
ارسال  و  فرازمينى ها  با  ارتباط  براى  تالش  دارند.البته  اطالع  قضيه 
پيام به آنان به همين جا ختم نشد. زمانى كه فضاپيماهاى وويجر1 و 
2 را به فضا مى فرستادند، مسووالن پروژه تصميم گرفتند درون اين 

كاوشگر نشانه ها و عاليمى قرار دهند تا اگر روزگارى هوشمندانى 
از ديگر نقاط جهان آن را يافتند، دريابند در سياره اى ديگر موجودات 

هوشمندى زندگى مى كنند.

و  بشر  از  نقاشى هايى  همچنين  و  خط نوشته ها  پيام،  اين  در   
كهكشان  در  زمين  سياره  موقعيت  دادن  نشان  براى  نمودارهايى 
را  راديويى  پرتوهاى  ديگر،  برخى  همچنين  داشت.  قرار  راه شيرى 
ديگر  سيارات  در  تمدن هايى  به  اينكه  اميد  به  مى فرستند،  فضا  به 
برسد و آنان مفهوم اين پيام ها را كشف كنند و به پيام هايشان پاسخ 
به جاى  است  بهتر  مى گويد  «هاوكينگ»  پروفسور  اين همه  با  دهند. 
تالش براى برقرارى ارتباط با موجودات فضايى، بر خودمان تمركز 
كنيم تا از تبديل حيات به آنچه كه مطلوبمان نيست، جلوگيرى كنيم. 
«استيون هاوكينگ»، استاد دانشگاه كمبريج بريتانيا هشدار مى دهد 
كه احتمال وجود موجودات فضايى، تقريبا قطعى است اما انسان ها 
رشته  استاد  اين  كنند.  خوددارى  آنها  با  ارتباط  برقرارى  از  بايد 
فيزيك نجومى كه در يكى از مجموعه برنامه هاى شبكه تلويزيونى 
ديسكاورى سخن مى گفت، اين فرض را كه در ديگر نقاط عالم هم 
حيات هوشمند وجود دارد، بسيار منطقى دانست، با اين حال هشدار 
براى  بيگانه  موجودات  اين  كه  دارد  وجود  هم  احتمال  اين  كه  داد 
«هاوكينگ»  كنند.  حمله  زمين  كره   به  خود،  نياز  مورد  منابع  تامين 
گفته است: درصورتى كه موجودات فضايى به زمين بيايند نتيجه آن 
براى  كه  بود  خواهد  آمريكا  قاره  به  كلمب»  «كريستف  سفر  مشابه 
معتقد  وى  نداشت.  خوشايندى  پيامدهاى  قاره  اين  بومى  ساكنان 
است انسان ها به جاى اينكه سعى كنند با موجودات فرازمينى ارتباط 
برقرار كنند، بايد تمام تالش خود را براى پرهيز از هرگونه ارتباطى 
با اين موجودات به خرج دهند. او مى گويد: ما بايد توجه مان را فقط 
به خودمان معطوف كنيم تا از تكامل حيات به آنچه كه مطلوب ما 
نمونه هاى  بيشتر  احتماال  كه  مى گويد  وى  كنيم.  جلوگيرى  نيست، 
حيات فرازمينى در حد ساختارهاى ساده ميكروبى هستند. به نظر 
او پرسش اساسى و دشوار اين است كه موجودات فرازمينى واقعا 
گونه هاى  وجود  احتمال  برنامه،  آن  چند  هر  دارند.  ويژگى هايى  چه 
مختلف موجودات فرازمينى (از جمله گياهخواران دوپا و شكارچيان 
زرد مارمولك شكل) را بررسى كرده بود اما پروفسور «هاوكينگ» 
در  زياد،  احتمال  به  فرازمينى  حيات  نمونه هاى  بيشتر  است  معتقد 

ميكروب هايى هستند كه ساختار ساده اى دارند.
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 سوالي كه خيلي ها از متخصصان پوست و مو مي پرسند

چقدر و چگونه موها
 را بايد شست؟

دكتر بهروز باريك بين متخصص پوست و مو/

چگونگي  مي پرسند،  مو  و  پوست  متخصصان  از  زياد  كه  چيزهايي  از  يكي 
با  شامپو؟  يا  شست  صابون  با  را  موها  است  بهتر  موهاست:  شستشوي 
شامپوي ايراني يا خارجي؟ هر روز يا يك روز در ميان؟ با چنگ زدن يا به 

نرمي؟ و...
در سال هاي گذشته و براي مدت زماني طوالني، مواد تميزكننده مو و پوست 
ضعف هاي  داراي  ماده  اين  كه  مي دانيم  و  نداشتند  صابون  جز  به  معنايي 
زيادي همانند ضعف شستشو در آب هاي سخت است. صابون در آب سخت 
به خوبي كف نمي كند و باعث بر جاي گذاشتن يك رويه چرب ناخوشايند 
كه به خوبي شسته نمي شود، مي گردد. اگر مو با صابون شستشو شود، اين 
اليه ناخوشايند روي مو ايجاد شده و ظاهري بي جان و بي روح را بر جاي 
مي كنند  تميز  را  سر  كف  و  مو  پاك كننده،  و  حالت دهنده  مواد  اما  مي گذارد. 
باعث شانه شدن راحت تر موهاي خيس و افزايش حجم آن بدون ايجاد  و 

الكتريسيته ساكن در زمان خشك شدن مي شوند.
شامپو از چه اجزايي تشكيل شده؟

70 تا 80 درصد شامپوها را آب تشكيل مي دهد؛ و اما بعد:.
• عوامل پاك كننده: علت اصلي به كارگيري شامپو توسط مردم، بهره گيري 
از خاصيت پاك كنندگي و تميزكنندگي آن است. سبوم يا همان چربي و چرك 
مي شوند  برداشته  سورفاكتا نت ها  سيستم  توسط  سر  كف  و  مو  روي  از 
مي كنند.  كف  ايجاد  پاكيزگي  براي  كه  هستند  سورفاكتا نت ها  اين  درواقع  و 
سورفاكتانت ها مواد فعال سطحي هستند كه مي توانند در سطح خود وارد 
واكنش شوند و كشش سطحي را كاهش دهند. سورفاكتانت ها از تركيباتي 
كه تحت نام اسيدهاي چرب شناخته شده اند، مشتق مي شوند. اسيدهاي چرب 
به  حيواني  يا  گياهي  مختلف  منابع  از  كه  مي روند  شمار  به  طبيعي  موادي 
از  مشتق  مي روند  كار  به  منظور  اين  به  امروزه  كه  موادي  مي آيند.  دست 
روغن نارگيل، روغن هسته خرما يا روغن دانه سويا است. مواد ديگري نيز 

براي افزايش قوام شامپوها مورد استفاده قرار مي گيرند؛ مانند متيل سلولز.
• عوامل حالت دهنده: اين مواد به شامپو اضافه مي شوند تا ضمن كم شدن 
آثار منفي سورفاكتانت ها، باعث افزايش حالت پذيري و بهبود و ضعيت موها 

شوند. اين عوامل عبارت اند از: پلي مرها، سيليكون ها و آمين اكسيدها.
• عوامل دلپذيركننده شامپو: شامل رنگ، اسانس ها و عوامل صدفي كننده.

مي دهد،  تشكيل  آب  را  شامپوها  عمده  قسمت  كه  آنجا  از  نگهدارنده ها:   •
جهت پيشگيري از فساد شامپو توسط ميكروب ها و قارچ ها الزم است مواد 
نگه دارنده نيز به شامپوها اضافه شود. در گذشته از موادي مانند فرم آلدييد 
استفاده مي شد كه به دليل سرطان زايي مصرف آن منع شده است. يكي از 
عللي كه بعضي از افراد به برخي شامپوها حساسيت نشان مي دهند، آلرژي 

به مواد نگه دارنده شامپوهاست.
• مواد فعال با خواص طبي: برخي شامپوها داراي خواص طبي هستند مانند 
شامپوهاي ضد شوره كه حاوي سلنيوم سولفيد، پيريتويين زينك، كليمازول 
يا كتوكونازول مي باشند. تعدادي از شامپوها حاوي پانتول مي باشند كه در 
رشد و افزايش رطوبت مو ارزشمند است. گاه عصاره هاي گياهي مانند گزنه، 
روغن  سدر،  بابونه،  رازيانه،  فلفل،  نعناع،  كوهي)،  (اكليل  رزماري  آلوئه ورا، 
بادام، كاندوال، روغن زيتون، جوجوبا، مريم گلي، برنج، گندم، عصاره انار و 

زعفران نيز به شامپوها اضافه مي شوند.
چه كسي؟ چه شامپويي؟

در مورد اينكه هر فرد بايد از چه نوع شامپويي استفاده كند، بايد گفت كه 
اين انتخاب بستگي به عوامل متعددي دارد. مثال آيا فرد مبتال به شوره سر 
خير؟  يا  مي برد  رنج  سر  كف  در  خاصي  بيماري   از  آيا  خير؟  يا  مي باشد 
بوده  سر  كف  پسوريازيس  بيماري  به  مبتال  افراد  از  عده اي  مثال،  به عنوان 
يا  خشك  چرب،  فرد  موهاي  آيا  دارند.  سر  كف  در  فراواني  پوسته هاي  و 

معمولي است؟ آيا فرد موهايش را رنگ كرده است يا خير؟
اگر به برچسب شامپوها دقت كرده باشيد، روي آنها نوشته شده مخصوص 
موهاي چرب، خشك، معمولي يا موهاي آسيب ديده و رنگ شده. اين ويژگي ها 
را براساس تركيبي از سورفاكتانت ها و مواد نرم كننده، به دست مي آورند 
و بهتر است هر فرد براساس نوع مويش شامپوهاي مخصوص آن مو را 
انتخاب نمايد؛ مثال اگر موهاي شما چرب است، شامپوي مخصوص موهاي 
چرب، چربي سر شما را بهتر پاك خواهد كرد و برعكس اگر موهاي خشكي 
موهايتان  شديدا  كنيد،  استفاده  چرب  موهاي  شامپوي  از  و  باشيد  داشته 
خشك و غيرقابل شانه كردن خواهد شد. به طور معمول، اگر موهاي معمولي 

داريد، توصيه ما شستشوي يك روز در ميان موهاست.
چنگ زدن موهامو عمدتا از مواد كراتيني مرده تشكيل شده، بنابراين كوتاه 
در  موجود  فعال  سلول هاي  روي  تاثيري  است  مرده  كراتيني  كه  مو  كردن 
فوليكول مو و رشد و بهبود عملكرد آنها نمي گذارد ولي كشيدن موها روي 
اين سلول ها اثر دارد، به همين دليل شستن موها بايد به آرامي انجام شود، 
همين  به  نيست.  شستن  موقع  در  موها  شديد  ماساژ  به  نيازي  شدت.  با  نه 
ترتيب ، خشك كردن مو را هم بايد با آرامش انجام داد. به خصوص افرادي 
داشته  كافي  دقت  مو  كردن  خشك  در  بايد  دارند  نازك  يا  تنك  موهاي  كه 
باشند و مو را با ضربات ماليم حوله خشك كنند و حوله را به سر نمالند. از 
مصرف آب خيلي داغ بايد پرهيز كرد زيرا شستن مكرر مو با آب خيلي داغ 

به مو آسيب مي رساند.
سوزش  باعث  كه  ماليمي  شامپوهاي  (حتي  شود  چشم  وارد  نبايد  شامپو 
باقي  زيرا  شود؛  شسته  سر  روي  از  كامل  به طور  بايد  و  نمي شود)  چشم 
ماندن شامپو حتي به مقدار كم روي سر باعث التهاب پوستي مي شود. به 
دقيقه  چهار  يا  سه  مدت  به  را  موها  شستن  از  بعد  است  بهتر  دليل  همين 

آبكشي كنيم.

 12 عادت آدم هاي موفق 

موفقيــت  
شــاخ و 
دم ندارد!

سحر حبيبي

گاهي  ديگري  كس  هر  مثل  هم  من 
چرا  كه  مي كنم  فكر  موضوع  اين  به 
برخي افراد هميشه موفق اند؟ آدم هاي 
روي  بيشتر  زندگي شان  در  موفق 
احتماال  دارند؟  تمركز  چيزهايي  چه 
بيشتر آدم هاي موفق، باهوش هستند 
با  و  دارند  خوبي  اجتماعي  هوش  يا 

انرژي اند و اهل تفكر مثبت... 
دارند  وجود  هم  فاكتورهايي  ولي 
و  مي كنند  كمك  آدم ها  موفقيت  به  كه 
فاكتورها  اين  درباره  قابل توجه  نكته 
ما  و  يادگيري اند  قابل  كه  است  آن 
زندگي  روش  بررسي  با  مي توانيم 
و  بياموزيم  را  آنها  موفق،  آدم هاي 
عوامل  از  برخي  اينجا  در  بيازماييم. 
موفقيت را كه طي يك سال خواندن و 
درباره  اسناد  و  مدارك  كردن  بررسي 
جردن،  مايكل  همچون  موفقي  افراد 
روزولت  فرانكلين  اديسون،  توماس 
در  آورده ام،  دست  به  فورد  هنري  و 
بايد  البته  مي دهم.  قرار  شما  اختيار 
بدانيم كه عوامل موفقيت، مفصل تر از 
اين چيزي هستند كه اينجا مي خوانيد 
موفق  آدم هاي  تمام  در  احتماال  ولي 

جهان، اين 12 خصلت ديده مي شود

عمل  و  مي گيرند  تصميم  .آنها 
مي كنند

هر  در  مي كنند.  عمل  آنها  غلط،  يا  درست 
صورت اين خيلي بهتر است از اينكه اصال 
كه  همان طور  نكنيد.  عمل  و  نگيريد  تصميم 
فرانكلين رزولت مي گويد: «يك راه را انتخاب 
و آن را امتحان كنيد. اگر شكست خورديد 
آن را بپذيريد و راه ديگري را امتحان كنيد 

ولي حتما بايد راهي را امتحان كنيد.»

دوست  كه  را  كارهايي  حتي  آنها 
ندارند، انجام مي دهند

مهم  بسيار  عوامل  از  يكي  اين  من  نظر  به 
دوست  را  كاري  وقتي  ما  از  خيلي  است. 
آن  اگر  حتي  مي زنيم  جا  زود  خيلي  نداريم 
كار براي ما تجربه و يا نتيجه اي فوق العاده 
به همراه داشته باشد. افراد موفق هم ممكن 
انجام  مجبورند  كه  كارهايي  از  خيلي  است 
اين  با  ولي  باشند  نداشته  دوست  را  دهند 
به  آخر  در  و  مي دهند  انجام  را  آنها  وجود 
پيدا  دست  متفاوتي  و  گوناگون  تجربيات 

مي كنند.

آنها مفيدترين كار را انجام مي دهند
انجام  گرفتار  را  خودشان  اينكه  جاي  به 
چندان  نه  ولي  مفيد  پروژه هاي  و  كارها 
تشخيص  را  كار  مهم ترين  كنند  ضروري 
از  بعد  و  مي دهند  انجام  را  آن  و  مي دهند 
آنكه آن را به انجام رساندند دوباره از بين 
انتخاب  را  آنها  مهم ترين  پروژه ها  و  كارها 
همه  دادن  انجام  جاي  به  آنها  مي كنند. 
كارهايي كه به نظر مفيد مي رسند، مفيدترين 
كار را انتخاب مي كنند، برنامه ريزي مي كنند 
و همه تمركز و افكارشان را روي آن كار 
روي  را  سعي شان  تمام  و  مي كنند  متمركز 

انجام دادن آن مي گذارند.

متمركز  كار  يك  روي  فقط  آنها 
مي شوند

كاره  چند  نظر  به  موفق  افراد  از  خيلي 
نمي رسند. بعضي از داليلي كه آنها از چند 
كاره بودن پرهيز مي كنند اين است كه چند 
كاره بودن باعث سردرگمي دروني مي شود 
را  وقت  مي دهد،  افزايش  اشتباه  احتمال  و 
همراه  به  موفقيت  كم  خيلي  و  مي كند  تلف 
دارد. آنها در هر زمان فقط يك كار را انجام 
مي دهند و روي آن تمركز مي كنند تا زماني 
كه به انجام اش برسانند. صددرصد تمركز 
باعث  زمان  يك  در  كار  يك  روي  كردن 
مي شود كه آن كار زودتر به اتمام برسد و 

بهتر انجام شود.

آنها مثبت انديش هستند
محدودكننده ترين  و  مخرب ترين  منفي بافي 
عامل زندگي افراد است. يك فرد مثبت انديش 
روي  به  را  تازه  دري  مي تواند  روز  هر 
مي تواند  مثبت انديشي  كند.  باز  زندگي اش 
ذهن شما را به سوي افكار تازه سوق دهد 
و باعث به وجود آمدن و تقويت روابط تازه 
مي شود  باعث  مثبت انديشي  همچنين  شود. 
سخت،  موقعيت هاي  آمدن  پيش  هنگام 
چشم  به  را  آنها  موفق  افراد  مثل  هم  شما 
فرصت ها ببينيد و مثل افراد ديگر صرفا اين 

موقعيت ها را مشكل نپنداريد.

درس  شكست هاي شان  از  آنها 
مي گيرند

توجيهي  را  شكست  خيلي ها  كه  هنگامي 
دليلي  را  آن  يا  شدن  تسليم  براي  منطقي 
براي انجام كاري ديگر مي دانند، افراد موفق 
مي بينند.  مفيد  بازخوردي  چشم  به  را  آن 
ولي  بخورند  شكست  ندارند  دوست  آنها 
آنها  نمي هراسند.  هم  خوردن  شكست  از 
خورده اند  شكست  كاري  در  اگر  مي دانند 
مي توانند دوباره آن را شروع كنند و در آن 
مي شود  باعث  تفكر  طرز  اين  شوند.  موفق 
به  شده اند  تسليم  بقيه  وقتي  موفق  افراد 

راه شان ادامه دهند.

آنها ترس را پشت سر مي گذارند
افراد موفق با ترس روبه رو مي شوند و اين 
اژدهاي خطرناك را مي كشند. آنها با مرور 
كردن و بررسي واقعيت احساس ترس شان 
را كاهش مي دهند. اين طور عمل كردن باعث 
عملي  را  افكارتان  بتوانيد  شما  مي شود 
مي شويد  روبه رو  ترس تان  با  وقتي  كنيد. 
و بر آن غلبه مي كنيد، در اصل موانعي كه 

مي كنيد.  نابود  را  دارد  وجود  ذهن تان  در 
و  مي شود  آزاد  درگيري ها  از  ذهن تان 
راه هاي جديد و توانايي هاي بيشتري كشف 

خواهيد كرد.

پيدا  را  زندگي شان  هدف   آنها 
كرده اند

نه  مي كنند  كنترل  را  درون شان  دنياي  آنها 
دنياي بيرون را و كارهايي را انجام مي دهند 
كه آرزوي اش را دارند. افراد موفق مي دانند 
كه الزم نيست خودشان را با افكار ديگران 
مطابقت دهند، حتي اگر ديگران افكار مثبتي 
را براي آنها در نظر بگيرند. مايكل جردن، 
زندگي شان  در  كينگ  استفان  و  اديسون 
آنچه را انجام داده اند كه آرزوي انجام آن 
بزرگ ترين  من  نظر  به  هدف،  داشته اند.  را 
بتوانند  آنها  شده  باعث  كه  است  عاملي 
كردن  حركت  براي  هميشه  و  دهند  ادامه 
به  آنها  باشند.  داشته  انگيزه  دادن  ادامه  و 
نيرويي  اين  و  مي ورزند  عشق  اهداف شان 
است كه آنها را با شور و حرارت و انرژي 

در طول زندگي شان به جلو برده است.

آنها سردرگم نمي شوند
آنچه  كردن  پيدا  براي  ديگران  كه  زماني 
انجام  زندگي شان  در  دارند  دوست  واقعا 
دهند سردرگم هستند افراد موفق مي توانند 
دهند،  انجام  بايد  و  است  مهم  آنچه  روي 
زندگي  در  مي دانند  دقيقا  آنها  كنند.  تمركز 
زندگي شان  مسير  كامال  و  مي خواهند  چه 

روشن و واضح است.
مديريت  براي  زيادي  ارزش  آنها 

زمان  و برنامه ريزي قايل هستند
براي  موفق  افراد  اندازه  به  مردم  اكثر 
موفق  افراد  نيستند.  قايل  ارزش  زمان شان 
زمان  بنابراين  دارند  هدفي  زندگي شان  در 
است.  برخوردار  بااليي  اهميت  از  برايشان 
باطنا  و  دارند  زيادي  خواسته هاي  آنها 
تمايل دارند به همه خواسته هايشان برسند 
موثري  به طور  را  زمان شان  بنابراين 
نهايت  بتوانند  تا  مي كنند  برنامه ريزي 

استفاده را از زمان شان ببرند.

آنها اهل ارتباطات اند
زندگي مان  در  بايد  كه  كارهايي  از  خيلي 
است.  ديگران  همراهي  با  دهيم  انجام 
موفق  براي  كه  است  واضح  كامال  بنابراين 
يا  و  خوب  ارتباطي  روش هاي  بايد  بودن 

عالي داشته باشيد.

آنها يادگيري را دوست دارند
افراد موفق وقت شان را صرف يادگيري و 
درس خواندن مي كنند تا مهارت هايي را كه 
مهارت هاي شان  يا  و  بياموزند  دارند،  الزم 
آماده اي  و  باز  ذهن  آنها  كنند.  روز  به  را 
براي فكر كردن، پيشنهاد دادن، حل كردن و 
اطالعات جديد و دگرگوني دارند و هيچ وقت 
در  را  چيز  همه  كه  نمي كنند  فكر  اين گونه 
براي  بيشتري  چيز  و  مي دانند  حاضر  حال 
هميشه  چيز  همه  و  ندارد  وجود  آموختن 

همان طور كه بوده است، مي ماند.

حرف آخر
روي  تا  است  مهم ترين  عاملي  چه  حال،  و 
روي  حاضر  حال  در  من  كنيم؟  تمركز  آن 
كردن  عمل  براي  توانايي هايم  گسترش 
است  ممكن  حتي  كه  كارهايي  انجام  و 
دوست شان نداشته باشم و انجام مهم ترين 
كرده ام.  تمركز  پرحاصل  و  مفيد  كارهاي 
هستند.  مهم ترين  عامل  سه  اين  من  براي 
هر  براي  عامل  مهم ترين  كردن  تعيين  البته 
كسي بستگي به خودش دارد ولي اگر مثل 
من فكر مي كنيد حتما به اين نتيجه رسيده ايد 

كه بايد روي كدام عوامل كار كنيد.
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كاهش فشار خون با آب چغندر!

يك ليوان  آب چغندر قرمز (لبو) حاوي حدود 2 / 0 گرم نيترات 
است

نوشيدن  مي دهد،  نشان  لندن  در  جديد  تحقيقاتي  تجربه  يك 
مي شود.  خون  فشار  آمدن  پايين  موجب  چغندر  آب  روزانه 
خطر  نيترات  حاوي  رستني هاي  و  چغندر  آب  روزانه  مصرف 
طبق  مي دهد.  كاهش  را  عروقي  ـ  قلبي  بيماري هاي  به  ابتال 
تحقيقات پروفسور «آمريتا آهلوواليا»، محقق هندي و پروفسور 
بيولوژي عروقي دانشگاه «كوئين ماري» لندن، نوشيدن روزانه 
فشار  به  مبتال  افراد  مي آورد.  پايين  را  خون  فشار  چغندر   آب 
خون باال در صورتي كه روزانه به طور متوسط هشت اونس 
(نزديك به 250 گرم) آب چغندر بنوشند فشار خون شان حدود 
10 ميليمتر جيوه پايين مي آيد. بر پايه اين گزارش كه در مجله 
شده  چاپ  آمريكا  قلب  انجمن  به  متعلق  «هايپرتنشن»  علمي 
آنها  يافته هاي  كه  كرده اند  تاكيد  همچنين  پژوهشگران  است، 
با  كه  نيست  معنا  اين  به  و  دارد  قرار  ابتدايي  مراحل  در  هنوز 
افزودن آب چغندر به رژيم روزانه غذايي مي توان به سرعت به 

نتايج درماني رسيد. 

به  نسبت  او  سرپرستي  تحت  تيم  و  آهلوواليا»  «آمريتا  خانم 
چغندر  قبيل  از  نيترات،  حاوي  گياهان  مصرف  درماني  نتايج 
خوشبين  بسيار  سبز  برگ هاي  حاوي  رستني هاي  ديگر  و 
هستند. آنها بر اين نظرند كه افزودن اين مواد به رژيم غذايي 
به  ابتال  خطر  و  داده  افزايش  را  عروق  و  قلب  سالمت  روزانه 
ليوان  آب  يك  مي دهد.  كاهش  را  عروقي  ـ  قلبي  بيماري هاي 
اين  است.  نيترات  گرم   0  /  2 حدود  حاوي  (لبو)  قرمز  چغندر 
مقدار نيترات را مي توان با خوردن يك ظرف بزرگ پر از كاهو 
يا دو عدد چغندر نيز به دست آورد. نيترات طي فرآيند هضم 
ابتدا تبديل به نيتريت و سپس اكسيد نيتريك در خون مي شود. 
اكسيد نيتريك جريان خون را تسهيل كرده و عروق خوني را 
منبسط مي كند. پروفسور «آهلوواليا» مي گويد، تيم او از تجربه 
اينكه حتي مقدار كمي نيترات مي تواند به چنين نتايج باارزشي 
بينجامد شگفت زده شده است. وي همچنين افزود، اين پژوهش 
ثابت كرد، افراد مبتال به فشار خون باال براي رسيدن به نتايج 
درماني نسبت به افرادي با فشار خون طبيعي به نيتريت بسيار 
كمتري نياز داشتند. در همين حال او ياد آور مي شود كه هنوز 
نمي توان به تاثيرات بلندمدت مصرف اين نوشيدني روي فشار 
هشت  و  مرد  هفت  روي  بررسي  اين  داشت.  اطمينان  خون 
فشار  كاهش  براي  كه  شد  انجام  باال  خون  فشار  به  مبتال  زن 
دريافت  دارويي  درمان  جمله  از  درماني،  نوع  هيچ  خود  خون 

نمي كردند.

حاوي  آب  ليتر  ميلي   250 شد،  خواسته  آزمون شوندگان  از   
حجم كمي از نيترات يا آب چغندر بنوشند. سپس آنها به مدت 
اين  تمامي  در  خون شان  فشار  و  بوده  نظر  تحت  ساعت   24
در  خون  نيروي  نشانگر  خون  فشار  مي شد.  اندازه گيري  مدت 
نشان  عدد  دو  پايه  بر  كه  است  خوني  رگ هاي  ديواره  مقابل 
داده مي شود. اولين عدد مربوط به فشار خون «سيستوليك» يا 
ماكزيمم و دومين عدد نشان دهنده فشار خون «دياستوليك» يا 
مينيمم است. فشار خون «سيستوليك» مربوط به زماني است 
به  مربوط  «دياستوليك»  خون  فشار  و  دارد  ضربان  قلب  كه 
زماني است كه قلب در حال استراحت بين ضربان ها قرار دارد. 
در اين آزمون، در آنهايي كه آب چغندر دريافت كرده بودند هم 
فشار سيستوليك و هم فشار دياستوليك پايين آمد. اين نتيجه 
حتي پس از آنكه نيتريت موجود در خون آنها به ميزان پيش از 
مصرف اين نوشيدني رسيد نيز ادامه يافت و براي بيش از 24 

ساعت دوام داشت. 

5 مرحله مهم در 
زندگى يك زن

رشدش  طول  در  آدمى  هر  نيست.  راحتى  همين  به  شدن  بزرگ 
و  ازدواج  بلوغ،  كند.  عبور  بحرانى  مرحله  چند  و  چندين  از  بايد 
سالمندى براى همه ما دوران گذار پراسترسى هستند اما بعضى 
از بحران هاى رشدى يا كامًال زنانه اند يا جنس تجربه بحرانش در 
زن ها متفاوت با مردان است. بلوغ زنانه، ازدواج، زايمان، بحران 
هاى ميانسالى زنانه و يائسگى، پنج بحرانى هستند كه به نظر مى 
همه زن  تقريباً  و  مهمترند  زنان  در  رشد  هاى  بحران  از همه  رسد 
ها آن را تجربه مى كنند. در اين مقاله رفته ايم سراغ همين بحران 
ها. به هر حال وقتى از قبل بحران ها را بشناسيم بهتر مى توانيم 

با آن ها كنار بياييم.

بلوغ دخترانه:
گذار از توفان نوجوانى

دوره  اين  به  خاطر  اين  به  نيست.  جسمى  تغييرات  شامل  فقط  بلوغ 
مى گويند بحران بلوغ كه فرد ناگهان در عالقه ها، احساسات، نگرش 
و ارتباطش با ديگران 180 درجه تغيير به وجود مى آيد. هر دختر 
نوجوانى بعد از بلوغ بايد چندين مساله روان شناختى را بپذيرد. او 
خانواده  از  عاطفى  لحاظ  از  كم  كم  بايد  كند،  فكر  بالغانه  بتواند  بايد 
خودش مستقل شود، بايد روش هاى ارتباط با همساالن خودش را 
بياموزد و مهم تر ازهمه اينكه بايد هويت مستقلى براى خودش دست 

و پا كند.
هويت مستقل يعنى اينكه هر دخترى بايد به اين سوال پاسخ دهد كه 
جهان  به  نگاهم  و  كنم؟  كار  چه  خواهم  مى  دنيا  اين  در  كيستم؟  من 

چگونه است؟
آيد.  نمى  دست  به  يكشبه  شناختى  روان  هاى  توانايى  اين  همه  البته 
و  عجيب  تخيالت  كنند،  مى  تجربه  عميقى  تنهايى  نوجوان  دختران 
ممكن  حتى  و  چسبند  مى  همساالن  گروه  به  بشدت  دارند،  غريبى 
بحران  اين  از  بتوانند  تا  بزنند  ناپذيرى  جبران  اعمال  به  دست  است 
روان شناختى عبور كنند. از طرف ديگر تغييرات جسمى دوران بلوغ 
مسائل  با  را  نوجوان  دختران  ناگهان  قاعدگى  نخستين  مخصوصًا 
زنانه روبه رو مى كند. اين روبه رو شدن براى همه دختران خوشايند 
نيست. بعضى از آن ها احساس گناه مى كنند، بعضى ها اصًال نمى 
دانند چه اتفاقى افتاده است و بعضى ها مى دانند اما دوست ندارند به 
اين زودى وارد دنياى زنانه شوند. پذيرش بدن بالغ تكليفى است كه 

هر دختر نوجوانى بايد بعد از بلوغ از پسش برآيد.
حاال همه اين ها مال وقتى است كه بلوغ بموقع باشد. اگر بلوغ زودرس 

يا ديررس اتفاق بيفتد بحران از اين هم شديد تر مى شود.
دخترانى كه بلوغ زودرس دارند معموًال منزوى و خجالتى مى شوند. 
شوند.  پرتاب  زنانه  دنياى  به  زود  قدر  اين  ندارند  دوست  ها  آن 
خودشان  بدن  كفايت  مورد  در  هم  دارند  ديررس  بلوغ  كه  دخترانى 

دچار ترديد مى شوند.

ازدواج:
ورود به خانه بخت

روان شناسان مى گويند اگر رويدادهاى استرس آميز زندگى را كنار 
رويداد  استرس  دهيم،  نمره  ها  آن  به  تا 100  صفر  از  و  بچينيم  هم 
ازدواج 50 واحد است. البته هر كدام از دو جنس داليل خودشان را 

براى تجربه اين استرس دارند.
براى خانم ها در فرهنگ ما ازدواج يعنى تعيين بدبختى يا خوشبختى؛ 
كه  وقتى  است.  دخترى  هر  بخت  خانه  با  مساوى  شوهر  خانه  اصًال 
فرهنگ ما چنين معناى عظيمى براى ازدواج در نظر گرفته معلوم است 
كه اين استرس هم مضاعف مى شود. اولين چيزى كه ازدواج را براى 
خانم ها استرس آور مى كند اين است كه آيا اصًال ازدواج كردن كار 
خوبى است يا نه؟ آيا ازدواج با ديگر هدف هايى كه زن ممكن است 
براى زندگى خودش در نظر گرفته باشد مثل تحصيالت يا اشتغال در 

تضاد قرار مى گيرد يا نه؟
كه  هايى  تكليف  با  آمدن  كنار  ازدواج،  براى  مناسب  فرد  يك  انتخاب 
اوايل  ارتباطى  مشكالت  با  آمدن  كنار  آيد،  مى  پيش  شوهر  خانه  در 
شدن  رو  روبه  زناشويى،  احتمالى  مشكالت  با  آمدن  كنار  ازدواج، 
از  قبل  دخترى  كه  اى  تخيلى  دنياى  با  احتماًال  كه  واقعى  دنيايى  با 
همه  و  همه  و  نيست  جور  چندان  داشته،  نظر  در  را  آن  ازدواجش، 
از  همسر  توقعات  كنار  بگذاريد  را  ها  اين  حاال  هستند.  زا  استرس 
نوعروس خود و مشكالت احتمالى اى كه در اوايل ازدواج با خانواده 
براى  اما  است  آور  استرس  همه  براى  ازدواج  آيد.  مى  پيش  همسر 

خانم ها احتماًال اين استرس بيشتر از آقايان است.

بچه دار شدن
مادر شدن براى هر زنى پر است از فشارهاى روانى. اولين مشكل اين 
است كه آيا بچه اى كه قرار است بيايد، خواسته است يا ناخواسته. 
به  كه  جديدى  كوچولوى  با  باالخره  مادران  بيشتر  كه  است  درست 
زندگيشان اضافه مى شود كنار مى آيند اما فرزند ناخواسته مى تواند 
معادله هاى زندگى هر زنى را به هم بريزد. در شرايط معمول آوردن 
يك بچه با تصميم قبلى است. اينكه شرايط بچه دار شدن را دارند يا 
نه اولين سوال اساسى هر زنى در اين مورد است. در صورت جواب 
مثبت، دوران حاملگى براى هر زنى با استرس هاى جسمى و روانى 
زيادى همراه است. مهم ترين نگرانى هر زنى آينده فرزندى است كه 

مى خواهد به زندگى اش اضافه شود.
شايد فكر كنيد كه با به دنيا آمدن بچه همه چيز تمام مى شود. اما اين 

تازه شروع ماجراست.
افسردگى بعد از زايمان ممكن است در كمين هر زن زائويى نشسته 
زايمان  از  بعد  افسردگى  خفيفش  شكل  در  الاقل  زنان  بيشتر  باشد. 
كفايتى،  بى  ارزشى،  بى  احساس  خشم،  احساس  كنند.  مى  تجربه  را 
قرارى،  بى  رنجى،  زود  و  صبرى  بى  كردن،  گريه  گناه،  يا  شكست 
غمگينى، خستگى، بى خوابى يا بدخوابى، نوسانات خلقى و حتى ترس 
از  بعد  شديد  افسردگى  هاى  نشانه  نوزاد  يا  خود  به  زدن  صدمه  از 

زايمانند.

سندرم آشيانه خالى:
پرواز بر فراز آشيانه خالى

آدميزاد موجود عجيب و غريبى است. براى همين آدميزادى كه آمدن 
بچه آن قدر با فشارهاى روانى همراه است، حاال رفتن بچه ها به دليل 

ازدواج يا دانشگاه استرس آور مى شود.
دوروبرشان  كه  كنند  مى  احساس  ناگهان  ميانسال  زنان  و  مردان 
خلوت شده و به قول روان شناس ها با آشيانه خالى مواجه شده اند. 
مخصوصًا براى كسانى كه هويت خودشان را در والد بودن گذاشته 
بيشتر  ما  فرهنگ  در  است.  دردناك  خيلى  خالى  آشيانه  سندرم  اند. 
را  وجودشان  همه  ها  آن  دارند.  را  وضعيت  اين  كه  هستند  مادران 
روى مادر بودنشان گذاشته اند. براى همين وقتى كه بچه ها مى روند 
حس مى كنند چيزى را گم كرده اند يا به موجود بى مصرفى تبديل 
شده اند. ضمن اينكه به خاطر رفتن بچه ها آن ها سنشان را باال تر 

از واقعيت تخمين مى زنند و حس مى كنند پير و شكسته شده اند.
فجيع تر از همه اين است كه بعضى ها فقط به خاطر بچه هايشان با 
همسرشان زندگى كرده اند و حاال دوباره فكر جدايى به سرشانى مى 
زند. البته سندرم آشيانه خالى با حس هاى مثبتى مثل آزادى و فراغت 
هم همراه است. باالخره بعد از سال ها فرصتى براى زنان پيش مى 
آيد تا به عالقه هاى خودشان برسند يا بتوانند دوباره روابط دو نفره 

صميمانه اى با شوهرانشان داشته باشند.

يائسگى:
زنانگى بدون زنانگى

در  است.  بلوغ  از  پيش  دوران  به  بازگشت  جنسى  نظر  از  يائسگى 
اولين مرحله اش فاصله قاعدگى ها زياد مى شود و در آخرين مرحله 
يائسگى، قاعدگى به طور كامل قطع مى شود. اما يائسگى با تغييرات 
ناسالم  زندگى  شيوه  طرف  يك  از  دارد.  ارتباط  هم  شناختى  روان 
(مثًال كشيدن سيگار يا داشتن استرس هاى زياد) مى تواند يائسگى را 
زود هنگام كند و از يك طرف خود يائسگى تغييرات روان شناختى را 
در پى دارد. مثًال بيشتر زنان افسردگى، اضطراب، تحريك پذيرى و 

عصبانيت را در دوران يائسگى تجربه مى كنند.

روان شناسان مى گويند چون بسيارى از بحران هاى زندگى نزديك 
به زمان يائسگى رخ مى دهند، ممكن است آن ها دليل آشكار شدن 
زا  افسردگى  خود  خودى  به  يائسگى  خود  وگرنه  باشد  افسردگى 
نيست. اين بحران ها مى توانند طالق، بيمارى، ترك يا مرگ والدين، 
از دست دادن شغل يا رفتن فرزندان از خانواده باشند. يكى از نشانه 
اوايل  در  است.  مزمن  خستگى  احساس  يائسگى  دوران  ديگر  هاى 
و  خواب  اختالالت  دليل  به  معموًال  شديد  خستگى  يائسگى  دوران 
كمبود استراحت در زنان است ولى بتدريج با سازگارى تدريجى بدن 
و ثابت شدن هورمون ها در اغلب زنان الگوهاى خواب منظم مى شود 

و عادات خواب نيز به حالت عادى برمى گردد.
البته همه اين ها يك وجه دنياى يائسگى است. وجه مثبتش اين است 
كه در اين دوره مى توان فارغ از مشكالت و درگيرى هاى قبلى، به 

دنبال كسب تجربه هاى جديد و عالقه هاى ذاتى رفت.
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خوراكى هايى براى 
مقابله با سستى بهار 

  
امگا 3 تنظيم كننده خوبى براى خلق وخوى 
خورشيد  نور  بهار  فصل  در  است.  افراد 
آب  وضعيت  و  تابد  مى  پيش  از  شديدتر 
شرايطى  چنين  در  كند،  مى  تغيير  هوايى  و 
بايد  جوى  تغييرات  با  نيزمتناسب  ما 
با  تا  كنيم  مصرف  را  خاصى  غذايى  مواد 
مقابله  بدن  در  سستى  و  ضعف  احساس 
كردن  اضافه  براى  غذايى  ماده  كنيم.پنج 
منظور  به  افراد  هفتگى  غذاى  فهرست  به 
تسكين دردهاى التهابى و كمك به رفع بى 
پيشنهاد  بهار  فصل  مخصوص  هاى  حالى 
زنجبيل،  غذايى  ماده  پنج  اين  است.  شده 
ماهى  و  گيالس  زردچوبه،  قرمز،  فلفل 
نشريه  در  كه  مطلبى  در  كه  هستند  آزاد 
آمريكايى« درد» به تازگى به چاپ رسيده، 
به مصرف آنها در فصل بهار بسيار تاكيد 

شده است.

التهابى  دردهاى  با  مقابله  براى  زنجبيل: 
كرد.  استفاده  زنجبيل  از  توان  مى  ضعيف 
اكسيدان  آنتى  از  سرشار  غذايى  ماده  اين 
به  تازه  زنجبيل  است.خوردن  قوى  هاى 
كه  مى دهد.افرادى  گرمى  احساس  انسان 

 10 مدت  به  ورزشى  فعاليت  يك  از  پس 
روز و روزانه معادل نيم قاشق چايخورى 
التهابى  دردهاى  كنند،  مى  مصرف  زنجبيل 
مى  برطرف  ساعت   24 از  كمتر  در  آنها 

شود.

به  آور  تعجب  است  ممكن  قرمز:  فلفل 
ايجاد  باعث  كه  قرمز  فلفل  اما  برسد،  نظر 
مى  شود،  مى  مخاطى  غشاهاى  التهاب 
عنوان  به  بدن  ديگر  هاى  بخش  در  تواند 
يك ضدالتهاب عمل كند.فلفل قرمز سرشار 
مى  كمك  ويتامين  اين  است؛   � ويتامين  از 
كند تا بافت هاى آسيب ديده بتوانند خود را 
ترميم كنند. فلفل قرمز سرشار از تركيباتى 
كاهش  باعث  كه  است  فالونوئيدها  مانند 
التهاب مى شوند. همچنين ماده سوزنده اى 
در  كه  دارد  قرار  فلفل  خارجى  سطح  در 
عنوان  به  ماساژ  هاى  كرم  از  بسيارى 

مسكن به كار برده مى شود.

زردچوبه  اصلى  رنگدانه  زردچوبه: 
زردچوبه  به  رنگدانه  اين  است.  كاركامين 
آنتى  خاصيت  همچنين  و  زرد  رنگ 
اكسيدانى قوى با قدرت ضدالتهابى مى دهد. 
براى  زردچوبه  ضدالتهابى  خاصيت  اين 
موثر  آرتروز  از  ناشى  دردهاى  تسكين 
كه  افرادى  براى  همچنين  است.زردچوبه 
از سندرم روده تحريك پذير رنج مى برند، 

به عنوان يك نوع ضدعفونى كننده عمل مى 
سياه،  فلفل  همراه  به  را  زردچوبه  كند.اگر 
زنجبيل و يا روغن هايى مانند روغن زيتون 

مصرف كنيم ، موثرتر عمل مى كند.

اكسيدان  آنتى  حاوى  نيز  گيالس  گيالس: 
رنگ  آن  به  كه  است  طبيعى  رنگدانه هاى  و 
در  موجود  تركيبات  مى دهد.  زيبايى  قرمز 
ميوه هاى ديگر مانند زغال اخته يا تمشك 
نيز داراى خاصيت آنتى اكسيدانى هستند كه 
به محافظت از قلب كمك مى كنند و همچنين 
دارند.  آسپرين  به  شبيه  ضدالتهابى  اثرات 
يك مجله غذايى آمريكايى نيز در مطلبى به 
افراد شركت كننده در مسابقات دو توصيه 
كرده است كه براى كاهش دردهاى پس از 

مسابقه آب گيالس بنوشند.

ماهى آزاد: ماهى آزاد يكى از منابع اصلى 
مواد  اين  است؛   � ويتامين  منبع  و   3 امگا 
مفاصل  درد  و  ورم  از  جلوگيرى  به  مغذى 
تنظيم   3 امگا  كه  مى دانيم  كنند.  مى  كمك 
كننده خوبى براى خلق وخوى افراد است، 
منتشر  تازگى  به  كه  مطالعه اى  حال  اين  با 
كاهش  به   3 امگا  كه  دهد  مى  نشان  شده، 
كه  ديگر  هاى  آنزيم  و  ها  سيتوكين  توليد 
باعث التهاب تاندون ها و ماهيچه هاى بدن 

مى شود، كمك مى كند.

اشتباهات رايج رژيم هاى الغرى 
  

الغرى  رژيم هاى  در  را  اشتباهات  رايج ترين  فهرست  محققان 
رژيم هاى  در  را  اشتباهات  و  الغرى  غذايى  كردند.رژيم  تهيه 
وزن  كاهش  برنامه  در  افراد  كه  اشتباهى  رايج ترين  و  الغرى 
مصرفى  كالرى  غلط  محاسبه  مى شوند  مرتكب  خود  الغرى  و 
رژيم  شروع  براى  روش  است.بد ترين  غذايى  رژيم  برنامه  در 
غذايى الغرى كاهش ناگهانى ميزان كربوهيدرات و در نتيجه از 
دست دادن مايع زيادى از بدن مى باشد. كاهش مايعات به ميزان 
مايعات دريافتى بستگى ندارد بلكه مستقيمًا به توانايى بدن در 
نگهدارى مايعات ارتباط دارد.در اين برنامه ها چربى بدن كاهش 
براى  كه  مى رود  دست  از  پروتئين  تنها  واقع  در  بلكه  نمى يابد 

كليه ها بسيار خطرناك است.
با  مجدداً  فرد  شوند  قطع  موقتا  رژيم ها  نوع  اين  كه  هنگامى 
افزايش وزن به صورت چربى مواجه مى شود و اغلب مى بينيم 
كه فرد حتى چاق تر از زمان قبل از رژيم شده است.هرچه شب 
هنگام بخوريد به چربى مبدل مى شود، فرقى ندارد چه ساعتى 
غذا بخوريد. ميزان كل كالرى روزانه در برابر تعداد كالرى كه 
مى سوزانيد تعيين كننده كاهش يا افزايش وزن است. بدن شما 
كالرى شب يا روز را تشخيص نمى دهد. تنها ميزان كالرى ها در 
است  اين  شب  در  غذا  خوردن  منفى  است.نكته  مطرح  روز  يك 
كه  شويد  اسيد  بازگشت  نام  به  مشكلى  دچار  است  ممكن  كه 
در اين صورت دچار سوزش سر دل خواهيد شد.برخى غذا ها 
مى توانند كالرى ها را بسوزانند، بعضى از غذا ها، كمى بيشتر از 

ساير غذا ها براى هضم انرژى الزم دارند.

كنترل  مركز  تنظيم  باعث  غذا  جويدن  و  خوردن  غذا  آرام 
اشتهايتان  خورده ايد  كه  آنچه  بنابراين  مى شود.  مغز  اشتهاى 
را كم مى كند و با غذاى كمتر زود تر سير مى شويد. غذا خوردن 
سريع خود به خود چاق نمى كند ولى از آنجايى كه افرادى كه 
سريع غذا مى خوردند به مكانيزم تنظيم اشتهايشان زمان كافى 
نمى دهند تا كار كند آنگاه بيشتر از ميزان الزم غذا مى خورند.
پروتئين ها و كربوهيدرات ها بدون توجه به منبع آن ها، در هر 

گرم 4 كالرى دارند. 
چربى نيز در هر گرم 9 كالرى دارد، يعنى بيشتر از دو برابر 
پروتئين و كربوهيدرات. گوشت نه تنها در هر گرم چهار كالرى 

دارد بلكه هر گرم چربى گوشت 9 كالرى
نيز  آن  كالرى  باشد  بيشتر  گوشت  چربى  ميزان  دارد.هرچه 
افزايش  باعث  زياد  كالرى  مصرف  چون  و  شد  خواهد  بيشتر 
ذخيره سازى چربى مى شود، در نتيجه خوردن گوشت نه تنها 
باعث افزايش وزن مى شود، بلكه بيشتر آن را به صورت چربى 
از  شما  بدن  احتياجات  تمام  ويتامينى  مى كند.مكملهاى  ذخيره 
جمله پروتئين، كربوهيدرات، امالح، اسيدهاى آمينه و اسيدهاى 
در  غلط  باور  اين  بلكه  نمى كند،  برآورده  را  نياز  مورد  چرب 
مورد تغذيه و رژيم است.بسيارى از افرادى كه داراى رژيم كم 
هستند  ويتامينى  و  پروتئينى  غذايى  مكملهاى  همراه  به  كالرى 
دچار مشكالتى شده اند كه به علت عدم توانايى بدن جهت تنظيم 
متابوليسم بوده است مخصوصًا كليه ها و كبد كه نمى توانند به 

اين نوع رژيم سازگار شوند.
مهم نيست كه چه زمانى از 24 ساعت كالرى مصرف مى كنيد، 
مصرفى  كالرى  است  اين  پايه  فرمول  است.  يكى  نهايى  نتيجه 
بار  هر  و  بار  سه  روز  در  مى سوزانيد.اگر  كه  كالرى  برابر  در 
چهارصد كالرى بخوريد يا 1200 كالرى را در يك وعده مصرف 
كنيد، بدن شما اين تفاوت را درك نمى كند. ولى فراموش نكنيد 
زيرا  نيست  موفق  رژيم  براى  مناسبى  راه  غذايى  وعده  حذف 
اشتهاى شما را بيش از حد تحريك مى كند و نه تنها شما ناهار 
يا شام زيادترى مى خوريد بلكه در طول روز هم از انواع ميان 
باعث  ماندن  گرسنه  تصور،  مى كنيد.برخالف  مصرف  وعده ها 
مى شود وزن بدن به دليل ذخيره سازى چربى افزايش يابد.اگر 
برنامه  در  بايد  است  وزن  كاهش  كشيدن  گرسنگى  از  هدفتان 
رژيم الغرى خود تجديد نظر كنيد. به جاى گرسنگى يك برنامه 
باشگاه  به  بيشتر  و  كرده  تعيين  خود  براى  ورزشى  مناسب 
و  چرب  كم  گوشتهاى  حبوبات،  سبزى ها،  ميوه ها،  از  برويد. 

ماهى استفاده كنيد.
منظم  برنامه  يك  طبق  هفته  در  بار  پنج  يا  چهار  كنيد  سعى   
ورزش كنيد.ننوشيدن مقدار كافى آب در طول روز متابوليسم 
و سوخت و ساز بدن را كند كرده و ممكن است باعث اضافه 
وزن نيز بشود. آب ماده اى ضرورى براى فعاليتهاى متابوليك 
بدن، از جمله سوزاندن كالرى محسوب مى شود. خوردن آب به 
معموًال  نوشابه ها  است.  مناسب  بسيار  نيز  نوشابه  انواع  جاى 
زود تر احساس تشنگى را نسبت به آب از بين مى برند و داراى 
دقيقه   30 از  بعد  مى شوند  باعث  و  بوده  بى ارزش  كالريهاى 
هنگام  تنقالت  خوردن  نماييد.همچنين  گرسنگى  احساس  مجدداً 

گرسنگى باعث ايجاد عادتهاى غذايى ناسالم مى شود.

راه هاى ساده براى 
افزايش انرژى 

 

خنديدن باعث ارتقاى روحيه و كاهش تنش مى شود، سرعت گردش 
خون را باال مى برد، گرفتگى عضالت را از بين مى برد، راحت تر نفس 
مى كشيد، اكسيژن زيادى به مغز مى رساند و شادابى را به ارمغان 
مى آورد. اگر شما زندگى پرمشغله اى داريد، با اين 11 راه مى توانيد 

زندگى پر از نشاط، انرژى و شور و شوق داشته باشيد.

-1 تنفس عميق داشته باشيد: اگر احساس تنبلى و كسالت مى كنيد، 
از كار خود دست بكشيد و يك نفس عميق بكشيد. چشمان خود را 
ببنديد و به آرامى هوا را از طريق بينى داخل بدن و از راه دهان از 
بدن خارج كنيد. با تنفس عميق، ميزان اكسيژن خون زياد مى شود، 
و  مى شوند  آرام  عضالت  مى گردد،  كم  قلب  تپش  و  خون  فشار 
و  اكسيژن  شما  تنفس،  هر  مى روند.با  بين  از  عضالنى  گرفتگى هاى 

انرژى به سلول هاى بدن خود مى دهيد.

-2 حركت كنيد: براى بهتر كار كردن به جاى نوشيدن چاى يا قهوه، 
60 تا 90 ثانيه به خودتان استراحت دهيد.بايستيد و دستان خود را 
در  را  خود  دستان  دهيد،  انجام  تنفس  عميق  بكشيد،  سرتان  باالى 
باالى سرتان به راست و چپ ببريد يا راه برويد و يا از پله باال و 
در  و  مى شود  خون  جريان  افزايش  باعث  بدنى  برويد.تحرك  پايين 
افزايش  مى رسد.  شما  مغز  و  عضالت  به  بيشترى  اكسيژن  نتيجه 

اكسيژن هم به معناى افزايش انرژى مى باشد.

-3 ميان وعده پرانرژى مصرف كنيد: اگر در اواسط روز يا عصر 
كاهش  علت  به  است،  شده  تخليه  شما  انرژى  كه  مى كنيد  احساس 
كننده  كمك  رابطه  اين  در  وعده  ميان  مى باشد.  خون  قند  ميزان 
مخلوط  از:  است  عبارت  وعده  ميان  ترين  بخش  انرژى  مى باشد. 
فعال  را  بدنتان  ساز  و  سوخت  كه  پروتئين  و  كربوهيدرات ها 
مى كند.100 تا 200 كالرى در ميان وعده خوب است، به طور مثال 

يك عدد ميوه به همراه يك مشت آجيل.

و  ترين  آسان  از  يكى  آب  نوشيدن  مى دانيد  آيا  بنوشيد:  آب   4-
ارزان ترين روش ها براى مقابله با خستگى مى باشد؟اگر دچار كمبود 
تر  آرام  اندام ها  به  اكسيژن  رساندن  شديد،  خفيف  صورت  به  آب 
از  مى گردد.بسيارى  انرژى  رفتن  بين  از  باعث  و  مى گيرد  صورت 
نمى نوشند.  آب  پس  نمى آيد،  خوششان  آب  بودن  مزه  بى  از  مردم 
خود  آب  به  ترش  ليمو  كمى آب  يا  كمى آبميوه  مقدار  مى توانيد  شما 

اضافه كنيد تا راحت تر بنوشيد.

اثر  زندگى  محيط  و  خو  و  خلق  و  استرس  كنيد:  نگاه  بيرون  به   5-
بزرگى بر ميزان انرژى شما دارند. در تمام طول روز نشستن در 
به  را  اى  دقيقه  چند  است  بهتر  مى شود،  خستگى  باعث  كار  محل 
درختان،  پرندگان،  مردم،  كنيد.تماشاى  نگاه  كارتان  محل  از  بيرون 
آزاد  را  شيميايى  ماده اى  مغز  مى شود  باعث  غيره  و  ابرها  آسمان، 
ايمنى  سيستم  تقويت  و  خو  و  خلق  بهبود  باعث  ماده  آن  كه  كند 
مى گردد و احساس خوبى به شما دست مى دهد.پس از 5 دقيقه به 

بيرون نگاه كنيد و اثر آن را در كار خود ببينيد.

و  استرس ها  و  گرفتگى ها  كاهش  باعث  روى  پياده  برويد:  راه   6-
آرام كردن اعصاب مى شود. قبل از خوردن صبحانه و يا در ساعت 
منطقه  يا  و  تان  محل  نزديك  پارك  به  كنيد.  كمى پياده روى  ناهار، 
و  شادابى  ورى،  پياده  كنيد.با  آرامى پياده روى  به  و  آرامى برويد 
آرامش و طراوت را به خود هديه مى دهيد.صاف و درست نشستن 
باعث باز شدن قفسه سينه مى گردد و جريان اكسيژن به عضالت و 

مغز را افزايش مى دهد و انرژى را به بدن مى رساند.

تسكين  باعث  موها  به  زدن  برس  بزنيد:  برس  موهايتان  به   7-
گرفتگى ها مى شود و آرامش اعصاب را بوجود مى آورد.برس زدن 
و  كرده  هوشيارى  به  كمك  و  شده  سر  پوست  تحريك  باعث  موها 

انرژى بخش مى باشد.

ترين  مهم  از  يكى  كربوهيدارت  كنيد:  مصرف  كربوهيدرات   8-
نان هاى  مانند  پيچيده  مى باشد.كربوهيدرات هاى  بدن  سوخت  منابع 
سبوس دار، برنج قهوه اى، غالت فيبردار، لوبيا، ميوه و سبزيجات، 
مواد مغذى بدن را تامين مى كنند، انرژى را فراهم مى كنند و كمك به 

ثبات ميزان قند خون مى كنند.

مى شود،  تنش  كاهش  و  روحيه  ارتقاى  باعث  خنديدن  بخنديد:   9-
بين  از  را  عضالت  گرفتگى  مى برد،  باال  را  خون  گردش  سرعت 
مى برد، راحت تر نفس مى كشيد، اكسيژن زيادى به مغز مى رساند و 

شادابى را به ارمغان مى آورد.

-10 خوب بخوابيد: اگر با تمام اين كارها، ميزان انرژى شما هنوز 
يا  برآمده  كه  كنيد.تشكى  بررسى  را  خود  خواب  كيفيت  است،  كم 
را  خواب  كيفيت  است،  ناراحت كننده  كه  بالشى  يا  و  است  فرورفته 

پايين مى آورند و در روز بعد خسته هستيد. 
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خانواده

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

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, هاى مغازه  كليه  ماركت،  سوپر  شاپ،  كافى  رستوران، 
A3 و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

كار  و  كسب  نوع  هر  در  شراكت  يا  و  تجارى  ملك  خريد  از  قبل 
براى جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق  و 4  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 02071935592
 ايران:  00989122334075 
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مرد ژوليده يي كه پايان نامه اش درباره راه رفتن بود!

يورگن كلوپ، 
ستاره جديد اروپا

شبيه  كه  پوشيدنش  لباس  طرز  آن  با 
منطقي اش  ژست  آن  با  و  بچه درس خوان هاست 
پاپ  ستاره  بخواهيد  كه  نيست  افرادي  آن  از 
فون  بارون  كه  هست  آهنگي  اما  بخوانيدش. 
پاپ».  ستاره  «كلوپو،  نام  به  ساخته  بورسيگ 
كه  ترانه يي  با  و  كوبنده اش  بيس  با  آهنگ  اين 
خواننده فريادشان مي زند پر است از سروصداي 
دورتموند.  ورزشگاه  جنوبي  جايگاه  طرفداران 
آهنگ در ستايش بسيار فردي است كه موفقيت را 
به دورتموند بازگرداند. ترديدي نبود كه بسياري 
پس از پيروزي چهار بر يك دورتموند مقابل رئال 
مادريد اين آهنگ تكنو را شنيدند. اين برد برتري 
بوندس ليگا در اروپا را نشان داد. كلوپ با انقالب 
و  مخوف ترين  از  يكي  را  دورتموند  تاكتيكي اش 
جذاب ترين تيم هاي اروپا ساخت. اما ما از او چيز 

زيادي نمي دانيم.
جالب آنكه تز دانشگاهي او اين بود كه نشان داد راه رفتن بهترين 
حركت  به  بسيار  او  كه  است  مشخص  است.  همه  براي  ورزش 
مي انديشد. رهيافت تاكتيكي كلوپ به شكل عجيبي سرراست است: 
4-2-3-1 با تغييرات ريز، بسته به نقاط ضعف حريف. او با افرادي 
كه به باشگاه آورد توانسته سبكي مبتني بر شدت باال و ضرباهنگ 
نابود  ديگر  تيم هاي  برخي  مانند  را  مادريد  رئال  كه  بسازد  سريع 
ساخت. دورتموند در آن بازي هرگز براي مدتي طوالني بدون توپ 
نمي ماند. آنها مرتبا بازيكنان رئال را تعقيب مي كردند و دو نفري بر 
اشتباه  مي كردند  مجبورش  و  مي ريختند  توپ  صاحب  بازيكن  سر 
كند. ژوزه مورينيو 10 دقيقه از بازي نگذشته بود كه مجبور شده 
بود به كنار خط بيايد و از بازيكنان بخواهد سرعت بازي را كاهش 
دهند. كلوپ از ماينس به دورتموند آمد؛ از تيمي كه در ليگ 338 بار 
برايشان بازي كرد و سپس به عنوان مربي براي نخستين به دسته 
بسازد.  پيروز  تيمي  توانسته  هم  دورتموند  از  او  آوردشان.  برتر 
يكي از نخستين كارهاي او پس از ورود به وست فالن ساماندهي 
در  گذشته  سال  در  آنها  بود  شده  باعث  كه  بود  تيم  دفاعي  خط 
بوندس ليگا سيزدهم شوند. روبرت كوواچ و كريستين وورنز، دو 
بازيكن كهنه كار از اين تيم جدا شدند. آنها روي هم 69 سال داشتند. 
نون سوبوتيچ، نوجوان ماينس و متس هوملس، ديگر بازيكن جوان 

به دورتموند آمدند.

گوتزه،  ماريو  پيشچك،  لوكاژ  شد  باعث  جوانان  به  كلوپ  اعتقاد 
بيابند  را  آن  فرصت  ديگران  و  گون دوغان  ايلكاي  بندر،  سون 
توپ رباي  توانسته  بندر  بزنند.  كنار  را  قديمي ها  و  بدرخشند  كه 
قدرتمندي در مقابل خط دفاعي باشد. منچستريونايتد و ديگر تيم ها 
ناشناخته.  نسبتا  است  بازيكني  هم  گون دوغان  مي خواهند.  را  او 
كنار  اغلب  روييس  ماركو  و  مي رود  بايرن  به  تابستان  كه  گوتزه 
هم كار مي كنند تا به مدافعان كناري تيم هاي مقابل فشار بياورند. 
در  ديدار   43 در  گل   35 و  زد  گل  چهار  كه  لواندوفسكي  روبرت 
اين فصل زده هم در حال حاضر جذاب ترين هدف براي تيم هايي 

گفت:  گفت وگويي  در  پارسال  كلوپ  هستند.  مهاجم  دنبال  كه  است 
«جاهايي هست كه بايد در آنها به روش خاصي فوتبال بازي كنيد. 
نمي توانيد از اين راضي باشيد كه عقب بنشينيد و توپ را بي هدف به 
جلو بفرستيد. دورتموند يكي از آن جاهاست. ما مي خواهيم فوتبالي 

بازي كنيم كه مردم به يادشان بماند.»

كلوپ در دورتموند مرتبا رو به جلو حركت كرده است. او تيم را 
از رده نازل سيزدهم در دو فصل بعد به رتبه هاي ششم و پنجم 
دست  به  قهرماني  دو   2012 و   2011 سال هاي  در  سپس  رساند. 
آورد. آنها در دومين فصل قهرماني به ركورد بي سابقه 28 بازي 

بدون شكست رسيدند.

بازنشستگي  سن  از  بيشتر  كمي  تنها  يعني  دارد.  سال   45 كلوپ 
بازيكنان. روش او اين بوده كه هميشه دوست بازيكنانش باشد نه 
و  شوخ طبع  است،  كاريزماتيك  او  باشد.  داشته  پدرانه  چهره  اينكه 
البته پيش بازيكنان قرار مي گيرد. تعجبي ندارد كه دورتموند چنين 
است  اشتوتگارت  اهل  كه  كلوپ  باشد.  داشته  فوق العاده يي  روحيه  
تمام دوران بازي را در ماينس گذراند؛ تيمي نه چندان به يادماندني 
از راين لند. او در ابتدا مهاجم بود و سپس مدافع شد. ماينس هميشه 
در دسته هاي پايين تر فوتبال آلمان روزگار مي گذراند. اما اوضاع از 
زماني عوض شد كه كلوپ پس از بازنشستگي در سال 2001 مربي 
تيم شد. او پس از اينكه تيم را چند بار به آستانه صعود رساند آنها 
را در سال 2004 براي نخستين بار به بوندس ليگاي يك آورد و سه 

فصل نگه شان داشت.

جالب آنكه او زماني از ماينس جدا شد كه سه باشگاه بزرگ آلمان، 
مي گشتند.  جديد  مربي  دنبال  به  هامبورگ  و  بايرن  بورسيا،  يعني 
بايرن يورگن كلينزمن را برگزيد كه نامي مشهور بود و ستاره يي 
بود در حد باشگاه اف سي هاليوود. مي گويند هامبورگ هم به اين 
دليل مارتين يول را برگزيد كه در هنگام مصاحبه برخالف كلوپ 
كت و شلوار به تن داشت! كلوپ گفت: «اگر مدير بانك بودم با اين 
تيپي كه مي زنم كسي به من اعتماد نمي كرد. اما من كه مدير بانك 
نيستم و در فوتبال كار مي كنم. » پس تنها دورتموند ماند. تيمي كه 
پس از فتح ليگ قهرمانان در سال 1997 دوراني كابوس وار گذرانده 
كرد  فكر  گرفت  باشگاه  از  را  حقوقش  نخستين  كلوپ  وقتي  بود. 
از  كمتر  بود  گرفته  كه  مبلغي  چون  كرده  اشتباه  پرداخت  مسوول 
دستمزدش در ماينس بود! اما آن دوران ديگر گذشته. كسي چه كار 
دارد كلوپ ژوليده و آشفته است. او روزگار خوب را به باشگاهي 
مشهور برگردانده. از او پرسيدند آيا تغيير قدرتي در فوتبال اروپا 
عمل  در  فوتبال  بهشت  نظرم  «به  داد:  پاسخ  او  و  گرفته  صورت 
بوندس ليگاي آلمان است. ما رقابتي ترين و جذاب ترين ليگ اروپا را 

داريم. » چه كسي توان مخالفت با او را دارد؟

يادداشتي براي تيم هاي اسپانيايي كه در آستانه سقوط هستند

مسي، دي ماريا و اميد به 
بازگشت در ليگ قهرمانان

بن هايورد

كه  شبي  در  باشد.  داشته  وجود  داشتن  باور  براي  دليلي  شايد 
شاهد  تيم  اين  افتاد،  تعويق  به  الليگا  در  بارسلونا  قهرماني  جشن 
خانه  در  دو  بر  دو  آنها  بود.  اوجش  به  مسي  ليونل  بازگشت 
اتلتيك بيلبائو مساوي كردند. رئال مادريد هم به لطف آرژانتيني 
ديگري توانست اتلتيكو مادريد را دو بر يك ببرد: آنخل دي ماريا. 
تيم هاي اسپانيايي اين هفته به ليگ قهرمانان برمي گردند و اميد و 
خوش بيني دارند. بارسا براي قهرماني در روز شنبه نياز داشت كه 
اتلتيك را در آخرين ديدار دو تيم در ورزشگاه سن مامس قديمي 
از  پس  بار  نخستين  براي  را  داربي  مادريد  باشد  اميدوار  و  ببرد 
يك  به  تنها  كاتاالن ها  نهايت  در  اما  ببازد.  اتلتيكو  به   1999 سال 
مساوي  را  بازي  و  زد  ديرهنگام  اررا گلي  آندر  و  رسيدند  امتياز 
كرد. مردان ژوزه مورينيو هم به حكمراني در پايتخت ادامه دادند 
كاتاالن ها  جشن  شدند.  پيروز  يك  بر  دو  كالدرون  ويسنته  در  و 
حداقل يك هفته به تعويق افتاد. اما آنها فعال به اروپا مي انديشند. 
بهترين خبر براي بارسا بازگشت مسي به آمادگي و به روزهاي 
و  رفت  ميدان  به  دوم  نيمه  در  آرژانتيني  بازيكن  اين  بود.  خوب 
تيمش  كه  شرايطي  در  هم  آن  كرد،  عوض  كامال  را  بازي  جريان 
يك بر صفر عقب بود. گل تماشايي او به اين ترتيب به ثمر رسيد: 
او چندين بازيكن را پشت سر گذاشت و سپس با ضربه يي زميني 
از  پيش  فرستاد.  دروازه  گوشه  به  جريمه  محوطه  لبه  از  را  توپ 
آمدن او حمالت بارسلونا آن خالقيت را نداشت. دفاع ضعيف باعث 
شده بود تيم تيتو ويالنووا عقب بيفتد. بازي آنها نشانه خوبي براي 
ديدار افسانه يي چهارشنبه با بايرن مونيخ نبود؛ جايي كه كاتاالن ها 
تالش خواهند كرد باخت چهار بر صفر را در نوكمپ جبران كنند. 
اما مسي كه باشد اميد هم هست. جوردي رورا گفت: «هر چه ليو 
بيشتر  فينال  به  رسيدن  براي  ما  بخت  باشد  بهتري  وضعيت  در 

مي شود.»

اما او تنها فردي نبود كه به بازگشت كاتاالن ها باور داشت. تياگو 
پس از آن بازي گفت: «بي ترديد اوضاع را برمي گردانيم و باخت 
را جبران مي كنيم. ما به خود اطمينان داريم. ما براي جبران تالش 
مي كنيم. ما فوتباليست هايي در باالترين سطح داريم كه تجربه و 
جاه طلبي الزم را دارند.» جوردي آلبا هم گفت: «بايد باور داشته 
باشيم. بازگشت مسي بهترين خبر ممكن است.» مادريد هم روحيه 
در  اغلب  كه  كردند  بازي  بازيكناني  با  اتلتيكو  مقابل  آنها  گرفت. 
ولي  خورد  گل  رئال  نداشتند.  جايي  قبلي  ديدارهاي  ثابت  تركيب 
در نهايت پيروز شد. اين بازي پيش از آزمون سخت آنها مقابل 
بورسيا دورتموند بود. آنها بايد باخت چهار بر يك در خانه حريف 
بود  گرفته  اجازه  مورينيو  از  پيش  هفته  دي ماريا  كنند.  جبران  را 
به سختي  او  برگردد.  اسپانيا  به  دخترش  زودهنگام  تولد  براي  تا 
خود را به ديدار با دورتموند رساند و حتي پيش از آن نتوانسته 
بود، بخوابد. دي ماريا تا نيمه دوم روي نيمكت نشست و مادريد 
عرض  آرژانتيني  بازيكن  اين  غياب  در  كه   1-4-1-4 آرايش  در 
الزم را نداشت هيچ آرامشي نداشت. كريستيانو رونالدو مصدوم 
خواهند  نگه  قو  پر  در  سه شنبه  ديدار  تا  را  او  مادريدي ها  و  بود 
بنفيكا  سابق  بال  اين  شد.  تيمش  الهام بخش  دي ماريا  اما  داشت. 
ضربه ايستگاهي منجر به گل اول را زد و بازي را مساوي كرد و 
در نهايت با ضربه يي زيبا دروازه تيبو كورتوا را گشود. او با اين 
فرمي كه دارد قاعدتا بايد در تركيب بازي با بورسيا قرار بگيرد. 
او كه اين گل را به دختر نوزادش تقديم كرد خوش بين است: «ما 
تمام تالش خود را سه شنبه انجام خواهيم داد. ما هرگز بر سر هيچ 

چيزي تسليم نمي شويم.»
و  كرديم  مبارزه  هم  با  «ما  گفت:  هم  رئال  مربي  كارانكا،  آيتور 
اين  و  كنديم  جان  تيم  يك  عنوان  به  ما  كرديم.  تالش  فروتني  با 
فكر  دورتموند  بورسيا  به  اكنون  مي دهد.  انگيزه  ما  به  هم  برد 
مي كنيم.»مادريد شنبه ويديويي در وب سايت خود منتشر كرد كه 
در آن بازيكنان بزرگ تيم، از جمله رونالدو، آلونسو و كاسياس 
بودند.  شده  سه شنبه  ديدار  در  تماشاگران  حمايت  خواستار 
اسطوره  بوتراگنيو،  اميليو  شماييد.»  ما  بود: «قدرت  اين  پيام شان 
باشگاه هم بر اين باور است كه طرفداران واكنش نشان مي دهند: 
«آنها باهوش اند؛ آنها پشت تيم خواهند بود. اين يكي از مهم ترين 

بازي هاي باشگاه در 10 سال گذشته است.»
پس اوضاع دارد براي بارسا و مادريد خوب پيش مي رود. بيش از 
همه به لطف مسي و دي ماريا، خوش بيني در روز شنبه به تيم هاي 

اسپانيايي بازگشته. بايرن و بورسيا مراقب باشند.

� سرمقاله نويس نشريه فوتبال اسپانيا
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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:
ــي –  قيمت ــنگ هاي  س از  ــي  ١-يك

جست وجو كردن
ــون تاريخ – آماده و فراهم –  ٢- ملع

بازيكن مياني فوتبال
٣- يار ويس – تفريق – هر نوع فلز

٤- زمان بي آغاز – دوستي، محبت – 
وزني در طالفروشي – نياكان

ــراف – بعد  ــر الغري – اعت ٥- مظه
چهارم

ــان – توبه پذيرنده و  ــه كاش ٦- حوم
بخشاينده گناه – حرف فقدان

ــدن –  گزي ــر  همس ــي –  خداي  -٧
ويتامين نور خورشيد

ــت آيد – با  ــا رف ــور زن – ب ٨- درخ
عرضه آيد

ــيده –  ٩- مخفف اگر – به پايان رس
ديدن

ــد – روايت كننده –  ــس بلن ١٠- نف
شكار

ــي –  ــر – آت ــد بهت ــيله دي ١١- وس
خودم

١٢- زاپاس – فرمان توقف – تصديق 
ژرمن ها – لقمه چرب گربه

ــزي – پايتخت  ــتان مرك ١٣- مركز اس
لهستان – مركز تبت

 – ــگ  گن ــوم،  نامعل  – ــورت  ص  -١٤
باايمان

١٥- دختر بي پدر – كندترين ماهي دريا
 عمودي:

ــود –  ١- به هرگونه فرش اطالق مي ش
كاري مهم در زراعت

ــي – يك تاي كفش –  ٢- پارچه فروش
در جنگل فراوان است

ــرب –  ــژه – روز ع ــده م ٣- حالت دهن
پيشه تصويربردار

ــم،  ــوخ – رس ــل ش ٤- مقاب
ــن تبريز –  كيش – چهارم

سقف دهان
ــيريني هاي  ش از  ــي  يك  -٥
ــز – به  ــهر تبري ــنتي ش س

درستي كه – طريق كوتاه
ــكل و ترتيب  ٦- به همان ش
– نام دخترانه – مركز ژاپن

ــا  ــي – عط ــدد ترتيب ٧- ع
كردن – رهاورد زمستان

٨- واحد پول كويت – درجه 
ــات  ــع عملي ــرارت – قط ح

جنگي
ــخ  ــش – پاس ٩- كالم دروي
 – ــكن  دندان ش و  ــم  محك

بخشش

١٠- گوشه نشيني – نوعي آبگوشت – 
باال رفتن آب دريا

١١- انتها، آخر – پافشاري و يكدندگي 
– جنگ و كشمكش

ــوند رنگي – الفباي آباداني –  ١٢- پس
روستا – نشانه فعل استمراري

ــر  ــان فعال در سراس ١٣- تنها آتشفش
ايران – قاضي مسابقات – جايگاه

ــكل هندسي – نوعي  ١٤- ويران – ش
باد

ــا ته رنگ  ــوه اي مات ب ــگ قه ١٥- رن
ــازماني كه  ــيري – نهاد، ارگان يا س ش
وظيفه مبارزه با حريق و برخي ديگر از 

سوانح و حوادث را بر عهده دارد

 افقي:
ــري – پروتئيني كه در  ــت تصوي ١-پس
ــلولي جانوران وجود  ماتريكس خارج س

دارد
ــت – دستگاه توزيع برق  ٢- سمت راس

خودرو – گوساله كش معروف
ــم  ــره پس از جزاير قش ــن جزي ٣- اي
ــره ايران در  ــش بزرگترين جزي و كي
ــد –  ــارس مي باش ــج ف ــاي خلي آب ه

مسلمان – جداشده
٤- يگانه – تشك موس – سوار – دوست

ــي – جرثومه – جهان  ــم انگليس ٥- قل
ديگر

ــه –  ــتي – عجل ــازي  در دوس ٦- پاكب

نوعي خار
٧- در مقام استجابت دعا گفته مي شود 
– قاصد – نرم افزاري براي حل مسائل 

رياضي از قبيل انتگرال و سينوس
٨- جزء زمان – خانه عرب – پند

ــيار زيبا يا  ــي از نابكار – بس ٩- گرفتن
خوشايند – كشوري در آفريقا

ــه اندازه –  ــه – ب ١٠- رودي در فرانس
خرده گيري

ــي –  ــي – از عالئم نگارش ١١- دار فان
پهلوان

ــنگ – وقت گذراني –  ١٢- پرتاب س
فرياد تحقيرآميز – بوسه آبدار

١٣- با وعيد مي دهند – مرد بخشنده 
– هياهوي شادي

١٤- شقايق – حنا – در بند است
١٥- پادشاه ظالم عصر ابراهيم نبي(ع) 

– اثري از رضا قلي  خان هدايت
 عمودي:

ــتورياس»  ــده جايزه «پرنس آس ١-برن
ــي – رود  ــش ادب ــال ٢٠١٢ در بخ س

دياله
٢- مكان ها – پناهگاه – آموزگار

  – Apteryx ــرده س از  ــده اي  پرن  -٣
٢/٥٤ سانتيمتر – مالقات

٤- هافبك ملي پوش ويارئال – آبگوشت 
ــنواره بين المللي فيلم –  ــاده – جش س

ميوه تابستاني
٥- كشوري در آسيا – راهنمايي كردن 

– ضربه سر
ــه – دود –  ــند جامع ــليقه و پس ٦- س

كفن
٧- رنج – اتفاقي – سرازيري

ــا انتها – خزنده  ــر و از ابتدا ت ٨- سراس
ــتان  اس ــتان هاي  شهرس از   – ــده  گزن

سيستان و بلوچستان
ـــــاعر  ــه – ش ٩- وگـــرن
ــالم – بر سر  حيدربابايه س

دوستان ننهيد
١٠- جمع مكتب – كالم – 

عدد ورزشي
١١- شخص مبهم – شهري در 

ازبكستان – پول زير ميزي
ــرن  باي ــم  تي ــع  مداف  -١٢
ــت –  ــخ – آفتاب پرس موني

ديد و نظر – مغاك
از   – ـــــــودگي  آس  -١٣

نوشت افزار – نام دخترانه
١٤- عمق – مدينه سابق – از 
عناصر شيميايي فلزي كمياب

ــبخت – اثري از  ١٥- خوش
ليندرو موراتين اسپانيايي
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طالع بينى هفته

فروردين ماه:

تنش  عشقتان  و  شما  بين  امروز  شايد  هفته  اين 
هايى صورت بگيرد. هر چه سعى مى كنيد با هم 
آيد.  مى  پيش  تفاهم  سوء  برايتان  بزنيد،  حرف 
هم  با  بايد  وقت  اسرع  در  و  گذراست  مسئله  اين 
وقت بگذرانيد تا همه چيز درست شود و احساس 

خوبى پيدا كنيد.

ارديبهشت ماه:
بى  كه  افتد  مى  اتفاق  هيجانى  برايتان  هفته  اين 
از  را  روزانه  روتين  و  اخير  روزهاى  حوصلگى 
بين مى برد. دوست داريد فرار كنيد و كارى كامًال 

بيشترى  آزادى  احساس  تا  دهيد  انجام  متفاوت 
كنيد. اگر در رابطه اى دائمى نيستيد، اين برايتان 
و  باشيد  مراقب  هستيد،  اگر  ولى  است.  جالب 

وسوسه نشويد.

خرداد ماه:

اين هفته شايد انگيزه اى كه براى اقدام كردن الزم 
داريد را بيابيد. رويدادى در مورد يك نفر كه او را 
مى شناسيد، باعث مى شود بفهميد كه شايد بهتر 
باشد رابطه اى صميمى با او داشته باشيد. شايد 
همدردى  او  با  يا  بگيريد  تماس  او  با  باشد  بهتر 

كنيد.

تير ماه:
اين هفته امروز ارتباط شما با عشقتان جالب مى 
شود. متوجه مى شويد كه احساسات شما بسيار 
متغير است و يك لحظه خوب هستيد و يك لحظه 
از او دوريد. اين را جدى نگيريد و احساساتى عمل 
به  چيز  همه  تا  دهيد  انجام  را  خودتان  كار  نكنيد. 

حالت نرمال برگردد.

مرداد ماه:
خرج  به  تعصب  چيزها  بعضى  به  اگر  هفته  اين 
ناراحت  را  عشقتان  بورزيد  اصرار  دائمًا  و  دهيد 
به  و  كنيد  فكر  تر  آزادانه  بايد  هفته  اين  كنيد.  مى 
اوست.  با  حق  زيرا  دهيد،  گوش  عشقتان  توصيه 
اگر اين كار را نكنيد، در هر حال بعضى رويدادها 

شما را عوض خواهند كرد.

شهريور ماه:
ولى  نباشد  عادى  و  حادثه  بدون  شايد  هفته  اين 
قطعًا هفته جالبى است. اگر براى اولين بار با هم 
ديدار مى كنيد، او را بسيار متفاوت مى بينيد. افكار 
و ايده آل هاى او شايد درست نقطه مقابل افكار 
شما باشند، ولى در هر صورت، او را بسيار جذاب 

مى يابيد.

مهر ماه:
خالقانه  بسيار  برخوردها  اوقات  گاهى  هفته  اين 
مى شوند، حتى اگر ناراحت كننده باشند. اين هفته 
شما و عشقتان شايد چشم تو چشم نشويد و در 
مورد مسئله خاصى با هم موافق نباشيد، ولى اين 
مسئله بايد حل شود. سعى كنيد ديدگاهى پيدا كنيد 
كه براى هر دوى شما قابل قبول باشد تا راه حلى 

براى آن مسئله پيدا كنيد.

آبان ماه:
اين هفته آن تأثيرى كه ميخواستيد ايجاد نمى كنيد 
و اين حس هماهنگى شما را از بين مى برد. مقياس 
هاى شما كمى پيچ مى خورند و از دستتان خارج 
مى شوند. بايد آرام باشيد و با آن كنار بياييد تا 
همه چيز تغيير كند و بهتر از آنچه فكر مى كرديد 

بشود.

آذر ماه:
كوچكى  مشكل  عشقتان  و  شما  بين  هفته  اين  اگر 
بوجود آمد نگران نشويد. اين هفته ارتباط برقرار 

كه  شويد  مى  وسوسه  است.  سخت  كمى  كردن 
بايد  نيست.  واكنش  بهترين  اين  و  شويد  عصبانى 
ديدگاه  و  كنيد  امتحان  را  مختلفى  هاى  ديدگاه 

مناسب خودتان را پيدا كنيد.

دى ماه:
اين هفته وقتى سر اولين قرار مى رويد بايد زياد 
ايد.  شده  ناراحت  كه  نياوريد  خودتان  روى  به 
نگرش او به زندگى و رابطه بسيار متفاوت است 
و شما در ابتدا بسيار شوكه مى شويد. اگر تالش 
كنيد متوجه مى شويد كه او همه ويژگى هايى كه 
ديگرى  طور  را  آنها  اگر  حتى  دارد،  خواستيد  مى 

نشان دهد.

بهمن ماه:
كه  آيد  مى  شما  سمت  به  سورپرايزى  هفته  اين 
اصًال منتظرش نبوديد ، شريك زندگى شما شايد 
اول  نظر  در  كه  باشد  داشته  برايتان  خبرهايى 
شوكه كننده باشد، ولى وقتى راجع به آن فكر مى 
كنيد و جزئيات را هضم مى كنيد، فرصتى طاليى 

به نظر مى رسد.

اسفند ماه:
كامًال  فرد  داريد  قرار  او  با  كه  كسى  هفته  اين 
متفاوتى است ، نه فقط از لحاظ ظاهرى بلكه هم از 
لحاظ ايده ها و افكار و هم فعاليت هايى كه به آنها 
عالقه دارد ، شايد شما همان نسيمى باشيد كه او 

نياز دارد تا از روتين روزانه اش فرار كند.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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طراحى وب سايتطراحى وب سايت
ويژه رستوران هاويژه رستوران ها
همراه با سيستمهمراه با سيستم
 رزرو آنالين رزرو آنالين

0781100045507811000455

هفته نامه پرشــــين از 
همكارى تعداد محدودى  
داوطلب روزنامه نگارى 
جهت همكارى  استقبال 
مى كنــــــــــــد

به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خود استفاده نمائيد

روز ملى خليج فارس 
روز دوشنبه 29 آپريل روز ملى خليج فارس بود. ناحيه جنوب غربى 
نام  (پارسيان)  «پرسه ها»  آن  قديم  ساكنان  كه  است  فارس  ايران 
پادشاهى  دوسلسله  و  مى گفتند  «پرشيا»  را  آنها  يونانيان  داشتند. 

(ساسانى و هخامنشى) از اين قوم برخاستند. 

 (parsua) پارسوا  مردم  همان  پارسيان  معتقدند،  محققان  برخى 
كتيبه  در  آنان  نام  (كه  بودند  اروميه  درياچه  ساكن  كه  هستند 
آشورى آمده) و به طرف جنوب رفته و در سرزمين «پارس» سكنى 
پارس  درياى  منطقه،  اين  مجاور  درياى  مناسبت  همين  به  گزيدند. 

بزرگ  و  كوچك  ازكشورهاى  يك  هيچ  موقع  آن  در  كه  شد  ناميده 
از  جزئى  بودند،  هم  اگر  و  نبودند  خليج فارس  سواحل  در  امروزى 

سرزمين پهناور ايران به شمار مى رفتند. 

حتى كشورهاى قدرتمند آن روز چون يونان و رم با اجازه ايرانيان 
كشتى هاى خود را وارد خليج فارس مى كردند. يونانيان به اين دريا 
عبارت  و  كرده  ياد  دريا  ازاين  بزرگ  مى گفتند.داريوش  «پرس» 
«درايه تيه هچا پارسا آبى» يعنى درياى پارس را به كار برده كه در 

كتيبه به جاى مانده از وى مشهود است. 

ابن حوقل سياح معروف و جغرافيدان به نام عرب، نقل مى كند: در 
سال 331 ه ـ ق به عزم مطالعه درباره كشورها و ملت هاى مختلف 
و به منظور تجارت از بغداد بيرون شدم و كشورهاى اسالمى را 

 «. كردم  مطالعه  نيز  را  متقدمان  آثار  و  پيمودم  غرب  به  شرق  از 
خليج فارس به نام  وى در كتاب معروف خود «صوره االرض» از 
بحر فارس ياد مى كند. اصطخرى، جغرافيدان خبره عرب و نويسنده 
كتاب «المسالك والممالك» باز هم از درياى فارس ياد مى كند: بعد 
ديار العرب بحر فارس فانه... ابوالفداء مولف كتاب «تقويم البلدان» 
كه ازجايگاه خاصى برخوردار است، از درياى فارس ياد مى كند و 
زمانى كه حدود فارس راشرح مى دهد، مى نويسد «حد غربى فارس 

خوزستان است. 

همه حد غربى تا شمال حدود اصفهان است و جبال و حد جنوبى 
آن درياى فارس است... .»همچنين در «معجم البلدان»، كتابى مشهور 
كه همه جغرافيدانان آن را به عنوان يك فرهنگ جغرافيايى معتبرمى 

دانند از خليج فارس به عنوان «بحر فارس» ياد شده است. 


