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ماه  آغاز  با  پرشين  نامه  هفته  گزارش  به   
انگلستان،  تلويزيون   4 شبكه  رمضان، 
پخش  است.  گرفته  اذان  پخش  به  تصميم 
اين اذان از كانال 4، موج اعتراض و موافقت 
هايى را نيز در بر داشت. تيتر هاى جنجالى 
نيز،  دنيا  رسمى  هاى  خبرگذارى  از  برخى 
نشانه اى از اهميت آن دارد. شبكه 4 برنامه 
ساخته  مسلمانان،  رويداد  اين  براى  نيز  اى 
كه عنوان "يك رمضان خيلى انگليسى" را بر 
روى آن گذاشته است. "پاتريك استرادويك" 
اى  مقاله  در  اينديپندنت،  روزنامه  نويسنده 
تحت عنوان "آيا پخش اذان مسلمانان، واقعا 
متفاوت  هاى  بازتاب  به   " است؟  تهديد  يك 
تحقيقات  مدير  است.  پرداخته  جريان  اين 
لى"  "رالف  بريتانيا،   4 شبكه  سازى  برنامه 
در دفاع از پخش اذان به روزنامه اينديپندنت 
گفت: شبكه 4 به اولين شبكه انگلستان تبديل 
مى  پخش  را  مسلمانان  اذان  كه  شد،  خواهد 
كند. وى اضافه كرد، نبايد فراموش كرد كه 
دفعات  به  تلويزيون  از  مسلمانان  ى  چهره 
به  مربوط  آنها  اكثر  ولى  است،  شده  پخش 
فعاليت هاى تروريستى و افراط گرايانه بوده 
است. وى همچنين معتقد است، عالقه مندى 
رمضان،  مورد  در  چهار  شبكه  مخاطبان 
جشن  خبرى  پوشش  از  بزرگتر  و  بيشتر 
هاى شصت سالگى به سلطنت رسيدن ملكه 
انگلستان بوده است. به هر حال، پخش اذان 
از شبكه 4 انگلستان، هر روز صبح يكبار از 
تلويزيون و چهار بار از سايت اينترنتى اين 

خواهد  انجام  رمضان  ماه  طول  در  كانال، 
وزير  هيگ"  "ويليام  نيز،  راستا  اين  در  شد. 
اين  رسمى  سايت  در  بريتانيا،  خارجه  امور 
وزارت خانه، طى بيانيه اى، آغاز ماه رمضان 
خاطر  و  گفت  تبريك  جهان،  مسلمانان  به  را 
براى  است  فرصتى  "رمضان  كرد:  نشان 
تفكر و تأمل، فرصتى براى ابراز همدردى و 
احسان، و زمانى براى آنكه دوستان و اقوام 
اقبال  خوش  كمتر  كه  باشند  كسانى  فكر  به 
رمضان  ماه  آغاز  در  مخصوصًا  بوده اند. 
كنيم  فراموش  را  اسفبارى  رنج  و  درد  نبايد 
كه جوامع مختلف سوريه را تحت تاثير قرار 
داده است. ما بويژه به آن دسته از پناهندگان 
سورى در سراسر خاورميانه مى انديشيم كه 
دوستان  و  خانواده  از  دور  را  رمضان  ماه 
آغاز  از  بريتانيا  دولت  مى كنند.  آغاز  خود 
 348 پرداخت  به  را  خود  سوريه  بحران 
ميليون پوند براى كمك هاى بشر دوستانه و 
كمك هاى  است.  كرده  متعهد  سوريه  توسعه 
هستند،  تسكين  مايه  هرچند  بشردوستانه 
همين  به  نمى كنند.  حل  را  سوريه  بحران  اما 
فعاليت هاى  به  بريتانيا  دولت  در  ما  منظور 
شاهد  تا  مى دهيم  ادامه  خستگى ناپذيرمان 
سوريه  به  ثبات  و  امنيت،  صلح،  بازگشت 
ظلم،  فقر،  از  كه  كسانى  تمام  از  ما  باشيم. 
مى برند،  رنج  جهان  سراسر  در  درگيرى  و 

حمايت مى كنيم." 
ادامه در صفحات 3و4

صفحه 10 

با نصب يك مجسمه 12 فوتى از آقاى دارسى در درياچه هايدپارك لندن

اداى احترام لندنى ها به جين آستين

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
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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 
كه باشند دعوت به همكاري مي نمايد. دوستان مي 
توانند مطلب، مقاله، داستان، شعر، عكس، كاريكاتور 
و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار 

در اين نشريه ارسال نمايند:

-1 هفته نامه پرشين، پيرامون پناهندگان، مهاجرين، 
و  اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار 
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.
فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  كرده  ارسال 

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 
در كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت 
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.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، 
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 
علت  به  است  ممكن  حال  اين  با  گردند.  ارسال 
زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن، 

شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

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

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

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
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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زندگى همانند حكايتى كه دوبار نقل شود كسل كننده است، گوش كر فرد خسته را نيز مى 
آزارد.

كينگ جان، پرده سوم، صحنه چهارم.
Life is as tedious as a twice-told tale vexing the dull ear of a drowsy man.

King John, Act III, sc. 4.

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

آيا اسالم انگليسى قرائت جديدى خواهد بود؟
جرج برنارد شاو، نويسنده ايرلندى معاصر در كتاب »اسالم حقيقى« مى گويد: »اگر دينى شانس حكومت كردن بر، نه 
اروپا بلكه، انگلستان را در يكصد سال آينده داشته باشد، آن دين مى تواند اسالم باشد.« او مى گويد: »من دين محمد 
را به خاطر پويايى شگفت انگيزش هميشه جدى گرفتم. اين تنها آيينى است كه به نظر من قابليت جذب و تلفيق در جهت 
تغيير ساختار هستى را دارد و مى تواند خودش را با هر دوره اى تطبيق دهد. من او را (پيامبر اسالم) مطالعه كرده ام؛ 

مرد فوق العاده اى كه به نظر من بايد او را دور از ضد مسيحيت بودن، منجى بشريت ناميد.«
 

در بريتانيا اگرچه تمامى اديان، به عنوان اقليت هاى مذهبى، مجاز به فعاليتهاى دينى خود هستند اما جز صداى ناقوس 
كليسا، آواى هيچ مذهب ديگرى نبايد در جامعه طنين انداز شود. اما در طول رمضان امسال، شبكه چهار، اذان صبح را از 
تلويزيون و چهار اذان ديگر را از وبسايت خود پخش مى كند. اولين اذانى كه از تلويزيون انگلستان پخش مى شود، كليپى 
است كه  در آن جوانى با محاسن اسالمى، پيراهن زرد، شلوار مشكى، كاله بافتنى قرمز و تسبيحى كه دور مچش پيچيده 
است، با چهره اى خندان از خيابان هاى لندن مى گذرد. اين موذن انگليسى در مسيرش رفتار دوستانه اى با مردمى دارد 
كه از سنين و مليتها و جنسيت هاى گوناگونند. همراه با بانگ اذان او تصاويرى از معروف ترين محله ها و بناهاى لندن 
نشان داده مى شود به شكلى كه گويى صداى اذان در تمام بريتانيا طنين انداز شده است! از نكته هاى قابل توجه در اين 
كليپ، گذشتن پليس انگلستان از كنار موذن در حال اذان گفتن است و نگاهى كه هم به او و هم به دوربين مى اندازد. اين 
سكانس از يك سو آزادى و امنيت مسلمانان را تشويق مى كند و از سوى ديگر ناظر بودن بر آنها را هشدار مى دهد. آيا 
اين اتفاق مى تواند آغازى باشد براى ساير اقليت هاى مذهبى تا بانگ دين شان را در جامعه بلند كنند يا مى توان آن را 

تبديل شدن مسلمانان به يك اكثريت تعبير كرد؟
 

كمتر از دو ماه پيش در محله اى از جنوب شرق لندن، دو جوان مسلمان، يك سرباز انگليسى را جلوى پادگان نظامى، 
در روز روشن و در مكان عمومى، با نيت دشمنى با حكومت انگلستان و نه مردم، سالخى كردند؛ اتفاقى كه گفته شد 
هيچگونه سازماندهى و برنامه ريزى قبلى نداشت و از سوى هيچ گروه خاصى صورت نگرفته بود. به گفته تحليل گران 
روزنامه گاردين، اين واقعه را نمى شد به راحتى طبقه بندى و آن را يك اقدام تروريستى يا يك جنايت عادى قلمداد كرد؛ 
نه حتى يك جنگ نظامى سياسى يا يك اختشاش خيابانى. و مهمترين مسئله اى كه مطرح شد اين بود كه اگر قرار باشد 
هر نفر بنا به انگيزه هاى شخصى دست به چنين اعمالى بزند، چطور مى توان بر ميليون ها مسلمان نظارت داشت و 

امنيت كشور را تأمين كرد؟
 

هفته پيش، مبلغ تندروى فلسطينى تبارى كه بخاطر سخنرانى هاى افراطى اش عليه جوامع غرب و برانگيختن مسلمانان 
حتى به زير پا گذاشتن نظم اجتماعى، در زندان بود، عليرغم بحث هاى بسيارى كه بر سر پرونده پناهندگى او وجود 
به  آن  در  كه  شد  پخش  چهار  شبكه  از  قرآن  درباره  مستندى  فيلم  آن،  دنبال  به  شد.  اخراج  بريتانيا  از  عاقبت  داشت، 
تضادهايى كه قرآن درباره جنگ و صلح دارد اشاره مى كرد. اين مستند اذعان مى داشت كه كه قرائت هاى متعدد از 
بخشهاى مختلف قرآن خوراك ايدئولوژيكى گروهك هاى تروريستى اسالمى را تأمين مى كند در حاليكه كليت قرآن در 
يك نگاه كلى چنان رفتارى را ترويج نمى كند. در واقع قرآن واكنش هاى مختلفى را نسبت به شرايط مختلف پيشنهاد مى 
كند و اجتهاد آن را نيز به عهده فرد مى گذارد. در بخش ديگر اين مستند، به تأكيد قرآن به صلح و دوستى در ميان اهل 

كتاب و متقابًال به مناقشاتى كه بين مسلمانان، مسيحيان و يهوديان در بيت المقدس وجود دارد اشاره مى كرد.
 

پخش اذان از تلويزيون، قطعًا اقدامى از سوى دولت يا جامعه انگلستان است براى نزديك تر شدن به مسلمانان. اما دادن 
اين امتياز به آنان مسلمًا طبعاتى به دنبال خواهد داشت و مشكل مى توان پذيرفت كه تصميم به دادن آن بدون انديشيدن 
به عواقبش صورت گرفته باشد. با داشتن شناختى هرچند نسبى از ساختار سياسى انگلستان، مى توان پيش بينى كرد 
كه براى كنترل بهتر مسلمانان، اين كشور تن به پذيرش رسمى دين اسالم بدهد ولى مسئله به همين جا ختم نمى شود. 
در  ايرانيان  تعبيرى،  به  است  سياستى  همان  اين  و  داد  خواهد  اسالم  از  خاصى  قرائت  پذيرش  به  تن  احتماًال  انگلستان 
مقابله با اسالم و هجوم عرب پيش گرفتند و شعبه اى از اين دين منشعب كردند كه امروزه به نام اسالم ايرانى داراى 
هويت مشخصى است. ولى آيا اسالم از نوع انگليسى نيز در جهان آينده اسالم، حرف جديدى براى گفتن خواهد داشت؟
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك 
صورتى  در  دارد  انتظار  پرشين  نامه  هفته  شود.  مى  تامين 
كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و 

فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
اطالع  راه  به  و  ميابد  دوام  نامه  هفته  ها،  آگهى  و  مشتركان 

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

كرده اند.

به بهانه پخش اذان از شبكه چهار انگلستان

اســـالم و 
مسلمانـان در 
انگلستـــان

تاريخ  اسالم  دنياى  با  ارتباط  در  انگلستان 
گسترش  عصر  وسطى،  قرون  در  دارد.  طوالنى 
اروپا  صليبى  جنگهاى  و  اسالمى  امپراطوريهاى 
اين ارتباطها بيشتر بوده است. اين تعامل به تبع 
سرزمينهايى  در  انگلستان  مستعمرات  گسترش 
و  مسلمان  توجهى  قابل  جميعت  داراى  كه  بود 

حاكمان مسلمان بودند .

اين  دارد.  جهانى  ماهيتى  كه  است  دينى  اسالم 
دين از خاورميانه تا شمال آفريقا، از اروپا تا قلب 
شرق  جنوب  مناطق  تا  روسيه  از  سياه،  آفريقاى 

آسيا را در برگرفته است.

حضور اسالم براى مناطق بسيارى از جهان يك 
تحول بزرگ و آغاز مقطعى جديد در تاريخ است، 
در  مربع  كيلومتر   229870 مساحت  با  بريتانيا 
جزيره  هشتمين  و  شده  واقع  اروپا  غربى  شمال 
انگلستان،  شامل  بريتانيا  است.  جهان  بزرگ 
ميالدى  سال 1543  در  كه  است  ولز  و  اسكاتلند 
 United Kingdom .به طور قانونى متحد شدند
شمالى  ايرلند  و  بريتانيا  از  متحده  پادشاهى  يا 
تشكيل شده است. بريتانيا به دو بخش سرزمين 
شده  تقسيم  پست  هاى  سرزمين  و  مرتفع  هاى 
كه اسكاتلند و ولز در سرزمين هاى مرتفع قرار 

دارند.

هستند  اقوامى  نوادگان  كشور  اين  مردم  اكثريت 
ميالدى  از 1066  قبل  سال  هزار  دو  طول  در  كه 
جمله  از  اند.  شده  ور  حمله  بريتانيا،  جزاير  به 
ـُن"ها  ساكـس  " "انگـِل"ها،  ـَن"ها،  "روم "كِلت"ها، 
مردمانى  ها  قرن  طول  در  "اسكانديناوى"ها.  و 
به  ها  چينى  مانند  ديگر  نژادى  هاى  ريشه  از 

و  شرقى  مركزى،  اروپاى  از  مردمانى  عالوه 
در  نيز  جنوبى  آسياى  و  قنارى  جزائر  جنوبى، 
اين سرزمين سكنا گزيده اند. بر اساس آمار سال 
2004 ميالدى ، پادشاهى متحده جمعيتى معادل با 
60،270,708 دارد و تراكم جمعيت آن معادل 250 
نفر در يك كيلومتر مربع است كه يكى از پر تراكم 

ترين كشورهاى اروپا و جهان است.

نظام حكومتى سلطنتى پارلمانى و برمبناى قانون 
تكامل  ها  قرن  طول  در  كه  اى  نانوشته  اساسى 
در  بريتانيا  پادشاه  است.  شده  ريزى  پايه  يافته 
رأس كشور قرار دارد و طبق قانون در رأس دو 
قوه اجرائيه و قضائيه و نيز فرمانده كل نيروهاى 
و  انگليس  كليساى  رئيس  و  سلطنتى  مسلح 
كليساى اسكاتلند است. به عالوه پادشاه بريتانيا 
در رأس شانزده كشور مشترك المنافع نيز قرار 
سال  مصوب  اليحه  و  قانون  به  توجه  با  دارد. 
1700 ميالدى، حق سلطنت فقط به پروتستان ها 
صورى  طور  به  پادشاه  اگرچه  دارد.  اختصاص 
در رأس قوه اجرائى قرار دارد ولى درعمل دولت 
پادشاهى قوه اجرائيه را در اختيار دارد . در اين 

دولت ، نخست وزير و وزراء معموًال از حزبى كه 
اكثريت پارلمانى را داشته باشد و با رأى اكثريت 

اعضاى پارلمان انتخاب مى شوند.

اولين تماس انگلستان با جهان اسالم
تاريخ  اسالم  دنياى  با  ارتباط  در  انگلستان 
گسترش  عصر  وسطى،  قرون  در  دارد.  طوالنى 
اروپا  صليبى  جنگهاى  و  اسالمى  امپراطوريهاى 
اين ارتباطها بيشتر بوده است. اين تعامل به تبع 
سرزمينهايى  در  انگلستان  مستعمرات  گسترش 
و  مسلمان  توجهى  قابل  جميعت  داراى  كه  بود 

حاكمان مسلمان بودند .

عده اى بر اين باورهستند كه اسالم از اديان تازه 
وارد بريتانيا محسوب مى شود اما پادشاهى متحد 
انگلستان قرنهاست كه با جهان اسالم در تماس 
بوده است. پادشاه مرسيا (كشورى در جنوب و 
مركز انگلستان در دوران باستان) در قرن هشتم 
با الهام از جهان اسالم اقدام به ضرب سكه كرد. 
برخى بر اين باور هستند كه اين سكه ها هديه اى 
از سوى حاكم وقت مسلمانان "منصور" بوده يا 
براى تسهيل تجارت با امپراطورى در حال رشد 

مسلمانان ضرب شده است.

متحد  پادشاهى  مسلمانان  اولين 
انگلستان

اولين انگليسى كه در قرن شانزدهم اسالم آورد 
وارد  جان  كاپيتان  و  داشت  نام  نلسون"  "جان 
بود  انگليسى  دريانوردان  ميان  در  نيز  كنت  از 
از  برخى  بعدها  شد.  مشرف  اسالم  دين  به  كه 
و  شده  عالقمند  اسالم  دين  به  نيز  توحيدگرايان 
هنرى  كه  همانطور  كردند  مطالعه  زمينه  اين  در 
اين  است.  نوشته  مطالبى  هفدهم  قرن  در  استابز 
كه  شده  نوشته  اسالم  درباره  نحوى  به  مطالب 
آورده  اسالم  استابز  كند  مى  تصور  مخاطب 
توصيفى   " عنوان  تحت  وى  كتاب  چه  اگر  است. 
از ظهور و پيشرفت دين محمد و دفاع از وى و 
اسالم از اتهامات مسيحيان" منتشر نشد اما اولين 
اثر آن زمان به زبان انگليسى محسوب مى شود 
كه در زمينه الهيات اسالمى نوشته شده است كه 
نويسنده طى آن تالش كرده بر شباهتهاى ميان 
اعتقادات اسالم و مسيحيان توحيدگرا تأكيد كند.

از  نيز  نوزدهمى  قرن  دانشمند  برتون  ريچارد 
براى  و  آورد  روى  اسالم  به  كه  بود  افرادى 
اولين  زمان  اين  طى  كرد.  سفر  مكه  به  زيارت 
اولين  و  شدند  ساخته  بريتانيا  بنادر  در  مساجد 
 1860 سال  در  غربى  اروپاى  كشور  اين  مسجد 
به   1950 دهه  از  شد.  ساخته  كارديف  شهر  در 
بعد نيز مهاجران بسيارى از مستعمره هاى سابق 

بريتانيا به اين كشور سفر كردند.

موج مهاجرت مسلمانان و جمعيت آنها 
در انگلستان

براساس آمار سال 2001، 1591000 مسلمان در 
انگلستان و ولز زندگى مى كنند كه اين تعداد 2/7 
درصد جمعيت را تشكيل داده اند. اين در شرايطى 
است كه بسيارى از انجمنهاى اسالمى انگلستان 
جمعيت مسلمانان را تا 3 ميليون نيز تخمين زده 
اند. 43 هزار نفر مسلمانى كه در اسكاتلند زندگى 
مى كنند 0/84 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل 
درباره  را  جزئيات  شمالى  ايرلند  آمار  اند.  داده 
است.  نكرده  فراهم  مسيحى  غير  اديان  پيروان 
متحده  كشور  در  كه  مسلمانانى  جامعه  اولين 

پادشاهى انگلستان ساكن شدند دريانوردان يمنى 
بندرهاى  به   1900 سال  از  پس  كمى  كه  بودند 
شيلدز  ساوت  و  ليورپول  ولز،  جنوب  سوانسى، 
وارد شدند. بعدها برخى از مهاجران در شهرهاى 
شفيلد  و  بيرمنگام  همچون  انگلستان  تر  مركزى 
اولين  ميرپور  شهر  از  كشميريها  شدند.  ساكن 
جامعه مسلمان آسيايى بودند كه به طور ثابت در 
انگلستان اقامت گزيدند. اولين گروه آنها در اواخر 

دهه 1930 به بيرمنگام و برادفورد وارد شدند.

از اواخر دهه 1950 به بعد، مهاجرات از ميرپور 
بخش  ديگر  از  مهاجرت  همراه  و  يافت  افزايش 
و  پنجاب  استان  شمال  ويژه  به  پاكستان  هاى 
منطقه آتاك در شمال غربى استان فرونتير بود. 
پاكستانى تبارها بيشتر در شهرهايى چون وست 
ميدلند، وست يورك شاير، النكاشاير، منچستر و 
چون  انگلستان  شرقى  جنوب  صنعتى  شهرهاى 

التون، اسالو و آكسفورد اقامت گزيدند.

اوگاندا  آسيائيهاى   1970 و   1960 اواخرسال 
در  كردن"  آفريقايى   " سياست  فشار  دنبال  به 
مهاجرت  انگلستان  به  اوگاندا  و   ، تانزانيا  و  كنيا 
 70 دهه  اوايل  در  هندوستان  مسلمانان  كردند. 
انگستان  به  اوگاندا  از  ها  آسيايى  اخراج  از  پس 
برخى  شدند.  ساكن  كشور  اين  در  و  كرده  سفر 
به  هندوستان  از  مستقيم  نيز  هندى  مسلمانان  از 
انگلستان مهاجرت كردند كه اكنون اغلب در شهر 

لستر، النكاشاير اقامت دارند.

از  پيش  كوتاهى  زمان  مدت  بنگالى  مسلمانان 
استقالل بنگالدش به انگلستان سفر كردند. جوامع 
قدرتمند آنها در شرق لندن و دهكده هاى مركزى 
ساكن شدند اما شهرهايى چون لوتون، بيرمنگام 

و بردفرود را نيز براى اقامت انتخاب كردند.

در  مغرب  و  خاورميانه  از  تبار  عرب  مسلمانان 
و  كنند  مى  زندگى  كشور  اين  داخلى  شهرهاى 
اند.  داده  گسترش  آنجا  در  نيز  را  خود  تجارت 
شمال  در  قبرس  جزيره  از  تبار  ترك  مسلمانان 
منطقه  اين  در  كه  كنند  مى  زندگى  لندن  شرقى 
مهاجرين كرد نيز ساكن هستند. جوامع مسلمان 
نيز  تبار  كوزوو  و  آلبانيايى  بوسنى،   ، سومالى 
از  جمعى  همچنين  هستند.  ساكن  انگلستان  در 

انگليسى ها نيز به اسالم روى آورده اند.

اسالم در زندگى مسلمانان بريتانيا
به  دين  يك  عنوان  به  را  اسالم  بريتانيا  دولت 
رسميت  به  دين  تنها  و  شناسد  نمى  رسميت 
شناخته شده، مسيحيت پروتستانى انجيلى است. 
ساير  پيروان  براى  بريتانيايى  دموكراسى  اما 
كرده  ضمانت  را  عبادى  فعاليتهاى  آزادى  اديان، 
رسمى  احترام  اسالم  براى  روى  اين  از  و  است 
قائل است، به طورى كه پرنس چارلز در بيشتر 
مناسبتها، پيرامون مفاهيم اسالمى و تعاليم آن و 
است.  كرده  سخنرانى  اديان،  ساير  مورد  در  نيز 
اسالمى  مؤسسه  افتخارى  رياست  همچنين  وى 
اخير،  ساليان  طى  دارد.  برعهده  را  آكسفورد 
احزاب سياسى بريتانيا، بويژه حزب حاكم كارگر، 
عنوان  به  را  مسلمانان  انتخابات،  برگزارى  طى 
اقليت خطاب مى كردند و به آنها وعده هايى دادند.

بريتانيا  شهرهاى  بيشتر  در  اسالمى  مساجد 
تلويزيونى،  كانالهاى  برخى  و  اند  شده  پراكنده 
برنامه هايى در مورد دين اسالم پخش مى كنند.
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دين، تضاد اجتماعى و 
تغيير اجتماعى

نويسنده:كن براون
مترجم: رضا رمضان نرگسى

از  نفر  ها  ميليون  امروزى،  انگلستان  در 
و  اسالم  و  مسيحيت  اصلِى  اديان  پيروان 
عقيده  شك،  بدون  و  دارند  وجود  هندوئيسم 
دارد.  و  داشته  خاصى  پيامدهاى  ايشان  دينى 
نتايج  اين  بررسى  به  عمدتاً  شناسان  جامعه 
و پيامدها و به نقش و اهميت دين در جامعه 

عالقمندند.
يا  درستى  نگران  شناسان  جامعه  معموال 
براى  آنچه  نيستند.  دينى  عقايد  نادرستى 
نفر  ها  ميليون  كه  است  اين  است  مهم  ايشان 
داراى عقايد دينى مختلف بوده و عقايد ايشان 
قدرتمند  نهادهاى  و  ها  جنبش  پيدايش  علت 
ها  ميليون  امروزى،  انگلستان  در  است.  شده 
نفر از پيروان اديان اصلِى مسيحيت و اسالم 
و هندوئيسم وجود دارند و بدون شك، عقيده 
دارد.  و  داشته  خاصى  پيامدهاى  ايشان  دينى 
نتايج  اين  بررسى  به  عمدتاً  شناسان  جامعه 
و پيامدها و به نقش و اهميت دين در جامعه 

عالقمندند.

تعريف دين
تعريفى از «دين» كه بتوان روى آن توافق داشت وجود 
ندارد. ولى اديان سازمان يافته متضّمن همه يا برخى از 

مشخصات ذيل مى باشند:
يا  خدا  به  اعتقاد  از  (انواعى  طبيعت  ماوراى  به  اعتقاد 
مقدس  برخى  نزد  كه  نمادهايى  به  اعتقاد  يا  خدايان) 

شمرده مى شوند; مثل صليب يا شرك توتم;

از تعاليم و اعتقادات (الهّيات) كه معموال بر مبناى برخى 
كتب مقّدس مثل تورات و انجيل و قرآن بنا شده اند.

اظهار  براى  مراسم  يا  آداب  و  مناسك  از  اى  سلسله 
تر  بيش  مثال  براى  پنهانى  يا  علنى  طور  به  عقايد  اين 
دعا  براى  زدن  زانو  مثل  خاصى  مناسك  داراى  اديان 
در مسيحيت يا سرود خواندن، روزه گرفتن و يا شمع 

روشن كردن و... مى باشد;
بعضى اشكال سازمان دهى پرستش كنندگان يا معتقدان 
مثل روحانيان، كليساها، مساجد و كنيسه ها; مجموعه 
را  معتقدان  روزانه  رفتار  كه  اخالقى  هاى  ارزش  از  اى 
هدايت كرده يا تحت تأثير قرار مى دهند، مثل ده فرمان 

در دين مسيحيت.

نقش دين در جامعه
نقش دين در جامعه را عمدتًا مى توان تحت سه عنوان 

طبقه بندى كرد:
1. حمايت از افراد;

2. همبستگى اجتماعى;
3. مهار اجتماعى.

دين، تضاد اجتماعى و تغيير اجتماعى
و  انسجام  براى  نيرويى  عنوان  به  كه  گونه  همان  دين 
تثبيت جامعه عمل مى كند، همچنين مى تواند سرچشمه 
در  نااستوارى  و  اختالفات  سبب  و  باشد  تضاد  و  تنش 
ميان  رقابت  شمالى،  ايرلند  در  مثال،  شود.براى  جامعه 
عقايد دينى كاتوليك و پروتستان تا حدى سبب آشوب 
زمان  در  است.  بوده  قرون  طى  در  بزرگ  اجتماعى 
گرفتار   1969 سال  از  اغتشاشات،  همان  حول  حاضر، 
شبه  در  اند.  بوده  انگليس  ارتش  با  مسلّحانه  درگيرى 
قاره هند، جنگ ميان مسلمانان و هندوها منجر به تقسيم 
يك هند متحد، به دو كشور مجّزا (هند و پاكستان) شد. 
در دهه 1980 و 1990 اين اختالفات به وسيله درگيرى 

هايى ميان هندوها و سيك ها افزايش پيدا كرد.
دين سبب تغييرات اجتماعى عمده بوده است. براى مثال، 
پيروان  رومى  كاتوليك  كشيشان  جنوبى،  امريكاى  در 
آموزه اى كه كمونيسم و كاتوليسيسم را به هم آميخته 
و «الهيات رهايى بخش»3 ناميده مى شود، نقش عظيمى 
در جنگ عليه ديكتاتورى سياسى و فقر ايفا مى كردند. 
حكومت  سرنگونى  به  منجر  اسالمى  انقالب  ايران،  در 
در  اسالمى  جمهورى  يك  تأسيس  و  (شاه)  پادشاهى 
نيروى  يك  به  تبديل  نيز  اسالم  شد.   79 و   1987 سال 
قرن  اواخر  در  اجتماعى  تغيير  براى  المللى  بين  عظيم 
در  تا  دارد  سعى  اسالمى  بنيادگرايى  و  گرديده  بيستم 
قرآن،  از  ظاهرى  تفسير  براساس  جهان،  نقاط  تر  بيش 
تغييرات اجتماعى بيافريند. اين امر مستلزم ازاله تأثيرات 

موقعيت  در  تغييراتى  و  انحطاط  به  رو  غربِى  فرهنگى 
زنان است.

عقيده دنيوى كردن امور4
كردن  «دنيوى  عقيده  و  غيردينى،  يعنى  «سكوالر»  كلمه 
امور» عبارت است از اين كه اهميت دين و اهميت عقايد 

دينى، هم در جامعه و هم نزد افراد رو به كاهش است.
در  امور»  كردن  «دنيوى  از  را  ذيل  تعريف  ويلسون 
كتاب دين در يك جامعه سكوالر5 ارائه مى كند (1969ـ 

:(C.A.watts

"دنيوى كردن امور" عبارت است از:
و  دينى  عمل  و  دينى  تفكر  آن  وسيله  به  كه  فرايندى 
مؤّسسات دينى اهميت اجتماعى خود را از دست بدهند.»
بر  تواند  مى  امور  كردن  دنيوى  ويلسون،  تعريف  طبق 

حسب سه جنبه آزموده شود. آن سه جنبه عبارتند از:

1. تفكر دينى;
2. تأثير دين بر اعتقادات مردم و ارزش ها;

در  حضور  و  عضويت  مقدار  مانند  دينى;  عمل   .3
نهادهاى دينى.

مشكالت اندازه گيرى دنيوى كردن امور
كه  شده  روشن  شما  براى  احتماال  سابق،  مباحث  در 
مشكل اصلى در مورد اين كه آيا "دنيوى كردن امور" 
رخ داده يا نه، اين است كه چگونه دين و اعتقادات دينى 

تعريف و سنجيده مى شوند.

خوبى  روش  دينى  نهادهاى  در  حضور  آيا  مثال،  براى 
براى سنجش مقدار اعتقادات دينى در جامعه مى باشد 
به  واقعًا  شما  كه  اين  يعنى  مساجد  به  رفتن  آيا  نه؟  يا 
خدا اعتقاد داريد؟ آيا مى توانيد بدون شركت در مراسم 
مذهبى، فردى متدّين باشيد; مثال، در غرب ارقام شركت 
در كليسا به عنوان مدركى براى "دنيوى كردن امور"6 
كامال غيرقابل اعتماد مى باشند; زيرا فرقه هاى مختلف 
دارند.  عضويت  تعريف  درباره  گوناگونى  هاى  شيوه 
براساس  را  عضويت  كاتوليك»  «كليساى  مثال،  براى 
مى  داده  تعميد  غسل  كاتوليك  عنوان  به  كه  افرادى 
درباره  چيزى  هيچ  امر  اين  ولى  كند.  مى  تعيين  شوند 
«كليساى  گويد.  نمى  ما  به  بلوغ  هنگام  در  عقايدشان 
اسلوب هند» عضويت را براساس آن ها كه از شاخص 
هايى مثل غسل هاى تعميد، تصديق ها، يا آن هايى كه 
در آيين هاى كليدى شركت مى كنند (عيد پاك) استفاده 

مى كند.
جامعه شناسان مى خواهند بپرسند كه شاخص هايى 
مى  معنايى  چه  واقعًا  شود  مى  استفاده  ها  آن  از  كه 
دهند؟ براى مثال، از كلمات «خد» و «گناه» و «روح» چه 
چيزى قصد مى كنند؟ از چه جهاتى؟ اگر مردم بگويند 
كه آن ها خدا را باور دارند، آيا معنايش اين است كه 
اين باور رفتار روزمّره آن ها را تحت تأثير قرار مى 
و  تحقيق  و  تفسير  در  مشكالت،  اين  نتيجه  در  دهد؟ 
سنجش دامنه عقايد دينى، هيچ توافق آشكارى در ميان 
جامعه شناسان بر وسعت آنچه دنيوى كردن آمور در 
آن رخ داده است وجود ندارد. على رغم مشكالتى كه 
در سنجش دنيوى كردن امور و كاهش عمومى دخالت 
دين سازمان يافته در انگلستان امروزى به چشم مى 

خورد، مى گويد:

به  كه  كنند  مى  ادعا  مردم  از  بسيارى  كه  حالى  در 
بعضى از عقايد دينى درست و ارزش هاى اخالقى كه 
به طور دينى بنا شده، معتقدند، اغلب به نهادهاى دينى 
چندان وابستگى و عالقه اى ندارند. فرضًا در يك كشور 
كليساى  عضو  جمعيت  از  درصد   14 فقط  مسيحى، 
كل  از  فقط 52�  سال 1989  در  و  باشند  مى  مسيحى 
برگزار  كليسا  در  مذهبى  مراسم  با  همراه  ها  ازدواج 

شده است.

داليل رشد دنيوى شدن امور در كشورهاى غربى
نتيجه  در  سكوالر  آشكار  رشد  غربى،  كشورهاى  در 

تركيب چند عامل مى باشد:

فناورى  و  علم  در  شده  واقع  هاى  پيشرفت  اكنون   .1
براى سؤاالتى كه به طور سّنتى به وسيله دين به آن ها 
جواب داده مى شد، تبيين هاى علمى ارائه مى كنند; مثل 
منشأ جهان و علل و اسباب قحطى و مريضى; معجزات 
ديروزى تبديل به اكتشافات علمى امروزى شده است.

عادتًا  كه  را  وظايفى  از  بسيارى  دولت  [امروزه]   .2
گرفته  عهده  به  شد،  مى  انجام  دينى  نهادهاى  توسط 
كمك  و  پرورش  و  آموزش  تدارك  و  تهيه  مثل  است: 
مالى در مواقع اضطرار و پريشانى، كه اين امر اهميت 

دين را در زندگى مردم كاهش مى دهد.

3. پيشرفت رسانه هاى گروهى، به خصوص تلويزيون 
كه جانشين نهادهاى دينى به عنوان منبع اصلى اقتدار 

و دانش براى بسيارى از مردم شده و به احتمال قوى، 
ها  روزنامه  در  آنچه  براساس  مردم  عقايد  گيرى  شكل 
از  است  تر  بيش  بينند  مى  تلويزيون  بر  يا  خوانند  مى 

آنچه دين يا نهادهاى دينى به آن ها مى گويند.

مداركى براى مبارزه با دنيوى كردن امور
امور  كردن  دنيوى  مباحثات  از  بسيارى  انگليس،  در 
پيدايش  شواهد  و  شده  متمركز  مسيحيت  دين  بر 
سكوالريسم در بين اقلّيت هاى قومى ناچيز است. از اين 
رو، بخش ذيل مقّدمتًا بر بعضى از استدالل هاى مبارزه 
با سكوالريسم و همچنين بر نفع يا عليه ديدگاه هايى كه 
براساس آن، دين مسيحيت در انگلستان در حال دنيوى 

شدن مى باشد، متمركز مى شود:

كاهش تفكر دينى
اعتقادات دينى در زندگى روزمّره افراد، از لحاظ رعايت 
نكات اخالقى كم اهميت شده اند. در بررسى نگرش هاى 
دست  به  ذيل  نتايج   1989 سال  در  انگليسى،  اجتماعى 
هيچ دينى  آمد: يك سوم انگليسى ها ادعا كردند كه ابداً 
ندارند. وجود كليساهاى گوناگون، مخالفت سنتى انواع 
سقط  حاملگى،  از  جلوگيرى  طالق،  مسأله  با  كليساها 
جنين، آميزش جنسى در خارج از ازدواج، حرام زادگى 
و همجنس بازى نشان مى دهد كه كليساهاى گوناگون 
تأثير اندكى بر رفتار مردم دارند. در كشورهاى غربى، 
تعداد رو به افزايش طالق، خانواده هاى تك والدينى و 
بچه هاى نامشروع، زندگى دو زوج بدون ازدواج، داشتن 
رابطه جنسى با چند نفر و رشد پذيرش همجنس گرايى، 
در  حاملگى  از  جلوگيرى  هاى]  [روش  از  استفاده  رواج 
ميان كاتوليك ها بر خالف تعليمات صريح كاتوليكى و 
سطوح رو به رشد استفاده از مواد مخّدر، و درج موارد 
به  توان  مى  را  خشن  هاى  جرم  و  سكسى  و  مستهجن 
عنوان مداركى براى كاهش اصول اخالقى دينى و عقايد 

دينى در زندگى كشورهاى غربى به شمار آورد.

كاهش اعمال دينى
كاهش تعداد شركت كنندگان در كليسا در ميان همه فرق 
از  سّنتى  كليساهاى  دارد.  وجود  مسيحى  عمده  مذهبى 
داده  دست  از  را  خود  عضو  يك  ماه  هر 6  سال 1976 

و   )Social and mari) وسوشال  مارى  تحقيقات  اند. 
به  سال 1989  در  ملّى  ريزى  برنامه  پيمايشى  تحقيقات 
اين نتايج رسيده كه تنها 15 درصد جمعيت يك بار در 
هفته يا يك بار در دو سه هفته در كليسا شركت كرده 
اند، در مقايسه با سال 1851 كه قريب 40 درصد مردم 
شركت داشتند و تنها 20 درصد مردم دست كم ماهى 
يك بار و قريب نيمى از جمعيت در سال ابداً به هيچ مركز 
دينى نمى روند. اين امر نشان مى دهد كه انگلستان يكى 
از بى دين ترين كشورها در جهان مسيحيت است. عالوه 
بر اين، بسيارى از آن ها كه در مراسم مذهبى شركت 
مى كنند، ممكن است به عللى غير از عقايد دينى اين كار 
سپارى  خاك  به  يا  خانواده  فشار  مثال،  دهند;  انجام  را 
خويشاوندان يا ازدواج آن ها. از اين رو، حتى تصور اين 
اعمال به عنوان عمل دينى ممكن است غلط و نادرست 
باشد. )يعنى شركت در مراسم نيز عمل دينى محسوب 
از  بسيارى  از  هنوز  كه  است  حالى  در  اين  شود.)  نمى 
كنند.  مى  استفاده  گذر»  هاى  «آيين  براى  دينى  مراسم 
پرمعنا  و  مهم  مراحلى  به  ورود  يعنى  گذر»  هاى  «آيين 
در زندگى; چيزى مثل غسل تعميد يا ازدواج و آيين دفن.

پى نوشت ها
 An Introduction to Sociology (Ken  -  1

(1994 ,Browne, Polity Press
تا  و  سّنتى  بندى  طبقه  براى  «كاست»  اصطالح   2
باشد:  مى  دسته  چهار  به  هندو،  جامعه  فرضى  حّدى 
 .3 )كشترى(;  سلحشوران   .2 (برهمن(;  روحانيان   .1
كشاورزان )وايسى(; 4. طبقات نجس )سودر(. اين نظام 
هندو  دين  بر  مبتنى  ارواح  تناسخ  به  اعتقاد  براساس 
مازيار،  اجتماعى،  علوم  فرهنگ  )ر.ك:  شود.  مى  توجيه 

1376، ص 682)
Liberation thedogy 3

The Secalarization thesis 4
Religion in a Secular Society 5

Secularization 6
7 اين جمله مى خواهد بگويد كه تنوع كليساها تنها ناشى 
و  جامعه  تغييرات  از  ناشى  بلكه  نيست،  عقايد  تنوع  از 

مدرنيزه شدن آن هاست.
watered down 8
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در  المسلمين  اخوان  حكومت  سقوط  با 
قاهره

ايران و مصر از 
هم دورتر شدند
روابط ايران با رئيس جمهورى عزل شده، 
المسلمين  اخوان  جماعت  و  مرسى  محمد 
خيلى هم صميمانه نبود اما فصل تازه اى را 

در روابط دو كشور آغاز كرده بود.
"بهار  به  كه  عربى  هاى  انقالب  از  بعد   
نام  آن  به  ايران  و  شد  مشهور  عربى" 
اسالمى  جمهورى  داد،  اسالمى"  "بيدارى 
ايران اميدوار شد كه بتواند روابطش را با 
عربى  هاى  انقالب  از  متاثر  كه  كشورهايى 
شده اند، گسترش دهد و با برخى از آنها كه 
پيش از آن رابطه نداشت، مثل مصر، روابط 

مصر  ميان  اين  در  كند.  برقرار  ديپلماتيك 
عربى  كشور  ترين  اهميت  با  و  بزرگترين 
امكانات  و  جايگاه  كه  شود  مى  محسوب 
مناسب آن باعث مى شود تا ايران بيش از 

ديگر كشورها به فكر رابطه با آن باشد.

اما در دو سال گذشته هيچ گونه تحرك يا 
تغيير حقيقى در جهت عادى سازى روابط 
فراتر  حتى  نشد.  ديده  كشور  دو  ميان 
كه  شد  مشاهد  ها  حالت  برخى  در  آن،  از 
يمن  با  ايران  روابط  مثل  كشور  دو  روابط 
از  فارس  خليج  حوزه  عربى  كشورهاى  يا 
جمله عربستان متشنج شد. يا آن كشورها 
امور  روند  كه  اين  يا  شدند  بحران  دچار 
چالشى  و  كرد  تغيير  كل  به  مصر  همانند 
سنگين در روابط ديپلماتيك ميان دو كشور 

به وجود آمد.

بزرگترين  سوريه  بحران  ميان  اين  در 
ايران  ميان  روابط  سازى  عادى  در  چالش 
با همسايگان عربش محسوب مى شود. با 
ادامه خشونت ها و ناآرامى ها در سوريه 
از  پيمانانش  هم  و  ايران  شدن  درگير  و 
جمله حزب اهللا در اين درگيرى ها تنش ها 
و اختالفات ميان ايران با كشورهاى عربى 
افزايش يافت كه اين مساله به طور مستقيم 

بر روابطش با آن كشورها تاثير گذاشت.

ويژه  به  مصر،  عمومى  افكار  فشار  تحت 
و  مصر  سابق  دولت  سلفى،  هاى  جريان 
كشور  اين  در  گير  تصميم  نهادهاى  برخى 
از گسترش روابط با ايران منصرف شدند 

به  ايرانى  گردشگران  ارسال  قيد  حتى  و 
قصابى  از  بعد  زدند.  نيز  را  كشورشان 
و  داد  رخ  قاهره  در  پيش  هفته  دو  كه  اى 
طرز  به  مصرى  شيعى  پيروان  از  افرادى 
آن  از  پيش  كه  اتفاقى  شدند،  كشته  فجيعى 
ثابت  بود،  نيفتاده  اتفاق  مصر  در  گاه  هيچ 
به  و  شده  آغاز  اى  طايفه  خشونت  كه  شد 
شكل عجيبى در حال گسترش است و ابعاد 

خطرناكى به خود گرفته است.  

روابط ايران با رئيس جمهورى عزل شده، 
المسلمين  اخوان  جماعت  و  مرسى  محمد 
اى  تازه  فصل  اما  نبود  صميمانه  هم  خيلى 
بود،  كرده  آغاز  كشور  دو  روابط  در  را 
اند  شده  زده  كنار  قدرت  از  كه  نيز  اكنون 
براى ايران فاجعه آميز نيست اما ضربه اى 
عنوان  به  اخوان  شود.  مى  محسوب  آن  به 
را  نزديكى  بيشترين  اسالمى،  حركت  يك 
اسالمى  جمهورى  به  ايدئولوژيك  لحاظ  از 

حد  تا  كه  كرد  مى  تالش  ايران  دارد،  ايران 
در  جديد  اسالمى  نظام  بر  بتواند  ممكن 
مصر تاثير بگذارد و متبنى برخى سياست 
كه  هايى  سياست  از  حداقل  يا  باشد  هايش 
مى  جهانى  استكبار  هاى  سياست  ايران 
كشور  و  امريكا  متحده  اياالت  يعنى  نامد، 

اسرائيل در منطقه، دور كند.

سورى،  و  ايرانى  طرف  دو  كه  اين  رغم  به 
كردند  تالش  شود،  مى  گفته  كه  طور  آن 
بيابند،  سوريه  بحران  براى  حلى  راه  تا 
در  كشتارها  شدت  و  ميدانى  تحوالت 
به  بتوانند  طرف  دو  كه  نكرد  كمك  سوريه 
يكديگر نزديك شوند و نقطه نظراتشان يكى 
شود و همه تالش هايى كه كردند نيز دير يا 
مدتى  مرسى  پرزيدنت  شدند.  ناموفق  زود 
روابط  قطع  به  دستور  و  شد  خسته  پيش 
تحت  هم  آن  داد،  سوريه  حكومت  با  مصر 
عرب،  جهان  و  مصر  عمومى  افكار  فشار 
حركتى  را  آن  ايران  رهبران  كه  حركتى 

اشتباه توصيف كردند.

مصر  تحوالت  از  را  خود  نگرانى  ايران 
زبان  با  ايرانى  مسئوالن  كند.  نمى  مخفى 
به  كه  اند  خواسته  دائما  خود  ديپلماتيك 
"انتخاب مردم مصر احترام گذاشته شود" 
و از ارتش خواسته اند كه در امور سياسى 
خشم  باعث  كه  اى  مساله  نكند،  دخالت 
است.  شده  مصر  جديد  نظام  مسئوالن 
وزرات امور خارجه ايران از سقوط دولت 
در  حركتى  را  آن  و  كرده  انتقاد  مرسى 

جهت سرنگونى محمد مرسى توسط ارتش 
سخنگوى  عراقچى،  عباس  است.  دانسته 
باره  اين  در  ايران  خارجه  امور  وزارت 
گفت: «شاهديم كه متاسفانه ارتش در امور 
سياسى دخالت كرده و رئيس جمهورى كه 
به  را  شده  انتخاب  دموكراتيك  هاى  راه  از 

زير آورده است.»

«هر  افزود:  ادامه  در  وى  ايرنا  گزارش  به 
بهارى تابستانى داغ و زمستانى سرد دارد 
و بايد همه احتماالت را داد و اسالم گرايان 
چيز  همه  كه  كنند  تصور  نبايد  انقالبيون  و 
تمام شده است بلكه اين قضيه اى است كه 

حركت آن ادامه خواهد داشت.»

ايران همچنين نگرانى خود را از دستگيرى 
كرده  ابراز  مصر  سياسى  هاى  شخصيت 

است.

وزارت  سخنگوى  كه  است  حالى  در  اين 
مسئوالن  اظهارات  مصر  خارجه  امور 
را  آن  و  دانسته  قبول  قابل  غير  را  ايرانى 
دخالت در امور داخلى مصر توصيف كرده 
ثابت  مصر  مواضع  كرد،  تاكيد  وى  است. 
داخلى  امور  در  دخالت  گونه  هر  و  است 

ديگر كشورها را رد مى كند.

بدر العاطى، سخنگوى وزارت امور خارجه 
مصر تاكيد كرد، آن چه در مصر شاهديم 
نتيجه  كه  است  سياسى  تحولى  و  تحرك 
اراده ملت است كه با حضور ميليونى خود 

در روز 30 ژوئن خواستار آن بودند.

بعد از آن طرفداران محمد مرسى با ارتش 
كشيده  شديد  خشونت  به  كه  شدند  درگير 
"كشتار  را  آن  مرسى  طرفداران  كه  شد 
اين  از  بعد  كردند،  توصيف  آميز"  فاجعه 
حادثه اظهارات جمهورى اسالمى تندتر شد 
امريكايى –  اى  توطئه  را  جارى  تحوالت  و 
اسرائيلى از طريق مزدورانشان براى تاثير 
بيدارى  و  اسالمى  هاى  جريان  بر  گذارى 

اسالمى دانستند.

در چنين فضايى انتظار نمى رود كه روابط 
به  رو  نزديك  اى  آينده  در  مصر  و  ايران 
كند  نمى  مخفى  ايران  همچنين  رود.  بهبود 
همه  از  بيش  شد  سرنگون  كه  حكومتى  كه 
آن  روى  بر  و  است  بوده  نزديك  آن  به 
براى گسترش روابط با مصر بيش از همه 

حساب مى كرده است.

فشاگرى اسنودن تركيه

اردوغان به آخر خط نزديك شد
اسناد افشا شده نشان مى دهد كه دولت با حمايت سازمان امنيت 
و نيروهاى مسلح، قصد انجام عمليات نظامى خطرناكى در داخل و 

خارج از تركيه داشته است.
جنگ افشاى اسناد در تركيه، به رغم اين كه مهمترين اهداف خود 
از  را  خود  پاى  نظامى  نهادهاى  تا  شد  باعث  آورد،  دست  به  را 
و  راديكال  رهبران  تصفيه  و  بكشند  بيرون  تركيه  سياسى  عرصه 
در  آتاتوركيست  و  سكوالر  هاى  شاهين  از  انتقام  و  آن  افراطى 
ارتش تركيه باعث شود كه ديگر وارد عرصه سياسى اين كشور 
نشوند. اما افشاگرى هاى جديد نشان داد كه سازمان امنيت و در 
آن  امنيت  سازمان  مدير  و  اردوغان  طيب  رجب  دولت  آنها  راس 
هاكان فيدان كه دست راست اردوغان و يكى از مهم ترين مردان 

آن محسوب مى شود نيز هدف قرار گرفته است.

به گزارش روزنامه الحيات، چاپ لبنان، طرفداران دولت اردوغان 
قهرمان  ترك  نگار  روزنامه  صو،  باران  محمد  كه  اعتقادند  اين  بر 
افشا  اسناد  از  سند  هزاران  كه  است  مكش  كش  اين  قربانى  يا 
شده درباره ارتش را در اختيار سازمان امنيت قرار داد. به گفته 
سال  بين  در  كرده  تالش  بارها  كشور  اين  ارتش  تركيه  دادستان 
هاى 2003 تا 2007 عليه دولت اردوغان كودتا كند. بر اساس اين 
اسناد، قضاياى جنايى مهمى از جمله قضيه كودتاى «مطرقه» افشا 
شد كه طى آن چهره هاى مهم ارتش و ژنرال هاى رده باالى آن 
بركنار شدند و به اتهام دست داشتن در كودتا مورد محاكمه قرار 

گرفته و به زندان افتادند.

مورد  و  شده  معرفى  «فتنه»  مرد  حاضر  حال  در  صو  باران  اما 
محاكمه قرار گرفته و به 16 سال زندان محكوم شده است. اسناد 
سرى اى كه ماه گذشته از سازمان امنيت تركيه به بيرون افشا شد، 
نشان مى دهد كه او براى يكى از سازمان هاى امنيت خاص تركيه 
كار مى كرده و تالش داشته كه مصالح حزب عدالت و توسعه را 
تامين كند، در عين حال كه او يكى از عوامل هماهنگ كننده سازمان 

امنيت سوريه نيز بوده است.

دولت تركيه گفته است كه اسناد افشا شده حقيقت ندارد اما ادعا 
كرد كه باران صو در افشاى اين اسناد دست داشته، مساله اى كه 

دولت تركيه را در موقعيت سختى قرار داده است.

اسناد افشا شده نشان مى دهد كه دولت با حمايت سازمان امنيت 
و نيروهاى مسلح، قصد انجام عمليات نظامى خطرناكى در داخل و 
خارج از تركيه داشته است. همچنين افشا مى كند كه سازمان امنيت 
به دولت كمك مى كند تا مانع پيروزى بازرگانان دست راستى در 
مناقصه هاى دولتى شود. عالوه بر آن دولت تالش مى كرده كه 
هر شهرندى كه با دولت مخالفت مى كرده را از اداره هاى رسمى 

كشور اخراج كند و بسيارى از آنها را تحت تعقيب قرار دهد.
سازمان  وجهه  تخريب  براى  تالشى  را  ها  افشاگرى  اين  بسيارى 
نيز  بسيارى  حال  عين  در  دانند،  مى  واحد  آن  در  دولت  و  امنيت 
تشديد  حال  در  و  سنگين  هاى  اختالف  مرحله  آغاز  را  مساله  اين 
ميان جماعت موسوم به فتح اهللا غوالن اسالمى، هم پيمان قديمى و 

قدرتمند اردوغان و حزبش، عدالت و توسعه مى دانند.

را  ها  اختالف  اين  دليل  حاكم  حزب  به  نزديك  افراد  از  بسيارى 
قوه  ارتش،  امنيت،  سازمان  در  نفود  براى  غوالن  جماعت  تالش 
مخالف  آن  با  شدت  به  اردوغان  كه  پروش  و  آموزش  و  قضائيه 
است، مى دانند. در عين حال جماعت غوالن مى گويند كه سياست 
هاى اردوغان تغيير كرده و او و جناحش تالش دارند تا از قواعد 
دموكراتيك خارج شوند و قدرت را كامال در اختيار خود بگيرند.  

امتداد  در  مساله  اين  كه  هستند  اعتقاد  اين  بر  ناظران  از  برخى 
درگيرى هاى موجود ميان جماعت اخوان المسلمين كه حزب عدالت 
هاى  جريان  ديگر  با  داند  مى  تركيه  در  خود  نماينده  را  توسعه  و 
اسالمى است كه تالش دارند صعود آن را در منطقه بعد از حوادث 
همه  اردوغان  درگيرى  اين  نتيجه  در  بگذارند.  ناكام  عربى،  بهار 
رهبران سازمان امنيت كه وابسته به جماعت غوالن هستند را تغيير 
جايگزين  را  خود  به  وفادار  گرايان  اسالم  و  گرا  ملى  افراد  و  داد 
آنها كرد. با اين حال دولت از اين نگران است كه اين جماعت به 
اسناد سرى ديگرى دست يافته باشد، به خصوص كه باران صو 
ها  اختالس  با  مرتبط  اسنادى  زودى  به  كه  اند  گفته  همكارانش  و 
و فسادهاى مالى در درون دولت را افشا خواهند كرد كه تهديدى 

براى حيات سياسى آن محسوب مى شود.
در حال حاضر دولت ادروغان بارون صو را متهم مى كند كه همان 
راه ارتش را مى رود و تالش دارد تا دروغ هايى را افشا كرده و به 

جاى حقايق جا بزند تا حقايق اصلى مخفى باقى بمانند
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ايران با روى كار 
آمدن روحانى

نويسنده: جو ليبرمن، سناتور سابق آمريكايى
منبع: وال استريت ژورنال

ماه  اواسط  در  روحانى  آمدن  كار  روى  ريسك 
آينده اين است كه ايرانيان استراتژى هوشمندانه 
به  مذاكره  ميز  در  كه  گيرند  مى  پيش  را  ترى 
مصالحه هاى تاكتيكى منجر مى شود اما در واقع 
تنها روشى براى خريد زمان و ايجاد فضاى الزم 

براى پيشرفت هسته اى است.
وخامت  به  رو  و  مصر  در  اخير  هاى  درگيرى 
روزانه  هاى  هشدار  سوريه،  در  اوضاع  گذاشتن 
براى  خاورميانه  اهميت  مورد  در  كه  هستند  اى 
منافع اياالت متحده، ارسال مى شوند. اما مهمترين 
منطقه  اين  در  آمريكا  ملى  امنيت  براى  چالش 
باشگاه  به  ورود  براى  تهران  تمايل  زده،  آشوب 
هسته اى است. اكنون تالش هاى آمريكا و متحدان 
اش براى متوقف كرده پروژه هسته اى ايران وارد 

مرحله حساسى شده است.

واكنش ها به پيروزى حسن روحانى در انتخابات 
رياست جمهورى ماه گذشته دو واكنش عمده را به 
همراه داشت. برخى روى كار آمدن چهره اى ميانه 
ديپلماتيك  حل  به  ها  اميدوارى  افزايش  با  را  رو 
مساله هسته اى ايران برابر مى دانند. برخى ديگر 
هسته  استراتژى  روحانى  كه  باورند  اين  بر  نيز 
اين  داد.  نخواهد  تغيير  را  اسالمى  جمهورى  اى 
مى  خود  نظريه  توجيه  در  تحليلگران  از  دسته 
گويند تصميم گيرى و قدرت سياسى در ايران نه 
اختيار  در  بلكه  جمهور،  رئيس  شخص  اختيار  در 
تمايلى  تاكنون  ايشان  است.  رهبرى  معظم  مقام 
به مصالحه هسته اى نشان نداده اند و از سوى 
ديگر روحانى نيز پيش از اينكه يك ميانه رو باشد، 

وابسته به حلقه درونى حاكميت در ايران است.

در اين بين گزينه سومى نيز وجود دارد كه بايد 
به آن توجه كرد: ايران در دوران روحانى رفتار 
بين المللى خود را تغيير خواهد داد اما اين به معنى 
هسته  اهداف  از  اسالمى  جمهورى  كشيدن  دست 
ها،  سال  اين  در  بسا  چه  و  بود  نخواهد  اش  اى 
روند پيشرفت فعاليت هاى هسته اى ايران سرعت 

بيشترى بگيرد.

زمانى كه بحث ديپلماسى بين المللى به ميان مى 
آيد، مقامات تهران در سال هاى اخير اصلى ترين 
كه  اخير  سال  هشت  در  اند.  بوده  خود  دشمنان 
بود،  ايران  جمهور  رئيس  نژاد   احمدى  محمود 
جامعه  براى  را  هايى  واقعيت  وى  هاى  تندروى 
هسته  كننده  مذاكره  تيم  كرد.  روشن  المللى  بين 
ها  توافق  كوچكترين  به  حتى  وى  دوره  در  اى 
المللى  بين  آژانس  و  نداد  تن  اى  هسته  زمينه  در 
انرژى اتمى نيز مانند گروه 1+5 (آمريكا، انگليس، 
ده  از  نتوانست  آلمان)،  و  روسيه  چين،  فرانسه، 
اين  بگيرد.  اى  نتيجه  تهران  با  مذاكره  دور  ها 
رويكرد موجب شد بسيارى از كشورها در مقابل 
ايران قرار بگيرند و سخت ترين تحريم ها را عليه 

جمهورى اسالمى اعمال كنند.

ماه  اواسط  در  روحانى  آمدن  كار  روى  ريسك 
آينده اين است كه ايرانيان استراتژى هوشمندانه 
به  مذاكره  ميز  در  كه  گيرند  مى  پيش  را  ترى 
مصالحه هاى تاكتيكى منجر مى شود اما در واقع 
تنها روشى براى خريد زمان و ايجاد فضاى الزم 
براى پيشرفت هسته اى است. اين همان رويكردى 
ارشد  كننده  مذاكره  قامت  در  روحانى  كه  است 
هسته اى ايران در سال 2004، دنبال كرد. او در 
تعليق  دوره  در  كرد،  اعالم  خود  اخير  سخنرانى 
در  ها  پيشرفت  بزرگترين  اورانيوم،  سازى  غنى 

برنامه هاى هسته اى ايران ايجاد شد. به گفته وى، 
زمانى كه هيات مذاكره كننده جمهورى اسالمى در 
بيشترى  تجهيزات  بود،  اروپاييان  با  مذاكره  حال 

در تاسيسات اصفهان نصب شد. به بيان ديگر با 
را  اصفهان  پروژه  توانستيم  آرام،  فضايى  ايجاد 

تكميل كنيم.

اين استراتژى امروز مى تواند خطرناك تر باشد، 
چرا كه ايرانيان در آستانه ورود به باشگاه هسته 
سانتريفوژ   200 كم  دست  ايران  دارند.  قرار  اى 
اى  هسته  تاسيسات  در  ماه  هر  در  را  پيشرفته 
نصب مى كند. آژانس بين المللى انرژى اتمى نيز 
در گزارش خود اين نكته را خاطرنشان كرده كه 
ايران با سرعت زيادى سانتريفوژهاى نسل جديد 
مى  زودى  به  ترتيب  اين  به  و  كند  مى  نصب  را 
تواند ظرف مدت چند هفته، مواد مورد نياز براى 

ساخت يك سالح هسته اى را توليد كند.

پروژه  تكميل  در  هايى  پيشرفت  ايران  همچنين 
راكتور آب سنگين داشته كه تا سال آينده به بهره 
بردارى مى رسد و مى تواند پلوتونيوم مورد نياز 

براى بمب هسته اى را در اختيار ايران بگذارد.

گزارش ها حاكى از آن است كه دولت اوباما به 
مهم  اين  است.  عالقمند  روحانى  دولت  با  تعامل 
خواهد بود كه كاخ سفيد به سرعت در جهت اين 
تعامل اقدام كند تا آمادگى و جديت روحانى براى 
جلوگيرى  وقت  اتالف  از  و  بزند  محك  را  توافق 

كند.

اقدامات  انجام  از  پيش  نيابد  متحدانش  و  آمريكا 
ضرورى از سوى ايران در متوقف كردن بخش 
هاى مورد ترديد برنامه هاى هسته اى، پيشنهاد 
مثال  براى  بگذارند.  ميز  روى  را  ها  تحريم  لغو 
تحريم  لغو  امتياز  دريافت  براى  بايد  ايران 
 ، جديد  نسل  سانتريفوژهاى  نصب  روند  ها، 
توليد  پروژه  تكميل  و  درصدى   20 سازى  غنى 

پلوتونيوم را متوقف كند.

آمريكا و متحدانش بايد نشان دهند در صورتى 
فورى  حل  به  بردارد،  را  ها  گام  اين  تهران  كه 
طريق  از  اسالمى  جمهورى  اى  هسته  مساله 
روش هاى ديپلماتيك عالقمندند. اما در صورتى 
پيشرفت  و  ندهد  انجام  را  اقدامات  اين  تهران  كه 
و  ها  فشار  افرايش  باشد،  داشته  ادامه  اى  هسته 
هر  در  بود.  خواهد  رو  پيش  نظامى  گزينه  حتى 
بايد وجهه روحانى به عنوان يك ميانه  صورت، 
روى حامى بهبود روابط با جامعه بين المللى در 

نمايان  وى  اصلى  نيت  و  گيرد  قرار  آزمون  بوته 
شود.

را  ترى  عميق  واقعيت  اكنون  هم  روحانى  انتخاب 

مى  غرب  روى  پيش  ايران  اى  هسته  مجادله  در 
دنبال  به  ايران  مردم  كه  است  اين  آن  و  گذارد 
فشار  كاهش  المللى،  بين  جامعه  با  بهتر  روابط 
مقاومتى  خارجى  سياست  از  پرهيز  و  اقتصادى 

هستند.
اميدوارم حسن روحانى به اولويت هايى كه مردم 
ايران به آن راى داده اند، جامه عمل بپوشاند. اما 

در  اسالمى  جمهورى  تاريخى  سابقه  به  توجه  با 
آماده  شرايط  بدترين  براى  بايد  گذشته،  دهه  سه 
بود. شرايطى كه در آن احتمال تهديد هاى بيشتر 

از سوى تهران وجود دارد.
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اهرم بيدارى اعراب
نويسنده: اريك برگلوف

اقتصاددان ارشد بانك نوسازى و توسعه اروپا
مترجم: شادى آذرى

انقالبيون عرب از تجربه اصالحات اقتصادى اروپاى مركزى و 
تركيه استفاده خواهند كرد؟

داده  روى  عربى  بهار  آنها  در  كه  كشورهايى  اقتصادى  اوضاع 
مواجه  نقدينگى  كمبود  با  مصر  است.  وخامت  به  رو  سرعت  به 
پرداخت  مصر  نجات  براى  اخيرا  كه  هايى  وام  از  پيش  تا  است. 
شد، ذخاير ارزى اين كشور كمتر از سه ماه واردات اين كشور را 
پوشش مى داد. در چنين شرايطى مصرى ها به احتكار سوخت 
با  كه  كنند  مى  بينى  پيش  چون  اند  آورده  روى  غذايى  مواد  و 

كمبود آنها مواجه خواهند شد.
قطعى برق كه اين روزها مردم مصر بيش از گذشته و با مدت 
كه  دارد  آنها  براى  را  خبر  اين  مواجهند،  آن  با  تر  طوالنى  هاى 
اوضاع بدترى در پيش است، آن هم در اقتصادى كه پيش از اين 
هم با نرخ باالى بيكارى، اخراج هاى گسترده و فقر شديد دست 

و پنجه نرم مى كرد.
ساير  و  مصر  نخست  اولويت  مدت  كوتاه  در  اقتصادكالن  ثبات 
است.  گرفته  شكل  آنها  در  عربى  بيدارى  كه  است  كشورهايى 
اين  در  تنها  نه  وضعيتى  چنين  تداوم  امكان  اما  مدت  ميان  در 
كشورها، بلكه در ساير كشورهاى آفريقاى شمالى و خاورميانه 

بايد مورد بررسى قرار گيرد.
مركز  از  جعفر،  مجيد  بحث،  مورد  مساله  همه  اين  وجود  با 
اى  جلسه  در  عربى،  متحده  امارات  در  واقع  پتروليوم  كرسنت 
با موضوع خاورميانه و آفريقاى شمالى كه اخيرا در چارچوب 
اجالس جهانى اقتصاد تشكيل شد، به درستى نسبت به مسائل 
طرح  عنوان  با  او  پيشنهاد  است.  كرده  نگرانى  ابراز  ميت  بحر 
استوارى عرب كه برگرفته از طرح مارشال پس از سال 1945 در 
اروپاى غربى است، قابل ستايش است. اشاره اى كه اين طرح به 
ضرورت يك اقدام هماهنگ در ابعاد وسيع نموده، اميدواركننده 

است. اما آيا طرح مارشال الگويى مناسب است؟
حجم  انتقال  كه  بود  كالن  اقتصاد  استراتژى  يك  مارشال  طرح 
براى  يافته  توسعه  كامال  موسسات  توسط  سرمايه  از  زيادى 
و  جنگ  در  رفته  دست  از  هاى  ظرفيت  بازسازى  به  كمك 
زيرساخت هاى اقتصادها را شامل مى شد. اما چيزى كه منطقه 
عرب نشين به آن نياز دارد، سرمايه گذارى هاى اقتصادى خرد، 
پروژه محور و داراى مديريت قوى است، آن هم به شرط ايجاد 
بدترين  از  يكى  كه  كارى  و  كسب  فضاى  در  عميق  اصالحات 

فضاهاى كسب و كار در سرتاسر جهان محسوب مى شود.
در گزارش مشتركى كه مجمع جهانى اقتصاد و بانك نوسازى 
و توسعه اروپا با موضوع رقابت پذيرى كشورهاى عرب ارائه 
فورى  اصالحات  كه  كردند  درخواست  نهاد  دو  اين  كردند، 
بخش  رشد  از  تا  گيرد  انجام  عربى  كشورهاى  موسسات  در 
سياست  قرمز،  خطوط  منطقه  اين  در  شود.  حمايت  خصوصى 
موجب  دولتى  قوانين  و  رقابت  زمينه  در  غيرضرورى  هاى 
هم  عظيمى  هاى  گذارى  سرمايه  شوند.  مى  كارآفرينى  تضعيف 
در بخش آموزش مورد نياز است تا بى سوادى را ريشه كن كند، 
سطح كلى مهارت ها را ارتقا دهد و مهارت ها را بيش از پيش با 

نياز بازار هماهنگ سازد.
بيدارى  شاهد  كه  كشورهايى  در  كه  برسد  نظر  به  عجيب  شايد 
عربى هستند، باور عمومى بر اين است كه محور اشتغالزايى و 
رشد اقتصادى، بخش خصوصى است. وقتى كه بانك نوسازى 
و توسعه اروپا با همراهى يك سازمان انگليسى به نام فوروارد 
تينكينگ كارگاهى را پشت درهاى بسته براى 27 نماينده احزاب 
سياسى منطقه برگزار كردند، اين موضوع بيش از پيش خود را 
نشان داد. دو روز بحث فشرده در اين كارگاه ضمن آنكه تفاوت 
مشتركات  از  بسيارى  ساخت،  نمايان  را  نمايندگان  هاى  ديدگاه 

آنها را هم فاش كرد.
معلوم شد كه توسعه بخش خصوصى براى افراد مختلف معانى 
متفاوتى دارد. اغلب احزاب معتقد به تفكر بازار آزاد بودند، اما 
اخوان المسلمين مصر و احزاب هم مسلك آن در ليبى و تونس 
به شدت نسبت به چنين تفكرى بدبين هستند و آن را ناشايست 
هاى  بانك  اين  بر  عالوه  كنند.  مى  تلقى  فساد  به  منجر  نهايتا  و 
موجود نتوانسته اند در خدمت رسانى به كسب و كارهاى كوچك 
دستيابى  كنند.  عمل  موثر  احزاب  اين  كشاورزى  هاى  زمين  و 

به اهداف بلندپروازانه براى رشد اقتصادى خوب و اشتغالزايى 
سريع بدون يك دولت توان بخش و بدون استفاده از نظام بانكى 

بسيار دشوار خواهد بود.
اين  سياسى  هاى  نظام  ساختن  براى  اصلى  مسووليت  شك  بى 
است.  شهروندان  عهده  بر  اقتصادهايشان  اصالح  و  كشورها 
مداخالت خارجى در ذهن عموم زخم هاى زيادى بر جاى گذاشته 
و  مركزى  اروپاى  موفق  گذار  به  تواند  مى  منطقه  اين  اما  است. 
اهرم هاى قدرتمند اصالحات كه پيوستن اين كشورها به اتحاديه 
و  مجارستان  چون  كشورهايى  كند.  توجه  كرد،  ايجاد  اروپا 
لهستان وقتى تجربه توسعه خود را به اشتراك مى گذارند، ديگر 
مى  هم  را  زيادى  هاى  درس  شوند.  نمى  متهم  كارى  پنهان  به 
توان از تركيه آموخت كه براى رسيدن به يك بخش خصوصى 

پرتحرك و خالق، اقدام به برنامه ريزى كرد.
خبر خوب اينكه اقتصادهاى كشورهاى بيدارى عربى از مشكالت 
و  دست  آن  با  كمونيسم  از  پس  اروپايى  كشورهاى  كه  عميقى 
پنجه نرم مى كردند، رنج نمى برند. بسيارى از اصالحات اوليه 
تاكنون اعمال شده اند و نظام هاى بانكى كارآزموده اى در آنها 
فعالند. در اروپاى پس از كمونيسم اما بايد بانك ها از ويرانه هاى 

به جا مانده از سوسياليسم ساخته مى شدند.
رشد  بر  را  خود  خسارات  سياسى  ثباتى  بى  چه  گر  نتيجه،  در 
اقتصادى بر جاى مى گذارد، اما كشورهاى شاهد بيدارى عربى 
نبايد به مانند اروپاى پس از كمونيسم در دهه 1990با ركودى كه 
مخصوص دوران گذار است مواجه شوند. از سوى ديگر محتمل 
به نظر نمى رسد كه آنها بتوانند رشد اقتصادى قدرتمندى را كه 
اغلب كشورهاى اروپايى در حال گذار شاهد بودند، تجربه كنند.

به درستى اشاره شده است كه كشورهاى شاهد بيدارى عربى 
به يك برنامه نياز دارند. اما اين برنامه بايد طرحى باشد براى 
رشد اقتصادى جامع به رهبرى بخش خصوصى كه توسط ساير 
كشورهاى جهان عرب و اتحاديه اروپا مورد حمايت قرار گيرد. 
مهم تر آنكه اين طرح بايد متعلق به خود كشورها باشد و بر پايه 
روشى باشد كه در آن نقش حياتى يك دولت توان بخش و يك 

بخش مالى ترغيب كننده، لحاظ شود.

به  نياز  شناختن  رسميت  به  با  كه  سياسى،  اجتماعى  گذار  اين 
تغيير توسط مردم تقويت شده است، فرصتى تاريخى است براى 

ايجاد اصالحاتى كه مى تواند منجر به رشد اقتصادى شود.

تحليل مبدع اصطالح «قدرت نرم» از آينده جهان

آينده  قدرت
نويسنده: جوزف ناى /  مترجم: جعفر خيرخواهان /  بخش پايانى

نهادسازي در مكانى مانند مصر
قضيه بسيار سختى است كه بدانيم پرده  دوم اين نمايش به چه صورت خواهد 
ايجاد  براى  اجتماعى  رسانه هاى  از  استفاده  در  آنچنان  كه  مردمى  آيا  بود. 
ساير  و  ابزارها  همان  از  بود  خواهند  قادر  بودند،  موفق  مخالفت  در  هماهنگى 
تكنيك ها براى ايجاد احزاب قدرتمند سياسى بهره ببرند؟ قرار است پس از به 
رفراندوم گذاشتن قانون اساسى، انتخابات مصر برگزار شود، اما اگر انتخابات 
زودتر از زمانى كه الزم است برگزار شود اين گروه جديد قادر نخواهند بود 
جالب  سوال هاى  از  يكى  آورند.  وجود  به  را  اجتماعى  نهادهاى  ايجاد  ظرفيت 
در مورد قدم هاى بعدى در مصر اين است كه آيا مردم زمان و مهارت كافى 
داشت؟  خواهند  مى شود،  دموكراسى  كارآيى  باعث  كه  نهادهايى  توسعه   براى 
دموكراسى چيزى بيشتر از انتخابات است. دموكراسى، راى ساالرى نيست، بلكه 
به معناي برخورداري از يك جامعه  مدنى با نهاد هاى مدنى است كه مى توانند 

نظرات مختلف را به روشى صلح جويانه ابراز كنند.

راهبرى دوران گذار
در عصر اطالعات جهاني شده، سياست گذارى خارجى بسيار دشوار مى شود. 
منافع  بتوانيد  تا  دهيد  وفق  هم  با  را  متفاوت  عاليق  بايد  خارجى،  سياست  در 
هرچه بيشترى به دست آوريد. روشن است كه اوباما منافعى در ارتباط داشتن 
با دولت مصر داشت كه دارنده قدرت سخت بود. ما مى خواستيم معاهده  صلح 
عالوه  به  دهيم.  ادامه  كامل  طور  به  را  صلح  روند  و  كنيم  حفظ  را  اسرائيل  با 
مى خواستيم از مصر براى متوازن ساختن قدرت ايران كمك بگيريم. از طرف 
ديگر، همان طور كه جزو سياست خارجى ماست، مى خواستيم نسل هاى جوان تر 
ميدان تحرير را به سوى خود جذب كنيم و اينجا است كه قدرت نرم و افكار 
ثبات  ايجاد  باعث  مبارك  به  انحصارى  توجه  مى شود.  صحنه  وارد  عمومى 
كوتاه مدت و بى ثباتى دراز مدت مى شد. براى درازمدت نياز به روايتى بود كه 
رفتن  راه  مانند  شكاف  اين  از  عبور  براى  تالش  باشد.  جذاب  بعدى  نسل  براى 
روى يك طناب باريك است. حكومت روى آن طناب باريك مردد بود، در حالى 
آن  از  حال  هر  به  اما  داشت،  وجود  طرف  دو  از  يك  هر  به  افتادن  ريسك  كه 
عبور كرد. به نظر من به طرز موفقيت آميزى عبور كرد و اين تمرينى زيركانه 

از اعمال قدرت 
بود.

پديده  ويكى ليكس
در  اما  دارد.  بشريت  تاريخ  درازاى  به  قدمتى  دولتى  اطالعات  دزديدن  توانايى 
گذشته، بايد يك جاسوس را به جايى مى فرستاديد و او با چمدانى پر از اسناد 
يا تلگرام هاى سازمان هاي دولتي بازمى گشت. امروزه شاهد آن هستيم كه 250 
به  و  خارج  ديسك  يك  روى  دنيا،  نقاط  تمامي  از  خارجه  وزارت  تلگرام  هزار 
سرعت در تمام دنيا پخش مى شود. اين قضيه اى كامال متفاوت است. ما تاكنون 
عنوان  به  ويكى ليكس،  كه  كرده ايم  نكته  اين  اثبات  صرف  زيادى  بسيار  وقت 
تشكيالت، يا جوليان آسانژ، به عنوان فرد، مشكل اصلى است. اساسا آسانژ و 
ويكى ليكس عالئم بيمارى هستند، نه دليل آن. حتى اگر آسانژ هيچ وقت متولد 
اين  بكنيم  بايد  ما  كه  كارى  مى افتاد.  اتفاق  مشابهى  مساله   هم  باز  نشده  بود، 
است كه به جاى اينكه توجه خويش را به سمت يافتن داليلى براى تحت تعقيب 
قرار دادن آسانژ بر مبناى اين تئورى كه مسووليت اين اموال مسروقه با وى 
است جلب كنيم، توجه خويش را بر ديدبانى از منابع اطالعاتى خود متمركز كنيم.

وضعيت تحول يافته در ليبى
مداخله هاى انسان دوستانه گاهى خطرناك هستند زيرا ممكن است با نيات خوب 
شود  حاصل  ناخواسته  نتايجى  كه  هست  احتمال  اين  هميشه  اما  كنيد،  شروع 
مداخله   وادى  به  وقتى  كه  است  مهم  بسيار  باشد.  تضاد  در  شما  نيات  با  كه 
انسان دوستانه وارد مى شويد درباره آنچه انجام مى دهيد بسيار دقت كنيد. به 
نظر مى رسيد قذافى قصد دارد دست به كشتار غيرنظاميان در بنغازى بزند و 
اياالت متحده، به عنوان امضاكننده قطعنامه سازمان ملل مسوول  بود كه جان 
حياتى  مساله اى  قضيه  اين  مى گويند  مردم  دهد.  نجات  را  بى گناه  غيرنظاميان 
براى مصالح كشور نبوده  است. درست است، مسائل انسان دوستانه ممكن است 

مصالحى حياتى براى ما نباشند، اما بسيار مهم اند. 
از اين جهت اوباما در شناخت وضعيت درست عمل كرد. به عالوه تصميم وى 
و  عرب  اتحاديه   طرف  از  مشروع  نرم  قدرت  كه  هنگامى  تا  كردن  صبر  براى 

شوراى امنيت سازمان ملل به وى داده  شود، درست بود.
نخواهند  مداخله  مستقيم  و  زمينى  طريق  از  آمريكايى  نيروهاى  كرد  اعالم  او 
كرد و الزاما رهبرى عمليات را به عهده نخواهندگرفت عمليات آنها براى دوره 

كوتاه مدت بود. 
مشكالت،  براى  كه  هستند  هوشمندانه اى  روش هاى  من  نظر  به  تصميمات  اين 
مرزهايى تعيين مى كنند و لذا اين گونه نخواهد بود كه شما با انگيزه خوب وارد 
از  است  خوبى  مثال  سومالى  شود.  حاصل  ناخوشايند  نتيجه  اما  شويد  ماجرا 
با  اما  شديم،  عمل  وارد  انسان دوستانه  كمك هاى  تامين  براى  ما  كه  شرايطي 
ضررهاى زيادى مواجه گرديديم. ممكن است نياز به صرف زمان زيادى باشد، 
اما به نظر من روشى كه اوباما براى مهار اين مشكل در نخستين واكنش هاى 

خود برگزيده  است، تمرينى هوشمندانه از اعمال قدرت است.
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كمك جهانى به تحوالت 
خاورميانه؛ چگونه؟

به  آمد  و  رفت  حال  در  پول،  المللى  بين  صندوق  نمايندگان  روزها  اين 
خاورميانه هستند، بدون اينكه به توافق خاصى برسند. در اين ميان، جهت 
گرايى كشورهايى مانند تونس، مصر، ليبى و يمن در راستاى خطوط سياسى، 
اجتماعى و فرقه اى بيشتر شده است و اين موضوع آينده دموكراسى سازى 
نامناسب  شرايط  به  توجه  با  كند.  مى  تهديد  شدت  به  كشورها  اين  در  را 
كشورهايى مانند عراق، جامعه جهانى نمى تواند بيش از اين خارج از معركه 

بماند.

دنيا به شكلى اضطرارى بايد مكانيزمى سياسى ايجاد كند تا به اين كشورها 
در بيرون آمدن از باتالقى كه گرفتار آن شده اند، كمك كند. شورش هاى 
آشوب،  به  كافى  حمايت  بدون  ملى،  شأن  و  عدالت  آزادى،  راه  در  مردمى 

ناامنى و سقوط اقتصادى منجر مى شود.

برخالف حمايت جامعه اروپا از اروپاى شرقى بعد از فروپاشى ديوار برلين، 
اصالحات  ايجاد  براى  مفيد  اوليه  طرح  يك  فقدان  تراژدى  با  عرب  دنياى 
برنامه  است.  مواجه  اصالحات  اين  اجراى  براى  الزم  منابع  و  سازمانى 
«مشاركت دوويل» كه در نشست سران گروه 8 در سال 2011 شروع شد، 
اقدامى ناپخته بود كه مدت ها در اين نشست ها مطرح مى شد، اما نيازهاى 
مالى منطقه فراتر از آن است كه توافق دوويل بتواند آن را برآورده كند. مهم 
تر آنكه، اين كشورها عالوه بر حمايت مالى به حمايت سياسى هم نياز دارند. 

از طرف ديگر، اصالحات اقتصادى در مرحله بعدى قرار مى گيرند.
تحوالت فعلى كشورهاى عربى، مثل شرايط بعد از هر انقالبى، فرآيند بسيار 
پيچيده اى را طى مى كند. خأل يك قدرت منسجم، همه نيروهاى سياسى را 
جذب مى كند و به آنها انگيزه مى دهد به هر قيمتى بر گروه هاى ديگر سلطه 
كه  قوانينى  اعمال  براى  نياز  مورد  عمومى  توافق  حداقل  نتيجه،  در  بيابند. 

تحوالت سياسى اين كشورها را نظم دهد، به وجود نيامده است.
نيست  فراگير  كه  كرده  اتخاذ  را  هايى  سياست  المسلمين  اخوان  مصر،  در 
جديد،  اساسى  قانون  شدن  نهايى  نحوه  در  مثال  طور  به  ها  سياست  اين  و 
منعكس شده اند. خيابان هاى مصر بيش از پيش با وجود خشونت عليه زنان، 
اقليت ها و سياستمداران شورشى در التهاب است و از طرف ديگر اقتصاد 

اين كشور هم در آستانه فروپاشى قرار گرفته است.
تونس هم از اين قطبى سازى عميق در امان نمانده است. النهاده، حزب حاكم 
اسالمگراى اين كشور، ممكن است زمانى ميانه رو بوده باشد، اما به تدريج 
سياسى  مخالفان  فعاليت  براى  را  فضا  و  شده  تندرو  جبهه  خواسته  تسليم 
بسيار محدود كرده است و درست مثل مصر، طوالنى شدن تحوالت زير بار 
افزايش خشونت هاى سياسى و مشكالت اجتماعى اقتصادى، ريسك سقوط 

را به همراه دارد.
اين شرايط آزار دهنده در يمن و ليبى هم وجود دارد. با اينكه وجود مشكالت 
اما  نيست،  غيرطبيعى  امرى  مستبد  هاى  رژيم  سقوط  از  بعد  مدت  كوتاه 
اين  احياى  و  باشد  پرهزينه  بسيار  تواند  مى  تحوالت  ايجاد  شدن  طوالنى 
جوامع ممكن است چندين دهه زمان نياز داشته باشد. تنگناهاى سياسى نه 
تنها اقتصاد كشورها را به دليل كاهش ميزان تجارت و سرمايه گذارى تحت 
اصالحات  توانند  مى  كه  هايى  دولت  گيرى  شكل  از  بلكه  گذارد،  مى  فشار 

مورد نياز اقتصادى و سازمانى را اجرا كنند، جلوگيرى مى كند و بنابراين 
اين كشورها را همچنان به سوى سقوط پيش مى برد.

اكنون زمان مناسبى براى شروع مسير اصالحات اقتصادى نيست. اصالحات 
اقتصادى اگرچه ضرورى هستند، اما در شرايط فعلى بسيار جنجال برانگيزند 
و باعث مى شوند گروه هاى برنده و بازنده ايجاد شود. بنابراين فشارهاى 
براى  پايدار  هاى  مكانيزم  فقدان  در  كه  شود  مى  ايجاد  سياسى  و  اجتماعى 
است.  غيرممكن  آنها  مديريت  مختلف،  تقاضاهاى  و  منافع  تطبيق  و  هدايت 
اروپا،  اتحاديه  المللى،  بين  مالى  موسسات  جمله  از   � جهانى  جامعه  براى 
اياالت متحده، شوراى همكارى كشورهاى خليج فارس و كشورهاى بريكس 
(برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى) � ديگر زمانى باقى نمانده تا 
مردم  اضطرارى  نيازهاى  رفع  براى  كشورها  اين  به  كه  كنند  ايجاد  منابعى 
يونان  نجات  براى  يورو  ميليارد   250 اگر  بدهد.  كافى  مالى  فرصت  شان، 
تامين شود، مبلغ 100 ميليارد يورو ديگر براى تضمين تحوالت دموكراتيك 
موفق در اين كشورها كه سطح بدهى خارجى بسيار كمى دارند، براى جامعه 

جهانى مبلغ زيادى نخواهد بود.
هم  نظم  وجود  باشد،  سخاوتمندانه  بايد  مالى  كمك  اين  اينكه  ضمن  در  اما 
ضرورى است. به طور خاص، سياست هاى پوپوليستى كه حزب هاى حاكم 
را توسعه مى دهند، نبايد اجرايى شوند و جامعه جهانى بايد واقعيت را اعالم 
كند؛ به طورى كه گروه هاى سياسى رقيب تصويرى منطقى از واقعيت را 

به نمايش بگذارند.
بازيگران  است.  سياسى  مشروطيت  از  جديدى  نوع  ايجاد  وظيفه  ترين  مهم 
قدرت  سر  بر  را  آنها  رقابت  نحوه  كه  قوانينى  مورد  در  بايد  سياسى 
بايد  جانبدارى،  بدون  هم  جهانى  جامعه  كنند.  توافق  كند،  مى  سازماندهى 
تشويق به ميانه روى كند و به سياست گذاران، جوامع مدنى و سياستمداران 

كمك كند كه به توافق جمعى برسند.

بسته نجات مالى بايد به فرآيند گذار سياسى زمان بندى شده مرتبط باشد 
و قوانين تصويب شده گسترده اى را در بر بگيرد؛ از جمله قانون اساسى، 
براى  انتخاباتى.  تقويم  و  انتخابات  مالى  تامين  قانون  انتخاباتى،  قانون 
جلوگيرى از امتيازدهى ناعادالنه به احزاب سياسى، ايجاد يك صندوق تامين 

مالى سياسى بايد بخشى از توافق نامه جديد باشد.
بسته مالى مشروط به توافق هاى سياسى ممكن است مبهم به نظر برسد. 
اما نمونه هاى زيادى در اين زمينه وجود دارد كه به عنوان مثال مى توان 
به بسته هاى مورد توافق بعد از درگيرى هاى سودان، ليبريا و سيرالئون 
گيرد،  صورت  حاال  همين  كشورها  اين  تحول  از  حمايت  اگر  كرد.  اشاره 
اصالحات اقتصادى قاطعانه كه دولت هاى منتخب را در سال هاى آينده به 
خود مشغول مى كند، با شانس موفقيت بيشترى مواجهند. بدون شك برنامه 
سازى  دموكراسى  بازارها،  كردن  تر  رقابتى  به  نياز  اساس  بر  اصالحات 
اعتبار، معرفى سياست مالياتى پيشرفته تر، توسعه كيفيت و وسعت خدمات 

عمومى و مبارزه با فساد گسترده، تعريف خواهد شد.

حمايت از ارزش هاى جهانى به نفع جامعه جهانى، به ويژه غرب خواهد بود؛ 
ارزش هايى كه ميليون ها نفر از مردم اروپا هم از آن استقبال كرده اند. غرب 
سال هاى سال از حاكمان مستبد عربى حمايت كرده است. اكنون باالخره 
اين فرصت براى آن به وجود آمده تا با حمايت محسوس و سخاوتمندانه از 

تحوالت سياسى، ارزش ها و منافع خود را در يك راستا قرار دهد.

مترجم: مريم رضايى

گزارش اويل پرايس از ساخت خط لوله سراسري اروپا

خط لوله ناباكو؛ رويا يا واقعيت؟
 10 سال قبل اميدهاي زيادي وجود داشت كه بتوان روزي از طريق 
يك خط لوله سراسري اروپا را به منابع گازي عمده درياي خزر و 
خاورميانه متصل كرد. اما آيا اين آرزو به واقعيت خواهد پيوست ؟ 
به گزارش «اويل پرايس» اين خط لوله با نام ناباكو قرار بود شرق 
تركيه را به اتريش وصل كند و در آنجا گازي را كه از آذربايجان، 
تركمنستان، ازبكستان، عراق و مصر دريافت مي شد به تمامي اروپا 
برساند.  اما در طول ساليان ولع اجراي پروژه خط لوله ناباكو از 
بين رفت و امروزه بيشتر به يك رويا تبديل شده تا واقعيت محض. 
مي شد،  مالي  حمايت  اروپا  اتحاديه  توسط  كه  ناباكو  گاز  لوله  خط 
قرار بود با انتقال 31 ميليارد مكعب گاز در سال از كشورهاي حوزه 
درياي خزر به كشور اتريش از طريق گذر از كشورهاي بلغارستان، 
روماني، تركيه و مجارستان به كشورهاي شمال اروپا وصل شود 
ماه  در  دهد.   كاهش  را  روسيه  گاز  به  اروپا  اتحاديه  مبرم  نياز  تا 
افتاد  اتفاق  پروژه  شكل  در  زيادي  تغييرات  ميالدي  مه  سال 2012 
آن  در  شد.  زيادي  تغييرات  دستخوش  پروژه  اين  اوليه  ابعاد  و 
زمان بود كه كنسرسيوم ناباكو از طرح ساخت بخش تركيه يي خط 
متمركز  آن  اروپايي  بخش  ساخت  بر  تنها  و  كرد  حمايت  قطع  لوله 
مفاد  درباره  مذاكرات  ناباكو  كنسرسيوم  كه  بود  زمان  آن  در  شد.  
خط لوله با ظرفيت تنها 10 ميليارد متر مكعب در سال به جاي 30 
تغييرات  اين  تمامي  كرد.  آغاز  را  اوليه  سال  در  مترمكعب  ميليارد 
كل  كه  مي داد  نشان  لوله  خط  اوليه  گستردگي  از  عقب نشيني ها  و 
پروژه در خطر است و اكنون نيز به نظر مي رسد قرار است بار ديگر 
تغييرات ديگري در شكل اوليه پروژه صورت گيرد.  در روز 28 ماه 
آذربايجان  در  عظيم  گازي  ميدان  يك  اپراتورهاي  سازندگان  ژوئن 
اعالم كردند كه به جاي خط لوله ناباكو قصد دارند روي مسير خط 

خط  اين  كنند.  تمركز  اروپا  جنوبي  بخش  مقصد  به  كوتاه تري  لوله  
لوله جديد كه خط لوله ترانس آدرياتيك (تاپ) نام خواهد گرفت 900 
كيلومتر بوده و از مرزهاي غربي تركيه و از طريق يونان و آلباني 
كوتاه تر  كيلومتر  ظاهرا 400  لوله  خط  اين  مي رود.  ايتاليا  جنوب  به 
از  كيلومتري  گستردگي 1300  با  بود  قرار  كه  بود  خواهد  ناباكو  از 
بلغارستان، روماني و مجارستان عبور كند و به اتريش ختم شود.  
در  دنيز 2  شاه  گازي  ميدان  اپراتوري  شركت هاي  كه  شده  گزارش 
آذربايجان قصد دارند صادرات گاز از طريق خط لوله تاپ را از سال 
2019 ميالدي آغاز كنند. ظرفيت اوليه اين خط لوله انتقال 10 ميليارد 
متر مكعب گاز در سال اعالم شده است.  جولين لي كه يك متخصص 
اتخاذ  است  معتقد  است  لندن  در  انرژي  جهاني  مطالعات  مركز  در 
سر  بر  كه  است  عظيمي  مشكالت  نشان دهنده  خود  تصميمي  چنين 
ساخت خط لوله ناباكو ايجاد شده است.  لي معتقد است بزرگ ترين 
و واقعي ترين مشكل خط لوله ناباكو آن است كه پروژه بسيار كالن 
و بزرگي است. وي مي گويد: يافتن يك منبع تامين كننده يا چند منبع 
محدود مشكل است و بايد چندين منبع گازي بزرگ حضور داشته 
باشند تا ظرفيت به حد مورد انتظار برسد.  طبق گفته وي اين انتخاب 
اپراتورهاي شاه دنيز 2 شامل شركت ملي نفت آذربايجان (سوكار)، 
براي  بي شك  فرانسه  توتال  و  نروژ  اويل  استات  پتروليوم  بريتيش 
آينده خط لوله ناباكو خوش يمن نخواهد بود.  از سوي ديگر واقعيت 
ديگري كه آينده خط لوله ناباكو را تهديد مي كند تغيير سياست هاي 
بخش  متخصص  استرن،  جاناتان  گفته  طبق  اروپاست.  انرژي 
مطالعات انرژي دانشگاه آكسفورد، امروزه بخش عمده نياز انرژي 
اروپا با گاز مايع طبيعي كه از طريق كشتي از خاورميانه به اروپا 
مي رود تامين مي شود.  طبق گفته استرن گرچه مردم اروپا هنوز هم 
و  خاورميانه  گاز  به  و  مي كنند  صحبت  جنوبي  كريدور  گاز  درباره 
درياي خزر چشم دارند اما از سوي ديگر تالش هايي براي ساخت 
از  گاز  انتقال  قضيه  كل  كه  است  جريان  در  جي  ان  ال  ترمينال هاي 

طريق اين خط لوله را زير سوال مي برد.
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ملكه انگليس انجام داد

  افتتاح خانه بازسازى شده 
سر والتر اسكات

والتر  سر  خانه  بازسازى  براى  پوند  ميليون  چند  صرف  از  پس 
ملكه  بريتانيايى،  مشهور  نويسنده  و  نويس  نمايشنامه  اسكات 
انگليس اين خانه را افتتاح كرد. به نقل از تلگراف، ملكه اليزابت به 
صورت رسمى خانه سابق سر والتر اسكات را در اسكاتلند افتتاح 
كرد.اين خانه كه در ابوتسفورد واقع شده، پنج شنبه توسط ملكه 
بازگشايى شد. در بازديد تور سلطنتى گفته شد اين خانه تاريخى 
مى تواند هم به عنوان يك مركز مهم فرهنگى و هم به عنوان مكانى 

براى جاذبه هاى توريستى مورد توجه واقع شود. 
بازماندگان  نيز  و  خانه  اين  مسووالن  از  گروهى  مراسم  اين  در 
والتر اسكات حضور داشتند. ملكه همچنين از لوحى به اين منظور 
پرده بردارى كرد. براى بازسازى اين عمارت بزرگ بيش از هفت 
كه  گفت  خانه  اين  از  بازديد  در  ملكه  و  شده  صرف  زمان  سال 

سال ها پيش دو بار از آنجا بازديد كرده بود. 
والتر اسكات 15 آگوست 1771 در ادينبورگ اسكاتلند متولد شد. 
«بانوى درياچه»، «راب روى»و «آيوانهو» از جمله آثار وى است. او 
به عنوان استاد قصه سرايى شناخته مى شود و با شخصيت هاى 
ادبى  آثار  در  مهمى  جايگاه  كرده،  خلق  آثارش  در  كه  متنوعى 
تاريخى دارد. او 21 سپتامبر 1832 درگذشت. هر سال يك جايزه به 
ياد او اهدا مى شود كه از جوايز مهم براى آثار ادبى تاريخى است.

جين  بانو  درگذشت  از  پس  و   2007 سال  از  ابوتسفورد  بنياد 
مكسول –اسكات از آخرين نوادگان وى كه در اين خانه مى زيست، 

تاسيس شد تا ميراث اسكات را پاس دارد. 
اين خانه با صرف 10 ميليون پوند وقف منافع عمومى و مردمى 

شد.

 جايزه شعر فوروارد 
نامزدهايش را معرفى كرد

جايزه شعر فوروارد كه مهم ترين جايزه ادبى براى شعر در بريتانيا 
معرفى  را  خود  نهايى  مرحله  به  يافته  راه  نامزدهاى  ديشب  است، 
كرد.به نقل از بوك تريد، بيست و دومين دور اين رقابت امسال به 
رياست جانت وينترسون و با حضور ساموئل وست كارگردان و 
بازيگر، ديويد وايلز روزنامه نگار و پل فارلى و شناگ پوگ شاعران 

انگليسى كار انتخاب برندگان خود را انجام مى دهد. 
انگليسى  شعر  براى  پرقدرت  سالى  امسال  داورى  گروه  گفته  به 
است و با انتخاب اين نامزدها مى توان دريافت كه شعر چه مسيرى 
از  تجليل  براى  بخش  سه  در  فوروارد  شعر  جوايز  مى كند.  طى  را 
شاعران برجسته اهدا مى شود و به بهترين مجموعه شعر 10 هزار 
پوند، به بهترين مجموعه شعر چاپ نخست يك شاعر تازه كار پنج 

هزار پوند و به بهترين شعر، جايزه هزار پوندى اهدا مى كند. 
راه يافتگان به بخش نهايى اين رقابت در بخش جايزه اصلى عبارتند 
سينيد  «پلوتو»،  براى  مكسول  گلين  «تولد»،  براى  گاس  ربكا  از: 
و  «هاواكس»  براى  پالى  جيكوب  منظر»،  «اختالف  براى  موريسى 

مايكل سيمونز رابرتز براى «فروشنده مواد شيميايى». 
به  دنيس  فليكس  نام  به  كه  نيز  پوندى  هزار  پنج  جايزه  بخش  در 
بهترين مجموعه نخست يك شاعر اهدا مى شود، اميلى برى، ماريان 

برتون، استيو الى، هانا لو، دان اوبراين و آدام وايت جاى دارند. 
جايزه فوروارد براى بهترين شعر تك نيز در ميان پتينس آگبابابى، 
به  ويليامز  هوگو  و  شپرد  رزى  كينون،  مك  نيك  آلن،  جى  سى 

انتخاب برنده نهايى دست مى زند. 
سال پيش يورى گراهام، شاعر آمريكايى به عنوان نخستين زن اين 

جايزه معتبر انگليسى را از آن خود كرد. 
برندگان اين جوايز اول اكتبر 2013 (9 مهر) در مركز ساوت بانك 
معرفى مى شوند. بليت شركت در اين مراسم از هم اكنون به فروش 
هيوز  تد  و  دافى  آن  كارول  هنى،  شيموس  پترسون،  دان  مى رسد. 
از جمله شاعرانى هستند كه در سال هاى پيش اين جايزه به آن ها 

اهدا شده است.

  اداى احترام لندنى ها به جين آستن
با ساخت مجسمه اى از صحنه محبوب فيلم تلويزيونى «غرور و 

تعصب» به جين آستن اداى احترام شد.-

به نقل از گاردين، با نصب يك مجسمه 12 فوتى از آقاى دارسى 
در درياچه هايدپارك لندن، از اين شخصيت كه رمان «غرور و 

تعصب» جين آستن از شخصيت هاى اصلى است، تجليل شد. 
اين صحنه كه در آن آقاى دارسى با لباس به آب مى پرد و در 
حالى كه خيس است از آب بيرون مى آيد، به انتخاب مخاطبان اين 

مجموعه تلويزيونى انتخاب و مجسمه آن ساخته شد. 

مجموعه  در  ندارد،  وجود  آستن  جين  رمان  در  كه  صحنه  اين 
تلويزيونى توجه مخاطبان زيادى را به خود جلب كرد، زيرا نشان 
اليزابت  با  برخورد  در  دارسى  آقاى  كه  بود  غرورى  همه  دهنده 

داشت. 
در اين مجموعه كه در سال 1995 در تلويزيون بريتانيا و سپس 
آقاى  نقش  در  فرث  كالين  درآمد،  نمايش  به  ديگر  كشورهاى 

دارسى ايفاى نقش كرده بود.

ساخت مجسمه از شخصيت هاى مشهور آثار ادبى در بريتانيا 
سابقه دارد و مجسمه «پيتر پن» نزديك باغ كنزينگتون، مجسمه 
«شرلوك هولمز» در خيابان بيكر و مجسمه «خرس پدينگتون» در 

ايستگاه پديتگتون از جمله اين مجسمه ها هستند. 

آستن  جين  كه  دارد  جاى  كتابى   6 راس  در  تعصب»  و  «غرور 

توسط   1813 سال  در  بار  نخستين  كتاب  اين  است.  نوشته 
انتشارت توماس اگرتون منتشر شد. اين دومين كتاب جين آستن 

بود و او آن را «فرزند محبوبش» مى ناميد.

 ثبت يك خرده سياره به نام 
نويسنده اسكاتلندى

اسكاتلندى  فقيد  نويسنده  بنكس،  يان  ياد  به  سياره  خرده  يك 
ناميده شد.

گاالشه،  دكتر  گاردين،  از  نقل  به 
سيارك  يك  ماساچوست  دانشمند 

را به نام يان بنكس كرد. 

فقيد  نويسنده  اين  طرفداران 
تماشاى  با  اكنون  اسكاتلندى 
نويسنده  ياد  مى توانند  نيز  آسمان 

مورد عالقه شان را زنده كنند. 

خرده سياره اى كه تا پيش از اين با 
شماره 5099 شناخته مى شد اكنون 
توسط دكتر خوزه گاالشه از مركز 

سياره شناسى مينور كه بخشى از اتحاديه جهانى ستاره شناسى 
ماجراى  كه  اين  از  پس  او  است.  يافته  نام  تعيير  است،  كمبريج 
مبارزه اين نويسنده با سرطان را در سايت وى خواند، موفق شد 

تا نام اين سيارك را به نام يان بنكس تغيير دهد. 

اين دانشمند در وبالگش نوشت: وقتى از بيمارى او در وبالگش 
خواندم، بالفاصله از خودم پرسيدم كه چه كارى مى توانم براى 

او انجام دهم و جوابم روشن بود؛ به او يك سيارك بدهم! 

دكتر گاالشه يك بار يان بنكس را در مراسم امضاى كتابش ديده 
بود. او كه بيشتر در ژانر علمى-تخيلى 
موضوع  با  مجموعه  يك  مى نوشت 
در  آن  در  كه  بود  نوشته  تكنولوژي 
براى  سيارك ها  از  پيشرفته  جامعه اى 
نور  سرعت  از  تر  سريع  سفرهاى 

استفاده مى شد. 

كميته  در  نام  تغيير  اين  پيشنهاد 
مطرح  سيارك ها  و  سيارات  نامگذارى 
آن  با  ژوئن   23 در  سرانجام  و  شد 
 9 بنكس  يان  حال  اين  با  شد.  موافقت 

ژوئن درگذشته بود. 

در توضيح اين سيارك ستاره شناسان از اين پس مى خوانند: يان 
بنكس (2013-1954) نويسنده اى اسكاتلندى بود كه بيش از همه 

براى مجموعه رمان هاى علمى تخيلى اش شناخته مى شود.



1111 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1392 - شماره 304
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk ادبيات

خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس و پست خدمات 

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

  كتاب هاى پرمخاطب 
بازار نشر بريتانيا در 

نيمه نخست سال 2013
بريتانيا  در  سال  نخست  نيمه  آمار  انتشار  با 
روشن شد كه كتاب هاى مربوط به رژيم غذايى 
آثار  ديگر  از  بيش  دلهره آور  و  جنايى  آثار  و 

مخاطبان را به خود جلب كرده اند.
ترين  پرمخاطب  راس  در  گاردين،  از  نقل  به 
يعنى  براون  دن  جديد  كتاب  بريتانيا  در  كتاب ها 

«دوزخ» جاى دارد. 
در مكان بعدى كتابى با عنوان «پنج به دو رژيم 
راهنمايى  آن  در  كه  گرفته  جاى  الغرى»  سريع 

رژيم  اين  برمبناى  مى شود.  ارايه  الغرى  براى 
به  هفته  روز  پنج  مى توانند  كنندگان  استفاده 
ديگر  روز  دو  و  بخورند  غذا  عادى  صورت 
چهارم  يك  به  را  كالرى دار  غذاهاى  مصرف 
نسخه  هزار   402 تاكنون  كتاب  اين  برسانند. 
فروش را به ثبت رسانده است و در مكان دوم 
كه  كتاب  اين  دارد.  جاى  بريتانيا  پرفروش هاى 
مايكل  نوشته  است  هم  سالم  آشپزى  دستور 
ارايه  و  پزشكى  حوزه  روزنامه نگار  موزلى 
و  است،  طوالنى تر  زندگى  براى  راه هايى  كننده 
به مخاطبان خود آموزش مى دهد كه چگونه با 

رژيم غذايى آلزايمر را از خود دور كنند. 
در بخش رمان مى توان رمان هايى را كه در ديگر 
كرده اند،  پا  به  سروصدا  هم  جهان  كشورهاى 
در بريتانيا نيز در ميان فهرست پرمخاطب ترين 
گمشده»  «دختر  داستانى  كتاب  ديد.  كتاب ها 
نوشته گيليان فلين و كتاب «100 ساله اى كه از 
پنجره صعود كرد و ناپديد شد» نوشته يوناس 
زيادى  مخاطبان  توجه  ميان  اين  در  يوناسون، 
فروشى  با  كتاب  اين  كرده اند.  جلب  خود  به  را 
كتاب  پانزدهمين  نسخه  هزار   130 به  نزديك 

پرفروش بريتانيا است. 
سال  در  بار  نخستين  كه  كتابى  پى»  «زندگى 

2001 منتشر شد و با ساخت يك فيلم اقتباسى 
از آن توسط آنگ لى دوباره در خاطره ها زنده 
در  نسخه  هزار  به 150  نزديك  فروشى  با  شد، 
دارد.  جاى  بريتانيا  پرفروش هاى  هفتم  مكان 
فيلم اقتباسى از اين رمان كه نوشته يان مارتل 
كانادايى است، از نامزدهاى دريافت اسكار بود. 
در  بريتانيايى  پرمخاطب  كتاب هاى  ميان  در 
بيوگرافى  كتاب هاى   2013 سال  نخست  نيمه 
دادند.  اختصاص  خود  به  را  جايگاه خاصى  نيز 
كتاب هايى با زمينه تاريخى و علمى در اين رديف 
كتابى  كردند.  جلب  خود  به  را  مخاطبان  توجه 
درباره طبيعت با عنوان «راه هاى قديمى» نوشته 
كه  كتاب هاست  اين  جمله  از  فارلين  مك  رابرت 
در  تا  شد  موفق  غذا»  درباره  «سفرى  عنوان  با 

جايگاه بيستم قرا بگيرد. 
عاشق  «چگونه  عنوان  با  كتابى  حوزه  همين  در 
غذا باشيم و وزن هم كم كنيم» نوشته ديو مه يرز 

و ساى كينگ با فروشى باالى 263 هزار نسخه 
درجايگاه چهارم پرفروش هاى نيمه نخست سال 

قرار گرفته است. 
رمانى از سيلويا دى با عنوان «در هم پيچيده» با 
فروشى 167 هزار نسخه اى، «مرد تحت تعقيب» 
نسخه اى،  هزار  فروش 140  با  چايلد  لى  نوشته 
كتاب «خاطرات يك بچه ريغو» نوشته جف كينى 
هزار  تيراژ 132  با  نوجوان  و  كودك  حوزه  در 
نسخه و «مرا بكش اگر مى توانى» نوشته جيمز 
پترسون با تيراژ 131 هزار نسخه از رمان هايى 
هستند كه در بازار كتاب بريتانيا موفق شده اند 

تا توجه بيشترى را به خود جلب كنند. 
با اين حال پرفروش ترين رمان نيمه نخست سال 
ميليون  نيم  از  بيش  كه  بود  بريتانيا «دوزخ»  در 
نسخه فروش كرد و در حالى كه در نيمه ماه مه 
به بازار آمد، و نيمى از نيمه سال را از دست داد، 

در جايگاه نخست خود را تثبيت كرد. 
زيارتى  رمان «سفر  فهرست  اين  شگفتى هاى  از 
بوكر  جايزه  فهرست  به  كه  است  فراى»  هارولد 
هم راه يافت و با وجود اين كه نخستين تجربه 
نويسنده اش در عالم ادبيات بود، فروشى باالى 

230 هزار نسخه را به ثبت رساند.

  اقتباسى جديد از
 «جين اير»

قصد  مستقل  ناشر  يك  تريد،  بوك  از  نقل  به 
شارلوت  كالسيك  رمان  قهرمانان  تا  تا  دارد 

برونته را وارد يك رمان گرافيكى كند.
منتشر  «راچستر»  عنوان  با  كه  رمان  اين 
است.  اير»  «جين  از  مدرنى  روايت  مى شود، 
رمان «جين اير» كه سال 1874 توسط شارولت 
برونته نوشته شده داستان دخترى به نام اير 
را روايت مى كند كه يتيم است و اكنون به عنوان 
راچستر  ادوارد  ملك  راهى  سرخانه  معلم  يك 

مى شود، اما او رازهايى دارد كه جين را درگير 
خود مى كند.اين كتاب گرافيكى توسط انتشارات 
آركاى منتشر مى شود كه ناشرى مستقل است.

آخرين  كه  شده  اقتباس  بارها  رمان  اين  از 
اقتباسى  است  قرار  بود.   2011 سال  در  آن 
سينمايى از اين اثر در دست چاپ نيز صورت 
بگيرد. كمپانى فوكس قرن بيستم حقوق ساخت 

اين فيلم را خريدارى كرده است. 
شد  متولد  سال 1816  در  كه  برونته  شارلوت 
نوينسدگان  از  درگذشت   1855 سال  در  و 
به  خواهرش  دو  و  او  است.  انگليسى  كالسيك 
نام هاى اميلى و آن نويسندگان شهيرى هستند 

كه عمرى كوتاه داشتند. 

رمان جديد پاموك 
در راه است

ادبى  جايزه  برنده  نويسنده  پاموك،  اورهان 
جديدترين   2014 سال  در  تركيه،  از  نوبل 

رمانش را روانه بازار كتاب مى كند.-
به نقل از حريت ديلى نيوز، اين رمان جديد كه 
با عنوان «چيز عجيبى در ذهنم» منتشر مى شود 

در ماه آگوست سال 2014 به بازار مى آيد. 
انتشارات «ياپى كِردى» كه اين كتاب را به زبان 
آن  براى  انگليسى  معادل  مى كند،  منتشر  تركى 

معرفى نكرده است. 

عنوان  با  رمانى  ناشر  اين  اين،  از  پيشين 
در  پاموك  از  را  شهر»  و  خاطرات  «استانبول، 
سال 2003 منتشر كرده بود. اين كتاب به بيش 

از 40 زبان منتشر شد. 

رمان جديد پاموك درباره زندگى يك فروشنده 
«بوزا» (نوعى غله به عمل آمده به سبك تركى) 

است كه در استانبول زندگى مى كند. 

حال  در  بود  كرده  اعالم  پيش  سال  دو  پاموك 
درباره  زمان  همان  و  است  رمان  اين  نوشتن 
اين رمان به حريت ديلى گفته بود وقتى درباره 
چنين رمانى صحبت مى كند، كلمه اى كه مى تواند 

حق مطلب را ادا كند، رآليسم اجتماعى است. 

از رمان هاي پاموك بيش از 11 ميليون نسخه 
 30 تنها  او  كه  زماني  از  و  رسيده  فروش  به 
فرانسوي  و  عربي  به  رمان هايش  داشت،  سال 
زبان  به 60  اكنون  او  رمان هاي  شدند.  ترجمه 

برگردانده شده اند.

بازار كتاب ديجيتال 
فرانسه اميدوار به آينده

بيش از سه درصد كتاب هاى منتشر شده سال 
ديجيتالى  صورت  به  فرانسه  كشور  در   2012
ناشر  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به  بوده اند. 
ليور»  «نومريك  نام  با  فرانسوى  الكترونيكى 
فرانسوى  هاى  كتاب  از  درصد  كرد 3,1  اعالم 
ارايه  ديجيتال  صورت  به   2012 سال  در 
دنياى  كه  اين  به  اشاره  با  ناشر  اين  شده اند. 
ديجيتال به تدريج در حال ورود به بازار كتاب 
مطمئن  ديجيتال  ناشران  گفت  است  فرانسه 
خود  سوى  به  را  كتابخوانان  ذائقه  كه  هستند 

جلب خواهند كرد.
اين  بنيانگذار  گيارد،  فرانسواز  ژان  گفته  به 
انتشارات الكترونيكى، شكل ديجيتالى كتاب هر 
روز توجه بيشترى را  ميان مردم به خود جلب 
مى كند.اين ناشر كه يك مجموعه جديد از كتاب 
روانه  ديجيتال  صورت  به  را  فرانسوى  هاى 
بازار كتاب الكترونيك فرانسه كرده همراه اين 
و  نويسندگان  با  مصاحبه  نقد،  مقاله،  ها،  كتاب 
منتشر  نيز  را  ها  كتاب  اين  درباره  هايى  مقاله 
الكترونيك  كتاب  بازار  كه  حالى  است.در  كرده 
در  را  كتاب  بازار  از  درصد   20 تا  آمريكا  در 
اختيار دارد، اين بازار در فرانسه تنها حدود سه 
از  ليور  نومريك  فرانسوى  است.ناشر  درصد 
سال 2010 وارد بازار كتاب ديجيتال شده و در 
حوزه كتاب هاى داستانى و غيرداستانى فعاليت 
مى كند. اين ناشر يك روزنامه الكترونيكى نيز 
دارد كه با نام «اكتواليته» از سال 2008 تاكنون 
اين  در  دارد.  مخاطب  هزار   600 حدود  ماهانه 
سايت اخبار مربوط به حوزه كتاب منتشر مى 

شود.
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صحنه ى تئاتر، از 
اجرا در دامنه هاى 

كوه تا سالن هاى تئاتر 
مدرن امروزى

محسن غفارى كهيايى

و  اتفاقات  دستخوش  زمان،  طول  در  هنرى  هر 
اجتماعى  رويدادهاى  از  است.  شده  مختلفى  حوادث 

گرفته، تا عصرهاى مختلف بشرى كه پيشرفت علم و 
تكنولوژى را به ارمغان آورده، هر كدام به نوعى بر 
هنرهاى هفتگانه، تاثير گذاشته اند. تئاتر هم به عنوان 
نبوده  مستثنى  قاعده  اين  از  نمايشى،  هنرهاى  مادر 
و در طول تاريخ، تغييرات بسيارى را تجربه نموده 
پذيرى  تاثير  بتوان،  را  آن  اصلى  دليل  شايد  است. 
هنرمندان هر دوره از وضعيت اجتماعى، سياسى و 
اقتصادى هر دوره نام برد. از آنجا كه صحنه هاى 
تئاتر به عنوان اصلى ترين فضا براى تئاتر به حساب 
هايى  دگرگونى  دچار  تاريخ،  طول  در  آنها  آيد،  مى 
شده اند، كه هر كدام از دوره ها را با نامى متفاوت 

مى شناسند.

اما دانستن اينكه چه بر سر سالن هاى تئاتر در طول 
كه  دارد  را  خودش  به  مختص  مزاياى  آمد،  تاريخ 
دوره  در  تئاترى  مختلف  انواع  شناخت  آنها،  از  يكى 
تئاترهاى  بندى  تقسيم  معموال  است.  مختلف  هاى 
مختلف را بر اساس پيدايش آنها در بازه هاى زمانى 
زير  موارد  كنند.  مى  نامگذارى  و  بررسى  گوناگون 
معرفى و شرح مختصرى از دوران هاى مختلف در 

زمينه تاريخ سالن هاى تئاتر دنيا مى باشند.

تئاتر يونان: تئاتر سنتى يونان به زمان آن   •
يعنى 500 سال قبل ميالد برمى گردد. معموال تئاتر 
شد.  مى  اجرا  ها  كوه  دامنه  روى  بر  زمان  آن  هاى 
مكانى  روى  بر  را   (auditorium) يا  شنودگاه  نام 
گذاشته بودند كه تماشاگران مى نشستند. اين مكان 
به شدت داراى زاويه اى مناسب رو به صحنه بود. 

به پشت صحنه ى تئاتر، اسكِن (skene) مى گفتند. 
فضايى كه در پشت صحنه وجود داشت، داراى اتاق 
لباس  تعويض  اتاق  مثال،  براى  بود.  مختلف  هاى 
بازيگران، ممكن است يكى از اين اتاق ها بوده باشد. 
درهاى بسيارى در اطراف صحنه قرار داشته است، 
كه بازيگران بتوانند از آنها، وارد و خارج شوند. دليل 
مى  استفاده  صحنه  پشت  در  فضا  اين  از  چرا  اينكه 
نبايد  كه  بازيگرانى  كردن  پنهان  توان  مى  را  شده، 
روى صحنه باشند از تماشاچيان، قيد كرد. استفاده 
شده،  مى  فضا  اين  از  رود  مى  گمان  كه  ديگرى  ى 
انبار كردن وسايل و ابزار صحنه بوده است كه در 
طول اجراى نمايش، از آنها استفاده نمى شده است. 

اصالح  تئاتر  روم،  تئاتر  باستان:  روم  تئاتر   •
سه  رومى،  معماران  بود.  يونان  يافته  تغيير  و  شده 

عنصر اصلى را از تئاتر يونان گرفتند و همه را در 
هاى  تئاتر  در ساختمان  و  دادند  قرار  هم  يكجا كنار 
بودند  عبارت  عنصر  سه  اين  كردند.  استفاده  خود 
از جايگاه اركستر، صحنه تئاتر و پشت صحنه. اين 
و  ظاهر  در  تحوالتى  آمدن  وجود  به  باعث  تغييرات 
جايگاه تئاتر شد. بعد از اين تغييرات، تئاتر ها به جاى 
اينكه بر روى دامنه هاى كوه باشند، به سطح زمين 
آمدند. به جاى داشتن چندين اتاق مختلف در قسمت 
طراحى  استادانه،  طرزى  به  فضايى  صحنه،  پشت 
شده بود كه همه نيازهاى كاركنان در يك نمايش را 
 (Auditorium) بر طرف مى كرد. قسمت شنودگاه يا
كه در زبان رومى به آن كاوى (Cavea) مى گفتند، 
بود  شده  طراحى  بزرگ  دايره  نيم  يك  صورت  به 
قسمت  از  كوتاه  ديوار  يك  با  مواقع  بسيارى  در  كه 
جايگاه اركستر، جدا مى شد. در برخى از تئاترهاى 
روم، شكل ساده اى از سقف ها، پيدا شد و مواردى 
هم وجود دارد كه داراى مكان هاى شبيه بالكن هاى 
محل  تمام  ها،  سقف  اين  است.  امروزى  هاى  تئاتر 
ضمن  در  داد.  مى  پوشش  را،  تماشاگران  نشستن 
نمايشى،  توليدات  براى  ها  تئاتر  اين  از  استفاده 
فضاى تئاتر، مكانى بود براى اجراى سيرك ها، جنگ 
سقوط  بود.  شيرها  اجراى  همچنين  و  گالدياتورها 
كنار  باعث  ميالدى،   364 سال  در  روم  امپراطورى 

گذاشته شدن اين سبك از تئاترها شد. 

قرون  دوران  طى  در  وسطى:  قرون  تئاتر   •
ولى  شد.  مى  اجرا  كليساها،  در  ها  تئاتر  وسطى، 
امكان  و  شدند  تر  پيچيده  ها،  نمايشنامه  كه  وقتى 
نمايش آنها در كليساها، امكان پذير نبود، تئاترها به 

بيرون از كليساها آمدند. نمايش ها در فضاى سكوى 
بيرونى كليساها، جايى كه تماشاگران آنها، در اطراف 
شان حلقه مى زدند اجرا مى گشت.  گاهى اوقات اين 
و  شد  مى  انجام  مجلل،  هاى  واگن  روى  بر  ها  اجرا 
بازيگران بر روى تمام اين قسمت هاى سكو حركت 
مى كردند و مى چرخيدند.  طراحى صحنه ها به گونه 
اى بود كه، گويى كه ساختمان ها و قصرهاى كوچكى 
بر روى صحنه بودند. هر كدام از اين ساختمان هاى 
كوچك، بيانگر يكى از داستان ها و روايت هاى انجيل 
بود. بهشت و جهنم طبق تعاريف انجيل، در دو طرف 
گرفتند.  مى  قرا  يكديگر  مخالف  جهت  در  و  صحنه 
"پالتى"  كوچك،  قصرهاى  اين  جلويى  قسمت  به 
خاص  تعريف  هيچ  قسمت  اين  گفتند.  مى   (Platea)
و يا طراحى خاصى نداشت و جايى بود كه بيشترين 
هاى  جلوه  افتاد.  مى  اتفاق  آنجا  در  نمايش،  اتفاقات 

اژدها،  دهان  در  آتش  هاى  شعله  مثل  نمايش  ويژه 
همه در اين قسمت اجرا مى شد.

رنسانس،  ظهور  و  آغاز  با  رنسانس:  تئاتر   •
تئاتر به عنوانى جزئى مهم در بيدارى فرهنگى اروپا 
اجرا  اجازه  سال  هزار  حدود  كه  تئاترهايى  آمد.  در 
نداشتند، با وقوع رنسانس، به روى صحنه ها در كل 
يونان  دوران  كيفيت  همان  با  آنها  اكثر  آمدند.  اروپا 
باستان و روم در آمدند، اما با يك تغيير، آنها همه 
ها  تئاتر  داخل  به  بيرون،  فضاى  در  اجرا  جاى  به 
رفتند. بسيارى از تئاتر هاى رنسانس، صحنه هايى 
و  صحنه  جلو  از  بلندتر  عقبى  قسمت  در  كه  داشتند 
ها،  صحنه  اينگونه  به  بودند.  شيب  يك  داراى  عمدتا 
اين  از  استفاده  گفتند.  مى    (Raked stage) "راكِد" 
نوع صحنه در تئاترها، به دليل استفاده از جلوه هاى 
تماشگران  تمام  به  مناسب  انداز  چشم  دادن  و  ويژه 
حاضر در سالن تئاتر بود. بازيگران اين نمايش ها، 
معموال در قسمت جلويى اين صحنه يعنى در جايى 
كه نسبت به باقى صحنه صاف تر بود، نقش آفرينى 
خود را مى كردند. مناظره هاى پيچيده بسيارى در 

اين گونه صحنه ها استفاده مى شد.

در  رنسانس،  با  همزمان  اليزابت:  تئاتر   •
انگلستان تئاترها مشابه با تئاتر هاى ديگر كشورهاى 
اروپايى، اجرا مى گشت، اما يك تفاوت اساسى داشت 
و آن هم در طراحى بود. معروف ترين اين تئاترها، 
 Stratford) "تئاتر گلوب در "استردفورد آپون آون
upon Avon) در انگلستان بود. اين تئاتر، متعلق به 
شكسپير بود. اين تئاتر، در واقع يك تئاتر با طراحى 
اصلى اليزابت بود، يعنى حدود يك كتر و بيست تا يك 

متر و هشتاد سانتيمتر از زمين فاصله داشت. دور 
تا دور آن حياط و يا به حالت گودال بود. اين حياط 
و گودال، براى تماشاگران از طبقه پايين تر اجتماع، 
تدارك ديده شده بود. اغلب حتى اين طبقه پايين را، 
اشخاص پست و فرومايه مى خواندند. صحنه سازى 
مى  برده  كار  به  اليزابت،  تئاتر  در  نيز  كوچكى  هاى 

شد.

دوران  در  ها،  تئاتر  طراحى  تئاتر:  مرمت   •
مرمت تئاتر، معموال كپى بردارى از يك تئاتر به تئاتر 
ديگر بود. صحنه تئاترها به صورت مستطيل در آمد 
و از قسمت جلوى صحنه ها، يعنى جايى كه صندلى 
مى  كشيده  تئاتر،  آخر  تا  شد  مى  شروع  تماشاگران 
شد و هر رديف از رديف جلويى، صندلى بيشترى را 
در بر داشت. رديف صندلى ها به سه قسمت، تقسيم 

شدند. چند رديف اول سمت راست صحنه كه گودال 
قسمت  همه  به  هم  مناسبى  ديد  حتى  و  داشت  نام 
از  كه  بود  افرادى  مخصوص  نداشت،  صحنه  هاى 
كالس اجتماعى پايين ترى برخوردار بودند و اجازه 
نداشتند در رديف هاى ديگر بنشينند، و يا مربوط به 
كسانى مى شد كه امكان پرداخت بهاى تمام بليت را 
داشت  نام  گالرى  گودال،  پشت  هاى  رديف  نداشتند. 
و تا انتهاى تئاتر ادامه داشت. شهروندان طبقه هاى 
تماشاى  براى  قسمت  اين  از  معموال  اجتماع،  ميانى 
تئاتر و خريد بليط استفاده مى كردند. صندلى هاى 
چند رنگه و به صورت زيبايى در قسمت هاى ميانى 
سالن قرار داشت، كه مخصوص طبقه هاى مرفه تر 
جامعه بود و يا حداقل براى كسانى كه مى توانستند، 
بپردازند.صحنه  را  تئاتر  هاى  صندلى  سنگين  بهاى 
سازى در دوران مرمت تئاتر، به يك امر عادى تبديل 
شد و به جاى استفاده از صحنه هاى يكنواخت، براى 
هر پرده از نمايش، طراحى متفاوتى اجرا مى گشت 

كه با بازى بازيگران هماهنگ بود.

از  ها  صحنه  مدرن،  تئاتر  در  مدرن:  تئاتر   •
و  واقعيت  سمت  به  و  آمد  در  كلى  و  عمومى  حالت 
تغييرات  با  كرد.  حركت  ها  صحنه  بودن  طبيعى 
صحنه  تا  بودند  مجبور  ها  تئاتر  تئاترى،  توليدات 
بسازند.  مخلتف  تئاترهاى  با  متناسب  را  خود  هاى 
صحنه ها بيشتر از محيط اطراف استفاده مى كردند 
با  تئاتر  نهايت  در  تئاترها.  شده  طراحى  صحنه  تا 

توانايى عملكرد با بازى بازيگران  ساخته شد. 
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بر اساس نوشته هاى فيلون فيلسوف يهودى، حضرت 
موسى (ع) نزد كاهنان مصرى در علوم موسيقى تعليم 
ديده بود و جاى ترديد نيست كه قوم موسى سازهاى 
مصر دوران فراعنه ى جديد و آوازها و الحان مصرى 

فراوانى را با خود به كنعان آوردند.
در ميان آثار به دست آمده از گذشته ى يهود، آثار و 
عالئمى شبيه به حروف موسيقى نگارى ديده مى شوند 
ابزار  داراى  يهوديان  كه  مى دهد  نشان  نكته  اين  و 

موسيقى نگارى بوده اند. 
ايام  در  كه  بود  كهنى  شيوه ى  تورات  آهنگين  قرائت 
به  كه  بود  همان جا  از  و  مى شناختند  را  آن  نيز  معبد 
قديمى ترين  كه  گفت  مى توان  و  كرد  باز  راه  كنيسا ها 

شيوه هاى موسيقائى در سنت يهود است. 
يكى  به جرأت  مى توان  را  يهود  قوم  در  موسيقى  هنر 
تاريخ  دركل  دينى  قومى  موسيقى هاى  اصيل ترين  از 
حفظ  هنوز  آن  ساختار  و  مبانى  كه  شمرد  جهان 

گرديده و دخل و تصرفى در آن به وقوع نپيوسته است. 
در ربع قرن گذشته كاوش ها و تحقيقات بسيارى در 
زمينه ى موسيقى يهود صورت گرفته كه تاكنون نيز 
ادامه دارد به طورى كه روزبه روز دريچه ى جديدى از 
موسيقى يهود توسط محققان و موسيقى دانان به روى 
سوى  به  را  بشرى  جامعه ى  و  مى شود  باز  جهانيان 
ناشناخته هاى اين موسيقى غنى رهنمون مى كند. البته 
تخمين  دقيقًا  نمى توان  را  يهود  موسيقى  تاريخ  قدمت 
دانشگاه  موسيقى شناسى  اساتيد  از  گروهى  ولى  زد 
مركز  باستان شناسان  همكارى  با  بنجامين  موسيقى 
باستان شناسى  پژوهش هاى  طى   U.L.I.B تحقيقاتى 
كه  دادند  انتشار  مقاله اى  سال 1976،  در  تحقيقاتى  و 
عمر پيدايش موسيقى يهود و بنى اسرائيل را در حدود 
به  به جرأت  نمى توان  البته  زدند.  تخمين  سال   4800
صحت اين فرضيه رأى داد. چون گروه هاى تحقيقاتى 
ديگرى نيز بررسى هايى انجام داده و تئورى ديگرى 

را در اين مورد بيان كرده اند.
بسيار  نيز  ايرانى  اصيل  موسيقى  در  يهوديان  نقش 
كه  چند  هر  است  محسوس  حال  عين  در  ولى  ظريف 
تحقيقات زيادى در اين مورد نشده ولى به جرأت گفته 
مى شود كه يكى از بانيان حفظ موسيقى يران، ايرانيان 
يهودى بوده اند و حتى دستگاه چهارگاه را به يهوديان 
كوروش  به  شكرگزارى  به عنوان  كه  مى دهند  نسبت 
ساخته  آن  روى  به  سرودى  كه  حالى  در  تقديم شده، 

شده بود. 
***

دينى  هويت  توجه  و  سو  يك  از  ايرانى  فرهنگ  تأثير 
يهودى  موسيقيدانانى  ديگر  سوى  از  يهودى  ايرانيان 
را در دامان خود پروراند كه هر كدام تأثير به سزايى 

جمله  از  كه  داشتند.  ايرانى  اصيل  موسيقى  درحفظ 
موسى خان  نى داود،  خان  مرتضى  به  مى توان  آنان 
كاشى، يونس دردشتى و سليمان روح افزا اشاره كرد. 

موسى خان كاشى 
نى  و  تار  همچنين  بود.  موسيقى  استاد  موسى خان، 
دربار  نوازنده ى  سال   18 براى  او  مى نواخت.  نيز 
و  شاه  ناصرالدين  برادر  ذل السطان  بود.  ذل السلطان 
توجه  مورد  موسى  مدتى  از  بعد  بود.  اصفهان  حاكم 
كه  گرفت  قرار  قجر  آل الدوله  جالل  حمايت  تحت  و 
و  يزد  به  خان  موسى  ورود  از  پس  بود.  يزد  حاكم 
مجبور  اين كه  و  شهر  اين  يهوديان  وضعيت  مشاهده 
ناراحتى  بپوشند،  يهودانه  عنوان  تحت  لباسى  بودند 
وى را پديد آورد. سپس موسى خان به زودى روابط 
دوستانه اى را با حاكم برقرار كرد. و درخواست خود 
پوشيدن  ضرورت  حذف  براى  آل الدوله  جالل  به  را 
موافقت  خواست  اين  ب  حاكم  و  كرد  اعالم  يهودانه 

كرد. 
كمى بعد، موسى خان با دعوت رسمى از دربار اجازه 

اجرا نزد ناصرالدين شاه در تهران را دريافت كرد. 
مرتضى خان نى داود - آهنگساز ، نوازنده بزرگ تار

جنبش  فاصله ى  در  كه  ايران  سنتى  موسيقى دانان 
سر  جارى  قرن  از  دهه  نخستين  و  مشروطيت 
برآورده اند، همه پيش از هر چيز نوازنده بوده اند، هر 

چند كه گه گاه به سراغ آهنگسازى نيز رفته اند.
نوازندگان،  اين  شگفت آور  گاه  و  فنى  مهارت هى 
آن چنان جمع شنوندگان را مجذوب خود مى ساخته كه 
درويش  مى برده اند.  ياد  از  غالبا  را،  آن ها  آهنگسازى 

حبيب  و  معروفى  موسى  درگاهى،  ارسالن  خان، 
سماعى از ين گونه موسيقى دانان به شمار مى روند.

در كنار ينان به چهره ى برجسته ى ديگرى بر مى خوريم 
كه استثنيى را پديد آورده است: 

مرتضى خان نى داود.
شوق  هم پى  او  در  آهنگ سازى  به  رغبت  سو  يك  از 
نواختن در غليان بوده و از سوى ديگر در ميان پيش 
او  تصنيف هى  و  رنگ ها  مضراب ها،  چهار  درآمدها، 
مى شود،  بالغ  فقره  دويست  به  خودش  گفته ى  به  كه 
قرن،  تصنيف هى  پرآوازه ترين  و  فراگيرترين  از  يكى 
كه  سحر»  «مرغ  برانگيزاننده  تصنيف  مى درخشد، 
نگاه  ايران  موسيقى  تاريخ  در  هميشه  براى  ر  او  نام 

خواهدداشت.
اگرچه مى توان شعر «مرغ سحر» سروده ى محمدتقى 
ملى  آرمان  با  را  آن  سازگارى  و  الشعرا)  (ملك  بهار 
ماندگارى  و  شهرت  پشتوانه ى  مردم،  آزادى جويى  و 
آن به شمار آورد، ولى از كاركرد زيبى آهنگ نى داود 
متن هى  بهار  كمينكه  ماند.  غافل  نبيد  و  نمى توان  نيز 
زيبى ديگرى نيز براى پيوند با موسيقى سروده ولى 
هيچ كدام شهرت و تاثير مرغ سحر را پيدا نكرده است.

همانندى  بيانى  توانيى  سحر  مرغ  در  آهنگ،  و  شعر 
دارند و با دقتى هنرمندانه به هم پيوند خورده اند.

موسيقى روان نى داود، زبان كمابيش روشنفكرانه ى 
دريافتنى  و  دل پذير  عادى  مردم  براى  حتى  را  بهار 
ساخته است. جاذبه ى ماندگار مرغ سحر سبب شده 
كه پس از نخستين اجرا با صدى «ملوك ضرابى» (و نه 
خوانندگان  وزيرى)  قمرالملوك  مى گويند،  كه  آن گونه 

ديگرى نيز آن را در بازسازى هى تازه بخوانند.
مرتضى نى داود در سال 1279به رويتى ديگر 1280 
موسيقى  اهل  خانواده ى  در  و  تهران  در  خورشيدى 

زاده شد.
پدرش «باالخان» با تار و تنبك آشنيى داشت. مرتضى 
ابتدا در مدرسه به تحصيل دروس همگانى پرداخت، 
و  ذوق  دريافت  با  پدر  كه  بود  ساله  يازده  ده  ولى 
استاد  دست  به  را  او  فرزند،  در  موسيقى  به  عالقه 

آقاحسينقلى سپرد.
سال  سه  و  آقاحسينقلى  نزد  سال  دو  خان  مرتضى 
رديف  خان،  درويش  او،  شاگرد  برجسته ترين  نزد 
و  آموخت  را  تارنوازى  شيوه ى  و  سنتى  موسيقى 
آن چنان پيش رفت كه در ختم كالس درويش، توانست 
«تبرزين طليى»، يعنى نشانى را كه به شاگردان ممتاز 
داده مى شد، به دست آورد. مرتضى خان هنوز بيست 
را  خود  موسيقى  مدرسه ى  كه  نداشت  بيش  سالى 
اعالءالدوله  خيابان  نزديكى  در  بختيارى  كوچه ى  در 
استادش  افتخار  به  و  نهاد  بنيان  امروز)  (فردوسى 
مرگ  از  پس  توانست  و  ناميد  درويش خان  را  آن 
برعهده  را  استاد  شاگردان  آموزش  استاد  نابه هنگام 
دستور  دولت  كه  زمانى  پنجم  مجلس  از  قبل  بگيرد. 
داد هر شهروند ايرانى بايد شناسنامه و اسم فاميلى 
را  نى داوود  خانوادگى  نام  مرتضى خان  باشد  داشته 
كرد.  انتخاب  همايون  دستگاه  از  گوشه اى  يادبود  به 
راديو  فعاليت  سال  اولين   ،1319 سال  از  نى داود 
يران، به اين سازمان پيوست و در برنامه هى مختلف 
هنرمندان  با  همنوازى  و  همكارى  به  آن  موسيقى 
شهنازى،  اكبر  على  محجوبى،  رضا  چون  برجسته ى 
معروفى  موسى  و  صبا  ابوالحسن  سماعى،  حبيب 
راديو،  با  تنگاتنگ  همكارى  سال  ده  طى  او  پرداخت. 
خوانسارى،  اديب  چون  معروفى  خوانندگان  براى 
جواد بديع زاده و غالمحسين بنان تصنيف ساخته يا 

پا به پى آوازشان تار نواخته است.
و  كرد  ترك  را  راديو  مرتضى خان  كه  نگذشت  ديرى 
موسيقى  آموزش  به  محدود  را  خود  عمر  سال  سى 
دوباره  سپس  داشت.  عمومى  اجرايى  به ندرت  و  كرد 
به راديو ملى ايران بازگشت و در طى 18 ماه او تنها، 
موسيقى  رديف  سيستم  در  موجود  كامل  اپراتور 
ايرانى را ضبط كرد كه نتيجه ى آن مجموعه اى حدود 
آن  كامل  مجموعه ى  يك  كه  بود  كاست  نوار   3000
در وزارت علوم ايران در تهران نگهدارى شده و يك 
مجموعه ى كامل ديگر در كتابخانه ى دانشگاه موسيقى 

اورشليم نگهدارى مى شود. 
مهم  كار   1348 سال  در  داود  نى  مرتضى  همچنين 
ضبط  و  نواختن  آن  و  رسانيده  انجام  به  را  ديگرى 
موسيقى  رديف  مجموعه  از  گوشه   300 به  نزديك 

سنتى ايران است. 
از ميان ساخته هى او عالوه بر مرغ سحر، مى توان از 
تصنيف هيى چون، ماه من، مرغ حق و آتش دل، و نيز 
پيش درآمد اصفهان ياد كرد كه هنوز جذابيت خود را 

حفظ كرده است.
استاد  انقالب،  از  پس  سال هى  در  كه  است  گفتنى 
مرتضى حنانه، اين پيش درآمد او را به شيو ه ى نو، 
اصلى  موسيقى  كه  كرده  تنظيم  بزرگ  اركستر  براى 

سريال هزار دستان (ساخته ى على حاتمى) است.
عالوه بر نقش ها و آثار متعدد او در موسيقى كالسيك 
به عنوان استاد تار به واسطه ى كشف دو تن از بهترين 
خوانندگان ايران نيز ستوده مى شود. اولى غالمحسين 
بنان كه به يكى از نام آورترين خوانندگان زمان خود 
تبديل شد و دومى ملوك ضرابى، اولين زن خواننده ى 
خان  مرتضى  توسط  كه  كنسرتى  در  كه  بود  ايرانى 
نى داوود برگزار شد به صحنه رفت و فعاليت هنرى 

خود را آغاز كرد. 
مرتضى خان در سال 1359 در ايالت سانفرانسيسكو 

در كاليفرنيا درگذشت. 

سليمان روح افزا «سيمون ايمره» 
سليمان در سال 1286 شمسى در خانواده اى يهودى 
خود،  خانواده ى  هم چون  او  آمد.  دنيا  به  تهران  در 
كليمى هاى  به شيوه ى  و  داد.  قرار  پيشه  را  موسيقى 
گوشه  از  را  خود  خانوادگى  نام  كه  موسيقى دان 
موسيقى انتخاب مى كردند، نام وى روح افزا شد. وى 
در دوره ى كودك به فراگيرى تار پرداخت. او بعدها به 
خدمت استاد مرتضى نى داوود راه يافت تا از مالحت 
پنجه ى استاد و خرمن دانش وسيع وى در نوازندگى 
خوشه چينى كند. در اين زمان سرعت پنجه، شفافيت 
مضراب ها حركت تند و سريع دست چپ را از استاد 
نى داود فرا گرفت. بعدها وقتى به تسلط كامل در تار 
نبوغ  تا  آورد  روى  ويلن  نوازندگى  به  و  يافت  دست 
سليمان  كند.  آزمايش  ساز  آن  با  را  خود  خالقيت  و 
عالى  مدرسه  موسيقى  مدرسين  اولين  جزء  روح افزا 

بود. بعدها او پس از اين كه از استاد نى داوود اصول 
را فرا گفت جهت شركت در اركستر انجمن موسيقى 
ملى دعوت شد كه مقارن با سال هاى 1323 مى باشد 
شده  ثبت  نامش  موسيقى  انجمن  بروشورهاى  در  و 

است. 
شيوه نوازندگى اش در تار باعث شد كه از سال 1328 
تشكيل  خود  رهبرى  به  اركسترى  شمسى   1333 تا 
با  صفحه  چند  كه  بود  سال ها  همين  در  اتفاقًا  و  دهد 
كرد.  ضبط  روح انگيز،  دوره،  آن  معروف  خواننده ى 
وى در اين سال ها همكارى نزديكى با كلنل وزيرى و 

حسين سنجرى داشته است. 
 1323 سال   در  راديو  با  را  خود  همكارى  روح افزا 
مى توان  راديو  در  شده  ضبط  اجراهاى  از  كرد.  آغاز 
در  كه  كرد  اشاره  دردشتى  يونس  با  برنامه  چند  به 
در  وى  اجرايى  شيوه ى  است.  موجود  راديو  آرشيو 
به  و  است.  زيبايى  فوق العاده  ضربى هاى  داراى  تار 
دليل صداى ساز و نحوه ى اجرا، شيوه ى نوازندگى او 
با شيوه ى يحيى زرپنجه متفاوت است. به نظر مى رسد 
كه او با وجودى كه چنين شيوه اى در تار داشته است، 
رديف دانى كامل بوده و به خوبى مى دانسته كه در كجا 
مانده  به جا  لوازم  در  كند.  استفاده  رديف  جمالت  از 
جنس  كه  مى خورد  چشم  به  تارش  مضراب  وى  از 
آن از شاخ گوزن بوده و همين امر صداى تارش را 
معروفى  موسى  كه  وقتى  مى كند.  ديگران  با  متفاوت 
نوازنده و استاد بزرگ تار تصميم گرفت دانسته هاى 
خود را كه بعدها به نام رديف موسى معروفى شكل 
گرفت، ضبط كند. از ميان نوازندگان تار به دليل تسلط 
انتخاب  ضبط  براى  ر  روح افزا  رديف نوازى،  به  كامل 
هر  در  انجاميد.  به طول  سال  يك  نوارها  ضبط  كرد. 
نوار، موسى معروفى نام گوشه ها را مى برد و سپس 
صداى تار روح افزا به گوش مى رسيد كه همان گوشه 

را مى نواخت. 
تار  صداى  با  جاويدان  اثرى  كه  بود  اين چنين  و 
و  مالك  امروزه  كه  مانده  باقى  يادگار  به  روح افزا 
مصدر بسيارى از هنرمندان موسيقى است. آثار به جا 

مانده از سليمان روح افزا عبارتند از: 
سليمان  تار  با  اجرا   – معروفى  موسى  رديف   -1

روح افزا. 
يونس  صداى  با  همراه  راديويى  برنامه ى  چند   -2

دردشتى. 
صداى  با  و  خودش  اركستر  با  صفحه  چند   -3

روح انگيز. 
به  معروفى  موسى  كوشش  با  قديمى  چندضربى   -4
دست آمده كه نزد خانواده ى موسى معروفى محفوظ 

است. 
سليمان روح افزا، 8 مرداد 1359 به درود حيات گفت. 

يونس دردشتى
در  خورشيدى   1288 سال  به  دردشتى،  يونس 
خانواده ى پا به جهان گذاشت كه صدى خوش و خوب 
خدادادى  موهبتى  و  موروثى  خانواده  آن  در  رسا  و 
بود . پدر او هر روز با صدى بلند شروع به خواندن 
مى خواند  آواز  پدر  از  تقليد  به  نيز  او  و  مى كرد  آواز 
و  شروع  پدر  نزد  را  خوانندگى  سالگى   5 سن  از  و 
يادگيرى رديف ها و مقام هى آواز ايرانى را آغاز كرد. 
شوق و عالقه اين كودك به موسيقى و آواز به حدى 
شيطنت،  و  كودكانه  بازى هى  جى  به  روزانه  كه  بود 
خيلى  و  نمى كرد  فكر  موسيقى  جز  چيز  هيچ  به 
موسيقى  فراگيرى  به  و  مى نشست  پدر  جلوى  مؤدب 

مى پرداخت . 
از  را  پدر  سالگى  سيزده  سن  در  دردشتى  يونس 
دست داد و ديگر نتوانست از محضر او بهره مند شود 
به  و  مى داد  گوش  گرامافون  صفحات  به  روزها  لذا 
مرحوم  محضر  به  كه  تا  مى افزود  خود  اندوخته هى 
استاد  آن  نزد  و  يافت  راه  داوود  نى  موسى  استاد 
موسيقى  علم  فراگيرى  و  تحصيل  مشغول  بى نظير 
گرديد. او دلباخته ى روش تاج اصفهانى و ظلى و اديب 
خوانسارى در خوانندگى بود . نخستين دستگاهى كه 
نزد استاد آموخت «دشتى» بود كه در اولين كنسرت 
خود به همراهى يحيى خان زرين پنجه در گراند هتل 
برخوردار  فراوانى  و  بزرگ  موفقيت  از  و  كرد  برپا 
معروفيت  و  شهرت  سبب  موفقيت  همين  گشت. 
مضاعف براى او شد و به راديو راه يافت تا جائى كه 
نام «بلبل راديو» را به او اطالق كردند . وى در طول 
مرتضى  مثل:  هنرمندانى  با   ، راديو  با  خود  همكارى 
محجوبى ، حسين ياحقى ، ابراهيم منصورى و جليل 
را  ايرانى  دستگاه هى  تمام  و  داشت  همكارى  شهناز 

اجرا كرد. 
در   1374 سال  ماه  اسفند   10 در  دردشتى  يونس 

گذشت.
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انقالب مشروطه 
در نگاه ديگران

مجيد تفرشى

انقالب  تاريخ  پيرامون  مطالعات 
روزهاى  نخستين  از  ايران  مشروطيت 
 22 در  تهران  فتح  و  آن  قطعى  پيروزى 
جوالى   19 رجب 1327 /   اول  تير 1287 /  

1909 آغاز شد.
ادوارد  اثر  ايران  انقالب  كتاب  نخست 
گرانويل براون، ايران شناس بريتانيايى 
برگ  هزار  ده ها  گواهى  به  كه  بود 
نگارش  او،  از  باقيمانده  دست نوشته 
اين اثر را از نخستين مقاطع انقالب در 
اواخر 1905 آغاز و تنها حدود يك سال 
پس از فتح تهران در سال 1910 توسط 
انتشارات دانشگاه كمبريج منتشر كرد.

پس از آن نيز اين روند در ايران با انتشار ويرايش 
ناظم االسالم  اثر  ايرانيان  بيدارى  تاريخ  نخست 
كرمانى آغاز شد و در پى آن تاكنون هزاران كتاب 
مقاالت  و  اسناد  مجموعه  و  خاطرات  و  تحليلى 

درباره مشروطيت منتشر شده است.

وجود اين مدارك منتشر شده، گاهى پژوهشگران 
يا  همه  كه  وامى دارد  فكر  اين  به  را  عالقه مندان  و 
مشروطيت  انقالب  پيرامون  مدارك  و  اسناد  اغلب 
قرار  همگان  دسترس  در  دست كم  يا  شده  منتشر 
دارند. با اين همه با يك بررسى مختصر مى توان 
دريافت كه صد ها هزار برگ از منابع موجود در 
آرشيوهاى عمومى و خصوصى داخلى و خارجى 
ناشناخته  ايران،  تاريخ  از  مهم  دوره  اين  درباره 
واقع  پژوهشگران  استفاده  مورد  هنوز  و  مانده 

نشده  است.
بايگانى هاي  در  بسيارى  مدارك  و  اسناد  هنوز 
تركيه،  بريتانيا،  متحده،  اياالت  آلمان،  مختلف 
مورد  چندان  كه  دارد  وجود  فرانسه  و  روسيه 
مطالعه قرار نگرفته و به طور كامل در نگارش آثار 
پيرامون انقالب مشروطيت از آنها استفاده نشده 

است.
در بين مجموعه ها، نگارنده به آرشيوهاى انگليسى 
زبان توجه دارد و از ميان آنها نيز به آرشيوهاى 
بريتانيا توجه بيشترى داشته است. در بريتانيا در 
چهار آرشيو عمده اسناد مربوط به دوره انقالب 
مشروطيت نگهدارى مى شود كه به ترتيب اهميت 
بريتانيا،  ملى  آرشيو  از:  عبارتند  كيفى  و  كمى 
ملى  كتابخانه  در  محفوظ  هند  ديوان  آرشيو 
بريتانيا، آرشيو بانك شاهنشاهى ايران محفوظ در 
بانك اچ. اس. بى. سى و آرشيو بريتيش پتروليوم 

محفوظ در دانشگاه واريك.
دو  و  عمومى  شده،  ذكر  نخست  آرشيو  دو 
مى شوند.  محسوب  خصوصى  بعدى،  آرشيو 
درباره  بريتانيا  در  نيز  ديگرى  مجموعه هاى  البته 
آنها  به  اشاره  كه  دارد  وجود  ايران  مشروطيت 
مجال  اين  در  ضمنا  مى طلبد.  ديگرى  فرصت 
تنها  و  ندارد  وجود  آرشيو ها  اين  همه  بررسى 
انتقال  تجربه  و  بريتانيا  ملى  آرشيو  بررسى  به 
تصوير بخشى از اسناد آن به آرشيو ملى ايران 

مى پردازم.
كل اسناد آرشيو ملى بريتانيا درباره ايران مربوط 
به حدود 600 سال و تقريبا 4 ميليون برگ است. 
در اين آرشيو ملى نزديك به 788 پرونده در حدود 
150 هزار برگ سند درباره تحوالت بين سال هاى 
اين  است.  شده  شناسايى  ايران   1910 تا   1905
دوره زمانى از مقدمات انقالب مشروطيت تا تبعات 

و حوادث پس از فتح تهران را دربرمى گيرد.
شامل  مى كنيم  صحبت  آنها  از  كه  اسنادى 
گزارش هاى خفيه نويسان محلى از واليات مختلف، 

بريتانيا  كنسولگرى هاى  تحليل هاى  و  گزارش ها 
تهران،  در  سفارت  گزارش هاى  ايران،  سراسر  از 
گزارش هاى وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت 
بازرگانى، هيات دولت و دفتر نخست وزير بريتانيا، 
و  ايرانى  مقامات  با  فارسى  مراسالت  و  مكاتبات 
و همچنين  عريضه هاى ايرانيان همراه پاسخ آنها 
عكس ها، اسناد و نقشه هاى جغرافيايى آن دوران 

است.
رسمى  سند  مجموعه  هر  مانند  كه  است  بديهى 
ديگر، اين گزارش ها نيز بعضا از اشتباه، بدفهمى 
به  همه  اين  با  نيستند.  مصون  بغض  و  حب  يا 
آرشيو  اسناد  مجموعه  مى توان  نگارنده،  گمان 
ملى بريتانيا درباره مشروطيت ايران را مهم ترين 
باره  اين  در  منابع  مهم ترين  از  يكى  كم  دست  يا 
اطالعات  جهت  از  هم  اهميت  اين  كرد.  محسوب 
اجتماعى،  مختلف  زمينه هاى  (در  تاريخى  ريز 
است،  نظامى)  و  فرهنگى  سياسى،  اقتصادى، 
در  هم  و  وقايع  موشكافانه  بررسى  نظر  از  هم 
بيگانگان  نقشه هاى  و  سياست ها  شناخت  جهت 
به خصوص بريتانيا در برخورد با تحوالت ايران 

و انقالب مشروطيت است. 
ديگر  بسيارى  مانند  منابع  اين  بررسى  ابتداى  در 
از عالقه مندان تاريخ معاصر ايران دچار اين توهم 
بودم كه با توجه به انتشار مجموعه هايى از قبيل 
كتاب آبى، تاريخ استقرار مشروطيت ايران ترجمه 
اديشن،  آركايو  مجموعه  اخيرا  و  معاصر  حسن 

نمانده  اسناد  اين  از  نشده اى  منتشر  مطلب  ديگر 
است، ولى بعد ها به مرور متوجه شدم كه همه اين 
مجموعه ها در كل شايد 10 درصد اسناد تاريخى 
ايران  مشروطيت  باب  در  بريتانيا  ملى  آرشيو  در 

را تشكيل بدهد.
اسناد  از  است  گلچينى  آبى،  كتاب  جلدى   8 دوره 
بريتانيا  نقش  درباره  مثبت  رويكرد  داراى  عمدتا 
در مشروطه كه براساس اغراض و نيات سياسى 
همكارى  بريتانيا،  خارجه  وزارت  گزينش  با  كه 
مالى  مساعدت  با  و  ايران  و  انگليس  نفت  شركت 
تا  شد  منتشر  بختيارى  اسعد  سردار  عليقلى خان 
دفاع  غيرقابل  و  جنجالى  قرارداد  منفى  تاثير  از 
1907 روسيه و بريتانيا در قلوب و اذهان ايرانيان 
به رغم  نيز  مجموعه  اين  بعدى  چاپ هاى  بكاهد. 
سند  نظر  از  اين  از  بيش  چيزى  نسبى،  نفاست 
واقع  در  مشروطيت  استقرار  تاريخ  كتاب  ندارد. 
ترجمه 2 جلد از برخى از گزيده اسناد حروفچينى 
و چاپ شده دوره مشروطيت توسط خود وزارت 
 (FO416 مجموعه  به  (موسوم  بريتانيا  خارجه 
است كه عينا و بدون حذف و اضافه توسط حسن 
معاصر ترجمه و منتشر شده است. اسناد منتشر 
واقع  در  نيز  اديشن  آركايو  موسسه  توسط  شده 
فصلى  ماهانه،  نوبه اى  گزارش هاى  اغلب  بازچاپ 
سال هاى  طى  ايران  تحوالت  به  مربوط  ساالنه  و 

مختلف هستند.
اسالمى،  انقالب  پيروزى  از  قبل  سال هاى  در 
به  (مربوط  اسناد  اين  انتقال  براى  تالش هايى 

دوره هاى مختلف و نه لزوما دوره مشروطيت) به 
ايران صورت گرفت و مقدارى از اين مجموعه ها 
هم به ايران منتقل شدند، ولى هر بار به دليلى اين 

كار ناقص ماند و نهايتا متوقف شد.
و  دغدغه ها  از  يكى  اخير،  دهه  دو  طول  در 
راهى  آوردن  فراهم  نگارنده  آرزومندى هاى 
هزينه  دغدغه  بدون  تا  بوده  داخلى  محققان  براى 
اين  از  بتوانند  سفر  و  رواديد  مشكالت  يا  سنگين 

قبيل اسناد استفاده كنند. من در طول مدت اين 20 
سال، بار ها و بار ها با محققان و مسووالن فرهنگى 
ايرانى دراين باره گفت وگو كرده ام و آرزويم براى 
در  آنان  با  را  ايران  به  اسناد  اين  تصوير  انتقال 
ميان گذاشته ام. متاسفانه براى من مشخص شده 
كه برخورد مسووالن فرهنگى ايرانى با اين قبيل 
پروژه هاى پژوهشى و اسنادى معموال چهار دسته 
را  اسناد  اين  از  بهره بردارى  پول  كه  آنها  است: 
كه  آنها  ندارند.  كار  اين  از  درستى  درك  دارند، 
درك الزم را دارند، پولى در اختيار ندارند و عده 
زيادى هم هر دو امكان را دارند، اما پرداختن به 
دسته  البته  نمى دانند.  مصلحت  به  را  اسناد  اين 
چهارمى هم هستند كه نه درك درستى دارند و نه 
پول الزم، ولى قادرند با سوءنيت و بدخواهى در 
لباس خيرخواهى مانع انجام چنين كارهايى توسط 

ديگران شوند.
زمانى  و  قبل  سال   6 حدود  من  اشتياق  اين 
شديد تر شد كه براى نخستين بار به مراجعان و 
شخصى  دوربين  از  استفاده  اجازه  پژوهشگران 
جاى  (به  اسناد  كردن  ديجيتال  ابتدايى  نوع  به  و 
صرفا كپى كردن آنها) در آرشيو ملى بريتانيا داده 
شد. اين مساله تقريبا همزمان شد با آغاز رياست 
على اكبر اشعرى بر سازمان اسناد و كتابخانه ملى 
ايران. وى به سرعت و اجماال ايده تصاوير انتقال 
اسناد تاريخى از بريتانيا به ايران را پسنديد. اين 
نظر با سفر او به لندن و بازديد رسمى كه از منابع 

آرشيو ملى بريتانيا داشت جدى تر شد.

براى  مختلف  پيشنهاد  چند  من  و  اسناد  سازمان 
مشروطيت  دوره  نهايتا  كه  داشتيم  همكارى  آغاز 
به  زمان  آن  نزديكى  به  توجه  با  به خصوص 
قبول  مورد  مشروطيت  انقالب  سالگرد  يكصدمين 
تصاوير  كه  بود  اين  بر  قرار  شد.  واقع  طرفين 
اسناد مشروطيت ايران در فاصله سال هاى 1905 
تا   1908 و   1907 تا   1905) فاز   2 طى   1910 تا 
امور  معمول،  طبق  شوند.  منتقل  ايران  به   (1910
رفت،  پيش  كندى  به  كار  اجرايى  و  مالى  ادارى، 
ولى نهايتا فاز نخست كار كمى قبل از آغاز سال 
گزينش،  شناسايى،  پژوهش،  براى  شمسى   1386
تصويربردارى و ارسال اين مجموعه رسما آغاز 

شد و يك سالى هم به طول انجاميد.

مظفرالدين شاه
ما براى انجام اين پروژه از يك دستيار پژوهشى، 
يك دستيار اجرايى و 3 عكاس بهره گرفتيم. البته 
معموال  ولى  مى كردند،  تغيير  گاهى  ما  عكاسان 
تيم  نداشتيم.  عكاس  نفر   3 از  بيش  زمان  يك  در 
به  موفق   1386 در  سال  يك  طول  در  ما  نفره   6
تهيه و ارسال كپى و تصاوير ديجيتالى 75 هزار 
برگ سند منتشر نشده مربوط به سال هاى 1905 
نكته  شد.  ايران  ملى  آرشيو  مجموعه  به  تا 1907 
تقريبا  هزينه اى  با  كار  اين  كه  بود  آن  ديگر  مهم 
ضعيف تر  يا  مشابه  كار  هزينه  سوم  يك  معادل 
پژوهش  (بدون  بريتانيا  ملى  آرشيو  خود  رسمى 

و گزينش) صورت گرفت.
درخشانى  تجربه  كار  اين  كه  بگويم  صادقانه 
انبوه  پروژه  يك  انجام  نظر  از  چه  بود،  من  براى 
ناشناخته  منابع  شناسايى  نظر  از  چه  آرشيوى، 
نظر  از  چه  و  سندى  دورمانده  چشم  از  بعضا  و 
شناخت دوربين هاى عكاسى به خصوص مواردى 
اطالع رسانى  مراكز  در  و  اسناد  با  كار  براى  كه 

مفيد هستند يا از نظر ديجيتال كردن اسناد.
متاسفانه روند كار در آرشيو ملى موجب شد تا 
قسمت بعدى آن تاكنون انجام نگيرد. از آن زمان 
مقاطع  در  ديگرى  موضوعات  و  طرح ها  امروز  تا 
همكارى  براى  مختلف  موضوعات  و  تاريخى 
جايى  به  عمال  تاكنون  كه  شده  مطرح  دوباره 

نرسيده است.
آرشيو  مشروطيت  اسناد  انتقال  كار  ابتداى  از 
ملى بريتانيا به ايران، ترديدهايى (عمدتا از سوى 
افراد فاقد صالحيت، ولى تاثيرگذار) درباره اهميت 
با  مى شد.  مطرح  كار  اين  مادى  صرفه  و  معنوى 
كردند،  فروكش  انتقاد ها  اين  طبعا  كار  اين  شروع 
شده  انجام  كارشكنى هاى  با  كار  ميانه  در  ولى 
زمانى  از  است.  شده  تمام  ماجرا  كه  شد  معلوم 
قابل  پيگير  مرتبا  من  رسيده  پايان  به  كار  اين  كه 
بهره بردارى شدن اين اسناد براى عموم مراجعان 
و  همكارانم  و  خودم  زحمات  نشستن  بار  به  و 
هزينه هاى سازمان اسناد ايران بوده ام. هربار كه 
جواب اميدواركننده اى از مسووالن محترم دريافت 
و  زحمات  رفتن  هدر  به  نگران  بيشتر  نمى كردم، 

پول صرف شده در اين راه مى شدم.
جارى  سال  ارديبهشت  در  خوشبختانه 
با  رابطه  در  ممكن  خبر  خوشحال كننده ترين 
حاشيه  در  شنيدم.  را  ايران  در  تاريخى  مسائل 
يكى از جلسات در آرشيو ملى ايران، رضا مهاجر، 
پژوهشگر و مترجم باسابقه آرشيو به من گفت كه 
كار روى اين اسناد را به منظور آماده بهره بردارى 

كردن آنها آغاز كرده است.

فرمان مشروطيت به دستور مظفرالدين شاه

مبنى بر  من  نگرانى  بر  بود  پايانى  اظهارنظر،  اين 
منابع  اين  از  عمومى  استفاده  عدم  شايد  اينكه 
موجب شود تا اهميت پژوهشى آنها در ايران كمتر 

مورد توجه قرار گيرد.
اكنون و با آزادسازى اسناد جديد تر درباره ايران 
ملى  عزم  يك  با  مى توان   ،(1980 سال  تا  (فعال 
ـ  بريتانيا  ملى  آرشيو  در  تاريخى  اسناد  مجموعه 
دست كم منابع مربوط به ايران در نيمه دوم قرن 
بيستم ـ را براى استفاده عمومى به كشور منتقل 

كرد.
منبع:  تاريخ معاصر ايران







Enhance your  
sofreh with  
Tilda Grand,  
perfect for all  
Persian dishes

yo
th
nd

or
sh

our  
h  
d,  

r alr l  
hes





1919 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1392 - شماره 304
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk علم و دانش

تحقق پيش بينى آينده، در 
آينده نزديك!

در اينجا خبرى از رمال ها با گوى هاى سفيد مانند 
فناورى  و  پيچيده  محاسبات  به  چيز  همه  نيست. 
ديگر  كرده يكى  سعى  فناورى كه  شود.  مربوط مى 
از آرزوهاى كهنه نسل بشر را به واقعيت تبديل كند.

مجموعه  نيازها.  رفع  و  بينى  پيش  نام  با  آرزويى 
كه  است  موتورى  روى  كار  حال  در   Expect Labs
آنها  به  سريعا  و  كرده  بينى  پيش  را  شما  نيازهاى 

پاسخ مى دهد.

مى  را  فكرش  كه  چيزى  آن  از  تر  سريع  خيلى  دارند  قصد  آنها 
كنيد جواب مشكالت را پيدا كنند و حتى در اين راه با شركت هاى 

بزرگى همچون گوگل و سامسونگ همكارى مى كنند.

ACE و جواب پاسخ هاى شما
 The Anticipatory Computing ما  نظر  مورد  افزار  نرم 
اين  شود.  مى  خوانده   ACE اختصار  به  كه  دارد  نام   Engine
پيش  به  مقابل  طرف  با  شما  هاى  صحبت  از  استفاده  با  برنامه 
بينى كارهاى آينده دست مى زند. كار اين نرم افزار در نوع خود 

جالب است.
ACE موظف است با گوش دادن به مكالمه اطالعات مورد نظر را 
از اينترنت استخراج كرده و آن را در كسرى از ثانيه در اختيارتان 
بگذارد. مثال تصور كنيد در حال مكالمه با دوستتان هستيد و از او 

درخواست مى كنيد يك رستوران مناسب را به شما معرفى كند.
به  را  خود  عالقه  مورد  مكان  نام  فكر  اندكى  از  پس  شما  دوست 
مى  مجبور  زياد  مشغله  دليل  به  بعد  لحظه  چند  و  آورد  مى  زبان 

شويد تا به اين مكالمه پايان دهد.
در پايان شما تنها با يك نام روبرو شديد و هيچ اطالع ديگرى از 
وارد   ACE كه اينجاست  در  نداريد.  اختيار  در  غذا  نوع  تا  آدرس 

بازى شده و سريعا تمامى اطالعات مورد نياز را فراهم مى كند.
البته اين يك نمونه ساده است زيرا مهندسان شركت قصد دارند تا 
پايان پروژه با گفتن كوچكترين كلمه اى، نيازها را پيش بينى كرده 
و اطالعات را در اختيارتان بگذارد. به قول معروف شما بگوييد 

ف، ACE تا فرحزاد هم مى رود!

همكارى بزرگان
Expect Labs براى ساخت نرم افزارش تاكنون از شركت هاى 
بزرگى كمك دريافت كرده. شركتى هايى از جمله گوگل، IDG و 
تعدادى ديگر كه در مجموعه با پرداخت 2.4 ميليون دالر هزينه اين 

پلتفرم را تامين كرده اند.
بود  كرده  اعالم  هنگام  درآن  گوگل  مشاركت  مدير  فاريس،  كيم 
فناورى Expect Labs مى تواند براى هميشه راهكار پيدا كردن 
اطالعات را تغيير دهد. از طرفى ديو فلنگان از اينتل اين نرم افزار را 
پنجره اى به سمت آينده اى روشن مى داند: «ما بسيار خوشحاليم 
كه وارد عصرى شديم كه نه تنها رايانه ها متوجه صحبت هايمان 
مى شوند، بلكه بسيار بهتر از ما در بخش اطالع رسانى عمل مى 
كنند.» سرمايه گذارى اين شركت ها سبب مى شود در آينده اى 

نزديك شاهد به كارگيرى ACE در ابزار مختلف باشيم.
شود  مى  محسوب  هايى  مجموعه  جزو  سامسونگ  مثال  طور  به 
كه بدش نمى آيد به وسيله نرم افزار Expect Labs صنعت تلفن 
هاى هوشمند و تبلت ها را متحول كند. از طرفى اينتل هم به عنوان 
شمار  به  مناسب  همكارى  پردازنده،  چيپ  كننده  توليد  بزرگترين 

مى آيد.

برتر از سيرى
كاربردى  برنامه  دارد  اميد   Expect Labs حاضر  حال  در 
عرضه  پد  آى  براى  را   MindMeld نام با  خود  فرد  به  منحصر 
كند. اين برنامه در حال حاضر براى تعدادى از منتقدين و شركت 
عمومى  نسخه  چند  هر  شده؛  فرستاده  خصوصى  صورت  به  ها 
آن هنوز در دسترس نيست. البته آنها قصد دارند نسخه آندرويد 
كار  پروژه  اين  روى  تابستان  ابتداى  از  احتماال  و  بسازند  هم  را 

خواهند كرد.
شباهت   Google Now و  سيرى  به  حدودى  تا   MindMeld
نمونه  از  تر  پيشرفته  بسيار  آن  مخصوص  موتور  چند  هر  دارد؛ 
هاى مشابه بوده و مى تواند كامال پاسخگوى نيازهاى شما باشد.
باهوش  عنوان  به  آن  از  كرانچ  تك  مشهور  پايگاه  مثال  طور  به 
ترين و قدرتمندترين برنامه پيش بينى ياد كرده است. هنوز زمان 
زيادى باقى مانده تا نسخه نهايى ACE عرضه شود، با اين وجود 
افزارهاى  نرم  دوم  نسل  با  را  ما  تواند  مى   MindMeld عرضه

پيش بينى و رفع نياز آشنا سازد.

خـطرهاى 
ديجيتالى در 
كميـن است

بازى هاى كامپيوترى، جذاب و هيجان انگيز 
هستند. با آنها مى شود درگير شد و ساعت 
ها و لحظه هاى مفرحى داشت. اما به اندازه 
تمام اين جذابيت ها و خوشى ها، اگر حواس 

كامپيوتر و  به ميزان وقت گذرانى پاى  مان 
سراغ  به  بزرگى  دردسرهاى  نباشد،  بازى 
هاى  بيمارى  كه  دردسرهايى  آيد؛  مى  مان 
كامپيوترى نام دارند و توسط پزشكان اثبات 

شده اند.
براى آگاهى از اين بيمارى ها و جلوگيرى از 

آنها، اين گزارش را بخوانيد.

تشنج
بازى هاى كامپيوترى عالوه بر اينكه آسيب 
بدنى به فرد وارد مى كند، باعث تشنج نيز مى 
شود. تحقيقات پزشكان نشان داده است كه 
بازى هاى ويدئويى باعث مى شود بيهوشى 
از  يكى  بيايد.  بازى  به  معتاد  شخص  سراغ 
حساس  «بيهوشى  ها  تشنج  اين  ترين  رايج 
به تصوير» است. در اين نوع بيهوشى وقتى 
فرد در معرض نور و حركات تصاوير قرار 
دهد  مى  دست  از  را  خود  آگاهى  گيرد،  مى 
هاى  بازى  به  فرد  اگر  شود.  مى  بيهوش  و 
كامپيوترى ادامه دهد، مطمئنا بيهوشى هاى 
پى درپى و بيشترى خواهد داشت كه بسيار 

خطرناك است.

سندرم تونل كارپال
سندرم تونل كارپال زمانى اتفاق مى افتد كه 
اعصاب اصلى بين دست و ساعد تحت فشار 
مى  اتفاق  زمانى  فشار  اين  گيرد.  مى  قرار 
افتد كه تونل كارپال يعنى قسمتى از مچ كه 
اعصاب اصلى و تاندون ها از آنجا مى گذرد، 
متورم مى شود. افرادى كه بيش از حد بازى 
قرار  سندرم  اين  به  ابتال  خطر  در  كنند،  مى 
اين  به  ابتال  فيزيكى  نشانه  تنها  و  دارند 
كامپيوترى  هاى  بازى  به  اعتياد  بيمارى، 
است. البته استفاده بيش از حد از موس هم 
تورم  و  حساسيت  ايجاد  باعث  است  ممكن 

تونل كارپال شود.

مشكالت بينايى

نگاه كردن و خيره شدن بيش از حد به هر 
مشكالت  بروز  باعث  تصويرى،  صفحه  نوع 
حد  از  بيش  كه  افرادى  شود.  مى  چشمى 
بازى هاى كامپيوترى انجام مى دهند نيز از 
اين قاعده مستثنى نيستند و دردهاى چشمى 
خصوصا  كند،  مى  تهديد  را  آنها  بيشترى 
باشد.  هم  بين  نزديك  شخص  چشم  اينكه 
سفيدرنگ  تصاوير  صفحه  به  شدن  خيره 
براى چشم بسيار مضر است و وقتى فرد به 
صفحه نمايش خيره مى شود، پلك هم نمى 
زند و همين مساله باعث خشك شدن چشم 
مى شود. يكى از بيمارى هاى چشمى رايج 
براى عالقه مندان به بازى هاى كامپيوترى، 
اين  در  دارد.  نام  گپتار  قهرمان  هاى  چشم 
بازى  از  ها  ساعت  است  ممكن  بيمارى 

درگير  هنوز  چشم  اما  باشد  گذشته  كردن 
خيره  آن  به  ها  ساعت  كه  است  تصاويرى 

شده و آنها را مى بيند.

يك قدمى مرگ
اعتياد  كامپيوترى  هاى  بازى  به  كه  افرادى 
بازى  صرف  را  خود  وقت  ها  ساعت  دارند، 
مى كنند بدون اينكه متوجه شوند چقدر زمان 
گذشته است. سال 2007 جوان 28 ساله اى 
در  ها  ساعت  اينكه  از  پس  جنوبى  كره  اهل 
يك كافى نت مشغول بازى بود، بيهوش شد. 
هوش  به  و  بيمارستان  به  او  انتقال  از  پس 
معالج  پزشك  به  او  ساله،   28 جوان  آمدن 
خود گفت 72 ساعت تمام در حال بازى بوده 
و در اين مدت غذاى بسيار كمى خورده، به 
حمام نرفته و استراحت كافى نداشته است. 
به گفته پزشكان، اعتياد شديد به بازى هاى 

رايانه اى ممكن است مرگبار باشد.

پديده انتقال بازى
مدت  به  را  اى  رايانه  بازى  كه  كسى  هر 
طوالنى پيگيرى كند، دچار پديده انتقال بازى 
مى شود كه در ميان آنها بيمارى «تتريس» 
بازى  نوعى  تتريس  است.  تر  رايج  همه  از 
مكعب  بايد  فرد  آن  در  كه  است  كامپيوترى 
هايى را در فضاهاى خالى قرار دهد و آنها 
را پر كند. به گفته افرادى كه مبتال به بيمارى 
تتريس هستند، پس از ساعت هاى زياد بازى 
بخواهند  خودشان  اينكه  بدون  آنها  كردن 
عناصر بازى را وارد دنياى حقيقى و زندگى 
روزمره خود مى كنند. مثال ممكن است فرد 
تصور كند مكعب هايى كه در بازى مى افتاد، 
سنگى  هاى  بلوك  شكل  به  واقعى  دنياى  در 
افتادن  حال  در  ساختمان  يك  از  و  درآمده 
است يا اينكه فرد مدام در فكر اين است كه 
كدام مكعب تتريس در ميان فضاى خالى دو 
آسمانخراش جاى خواهد گرفت. گاهى اوقات 
اين بيمارى آنقدر شدت پيدا مى كند كه فرد 

هنگام رانندگى دچار تصادف مى شود زيرا 
مدام به فكر اين بوده كه كدام مكعب را در 

فضاى خالى پيش رويش قرار دهد.

انگشت نينتندو
«نينتن  نام  به  نينتندو  انگشت  بيمارى 
بازى  در  است.  شده  شناخته  هم  دينيتيس» 
رايانه اى «وى اسپرت» فرد دو دسته حركتى 
را  خود  تعادل  بايد  و  گيرد  دست مى  در  را 
كند.  حفظ  بيند،  مى  بازى  در  كه  شكلى  مثل 
گوناگونى  هاى  شكل  كه  تعادل  حفظ  اين 
دارد، به زانوها و ستون فقرات آسيب جدى 
دليل  به  اوقات  گاهى  حتى  و  كند  مى  وارد 
دهد  مى  دست  از  را  خود  تعادل  فرد  اينكه 
بدنش  از  هايى  قسمت  افتد،  مى  زمين  به  و 
اين  به  مبتاليان  شود.  مى  شكستگى  دچار 
بيمارى پس از مدتى بازى پى درپى، دست و 
مچ دست هايشان شروع به درد گرفتن مى 
كند. در اين بيمارى انگشت هاى فرد متورم 

مى شود و درد مى گيرد.

انگشت پلى استيشن
هاى  سرگرمى  از  يكى  استيشن  پلى  بازى 
مورد عالقه بسيارى از نوجوان ها و جوان 
هم  شما  شايد  است.  جهان  سراسر  در  ها 
افرادى را ديده باشيد كه ساعت ها پاى اين 
دو  كه  را  كنترل  دسته  و  نشينند  مى  بازى 
دكمه روى آن قرار دارد، پشت سر هم فشار 
جزو  استيشن  پلى  بازى  چند  هر  دهند.  مى 
به  انگيز  هيجان  و  جذاب  هاى  بازى  از  يكى 
شمار مى رود اما افرادى كه شبانه روز پاى 
اين بازى مى نشينند، دچار يك نوع بيمارى 
كه  خاص  بيمارى  اين  شوند.  مى  خاص 
انگشت پلى استيشن نام دارد، در دو انگشت 
اين  هاى  نشانه  كند.  مى  بروز  فرد  شست 
شست  انگشت  بودن  پهن  و  صاف  بيمارى 
است و همچنين روى انگشت ها متورم مى 
شود و خوب شدن آن نياز به هفته ها زمان 
مشتاقان  كه  بيمارى  از  ديگرى  نوع  دارد. 
بازى پلى استيشن دچار آن مى شوند، زخم 
دست است كه در آن انگشت ها و دست فرد 
به شدت زخم مى شود و درمان آن هفته ها 

طول مى كشد.

رفتارهاى خشونت بار و مشكالت ذهنى
از  بيش  كه  افرادى  دهد  مى  نشان  مطالعات 
دهند،  مى  انجام  اى  رايانه  هاى  بازى  اندازه 
هميشه نگران تر و افسرده تر از انسان هاى 
ديگر هستند. معموال كودكان بيشتر در خطر 
و  هستند  اجتماعى  بار  خشونت  رفتارهاى 
دارد.  وجود  آنها  در  نيز  اعتياد  خطر  حتى 
رفتارى  هاى  بيمارى  هاى  نشانه  جمله  از 
در شخصى كه بيش از حد بازى رايانه اى 
انجام مى دهد، نگرانى بيش از حد، عصبانيت 
است.  اجتماعى  هاى  ترس  و  دليل  بى  هاى 
خشونت  هاى  بازى  كه  كودكانى  همچنين 
آميز را مدام تكرار مى كنند، تصورات خيالى 
تهاجمى  رفتارهاى  و  دارند  بارى  خشونت 

بيشترى از خود نشان مى دهند.

اعتياد
افرادى  فقط  كه  كنند  مى  تصور  بسيارى 
معتاد هستند كه مواد اعتيادآور مصرف مى 
انجام  روانشناسان  كه  تحقيقاتى  با  اما  كنند 
داده اند، مشخص شده بازى هاى رايانه اى 
خطر  محققان،  گفته  به  است.  اعتيادآور  نيز 

اعتياد نوجوان ها و جوان هايى كه به
بازى هاى رايانه اى روى مى آورند، بيشتر 
اى  رايانه  هاى  بازى  و  است  افراد  بقيه  از 
از  بسيارى  كه  هايى  بندى  شرط  مثل  دقيقا 
افراد دچار آن هستند، شخص را وابسته به 
خود مى كند. از نشانه هاى اعتياد به بازى 
چاق  يا  وزن  دادن  دست  از  اى  رايانه  هاى 
اجتماعى،  روابط  كاهش  حد،  از  بيش  شدن 
توجه نكردن به بهداشت شخصى و اختالل 

در خواب فرد است.
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باور نكردنى ترين 
مرگ هاى جهان!

همه آمارهاى عمده مرگ ومير را مى شناسيم. برخى بر 
اثر بيمارى، تصادف، سكته يا عوامل طبيعى مى ميرند، 
دنيا  از  عادى  خيلى  و  سن  كهولت  اثر  بر  هم  بعضى ها 
و  غريب  و  عجيب  داليل  به  ديگر  بعضى  اما  مى روند 
شگفت آور اين دنيا را ترك مى كنند. ساالنه عده زيادى 
در سراسر جهان در اثر حوادث عجيب و غريبى چون 
برخورد  شهربازى،  در  تفريح  هنگام  تخت.  از  افتادن 
چنين  آمار  مى دهند.  دست  از  را  خود  جان  و...  قنديل 
كه  غيرمنتظره اى  حوادث  بگوييم  است  بهتر  يا  مرگ ها 
منجر به مرگ افراد مى شود. آنقدر زياد شده كه به طور 
در  گرفته اند.  قرار  مرگ ومير  آمارى  ليست  در  رسمى 
عوامل  شايع ترين  و  عجيب ترين  از  برخى  مطلب  اين 
كرده ايم  جمع آورى  شما  براى  را  غيرطبيعى  مرگ هاى 

كه بسيار جالب و در عين حال باور نكردنى هستند.

سقوط از تخت
براساس گزارشى از سازمان «مركز كنترل بيمارى ها»، 
هزار   400 و  اورژانسى  مورد  ميليون   1/8 ساله  هر 
افتادن  اثر  بر  بيمارستان ها  پذيرش  بخش  به  مراجعه 
از تخت ثبت مى شود. كودكان و افراد مسن بيشتر در 
كهولت  با  كه  آنجا  از  و  دارند  قرار  خطر  اين  معرض 
كه  افرادى  مى يابد،  كاهش  هم  بدن  ثبات  و  تعادل  سن، 
باالى 65 سال سن دارند با افتادن از تخت در بدترين 
شرايط جسمانى قرار مى گيرند و حتى براثر اين سقوط 
غيرمنتظره به راحتى جان خود را از دست مى دهند. 27 
فوريه سال 2012، «هربرت وارد» 70 ساله كه به خاطر 
ناراحتى قلبى در بيمارستان بسترى شده بود از تخت 
سقوط كرده و جان خود را از دست داد. نيمه هاى شب 
آقاى  اتاق  از  مهيبى  صداى  بخش،  پرستاران  كه  بود 
وارد شنيدند و سراسيمه به اتاق رفتند و او را بيهوش 

روى زمين پيدا كردند.
اقدامات اوليه براى نجات جان مرد بيمار انجام شد اما 

ضربه  براثر  و  نداشت  را  حياتى  عالئم  از  هيچ يك  او 
وارده به سرش، جان خود را در دم از دست داده بود 
دستشويى  از  استفاده  براى  ساله   70 مرد  اين  ظاهراً 
دليل  به  اما  بيايد،  پايين  تخت  از  نيمه شب  مى خواست 
تاريكى و خواب آلودگى سقوط كرده و جان باخته بود 

طبق آمار، هر ساله 450 نفر در آمريكا بر اثر افتادن از 
تخت جان خود را از دست مى دهند.

مرگ غذايى!
مواد  فروش  خودكار  ماشين هاى  از  تعدادى  ساله  هر 
اين  مى كنند.  له  را  خريدارها  و  شده  واژگون  غذايى 
ماشين ها هر كدام بسته به اندازه شان بين 200 تا 500 
كسى  روى  كه  زمانى  مطمئنًا  و  دارند  وزن  كيلوگرم 
بيفتند مرگ شخص قطعى است. بين سال هاى 1978 تا 
1995 دست كم 37 مورد مرگ در آمريكاى شمالى براثر 
له شدگى زير اين ماشين ها گزارش شده. در اين حوادث 
معموال مقصر خود خريدار است كه سعى مى كند با لگد 
مجانى  نوشابه اى  يا  سكه  ماشين  دادن  تكان  يا  زدن 

دريافت كند.

كوچولوهاى كشنده، مورچه هاى آدمخوار
بيش از 280 نوع مورچه وجود دارد كه مى توانند جان 
انسان را بگيرند. مورچه هاى آتشى و مورچه هاى سيافو 
كه آفريقايى هستند از مرگ آورترين مورچه ها هستند. 
اكثر گزارش هاى مرگ در اثر خواب رفتن فرد نزديك تپه 
شده،  گزارش  آنها  زهرى  گازهاى  علت  به  و  مورچه ها 
مرگ  و  كرده  ايجاد  بدن  در  شوك  كه  ريزى  گازهاى 
جنوبى  كاليفرنياى  در   2006 سال  دارند.  همراه  به  را 
گازگرفتگى  و  شوك  براثر  مرگ  از  زيادى  گزارش هاى 
درباره  گزارش ها  اين  از  يكى  شده،  منتشر  مورچه ها 
«جانت واالس رودل شيانسكى» بود، زنى 68 ساله در 
حياط خانه اش مشغول باغبانى بود كه مورد حمله يك 
دسته مورچه آتشى قرار گرفت. جانت در حال زيرورو 
كردن تكه اى از خاك زمين بود تا در آن گل بكارد كه 
ناگهان همسرش او را ديد كه به طرز عجيبى باال و پايين 
دسته اى  رسيد  او  به  شيانسكى  هرى  وقتى  مى پرد. 
مورچه قرمز رنگ توجهش را جلب كرد كه روى قوزك 
پاى جانت راه مى رفتند، هرى خيلى سريع مورچه  ها را 
جدا كرده و همسر نيمه هوشيارش را به درون خانه برد 

تا روى زخم هايش آمونياك بمالد. در همين فاصله كه 
هرى تا كابينت داروها برود و برگردد جانت هوشيارى 
منتقل  بيمارستان  به  را  او  داد؛  دست  از  كامًال  را  خود 
او  بدن  در  آلرژيك  شوك  ساعت  چند  از  بعد  و  كردند 
آغاز شده و بر اثر تب باال، تورم و بسته شدن رگ ها 

جانت جان خود را از دست داد.

تفريح مرگبار
سوارى  هنگام  شدن  زخمى  يا  مرگ  خطر  كلى  به طور 
در  مردم  است.  كم  بسيار  هوايى  ترن هاى  از  گرفتن 
ترن ها  اين  سوار  بار  ميليون   900 ساالنه  آمريكا 
زخمى  نفر  يك  تنها  نفر  هزار   124 هر  از  و  مى شوند 
هنگام  مرگ  از  نيز  گزارش هايى  حال  اين  با  مى شود. 
سال هاى 1994  بين  شده.  منتشر  وسايل  اين  با  تفريح 
تا 2004، 40 مورد مرگ بر اثر سقوط از ترن هوايى ها 
گزارش شده و در حال حاضر اين آمار تا 4 نفر در سال 

كاهش يافته است.
در يكى از روزهاى سال 2004، استنلى جى موربارسكى 
55 ساله به همراه خانواده اش براى تفريح به شهر بازى 
«فلگ» در ايالت نيوانگلند رفته بودند، آنها سوار يكى از 
هيجانى  تا  شدند  پارك  هوايى  ترن هاى  پرطرفدارترين 
آخرين  در  درست  اما  كنند،  تجربه  را  نشدنى  وصف 
دور، اتفاقى ناگوار براى اين خانواده رخ داد.در آخرين 
پيج كه به ايستگاه منتهى مى شد ناگهان قفل كمربند پدر 
 128 سرعت  با  قطار  كه  هنگامى  و  شده  باز  خانواده 
 55 استنلى  بود  پيچيدن  حال  در  ساعت  در  كيلومتر 
ساله از واگن به بيرون پرتاب شده و به شدت زخمى 
شد. او را سريعًا به بيمارستان منتقل كردند اما پيش از 
رسيدن به بخش اورژانس در آمبوالنس جان خود را از 
دست داد. اين ترن هوايى يكى از بلندترين و سريع ترين 
دچار  بارها  هم  اين  از  پيش  و  است  هوايى  ترن هاى 

سانحه شده بود.

قنديل يخى مرگبار است!
تيز  قنديل هاى  افتادن  اثر  بر  زيادى  عده  ساله  هر 
تا  مى دهند.  دست  از  را  خود  جان  سرشان  روى  يخى 
سقف هاى  از  زيبا  يخى  بلورهاى  اين  سقوط  حال  به 
است.  گرفته  روسيه  در  را  نفر  هزار  ده ها  جان  برفى، 
 100 ساالنه  متوسط  به طور  آمار  اين  گزارش ها،  بنابر 

مرگ  آمار  بيشترين  شيكاگو  روسيه،  از  بعد  است.  نفر 
بر اثر سقوط قنديل را دارد. «مارينا كاشتانووا» دختر 
خنجرهاى  اين  قربانى   2011 سال  كه  بود  ساله اى   21
يخى شد و تا دم مرگ پيش رفت. او مانند هر روز ار 
پياده روى يكى از خيابان هاى سن پترزبورگ قدم زنان به 
سمت محل كارش مى رفت كه ناگهان يك قنديل بزرگ 
شكست و روى سرش افتاد. او را به بيمارستان منتقل 
كردند، مارينا ماه ها در كما با مرگ دست و پنجه نرم 

مى كرد اما خوشبختانه زنده ماند.

زيبايان دريايى
يكى از مخلوقات خطرناك دريايى با زيبايى سحرآميز، 
كوسه ها  از  حتى  موجودات  اين  است.  دريايى  عروس 
يا  قوى  آرواره هاى  داشتن  بدون  و  خطرناكترند  هم 
به  دريايى  موجودات  كشنده ترين  از  تيز  دندان هاى 
حساب مى آيند، چرا كه تنها يك گزش كوچك آنها كافى 
اكثر  درآيد.  پا  از  دقيقه   3 از  كمتر  در  انسان  تا  است 
نيش  اما  نيستند  مرگ آور  و  سمى  دريايى  عروس هاى 
گونه هايى از آنها مى تواند باعث واكنش آلرژيك در بدن 
شده و مرگ را به همراه داشته باشد. شناگرانى كه در 
آب هاى فيليپين، تايلند و استراليا به آبتنى مى روند بايد 
مراقب اين عروس هاى دريايى خطرناك باشند. آخرين 
زوجى  به  مربوط  مرگ  نوع  اين  از  شده  گزارش  مورد 
استراليايى است كه ماه مى امسال براى تفريح به همراه 
دو فرزند 10 و 13 ساله خود به يكى از سواحل استراليا 
رفته بودند.اوتيليا و اورنالدو روى شن هاى گرم ساحل 
در حال شن بازى بودند كه پدر و مادرشان براى آبتنى 
به داخل آب رفتند، حدود نيم ساعت بعد موج هاى دريا، 
به  خود  با  را  ساله  ريكتسون، 41  كاترين  بى جان  بدن 
دچار  مادرشان  جسد  ديدن  با  آورد.كودكان  ساحل 
از  بعد  و  كردند  خبر  را  ساحلى  گارد  و  شده  وحشت 
اين  شد  مشخص  شكافى  كالبد  انجام  و  اوليه  اقدامات 
از  را  خود  جان  دريايى  عروس  نيش  با  ساله   41 زن 
دست داده اما امدادگران هرقدر كشتند نتوانستند اثرى 
تالش هاى  ماندن  نتيجه  بى  كنند.با  پيدا  خانواده  پدر  از 
امدادگران، غواصان نيروهاى كمكى به داخل آب رفتند 
و چند هفته بعد جسد اين مرد را 55 كيلومتر دورتر پيدا 
كردند. نيش عروس دريايى ساالنه جان 20 تا 40 نفر را 

فقط در فيليپين مى گيرد.
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تالش براي ايجاد 
بزرگ ترين منطقه 
آزاد تجاري دنيا

با  خود  رقابت  توان  مي كوشند  اروپا  و  آمريكا 
چين، هند و برزيل را افزايش دهند

جوالي  هشتم  روز  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه 
ايجاد  سر  بر  را  خود  مذاكرات  واشنگتن  در 
به  كه  دنيا  تجاري  آزاد  منطقه  بزرگ ترين 
كردند.  آغاز  مي شود  خوانده   TTIP اختصار 
و  چارچوب ها  تعيين  سر  بر  ابتدا  گفت وگوها 
است.  بوده  متمركز  مذاكرات  زماني  جدول 
سال  چند  مذاكرات  روند  كه  مي شود  پيش بيني 
به درازا بكشد. قرار است نمايندگان دو طرف 
روز چهارشنبه در برابر نمايندگان رسانه هاي 
روند  و  ابعاد  باره  در  و  شوند  حاضر  گروهي 
تجاري  آزاد  منطقه  دهند.  توضيح  مذاكرات 
نوع  اين  از  منطقه  بزرگ ترين  مذاكره  مورد 
آن  جغرافيايي  حوزه  و  بود  خواهد  جهان  در 
جمعيتي معادل 800ميليون نفر را در برخواهد 
رشد  برآوردها  به  بنا  منطقه  اين  ايجاد  گرفت. 
 /  5 تا  را  اطلس  اقيانوس  سوي  دو  اقتصادي 

1 درصد افزايش خواهد داد و بخصوص توان 
قدرت هاي  برابر  در  اروپا  و  آمريكا  رقابت 
نوپاي اقتصادي همچون چين و هند و برزيل را 
بيشتر خواهد كرد. گرچه عوارض و تعرفه هاي 
آمريكا  و  اروپا  ميان  هم  حاال  همين  گمركي 
نسبتا محدود هستند، ولي كاهش هر چه بيشتر 
آنها در قالب ايجاد منطقه آزاد تجاري، از هزينه 
طرف  دو  از  هركدام  شركت هاي  و  كنسرن ها 
خواهد  دالر  ميليارد   6  /  4 حدود  در  مبلغي 
كاست. در حال حاضر اروپا و آمريكا نيمي از 
توان اقتصادي دنيا را در اختيار دارند و ميزان 
مبادالت اقتصادي ميان آنها نيز روزانه به دو 
ميليارد دالر مي رسد. اهميت مذاكرات به قدري 
نهادهاي  و  وزارتخانه ها  از  150مقام  كه  است 
مشورتي دوطرف در آن حضور دارند. رسيدن 
به توافق در اين زمينه  البته آسان نيست. براي 
آيا  كه  بگيرند  تصميم  بايد  اروپايي ها  مثال 
حاضرند گوشت گاوي را از آمريكا وارد كنند 
كه در پرورش آن هورمون به كار رفته است. 
يا آمريكايي ها حاضرند روي كاالهاي خود كه 
با گياهان به لحاظ ژنتيك  تغييرداده شده تهيه 
در  كنند.  نصب  هشداردهنده  برچسب  شده اند 
مورد حفاظت از داده هاي الكترونيك و مبادالت 
و  درك  طرف  دو  نيز  اينترنت  در  اطالعات 
دريافت هاي متفاوتي دارند كه نزديك كردن آنها 
به يكديگر با دشواري توأم خواهد بود. عرصه 

اروپايي  ها  كه  است  ديگري  موضوع  فرهنگي 
حساسند  آن  سر  بر  فرانسوي ها  بخصوص  و 
منطقه  ايجاد  چارچوب  در  كه  نيستند  مايل  و 
ملي  توليدات  از  حمايت  قطع  به  مجبور  آزاد 
در اين عرصه شوند. با فشار فرانسه اتحاديه 
آمريكا  با  مذاكره  در  كه  است  پذيرفته  اروپا 
بخصوص  و  فرهنگي  توليدات  حوزه  فعال 
مستثنا  را  رسانه اي  بصري  و  سمعي  توليدات 
امنيت  سازمان  جاسوسي  اقدامات  افشاي  كند. 
و  اروپا  اتحاديه  نهادهاي  عليه  آمريكا  ملي 
توسط  اخيرا  كه  اتحاديه  اين  عضو  كشورهاي 
گرفت  صورت  سيا  سازمان  سابق  عضو  يك 
افكنده  سايه  مذاكرات  بر  محسوس  نحوي  به 
است. بنا به افشاگري هاي يادشده اياالت متحده 
عالوه بر كنترل مبادالت الكترونيكي شهروندان 
نمايندگي هاي  اروپايي،  كشورهاي  از  شماري 
اين  مقر  نيز  و  واشنگتن  در  اروپا  اتحاديه 
مكان هايي  همان  يعني  بروكسل،  در  اتحاديه 
كه اروپايي ها مواضع خود را براي مذاكرات با 
آمريكا هماهنگ مي كرده اند را نيز مورد شنود 
و جاسوسي قرار داده است. دولت باراك اوباما 
براي كاستن از بار منفي اين بحث بر مناسبات 
دادگستري  وزير  كه  است  پذيرفته  جانبه  دو 
قالب  در  اروپايي  مسئول  مقام هاي  با  همزمان 
يك گروه كاري حراست از داده ها و مبادالت 

الكترونيك را به بحث بگذارد.

دعوا بر سر ثروت رهبر ضدآپارتايد

اختالف ميان وارثان «نلسون ماندال» بر سر دارايي و محل دفن او 
باال گرفته است

در  حالي  در  جنوبي  آفريقاي  ضدآپارتايد  رهبر  ماندال»،  «نلسون 
بيمارستان با مرگ دست وپنجه نرم مي كند كه اختالف و دعوا ميان 
«ماندال  است.  گرفته  باال  او  دفن  محل  و  دارايي  سر  بر  او  وارثان 
ماندال، بزرگ ترين نوه  «نلسون ماندال»، روز پنج شنبه چهارم جوالي 
باالخره به حكم دادگاه درباره  محل دفن باقي مانده  اجساد سه فرزند 
روستاي  در  خبري  كنفرانسي  در  ماندال»  «ماندال  داد.  تن  ماندال 
درباره   دادگاه  حكم  به  كه  گفت  شرقي»  «كيپ  استان  در  «ويزو» 
كرد.  نخواهد  اعتراض  ماندال،  درگذشته   فرزندان  اجساد  قبر  نبش 
اين نوه  ماندال به شكل مخفيانه دست به نبش قبر زده و باقي مانده  
به  است،  ماندال»  «نلسون  زادگاه  كه  «قونو»  روستاي  از  را  اجساد 
روستاي «ويزو» انتقال داده بود. «نلسون ماندال» پيش از اين بارها 
خواستار آن شده بود كه در روستاي زادگاه خود و در كنار اجساد 
دادگاه،  حكم  به  بنا  شود.  سپرده  خاك  به  خود  درگذشته   فرزندان 
در  دفن  اصلي  محل  به  ماندال»  «نلسون  فرزندان  اجساد  باقي مانده  
روستاي «قونو» منتقل و در مراسمي خصوصي با حضور اعضاي 
خانواده  ماندال بار ديگر به خاك سپرده شد. «ماندال ماندال» در اين 
كنفرانس خبري گفت: «دادگاه حاضر به شنيدن صحبت هاي من نشد. 
بزرگ  نوه   كرد.»  نخواهم  سرپيچي  دادگاه  حكم  از  من  اين حال  با 
كنفرانس  اين  در  ديگر  بار  جنوبي  آفريقاي  پيشين  رئيس جمهور 
به  را  آنها  و  كرد  انتقاد  خود  خانواده   اعضاي  از  شدت  به  خبري 
«پول پرستي» و «سوءاستفاده» از نام ماندال متهم كرد. او گفت: «اين 
دادگاه  به  پول  خاطر  به  را  ماندال  نلسون  كه  همان هايي اند  خانواده 
حقوقي  دعواي  به  مربوط  ماندال»  «ماندال  اظهارات  اين  كشاندند.» 
دختران «نلسون ماندال» است كه درگير دعواي حقوقي با روساي 
شركت هاي ماندال بر سر تصاحب شركت هايي  هستند كه به دست 
نلسون ماندال ثبت شده است. بنا به گزارش روزنامه «استار» چاپ 
«ژوهانسبورگ»، دو نفر از دختران «نلسون ماندال» در دادگاه عالي 
«نلسون  دست  به  كه  شركتي  دو  مالكيت  درباره  جنوبي  آفريقاي 
روساي  ماندال،  دختران  كردند.  دعوا  اقامه   است،  شده  ثبت  ماندال» 
فعلي شركت ها را متهم كرده اند كه با فروش دست خط و نوشته هاي 
ماندال به دنبال كسب پول از رهبر ضدنژادپرستي آفريقاي جنوبي اند 
و مدعي  شده اند كه ماندال آن ها را به رياست انتخاب نكرده است. 
اين شركت ها  از  بيزوس»، رئيس يكي  قول «جورج  از  روزنامه  اين 
مي نويسد: «دختران ماندال به دنبال آن هستند كه كنترل دارايي ماندال 
را در دست گرفته و سود حاصل از فروش دست خط ماندال را خود 
«بيزوس»  كه  مدعي اند  ماندال»  «نلسون  دختران  گيرند.»  اختيار  در 
هرگز از سوي ماندال به رياست اين شركت انتخاب نشده است. با 
اين حال «جورج بيزوس» اين ادعا را رد مي كند. «بيزوس» مي گويد 
پنج سال پيش او از سوي ماندال به رياست اين شركت انتخاب شده 
بنا  است.  خوانده  اساس»  و  «بي پايه  را  ماندال  دختران  ادعاهاي  و 
نلسون  دارايي هاي  مجموع  جنوبي،  آفريقاي  رسانه هاي  گزارش  به 
خبرگزاري  است.  دالر  ميليون  يك  از  بيش  شركت ها  اين  در  ماندال 
فرانسه روز پنج شنبه گزارش داد كه نلسون ماندال عمال به «حيات 
دولت  سخنگوي  مهاراج»،  «مك  اين حال  با  مي دهد،  ادامه  نباتي» 
آفريقاي جنوبي اين گزارش را رد كرد و گفت شرايط عمومي ماندال 

كمي بهتر است.

اسفنج دريايي و درمان سرطان!
در  كه  مي كنند  توليد  مولكول هايي  كرامب»  «كرامب  اسفنج هاي 

ساخت دارو براي درمان سرطان مفيد هستند
در چند ده كيلومتري شهر «نيس» در جنوب فرانسه، سه پژوهشگر 
دريايي  اسفنج هاي  از  ويژه اي  نوع  به دنبال  مديترانه  اعماق  در 
كرامب»  «كرامب  اسفنج هاي  كه  باورند  اين  بر  آنها  هستند. 
براي  دارو  ساخت  در  مي تواند  كه  مي كنند  توليد  مولكول هايي 
برخالف  دريايي،  اسفنج هاي  باشد.  مفيد  سرطان  درمان 
آبزيان  اين  دارند.  شكننده اي  و  نرم  بدن  دريايي،  مرجان هاي 
شوند  منتقل  آزمايشگاه  به  زنده،  صيد،  از  پس  بالفاصله  بايد 
فضاي  ايجاد  مرحله،  نخستين  شود.  آغاز  پژوهش  تيم  كار  تا 
از جمله  ترون»  «اوا  است.  اسفنج  توليد  و  رشد  براي  مناسب 
توضيح  در  او  مي كند.  كار  محل  اين  در  كه  است  پژوهشگراني 
آوردن  به دست  براي   » مي گويد:  آزمايش هايشان  و  كار  روش 
مولكول ها، ما پوسته بيروني اسفنج را تحريك مي كنيم؛ عملي كه 
موجب مي شود تا اسفنج براي دفاع از خود، مولكول هاي تدافعي 
آن  ويژه اي  دستگاه  از  استفاده  با  وقت،  آن  كند.  پخش  آب  در 
مولكول ها را از آب تصفيه مي كنيم و سپس مورد بررسي قرار 

از  است  مشهور  «بامبو»  به  كه  تحقيقاتي  پروژه  اين  مي دهيم.» 
جمله پروژه هاي مشترك اروپايي است كه تحت مديريت شركتي 
در ايرلند قرار دارد، اما بخش عمده اي از آن در اين آزمايشگاه، 
در نزديكي شهر «نيس» فرانسه، صورت مي گيرد. پژوهشگران 
در اين آزمايشگاه، مولكول هاي تدافعي اسفنج «كرامب كرامب» 
را از هم جدا مي كنند. به گفته اين محققان، برخي از اين مولكول ها 
و  فراموشي  بيماري  سرطان،  درمان  براي  آينده  در  مي توانند 
پاركينسون مورد استفاده قرار گيرند. اما چه چيزي مولكول هاي 
توليد شده توسط موجودات آبزي را از ديگر نمونه هاي موجود 
در  پروژه  اين  مسئوالن  از  توماس»،  «اوليويه  مي كند؟  متمايز 
پاسخ به اين پرسش مي گويد: «موجودات آبزي به داليل مختلف 
خود  از  دفاع  براي  متفاوتي  روش هاي  و  راه  ايجاد  به  مجبور 
پژوهشگران  جمله اند.»  آن  از  تدافعي  مولكول هاي  و  بوده اند، 
كنترل  براي  مولكول ها  اين  تاثيرگذاري  ميزان  گرفتند  تصميم 
هم  آن  دليل  كنند.  آزمايش  دريايي»  «توتياي  روي  را  سرطان 
اين است كه روند توليد سلولي، به ويژه سرعت رشد سلول هاي 
سرطاني در اين آبزي خاردار بسيار شبيه به انسان است. نتيجه 
توتياهاي  رويان هاي  كه  است  آن  از  حاكي  آزمايش ها  نخستين 
حامل مولكول هاي تدافعي اسفنج در مقايسه با نمونه هاي پيشين 

از ويژگي هاي بيشتري براي مقابله با سرطان برخوردارند.
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آيا شما هم 
تنبل هستيد؟!

تنبلى از آن مشكالتى است كه همه ما با آن 
مى  ما  از  اى  عده  هستيم،  گريبان  به  دست 
پيش  ما  همه  براى  كنيم  غلبه  آن  بر  توانيم 
مى  فردا  به  امروز  از  را  كارهايمان  آمده 
براى  توانيم  مى  هم  زيادى  داليل  اندازيم. 
گرفته  سردرد  از  بياوريم.  مان  تصميم  اين 
تا مشغله هاى روزانه اما اين داليل فقط به 
اينكه  براى  تنبلى!  شوند؛  مى  ختم  نقطه  يك 
متوجه شويد شما آدم تنبلى هستيد يا خير، 
تنها كافى است به اين سؤال پاسخ دهيد: آيا 
مثبت  تان  جواب  اگر  داريد؟  تمام  نيمه  كار 
است به طور قطع شما هم جزو انسان هاى 
از  مختلف  هاى  بهانه  به  كه  هستيد  تنبلى 

زيركار فرار مى كنند.

شما جزو كدام دسته از تنبل ها هستيد؟
كارهايشان  انجام  در  كه  كسانى  اصوال 
مى  زيادى  هاى  بهانه  شوند،  نمى  موفق 
پيدا  تنبلى،  بر  غلبه  براى  قدم  اولين  آورند. 
كار  از  فرار  براى  كه  است  اى  بهانه  كردن 

مى تراشيد.

1. دوست ندارم اين كار را انجام بدهم!
انجام  از  شما  كه  كارى  شك،  بدون  بله، 
عقب  كارهاى  جزو  بريد،  نمى  لذت  دادنش 
زمان  گذشت  با  آيا  اما  شماست.  افتاده 
هرقدر  برعكس  يا  شود؟  مى  خوشايندتر 
شما زمان بيشترى را تلف كنيد، وضع بدتر 
خواهد شد. از آن گذشته وجدان راحتى هم 
باشيد،  صادق  خودتان  با  داشت.  نخواهيد 
خواب  از  كه  صبح  فردا  نيستيد  مايل  آيا 
بيدار شديد خبرى از اين كار غيرقابل تحمل 

نباشد؟

اگر شما جزو گروه اول بهانه هاى متداول 
هستيد، پس:

شما فردى هستيد كه ميل به پذيرفتن حقايق 
حرف  شنيدن  از  معروف  قول  به  و  ندارد 
رؤيا  در  بيشتر  شويد.  مى  ناراحت  راست 
اصوال  داريد  دوست  و  كنيد  مى  زندگى 
همه چيز طبق ميل شما پيش برود. روحيه 
حساسى داريد و اهل جنگ و بحث نيستيد 

دغدغه  بى  و  آرام  زندگى  يك  دنبال  به  و 
هستيد.

2.حاال حوصله ندارم انجام بدم...
اگر بهانه شما اين است، بايد به خود ثابت 
خود  ميل  و  روحيه  عقيده  بنده،  كه  كنيد 
نفس  كنيد،  مشخص  شروعى  نقطه  نيستيد. 
وقتى  مطمئنا  كنيد.  شروع  و  بكشيد  عميقى 
تصميم محكم مى گيريد روحيه شما به كلى 
تغيير مى كند. بى ميلى شما ناشى از كارى 
كارى  از  ناشى  آن  برعكس  نيست،  كردن 
نكردن است، بنابراين راه مبارزه با بى ميلى 

و بى حالى فعال شدن آن است.

متداول  هاى  بهانه  دوم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

كه  هستيد  هايى  آدم  دسته  آن  از  شما 
احتياج به يك نيروى محركه براى پيشرفت 
دارد. عالقه زيادى به ايجاد زندگى مشترك 
همان  تواند  مى  مشترك  زندگى  اما  نداريد 
نيروى محركه اى باشد كه به آن نياز داريد. 
زمان  در  بيشتر  و  كنيد  نمى  فكر  آينده  به 
به  را  تان  خاطرات  كنيد.  مى  زندگى  حال 
خوابيد  مى  زياد  كنيد،  مى  فراموش  راحتى 

و از غذا خوردن لذت مى بريد.

3. سرم درد مى كند
به  اما  باشد  درست  است  ممكن  بهانه  اين 
جاى كنار گذاشتن كار، دليل سردرد خود را 
پيدا كنيد. اگر سردرد شما ناشى از استرس 
در ارتباط با فعاليت به خصوصى بود، مثال 
اگر هربار مى خواهيد كارى را شروع كنيد 
اصلى  علت  كنيد  سعى  گيريد،  مى  سردرد 
اين استرس را بيابيد. وقتى فهميديد كه چرا 
از انجام اين كار به خصوص ناراحتيد، به 
جاى كنار گذاشتن كار، با آن برخورد كنيد. 
اما فراموش نكنيد كه در بسيارى از موارد 
سردرد،  استرس  با  برخورد  راه  بهترين 

روبه رو شدن با كار نگران كننده است.

متداول  هاى  بهانه  سوم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

رنگ  عاشق  هستيد.  احساساتى  خيلى  شما 
هاى شاد و طبيعت هستيد. زندگى ماشينى 
ندارد،  سازگارى  خيلى  شما  روحيات  با 
انسان مهربانى هستيد اما بايد مراقب باشيد 
تا از مهربانى شما سوء استفاده نشود. به 
اطرافيانتان بيش از حد توجه مى كنيد و اين 
توجه باعث ايجاد نگرانى در شما مى شود. 
اما  دهد  مى  آرامش  ديگران  به  حضورتان 
مى  طبيعت  از  تنها  را  آرامش  اين  خودتان 

توانيد دريافت كنيد.

4. فعال سرم شلوغ است
اين هم يكى از آن توجيهات بسيار متداول 
به  را  كارهايشان  انجام  كه  است  كسانى 
به  سرتان  اگر  حتى  كنند.  مى  موكول  بعد 
كار  خودتان  براى  نباشد  شلوغ  هم  راستى 
هم  خشنودكننده  ظاهرا  كنيد.  مى  تراشى 
هست چون مى توانيد با اين توجيهات خود 
را فريب دهيد. در اينگونه مواقع يك سؤال 
اهميت  آيا  بپرسيد:  خودتان  از  اساسى 
از  بيشتر  ايد  تراشيده  خود  براى  كه  كارى 
تمام  نيمه  ها  مدت  كه  است  كارى  اهميت 
رها شده است؟ اگر پاسخ شما مثبت است 
بيشتر  در  اما  ندارد  مانعى  صورت  اين  در 

مواقع اين پاسخ منفى است.

متداول  هاى  بهانه  چهارم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

دمى  دم  هم  كمى  و  مورداعتماد  آدم  خيلى 
انسانى  را  شما  هستيد.اطرافيان،  مزاج 
عنوان  هيچ  به  شما  اما  نامند  مى  خودخواه 
با اين نظر موافق نيستيد تا جايى كه بتوانيد 
كه  شرطى  به  اما  كنيد  مى  كمك  ديگران  به 
به كارها و برنامه ريزى تان لطمه اى وارد 
نشود. مديريت قوى داريد و مى توانيد در 

آن واحد، چندكار را انجام دهيد.

5. هنوز فرصت دارم...
مشكلى  شما  حساب  اين  با  خب،  بسيار 
دهيد  انجام  بايد  كه  داريد  كارى  نداريد، 
داريد،  هم  فرصت  خودتان  گفته  طبق  و 
خود  دلخواه  سرعت  به  توانيد  مى  بنابراين 
تابع  نه  و  باشيد  ساعت  برده  نه  كنيد،  كار 
اطرافيانتان  پيش  صورت  اين  در  تقويم، 
كار  ببينيد  اگر  مسلما  شويد  مى  روسفيد 
سرعت  به  و  راحتى  به  را  ناخوشايندى 
انجام مى دهيد در مقام تحسين شما برمى 

آيند.

اگر شما جزو گروه پنجم بهانه هاى متداول 
هستيد، پس:

همه  معروف  قول  به  و  هستيد  بدقول  ذاتا 
كارهايتان را در دقيقه 90 انجام مى دهيد. 
حس  اين  اما  داريد  پذيرى  مسئوليت  حس 
اجتماعى  انسانى  نيست.  پررنگ  خيلى 
رضايت  جلب  مورداعتماد.  و  هستيد 
اطرافيان برايتان اهميت دارد، اصوال خوش 
لباس هستيد، از هيجان خوش تان مى آيد و 
ترجيح مى دهيد زندگى تان كمى مهيج باشد 

اما به شرطى كه برايتان ايجاد تنش نكند.

6. ديرتر هم انجام بدهم اتفاقى نمى افتد:
اين  است.  توجيه  ترين  مرسوم  اين  احتماال 
كاهد  مى  شما  نفس  اعتمادبه  از  فكر  طرز 
مطمئنا  كه  كند  مى  تقويت  را  بدى  عادت  و 
هم  شما  مشكالت  ساير  فصل  و  حل  روى 
تاثير نامساعد مى گذارد. از سوى ديگر به 
ياد داشته باشيد كه در بيشتر مواقع ديرتر 
را  كار  ارزش  تواند  مى  كارها  دادن  انجام 

از بين ببرد.

متداول  هاى  بهانه  ششم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

به  نسبت  و  بوده  توجهى  بى  آدم   ، دركل 
بى  اين  هستيد.  دقت  بى  مسائل  بسيارى 
به  هم  را  شما  سالمت  است  ممكن  توجهى 
نيستيد.  كردن  ريسك  اهل  بيندازد.  خطر 
فيلم ديدن از تفريحات موردعالقه شماست. 
در  دهيد  مى  ترجيح  هستيد،  باز  رفيق 
خانه  در  سفر  جاى  به  هفته  آخر  تعطيالت 

بنشينيد. خانواده دوست هستيد.

7. امروز خيلى دير شده
ها  تنبل  تا  است  ديگرى  بهانه  هم  اين 
كارهايشان را انجام ندهند. براى اينكه شما 
را متقاعد كنيم، بهتر است اين جمله را به ياد 
داشته باشيد كه هيچ كس آنقدر وقت ندارد 
از  كند.  استفاده  آل  ايده  لحظات  از  تنها  كه 
همه دقايق عمر بايد بهترين استفاده را كرد 

زيرا به هر صورت گرانبها هستند.

اگر شما جزو گروه هفتم بهانه هاى متداول 
هستيد، پس:

ذاتا انسان آرامى هستيد و هروقت بخواهيد 
كارى را انجام دهيد خيلى وقت و حوصله 
براى آن صرف مى كنيد. عجول نيستيد و 
كارى  هر  انجام  از  كنيد  مى  سعى  اصوال 
لذت ببريد. كمى وسواس داريد اما اين نوع 
عالقه  نظم  به  است.  كنترل  قابل  وسواس 
داريد اما براى رسيدن به نظم موردنظرتان 

كم تالش مى كنيد.

8. خيلى سخت است
اگر به اين بهانه دست از كار بكشيد واقعا 
شرايطى  چنين  در  اما  داريد.  تنبلى  مشكل 
به ياد داشته باشيد كه شما پيش از اين هم 
آن  از  ايد.  داده  انجام  را  دشوارى  كارهاى 
گذشته آيا اگر حاال اين كار را انجام ندهيد 
كه  ندهيد  اجازه  هرگز  شود؟  مى  تر  ساده 
دشوارى كار مانع از اقدام شما شود. به هر 
زحمت كه شده از خود بپرسيد با به تاخير 

انداختن كار چه نصيب شما مى شود؟

متداول  هاى  بهانه  هشتم  گروه  جزو  اگر 
هستيد پس:

شما انسان راحت طلبى هستيد. به خوردن 
غذاهاى فست فودى عالقه مند هستيد، وقتى 
آنچه  تمام  مغازه  اولين  از  برويد  خريد  به 
سختگير  كنيد.  مى  خريدارى  را  داريد  نياز 
نبوده و اهل جروبحث كردن با اطرافيان تان 
كارهاى  انجام  به  و  سليقه  خوش  نيستيد. 
هنرى عالقه مند هستيد. از طرفداران زندگى 
مى  استقبال  تكنولوژى  از  و  هستيد  مدرن 

كنيد.

9. نمى دانم از كجا شروع كنم؟
گاهى اوقات كارهايى كه نيمه تمام رها شده 
از  دانيد  نمى  كه  هستند  زياد  قدرى  به  اند 
نمى  اينكه  بهانه  به  و  كرد  شروع  بايد  كجا 
توانيد در اين مورد تصميم بگيريد از انجام 
آن طفره مى رويد. بايد سعى كنيد كارتان 
يك  و  كنيد  تقسيم  تر  كوچك  اجزاى  به  را 
به يك آنها را انجام دهيد. اين را به خاطر 
داشته باشيد كه نه تنها شما، بلكه هيچ كسى 
قادر نيست كارهاى تلمبار شده را يك جا و 

با هم انجام دهد.

متداول  هاى  بهانه  نهم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

شما كمى فراموشكار هستيد اما اين مشكل 
خيلى جدى نيست. خوشفكر هستيد و همه 
مى  بندى  دسته  خودتان  ذهن  در  را  چيز 
كنيد. هم اهل خانواده هستيد و هم دوستان 
زيادى در اطرافتان داريد اما اين دو گروه 
دركل  شوند.  نمى  يكى  هم  با  وقت  هيچ 
روابطى تعريف شده داريد. از انجام بازى 
مكان  از  خيلى  بريد.  مى  لذت  فكرى  هاى 
هاى تفريحى شلوغ خوش تان نمى آيد اما 
خانواده  اعضاى  دركنار  تعطيالت  گذراندن 

از عاليق شماست.

10. اول كمى غذا مى خورم بعد شروع مى 
كنم

خواهيد  مى  شما  است،  اشتباهى  كار  اين 
كنيد  برطرف  را  تان  گرسنگى  اصطالح  به 
اما درحقيقت وضع را از آنچه بوده خراب 

تر مى كنيد. بايد سعى كنيد وعده غذايى يا 
تنقالتى را كه قصد خوردن آن را داريد به 
بعد از كار ناتمام تان موكول كنيد. در غير 
اين صورت مطمئنا بعد از رفع گرسنگى تان 
اگر  و  داشت  خواهيد  استراحت  به  احتياج 
همين طور پيش برويد كار به جايى خواهد 
را  تان  تمام  نيمه  كار  هم  امروز  كه  رسيد 

انجام نخواهيد داد.

متداول  هاى  بهانه  دهم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

خوابيدن براى شما يكى از لذت هاى زندگى 
است. دركل انسانى هستيد كه تفريحات را 
خيلى دوست دارد و براى آن برنامه ريزى 
سنت  به  تاحدودى  اخالقى  نظر  از  كند.  مى 
ها پايبند هستيد اما آنها را به چشم قوانين 
نگاه نمى كنيد. اهل ريسك كردن هستيد و 

دوست داريد زندگى تان كامال مهيج باشد.

11. تلويزيون برنامه جالبى دارد
وسيله  تلويزيون  كه  دارند  اعتقاد  ها  خيلى 
البته  كه  است  وقت  كردن  تلف  براى  اى 
ممكن است شما با اين گفته موافق نباشيد 
باشيد،  صادق  خودتان  با  اى  لحظه  اما 
پديده  (اين  تلويزيون  به  راجع  جانبدارانه 
صورت  اين  در  نكنيد،  قضاوت  محبوب) 
بسيارى  مسئول  تلويزيون  كه  ديد  خواهيد 
از كارهاى ناتمام مانده و مسئول بسيارى 

از تنبلى هاست.

متداول  هاى  بهانه  يازدهم  گروه  جزو  اگر 
هستيد، پس:

خصلت ماجراجو بودن از بارزترين ويژگى 
كه  باشيد  داشته  توجه  البته  شماست.  هاى 
اين  بروز  باعث  شما  در  كنجكاوى  حس 
كردن  سفر  عاشق  است.  شده  خصوصيت 
به  زياد  احتياط.  بى  هم  كمى  و  هستيد 
از  اما  دهيد  نمى  اهميت  تان  جسم  سالمت 
اين  و  برخورداريد  شادى  و  خوب  روحيه 
به  راحتى  به  توانيد  مى  را  انرژى  و  شادى 

اطرافيان تان منتقل كنيد.

12. تا خواستم شروع كنم تلفن زنگ خورد
ضعيف  حدى  به  اتفاق  اين  وقوع  احتمال 
است كه باورش مشكل خواهد بود، بنابراين 
مى  تماس  منتظر  شما  مواقع  بيشتر  در 
شويد و اگر هم كسى با شما تماس نگيرد 
مطمئنا دليل ديگرى را جايگزين آن خواهيد 
كرد. اين بهانه اى نيست كه شما بتوانيد با 
عنوان كردنش كسى را قانع كنيد و از زير 
كارتان فرار كنيد. حتى اگر در مواقعى چنين 
شرايطى هم پيش بيايد به راحتى مى توانيد 
را  تان  مشكل  اين  تلفن  به  ندادن  جواب  با 

حل كنيد.

اگر جزو گروه دوازدهم بهانه هاى متداول 
هستيد، پس:

دنبال  به  و  هستيد  طلب  منفعت  فردى  شما 
آرامش و آسايش اما براى به دست آوردن 
آن كوچك ترين تالشى انجام نمى دهيد. به 
دنبال ماديات هستيد و پول در زندگى تان 
نقش مهمى را ايفا مى كند. دوستان زيادى 
داريد اما با هيچ كدام صميمى نيستيد. زود 
داريد.  عصبانى مى شويد اما قلبى مهربان 
عكس العمل شما در برابر مسائل پيش آمده 

بيش از حد و كمى با اغراق است.
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اگر مجبور به تحمل 
همسرتان هستيد

به خاطر بچه، به خاطر مادرت، به خاطر مادرش، به خاطر 
حرف مردم، به خاطر اينكه از اسم مطلقه بودن متنفرى، به 
كنى.  اجاره  خانه  بياورى  كجا  از  كنى  مى  فكر  اينكه  خاطر 
هزاران دليل و اينكه مى گويند با طالق عرش الهى به لرزه 
درمى آيد. خيلى از زن ها و مردهاى اطراف مان مجبور به 
زندگى  برند.  نمى  لذت  شان  زندگى  از  و  اند  شده  ازدواج 
مى  بست  بن  به  وقتى  و  دارد  زيادى  هاى  سختى  مشترك 
رسد عذاب آورترين چيز دنياست. اما طالق راه آخر است. 
راهى كه مى تواند براى خيلى ها غيرممكن باشد. حتما قصه 
آن پيرزن و پيرمرد را شنيده ايد كه از آنها پرسيدند چطور 
دادند: «زمان  جواب  آنها  و  ايد  كرده  زندگى  هم  با  سال   60
ما چيزهاى خراب را تعمير مى كردند، دور نمى انداختند.» 
نمانده  راهى  واقعا  اگر  فقط  كنند  مى  توصيه  روانشناسان 
جدا شويد اما اگر تصميم گرفتيد زندگى تان را تعمير كنيد، 

اين راه ها مى توانند برايتان نجات دهنده باشند.

قبل از حرف زدن شرايط را آماده و همسرتان را مطمئن كنيد قصد 
بدى از عنوان اين مسائل نداريد. سپس با زبان محبت آميز درباره 

چيزهايى كه در رابطه شما را ناراحت مى كند، حرف بزنيد.

با چشم هاى نيمه بسته
تفكرات منفى را كنار بگذاريد و قبول كنيد همسر شما مثل خيلى از 
مردم ديگر و البته درست مثل خود شما نقاط مثبت و منفى بسيارى 
و  بپذيريد  را  او  منفى  نكات  بايد  واقعى  عالقه  يك  ايجاد  براى  دارد. 
نكات مثبت را براى خودتان پررنگ كنيد. از همه مهم تر جرات حرف 
زدن درباره بدى هاست. ممكن است همسر شما به نكات آزاردهنده 
رفتارش نسبت به شما آگاه نباشد. لورا جاكوب، روانشناس معروفى 
حرف  زوجى  از  او  كند.  مى  كار  ها  زوج  با  هاست  سال  كه  است 
مى  ذكر  كه  داليلى  ولى  بودند  آمده  او  پيش  طالق  براى  كه  زد  مى 
كردند منطقى به نظر نمى رسيد. اين روانشناس با زن و مرد جداگانه 
حرف زد و نتيجه گرفت مرد توانايى تحمل بوى بد دهان همسرش را 
ندارد و نمى تواند اين موضوع را به او بگويد. گفتن بدى ها هميشه 
آماده  را  شرايط  زدن  حرف  از  قبل  نيست.  كردن  دعوا  معناى  به 
و همسرتان را مطمئن كنيد قصد بدى از عنوان اين مسائل نداريد. 
را  شما  رابطه  در  كه  چيزهايى  درباره  آميز  محبت  زبان  با  سپس 
ناراحت مى كند، حرف بزنيد. مطمئن باشيد همسرتان قصد شما را 
مى فهمد و تالش شما براى ترميم رابطه را درك مى كند و كم كم ياد 

مى گيرد از آن خوشحال شود.

اهلى اش كنيد
در كتاب شازده كوچولو مفهومى وجود دارد با عنوان اهلى كردن. 
در اين كتاب نوشته شده اهلى كردن يعنى ايجاد عالقه كردن. طبيعى 
است شما با كسى ازدواج كنيد كه دوستش داريد اما اگر در نتيجه 
يك ازدواج اجبارى مجبور به ازدواج با كسى شديد كه عالقه چندانى 
به او نداريد يا عالقه شما بر اثر مرور زمان از بين رفته، سعى كنيد 
آن را به وجود بياوريد. در كتاب شازده كوچولو، قهرمان كتاب بين 
خودش و يك روباه ايجاد عالقه مى كند. به اين ترتيب كه هر روز 
عادت  او  به  روباه  كه  جايى  تا  نشيند  مى  روباه  به  تر  نزديك  كمى 
و  خودتان  بين  گرفتيد  تصميم  اگر  شود.  مى  مند  عالقه  و  كند  مى 
همسرتان ايجاد عالقه كنيد، مى توانيد از همين روش استفاده كنيد. 
طى يك برنامه مشخص هربار به او نزديك تر شويد و هر بار بخشى 
از رابطه را آرام آرام جلو ببريد. مى توانيد از عالقه كالمى شروع 
آنقدرها  عالقه  اين  اگر  حتى  كنيد،  عالقه  ابراز  همسرتان  به  كنيد. 
وجود نداشته باشد. معجزه اين كار كم كم تاثير مثبت خود را خواهد 
گذاشت و شاد كردن طرف مقابل، باعث ايجاد عالقه بين هر دو طرف 
خواهد شد. اگر براى تان مشكل است، مى توانيد با انجام كارهايى 
را  آن  و  درست  را  محبوبش  غذاى  كنيد.  شروع  دارد  دوست  او  كه 
تزئين كنيد. هديه مورد عالقه همسرتان را بخريد و بى دليل به خانه 
بياوريد. يادتان باشد راز نتيجه اين روش تكرار آن است. حتى اگر 
در چند بار اول به نظر برسد نتيجه نمى گيريد. مطمئن باشيد همسر 
شما از وضع پيش آمده خوشحال نيست اما شما و همسرتان هر دو 
مسئول اتفاقى كه افتاده، هستيد. پس بايد عواقب آن را به اندازه هم 

بپذيريد و در جبران عالقه از دست رفته، بكوشيد.

برايش وقت بگذاريد
متن  در  ازدواج  كنند  مى  فكر  كه  است  اين  زوجين  از  خيلى  اشكال 
زندگى آنها حضور دارد و نيازى نيست وقتى برايش صرف كنند. 

حال آنكه يك رابطه درست مثل يك گياه نياز به مراقبت دارد و در 
صورت رسيدگى نكردن طراوتش را ازدست مى دهد و كم كم خشك 
مى شود. مردها بيشتر دچار اين مشكل هستند. صبح زود از خانه 
خارج مى شوند و ديروقت خسته باز مى گردند و در نتيجه وقت و 
حوصله اى براى بازيابى خانواده باقى نمى ماند. اگر بدانيد يك رابطه 
خوب چقدر مى تواند در كار و فعاليت شما تاثير مثبت داشته باشد 
است  كافى  گذاريد.  مى  وقت  آن  براى  ببرد،  باال  را  شما  بازدهى  و 
امتحان كنيد. صبح ها كمى زودتر بيدار شويد، ميز صبحانه بچينيد و 
صبحانه را در كنار خانواده صرف كنيد. الزم نيست چيزى بگوييد يا 
توضيحى بدهيد. همان حرف هاى ساده هميشگى كار خودش را مى 

كند. با همسرتان حرف بزنيد. اينكه برنامه اش براى امروز چيست 
را بپرسيد يا از كار خودتان كمى بگوييد. شب ها زودتر به تختخواب 
برويد و براى حرف زدن با همسرتان قبل از خواب زمان بگذاريد. 
كم كم جرات اين را پيدا مى كنيد كه هر چند وقت يك بار تنهايى با 
هم بيرون برويد. گذراندن يك شب خوب، انرژى رابطه شما را براى 

مدت زيادى فراهم مى كند.

مشترك شويد
زندگى مشترك دنبال كردن يك هدف مشترك بزرگ است. اگر حس 
نيست،  همسرتان  و  شما  بين  بزرگى  مشترك  هدف  ديگر  كنيد  مى 
را  بزرگ  هدف  تر  كوچك  مشترك  هاى  هدف  ايجاد  با  كنيد  سعى 
شبيه سازى كنيد و به وسيله آن به همديگر نزديك تر شويد. براى 
مثال شايد شما اتاق خواب تان را از هم جدا كرده باشيد اما به عنوان 
هاى  درس  به  سركشى  براى  تا  كنيد  تعريف  خودتان  براى  وظيفه 
فرزندتان به اتفاق به مدرسه او برويد. گاهى خريدها را با هم انجام 
دهيد. كم كم اين مشاركت را بيشتر كنيد. مثال براى انجام كارهاى 
به  و  مشترك  كارهاى  انجام  بخواهيد.  نظر  و  كمك  هم  از  مختلف 
نتيجه رسيدن آنها باعث مى شود اعتمادى كه هنوز به وجود نيامده 
يا از دست رفته را دوباره به دست بياوريد و بتوانيد شراكت هاى 

بزرگ ترى با هم شروع كنيد.

بخوانيد و بخوانيد
مخالف  جنس  دارند،  مشكل  روابط  در  كه  كسانى  از  بااليى  درصد 
را درست نمى شناسند. زنان و مردان در دو دنياى كامال متفاوت 
از  يكى  دارد.  متفاوتى  معناى  شان  براى  مسائل  و  كنند  مى  زندگى 
شوهرش  با  كه  احساساتى  كامال  بوده  زنى  جاكوب  لورا  مراجعان 
با  مشكالتش  از  كه  بار  هر  كه  كرده  مى  شكايت  زن  داشته.  مشكل 
همسرش حرف مى زند، مرد عصبانى مى شود و شروع مى كند به 
نصيحت و پيدا كردن راه حل هاى ساده. لورا جاكوب مى گويد زن 
فكر مى كرد مرد حوصله اش را ندارد و طى چند سال آنقدر از او 
دور شده بود كه تصميم به طالق داشت. مشكل اصلى آنجاست كه 
زن و مرد به دو زبان جداگانه با هم حرف مى زنند و اگر زبان هم 
را ياد نگيرند به مشكالت جدى برمى خورند. جاكوب مى گويد براى 
من كامال واضح بود كه دليل مرد براى نصيحت كردن فقط محبتش 
كند  مى  كمك  همسرش  به  دارد  روش  اين  با  كرد  مى  فكر  او  بود. 
حال آنكه تنها چيزى كه زن الزم داشت يك آغوش گرم بود. مشكل 

اين زوج با ياد گرفتن زبان همديگر حل شد. خيلى وقت ها مشكالت 
به همين كوچكى است و تنها ايراد آنجاست كه زوجين زبان هم را 
ياد نمى گيرند و احساس نياز به آموزش نمى كنند. همان طور كه 
براى استفاده از ماشين لباسشويى دستورالعمل آن را مى خوانيد، 
براى داشتن يك رابطه خوب هم الزم است اصول آن را ياد بگيريد. 
همه چيز از پدر و مادرهايتان به شما نمى رسد. كتاب هاى بسيارى 
درباره رابطه زن و مرد وجود دارد كه خواندن آنها نشانه فرهنگ 
باالى شماست. به عالوه مشاوران افرادى هستند كه سال ها درس 
خوانده اند تا بتوانند مشكالت روابط را حل كنند. در صورت لزوم 

بدون احساس خجالت از آنها كمك بگيريد.

انتقاد نكنيد
اين يك اصل است: اگر شما حتى به قصد اصالح مدام اشتباهات را 
گوشزد كنيد، روى اعصاب همسرتان خواهيد رفت. مخصوصا حاال 
كه رابطه تان به بن بست خورده و قصد ساختن دوباره آن را داريد. 
يك  ديگرى  آدم  هر  مثل  شما  همسر  بپذيريد.  را  موضوع  اين  بايد 
ايراداتى دارد. در درجه اول در رفع آن ايرادها بكوشيد اما در درجه 
دوم ياد بگيريد با آنها كنار بياييد. اگر جورابش را روى تختخواب مى 
گذارد، حداكثر سه بار مى توانيد به او تذكر دهيد. دفعه چهارم قبول 
كنيد و با اين ماجرا كنار بياييد. تذكر مدام اعصاب طرف مقابل را 
خرد مى كند و هيچ حسى از همراهى يا حسن نيت شما را منتقل نمى 
كند و تنها به نظر مى آيد قصد ايرادگيرى داريد. يادتان باشد شما و 
همسرتان آينه تمام نماى يكديگر هستيد. اين خصلت بشر است كه 
سعى در تالفى و انتقام دارد. اگر شما ايرادگير باشيد همسرتان هم 
ناخودآگاه اين كار را خواهد كرد اما اگر صبور و آرام باشيد، او هم 

كم كم اين كار را ياد مى گيرد.

اينجا حلوا خيرات نمى كنند
فراموش نكنيد كه در صورت عصبانى شدن طرف مقابل، به خودتان 
به  بيشتر  ديگر  طرف  از  دعوا  طرفين  از  يكى  هميشه  شويد.  مسلط 
خود مسلط است. سعى كنيد آن طرف شما باشيد. بهتر است بدانيد 
از  را  شان  كنترل  طرف  دو  وقتى  كنند.  نمى  خيرات  حلوا  دعوا  در 
دست مى دهند، رابطه به جاهاى بسيار بدى مى رسد.شما چيزى مى 
گوييد و همسرتان آن را ادامه مى دهد و ديگر نمى شود جلوى اين 
سيل را گرفت. اگر كنترل برايتان سخت است، بعد از اولين صداى 
بلند در خانه را باز كنيد و بيرون برويد. كمى بچرخيد و يك ليوان 
آب بخوريد. اول افكار منفى سراغ تان مى آيد، فشار حرف هاى نگفته 
آزارتان خواهد داد و از اينكه جواب همسرتان را نداده ايد عصبى 
خواهيد شد اما كمى بعد كه در نهايت نصف روز طول مى كشد، همه 
چيز به شكل عادى برمى گردد و شما توانايى نگاه كردن به مسئله از 
دور را پيدا خواهيد كرد و درباره همه چيز منطقى تر تصميم خواهيد 
گرفت. حاال وقت آن است كه به همسرتان تلفن كنيد، توضيح دهيد 
چرا او را براى چند ساعت ترك كرده ايد و در يك فضاى آرام سعى 

كنيد مسئله را حل كنيد.



2525 هفته نامه پرشين جمعه 17 تير ماه 1392 - شماره 304
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk زندگى سالم

آشنـــايى با 
ماسك هاى زيبايى
هر پوستى با توجه به رطوبت 
كه  منافذى  و  جوش   , چربى   ,
نياز  بيشتر  شادابى  براى  دارد 
به تقويت دارد. در زير با ارائه 
ميوه  از  كه  طبيعى  هاى  ماسك 
شود,  مى  تهيه  گوناگون  هاى 
مى توانيد پوست خود را زنده 

و با طراوت نگه داريد. 

� ماسك انگور: اين ماسك براى روشن 
نگه داشتن پوست صورت مفيد است.

روغن  در  را  اسفناج  اسفناج:  ماسك   �
زيتون بريزيد درست به همان صورتى 
اين  بعد  كنيد  مى  درست  بورانى  كه 
كنيد.اين  پهن  صورت  روى  را  ماسك 
ماسك براى پوستهاى كدر مفيد است و 

باعث درخشش پوست مى شود.

را  ميخك  گل  مقدارى  ميخك:  ماسك   �
ساعت  از 24  بعد  و  كنيد  خيس  آب  در 
عسل  مقدارى  با  و  كرده  صاف  را  آن 
يك  اندازه  به  كنيد  مخلوط  خيار  آب  و 
اين  كنيد  ميل  را  مخلوط  اين  فنجان 
رخساره  رنگ  شدن  باز  باعث  كخلوط 

و جالى پوستتان مى شود.

از  كه  زيبايى  ماسك  گيالس:  ماسك   �
را  آن  هسته  كه  گيالسى  هاى  دسته 
خود  وست  روى  توانيد  مى  ايد  گرفته 
خود  پوست  به  ماسك  اين  بگذاريد. 
شما نرمى داده و باعث مى شود رنگ 

رخسارتان باز شود.

� ماسك هلو: ماسك هلو ماسكى است 
كه روى تمام پوستها مى توانيد استفاده 
كنيد. هلو را رنده و روى پوست بگذاريد 
, جند دقيقه صبر كنيد و بعد از شستشو 

نتيجه آن را ببينيد.

يك  صورت:  منافذ  كردن  مسدود   �
گالب  مقدارى  در  را  اكسيژنه  قرص 
حل كنيد يك قاشق آرد گندمم را به آن 
دقيقه   10 براى  بگذاريد  و  كنيد  اضافه 

روى پوستتان بماند.
زرد  عدد   7 زياد:  منافذ  با  پوستهايى 
له  و  كنيد  قطعه  قطعه  را  رسيده  آلوى 
آن  روى  بادام  روغن  قطره  چند  كنيد. 
دقيقه   20 براى  تا  بگذاريد  و  بچكانيد 
روى پوستتان بماند و بعد آن را با آب 

نيمه گرم بشوييد.
مسدود  كرم  زيبايى:  و  آرايش  كرم 
پوست  روى  را  صورت  منافذ  كردن 
را  ماليم و براى يك ساعت پوست  مى 
پوست  روى  خوب  تا  دهيم  مى  ماساژ 
بعد  و  كنيد  صبر  ساعت  نيم  بخوابد. 

صورت را بشوييد.
يك  معمولى:  پوستهاى  براى  ماسك 
زرده تخم مرغ , يك قاشق مربا خورى 
خورى  مربا  قاشق  يك  پرتغال,  آب 
اضافه  نارگيل  شيره  با  را  بادام  روغن 
كرده و به صورت بماليد و پس از 20 

دقيقه بشوييد.
زيبايى  ماسك  صورت:  لك  ماسك 
چهره  شدن  شاداب  و  باز  براى  گرمك 
مفيد است. اين ماسك را روى صورت 
بكشيد و بگذاريد براى 15 دقيقه بماند. 
اين ماسك براى از بين بردن لكه ها و 

سر سياه ها نيز مفيد است.

� ماسك عسل و سركه: مقدارى عسل 
و سركه را مخلوط كنيد و روى لكه هاى 
چشم  زير  هاى  كبودى  بماليد,  صورت 

را با اين ماسك بر طرف كنيد.

سيب  و  هويچ  سيب:  و  هويچ  ماسك   �
را رنده كرده و يك قاشق مربا خورى 
روى  و  كرده  اضافه  آن  به  عسل 
صورتهايى كه لك دارد بگذاريد و پس 

از 20 دقيقه با آب ولرم بشوييد.

را  چقندر  برگ  چغندر:  برگ  ماسك   �
آوريد  در  ماسك  صورت  به   . بكوبيد 
روى تمام صورت پهن كنيد اين ماسك 
براى از بين بردن كك و مك مفيد است.

� ماسك چهره هاى خسته و بى خواب: 
موز سالم و رسيده را خوب له كنيد و 
عسل  خورى  مربا  قاشق  نصف  آن  به 
اضافه كنيد و خوب آن را به هم بزنيد. 
خود  گردن  و  چهره  به  را  مخلوط  اين 

بماليد و بعد از نيم ساعت بشوييد.

� ماسك پوست تيره و آفتاب سوخته: 
يك هويچ تازه را به قطعات پهن تقسيم 
پوست  روى  ساعت  نيم  براى  و  كنيد 
و  كنيد  استراحت  مدت  اين  در  بگذاريد 
بعد صورت را با آب نيمه گرم بشوييد. 

� ماسك گلگون شدن صورت: باقال را 
به صورت آرد در اوريد و آن را خمير 
صورت  روى  دقيقه   5 براى  و  كنيد 

بگداريد و بعد صورت را بشوييد. 

سفيد  موم  گرم   14  : تقويتى  ماسك   �
گرم   28 و  بادام  روغن  گرم   84 با  را 
كنيد.  تهيه  گالب  گرم   28 و  النولين 
موم سفيد و النولين را روى بخار آب 
گذاشته تا با هم آميخته شود بعد روغن 
بادام و گالب را به آرامى در آن ريخته 
و هم بزنيد تا مخلوط شود. اين كرم را 
در ظرف در بسته اى بريزيد و هر روز 
پوستتان  تقويت  و  نرمى  براى  آن  از 

استفاده كنيد.

� ماسك جوش چركى: براى جوشهاى 
گل  پودر  مخصوص  قاشقك  با  چركى 
مخلوط  ماست  قاشق  يك  با  را  ريواس 
كنيد . هفته اى سه روز روى پوستتان 

بماليد.

گل  ابتدا  سياه:  سر  جوشهاى  ماسك   �
بنفشه  گل  و  بابونه  گل  با  را  ريواس 
بلند  آن  بخار  وقتى  جوشانيم  مى 
يك  و  دهيم  مى  بخور  را  صورت  شد 
مرغ  تخم  زرده  و  زيتون  روغن  قاشق 
صورت  به  كرديم  مخلوط  قبال  كه  را 
ماسك روى صورت مى گذاريم و بعد 
به  را  زده  الكل  پنبه  ماسك  شستن  از 

صورت مى ماليم تا ضدعفونى شود.

تخم  سفيده  چشم:  زير  چين  ماسك   �
چشم  زير  زده  هم  به  خوب  را  مرغ 
چين  از  جلوگيرى  براى   . گذاريم  مى 
و چروك پوست النولينرا مى توان عر 
شب به تنهايى روى پوست بماليد براى 
شود  پوست  جذب  كامال  النولين  اينكه 
با انگشت ارام به صورت تلنگر بزنيد و 

صبح آن را بشوييد.

� ماسك چروك چشم: روغن كرچك را 
يك شب روى پوست ماليده و تا صبح 

مى گذارين بماند.

چرب و چيلى هاى مفيد!

و  طبيعى  داروهاى  جمله  از  گياهى  طبيعى  هاى  روغن 
براى  آنها  از  استفاده  امروزه  كه  هستند  پرخاصيتى 
روح  و  جسم  هاى  بيمارى  از  بسيارى  تسكين  و  درمان 
و  توصيه  طبيعى  درمانى  هاى  شيوه  درمانگران  توسط 
و  ميوه  مغز،  دانه،  از  كه  ها  روغن  اين  شود.  مى  تجويز 
پوست آنها تهيه مى شود امروزه به صورت موضعى و 
خوراكى براى درمان بيمارى هاى مختلف مورد استفاده 
قرار مى گيرد. در اين شماره برخى از خواص درمانى و 
كاربردهاى موضعى روغن هاى طبيعى را مرور مى كنيم.

روغن نارگيل
پرپشتى مو و درمان كبودى ها

منزل  در  را  آن  توان  مى  راحتى  به  كه  نارگيل  روغن 
است  گياهى  هاى  روغن  موثرترين  از  يكى  كرد  تهيه  هم 
و  كمردرد  تسكين  بر  اى  مالحظه  قابل  درمانى  تاثير  كه 
تقويت  در  نارگيل  روغن  ويژگى  ترين  مهم  دارد.  بواسير 
همين  به  و  است  پوست  درخشندگى  و  موها  پرپشتى  و 
و  سازى  صابون  صنايع  از  بسيارى  در  امروزه  دليل 

شامپوسازى مورد استفاده قرار مى گيرد.
و  رويش  تحريك  بر  عالوه  نارگيل  روغن  با  سر  ماساژ 
تقويت تار مو موجب از بين رفتن خستگى مفرط ذهنى در 
افرادى كه مشغله ذهنى زيادى در طول روز دارند، بسيار 

موثر است.
دخترانى كه از 24 سالگى ماساژ صورت با روغن نارگيل 
را آغاز كنند، مى توانند از ابتال به خشكى، افتادگى و چين 
كه  شرطى  به  كنند،  پيشگيرى  پوست  زودرس  چروك  و 
براى اجراى ماساژ از متخصص ماساژ درمانى صورت 

مشورت بگيرند.
موجب  نارگيل  روغن  قارچى  و  ضدميكروبى  خاصيت 
درمان برخى از بيمارى هاى دستگاه گوارش شده و مانع 

از بروز سوءهاضمه در افراد مستعد مى شود.

روغن سويا
بهترين درمان براى پوكى استخوان

روغن تهيه شده از دانه هاى سويا از جمله بهترين روغن 
هاى طبيعى است كه اين روزها براى تهيه انواع سس ها 
و مايونزها مورد استفاده قرار مى گيرد. اما تنها خواص 
خوراكى اين روغن نيست كه روغن سويا را به يك روغن 
سويا  دانه  از  شده  تهيه  است.روغن  كرده  تبديل  ممتاز 
هم  با  را  آنها  از  برخى  كه  دارد  زيادى  درمانى  خواص 

مرور مى كنيم.
يكى از بهترين كاربردهاى روغن سويا در كاهش ميزان 
منظور  اين  براى  است.  باردار  زنان  استرس  و  خستگى 
باردار  زنان  بدن  روغن  اين  از  كمى  مقدار  با  است  كافى 
به ويژه سر آنها را ماساژ دهيد تا از معجزه اين روغن 

گياهى براى كاهش خستگى مطلع شويد.
استفاده موضعى از روغن سويا در افراد مبتال به پوكى 
استخوان  پوكى  روند  زيادى  حد  تا  تواند  مى  استخوان 
روغن  اين  با  غذا  تهيه  آنكه  ضمن  كند،  كنترل  آنها  در  را 
موجب پيشگيرى از دفع كلسيم و افزايش ميزان جذب آن 

در بدن مى شود.

روغن كرچك
در مصرف اين روغن زيادروى نكنيد!

روغن كرچك كه به 2 صورت خوراكى و موضعى وجود 
كه  است  گياهى  هاى  روغن  پركاربردترين  جمله  از  دارد 
نسخه  از  و  هستيم  آشنا  آن  با  كودكى  دوران  از  ما  همه 
يبوست،  درمان  براى  ها  مادربزرگ  و سنتى  قديمى  هاى 
آشنا  درد  دندان  از  ناشى  دردهاى  تسكين  و  پيچه  دل 

هستيم.
درمانگران طب سنتى ماساژ روغن كرچك بر موى ابرو 
موى  ريزش  از  پيشگيرى  براى  روش  بهترين  را  مژه  و 

آنها مى دانند.
و  ترك  درمان  موجب  كرچك  روغن  با  پا  كف  ماساژ 
خشكى كف پا مى شود، به شرط آنكه پس از ماساژ پاشنه 

پا را درون آب گرم قرار دهيد.
كرچك  روغن  كه  صورتى  در  سر  شوره  به  مبتال  افراد 
را روى پوست سر ماساژ دهند و اجازه دهند روغن يك 
شبانه روز روى سرشان باقى بماند به اين ترتيب موجب 

درمان شوره سر مى شوند.
به گفته درمانگران طب سنتى افرادى كه مى خواهند روغن 
كرچك خوراكى مصرف كنند نبايد در مصرف آن زياده 
روى كنند، زيرا استفاده بيش از حد از اين روغن موجب 
اختالل در حركات طبيعى روده شده و فرد را به مصرف 

اين روغن براى اجابت مزاج معتاد مى كند.

روغن كتان
كنترل عوارض ناشى از يائسگى و تقويت مو

از  يكى  باال  موسيالژ  داشتن  دليل  به  كتان  تخم  روغن 
عملكرد  كندى  درمان  براى  طبيعى  داروهاى  بهترين 
دستگاه گوارش و درمان يبوست است. عالوه بر مصرف 
خوراكى اين روغن، ماساژ آن روى شكم و در حالتى كه 
كف دست در جهت عقربه ساعت به روى عضالت شكم 
مى چرخد موجب بهبود عملكرد دستگاه گوارش و درمان 

يبوست مى شود.
استفاده از روغن كتان به صورت موضعى و ماساژ بدن 
و  قاعدگى  دردهاى  كاهش  موجب  زنان  در  روغن  اين  با 

همين طور كاهش عالئم يائسگى در آنها مى شود.
امگا3 موجود در روغن تخم كتان يكى از بهترين موادمغذى 
و  ميانساالن  در  استخوان  پوكى  از  پيشگيرى  براى 
سالمندان است، بنابراين ماساژ بدن با اين روغن از آغاز 

ميانسالى به مردان و زنان توصيه مى شود.
افراد مبتال به التهاب و درد مفاصل به ويژه بيماران مبتال 
به نقرس با ماساژ روغن كتان مى توانند تا حد زيادى درد 

و التهاب مفاصل را تسكين دهند.
تواند  مى  كتان  روغن  با  مو  ريشه  و  سر  پوست  ماساژ 
بهترين روش براى پيشگيرى از ابتال به ريزش مو باشد. 
تنها كافى است چند قطره از اين روغن را روى پوست سر 
بريزيد و با كمك بند دوم و سوم انگشتان دست به آرامى 
پوست، ريشه و ساقه موها را ماساژ دهيد. دقت كنيد كه 
موجب  تنها  نه  سر  ماساژ  براى  زياد  روغن  از  استفاده 
درمان نمى شود بلكه خود مى تواند در دراز مدت موجب 

افزايش ريزش موها شود.

روغن گردو
پيشگيرى از ابتال به بيمارى هاى قلبى عروقى

روغن طاليى رنگ تهيه شده از مغر گردو از جمله خوراكى 
توسط  آن  موضعى  و  خوراكى  مصرف  كه  است  هايى 
درمانگران و متخصصان طب سنتى تجويز و توصيه مى 
شود. به اعتقاد درمانگران طب سنتى مصرف خوراكى و 
موضعى از اين روغن يكى از بهترين نسخه هاى طبيعى 

براى بيمارى هاى مفصلى و پوستى به ويژه اگزماست.
بر  روز  در  بار  دو  گردو  مغز  روغن  موضعى  ماساژ 
پوست افرادى كه مبتال به اگزما يا خشكى هستند، موجب 

تسريع روند درمان و بهبود بيمارى مى شود.
گنجاندن روغن گردو در وعده هاى غذاى روزانه موجب 
كاهش روند پيرى سلول ها در اندام هاى مختلف مى شود 

و به طور كلى به افزايش طول عمر افراد كمك مى كند.
روغن گردو در مفاصل موجب كاهش درد، بهبود جريان 
گردش خون و انعطاف پذيرى بيشتر مفاصل و استخوان 

ها مى شود.
افراد مبتال به اختالل خواب با گنجاندن روغن مغز گردو به 
رژيم غذايى شان و مصرف اين روغن با ساالد سبزيجات 
در وعده شب مى توانند خواب عميق ترى را تجربه كنند. 
آنها همچنين مى توانند با بوئيدن اين روغن پيش از خواب، 

به بهبود كيفيت خواب خود كمك كنند.
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سطل زباله تان را با نوشابه گازدار تميز كنيد و 
فريزرتان را با ليموترش!

آشپزخانه تكاني 
بدون دخالت 
شوينده ها
ترجمه:  فاطمه افروغ

سر  از  ناشي  بزرگ  حتي  يا  كوچك  لك  يك  اگر 
هيچ  با  و  باشد  مانده  گاز  اجاق  روي  غذا  رفتن 
مي كنيد؟  چه  نرود،  بين  از  شيميايي اي  شوينده 
الزم نيست با سيم ظرفشويي به جان گاز بيفتيد 
گاز  شعله  است  بهتر  كنيد،  خط خطي  را  آن  و 
آن  اطراف  كمي  تا  كنيد  روشن  را  لك  به  نزديك 

گرم شود...
 سپس مقداري رب گوجه فرنگي روي لك بماليد، 
شعله را خاموش كنيد و اجازه دهيد 5 دقيقه رب 
روي لك باقي بماند. سپس با دستمالي مرطوب، 
رب و لك را همزمان پاك كنيد. به همين راحتي! 
اگر مي خواهيد با مواد طبيعي ديگري كه مي توانند 
برآيند  آشپزخانه تان  وسايل  كردن  تميز  پس  از 

بيشتر آشنا شويد، اين مطلب را بخوانيد.

نوشابه گازدار براي سطل زباله
پر  آشپزخانه تان  زباله  سطل  داخلي  بدنه  اگر 
پاك  هم  هيچ وجه  به  كه  شده  رنگي  لكه هاي  از 

نمي شوند، يك بطري نوشابه گازدار سياه كه در 
دماي محيط بوده است، داخل آن بريزيد. بعد از 
فروكش كردن جوشيدن گاز و كف نوشابه، سطل 
را تا دهانه  پر از آب جوش كنيد. اجازه دهيد تا 
جوش  آب  با  نوشابه  در  موجود  فسفريك  اسيد 
ببرند.  بين  از  را  لكه ها  تا  بمانند  دقيقه  حدود 10 
سپس محلول داخل سطل را خالي و آن را با آب 

جوش، آبكشي كنيد.

پوست پرتقال براي لكه هاي آب
گاهي ظرف هاي فلزي پر مي شوند از لكه هاي آب. 
براي از بين بردن اين لك ها و برق انداختن انواع 
كمك  پرتقال  پوست  از  مي توانيد  فلزي  ظروف 
گوشت  و  پوست  بين  كه  سفيدي  قسمت  بگيريد. 
براي  طبيعي  پوليشي  مي تواند  دارد،  قرار  پرتقال 

ظرف ها و وسايل چوبي منزل باشد.

خميردندان براي ديوار هاي كثيف
تحمل  قابل  غير  و  كثيف  ديوارهايتان  از  قسمتي 
براي  زيادي  انرژي  و  وقت  نمي خواهيد  شده اند؟ 
پاك كردنشان صرف كنيد؟ پس خميردندان هاي 
كثيف  قسمت هاي  روي  كنيد.  امتحان  را  معمولي 
را  ساده  خميردندان  مقداري  ديوار،  لك دار  و 
سپس  و  بماليد  رنگ  بدون  نخي  پارچه  يك  با 
يك  با  كثيفي ها  با  همراه  را  آن  باقيمانده هاي 

دستمال خيس از روي ديوار پاك كنيد.

ليموترش براي فريزر
سال  يك  حتي  يا  ماه  چند  از  بعد  فريزرتان  اگر 
مي خواهيد  و  گرفته  نامطبوعي  بوي  استفاده، 

سپس  بكشيد.  برق  از  را  آن  ابتدا  كنيد،  تميزش 
تمام مواد را از آن خارج كنيد. كف و ديواره هاي 
داخلي  اش را با يك دستمال مرطوب از آلودگي هاي 
قابل مشاهده پاك كنيد و در نهايت يك دستمال 
نخي آغشته به آب ليموترش داخل آن بگذاريد و 
درش را 4-3 ساعت ببنديد. اگر فريزرتان كشويي 
است، داخل هر كشو يك دستمال آغشته به آبليمو 
قرار دهيد. آبليمو و نمك مي توانند لكه هاي داخل 

فريزر را هم پاك كنند.

سركه براي زدودن رسوب لوله ها
رسوب  ظرفشويي تان  لوله   مي كنيد  احساس  اگر 
فنجان  نصف  با  را  سفيد  سركه  فنجان  گرفته، 1 
را  مخلوط  اين  و  كنيد  مخلوط  شيرين  جوش 
سركه  بريزيد.  ظرفشويي  لوله  داخل  مستقيم 
ظرفشويي  سينك  انداختن  برق  براي  سفيد 
مي تواند  اينكه  ضمن  است.  مناسب  بسيار  هم 
سوراخ هاي ريز اتو را هم كه در اثر رسوب آب 
است  كافي  كار  اين  براي  كند.  باز  شده اند،  بسته 
كمي سركه سفيد داخل محفظه آب اتو بريزيد و 
اولين  با  كار،  اين  با  كنيد.  روشن  دقيقه   5 را  آن 
حركت براي اسپري كردن آب، تمام رسوب هاي 

داخل سوراخ ها بيرون پاشيده خواهند شد.

نمك براي لك ليوان ها
براي پاك كردن لك هاي قهوه اي ناشي از قهوه يا 
چاي كه بر ديواره داخلي فنجان و ليوان ها نقش 
را  ليوان  يا  فنجان  يك چهارم  مي توانيد  بسته اند، 
كنيد.  پر  جوش  آب  با  را  آن  بقيه  و  نمك  از  پر 
اجازه دهيد آب و نمك حدود 6 ساعت داخل ليوان 

را  آنها  داخل  اسكاچ  با  سپس  و  بماند  فنجان  يا 
بشوييد.

آب جوش براي گريس
اگر مجبور شده ايد در مايكروفر، يخچال، فر گاز 
يا حتي ماشين ظرفشويي  را به داليلي روغن كاري 
كنيد و حاال لك هاي اين روغن مخصوص يا همان 
است  كافي  نمي روند،  بين  از  هيچ وجه  به  گريس 
كنيد  آغشته  جوش  آب  به  را  نخي  دستمالي 
به  و  ترتيب  اين  به  بكشيد.  لك ها  سطح  روي  و 

سادگي از شر لك ها خالص خواهيد شد.

جوش شيرين براي رفع بوي بد
بو  دستتان  پياز  و  سير  كردن  خرد  از  بعد  اگر 
بدبو  چاقويتان  و  آشپزخانه  تخته  حتي  يا  گرفته 
شده، كافي است كمي جوش شيرين به آنها بماليد. 
از مخلوط جوش شيرين و آب گرم مي توان براي 
يخچال،  داخلي  ديواره  آلودگي هاي  بردن  بين  از 

فر و مايكروفر هم كمك گرفت.

فويل آلومينيوم براي ظرف هاي سيلور
براي تميز كردن و برق انداختن سيلورها مي توان 
1 ليتر آب ولرم، 1 قاشق غذاخوري جوش شيرين 
و يك تكه فويل آلومينيوم را با هم جوشاند. سپس 
محلول  اين  داخل  ثانيه   10 را  سيلور  ظرف هاي 
انداخت و بالفاصله بعد از 10 ثانيه آنها را از آب 

درآورد و با پارچه اي تميز و نخي خشك كرد.
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ترجمه:ندا احمدلو/بخورنخورهاي تب

10 فرمان تب بر
آن،  از  ناشي  تب  و  عفوني  بيماري هاي  به  ابتال 
باشد  قرار  اگر  يعني  نمي شناسد؛  زمستان  و  بهار 
بيماري به سراغمان بيايد، مي آيد و ما مي مانيم و 
روز  به  را  حالمان  مي توانيم  چطور  كه  سوال  اين 

اولش برگردانيم...

 تب يكي از آشكارترين نشانه هاي ابتال به برخي از 

دارد.  هم  ساده اي  درمان  معموال  و  بيماري هاست 
متخصصان  بگذريم،  كه  طبي  درمان هاي  از  اما 
دارند؛  تب  كاهش  براي  توصيه هايي  هم  تغذيه 
اينكه زمان ابتال به تب چه بخوريم و چه نخوريم 
ادامه  در  كه  است  مطلبي  شويم،  خوب  زودتر  تا 
«سفره سالم» اين هفته به آن پرداخته  و 10 مورد 

از مهم ترين توصيه هايش را برايتان برشمرده ايم.

1. آب و آبميوه بنوشيد
كاهش ميزان آب بدن يكي از بزرگ ترين مشكالتي 
اين  مي افتد.  اتفاق  تب دار  بيمار  يك  براي  كه  است 
خستگي،  احساس  با  مي تواند  بدن  شدن  كم آب 

همين  به  باشد.  همراه  تمركز  عدم  و  كرختي 
تب  اگر  مي كنند  توصيه  تغذيه  متخصصان  دليل 
مي توانيد،  تا  بدنتان  كم آبي  جبران  براي  داريد، 
تازه،  آبميوه هاي  مصرف  بنوشيد.  آبميوه  و  آب 
انواع  از  مناسبي  سطح  دريافت  به  خنك  و  طبيعي 
تعادل  و  مي كند  كمك  بدن  در  امالح  و  ويتامين ها 
آب و الكتروليت ها را بازمي گرداند.  شما مي توانيد 
با مصرف انواع ميوه هاي رسيده، تازه و خنك هم 

تا حد قابل قبولي تب را پايين بياوريد. 

2. غذاهاي پخته ميل كنيد
مصرف  از  دارند،  تب  كه  بيماري  افراد  است  بهتر 

غذاهاي خام و نان هاي سفيد پرهيز كنند و به جاي 
در  را  سبوس دار  غالت  و  پخته  كامال  غذاهاي  آن 
هضم  كلي  به طور  بگنجانند.  غذايي شان  برنامه 
غذاهاي پخته يا غالت سبوس دار براي بدن ساده تر 
شده  تصفيه  غالت  و  خام  خوراكي هاي  هضم  از 
است. ديرهضم بودن خوراكي هاي خام و فشاري 
كه آنها بر دستگاه گوارش وارد مي كنند، مي تواند 
وضعيت يك بيمار مبتال به تب را بدتر كند بنابراين 
سبزي هاي  كامل،  بهبود  تا  بايد  تب  به  مبتال  افراد 
و  ديده اند  حرارت  كمي  كه  ميوه هايي  و  بخارپز 

رسيده تر هستند، بخورند.

3. خوراكي هاي ملين بخوريد
تب  با  همراه  بيماري  كه  هنگامي  يبوست  به  ابتال 
تب  تشديد  باعث  مي تواند  مي گذاريد،  سر  پشت  را 
و مشكالتتان شود. به همين دليل بهتر است حتما 
سوپ مرغ را با آلو يا ميوه هاي ملين مانند كيوي و 
انجير مصرف كنيد تا دچار يبوست و دردسرهاي 

بيشتر نشويد.

4. به ويتامين E احترام بگذاريد
محققان آمريكايي دريافته اند مصرف خوراكي هاي 
مالحظه اي  قابل  حد  تا  مي تواند   E ويتامين  حاوي 
باعث كاهش تب، تقويت سيستم ايمني بدن و بهبود 
است  بهتر  دليل  همين  به  شود.  بيماري  سريع تر 
در دوران بيماري، مقداري از خوراكي هاي حاوي 
اين ريزمغذي هاي مفيد را هم در برنامه غذايي تان 
مي توان   E ويتامين  منابع  مهم ترين  از  بگنجانيد. 
ماهي  زميني،  بادام  كره  فندق،  ذرت،  روغن  بادام، 

سالمون و تخمه آفتابگردان را نام برد.

5. ويتامين C را جدي بگيريد
به  ابتال  پي  در  بدن  ايمني  سيستم  قدرت  كاهش 
جزو  آن،  متعاقب  كردن  تب  و  عفوني  بيماري 
آن  دچار  بدن  كه  است  مشكالتي  شايع ترين 
مي شود بنابراين هرچقدر بيشتر، بهتر و سريع تر 
سيستم دفاعي بدنتان را در برابر عوامل بيماري زا 
تقويت كنيد، زودتر از شر بيماري خالص خواهيد 
شد. مصرف حجم مناسبي از خوراكي هاي حاوي 
افزايش  در  چشمگيري  تاثير  مي تواند   C ويتامين 
داشته  بيماري  بهبود  و  بدن  ايمني  سيستم  قدرت 
به  مي توان  ويتامين  اين  منابع  مهم ترين  از  باشد. 
انواع مركبات، پياز، انواع فلفل دلمه اي در رنگ هاي 
كلم،  طالبي،  گريپ فروت،  بروكلي،  كلم  مختلف، 

كيوي، توت فرنگي و گوجه فرنگي اشاره كرد.

6. بتاكاروتن را فراموش نكنيد
كه  است  ريزمغذي هايي  از  يكي  نيز  بتاكاروتن 
زردآلو،  كند.  كمك  ما  به  تب  كاهش  در  مي تواند 
هويج،  طالبي،  بروكلي،  كلم  سياه،  جگر  مارچوبه، 
صورتي،  گريپ فروت  گوجه فرنگي،  انبه،  ذرت، 
حاوي  غذايي   منابع  بهترين  از  هم  هلو  و  هندوانه 

بتاكاروتن و ساير كاروتنوييدها هستند.

7. روي تان كم نشود!
كه  است  معدني اي  ماده  روي،  همان  يا  زينك 
عوامل  برابر  در  مقاومت  براي  حياتي  تاثيري 

عفوني و ترميم بافت هاي آسيب ديده در بدن دارد. 
نيز  روي  حاوي  خوراكي هاي  متعادل  مصرف 
بدن  ايمني  سيستم  قدرت  افزايش  باعث  مي تواند 
تب  ميزان  و  عاليم سرماخوردگي  شدت  كاهش  و 
بشود. بنابراين توصيه مي شود اگر تب داشتيد، به 
بيماري هاي عفوني مبتال شديد يا سرماخوردگي به 
سراغتان آمد، حتما خوراكي هاي سرشار از روي 
مانند تخم مرغ، گوشت قرمز، مغزهاي خام، غذاهاي 

دريايي و غالت سبوس دار مصرف كنيد.

8. وقتي تب مي كنيم، دماي باالي بدن باعث افزايش 
به  مي شود.  آن  از  بيشتري  آب  تبخير  و  تعريق 
حفظ  به  امكان  حد  تا  كنيم  سعي  بايد  دليل  همين 
يكي  كنيم.  كمك  بدنمان  در  آب  از  مناسبي  ميزان 
حد  از  بيش  شدن  كم آب  از  پيشگيري  راه هاي  از 
است  مدري  خوراكي هاي  نكردن  مصرف  بدن، 
آب  ميزان  و  مي دهند  افزايش  را  ادرار  حجم  كه 
بهتر  بنابراين  مي برند  باال  هم  را  بدن  از  دفع شده 
است در دوراني كه تب  داريد، دور مصرف انواع 
يا  قهوه  چاي،  مانند  كافئين  حاوي  نوشيدني هاي 

نسكافه را خط بكشيد. 

9. شكر نخوريد
اگر تب داريد، شكر و خوراكي هاي شيريني مانند 
حاوي  صنعتي  آبميوه هاي  گازدار،  نوشابه هاي 
كه  همانطور  نكنيد.  مصرف  قند  و  عسل  شكر، 
بزرگ ترين  عنوان  به  سفيد  گلبول هاي  مي دانيد، 
مدافعان بدن در برابر عوامل بيماري زا بايد قدرت 
برخورد مناسب براي از بين بردن دشمن بيروني 
كه همان عفونت ها، ويروس ها و ميكروب ها هستند، 
داشته باشند. مصرف شكر و خوراكي هاي شيرين، 
كاهش  را  خون  سفيد  گلبول هاي  مبارزه  قدرت 
موفق  مناسبي  سرعت  با  مي شود  باعث  و  مي دهد 

به از بين بردن عوامل بيماري زا نشوند.

10. دور اين خوراكي ها خط بكشيد
اگر تب داريد، دور اين خوراكي ها را خط بكشيد: 
شير غير پاستوريزه يا لبنيات باز و فله اي، ميوه هاي 
سرخ كردني،  غذاهاي  خام،  سبزي هاي  باپوست، 
براي  هضمشان  كه  كلسترول  از  سرشار  و  چرب 
دستگاه گوارش سخت است، نوشيدني هاي گازدار 
و مدر مانند ماءالشعير، آدامس هاي ترك سيگار كه 
همين طور  و  هستند  مدر  و  كافئين  مقداري  حاوي 

تنقالت شوري مانند چيپس و پفك.
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موسسه حقوقى 
دادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك 
دادگسترى

پرونده هاى خانوادگى
( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و

 ملكى و مالياتى
پرونده هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در
 ايران اعم از :

شهردارى ها، 
اداره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم 

قراردادهاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

10 شهر بريتانياى كبير و 
مناطق گردشگرى آنها

بريتانيا يا پادشاهى انگستان شامل ممالك متحده انگليس، 
اسكاتلند و ايرلند شمالى است.

1. لندن
مكان هاى زيادى در لندن براى ديدن و كارهاى زيادى براى انجام دادن 
جمله  از  باكينگهام  كاخ  و  لندن  برج  همچون  تاريخى  هاى  مكان  هست. 
گردشگران  ساالنه  كه  هستند  لندن  گردشگرى  هاى  جاذبه  مشهورترين 
تنوع  شهر  اين  هاى  جاذبه  كنند.  مى  جذب  خود  سمت  به  را  بيشمارى 
بسيارى دارد و همه نوع سليقه اى را پوشش مى دهد. دوستدارن هنر مى 

توانند از گالرى ملى و گالرى تايت مدرن ديدن كنند. اگر تاريخچه نظامى 
برايتان جالب است بايد به اتاق جنگ برويد. در آخر، اگر شنيده ايد كه 
غذاهاى لندن بى مزه و وارفته هستند باور نكنيد. رستوران هاى اين شهر 

واقعا خوب هستند.

2. ادينبرو
ادينبرو، دومين شهر بزرگ و پايتخت اسكاتلند است. مناظر و چشم انداز 
تپه هاى اين شهر بسيار زيبا هستند و بايد گفت ادينبرو پيشينه تاريخى 
غنى نيز دارد و آثار آن تا به امروز باقى مانده و به آثار باستانى و مناطق 
گردشگرى تبديل شده اند. از جمله بايد به قلعه مشهور ادينبرو، كليساى 
جامع گيلس،موزه اسكاتلند و ... اشاره كرد. اگر در طول جشن سال نوى 
اسكاتلند كه نمايشگر سنت ها و غذاهاى محلى نيز هست به ادينبرو سفر 
كنيد مى توانيد همراه با 80 هزار جمعيت اين شهر در خيابان ها شادمانى 
امتحان  يكبار  نيز  را  ادينبرو  محلى  اى  ميوه  كيك  حتما  ضمن،  در  كنيد. 

كنيد.

3. ليورپول
اين  است.  وابسته  دريا  و  آب  و  كشتى  به  ليورپول  طالع  و  آينده  همه 
صادرات  و  واردات  دارد.  قرار  انگستان  غربى  شمال  در  بندرى  شهر 
بسيارى  رونق  شهر  اين  در  تنباكو  و  ادويه  شكر،  همچون  محصوالتى 
دارد. ليورپول بيشتر براى فوتبال و گروه موسيقى بيتل ها شهرت دارد 
و در سال 2008 ميالدى، به عنوان پايتخت فرهنگى اروپا برگزيده شد. 
از جمله جاذبه هاى آن بايد به كليساى جامع سنت نيكالس، موزه داك، 

كليساى گوستاو آدولف و گالرى هنرى واكر اشاره كرد.

4. توركى
شهر  در  توربِى  نخل  درختان  و  شنى،  سواحل  اقيانوس،  ماليم  نسيم 
كوچك انگستان، يعنى توركى احساس شهرهاى مديترانه اى را به انسان 
منتقل مى كند. اين شهر فقط يك شهر ساحلى نيست و غارهاى وابسته 
به ماقبل تاريخ نيز دارد. آگاتا كريستى بيشتر عمر خود را در اين شهر 
سپرى كرده است. در حال حاضر، توركى خانه اصلى بسيارى از شركت 
هاى فيلم سازى است. با داشتن تاريخ ادبى غنى، توركى يكى از بهترين 

مكان ها براى نوشتن و تكميل رمان يا نمايشنامه است.

5. گالسگو
گالسگو، بزرگ ترين شهر اسكاتلند و سومين شهر پرجمعيت بريتانياى 

و  موسيقى  مهد  و  قرن 19  هاى  ساختمان  از  مملو  شهر  اين  است.  كبير 
باعث  شهر  اين  در  مترو  و  ها  اتوبوس  نقل  و  حمل  سيستم  است.  تئاتر 
موزه  باشد.  آسان  بسيار  گردشگران  براى  گذار  و  گشت  تا  اند  شده 
هنرى Kelvingrove، گورستان وابسته به سلطنت ويكتوريا و غذاهاى 
خوشمزه گالسگو همچون پيتزاهاى سرخ شده در روغن از ديدنى هاى 

آن هستند.

6. بلفاست
بلفاست، پايتخت ايرلند شمالى است و حدود 300 هزار نفر جمعيت دارد. 
اين شهر شهرت جهانى دارد و بهترين منطقه براى سفرهاى كوتاه آخر 
هفته به شمار مى رود. بلفاست مملو از انرژى هاى مثبت و مثبت گرايى 
گشت  زياد  روهاى  پياده  و  قايق  تاكسى،  واحد،  اتوبوس  خطوط  است. 
و گذار را در اين شهر بسيار آسان و لذت بخش كرده اند. در سفر به 
بلفاست حتما از موزه مردم يا ولستر يا كليساى جامع بلفاست ديدن كنيد. 
بعالوه، رستوران ها، كلوب، تئاتر و گالرى هاى مشهور و باكيفيتى در اين 

شهر وجود دارند كه بايد به آنها سر بزنيد.

7. منچستر
و  دارد  جهانى  شهرت  موسيقى  و  فوتبال  تيم  براى  بيشتر  منچستر 
منچستر  برد.  خواهند  لذت  آن  در  گردش  از  فوتبال  و  هنر  دوستداران 
هاى  قطب  از  يكى  صنعتى،  نظر  از  و  دانند  مى  نيز  شمال»  «پايتخت  را 
در  زيادى  اتوبوس  و  مترو  خطوط  رود.  مى  شمار  به  اروپا  ريسندگى 
سطح شهر وجود دارند. از جمله جاذبه هاى آن بايد به مجموعه هنرى 
سلطنتى  تئاتر  رايلندز،  جان  كتابخانه  واتر،  بريج  تاالر  افلك،  كاخ  لورى، 

شهر، كليساى منچستر و مزه منچستر اشاره كرد.

8. بلك پول
بلك پول ساالنه ميليون ها گردشگر را از سراسر اروپا و جهان به سمت 
خود جذب مى كند. اين شهر را مى توان يكى از بهترين استراحتگاه ها 
و تفرج گاه ها دانست. اين شهر مملو از تفريح گاه هاى خانوادگى، مكان 
هاى هيجان انگيز، آثار باستانى، مكان هاى سرگرمى، باغ هاى زيباى گل 
باغ  دارد.  خود  در  چيز  همه  پول  بلك  است.  استثنايى  سواحل  و  گياه  و 
وحش، پارك آبى ، سواحل وبرج بلك پول از جمله ديدنى هاى آن هستند. 

استنلى پارك و مزرعه پنى از ديگر جاذبه هاى بلك پول هستند.

9. بيرمنگام
دهكده  يك  عنوان  به  ميالدى  ششم  قرن  در  انگلستان  جغرافيايى  قلب 
آنگلوساكسونى زندگى خود را آغاز كرد. امروزه، گالرى ها و موزه هاى 
جاذبه  جمله  از  عالى  خريد  مراكز  و  مبتكرانه  تئاترهاى  بسيار ارزشمند، 
مركز  و  ها  كافه  پاكستانى،  غذاهاى  بالتى،  مثلث  هستند.  بيرمنگام  هاى 
زندگى دريايى ملى اين شهر نيز از ديگر جاذبه هاى گردشگرى به شمار 

مى روند.

10. الندودنو
با اتوبوس برقى يا پياده به اورمه كبير كوهپايه اى در بلندى هاى شمال 
آنجا  از  را  ويلز  سواحل  زيباى  مناظر  و  انداز  چشم  و  برويد  الندودنو 
تماشا كنيد. البته اين باال كه مى رويد حتما با خود كت يا كاپشن ببريد 
چون خيلى سرد است. در اين شهر مى توانيد به معدن بزرگ مس هم 
سرى بزنيد و ببينيد حدود 3 هزار سال پيش چگونه مس استخراج شده 

است.
و  اسكاتلند  انگليس،  متحده  ممالك  شامل  انگستان  پادشاهى  يا  *بريتانيا 

ايرلند شمالى است.

گردشگرى
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اندي ماري جام قهرماني مسابقات تنيس ويمبلدون را باالي 
سر برد 

پايان حسرت 77 ساله با شواليه 

ويمبلدون  تنيس  مسابقات  در  بريتانيايي  تنيسور  قهرماني 
اتفاقي بود كه قبل از شروع مسابقات كسي آن را پيش بيني 
نمي كرد. اندي ماري اما پس از قهرماني در مسابقات المپيك 
لندن يك بار ديگر انگليسي ها را سوپرايز كرد و در حضور 
تنيسورهاي مطرح جهان مثل رافائل نادال، جوكوويچ و راجر 
فدرر جام قهرماني معتبر ترين گرند اسلم جهان را باالي سر 
برد. فينال تنيس ويمبلدون در بخش مردان با رقابت نوواك 
مرد  ماري  اندي  و  جهان  تنيس  يك  شماره  مرد  جوكوويچ، 
كه  بازي  اين  در  شد.  برگزار  ويمبلدون  در  جهان  شماره 2 
شد  موفق  ماري  اندي  انجاميد،  طول  به  ساعت  سه  از  بيش 
تنيسور  يك  تا  كند  غلبه  خود  ديرينه  رقيب  بر  ست  سه  در 
شود.آخرين  رقابت ها  اين  فاتح  77سال  از  پس  بريتانيايي 
باري كه يك تنيسور بريتانيايي توانسته بود در رقابت هاي 
جايزه بزرگ به قهرماني برسد به سال1936 بر مي گردد كه 
«فرد پري» توانسته بود به قهرماني برسد.اندي ماري پس از 
فتح ويمبلدون در نشست خبري خود در حضور خبرنگاران 
در حالي كه كامال احساساتي شده بود گفت: هنوز نمي توانم 
سختي  بسيار  بازي  است.  داده  رخ  اتفاقي  چه  كه  كنم  باور 
ويمبلدون  در  گذشته  سال  داشتم.  جوكوويچ  نووواك  برابر 
شكست تلخي را تجربه كردم. از همان زمان تصميم گرفتم 
مديريت  با  توانستم  امروز  و  كنم  جبران  را  شكست  آن  تا 
بازي پيروز اين ميدان شوم. اكنون نمي دانم كه بايد چه كار 
كنم. شور و شوق مردم پس از پايان مسابقه باور نكردني 
بود. اندي ماري با قهرماني در مسابقات ويمبلدون به ثروت 
هنگفتي دست پيدا خواهد كرد. قبل از شروع مسابقات گفته 
مي شد كه ماري حتي در صورت باخت به جوكوويچ هم سه 
امضا  سال  در  پوند  ميليون   10 ارزش  به  تبليغاتي  قرارداد 
دنيا  ثروتمند  ورزشكاران  جمع  در  پول  اين  با  و  مي كرد 
قرار مي گرفت اما حاال پيش بيني مي شود با قهرماني در اين 
مسابقات به ثروتي بالغ بر 100 ميليون پوند دست پيدا كند. 
به اين ترتيب تنيسور انگليسي در سن 26سالگي در جمع 10 
اندي  گرفت.  خواهد  قرار  جهان  نخست  ثروتمند  ورزشكار 
ورزشكاران  پردرآمدترين  فهرست  در  اين  از  پيش  ماري 
سال 2013 با ثروتي حدود 32 ميليون پوند در رده سي و 

دوم قرار داشت.

نخست وزير انگليس: اندي ماري 
شايسته لقب «سر» است

فاتح  توانست  جوكوويچ  نوواك  بر  پيروزي  با  ماري  اندي 
ويمبلدون شود و يك پيروزي تاريخي براي ورزش بريتانيا 
قدرداني  با  انگليس  نخست وزير  كامرون،  ديويد  بزند.  رقم 
تمامي  موفقيت  ماري،  موفقيت  گفت:  ماري  اندي  موفقيت  از 
بريتانيايي هاست. روز بسيار خوبي در ديدار نهايي داشت و 
شايسته قهرماني بود. روز يكشنبه صبح شك داشتم كه آيا 
او واقعا مي تواند فاتح ويمبلدون شود يا خير، اما در نهايت 
ديديم كه ماري قهرمانانه بازي كرد. نخست وزير انگليس با 
اشاره به موفقيت ماري گفت: در نظر داريم تا لقب «سر» را به 
اندي ماري اهدا كنيم. ماري كه پيش از اين به دليل قهرماني 
در بازي هاي المپيك جايزه OBE را دريافت كرد به احتمال 
زياد چندي ديگر به جمع افرادي مي پيوندد كه در بريتانيا لقب 
چنين  منتظر  مدت ها  ما  داد:  ادامه  كامرون  گرفته اند.  «سر» 
به  تا  داريم  نظر  در  خاطر  همين  به  بوديم  بزرگي  موفقيت 
اندي ماري لقب «سر» دهيم. ورزشكاران و مربيان زيادي از 
بريتانيا تاكنون لقب سر گرفته اند، معروف ترين آنها «الكس 
تاريخي  پيروزي  دليل  به  سال 1999  در  كه  بود  فرگوسن» 
برابر بايرن  مونيخ و بردلي ويگينز، دوچرخه سوار بريتانيايي 
كه در المپيك 2012 مدال طال گرفت، آخرين فرد مشهوري 

است كه به لقب «سر» مفتخر شده است

ادامه رفت وآمدها در فوتبال اروپا
نه چندان  انتقال هاى  با  همچنان  اروپا  تابستانى  نقل وانتقاالت  فصل   
بزرگ در حال سپرى شدن است. از اسپانيا خبر مى رسد كه باشگاه 
بارسلونا پيوستن«داويد ويا» به اتلتيكومادريد را تاييد كرده است. به 
اين ترتيب اتلتيكومادريد ويا را به عنوان جانشين مهاجمش «رادامل 
فالكائو» كه پيش از اين به موناكو پيوسته بود، به خدمت گرفته است. 
خالى  بارسلونا  در  مهاجم  يك  جاى  انتقال  اين  با  و  ديگر  سوى  از 
مانده و همين مساله امكان پيوستن «سرجيو آگوئرو» مهاجم فعلى 

اين  است.  داده  افزايش  ديگر  بار  بارسلونا  به  را  منچسترسيتى  تيم 
مى رسيد  خبر  بارسلونا  باشگاه  از  اين  از  پيش  كه  است  حالى  در 
كه سران اين تيم براى بازكردن پاى «وين رونى» به اين تيم قصد 
داشتند كه داويد ويا و تياگو آلكانتارا را به اولدترافورد بفرستند. با 
اين همه «ديويد مويس» اعالم كرده وين رونى به هيچ وجه فروشى 
نيست، اما آبى انارى ها براى به خدمت گرفتن او سر كيسه را حسابى 
عمل  از  بعد  گذشته  سال  كه  آبيدال»  «اريك  همچنين  كرده اند.  شل 
فصل  براى  برگشت،  فوتبال  زمين  به  ديگر  بار  كبد  پيوند  جراحى 
است  حالى  در  اين  برگردد  فرانسه  به  تا  داد  ترجيح  فوتبال  جديد 
كه بارسا در پايان فصل گذشته او را بازيكن آزاد اعالم كرده بود. 
گزينه ديگر بازار نقل و انتقاالت اسپانيا «ژابى آلونسو» بازيكن تيم 
رئال مادريد است كه پيش از رسانه هاى انگليسى مدعى بازگشت او 
به ليگ برتر شده بودند. اما آلونسو با رد خبر پيوستنش به ليورپول 
رئال  در  ايارامندى»  «آسير  حضور  وجود  با  كرده  تاكيد  چلسى  يا 
هرگز نمى خواهد به ليگ برتر برود. ديگر گزينه نقل و انتقاالت رئال 
مبلغ  با  دارد  قصد  كه  است  كايخون»  ماريا  «خوزه  فصل  اين  براى 

10ميليون يورو با قراردادى چهارساله به ناپولى برود. بازيكن فصل 
قبل بارسا اين فصل به نخستين تيم حرفه اى بازيگرى اش برمى گردد. 
به گزارش روزنامه هاى آلمانى و به نقل از «كارل هاينس رومينگه»، 
به  جارى  فصل  در  كه  دارد  قصد  تيم  اين  مهاجم  گومز»  «ماريو 
مبلغ  رسمى  به طور  هنوز  چند  هر  برود.  ايتاليا  فيورنتيناى  باشگاه 
اين قرارداد مشخص نشده اما ظاهرا باشگاه ايتاليايى بيش از 2/17 
گومز»  «ماريو  است.  گرفته  نظر  در  انتقال  اين  براى  ميليون دالر 
از  يكى  حاال  آمد،  بايرن مونيخ  به  اشتوتگارت  از  سال 2009  در  كه 
گران ترين بازيكنان بوندس ليگا محسوب مى شود. همچنين از آلمان 
«روبرت  انتقال  از  بورسيادورتموند  تيم  سرمربى  كه  مى رسد  خبر 

لواندوفسكى» پس از پايان قرارداد اين بازيكن در تابستان سال آينده 
خبر داد. اين در حالى است كه پيش از اين هاينكس، سرمربى فصل 
گذشته بايرن گفته بود نيازى نيست لواندوفسكى زياد منتظر بماند و 
به زودى به ماريو گوتزه ملحق خواهد شد. وى همچنين از هواداران 
خواست كه در طول فصل از او حمايت كنند. از سوى ديگر هاينكس 
از پيوستن ماريو گوتزه به بايرن انتقاد كرده است. از انگليس خبر 
مى رسد كه باشگاه ليورپول پيشنهاد 30 ميليون پوندى آرسنال براى 
در  هنوز  ليورپول  باشگاه  است.  كرده  رد  را  سوآرز»  خريد«لوييس 
قصد  همچنان  باشگاه  اين  ظاهرا  اما  است  نداده  توضيحى  اين باره 
دارد سوآرز را در آنفيلد نگه دارد. به گزارش روزنامه هاى ايتاليايى 
«استفان  انتقال  براى  30 ميليون يورويى  پيشنهاد  ميالن  باشگاه 
باشگاه  سران  ساكرنت،  گزارش  به  است.  كرده  رد  را  الشراوى» 
اشاره اى به نام باشگاه پيشنهاد دهنده نكرده اند اما گفته اند الشراوى 
خودش نمى خواهد سن سيرو را ترك كند. اين بازيكن تا سال 2018 

با باشگاه ميالن قراردارد.

چرا دو  و  ميداني در 
هند ضعيف ظاهر شد

يافته  پايان  تازه  مسابقات  در  ايران  نماينده هاي  ضعيف  نمايش 
دو و ميداني قهرماني آسيا در پوناي هند و اكتفا به 3 مدال نقره در 
شرايطي كه به جز احسان حدادي تقريبًا تمامي دار و ندار دو و ميداني 
ايران در صحنه حاضر بودند، اسباب نگراني بسياري از كارشناسان 

شده است. 
وي  اين كه  احتساب  با  ارتفاع  پرش  در  قنبرزاده  كيوان  نقره  شايد 
برابر با نفر اول (از چين) پريد، مدال بسيار پرارزشي بوده باشد و 
چهارم شدن قاسمي در دوي 100 متر نيز با احتساب دشواري هاي 
اين رشته و مطرح نبودن ايران در مسابقات سنوات گذشته اين ماده، 
دستاورد جالب توجهي بود، اما در اكثر مواد ديگر ايراني ها ضعيف 
ظاهر شدند و در تعدادي از مواد نفرات ما در ميانه راه از پيكارها 
در  و  ندويدند  مرحله  اين  در  اما  رسيدند،  فينال  به  و  كشيدند  كنار 
و  مشخص  صراحت  به  مسأله  اين  سبب  و  دليل  حتي  موارد  برخي 
اعالم نشد. اين در حالي بود كه اعزام يك تيم پرتعداد و دربردارنده 
ستاره هايي مثل برادران مرادي دو پديده دوي 100 متر (قاسمي و 
حسن تفتيان) و همچنين سپهرزاد و طوسي و عسگري اين باور را 
به وجود آورده بود كه يكي از روشن ترين ادوار شركت ايران در اين 

پيكارها به تصوير كشيده خواهد شد. 

شايد در پاره شدن عضله پاي تفتيان در جريان فينال «دو» 100 متر 
كه سبب شد او از صحنه خارج شود، شكي وجود نداشت و او چوب 
مصدوميتى را خورد كه از زمان شروع اين رقابت ها با خود حمل 
مي كرد و ليال رجبي هم در پرتاب وزنه زنان مدال نقره ارزشمندي 

گرفت، اما در ساير مواد ابهام هاي زيادي به جاي ماند. 
فينال  به  رسيدن  از  بعد  سجاد هاشمي  مثال كسي نفهميد  به عنوان 
نيز  اين  و  نيامد  ميدان  به  مرحله  اين  در  اصًال  چرا  متر   400 دوي 
در  هرگز  استقامت  نيمه  در «دو»هاي  مرادي  چرا  كه  نشد  مشخص 
از  بارها  اخير  ماه هاي  در  او  كه  است  درست  نشد.  ظاهر  خود  اوج 
بازي هاي  قهرمان  عنوان  به  وي  اعتبار  اما  بود،  ناليده  مصدوميت 
طلب  پوناي  آوردگاه  در  وي  از  را  بهتري  نمايش  گوانگجو  آسيايي 
مي كرد، حال آن كه او از يك رتبه چهارمي در 1500 متر فراتر نرفت. 
محمد ارزنده هم در پرش طول آني نبود كه انتظار مي رفت و حتي 
تكرار  صورت  در  گرفت،  نقره  ديسك  پرتاب  در  كه  صميمي  محمد 
ركوردش در پوناي (زير 62 متر) هيچ شانسي در ساير تورنمنت هاي 

بين المللي نخواهد داشت. 
به همان منوال حذف شدن مريم طوسي در 100 متر زنان به سبب 
دليل  به  نيز  توكلي  سپيده  و  كرد  متحير  را  ناظران  استارت،  خطاي 
فرود  احمد  از  شايد  ميان  اين  در  نبرد.  پيش  از  كاري  آسيب ديدگي 
نتوان انتقاد كرد، زيرا در 3 هزار متر بامانع پنجم شد و آن هم در 
شرايطي كه كسي از او انتظار خاصى نداشت. با اين اوصاف است 
از  كلكسيوني  فقط  پوناي  در  خود  حضور  از  ايران  دو و ميداني  كه 
ابهام و سؤال و نوسان را بر جاي نهاد و نگراني ها را نسبت به آينده 

خود بيشتر كرد. 
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طالع بينى هفته
فروردين :

بعد از مدتهاى طوالنى متوجه خواهيد شد كه كسى كه مورد 
اعتماد شما بوده است نسبت به شما احساسى عاشقانه دارد ؛ 
عجوالنه قضاوت نكنيد و براى قبول اين احساس بزرگ سعى 

كنيد تالش مثبتى بكنيد.
باشد  نداشته  بخصوصى  تغيير  است  ممكن  مالى  موقعيت 
چند  سفرى  نمود.موقعيت  نخواهد  ايجاد  نيز  نگرانى  ولى 
فوق  ها  بچه  طرف  از  ؛  ندهيد  دست  از  را  تفريحى  و  روزه 
العاده خوشحال خواهيد شد و متاهلين نيز با تمام تالششان 

نخواهند توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند.

ارديبهشت :
تا  بنشينيد  بحث  به  مهمى  افراد  با  كه  شد  خواهيد  مجبور 
بدست  است  تان  شايسته  كه  را  موفقيتى  فعاليتتان  رشته  در 
ساده  بايد  كه  آنچنان  موضوع  اين  است  ممكن  ؛  بياوريد 
نباشد ؛ به هر صورت اگر احتياج بكمك داريد نگران شكستن 
غرورتان نباشيد زيرا كه هستند افرادى كه عليرغم توقعتان با 
جان و دل حاضر بكمك و همكارى با شما ميباشند.در روابط 
عشقى و زناشوئى بهبودى بيشترى احساس خواهيد نمود ؛ 
متاهلين بهتر است همفكرى بيشتر با همسرشان داشته باشند.

خرداد :
پيدا  زندگى  در  بيشترى  آرامش  ميكنيد  احساس  كه  اكنون 
سالمتى  و  خانواده  به  مربوط  هاى  نگرانى  اغلب  و  نموده 
صرف  را  انرژيتان  همه  است  بهتر   ، است  رسيده  بپايان 
صرف  فعاليتتان  رشته  و  اجتماعى  موقعيت  بيشتر  بهبودى 

نمائيد.
عشق همچنان بهترين پشتيبان شما خواهد بود و در زندگى 
زناشوئى آرامشى بى نظير را تجربه خواهيد نمود ؛ اين هفته 
به جشنهاى متعددى دعوت شده و دوستان دوران كودكى و 

يا تحصيلى را مالقات خواهيد نمود.

تير :
بعد از چند سال تالش مداوم ، اكنون وقت استراحت و لذت 
بردن از برآوردها را خواهيد داشت ؛ وقت كافى براى مشغول 
شدن در انواع فعاليتهايى كه از مدتها قبل در فكرتان بوده اند 
خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشترى را با دوستان 

به شب زنده دارى بگذرانيد.
شايد ميخواهيد براى مدتى با خود بوده و به تفريح بپردازيد و 
براى همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين نگرانيتان در رابطه 

با عشق خواهد بود.
روابط زناشوئى  مقابل ناماليمات  در  نيز سعى كنيد  متاهلين 
پول  با  رابطه  در  ؛  دهيد  نشان  بيشترى  تحمل  و  صبورى 
خواهيد  تجربه  را  بخشى  رضايت  و  مثبتى  بسيار  تغييرات 

نمود.

مرداد :
ساخته  نگران  را  فكرتان  قبل  مدتها  از  كه  مالى  مهم  موضوع 
بود ، در اين دوره كامال روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف 
ديگر ، دوست و يا يكى از اقوام خانواده گرفتارى قانونى پيدا 
نموده و سعى خواهد نمود كه شما را نيز آلوده سازد در اين 
گرفتار  را  خودتان  ميتوانيد  بديگران  ننمودن  اعتماد  با  مورد 
و  شده  دعوت  متعددى  هاى  جشن  و  ها  مهمانى  نسازيد.به 

دوستان جديدى پيدا خواهيد نمود.

مجردين همچنان در جستجو خواهند بود و عشاق به توافق 
انجام  به  در  متاهلين  و  رسيد  خواهند  بخشى  رضايت  هاى 
رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراكت و همكارى آغاز 
خواهند نمود ، احتمال بسيار زياد گمشده اى را بعد از ساليان 

طوالنى پيدا خواهيد نمود.

شهريور :
اين دوره براى روابط عشقى و زناشوئى فوق العاده خواهد 
احساسى  روابط  گرفتار  مطمئنا�   ، هستيد  مجرد  اگر  و  بود 
چندگانه گشته و ممكن است در ابتدا از اين موضوع احساس 
از  يكى  جدى  انتخاب  در  نتوانيد  اگر  ولى  بكنيد  نيز  غرور 

آنها مصمم باشيد ، نه تنها براى خود بلكه براى ديگران نيز 
ناراحتى ايجاد خواهيد نمود .

متاهلين نگرانى نداشته و بيشتر تمركزشان روى كار و فعاليت 
و مسائل مالى خواهد گشت ، امكان دورى از همسر بخاطر 
يك سفر شغلى وجود دارد ؛ خانمها هديه دريافت خواهند كرد 

؛ بيشتر به ورزشهاى سبك بپردازيد.

مهر :
براى درصدى باال از متولدين اين ماه ، عشق دردسرآفرين 
و  شيرين  دردسرها  اين  بعضى  براى  شايد  البته  است  بوده 
زندگى  مانع  و  ساز  مشكل  برخى  براى  ولى  باشد  پرهيجان 

راحت است.
به هر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانم هاى 
متولد اين ماه اكثريت زندگى خود را بر مبناى عشق بنا ميكنند 
گرچه   ، ندارد  دوام  عشق  بدون  پيمانى  هيچ  معتقدند  آنها   ،
ولى  اند  باخته  را  خود  عمر  از  ساليانى  دليل  بهمين  برخى 

حداقل دل به روحانيت و پاكى عشق بسته اند.

آبان :
ماه  اين  متولدين  اكثر  فداكارى  و  مهربانى  ؛  قلبى  خوش 
از  نيز  ها  بعضى  و  باز  برويشان  ها  راه  خيلى   ، شده  سبب 
خيلى  دوم  گروه  خوشبختانه  كه  كنند  سوءاستفاده  آنها 
ندانسته  كه  افراد  اين  از  دسته  آن  ميشوند.به  شناخته  زود 
ميشوند  كشيده  تراشى  دشمن  و  غيبت  و  بدگويى  مسير  به 
وگرنه  بدهند  تغيير  را  خود  مسير  زودتر  ميگردد  توصيه 
اى  نامه  هفته  اين  آخر   ، شد  خواهند  دچار  دردسرهايى  به 

خوشحال كننده به دستان خواهد رسيد.

آذر :
آدمهاى  از  بعضى  بدهند  اجازه  نبايد  ماه  اين  هاى  زوج 
ناصالح در زندگيشان دخالت كنند و يا بعنوان مشاور سبب 
در  دخالت  اصوال   ، شوند  شان  زندگى  شيرازه  ريختن  بهم 
وابسته  دلسوزترين  و  نزديكترين  توسط  اگر  ها  آدم  زندگى 
ها صورت گيرد شايد بتواند در حل مسائل يارى رساند ولى 
وقتى قضيه بدست آدمهاى غير مسئول مى افتد همه چيز بهم 

ميريزد.
در حاليكه ثروت در زندگى چهل درصد از متولدين اين ماه 
نقش مهمى دارد و در مجموع مسائل مادى گاه نقش حياتى 
ايفا ميكند ، اين گروه پيوندهاى خود را با مسائلى عاطفى و 

احساسى و معنوى قطع ميكنند.

دى :
در  حركتتان  براى  اى  مقدمه  اين  و  ميشود  زياد  شما  زحمت 
اصل  ميتواند  فرهنگى  فعاليتهاى  ؛  است  دلخواه  مسير  يك 
وجودى شما را به اطرافيان بشناساند ، ضمن آنكه خودتان 
را نيز خوشحال ميكند ، اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى 
اقتصادى خود را كمى به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد 
عاطفى  امور  زمينه  در  هفته  اين  شما  طالع  كلى  طور  بود.به 
متوجه  را  شما  دارد  خيال  نفر  يك  ؛  است  روشن  فرهنگى  و 

خودش كند ، با چشمانى باز اطراف خود را بنگريد.

بهمن :
پيدا  خود  مشكالت  براى  دائمى  هاى  حل  راه  نميتوانيد  وقتى 

كنيد از حل موقت آنها خوددارى كنيد.
انجام  براى  ؛  درآوريد  كتبى  صورت  به  را  خود  تعهدات 
كارهايتان از سرعتى فوق العاده ميتوانيد استفاده كنيد كه هم 
به نفع شماست و هم اشخاص مهمى را متوجه حضور شما 
خواهد كرد ؛ در يك مهمانى مالقات مهمى خواهيد داشت كه 

براى آينده شما موثر واقع خواهد شد.

اسفند :
اين هفته سعى كنيد از افراد خودخواه فاصله بگيريد ؛ برخى 
از صفات خوب شما در محيط كار باعث ميشود وظايف مهمى 

به شما ارجاع شود.
مسائل  مورد  در  يكى  كه  داشت  خواهيد  مهم  مالقات  دو 
تحصيلى و شغلى است و ديگرى در مورد زندگى آينده تان ، 
به يك سفر كوتاه ولى جالب خواهيد رفت و يكى از دوستانتان 
كه از شما دلخور بود، به اشتباه خود پى خواهد برد و از شما 

دلجويى خواهد كرد.

جدول و سرگرمى

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

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom  کليه امور
 ,Kitchen Tiling :شامل

… ,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



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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فرانسوى ها دنبال
«جامعه شناسى خودمانى»

مدرسه  طرف  از  نراقى»  «حسن  تاليف  خودمانى»  «جامعه شناسى  كتاب 
مطالعات عالى علوم انسانى پاريس، براى ترجمه به عنوان يكى از 30كتاب 

معتبر در حوزه علوم انسانى، به ناشران فرانسوى معرفى شد. 
در  انسانى  علوم  عالى  مطالعات  مدرسه  پژوهشگر  لكلرك  ميشل  خانم 
انسانى  علوم  تحقيق  مراكز  قديمى ترين  و  معتبرترين  از  (يكى  پاريس 
انسانى»  علوم  متون  ترجمه  پژوهشى «مشكالت  گروه  رياست  پاريس)، 
پژوهشگر  و  روانكاو  مكارمى،  حسن  دكتر  از  ايشان  دارد.  عهده  به  را 
انجمن  در  همكارانش  با  تا  كرد  دعوت  پاريس،  سوربن  دانشگاه  در 
روان پژوهان، تجربه تالش خود در ترجمه كتاب «تلويزيون ژاك لكان» 
را با پژوهشگران اين مدرسه در ميان بگذارد. اين آشنايى، براى نخستين 
بار خانم ميشل لكلرك را متوجه وسعت كار نشر و ترجمه در ايران كرد 
و درخواست كرد كه در شماره آينده كتاب توصيه به ناشران فرانسوى، 
علوم  عالى  مطالعات  مدرسه  ساله  هر  شود.  معرفى  ايران  از  نيز  كتابى 
انسانى، كتابى منتشر مى كند كه در آن حدود 30 كتاب معتبر چاپ شده 
در حوزه علوم انسانى را معرفى كرده و براى ترجمه و انتشار به ناشران 
فرانسوى پيشنهاد مى كند. دكتر حسن مكارمى پس از جست وجوى چند 
خودمانى»،  «جامعه شناسى  كتاب  پژوهشگران  دگر  با  مشورت  و  ماهه 
نوشته آقاى حسن نراقى را پيشنهاد كرده و در مقاله مفصلى اين كتاب 
را معرفى مى كند. پس از انتشار اين مقاله نشريه وزين «بوكس»  كه در 
مورد معرفى بهترين كتاب هاى ماه در پاريس به چاپ مى رسد، درخواست 
مى كند تا مقاله معرفى كتاب مزبور را در شماره ماه مى  امسال چاپ كند.

51 سال پس از «ويليام فاكنر»، خالق «خشم و هياهو»

سلسله در سلسله شاهدانند
صالح حسينى

من به شرح حال نويسندگان و شاعران عالقه چندانى ندارم. مهم اين است 
كه بدانيم در فاصله ميالد و مرگشان چه كرده اند. بنابراين از شرح حال 
«فاكنر» بهتر است به همين بسنده كنم كه از كاتبان است و بهترين تعبير 
هم در وصف كاتبان، اينكه-به قول هوشنگ گلشيرى- سلسله در سلسله 
شاهدانند. بعد از اين مختصر، خطابه «فاكنر» را - كه خود ترجمه  كرده ام- 

به مناسبت قبول جايزه نوبل در سالمرگ او ذيال مى آورم: 
«احساس مى كنم اين جايزه را نه به شخص من كه به آثارم-كه حاصل 
عمرى پر از عذاب و عرق ريزى روح آدمى است- داده اند، آن هم نه به قصد 
كسب افتخار و از آن كمتر مال، بلكه به اين قصد كه از مصالح روح آدمى 
جايزه  اين  پس  است.  نداشته  وجود  آن  از  پيش  كه  شود  آفريده  چيزى 
نزد من وديعه اى بيش نيست. تخصيص بخش مالى جايزه به موقوفه اى 
همسنگ هدف و معناى اصلى آن، دشوار نيست. ولى من مى خواهم براى 
كرامت حاصل از آن نيز چنين كنم: به اين معنى كه اين لحظه را كنگره اى 
سازم و صدايم را به گوش مردان و زنان جوانى برسانم كه عمر خويش 
را وقف همان رنج و درد زايمان كرده اند و در بين آنان كسى هست كه 
روزى در جاى كنونى من قرار مى گيرد. تراژدى زمانه ما هراس جسمانى 
همگانى و جهان گيرى است كه چون دير پاييده است ياراى تحملش را نيز 
پيدا كرده ايم. ديگر از مسايل روز سخنى نمى رود و پرسشى جز اين در 
جوان  نويسنده  سبب  همين  به  شد؟  خواهم  تكه تكه  كى  كه  نيست  ميانه 
امروزى مسايل دل آدمى را از ياد برده است.دل در كار كشمكش با خود 
كه مايه نوشته خوب است و بد، كه تنها همين است كه ارزش نوشتن دارد 

و رنج و عرق ريزى روح برازنده آن است. 
كه  اوست  بر  ندارد.  مسايل  اين  بازآموزى  جز  چاره اى  جوان  نويسنده 
را  آن  كه  همين  و  خوارمايگى است  كمال  ترسيدن  كه  بياموزد  خود  به 
از  جز  خويش  كارگاه  در  و  ببرد  يادش  از  بايد  يكسره  آموخت  خود  به 
براى صداقت و حقيقت دل- حقايق ديرين جهانى كه بى آنها هر داستانى 
بدفرجام و ناپايدار است-يعنى عشق و شرف و شفقت و غرور و دلسوزى 
دچار  نكند  چنين  تا  و  نگذارد.  ديگرى  چيز  براى  جايى  ازخودگذشتگى  و 
كه  شكست هايى  از  شهوت،  از  كه  عشق  از  نه  ديگر  و  بود  خواهد  نفرين 
اميد  بدون  پيروزى هاى  از  نمى دهد،  دست  از  را  ارزشى  با  چيز  هيچ كس 
اندوه  اشك  گفت.  خواهد  سخن  دلسوزى  و  شفقت  بدون  بدتر  همه  از  و 
او بر استخوان هاى جهانى جارى نمى شود و شيارى برجاى نمى گذارد. 
نياموزد  را  چيزها  اين  تا  مى گويد.  غده ها  از  نمى نويسد،  دل  درباره  وى 
چنان مى نويسد كه گويى در ميانه ايستاده است و پايان انسان را تماشا 
كه  است  آسان  چه  مى زنم.  باز  سر  انسان  پايان  پذيرفتن  از  من  مى كند. 
بگوييم فناناپذيرى انسان به سبب پايدارى اوست و در هنگامه واريز طنين 
دينگ دانگ ناقوس قيامت و محوشدن آن از روى واپسين صخره بى ارجى 
كه در واپسين شامگاه سرخ رو به مرگ آونگ مانده است، باز هم طنين 
ديگرى برجاى مى ماند: طنين صداى ضعيف و پايدار انسان كه همچنان 
سخن مى گويد. من از پذيرفتن اين سخن سر باز مى زنم. من بر اين باورم 
كه انسان هم پايدار است و هم پيروز، انسان فناناپذير است، نه از براى 
موجودات تنها اوست كه صدايى پايدار دارد، بلكه به اين  اينكه در ميان 
سبب كه صاحب روح است، روحى كه گنجايش دلسوزى و صبر و ايثار 
بنويسد.  چيزها  اين  درباره  كه  است  اين  نويسنده  و  شاعر  وظيفه  دارد. 
مايه هاى  يادآورى  و  انسان  دل  افراشتن  با  كه  است  اين  در  افتخارش 
ايثار،  و  شفقت  و  دلسوزى  و  غرور  و  اميد  و  شرف  يعنى  او  به  فخرش 
شرح  تنها  شاعر  صداى  كه  نيست  الزم  برساند.  مددش  پايدارى  راه  در 
حال انسان باشد، مى توان آن را به صورت تكيه گاه درآورد، تكيه گاهى كه 

انسان را در راه پايدارى و پيروزى يارى كند.» برگرفته از شرق


