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هشتم مهرماه سال روز بزرگداشت موالنا 

هشتم مهرماه هر سال روز بزرگداشت موالناست، 
ولي دريغ از برنامه هايي كه شايسته ي شكوه موالنا 
براي بزرگداشت اين روز در ايران برگزار شود.

عنوان  به  كشور  رسمي  تقويم  در  مهرماه  هشتم 
امسال  ولي  شده،  ثبت  مولوي»  بزرگداشت  «روز 
براي  مراسم  برگزاري  از  برنامه،  يك  جز  گويا 
بزرگداشت اين روز خبري نيست.در ايران در سال 
2007 كه از سوي يونسكو به عنوان «سال موالنا» 
نام گذاري شده بود، برنامه هاي مفصل و متنوعي 
برگزار شداما در سال هاي ديگر روز بزرگداشت 
جايگاه  و  نام  شايسته ي  كه  آن چنان  غالبا  موالنا 
اوست، گرامي  داشته نشده و نمي شود.در هر حال 
و  تبريزي  شمس  بنياد  در  ماه گفتارهايي  حاضر، 
موالنا برگزار مي شود، به اين ترتيب كه مجموعه ي 
ماه  هر  موالنا»  آينه ي  در  «شمس  نشست هاي 
است.  مولوي شناسان  و  شمس پژوهان  ميزبان 
موالنا  بزرگداشت  روز  براي  هم  مهرماه  هشتم 
همچون  افرادي  سخنراني  با  برنامه اي  است  قرار 
محمدعلي موحد، مهدي محبتي، عباس كيارستمي 
شود.  برگزار   - بنياد  رئيس   - ايوبي  حجت اهللا  و 
حجت اهللا ايوبي كه رئيس بنياد شمس و موالناست، 
در دولت جديد به سمت رئيس سازمان سينمايي 
منصوب شده و روزهاي شروع كارش را در اين 

سازمان مي گذراند.
سعدي  و  حافظ  مثل  شاعراني  براي  ايران  در 
و  حافظ شناسي  نام هاي  با  مركزهايي 
برگزاري  متولي  كه  دارد  وجود  سعدي شناسي 

براي  مثال  يا  هستند.  هم  شاعران  اين  روزهاي 
آرامگاه هاي شان  كه  عطار  و  خيام  و  فردوسي 
برنامه هايي  كم  دست  است،  نيشابور  و  توس  در 
برگزار  شهرها  همان   در  مركزهايي  سوي  از 
موالنا  مقبره ي  كه  آن جا  از  ظاهرا  اما  مي شود، 
مسؤول  را  خود  نهادي  ايران  در  است،  قونيه  در 
سطح  در  مطرح  شاعر  اين  بزرگداشت  برگزاري 
رئيس  كه  زماني  اعواني  نمي داند.غالمرضا  جهان 
مؤسسه ي پژوهشي حكمت و فلسفه ي ايران بود، 
مؤسسه  اين  در  موالناپژوهي  مركز  راه اندازي  از 
خبر داده بود، كه از آن هم خبري نيست.همچنين 
محوريت  با  همايش هايي  گذشته،  سال هاي  در 
پيوند «خوي، قونيه و نيشابور» و «خوي، قونيه و 
شيراز» برگزار شد كه ديگر از اين دست برنامه ها 
كه  است  حالي  در  اين ها  نيست.همه ي  خبري  هم 
قونيه،  در  موالنا  مقبره ي  وجود  به خاطر  تركيه 
موالنا را شاعري ترك معرفي مي كند و ترجمه ي 
«مثنوي معنوي» او را براي چهره هاي سرشناس 
دنيا مي فرستد. همچنين از اين رهگذر، درآمدارزي 

بسياري براي خودايجاد كرده است.
محمد  جالل الدين  مي خوانيم:  موالنا  معرفي  در 
سال  ربيع االول  ششم  موالنا  به  مشهور  بلخي 
از  جزوي  زمان  آن  كه  بلخ  شهر  در  هجري   604
خراسان امروزي بود، به دنيا آمد و به سبب اين كه 
روم  بالد  از  قونيه  شهر  در  هجري  سال 628  در 

وفات يافت، به موالناي روم مشهور شد.
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در تصاوير حكاكى شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. هيچكس 
سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس سرافكند ه و 
شكست خورد ه نيست هيچ قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى 
در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه هيچگاه برد ه دارى در ايران 
مرسوم نبود ه است در بين صد ها پيكره تراشيد ه شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد 
ى  نژاد  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ندارد.  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتى 

هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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 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  ه  كرد  ارسال 

فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شد ه و عاري از اغالط 

اماليي و آماد ه 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 نويسند ه 

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

شرح د هيد تا ما خوداقدام 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 رسيد ه، 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 كرد ه و يا با فرمت Unicode يا 

Arabic تايپ كرد ه و ارسال نمائيد.
آثار  ويرايش  و  گزينش  در  پرشين  نامه  هفته   10-
به  انتشار  از  قبل  محتوايي  تغيير  هرگونه  آزاداست. 

اطالع نويسند ه خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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مطالبى كه در زير مى آورم را، نمى خواهم غير ايرانيان بخوانند. اين سخن كوتاه، درد دلى با خودمانى هاست. 
با كسانى كه خاطره هاى مشترك زياد دارم. با كسانى كه زبان و فرهنگ مشترك دارم، با كسانى كه ستاره هاى 
تئاتر و سينما و تلويزيون شان با من يكى است. با كسانى كه دقيقا مثل خودم، تا اسم "بهروز وثوقى" را مى 
شنوند، نا خودآگاه قيصر را به ياد مى آورند. حرف هايى كه مى خواهم بزنم را، دوست ندارم هيچ غريبه اى 
بخواند. اين حرف ها از جنس ايرانى است و فقط براى ايرانيان قابل فهم است. براى ما كه "گلشيفته ى فراهانى" را 
دوست داريم و برايمان ياد آور فيلم هاى "ميم مثل مادر" و يا  شخصيت هانيه ى "على سنتورى" است، من با اين 
"ما" ها كار دارم. براى ما كه فرقى نمى كند محتواى نمايش يا فيلمى كه ستاره هايمان بازى مى كنند، چيست ولى، 
فقط به عشق اينكه ستاره هاى آسمان هنرمان در آن كار، ايفاى نقش مى كنند، هر مبلغى كه باشد مى پردازيم، و 
به تماشاى آن مى رويم. باز هم مى گويم، من با تك تك اين "ما" ها كار دارم. از حاشيه كه بگذريم، دلم مى خواهد 
مستقيم سر اصل مطلب بروم. هفته ى گذشته در روز يكشنبه، نمايشى تحت عنوان "يك روياى خصوصى" روى 
صحنه رفت. كمتر ايرانى پيدا مى شود كه از اين رويداد و برنامه بى خبر مانده باشد. برنامه گذاران اين برنامه، 
كه از ماه ها قبل، با شيوه هاى مختلف تبليغاتى، سعى بر آن داشتند كه ايرانيان انگلستان را، با اطالع سازند، در 
هر نشريه و رسانه اى كه مى شد، آگهى تبليغاتى گذاشتند تا اين، رويداد مهم فرهنگى، با كيفيتى هر چه بهتر، 
برگزار گردد. الحق و واالنصاف هم چيزى كم نگذاشتند و تمامى تالشهاى شبانه روزى آنها را كه خود بنده، تا 
حدود زيادى، از آنها با خبر هستم را، تقدير مى كنم. از زمان بندى مناسب براى تبليغات تا قراردادن آگهى ها در 
بهترين مكان هاى موجود، از هماهنگى با هنرمندان تا هماهنگى هاى الزم براى رزرو كردن سالن تئاتر، همه و 
همه به بهترين شكل ممكن انجام گرديد. حتى سالنى كه براى اجراى اين نمايش در نظر گرفته بودند نيز، يكى از 
مجلل ترين سالن هاى تئاتر انگلستان بود (رجوع شود به مقاله "صحنه ى نمايشى با قدمت بيش از 350 سال" 
نوشته ى اينجانب، چاپ شده در شماره 305 هفته نامه پرشين). با تفاصيلى كه از اين سالن نمودم، جاى تعجب 
هم نبود كه عالقمندان اين نمايش، قيمت هاى 35 تا 80 پوندى را براى اين برنامه، بايد پرداخت مى كردند. قيمت 
هايى كه به راحتى مى توان با آن، بليط يكى از بهترين نمايش هاى موزيكال انگلستان را، مثل "چارلى و كارخانه 

شكالت" كه اتفاقا در همان سالن نيز در حال حاضر، اجرا مى شود را تهيه كرد. 

يك  از  صحبت  كنم،  مى  شكالت"  كارخانه  و  "چارلى  موزيكال  از  صحبت  وقتى  كه  بدانيد،  بايد  طبيعتا  خوب،  و 
نمايش با شكوه در يك سالن با شكوه مى كنم، نه نمايشى با چند استند و بنر، يك ميز، يك لپ تاپ و تعدادى لوازم 
معمولى. وقتى مثال "چارلى و كارخانه شكالت" را مى آورم، نمايشى را مى گويم كه باالى 150 نفر در ساخت آن 
مشغول كار بودند و هنوز هم هستند و هزينه اى بيش 200 هزار پوند براى ساخت صحنه آن هزينه شده است. 
با اين حال، بنده شخصا معتقد به اين هستم كه جايگاه هنرمندان ايرانى حتى سالن هايى بهتر از اينگونه سالن 

هاست و ما بايد به روزى برسيم كه اجراهاى تئاترمان، با شكوه و عظمت باشد.
 

موضوعى كه اما براى من تماشاگر، جدا از اينكه به عنوان يك خبرنگار به سالن براى تهيه گزارش بروم جالب 
بود، رفتار ما ايرانيان در برنامه هاى فرهنگى امان است.

ما ايرانيان چندين كه چه عرض كنم، چندين هزار بارزه مشخص داريم، كه بنده جهت يادآورى به نكاتى از آنها 
در زير اشاره مى كنم.  در ابتدا، با دير رفتن به كنسرت ها و تئاترهايمان، ميخ ايرانى بودن خود را بر زمين مى 
كوبيم و به قول معروف، ايرانى بازى خود را در مى آوريم و به رخ جهانيان مى كشانيم. به طورى كه در همين 
اجراى نمايش "يك روياى خصوصى" كه قرار بود ساعت 7,30 درب هاى سالن باز و در ساعت 8 نمايش شروع 
شود، جالب است بدانيم كه، درب هاى سالن 7,30 باز شد ولى، ساعت 8,45 دقيقه هم گذشته بود كه هنوز عده 
اى از ما ايرانيان عزيز، با فراغ بال و خيالى آسوده، مشغول تهيه عكس يادگارى در ورديه سالن بوديم. چهره ى 
سراسر تعجب و البته عصبانى كاركنان سالن تئاتر، كه با فريادهاى خود، دچار آسيب ديدگى حنجره شده بودند، 
دست آخر پيغامى براى ما تماشاچيان عزيز بود كه انگار، وقت رفتن به داخل سالن نمايش نيز، فرا رسيده است. 
دومين موضوعى كه براى من جالب تر از اولى بود، كف و سوت زدن ما تماشاگران عزيز در صحنه تئاتر، با 
ورود "گلشيفته فراهانى" بود كه اين هم خود نيز، از عادات قديمى ما ايرانيان است كه با ديدن شخصى كه مدت 
هاى زيادى او را نديده ايم، به ما دست مى دهد و به عبارتى ذوق زده مى شويم. اجراى اين حركت نمادين براى 
نشان دادن ذوق و هيجان خود، مانعى كه ندارد هيچ، بلكه بسيار شيرين هم هست. ولى اين نكته را نبايد فراموش 
كنيم كه آن بازيگر روى صحنه، جدا از اينكه چه كسى باشد(حتى گلشيفته فراهانى و يا آقا بهروز وثوقى) براى 
حضور و اجرا در روى صحنه، نياز به تمركز دارد كه با اين فوران هيجان از سوى ما، تمركز كسب شده تبديل 

به يك وحشتى جانسوز مى گردد كه روح بازيگر در آن لحظه تجربه مى كند. 
اين را هم خاطرنشان كنم به شما قول هم مى دهم كه، سوت تشويِق ما، به ذوِق گفتن يك ديالوگ از سوى يك 
بازيگر، مى تواند در دهان ما امن بماند و مى توانيم همه ى آنها را در لحظه تشويق حضار در پايان نمايش، نثار 

بازيگران مورد عالقه امان كنيم. 
صدا كردن دوستمان كه در آن طرف سالن نمايش نشسته نيز، آن هم در زمانى كه نمايش در حال اجراست، 

كارى ناپسند و ممكن است تبديل به فرصتى براى ديگران جهت نثار الفاظ ركيك به بستگان ما شود. 
قدم زدن و رفت و آمد در سالنى كه نمايش در آن، در حال اجراست نيز از ديگر مواردى است كه مى تواند 
نتيجه اى مشابه با همان صدا زدن دوستمان در آن طرف سالن داشته باشد. موارد بسيارى از اين دست، هم 
از نظر رفت و آمد در سالن و هم از نظر نتيجه آن كه مفصال توضيح دادم، در همين اجراى نمايش "يك روياى 
خصوصى" مشاهده شد كه براى بنده به عنوان كسى كه در انگلستان، به تماشاى تئاتر هاى مختلف و زيادى 
مى رود، حقيقتا" تجربه اى نادر بود. خالصه ى كالم اينكه، سالن تئاتر در زمانى كه نمايش در حال اجراست، 
گذر لوطى صالح بازار تهران نيست كه هر موقع بخواهيم بياييم و هر موقع نيازش را حس كرديم، به بهانه اى از 
سالن، خارج شويم. براى اين كار، زمان مناسبى در ميانه ى نمايش در نظر گرفته شده است، كه مى توان بدون 

هيچ مزاحمتى براى ديگران، از آن فرصت استفاده كرد.
نكته ى ديگرى كه دوست دارم بيان كنم اين است كه، مى شود كمى مخاطب حرفه اى ترى شويم. يعنى اينكه به 
جاى رفتن به تئاتر، فقط براى ديدن "آقا بهروز" (وثوقى)، حرف، مذمون و كيفيت نمايش را نيز در نظر داشته 
باشيم و اگر ستاره هاى دوست داشتنى ما، حتى اگر "بهروز وثوقى" عزيز، "گلشيفته  فراهانى" گرامى و "سوسن 
فرخ نيا" ى بزرگوار، كارى پايين تر از سطح توقع ما از توانايى آنها، ارائه كردند، جدا از هرگونه غرض ورزى 
و فقط از جايگاه عشقى كه به آنها داريم، به هنرمندانمان گوشزد كنيم كه در آينده، به جاى كارى صرفا تجارى، 
كارى هنرمندانه تر از ستاره هاى خود ببينيم. حتى اگر به كيفيت كارهاى هنرمندان امان نيز فكر نمى كنيم، به 
بهايى كه براى تهيه بليط پرداخت كرده ايم، فكر كنيم و براى آن هم كه شده، كارهاى به اصطالح هنرى را، نقد 

منصفانه نماييم. 
ساعته،  نيم  و  دو  اجراى  يك  با  كه  كنم  مى  قدردانى  نمايش،  اين  اجراى  اندركاران  دست  تمامى  از  حال،  هر  به 

تصويرى كلى از برخى عادات ما ايرانيان در مكان هاى هنرى، ارائه نمودند. 

محسن غفارى كهيايى / بازيگر و كارگردان تئاتر
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به  سفر  جريان  در  هرچند  فرهنگي  ميراث  سازمان  رئيس  نجفي  محمدعلي 
هنگام  نشداما  كشور  به  هخامنشي  الواح  بازگرداندن  به  موفق  فعال  نيويورك 
ورود به كشور هم دست خالي نبود و جام نقره معروف به شيردال باستاني، 
بازگرداند.  كشور  به  دهه  يك  از  پس  را  ايران  در  مادها  دوران  به  متعلق 
ديپلمات هاي آمريكايي اعالم كردند كه در راستاي اعالم حسن نيت و احترام 
خود به ايران اين جام 2700 ساله را كه در سال 2003 در جريان قاچاق به 

آمريكا شناسايي و ضبط شده بود را به مقامات ايراني تحويل دادند.

رئيس  همراه  ايراني  هيات  بازگشت  با  همزمان  شيردال  به  معروف  نقره  جام 
جمهور از آمريكا توسط محمد علي نجفي رئيس سازمان ميراث فرهنگي در 
فرودگاه مهرآباد رونمايي شد. اين جام پس از مذاكرات ايران و آمريكا از سوي 
وزارت خارجه آمريكا به عنوان حسن نيت و احترام به مردم ايران بازگردانده 
شد. نجفي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور طي 

سفري كه با مقام رياست جمهوري به اجالس سران آمريكا داشت مالقات هاي 
متعددي با مُسوالن موزه ها و نمايندگان فرهنگي كشور آمريكا داشت. رئيس 
اين  دستاوردهاي  با  رابطه  در  مهرآباد  فرودگاه  در  فرهنگي  ميراث  سازمان 
سفر گفت: «در سفري كه مقامات ايران با مسئوالن بلندپايه آمريكايي داشتند، 
وزارت امور خارجه آمريكا ريتون مربوط به دوره ماد را به عنوان حسن نيت 

آمريكايي ها در روابط خود با ايران پس دادند.»
كارشناسان آمريكا عنوان كرده اند كه اين شي در گمرك پيدا شده و جزو آثار 
انبار  در  شود  اهدا  ايران  به  آنكه  از  پيش  شي  اين  مي شد.  محسوب  مكشوفه 
موزه  راهي  شي  اين  است  قرار  است.  مي شده  نگهداري  خارجه  امور  وزارت 

ملي ايران شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، پس از رونمايي از شيردال نقره اي اعالم كرد: 
«در آمريكا پيگير پرونده الواح گلي هخامنشي بودم و به همين منظور مالقاتي 
با معاون مركز شرق شناسي شيكاگو كه به اين منظور به نيويورك آمده بود، 
داشتم. در اين نشست بازگشت الواح گلي مطرح شداما بنا بر گفته هاي معاون 
مركز شرق شناسي شيكاگو براي اين الواح مشكل حقوقي وجود دارد. حكم 
توقيف اين اموال داده شده است و رسيدگي در دادگاه هاي آمريكا براي اين 
شيكاگو،  شناسي  شرق  مركز  معاون  نجفي،  گفته  به  است.»  بر  زمان  پرونده 
آمادگي هرگونه همكاري فرهنگي با ايران را دارد و به احتمال زياد تا يك ماه 
ديگر به ايران مي آيد. در صورت آمدن او تبادل اطالعات با اين موسسه انجام 
در  را  جالبي  اطالعات  شناسي  شرق  موسسه  «اعضاي  گفت:  نجفي  مي شود. 

موردالواح گلي به ما دادند. همچنين متن الواح نيز به ما داده شد. » 

شبكه تلويزيوني ان بي سي در گزارشي در خصوص تحويل جام شيردال به 
ايران از اين رويداد با عبارت“آركوديپلماسي" ياد كرده و نوشته است: «اين 
ساله   2700 جام  اين  است.  آمريكا  و  ايران  روابط  شدن  گرم  نشانه  رويداد 
در  عراق  و  ايران  مرز  در  واقع  غار  يك  غارت  درجريان  كه  نقره اي  باستاني 
اواخر 1980 كشف و به بازارهاي بين المللي آثار باستاني وسپس به آمريكا 
راه يافت. شيردال باستاني درسال 2003 توسط پليس كشف و ضبط شده بود. 
اين جام كه به گفته كارشناسان چند ميليون  دالر ارزش دارد، مدت 10 سال 
در آمريكا نگاهداري شده و اكنون درست درهفته گذشته به مقامات ايراني در 

نيويورك تحويل داده شد.
اين جام كه يك شي تشريفاتي در مراسم باستاني قرن 7 پيش ازميالد بوده 
آمريكا  موزه هاي  در  گذشته  دهه  يك  تمام  در  و  است  بالدار  شير  شكل  به 
نگاهداري مي شد و مقامات اياالت متحده ازجمله“جيمز مك اندرو“ متخصص 
ارشد و مسئول اموال فرهنگي اداره مهاجرت و گمرگ آمريكا در سال 2010 
در روزنامه نيويورك تايمز اعالم كرد تا زماني كه روابط ميان ايران و بريتانيا 
عادي نشود، نمي تواننداين اثر را به ايران بازگردانند.اين جام باستاني كه در 

محافل هنري به عنوان يك ريتون شناخته ميشود، با همه مشكالت دريك دهه 
به  آمريكا  نيت  حسن  از  نمادي  تا  شد  بازگردانده  ايران  به  سرانجام  گذشته، 
ايران باشد. توئيتر وزارت خارجه آمريكا به زبان فارسي اين توضيحات را 
درباره اين اثر منتشر كرده است: «آمريكا 5سپتامبر يك شيء تاريخي را كه 
توسط گمرك آمريكا در003 از يك قاچاقچي عتيقه مصادره كرده بود را به 

ايران بازگرداند.»

در توضيحات بيشتر درباره اين اثر نيز آورده است: «اين شيء تاريخي يك 
جام نقره اي شيردال متعلق به قرن7پيش از ميالداست كه احتماال از غاري در 

شمال غربي ايران به سرقت رفته است.»
مقامات فدرال گفته اند كه نام دالل به نام“هشام عبدالتمام“ بوده كه آن را در 
سال 2000 به عنوان يك شي و اثرهنري ماقبل هخامنشي به آمريكا آورد. اين 
شي نخستين بار توسط مقامات گمرگ شناسايي شد كه با فاكتور جعلي مواجه 

شدند كه ادعا مي كرداين قطعه از سوريه وارد شده است. عبدالتمام درمذاكره 
با فروشنده قبلي اين اثر از اوخواست تا آن را به يك مجموعه دار به قيمت 
اين  بودند،  معامله  مشغول  طرف  دو  كه  هنگامي  اما  بفروشد.  دالر  هزار   950
فرهنگي  آثار  قاچاق  اتهام  به  نيز  عبدالتمام  و  ضبط  فدرال  پليس  توسط  شي 
دستگير شد و در سال 2004 به اتهام واردات اشياي قاچاق محكوم به پرداخت 

5000 دالر جريمه مالي شد. 

شده  معامله  دالر  هزار  از 950  بيش  گذشته  دهه  در  جام  اين  كه  درصورتي 
باشداكنون مي توان گفت كه اين اثر دست كم بيش از يك ميليون دالر ارزش 
زيرا  است  اين   از  بيش  مراتب  به  جام  اين  ارزش  كه  نيست  ترديدي  اما  دارد. 
اثري  همچنين  نيزهست.  ديپلماتيك  شاخص  اثر  يك  باستاني،  جام  اين  اكنون 
است كه مقامات ايراني دو دهه براي بازگرداندن آن به كشور خود تالش كرده 
صبح  از  نبود.  بدون حواشي  ايران  خاك  به  وروداين شي  حال  اين  با  بودند. 
روز گذشته و انتشار خبر بازگشت اين شي تاريخي به ايران ادعاي تقلبي يا 
اصل بودن آن از سوي برخي محافل در شبكه هاي اجتماعي مطرح شده است.
بدون  كه  نظري  اظهار  است؛  تقلبي  شي  اين  كه  معتقدند  پژوهشگران  برخي 
مي رسد،  نظر  به  قطعي  آنچه  گرفته است.  صورت  علمي  بررسي  و  شي  لمس 
و  بررسي ها  انجام  و  شي  تحويل  از  پس  بايد  ايران  ملي  موزه  كه  است  اين 
آزمايش ها علمي، پاسخ روشني درباره واقعي يا تقلبي بودن آن اعالم كند. پس 
تا پيش از اين مهم هرنوع اظهار نظري درباره اصل بودن يا نبودن شيردال 

غيرتخصصي است.

الواح هخامنشي چگونه سر از شيكاگو درآورد
الواح هخامنشي ايران بيش از 70 سال است كه به بهانه ترجمه و پژوهش در 
مؤسسه شرق شناسي شيكاگو باقي مانده است و سياست هاي آمريكايي اجازه 
خروج آن ها را نمي دهد.الواح هخامنشي براي مدت سه سال به منظور انجام 
پژوهش هاي گسترده به مؤسسه شرق شناسي شيكاگو به امانت داده شد. اين 
الواح كه گل نوشته هاي عصر هخامنشي با خطوط ميخي و عيالمي بود نياز 
شناسي  شرق  مؤسسه  كارشناسان  و  شناسان  خط   توسط  شدن  خوانده  به 
شيكاگو داشت.مؤسسه شرق شناسي شيكاگو در سال 1327 تعداد 179 لوح 
را به ايران پس داد و در سال 1350 نيز 37 هزار و 74 خرده الواح را مسترد 
كرد. مطالعات مؤسسه شيكاگو تا پس از سال 1350 نيز ادامه داشت و در سال 
1383 نيز 300 لوح ديگر را به موزه ملي ايران ارسال كردند. مؤسسه شرق 
شناسي شيكاگو وعده داده بود باقي مانده الواح را نيز در نوبت هاي بعدي پس 
الواح،  اين  آمريكا  بازي هاي  سياست  پي  در  مي دهداما  پس  مطالعات  پايان  از 

هنوز به ايران بازگردانده نشده است.

 دو گام مهم اقتصاد پس از لغو تحريم ها؛

  ايران براي ورود به 
WTO مهيا شود 

آمريكا  بوستون  ايالت  ايسترن  نورث  دانشگاه  استاد 
معتقداست تعيين نرخ ارز در بازار و ورودايران به سازمان 
شمار  به  تحريم  ها  لغو  از  پس  مهم  گام  دو  جهاني  تجارت 
جهاني  تجارت  سازمان  به  پيوستن  حال  عين  در  مي روند، 
تبعاتي دارد كه ايران بايداز هم اكنون براي كاهش اين تبعات 
آورده  يادداشتي  در  دادخواه  مويد  كامران  باشد.  فكر  به 

است:
رابطه  فضاي  تلطيف  موجب  روحاني  آقاي  رويكرد  و  لحن 
ايران و غرب و افزايش احتمال توافق و برداشتن تحريم ها 
و دستكم تخفيف آنها شده است و برداشتن تحريم ها براي 
نه  دارد،  قطعي  ضرورت  ايران  رشداقتصادي  و  شكوفايي 
به  را  ايران  دسترسي  و  بين المللي  مبادالت  تحريم ها  تنها 
بلكه  اند،  كرده  اشكال  دچار  جهاني  مالي  و  پولي  سيستم 
تحريم ها  زدن  دور  براي  كه  عنوان  اين  به  كشورها  برخي 
به ايران كمك خواهند كرد قراردادهايي را كه زيان بسياري 
برداشتن  انداما  كرده  تحميل  كشور  به  دارند  ايران  براي 
براي  ديگري  گامهاي  چه  است.پس  اول  قدم  تحريم ها 
بايد  ايران  همه  از  مهمتر  است؟  الزم  اقتصادايران  گسترش 
خارجي  بازرگاني  باشد،  داشته  دنيا  با  اي  گسترده  روابط 
براساس  رشد  و  توسعه  استراتژي  و  دهد  توسعه  را  خود 
تأكيد  لزوم  در  كند.  دنبال  را  صادرات  افزايش  و  تشويق 
و  تشويق  براي  اما  نيست.  زياد  گفتار  به  نياز  صادرات،  بر 
گسترش صادرات دو اقدام اساسي بايدانجام گيرد. نخست 
و  شوند  تعيين  آزاد  بازار  در  خارجي  ارزهاي  قيمت  آنكه 
ارزهاي  قيمت  نفتي  دالر هاي  كردن  خرج  با  دولت  ويژه  به 
خارجي را به طور مصنوعي پايين نگه ندارد. خوشبختانه، 
ارز  دوم مهرماه اعالم كرد:“ نرخ  روز  رئيس بانك مركزي 
منطق خاص خود را دارد و كاهش بيشتر آن از سوي ديگر 
تاثيرات منفي را در بر دارد.“ و ”بانك مركزي اجازه كاهش 
داد.“  نخواهد  بازار  در  دالر  نرخ  به  را  فعلي  ميزان  از  بيش 

بنابراين نيازي به گفت وگوي بيشتر در اين باره نيست.

است.  جهاني  تجارت  سازمان  به  ايران  پيوستن  دوم 
بازرگاني  مبادالت  در  ايران  سازمان  اين  به  پيوستن  با 
بين المللي خود در شرايط كما بيش مساوي با ديگر كشورها 
رقابت خواهد كرد. يكي از مقررات اين سازمان آن است كه 
خواهند  برخوردار  الوداد  كامله  دولت  مزيت  از  اعضا  همه 
كه  هستند  اي  تعرفه  همان  مشمول  ايران  كاالهاي  پس  بود. 
كاالهاي ديگر كشورها. البته استثناهايي نيز هست. از جمله 
اينكه اگر قرارداد خاص گمركي بين چند كشور باشد تمام 
كشورهاي ديگر مشمول آن قرارداد نخواهند بود. به عنوان 
مكزيك  و  كانادا  آمريكا،  بين  نفتا  قرارداد  از  مي توان  مثال 
وارد  اعضا  خدمات  و  كاالها  وقتي  براين  افزون  كرد.  ياد 
تعرفه  پرداخت  از  پس  (البته  مي شود  ديگري  كشور  بازار 
و  وارداتي  خدمات  و  كاالها  بين  استثنايي  ديگر  گمركي) 
داخلي اعمال نمي شود. فايده ديگر پيوستن به سازمان اين 
با  مي تواند  عضو  كشور  آيد  پيش  اختالفي  هرگاه  كه  است 
مراجعه به اين سازمان دادخواهي كرده و مسأله را به طور 
مسالمت آميزحل و فصل كند. از نظر تاريخي به ياد آوريم 
كه يك عامل تشديد بحران بزرگ در سال هاي محدود كردن 
است  سال  چندين  اقتصادايران  اما  بود.  بين المللي  تجارت 
سو  آن  از  است.  نداشته  جهاني  اقتصاد  با  آزاد  رابطه  كه 
گوناگون،  يارانه هاي  اقتصادي،  امور  در  دولت  دخالت هاي 
اند،  نداشته  اقتصادي  منطق  هيچ  كه  گذاري هايي  قيمت 
وابسته  خارجي،  ارز هاي  قيمت  مصنوعي  نگهداشتن  پايين 
توليد  نفت،  درآمد  به  اقتصادي  فعاليت هاي  و  صنايع  شدن 
اقتصادايران  كه  اند  آورده  در  صورتي  به  را  مصرف  و 
امكان رقابت در بازار آزاد بين المللي را ندارد. اگر به يكباره 
بازرگاني خارجي آزاد شود بسياري از شركت ها ورشكست 
خواهند شد و بحراني بزرگ پديد خواهد آمد. پس الزم است 
اقتصادايران  كردن  آماده  براي  ساله  چهار  سه  اي  برنامه 
شود.  تنظيم  جهاني  تجارت  سازمان  به  پيوستن  براي 
خوشبختانه يكي ديگر از برنامه هاي دولت كنوني بازسازي 
سازمان مديريت و برنامه ريزي است. اين سازمان دو بخش 
اساسي دارد: بودجه و برنامه. درباره بودجه نيازي بگفتن 
نداريم. بودجه برنامه يكساله دولت است و بايد با دقتي بي 
سالها  كه  صورتي  به  ريزي  برنامه  اما  شود،  تدوين  نظير 

پيش انجام مي شدامروز ديگر نه مطلوب است و نه ممكن.

ميراث باستاني به كمك ديپلماسي ايران و آمريكا آمد؛

 شيردال مادها به جاي الواح هخامنشي
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همه مذاكره كنندگان 
1+5 با هم تبانى كرده اند

مذاكره كنندگان  همه  كه  بگيريم  فرض  بايد  يا 
روحانى  اينكه  يا  كرده اند  تبانى  هم  با   5+1
جهت  در  بزرگ  گامى  توانسته اند  ظريف   +
بردارند.  هسته اى  مذاكرات  بن بست  شكستن 
هم  آمريكا  خارجه  وزير  كرى»  «جان  هم 
هم  و  انگلستان  خارجه  وزير  هيگ»  «ويليام 
خانم «كاترين اشتون» هر سه در مصاحبه هاى 
دور  نخستين  بعداز  جداگانه  كه  مطبوعاتى 
داشتند،  ايران  خارجه  وزير  با  مذاكراتشان 
به گونه اى سخن گفتند كه حكايت از حسن ظن 
آنها به ظريف بوداز باب اينكه واقعا مى خواهد 
گره كور مذاكرات هشت ساله را باز كند. خود 
ظريف هم ايضا اميدوار و خوشبين از مذاكره 
را  تبانى  مساله  اينكه  به  توجه  با  آمد.  بيرون 
من براى انبساط خاطر خوانندگان مطرح كردم، 
پس الجرم بايد نتيجه بگيريم مثل اينكه واقعا 
ترك بزرگى در يخ بن بست مذاكرات هسته اى 
خدا  اگر  اينكه  مثل  است.  شده  پديدار   5+1 با 
اميدوار  اندكى  مى توانيم  محتاطانه  بخواهد 
شويم «كليد»ى كه روحانى از تهران با خودش 
مذاكرات  زنگ زده  قفل  به  برده،  نيويورك  به 
هسته اى خورده و روحانى و ظريف دارند قفل 

هسته اى را شوخى شوخى باز مى كنند. 
سوال  اين  مى توان  باشداما  زود  شايداندكى 
در  روحانى  و  ظريف  مگر  كه  كرد  مطرح  را 
صحبت  كه  گفتند  چه  و  كردند  چه  نيويورك 
مى شود؟  بن بست  از  خروج  و  پيشرفت  از 
زمان  در  مذاكره  همه  آن  چرا  و  شد  چگونه 
آقاى احمدى نژاد برعكس، باعث شد «از قضا 
سركنگبين صفرا فزود و روغن بادام خشكى 
آقاى  توسط  مذاكرات  سال ها  چرا  مى نمود»؟ 
دكتر سعيد جليلى در دوران آقاى احمدى نژاد 
مسووالن  كه  است  ممكن  نبرد؟  جايى  به  راه 
قبلى پاسخ دهند كه روحانى و ظريف امتيازات 
زيادى به طرف مقابل دادند. اما ما مى دانيم كه 
اينگونه نبوده و نيست. روحانى و ظريف نيك 
مى دانند كه خط قرمزهاى هسته اى كجاست و 
يقينا از آنها عدول نمى كنند. به عالوه هيچ چيز 
پشت پرده و مخفى نمى ماند. آنان هر امتيازى 
و  علنى  سرعت  به  باشند  داده  فرض  به  كه 
آفتابى خواهد شد بنابراين اينكه مخالفان آقاى 
هسته اى  قصه  در  ايشان  كه  بگويند  روحانى 
نيست.  موجهى  استدالل  كرده  عقب نشينى 
كه  پرسش  همان  به  مى رسيم  باز  بنابراين 
غربى ها  به  امتيازى  روحانى  و  ظريف  اگر 
به نظر  چرا  پس   - نداده اند  كه   – باشند  نداده 
مى رسد كه ترك بزرگى در سد مذاكرات ايجاد 
ظريف  و  روحانى  ساده تر،  زبان  به  كرده اند؟ 
چه كار  نيويورك  در  گذشته  72ساعت  در 
كردند كه مذاكره كنندگان در هشت سال دوره 
اصولگرايان، قادر به انجام آن نشدند؟ به نظر 
به  را  پاسخ  بهترين  ظريف  خود  كه  مى رسد 
برگزارى  بعداز  او  است.  داده  پرسش  اين 
نخستين دور مذاكرات وزراى خارجه آمريكا، 
وقتى   5+1 نهايتا  و  اشتون  كاترين  انگلستان، 

كوفته  و  خسته  بى خوابى،  ساعت ها  از  پس 
در  بازمى گردد،  نيويورك  در  هتلش  اتاق  به 
همه  «روزى  مى نويسد:  فيس بوك  صفحه 
مردم  به  را   5+1 با  جلسه  در  صحبت هايم 
گزارش مى دهم تا همه ببينند كه براى داشتن 
يك مذاكره خوب، نيازى به عدول از مواضع 
دارد  اتفاقا  و  مى گويد  درست  ظريف  نيست.» 
چه  او  «مگر  كه  مى دهد  پاسخ  ما  پرسش  به 
كرد كه ديگران در هشت سال نتوانستندانجام 
دهند؟ »به نظر مى رسد كه پاسخ روشن است. 
ما  كه  شده  شكافى  پركردن  به  موفق  ظريف 
پر  نتوانستيم  خيلى  گذشته  هشت سال  ظرف 
كنيم. فى الواقع شايد درست تر باشد كه بگوييم، 
مسووالن پرونده هسته اى ما اساسا آن شكاف 
را نديدند. ظريف توانست «شكاف بى اعتمادى» 
ميان ما و طرف هاى ديگر را ببيند و به سمت 
تمام  هنوز  البته  او  كار  برود.  آن  پركردن 
نشده است. او مالط و سيمان درست كرده و 
روى شكاف با ماله كشيده اما هنوز بناى وى 
خشك نشده است. حقيقت آن است كه نگارنده 
قبلى  گفت وگوهاى  و  يادداشت ها  در  بارها 
درخصوص به نتيجه نرسيدن مذاكرات با 5+1 
فردو  نه  موضوع  كه  پرداختم  مساله  اين  به 
آب  نه  پارچين،  نه  است،  غنى سازى  نه،  است 
سنگين اراك نه آب سبك اصفهان و نه تعداد 
اعتماد  فقدان  موضوع  نطنز.  سانتريفيوژهاى 
ميان ما و غربى هاست. آنان به ما بى اعتمادند 
كه  مى كنند  فكر  آنها  آنها.  به  متقابال  هم  ما  و 
براى  را  خود  «جايى»  يك  داريم  مخفيانه  ما 
ساخت سالح هسته اى آماده مى كنيم و قصد و 
غرض مان از مذاكرات آن است كه براى تكميل 
كارمان، زمان بخريم. ما هم معتقديم هسته اى 
و  غربى ها  سوى  از  است  بهانه  غنى سازى  و 
هدف نهايى آنها چيز ديگرى است و مى خواهند 
مردم را از طريق تحريم ها تحت فشار بگذارند 
واقعيت  برسد.  حداكثر  به  آنان  نارضايتى  تا 
آن است كه نه شك و شبهه آنها واقعيت دارد 
دقيقا  اين  ما.  ترديدهاى  و  بى اعتمادى  نه  و 
نكته اى است كه روحانى و ظريف و تيم جديد 
روى آن انگشت گذارده اند. آنها  درصددند به 
غربى ها نشان دهندايران واقعا به دنبال ساخت 
هم  اوباما  كه  همچنان  نيست.  هسته اى  سالح 
اعالم  صراحتا  سازمان ملل  مجمع عمومى  در 
داشت كه به دنبال تغيير رژيم در ايران نيست. 
اين سخن رييس جمهور آمريكا دقيقا در همان 
جهتى است كه روحانى و ظريف دارند حركت 
مى كنند. به عبارت ديگر، اوباما دارد به طرف 
و  ظريف  كه  مى كند  حركت  اعتماد سازى 
روحانى بخش ديگر آن را پر مى كنند. مذاكرات 
و رسيدن به توافق، فقط و فقط زمانى حاصل 
به  اعتماد  غربى ها  و  ما  كل  در  كه  مى شود 
يكديگر پيدا كرده باشيم. آنها اعتماد پيدا كرده 
باشند كه ما همه فعاليت هاى هسته اى مان همين 
است كه آنها دارند مى بينند و افزون بر اينها 
يقين  متقابال  هم  ما  نداريم.  ديگرى  فعاليت  ما 
پيدا كرده باشيم كه هدف و منظور غربى ها از 
فشار و سختگيرى در برنامه هسته اى، صرفا 
حصول اطمينان از اين بابت است كه ما قصد 
توليد سالح هسته اى نداريم و به جز اين، آنها 
به دنبال اهداف پنهان ديگرى از جمله براندازى 
گذشته،  هشت سال  ظرف  آنكه  علت  نيستند. 
دلخواه  شرايط  به  مذاكرات  در  همواره  ما 
نمى رسيديم، به واسطه آن بود كه هر دو طرف 
در پشت ميز مذاكره، به شدت نسبت به يكديگر 
و  ظريف  مى رسد  به نظر  بودند.  بى اعتماد 
روحانى و در سطحى ديگر اوباما و سايرين، 
خيلى  و  دريافته اند  را  شكاف  و  معضل  اين 

جدى،  درصدد رفع و پركردن آن برآمده اند.

برگرفته از فيسبوك صادق زيبا كالم

ادامه از صفحه اول

فرهنگ قربانى سياست
به  معروف  خطيبي  حسين  بن  محمد  موالنا  او  پدر 
بهاءالدين ولد و سلطان العلما، از بزرگان صوفيه و 
مردي عارف بود و نسبت خرقه ي او به احمد غزالي 
سلطان العلما  است،  آمده  روايت ها  در  مي رسيد. 
با  هم زمان  قمري،  هجري   610 سال  در  احتماًال 

هجوم چنگيزخان از بلخ كوچ كرد. 

فريدالدين  با  سفر  مسير  در  كه  شده  است  روايت 
عطار نيشابوري نيز مالقات داشت و عطار، موالنا 
او  داد.  هديه  او  به  را  اسرارنامه  كتاب  و  ستود  را 
به قصد حج، به بغداد و سپس مكه و پس از انجام 
مناسك حج به شام رفت و تا اواخر عمر آن جا بود 
قونيه  به  را  او  و  فرستاد  پيكي  كيقباد  عالءالدين  و 
خاتون  گوهر  با  19سالگي  در  موالنا  كرد.  دعوت 
 628 سال  حدود  در  سلطان العلما  كرد.  ازدواج 
هجري قمري جان سپرد و در همان قونيه به خاك 
سپرده شد. در آن هنگام موالنا جالل الدين 24 سال 
داشت كه مريدان از او خواستند كه جاي پدرش را 

پر كند.

موالنا در 37سالگي عارف و دانشمند دوران خود 
بودند  بهره مند  وجودش  از  مردم  و  مريدان  و  بود 
تا اين كه شمس الدين محمد بن ملك داد تبريزي نزد 
موالنا رفت و موالنا شيفته او شد. در اين مالقات 
كوتاه او دوره ي پرشوري را آغاز كرد. در اين 30 
از  را  آن ها  كه  گذاشت  جاي  بر  آثاري  موالنا  سال 

عالي ترين نتيجه هاي انديشه ي بشري مي دانند.

در حدود سال 642 هجري قمري شمس تبريزي به 
موالنا پيوست و چنان او را شيفته كرد، كه موالنا 
ترانه  و  شعر  به  و  گذاشت  كنار  را  وعظ  و  درس 
در  طبعش  زمان  آن  از  و  پرداخت  سماع  و  دف  و 
شعر و شاعري شكوفا شد و به سرودن شعرهاي 

شمس  نمي داند  كسي  پرداخت.  عرفاني  پرشور 
تبريزي به موالنا چه گفت و آموخت كه دگرگونش 

كرد.
شمس بيش تر از سه سال در شهر قونيه نماند و به 
موالنا  احوال  شرح  در  بايد  را  آن  تفصيل  كه  عللي 
كرد  ترك  را  شهر  اين  سال 645  در  شبي  در  ديد، 
سخت  روزگاري  او  فراق  در  موالنا  شد.  ناپديد  و 
سپري كرد و در پي شمس به شام و دمشق رفت، 

اما شمس را پيدا نكرد و به قونيه بازگشت.

 اما او هر چند شمس تبريزي را نيافت، ولي گويي 
دريافت  و  يافت  خود  در  را  تبريزي  شمس  حقيقت 
كه آن چه به دنبالش است، در خودش حاضر است. 
چندين سال گذشت، ولي يك بار ديگر حال و هواي 
افتاد،  موالنا  سر  در  تبريزي  شمس  كردن  پيدا 
بنابراين به دمشق رفت؛ اما باز هم شمس تبريزي 
را نيافت و به قونيه بازگشت. موالنا پس از مدت ها 
بيماري در پي تبي سوزان در غروب يكشنبه، پنجم 

جمادي اآلخر 672 هجري قمري درگذشت.

آثار  از  فيه  ما  فيه  و  شمس  ديوان  معنوي،  مثنوي 
مشهور موالنا هستند. موالنا كتاب مثنوي معنوي را 
كه مشتمل بر 26 هزار بيت مي شود، با بيت «بشنو 
شكايت  جدايي ها  از   / مي كند  حكايت  چون  ني  از 
چكيده ي  را  مثنوي  اين  كه  مي كند،  آغاز  مي كند» 
كل مثنوي معنوي مي دانند. اين كتاب از شش دفتر 
ادبيات  كتاب هاي  برترين  از  يكي  و  شده  تشكيل 
عرفاني كهن فارسي و حكمت پارسي پس از اسالم 
است. اين كتاب در قالب شعري مثنوي سروده شده 

 است كه در واقع عنوان كتاب نيز هست.

 اگرچه قبل از مولوي، شاعران ديگري مانند سنايي 
كرده  استفاده  مثنوي  شعري  قالب  از  هم  عطار  و 
باالتر  ادبي  سطح  از  مولوي  مثنوي  ولي  بودند، 
برخوردار است كه آن را به درخواست حسام الدين 

اشتراك = تداوم در انتشارچلبي سروده است.

به بهانه سالروز بزرگداشت موالنا

انسانم آرزوست
بهاءالدين خرمشاهى

زندگانى  اول  چهاردهه  در  موالنا  حضرت 
سماع  به  بسيار  و  مى خواند  شعر  پرباروبركتش 
عالقه داشت و سماع همچنان كه مى دانيد هم رقص 
مردانه است و هم ساز و آواز و شعرخوانى همراه 
با وجد و حال. او به قوالى هم كه فقط شعرخوانى 
همراه با موسيقى است عالقه مند و در نتيجه بسيار 
و  مولوى پژوهان  همه  اما  بود  عالقه مند  شعر  به 
شمس شناسان گفته اند كه پس از مالقات شگرفش 
گشوده  درونش  در  شعر  چشمه  كه  بود  شمس  با 
شد و همگان مى دانند كه چون شمس سلسله جنبان 
يا  را  غزل هايش  موالنا  بود،  او  تازه  احوال  اين 
بيت  دو  يكى،  در  يا  مى سروده  شمس  به  خطاب 
ياد  تمام تر  هرچه  شيدايى  با  شمس  از  غزل  آخر 
اما  است  مسلم  تاريخى  واقعيت  يك  اين  مى كرده. 
شايد  ادب پژوهان  و  ادب  دوستداران  از  بسيارى 
مالقات  اين  به دنباله  هم،  مثنوى  سرودن  كه  ندانند 
زندگى ساز بود و خود موالنا در مثنوى به اين نكته 
اشاره دارد و البته «حسام الدين چلبى» كه هم مريد 
و هم مراد او بود در تشويق موالنا براى سرودن 
مثنوى بسيار اثرگذار بود و حتى معروف است كه 
و  مى سروده  سحر  دم  تا  شب ها  را  مثنوى  موالنا 
امال مى كرده و «حسام الدين چلبى» آن را بيت به بيت 
به  موالنا  دفترهاى شش گانه  ابتداى  در  مى نوشته. 

ظرافت به شوق انگيزى حسام الدين اشاره دارد. 

پنج برابر  شايد  شمس  ديوان  در  موالنا  غزل هاى 
غزل هاى  هفت برابر  الى  شش  و  سعدى  غزل هاى 
غزل.  سه هزار  حدود  در  چيزى  يعنى  است  حافظ 
خطاب  موالنا  سروده هاى  (يعنى  شمس  غزل هاى 
تلميحات  از  سرشار  و  پرشور  بسيار  شمس)  به 

ژرف و گاه دشوار به قصص انبيا و ضرب المثل ها 
و نكاتى نظير اينهاست و با غزل هاى ديگران فرق 
دارد، يك فرقش هم در بلندى غزل هاى اوست كه در 
چند مورد حتى به بيش از 80 و 90 بيت مى رسد. 
بسيار  هم  پنج بيتى  و  چهار  غزل هاى  ناگهان  البته 
دارد. شايد ميانگين ابيات غزل هاى او را بتوان 12 

تا 14 بيت برآورد كرد. 

در پنج، شش سال اخير به بهانه بزرگداشت جهانى 
غزل هاى شمس  برگزيده  تصحيح و  موالنا چندين 
به چاپ رسيده است، حتى به صورت چاپ عكسى 
كه يك چاپ عكسى بسيار خوب چنددهه پيش در 
رحلى  قطع  در  دوجلد  در  كه  شده  انجام  آنكارا 
وزن هاى  براساس  غزل ها  آن  در  و  است  سلطانى 
كه  است  آن  براى  اين  و  شده اند  مرتب  عروضى 
قواالن يا دوستداران سماع، بهتر و آسان تر بتوانند 
پديده  يك  كنند.   پيدا  را  خود  دلخواه  ريتم  و  وزن 
غزل هاست  فراوانى  كرديم  اشاره  آن  به  كه  مهم 
زمان  از  جديد  عصر  در  كه  شده  باعث  همين  كه 
«رضاقلى خان هدايت» تا به امروز چندين برگزيده 
از غزل ها با شرح و توضيحات يا بدون آنها منتشر 

شود.

 از جمله يكى از آنها را روانشاد «ابوالقاسم انجوى» 
«شفيعى كدكنى»  استاد  آن  از  پس  و  كرده  فراهم 
جلد  دو  در  سپس  و  جلد  يك  در  برگزيده اى  ابتدا 
كه  است  غزل   460 شامل  اولى  كه  كرده اند  تهيه 
بيش از 40سال پيش منتشر شده و ديگرى مشتمل 
سال  سه  دو،  همين  كه  است  غزل  هزاروصد  بر 
پيش همراه با اندكى توضيحات منتشر شده است. 
آرزوست»  «انسانم  عنوان  با  هم  ديگر  گزيده  يك 
شامل  كه  آمده  فراهم  قلم  اين  صاحب  كوشش  به 
400 غزل و شرح و توضيح آنهاست كه در همين 
دسترس  در  و  شده  آماده  دوم  چاپ  براى  ايام 
حضرت  آن  شورانگيز  غزل هاى  به  عالقه مندان 

است.
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پيشنهاد تاسيس9كشور 
جديد در خاورميانه  

از  گزارشي  در  آمريكا  تايمز  نيويورك  روزنامه 
طراحي نقشه اي فرضي براي جهان عرب خبر داد 
كه براساس آن تقسيمات جديدي در شماري از 
كشورهاي عربي انجام خواهد شد؛ به نحوي كه 
در  كشور   14 به  كشور  پنج  طرح  اين  براساس 

تقسيمات جديد تبديل خواهند شد.
عربستان،  كشورهاي  مذكور  طرح  براساس    
كشوري  پنج  جزو  عراق  و  يمن  ليبي،  سوريه، 
هستند كه قرار است در طرح مذكور تقسيم شوند.

در اين طرح“كشور كردستان" در شمال عراق و 
شمال سوريه تشكيل خواهد شد و كشور علوي با 
عنوان“علوي ستان" نيز در سوريه شكل مي گيرد.

و  عراق  در  نشين  سني  مناطق  اين  بر  عالوه 
سوريه كشوري واحد را تحت عنوان“سني ستان" 
نيز  عراق  جنوب  در  و  داد  خواهند  تشكيل 
شد.براساس  خواهد  تشكيل  دولت“شيعه ستان" 
كشور  نيز  سوريه  غربي  جنوب  در  مذكور  طرح 
شد.روزنامه  خواهد  تشكيل  الدروز"  جديد“جبل 
نيويورك تايمز در ادامه نوشت: قرار است كشور 
يمن كه كشوري بسيار فقير در جهان عرب است 
پرسي  همه  انجام  از  پس  بخش  دو  به  ديگر  بار 
تقسيم شود. ليبي نيز قرار است به سه بخش يعني 
طرابلس، برقه و كشور سوم در جنوب غربي اين 
نيز  عربستان  خصوص  شود.در  تقسيم  كشور 
در طرح مذكور آمده است كه اين كشور به پنج 
غربي،  عربستان  شمالي،   عربستان  يعني  كشور 
عربستان جنوبي و عربستان شرقي تقسيم شده 
و كشور“وهابي ستان" نيز در مركز عربستان با 
تشكيل  طائفه اي  و  قبيله اي  نسبت هاي  به  توجه 

خواهد شد."رابين رايت"، نويسنده اين مطلب در 
محور  عنوان  به  خاورميانه  از  تايمز،  نيويورك 
سياسي و اقتصادي در نظم بين المللي ياد مي كند 
و مدعي مي شود كه تحوالت چند ساله اخير، به 
نقشه  عربي  بهار  و  سوريه  داخلي  جنگ  ويژه 
توسط  پيش  قرن  يك  كه  را  مدرن  خاورميانه 
قدرت هاي استعمارگر اروپايي تعريف شده بود، 
را  تالطم  اين  عامل  است.وي  كشانده  تالطم  به 
با  رقيب  و  گوناگون  اعتقادات  و  قبايل  قوميت ها، 
تبعات  كه  مي داند  خاورميانه  منطقه  در  يكديگر 
شدن  قدرتمندتر  و  پررنگ تر  باعث  عربي  بهار 
هرچه بيشتر آنها شده است.رايت مي نويسد: يك 
تغييردهنده  يك  خاورميانه  براي  متفاوت  نقشه 
بازي راهبردي خواهد بود كه باعث تغيير ساختار 
ائتالف ها، چالش هاي امنيتي، جريان هاي انرژي و 
تجارت در جهان مي شود.وي درخصوص سوريه 
كه از نظر وي مركز استراتژيك خاورميانه، بازو 

و مكان محوري آن است، نوشته است كه سوريه 
تنوع  كه  شاهداست  خونريزي  ماه   30 از  پس 
و  گرفته  خون  بوي  و  رنگ  آن  مذهبي  و  قومي 
كه  شده  منشعب  شناسايي  قابل  منطقه  سه  به 
هر كدام پرچم و نيروهاي امنيتي خود را دارند. 
اين سه منطقه عبارتنداز: كريدوري كه از جنوب 
شروع شده و از دمشق، حمص و حماة مي گذارد 
در  كه  مي رسد  شمال  در  مديترانه  ساحل  به  و 
در  ديگر  بخش  يك  دارد،  قرار  علوي ها  كنترل 
بخش  و  شده  واقع  شمال  در  كوچك  كردستان 
قرار  سوريه  مركز  در  نيز  سني ها  كنترل  تحت 
دارد.وي در ادامه خاطرنشان مي سازد كه بحران 
سوريه و تجزيه  آن عراق را نيز كه تا پيش از اين 
به دليل فشار خارجي و ثروت نفت و نگراني هاي 
به  بود،  كرده  مقاومت  تجزيه  مقابل  در  منطقه اي 

طرف خود كشانده است.

خاموشى در كاخ سفيد
شايد  مقننه  و  مجريه  قواى  اختالف  دليل  به  امريكا  دولت  تعطيلى 
فالسفه  از  بسيارى  نظريات  در  غور  براى  توجهى  جالب  مجال 
توماس  و  الك  جان  همچنين  و  ارسطو  منتسكيو،  جمله  از  سياسى 

هابز انگليسى باشد.
شايد  مقننه  و  مجريه  قواى  اختالف  دليل  به  امريكا  دولت  تعطيلى 
فالسفه  از  بسيارى  نظريات  در  غور  براى  توجهى  جالب  مجال 
توماس  و  الك  جان  همچنين  و  ارسطو  منتسكيو،  جمله  از  سياسى 

هابز انگليسى باشد. بحث اينكه جايگاه و قدرت سياسى دولت باالتر 
است يا جايگاه قوه مقننه بحث داغى براى مبدعان قرارداد اجتماعى و 
تفكيك قوا است. سقوط امريكا به پرتگاه مالى كه از آغاز سال 2013 
شكل گرفته بود، وقتى انجام شد كه مجلس نمايندگان امريكا اليحه 
بودجه پيشنهادى باراك اوباما رييس جمهورى امريكا را تصويب 
نكردند. اما به عقيده ناظران بين المللى سرانجام مجلس نمايندگان 
امريكا ناگزير خواهد بود اليحه بودجه را تصويب كند. با اين حال 
هنوز مشخص نيست كه دولت و كنگره به چه ترتيب به توافق دست 
خواهند يافت و تضمينى هم وجود ندارد كه پس از تصويب اليحه 
بودجه، در هر زمانى كه باشد، بخشى از كاركنان امريكايى كه در 
اين مدت متضرر شده اند، به حق خود خواهند رسيد يا نه؟ ضمن 
اينكه برخى كارشناسان از آثار منفى تعطيلى دولت فدرال امريكا بر 
شرايط اقتصادى ساير كشورها به ويژه اتحاديه اروپا ابراز نگرانى 
كرده اند. اتحاديه اروپايى كه هنوز به طور كامل از بحران اقتصادى 
كه در سال 2007 از بازار مسكن امريكا شروع شد، رهايى نيافته 
است. «تعطيلى دولت» در امريكا زمانى روى مى دهد كه قانونگذاران 
امريكايى نتوانند روى بودجه مالى براى سال مالى جديد به توافق 

برسند. در نتيجه زمانى كه بودجه كافى وجود نداشته باشد، دولت 
امريكا مى تواند خدمات غير ضرورى را در ابتداى سال مالى جديد 
متوقف كند. بدين ترتيب بيش از 700 هزار كارمند دولت امريكا فعال 
بعدا  كه  ندارد  وجود  تضمينى  هيچ  و  بروند  مرخصى  به  مجبورند 
پرداختى در قبال اين مرخصى هاى اجبارى از سوى دولت صورت 
گيرد. دولت ارائه تمام خدمات عمومى را به جز خدمات ضرورى 
متوقف مى كند. به طور معمول سرويس هايى كه به كار خود ادامه 
مى دهند شامل نيروهاى پليس، آتش نشانى، خدمات ملى آب و هوا، 
نيروهاى مسلح، شركت آب و برق  خدمات درمانى، شركت پست، 
فعاليت  همچنين  اقدام  اين  پى  در  هستند.  هوايى  ترافيك  مديريت  و 
سازمان ملى هوانوردى و فضا (ناسا) به طور كلى متوقف شد و 

صدور گذرنامه به حالت تعليق درآمد. كارشناسان اقتصادى امريكا 
معتقدند تعطيلى دولت امريكا بر صنعت گردشگرى اين كشور نتيجه 
منفى خواهد داشت و يك زيان اقتصادى بزرگ به اين بخش وارد 

خواهد شد.
جمهوريخواهان امريكا كه در مجلس نمايندگان اين كشور اكثريت 
را در اختيار دارند، اعالم كرده بودند كه شرط تصويب بودجه در 
اصالحات  هاى  برنامه  افتادن  تعويق  به  امريكا  نمايندگان  مجلس 
پيشنهادى  بودجه  است.  كار»  «اوباما  به  موسوم  اوباما  بهداشتى 
يعنى  كنگره  بخش  دو  هر  در  بايد  شود،  عملى  آنكه  براى  اوباما 
مجلس نمايندگان و سنا مورد تصويب قرار گيرد. بودجه پيشنهادى 
دولت در سنا با توجه به اينكه اكثريت سناتورها دموكرات هستند، 
در  آن  اكثريت  كه  كشور  اين  نمايندگان  مجلس  اما  شد  تصويب 
پيشنهادى  بودجه  تصويب  از  دارد  قرار  جمهوريخواهان  اختيار 

دولت اوباما سر باز زد.
باراك اوباما نيز در واكنش به اين اقدام مجلس نمايندگان توپ را 
هاى  شبكه  از  كه  سخنانى  در  و  انداخت  جمهوريخواهان  زمين  در 
راديو و تلويزيون امريكا پخش شد، آنها را متهم كرد كه به وظيفه 
و  اظهارات  مجموع  اند.  نكرده  عمل  بودجه  اليحه  تصويب  در  خود 

محبوبيت  سقوط  باعث  كنگره  و  دولت  عملكرد  از  عمومى  تحليل 
شبكه  كه  اى  نظرسنجى  شد.  ها  امريكايى  ميان  جمهوريخواهان 
خبرى سى ان ان آن را انجام داده، نشان مى دهد حدود 46 درصد 
مقصر  دولت  تعطيلى  در  را  كنگره  جمهوريخواهان  ها  امريكايى  از 
مى دانند و اين در حالى است كه 36 درصد از شركت كنندگان در 
اين نظرسنجى بر اين باورند كه اوباما در اين مورد مقصر است. 
بنا به يك نظرسنجى از سوى شبكه تلويزيونى «سى بى اس»، هم 
نشان مى دهد اگرچه اكثريت ضعيفى از پرسش شوندگان با «بيمه 
اوباما» موافق نيستند، ولى چند درصد آنها در عين حال معتقدند كه 
نبايد جمهوريخواهان به اين خاطر فعاليت هاى دولت را مختل كنند. 
معتقدند  امريكا  مردم  از  درصد  نظرسنجى، 69  اين  نتايج  براساس 

كه جمهوريخواهان در كنگره امريكا مانند «بچه هاى لوس» عمل مى 
كنند و 47 درصد همين نظر را درباره اوباما دارند.

اين مساله موجب اختالف درونى در حزب جمهوريخواهان نيز شده 
است. جان مك كين، سناتور جمهوريخواه كه در انتخابات رياست 
جمهورى 2008 امريكا نامزد حزب جمهوريخواهان بود، اعالم كرد: 
ما نمى توانيم پيروز شويم و اقدام به تعطيلى دولت تاثيرات منفى بر 
حزب خواهد داشت. از اين رو ناظران احتمال مى دهند كه سرانجام 
مخالفت  از  كه  هستند  كنگره  در  جمهوريخواه  حزب  نمايندگان  اين 
با پيشنهاد رييس جمهورى دست خواهند كشيد و شرايط تصويب 
اليحه درمانى دولت را فراهم خواهند آورد. آخرين بارى كه دولت 
سال  اواخر  در  گردد.  مى  باز  پيش  سال  به 17  شد  تعطيل  امريكا 
تعطيل  روز   21 مدت  به  امريكا  دولت   1996 سال  اوايل  و   1995
كاهش  با  داشتند  تالش  جمهوريخواهان  هم  زمان  آن  در  كه  شد 
جمهورى  رييس  كلينتون،  بيل  دموكرات  دولت  عمومى  هاى  هزينه 
وقت، انتخابات رياست جمهورى آينده را از آن خود كنند اما تاكتيك 
جمهوريخواهان در آن زمان نيز با شكست مواجه شد و كلينتون در 

انتخابات سال 1996 با پيروزى در كاخ سفيد باقى ماند.
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ايران و خاورميانه
براى مذاكره با ايران

تحريم ها به درد
 مى خورند، لغوشان نكنيد!

رئيس  كه  است  مهم  جهت  آن  از  ها  تحريم 
جمهور ايران را پاى ميز مذاكره مى آورد. غرب 
ناگهانى  و  سرعت  به  را  ها  تحريم  اين  نبايد 
لغو كند.باوجود عقب نشينى از تهديد نظامى 
عليه سوريه؛ اكنون بايد اهرم خود را در برابر 

ايران حفظ كند.
مى  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  به  ساله  هر  كه  جمهورى  روساى 
آيند، به سوژه خبرى شدن عالقه زيادى دارند. تا همين سال گذشته، 
محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور سابق ايران در سفرهاى مكرر 
جديد  جمهور  رئيس  اما  بود.  ها  رسانه  سوژه  نيويورك  به  خود 
متفاوت  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  در  خود  سخنرانى  در  ايران، 
ظاهر شد. حسن روحانى، از عالقمندى خود به حل مساله هسته اى 
و دستيابى به يك توافق با آمريكا سخن گفت. او نيز همانند باراك 
اوباما، همتاى آمريكايى خود از اهميت راهكار ديپلماتيك مى گويد 

كه ريسك درگيرى ديگرى در منطقه را كاهش مى دهد.

زياد  بسيار  اى  معامله  چنين  ارزش  آمريكا،   جمهور  رئيس  براى 
است. در صورتى كه ايران به يك قدرت هسته اى تبديل شود، ثبات 
منطقه را بر هم مى زند، اسرائيل را تهديد مى كند و احتماال جنگى 
در خاورميانه درمى گيرد كه اوباما نمى تواند از مداخله در آن فرار 
كند. در مقابل، روابط بهترين با ايران ميانه رو تر، راه آمريكا را در 
حل ساير مشكالت شامل سوريه، فلسطين و بحران شيعه – سنى، 
هموار تر مى كند و شايد وابستگى آمريكا به عربستان سعودى را 

كاهش دهد.

ايران  اينكه  از  فارغ  بود.  خواهد  طوالنى  بس  راهى   ، راه  اين  البته 
ناگهان چقدر رويكرد دوستانه اى را پيش گرفته، هر گفت و گويى با 
تهران، زمان بر و نمايشى خواهد بود. روحانى در مجموع عملكرد 
نيست  چيزى  آمريكا  با  توافق  اما  داشت  نيويورك  در  دفاعى  قابل 
برهمگان  باشد.  ايران  جديد  جمهور  رئيس  دست  در  آن  اختيار  كه 
روشن است كه رهبرى، تصميم گيرى نهايى در اين زمينه را انجام 
آمريكا  با  ايشان  مخالفت  سابقه  كه  است  حالى  در  اين  و  دهند  مى 
به حمايت آمريكا و انگليس از كودتاى 28 مرداد باز مى گردد كه 
منجر به سقوط دولت مصدق شد. از سوى ديگر باتوجه به سابقه 
ها  نگرانى  برخى  اى،  هسته  هاى  برنامه  در  كارى  پنهان  در  ايران 

برنامه  در  بيشتر  پيشرفت  براى  مذاكرات  از  ايران  كه  دارد  وجود 
هاى هسته اى اش استفاده كند. اين در حالى است كه در پس زمينه 
ذهن برخى كارشناسان ، تجربه كره شمالى خودنمايى مى كند كه 
در سال 2005 بر سر خلع سالح با آمريكا به توافق رسيد اما اكنون 

يك قدرت هسته اى به شمار مى رود.

عدم  و  سخت  هم  و  باشد  شفاف  هم  بايد  اوباما  شرايط  بنابراين 
انحراف ناگهانى برنامه هاى هسته اى ايران به سوى اهداف نظامى 
را تضمين كند. اين به معنى متوفقف كردن غنى سازى 20 درصدى 
سايت  موم  و  مهر  است.  ثالث  كشور  به  موجود  ذخاير  انتقال  و 
راراك  سنگين  آب  راكتور  تعطيلى  و  زمين  اعماق  در  واقع  فوردو 
نيز مى تواند راه ايران در دستيابى به سالح هسته اى را دشوار تر 
كند. در نهايت، ايران بايد پروتكل الحاقى را امضاء كند كه به موجب 
آن بازرسان از حق بازرسى هاى گسترده از برنامه هاى هسته اى 

ايران برخوردار مى شوند.

آنهايى  موضع  كند،  مخالفت  توافقى  چنين  به  ايران  كه  صورتى  در 
كه ادعا مى كنند تهران الگوى كره شمالى را دنبال مى كند، تقويت 
مى شود. اما در صورتى كه جديت ايران به اثبات برسد، آمريكا مى 
تواند در عالى ترين سطح با ايرانيان مذاكره كند و پرسش بر سر 

نحوه و سرعت لغو تحريم ها خواهد بود.

به  ها  تحريم  لغو  گفت  بايد  باشد،  ها  تحريم  لغو  سر  بر  بحث  اگر 
سرعت امكانپذير نيست و اين روند تدريجى خواهد بود. از سوى 

را  ايران  جمهور  رئيس  كه  است  مهم  جهت  آن  از  ها  تحريم  ديگر 
سرعت  به  را  ها  تحريم  اين  نبايد  غرب  آورد.  مى  مذاكره  ميز  پاى 
جانب  از  محدود  امتيازهاى  برخى  مثال  براى  كند.  لغو  ناگهانى  و 
اوباما،  با  مقايسه  در  آنها  كه  چرا   ، است  امكانپذير  ها  اروپايى 
داشته  توجه  بايد  غرب  دارند.  رو  پيش  را  كمترى  قانونى  مشكالت 
باشد كه باوجود عقب نشينى از تهديد نظامى عليه سوريه؛ اكنون 

بايد اهرم خود را در برابر ايران حفظ كند.

ايران،  قبال  در  قاطع  گيرى  موضع  داليل  از  ديگر  يكى  همچنين 
حاضر،  حال  در  كم  دست  است.  كشور  اين  داخلى  هاى  سياست 
حمايت گسترده اى از مذاكرات در داخل ايران وجود دارد. از سوى 
ديگر اشخاص حقيقى و حقوقى وابسته به سپاه در سال هاى اخير 
تحت فشار تحريم ها قرار داشتند و به همين دليل شايد در مقايسه 
باشد.  داشته  اى  هسته  توافق  با  كمترى  مخالفت  سپاه  گذشته،  با 
محافظه  نيست  مشخص  و  نيست  روشن  شرايط  هنوز  حال  اين  با 
كه  صورتى  در  كرد.  خواهند  اتخاذ  موضعى  چه  آينده  در  كاران 
آنها به واقع به اين نگرش رسيده باشند كه بمب هسته اى، تضمين 
به  كامل  طور  به  ايران  آنگاه  ندارد،  همراه  به  ايران  براى  امنيتى 

جامعه بين المللى بازمى گردد.

منبع: اكونوميست 

سرگردان در فرودگاه مسكو
نقد  پول  يورو  ميليارد   20 حاوى  محموله  يك  كه  است  سال  شش 
باقى  باشد  معلوم  آن  صاحب  اينكه  بدون  مسكو  در  فرودگاهى  در 
مانده در حالى كه گفته مى شوداين پول ها ثروت پنهان صدام هستند. 
در  اكنون  كه  محموله اى  نوشت؛  ديلى ميل  روزنامه  از  نقل  به  ايسنا 
روى  به  دارد  قرار  نظر  تحت  شديدا  كاال  انبار  در  مسكو  فرودگاه 
200 پالت چوبى قرار داده شده، مبلغ پول روى هر پالت معادل 100 
ميليون يورو است كه هر كدام از آنها براى آنكه مدت دو ماه سازمان 
بهداشت ملى انگليس را تامين كند، كافى است. مقامات گمرك روسيه 
تقاضا كرده اند كه صاحب حقيقى اين پول ها بيايد و ثروتش را تحويل 
بگيرد. با وجود آنكه تالش هاى مذبوحانه اى براى تصاحب اين پول ها 
انجام شده هيچ كدام از مدعيان، مقامات روسيه را راضى نكرده اند. 
يك منبع خبرى اطالعاتى روسيه كه نام خود را فاش نساخت به يك 
روزنامه اين كشور گفت: اين احتمال هست كه اين پول ها متعلق به 
پروازى  با  اوت 2007  هفتم  در  عظيم  نقد  پول هاى  اين  باشد.  صدام 
در  همگى  كه  پول ها  اين  شد.  مسكو  شرماتيو  بزرگ  فرودگاه  وارد 
به  فرانكفورت  فرودگاه  هستنداز  يورويى  صد  اسكناس هاى  قالب 
نخورده  دست  همچنان  تاكنون  زمان  آن  از  و  شده  فرستاده  مسكو 
روسى،  خبرى  منابع  گفته  به  بنا  است.  مانده  مسكو  فرودگاه  در 
پول ها  اين  نهايى  صاحب  هويت  شناسايى  از  هنوز  مسكو  مقامات 
ناتوان مانده اند و زمانى كه پول ها به فروگاه مسكو آمده به طرزى 
عجيب گيرنده آن در محموله مشخص نشده است. اين سوال مطرح 
است كه چرا صدام بايد چهار سال پس از سرنگونى اش و هشت ماه 
پس از اعدامش پول هايش را از آلمان به روسيه بفرستد؟ البته اين 
فرضيه تنها فرضيه موجود درباره اصالت پول ها نيست. ادعا شده 
است كه صدام در داخل كيف هاى ديپلماتيك 7/5 ميليارد يورو را به 
هر چنداين ميزان همه ثروت صدام نبوده است.  مسكو منتقل كرده 
يك تئورى ديگر نيز اين پول ها را متعلق به معمر قذافى مى داند. يك 
منبع خبرى امنيتى مى گويد: يك امكان ديگر اين است كه اين پول براى 
اين  ادعاى  باشداما  روسيه  فاسد  مقامات  پول  يا  و  روسيه  مافياى 
پول ها توسط هر كسى به علت مبلغ زياد آنها ممكن است خطرناك 
گيرنده  نام  اگرچه  بارنامه  در  اينكه  است  توجه  جالب  آنچه  باشد. 
نام  به  ساله  فردى 45  پول ها  صاحب  نام  اما  نشده  مشخص  پول ها 
«فرزين كُروريان مطلق» ذكر شده است. اما مقامات گمرك روسيه و 
ديگر سازمان هاى اين كشور فكر نمى كنند كه اين فرد صاحب نهايى 
پول ها باشد. وى نيز به فرودگاه مسكو نيامده تا پول هايش را پس 
به  بوده  قرار  نقد  پول  اين  كه  هستند  آن  از  حاكى  گزارش ها  بگيرد. 
دست يك بنياد پنهانى به نام بنياد «جهان مردم مهربان» كه مقر آن 
گمركى  امور  كارشناس  يك  ليالين،  واديم  برسد.  بوده،  اوكراين  در 
روسيه گفت: فرستنده محموله دريافت كننده اى براى پول ها مشخص 
كار  جاى  يك  مى دهد  نشان  و  است  عجيب  نسبتا  اين  است.  نكرده 
درباره اين پول ها ايراد دارد. وى اضافه كرد: مطمئنا از همان ابتداى 
كار كه اين پول ها فرستاده شده يك نفر مدعى اين محموله بوده اما 
مشخص نيست كه دقيقا چه كسى. وى خاطرنشان كرد: احتماال طرح 
مقصد  به  تا  بگذرند  روسيه  مرز  از  پول ها  اين  كه  بوده  اين  اصلى 
نهايى برسند، چراكه هيچ كس آنقدر بى خرد نيست كه چنين پولى را به 
ناكجاآباد بفرستد. اما درنهايت يك جاى نقشه ايراد پيدا كرده و آقاى 
«ايكس» نتوانسته به پول هايش برسد. پس از چند بار شكست اكنون 
احتماال صاحب پول ها تصميم گرفته به واسطه يك بنياد پول هايش را 

دريافت كند كه در پولشويى يك كار رايج است.
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پايان شكوفايى 
بازارهاى در حال رشد؟

مترجم: مريم رضايى / منبع: اكونوميست

وقتى يك قهرمان دو سرعت نمى تواند با بهترين ركورد سرعتى 
يا  كرده  پيدا  ضعيفى  بدنى  وضعيت  موقتا  يا  بدود،  داشته  كه 
براى هميشه قدرت ورزشى سابق خود را از دست داده است.

 بازارهاى نوظهور يا دوندگان سرعت اقتصاد جهان در قرن 21 
نيز همين وضعيت را دارند. غول هاى نوظهور دنيا، بعداز يك 
دهه افزايش رشد كه عامل جهش جهانى شد و اقتصاد جهانى 

را در مواجهه با بحران مالى نجات داد، اكنون به شدت دچار 
ركود شده اند. 

 7/5 رشد  هدف  به  بتواند  بوداگر  خواهد  خوش شانس  چين 
 2013 سال  در  رسمى  رشد  نرخ  عنوان  به  كه  خود  درصدى 
تعيين كرده، برسد. اين نرخ با نرخ هاى دورقمى كه اين كشور 
رشد  نرخ  دارد.  زيادى  فاصله  مى كرد،  تعيين  گذشته  دهه  در 
در هند (حدود 5 درصد)، برزيل و روسيه (حدود 2/5 درصد) 
به سختى به نصف بيشترين نرخى كه اين كشورها در دوران 

شكوفايى داشتند مى رسد. 
بازارهاى نوظهور در مجموع ممكن است تنها به سرعت رشد 5 
درصدى سال گذشته برسند. البته اين رقم در مقايسه با ركود 
كشورهاى ثروتمند رشد سريعى به نظر مى رسد، اما كندترين 
(به  است  بوده  نوظهور  اقتصادهاى  ميان  در  اخير  دهه  رشد 

استثناى سال 2009).  
شكوفايى  دوره  دراماتيك  اول  فاز  پايان  معنى  به  واقعيت،  اين 
بازارهاى نوظهور است. در اين دوره شكوفايى، يعنى در دهه 
از  جهانى  توليد  از  را  خود  سهم  نوظهور  اقتصادهاى  گذشته، 
38 درصد به 50 درصدافزايش دادند (بر حسب برابرى قدرت 
خريد يا PPP). اين اقتصادها در دهه آينده نيز همچنان رشد 
خواهند كرد، اما رونداين رشد آهسته تر خواهد بود. اثرات آنى 
اين كاهش سرعت قابل كنترل است، اما اثرات بلندمدت آن بر 

اقتصاد جهانى عميق  خواهد بود. 

پايان سلطه بر جهان
در گذشته، بعداز اينكه دوره هاى شكوفايى اقتصادهاى نوظهور 
به پايان مى رسيد، ورشكستگى دامنگير اين كشورها مى شد (كه 
بر اين اساس مى توان توضيح داد كه چرا تعداد بسيار كمى از 

كشورهاى ضعيف اقتصادى توانسته اند ثروتمند شوند). 
كاهش  ريسك هاى  به  توجه  با  خصوص  به  كامل،  بدبينى  در 
سرعت رشد چين يا احتمال محدود شدن ناگهانى سياست هاى 
نگرانى  اين  هم  امروز  كه  يافت  داليلى  مى توان  جهانى،  پولى 
ورشكستگى  بعيداست  بار  اين  البته  باشد.  داشته  وجود 

گسترده اى در بازارهاى نوظهور رخ دهد. 
چين در قلب يك تحول مشروط از رشد مبتنى بر سرمايه گذارى 
دارد.  قرار  مصرف كننده  بر  مبتنى  و  متعادل تر  مدل  يك  به 
طلب هاى  بروز  عامل  كشور،  اين  در  سرمايه گذارى  افزايش 
غيرقابل وصول زيادى شده است. اما دولت مركزى هم براى 
لزوم،  صورت  در  اقتصاد  تحريك  براى  هم  و  ضررها  جذب 
قدرت مالى كافى دارد. اين نعمتى است كه تقريبا هيچ اقتصاد 

نوظهورى تاكنون از آن برخوردار نبوده است.
 اين موضوع احتمال وقوع حادثه را كمتر مى كند و از آنجايى 
كه اقتصادهاى ثروتمند دنيا هنوز سر پا نشده اند، احتمال اينكه 
ناگهانى  طور  به  محدودكننده  و  سختگيرانه  پولى  سياست هاى 
بيفتد،  اتفاق  اين  اگر  حتى  است.  ضعيف  بسيار  شوند،   اعمال 
ابزارهاى  گذشته  از  بيشتر  حتى  نوظهور  اقتصادهاى  بيشتر 
دفاعى در اختيار دارند؛ ابزارهايى مانند نرخ ارز انعطاف پذير، 

ذخاير ارزى گسترده و به همان نسبت بدهى هاى كمتر. 
كه  است  اين  آن  منفى  قسمت  است.  ماجرا  مثبت  قسمت  اين 
رسيده  پايان  به  نوظهور  اقتصادهاى  ركوردشكنى  روزهاى 
است. سرمايه گذارى قوى و مدل صادرات چين اكنون متوقف 
شده است. چون جمعيت چين به سرعت به سوى پيرى مى رود، 
تعداد نيروى كار اين كشور روبه كاهش مى گذارد و چون رفاه 
بيشتر شده، فضاى كافى براى رشد سريع آن وجود ندارد. 10 
سال پيش، توليد ناخالص داخلى (GDP) سرانه چين بر حسب 
سرانه  داخلى  ناخالص  توليد  درصد   8 خريد  قدرت  برابرى 
يعنى  است.  رسيده  درصد   18 به  رقم  اين  اكنون  بود؛  آمريكا 

چين به اين روند رشدادامه مى دهد، اما با سرعت كمتر.
سريع  رشد  از  هم  را  نوظهور  غول هاى  ساير  موضوع،  اين 
بازمى دارد. سرعت رشد روسيه به واسطه افزايش قيمت انرژى 
كه رشد چين عامل آن بود، به اوج خود رسيد. برزيل به يمن 
افزايش قيمت مواداوليه و اعتبار داخلى به رشد پرسرعت دست 
يافته بود؛ تركيب تورم پايدار و كندى رشد فعلى نشان مى دهد 
آن  از  كمتر  بسيار  كشور  اين  رشداقتصادى  مجاز  سرعت  كه 

چيزى است كه بيشتر مردم فكر مى كردند.
كشور،  اين  در  مى كند.  صدق  هم  هند  مورد  در  موضوع  اين   
افزايش حدود دو رقمى نرخ توليد ناخالص داخلى ساالنه باعث 
شد سياست مداران و بسيارى از سرمايه گذاران، پتانسيل رشد 
پرسرعت (جمعيت جوان و فقير) را امرى قطعى تلقى كنند. نرخ 
بدون  افزايش  اين  اما  يابد،  افزايش  دوباره  مى تواند  هند  رشد 
اعمال اصالحات ريشه اى امكان پذير نيست و البته قطعا به اوج 

سرعت سال هاى دهه گذشته نمى رسد. 

ابهامات پيش رو
ديگر  نوظهور  اقتصادهاى  يعنى  بزرگ»  سرعت  «كاهش 
بدون  كنند.  جبران  را  ثروتمند  كشورهاى  ضعف  نمى توانند 
رونق قابل توجه اقتصادى در آمريكا يا ژاپن يا احياى اقتصاد 
حوزه يورو، بعيداست اقتصاد جهانى بتواند رشدى سريع تر از 

نرخ ضعيف 3درصد فعلى داشته باشد. 
همچنين كم كم مشخص مى شود كه چرا سرعت رشد دهه قبلى 
غيرعادى بوده است. اين رشد ناشى از وسعت شكوفايى چين 
بود كه به شكلى ويژه اختالل زا هم بود. اين اختالل نه فقط در 
نتيجه عملكرداقتصادى خوب اين كشور، بلكه به دليل افزايش 
كردن  پر  و  مواداوليه  واردات  براى  تشنگى  صادرات،  ميزان 
ذخاير ارزى بود. در آينده، صف گسترده ترى از كشورها رشد 
پايدارترى را ايجاد خواهند كرد كه نوسانات كمترى در سراسر 

جهان ايجاد مى كند. 
بعداز چين و هند، 10 اقتصاد نوظهور بزرگ بعدى، از اندونزى 
چين  جمعيت  از  كمتر  هم،  روى  جمعيت شان  تايلند،  تا  گرفته 
بر  كمتر  تكيه  با  بيشتر  رشد  نتيجه  در  بود.  خواهد  تنهايى  به 
كشورهاى بريك (برزيل، روسيه، هند و چين) به دست خواهد 

آمد. 
مى كردنداقتصادهاى  تصور  كه  سازمانى  استراتژيست هاى 
در  بايد  مى كنند،  طى  را  پرسرعت  رشد  مستقيم  خط  نوظهور 
محاسبات خود تجديد نظر كنند. شايد در سال هاى آينده آمريكا 
با تكيه بر ذخاير نفت ُرسى، توان خود را بازيابد و بيشتر از 
ميان،  اين  در  باشد.  كردن  شرط بندى  قابل  بريك  كشورهاى 
نوظهور  كشورهاى  سياستمداران  آن  از  چالش  بزرگ ترين 
 – بازدارنده  يا   – تحريك كننده  مى تواند  آنها  عملكرد  كه  است 

رشداقتصادى باشد. 
به  نسبت  همه  از  بيش  چين  مى رسد  نظر  به  تاكنون 
ايجاداصالحات آگاه و متعهد باشد. در مقابل، والديمير پوتين، 
رييس جمهور روسيه همچنان به منابع انرژى و دريافت ماليات 
نفت  به  را  خود  مشتريان  ترتيب  اين  به  و  است  متكى  هنگفت 

ُرسى شيل سوق مى دهد. 
كافى  كار  نيروى  نتيجه  در  و  زياد  جمعيت  به  مى تواند  هند 
بايداشتياق  برزيل  هم  و  كشور  اين  هم  اما  باشد،  متكى  خود 
اصالح طلبانه خود را بازيابند؛ در غير اين صورت هر دو كشور، 
طبقه متوسط رو به افزايش خود را كه اخيرا دست به تظاهرات 

خيابانى در دهلى و سائوپائولو زدند، نااميد خواهند كرد. 
همچنين در آهنگ فضاى اقتصادى نيز تغييراتى رخ خواهد داد. 
اقتصادى  آزادسازى  واشنگتن»  «توافق  ميالدى،   90 دهه  در 
صادر  نوظهور  دنياى  به  متكبرانه  شكلى  به  را  دموكراسى  و 
كرد. در چند سال گذشته، رونق اقتصادى چين، وال استريت را 
تضعيف كرده، سياست آمريكا را تحت فشار گذاشته و حوزه 

يورو دست به خودكشى زده است. 
در نتيجه بايد به ليبرال هاى قديمى گفت كه كاپيتاليزم دولتى و 
«توافق  است.  بوده  پسند  مورد  بيشتر  استبدادى  مدرن سازى 
چين» براى انجام ندادن اصالحات ليبرال، هم براى ديكتاتورها 
رشد  به  نياز  است.  كرده  بهانه تراشى  دموكرات ها  براى  هم  و 
نيز  غرب  و  شود  آنها  عالقه مندى  باعث  دوباره  است  ممكن 

ممكن است كمى اعتماد به نفس خود را بازيابد.

پايان دوران رشد آسان
روشر شرما / مترجم: شادى آذرى

طى دوره رونق در يك دهه گذشته، بسيارى از كارشناسان اقتصادى به ايده تداوم 
اوضاع اعتقاد داشتند و بر اين باور بودند كه چون چين و هند در قرن 17 بر اقتصاد 
جهان سلطه داشتند، مى توانند دوباره در قرن بيست و يكم به چنين جايگاهى دست 
يابند. به نظر مى رسيداين پيشگويان با فراموش كردن قرن هاى بى سامانى بين اين 
دو دوره، ادعا مى كردند كه عملكرداين اقتصادها در قرن هفدهم مى تواند ضامن 

آينده آنها باشد. بى شك چرخه هاى اقتصادى اين گونه عمل نمى كنند. 
رونق  از  بعدى  دهه  در  باشد،  پررونق  دهه  يك  در  اقتصادى  اگر  عادى  به طور 
مى افتد و اين دقيقا همان چيزى است كه امروز در جهان نوظهور شاهد آن هستيم. 
پس از يك دهه پررونق و داغ، امروز اقتصاد جهان نوظهور در مقايسه با جهان 
توسعه يافته، به سردى مى گرايد و بزرگ ترين بازارهاى نوظهور – برزيل، روسيه، 
چون  بى نام  جديد  ستاره هاى  به  نسبت   – بريك  به  موسوم  چين  و  هندوستان 

فيليپين، نيجريه و اخيرا مكزيك، در حال از رونق افتادن هستند.
اين فاز از رونق افتادن تا حدودى شديد خواهد بود چون ابعاد و سرعت رونق دهه 
گذشته فراتر از تصورات بود. تغييرات شديد در سياست هاى پولى اياالت متحده 
كه در سال 2003 و در واكنش به ورشكستگى بخش تكنولوژى رخ داد، يك جريان 
پول آسان را ايجاد كرد كه اشتياقى تازه در سرمايه گذاران به وجود آورد تا در 
كشورهاى نوظهور سرمايه گذارى كنند، كشورهايى كه به نوبه خود بحران هايى 

پياپى را پشت سر گذاردند و به بسيارى از آنها در دهه 1990 مبتال شده بودند.
نوظهور  كشورهاى  داخلى  ناخالص  توليد  رشد  نرخ  آن،  از  پس  سال  چهار  تا 
دوبرابر شد و به 7/5 درصدافزايش يافت. تا سال 2007 به جز سه استثناى كوچك، 
همه اقتصادهاى جهان نوظهور، در حال رشد بودند و بيش از 100 اقتصاد رشدى 
بيش از 5 درصدى داشتند. اين نوع از رونق هماهنگ جهانى تا پيش از آن اتفاق 
احتماال  مى دهد،  نشان  رسيده  ثبت  به  آمار  آنچه  براساس  تاكنون  و  بود  نيفتاده 

دوباره هم، چنين چيزى رخ نخواهد داد.
آغاز بحران مالى جهان در سال 2008 نشانه اى بود براى پايان اين روند. براى 
مدتى جهان نوظهور توانست در برابر كندى رشداقتصادى جهان تاب بياورد چون 
تقاضاى  آن  به وسيله  تا  داشت  تكيه  اقتصادى  عظيم  محرك هاى  راهكارهاى  بر 
داخلى را باال نگهدارد و با كندى رشد صادرات خود مقابله كند. تا اواسط سال 
هفت  گروه  عضو  اقتصادهاى  از  سريع تر  درصد  نوظهور 10  اقتصادهاى   2009

رشد مى كردند، اما پس از آن اوج، اين فاصله كاهش يافت تا جايى كه امسال به
2 درصد رسيد چون تاثير محرك ها كاهش يافت، اشكاالت ساختارى رشداقتصادى 
در بسيارى از بازارهاى نوظهور عيان شد و آمريكا و ژاپن دوباره احيا شده از 

عرضه پول آسان به بازارهاى نوظهور كاستند.
رسيده  پايان  به  كامال  نوظهور  بازارهاى  داستان  كه  نيست  معنا  آن  به  اين  البته 
است، بلكه آنها تازه به وضعيت عادى خود رسيده اند. ميانگين نرخ رشداقتصادى 
و  يافته  كاهش  درصد   4 تا  جارى  سال  در  چين  جز  به  نوظهور  اقتصادهاى  در 
اعضاى  يعنى  گذشته  دهه  اقتصادهاى  پررونق ترين  است.  رسيده  درصد  به 2/5 

بريكس، اكنون جزو بى رونق ترين ها هستند. 
چين هم در حال گذار از نرخ رشد دورقمى يك اقتصاد جوان فقير و رسيدن به 
جايگاه اقتصادى با منزلت تر يك اقتصاد طبقه متوسط است. اين كشور طى سال 
گذشته شاهد كاهش نرخ رشد خود به كمتر از 8 درصد بوده است. چين به مدد 
به كارگيرى راهكار مناسب در برابر افزايش شديد و خطرناك بدهى ها به بيش از 
رشد  شدن  كند  شاهد  آينده  سال هاى  طى  داخلى اش،  ناخالص  توليد  درصد   200

خود به 5 تا 6 درصد 
خواهد بود.

اين چرخه ها دست كم از جنگ جهانى دوم تاكنون وجود داشته اند. امروزه فقط 
35 اقتصاداز 185 اقتصادى كه صندوق بين المللى پول بررسى كرده است، توسعه 
يافته محسوب مى شوند. سايرين هميشه «نوظهور» بوده اند. به ندرت پيش مى آيد 

كه كشورهاى نوظهور رشد سريع تر از
به  سرعت  اين  با  كشور  شش  تنها  و  كنند  حفظ  دهه  يك  براى  حتى  را  درصد   5
سريعى  رشد  دهه  يك  مدت  به  كه  كشورهايى  اغلب  كردند.  رشد  چهاردهه  مدت 
داشته اند، خيلى زود به كشورهايى مغرور و تنبل تبديل شدند. آنها اصالحات خود 
را متوقف كردند و به نقطه آغازين بازگشتند. به همين دليل است كه متوسط درآمد 
در كشورى چون برزيل، به عنوان سهمى از متوسط درآمد در آمريكا، بيشتر از 

سال 1960 نيست. 
جهان  در  درآمد  متوسط  بين  فاصله  گذشته،  دهه  رونق  از  پس  حتى  بنابراين 
نوظهور و جهان توسعه يافته در سال 2011 به اندازه دهه 1950 بود. هم اكنون 

برزيل، روسيه و آفريقاى جنوبى سريع تر از آمريكا رشد نمى كنند.
را  بايداقتصادها  صاحبنظران  بنابراين  نادر.  است  امرى  اقتصادى  پايدار  موفقيت 
يا  مبهم «نوظهورها»  گروه  يك  عنوان  تحت  نه  و  دهند  قرار  تحليل  مورد  تك  تك 
چيزى شبيه به آن. با كند شدن اقتصاد چين، صحبت هاى گنگ در مورد فرا رسيدن 
يك قرن آسيايى بايد جاى خود را به تمركز بر اين نكته بدهد كه كدام كشورها 
اقتصادها  ساير  خيزش  شوند.  شكوفا  آينده  سال   10 تا   5 در  توانست  خواهند 
بستگى به خيزش آنها خواهد داشت، كشورهايى كه مى توان آنها را «كشورهاى 
انفجارى» ناميد؛ يعنى كشورهايى كه از كشورهاى هم رده خود به لحاظ درآمدى، 

سريع تر رشد مى كنند.
آنچه كه روز به روز آشكارتر مى شوداين است كه دوران رشد آسان در دهه اخير 
به پايان رسيده است و همه كشورهاى نوظهور لزوما جزو كشورهاى انفجارى 
رهبرى  تا  است  الزم  و  بود  خواهد  متفاوت  كامال  آنان  مسيرهاى  بود.  نخواهند 
جديد و اصالح گرا وجود داشته باشد تا برندگان جديد ظهور كنند؛ مانند فيليپين 
و مكزيك؛ اين در شرايطى است كه رهبرى هاى قديمى مانند روسيه و برزيل با 

كندى رشد 
اقتصادى مواجهند. 

كه  آنطور  جهانى،  روندهاى  جريان  در  كه  باشد  نمى توانداميدوار  كشورى  هيچ 
بسيارى از كشورها در دهه گذشته تجربه كردند، همه چيز بر وفق مرادش باشد 
و آزادانه به پيش رود. كشورها مجبورند وزن جايگاه خود را افزايش دهند و بايد 

به خاطر داشت كه همه درختان، سر به فلك نخواهند كشيد.
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صرافى آتالنتيس 
بزودى در سراسر بريتانيا

چرا نرخ ارز در 
كوتاه مدت تا اين حد 

نوسان مي كند؟
حسين مروتى / دنياى اقتصاد

يكي  به  روزها  اين  در  ارز  نرخ  بي قاعده  نوسان 
از موضوعات ثابت گفت وگوهاي مردم و عاملين 
بازار تبديل شده است؛ درحالي كه كاهش نرخ ارز 
در چند روز گذشته موجي از خوشحالي را ميان 
اين  و  داد  شكل  خدمات  و  كاال  مصرف كنندگان 
اميد را پديد آورد كه قيمت كاالها نيز به تبع آن 
در مسير كاهشي قرار گيرد، همزمان اخباري از 
اين  سال جاري  در  لبنيات  قيمت  چندباره  افزايش 
تعيين كننده  عامل  تنها  كه  كرد  گوشزد  را  نكته 
آنكه  يا  نيست  ارز  نرخ  خدمات،  و  كاالها  قيمت 
باعث  لزوما  ارز   نرخ  رواني  كاهش هاي  حداقل 
خدمات  و  كاالها  فروش  قيمت  در  متناظر  كاهش 
در  اقتصاد  كه  است  اين  تلخ  واقعيت  نمي شود. 
يك مسير تورمي قرار دارد و تازماني كه شتاب 
و  بارتورمي  و  نشده  گرفته  قيمت  شاخص هاي 
انتظاراتي موجود كه در گذشته شكل گرفت، خود 
را در قيمت هاي جاري و آتي تخليه نكند، نمي توان 
داشت.  را  مصرفي  هزينه هاي  تثبيت  انتظار 
و  كاالها  قيمت  تعيين كننده  عوامل  درخصوص 
خدمات و فشارهاي تورمي ناشي از فشار تقاضا 
اما  كرد؛  تحليل  بسيار  مي توان  عرضه  كمبود  يا 
نرخ  تعيين كننده  عوامل  واكاوي  متن،  اين  هدف 
ارز است؛ يعني قيمت همان كااليي كه نزد اذهان 
كوچك ترين  و  بوده  شاخص  بسيار  عمومي 

تغييرات آن به دقت دنبال و تحليل مي شود.

نرخ ارز همچون قيمت هر دارايي شاخص ديگري 
زماني  بازه هاي  در  و  زمان  از  لحظه  هر  در 
متفاوت  نوساناتي دارد. اين نوسانات طي زمان 
جزء  نخست  كرد:  تفكيك  جزء  دو  به  مي توان  را 
و  بنيادين  متغيرهاي  اثر  انعكاس دهنده  كه  روند 
است  ارز  نرخ  تعيين كننده  بلندمدت  اجزاي  تغيير 
و  دارند  ارز  نرخ  بر  ماندگاري  و  پايدار  آثار  و 
ناشي  عمدتا  كه  آن  حول  گذراي  نوسانات  دوم، 
كوتاه مدت،  تكنيكي  متغيرهاي  و  رواني  عوامل  از 

شايعات و اخبار سياسي است.   

دالر  برابري  نرخ  از  مشخصي  دامنه  بنابراين، 
از  كه  دارد  وجود  ريال  مقابل  در  اسعار  ديگر  يا 
شده  تغذيه  ساختاري  و  بنياني  متغيرهاي  سوي 
دشوار  و  محدود  ميان مدت،  در  آن  از  انحراف  و 
نرخ  است  ممكن  كوتاه مدت  در  هرچند  است؛ 
روز  يك  از  ساعاتي  حتي  يا  روز  چند  براي  ارز 
حقيقت،  در  باشد.  داشته  اعوجاج  آن  به  نسبت 
ساختارهاي اقتصاد كالن و تعامالت دروني ميان 
اجازه  ذاتي  طور  به  كليدي  حوزه هاي  و  متغيرها 

نمي دهد انحراف مذكور در بازار ديرپا باشد. 

اما مهم ترين عوامل بنيادين اقتصادي تعيين كننده 
قالب  در  بايد  پرسش  اين  به  كدامند؟  ارز  نرخ 
نظريه هاي اقتصادي تبيين كننده مسير و سطح نرخ 
ارز كه درآزمون هاي تجربي نيز به نسبت موفق 

پراجماع ترين  از  يكي  گفت.  پاسخ  عمل كرده اند، 
دارد  آن  بر  داللت  فكري  جامع  چارچوب هاي 
و  ميان مدت  در  ارز  نرخ  كننده  تعيين  مباني  كه 
تحوالت  ميان مدت،  در  است.  متفاوت  بلندمدت 
پرداخت هاي  تراز  اجزاي  وضعيت  از  ارز  نرخ 
خارجي (تراز حساب جاري، تراز حساب سرمايه 
خروج  و  ورود  جريانات  ويژه  به  و  مالي  و 
رشد  نرخ  بودجه اي،  و  پولي  سياست هاي  ارز)، 
اقتصادي و اندازه اقتصاد در مراودات بين المللي 

ساختاري  تغييرات  بلندمدت،  در  مي كند.  تبعيت 
بخش هاي  و  بازار  سازوكارهاي  اصالح  اقتصاد، 
معرف  كه  مبادله  رابطه  تغييرات  نيز  و  اقتصادي 
تغييرات ساختاري در بخش تجاري اقتصاد است، 

بهترين توضيح دهنده تحوالت نرخ ارز است. 

اگر به تحوالت سه سال اخير بازار ارز كشور در 
اين چارچوب مورد اجماع نظري و تجربي بنگريم، 
تحريم هاي به تدريج پيشرونده پنج سال گذشته كه 
كانال هاي نقل و انتقال ارز و جريانات سرمايه را 
مسدود  با  آخر  حلقه  در  و  كرد  محدود  شدت  به 
به  دسترسي  مركزي  بانك  ارزي  عمليات  كردن 
بازارهاي سرمايه و مالي جهاني را تقريبا بسته، 
مرحله  چند  شكل دهنده  عوامل  مهم ترين  از  يكي 
جهش در بازار ارز بوده است. رشد باال و فزاينده 
نقدينگي و تورم در سال هاي اخير و تغيير تركيب 
پديده  اين  تداوم  در  نيز  مركزي  بانك  ترازنامه 
كمك كرده است. همزمان وابستگي باالي ساختار 
بودجه و عمليات مالي دولت به درآمدهاي نفتي، 
تورم و افزايش نرخ ارز را تغذيه كرد. عدم وجود 

مرتفع  كسب وكار،  فضاي  در  اصالحي  برنامه 
در  و  بازارها  و  توليد  ساختاري  مشكالت  نشدن 
خارجي  تجارت  نامطلوب  تركيب  تداوم  آن،  كنار 
كشور كه اجازه بهبود قابل توجه در رابطه مبادله 
مسير  در  را  ارز  نرخ  همگي  نمي كند،  فراهم  را 

افزايش قرار دادند. 

و  پايدار  عموما  مسير  اين  در  دالر  نرخ  اما 
تاحدي افزايشي، گاهي و در برخي مقاطع زماني 

كاهش هايي را نيز تجربه كرده است. آخرين نمونه 
اين كاهش ها، وضعيت بازار ارز در هفته نخست 
مهرماه است. در روزهاي گذشته بسياري از فعاالن 
بازار در واكنش به اخبار مثبت و اميدواركننده اي 
نيز  و  كشور  بين المللي  تعامالت  فضاي  از  كه 
انتظارات  مي شد،  شنيده  طال  جهاني  بهاي  كاهش 
توان  و  ارز  بازار  آتي  وضعيت  از  خود  بدبينانه 
خوشبينانه  انتظارات  سمت  به  را  آن  در  عرضه 
شكل گيري  سكه،  اين  ديگر  روي  كردند.  اصالح 
در  ارز  قيمت  آتي  نوسانات  درباره  منفي  انتظار 
بازار بود. اين موج فزاينده انتظارات كه با تبليغات 
ديپلماسي  تحوالت  روند  باب  در  رسانه ها  مثبت 
خارجي كشور همراه بود، اين انتظار را شكل داد 
سرعت  با  بايد-   حتي  و   – مي تواند  ارز  نرخ  كه 
و  هيجانات  پس  گيرد.  قرار  نزول  مسير  در  زياد 
هجوم معكوسي براي فروش ارز در بازار روي 
برمبناي  كوتاه مدتي  نوسان  التهاب،  اين  اما  داد. 
شايعات بود كه متاسفانه از سوي عوامل بنيادين 
حمايت  نفتي)  درآمد  وصولي هاي  افزايش  (مثال 
اصالح  مذكور  متغيرهاي  كه  زماني  تا  نمي شد. 

ميزان  در  محسوسي  گشايش  و  نشوند  تعديل  و 
توليدات داخلي و خروج از ركود اقتصادي حاصل 
همراستا  كه  ارز  نرخ  در  نوساني  هرگونه  نشود، 
با  سازگار  و  ارز  نرخ  بلندمدت  تعادلي  روند  با 
مباني اقتصاد كالن نباشد، گذرا و موقتي خواهد 
يا  دير  بازار  در  ارز  شده  مشاهده  نرخ  و  بود 
زود، به مسير بلندمدت خود بازخواهد گشت. به 
كالم آماردانان، اين نوسانات كه ناشي از هجوم 
بازار  در  ارز  فروش  براي  هجوم  يا  خريد  براي 
است، تنها واريانس نرخ ارز را تغيير مي دهد و از 
جابه جا كردن ميانگين نرخ در بازار ناتوان است. 

با اين وصف، آيا اقتصاد  بايد همچنان درگير اين 
تب و تاب و نوسانات باشد؟ مطمئنا اين وضعيت 
بايد اصالح شود و البته كليد اصالح نيز در اختيار 
مجموعه  مي رود  انتظار  دولت  از  است.  دولت 
اقدامات جامعي براي رفع تنش هاي تحميل شده به 
بازار ارز صورت دهد: اصالح فضاي كسب وكار، 
سرمايه گذاري  و  توليد  سازوكارهاي  اصالح 
توليدات  رقابت پذيري  افزايش  مولد،  بخش  در 
اصالح  و  بودجه  ريالي  منابع  افزايش  داخلي، 
آن.  نظاير  و  مالياتي  پوشش هاي  و  سازوكارها 
اين اقدامات مي تواند مختصات بنيان هاي نرخ ارز 
آتي  التهابات  جلوي  و  كند  بهتر  ميان مدت  در  را 
دراين  يازدهم  دولت  خوشبختانه  البته  بگيرد.  را 
انجام  را  مناسبى  اقدامات  و  تالش ها  كوتاه  مدت 
افق  در  آن  مثبت  نتايج  مى رود  انتظار  كه  داده 
مركزي  بانك  از  شود.  نمايان  قبولى  قابل  زمانى 
موجود  امكانات  از  استفاده  با  مي رود  انتظار  نيز 
و به رغم محدوديت هاي ابزاري، دامنه نوسانات و 
پيگيري  اگرچه  كند.  مديريت  را  ارز  نرخ  تغييرات 
به  شده  مديريت  شناور  ارزي  نظام  قانوني  الزام 
دليل مشكالت ناشي از تحريم دشوار است و به 
نظر مي رسد شكل محدودي از تخصيص ارز به 
ليكن  شود،  رعايت  بايد  اقتصاد  حياتي  بخش هاي 
آزاد  بازار  هدايت  و  نظارت  نفي  مفهوم  به  اين 
تازماني  حداقل  نيست.  مركزي  بانك  توسط  ارز 
رخ  اقتصاد  صادراتي  درآمدهاي  در  بهبودي  كه 
نداده و كانال هاي تحريم پابرجا است، دسترسي 
به منابع مالي بين المللي اندك است و حجم ورود 
است،  برنامه ريزي  غيرقابل  خارجي  سرمايه 
و  ارزي  نظام  در  اساسي  تغيير  انتظار  نمي توان 
داشت؛  شده  مديريت  شناور  ارزي  نظام  اجراي 
عملياتي  روش هاي  از  استفاده  با  بتوان  شايد  اما 
حداقل  به  را  ارزي  نوسانات  و  تالطم  اجرايي،  و 
بي قاعده  نوسان هاي  مخرب  تاثيرات  از  و  رساند 
بر اقتصاد جلوگيري كرد. بايد توجه داشت كه هر 
را  جهشي  خود،  دنبال  به  ارز  نرخ  موقتي  كاهش 
به سوي سطوح قبلي نرخ درپي دارد و آثار منفي 
قابل  ارز  بازار  تحوالت  روند  به  نااطميناني  اين 
رييس  اخير  سخنان  وصف،  اين  با  است.  توجه 
كه  انتقادهايي  تمامي  به رغم   – مركزي  بانك  كل 
به  بيشتر  قيمت  كاهش  از  بازدارندگي  باب  از 
نظر  به  چنين  است.  درك  قابل  شده-  وارد  آن 
مي رسد كه مديريت جديد بانك مركزي كاستن از 
كار  دستور  در  را  ارز  بازار  التهابات  و  تالطم ها 
خود قرار داده و شفاف كردن بازار ارز را دنبال 
مي كند. اميدواريم ديگر نهادها نيز در اين امر به 
بانك مركزي مساعدت كنند و بانك در اين مسير 

گام هاي موفقي بردارد. 

اگر به تحوالت سه سال اخير بازار ارز كشور در اين چارچوب مورد اجماع نظري و 
تجربي بنگريم، تحريم هاي به تدريج پيشرونده پنج سال گذشته كه كانال هاي نقل و 
انتقال ارز و جريانات سرمايه را به شدت محدود كرد و در حلقه آخر با مسدود كردن 
تقريبا  را  جهاني  مالي  و  سرمايه  بازارهاي  به  دسترسي  مركزي  بانك  ارزي  عمليات 

بسته، يكي از مهم ترين عوامل شكل دهنده چند مرحله جهش در بازار ارز بوده است.
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جايزه وارويك بريتانيا امسال 
به يك مجموعه شعر رسيد

هزار   25 جايزه  برنده  عنوان  به  بريتانيايى  شاعر  اوسوالد،  آليس 
پوندى دانشگاه وارويك در سال 2013 انتخاب شد.-

به  يافته  راه  نامزد   6 از  يكى  كه  او  جايزه،  اين  سايت  از  نقل  به 

فهرست نهايى جايزه ادبى وارويك بود، اين جايزه را براى مجموعه 
اين  در  شاعر  اين  مى كند.  دريافت  «يادبود»  عنوان  با  شعرهايش 

مجموعه شعر به بازنويسى «ايلياد» هومر پرداخته است.

پروفسور يان سانسون، رييس گروه داورى انتخاب اين مجموعه را 
تصميمى به اتفاق آرا خواند و كتاب «يادبود» را رسانه اى منحصر 

به فرد براى بيان احساس دانست. 

و  كرد  معرفى  غنى  و  وهمناك  تلگراف  ديلى  را  شعر  مجموعه  اين 
احساس،  از  وجهى  چند  اى  مرثيه  عنوان  به  آن  از  گاردين  منتقد 

تمركز و ... ناميد. 

انتشار  براى  را  تى.اس.اليوت  جايزه  سال 2002  در  كه  شاعر  اين 
يادبود  جايزه   2006 سال  كرد.  دريافت  شعرش  مجموعه  دومين 
جفرى فابر را برد و جايزه هاثتورن 2009 را نيز از آن خود كرد. 
او كه سال 2010 جايزه شعر تد هيوز را نيز نصيب خود كرد، از 

چهره هاى موفق شعر امروز بريتانيا محسوب مى شود. 

و  داروى  گروه  از  گفت:  جايزه  اين  بردن  درباره  اوسوالد  آليس 
همچنين از هومر براى اين افتخارى كه نصيبم شده شگفت زده و 

سپاسگزارم. 

به فهرست نهايى امسال يك مجموعه شعر، سه كتاب غيرداستانى و 
دو كتاب داستانى راه يافته بودند كه در نهايت سه كتاب غيرداستانى 
«پيشروان: دوران طاليى علوم عربى» نوشته جيم الخليلى، «راه هاى 
قديمى» نوشته رابرت مك فارلين و «اوهام جنسيت» نوشته كوردليا 
فاين و دو كتاب داستانى «افسونگرى شايسته» نوشته امى اسپست 
و «ناگهانى، ضربه اى به در» نوشته اتگار كرت اين رقابت را به تنها 

كتاب شعر اين مجموعه واگذار كردند. 

معاصر  ادبيات  دپارتمان  از  كه  سانسون  يان  پروفسور  كنار  در 
انگليسى رياست گروه داورى امسال اين جايزه را برعهده داشت، 
بايرن  اد  پروفسور  و  نويسندگى  استاد  وارنر  مارينا  پروفسور 
گروه  اعضاى  ديگر  استراليا  در  ملبورن  موناش  دانشگاه  رييس 

داورى امسال را تشكيل داده بودند. 

جايزه دو ساالنه وارويك از سوى دانشگاه وارويك در بريتانيا اهدا 
و شامل حال كتابهايى مى شود كه در حوزه داستان، شعر، تاريخ و 

علوم نوشته شده باشند.
اين  شوك»  «دكترين  كتاب  براى   2009 سال  در  كالين  نائومى 
جايزه را برد و برنده سال 2011 نيز پيتر فوربس براى «درخشان 

اغواگرانه» بود.

مهمترين جايزه ادبيات غيرداستانى 
بريتانيا وارد مرحله نهايى شد

معتبرترين  عنوان  به  كه  جانسون  ساموئل  جايزه  داوران  هيات 
جايزه در زمينه كتاب هاى غيرداستانى بريتانيا شناخته مى شود، 

امروز اسامى راه يافتگان به بخش نهايى آن را اعالم كردند./
به نقل از بى.بى.سى، در فهرست نهايى جايزه ساموئل جانسون 
2013 اسامى 6 كتاب ديده مى شود كه در رقابت براى كسب اين 
جايزه، جاى گرفته اند. اين فهرست كه از ميان فهرست اوليه شامل 
نام 18 عنوان كتاب بيرون آمده، شامل كتابى درباره نخست وزير 

پيشين بريتانيا نيز هست. 
كتاب «مارگارت تاچر: زندگينامه با مجوز» نوشته چارلز مور از 

كتاب هايى است كه به فهرست نهايى اين رقابت راه يافته است. 
شاه»  يك  «بازگشت  كرين،  ديويد  نوشته  منسوخ»  «فرمانروايى 
نوشته ويليام دالريمپل و «قله» نوشته لوسى هيوز-هالت از ديگر 

كتابهايى مرحله نهايى اين رقابت هستند. 
«زير آسمانى ديگر» نوشته شارلوت هيگينس و «نيشى در قصه» 
نوشته ديو گالسون ديگر فيناليست هاى اين جايزه غيرداستانى را 
تشكيل مى دهند. مارتين رس، رييس گروه داوران اين دوره گفت 
اين كتاب ها بسيار متفاوت هستند، اما هر يك از آن ها براى داوران 
مرحله  به  كه  آثار  اين  افزود: نوشتن  او  بودند.  تامل  قابل  بسيار 
گسترده اى،  روابط  مبناى  بر  يك  هر  رسيده اند  جايزه  اين  نهايى 
شكل گرفته اند.  در راس يك گروه داورى متشكل از مرى برد و 
پيتر هنسى تاريخدان، شامى شاكرابارتى مدير كتابخانه، و جيمز 
انجام  را  آثار  اين  انتخاب  كار  منتقدادبى،  و  نويسنده  كناچى  مك 
داده اند. «زير آسمانى ديگر» به بررسى گذشته بريتانيا نقب زده و 
آنها را به زندگى بازگردانده است. «فرمانروايى منسوخ» درباره 
جنگ نخست جهانى و يكى از چندين كتاب است كه در اين زمينه 
آنونزيو  د  گابريل  زندگينامه  شد.«قله»  خواهد  منتشر  زودى  به 

شاعر و تاريخ زندگى اوست.
«نيشى در قصه» درباره حشرات و نقش آنها در اكوسيستم است.

فقيد  وزير  نخست  زندگى  درباره  نيز  تاچر»  «مارگارت  كتاب 
درباره  تحليلى  شاه»  يك  «بازگشت  كه  حالى  در  بريتانياست، 
نخستين جنگ افعانستان و درس هاى تاريخى از اين رويداداست. 
در  يافته اند،  راه  رقابت  اين  نهايى  فهرست  به  كه  نويسندگانى 
در  و  مى شود  برگزار  اكتبر   6 كه  چلتنهام  ادبيات  جشنواره 
مى شود،  برگزار  ساوتبانك  مركز  در  نوامبر  سوم  كه  مراسمى 
اكتبر   30 كه  بى.بى.سى  فرهنگ  برنامه  شد.در  خواهند  حاضر 
پخش مى شود، هر يك از اين كتاب ها معرفى خواهند شد. برنده 
چهارم  بريتانيا  غيرداستانى  اثر  بهترين  عنوان  به  رقابت،  اين 
نوامبر (13 آبان) معرفى مى شود تا جايزه 20 هزار پوندى خود 
را دريافت كند. كتاب ويد ديويس با عنوان «به درون سكوت: جنگ 
بزرگ، مالورى و فتح اورست» كه درباره جورج مالورى و تالش 
او براى فتح اورست نوشته شده بود، سال پيش عنوان برنده اين 

رقابت را دريافت كرد.

 نشست متخصصان ترجمه در 
كتابخانه بريتانيا

به مناسبت گراميداشت روز بين المللى ترجمه 30 سپتامبر(8 مهر) 
نشستى با حضور متخصصان فن، برگزار شد.

چند  هر  امروزى،  مفهوم  با  ترجمه  پديده  نيوز،  بوك  از  نقل  به 
دارد  دور  گذشته هاى  در  ريشه  اما  جديداست،  پديده اى  به نسبت 

كه به دوره سن ژروم و ترجمه انجيل باز مى گردد. 
ترجمه  روز  بين المللى  سمپوزيوم  برگزارى  سال  چهارمين  در 
كه به رويدادى ساالنه براى جامعه مترجمان بدل شده، فرصتى 
كتابداران،  كتابفروشان،  و  ناشران  دانشجويان،  مترجمان،  براى 
نشست،  اين  آمد.  فراهم  آمدن  گردهم  براى  منتقدان  و  بالگرها 

چون سال هاى پيش در كتابخانه بريتانيا برگزار شد. 
روز بين المللى ترجمه كه از سال 1953 توسط بنياد بين المللى 
و   ژروم   سن  جشن  روز  حقيقت  در  شد،  اندازى  راه  مترجمان 
حامى مترجمان است. ژروم اين نقش را با برعهده گرفتن انجام 

نخستين ترجمه عهد عتيق از زبان عبرى انجام داد. 
اين روز، از سوى بنياد بين المللى مترجمان (FIT) از سال 1953 
گراميداشت  فكر  بنياد  اين  سال 1991  در  شد.  خوانده  نام  اين  به 
رسمى اين روز را براى نشان دادن اهميت ترجمه در جوامع بشرى 
كشورهاى  از  را  ترجمه  متخصصان  كرد   تالش  و  كرد  مطرح 

مختلف گرد هم آورد. 
كتابخانه  انگليس،  قلم  انجمن  همكارى  با  ترجمه  المللى  بين  روز 
ولز  ادبى  مبادالت  و  ادبى  ترجمه  براى  بريتانيا  مركز  و  بريتانيا 

برگزار شد.
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 ويليام تروور جايزه يك 
عمر دستاوردادبى را گرفت

عنوان  به  بريتانيايى  نويسنده  تروور  ويليام 
چارلستون- جايزه  كننده  دريافت  نخستين 

چيچستر براى يك عمر دستاوردادبى در زمينه 
داستان كوتاه انتخاب شد./

متولد  كه  تروور  ويليام  تريد،  بوك  از  نقل  به 
 14 است،  سال 1928  در  يورك  در  ميچلستون 
«بچه هاى   ، «پيرپسرها»  كه  كرده  منتشر  رمان 
دينموت»، «سفر فليسيا» ، «داستان لوسى گولت» 
او  هستند.  آن ها  جمله  از  تابستان»  و  «عشق  و 
همچنين 12 مجموعه داستان كوتاه منتشركرده 
كارهايش  مجموعه  در  نيز  كوتاه  رمان  دو  و 

دارد.
و  كرده  دريافت  متعددى  جوايز  نويسنده،  اين 
گرفته   2002 سال  را  شواليه  افتخارى  جايزه 
زندگى  انگلستان  غرب  در  سال هاست  او  است. 

مى كند. 
تروور درباره دريافت اين جايزه گفت: اين جايزه 
هر  از  بهتر  كه  گرفته  تعلق  من  به  كارى  براى 
كار ديگرى مى توانم انجامش دهم و آن، نوشتن 
اما  نوشته ام  هم  رمان  من  است.  كوتاه  داستان 
هستم  عاشقش  كه  است  چيزى  كوتاه  داستان 
خود  به  واقعا  من  بوده ام.  عاشقش  هميشه  و 

مى بالم. اين براى من  اهميت زيادى دارد. 

دايانا ريچ مسئول اين جايزه گفت: ويليام تروور 
به عنوان يكى از بزرگترين حاضران در عرصه 

شركت  انگليسى  زبان  در  نويسى  داستان  هنر 
داشته و استاد بيان تراژدى در آداب و رسوم 
نويسندگان  نسل  در  راهنمايى  ستاره  او  است. 
و  بين المللى  و  ملى  عرصه  در  كوتاه  داستان 
دريافت  نخستين  عنوان  به  شايسته  انتخابى 

كننده اين جايزه است. 
ايجاد  امسال  كه  چارلستون-چيچستر  جايزه 
شد، براى تجليل از داستان كوتاه اهدا مى شود. 
كوچك (اسمال  شگفتى  جشنواره  در  جايزه  اين 
به  بريتانيا  شرقى  اسكس  در  ديروز  كه  واندر) 

كار خود پايان داد، به ويليام تروور اهدا شد.
امسال، دهمين سال برگزارى جشنواره شگفتى 
كوچك نيز گرامى داشته  شد كه در دهه گذشته 
ويرجينيا  گردهمايى هاى  (مكان  چارلستون  در 

وولف با گروه بلومزبرى) برگزار شده است.

جيمز باند با كتاب «تنها» 
به كتابفروشى ها آمد

در  را  باندش  جيمز  رمان  نخستين  بويد  ويليام 
ادامه داستان هاى جيمز باندى منتشر كرد.-

به نقل از بوك سلر، ويليام بويد در رمانى جديد كه 
مشهورترين  كرده،  منتشر  (سلو)  عنوان «تنها»  با 
جاسوس جهان را بارديگر به عرصه حيات وارد 
هتل  در  كتاب  اين  رونمايى  با  بويد  ويليام  كرد. 
دورچستر لندن، هفت نسخه از آن را امضا كرد. 
اتومبيل هاى  با  شفاف  كيف هاى  در  نسخه ها  اين 
به  سپس  تا  شدند  هتل  اين  راهى  ويژه «جنسس» 

نقاط مختلف جهان بروند. 

از  مستقيم  صورت  به  كه  مراسم  اين  در 
به  بويد  مى شد،  پخش  جهان  تلويزيون هاى 
ادامه اى  كه  رمانى  نوشتن  درباره  روزنامه نگاران 
باشد،  باند  جيمز  خالق  فلمينگ،  يان  رمان هاى  بر 
رمان هاى  نوشتن  زمينه  در  قبل  از  اگر  گفت 
مى توانى  راحت تر  باشى،  كرده  كار  جاسوسى 
رمان  دو  اين  از  پيش  من  بنويسى.  رمانى  چنين 
نوشته بودم و به همين دليل با اين ژانر كامال آشنا 
با  پيچيده  پالت  يك  ساختن  با  توانم  مى  و  هستم 

ريتمى تعليق آميز كنار بيايم. 

او در پاسخ به اين سوال كه كدام بازيگر را براى 
گفت  مى بيند  مناسب  باند  جيمز  نقش  در  بازى 
كريگ  دانيل  و  برازنان  پيرس  كانرى،  شان  با 
به  و  كرده ام  كار  نزديك  از  نقش  اين  بازيگران 
نظرش دانيل دى لوييس مناسبت ترين باند براى 
وى  است.  كرده  خلق  فلمينگ  كه  است  شخصيتى 
گفت او بلند، باريك، با موهاى خيلى سياه و تقريبا 
دى  دانيل  مى كند  فكر  وى  و  است  روى  سبزه 

لوييس اين ويژگى ها را داشته باشد. 

نويسنده  بريتانيايى  نويسنده  بويد،  ويليام 
رمان هاي كالسيك است. او كه نويسنده رمان هاى 
خوب  «مردى  انسانى»،  دل  «هر  مثل  پرفروشى 
سومين  است،  طلوع»  انتظار  «در  و  آفريقا»  در 
رمانى  فلمينگ  از  پس  كه  است  نويسنده اى 
جفري  بويد،  از  پيش  است.  نوشته  باندى  جيمز 
فالكز  سباستين  و  آمريكايي  نويس  رمان  ديور 
داستان هاي جديدي براي جيمز باند نوشته بودند 
بايد  شيطان  و«وقتي  سفيد»  «كارت  عنوان  با  كه 

مراقب باشد» به بازار آمده بودند. 
تشكيل  سوراخ هايى  جديداز  رمان  جلد  طراحى 
يادآور  تا  است  گلوله  سوراخ  شبيه  كه  شده 

عمليات جاسوسى باشد. 

است.   1969 سال  در  باند  جيمز  ماجراى  «تنها» 
آفريقا  به  تنهايى  به  ماموريتى  انجام  براى  او 
مى رود، اما هيچ چيز طبق نقشه پيش نمى رود. اين 
مامور مخفى بريتانيايى در سه قاره جهان دنبال 
قاره  دو  از  بيشتر  آفريقا  در  و  مى رود  ماموريت 

ديگر وقت مى گذراند.
امسال شصتمين سال چاپ نخستين كتاب جيمز 
فلمينگ  يان  قلم  به  رويال»  عنوان «كازينو  با  باند 
سالگى   56 سن  در   1964 سال  فلمينگ  است. 
نوشتن  آيا  كه  اين  به  پاسخ  بويداز  درگذشت. 
كتاب ديگرى از جيمز باند را در هدف دارد يا خير 

خوددارى كرد. 

لوسى فلمينگ برادرزاده فلمينگ خالق جيمز باند 
بايد  نويسنده  بود  گفته  زمانى  من  عموى  گفت 
بعدى  صفحه  كه  كند  ترغيب  را  خواننده  بتواند 
را  كار  اين  «سلو»  مى كند   فكر  و  بخواند  نيز  را 
انجام مى دهد.«سلو» پنجشنبه 26 سپتامبر منتشر 
دومنيك  صداى  با  نيز  آن  شنيدارى  كتاب  و  شد 
وست بازيگر به بازار آمد. اين كتاب كه از سوى 
شده،  بريتانيا  بازار  روانه  كيپ  جاناتان  انتشارت 
روانه  كالينز  هارپر  انتشارات  سوي  از  همزمان 

بازار آمريكا و كانادا مى شود.

معرفى 100 چهره ادبى 
تاثيرگذار لندن در سال 2013

صد چهره تاثيرگذار ادبى لندن در حالى معرفى شدند 
كه نويسندگان و ناشران برجسته، بيشترين سهم را در 

اين فهرست تشكيل مى دهند./
چهره هاى  فهرست  اين  در  استاندارد،  از  نقل  به 
خالق  و  نويس  رمان  جى.كى.رولينگ  چون  مشهورى 
«هرى پاتر» كه امسال با كتاب «خال ناگهانى» و «آواى 
كوكو» نخستين اثر جنايى اش كه با نام رابرت گالبرايت 
رمان  اوان  مك  ايان  و  كرد  پا  به  زيادى  سروصداى 

نويس مشهور جاى دارند. 
زادى اسميت نويسنده و روزنامه نگارى كه در لندن و 
نيويورك زندگى مى كند و جديدترين رمانش با عنوان 
جيمز  اى.ال  و  كرد  منتشر  پيش  سال  را  دبليو»  «ان 
نويسنده و خالق سه گانه «پنجاه طيف خاكسترى» كه 
چهره هاى  ديگر  از  شد،  سال  نويسنده  پردرآمدترين 
ملك الشعراى  دافى  آن  هستند.كارول  لندن  ادبى  مطرح 
بريتانيا و ميمى اسپنسر نويسنده بهترين كتاب تغذيه 
و رژيم غذايى سال و ويراستار مجله هاى سبك زندگى، 
كه  نگار  تاريخ  و  نويسنده  فور  سباگ-مونته  سيمون 
موگاچ  لوتى  مى كند،  تحقيق  روسيه  تاريخ  درباره 
نويسنده و روزنامه نگار تايمز از ديگر نويسندگان اين 
فهرست هستند. در عين حال، نام رمان نويسانى چون 
كيت موسه، ويليام بويد، رابرت هريس، آنتونى بيوور 
برنده  نويسنده  بارنز  جوليان  نويسنده،  و  نگار  تاريخ 
جايزه بوكر 2011 و نيز جانت وينترسون، ند بيومن، 
مجموعه  اين  در  اميس  مارتين  و  هيسالپ  ويكتوريا 
ديده مى شود. پيتر فورنس مدير جشنواره هى، ويليام 
سيگارت مدير جايزه شعر فوروارد و ايون اروين مدير 
جايزه من بوكر از ديگر چهره هاى برجسته ادبى لندن 
نيز  بزرگ  انتشاراتى هاى  مديران  ميان،  اين  هستند.در 
پنگوئن  مديرعامل  ولدوم  تام  و  دارند  خاصى  جايگاه 
رندوم هاوس بريتانيا، چارلى ردماين مدير عامل هارپر 
هاوس،  رندوم  پنگوئن  رييس  ريباك  گيل  گيم  كالينز، 
هاتچينسون  هلى  تيم  ادبى،  كارگزار  الوتون  رنان 
مدير عامل كتاب هچت بريتانيا، اورسوال مكنزى مدير 
عامل انتشارات ليتل براون و نيگل نيوتاون مدير عامل 
انتشارات بلومزبرى نيز چهره هاى برجسته ادبى مركز 

بريتانيا را تشكيل مى دهند. چهره هاى مستقلى چون ربكا 
و  ادبى  موسسه  بنيانگذار  ويكتور  اد  ناشر،  نيكولسون 
چارلى كمبل كارگزار ادبى وى نيز در اين فهرست جاى 

گرفته اند.
********

برگزارى شب جنايى لندن 
در كتابخانه كانادا واتر

نويسندگان برجسته ادبيات جنايى انگليس با نشستى در 
كتابخانه «كانادا واتر» در شهر لندن، درباره آثار جنايى 

به بحث مى پردازند.-
به نقل از بوك تريد، نويسندگان برجسته ادبيات جنايى 
گريفيث  الى  ويلسون،  لورا  كين،  جسى  چون  انگلستان 
منتقدادبيات  كريج،  جيك  با  نشستى  در  شاو  ويليام  و 
گفتگو  به  جنايى  ژانر  درباره  تلگراف  نشريه  جنايى 
در  اكتبر   7 كه  گفتگو  و  بحث  اين  از  مى پردازند.پس 
كتابخانه «كانادا واتر» در لندن برگزار مى شود، آنها در 
را  كتابهايشان  سپس  و  شركت  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
جسى  نخست  كتاب  مى كنند.  امضا  مخاطبانشان  براى 
كين با عنوان «بازى كثيف» به كتاب شماره يك كتابهاى 
چندين  آن  از  پس  كه  نويسنده  اين  شد.  بدل  پرفروش 
كتاب پرفروش ديگر منتشر كرد، شخصيت آنى كارتر 

را در راس يك خانواده تبهكار لندنى، خلق كرد. 
نشست،  اين  در  حاضر  نويسنده  ديگر  ويلسون ،  لورا 
طاليى  خنجر  جايزه  نهايى  فهرست  به  دوبار  تاكنون 
از  رمانش  نخستين  با  كه  او  است.  يافته  راه  بريتانيا 
مجموعه «دى آى استارتون» برنده جايزه اليس پيترز 

شد، از منتقدان ادبى آثار جنايى گاردين است. 
نويسندگى  به  كه  سالهاست  و  لندن  اهل  گريفيث  الى 
مشغول است. نخستين رمان جنايى او با عنوان «دكتر 
بى.بى. سوى  از  تلويزيونى  اقتباس  با  گالووى»  راث 

با  را  كارش  كه  شاو  ويليام  درآمد.  نمايش  به  سى 
بيش  كرد،  شروع  موسيقى  حوزه  در  روزنامه نگارى 
رمان  است.  نوشته  موسيقى  درباره  سال  بيست  از 
«ترانه اى از ميان لبهاى مرده» او در لندن مى گذرد كه 

آغازگر يك مجموعه جنايى است. 
در  ادبى  ژانرهاى  محبوبترين  از  جنايى  ادبيات  ژانر 

بريتانيا محسوب مى شود.
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گذشته فرهادى مى تواند 
نماينده ايران در اسكار باشد؟ 

 
يكشنبه در فاصله دو روز مانده به اتمام مهلت ارسال فيلم ها به 
بخش خارجى زبان جوايز اسكار فيلم خارجى زبان، نماينده ايران 
براى  ايرانى  فيلم  انتخاب  شد.كميته  مشخص   2014 اسكار  در 
كارگردانى  به  «گذشته»  فرانسوى زبان  فيلم  اسكار  در  حضور 
اصغر فرهادى را به نمايندگى از ايران به آكادمى علوم و هنرهاى 
سينمايى معرفى كرد.به گزارش خبرآنالين فيلم فرهادى در حالى 
نماينده ايران در جوايز اسكار شد كه كميته انتخاب فيلم ايرانى 
بررسى هاى  براى  را  فيلم   12 شامل  فهرستى  اوليه  جلسات  در 
بيشتر مد نظر قرار داد و در ادامه دو فيلم «گذشته» و «دربند» 
پرويز شهبازى را به عنوان نامزدان نهايى انتخاب كرد. ساخته 
انتخاب «گذشته» از اين جهت كه تمام فيلم در پاريس فيلمبردارى 
شده و داستان آن هم در فرانسه اتفاق مى افتد و بيشتر عوامل 
به  سينمايى  محافل  در  را  بحث هايى  هستند،  غيرايرانى  آن 
توجه  با  فرهادى  فيلم  دارند  اعتقاد  گروهى  است.  داشته  همراه 
باشد. اسكار  در  ايران  سينماى  نماينده  نمى تواند  شرايط  اين  به 
بحث  قابل  فرهادى،  فيلم  انتخاب  منتقدان  هرچنداعتراض هاى 
است، اما برابر با قوانين ويژه جايزه فيلم خارجى زبان مى توان 
اين طور استدالل كرد كه «گذشته» شرايط حضور در بخش فيلم 
بودن»  شرايط  بخش «واجد   E بند  با  دارد.برابر  را  خارجى زبان 
قوانين  كه  سينمايى  هنرهاى  و  علوم  آكادمى  سيزدهم  قانون  از 
«كشور  شده،  تصريح  آن  در  خارجى زبان  فيلم  جايزه  ويژه 
ارائه شده  فيلم  خالقانه  كنترل  كه  كند  تصديق  بايد  ارائه دهنده 
عمدتا در دستان شهروندان يا افراد مقيم آن كشور بوده است.» 
مليت دست اندركاران توليد يك فيلم مى تواند در تصميم آكادمى 
در اين كه فيلمى را در بخش خارجى زبان واجد شرايط بداند، موثر 
باشد. تاكنون چند فيلم به همين دليل از سوى آكادمى رد شده اند.

سال 2007 فيلم «هوس، احتياط» به كارگردانى آنگ لى از سوى 
معرفى  اسكار  جوايز  دوره  هشتادمين  در  شركت  براى  تايوان 
در  سال  آن  آكادمى  نپذيرفت.سخنگوى  را  فيلم  آكادمى  اما  شد، 
بخش  در  حضور  شايسته  فيلم  «اين  گفت:  تصميم  اين  توضيح 
فيلم خارجى نبود، چون قوانين ايجاب مى كنداز ميان عوامل توليد 
يك فيلم، صرف نظر از تهيه كننده، كارگردان و نويسنده، حداقل 
باشند  داشته  حضور  كشورى  مليت  با  افرادى  بخش  چند  در 
فيلمبردارى،  مدير  است.  كرده  معرفى  آكادمى  به  را  فيلم  آن  كه 
تدوينگر، آهنگساز، طراح صحنه، طراح لباس، صداگذار و هيچ يك 

از بازيگران اصلى
با  «گذشته»،  فيلم  درمورد  نيستند.»  تايوانى  احتياط»  «هوس، 
و  (فرهادى  فيلمنامه نويسان  (فرهادى)،  كارگردان  اينكه  به  توجه 
معصومه الهيجى)، يكى از بازيگران اصلى (على مصفا) و مدير 
مى رسد  نظر  به  هستند،  ايرانى  كالرى)،  (محمود  فيلمبردارى 
داشته  را   E بند  در  نظر  مورد  ويژگى هاى  زيادى  حد  تا  فيلم 
باشد.«گذشته» برابر با ديگر بندهاى بخش «واجد شرايط بودن» 
در  ندارد.  مشكلى  خارجى زبان  فيلم  بخش  در  حضور  براى  نيز 
 30 تا  اكتبر 2012  اول  از  بايدابتدا  ارائه شده  «فيلم  آمده:   A بند 
باشد.  شده  داده  نمايش  معرفى كننده  كشور  در   2013 سپتامبر 
فيلم هاى معرفى شده بايد حداقل هفت روز پياپى در يك سينما به 
نمايش درآمده باشند و نمايش آن ها با فروش بليت همراه باشد.» 
ديگر موارداين بند به موارد تكنيكى چون نمايش فيلم ارائه شده 
به صورت نسخه هاى 35 يا 70 ميلى مترى، يا قالب ديجيتال 24 يا 
48 فريم و... اختصاص دارد كه همه اين موارد درمورد «گذشته» 
بايد  مقرر  موعد  در  فيلم  «نمايش   ،B بند  با  برابر  مى كند.  صدق 
همراه با تبليغات تجارى و به شكل طبيعى و مرسوم در صنعت 
باشد. اكران فيلم در اياالت متحده ضرورى نيست.»بند C تصريح 
مى كند: «فيلم معرفى شده نبايد پيش از اكران تجارى در سينما از 
تلويزيون يا اينترنت پخش شده باشد.»در بند D هم آمده است: 
بايد  نهايى  نسخه  در  چه  اوليه  نسخه  در  چه  فيلم  «ديالوگ هاى 
عمدتا به زبان يا زبان هايى غير از انگليسى باشد. بودن زيرنويس 
به زبان انگيسى و به صورت دقيق، ضرورى است.»با اين حال، 
ذكر  موارد  همه  درباره  نهايى  تصميم   ،F بند  با  برابر  نهايت  در 
يك  نبودن  شايسته  درمورد  تصميم  است.  آكادمى  خود  با  شده 
نامزد  از  پيش  عموما  خارجى زبان  بخش  در  حضور  براى  فيلم 
شدن يك فيلم روى مى دهد. تنها استثنا «جايى در دنيا» (1992) 
بود  آكادمى  جوايز  دوره  پنجمين  و  شصت  در  اروگوئه  نماينده 
كه هرچند نامزداسكار شد، اما چون به تشخيص آكادمى بيشتر 
عوامل آن اروگوئه اى نبودند، از راى گيرى نهايى خارج شد.نكته 
به  نبايد  لزوما  معرفى شده  فيلم هاى   2006 سال  از  اينكه  ديگر 
اجازه  آن  از  پيش  تا  قانون  اين  باشند.  معرفى كننده  كشور  زبان 
نمى داد كشورها فيلم هايى را به اسكار بفرستند كه بخش زيادى 
از ديالوگ هاى آن به زبانى غير از زبان بومى كشور معرفى كننده 
است.مهلت ارسال فيلم هاى خارجى زبان به آكادمى اول اكتبر (9 
مهر) به پايان مى رسد. اسامى پنج نامزد نهايى بخش اسكار فيلم 
خارجى زبان پنجشنبه 16 ژانويه 2014 (26 دى) همراه نامزدان 
جوايز  دوره  ششمين  و  هشتاد  شد.  خواهد  اعالم  بخش ها  ديگر 
وقت  به  اسفند   12 دوشنبه  (بامداد  مارس  دوم  يكشنبه  آكادمى 
ايران) در دالبى تيه تر در هاليوود اند هايلند در لس آنجلس برگزار 

مى شود.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى د 
هندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـى نمائيـد

تعبيرى از "يك روياى خصوصى"

يك غربت خانمان سوز
نويسنده: محسن غفارى كهيايى

عكس: اميد مهاجرانى

روياى  يك  نبود.  خصوصى  هم  چندان  خصوصى"  روياى  "يك 
خصوصى، داستان جاويد، (بهروز وثوقى) نقاش تبعيد شده اى است، 
كه سالهاى عمر خود را، بى آن كه بداند چند سال را در تبعيد گذرانده، 
سپرى كرده است و حاال در روزهايى كه آرام آرام، خود را آماده ى 
گور مى بيند، به دنبال تمام كردن آخرين شاهكار هنرى خود است. 
بى  و  گنگ  نمايش  پايانى  هاى  لحظه  تا  تماشاگر،  براى  كه  شاهكارى 
مفهوم است. شاهكارى كه شخصيت خيالى و ذهنى اين نقاش، يعنى 
سارا(گلشيفته  فراهانى) تنها صدايى است كه اين نقاش را متوجه مى 
كند كه سالهاى سال، برف سفيد را، روى بوم خود نقاشى نموده است. 
و  همسر  نيا)  فرخ  (سوسن  تينا،  شخصيت  داستان،  اين  ديگر  طرف 
پرستار اين نقاش قرار داشت كه سه ضلع  مثلث اين داستان را تكميل 
مى كرد. همسر و پرستارى كه سالهايى طوالنى، غم تبعيد و آلزايمر 
دوش  به  تنهايى  به  نيز  را  زندگى  بار  هيچ،  كرده  كه  تحمل  را  جاويد 

كشيده است. آلزايمر جاويد اما شايد، از نوع آلزايمرهاى آشنا براى 
حاصل  جاويد،  شخصيت  هاى  كارى  فراموش  و  آلزايمر  نيست.  همه 
يك غربت خانمان سوز براى جاويد است كه دست تقدير روزگار براى 

او رقم زده است. 
داستان در دو پرده اجرا شد كه قسمت اول آن بيشتر به نشان دادن 
رابطه ها و نوع گذشته اى كه جاويد داشته است، گذشت و در پرده 
زندگى  راوى  بيشتر،  و  كرد  عوض  را  خود  شكل  داستان  آن،  دوم 

كسالت بار و پر از روزمرگى اين نقاش شد. 

نكته ى قابل ذكر در اين نمايش، تقابل دو نسل متفاوت تبعيدى بود، 
كه  مشترك،  نتيجه  يك  با  اما  متفاوت،  اى  زمينه  پيش  با  كدام  هر  كه 
تبعيد بود، با هم، هم مسير شده بودند. تبعيد جاويد، اما با تبعيد سارا، 
نمى  نيز،  سالها  از  بعد  حتى  كه  بود  اى  تبعيدى  جاويد؛  بود.  متفاوت 
مى  خوب  سارا،  اما  است،  شده  فرستاده  تبعيد  اين  به  چرا  دانست 
تبعيد،  و  نداشته  خود  ديار  در  جايى  او،  هنر  و  موسيقى  كه  دانست 
ارمغان شوم سرنوشت براى او بوده است. تفاوت اين دو نسل متفاوت 

تبعيدى، آنجا مشخص مى شود كه موسيقى زيرزمينى با مفهومى كه 
سارا از آن فهميده، و اتفاقا همان موسيقى زيرزمينى هم، او را راهى 
تبعيد كرده، با تعبير جاويد، اين نقاش نقاشى نكشيده ى پير، كامال در 
تضاد است. براى جاويد، موسيقى زيرزمينى، موسيقى اى است كه در 
ايستگاه هاى متروهاى شهر، نواخته مى شود. خاطره هاى سارا اما، 
هنوز تازه است و رنگ فراموشى به بوم ذهن اش، پاشيده نشده است. 
شكنجه  تماشاگر  كه،  آورد  مى  ياد  به  را  پدرش  خوب  خيلى  هنوز  او 
دخترش بوده است و اين براى سارا دردى نيست. درد سارا، از جايى 
است كه سازش را كه ابزار سخن گفتن اش است را مى شكنند و حتى 

در زير شكنجه هم، به فكر چسباندن دوباره ى گيتارش بوده است.
"يك روياى خصوصى" نوشته ايرج جنتى عطايى، داستان تكرارى و 
هر روز شنيده شده از نسل قديم مهاجر ماست كه خود را به نوعى 
نسل  براى  خود،  تجربه  كردن  فهم  قابل  براى  و  داند  مى  شده  تبعيد 
امروز ما، از يك تبعيدى تازه نفس و مهاجر هم در آن بهره برده است. 
ريتم ماليم و يكنواخت نمايش، در لحظاتى به قدرى كسالت بار بود، كه 
با مذمون نمايش سازگارى خوبى داشت ولى براى تماشاگر امروزى، 
اين ريتم يكنواخت، تبديل به رخوتى بود كه مى خواست هر چه زودتر، 

از آن فرار كند. 

رابطه ى شخصيت ها با يكديگر، به خوبى ساخته و پرداخته نشده بود 
و تماشاگر، تكليف اش تا لحظات پايانى نمايش، روشن نبود. 

داده  رضايت  ها،  حداقل  به  كه  بود  مينيماليستى  كامال  صحنه،  دكور 
شده بود. نوع بيان بازيگران، توقع تماشاگران را برآورده نمى كرد. 
از بهروز وثوقى كه در فيلم "قيصر" و يا "كندو" خاطره هايمان شكل 
گرفته تا گلشيفته ى فراهانى در "على سنتورى" و يا "درباره ى الى"، 
توقع بيشترى مى رفت. شايد بتوان دورى از صحنه تئاتر براى بهروز 
وثوقى و كمبود تجربه تئاتر براى گلشيفته را، توجيحى مناسب براى 

اين امر دانست. 

به هر حال، "يك روياى خصوصى"، توقع مِن مخاطب از يك نمايش 
براى  كه  كرد  فراموش  نبايد  هم  را  اين  البته  نكرد.  برآورده  را  خوب 
تماشاگرى كه غربت نشينى تبعيد را تجربه كرده بود، نمايشى پر از 
حرف بود. اما نوع گفتن حرف است كه مى تواند تاثيرى بر مخاطب 

داشته باشد. 
تنها  فراهانى،  گلشيفته  توسط  نمايش  طول  در  شده  اجرا  هاى  ترانه 
دست آويز تماشاگر بود كه شاهد حركت و تكانى در شيوه ى روايى 

داستان، از سوى كارگردان باشد. 
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حسين دهلوي
 86 ساله شد 

حسين دهلوي، در سال 1306 در تهران به دنيا 
نزد  سالگي  پنج  از  را  موسيقي  آموزش  او  آمد. 

علي  شاگردان  از  كه  دهلوي،  معزالدين  پدرش، 
با  در 9 سالگي  و  كرد  آغاز  بود،  اكبر شهنازي 

تشويق مادرش به ساز ويلن عالقه مند شد.
فراگرفت  پدرش  نزد  را  ويلن  اول  دوره  دهلوي 
را  كوك)  راست  (رديف  دوم  دوره  سپس  و 
هنرستان  وارد  و  گذراند  صبا  نزدابوالحسن 
علمي  فراگيري  به  پس  آن  از  شد.  موسيقي 

موسيقي گرايش پيدا كرد. 

اصول  و  كنترپوان  هارموني،  سپس  او 
گرفت. فرا  ناصحي  حسين  نزد  را  آهنگسازي 

عالي  هنرستان  از   1339 سال  در  دهلوي 
موسيقي در رشته آهنگسازي دانش آموخته شد. 
او در دوره هنرستان با همكاري ابوالحسن صبا 
راه اندازي  را  زيبا  هنرهاي  يك  شماره  اركستر 
اركستر  براي  را  صبا  آثار  از  تعدادي  و  كرده 
تنظيم كرد.پس از درگذشت استاد صبا در سال 
1336، رهبري اين اركستر كه بعداً اركستر صبا 
شاخه هاي  و  شد  واگذار  دهلوي  به  شد،  ناميده 
اركسترها  اين  شد.  افزوده  آن  به  هم  و 4   3 ،2
از زمان گشايش تلويزيون ايران در سال 1337 

به صورت هفتگي در تلويزيون به اجراي برنامه 
به   1341 سال  در  دهلوي،  پرداختند.حسين 
و  شد  برگزيده  ملي  موسيقي  هنرستان  رياست 
تا فروردين 1350 اين سمت را عهده دار بود. او 
تئوري  رشته هاي  هنرستان  دوم  دوره  در  خود 
فرم  موسيقي،  و  شعر  تلفيق  ايران،  موسيقي 
شخصًا  را  اركستر  و  هارموني  ايران،  موسيقي 
آموزش مي داد. دراين سال، وي براي سفر دو 
رفت.دهلوي  اتريش  و  آلمان  به  مطالعاتي  ساله 
را  ماني»  و  «مانا  اپراي  تصنيف  سال 1376  از 
آغاز   (1379) كودك  جهاني  سال  مناسبت  به 
و  انجاميد  طول  به  سال  اثر 3  اين  ساخت  كرد. 
تالش  با   1379 خرداد  در  آن  سازي  موسيقي 
فيالرمونيك  اركستر  با  رهبري  علي  رهبري  و 
ضبط  و  اجرا  براتيسالو  شهر  در  اسلواكي 
شده است.نخستين اثر دهلوي در زمينه اركستر 
موسيقي ملي، به نام سبك بال در سال 1332 و 

در دستگاه شور تصنيف شد. 

از  يكي  اركستر،  و  سنتور  براي  كنسرتينو 
مشترك  همكاري  نتيجه  آلبوم،  اين  بخش هاي 
دهلوي با فرامرز پايور است. آثار بعدي دهلوي 
فروغ  و«  شور (1336)  در  دل  گفت وگوي  مانند 
ارزشمند  تجربيات  از  اصفهان  بيات  در  عشق» 
شمار  به  ايراني  موسيقي  و  شعر  تلفيق  در  وي 
ابوالحسن  از  قطعاتي  همچنين  مي روند.دهلوي 
است.«به  كرده   تنظيم  اركستر  براي  نيز  را  صبا 
در  گذشته  ياد  به  قطعه  از  صبا»برگرفته  ياد 
و  ويلن  براي  چهارمضراب  شوشتري،  دشتي، 
دوضربي  قطعه  براساس  ترك  نغمه  و  اركستر 

بيات ترك از آن جمله اند.

برخي از آثار چاپ شده دهلوي شامل پارتيتور 
آهنگ هاي او به نام هاي دوئو سنتور در سه گاه، 
شورآفرين در شور براي اركستر، چهارنوازي 
مضرابي در اصفهان، سوئيت بيژن و منيژه بر 
براي  فردوسي  ابوالقاسم  حكيم  اشعار  اساس 
اركستر  براي  منيژه  و  بيژن  زهي،  اركستر 
سمفونيك و سرباز براي آواز گروهي و اركستر 

مي شود.

كتاب«  دهلوي  حسين  آثار  مهم ترين  از  يكي 
پيوند شعر و موسيقي آوازي» است كه حاصل 
موسيقي  تلفيق  در  وي  تجربه  سال  از 40  بيش 
جمهوري  سال  كتاب  جايزه  و  است  شعر  با 
در  او  كوشش  آورد.آخرين  بدست  را  اسالمي 
پايه گذاري  ملي،  موسيقي  جمعي  كارهاي  زمينه 
اركستر مضرابي است كه با همكاري 66 نفر از 
نوازندگان سازهاي مضرابي ايراني تشكيل شد 

و در سال 1372 به روي صحنه رفت.

فرهنگ و هنر

آثار خيام 
نواخته مى شود 

كوارتت زهى كرونوس چندى پيش به هوشيار 
خيام، آهنگساز ايرانى سفارش ساخت قطعه اى 
آن  نتيجه  و  است  داده  زهى  آنسامبل  براى 
كوارتت زهى شماره2 «ُمنير» در هفت موومان 
گروه  توسط  مارس  ماه  بيستم  در  كه  است 
ضبط  و  اجرا  سانفرانسيسكو  در  كرونوس 
شد. اين كوارتت در اصل براى موسيقى فيلمى 
در حال ساخت از زندگى هنرمند ايرانى «منير 
كيارستمى  بهمن  كارگردانى  به  فرمانفرمايان» 
نوشته شده كه هنوز اكران نشده است. كوارتت 
در  هرينگتون  ديويد  توسط  كه  كرونوس  زهى 
كوارتت  پرسابقه ترين  شده،  1973تشكيل  سال 
كنار  در  گروه  اين  است.  كار  حال  در  زهى 
شناخته  و  برجسته  آهنگسازان  آثار  اجراى 
كمتر  استعدادهاى  كشف  به  معاصر،  شده 
ويژه اى  عالقه مندى  و  مى پردازد  شناخته شده 
كالسيك  مكتب هاى  از  غير  موسيقى هاى  به 
غربى دارد. هوشيار خيام درباره نحوه گرفتن 

طور  به  پيش  سال  گفت:  كار  انجام  و  سفارش 
و  من  مشترك  كار  تو»  «تماِم  آلبوم  اتفاقى 
كوارتت  دست  به  (نشرهرمس)  اميراسالمى 
«زخمه»  قطعه  گويا  كه  رسيد  كرونوس  زهى 
او  قرارگرفت.  گروه  توجه  مورد  آلبوم  اين  از 
در  گروه  مؤسس  هرينگتون،  ديويد  داد:  ادامه 
من  با  هواپيما  از  نيوزلند  به  كرونوس  سفر 
براى  قطعه اى  ساخت  پيشنهاد  و  گرفت  تماس 
و  بود  هيجان انگيز  برايم  كه  اتفاقى  داد؛  گروه 
است.  «ُمنير»  شماره2  زهى  كوارتت  آن  نتيجه 
كوارتت زهى كرونوس تا كنون بيش از 3 هزار 
اجرا را تجربه كرده و جوايز متعددى از جمله 
جايزه ASCAP، اديسون، گرمى و ....تصاحب 
كرده اند. همچنين بيش از يك ونيم ميليون نسخه 
از آثار آنها به فروش رفته است. آنها در حال 
موثر  و  جدى  فعاليت  دهه   5 حدود  با  حاضر 
در عرصه موسيقى مشهورترين كوارتت زهى 
داراى  خيام  هوشيار  مى آيند.  شمار  به  جهان 
موسيقى  كنسرواتوار  از  ليسانس  فوق  مدرك 
سينسيناتى آمريكاست. از او تا كنون كتاب ها و 
آثار موسيقايى مختلفى منتشر شده كه آخرين 
آنها آلبوم «زهى ها» بود كه سال گذشته توسط 

انتشارات هرمس روانه بازار شد.

ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، تايپ فارسی، موزيک 

 و فيلم .........
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با تجربه ی تدريس در 

 کالج های لندن
 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00                     

 

ظ    ا ف ه   ،   ح ا م ن ا ه ا خت   ش ن ا ی   ش کال س   ه
ی   . . . . . .   خو ا ن
. جهت اطالعات بيشتر و  21:30تا  19:30دوشنبه ها از ساعت 

تماس  07846 508 534محل برگزاری کالس ها با شماره 
 .بگيريد

 

 
ا ن   و    و د ک ا ی   آ م و ز شی   ک کال س   ه

ا ن  و ج و ا ن  ن
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Trinity Church Golders, 90 Hodford Road 
Golders Green 
London NW11 8EG            Tel  07846 508 534        

 
ا ی   آ مو ز شی   ب ز ر گ سا ال ن   کال س   ه

ا ر سی  ا ن   ف  آ مو ز ش   ز ب
 

توسط  ALevel  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
 دبيران با تجربه 

 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
 

اضی   آ مو ز ش   ر ي
 

توسط معلم  ALevel  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا
 با تجربه ی تدريس در دبيرستان های  لندن

 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00         

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 
 13:00سپتامبر، ثبت نام  ساعت  14شروع کالس ها 

 

 مدرسه انديشه
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برابر  در  ايران  جامعه  واكنش  شناخت  كه  آنجا  از   
با  اول،  جهاني  جنگ  سالهاي  در  متخاصم  قدرتهاي 
مزبور  دولتهاي  مطامع  و  سياستها  اهداف،  شناخت 
پيوند مستقيم دارد، در اين گفتار كوشش مي شود تا به 
شيوه اي گذرا بر ماهيت و نوع روابط چهار قدرت بزرگ 
افكنده  پرتو  ايران  با  عثماني  و  آلمان  بريتانيا،  روسيه، 
ريشه هاي نقض بي طرفي  و  علل  رهگذر  در اين  تا  شود 
ايران به ويژه از وجه عوامل خارجي آشكار گردد. تنها 
علت پرداختن به قدرتهاي فوق اين است كه بخش اعظم 
رويدادهاي كشور در اثناي جنگ اول فقط در رويارويي 

با قدرتهاي يادشده قابل تفسير است.

1. سياست روسيه در ايران
بي ترديد قدرتي كه بيش از هر عامل ديگر در ايران عصر 
قاجار نقش بازي مي كرد، روسيه تزاري بود. اين كشور 
كه جز نواحي يخبندان شمالي يكسره در حصار خشكي 
آبهاي  به  دستيابي  راه  از  تا  مي كوشيد  داشت،  قرار 
اين  از  را  خود  قسطنطنيه  تصرف  و  فارس  خليج  گرم 
بن بست برهاند. وجود مرزهاي گسترده ايران و روسيه، 
بالتكليف ماندن سرزمينهاي ماوراء قفقاز از دوران زنديه 
تا تأسيس دولت قاجاريه، گرايش حاكمان اين نواحي به 
روس و برتريهاي مسلم اقتصادي � سياسي آن كشور 
فرام  را  دولت  دو  نظامي  برخورد  زمينه هاي  ايران،  بر 
آورد. اين آغاز سياستي بود كه در راهبرد كالن آن ايران 
مي بايست به تدريج استقالل خويش را از دست داده به 

قلمرو روسيه منضم گردد. 1
در پي جنگهاي ايران و روسيه، عالوه بر از دست رفتن 
سرزمينهاي وسيع و آباد، ايران امتيازات برجسته اي از 
جمله حق كشتيراني در درياي خزر را از دست داد، حقوق 
گمركي پنج درصد بر كاالهاي صادراتي روسيه بر ايران 
تأييد  مورد  روسيه  اتباع  براي  كاپيتوالسيون  شد،  بسته 
قرار گرفت و از همه فاجعه بارتر اينكه ضمانت استمرار 
حاكميت قاجار در خاندان عباس ميرزا به روسيه محول 
سياسي  حيات  با  ايران  سرنوشت  ترتيب  بدين  گرديد. 

تزارها سخت گره خورد.
روسيه  امپراطوري  دامنه  گسترش  دوران  كه  چند  هر 
و  ماوراءالنهر  سرزمينهاي  ساختن  منضم  و  شرق  در 
منازعات  و  بريتانيا  با  منافع  برخورد  دليل  به  خوارزم 
اين  سرعت  به  اما  گرديد،  متوقف  اروپا  در  كشور  آن 
رقابتهاي  بستر  به  سرزمين  تصرف  شكل  از  سياست 
اقتصادي افتاد كه مشخص ترين جلوه آن كسب امتيازات 
انحصاري بود. روسها در اين رهگذر با دريافت امتيازات 
بانك  تأسيس  امتيازات  ويژه  به  و  ماهيگيري  راه سازي، 
برابر  در  خود  نفوذ  كفه  بر  قزاق،  بريگاد  و  استقراضي 
كسب  با  سرعت  به  استقراضي  بانك  افزودند.  بريتانيا 
سلطه  اقتصادايران  اعظم  قسمت  بر  مالي  انحصارات 
يافت. بريگاد قزاق نيز آشكارا به مثابه شعبه اي از وزارت 

جنگ روسيه در ايران نقشهاي سياسي ايفا مي كرد. 2
همچون  ايران  روسيه،  در  مختلف  جناحهاي  براي 
امكانات  با  اقتصادي  استثمار  جهت  منطقه اي 
سوق الجيشي نگريسته مي شد كه مي توانست عليه منافع 
بريتانيا در هنداعمال فشار نمايد و در عين حال كانون 
روسيه  جنوب  مسلمانان  ساختن  جدا  براي  خطرناكي 
از قلمرو آن كشور باشد. 3 از اين رو ايران مي بايست 
از  ولي  مي ماند.  باقي  مطيع  اما  مستقل  كشوري  همواره 
آنجا كه انقالب مشروطه طغياني عليه اين اصل و حركتي 
مي شد  محسوب  ملي  و  دموكراتيك  حكومتي  سوي  به 
به دليل اثر آشوب آفرينش بر مسلمانان جنوب روسيه 
مورد تنفر آن كشور قرار گرفت و روسها به انهدام آن 
كمر بستند. در همين جهت بود كه دولت روسيه همواره 
هوادار و پشتيبان بي بديل مستبدين و حمايتگر آشوب و 
بلوا در امور دولت مشروطه تا سرحد سرنگوني آن بود. 
پشتيباني از بازگشت محمدعلي شاه و اعالن اولتيماتوم 
آشكار  مخالفت  شوستر،  مورگان  اخراج  جهت  ايران  به 
ناامني  و  ايجاداختالل  و  مشروطه خواهان  اصالحات  با 
زمامداران  عملكرد  از  نمونه هايي  سياسي،  ثباتي  بي  و 
پطروگراد به منظور اسارت سياسي ايران بود. به طور 
نه  ايران  كه  مي كردند  عمل  گونه اي  به  روسها  خالصه 
روسيه  خاك  از  جزئي  بلكه  بيگانه  كشوري  عنوان  به 
آنجا  تا  سرانجام  روسها   4 گيرد.  قرار  موردارزيابي 
پيش رفتند كه خواستار رسمي شدن حق خريدامالك و 
بهانه  به  و  گرديدند  ايران  در  خود  اتباع  براي  مستغالت 
فراوان  نيروهاي  ايران،  در  خود  اتباع  امنيت  از  دفاع 

نظامي در جاي جاي ايران مستقر نمودند.

2. سياست انگليس در ايران
سابقه حضور انگليس در عرصه سياست و اقتصادايران، 
مي رسد.  هند  سرزمين  بر  كشور  اين  چيرگي  دوران  به 
همه  محور  هند  سرشار  ثروت  و  هنگفت  منافع  دليل  به 
كالن  استراترژي  بر  بريتانيا  زمامداران  سياستهاي 
حفاظت از هند بنا شده بود. ايران نيز دقيقًا از همين نقطه 
نظر به عنوان يكي از « شاهراههاي بزرگ بين المللي در 
اتصال اروپا به هند يا به تعبير ديگر به مثابه “ دروازه 
هندوستان” نگريسته مي شد. 5 بنابر اين سياست بريتانيا 
حاكميت  بيشتر  چه  هر  تضعيف  سوي  به  ايران  در 

مركزي ايران، پشتيباني از ياغيان خودسر و شورشهاي 
اين  احتمالي  تهاجم  از  جلوگيري  منظور  به  تجزيه طلب 
كشور به هند گرايش داشت، اما نه تا آنجا كه ايران از 

فرط ضعف، تسليم روسيه گردد.

ايران،  از  افغانستان  تجزيه  براي  انگليس  تالشهاي 
تغييرات مكرر در خطوط مرزي ايران در شرق، حمايت 
از خوانين محلي، تسلط بي قيد و شرط بر خليج فارس، 
در  بريتانيا  امپرياليستي  سياستهاي  از  هايي  جلوه 
كسب  با  كشور  اين  نيز  اقتصادي  عرصه  در  بود.  ايران 
خليج  و  كارون  در  كشتيراني  نظير  انحصاري  امتيازات 
فارس، تأسيس بانك شاهنشاهي، تلگراف، كاپيتوالسيون 
بخشهاي  بر  جنوب  نفت  امتياز  گرفتن  مهمتر  همه  از  و 
با  يافت.  سيطره  ايران  سياست  و  اقتصاد  از  وسيعي 
تا  كوشيد  انگليس  روسيه،  نفوذ  كفه  شدن  سنگين تر 
مشروطه  انقالب  از  حمايت  به  آزاديخواهي  نقاب  با 
حريف  اين  روسيه،  بتوانداوًال  رهگذر  اين  از  و  برخيزد 
با  ثانيًا  و  كند  خارج  صحنه  از  را  سياسي،  نيرومند 
افزايش كانونهاي قدرت، طبقه اشراف هوادار انگليس را 
اصطالح  به  و  گرداند  مسلط  كشور  سياست  صحنه  بر 
يافتن  عمق  چه،   6 دهد.  تغيير  اليگارشي  به  را  منارشي 
انقالب مشروطه موقعيت و منافع بريتانيا را در سراسر 
منطقه به ويژه هند، در معرض خطر جدي قرار مي داد. به 
سرمايه داري  همكاري  با  بريتانيا  امپرياليسم  علت  همين 
با  وابسته  خوانين  و  سياستمداران  زمينداران،  وابسته، 
كمك لژهاي فراماسونري مشروطيت را به مسيري ديگر 
هدايت نمودند كه نهايتًا اقتصاد سياسي و سرمايه داري 
و  اساسي  قانون  متمم  اجراي  و  گرديد  تضعيف  ملي 

استقرار دموكراسي در ايران ناممكن گشت. 7

شكل  به  انگليس  دولت  ايران،  در  نفت  استخراج  با 
غارتگرانه اي كه با هيچ حساب و كتابي سازگار نمي نمود، 
به چپاول ثروت اين سرزمين پرداخت. 8 گذشته از اين 
براي حفاظت از چاهها و تأسيسات نفتي، با زير پا نهادن 
معاهدات  منطقه  خوانين  با  ايران،  ملي  حاكميت  اصل 
مختلف امضا نمود و به انحاي گوناگون به رشد حكومت 
در  نافرماني  و  سياسي  گرايي  واپس  ملوك الطوايفي، 

قلمرو ايران دامن زد.
 

3. روس و انگليس پس از قرارداد 1907
 – رشداقتصادي  و  جهان  در  جديد  قدرتهاي  ظهور 
به  يافتن  دست  براي  تالششان  و  آنها  فزاينده  صنعتي 
بين المللي  مناسبات  سرعت  به  آفتاب»  زير  در  جايي   »
بنديهاي  بلوك  سوي  به  را  آنان  و  ساخت  دگرگون  را 
سياسي – نظامي سوق داد. يكي از مشهورترين پيمانهاي 
مزبور قرارداد 1907 ميان روس و انگليس بود كه طي 
آن ايران به دو حوزه نفوذ و يك منطقه بي طرف تقسيم 
گرديد. اين قرارداد سرآغاز جوالن بي مهار دو كشور در 
شكلي هماهنگ براي اضمحالل و اختناق كامل ايران بود 
اين  گرديد.  تكميل  سري 1915  معاهده  با  بعد  اندكي  كه 
واكنشهاي  ايران  سياسي  جامعه  در  پنهاني  زدوبندهاي 
دولت،  مجلس،  و  برانگيخت  كشور  دو  عليه  تنفرآميزي 
راهپيماييهاي  طي  مردم  و  سياسي  محافل  و  مطبوعات 

اعتراض آميز، شديدًآ از آن انتقاد نمودند.
بي  شكل  به   1907 قرارداد  از  پس  انگليس  و  روس 
و  توسعه  از  جلوگيري  ضمن  تا  كوشيدند  سابقه اي 
پيشرفت ايران در تمام عرصه ها، از پاگيري و نفوذ يك 
قدرت سوم در ايران ممانعت به عمل آورند و با حمايت 
جنبش  سركوب  به  نااليق،  و  وابسته  فرمانروايان  از 
مشروطه  نوبنياد  نهادهاي  انهدام  و  ملي  آزاديخواهي 

نظر  اشتراك  اين  كنند.  اقدام  بيشتر  مداخله  هدف  با 
بازگشت  در  ويژه  به  مشروطه  از  پس  رويدادهاي  در 
اولتيماتوم  غرب،  در  ساالرالدوله  فتنه  شاه،  محمدعلي 
روسيه به ايران، اخراج مورگان شوستر، انحالل مجلس 

توقيف  مطبوعات،  سانسور  ناصرالملك،  استبداد  دوم، 
آزاديخواهان، استقراض و بازپرداخت وامها و نظاير آن 
آشكارا به چشم مي خورد. در همين زمينه سفير انگليس 
به وزيرمختار روسيه در ايران گفته بود : « مدتي است 
كه سفيران روس و انگليس تقريبًا ايران را اداره مي كنند 
دست  اقدامي  هيچ  به  آنها  مشورت  بدون  وزيران  زيرا 
مخالف  جهت  در  كابينه ها  اگر  حقيقت  در   9 نمي زنند». 
متهم  لياقتي  بي  و  فساد  به  مي كردند  حركت  آنان  مشي 

مي شدند و زمينه سقوط آنها فراهم مي آمد.

4. سياست آلمان در ايران
از آغاز قرن بيستم آلمانها تالش گسترده اي جهت نفوذ 
در شرق و يافتن جاي پايي در خليج فارس آغاز كردند. 
و  زمامداران  از  برخي  تالش  با  سرعت  به  سياست  اين 
يك  به  تمسك  دنبال  به  ديرباز  از  كه  ايراني  ملي گرايان 
اغتنام  با  آلمانها  گشت.  هماهنگ  بودند،  سوم  قدرت 
طريق  از  انگليس  و  روس  با  رقابت  دامنه  بر  فرصت 
آلمان  بانكهاي  افزودند.  ايران  به  سرمايه  و  كاال  صدور 
مدرسه  چند  پرداختند.  ايران  دولت  به  وام  فقره  چندين 
خود  تدريج  به  آلمانها  يافت.  گشايش  ايران  در  آلماني 
و  مشروطه  تحصيل  راه  در  ايران  ملت  همدرد  و  يار  را 
عالقه مند به استواري و ثبات سياسي � اقتصادي ايران 

نشان دادند.

روزافزون  توفيق  با  ايران  در  را  آلمان  سياست  آنچه 
مواجه مي ساخت انزجار از روس و انگليس از يك سو، 
جنبه هاي به ظاهر ضدامپرياليستي آلمان در قلمرو ممالك 
در  آلمان  برتر  قدرت  همچنين  و  ديگر  سوي  از  اسالمي 
عرصه صنعتي و نظامي بود. قيصر آلمان همواره تأكيد 
مسلمان  ميليون  دويست  دوست  هميشه  كه  مي ورزيد 
اتصال  در  آلمان  دولت  سياست   10 ماند.  خواهد  باقي 
استقبال  با  تهران  به  بغداد  برلين �  راه آهن  از  شاخه اي 
دليل  به  كه  چند  هر  گرديد.  مواجه  ايرن  مليون  نظير  بي 
مخالفت فزاينده روس و انگليس اين طرح اجرا نشداما به 

همان نسبت بر اعتبار آلمان نزدايرانيان افزود.
فراوان  تنگناهاي  دليل  به  كه  بودند  دريافته  نيك  آلمانها 
حساس  منطقه  اين  به  نمي توانند  اقتصادي  و  سياسي 
و  مسالمت آميز  راههاي  از  لذا  نمايند،  لشكركشي 
پيش  به  را  خويش  سياستهاي  كوشيدند  بشردوستانه 
فني،  كارشناس  عناوين  تحت  آلماني  متخصصين  برند. 
معلمين مذهبي و محقق در سراسر ايران حضور يافته به 
مطالعه پرداختند. خدمات كشتيراني و بازرگاني و ورود 
و  روس  از  پس  را  كشور  اين  سرانجام  آلمان،  سرمايه 
انگليس به سومين شريك تجاري ايران مبدل ساخت. 11

ايران در استراتژي سياسي آلمان از يك سو مي توانست 
رقبايش،  منافع  افكندن  مخاطره  به  براي  مناسبي  محل 
روسيه و انگليس، به حساب آيد و از سوي ديگر به تعبير 
خود آلمانها جايي در زير آفتاب جهت استثمار اقتصادي، 
تحصيل مواد خام، بازار فروش صادرات آلمان، صدور 
منافع  ميان  اين  در  باشد.  ديگر  جاذبه  دهها  و  سرمايه 
طمع آلود  چشمان  همه  از  بيش  جنوب،  نفت  سرشار 
آلمانها را خيره ساخته بود. 12 آنان پيش از آغاز جنگ 
جهاني به وسيله خيل عظيم جاسوسان خود مناطق نفت 
شناسايي  را  ايران  سياسي  و  اقتصادي  امكانات  و  خيز 
نموده بودند و در سالهاي جنگ براي غلبه بر آنها نقشه 

مي كشيدند.

5. سياست عثماني در ايران
امپراطوري  با  ايران  طوالني  مرزهاي  و  همسايگي 
عثماني، وجوداماكن و مشاهد متبرك در خاك آن كشور 
و عالقه شيعيان ايراني براي زيارت آنها، تعصبات ديني 
عشاير  مكان  نقل  و  جايي  جابه  مذهبي،  اختالفات  و 
كوچ نشين در مرز دو كشور، نامشخص بودن سرحدات 
و توسعه طلبي همواره از عوامل برخوردايران و عثماني 

از عصر صفوي به اين سو بوده است.

بارز  عنصر  پيوسته  نيرنگ  به  توسل  و  فرصت طلبي 
دولت  بود.  ايران  با  روابط  در  عثماني  خارجي  سياست 
عثماني به هنگام فراغت در جبهه هاي اروپا، قواي خويش 
را جهت غارت و تصرف به قلمرو ايران گسيل مي كرد، 
عشاير سرحدي را به طغيان و شورش تحريك مي نمود 
و در صورت شكست و يا درگيري در مرزهاي روسيه 
و اروپا، با ايران از در دوستي درمي آمد و با عذرخواهي 
و اعزام سفراي فوق العاده، سياستمداران با گذشت يا بي 
و  تعقيب  حال  همان  در  اما  مي كرد.  اغفال  را  ايران  خبر 
آزار زايران ايراني و يا تخفيف و تحقير اتباع اين كشور 
در خاك عثماني با قدرت ادامه داشت. 13 البته نبايداز ياد 
سودي  دليل  به  انگليس  و  روس  امپرياليستهاي  كه  برد 
كه از اين منازعات مي بردند، همواره با وسايل گوناگون 
تنور اين معركه را گرم نگاه مي داشتند. ناكاميهاي فراوان 
دو  اختالفات  فصل  و  حل  در  ارزنه الروم  عهدنامه هاي 

كشور، از همين رهگذر قابل تفسير است.
ثبات ترين  بي  و  ناامن ترين  از  يكي  اغلب  عثماني 
دليل  همين  به  مي شد.  محسوب  ايران  همسايگان 
كشمكشهاي مرزي ميان دو كشور تا سقوط امپراطوري 
عثماني همچنان ادامه يافت. عثمانيها در مواقع گوناگون 
با  ايران  ملت  مشروطه خواهي  جنبش  با  مقارن  جمله  از 
مي كوشيدند  كشور،  اين  داخلي  گرفتاريهاي  از  استفاده 
تا قسمتهاي مهمي از آذربايجان ايران را تحت سياست « 
پان تورانيسم» يا وحدت كليه ترك زبانان آسيا، به قلمرو 
خود ضميمه كنند. با آغاز جنگ جهاني اول، انديشه هاي 
و  زباني  نژادي،  فريبنده  نقابهاي  در  عثمانيان  ارتجاعي 
و  تركيسم»  پان   » عثمانيسم»،  پان   » عناوين  با  مذهبي، 
جز  معنايي  كه  شد  عرضه  اسالميسم»  پان   » سرانجام 

جهانگشايي و توسعه ارضي نداشت. 14
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  ابزار كاشتني بدن با استفاده 
از ضربان قلب بيماران
 غيرقابل هك شدند 

مهندسان ايراني در دانشگاه رايس ابزار قابل كاشتي را ابداع 
قابل   و  مي كند  كار  انسان  قلب  ضربان  پسورد  با  كه  كرده اند 

هك شدن نيست.
ضربان سازهاي قلب، پمپ هاي انسولين و ديگر ابزار پزشكي 

قابل كاشت داراي توانايي هاي وايرلسي  هستند كه به مددكاران 
اورژانس امكان نظارت بر بيماران را مي دهد. با اين حال، اين 

سامانه ها مي توانند هك شوند.
فريناز  نام هاي  به  رايس  دانشگاه  محققان  ايسنا،  گزارش  به 
رستمي،  مسعود  و  برق،  و  رايانه  رشته  استاد  كوشان فر، 
كه  داده اند  ارائه  را  جديدي  فناوري  دانشگاه،  اين  دانشجوي 
مي كند  استفاده  پسورد  عنوان  به  بيمار  خود  قلب  ضربان  از 
داشت.اين  دسترسي  آن  به  مي توان  لمس  طريق  فقط  از  و 
محققان سيستم خود را با همكاري اري جولز، دانشمند اسبق 
آزمايشگاه هاي RSA ابداع كرده اند.به طور كلي، IMDها فاقد 
واي فاي  روتر  يك  روي  بر  حتي  كه  هستند  پسوردي  امنيت 
منزل وجود دارد، زيرا تكنسين هاي پزشكي اورژانس اغلب به 
دسترسي سريع به اطالعات ذخيره شده در اين سامانه ها براي 

نجات بيمار نياز دارند و اين موضوع آن ها را در معرض خطر 
هك شدن قرار مي دهد.

بدن  درون  در  ابزار  اين  كه  صورتي  در  رستمي،  گفته  به 
باشند، شخص ديگري مي تواند دگمه اي را فشار دهد و مالكيت 
خصوصي فرد را برهم بريزد و حتي به وي شوك وارد كند.
اين فرد مي تواند يك تزريق انسولين را به بدن شخص ديگر 
وارد يا اين كه نرم افزار را براي دستگاه تنظيم كننده ضربان 
قلب به روز كند، اما راهكار جديد ارائه شده مي طلبد هر فردي 
كند. لمس  را  بيمار  ابتدا  بايد  بخواند،  را  ابزار  مي خواهد  كه 
سيستم ابداع شده از نرم افزار موجود در IMD مي خواهد كه 
كه  زماني  كند.  صحبت  برنامه ريز  به  موسوم  ابزار“لمس“  با 
يك تكنسين پزشكي بيمار را لمس مي كند، برنامه ريز عالمت 
خواهد  تپش  حال  در  قلب  از  را   (EKG)الكتروكارديوگرام
را   EKG كوچك  جزئيات  خارجي  و  داخلي  ابزارهاي  گرفت. 
صورتي  مي كنند.در  اجرا  را  عمل“دست دادن“  يك  و  مقايسه 
به  شوند،  جمع آوري  يكسان  آني  هماهنگي  سيگنال هاي  كه 
را  ابزار  به  خارجي  دسترسي  كه  مي شوند  تبديل  پسوردي 

فراهم مي كنند.
سيگنال ضربان قلب فرد در هر ثانيه متفاوت است، به طوري 
كه پسورد آن در هر بار متفاوت بوده و حتي يك دقيقه بعد 
نظر  به  انسان  يك  قلب  كرد.ضربان  استفاده  آن  از  نمي توان 
ضربان  هر  مي دهد  نشان  دقيق  مشاهدات  اما  مي رسد،  ثابت 
داراي مشخصه هاي منحصربه فردي است كه مي تواند خوانده 

و مطابقت داده شود.
ميليون ها  با  مي تواند  مزبور  سيستم  است  مدعي  كوشانفر 
كامال  راهكار  نخستين  اين  و  رود  كار  به  دسترس  در   IMD
امنيتي است كه مي تواند با سيستم هاي قانوني عمل كند و مانند 
هر ابزار داراي دسترسي وايرلس، مي توان به سادگي نرم افزار 
كسر  نرم افزار  اين  است  مدعي  كوشانفر  كرد.  به روز  را 
برخالف  اين  و  مي طلبد  را   IMD يك  نيروي  از  بسيار اندكي 
رمزنگاري  به  كه  است  پيشنهاد شده اي  امنيتي  راهكارهاي 
است. نيازمند  باتري  مصرف  و  فشرده  محاسباتي  لحاظ  از 

و  توليدكنندگان  با  همكاري  نيازمند  پروژه  اين  اجرايي كردن 
سامانه «قلب  امريكاست.محققان  داروي  و  غذا  سازمان  تاييد 
به قلب» (Heart-to-Heart) را ماه نوامبر در «نشست رايانه 

و ايمني ارتباطات» در برلين معرفي مي كنند.

  سرعت جهان از سرعت نور پيشي خواهد گرفت؟ 
سرعت جهان سرانجام از سرعت نور فراتر خواهد رفت؛اما اين كه اين امر 
پيش  سال  ميليارد   14 است.حدود  پيچيده اي  موضوع  مي دهد،  رخ  چگونه 
شد.  ريخته  بيرون  جهات  تمامي  در  جهان  ماده  تمامي  بيگ بنگ،  رخداد  با 
و دانشمندان  مي كند  ايجاد  را  هم كهكشان هايي  هنوز  نخستين،  انفجار  اين 
مي دانند كه اين موضوع به دليل اثر دوپلر رخ مي دهد.اين اثر عنوان مي كند 
كه طول  موج هاي نور ديگر كهكشان ها، هنگامي كه اين اجرام از زمين دور 
مي شوند، تغيير مي كنند.Hydra خوشه كهكشاني است كه سه ميليارد سال 
نوري از زمين فاصله دارد.ستاره شناسان فاصله زمين از اين كهشكان را 
با مشاهده نوري كه از آن مي آيد، اندازه گيري كرده اند.از خالل يك منشور، 
و  آبي-بنفش  آبي-سبز،  قرمز رنگ،  نوار  چهار  مانند   Hydra هيدروژن 
بنفش به نظر مي رسد. اما در طول زماني كه براي ديدن نور اين خوشه به 
زمين الزم است، نوارهاي رنگي به سمت انتهاي قرمزرنگ (انتهاي انرژي 
پايين) منشور تغيير كرده اند. اين بدين معناست كه در سفرشان در عرض 
كيهان، طول موج هاي نوري بسط يافته اند.هرچه نور مسافت بيشتري را طي 
قرمز  انتهاي  سمت  به  بيشتر  نوارها  اندازه  هر  مي يابد.  بسط  بيشتر  كند، 
تغيير يابند، نور مسافت بيشتري را طي مي كند.اندازه اين تغيير «ردشيفت» 
كمك  فضا  در  ستارگان  حركت  درك  در  دانشمندان  به  و  مي شود  ناميده 
مي كند.هيدرا تنها خوشه  كهكشاني نيست كه يك ردشيفت را نمايش مي دهد.

مشاهده  است.  انبساط  حال  در  جهان  زيرا  است،  تغيير  حال  در  همه چيز 
ردشيفت آسان تر است زيرا هر اندازه يك كهشكان از زمين فاصله داشته 
بنت،  چالز  گفته  مي شود.به  دور  خاكي  كره  از  بيشتري  سرعت  با  باشد، 
با  جهان  كه  سرعتي  براي  محدوديتي  هيچ  هاپكينز،  دانشگاه  فيزيكدان 
چيز  هيچ  كه  اين  بر  مبني  انشتين  ندارد.نظريه  وجود  مي يابد،  انبساط  آن 
نمي تواند سريع تر از سرعت نور در خال حركت كند، هنوز هم صدق مي كند، 
نيست.كهكشان ها  هيچي  فضا  و  است  يافتن  بسط   حال  در  فضا  خود  زيرا 
از خالل فضا حركت نكرده و از خالل آن از يكديگر دور نمي شوند، بلكه 
با خود فضا حركت مي كنند (درست مانند كشمش ها در قرص  ناني كه در 
حال ورآمدن است.)تعدادي از كهكشان ها به اندازه اي از انسان دور هستند 
و به اندازه اي سريع حركت مي كنند كه نور آن ها هرگز به زمين نمي رسد.

اين امر درست مانند دويدن در يك مسير مسابقه 5K است اما مسير همراه 
با دويدن فرد بسط مي يابد. چنانچه اين مسير سريع تر از ميزاني كه شخص 

مي دود، بسط يابد، وي هرگز به مقصد مطلوب نمي رسد.

روند پيري 
معكوس مي شود

مهندسي  با  شدند  موفق  آمريكايي  محققان 
ژنهاي رمزگذاري شده براي پروتئينهاي مهم در 

اول  حالت  به  را  موشها  پيري  روند  توليدانرژي 
بازگردانند.

درست هنگامي كه باطري اتومبيل با بيشتر شدن 
ما  سلولي  موتورخانه  مي شود،  ضعيف  قدمتش 

كه به آن ميتوكندري گفته مي شود نيز با افزايش 
در  مي كنند.دانشمندان  توليد  كمتري  انرژي  سن 
تزريق  با  پير  موشهاي  به  جديد  آزمايش  يك 
آنها  ميتوكندري  يافتن  ارتقا  موجب  كه  دارويي 
پرانرژي  حيات  براي  اي  دوباره  شانس  شد، 
دادند.ميتوكندري دربرگيرنده ژنهاي رمز گذاري 
توليدانرژي  در  كه  است  پروتئينهايي  براي  شده 
حائز اهميت است.شهريار خان محقق هندي تبار 
شركت جنسيا در ويرجينيا و همكارانش با تحقيق 
ژنها  اين  فعاليت  ارتقا  آيا  كه  موضوع  اين  روي 
حالت  به  را  پير  موشهاي  انرژي  تنزل  مي تواند 
تحقيقات  اين  چشمگير  نتايج  به  گرداند،  باز  اول 
يك   ،TFAM گرفتن  با  محققان  يافتند.اين  دست 
به  كه  ميتوكندري  به  وابسته  رونويسي  عامل 
طور طبيعي ظاهر مي شود آن را طوري مهندسي 
كردند كه از جريان خون عبور كرده و ميتوكندري 
را هدف بگيرد.حافظه و عملكرد فيزيكي موشهاي 
موشهاي  با  مقايسه  در   TFAM دريافت  با  پير 
يافت. ارتقا  چشمگيري  صورت  به  عادي  پير 

اين  در  اسميگرودزكي  رافال  اظهارات  براساس 
شركت عملكرداين موشها شبيه بازگرداندن يك 
بود. ساله  فرد 30  يك  عملكرد  به  ساله  فرد 80 
اين محققان نتايج تحقيقات خود را در ماه جاري 
ميالدي در يك كنفرانس در رابطه با پيري كه در 
كمبريج برگزار شده بودارائه كردند.ميتوكندري، 
كه  است  انرژي  انتقال  دستگاه  نوعي  سلول،  در 
موجب مي شوندانرژي شيميايي موجود در مواد 
به  اكسيداتيو،  فسفوريالسيون  عمل  با  غذايي 
صورت پيوندهاي پرانرژي فسفات ذخيره شود. 
اين اندامك در تمام سلولهاي داراي تنفس هوازي 
به جز در باكتري ها كه آنزيم هاي تنفسي آنها در 
غشاي سيتوپالسمي جايگزين شده ، وجود دارد.

اشتراك برابر است با تداوم در انتشار
www.persianweekly.co.uk/subscription
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مسواك را گاز بگيريد تا دندانهايتان تميز شود؛

تميزي دندانها ظرف 6 ثانيه
با چاپگرهاي سه بعدي كه مي توانند مسواكهايي كامال 
كنند،  ارائه  فرد  هر  دندان  و  دهان  وضعيت  با  مطابق 

استفاده از مسواكهاي برقي ديگر ضرورتي ندارد.
در نگاه اول "Blizzident“ مسواك توليد شده با چاپگر 
مصنوعي  دندان  جفت  يك  به  شبيه  كمي  بعدي  سه 
كه  داشتند  اظهار  مسواك  اين  است.سازندگان  پشمالو 
”Blizzident“ مي تواند دندانها را ظرف 6 ثانيه كامال 
و  وري  بهره  مستقل  مطالعات  هنوز  اگرچه  كند  تميز 
براي  است.دندانپزشكان  نكرده  تأييد  را  آن  كارآيي 
ساخت مسواك براساس دهان يك فرد اسكن ديجتالي 
اين  ساخت  براي  آنها  كنند.  مي  تهيه  وي  دندانهاي  از 
مسواك از اين اسكن استفاده مي كنند تا بهترين جايگاه 
600 سيخك مسواك را در نظر بگيرند، اين جايگاه از 
شده  سازي  شبيه  گازگرفتن  و  جويدن  حركات  طريق 
سيخكهاي  شبيه  سيخكها  اين  شود.  مي  مشخص 
زير  سادگي  به  تا  است  تر  نرم  اما  عادي  مسواكهاي 
استفاده  با  مسواك  اين  روند.سازندگان  فرو  لثه  خط 
كرده  توليد  را  نهايي  محصول  بعدي  سه  چاپگر  از 
كمكي  اي  رايانه  طرح  يك  شده  تهيه  دنداني  اسكن  اند. 
از  استفاده  با  را  آن  سپس  و  كرده  توليد  مسواك  از 
كردند.  تبديل  بعدي  سه  شي  يك  به  استريوليتوگرافي 
مدل  سازي  روش هاي  از  يكي  استريوليتوگرافي 
سريع  نمونه  سازي  صنعت  كه  است  سريع  سه بعدي 
مايع  پالستيك  روش  اين  در  است.  كرده  متحول  را 
آن  از  پس  و  گيرد  مي  شكل  بنفش  مافوق  ليزر  يك  با 
سيخكها به شي متصل مي شوند.براي مسواك زدن با 
اين دستگاه فرد بايد به سادگي آن را گاز گرفته و ظرف 
6 ثانيه دندانهايش تميز مي شود.اين مسواك فناورانه 
با قيمت 299 دالر وارد بازار فروش شده و براساس 
ادعاي سازندگان خود به رغم قيمت باال مي تواند در 
هزينه هاي دندانپزشكي و زماني كه فرد براي مسواك 

دندانهاي خود به كار مي برد، صرفه جويي كند.

ليزترين سرسره جهان براي 
چسبناك ترين حشرات!

پوشش هاي  آلمان  فرايبورگ  دانشگاه  دانشمندان 
حتي  كه  كرده اند  ابداع  را  ليزي  بسيار  سطحي 
به  نمي توانند  نيز  چسبنده  پاهاي  داراي  حشرات 

آن ها بچسند.
مشاهده  با  را  خود  مطالعه  فرايبورگ  محققان 
سوسك هاي سيب زميني كلرادو و پياده روي آن ها 
در عرض تعدادي از سطوح گياهي آغاز كردند و 
با الهام از اين موضوع، المثني هاي اين سطوح را 
از رزين مصنوعي ساختند.اين دانشمندان همچنين 
كششي  ميزان  اندازه گيري  براي  حسگر  يك  از 
استفاده  بودند،  آن  حفظ  به  قادر  سوسك ها  كه 
شامل  سطوح  كه  حالي  در  دريافتند  كردند.آن ها 
بيشترين  سلول ها  موجدار  يا  خميده  آرايش هاي 
كشش را از خود بروز دادند، حداقل كشش توسط 
تاخوردگي هاي  داراي  كه  شد  ارائه  سطوحي 
بر  آن  نام  از  كه  طور  بودند.همان  كوتيكولي 
ريزي  چين هاي  كوتيكولي  تاخوردگي هاي  مي آيذ، 
هستند كه در كوتيكول بيروني محافظتي يك برگ 
تاخوردگي هاي  با  سطوح  روي  مي دهند.بر  رخ 
مناسب يعني ارتقاع و عرض حدود 0,5 ميكرومتر 
سوسوك ها  ميكرومتر،   1,5 و   0,5 بين  فضايي  و 
داراي چسبندگي كمتر حتي در مقايسه با شيشه، 
خود  كاهش يافته  تماس  دليل  به  امر  بودند.اين 
حشرات  پاهاي  روي  بر  چسبنده  موهاي  و  سطح 
روي مي دهد. اين سطوح همچنين آب گريز هستند.

دانشمندان هم اكنون بر روي نسخه هاي دست ساز 
توليد  براي  حشرات  عدم دوستدار  سطوح  اين 
تجاري مطالعه مي كنند و اميدوارند از آن ها نه تنها 
در لوله هاي تهويه هوا بلكه بر روي اشيايي مانند 
چهارچوب پنجره ها استفاده شود.محققان همچنين 
را  سطوح  اين  سازگاركردن  ابزار  دارند  نظر  در 
انواع  طردكننده  سطوح  سفارشي سازي  براي 

مختلف حشرات تثبيت كنند.

ساخت شتاب دهنده هاي 
ريز در ابعاد 3 ميلي متر!

محققان دانشگاه استنفورد موفق به توسعه شتاب 
دهنده خطي جديدي شده اند كه درمقايسه با نمونه 
پر  حال  عين  در  و  تر  كوچك  بسيار  موجود  هاي 

قدرت تر است.
ساخت  براي  را  راه  مي تواند  نتايج  اين 
كه  كند  هموار  روميزي  ذره  شتاب دهنده هاي 
مي توان از آنها براي موقعيت هاي مختلف از امنيت 
كرد.شتاب دهنده هاي  استفاده  پزشكي  تا  گرفته 
فناوري پيشرفته كنوني مبتني بر فناوري فركانس 
اين  نتايج  هستند.  گران  و  بزرگ  بسيار  راديويي 
ليزري  شتاب دهنده هاي  كه  داد  نشان  دانشمندان 
جايگزين  يك  مي توانند  ريز  ساختار  با  برق  عايق 
قيمت  و  كوچكتر  اندازه  از  كه  چرا  باشند  خوب 
ارزانتر برخوردار بوده، ساخت آنها ساده تر است 
بزرگتري  بسيار  شتاب  زمينه هاي  از  مي توانند  و 
زياد  شيب  با  شتاب  اولين  كنند.محققان  حمايت 
الكترون هاي نسبيتي را با استفاده از يك دستگاه 
با قدرت ليزر تيتانيوم-ياقوت كبود توليد كردند كه 
منبع نيروي ارزانتري نسبت به نمونه هاي استفاده 
بوده  راديويي  فركانس  شتاب دهنده هاي  در  شده 
دوره هاي  براي  باال  شتاب  شيب هاي  مي تواند  و 

نسبتا طوالني حفظ كند.

در اين شتاب دهنده سه ميلي متري، از طريق يك 
انرژي  ليزر،  نور  با  تركيب  در  شيشه يي  منشور 
بدون افزايش سرعت، افزايش پيدا مي كند.برآمدگي 
هاي در مقياس نانو در داخل منشور،  اجازه تعامل 
فراهم  را  نامتقارن  الگوهاي  در  ليزر  نور  با  ذرات 
برابر   10 افزايش  باعث  مساله  اين  كه  كنند  مي 
سطوح انرژي در مقايسه با سرعت دستگاه هاي 
استنفورد  خطي  دهنده  شتاب  مركز  در  موجود 
نسخه  يك  توسعه  محققان،  بعدي  شود.گام  مي 
بلندتر در ابعاد نوك انگشت است كه دستاوردهاي 

كرد. خواهد  ايجاد  ذرات  شتاب  در  بيشتري 
توليد  به  قادر  تراشه  ابعاد  در  ذرات  دهنده  شتاب 
ليزرهاي فاقد الكترون اشعه ايكس يا منابع اشعه 
دستگاه  در  توانند  مي  و  بوده  حمل  قابل  ايكس 
استخوان  تشخيص  براي  حمل  قابل  پزشكي  هاي 
شكسته استفاده شوند.به گفته محققان، اين تجربه 
نشانگر قابليت ايجاد شتاب دهنده هاي ليزري عايق 
و  صرفه تر  به  ذره  شتاب دهنده هاي  توليد  براي 

جمع وجورتر است.

**************

موش ها، پليس مي شوند!
پليس  موش هاي  از  زودي  به  هلند  پليس 
آموزش ديده براي شناسايي بوهاي خاص، درست 

مانند سگ ها، استفاده مي كند.
به گفته مونيك هامراسالگ، رهبر اين پروژه، اين 
حيوانات به سرعت ياد مي گيرند و براي يادگرفتن 
روز   15 تا   10 به  فقط  خاص  بوي  تشخيص  و 
هزينه  و  خريدن  اين،  بر  دارند.عالوه  نياز  زمان 
بسيار  سگ ها  با  مقايسه  در  موش ها  نگهداري 
هند  در  پليس  موش هاي  است.نخستين  پايين تر 
نام  پوآرو  و  ماگنوم  تامپسون،  تامسون،  «درك»، 
داشتند كه تمامي اين اسامي از كارآگاهان مشهور 
تخيلي برخاسته اند.اين موش ها در دو سال گذشته 
تحت آموزش بوده اند و به گفته دانشمندان، موش 
«درك» داراي دقت 98,8 درصدي براي تشخيص 
شناسايي  توانايي هاي  داراي  بوهاست.موش ها 
وارد  و  بوده  محتاط  بسيار  اما  هستند،  بااليي 
موقعيت ها ناآشنا براي بوكردن جسد يا پيداكردن 
بوها  اين  خود  پليس  نمي شوند.بنابراين،  داروها 
به  آلوده  لباس هاي  مانند  اشيايي  از  نمونه هايي  و 
مي برد. آن ها  نزد  آزمايش  براي  را  تفنگ  پودر 
واقعي  پروژه هاي  وارد  هنوز  همكارانش  و  درك 
با  آينده  سال   مي رود  اميد  اما  نشده اند  پليسي 
پايان آموزش  و آزمودن آن ها، اين حيوانات وارد 

سيستم پليس شوند.

Academy Sate Agency
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

مغازه هاى خالى براى ايجاد هرگونه كسب و كار
- رستوران، كافى شاپ، پيتزاشاپ، در نقاط مختلف لندن براى فروش

- كافى شاپ در شمال لندن بدون سرقفلى
North Finchley كافى شاپ و پتزاشاپ با درآمد كافى در -

- رستوران در North Finchley با سرقفلى £75000
- پيتزاشاپ در North Finchley با سرقفلى £20000

- سالن آرايش و زيبايى در North Finchleyبا سرقفلى £16000
 Friern Barnet سوپرماركت بدون سرقفلى در -

اتاق  سه  و  سرقفلى  بدون  وسايل  كليه  با  زيبايى  و  آرايش  سالن   -
مسكونى در طبقه اول ساختمان

- كافى شاپ در Swiss Cottage با سرقفلى £40000
- رستوران و قهوه خانه و قليان خانه در شمال لندن، نقد و اقساط

براى جلوگيرى از هرگونه ضرر و زيان مالى، 
براى خريد ملك قبًال با ما مشورت كنيد.

07930315175
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گوناگون

  مردم فرانسه از اين زن و شوهر متنفرند 
اين روزها در فرانسه مردم اين كشور حسابي از دست يك زن و شوهر 
افكار  كه  شوهري  و  زن  شوند.  اعدام  آنها  مي خواهند  و  هستند  عصباني 
عمومي اين كشور را فريب داده اند و از حس نوع  دوستي مردم سوء استفاده 
كه  بود  ماهي  چند  اجتماعي  شبكه هاي  و  اينترنتي  سايت هاي  در  كرده اند. 
مردم همه به دنبال پيدا كردن دختر كوچكي بودند كه پدر و مادرش مي گفتند 
در يك پارك دزيده شده و ديگر خبري از او ندارند. در طول پنج ماه گذشته 
اين  عكس هاي  پخش  با  تا  شدند  تشكيل  مختلفي  گروه هاي  خاطر  همين  به 
دختر 5 ساله، خانواده او را براي پيدا كردن فرزندشان كمك كنند. خيلي از 
سايت ها به همين خاطر پر از عكس هاي اين دختر كوچك به نام فيونا شده 
بود و مردم از هم براي پيدا كردن نشانه اي از هم كمك مي خواستند. مادر 
اين بچه در طول ماه  هاي گذشته بارها با رسانه هاي مختلف مصاحبه كرده 
بود و با اشك ريختن از مردم مي خواست كه كمك كنند تا بتواند بچه اش 
آخرين  از  يكي  در  ساله  بورگن،25  سيسيل  بگيرد.  آغوش  در  ديگر  بار  را 
مصاحبه هايش در حالي كه اشك مي ريخت به خبرنگاران گفت: من فقط چند 
دقيقه روي نيمكت پارك از خستگي خوابم برد و وقتي بيدار شدم دخترم 
را ديگر پيدا نكردم. حاال اما مشخص شده كه مادر اين بچه و ناپدري اش 
و  مظلوم نمايي  براي  گذشته  ماه   5 تمام  در  و  بودند  كشته  را  دختر  اين 
گمراه كردن پليس فيلم بازي مي كردند و از احساسات مردم سوء استفاده 
تازگي  به  پليس  تحقيقات  با  همسرش  و  بچه  اين  ساله   25 مي كردند.مادر 
اعتراف كردند كه سيسل 5 ساله را كشته اند. نيروهاي پليس در حال جستجو 
در محوطه جنگلي هستند كه گفته مي شود جنازه او در آنجا دفن شده است. 
نحوه  درباره  مختلفي  روايت هاي  پليس  بازجويي  تحت  شوهر  و  زن  اين 
جنازه  يافتن  براي  جستجو  حاال  گفته انداما  او  دفن  محل  و  بچه  اين  كشتن 
فيونا ادامه دارد. گزارش ها نشان مي دهد كه احتماًال اين بچه زير كتك هاي 
ناپدري اش جانش را از دست داده و اين زن و شوهر با همدستي جنازه او 
را خاك كرده اند. تالش نيروهاي پليس براي پيدا كردن جسد فيونا تاكنون 
به نتيجه نرسيده و قرار است به زودي بار ديگر منطقه مورد بررسي قرار 
بگيرد.برخي مي گوينداين زن و شوهر تحت تأثير مواد مخدر و مشروبات 
الكلي دست به كشتن اين بچه 5 ساله زده اند. حاال فضاي مجازي سايت هاي 
متنفر  شوهر  و  زن  اين  از  شدت  به  كشور  اين  عمومي  افكار  و  فرانسوي 

هستند و خيلي ها خواستار صدور حكم اعدام براي آنها شده اند.

خد احافظ د ولت فد رال!

را  خسارت  بيشترين  د ولت  تعطيلي  كه  شهري   10
به آنها وارد  مي كند 

شد ه  تعطيل  سه شنبه  روز  از  رسما  فد رال  د ولت 
د ولتي  نهاد هاي  از  بزرگي  بخش  خد مات د هي  و 
د اد   رخ  آن  از  پس  اتفاق  اين  است.  شد ه  متوقف 
آمريكا  سناي  مجلس  و  نمايند گان  مجلس  كه 
مورد   د ر  كشور  اين  مالي  سال  پايان  تا  نتوانستند  
بود جه به توافق برسند . بسته به اينكه اين تعطيلي 
محلي  اقتصاد ي  شركت هاي  بكشد ،  طول  مد ت  چه 
اجباري  مرخصي  به  كه  فد رال شان  كارمند ان  با 
هستند   گروه هايي  اولين  جزو  مي شوند   فرستاد ه 
اقتصاد د ان  ـ  كالكو»  «جد   مي شوند .  متضرر  كه 

برجستهـ  براساس د رصد  حقوق د ريافتي كارمند ان 
است  كرد ه  ارائه  را  شهري  از10  فهرستي  فد رال، 
د ر  وي  مي شوند .  مواجه  خسارت  بيشترين  با  كه 
مقد مه اين مطلب كه د ر «گارد ين» منتشر شد ه است 
مي گويد : «ميزان خسارت اين شهرها به يك اند ازه 

نبود ه و تقريبي است.»

واشينگتن د ي. سي. 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 19 د رصد  

پايتخت آمريكا نخستين شهري است كه از تعطيلي 
حد ود   شهر  خورد .اين  خواهد   ضربه  فد رال  د ولت 
پنجمين  و  بيست  و  د ارد   جمعيت  نفر  هزار   700

براي  عد ه اي  البته  آمريكاست.  پرجمعيت  شهر 
و  «مريلند »  ايالت هاي  از  خاص  زمان هاي  د ر  كار 
«ويرجينيا» به واشينگتن مي آيند  كه جمعيت آن به 
يك ميليون نفر هم مي رسد . اين شهر از نظر توليد  
ناخالص د اخلي، ساالنه با حد ود  75 ميليارد  د الر از 

قد رت اقتصاد ي بااليي برخورد ار است. 
 

بتزد ا ـ مريلند  
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 13 د رصد  

است  شد ه  واقع  «مريلند »  ايالت  د ر  كه  «بتزد ا» 
شهر  اين  نام  د ارد .  جمعيت  نفر  هزار   70 بر  بالغ 
«بتزد ا»  است.  شد ه  گرفته  محلي  كليساي  يك  از 
ميزان  كه  آمريكاست  شهرهاي  مرفه ترين  از  يكي 
د ارند .  عالي  تحصيالت  آن  ساكنان  از  قابل توجهي 

اين شهر د ر سال 2012 ميالد ي د رصد ر شهرهاي 
ساكنان  بيشترين  كه  گرفت  قرار  آمريكا  كوچك 
د اد ه  اختصاص  خود   به  را  عالي  تحصيالت  د اراي 

است. 
 

ويرجينيا بيچ ـ ويرجينيا 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 12 د رصد  

«ويرجينيا بيچ» د ر منطقه شهري «همپتون رود ز»، 
چساپيك»  «خليج  د هانه  د ر  و  اطلس  اقيانوس  د ر 
منطقه  پرجمعيت ترين  شهر  اين  است.  شد ه  واقع 
پرجمعيت  شهر  سي و نهمين  نيز  و  ويرجينيا  ايالت 
آخرين  طبق  مي شود .  محسوب  اياالت متحد ه 

500 هزار  بر  بالغ  آن  ساكنان  جمعيت  سرشماري  
پررفت وآمد ترين  از  يكي  شهر  اين  است.  بود ه  نفر 
شهرهاي آمريكا با مايل ها ساحل، صد ها هتل، متل 

و رستوران د ر كنار د رياست. 
 

هونولولو ـ هاوايي 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 11 د رصد  

«هونولولو» مركز جزاير هاوايي و بزرگ ترين بند ر 
هاوايي است كه با كشورهاي شرق د ور و استراليا 
با خطوط د ريايي و هوايي ارتباط گسترد ه اي د ارد . 
«هونولولو» وسط جلگه اي تنگ ميان كرانه اقيانوس 
است.  گرفته  قرار  «كولو»  كوه هاي  رشته  و  آرام 
د انشگاه هاوايي، موزه اسقفي ـ كه د ر سال 1899 
تاسيس شد ه است ـ و موسسات مهم علمي متعد د  
از جمله شناخته شد ه ترين مكان هاي اين شهر است. 

د يتون ـ اوهايو 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 10 د رصد  

د ر  كه  «اوهايو»  ايالت  د ر  است  شهري  «د يتون» 
شمال غربي آن قرار گرفته و بالغ بر 150 هزار نفر 
جمعيت د ارد . اين منطقه د ر سال 1796 ميالد ي بنا 
شد ه و د ر سال 1805 ميالد ي شهرد اري آن تاسيس 
و رسما به شهر تبد يل شد . د ر قلب منطقه اي كه به 
اقتصاد ي  مركز  يك  «د يتون»  است،  صنعتي  شد ت 
و فرهنگي است كه مهم ترين فعاليت هاي آن توليد  
ماد ري  سرزمين  شهر  اين  است.  خود رو  قطعات 
سال  د ر  بار  اولين  براي  كه  است  رايت  براد ران 

1903 ميالد ي اولين پرواز بشر را تجربه كرد ند . 
 

ال پاسو ـ تگزاس 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 9 د رصد  

كشور  و  تگزاس  ايالت  د ر  است  مرزي  شهري 
واقع  تگزاس  غرب  د ر  كه  شهر  اين  مكزيك. 
شد ه است براساس آخرين سرشماري بالغ بر 700 
شهر  ششمين  «ال پاسو»  د ارد .  جمعيت  نفر  هزار 
پرجمعيت  شهر  نوزد همين  و  تگزاس  ايالت  بزرگ 
اياالت متحد ه است. آب و هواي «ال پاسو» بياباني 
و  سرد   زمستان هاي  و  گرم  تابستان هاي  و  است 
خشك د ارد . د انشگاه تگزاس اين شهر كه د ر سال 
1914 ميالد ي بنا شد ه يكي از مهم ترين مراكز علمي 

منطقه است.

كلراد و اسپرينگز ـ كلراد و 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 8 د رصد  

د ر  و  ايالت «كلراد و»  مركز  د ر  اسپرينگز»  «كلراد و 

شد ه  واقع  «د نور»  ـ  كيليومتري   105 ـ  مايلي   65
از  يكي  كه  ـ  «پيكس»  نزد يكي  د ر  شهر  اين  است. 
مهم ترين كو هستان هاي آمريكاست ـ و د ر حاشيه 
جالب توجه  نكته  د ارد .  قرار  راكي  كوه هاي  شرقي 
«نيكال  كه  است  اين  اسپرينگز»  «كلراد و  د رمورد  
تسال» مخترع و فيزيكد ان مد تي د ر اين شهر اقامت 
د اشته است. مهم ترين اختراع تسال، امكان استفاد ه 

از برق صنعتي د ر صنعت بود ه است.

اوكالهاما سيتي ـ اوكالهاما 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 8 د رصد  

بيست  و  اوكالهاما  ايالت  مركز  سيتي»  «اوكالهاما 
آخرين  براساس  آمريكاست.  بزرگ  شهر  نهمين  و 
نفر  هزار   600 بر  بالغ  شهر  اين  سرشماري، 
و  مهم ترين  از  يكي  انرژي»  «د وون  د ارد .  جمعيت 
خام  نفت  و  طبيعي  گاز  توليد  كنند گان  بزرگ ترين 
انرژي»  «د وون  برج  د ارد .  قرار  شهر  اين  د ر  د نيا 
يكي از مشهورترين برج هاي اوكالهاماست كه د فتر 
كمپاني  اين  است.  انرژي»  «د وون  كمپاني  مركزي 

د ر زمينه اكتشاف و توليد  نفت فعاليت مي كند . 

البوكركي ـ نيومكزيكو 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 7 د رصد  

«البوكركي» بزرگ ترين شهر ايالت نيومكزيكو است. 
اين شهر د ر شمال مركزي ايالت و د ر شهرستان 
«برناليو» واقع شد ه  و پنجاه و چهارمين كالنشهر 
300 سازمان،  «البوكركي»  است.  متحد ه  اياالت  د ر 
هنرهاي  زمينه  د ر  انجمن  و  جشنواره  موزه، 
و  قوم نگاري،  فيلم،  اد بيات،  موسيقي،  تجسمي، 
بالن  جشنواره  بزرگ ترين  د ارد .  د ستي  صنايع 
جهان نيز هر ساله د ر ابتد اي ماه اكتبر د ر اين شهر 

برگزار مي شود .

بيكرزفيلد   ـ كاليفرنيا 
سهم كلي د رآمد هاي محلي: 7 د رصد  

د ره  جنوب  نزد يكي  د ر  است  شهري  «بيكرزفيلد » 
«سن يواخيم» كه د ر كاليفرنيا واقع شد ه است. د ر 
آخرين سرشماري، جمعيت اين شهر بالغ بر 400 
هزار نفر بود ه است. با چنين جمعيتي «بيكرزفيلد » 
نهمين شهر بزرگ كاليفرنيا و پنجاه و د ومين شهر 
اقتصاد   است.  گرفته  نام  اياالت متحد ه  پرجمعيت 
اين منطقه بسيار متنوع است. از توليد  محصوالت 
كشاورزي تا گاز طبيعي و د يگر فعاليت هاي مربوط 

به استخراج منابع انرژي.
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اعصاب لندن
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هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شد ه 
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خوشبختى هاى 
مهربان بودن

مترجم: ناديا زكالوند

كمك  به  شلوغ  فروشگاهى  در  آمده  پيش  تاكنون 
در  وقتى  يا  برويد؟  است،  شده  گم  كه  كودكى 
اتوبوس يا مترو هستيد جايتان را به كسى ديگر 
بدهيد؟ يا سبد خريد فردى مسن را براى كمك به 

او حمل كنيد؟
داده  انجام  شناسان  جامعه  كه  هايى  بررسى  با 
اند، مشخص شده كه تك تك افراد بيشتر جوامع 
بيش از هرزمان ديگر نگران ارزش هاى اقتصادى 
چون  شفقت  و  مهربانى  برايشان  ديگر  و  هستند 
قوانينى  و  مقررات  برخى،  ندارد.  بهايى  گذشته 
مى  جامعه  افراد  از  اندكى  حمايت  به  صرفا  كه 
مى  مقصر  كرده  رها  پناه  بى  را  باقى  پردازدو 
دانند و برخى ديگر معتقدند كه ارزش هاى واالى 
درحقيقت  است.  كرده  تنزل  كلى  طور  به  انسانى 
اين روزها در اكثر جوامع به پيشرفت فردى بيش 
از مراقبت و توجه به ديگران اهميت داده مى شود 
و  باخته  رنگ  هاست  مدت  عمومى  مصلحت  و 
ياور  بى  و  تنها  ديگر  هرزمان  از  بيش  ها  انسان 
مانده اند. درچنين جامعه اى كسى احساس امنيت 
نمى كند و خود را گرفتار بحران اجتماعى مخربى 
مى بيند. اثرات مضر اين بحران به مراتب بدتر و 

بادوام تر از اثرات بد بحران اقتصادى است.

مهربانى
مهربانى، درك اين است كه ديگران همچون خود 
ما شكننده هستند و ما مى توانيم به آنها صدمه 
بزنيم يا شفابخش روح و جان شان باشيم. وقتى 
مهربان هستيم كه از قدرت خود يا ضعف ديگران 
سوءاستفاده نمى كنيم و هميشه به ديگران تسلى، 
واقع  در  دهيم.  مى  پيشرفت  قدرت  و  شهامت 

نابودى  آن  نبود  و  جامعه  رشد  يعنى  مهربانى 
جامعه است.

به لحظه اى بينديشيد كه با شما رفتارى نامهربان 
شما  روى  به  محكم  را  در  كسى  مثال  اند.  داشته 
بسته يا در ترافيك راهتان را سد كرده يا هنگام 
انداخته  مخاطره  به  را  شما  رفتارش  با  رانندگى 
است. يا در محل كارتان عليه شما شايع پراكنى 
كرده اند و يا درست موقعى كه به كمك ديگران 
احساسى  چه  اند.  كرده  رهايتان  ايد  داشته  نياز 

داشته ايد؟
محبتى  شما  به  كه  كنيد  فكر  زمانى  به  اكنون  و 
شده و از شما حمايت كرده اند. يا فقط به لبخندى 
بينديشيد كه وجودتان را گرمى بخشيده است، در 

اين زمان چه احساس داشتيد؟
ما  كه  اين  بيايد،  آميز  طعنه  نظر  به  است  ممكن 
ارتباطى  هاى  روش  و  ابزار  كه  امروز  دنياى  در 
بهترى نسبت به گذشته در اختيار داريم، اما نمى 
توانيم به خوبى گذشتگان خود بايكديگر در ارتباط 
باشيم و اين ناتوانى در تك تك افراد جامعه موج 
داريم،  درآمد  گذشته  از  بيش  اگرچه  ما  زند.  مى 
اما لحظه به لحظه باارزش ترين مسائل در زندگى 
خود را از دست مى دهيم. چيزى كه هيچ پيشرفتى 
در فناورى، اعتبار در دنيا، عضويت در باشگاه يا 
داشتن ثروت نمى تواند به ما بدهد. و آن احساس 

محبت و تعلق خاطر نسبت به يكديگر است.
هاى  قلب  كه  گيرد  مى  شكل  زمانى  احساس  اين 
مان  قلب  وقتى  باشند.  درارتباط  بايكديگر  مان 
كه  را  باهرچه  تماس  بتدريج  نتپد،  يكديگر  براى 
در اطراف مان وجود دارد، از دست مى دهيم و 
تهى مى شويم، تا آنجا كه احساس سرگردانى مى 
كنيم و حتى با خود نيز بيگانه مى شويم. در اين 
لحظه ناآرامى وجودمان را فرا مى گيرد و هدف 
زمانى  اين  و  بريم  مى  ازياد  را  زندگى  ارزش  و 
است كه ناخودآگاه به سمت تخريب بيشتر پيش 

مى رويم.

اثرات مهربانى روى تك تك افراد
افرادى كه مهربان هستند، اثرات بسيار خوب آن 
را مى شناسند. مهربانى اثرى بسيار عميق روى 
ديگران  به  كه  كسانى  و  گذارد  مى  افراد  زندگى 
نيز  آنها  خود  به  كه  دانند  مى  كنند،  مى  محبت 
علمى  تحقيقات  دهد.  مى  دست  خوبى  احساس 
اثرات بسيار خوب محبت كردن به ديگران روى 

سالمت جسم و روح را ثابت كرده است.
در تحقيقى كه روى بيش از 3000 داوطلب انجام 
شد، وقتى محققان از افرادى كه عملى خيرخواهانه 
به  پرسيدند،  را  شان  احساس  بودند،  داده  انجام 
اين نتيجه رسيدند كه بين كمك كردن به ديگران و 
سالمت عمومى بدن ارتباطى مستقيم وجود دارد.

به  كمك  كه  يافتند  دست  نتايج  اين  به  محققان 
يا  جسمى  هاى  بيمارى  شدت  كاستن  با  ديگران 
دادن  انجام  كند.  مى  حفظ  را  فرد  سالمت  ذهنى 
فرد  فورى  رضايت  باعث  محبت  روى  از  عملى 
مسكن  بدن،  كه  ازآنجايى  و  شده  رسان  يارى 
هاى طبيعى در بدن ترشح مى كند، فرد را تا مدتى 
طوالنى آرام نگه داشته و از نظر روحى در وضع 

مناسبى قرار مى دهد.
مشكالت  موجب  معموال  كه  نگرانى  و  اضطراب 
عملى  انجام  بعداز  شود،  مى  فرد  در  سالمتى 

احساس  كردن  كمك  شود.  مى  كم  آميز  محبت 
برمى  ميان  فرداز  در  را  انزواطلبى  و  افسردگى 
انواع  دچار  را  فرد  تواند  مى  انزواطلبى  دارد. 
مشكالت روحى و فيزيكى ماننداسترس، پرخورى 
حد،  از  بيش  استرس  همچنين  كند.  معده  زخم  و 
پيش  آسم  به  ابتال  و  نفس  تنگى  سمت  به  را  فرد 

مى برد.
بودن،  ارزشمند  شادى،  احساس  كردن  كمك 
و  قدرت  و  عاطفى  پذيرى  انعطاف  بينى،  خوش 
ناتوانى  احساس  و  دهد  مى  افزايش  را  بدن  توان 
را تا حد بسيار زيادى از بين مى برد. همچنين از 

انقباض بدن و درد هاى فيزيكى مى كاهد.
ماننداحساس  منفى  طرزتفكر  از  رساندن  يارى 
را  بدن  زمان  مرور  به  كه  طوالنى  خصومت 
از  ديگران  با  وقتى  كاهد.  مى  كند،  مى  فرسوده 
خود  همنوعان  به  و  شويم  مى  وارد  دردوستى 
بدن  ايمنى  سيستم  عواطف  اين  ورزيم  مى  عشق 
مان را بسيار تقويت مى كند و حتى محبت كردن 
تقويت  روى  بيشترى  بسيار  اثر  ها  غريبه  به 

سيستم ايمنى بدن دارد.

اثرات محبت و مهربانى روى جامعه
مهربانى يكى از مهم ترين عاداتى است كه ما مى 
توانيم در خودايجاد كنيم. مهربانى براى موفقيت 
ضرورى  بسيار  اى  هرجامعه  شرايط  بهبود  و 
است. در دنيايى كه بحران هاى جهانى، بيمارى، 
و  اضطراب  زيست،  محيط  نابودى  گرسنگى، 
مهربانى  يابد،  مى  افزايش  روز  روزبه  خشونت 

كردن اهميت خود را نشان مى دهد.
است  نعمت  يك  از  بيش  چيزى  مهربانى  درواقع 
سمت  به  را  جامعه  رفتار  اين  با  توان  ومى 
شكوفايى و موفقيت رساند. هر جامعه اى برپايه 
روابط بين افراد، خانواده ها، محل كار و انجمن ها 
ساخته شده و دنياى ما متشكل از جوامع مختلف 
است. از زمين بازى گرفته تا ميدان جنگ، روابط 
و  كند  مى  ايفا  مان  زندگى  در  را  نقش  ترين  مهم 
نحوه برخورد ما دراين روابط كيفيت زندگى مان 
و در نهايت ميزان رفاه و موفقيت جامعه مان را 

تعيين مى كند.
مى  متصل  هم  به  مجددا  را  هايمان  قلب  مهربانى 
كند و هرچه بيشتر با قلب مان در ارتباط باشيم، 
تفاوت  روى  بينيم.  مى  جمع  ميان  را  خود  بيشتر 
هايمان كمتر متركز مى شويم و بيشتر به موفقيت 
گروه مى انديشيم و در نهايت جامعه اى سالم و 
شاد خواهيم داشت. در واقع جامعه اى كه افرادش 
نسبت به هم با رحم و شفقت رفتار مى كنند بيش 
از ديگر جوامع هماهنگى و تعادل فكرى دارند و 

موفق تر هستند.

چگونه مهربان باشيم؟
به  نسبت  امروزى  جوامع  بيشتر  مردم  اگرچه 
نشان  تحقيقات  اما  اند،  شده  تفاوت  بى  يكديگر 
داده است كه مردم از وضع موجودامروز چندان 
دنيا  در  هستند.  تغيير  دنبال  به  و  نيستند  راضى 
توجه  جلب  براى  متفاوتى  هاى  جنبش  و  بنيادها 
آمده  وجود  به  مهربانى  و  محبت  سمت  به  مردم 
كه با نام هاى متفاوتى مشغول فعاليت اند. در اين 
جنبش ها سعى بر اين شده است، مردم ياد بگيرند 
بدون هيچ توقع و صادقانه حتى به غريبه ها ابراز 

محبت كنند.
گاهى اوقات مهربان بودن ساده به نظر مى رسد، 
اما مواقع ديگر صرفا احساس مسئوليت و نوعى 
تصميم گيرى است. در واقع بايد بياموزيم كه در 
كردن  محبت  همان  كه  را  گزينه  بهترين  راه  اين 
اى  زنجيره  همچون  محبت  كنيم.  انتخاب  است، 
پيش مى رود و در نهايت به خود ما برمى گردد. 
اى  تجربه  دنيا  خوداز  درست  انتخاب  با  واقع  در 
با  بايد  بودن  مهربان  براى  داشت.  خواهيم  زيبا 
براى  و  كنيم  همدردى  و  همدلى  احساس  ديگران 
بگذاريم  ديگران  جاى  را  خودمان  بايد  كار  اين 
به  بازگشت  براى  كنيم.  درك  را  آنها  احساس  و 
الزم  زند،  مى  موج  آن  در  شفقت  كه  اى  جامعه 
است كه مجددا انسانيت در جامعه خود را كشف 

كنيم و به آن پروبال بدهيم.

چند راه ساده مهربان بودن

همدردى  احساس  ديگران  نيازهاى  به  نسبت  ـ 
كنيد.

ـ قبل از اين كه نيازهاى خود را در نظر بگيريد به 
خانواده و دوستان تان توجه نشان دهيد.

ـ اگر فردى به كمك نياز داشت با خود بينديشيد 
كه چگونه مى توانيد به او كمك كنيد و تنها دليلى 
مى  فقط  كه  باشد  آوريداين  مى  خود  براى  كه 
خواهيد مهربان باشيد نه هيچ چيز ديگر. وقتى به 
رفاه و آرامش ديگران فكر كنيد، متوجه مى شويد 

كه تمام وجودتان سرشار از آرامش شده است.

محبت  و  بزنيد  لبخند  بينيد  مى  كه  افرادى  به  ـ 
زدن  لبخند  واقع  در  دهيد.  نشان  آنها  به  را  تان 
و  مهربانى  سمت  به  اساسى  حركتى  ديگران  به 

خوبى است.
ـ وقتى در محيطى ناآشنا قرار مى گيريد، از اين 
كه خود را معرفى كنيد، خجالت نكشيد. با اين كار 
ديگران را هم تشويق به گفت وگو مى كنيد و چه 
بسا بتوانيد بسيار زود دوست هاى تازه پيدا كنيد 
و درعين حال مهربان بودن نسبت به يكديگر را 

هم آموزش دهيد.
ـ مردم از شنيدن تعريف و تمجيد لذت مى برند، 
بنابراين بدون ترس حرفى مثبت و زيبا در مورد 
بوى  باشيد  مراقب  البته  آوريد.  زبان  به  ديگران 

تملق و چاپلوسى ندهد.
ـ هر زمان توانستيد به ديگران با دادن هديه حتى 
كوچك ابراز محبت كنيد. آنها هرگز اين مهربانى 

را فراموش نخواهند كرد.
كنيد،  رعايت  را  تان  ادب  ديگران  به  نسبت  ـ 
احساس  قرارگرفتن  مورداحترام  از  هركس  زيرا 

رضايت مى كند.
ـ هرگز ناسزا نگوييد چرا كه تصوير بسيار بدى 

از خود روى مردم مى گذاريد.
ـ هميشه آماده كمك كردن به ديگران باشيد. اگر 
آنها  باشيد  مطمئن  كنيد  رفتار  درست  ديگران  با 

نيز با شما رفتارخوبى خواهند داشت.
كردند،  رفتار  بد  باشما  كه  بودند  افرادى  اگر  ـ 
هرگز مانند آنها نباشيد و تا سطح آنها تنزل نكنيد.

نوع  به  ببينيد  را  ديگران  خوبى  توانيد  نمى  اگر  ـ 
نگرش خود توجه كنيد.
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براى  شما  دليل  ندارم»  وقت  عبارت «اصال  اگر 
پس،  است،  كسب وكارتان  بهبود  و  اصالح  عدم 
از همين حاال از اين هشت توصيه براى آغاز يك 
مديريت زمان كارآمداستفاده كنيد. جان وودمن، 
االن  است: «اگر  گفته  بسكتبال  افسانه اى  مربى 
وقت نداريد كارهاى مهم تان را به درستى انجام 
خواهيد  را  انجام شان  فرصت  كى  پس  دهيد، 
داشت؟» با شنيدن اين جمله برايم عجيب است 
كه نكند منظور او نه بازيكنان آن زمانش، بلكه 

كارآفرينان امروز باشد. 

از  چرا  بپرسيد  كسب وكار  صاحبان  از 
رشد  براى  ابزارى  مقام  در  گروهى  رسانه هاى 
شركت هايشان استفاده نمى كنند و اكثريت آنها 
پاسخ خواهند داد كه «اصال وقتش را نداريم.» 
موضوعات  از  گستره اى  درباره   وقتى  البته، 
پاسخ  افراد  از  دسته  اين  بپرسيد،  هم  ديگر 
يا  ندارند  وقت  واقعا  آنها  آيا  مى دهند.  مشابهى 

اين حرفشان يك سفسطه است؟

وجه  تنها  و  نقد  چيز  تنها  زمان  داريد  باور  اگر 
نحوى  چه  به  پس  دارد،  اهميت  كه  است  رايج 
براى  بيشترى  وقت  روزانه  توانست  خواهيد 
نائل  شدن به اهدافتان و توسعه  كسب و كارتان 
پيدا كنيد؟ در اينجا هشت گامى را ذكر مى كنيم 
«فردا»  تا  كنيد  مى توانيداختيار  «امروز»  كه 
داشته  اهدافتان  به  نيل  براى  بيشترى  زمان 

باشيد.

1) از شب قبل شروع كنيد. از سون تسي، نويسنده 
چيني كتاب «هنر رزم» نقل شده است كه «برنده  
هر نبرد پيش از در گرفتن جنگ معلوم مى شود.» 
باور  مناسب  و  بجا  نقشه   يك  داشتن  به  قويا  او 
موفقيت،  براى  گزينه ها  با  همراه  نقشه اى  دارد. 
منطق  مى توانيم  است.  حياتى  و  تعيين كننده 
داشتن  با  كنيم.  اعمال  روزانه  كار  براى  را  او 
طراحى  امشب  كه  مناسبى  برنامه ريزى هاى 
شد.  خواهد  شروع  فردا  موفقيت تان  مى كنيد، 
طراحى  بعد  روز  به پيش بردن  براى  را  نقشه اى 
كنيد. عمده ترين اهدافى كه مى خواهيد محقق كنيد 
چه هستند؟ و چه زمانى از روز را به آنها خواهيد 
پرداخت؟ نكته  كليدى اين است كه كنشگر باشيد، 

نه واكنشى گر.

پيداست  ناگفته  كنيد.  حركت  هوشمندى  با   (2
زمان  ببريد،  پيش  را  طرحتان  زودتر  چه  هر  كه 
بيشترى براى عملى كردن همه  اهدافتان در همان 
روز در اختيار داريد. يك صبحانه  كامل ميل كنيد 
و روز را با انرژى آغاز كنيد. وقتى به محل كار 
رسيديد، با بزرگ ترين اهداف، سخت ترين امضاها 
و مهم ترين اسناد شروع كنيد. اين موارد مستلزم 
با  است  بهتر  پس  هستند،  كوشش ها  بيشترين 
الزم  اگر  برويد.  سراغشان  انرژى  بيشترين 
و  كوچك تر  بخش هاى  به  را  پروژه هايتان  باشد، 
به قطعات قابل مديريت تر تقسيم كنيد. قسمت هاى 
كمترى  تنش  و  استرس  كه  كارهايى  و  آسان تر 
كار  آخر  ساعات  براى  مى كنند  وارد  شما  به 
مناسب ترند. وقتى مضيقه  زمان را داريد، امورى 
گزينه ها  هستيداولين  متنفر  انجام شان  از  كه 
ارسال  مثل  كارهايى   هستند؛  كار  انجام  براى 
كار  و  سر  و  هزينه ها  پرداخت  صورت حساب ها، 

داشتن با مشترى هاى سرسخت. 

باشيد.  داشته  برنامه  غيرمنتظره  امور  براى   (3
از  تماسى  روز،  طول  در  مشخصى  لحظات  در 
از  يكى  يا  ناراضى  مشترى  فروشنده،  يك  طرف 
خطر  است  ممكن  تماس  اين  داريد.  كارمندانتان 
به هم ريختن برنامه كل روزتان را داشته باشد. 
اتفاق  اين  طراحى  شده،  قبل  از  برنامه   يك  بدون 
ممكن است پيش بيايد. موقعيت تان را ارزيابى و 
براى  مى توانيد  آيا  كنيد.  اولويت بندى  را  زمانتان 
تعيين  وكيل  يا  نماينده  يك  كارتان  از  بخشى 
كنيد؟ آيا مى شود برخى موارد را به فردا موكول 
كرد؟ اين سواالت را وقتى موارد غيرمنتظره رخ 
دقيقا  هرگز  امور  كنيد.  تكرار  خود  با  مى دهند 
نمى روند.  پيش  طراحى شده  برنامه   با  مطابق 

بتواند  كه  باشيد  داشته  «ب»  نقشه   يك  هميشه 
زمان تعليق موقت كسب وكار را كاهش دهد.

 45 تلفن  يك  باشيد.   زمان  غارتگران  مراقب   (4
دقيقه اى از طرف دوستى قديمى در وسط روز يا 
مشغول شدن به بازى ها يا گفت وگو در فضاهاى 

مجازى  براى اجتناب از روبه رو شدن با ازدحام 
غارتگران  اين  نمونه هاى  كارى،  مسائل  ناگهانى 
هستند. الزامى است كه مساله  محدوديت زمانتان 
را به سارقان زمان اعالم كنيد. اگر وقت طالست، 
پس زمان هاى تلف  شده به شيوه اى جبران ناپذير 

به كسب و كارتان خسارت وارد مى كنند. 

5) استراحتى به خود بدهيد. هر 45 دقيقه تا يك 
را  باترى هايتان  تا  بكشيد  دست  كار  از  ساعت، 
بزنيد،  قدم  كمى  كنيد.  آماده  را  ذهن تان  و  شارژ 
نرمش هاى كششى انجام دهيد يا هر چه كه شما 
دهد.  انرژى  بدن  به  و  كند  دور  كار  از  اندكى  را 
همچنين تلفن را هم از خود دور كنيد. هيچ الگوى 
بدون  روز  در  ساعت  كه 12  ندارد  وجود  كارى 
و  بنوشيد  چيزى  حتما  برود.  پيش  به  استراحت 
براى  فقط  دست،  اين  از  توصيه اى  هر  بخوريد. 
در  دوباره  تا  است  شما  ذهن  و  بدن  به  كمك 
طبيعى  طور  به  اگر  بپردازد.  كار  به  عالى  سطح 
نيست  اين  به  حواستان  و  هستيد  كار  در  غرق 
روى  را  مشخصى  زمان  كنيد،  بايداستراحت  كه 
هشدار  به وقتش  كه  كنيد  ذخيره  تلفن تان  گوشى 

بدهد و زمان استراحت را يادآورى كند.

تمام  را  كارى تان  روز  وقت،  چه  كه  بدانيد   (6
كسب و كارها  بزرگ ترين  مالكان  از  يكى  از  كنيد. 

اگر  است،  كافى  روز  يك  براى  «آنچه  شده:  نقل 
يك  هميشه  است.»  فاجعه  شود  بيشتر  آن  از 
ارسال  براى  ديگر  ايميل  يك  بيشتر،  تلفنى  تماس 
و يك پيش نويس ديگر براى نوشتن وجود خواهد 
داشت. وقتتان را طورى تنظيم كنيد كه روز كارى 
دقيقه  سى  برسانيد.  انتها  به  مطلوبى  نحو  به  را 

براى نظافت ميز كار و اتاقتان، يا ايجاد فهرست 
براى فردا وقت بگذاريد. هر چه بهتر برنامه ريزى 
كنيد، شانس بيشترى براى موفقيت در دراز مدت 

در كار خواهد بود.

7) بر فراز ابرها عمل كنيد و نه در ميان علف هاى 
به  كوچك،  كارهاى  و  كسب  مالكان  اكثر  هرز. 
كنند،  عمل  كسب وكارشان  فراز»  «بر  آنكه  جاى 
«در» كسب و كارشان كار مى كنند. توجه به نكات 
معمولى، مسائل خرد و پيش  پا افتاده روزمره، به 
درون  كه  ببينيد  را  مشكالتى  مى كنند  كمك  شما 
شركت در حال رشد هستند و فردا سبز خواهند 
باشيد،  داشته  اشراف  مسائل  به  باال  از  اگر  شد. 
مى توانيد رشد تدريجى شان را ببينيد يا به عبارتى 
مى توانيد خاستگاه ريشه اى مشكالت تان را ببينيد. 
از  ديدن  و  فاصله   حفظ  نيازمند  رويكرد  اين  اما 
متعارف  جلساتى  و  است: نشست ها  مسائل  فراز 
را به صورت ماهانه با افراد كليدى كسب وكارتان 
(كارمندان، مشاوران، فروشندگان، شركا) ترتيب 
به  يابد.  بسط  چشم اندازتان  دهيد  اجازه  و  دهيد 
اجازه  بپردازيد.  گرايش ها  و  فرصت ها  مشكالت، 
دستور  جريان  در  قبل  از  حاضران  همه   دهيد 
براى  ضرورى  بتوانيداطالعات  تا  باشند  جلسه 
آنجا  از  نشست ها،  اين  كنيد.  تشريح  را  نشست 
كه مى تواننداز مشكالت اساسى و حاشيه اى خبر 

بدهند، اكيدا حياتى هستند.  

8) سيستم كارى تان را ارزيابى كنيد. هر روز و 
هر هفته  كارى را به دقت مورد بازنگرى و بررسى 
خصوص  در  عملكردتان  دهيد.  قرار  دوباره 
چه  و  مى كنيد  ارزيابى  چگونه  را  زمان  مديريت 
مسيرهاى تازه اى براى بهبود سيستم مديريتى و 
و  تمركز  با  بود؟  خواهد  مفيد  عملكردتان  اصالح 
توجه به اين نكات به يك برنامه جامع و كارآمد 

دست خواهيد يافت.

مشاغل

هشت گام براى موفقيت در 
مديريت زمان
نويسنده: برايان موران / مترجم: سيمين راد

 موقعيت تان را ارزيابى و 
زمانتان را اولويت بندى 

كنيد. آيا مى توانيد براى 
بخشى از كارتان يك 

نماينده يا وكيل تعيين كنيد؟ 
آيا مى شود برخى موارد 
را به فردا موكول كرد؟ 

اين سواالت را وقتى موارد 
غيرمنتظره رخ مى دهند با 

خود تكرار كنيد.
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اى  قصه  خواهد  مى  كودك  وقتى 
شنيده  فردديگرى  زبان  از  كه  را 
براى  است  خوانده  كتابى  در  يا 
و  صبر  با  بايد  كند،  تعريف  ما 
سخنان  به  اشتياق  و  حوصله 
ما  برخورد  اين  و  دهيم  گوش  او 
نشانه اين است كه به مطالعه او 
و مطالبى كه خوانده است، عالقه 

منديم.

با  و  است  گرا  كمال  موجودى  انسان 
او  ندارد.  سازگارى  سكوت  و  سكون 
هميشه به دنبال راهى است كه يك گام 
مشكالت  از  اى  گره  و  بردارد  جلو  به 
پيشرفت  براى  بنابراين  بگشايد؛  خود 
به  احتياج  زندگى،  هاى  عرصه  در 
جامعه  خودو  از  كاملى  نسبتا  شناخت 
ارتباط  آينده  و  گذشته  با  بايد  و  دارد 

برقرار كند.
براى  اى  وسيله  مطالعه،  و  كتاب 
شناخت و رشد دينى، فرهنگى، اخالقى 
با  انسان  است.  انسان  اجتماعى  و 
مى  ساخته  خوب،  كتاب  يك  خواندن 
الزم  آمادگى  و  كند  مى  رشد  شود، 
آورد.  مى  دست  به  را  حركت  براى 
كتاب انسان را به مرزهاى علم و دانش 
نزديك مى كند و او را به قله هاى رفيع 

معرفت و آگاهى مى رساند.

زمان ها و موقعيت هاى نامناسب براى 
مطالعه

زير  موارد  به  بايد  مطالعه،  هنگام  در 
دقت كنيد:

هاى  زمان  بين  زياد  فاصله  ايجاد  از 
مطالعه خوددارى كنيد.

پايانى  هاى  ساعت  در  نبايد  مطالعه 
شب صورت بگيرد، زيرا در اين زمان، 
شده  خستگى  دچار  حسى  هاى  اندام 

اند.
دو  تا  نيم  و  يك  مطالعه  زمان  مدت 
استراحتى  از  پس  و  باشد  ساعت 

كوتاه، مطالعه دوم را آغاز نماييد.
شما  بر  خستگى  نبايد  مطالعه،  درمان 

مستولى شده باشد.
در مورد مطالعه درسى، اگر در طول 
باشيد،  داشته  روزانه  مطالعه  سال، 
در  مطالعه  زيرا  است،  مفيدتر  بسيار 
كند  مى  ايجاداضطراب  امتحان،  شب 
و اضطراب، سبب كاهش قدرت حافظه 

مى شود.
نبايد براى جبران محدوديت زمانى، با 

سرعت بيشترى مطالعه كنيد.
در زمان مطالعه بايد به دور از هرگونه 

تشويش و نگرانى باشيد.
دادن  عادت  و  ايجادانگيزه  هاى  شيوه 

فرزندان به مطالعه و كتابخوانى

1 از شيوه الگويى استفاده كنيد
يك  انسان  پذيرى  نقش  و  الگو  تاثير 
تقليد  غريزه  از  كه  است  طبيعى  امر 
كارهاى  از  يكى  گيرد.  مى  سرچشمه 
توانند  مى  والدين  كه  موثرى  و  مهم 
هماهنگى  و  همراهى  خصوص  در 
مطالعهو  امر  در  خود  فرزندان  با 
كردن  آشنا  دهند،  انجام  كتابخوانى 
مادرى  يا  پدر  است.  كتابخانه  با  آنها 
كه دست فرزند خود را بگيرد و حداقل 
كتابخانه  تا  را  او  بار،  نخستين  براى 
به  كتاب  انتخاب  در  و  نمايد  همراهى 
او كمك كند، نه با حرف كه به واسطه 
گويد: «مطالعه  مى  او  به  خود  عملكرد 
آنقدر ارزش دارد كه من همراه تو مى 
آيم و وقت خود را در اين راه صرف 

مى كنم.»
بزرگتر،  برادر  يا  خواهر  و  مادر  پدر، 

همانندسازى  براى  الگوها  كاملترين 
كودكان هستند.

چند  هر  كتابخانه  يك  اگر  همچنين 
باشد و  داشته  وجود  در خانه  كوچك 
قسمتى از آن نيز به كودك اختصاص 
يابد، ميل و توجه او به كتاب و مطالعه 

تقويت مى شود.
والدين  كه  هايى  خانواده  در  بنابراين 
عالقه زيادى به مطالعه ندارند و اوقات 
فراغت خود را صرف سرگرمى هايى 
مى كنند كه با كتاب و مطالعه ارتباطى 
ندارد، نبايدانتظار داشت كه فرزندان به 
كتاب خواندن و مطالعه، عالقمند شوند.

2 برنامه ريزى كنيد

داشتن يك برنامه مناسب از ضرورى 
ترين نيازهاى انسان در زندگى است. 
هر چند در جامعه ما بسيارى از افراد 
و  اساسى  اصل  اين  به  ها  خانواده  و 
معموال  ولى  كنند،  نمى  توجهى  مهم 
و  موفقيت  طالب  كه  هايى  انسان 
براى  منظمى  برنامه  هستند،  سعادت 
مى  تنظيم  فرزندانشان  و  خود  زندگى 
تمام  دربرگيرنده  كه  اى  برنامه  كنند؛ 
باشد؛  آنها  روانى  و  جسمى  نيازهاى 
فعاليت هايى چون انجام تكاليف شرعى 
تكاليف  ورزش،انجام  بازى،  دينى،  و 
همكارى  تلويزيون،  تماشاى  درسى، 
هاى  بحث  در  شركت  خانه،  امور  در 
خانواده، مطالعه و كتابخوانى و غيره.

3 براى فرزندان خود قصه بگوييد
تواند  مى  كه  است  اى  وسيله  قصه 
بزرگترها  صحبت  پاى  ار  كودكان 
را  آنها  ميان  عاطفى  روابط  و  بنشاند 
راه  تواننداز  مى  والدين  كند.  تقويت 
كودكان  اعتماد  و  توجه  گويى،  قصه 
آنان  انتقال  با  و  كنند  جلب  خود  به  را 

رشد  زمينه  تخيل،  و  شادى  دنياى  به 
سازند.  فراهم  را  شان  ذهنى  تكامل  و 
قصه  شنيدن  به  زيادى  عالقه  كودكان 
برند.  مى  لذت  كار  اين  از  و  دارند 
كه  مطالبى  به  اوقات  از  بسيارى  آنها 
به  خوانيم،  مى  يا  گوييم  مى  برايشان 
چشم يك قصه خيال انگيز نمى نگرند، 
دانند  مى  واقعى  رويدادى  را  آن  بلكه 
وقوع  به  گذشته  هاى  زمان  در  كه 
شود  مى  باعث  امر  همين  و  پيوسته 
با عالقه و دقت بيشترى به اين مطالب 
گوش دهند. از اين عالقه به خوبى مى 
دادن  عادت  و  ايجادانگيزه  براى  توان 
استفاده  كتابخوانى  و  مطالعه  به  آنها 
گويى،  قصه  با  ما  حقيقت  در  كرد. 

به  را  مطالعه  و  كتاب  شيرينى  و  لذت 
كام كودكان مى ريزيم و كودك وقتى 
و  شيرين  هاى  قصه  چنين  كه  بداند 
خيال انگيزى محصول كتاب است، در 
آرزوى آن است كه خودش هم بتواند 
را  آن  و  بگيرد  دست  به  كتاب  روزى 
گويى،  قصه  با  ما  حقيقت  در  بخواند.. 
به  را  مطالعه  و  كتاب  شيرينى  و  لذت 
كام كودكان مى ريزيم و كودك وقتى 
و  شيرين  هاى  قصه  چنين  كه  بداند 
خيال انگيزى محصول كتاب است، در 
آرزوى آن است كه خودش هم بتواند 
را  آن  و  بگيرد  دست  به  كتاب  روزى 

بخواند.

4 براى كودكان اشعار زيبا و موزون 
بخوانيد

از آنجا كه كالم شعر آهنگين و موزون 
است، مى تواند عالقه و توجه كودكان 
را به خود جلب كند و به راحتى آنان را 
به وادى تخيل بكشاند. شعر خواندن از 
روى كتاب براى بچه ها، در عالقمندى 
آنها به كتاب و ايجاد رغبت و عادت به 

مطالعه بسيار موثر است و در حقيقت، 
كند.  مى  ايفا  را  قصه  نقشه  همان 
شعرهاى كودكان بايد كوتاه، ساده و 
عالقه  مورد  كه  آنچه  با  و  باشد  روان 
آنان است، ارتباط نزديك داشته اشد تا 

بتواند روى آنها تاثير بگذارد.

كودك  براى  بلند  صداى  با  را  كتاب   5
خود بخوانيد

اينكه  بر  عالوه  كتاب،  خواندن  بلند 
انتقال  بهتر  را  آن  معناى  و  محتوا 
درونى  تصورهاى  تواند  مى  دهد،  مى 
مى  كتاب  كه  فردى  عالقه  و  عشق  و 
آنها  براى  كه  افرادى  به  نيز  را  خواند 
و  كند  منتقل  شود،  مى  خوانده  كتاب 

يك رابطه عميق و عاطفى بين آنها پديد 
مى آورد.

مى  را  كتاب  مطالب  ما  كه  وقتى  اگر 
هم  تصاوير  به  انگجشت  با  خوانيم 
كودك،  كه  دهيم  اجازه  و  كنيم  اشاره 
به  و  ببيند  را  ما  دست  حركات 
نيز  ما  و  كند  نگاه  كتاب  تصويرهاى 
ارتباط بين مطالب كتاب و تصويرهاى 
احساس  او  دهيم،  شرح  برايش  را  آن 
از  بيشترى  عالقه  و  كند  مى  مشاركت 

خود نشان مى دهد.

6 كودكان را به كشيدن نقاشى تشويق 
كنيد

به  را  خود  خردسال  فرزندان  اگر 
زمينه  و  كنيم  تشويق  نقاشى  كشيدن 
قلم  دفتر،  با  آنها  كه  آوريم  فراهم  اى 
و مداد رنگى آشنا شوند، گام موثرى 
كتاب  به  آنها  عالقه  افزايش  جهت  در 
برداشته ايم. كودك عالقمند به نقاشى، 
سعى مى كند كتاب هاى مختلف را به 
بكشد  را  آنها  تصاوير  تا  آورد  دست 
و  كتاب  يافتن  براى  جستجو  همين  و 

تصويرهاى زيبا، عالقه او را به كتاب 
بيشتر مى كند.

و  ها  داستان  بيان  به  را  كودكان   7
مطالبى كه خوانده اند، تشويق كنيد

كه  را  مطالبى  دارند  دوست  كودكان 
كار  اين  از  و  كنند  بيان  اند،  خوانده 
لذت مى برند. وقتى كودك مى خواهد 
فردديگرى  زبان  از  كه  را  اى  قصه 
شنيده يا در كتابى خوانده است براى 
ما تعريف كند، بايد با صبر و حوصله 
و اشتياق به سخنان او گوش دهيم و 
اين برخورد ما نشانه اين است كه به 
است،  خوانده  كه  مطالبى  و  او  مطالعه 
خواهد  سعى  او  بنابراين  منديم؛  عالقه 
اطالعات  و  دهد  ادامه  كار  اين  به  كرد 
جديدترى كسب كند تا در فرصت هاى 
مورد  و  بپردازد  آنها  بيان  به  مناسب، 

تشويق و تحسين قرار گيرد.

براى  كودكان  هاى  بازى  اسباب  از   8
ايجاد عشق و عالقه نسبت به كتاب و 

مطالعه استفاده كنيد
دنياى  از  را  كودك  بازى،  اسباب 
درونى اش بيرون مى كشد و او را با 
بدين  و  دهد  مى  ارتباط  بيرون  دنياى 
تخيل  دنياى  ميان  تواند  مى  وسيله 
بزند.  پل  واقعيت،  و  خود  كودكانه 
صورت  به  مطالعه  وسايل  ساخت 
خوبى  فكرى  زمينه  بازى،  اسباب 
نسبت به كتاب و كتابخوانى در كودك 
پديد مى آورد. همانطور كه او وسايل 
آشپزى را دور خود مى چيند و از آنها 
از  پذيرايى  و  خيالى  غذاى  طبخ  براى 
به  كند،  مى  استفاده  فرضى  ميهمانان 
قفسه  داشتن  با  تواند  مى  شيوه  همين 
هاى كوچك كتاب، ميز، چراغ مطالعه و 
كتاب، نقش يك كتابدار يا دانش آموز 
با  توان  مى  كند.  بازى  را  مطالعه  اهل 
وسايل  و  مقوا  تكه  چند  از  استفاده 

ساده اين بازى را انجام داد.

هاى  پرسش  به  دادن  پاسخ  براى   9
كودكان، از كتاب استفاده كنيد

به  است  بهتر  موارد  از  بسيارى  در 
جاى دادن پاسخ سريع، آنها را تشويق 
كنيم كه خودشان پاسخ مورد نظرشان 
آنها  به  كار،  اين  براى  و  كنند  پيدا  را 
كتاب معرفى كنيم تا پاسخ خود را در 
آن بيابند. اگر كتاب هاى مورداستفاه، 
تصوير داشته باشد، نتيجه مطلوبترى 

به دست خواهد آمد.

خود،  نوجوانان  و  كودكان  براى   10
مناسب  هاى  نشريه  و  ها  كتاب 

خريدارى كنيد
براى  كتاب  خريد  به  والدين  اگر 
مى  راحتى  به  بدهند،  اهميت  كودك 
سوق  مطالعه  سمت  به  را  تواننداو 
چند  پدرى  وقتى  مثال،  براى  دهند. 
با  كودك  رود،  مى  مسافرت  به  روز 
لحظه  او  آمدن  انتظار  در  صبرى  بى 
خود  پدر،  آمدن  با  و  كند  مى  شمارى 
معموال  و  اندازد  مى  او  آغوش  در  را 
اولين سوالش اين است كه «پدر برايم 
چه آورده اى؟!» ممكن است پدر براى 
لباس  يا  بازى  اسباب  شيرينى،  او 
از  كدام  هر  همراه  اگر  باشداما  آورده 
اينها، يك يا چند جلد كتاب متناسب با 
مى  او  به  باشد،  آورده  نيز  را  او  سن 
فهماند كه همانطور كه شيرينى، اسباب 
هم  كتاب  دارد،  اهميت  لباس  يا  بازى 
ارزشمنداست. اهداى كتاب در موقعيت 
هاى مناسب، مثل جشن تكليف يا تولد، 
مى توانداثربخشى بااليى داشته باشد.

چه كنم فرزندم كتاب بخواند؟

در خانواده هايى كه والدين عالقه زيادى به مطالعه ندارند و اوقات 
فراغت خود را صرف سرگرمى هايى مى كنند كه با كتاب و مطالعه 
و  خواندن  كتاب  به  فرزندان  كه  داشت  نبايدانتظار  ندارد،  ارتباطى 

مطالعه، عالقمند شوند.
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 نتايج تحقيقي كه روي دو هزار زوج بريتانيايي انجام 
سال  اما  اول  سال  هيجان  وجود  با  مي دهد  نشان  شده 
پنجم  سال  در  است؛  ازدواج  سال  شادترين  سوم 
و  خستگي  را  آن  جاي  و  كرده  پيدا  كاهش  احساسات 
دشواري مي گيرد و حوالي سال هفتم رابطه ممكن است 

گسسته يا مستحكم شود.

شركت  توسط  كه  تحقيق  اين  سي،  بي  بي  گزارش  به 
نشان  است،  گرفته  انجام  گردون  و  اسليتر  حقوقي 
ازدواج  هياهوي  و  شادي  با  معموال  اول  سال  مي دهد 
سپري مي شود و در سال دوم زوج ها شروع به شناخت 
بيشتر يكديگر مي كنند.در سال سوم زوج ها ياد گرفته اند 
كنار  چطور  همديگر  ايرادات  و  گهگاهي  ترديدهاي  با 
بيايند بنابراين همزيستي راحتي را تجربه مي كنند.تقريبا 
رابطه  بيشتر  تحكيم  موضوع  كه  است  زمان  همين  در 
مي شود،  مطرح  خانواده  به  تازه  عضو  شدن  اضافه  و 
هزينه ها  تقسيم  و  ازدواج  مالي  پيامدهاي  از  زوجها 
را  دوره  اين  درآمد،  منبع  دو  مزاياي  و  دارند،  رضايت 
دوران لذت بخشي مي كند. معموال در همين ايام بهبود 
جريان  در  خانه)  خريد  يا  (بازسازي  مسكن  وضعيت 
است يا به پايان رسيده است.اما در سال پنجم اوضاع 
آنچه  روزافزون  افزايش  و  خستگي  مي شود؛  عوض 

بايدانجام شود شادي و رضايت زوج ها را كم مي كند.

اسليتر  موسسه  در  خانواده  وكيل  آليستر  مك  آماندا 
اول  سال هاي  در  زوج ها  مي گويد:“معموال  گوردون  و 
يا  سال،  پنج  بعداز  نمي كننداما  مراجعه  مشاوره  براي 
يكي دو سال بعد، بخصوص بعداز بچه دار شدن از ما 
همه  كه  اول  سال هاي  هيجان  مي خواهند.""حفظ  كمك 
به  افراد  اغلب  و  است  دشواري  كار  دارد  تازگي  چيز 
را  انتظارشان  زناشويي  زندگي  كه  مي رسند  نتيجه  اين 
كه  كسي  هر  مي كنيم  توصيه  ما  است.  نكرده  برآورده 
جدا  مي شود  ترديد  دچار  زناشويي  از  مقطع  اين  در 
حل  واقعا  بحران  اين  آيا  كه  كند  فكر  موضوع  اين  به 
نشدني است؟ در اغلب موارداين فقط يك برهه دشوار 
است و شش ماه بعداين مرحله كامال پشت سر گذاشته 
مي شود."آشنايي با خوب و بد يكديگر، بگو مگوي دائم 
در باره تقسيم كار و دغدغه هاي مالي بچه داري همگي 
ازدواج  بر  را  خود  منفي  تاثير  پنجم  سال  حوالي  در 

مي گذراند.

سال  بودند  كرده  شركت  تحقيق  اين  در  كه  زوج هايي 
اين  از  آنها  اگر  كردند.  توصيف  مانند“ديوار"  را  هفتم 
ديوار با موفقيت عبور كنند، راه براي يك زناشويي شاد 
و دراز مدت هموار مي شود.ده درصداز شركت كنندگان 
در اين پژوهش گفته اند“نمي دانستندازدواج چقدر ممكن 
اعتراف  نيز  زوج ها  يك سوم  و  باشد"  سخت  است 
كرده اند كه عشق شان به همديگر نسبت به روزهاي اول 
بعداز عروسي كاهش پيدا كرده است.در واقع يك سوم 
درصد  بيست  و  داشتند  كمبود  عاطفي  نظر  از  زوج ها 
زوج ها گفته اند روزهايي هست كه كامال از تصميم خود 

براي ازدواج احساس پشيماني مي كنند.

تفاوت سرگرمي ها و تمايالت اجتماعي از موانعي هستند 
كه در سال هاي اول سر راه زوج ها قرار مي گيرند.نيمي 
كردند،  شركت  تحقيق  اين  در  كه  نفري  هزار  دو  از 
روز عروسي را شادترين لحظه زندگي و سال اول را 
شادترين سال (البته بعداز سال سوم) توصيف كردند.به 
نظر آنها دليل اصلي اين شادي،“گرماي تازه عروس يا 
داماد بودن" بعالوه“خوش بيني لگام گيسخته به زندگي 
احساسات  اين  است.اما  بوده  يكديگر"  كنار  در  تازه 
متوجه  زوج ها  آنكه  بعداز  مي كند؛  فروكش  زود  خيلي 
اين واقعيت ناخوشايند مي شوند كه رابطه موفق نياز به 
چه عزم جزمي دارد.آماندا مك آليستر مي گويد“زوجها 
كه  مي شوند  غرق  اول  سالهاي  تب  در  چنان  اغلب 
فراموش مي كنند براي ازدواج موفق بايد زحمت كشيد. 
بسياري  دارد.  گرمي  و  سردي  و  پايين  و  باال  ازدواج 
از مشكالت را مي توان با مشاوره بر طرف كرداما اگر 
سردي خيلي بيشتر از گرماي آن است، بجاي مشاوره 

بايد به وكيل مراجعه كرد."

 نتايج تحقيق از 2هزار زوج جوان مشخص كرد؛

 بهترين و بد ترين سال 
هاي پس از ازدواج 

6 نشانه بيمارى كه خيلى ها دارند!
بدن  دهيد.  گوش  او  به  است  كافى  فقط  زند؛  مى  حرف  شما  با  بدنتان 
هميشه به شما هشدار مى دهد چيزى در درونتان درست كار نمى كند. با 
ما همراه باشيد تا با 6 نمونه از اين عالئم، معناها و راه هاى درمانشان 

آشنا شويد.
شما ايوان مك گرگور را مى شناسيد؛ بازيگر فيلم هاى سينمايى «ماهى 
بزرگ» و «نويسنده در سايه»؛ حاال چرا ياداين بازيگر افتاديم؟ او چندى 
پيش از بيمارى سرطان پوست نجات پيدا كرداما نكته مهم اين است كه 
هوشمندى او و پزشك معالجش باعث اين اتفاق شد. آنها عالئم ساده اى 
ماننداگزما و تغييرات جزيى پوست را جدى گرفتند و بيمارى را در مرحله 

ابتدايى شناسايى كردند. 

بنابراين به اين نكته توجه كنيد كه بدنتان با شما حرف مى زند؛ فقط كافى 
در  چيزى  دهد  مى  هشدار  شما  به  هميشه  بدن  دهيد.  گوش  او  به  است 
درونتان درست كار نمى كند. با ما همراه باشيد تا با 6 نمونه از اين عالئم، 

معناها و راه هاى درمانشان آشنا شويد.

1- نشانه: گرسنگى دائمى
بيمارى احتمالى: اختالل در هضم غذا

اگر هر قدر غذا مى خوريد معده تان قصد پر شدن ندارد؛ يعنى بدن در 
در  كند،  جذب  را  غذاها  مغذى  مواد  تواند  نمى  يا  دارد  مشكل  غذا  هضم 
نتيجه ميل به مصرف شيرينى باال مى رود چون بدن مى خواهد هر چه 
سريع تر انرژى كسب كند و خوردن مواد غذايى شيرين بهترين راه براى 

اين كار است.

راه حل: با مصرف مواد غذايى متنوع به دستگاه گوارش كمك كنيد. مى 
توانيد با نظر پزشك به مدت يك ماه بعداز غذا از قرص هاى حاوى آنزيم 
زياد  آب  خوردن  غذا  موقع  اين  بر  عالوه  كنيد.  استفاده  گوارشى  هاى 
ننوشيد چون آب شيره گوارشى معده را رقيق مى كند. براى تنظيم قند 

خون مصرف پروتئين را در اولويت قرار دهيد.

2- نشانه: شوره سر
بيمارى احتمالى: اختالل هاى هورمونى و حساسيت غذايى

گذارد.  نمى  آدم  براى  اعصاب  كه  است  هايى  مشكل  از  ديگر  يكى  اين 
عمل  موثر  شوره  ضد  شامپوهاى  از  استفاده  گاهى  كه  است  درست 
مى كنداما بعداز چند روز همان آش است و همان كاسه! اينكه هر روز 
چشمتان به جمال اين دانه هاى سفيد مزاحم روشن مى شود مى تواند 
نشاندهنده اين باشد كه كمبود ويتامين B6، روى، منيزيم يا بيوتين داريد. 
البته شوره سر داليل ديگرى هم دارد؛ ماننداينكه از اختالل هورمونى رنج 
مى بريد، شيرينى زيادى مصرف مى كنيد، استرس تان زياداست يا اينكه 

به محصوالت لبنى، شكالت يا آجيل حساسيت داريد.
چرب  كم  هاى  پروتئين  و  كامل  غالتت  تازه،  سبزيجات  و  ميوه  حل:  راه 
را  تان  غذايى  رژيم  قند  و  شده  اشباع  هاى  چربى  ميزان  بايد  كنيد.  ميل 
كاهش دهيد. بايداز مصرف زياد نوشيدنى هاى كافئين دار نيز بپرهيزيد؛ 
به خاطر اينكه امكان دارد كافئين، ويتامين ها و مواد معدنى مورد نياز 

بدنتان را از بين ببرد.
توصيه مى شود مواد غذايى سرشار از ويتامين B6 و زينك مانند برنج 
قهوه اى، غالت كامل، بادام زمينى، آجيل و آووكادو، نخود فرنگى، شلغم، 
گوشت قرمز كم چرب، ماهى، گوشت پرندگان و گوشت بره را در اولويت 

برنامه غذايى تان قرار دهيد.

3- نشانه: سفيدى داخل پلك
بيمارى احتمالى: كمبود آهن

آن  داخلى  قسمت  رنگ  و  بكشيد  را  تان  پايين  پلك  آرامى  به  آينه  مقابل 
را بررسى كنيد. اگر اين قسمت از چشمتان رنگ پريده بوداحتمال دارد 
كمبود آهن داشته باشيد. اين مشكل در بين خانم ها رواج دارد و دليل آن 
هم خونريزى ماهانه است. با اينحال ممكن است آقايان نيز كمبود آهن و 
كم خونى داشته باشند. اگر عالوه بر سفيدى داخل پلك هميشه رنگ پريده 
هستيد، نبض تان تند مى زند يا اينكه احساس خستگى زيادى مى كنيد به 

احتمال زياد كمبود آهن داريد.

راه حل: آزمايش خون دهيد تا ميزان آهن بدنتان مشخص شود. براى رفع 
كمبود آهن، مواد غذايى سرشار از آهن و ويتامين C را دريابيد. وجود 
ويتامين C براى جذب آهن موجود در مواد غذايى الزم است. مواد غذايى 
سرشار از اين ماده معدنى عبارتنداز: گوشت هاى قرمز كم چرب، جگر، 
تخم مرغ و ... براى جذب ويتامين C بيشتر نيز موادى مانند كيوى، فلفل 
دلمه اى، ميوه هاى ريز بدون هسته، مركبات، گوجه فرنگى و كلم برگ 

را دريابيد.

4- نشانه: چاقى بدون پرخورى
بيمارى احتمالى: كم كارى تيروئيد

كه  زمانى  داريداما  بدنى  تحرك  كافى  اندازه  به  و  هستيد  پرخورى  آدم 
هميشه  رود.  مى  باال  تمام  سركشى  با  آن  عقربه  رويد  مى  وزنه  روى 
احساس بى حالى هم مى كنيد. داليل زيادى براى اين مشكل وجود دارد 
كه شايع ترين آن مربوط به تيروئيد مى شود. احتماال تيروئيدتان كم كار 
است. زمانى كه تيروئيد تنبلى كند متابوليسم يا همان سوخت و ساز بدن 
هم كند مى شود و بدن نمى تواند به اندازه كافى كالرى بسوزاند، در نتيجه 

شما هميشه از وزنتان شاكى مى شويد.

راه حل: آزمايش دهيد تا وضعيت تيروئيدتان مشخص شود. مواد غذايى 
سرشار از ويتامين B را در برنامه غذايى تان بگنجانيد. با مصرف ماهى 
برنامه  به  كنيد.  پر  را  بدن  ضرورى  چرب  اسيدهاى  باك  گردو  و  آزاد 
غذايى تان روزانه بادام، آووكادو، موز، حبوبات و گوشت پرنده اضافه 
براى  كنيد.  تامين  را  بدن  يد  دريايى  غذاهاى  و  ماهى  مصرف  با  كنيد. 
كنيد.  مصرف  كنجد  روى  تامين  براى  و  بخوريد  گردو  سلنيوم  دريافت 
اگر ثابت شد مشكل از تيروئيداست از مصرف بروكلى، كلم برگ، خردل، 
شلغم و محصوالت غذايى تهيه شده از سويا بپرهيزيد چون در عملكرد 

تيروئيد تداخل ايجاد مى كنند.

5- نشانه: كبودى زير چشم
بيمارى احتمالى: نارسايى كليوى

را  وقتتان  تمام  همين  براى  اند؛  كاشته  بادمجان  چشمانتان  پاى  انگار 
به  ها  چشم  پاى  تيرگى  است  ممكن  كنيد!  مى  آن  رجوع  و  رفع  صرف 
دليل بى خوابى باشداما اگر اين وضعيت ادامه دار شداحتماال پاى مشكل 
ديگرى در ميان است. كبودى پاى چشم مى تواند عالمت حساسيت هاى 
كنترل  يا  آبى)  (كم  بدن  عمقى  شدن  دهيدراته  كليوى،  نارسايى  غذايى، 
نامناسب قند خون باشد. در هر حال بدانيد كه پاى چشم بى دليل كبود 

نمى شود و بايد به فكر چاره بود.

راه حل: اول از همه به فكر تامين آب بدنتان باشيدو مصرف مايعات سالم 
را باال ببريد. ميزان مصرف نوشيدنى هاى حاوى كافئين را كاهش دهيد. 
با مصرف مواد غذايى سالم مانند لوبيا قرمز و جعفرى به فكر سالمت 
هاى  گوشت  مصرف  از  كنيد.  كنترل  را  خونتان  قند  باشيد.  هايتان  كليه 
فرآورى شده، دودى و همچنين مصرف زياد نمك بپرهيزيد. سعى كنيدبه 
جاى اضافه كردن نمك زياد به غذا از سبزيجات معطر"، ليموترش وادويه 

ها براى خوش طعم كردن غذايتان استفاده كنيد.

6- نشانه: خشكى پوست
بيمارى احتمالى: حساسيت غذايى

به  شروع  و  شود  مى  حساس  و  خشك  تان  پوست  از  هايى  بخش  اگر 
خاريدن مى كند يعنى دچارت اگزما شده ايد. اگزما يكى از مشكالت شايع 
پوستى است اما مى تواند ناشى از اين باشد كه به ميزان كافى ماهى آب 
هاى سرد مانند ماهى آزاد، ساردين و گردو مصرف نمى كنيد. اين مواد 
سالمت  براى  كه  هستند   3 امگا  ضرورى  چرب  اسيدهاى  حاوى  غذايى 
پوست ضرورى اند. بيشتر افرادى كه از اگزما رنج مى برند معموال دچار 
حساسيت هاى غذايى يا عدم تحمل گندم و محصوالت لبنى نيز هستند. 
معموال در اين افراداحتمال دهيدراته شدن بدن يعنى كمبود آب بدن نيز 

باالست.

ماهى  مانند  سرد  هاى  آب  ماهى  بار  سه  هفته  هر  كنيد  سعى  حل:  راه 
يك  مدت  به  دارد  امكان  اگر  همچنين  كنيد.  مصرف   ... و  ساردين  آزاد، 
را  لبنى  محصوالت  و  گندم  از  شده  تهيه  غذايى  محصوالت  مصرف  ماه 
كنار بگذارد. هر روز يك مشت آجيل بخوريد و شش تا هشت ليوان آب 
بنوشيد. در نهايت نيز مى توانيداز مكمل روغن ماهى يا امگا 3 استفاده 

كنيد.
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جلوگيرى از پرخورى 
 

به  و  هستند  درگير  آن  با  افراد  كه  است  معضلى  پرخورى 
آيا  مى شود.  بيماريها  مختلف  انواع  و  چاقى  باعث  آن  دنبال 
به نظر شما پيدا كردن راهى براى اينكه از شر «تا خرخره 
افراد  از  است؟برخى  سختى  كار  بشويم  راحت  خوردن» 
هستند كه واقعاً از «پرخورى» رنج مى برند؛ در اينجا برخى 
از مواردى آمده كه مى تواند به غلبه بر آن كمك كننده باشد.

شما زمانى كه خوشحال هستيد و زمانى كه احساس ضعف 
داريد غذا مى خوريد.موادغذايى به نظر مى رسد حواس پرتى 
واضحى از گاليه هاى روزانه باشد.بسيارى از ما زمانى  كه 
مى دهيم. دست  از  را  خود  توانايى  تقريباً  هستيم،  گرسنه 
است.  شده  تبديل  فوق العاده اى  مشكل  يك  به  پرخورى 
آنها  مصرف  كه  كالرى هايى  تمامى  نيست،   گفتن  به  نيازى 
ذخيره  شكم  اطراف  در  چربى  بصورت  است  ضرورى  غير 
اجبارى  پرخورى  اختالل  از  جدى  طور  به  شما  مى شود.اگر 
رنج مى بريد و آرزو مى كنيد كه آن را كنترل كنيداين مطلب، 

براى شما مفيد خواهد بود.

توقف پرخورى
تا  مى كند  وادار  را  شما  اغلب  موادغذايى  مصرف  ولع  و  وسوسه 
بيش از آنچه كه نياز داريد، بخوريد.شما به سيگنالهايى كه شكم 
طورمعمول،  به  نمى كنيد؛  توجه  مى فرستد،   شدن  سير  براى  شما 
حدود 12 دقيقه طول مى كشد كه مغز سيگنالهاى رضايت از غذا 
حدود 20  چاق  افراد  براى  زمان  وجوداين  اين  با  كند؛  دريافت  را 
دقيقه است.به عنوان مثال، شما به پرخورى حتى زمانى كه ظرفيت 
در  پرشدگى  مى دهيد.احساس  ادامه  است،  شده  تكميل  شما  معده 
معده براى شما بسيار ناراحت كننده است.با اين حال، اگر شما به 
زور اين احساس را در خود نگه داريد، در نهايت به اين احساس 
عادت مى كنيد.از اين رو، مهم است كه بدانيد چه موقع معده شما 

به ظرفيت خود رسيده است.

به آرامى غذا بخوريد
هنگامى كه شما به سرعت غذا مى خوريد و بشقاب خود را ظرف 
چند دقيقه پاك مى كنيد فقط به دوباره پركردن روى مى آوريد.شما 
ميزان موادغذايى كه در مدت زمان كوتاه مصرف كرده ايد را درك 
نمى كنيد.از اين رو، بايد هميشه به آرامى غذا بخوريد و مواد غذايى 
را به درستى بجويد.به آرامى غذا خوردن، به شما كمك مى كند تا 
محتواى مواد غذايى خود را بهتر تشخيص دهيد؛ همچنين جويدن 

درست غذا در هضم آن موثر است.

چه موقع غذا نخوريد
رانندگى  يا  تلويزيون  تماشاى  مشغول  كه  حالى  در  خوردن  غذا 
هستيداجازه نمى دهد كه شما صرفا روى مواد غذايى خود تمركز 
پركردن  براى  كه  موادغذايى  ميزان  شما  نتيجه،  باشيد.در  داشته 
معده خود مصرف كرده ايد را تشخيص نمى دهيد.به طور مشابه، 
زمانى كه حواستان پرت است بعنوان مثال زمانى كه مشغول كار 
كردن با كامپيوتر خود هستيد تحت هيچ شرايطى غذا نخوريد.شما 
نياز داريد كه هنگام خوردن غذا تمركز داشته باشيد.هنگام حواس 
پرتى غذا خوردن نه تنها منجر به مصرف بيش از حد مواد غذايى 
مى شود بلكه به جذب بيشتر مواد غذايى منتهى مى شود.آموزش 
براى سركوب گرسنگى شما همچنين ممكن است به جلوگيرى از 

پرخورى شما كمك كند.

آب بنوشيد
گرسنگى  و  تشنگى  سيگنال هاى  بين  تشخيص  به  شما  بدن  اغلب، 
دچار اشتباه مى شود.در نتيجه، شما به احتمال زياد سيگنال هاى 
تشنگى را به جاى سيگنالهاى گرسنگى مى گيريد و به غذا خوردن 
منظم  طور  به  است  الزم  رو،  اين  مى آوريد.از  روى  نامناسب 
كنيد.  هيدراته  خوبى  به  را  خود  بدن  كه  طورى  به  بنوشيد،  آب 
مى شويد.  مختلط  سيگنال هاى  ارسال  از  مانع  كردن  هيدراته  با 
نوشيدن جرعه اى آب بين وعده هاى غذايى، يك راه حل عالى براى 

جلوگيرى از پرخورى است.

انتخاب مواد غذايى مناسب
اين راه حل نهايى براى پرخورى محسوب  مى شود. شما احتماال 
قبال  در  بهداشتى  كمتر  خطرات  با  هويج ها  پرخورى  علت  به 
خوردن چيپس ها مواجه  مى شويد.از اين رو، هر زمان كه احساس 
با  را  آن  كنيد  سعى  داشتيد،  خوردن  به  ناپذير  مقاومت  ضرورت 
غذاهاى سالم تعويض كنيد؛ مخصوصا زمانى كه به دليل خستگى 
يا دسترسى آسان به اين موادغذايى روى مى آوريد.اگر پرخورى 
شما ناشى از بيمارى هاى روانى است، با پرداختن به اين مساله 

مى توانيد در نهايت مشكل پرخورى را درمان كنيد.

چگونه اشتهاى 
خود را كم كنيم؟ 

  
و  گرسنگى  جبران  در  غذا  يك  توانايى 
تامين تغذيه در همان زمان به عنوان قدرت 
سيركنندگى يك غذا در نظر گرفته مى شود. 
غذاها  در  ويژگى  اين  تعيين  خصوص  در 
مواد  تك تك  بر  زيادى  مطالعات  و  مقاالت 
مدت ها  بعد  و  است  گرفته  انجام  غذايى 

كاهش  را  اشتها  واقعًا  كه  غذاهايى  ليست 
مواد  از  برخى  است.  شده  تدوين  مى دهند 
تأثير  مدت  كوتاه  در  كه  هستند  غذايى 
دارند  اشتها  كاهش  در  نيرومندى  بسيار 
توصيه  آن ها  مدت  طوالنى  مصرف  ولى 
بااليى  تغذيه اى  ارزش  كه  چرا  نمى شود 
ندارند و ويتامين ها و مواد معدنى مورد نياز 
نمى كنند.  تامين  قبولى  قابل  حد  در  را  بدن 
به همين خاطر الزم است فرد بعداز گذشت 
مدتى ديگر از آن ماده غذايى مصرف نكند 
دهد.  كاهش  خود  رژيم  در  را  آن  ميزان  يا 
جايگزينى  و  غذايى  رفتارهاى  در  تغيير 
صحيح  روش هاى  با  غلط  و  قديمى  عادات 
بسيار  تأثيرى  اشتها  كنترل  و  خوردن  غذا 
خواهد  اشتها  كنترل  و  كاهش  در  مثبت 

داشت. 

علت  گفتيم  تر  قبل  كه  طور  همان  كه  چرا 
رفتارهاى  افراد  از  بسيارى  در  اضافه وزن 
غذايى غلط است.پس بدون شك با تغيير و 
اصالح اين رفتارها نه تنها وزن ما افزايش 
دست  نيز  وزن  كاهش  به  بلكه  نمى يابد 

را  مناسبى  راه هاى  زير  در  يافت.  خواهيم 
نيز  شما  براى  مى تواند  كه  مى كنيم  توصيه 

مناسب باشد:

آب  متعادل  حد  در  خوردن  غذا  هنگام   .1
غذا  همراه  به  زياد  آب  خوردن  بخوريد. 
زيادى  حد  به  كنيم  فكر  كه  مى شود  باعث 
به  كاذبى  سيرى  احساس  و  خورديم  غذا 
و  معده  از  سرعت  به  آب  زيرا  مى دهد.  ما 
باعث  اين  و  مى كند  عبور  گوارش  دستگاه 
و  كرده  گرسنگى  احساس  زودتر  مى شود 

متعاقبًا باعث پرخورى مى گردد.

2. قبل از شروع به غذا خوردن دقيق بدانيد 
اين  در  است  قرار  را  غذا  از  مقدار  چه  كه 
غذا  باقى  كه  توجيه  اين  با  كنيد.  ميل  وعده 
مانده و حيف است تالش براى خوردن آن 
براى  را  غذا  باقيمانده  مى توانيد  شما  نكنيد. 
وعده ديگر نگه داريد و البته از خوردن آن 

هم لذت ببريد.

شده ايد  سير  آيا  اينكه  تشخيص  براى   .3
غذايى،  وعده  صرف  هنگام  خير  يا 
هرازچندگاهى نفس هاى عميق بكشيد. نفس 
كشيدن هنگام صرف غذا به مغز اين فرمان 
و  جلب  معده  به  توجهش  كه  مى دهد  را 
متوجه شود كه معده هنوز تمايل به دريافت 

غذا دارد يا كامال پر شده است.

4. هنگام صرف غذا به تلويزيون، راديو يا 
هر وسيله ديگرى توجه نكنيد و سعى كنيد 
سيرى  و  غذا  معطوف  را  خود  توجه  تمام 
كنيد. به ياد داشته باشيد كه وقتى شما واقعًا 

سيرى  پاسخ  بعد  دقيقه  مى شويد 15  سير 
بهتر  واقع  در  مى كنيد.  دريافت  مغز  از  را 
است هميشه قبل از كامال سير شدن دست 

از غذا بكشيد.

الكلى  مشروبات  و  الكل  مصرف  از   .5
دستگاه  وارد  الكل  كه  زمانى  كنيد.  اجتناب 
به  آن  جذب  براى  بدن  مى شود،  گوارش 
فرداحساس  رو  اين  از  دارد.  احتياج  غذا 
و  معمول  حد  از  بيشتر  و  مى كند  گرسنگى 

مورد نياز واقعى بدن غذا مى خورد.

سرگرم  و  مشغول  را  خود  كنيد  سعى   .6
بى حوصلگى  و  خستگى  كنيد.  فعاليتى 
معموًال منجر به خوردن زيادى و اشتهاى 
و  كار  داشتن  رو  اين  از  مى شود.  بى دليل 
برنامه خاص براى سرگرم كردن خود در 
و  بزرگ  بسيار  كمك  يك  روز  مدت  تمام 

تأثيرگذار در كاهش اشتها خواهد بود.

جويدن  به  نياز  كه  بخوريد  را  غذاهايى   .7
بيشتر  كه  غذاهايى  همچنين  دارد.  بيشترى 
از  ديرتر  و  مى مانند  گوارش  دستگاه  در 
جويدن  مى شوند.  تخليه  روده  و  معده 
بيشتر غذا از آن طريق موجب كاهش اشتها 
طول  تمام  در  گيرنده هايى  كه:  مى شود 
ديواره هاى  مخصوصًا  و  گوارش  دستگاه 
هر  ورود  با  كه  دارند  وجود  حلق  و  دهان 
وجود  پيام  و  شده  تحريك  خارجى  ماده 
مى كنند.  مخابره  مغز  به  را  غذايى  ماده 
اشتها  مركز  به  پيام هايى  مغز  رو  اين  از 
كردن  كم  و  بدن  در  غذا  وجود  بر  مبنى 
اشتها ارسال مى كند و فرد به مرور زمان 
غذاهايى  خوردن  مى شود.  كمتر  اشتهايش 
براى  غيره  و  كرفس  گوشت،  هويج،  مانند 
اين منظور بسيار مفيد خواهند بود. الزم به 
ذكر است كه دليل توصيه به جويدن بيشتر 
غذا و آرام غذا خوردن نيز همين موضوع 

مى باشد.

غذاهاى  عنوان  به  غذايى  مواد  برخى   .8
«منفى كالرى» وجود دارند كه نه تنها كالرى 
نيز  اشتها  كاهش  باعث  بلكه  ندارند  زيادى 
و  ميوه ها  از  اين گونه  مصرف  مى شوند. 
سبزى هاى خاص نيز مى تواند تأثير مفيدى 
در كاهش وزن داشته باشد.برخى از مواد 
و  سوخت  آن ها  مصرف  كه  هستند  غذايى 
مى بخشد.  سرعت  را  بدن  چربى هاى  ساز 
ذخيره شده  چربى هاى  از  انرژى  تامين 
باعث كاهش اشتهاى فرد به دريافت غذا و 
وزن  كاهش  باعث  نهايت  در  طريق  اين  از 

مى شود.

چگونه روز خوبى داشته باشيم؟
تقريبا همه مردم روزهاى بد را مانند زمانى كه سرما مى خوريم، 
خودشان  فقط  مى كنند  تصور  اشخاص  بعضى  مى كننداما  تجربه 
با چنين مشكالتى مواجه مى شوند و فقط آنها در زندگى سختى 
روز  يك  داشتن  با  عمده  مشكالت  از  يكى  حقيقت  در  مى كشند. 
چرا  و  مى افتد  اتفاق  اين  شما  براى  چرا  كه  است  احساس  بداين 
اتفاقات بداز آسمان تنها بر سر شما نازل مى شوند؟ اغلب اوقات 
اتفاقاتى همچون ريختن فنجان چاى روى لباس، پيدا كردن حشره 
داخل غذا يا رسيدن به تمامى چراغ  قرمزها در طول مسير رسيدن 
تا محل كار موجب مى شود تا فرداين تصور را داشته باشد كه 
بدترين روز را آغاز كرده اما اگر اين گونه تصور مى كنيد خوب 
به  را  بد  روزهاى  مى توان  ساده  راهكار  چند  با  كه  بدانيد  است 
روزهاى خوب تبديل كرد و برخى از كاربردى ترين آنها به شرح 

زير است:
خنده واقعا بهترين داروست. زمانى كه احساس مى كنيد روز بدى 
را  خودتان  براى  آمده  پيش  مى توانيداتفاقات  كرده ايد  شروع  را 
دوباره براى يكى از كمدين هاى مورد عالقه تان تصور كنيد و به 

اين ترتيب به آنها بخنديد و خلق خود را شاد سازيد.
برخى  شويد.  آرام  تا  كنيد  صحبت  اطمينان  قابل  دوست  يك  با 
افراداز بازگو كردن مشكالتشان و شكايت كردن احساس خوبى 
ندارنداما اگر از جمله افرادى هستيد كه با صحبت كردن در مورد 

مشكالتتان آرام مى شويد، اين كار را امتحان كنيد.
از تكنيك مراقبه (مديتيشن) استفاده كنيد. در برخى افراد مراقبه 
كردن باعث مى شود كه فرداحساس آرامش كند. براى اين كار به 

محلى ساكت برويد و با كشيدن نفس عميق خود را آرام سازيد.
اين  كنيد.  تداعى  خود  ذهن  در  را  مشكالت  شدن  كوچك  تصور 
روش بخشى از تكنيك مراقبه كردن به حساب مى آيد. همانطور 
را  شما  آنچه  از  ذهنى  تصويرى  مى كشيد  نفس  آرامى  به  كه 
خود،  ذهن  در  كشيدن  نفس  هر  با  و  كنيد  ايجاد  كرده  عصبانى 
و  كوچك  نيز  مشكالتتان  تا  كنيد  كوچك تر  را  تصوير  آن  اندازه 

كوچك تر شود.
يك راه حل سريع و در دسترس پيدا كنيد. گاهى اوقات زندگى بر 
وفق مراد نيست و كسل كننده  مى شود. در اين مواقع نوشيدن يك 
فنجان قهوه يا خوردن يك تكه كيك خوشمزه مى توانداز شدت اين 

احساس ناخوشايند بكاهد.
و  مى رويد  پياده روى  به  كه  زمانى  برويد.  طوالنى  پياده روى  به 
يكديگر  با  مغز  نيمكره  دو  است،  خالى  دست هايتان  كه  حالى  در 
چند  از  پس  كه  مى شود  موجب  وضعيت  اين  و  شده  هماهنگ 
دقيقه پياده روى، احساس آرامش داشته باشيد. به گزارش سايت 
مى تواند  كوتاه  چرت  يك  نيز  موارد  برخى  در  ام ان ان،  اينترنتى 
مشكل را تاحدودى برطرف كند. همه مردم عادت ندارند در بين 
دقيقه   20 هستيد،  برخوردار  توانايى  اين  از  اگر  بخوابنداما  روز 
خواب نيمروز مى تواند بدن را سرحال بياورد و از نو تنظيم كند.
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 از ايسلند تا بوركينافاسو

جهان  كشورهاى  سردترين  از  كه  ايسلند  اروپايى  كشور 
در  آن  مردم  ويژه  رسوم  دليل  به   ، شود  مى  محسوب 
پذيرايى از ميهمانان تازه وارد با شيوه هاى خاص، مقصد 
گرفته  لقب   2013 سال  در  جهان  گردشگردوست  نخست 
اخير  هاى  سال  طى  كشور  اين  گردشگران  تعداد  است. 
در  شودايسلند  مى  بينى  پيش  و  داشته  صعودى  روند 
سال جارى ميزبان بيش از يك ميليون گردشگر باشد كه 
بيشتر آن ها از كشورهاى نيوزيلند، آمريكا، روسيه، هلند، 
حاصل  آمدهاى  در  بود.  خواهند  انگليس  و  فرانسه  آلمان، 
از صنعت گردشگرى در سال هاى اخير حدود 6 درصداز 
داده  خوداختصاص  به  را  ايسلند  داخلى  ناخالص  توليد 
است. در اين شرايط دولت ايسلند قصد دارد تا اين كشور 

را ميزبان ساالنه دو ميليون گردشگر در سال 2020 كند.

نيوزلند
هايى  بخشى  فيلمبردارى  دليل  به  اخير  هاى  سال  در  كه  نيوزلند  كشور 
شهرت  آن  ملى  هاى  پارك  در  «هابيت»  و  ها»  حلقه  «ارباب  فيلم  دو  از 
جهانى يافته، در رده بندى كشورهاى گردشگردوست جهان در رتبه دوم 
قرار گرفته است. در اين راستا از مدت ها قبل بسيارى از مكان هايى كه 
گردشگران در آنها توقف دارند با نمادهايى از دو فيلم «ارباب حلقه ها» 
و «هابيت» تزيين شده كه از آن جمله مى توان به تزيين فرودگاه شهر 
شخصيت  هاى  مجسمه  با  نيوزلند)  گردشگرى  نخست  (مقصد  ولينگون 
هاى خيالى اين دو فيلم اشاره كرد. از سوى ديگر در مكان هاى مختلفى كه 
هر دو فيلم در آنها فيلمبردارى شده اند با نصب تابلوهايى به گردشگران 
معرفى مى شوند. در حال حاضر بيشتر گردشگران نيوزلنداز كشورهاى 
انگليس و استراليا هستند، هرچند كه پيش بينى مى شود در سال هاى 

آينده گردشگران بيشترى به اين كشور سفر كنند.

مراكش
همگان كشور مراكش ( مغرب) را كه از معمارى خاص و غذاهاى لذيذ 
برخوردار است، به عنوان يك مقصد گردشگرى مطلوب مى شناسند. اين 
كشور ساحلى كه از معمارى خاصى بهره مى برد، در رده بندى ما به 
عنوان يك كشور گردشگردوست در رتبه سوم قرار گرفته و كارشناسان 
آينده صنعت گردشگرى مراكش در شمال آفريقا را به دليل داشتن آب 
از  دانند.  مى  درخشان  گرم  خون  مردم  و  اى  مديترانه  مطلوب  وهواى 
مراكش همواره به عنوان كشورى زيبا در قاره آفريقا با ثبات سياسى باال 
و جاذبه هاى گردشگرى متنوع نام برده مى شود و طى سال هاى اخير 
فرودگاه  در  گردشگرى  روزه  ويزاى 90  صدور  سياست  اجراى  با  نيز 

هاى اين كشور، گردشگرى آن رشد چشمگيرى يافته است.

مقدونيه
مقدونيه كه در رده بندى كشورهاى گردشگردوست جهان در رتبه چهارم 
قرار گرفته، به دليل برخوردارى از تاريخ چند هزار ساله، آثار تاريخى 
ارزشمندى را در خود جاى داده است كه از آن جمله مى توان به كليساها 
، مساجد، قلعه ها و پل هاى تاريخى اشاره كرد. اين كشور در سال 2012 
ميزبان حدود 700 هزار گردشگر بود كه پيش بينى مى شوداين تعداد در 
سال 2015 به دو ميليون گردشگر افزايش يابد. مقدونيه كه از سال 1991 
يافته و از آن زمان  با جدا شدن از يوگسالوى سابق، استقالل  ميالدى 
تا كنون مسئوالن اين كشور تال ش هاى زيادى براى تبديل مقدونيه به 
يكى از قطب هاى گردشگرى اروپا انجام داده اند، از جاذبه هاى طبيعى 
متنوعى از جمله بزرگترين و عميق ترين درياچه منطقه بالكان و كوه هاى 

سر به فلك كشيده نيز بهره مى برد.

اتريش
اتريش كه به داشتن كوه هاى آلپ و موسيقيدانان مشهور شهرت دارد 
، در رده بندى كشورهاى گردشگردوست جهان در رتبه پنجم ديده مى 
شود. اتريش از جاذبه هاى گردشگرى متنوعى بهره برده و پايتخت آن 
شهر زيباى «وين» مركز موسيقى جهان محسوب مى شود و عالقه مندان 
به هنر عالوه بر سفر به اين شهر مى توانند با سفر به شهر «سالزبورگ» 
وين  در  البته  كنند.  ديدن  «موتزارت»  مشهور  موسيقيدان  زادگاه  از 
بزرگان  و  آهنگسازان  از  تعدادى  كه  دارند  وجود  هايى  خانه  همچنين 

دنياى موسيقى از جمله «بتهوون» در آنها زندگى كرده اند.

سنگال
شهرت  آن  رالى  مسابقات  كه  «داكار»  پايتختى  به  سنگال  زيباى  كشور 
جهانى دارد، در غرب آفريقا واقع شده و در اين رده بندى رتبه ششم 
كشورهاى گردشگردوست جهان به شمار مى رود. سنگال در سال هاى 
اخير به دليل بهره بردن از آب و هواى معتدل و سواحل پاك به يكى از 
و  اروپايى  كشورهاى  گردشگران  براى  ارزان  گردشگرى  مقاصداصلى 
نمك  مزارع  و  معادن  از  سنگال  اين،  بر  عالوه  است.  شده  تبديل  آمريكا 
و چند پارك ملى نيز بهره مى برد كه در آنها تعدادى از گونه هاى نادر 
صدها  حضور  شاهد  روزه  هر  كه  كنند  مى  زيست  جانورى  و  گياهى 

گردشگر عالقه مند هستند.

پرتغال
پرتغال كه در رده بندى كشورهاى گردشگر دوست جهان در رتبه هفتم 
قرار دارد، در جنوب غربى اروپا واقع شده و در سال 2012 با ميزبانى 
از نزديك به 13 ميليون گردشگر يكى از مقاصد برتر گردشگرى اروپا 
و  انگليس   ، اسپانيا  كشور  سه  از  پرتغال  گردشگران  بيشتر  گرفت.  نام 
آلمان بوده و مقصد بيشتر آنها شهر «ليسبون» است كه پايتخت و بزرگ 
اصول  بر  مبتنى  و  مدرن  شود؛ شهرى  مى  محسوب  پرتغال  شهر  ترين 
شهرسازى با قدمتى 2000 ساله كه از آثار تاريخى ارزشمندى از تمدن 
روم باستان بهره مى برد. از آثار تاريخى شاخص اين شهر مى توان به 
خيابان «آگوستا»، قلعه «سنت جورج» و عمارت تاريخى «بلم» اشاره كرد.

بوسنى و هرزگوين
از  پس  گرفته،  قرار  هشتم  رتبه  در  كه  وهرزگوين  زيباى بوسنى  كشور 
گذراندن چند سال جنگ خونين و مرگبار، حال به مقصد جديد گردشگرى 
اروپا تبديل شده است. پايتخت اين كشور شهر سارايوو هر ساله ميزبان 
دو جشنواره مشهور فيلم سارايوو و موسيقى جاز سارايوو است. اين 
تاريخى  آثار  داشتن  و  معمارى  خاص  نوع  از  بردن  بهره  دليل  به  شهر 
گردشگرى  برتر  مقاصد  از  يكى  همواره  مسلمانان  و  مسيحيان  متعدداز 
منطقه جنوب شرقى اروپا محسوب شده و پيش بينى مى شود تا پايان 
سال جارى ميالدى ميزبان حدود هفت ميليون گردشگر باشد. از جاذبه 
تاريخى  پل  به  توان  مى  هرزگوين  و  بوسنى  گردشگرى  اصلى  هاى 
مى  محسوب  معمارى  شاهكار  يك  كه  كرد  اشاره  «موستار»  400ساله 

شود.

جمهورى ايرلند
بود،  گردشگر  ميليون  هشت  ميزبان  سال 2012  در  كه  ايرلند  جمهورى 
تا  جهانگردى»  جهانى  «سازمان  هاى  گزارش  آخرين  از  يكى  براساس 
گرفت.  خواهد  قرار  اروپا  برتر  گردشگرى  مقاصد  جمع  در   2020 سال 
بيشتر گردشگران اين كشور از انگليس هستند و مقصد بيشتر آنها شهر 
معمارى  خاص  شيوه  از  بردن  بهره  دليل  به  كه  است  «دوبلين»  زيباى 

مورد عالقه گردشگران است.

بوركينافاسو
در  جهان  گردشگردوست  كشورهاى  بندى  رده  در  كه  بوركينافاسو  از 
رده دهم قرار گرفته، به عنوان كشورى كمتر شناخته براى گردشگران 
نوعى  از  آن  مردم  بردن  بهره  دليل  به  كشور  اين  شود.  مى  برده  نام 
فرهنگ خاص كه حاصل آن عالقه فراوان به مهمانان است، در سال هاى 
اخير به يك مقصدارزان گردشگرى جهان تبديل شده است. بوركينافاسو 
غنى  فرهنگ  از  شده،  واقع  آفريقا  غرب  در  كه  «آواگادوگو»  پايتختى  به 
كمتر شناخته شده و موسيقى جذاب بهره مى برد و كارشناسان بر اين 
باورند كه در سال هاى آتى به يكى از مقاصد گردشگرى برتر قاره آفريقا 
تبديل خواهد شد. از جاذبه هاى برتر گردشگرى اين كشور مى توان به 

كليساى جامع «اوگادوگو» و پارك ملى «دبليو» اشاره كرد.

گردشگرى
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 واكاوي پرونده  كاتاي بانوان در بازي هاي كشورهاي اسالمي؛

 تصميمات خود سرانه اي كه طال را 
از ايران گرفت! 

بازي هاي  پاياني  ديدار  به  كه  ايران  بانوان  تيمي  كاتاي  ملي  تيم 
كشورهاي اسالمي صعود كرده بود به دليل اعتراض تيم مصر، از 
مسابقات كنار گذاشته شد. پس از اين اتفاق هر كسي فرد ديگري را 
دليل حذف تيم ايران معرفي كرد، اما با نگاهي دقيق تر به اين اتفاق و 
كنار هم گذاشتن حرف هاي افراد دخيل در ماجرا مي بنيم كه نگرفتن 
مجوزهاي الزم از سوي فدراسيون جهاني و آسيايي و تصميمات 

خود سرانه برخي مسئوالن دليل اصلي اين اتفاق بود.

كاتاي تيمي بانوان ايران در بازي هاي كشورهاي اسالمي با شكست 
تيم هاي تركيه و عراق به مرحله نيمه نهايي راه يافت. در اين مرحله 
بانوان ايراني مقابل مصر قرار گرفتند و اين تيم را هم شكست داده 
و راهي فينال شدند تا با تيم ميزبان رو به رو شوند و براي كسب 
مدال طال مبارزه كنند.در حالي كه ملي پوشان سرمست از اين صعود 
بودند هيات ژوري مسابقات اعالم كرد تيم ايران به دليل اعتراض 
تيم مصر و مغاير بودن نوع حجاب تيم ايران با قوانين فدراسيون 
جهاني، از مسابقات حذف مي شود!اين خبر تيم كاتاي ايران را شوكه 
كرد و بعداز آن هر يك از افراد كاروان و تيم ملي تقصير را به گردن 

المپيك،  ملي  كميته  كل  دبير  افشارزاده،  بهرام  مي انداختند.  ديگري 
مرضيه اكبرآبادي، معاون بانوان وزارت ورزش و جوانان را مقصر 
فدراسيون  بانوان  رئيس  نايب  اميني،  اشرف  برعكس.  و  دانست 
كاراته و فرحناز ارباب، سرمربي تيم ملي هم اشتباه سرداور ايراني 
را دليل اين اتفاق تلخ عنوان كردند.حال در اين گزارش قصد داريم 

نگاهي عميق تر به زواياي اين اتفاق داشته باشيم.
فدراسيون جهاني كاراته يك سال قبل بحث حجاب بانوان را روي 
فشار اصلي فدراسيون ايران و همراهي برخي كشورهاي اسالمي 
پذيرفت كه اين حجاب از نظر كارشناسان اين فدراسيون تنها مربوط 
به پوشش روي سر و موها بود. در آن حجاب كه فدراسيون جهاني 
تاييد كرداز پوشش هاي روي ساعد دست ها و ساق  پاها حرفي به 

ميان نيامده بود.
در لباس كاراته، اندازه آستين دست ها تا نصف ساعد و پاچه شلوار 
تا نصف ساق پا است و بقيه اعضا بايد باز باشد و داوران عضله 
ورزشكاران را ببينند. اين در حالي است كه نوع پوشش بانوان ما كه 
از سوي وزارت ورزش و جوانان تعيين شده تا مچ پاها و دست ها 
گام  اولين  اين  كه  است  گرفته  نظر  در  هم  را  گردن  پشت  حتي  و 
اختالف با قوانين فدراسيون جهاني است.حال به ماجراي بازي هاي 

كشورهاي اسالمي بازگرديم.
در روز اول رقابت ها و در بخش كاتاي انفرادي، مهسا افسانه طبق 
شركت  مسابقات  در  بود  كرده  مصوب  جهاني  فدراسيون  كه  آنچه 
آستين  گردني،  پشت  بدون  پوشش  همان  (يعني  گرفت.  طال  و  كرد 
دست تا نصف ساعد و پاچه شلوار تا نصف ساق) وقتي عكس هاي 
اين رقابت منتشر مي شوداكبر آبادي، معاون بانوان وزارت ورزش 
و جوانان طي تماسي تلفني با مهسا افسانه و فرحناز ارباب مسائل 
را گوشزد كرده و از سرمربي مي خواهد كه در رقابت هاي بعدي با 
پوشش كه وزارت ورزش و جوانان تعيين كرده در مسابقات حاضر 
شوند.اينجا بود كه تصميمات شخصي زمينه هاي حذف تيم ملي را 
فراهم كرد. جايي كه اكبرآبادي بدون هماهنگي با مسئوالن كاروان 
ايران و فدراسيون كاراته، با سرمربي تيم ملي صحبت مي كند و به 
او دستور مي دهد و از سوي ديگر هم كادر فني تيم ملي بدون اين 
كه ماجرا را به مسئوالن كاروان و مسئوالن فدراسيون انتقال دهد، 
پوشش مصوب فدراسيون جهاني را كنار مي گذارد.در واقع مساله 
مهم اين است كه فدراسيون كاراته بايداز قبل براي حضور بانوان 
ايران با اين پوشش مجوزهاي الزم را از كميته برگزاري مسابقات 
مي گرفت و اي كاش براي اين رقابت ها هم كه نام بازي هاي كشورهاي 

اسالمي را يدك مي كشداز قبل شرايط حضور بانوان ايران هماهنگ 
ايران  كاراته كا  بانوان  امروز  تا  مي شد  گرفته  الزم  مجوز  و  مي شد 
حسرت از دست دادن مدال طالي اين مسابقات را نمي خوردند.در 
روز مسابقه كاتاي تيمي، تيم ايران مسابقات را شروع مي كند و به 
فينال مي رود، اما مصري ها به اين تفاوت پوشش اعتراض مي كنند و 
مسئوالن كاروان كاراته ايران به يك باره با اين موضوع رو به رو 
مي شوند.هرچند رايزني ها و مذاكراتي صورت مي گيرد، ولي ثمري 
ندارد و تيم ايران بر اثر اعتراض مصري ها حذف مي شود. اين دقيقا 
جايي بود كه تصميمات شخصي اثر خود را گذاشت و تيم ايران كنار 
گذاشته شد.سرمربي تيم ملي تصميم اشتباه سر داور ايراني را دليل 
حذف تيم ايران دانست، اما يك سوال مهم پيش مي آيد و آن اين است 
كه در مبارزه اي كه يك طرف آن ايران است يك داور ايراني مي تواند 
قضاوت كند يا خير؟!محمدعلي مرداني كه 25 سال است در كاراته 
آسيا و جهان قضاوت مي كند جزو سه داور اين رقابت ها بود، اما 
وقتي تيم ايران با مصر مبارزه داشت طبق قانون فدراسيون جهاني 
به صورت اتوماتيك كنار گذاشته و رأي او حذف شد.وقتي دو تيم 
با هم مبارزه مي كنند، داوري از آن دو كشور نمي تواند قاضي باشد. 
به هر حال بعداز اعتراض مصري ها، هيات ژروي كه متشكل از سه 

كشور ژاپن، اندونزي و تايوان بود تيم ايران را كنار گذاشت.

ملي  تيم  سرمربي  وقتي  كه  داد  رخ  حالي  در  تلخ  اتفاقات  اين  همه 
تصميم گرفت حرف هاي اكبر آبادي را اجرا كنداگر با سمندر رئيس 
سر  اطالع  به  ماجرا  و  مي كرد  هماهنگ  فدراسيون  دبير  آشوري  يا 
داور ايراني مي رسيد ممكن بوداز طريق رايزني، مجوزهاي الزم اخذ 
و  پا  و  دست  پوشش هاي  از  استفاده  دليل  به  ملي پوشان  و  مي شد 

پشت گردن حذف نمي شدند.
مسئوالن فدراسيون كاراته ايران رابطه خوبي با رئيس كميته  داوران 
بود.جالب  حل  قابل  مشكل  اين  و  دارند  است  مالزي  اهل  كه  آسيا 
است بدانيم كه كميته  داوران كاراته آسيا، داوران مبارزات ايران در 
دوره هاي اول و دوم را به دليل سهل انگاري و نديدن نوع پوشش 
تيم ايران و مغايرت آن با قوانين فدراسيون جهاني توبيخ كرده و 
آنها بايد دوباره براي گرفتن درجه داوري امتحان بدهند. اين نشان 
مي دهد كه فدراسيون جهاني چقدر روي بحث پوشش و قوانيني كه 
وضع كرده، تاكيد دارد.با نگاهي به اين شرايط مي بينيم اين مشكل 
با كمي تعامل بيشتر و هماهنگي با مسئوالن برگزاري مسابقات و 

همچنين كنار گذاشتن تصميمات شخصي قابل حل بود.

مصدويت وحشتناك زندي در ليگ قطر 

پاي فريدون دو نيم شد
هفته  در  قطر  االهلي  تيم  بازيكن  زندي  فريدون 
سوم ليگ ستارگان اين كشور دچار مصدوميت 
بيمارستان  به  سريعا  و  شد  دلخراشي  و  شديد 
المعيذر  و  االهلي  بازي   80 دقيقه  شد.در  منتقل 
گل  يك  با  زندي  فريدون  همبازيان  كه  درحالي 
از حريف عقب بودند، فريدون براي دفع توپ با 

يكي از بازيكنان تيم حريف برخورد كرد. 

بازيكن المعيذر به جاي دفع توپ، پاي يار ايراني 
رقم  را  دلخراش  صحنه اي  و  كرد  شليك  را 
مي پيچيد  خود  به  صحنه  اين  از  پس  زد.زندي 
جمع  وي  سر  باالي  سريعا  تيم  دو  بازيكنان  و 
شدند.در صحنه آهسته كه تلويزيون قطر نشان 
سيسه  جبرئيل  پاي  مانند  زندي  پاي  ساق  داد 
شده  نيم  دو  به  فرانسه  ملي  تيم  سابق  بازيكن 
بازيكن  يك  مصدوميت  شديد ترين  اين  است. 
داريم.  خاطر  به  ما  جايي كه  تا  است  ايراني 
مصدوميتي كه باعث وقفه چند دقيقه اي بازي و 
تاسف شديد بازيكنان دو تيم شد.گل عربي در 
اين باره نوشت: «آسيب ديدگي  زندي از بدترين 
آسيب ها در مستطيل سبز است.او در حالي كه 
مي خواست با پاي راست ضربه اي را به سمت 
برخورد  حريف  بازيكن  با  بزند  حريف  دروازه  
شكستگي  دچار  راست  پاي  ناحيه  از  و  كرد 
شد.»محمد عمر پزشك اين تيم در اين خصوص 
زندي  «مصدوميت  گفت:  قطري  رسانه هاي  به 
بسيار شديداست و او به شش ماه زمان براي 

بهبودي كامل نياز دارد. 
استخوان ساق پاي زندي دچار شكستگي شده 
و اين شكستگي به خاطر برخورد شديد با پاي 
تيم  است.»پزشك  داده  رخ  المعيذر  تيم  بازيكن 
فوتبال االهلي قطر با اشاره به اينكه مصدوميت 
شده  بازيكنان  ناراحتي  و  نگراني  باعث  زندي 
بود، توضيح داد: «پس از مصدوميت زندي،اين 
تا  شد  منتقل  بيمارستان  به  بالفاصله  بازيكن 

درمان وي آغاز شود.»باشگاه االهلي قطر تالش 
فصل  پايان  تا  زندي  براي  جانشيني  تا  مي كند 

جابه جايي پيدا كند.

از  قطري  تيم  اين  سرمربي  ماچاال،  ميالن   
آسيب ديدگي  زندي ناراحت است. او گفت، تالش 
جايگزيني  جابه جايي  فصل  ادامه  در  تا  مي كند 
«نتوانستيم  كند:  انتخاب  او  براي  شايسته 
ادامه  را  اخير  بازي  دو  در  خود  خوب  عملكرد 
دهيم. عالوه بر از دست دادن دو امتياز حساس، 
فريدون زندي، بازيكن مهم خود را هم از دست 
دوران  به  آسيب ديدگي  اين  بسا  چه  داديم. 
تا  مي كنيم  تالش  دهد.  پايان  زندي  فوتبالي 
زندي  كنيم.»  پيدا  او  براي  شايسته اي  جايگزين 
تا فصل قبل براي استقالل بازي مي كرد و سپس 
در يك تصميم عجيب روانه ليگ يك قطر شد.او 
به دنبال  تنها  كرد  عنوان  خود  مصاحبه هاي  در 
آرامش است و مي خواهد فوتبالش را در خلوت 
دو  بازيكن  مي رسداين  نظر  برساند.به  پايان  به 

رگه به آرزوي خود بسيار نزديك شده است.

جمهورى ايرلند پيرمرداسكاتلندى را مى خواهد

شوخى يا جدى؛ 
بازگشت «فرگوسن» به 

مربيگرى
چهارشنبه  روز  فرگوسن  سرآلكس  كه  وقتى   

تيم  در  مربيگرى  دنياى  از  ارديبهشت 92  هجدهم 
اين  از  خيلى ها  كرد  خداحافظى  منچستريونايتد 
كه  هوادارانى  آن  حتى  شدند.  شوكه  او  تصميم 
و  او  همراه  باخت ها  و  بردها  در   1986 سال  از 
شياطين سرخ بودند و اين خداحافظى را واقعى تر 
از هر حقيقتى باور كرده بودند، شايد ديگر دلشان 
نمى خواست بعداز آن «سر» را باالى سر تيم ديگرى 
به غير از منچستريونايتد ببينند. كسى كه به قول 
استاديوم  در  صندلى  يك  «مثل  مانچينى:  روبرتو 
از  بخشى  او  اولدترافورد.  زمين  چمن  مثل  است، 
دو  قهرمانان،  ليگ  دو  برتر،  يونايتداست.» 13ليگ 
اروپا،  برندگان  جام  يك  جهان،  باشگاه هاى  جام 
پنج جام حذفى، چهار جام اتحاديه و 10جام خيريه 
است.  كرده  اولدترافورد  ميراث دار  به  تبديل  را  او 

سرخ  شياطين  از  حالى  در  پيروز  هميشه  پيرمرد 
دل كند كه هميشه از خدشه دار شدن اسطوره اش 
بيزار بود و البته داليل محكمى هم براى خداحافظى 
اين  از  همه  كه  حالى  در  داشت.  فوتبال  دنياى  از 
تصميم  اين  بعداز  روز  پنج  بودند  شوكه  تصميم 
عجيب لب به سخن گشود و از داليلى گفت كه براى 
همه محترم بودند. فرگوسن به خبرنگاران گفت كه 
از كريسمس سال گذشته تصميم به پايان دادن به 

حضورش در فوتبال گرفته است.  

«در  گفت:  يونايتد  منچستر  افسانه اى  سرمربى 
همسرم  خواهر  كه  كرد  تغيير  وقتى  همه چيز  واقع 
كتى فوت كرد. كتى در حال حاضر خيلى احساس 
فكر  خودم  با  وقت ها  خيلى  من  و  مى كند  تنهايى 
بر  را  خانواده  مسووليت  47سال  كتى  كه  مى كنم 
عهده گرفته، از پسرهايمان حمايت كرده و خودش 
را فداى من كرده است.» شايداين حرف ها كمى دل 
هواداران منچستر را آرام كرد و اين در حالى بود 
بازنشستگى  داليل  از  يكى  هم  سالمتى  حفظ  كه 
قلبى  مشكالت  با  سال 2004  از  او  بود.  فرگوسن 
دست و پنجه نرم مى كند و تابستان همين امسال 
خود را به تيغ جراحان سپرد. جالب اينكه فرگوسن 
در فوريه گذشته تاكيد كرده بود، شرايط سالمتى 
بازنشستگى  براى  تصور  قابل  دليل  تنها  مى تواند 
او از دنياى مربيگرى باشد. با اين همه خبرى كه 
طى روزهاى گذشته دهان به دهان چرخيد بيش از 
همه هواداران منچستر را عصبى كرد. آن هم در 
شرايطى كه تيم با مويس يكى از ضعيف ترين نتايج 
سال هاى اخير را گرفته و همه هواداران را نااميد و 
عصبى كرده است. رسانه هاى انگليسى و از جمله 
خبر  گذشته  روزهاى  در  «اينديپندنت»  روزنامه 
تيم ملى  مربيگرى  اصلى  گزينه  فرگوسن  كه  دادند 
شانسى  امسال  كه  تيمى  است.  ايرلند   جمهورى 
براى صعود به جام جهانى برزيل ندارد. سرآلكس 
هميشه مى خواسته كه پيانو زدن را ياد بگيرد. قطعا 
خواندن  كتاب  از  دست  جراحى  عمل  بعداز  حتى 
نمى كشد. با تمام اينها مربيگرى فوتبال چيزى است 
كه او به آن اعتياد دارد و دست كشيدن از آن اصال 
آسان نخواهد بود. حاال بايد منتظر ماند و ديد كه 

واكنش خوداو نسبت به اين خبر چيست.
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 افقي:
۱- سعادتمند- خارپشت

۲- پايبند به حدود اخالقي و آداب 
ــرت- ماليات مرزي- شهري  معاش

نزديك نائين
۳- مددكار- پليد، ناكس- قاصد

۴- شش- پارچه شلواري محكم- 
آب پاك و صاف- گياه كتيرا

ــفند- كشتي  ۵- نيم صداي گوس
كوچك- بچه

۶- شهر مقدس عراق- واحد وزن- 
روستا

ــگ- داماد به  ــبز رن ۷- گوهري س
خانواده عروس مي دهد- مرطوب

۸- تك تك- كيفر- نقطه به نقطه 
ــم  ــاه يازده ــات- م ــه حي ۹- ماي

ميالدي- گروگذارنده
۱۰- مركز ريشه اي- روا، مباح- گمان

ــافت  ــان، نوردهنده- مس ۱۱- درخش
كم- كالم چوپان

ــي(ع) - از  ــليمان نب ــر س ۱۲- همس
ــذا-  غ ــر  معط ــني  چاش ــا-  ورزش ه

محصول
۱۳- بخشنده- قسمت پايين گوش- 

خوشگل
۱۴- اداره عالي- نيروهاي نظامي يك 

كشور- جست و جو
۱۵- از غذاهاي معروف ايراني- نظري

 عمودي:
ــراي بچه ها در  ــرگرمي  ب ۱- نوعي س

خانه يا مدرسه- قپان
اتفاق ها-  ــت ها،  سرگذش  -۲

جا- پسر سهراب 
ــنه  ــيرين- تش ــهد ش ۳- ش

فريب- نادر
ــل- ندادهنده-  ــاه كام ۴- م

مكان- سرخناي
ــرف  ح ــه-  طعن درود-   -۵

فاصله 
۶- پايين چاه- هجوم- خراب

۷- فرمانده بدن- وسيله اي در 
آشپزخانه- نوعي شنا

ــتگي- نبرد- غذاي  ۸- شايس

مجردي
ــزاري براي پخت و پز-  ۹- نماينده- اب

كاله فرنگي
۱۰- يك شصتم دقيقه- ابزار نجاري- 

پراكندگي
ــي- قمارباز  ــع فارس ــرف جم ۱۱- ح

خاكستر  نشين- اهرم
ــهر  ــي- جديد- ش ــره ايران ۱۲- جزي

صنعتي- انعكاس صدا
۱۳- مجال، فرصت- نژاد- ربيع

۱۴- فرياد- پله و رتبه- كاشف گردش 
خون

ــه از آدم لجوج- از تنقالت  ۱۵- كناي
پرآهن

 افقي:
ــيخ  ــوري اروپايي – اثري از ش ۱-كش

فريد الدين عطار 
ــراق – قيصر-  ــه اي صاف و ب ۲- پارچ

شاطر
۳- پرحرفي! – طعنه- مركز دومينيكا

ــرف- الهه  ــي – ط ــوند آلودگ ۴- پس
عشق- خميازه

ــه – كاغذ كپي –  ۵- رودي در فرانس
احصاييه 

۶- لقب اروپايي – پوشاك سر – عدد 
ورزشي 

۷- ضروري – سبزي پر مصرف – عدد 
هندسي

ــي كه با زور و  ــتري – پول ۸- لقمه ش

قلدري بگيرند – درس دادن 
۹- امر به پختن – شركت كردن 

– هوو
ــر –  ــان – فك ــار مرغ ۱۰- منق

نام آوري
۱۱- بي  غيرت – شهر مهم آلمان 

– نوعي درختچه 
ــكر–  ۱۲- نوردهنده –  محل لش

درهم پيچيده – چاق 
ــبيه  ــده اي ش ــا – پرن ۱۳- كاره

كبك – بلند ترين قله 
ــينه –  ــت- كرال س ۱۴- زيردس

گلزن منچستر 
 -DNA ــي از مولكول ۱۵- كپ

فن ماشين سازي 
 عمودي:

ــز پاراگوئه – هجده بيت  ۱- مرك
اول مثنوي مولوي 

۲- دوستان – سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت – كبوتر دشتي 

۳- شاخه جوان- جايز- ضد حرارت 
ــور  ــز كش ــوري – مرك ــق موت ۴- قاي
افغانستان – زباني در برنامه نويسي- از 

خودروهاي سواري
ــي –  ــپ – نوعي عدس ــمت چ ۵- س

گرداگرد لب 
۶- دختر – باز شكاري – تلميذ 

۷- باد سرد – نوعي ورزش–   بلند 
ــتون اتومبيل – چراغ  ۸- دسته پيس

دريايي – داراي يك امتداد 
ــگاه – پيگير و  ــي در آزمايش ۹- ظرف

تفحص كننده – مرغ مي رود 
 – ــب  نق  – ــي  درخت ــور  جان  -۱۰

نفس كشيدن 
 – ــولوخف  ش رود   -۱۱
ــاري و يكدندگي – به  پافش

سر بردن پيمان دوستي 
۱۲- آتش – نفس درد مند 

– جهنم – ماندگي 
و  ــن  آه از  ــاژي  آلي  -۱۳
ــن بيهوده  ــكل – راه رفت ني

– بزرگان 
۱۴- باني – شرع و كيش – 

شهري در استان فارس 
ــا – دانش  ــز كوب ۱۵- مرك

اصول ارتباطات و كنترل 

حل جدول ويژه شماره ۵۴۷۵حل جدول عادی شماره ۵۴۷۵

پر م رح ل ل رح و ن ر پ
جدول ويژهجدول عادي

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

123456789101112131415
غمييابطابطندال1
انركينارابكرم2
رگزربديشرلاسي3
عقاربريبوناد4
لبنكسمونازلن5
يهسهاوگيزيد6
صاوغمايتلافرژ7
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كاردايدجتوهال8
اكنكيتابراوها9
جيسبباياروپ10
پگديسررورميي11
دروكرااسيوند12
راسيردبشكياكي13
ايننويليبريرس14
مشيرباوهنسرگاك15

 طالع بينى 
هفتگى

فروردين ماه:
شما قدرت خود باورى و اعتماد 
روزهاى  اين  در  تان  نفس  به 
اخير بسيار كم شده است، شايد 
به دليل صحبت هاى دوستان تان 
باشد يا شايد هم به دليل اتفاقات 
پيش  برايتان  كه  باشد  ناگوارى 
است  شده  باعث  و  است  آمده 
را  نفس تان  به  اعتماد  شما  كه 
تازگى  به  بدهيد.شما  دست  از 
گوش  قلب تان  به  داريد  دوست 
عقل تان  با  كه  اين  تا  دهيد 
گاهى  عقل تان  زيرا  كنيد  رفتار 
مى دهد  شما  به  را  پيشنهادهايى 
نداريد. آنها  انجام  به  تمايلى  كه 

مسير خود را در يك خط ادامه 
ندهيد، سعى كنيد تغيير و تحولى 
آوريد،  وجود  به  زندگى تان  در 
يكنواختى  دچار  زندگى تان  زيرا 

شده است.
ارديبهشت ماه:

احساس  روزها  اين  در  شما 
شما  بين  فاصله اى  مى كنيد 
دوست  را  او  كه  كسى  و 
دليل  همين  به  است  داريدافتاده 
بسيار ناراحت هستيداما ناراحت 
اين  دليل  زيرا  نباشيد  نگران  و 
نفر  دو  شما  بين  كه  فاصله اى 
رخ داده است به زودى مشخص 
اين  در  است  شد.بهتر  خواهد 
خطير  و  مهم  تصميمات  روزها 
را نگيريد، زيرا شما داراى قدرت 
ممكن  و  نيستيد  مناسبى  فكرى 

انتخاب  كه  راهى  خاطر  به  است 
راه   ، برويد  بيراهه  به  مى كنيد 
شده  باريك  كمى  شما  زندگى 
احتياط  با  خيلى  بايد  و  است 
زندگى  هاى  دره  و  پرتگاه ها  از 

عبور كنيد.
خرداد ماه:

شما بسيار از اين كه ديگران را 
تجزيه  مورد  را  آنها  و  كنيد  نقد 
خوشحال  دهيد  قرار  تحليل  و 
بدانيداين  است  الزم  ميشويد،اما 
كار باعث مى شود تا شما وجهه 

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

كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
تير ماه:

وقايع منفى كه در گذشته برايتان 
رخ داده است، اثر منفى بر روى 
بعداز  شما  و  است  گذاشته  شما 
نتوانسته ايداين  مدت  همه  اين 
كنيد.شما  فراموش  را  اتفاقات 
شده  واقع  زندگى  كشاكش  در 
خود  راه  است  بهتر  بوديداما 
كنيد،  پيدا  جدل  و  مبارزه  در  را 
نكنيد  پيدا  را  راه تان  اگر  زيرا 
به   ، مى شويد  اميدى  نا  دچار 
يا  و  ميشنويد  كه  صحبت هايى 
خواسته هايى كه ديگران از شما 
دارند سريع جواب مثبت ندهيد و 

كمى تامل كنيد.
مرداد ماه:

فعاليت هاى  و  كارها  بايد  شما 
فرصت ها  كنيد،  آغاز  را  تازه اى 

پيش  برايتان  تازه اى  اتفاقات  و 
بيشتر  را  شما  چشم  كه  مى آيد 
به روى دنيا باز مى كند ، مراقب 
باشيد زيرا نرمش بيش از حد در 
كارهايتان به ضرر شما مى شود.

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

بين باشيد تا موفق شويد.
شهريور ماه:

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

راه نداريد.
از  بيش  خود  تصورات  به  شما 
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 
آينده  براى  پرش  يك  شما  كه 

داشته باشيد.
مهر ماه:

نمى توانيد  راحتى  به  شما 
خود  صحبت هاى  و  هيجانات 
نظرتان  به  شايد  كنيد،  كنترل  را 
باشد  كوچك  صحبت ها  اين 
بايد  برسداما  نظر  به  ناچيز  و 
دقت  خود  صحبت هاى  به 
همين  از  است  ممكن  زيرا  كنيد 
شما  عليه  بر  صحبت هايتان 
زيادى  شود.شما  استفاده 
بى احتياط هستيد و در كارهايتان 
با بى دقتى كامل عمل مى كنيداما 

بايد مواظب باشيد.
آبان ماه:

نمى توانيد  راحتى  به  شما 
خود  صحبت هاى  و  هيجانات 
نظرتان  به  شايد  كنيد،  كنترل  را 
باشد  كوچك  صحبت ها  اين 
بايد  برسداما  نظر  به  ناچيز  و 
دقت  خود  صحبت هاى  به 
همين  از  است  ممكن  زيرا  كنيد 
شما  عليه  بر  صحبت هايتان 
زيادى  شود.شما  استفاده 
بى احتياط هستيد و در كارهايتان 
با بى دقتى كامل عمل مى كنيداما 

بايد مواظب باشيد.
آذر ماه:

قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
فرصت  اين  از  است  بهتر  داريد، 

كه  جايى  تا  و  كنيد  خوداستفاده 
بگيريد  اوج  زمين  مى توانيداز 
بين  مثبت  حد  از  بيش  شما   ،
تا  زندگى  در  نبايد  ولى  هستيد 
زيرا  باشيد  بين  مثبت  حد  اين 
حوادث و اتفاقات زيادى برايتان 
است  ممكن  كه  داد  خواهند  رخ 

برخى از انها منفى نيز باشند.
ندارند  اهميتى  كه  مسائلى  به 
است  بهتر  مى كنيد  فكر  زيادى 
نداشته  خيال  و  فكر  حد  اين  تا 
باشيد و اجازه دهيداطرافيان تان 
كمك  شما  به  كارهايتان  در  نيز 
ساده تر  زندگى تان  زيرا  كنند 

خواهد شد.
دى ماه:

پيش  برايتان  كه  اتفاقاتى  با 
سخت  و  جدى  زيادى  مى آيد 
خيلى  زيرا  مى كنيد  خورد  بر 
معمولى  و  ساده  اتفاقات  اين  از 
هستند و نيازمنداين 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 
ريسك هاى  بزودى  شما  ؛  بزنيد 
انجام  زندگى تان  در  را  بزرگى 

مى دهيد.

بهمن ماه:
احساس ميكنيد با زندگى كه در 
بيگانه  كمى  داريد  حاضر  حال 
نقشى  چه  نمى دانيد  و  شده ايد 
به  داريد  حاضر  زندگى  در  را 
سردرگمى  دچار  دليل  همين 
و  مى شوداول  توصيه  ؛  شده ايد 
در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد 
قدم در كارهاى مختلف بگذاريد.

شما  زندگى  در  تازه اى  اتفاقات 
رخ مى دهد، كه باعث ميشود ديد 
فوق  انرژى  و  كنيد  پيدا  تازه اى 
به  اتفاق  اين  از  را  زيادى  العاده 

دست بياوريد.
اسفند ماه:

زندگى  به  كلى  ديدى  با  شما 
مى نگريد به همين دليل بسيارى 
از پيشامدهايى كه رخ مى دهد را 
نمى بينيد يا اين كه با بى تفاوتى 
مى شويد.شما  رد  آنها  كنار  از 
درك صحيحى از مسائل زندگى 
حدس هايى  اوقات  اكثر  و  داريد 
كه در رابطه با جريانات زندگى 
مدام   ، هستند  درست  مى زنيد 
ناگوار  خبرهاى  شنيدن  منتظر 
عادت  را  خود  ذهن  و  نباشيد 
گيرى هاى  تصميم  با  كه  دهيد 

منطقى پيش برود.

جدول و سرگرمى

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
طراحى وب سايت 

طراحى ويژه رستوران ها
همراه با سيستم  رزرو آنالين

07811000455
به ياد داشته باشيد فقط از 

صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خوداستفاد ه نمائيد



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




