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صفحه 5

تلويزيون هاى  جمعه،  بعدازظهرهاى  پيش،  سال  دو 
را  تصوير  چند  همزمان  طور  به  عربى  كشورهاى 

نمايش مى دادند.
اين تصاوير به دو، سه و فريم هاى مشابه بيشترى 
كه  همانطور  عصر  نماز  پايان  در  مى شد.  تقسيم 
از  خالى  زمانى  منطقه  چهار  در  ترتيب  به  مساجد 
شهرى  در  خبرى  گروه هاى  مى شدند،  جمعيت 
تصوير  به  را  مشابهى  تصاوير  ديگر  شهر  از  پس 
تكان  درحال  بانشاط  و  انبوه  جمعيت  مى كشيدند. 
دادن پرچم به سمت ميدان لولو در منامه، پايتخت 
صنعا،  تحرير  ميدان  در  مى كردند،  حركت  بحرين 
ليبى  بنغازى  شهر  در  مصر،  قاهره  و  يمن  پايتخت 
يك  همه  مى كردند.  تجمع  تونس  خيابان هاى  در  و 
را  رژيم  سقوط  «مردم  مى كردند:  تكرار  را  شعار 

مى خواهند.»
از  بسيارى  روزهاى  شاهد   2011 سال  بهار  در 
كنسرت  نامرئى  رهبر  يك  گويا  بوديم.  دست  اين 
سمفونى اعتراض پان عرب را رهبرى مى كرد و اين 
خيزش تغيير مهمى را به ارمغان آورد. پيش از آغاز 
اين اعتراضات در دسامبر سال 2010، جهان 350 
ويروس  برابر  در  عجيب  شكلى  به  عرب  ميليونى 
دموكراسى كه اكثر نقاط جهان را آلوده كرده بود، 
مصون مانده بود. 19 كشور عمده عرب زبان جهان، 
سياسى  چارچوب  پادشاهى،  چه  و  جمهورى  چه 
متفاوت  ظاهر  به  اساسى  قانون  داشتند،  مشابهى 
آنها راه را براى حكومت ديكتاتورى هموار مى كرد. 
مردم از جمله لشكرى از جوانان بيكار، حق اظهار 

نظر درباره چگونگى اداره كشور نداشتند. 
اما به طور حيرت آورى در يك زمان كوتاه به دهه ها 
ديكتاتورى در تونس، مصر، ليبى و يمن پايان داده 
عربى  دولت هاى  ديگر  مردم،  فشار  افزايش  با  شد. 

اصالحات  بى قرارشان  مردم  كردن  آرام  براى 
اعطاى  و  بيشتر  عمومى  هزينه هاى  سياسى، 
امتيازات ديگر را اعالم كردند. انفجار انرژى جوانان 
دهه  در  غربى  جوانان  اجتماعى  خيزش  يادآور  كه 
1960 بود، از مفهوم جديد اختيارات حكايت داشت. 
اين  ناتوانى  يعنى  عرب»-  جهان  بودن  «مستثنى 
ديكتاتورى هاى نوين در حركت به سمت هنجارهاى 
به  جهان-  كشورهاى  اكثر  بين  مشترك  سياسى 

پايان رسيده بود. 
اما آن روزهاى مسرت بخش و اميدواركننده سپرى 
تار  و  تيره  عرب  جهان  وضعيت  اكنون  است.  شده 
است. مطمئنا برخى براين باورند كه بهار عربى به 
زمستان مذهب گرايان تبديل شده است. آنان نگرانند 
كه  آن  به  وابسته  گروه هاى  و  اخوان المسلمين  كه 
در بهار عربى نقش بسزايى داشتند، درپى از دست 

دادن قدرت در مصر ستيزه جوتر شوند. 
تاسف  مسائل  تغيير  روند  از  عرب  مذهب گرايان 
مى خورند. آنان كه براى دهه ها به عنوان گروه هاى 
مخالف حكومت شناخته مى شدند، اكنون در قدرت 
تبديل  مى آموزند.  را  سختى  درس هاى  و  هستند 
كار  كاربردى  سياست هاى  به  مذهبى  آرمان هاى 
اينكه  مورد  در  مذهب گرايان  زيرا  است،  دشوارى 
اين آرمان ها چه بايد باشند با يكديگر اختالف دارند. 
همچنين زمانى كه نخبگان سكوالر و دستگاه ادارى 
مقاومت مى كنند، اين  مذهب گرايان  اهداف  برابر  در 
كار دشوارتر مى شود. با اين همه، سرنگونى محمد 
از  مصر،  اخوان المسلمين  رييس جمهور  مرسى، 
طريق تركيبى از اعتراضات عمومى و اقدام نظامى 

شوكه كننده بود. 

ادامه صفحه 6

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

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

اين شناسنامه همه ماست
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
پرشين  نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  مادى  حقوق  كليه  باشد.  مى 
شماره  به   Golden Class Ltd براى 
دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511 ثبت 

2008 محفوظ است.      
Printed by: Web Print UK  

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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آتش دورخ نصيبم باد، ولى من همچنان به تو عشق مى ورزم! و آن هنگام كه ديگر عاشق 
تو نباشم، هر و مرج باز خواهد گشت.

اتللو، پرده سوم، صحنه سوم.
Perdition catch my soul, But I do love thee! 

And when I love thee not, chaos is come again.
Othello, Act III, sc. 3. 

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

هفته گذشته خبر ناپديد شدن سه كوهنورد ايرانى، سر خط خبرگذارى هاى ايران و برخى كشورهاى ديگر 
بود. سه كوهنورد تيم "آرش تهران" در پاكستان مفقود شده اند و شرايط آنها بحرانى است. "آيدين بزرگى"، 
مسير  در  پيش  هفته  دو  حدود  هستند،  تهران"  "آرش  تيم  كوهنورد  سه  جراحى"  "مجتبى  و  كيوانى"  "پويا 
بازگشت از قله «برود پيك» از هيمالياى پاكستان دچار سانحه شدند و اكنون بيش از يك هفته  است كه مفقود 
شده اند. اين كوهنوردان در ارتفاع 7700 مترى دچار سانحه شده اند و آخرين تماس با اين سه نفر به ساعت 
10 صبح روز جمعه 28 تيرماه باز مى گردد. تا اين لحظه جست وجوها براى يافتن اين سه كوهنورد بى نتيجه  
بود و شرايط آنها بحرانى است، چرا كه غذا و اكسيژن آنها تمام شده است، چادر خود را از دست داده اند 
و حضور بيش از يك هفته در ارتفاع 7700 مترى باعث مى شود كه ريه ها آرام آرام پر شوند و وضعيتشان 
وخيم شود. تيم هاى امدادى متشكل از كوهنوردان سوئيسى و ديگر تيم هاى حاضر در هيماليا تشكيل شده 
جستجوها  است  نموده  اعالم  ايسنا  خبرگذارى  كه  است  حالى  در  اين  هستند.  كوهنوردان  اين  دنبال  به  و 
براى يافتن آنها ادامه داشت كه سرانجام يكشنبه تيم امدادى كه در محل مشغول جستجو بود، اعالم كرد، 

جستجوها تمام شده و امدادگران به بيس كمپ برگشته اند.
در همين راستا نيز، فدراسيون كوهنوردى ايران در بخشى از بيانيه خود اعالم نموده است كه تيم كوهنوردى 
باشگاه «آرش» به دليل عدم انجام كامل امور و سلسله مراتب الزم از منظر اين فدراسيون حائز شرايط الزم 
باشگاه،  آن  متوليان  تصميمات  بر  بنا  و  حال  اين  با  نشد.  مرزى  برون  شوراى  مجوز  اخذ  و  بررسى  جهت 
تيمى 5 نفره در برنامه اى شخصى و مستقل عازم اين صعود گرديد.اينگونه اتفاقات و ضايعه ها، جدا از بار 
احساسى و جبران ناپذيرى كه براى خانواده هاى قربانيان بر جاى مى گذارد، در سطح ملى نيز قلب ايرانيان 
را جريحه دار مى كند. هفته نامه پرشين عميقا آرزو دارد كه اين سه كوهنورد هر چه سريعتر، پيدا شوند و 

ديگر شاهد اينگونه وقايع تلخ نباشيم. 
اما در انگلستان، فضاى اين روزهاى جامعه، كمى متفاوت از بقيه روزها در اين كشور است. نوزاد سلطنتى 
كارمندان  از  بسيارى  آمد.  دنيا  به  باالخره  انتظار،  ها  ماه  و  روزها  از  بعد  انگستان،  ملكه  نتيجه  و  جديد 
خبرگذارى ها، ژورناليست ها و مردم عادى، از هفته ى گذشته جلوى بيمارستانى كه "پرنسس كيت" در آن 
وضع حمل كرد، انتظار كشيدند تا جزءِ اولين افرادى باشند كه چشمشان به ديدن اين شازده كوچولو روشن 
مى شد. انتظارها پايان يافت و اين نوزاد خوش شانس، به دنيا آمد تا شايد با به قدرت رسيدن خود در آينده، 
جهان را آبستن اتفاقات كند و نام او هم همچون بقيه ى حكومت مداران در تاريخ ثبت گردد. تولد اين نوزاد 

را نيز به خانواده سلطنتى انگلستان و دوستداران آنان، تبريك مى گوييم. 
سردبير

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

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

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

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 52 پوند         يكسال 70 پوند

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد

Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road London NW3 5HT

هفته نامه پرشين
با بيش از 10000 نفر دوستدار صفحه فيسبوك، 10000 ايميل هفتگى و 

3000 نسخه چاپى
پرتيراژترين نشرية ايرانى در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

07811000455
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دعاي مردم ايران 
براي نجات 3 
كوهنورد گمشده

تيم امداد پاكستان جست و جو را 
متوقف كرد

 يك روز از آخرين باري كه سه كوهنورد ايراني 
در ارتفاعات «كوه برودپيك» در پاكستان تماس 
هنوز  و  شده  سپري  داشته اند  خود  خانواده  با 

از وضعيت اين تيم خبري به دست نيامده است. 
توسط  ساعت19:30  شنبه  روز  تماس،  آخرين 
آيدين بزرگي به منزل پدري اش صورت گرفته 

بود.

امداد  ستاد  عضو  و  راهنما  المل»،  «توماس   :
دو  كه  آلمان  كوهنوردي  فدراسيون  نجات  و 
داشته  تيم  اين  گم شدن  منطقه  فراز  در  پرواز 
گفته است با كمال تاسف به اين نتيجه رسيديم 
كه 3 كوهنورد ايراني حيات با ارزش خود را از 
و  جست  اطالعات  همين  برپايه  داده اند.  دست 
جوهاي اين گروه متوقف شده اما سفارت ايران 
در پاكستان جست و جويي جديد را ترتيب داده 

است.

در همين حال ايرنا گزارش داد «تقي صادقي» 
رايزن فرهنگي سفارت جمهوري اسالمي ايران 
در اسالم آباد گفت: هنوز هيچ خبري از وضعيت 
اين تيم به دست نيامده است اما تيم هاي امداد 
و كارشناسي موفق شدند عالئمي از محل دقيق 
گرفتاري يكي از كوهنوردان كشورمان در قله 

برود پيك پيدا كنند.

در  متر  ارتفاع 1391  با  پاكستان  پرودپيك  قله 
اسكردو  شهر  كيلومتري  پنج  در  حوشه  منطقه 
شمال  در  بلتستان   – گلگيت  ايالت  شهرهاي  از 
كوهنوردي  تيم هاي  و  دارد  قرار  كشور  اين 
حوشه  منطقه  از  بايد  قله  اين  به  رسيدن  براي 

تا قله 24ساعت پياده بروند.

ما  است:  گفته  ايرنا  به  همچنين  صادقي  تقي 
نظر  مورد  نقطه  شدن  معلوم  از  پس  توانستيم 
و  سنج  نقطه  مغناطيسي  سيستم  از  استفاده  با 
قرار  محل  كامل  جغرافيايي  مختصات  اينترنت، 
داشتن جي پي اس كوهنورد كشورمان را نيز 

شناسايي كنيم.

در  نيز  ايراني  ورزش  تحليلي  خبري  پايگاه 
گزارشي نوشته است «ايراني ها 4 سال قبل نيز 
جديد  مسيري  كه  مسير  همين  از  كردند  تالش 
محسوب مي شود و از جنوب غربي به سوي قله 

طراحي شده است به اين قله صعود كنند.

«مجتبي  و  كيوان»  «پويا  بزرگي»،  «آيدين 
اين  براي  كه  هستند  كوهنوردي  سه  جراحي» 
به  كه  «برودپيك»  رفته اند.  پاكستان  به  صعود 

ميزبان  تيرماه   25 سه شنبه  است  معروف   k3
آنها بود و اين سه نفر توانسته اند حدود ساعت 
كامل  قله  تا  را  جديد  مسير  روز  همين   16:30
وقت  به  روز  همان   20:25 ساعت  از  اما  كنند. 
محلي تا اين لحظه خبري از اين سه كوهنورد به 
دست نيامده است. اين تماس بر اساس گزارشي 
كرده  منتشر  ايراني  ورزش  خبري  پايگاه  كه 
است از ارتفاع 7 هزار و 800 متري گرفته شده 
است و اعالم كرده اند: «چادرشان پاره شده و 
و  نيست  خوب  تيمي هايشان  هم  از  يكي  وضع 
به آب و غذا احتياج دارند. از كمپ اصلي به او 
اطمينان دادند كه تيم امداد در راه است و فردا 
«جي. دستگاه  او  اينكه  ضمن  مي رسد.  آنها  به 

پي.اس» هم داشت و همين مساله تيم امداد را 

اما  كنند؛  پيدا  را  نفر   3 اين  كه  مي كرد  اميدوار 
و  نرسيده  جايي  به  هنوز  امداد  تيم  تالش هاي 

وضعيت كوهنوردان ايراني مبهم است.»

نيز  آرش»  «باشگاه  نام  به  اينترنتي  پايگاه  يك 
در گزارشي در اين باره نوشته است: « صبح 
 Thomas) المله  توماس  تير   30 يكشنبه  روز 

(Lammle
توسط  آلماني  معروف  راهنماي  و  كوهنورد 
شد  پياده  برودپيك  اصلي  كمپ  در  كوپتر  هلي 
كه خود را به تيم هاي جست وجو در ارتفاعات 
باال برساند. او موفق شد در چند پرواز تا حد 

ممكن از منطقه حادثه عكاسي كند.»

نوشته  همچنين  آرش  باشگاه  اينترنتي  پايگاه 
عمليات  توقف  رسمي  اعالم  «برخالف  است: 
رسمي  مقامات  سوي  از  نجات  و  جست وجو 
براي  تالش ها  پاكستان،  كشور  كوهنوردي 
هنوز  باشگاه  اين  عضو  كوهنورد  سه  نجات 

ادامه دارد.»

در  كشورمان  زن  كوهنورد  ابريشمى  پرستو 
وبالگ خاك خوب با بيان اينكه، «آيدين بزرگى» 
او  از  قله  به  كوهنورد صعودكننده  سه  از  يكى 
خواسته تا پس از صعود آنها، نامه اش را منتشر 
كند، متن اين نامه را كه نوزدهم خردادماه (روز 

سفر تيم از ايران به پاكستان) منتشر نموده.

آورده  چنين  نامه،  اين  متن  در  بزرگى  آيدين 
است:

«به نام برودپيك، به اميد تغيير
به  آوازش،  همه  با  كه  دهانيم،  يكى  تو  و  من 

زيباتر سرودى خواناست.
در  دم،  هر  را  دنيا  كه  ديدگانيم،  يكى  تو  و  من 

منظر خويش تازه تر مى سازد.
آنچه  هر  از  دارد،  بازمان  آنچه  هر  از  نفرتى 
محصورمان كند، از هر آنچه واداردمان، كه به 

دنبال بنگريم.
دستى كه خطى گستاخ به باطل مى كشد.

من و تو يكى شوريم، از هر شعله  اى برتر، كه 
هيچ گاه شكست را بر ما چيرگى نيست، چرا كه 
از عشق رويين تنيم و پرستوئى كه در سرپناه 
شتابناك  شدنى  آمد  با  است  كرده  آشيان  ما 

خانه را از خدائى گمشده لبريز مى كند.

سخنرانى دكتر عال اميرشاهى در خانه فردوسى

موالنا عارفى شاعر بود
ظهر  از  بعد   7 ساعت  جوالى   21 يكشنبه  روز 
در محل خانه فردوسى واقع در لندن جلسه اى 

موضوع  در  اميرشاهى  دكتر  آقاى  حضور  با 
و  عالقمندان  حضور  با  موالنا  شناسى  سبك 

دوستداران اين شاعر و عارف برگزار گرديد.
به  اشاره  ضمن  ايشان  ابتدا  جلسه  اين  اين  در 
در اشعار  تاثير شمس  و  و موالنا  رابطه شمس 
به  اشاره  ضمن  ادامه  .در  پرداخت  شاعر  اين 
الدين  جالل  موالنا  گفت:  قران  از  موالنا  تاثير 
مرتبة  و  مقام  هفتم،  قرن  عارف  و  شاعر  بلخي 
شاخص تري را در تاثير از آيات قرانى به خود 
اختصاص داده است، تا انجا كه ،بعضي از بزر 
گان و مثنوي شناسان، دو سوم از آيات قرآن را 

مورد استناد واستشهادِ مولوي دانسته اند.
موالنا  در  عشق  معناى  به  ايشان  ادامه  در 

توانسته  نمى  هيچگاه  موالنا  عشق  كه  پرداختند 
عشق زمينى باشد بلكه عشقى است كه سر منشا 

آن الهى و وابسته به خالق هستى است. 
در ادامه اين جلسه ايشان به پرسشهاى حضار 
مورد  در  حضار  از  يكى  پاسخ  در  و  داد  پاسخ 
با  موالنا  عرفان  ارتباط  و  موالنا  بودن  عارف 

به  كه  بود  عارفى  موالنا  گفت:  ايشان  اشعار 
مى  را  خود  هاى  شعر  وار  جوشش  صورت 
موالنا  مينوشتند  ايشان  شاگردان  و  سروده 
موالنا  بوده،  عارف  شاعرى  كه  حافظ  برخالف 
عالى  مدارج  و  مراحل  اشعار  سرودن  از  قبل 
عرفانى طى كرده بود كه تحت تاثير ديدار شمس 

اشعار خود را سروده است.

با  ارتباط  در  حضار  از  يكى  سوال  به  پاسخ  در 
رابطه هگل و موالنا گفت موالنا به عبارتى هگل 
اشعار  در  عرفانى  ديالكتيك  از  كه  است  شرق 

خود بهره گرفته است 
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پسر  صاحب  ميدلتون  كاترين  و  ويليام  پرنس 
شدند

تولد سومين مدعى 
تاج و تخت بريتانيا

 22) دوشنبه  روز  ويليام،  شاهزاده  همسر  كيت، 
به  آورد.  دنيا  به  پسر  فرزند  يك  تير)  ژوئيه/31 
به  كه  نوزاد  اين  حال  بريتانيا،  سلطنتى  كاخ  گفته 
هنگام تولد 3 كيلو و 800 گرم وزن داشته و نيز 
برگه  قديمى  رسمى  طبق  است.  خوب  مادرش 
همسرش  و  دوشس  كمبريج  فرزند  تولد  اعالميه 
ساعت   ) تولد  ساعت  آن  در  كه  ويليام  شاهزاده 
16:24 دقيقه به وقت محلى) و نيز جنسيت نوزاد 
ذكر شده، روى يك سه پايه طاليى در برابر كاخ 

باكينگهام نصب شده است.
بريتانيا از چند روز پيش در تب و تاب تولد نوزاد 
سلطنتى به سر مى برد. اين هيجان زمانى فزونى 
گرفت كه كيت همراه با ويليام صبح روز دوشنبه 
از  شمارى  كرد.  مراجعه  مارى  سنت  كلينيك  به 
عكاسان از چند هفته پيش همراه با تجهيزات شان 
شاهزاده  شده اند.  مستقر  كلينيك  اين  برابر  در 
همين  در  نيز  هرى  شاهزاده  برادرش  و  ويليام 
وضع  خبر  آنكه  از  آمدند.پيش  دنيا  به  كلينيك 
اعالن  رسمى  طور  به  كمبريج  دوشس  حمل 
به  پزشكان  رسمى  نظريه  حامل  قاصدى  شود، 
از  را  اليزابت  ملكه  تا  شد  عازم  باكينگهام  كاخ 
اين خبر جديد مطلع كند. طبق اعالن كاخ سلطنتى 
ملكه و همسرش پس از شنيدن اين خبر "بسيار 
شادمان" شده  اند. اين نوزاد از سوى ملكه رسما 

"شاهزاده كمبريج" لقب گرفته است.
شاهزاده  پدر  و  بريتانيا  وليعهد  چارلز،  شاهزاده 
ابراز  خود  نوه  آمدن  دنيا  به  از  نيز  ويليام، 
شادمانى كرد و گفت: «همسرم و من بى اندازه از 
تولد اولين نوه  ام خوشحاليم. اين لحظه ، لحظه اى 
باورنكردنى است، به ويژه براى ويليام و كاترين.» 
او افزود، از اينكه پدربزرگ شده است "بى نهايت 
انتظار  در  بى صبرانه  و  مى كند  غرور"  احساس 

ديدن نوزاد است.
شاهزاده ويليام كه در بيمارستان همسرش را به 
وضع  از  پس  بود،  كرده  همراهى  زايمان  هنگام 
حمل كيت اعالم كرد: «ما ديگر نمى توانيم از اين 

خوشبخت تر باشيم.»
و  تاج  وارث  سومين  تولد  شود  مى  بينى  پيش 
دالر  ميليون  از 380  بيش  درآمدى  انگليس  تخت 
اليزابت  كند.ملكه  بريتانيا  عايد  گردشگرى  قبل  از 

دوم امسال شصت و يكمين سالگرد سلطنت خود 
در  سالمتى  لحاظ  از  و  گذارد  مى  سر  پشت  را 

وضعيت مطلوبى است.
سلطنتى  خانواده   ، پرس  آسوشيتد  از  نقل  به 
تخت  و  تاج  وارث  سومين  كردند  اعالم  بريتانيا 

ملكه انگليس در سالمت كامل متولد شده است.
بيمارستانى  همان  لندن  مارى  سنت  بيمارستان 
خانواده  سابق  عروس  دايانا  پرنسس  كه  است 
ملكه انگليس و مادر پرنس ويليام در آن نخستين 
 . آورد  دنيا  به  ويليام)  پرنس   ) را  خود  فرزند 
هزينه بسترى شدن هر شب در اين بيمارستان 5 
هزار پوند است. ويليام و كاترين براى اينكه تولد 
فرزندشان " سورپرايز"شود،پيش از تولد نوزاد 
جديد براى آگاهى از جنسيت جنين،"سونوگرافى" 

به عمل نياورده بودند.
با انتشار خبر فارغ شدن كاترين ميدلتون كه لقب 

سلطنتى او " دوشس كمبريج " است صدها تن از 
طرفداران خانواده سلطنتى انگليس با اجتماع در 
مقابل كاخ " باكينگهام"، تولد نوزاد جديد خانواده 

سلطنتى را جشن گرفتند.
هنوز خانواده سلطنتى انگليس براى فرزند جديد 
نامى انتخاب نكرده است اما از نوه پرنس چارلز 
كمبريج"  پرنس   " عنوان  با  بريتانيا  ملكه  وليعهد 
ياد خواهد شد، و منابع نزديك به خاندان سلطنتى 
از احتمال نام گذارى فرزند جديد به نام " جيمز " 
خبر داده اند.كاترين و ويليام دو سال پيش در يك 
ازدواج  يكديگر  با  تبليغات  پر  و  تجملى  عروسى 
كردند.پيش بينى مى شود تولد سومين وارث تاج 
و تخت انگليس درآمدى بيش از 380 ميليون دالر 
اليزابت  كند.ملكه  بريتانيا  عايد  گردشگرى  قبل  از 
دوم امسال شصت و يكمين سالگرد سلطنت خود 
در  سالمتى  لحاظ  از  و  گذارد  مى  سر  پشت  را 

وضعيت مطلوبى است.
پسرى  نوه  ويليام  پرنس  از  ناظران  از  بسيارى 
او به عنوان پادشاه بعدى بريتانيا نام مى برند و 
معتقدند پرنس چارلز با توجه به سن باال و انتظار 
نيم قرنى در واليتعهدى ، سلطنت را به پسر 32 

ساله اش ويليام واگذار خواهد كرد.
تازه  فرزند  ويليام  به  سلطنت  انتقال  صورت  در 

متولد شده او به مقام واليتعهدى خواهد رسيد.

كه  است  اين  از  نشان  بريتانيا  ملكه  نتيجه  تولد 
و  آتى  قرن  نيم  تا  دستكم  بريتانيا  در  سلطنت 
حتى فراتر از آن در صورت بقا، در دست مردان 
خواهد بود و ديگرتا زمان تولد نوزادى دختر در 
خانواده سلطنتى بريتانيا ملكه اى در كار نخواهد 

بود.

انگلستان

آيا عرب ها فرزند 
وليعهد انگليس را 
مصادره كردند؟

همزمان با تولد فرزند شاهزاده ويليام، گمانه زنى 
هايى از بطن تاريخ دوران درخشان تمدن عربى در 
اندلس و يا اسپانيايى امروزى سر بر آورده است 
در  اسالمى  عربى  خون  داشتن  جريان  مدعى  كه 
.سايت  است  انگلستان  پادشاهى  خاندان  هاى  رگ 
العربيه مدعى شد: فرزند ويليام را به زن مسلمانى 
اى  شاهزاده  پيش  سال   900 كه  كند  مى  مرتبط 

اسپانيايى را به دنيا آورد.

همزمان با تولد فرزند شاهزاده ويليام در شامگاه 
دوران  تاريخ  بطن  از  هايى  زنى  گمانه   ، دوشنبه 

اسپانيايى  يا  و  اندلس  در  عربى  تمدن  درخشان 
جريان  مدعى  كه  است  آورده  بر  سر  امروزى 
خاندان  هاى  رگ  در  اسالمى  عربى  خون  داشتن 

پادشاهى انگلستان است .
شده  مطرح  زمينه  اين  در  كه  اى  نظريه  اساس  بر 
خون شهبانوى عرب تبارى كه 900 سال پيش در 
حال زايمان تنها فرزند پسر خود از پادشاه اسپانيا 
اعضاى  هاى  رگ  در  فروبست  جهان  از  چشم 

خاندان پادشاهى انگليس جريان دارد.
”العربيه.نت“ چنين ادعايى را كه برخى خبرگزارى 
بوكارنو“  لوى  ”جان  از  نقل  به  پيش  هفته  دو  ها 
 Généalogie Magazine “ مؤسس مجله معروف

“ منتشر كردند ارزيابى نمود .

كه   1953 سال  متولد  فرانسوى  شهروند  بوكارنو 
است  معتقد  باشد  مى  شناسى  نسب  متخصص 
شخصيت  ها  ده  به  ويليام  شاهزاده  هاى  ژن  كه 
شاهزادهِ  آنها  ميان  در  كه  گردد  بازمى  مشهور 
داستان هاى داراكوال و شاهدختى  رومانِى سوژهِ 

عرب تبار را مى توان نام برد.
شاهدخت  اين  درباره  مفصلى  توضيح  بوكارنو 
رگ  ”در  كه  گويد  مى  تنها  و  دهد  نمى  تبار  عرب 
هاى فرزند كيت و ويليام، خون ”مارى دو مديسى“، 
كه  دهد  مى  ادامه  وى  دارد“.  جريان  فرانسه  ملكه 
اين ملكه از سالله مشترك آلفونس ششم پادشاه 
همسر  و   ( م   1065  –  1109  ) كاستيل  يا  قشتاله 
زايده  وى  گفته  به  باشد.  مى  ”زايده“  وى  چهارم 
شاهدخت عرب تبار مسلمانى از سالله پادشاهان 
پيامبر  خاندان  به  آنان  اصول  كه  است  اشبيليه 

اسالم، محمد ابن عبداهللا باز مى گردد.

از شمال اسپانيا به فرانسه و بريتانيا
كه  شد  مشخص  ”العربيه.نت“  هاى  بررسى  با 
اصول ”زايده“ به خاندان پادشاهان مسلمان عرب 
بر  عربى  الطوايفى  ملوك  دوره  در  كه  اشبيليه 

در  گردد.  مى  باز  داشتند  قدرت  اندلس  يا  اسپانيا 
به  يا  ”قشتاله“  پادشاه  ششم  آلفونس  زمان  همان 

اسپانيايى Castilla بود .
نام  به  اشبيليه  بر  حاكم  عرب  پادشاه  همسر  زايده 
”المامون“  به  ملقب  عباد“  بن  المعتمد  بن  ”الفتح 
عبدالسالم  پدرش  مورخين،  نظر  اتفاق  به  كه  بود 
الترمانينى از متولدين سال 1019 ميالدى در شهر 
بر  پيش  سال   900 از  بيش  و  بود  سوريه  حلب 

اشبيليه و قرطبه در اسپانيا پادشاهى مى كرد.
هجوم  معرض  در  اشبيليه  ميالدى   1091 سال  در 
نيروهاى دولت ”مرابطون“ كه در مراكش حاكم بود 
شوهر  عباد  بن  المعتمد  بن  الفتح  و  گيرد  مى  قرار 
با  زايده  آن  دنبال  به  و  شود  مى  كشته  ”زايده“ 
فرزندان و خدم خود به قشتاله گريخته به آلفونس 
كتاب  روايت  به   . برد  مى  پناه  ليون  پادشاه  ششم 
”حوادث تاريخ اسالمى“ نوشته الترمانينى، آلفونس 
ششم دلباخته او مى شود و پس از گرويدن زايده و 
فرزندانش به مسيحيت او را به همسرى مى گيرد .

از  شدن  باردار  از  پس  سالگى   32 سن  در  زايده 

تنها  اما  ميرد  مى  زايمان  حال  در  ششم  آلفونس 
در  را  ”سانشو“  نام  به  قشتاله  پادشاه  پسر  فرزند 
سال 1093 به دنيا مى آورد كه بر اساس اين روايت 
وى نيز در سن پانزده سالگى در نبرد ”اقليش“ در 

سال 1108 با مرابطون كشته مى شود .

زايده از قديسان اسپانيا

كه  گويند  مى  اسپانيايى  و  عرب  نگاران  تاريخ 
”ابن   . داد  تغيير  ”ايزابال“  به  را  خود  نام  ”زايده“ 
نام  به  خود  معروف  كتاب  در  مراكشى“  عذارى 
”البيان المغرب“ كه به حوادث اندلس مى پردازد اين 

مساله را تاكيده نموده است .
ايزابالى  يا  زايده  درگذشت  پى  در  كه  شده  گفته 
مسيحى مردم اسپانيا از وى تقدير كرده و به عنوان 
دير  در  را  جسدش  و  كرده  برخورد  وى  با  قديسه 

”ساهاگون“ به خاك سپردند.

 69 سن  در  نيز  ششم  الفونس  آن  از  بعد  سال  دو 
سالگى درگذشت و دو دختر از همسر سابق خود به 
نام هاى ”ساشا“ و ”الويرا“ بر جاى نهاد كه برادران 
ناتنى از نامادرى آنها ”زايده“، يعنى فرزندان الفتح 
عباد ، پادشاه عرب اشبيله در كنار  بن المعتمد بن 
مطرح  داليل  همه  اين  با  ماندند.  شاهدخت  دو  اين 
مبنى بر اينكه نوزاد شاهزاده ويليام از نسل ”زايده“ 
يا ”ايزابال “ باشد چندان قانع كننده نيست.از سويى 
صاحبان نظريه ديگرى استدالل مى كنند كه يكى از 
دو دختر آلفونس ششم يعنى ”الويرا“، نسل الفونس 
منتقل  فرانسه  ملكه  مديسى“  ”مارى  به  را  ششم 
آلمانى،  هاى  آميزش  با  سپس  نسل  اين  كه  كرده 
هندى  حتى  و  مراكشى  رومانى،  ايتاليايى،  يونانى، 
رسد  مى  بريتانيا  در  وندسور  پادشاهى  خاندان  به 
. در صورتى كه چنين تحليلى صحت داشته باشد 
رگ  در  اشبيلى  زايده  فرزندان  ناتنى  خواهر  خون 

هاى پادشاهان بريتانيا جريان دارد
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فرمانده ستاد مشترك ارتش آمريكا خبر داد

موافقت كنگره آمريكا با 
تسليح شورشيان سوريه

از  اختصاصى  گزارشى  در  رويترز   خبرگزارى 
براى  اوباما  باراك  دولت  با  آمريكا  كنگره  موافقت 
شورشيان  كردن  مسلح  با  رابطه  در  طرحى  اجراى 

سوريه خبر داد.

شد،  منتشر  تير،   31 دوشنبه،  روز  كه  گزارش  اين 
مجلس  امنيتى  كميته  رييس  راجرز،  مايك  سخنان 
مى گويد  كه  مى دهد  بازتاب  را  آمريكا،  نمايندگان 
نمايندگان كنگره به اين نتيجه رسيده اند شرايطى پيش 
چنين  به  دست  مى تواند  آمريكا  دولت  كه  است  آمده 

اقدامى بزند.
بود  كرده  اعالم  ژوئن  ماه  در  اين  از  پيش  سفيد  كاخ 
كه سرانجام قصد دارد به شورشيان سوريه پيشنهاد 
داخلى  جنگ  كه  شرايطى  در  بدهد  نظامى  كمك هاى 
اين  همه  در  و  رسيده  خود  سال  سومين  به  سوريه 
بدون  و  مستقيم  كردن  مسلح  از  متحده  اياالت  مدت 
كرده  خوددارى  سوريه  حكومت  مخالفان  واسطه 
فكر  اتاق  به  نزديك  منبع  يك  زمينه  همين  است.در 
به  نامش  نشدن  فاش  شرط  به  اوباما  باراك  دولت 
كردن  برطرف  هدف  با  «ما  گفت:  رويترز  خبرگزارى 
دغدغه هايى كه كنگره در ابتدا داشت با آن رايزنى و 
همكارى كرده ايم و معتقديم كه آن دغدغه ها برطرف 

شده است و اكنون مى توانيم دست به كار شويم.»
در  جمهورى خواه  و  دموكرات   حزب  دو  هر  اعضاى 
اياالت  سناى  و  نمايندگان  مجلس  امنيت  كميته هاى 
متحده پيش از اين ابراز نگرانى كرده بودند كه مبادا 
اسلحه ها در نهايت به دست شبه نظاميان اسالم گرا در 
سوريه، مانند جبهه نصرت، بيفتد و اينكه اين اسلحه ها 
كافى  داخلى  جنگ  در  توازن  برقرارى  براى  كل  در 

نيست.
رويترز مى نويسد كه راه خروج از اين بن بست روز 
21 تير به نوعى پيدا شد، زمانى كه كميته امنيت سنا 
و  موقت  به طور  گرفت  تصميم  غيرعلنى  جلسه اى  در 
پيش  را  خود  طرح  كه  دهد  اجازه  دولت  به  آزمايشى 
ببرد و آنها را در جريان اقدامات پنهان خود قرار دهد.

اكنون نيز كميته امنيت مجلس نمايندگان اياالت متحده 
اين  اگرچه  كرده،  اعالم  دراين باره  را  خود  موافقت 

موافقت با هشدارهايى توام است.
مايك راجرز تاكيد كرد: «بايد توجه داشت كه شرط و 
شروط بنيادين ما هنوز باقى  است. ما فعال به اجماع 

رسيده ايم كه مى توان طرح و برنامه دولت در رابطه با 
سوريه را پيش برد و اينكه برنامه فعلى دولت ناقض 

شروط كنگره نيست.»
رويترز سپس مى نويسد كه هنوز برنامه زمانى دولت 
حاميان  اما  نيست،  مشخص  برنامه  اين  اجراى  براى 
اسلحه هاى  ارسال  كه  اميدوارند  سوريه  شورشيان 

اياالت متحده از يك ماه آينده آغاز شود.
اين اسلحه ها به نظر مى رسد كه شامل «ميزان انبوهى 

از سالح هاى سبك» مانند تفنگ و 
اسلحه هاى ضدتانك باشد.

بررسى گزينه هاى مداخله نظامى در سوريه
در  اياالت متحده  ارتش  مشترك  ستاد  رييس  همزمان 
گزارشى اعالم كرد كه در صورت خواست كاخ سفيد، 
انجام  و  نظامى  دخالت  مى توانند  آمريكايى  نيروهاى 
اضافه  او  بگيرند.  برعهده  را  سوريه  در  ماموريت 
مى تواند  آمريكا  روى  پيش  گزينه هاى  كه  است  كرده 
عليه  محدود  حمالت  تا  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد  از 

اهداف نظامى را در برگيرد.
دمپسى  مارتين  ژنرال  رويترز،  خبرگزارى  از  نقل  به 
در گزارشى كه به كميته نيروهاى مسلح سنا ارسال 
دستور  صدور  صورت  در  كه  است  گفته  كرده، 
آمادگى  كشور،  اين  ارتش  آمريكا،  رييس جمهورى 
آن را دارد تا اقدامات مختلف نظامى را در حمايت از 

مخالفان مسلح حكومت سوريه به اجرا بگذارد.
اين گزارش در پاسخ به پرسش هاى دو تن از اعضاى 
كميته نيروهاى مسلح سنا تهيه شده است كه با ارسال 
مورد  در  را  او  نظر  مشترك،  ستاد  رييس  به  نامه اى 
شده  جويا  سوريه  در  متحده  اياالت  نظامى  دخالت 

بودند.
گزارش ژنرال دمپسى نشان مى دهد كه دولت آمريكا 
تصميم  سوريه  در  نظامى  دخالت  مورد  در  هنوز 
عضو  دو  اين  گذشته،  است.هفته  نگرفته  را  نهايى 
كميته نيروهاى مسلح سنا از هر دو حزب دموكرات 
با  موافقت  از  پيش  كه  دادند  هشدار  جمهوريخواه،  و 
ديگر  دوساله  دوره  يك  براى  دمپسى  ژنرال  نامزدى 
هستند  مايل  ارتش،  مشترك  ستاد  رياست  سمت  در 
از  نظامى  حمايت  مورد  در  او  ديدگاه  از  گزارشى 

مخالفان حكومت سوريه را دريافت كنند.
حزب  از  كين،  مك  جان  سناتور  را  نامه  اين 
جمهوريخواه، و سناتور كارل لوين، از حزب دموكرات 
براى رييس ستاد مشترك ارتش ارسال كرده بودند.

رييس  اسد،  بشار  مخالفان  از  علنى  طور  به  آمريكا 
و  آورده  عمل  به  سياسى  حمايت  سوريه،  جمهورى 
كمك هاى «بشردوستانه» را نيز در اختيار جنگ زدگان 
كمك  مورد  در  تاكنون  اما  است،  داده  قرار  سورى 
رزمى به مخالفان مسلح حكومت تعهدى نكرده است.

حمايت  زمينه  در  مختلف  گزينه هاى  هم  اين  از  پيش 
رزمى از مخالفان مسلح حكومت سوريه مورد بحث و 
بررسى كارشناسان آمريكايى قرار گرفته اما گزارش 
دمپسى نخستين اظهار نظر تفصيلى يك مقام نظامى 
بحران  در  آمريكا  نظامى  مداخله  مورد  در  مسوول 

سوريه است.
از  آمريكا  حمايت  اينكه  يادآورى  با  دمپسى  ژنرال 
شامل  تاكنون  سوريه  حكومت  مخالف  نيروهاى 
گزينه هاى  است،  بوده  «غيركشنده»  نظامى  تجهيزات 
ديگر را هم مورد بررسى قرار داده و هزينه و نتايج 

متفاوت آنها را تشريح كرده است.
رييس ستاد مشترك ارتش آمريكا پنج گزينه مختلف 
را  سوريه  حكومت  مخالف  نيروهاى  از  حمايت  در 
همراه با هزينه، خطرات احتمالى و عواقب سياسى و 

نظامى آنها مطرح كرده است.
در يك سوى طيف، او از اعزام مربى و مستشار براى 
آموزش و راهنمايى افراد نيروهاى مخالف سخن گفته 
درگيرى  كمتر  خطر  با  اقدام  اين  كه  است  افزوده  و 
سوريه  داخلى  جنگ  در  آمريكاييان  نظاميان  مستقيم 
همراه است و هزينه آن هم ممكن است از چند ميليون 

دالر تجاوز نكند.
ارتش  مشترك  ستاد  رييس  اشاره  مورد  ديگر  گزينه 
مواضع،  به  موردى»  «ضربات  كردن  وارد  آمريكا، 
سوريه  دولتى  نيروهاى  حساس  مراكز  و  تجهيزات 
عمليات  اجراى  در  آنها  توانايى  كه  نحوى  به  است، 
مختل  شهرى  مناطق  و  مسلح  مخالفان  عليه  نظامى 
با  مى تواند  آمريكا  ارتش  هدف،  اين  شود.براى 
زيردريايى  و  دريايى  زمينى،  پايگاه هاى  از  استفاده 
خود در مناطق نزديك به سوريه، نقاط مورد نظر را 
هدف موشك قرار دهد. به گفته مارتين دمپسى، هزينه 
استفاده از اين گزينه به نوع و دامنه حمالت و همچنين 
مدت زمان اجراى آنها بستگى دارد و ممكن است به 

چند ميليارد دالر بالغ شود.
گزينه  سوريه،  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد 

مشترك  ستاد  رييس  گزارش  در  كه  است  ديگرى 
ارتش آمريكا مطرح شده است.

و  هوايى  تجهيزات  گزينه،  اين  انتخاب  صورت  در 
امكانات  اول  مرحله  در  بايد  متحده  اياالت  موشكى 
نيروى هوايى ارتش سوريه مانند فرودگاه ها، پايگاه ها 
و آمادگاه هاى آن را به نحوى غيرقابل استفاده كند كه 
هوايى  كامل  برترى  از  بتوانند  آمريكايى  هواپيماهاى 
حمله  از  و  شوند  برخوردار  سوريه  خاك  فراز  بر 
هوايى ارتش آن كشور به نفرات و مواضع نيروهاى 

مخالف از جمله در مناطق شهرى جلوگيرى شود.
ژنرال دمپسى هزينه اوليه اجراى اين گزينه را حدود 
پانصد ميليون دالر و هزينه اجراى موثر طرح پرواز 
و  كرده   برآورد  دالر  ميليارد  يك  ماهى  تا  را  ممنوع 
افزوده است كه اين گزينه ممكن است شامل خسارات 
مادى و تلفات انسانى احتمالى به نيروهاى آمريكايى 

هم باشد.
ادامه  از  مانع  ممنوع  پرواز  منطقه  ايجاد  همچنين 
عمليات زمينى و موشكى ارتش سوريه عليه مخالفان 

مسلح حكومت نخواهد شد.
ارتش  مشترك  ستاد  رييس  اشاره  مورد  گزينه  ديگر 
نظامى  حمايت  تحت  حايل»  «منطقه  ايجاد  آمريكا، 
اياالت متحده احتماال در مناطق مرزى سوريه با تركيه 
بتوانند  مخالف  نيروهاى  كه  نحوى  به  است  اردن  و 
به  سوريه،  ارتش  زمينى  يا  هوايى  حمله  خطر  بدون 
اين  در  خود  عمليات  سازماندهى  و  نفرات  آموزش 

مناطق مبادرت كنند.
بر  را  خود  توجه  مى تواند  متحده  اياالت  سر انجام،  و 
شيميايى  تسليحات  كاربرد  از  جلوگيرى  و  نظارت 
توسط ارتش سوريه متمركز كند. تا كنون، كشورهاى 
از  محدود  استفاده  به  را  سورى  نيروهاى  غربى 
اسلحه شيميايى عليه مخالفان متهم كرده اند و گفته اند 
در  اسد  بشار  حكومت  رفتار  نحوه  به  توجه  با  كه 
دارد  وجود  احتمال  اين  سوريه،  داخلى  جنگ  جريان 
احتمال  با  مواجهه  صورت  در  دولتى  نيروهاى  كه 
شكست، به استفاده گسترده از اين نوع تسليحات عليه 
مخالفان مسلح و حتى غيرنظاميان در مناطق شهرى 

مبادرت كنند.
را  شيميايى  اسلحه  كاربرد  آمريكا  جمهورى  رييس 
حتى  و  كرد  توصيف  سوريه  جنگ  در  قرمز»  «خط 
تسليحات  نوع  اين  از  استفاده  عليه  نيز  روسيه  دولت 

در جنگ داخلى سوريه هشدار داده است.
ژنرال دمپسى در گزارش خود يادآور شده است كه 
در  سوريه»  در  قهريه  به «قواى  متحده  اياالت  توسل 
عمل به منزله ورود به جنگ است كه در آن صورت 
و  بود»  خواهد  دشوار  تر  وسيع  درگيرى  از  «اجتناب 
توصيه كرده است كه هر گونه تصميمى در اين زمينه، 

با بررسى همه جوانب اتخاذ شود.
اينكه  بر  تاكيد  با  ارتش  مشترك  ستاد  رييس 
تقويت  منزله  به  قطع  طور  به  آمريكا  نظامى  مداخله 
اشاره اى  در  است،  سوريه  حكومت  مخالفان  توانايى 
افزوده  عراق،  و  افغانستان  شرايط  به  غيرمستقيم 
كه  آموخته ايم  گذشته  سال   10 تجربه هاى  «از  است: 
مداخله به منظور تغيير دادن توازن نظامى به نفع يكى 
فعاليت  زمينه  كردن  فراهم  به  توجه  بدون  طرفين،  از 
نخواهد  كافى  اقدامى  كارآمد،  حكومتى  ساختار  يك 

بود.»

ادامه از صفحه اول

دور تازه تغييرات در خاورميانه
نگران  سياسى،  شدن  قطبى  خطر  و  مذهب گرايان  نيت  از  بيشتر  منتقدان 
است.  جريان  در  هم اكنون  كه  هستند  طوالنى اى  سياسى  گذار  و  آشفتگى 
اين گذار تاكنون نتوانسته است مشكالت اجتماعى را كه اين خيزش ها را به 
وجود آورد، برطرف كند. هنوز در هيچ يك از كشورهاى بهار عربى حق 
راى يا آزادى بيان بيشتر به تشكيل دولتى بهتر، اشتغال بيشتر يا چشم   انداز 
روشن تر در كوتاه مدت منجر نشده است. هيچ يك از اين كشورها به الگويى 
مى رسد  نظر  به  اكنون  است.  نشده  تبديل  عربى  كشورهاى  ديگر  براى 
ياس بر اميد چيره شده است. فرقى نمى كند چه كسى دولت تشكيل دهد، 
كشورهاى تونس و مصر طى سال هاى آينده متالطم باقى خواهند ماند. اما 
كشورهايى كه به تازگى دموكراتيك شده اند نسبتا عملكرد خوبى داشته اند.

به  آزادى  سال 2011  بهار  در  اعتراض  شكوفه هاى  اولين  نقاط،  ديگر  در 
كه  زمانى  آورد.  بار  به  مدنى  منازعه  و  ظلم  عوض  در  و  نياورد  ارمغان 
پليس جزيره كوچك پادشاهى بحرين نتوانست خيزش حاميان دموكراسى 
شد  موجب  مساله  اين  شدند.  وحشت زده  حاكم  خاندان  كند،  سركوب  را 
پادشاهى همسايه به اين جزيره نيرو اعزام كند و درپى آن بسيارى كشته 
و صدها نفر دستگير شدند. نتيجه اين اقدام، بن بست بين اكثريت دو سوم 
شيعه و اقليت سنى در اين كشور است. نه تنها بحرين نتوانست پيشرفت 
كند، بلكه به زمان تنش هاى فرقه اى بين اين دو گروه در دهه 1980 بازگشت.

اما اين مساله در برابر كشتار در سوريه ناچيز است. آنچه در اين كشور 
رخ داده است فراتر از بدترين تصورات معترضانى است كه دو سال قبل 
دولت را به چالش كشيدند. هم اكنون تعداد كشته شدگان از صد هزار نفر 
گذشته است،بيش از يك چهارم 21 ميليون جمعيت سوريه آواره شده اند، 
پيش بينى  براساس  و  شده اند  ويران  كشور  اين  اصلى  شهرهاى  از  نيمى 
سازمان ملل، تا پايان امسال نيمى از جمعيت اين كشور به كمك هاى غذايى 
نيازمند خواهند بود. آنچه كه به عنوان خيزش محبوب و فراگير آغاز شد، 
به برادركشى بى پايان بدل شده است و تنها سناريوهاى قابل تصور براى 
نتيجه اين درگيرى كامال نااميد كننده هستند. پيروزى مخالفان بشار اسد، 
انتقام كشى اكثريت 70 درصدى سنى را از اقليت به همراه خواهد داشت و 
با تداوم بن بست كنونى، تجزيه سوريه به نواحى متخاصم هميشگى و به 
درگير  را  سوريه،  همسايه  لبنان،  است  سال  كه 15  مى شود  تبديل  نزاعى 

كرده است. 
دوميليون  اينكه  به  توجه  با  دهد.  رخ  است  ممكن  نيز  بدترى  اتفاقات  اما 
پناهنده سورى در كشورهاى همسايه اسكان داده شده اند، مشكالت سوريه 
تزلزل  نزاع،  گسترش  است.  كرده  سرايت  كشور  اين  مرزهاى  آنسوى  به 
قرن  يك  كه  خاك»  روى  اين«خطوط  مى كند.  آشكار  را  سوريه  مرزهاى 
بر  احساسى  وابستگى  كمترين  با  مقتدر  اروپايى  قدرت هاى  توسط  پيش 
روى زمين ترسيم شدند،احتماال در آينده دوباره روى خون رسم مى شوند. 
به  شبيه  چيزى  سوريه  شرق  شمال  در  كرد  گروه هاى  حاضر،  درحال 
منطقه خودمختار براى خود دست و پا كرده اند كه فعال با كردستان عراق و 

كردهاى تركيه پيوند ضعيفى دارد. 
تعصبات  آتش  سوريه،  شيعيان  و  بين سنى ها  فزاينده  تنش هاى  هم اكنون، 
فرقه اى را در عراق،لبنان و حتى يمن روشن كرده است و احتمال تنش بين 

شيعه و سنى را در اين منطقه افزايش داده است. فتنه بزرگ بين گروه هاى 
اصلى اسالم، با توجه به فوران دوره اى آن، دوباره به جريان افتاده است. 
را  آن  كه  كسى  بر  خدا  لعنت  است،  خفته  «فتنه  مى گويند:  عرب  جهان  در 

بيدار كند.»
تراژدى سوريه و با مقياسى كمتر، مشكالت ناشى از دوره گذار در ديگر 
كشورهاى عربى، تاثيرات ناخوشايند ديگرى نيز داشته است. رژيم هايى كه 
تاكنون در برابر اصالحات مقاومت مى كردند، اكنون آن را به عنوان بهانه اى 
براى چسبيدن به شيوه هاى قديمى شان به كار مى برند. پادشاهى هاى غنى 
از نفت خليج فارس، محدوديت هاى آزادى بيان را تشديد كرده اند. با وجود 
اين كه اكثر شهروندان آنان وضع مالى خوبى دارند، اما زير اين ظاهر آرام، 

ناآرامى پنهان شده است.
است.  بوده  منفى  شديدا  تاكنون  عربى  بهار  عملكرد  خالصه،  طور  به 
كردن  نتيجه گيرى  گونه  اين  كه  است  باور  براين  اكونوميست  نشريه  اما 
عجوالنه است. به جاى آن كه بگويم بهار عربى به پايان غم انگيزى رسيده 
تجارب  به  توجه  با  است.  شده  شروع  تازه  تغيير  موج  بگويم  بايد  است، 
ديگر نقاط جهان، دوره گذار نه چند ماه بلكه چند سال و حتى دهه ها طول 

خواهد كشيد. 
اين  اما،  بود.  خواهد  راه  در  بيشترى  خونريزى هاى  مطمئنا  و  آرامى ها  نا 
مساله در بخشى از جهان كه در آن تغييرات اجتماعى ازجمله رشد سريع 
جمعيت و شهرى شدن متناسب با تكامل سياسى نبوده است، اجتناب ناپذير 
و  دولت  بين  رابطه  نظير  حساسى  موضوعات  سر  بر  بحث  بود.  خواهد 
را  جمعى  و  فردى  حقوق  و  محلى  قدرت هاى  و  مركزى  قدرت  مذهب، 
نمى توان تا ابد مسكوت گذاشت. سرانجام بايد به اين موضوعات پرداخته 

شود.
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روى كار آمدن دولت 
روحانى با تحريم هاى 
تازه همزمان است؟

تحريم هاى جديد آمريكا را متعهد مى كند كه تا 
بازارهاى  در  ايران  نفت  فروش  كل   ،2015 سال 
جهانى را متوقف كرده و به اين ترتيب بزرگترين 

منبع درآمد ايران را از بين ببرد.
هنوز يك هفته از انتشار نامه  131 عضو كنگره 
نهادن  گام  براى  وى  ترغيب  منظور  به  اوباما  به 

كه  نگذشته  ايران  با  جدى  ديپلماسى  روند  در 
دنبال  به  كنگره  دهد،  مى  خبر  آسوشيتدپرس 
مجموعه جديدى از تحريم ها عليه تهران است كه 
حسن  دولت  آمدن  كار  روى  با  همزمان  احتماال 
روحانى، به تصويب مى رسد .پيش از اين برخى 
تحليلگران پيش بينى كرده بودند، با توجه به اين 
نامه احتماال روند تصويب تحريم هاى جديد عليه 
ايران تا ماه سپتامبر و شايد سال آينده به تعويق 
مى افتد. به گزارش اين خبرگزارى آمريكايى، اين 
و  ساخت  تا  گرفته  معادن  از  چيز  همه  ها  تحريم 
ساز را شامل مى شود و اين در حالى است كه 
نگرانى هاى در دولت اوباما وجود دارد كه تشديد 
جمهورى  با  اى  هسته  مذاكرات  روند  ها  تحريم 

اسالمى را مختل كند.
در  آمريكا  سناى  و  نمايندگان  مجلس  هاى  اليحه 

حالى در مسير پيشرفت قرار دارد كه تيم امنيت 
ملى باراك اوباما، در حال بررسى فرصت ناشى 
از روى كار آمدن دولت حسن روحانى در حل و 
فصل مساله هسته اى، است. برخى منابع خبرى 
نزديك به كاخ سفيد مى گويند كه تيم امنيت ملى 
زمان  تا  را  كنگره  هاى  اليحه  دارد  قصد  اوباما 
تعويق  به  جديد  دولت  تشكيل  و  روحانى  تحليف 
رئيس  دولت  رود  مى  احتمال  كه  چرا  بياندازد، 
جمهور ميانه روى ايران گامى در جهت مصالحه 

بردارد.
تحريم هاى جديد بخش هاى معادن و ساخت و 
و  دهد  مى  قرار  سياه  فهرست  در  را  ايران  ساز 
كه  چرا  شود،  مى  اجرايى  آينده  سال  از  احتماال 
پاسداران  سپاه  با  نزديكى  ارتباط  ها  بخش  اين 

هاى  تحريم  همچنين  دارند.  اسالمى  جمهورى 
جديد آمريكا را متعهد مى كند كه تا سال 2015، 
را  جهانى  بازارهاى  در  ايران  نفت  فروش  كل 
منبع  بزرگترين  ترتيب  اين  به  و  كرده  متوقف 

درآمد ايران را از بين ببرد.
اليحه  رود  مى  انتظار  آسوشيتدپرس  گزارش  به 
تعطيالت  آغاز  از  پيش  آمريكا  نمايندگان  مجلس 
تابستانى كنگره به تصويب برسد. البته باب منندز، 
حاميان  از  و  سنا  خارجى  روابط  كميته  رئيس 
نمى  انتظار  گويد،  مى  ايران  بر  ها  فشار  افزايش 
به  سپتامبر  تا  سنا  در  ها  تحريم  اين  نسخه  رود 
تصويب برسد. مقامات مى گويند، كميته بانكدارى 
در  است  داده  ارايه  را  ها  تحريم  بسته  كه   سنا، 

حال مشاوره با دولت اوباما در اين زمينه است.
مى  ادعا  جمهوريخواه،  سناتور  كين،  مك  جان 

عليه  تر  سنگين  هاى  تحريم  با  بايد  آمريكا  كند 
ايران به پيش برود چرا كه زمان در حال سپرى 
شدن است. اين در حالى است كه ديويد آلبرايت 
هفته  كه  گزارشى  در  اى،  هسته  سابق  بازرس   ،
المللى  بين  امنيت  و  علوم  انستيتو  در  گذشته 
منتشر كرد، مدعى شد ايران تا اواسط 2014، به 
توانايى توليد مقادير كافى مواد مورد نياز براى 

ساخت سالح هسته اى دست مى يابد.
مورد  در  آمريكا  خارجه  وزارت  است  گفتنى 
تحريم  خصوص  در  آسوشيتدپرس  گزارش 
زيرا  است،  نكرده  نظر  اظهار  هنوز  جديد،  هاى 
كند.  صبر  روحانى،  تحليف  زمان  تا  دارد  قصد 
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا نيز پيش از اين 
اعالم كرده بود، اياالت متحده در صدد است تا 
در  كند.  مشاهده  كابينه  در  را  روحانى  عملكرد 
عين حال شمارى از مقامات دولت اوباما نيز در 
ابراز  جديد،  هاى  تحريم  محتوى  و  زمان  مورد 
كه  صورتى  در  آنها،  گفته  به  كنند.  مى  نگرانى 
هاى  تحريم  باشد،  جدى  توافق  براى  روحانى 
اخالل  دچار  را  مذاكرات  روند  تواند  مى  جديد 
در  نيز  را  ايران  جديد  جمهور  رئيس  و  كرده 
حتى  ديگر،  سوى  از  دهد.  قرار  ضعف  موضع 
در صورتى كه رئيس جمهور جديد ايران جدى 
نباشد نيز تحريم هاى نفتى گسترده تر مى توانند 
پتانسيل موفقيت ديپلماتيك آمريكا را به شكست 

تبديل كنند.
براى مثال در صورتى كه چين و ژاپن با تحريم 
هاى جديد مخالفت كنند و به واردات نفت از ايران 
تصويب  به  را  قانونى  بايد  آمريكا  دهند،  ادامه 
برساند كه به موجب آن بانك ها و شركت هاى 
چينى و ژاپنى از ورود به بازار اياالت متحده منع 
مى شوند. به اين ترتيب اياالت متحده چيزى جز 
به  ايران  قبال  در  المللى  بين  ائتالف  زدن  هم  بر 

دست نمى آورد.
باوجود حمايت گسترده در كنگره از تشديد تحريم 

ها عليه ايران، برخى نمايندگان جمهوريخواهد و 
مورد  در  اوباما  محتاطانه  رويكرد  از  دمكرات 
خود  اخير  نامه  در  آنها  كنند.  مى  حمايت  ايران 
آن  نيز  جمهوريخواه  سناتور   18 كه  اوباما  به 
آمريكا  جمهور  رئيس  به  بودند،  كرده  امضاء  را 
توصيه كردند از فرصت روى كار آمدن روحانى 

براى پيشبرد ديپلماسى با ايران استفاده كند.
گزارش اخير تايم حاكى از آن است كه روحانى 
در صفحه توييترى كه به وى منسوب است، نامه 
قرار  توجه  مورد  را  اوباما  به  كنگره  عضو   131
داده و مى گويد مجلس شوراى اسالمى در صدد 
بررسى تغيير رويكرد آمريكا در قبال ايران است. 
مى  نيز  آمريكا  خارجه  اور  وزير  ديگر،  سوى  از 
گويد پس از اينكه روحانى تيم مذاكره كننده هسته 
سرگيرى  از  آماده  ايران  داد،  تشكيل  را  اش  اى 

گفت و گو ها با جامعه بين المللى خواهد بود.
كاترين اشتون، مسئول سياست خارجى اتحاديه 
با  كننده  مذاكره  هاى  طرف  گويد،  مى  نيز  اروپا 
گو  و  گفت  روند  زودتر  چه  هر  خواهد  مى  ايران 
ها را از سر بگيرند.اين در حالى است كه مارك 
دابويز، رئيس بنياد دفاع از دمكراسى ها و مشاور 
كنگره و دولت اوباما در امور تحريم ايران، بر اين 
باور است كه تشديد فشارها مى تواند مفيد باشد. 
او ادعا مى كند ايران در مقوله هسته اى از روش 
هاى فريبكارانه استفاده مى كند و به همين دليل 
فشار اقتصادى نيز بايد حفظ شود. دابويز، مدعى 
است دولت آمريكا بايد با بسته تحريم هاى جديد 

به سوى ايران پيش برود.
دارد.  نيز  ديگرى  هاى  گزينه  آمريكا  دولت  البته 
جارى  هاى  تحريم  كردن  تر  سخت  مثال  براى 
مديريت  و  كشتيرانى  انرژى،  هاى  بخش  عليه 
عليه  كه  هايى  تحريم  ديگر  سوى  از  ايران.  بنادر 
مى  نيز  شود  مى  اعمال  ايران  به  طال  صادرات 
تواند 20 ميليارد دالر در سال درآمد دولت تهران 

را كاهش دهد.

تظاهرات عليه هزينه 
باالى سفر پاپ به برزيل

پاپ  سفر  باالى  هزينه  به  اعتراض  در  نفر  هزاران 
در  برزيل،  به  جهان،  كاتوليك هاى  رهبر  فرانچسكو، 
اوج شورش هاى مردمى عليه فساد دولتى و بحران 
اين  شهرهاى  ديگر  و  ريودوژانيرو  در  اقتصادى، 

كشور تظاهرات كردند.
را  پاپ  تظاهرات  اين  يورونيوز،   گزارش  به 
فرماندارى  كاخ  وارد  هلى كوپتر  با  تا  كرد  مجبور 

ريودوژانيرو شود.
هزينه اى  «مساله  مى گويد:  معترض  دانشجوى  يك 
است كه دولت براى اين سفر مى پردازد. هزينه اى كه 
معادل بيش از چهل ميليون يورو شده است. اين مبلغ 
خيلى باالست. شما مى توانستيد آن را براى بهداشت 
نيست،  مذهبى  اعتراض  اين  كنيد.  هزينه  آموزش  و 
بلكه سياسى است و هيچ ربطى به پاپ ندارد. او به 

اينجا آمده و براى او پول خرج شده است.»
بايد  وقاحت  مى گويد:«اين  هم  ديگر  دانشجوى  يك 
برزيل  مردم  مبارزه  باد  زنده  يابد.  خاتمه  فورا 
متفرق  براى  شرافتمندانه تر.»پليس  زندگى  يك  براى 
از  مولوتف  كوكتل  به  مجهز  تظاهركنندگان  كردن 
گاز اشك آور استفاده كرد.برزيل با بيش از يك صد 
ميليون كاتوليك، بيشترين تعداد پيروان اين مذهب را 

در جهان دارا است.

حذف اخبار تولد 
جانشين ملكه براى 

جمهورى خواهان انگليس
پايگاه اينترنتى روزنامه انگليسى گاردين اخبار 
كيت  و  ويليام  پرنس  فرزند  تولد  به  مربوط 
ميدلتون را براى مخاطبان انگليسى كه خود را 

جمهورى خواه معرفى كنند، حذف مى كند.

 هنگام ورود كاربران انگليسى به پايگاه اينترنتى 
روزنامه گاردين از آنها پرسيده مى شود كه آيا 
جمهورى خواه هستند و در صورت پاسخ مثبت 
اخبار  ترتيب  و  گاردين  اول  صفحه  مخاطب، 
ملكه  نوه  تولد  اخبار  و  مى كند  تغيير  او  براى 

اليزابت ديگر در صدر نخواهند بو

انتخاب  را  «سلطنت طلب»  گزينه  مخاطبى  د.اگر 
سلطنتى  خانواده  جديد  عضو  تولد  اخبار  كند، 
مى آيد.تمركز  در  نمايش  به  او  براى  انگليس 
برخى رسانه ها بر چنين خبرى انتقاد برخى از 

مخاطبان آنها را برانگيخته است.
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در  موجود  شيرين  بوى 
از  ناشى  عراق  شمال  هواى 
بلكه  نيست،  وحشى  گل هاى 
همه  در  و  است  نفت  بوى 
حال،  اين  با  دارد.  وجود  جا 
نفت خيزترين  عراق،  شمال 
نيست.  كشور  اين  بخش 
زير  در  عراق  جنوب  تا  نفت 

صحراها خوابيده است.

فراوان  نفت  از  نيز  عرب  كشورهاى  ساير 
برخوردارند. اگر همه 19 كشور واقع در اين منطقه 
 46 حدود  كشورها  اين  بگيريم،  نظر  در  هم  با  را 
ذخاير  چهارم  يك  همچنين  ( و  نفت  ذخاير  درصد 
اعرابى  دارند.  اختيار  در  را  جهان  طبيعى)  گاز 
را  آن  راحت تر  برابر  دو  دارند،  بيشترى  نفت  كه 
 3 تنها  كويتى ها  و  سعودى ها  مى كنند.  استحصال 
نزديك ترين  از  نفت  بشكه  هر  استخراج  براى  دالر 

چاه هاى خود هزينه مى كنند.
عرب  جهان  هيدروكربنى  ثروت هاى  و  منابع 
مشترك هستند. عربستان سعودى به تنهايى بخش 
هشت  فقط  دارد.  اختيار  در  را  ذخاير  همه  اعظم 
كشورعرب از محل صادرات انرژى رشد كرده اند؛ 
از اين رو، برخى از آنها به طور چشمگيرى داراى 
چنين شرايطى هستند: در كشور كوچك قطر حدود 
هستند.  دالر)  (به  ميليونر  خانوارها  از  درصد   14
 250 ميان  كه  قطر  داخلى  ناخالص  توليد  سرانه 
 1/2 جمعيت  از  درصد   85 ) قطرى  شهروند  هزار 
ميليونى اين كشور كارگران خارجى هستند) تقسيم 
مى شود، به 700 هزار دالر مى رسد. متوسط درآمد 
برابر   50 فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى  مردم 
و  سودان  يمن،  كشورهاى  مردم  درآمد  متوسط 

موريتانى است.
اين روند، اما احتماال تغيير مى كند. دولت هاى فقيرتر 
عرب قرار نيست به «قطر»هاى جديد تبديل شوند، 
و  سودان  تونس،  يمن،  مانند  آنها  از  بسيارى  اما 

مصر در حال حاضر نفت يا گاز صادر مى كنند. 

تعادل متزلزل
نيز  غربى  مديترانه  در  بزرگ  گازى  حوزه هاى 
مصر  است.  گرفته  قرار  ساحلى  مرزهاى  زير  در 
بهره بردارى  خود  حوزه  از  كه  است  سال ها 
مى كند. در آينده، غزه سهمى از تنها منبع مرزهاى 
از  ديگرى  بخش  شايد  داشت.  خواهد  پر جمعيت 
كوچك  ذخيره هاى  از  باخترى  كرانه  و  فلسطين 
شركت هاى  كه  ذخايرى  شوند.  بهره مند  خام  نفت 
اسرائيلى در زير تپه هاى سرزمين اشغالى يافته اند. 
حتى اردن نيز به احتمال زياد دست كم مى تواند به 
دريافت سوخت از همسايه هاى خود پايان دهد. اگر 
سال هاى  طى  كه  دالر-  باالى 100  نفت  قيمت هاى 
اخير پيرامون اين رقم نوسان داشت- تثبيت شود، 
نفت رسى كه زير 60 درصد از مساحت اردن قرار 

دارد، از نظر اقتصادى مناسب خواهد بود.
در سال 1999 پيش بينى شد كه قيمت  نفت احتماال 
تا 5 دالر در هر بشكه افت خواهند داشت. به جاى 
آن، قيمت ها فوران كرد و در اوج خودش در سال 
تركيب  رسيد.  بشكه  هر  در  دالر   145 به   2008

نفت  توليد  منطقه هاى  در  سياسى  بى ثباتى  كنونى 
و افزايش تقاضا از آسيا منجر به اين مى شود كه 
نفت،  توليد  جهانى  رشد  برخالف  كنند  فكر  برخى 
حفظ  تقاضا  و  عرضه  ميان  لرزان  تعادل  احتماال 
در  باال  قيمت هاى  كه  مى گويد  تجربه  اما  شود، 
سرمايه گذارى هاى  و  مى مانند  پايدار  مدت  طوالنى 
تشويق  حوزه ها  ساير  و  استخراج  در  را  بزرگ 

مى كنند.
اتفاق   1970 دهه  در  كه  بود  چيزى  همان  اين 
افتاد، وقتى كه قيمت هاى باال انبار كردن انرژى را 
مناطقى  در  قيمت  نظر  از  را  نفت  توليد  و  تحريك 
صرفه  به  مقرون  شمال  درياى  و  آالسكا  مانند 
شوك هاى  و  آسيا  تقاضاى  افزايش  برخالف  كرد. 
جنگ  سال  هشت  مانند  عرضه  طرف  به  مربوط 
سقوط  بزرگ،  صادركننده  دو  عراق،  و  ايران  بين 
قيمت ها در دهه 1980 به مدت طوالنى ادامه يافت 

و توليدكنندگان عرب به شدت آسيب ديدند. سرانه 
توليد ناخالص داخلى در عربستان سعودى و ليبى 
تا يك سوم كاهش يافت و 20 سال طول كشيد تا 

دوباره به سطح 1982 خودش بازگردد. 
در اين روزها، اما احتماال افت قيمت مشابه دهه هاى 
گذشته براى توليدكنندگان بزرگ عرب تهديدى به 
توليدكنندگان  اين  گذشته  دهه  طى  نمى رود.  شمار 
توليد  مجموع  اندازه  به  را  خود  آينده  توليد  مازاد 
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تريليون دالر برآورد كرده اند.

هستند،  شورش  نگران  كه  دولت ها  از  بسيارى  اما 
ناپايدار،  بالقوه  سطوح  به  را  دولت  هزينه هاى 
اصطالح  به  نقطه  حاضر،  حال  در  داده اند.  افزايش 
هزينه هاى  و  بشكه  هر  در  نفت  قيمت  سر به سرى 
مندرج در بودجه (قيمت نفت بايد بودجه كشورهاى 
صادركننده را متعادل كند) بيش از 80 دالر براى 
كه  الجزاير  براى  دالر   110 و  سعودى  عربستان 
براى دستيابى به 70 درصد درآمدهاى دولت خود 

به صادرات انرژى متكى است، مى باشد.

مى توانند  راحتى  به  كشور  دو  هر  دولت هاى 
اقدام  اين  اما  دهند،  كاهش  را  خود  هزينه هاى 
همچنين  آنها  است.  سياسى  ريسك هاى  داراى 
محلى  قيمت هاى  افزايش   - ديگرى  اقدام  مى توانند 
منطقه،  اين  سراسر  در  كنند.  امتحان  را   - انرژى 
تركيب منابع بزرگ و اصول سياسى پدرساالرانه 
اقتصاد اين كشورها را تخريب كرده است. صنعت 
هيدروكربن اعراب در كل حدود 750 ميليارد دالر 
در سال ثروت توليد مى كند، اما بر اساس برآورد 
صندوق بين المللى پول نزديك به يك سوم آن يعنى 
عرب  مصرف كنندگان  به  دالر،  ميليارد  حدود 240 

يارانه هاى انرژى پرداخت مى شود.

سعودى  عربستان  در  بنزين  قيمت  مثال،  طور  به 
داخلى  مصرف  است.  ليتر  هر  در  دالر  زير20/0 
توليد  از  حاصل  درآمد  يك چهارم  اينك  هم  بنزين 
جارى  روندهاى  با  و  مى خورد  را  عربستان  نفت 
مى تواند همه توليد اين كشور را طى 25 سال ببلعد. 
مصرف داخلى نفت در سراسر جهان عرب در سال 
گذشته تا 2/5 درصد باالترين ميزان نسبت به همه 
در  بعد،  به   1980 سال  از  يافت.  افزايش  مناطق- 
ميزان  اين  فارس  خليج  جنوبى  حاشيه  دولت هاى 

ساالنه 6 درصد افزايش يافته است.
را  وضعيت  اين  مى توانند  ثروتمند  كشورهاى 
نا محدود.  مدتى  و  هميشه  براى  نه  اما  كنند،  تحمل 
ويرانگر  مساله اى  به  فقير  كشورهاى  يارانه هاى 
معادل  يمن  دولت  مثال،  طور  به  شده اند.  تبديل 
از  بيش  خود   داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد   6

مجموع بودجه هاى آموزش و بهداشت - را صرف 
بيشتر  مى كند.  سوخت  قيمت  داشتن  نگه  پايين 
موتورهاى  داشتن  نگه  روشن  صرف  سوخت  اين 
ديزلى كه پمپ هاى آب را تغذيه مى كنند، مى شود. 
اين  محصول  مهم ترين  مزارع  كه  آبى  پمپ هاى 
گياهى  قات  آبيارى مى كنند.  را  كشور يعنى «قات» 
تسكين  را  نفر  ميليون ها  كه  است  مخدر  و  بوته اى 

مى دهد.

اندازه  همين  به  نيز  مصر  مصارف  و  هزينه ها 
مصر  دولت  يارانه اى  صورتحساب  است.  سنگين 
18 ميليارد دالر است كه بسيار بيشتر از هزينه هايى 

بيمارستان ها  و  عمومى  مدارس  صرف  كه  است 
مى شود و تقريبا 11 درصد از كسرى بودجه اين 

كشور را به خود اختصاص مى دهد. 
در گذشته بخش اعظم سوخت توسط شركت هاى 
با  قياس  در  يارانه ها  هزينه  و  مى شد  توليد  دولتى 
مبلغى كه به طور نقدى پرداخت مى شد، زياد نبود؛ 
اما با رشد سريع مصرف داخلى، مصر به تازگى 
به وارد كننده تبديل شده است. ذخاير بانك مركزى 
اين كشور پس از انقالب فوريه 2011 از 36 ميليارد 

دالر به 16 ميليارد دالر كاهش يافته است.

هر  از  كه  مى كند  برآورد  پول  بين المللى  صندوق 
به  كشور  دو  انرژى  يارانه هاى  عربى،  كشور  سه 
بيش از 5 درصد توليد ناخالص داخلى آن كشورها 
مى رسد؛ اين در حالى است كه سهم يارانه هاى غذا 
توليد  درصد   7/0 متوسط  طور  به  منطقه  اين  در 

ناخالص داخلى هستند. 
مصر،  مانند  جاهايى  در  كه  دارد  حقيقت  اين 
حمل و نقل ارزان قيمت سفر را تشويق مى كند و برق 
«انرژى بر»  صنايع  در  سرمايه گذارى  قيمت  ارزان 
مانند صنعت كودهاى شيميايى و سيمان را تسهيل 

كرده است. 
دارندگان  و  كارخانه ها  صاحبان  عايد  منافع  اما 
مى شود. مصرف  پر  خودروهاى  و  دستگاه ها 

 50 كه  مى كند  برآورد  پول  بين المللى  صندوق 
ثروتمند  پنجم  يك  به  انرژى  يارانه هاى  درصد 
اين  از  درصد   3 تنها  و  مى رسد  سودان  جمعيت 

يارانه ها به يك پنجم فقير تخصيص مى يابد.
اما  است،  فريبنده  موضوع  يك  يارانه ها  كاهش 
شود.  انجام  بايد  و  دارد  وجود  كار  اين  امكان 

برخى كشورها مانند اردن و يمن تاكنون اقدام هاى 
ناگوار  پيامدهاى  از  و  كرده اند  اتخاذ  را  دردناكى 
طرز  به  نيز  ليبى  مانده اند.  امان  در  يارانه ها 
بنزين  قيمت  روند  تغيير  به  نسبت  شگفت انگيزى 
كشور  اين  در  بنزين  است.  كرده  عمل  شهامت  با 
جارى  بودجه  در  اما  است،  بوده  آب  از  ارزان تر 
ليبى قيمت هاى برق و بنزين به شدت افزايش است.

وام  يك  سال  دو  مدت  به  پول  بين المللى  صندوق 
قرار  ميز  روى  مصر  براى  را  دالرى  ميليارد   8/4
داده است. اين وام مى توانست قفل اعطاى ميلياردها 
به  چندجانبه  و  دوجانبه  كمك هاى  از  ديگر  دالر 
به  مشروط  وام  اين  اعطاى  اما  بگشايد،  را  مصر 

مجبور  مصر  بعدى  دولت  است.  بودجه  اصالح 
كه  ندارد  اهميتى  بدهد،  تن  كار  اين  به  بود  خواهد 
اين كار چقدر غير پوپوليستى است و به همين دليل، 
اين  سعودى  عربستان  مانند  كشورهايى  سرانجام 

كار را انجام خواهند داد. 

كه  آمريكايى  شركت  يك  رييس  سادى»  «جوى 
مى گويد:  دارد،  منطقه  دراين  توجه  قابل  قدمتى 
هم  و  دارند  پول  هم  آنها  است.  تغيير  زمان  «اينك 

زمان كافى.»
آقاى سادى پيشنهاد ديگرى هم دارد: اينكه عرب ها 
بايد اقتصادهايشان را متحد كنند. اين پيشنهاد، ايده 
جديدى نيست. او مى گويد: پيش از جنگ جهانى اول، 
مردم و كاالها آزادانه در سراسر مرزهاى اعراب 
به  سال 1945  در  عرب  اتحاديه  بودند.  حركت  در 
شد.در  تاسيس  منطقه اى  پيوندهاى  تقويت  منظور 
به  بسيارى  موسسه هاى   1970 و   1960 دهه هاى 
سرمايه گذارى  و  كارشناسان  كمك،  تبادل  منظور 
دوران   آن  شدند.  ادغام  هم  با  عرب  دولت هاى  در 
پر اميد شاهد اولين موج بزرگ مهاجرت به خليج 

فارس بود.
ثروت،  داشتن  در  گسترده  تفاوت هاى  به  توجه  با 
بازگشايى مرزهاى همه كشورهاى عربى گزينه اى 
واقعى نيست. اما به طور حتم، منافع ميان ملت هاى 
به  فارس  خليج  از  پول  ارسال  دارد.  جريان  عرب 
ارزشى  حاضر  حال  در  عرب  كشورهاى  ساير 
همه  كه  دارند  سال  در  دالر  ميليارد  حدود 35  در 
روستاها در كشورهايى همچون مصر و سودان را 
تحت حمايت خود دارند. در سال 2009 ارسال پول 
شكل  را  اردن  داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد   16
دولت هاى  جهانى،  بانك  گزارش  بر اساس  مى داد. 
سخاوتمند ترين  فارس  خليج  جنوبى  حاشيه 
توليد  از  سهمى  و  بوده اند  جهان  اهداكنندگان 
ناخالص داخلى كشور پذيرنده را تامين مى كردند. 

مى گويد:  كينزى  مك  موسسه  از  بوئر»  دى  «كيتو 
يك  حدود  فارس  «خليج  است».  كامل  تطابق  «اين 
مبلغ  اين  و  دارد  كردن  هزينه  براى  دالر  تريليون 
آن  به  منطقه اى  سرمايه گذارى  كه  است  چيزى  آن 
سرمايه گذارى  فضاى  در  مشكل  است.»  نيازمند 
مشكل،  اين  البته  و  است  دريافت كننده  كشورهاى 
سياسى  موضوعى  باشد،  اقتصادى  اينكه  از  بيش 

است.

بوى شيرين نفت 
مترجم: م. اعزازى منبع: اكونوميست

افت  احتماال  اما  روزها،  اين  در 
براى  گذشته  دهه هاى  مشابه  قيمت 
توليدكنندگان بزرگ عرب تهديدى به 
اين  گذشته  دهه  طى  نمى رود.  شمار 
توليدكنندگان مازاد توليد آينده خود 
ناخالص  توليد  مجموع  اندازه  به  را 
يعنى 9/2  ديگر،  عرب  دولت  همه 19 

تريليون دالر برآورد كرده اند.



99 هفته نامه پرشين جمعه 4 امرداد ماه 1392 - شماره 306
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk اقتصاد

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

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

بدهى هاى حوزه 
يورو ركورد زد

به رغم سال ها كاهش هزينه ها و افزايش ماليات ها به منظور كاستن از 
بدهى ها،مشكل بدهى هاى اروپا همچنان وخيم تر مى شود.

داد  نشان  دوشنبه  روز  رسمى  ارقام  پرس،  آسوشيتد  گزارش  به 

حتى پس از اجراى سياست هاى رياضت اقتصادى، بار بدهى هاى 17 
سطح  باالترين  به  امسال  نخست  فصل  پايان  در  يورو  عضو  كشور 

رسيده است. 
يورو استت، دفتر آمار اتحاديه اروپا، گزارش داد بدهى ها به عنوان 
سهمى از كل توليد ناخالص داخلى ساالنه در حوزه يورو در فصل 
در  بدهى ها  است.  كرده  ثبت  را  درصد  ركورد 92/2  امسال  نخست 
فصل قبل از آن 90/6 درصد و در فصل نخست سال گذشته 88/2 

درصد بود. 

به دليل ركود اقتصاد جهانى، بحران بانكى و در برخى موارد اهمال 
در  شده اند  مجبور  يورو  حوزه  كشورهاى  برخى  مالى،  مديريت  در 
اقدامات  بدهى هايشان  كاهش  براى  ميلياردى،  وام هاى  دريافت  ازاى 
رياضتى اتخاذ كنند. يكى از اثرات جانبى اين اقدامات رياضتى، كندى 
از  ماليات ها  افزايش  كه  درشرايطى  زيرا  است.  بوده  اقتصادى  رشد 
مصرف و سرمايه گذارى مى كاهد، هزينه هاى دولت مولفه مهمى براى 
رشد اقتصادى به شمار مى رود. اكنون بسيارى از كشورهاى حوزه 
يورو حقيقتا در ركود به سر مى برند و كوچك شدن اين اقتصادها 
مى كند.  وخيم تر  را  داخلى  ناخالص  توليد  به  بدهى  نسبت  چشم انداز 
افرادى كه از سياست هاى رياضتى به عنوان راه حل بحران بدهى هاى 
استقراض  سطح  اينكه  محض  به  اميدوارند  مى كنند،  حمايت  اروپا 
كشورها به سطح قابل كنترل كاهش يافت، رشد اقتصادى به وجود 
آيد. براى مثال، يونان پس از سال ها رياضت شديد درپى شش سال 
ركود اقتصادى و بيكارى حدود 27 درصدى، احتماال سال آينده به 
مازاد  به  اوليه،  مازاد  مى كند.  ثبت  اوليه  مازاد  و  مى گردد  باز  رشد 

بودجه دولت پيش از پرداخت بدهى ها گفته مى شود.
دليل  به  بود  يورو  حوزه  كشور  نخستين   2009 سال  در  كه  يونان 
وضعيت بودجه عمومى با از دست دادن اعتماد سرمايه گذاران مواجه 
حوزه  بدهى   بيشترين  داخلى  ناخالص  توليد  درصد   160/5 با  شد، 
يورو را داراست. اين در شرايطى كه بدهى اين كشور در فصل آخر 
گذشته 136/5  سال  نخست  فصل  در  و  درصد  گذشته 156/9  سال 

درصد بود. 
بدهكار  ايتاليا با بدهى 130/3 درصدى دومين كشور  پس از يونان 
حوزه يورو به شمار مى رود. بار بدهى هاى ايتاليا يكى از داليلى بود 
كه موسسه رتبه بندى استاندارد اند پورز را وادار كرد در اوايل ماه 
و  دهد  كاهش   BBB به   BBB+ از  را  كشور  اين  اعتبارى  رتبه  جارى 

كاهش هاى بيشتر را محتمل بداند.
پرتغال نيز با بدهى 127/2 درصدى، پس از يونان و ايتاليا در جايگاه 

سوم كشورهاى بدهكار حوزه يورو قرار دارد. 
در سراسر حوزه يورو در پايان فصل نخست امسال كل بدهى ها به 
8/75 تريليون يورو(11/4 ميليارد دالر) رسيده است. كل بدهى ها در 
فصل قبل از آن 8/6 تريليون يورو و در فصل نخست سال گذشته 

8/34 تريليون يورو بود. 
افزايش بدهى ها تنها به كشورهاى حوزه يورو مربوط نمى شود. در 
27 كشور عضو اتحاديه اروپا، بار بدهى ها از 85/2 درصد در فصل 
افزايش  امسال  نخست  فصل  در  درصد   85/9 به  گذشته  سال  آخر 
يافته و كل بدهى ها از 11/01 تريليون يورو به 11/11 تريليون يورو 
رسيده است. بدهى هاى بريتانيا از 85/1 درصد در فصل نخست سال 

گذشته به 88/2 درصد در فصل نخست امسال افزايش يافته است.
اروپا  اقتصاد  بزرگ ترين  آلمان،  تنها  استت  يورو  گزارش  براساس 
بدهى هايشان  از  امسال  نخست  ماه  سه  در  توانسته اند  استونى  و 
با  لوكزامبورگ  كرد  اعالم  همچنين  اروپا  اتحاديه  آمار  دفتر  بكاهند. 
بدهى 22/4 درصدى از توليد ناخالص داخلى و استونى با بدهى 10 
درصدى كمترين بدهى را درميان كشورهاى حوزه يورو دارا هستند.

افزايش اعتماد 
مصرف كنندگان جهان

شخصى  مشاغل،درآمدهاى  به  نسبت  بيشتر  خوش بينى  به  باتوجه   
اعتماد  ژاپن،  و  چين  متحده،  اياالت  در  هزينه  صرف  قصد  و 

مصرف كنندگان جهان در فصل دوم افزايش يافت. 
توسط  شده  انجام  فصلى  نظرسنجى  براساس  رويترز،  گزارش  به 
موسسه اطالعات جهانى نيلسن، اندونزى همچنان در صدر بازارهاى 
مصرف پررونق است و فيليپين و هند در رده هاى بعدى قرار دارند.

در  سياسى  بحران  شدن  عميق تر  از  پيش  كه  نظرسنجى،  اين  در 
پرتغال انجام شد، اين كشور موقعيت خود را به عنوان به بدبين ترين 
بازار مصرف حفظ كرد. مجارستان و ايتاليا نيز به همراه يكديگر در 
جايگاه دومين بازار بدبين قرار گرفتند. به دليل اينكه كاهش بودجه 
خانوارهاى  بر  منفى  تاثير  باال  بيكارى  و  ماليات ها  افزايش  دولتى، 
اروپايى داشته است، اعتماد مصرف كنندگان در 14 بازار از 29 بازار 
نيلسن،  ارشد  اقتصاددان  باال،  ونكتاتش  است.  يافته  كاهش  اروپايى 
پيروى  پس انداز  الگوى  يك  از  اروپايى  «مصرف كنندگان  مى گويد: 
كشورهاى  در  الگو  اين  معتقديم  نيلسن  موسسه  در  ما  و  مى كنند 
اعتماد  آلمانى  مصرف كنندگان  كه  طورى  به  است  متفاوت  مختلف 
بيشترى دارند و پس از آنان مصرف كنندگان بريتانيايى و فرانسوى 
قرار دارند، اما در ايتاليا و يونان اعتماد پايين و رو به كاهش است.»

مصرف كنندگان  اعتماد  جهانى  شاخص  كرد:  اعالم  نيلسن  موسسه 
اين موسسه به 94 واحد افزايش يافته است. با اين وجود سطح كمتر 
از 100 نشان دهنده اين است كه مصرف كنندگان به طور كلى درباره 

چشم انداز اقتصادى بدبين هستند.  
افزايش  نتيجه  آمريكايى  مصرف كنندگان  اعتماد  بهبود  مى گويد:  باال 
سهام  بازارهاى  رشد  و  مسكن  قيمت  افزايش  شغلى،  فرصت هاى 
مى كنند  احساس  مصرف كنندگان  كه  «زمانى  او:  گفته  به  است. 
افزايش  موجب  مساله  اين  دارند،  شغلى  امنيت  و  هستند  ثروتمندتر 

اعتماد آنان مى شود.»
براساس گزارش موسسه نيلسن، به دليل تالش هاى جسورانه شينزو 
آبه، نخست وزير ژاپن، براى احياى اقتصاد، اعتماد مصرف كنندگان 

ژاپنى افزايش يافته است. 
فصل  دومين  براى  التين  آمريكاى  در  اعتماد  گزارش  اين  براساس 
و  منطقه  اين  مصرف كنندگان  اما  است.  شده  كاهش  دچار  متوالى 
درآمدهاى  و  مشاغل  چشم انداز  درباره  پاسيفيك  آسيا  كشورهاى 

شخصى شان طى 12 ماه آينده خوش بين تر هستند. 
بيشترين  شاهد  دوم  و  اول  فصل  بين  كلمبيا  و  يونان  پاكستان، 
درميان  همچنان  يونان  اما  بوده اند،  مصرف كنندگان  اعتماد  افزايش 
در  مصرف كنندگان  اعتماد  دارد.  قرار  جهانى  بازارهاى  بدبين ترين 
رژيم صهيونيستى، نروژ و مكزيك بيشترين كاهش را داشته است. 

از  بيش  و  شده  انجام  مه  تا 31  بين 13  نيلسن  موسسه  نظرسنجى 
29 هزار مصرف كننده آنالين را در 58 بازار تحت پوشش قرار داده 

است.
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 اعالم فهرست اوليه بوكر 2013

گروه داورى رقابت بوكر كه به بهترين آثار داستانى انگليسى زبان 
تعلق مى گيرد، فهرست اوليه سال 2013 را اعالم كرد.-

 به نقل از سايت اين جايزه، گروه داورى امسال اين فهرست 13 
نفره را با بررسى 151 كتاب انتخاب كرده است. 

اسامى راه يافته به فهرست امسال عبارتند از 
«ميليارد پنج ستاره» نوشته تاش آو 

«به اسم هاى جديد نياز داريم» نوشته نووايولت بوالوايو 
«اجرام آسمانى» نوشته النور كاتون 

«درو» نوشته جيم كريس 
«ازدواج چانى كافمن» نوشته ايو هريس 

«كشته ها» نوشته ريچارد هاوس 
«زمين پست» نوشته جومپا الهيرى 

«مهمات عمل نكرده» نوشته آليسون مك لئود 
«آنطرف اقيانوس اطلس» نوشته كالم مك كان 

«تقريبا انگليسى» نوشته شارلوت مندلسون 
«قصه اى براى زمان حال» نوشته راث اوزكى 

«قلب چرخان» نوشته دونالد ريان 
«وصيت نامه مارى» نوشته كالم توييبين 

داده  به ژانر داستانى نشان  خود را  داورى وابستگى عميق  گروه 
خود  اوليه  فهرست  وارد  مختلف  كشور  هفت  از  را  كتاب هايى  و 
كان،  مك  كالم  الهيرى،  جومپا  كريس،  جيم  آو،  تاش  كرده اند. 
شارلوت مندلسون و كالم توييبين از نويسندگان نام آشنايى هستند 
كه نامشان در كنار نويسندگانى كه براى نخستين بار اثرشان را 

منتشر كرده اند، به اين فهرست راه يافته است. 
از اين ميان پيش از اين كريس در سال 1997 با كتاب «قرنطينه» 
و توييبين در سال 1999 با «كشتى فانوس دار آب هاى سياه» و در 
سال 2004 با «استاد» به فهرست نهايى جايزه بوكر راه يافته بودند. 

كريس اين رمان را در نهايت سكوت نوشت و تنها در ماه فوريه 
پيش بود كه اعالم كرد جديدترين رمانش را آماده چاپ كرده است. 

كه  شده اند  بوكر  اوليه  فهرست  وارد  نوقلم  نويسنده  سه  امسال 
شامل نووايولت بوالويو، ايو هريس و دونالد ريان هستند. در ميان 
نويسندگان نوقلم تاكنون تنها آراويند آديگا نويسنده هندى موفق 
شده تا در سال 2008 اين جايزه را براى رمان «ببر سفيد» به خود 

اختصاص دهد. 
به گفته رابرت مك فارلين رييس گروه داورى امسال، رمان هايى 
كه به اين فهرست راه يافته اند طيفى از كتاب هاى سنتى تا تجربى و 
از قرن اول ميالدى تا امروز را دربر مى گيرند. اين كتاب ها از 100 
تا 1000 صفحه حجم دارند و در مكان هاى مختلفى از شانگهاى تا 

هندون (از محالت حومه لندن) مى گذرند. 

داگالس- رابرت  و  هينس  ماتالى  كلى،  استوارت  كرنى،  مارتا 
مى دهند.  تشكيل  را  امسال  داورى  گروه  اعضاى  ديگر  فيرهرست 
اين گروه با بررسى آثارى كه به زبان انگليسى نوشته شده باشند 
از نويسندگانى از زيمبابوه تا نيوزيلند، كانادا و مالزى نامزدهاى 
سن  سال   28 با  كاتون  النور  ميان  اين  در  برگزيده اند.  را  امسال 
جوان ترين نويسنده اين فهرست است كه با كتاب «اجرام آسمانى» 
اين  در  را  امسال  آثار  حجيم ترين  از  يكى  صفحه،   832 حجم  به 
فهرست دارد. جيم كريس با 67 سال سن يكى از كهنه كارهاى اين 

فهرست محسوب مى شود. 

ذن-بوديست  مكتب  كشيش  و  فيلمساز  نخستين  نيز  اوزكى  راث 
است كه وارد چنين فهرستى مى شود. 

جايزه بوكر يكى از مهم ترين جوايز ادبى است كه به ژانر داستانى 
در زبان انگليسى اهدا مى شود. اين جايزه كه ديروز فهرست اوليه 
در  و  اعالم  را  نهايى اش  فهرست  سپتامبر  كرد، 10  اعالم  را  خود 

تاريخ 15 اكتبر برنده سال 2013 را معرفى مى كند.

 استقبال از كتاب نوجوان ژاپنى 
در بريتانيا

كتاب غيرداستانى ژاپنى كه يك نوجوان خالق آن است، به كتابى 
پرفروش در بريتانيا بدل شد.-

وقتى 13  نويسنده اش  كه  كتاب  اين  تايمز،  هندوستان  از  نقل  به 
سال داشت آن را نوشت، در مدت دو هفته اى كه از انتشارش در 

بريتانيا مى گذرد، موجب شگفتى شده است. 
نائوكى هيگاشيدا، نويسنده اين كتاب با عنوان «دليل پريدن من» 
در راس فهرست كتاب هاى غيرداستانى ساندى تايمز قرار گرفت. 
اين كتاب كه موقعيت نويسنده را با توجه به عدم توانايى او در 
صحبت كردن، تشريح مى كند، به تازگى به انگليسى ترجمه شده 
به والدين كمك مى كند تا با كودكان مبتال به اوتيسم خود راحت 

تر ارتباط برقرار كنند. 
توكيو  نزديك  خانواده اش  با  است  ساله  اكنون 20  كه  هيگاشيدا 

زندگى مى كند و مى گويد از موفقيت كتابش حيرت كرده است. 
كتاب اين نوجوان تركيبى از يك داستان كوتاه با مجموعه اى از 
سوال هايى است كه افراد مبتال به اوتيسم از آن رنج مى برند. از 
جمله اين كه چرا همه اش يك سوال را مى پرسى؟ چرا وقتى با 

كسى صحبت مى كنى با او ارتباط چشمى برقرار نمى كنى؟ 
پاسخ هايى كه اين نوجوان به اين سوال ها داده امكانى نادر براى 
موقعيت هاى مشابه اين را فراهم مى آورد كه مى تواند روشنگر 

بسيارى از مشكالت بيماران اوتيستى و خانواده هايشان باشد. 
نمى تواند  كه  فردى  عنوان  به  مى نويسد:  كتابش  از  جايى  در  او 
حرف بزند، فكر كردم بايد تجربياتم را از طريق نوشتن با مردم 
فكر  خودم  با  بشناسند.  مرا  بيشتر  بتوانند  تا  بگذارم  ميان  در 
و  كنم  برقرار  ارتباط  آن ها  با  مى توانم  كه  است  راهى  اين  كردم 

اين طورى شد كه نويسنده شدم. 
خانواده اين جوان از وقتى او پنج سال داشت متوجه شدند مبتال 
به اوتيسم است و به همين دليل او را به مدرسه كودكان استثنايى 

در جنوب توكيو فرستادند.  از آنجا كه او نمى توانست با ديگران 
ارتباط برقرار كند، آموزگارانش با مجموعه اى از كارت ها شامل 
حروف و تصوير توانستند به او آموزش بدهند كه چگونه حروف 

را بنويسد و بخواند.

تجديد چاپ كتاب جديد رولينگ 
و ارايه آن براى خيريه

دست  در  جى.كى.رولينگ  جديد  كتاب  دوم  چاپ  كه  حالى  در 
چاپ است، نسخه اى از چاپ اول كتاب «آواى كوكو» به امضاى 

رولينگ و رابرت گالبرايت اين هفته چوب حراج مى خورد.-
گاردين،  از  نقل  به  ايران(ايبنا)  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
دستش  شدن  رو  از  كرد  اعالم  شنبه  پنج  روز  كه  نويسنده  اين 
خشمگين است، چند نسخه از اين رمان را پيش از اين كه هويتش 
روشن شود با نام رابرت گالبرايت امضا كرده بود. اين نسخه ها 
قرار است در سايت اى.بى با قيمت 600 پوند عرضه شوند. اين 
در حالى است كه اين نسخه ها از هم اكنون مشتريانى به قيمت 

هزار و 100 پوند دارند. 

براى  نيز  نويسنده  دو  از  امضا  دوى  هر  داراى  نسخه  يك  اما 
خيريه «ادوكيد» ارايه شده كه توسط يكى از دوستان رولينگ در 

اختيار اين خيريه قرار گرفته است. 

كتاب جديد «آواى كوكو» كه با نام مستعار منتشر شد اكنون هم 
پرفروش  فهرست  در  آمازون  هم  و  بريتانيا  آمازون  سايت  در 
ها قرار دارد و ناشر آن ليتل براون تصريح كرده كه اعالم نام 
رولينگ براى پرفروش شدن اين كتاب نبوده است. از اين كتاب 
در سه ماهى كه از انتشار آن گذشته بود 1500 نسخه به فروش 

رسيده بود.

با روشن شدن اين مساله كه رولينگ نويسنده واقعى اين رمان 
جنايى بوده، اين ناشر 300 هزار نسخه جديد از اين كتاب را تا 
نيز  مجموعه  اين  داستان  دومين  كند.  مى  بازار  روانه  هفته  آخر 
قرار است تابستان سال آينده منتشر شود. اين مجموعه قهرمانى 

به نام كورموران استرايك دارد كه يك كارآگاه است. 

«هرى  مجموعه  از  پس  كه  رولينگ  ناگهانى»  خالى  «جاى  رمان 
و  كرده  فروش  نسخه  هزار   414 تاكنون  شد،  منتشر  پاتر» 
سپتامبر 2012 منتشر شد. اين كتاب هم پنج شنبه در قالب جلد 

كاغذى روانه بازار شد.
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رشته تحصيلى 
نويسندگان 
مشهور جهان

كه  است  اين  بر  عموم  تصور 
هاى  رشته  نام  صاحب  نويسندگان 
هاى  حوزه  با  ارتباط  در  تحصيلى 
«كورت  اما  اند،  داشته  ادبيات  مختلف 
«الكساندر  و  لى»  «هارپر  گات»،  ونه 
هاى  چهره  جمله  از  سولژنيتسين» 
در  را  فرض  پيش  اين  كه  هستند  ادبى 

هم شكسته اند.
مهندسى شيمى، طراحى مد، حسابدارى 
تحصيلى  هاى  رشته  از  هوانوردى  و 
10 نويسنده ى مشهورى هستند كه در 

متن زير به آن ها اشاره مى شود:

كورت ونه گات
گات  ونه  كه  بود  اى  رشته  شيمى  مهندسى 
در  دوم  جهانى  جنگ  به  شدن  فرستاده  از  پيش 
نويس  رمان  اين  بود.  تحصيل  به  مشغول  آن 
آمريكايى ايده ى نگارش شاهكار عمرش «سالخ 
آلمانى  كمپ  در  كه  زمانى  را  پنج»  شماره  خانه 
ها به عنوان زندانى جنگ محبوس بود، به دست 
آورد. اكثر داستان هاى كوتاه و رمان هاى اين 
هاى  المان  دربردارنده  مدرن  پست  ى  نويسنده 

علمى تخيلى و طنز هستند.

مايكل كريكتون
«پارك  چون  پرفروشى  تريلرهاى  ى  نويسنده 
ژوراسيك» در دانشگاه رشته ى مردم شناسى 
تحصيل  به  بعدها  كريكتون  كرد.  مى  دنبال  را 
گرچه  پرداخت.  هاروارد  دانشگاه  در  پزشكى 
دنبال  حرفه  يك  عنوان  به  را  طبابت  گاه  هيچ  او 
نكرد، اما تا پايان عمرش در سال 2008 مشغول 

تدريس و نگارش بود.

جى .كى رولينگ
به  تنها  پاتر»  «هرى  معروف  گانه  هفت  خالق 
را  فرانسه  زبان  رشته  والدينش  رضايت  خاطر 
براى تحصيل برگزيد، در حاليكه خود به ادبيات 
انگليسى عالقه مند بود. رولينگ با قطار در حال 
سفر به اسكاتلند بود كه ايده ى اصلى رمان هاى 
«هرى پاتر» به ذهنش خطور كرد. شايد خواندن 
و  عجيب  هاى  طلسم  خلق  براى  خارجى  زبان 
غريب او در اين رمان هاى جادوگرى بى تأثير 

نبوده باشد.

الكساندر سولژنيتسين
در  كه  روسيه  ادبيات  معروف  ى  نويسنده 
رشته  التحصيل  فارغ  درگذشت،   2008 سال 
روستوف  دانشگاه  از  فيزيك  و  رياضيات  ى 
آورد.  روى  نويسندگى  كار  به  بعدها  وى  بود. 
خاطرات  محور  حول  سولژنيتسين  آثار  اكثر 
كار  هاى  اردوگاه  از  وى   1953 تا   1947 سال 
اند.  درآمده  نگارش  به  سابق  شورى  اجبارى 
در  را  عمرش  از  سال  هشت  كه  سولژنيتسين 
اردوگاه كار اجبارى گذراند، در آثار غيرداستانى 
زندان  نظام  در  نهفته  شرايط  از  هايش  رمان  و 
خود  اسير  را  نفر  ها  ميليون  كه  شوروى  هاى 
كرده بود، پرده برداشت. اين افشاگرى ها اگرچه 
موجب خشم مقامات روسيه شد و سال ها تبعيد 
را براى او به همراه داشت، با اين حال، شهرت 
بين المللى فراوانى براى سولژنيتسين به ارمغان 
ها  ميليون  شد  موجب  نويسنده  اين  آثار  آورد. 
نفر در سراسر جهان به اين واقعيت اذعان كنند 
كه شجاعت و صداقت يك فرد چگونه مى تواند 
يك  قدرتمند  نظام  شكست  موجب  سرانجام 

امپراتورى شود.

نورمن ميلر
يك  براى  تحصيلى  رشته  ترين  ربط  بى  شايد 
نويسنده همانى باشد كه خالق «روياى آمريكايى» 
انتخاب كرد. ميلر در دانشگاه هاروارد رشته ى 
مهندسى هوانوردى را دنبال مى كرد تا اين كه از 
سوى ارتش آمريكا به جنگ جهانى دوم فرستاده 
شد. ميلر يك بار براى كتاب «آهنگ جالد» و بار 
ديگر براى رمان «سپاهيان شب» موفق به كسب 

جايزه معتبر ادبى پوليتزر شد.

جان گريشام
نويسى  جنايى  تحصيلى  رشته  حسابدارى 
معروف آمريكا در دانشگاه مى سى سى پى بوده 
بازيكن  به عنوان يك  خود را  است. گريشام كه 
حرفه اى بيس بال موفق نديد، به حسابدارى رو 
آورد، اما سرانجام در رشته حقوق مدركش را 
«شركت»،  چون  هايى  رمان  خالق  وى  گرفت. 
مورد  كه  است  بورن»  «تئودور  و  «اعترافات» 

اقتباس سينمايى و تلويزيونى قرار گرفته اند.

دانيل استيل
بسيار جالب است كه خالق پرفروش ترين رمان 
كرده  تحصيل  مد  طراحى  رشته  در  تاريخ  هاى 
شدن،  قلم  به  دست  از  پيش  استيل  البته  است. 
ادبيات را در دانشگاه نيويورك دنبال كرد. رمان 
هاى عاشقانه او همچنان از پرطرفدارترين آثار 
ادبيات عامه پسند محسوب مى شوند و در دهه 
ى 1980 و 1990 بارها مورد اقتباس تصويرى 

قرار گرفتند.

هارپر لى
مقلد»  مرغ  «كشتن  تأثيرگذار  رمان  ى  نويسنده 
به عنوان دختر يك وكيل خبره، در زمان ورود 
به دانشگاه آالباما رشته ى حقوق را برگزيد. اما 
داستان  سمت  به  قلمش  شد  متوجه  كه  زمانى 
شد  نيويورك  راهى  دارد،  تمايل  دراماتيك  هاى 
ى  پيشينه  گرفت.  پى  را  نويسندگى  حرفه  و 
نماند؛  باقى  ثمر  بى  هم  چندان  اما،  او  آكادميك 
هارپر لى از اطالعات حقوقى خود براى نگارش 
سود  مقلد»  مرغ  «كشتن  اش  خواندنى  شاهكار 
برد. اين رمان درباره ى وكيلى است كه در دفاع 
از يك آفريقايى آمريكايى متهم به تجاوز جنسى 

شكست مى خورد.

آرتور كانن دويل
ماندنى  ياد  به  خالق  كه  كند  مى  باور  كسى  چه 
«شرلوك  يعنى  كارآگاهى  هاى  داستان  ترين 
هلمز» در رشته ى پزشكى تحصيل كرده و تنها 
شده  مى  قلم  به  دست  مالى  درآمد  كسب  براى 
پزشكى  رشته  التحصيل  فارغ  دويل  كانن  است. 
از دانشگاه ادينبورگ بوده، اما همزمان داستان 
مى  مختلف  مجالت  به  چاپ  براى  را  هايش 
كه  نوشت  مادرش  به  اى  نامه  در  وى  فرستاد. 
سعى مى كند با توصل به ادبيات، سرمايه مالى 
اش را افزايش دهد. او باور داشت كه آينده اش 
شخصيتى  دانست  نمى  اما  سازد،  مى  طبابت  را 
در  را  نامش  هلمز»  «شرلوك  نام  به  داستانى 

تاريخ ادبيات جهان جاودانه خواهد كرد.

جاناتان فرنزن
معاصر  مشهور  ى  نويسنده  فرنزن،  جاناتان 
است كه از دنياى علم به عرصه ى ادبيات قدم 
گذاشت. وى در رشته ى فيزيك تحصيل مى كرد 
و طى سه سال حضورش در كالج، تنها در يك 
كالس ادبيات شركت كرد. اين نويسنده ى جوان 
داستان  نگارش  به  دست  ها  سال  آن  طول  در 
با  را  رمانش  نخستين  و  زد  تخيلى  علمى  هايى 
موضوع زمين لرزه هايى مخرب در سال 1992 

به چاپ رساند.
ى  رشته  در  تحصيل  سپس  آمريكايى  فرنزن 
زبان آلمانى را آغاز كرد. پس از آشنايى با زبان 
آلمانى، او خود را با خواندن مجموعه آثار كافكا 
زبان،  اين  با  وى  قرابت  كرد.  مشغول  ريلكه  و 
اش  آتى  هاى  رمان  خلق  بر  انكارنشدنى  تأثير 

داشت.

زندگينامه جورج بست 
كتاب مى شود

جورج  زندگينامه  بريتانيا  سنچرى  انتشارات 
بست، فوتباليست قديمى تيم منچستر يونايتد را 

منتشر مى كند.-

دانكن  قلم  به  كتاب  اين  بوكسلر،  از  نقل  به 
هميلتون نويسنده كتاب هاى ورزشى كه تاكنون 
ورزشى  معتبر  جايزه  برنده  عنوان  به  بار  دو 

ويليام هيل انتخاب شده، نوشته مى شود. 

جورج  خواهر  همكارى  با  كتاب  اين  اطالعات 
بست و بنياد جورج بست در اختيار اين نويسنده 

گذاشته شده و او مصاحبه هاى متعددى نيز با 
چهره هاى مختلف انجام داده است. 

اين كتاب كه قرار است در ماه سپتامبر(شهريور) 
منتشر شود، در پنجاهمين سال پا به توپ شدن 
اين اسطوره فوتبال براى تيم منچستر يونايتد 

به بازار مى آيد. 

بازيكنان  بزرگترين  از  يكى  عنوان  به  بست 
فوتبال براى همه دوره ها شناخته مى شود. او 
سال  بازيكنان  از  يكى  و  اروپا  جام  برنده  كه 
فوتبال بود، در بازى هاى بين المللى نيز چهره اى 
خاص داشت. با اين حال برخالف توانايى هاى 
خصوصى  زندگى  در  او  ورزشى اش  زندگى 
دستخوش مشكالت زيادى شد و درگير شدن 
سال  در  او  زودرس  مرگ  موجب  الكليسم  با 

2005 و در 59 سالگى شد. 

نزديكترين  با  كتاب  اين  نوشتن  براى  هميلتون 
دوستان و همكاران بست در زندگى ورزشى اش 
گفت وگو كرده و مى گويد: جورج قهرمان دوره 
قدرت  تاثير  تحت  هميشه  من  و  بود  من  بچگى 
او بودم. اين نويسنده ورزشى مى گويد بيش از 
هر چيز مى خواستم نشان دهم كه چطور همه 
رفت  پيش  نادرست  مسير  در  او  درباره  چيز 
مثبت  تاثير  خيلى ها  زندگى  بر  او  كه  حالى  در 

گذاشت. 

جورج بِست   (29 مه 1946 ‐ 25 نوامبر 2005) 
فوتباليستى متولد ايرلند شمالى است كه بيشتر 
فوتبال  تيم  در  درخشانش  بازى هاى  دليل  به 
هفتاد  و  شصت  دهه هاى  در  يونايتد  منچستر 
ميالدى معروف است. او در سال 1968 همراه 
گرفت  را  اروپا  قهرمانان  جام  يونايتد  منچستر 
و عنوان بهترين بازيكن سال را هم از آن خود 

كرد.
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هنرى مور ،مجسمه ساز (1986 1898)

پيشگام هنر نوين
هنرى مور، پيكره ساز و رسام انگليسى در سال 
صنعتى  منطقه  از  فورد»  «كاسل  شهر  در   1898
«يورك شاير» به دنيا آمد. كودكى و نوجوانى اش 
در يورك شاير سپرى شد. در مورد شهر كاسل 
شهر  اين  نداشته،  وجود  رومانتيكى  چيز  فورد 
نمونه اى از دستاوردهاى انقالب صنعتى بوده و 

هنوز هم هست.
قرن  آغاز  در  محيطى  چنين  كه  كنيم  تصور  اگر 
زمان)  آن  (در  هنرى  مانند  پسرى  براى  بيستم 
يأس آور بوده، اشتباه كرده ايم. خودش گفته بود، 
كودكى  دوران  نوع  هيچ  با  را  اش  كودكى  دوران 

قابل تصور ديگرى عوض نمى كند.
مى  زندگى  آن  در  كودكى  در  هنرى  كه  خيابانى 

كرد، نمونه اى مانند تمام خيابان هاى «كاسل 

با  شده  ساخته  هاى  خانه  از  رديفى  بود.  فورد» 
زمستان  در  بود،  فصلى  ها  بچه  قرمز.بازى  آجر 

بازى الك دولك بود.
هنرى لذت خاصى را كه در هنگام ساختن چوپ 
الك دولك نصبيش مى شد، فراموش نكرده است. 
مى  آنقدر  خود  جيبى  چاقوى  با  را  چوب  تكه  او 

تراشيد تا دقيقا شكل مطلوب را پيدا كند. موفقيت 
داشت.  بستگى  چوب  همين  به  حدى  تا  بازى  در 
تكه چوب تنها هنگامى خوب به هوا بلند مى شد 
كه زواياى تراش هاى دو سر آن تناسب الزم را 
داشته باشد. شايد اين اولين تجربه هنرى مور در 

مجسمه سازى بود.

معادن اطراف شهر «كاسل فورد» سرشار از گل 
رس بود و بچه ها به راحتى مى توانستند به گل 

رس دسترسى داشته باشند.
رس  گل  به  دادن  شكل  ديگر  هاى  بازى  از  يكى 

بود (در شهر كاسل فورد كارگاه هاى سفالگرى 
بسيارى وجود داشت).

ساختند  مى  كوچكى  هاى  اجاق  رس  گل  با  آنها 
روشن  و  آن  درون  خشك  چوب  دادن  قرار  با  و 
كردن اجاق، يك شى اى جادويى مى ساختند و در 
تاريكى آن را با خود به هر سو مى بردند و دست 

ها را با آن گرم مى كردند.

فورد،  كاسل  شهر  اطراف  مناطق  تابستان،  در 
پسرهاى  با  او  و  شد  مى  سرسبز  بسيار 
كشاورزانى كه براى تحصيل به كاسل فورد مى 
ها  باغ  كوچه  در  آنها  با  شد.  مى  دوست  آمدند 
مى  پرندگان  هاى  النه  سراغ  به  و  زد  مى  پرسه 
هنرى  كردند.  مى  جمع  وحشى  هاى  گل  يا  رفتند 
مور با زندگى در چنين شهر صنعتى كوچكى كه 

در مرز بين شهر و روستا قرار داشت از بهترين 
امكان هر دو عالم برخوردار بود.

هنرى در 15 سالگى در كالس هاى «تثبيت ايمان 
مذهبى» در كليسا شركت كرد و يك دوره شديدا 
انجاميد.  طول  به  ها  ماه  كه  كرد  طى  را  مذهبى 
روز  روشنى  به  «اكنون  گفت:  مى  بعدها  خودش 
آنقدر  آورم،  مى  ياد  به  را  خود  مذهبى  تاييد 
گويى  كه  كردم  مى  قداست  و  نشاط  احساس 
داشتم  برنمى  قدم  راهرو  از  آمدن  پايين  هنگام 
بلكه در يك متر باالى سطح زمين شناور بودم.» 
او يك شنبه ها به كليسا مى رفت. در يكى از همين 
كليسا  سرپرست  شنبه،  يك  روز  هاى  سخنرانى 
ساز  مجسمه  ترين  بزرگ  آنژ»  «ميكل  داستان 
جهان را روايت كرد. او شرح داد كه روزى ميكل 
آنژ مشغول تراشيدن سر يك رب النوع پير بود. 
عابرى ايستاد و مدتى كار او را تماشا كرد. رب 
النوعى كه ميكل آنژ مى ساخت در حال خنديدن و 

بنابراين تمام دندان هايش آشكار بود.

عابر گفت: چرا اين رب النوع پير تعدادى از دندان 
هايش را از دست نداده و همه سالم هستند؟ ميكل 
آنژ بالفاصله قلم و چكش را به دست گرفت و دو 

تا از دندان ها را شكست.
داستان  اين  اخالقى  نكته  متوجه  جوان  هنرى 
پند  منبعى  هر  از  هوشيار  انسان  يك  (اينكه  نشد 
مى گيرد) اما چيزى كه در ذهن هنرى باقى ماند 
تصوير ميكل آنژ بود. از آن به بعد هر آنچه را كه 
المعارف  دايره  از  بود  ممكن  آنژ  ميكل  مورد  در 
انديشه  در  آرمانى  صورت  بدين  آورد.  بيرون 
در  هنر  معلم  تاثير  اما  گرفت  شكل  مور  هنرى 

مدرسه ابتدايى نيز بسيار موثر واقع شد.
معلمى كه طراحى تقويم ديوارى با حاشيه تزئينى 
و جدول كار مدرسه را به هنرى سپرد، او با انجام 

موفق اين كار در مدرسه شهرت پيدا كرد.

در سال هاى بعد، معلم هاى ديگر نيز استعداد او 
تشويق  با  كه  دبيرستان  دوره  در  تا  دريافتند  را 
يك معلم فرانسوى االصل كه درس هنر مى داد، 
از او براى طراحى لباس گروه نمايش دبيرستان 
و  سفالگرى  هاى  كالس  در  حتى  كرد،  استفاده 
معلم  ليست  در  مور  هنرى  نام  همواره  بافندگى 

درس  زمان،  آن  مدارس  در  البته  بود.  فرانسوى 
هنر به طراحى صبورانه و سايه گذارى مكعب ها 
و استوانه ها خالصه مى شد اما اين معلم هنر، در 
روزهاى يك شنبه شاگردان خوب را براى صرف 
چاى به خانه اش دعوت مى كرد و آخرين شماره 
تاثير  زمان  آن  در  كه  را  «استوديو»  مجله  هاى 
زيادى بر تكامل هنر داشت به آنها نشان مى داد. 
اين مجله در سراسر اروپا منتشر مى شد و آثار 

هنرمندان پيشتاز را ارائه مى كرد. در پايان دوران 
بازرسى  رئيس  نظر  هنر  معلم  اين  دبيرستان، 
هنرى را به استعداد هنرى مور جوان جلب كرد و 
موجب شد تا بورس هنر براى ورود به كالج هاى 
منطقه اى و سپس گزينش مجدد در كالج سلطنتى 
لندن براى او فراهم شود. بدين سان، هنرى مور 
اين بورس ها را به طور پياپى به دست آورد و به 

يك هنرمند حرفه اى تبديل شد.

پيگيرانه،  وجوى  جست  با  توانست  مور  هنرى 
به  نسبت  غنى  احساس  با  را  فضايى  ساختمان 

ماتريال در هم بياميزد.
ها  سال  كه  را  مستقيم  كارى  كنده  سنت  او 
در  نخست  او  كرد.  احيا  بود،  شده  فراموش 
هنركده ليدز آموزش ديد و همانجا با «باربارا هپ 
ورث» آشنا شد. سپس در كالج سلطنتى لندن به 
هزينه  كمك  از  استفاده  با  داد.  ادامه  آموزى  هنر 
پس  اين  از  رفت.  ايتاليا  و  فرانسه  به  تحصيلى 
بود كه خلق آثار مشهورش را آغاز كرد. اجراى 
راه  ساختمان  براى  شمال  «باد  برجسته  نقش 
پيكر  مجسمه  اتمام  لندن (1928)،  زيرزمينى  آهن 
بعدى  آثار  ثابت  مضمون  لميده  (پيكرهاى  لميده 
او شدند) در سال 1934 به اتفاق: نش، هپ ورث 
و بن نيكلسون گروه (واحد يك) را شكل داد. در 
سال 1948 برنده جايزه بين المللى مجسمه سازى 
در بى نيال ونيز شد. هنرى مور با تغذيه از سه 
يافت:  دست  خود  خاص  سبك  به  مختلف  منبع 
هنرهاى بدوى و كهن، مجسمه هاى برانكوزى و 
پيكاسو كه در پاريس ديده بود و ديوارنگاره هاى 
كرده  مطالعه  ايتاليا  در  كه  «مازاتچو»  و  «جوتو» 
و  حياتى  نيروى  مفهوم  توانست  مور  هنرى  بود. 
مصرى  و  سرمرى  هاى  مجسمه  بصرى  قدرت 
و  باستان  كالسيك  زيبايى  مفهوم  برابر  در  را 
رنسانس قرار دهد. او در پرداختن به پيكر آدمى 
بلكه  نبود  جسمانى  ظاهر  بازنمايى  قيد  در  هرگز 
مى خواست تجسمى بنيادى و انتزاعى از طبيعت 

جاندار بيافريند.

ارزش تقريبى 3 ميليون پوند به سرقت رفتمجسمه بنزى ساخته هنرى مور در سال 2009 با 

رد شايعه حذف 
آثارازحراج كريستى 

 
حضور  شايعه  ايران  در  كريستى  حراج  رابط 
نداشتن ايران و هنرمندان ايرانى در حراج امسال 
در ماه اكتبر و همچنين حذف آثار ايرانى از سايت 

اين حراج را رد كرد.
عليرضا سميع آذر رابط حراج كريستى در ايران 
در گفت وگو با مهر در مورد شايعه عدم حضور 
ايران و هنرمندان ايرانى در حراج امسال كريستى 
رد  را  خبر  اين  و  است  شايعه  حد  در  اين  گفت: 
مى كنم.وى افزود: اين فقط يك شايعه است. اتفاقا 
و  مهر  با  (مصادف  اكتبر  ماه  حراج  در  و  امسال 
بسيار  ايران  حضور  دوبى  در  كريستى  آبان) 
قدرتمندتر، پررنگ تر و كامل تر از گذشته خواهد 
در  تهران  معاصر  هنرهاى  موزه  اسبق  بود.مدير 
پاسخ به اين كه آيا حراج كريستى آثار ايرانى  را 
كه سال هاى قبل در اين حراج شركت داشته اند از 
سايت خود حذف كرده است؟ گفت: خير اين اتفاق 
سايت  اين  در  ايرانى ها  آثار  و  است  نيفتاده  هم 

وجود دارد.

معاونت  تجسمى  هنرهاى  امور  دفتر  اسبق  مدير 
انتخاب  مورد  در  پايان  در  ارشاد  وزارت  هنرى 
دوبى  در  كريستى  اكتبر  ماه  حراج  براى  آثار 
حال  در  خود  طبيعى  روند  در  آثار  داد:  توضيح 
انتخاب هستند و چند وقت آينده به حراج فرستاده 
ساالنه  خاورميانه  كريستى  شد.حراج  خواهند 
دوبى  در  كريستى  حراج  خانه  توسط  دوبار 
برگزار و عمدتا آثارى از هنر معاصر كشورهاى 

خاورميانه در آن عرضه مى شود.

از  مختلفى  دوره هاى  در  ايرانى  هنرمندان 
مشيرى،  فرهاد  بوده اند.  ركورددار  حراج  اين 
فرامرز  شاهرودى،  منير  شيشه گران،  كوروش 
ركنى  جبارى،  صداقت  درخشانى،  رضا  پيالرام، 
و  فاتحى  گلناز  تبريزى،  صادق  حائرى زاده، 
بودند  هنرمندانى  از  برخى  عربشاهى  مسعود 
است. شده  عرضه  حراجى  اين  در  آثارشان  كه 

موفقيت هنرمندان ايرانى سبب شده است كه اين 
موسسه آثار ايرانيان را در اروپا نيز عرضه كند.
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آيا مارلون براندو 
مي توانست در «شورش 
بي دليل» بازي كند؟

سال  سينما  دنياي  افسانه يي  بازيگر 
«شورش  فيلم  در  بازي  براي   1947
در  اما  داد،  بازيگري  تست  بي دليل» 
رسيد.  دين  جيمز  به  او  نقش  نهايت 
براي  براندو  مارلون  بازيگري  تست 
(«ياغي  بي دليل»  «شورش  فيلم 
بخش  در   2006 سال  در  بي هدف») 
«تراموايي  فيلم  دي وي دي  ضمايم 
شد،  گنجانده   (1951) هوس»  نام  به 
در  ديگر  بار  پيش  هفته  كه  مساله يي 

اينترنت مورد توجه قرار گرفت.

شيال بنسن، منتقد سابق لس آنجلس تايمز كه با 
جيمز دين در كالس هاي بازيگري شركت كرد، 
مي گويد: «آه، اين شخصيت چه تغييراتي كرد: 
از براندو به دين، از يك مرد به يك نوجوان.» 
بهشت»  «شرق  در  دين  آنكه  از  پيش  (بنسن 
(1953) نقشي براندووار را بازي كند و بعدا در 
«شورش بي دليل» (1955) مقابل دوربين برود، 

دوست نزديك بود.) 

ساله   23 بازيگر  يك   1947 سال  در  براندو 
فيلمي  با  مي خواست  كه  بود  تئاتر  عرصه 
آن  او  بكشد.  را  خود  توانايي هاي  سينمايي 
بي دليل»  «شورش  فيلم  در  بازي  براي  سال 
تست بازيگري داد، اما آيا اين همان نقشي بود 
كه دين هفت سال بعد با بازي در آن جاودانه 
فيلمنامه نويس  استرن  استيوارت  پاسخ  شد؟ 
نويسنده  اين  است.  منفي  بي دليل»،  «شورش 
برنده جايزه امي و نامزد اسكار كه اكنون در 

توضيح  مي دهد  درس  سياتل  در  فيلم  مدرسه 
هيچ  خواند  براندو  كه  فيلمنامه يي  مي دهد 
با  ري  نيكالس  نهايت  در  كه  فيلمي  با  ارتباطي 

بازي دين ساخت، ندارد.

«شنيده  مي گويد:  ريپورتر  هاليوود  به  او   
فيلم  آن  در  بازي  براي  (براندو)  مارلون  بودم 
تست داده بود، اما نيك (نيكالس ري) عالقه يي 
با  ساله   16 دين  وقتي   1947 در  نداشت. 
نخستين موتوسيكلت خود گاوها را در فيرمانت 
نمايشنامه هاي  در  و  مي ترساند  اينديانا  در 
نقش  در  بازي  جمله  (از  مي كرد  بازي  مدرسه 
 ،(«Goon With the Wind» در فرانكنشتين 
براندو براي بازي در فيلم برادران وارنر تست 
داد. اين شركت سال 1944 حقوق ساخت كتاب 
را  ليندنر  رابرت ام.  نوشته  بي دليل»  «شورش 
خريد. كتاب ليندنر درباره هيپنوتيسم كردن يك 
زنداني به نام هارولد در زنداني در لويسبرگ 
گفت  هيپنوتيسم  تحت  كه  پنسيلوانياست  در 
وقتي هنوز يك سالش نشده بود، شاهد نزديكي 

اين  مي كرد  فكر  ليندنر  شد.  مادرش  و  پدر 
و  پدرش  به  نسبت  او  نفرت  حس  باعث  مساله 

در ادامه نسبت به جامعه بود.

مي توانست  اين  مي كردند  فكر  هم  مردم 
توضيحي براي شورش جوانان در آن سال ها 
سال  ريپورتر  هاليوود  اين،  از  گذشته  باشد. 
تصميم  وارنر  برادران  كه  سالي  (همان   1946
گزارش  بسازد)  را  بي دليل»  «شورش  گرفت 
ركوردشكن  موفقيت  گرفتن  نظر  در  «با  داد: 
گيشه هاي  در  هيچكاك  آلفرد  «طلسم شده» 
چون «او  فيلم هايي  موفقيت  طور  همين  فروش 
از دست رفته»،  «تعطيلي  و  بسپار»  بهشت  به  را 
همه در هاليوود تا خرخره در مضامين رواني 

فرو رفته اند.» 
نويسنده هايي چون پيتر ويرتل و دكتر سوس 
بي دليل»  «شورش  كتاب  روي  از  كردند  سعي 
فيلمنامه بنويسند. براندو براي بازي در نسخه 

سه  هفته يي  دستمزد  اما  داد،  تست  سينمايي 
شركت  از  واليس  هال  پيشنهادي  دالر  هزار 
پيشنهاد  بعدها  (او  كرد.  رد  را  وارنر  برادران 
و «بوچ  عربستان»  فيلم هاي «لورنس  در  بازي 

كسيدي و ساندنس كيد» را هم رد كرد.

 استرن مي گويد: «كتاب ليندنر را قبال خوانده ام، 
بچه ها  آن  درباره  دارم  دوست  اينكه  براي 
كتاب «شورش بي دليل»  فصل  بخوانم. نام يك 
ساخته  بعدها  كه  فيلمي  به  ربطي  هيچ  كه  بود 
«شورش  نام  كه  دليلي  تنها  نداشت.  شد، 
كه  بود  اين  شد  انتخاب  فيلم  براي  بي دليل» 
درباره  داستاني  ايده  ري)  (نيكالس  نيك  وقتي 
جوانان آشوب زده را مطرح كرد، استوديو به او 
گفت كتابي با اين عنوان در اختيار دارد. عنوان 
خوبي بود، چرا نبايد از آن استفاده مي كرديم؟ 
عنوان كتاب طنين خوبي داشت، اما داستان فيلم 
منسفيلد،  جين  هانتر،  تاب  بود.»  ديگري  چيز 
اسميت  لوييس  و  رينولدز  دبي  بيكر،  كارول 
نقش هاي  براي  كه  بودند  بازيگراني  ديگر  از 

شدند.  گرفته  نظر  در  بي دليل»  اصلي «شورش 
بي دليل»  «شورش  در  براندو  مارلون  اگر  اما 
بازي كرده بود، چه مي شد؟ آيا استرن نقش را 
طور ديگري مي نوشت؟ بنسن مي گويد: «معلوم 

نيست. 

خيلي  شاخص هاي  عموما  بازيگري  تست هاي 
بازيگر  يك  كه  براندو  اينكه  اما  هستند،  بدي 
مقابل  طور  چه  بود،  تعليم ديده  كامال  تئاتر 
او  است.  جالب  مي شود،  احساساتي  دوربين 
شد  عوض  ذهنش  تصوراتش،  مي دهد  اجازه 
و اين كار را بدون عجله انجام مي دهد.» جيمز 
از  بعد  بالفاصله  را  بي دليل»  «شورش  دين 
«شرق بهشت» بازي كرد. او در اين فيلم نقش 
جيم استارك يك مرد جوان شورشي را بازي 
مي كند كه در شهري جديد با دوستان و دشمنان 
خود روبه رو مي شود. از «شورش بي دليل» به 
عنوان فيلمي ياد مي شود كه تصويري دقيق از 
مي دهد.  ارائه  نوجواني  دوران  اضطراب هاي 
و  مينو  سال  وود،  ناتالي  با  فيلم  اين  در  دين 
دنيس هاپر همبازي بود. او 30 سپتامبر 1955 
پورشه  مسابقه  ماشين  سوار  كه  حالي  در 
شالوم  نزديك  جاده يي  در  بود،  خود  اسپايدر 
در كاليفرنيا با يك ماشين ديگر تصادف كرد و 
بر اثر شكستگي گردن بالفاصله كشته شد. دين 

هنگام مرگ 24 ساله بود.

براى چهلمين سالمرگ
 «بروس لى»، نابغه سينماى رزمى

هاى  فيلم  بازيگر  رزمى،  هنرهاى  استاد  لى،  بروس 
 27 متولد  دو»،  كوان  «جيت  سبك  بنيانگذار  و  رزمى 
شكل  به   1973 جوالى   20 كه  است   1940 نوامبر 
مشكوكى درگذشت و در طول عمر كوتاهش به عنوان 
تاثيرگذارترين رزمى كار قرن بيستم و يك نماد فرهنگى 
سانفرانسيسكوى  در  لى  بروس  است.  شده  شناخته 
هنگ  را  اش  نوجوانى  اواخر  تا  و  آمد  دنيا  به  كاليفرنيا 
بازى  هاليوود  توليد  هاى  فيلم  در  و  كرد  سپرى  كنگ 
كرد. وى موجب ارتقاى سطح فيلم هاى رزمى هنگ كنگ 
از  موجى  توانست  و  برانگيخت  را  عامه  تحسين  و  شد 
در  را  چينى  رزمى  هنرهاى  هاى  فيلم  به  مندى  عالقه 

جهان غرب به وجود آورد.

وى به يك چهره نمادين به ويژه براى چينى ها تبديل 
براى  ملى  افتخار  عنوان  به  هايش  فيلم  در  زيرا  شد، 
امر  ابتداى  در  و  شد  ظاهر  چينى  گرايى  ملى  و  چين 
پرداخت.  فو)  (كونگ  چينى  رزمى  هنرهاى  يادگيرى  به 
اپراى  مشهور  ستاره  يك  چون»  لى «هوى  بروس  پدر 
كانتونيايى بود و بروس لى از طريق پدرش به سينما 
راه پيدا كرد و نخستين نقش اش را به عنوان نوزاد در 

كالسكه بازى كرد.

او در 6 ماهگى گريم شد و نقش شاهزاده را بازى كرد 
و در 6 سالگى نقش كودكى دزد و در 11 سالگى فيلم 
«غازهاى وحشى» را بازى كرد. بروس لى در 19 سالگى 
براى ادامه تحصيل و تنها با 100 دالر با كشتى وارد 
اياالت متحده امريكا شد و در مدرسه فنى اديسون ثبت 
مشغول  فلسفه  رشته  در  تحصيل  به  سپس  و  كرد  نام 
براى  و  امريكا  به  ورودش  ابتداى  در  لى  بروس  شد. 
مى  كار  رستوران  در  ناگزير  تحصيلش  هزينه  تامين 
وى  شأن  در  كار  اين  كرد  مى  احساس  چون  اما  كرد، 
فو  كونگ  آموزش  به  تصميم  و  كرد  رها  را  آن  نيست 

گرفت و با استقبال فراوان دوستانش مواجه شد.

آموزش،  از  بعد  رزمى  هاى  فيلم  نامدار  ستاره  اين 
دادن  نشان  و  كاراته  مسابقات  در  شركت  به  تصميم 
بدين  و  گرفت  رزمى  هنرهاى  در  خود  هاى  توانايى 
منظور در سال 1964در ميدان ورزشى «النگ بيچ» با 
خيره  قدرتى  و  سرعت  با  نمايشى  حركت  چند  اجراى 
نمايش  اين  از  بعد  افتاد.  ها  زبان  سر  بر  نامش  كننده 
حضور  سالن  در  اتفاقا  كه  كارگردان  يك  نواز  چشم 
داشت به مالقات بروس لى رفت و از وى خواست در 
سريال «زنبور سبز» به ايفاى نقش بپردازد و «بروس» 
هم پذيرفت و اين مقدمه يى شد براى ورود اين جوان 
چند  در  بازى  از  بعد  لى  سينما.بروس  به  نام  جوياى 
«النگ  «مارلو»،  سبز»،  «زنبور  مانند  فيلم  و  سريال 
گنگ  هنگ  به  گرفت  تصميم  امريكا  در  و...  استريت» 
بازگردد و براى هموطنانش نيز چند فيلم بازى كند كه 
بالفاصله با استقبال شركت هاى فيلمسازى همراه شد. 
«لو  كارگردانى  به  كوهتانگ»  «راهب  فيلم  در  ابتدا  وى 
پرداخت  نقش  ايفاى  به  چينى  معروف  فيلمساز  وى»، 
و سپس در فيلم هاى «رييس بزرگ» و «مشت خشم» 
پرداخت كه اين فيلم ها ركورد فروش سينماهاى هنگ 

كنگ را شكست.

فيلم  خودش  بود  گرفته  تصميم  حاال  كه  لى  بروس 
به  خود  فيلمسازى  شركت   1972 سال  در  بسازد، 
خود  و  كرد  داير  را  كنكورد»  فيلمسازى  «شركت  نام 
بر  را  اژدها»  يا «بازگشت  اژدها»  فيلم «راه  كارگردانى 

عهده گرفت و اين فيلم در

هنگ كنگ مجددا ركورد فروش فيلم هاى قبلى بروس 
را شكست. در اين دوران بروس لى با موج پيشنهادات 
شركت هاى فيلمسازى مواجه شد و در چهارمين فيلم 
پرداخت،  نقش  ايفاى  به  مرگ»  «بازى  خود  معروف 
اما در جريان ساخت اين فيلم به دليل فوت ناگهانى و 
نامشخص در اوج محبوبيت و شهرت براى هميشه با 
خاك  به  امريكا  سياتل  در  و  گفت  بدرود  سينما  دنياى 
ابهام  از  يى  هاله  در  هنوز  وى  مرگ  علت  شد.  سپرده 
بر  مغزى  خونريزى  نظريه  ترين  شايع  اما  مانده،  باقى 
اثر دارو هاى تجويز شده به دليل بروز حساسيت است.

تست هاي بازيگري عموما شاخص هاي خيلي بدي هستند، 
اما اينكه براندو كه يك بازيگر تئاتر كامال تعليم ديده بود، 

چه طور مقابل دوربين احساساتي مي شود، جالب است. او 
اجازه مي دهد تصوراتش، ذهنش عوض شد و اين كار را 

بدون عجله انجام مي دهد.» 
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پاريس  در  ما  توقف  ششم  كه  امروز 
كه  داد  رو  غريبى  عجيب  واقعة  است 
ما  حال  شامل  تعالى  خداوند  فضل 
شده به خوشى برگزار نموديم. امروز 
فرانسه  خارجة  وزير  دلكاسه  مسيو 
است  كرده  دعوت  ورسايل  به  را  ما 
عكاسى  صبح  برويم.  آنجا  به  بايد  و 
آمده چند قسم عكس ما را انداخت بعد 
خبر كردند كالسكه حاضر است آمديم 
پايين سوار كالسكه شديم. در كالسكه 
ما  پهلوى  صدر اعظم  اشرف  جناب 
و  ما  روبروى  دربار  وزير  و  نشسته 
صدر اعظم  روبروى  مهماندار  جنرال 
پهلوى وزير دربار بود. ساير نوكر ها 
سر  عقب  ديگر  كالسكه هاى  در  هم 
به  سابقا  چون  آمدند  شده  سوار  ما 
سعدالدوله وزير مختار خودمان كه در 
فرمايش  و  سپرده  دارد  اقامت  بلجيك 
پيدا  اتومبيل  قسم  چند  كه  بوديم  داده 
اثنا  اين  در  شود.  ابتياع  بياورد  كرده 
دم كالسكه آمده عرض كرد اتومبيل ها 
حاضر است پرسيديم كجاست عرض 
نگاه  خيابان  جلو  باغ  بيرون  در  كرد 
آمديم  بيرون  كه  باغچه  در  از  داشته، 
توى كوچه به رسم معمول زن و مرد 
زياد به جهت ديدن ما ايستاده بودند و 

هورا كشيدند ما هم جواب داديم.
 

است  ديگرى  خيابان  آمديم  كه  قدرى 
برود،  بوادبولن  طرف  به  مى پيچد  كه 
از پشت همين باغچه كه عمارت منزل 
ما در آنجاست هنوز زياده از صد قدم 
طرف  يك  ديديم  كه  بوديم  نشده  دور 
داشته اند.  نگاه  را  اتومبيل ها  خيابان 
تماشا  انداخته  آن ها  طرف  به  چشم 
مى كرديم يك دفعه ديديم صداى وزير 
گلوآويز  شخصى  با  شده  بلند  دربار 
گرديده است. نگاه به اين طرف نموده 
پهلوى  خبيثى  شقى  شخص  ديديم 
را  دستش  يك  ايستاده  ما  كالسكة 
بود  باز  سرش  كه  ما  كالسكة  دم  به 
دارد  طپانچه  ديگر  دست  در  و  گرفته 
و سر طپانچه را روى سينة ما گذارده 
در  دربار  وزير  بزند.  آتش  مى خواهد 
را  او  دست  بند  قوت  و  جالدت  كمال 
اين  دست  داده  سخت  فشار  گرفته 
خبيث را از روى سينة ما رد كرده سر 
طپانچه را به هوا نگاه داشت و خودش 
شد  حايل  او  و  ما  ميانة  برخاسته  هم 
شود  رها  تير    نخواسته  خداى  اگر  كه 
به ما آسيبى نرسيده خودش هدف تير 
شود و آن خبيث بد ذات هر چه زور 
آورده و با دست ديگرش دست وزير 
بلكه  كه  مى فشرد  سختى  به  را  دربار 
در  دربار  وزير  كند،  ول  را  او  دست 
  نهايت قوت قلب مانند شخص از جان 
گذشته دست او را از ما رد كرده مانع 
اقدام او بود. اين خبيث از سوءقصدى 
شد  مأيوس  چون  داشت  ما  براى  كه 
محاذى  كه  كشيد  طورى  را  طپانچه 
خواست  و  رسيد  دربار  وزير  چانة 
بود  اين  اتفاق  حسن  ولى  بدهد  آتش 
دربار  وزير  اول  وهلة  همان  در    كه 
چقماق  پاشنة  پشت  را  خود  انگشت 
پاشنه  چه  هر  كه  بود  انداخته  طپانچه 
مى داد  فشار  و  مى كشيد  خبيث  اين  را 
تير در نمى رفت. آخر پس از كشمكش 
و تقالى زياد وزير دربار طورى دست 
او را به قوت فشار داد كه طپانچه را 

ول كرده به دست وزير دربار آمد و از 
عقب پليس ها كه ولوسيپد سوار بودند 
همه  ما  حال  مواظبت  مخصوص  و 
يكى  معركه  اين  در  و  همراهند  روزه 
برسد  عجله  به  بود  خواسته  آن ها  از 
از ولوسيپد زمين خورده بود خود را 
گرفته  را  مردكه  يقة  عقب  از  رسانيده 
كشيد و او را به زمين انداخته گرفت و 
نگاه داشت و ما با كمال قوت قلب كه 
به فضل خدا داشتيم ابدا بيم و وحشت 
نكرديم اما جناب اشرف صدر اعظم و 
جنرال مهماندار از بابت حال ما خيلى 

مضطرب و متوحش شده بودند.
 

تماشاچى  مرد  و  زن  و  شهر  مردم 
مرد  اين  بودند  ديده  اول  از  كه  هم 
ما  طرف  به  شده  جدا  صف  ميانة  از 
مى آيد خيال كرده بودند كه دستة گلى 
يا عريضه مى خواهد به ما بدهد وقتى 
كه كشمكش و در آويختن وزير دربار 
را با او ديده و طپانچة رولور ده لوله 
در   نهايت  كه  ديدند  او  دست  در  را 
جالدت و رشادت از مردكه گرفته و از 
را  طپانچه  سرور  و  خوشحالى  شدت 
تكان مى دهد اسباب هيجان غريبى در 
ميانة مردم شده يك دفعه فرياد آن ها 
بلند شد كه ويولوشاه ويولوشاه (زنده 
فرياد  كردند  بنا  و  ايران)  پادشاه  باد 
خوشوقتى و شاديانه كردن و جماعتى 
رو بطرف اين خبيث هجوم آوردند كه 
و  بكشند  گرفته  پليس  دست  از  را  او 
چون  اما  نمايند  قطعه  قطعه  جا  همين 
در اين گونه موارد بايد پليس به دقت 
تحقيقات تفتيشات نمايد كه اين شخص 
كيست و قصدش چيست، آيا همدستى 
و  اوست  خود  به  منحصر  يا  دارد  هم 
آيا تحريك كسى بوده است يا خير كه 
هم  بعد  من  و  باشد  داشته  عقبه  مبادا 
او  زودى  به  پليس  لهذا  نمايند  فسادى 
را از چشم مردم غايب كرده بردند در 
عمارت ما حبس كنند تا بعد چه شود 
و خود ما در حالتى كه از اين مهلكه و 

خداوند  فضل  به  بزرگى  اين  به  خطر 
به  شد،  مستخلص  سالمت  به  تعالى 
پريشانى  يا  حال  ضعف  اينكه  جاى 
مراجعت  تصور  تا  همرسانيده  خيالى 
به منزل نمائيم به كالسكه چى فرموديم 
و  برود  ورسايل  به  رو  معطلى  بدون 
مدت  بايد دانست كه تمام  رانديم ولى 
اين  و  نكشيد  طولى  آنقدر  واقعه  اين 
مردكه چنان به عجله آمد كه هيچكس 
الحق  كه  دربار  وزير  جز  نشد  ملتفت 
نان و نمك و حقوق تربيت ما حاللش 
باد به كمال جالدت و چابكى دست او 
را رد كرده خود را به طرف ما انداخت 
و حايل ميانة او و ما شد و بعد مكرر 
به  دستش  كه  حال  خواست  خبيث  آن 
بزند  را  دربار  وزير  خود  نمى رسد  ما 
و در حقيقت وزير دربار در اين مقام 
از جان گذشته خود را فداى ما كرده 
بود ولى خداوند تعالى كه هميشه اميد 
و  ما  هم  اوست  عنايت  و  فضل  به  ما 
ديگر  فرمود  حفظ  را  دربار  وزير  هم 
معلوم است در اين حال چه خرمى و 
نشاطى از سالمت ما براى همه حاصل 
كه  هم  صدراعظم  اشرف  جناب  است. 
با ماست اين واقعه را ديده معلوم است 
كه ابتدا چه قدر متوحش شده و حاال 
تا چه درجه خوشوقت و مسرورند و 
كه  مى كنند  خدا  درگاه  به  شكرگزارى 
در شهر پاريس و اين همه بعد مسافت 
ّهللا  خودمان  مملكت  و  ايران  خاك  به 
نداد.  روى  ما  به  آسيبى  هيچ  الحمد 
شدت  از  ديگر  كه  مهماندار  جنرال 
و  نمى نمود  خوددارى  شعف  و  وجد 
معلوم است در حالى كه ما در مملكت 
مقصود  و  آمده ايم  مهمانى  به  فرانسه 
و  ما  تكريم  همه  فرانسه  ملت  و  دولت 
تهية اسباب خوشى و راحت و سالمت 
خطر  چنين  آن ها  پايتخت  در  ماست 
تأسف  اسباب  و  گذشته  ما  از  عظيمى 
قدر  چه  نداد،  رخ  آن ها  براى  ندامت  و 
اين  خاصه  مى شوند  مسرور  و  شاكر 
شخص كه خودش مهماندار ماست و 

بسيار مرد خوبى است.
 

كنار  به  رسيديم  تا  رفتيم  خالصه 
حاضر  كشتى  آنجا  سن،  رودخانة 
شديم،  كشتى  سوار  بودند  كرده 
بودند  ما  با  كشتى  در  كه  اشخاصى 
مسيو  و  صدراعظم  اشرف  جناب 
و  فرانسه  خارجة  امور  وزير  دلكاسه 
مهماندار  پاران  جنرال  و  دربار  وزير 
سردار  و  يمين السلطنه  آقاى  نظر  و 
و  موثق الدوله  و  ناصرالمللك  و  مكرم 
بودند  مشيرالملك  و  مهندس الممالك 
رفتيم به كارخانة سور، گردش كاملى 
و  چينى  ظروف  ساختن  وضع  كرده 
پختن گل آن ها و ريختن و قالب كردن 
ممتاز  ظرف  دو  نموديم  تماشا  را  آن 
قشنگ هم به جهت يادگار آمدن ما به 
در  نمود.  تقديم  كارخانه  رئيس  اينجا 
اينجا خمرة چينى ديديم ساخته بودند 
به قدرى بزرگ كه چهار نفر آدم توى 
وضع  از  بنشينند  مى توانستند  آن 
و  ظروف  ساختن  ترتيب  و  كارخانه 
حسن  و  صنعت  كمال  الحق  كه  غيره 
منتهاى  و  برده اند  كار  به  را  تتبع 
آمد.  خوشمان  بسيار  دارد  را  تحسين 
كالسكه  سوار  آمده  بيرون  آن  از  بعد 
در  رفتيم،  ورسايل  طرف  به  شده 
فوج  از  دسته  ورسايل  عمارت  جلو 
ما  ورود  منتظر  موزيك  با  مهندسين 
بودند و به جهت شيوع واقعة هولناك 
امروز در پاريس كه خبر به اينجا هم 
ادارة  عمله جات  و  پليس  بود  رسيده 
را  مراقبت  و  مواظبت  كمال  بلدية 
اتفاقى  چنين  دوباره  مبادا  كه  داشتند 

رخ دهد.
 

شديم  ورسايل  عمارت  وارد  خالصه 
سالطين  آثار  و  ابنيه  از  عمارت  اين 
و  ترز  لوى  مثل  است  فرانسه  قديم 
لوى كاترز و غيره و غيره كه هر كدام 
چيزى بر اينجا افزوده اند و الحق بسيار 
حوض ها  است،  خوبى  عالى  عمارات 
عمارات  اين  دارد.  زياد  فواره هاى  و 
درباره  و  سلطنت  به  خاصه  هميشه 
بساط  كه  وقتى  از  ولى  بوده  سلطنتى 
سلطنت از فرانسه برچيده شده و بناى 
دولت جمهورى شده است اين عمارات 
حقيقت  در  و  گرديده  عمومى  هم 
سبب  بدين  و  است  عامه  تفرجگاه 
اما  افتاده  اول  صفاى  و  رونق  آن  از 
خيلى چيزهاى خوب دارد كه تماشائى 
صورت  پرده هاى  مثل  است  ديدنى  و 
معشوقه هاى  و  ملكه ها  و  سالطين 
جنگ هاى  تصاوير  بعضى  و  سالطين 
است.  شده  واقع  عهد  آن  در  كه  عمده 
بعد از ورود به عمارت مخصوص كه 
ميز  سر  در  بودند  كرده  حاضر  نهار 
امور  وزير  دلكاسه  مسيو  نشستيم 
و  صدر اعظم  اشرف  جناب  و  خارجه 
بعضى  و  ادكاك  دكتر  و  دربار  وزير 
ديگر از ملتزمين در سر نهار ما بودند، 
بعد از نهار به جناب اشرف صدر اعظم 
فرموديم كه به واسطة تلگرافات عديده 
اطالع  ايران  بالد  ساير  و  طهران  به 
داده  رو  قضيه  چنين  امروز  كه  بدهند 
و الحمدهللا تعالى به حسن خدمت وزير 
اطاق  به  رفتند  گذشت  بخير  دربار 
مشيرالملك  و  مهندس الممالك  با  ديگر 
تلگرافات الزمه را نوشتند و دادند كه 
گردش  به  آن  از  بعد  نمايند.  مخابره 
شديم،  مشغول  اطاق ها  تماشاى  و 
پرده هاى  و  گرانبهاى  تابلوهاى  خيلى 
در  آمده  پايين  بعد  ديديم  اظلى  نفيس 
خوب  گلكارى هاى  كرديم،  گردش  باغ 
دو  در  كه  را  كاج  درخت هاى  و  شده 
طرف خيابان ها غرس شده است همه 

را به شكل پيراميد (يعنى مخروطى) و 
به صورت گنبد سبزى بريده و تربيت 
كرده اند و فواره هاى حوض ها هر يك 
و  بيست  الى  پنج  و  بيست  ارتفاع  به 
كالسكه  با  مى كرد.  جستن  ذرع  هشت 
الحمد  هللا  و  كرديم  گردش  را  باغ  تمام 
قصة  وقت  هر  و  گذشت  خوش  خيلى 
كمال  مى آورديم  خاطر  به  را  امروز 

شكرگزارى را مى نموديم.
 

مراجعت  كامل  گردش  از  بعد  خالصه 
منزل  به  كرده  پاريس  شهر  به 
لوبه  مسيو  جناب  آمديم،  خودمان 
امروز  قضية  از  كه  رئيس جمهورى 
ديدن  به  الورود  لدى  بودند  شده  آگاه 
كه  ما  سالمت  و  صحت  از  آمده  ما 
فرانسه  مملكت  در  تعالى  بحمداهللا 
خطرى  چنين  رفع  و  نرسيده  آسيبى 
اظهار  خيلى  است  شده  ما  از  عظيم 
ما  قلب  قوت  از  و  كردند  خوشوقتى 
كه ترك مسافرت خود را به ورسايل 
مسرت  اظهار  و  تمجيد  خيلى  نكرديم 
را  الهى  حمد  و  شكر  هم  ما  نمودند، 
بجا آورديم و از مهربانى ايشان اظهار 
معودت  ساعتى  از  پس  كرديم.  امتنان 
ناصر  و  همايون  وزير  از  بعد  نمودند 
كجا  امروز  كه  شديم  جويا  خاقان 
صبح  آن ها  كه  كردند  عرض  هستند 
خودشان  منزل  در  ما  سوارى  وقت 
سفر  روزنامة  پاك نويسى  مشغول 
را  واقعه  اين  تفصيل  كه  بعد  و  بوده 
شنيده متوحشًا از عقب ما به ورسايل 
اين  بين  در  برنگشته اند.  هنوز  و  آمده 
صحبت بوديم كه هر دو از راه رسيده 
به حضور آمدند و از قرارى كه وزير 
شنيدن  از  بعد  كرد  عرض  همايون 
واقعه سراسيمه با راه آهن به ورسايل 
رفته و وقتى به آنجا رسيده اند كه ما 
نيم ساعت قبل از آن مراجعت به شهر 
كرده بوديم دوباره با راه آهن برگشته 

و اينك به حضور رسيده اند.
 

از  كه  امروز  روزنامه هاى  اثنا  اين  در 
چاپ در آمده بود رسيد نديم السلطان 
را فرموديم ترجمه كرد. از حاالت اين 
معلوم  بودند  نوشته  شرحى  خبيث 
ورسايل  بطرف  ما  آنكه  از  بعد  شد 
به  كرده  دستگير  را  او  و  رفته ايم 
استنطاقات  آنجا  در  و  برده اند  محبس 
معلوم  نموده  او  از  الزمه  تحقيقات  و 
اهل  از  و  سالن  فرانسوا  اسمش  شد 
است  آنارشيست  فرقة  از  و  فرانسه 
چهار  و  بيست  سن  به  است  جوانى  و 
و  بودند  آورده  هم  را  او  عكس  سال. 
منحوسى  كثيف  رؤيت  خيلى  ديديم 
دارد و از قرارى كه گفتند حالت جنونى 
از  چه  هر  و  مى شود  مشاهده  او  در 
مرتكب  چرا  كه  مى نمايند  تحقيقات  او 
درستى  جواب  است  شده  عمل  اين 
نمى دهد و تا حاال علت باطنى را بروز 
نداده، به يمين السلطنه سپرديم هر چه 
تحقيقات پليس دربارة او شد راپورت 
آن را بياورند كه در روزنامة خودمان 
را  دربار  وزير  آن  از  بعد  كنيم.  درج 
خواسته قدرى با او صحبت داشتيم و 
واقعات  از  مذاكره  امشب  مجلس  تمام 
حمد  و  شكر  به  را  همه  و  بود  امروز 
سيد  آقا  شب  گذرانيديم.  تعالى  بارى 
نماز  بعد  خواند  خوبى  روضة  حسين 
خوانده شام خورده استراحت كرديم.
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موسسه  استاد  برينجولفسون،  اريك 
تكنولوژى ماساچوست (MIT) مى گويد:

«ما به لحظه اصلى در تاريخ بشر رسيديم؛ 
لحظه اى كه قادر خواهيم بود با دستگاه ها 
و ماشين هاى خود به زبان عادى و طبيعى 
صحبت كنيم و آنها منظور ما را بفهمند.» او 
در اين مقاله نقش داده هاى كالن در عملكرد 
تجزيه  و  روباتيك  علم  ظهور  وكار،  كسب 
بهره  دستاوردهاى  بين  تاريخى  رابطه 
كند.  مى  بررسى  را  مشاغل  و  درآمد  ورى، 
 ،MIT محقق  آفى،  مك  آندرو  با  همراه  وى 
كتابى با عنوان «سرعت در برابر ماشين» 
كينزى  مك  موسسه  است.  كرده  تاليف  را 
مصاحبه اى را با برينجولفسون انجام داده 

كه شرح آن را مى خوانيم:

تكنولوژى هايى براى تماشا
ما شاهد نوآورى هاى فوق العاده زيادى هستيم 
كه هم اكنون در دست اقدام هستند و اين فرصت 
را داشته ايم كه برخى از آنها را زير نظر بگيريم. 
برخى از اين نوآورى ها اثرگذارى خود را آغاز 
كرده اند و بنده معتقدم كه بيشتر آنها در پنج يا 
ده سال آتى تاثيرات عميقى خواهند داشت. واضح 
است كه داده هاى كالن بايد در راس اين ليست 

باشند.
كالن  هاى  داده  اينكه  فهميدن  براى  من  و  اندرو 
چگونه باعث تغيير شركت ها مى شوند كارهاى 
زيادى انجام داديم. براى ما خيلى جالب بود بدانيم 
شركت هايى كه عملكرد خود را با دقت بيشترى 
مى سنجند و اين حجم از داده را به كار مى برند و 
كارهاى مديريتى تحليلى بيشترى انجام مى دهند، 

چگونه از رقباى خود پيشى مى گيرند.

هاى  تكنولوژى  مشاهده  صرف  را  زمانى  ما 
كرديم.  ها  روبات  از  استفاده  و  ساخت  مختلف 
نام  به  شركتى  دوستانمان  از  يكى  مثال،  براى 
كارهاى  آنجا  در  كه  دارد   Rethink Robotics
پژوهشى روى روبات ها انجام مى دهند. يكى از 

روبات هاى آنها با صرف
هزينه اى كمتر از 4 دالر در ساعت كار مى كند و 
قادر است كارهاى اوليه و كارهاى دستى روزانه 
كه  پيشرفتى  ترين  بزرگ  دهد.  انجام  را  عادى  و 
اين شركت به دست آورده، بهبود عملكرد روبات 
ها و سيستم هاى حسگر، المسه و به ويژه كنترل 
به  تواند  مى  روبات  اين  اينكه  و  است  موتور 
روبات  ديگر  با  مقايسه  در  ترى  مستقل  صورت 

ها كار كند.
مثال خوب ديگر ماشين هاى بدون راننده گوگل 
در  را  خودرو  نوع  اين  در  شدن  سوار  من  است. 
ابتدا  كردم.  تجربه  آمريكا  هاى  بزرگراه  از  يكى 
ترس زيادى داشتم، چون فقط شما نشسته ايد و 

هيچ راننده اى وجود ندارد.

داشتم  خوبى  حس  اندكى،  زمان  گذشت  از  پس 
اما هنگامى كه اين سوارى شگفت انگيز به پايان 
داشتم  دوست  كردم.  مى  كسلى  احساس  رسيد 
بگويم نشستن در اين ماشين بيش از حد يكنواخت 
و مطمئن است. در واقع من در اين ماشين بيشتر 
از نشستن در تاكسى با يك راننده معمولى شهر 

بوستون احساس امنيت مى كردم.

متفاوت  انواع  از  استفاده  ديگر،  بزرگ  بخش 
و  سواالت  به  دادن  پاسخ  براى  مصنوعى  هوش 
ابهامات است. ما از ابركامپيوتر هوشمند IBM به 
نام واتسون استفاده كرديم تا با تيم دانشجويان 
و  پرسش  مسابقه  در  واتسون  كند؛  بازى   MIT
اما،  داد!  شكست  كامل  اقتدار  با  را  آنها  پاسخ، 
براى  فقط  را  كامپيوتر  اين  متخصصين  مطمئنا، 
نساخته  مسابقاتى  چنين  در  دالر  هزار  بردن 75 
اند! آنها از اين كامپيوتر براى پاسخ دادن به انواع 
مخابراتى  مراكز  در  نشده  بينى  پيش  هاى  سوال 
هاى  تشخيص  براى  همچنين  كنند.  مى  استفاده 
هاى  توصيه  و  حقوقى  هاى  توصيه  پزشكى، 

مرتبط با خدمات مالى.

به عالوه، من شاهد آن هستم كه اين كامپيوترها 
از  استفاده  با  متنوع،  هاى  موقعيت  و  شرايط  در 
سيستم گسترده داده به همه نوع پرسشى پاسخ 
هاى  توانايى  با  فقط  نه  كه  نحوى  به   ، دهند  مى 
مى  فراتر  هم  آن  از  بلكه  كند،  مى  برابرى  انسان 
رود. مشاغل فراوانى هم هستند كه تحت تاثير اين 
ايجاد  خود  براى  را  زيادى  ثروت  ها،  تكنولوژى 

مى كنند.

انسان و ماشين
خاص  لحظه  آن  به  نهايتا  ما  كنم  مى  فكر  من 

ماشين  با  بتوانيم  كه  ايم  رسيده  بشر  تاريخ  در 
هايمان به زبان عادى و معمولى صحبت كنيم و 
 Siri آنها منظور ما را بفهمند. استفاده از اپليكيشن
اپل)   iOS عامل  سيستم  براى  هوشمند  (دستيار 
يا ديگر سيستم هاى پاسخگويى صوتى اتوماتيك 
هنوز كمى سخت خواهد بود. در ابتدا، هنگامى كه 
با استفاده از اين تكنولوژى امكان انجام چند كار 
مى  متحير  و  زده  هيجان  شود  مى  فراهم  جديد 
به  رو  هايى  محدوديت  با  زودى  به  اما   ، شويد 
رو مى شويد و اين موضوع كمى ناراحت كننده 
خيلى  سرعت  با  تكنولوژى  اين  اما  بود.  خواهد 

زيادى در حال توسعه است.
و اگر بخواهيم آن را به تكنولوژى هايى كه قبال 
اشاره كردم ارتباط بدهيم، بيشترين پيشرفت در 
اكنون  هم  دهد.  مى  رخ  بزرگ  هاى  داده  حوزه 
صدها ميليون نفر از داده هاى بزرگ استفاده مى 
كنند و ضمن صحبت و استفاده، نواقص آن را هم 

برطرف مى كنند.
اين تكنولوژى، سيستم حلقه بسته آموزشى

ايجاد  را   a closed loop learning system
مى كند كه سيستم هاى صوتى(نه فقط Siri بلكه 
گذشته  به  نسبت  بيشترى  سرعت  با  و...)  گوگل 
نكات جديد را ياد مى گيرند و با استفاده از ميزان 
خود  زبانى  فهم  كه  بود  خواهند  قادر  داده،  زياد 
ها  انسان  به  نسبت  ترى  سريع  خيلى  نحو  به  را 

بهبود بخشند.

ادامه  را  موجود  هاى  نمونه  توانم  مى  اينكه  با 
دهم، اما همين مواردى كه ذكر كردم براى ايجاد 
كافى  ديگران  و  من  زندگى  در  عمده  تغييرات 
خواهد بود. اگر بخواهيم به برخى از عمده ترين 
همراه  به  ها  تكنولوژى  اين  كه  اقتصادى  تاثيرات 
دارند اشاره كنيم ، استفاده از ماشين ها و دستگاه 
انجام  به  قادر  انسان  كه  كارهايى  انجام  براى  ها 

متفاوت  و  خاص  بسيار  كارهاى  يا  نيست  آنها 
قديمى،  مثالى  اساس  بر  ببريم.  نام  توانيم  مى  را 
ما ماشين هايى نمى سازيم كه با تكان دادن بال 
هايشان پرواز كنند يا اتومبيل هايى كه روى چرخ 
هاى  روش  از  ها  تكنولوژى  بروند.  راه  هايشان 
به  نتيجه  در  و  كنند  مى  استفاده  متفاوتى  خيلى 
روند.  مى  فراتر  ما  توانايى  از  مختلف  هاى  شكل 
عمل  ما  از  تر  ضعيف  هم  مواردى  در  مسلما  و 

مى كنند.

معنا  اين  به  جالب  هاى  ضعف  نقطه  اين  وجود 
است كه انسان و ماشين مكمل يكديگر هستند. در 

برخى عرصه ها ماشين ها جانشين كامل يا حتى 
خوبى براى انسان نيستند. اما با همكارى اين دو 
و با رقابت با ماشين، ما قادر خواهيم بود كارى 
به  انسان  يا  تنهايى  به  ماشين  كه  آنچه  از  بيش 

تنهايى انجام مى دهد، انجام دهيم.

مثال در بازى ساده اى مثل شطرنج، امروزه هر 
انسان  شطرنج  بازيكن  بهترين  كه  داند  مى  كسى 
كه  است  اين  ندانند  شايد  كه  چيزى  اما  نيست. 
نيست.  هم  كامپيوتر  يك  شطرنج  بازيكن  بهترين 
در واقع تيمى از انسان ها و كامپيوترها هستند كه 
با هم همكارى مى كنند تا بتوانند بهترين كامپيوتر 
را كه شطرنج بازى مى كند يا بهترين انسان را كه 

شطرنج بازى مى كند شكست دهند.

با  رقابت  ايده  از  خوبى  و  كوچك  نمونه  اين  و 
در  كه  هستند  زيادى  هاى  شركت  است.  ماشين 
تالشند تا مدل هاى جديد كسب وكار را كه بتوان 
از تكنولوژى براى جمع آورى افراد و يافتن راه 
حل براى مشكالتى كه قبال قابل حل نبودند، ايجاد 

كنند.

تناقض در قدرت توليد
نوآورى هيچ وقت به اين سرعت رخ نداده است 
و در واقع، اگر به آمارها نگاهى بيندازيد، خواهيد 
ديد كه رشد بهره ورى نسبتا خوب است. سطح 
دهه  در  آن  رشد  و  بوده  باال  هميشه  ورى  بهره 
2000 در مقايسه با دهه 90 كه به خودى خود از 
نظر رشد بهره ورى سرآمد بود، سريع تر بوده 
است. از طرف ديگر، كارگران سطح متوسطى هم 
وجود دارند كه خوب كار نمى كنند. مثال در اين 
كارگران  و  متوسط  خانوارهاى  اخير  هاى  سال 
متوسط در آمريكا سطح درآمد كمترى نسبت به 

1997 داشته اند.

در كنار آن، نرخ استخدام بر حسب جمعيت كاهش 
سازمان  آمارهاى  طبق  و  داشته  زيادى  بسيار 
تغييرات  اين   ، توسعه  و  اقتصادى  هاى  همكارى 
براى همه كشورهاى دنيا صادق است و اين دقيقا 

همان تناقض بزرگ عصر ما است.

راهى كه ما براى اين مشكل پيش گرفتيم پذيرش 
ندارد  وجود  اقتصادى  قانون  هيچ  كه  است  اين 
نفع  به  بايد  الزاما  تكنولوژى  توسعه  بگويد  كه 
همه باشد يا حتى اينكه بايد به نفع اكثريت باشد. 
و  طبيعى  كامال  امرى  تكنولوژى  براى  پيشرفت 
شدنى است و اين به اين معنا است كه كيك بزرگ 
ترى بپزيم، حتى اگر برخى افراد سهم كمترى از 

اين كيك نصيب شان شود.

در واقع اين همان چيزى است كه به ويژه در 10 
يا 15 سال اخير رخ داده است. از لحاظ تاريخى، 
متوسط  درآمد  و  استخدام  و  ورى  بهره  ميزان 
مقاله  اخيرا  من  اند.  كرده  رشد  هم  با  همه  افراد 
در  بزرگ».  «جداسازى  عنوان  تحت  نوشتم  اى 
اين مقاله مشاهده مى كنيد كه اين مسيرها چگونه 
در تمام قرن بيستم بر يكديگر تاثير مى گذاشتند 
از  دهه 1990  اواخر  در  خاص  طور  به  سپس  و 
يكديگر جدا شدند؛ بنابراين با استفاده از اين داده 
ها مشخص مى شود كه ما در عصرى جديد كه 
تكنولوژى هاى موجود به طرزى متفاوت عمل مى 

كنند، زندگى مى كنيم.

تكنولوژى  كنيم،  صحبت  عادالنه  بخواهيم  اگر 
هميشه باعث اشتغالزايى شده است و در آن واحد 

هميشه باعث از بين رفتن مشاغل هم شده است.
توانيم  مى  موضوع  اين  شدن  تر  روشن  براى 
درصد   90 كه  هنگامى  ميالدى،   1800 سال  به 
برگرديم.  كردند،  مى  كار  مزارع  در  ها  آمريكايى 
آمريكا  مردم  درصد   2 از  كمتر  حاضر  حال  در 
در مزارع كار مى كنند. اما مطمئنا همه آنها بيكار 

نشده اند.

ماشينى  را  چينى  خرمن  تكنولوژى،  كه  همانطور 
جديد  مشاغل  با  مرتبط  مشاغل  است،  كرده 
جايگزين شده اند. هنرى فورد به پيدايش صنعت 
و  گيتس  بيل  جابز،  استيو  كرد.  كمك  خودرو 
كمك  كامپيوتر  صنعت  پيدايش  به  هم  ديگران 
كه  كردند  ظهور  متعددى  متخصصان  و  كردند 
نتيجه  در  بوديم.  نكرده  فكر  آنها  به  قبال  هرگز 
مردم از يك زمينه به زمينه اى ديگر روى آوردند.

اتفاقى  چنين  شاهد  مجددا  كه  داريد  تمايل  شما 
باشيد. اما داده ها نشان مى دهند كه اين موضوع 
شاهد  ما  افتاد.  نخواهد  اتفاق  سريع  هم  آنقدرها 
متفاوت  مشاغل  رفتن  بين  از  و  شدن  ماشينى 
هستيم؛ ولى همزمان شاهد ايجاد مشاغل جديد به 
ندارد  وجود  تضمينى  هيچ  نيستيم.  سرعت  همان 
كه بتوانيم مشاغل جديدى پيدا كنيم. اين شايد به 
چيزى  آن  از  بهتر  ها  ماشين  كه  باشد  دليل  اين 

هستند كه ما فكر مى كرديم.

بدى  موضوع  اين  كه  كنم  نمى  فكر  من  البته 
و  اقتصادى  توسعه  از  هدف  نهايتا  زيرا  باشد، 
با  بيشتر  ثروت  كه  است  اين  تكنولوژى  توسعه 
كار كمتر ايجاد شود. منظور من اين است كه آيا 
اين همان چيزى نيست كه ما به دنبالش هستيم؟ 
حال  در  ما  اگر  پس  كمتر؟  كار  با  بيشتر  ثروت 
تجربه يك اقتصاد علمى تخيلى هستيم و اگر مى 
توانيم سيستمى اقتصادى داشته باشيم كه با اين 
كه  كند  پيدا  را  راهى  و  باشد  سازگار  موضوع 
مردم هم در اين فوايد سهيم بوده و همچنان به 
دنبال معنى و ارزش ها در زندگى باشند، به نظر 

چيز بدى نمى رسد.

ممكن است در دهه پيش رو، ما با اين سوال كه 
چگونه سيستمى اقتصادى بسازيم كه همزمان با 
سرعت سيستم تكنولوژى ما، تغيير كرده و خود 

را وفق دهد، مواجه شويم.

نمايش مسيرهاى جديد تكنولوژى
گفت وگو با اريك برينجولفسون، از موسسه تكنولوژى ماساچوست

McKinsey :مترجم: ماللى حبيبى / منبع
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  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

زنان قدرت 
و ثروت در 
كشور قهوه!

اقتصاد برزيل چندي است تحت سيطره 
حضور زن ها در تجارت است

چندي است كه كشور برزيل با 
توانسته  اقتصادي  شكوفايي 
است نام خود را بين كشورهاي 
دهد.  قرار  اقتصادي  رشد  روبه 
روندي  با  معتقدند  كارشناسان 
در  اقتصادش  در  برزيل  كه 
به  زودي  به  است  گرفته  پيش 
اقتصادي  قدرت هاي  از  يكي 

به  شد.  خواهد  تبديل  جهاني 
از  كه  اقتصادي اي  رشد  لطف 
شد،  آغاز  برزيل  در   60 دهه 
فقر  خط  از  برزيلي  ميليون ها 
خارج شدند و به طبقه متوسط 
جهاني  بحران  البته  پيوستند. 
اقتصاد بر اين كشور نيز تاثير 
روسف»  «ديلما  است.  داشته 
در  دولت  زمامدار  وقتي  از 
مي كوشد  است  شده  برزيل 
كشور  اين  اقتصادي  رشد  به 
راه  اين  در  دهد.  سروسامان 
به  او  هم جنسان  از  تعدادي 
«فوربس»  شتافته اند.  ياري اش 
منتشر  تازگي  به  كه  مطلبي  در 
از  تعدادي  نام  است،  كرده 
برزيل  پرقدرت  زن  بازرگانان 
را منتشر كرده است؛ زناني كه 
از  را  سبقت  گوي  توانسته اند 

مردان هم رده خود بربايند.

ماريا داس  گرا 
او مديرعامل «پتروبراس» است. «ماريا 
فوستر»  «سيلوا  نام  با  كه  گرا»  داس 
زن  قدرتمندترين  مي شود،  شناخته 
تاجر برزيل و هجدهمين بانوي قدرتمند 
كه  «پتروبراس»  كمپاني  دنياست. 
عنوان  به  دارد،  قرار  آن  رأس  در  او 
جنوبي  نيمكره  در  كمپاني  بزرگ ترين 
و  دالر  ميليارد   144 معادل  فروشي  با 
ارزش 120 ميليارد دالري اش در بازار 

گرا»  «داس  مي شود.  شناخته  تجارت 
نقشي كليدي در پيشرفت و توسعه اين 
كمپاني نفتي در حوضه اقيانوس اطلس 

داشته است.

چيه كو آئوكي 
است  ژاپني  اصالتا  كه  آئوكي»  «چيه كو 
حقوق  پائولو»  «سائو  دانشگاه  در  و 
شركت  مديرعامل  او  است.  خوانده 
است.   Blue Tree Towers Hotel
«آئوكي» اين شركت را در سال 1997 
پايه گذاري كرد و سال گذشته با كسب 
170 ميليون دالر، بيشترين درآمد عمر 
شروع  با  كرد.  تجربه  را  شركت  اين 
بازي هاي جام جهاني 2014 و بازي هاي 
«چيه كو  بايد  برزيل،  در   2016 المپيك 
آئوكي» را «ملكه اسكان گردشگران» در 

كشور قهوه شناخت.

لوئيزا هلنا تراخانو 
«لوئيزا»  مجله  و  شركت  مديرعامل  او 
«ملكه  عنوان  به  «تراخانو»  است. 
شناخته  برزيل  در  خرده فروشي» 
گذشته  سال  در  او  شركت  مي شود. 
شركت ها  بزرگ ترين  از  يكي  ميالدي 
و  است  بوده  فروشي  خرده  زمينه  در 
در  كمپاني  اين  درآمد  مي رود  انتظار 
را  درصدي   15 افزايش   2013 سال 
به  «تراخانو»  قابليت هاي  كند.  تجربه 
كه  است  حدي  به  بازرگان  يك  عنوان 
در  او  براي  پستي  برزيل  رئيس جمهور 
كابينه اش و براي نظارت بر شركت هاي 

كوچك درنظر گرفته است. 
 

آدريانا ماچادو 

شركت  مديرعامل  ماچادو»  «آدريانا 
او  است.  برزيل  الكتريك»  «جنرال 
در  بوروكراسي  روند  كه  است  معتقد 
است.  پاگير  و  دست  بسيار  كشور  اين 
است  شده  باعث  «ماچادو»  فعاليت هاي 
«جنرال  تحقيقاتي  مركز  پنجمين  كه 
برزيل  در   2010 سال  در  الكتريك» 
آغاز به كار كند. از نظر «ماچادو» برزيل 
داخلي،  شركت هاي  مشاركت  دليل  به 
از  دارد  كه  مشترياني  و  دولت  حمايت 
يك ويژگي فوق العاده رقابتي در مقابل 

ديگر كشورها برخوردار است.

ژيزل بانچن 
يك  عنوان  به  همه  را  بانچن»  «ژيزل 
 Sejaa تاجركارآفرين و موسس كمپاني
Pure Skincare مي شناسند. او پيش از 
مي كرده  فعاليت  مدل  يك  عنوان  به  اين 
خود  نام  با  او  كه  محصوالتي  است. 
محصوالتي  ـ  مي كند  توليد  برزيل  در 
همچون انواع لباس هاي ظريف زنانه و 
محصوالت مربوط به زيبايي  ـ توانسته 
درآمدي ساالنه بالغ بر يك ميليارد دالر 
براي  هنوز  او  البته  كند.  او  نصيب  را 
مارك هاي  در  تصويرش  از  استفاده 
بزرگ دنيا مبالغ هنگفتي دريافت مي كند.

سونيا هس د سوزا 
است.   Dudalina شركت  مديرعامل 
را  كمپاني  اين  مديريت  «هس»  وقتي 
جوراب  آن  توليدات  گرفت،  دست  در 
اما  بود  مردانه  لباس هاي  انواع  و 
خط  نخستين   2010 سال  در  «هس» 
به  برزيل  در  را  زنانه  پيراهن  توليد 
به  اكنون  كه  پيراهن هايي  انداخت؛  راه 

زن  مديران  محبوب  پيراهن هاي  عنوان 
برزيلي شناخته مي شود. فروش خالص 
كمپاني او در سال 2012، بالغ بر 190 
ميليون دالر بوده است كه از اين ميزان 
زنانه  پيراهن هاي  فروش  به  درصد   30

اختصاص دارد.

كلوديا سندر 
بزرگ ترين  مديرعامل  سندر»  «كلوديا 
برزيل،  مسافربري  هوايي  خطوط 
نايب  اين  از  پيش  او  است.   ،  TAM
برزيل  داخلي  تجارت  مجمع  رئيس 
به   2011 سال  در  «سندر»  است.  بوده 
 TAM هوايي  خطوط  مديريتي  كادر 
اضافه شد. او يك مدرك مهندسي و يك 
مدرك «ام. بي .آي» از دانشگاه هاروارد 
 13 ساالنه  درآمد  با  مي كوشد  و  دارد 
ميليارد دالري، اين خطوط هوايي را به 
آمريكاي  هواپيمايي  شركت  بزرگ ترين 

التين تبديل كند.

ماريا دي لورد اگيديو وي لال 
رئيس موزه هنرهاي مدرن سائوپائلو و 
معاون رئيس جمهور بوده است. او زني 
قديمي ترين  از  يكي  عضو  و  نيكوكار 
است.  برزيلي  بانكدار  خانواده هاي 
به  وي لال»  اگيديو  لورد  دي  «ماريا 
سهامداران  بزرگ ترين  از  يكي  عنوان 
نام  به  برزيل  كشور  بانك  بزرگ ترين 
مي شود.  شناخته   Itaú Unibanco از 
فهرست  تازه ترين  در  ديگر  او  اگرچه 
ندارد  حضور  «فوربس»  ميلياردرهاي 
زنان  از  يكي  عنوان  به  همچنان  اما 
برزيل  ثروتمند  و  قدرتمند  بسيار 

شناخته مي شود.
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گوناگون
سال جديد، 

ماشين هاي جديد!
سال  در  كه  خودروهايي  پرطرفدارترين 

2014 به بازار مي آيند كدامند؟
به  كشورها  همه  در  جديد  سال  آغاز 
عنوان سرآغاز تحول و دگرگوني شناخته 
صنايعي  از  يكي  خودرو  بازار  مي شود. 
ميالدي،  جديد  سال   در  همواره  كه  است 
مي بيند.  خود  به  نيز  تازه اي  خودروهاي 
اندك  خودروسازي  بزرگ  كمپاني هاي 
اندك خبرهاي مربوط به توليد خودروهاي 
قرار  رسانه ها  اختيار  در  را  جديدشان 
بزرگ  كمپاني هاي  از  بسياري  مي دهند. 
جديدي  اتومبيل هاي   2014 سال  براي 
سال  در  «شورولت»  كرده اند.  طراحي  را 
2014، سه خودرو به بازار عرضه خواهد 
در  اتومبيل  دو  با  نيز  بنز  مرسدس  كرد. 
مطرح  را  خود  نام  ميالدي  جديد  سال 
تازگي  به  كه  مطلبي  در  «فوربس»  كرد. 
ويژگي هاي  معرفي  به  است  كرده  منتشر 
پرداخته   2014 سال  جديد  خودروهاي 
اتومبيلي  هشت  با  مطلب  اين  در  است. 
توليدكننده  كمپاني هاي  كه  مي شويد  آشنا 
آنها اميدوارند بازار خودرو سال 2014 را 

تحت تاثير خود قرار دهند.

 Chevrolet Corvette Stingray
درصدر فهرست اتومبيل هايي كه در سال 
2014 به بازار خواهند آمد، يك نام قديمي 
مي شود  پيش بيني  دارد.  قرار  آمريكايي  و 
استفاده از فن آوري هاي پيشرفته و خواص 
مكانيكي جديد در ساختار نسخه 2014 اين 
اتومبيل به شدت مورد توجه ماشين بازها 
موتوري  خودرو  اين  روي  بگيرد.  قرار 
6,2 ليتري تعبيه خواهد شد كه 450 اسب 
تازه  اتومبيل  سرعت  دارد.  قدرت  بخار 
«شورولت»، تنها در 3,8 ثانيه، از صفر به 

60 خواهد رسيد.

 Mercedes-Benz S-Class
ديگر كار آساني نيست كه براي خودروهاي 
تازه توليد شده ويژگي «لوكس» به كار برد 

كمپاني هاي  قديمي  مدل هاي  حتي  كه  چرا 
بهره  ويژه  رفاهي  امكانات  از  هم  بزرگ 
مي كوشد  بنز  مرسدس  كمپاني  مي برند. 
سدان  كالس  اتومبيل  جديد  نسخه  در 
را  آن  زيبايي  كيفيت،  بر  عالوه  خود، 
 2014 نسخه  دهد.  قرار  موردتوجه  نيز 
ديگري  بازتعريف   S كالس  بنز  مرسدس 
در  بود.  خواهد  صنعت  و  هنر  تلفيق  از 
فوق العاده  تكنولوژي هاي  از  خودرو  اين 

پيشرفته استفاده شده است.

 Jaguar F-Type
هر  از  بيش  خودرو  اين  بيروني  ظاهر  در 
چيز انحنا و قوس هاي ظريف آن خودنمايي 
اين  بارز  ويژگي هاي  ديگر  از  كرد.  خواهد 
نسبت  به  آن  قيمت  كه  است  اين  خودرو 
از  «جگوار»  اسپورت  اتومبيل هاي  سري 
روي  بود.  برخوردار  پايين ترين  قيمت 
كه  شد  خواهد  تعبيه  موتوري  خودرو  اين 
بسته به نوع نسخه 340 يا 380 اسب بخار 
جگوار،  اتومبيل  اين  داشت.  خواهد  قدرت 
چهار  در  را  كيلومتر   60 تا  صفر  سرعت 

ثانيه پرخواهد كرد. 

 Jeep Cherokee
شاسي  اتومبيل  يك  كه  «جيپ»  جديد  مدل 
چشم نواز  بيروني  ويژگي هاي  با  زيبا  بلند 
گرفته  را  قديمي  نسخه هاي  جاي  است، 
چروكي»  «جيپ  اين  بارز  ويژگي  است. 
آن  بر  عالوه  است.  آن  باالي  قدرت 
اين  در  شده  استفاده  تكنولوژي هاي 
به  آن  ايمني  است،  شده  باعث  خودرو 
داخلي  طراحي  باشد.  باال  چشمگيري  طرز 
خودرو  اين  است.  ديدني  بسيار  نيز  آن 
رانندگي  كه  است  شده  طراحي  به گونه اي 
و  خوب  حسي  نيز  شهر  سطح  در  آن  با 

خوشايند براي راننده ايجاد مي كند.

 Mercedes Benz CLA-Class
كمپاني  كه  است  خودرويي  دومين  اين 
شناخته شده «بنز» در سال جديد ميالدي 
خودرو  اين  كرد.  خواهد  عرضه  بازار  به 
قرار  در  چهار  كوپه  ماشين هاي  رده  در 
مي گيرد. كمپاني مرسدس بنز معتقد است 
توليداتش  بهترين  از  يكي  خودرو  اين  كه 
طي چندسال اخير خواهد بود. اين كمپاني 

ويژگي هاي  كه  است  كرده  تاكيد  همچنين 
چشمگيري  نحو  به  خودرو  اين  حركتي 
خواهد  قرار   CLA بنز  راننده  اقبال  مورد 

گرفت. 

 Cadillac ELR
دو  و  اي. ال. آر»  «كاديالك  متوسط  اندازه 
جزو  كه  است  شده  باعث  آن  بودن  در 
بگيرد.  قرار  شيك  و  لوكس  خودروهاي 
است  شده  طراحي  نحوي  به  خودرو  اين 
كه كامال آن را از مدل هاي ديگر كاديالك 
زيبا  بسيار  داخلي  طراحي  مي كند.  متمايز 
پيشرفته  تكنولوژي هاي  از  استفاده  و 
«كاديالك  خودرو  بارز  ويژگي هاي  از 
اي. ال. آر» است. در اين اتومبيل يك موتور 
 35 حدود  تا  كه  شده  نصب  نيز  الكتريكي 

مايل شارژ خواهد ماند. 

 Chevrolet SS
به گونه اي  شورولت  جديد  سدان  طراحي 
اسپورت  مدل هاي  به  را  آن  كه  است 
مجهزشده  كمتر  نسخه  مي كند.  نزديك 
است.  شده  فروخته  پليس  به  خودرو  اين 
 6,2 موتوري  اس. اس»  «شورولت  روي 
 415 بر  بالغ  كه  است  شده  تعبيه  ليتري 
شيك  اتومبيل  اين  دارد.  قدرت  اسب بخار 
مي تواند در حدود پنج ثانيه، سرعت صفر 
تا 60 كيلومتر را پر كند. در اين خودرو از 
مجموعه اي از قابليت ها استفاده شده است 
دلپذير  تجربه اي  به  را  آن  با  رانندگي  كه 

تبديل مي كند. 
 

 Chevrolet Silverado
خودروهاي  شورولت   ،2014 سال  ظاهرا 
كرد.  خواهد  عرضه  بازار  به  را  بسياري 
اين خودرو به طور كامل براي سال 2014 
بازنگري هاي  با  و  است  شده  بازطراحي 
جديد  سال  در  مكانيكي  و  ساختاري 
در  شد.  خواهد  عرضه  بازار  به  ميالدي 
با 420  ليتري  موتور 6,2  يك  خودرو  اين 
اسب بخار قدرت تعبيه شده است. از ديگر 
كه  است  اين  خودرو  اين  ويژگي هاي 
يافته  بهبود  آن  سوخت  مصرف  وضعيت 
است. روكش صندلي هاي اين خودرو نيز 

از چرم است.

شغل هايي با آينده اي روشن!
به  است،  كار  جست و جوي  پورتال  يك  كه   CareerCast.com وب سايت 
تازگي گزارشي منتشر كرده است كه در آن به معرفي و بررسي بهترين 
وب سايت  اين  است.  پرداخته  بازاريابي  و  تبليغات  زمينه  در  شغلي  موارد 
مشهور براي انتخاب اين مشاغل معيارهايي را مورد توجه قرار داده است. 
انتخاب  شغل  هشت  اين  انتخاب  براي  پورتال  اين  مديران  كه  معيارهايي 
كه  فشاري  و  استرس  آن،  درآمد  شغل،  هواي  و  حال  از:  عبارتند  كرده اند 
آينده  و  چشم انداز  و  فيزيكي  خواسته هاي  مي كند،  وارد  شغل  صاحب  به 
حرفه. اگر قصد ورود به دنياي بازاريابي و تبليغات را داريد، اين مطلب را 
بخوانيد و با هشت شغلي آشنا شويد كه در آينده حرف هاي بيشتري براي 
گفتن خواهند داشت. اين شغل ها هم اكنون نيز از جمله حرفه هاي پردرآمد 

در بسياري از كشورها هستند.

تبليغات و بازاريابي 
ميانگين درآمد: 108 هزار و 260 دالر 

خيلي وقت است كه فعاليت در زمينه بازاريابي و تبليغات كاالها و خدمات 
به يكي از مشاغل مهم تبديل شده است. اهميت اين شغل به حدي است كه 
كساني كه مي خواهند اين شغل را در اختيار بگيرند، بايد دوره هاي آموزشي 
معموال كوتاه مدتي را پشت سر بگذراند. نكته مهم اينجاست كه «خوب حرف 

زدن» از ملزومات ضروري عالقه مندان به فعاليت در اين حرفه است. 
 

تبليغات نماينده فروش 
ميانگين درآمد: 43 هزار و 350 دالر 

فروش  براي  و  جهان  سراسر  در  دنيا  سرشناس  كمپاني هاي  از  بسياري 
در  مي كنند.  فروش  نمايندگي هاي  كردن  داير  به  اقدام  خود،  محصوالت 
چندتا  به  كه  يكي  نه  فروش  نمايندگي هاي  شهرها،  و  كشورها  از  بسياري 
هم مي رسند. همين دليل باعث مي شود كه تبليغات براي جذب مشتري بين 
شغل  يك  آمدن  به وجود  يعني  اين  و  بگيرد  بيشتري  شدت  نمايندگي ها  اين 

آينده دار! 

ويرايشگر فيلم و ويدئو 
ميانگين درآمد: 45 هزار و 490 دالر 

يكي از راه هايي كه بسياري از كمپاني هاي معتبر براي تبليغات محصوالت و 
خدمات خود انتخاب مي كنند توليد و پخش ويدئوهاي تبليغاتي است. هرچه 
و  مي شوند  ديده  بيشتر  باشد،  بديع تر  و  بيشتر  ويدئوها  اين  در  نوآوري 
در نتيجه كمپاني موردنظر بيشتر سود مي برد. در اين ميان، ويرايشگران 
اين ويدئوها مي توانند با كار كردن روي اين فيلم ها هم تاثيرگذاري آنها را 

بيشتر كنند.

طراح گرافيك 
ميانگين درآمد: 43 هزار و 500 دالر 

اين  در  است.  گرافيكي  طرح هاي  از  استفاده  تبليغاتي  كارهاي  از  ديگر  يكي 
ميان خالقيت گرافيست ها بي شك مي تواند به كمك گروه تبليغاتي كمپاني هاي 
معتبر بيايد. بسياري از توليدات گرافيكي را مي توان در مكان هاي عمومي 
اما  است  خالقانه  مشاغل  جمله  از  اگرچه  گرافيك  طراحي  كرد.  مشاهده 
گرافيست هايي كه در زمينه تبليغات و بازاريابي فعاليت مي كنند، درآمدهاي 

بااليي به  دست مي آورند.

تحليلگر تحقيقات بازار 
ميانگين درآمد: 60 هزار و 570 دالر 

گروه  كنند  كشف  را  بازار  نيازهاي  بتوانند  اينكه  براي  معتبر  كمپاني هاي 
تحليلگران  اختيار  در  بازار  بررسي  نتايج  مي دهند.  تشكيل  بازار  تحقيقات 
داده ها،  و  تحقيقات  اين  بررسي  با  آنها  تا  مي گيرند  قرار  بازار  تحقيقات 
گزارش هاي دقيقي را در اختيار مديران آن كمپاني قرار دهند. اين شغل چند 
وقتي است كه با علمي شدن بازاريابي و تبليغات اهميت بيشتري پيدا كرده 

و به تبع آن حقوق مناسبي نيز نصيب تحليلگران مي كند.

برنامه ريزان نشست ها و مجمع ها 
ميانگين درآمد: 42 هزار و 260 دالر 

در  پيشرفت  براي  شانس  بيشترين  از  كه  است  مشاغلي  از  يكي  شغل  اين 
آينده برخوردار است. برگزاري نشست ها و مجمع ها كاري علمي است كه 
اجراي آن به مديريت بااليي نياز دارد. برنامه ريزي براي برگزاري درست 
برگزاري  مسئول  كه  كساني  دارد.  نياز  باال  دقت  و  تخصص  به  نشست ها، 
نشست ها هستند بايد چنان برنامه ريزي كنند تا از ابتدا تا انتهاي برنامه به 

درستي و بادقت برگزار شود و به پايان برسد. 

عكاس 
ميانگين درآمد: 29 هزار و 130 دالر 

زمينه  در  عكاسي  حال  اين  با  است.  پردرآمد  مشاغل  جمله  از  عكاسي 
و  داشته  نياز  تخصص  به  كه  است  كارهايي  جمله  از  تبليغات  و  بازاريابي 
با عكاسي پرتره يا مجالس تفاوت چشمگيري دارد. در كشورهاي پيشرفته 
كسي كه به عكاسي تبليغاتي اشتغال دارد ديگر سروقت عكاسي پرتره يا 
با  تفاوتي  مي كنند  كسب  حوزه  اين  عكاسان  كه  شهرتي  نمي رود.  مجالس 

عكاسان رشته هاي ديگر ندارد.

نويسنده 
ميانگين درآمد: 55 هزار و 420 دالر 

نويسندگان از جمله اقشاري هستند كه همواره درآمدهاي نسبتا بااليي به 
دست مي آورند. اين ميان برخي نويسندگان هستند كه در زمينه بازاريابي 
و تبليغات فعاليت مي كنند. عمده فعاليت آنها نويسندگي براي توليد فيلم ها 
در  كه  است  مشاغلي  دسته  آن  از  شغل  اين  است.  تبليغاتي  ويدوئوهاي  و 
نويسندگان  نصيب  نيز  را  بيشتري  درآمد  و  يافته  بهبود  وضعيتش  آينده 

خواهد كرد.
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آقايان! دروغ هاى 
زنانه را بشناسيد

من نمى خواهم دروغ بگويم اما بسيارى اوقات در مقابل 
موضوعات  و  اتفاقات  به  دادن  برگ  و  شاخ  وسوسه 
نقش  شود  مى  باعث  كار  اين  واقع  در  شوم.  مى  تسليم 
خودم را پررنگ كنم و روى اهميت خودم مانور بدهم. 
گاهى هم دروغ مى گويم تا از يك لحظه ناراحت كننده 

و يك احساس بد فرار كنم. واقعيت اين است كه من تنها 
مى  دروغ  اوقات  خيلى  زنان  اكثريت  واقع  در  نيستم. 

گويند و خيلى هم راحت.

دروغ گفتن ژن دارد؟ به ارث مى رسد؟
مى  است،  فرزند   2 مادر  كه  39ساله  اسپنسر  كنديس 
گويد: «گاهى وقت ها فكر مى كنم دروغگويى در خانواده 
من  رسد.  مى  بعد  هاى  نسل  به  ارثى  صورت  به  ما 
اولين بار دروغ گفتن را از مادرم ياد گرفتم. آرام آرام 
فهميدم كه دروغ گفتن ماجراها و اتفاقات را زيبا تر از 
را  مان  هاى  دروغگويى  بايد  آيا  اما  كند.»  مى  واقعيت 
به گردن پدرومادرمان بيندازيم؟ آن كامرون، پروفسور 
گويد:  مى  كلمبيا  بريتيش  دانشگاه  در  روانپزشكى 
شايع  بسيار  بسيار  دروغگويى  كه  است  اين  «واقعيت 
بيفتد،  بار  يك  روز  هرچند  كه  نيست  هم  اتفاقى  و  است 
در واقع هر انسان در طول روز چندبار دروغ مى گويد. 
دكتر  نيست.»  علت  يك  از  ناشى  صرفا  وضعى  چنين 
گوييم  مى  مان  هاى  بچه  به  «وقتى  گويد:  مى  كامرون 
براى هر هديه اى كه مى گيرند حتى آنهايى كه دوست 
ندارند تشكر كنند در واقع يك جور دروغگويى را به آنها 
ياد مى دهيم يا وقتى دوستى با اضافه وزن زياد داريم 
مى  ما  و  رسد  مى  نظر  به  چاق  آيا  پرسد  مى  ما  از  كه 
گوييم نه، در واقع اين عادت را در او هم ايجاد مى كنيم.

دروغگويى به نفع شما نيست
مى  سروسامان  را  اوضاع  هميشه  دروغگويى  آيا  اما 
دهد: «نه،  مى  پاسخ  پرسش  اين  به  كامرون  دكتر  دهد؟ 
تا  گوييم  مى  دروغ  ها  وقت  خيلى  نيست.  اينطور  واقعا 
درست  تر  بزرگ  مشكل  يك  اما  كنيم  حل  را  مشكل  يك 
كرده ايم.» در اين مطلب به چند دليل عمده دروغگويى 
در خانم ها اشاره مى كنيم و در مورد هر كدام از آنها 
و مشكالتى كه ممكن است ايجاد كنند، صحبت مى كنيم.

علت را پيدا كنيد
دروغ گفتن براى كمك به يك نفر

دروغ: كتى هر روز پسرش را دير به مدرسه مى رساند. 
اما به جاى آنكه به دفتر مدير مدرسه برود و موضوع 
را توضيح بدهد، سعى مى كند پسرش را يواشكى وارد 
كالس كند. اين جورى نمره انضباط پسرش كم نخواهد 

شد.

مشكل: جنيفر هاپ، متخصص روانشناسى رفتارى مى 
اين  ديد.  خواهد  آسيب  كتى  پسر  ماجرا  اين  «در  گويد: 
كودك هربار كلى استرس را تحمل خواهد كرد تا بتواند 
طرف  از  شود.  كالس  وارد  بفهمد  معلمش  اينكه  بدون 
ديگر يك بچه دبستانى آنقدر بزرگ شده است كه بداند 
كارى كه مادرش و خود او انجام مى دهند درست نيست 
با  اخالقى  درگيرى  دچار  او  شود  مى  باعث  هم  اين  و 
خودش شود. اينگونه دروغگويى مادر و رفتار او قطعا 

پسرش را آزار خواهد داد.»

دارد  علت  يك  تكرارشونده  رفتار  اين  قطعا  درست:  كار 
و  كند  حل  را  آن  بايد  بالغ  انسان  يك  عنوان  به  كتى  كه 
متوجه شود كه چرا او و پسرش هر روز دير مى رسند، 
كردن  برطرف  براى  راهى  بايد  علت  كردن  پيدا  از  پس 

آن پيدا كرد.

شما حق داريد استراحت كنيد
حمايت از ديگران

دروغ: دانا گاهى براى آنكه آخر هفته ها مجبور نباشد 
به خانه مادر پير و تنهايش برود به دروغ به او مى گويد 
كه مجبور است اين آخر هفته را سركار بماند. گاهى بعد 
از يك هفته سخت، دوست دارد تعطيلى اش را در خانه 
و جلوى تلويزيون بگذراند نه اينكه در خانه مادرش با او 

حرف بزند و به او كمك كند.

مشكل: دكتر هاپ مى گويد: «قطعا هر بارى كه دانا اين 
كار را انجام مى دهد حس بدى خواهد داشت... او هربار 
شد  خواهد  وجدان  عذاب  دچار  افتد  مى  مادرش  ياد  كه 
چرا كه فكر مى كند به مادرش مديون است و با اين كار 

مرتكب گناه شده است.
كار درست: بهترين كار اين است كه دانا يك برنامه منظم 
براى بازديد از مادرش تنظيم كند و هربار كه نمى خواهد 
به ديدن او برود، راستش را به او بگويد. اينگونه رابطه 
مادر فرزندى آنها سالم تر خواهد شد. اگر الزم بود كه 
ديدن  به  را  تعطيالت  يك  و  بدهد  استراحت  خودش  به 
مادرش نرود نبايد خودش را عذاب بدهد چرا كه چنين 

نيازهايى در همه انسان ها وجود دارد.

مى خواهيد محبوب شويد
دروغ گفتن براى مورد پذيرش قرار گرفتن

رود  مى  سركار  به  كه  شنبه  روزهاى  كنديس  دروغ: 
اتفاقات پنجشنبه و جمعه را با كلى شاخ و برگ اضافه 
همكارانش  نظر  بتواند  تا  كند  مى  همراه  دروغ  چند  با  و 
جالبى  چيزهاى  اگر  كنم  مى  فكر  «هميشه  كند:  جلب  را 
و  دوستان  حوصله  باشم  نداشته  كردن  تعريف  براى 
همكارانم سر خواهد رفت. با تعريف كردن اين وقايع و 
ساختن اتفاقات مهيجى كه فقط در خيال من اتفاق افتاده 
اند بيشتر حس مى كنم عضو يك گروه هستم و مورد 

پذيرش آنها قرار مى گيرم.
مشكل: جولى وارد، متخصص مهارت هاى ارتباطى در 
تورنتو مى گويد: «خيلى از انسان ها اين هراس را دارند 
بگذارند  نمايش  معرض  به  را  شان  واقعى  خود  اگر  كه 
مورد پذيرش قرار نگيرند و محبوب نباشند... اما مشكل 
اين است كه اگر دروغ گفتن در اين مورد لو برود قطعا 
با واكنش منفى شديدى روبه رو خواهيد شد. حتى اگر 
سود  ها  دروغ  آن  از  شما  نرود  هم  لو  شما  هاى  دروغ 
كرد،  خواهيد  هم  ضرر  حتى  واقع  در  و  برد  نخواهيد 
حس  اين  شما  كه  شود  مى  باعث  ها  دروغ  اين  چراكه 
را داشته باشيد كه آن چيزى كه هستيد خوب نيست و 

اينگونه اعتمادبه نفس خودتان را از دست خواهيد داد.
كار درست: خودتان باشيد، بى هيچ شاخ و برگ اضافه. 
دكتر وارد مى گويد: «مطمئن باشيد در هر ارتباطى تنها 
و  عميق  ارتباطى  توانيد  مى  باشيد  خودتان  واقعا  اگر 
ماندگار را تجربه كنيد. مطمئن باشيد دروغ گفتن هر نوع 
ارتباطى را در طى زمان كوتاه يا بلند از بين خواهد برد.»

سپرى از دروغ
دروغ گفتن براى محافظت از خود

چراكه  گذرانده  را  سختى  كودكى  دوران  آن  دروغ: 
والدين او به شدت و بيمارگونه كنترلش مى كردند. براى 
همين او براى در امان ماندن از تنبيه از سن پايين دروغ 
گفتن را شروع كرده است. حاال او مسئول انتشارات يك 
شركت بزرگ است و هربار كه كارش را اشتباه انجام 
مى دهد سعى مى كند آن را پنهان كند يا آن را به گردن 

ديگرى مى اندازد.
يا  ديدن  آسيب  از  ترس  خاطر  به  ما  از  خيلى  مشكل: 
گوييم.  مى  دروغ  نامناسب  وضعيت  يك  از  ماندن  دور 
گويد:  مى  گيل  مك  دانشگاه  در  محقق  تالوار،  ويكتوريا 
اضطراب  سمت  به  را  انسان  هميشه  ها  دروغ  «اينگونه 
دروغ  رفتن  لو  از  ترس  هميشه  چراكه  دهند  مى  سوق 
وجود دارد. اينگونه دروغ گفتن ها معموال عادت مى شود 
و با زياد شدن تعداد آنها ممكن است جايگاه خودتان را 
از دست بدهيد حتى ممكن است شغل يا رابطه تان را از 

دست رفته ببينيد.

دهيد،  مى  انجام  كه  را  كارى  مسئوليت  درست:  كار 
بپذيريد. راست بگوييد و اگر اشتباه يا كوتاهى اى كرده 
كار  اين  اول  نگاه  در  شايد  كنيد.  خواهى  معذرت  ايد، 
و  راستگويى  باشيد  مطمئن  اما  برسد  نظر  به  ترسناك 

صداقت شما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

دروغ بهتر است يا دعوا؟
دروغ گفتن براى جلوگيرى از يك دعوا

ماريو  شوهرش  اما  است  ولخرج  بسيار  ويكى  دروغ: 
بسيار حسابگر و حتى خسيس است، براى همين ويكى 
يا  خرد  مى  گرانقيمت  چيز  يك  خودش  براى  كه  زمانى 
هزينه اى براى يك خدمات پرداخت مى كند به همسرش 
دروغ مى گويد. گاهى مى گويد اتومبيلش خراب شده و 

گاهى مى گويد به دوستش پول قرض داده است.
گو  و  گفت  يك  كه  «آسيبى  گويد:  مى  وار  دكتر  مشكل: 
آسيب  از  كمتر  زند  مى  رابطه  يك  به  بحث  يك  حتى  يا 
همسرتان  به  بايد  كنيد  مى  حس  اگر  است.  دروغگويى 
دروغ بگوييد موضوع اصلى اين است كه يا به او اطمينان 
كافى نداريد يا به خودتان. چنين حالتى مى تواند براى يك 
رابطه مرگبار باشد. شما با هر دروغى كه به همسرتان 
مى گوييد يك آجر ميان او و خودتان مى گذاريد و آرام 
آرام مى بينيد كه يك ديوار ميان شما قرار گرفته است.»

زندگى  شريك  به  كه  است  اين  كار  بهترين  درست:  كار 
و  پول  مورد  در  شما  هاى  ديدگاه  و  رفتار  بگوييد  تان 
با  اگر  بگوييد  او  به  بايد  است.  متفاوت  آن  كردن  خرج 
اين مسئله با انعطاف برخورد نشود، مشكل پيش خواهد 
آمد. حتى اگر الزم شد براى حل مشكل به يك مشاور 

باتجربه مراجعه كنيد.

نامزد خيالى
بحران فرار از سؤال هاى تكرارى

جدا  همسرش  از  كه  است  سال  يك  مدت  كاتلين  دروغ: 
شده است، دوستان او در اين مورد بارها و بارها سعى 
كرده اند خواستگارهايى را به او معرفى كنند و دائما در 
كاتلين  هستند.  جديد  ازدواج  يك  براى  او  تشويق  حال 
ندارد،  حاضر  حال  در  حداقل  مجدد  ازدواج  به  تمايلى 
براى همين به دروغ به همه مى گويد كه يك خواستگار 
بسيار خوب دارد كه مشغول فكر كردن براى پاسخ دادن 
براى  را  خيالى  شخصيت  يك  او  واقع  در  است.  او  به 

ديگران ساخته است.
تا  گويد  مى  دروغ  گويد: «كاتلين  مى  وارد  دكتر  مشكل: 
نزنند.  حرف  موضوع  اين  مورد  در  ديگران  شود  باعث 
آيا بهتر نيست خيلى راحت به همه توضيح بدهد كه در 
چه وضعيتى است؟ اينگونه هم دوستانش متوجه حالت 
اينكه  احتمال  زمانى  هيچ  هم  و  شد  خواهند  او  روحى 

متوجه دروغگويى او شوند، وجود ندارد.»
كار درست: كاتلين از يك فرصت خوب براى پيدا كردن 

اين  طرح  كند.  نمى  استفاده  مناسب  صميمى  دوستان 
بدهد  نشان  او  به  تواند  مى  نزديك  دوستان  با  موضوع 
كه كدام دوستش واقعا شرايط او را درك مى كند حتى 
ممكن است او نخواهد در مورد زندگى شخصى اش با 
كسى صحبت كند و براى همين دوستان واقعى او بايد 

اين حالت را درك كنند و به آن احترام بگذارند.

عادتى به نام دروغ گفتن
است  اين  دروغگويى  مورد  در  مشكل  ترين  مهم  شايد 
آريلى،  دن  شود.  مى  تر  ساده  كار  گفتن  هربار  با  كه 
گويد:  مى  يورك  دانشگاه  در  رفتارى  علوم  پروفسور 
«دروغ هم اعتياد آور است. دروغ اول سخت است، دروغ 
دوم آسان تر و دروغ هاى بعدى ساده... .»جالب است 
بدانيد كه دكتر آريلى مطالعه اى را انجام داده و در آن به 
2 گروه از زنان كيف هاى برندى معروف و مارك تقلبى 
آن را داد و گفت با آن در محافل عمومى ظاهر شوند. به 
گروهى كه كيف تقلبى در دست داشتند گفته شد كه كيف 
آنها اصل است و به گروهى كه كيف اصل داشتند گفته 
شد كيف آنها تقلبى است. بعدا مشخص شد آنهايى كه 
كيف تقلبى را به اسم اصل در دست مى گرفتند بسيار 
كمتر از آنهايى كه كيف اصلى را كه فكر مى كردند تقلبى 

است درست گرفته بودند، دروغ گفته اند.

اعتماد را نكشيد
يا  خود  از  (محافظت  باشد  هرچه  شما  دروغگويى  دليل 
جلوگيرى از يك دعوا و ...) مسئله مهم اين است كه آنچه 
را كه دروغ از بين مى برد «اعتماد» است. در واقع هر 
دروغى كه مى گوييد و هر دروغى كه مى شنويد ذره اى 
از اعتماد شما نسبت به طرف مقابل تان(يا او نسبت به 
شما) را كم مى كند. دكتر كامرون مى گويد: «تمام حرف 
ها و رفتارهاى ارتباطى ما با ديگران يا اعتماد مى سازند 
يا  واقعيت  يك  تكذيب  با  كنند.  مى  تخريب  را  اعتماد  يا 
ساختن يك دروغ ما اعتماد را مى كشيم، به هرحال هيچ 
دروغگويى در جهان نيست كه هيچ دروغ او فاش نشود. 
اين را هميشه يادتان باشد كه سؤال اصلى در ارتباطات 
شخصى شما بايد اين باشد كه چگونه جوى از اعتماد و 
صداقت را شكل بدهم نه اينكه چگونه اعتماد و صداقت 

را از بين ببرم...»

براى اينكه كمى بيشتر صادق باشيد
گفتن  دروغ  به  شما  تمايل  باشيد:  صادق  خودتان  با   1
خودتان  از  محافظت  براى  شما  تالش  در  ريشه  شايد 
داشته باشد اما بدانيد كه سپرى كه با دروغ ساخته شود 

هيچ محافظتى از شما نخواهد كرد.

2 قانون كوچك و بزرگ: دروغ هاى كوچك دروغ هاى 
هاى  دروغ  همين  شوند.  مى  موجب  را  بعدى  بزرگ 
كوچك بى دليل را نگوييد تا بعدا دچار مشكل دروغ هاى 

بزرگ نشويد.

3 ببينيد در مورد چه موضوعى بيشتر دروغ مى گوييد؛ 
در مورد پول خرج كردن بيشتر دروغ مى گوييد يا در 
مورد اتفاقات خيالى كه براى شما افتاده است؟ در مورد 
اين موضوع خاص اگر دروغ نگوييد چه اتفاقى مى افتد؟ 
واقعا چرا اين موضوعات آنقدر مهم هستند كه شما براى 

آنها دروغ مى گوييد.

مى  دروغ  اگر  نيست:  حل  راه  بهترين  دعوا  از  فرار   4
كنيد  جلوگيرى  رودررويى  و  مشاجره  يك  از  تا  گوييد 
بدانيد كه هر دروغ اينگونه اى شما را يك قدم از فردى 
كه با او در ارتباط هستيد دور مى كند و در نهايت باعث 

مرگ ارتباط شما مى شود.

5 راستگويى لزوما به معناى نامهربانى نيست: شما مى 
توانيد هم راستگو باشيد و هم مهربان؛ مهربانى دروغين 

نه به كار شما مى آيد و نه به كار ديگران.
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عاشقانه ترين 
داستان هاى 
همه اعصار

اى  ويژه  جذابيت  از  هميشه  عاشقانه  هاى  داستان 
برخوردار بوده است. در اين مطلب به جمع آورى اين 

داستان هاى جذاب و خاطره انگيز پرداخته ايم.

1. نيكى فرانت و ترى مك كى
از  يكى  كه   An Affair to Remember" فيلم  در 
رمانتيك ترين فيلم هايى است كه تابحال ساخته شده، 
نيكى فرانت و ترى مك كى (با بازى كرى گرنت و دبورا 
كر) در يك سفر با كشتى در اقيانوس با هم آشنا مى 
كه  كنند  مى  توافق  آنها  شوند.  مى  هم  عاشق  و  شوند 
شش ماه بعد در بام ساختمان امپاير استيت يكديگر را 
مالقات كنند  نيكى بايد به عنوان يك هنرمند شغلى براى 
خرج  تواند  مى  كه  كند  ثابت  و  كند  پا  و  دست  خودش 
رسد،  مى  موعود  روز  وقتى  ولى  بدهد  را  شان  زندگى 
پاهايش  و  شود  مى  مجروح  اتومبيل  تصادف  در  ترى 
نيكى  كند.  مى  جدا  هم  از  را  آنها  غرور  شوند.  مى  فلج 
فكر مى كند كه ترى مخصوصًا او را قال گذاشته است 
و ترى تا زمانى كه بتواند دوباره راه برود، تصميم مى 
گيرد با او تماس نگيرد. ولى وقتى اين دو بطور تصادفى 
با هم مالقات مى كنند و حقيقت روشن مى شود، عشق 

پيروز مى شود.

2. شهرزاد و شاه شهريار
شاه شهريار و شهرزاد قصه گو شخصيت هاى اصلى 
داستان "هزار و يك شب" هستند. شاه پس از آنكه از 
خيانت همسرش آگاه مى شود او را اعدام مى كند و به 
زن  يك  با  او  روز  هر  است.  زنان  همه  از  انتقام  دنبال 
جوان ازدواج مى كند، شب را با او مى گذراند و صبح 
دختر  شهرزاد،  با  وقتى  ولى  كشد.  مى  را  او  بعد  روز 
زيباى وزير، ازدواج مى كند، شهرزاد تصميم مى گيرد 
كه از دست جالد فرار كند. او در شب عروسى اش با 
شاه، داستانى شگفت انگيز تعريف مى كند، ولى نزديك 
مشتاق  كه  شاه  گذارد.  مى  ناتمام  را  داستانش  سحر 
شهرزاد  كه  دهد  مى  اجازه  است  داستان  بقيه  شنيدن 
ديگر زنده بماند. ولى شهرزاد وقتى داستانى  يك شب 
داستان ديگرى را آغاز مى كند و  را تمام مى كند فوراً 

دوباره نزديك سحر داستانش را ناتمام مى گذارد. اين 
رويه هزار و يك شب ادامه مى يابد. تا آن موقع اين زوج 
عاشق هم مى شوند و بعد از آن زندگى شاد و خوشى 

را با هم ادامه مى دهند.

3. پل نيومن و جوآن وودوارد
پل نيومن و جوآن وودوارد كه 50 سال زندگى مشترك 
با هم داشتند، ممكن است كه خانواده سلطنتى هاليوود 
در عوض در خانه  باشند، ولى آنها تصميم گرفتند كه 
روستايى قرن هجدمى شان در كانكتيكات زندگى كنند. 
آنها  طوالنى  مشترك  زندگى  علت  كه  كرد  ادعا  نيومن 
وودوارد  و  است  احترام"  و  عشق  از  متناسبى  "مقدار 
از  هميشه  ما  كه  است  اين  دليلش  "احتماًال  كه  گفت 

مصاحبت هم لذت مى بريم".

4. فريدا كاهلو و ديه گو ريورا

شدند،  آشنا  هم  با  ريورا  گو  ديه  و  كاهلو  فريدا  وقتى 
ريورا يك نقاش معروف بود و كاهلو يك دانشجوى هنر 
بود كه به دنبال توصيه هايى از يك استاد بود. والدين 
كاهلو با اين ازدواج مخالفت كردند وقتى در سال 1929 
ازدواج كردند، ريورا 42 ساله و كاهلو 22 ساله بود  و 
به آنها نسبت "فيل و كبوتر" دادند. رابطه آنها پرهياهو 
بود و دائمًا در حال كشمكش بودند و در نهايت در سال 
1939 از هم جدا شدند و يك سال بعد دوباره ازدواج 

كردند.

5. روث گوردون و گارسون كانين
ازدواج بادوام و شاد روث گوردون و گارسون كانين 
قطب  گويد  مى  كه  است  قديمى  المثل  ضرب  آن  نمونه 
مذهبى  روث  كنند.  مى  جذب  را  يكديگر  منفى  و  مثبت 
بود و گارسون ملحد. گارسون از سوشى خوشش مى 
آمد و روث از سوشى متنفر بود. در سال 1980 رمز 
خوشبختى آنها را پرسيدند، كانين جواب داد: «من فكر 
توافق  هم  با  هيچوقت  ما  كه  باشد  اين  دليلش  كنم  مى 
عليرغم  است.»  كننده  خسته  شدت  به  توافق  نداريم. 
تفاوت ها و اختالفاتشان، اين زوج بااستعداد به عنوان 
و  نويس  نمايشنامه  نويس،  فيلمنامه  فيلمساز،  بازيگر، 

نويسنده معروف شدند.

6. جين اير و ادوارد روچستر
داستان شارلوت برونته درباره يك معلم سرخانه فقير 
كالسيكى  عاشقانه  داستان  ثروتمند،  كارفرماى  يك  و 
است. وقتى جين اير متوجه مى شود كه روچستر هنوز 
متأهل است و همسر ديوانه اش را در بخش ديگرى از 
خانه اربابى اش نگه مى دارد، برنامه هاى ازدواج آنها 
ولى  كند،  مى  ترك  را  خانه  آن  جين  خورد.  مى  هم  به 
گردد.  مى  باز  برد،  مى  ارث  به  را  ثروتى  آنكه  از  بعد 
وقتى آتش سوزى در اين خانه اربابى باعث مى شود 
دو  اين  شود،  كشته  همسرش  و  شد  كور  روچستر  كه 
شوهر  و  زن  يك  به  تبديل  و  رسند  مى  هم  به  عاشق 

خوشبخت مى شوند.

7. كاتارين هپبورن و اسپنسر تريسى
نيامد،  خوشش  هپبورن  از  مالقات  اولين  در  تريسى 
هر دوى آنها  عوض شد.  ولى طولى نكشيد كه نظرش 
پنجاه  و  چهل  دهه  در  و  بودند  عيارى  تمام  بازيگران 
بهترين كمدى رمانتيك ها را بازى كردند. از جمله فيلم 
"Guess Whos Coming to Dinner در سال 1967 
دنياى  از  خارج  بود.  تريسى  سينمايى  فيلم  آخرين  كه 

بازيگرى، آنها بيش از ربع قرن به هم وفادار ماندند.

8. آلفرد استيگليتز و جرجيا اوكيف
وقتى آلفرد و جرجيا در سال 1916 با هم آشنا شدند، 
آلفرد 52 ساله و بسيار مشهور بود. او يك عكاس بين 
المللى و پيشگام صحنه هنرى نيويورك بود. جرجيا 28 
ساله و ناشناخته بود. او يك معلم هنر در شهر كوچكى 
كردند،  ازدواج   1924 سال  در  آنها  بود.  تگزاس  در 
بايد  جرجيا   1929 سال  در  آمد.  پيش  مشكالتى  ولى 
عليرغم  كرد.  مى  مكان  نقل  نيومكزيكو  به  نقاشى  براى 
در  نشد.  خاموش  هرگز  زوج  اين  عشق  اختالفاتشان، 
دوره 30 ساله بين اولين آشنايى شان و مرگ آلفرد در 
سال 1946، آنها هزاران نامه به هم نوشتند. گاهى دو يا 

سه نامه در روز به هم مى نوشتند.

9. ديو و دلبر
تغيير  در  عشق  قدرت  مورد  در  كالسيك  داستان  اين 
هاى  سريال  و  ها  فيلم  به  شيطان  بر  غلبه  و  ظاهر 
تلويزيونى زيادى الهام داده است. بل زيبا قبول مى كند 
پدرش  زندگى  تا  كند  زندگى  قصرش  در  ديوى  با  كه 
ولى  شوند.  مى  دوست  هم  با  دو  اين  و  دهد  نجات  را 
وقتى  كند.  مى  رد  را  ديو  ازدواج  پيشنهاد  دائمًا  دلبر 
خواهرهاى بل او را گول مى زنند تا به ديو خيانت كند و 
بل ديو را در آستانه مرگ مى يابد، متوجه مى شود كه 
او را دوست دارد و اين طلسم ديو را مى شكند و او به 
شكل شاهزاده زيبارويى درمى آيد. اين دو با هم ازدواج 

مى كنند و تا ابد خوشبخت مى شوند.

10. جان لنون و يوكو اونو
منتقدين هميشه بحث مى كنند بر سر اينكه آيا جان لنون 
يا  سازند  مى  زيبايى  موسيقى  همديگر  با  اونو  يوكو  و 
خير، ولى به نظر مى رسد كه هر دوى آنها در عشق به 
هم هارمونى را يافته اند. اين زوج در سال 1966 آشنا 
شدند و در سال 1969 ازدواج كردند و در سال 1975 
هنرمند  اونو  و   Beatle هنرمند  لنون،  شدند.  پسردار 
ديگر  هاى  پروژه  و  مختلف  هاى  ضبط  در  آوانگارد، 
با هم همكارى كردند و براى اعتراض به جنگ ويتنام، 
آنكه  از  پس  كردند.  برگزار  را   Bed ins for Peace"
سال 1980  در  نيويورك  در  آپارتمانش  از  خارج  لنون 
تير خورد و كشته شد، اونو يادبود "مزارع توت فرنگى" 
در سنترال پارك، موزه جان لنون در ژاپن و برج صلح 

ايمجين در ريكياويك ايسلند را تأسيس كرد.

11. اى. بى. و كاترين وايت
وقتى اين دو در سال 1926 با هم آشنا شدند، كاترين 
زندگى مشترك بدى داشت و در نيويوركر كار مى كرد 
اديتورهاى  تأثيرگذارترين  از  يكى  به  تبديل  داشت  و 
نسل خود مى شد و اى. بى. يك نويسنده تازه كار بود 
كه 7 سال از كاترين كوچكتر بود. بعدها مشخص شد 
 1929 سال  در  آنها  است.  كاترين  گمشده  نيمه  او  كه 
ازدواج كردند و هر دو معروف شدند و در سال 1938 
نيويورك را ترك كرده و به مزرعه كوچكى در ساحل 

مين رفتند و باقى عمرشان به خوشى زندگى كردند.

12. لوسيل بال و دزى ارناز
گروه  رهبر  و   B movie ساله   28 هنرپيشه  اين  وقتى 
موزيك 23 ساله كوبايى ازدواج كردند، رابطه رمانتيك 
امپراتورى  يك  شد  باعث  كه  دادند  تشكيل  محكمى 
و  داشتند  فرزند  دو  آنها  بسازند.  سرگرمى  حوزه  در 
تاريخ  در  را  كوتاه  هاى  سريال  ترين  محبوب  از  يكى 
تعهدات  بخاطر  دورى  از  كه  آنها  ساختند.  تلويزيون 
شركت  (اولين  دزيلو  شركت  بودند،  شده  خسته  كارى 
سازنده تلويزيونى مستقل) را بنا نهادند و از 5000 دالر 
استفاده   I Love Lucy" اوليه  بودجه  براى  خودشان 

كردند. بقيه اش در تاريخ هست.

13. اندرو جكسون و ريچل روباردز
اندرو جكسون در سال 1828 به عنوان رئيس جمهور 
اش،  انتخاباتى  مبارزات  مدت  در  ولى  شد،  انتخاب 
مخالفينش دائمًا به همسرش، ريچل روباردز حمله مى 
كردند و او را بى اخالق مى خواندند. زيرا او و شوهر 
شدن  قطعى  از  كه  او  ولى  بودند،  گرفته  طالق  سابقش 
در  ريچل  كرد.  ازدواج  جكسون  با  نداشت  خبر  طالق 
دسامبر 1828 از سكته قلبى مرد، يعنى دو ماه قبل از 
دشمنان  جكسون  شود.  جمهور  رئيس  شوهرش  آنكه 
سياسى اش را مقصر دانست و هرگز آنها را نبخشيد. 

عكس  كه  شود  مى  گفته  و  ماند  مجرد  عمرش  باقى  او 
بود  كرده  آويزان  ديوار  به  خوابش  اتاق  در  را  ريچل 
تا وقتى مى خوابد آخرين چيز و صبح وقتى بيدار مى 
شود اولين چيزى باشد كه مى بيند. وقتى مرگ خودش 
اگر  نيست  بهشت  من  براى  «بهشت  گفت:  شد،  نزديك 

ريچل آنجا نباشد.»

14. برد پيت و آنجلينا جولى
برد پيت و آنجلينا جولى دو نفر از مشهورترين ستاره 
هاى دنيا هستند و به خاطر عشقشان به هم و عشق به 
سال  در  كه  زوج  اين  شوند.  مى  شناخته  فرزندانشان 
2005 و در صحنه فيلم "آقا و خانم اسميت" با هم آشنا 
و عاشق هم شدند، حاال شش فرزند دارند كه سه تا از 
آنها را از كشورهاى مختلف به فرزندى قبول كرده اند. 
كارهاى  به  و  هستند  كار  مشغول  سخت  آنها  دوى  هر 
انسان دوستان مى پردازند، ولى با اين حال براى هم و 

براى فرزندانشان وقت مى گذارند.

15. هيوم كرونين و جسيكا تندى
وقتى اين هنرپيشه بريتانيايى در سال 1942 با بازيگر 
كانادايى يعنى هيوم كرونين ازدواج كرد، اين شروع يك 
سال   60 از  بيش  كه  بود  اى  حرفه  و  شخصى  رابطه 
دوام داشت. اين زوج كه اغلب زوج اول بازيگرى آمريكا 
ناميده مى شوند، جوايز متعددى دريافت كردند. بسيارى 
به  را  آنها  خوش  و  طوالنى  مشترك  زندگى  مردم  از 
ولى  دانند.  توجه مى  قابل  موفق آنها  هاى  حرفه  اندازه 
آنها از اينكه دائمًا بپرسند دليل خوشبختى شان چيست 
 Minutes  60" مصاحبه  به  كه  وقتى  و  شدند  خسته 
سوال  همين  آنها  از  واالس  مايك  و  بودند  شده  دعوت 
را پرسيد، تندى جواب غيرمنتظره اى داد: «فكر نمى كنم 
االن زمان مناسبى براى اعالم اين موضوع باشد، ولى 

ما به جدايى فكر مى كنيم.»

16. رابرت و اليزابت بارت براونينگ
رابرت براونينگ براى اولين بار در دهم ژانويه 1845 و 
پس از خواندن يك جلد از شعرهاى اليزابت، به او نامه 
نوشت. او خود يك شاعر و نمايشنامه نويس 32 ساله 
ناشناس بود. اليزابت يك شاعر شناخته شده در سطح 
بين الملل و البته يك پير دختر 39 ساله بود. در 20 ماه 
اليزابت  و  كردند  بدل  و  رد  نامه   600 حدود  آنها  بعد، 
بعدها عشق او را منجى خود خواند. در سپتامبر 1846 
آنها پنهانى ازدواج كردند و به ايتاليا سفر كردند و 15 
سال با هم به خوشى زندگى كردند تا اينكه اليزابت در 

سال 1861 مرد.

17. جكى و ريچل رابينسون
ولى  بود،  بيسبال  برجسته  بازيكن  يك  رابينسون  جكى 
مرد  اولين  كه  شود  مى  شناخته  دليل  بدين  بيشتر  او 
هاى  ورزش  در  را  نژادى  مانع  كه  بود  سياهپوستى 
حرفه اى شكست. او اين كار را به كمك يك زن خوب 
بروكلين  تيم  وقتى  داد.  انجام  ريچل  همسرش  يعنى 
داجرز با رابينسون قرارداد بست، او هدف توهين، تهديد 
به مرگ و خشونت در زمين بازى قرار گرفت. عليرغم 
تعصب و آزارى كه متحمل شد، در سال 1947 بازيكن 
تازه كار سال ناميده شد و تا سال 1949 تيم هاى بزرگ 
بازيكنان  با  بستن  قرارداد  و  استخدام  به  شروع  ليگ 
سياهپوست كردند. سال ها بعد او در مصاحبه اى در 
تجليل از همسرش گفت: «وقتى همه تالش مى كردند منو 

تخريب كنند، ريچل بود كه نمى گذاشت ديوانه شوم.»

18. وارن بيتى و آنت بنينگ
يك  در   1991 سال  در  بنينگ  آنت  و  بيتى  وارن  وقتى 
نقش  درباره  تا  كردند  مالقات  هم  با  پيتزا  رستوران 
كنند،  صحبت   Bugsy" يعنى  وارن  جديد  فيلم  در  آنت 
تاريخ افرادى كه در زندگى وارن بودند بسيار پيچيده 
بود (راكل ولش، شر، ناتالى وود، فايه داناوى، بريجيت 
او  ولى  ديگر)،  بسيارى  و  مدونا  كيتون،  دايان  باردو، 
فقط براى صحبت كارى به آنجا آمده بود. طول نكشيد 
كه هر دو فهميدند كه چيز خاصى بين آنها هست. اين 
دو در سال 1992 با هم ازدواج كردند و چهار فرزند را 
با هم بزرگ كردند و يكى از قويترين و شادترين رابطه 

هاى هاليوودى را ثبت كردند.

19. هرى و بس ترومن
اين دو در مدرسه ساندى با هم آشنا شدند. هرى 6 ساله 
دبيرستان،  از  فارالتحصيلى  از  بعد  بود.  ساله  بس 5  و 
آنها به مسيرهاى جداگانه اى رفتند. سالها بعد دوباره 
با هم مالقات كردند و عاشق هم شدند و ازدواج كردند. 
با آنكه بخاطر خدمت سربازى در جنگ جهانى اول از 
هم جدا شدند و بعدها به دليل حرفه سياسى هرى از هم 
دور ماندند، ولى اين زوج مكاتبه رمانتيك و زنده خود 
در كل اين مدت را حفظ كردند. هرى يك بار در مورد 
او نوشت: «من فكر كردم كه او زيباترين و شيرين ترين 

فرد روى زمين است.»
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شفاف سازي در روابط زناشويي ضرورت دارد

هرچه شفاف تر، بهتر
ترجمه: محمد نكويي

و  نيست  كامل  وقت  هيچ  واقعي  دنياي  در  همسران  زناشويي  رابطه 
لزوما به ارگاسم ختم نمي شود اما حتي در چنين مواردي نيز لزومي 
ندارد اين رابطه رضايت بخش نباشد و البته مي توان اين رابطه را، هر 

روز بيش از ديروز، رضايت بخش تر كرد...
حتي هنگامي كه روابط عاطفي زن و شوهر بدون مشكل است، ممكن 
است شيوه رفتار آنها در روابط زناشويي با يكديگر سازگار نباشد؛ 
مثال يكي از آنها نوازش درازمدت را دوست داشته باشد و ديگري 
آماده باشد كه فورا رابطه را شروع كند. ابتداي زندگي مشترك، شور 
جنسي  فعاليت هاي  در  مثبتي  نكته  جديد،  رابطه  يك  تجربه  هيجان  و 
طرفين  سليقه هاي  و  تمايالت  در  ناسازگاري  بروز  احتمال  اما  است 
هم بيشتر است. البته حتي زوج هايي كه سال هاست با يكديگر زندگي 
مي كنند، گاهي ناسازگاري هايي را درروابط زناشويي تجربه مي كنند.

با يكديگر صحبت كنيد
مقابل  درباره لباس پوشيدن طرف  به راحتي  شوهرها معموال  زن و 
اظهارنظر  مقابل  طرف  رفتارهاي  از  بسياري  يا  پختش  دست  يا 
مي شوند  حساس  بسيار  جنسي  سليقه هاي  درمورد  اما  مي كنند 
را  مقابل  طرف  احساسات  اين باره  در  اظهارنظر  با  كه  مي  ترسند  و 
جريحه دار كنند، بنابراين به همسرشان چيزهايي را كه دوست دارند 
يا ندارند، نمي گويند درحالي كه تا وقتي تقاضاها را مطرح نكنند، به 
چگونه  بدانيد  است  الزم  بنابراين  رسيد.  نخواهند  خواسته هاي شان 
با  بربخورد،  همسرتان  به  اينكه  بدون  را  خواسته هايتان  مي توانيد 
دارد  اهميت  شما  صحبت  شيوه  موارد  اين  در  بگذاريد.  ميان  در  او 
را  اين  «مي شود  يا  اگر...»  مي شد  خوب  «چه  بگوييد:  مي توانيد  مثال 
همسرتان  احساسات  كردن  صحبت  شيوه  اين  با  و...  كنيم»  امتحان 
نمي شود.  جريحه دار  نداده،  انجام  يا  داده  انجام  كه  كارهايي  درباره 
اين صحبت ها را در زمان و مكاني انجام دهيد كه بيشترين احساس 

راحتي را داشته باشيد.

ضرورت شناسايي مشكل
مي دهد،  آزار  را  شما  زناشويي  رابطه  در  كه  را  چيزي  دقيقا  بايد 
شناسايي كنيد. آيا مشكل در چگونگي برقراري رابطه است؟ مشكل 
بهداشت شخصي است؟ مشكل زمان بندي است؟ هنگامي كه دريافتيد 
چه مشكلي داريد، با انجام اقدام هايي مي توانيد اين مشكالت را رفع 
را  جنسي تان  ميل  مي شود  باعث  همسرتان  بدن  بوي  اگر  مثال  كنيد؛ 
از دست بدهيد، مي توانيد قانون بگذاريد پيش از شروع رابطه، هر دو 
حمام كنيد. اگر به نوازش بيشتري نياز داريد، از همسرتان بخواهيد 
چه  بخواهيد  همسرتان  از  اينكه  از  پيش  شود.  آميزش  وارد  ديرتر 
كارهايي را هنگام برقراري رابطه زناشويي انجام دهد، بايد چيزهايي 
را كه دوست داريد، شناسايي كنيد. اين موضوع به خصوص براي 
ارگاسم  به  را  آنها  كه  بدنشان  حساس  نقاط  بايد  و  است  مهم  زنان 

مي رساند، شناسايي كنند.
اما اگر حتي پس از اين گفت وگوها و در ميان گذاشتن تمايالت، باز هم 
مشكالت حل نشد، چه بايد كرد؟ در اين موارد بايد راه هاي مختلفي 
را تجربه كرد. سعي كنيد بدن هاي يكديگر را بشناسيد. از كتاب ها يا 
ويدئوهاي آموزشي معتبر- نه فيلم ها و داستان هاي مستهجن- كه در 
اين موارد به شما اطالعات مي دهند، استفاده كنيد. در برخي موارد 
مانند  جسمي  اختاللي  يا  بيماري  زناشويي،  روابط  در  مشكل  علت 
اين  طرفين،  شغلي  استرس هاي  است  ممكن  يا  است  زودرس  انزال 
درمانگر  يك  با  مشاوره  موارد  اين  در  باشد.  كرده  مختل  را  رابطه 

جنسي مفيد خواهد بود.
سؤال ديگري كه ممكن است براي برخي از زوج ها مطرح شود، اين 
درستي  كار  كردن  بازي  نقش  و  شدن  ارضا  به  تظاهر  آيا  كه  است 
است يا نه؟ پاسخ منفي است. تظاهر به ارضا شدن در واقع به ضرر 
شماست زيرا ديگر تالشي براي فهميدن اينكه چه چيزي واقعا شما را 
تحريك مي كند، نخواهيد كرد و همسرتان هم در نهايت خواهد فهميد 
شما احساسي نداريد و نقش بازي مي كنيد. آيا ممكن است مشكالت 
رابطه زناشويي آنقدر زياد باشد كه باعث شود طرفين به فكر جدايي 
رابطه  اما  باشيد  همسرتان  عاشق  واقعا  شما  است  ممكن  بيفتند؟ 
زناشويي تان هرگز آنقدرها هم پرشور نباشد پس بايد تصميم بگيريد 
آيا مي توانيد با اين وضعيت به زندگي مشترك ادامه دهيد يا نه. اگر 
فقط  نه  رابطه تان،  از  جزئي  هر  است  الزم  افتاده ايد،  طالق  فكر  به 
بخش جنسي آن، را ارزيابي كنيد چون نمي شود در زندگي مشترك 
و  داريد  همسرتان  با  عالي اي  عاطفي  رابطه  اگر  رسيد.  چيز  همه  به 
عاشق يكديگر هستيد، حتي بچه دار شده ايد و فقط رابطه زناشويي تان 

فوق العاده نيست، شايد بتوانيد با اين وضعيت كنار بياييد.

نااميد نباشيد
براي هر زوجي امكان برقراري رابطه زناشويي رضايت بخش وجود 
دارد، به شرطي كه براي رسيدن به اين هدف اندكي تالش هم بكنند. 
سالمي  انسان هاي  عاطفي  و  جسمي  لحاظ  از  همسرتان  و  شما  اگر 
كنيد.  تجربه  هم  را  زناشويي  رابطه  از  رضايت  بتوانيد  بايد  هستيد، 
شما مي توانيد اين وضعيت را بهتر كنيد اما بايد تمرين داشته باشيد، 
از  نياز  صورت  در  و  كنيد  بحث  يكديگر  با  آن  درباره  صراحت  به 

متخصصان كمك بگيريد.
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آيـا براى پدر و مادر 
بودن آماده ايد؟

خب! بايد اين واقعيت را پذيرفت كه پدر و مادر شدن و سر و كله زدن 
با يك بچه مى تواند بسيار جالب توجه باشد. وقتى كه هنوز بچه اى 
نداريد تصور بچه داشتن و مشغول شدن با فرزند بسيار لذت بخش 
است اما همه اين موضوع فقط يك تصور شيرين است كه مى تواند با 
واقعيت فاصله زيادى داشته باشد. با اين حال بايد گاهى واقع بين بود 
و از عالم رويا بيرون آمد و البته با واقعيت رودررو شد، چون قرار 
است يك آدم جديد به زندگى تان وارد شود. تصورش را بكنيد! يك 
انرژى  و  وقت  تقسيم  يعنى  اين  و  شماست  فرزند  اتفاقا  كه  جديد  آدم 
تان با او. حاال دوباره فكر كنيد، چون واقعيت كم كم در حال رو شدن 

است. ماجرا حاال تغيير مى كند چون پدر و مادر ها هميشه هم وقت 
به اندازه كافى ندارند. توان اين را ندارند كه همواره يك حمايت كننده 
روحى قدرتمند باشند. گاهى آنقدر خسته اند كه نمى توانند پا به پاى 
فرزندشان بدوند و بازى كنند و البته از همه مهم تر هميشه هم حوصله 
كنند.  خرج  را  خود  انرژى  همه  او  آموزش  و  تربيت  براى  كه  ندارند 

حوصله ندارند اما در واقع چاره اى هم ندارند.

چه كنيم؟
تصميم  تازگى  به  كه  هستيد  همسرانى  دسته  همان  جزو  هم  شما  اگر 
گرفته ايد بچه دار شويد، بهتر است مقابل هم بنشينيد و صادقانه با 
يكديگر گفت وگو كنيد. براى اينكه به يك جمع بندى نهايى برسيد الزم 
جواب  صادقانه  سواالت  اين  به  البته  و  كنيد  سوال  يكديگر  از  است 
بدهيد. روان شناسان سواالت كليدى و مشخصى را براى اين موضوع 
در نظر گرفته اند كه زن و شوهر بايد از يكديگر بپرسند. بهتر است 

سواالت را اين طور آغاز كنيد:
اولين  اين  خواهى؟»  مى  خودت  براى  شدن  دار  بچه  از  چيزى  «چه 
سوالى است كه همسران بايد از يكديگر بپرسند. جواب هايى كه پيش 
روى هركدام قرار مى گيرد بنا به اين كه نظر ها مشابه باشد و جواب 
ها تا چه حد ديگرى را قانع كند مى تواند راه را براى بچه دار شدن 
يا به تعويق افتادن اين تصميم مشخص كند. بقيه سواالت ليست وار 

ذكر مى شود.

«آيا اصال با بچه ها وقت گذرانده اى؟ يا اينكه دوست دارى با بچه ها 
وقتت را سپرى كنى؟ و آيا از اين كار لذت مى برى؟»

دوست  را  آن  قسمت  كدام  و  برى  مى  لذت  بودن  بچه  چيز  چه  «از 
ندارى؟»

«از كدام بخش پدر و مادر بودن لذت مى برى؟ آيا پدر يا مادر بودن 
برايت يك امر مقدس است؟ كدام قسمت پدر بودن يا مادر بودن برايت 

سخت است؟»
«فكر مى كنى چطور پدر يا مادرى مى توانى باشى؟»

چه  ها  بچه  درباره  كردن  صحبت  و  سواالت  اين  به  دادن  جواب  «از 
احساسى دارى؟ احساس خوب يا بد؟ ترس يا نگرانى؟»

نتيجه: وقتى اين سواالت را از يكديگر بپرسيد متوجه مى شويد تا چه 
اندازه براى بچه دار شدن آمادگى داريد. آيا مى توانيد وظايفى را كه 
آيا  بگيريد؟  گردن  آيد  برنمى  اش  عهده  از  ديگرى  كنيد  مى  احساس 

درباره پدر و مادر بودن اشتراك نظر هاى تان بيشتر از اختالف نظر 
است؟ آيا هر دو مى ترسيد يا هر دو آماده هستيد؟ جمع بندى نهايى 
شما برايتان روشن مى كند كه آيا به طور كلى آماده پدر بودن يا مادر 

بودن هستيد؟

بايد پول خرج كنيد!
قرار است با اعداد و ارقام جديدى سر و كار پيدا كنيد. همه چيز را دو 
برابر كنيد. يعنى هر عددى را كه تا امروز خرج مى كرده ايد ضربدر 
دو كنيد. بعد دخل و خرج تان را كنار هم بگذاريد و ببينيد آيا همچنان با 
هم هم خوانى دارد يا نه. اگر داشت كه يعنى از نظر مالى مشكلى براى 
بچه دار شدن نداريد اما اگر غير از اين است بهتر است به راهكارهايى 
فكر كنيد كه بتواند دخل و خرجتان را متعادل كند، شايد مجبور باشيد 

براى تامين هزينه ها بيشتر كار كنيد.

شايد خانه نشين شويد!
اگر جزو آن دسته زوج هايى هستيد كه هر دو كار مى كنيد و زندگى 

تان را مى چرخانيد و البته در اين صورت از عهده مخارج نوزادى كه 
قرار است به اين جمع اضافه شود، برمى آييد، بهتر است عجله نكنيد 
شايد  شاغل  محترم  مادرهاى  شود.  عوض  اوضاع  است  ممكن  چون 
مجبور شويد به خاطر نگهدارى از بچه شغل تان را ترك كنيد. پس لطفا 
اگر بنا به حساب و كتاب است مخارج بچه را تنها با درآمد همسرتان 
محاسبه كنيد! آيا اوضاع همچنان مناسب است يا دخل و خرج با هم 
نمى خواند؟ خودتان چه فكرى مى كنيد؟ زندگى كردن با يك درآمد را 
تمرين كنيد. آن هم در شرايطى كه به مخارج تان اضافه شده است. به 

خودتان زمان بدهيد!

به مخارج دانشگاه فكر كنيد
مخارج  فقط  نيست  قرار  بفرستيد.  عمق  به  سطح  از  را  تان  نگاه  لطفا 
همين چند ماه آينده را در نظر بگيريد. اين موجودى كه مى خواهيد او 
را به اين دنيا بياوريد تقريبا براى 20 سال آينده خرج سنگين جديدى 
را روى دست تان مى گذارد. پس از همين حاال و درست در شرايطى 
كه مشغول محاسبه خرج پوشك و لباس و خورد و خوراك نوزادتان 
هستيد به مخارج دانشگاه او هم فكر كنيد. قرار نيست همين حاال اين 
هزينه ها را كنار بگذاريد اما بد نيست از همين حاال به فكر پس انداز 
و  پوشك  ماهانه  مخارج  كنار  در  ندارد  اشكالى  اصال  باشيد.  او  براى 
دكتر و شير و مانند اين ها مبلغى هر چند ناچيز را هم براى تحصيل 
و آينده فرزندتان كنار بگذاريد. به اين ترتيب با فراغ بال بيشترى جلو 

مى رويد.

تقسيم وظايف
آيا مى دانيد در دنياى مدرن امروز كه هم زن و هم مرد شاغل هستند 
چه كسى بايد وقتش را بين بچه و شغل تنظيم كند و هر دو را پيش 
ببرد؟ مسئله به همين سادگى است و به همين سادگى آن همه تصور 
شيرين براى شما تبديل به بزرگ ترين چالش زندگى مى شود. البته 
در نهايت اين خود شما هستيد كه بايد براى اين مهم تصميم بگيريد، 
اما اين نكته را هم بدانيد كه تصميم گيرى درباره بچه دار شدن بايد و 
بايد يك تصميم گيرى دو نفره بين شما و همسرتان باشد و هرگز يك 
تصميم يك نفره نمى تواند اوضاع را خوب پيش ببرد چون قرار است 
خرج  پول  بگذاريد،  وقت  برايش  كنيد،  بزرگ  را  فرزندتان  شما  دو  هر 
كنيد، انرژى تان را تخليه كنيد و در عين حال كه عصبانى مى شويد 
و  هزار  كه  اين  خالصه  و  نكنيد  لوس  اما  كنيد  حمايت  باشيد،  مهربان 

يك ماجراى ديگر.
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قرمز اشتهاآور است و آبي ضداشتها

رابطه رنگ 
و غـــــذا

ترجمه: ياسمين ثريا

يك  سوپرماركت  قسمت  در  اگر 
خوراكي  يك  بخواهيد  فروشگاه 
مقابل تان  كه  انواعي  از  بخريد 
انتخاب  را  كدام  است،  چيده شده 
شام  كشيدن  هنگام  مي كنيد؟ 
غذا  كدام  چطور؟  عروسي  رنگارنگ 
و دسر را مي پسنديد؟ بعد از مقايسه 
غذايي  مواد  گوناگون  استانداردهاي 
مسلما  آشپز  سليقه  و  غذا  تزيين  يا 
رنگ  شما  توجه  مورد  ويژگي  اولين 

غذا و خوراكي هاست...

يك  سوپرماركت  قسمت  در  اگر 
خوراكي  يك  بخواهيد  فروشگاه 
مقابل تان  كه  انواعي  از  بخريد 
انتخاب  را  كدام  است،  چيده شده 
شام  كشيدن  هنگام  مي كنيد؟ 
غذا  كدام  چطور؟  عروسي  رنگارنگ 
و دسر را مي پسنديد؟ بعد از مقايسه 
غذايي  مواد  گوناگون  استانداردهاي 
مسلما  آشپز  سليقه  و  غذا  تزيين  يا 
رنگ  شما  توجه  مورد  ويژگي  اولين 
غذا و خوراكي هاست. محققان ضمن 
كه  دريافته اند  موضوع  اين  بررسي 
روي  به خصوصي  تاثير  رنگي  هر 
رنگ ها  برخي  و  دارد  افراد  اشتهاي 
اخيرا  مي كنند.  كور  را  اشتها  هم 
از  پس  نيز  كرنل  دانشگاه  محققان 
وقتي  كه  كردند  اعالم  مطالعه شان 
تضاد رنگ غذا و ظرف زياد و بارز 
غذا  بيشتر  درصد   20 فرد  باشد، 
سس  با  پاستا  اگر  مثال  مي خورد؛ 
بريزيم  سفيدي  بشقاب  در  را  سفيد 
فرد مورد نظر از زماني كه همين غذا 
در بشقاب قرمزي باشد، كمتر پاستا 
مي خورد. اين مطلب، شما را با رابطه 

رنگ و اشتها آشنا مي كند.

رنگ هاي  بنفش:  و  مشكي  آبي، 
ضداشتها

طبيعي  به طور  انسان ها  بيشتر 
سياه رنگ  يا  آبي  غذايي  مواد  سراغ 
نمي روند زيرا انسان به طور غريزي 
تصور مي كند خوراكي هايي با اين 3 
رنگ، فاسد يا كشنده هستند. عده اي 
كه  آنجا  از  مي گويند  دانشمندان  از 
آبي  خوراكي هاي  گذشته  اعصار  در 
يا مشكي رنگ در دسترس انسان ها 
كشنده  يا  سمي  بوده  اگر  يا  نبوده 
تاثيري  رنگ   2 اين  مي شده،  تلقي 
مي گذارند.  افراد  اشتهاي  بر  منفي 
توت هاي  برخي  امروزه  البته 
ترب سياه،  آبي،  رنگ  به  وحشي 
اين  به  خوراكي ها  ديگر  و  بادمجان 
و  دارند  را  خود  طرفداران  رنگ   3
غذايي،  محصوالت  توليد كنندگان 
مختلفي  آشاميدني هاي  و  خوراكي ها 
با  مي كنند.  عرضه  رنگ ها  اين   با  را 
برانگيزنده  رنگ ها  اين  هنوز  اين حال 
به  اگر  مثال  نشده اند.  شناخته  اشتها 
رنگ هاي  با  پاستيل هايي  شخصي 
ترجيح  او  كنيم،  تعارف  مختلف 
آبي  به جز  رنگ هايي  از  مي دهد 
بردارد.  خودش  براي  بنفش  يا 
ماهيت  دليل  به  است  ذكر  به  الزم 
آبي  رنگ  مصنوعي  كامال  شيميايي 

غذايي،  صنايع  محصوالت  مشكي  و 
غذايي  مواد  بر  نظارت  سازمان هاي 
رنگ ها  اين  هميشه  براي  تالشند  در 
انسان ها  غذايي  مواد  زنجيره  از  را 
محققان  عالوه  به  كنند.  حذف 
را  اشتها  بر  آبي  رنگ  تاثير  پديده 
كه  دريافته اند  و  كرده اند  بررسي 
به  را  افراد  عالقه  مورد  غذاي  اگر 
از  آنها  بيشتر  درآورند،  آبي  رنگ 
هميشه  كه  غذايي  همان  خوردن 
مي كنند.  خودداري   دوست داشته اند، 
اگر  مي گويند  متخصصان  درضمن، 
المپ  است  بهتر  كنيد،  كم  وزن  بايد 
تا  بگذاريد  يخچالتان  در  رنگي  آبي 
و  وقت  عادت  روي  از  كه  هنگامي 
مي كنيد،  باز  را  يخچال  در  بي وقت 
اشتهاي تان كم شود و از غذاخوردن 
مي توانيد  همچنين  شويد.  منصرف 
طراحي داخلي آشپزخانه و ظروفتان 

را آبي رنگ كنيد.

قرمز و زرد: رنگ هاي اشتها آور
باعث  قرمز  رنگ  مي گويند  محققان 
قلب  ضربان  و  فشارخون  افزايش 
و  انرژي  صميميت،  حس  و  مي شود 
خوشي را به فرد القا مي كند. اين رنگ 
برمي انگيزد.  را  اشتها  همچنين  زيبا 
رستوران هاي  اكثر  كه  ديده ايد  حتما 
سطح كشور و جهان طراحي داخلي 

قرمز رنگي دارند.

مك دونالد  فروش  رازهاي  از  يكي 
سراسر  در  شعبه   هزار   31 با 
و  دكوراسيون  از  استفاده  جهان 
اگر  پس  است.  قرمز  بسته بندي هاي 
بهتر  نداريد،  خوردن  غذا  به  ميل 
وسايل  ظروف،  انتخاب  در  است 
از  آشپزي  اوليه  مواد  و  آشپزخانه 
قرمزرنگ  خوراكي هاي  و  كاالها 
زرد  رنگ  كه  هنگامي  ببريد.  بهره 
هورمون  ترشح  مغز  شود،  ديده 
اين  مي دهد.  افزايش  را  سروتونين 
سرزندگي  احساس  باعث  هورمون 
اين  داده  نشان  تحقيقات  مي شود. 
اشتها  در  بسزايي  تاثير  هم  رنگ 
انواع  ميان  از  مايلند  افراد  و  دارد 
پيش رويشان  رنگي  خوراكي هاي 
آنهايي كه زردرنگ هستند را انتخاب 
كنند. بنابراين مي توانيد براي افزايش 
مواد  از  فرزندتان  يا  خود  اشتهاي 
كمك  زردرنگ  تجهيزات  يا  غذايي 

بگيريد.

سبز: رنگ سالمت
ديدن غذاها و نوشيدني هاي سبزرنگ 
فرد  در  سالمت  حس  القاي  باعث 
مي شود و او را راغب مي كند كه آن 
محصول را به عنوان يك غذاي سالم 
انتخاب كند. علت اين انتخاب را بايد 
در سابقه ديرينه مصرف خوراكي ها 
خوراكي هاي  هميشه  كرد.  جستجو 
توسط  توصيه شده  و  سالم 
متخصصان تغذيه سبز بوده اند مثل 

انواع سبزيجات.

نارنجي: رنگ احتياط
بادقت  معموال  نارنجي  غذاهاي 
رنگ  مردم  زيرا  مي شوند  انتخاب 
مرتبط  خشم  حس  با  را  نارنجي 
كه  خوراكي هايي  تعداد  مي دانند. 
هستند،  نارنجي رنگ   طبيعي  به طور 
فرهنگ هاي  در  و  نيست  زياد  چندان 
مختلف به غذاهايي كه با ادويه كاري 
نارنجي مي شوند «غذاهاي خشمگين» 

مي گويند.
prevention :منبع

آنچه بايد درباره ميان وعده بچه ها بدانيد

ميان وعده كودك؛ 
چرا، چقدر، چگونه؟

ترجمه: فاطمه عليزاده

از  بسياري  دارد.  زيادي  اهميت  كودكان  تغذيه 
مادران تالش مي كنند در عين حال كه نيازهاي 
چاقي  از  مي كنند،  برطرف  را  فرزندشان  اصلي 
و اضافه وزن او پيشگيري كنند اما گاهي دچار 

مشكل مي شوند...

دچار  اما  دارند  بااليي  اضافه وزن  كودكان،  از  بسياري   

كمبود ريزمغذي ها هستند. دليل آن هم گرايش به مصرف 
يا  بستني  و  كيك  پفك،  چيپس،  مثل  ناسالم  ميان وعده هاي 
انواع ساندويچ و فست فود است. در ذهن بسياري از مادران 
آنها  ميان وعده هاي  و  كودكان  تغذيه  مورد  در  سوال هايي 
وجود دارد كه اين مطلب به 5 مورد از آنها پاسخ داده است.

1. آيا اين طبيعي است كه كودك بين 2 وعده غذايي گرسنه 
شود؟

نيازها  تامين  براي  و  هستند  رشد  حال  در  كودكان  بله، 
سوي  از  بخورند.  غذا  كافي  اندازه  به  بايد  انرژي شان  و 
ديگر،آنها معده كوچكي دارند و نيازهايشان فقط با صرف 
ميان وعده  نمي شود.  تامين  روز  در  اصلي  غذايي  وعده   3
مي تواند  و  است  غذايي  مكمل  نوعي  درواقع  كودكان  براي 
نيازهاي آنها را در طول روز برآورده كند. توصيه مي شود 
كودك  تا  باشد  سيركننده  موادغذايي  شامل  ميان وعده، 
بتواند بدون ضعف به فعاليت هاي روزمره و بازي  بپردازد.

2. ميان وعده كودكان بايد شامل چه خوراكي هايي باشد؟

حاوي  بايد  بودن،  سيركننده  عين  در  كودكان  ميان وعده 
ريزمغذي ها، ويتامين ها و موادمعدني باشد و بهتر است از 
2 ماده غذايي و از 2 گروه مختلف انتخاب شود. ميان وعده 
صبح بايد سبك تر باشد و قند داشته باشد. مثال يك ميوه 
در عين حال كه كودك را سير مي كند، اشتهاي او را براي 
خوردن ناهار نخواهدگرفت. در كنار ميوه مي توان به كودك 
يك ليوان شير هم داد. برخالف ميان وعده صبح، ميان وعده 
غذايي  منابع  از  است  بهتر  باشد.  سيركننده تر  بايد  عصر 
قندهاي پيچيده در اين وعده استفاده كنيم. كاسه اي از غالت 
براي  گردو  و  پنير  و  نان  ساندويچ  يا  شير  با  همراه  آماده 
موادغذايي  از  بار  هر  هستند.  بهتري  انتخاب هاي  عصرانه 

متفاوتي استفاده كنيد تا تمام نيازهاي كودك برآورده شود 
هرازگاهي  نيز  كودك  ذائقه  به  است  الزم  نشود.  دلزده  و 
شايد  كودك  عالقه  مورد  موادغذايي  برخي  كرد.  توجه 
عنوان  به  را  آن  هستند،  سالم  اگر  اما  نباشند  مقوي  خيلي 

ميان وعده انتخاب كنيد.

3. كودك من هميشه گرسنه است. هر بار كه از من خوراكي 
مي خواهد، بايد به او بدهم؟

تنظيم ساعت صرف غذا و ميان وعده كودك بر عهده مادر 
است. گاهي كودك مرتب دوست دارد چيزي بخورد اما اين 
است،  اين گونه  هرازگاهي  اگر  نيست.  او  گرسنگي  معني  به 
به او موادغذايي سالم بدهيد اما قانون 4 وعده اصلي غذا و 
3-2 ميان وعده را رعايت كنيد. اجازه ندهيد كودك احساس 
كند او را در خوردن محدود كرده ايد. برعكس سعي كنيد به 
او عادت هاي تغذيه اي صحيح را آموزش دهيد. اگر در هر 
بفهمانيد  او  به  بايد  مي خورد،  غذا  كمي  مقدار  غذايي  وعده 

كند.  تحمل  بايد  كرد،  گرسنگي  احساس  بعدي  وعده  تا  اگر 
در اين شرايط درك مي كند چرا اجازه خوردن تعداد زيادي 

ميان وعده را ندارد.

4. اگر كودك از مدرسه برگشت و گرسنه بود اما ناهار تا 
نيم ساعت بعد آماده نمي شد، بايد چه كنيم؟ به او ميان وعده 

بدهيم؟

ساعت  حدود 2  بايد  اصلي  غذاي  تا  ميان وعده  بين  فاصله 
باشد تا كودك اشتهاي خوردن غذاي اصلي را داشته باشد 
ديرتر  كمي  اصلي  غذاي  كه  بود  به گونه اي  شرايط  اگر  اما 
كودك  به  پيش غذا  نوعي  نحوي  به  مي توان  مي شد،  آماده 
داد. يك كاسه ماست يا چند عدد گردو و آجيل شايد انتخاب 
معده  كه  كنيد  انتخاب  را  غذايي اي  ماده  بايد  باشد.  خوبي 
كودك را پر نكند اما در عين حال براي چند دقيقه اي او را 

سير كند.

5. آيا قبل از خواب بايد به كودكان چيزي خوراند؟ اين كار 
به خوابش لطمه نمي زند؟

در طول هفته، مخصوصا اگر فرزندتان به مدرسه مي رود، 
به  نيازي  و  ببرد  خوابش  شام  خوردن  از  بعد  ممكن است 
دادن ميان وعده اي بعد از شام نباشد اما اگر اهل تالش زياد 
بايد  و  خواهدشد  گرسنه  شب  طول  در  حتم  به طور  است، 
قبل از خواب به او وعده سبكي بدهيد، اين وعده بهتر است 
كاسه  يك  باشد.  باالتري  كربوهيدرات   و  كم  چربي  حاوي 

شير و غالت آماده يا يك موز انتخاب هاي خوبي هستند.

plaisirssante :منبع
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آيا نوشيدن آب به كاهش وزن كمك مي كند؟

يك بررسي جديد نشان مي دهد نوشيدن آب بيشتر به وسيله افرادي كه براي 
كاهش وزن رژيم گرفته اند، ممكن است به كم كردن بيشتر وزن آنها كمك كند...

به گزارش رويترز، پژوهشگران آلماني به بازبيني 11 بررسي پرداختند كه به 
رابطه نوشيدن آب و كاهش وزن پرداخته بودند. 3 تا از اين بررسي ها نشان 
مي دادند افزايش مصرف آب در افرادي كه رژيم مي گيرند، با كاهش وزن بيشتر 
كه  مسن تري  و  ميانسال  بزرگساالن  بررسي ها،  اين  از  يكي  در  است.  همراه 
پيش از يك وعده غذايي دو فنجان آب نوشيده بودند، حدود 2 كيلوگرم بيش 
از گروهي اين آب اضافي را ننوشيده بودند، وزن كم كرده بودند. همچنين يك 
بررسي ديگر نشان داد زناني كه هنگام رژيم گرفتن آب بيشتري نوشيده بودند، 
بيشتري  زن  و  مي نوشيدند،  آب  روز  در  ليتر  يك  از  كمتر  كه  زناني  به  نسبت 
كم كرده بودند. مشخص نيست آب چگونه ممكن است به كاهش وزن اين افراد 
كمك كرده باشد اما يك احتمال مطرح شده به وسيله پژوهشگران اين است كه 
آب باعث مي شود احساس گرسنگي در اين افراد به علت پري معده كاهش يابد 
و به اين ترتيب كالري كمتري دريافت كنند. يك نظريه ديگر اين است كه آب به 
خودي خود با تغييردادن سوخت و ساز بدن باعث مي شود مصرف انرژي باال 
رود، اثري كه به آن «گرمازايي القايي آب» مي گويند. توصيه متخصصان اين 
است كه بزرگساالن بين 2/7 تا 3/7 ليتر در روز آب مصرف كنند، اما اين مقدار 
كلي آب ممكن است از طريق غذا، آب خالص يا ساير نوشابه ها به دست آيد. 
اما همه اين بررسي هاي موردبازبيني قرار گرفته نشان دهنده تاثير كاهنده وزن 
اضافه  دچار  يا  چاق  افراد  كه  مي دادند  نشان  آنها  از  برخي  واقع  در  نبود؛  آب 
وزن نسبت به افراد داراي وزن طبيعي آب بيشتري مي نوشند. در مجموع به 
آب  مصرف  افزايش  تاثير  درباره  قطعي  شواهد  هنوز  پژوهشگران،  اين  گفته 
ديگري  منافع  ممكن است  خالص  آب  نوشيدن  اما  ندارد  وجود  وزن  كاهش  بر 
طول  در  افراد  كه  شيرين  نوشيدني هاي  كردن  جايگزين  جمله  از  باشد.  داشته 
روز مصرف مي كنند، با آب خالص مي تواند 400 تا 500 كالري ميزان كالري 
دريافتي روزانه را كاهش دهد. همچنين يك بررسي نشان داده است در زناني 
كه به جاي نوشابه هاي شيرين شده، آب مي نوشند، احتمال دچار شدن به ديابت 
اندكي كمتر مي شود و يك بررسي ديگر بيانگر آن است زناني كه به مقدار كافي 
اين  هستند.  كليه  سنگ   به  ابتال  باالتر  خطر  معرض  در  نمي كنند،  مصرف  آب 
پژوهشگران توصيه مي كنند تحقيقات بيشتري درباره سودمندي هاي احتمالي 

افزايش مصرف آب هنگام رژيم گرفتن براي كاهش وزن انجام شود.

آوازدرماني به بيماران تنفسي كمك مي كند
به  مبتاليان  به  است  ممكن  خواندن  آواز  تمرين  مي گويند  انگليسي  پزشكان 
بيماري مزمن انسدادي تنفسي (COPD) مانند آمفيزم يا آسم مزمن كمك كند 
تا بهتر نفس بكشند...به گزارش آسوشيتدپرس، پزشكاني در بيمارستان رويال 
تنفسي  انسدادي  مزمن  بيماري  دچار  افراد  به  آواز  تعليم  از  لندن  در  برامپتون 
دچار  افراد  در  كنند.  كنترل  بهتر  را  نفس كشيدنشان  بتوانند  تا  مي كنند  استفاده 
هوايي  ميزان  مي شود  باعث  ريه  آسيب ديدگي  تنفسي  انسدادي  مزمن  بيماري 
كه با دم وارد ريه ها و با بازدم از ريه ها خارج مي شود، محدود شود در نتيجه 
مي كنند  سريع  كشيدن  نفس  به  شروع  مشكل  اين  جبران  براي  بيماران  برخي 
بنابراين  مي كند  بدتر  را  آنها  تنفسي  وضعيت  سطحي  و  سريع  نفس كشيدن  اما 
كنترل  را  تنفسشان  سرعت  بتوانند  افراد  مي شود  باعث  آوازخواندن  آموزش 
آهسته  و  عميق  نفس هاي  تا  كنند  تالش  بايد  نيز   COPD دچار  بيماران  كنند. 
بكشند و هنگام انجام كاري مانند باال رفتن از پله ها بايد نفس كشيدن آهسته شان 
جايگزين  نمي توان  را  آوازدرماني  شيوه  اين  كنند.  هماهنگ  حركاتشان  با  را 
فيزيوتراپي تنفسي كرد زيرا همه بيماران به آواز خواندن عالقه نشان نمي دهند 
و افراد مبتال به بيماري تنفسي شديد نيز توان انجام تمرين هاي آوازي را نداشته 

باشند.

گرمازدگى را جدى بگيريد
افزايش شديد دماى هوا در فصل تابستان براى بسيارى از مردم با گرمازدگى 
دماى  رفتن  باال  با  است.  توام  آن  از  ناشى  روانى  و  جسمى  مشكالت  بروز  و 
محيط، بدن به سختى مى تواند دماى خود را متعادل نگه دارد. همچنين از دست 
رفتن زياد آب بدن ناشى از تعريق زياد مى تواند خطرات جدى را به خصوص 
براى كودكان و سالمندان به همراه داشته باشد. گرمازدگى يك مشكل جسمى 
جدى و خطرناك است و زمانى اتفاق مى افتد كه دماى بدن به شدت باال مى رود 
و بدن قادر نيست دما را در وضعيت متعادل حفظ كند. همچنين درصورتى كه 
تعريق انجام نشود وضعيت نگران كننده تر مى شود زيرا به اين مفهوم است كه 
توانايى بدن براى خنك ماندن از دست رفته و فرد بايد به سرعت تحت درمان 
قرار گيرد. در شرايطى كه افراد مجبور هستند مدت زمان طوالنى را در بيرون 
از منزل بگذرانند، الزم است مقدار قابل توجهى آب و مايعات مصرف كنند. در 
دارند  باز  فضاى  در  كردن  ورزش  به  عادت  كه  افرادى  همچنين  شديد  گرماى 
دهند.  انجام  زود  صبح  يا  سربسته  محيط هاى  در  را  بدنى  فعاليت  مى بايست 
شايعترين عالئم گرمازدگى شامل پوست خشك و داغ، عدم تعريق، تغيير رنگ 
پوست ابتدا قرمز و سپس رنگ پريده يا كبود، تنفس كوتاه و سريع، نبض سريع 
و ضعيف، افزايش دماى بدن به بيش از 40 درجه، سردرد، گرفتگى عضالت و 
گشادى مردمك چشم هستند. گرمازدگى بايد به سرعت تحت درمان قرار گيرد 

زيرا ادامه اين وضعيت مى تواند جان فرد را به خطر بيندازد.

هر روز 10دقيقه چربي  بسوزانيد
حتي پرمشغله ترين آدم ها هم در طول روز 10 دقيقه فرصت 

دارند تا آن را براي دوام سالمت و تناسب اندامشان سرمايه 
دقيقه  عرض 10  در  مي كند  كمك  شما  به  تمرين ها  اين  كنند. 

چربي بسوزانيد و الغر شويد...
سعي كنيد هر روز تمام اين تمرين ها را تكرار كنيد. توجه به 
يك تمرين و تكرار مرتب آن در طول روزهاي متوالي نه تنها 
عالقه شما به ورزش را كم مي كند، بلكه مي تواند باعث آسيب 
احتمالي يك عضله يا مفصل شود. هريك از اين تمرين ها را 

مي توانيد با شدت كم يا زياد انجام دهيد.
يك دقيقه براي گرم كردن بدن

پاها را به عرض شانه باز و دست ها را كنار بدنتان آويزان 
باال  را  تمرين  شدت  مي خواهيد  اگر  و  بزنيد  پا  درجا  كنيد. 
ببريد، سرعت قدم هايتان را افزايش دهيد. آرنجتان را خم كنيد 
و همزمان دست هايتان را باال و پايين ببريد تا جايي كه مچ 

دست به سرشانه برسد.
يك دقيقه، شناي خميده

دست ها و پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد. دست ها را 
روي زمين بگذاريد به شكلي كه بدنتان خميده شود و شكل 
به  را  بدنتان  مي كنيد،  خم  را  آرنجتان  كه  همزمان  بگيرد.   8
سمت پايين و جلو بكشيد تا جايي كه پاهايتان صاف شود بعد 
سينه تان  و  سر  كه  به شكلي  دوباره صاف كنيد  را  آرنجتان 
باال برود و كمرتان خميده شود. دوباره حركت را در جهت 
عكس تكرار كنيد. نكته مهم اينجاست كه تا جاي ممكن از خم 
شدن زانوها جلوگيري كنيد. اگر كمردرد داريد، بهتر است اين 

تمرين?ها را انجام ندهيد.

يك دقيقه، بخواب و بنشين
طاق باز بخوابيد. زانوي راستتان را صاف و زانوي چپ را 
خم كنيد. كف دست چپتان را سمت سقف باال ببريد. حال با 
فشارآوردن به آرنج و كف دست راست، از زمين بلند شويد 
و به حالت نشسته درآييد. براي هر طرف از بدن، اين تمرين 
را 30 ثانيه تكرار كنيد. اگر مي خواهيد تمرين ساده تر باشد، 

فقط تا حدي كمرتان را از زمين بلند كنيد.
يك دقيقه، شناي خميده

دست ها و پاها را به اندازه عرض شانه باز كنيد. دست ها را 
روي زمين بگذاريد به شكلي كه بدنتان خميده شود و شكل 
به  را  بدنتان  مي كنيد،  خم  را  آرنجتان  كه  همزمان  بگيرد.   8
سمت پايين و جلو بكشيد تا جايي كه پاهايتان صاف شود بعد 
سينه تان  و  سر  كه  به شكلي  دوباره صاف كنيد  را  آرنجتان 
باال برود و كمرتان خميده شود. دوباره حركت را در جهت 
عكس تكرار كنيد. نكته مهم اينجاست كه تا جاي ممكن از خم 
شدن زانوها جلوگيري كنيد. اگر كمردرد داريد، بهتر است اين 

تمرينها را انجام ندهيد.
2 دقيقه، خم و راست كردن زانو

و  كنيد  باز  شانه  عرض  اندازه  به  را  پاها  بايستيد.  سرپا 
دست ها را به كمر بزنيد. عضالت باسنتان را سفت كنيد. پاي 
چپتان را يك قدم عقب بگذاريد و زانويتان را به زمين نزديك 
باشد.  زمين  با  موازي  راستتان  پاي  ران  كه  نحوي  به  كنيد. 
به  حال  داريد.  نگه  صاف  كامال  را  سرتان  و  كمر  كنيد  سعي 
وضعيت نخست بازگرديد و همين تمرين را با پاي ديگر انجام 
دهيد. اگر مي خواهيد تمرين را با شدت كم انجام دهيد، زانو 

را كمتر خم كنيد.
2 دقيقه، حركات جهشي

روي زمين چمباتمه بزنيد. كف دست بايد روي زمين و نزديك 
پاها باشد. با يك حركت پرتابي، پاها را به عقب ببريد و صاف 
قرار  پنجه  سر  روي  و  شود  صاف  كامال  بايد  كمرتان  كنيد. 
بگيريد. با حركت جهشي ديگر، دوباره به حالت اول برگرديد. 
بعد دست ها را باال ببريد و تا جاي ممكن به سمت باال بپريد. 

دوباره به حالت اول برگرديد.
2 دقيقه، وزنه برداري

كنيد.  باز  شانه  عرض  به  را  پاها  و  باال  سمت  به  را  دست ها 
درحالي كه دست ها كشيده و باالست، زانوهايتان را خم كنيد. 
در  ثانيه اي  چند  بگيرد.  قرار  راستا  يك  در  بايد  ران  و  زانو 

همين حالت باشيد بعد دوباره به حالت اول برگرديد.
1 دقيقه، سردكردن بدن

30 ثانيه دور اتاق راه برويد و از راه بيني، عميق نفس بكشيد 
را  پايتان  و  دست  عضالت  دهيد.  انجام  دهان  با  را  بازدم  و 

بكشيد تا دچار گرفتگي نشود.

چاى بنوشيد 
انجام  استراليايى  دانشمندان  توسط  پژوهشى  تازگى  به   
شده كه بيانگر ارتباط كاهش نسبتا قابل توجه فشار خون با 
نوشيدن چاى سياه بوده است، به همين دليل ما بر آن شديم 

تا ساير فوايد نوشيدن چاى را گردآورى كنيم.

پژوهش هاى  در  دارد.  ضدسرطانى  خواص  سبز  چاى   -1
در  كه  ماده اى  كاتچين،  كه  است  شده  داده  نشان  متفاوت 
چاى سبز يافت مى شود و EGCG نام دارد، با رشد سرطان 
مرتبط است. اين ماده مى تواند در كاهش دادن سرطان هايى 
شكم  و  مقعد  لوزالمعده،  مرى،  بزرگ،  روده  مثانه،  همچون 

مفيد باشد.

2- مصرف چاى سبز سبب پايين آمدن خطر بيمارى انسداد 
داده اند،  انجام  ژاپنى ها  كه  مطالعه اى  در  مى شود.  شريان ها 
محققان دريافته اند كه هرچه بيشتر چاى سبز بنوشيد، شانس 

شما در مبتال شدن به بيمارى گرفتگى رگ ها كمتر مى شود.

3- چاى سبز قادر است خطر لخته شدن خون و سكته ها را 
كاهش دهد. دكتر جانى بوون در كتاب «150 خوراكى سالم 
اين سياره» مى گويد: «چاى سبز ماده اى به نام فيبرينوژن را 
كه مى تواند باعث لخته شدن خون و سكته ها شود، در بدن 

پايين مى آورد.»

اضطراب ها  و  استرس ها  كاهش  به  مى تواند  سياه  چاى   -4
 UCL دانشگاه   2010 سال  كند.  كمك  روزمره  زندگى  در 
مطالعه  اى انجام داد مبنى بر اينكه كسانى كه يك فنجان چاى 
سبز مى نوشند، در مقايسه با كسانى كه ساير نوشيدنى هاى 
آرامش بخش را مى نوشند، زودتر مى توانند بر استرس خود 

غلبه كنند.

5- نوشيدن چاى سبز در حد متعادل، خطر ابتال به سرطان 
سينه در زنان را كاهش مى دهد.

چاى هاى  و  كافئين  بدون  دم نوش هاى  و  چاى ها  انواع   -6
گياهى مى توانند بيمارى هاى متابوليكى يا بيمارى هاى مربوط 

به سوخت و ساز بدن را كاهش داده و درمان كنند.

7- دم نوش ها و چاى هانى بوش (نوعى گياه دارويى كه طعم 
و بوى عسل دارد) مى توانند احتمال سرطان پوست را از بين 
و  دم نوش ها  مصرف  آزمايشگاه،  در  پژوهش  يك  در  ببرند. 
هانى بوش، مانع ايجاد سرطان پوست در موش ها شده است 
همين  نيز  انسان ها  روى  مواد  اين  آينده  در  اميدواريم  ما  و 

تاثيرات را داشته باشند.

8- چاى سياه و سبز و برخى دم نوش ها خاصيت ضدپيرى 
دم نوش هاى  كه  دريافته اند  بلدرچين  روى  مطالعه  با  دارند. 
كمك  مدت  طوالنى  در  آنها  تخمگذارى  توانايى  به  گياهى 
براى  شده  پيشنهاد  حيوانات  پرندگان  كه  آنجايى  از  مى كند. 
به  دم نوش ها  كه  مى رود  انتظار  بودند،  ضدپيرى  تحقيقات 

همين ميزان براى انسان ها نيز مفيد باشند.

محافظت  داراى  سبز  چاى  با  مقايسه  در  سياه  چاى   -9
بيشترى بر ضد تركيبات استرس است.

نشان  سبز)  هم  و  سياه  چاى  (هم  گياهى  چاى هاى   -10
بر  مردان  بارورى  براى  بااليى  بسيار  محافظت  كه  داده اند 
مكمل هاى  كه  مطالعه اى  در  دارند.  استرس  تركيبات  ضد 
شدند،  آزمايش  سبز  چاى  از  ساخته شده  استرس  تركيبات 
نشان داده شد كه چاى قرمز، چاى سبز، چاى سبز چينى و 
به طور كلى عصاره انواع دم نوش ها سالمت اسپرم را بيشتر 

حفظ مى كنند.
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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، 
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10 ذخيره گاه زيست كره در 
ايران از نگاه گردشگرى

آذر كمانى

ذخيره گاه هاى زيست كره، مناطق حفاظت شده بين المللى هستند كه از طرف 
سازمان يونسكو و براساس معيارهاى زيست محيطى ويژه اى انتخاب شده اند.

از  كمتر  نباشد،  يونسكو  شده  جهانى  ثبت  هاى  مكان  از  بيشتر  اگر  آنها  اهميت 
سفر  براى  پيشنهادى  هاى  فهرست  از  بسيارى  در  مناطق  اين  نام  نيست،  آنها 
گردشگران در صدر است، اما هنوز انگار براى گردشگران ايرانى جانيفتاده است 

كه مى توان بهانه سفر را تغيير دهند و به اين مناطق سفر كنند.
هدف اصلى از انتخاب يك منطقه به عنوان ذخيرگاه زيست كره، حفظ گونه هاى 

زيستى نادر و رسيدن به توسعه پايدار است.
در دنياى امروز ذخيره گاه ها به عنوان يكى از مقصدهاى مهم اكوتوريست مورد 
بازديد قرار مى گيرند. در اينجا به 10 ذخيره گاه زيست كره ايران كه قابليت هاى 
گردشگرى بااليى دارند، پرداخته مى شود.مى توانيد هر كدام از اين ذخيره گاه ها 

را به عنوان پيشنهاد سفرى چمدان به حساب آوريد.
ارسباران

ذخيره گاه زيست كره ارسباران با وسعت 52 هزار هكتار در جنوب رود ارس، در 
مرز شمالى ايران با كشورهاى آذربايجان و ارمنستان قرار دارد.

قرارگــــيرى در باالتـــرين عرض جغرافيايى ايران سبب تاثيرپذيرى اين ذخيره 
گاه از اقليم مديترانه، قفقازى و خزرى شده است.

به  آنها  از  برخى  كه  شود  مى  يافت  گياهى  گونه  از 780  بيش  زيستگاه  اين  در 
همراه  آبزى  گونه  پستاندار، 18  گونه  هستند. 15  منحصر  ارسباران  گاه  ذخيره 

9 گونه خزنده و دوزيست، جامعه جانورى اين ذخيره گاه را تشكيل مى دهد.
وجود چشمه هاى معدنى فراوان در ذخيره گاه ارسباران سبب شده گردشگران 
هاى جنگلى و حيات  اندازهاى طبيعى، محيط  بردن از چشم  عـــــالوه بر بهره 

وحش متنوع، به گردشگرى سالمت نيز بپردازند.
گلستان

بسيارى  پذيراى مسافران  همواره  هايى است كه  از استان  دسته  آن  از  گلستان 
است، قرار گرفتن اين استان در مسير مشهد به تهران بسيارى از گردشگران را 
مجاب مى كند از هواى خوب و زيباى اين منطقه هم استفاده كنند و در صورت 
امكان شبى هم در اين استان بمانند، اما اين تنها دليل مهم بودن اين استان در 
گردشگرى ايران نيست، وجود ذخيره گاه زيست كره گلستان كه در جنوب شرقى 
درياى مازندران قرار دارد، يكى از داليلى است كه گلستان را براى گردشگرى 

مهم مى كند.
اين ذخيره گاه با مساحتى حدود 125 هزار و 895 هكتار از دو منطقه پارك ملى 
گلستان و منطقه حفاظت شده «قرخود» تشكيل شده است. در ذخيره گاه گلستان 
فعاليت هاى گردشگرى متنوعى قابل اجراست.پوشش گياهى متنوع و نادر، وجود 
امكان  ماهى  گونه   11 و  خزنده  گونه   21 پرنده،  گونه   133 پستاندار،  گونه   60

تماشاى حيات وحش و عكاسى از آنها را فراهم آورده است.
گاه  ذخيره  اين  مثبت  هاى  ويژگى  ديگر  از  برجسته  و  گوناگون  اندازهاى  چشم 
آثار  از 30  بيش  دسترس،  در  هاى  جاده  وجود  است.  گردشگرى  توسعه  براى 
تاريخى و باستانى، فراهم بودن امكانات اقامتى و نزديكى به كانون هاى زيستى 

از ديگر قابليت هاى ذخيره گاه گلستان است.
كوير

ذخيره گاه زيست كره كوير در 50 كيلومترى جنوب تهران قرار دارد و وسعتى 
حدود 700 هزار هكتار را به خود اختصاص داده است.

ذخيره گاه كوير يكى از مهم ترين نمونه هاى بيابانى و استپ هاى كم آب در ميان 
ذخيره گاه هاى جهان است.كوير آنقدر براى گردشگران ايرانى و خارجى جذاب 
است كه شايد بيراه نباشد بگوييم نوعى گردشگرى كويرى را مى توان به فهرست 

تورهاى گردشگرى ايران اضافه كرد.
به  كوير  گاه  ذخيره  در  توانند  مى  كويرى  مناطق  به  مند  عالقه  گردشگران 
فعاليت هاى متنوعى چون پياده روى، كوهنوردى، دوچرخه سوارى، عكاسى و 
فيلمبردارى، اردو زدن و پژوهش درباره گياهان و جانوران متنوع آن بپردازند.
در اين ذخيره گاه همچنين بيش از 15 اثر تاريخى وجود دارد كه عمده ترين آنها 

را كاروانسراها تشكيل داده اند.
توران

ذخيره گاه زيست كره توران با وسعتى يك ميليون هكتارى در استان سمنان، در 
شمال كوير نمك قرار دارد.اين ذخيره گاه از تنوع بسيار بااليى برخوردار است. 
وجود مناطق بيابانى وسيع در كنار مناطق كوهستانى با شيب زياد به همراه تپه 
ماهورها، تپه هاى ماسه اى و كفه هاى رسى تاكيدى بر اين تنوع است .ذخيره گاه 
توران با داشتن بيش از 375 گونه گياهى يكى از غنى ترين زيستگاه هاى بيابانى 
به شمار مى رود. در اين ذخيره گاه همچنين 11 گونه پستاندار، 17 گونه پرنده 

و هفت گونه خزنده زيست مى كنند كه 11 گونه از اين جانداران در خطر انقراض 
معرفى شده است.

عمده فعاليت گردشگرانى كه به ذخيره گاه توران وارد مى شوند، تماشاى حيات 
وحش و پژوهش درباره گونه هاى گياهى و جانورى اين زيستگاه متنوع است. از 
اين رو ذخيره گاه توران داراى ظرفيت بااليى در گسترش گردشگرى علمى است.

ارژن و پريشان
ذخيره گاه زيست كره ارژن و پريشان با وسعتى حدود 66 هزار هكتار در 60 

كيلومترى غرب شيراز قرار دارد.
گونه هاى پستاندار در اين ذخيره گاه محدود است، اما تعداد گونه هاى پرنده به 

بيش از 25 گونه مختلف مى رسد.
درخت بلوط و گل نرگس از مهم ترين گونه هاى گياهى اين ذخيره گاه است كه 
اين  به  نظير  بى  اندازهايى  چشم  تماشاى  براى  را  بسيارى  گردشگران  ساالنه 

منطقه جلب مى كنند.
به دليل وجود كوهستان در ذخيره گاه ارژن و پريشان، كوهنوردى و پياده روى 

عمده ترين فعاليت هاى گردشگران در اين منطقه به شمار مى رود.
كه  است  گاه  ذخيره  اين  طبيعى  هاى  جاذبه  ديگر  از  مرتفع  و  متعدد  آبشارهاى 
چشم اندازهاى بى بديلى را خلق كرده اند. در اين ذخيره گاه همچنين جاذبه هاى 

تاريخى بسيارى وجود دارد كه عمده آنها كاروانسرا و امامزاده است.
دنا

ذخيره گاه زيست كره دنا با مساحتى حدود 93 هزار هكتار در استان كهگيلويه 
و بويراحمد قرار دارد. اين ذخيره گاه منطقه اى كامال كوهستانى است و به همين 
بسيار  معدود،  هاى  گونه  اين  اما  نيست،  زياد  آن  جانورى  هاى  گونه  تنوع  دليل 

شگفت انگيز و گاه در فهرست گونه هاى در معرض انقراض هستند.
كه  است  برخوردار  گياهى  هاى  گونه  باالى  غناى  از  گاه  ذخيره  اين  مقابل،  در 
مجموعه اى از گياهان جنگلى، كوهستانى، مرتعى، دارويى، خوراكى و تزئينى را 

تشكيل داده اند.
صخره  و  كوهنوردان  عمدتا  كنند،  مى  سفر  دنا  گاه  ذخيره  به  كه  گردشگرانى 
نوردان حرفه اى هستند كه قصد فتح كوهستان هاى اين ذخيره گاه را دارند، اما 
دنا مى تواند پذيراى نوع ديگرى از گردشگران هم باشد، تنوع خوب حيوانات اين 
منطقه و عالقه مندان بى شمار حيات وحش در ايران مى تواند اين منطقه را به 

بهشتى براى آنها تبديل كند.
اروميه

ذخيره گاه زيست كره اروميه با وسعتى بيش از 46 هزار هكتار در آذربايجان 
غربى به 12 ناحيه تقسيم شده است كه مهم ترين بخش هاى آن را قسمت جنوب 
مى  تشكيل  درياچه  جنوب  هاى  تاالب  و  آن  هاى  جزيره  اروميه،  درياچه  شرقى 
دهند. اين زيستگاه از مناطق كوهستانى، جنگلى، ساحلى، ماسه اى و شور تشكيل 

شده است.
دارد كه ارزش دارويى و صنعتى  اروميه 11 گونه گياهى وجود  ذخيره گاه  در 
بااليى دارد. هر چند اين روزها اروميه نامش با درياچه خشك شده اش همراه 
است، اما هنوز هم ذخيره گاه اروميه، گردشگران داخلى بسيارى را پذيراست كه 
عمده ترين فعاليت آنها پس از تفريح و تفرج، پرداختن به گردشگرى سالمت و 

شكار (با مجوز) است.
ميانكاله

ذخيره گاه زيست كره ميانكاله با وسعت 68 هزار و 800 هكتار در منتهى اليه 
جنوب شرق درياى مازندران قرار گرفته است. ذخيره گاه ميانكاله تنوع زيستى 
بااليى دارد و انواع زيستگاه هاى ساحلى، تاالبى، شنى، جنگلى و مرتعى را در 
خود جاى داده است.عالوه بر گونه پستاندار و بيش از 31 گونه پرنده، 21 گونه 
بزرگ  هاى  جمعيت  كنند.وجود  مى  زيست  گاه  ذخيره  اين  در  انقراض  حال  در 
پرندگان سبب جذب گردشگران داخلى و خارجى بسيارى به اين منطقه شده و 

ميانكاله را به يكى از مهم ترين سايت هاى پرنده نگرى تبديل كرده است.
همواره در اوايل فصل سرد سال عالقه مندان تماشاى پرندگان به اين منطقه مى 
روند تا شاهد پرواز بى نظير تعداد زيادى پرنده باشند هر چند با توجه به قابليت 
از  پذيرايى  و  اسكان  براى  مطلوب  امكانات  گاه  ذخيره  اين  باال،  گردشگرى  هاى 

گردشگران را ندارد.
گونو

ذخيره گاه زيست كره گونو با وسعت 49 هزار هكتارى در اطراف شهر بندرعباس 
قرار دارد. دست طبيعت اين بار شرايط ويژه اى براى منطقه فراهم كرده است.

با توجه به موقعيت جغرافيايى، اين ذخيره گاه از شرايط ويژه اى بهره مند است؛ 
وجود مناطق كوهستانى با ارتفاعى بين هزار تا 2340 متر از سطح دريا سبب 

تنوع پوشش گياهى و تمايز آن با نواحى اطراف شده است.
درختان گرمسيرى، استپ بيابانى و كوهپايه اى در كنار گونه هاى سردسيرى، 
كند. مى  ارائه  بازديدكنندگان  به  گونو  گاه  ذخيره  از  شگفت  و  متفاوت  اى  چهره 

گردشگرى،  هاى  جاذبه  ساير  كنار  در  نمكى  و  معدنى  هاى  چشمه  انواع  وجود 
كشور  جنوب  گردشگرى  هاى  كانون  ترين  مهم  از  يكى  به  را  گونو  گاه  ذخيره 
تبديل كرده است كه عالوه بر گردشگران داخلى، گردشگران خارجى بسيارى را 

از كشورهاى حاشيه خليج فارس پذيراست.
گونو نامى چندان آشنا براى گردشگران نيست، همين است كه افسوس دوستداران 
اين حوزه را بيشتر مى كند كه چرا چنين ظرفيتى آنقدر ناشناخته است كه حتى 

نامش هم بدرستى تلفظ نمى شود.
حرا

جنگل هاى دريايى حرا در حاشيه شمالى خليج فارس گسترده است، اما ذخيره 
گاه زيست كره حرا تنها شامل محدوده اين جنگل ها در حد فاصل شمال جزيره 
شود.  مى  محسوب  نيز  آن  بخش  ترين  متراكم  كه  شود  مى  بندرعباس  تا  قشم 

وسعت اين ذخيره گاه حدود 86 هزار هكتار است.
ذخيره گاه حرا به دليل اكوسيستم دريا ـ خشكى حاكم بر آن، مامن امنى براى 
گونه هاى جانورى است كه طيف وسيعى از پستانداران، پرندگان و خزندگان را 
پرندگان  براى  مناسبى  بسيار  زيستگاه  همچنين  گاه  ذخيره  اين  گيرد.  برمى  در 

مهاجر در فصل هاى سرد سال است.
و  جزر  طول  در  ها  جنگل  اين  كه  نظيرى  بى  و  متنوع  اندازهاى  چشم  بر  عالوه 
مدهاى روزانه به گردشگران ارائه مى كنند، گشتزنى با قايق در آبراهه هاى اين 
جنگل دريايى تجربه اى يگانه براى هر گردشگرى خواهد بود. لذت جنگل نوردى 

با قايق را مى توانيد در اين منطقه تجربه كنيد.

گردشگرى
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پايان دراماتيك مسابقات جهاني براي 
تكواندوكاران ايراني 

كره اي ها جام را ربودند 
تكواندو  رقابت هاي  دوره  يكمين  و  بيست 
قهرماني جهان در حالي روز پاياني خود را 
مسجل  كره جنوبي  قهرماني  كه  كرد  سپري 
در  ايران  اقتدار  پايان  معناي  به  اين  و  شد 
جام جهاني،  قبل  دوره  در  بود.  رشته  اين 
تكواندوكاران كشورمان موفق شده بودند با 
عبور از كره جنوبي براي نخستين بار عنوان 
كشور  اين  از  تاريخ  طول  در  را  قهرماني 
بگيرند اما حاال به فاصله يك سال كره جنوبي 
مجددا  را  عنوان  اين  است  تكواندو  مهد  كه 
بادامي هاي  چشم  چه  مي كند.اگر  خود  آن  از 
كره جنوبي روز جمعه توفيق چنداني نداشتند 
گردونه  از  آنها  نمايندگان  زود  خيلي  و 
روز  ششمين  در  ولي  رفتند  كنار  مسابقات 
اين مسابقات، شنبه 29 تيرماه هر دو نماينده 
شدند  طال  مدال  كسب  به  موفق  كشور  اين 
مردان  بخش  در  حداقل  را  خود  قهرماني  تا 
تثبيت كنند.در جدول رده بندي توزيع مدال ها 
كه مجموع مدال هاي مردان و زنان را نشان 
يك  و  نقره  دو  طال،   6 با  كره جنوبي  مي دهد 
برنز در صدر قرار دارد و كوبا با دو طال و 
سه برنز دوم است. مكزيك ميزبان مسابقات 
با يك طال، دو نقره و يك برنز جايگاه سوم 
را كسب كرده و تيم ملي كشورمان با يك طال 
با  روسيه  تيم هاي  است.  چهارم  نقره  دو  و 

يك طال و دو نقره و فرانسه با يك طال و سه 
برنز خانه هاي پنجم و ششم اين جدول را در 
اختيار دارند.اما در جدول امتيازات كره اي ها 

با طاليي كه در وزن سوم كسب كردند جمع 
امتيازات خود را در بخش مردان به عدد 60 
يك  فاصله  در  را  قهرماني  عنوان  و  رسانده 
اختصاص  خود  به  مسابقات  پايان  به  روز 
كه  امتيازي  سه  با  كشورمان  ملي  تيم  دادند. 
امتيازي   46 كرد  كسب  خمسه  محمد  توسط 
قهرماني  نايب  نخست  بخت  همچنان  و  شد 
نقره  يك  سوم  وزن  در  هم  مكزيك  و  است 

كسب كرد و 40 امتيازي شد.(مسابقات بامداد 
امروز دوشنبه به پايان رسيد).پس از مسجل 
كريمي  مرتضي  كره اي ها،  قهرماني  شدن 

«تيم  گفت:  ايران  تكواندو  ملي  تيم  سرمربي 
ملي تكواندو ايران در اين دوره از رقابت هاي 
قهرماني جهان از همه تيم ها برتر بود و اگر 
برخي اشتباهات فردي رخ نمي داد، بدون شك 
قهرمان بوديم. اگر برخي اشتباهات فردي رخ 
نمي داد و تدارك تيم بهتر انجام مي شد، بدون 
شك جام قهرماني اكنون از آن تيم ما بود.» 

ملي  تيم  وضعيت  درباره  اسپانيايي  روزنامه  گزارش 
فوتبال ايران: 

كاله تان را به احترام 
كي روش برداريد! 

تيم ملي فوتبال ايران با صعود تاريخي به جام جهاني 2014 در 
كانون توجه رسانه هاي بين المللي قرار گرفته و هرازگاهي مورد 
تازگي  به  اسپانيايي  روزنامه  يك  مي گيرد.  قرار  تحليل  و  نقد 
داده و  مورد نقد قرار  برزيل را  تيم هاي حاضر در جام جهاني 
گزارش مفصلي هم درباره عملكرد تيم ملي ايران در مسابقات 
مقدماتي جام جهاني و اثرات حضور كي روش در اين تيم منتشر 
كرده است.روزنامه  VAVEL اسپانيا در بخشي از اين گزارش 
به سابقه حضور ايران در ادوار گذشته جام جهاني اشاره كرده 
جنوبي،  كره  برابر  در  پيروزي  با  ايران  ملي  «تيم  نوشته:  و 
خوشحالي  گرفت.  جشن  را  جام جهاني  به  صعود  چهارمين 
يك  در  قهرماني  مانند  جام جهاني  به  صعود  از  پس  ايراني ها 
خوشي  خاطره  جام جهاني  در  حضور  از  ايراني ها  بود.  جام 
شكست  را  آمريكا  ملي  تيم  شد  موفق  ايران  سال 1998  دارند. 
دهد تا در بحبوحه مسائل سياسي به يك پيروزي شيرين دست 
است.»  جام جهاني  تاريخ  در  ايران  فوتبال  برد  تنها  اين  و  يابد 
روزنامه اسپانيايي عملكرد كارلوس كي روش در تيم ملي ايران 
را هم قابل توجه و تحسين برانگيز دانسته و نوشته: «كارلوس 
كار  مي دانست  ايران  در  حضورش  نخست  روز  از  كي روش 
كمبود  و  سازماندهي  و  نظم  نبود  نظير  مشكالتي  دارد.  سختي 
بود.  كي روش  مشكالت  مهم ترين  بين المللي  تجربه  با  بازيكن 
در  ايران  برگزيد.  تيم  براي  را  چينش 4-3-3  ابتدا  همان  اودر 
خيلي از بازي هاي خود مالكيت توپ كمي داشت و محور بازي 
بود.  كرده  بنا  ضدحمله  و  مجدد  شروع  ضربات  روي  را  خود 
نشده  حل  ايران  ملي  تيم  تركيب  در  زيادي  مشكالت  چند  هر 
باقي مانده اما به نظر مي رسد ايران تابستان آينده از حضور در 
برزيل لذت ببرد. ايراني ها در خط حمله بسيار كم گل بودند و 
آنها بايد اين مشكل را هر چه زودتر در تيم خود رفع كنند. با اين 
تركيب و با بررسي مشكالت پيش رو بايد كاله تان را به احترام 
كي روش برداريد كه افتخار بزرگي براي تيم ملي ايران رقم زد.»

دالل ها در جست وجوي 
حواله واليباليست ها 

اهداي حواله وارد كردن خودرو به ورزشكاران افتخار آفرين، 
بدعت تازه و البته بحث برانگيزي است كه پايه هاي آن در آخرين 
روزهاي فعاليت دولت دهم بنا شد. پس از آنكه فوتباليست هاي 
مجوز  دولت  كردند،  صعود  جام جهاني  به  ملي  تيم  ميلياردر 
وارد كردن يك دستگاه خودرو خارجي را به عنوان پاداش به 
بازيكنان اين تيم پيشكش كرد و چند روز بعد پاداش مشابهي 

نصيب اعضاي تيم ملي واليبال شد.

 مدت زمان زيادي از اين ماجرا سپري نشده كه خبرهايي مبني 
خودروها  اين  واردات  حواله  خريد  براي  دالالن  شدن  فعال  بر 
به گوش مي رسد. با توجه به سود ميلياردي واردات خودرو با 
استفاده از مجوز اختصاص يافته به ورزشكاران، دالالن بازار 
خودرو براي خريد امتياز واردات اين خودروها فعال شده اند.

اين در حالي است كه به گفته كارشناسان، واردات خودرو از 
واردكننده  براي  توماني  ميليارد  يك  دست كم  سود  طريق  اين 
به دنبال خواهد داشت. يك واردكننده خودرو با اشاره به سود 
حواله  خريد  به دنبال  فقط  «ما  مي گويد:  واردات  اين  سرشار 
هستيم. واليباليست ها  به  يافته  اختصاص  خودرو  واردات 

فوتباليست ها وضعيت مالي خوبي دارند و گران فروشي مي كنند 
و  بوده  برخوردار  ضعيف تري  مالي  بنيه  از  واليباليست ها  اما 
حواله خود را ارزان تر مي فروشند!» از سوي ديگر ورزشكاران 
نيز از مزاحمت هاي ايجاد شده در اين زمينه از سوي دالالن و 
واسطه هاي بازار خودرو و تماس هاي گاه و بيگاه آنها ناراضي 
هستند و حتي تعدادي از بازيكنان تيم ملي واليبال از تماس هاي 
شكايت  خودرو  واردات  حواله  خريد  براي  دالالن  بي گاه  و  گاه 

مي كنند. 

در حالي كه ارائه مجوز واردات خودرو به ورزشكاران بازار 
صنعت  كارشناس  يك  است،  كرده  سكه  را  واسطه ها  و  دالالن 
معتقد  آزادي  شهرام  مي كند.  انتقاد  موضوع  اين  از  خودرو 
ملي،  ورزشكاران  از  تقدير  براي  دنيا  كجاي  هيچ  در  كه  است 
داده  آنها  به  مقررات  شمول  از  خارج  خودرو  واردات  مجوز 
نمي شود: «دولت مي توانست براي تقدير از ورزشكاران ملي يك 
باب آپارتمان به آنها هديه دهد. البته اين موضوع براي دولت 
هزينه داشته و بايد پول آپارتمان ها را پرداخت مي كرد اما در 
حال حاضر دولت هزينه اي براي هديه پرداختي به ورزشكاران 
مردم  عموم  جيب  از  بلكه  دولت  جيب  از  نه  آن  هزينه  و  نكرده 
بابت ارز خارج شده از كشور براي واردات خودروها، پرداخت 
اهدايي  مجوزهاي  فروش  و  خريد  بازار  گفتن  مي شود.»رونق 
دولت به فوتباليست ها و واليباليست ها در حالي است كه اهداي 
رشته هاي  مدال آور  ورزشكاران  به  ناچيز  نسبتا  پاداش هاي 

ديگر بارها به تعويق افتاده است. 

درآمد 9ميليارد پوندي انگليس از المپيك
دولت انگليس پس از يك سال از برگزاري بازي هاي المپيك اعالم كرد كه 
برگزاري اين تورنمنت براي انگليس فوايد مالي بزرگي را در پي داشته 
است. اين كشور درآمد حاصل از برگزاري بازي هاي المپيك 2012 لندن 
كرد.  اعالم  دالر  ميليون   700 و  ميليارد   13 معادل  پوند  ميليارد   9 را 
مسئوالن انگليسي اعالم كردند كه خاطره برگزاري بازي هاي المپيك پس 

از گذشت يك سال در ذهن مردم اين كشور باقي مانده است و اقتصاد 
اين كشور پس از ركود طوالني با برگزاري اين بازي ها بار ديگر زنده 
9ميليارد  را  بازي ها  اين  برگزاري  از  حاصل  درآمد  انگليس  شد.دولت 
و 900 ميليون پوند اعالم كرد و افزود: «درآمد گردشگري اين كشور 
پوند  ميليون   600 مرز  از  ميالدي   2012 سال  در  توريست  از  حاصل 
از  صحيح  استفاده  عدم  به خاطر  يونان  نظير  كشورهايي  البته  گذشت.» 
ورزشگاه هاي ساخته شده تنها ضرر و زيان از المپيك عايد اقتصادشان 

شد.

پديده ها در فهرست 
جديد كي روش 

تيم ملي فوتبال كشورمان كه پس از صعود 
به جام جهاني 2014 براي حضوري قدرتمند 
زودي  به  مي شود  آماده  مسابقات  اين  در 
آمادگي اش  اردوي  تا  مي شود  اروپا  عازم 
برنامه  اساس  بر  كند.  برپا  پرتغال  در  را 
اواخر  ايران  ملي  تيم  كي روش،  كارلوس 
به  آماده سازي  اردوي  براي  ماه  مرداد 
پرتغال خواهد رفت و در يك بازي دوستانه 
به مصاف تيم آفريقايي گابن خواهد رفت. بر 
 45 فهرست  كي روش  كارلوس  اساس  همين 
پرتغال  اردوي  در  حضور  براي  را  نفره اي 
فهرست  اين  داد.  ارائه  فوتبال  فدراسيون  به 
سپس  و  يافت  خواهد  كاهش  بازيكن   25 به 
يك  اردوي  در  حضور  براي  بازيكنان  اين 
اين  به  ماه  مرداد  اواخر  در  پرتغال  هفته اي 
كشور خواهند رفت. در اين فهرست بازيكنان 
رضا  دژاگه،  اشكان  جمله  از  ايراني  لژيونر 
شجاعي  مسعود  و  داوري  دانيل  قوچان نژاد، 
حضور ندارند. اما نام چند بازيكن مستعدي 
كه تاكنون مجال حضور در اردوي تيم ملي 
عليرضا  مي خورد.  چشم  به  نكرده اند  پيدا  را 
وحيد  اميد،  ملي  تيم  دروازه بان  بيرانوند، 
مس  از  شجاعي  مصطفي  و  اسماعيل بيگي 
ابراهيمي  محمد  و  فخرالديني  ميالد  كرمان، 
سپاهان،  از  حمودي  علي  تراكتورسازي،  از 
از  صادقيان  پيام  فوالد،  از  رحماني  بختيار 
و  استقالل  از  نظري  پرسپوليس،محمدمهدي 
ميالد غريبي از پرسپوليس بازيكناني هستند 
حضور  كي روش  نفره   45 فهرست  در  كه 

دارند.

مردم هر چه دوست 
دارند مرا صدا كنند 

 

در  وضعيتش  درباره  قوچان نژاد  رضا 
زياد  اينجا  وضعيتم  گفت:  ليژ  استاندارد 
با  ساله  چهار  قرارداد  من  نيست.  معلوم 
باقى  آن  سال  سه  كه  بستم  ليژ  استاندارد 
كردن  بازى  من  براى  مهم  االن  است.  مانده 
است اما در استاندارد ليژ بازيكن زياد داريم. 
در اين چند هفته بررسى مى كنم كه موقعيتم 
بتوانم  اگر  مى شود.  چطور  باشگاه  اين  در 
اينجا زياد بازى كنم مى مانم اما اگر شانسى 
بروم  بايد  باشم  نداشته  كردن  بازى  براى 
ايرانى  كنم.مهاجم  بازى  فيكس  كه  باشگاهى 
استاندارد ليژ در پاسخ به اينكه از كدام تيم ها 
تا  بخواهيد  را  راستش  گفت:  دارى  پيشنهاد 
و  هلند  و  بلژيك  از  زيادى  باشگاه هاى  االن 
چند كشور ديگر به من پيشنها داده اند اما اول 
دوست دارم وضعيتم در استاندارد مشخص 
چطور  من  براى  اينجا  شرايط  ببينم  و  شود 
است.  زود  تصميم گيرى  براى  االن  مى شود. 

اگر ببينم اينجا شانس بازى كردنم كم است، 
بازى  بيشتر  بتوانم  كه  بروم  تيمى  به  بايد 
بازى  سه  در  گلزنى  درباره  كنم.قوچان نژاد 
پايانى تيم ملى ايران و صعود به جام جهانى 
2014 با گل هايش، گفت: من به تنهايى نبودم 
كه باعث شدم تيم به جام جهانى صعود كند. 
اين يك كار تيمى بود، يعنى همه با هم زحمت 
زحمت  اگر  رسيديم.  اينجا  به  كه  كشيديم 
بازيكنان نبود من نمى توانستم كارى كنم. تيم 
آخر  بازى  سه  واقعا  و  كرد  تالش  خيلى  ما 
به  را  خودمان  كه  خوشحالم  خيلى  جنگيديم. 
بتوانيم  هم  آنجا  ان شاءا...  رسانديم.  برزيل 
كارهاى قشنگ و شيرينى انجام دهيم.مهاجم 
ايرانى ادامه داد : نمى دانم در جام جهانى در 
تركيب ايران هستم يا نه. اين به نظر كى روش 
تيم  يك  كند  سعى  بايد  ايشان  دارد.  بستگى 
جهانى  جام  براى  كه  كند  آماده  خوب  خيلى 
تيم  يك  اميدوارم  باشد.  آماده  كامال  برزيل 
جهانى  جام  در  و  باشيم  داشته  خوب  خيلى 
نمايش  به  قشنگى  و  زيبا  بازى هاى  بتوانيم 
بگذاريم.قوچان نژاد درباره نحوه آشنايى اش 
ملى  تيم  به  دعوت  و  كى روش  كارلوس  با 
من  بازى  ديدن  براى  كى روش  گفت:   ايران، 
به  آن  از  بعد  آمد.  بلژيك  به  بازى  سه  دو، 
دارى  دوست  پرسيد  من  از  تلفنى  صورت 
براى تيم ملى ايران بازى كنى؟ من هم گفتم 
براى من افتخار است كه بتوانم براى كشورم 
بازى كنم و اگر موقعيتى در اختيار من قرار 
دهد و مرا به تيم ملى دعوت كند حتما به تيم 
مى آيم.او در پايان درباره اينكه دوست دارد 
گوچى خوانده شود يا قوچان نژاد گفت: واقعا 
برايم فرق ندارد مردم مرا چه صدا كنند. مهم 
خوشحال كردن مردم است و اينكه بتوانم با 
بازى و گل هاى قشنگ آنها را خوشحال كنم، 

مردم هر چه دوست دارند مرا صدا كنند.
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 افقي:
ــت كه آن را  ــي اس ١-نام ورزش
ــورت تك نفره يا  ــوان به ص مي ت
گروهي انجام داد- تقويت خاك

ــر فريدون در شاهنامه-  ٢- پس
ــدن و  ــر- گردي ــته، مهت سردس

چرخيدن
ــردن- آرامگاه-  ٣- راهنمايي ك

دوري از مسابقه
٤- صحرا- فلز رسانا- پوستر- از 

انجيل ها
ــور- اثر  ــر- جان ــزان عم ٥- مي

بيدل
ــزرگ  ب ــرف  ظ ــان-  راندم  -٦

آبخوري- گندم
ــودي، خسيسي- مركز  ٧- حس

تركيه- درس نخوانده
٨- زحل- ايستگاه قطار- محل 

كاسبي
ــباهت- نوعي نان  ٩- پسوند ش

شبيه به فطير- نهنگ
١٠- هرگز نه- شكوه گر- شهري 

در استان فارس
در  ــهري  ش ــوش-  خرگ  -١١

هندوستان- مخفف ساو
ــژه از بوي  ــزاري بوي ــانه بي ١٢- نش
ــاوي- مظهر  بد- همراه عروس- مس

استواري
١٣- سپاسگزار- داخل- پول ريختن 

به حساب
ــتان-  ــب اول زمس ١٤- برابري- ش

كشوري در آفريقا
١٥- همدم- علم بررسي و شناخت 

آثار قديمي
 عمودي:

ــت  ١-محاكمه- كيفي پارچه اي اس
كه با دو بند كه از شانه ها مي گذرد 

نگه داشته مي شود
و  ــرح  ش آواره-  ــرگردان،  س  -٢

تفصيل- قانون چنگيز
ــگ  رن ــاح-  مصب  -٣
ــير- عقيده ها و  دودي س

انديشه ها
ــرب- اكنون-  ــرد ع ٤- م

فتنه- سطح
ــر  ــاك- آدرس- تي ٥- پ

پيكاندار
مي شود-  همه  شامل   -٦
ــته و  ــتد- پيوس داد و س

پشت سر هم
ــي براي  ــره- روش ٧- نق
در  ــزات  فل دادن  ــكل  ش
ــي  صنعت از  ــش  پي دوره 

شدن- روغن نفتي
٨- خراب- سقف دهان- 

پير شدن

ــي در  ــايي- حركت ــام كليس ٩- مق
ژيمناستيك- صداي بلند

ــد پول كويت- رنگي براي  ١٠- واح
فرش- اشاره به دور

ــر  گوات ــث  باع آن  ــود  كمب  -١١
ــود- رنجش در رابطه- قطار  مي ش

زيرزميني
ــي- بازكن آذري- مواد  ١٢- پرحرف

زائد خون- پسر عرب
ــندگي، بزرگواري- رها-  ١٣- بخش

شيپور بزرگ جنگي
ــور  ١٤- نوعي خودرو- آرزوها- كش

ساعت
ــه  ك ــتيكي  پالس ــه اي  قطع  -١٥
ــش ماهگي به  ــن ش ــودك در س ك
غارت كردن  مي كند-  ــتفاده  اس باال 
ــافران در جريان سفر با  دارايي مس

زور و تهديد

 افقي:
قابوســــــنامه-  ١-صاحـــــب 

زبان كشيدن
ــده- آب بدون امالح-  ٢- ندا دهن

مهارتي در فوتبال
٣- جانور درختي- مرسوم- محل 

آكروبات
٤- از هالوژنها- فروغ ايزدي- ساز 

قديمي- حجت و دليل
٥- عالقه- ضد هزينه- زينت داده 

شده
ــزه  ــذرگاه- ني ــي- گ ٦- فرمانرواي

كوچك
ــركت هاي  ــن ش ٧- از قديمي تري
ــي-  كره جنوب در  ــازي  اتومبيل س
ــريالي با بازي پوالد كيميايي و  س

ليال اوتادي- محصول

ــر جين  ــك- اث ٨- پيل خش
اوستين- پول قديمي

ــم-  ــاي قديـــ ٩- ايتاليــــ
ــه  ك ــي  جاي ــي-  بخت آزماي
حجاج از روز دهم تا دوازدهم 
و برخي تا روز سيزدهم در آن 

مي مانند
ــد-  برآي ــاد  نه از  گاه   -١٠
ــروف  ــم- از ظ ــن اس جايگزي

آشپزخانه
كلمه  ــادي-  ه ــدوه-  ان  -١١

شگفتي
ــاز زدن- كلك-  ــر ب س  -١٢

مخفف ساو- چارچوب
١٣- نيمه گرم- مردان عرب- 

جزوه
١٤- تك تك- كشور آسيايي- 

وحشت
١٥- گنگ- تابلوي نقاشي اثر 

«وانگوگ»
 عمودي:

١-تارتن- پايتخت كنگو
٢- جنگ- آهنگر نامي- پوششي 

براي ديوار
٣- ديكتاتور معروف- ضرباهنگ- 

فيلمي از صباغ زاده
ــرزمين-  س ــي-  آهن ــط  خ  -٤

گمراهي- نشانه فعل استمراري
ــوش  قامت- ضرب  ــت خ ٥- درخ

شمشير- آب شرعي
ــه و فن- پابرجا- به معني  ٦- حيل

ماه ها
ــي درپي-  ــرارگاه نظامي- پ ٧- ق

بازگشت
ــر بنا- آمد و  ــياره تير- ظاه ٨- س

شد
ــهري در استان  ٩- كج- نبرد- ش

فارس
از  ــردم-  م ــوده  ت  -١٠

انبيا- نيمه قامت
ــي-  آلمان ــه  بل  -١١
آبگوشت سبزي- هالك

ــني ادويه دار-  ١٢- چاش
ــگام – بعد  ــر – هم براب

از اين 
ــرود-  جاج ــد  س  -١٣
ــومي-  س مدال  ــس  جن

قرآن خوان
١٤- نام كوچك نخستين 
فضانورد- جايگاه- قدر و 

قيمت
توپ  ورزش هاي  از   -١٥
و تور- شهري در استان 

خوزستان

حل جدول ويژه شماره ۵۴۲۱حل جدول عادی شماره ۵۴۲۱

جدول ويژهجدول عادي

123456789101112131415
يسوطيدساونيمود1
كيالممداخوكسا2
هنكاتناوهشمار3
خيمجاورنشلوك4
ونلابيسكاتسو5
ربولاخلامورب6
دربينوويحگاه7
نادنزنامعونمم8
يهبربماونداد9
كيوراهناوينا10
مكتافاملادمد11
انبقتتبونهاش12
نكاسمدشارونيم13
دورسرتكدتلادع14
وروكاكلاسهدزاي15

123456789101112131415
يلكربجرجدورتشپ1
كيميماربكيسرا2
ابيزبويعيشمار3
فيسمارمبدهرس4
سراجتهميكحتا5
اسيرويهنيدمل6
نفكينامراايب7
هارمهقربندولا8
كيبنويامههيپ9
شهيصوتنتاستت10
يسناحيرعيدبي11
رمممهسسجتانم12
ديدرتماسبوروي13
ارعشيدنتهديپس14
نايكامايمداكام15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طالع بينى هفته
فروردين :

اين  در  تان  نفس  به  اعتماد  و  خودباورى  قدرت  شما 
دليل  به  شايد  است،  شده  كم  بسيار  اخير  روزهاى 
دليل  به  هم  شايد  يا  باشد  دوستان تان  صحبت هاى 
و  است  آمده  پيش  برايتان  كه  باشد  ناگوارى  اتفاقات 
باعث شده است كه شما اعتماد به نفس تان را از دست 
گوش  قلب تان  به  داريد  دوست  تازگى  به  بدهيد.شما 
دهيد تا اين كه با عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى 
پيشنهادهايى را به شما مى دهد كه تمايلى به انجام آنها 
سعى  ندهيد،  ادامه  خط  يك  در  را  خود  نداريد.مسير 
آوريد،  وجود  به  زندگى تان  در  تحولى  و  تغيير  كنيد 

زيرا زندگى تان دچار يكنواختى شده است.
ارديبهشت :

شما در اين روزها احساس مى كنيد فاصله اى بين شما 
همين  به  است  افتاده  داريد  دوست  را  او  كه  كسى  و 
دليل بسيار ناراحت هستيد اما ناراحت و نگران نباشيد 
داده  رخ  نفر  دو  شما  بين  كه  فاصله اى  اين  دليل  زيرا 

است به زودى مشخص خواهد شد.
را  خطير  و  مهم  تصميمات  روزها  اين  در  است  بهتر 
نگيريد، زيرا شما داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد 
به  مى كنيد  انتخاب  كه  راهى  خاطر  به  است  ممكن  و 
بيراهه برويد ؛ راه زندگى شما كمى باريك شده است 
و بايد خيلى با احتياط از پرتگاه ها و دره هاى زندگى 

عبور كنيد.
خرداد :

را  آنها  و  كنيد  نقد  را  ديگران  كه  اين  از  بسيار  شما 
مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد خوشحال ميشويد، اما 

الزم است بدانيد اين كار باعث مى شود تا شما وجهه 
مثبت خود را از دست دهيد.

با ديدى مثبت به همه چيز نگاه مى كنيد و در دنيايى كه 
خودتان براى خودتان ساخته ايد به سر مى بريد بهتر 
است از اين دنيا خارج شده و افرادى را كه در اطراف 

شما هستند و وقايعى را كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
تير :

اثر  است،  داده  رخ  برايتان  گذشته  در  كه  منفى  وقايع 
منفى بر روى شما گذاشته است و شما بعد از اين همه 

مدت نتوانسته ايد اين اتفاقات را فراموش كنيد.
شما در كشاكش زندگى واقع شده بوديد اما بهتر است 
راه خود را در مبارزه و جدل پيدا كنيد، زيرا اگر راه تان 
را پيدا نكنيد دچار نا اميدى مى شويد ؛ به صحبت هايى 
كه ميشنويد و يا خواسته هايى كه ديگران از شما دارند 

سريع جواب مثبت ندهيد و كمى تامل كنيد.
مرداد :

كنيد،  آغاز  را  تازه اى  فعاليت هاى  و  كارها  بايد  شما 
كه  مى آيد  پيش  برايتان  تازه اى  اتفاقات  و  فرصت ها 
چشم شما را بيشتر به روى دنيا باز مى كند ، مراقب 
باشيد زيرا نرمش بيش از حد در كارهايتان به ضرر 

شما مى شود.
راه  نبايد  مى دهد  رخ  برايتان  اتفاقى  يا  آمد  پيش  هر 
شما را عوض كند، در زندگى تان پيگير باشيد و انقدر 
مى شود  باعث  زيرا  ننگريد،  منفى  ديدى  با  مسائل  به 
كه به سالمتى شما آسيب برسد ؛ واقع بين باشيد تا 

موفق شويد.
شهريور :

است  بهتر  ميگذرانيد،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما 
اين  نه  باشد  مفيد  شما  براى  كه  دهيد  انجام  كارهايى 
كه از توانايى هايتان استفاده نكنيد و همه استعدادهاى 

شما كشف نشده باقى بماند.

انجام  افراد  با  رابطه  در  را  نادرستى  قضاوت هاى 
مى دهيد، مهم تر از آن همه اين كارها را در زندگى تان 
اجرا مى كنيد به همين دليل باعث شده است كه زندگى 
باشد.بهتر  داشته  بسيارى  گره هاى  گذشته  در  شما 
همين  از  داريد  را  كردن  كار  توان  و  قدرت  تا  است 
امروز شروع به كار كردن كنيد تا ذخيره و اندوخته اى 

براى آينده خود داشته باشيد.
مهر :

يا  تعطيالت  يك  به  حد  از  بيش  روزها  اين  در  شما 
براى  حد  از  بيش  زيرا  داريد  احتياج  كوتاه  استراحت 
آينده خود تالش كرده ايد و به همين دليل اكنون خسته 

شده ايد و ديگر توانى براى ادامه راه نداريد.
شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، 
رويا براى شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث 
سقوط شما شود ؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه 

شما يك پرش براى آينده داشته باشيد.
آبان :

شما به راحتى نمى توانيد هيجانات و صحبت هاى خود 
را كنترل كنيد، شايد به نظرتان اين صحبت ها كوچك 
صحبت هاى  به  بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و  باشد 
خود دقت كنيد زيرا ممكن است از همين صحبت هايتان 

بر عليه شما استفاده شود.
بى  با  كارهايتان  در  و  هستيد  بى احتياط  زيادى  شما 

دقتى كامل عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.
آذر :

شما در بهترين موقعيت قرار داريد، بهتر است از اين 
فرصت خود استفاده كنيد و تا جايى كه مى توانيد از 
زمين اوج بگيريد ؛ شما بيش از حد مثبت بين هستيد 
ولى نبايد در زندگى تا اين حد مثبت بين باشيد زيرا 
كه  داد  خواهند  رخ  برايتان  زيادى  اتفاقات  و  حوادث 

ممكن است برخى از انها منفى نيز باشند.

به مسائلى كه اهميتى ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر 
اجازه  و  باشيد  نداشته  خيال  و  فكر  حد  اين  تا  است 
دهيد اطرافيان تان نيز در كارهايتان به شما كمك كنند 

زيرا زندگى تان ساده تر خواهد شد.
دى :

و  جدى  زيادى  مى آيد  پيش  برايتان  كه  اتفاقاتى  با 
سخت بر خورد مى كنيد زيرا خيلى از اين اتفاقات ساده 
و معمولى هستند و نيازمند اين همه تحقيق را ندارند، 
با اين كارهاى اضافى فقط خودتان را خسته مى كنيد.

اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به وقايعى كه پيش 
مى آيد لبخند بزنيد ؛ شما بزودى ريسك هاى بزرگى را 

در زندگى تان انجام مى دهيد.
بهمن :

داريد  حاضر  حال  در  كه  زندگى  با  ميكنيد  احساس 
كمى بيگانه شده ايد و نمى دانيد چه نقشى را در زندگى 
حاضر داريد به همين دليل دچار سردرگمى شده ايد ؛ 
توصيه مى شود اول و در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد 

قدم در كارهاى مختلف بگذاريد.
باعث  كه  مى دهد،  رخ  شما  زندگى  در  تازه اى  اتفاقات 
العاده  فوق  انرژى  و  كنيد  پيدا  تازه اى  ديد  ميشود 

زيادى را از اين اتفاق به دست بياوريد.
اسفند :

دليل  همين  به  مى نگريد  زندگى  به  كلى  ديدى  با  شما 
بسيارى از پيشامدهايى كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا 

اين كه با بى تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد.
اكثر  و  داريد  زندگى  مسائل  از  صحيحى  درك  شما 
زندگى  جريانات  با  رابطه  در  كه  حدس هايى  اوقات 
خبرهاى  شنيدن  منتظر  مدام   ، هستند  درست  مى زنيد 
ناگوار نباشيد و ذهن خود را عادت دهيد كه با تصميم 

گيرى هاى منطقى پيش برود.

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

خدمات لوله كشى و نجارى
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725
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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




