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هاى  تحريم  از  ماهه  شش  معافيت  اوباما،  دولت 
ديگر  كشور  هفت  و  هند  چين،  براى  را  ايران 
با  همزمان  آمريكايى  مقامات  كند.  مى  تمديد 
اعالم تحريم 37 شركت پوششى كه به جمهورى 
اسالمى در دور زدن تحريم ها كمك مى كردند، 
اين  براى  ها  تحريم  از  معافيت  مشوق  ارايه  از 
مانورهاى  گفت   توان  مى  دادند.  خبر  كشورها 
دولت اوباما در تحريم  ايران در يك هفته گذشته 
در تاريخ تحريم ها بى سابقه بوده و در آستانه 
انتخابات رياست جمهورى، دولت اوباما تنها در 
مدت هفت روز، چهار مرحله تحريم را عليه ايران 

اعالم كرده است.

به گزارش آسوشيتدپرس، همچنين بانك هاى در 
جنوبى،  كره  جنوى،  آفريقاى  سنگاپور،  مالزى، 
سريالنكا، تركيه و تايوان نيز از معافيت تحريمى 
تاكتيك  هدفمندترين  شوند.  مى  مند  بهره  آمريكا 
كاهش  برى  كشورها  بر  فشار  اعمال  واشينگتن، 
ترتيب  اين  به  است.  ايران  با  خود  روابط  سطح 
كشورهاى ناقض تحريم ها از دسترسى به بازار 
اياالت متحده كه بزرگترين بازار جهانى به شمار 
مى رود، منع مى شوند. البته واشينگتن هنوز هيچ 
نقض  جرم  به  را  اش  المللى  بين  متحدان  از  يك 
همين  و  نكرده  مجازات  ايران  نفتى  هاى  تحريم 
نكته موجب شده كه برخى در كنگره آمريكا عزم 
سئوال  زير  را  زمينه  اين  در  واشينگتن  راسخ 

ببرند.

چين همچنان شريك تجارى شماره يك ايران در 
و  هند  ژاپن،  و  رود  مى  شمار  به  نفتى  صادرات 
چهارم  تا  دوم  هاى  جايگاه  در  نيز  جنوبى  كره 
كه  دارند  تاكيد  آمريكايى  مقامات  اند.  ايستاده 

آمار واردات نفت چين از ايران حاكى از كاهش 
قابل توجه سطح واردات است.

در  اوباما  دولت  مانورهاى  كه  گفت  توان  مى 
تحريم  ايران در يك هفته گذشته در تاريخ تحريم 
ها بى سابقه بوده و در آستانه انتخابات رياست 
روز،  هفت  مدت  در  تنها  اوباما  دولت  جمهورى، 
كرده  اعالم  ايران  عليه  را  تحريم  مرحله  چهار 

است.
اعمال  واقعيت  در  نويسد،  مى  آسوشيتدپرس 
موسسه  و  ها  بانك  عليه  آمريكا  هاى  تحريم 
هاى مالى چينى به دليل نقض تحريم ها، دشوار 
است. چرا كه چنين مجازات هايى هم براى چين 
و هم اياالت متحده كه اقتصاد هاى بزرگ جهان 
همراه  به  مالى  هاى  پيامد  شوند،  مى  محسوب 
دارد و به شكاف تجارى بين دو كشور - آن هم 
در زمانى كه كاخ سفيد براى بهبود روابط تالش 

مى كند  دامن مى زند.

از  يكى  همچنان  ايران  ها،  تحريم  اعمال  باوجود 
تويلد كنندگان بزرگ نفت در جهان به شمار مى 
از  را  توجهى  قابل  درآمد  نفتى،  صادرات  و  رود 

آن دولت مى كند.

تحريمى، 37  معافيت  اعالم  از  پيش  اوباما  دولت 
شركت پوششى را تحريم كرده بود. خزانه دارى 
دالر  ميلياردها  ها  شركت  اين  گويد  مى  آمريكا 
سود براى حكومت جمهورى اسالمى به ارمغان 
آمريكا  دارى  خزانه  از  كهن،  ديويد  آورند.  مى 
به  رو  باوجود  حتى  داشت:  اظهار  زمينه  اين  در 
همچنان  ايران،  اقتصادى  شرايط  نهادن  وخامت 

شركت هاى پوششى ... ادامه در صفحه 3

شصتمين سالگرد تاجگذارى: 

يادآورى يك نمايش باشكوه
صفحه 15صفحه 4





33 هفته نامه پرشين جمعه 17 خرداد ماه 1392 - شماره 299
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

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.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

mohsen@persianweekly.co.uk 

عكاس: اميد مهاجرانى

امور پخش و توزيع : فريدون 
تيراژ: 3000 نسخه چاپى

Tel:  020 7193 5592
Fax: 020 7023 4921

www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
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صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
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يادداشت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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همانند مورد دعوى در دادگاه رفتار كن، پر توان تالش كن، ولى چون دوستان با يكديگر 
بخوريد و بنوشيد.

رام كردن زن سركش، پرده اول، صحنه دوم.

Do as adversaries do in law, strive mightily, but eat and drink as friends.
The Taming of the shrew, Act I, sc. 2.

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

در اين شماره مى خواهيم از دوستان و مخاطبانى تشكر كنيم كه هر روز به جمع ما مى پيوندند و مشتاقانه 
هر شماره همراه ما هستند. نكته اى كه الزم به ذكر است اينكه طى هفته هاى اخير، تماس ها و تلفن هايى 
داشتيم كه عالقمندان مى خواستند بدانند؛ از چه اماكنى مى توانند هفته نامه پرشين را به گونه اى مرتب، 
تهيه نمايند. بد نيست كه در همين قسمت بگوئيم كه نشريه ما در بيشتر مراكز ايرانى شامل رستوران ها، 
از  بسيارى  به  آن  بر  عالوه  شود.  مى  توزيع  لندن  در  ايرانيان  هنرى  و  فرهنگى  مراكز  و  ها  سوپرماركت 
شهرهاى ديگر همچون بيرمنگهام، منچستر، ليورپول، ليدز، برايتون و ... نيز ارسال مى شود. بسيارى از 

دوستان ديگر نيز از طريق وب سايت ما، پيگير نشريه هستند و بصورت آنالين مطالب را دنبال مى كنند.

در همين قسمت پيشنهادى ارائه مى شود و آن اينكه دوستانى كه دسترسى به اماكن و مراكز ايرانى ندارند 
و يا دريافت نشريه براى آنها دشوار مى باشد؛ با تكميل فرم اشتراك نشريه مى توانند جزو مشتركان ما 
داخل  از  را  پرشين  نامه  هفته  اشتراك  فرم  كه  كافيست  فقط  باشد.  مى  ساده  بسيار  كار  اين  انجام  باشند. 
صفحات نشريه، جدا سازند و پس از تكميل آن و واريز وجهى كه در آن قيد شده است؛ فرم تكميل شده 
با رسيد مبلغ واريزى را به آدرس هفته نامه ارسال دارند و هر شماره پس از انتشار، نشريه را به آدرس 
پستى شما ارسال خواهيم كرد. از اين طريق به نوعى شما نيز ما را حمايت مالى مى نمائيد و به طريقى ما 

هم مى توانيم نشريه را آسان تر در اختيار شما قرار دهيم.

در انتها نيز اشاره مى كنيم به مراكزى كه در لندن، تمايل دارند نشريه ما در آنجا توزيع شود و يا به تازگى 
فعاليت خود را آغاز كرده اند؛ مى توانند با تماس به دفتر هفته نامه، آدرس خود را به ما اعالم دارند تا 
نسبت به ارسال نشريه به مكان مربوطه اقدام الزم را مبذول داريم. عالقمندانى هم كه خواستار درج آگهى 
در نشريه هستند نيز مى توانند با شماره هاى ما تماس بگيرند و يا از طريق ارسال ايميل، از هزينه آگهى ها 

مطلع شوند و در صورت صالحديد همكارى متقابلى را آغاز 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 52 پوند         يكسال 70 پوند

 
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

ادامه از صفحه اول 
تحريم 37 شركت پوششى و 
تمديد معافيت از مجازات ها

اما  رسانند.  مى  سود  اسالمى  جمهورى  به    ...
كهن نيز مانند شمارى از تحليلگران بر اين باور 
است كه تحريم ها هنوز نتوانسته اند بر محاسبات 
تاثير  اى  هسته  پرونده  زمينه  در  تهران  مقامات 

بگذارند.

و  ريال  جارى  هفته  در  كه  است  حالى  در  اين 
آمريكا  سوى  از  نيز  ايران  خودروسازى  صنعت 
اعمال  اين  است  اميدوار  واشينگتن  شد.  تحريم 
جمهورى  رفتار  تغيير  به  نهايت  در  فشارها 

اسالمى منجر شود.

در  اخير  اقدامات  گويند  مى  آمريكايى  مقامات 
راستاى تالش هاى دو سويه اى انجام مى شود 
ايران  به  معنادار  مذاكرات  پيشنهاد  آن  هدف  كه 
شكست  انداز  چشم  همچنين  سياست  اين  است. 
به  اقتصادى  هاى  هزينه  افزايش  با  را  مذاكرات 

تصوير مى كشد.

باتوجه به انتخابات رياست جمهورى 24 خرداد 
اش  اروپايى  متحدان  و  آمريكا  اكنون  ايران،  در 
هرچند  اند.  دوخته  انتخابات  اين  نتيجه  به   چشم 
كه برخى مقامات غربى به وضوح اعالم كرده اند 
به اين انتخابات اميدى ندارند. اما چه غرب به اين 
انتخابات اميدى داشته باشد و چه نداشته باشد، 
اعالم كرده براى تصميم گيرى هاى جدى تر در 

مورد ايران تا پس از انتخابات منتظر مى ماند.



 جمعه 17  خرداد ماه 1392 -  شماره 299هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گزارش هفته

خواننده گرامى
حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
دارد  انتظار  پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين  اشتراك 
در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را 
يارى  را  ما  ميدانيد  مفيد  زبانان  فارسى  و  فرهنگ  براى  
ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  كنيد.همانطور 
تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه 

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

ما معرفى كرده اند.

جشن شصتمين سالروز 
تاجگذارى اليزابت دوم

در  حضور  با  ساله   87 دوم  اليزابت  ملكه 
كليساى  در  ميهمان  هزار  دو  از  بيش  جمع 
تاجگذارى  سالگرد  شصتمين  مينستر  وست 

خود را جشن گرفت.

فوريه  ششم  تاريخ  در  پيش،  سال  شصت 
ششم»،  «جرج  مرگ  با  ميالدى   1953 سال 
«اليزابت  او  دختر  بريتانيا  وقت  پادشاه 
دوم» در سن 27 سالگى و به عنوان سى و 
هشتمين پادشاه بريتانيا بر تخت سلطنت اين 

كشور نشست.
گفته  مراسمى  در  تاجگذارى  از  پيش  وى 
كه  كنم  مى  اعالم  اينك  هم  از  من  بود:“ 
تمامى عمر خود و تمامى متعلقات به خاندان 

كشورم  مردم  به  خدمت  صرف  را  سلطنتى 
خواهم كرد.“

طى  اليزابت  ملكه  تاجگذارى  رسمى  مراسم 
چهار روز از 13 تا 15 خرداد در لندن برگزار 
مراسم  سالگرد  شصتمين  شد.هزينه  خواهد 
ميليون   13 حدود  بريتانيا  ملكه  تاجگذارى 
اين  هزينه  است.اگرچه  شده  برآورد  يورو 
مراسم توسط حاميان مالى شخصى تأمين 
شرايط  به  توجه  با  را  انتقاداتى  اما  شده 
اقتصادى بريتانيا در پى داشته است.اليزابت 
حكمرانى  دوران  ترين  طوالنى  از  يكى  دوم 
ملكه  تنها  تر  پيش  و  داشته  را  بريتانيا  در 

ويكتوريا بود كه 63 سال حكمرانى كرد.

در  لندنيها  احساسات  ابراز 
ملكه  تاجگذارى  سالگرد  شصتمين 

اليزابت
شنبه،  سه  روز  صبح  ساعات  اولين  از 
نظر  به  زياد  تعدادشان  چند  هر  لندن  اهالى 
نمى رسيد، براى تماشاى مراسم شصتمين 
مقابل  در  اليزابت  ملكه  گذارى  تاج  سالگرد 
بريتانيا  پايتخت  در  وستمينيستر  كليساى 

جمع شده بودند.
يكى از آنها مى گويد: ”ما سال گذشته آمديم. 
سال قبل از آن هم آمديم. ما مراسمى شبيه 
اين را دوست داريم، براى همين دوباره هم 
گويد:  مى  هم  سالى  كهن  نسبتا  آمديم.“مرد 
تاجگذارى  زمان  در  پيش  سال  شصت  ”من 

اينجا بودم. واقعا فوق العاده بود.“
كيت  بودن  حامله  به  اشاره  با  هم  ديگرى 
ميدلتون و خطاب به ملكه مى گويد: ”از همه 
طرف  دو  هر  در  سپاسگزارم.  شما  خدمات 

ما  دارند.  دوست  را  شما  اطلس  اقيانوس 
واقعا خيلى خوشحال مى شويم كسى را از 
نسل شما ببينيم. اين بخشى از تاريخ است.“

دختر جوانى هم با ابراز اميدوارى نسبت به 
مى  باشد  دختر  ميدلتون  كيت  فرزند  كه  اين 
گويد: ”چون ملكه كارهاى خوبى انجام داد، 
پسر  اما  باشد.  دختر  جديد  فرزند  اميدوارم 

هم خوب است.“
خبرنگار يورونيوز در لندن در اين باره مى 
ملكه  تاجگذارى  از  پس  سال  ”شصت  گويد: 
اليزلبت ابراز احساسات زيادى نسبت به او 
در بيرون از كليساى وستمينستر مى شود. 
اضافه  قبال  در  زيادى  هيجان  و  شور  البته 
سلطنتى  خانواده  به  جديد  عضو  يك  شدن 
براى  هم  فرصتى  اينجا  شايد  دارد.  وجود 

ديدن فرزند آينده اين خانواده باشد.“

شصتمين سالگرد تاجگذارى: 
يادآورى يك نمايش 

باشكوه
نيكوالس ويچل

خبرنگار امور دربار بى بى سى

 مراسم تاجگذارى ملكه اليزابت دوم، نمايش باشكوهى با 
اداى سوگند او بود.

اين مراسم، داراى خصوصياتى بود كه از دوران پرشكوه 
و جالل امپراطورى بريتانيا به بعد، ديده نشده بود.

ولى با وجود تمام اين شكوه خيره كننده، بايد گفت كه در 
بريتانيا تاجگذارى يك وارث تاج و تخت، مراسمى عجيب 

به شمار مى رود.
اين مراسم از نظر حقوقى و قانون اساسى هيچ ضرورتى 
ندارد؛ چون وليعهد از همان لحظه اى كه پادشاه يا ملكه 
عهده  بر  را  او  وظايف  و  اختيارات  تمام  كند  مى  فوت 

مى گيرد.
مراسم  اين  مى كند،  تاجگذارى  كه  شخصى  براى  ولى 

داراى اهميت معنوى بسيار زيادى است.
بايد توجه داشت كه مقام سلطنت در بريتانيا در برابر يك 
قاضى يا يك سياستمدار سالخورده سوگند ياد نمى كند.

تاجگذارى  مراسم  بر  كه  هايى  شخصيت  بريتانيا  در 
مذهبى  مقامات  ترين  بلندپايه  همواره  اند،  داشته  نظارت 

كليساى انگليكان بوده اند.
از اين گذشته، تاجگذارى به هر حال يك مراسم مذهبى 
است چون نشان دهنده تعهد مقام سلطنت اعم از شاه يا 
ملكه، به اين است كه مادام العمر خود را وقف خدمت به 

ملتش مى كند.
سال  هزار  يك  حدود  از  بريتانيا  هاى  ملكه  و  پادشاهان 
تاجگذارى  وستمينستر  قديمى  كليساى  در  كنون،  تا  قبل 

كرده اند.
در تاريخ دوم ژوئن 1953 بود كه اليزابت جوان در همين 
كليسا ايستاد تا با روغن مقدس تدهين شود و به خداوند 
سوگند ياد كند كه وظايف خود را كه مطابق قانون ارثى 
بودن مقام سلطنت در بريتانيا به او تفويض شده، انجام 

خواهد داد.
اعظم  اسقف  كه  حالى  در  اليزابت  ملكه  روز،  آن  در 
تاجگذارى  سوگند  كرد،  مى  راهنمايى  را  او  كانتربرى، 
در  سلطنت  مقام  يك  كه  است  وقتى  تنها  اين  كرد.  ادا  را 

بريتانيا سوگند ياد مى كند.
اين سوگند و مهمتر از آن ماهيت مذهبى و مقدس تمام 
ملكه  چرا  كه  است  اين  اصلى  دليل  تاجگذارى،  مراسم 
اليزابت دوم هيچوقت از سلطنت كناره گيرى نخواهد كرد.

سرنوشتش  تاجگذارى  مراسم  كه  است  معتقد  عميقا  او 
را تغيير داده و وظيفه او اين است كه تا هنگام مرگ به 

خدمت به ملتش، ادامه دهد.
يك  ايده  تاجگذارى،  از  پس  سال   60 يعنى  اكنون  ولى 
پيدا  ادامه  عمر  طول  تمام  در  بايد  كه  مقدس"  "وظيفه 
كند ممكن است براى برخى و حتى بسيارى، يك اشتباه 

تاريخى محسوب شود.
قديمى  اى  قبيله  آيين  يك  است  ممكن  تاجگذارى  مراسم 
از  بيشتر  چيزى  دقيقا  جهات  بسيارى  از  كه  كند  جلوه 

آن نيست.
يك  گذشته  در  دارد،  نمادين  جنبه  كامال  كه  مراسم  اين 

نماد بسيار پرقدرت و مقدس و با اهميت بود.

براى مقامى كه در حال حاضر بر اريكه سلطنت بريتانيا 
را  خود  گذشته  ويژگى هاى  مراسم  اين  است،  زده  تكيه 

همچنان حفظ كرده است.
مراسم تاجگذارى در آينده

گفته مى شود ده سال قبل، هنگامى كه مراسم پنجاهمين 
سالگرد تاجگذارى ملكه بريتانيا برگزار مى شد، يكى از 
پيشنهاد  اليزابت  ملكه  به  وستمينستر  كليساى  مقامات 
كرده بود كه مى تواند سوگندى را كه هنگام رسيدن به 

مقام سلطنت ادا كرده بود، تكرار كند.
ولى آنطور كه گفته مى شود ملكه اين پيشنهاد را ناديده 
شخصى  بسيار  سوگند  اين  بريتانيا  ملكه  نظر  از  گرفت. 
است و تنها يك بار ادا مى شود و براى يك عمر معتبر 

است و چيزى نيست كه دوباره بتوان آن را تكرار كرد.
عقايد  داراى  مسائلى  چنين  يك  به  نسبت  بريتانيا  ملكه 

سنتى است و صراحتا آن را اعالم مى كند.
روز  از  سلطنت  مقام  تاجگذارى  مراسم  خصوصيات 
كليساى  در  فاتح  ويليام  كه   1066 سال  كريسمس 
وستمينستر تاجگذارى كرد تا كنون كمتر تغييرى داشته 
است.ولى نميتوان گفت كه اين مراسم در آينده نيز تغيير 
نخواهد كرد. الزم به گفتن نيست كه بريتانياى سال 2013 

با بريتانياى سال 1953 تفاوت بسيار زيادى دارد.
هم  باشد  چگونه  بايد  بعدى  تاجگذارى  كه  اين  باره  در 
اكنون بحث هاى بسيار مخفيانه اى صورت گرفته و هم 
نظر كليساى انگليس و هم نظر شاهزاده چارلز، وليعهد 
شود،  اليزابت  ملكه  جانشين  رود  مى  انتظار  كه  بريتانيا 

مورد بررسى قرار گرفته است.
عنوان  به  خود  موقعيت  است  مصمم  انگليس  كليساى 
الزمه  كه  موقعيتى  كند.  حفظ  را  كشور  رسمى  كليساى 
هم  و  ريزى  برنامه  در  هم  هايى  مسئوليت  داشتن  اش 

اجراى مراسم تاجگذارى است.
با اين وجود به نظر مى رسد به اين مسئله توجه خواهد 
شد كه كليساى انگليس اكنون نمى تواند به تنهايى نماينده 
شاخه هاى متفاوت مسيحيت باشد. عالوه براين بايد به 
پيروان اديان ديگر در بريتانيا و ملت هاى ديگرى كه مقام 
شود،  مى  محسوب  كشورشان  رئيس  بريتانيا،  سلطنت 

نيز توجه كرد.
مراسم تاجگذارى سال 1953 به طور تقريبا انحصارى، 

ساخته و پرداخته كليساى انگليس بود.
اجازه  اسكاتلند  كليساى  يعنى  ديگر  كليساى  يك  به  تنها 
داده شده بود نماينده اى در مراسم داشته و يك انجيل به 
ملكه اليزابت اهدا كند.اكنون پس از گذشت شصت سال، 
مردم بر اين باورند كه كليساى انگليس ناچار خواهد بود 
پذيراى  و  كرده  پوشى  چشم  خود  انحصارى  نقش  از 

اديان ديگر باشد.
اعم  بعدى،  تاجگذارى  بينى،  پيش  اين  تحقق  صورت  در 
از اين كه چه موقعى باشد، بيشتر منعكس كننده متفاوت 
امروز  بريتانياى  در  معنوى  و  مذهبى  باورهاى  بودن 

خواهد بود.
ترين  بلندپايه  توسط  هنوز  مسيحى  مذهبى  مراسم  البته 
مقامات كليساى انگليس برگزارخواهد شد كه در آن موقع 

ممكن است يك زن نيز در ميان آنان باشد.
زيادى  بسيار  نمادين  جنبه  كه  است  مراسمى  تاجگذارى 
براى  ملتش  به  سلطنت  مقام  تعهد  دهنده  نشان  و  دارد 

خدمت است.
از اين رو دفعه آينده كه اسقف اعظم كانتربرى، تاج سنت 
ادوارد، را بر سر مقام سلطنت مى گذارد، انتظار مى رود 
حضور نمايندگان ساير اديان و باورهاى مذهبى نيز در 

اين مراسم مشهود باشد.
منبع بى بى سى فارسى

آگهى استخدام
به يك نفر مشاور در امور ويزاى تحصيلى و دانشجويى با تسلط 
كامل به زبان انگليسى و نظام آموزشى كالج ها و دانشگاه هاى 
بريتانيا نيازمنديم. لطفا رزومه كارى خود را تا دو هفته بعد از 

انتشار اين آگهى به آدرس ايميل : 
 VACANCY@ IRANIANSTUDY.COM  ارسال فرمائيد.
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ميراث صبا به 
يانكى ها رسيد!

احسان صادقيان 

پهنه  در  راكدى  آب  بسان  گويى  كه  است  ديربازى  ايران  موسيقى 
خاك ايران گير كرده و چون مرداب متروكى از سرنوشت محتوم 
امكان  آيا  كه  بوده  مطرح  سوال  اين  هميشه  و  است.  ناگزير  خود 
باز كردن كانالى از اين مرداب پير به درياى موسيقى جهان وجود 
دارد؟ عاشقان متعصب اين موسيقى هميشه براين باور و اصرار 
بوده اند كه بله مى شود؛ با آنكه هنوز موفق به ارائه راهكارى نشده 
اند. از آنطرف عالمان موسيقى كه به دشوارى هاى پيش روى اين 
پروژه واقف اند، تقريبًا از بروز تحول شگرفى در اين موسيقى قطع 
اميد كرده اند. و باز دلسوخته هاى متعصب تر موسيقى سنتى، با 

رنجش خاطر مى گويند كه اصًال چه نيازى داريم كه موسيقى مان 
دعوا  اين  باشد؟  داشته  سفارتى  كالسيك،  موسيقى  مدرن  ملك  در 
شد،  اجرا  باربيكن  در  گذشته  يكشنبه  آنچه  اما  دارد  ادامه  همچنان 
خبر از نزج نطفه اى مى داد كه ممكن است بتواند به تولدى شگرف 

منجر شود!
 

كارها  سنتى  و  كارها  كالسيك  منازعه  اين  با  بيشتر  اينكه  براى 
آشنا شويم، الزم است بدانيم كه موسيقى كالسيك دربردارنده علم 
موسيقى است و امروزه نيز بيش از هر چيز به رشد علمى آن توجه 
مى شود. تحقيقًا تمامى تحوالتى كه در موسيقى، در سطح جهان رخ 
روى  كالسيك  موسيقى  در  كه  است  تحوالتى  دنبال  به  است،  داده 
داده. مثالى اگر براى تفهيم بهتر، ضرورى باشد، مى توانيم موسيقى 
كالسيك را به فن عمران تشبيه كنيم كه قايم بر علم فيزيك است و 
وقتى به كمك معمارى مى آيد، به حفظ و بقاى هنر معمارى كمك 
مى كند. و يا موسيقى سنتى ايران را مى توانيم به گل خودرويى 
تشبيه كنيم كه امروزه ديگر به خودى خود نمى رويد و براى حفظ 
ونگهدارى آن نياز به استخدام علم و صنعت كشت و زرع داريم تا 
بتوانيم اين ميراث را نه فقط حفظ بلكه حتى رشد و پرورش دهيم. 
داشتن اثر انگشت ايرانى در موسيقى پاپ، راك، جز و ديگر سبك 
هايى كه امروزه ايرانى هاى عالقمند به اين شيوه از آهنگسازى ها، 
مستلزم  بكنند،  توانند  نمى  ديگرى  كار  دنيا،  پيشتازان  از  تقليد  جز 
رشد و شكوفايى موسيقى سنتى ماست كه خود جز با علمى شدن 
آن ميسر نخواهد بود. اما بزرگترين دغدغه اين است كه بتوانيم علم 
و صعنت امروز دنياى موسيقى را به استخدام موسيقى سنتى مان 

در آوريم و نه آنكه آن را جايگزين كنيم.
 

داشتن  هنرمندان،  فراغت  نيازمند  سنتى،  موسيقى  كردن  متحول 
نظر،  تبادل  و  بحث  باز  فضاى  وجود  مطالعه،  و  تحقيق  امكانات 
محيا بودن وسايل و شرايط الزم براى خلق و اجراى آثار مختلف 
موسيقى است؛ كه متأسفانه در شرايط كنونى سياسى و اقتصادى 
چنين  گرفتن  شكل  دارد،  هنرمندان  زندگى  بر  كه  تأثيرى  و  كشور 
و  دنيا  سوى  اين  هنرمندان  توجه  جلب  اما  نيست.  ممكن  فضايى 
امكانات  به  توجه  با  سنتى،  موسيقى  به  نسبت  آنها  نمودن  متمايل 
قابل توجهى كه در اختيار دارند، مى تواند فرصت هاى خوبى در 

اختيار هنرمندان ايرانى در خارج از مرزهاى ايران قرار دهد تا به 
بسط و نشر موسيقى سنتى بپردازند. متأسفانه اجراهايى كه تاكنون 
با همكارى هنرمندان ايرانى و غير ايرانى صورت گرفته، صرفًا جنبه 
هاى تجارى يا سياسى - اجتماعى داشته و از موسيقى سنتى در 
آنها فقط به عنوان رنگ و لعابى يا به اصطالح چاشنى و ادويه اى، 
آمريكايى  گروه  و  كلهر  استاد  اجراى  در  اما  است.  شده  استفاده 
بروكلين رايدرز، موسيقى سنتى نقش محورى دارد. يعنى اينبار به 
جاى استفاده از يك ساز ايرانى در كنار يك موسيقى كامًال غربى، 
سازهاى غربى يك اثر - نه حتى كالسيك  سعى بر آن شده تا با 
براى  نهضتى  اين  از  پيش  شود.  اجرا  ايرانى  سنتى  بلكه   - ايرانى 
آهنگسازان  سوى  از  سنتى،  هاى  مايه  دست  با  كالسيك  آثار  خلق 
ايرانى به راه افتاده و آثار ارزشمندى نيز خلق شده است ولى اين 
خود  كالسيك  سازهاى  با  كه  بودند  غربى  دانان  موسيقى  اين  بار، 
سعى كردند به بافت موسيقى سنتى راه يابند. اين اقدام در نوع خود 
يك بدعت سازنده است كه آن را قطعًا بايد حاصل تأثير تكنوازى 
هاى استاد كلهر بر نوازندگان مغرب زمين، بدانيم. اما بايد ديد آيا 
اين حركت ادامه پيدا خواهد كرد و يا نتايج حاصل از آن چه خواهد 

بود؟
 

وقتى سخن از دشوارى متحول كردن موسيقى سنتى به ميان مى 
تكاپو  به  آن  چرايى  براى  پاسخى  كردن  پيدا  به  را  ها  ذهن  و  آيد 
مى اندازد، اولين تفاوت مشهود اين دو موسيقى كه همان كاربرد 
فواصل ربع پرده در موسيقى ايرانى است، به عنوان مشكلى اساسى 
جلوه مى كند. در حالى كه اين خصيصه اگرچه چالش هايى بر سر 
با  خصوصًا  اما،  كند  مى  ايجاد  ايرانى  آثار  به  دادن  هارمونى  راه 
نگرشى كه امروزه به علم هارمونى مى شود، مانع بزرگى بر سر 
راه تحول موسيقى سنتى نيست. چنانكه در همين كنسرت اخير نيز 
ديده شد، اوًال وجود همان فواصل ربع پرده، كل موسيقى را جذاب و 
منحصر به فرد كرده بود؛ و دوم، اساليدها، حركتهاى سريع رفت و 
برگشت روى نتهاى همجوار و اجراى همزمان بازه هاى موسيقايِى 
خوبى  پيشنهادى  هاى  راحل  اى،  پرده  ربع  فاصله  يك  دربردارنده 
براى هارمونى دادن به اين موسيقى است. اگرچه بسنده كردن به 
همين يكى دو تكنيك نيز در دراز مدت، باز به تكرار و ركود منتهى 
مى شود و آثار خلق شده را محدود به فضاى خاصى نگه مى دارد. 

 
ضعف  يكى  خطير  امر  اين  در  رو  پيش  موانع  مهمترين  جمله  از 
بدوى  ساختار  دليل  به  سو  يك  از  ايرانى  سازهاى  سازهاست. 
اجرا  آنها  با  كه  هايى  نت  در  و  ندارند  خوبى  صداى  كيفيت  شان، 
نتهاى  به  كه  دارد  وجود  آيندى  ناخوش  هاى  موج  طول  شود،  مى 
سفيد مشهور است. تفاوت صداى فاصله هاى ايرانى كه با ويولن 
يا ويولن سل اجرا مى شد با صداى همان فاصله ها روى كمانچه، 
وسعت  ديگر،  سوى  از  ساخت.  مى  نمايان  خوبى  به  را  نكته  اين 
صدايى كه سازهاى ايرانى قابليت اجراى آن را دارند، خيلى محدود 
تر از سازهاى استاندارد جهانى است. اين يعنى وسعت قابل توجهى 
اختيار  در  اصًال  سازها،  محدوديت  بخاطر  موسيقايى،  صداهاى  از 
آهنگسازان سنتى ايران قرار نمى گيرد! البته استاد شجريان براى 
كنسرت  در  كه  نموده  سازهايى  ساخت  به  اقدام  ضعف،  اين  رفع 
اخيرش نيز از آنها استفاده كرد. اما اين سازها قابليت خود را در 
ديگِر  ضعف  اگر  دادند  مى  نشان  بهتر  خيلى  كالم  بدون  اجراهاى 

موسيقى سنتى مانع نمى شد!
 

موسيقى سنتى، چنانكه گويى از زمزمه هاى انسان در تنهايى خود 
نشئت گرفته باشد، يك موسيقى آوازى است. تمام گوشه هايى كه 

در كنار هم يك دستگاه را تشكيل مى دهند، مجموعة نهايتًا سه يا 
نت  از  آنكه  بى  نيز،  اى  حرفه  غير  خواننده  هر  كه  است  نت  چهار 
چيزى بداند، ممكن است آهنگى در آن محدوده بخواند. اين گوشه 
ها حتى براى قطعات سازى و بدون خواننده نيز مبناى آهنگسازى 
است. در تمام آثار سنتى - منهاى آثار كسانى مثل مرحوم همايون 
نمى  ديده   - بود  غرب  موسيقى  تأثير  تحت  اى  اندازه  تا  كه  خرم 
شود كه مثًال در طول يك ملودى، از يك نت به فاصله پنجم جهشى 
صورت گيرد زيرا كه اين عمل باعث خروج ناگهانى و بى مقدمه از 
گوشه اى به گوشه اى ديگر مى شود. يعنى بطور سنتى، نوازنده 
بايد اول نتهاى يك گوشه را اجرا و هويت آن را مشخص كند، سپس 
به گوشه باالتر وارد شود. رعايت اين قانون هميشه تمام آهنگ ها 
را داراى روندى يكسان مى كند. اين در حالى است كه در موسيقى 
كالسيك، پرش به فاصله اكتاو و يا باالتر از آن هم بى هيچ مشكل 

و ممانعتى صورت مى گيرد.
 

و باز چون موسيقيدان سنتى ملزم به رعايت ترتيب گوشه هاست، 
مجبور مى شود در تمامى آهنگها هميشه فقط نتهاى مشخصى را 
اجرا كند. اما براى جلوگيرى از تكرار و همانندى آهنگ، هر نت پايه 
را با نتهاى زينتى متعددى كه در انگليسى به آن اورنامنت مى گويند 
مى پوشاند. اگر شما تمام قطعاتى كه در يك گوشه مشخص (مثًال 
در  حتى  مختلف،  آهنگسازان  توسط  مويه)  يا  كرشمه  كنيم  فرض 
هم  با  و  كنيد  اجرا  پيانو  روى  را  شده  ساخته  مختلف  هاى  دوره 
مقايسه نماييد، متوجه مى شويد كه تنها تفاوت آنها در نتهاى زينتى 
است و يا كشش نتهاى پايه! اين ويژگى موسيقى سنتى، رنگاميزى 
هارمونيك و يا اجراهاى پوليفونى را دشوار مى كند. چون يا در اثر 
وفور اين نتهاى زينتى، ناهنجارى هاى صوتى ايجاد مى شود و يا 
بافت ملودى تحت الشعاع قرار مى گيرد و زيبايى هايش جلوه اى 
پيدا نمى كند. كما اينكه در كنسرت كلهر و بروكلينى ها نيز، قطعاتى 
معدود،  مواردى  در  جز  نواختند،  مى  سازها  ديگر  و  كمانچه  كه 
بيشتر حالت سوال جواب داشتند.  و يا قطعه اى كه با نام كوارتت 
در  كه  چرا  بود  تر  شبيه  كمانچه  براى  كنسرتويى  به  شد،  معرفى 
طول آهنگ، بروكلينى ها تنها با تكرار نتهاى مشخصى به حفظ ريتم 
درست  پرداختند.  مى  كلهر  تكنوازى  براى  مختصرى  هارمونى  و 
مانند اتفاقى كه به هنگام نواختن تار، تنبور و مخصوصًا سه تار مى 
افتد؛ زمانى كه با مضراب يا انگشت به سيمهاى ساز زخمه زده مى 
شود، انگشتان دست ديگر تنها روى دستانهاى يك سيم حركت مى 
كند و سيم آزادى كه در اين حين به صدا در مى آيد يك نت ثابت را 
در طول ملودى، مكرراً به گوش مى رساند. اين تكنيك البته از زمان 
براى  كه  زمانى  است.  بوده  متداول  كالسيك  موسيقى  در  باروك 
ارگهاى كليسا پدال هايى قرار داده شد و نوازنده امكان آن را يافت 
تا نتهاى مشخصى را در طول آهنگ امتداد دهد، اين تكنيك را نقطه 
ارگ ناميدند. همنوازى بروكلينى ها با كلهر، در بيشتر مواقع حكم 
همان سيم آزاد سه تار را داشت! اما جاهايى كه ويولن يا ويولن سل 
و حتى گاهى كنترباس همراه با كمانچه ملودى متفاوتى را، هر چند 
براى مدت خيلى كوتاهى، با جسارت اجرا مى كند، همان بدعت هايى 
است كه مطالعه و تمرين آن مى تواند تحولى در راستاى پوليوفونى 

كردن ملودى هاى سنتى، ايجاد كند.
 

با توجه به نكاتى كه گفته شد، بيرون آوردن موسيقى سنتى از ورطه 
اى كه در آن به دام افتاده، با خطر از دست رفتن آن مواجه است. 
چون آنچه باعث شده موسيقى سنتى ما تاكنون هويتى متفاوت از 
است  آهنگسازى  هاى  محدوديت  همين  باشد  داشته  دنيا  موسيقى 
موسيقى  در  مان  موسيقى  انحالل  موجب  آن  از  آمدن  بيرون  كه 
كنيد  تصور  اى  دهكده  مركز  در  را  گلى  اى  خانه  شود.  مى  دنيا 
حاال  باشد.  شده  تبديل  ابرشهرى  به  زمان  طى  در  دهكده  آن  كه 
اگر صاحب اين خانة گلى بخواهد حريم خانه اش را گسترش دهد، 
ناگزير وارد ملكى مى شود كه پيش از اين به نام كس ديگرى سند 
براى  شانسى  كالسيك،  موسيقى  استادان  كه  اينجاست  خورده. 
پيشرفت موسيقى سنتى نمى بينند و معتقدند اين خانه گلى را تنها 
خيلى  كه  چيزى  همان  يعنى  كرد؛  حفظ  باستانى  اثر  عنوان  به  بايد 
تغييرى  هر  چون  اند.  قانع  آن  به  نيز  سنتى  موسيقى  هواداران  از 
كه ما بخواهيم در موسيقى سنتى مان ايجاد كنيم، پيش از اين، در 
موسيقى گوشه اى از جهان رخ داده و ديگر نه به عنوان موسيقى 
ايرانى، بلكه صرفًا تقليدى از موسيقى جهان تلقى خواهد شد. با اين 
حال، به نظر مى رسد تنها يك راه بسيار دشوار و پر خطر براى 
از انزوا درآوردن اين موسيقى، هنوز باقى مانده باشد! و آن اينكه 
مى توان روى اين خانه گلى، آسمان خراشى ساخت تا از فراز شهر 
سر بيرون آورد و در هر طبقه اش معمارى منحصر به فرد همان 
خانه كوچك را حفظ كرد. اما اين كار اول از همه مستلزم كندن پى 
مستحكمى زير خانه و دادن ساختار مقاومى به بدنه آن است بدون 
عهده  از  ما  موسيقيدانان  آيا  شود.  خانه  اين  ويرانى  به  منجر  آنكه 
چنين پروژه اى برخواهند آمد يا آمريكايى ها گوى سبقت را از آنها 
خواهند ربود؟ و اگر چنين شود، آيا سرنوشتى كه چنگ پيدا كرد و 
امروزه با نام هارپ، اصالتى آمريكايى پيدا كرده است، گريبانگير 

موسيقى سنتى ايران نيز خواهد شد؟



 جمعه 17  خرداد ماه 1392 -  شماره 299هفته نامه پرشين66
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk بين الملل

تظاهرات در تركيه
نگرانى دولت از افزايش خواسته هاى معترضان

اعتراضات  دامنه  گسترش  كارشناسان،  برخى  گفته  به 
شهروندان تركيه از استانبول به ديگر نقاط اين كشور، 
و  هواداران  ميان  خصومت  و  تفرقه  تشديد  نشانگر 
تركيه  جامعه  در  اردوغان  طيب  رجب  دولت  مخالفان 
است. به گزارش ايرنا، جامعه تركيه در 10 سال گذشته و 
با اقتدار حزب حاكم عدالت و توسعه به رهبرى اردوغان 
دوران  پيشين  باورهاى  و  عادات  ترك  با  تا  مى رفت 
تجربه  را  دمكراسى  جهت  در  روندى  الئيكها،  حاكميت 
كند. تظاهر كنندگان در خيابانهاى استانبول معتقدند كه 
در سه سال اخير رفتار دولت در روند دمكراسى سازى 
در جامعه تركيه تغيير كرده و سياستهاى خودكامانه بر 
با  را  كشور  اين  جامعه  و  افكنده  سايه  اردوغان  دولت 
تفرقه و خصومت ميان دو قشر هوادار و مخالف نخست 

گسترش  و  درگيريها  تشديد  است.  كرده  مواجه  وزير 
دامنه اعتراضها به سراسر تركيه كه از پنج روز پيش در 
استانبول آغاز شده بود، موجب شد تا دولت تركيه شنبه 
شب در برابر معترضان عقب نشينى كرده و به دستور 
استاندارى استانبول، پليس از ميدان تقسيم اين شهر كه 
اعتراضات  شود.  خارج  است،  اعتراضات  اصلى  محل 
تقسيم  ميدان  منطقه  در  بوستانى  تخريب  با  ظاهرا 
استانبول آغاز شد، ولى به سرعت به تظاهراتى فراگير 
مخالفان  و  شد  تبديل  تركيه  سراسر  در  دولتى  ضد  و 
دولت اردوغان را به خيابانها كشاند. نخست وزير تركيه 
عنوان  به  را  عمومى  انتخابات  در  آرا  اكثريت  كسب  كه 
نقطه قوت دولت خود مى داند، پس از گذشت حدود هفت 
مخالفت  در  خيابانى  اعتراضات  چالش  با  بار  اين  سال، 
با سياستهاى دولتش مواجه شده است. احزاب سياسى 
سياسى  كارشناسان  همچنين  و  تركيه  دولت  مخالف 
سنتى  قشر  از  دولت  جانبه  همه  حمايتهاى  كه  معتقدند 
در  مخالفان  كردن  منزوى  خود،  حاميان  محافظه كار  و 
بخش اقتصادى و رسانه اى، استفاده از قوه قضايى عليه 
مخالفان و ايجاد شرايط سخت براى انجمنها و بنيادهاى 
غير دولتى، اعمال فشار عليه گروههاى قومى و مذهبى در 
سياست داخلى، سياستهاى خصمانه عليه نظام سوريه، 
سازش با رژيم صهيونيستى و همسويى با ناتو و آمريكا 
شده  موجب  گذشته  سال  سه  در  منطقه اى  تحوالت  در 
با  مخالفتها  و  يافته  كاهش  تركيه  حاكم  حزب  اقتدار  تا 
اردوغان در محافل سياسى و اجتماعى اين كشور افزايش 
يابد. تظاهرات استانبول ظاهرا به دليل تخريب بوستانى 
آغاز  تجارى  مركز  يك  ساخت  براى  شهر  اين  مركز  در 
شد. گروهى از شهروندان استانبول در اعتراض به قطع 
درختان و نابودى فضاى سبز در اين منطقه تجمع كردند 
كه اين تجمع با برخورد خشن پليس استانبول مواجه شد. 
برخورد خشن پليس استانبول با تظاهر كنندگان عاملى 
شد تا اعتراضات در تركيه گسترش يابد و جنبه سياسى 
به خود بگيرد. گروهى از تظاهر كنندگان اعالم كردند كه 
برخى دولتمردان از حزب حاكم ادعا دارند كه چون مردم 

به آنان راى داده اند توان هرگونه اقدامى بدون هماهنگى 
و  مشورت  از  دليل  همين  به  دارند،  را  اجتماعى  نظام  با 
به  را  مخالفان  و  اجتناب  دستگاهها  ساير  با  هماهنگى 
شدت سركوب مى كنند. يكى از تظاهر كنندگان در آنكارا 
در  با  حاكم  حزب  از  دولتمردان  كه  گفت  ارتباط  اين  در 
را  قانونى  هر  تركيه،  مجلس  در  اكثريت  داشتن  اختيار 
خشم  طريق  اين  از  و  مى كنند  تصويب  مى خواهند  كه 
شهروندان و ديگر احزاب را برانگيخته اند. هفته گذشته 
نيز با اعالم تغيير نام پل بزرگ استانبول به پل سلطان 
وزير  نخست  و  رئيس جمهورى  سوى  از  سليم  ياوز 
اقوام  ديگر  ارزشهاى  و  اعتقادات  به  توجه  بدون  تركيه 
مذهبى  و  قومى  گروههاى  خشم  كشور،  اين  مذاهب  و 
تركيه برانگيخته شد. پل بزرگ استانبول روى تنگه بسفر 
كه بخش آسيايى تركيه را به بخش اروپايى اين كشور 
متصل مى كند، قرار دارد. سلطان ياوز سليم شاه عثمانى 
خصومت  دليل  به  و  جنگيده  صفوى  اسماعيل  شاه  عليه 
تركيه  علويهاى  غضب  مورد  علويها  و  شيعيان  با  وى 
قرار دارد. ملى گرايان و گروههاى قومى و مذهبى تركيه 
سلطان  اين  از  ياوز،  سلطان  دينى  ضد  اقدامات  دليل  به 

عثمانى خاطره خوبى ندارند. فرمانى آلتون رئيس بنياد 
اهل بيت (ع) تركيه نيز با انتقاد از اختصاص نام سلطان 
سليم به سومين پل روى بسفر گفت: سلطان سليم قاتل 
دهها هزار علوى در تركيه است. وى گفت: سلطان سليم، 
شاهى ظالم بود و علويها وى را دوست ندارند و دولت 
عثمانى  شاه  اين  نام  دادن  در  امر  اين  به  علم  با  تركيه 
به پل ياد شده، مصر است و ما آن را محكوم مى كنيم. 
فرمانى آلتون افزود: اگر دولت قصد رنجاندن علويها را 
نداشت، مى توانست نام پل را صلح، برادرى، يونس امره 
يا پل حاجى بكتاش بگذارد. برخى از تحليلگران با اشاره 
به تالش دولت تركيه براى نفوذ در تحوالت منطقه اى به 
منظور احياى عثمانى گرايى در اين كشور، عقيده دارند 
كه اين سياست دولت، كشور را در منطقه منزوى مى كند 
و كشورهاى ديگر از جمله سوريه، عراق، ايران و روسيه 
اعتماد سابق خود به آنكارا را از دست داده اند. به گفته 
سلطان  نام  دادن  در  دولت  اصرار  موضوع  منابع،  اين 
كاران  محافظه  آراى  جذب  منظور  به  بسفر  پل  به  سليم 
در انتخابات آينده اين كشور صورت گرفته، ولى دولت 
داخل،  در  سياستها  اينگونه  با  كه  بداند  بايد  اردوغان 
براى خود دشمن ايجاد مى كند و در خارج نيز با مخالفت 
تعدادى  و  كارشناسان  شد.  خواهد  مواجه  منطقه  مردم 
تظاهرات  كه  كردند  اعالم  تركيه  در  كنندگان  تظاهر  از 
تركيه  شهرهاى  ديگر  و  استانبول  در  گذشته  روز  چند 
مخالف  قشرهاى  و  گروهها  همه  خشم  انفجار  واقع  در 
دولت اردوغان است و اين حركت تبديل به روندى شده 
كه گروههاى مخالف دولت با نقطه نظرات متفاوت را در 
خواستار  ابتدا  در  معترضان  است.  داده  قرار  صف  يك 
امنيتى  ماموران  مجازات  و  استانبول  شهردار  بركنارى 
شهرهاى  ديگر  به  اعتراضات  گسترش  با  ولى  بودند، 
تركيه ،  اكنون خواسته هاى معترضان افزايش يافته و در 
دولت  و  اردوغان  گيرى  كناره  خواهان  خود  شعارهاى 

وى هستند.

در  تركيه  اعتراضات  گسترده  بازتاب 
جهان

خشم ترك ها عليه 
اردوغان 48 شهر را 

فرا گرفت
آتش  ماشين هاي  شكسته،  شيشه هاي 
زمين  بر  سنگ هاي  خرده  گرفته، 
روزهاي  اين  روز  و  حال  ريخته، 
از  يكي  كه  است  تركيه  استانبول  شهر 
شهرهاي توريستي اين كشور محسوب 
به  شباهتي  هيچ  اكنون  اما  مي شود، 
اين  به  گذشته  در  كه  كساني  تعاريف 
روزهاي  تركيه  ندارد.  رفته اند  شهر 
سه  از  پس  مي كند.  سپري  را  تنشي  پر 
معترضان  ميان  جنگ  و  درگيري  روز 
تركيه يي و پليس اين كشور مردم آماده 
شهرهاي  در  اعتراضات  ادامه  برگزاري 
آخرين  طبق  مي شوند.  تركيه  مختلف 
اخبار رسيده 48 شهر در تركيه از جمله 
معترضان  به  كشور  اين  پايتخت  آنكارا 
به  در گيري ها  پيوستند.  استانبول  در 
معترضان  حتي  كه  است  رسيده  جايي 
آنكارا  در  وزيري  نخست  دفتر  به 
حفاظت  براي  پليس  ماموران  و  رفته اند 
از اين محل دور تا دور آن را بستند و 
سعي  پليس  شدند.  درگير  معترضان  با 
كرد تا معترضان را با استفاده از باتوم، 
و  الكترونيكي  شوك  و  اشك آور  گاز 
تعقيب و گريز پراكنده كند و معترضان 
نيروهاي  به  سنگ  از  استفاده  با  كه 
خيابان هاي  به  مي كردند،  حمله  امنيتي 
كيزيلي  منطقه  كوچه هاي  و  فرعي 
همچنين  تظاهرات  گريختند.  آنكارا 
اژه  درياي  كنار  و  ازمير  شهرهاي  به 
معترضان  روز  طول  در  است.  رسيده 
مي دادند  سر  فاشيسم  ضد  شعار  دايما 
و خواهان استعفاي نخست وزير بودند. 
بزرگ ترين  مي توان  را  راهپيمايي ها  اين 
 10 طي  اردوغان  دولت  عليه  راهپيمايي 
سال گذشته دانست. در گيري ها تا پاسي 
از شب ميان مردم و پليس ادامه داشت 
و معترضان عليه حزب عدالت و توسعه 

شعار سر دادند.

آمار ها و اقدامات
اعالم  گولر  معمر  تركيه  كشور  وزير 
كرد: پليس 939 نفر را در 90 تظاهرات 
دستگير كرده كه بيشتر آنها پس از يك 
همچنين  وي  شده اند.  آزاد  بازجويي 
در  پليس   26 و  نظامي  غير   53 افزود 
يكي  و  شده اند  زخمي  اعتراضات  اين 
در  وي ژه  مراقبت هاي  بخش  در  آنها  از 
بيمارستان استانبول به سر مي برد. در 
پي بروز اين اعتراض ها، يك دادگاه در 
قطع  طرح  كه  داده  حكم  نيز  استانبول 

درختان پارك فعال متوقف شود.

عقب نشيني پليس
از  پس  كه  نمي كرد  فكر  شايد  هيچ كس 
و  تقسيم  ميدان  تخريب  به  اعتراضات 
منتهي  اينجا  به  درخت  راس   600 قطع 
ديگر  شهرهاي  به  رفته رفته  و  شود 
تركيه راه پيدا كند. ماموران پليس در دو 
داشتند  آن  بر  سعي  تظاهرات  اول  روز 
نگذارند  باتوم  و  اشك آور  گاز  با  كه 
مردم به ميدان تقسيم راه پيدا كنند و در 
آنجا مستقر شوند اما پس از باال گرفتن 
اعتراضات، هزاران نفر از پلي كه بخش 
آسيايي استانبول را به بخش اروپايي آن 
جمعيت  به  و  كرده  عبور  مي كند،  وصل 
تعداد  گسترش  و  شدند  ملحق  معترض 
برخورد  گزارش  و  تظاهر ات كنندگان 
كه  شد  باعث  معترضان  با  پليس  شديد 

استانبول،  در  اتفاقات  نگرفتن  باال  براي 
مردم  و  كند  عقب نشيني  ميدان  از  پليس 
در  و  بگيرند  دست  به  را  ميدان  كنترل 

آنجا مستقر شوند.

واكنش اردوغان به ادامه اعتراضات
روزها  اين  در  اردوغان  طيب  رجب 
هرچه بيشتر خوي ديكتاتور مابانه خود 
طرح  و  حرف  پاي  او  مي دهد.  نشان  را 
باال  از  پس  وي  است.  مانده  باقي  خود 
گرفتن اعتراضات اعالم كرد كه از طرح 
تبديل پارك گزي و ميدان تقسيم به يك 
پليس  آمد.  نخواهد  كوتاه  خريد  مركز 
ممكن است عليه معترضان از زور بيش 
عين  در  اما  باشد  كرده  استفاده  حد  از 
حال تاكيد كرده كه اين طرح ادامه خواهد 
داشت و نيروهاي پليس از اين ميدان به 
طور كامل خارج نخواهند شد اما شاهد 
به  مجبور  پليس  نيروهاي  كه  بوديم  آن 
افزوده  همچنين  وي  شدند.  محل  ترك 
است كه با وجود تحريكات سازمان هاي 
به  كه  خساراتي  وجود  با  غيرقانوني، 
با  حمله  وجود  با  آمده،  وارد  مغازه ها 
سنگ و كوكتل مولوتف، نيروهاي پليس 
اين  با  كردند.  عمل  خود  وظايف  حد  در 
اشتباه  فلفل  اسپري  از  استفاده  وجود 
بوده و من از وزارت كشور خواسته ام 
همان طور  اما  كند.  تحقيق  باره  اين  در 
كه قبال گفتم، دستور داده ام در صورت 
خشونت هاي بيشتر، اقدامات الزم انجام 
پايان  خواهان  همچنين  اردوغان  شود. 
هرچه زودتر اين اعتراضات شده است.

واكنش شهروندان
يكي از معترضان در ميدان مي گويد: «ما 
در مقابل لشكر بزرگي از پليس هستيم. 
 « است.  اشك آور  گاز  بمب هاي  جا  همه 
كه  چيزي  «تنها  مي كند:  اضافه  ديگري 
ما مي خواهيم اين است كه پارك تقسيم 
را به مردم پس بدهند اما همان طور كه 
مي بينيد، اين مساله ابعاد بزرگ تري پيدا 

كرده است.» گزارشگر خبرگزاري

يورو نيوز كه در صحنه حضور داشته 
سازماندهي  كه  مي دهد  خبر  است 
اجتماعي  شبكه هاي  كمك  به  معترضان 
معترضان  مي گيرد.  صورت  اينترنتي 
وابسته  خاصي  گروه هاي  به  اغلب 
مردم  از  آنها  بيشتر  بلكه  نيستند 
از  بسياري  مثال  براي  هستند.  عادي 
نيروهاي  به  حمله  از  تظاهرات كنندگان 
پليس يا به آشوبگران جلوگيري مي كنند. 
آشوبگر  معترضان  از  بسياري  يعني 

نيستند.

تظاهرات همبستگي
نفر  ده ها  تركيه  در  اعتراضات  پي  در 
با  همبستگي  در  بلژيك  بروكسل  در 
كردند.  تظاهرات  تركيه  معترضان 
شهر  چند  در  نيز  مشابهي  تظاهرات 
آلمان انجام شد. يكي از شركت كنندگان 
اتحاديه  مقر  مقابل  در  كه  تظاهراتي  در 
مي گويد:  شد،  انجام  بروكسل  در  اروپا 
دولت  اين  دست  از  مي خواهيم  «ما 
به  بيشتري  آزادي  و  شويم  خالص 
مي خواهيم  بيان.  آزادي  بياوريم،  دست 
از  و  باشيم  داشته  بهتري  حكومت 
دستاوردهاي  و  آتاتورك  ايده هاي 
همچنين  ببريم.»  استفاده  گذشته 
رفتار  به  اعتراض  در  تظاهرات كنندگان 
خشونت آميز پليس تركيه با معترضان، 
عليه  و  مردم  از  حمايت  در  شعارهايي 
دولت رجب طيب اردغان، نخست وزير 
دموكراسي  خواهان  و  دادند  سر  تركيه 

بيشتر در تركيه شدند.
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ايران

بازداشت يك ايرانى در 
تركيه به اتهام «تحريك 

تظاهركنندگان»

يك جوان ايرانى كه نامش «شايان شاملو» اعالم 
تركيه  در  تظاهركنندگان»  «تحريك  اتهام  به  شده، 

دستگير شده است.
اين  تركيه،  رسانه هاى  از  برخى  گزارش  به 
شهر  آى»  «كيزيل  ميدان  تظاهرات  در  كه  ايرانى 
آنكارا شركت كرده و به «تحريك تظاهركنندگان» 
بازداشت  پليس  نيروهاى  سوى  از  مى پرداخت، 
شد.بر اين اساس، واحدهاى امنيتى تركيه «برخى 
«تحريك»  هدف  با  كه  كرده  متهم  را  كشورها» 

تظاهركنندگان افرادى را وارد تركيه مى كنند.

ايران  دولت  با  همكارى  به  نيز  ايرانى  جوان  اين 
متهم شده است.

اين در حالى است كه هنوز منبع ديگرى به غير از 
منابع تركيه اين خبر را تأييد نكرده  است.

تركيه، على رغم همسايگى، يكى از رقباى منطقه اى 
جمهورى اسالمى به شمار مى آيد و دو كشور در 
زمينه حل بحران سوريه با يكديگر شديدا اختالف 

نظر دارند.

واكنش ايران
خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  عراقچى،  عباس 
در  دخالت  هرگونه  ايران،  اسالمى  جمهورى 

ناآرامى هاى تركيه را تكذيب كرده است.
وى درباره بازداشت اين ايرانى در تركيه با بيان 
اين كه «ما نيز از طريق رسانه ها از اين خبر مطلع 
خواستار  تركيه  دولت  از  «رسما  گفت:  شديم»، 
توضيح در اين زمينه و صحت و سقم اين خبر 
بودن  ايرانى  اگر  كه  كرده ايم  درخواست  و  شده 
اين فرد محرز شده و اخبار منتشر شده صحت 
كنسولى  دسترسى  امكان  سريع تر  چه  هر  دارد، 

براى ما فراهم شود.»
در  پيش  روز  شش  تركيه  اعتراضى  تظاهرات 
مخالفت با يك طرح ايجاد يك مجتمع تجارى در 
محل يك پارك در استانبول آغاز شد اما درگيرى 

نيروهاى پليس و تظاهركنندگان را در پى آورد.

در ادامه اين تظاهرات، شهرهاى مختلف تركيه در 
روزهاى اخير محل برگزارى تجمع هاى اعتراضى 
عليه رجب طيب اردوغان، نخست وزير، بوده كه 
دولت اسالمگراى او را به خودرايى و تالش براى 
تضعيف دموكراسى و تحميل ضوابط اسالمى بر 

آن كشور متهم كرده اند. 

رجب طيب اردوغان، رهبر حزب اسالمگراى عدالت 
نخست  سمت  كنون  تا  سال 2003  از  توسعه،  و 
وزيرى را در اختيار داشته و دستاوردهاى قابل 
توجهى در حل مشكالت اقتصادى تركيه و تقويت 
نقش بين المللى و منطقه اى اين كشور داشته است

گروه 5+1 منتظر 
نتيجه انتخــابات 
ايــــران است

مرقد  در  ايران  رهبر  سخنان  بازتاب 
ائتالف  احتمال  بررسى  خمينى، 
انتخابات،  در  طلب  اصالح  نامزدهاى 
زمينه  در  نامزدها  مواضع  بررسى 
سياست خارجى و هسته اى و انتظار 
گروه 5+1 براى مشخص شدن نتيجه 
جمله  از  جمهورى،  رياست  انتخابات 
مهمترين مطالب انتخاباتى اواخر هفته 

مطبوعات جهان به شمار مى رود. 

مطبوعات  انتخاباتى  مطالب  از  اى  عمده  بخش   

جهان، به بازتاب سخنان رهبر ايران در جريان 
مراسم سالگرد خمينى اختصاص دارد. روزنامه 
«واشنگتن پست» از جمله مطبوعاتى است كه به 
ايران  رهبر  نويسد  مى  و  پرداخته  موضوع  اين 
ضربه  براى  خارجى  تالش  هرگونه  به  نسبت 
داده  هشدار  ايران  در  انتخاباتى  فرايند  به  زدن 
كه  كند  مى  اشاره  همچنين  روزنامه  اين  است. 
رهبرايران  وجود مشكالت اقتصادى در كشور 
را تأييد كرده، اما در عين حال ابراز اميدوارى 
اين  بتواند  آينده  جمهور  رئيس  كه  اند  كرده 
مسائل را حل و فصل نمايد. واشنگتن پست مى 
برخى  تكرار  به  نسبت  اى  خامنه  آقاى  نويسد 
به  نيز  پيشين  و  فعلى  هاى  دولت  اشتباهات 
هشدار  جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدهاى 
هاى  وعده  بيان  از  خواسته  ها  آن  از  و  داده 

غيرممكن و غيرعملى خوددارى كنند. 
 

را  رهبرايران  سخنان  نيز  اگزمينر»  «واشنگتن 
از  ايشان  نويسد  مى  و  داده  قرار  توجه  مورد 
مقابل  در  كرده  درخواست  انتخابات  نامزدهاى 
غرب آرام و ساكت نمانده و در پى امتياز دادن 
به غرب نباشند. به اعتقاد اگزمينر، اين سخنان، 
هشدار و خط قرمزى براى نامزدهاست مبنى بر 
اينكه آن ها تا كجا مى توانند پيش بروند. در اين 
مطلب به نقل از خامنه اى آمده «برخى بر اساس 
عصبانيت  كاهش  براى  بايد  كه  غلط  تحليل  اين 
را  ها  آن  منافع  بدهيم،  امتياز  ها  آن  به  غرب، 
مقدم بر منافع ملت ايران قرار مى دهند. اين غلط 
است». در ادامه اين مطلب، به مواضع نامزدهاى 
روابط  درباره  جمهورى  رياست  انتخابات 

خارجى و رابطه با غرب اشاره شده است.
 

انتخابات  در  طلبان  اصالح  ائتالف  احتمال  اما 
مورد  كه  است  موضوعى  جمهورى،  رياست 
اين  است.  گرفته  قرار  «ترند»  خبرگزارى  توجه 
سرشناس  چهره  يك  نويسد  مى  خبرگزارى 
اصالح طلب گفته اعضاى اين طيف قصد دارند 
حمايت  نامزدى  از  يكديگر،  به  پيوستن  ضمن 
كنند كه داراى بيشترى شانس براى پيروزى در 

انتخابات رياست جمهورى است. اين خبرگزارى 
اصالح  نويسد  مى  نجفى  محمدعلى  از  نقل  به 
طلبان قصد دارند به طور جدى وارد رقابت هاى 
انتخاباتى شوند و بر همين اساس، يك كارگروه 
هفت نفره مشغول تهيه طرح هايى براى ائتالف 
و حمايت از يك نامزد واحد است. با اين حال، 
ترند اشاره مى كند كه محمدرضا عارف اخيراً 
گفته تمايلى براى شركت در چنين ائتالفى ندارد. 

 
على  مواضع  از  برخى  نيوز»،  «گالف  روزنامه 
جمهورى  رياست  انتخابات  نامزد  واليتى،  اكبر 
براى  وى  تمايل  از  و  داده  قرار  توجه  مورد  را 
در  فرانسه  و  ايران  ميان  همكارى  برقرارى 
روزنامه  اين  است.  داده  خبر  سوريه  موضوع 
در  من  «پيشنهاد  نويسد:  مى  واليتى  از  نقل  به 
صورت انتخاب شدن اين است كه ايران و فرانسه 
همكارى  هم  با  و  نشسته  مذاكره  به  يكديگر  با 
سوريه  بحران  براى  سياسى  حلى  راه  تا  كنند 
دهم».  انجام  را  كار  اين  تا  ام  آماده  من  بيابند. 
واليتى گفته فرانسه به واسطه داشتن تاريخچه 
طوالنى روابط با سوريه و لبنان، نسبت به ديگر 
حل  براى  بهترى  موضع  در  غربى  كشورهاى 
بحران سوريه قرار دارد. گالف نيوز در ادامه به 
طور مختصر به مواضع فرانسه در قبال بحران 

سوريه اشاره كرده است. 
 

برخى  نشريات،  انتخاباتى  مطالب  ميان  در  اما 
و  انتخابات  تر  كلى  تحليل  به  نيز  ها  رسانه  از 
مباحث مربوط به آن پرداخته اند. «نشنال پست» 
با انتشار مطلبى در اين زمينه مدعى شده رئيس 
جمهور آينده ايران يك چهره ميانه رو نخواهد 
بود. اين روزنامه كه مطابق روال اخير مطبوعات 
انتخابات  بردن  سوال  زير  صدد  در  كانادايى 
كند  مى  ادعا  است،  ايران  در  جمهورى  رياست 
با توجه به رد صالحيت هاى صورت گرفته از 
سوى شوراى نگهبان، هيچ چهره ميانه رويى در 
انتخابات رياست جمهورى ايران حضور ندارد. 
به  را  روى»  «ميانه  مفهوم  پست  نشنال  البته 
طور خاص در مورد مسائل خارجى و به ويژه 

موضوع هسته اى ايران معنا مى كند. 
 

در مطلبى كم و بيش مشابه، «يو اس اى تودى» 
انتخابات  نامزدهاى  مواضع  بررسى  به  نيز 
نويسد  مى  و  پرداخته  جمهورى  رياست 
نخواهد  تغيير  را  چيزى  هيچ  ايران  «انتخابات 
مفهوم  از  نيز  روزنامه  اين  مقصود  البته  داد». 
سياست  عرصه  در  تغييراتى  ايجاد  «تغيير»، 
شرايطى  در  نويسد  مى  زيرا  است؛  خارجى 
هيچ  دارد،  قرار  تحريم  تحت  ايران  اقتصاد  كه 
در  شده  صالحيت  تأييد  نامزد  هشت  از  يك 
انتخابات، از سياست خارجى و سياست هسته 
اساس،  اين  بر  اند.  نكرده  انتقاد  كشور  اين  اى 
اين روزنامه استدالل مى كند كه نظام جمهورى 
اسالمى ايران اطمينان حاصل كرده كه هيچ از 
نامزدها، در صورت پيروزى، در مسير پيشبرد 
برنامه هسته اى اين كشور و يا كمك به سوريه 

تغيير و تحولى ايجاد نمى كنند. 
 

به  وابسته   EUobserver سايت  نهايت،  در 
انتخابات  درباره  را  تحليلى  نيز  اروپا  اتحاديه 
 ،1+5 گروه  نويسد  مى  و  كرده  منتشر  ايران 
منتظر  اى،  هسته  گوهاى  و  گفت  ادامه  براى 
بر  سايت  اين  است.  ايران  انتخابات  نتيجه 
خالف دو دو مورد فوق معتقد است كه موضع 
نامزدها در قبال موضوع هسته اى و نيز موضع 
در  را  موضوع  مهمترين  غرب،  قبال  در  ها  آن 
اصلى  دليل  دهد.  مى  تشكيل  رو  پيش  انتخابات 
اين ادعا آن است كه سه نفر از اين نامزدها، در 
به  مختلف،  هاى  دولت  در  و  گوناگون  سطوح 
و  سر  ايران  اى  هسته  پرونده  با  مستقيم  طور 
كار داشته اند. به اعتقاد اين سايت، از آنجا كه 
هر يك از نامزدها ديدگاه متفاوتى را نسبت به 
اين  كنند،  مى  مطرح  گروه 1+5  با  تعامل  نحوه 
نتيجه  منتظر  مذاكرات  مسير  ادامه  براى  گروه 

انتخابات ايران است.
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اهميت واقعى اوج و 
فرود بيت كوين

مترجم: وحيد خاتمى

به  بيت كوين  پيش بينى  قابل  غير  فرود  و  اوج 
پول هاى  آيا  كه  مورد  اين  در  زيادى  گمانه زنى هاى 
مى شوند،  بازار  در  سنتى  حباب هاى  دچار  نيز  مجازى 

دامن زده است. 
هلندى  الله  گل هاى  قيمت  افسارگسيختگى  با  را  اخير  پديده  بسيارى 
خوشه هاى  قيمت  كه  هنگامى  مى كنند.  مقايسه  ميالدى  هفده  قرن  در 
الله تا ميزانى غيرقابل توجيه باال رفت و به يكباره فرو ريخت. و در 
نهايت به زمين گير شدن سرمايه گذاران سفته باز منجر شد. اما پديده 
بيت كوين چيزى بيش از يك حباب است. چراكه بيانگر نكته مهمى در 

مورد وضعيت حال و آينده اقتصاد جهانى است. 
در واقع باال و پايين رفتن هاى اخير در بازار بيت كوين به طور تناوبى 

تغيير مى كند. به طور مثال در اوايل هفته هر واحد آن به ميزان 266 
دالر   100 از  پايين تر  به  پنج شنبه  تا  و  مى شد.  فروش  و  خريد  دالر 

سقوط كرد. 
نتيجه  به وضوح  بيت كوين  قيمت  در  گسترده اى  تغييرات  چنين 
سوداگرى است. چرا كه مردم تنها به اين خيال كه قيمت بيت كوين در 
آينده باال خواهد رفت، اقدام به خريد آن مى كنند. و اين انگيزه كه به 
قصد خريد كاال و خدمات از آن استفاده شود در اين وضعيت، بى معنى 
است. اما بهره حاصل از بيت كوين ها تنها نتيجه تقاضاى سوداگرانه 
در بازار نيست. اين جهش ها تا حدى نشانگر اين واقعيت هستند كه 
در  آنالين  وجوه  به  نسبت  بهترى  طراحى  داراى  بيت كوين  سيستم 
گذشته است. و مهم تر از آن، خيزش در قيمت آن منعكس كننده نگرانى 
در ميزان اطمينان از سيستم بانكى در سطح جهان است. و همين طور 
ترديد در اين رابطه كه ساير پول هاى رايج و عمده بين المللى تا چه حد 

وضعيت پايدارى دارند. 

اگرچه بحث هاى فنى در مورد سيستم بيت كوين پيچيدگى زيادى دارد، 
نمونه هاى  به  نسبت  آنالين  پول  اين  شدن  كارآتر  براى  طراحان  اما 
آنكه  اول  آمده اند.  فائق  زمينه  اين  در  رايج  مشكل  دو  بر  آن،  قبلى 
به منظور مقابله با مشكل وجه جعلى، طراحى سيستم به گونه اى است 
كه تاريخچه اى از نقل و انتقاالت مربوط به هر واحد پولى به همراه آن 
ضميمه مى شود. البته اين اجازه به كاربران داده شده است كه اسناد 
در  كنند.  نگهدارى  بى نام  به صورت  را  انتقال ها  و  نقل  اين  به  مربوط 
اين صورت امكان جعل كردن مشكل خواهد شد؛ چراكه بيت كوين هاى 

قالبى محتاج به تاريخچه معتبرى براى انجام معامله هستند.

عرضه  بر  شديد  كنترل  بيت كوين  سيستم  طراحان  ديگر،  طرف  از 
فاجعه بارى  سرانجام  وقوع  از  كار  اين  با  دارند.  جديد  بيت كوين هاى 
فرانسه  انقالب  آستانه  در  كاغذى  اسكناس هاى  براى  آنچه  مشابه 
پشتوانه  به  كاغذى  وجوه  زمان،  آن  در  مى كنند.  جلوگيرى  داد،  رخ 
دارايى هايى كه در تصرف كليسا بود، چاپ مى شدند. دارايى هايى كه 
اسكناس  فرانسه،  وقت  حكومت  چنانچه  بود.  اراضى  و  بناها  شامل 
براى  نياز  مورد  وجه  مى كرد،  تامين  را  دارايى  مقدار  آن  براى  كافى 
دادوستد تا زمانى كه دارايى هاى موجود در تملك كليسا بودند، وجود 
داشت. اما حكومت وقت، احتياج به وجه بيشترى داشت و از اين رو 
بود،  شده  فروخته  آن  دارايى هاى  كه  وجوهى  انقضاى  براى  اقدامى 

انجام نداد. در نتيجه، با چاپ اسكناس هاى بيشتر، در طى پنج سال 
تورم شديدى پديد آمد. 

پشتوانه  داراى  بيت كوين ها  فوق،  اشاره  مورد  وجوه  عكس  بر 
فيزيكى نيستند. و در واقع آنچه اهميت كار طراحان سيستم را نشان 
مى دهد ارائه فرمولى براى محدود كردن رشد عرضه هاى آتى آن 
است. برحسب اين فرمول، در طى زمان بيت كوين هاى اضافه شده 
به سيستم حجم كمترى خواهند داشت. همچنين بيت كوين هاى جديد 
ايجاد  پرارزش  كار  نيروى  با  تبادل  در  كه  دستورى  طور  به  نه 
كامپيوترى  شيفته هاى  به  جديد  واحدهاى  اين  واقع  در  مى شوند. 
داده مى شود كه با مانيتور كردن سيستم بيت كوين به ادامه كار آن 

و جلوگيرى از كالهبردارى كمك مى كنند. 
مجازى  پول هايى  كه  مى كنند  ادعا  منتقدان 
تورمى  اثرات  داراى  ذاتا  بيت كوين  مانند 
در  نمى تواند  آنها  عرضه  چراكه  هستند. 
پاسخ به شرايط اقتصادى خود را تطبيق 

دهد. 
كه  وجوهى  يا  طال  استاندارد  مورد  در  مى توان  را  ادعا  اين  اما 
در  كرد.  مطرح  نيز  دارند  سوئيس  فرانك  مانند  پايينى  نقدشوندگى 
واقع، نقدشوندگى پايين اين وجوه اين سيگنال را مى رساند كه ورود 
و خروج پول هاى داغ و نقدشونده مى تواند به تغييرات شديدى در 
قيمت منجر شود. به طور مثال، قيمت طال به ازاى هر اونس از ميزان 
300 دالر آن در 11 سال پيش، تا 1800 دالر در سال گذشته باال 
به 1564 دالر سقوط كرده است. همين طور فرانك  امروز  رفت. و 
سوئيس در سال 2008 با 82/0 دالر برابرى مى كرد كه تا سه سال 
بعد از آن به 38/1 دالر رسيد و امروز به قيمت 07/1 دالر مبادله 

مى شود. 

اما از كنار اين هشدار نمى توان به راحتى گذشت كه باالرفتن ها و 
نوسانات قيمتى زياد در اين وجوه، منعكس كننده اين واقعيت هستند 
بانكى  سيستم  و  جهانى  اقتصاد  مورد  در  منطقى  نگرانى هايى  كه 
وجود دارد. سقوط اقتصادى در قبرس به مرور ابعاد گسترده ترى 
به خود مى گيرد و در واقع زيان هايى كه براى آن تصوير مى شود 
بسى بيشتر از ضررهايى است كه در دنياى بيت كوين اتفاق افتاده 
است. عالوه بر آن، فدرال رزرو، بانك مركزى اروپا و بانك ژاپن در 

حال چاپ پول مشابه حكومت فرانسه آن زمان هست.

البته كشورهاى باثبات، پول و اوراق قرضه خود را با ثروت هاى 
بااليى پشتيبانى مى كنند. و قدرت پليسى براى مقابله با جعل كردن 
در  آمريكا  دالر  مى آيد  به نظر  چنانكه  دارد.  مهمى  نقش  آنها  در 
آينده اى كوتاه داراى وضعيت بهترى نسبت به پول هاى عمده ديگر 
در دنيا باشد. اما بيت كوين بدون ترديد بهترين وجه مجازى آنالينى 
با  آن  موفقيت  قطع  طور  به  و  است.  شده  كه تاكنون طراحى  است 

نسخه هاى بيت كوين 0/2 و بعد از آن ادامه خواهد داشت. 

كه  مى رسند  توانايى  از  سطحى  به  آنالين  وجوه  اين  روزى  آيا 
بتوانند در مقابل قوانين حكومتى ايستادگى كنند يا تغييرى در آنها 
به  جايى  در  كارويل،  جيمز  كلينتون،  بيل  اول  مشاور  كنند؟  ايجاد 
باشد،  ديگرى  كالبد  در  دوباره  تولد  به  بنا  اگر  كه  بود  گفته  كنايه 
صورت  قرضه  اوراق  بازار  قالب  در  تجلى  اين  مى دهد  ترجيح 
كرد.  خود  مرعوب  را  همه كس  مى توان  حالت  اين  در  چراكه  گيرد؛ 
همان طور كه پارتيزان هاى اوراق قرضه زمانى در نقش ترمزهايى 
براى سياست هاى مالى واشنگتن در دهه 90 عمل مى كردند، روزى 
پولى  سياست هاى  براى  ترمزى  كه  هستند  پولى  پارتيزان هاى  اين 

خواهند شد. 

ميزان  به  دسترسى  در  مهمى  نقش  بى ترديد  اينترنت  ميان  اين  در 
كنترل  در  و  دارند  متفاوتى  اشكال  كه  وجوهى  از  به  رشدى  رو 
فدرال  آينده  رياست  اگر  داشت.  خواهد  نيستند،  ملى  سياست هاى 
رزرو مانند بن برنانكى، به چاپ پول از جانب بانك مركزى ادامه 
خود  پس اندازهاى  موجود،  وضعيت  از  نگران  سرمايه داران  دهد 
دارايى ها  اين  جريان  كه  طورى  به  مى كنند.  خارج  دالر  بازار  از  را 
به  مجبور  را  رزرو  فدرال  كه  گيرد  صورت  سريع  آنقدر  مى تواند 

تغيير رويه خود سازد. 

حكومت ها بدون شك در برابر وجوه مجازى مقاومت مى كنند.
اما امكان كنترل پول  هاى مجازى راحت تر از فيس بوك نيست. توقف 
كشورها  كه  بود  خواهد  ممكن  زمانى  تنها  سرمايه  جابه جايى  در 
تمايل به وضع ماليات هاى سنگين و قوانين كنترلى سرمايه داشته 
در  پايين  مبادالتى  هزينه  با  جايگزين  وجوه  زمانى كه  تا  باشند. 
جزيره اى  چون  مى تواند  لپ تاپى  هر  دارد،  وجود  اينترنت  سطح 
مستقل عمل كند. و در انتها، اگرچه فراز و فرودهاى اخير در بازار 
جديد  پديده اى  آغازگر  بيت كوين  اما  است،  شده  كمرنگ  بيت كوين 

خواهد بود و نه پايان آن.

شبكه ضداجتماعى
پل كروگمن

منبع: نيويورك تايمز / مترجم:حسام امامى

شايد افزايش شديد ارزش بيت كوين بزرگ ترين داستان تجارى چند وقت 
اخير نباشد؛ اما مسلما سرگرم كننده ترين آنها است. 

ظرف كمتر از دو هفته قيمت اين «ارز ديجيتال» به بيش از سه برابر رسيد. 
بعد در كمتر از چند ساعت 50 درصد افت كرد. به يك باره چنين به نظر 

مى رسيد كه به دوران دات كام برگشته ايم.
اهميت اقتصادى اين حركت مارپيچ در هوا اساسا صفر است؛ اما جنون 
بيت كوين درسى است مفيد درباره درك اشتباه مردم از پول و به خصوص 
ايفاى  آن  در  كه  جامعه اى  از  پول  ارزش  تفكيك  به  عالقه  در  آنها  اشتباه 

نقش مى كند.
آنالين  معامالت  انجام  براى  روشى  را  آن  گاهى  چيست؟  بيت كوين 
و   PayPal تراكنش هاى  دنياى  در  به خودى خود  اينكه  اما  مى خوانند؛ 
كارت هاى اعتبارى چيز جديدى نيست. در واقع، وزارت بازرگانى تخمين 
زده كه تا سال 2010، 16 درصد كل فروش ها در آمريكا شكل آنالين به 

خود گرفته بودند.
اعتبارى  كارت  با  كه  تراكنش هايى  برخالف  چيست؟  بيت كوين  فرق  پس 
انجام مى شوند و ردى ديجيتال از خود برجاى مى گذارند، انتقال وجه هاى 
باشند.  غيرقابل رهگيرى  و  ناشناس  كه  شده اند  طراحى  طورى  بيت كوينى 
ساك  يك  كه  است  اين  مثل  مى دهيد،  انتقال  ديگرى  به  بيت كوين  وقتى 
دستى پر از اسكناس هاى 100 دالرى را در يك كوچه تاريك به كسى داده 
باشيد و به ضرس قاطع مى توان گفت بهترين توضيح فعلى كاربرد اصلى 
مبادالت  آنالين  نسخه  سفته بازى،  براى  محلى  به عنوان  جز  بيت كوين، 
ديگر  و  مخدر  مواد  تجارت  براى  بيت كوين ها  چه  است  تاريك  كوچه هاى 

كاالهاى غيرقانونى مبادله مى شوند.
اما مبلغان بى جيره و مواجب بيت كوين مصرانه بر اين عقيده اند كه كاركرد 
بيت كوين وراى راه  باز كردن براى تراكنش هاى ممنوعه است. بزرگ ترين 
نامشان  رسما  و  كرده اند  سرمايه گذارى  بيت كوين ها  روى  كه  اشخاصى 
اعالم شده، برادران وينكلس هستند. دوقلوهايى كه با موفقيت از فيس بوك 
(فينچر، 2010)  اجتماعى»  فيلم «شبكه  با  و  كردند  سهم خواهى  دادگاه  در 
ادعايى  شبيه  ديجيتال  محصول  اين  درباره  اينها  ادعاى  شدند.  معروف 
فلز  به  نسبت  رايج]  وجه  عنوان  [به  طال  سرسخت  طرفداران  كه  است 
موردعالقه شان دارند. تايلر وينكلس اخيرا اعالم كرد «ما تصميم گرفته ايم 
پول و باورمان را در يك چارچوب رياضى فارغ از سياست و خطاهاى 

انسانى بگذاريم.»
نيست  تصادفى  طال  سرسخت  طرفداران  سخنان  با  اظهارات  اين  شباهت 
عنوان  [به  بيت كوين  سرسخت  طرفداران  و  طال  سرسخت  طرفداران  چه 
وجه رايج] معموال روى سياست هاى ليبراليستى و اعتقاد به اينكه دولت ها 
از قدرت اينان براى چاپ پول سوءاستفاده مى كنند. اتفاق نظر دارند. اين 
اتفاقا خيلى هم عجيب است؛ چون خود بيت كوين ها به يك معنا غايت پول 
از  [نه  گرفته اند  رقيق  هواى  از  جادو  به  را  خود  ارزش  و  بى پشتوانه اند 
كاربردهاى  دليل  به  طال  ارزش  از  بخشى  ديگر].  ارزش  با  هرچيز  يا  طال 
غيرپولى آن مانند ُپر كردن دندان و جواهرسازى است؛ ارزش اسكناس ها 
به پشتوانه قدرت دولت است كه آن را وجه رايج قانونى قرار داده و به 
عنوان پرداخت ماليات مى پذيرد. اما بيت كوين ها اگر اصال ارزشى داشته 
باشند آن را هم تماما از پيشگويى كامبخش، يعنى اين اعتقاد كه بقيه مردم 

آن را به عنوان پرداخت قبول خواهند كرد، به دست مى آورند.
به  كه  عجيب «استخراج»  فرآيند  مثل  هم  را  غرابت  اين  بياييد  حال  اين  با 
واقع يك فرآيند پيچيده محاسبه براى افزودن به موجودى بيت كوين است، 
كنار بگذاريم و در عوض، روى دو تصور اشتباه بزرگ يكى عملى و يكى 
فلسفى دست بگذاريم كه در بطن طرفدارى سرسختانه از طال و بيت كوين 

مشترك است.
تصور اشتباه عملى كه اتفاقا بزرگ هم هست اين است كه ما در دوران 
چاِپ به شدت غيرمسووالنه پول زندگى مى كنيم و تورم سرسام آور بيخ 

گوش ماست.
ترازنامه  مركزى  بانك هاى  ديگر  و  امريكا  مركزى  بانك  كه  است  درست 
خود را شديدا منبسط كرده اند؛ اما آنها اين كار را آشكارا به عنوان اقدامى 
مى داند  نگارنده  داده اند.  انجام  اقتصادى  بحران  به  واكنش  در  موقتى 
كه  است  اين  حقيقت  اما  چه،  و  چه  و  نيستند  اعتماد  قابل  دولتى  مقامات 
وعده هاى «بن برنانكى» درباره اينكه اقداماتش تورم زا نخواهد بود سال 
به سال جامه عمل پوشيده اما هشدارهاى ترسناك طرفداران طال درباره 

تورم مدام غلط از آب درآمده اند.
تصور اشتباه فلسفى اما به نظر نگارنده حتى بزرگ تر است. هر دو دسته 
طرفداران طال و بيت كوين ظاهرا سوداى يك استاندارد پولى دست  اول را 

دارند كه به لغزش بشر آلوده نباشد.
جايى  در  ساموئلسون  پل  كه  چنان  پول  است.  غيرممكن  رويايى  اين  اما 
گفته يك «ابداع اجتماعى» است نه چيزى بيرون از جامعه. حتى زمانى كه 
مردم به طال و نقره اتكا داشتند، چيزى كه آن سكه ها را كاربردى مى كرد 
نه فلزات گرانبهاى داخلشان، بلكه اين انتظار بود كه بقيه مردم آنها را به 
 عنوان پرداخت قبول مى كنند. در واقع شما از وينكلس ها و از همه مردم 
انتظار داريد اين را بپذيرند؛ چون پول به نوعى شبيه به يك شبكه اجتماعى 
است كه تنها تا جايى كاربرد دارد كه بقيه مردم آن را بپذيرند؛ اما نگارنده 
فكر مى كند بعضى فقط از اينكه پول يك چيز بشرى است آزرده خاطرند و 
مزاياى شبكه پولى را طلب مى كنند بى اينكه بخش اجتماعى آن را بخواهند. 
نياز  پول  جديد  شكل  يك  به  آيا  نيست.پس  ممكن  چيزى  چنين  متاسفانه 
داريم؟ به نظر نگارنده زمانى مى توانيد چنين ادعايى كنيد كه پولى كه حاال 
و اكنون داريم رفتار درستى نداشته باشد؛ اما چنين نيست. ما مشكالت 
انجام  درست  را  خود  كار  دارند  اسكناس ها  اما  داريم؛  بزرگى  اقتصادى 

مى دهند و نبايد كارى به كارشان داشته باشيم.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

سومين بسته تحريمى امريكا در هفته اخير از راه رسيد

ريال از بازار جهانى 
حذف مى شود

و  مواد  كه  است  بزرگ  اى  شبكه  ايران  خودروسازى  صنعت 
تكنولوژى مورد نياز براى ساخت سانتريفوژها را به ايران وارد 
خودروسازى  در  نجهيزات  و  مواد  اين  اينكه  جاى  به  و  كند  مى 
مورد استفاده قرار گيرند، راهى كارگاه هاى ساخت سانتريفوژ 

مى شوند.

اول جوالى سال گذشته را همه ايرانى ها به ياد دارند، زمانى كه 
تحريم  از  اى  بسته  همراه  به  اروپا  اتحاديه  سوى  از  نفت  تحريم 
هاى بانكى اياالت متحده اجرايى شد. تحريم هايى كه با توجه به 
كاهش درآمد نفتى ، كاهش بى سابقه ارزش ريال، افزايش تورم 

و رشد تاريخى ارزش دالر را به همراه داشت.

رود  مى  نيز  امسال  جوالى  اول  اوباما،  دولت  جديد  اقدام  با  اما 
تا در خاطره ها ماندگار شود. به اين ترتيب از اول جوالى سال 
جارى هر گونه معامله ريالى با جمهورى اسالمى مى تواند هدف 
تحريم ها قرار گيرد. اقدامى كه باز هم به كاهش هر چه بيشتر 
صنعت  براى  جدى  هاى  آسيب  و  شود  مى  منجر  ريال  ارزش 
خودروسازى ايران به دنبال دارد. صنعتى كه بخش قابل توجهى 
از نيروى كار در آن مشغول به كار بوده و منايع مالى چشمگيرى 

را براى دولت فراهم مى كند.

جوالى  اول  از  جديد  تحريمى  بسته  نويسد،  مى  تايمز  نيويورك 
فعال مى شود و واكنشى است به آنچه كه كاخ سفيد آن را ادامه 
شسكت ايران در عمل به تعهدات بين المللى اش ، توصيف مى كند. 
به گزارش اين روزنامه آمريكايى، گفت و گو ها به منظور حل بن 
بست هسته اى ايران موثر نبوده و اين در حالى است كه پيش رو 
اغما  به  را  اى  هسته  مذاكرات  جمهورى،  رياست  انتخابات  بودن 
برده است. انتخاباتى كه در آن سعيد جليلى، مذاكره كننده ارشد 
مى  شمار  به  شده  صالحيت  تاييد  كانديداى  از 8  يكى  اى  هسته 
رود. جليلى مى گويد ايران هيچگاه بر سر مساله هسته اى مذاكره 

نمى كند و تحريم ها نيز تاثير بر ايران نخواهد داشت.

به موجب تحريم هاى جديد، باراك اوباما،ر ئيس جمهور آمريكا 
جابه  به  اقدام  كه  مالى  موسسه  هر  تحريم  به  نسبت  است  مجاز 
جايى ريال براى ايران كند يا حساب هاى ريالى خارج از ايران را 
باز نگهدارد، اقدام كند. درحالى كه آمريكا و متحدان اروپايى اش 
اقدامات ديگرى را به منظور كاهش توانايى ايران براى مبادالت 
مالى انجام مى دهند، اين اقدام دولت آمريكا، براى هدف قرار دادن 
مستقيم ريال در تاريخ اعمال فشارها عليه جمهورى اسالمى بى 

سابقه است.

يك مقام دولتى در اين زمينه اظهار داشت: از اول جوالى، هرگونه 
مبادله قابل توجه با ريال توسط هر كس مى تواند هدف تحريم ها 
باشد. به اين ترتيب بانك ها و صرافى ها بايد انباشته هاى ريالى 

خود را تخليه كنند.
ارزش  از  نيمى  گذشته  سال  يك  در  ريال  كه  است  حالى  در  اين 
از  اروپا  و  آمريكا  سوى  از  اعمالى  هاى  تحريم  دليل  به  را  خود 
دست داده و هزينه واردات براى جمهورى اسالمى افزايش يافته 
است. از سوى ديگرى هدف تحريم هاى جديد ريال است تا آن را 

در خارج از ايران ناكارآمد كند.

يك مقام دولتى در اين زمينه اظهار داشت: از اول جوالى، هرگونه 

مبادله قابل توجه با ريال توسط هر كس مى تواند هدف تحريم ها 
باشد. به اين ترتيب بانك ها و صرافى ها بايد انباشته هاى ريالى 

خود را تخليه كنند.
با  كه  شخصى  يا  شركت  هر  همچنين  ها  تحريم  جديد  بسته  در 
تحريم  تواند  مى   ، باشد  ارتباط  در  ايران  خودروسازى  صنعت 
كشتى  صنايع  به  كه  هايى  شركت  و  افراد  ديگر  سوى  از  شود. 

سازى و انرژى ايران كمك مى كنند نيز تحريم خواهند شد.

به اين ترتيب عالوه بر آمريكايى ها، اكنون شركت هاى خارجى 
هاى  مجازات  با  ها  تحريم  زدن  دور  در  ايران  به  كمك  به  متهم 
مواجه  آمريكا  تجارات  بازار  به  دسترسى  قطع  شامل   ، سختى 

خواهند شد.
كارشناسان بر اين باورند كه تحريم ها عليه صنعت خودروسازى 
ايران مى تواند پيامد هاى مخربى براى جمهورى اسالمى به همراه 
داشته باشد، چرا كه اين صنعت يكى از بيشترين آمار اشتغال در 
ايران را به خود اختصاص داده است. پيشنهاد دهندگان تحريم 
هاى جديد مى گويند، صنعت خودروسازى ايران شبكه اى بزرگ 
است كه مواد و تكنولوژى مورد نياز براى ساخت سانتريفوژها 
نجهيزات  و  مواد  اين  اينكه  جاى  به  و  كند  مى  وارد  ايران  به  را 
هاى  كارگاه  راهى  گيرند،  قرار  استفاده  مورد  خودروسازى  در 

ساخت سانتريفوژ مى شوند.

اوايل هفته نيز آمريكا شركت هاى فعال در بخش پتروشيمى ايران 
را براى نخستين بار تحريم كرد و بيش از 50 مقام ايرانى را هدف 

تحريم ها قرار داد.

با اين حال اين تحريم ها منتقدانى نيز دارد. تريتا پارسى، بنيانگذار 
سياست  گويد  مى   ، واشيتگتن  در  آمريكايى  ايرانى  ملى  شوراى 
تحريم ها در تغيير رويكرد مقامات جمهورى اسالمى موثر نبوده 
و حتى نتيجه عكس به همراه داشته است. او مى گويد ميزان كمك 
وزارت  اخير  گزارش  و  يافته  افزايش  اسد  بشار  به  ايران  هاى 
خارجه آمريكا نيز مدعى حمايت ايران از فعاليت هاى تروريستى 

است .
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 معرفى برندگان جوايز كتاب 
كشورهاى مشترك المنافع

جايزه كتاب مشترك المنافع به نويسنده نوقلم بريتانيايى و جايزه 
داستان كوتاه اين رقابت به دو نويسنده از كانادا و ترينيداد به 

صورت مشترك رسيد.-
به نقل از بوك سلر، ليزا اودانل، نويسنده نوقلم بريتانيايى براى 
جوايز  كتاب  بخش  برنده  عنوان  به  رمانش  نخستين  نوشتن 
مشترك المنافع جايزه 10 هزار پوندى اين رقابت را دريافت كرد. 
ديگر راه يافتگان به بخش نهايى اين رقابت نيز هر يك جايزه اى 

دو هزار و 500 پوندى دريافت كردند.

اودانل براى «مرگ زنبورها» كه از سوى انتشارات رندم هاوس 
رييس  اسميت،  گادفرى  برد.  خانه  به  را  جايزه  اين  شده،  منتشر 
گروه داورى اين رمان را شاداب و اصيل خواند و آن را داستانى 

ناميد كه شوك برانگيز و حاوى سبك روايتى نوآورانه است.
اين داستان قصه دو خواهر جوان را روايت مى كند كه در گالسكو 
زندگى مى كنند و قصد دارند پس از مرگ مرموز والدينشان به 

زندگى ادامه بدهند.

در همين حال اليزا رابرتسون، نويسنده كانادايى و شارون ميلر 
عنوان  به  مشترك  صورت  به  توباكو  و  ترينيداد  از  اى  نويسنده 
انتخاب  كوتاه  داستان  بخش  در  المنافع  مشترك  جايزه  برنده 
داستان  عنوان  نهنگ»  «خانه  و  رفتيم»  راه  آب  روى  «ما  شدند. 

هاى اين دو نويسنده بود. 
راضيه اقبال، رييس بخش داستان كوتاه  با باال خواندن كيفيت 
داستان ها گفت: مجبور شديم دو نفر را به عنوان برنده انتخاب 

كنيم. 
جديدى  فرهنگى  برنامه  المنافع  مشترك  كشورهاى  نويسندگان 
تشويق  هدف  با  كه  است  المنافع  مشترك  كشورهاى  بنياد  در 
قصد  ادبى،  جهانى  هاى  سازمان  همكارى  با  و  نويسندگان 
گسترش فعاليت هاى ادبى در 54 كشور عضو جامعه كشورهاى 

مشترك المنافع را دارد. 
اين جوايز توسط جان لوكرى 10 خرداد در جشنواره «هى» به 

برندگانشان اهدا شد.

فرهنگى

انتشار رمان هاى مايكل كرايتون 
در قالب كتاب الكترونيك

10 رمان از نخستين كتاب هاى مايكل كرايتون براى اولين بار در 
قالب كتاب الكترونيك منتشر مى شود.-

كرايتون،  مايكل  آثار  از  شمارى  ويكلى،  پابليشرز  از  نقل  به 
«پارك  چون  آثارى  خلق  براى  كه  آمريكايى  فقيد  نويسنده 
ژوراسيك» شهرت جهانى دارد، پنج سال پس از درگذشتش براى 

نخستين بار ماه آينده به صورت اى- بوك به بازار مى آيند. 
اين مجموعه شامل رمان هايى است كه او در آغاز كار نويسندگى 
اش و زمانى كه در رشته پزشكى دانشگاه هاروارد تحصيل مى 
كرد، منتشر كرد. هشت عنوان از اين رمان ها با نام مستعار النگ 
منتشر شده اند و او اين نام را انتخاب كرد چون قدش دو متر 
بود.به گفته جين فريدمن ناشر اين مجموعه كه 30 سال سابقه 
كار با كرايتون را دارد، كتاب هاى اوليه او خيلى وقت است كه 
كمتر مورد توجه قرار گرفته اند و همين مى تواند طرفداران او 

را خشنود كند.
«شانس» كه سال 1966 منتشر شده، «يكى را پاك كن» در سال 
1967، «كار سادده» ، «تجارت كينه» و «زير صفر» در سال 1969 
و «پايان خطر» و «داروى انتخاب» در سال 1970 از جمله رمان 
هاى كرايتون هستند كه با نام مستعار جان النگ به بازار آمدند. 
برادرش  همراه  او  كه  دارد  جاى  نيز  «معامله»  مجموعه  اين  در 

نوشته و با نام مستعار مايكل داگالس منتشر كرده است. 
داشت  سال   66 كه  حالى  در  و   2008 سال  در  كرايتون  مايكل 

رمان  او،  درگذشت  از  پس  ماه  چند  و  درگذشت  سرطان  اثر  بر 
منتشر  و  شده  نوشته  كامال  كه  پنهان»  جغرافيايي  هاي  «عرض  
نيز  «ميكرو»  عنوان  با  ديگر  كتاب  يك  آمد.  بازار  به  بود،  نشده 
در سال 2011 از او منتشر  شد كه اثرى نيمه تمام بود و نوشتن 

ادامه آن را ريچارد پرستون انجام داد. 
و  نويسندگي  به  پزشكي  شغل  از  كه  كرايتون  مايكل  آثار  از 
سراسر  در  نسخه  ميليون   150 از  بيش  آورد،  روي  فيلمسازي 

جهان به فروش رسيده است. 
او برنده شماري از جوايز فيلمسازي هم بود و جايزه «امي» را 

براي يك مجموعه پزشكي با عنوان «ام» دريافت كرد.

سيبل لويچاروف برنده جايزه 
گئورگ بوشنر 2013

آكادمى زبان و ادبيات آلمان سيبل لويچاروف را به عنوان برنده 
جايزه  معتبرترين  امسال 
ادبى اين كشور يعنى جايزه 
گئورگ بوشنر معرفى كرد.

به نقل از خبرگزارى آلمان، 
هزار   50 كه  جايزه  اين 
يورو ارزش دارد در تاريخ 
26 اكتبر (4 آبان) در شهر 
دارمشتات به برنده امسال 

اهدا مى شود.

توضيح  در  داوران  هيات 
آلمانى  بانوى  اين  انتخاب 
اين  برنده  عنوان  به 
سيبل  كرد:  اعالم  جايزه 
لويچاروف در رمان هايش 
خستگى  مشاهده  قدرت  با 
و  روايى  فانتزى  و  ناپذير 
قدرت خالقيت زبانى مرزهايى را كه ما در زندگى حقيقى روزمره 
خود با آن ها مواجه هستيم را از نو كشف مى كند و به آن ها مى 
پردازد. متن هاى وى درك دقيق آلمان معاصر را در زمينه هاى 
طنزگونه، افسانه وار و تخيلى عمق بخشيده و آن را گسترده مى 

سازد. 

اين نويسنده مسايل مهم فلسفى و مذهبى حيات را در يك بررسى 
بى  و  طراوت  با  فانتزى  و  ادبى  بزرگ  هاى  سنت  با  موشكافانه 
تكلف به ظهور مى رساند. «گفتگو با مردگان» - چيزى كه وى در 
نام  نوشتن  در  هدفش  عنوان  به  آن  از  شعرش  فن  هاى  سخنرانى 
برده  هرگز تا اين اندازه زنده و نزديك به زندگى، آنگونه كه در 
داستان هاى سرشار از هنر و سرگرم كننده لويچاروف ديده مى 

شود، وجود ندارد. 

است.  اشتوتگارت  در   1945 آوريل   16 متولد  لويچاروف  سيبل 
در  نيز  اكنون  هم  كه  شهرى  برلين،  در  دينى  علوم  رشته  در  او 
آن سكونت دارد تحصيل كرد. وى سال 1994 نخستين كتابش با 
«پونگ»  رمان  با  لويچاروف  كرد.  منتشر  را  منصف»   36» عنوان 
جايزه اينگبورگ باخمن 1998 را كسب كرد و در دنياى ادبيات به 
شهرت رسيد. اين نويسنده تا كنون براى آثارش بارها مورد تجليل 
ادبى  جايزه  اليپزيك 2009،  كتاب  نمايشگاه  جايزه  كه  گرفته  قرار 
برلين 2010، جايزه كاليست 2011 ، جايزه ريكاردا هوخ 2011 و 
جايزه ويلهلم رابه 2011 از جمله آن هاست. او هم اينك نويسنده 
نيز   2013 تابستان  ترم  در  و  است  رم  در  ماسيمو  ويال  بورسيه 
كرسى استادى برادران گريم دانشگاه كسل را عهده دار مى شود. 

عنوان  به  «شاعر   ،2003 «مونتگومرى»   ،1999 نزاكت»  با  «هارالد 
«در  و   2011 «بلومنبرگ»   ،  2009 «آپوستولوف»  2009؛  كودك» 

برابر دادگاه» 2012 از ديگر آثار سبيل لويچاروف هستند. 

زبان  آكادمى  سوى  از  سال 1951  از  بوشنر  گئورگ  ادبى  جايزه 
و ادبيات كشور آلمان واقع در شهر دارمشتات اهدا مى شود. اين 
آلمانى  انقالبى  و  نويس  نمايشنامه  بوشنر»  نام «گئورگ  به  جايزه 
ناميده شده كه سال 1813 در «هسن» متولد شد و سال 1837 در 
زوريخ درگذشت. با اعطاى اين جايزه از آن دسته از نويسندگان و 
شعراى آلمانى زبانى تجليل به عمل مى آيد كه آثارشان را به زبان 
آلمانى مى نويسند و از طريق آثار ادبى خود در صورت بخشيدن 

به حيات فرهنگى آلمان معاصر نقشى مهم را ايفا مى كنند. 

اين جايزه نخستين بار در 11 آگوست 1923 از سوى شهر «هسن» 
به «آدام كاريلون» (1853 - 1938) و «آرنولد لودويگ مندلسون» 
در  سال 1950  تا  جايزه  اين  شد.  اهدا   (1933 - (آهنگساز 1855 
 ، هنرمندان  به  تجسمى  هنرهاى  و  موسيقى   ، شعر  هاى  زمينه 
به  منحصرا  سال 1951  از  و  شد  مى  اهدا  خوانندگان  و  بازيگران 
جايزه اى ادبى تبديل شده كه از سوى آكادمى زبان وادبيات تنها 

به نويسندگان آلمانى زبان اهدا مى شود. 

آلمانى  ادبيات  نويسندگان  مشهورترين  را  بوشنر  گئورگ  جايزه 
زبان همچون گوتفريد بن (1951) ، اريش كستنر (1957) ، گونتر 
گراس (1965) ، هاينريش بل (1967) و فريدريش دورنمات (1968) 
اين  اهداى  با  هوپه  فيليسيتاس  از  سال 2012   اند.در  كرده  كسب 

جايزه قدردانى شد.
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كتاب جديدى از تالكين 
در انگلستان منتشر شد

براى  براى  آرتور  شاه  درباره  تالكين  كتاب 
نخستين بار منتشر شد.-

به نقل از تلگراف، يك كار قهرمانانه از تاليكن به 
شعرى  كه  كتاب  اين  شد.  منتشر  پسرش  تالش 
تاكنون  كه  است  تالكين  از  طوالنى  و  ناتمام 
اى  افسانه  شخصيت  درباره  بود،  نشده  منتشر 

شاه آرتور و پس از سقوط كاملوت است.

زبان  به  آرتور»  «سقوط  عنوان  با  شعر  اين 
از  گرفته  الهام  و  شده  نوشته  انگليسى  قديمى 

متنى از قرن چهاردهم است.

اين شعر كه در دهه 1930 توسط تاليكن سروده 
متوجه  هرگز  اش  خانواده  كه  داليلى  به  شده 
كه  منبعى  اولين  شد.  رها  كاره  نيمه  نشدند، 
تاريخ  به  اى  نامه  دارد  وجود  شعر  اين  درباره 
دوستان  1934 است كه از سوى چمبر يكى از 
تالكين براى او نوشته شده است. او نوشته بود: 
قهرمانانه،  واقعا  است،  بزرگ  حقيقت  يك  اين 
معيار  زبان  كه  دارد  را  ارزشى  همان  دقيقا  و 
كند...  ايفا  مدرن  انگليسى  در  تواند  مى  بيوولف 

فقط بايد آن را تمام كنى».

اما متاسفانه تالكين هرگز اين شعر را به پايان 
نبرد و اين شعر كه در 40 صفحه نوشته شده، 

ناتمام باقى ماند.

هارپر كالينز ناشر اين شعر، مى گويد اين تنها 
در  اما   ، است  آرتور  شاه  درباره  تالكين  اثر 
عين حال ممكن است يكى از دستاوردهاى مهم 
تاليكين براى نوشتن به زبان انگليسى قديم هم 

باشد.
او،  پسر  كريستفور  تالكين،  درگذشت  از  پس 

او  از  كه  نويس  دست  اوراق  جعبه  ميان 70  در 
شعر  اين  كرد.  پيدا  را  كار  اين  بود،  مانده  باقى 
با  او  رفتار  و  ور  گينه  ملكه  بعدى  عواقب  بر 

النسلوت متمركز است.

جان گرات كه زندگينامه تالكين را نوشته معتقد 
است هيچ كس بيش از تاليكن در زمينه روشن 
كردن تاريخ قرون وسطى در عصر حاضر كار 
نكرده است و تنها او بود كه موفق شد تا كليد 

سنت هاى دوره آرتورى را به دست بياورد. 

زبان  از  گرفته  الهام  شعربلند  چند  تالكين 
انگليسى قديمى و ميانه نوشته كه «سر گوين و 
شواليه سبز» و «سر اورفئو» از  آن ها هستند. 
با اين همه تالكين بيشتر براى رمان هايى چون 
«هابيت» و «ارباب حلقه ها» شهرت جهانى يافته 

است.

كوربت جايزه رمان سال ايرلند را برد
انتخاب  ليستوول  جوايز  برندگان  عنوان  به  شاعر  مونتاگ،  جان  و  دوبلينى  نويسنده  كوربت،  گوين 

شدند.-
روزنامه  كه  كوربت  تايمز،  آيريش  از  نقل  به 
گروپ  كرى  جايزه  بود،  تريبيون  ساندى  نگار 
را كه به بهترين رمان سال ايرلند اهدا مى شود، 
از آن خود كرد. او اين جايزه را براى نوشتن 
است»  اين  «راهش  عنوان  با  رمانش  دومين 

دريافت كرد.
جايزه  بزرگترين  يورويى  هزار   15 جايزه  اين 
اهدا  ايرلند  در  داستانى  ادبيات  به  كه  است  اى 
كاتلين  كيلروى،  كلير  كالدول،  لوسى  شود.  مى 
نامزدهاى  ديگر  اومالى  توماس  و  موهان  مك 
است»  اين  بودند.«راهش  جايزه  اين  دريافت 

داستان يك سفر مدرن در دوبلين و درباره مردم و دشمنى هاى خونى بين آن ها است كه با كلماتى 
غنى و پرقدرت و با نگاهى به ميراث اسطوره اى ايرلند نوشته شده است. جايزه جان بى كين هم كه 
به عنوان جايزه دستاورد يك عمر اهدا مى شود از سوى انجمن نويسندگان ايرلند به جان مونتاگ، 
شاعر ايرلندى اهدا شد.اين جوايز در حاشيه چهل و دومين هفته نويسندگان ليستوول كه از پنجشنبه 

شروع شد و فردا (يكشنبه) به كار خودش خاتمه مى دهد، اهدا شد.
در اين برنامه ها چهره هاى مطرحى چون توماس كنيلى، كالوم مك كان، ربكا ميلر، اودرى نيفنگر، 

كالم توييبين و ويلى ولوتين حضور داشتند.
در اين هفته برنامه هاى نمايشى، موسيقى، سينما و نمايشگاه هنرى ويژه اى نيز برگزار مى شود.

راه اندازى موزه شازده كوچولو در مراكش
تقريبا 90 سال پس از فرود اگزوپرى در كسوت يك خلبان در صحراى مراكش، يك موزه به افتخار 

كتاب «شازده كوچولو» در همان محل افتتاح شد.-
محلى  در  شده،  خوانده  اگزوپرى  سن  دو  آنتون  ياد  به  كه  موزه  اين  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
كتاب  نگارش  به  شروع  و  گذراند  آنجا  را  زندگى اش  از  سال  دو  به  نزديك  اگزوپرى  كه  است  واقع 

همراه  كه  كوچولو»  كتاب «شازه  كرد.  مشهورش 
با طراحى هايى به قلم خود نويسنده است، داستان 
پسر بچه اى را مى گويد كه از ستاره ديگرى آمده 
و با خلبانى كه هواپيمايش خراب شده و در صحرا 

فرود آمده، دوست مى شود. 
خلبان  عنوان  به  وقتى   1927 سال  در  اگزوپرى 
تحت  آفريقايى  كشورهاى  به  پستى  هواپيماى 
قلعه  در  ماه  مى كرد،  18  پرواز  فرانسه  استعمار 
متروكى كه انگليسى ها در اواخر قرن نوزدهم در 
صحرا ساخته بودند اقامت كرد و همين جا بود كه 
نخستين كتابش با عنوان «پست جنوبى» را نوشت. 
كتاب  در  انداز  چشم  همين  بعد،  دهه  يك  از  بيش 

«شازده كوچولو» ارايه شده است. 
اين  زندگى  و  يافته  اختصاص  نويسنده  اين  به  اكنون  شد،  افتتاح   2004 سال  در  كه  طرفايه  موزه 
نويسنده مشهور روى ديوارهاى آن نقش بسته است. تصاوير و متونى از تولد او در ليون فرانسه 
در سال 1900 تا مرگ اسرارآميزش در سال 1944 در جريان يك عمليات اكتشافى پروازى بر فراز 
مديترانه در اين موزه گردآورى شده است. نخستين چاپ كتاب «شازده كوچولو» به زبان انگليسى و 
فرانسوى در نيويورك منتشر شد و بالفاصله به كتابى پرفروش بدل شد و در اين مدت بيش از 140 

ميليون نسخه از آن به فروش رسيده و به 270 زبان و لهجه ترجمه و منتشر شده است.

جايزه فرانك اوكانر نامزدهايش را معرفى كرد
ديويد كنستانتين و دورا لوى از نويسندگان انگليسى در رقابت براى دريافت جايزه فرانك اوكانر كه 
به بهترين داستان كوتاه انگليسى زبان در سراسر جهان تعلق مى گيرد، با چهره هاى آمريكايى چون 
يورويى  هزار  جايزه 25  اين  داورى  گروه  گاردين،  از  نقل  شدند.-به  روياروى  اوتس  كرول  جويس 
كه گران قيمت ترين جايزه براى يك مجموعه داستان كوتاه است و تاكنون شمارى از مشهورترين 
كرده اند،  دريافت  را  آن  انگلندر  ناتان  و  الهيرى  جومپا  موراكامى،  هاروكى  مثل  جهان  نويسندگان 
فهرست 6 نفره امسال را انتخاب كرد.اين فهرست از ميان يك فهرست اوليه كه شامل نام 78 نويسنده 
و اثرشان بود و شامل چهره هاى مشهورى چون جونات دياز، برنده جايزه پوليتزر، جورج ساندرز، 

اما دوناهو و ران راش بود، بيرون آمده است. 
گروه داورى در اين فهرست نهايى 6 نامزد برگزيده است كه عبارتند از 

درباره  داستانى  شامل  كه  سفيد»  رز  و  سياه  براى «كوكب  آمريكايى  نويسنده  اوتس  كرول  جويس 
دوستى بين مريلين مونرو و اليزابت شورت است.

پيتر استم، نويسنده سوييسى كه از نامزدهاى جايزه بوكر بين المللى امسال بود، براى داستانى با 
عنوان «ما داريم پرواز مى كنيم»،

كلر وى واتكينز نويسنده آمريكايى براى «زاده جنگ» كه در نوادا مى گذرد،
جنگ  درباره  داستان هايى  دربرگيرنده  كه   «13 «محاصره  براى  كانادايى  نويسنده  دبوزى،  تاماس 

جهانى دوم و اجتماع مهاجران مجار در غرب معاصر است.
مجموعه  براى  داشت  جاى  بوكر  جايزه  فهرست  در  پيش  سال  كه  بريتانيايى  نويسنده  لوى،  دورا 
داستان «نوشيدنى سياه»، ديويد كنستانتين، نويسنده بريتانيايى براى مجموعه داستان «چاى در داخل 
كشور» از ديگر نامزدهاى اين جايزه است.جان دين از اعضاى گروه داورى انتخاب اين 6 نامزد را 
خود يك ماجراجويى كامل ناميده است. از اين ميان، برنده نهايى در هفته اول ژوييه انتخاب مى شود 
و جايزه خود را در مراسمى رسمى كه در ماه سپتامبر در جشنواره بين المللى داستان كوتاه كورك 

برگزار مى شود، دريافت مى كند.
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تحسين شده ترين فيلم 
هاى قرن 21 را ببينيد

يكى از جذاب ترين بازى هاى سينمايى براى طرفداران پر و پا قرص 
سينما، دنبال كردن فهرست بهترين فيلم هاست.

فيلم  بهترين  گوناگون،  نشريات  منتقدان  نظر  از  ها  فيلم  بهترين 
هاى سايت اندساوند(كه هر دهه فهرست شان به روز مى شود و 
تاريخ  برتر  فيلم  ده  در  تغييرات خيلى كمى  اخير  دهه  چند  در  البته 
سينماى سايت اندساوند رخ داده است)، بهترين فيلم ها از نظر خود 
سينمايى  معتبر  و  بزرگ  هاى  سايت  از  يكى  غيره.  و  سينماگران 
وسط اين بازى حركت جالبى انجام داده است. بهترين فيلم هاى قرن 
بيست ويكم را هر سال به روز مى كند. براى انتخاب 250 فيلم برتر 

اين 12 سال به نظرسنجى هاى متفاوتى رجوع مى كند.
بلكه  دانند  نمى  ويكم  بيست  قرن  هاى  بهترين  را  ها  فيلم  اين  آنها 
به آنها لقب تحسين شده ترين فيلم هاى اين سال ها را مى دهند. 
فيلم هاى هر سال را براى به روز نگهداشتن اين فهرست بررسى 
منتقدان  براى  مختلف  جهات  از  كه  را،  فيلم  امسال 2710  كنند.  مى 
به  امسال  بخصوص  اند.  كرده  بررسى  بودند،  مهم  تماشاگران  يا 
دليل اعالم نتايح نظرسنجى بهترين هاى سايت اند ساوند در سال 
2012 اين فهرست تغييرات مهمى داشته است چون تك تك نظرات 
اگر  سينما،  تاريخ  هاى  فيلم  بهترين  درباره  منتقدان  و  كارگردانان 
تحسين  اعالم  در  است،  بوده  هم  سوم  هزاره  از  هايى  فيلم  شامل 
شده ترين فيلم هاى قرن بيست ويكم تاثير خودش را گذاشته است.

40 فيلم در فهرست امسال نسبت به سال گذشته يا از ليست خارج 
شده اند يا تازه وارد صف 250 فيلم تحسين شده اين هزاره شده 
اند. فيلمسازان مستعدى چون آپيچات پونگ ويراستاكول، بال تار، 
ميشاييل هانكه، پدرو كوستا و لوكرسيا مارتل(در ميان كارگردانان 
شان  نام  كه  هستند  كسانى  شوند)  مى  محسوب  ستاره  كه  ديگرى 
در فهرست افراد شركت كننده در نظرسنجى سايت اندساوند بارها 
اين  در  آنها  به  سينماگران  و  منتقدان  عالقه  و  است  شده  تكرار 

فهرست بهترين هاى هزاره سوم هم منعكس شده است.
از فيلم هاى سال گذشته، ده فيلم به فهرست 250 فيلم اضافه شده 
كه  بيگلوست  كاترين  شب»  نيمه  دقيقه  «سى  آنها  از  يكى  كه  اند 
باالترين رده را در فيلم هاى سال گذشته دارد. با اختالف كمى از 
آن هم «عشق» هانكه در ميان فيلم هاى 2012 رتبه بعدى را دارد. 
از ميان 250 فيلم تحسين شده هزاره سوم، 62 تاى آنها در فهرست 
بهترين فيلم هاى تاريخ سينما هم قرار گرفته اند كه اين نشانه خوبى 

براى قرن بيست ويكم است.
كارگردانانى كه در اين فهرست بيشترين تعداد اثر را دارند عبارتند 
هو  اسكورسيزى،  مارتين  تارانتينو،  كوئنتين  هانكه،  ميشاييل  از: 
كوئن،  برادران  ژانگكه،  ژيا  اسپيلبرگ،  استيون  هساين،  هسايو 
آپيچات پونگ ويراستاكول، پدرو آلمادووار، پل توماس اندرسون، 
پيتر  ايستوود،  كلينت  دنيس،  كلر  آرنوفسكى،  دارن  اندرسون،  وس 
جكسون، لوكرسيا مارتل، كريستوفر نوالن، جعفر پناهى، الكساندر 

پين، گاس ون سنت و الرس فون تريه.
اگر بخواهيم مقايسه اى بين تحسين شده ترين فيلم هاى هر سال از 
ابتداى قرن بيست ويكم انجام بدهيم به نتيجه جالبى مى رسيم: همه 

فيلم هاى سال 2000 همچنان در فهرست بهترين هاى هزاره سوم 
حضور دارند، دو فيلم به آثار سال 2001 و يكى به 2002 اضافه 
شده، از فيلم هاى سال 2003 و 2004 و 2005 و 2006 به ترتيب 2، 
5، 2 و 4 فيلم كم شده است. همه فيلم هاى تحسين شده مربوط به 
سال 2007 همچنان در فهرست نهايى حضور دارند. از 16 فيلم سال 
2008، سه فيلم ارزش و اعتبارشان را از دست داده اند و در ميان 
بهترين هاى قرن بيست ويكم حضور ندارند اما فيلم هاى سال هاى 

2009 و 2010 همچنان جايگاه خودشان را حفظ كرده اند.
حضور  شدند.  اضافه   2011 سال  محصول  آثار  به  هم  فيلم  سه 
ويكم  بيست  قرن  شده  تحسين  فيلم   250 ميان  در  ايران  سينماى 
گذشته  سال  است.  خشنودى  باعث  سينماگران  و  منتقدان  توسط 
امسال  و  داشت  اخير  دهه  هاى  فيلم  بهترين  ميان  در  فيلم  ايران 4 
فيلم  با  كيارستمى  عباس  دارد.  حضور  فهرست  اين  در  فيلم   5 با 
«ده»(محصول 2002) و «كپى برابر اصل» (2010) در اين فهرست 
است  ايرانى  فيلمسازشان  هرچند  البته  كه  هايى  فيلم  دارد.  حضور 
و بيشتر عوامل توليد اولى هم ايرانى هستند، اما سرمايه گذارشان 
فرانسوى بوده و درنتيجه به عنوان توليدات كشور فرانسه در اين 

فهرست حضور دارند.
سرمايه  و  ايرانى  استعداد  مشترك  افتخار  و  ارزش  گفت  شود  مى 
فرانسوى است. فيلم «ده» نسبت به سال گذشته صعود چشم گيرى 
را  رتبه 178  سال 2012  نظرسنجى  در  كه  حالى  در  است.  داشته 
به دست آورده بود امسال با صد پله ترقى به عنوان 78امين فيلم 
تحسين شده قرن بيست ويكم از ميان 250 اثر معرفى شده است. 
رتبه  به  رتبه 157  در  و  شده  بهتر  هم  اصل»  برابر  وضعيت «كپى 
150 صعود كرده است. كيارستمى سرشناس ترين فيلمساز تاريخ 

سينماى ايران در خارج از كشور است.
هرچند در سال هاى اخير رقيبى مانند اصغر فرهادى پيدا كرده كه 
با فيلم «جدايى نادر از سيمين» و اسكارش تبديل به مهم ترين چهره 
سينمايى ايران شده است ولى به هر حال كارنامه كلى كيارستمى 
در جشنواره هاى خارجى از همه فيلمسازان ايرانى ديگر پرافتخارتر 
است.  فهرست  اين  ايرانى  فيلمساز  پركارترين  پناهى  جعفر  است. 
سال 2000 فيلم «دايره» را ساخته كه سال گذشته رتبه 86 و امسال 

رتبه 101 را در اين فهرست دارد.
نشد  پخش  ايران  در  گاه  هيچ  كه   (2003 سرخ»(محصول  «طالى 
سال  پناهى  است.  كرده  صعود  به 216  گذشته  سال  رتبه 250  از 
2006 فيلم «آفسايد» را با خط محورى ممنوعيت حضور زنان در 
ورزشگاه آزادى ساخت كه سال گذشته 225امين فيلم بود و امسال 
وضعيتش بهتر شده و فيلم 215ام فهرست است. سال 2011 پناهى 
كه از فعاليت حرفه اى در ايران منع شده بود با مجتبى ميرتهماسب 
فيلمساز  احوال  شرح  اصل  در  كه  ساخت  را  نيست»  فيلم  يك  «اين 
بود. جالب است كه اين فيلم در فهرست بهترين هاى قرن 21 سال 
اين  اثر  امين   230 فيلم   250 از  امسال  اما  نداشت  حضور  گذشته 

فهرست است.
اصغر فرهادى آخرين فيلمساز ايرانى است كه در اين 12 سال وارد 
به  ايران  سينماى  براى  را  رتبه  بهترين  اما  است  شده  فهرست  اين 
ارمغان آورده است. اول اينكه فيلم او هم مانند فيلم هاى جعفر پناهى 
محصول خود ايران است و نه يك كشور خارجى. «جدايى نادر از 
سيمين»(محصول 2011) همان سال گذشته در فهرست بهترين هاى 
قرن 21 قرار گرفت با اين تفاوت كه پارسال فيلم 59ام بود و امسال 

فيلم 29 ام.
برتر  فيلم  جزو 30  ايرانى  تماما  فيلم  يك  كه  است  خشنودى  باعث 
قرن بيست ويكم تا به امروز بوده است. البته بايد به اين نكته توجه 
كرد كه به جز فيلم «جدايى نادر از سيمين» فرهادى كه يكى از موفق 
ترين آثار سينماى ايران چه از نظر مخاطبان و منتقدان ايرانى در 
يك دهه اخير و چه از نظر سينمادوستان خارجى بوده است، بقيه 
فيلم ها لزوما بهترين آثار سينماى ايران نيستند. اگر همه فيلم هاى 
سينماى ايران ديده مى شدند شايد نام ايران در اين فهرست خيلى 
طول تر از اين ها مى شد. اما به هر حال اين 8 فيلم تحسين شده 
و  منتقدان  سينماگران،  ها،  جشنواره  توسط  ايران  هاى  فيلم  ترين 

مخاطبان خارجى در قرن بيست ويكم هستند.

در حال و هواى عشق(وونگ كارواى 2000 هنگ كنگ و فرانسه)
از همان سالى كه فيلم كارواى وارد فهرست تحسين شده ترين فيلم 
بوده  جدول  صدرنشين  هميشه  امروز  به  تا  شد  سوم  هزاره  هاى 
رمانتيك  ولى  سرد  جهانى  در  گذرد،  مى  كنگ  هنگ  در  فيلم  است. 
از  كارواى(بخصوص  زيباى  غايت  به  فيلم  دهه 60.  اوايل  در  شده 
لحاظ  از  هنرى  قطعه  يك  عنوان  به  حتى  تواند  مى  بصرى)  لحاط 
داستان  يك  اين  جزييات  در  اما  گيرد  قرار  بررسى  مورد  تكنيكى 
شده  موفق  كارواى  كه  است  افسرده  تنهاى  آدم  دو  بين  عاشقانه 
كند.  خلق  زيبايى  درام  دارد،  وجود  شان  زندگى  در  كه  لحظاتى  از 
لحظات زنده اى كه تا سال ها بعد در ذهن تان باقى خواهد ماند. اين 

فيلم تفسيرى رويايى و البته تلخ از روابط انسانى مى دهد.

جاده مالهالند(ديويد لينچ 2001 فرانسه و آمريكا)
درواقع  لينچ  شاهكار  فيلمنامه  بدانيد  اگر  بود  خواهد  جالب  برايتان 
به روز شده طرح يك تله فيلم دو ساعته است كه در سال 1999 به 

شبكه ABC ارائه شد و مسئوالن شبكه آن را رد كردند. فيلم لينچ 
انواع و اقسام خشونت ها را نشان مى دهد كه هر يك از آنها ممكن 
است منتج به ديگرى شود. فيلم به طرز جسورانه اى هم خودش را 
دست مى اندازد و هم روى منطق روايى عجيب و غريبش پافشارى 
مى كند. اين فيلم عجيب و غريب بعد از «مخمل آبى» قوى ترين فيلم 
ديويد لينچ است. جو ارعاب آور فيلم، حلول روح يكى در ديگرى، 
جهان هاى واهى و خيلى از مولفه هاى ديگر فيلم هاى لينچ اينجا به 

درخشان ترين شيوه ممكن گرد هم آمده اند.

يى يى(ادوارد يانگ 2000 تايوان و ژاپن)
اساتيد  از  يكى  توسط  كه  يى»  «يى  جهانى  و  العاده  خارق  فيلم 
داستان  فيلم  شده،  ساخته  يانگ  ادوارد  تايوان،  كارگردانى  معاصر 
يك خانواده متعلق به طبقه متوسط است كه بيش از يك سال است 
در تايپه زندگى مى كنند. فيلم با مراسم ازدواج آغاز مى شود و با 
اعضاى  تك  تك  روى  يانگ  دوربين  يابد.  مى  خاتمه  جنازه  تشييع 
اين خانواده مى چرخد. از پدر ميانسال گرفته تا پسر نوجوانى كه 
دوست دارد همه وقايع را با دوربينش ثبت كند. فيلمساز ماهرانه و 
با شفافيت زياد به اعضاى خانواده نزديك مى شود و هر كدام از 
آنها زندگى را از دريچه نگاه خودشان تشريح مى كنند. اين فيلم گرم 

و صميمى و درخشان يكى از شاهكارهاى قرن جديد است.
شهر اشباح(هايائو ميازاكى 2001 ژاپن)

اين انيميشن ميازاكى يكى از سرزنده ترين و بهترين كارهاى وى 
تا به امروز است. تعادل دلنشينى بين سادگى سرگرم كننده (كه در 
نيمى از آثار ميازاكى مثل «تورو همسايه من» وجود دارد) و جنبه 
هاى گسترده بقيه كارهايش(مثل «قصرى در آسمان» يا «شاهزاده 
ميازاكى  دنياى  دو  هر  در  اشباح»  «شهر  دارد.  وجود  مونونوكه») 
بهترين اثرش است. به عبارت ديگر اين اثر فانتزى كامال از لحاظ 
فرمى رها و از لحاظ احساسى كامال به طرز غيرقابل باورى دوست 
داشتنى است. در اين فيلم از باالترين تكنولوژى انيميشن استفاده 
شده است. يك موفقيت بصرى تمام عيار، چه در طراحى شخصيت 
ها و چه در جو و اتمسفر فيلم است. داستان شگفت انگيز مخلوقات 

عجيب و غريب و روح هاى سرگردان.

آلمان،  مجارستان،   2000 تار  مايستر(بال  ورك  هاى  هارمونى 
فرانسه،سوييس و ايتاليا)

فيلمى كه در تعليق موجود در آن غوطه ور مى شويد. داستان در 
دنياى غم انگيز و مه آلود و بيرنگ اما به طرزى انكارناپذير زيباى 
يك دهكده روايت مى شود. با اتاق هايى كه بيشتر به سلول شبيهند 
و كارگردان فيلم به كمك رمان نويس مهجور، الزلو كراژناهوركا، 
جهانى شگفت انگيز را در فيلم شان به تصوير مى كشند. مشخصه 
اصلى فيلم برداشت هاى بلند و طوالنى است كه اتفاقا با دوربين هاى 
خيلى معمولى گرفته شده است. فيلم هيچ طرح داستانى مشخصى 
ندارد. و نام فيلم بيشتر از اين كه به محتوا و مضمون فيلم اشاره 
داشته باشد نشان دهنده سبك فيلمساز در پيش برد فضاسازى ها 
و دكوپاژهاى خارق العاده اش است. شيوه بال تار در استفاده از 
دوربين درست شبيه به شيوه كراژناهوركا در استفاده از جمالت 

است.

پنج فيلم تحسين شده ديگر هزاره سوم
نام هايى كه تاكنون خوانديد برترين فيلم هاى قرن بيست ويكم تا 
به امروز بودند. اما از آنجا كه فهرست ها معموال ده تايى است، پنج 

فيلم دوم را هم به اختصار معرفى مى كنيم:
درخت زندگى:

به كارگردانى ترنس ماليك كه بعد از نمايش اش در جشنواره كن 
باال  فيلمسازش  كار  سرعت  ناگهان  منتقدان  تحسين  و  سال 2011 
رفت. ماليكى كه هر ده سال يك فيلم مى ساخت حاال سه پروژه در 

دست توليد دارد.
خون به پا خواهد شد:

دنيل  بازى شگفت انگيز  به كمك  فيلم  اين  در  توماس اندرسون  پل 
دى لوييس درباره سرمايه دارى و مانيفست تقدير در اواخر قرن 

بيستم حرف مى زند.
پنهان:

دنيل  و  بينوش  ژوليت  بازى  با  هانكه  ميشاييل  العاده  خارق  فيلم 
اوتوى يقه مخاطبش را مى چسبد و تا پايان او را در وحشت نگه 

ميدارد و رهايش نمى كند.
كشتى روسى:

فيلم تحسين شده الكساندر سوخوروف مثل حضور در يك مجلس 
در  روسيه  تاريخ  شاهد  ويكم  بيست  قرن  در  شما  است.  بالماسكه 

قرن هجدهم به روايت سينما هستيد.

درخشش ابدى يك ذهن بى آاليش:
شاهكار بى ترديد ميشل گوندرى حتى قبل از اينكه تا انتهايش برويد 
قرار  شايسته  كه  دهد  مى  لذت  مخاطبش  به  آنقدر  كنيد،  دركش  و 
گرفتن در رتبه دهم اين فهرست باشد. گوندرى كارگردان فرانسوى 
چارلى  العاده  فوق  فيلمنامه  از  ساخت  مى  موسيقى  هاى  كليپ  كه 

كافمن اثر قابل تحسينى ساخته است.
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غوغاى  جنگ  جهانى  
نخست  و اوضاع ايران

دكتر هوشنگ  طالع 

سرانجام  روز سوم  اوت  1914 ميالدى  (11 مردادماه  1293 
دست اندركار  اروپاييان  سال ها  كه   نبردى   خورشيدى )، 

تدارك  آن  بودند، آغاز شد.
در يك  سو، دولت هاى  بريتانيا، فرانسه  و روسيه  (اتحاد مثلث ) و در سوى  ديگر 
بودند.  كشيده   صف   هم   روى   در  رو  مجارستان ،  ـ  اتريش   امپراتورى   و  آلمان  
بلژيك ،  يونان ،  اياالت  متحده ،  ايتاليا،  رومانى ،  صربستان ،  دولت هاى   رفته  رفته  
پرتغال  و چند كشور ديگر، به «اتحاد مثلث » پيوستند و عثمانى  و بلغارستان  نيز 

به  صف «اتحادمركز» ملحق  شدند.
ايران  در جنگ جهاني اول  اعالن  بى طرفى  كرد، اما از آنجا كه  دولت  ايران  داراى  
قدرتى  نبود كه  بتواند بى طرفى  راحفظ كند، خاك  كشور بدل  به  صحنه نبردهاى  
كه   مركزى   دولت   شد.  انگليس   و  روس   قواى   با  عثمانى   نيروهاى   ميان   سنگين  
ياراى  جلوگيرى  از دخالت  بيگانگان  را نداشت ، ناچار به  اعتراض  بسنده  مى كرد.
ايران   نبردهاى   صحنه  وارد  خود،  جاسوسان   وسيله  به   نيز  آلمان ها  سرانجام  
شده  و پيروزى هايى  نيز به كف  آوردند. دخالت  آلمان  در صحنه هاى  پيكار بر سر 
ايران ، بهانه تازه اى  به  دست  روس ها براى  گسترش عمليات  داد. روسيان ، نيروهاى  

تازه نفسى  از راه  بندر انزلى  در خاك  ايران  پياده  كرده  و تهران  را هدف  گرفتند.
در آذرماه  1294 (دسامبر 1915) نيروهاى  كميته ملى  در قم  و همدان  از روس ها 
قرارداد  يك   پايه  بر  انگليس ،  و  روس   پيروزى ،  اين   دنبال   به   شكست  خورد. 
نفوذ  منطقه  ضميمه  قرارداد 1907،  بى طرف   منطقه  كه   كردند  موافقت   محرمانه ، 
انگلستان  شود و در برابر، روس ها مجاز باشند كه  هر بخش  از خاك  عثمانى  را 

كه  اشغال  كردند، به  خاك  خود منضم  كنند.
نبرد ايران ، با دخالت  اندك  و گهگاه  ايرانيان  از سوى  حكومت  موقت  در كرمانشاه  
و نيروهاى  ژاندارم  ادامه داشت . در همين  اوان ، دولت  مركزى  زير فشار خردكننده 
روس  و انگليس ، نيروهاى  ژاندارم  را منحل  كرد. به اين  ترتيب، در شمال  كشور 
نيروى  قزاق  به  فرماندهى  افسران  روسى  و در جنوب  كشور، پليس  جنوب  كه  زير 
نظر افسران  انگليس  قرار داشت ، به  نام  دولت  ايران  و به  هزينه ملت  ايران ، عمل  

مى كردند.
و  روس   اشغالگر  نيروهاى   آوريل  1917)،   2) فروردين  ماه  1296  سيزدهم   روز 
انگليس ، آخرين  هسته هاى  مقاومت  ايرانيان  را درهم  شكسته  و در كرمانشاه  به  

يكديگر پيوستند.
روز پانزدهم  مارس  1917 ميالدى  (24 اسفندماه  1295 خورشيدى )، با استعفاى  
تزار نيكالى  دوم  و خوددارى  برادرش «گرانددوك  ميشل»، از پذيرفتن  تاج  و تخت ، 
امپراتورى  روسيه  فرو پاشيد. ايرانيان  از فروپاشى  نظام  جبار روسيه ، غرق  در 
اشغالگر  ارتش   امپراتورى ،  فروپاشى   خبر  انتشار  با  شدند.  شادمانى   و  سرور 
روسيه  در ايران ، از هم  پاشيد و به  صورت  فرار شروع  به  عقب نشينى  كرد، اما در 
آن  لحظه هاى  زودگذر، كسى نمى توانست  تصور كند كه  حكومت  جانشين  آن ، با 
خشونت  و ستمگرى  بيشترى  هدف ها و سياست  تجاوز و توسعه ارضى  تزارها 
پرنس  لووف ،  حكومت   (تيرماه  1296).  ژوئيه  1917  كرد.در ماه   خواهد  دنبال   را 
جاى  خود را به  حكومت  موقت  كرنسكى  داد. حكومت  كرنسكى  با دست  زدن  به  
اصالحات  اقتصادى ، به  جنگ  با آلمان  ادامه  داد، اما ارتش  روسيه  در نبرد گاليسى  
داخل   به   آلمان   ارتش   فرآيند،  اين   در  شد.  متحمل   را  سختى   شكست    (Galicie)

خاك  روسيه  نفوذ كرد.
روز هفتم  نوامبر 1917 (16 آبان  1296)، بلشويك ها با كودتا، حكومت  كرنسكى  
را سرنگون  كردند. در اين  روز، نيروهاى  كودتاگر مركب  از ملوانان  و سربازان ، 
مراكز حساس  پتروگراد، پايتخت  روسيه  را اشغال  و سران  حكومت  را بازداشت  

كردند.
مردم  اران  و قفقاز، از متالشى  شدن  امپراتورى  تزارها، بهره  جسته  و از روسيه  
بتواند  كه   نداشت   وجود  حكومتى   ايران   در  بد،  بخت   از  اما  كردند،  جدايى   اعالم  
سپس   و  دخالت عثمانى ها  گيرد.  قرار  مزبور  مردم   رهايى بخش   مبارزات   تكيه گاه  
انگليس ها در قفقاز، فرصت  تاريخى  مردم  اران  و قفقاز را براى  رهايى  از قيد و 
بندهاي استعمار و پيوند دوباره  با «سرزمين  مادر»، عقيم  گذاشت و سرانجام  با 

قدرت  گرفتن  بلشويك ها، مبارزه مزبور، به  مسلخ  كشانيده  شد.
با وجودى  كه  نيروهاى  آلمان  در جبهه هاى  جنگ  سرپا بودند، امپراتورى  آلمان  از 
درون  فرو پاشيد. امپراتور به  كشور هلند پناهنده  شد و در اين  فرآيند، حكومت  
 1918 نوامبر  يازدهم   روز  شد،  معروف   وايمار»  «جمهورى   به  كه   آلمان   جديد 
پى   در  كرد.  را  جنگ   متاركه  تقاضاى   خورشيدى )   1297 آبان  ماه    19) ميالدى  
نخست   جهانى   جنگ   آتش   ترتيب،  اين   به  و  شدند  تسليم   نيز  آلمان   متحدان   آن ، 
تعيين   براى   پيروزمندان   مركز»،  «اتحاد  نيروهاى  تسليم   دنبال   به   نشست .  فرو 
ورساى  (حومه  قصر  در  آنان   ريگ   مرده   تقسيم   و  شكست خوردگان   سرنوشت  

پاريس ) گرد آمدند.
فروپاشى   به   توجه   با  و  مردم   عمومى   افكار  و  مليون   فشار  زير  ايران ،  دولت  
اعاده  و  دادخواهى   عنوان   به   نمايندگانى   روس ،  ستمگر  و  خونخوار  امپراتورى  
به   عثمانى ،  و  امپراتورى روس   وسيله  شده   غارت   سرزمين هاى   درباره  وضع  
سرزمين هاى   مردم   از  گروه هايى   همزمان ،  فرستاد.  ورساى   صلح   كنفرانس  
مزبور  كنفرانس   به   تومارهايى   و...،  نخجوان   ماوراءالنهر،  و  خوارزم   تجزيه  شده  
مردم   حتي  شدند.  ايران   يعنى   مادرى ؛  سرزمين   به   الحاق   خواستار  و  فرستاده  
«ورساى»،  به  وحدت   امر  پيگيرى   براى   هيات هايى   ديگر،  مناطق   برخى   و  بخارا 

گسيل  داشتند.

حق  استرداد اراضى 
بخش هايى  از ادعانامه تاريخى  ملت  ايران  كه  در اواخر اسفند ماه  1298 خورشيدى  
(مارس  1919ميالدى ) از سوى  هيات  اعزامى  ايران  به  انجمن  صلح  ورساى ، تحويل 

شد و در اختيار شركت كنندگان  و مطبوعات قرار داده  شد:

ايران  از ممالكى  است  كه  سرحدات  طبيعى  دارد و چون  به  دوره تاريخ  اين  مملكت  
كه  هرگاه  مبدا آن  را فقط از سيروس  [كورش] بگيريم  بيست  و پنج  قرن  مى شود، 
به   شده ،  تشكيل   ايران   در  مختلفه  كه   دول   اوقات   غالب   مى بينيم   نماييم   رجوع  
جبال   و  جيحون   نهر  بين   واقعه   ممالك   شامل   و  رسيده   خود  طبيعى   سرحدات  
سكنه  اوقات   هميشه   است .  بوده   خليج فارس   و  فرات   و  دجله   رودهاى   و  قفقاز 
وجود  در اين  ممالك   دولت هايى  كه   به طور اكثر، ايرانى نژادبوده اند و  اين  ناحيه ، 
داشته ، دولت  ايرانى  محسوب  شده اند و هر زمان  كه  بعضى  از ممالك  مزبور  از 
را  خود  اراضى   ايرانى ها  باالخره   باز  بوده   موقتى   شده ،  خارج   ايرانى ها  تصرف  
متصرف  شده اند. تعديات  مهم  ارضى  كه  به  خاك  ايران  شده ، در طرف  شمال  و 
شمال  شرقى ، از جانب  دولت  روس  و در سمت مغرب  از ناحيه دولت  عثمانى  بوده  
است . تجاوزات  روسيه  ابتدا از طرف  قفقاز شروع  شده  و بعد از دو جنگ  كه  با 
دولت  ايران  كرده ، در 1813 و 1828 [1206 خورشيدى ]، قسمت  مهمى  از خاك  
ايران  را از آن  دولت  منتزع  ساخته  است  و بعد از آن  از ضعفى  كه  به  واسطه اين  
جنگ ها و محاربات  عثمانى  عارض  دولت ايران  شده  بود، استفاده  كرده  و از طرف  
ماوراي بحر خزر نيز بناى  تجاوزات  را گذاشته ، تدريجا به  طرف  جنوب پيش  آمده  
و باالخره  دولت  ايران  براى  اينكه  حدى  به  تجاوزات  دولت  متجاوز قرار دهد، در 
1881 ميالدى ،[1260 خورشيدى]، راضى  شد كه  با آن  دولت  در آن  ناحيه  تعيين  
حدود بنمايد و در نتيجه  اين  عمل ، مقدار زيادى  از اراضى ؛ يعنى  ناحيه  بين  رود 

جيحون  و رود اترك ، از تصرف  ايران  خارج  شد.
در سواحل  بحر خزر و سرحدات  خراسان  نيز همين  شيوه  را مرعى  مى داشتند و 
در آن  ناحيه ، عالوه  بر تجاوزات  سرحدى ، قراردادهاى  عجيب و غريب  به  دولت  
ايران  تحميل  كرده اند كه  ظلم  بودن  آن  ظاهر و آشكار است . چنانكه  رعاياى  ايران  
را در بعضى  از نواحى  مجاور سرحدى  از شرب  آب  نهرهايى  كه  سرچشمه  آنها 
در خاك  ايران  است  و بعدها وارد خاك  روس  مى شود، ممنوع  داشته  و براى  اينكه  
آب  آن  نهرها تماما به  خاك  روس برود، ايرانى ها را ملزم  ساخته اند كه  زراعت  و 
نواحى   آن   آبادى هاى   از  بسيارى   جهت   همين   به   و  ندهند  توسعه   را  خود  آبادى  

خراب  و باير شده  است .
تعديات  دولت  عثمانى ، از طرف  مغرب ، به  خاك  ايران  نيز كمتر از روس  نبوده  و 
قسمت  بزرگى  از والياتى  را كه  حقا جزو خاك  ايران  محسوب  مى شود، آن  دولت  
تملك  كرده  و در قرون  اخير  همواره  در مسائل  سرحدى  با دولت  ايران  تنازع  كرده  
و هرقدر دولت  ايران  در اين  موضوع  بردبارى  و موافقت  به  خرج  داده ، دست  از 

تعدى  برنداشته ، حتى  اينكه  بعد از عهدنامه آخرى  ارض روم  در سنه  1847
محمره   به   عثمانى   كه   مزاحمتى   مقابل   در  ايران   دولت   كه   خورشيدى]   1226]
تعيين   در  باز  كرد،  واگذار  دولت   آن   به   را  سليمانيه   ناحيه  مى كرد،  [خرمشهر] 
كدر مى ساخت ، چنانكه   ايران   با  را  خود  روابط  كرده ،  سرحدى  ناسازگارى   خط 
در 1907 به  بهانه دعاوى  سرحدى  به  خاك  ايران  تجاوز كرده ، قسمتى  از اراضى  
متنازع  فيها را اشغال  كرد و فقط در سنه  1914م  [1293خورشيدى]  آنها را تخليه  
كرد. در آن  موقع  هم  قسمتى  از اراضى  مزبور  را كه  براى  عشاير ايرانى محل  ييالق  

بود، در تصرف  خود نگاه  داشت .

به طور خالصه  دعاوى  ارضى  دولت  ايران  از اين  قرار بود:
-1 در سمت  شمال  شرقى ، واليت  ماوراي بحر خزر كه  هميشه  جزو ممالك  ايران  
بزرگ   رجال   از  بسيارى   و  مى شود  محسوب   ايرانيت   مراكز  از  يكى   بلكه   بوده ، 
ايران ، از شعرا و ادبا و علما و حكما از اين  ناحيه  برخاسته  و زبان  ايرانى  در اين  
محل  و حتى  در سمرقند و بخارا انتشار دارد و امروزه  هم  سكنه آن ، گذشته  از 
اينكه  كليتا مسلمان  و با ساير سكنه ايران  هم مذهب  و بسيارى  از آنها ايرانى  (كرد 
و تاجيك  و مهاجرين  ايرانى ) مى باشند و قسمت  مهمى  از ايشان  تركمن  و از همان  
قبايلى  هستند كه  جمع  كثيرى  از آنها امروز در استرآباد مسكن  دارند و روابط 
سكنه واليت  ماوراي بحر خزر با ايرانى ها و ايران  خيلى  محكم  است  و حتى  در 
ايام  اخير  كه  انقالب  روسيه  در متصرفات  آن  دولت  توليد اغتشاش  نمود، سكنه 
ماوراي بحر خزر، مخصوصا اهالى سرخس  و تركمن هاى  روس  كه  گرفتار قتل  و 
غارت  بلشويك ها شدند از دولت  ايران  استمداد و تقاضاى  معاودت  به  وطن  اصل  
نمودند و دولت  ايران  تقاضاى  آنها را پذيرفته ، به  ايشان  امداد كرد و از تجاوز 

 بلشويك ها جلوگيرى  و از آنها محافظت  كرد.

-2 در طرف  شمال ، والياتى  كه  در نتيجه  جنگ هاى  روسيه  از دست  ايران  گرفته  
و آن  عبارت  از باكو و دربندو شيروان  و شكى  و شماخى  و گنجه  و قره باغ  و 
نخجوان  و ايروان  است  و اين  واليات  به  داليل  عديده ، موضوع ادعاى  دولت  ايران  
هستند، به  واسطه  اينكه  جزو خاك  ايران  بوده  و سكنه آنجا به طور اكثر مسلمان  و 
بسيارى  از آنها ايرانى نژاد و ايراني االصل  هستند و مناسبات  تاريخى  و جغرافيايى  
به   كه   دارد  اقتضا  حيث   هر  از  داشته ،  تمدنى   و  مذهبى   و  تجارتى   و  اقتصادى   و 
وطن  اصلى  معاودت  كنند. به عالوه  از سكنه  آنجا در همين  ايام  اخير ، از دولت  ايران  

تقاضاى  سرپرستى  و اظهار ميل  به  معاودت  به  وطن  اصلى  را نموده اند.

-3 در طرف  مغرب ، قسمتى  از كردستان ، كه  در تصرف  دولت  عثمانى  بوده  است .
كردستان  مملكتى  است  كه  سكنه آن  يكى  از اقوام  ايرانى نژاد و ايرانى زبان  هستند. 
است  عبارت   عثمانى   قسمت   و  شده   منقسم   عثمانى   و  ايران   بين   مزبور،  ناحيه 
از:  اوال از ناحيه  سليمانيه  كه  بنا به  معاهده  ارض  روم  مذكور در فوق  از ايران  
كردستان   سوابق   ثانيا  شود،  رد  ايران   به   كه   است   مقتضى   عدالت   و  منتزع شده  
كه  مناسبات  نژادى  و لسانى  و مذهبى  و غيره  آن  را به  ايران  مربوط مى سازد و 
طبيعى  است  كه  در تحت  اين  دولت  قرار گيرد، خاصه  آنكه  علما و اعيان  كرد هم  

تقاضاى  ملحق  شدن  به  ايران  كرده اند.

است .  آشكار  و  ظاهر  و  بسيار  ايران ،  با  بين النهرين   متبركه   اماكن   مناسبات    4-
و  كاظمين   و  نجف   و  كربال  از  عبارت است   كه   اماكن  آن   سكنه  از  كثيرى   جمع  
سامره ، ايرانى  يا ايراني االصل  هستند و اين  واليات  مركز مذهب  تشيع  است  كه  
مذهب  رسمى  و عمومى  ايرانيان  و محل  اقامت  علماى  ايران  و روحانيون  شيعه  
آنجا  شيعه   و  ايرانى   نفر  هزار  چندين   سال   هر  و  است   شيعه   زيارتگاه   و  هستند 
زيارت  مى روند و در واقع  آبادى  بين النهرين  از جهت  زايرين  و معتكفين  ايرانى  و 
كسب  تجارت  آن  ناحيه ، اعم  در دست  ايرانيان  است  و به  اين واسطه  دولت  ايران  
تعيين   موقع   در  كه   دارد  تقاضا  و  است   ذى نفع   كامال  ناحيه ،  آن   امور  اداره  در 

مقدرات بين النهرين ، منافع  مادى  و معنوى  او در آنجا محفوظ شود.
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قانون سرشمارى نفوس
 1308 سال  خردادماه   13 تاريخ  در  ملى  شوراى  مجلس 
قانون سرشمارى از نفوس مملكت را به تصويب رساند. 
مسائل  و  جمعيت  از  صحيح  آمار  و  اطالعات  گردآوري 
قابل  و  موفق  برنامه ريزي  مبناي  آن  به  مربوط  مختلف 

اعتماد در هر كشور است. 
رأس  در  و  دولت  برنامه ريز  سازمان هاي  از  بسياري 
مصرف كنندگان  مهم ترين  بودجه  و  برنامه  سازمان  آنها 
اطالعات آماري در كشور هستند. به همين علت در تمامي 
كشورهاي دنيا هر چند سال يك بار براي به دست آوردن 
آماري صحيح و با ضريب خطاي پايين، هزينه و انرژي 
به  جهان  در  سرشماري  سابقه  مي شود.  صرف  زيادي 
چين  بابل،  چون  كشورهايي  در  و  ميالد  از  قبل  سال هاي 
اقتضاي  به  سرشماري ها  اين  در  برمي گردد.  مصر  و 
نيازهاي زمان، اطالعاتي نظير جنس، سن، شغل و مالكيت 
مالياتي  فعاليت هاي  انجام  در  آنها  از  و  جمع آوري  افراد 
جمعيت  سرشماري  اولين  مي شد.  بهره برداري  نظامي  و 
كشور  در  م.   1794 سال  در  جهان  در  نوين  روش  به 
نسبت  كشورها  ديگر  آن  از  پس  و  گرفت  صورت  سوئد 
لفظ  امروز  كردند.  اقدام  خود  جامعه  افراد  شمارش  به 
سرشماري جمعيت معناي دقيق تري پيدا كرده است و به 
مجموعه فعاليت ها و خدماتي شامل طراحي، برنامه ريزي، 
و  اصالح  و  ارزشيابي  طبقه بندي،  و  كدگذاري  گردآوري، 
تجزيه و تحليل و در نهايت چاپ و انتشار اطالعات آماري 

از جمعيت اطالق مي شود. 

مطابق توصيه هاي سازمان ملل متحد در بيشتر كشورهاي 
جهان سرشماري با فاصله هاي مساوي 10 سال يك بار 
قرن  ابتداي  از  بار  يك  سال   5 كشورها  از  بعضي  در  و 
بيستم رايج شده است. در ايران  نيز از زمان  هخامنشيان ، 
براي  و  بوده   توجه   مورد  مختلف   جهات   از  سرشماري  
 تعيين  تعداد جمعيت  و ميزان  محصوالت  كشاورزي  به كار 
برده مي شده  است . بعد از ظهور اسالم  در ايران  آمارهاي  
اديان   پيروان   تعداد  تعيين   منظور  به   بيشتر  جمعيتي  
مختلف  و به منظور  دريافت  جزيه  از غيرمسلمانان، كسب 
اطالعات در مورد ورود و خروج  مسافران  و مهاجران  و 
بان ها  دروازه   توسط  شهرها  واردات   و   صادرات  ميزان  
مي شد.  انجام   شهرها  دروازه  در  حكومتي   ماموران   و 
براي   پراكنده اي   تالش هاي   شاهد  نيز  قاجاريه   زمان   در 
و  موردي   صورت   به   اغلب   كه   هستيم  جمعيت   شمارش  

موضعي  به  اجرا درآمد. 

جمعيت  شهر  از  سرشماري   ش.  سال  1246  در  جمله:  از 
عبدالغفار  توسط   جديد  شيوه هاي   از  استفاده   با  تهران  
مدت  55  طي   دارالفنون،  مدرسه   رياضي   معلم   نجم الدوله، 
روز انجام  گرفت  و اطالعات  آن  طي  رساله اي  تحت  عنوان  
اين   اساس   بر  شد.  منتشر  دارالخالفه»  نفوس   «تشخيص  
سرشماري  جمعيت  تهران در سال  1246  شمسى بالغ  بر 
155736 نفر بوده  است . از اين  تعداد 147256 نفر را افراد 
غيرنظامي  و 8480 نفر را افراد نظامي  تشكيل  مي داده اند. 
سرشماري   يك   انجام   مقدمات   نيز   1255 سال   در 
يك   بار  اولين   براي   و  شد  فراهم   علمي   شيوه   با  عمومي  
مامورين   استفاده   براي   آمارگيري   دستورالعمل جامع  
اطالع   آن  اجراي   چگونگي   از  ولي   شد  نوشته   سرشماري  
نيز   1301 و   1262 سال هاي   در  نيست .  دست   در  دقيقي  
سرشماري هايي  در محدوده  شهر تهران  انجام  شد. پس از 
تاسيس اداره  ثبت  احوال  در سال  1297 ضرورت  اطالع  از 
جمعيت  كشور و تعيين  سازماني  كه  موظف به  جمع  آوري  
اطالعات مربوط به جمعيت بود، بار ديگر مورد توجه  قرار 
گرفت  و منجر به تصويب آيين نامه  اي در سال 1303 شد 
كه در آن مسووليت  جمع  آوري  آمارهاي  مورد نياز برعهده  
تغييراتي   با  مذكور  آيين نامه  شد.  گذاشته   كشور  وزارت  
و  گذشت   ملي   شوراي   مجلس   تصويب   از  سال  1307  در 
قانونگذار  نظر  مورد  آنچه  بازهم  اما  يافت،  قانوني   جنبه  
 1318 سال   ماه   خرداد  در  سرانجام  نيافت.  تحقق  بود، 
ملي   شوراي   مجلس   تصويب   از  سرشماري   قانون   اولين  
اولين سرشماري  شد.  صادر  آن  فرمان اجراي  و  گذشت 
بر مبناي اين قانون در اول تيرماه همان سال و 200 روز 
با  و  كاشان  شهر  در  سرشماري  قانون  تصويب  از  پس 
به  بود،  كرده  تعيين  آمار  عالي  شوراي  كه  نكاتي  رعايت 
عمل آمد. پس از كاشان، شهر تبريز در تاريخ 5 مهر ماه 
در  سپس  و  مشهد  در  آن  از  پس  شد.  سرشماري   1319
همدان،  اصفهان،  يزد،  اردبيل،  شيراز،  كرمان،  شهرهاي 
عمل  به  سرشماري  نيز  پهلوي  بندر  و  رشت  كرمانشاه، 
آمد. تا آنكه با تجربيات به دست آمده از آمارگيري در اين 
شهرها نوبت به تهران رسيد. براي سرشماري در پايتخت 
عمومي  تعطيل  شهر  اين  در  را   1319 اسفند  دهم  دولت 
اعالم كرد و چند روز بعد وزارت كشور طي اطالعيه اي 
جمعيت تهران را 540087 اعالم كرد. ادامه  سرشماري در 
ساير شهرهاي كشور به  علت فرا رسيدن شهريور 1320 

و درگير شدن ايران در جنگ جهاني دوم متوقف شد.
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تقسيم بندى  هنرها
والديسالو تاتاركويچ مترجم: سيد جواد فندرسكى

يونانيان مجبور بودند زبانى را پايه ريزى كنند كه با آن بتوانند درباره هنرى كه 
خلق كرده اند بينديشند و صحبت كنند. برخى از مفاهيمى كه آنها معموال به كار 
توسط  مفاهيم  اين  بود.  گرفته  شكل  فيلسوفان  ظهور  از  پيش  حتى  مى گرفتند 
فيلسوفانى كه آنها را توسعه داده و منتقل شان كردند، دست كم تا حدى به كار 
گرفته شدند. با وجود اين، از مباحث عالمانه اى كه پس از قرن ها امروزه متداول 
و رايج است، بسيار متفاوت بودند. حتى جايى كه كلمات و واژه هاى مشابه و 

يكسانى به كار مى رفت، باز معنا و مفهومشان متفاوت بود.
را  متمايزى  گروه  شدند،  ناميده   (Fine arts)زيبا هنرهاى  بعدا  كه  هنرهايى 
تقسيم  دستى  هنرهاى  و  زيبا  هنرهاى  به  را  هنر  يونانيان  نمى دادند .  تشكيل 
نكردند. تصور آنها اين بود كه همه هنرها مى توانند جزو هنرهاى زيبا باشند و 
اين امرى مسلم است كه صنعتگر(demiourgos) در هر هنرى مى تواند كمال را 
كسب كند و به يك استاد(architekton) تبديل شود. نگرش يونانيان به كسانى 

كه به هنر مى پرداختند، پيچيده بود.
به  همزمان  ولى  بوده،  ارزشمند  انسان هايى  داشتند  كه  دانشى  خاطر  به  آنها 
خاطر اين موضوع كه كارشان همرديف با كار يك كارگر ماهر بود و برايشان 
كار  كه  حقيقت  اين  مى شدند.  شمرده  خوار  مى آورد،  فراهم  را  معيشت  وسيله 
آنها مستلزم دانش بود، موجب شد يونانيان براى مهارت ها و هنرهاى دستى 
ارزش زيادى قائل باشند، در حالى كه زحمت و سختى موجود در هنر موجب 
كه  دوره هايى  در  اين  از  پيش  نگرش  اين  شود.  داده  كمى  بهاى  آن  به  مى شد 
به  بودند.  پذيرفته  را  آن  فيلسوفان  كه  بود  يافته  گسترش  داشت،  غلبه  فلسفه 
عقيده يونانيان، طبيعى ترين تقسيم هنر براساس اين كه مستلزم تالش و كوشش 

فيزيكى باشد يا نه، تقسيم آن به هنر آزاد و برده وار (غيرآزاد) است.
هنرهاى آزاد كه مستلزم رنج و زحمت نبودند بسيار مورد تقدير واقع مى شدند. 
آن  از  بخشى  مى ناميم،   Fine زيبا)  (هنرهاى   ،Fine arts در  ما  كه  را  آنچه 
(مانند  غيرآزاد  يا  برده وار  عنوان  به  بخشى  و  موسيقى)  (مانند  آزاد  عنوان  به 
معمارى و مجسمه سازى) طبقه بندى شد. نقاشى ابتدا در طبقه هنرهاى غيرآزاد 
جاى گرفت، اما با گذشت زمان به طبقه اى باالتر ارتقاء يافت.زمانى كه يونانيان 
با هنر به طور كلى و اجمالى مواجهه پيدا كردند، از هر هنر مشخصى، مفهوم 
را  سنگ  روى  در  كنده كارى  از  حاصل  مجسمه سازى  آنها  داشتند.  محدودى 
ابزار  مواد،  هرگاه  نمى دانستند.  يكى  برنز  قالب گيرى  نوع  از  مجسمه سازى  با 
و روش هاى متفاوت به كار مى رفت يا اثر توسط افراد مختلف اجرا مى شد، تا 
آنجا كه به يونانيان مربوط مى شد، آثار توليدى را محصول هنرهاى متفاوت 
و  [سروده  رامب  ديثى  و  حماسه  كمدى،  تراژدى،  ترتيب  همين  به  مى دانستند. 
خالقانه  فعاليت  از  مجزايى  انواع  عنوان  به  ديونيزوس]  ستايش  در  حركاتى 
چنين  مى آمدند.  هم  كنار  شعر  عنوان  تحت  گاهى  از  هر  تنها  و  مى شد  دانسته 
مفاهيمى به عنوان موسيقى يا مجسمه سازى بندرت به كار گرفته مى شدند. آنها 
يا مفاهيم جامع و گسترده اى همچون هنر و تخنه را به كار مى بردند يا مفاهيم 
بسيار محدودترى همچون هنر فلوت زنى، كنده كارى سنگ و قالب ريزى برنزى 
بزرگى  مجسمه هاى  و  اشعار  كه  حالى  در  تناقض آميزى  به طور  يونانيان  را. 
بتواند  كه  بود  اصطالحى  و  كلمه  فاقد  مفهومى شان  واژگان  آوردند،  پديد  را 

فعاليت هاى خالقانه را پوشش دهد.
(نظير  واژه ها  همان  زيرا  كشاند،  بيراهه  به  را  ما  است  ممكن  يونانى  واژگان 
شعر، موسيقى و معمارى) در دوره ما نيز به كار مى رود، اّما منظور يونانيان 
به   Poiein واژه  از  كه   (Poiesis)مثال براى  بود.  متفاوت  چيزى  دوره  آن  در 
معناى ساختن است اساسًا به هر نوعى از توليد داللت دارد و (Poietes) كه به 
معناى هر نوعى از توليدكننده و پديد آور است تنها به پديدآورنده شعر (شاعر) 
داللت نمى كند. مقيدسازى و محدود كردن مفهوم و مصداق اين اصطالح بعداً 
آغاز شد. Mousike كه مشتق از Muses است، به هر فعاليتى كه توسط موزها 
(الهه هاى هنر) مورد تشويق و حمايت قرار مى گرفت، داللت مى كرد و نه فقط 
به هنر مبتنى بر صدا و صوت. اصطالح Mousikos براى آدم فرهيخته به كار 
سركارگر  معناى  به  كلى  مفهوم  يك  در   ،(Architekton) آركيتكتون  مى رفت. 
ارشد و Architektonike به معناى هنر بزرگ هدايت شده است؛ واژه هايى كه 
بر مفاهيمى همچون توليد، تحصيل و فرهيختگى و هنر بزرگ هدايت شده داللت 
مى كردند، تنها در گذر زمان بود كه محدود شده و به ترتيب به معناى شعر، 

موسيقى و معمارى به كار رفتند.
شكل گيرى انديشه هاى زيبايى شناختى يونانيان، در رابطه با هنرهايى بود كه 
به صورت بالفعل آنها را توسعه و گسترش داده بودند. اين انديشه ها بويژه در 
دوره هاى پيشين، متفاوت از انديشه هاى ما بود. آنها هيچ شعرى براى خواندن 
(reading) نداشتند؛ بلكه اشعار فقط براى صحبت كردن و يا به عبارت دقيق تر، 
هيچ   (Vocal) ُوكال  موسيقى  از  غير  همچنين  بود.   (singing) خواندن  آواز 
كامًال  امروزه  كه  هنرهايى  از  برخى  نمى شناختند.  را  محضى  موسيقِى  سازِى 
مجزا هستند، توسط يونانيان به صورت تلفيقى و كنار هم به كار گرفته شده 
بودند، بنابراين آنها به عنوان يك هنر يا دست كم به عنوان گروهى از هنرهاى 
مرتبط به هم مطرح مى شدند. در مورد تئاتر، موسيقى و حركات موزون نيز 
اين گونه بود. به دليل اين كه تراژدى همراه با آواز و حركت روى صحنه مى آمد، 
موزون  حركات  و  موسيقى  به  يونانيان،  انديشه  نظام  چارچوب  در  بنابراين 
و  محدود  كه  زمانى  حتى  موسيقى  اصطالح  بود.  نزديك تر  (حماسى)  شعر  از 
مقيد شد تا به معناى هنر مرتبط با صوت باشد، هنوز شامل حركات موزون 
نيز مى شد. اين امر موجب ظهور انديشه هايى بود كه براى ما متناقض به نظر 
دو  از  زيرا  است  برتر  شعر  از  موسيقى  شود  گفته  اين كه  مثال  براى  مى آيند، 
جهت (قوه شنوايى و قوه بينايى) تاثيرگذار است، در حالى كه شعر تنها از لحاظ 

قوه شنوايى موثر واقع مى شود.

منبع:
Wladyslaw Tatarkiewicz, 2005 Thoemmes Press, History of 
Aesthetics,

تاملى در وضعيت نسل ميانه

نگاهى كوتاه به سه نسل 
نقاشان معاصر ايران

راستى چرا بايد گذاشت تا اين مردان و زنان ميانسال و پرتجربه اينچنين 
ترين،  منزه  ايران،  تجسمى  هنرهاى  ميانه  نسل  شوند؟  نشين  حاشيه 
دردآشناترين و مطمئن ترين هنرمندانى را در درون خود پرورانده كه 
تحت هيچ شرايطى با هنرمندان نسل اول و نه با جوانان دهه هاى 70 و 

80 قابل مقايسه نيستند.
وسعت  و  عظمت  راه  در  نو،  نسل  باشد  قرار  اگر  بگويم  خواهم  مى 
تجربه ايرانى با جنبه هاى متاثر از هنر روز جهان به سنتز آبرومند و 
با پشتوانه اى دست پيدا كند، به عقيده من بايد غفلتى كه نسبت به نسل 

ميانه رخ داده است را كنار بگذارد.
توجه  كانون  در  كه  است  سالى  چند  ايران  معاصر  تجسمى  هنرهاى 
محافل هنرى، فرهنگى و بخش هاى حائز اهميت از طبقه اليت جامعه در 

حال تكاپوى ايران قرار گرفته است.
ثابت  تعريف  و  چارچوب  يك  به  كه  شده  زياد  آنقدر  تغييرات  سرعت 
نمى توان بسنده كرد. عالوه بر اين، تعداد افراد نورسيده و چشم هايى 
به  را  عرف  با  متفاوت  كامال  و  فردى  مستقل،  اى  پنجره  كدام  هر  كه 
پرهيز  شود.  مى  بيشتر  و  بيشتر  روز  به  روز  گشايند  مى  محيط  روى 
از هرگونه تعريفى و گريز از هرگونه چارچوبى، به مشخصه اين نسل 
دهه  متولدين  كه  اينان  است.  شده  تبديل  آنها  خامدستانه  هنوز  آثار  و 
و  تعاريف  از  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  هستند،   60 دهه  نخست  نيمه  و   50
كامال  اى  رسانه  مثل  آنها  براى  نقاشى  هنر  گريزند.  مى  ها  چارچوب 
فردى و همچون تريبون آزاد محسوب مى شود. اينان نسلى هستند كه با 
تجمعات وسيع مردمى، جامعه انقالبى، برون گرايى ناگزير و زيستن در 
صحنه هاى پانوراميك «Panoramic» كودكى، نوجوانى يا جوانى خود 
غيرمنتظره،  اشتياقى  در  رسيد  مى  نظر  به  و  گذرانند  مى  يا  گذرانده  را 
فرصت انديشيدن در «كلوزآپ» و مجارى بسته ذهنى و درونى خود را 

اندك زمانى است به دست آورده اند.

بود  فرازهايى  شاهد  توان  مى  نسل  همين  دل  از  ها،  نمونه  بهترين  در 
خلق  در  را  خود  شوق  و  شور  خالق،  بسيار  و  غريب  صورتى  به  كه 
آثار جديدشان به نمايش مى گذارند و در تنفس دهان به دهان با نبض 

زندگى، گويى جانى دوباره به چشم انداز مى بخشند.

اينان، بى آنكه خيلى واقف باشند، دم به دم از تپش زمانه نيرو مى گيرند 
و در التهابى سوزان به دنبال بيان خويشتن خويش اند.

در اين ميان، گالرى هاى متعدد هر يك به فراخور سليقه، سواد بصرى 
يا امكانات خود دست به انتخاب آثار هنرى يا به تعبيرى ـ شايد دقيق تر 

ـ دست به انتخاب آرتيست دلخواه خود مى زنند.

اين نسل تازه نفس، ناشناخته و در بسيارى از نمونه ها، غيرقابل پيش 
بينى، هم اينك جهت خود را در مسير كار حرفه اى مى بايستى با ارتفاع 
فهم يا سليقه گالرى دارها يا كلكسيونرها همسو كنند اما در پشت سر اين 
نسل تازه از راه رسيده، حضور سايه وار نسل ميانه يا هنرمندان متعلق 
به دوران بين النسلين است. نسلى كه پل رابط ميان هنرمندان دهه هاى 

30، 40 و 50 و جوانان مطرح در دهه 80 هستند.

غيرقابل  گاه  داليل  به  و  هستند  ساله   55 تا   40 عمدتا  كه  هنرمندانى 
توضيحى به شدت از صحنه به دور هستند (يا به دور مانده اند). نمى 
توان كتمان كرد كه اين دور بودن از صحنه، علت عمده اش به روحيه و 

خصايل ويژه آنان مربوط مى شود.
نسل ميانه، در اوج شرايطى كه بايد آثارشان مطرح مى شد، گالرى اى 
در كار نبود، مطبوعاتى وجود نداشت، همه اولويت ها در شرايط انقالبى 
يا جنگى در مسيرى هدفگذارى شده بود كه مجالى براى حساسيت هاى 

شكننده و روحيات ظريف هنرى باقى نمى ماند.

اين نسل، در شرايطى كه به سن بلوغ كارى و هنرى رسيده بود كه اين 
همه دانشكده، موسسات آموزش هنر، نقاش و گرافيست و عكاس از در 
و ديوار باال نمى رفت. از سوى ديگر، هنوز همين حداقل امكانات براى 
حاضر  حال  در  اما  بود  نگرفته  شكل  معرفى  و  عرضه  فروش،  نمايش، 
نيز كلكسيونرها و گالرى دارها اگر حواس شان از ريش سفيدهاى نسل 
نو  نسل  متوجه  سرعت  به  ميانه،  نسل  به  اعتنا  بدون  شود،  پرت  اولى 

مى شوند.

راستش نمى دانم چرا گفتن و نوشتن از اين نسل (كه صاحب اين قلم، 
خود يكى از آنهاست) با نوعى بغض و درد همراه مى شود. شايد به اين 
علت كه در شرايطى پا به عرصه زندگى گذاشتيم كه فرصت «جوانى» 
از ما دريغ شد. ما جوانى نكرديم، تعهد و «پيام انسانى» را بر «انتزاع و 
تفكرات درونى» ترجيح داديم، كوشيديم كه رنج فردى را در خيزش بلند 

اجتماعى به فراموشى بسپاريم.

با اينكه تريبونى نداشتيم اما خود را محور شرف و آزادگى انسان ها 
فرض مى كرديم و در كنج آتليه هاى سوت و كورمان، غيرت و مردانگى 
را ترسيم مى كرديم و امروز، در مقايسه با نسل اول، بسيار تلخ و تند و 
عبوس به نظر مى آييم و در مواجهه با اين جوانان، به شدت «آنالوگ»، 

«سياه و سفيد» و «فناتيك» به نظر مى آييم.

بيش از نيمى از عمر ما در حال گذار سپرى شد و تجربه ثبات و استقرار 
هرگز در ما نهادينه نشد و حاال كه سرد و گرم روزگار را چشيده ايم 
و تازه مى خواهيم از زير سايه بزرگان و پيشكسوتان خارج شويم، با 
نمى  را  ترها  بزرگ  به  گذارى  حرمت  آداب  كه  ايم  شده  رودررو  نسلى 
داند و مراعات نمى كند. (نه اينكه مى داند و مراعات نمى كند، از اساس 

چنين آدابى را نمى شناسد)

اين نسل نه با تاريخ كارى دارد و نه با سنت. در حالى كه نسل ميانه در 
زير سايه پير و پاتال هاى هنر و دار و دسته مجهول و غيرقابل نفوذ 
اى  شكننده  وضعيت  نو،  نسل  هاى  گرافيست  جوجه  و  ها  نقاش  جوجه 

پيدا كرده است.

به همين دليل هنرمندان نسل ميانه، اگر در هيچ چيز استاد نباشند، در گم 
و گور كردن خود از چشم اغيار، كنار صحنه ايستادن و حتى پشت به 

صحنه كردن، بسيار استاد شده اند...

پرتجربه  و  سال  ميان  زنان  و  مردان  اين  تا  گذاشت  بايد  چرا  راستى 
منزه  ايران،  تجسمى  هنرهاى  ميانه  نسل  شوند؟  نشين  حاشيه  اينچنين 
ترين، دردآشناترين و مطمئن ترين هنرمندانى را در درون خود پرورانده 
كه تحت هيچ شرايطى با هنرمندان نسل اول و نه با جوانان دهه هاى 70 

و 80 قابل مقايسه نيستند.

وسعت  و  عظمت  راه  در  نو،  نسل  باشد  قرار  اگر  بگويم  خواهم  مى 
تجربه ايرانى با جنبه هاى متاثر از هنر روز جهان به سنتز آبرومند و 
با پشتوانه اى دست پيدا كند، به عقيده من بايد غفلتى كه نسبت به نسل 

ميانه رخ داده است را كنار بگذارد.

را  بزرگ  حوادث  و  وقايع  بعضى  توان  نمى  اجمالى،  بررسى  يك  در 
تحوالت  شاهد  ايران  و  دنيا  گذشته  دهه  سه  در  ازجمله  گرفت،  ناديده 
جمهورى  نظام  استقرار  ايران،  در  شاه  سقوط  است؛  بوده  بسيارى 
اسالمى، اضمحالل اتحاد جماهير شوروى، تخريب ديوار برلين و اتحاد 
دو آلمان، پايان جنگ سرد ميان دو اردوگاه سوسياليسم و كاپيتاليسم، 
و  افغانستان  عراق،  اشغال  فارس،  خليج  جنگ  ايران،  عليه  عراق  جنگ 
كويت، تشكيل اتحاديه اروپا، پايان قرن بيستم و آغاز هزاره سوم، ظهور 
جدى و عالمگير اينترنت و شبكه جهانى ارتباطات، تكامل ابزارهاى تكثير 
تصوير، صدا، متن و ديجيتاليسم. نسل نخست هنرهاى تجسمى ايران با 
همه يا اغلب اين پديده ها به كل بيگانه است و اغلب آنان در بهترين حالت 

تا دهه 80 و تا حدودى دهه 90 با هنر روز جهان آشنا هستند.

سال  ماقبل  پديده  هر  ايران،  تجسمى  هنرهاى  جديد  نسل  كه  حالى  در 
2000 را كهنه، مندرس و غيرقابل تحمل مى پندارد و از پنجره كوچك 
مانيتورهاى خود و سوار بر امواج اينترنت، نمايشگاه بزرگ جهانى را 
يا  منزل  پنجره  از  تواند  مى  سر،  چرخش  كمى  با  و  كند  مى   search

استوديويش، جامعه پرتكاپوى معاصر ايران را از نظر بگذراند.
و اما نسل ميانه؛ هرچند كه جوانى اش را در جهانى آنالوگ سپرى كرده 
اما اغلب شان توانسته اند خود را با اقتضائات جهان ديجيتال و فضاى 
نسل  زبده  افراد  توان  مى  دليل  همين  به  درست  و  كنند  سازگار  سايبر 
ميانه را ملتقاى دو نسل به حساب آورد و بهترين پشتوانه براى نسل 

نو محسوب كرد.

به بيان واضح تر، نسل ميانه تجربياتى را زيسته است كه نسل امروزى 
را  هايش  نشانه  بتواند  دوران  آن  هاى  روزنامه  و  ها  كتاب  در  شايد 
بخواند، نسل اول هم. در سال هاى قبل از انقالب تجربه اى مشابه تجربه 
نسل ميانه را تجربه نكرده بود يعنى نسل قبل از ما به سال هاى پيش از 

انقالب و نسل بعد از ما به سال هاى بعد از جنگ تعلق دارند.

رونق  به  شروع  جنگ  پايان  از  بعد  كم  كم  ها  گالرى  كه  هايى  سال  در 
گرفتن كردند و تعدادشان روز به روز بيشتر شد، همه مى كوشيدند تا 
مثال چند تا سهراب سپهرى، زنده رودى، عربشاهى، اويسى يا ... دست 
و پا كنند. گالرى دارها مى توانستند از ريش سفيدها كار بخرند چون 
با  و  بود  كرده  باد  شان  دست  روى  تابلوهايشان  كه  بود  ها  مدت  آنها 
اولين نسيم هاى تغيير، رونقى به سراغ شان آمد. وقتى كه رونق شروع 
كه  حاال  و  بودند  و 50  هاى 40  سال  مطرح  اسامى  دنبال  به  همه  شد، 
كفگيرشان به ته ديگ خورده، در چرخشى سريع نگاه ها همه به سوى 

نسل نو متمركز شده است...

خيلى خب، حرفى نيست ما هيچ حقى نداريم اما قبول كنيد كه اين چرخش 
از پدربزرگ به نوه، بدون در نظر گرفتن عامل «پدر» يا «مادر» عجوالنه، 

بى رحمانه و از سر غفلت است.
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گفت و گوى اختصاصى هفته نامه پرشين با 
حسين خسروجردى باب نمايشگاه تازه اش

جست و جوهايى 
تازه در زنـدگى 

و هنــــر...
محمد سفريان

يكى از بلوك هاى صنعتى منطقه اى در غرب لندن 
چند وقتى هست كه تبديل به آتليه ى نقاشى اش 
شده؛ اينجا، كيلومترها دورتر از فضايى كه او در 
آن بزرگ شده و به قول خودش، ”ريشه دوانيده“. 

دير زمانى نقاش انقالب بوده و با كارهايش سعى 
داشته تا ”روابط انسانى“ را اصالح كند و اوضاع 

و احوال ناخوش جامعه را به كند؛ اما نشده...
” آنقدر نشد كه سرخورده شديم. اين آخريها يك 
فضايى بود كه ديدم ديگر امكان كار و زندگى و 
خلق هنرى فراهم نيست،... نمى شد ديگه؛ مجبور 

شديم بيايم اينجا... ”
” حسين خسروجردى“ در زمره ى مشهورترين 
ايران  معاصر  دوران  هاى  نقاش  پركارترين،  و 
سالهاى  هاى  ناآرامى  پى  در  كه  او  هم  است، 
اخير جالى وطن كرده تا لختى دورتر از هياهوى 
و  نقاشى  و  كند  فكر  هنرش  به  بيشتر  سياست، 

آنچه او ”جست و جوهاى تازه“ نامش مى كند.
و  خانه  از  دور  زندگى  سال  چند  از  پس  حاال  او 
وطن، خودش را براى نمايشگاهى آماده مى كند 
هفته  دو  مدت  به  جارى  ماه  ششم  از  بناست  كه 

در گالرى ” برماندزى پراجكت ” لندن برپا شود.
در  خسروجردى  آقاى  نمايشگاه  اولين  اما  اين 
لندن نيست، چند سال پيش و زمانى كه او هنوز 
در ايران سكنى داشت هم، نمايشگاهى از آثار او 
در لندن برپا شده و با استقبال گسترده ى اهل فن 

همراه شده بود.
نزد  در  او  پيشين  هاى  نمايشگاه  اقبال  باب  او 
مخاطبين غربى، اين طور باور دارد كه هنرمندى 
صاحب  كند،  مى  كار  خودش  جغرافياى  در  كه 
هويت مستقلى مى شود كه اين هويت نشانه هايى 
از آن فرهنگ بومى را در خود دارد؛ او مى گويد 
كه همين هويت تا حدودى متمايز، باعث مى شود 

كه مخاطبين غربى به آثار او جلب شوند. 
در اين نمايشگاه تازه بناست تا سى تابلو از آثار 
معرض  در  خسروجردى  آقاى  ى  تازه  و  قديمى 
ديد عموم قرار بگيرند. او كه پيش تر با موميايى 
هايش به شهرت رسيده بود در اين نمايشگاه هم 
چندين اثر از سرى موميايى هايش را به نمايش 
و  جست  كه  نقاشى  كار  چندين  است.  گذاشته 
به  او  كارى  ى  شيوه  و  سبك  در  تازه  جوهايى 
حساب مى آيند به عالوه ى چند تابلو از طرح ها 

و اتودهاى او (به منظور آشنايى بيشتر مخاطب با 
شيوه ى فكر و انديشه ى هنرمند) از جمله ى ديگر 

تابلوهاى اين نمايشگاه هستند.
آخر  ولحظات  بود  تازه  نمايشگاه  هواى  و  حال 
آماده كردن كارها، همين است كه پيش تر ازهمه 
و  گشودم  را  نمايشگاه  اين  برپاكردن  چرايى  با  
پرسيدم بعد اين همه سال كم خبرى، چه شد كه 

تصميمى به عملى كردن اين نمايشگاه گرفتى؟ 
او گفت كه دو موضوع موازى دراين باره برايش 
دوست  با  همراهى  يكى  اند.  كرده  جلوه  مهم 
تمناى  بارها  و  بارها  سالها  اين  در  كه  دارانش 
ديدن كارهاى تازه ى او را داشتند و ديگرى هم 
پاسخى به منتقدانش كه او را تمام شده تلقى مى 

كردند. 
وسيعى  ى  دامنه  منقدين  اين  كه  گويد  مى  او 
اند.  شده  دشمن“   ” دليلى  به  كدام  هر  و  دارند 

بوده  انقالب  نقاش  زمانى  دير  او  هست  چه  هر 
فعال  يك  كه  گويد  مى  اجتماعى؛  هنرمند  يك  و 
برخى  دارد،  دشمن  نخواهى“  ”خواهى  اجتماعى 
برخى  دارند،  ناسازگارى  سر  هايش  انديشه  با 
و  ها  تصميم  با  هم  سرى  يك  اش؛  ايدئولوژى  با 
شيوه ى سلوكش. او همچنين توضيح مى دهد كه 
در مباحث هنرى ايران هم حسادت ها و جريانات 
حاشيه اى فراوانى وجود دارند كه به اين حاشيه 

ها دامن مى زنند.
دغدغه  اين  از  كمى  او  كه  ست  سالى  چند  حاال 
لندن،  در  زندگى  هواى  و  حال  گرفته؛  فاصله  ها 
و  گالرى  و  تماشاخانه  از  است  پر  كه  شهرى 
نخستين  هنر  كه  اويى  براى  البد  هنرى،  امكانات 
دغدغه ى زندگى ش است، بايد جالب باشد، او در 

اين باره مى گويد:
” من دنبال عدالت اجتماعى و انصاف و مروت و 
سالمت روابط اجتماعى بودم و به نتيجه نرسيدم، 
در  داريم؛  را  هميشگى  مشكالت  اين  ايران  در  ما 
اين  اما  زند   مى  موج  ها  دغدغه  اين  من  كارهاى 
كالفگى ها اينجا نيست. يعنى بسيارى از چيزهايى 
كه مرا آزار مى داده و دلم مى خواسته به عنوان 
يك هنرمند؛ نسبت به آنها هشدار فرهنگى و هنرى 
بدهم اينجا نيست. نتيجتا شما كشيده مى شوى به 
خوبى  هم  اين،  خب  كه  هنرى  فانتزى  يك   سمت 

هاى خودش را دارد و هم بدى هايش را... ”
فرهنگ  تاثير  ى  درباره  خسروجردى  آقاى  از 
غربى، نه بر زندگى كه بر آثار تازه ى او پرسيدم 

و اين طور پاسخ گرفتم:
اينجا  در  هنرى  زندگى  و  معمول  زندگى  ببينيد   ”

سراغ  ايران  در  آنچه  با  است  متفاوت  بسيار 
داشتيم. اينجا، كارهاى هنرى، گه گاه ساده تر و 
مى  كه  هست  چيزى  از  تر  روان  و  تر  نيمال  مى 
شناختم. بعضى وقت ها هم خيلى پيچيده تر. در 
كل ماجرا، اتقاق هايى كه در اينجا رخ مى ده خيلى 
ديگه  من  اما  بود.  ايران  در  كه  اونى  با  داره  فرق 
در  رايج  هنرى  هاى  جريان  كه  اينه  گرفتم،  شكل 
اينجا تاثير زيادى روى كار من ندارند. اينها البته 
تنها درباره ى شيوه و فن نقاشى ست ها، اما از 
كردم.  فرق  كه  معلومه  هنرى  فهم  و  درك  لحاظ 
خيلى هم فرق كردم. ولى وقتى مى خواهم نقاشى 

بكنم شايد اين تاثيرها زياد نباشد در كار... ”
ارتباط  از  ست،  داغ  ميزبان  فرهنگ  بحث  تا  گفتم 
فكرى و ذهنى ات با مردم اينجا هم بگو و او گفت:
” على رغم اينكه اينجا  فضا بسيار شارپ تر است 
حال  هر  به  ولى  كردن  گو  و  گفت  و  ديدن  براى 

اين حقيقتى ست كه ما با اجزاى اين جامعه بزرگ 
درك  بنابراين  نگرفتيم  شكل  اينجا  در  و  نشديم 

متقابل ميان جامعه و هنرمند برقرار نيست.... ”

و  ها  نشناختن  همين  كه  داد  توضيح  همچنين  او 
تازه بودن ها باعث شده تا روح و روان او مثال 
يك كودك جست و جوگر شود؛ ” من اينجا دارم 
دوباره كودكى مى كنم و تازه هاى زندگى را مى 

يابم و اين بسيار شيرين است ”

حاال حرف نمايشگاه هنرى است... ؛  گالرى هاى 
چهار  در  كه  هايى  دالل  و  خريداران  و  نقاشى 
سوى دنيا حضور فعال دارند هم وصله هميشگى 
اين نمايشگاه ها. گفتم كه سوالى كه خواهم پرسيد 
خواستم  او  از  و  بوده  ذهنم  هميشگى  ى  دغدغه 
كه نظرش را درباره ى ”ارزش( مالى و معنوى)“ 

واقعى يك كار هنرى بگويد و او گفت:
و  دالل  ى  درباره  گوييد  مى  شما  آنچه  ببينيد،   ”
مافيا و قيمت و ارزش و اينها، در واقع يك بازى 
دست  به  كه  نيست  اتفاقى  و  است  جمعى  دسته 
اينها  كه   گفت  طور  اين  شود  مى  بدهد.  رخ  فرد 
سه ضلع يك مثلث اند. يك سو هنرمندى ست كه 
كار سخيف توليد مى كند، يك سو هم مافيا و يا 
داللى كه اين كار را بسط مى دهد و تبليغ مى كند؛ 
كه  هست  هم  سومى  سوى  دو،  هر  اين  كنار  در 
اين چرخه را كامل مى كند؛ : ”خريدار كم سواد و 
بى دانش و حتى ابله“،  كه من البته آنها را فريب 
ى  همه  در  البته  فريب  اين  كنم.  مى  نام  خورده 
كه  هستند  هايى  آدم  جا  همه  در  هست  ها  زمينه 

وسيله قرار مى گيرند و خوراك اين توليد كننده 
توان  نمى  ميان  اين  در  و  شوند  مى  شياد  هاى 
سوى خاصى از اين مثلث را مورد انتقاد قرار داد 
و مقصر دانست. اين يك مشكل كلى و چند جانبه 
به زشت  امروز  است. آنچه شما اشاره مى كنيد 
مخصوصا  و  دنيا  جاى  همه   در  شكلش  ترين 

كشورهاى عربى متداول شده... ”
بر  و معنوى  مالى  گذارى  ارزش  باب  او همچنين 
روى يك كار هنرى، اين توضيح را هم اضافه كرد 

كه:
بسيار  موارد  اين  در  ناسره  از  سره  تشخيص   ”
نيمال  مى  كارهاى  از  خيلى  خب  است.  سخت 

هستند كه دنيايى از تاريخ در پسشان هست... ”
در ادامه درباره ى علت شكل گيرى اين تناقض ها 

هم پرسيدم و اين طور پاسخ گرفتم: 
ست.  بزرگى  مشكل  خود  اينها  بودن   انتزاعى   ”

جا  هر  كه  است  طور  اين  من  جدى  اعتقاد  يعنى 
كه هنر با علم آميخته مى شود، مى تواند بازدهى 
بيشترى داشته باشد و دست اين شيادها هم در 
كوتاه  هنر  در  تصرف  و  دخل  از  ها  قسمت  آن 
نمى  اتوموبيل  طراحى  هنر  در  مثال  ببين  است. 
باالخره  ماشين  اين  چون  كرد  بندى  سرهم  توان 
قرار است طى يك سرى قوانين خاصى راه برود، 
يعنى چاره اى براى فرار كردن از ماجرا نيست. 
اما  كرد.  شيطنت  آنقدرها  شود  نمى  ديگر  اينجا 
وقتى بحث هنر انتزاعى پيش مى آيد، پاى دالل و 
آدم چاپلوس و مافيا و غيره؛ خواهى نخواهى به 

ماجرا باز مى شود“

در  تا  دادم  ترجيح  من  و  بود  كار  آخر  ساعات 
بحبوحه ى كار سخت و زمان گير، بيشتر از اين 
و  گو  و  گفت  صرف  را  خسروجردى  آقاى  وقت 
بحث نكنم؛ سرآخر تنها از تاريخ و زمان و مكان 

نمايشگاه مطلع شدم و بحث را به آخر آوردم. 
به  آغاز  جارى  ماه  ششم  روز  نمايشگاه   اين   
كار مى كند  و همه هم مى توانند در مراسم روز 
افتتاحيه شركت كنند؛ گالرى ”بروماندزى پراجكت 
” ميزبان اين نمايشگاه ست.  اين طور پيداست اين 
ى ”كريسيس“  خيريه  هاى  شعبه  جمله  از  گالرى 
است كه به افراد بى خانمان دست مدد مى دهد. 
 ” بريج  لندن   ” ى  محله  حوالى  در  كه  گالرى  اين 
واقع شده تا روز بيست و سوم ماه جون از آثار 
ميزبانى  بازديدكنندگانش  و  خسروجردى  حسين 

مى كند.
 

گفت و گو





مركز پژوهشى  ECA.UK  مفتخر است خدمات خود را 
در زمينه هاى ذيل به هموطنان محترم ارائه نمايد:

-  ارتقا توانايى شما در نگارش esssay  مقاالت     
    تحقيقات، پايان نامه ها و پروژه هاى          

    دانشگاهى به صورت آكادميك و حرفه اى
- غلط گيرى، ويرايش خطاهاى نوشتارى و         

   بازنويسى متن به وسيله ارسال ايميل
- آماده سازى Portfolio  در رشته هاى هنر و     

   طراحى برنامه هاى كاربردى

براى كسب اطالعات بيشتر يا رزرو اولين جلسه مشاوره 
خود به آدرس زير مراجعه نمائيد

(eca UK) ياريگر شما در امر پذيرش تحصيلى از دانشگاه

خدمات ترجمه، نشر و چاپ

طراحى و چاپ
كتاب، بروشور، پوستر و وب سايت

جديدترين كتاب
طراحى و چاپ ما:
داستان كودكان 
سرزمين پريا

سروده سهيال سيف 
همراه با عكس هاى 
رنگى بسيار زيبا

٥٠٠ Chiswick High Road، London W٥ ٤RG
Tel: ٩٣٩٧ ٨٧٤٨ ٢٠ ٠٠٤٤
Email: satrap@btconnect.com
Website: www.satrap.co.uk

Satrap Publishing & Translation

ترجمه رسمى
و معتبر براى كليه مدارك





1919 هفته نامه پرشين جمعه 17 خرداد ماه 1392 - شماره 299
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

سواد هايى كه 
شايد شما هم 
نداشته باشيد!

تضمين سطح بااليى از سواد خواندن و نوشتن 
تبديل به اولويت بسيارى از دولت ها در سراسر 
دنيا شده است. ولى آنچه اغلب فراموش مى شود 
اين است كه بيش از يك نوع سواد وجود دارد و 
همه آنها در تحصيالت رسمى كسب نمى شوند. 

در اينجا به انواع سواد اشاره مى كنيم.

سواد كشاورزى
اين نوع بيسوادى به عدم درك اطالعات مربوط 
به كشاورزى گفته مى شود. كسانى كه به عنوان 
مزرعه دار كار مى كنند اين مشكل را ندارند، ولى 
 90” خوانند:  مى  را  جمله  اين  كه  شهرنشينانى 
درصد از زمين هاى كشاورزى به علت خشكسالى 
از بين رفتند“ به علت عدم درك مزرعه دارى و 
كشاورزى، مشكلى جدى حس نمى كنند. افرادى 
كه از لحاظ كشاورزى بيسوادند نمى توانند درك 
كنند كه كشاورزى چقدر مهم است و چقدر همه 

ما بدان وابسته هستيم.

سواد كامپيوترى
سواد كامپيوترى نوع خاصى از سواد فناورى و 
تكنولوژيك است. اين سواد به توانايى استفاده از 
اينكه  شود.  مى  گفته  ابتدائى  سطح  در  كامپيوتر 
از  استفاده  يا  كنيم  روشن  را  كامپيوتر  نتوانيم 
ماوس يا لوازم ديگر كامپيوترى را ندانيم، نوعى 
سواد  كه  افرادى  شود.  مى  محسوب  بيسوادى 
مدرن  جامعه  در  واقع  در  ندارند،  كامپيوترى 
در  تدريج  به  و  هستند  ناتوان  گويى  امروزى، 

جامعه دچار مشكل مى شوند.

سواد تحليلى
را  آن  برعكس  سواد  نوع  اين  توضيح  براى 
مورد  در  تحليلى  بيسوادى  دهيم.  مى  توضيح 
كسى نمود مى يابد كه مى تواند متنى را بخواند 
تواند  نمى  ولى  كند،  درك  را  آن  كلى  معناى  و 
بطور تحليلى راجع به آن فكر كند و احتمال قابل 
اطمينان بودن يا تحريف شدگى آن را تشخيص 
تحليلى  سواد  داراى  اغلب  زودباور  افراد  دهد. 
هستند. انواع و اقسام رسانه ها اغلب براى واقعى 
جلوه دادن نظرات خود از بيسوادى تحليلى سوء 

استفاده مى كنند.

سواد فرهنگى
دارد.  تعلق  فرهنگ  يك  به  نوعى  به  هركس 
با  آشنايى  عدم  از  عبارتست  فرهنگى  بيسوادى 
كه  يابد  مى  نمود  زمانى  اغلب  اين  خود.  فرهنگ 
شوند  مى  درك  اشتباه  رايج  هاى  المثل  ضرب 
با  شود.  نمى  درك  اصًال  فولكلور  به  ارجاع  يا 
آنكه همه ما نسبت به فرهنگ هاى ديگر بيسواد 
فرهنگى هستيم، افرادى كه نسبت به فرهنگ خود 
فرهنگى  محيط  در  كه  زمانى  هستند،  بيسواد 
و  ناراحتى  احساس  گيرند،  مى  قرار  خودشان 

ناآشنايى مى كنند.

سواد بوم شناختى
دور  طبيعى  دنياى  از  را  خودمان  هم  هرچقدر 
كنيم، هنوز هم به منابع زمين وابسته ايم. كمك به 
خودمان  به حفظ نحوه زندگى  حفظ منابع زمين 
كمك مى كند. بيسوادى بوم شناختى (اكولوژيك) 
عدم درك اين موضوع و اعتقاد به عدم وابستگى 
به زمين است. افرادى كه از لحاظ بوم شناختى 
خود  زيست  محيط  به  تفريح  براى  بيسوادند، 
گويند:  مى  اينچنين  جمالتى  و  زنند  مى  آسيب 
”زمين مى تواند ظرفيت انسان هاى بسيار زيادى 
داشته باشد“ و ”كنترل جمعيت ضرورى نيست“ 

و بازيافت وقت تلف كردن است“.

سواد عاطفى
توانند  نمى  بيسوادند  عاطفى  لحاظ  از  كه  افرادى 
به درستى عواطف خود و ديگران را درك كنند. 
آنها اغلب بخاطر عصبانيت يا استرس رفتارهاى 
رفتارهاى  توانند  نمى  و  دهند  مى  نشان  غلطى 
را  آنها  و  دهند  تشخيص  درست  را  تخريبى 
متوقف كنند. آنها در تعبير عواطف ديگران ناتوان 
هاى  تالش  را  كردن  گريه  يا  خنديدن  و  هستند 
اين  دانند.  مى  ديگران  دادن  آزار  براى  عمدى 
افراد نمى توانند احساسات خود را ابراز كنند و 
يا  عجيب  هاى  واكنش  ها  موقعيت  از  بعضى  در 

نادرست نشان مى دهند.

سواد مالى
و  مالى  امور  از  صحبت  هنگام  به  كه  افرادى 
از  اى  درجه  از  كنند  مى  گيجى  احساس  بودجه 
كسانى  افراد  اين  برند.  مى  رنج  مالى  بيسوادى 
مثال  براى  و  كنند  مى  ولخرجى  اغلب  كه  هستند 
پول يك هفته خود را خرج يك بازى ويدئويى مى 
كنند، در حاليكه قبض هاى آب و برقشان پرداخت 
نشده اند و براى سختى هاى آينده پول پس انداز 

نمى كنند.

سواد كاركردى
برآوردها نشان مى دهند كه حدود 20 درصد از 
بزرگساالن از لحاظ كاركردى بيسواد هستند. اين 
يعنى آنها مى توانند بخوانند و بشنوند و معناى 
كلمات را بفهمند، ولى نمى توانند معناى يك جمله 
عدم  اين  از  و  كنند  درك  درستى  به  كل  در  را 

ادراك خود آگاه نيستند.

سواد سالمتى
هاى  واقعيت  درك  توانايى  به  سالمتى  سواد 
مى  گفته  بهداشت  و  سالمتى  مورد  در  ابتدائى 
نمى  ندارند،  سالمتى  سواد  كه  افرادى  و  شود 
سالمتى  مورد  در  درستى  تصميمات  توانند 
حدود  يافته  توسعه  كشورهاى  در  بگيرند.  خود 
و  سالمتى  لحاظ  از  بزرگساالن  از  درصد   10
بهداشت بيسوادند. اين افراد عليرغم وجود حجم 
را  مخالف  ادعاهاى  مدارك،  و  شواهد  از  عظيمى 
باور مى كنند و در نتيجه تغييرات خطرناكى در 
نحوه زندگى خود ايجاد مى كنند. متأسفانه اين بر 

فرزندان آنها هم تأثير سوئى مى گذارد.

سواد اطالعاتى
سواد اطالعاتى به توانايى درك آن است كه دانش 
يا درك خود انسان چه زمانى به مرزهاى خود 
كه  است  كسى  اطالعاتى  بيسواد  است.  رسيده 
عليرغم آنكه ثابت شده كه حرفش نادرست است، 
ولى به بحث كردن ادامه مى دهد يا كسى كه وقتى 
با اتاقى پر از كارشناس درباره موضوعى حرف 
مى زند، با آنكه اطالعاتى كمى درباره آن موضوع 
مى  احمقى  خودش  از  كردن  بحث  با  ولى  دارد، 
سازد. افراد بيسواد اطالعاتى نمى توانند نقايص 
ذهنى خود را ببينند. گفته مى شود كه انسانى كه 
تحصيالت درستى دريافت كرده است از مرزهاى 

 60 از  بيش  متأسفانه  و  است  آگاه  خود  دانش 
اطالعاتى  بيسواد  حدودى  تا  بزرگساالن  درصد 

هستند.

سواد رسانه اى
تا  كنيم  مى  اتكا  ها  رسانه  از  بسيارى  به  ما 
اطالعات مفيدى درباره دنياى بزرگ به ما بدهند. 
متأسفانه بسيارى از شركت هاى رسانه اى براى 
افزايش سود خود يا باقى ماندن در اين صنعت، 
موقعيت ها را حساس مى كنند تا مخاطب بيشترى 
جذب كنند. در نتيجه، بيشتر آنچه مى شنويم كمى 
نوع  كه  اى  رسانه  بيسوادى  است.  شده  تحريف 

خاصى از سواد تحليلى است باعث مى شود كه 
مردم همه آنچه در رسانه ها مى شوند را واقعيت 
تعبير كنند. جمالتى همچون ”تو تلويزيون ديدم، 
نميگه!“  دروغ  وقت  هيچ  يا ”اخبار  درسته!“  حتمًا 

نشانه هايى از بيسوادى رسانه اى هستند.

سواد سالمتى روانى
بيسوادى  از  نوعى  روانى  سالمتى  بيسوادى 
ناآگاهى  يك  بيسوادى  نوع  اين  است.  سالمتى 
و  است  روانى  هاى  اختالل  درباره  سوءتفاهم  يا 
مشكالت  درمان  يا  شناسايى  كه  شود  مى  باعث 
از  صحبت  كه  شوهرى  مثال  براى  شود.  دشوار 
يا  كند  مى  تعبير  معنا  بى  را  همسرش  خودكشى 
پسرش  خوراكى  اختالل  كند  مى  فكر  كه  مادرى 
و  غلط  تصويرسازى  گذراست.  فازى  صرفًا 
مراقب  و  روانى  هاى  اختالل  از  ها  رسانه  منفى 
روانپزشكى باعث شيوع اين بيسوادى شده است.

سواد عددى
بگذاريد بيسوادى عددى را شرح دهيم. بيسوادى 
نداشتن  ابتدائى،  حساب  در  بيسوادى  يا  عددى 
زندگى  براى  حساب  در  ابتدائى  هاى  مهارت 
همچون  اى  ساده  هاى  عمليات  است.  روزمره 
افراد  براى  قيمت،  تخفيف  درصد   50 محاسبه 
اين  آنكه  با  است.  دشوار  بسيار  عددى  بيسواد 
بيسوادى خيلى نادر است، ولى بيش از نيمى از 
عددى  بيسوادى  از  ماليمى  انواع  از  بزرگساالن 

رنج مى برند.

سواد نژادى
به  مربوط  مسائل  درك  توانايى  به  نژادى  سواد 
نژاد و نژادپرستى گفته مى شود. دانشجويى كه 
سياه  خاطر  به  را  او  عمداً  استادش  كند  مى  ادعا 
نژادى  بيسوادى  از  است  كرده  مردود  بودن 
درباره  غلطى  باورهاى  كه  افرادى  برد.  مى  رنج 
نژادها دارند هم از بيسوادى نژادى رنج مى برند. 
همچون  رسان  آسيب  اى  كليشه  هاى  ديدگاه 
”همه آسيايى ها باهوشند“ يا ”همه سفيدپوستان 
ثروتمندند“ نمونه هايى از پيش داورى و جهل و 

بيش از همه بيسوادى نژادى هستند.

سواد خواندن و نوشتن
اين همان چيزى است كه وقتى مردم كلمه ”سواد“ 
را مى شنوند به آن فكر مى كنند. اين نوع سواد 
توانايى درك يا توليد اطالعات كتبى است. درجات 

مختلفى از سواد وجود دارد، مانند درك حروف 
نه  ولى  كلمه  چند  درك  كلمات،  كل  نه  تنهايى،  به 
اى.  كلمه  يا  حرف  هيچ  درك  عدم  يا  و  جمله  كل 
از طريق تحصيالت و آموزش همگانى، بيسوادى 
رسيده  نصف  به  گذشته  سال   50 در  جهانى 
است. اين يعنى افرادى كه در فقيرترين كشورها 
زندگى مى كنند از زندگى بهترى بهره مندند زيرا 
از  يا  بخوانند  را  داروها  هاى  نوشته  توانند  مى 
نوشيدن آبهايى كه ”سمى“ نشانه گذارى شده اند، 

خوددارى كنند.

سواد علمى
بر  كه  حقايقى  همه  از  كه  است  چهارچوبى  علم 
خود  علم  است.  شده  تشكيل  شده  آشكار  بشر 
تصحيح است و منتهى درجه دانش در هر نقطه 
 75 متأسفانه  كند.  مى  منعكس  را  زمان  از  اى 
بيسوادند.  علمى  لحاظ  از  بزرگساالن  از  درصد 
كه  گويند ”افرادى  مى  اينچنين  جمالتى  افراد  اين 
اتومبيل هاى گران مى رانند بيشتر عمر مى كنند، 
پس اگر اتومبيل خوبى بخرم بيشتر عمر مى كنم“.

سواد آمارى
مى  حس  بيسوادند  آمارى  لحاظ  از  كه  افرادى 
كنند اگر اعداد يا داده ها از ايده خاصى حمايت 
كنند، آنگاه آن ايده ارزش دارد. اين نوع بيسوادى 
بسيار به بيسوادى عددى و تحليلى نزديك است 
و بيسوادهاى آمارى براى مثال معناى جمله ”10 
درصد از مردم به بادام زمينى حساسيت دارند“ 
و ”90 درصد از مردم به بادام زمينى حساسيت 
در  كنند،  مى  تعبير  متفاوتى  بطور  را  ندارند“ 
كنند.  مى  بيان  را  چيز  يك  اينها  دوى  هر  حاليكه 
مالى  لحاظ  از  بلندمدت  در  قماربازى  اينكه  باور 
بيسوادهاى  براى  متأسفانه  است،  سودبخش 

آمارى رايج است.

سواد فناورى
نمى  است  بيسواد  فناورى  لحاظ  از  كه  فردى 
تواند استفاده از فناورى هاى جديد را ياد بگيرد. 
عنوان  به  خصوص  به  جديد  چيزهاى  يادگيرى 
ولى  پذيرد،  صورت  آهسته  شايد  بزرگسال  يك 
اى  ساده  نسبتًا  اشياى  با  مواجعه  در  افراد  اين 
مى  گيجى  احساس  دوچشمى  دوربين  همچون 
كنند، حتى در صورتى كه با صبر فراوان صدبار 
نحوه استفاده از آن برايشان توضيح داده شود. 
عدم درك يك فناورى به علت كمبود تماس با آن، 
نرمال است، ولى وقتى با آن در تماس هستيد و 
چند بار استفاده از آن برايتان توضيح داده مى 
اين  هستيد.  بيسواد  نكنيد  درك  را  آن  اگر  شود، 
افراد در جوامع مدرن دچار دردسر هاى زيادى 

مى شوند.

سواد ترانس
يك فرد بيسواد ترانس نمى تواند اطالعات را از 
براى  كند.  منتقل  ديگرى  نوع  به  رسانه  نوع  يك 
مثال، شايد بتواند تصويرى را درك كند، ولى در 
مى  مشكل  دچار  كتبى  صورت  به  آن  توصيف 
اطالعاتى  از  توانند  نمى  ترانس  بيسوادان  شود. 
كه از منابع مختلف در زندگى روزمره بدست مى 
در  دائمًا  كه  اى  جامعه  در  كنند.  استفاده  آورند 
منابع  اقسام  و  انواع  سوى  از  شدن  تغذيه  حال 
هستيم، توانايى بكار بردن آنچه مى دانيم، مفيدتر 

و مفيدتر مى شود.

سواد ديدارى
يا  درك  توانايى  از  عبارتست  ديدارى  سواد 
پردازش اطالعات به صورت ديدارى. افرادى كه 
سواد ديدارى ندارند در خواندن نمودارها و داده 
هاى گرافيكى مشكل دارند. نوع خاصى از صدمه 
و  درك  در  مادرزادى  ناتوانى  به  منجر  مغزى 
از  نوعى  شود.  مى  بينايى  يا  ها  چهره  شناسايى 
كنند  مى  تجربه  گاهى  همه  كه  ديدارى  بيسوادى 
كنند  مى  فكر  آنها  شود.  مى  ديده  كودكان  در 
وقتى بيسكويت را به دو نيم مى كنند بيسكويت 
در كنار  حبه انگور  يا مثًال چهار  دارند.  بيشترى 
هم، نشان دهند انگور بيشترى است تا وقتيكه اين 

چهار دانه جدا جدا باشند.

فرهنگ
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افزايش ثروت 
ميليونرهاي 
اروپاي غربي

 بررسي  ساالنه  نهاد مشاوره اي «بوستون» 
ثروت  كه  مي دهد  نشان  نيويورك  در 
اروپا،  در  غربي  كشورهاي  در  شخصي 
به  و  داشته  درصد   5  /2 با  برابر  رشدي 
ميليارد   27  /7 (حدود  دالر  ميليارد   35  /8
مدير  كسلر»،  «دانيل  است.  رسيده  يورو) 
جهان»  «ثروت  عنوان  با  كه  پژوهش  اين 
«در  مي گويد:  رابطه  اين  در  شده،  منتشر 
نظر  در  نقد  پول  ميزان  تنها  بررسي،  اين 
كارشناسان،  گفته   به  است.»  شده  گرفته 
مستقلي  بررسي  در  غيرمنقول  دارايي هاي 

اين  در  گرفت.  خواهند  قرار  محاسبه  مورد 
رديف هاي  در  سوئيس،  و  بريتانيا  گزارش 
نخست و دوم قرار دارند. نتايج اين بررسي 
نشان مي دهد كه قشر متمول اروپاي غربي، 
سهام  فروش   و  خريد  از  را  سود  بيشترين 
(پول  دارايي  ميزان  است.  آورده  دست  به 
سال  در  جهاني  سطح  در  ثروتمندان  نقد) 
گذشته با رشدي بيش از 8/ 7 درصد، بالغ 
بر 5/ 135 ميليارد دالر بوده است. اين رقم 
چشمگيري  افزايش   2011 سال  به  نسبت 
نشان مي دهد. در گستره  جهاني، آمريكا با 
آن  از  پس  نخست،  مقام  در  ميليارد   9  /5
ژاپن با 5/ 1 ميليارد و چين با 3/ 1 ميليارد 
«فردريكو  گفته   به  حال  اين  با  دارد.  قرار 
اقتصادي  امور  كارشناس  بورگوني»، 
اقتصادي  رشد  پاسيفيك،  ـ  آسيا  منطقه 
جهاني»  ثروت  افزايش  «موتور  منطقه،  اين 
بوده است. او پيش بيني مي كند كه اين رشد 
خواهد  ادامه  همچنان  آينده  سال هاي  در 

داشت. به باور كارشناسان، ميزان دارايي 
آسيا  منطقه  كشورهاي  در  ثروتمندان 
از  بيش  حتي   ،2017 سال  تا  پاسيفيك،  ـ 
آمريكاي شمالي خواهد بود. چين، در اين 
ميان بيشترين سهم را داراست.بر اساس 
آمار سال 2011، رشد دارايي ثروتمندان 
در همه  كشورها يكسان نبوده است. اين 
رشد در كشورهاي آسيايي (به جز ژاپن) 
حدود 8/ 13 درصد و بالغ بر 28 ميليارد 
كشورهاي  كه  حالي  در  است.  بوده  دالر 
حدود 8/ 7درصد،  تنها  شمالي،  آمريكاي 
رشد  افزايش  دالر  ميليارد   43  /3 يعني 
اين  در  بورگوني»  «فردريكو  داشته اند. 
رشد  نظر  از  را  جهان  كشورهاي  رابطه 
ثروت قشر متمول به دو گروه جديد (چين 
و هند) و قديم (كشورهاي غربي و آمريكا) 
تقسيم مي كند و مي گويد: «در حال حاضر 
كشورهاي  در  اقتصادي  رشد  شتاب 

جديد، بيش از كشورهاي قديمي است.»
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A level , GCSE   

و سال های 
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با کيفيت عالی و شهریه 
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  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 

«الكساندر فون هومبلد»؛ 
عظيم ترين كشتي باري جهان

پهلو گرفتن اين كشتي در بندر هامبورگ اعتراضاتي به همراه داشته است
عظيم ترين كشتي باري جهان در بندر «هامبورگ» پهلو گرفت. اين كشتي 
باري كه ساخت يك شركت كشتيراني فرانسوي است، 396 متر طول و 
54 متر عرض دارد و مي تواند بيش از 16 هزار كانتينر بار را در خود 
جاي دهد. شهرداري شهر هامبورگ در مراسمي ويژه بزرگ ترين كشتي 
فون  «الكساندر  كرد.  نام گذاري  هومبلد»  فون  «الكساندر  را  جهان  باري 
هومبلد» يكي از برجسته ترين دانشمندان علوم طبيعي در آلمان به شمار 
مي آيد. قرار است از كشتي باري «الكساندر فون هومبلد» در مسير اروپا 
و آسياي شرقي براي جابه جايي كانتينرها استفاده شود. از جمله بنادر 
ثابت محل توقف بزرگ ترين كشتي باري جهان بندر «هامبورگ» و بندر 
«برمن» عنوان شده اند. از اين كشتي در كنار كشتي باري ديگري با نام 
«ماركوپولو» كه آن هم ساخت همين شركت كشتيراني فرانسوي است، 
كشتي  حال  اين  با  مي شود.  ياد  جهان  باري  كشتي  عظيم ترين  عنوان  به 
بزرگ ترين  عنوان  نمي تواند  زيادي  زمان  مدت  هومبلد»  فون  «الكساندر 
كشتي باري جهان را براي خود حفظ كند چرا كه يك شركت كشتيراني 
دانماركي در مراحل پاياني ساخت يك كشتي باري است كه گنجايش 18 
هزار كانتينر بار را خواهد داشت. اين كشتي باري غول پيكر كه به زودي 
ركورد بزرگ ترين كشتي باري جهان را از آن خود خواهد كرد، 400 متر 
طول دارد و به گفته  كارشناسان از استانداردهاي مناسبي در ارتباط با 
جلوگيري از آلودگي محيط زيست برخوردار است. هنوز براي اين كشتي 
دانماركي نامي انتخاب نشده و قرار است مراسم نام گذاري اين كشتي 28 
ژوئن برگزار شود. اما پهلوگرفتن كشتي باري «الكساندر فون هومبلد» 
در بندر هامبورگ با حاشيه هايي نيز همراه بوده است. اين كشتي به دليل 
داشته  آن  بر  را  كشتيراني  مسئوالن  دارد،  كه  استثنايي  وزن  و  ارتفاع 
هامبورگ  بارانداز  كنند.  ايجاد  هامبورگ  بندر  در  را  تغييراتي  تا  است 
براي كشتي غول پيكري همچون «الكساندر فون هومبلد» نياز به تغييرات 
دارد. از جمله اين تغييرات افزايش عمق آب در اطراف سكوهاي بارگيري 
است. اين اقدام بدين خاطر ضرورت دارد كه كشتي باربري بتواند از تمام 
حركت  بارگيري  كامل  گنجايش  با  و  كرده  استفاده  خود  باري  ظرفيت 
وزن  معناي  به  جهان  باري  كشتي  بزرگ ترين  كامل  گنجايش  اما  كند. 
غيرطبيعي آن پس از بارگيري خواهد بود. پس بايد عمق دريا در امتداد 
حركت  بارزدن  از  پس  بتواند  كشتي  تا  يابد  افزايش  بارگيري  سكوهاي 
كند. و اين درست همان نكته اي است كه فعاالن محيط زيستي آلمان به آن 

اعتراض دارند و خواهان توقف اين برنامه شده اند.

31 مي، روز جهاني بدون دخانيات
را  مي   ماه   31 روز  جهاني»  بهداشت  «سازمان   1987 سال  در 
روز  اين  در  كرد.  اعالم  دخانيات  بدون  جهاني  روز  عنوان  به 
سازمان هاي مختلفي مردم را به مبارزه با دخانيات فرا مي خوانند. 
و  ترويج  تبليغ،  «منع  دخانيات،  بدون  جهاني  روز  امسال  شعار 
حاوي  تنها  نه  تنباكو  دود  است.  شده  اعالم  دخانيات»  از  حمايت 
نيكوتين است، بلكه داراي 200 مواد سمي ديگر نيز هست كه نيمي 
از  يكي  هنوز  كشيدن  سيگار  آلمان  در  هستند.  سرطان زا  آنها  از 
اين  در  مي شود.  محسوب  مرگ  خطر  حتمي  عوامل  بزرگ ترين 
حد  از  بيش  مصرف  علت  به  نفر  100 هزار  حدود  ساالنه  كشور 
توتون و تنباكو بر اثر مرگ زودرس جان خود را از دست  مي دهند. 

در سراسر دنيا ساالنه بيش از 5 ميليون نفر بر اثر عواقب سيگار 
مي ميرند. به گفته  مسئوالن اين سازمان ها، تنها يك ممنوعيت كامل 
در  دخانيات  مصرف  كاهش  به  مي تواند  دخانيات  ترويج  و  تبليغ 
سرتاسر جهان منجر شود. كنسرن هاي دخانيات سعي دارند كه با 
بازاريابي مناسب، سيگار كشيدن را به عنوان سمبل شادي و لذت، 
دارند  قصد  آنها  براين،  افزون  دهند.  رواج  ماجراجويي  و  آزادي 
وسيله  بدين  و  دهند  قرار  مخاطب  را  جوانان  تبليغات،  طريق  از 

مصرف كنندگان جديدي به دست آورند. 
سازمان بهداشت جهاني در چارچوب يكي از قوانين خود، خواستار 
محدوديت تبليغ دخانيات شده است. برخي از خواست هاي انجمن 
مخالفان دخانيات عبارتند از: ممنوعيت تبليغ دخانيات در سينماها، 
ممنوعيت تبليغ دخانيات در دستگاه هاي سيگارفروشي، ممنوعيت 

تبليغ از طريق اعمال نفوذ شركت هاي توليد سيگار.
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گوناگون
گاهي به رخدادهاي عجيب و غريب جهان فوتبال

از دندان مصنوعي تا 
بمب خنثي نشده

عجيب  رخدادهاي  خود  تاريخ  در  جهان  فوتبال 
زيادي را به خود ديده است كه مرور بعضي از 

آنها خالي از لطف نيست.
سال  در  پتروساني  رومانيايي  مدافع  رادو،  ايون 
ارزش  به  گوشت  كيلوگرم   500 قبال  در   1998

1750 پوند به تيم والنسيا پيوست!
اولدهام  و  شفيلديونايتد  بازي   1984 سال  در 
جنگ  از  نشده  خنثي  بمب  يك  شدن  پيدا  دليل  به 

جهاني دوم در كنار ورزشگاه برامال لين لغو شد!

جوزپه لورنزو، بازيكن بولونيا پس از گذشت 10 
دليل  به  ايتاليا  ليگ  در  پارما  برابر  بازي  از  ثانيه 

انجام تكل خطرناك از زمين بازي اخراج شد!

يك داور در يك بازي از ليگ آماتوري برزيل پس 
از جر و بحث با يك بازيكن در اعالم ضربه پنالتي 
با هفت تير بازيكن معترض را كشت و فرار كرد!

بارسلونا  بلغاري  مهاجم  استويچكف،  هريستو 
رئال مادريد  برابر  اخراج  از  پس   1990 سال  در 

پاي داور مسابقه را لگد كرد و با محروميت شش 
ماهه مواجه شد!

در سال 1978 يك بازي فوتبال در تانزانيا به دليل 
مصرف مواد مخدر از سوي داور مسابقه قبل از 

بازي لغو شد.

در  نوامبر 1998  در  بارنزلي  مهاجم  وارد،  اشلي 
كرد،  گلزني  هم  ساندرلند  برابر  دقيقه   پنج  عرض 

هم پنالتي از دست داد و هم اخراج شد!

برابر  بازي  در   1997 سال  در  لسترسيتي 
مرتكب  بدون  انگليس  حذفي  جام  در  نورتامپتون 
كرد.  صعود  بعد  مرحله  به  خطا  يك  حتي  شدن 

لستر آن بازي را با نتيجه  چهار بر صفر برد.

باشگاه  انگليس  فوتبال  اتحاديه   1990 سال  در 
به  خاص  نوشيدني  يك  تبليغ  از  را  بورو  اسكار 

دليل بدمزه بودن منع كرد!

در سال 1979 بازي فالكرك و اينورنس در جام 
اسكاتلند  حذفي 
شرايط  دليل  به 
 29 جوي  نامساعد 

بار لغو شد!

تيم  بازيكنان  ليبريا  رييس جمهور  سال 1980  در 
به  كه  صورتي  در  كرد  تهديد  را  كشورش  ملي 
بازي  اين  مي شوند.  زنداني  همگي  ببازند،  گامبيا 

با تساوي بدون گل به پايان رسيد.

سال 1973  در  ايتاليايي  داور  دوناديني،  مارچلو 
در  سرش  پشت  به  بازيكن  يك  ضربه  دليل  به 

بيمارستان بستري شد.

كه  سال 1986  در  نيوكاسل  و  بازي وستهام  در 
آلوين  رسيد،  يك  بر  هشت  پيروزي  به  وستهام 
زد.  گل  نيوكاسل  دروازه بان  سه  هر  به  مارتين 
ابتدا مارتين توماس مصدوم شد و جاي خود را 
به هدورث داد و سپس پيتر بردسلي جاي او را 

گرفت اما همگي از مدافع وستهام گل خوردند!

 1998 سال  در  دانفرم الين  و  دندي يونايتد  بازي 
پس از 90 ثانيه به دليل ورزش توفان شديد لغو 

شد.

منچسترسيتي  هواداران  از  يكي   1999 سال  در 
اكسيژن  اسپري  يك  تيمش  ضعيف  بازي  از  پس 

به داخل زمين پرتاب كرد.

براي  گاليله  تيم  اعضاي  تمام   1973 سال  در 
يك  اسرلئيل  ليگ  در  خود  حريف  به  زدن  ضربه 

شب در بازداشتگاه بودند.

وضعيت  كه  پورتسموث  باشگاه   1999 سال  در 
لباس  خريد  هفتگي  سفارش  نداشت،  خوبي  مالي 
ورزشي را كنسل كرد و اعالم كرد، بازيكنان به 
جاي خريد لباس هاي ورزشي بهتر است، آنها را 

بشويند.

 (Isles of saily) سيلي  جزاير  فوتبال  ليگ  در 
با  هفته   هر  كه  دارند  حضور  فوتبال  تيم  دو  تنها 
هم بازي مي كنند. جالب آنكه اين دو تيم در جام 
حذفي هم با هم بازي مي كنند. اين مجمع الجزاير 

دو هزار و 900 نفر جمعيت دارد!
 1995 سال  در  منچسترسيتي  هواداران  از  يكي 
از آوردن مرغ مرده به ورزشگاه «مين رود» منع 
زدن  گل  مواقع  در  داشت  عادت  هوادار  اين  شد. 
سرش  روي  را  مرده  مرغ  پرهاي  منچسترسيتي 

تكان دهد!

اليشا باندا، مهاجم يكي از تيم هاي فوتبال زيمبابوه 

از سوي هم تيمي اش ربوده شد و مورد اذيت و 
آزار قرار گرفت. پس از هشت روز جسد باندا در 

خارج از شهر يافت شد.

دليل  به  سامپدوريا  تيم  اعضاي   2000 سال  در 
كيلومتر   32 پايين تر  دسته  به  سقوط  از  نجات 
جنوا  در  «مادونا»  معبد  به  تا  كردند  پياده روي 

برسند و سپاسگزاري كنند.

پاتريكس  و  كيلمارنوك  بازي  در  سال 1945  در 
در ليگ اسكاتلند يكي از بازيكنان كيلمارنوك هفت 
بار يك ضربه پنالتي را تكرار كرد كه در نهايت 
ضربه آخر را دروازه بان حريف گرفت تا تيمش 

سه بر پنج شكست بخورد!

تصميم  كانگلتون  تيم  اعضاي   1993 سال  در 
درگذشت  دليل  به  تيم شان  بازي  از  قبل  گرفتند 
در  كنند.  سكوت  دقيقه   يك  هوادارشان  پيرترين 
بين  از  مسن  هوادار  اين  سكوت  دقيقه   يك  ميان 

هواداران وارد چمن شد!

جام جهاني 1986  از  قبل  ساله  گاتيكاي 52  پدرو 
سفر  دوچرخه  با  مكزيك  به  آرژانتين  از  مكزيك 
كرد زيرا توانايي خريد بليت سفر را نداشت. البته 
به  او  دوچرخه   ورزشگاه،  بليت  خريد  زمان  در 

سرقت رفت!
در سال 1958 در يكي از ليگ هاي محلي نيجريه 
پوند  پرداخت 10  با  تيم ها  تا  شد  داده  اجازه  اين 

يك جادوگر استخدام كنند.
تصميم   1987 سال  در  «بري»  باشگاه  بازيكنان 
ديگري  فعاليت  هيچ گونه  بازي  از  غير  تا  گرفتند 
هيچ  باشگاه  زيرا  ندهند  انجام  باشگاه  براي 

امكاناتي براي زندگي آنها فراهم نكرده بود.
بازي  يك  در  مسابقه  داور  اريكستراپ،  هنينگ 
بازي  پايان  سوت  داشت  قصد  دانمارك  ليگ  در 
افتاد  زمين  روي  او  مصنوعي  دندان  كه  بزند  را 
تيم  مي گشت،  دندانش  دنبال  به  او  كه  وقتي  تا 
«ابل تافت» به گل تساوي رسيد. با وجود اعتراض 
زياد داور مسابقه در نهايت دندان مصنوعي خود 
سوت  و  كرد  اعالم  مردود  را  گل  و  كرد  پيدا  را 

پايان بازي را به صدا درآورد!

در بازي انگليس و مالت در سال 1971 بازي به 
دقيقه    90 طول  در  توپ  كه  بود  طرفه  يك  حدي 

حتي به دروازه  انگليس هم نرسيد!

4/2 ميليارد نفر؛ جمعيت اينترنت دنيا
جمعيت كاربران اينترنت دنيا به شكل فزاينده اي در حال رشد است 
و به نظر مي رسد اين رشد روز به روز به سمت ابزارهاي موبايل 
گرايش بيشتري نشان مي دهد. «ماري ميكر» از سخنرانان كنفرانس 
دره  ريسك پذير  سرمايه گذاري  شركت هاي  از  يكي  شركاي  و   D11
سيليكون، طي برنامه خود آمار جالبي از جمعيت وب جهان شمول 
ارائه كرده است. به گفته وي اكنون جمعيت اينترنت دنيا بالغ بر 2.4 
ميليارد نفر است كه نسبت به سال گذشته هشت درصد رشد داشته 
است. با اين حساب، تنها 34 درصد از ساكنان اين كره خاكي آنالين 
هستند. طبق آمار خانم «ميكر» ضريب نفوذ اينترنت در آمريكا هم 78 
درخصوص  ميكر»  سخنان «ماري  مهم تر  بخش  شايد  است.  درصد 
اينترنت موبايل و رشد آن باشد. ابزارهاي موبايل در سال 2009 تنها 
صاحب 0.9 درصد از ترافيك اينترنت دنيا بوده اند. يك سال بعد سهم 
آنها به 2.4 درصد رسيد و در سال 2011 اين ميزان به 15 درصد 
افزايش يافت. سهم ابزارهاي موبايل از ترافيك اينترنت سال 2012 

بيش از 30 درصد گزارش شده است. 
تبليغات  سفارش دهندگان  مي گويد  «ميكر»  خانم  كه  اينجاست  جالب 
هنوز براي تبليغ در موبايل و تبلت ها چندان ارزشي همپاي سهم آنها 
از ترافيك اينترنت دنيا قائل نيستند. به طور ميانگين هر فرد 12 درصد 
وقت خود را با ابزار موبايلش مي گذراند. اين در حالي است كه تنها 
ابزارهاي  اختصاصي  صورت  به  آمريكا  در  تبليغات  درصد  سه 

موبايل را هدف قرار مي دهند. 
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى 
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سياه چاله هاى 
زندگــــى

فخرالدين دوست محمد

شگفت  پديده  با  شناسى  وستاره  نجوم  علم  در 
روبه  چاله  سياه  يا  سياه  هاى  حفره  بنام  انگيزى 
رو هستيم. سياه چاله در واقع يك جسم متناقض 
كيهانى ؛ يك ستاره تاريك وكامال نامرئى مى باشد 
وارد  آن  در  چيزى  هر  بينهايت  جاذبه  اثر  در  كه 

شود ديگر خارج نخواهد شد حتى نور! سياه چاله 
يك زندان براى نور است و مكانى است كه ديگر 
امكان فرار ازآن وجود ندارد و يك ميدان گرانشى 
ژرف ؛ هولناك و بيرحم كه همه چيز حتى نور را 

هم مى مكد.

جرم  اين  معرفى  و  مقدمه  اين  ازآوردن  هدف 
آسمانى و فضائى ؛ نوعى معادل سازى و تعميم 
دادن آن به فضاى زندگى روزمره افرادى ست كه 
در تالشى بى فرجام و شبانه روزى براى رسيدن 
از  غافل  باشند  مى  ها  موفقيت  و  ها  خواسته  به 
هاى  حفره  انها  زندگى  فضاى  و  مسير  در  اينكه 
و  مكنده  هاى  چاله  سياه  همان  واقع  در  و  سياه 
هولناكى وجود دارند كه به شكل نامرئى و بدون 
در  شوند  ديده  يا  و  شوند  داده  تشخيص  اينكه 
طوالنى  سالهاى  و  ماهها  حتى  بلكه  و  لحظه  هر 
تمامى نيروها ؛ پتانسيلها ؛قابليت ها ؛ استعدادها و 
نيروهاى پوياى موجود در فضاى زندگى افراد يك 

اجتماع را به ورطه نابودى كشانده است.

اهميت و ضرورت شناسائى و كشف اين حفره ها 

و چاله هاى سياه فكرى و ذهنى موجود در زندگى 
زحمات  تمامى  آن  بدون  كه  است  حدى  تا  افراد 
اهداف  به  رسيدن  براى  فرسا؛  طاقت  وتالشهاى 
صورت  در  و  رفته  هدر  ؛  فردى  هاى  خواسته  و 
زمينه  ؛  دهنده  هدر  منابع  اين  افزايش  و  گسترش 
بى  ؛  گسيختگى  هم  از  آن  تبع  به  و  افراد  شكست 
ثباتى وتزلزل در روابط خانواده و در سطح كالن 
بايستى  بنابراين  ايم.  نموده  فراهم  را  جامعه  تر 
براى افزايش بهره ورى و راندمان كار و در نتيجه 
؛  موفقيت  فرايند  به  بخشيدن  تسريع  و  افزايش 
هاى  انرژى  خروج  موجب  كه  سياهى  هاى  حفره 
را  انها  و  شناسائى  را  ميشود  زندگى  در  مثبت 
وسازنده  مثبت  فرصت  و  ها  موقعيت  به  تبديل 
كه  افراد  از  بسيارى  ما  جامعه  در  متاسفانه  كرد. 

براى  الزم  ودرايت  هوش  تجربه؛  ؛  دانش  داراى 
حل مسائل ومشكالت پيش رو ميباشند ؛ به جاى 
روانى  ؛  روحى  نيروهاى  تمركز  و  كردن  تجهيز 
؛  ها  توانايى  و  ها  قابليت  اين  بر  خود  جسمى  و 
زمانهاى مفيد وسازنده خود را صرف حاشيه ها 
و  زندگى  اهميت  بى  و  فرعى  مسائل  و  جزييات  ؛ 
كمترين  كه  ميكنند  اخالقى  و  رفتارى  هاى  حداقل 
تاثير و سازندگى را در تحول خالقانه آنها دارند. 
چه بسا افراد زيادى اعتراف و اذعان كرده اند كه 
تالش  ؛  الزم  هاى  مهارت  و  فن  داشتن  وجود  با 
وپيگيرى هاى فراوان و صرف زمان هاى بسيار 
هنوز هم در حال در جا زدن بدون ذره پيشرفت 

وترقى مى باشند.

جالب اينكه سياه چاله هاى آسمانى با مرگ ستاره 
تر  جالب  و  آيند  مى  وجود  به  پيكر  غول  هاى 
اينكه بدانيد در فضاى زندگى نيز مجموعه عوامل 
و  خالق  آموزشى  سيستم  نبود  جمله  از  مختلفى 
؛  غلط  هاى  سنت  و  عادات  ؛  سوادى  بى  ؛  كارآمد 
ايستا ؛ كهنه وقالبى و نبود اهرم هاى تاييد كننده 
فكرى  و  ذهنى  فضاى  بر  حاكم  كننده  تشويق  و 

تعليم  ساختارهاى  و  ها  خانواده  از  بسيارى 
وتربيت از ابتدايى ترين تا سطوح باالى دانشگاهى 
؛ ضمن از بين بردن و سركوب كردن استعدادها 
و خالقيت هاى افراد كه همانا ستاره هاى روشن 
و درخشان انها در رسيدن به موفقيت ها ميباشند 
؛ اين عوامل آرام آرام نه تنها زمينه ساز و بستر 
ساز مرگ بسيارى از اين ستاره هاى در خشان و 
با استعداد خواهد گرديد بلكه باعث متولد شدن و 
به وجود آمدن سياه چاله هاى زيادى در زندگى 

افراد يك جامعه خواهند گرديد.

سياه  ؛  آسمانى  اجرام  برخالف  و  خوشبختانه 
هدر  منابع  بعنوان  ؛  زمينى  هاى  حفره  هاو  چاله 
با  ؛  فردى  خالقيتهاى  و  استعدادها  ؛  زمان  دهنده 
اصالح سازوكارها و ساختارهاى اموزشى ايستا 
و كهنه به خالق و پويا ؛ ارتقاء سطح مهارت ها ؛ 
تجربيات مفيد وسازنده در كنار رشد و تعالى خرد 
و فرهنگى عمومى و افزايش اهرمهاى تاييد كننده 
افزايش  و  توانمند  و  خالق  افراد  كننده  تشويق  و 
قابل  ؛  افراد  باورى  خود  و  نفس  به  اعتماد  حس 

ترميم و پر كردن مى باشند.
دهنده  هدر  و  سياه  هاى  حفره  ميتوان  كلى  بطور 
به  را  وجسمى  ذهنى  ؛  فكرى  مثبت  هاى  انرژى 

دودستة ذيل تقسيم كرد:

1 منابع خارجى يا بيرونى :

گردد  مى  اطالق  نيروهاى  و  منابع  به  دسته  اين 
بين  روابط  در  واقع  وبيرون  خارج  فضاى  در  كه 
افراد يك گروه ؛ خانواده و جامعه ديده ميشود تا 
شخصيت درونى و فضاى فكرى ؛ ذهنى ورفتارى 
افراد  وجود  به  ميتوان  منابع  اين  جمله  از   . افراد 
تعداد  به  كه  كرد  اشاره  نگر  محدود  و  نگر  منفى 
زياد در نقاط ومكانهاى مختلف از خانواده و دربين 
والدين ؛ دوستان ؛ فك وفاميل هاى دور ونزديك 
درفضاى  وهمكاران  مديران  ؛  مسئولين  تا  گرفته 
ادارى و سازمانى كه با محدودنگرى و منفى بافى ؛ 
شايعه پراكنى و اغراق در بيان مشكالت وزشتيها 
ناآگاهانه  يا  آگاهانه  ؛  موجود  ناهنجاريهاى  و 
ضمن ترويج و انتشار امواج وانرژى هاى منفى ؛ 
ياس و نا اميدى در فضاى جامعه ؛ و ناامن جلوه 
دادن فضاى كسب وكار ؛ زمينه را براى سركوب 
و  فردى  خالقيتهاى  و  قابليتها  ؛  استعدادها  كردن 
ممكن  كه  افراد  اين  ميسازند.  فراهم  افراد  جمعى 
است در بين خانواده و دوستان و همكاران نزديك 
نيز باشند همچنين باعث هدر دادن وقت وزمان ؛ 
؛  روانى  روحى  و  جسمى  هاى  انرژى  و  سرمايه 
انحراف در مسير و تغيير در اولويت هاى زندگى 
از  مورد  صدها  زندگى  به  توان  مى  شوند.  افراد 
افرادى كه با وجود تواناييها و استعدادهاى بالقوه 
و شايسته ؛ صرفا به خاطر توجه به صحبت ها و 
نگرش هاى محدود ؛ ناقص ومنفى افراد ظاهربين 
و ضعيف ؛ ساعتها و روزها ؛ هفته ها و ماهها و 
بلكه حتى ساليان سال از زندگى را بيراهه رفتند 
ودر سراشيبى سقوط قرار گرفتند و مفت ومسلم 
زندگى را باخته اند. اين افراد كه هويت ؛شخصيت 
و  داشتن  نگه  راضى  خاطر  به  را  خود  زندگى  و 
سالها  اين  درتمامى  كردند  تباه  مردم  نمودن  قانع 
هيچ وقت از خود نپرسيدند كه: (( اين مردمى كه 

و  دادند  تغيير  و  من  زندگى  و  هويت  ؛  شخصيت 
مرتبت  لحاظ  از  آنها  بيشتر  ؛  كردند  ونابود  تباه 
پايين  سطح  در  وعلمى  فكرى  ؛  اخالقى  وجايگاه 
فقط  سالها  اين  درتمام  چرا  پس  دارند  قرار  ترى 
وفقط به خاطر آنها و براى راضى نگاه داشتن انها 
اين گونه رفتار كردم ؛ لباس پوشيدم ؛ غذا خوردم 

و رفتار كردم و اين گونه زندگى كردم !))

بر  تمركز  و  اتكاء  جاى  به  افراد  بيشتر  متاسفانه 
؛  فردى  ناب  استعدادهاى  و  شخصى  نيروهاى 
نيروهاى  مشترك  محصول  و  وپرداخته  ساخته 
خارجى ؛ هويت هاى كاذب و شخصيت هاى خيالى 

خلق شده توسط رسانه هاى تبليغاتى ميباشند.

بنابراين الزم وضرورى است كه افراد منفى باف 
هاى  چاله  سياه  از  يكى  بعنوان  را  محدودنگر  و 
جامعه خالق ؛ شنا سائى وآنها را از دايره روابط 
بين فردى دوستان و همكاران حذف و يا كمرنگ 

نمود.

2 منابع داخلى و درونى:

هاى  خصلت  و  ويژگيها  به  بيشتر  نيز  منابع  اين 
رفتارى ؛ فكرى و شخصيتى ؛ ديدگاه و بينش افراد 
ميتوان  جمله  از  كه  ميشود  اطالق  ميشود  مربوط 
به ويژگيها و خصوصيات منفى و ناپسند بسيارى 
مثل :عقده ها وخالء هاى عاطفى ؛ محدود نگرى ؛ 
جهل ونادانى ؛ ترس ؛ بى ارادگى و نداشتن اعتماد 
وتكبر؛  غرور  ؛  بينى  كم  وخود  ؛حقارت  نفس  به 
؛  ورزيدن  حسادت  و  نفرت  ؛  توزى  كينه  و  بخل 
توهين  ؛  چاپلوسى  و  تملق  ؛  كردن  وغيبت  دروغ 
بعنوان  اگر  كه  كرد  اشاره  و.....  كردن  تمسخر  و 
سياه چاله هاى مهلك و خطرناك مورد شناسائى 
كردن  جايگزين  و  ترميم  صدد  در  و  نگيرند  قرار 
آنها با صفات نيكو و پسنديده مثل :دانش واراده 
خواهى  خير  و  كردن  نيكى  ؛  وشهامت  شجاعت  ؛ 
قناعت  ؛  راستگويى  و  صداقت  ؛  وفداكارى  ايثار  ؛ 
و... نباشيم ضمن هدر دادن و تباه نمودن منابع ؛ 
انرژى ها و خالقيت ها ؛ استعدادها و تواناييها ؛ و 
از دست دادن زمان وفرصت هاى سازنده ؛ زمينه 
جدى  آسيبهاى  و  شكست  ؛  ها  بروزناهنجارى 
در  اخالقى  و  اجتماعى  ؛  فرهنگى  مختلف  درابعاد 
جامعه را فراهم نموده ايم .. افرادى را مى شناسيم 
كه به خاطر طمع به مال ؛ زندگى و ناموس ديگران 
و يا كينه توزى وحسادت به وضعيت و پيشرفت 
ديگران با دزدى و قتل و غارت و تجاوز به حريم 
هم  و  خود  هم  ديگران  خصوصى  و  شخصى 
خانواده خود را تباه و نابود و هم ضربات جبران 

ناپذيرى را بر پيكر جامعه وارد نموده اند.

خواسته  به  رسيدن  و  موفقيت  به  نيل  براى  پس 
هاى فردى وجمعى و ساختن جامعة پويا و خالق 
با افرادى متكى بر استعدادها و قابليت هاى فردى ؛ 
بايستى ضمن شناسائى حفره ها وسياه چاله هاى 
وبالندگى  نيروى نشاط  نابود كننده  و  دهنده  هدر 
و  تعليم  با  انها  وپركردن  كردن  ترميم  صدد  در  ؛ 
تربيت صحيح ؛ آموزش درست وخالقانه و ارتقاء 
سطوح  در  جامعه  فرهنگى  و  فردى  شعور  سطح 

مختلف نيز باشيم.
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اين مكان ها 
را قبل از محو 
شدن ببينيد

روى  رفتن  راه  و  چين  به  كردن  سفر 
در  رفتن  زيرآبى  يا  چين  بزرگ  ديوار 
از  استراليا  آبسنگى  سد  ترين  بزرگ 
دوستداران  كه  است  مواردى  جمله 
طبيعت و ميراث هاى جهانى روياى آن 
را در سر دارند. اما متاسفانه برخى از 
بزرگ ترين ميراث هاى جهانى يونسكو 

در خطر از بين رفتن هستند.
ديوار بزرگ - چين

Great Wall, China
ديوار بزرگ چين براى محافظت از مردم و فرهنگ 
 7242 حدود  ديوار  اين  است.  شده  ساخته  چين 
كيلومتر طول دارد و حدود 2 هزار سال طول كشيده 

تا ساخته شود. يونسكو اين اثر باستانى را «شاهكار 
مطلق» ناميده است زيرا ساختار عالى و شخصيت 
منحصر به فردى دارد. اما عالى بودن آن به اين معنا 
نيست كه پس از اين همه سال بناى تخريب نگذارد 
و به تدريج به سوى نابودى پيش نرود. اين ديوار 
عظيم نيز زير فشار دنياى مدرن در شرف تخريب 

قرار دارد.
ديوار بزرگ چين در نتيجه فرسايش و عدم رسيدگى 
در حال خراب شدن است و قسمت هايى از آن كه 
دارند،  قرار  ها  بازديدكننده  ديد  معرض  در  بيشتر 
دو  كه  ديوارهايى  اند.  شده  فرسودگى  دچار  بيشتر 
هزار سال دوام داشته اند در ده سال گذشته دچار 

ريزش شده و از بين رفته اند.

ممفيس و گورستان آن - مصر
Memphis And Its Necropolis, Egypt

را  آن  گورستان  و  ممفيس  هوايى  هاى  عكس  اگر 
آن  هرم  سه  و  قاهره  نكنيد  باور  شايد  باشيد،  ديده 
نزديك  يكديگر  به  اندازه  چه  تا  ابولهول  مجسمه  و 
عجايب  جزو  ممفيس  مشهور  هاى  سايت  هستند. 
فروشگاه  و  ها  هتل  اكنون  هستند.  جهان  گانه  هفت 
فراگرفته  را  باستانى  آثار  اين  اطراف  بسيارى  هاى 
وسط  در  كه  نيست  پيش  سال  صد  همچون  و  اند 

بيابان بى آب و علف باشد.
در دهه 1990 ميالدى، طرحى براى ساخت بزرگراه 
آسيب  دليل  به  كه  شد  ارائه  آثار  اين  مسير  در 
فوران  اما  نشد.  اجرايى  ها،  سايت  اين  به  رساندن 
چشمه هاى آب، جمعيت مردم و غارتگران همچنان 
ساختمان هاى باستانى اين گورها و اهرام ممفيس 

را تهديد مى كنند.

Rio Platano Biosphere Reserve - هندوراس

Rio Platano Biosphere Reserve، يكى از آخرين 
جنگل هاى گرمسيرى در آمريكاى مركزى است كه 
و  انبوهى  از  اى  پرتره  و  است  مانده  باقى  تاكنون 
حيات  و  زيبا  بسيار  كوهستانى  مناظر  است.  نعمت 
وحش اين جنگل كه شامل 39 پستاندار و حدود 400 
گونه مختلف پرندگان است از جمله جاذبه هاى آن 
هستند. فرهنگ مردم از گذشته تا كنون يكى از مهم 
ترين نقش ها را در زيست موجودات كره زمين ايفا 
كرده است و اين مساله را در جنگل هاى هندوراس 
نه تنها  اين جنگل  كرد.  خوبى حس  به  توان  هم مى 
محل زندگى ماياها و شامل Ciudad Blanca است، 
فرهنگ  و  سنت  كه  نيز  نفر  هزار  دو  از  بيش  بلكه 
قديمى خود را حفظ كرده اند همچنان در آنجا زندگى 

مى كنند.

اين جنگل بكر و دست نخورده با مساحت 1216000 
هكتار در معرض خطرات جدى قرار دارد. به طورى 
از  هندوراس  دولت  ميالدى،   2011 سال  در  كه 
فهرست  در  را  سايت  اين  كرد  درخواست  يونسكو 
ميراث هاى در معرض تهدادتى همچون چوب برى 
غير قانونى، شكار غير قانونى، شكار غيرقابل كنترل 
حيوانات وحشى، بريدن و سوزاندن گياهان جنگلى 

و يافت گونه هاى عجيب قرار دارد.

پارك ملى اورگليد -ايالت متحده
Everglades National Park, United States

پارك ملى اورگليد، از 34 سال پيش كه در فهرست 
ميراث جهانى يونسكو قرار گرفت در معرض تهديد 
اين  جانورى  مختلف  هاى  گونه  دارد.  قرار  خطر  و 
دريايى  گاو  و  فلوريدا  سياه  پلنگ  همچون  پارك 
ضمن،  در  دارند.  قرار  انقراض  معرض  در  (مناتى) 
اين پارك بزرگ ترين اكوسيستم درختان چندل در 

نيم كره غربى است.
اكوسيستم آبى اين پارك در معرض خطر قرار دارد. 
سال ها خشكسالى، آب بندها و ساخت و سازهاى 
درصدى   60 كاهش  باعث  منطقه  اين  در  گسترده 
اين  هاى  تاالب  از  نيمى  و  است  شده  آب  جريان 
پارك ملى را از بين برده است. آلودگى كه در نتيجه 
از  باعث  نيز  شوند  مى  ريخته  كشاورزى  فضوالت 

بين رفتن بسيارى از موجودات آبزى شده اند.

پترا- اردن
Petra, Jordan

تجارت  بازارهاى  ترين  رونق  پر  از  يكى  پترا  شهر 
بسيارى  گردشگران  و  است  ادويه  و  مر  كندر، 
هاى  زيبايى  و  مردم  فرهنگ  براى  دنيا  سراسر  از 
با  شهر  هاى  خرابه  كنند.  مى  سفر  آن  به  شهر  اين 
و  ها  كليسا  معابد،  گورستان،  رنگ،  قرمز  آجرهاى 
آمفى تئاتر به سبك معمارى رومى مواردى هستند 
كه گردشگران بسيارى را به سمت خود مى كشانند.

ماسه سنگ هاى قرمز با اينكه بسيار زيبا هستند اما 
خيلى زود هم فرسوده و ساييده مى شوند و از بين 
مى روند. تعداد زياد گردشگران در ده سال گذشته 
يك  به  ميالدى   1986 سال  در  نفر  هزار   65 از  كه 
ميليون نفر در سال 2010 رسيده بود نيز در خرابى 
اين سايت جهانى يونسكو بى تاثير نبوده است. جاى 
االغ  و  شتر  همچون  حيواناتى  سم  و  ها  انسان  پاى 

بين  از  باعث  كنند  مى  كرايه  ها  توريست  كه  هايى 
ساختمان  زيباى  هاى  طرح  و  ها  كارى  كنده  رفتن 

هاى قرمز رنگ مى شوند.

اين شهر زير انگشتان ميليون ها نفر در حال ناپديد 
شدن است و نسل هاى آينده احتماال نتواند زيبايى 

اين منطقه را به خوبى درك كنند.

جزاير گاالپاگوس - اكوادور
Galapagos Islands, Ecuador

جزاير گاالپاگوس بيشتر براى زندگى حيوانات خود 
الك  و  ايگوانا  به  بايد  آنها  جمله  از  دارد.  شهرت 
پشت هاى فوق العاده بزرگ اشاره كرد. اين جزاير 
است.  حيوانات  دوستدار  گردشگران  اصلى  مقصد 
بين  از  را  زيبا  منظره  اين  ها  انسان  ما  حضور  اما 
در  بشر  زندگى  كوتاه  پيشينه  طول  در  است:  برده 
جزاير گاالپاگوس حدود 5 درصد از انواع حيوانات 

اين منطقه از بين رفته و منقرض شده اند.

آنكور-  كامبوج
Angkor, Cambodia

پارك باستانى آنكور با مساحت 96 هزار هكتار تنها 
كامبوج  باستانى  و  بزرگ  بسيار  پايتخت  از  بخشى 
آنكور  معبد  پارك،  اين  بخش  مشهورترين  است. 
دنيا  باستانى  و  مذهبى  بناى  ترين  بزرگ  كه  است 
نيز به شمار مى رود كه از ساليان دور تاكنون باقى 

مانده است.
و  تاراج  از  پس  ميالدى   2004 سال  در  آنكور 
جهانى  ميراث  فهرست  از  گران  چپاول  كارى  كنده 

تعداد  افزايش  ضمن،  در  شد.  وارد  خطر  ليست  به 
هاى  دهه  در  بازديدكننده  صفر  از  ها   بازديدكننده 
70 و 80 ميالدى تا640 هزار نفر در سه ماه نخست 
بين  از  و  تخريب  باعث  نيز   � ميالدى   2012 سال 
رفتن ساختمان معبد شد. ماسه سنگ هاى نرم و پله 
هاى اين آثار باستانى زير پاى هزاران بازديدكننده 
در  البته  هستند.  رفتن  بين  از  و  فرسايش  حال  در 

استفاده  چوبى  هاى  پله  از  آن  هاى  قسمت  برخى 
اين  از  بيش  ساختمان  اصلى  بافت  تا  است  شده 

آسيب نبيند.

سد آبسنگى كبير - استراليا
Great Barrier Reef, Australia

مرجانى  هاى  صخره  اكوسيستم  ترين  بزرگ  اين 
مرجان، 1500  نوع  از 400  بيش  و  است  جهان  در 
در  تن  نرم  نوع  هزار   4 و  ماهيان  از  مختلف  گونه 
اين مكان زندگى مى كنند. سد آبسنگى كبير ساالنه 
سمت  به  جهان  سراسر  از  را  بسيارى  گردشگرانى 
هوايى  و  آب  شرايط  تغيير  اما  كشاند.  مى  استراليا 

منطقه باعث تهديد اين اكوسيستم زيبا شده است.
هر چه دماى اقيانوس بيشتر و آب هر روز اسيدى 
تر مى شود، سد آبسنگى كبير نيز مورد گندزدايى 
هاى بيشتر قرار مى گيرد و در نتيجه آن مرجان ها 

سفيد مى شوند و مى ميرند.

ماكو پيكو - پرو
Machu Picchu, Peru

سال 2011 ميالدى، يكصدمين سالگرد كشف ماكو 
پيكو بود. در قرن اخير، خرابه هاى قوم اينكاها به 
يكى از مشهورترين مكان هاى باستانى و گردشگرى 
دنيا تبديل شد. سفر براى تماشاى «شهر گمشده» به 
لطف خطوط قطار و سرويس هاى حمل و نقل براى 
گمشده  شهر  اين  شد.  تر  ساده  بسيار  گردشگران 
هاى  كوه  جنگل  باالى  در  و  است  دورافتاده  بسيار 
آند پرو قرار دارد اما با اين همه از خطر گردشگران 

زياد دور نيست.
اين سايت در معرض فرسايش زياد قرار دارد. در 
سال گذشته ميالدى، افزايش تعداد گردشگران زياد 
سايت  اين  اطراف  بايد  كرد  اعهالم  يونسكو  و  شد 
حايلى ساخته شود تا كمتر دچار آسيب هاى مدنى 

شود.
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10 نكته براى 
داشتن زندگى 
خانوادگى بهتر

به  هميشه  زناشويى  زندگى 
كودكانه  هاى  بازى  سادگى 
نكات  يكسرى  هميشه  اما  نيست 
مقابله  براى  ساده  البته  و  كلى 
با  دارد،  وجود  زندگى  مشكالت  با 
هاى  تنش  با  نكته  اين 10  رعايت 

زندگى تان خداحافظى كنيد.
به نقل از سى آرآى، از همين حاال تمرين كنيد تا 

مقابلتان،  طرف  صحبت  كردن  قطع  بدون  بتوانيد 
خوب گوش كنيد.

بعد از صحبت همسرتان مى توانيد از او بپرسيد 
كه آيا نوبت من شده كه حرف بزنم؟ مى توانيد 
در بين صحبت هاى همسرتان يكسرى چيزها را 

يادداشت كنيد تايادتان نرود.
هستند،  بازى  حال  در  كودك  دو  كه  كنيد  تصور 
يك دفعه صداى فريادشان بلند مى شود كه ازت 
بدم مياد ... ازت متنفرم ... اما چند دقيقه بعد باز 
و  كنند  مى  بازى  هم  با  دارند  كه  بينيد  مى  هم 
در  هم  بزرگسال  آدم  دو  هستند.گاهى  خوشحال 
روابط شان به همين شكل هستند، فقط كافى است 
در نيمكت كنارشان بنشينيد و آنها را نگاه كنيد تا 

به حال اين تجربه را داشته ايد؟
سؤال جالب اينجاست چه اتفاقى براى كودكان مى 
افتد كه آنها 5 دقيقه پيش دشمن بودند و در حال 
اين  جواب  كنند؟  مى  بازى  هم  با  هم  باز  حاضر 
سؤال ساده است.آنها شادى را به جاى برقرارى 
مى  را  شان  لحظه  آنها  كنند.  مى  انتخاب  عدالت 

بينند و سعى مى كنند از بازى شان لذت ببرند.
بزرگترين مشكالت ما هم اگر فقط مانند كودكان 
زناشويى  زندگى  شوند.البته  مى  حل  كنيم،  رفتار 
اما  هاى كودكانه نيست  بازى  به سادگى  هميشه 
براى  ساده  البته  و  كلى  نكات  يكسرى  هميشه 

مقابله با مشكالت زندگى وجود دارد.
تان  زندگى  هاى  تنش  با  نكته   10 اين  رعايت  با 

خداحافظى كنيد.

1.زبانتان را گاز بگيريد
از  مردم  بيشتر  كنيد،  بس  را  قضاوت  و  انتقاد 
است  ورزيدن  عشق  مرحله  كه  رابطه  اول  همان 

شروع به انتقاد مى كنند. به ياد داشته باشيد كه 
اگر  بدهد  نجات  را  ازدواجى  تواند  نمى  كس  هيچ 
قرار  انتقاد  مورد  شدن  تحسين  از  بيشتر  طرفين 

بگيرند.
اين  همسرتان  به  پى  در  پى  و  مدام  انتقادهاى 
حس را مى دهد كه او به اندازه كافى براى شما 
خوب نيست.اين حس (به خصوص براى مردها) 

سردشدن رابطه را به دنبال دارد.
قبل از هر چيز سعى كنيد همسرتان را بشناسيد 
را  همديگر  قبول  قابل  هاى  تفاوت  آن  از  بعد  و 

بپذيريد.

2.متفاوت سپاسگزارى كنيد
درباره تفاوت ها شفاف سازى كنيد، اينكه تفاوت 

را چه معنى مى كنيد، مهم است.
ما هميشه حقايق را از بين فيلترهاى متفاوتى رد 
مى كنيم كه وجود آن فيلترها به فرهنگ، جنسيت 

و خانواده بستگى دارد.
عشق  كردن  حفظ  خوب،  ازدواج  يك  شرط  تنها 
نوع  در  را  همسرتان  توانيد  مى  است.  رابطه  در 

سپاسگزارى تان غافلگير كنيد.
اگر او چيزهايى را هميشه دوست داشته كه شما 

موافقت  با  توانيد  مى  كرديد،  مى  مخالفت  آن  با 
خود به او حس متفاوت بدهيد.

اگر همسرتان هميشه تير و كمان دوست داشته 
هاى  خرج  از  كمان  و  تير  خريد  شما  نظر  به  و 
پس  با  توانيد  مى  بوده،  زندگى  غيرضرورى 
ايد،  گذاشته  كنار  خود  تفريح  براى  كه  اندازهايى 
برايش يك تير و كمان بخريد.از همين حاال تمرين 
طرف  صحبت  كردن  قطع  بدون  بتوانيد  تا  كنيد 

مقابلتان، خوب گوش كنيد.
بعد از صحبت همسرتان مى توانيد از او بپرسيد 
كه آيا نوبت من شده كه حرف بزنم؟ مى توانيد 
در بين صحبت هاى همسرتان يكسرى چيزها را 

يادداشت كنيد تايادتان نرود.

3.معذرت خواهى كنيد
شما مى توانيد بگوييد كه من به دليل مشكالتى كه 
باعث آن شدم، معذرت مى خواهم، در هر رابطه 

اى اين بهترين شكل معذرت خواهى است.
حتى  هستيد  مقصر  چقدر  شما  نيست  مهم  اصًال 
اگر 14درصد تقصيرها گردن شماست براى آن 
خوب  وقتى  كنيد.ازدواج  خواهى  معذرت  قسمت 
معذرت  بتواند  نفر  يك  حداقل  كه  رود  مى  پيش 
خواهى كند، غرور داشتن در رابطه زناشويى چيز 
قابل قبولى نيست.معذرت خواهى در نهايت روح 
بزرگ شما را نشان و حس بهترى به زندگى تان 

مى دهد.

4.خوب گوش دادن را تمرين كنيد
حل  را  مشكلى  اين  كنيد،  بس  را  خود  از  دفاع 
نمى كند، سعى كنيد شنونده خوبى باشيد، خوب 
گوش دادن بهترين هديه اى است كه مى توانيد به 

شريك زندگى تان بدهيد.
قطع  بدون  بتوانيد  تا  كنيد  تمرين  حاال  همين  از 

كردن صحبت طرف مقابلتان، خوب گوش كنيد.
بعد از صحبت همسرتان مى توانيد از او بپرسيد 
كه آيا نوبت من شده كه حرف بزنم؟ مى توانيد 
در بين صحبت هاى همسرتان يكسرى چيزها را 

يادداشت كنيد تا يادتان نرود.
در نهايت بحث مى توانيد يك نتيجه گيرى داشته 
صبور  بايد  هستيد  نتيجه  دنبال  به  اگر  باشيد، 
باشيد.هنگامى كه هر دوى شما كنترل اعصابتان 
را از دست بدهيد نتيجه اين مى شود كه همسرتان 
با عصبانيت به درون اتاق مى رود و در را به هم 
نتيجه  بى  شكل  اين  به  بحثتان  كوبد.نگذاريد  مى 
بماند، اگر شما آرام باشيد همسرتان هم آرام مى 

شود و از حرف هاى شما به دل نمى گيرد.

5. دلگرمى بدهيد
هميشه در ابتداى هر رابطه همه چيز گل و بلبل 
است و عادت داريم فقط نكات مثبت را ببينيم.اگر 
بعد از مدتى ديديم بعضى مسائل آن طور نيستند 
كه ما فكر مى كرديم بايد سعى كنيم بقيه چيزها 

را خراب نكنيم.
معموًال  دارد،  هم  مثبتى  نكات  حتمًا  ما  همسر 
بازسازى روابط سخت است اما غيرممكن نيست.
كه  كنيد  كارى  بايد  ازدواجتان  داشتن  نگه  براى 
همسرتان احساس ارزشمندى و برگزيدگى كند.

معموًال افرادى كه ازدواج هاى طوالنى ترى دارند، 
مى فهمند چطور بايد به همديگر توجه كنند.

صميمى  فضايى  كه  شود  مى  باعث  درك  اين 
در خانه به وجود بيايد و در مقابل هم شما مى 

توانيد انتقادهاى سازنده تان را پيش ببريد.
به عنوان مثال وقتى همسرتان دارد با برادرش 
اش  شوخى  نوع  از  اگر  حتى  كند  مى  شوخى 
كه  اى  شيوه  بگوييد  او  به  اما  نيامده  خوشتان 

او براى شوخى استفاده كرده را دوست داريد.
نمى  استفاده  تان  سازنده  انتقاد  از  شما  همسر 
وجود  احترام  و  عشق  از  فضايى  اينكه  مگر  كند 

داشته باشد.

6.روى خودتان تمركز كنيد نه همسرتان
شما  اين  هميشه  نيست،  شما  با  حق  هميشه 
از  كمى  كنيد  گوييد.سعى  مى  درست  كه  نيستيد 
اختالفتان فاصله بگيريد و از دور نگاه كنيد.حاال 
همين  به  حتمًا  ببينيد،  درست  كه  است  آن  وقت 
شكل است كه طرف مقابل هم مقصر است اما به 

خود يادآورى كنيد كه من هم بى تقصير نبودم.
باشيم  ترى  منطقى  هاى  آدم  ما  از  يك  هر  اگر 

روابط مان بى تنش تر خواهد بود.
براى  كنيد  سعى  و  كنيد  تمركز  خودتان  روى 

اصالح نقص هايتان تالش كنيد.

7.تحت شرايط استرس زا، فشار نياوريد
آيد،  مى  پيش  ازدواج  در  سختى  شرايط  هميشه 
اين شرايط مى تواند شامل شرايط بيكارى، فشار 

مالى يا حتى بيمارى يكى از طرفين باشد.
عمل  صبح  فردا  كه  كنيد  تصور  را  كسى  مثًال 
جراحى مهمى دارد. همسر او مى تواند شب قبل 
از عمل جراحى فضايى از غم و غصه را در خانه 
به وجود آورد يا اينكه يك مهمانى بگيرد و تمام 

دوستان با روحيه همسرش را دعوت و سعى كند 
آن شب از فكر كردن به نتيجه عمل دورى كنند.

مثًال  هستند،  مهم  خيلى  زندگى  در  ما  انتخابهاى 
يك همسر هم مى تواند بنشيند و آن قدر فضا را 
ناراحت كننده كند تا به حدى برسد كه يك دغدغه 

جديد هم به وجود بيايد.
شما در شرايط سخت زندگى تان بايد از به وجود 

آمدن فشار جديد جلوگيرى كنيد.

8.همه چيز در جزئيات خالصه مى شود
شرايط  دليل  به  روزهايى  يك  شما  همسر  اگر 
خيلى  اگر  شود،  مى  آرام  نا  و  بداخالق  كاريش 
روز  يك  اما  ريزد  مى  چاى  شما  براى  ها  صبح 
صبح با عصبانيت در را به هم مى كوبد.اين دليل 
هيچ وقت من را  نمى شود كه بگوييد همسر من 

درك نمى كند.
اين  داريد،  نگه  يادتان  در  هميشه  را  مثبت  نكات 
باعث مى شود كه عصبانيت شما قابل كنترل شود.

اگر گاهى خلق و خوى او با توجه به شرايطى كه 
خارج از فضاى خانه دارد تغيير مى كند، شما هم 
راه بياييد، از او تعريف كنيد.به او بگوييد كه چقدر 
از با او بودن لذت مى بريد و خوشحال هستيد.
گاهى الزم است كه حتى كوچكترين مهارتش را 
كار  اين  در  تو  عزيزم  كه  بگوييد  و  كنيد  بزرگ 
بهترين هستى.به جزئيات رابطه تان دقت كنيد و 
همه چيز را يك وظيفه ندانيد، اين مسائل صميميت 

رابطه را بيشتر و تنش ها را كمتر مى كند.

9.تنها شما مى دانيد كه بايد چه كار كنيد
روش  از  هستند  پر  زندگى  سبك  مجالت  تمام 
آوردن  وجود  به  براى  توانيد  مى  شما  كه  هايى 
يك زندگى عاشقانه به كار گيريد.اما در آخر بايد 
بدانيد كه شما به هيچ كدام از اين توصيه ها نياز 
بايد  دانيد  مى  كه  هستيد  كسى  تنها  نداريد.شما 
چقدر  كه  نيست  مهم  دهيد.اصًال  انجام  كارى  چه 
از ازدواجتان گذشته يا چقدر احساس صميميت 
نسبت به زندگى مشتركتان داريد، مهم اين است 
كه بعد از ورق زدن اين صفحات 3 عمل خاص را 

براى بهبود مسائل در زندگى تان به كار ببريد.

10.راه مخصوص خودتان را پيدا كنيد
شايد خيلى از راه ها را امتحان كرده باشيد، اما 
خودتان  زندگى  مختص  كه  را  راهى  بتوانيد  بايد 
كردن  خوشحال  براى  كه  راهى  كنيد؛  پيدا  است 

و به صميميت رسيدن با همسرتان جواب بدهد.
اين روش را يكى از همكاران ما پياده كرده و به 
به  را  روش  سه  اين  دليل  همين  به  رسيده  نتيجه 

عنوان مثال با شما در ميان مى گذاريم.
من توانستم شام مورد عالقه اش را بپزم و وقتى 
او بعد از كار به منزل برگشت با ميز شام چيده 
روبه رو شود.آخر ماه تمام وسايل شخصى ام را 
ريختم و بعد از دسته بندى همسرم با اتاق مرتب 
خواهم  مى  كه  گفتم  او  شد.به  رو  به  رو  ام  شده 
كه  كنم  تنظيم  طورى  را  زمانم  جمعه  روز  صبح 
صحبت  هايش  دلمشغولى  و  ها  نگرانى  درباره 
و  خود  به  مخصوص  روش   3 و  كنيم.بگرديد 
رابطه تان را پيدا كنيد. بدانيد كه تنها قدم اول و 

شروع گردگيرى رابطه سخت است.
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10 اشتباه متداول در 
تناسب اندام

زيبا كاوه يى

فكر مى كنيد تمام واقعيت ها را درباره تناسب اندام مى دانيد. ممكن 
است تعجب كنيد كه بفهميد بسيارى از آنها در صورتى كه به نظر 

صحيح مى رسند، درواقع اشتباه هاى متداول هستند.
شما  ورزشى  همراهان  از  يكى  است:  ساده  بسيار  دام  در  افتادن 
نكته اى درباره تمرينات بدنى مى گويد و شما آن را براى چند نفر 
ديگر كه مى شناسيد، بازگو مى كنيد. يك روز وقتى شما در باشگاه 
مشغول تمرين هستيد، دوباره آن را از دهان فرد ديگرى مى شنويد 

و مطمئن مى شويد كه قضيه صحت دارد.
اما متخصصان مى گويند كه در دنياى تناسب اندام، باورهاى غلط 
بسيارى وجود دارد كه ممكن است مانعى بر سر راه ورزش كردن 
باورها مضر نيستند اما خيلى هاى ديگر مى  باشند. بعضى از اين 
توانند مضر باشند. آنها مى توانند باعث شوند كه تمرينات ورزشى 
خنثى شوند و به نتيجه اى كه هدف كار است نرسند و يا حتى ممكن 

است به ايجاد بعضى از آسيب هاى ورزشى منجر شوند.
علت اينكه اين باورها جان مى گيرند، اين است كه عكس العمل بدن 
هر يك از ما نسبت به حركات ورزشى تا حدودى متفاوت است. به 
همين دليل كارى كه براى يك نفر مناسب است، ممكن است براى نفر 

ديگر مناسب نباشد.
براى  مناسب  هاى  ورزش  مجبوريد  شما  گاهى  وضعيت  اين  در 

خودتان را پيدا كنيد؛ حركاتى كه به درد شرايط شما مى خورد.
تناسب  درباره  غلط  باورهاى  اين  از  بعضى  متخصصان،  گفته  به 
اندام بايد كنار گذاشته شود. هر چه سريع تر اين كار انجام شود، 

بهتر است.
براى پيدا كردن راه سالم تر، متناسب تر با سالمت و لذت بخش تر، 

بعضى از اين باورها را با هم مرور مى كنيم:

1) دويدن روى تردميل در مقايسه با دويدن روى آسفالت يا پياده 
روى، فشار كمترى بر زانو وارد مى كند.

است  ممكن  اما  است  العاده  فوق  ورزشى  حركات  از  يكى  دويدن، 
زانو را تحت فشار قرار دهد چون نيروى وزن بدن شما است كه به 
مفاصل فشار وارد مى كند و اين نيرو ثابت است. فرقى نمى كند كه 

شما روى تردميل بدويد يا روى آسفالت و پياده رو.
بهترين روش براى كاهش فشار بر زانو اين است كه شما ورزش 
هاى متنوعى انجام بدهيد. اگر شما دويدن را با ساير فعاليت هاى 
ثابت)  دوچرخه  روى  كار  مثال  طور  (به  كنيد  همراه  قلبى  ورزشى 
مى توانيد فشار را روى زانو ها كم كنيد و سال ها توانايى دويدن 

را حفظ كنيد.

2) انجام دراز نشست يا كار با ماشين ورزش شكمى باعث مى شود 
از شر چربى هاى شكم خالص شويد.

هر ايده برآمده از روياهاى شبانه را باور نكنيد.
عضالت  تقويت  در  شما  به  است  ممكن  نشست  و  دراز  ابزارهاى 
قسمت ميانى كمك كند و در مجموع تركيب بهترى در اندام شما به 
بايد  ببينيد،  را  خود  شكم  عضالت  بتوانيد  اينكه  براى  آورد.  وجود 
حركاتى را انجام دهيد كه درصد چربى كل بدن را كاهش دهد. اگر 
نمى  را  خود  شكمى  عضالت  نشويد،  كار  اين  انجام  به  موفق  شما 

توانيد ببينيد.
اما آيا دراز و نشست و نرمش هاى شكمى مى توانند شكم بزرگ 
شما را كوچك كنند. متخصصان مى گويند خير، شما نمى توانيد فقط 
چربى قسمت هايى را كه انتخاب مى كنيد، بسوزانيد. بنابراين دراز و 
نشست فقط شما را به هدف كاهش وزن در آن ناحيه مورد نظر نمى 
دو  شامل  ورزشى  برنامه  بايد  چربى  سوزاندن  براى  شما  رساند. 
صورت نرمش هاى قلبى و تمرينات قدرتى را با هم تركيب كنيد. اين 
تركيب حركات به كاهش چربى در تمام بدن كمك مى كند كه قسمت 

مورد نظر شما هم جزيى از اين كل است.

3) ورزش هاى آيروبيك سوخت و ساز شما را چند ساعت پس از 
اتمام ورزش در سطح باال نگه مى دارد.

شده  مصرف  كالرى  مقدار  اما  است  درست  حدودى  تا  عبارت  اين 
احتماال به آن ميزانى كه شما فكر مى كنيد، نيست.

متخصصان مى گويند با اينكه سرعت سوخت و ساز شما پس از 

اين حركات تا حدودى افزايش مى يابد اما اين مقدار از نظر آمارى 
واجد ارزش ويژه اى نيست. در حقيقت اين نرمش ها تنها 20 كالرى 

در روز بيش از مقدار معمول آن مصرف مى كند.
با اينكه بعد از ورزش هاى قدرتى مقدار خيلى كمى سوخت و ساز 
بدن باال مى رود اما اين مقدار هم قابل توجه نيست. بنابراين زياده 

روى اين مصرف كالرى حساب نكنيد.

4) ورزش يكى از فعاليت هاى عالى براى كاهش وزن است.
تونوسيته  ها،  ريه  تنفسى  ظرفيت  افزايش  براى  ورزش  اينكه  با 
عضالت و حتى كمك به برطرف كردن فشارهاى اضافى است اما 
واقعيت تعجب آور اين است تا زمانى كه شما در يك روز چند ساعت 

شنا نكنيد، ممكن است به كاهش وزن شما كمك نكند.
چون حالت شناورى بدن شما را احاطه مى كند، شما نمى توانيد به 
گرم  آب  استخر  در  فعاليت  گويند  مى  كه  كنيد  فعاليت  شدتى  همان 
معادل دويدن است. به عالوه خيلى معمول است كه شما زمانى كه 
از آب بيرون مى آييد، احساس گرسنگى زيادى كنيد. همين مساله 
بنابراين  بخوريد.  معمول  حد  از  بيش  شما  شود  باعث  است،  ممكن 

حفظ رژيم غذايى برايتان سخت تر خواهد شد.

5) يوگا به بهبود تمام انواع دردهاى پشت كمك مى كند.
واقعيت اين است كه يوگا به كاهش دردهاى ناحيه پشت كمك مى كند 

اما اين مورد شامل انواع اين دردها نمى شود.
اگر دردهاى شما مربوط به عضالت قسمت پشتى بدن باشد، كشش 
هاى يوگا و بعضى از حركات آن مى تواند كمك كننده باشد. همچنين 
يوگا در تقويت قواى ذهنى موثر است؛ عاملى كه در بسيارى از افراد 
به رفع دردهاى ناحيه پشت مى كند. اگر درد ناحيه پشت مربوط به 
عوامل ديگر باشد (مشكالتى مثل التهاب يا در رفتگى ديسك) يوگا 
نه تنها نمى تواند در كاهش درد موثر باشد بلكه در بعضى موارد 
حتى ممكن است به شما آسيب رسانده و باعث شود كه دردها شدت 

هم پيدا كنند.
اگر شما به اين دردها مبتال هستيد، براى انتخاب حركات ورزشى 

حتما با پزشك خود مشورت كنيد.

6) اگر حركات ورزشى عرق شما را درنياورد، شدت حركات كافى 
نبوده است.عرق كردن هميشه نشانه وارد شدن فشار نيست، بلكه 

روشى است كه بدن براى خنك كردن خود استفاده مى كند.
ممكن است شما مقدار قابل مالحظه اى انرژى مصرف كنيد بدون 
ساده  حركات  با  روى  پياده  مثال،  طور  به  باشيد.  كرده  عرق  اينكه 

كاهش وزن را امتحان كنيد.

7) هنگام ورزش زمانى كه هنوز احساس مى كنيد حال شما خوب 
است، نشان مى دهد كه به اندازه كافى حركات را انجام نداده ايد.

يكى از بزرگ ترين اشتباهاتى كه مردم در آغاز يا بازگشت به يك 
به  خواهند  مى  كه  است  اين  شوند،  مى  آن  دچار  ورزشى  برنامه 
سرعت حداكثر شدتى را كه مى توانند در حركات خود ايجاد كنند. 
حالمان  كنيم  مى  احساس  ورزش  هنگام  ما  كه  است  اين  آن  علت 

خوب است.
درواقع شما فقط يكى دو روز بعد احساس خواهيد كرد كه به حد 

افراط و بيش از توان خود ورزش كرده ايد.
اينكه چقدر شما در حين انجام حركات احساس راحتى و خوبى مى 
كنيد، مهم نيست. شما به هيچ عنوان نبايد حجم فعاليت قبلى خود را 
دو برابر كنيد. اگر در همان زمان مشكلى احساس نكنيد، زمانى كه 
مشكالت را احساس كنيد ممكن است دوباره ورزش كردن را كنار 

بگذاريد.

هستند  كردن  ورزش  براى  ترى  ايمن  راه  ورزشى  هاى  ماشين   (8
زيرا تمام مدت شما مى توانيد به روش درست با آن كار كنيد.

با اينكه ممكن است يك ماشين ورزشى به طور خودكار بدن شما را 
در وضعيت درست قرار دهد و شما تمام حركات را به درستى انجام 
دهيد اما اين اتفاق زمانى مى افتد كه ماشين براى وزن و قد شما به 

درستى تنظيم شده باشد.
كدام  بدهد  تشخيص  كه  كسى  يا  مربى  يك  به  شما  مورد  اين  در 
وضعيت ماشين متناسب با شرايط شماست، نياز داريد. در غير اين 
صورت احتمال اينكه شما اشتباهاتى در شكل و انجام حركت داشته 
آنها  احتمال  كه  بگيريد  قرار  هايى  آسيب  معرض  در  نيز  و  باشيد 
هنگام انجام حركات بدون هيچ وسيله اى يا با وسايلى كه براى همه 

اوزان استفاده مى شوند، وجود دارد.

9) اگر مى خواهيد به فوايد حاصل از انجام حركات ورزشى دست 
پيدا كنيد، بايد آن قدر ورزش كنيد تا احساس درد داشته باشيد.

كه  اند  عقيده  هم  متخصصان  تمام  باال،  هاى  شايعه  تمام  ميان  از 
بالقوه  صورت  به  بودن»  فايده  بى  مساوى  نداشتن  «درد  اعتقاد 

مضرات زيادى را ايجاد مى كند.
كوفتگى  دچار  حركات،  انجام  از  بعد  روز  دو  يكى  شما  است  ممكن 
حركات  انجام  هنگام  درد  احساس  با  كامال  مساله  اين  اما  باشيد 
شدن  انجام  هنگام  به  اندام  تناسب  براى  فعاليت  يك  است.  متفاوت 
حركتى  اجراى  هنگام  شما  كه  صورتى  در  باشد.  دهنده  آزار  نبايد 
احساس درد مى كنيد يا حركت را اشتباه انجام مى دهيد و يا اينكه 
آسيب ديدگى داشته ايد، متخصصان حركات ورزشى توام با درد 
چنين  در  كنند  مى  توصيه  آنها  كنند.  نمى  توصيه  وجه  هيچ  به  را 
كمى  كنيد،  متوقف  را  حركت  داشتيد،  درد  احساس  اگر  شرايطى 
استراحت كنيد و ببينيد آيا درد برطرف مى شود يا خير. اگر برطرف 
نشد يا اينكه دوباره شروع شد يا اينكه با شروع حركات، افزايش پيدا 

كرد حتما به پزشك مراجعه كنيد.

از سوختن چربى تا ساختن هيكل
ترجمه:فاطمه افروغ

3 باور شايع درباره سوزاندن چربى ها
مى  (قند)  كربوهيدرات  و  چربى  تان،  فعاليت  زمان  طول  و  شدت  به  بسته  شما  بدن 
سوزاند. اين در حالى است كه خيلى ها فكر مى كنند در طول بعضى فعاليت ها فقط 
چربى بدن و در طول برخى فعاليت هاى ديگر فقط كربوهيدرات هاى بدن شان مى 
سوزد...وقتى قرار است وزن تان كاهش پيدا كند، بايد كالرى مصرف كنيد و منبع اين 
كالرى ممكن است يا چربى باشد يا كربوهيدرات (قند) يا هر دو. باورهاى درست و 
غلط زيادى درباره سوختن چربى و كاهش وزن در بين مردم رايج است. اين مطلب 

به 3 مورد از شايع ترين آنها اشاره مى كند و صحيح را از سقيم جدا مى كند.

باور اول
وقتى مشغول فعاليت هستيم، بدن ما تنها از يكى از منابع سوخت اش (يا چربى ها يا 

قندها) براى سوزاندن كالرى استفاده مى كند.

اين باور، درست است يا غلط؟
غلط است! متأسفانه بين بسيارى از ورزشكاران رشته هاى مختلف، اين باور رايج 
است. بدن در طول فعاليت، انرژى خود را به نسبت هاى مختلف هم از منابع چربى و 
هم از كربوهيدرات ها (قندها) كسب مى كند. همين االن كه شما نشسته  ايد و مشغول 
مطالعه اين مقاله هستيد، بدن تان براى كسب انرژى  اش حدود 50 تا 60 درصد چربى 
و 40 تا 50 درصد كربوهيدرات مى سوزاند. مطالعه، كار سنگينى نيست و بدن به 
نسبت هاى برابر براى انجام آن كربوهيدرات و چربى مى سوزاند اما اگر همين حاال 
بلند شويد و تصميم بگيريد كمى بدويد، بدن تان براى برقرارى تعادل و حفظ متناسب 
ذخاير درونى  اش شروع به سوزاندن 70 درصد كربوهيدرات (در مقابل 30 درصد 
چربى) مى كند و اگر دويدن تان را براى مدت طوالنى  ترى ادامه دهيد، بدن ميزان 
استفاده از سوخت هاى اش را از 60 به 40 به نفع چربى بدل مى كند؛ يعنى براى كسب 
انرژى 60 درصد چربى و 40 درصد كربوهيدرات مى سوزاند و هرچه كه طول مدت 
ورزش و فعاليت بيشتر شود، ترازو هم به سمت سوزاندن چربى سنگين  تر مى شود 
و به 65 تا 75 درصد هم مى رسد. بنابراين هر چه زمان ورزش و فعاليت طوالنى  
تر شود، چربى بيشترى در بدن سوزانده مى  شود. پس اگر قصد داريد زودتر الغر 
شويد و وقت و انرژى الزم را هم در اختيار داريد، حداقل 3 ساعت در روز ورزش 
كنيد. براى كاهش وزن، بدن شما بايد كالرى بيشترى نسبت به آنچه كسب مى كند، 
بسوزاند و سوزاندن اين كالرى اضافه تنها در گروى فعاليت هاى خارج از برنامه 
معمول است بنابراين، ورزش كردن يكى از بهترين گزينه  هاى اين فعاليت هاى خارج 
از برنامه محسوب مى شود. در ضمن، فراموش نكنيد كه مهم، سوزاندن كالرى است؛ 

نه منبع آن.

باور دوم
به  نسبت  بيشترى  چربى  بدن  رفتن،  راه  مانند  سبكى  هاى  ورزش  انجام  طول  در 

ورزش هاى سنگين  ترى مثل دويدن مى سوزاند.

اين باور، درست است يا غلط؟
درست است! هرچه شدت فعاليت ورزشى كمتر باشد، درصد بيشترى از چربى در 
بدن سوزانده مى شود اما اين را هم ناديده نگيريد كه در طول فعاليت هاى سبك، 
مى  اى  حرفه   و  سنگين  هاى  ورزش  دادن  انجام  به  نسبت  هم  كمترى  كالرى  بدن 
سوزاند؛ مثًال اگر شما قصد كم كردن يك كيلو اضافه وزن را داشته باشيد، بايد 10 
روز، روزى يكى دو ساعت پياده  روى كنيد يا 2 روز، روزى سه چهار ساعت بدويد. 
مى  سوزانده  بيشترى  چربى  سبك،  هاى  ورزش  هنگام  كه  است  درست  حقيقت،  در 
به  زودتر  فرد  و  رود  مى  دست  از  بيشترى  كالرى  سنگين  هاى  ورزش  با  اما  شود 
وزن ايده  آل خودش نزديك تر مى شود. درواقع، وقتى شما چربى بيشترى در اثر 
فعاليت هاى سبك مى سوزانيد، آن ميزان چربى را در وعده غذايى  تان جايگزين مى 
اضافه  تر از  كربوهيدرات  هاى سنگين، چربى و  فعاليت  طول  در  در حالى كه  كنيد، 
حد معمول سوزانده مى شود. بنابراين اگر اضافه وزن نداريد، بهتر است به همان 
بسنده  نيست،  الزم  شان  دادن  انجام  براى  هم  زيادى  انرژى  كه  سبك  هاى  ورزش 
كنيد اما اگر از اضافه وزن رنج مى بريد و نمى توانيد بيشتر از 30 دقيقه در روز به 
ورزش اختصاص بدهيد، حتمًا اين 30 دقيقه را صرف ورزش هاى سنگين و درست 

و حسابى مثل دويدن كنيد.

باور سوم
اگر ورزش هاى استقامتى مثل دويدن يا دوچرخه  سوارى بيشتر از 15 تا 20 دقيقه 
طول بكشد، سرعت سوختن چربى بعد از اين زمان در بدن چند برابر خواهد شد و 

در نتيجه فرد زودتر به وزن ايده  آل اش مى رسد.

اين باور، درست است يا غلط؟
منبع  برود،  فراتر  دقيقه  تا 20  از 15  تان  كردن  ورزش  مدت  طول  وقتى  است!  غلط 
تأمين انرژى بدن، سوخت بيشترى را از طريق مصرف چربى به دست مى  آورد؛ اما 
همان طور كه گفته شد، مسأله مهم در كاهش وزن، ميزان كالرى از دست رفته است، 
نه اينكه اين كالرى از طريق سوختن چربى از دست برود يا كربوهيدرات. مثال در 
ورزش هاى هوازى، بيشتر چربى سوزانده مى شود و كالرى كمترى از بين مى رود 
اما در ورزش هاى استقامتى مانند دويدن يا دوچرخه سوارى، چربى و كربوهيدرات 
اگر  رود.  مى  دست  از  هم  بيشترى  كالرى  و  شوند  مى  سوزانده  متناسبى  ميزان  به 
دوست داريد بهتر از اين جمالت سردربياوريد، نگاهى به جدول اين صفحه بيندازيد.

مى بينيد كه بر اساس اعداد و ارقام اين جدول، هرچه فعاليت تان شديدتر و سنگين 
 تر باشد، كالرى ازدست رفته تان توسط چربى ها كمتر مى شود و بنابراين سوزاندن 

چربى زياد در روند كاهش وزن تأثير چشم گيرى ندارد

نوع فعاليت/ ميزان كالرى سوزانده شده/ درصد چربى سوزانده شده/ ميزان كالرى 
از دست رفته در اثر سوختن چربى

ـ 20 دقيقه تماشاى تلويزيون/ 40 كالرى/ 60 درصد/ 24 كالرى
ـ 20 دقيقه قدم زدن/ 100 كالرى/ 65 درصد/ 65 كالرى
ـ 20 دقيقه دويدن/ 250 كالرى/ 40 درصد/ 100 كالرى
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سبزيجاتى براى سالمتى 
 

غذاهايى  تهيه  براى  معطر  سبزيجات  از  تنها  نه  ايرانى ها  ما  خوشبختانه   
سبزى  بلكه  مى كنيم  استفاده  غذا  تزيين  براى  همچنين  و  آش  دلمه،  مانند 
هم مى شود  كه  اين گونه است  است.  سفره هايمان  ثابت  پاى  نيز  خوردن 
از عطر و طعم آن ها لذت برد و هم از خواص بى شمارشان. در اين مقاله 

گوشه اى از اين خواص را مرور مى كنيم. لطفًا با ما همراه باشيد.
شويد

شويد يكى از سبزيجات معطر پرطرفدار است كه اتفاقًا خواص فوق العاده اى 
دارد. اطباى مصرى سال ها پيش از اين از اين سبزى به عنوان دارو استفاده 
مى كرده اند. بايد بدانيد كه شويد براى درمان مشكالت معده(به خصوص 
است.حتمًا  فوق العاده  خواب   اختالالت  رفع  براى  همچنين  و  بى اشتهايى) 
شويد را وارد برنامه غذايى تان بكنيد. چه به صورت سبزى خوردن و چه 
در داخل غذاها. تخم شويد را براى درمان بى اشتهايى مصرف كنيد. كنار 
خوراك هايى مانند ماهى يا مرغ شويد بگذاريد. مى توانيد داخل سس نيز 
خوشمزه  و  سريع  غذاى  پيش  يك  دنبال  به  اگر  بريزيد.  شده  خرد  شويد 
مى گرديد دو قاشق غذاخورى ماست را با يك قاشق خردل و سه قاشق 
غذاخورى شويد خرد شده مخلوط كنيد. دو عدد خيار را نگينى خرد كرده 

و به آن اضافه كنيد. نمك بزنيد و ميل كنيد.
گشنيز

نگاهى به برگ هاى نازك و ظريف گشنيز بيندازيد. عطر گشنيز هوش از 
براى  و  اشتهاآور است  اين سبزى معطر  كه  بدانيد  بايد  آدم مى برد.  سر 
تقويت دستگاه گوارش فوق العاده عمل مى كند. گشنيز تازه به همراه زيره 
يا ادويه كارى طعم خوب و تازه اى به غذاها مى دهد. كنار گوشت ها و مرغ 
گشنيز بگذاريد. در آخرين مرحله پخت كمى گشنيز تازه به غذاهايتان بزنيد 
كردن  معطر  براى  گشنيز  تخم  بدهد.  آن ها  به  انگيزى  دل  طعم  و  عطر  تا 
غذاهاى سرخ كردنى و يا ساالد فوق العاده است. براى خوش طعم كردن 
غذاهايى كه در مايه مى خوابانيد مقدار كمى گشنيز اضافه كنيد. خواهيد ديد 

كه طعم خوبى پيدا مى كنند.
جعفرى

اين  است.  معطر  سبزيجات  قهرمانان  و  مصرف ترين  پر  از  يكى  جعفرى 
فيبر،  كلسيم،   ،Cويتامين از  سرشار  و  بوده  مغذى  بسيار  معطر  سبزى 
در  هميشه  كنيد  سعى  مى باشد.  آنتى اكسيدان ها  و  آهن   ،B9ويتامين
آن  از  غذاها  تزيين  و  تهيه  براى  و  باشيد  داشته  جعفرى  آشپزخانه تان 
استفاده كنيد. هميشه از جعفرى تازه استفاده كنيد. خشك كردن جعفرى 
چندان ايده جالبى نيست چون خشك شده اين سبزى خاصيتى ندارد. كنار 
مرغ، گوشت و ماهى جعفرى گذاشته و داخل سوپ و پوره هايتان نيز از 
اين سبزى معطر استفاده كنيد. حتمًا داخل سبزى خوردنتان نيز جعفرى 

داشته باشيد.
آويشن

آويشن خواص زيادى دارد: اين سبزى معطر آنتى بيوتيك، ضد ويروس 
و هضم كننده غذا است (به خصوص جوشانده آن). اگر دچار بى اشتهايى 
شده ايد مى توانيد روى اين سبزى معطر حساب كنيد. از طرف ديگر آويشن 
شهرت زيادى در رفع خستگى دارد. داخل مايع خوش طعم كننده گوشت و 
مرغ آويشن اضافه كنيد. حتى مى توانيد براى تهيه مايه ماكارونى يا الزانيا 

نيز از اين سبزى خوش عطر استفاده كنيد.
سير

سير باعث جريان بهتر خون شده و فشار خون را كاهش مى دهد. نتايج 
پژوهش ها نشان مى دهند كه سير ميزان كلسترول بد خون را نيز كاهش 
مى دهد. اگر مى خواهيد غذاهايتان خوش طعم شود هميشه در منزل سير 
پاستا  تهيه  براى  كه  آبى  به  را  نكنده  پوست  سير  حبه  يك  باشيد.  داشته 
مى جوشانيد اضافه كنيد. براى خوش طعم كردن كباب ها و ماهى حتمًا به 
مايه آن ها سير اضافه كنيد. اگر بوى سير اذيتتان مى كند بعد از مصرف 

آن جعفرى و يا دانه حبه هل بجويد.
هل

در طب چينى از هل براى مقابله با بيمارى هاى مربوط به معده و روده ها 
استفاده مى شود. هل ادرارآور نيز مى باشد. هل به صورت دانه يا پودر 
به فروش مى رسد. مى توانيد براى تهيه مربا يا كمپوت از آن استفاده كنيد. 
حتى مى توانيد براى طبخ گوشت سفيد نيز از كمى هل استفاده كنيد. توصيه 
مى كنيم چاى يا قهوه تان را با اضافه كردن يك تا دو دانه هل كوبيده شده 

معطر كنيد. هل براى افرادى كه قصد چاق شدن دارند خوب است.

سبزيجات را بيش از حد نپزيد
محققان توصيه مى كنند: براى حفظ ارزش غذايى سبزيجات، آنها را بيش از 
حد نپزيد. پخت و پز درست سبزيجات مى تواند به حفظ تمامى مواد مغذى 
آنها كمك كند. از طرف ديگر طبق گفته متخصصان، پختن زياد سبزيجات 
شود.  آن  ارزشمند  مغذى  مواد  و  ويتامين ها  رفتن  بين  از  باعث  مى تواند 
درخصوص  را  توصيه هايى  غذايى،  رژيم هاى  و  تغذيه  آكادمى  محققان 
خيس  آب  در  را  سبزيجات  كه  آن  جاى  به  داده اند:  ارائه  سبزيجات  پخت 
كنيد، از يك برس نرم و آب براى تميز كردن محصوالت با پوست ضخيم 
مواد  از  برخى  شود  باعث  است  ممكن  آنها  خيساندن  زيرا  كنيد،  استفاده 
مغذى آن در آب حل شود. به جاى پختن سبزيجات در آب، آنها را بخار 
پز كنيد. اگر سبزيجات را درآب طبخ مى كنيد، آب آن را نگه داريد تا در 
غذاهاى ديگر استفاده كنيد. طبخ سبزيجات در مايكرويو بهتر است، زيرا 

زمان پخت كوتاه تر مى تواند به حفظ ارزش غذايى آن كمك كند.

صبحانه، ناهار يا شام؟ 
كدام را حذف كنيم؟!

الغرى و تناسب اندام چيزى نيست كه بتوان با حذف يكى از وعده هاى 
اصلى غذا دست يافتنى شود؛ اين حرف ما نيست و متخصصان علم 
تغذيه هم همين عقيده را دارند و مى گويند هر كدام از وعده هاى غذايى 

نقش پررنگى در تنظيم متابوليسم بدن دارد.
«4 ماه است كه شام نمى خورم و وزنم بيشتر از يك كيلو كم نشده! 
نبايد  هم  شايد  نخورم!  ناهار  ديگر  شام،  جاى  به  باشد  بهتر  شايد 
صبحانه بخورم! فكر كنم اگر صبحانه نخورم، زودتر الغر مى شوم...»

اگر اين جمله ها بارها به گوش تان خورده و حتى وسوسه شده ايد كه 
با هضم يكى از وعده هاى اصلى روزانه تان به وزن دلخواه برسيد، 
بهتر است دست نگه داريد و يك تحقيق درست و حسابى انجام دهيد تا 
بعد از چند ماه تحمل گرسنگى و ديدن وزن هميشگى تان روى ترازو، 
افسردگى نگيريد! الغرى و تناسب اندام چيزى نيست كه بتوان با حذف 
يكى از وعده هاى اصلى غذا دست يافتنى شود؛ اين حرف ما نيست و 
متخصصان علم تغذيه هم همين عقيده را دارند و مى گويند هر كدام 
از وعده هاى غذايى نقش پررنگى در تنظيم متابوليسم بدن دارد. اگر 
مى خواهيد بدانيد حذف وعده هاى غذايى چه باليى بر سر بدن و وزن 
را  تغذيه  وفا، متخصص  دكتر محمدرضا  هاى  آورد، صحبت  تان مى 

از دست ندهيد.

صبحانه نمى خوريد؟ پس چاق هستيد!
به طور كل در علم تغذيه در مورد يك وعده غذايى صحيح صحبت نمى 
شود و در مورد الگوى خوراكى صحيح صحبت مى شود به اين مفهوم 
كه در يك الگوى خوراكى صحيح در يك روز، كه دانشگاه هاروارد از 
هر وعده غذايى اين الگو به عنوان MY PLATE يا «بشقاب من» ياد 
مى كند، در هر وعده غذايى حتما 4گروه اصلى خوراكى وجود داشته 
باشد. اما از نظر فيزيولوژى گوارش يا شرايط مناسب تنظيم اشتها و 
گرسنگى بين تمام وعده هاى خوراكى صبحانه اهميت بيشترى دارد. 
مطالعات مختلفى كه در اين زمينه انجام شده، نشان داده افرادى كه (در 
وعده  تنظيم  خورند،  نمى  صبحانه  دليلى  هر  به  سنى)  هاى  گروه  همه 
هاى خوراكى و همچنين مديريت گرسنگى و اشتها طى روز برايشان 
اين  در  وزن  اضافه  و  چاقى  بروز  احتمال  و  شود  مى  مشكل  بسيار 
افراد بيشتر است. از طرفى گفته مى شود ايده آل ترين الگوى تغذيه 
اى روزانه شامل 3وعده غذاى اصلى (صبحانه، ناهار، شام) و 3 ميان 
وعده (بين صبحانه و ناهار، ناهار و شام، قبل از خواب) است كه با 
ترين  آل  ايده  و  شود  تنظيم  بيدارى  ساعات  در  معين  زمانى  فواصل 
حالت اين است كه در تمام اين وعده ها از هر 4 گروه اصلى خوراكى 
ها وجود داشته باشد. به بيان ساده، اگر مساحت بشقاب هر وعده را 
صددرصد در نظر بگيريم، يك سوم آن مى تواند پروتئين سفيد (ماهى، 
ميگو يا گوشت پرندگان) باشد كه چربى و چربى اشباع كمترى دارد و 
دو سوم ديگرش به طور مشترك از غالت كامل (غالت سبوس دار) و 
گروه سبزى ها و صيفى ها و ميوه ها باشد. در كنار اين بشقاب مى 
تواند مقدارى از گروه لبنيات كم چربى و مقدار كمى روغن مايع گياهى 
هم وجود داشته باشد. مهم ترين نوشيدنى در كنار «بشقاب من» آب 

است و هيچ نوشيدنى ديگرى نمى تواند جايگزين آب شود.

اگر ناهار يا شام را حذف كنيد...
اهميت ناهار و شام در فرهنگ هاى مختلف، سبك زندگى و حتى شرايط 
جغرافيايى و محيطى متفاوت است. مثال در كشورهاى اسكانديناوى كه 
6 ماه روز است و 6 ماه شب، مهم ترين وعده خوراكى شان صبحانه 
افراد ممكن است چيزى  بيشتر  در كشورهاى اروپايى و غربى  است. 
به اسم ناهار نداشته باشند و ساعات كارشان را با ميان وعده ها مى 
نظر  به  اما  است.  برخوردار  اى  ويژه  اهميت  از  شام  وعده  و  گذرانند 
من در ايران مهم ترين وعده خوراكى ناهار است و صبحانه با تمام 
ويژگى هاى منحصربه فردى كه دارد، متاسفانه به دليل سرعت زندگى 
امروزى از زندگى بيشتر ايرانى ها حذف شده و وعده شام از اهميت 
كمترى نسبت به ناهار و صبحانه برخوردار است و حتى ضرب المثل 
هاى زيادى در اين زمينه وجود دارد كه كم اهميت بودن شام را در 

فرهنگ ايرانى آشكار مى كند.
اما واقعيت اين است كه در يك الگوى خوراكى سالم حتى وعده شام 
هم نبايد حذف شود چون كسى كه شام نمى خورد، فاصله بين آخرين 
زمان  مدت  و  است  بيشتر  بسيار  فردايش  وعده  اولين  و  امروز  وعده 
بسيار زيادى معده اش خالى مى ماند و اين اتفاق مى تواند كل الگوى 
خوراكى اش را به هم بريزد. فرض كنيد كسى كه صبحانه خورده و 

ناهاردر  صرف  هنگام  خورد،  نمى  را  صبحش  ساعت 10  وعده  ميان 
وعده  ميان  كه  است  كسى  از  تر  گرسنه  بسيار  ظهر   2 يا  يك  ساعت 
خورده است. كسانى كه ميان وعده مصرف نمى كنند ولع و اشتياق 
شان براى خوردن وعده هاى اصلى بسيار بيشتر از افرادى است كه 
كنند.  مى  ميل  مشخصى  ساعات  در  را  شان  روزانه  هاى  وعده  ميان 
حاال تصور كنيد كسى كه شام نمى خورد، موقع صرف صبحانه بسيار 
گرسنه است و اگر شيوه زندگى اش اجازه صرف صبحانه را هم به او 
ندهد، رفتارش موقع صرف ناهار بسيار وحشتناك خواهد بود و همان 
تند غذا خوردن مى تواند بر فيزيولوژى هضم و جذب غذا تاثير منفى 

گذاشته و كل الگوى خوراكى فرد را مختل كند!

و اما بهترين صبحانه
و  نان  داريم،  عادت  آن  به  ها  ايرانى  ما  كه  اى  صبحانه  ترين  معمول 
پنير با چاى شيرين است. اما اين صبحانه تا چه حد با الگوى «بشقاب 
همان  شود،  مى  مصرف  صبحانه  براى  كه  پنيرى  دارد؟  تطابق  من» 
بهتر  و  گرفته  جاى  بشقاب  اين  در  كه  است  پروتئينى  سهم  سوم  يك 
است كم چرب باشد. اگر نانى كه براى صبحانه مصرف مى شود هم، 
نان سبوس دار باشد و مقدارى گردو، گوجه فرنگى و خيار يا سبزى 
خوردن را با لقمه هاى صبحانه همراه كنيم، يك صبحانه كامل خواهيم 
داشت. البته جايگزين هاى زيادى وجود دارد كه مى توان براى هركدام 
از گروه هاى خوراكى تشكيل دهنده صبحانه در نظر گرفت. مثال پنير 
در گروه گوشت ها، حبوبات، تخم مرغ و مغزدانه ها هم قرار مى گيرد 
بنابراين به جاى خوردن پنير در وعده صبحانه مى توان تخم مرغ آبپز 
گروه  ديگر  خوب  انتخاب  يك  كرد.  جايگزين  را  روغن  كم  نيمروى  يا 
حبوبات است؛ مثال عدسى كه اگر در صبحانه با نان كامل و مقدارى 
سبزى همراه شود، واقعا عالى است. يادتان باشد سبزى ها و صيفى ها 
جايگاه بسيار مهمى در يك صبحانه كامل دارند كه نبايد فراموش شود.

صبحانه  براى  مربا  و  خامه  كره،  دارند  دوست  هم  ها  بعضى  البته 
چاقى،  و  وزن  اضافه  مشكل  دچار  كه  كسى  براى  اما  كنند  مصرف 
مشكالت قلبى عروقى، باال بودن چربى خون، ديابت و در كل مشكالت 
متابوليك است، اين نوع خوراكى ها مسلما انتخاب اول نيست و كسى 
كه سالم و فعال است، مى تواند گاهى اوقات با فاصله زمانى طوالنى 
خامه با مربا و عسل يا كره با مربا نوش جان كند. انواع آش هايى كه 
البته زياد چرب نباشند هم مى توانند گزينه هاى خوب و كاملى براى 
وعده صبحانه ما ايرانى ها باشند. حليم هم مى تواند يك انتخاب خوب 
كره  با  و  باشد  شكر  كم  و  روغن  كم  كه  حليمى  باشد؛  صبحانه  براى 
اضافى مصرف نشود! در بعضى از فرهنگ هاى غربى صبحانه گوشت 
مى خورند يا در فرهنگ برخى كشورهاى آسياى شرقى برنج را در 
وعده صبحانه خود ميل مى كنند اما اين نوع خوراك ها در فرهنگ ما 

بسيار بعيد هستند.

كِى شيرينى بخوريم؟
شيرينى ها يكى از اجزاى اصلى خوراك ما هستند و منظور از تمام اين 
توصيه ها اين نيست كه بايد شيرينى ها را به طور كامل كنار بگذاريم. 
هيچ رژيم متعادلى توصيه نمى كند كه شيرينى ها به طور صددرصدى 
حذف شوند. حقيقت اين است كه در تمام توصيه هاى جهانى علم تغذيه 
نياز  مورد  كالرى  كل  درصد  نهايتا 10  تا  حداكثر 7  كه  شده  گفته  هم 
هر فرد (با توجه به سن و جنس) مى تواند از طريق قندهاى ساده يا 
شيرينى ها تامين شود. البته براى انتخاب شيرينى ها باز هم اولويت 
با ميوه هاى شيرين مثل انجير، خرما، كشمش، توت و موز است يعنى 
بهتر است بعد از صرف ناهار به جاى مصرف يك تكه كرم كارامل، 
يكى، دو دانه خرما ميل كنيد. اما مى توان از شيرينى هاى ديگر هم با 
احتساب 7 تا نهايتا 10درصد كل كالرى مورد نياز روزانه مصرف كرد. 
وجود  مصنوعى)  و  ها (طبيعى  شيرينى  كل  مصرف  در  كلى  نكته  يك 
دارد كه بسيار هم بر آن تاكيد شده اينكه هيچ وقت هنگام گرسنگى به 
خصوص گرسنگى طوالنى مدت، از شيرينى ها به عنوان اولين انتخاب 
خواهيد  مى  وقتى  مثال  نكنيد.  استفاده  تان  وعده  ميان  و  اصلى  وعده 
ميان وعده ميل كنيد اول يك سيب يا پرتقال و بعد يكى، دو عدد خرما، 

كشمش يا توت بخوريد.

كِى، چى بخوريم؟!

طبق آخرين توصيه هاى سازمان جهانى بهداشت، ميوه ها و سبزى 
ها بايد 5بار در روز مصرف شوند و در توصيه هاى بولتن دانشگاه 
بنابراين  رسد،  مى  هم  روز  در  بار   9 به  دفعات  اين  هاروارد،  معتبر 
معناى ساده و كاربردى اين توصيه ها اين است كه در تمام وعده هاى 
حضور  بايد  حتما  ها  ميوه  و  جات  صيفى  ها،  سبزى  خوراكى  اصلى 
داشته باشند و در ميان وعده ها نيز از يكى از 3 گروه ياد شده بايد 

مصرف شوند.
وعده  ميان  و  اصلى  هاى  وعده  از  كدام  هيچ  در  كه  است  اين  آل  ايده 
ها، سبزى ها، صيفى ها و ميوه ها به هيچ وجه حذف نشوند. بهترين 
ساعت براى صرف صبحانه ساعت 7 تا 8 صبح، ناهار بين يك تا 2 
بعدازظهر و شام بين 8 تا 9 شب است؛ يادتان باشد صبحانه به شرطى 
مى تواند كامل و با اشتها خورده شود كه 45 دقيقه تا يك ساعت بعد از 
بيدار شدن فرد مصرف شده و حداقل فاصله بين صرف شام تا زمان 

خواب 3 ساعت است.

ساعت 10،  را  اولى  توان  مى  ها  وعده  ميان  صرف  ساعت  مورد  در 
دومين ميان وعده را ساعت 4 تا 5 بعدازظهر و آخرين ميان وعده كه 
بايد قبل از رفتن به تختخواب ميل شود، مى تواند در ساعت 10:30تا11 
شب مصرف شود. متداول ترين ميان وعده اى كه براى قبل از خواب 
توصيه مى شود، نصف ليوان يا يك ليوان شير گرم است كه با آزاد 
شدن تريپتوفان و توليد سروتونين در بدن خواب آرامى را براى فرد 

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

قبل از خريد ملك تجارى و يا شراكت در هر نوع كسب و كار 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   4 و  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

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

يك كارگاه آهنگرى مجهز به همه ماشين 
االت براى فروش
07710677819
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كدام مربى روى 
نيمكت كدام تيم 

 
با پايان گرفتن ليگ دوازدهم و آغاز فصل نقل و 
ليگ  تيم هاى  نيمكت  روز  تغييرات  شاهد  انتقاالت 
ليگ  از  مربى  تعويض  آفت  هستيم .  هم  برترى 
كشورهاى همسايه به فوتبال ما وارد شده و در 
اين چند فصل اخير تيم هاى زيادى در طول فصل 

نفر اول كادر فنى خودرا بارها تغيير داده اند .

ژنرال همچنان آبى
قلعه نويى  امير  با  توانست  گذشته  فصل  استقالل 
در ليگ برتر به سومين قهرمانى خود دست يابد 
و براى اولين بار طى فصول اخير ليگ قهرمانان 
با  قهرمانى   2 گيرد .  قرار  آسيا  برتر  تيم   8 جزو 
يك  و  استقالل  همراه  به  قهرمانى   3 سپاهان ، 
ژنرال  كارنامه  تراكتورسازى  با  قهرمانى  نايب 
كه  شد  شنيده  گذشته  روزهاى  در  است .  آبى  ها 
باقى  استقالل  مديرعامل  همچنان  زاده  اله  فتح 
خواهد ماند اگرچه وى مانند فصول قبلى ماندنش 
كه  مى رسد  نظر  به  بعيد  ولى  مى داند   50-50 را 
فتح  ماندن  با  دهد .  رخ  استقالل  و  او  بين  جدايى 
دنيا  آنسوى  در  فعال  كه  قلعه نويى  امير  زاده  اله 
استقالل  در  همچنان  نيز  مى پردازد  استراحت  به 
آنهم  و  دارد  كاره اى  نيمه  كار  وى  ماند .  خواهد 
اين  كه  است  قهرمانان  ليگ  در  استقالل  قهرمانى 
فصل نزديك به نظر مى رسد و پرونده افتخارات 

قلعه نويى اين عنوان را كم دارد .

بازگشت شهريار
پرسپوليس  به  جدايى  فصل   2 از  پس  دايى  على 
بازگشت . آخرين جامى كه به سرخپوشان تهرانى 
جام  در  شاگردانش  و  دايى  على  توسط  رسيده 
به رغم  اخير  فصل   2 در  و  آمد  به دست  حذفى 
هزينه هاى فراوان اين تيم رتبه اى بهتر از هفتمى 
گذشته  حذفى  جام  فينال  در  و  نكرده  كسب  ليگ 
دستشان  تا  شده  اصفهانى  زردهاى  مغلوب  نيز 
نيز  رويانيان  و  دايى  قصه  بماند .  دور  كاپ  از 
جالب است . در حالى كه روزهاى ابتدايى حضور 
گذشت  طرفين  عالقه  با  پرسپوليس  در  رويانيان 
و  دايى  بين  را  ممكن  موضع  بدترين  قبل  فصل 
مديرعامل پرسپوليس شاهد بوديم . حال آتش بس 
برقرار است و اردوى قرمزها در امن و امان است 
بايد ديد درصورت عدم نتيجه گيرى چه ادبياتى 
بين دو طرف رد و بدل مى شود . قرارداد دايى 3 
ساله است و رويانيان اعالم كرده با تمام قوا از 
با  حاال  كه  دايى  بار  اين  شايد  مى كند .  حمايت  او 

تجربه تر شده بتواند مديرعامل را
عوض كند!

كرانچار در نصف جهان
موفق  خارجى  مربيان  معدود  از  كرانچار  زالتكو 
فوتبال ما است . اين مربى كروات كه با بى رحمى 
تمام از پرسپوليس كنار گذاشته شد در 2 فصل 
اخير قهرمانى ليگ و قهرمانى جام حذفى را براى 
اما  قبل  فصل  است .  آورده  ارمغان  به  سپاهان 
تعويض  در  خصوصا  فراوانى  اشتباهات  شاهد 
و  هوش  نمى تواند  مساله  اين  ولى  بوديم  هايش  
بازى خوانى اش را زير سوال ببرد. بعد از كش 
توافق  به  سپاهانى  ها  با  كرانچار  فراوان  قوس  و 
رسيد تا يك فصل ديگر نيز درنصف جهان باقى 
نيكو  وى  پسر  حضور  از  حكايت  شنيده  ها  بماند . 
كرانچار در فصل بعد دارد و البته قراردادش كه 

چندصد هزار دالر است . 

توافق فركى و فوالد  
حسين فركى كه در سالهاى قبل همواره به عنوان 
نفر دوم مطرح بود ليگ يازدهم را با نفت به خوبى 

سپرى كرد ولى نتوانست به آسيا راه يابد و با اين 
كارنامه به فوالد آمد در اهواز اما شاگردان فركى 
به دست  را  آسيا  قهرمانان  ليگ  سهميه  توانستند 
بياورند . فركى در فصل نقل و انتقاالت مشتريان 
اهواز  در  داد  ترجيح  ولى  داشت  نقدى  به  دست 
دنبال  به  فوالد  مديران  با  توافق  از  پس  و  بماند 
اثبات شايستگى هايش در فصل بعد و خصوصا 

آسيا باشد .

يحيى نفتى شد
ليگ  دوم  فصل  نيم  در  جوان  محمدى  گل  يحيى 
پرسپوليس  تيم  سرمربى  به عنوان  دوازدهم 

قابل  كارنامه  قم  صباى  سابق  مربى  شد .  معرفى 
قبولى از خود به جا گذاشت و درصورت قهرمانى 
همچنان  سيزدهم  فصل  براى  شايد  حذفى  جام 
همه  سپاهان  به  باخت  ولى  مى ماند  سرمربى 
! گل محمدى پس از جدايى از  چيز را بر هم زد 
تهرانسر  در  تا  شد  تهران  نفت  راهى  پرسپوليس 
پى  را  ابراهيم زاده  منصور  سابق  تيم  تمرينات 
گيرى كند . شايد نفت تهران گزينه اى مناسب براى 

او باشد.

منصور به جاى على !
مربى اى كه چندين عنوان نايب قهرمانى ليگ برتر 
با  اينكه  از  پس  كرد  كسب  ذوب آهن  با  همراه  را 
نفت تهران نتوانست سهميه آسيا بگيرد از اين تيم 
و  سر  پر  از  يكى  ابراهيم زاده  منصور  شد .  جدا 
صدا ترين مربيان فصل نقل و انتقاالت بوده است . 
پرسپوليس ، تراكتورسازى تيم هايى بوده اند كه با 
كار  نهايتا  ولى  كرده  توافق  حتى  و  مذاكره  وى 
به امضاى قرارداد نرسيد . حاال او با راه آهنى  ها 
قرارداد امضا كرده و جانشين على شده تا دومين 

فصل مربيگرى خارج از اصفهان را تجربه كند .

بازهم فيرات
بار  اولين  براى  را  سرمربيگرى  طعم  كه  فيرات 
تا  آمد  ايران  به  بازهم  چشيد  ايران  فوتبال  در 
با  همراه  فيرات  شود .  تقوى  مجتبى  جايگزين 
سپاهان كارنامه موفقى نداشته و با اين وضعيت 
مى زند  ندارى  از  دم  كه  سايپا  باشگاه  ارز ،  نرخ 
معلوم نيست چگونه راضى شده اين مربى را به 

خدمت بگيرد .

شاغالم آمد
شيرازى  ها كه فقط فجر را در ليگ برتر دارند با 
رسيدند .  توافق  به  بعد  فصل  براى  پيروانى  غالم 
مربى اى كه در نفت آبادان نتوانست نتيجه بگيرد 
ولى همواره با فجر موفق بوده و بازيكنان زيادى 
را به فوتبال ما معرفى كرده است . دل مان براى 
لهجه شيرازى و اشعارى كه شاغالم در مصاحبه 

هايش استفاده مى كند انصافا تنگ شده بود .

صبا و مربى ارزان ؟!
صباى قم كه گزينه هاى متعددى از جمله تقوى و 
ويسى را براى فصل بعد مد نظر داشت با مايلى 
كهن به توافق رسيد و در حالى كه مى توانست با 
كه  دارى  كارنامه  و  جوان  مربيان  از  مبلغ  همين 
كنارمانده اند استفاده كند ترجيح داد عنان كار را 
كه  مربى اى  بدهد .  ملى  تيم  اسبق  مربى  دست  به 
ليگ  راهى  اخير  سال  چند  در  را  زيادى  تيمهاى 
است .  دورود  گهر  آن  آخرين  و  كرده  پائين تر 
مايلى كهن در فصل جديد و با توجه به اتفاقاتى 
بازهم  شك  بدون  است  افتاده  پرسپوليس  در  كه 
را  تمركزش  احتماال  و  كرد  خواهد  صادر  بيانيه 
به جاى صبا روى تيم دايى خواهد گذاشت . شايد 
اين بار بايد شمارش معكوس را براى سقوط تيم 

استان قم به دسته اول آغاز كرد .

دراگون در انزلى
نيمكت  روى  خارجى  مربى  يك  بعد  ليگ  در 
اسكويچ  مى نشيند  دراگون  انزلى  سپيد  قوى 

هزار   120 قراردادى  با  مربى 44 ساله  كروات 
.اين  شد  ملحق  پرطرفدار  باشگاه  اين  به  دالرى 
كمك  به عنوان  را  خود  كار   ،  2004 مربى  سال 
كرواسى  رجيكا  خود  زادگاه  شهر  تيم  در  مربى 
شروع كرد پس از سالها مربيگرى وى در  سال  
النصر  باشگاه  در  زنگا  والتر  جانشين   2010
ليگ  پنجم  رده  در  را  النصر  وى  شد .  عربستان 

عربستان قرار داد.

ناظمى براى داماش
جوان  مربيان  ار  ديگر  يكى  هم  ناظمى  افشين 
چه  از  داد  نشان  قبل  فصل  اواخر  در  كه  است 
باقى  داليل  از  يكى  است .  برخوردار  توانايى هاى 
روى  وى  حضور  برتر  ليگ  در  داماش  ماندن 
نيمكت بوده است ضمن اينكه به ياد داشته باشيم 
دهد .  شكست  را  مدعيان  داماش  با  توانست  وى 
پيروزى اين تيم مقابل سپاهان باعث شد  استقالل  
به قهرمانى نزديك شود همچنين  با شكست دادن 
ركورد شكنى  اجازه  پايانى  هفته  در  استقالل  تيم 

به آنان ندادند .

تقوى در كوير
تيم  يك  حد  در  اخير  سالهاى  در  كه  كرمان  مس 
مدعى سرمايه گذارى كرده رسما سرمربى فصل 
سالهاى  در  تيم  اين  كرد.  اعالم  تقوى  را  بعدش 
خودنشاند  نيمكت  روى  را  مختلفى  مربيان  اخير 
ولى براى ليگ سيزدهم با مجتبى تقوى به تفاهم 
در  كار  سال  ساليان  از  پس  مربى  اين  تا  رسيد 
سايپا اعم از بازى ، كاپيتانى و ... راهى كوير ايران 
چند  توجه  مورد  انتقاالت  و  نقل  در  تقوى  شود . 
تيم ليگ برترى از جمله صباى قم بود ولى توافق 

نهايى عملى نشد .

راه اندازى كامپيوتر
مجيد جاللى پس از يك فصل دورى از ليگ برتر 
پرطرفدار  تيم  نيمكت  روى  بعد  ليگ  است  قرار 
باشگاه  از  انتظار  بنشيند .  تبريز  تراكتورسازى 
زده  نيز  مديريتى  تغييرات  به  دست  كه  تراكتور 
ليگ  در  هم  بعد  فصل  آنان  است  باال  بسيار 
مافات  جبران  به دنبال  و  هستند  حاضر  قهرمانان 
يك  براى  جاللى  روحيات  ديد  بايد  بود .  خواهند 
فصل تعدش به اين باشگاه سازگار است ؟! شايد 
درصورت  جاللى  مجيد  افتاده  راه  تازه  كامپيوتر 
چند هفته نتيجه گيرى هنگ كند و باعث جابه جايى 

روى نيمكت اين تيم شود .

استقالل و ويسى!
و  قم  صباى  با  درخشش  از  پس  ويسى  عبداله 
ناكامى به همراه پيكان ، چند ماهى را به استراحت 
پرداخت . وى كه بازهم يكى از گزينه هاى صباى 
قم بود با اين تيم به توافق نرسيد تا سر از اهواز 
در بياورد و با استقالل تازه صعود كرده به ليگ 
كه  وطنى  گوارديوالى  كند .  امضا  قراردادى  برتر 
بازيكنان  از  استفاده  به   مند  عالقه  داده  نشان 
دارد  اهواز  در  سختى  كار  است  نشان  و  بى نام 
.آبى هاى اهواز كه كم هم نيستند نمى خواهند فقط 
براى يك فصل استقالل خوزستان را درليگ برتر 

ببينند .

رسول جوان و تبريز
رسول خطيبى جوان كه توانست با عنوان مربى 
برتر  ليگ  به  را  تبريز  فوالد  گسترش  بازيكن   �
در  را  سرمربيگرى  تجربه  اولين  كند  رهنمون 
كرد .  خواهد  شروع  ديگر  ماه  يك  تا  برتر  ليگ 
بازيكن سابق سپاهان ، پاس و هامبورگ مى تواند 
شايستگى هاى خود را به رخ مديرانى بكشد كه به 
بعد  فصل  براى  وى  ندارند .  اعتقاد  جوان  مربيان  
به بازيكنان ليگ برترى احتياج دارد كه بتواند از 
تجربه آنان استفاده كند و انگار خود اين مساله را 
بهتر از هر كس ديگرى مى داند چرا كه چند روزى 

است دست به خريد اين بازيكنان زده است .

كاظمى يا طيرى؟!
تيمى   16 سيزدهم  ليگ  است  قرار  كه  حالى  در 
برگزار شود هنوز تكليف تيم شانزدهم مشخص 
نشده . از بين دو تيم پاس همدان و ذوب آهن يك 
تيم ليگ برترى مى شود .فرهاد كاظمى كه آخرين 
بار پيكان را به ليگ برتر آورد تالش خواهد كرد 
ذوبى  ها در ماندگار كند و طيرى نيز براى نشان 
اول  سطح  به  همدان  پاس  بازگشت  و  خود  دادن 
.اگر  كرد  نخواهد  فروگذار  تالشى  هيچ  از  فوتبال 
گرفته اند  پيش  در  مديران  كه  روندى  اين  با  چه 
نيمكت  روى  تغييرات  شاهد  بايد  آنان  سوابق  و 
هر دو تيم پس از بازى هاى پلى آف و البته با هر 

نتيجه اى باشيم .

ليگ  مسابقات  فينال  حاشيه  در  بنا  محمد  خاك  و  گرد 
كشتي فرنگي 

عشقي كه به كشتي 
داشتم به تنفر تبديل شد

سرمربي سابق تيم ملي كشتي فرنگي كه نامش با درخشش 
خيره كننده فرنگي كاران ايراني در بازي هاي المپيك لندن گره 
انظار  در  سرانجام  ماهه  چند  نشيني  گوشه  از  پس  خورده، 
خبرنگاران  محاصره  در  انتظار  مطابق  و  شد  ظاهر  عمومي 
ليگ  فينال  مسابقات  تماشاي  براي  بنا  محمد  گرفت.  قرار 
متعدد  پرسش هاي  با  اما  بود  رفته  اصفهان  به  كشتي فرنگي 
پاسخ  آنها  پرسش هاي  به  ناچارا  و  شد  مواجه  خبرنگاران 
سكوت  گذشته  ماه  چند  طي  ملي  تيم  سابق  سرمربي  داد. 
ليگ  مسابقات  فينال  حاشيه  در  اما  بود  كرده  اختيار 
كشتي فرنگي سكوتش را شكست و وزير ورزش، سرپرست 
تيغ  دم  از  را  ملي  تيم هاي  مدير  و  كشتي  فدراسيون  فعلي 
گذراند. محمد بنا ابتدا حجت اهللا خطيب، سرپرست فدراسيون 
هواي  و  حال  توصيف  در  و  گرفت  انتقاد  باد  به  را  كشتي 
فعلي فدراسيون كشتي گفت: «اوضاع فدراسيون خيلي خراب 
نيست.  كاره  اين  ولي  است  خوبي  آدم  خطيب  البته  است. 
وزارت  تقصير  آمده  وجود  به  كشتي  در  كه  دغدغه اي  اين 
وزارت ورزش چه  ورزش است و نمي دانم اصال مسئوالن 
فكر مي كنند؟ خطيب نمي تواند فدراسيون را اداره كند و در 
ادامه  در  بنا  است.»  خادم  رسول  فدراسيون  رئيس  واقع 
صحبت هايش به شكل عجيبي به رسول خادم كه مدت هاست 
باركشتي ايران را به دوش مي كشد تاخت: « كدام كار بدون 
بدون  ورقه  يك  حتي  مي شود؟  انجام  خادم  رسول  اجازه 
رئيس،  نمي شود.فدراسيون  جابه جا  فدراسيون  در  او  اجازه 
اگر  است.  آن  كاره  همه  خادم  اما  دارد  دبير  و  رئيس  نايب 
كشتي  فدراسيون  سرپرست  خادم  رسول  كه  كنيم  اعالم 
است، هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت. اگر فردا او به عنوان 
رئيس معرفي شود و در مقابلم قرار بگيرد،كامال در خدمت 
كه  نيست  درست  دارد  رئيس  فدراسيون  اماوقتي  هستم  او 
خادم همه كاره باشد.» محمد بنا در پاسخ به اين پرسش كه 
كرد  خواهد  ثبت نام  كشتي  فدراسيون  رياست  انتخابات  در 
كاره  اين  نه  و  دارم  را  كار  اين  سواد  نه  گفت: «من  خير،  يا 
و  بايستم  كه كنار تشك  بودم  اين  عاشق  يك زماني  هستم. 
براي كشتي كار كنم اما االن عشقم به تنفر تبديل شده است. 
قلب من از درد دارد از جا كنده مي شود و براي همين چند 
ماه درباره كشتي صحبت نكردم. چقدر بايد فرياد مي زدم و 
به خاطر نداري ها و تبعيض ها گلوي خود را پاره مي كردم. 
رها  با  و  كردم  خودزني  ندارد  اثري  فريادهايم  ديدم  وقتي 
كردن كشتي گفتم كه شايد حرفم را بفهمند اما آخر سر به 
لقب «قهر  و  هستي  كردن  ناز  حال  در  همه اش  كه  گفتند  من 
قهرو» را به من دادند. مگر من از كشتي چه مي خواستم و 
چه چيزي گرفته ام كه اينگونه با من تا شد؟ من 10 سال براي 
در  بزرگ  موفقيت  آن  از  پس  و  كشيدم  زحمت  كشتي  اين 
المپيك، 200 سكه گرفتم كه چشم خيلي ها به خاطر آن بيرون 
اين  به  را  مخاطبي  هر  بنا  محمد  بي محاباي  اظهارات  آمد.» 
باور مي رساند كه او ديگر قصد بازگشت به كشتي را ندارد 
و خانه نشيني را به كار كردن در فضاي فعلي ترجيح مي دهد. 
بهترين مربي كشتي فرنگي جهان اما احتمال بازگشتش به تيم 
ملي كشتي فرنگي را رد نكرد: « همه چيز به آينده برمي گردد 
و البته رفتن من هم ديده نمي شود. هميشه دوست دارم كه 
كشتي فرنگي ايران چه با حضور محمد بنا چه بدون حضور 
وارد  مختلف  مقاطع  در  سياسي ها  آنقدر  باشد.  موفق  بنا 
در  كه  قضيه  اين  ديدن  با  ورزشكاران  كه  شده اند  ورزش 
ما  حاال  بگذار  كه  گفتند  خود  با  نمي دهند،  راه شان  ورزش 
به سياست وارد شويم. شايد چيزي گيرمان بيايد. سوريان 
سياست  وارد  كه  كرد  را  خود  زندگي  اشتباه  بزرگ ترين 
باشد.  ركورددار  يك  دنيا  سطح  در  مي تواند  واقعا  او  شد. 
كسي  و  است  شده  سياست باز  عده اي  بازيچه  متاسفانه  اما 
تو  درد  چه  به  سياست  آخر  كه  بگويد  او  به  كه  نيست  هم 
در  بنا  محمد  پرسروصداي  صحبت هاي  از  پس  مي خورد!» 
حاشيه فينال مسابقات ليگ كشتي فرنگي، منصور برزگر به 
صحبت هاي  به  پاسخ  در  و  برخاسته  خادم  رسول  از  دفاع 
از  يكي  خادم  «رسول  گفت:  ملي  تيم  سابق  سرمربي 
سرمايه هاي كشتي ايران است و فدراسيون بايد تمام تالش 
خود را براي حفظ او انجام دهد.اين حرف ها زيبنده كشتي 
نيست، بار كشتي اين روزها بر دوش رسول است و وي با 
تمام وجود تالش مي كند كه كار كشتي روي زمين نماند.اين 
صحبت ها فقط باعث دلسري خواهد شد و اگر رسول هم از 

كشتي برود، ديگر چيزي از اين رشته باقي نمي ماند.»





 جمعه 17  خرداد ماه 1392 -  شماره 299هفته نامه پرشين3030
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

 افقي:
١-رنگ مركباتي – مستخدم

٢- امر به آوردن – مراقب، حارس 
– فاني

٣- سرزمين – به كار خوشنويس 
آيد – چرم اعال

ــاكن – حيوان  ٤- بي جنبش، س
وحشي – خشونت و پرخاش

ــاي  بخش ه از   – ــنگريزه  س  -٥
اوستا – سهل – صدمه

٦- جزيره مثلثي – گرد – همراه 
مشق!

٧- پدر عرب – كودك دو تا هفت 
ساله – نان شب مانده

ــي  ــاوي – نام دلون – آش ٨- مس
كه با برنج و سبزي پخته شود

ــعدي  ٩- نوعي كينه – كتاب س
– ضد دراز

ــبابي فلزي  ــه نجار! – اس ١٠- بل
ــه اي با نوك  ــراي ورزش – ضرب ب

پنجه پا
ــي  ــهر رازي – دوره نمايندگ ١١- ش
ــوراي اسالمي... سال است  مجلس ش

– لنگرگاه – بندگي
١٢- تاالر – سوره ٢٠ قرآن – خباز

١٣- مدد، كمك – به معني بخت – 
كشوري در آفريقا

١٤- كاغذ فروش – حباب – فهرست 
اشتهابرانگيز

ــيمان  ــا تجربه – كنايه از پش ١٥- ب
شدن

 عمودي:
ــتان  ــاط ديدني اس ــزد – از نق ١- م

خراسان جنوبي
ــخت، آهنين – مزيت – جمع  ٢- س

رأي
٣- ايوان – پرگار – بي خبر از پياده

 – ــمي  س ــــره  حش  -٤
ــدس –  ــي در ع ويتاميــن

روسري
٥- اشاره به دور – شهري 
ــتان  ــتاني واقع در اس باس
ــــهري در  ــارس – ش فــ

هندوستان
٦- ضربه با پا – آتش عرب 
– خيال و ظن – كم مانده 

آدم شود
ــن  خــائ ــواري  حــ  -٧
ــرف  ــره دوزي – ظ – كنگ

روغن
ــوا – نوعي  ــت ه ٨- حرك
ــرم – آرامگاه  جنگ افزار گ

فردوسي
ــي  ــطرنج – دربان ــاوي در ش ٩- مس

كعبه – ديوانه نماي عاقل
ــوختگي بر  ــول ژاپن – اثر س ١٠- پ
ــتاني اروپا –  ــت – پايتخت باس پوس

پيچ و شكن
ــمان غرنبه – گوش دادن –  ١١- آس

جوي خون
ــده – مي برند تا خبردار  ١٢- كج ش

شوند – مركز كشور چك
ــدار و  ــنجــيده – پــاي ١٣- كار نس

ادامه دار – شهره آفاق است
 – گاري   – ــي  مفعول ــر  ضمي  -١٤

ماسك
ــه –  ــياي ميان ــوري در آس ١٥- كش
ــلب آن به  ترفيع درجه نظاميان و س

موجب... است

 افقي:
ــنتي ايران است كه در  ١-غذاي س
ــود –  ــزي تهيه مي ش ــتان مرك اس

دستگاه انقباض ماهيچه
ــه كار  ــي هندي – ب ــالم – ن ٢- غ

بستن
ــين – شهري در  ــتيك ماش ٣- الس
ــتان –  ــتان و بلوچس ــتان سيس اس

فرشتگان
ــيد –  ــاق نظر – الهه خورش ٤- اتف

كمدين معروف
٥- آواي درشت – حضرت علي(ع) 
ــد –  ــن مي دان ــده موم آن را گمش

كفايت شده – ويتاميني در موز
 – ــتگي  پيوس  – ــرداب  م گاز   -٦

شاداب
 – ــن  نمادي  – ــس  جن ــوع،  ن  -٧

ماليخوليا
ــمان –  ــت – آس ٨- مــصوني

مجال
ــتوار، ثابت –  ــيون – اس ٩- ش

عشيره
ــم – نوعي  ــك چش ١٠- مردم

خوراك ايراني – آب چشم
١١- آهار – زيادي، هرز – رود 

مرزي – ماه سرياني
ــوا – سر خود – شهر  ١٢- پيش

مقدس عراق
ــوب  جن در  ــره اي  جــزي  -١٣
ــول –  ــف مغ ــران – از طواي  اي

ضد نشيب
١٤- سمت چپ – گريه زوركي 

– پر رو، پيگير
ــه  ــوس – ضرب ــز الئ ١٥- مرك

دوراني در تكواندو

 عمودي:
ــن – اثري از كاميلو  ١- انداخت
ــاعر  ــس و ش ــال، رمان نوي ــوزه س خ

اسپانيايي
 – ــتش  پرس ــا،  دع  – ــورش  ي  -٢

اندوهگين
ــي –  ــاري عفون ــه – بيم ٣- فروماي

سيال
ــوده – مقابل آري – ديدار از  ٤- آس

اماكن متبركه
٥- واژه ترساندن – پيشه تصويربردار 

– بستانكار
ــر خوردن – تكيه كالم مغرور  ٦- س

– مامور قانون – عدد ورزشي
ــر  ــي – فركانس – پس ٧- اداره عال

عرب
٨- سودي كه وام دهنده بابت طلب 
ــتگاه پمپاژ –  ــرد – دس ــود بگي خ

قورباغه
ــاس –  ــروت – مقي ٩- ث

خاطره انگيز خانوادگي
ــامورايي ها  س ــول  پ  -١٠
ــا بلند – پرش  ــده پ – پرن

– جود
 – ــه  يافت ــق  توفي  -١١

مددكار – ضربه سر
١٢- كارگاه – ادات تشبيه 

– درز و چاك
١٣- مردان عرب – غذا – 

فرستاده خدا
 – ــق  تصدي ــه  كلم  -١٤

اسارت – زبان باستاني
ــري –  ــت تصوي ١٥- پس

مستنطق
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طالع بينى هفته
فروردين ماه:

و  رفتار  روى  خيلى  ماه  اين  متولدين  عالقه  مورد  فرد 
اخالق مهربان و انسانى شان حساب ميكند.

تغيير  رفتار  اين   ، غيره  و  مشغله  و  خستگى  دليل  اگر 
در  كمك  روحيه   ، ميريزد  بهم  را  روابط  اين  مسلما“  كند 
متولدين اين ماه بسيار باال ست . هميشه براى يارى دادن 

به محتاجان و اطرافيان آماده هستند.
در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده اى تصميم 
گرفته اند ديگر دست يارى به سوى كسى دراز نكنند كه 
مسلما“ صحيح نيست ، پايان هفته پر مشغله ايى خواهد 

داشت.

ارديبهشت ماه:
اين  متولدين  از  اى  عده   ، حوادث  بعضى  آمدن  پيش  با 
ماه دچار پشيمانى شده و خود را در ايجاد اين حوادث 
مقصر ميدانند در حاليكه در اصل چنين نيست و بايد اين 

را بپذيرند كه اين مسائل در هر حال پيش ميايد .
جاه طلبى بعضى از اطرافيان براى در صدى از متولدين 
اين ماه دردسر و مشكل ايجاد نموده است و بهتر اينكه تا 
حد ممكن جلوى اين گروه را بگيرند ، هديه ايى را از اقوام 
خوشحالتان  بسيار  كه  كرد  خواهيد  دريافت  نزديكتان 

خواهد كرد.

خرداد ماه:
ماه  اين  متولدين  از  آشنايان  و  دوستان  و  عزيزان  توقع 
بدليل  تنها  اى  روحيه  چنين  البته   ، است  زياد  هميشه 
امكانات و فداكاريهاى متولدين اين ماه بوجود آمده است.

اشتباه و سهل انگارى بعضى از اطرافيان سبب ضرر و 
زيان و دردسر براى 50 درصد از متولدين اين ماه شده 

ولى خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد.

تير ماه:
كينه  حتى  و  ميكنند  حسادت  شما  به  نسبت  ها  بعضى 
ميورزند اما درايت و خوش خلقى شما باالخره اين فضا 
را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما به كمكتان مى آيد تا از 

شرايطى سخت و طاقت فرسا رهايى يابيد .
با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد و 
در مسائل مهم با آنها مشورت كنيد ، شما به راهنمايى و 
همفكرى آنها نياز داريد ؛ به گذشته فكر نكنيد، چون ممكن 
است آينده را از دست بدهيد ، اگر تمام توانايى خود را به 

كار گيريد از سد مشكالت عبور ميكنيد.

مرداد ماه:
كار شما زياد ميشود و اين مقدمه اى براى حركتتان در 
ميتواند  فرهنگى  هاى  فعاليت   ، است  دلخواه  مسير  يك 
اصل وجودى شما را به اطرافيان بشناساند، ضمن آنكه 
تصميم  اگر  هفته  .اين  ميكند  خوشحال  نيز  را  خودتان 
گيرى راجع به فعاليتهاى اقتصادى خود را كمى به تعويق 
بيندازيد، به نفع شما خواهد بود ؛ به طور كلى طالع شما 

در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن است.

شهريور ماه:
تغيير   ، كنيد  حفظ  كار  محيط  در  را  خود  فعلى  شرايط 
با  ؛  نيست  مفيد  شما  براى  زمانى  مقطع  اين  در  تحول  و 
افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است باعث 
داشته  آرام  و  قرار  كمى   ، شويد  آنها  از  يكى  دلخورى 
دست  الزم  آرامش  به  تا  نكنيد  عجله  كارها  در  و  باشيد 

يابيد.
نسبت به كسى كه اشتباهات شما را برايتان بر مى شمارد 
دست  هم  جالبى  نتايج  به  بلكه  نميشويد  ناراحت  تنها  نه 

ميابيد.

مهر ماه:
برخى   ، دهد  آزار  را  شما  مسايل  برخى  ندهيد  اجازه 
كارهاى شما متوقف شده است ولى در اين هفته بنيه و 

توان بيشترى براى انجام آنها خواهيد داشت.
اين هفته ميتواند زمان پيشرفت و ترقى براى شما باشد، 
بر  شما  تمركز  آن  و  دارد  شرط  يك  موضوع  اين  اّما 
را  نتيجه  بهترين  صورت  اين  در  كه  است،  مهم  چيزهاى 
براى شما پى خواهد داشت ، سعى كنيد خودتان باشيد و 

كارهايتان را به خوبى انجام دهيد.

آبان ماه:
بى  زمان  هفته  اين  زيرا  نياوريد،  خود  به  زيادى  فشار 
از  اى  ويژه  احساس  هفته  اين  در  شما   ، شماست  قرارى 

دوستان و خانواده خود انتظار داريد.
چند قدم عقب بگذاريد و درباره ناز پروردگى خود كمى 
انتظار  در  بزرگ  مشكل  يك  نكنيد  چنين  اگر   ، بينديشيد 

شماست و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان است.

آذر ماه:
ارتباط  كار  اين  با  داريد،  نگه  خود  براى  را  خود  انديشه 
خود  سرمايه  اگر   ، كرد  خواهيد  حفظ  ديگران  با  را  خود 
در  مشكالت  رفع  براى  نكنيد  نگهدارى  امن  جاى  در  را 

سراشيبى قرار خواهيد گرفت.
در  را  اقتصادى  مسايل  كه  است  مناسبى  زمان  هفته  اين 
نظر بگيريد و به آينده توجه كنيد ، اگر در اين هفته طرح 

آينده خود را مشخص نكنيد بعدا“ عقب خواهيد ماند.

دى ماه:
حاال  و  هستيد  سبد  سر  گل  ها  ميهمانى  در  هميشه  شما 
ممكن است اين ميهمانى به خصوص و با شكوه در خانه 

خودتان برگزار شود !

افرادى را به منزلتان دعوت نماييد كه ارزش دوستى را 
عزيز  شخصى  همراه  به  است  ممكن   ، دارند  شما  براى 
عالقمند  به  هميشه  كه  شخصى   ، باشيد  داشته  سفرى 
ماجراجويانه  و  ترين  پرحادثه  از  يكى  سفر  اين  ؛  بوديد 
زمانى  هفته  اين   ، بود  خواهد  عمرتان  سفرهاى  ترين 
عالقه  مورد  شخص  به  عالقه  ابراز  براى  مساعد  بسيار 

تان محسوب ميشود.

بهمن ماه:
به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور كنيد ، هر 
چند انجام اين كار براى شخصى مثل شما بسيار دشوار 
مشكالت  زمان  كه  دهيد  اجازه  است  الزم  ولى   ، است 
زيادى را حل كرده و مسايل راه تدريجى خود را طى كنند.

سرنوشت و تقدير بهترين ها را برايتان رقم ميزنند ، در 
اين هفته از دروغگويى بپرهيزيد و مواظب باشيد حرفى 
نزنيد كه بعدها به ضررتان تمام شود ؛ در مورد هر كارى 
هاى  هزينه  با  صورت  اين  غير  در  نماييد  مشورت  ابتدا 
نيستيد  مايل  قطعا“   ، شد  خواهيد  مواجه  آورى  سرسام 

چنين باليى سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد.

اسفند ماه:
فراوانى  و  نعمت  و  وفور  منزله  به  شما  براى  هفته  اين 
راحت  خيالى  با  ميتوانيد  هفته  اين  در   ، ميشود  محسوب 
به همراه همسرتان به سفر برويد ، حقيقتا“ چنين سفرى 
كه  ميبخشد  استحكام  نفر  دو  شما  رابطه  به  چنان  آن 
حتى تصورش را هم نميكرديد.اگر مجرد هستيد ، اكنون 
زمان مساعد براى همسرى دلخواه در شهرهاى دور فرا 
رسيده است و به احتمال زياد در اواخر اين هفته اعضاى 
اخيرتان  خواستگار  راجب  زيادى  حرفهاى  تان  خانواده 
خواهند داشت ، شايد بهتر باشد كه گوش دل و جان به 

حرفهايشان بسپاريد .

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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Call us now or book online
www.YouShouldTravel.com

0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights
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