ﻣﺠﻠﻪ ﻛﺎروان
در
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه روس

ﻧﻴﻜﻮﻻي ﺳﻤﭽﻨﻜﻮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه روس و ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﺘﺮﻛﺎن ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎروان در ﻓﻴﺲ ﺑﻮك ﺧﻮد ﺑﻪ آدرس
 http://www.facebook.com/note.php?note_id=132142783564271 :رواﻳﺘﻲ ﺧﻮاﻧﺪﻧﻲ دارد از ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ
در ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ ﻛﺎروان از ﺑﺮﮔﺰاري ﺷﺸﻤﻴﻦ دوﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزي در ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .
ﻛﺎروان ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ راﻳﺰﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ج ا اﻳﺮان در روﺳﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﻣﻴﻼدي
ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎرﮔﺰاري در ﺳﺎﻳﺖ راﻳﺰﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ج ا اﻳﺮان در روﺳﻴﻪ و ﺑﺮﺧﻲ از راﻳﺰﻧﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،
ﺑﻪ آدرس اﻳﻤﻴﻞ ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار و ﻫﻔﺘﺼﺪ ﺗﻦ از ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ روﺳﻴﻪ و ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك
اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد .
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش از ﺧﺒﺮﮔﺰاري ﻣﻬﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻮد .
ذﻳﻼ ﺑﺮﮔﺮدان ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت اﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه در ذﻳﻞ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش را ﺑﺮ روي ﻓﻴﺲ ﺑﻮك وي ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ :

ﭼﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ؟اﻳﻦ آﺛﺎر در ﻛﺠﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آﻣﺪه اﺳﺖ ؟
ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آﺛﺎر زﻳﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ :

اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه از ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن در ﭘﺎرﻳﺲ  ،ﭘﺮاگ ﻳﺎ ﻟﻨﺪن اﺳﺖ .

ﻧﻪ  ،اﻳﻦ آﺛﺎر در اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻬﺮان در ﻣﻌﺮض دﻳﺪ ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  .ﻣﻦ
ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف ﻛﻨﻢ ﻛﻪ از دﻳﺪن اﻳﻦ آﺛﺎر ﻫﻨﺮي در ﺗﻬﺮان ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ و ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪم  .ﻣﻦ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻬﻦ
و ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ از اﻳﺮان داﺷﺘﻢ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮي ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻣﺮوز از اﻳﺮان ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪان
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ  ،از اﻳﺮان اﻣﺮوز اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ...
ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎروان ﺑﻪ ﻣﺎ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻲ دﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﺮان را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﻢ .

اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮد از اﻳﺮان ﻫﺴﺘﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را از اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ :
http://fereidani.ge/190_ekh/190_ekh05.html
******
ﻣﻨﺒﻊ http://www.facebook.com/note.php?note_id=132142783564271 :

