
دانشمندان و متخصصان فضايى ايران موفق 
شدند با برداشتن گام بلند ديگرى در عرصه 
به  حيات  ارسال  فضايى،  پيشرفته  فناورى 
فضا و تحقيقات زيستى كه در انحصار چند 
به  كشورمان  براى  را  است  معدود  كشور 
ارمغان آوردند. پروژه ارسال حيات به فضا 
تالش  و  سيستمى  يكپارچه  مديريت  با  كه 
مورد  به  ايران  فضايى  سازمان  دانشمندان 
صنايع  سازمان  توسط  شده،  گذاشته  اجرا 
نظر  مورد  ارتفاع  تا  دفاع  وزارت  هوافضاى 
شده  پيش بينى  مراحل  طى  از  پس  و  پرتاب 
مورد  ارتفاع  و  شتاب  سرعت،  به  رسيدن  و 

موجود  و  بازگشته  زمين  به  مجدداً  نظر، 
دسترسى  گرديد.  بازيابى  موفقيت  با  زنده 
ارسال  كيلومترى،   120 از  بيش  ارتفاع  به 
شبيه  فيزيولوژى  با  (ميمون)  زنده  موجود 
ساخت  طراحى،  فناورى  بومى سازى  انسان، 
سالم  بازيابى  زيستى،  كپسول  پرتاب  و 
محيطى،  داده هاى  ثبت  تله مترى  محموله، 
پرتاب  مراحل  تمامى  در  تصاوير  و  زيستى 
و تعيين بارهاى اكوستيكى محفظه از اهدافى 
بود كه با پرتاب كاوشگر پيشگام و بازيابى 

آن حاصل گرديد.

پنجره ديپلمـاسى در 
حال بسته شدن است؟
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ژست قاطع وزير دفاع احتمالى آمريكا در مورد ايران

از  پس  كه  اوباما  پيشنهادى  دفاع  وزير  هگل،  چاك 
معرفى براى اين پست بحث و حديت هاى فراوانى 
گرفت،  در  ايران  خصوص  در  وى  ديدگاه  سر  بر 
اكنون مى گويد پنجره ديپلماسى به روى ايران در 
به  ايران  كه  صورتى  در  و  است  شدن  بسته  حال 
سر  بر  المللى  بين  هاى  درخواست  گرفتن  ناديده 
برنامه هاى هسته اى اش ادامه دهد، شانس راهكار 

ديپلماتيك از بين مى رود.

اين در حالى است كه شمارى از  تحليلگران با اشاره 
به چينش تيم جديد سياست خارجى و امنيتى اوباما 
ديپلماسى  پس  اين  از  كه  كنند  مى  اميدوارى  ابراز 
توافق  حصول  اميد  به  اسالمى  جمهورى  با  آمريكا 

احيا شود.

به گزارش آسوشيتدپرس، هگل در نخستين فرصتى 
كه براى بيان ديدگاه هاى خود پس از معرفى براى 
سمت وزير دفاع ( 7 ژانويه) به دست آورد، بسيارى 
از موضوعات از عراق و افغانستان گرفته تا زنان 
خود  نظر  و  داد  قرار  توجه  مورد  را  نبرد  حال  در 
را در خصوص مسائل گوناگون اعالم كرد. ديدگاه 
هاى هگل را غالب گزارشى 112 صفحه اى به كميته 

نيروهاى مسلح سناى آمريكا ارائه شده است.

سناتور  اين  كه  است  آن  از  حاكى  ها  گزارش 

جمهوريخواه سابق با انتقاد هاى وسيعى در زمينه  
همچنين  و  ايران  مورد  در  ندادن  خرج  به  قاطعيت 
همين  به  است.  مواجه   ، اسرائيل  از  ناكافى  حمايت 
دليل هگل كوشيده است كه در انعكاس ديدگاه هاى 
سرسختانه  مواضع  طوالنى  گزارش  اين  در  خود 
ترى در قبال ايران اتخاذ كرده و بر اين نكته تاكيد 
گزينه  شامل  ها  گزينه  تمامى  اوباما  دولت  كه  كند 
ايران  شدن  اى  هسته  از  جلوگيرى  براى  را  نظامى 

روى ميز قرار مى دهد.

هگل در پاسخ به پرسش هاى مطرح از سوى سنا 
گفت: در صورتى كه به عنوان وزير دفاع تاييد شوم 
؛ تمركز خود را روى اطمينان يافتن از آمادگى ارتش 

آمريكا، براى مواجه با هر بحرانى خواهم گذاشت.

ايران  از  غربى  كشورهاى  ديگر  و  متحده  اياالت 
مى خواهند برنامه هاى غنى سازى را متوقف كند. 
درخواست  غرب،  خواسته  اين  مقابل  در  تهران  اما 
هاى ديگرى دارد و اختالفات عميق موجب شده كه 
مذاكرات  دور  آخرين  از  ماه  گذشت 7  با  طرف  دو 
مذاكرات  سرگيرى  از  براى  زمانى  و  مكان  نتوانند 
تعيين كنند. از سوى ديگر بنيامين نتانياهو، نخست 
هاى  جنجال  از  تازگى  به  كه  نيز  اسرائيل  وزير 
سخن  ايران  عليه  ديگر  بار  شده،  فارغ  انتخاباتى 

پراكنى را از سرگرفته است. >> صفحه 4 ...

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

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

اين شناسنامه همه ماست
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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تاثر چون كوره اى است كه اگر منفذ آن بسته شود از درون، قلب را مى 
سوزاند و به خاكستر بدل مى كند.

تيتوس آندرونيكوس، پرده دوم، صحنه چهارم.
Sorrow concealed, like an oven stopp’d, doth 

burn the heart to cinders where it is.
Titus Andronicus, Act II, sc. 4.

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

هفته نامه پرشين

پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  در انگلستان 
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما   07811000455

قدرت قلم و آزادى آن هميشه براى صاحبانش وسوسه بوده و براى مخاطبانش دغدغه. اين دغدغه اما هميشه 
از يك جنسيت نيست. مقابله با آن نيز يكسان نيست. براى مثال آزادى مطبوعات هم در ايران و هم در بريتانيا به 
معضلى براى دولت تبديل شده است اما اين دو معضل به ظاهر مشابه، از يكديگر فاصله اى به درازاى دو قرن 
تاريخ روزنامه نگارى دارند! طبيعتًا تفاوت نوع برخورد دولت ايران با روزنامه نگاران با شيوه رفتارى دولت 

انگلستان با روزنامه نگارانش نيز در همان دو قرن تاريخ نهفته است.

از زمانى كه نقش مردم در سياست و حق مردم در نظارت بر حاكميت مطرح شده و ساختار سياسى مردمساالرى 
است.  بوده  توجه  مورد  مردم  توسط  قدرت  كنترل  ابزار  از  يكى  عنوان  به  مطبوعات  گرفته،  شكل  (دموكراسى) 
تعريف  مختلفى  هاى  ماهيت  متفاوت،  اجتماعى  تاريخى  سوابق  و  فرهنگها  به  بسته  مردمساالرى،  براى  اگرچه 
شده، ولى براى داشتن يك حكومت مردم ساالر (دموكرات) بنا به تجربيات تاريخى و نظريات متفكران، اصول 
مشخصى تبيين و تثبيت شده است. دولت هاى بسيارى نه فقط به خاطر جذابيت نظامهاى مردم ساالر در ميان 
ملتها، بلكه همچنين براى جاى گرفتن در چهارچوبى كه دنياى مدرن غرب براى برقرارى مراودات سياسى و 
اقتصادى تأيين مى كند، مدعى داشتن حكومت مردم ساالر هستند؛ اما اينكه ادعاى آنها تا چه اندازه به واقعيت 
نزديك باشد، مستلزم بررسى وجود يا عدم ريشه ها و پايه هاى مردم ساالرى در ساختار آن دولت هاست. براى 
مثال آزادى مطبوعات به عنوان ابزار قدرتمندى در دست مردم به منظور كنترل قدرت دولت ها و خودكامگى 
حكام، يكى از نشانه هاى وجود مردم ساالرى، و حد و حصر آن عامل سنجشى است براى ميزان مردمساالر 

بودن دولتها در مقايسه با ادعاهايشان.
از سوى ديگر، مطبوعات لجام گسيخته در كشورهاى آزاد و مردمساالر، از لبه ديگر بام آزادى فرو افتاده اند. 
خصوصًا با پررنگ شدن بعد تجارى، نشريات تبليغاتى با انتشار عكسهاى خصوصى افراد مشهور اخبار زندگى 
شخصى آنها و حتى اگر دسترسى به آن منابع نيابند، با داستان سرايى هاى بى اساس از روابط خصوصى 
هنرپيشه ها براى جلب مخاطب و افزايش فروش نشريه تالش مى كنند. تا جايى كه در پى شكايت هاى به عمل 
آمده از نشريات به ويژه در جريان شنود هاى تلفنى، بحث بر سر محدود كردن آزادى مطبوعات به دغدغه اى 

جدى بدل شده است.
 شايد آنچه پس از انقالب اسالمى در ايران، موجب وضع حق صدور مجوز و نظارت بر مطبوعات براى دولت 
شد، ترس از بروز اينگونه لجام گسيختگى ها بود! خصوصًا آنكه براى جلوگيرى از خودكامگى حاكميت، تدابير 
ديگرى در قانون اساسى انديشيده شده بود و بيم ظهور ديكتاتورى نمى رفت كه بخواهند با آزادى مطبوعات 

مانع آن شوند.
هفته آينده نگاه عميق ترى خواهيم داشت به نقش مطبوعات در جامعه و مزايا و مضررات آزادى آن.

هفته نامه پرشين
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آيا ايرانيان عرب 
ستيزند؟!

به گزارش هفته نامه پرشين برنامه اى با همت كانون ايران و رياست 
در  ژانويه  ام  پنج  و  بيست  جمعه  روز  در  قاسمى  دكتر  آقاى  آن 
دكتر  آقاى  برنامه  اين  سخنران  گرديد.  برگزار  كنزينگتون  كتابخانه 
در  ستيزى  عرب  محور  حول  را  خود  سخنان  كه  بود  طاهرى  امير 

ايرانيان انجام دادند. 

در  وى  است  ايرانى  نويسنده  و  سياسى  تحليل گر  روزنامه نگار، 
ديپلماتيك»[2]  «خبرنگار  زاهدى،  اردشير  خارجه  وزارت  دوران 
روزنامه كيهان بود و پس از چندى، تنها در حالى كه 28 سال سن 
داشت، به عنوان سردبير روزنامه كيهان، انتخاب شد. امير طاهرى از 
سال 1972 ميالدى، سردبيرى كيهان را تا نخستين روزهاى انقالب 
ايران برعهده داشت.در آستانه انقالب رحمان هاتفى جانشين وى 
نقدهاى  سردبيرى كيهان،  زمان  در  طاهرى  امير  در كيهان شد.[4] 

هنرى اش را با اسم مستعار «پريسا پارسى» منتشر مى  كرد.
امير طاهرى از سال 1972 تا 1979 ميالدى، سردبير روزنامه كيهان 
بودوى پس از انقالب ايران به لندن مهاجرت كرد و از سال 1980 
و  تايمز  ساندى  روزنامه  خاورميانه  بخش  دبير  ميالدى،  تا 1984 
هرالد  روزنامه  ثابت  ستون نويس  ميالدى،  تا 2004  سال 1980  از 

تريبون بين المللى بود
بين المللى،  تريبون  هرالد  االوسط،  الشرق  هم چون  روزنامه هايى 
فاينانشيال تايمز، وال استريت ژورنال، نيويورك تايمز، لس آنجلس 
را  طاهرى  امير  مقاالت  پست  واشنگتن  و  پست  نيويورك  تايمز، 

منتشر كرده اند.
اخيرا نيز ايشان جايزه «پرس اواردز» [جايزه مطبوعات] را  دريافت 

كرده اند.
***

امير طاهرى در ابتداى صحبت خود اعالم نمودند كه با واژه ى عرب 
كه  است  ساختگى  اصطالح  يك  اين  و  نيستند  آسوده  زياد  ستيزى 
اخيرا به وجود آمده و اگر به آن احتياجى بود ما هزار سال پيش آن 
را درست مى كرديم. اولين مورد استفاده آن در سال 2004 بود. در 
كل اين ترجمه كلمه اى Islam Phobia  كه غربى هم كه هست. چه 
بسا كه در امريكا االن مد هست كه مردم را تبديل به قربانيان كنند 
و اين قربانى شدن خودش تبديل به يك سرمايه يك بخش از جامعه 
مى شود. مثال يك عده سياه، يك عده همجنسگرا، يك عده زن، يك 
عده اسپانيولى هستند و هر كدام ادعا مى كنند كه بقيه جامعه آنها را 
اذيت و حقوق شان را پايمال مى كند. در واقع عرب ستيزى هم يكى 

از همين بوتيك هايى هست كه اخيرا باز شده است. 
وى ادامه داد بحث هويت هم يكى از همين موارد هست كه اخيرا به 
آن پرداخته مى شود. همه اين روزها به دنبال احراز هويت هستند 
در صورتى كه در قديم فقط پليس بود كه به دنبال هويت افراد مى 
گشت. در صورتى كه هويت افراد مبتنى بر موارد مختلفى است كه 

در كل هويت يك فرد را تشكيل مى دهد. 

بخش  كردن  تكه  تكه  و  اقوام  كردن  جدا  اين  گفتند  ادامه  در  ايشان 
اسكاتلند  مثال  گيرد.  مى  سرچشمه  جا  همين  از  نيز  كشورها  هاى 
مى خواهد از بريتانياى كبير جدا شود و از طرفى مى خواهد وارد 
ديگر  سمت  از  و  كوچك  سمتى  از  يعنى  شود.  اروپايى  كشورهاى 
خود را بزرگ كند. اين تقسيم كردن در مورد ايران به اين سادگى 
صورت نمى تواند بپذيرد. چون ايران بيشتر به يك قاره شبيه است 
زمين  ايران  از  صحبت  تاريخ  در  هميشه  باشد.  كشور  يك  اينكه  تا 

و  است  بوده  امپراطورى  ساختار  هميشه  ايران  است.ساختار  بوده 
به اين شكل نبوده كه وارد تقسيمات قومى شده باشد. ايران هميشه 
خود  محل  از  مختلف  شرايط  به  بنا  كه  بوده  مختلف  اقوام  پناهگاه 
به ايران گريختند. همين طور كه كه مى بينيد ايران در همين حدود 
35 سال پيش حدود سه و نيم ميليون پناهنده افغان دارد. در سال 
هاى خيلى قبل تر نيز مسيحيانى كه بر اثر ماهيت وجودى مسيح با 

امپراطورى روم در افتادند، فرار كردند و به ايران آمدند و در ايران 
زدند  را  ايرانى  كليساى  مهر  آنها  به  روميان،  رسمى  تبليغات  اثر  بر 
و االن در ايران روستاهاى بسيارى هست كه هنوز اسامى مسيحى 

قديمى دارد. 
 طاهرى اضافه كرد كه ايرانى ها به مسئله ى خون و داخلى بودن و 
خارجى بودن زياد توجهى ندارند تا آنجايى كه كسى بيايد و ايرانى 
بشود به عنوان ايرانى قبولش دارند، به آسانى مى توانيم ببينيم كه 
چرا ايرانى ها اسم بچه هايشان را مثال اسكندر، چنگيز يا هالكو مى 
گذارند. در نهايت اينها كسانى بودند كه به ايران حمله، ظلم كرده و 

بر آن مسلط شده بودند. 
در  و  نداشتند  مشكلى  هم  اسالم  از  قبل  اعراب  با  ايرانيان  حتى 
مانند  هم  را  داستانى  هاى  شخصيت  كه  بينيم  مى  موارد  بسيارى 
حاتم طائى، ذوالنون، عمر ابن عبدالعزيز و ... از آنها وام گرفته اند 
و در ادبيات فارسى، اينها كسانى هستند كه به عنوان نماد آرمانى 
و برجسته صحبت مى شود. حتى سعدى وقتى مى خواهد يك نكته 

اى را تاكيد كند مى گويد عرب گويد. 
وى خاطر نشان كرد فردوسى ايرانيان را با تمامى اقوام گرداگردش 
پيوند مى دهد. با تورانيان از طريق سياوش و فرنگيس، با يحود از 
طريق استر و اردشير درازدست، با يونانيان از طريق خسرو پرويز 
و مريم؛ دختر امپراطور موريس، با اعراب از طريق زال و رودابه و 
مى دانيد كه رودابه از نوادگان ضحاك است پس در نتيجه رستم 
قهرمان ملى ايرانيان خون عرب داشته و از طريق سزارين هم به 

دنيا آمده كه موهاى قرمزى مثل ضحاك هم داشته است.
همه  برخالف  زمان  آن  در  هم  ايران  پرچم  حتى  گفت  طاهرى  امير 

پرچم ها كه يك رنگ داشتند و نشانگر يك قوم بودند، درفش كاويانى 
يعنى سرخ و زرد و بنفش بود و رنگ هاى رنگين كمان را داشت. 

پس بنابراين اگر ستيزى با اعراب هست با اشغالگرى اسالم است. 
دارند.  تضاد  بسيار  آن  با  ايرانيان  كه  دينى  عنوان  به  اسالم  يعنى 

اسالم ايران را دچار يك تقسيم هويت و دوگانگى هويت كرد. 

رژيم  كه  شد  آغاز   1960 سال  از  اعراب  با  ايرانيان  اختالفات  اين 
را  خوزستان  و  آورد  ميان  به  عربى  خليج  از  صحبت  الناصر  عبد 
عربستان صدا كرد و بعد صدام اهواز با احواز يعنى ”ح“ اعالم كرد. 
بود  ديگر  موارد  از  نيز  دولت صدام  عراق توسط  از  ايرانيان  اخراج 
كه حتى شاعر معاصر عرب يعنى ”جواهرى“ را نيز شامل مى شد و 
به او گفتند كه تو ايرانى االصل هستى، پس بايد از اين كشور بيرون 
بروى. بعد هم جنگ ايران كه هشت سال طول كشيد و به ايران حمله 

كردند و هنوز هم احساسات ايرانيان باقى است. 

كودك سه ساله ايراني نابغه جديد 
انجمن جهاني تيزهوشان

انجمن  سوي  از  انگلستان،  مقيم  ايراني  ساله  سه  نابغه  كودك  سرابي،  شروين   
جهاني تيزهوشان – منسا حايز عنوان خردسال ترين نابغه جهان شد. اگرچه اغلب 
والدين  درباره  قضيه  اين  اما  مي كنند،  مبالغه  فرزندان شان  باهوشي  در  والدين 
شروين سرابي صدق نمي كند، چرا كه فرزند آنان مي تواند در سن سه سالگي 
داشتن  كند.  بازگو  حفظ  از  را  جهان  كشورهاي  تمام  نام  و  شمرده  عدد 200  تا 
ضريب هوشي 136، شروين را در زمره معدود افراد باهوش دنيا قرار داده است، 
زيرا تنها يك درصد در جهان داراي اين ضريب هوشي منحصر به فرد هستند. 
شروين از 10ماهگي شروع به تكلم كرد و در 20 ماهگي مي توانست جمالت را 
كامل ادا كند. در سن دو سالگي قادر بود ضمن شروع به خواندن، تا 200 شمرده 
و با تشخيص پرچم  كشورها نام آنها را بگويد. وي همچنين توانايي نام بردن 
سيارات منظومه  شمسي و اعضاي بدن انسان و اندام هاي داخلي آن را داشت. 
آماندا سرابي، مادر شروين مي گويد در سن 18 ماهگي متوجه شوق شروين به 
مردم  اينكه  تا  مي رسيد  نظر  به  طبيعي  آنان  براي  مساله  اين  اما  شده  يادگيري 

عنوان كردند كه اين قابليت وي بسيار غيرمعمول و منحصر به فرد است.

لعبت واال، در بستر بيمارى
به گزارش هفته نامه پرشين شاعره ايرانى خانم لعبت واال به 
علت بيمارى در بيمارستان بسترى مى باشند به همين منظور 

در برنامه روز جمعه هفته گذشته  كانون ايران، 
جناب دكتر قاسمى ضمن تقدير از زحمات اين 
كه  خواستند  وى  دوستان  از  بزرگوار  بانوى 
خانم  سالمتى  براى  ايشان  حال  جوياى  ضمن 

واال  دعا نمايند. 
و  نگار  روزنامه  سرا،  ترانه  شاعر،  واال،  لعبت 
در  خورشيدى   1309 سال  در  نويس  داستان 
تهران متولد شد. پدرش محمدحسين واال، ملقب 
به ظهيرالسلطان، مادرش منير واال.  او از اواخر 
ده هى بيست شروع به فعاليت فرهنگى كرد و 
لعبت  پرداخت.  سرايى  ترانه  به   1340 سال  از 

نگارى  روزنامه  ى  دوره  آموختگان  دانش  نخستين  از  واال 
ى  مجله  در  سالها  است.  تهران  دانشگاه  حقوق  دانشكدهى 

برادرش  كه  مصور»  «تهران  اجتماعى  و  سياسى  هفتگى 
مهندس عبداهللا واال، مدير مسئول هفته نامه ى «تهران مصور» 
بود، كار ميكرد و سردبير مجله ى «كوچولوها»ى آن نشريه 
مجله  در  فعاليت  سالها  از  پس  نويسنده،  و  شاعر  اين  بود.  
ى «تهران مصور»، كارمند وزارت فرهنگ و هنر، سرپرست 
شوراى تهيه و تنظيم برنامه هاى موسيقى ايرانى 
در راديو و تلويزيون و از ترانه سرايان گروه هاى 
موسيقى اين وزارتخانه شد. در كارنامه ى هنرى 
تجربه  ادبيات،  ى  زمينه  در  فعاليت  بر  عالوه  او 
هايى نيز در زمينه ى طراحى داستان اپرا و باله 
نيز به چشم ميخورد. لعبت واال، از نخستين سال 
به  مدتى  او  است.  انگلستان  مقيم  تاكنون  انقالب 
همكاران روزنامه ى «كيهان لندن» پيوست. از اين 
شاعر و نويسنده، تاكنون چهار مجموعه ى شعر 
به  «پرگشودنها  يادها»،  «رقص  «گسسته»،  نام  با 
هواى پرواز» و «فردايى ديگر» و يك رمان به نام 

«تا وقتى خروس ميخواند» منتشر شده است.

ادامه از صفحه اول >>
كه  صورتى  در   ، نوشته  سنا  به  خود  گزارش  از  ديگرى  بخش  در  هگل 
ايران به نقض تعهدات بين المللى ادامه دهد بايد با عواقب و پيامد هاى 
فزاينده آن مواجه شود. وى افزود، در حالى كه به پشتوانه فشار ها، زمان 
و فضا براى ديپلماسى وجود دارد،  اين پنجره در حال بسته شدن است. 
وزير دفاع پيشنهادى آمريكا در ادامه مدعى شد ، ايران بايد نشان دهد كه 

براى مذاكره جدى آمادگى دارد.

گزارش ديدگاه هاى هگل در مورد ايران در حالى منتشر مى شود كه وى 
در گذشته كارآمدى تحريم هاى يكجانبه آمريكا عليه ايران را زير سئوال 
برده و تاكيد كرده بود كه اعمال تحريم ها از سوى شركاى بنين المللى 
موثر تر خواهد بود. با اين حال وى اكنون در پاسخ به سنا تصريح كرده 
است كه به اعمال تحريم هاى هوشمند و موثر عليه ايران ادامه خواهد داد. 
تحريم هايى كه كنگره و دولت اوباما در ماه هاى اخير آنها را تصويب 

و اجرا كرده اند.
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و  فرهنگ  به  مفتخر  بسيار  ملتى  ما  كه  شد  اين  منكر  توان  نمى 
كشورمان هستيم. همچنين ملتى هستيم كه خواستار پيشرفت، تمدن، 
شكوفايى و درخشيدن و بالندگى هستيم. خدايى با آن همه سختى ها 
و مشقت هايى هم كه در طول تاريخ مان متحمل شده ايم و همچنان 
نيز مى شويم، اليق آنچه مى خواهيم داشته باشيم هستيم. حتى به 
تاقديس و ناوديس هاى روند تاريخ ايران مى توان اينطور نگريست 
كه ما بارها و بارها براى آبادانى اين كشور تالش كرده ايم و آن را به 
شكوفايى رسانده ايم ولى باز ويرانه اى از آن همه شكوه برايمان به 
جاى گذاشته اند. همين جاست كه از قلمم زهر مى چكد و كالمم زخم 
مى زنم كه آخر تا كى بايد به اين الكلنگ سوارى ادامه بدهيم؟ باالخره 
كى بايد ما هم مثل ديگر ملتهاى دنيا، قدم به عصر عقل مدارى بگذاريم 
مشكالت مان را به دور از خودخواهى، به دور از خرافه و كژ فكرى، 

با همكارى و هم انديشى يك بار براى هميشه حل و فصل كنيم؟
 

كردنشان  رفع  كه  داريم  زيادى  خيلى  هاى  كاستى  كنيم  قبول  بايد 
اگرچه آسان نيست ولى غير ممكن هم نيست. اما متأسفانه واكنشهاى 
پشت  به  نشينيم  مى  يا  فرار!  يا  است  فرافكنى  يا  مشكالت  اين  به  ما 
سرمان مى نگريم كه چه بوديم؛ يا پشت به آن مى كنيم و دلخوش به 
پاسپورتى  يا اجازه اقامتى، سعى مى كنيم به رنگ و لعاب ديگرى در 
بياييم بلكه در اين آشفته بازار حداقل خودمان را نجات داده باشيم؛ 
البته اگر بشود اين دور افتادن از قبيله، اين رويش تنها در زمينى دور 
از آب و هواى اقليم خود را نجات ناميد! در هر دو حالت، لنگ كارمان 
وجود  در  كه  خواهى  افزون  و  پرتوقعى  آن  وگرنه  خوريست  آماده 
ماست مى تواند كاركرد مثبتى داشته باشد. فرد موفقى مى گفت:«مى 
دانى چرا من اين موقعيت و مال و مكنت را بدست آوردم؟ چون نمى 
توانستم در جاى بدى زندگى كنم و غذاى بدى بخورم! تالش كردم تا 
زندگى خوبى به دست بياورم!» اين همان كاركرد مثبت خودخواهى 
نسبت،  همان  به  هاست.  ملت  سرنوشت  تغيير  راز  همان  اين  است. 
مليت  پاسپورت  تمناى  داشتن  جاى  به  مردم،  ما  كه  است  كافى  تنها 
ديگرى، نتوانيم بى اعتبارى پاسپورت خودمان را تحمل كنيم؛ يا به 
خودمان  جامعه  در  را  ظلم  نتوانيم  آزاد،  جوامع  منت  كشيدن  جاى 

تحمل كنيم!
 

كه  شود  نمى  فراموشم  شناسى  جامعه  درس  استاد  مثال  اين  هرگز 
مى گفت:«جامعه مثل ديوارى است كه آجرهايش آن را مى سازند.» 
ديوار  مسلمًا  كج  آجرهاى  پخته،  نيم  آجرهاى  شكسته،  آجرهاى 
مستحكم و خوش منظرى نخواهند ساخت. و تقصير تمام اين زشتى 
تر  صاف  كمى  توانند  مى  كه  است  آجرهايى  گردن  به  قطعًا  كژى  و 
بنشينند ولى پايشان را كژ مى گذارند؛ آجرهايى كه مى توانند كمى 
پخته تر ظاهر شوند ولى خامى مى كنند؛ و باالخره آجرهاى خوش 
نقش و تراش و مغز پختى كه مى توانند تاج نشين اين ديوار باشند 
اما مى روند به خيال آنكه جرز ديوار ملت هاى ديگر جايى براى آنها 
دارد! خصوصًا در اين برهه حساس كه زن و مرد و پير و جوان آن 
كشور براى ساختن فردايى بهتر، تحمل هر رنج و دردى را به خود 
هموار كرده اند؛ در اين زمان بخصوص كه صف اول بازداشتى ها و 
زندانى ها و اعتصابى ها را زنان و دختران تشكيل مى دهند، مقصر 
تمام خأل هاى پر نشده، راه هاى نيمه پيموده، هدفهاى به دست نيامده 
شماييد آقا! شمايى كه امروز آسوده خاطر و دور از تشويش در اين 
جامعة پيشرفته زندگى مى كنى كه جواب بسيارى از سوالهايمان را 
در خود دارد؛ ابزار گشودن بسيارى از گره هايمان در آن يافت مى 
بيشتر  نكته  يك  بروى،  جلوتر  قدم  يك  توانى  مى  كه   شمايى  شود؛ 
يا  كنى!  نمى  ولى  بياورى  دست  به  تر  اضافه  مهارت  يك  بياموزى، 
اندوزى  مى  و  آموزى  مى  خود  توان  نهايت  با  روى  مى  كه  شمايى 
اما از سر خودخواهى يا ناخن خشكى حتى تكه اى از آن را به داخل 

كشورى كه تشنه اين دانش ها و مهارت هاست انعكاس نمى دهى!

خاك هر كشورى به تك تك فرزندانى كه در عرصه خود مى پروراند 
نياز دارد؛ بر گردن آنها حق دارد. اگر به جايى كه از آن برخاسته 
كنيد،  مى  بنا  ديگرى  زمين  روى  را  تان  زندگى  و  كنيد  مى  پشت  ايد 
خيرپيش! شما آزاديد و حق داريد هر كجا كه دوست دارى را براى 
زندگى تان انتخاب كنيد اما لطف كنيد اگر روزى دوباره گذرتان به 
موطن متروك افتاد، انگشت نقد و اعتراض به كم و كاستى هاى آن 
اشاره نكنيد چون آباد كردن آن اندازه از ويرانى ها ديگر دين خود 
شما به آن آب و خاك بود كه ادا نكرديد و رفتيد. كسى را بخاطر آن 

به باد سرزنش نگيريد، مقصر آن خود شماييد آقا!

مكان؛ علت تعويق مذاكرات
برانجام  دو  جهانى،هر  قدرت  شش  طرف  يك  و  ايران  طرف  يك 
مذاكرات هسته اى تاكيد مى كنند و هر دو هم طرف ديگر را به تعلل 

در مقدمات و هماهنگى ها براى شروع مذاكرات متهم مى كنند.
سر  بر  ها  بحث  و  است  مذاكرات  مكان  هم  اختالفات  موضوع   
اينكه طرفين كجا پاى ميز مذاكرات بنشينند. موضوعى كه باعث 
دست  از  ژانويه  در  مذاكرات  سرگيرى  از  فرصت  عمال  تا  شد 
برود و حاال اميد براى تحقق وعده ها در ماه فوريه است كه از 
همين جمعه آغاز خواهد شد. ايران آخرين بار گفته است كه اين 
معاون  باقرى  على  با  تماسش  در  كه  بود  اشتون  كاترين  معاون 
است.  شده  فوريه  ماه  تا  مذاكرات  تعويق  خواهان  جليلى  سعيد 
سخنگويان اشتون اما اين موضوع را تكذيب كرده و ايران را به 
تعويق در مذاكرات متهم مى كنند. آنها مى گويند كه در برابر مكان 
و زمان مذاكرات از خود انعطاف به خرج داده اند اما اين ايران 
است كه هر بار گزينه جديدى را به شش كشور ارائه مى دهد. آنها 
مدعى شده اند كه برگزارى مذاكرات در روزهاى 28 و 29 ژانويه 
پيشنهاد  ايران  به  را  استانبول  در  گذشته)  شنبه  سه  و  (دوشنبه 
داده بودند كه ايران آن را نپذيرفته است و به جاى آن قاهره را 
روى ميز گذاشته است. آن هم در شرايطى كه قاهره خود در تب و 
تاب اختالفات درونى هر روز شاهد ناآرامى و درگيرى است. آنها 
به همراه اياالت متحده ايران را به وقت كشى متهم كرده اند. ايران 
اما مى گويد كه اين طرف غربى است كه پايبند به توافقات يعنى 
برگزارى مذاكرات در ژانويه نبوده است. به هر روى طرفين مى 
گويند كه تماس هاى خود را براى ازسرگيرى مذاكرات همچنان 

ادامه خواهند داد. 

شفاف سازى كرى
جان كرى گزينه وزارت خارجه باراك اوباما با حضورش در 

مجلس سناى آمريكا باالخره سخنانى بر زبان راند تا رسانه ها 
را از حدس و گمان درباره سياست هايش در قبال ايران برهاند. 
كرى دموكرات، كه رسانه ها معتقد بودند سياست اعتدالى را در 
برابر ايران در پيش خواهد گرفت گفت كه سياستش پيشگيرى از 
هسته اي شدن ايران است نه مهار ايران هسته اى و براى اين هدف 
اگر  كه  شد  مدعى  حال  عين  در  كرى  داد.  خواهد  انجام  هركارى 
تهران درباره برنامه هسته اش تعامل جدى نداشته باشد با تشديد 

تحريم ها و احتماال استفاده از زور مواجه خواهد شد.

مصر همچنان ناآرام است
يك مسابقه فوتبال و درگيرى بين هواداران آن در سال گذشته، 
كشيد  ها  خيابان  به  را  مصر  سعيد  پورت  شهر  مردم  بار  اين 
زخمى  و  نفر   30 از  بيش  شدن  كشته  به  منجر  ها  درگيرى  و 
با  ارتباط  در  نفر  اعدام 21  حكم  صدور  انجاميد.  نفر  شدن 300 
خشونت هاى مرگبار سال گذشته در جريان مسابقه فوتبال پورت 
سعيد، زمينه ساز درگيرى ها در اين شهر بوده است.فوريه سال 
قبل، در جريان يك مسابقه فوتبال بين تيم المصرى پورت سعيد 
و تيم االهلى قاهره درگيرى هايى رخ داد كه موجب مرگ دست كم 
73 نفر شد. همه 21 نفرى كه به اعدام محكوم شدند، از طرفداران 

تيم المصرى پورت سعيد بوده اند.

دربى كسالت بار پايتخت
برتر  ليگ  فصل  اين  در  دومين بار  براى  استقالل  و  پرسپوليس 
عايد  ديگر  گل  بدون  تساوى  يك  هم  باز  و  رفتند  هم  مقابل 
طرفداران دو تيم شد. دربى نيم فصل دوم، در شرايطى كه تقريبا 
هيچ لحظه نفس گيرى نداشت، دنبال شد و تنها احتمال پنالتى به 
نفع پرسپوليس به دليل خطا روى محمد نورى باعث شد كه قدرى 
با  شود.  دوخته  قهرمانى  محسن  يعنى  مسابقه  داور  به  ها  نگاه 
نگرفت  پنالتى  را  جريمه  محوطه  درون  خطاى  قهرمانى  حال  اين 
و برخى از داوران هم نظر او را تاييد كردند. به اين ترتيب تنها 

حادثه مهم بازى بى حاصل پايان يافت.

اقتصاد شكنده جهان
اقتصاد  براى  را  مثبتى  چشم انداز  گرفته،  صورت  پيش  بينى هاى 
است  قرار  كه  چرا  نمى كند  ترسيم  ميالدى  جارى  سال  در  جهان 
صندوق  بيندازد.  سايه  دنيا  بزرگ  كشورهاى  اقتصاد  بر  ركود 
بين المللى پول در آخرين برآورد خود، از كاهش رشد اقتصادى 
جهان در سال 2013 خبر داده است، طبق گزارش  اين صندوق، 
رشد اقتصادى جهان از 3.6 درصد به 3.5 درصد در سال جارى 
با   2014 يعنى  آينده  سال  براى  شاخص  اين  اما  مى يابد  كاهش 

روند قابل مالحظه اى افزايش يافته و به 4.1 درصد مى رسد. طبق 
اقتصادى  رشد  كاهش  علت  ژاپن  و  اروپا  اقتصاد  پيش بينى،  اين 

جهان در سال جارى است.

توقيف كشتى تسليحاتى
يك  پيش،  روز   6 ژانويه،  روز 23  يمن  دولت  شد  مدعى  رويترز 
ايران  از  مى رود  گمان  كه  سالح  زيادى  مقادير  حامل  كشتى 
بارگيرى شده باشد را توقيف كرده است. انتخاب نوشت؛ سفارت 
دولت يمن در واشنگتن، پايتخت اياالت متحده، روز سه شنبه، 10 
موشك هاى  شامل  محموله  اين  كه  كرد  اعالم  همچنين  بهمن ماه، 
و  بمب  ساخت  تجهيزات  نظامى،  منفجره  مواد  هوا،  به  زمين 
راكت انداز بوده و همه اين تسليحات از كشتى توقيفى تخليه شده 

است.

پرداخت غرامت قربانيان انفجار 
1996 از حساب هاى ايران

يك دادگاه فدرال آمريكا به يك بانك ژاپنى دستور داد تا غرامت 
خانواده هاى قربانيان آمريكايى انفجار سال 1996 عربستان را از 
حساب هاى ايران در اين بانك بپردازد. فارس نوشت؛ يك قاضى 
تا  است  كرده  موظف  را  ميتسوبيشى  توكيو  بانك  آمريكا،  فدرال 
از 260  بيش  بانك،  اين  در  ايران  به  متعلق  بانكى  حساب هاى  از 
هزار دالر را به 17 خانواده  آمريكايى هاى كشته شده در انفجار 
سال 1996 عربستان بپردازد. خانواده هاى كشته شدگان، در سال 
2006 توانستند ايران را از طريق يك دادگاه فدرال در واشنگتن به 
پرداخت 250 ميليون دالر محكوم كنند كه اين ميزان بعدها به 337 
ميليون دالر افزايش يافت. ايران با استفاده از مصونيت دولت ها 

از حضور در اين دادگاه خوددارى كرد.

چه تعداد ايرانى در 
آمريكا و اماراتند؟

 «بيشترين تعداد مهاجرين ايرانى با يك ميليون و 400 هزار نفر 
جمعيت مربوط به كشور آمريكاست و بعد از آن امارات متحده 
مقام  يك  گفته  به  دارد.»  ايرانى  هزار   800 كه  دارد  قرار  عربى 
مسئول در سازمان ثبت احوال، انگليس و كانادا و آلمان از ديگر 
جاى  خود  در  را  ايرانى  مهاجر  بيشترين  كه  هستند  كشورهايى 

داده اند.

سخنگوى كاخ سفيد: خبر انفجار
 در فردو موثق نيست

سخنگوى كاخ سفيد خبر مربوط به انفجار در تاسيسات هسته اى 
فردو را غير قابل تاييد خواند. ايسنا به نقل از دويچه وله نوشت؛ 
انتشار  درباره  دوشنبه  روز  سفيد،  كاخ  سخنگوى  كارنى،  جى 
خبرى مبنى بر وقوع انفجار در تاسيسات هسته اى فردو در برخى 
از سايت هاى خبرى در جمع خبرنگاران گفت: ما اطالعاتى مبنى بر 
صحت و درستى خبر مربوط به انفجار در فردو در دست نداريم 
پيش  چندى  باشد.  داشته  صحت  خبر  اين  كه  نمى كنيم  تصور  و 
خبرى مبنى بر وقوع انفجارى در فردو و محبوس شدن 190نفر 
از كاركنان اين تاسيسات در اعماق زمين در برخى از سايت ها و 
رسانه ها منتشر شد كه سردار جزايرى، معاون فرهنگى و امور 
بسيج ستاد كل نيروهاى مسلح كشورمان روز دوشنبه در حاشيه 

مراسمى در تهران اين خبر را تكذيب كرد.

نفت قطر جايگزين نفت 
ايران به دوبى

دوبى، نفت قطر را جايگزين واردات نفت از ايران مى كند. شركت 
ملى نفت امارات (اينوك) كه در مالكيت كابينه دوبى قرار دارد با 
انتشار بيانيه اى اعالم كرد: واردات ميعانات گازى از قطر را آغاز 
كند.  جايگزين  را  ايران  از  ماده  اين  واردات  بتواند  تا  است  كرده 
ميعانات گازى نوعى نفت بسيار سبك و مرغوب است. ايران از 
سال ها پيش صادركننده اين نوع از نفت خام به پااليشگاه دوبى 
بود. اين اقدام با وجود تحريم هاى يكجانبه آمريكا نيز ادامه داشت. 
رسانه ها قبل از اين خبر داده بودند كه عربستان سعودى به شدت 
اين  بابت  و  است  ايران  از  دوبى  خام  نفت  واردات  ادامه  مخالف 

مسئله از مقامات اين اميرنشين ناراضى است.

يك هفته با خبر
دهكده ما
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سياستمداران و 
بازى در پشت صحنه

منبع: فارن پاليسى/ نويسنده: استفان والت

ناپرهيزى  آمريكايى  سياستمدارى  معاصر  تاريخ  در  روزى  اگر 
برمال  رازهايى  چه  كند،  سخنانش  چاشنى  صداقت  اندكى  و  كرده 

خواهد شد؟
اياالت  خارجى  سياست  ارشد  هاى  مقام  از  يكى  كه   كنيد  تصور   
طور  به  خبرى  كنفرانس  يك  يا  عمومى  جلسه  يك  از  قبل  متحده  
را  صداقت“)  ”سرم  نام  با   ) پنتوتال  سيديم  قرص  چندين  تصادفى 
خورده و شروع به صحبت كردن درباره حقيقت يكى از موضوعات 
مورد بحث كند. صحبت از واقعيت در  جايى كه دروغگويى، صحت 
سياست زده و ابهام معموال چيره شده است. اگر سياستمداران در 

مالء عام شروع به صحبت كردن درباره چيزى كنند كه در خفا به 
آن اعتقاد دارند، ممكن است ناگهان چه نوعى از ”حقايق ناخوشايند“ 

افشا شود؟

مقام  هيچ  زبان  از  هيچگاه  شما  كه  من  نظر  از  برتر  حقيقت  پنج 
امريكايى نخواهيد شنيد، به شرح زير است:

1. ما هرگز تسليحات اتمى خود را از بين نمى بريم:

روساى جمهور امريكا از زمان آغاز عصر اتمى درباره خلع سالح 
اتمى صحبت كرده اند. بر اساس پيمان 1967 منع گسترش سالح 
مذاكرات  انجام  ”به  ايم  شده  متعهد  رسما  ما   ،(NPT) اى  هسته 
مسابقه  توقف  با  رابطه  در  مؤثر  اقدامات  مورد  در  نيت  حسن  با 
تسليحات هسته اى در اولين زمان و همين طور خلع سالح هسته 
كنترل  تحت  كامل  و  عمومى  سالح  خلع  پيمان  يك  مورد  در  و  اى، 

شديد و مؤثر بين المللى.“

مانند  خارجى  سياست  بازنشسته  كارشناسان  بين  در  همچنين 
جورج شولتز، ويليام پرى، سم نان و هنرى كيسينجر،تقاضا براى 
نابودى تسليحات هسته اى مد شده است (اگرچه آنها زمانى كه بر 
سر كار بودند قاطعانه با انجام چنين اقدامى مخالف بودند) و البته 
باراك اوباما هم قبل از رياست جمهورى اش چندين سخنرانى در 
اين مورد انجام داد. و اكنون برخى افراد تالش مى كنند كارى در 
مورد همكارى چاك هگل با ”گلوبال زيرو“ كه يك كمپين بين المللى 

قابل احترام براى نابودى تسليحات هسته اى است، انجام دهند.

اجازه دهيد براى دقيقه اى جدى باشيم. اگرچه اياالت متحده ذخاير 
سرد  جنگ  زمان  از  اى  مالحظه  قابل  طور  به  را  خودش  اى  هسته 
كاهش داده  اما هنوز مقادير زيادى چه در چرخه فعاليت و چه به 
صورت ذخيره دارد. به اين زودى هم هيچ كس در راس هرم قدرت 
مدافع نابودى همه آنها نخواهد بود و حتى كاهش نسبتا كم ( مانند 
ان چيزى كه در بيشتر پيمان هاى اخير كنترل تسليحات امضا شده 
با روسيه آمده است) به لحاظ سياسى بحث برانگيز هستند. رهبران 
تعداد  و  كنند  همنوايى  كامل  سالح  خلع  هدف  با  بايد  متحده  اياالت 
اندكى از آنها بايد در خلوتشان به آن عالقمند باشند، اما آنها درك 
مى كنند كه اين تسليحات بازدارنده هاى نهايى هستند و اينكه اياالت 
متحده تا زمانى كه مطمئن نشود كه به اين تسليحات نياز ندارد از 
آنها دست برنخواهد داشت. اين بدين معناست كه اين اتفاق در زمان 

عمر من و شما رخ نخواهد داد.

نمى  بشر  حقوق  به  زيادى  خيلى  اهميت  ما  كه  است  اين  حقيقت   .2
دهيم

درباره  هميشه  سياستمداران  ديگر  و  ها  ديپلمات  جمهور،  روساى 
مجريه اغلب به  حقوق بشر صحبت مى كنند. هم كنگره و هم قوه 

كشورهاى كوچك در مورد اجراى حقوق بشر زورگويى مى كنند 
(مخصوصا زمانى كه اختالف هاى ديگرى هم با آنها داشته باشيم). 
اما زمانى كه نگرانى ها درباره حقوق بشر با منافع ديگر تداخل پيدا 
كند، نگرانى هاى اخالقى ما تقريبا هميشه در اولويت دوم قرار گرفته 
است. اكثر امريكايى ها اهميت نمى دهند كه تحريم هاى امريكا عليه 
عراق موجب مرگ چند صد هزار نفر از مردم عراق ( كه خيلى از 
آنها كودك بودند) شد و براى هيچ يك از مقامات ارشد كه در زمان 
دولت بوش اجازه شكنجه را صادر كرده بودند كيفرخواست صادر 
نشد يا حتى بازجويى جدى از آنها نشد. ( فقط تصور كنيد اگر كه 
يك دولت خارجى يكى از اسراى امريكاى را با روش غرق گرفتگى 

مصنوعى شكنجه مى كرد، ما چه بلوايى به راه مى انداختيم.)

آنها  در  بشر  حقوق  وضعيت  كه  دارد  زيادى  متحدان  امريكا 
وجود  با  ما  و  دارد،  قرار  ”افتضاح“  تا  بحث“  ”قابل  محدوده  در 
استانداردهاى پايين حقوق بشر در چين به تجارت و سرمايه گذارى 
كال  امريكا  دولت  كه  نيستم  معتقد  من  البته  دهيم.  مى  ادامه  آن  در 
درباره چنين نگرانى هايى بى تفاوت است؛ چيزى كه من مى گويم 
اين است كه ما به ندرت راضى مى شويم كه خيلى تالش كنيم يا 
اينكه  مگر  بپردازيم  بشر  حقوق  پيشرفت  براى  زيادى  خيلى  هزينه 
اكثر  مانند  خالصه،  باشيم.  داشته  ان  با  موازى  استراتژيك  منافع 
كشورها، ما در مورد حقوق بشر بهتر بازى مى كنيم تا عمل. اما 
شما اعتراف بسيارى از سياستمداران امريكايى به اين موضوع را 

نخواهيد شنيد.

3. راه حل دو كشورى وجود نخواهد داشت

هر  براى  سياسى  نظر  از  درست  پاسخ  واشنگتن،  مقامات  براى 
پرسشى درباره درگيرى هاى اسرائيل و فلسطين اين است كه ما به 
راه حل دو كشور بر اساس مذاكره بين دو طرف ترجيحا زير نظر 
اياالت متحده عالقمند هستيم. فراموش نكنيد كه حمايت زيادى براى 
ايجاد يك دولت فلسطينى قابل دوام در اسرائيل وجود ندارد. (گاهى 
اوقات نظرسنجى ها در اسرائيل اكثريت كمى را به نفع راه حل دو 
جزئيات  شما  كه  زمانى  پشتيبانى  اين  اما  دهد،  مى  نشان  كشورى 
به  دهيد  مى  ارائه  دهد  مى  معنى  دوام  قابل  دولت  آنچه  از  بيشتر 

شدت كاهش مى يابد.)

فراموش نكنيد كه فلسطينى ها براى مذاكره درست به شدت ضعيف 
و گسسته هستند و شكست مذاكرات طوالنى اسلو مشروعيت فتح 
است.  شده  حماس  پيش  از  بيش  تقويت  موجب  و  داده  كاهش  را 
را  نتانياهو  كه  حالى  در  اسرائيل  اخير  انتخابات  كه  نكنيد  فراموش 
تضعيف كرد به هيچ وجه موجب تقويت جبهه صلح نشد. و فراموش 
نكنيد كه اياالت متحده بيست و اندى سال است كه اين مذاكرات را 
جلو برده است و هميشه به آن ضربه زده است، اكثرا به اين دليل 
هيچ  اما  كند.  عمل  باهوش  گر  ميانجى  يك  مانند  است  نتوانسته  كه 
كدام از مقامات اين واقعيت را فرياد نخواد زد زيرا آنها نمى دانند 

كه در صورت شكست اين راه حل سياست امريكا چه خواهد بو؟.

روى  بر  بتوانيم  كه  زمانى  تا  و  داريم  دوست  را  بودن  اول  4.نفر 
سكوى نخست مى مانيم

بسيارى از رهبران آمريكا در مورد همكارى هاى جهانى و نياز به 
كار با متحدان صحبت مى كنند، و سعى مى كنند بيش از حد واضح 
درباره سلطه امريكا صحبت نكنند. اما اشتباه نكنيد: رهبران اياالت 
متحده هميشه به اين شناخته مى شوند كه قوى تر بودن از هر كسى 
آرزويشان است و هيچ كسى براى اينكه امريكا را به كشور شماره 
2 تبديل كند در انتخابات قولى نداده است. به همين دليل است كه 
رهبران اياالت متحده همواره درباره وحدت اروپا دوسوگرا بوده 
اند: مى خواهند اروپا به اندازه كافى متحد باشد كه آن را تبديل به 
منبع مشكالت نكند اما نمى خواهند تبديل به يك ابركشور شده و  تا 

حدى قدرت بگيرد كه در مقابل واشنگتن بايستد.

هاى  دولت  جهانى  برترى  عمومى  اعالم  كه  است  اين  مشكل  البته 
ديگر را تحريك مى كند و آنها را به اين واميدارد كه به دنبال راهى 
براى كنترل امريكا باشند. به همين دليل است كه اولين دولت بوش 
رد  را  سال 1992  دفاعى  رهبرى  اوليه  نويس  پيش  كه  شد  مجبور 
كند؛ اين راه بسيار روشنى براى ترسيم چنين اهداف آشنايى بود. 
اما كنار گذاشتن آن پيش نويس به معناى زنگ خطر براى اين جاه 
طلبى نبود و برخالف چيزى كه ممكن است فكر كنيد، نه كلينتون، نه 
بوش پسر و نه اوباما هيچ كدام اهداف اصلى براى اينكه امريكا را 
شماره يك نگه دارند رها نكردند. اينكه سياست هاى آنها اين هدف 

را پيش برد سوال ديگرى است

آنها  به  و   داده  انجام  خارجى  سياست  در  اى  احمقانه  كارهاى   .5
عادت كرده ايم.

همگان مى دانند سياست خارجى اياالت متحده در قبال كوبا از اوايل 
1960 –كه نيم قرن مى شود- اشتباه بوده است اما اين رويه هرگز 
آن  مخاطرات  رسيد  مى  نظر  به  كه  جايى  آن  از  است  نكرده  تغيير 
ارزش اين كار را ندارد و اين كار خيلى از مردم با نفوذ فلوريدا را 
عصبانى خواهد كرد. هر كسى مى داند كه ”مبارزه با مواد مخدر“ 
از ديدگاه سياست خارجى بيش از كمپين ضد مواد مخدر در اينجا 
اش  سخنرانى  آخرين  در  كرى  حال  اين  با  است،  نبوده  تر  موفق 
چيزى در اين مورد نگفت و يا شما چيزى در اين مورد از هگل (يا 
هر كس ديگرى) نخواهيد شنيد. همه مى دانند كه اكثر متحدان اياالت 
با  و  اند  بوده  امريكا  طفيلى  ها  دهه  براى  دنيا  سرتاسر  در  متحده 
بهره گيرى از اين حمايت به دنبال منافع خود بوده اند اما گفتن اين 
موارد با صداى بلند خيلى ديپلماتيك نيست. اكثر خودى ها مى دانند 
كه جنگ افغانستان يك باخت بود اما ما قصد داريم وانمود كنيم كه 
است.  پذيرتر  امكان  سياسى  نظر  اين  زيرا  است  بوده  پيروزى  يك 
واضح است كه اساس رويكرد ما به برنامه هسته اى ايران اشتباه 
بوده است و ما در دو دهه اخير داليل زيادى به اين كشور داده ايم 
كه به دنبال يك نيروى بازدارنده هسته اى باشد و براى خودمان 
يك گودال ديپلماتيك عميق تر حفر كرده ايم. اما انتظار نداريم كه 
مقامات به اين حقيقت ساده است اذعان  كنند،و آن هم نه در انظار 

عمومى.
همانطور كه گفتم اين يك فانتزى بيهوده است. من واقعا نمى خواهم 
ببينم كه كرى، هگل، مك دونو، ليو يا بقيه با ”سرم صداقت“ چگونه 
خواهند بود. اما اين نوعى سرگرمى است كه تصور كنى كه آنها در 
يك لحظه خاص، مخصوصا زمانى كه خويشتندارى ها و محدوديت 
بروز  را  چيزى  چه  است  ممكن  باشند  نداشته  وحود  معمول  هاى 

دهند. انتظار داريد آنها پرده از كدام رازها بردارند؟
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اهميت پيوستن ايران به پيمان امنيت هسته اى

بوشهر چرنوبيل نيست
ميالدى  جارى  سال  مارس  در  روسيه  است  قرار 
كند.  واگذار  ايران  به  را  بوشهر  نيروگاه  مسئوليت 
اى  هسته  امنيت  معاهده  به  ايران  كه  زمانى  تا  اما 
ملحق نشود، اين اقدام هوشمندانه به نظر نمى رسد.

انرژى  المللى  بين  آژانس  سابق  كارشناس  فيزپاتريك،  مارك   
المللى  بين  موسسه  در  سالح  خلع  بخش  كنونى  مدير  و  اتمى 
علوم استراتژيك در لندن است. وى اخيرا يادداشتى را در مورد 
نشنال  نشريه  در  ايران  اى  هسته  امنيت  و  بوشهر  اتمى  نيروگاه 

منتشر كرده كه متن آن را در زير مى خوانيد.

بياييد مبالغه نكنيم. نيروگاه هسته اى بوشهر يك چرنوبيل ديگر 
نيست. بر خالف نيروگاه اتمى اوكراين كه دچار ضعف ساختارى 
بود، نيروگاه بوشهر مدرت است و با آب خنك مى شود. همچنين 
اين نيروگاه از طرح پيشرفته اى شامل كنترل خودكار و سيتسم 

هاى مهار كننده بهره مى برد.

راكتور  سرنوشت  به  تواند  نمى  بوشهر  نيروگاه  ديگر  سوى  از 
فوكوشيما دچار شود. در حال حاضر بايد اين واقعيت درك شود 
كه نيروگاه بوشهر در بحث اشاعه هسته اى يك تهديد به شمار 
نمى رود. اين راكتور براى توليد برق مورد استفاده قرار مى گيرد 
اين  به  شوند.  مى  بازگردانده  روسيه  به  نيز  سوخت  ضايعات  و 
ترتيب حتى در صورتى كه تهران بتواند به تكنولوژى مورد نياز 
براى ساخت سالح دست يابد، پلوتونيوم مورد نياز براى ساخت 
سالح در اختيار ايران قرار نمى گيرد. در هر صورت ، تا كنون 
هيچ كشورى از ضايعات سوخت براى اهداف تسليحاتى استفاده 

نكرده است.

اما در عين حال نمى توان ريسك هاى امنيتى و خطرات زيست 
محيطى را ناديده گرفت. نيروگاه بوشهر در يك منطقه زلزله خيز 
واقع شده است. غبار و گرماى محلى در به تاخير افتاد احداث اين 
نيورگاه نقش داشته ، چرا كه تميز و خنك نگاهداشتن تجهيزات را 

دشوار مى كرده است.

براده  وجود  دليل  به  بوشهر  راكتور  سوخت   ،2012 اكتبر  در 
هاى آهنى در كاسه راكتور، تخليه شد كه نشان مى دهد برخى 
مشكالت پيش بينى نشده براى اين نيروگاه در شرف وقوع است. 
اى  هسته  هاى  فعاليت  با  اى  هسته  امنيت  كه  است  حالى  در  اين 
و  شفافيت  به  اى  هسته  امنيت  فرهنگ  است.  تضاد  در  محرمانه 
تبادل اطالعات نياز دارد. اما ادعا مى شود كه برنامه هاى هسته 

اى ايران اين ويژگى ها را ندارد.

ادعا بر اين است كه ايران در زمينه شفافيت هسته اى همكارى 
اى  هسته  امنيت  معاهده  امضاء  از  ايران   ،1994 سال  از  ندارد. 
خوددارى مى كند و اين در حالى است كه 75 كشور ديگر عضو 
اين پيمان هستند. به بيان ديگر ايران تنها كشورى است كه خارج 

از اين پيمان، راكتور هسته اى در اختيار دارد.

مشكل ديگر عدم استقالل در قانونگذارى هسته اى ايران است كه 
ژاپن  باشد.  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  اختيار  در  بايد  طبيعا 
نيز به مشكل مشابهى دچار بود كه سرانجام به فاجعه فوكوشيما 

منتهى شد.

معاهده امنيت هسته اى آژانس بين المللى انرژى اتمى از ايران مى 
خواهد از بهرتين تحربيات بين المللى استفاده كرده و امنيت هسته 

اى را مورد بازبينى قرار دهد.

اگر منصف باشيم ، بايد بگوييم كه ايران بازبينى امنيت عملياتى 
نيروگاه بوشهر را پذيرفته است و هيات هايى از آژانس بين المللى 
انرژى اتمى نيز آن را بررسى كرده اند. اما در عين حال ايران از 

اينكه پيمان مورد نظر را امضاء كند،خوددارى مى كند.

تبديل  تاسيسات  نشت  خصوص  در  اخبارى  گذشته  نوامبر  در 
سايت  روى  از  بعد  مدتى  كه  شد  منتشر  اصفهان  در  اورانيوم 

خبرگزارى ها برداشته شد.

اين در حالى است كه قرار است  روسيه در مارس سال جارى 
ميالدى مسئوليت نيروگاه بوشهر را به ايران واگذار كند. اما تا 
زمانى كه ايران به معاهده امنيت هسته اى ملحق نشود، اين اقدام 

هوشمندانه به نظر نمى رسد.

تحريم بانك ملت باطل شد
تحريم بانك ملت پس از دو سال و نيم باطل شد و اتحاديه اروپا 

بايد زيان ناشى از تحريم را بپردازد.
على ديواندرى در گفت وگو با  خبرگزارى دانشجويان ايران  ، گفت: 
تحريم  رفع  راستاى  در  فشرده  حقوقى  كار  نيم  و  دوسال  از  پس 

بانك، راى دادگاه مبنى بر حقانيت بانك ملت اعالم شد.

هاى  سال  طى  بانك  مديرعامل  عنوان  به  كه  اين  به  اشاره  با  وى 
زمينه  اين  در  و  كرده  تاكيد  المللى  بين  مقررات  رعايت  بر  گذشته 
سخت گيرانه عمل كرده ام، اظهار كرد: رعايت مقررات بين المللى 
در واحدهاى خارج از كشور بانك اعم از شعب خارج از كشور و 
صورت  همين  به  است  سهامدار  آنها  در  ملت  بانك  كه  هايى  بانك 
بوده است.مديرعامل بانك ملت با اشاره به اين كه به رغم عمل به 
 2.5 يعنى  ميالدى   2010 سال  جوالى  در  تعجب  نهايت  با  قوانين، 
مورد  را  بانك  اين  مبهم  داليلى  طرح  با  اروپا  اتحاديه  پيش  سال 
از  تعدادى  تحريم  اين  انجام  از  كرد:پس  اضافه  داد،  قرار  تحريم 
سهامداران عمده و بخش حقوقى بانك تصميم گرفتند ضمن تشكيل 
يك تيم حقوقى در داخل كشور و بهره گيرى از وكالى خارجى با 
انجام كار حقوقى به صورت فشرده طى دو سال و نيم گذشته از 

و  كنند  دفاع  لوكزامبورگ  دادگاه  در  شكايت  طرح  با  بانك  حقوق 
رسول  ميالد  بزرگ  عيد  با  مصادف  شنبه  سه  ديروز  خوشبختانه 

اكرم راى دادگاه مبنى بر حقانيت بانك ملت اعالم شد.
درخواست  دادگاه  راى،  اين  براساس  گفت:  ادامه  در  درى  ديوان 
خصوص  در  اروپا  اتحاديه  تصميمات  ابطال  بر  مبنى  ملت  بانك 
تحريم بانك را پذيرفت و قطعنامه هاى صادره و ضمائم آن را در 

خصوص بانك ابطال كرد.

مديرعامل بانك ملت تصريح كرد: همچنين دادگاه اتحاديه را مكلف 
به پرداخت هزينه هاى دادرسى اعم از كارشناسى حقوقى  دادرسى  
وكال و ... كرد و بانك ملت را مستحق شناخت كه عالوه بر دريافت 
هزينه هاى دادرسى، ضرر و زيان ناشى از اين تحريم را از اتحاديه 

اروپا مطالبه و دادخواست الزم را به دادگاه ارائه كند.

وى ادامه داد: با توجه به اين كه روش حاكم بر دادگاه اتحاديه اروپا 
آرا وحدت رويه است اطمينان دارم اين نتيجه در دعاوى ساير بانك 

ها و موسسات اقتصادى كشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

ديواندرى در خصوص تجديد نظر خواهى گفت:در متن راى، اشاره 
اى به امكان تجديدنظرخواهى اتحاديه اروپا نشده است. لذا براى ما 
مشخص نيست كه اتحاديه اروپا امكان فرجام خواهى دارد يا خير.
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با  مشابهت هايى  رو  پيش  سال  در  جهانى  اقتصاد 
با  مورد  اين  در  داشت.  خواهد  سال 2012  اقتصاد 
وضعيت جديدى مواجه نيستيم. با سال اقتصادى 
ديگرى مواجهيم كه در آن نرخ رشد جهانى به طور 
اين  البته  بود؛  خواهد  درصد  حدود 3  در  متوسط 
نرخ در اقتصادهاى پيشرفته زير متوسط و حدود 
نوظهور  اقتصادهاى  در  و  بود  خواهد  درصد   1
بود.  خواهد  درصد  حدود 5  و  متوسط  نرخ  باالى 
با  نيز  مهمى  تفاوت هاى   2013 سال  اقتصاد  البته 

اقتصاد 2012 خواهد داشت. 

 برنامه رياضت اقتصادى يعنى كمتر خرج كردن و بيشتر پس انداز 
كردن به قصد كاهش كسرى هاى بودجه در بسيارى از اقتصادهاى 
پيشرفته پى گرفته خواهد شد و نتيجه  آن كاهش رشد خواهد بود. 
از  بسيارى  امسال  برنامه   مالى  رياضت  كه  است  اين  مهم  نكته  
اقتصادهاى پيشرفته خواهد بود و نه فقط كشورهاى پيرامونى منطقه  
يورو و بريتانيا. در واقع رياضت به هسته  منطقه  يورو نفوذ خواهد 
كرد تا اياالت متحده گسترده خواهد شد و بر سر ديگر اقتصادهاى 
پيشرفته نيز خراب خواهد شد؛ البته ژاپن قطعا استثنا خواهد بود. اگر 
فرض امساك مالى همزمان بسيارى از كشورهاى پيشرفته درست 
باشد، يك سال ديگر به رشد پايين اضافه خواهد شد و اين منجر به 

چروكيده  شدن اقتصاد در برخى كشورها خواهد شد. 
با توجه به رشد كم رمق اكثر كشورهاى پيشرفته، مسابقه اى كه بر 
سر سرمايه هاى پرخطر در نيمه  دورم 2012 شروع شده بود با يك 
برخى  با  تنها  بلكه  شد  نخواهد  گرفته  پى  بنيادى  برنامه هاى  سرى 
شد.  خواهد  حمايت  همه  توافق  مورد  و  معتدل  پولى  سياست هاى 
بسيارى از مهم ترين بانك هاى مركزى- بانك مركزى اروپا، فدرال 
رزرو اياالت متحده آمريكا، بانك انگليس و بانك ملى سوئيس- به 
سمت تسهيالت مقدارى خواهند رفت و به بانك ژاپن خواهند پيوست 
برنامه هاى  سمت  به  آبه  شينزو  جديد  دولت  سياست هاى  تحت  كه 

كمتر جنجالى پيش رفته است. 
عالوه بر اين خطرات متعددى در پيش است. اول اينكه توافق حداقلى 
خطر  از  را  متحده  اياالت  است  گرفته  صورت  ماليات ها  سر  بر  كه 
بر  ديگر  جدالى  زود  يا  دير  نمى رهاند.  كامل  طور  به  مالى  پرتگاه 
سر سقف بدهى ها بين كنگره و دولت اوباما آغاز مى شود و كنگره 

درخواست شفافيت بيشتر هزينه ها مى كند كه حاصل آن ادامه كار 
دولت تحت شرايط و قوانين محدودكننده  خاصى است. بازارها بار 
ديگر از روح سرگردان پرتگاه مالى خواهند ترسيد. حتى همين توافق 
حدود  چيزى  گرفت-  خواهد  را  اقتصاد  خرخره   نيز  كنونى  حداقلى 
5/1 درصد جى دى پى- آن هم در اقتصادى كه به زحمت نرخ رشد 

2 درصدى را در چند فصل اخير تجربه كرده است. 
دوم، گرچه اقدام هاى بانك مركزى اروپا جلوى عواقب بدتر را گرفته 
است-خروج يونان از اتحاديه يا عدم دسترسى ايتاليا و اسپانيا به 
بازارها-اما مشكالت بنيادى پولى اتحاديه حل نشده است. اين عامل 
در كنار عدم اعتماد و اطمينان سياسى منجر به ظهور دوباره  مشكل 

با تمام قدرت در نيمه  دوم سال خواهد شد. 
در نتيجه، بحران و ركود اقتصادى-كه با رياضت بيش از حد مالى، 
دادن  رخ  حال  در  كه  اعتبارى  سقوط  و  يورو  داشتن  نگه  قدرتمند 
نتيجه  در  بود.  خواهد  اروپا  عمومى  وضعيت  گرفته-  شدت  است، 
خواهد  باقى  عمومى  و  خصوصى  بخش  بدهى هاى  از  زيادى  حجم 
ماند. عالوه بر اين با توجه به پير شدن جمعيت و كاهش نرخ رشد 
براى  پرتكاپو  ساختارى  اصالحات  غيبت  در  بالقوه  توليد  توليد، 
ايجاد رقابت كاهش مى يابد و بخش خصوصى هيچ دليلى نمى بيند 

كه كسرى بودجه هاى مزمن دولت هاى اروپايى را تامين مالى كند. 
سوم، چين بايد دور ديگرى از تهييج هاى پولى، مالى و اعتبارى را 
دارد؛  در وضعيت كنونى نگه   را  اقتصادى اش  رشد  تا  گيرد  به كار 
حد،  از  بيش  صادرات  بر  مبتنى  و  نامتعادل  و  ناپايدار  كه  رشدى 

سرمايه گذارى هاى ثابت، پس انداز باال و مصرف پايين است. 
مسكن،  بخش  در  سرمايه گذارى  انفجار  سال،  دوم  نيمه   در 
چون  و  مى شود.  تسريع  حتى  صنعتى  ظرفيت هاى  و  زيرساخت ها 
مرحله  سياست هاى  به  معتقد  محافظه كار،  كشور-كه  جديد  رهبرى 
به مرحله و مورد اتفاق عام است-به نظر نمى رسد كه قصد اجراى 
خانوارها  درآمد  است  نياز  آن  در  كه  باشد  داشته  را  اصالحاتى 
به  مصرف  بنابراين  يابد،  كاهش  احتياطى  پس اندازهاى  و  افزايش 
عنوان سهمى از جى دى پى آن قدر سريع رشد نمى كند كه مشكالت را 
جبران كند. بنابراين خطر سقوطى جانكاه در پايان اين سال بيشتر 

خواهد شد. 
بريك  كشورهاى  جمله  از  نوظهور-  بازارهاى  از  بسيارى  چهارم، 
و همچنين بسيارى ديگر از كشورها-اكنون كاهش سرعت رشد را 
تجربه مى كنند. «سرمايه دارى دولتى» -كه در آن نقش شركت هاى 
دولتى  بانك هاى  نقش  پررنگ تر  آن  از  است؛  پررنگ  بسيار  دولتى 
است؛ منابع ملى است؛ توليد به قصد جانشينى كاالهاى وارداتى در 
كنترل  و  مالى  حمايت هاى  سياست   نهايت  در  و  است؛  پرقوت  آنها 
اصلى  مشكل  چين،  دارد-در  غلبه  خارجى  مستقيم  سرمايه گذارى 
است. چه چين به سمت اصالحات اقتصادى برود و چه نرود، به هر 
حال بايد ديد آيا بخش خصوصى نقش اصلى را در رشد اقتصادى 

بازى خواهد كرد يا خير. 
و در نهايت، خطرات ژئوپليتيك خاصى رخ خواهد نمود. خاورميانه- 
اقتصادى،  جهت  به  پاكستان-  و  افغانستان  تا  گرفته  مغرب  از 
اجتماعى و سياسى ناپايدار است. در واقع بهار عربى كم كم دارد به 
زمستانش نزديك مى شود. ترسى كه در مورد بازارهاى نفت وجود 
دارد به احتمال زياد قيمت نفت را تا 20 درصد افزايش خواهد داد و 
اثرات منفى بر رشد اقتصادى آمريكا، اروپا، ژاپن، چين، هند و ديگر 
داشت  خواهد  نوظهورى  بازارهاى  خصوصا  پيشرفته،  اقتصادهاى 

كه همگى واردكننده  نفت هستند. 
در حالى كه شانس ايجاد يك توفان واقعى- با تمام تخريب هايى كه 
برايش متصور است- پايين است اما هر كدام از وقايع باال به تنهايى 
براى اينكه اقتصاد جهانى را به سمت يك ركود ديگر هل دهد كافى 
است. و در عين حالى كه آنها همه در بدترين حالتشان رخ نمى دهند، 
همه  شان كم و بيش رخ خواهند داد. با شروع سال 2013، نيروى 

فروبرنده  اقتصاد جهانى در حال جمع شدن بوده است. 

آيا نقص هاى علم اقتصاد موجب بروز 
بحران هاى اقتصادى اخير شده است؟

بخش آخر
دايان كويل = محقق موسسه  برنامه ريزى هاى سياسى و 
اقتصادى- دانشگاه منچستر مترجم: سعيد الريجانى

-2 من قويا معتقدم برنامه هاى آموزشى دوره هاى اقتصاد در 
روش هاى  آموزش  من  نظر  به  شود.  اصالح  بايد  دانشگاه ها 
دوره ها  اين  در  بيشترى  سهم  بايد  اقتصادسنجى  و  آمارى 
عقايد  تاريخ  با  بايد  حتما  دانشجويان  عالوه  به  باشد.  داشته 

اقتصادى و تاثيرات نهادهاى اقتصادى آگاه شوند.
موسسات  و  دانشگاه ها  كه  عالقه مندم  بسيار  همچنين 
جديد  ايده هاى  طرح  به  تحقيقاتى  پروژه هاى  مالى  تامين كننده 
اهميت دهند تا اقتصاددانان نسل آينده بتوانند با بروز انتقادها 
خود را اصالح كنند و در جهت پيشرفت گام بردارند. از سال 
2006 به بعد تعداد دانشجويان رشته اقتصاد در دانشگاه هاى 
بسى  جاى  من  براى  است.  يافته  افزايش  درصد   50 انگليس 
تاسف است كه چنين شور و اشتياقى از سوى دانشجويان با 

وجود دوره هاى آموزشى ناكارآمد كنونى به نتيجه اى نرسد.
-3 طبيعى است كه اقتصاد مانند هر دانش تخصصى ديگرى 
اقتصاددانان  باشد  داشته  را  خودش  به  مخصوص  ادبيات 
تمايل داشته باشند اين علم را در انحصار خود داشته  باشند. 
ولى ما اقتصاددانان بايد به ياد داشته باشيم كه موضوع مورد 
بررسى ما مستقيما با زندگى مردم در ارتباط است و از اين 
لحاظ هيچ علمى مانند اقتصاد نيست و به همين دليل است كه با 
بروز بحران نوك پيكان انتقادها بيش از همه به سوى ما نشانه 
عموم  براى  وضوح  به  موظفيم  ما  بنابراين  است.  شده  گرفته 
تشريح كنيم كه در هر موضوع به خصوص چه هدفى را دنبال 
مى كنيم. من فكر مى كنم امروز بيش از هميشه ما نياز داريم كه 

ارتباط خود با مردم را گسترش دهيم.
به هر حال اميدوارم بحران ايجاد شده باعث شود علم اقتصاد 
از درون خود را اصالح كند. بسيارى از اقتصاددانان بيش از 
اينكه تنها نظريه پرداز باشند، نظرات خود را بر پايه مشاهدات 
تجربى ابراز مى كنند. اقتصاددانان با اشتياق به دنبال آزمون 
همواره  و  هستند  جامعه  حقيقى  شرايط  در  خود  تئورى هاى 
درصددند با به كارگيرى تئورى هاى منطبق بر واقعيات وضع 

رفاه عمومى جامعه را بهبود بخشند.
در آخر بايد بگويم انقالب اخير در زمينه فناورى اطالعات من 
را به رسيدن اقتصاد به هدف اصلى اش اميدوار مى كند. اگرچه 
هيچ شكى نيست كه گرايشات سياسى بر تصميمات اقتصادى 
تاثير مى گذارد، اما هدف اصلى علم اقتصاد همان خواهد بود 

كه هميشه بوده است: تخصيص بهينه منابع كمياب. 

تنزل پيش بينى صندوق بين المللى 
پول از رشد جهانى 2013 

رشد  نرخ  خود،  گزارش  تازه ترين  در  پول  بين المللى  صندوق 
مورد پيش بينى براى اقتصاد جهانى در سال ميالدى جارى را 
به دليل ركود اقتصادى منطقه يورو و ضعيف شدن ژاپن تنزل 
داد. به گزارش ايسنا، اين نهاد مالى برآوردش براى نرخ رشد 
اقتصادى جهانى در سال 2013 را از 3.6 درصد پيش بينى شده 
در گزارش ماه اكتبر به 3.5 درصد كاهش داد اما اعالم كرد 
كه اقتصاد جهانى در سال 2014 بهبود يافته و رشد آن به 4.1 
درصد مى رسد. طبق گزارش صندوق بين المللى پول، اقتصاد 

جهان 3.2 درصد در سال گذشته رشد كرد. 

نرخ رشد جهانى باالى چهار درصد، آخرين بار در سال 2010 
مشاهده شد كه با فروكش كردن بحران مالى، توليد اقتصادى 
اقتصاددان  بالنشارد،  اوليويه  بود.  يافته  توسعه  درصد   5.1
ارشد صندوق بين المللى پول، در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: 
خوش بينى به ويژه در بازارهاى مالى وجود دارد و در مقايسه 
همه  اين  با  يافته اند.  كاهش  حاد  ريسك هاى  گذشته،  سال  با 
صندوق بين المللى پول هشدار داد كه ريسك هاى تنزلى بزرگى 
كاهش  و  يورو  منطقه  بحران  دوباره  شدن  ور  شعله  جمله  از 

بيش از حد بودجه آمريكا به قوت خود باقى هستند. 

كريستين الگارد، رئيس صندوق بين المللى پول، احياى اقتصاد 
مالى  رهبران  از  و  كرده  توصيف  ضعيف  همچنان  را  جهانى 
جهان درخواست كرد به تغييرات سياست خود ادامه دهند تا 

بى اطمينانى موجود پايان يابد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد اسپانيا بيش از انتظار در 
ركود فرو رفت

پيش بينى  از  عميق تر  چهارم  فصل  در  اسپانيا  اقتصادى  ركود 
اقتصاددانان شده است، زيرا تالش دولت براى مهار دومين كسرى 
بودجه بزرگ حوزه يورو بر تقاضاى داخلى تاثير منفى گذاشته است.

به گزارش بلومبرگ، چهارشنبه، موسسه ملى آمار اسپانيا اعالم كرد 
توليد ناخالص داخلى در سه ماه منتهى به دسامبر نسبت به فصل 
درصدى  افت 6/0  از  بيشتر  كه  يافته  كاهش  درصد  آن 7/0  از  قبل 
پيش بينى شده توسط بانك مركزى اين كشور است. توليد ناخالص 
داخلى در فصل چهارم نسبت به سال گذشته 8/1 درصد و در كل 

سال 2012 نسبت به سال 2011، 37/1 درصد سقوط كرده است. 
اين در شرايطى است كه در هفته جارى كميسيون اروپا اعالم كرد: 
در پى افزايش نرخ بيكارى به ركورد 26 درصد در پايان نخستين 
سال نخست وزيرى ماريانو راخوى، در نظر دارد براى چهارمين بار 
طى يك سال گذشته شرايط تعيين شده براى كاهش كسرى بودجه 

اسپانيا را تسهيل كند. 

توليد  مى كند  پيش بينى  سيتى گروپ  مالى  موسسه  ديگر  سوى  از 
خواهد  كاهش  درصد   2/2 جارى  سال  در  اسپانيا  داخلى  ناخالص 
يافت و كسرى بودجه به 3/6 درصد از توليد ناخالص داخلى خواهد 
رسيد. براساس اين پيش بينى ميانگين نرخ بيكارى نيز 9/26 درصد 

خواهد بود. 
بر  كه  شرايطى  در  كرد  برآورد  گذشته  هفته  اسپانيا  مركزى  بانك 
اثر پنج دوره برنامه رياضت اقتصادى ظرف كمتر از يك سال توليد 
آسيب ديده، تقاضاى داخلى در سال 2012 نسبت به سال قبل از آن 
احتماال 9/3 درصد افت كرده است. بر مبناى آخرين برنامه رياضتى 
ارزش  بر  ماليات  و  شده  كاسته  بيكارى  مزاياى  و  دستمزدها  از 

افزوده افزايش يافته است.
پول  بين المللى  صندوق  گذشته  هفته  كه  است  شرايطى  در  اين 
پيش بينى رشد اقتصادى اسپانيا را كاهش داد و اعالم كرد اقتصاد 
اين  علت  شد.  خواهد  كوچك  درصد  جارى 5/1  سال  در  كشور  اين 
كاهش تضعيف صنعت گردشگرى، تنها عامل رشد اقتصادى اسپانيا، 
عنوان شده است. تعداد گردشگرانى كه در ماه دسامبر از اين كشور 
صادرات  است.  يافته  كاهش  گذشته  سال  به  نسبت  كرده اند  ديدن 

اسپانيا نيز در ماه نوامبر با كاهش رو به رو شده است. 

فائو منتشر كرد

برنامه هاي جهانى براى 
مبارزه با گرسنگى
در سال 2012 بهاى مواد غذايى 7 درصد كاهش يافت

 پايان سال 2012 ميالدى آغازگر خبرهاى خوش غذايى براى مردم 

وضعيت  بهبود  به  اميد  قيمت ها  كاهش  و  ثبات  سال  يك  بود.  جهان 
مسير  در  كه  آنها  براى  ويژه  به  گوناگون  كشورهاى  در  را  تغذيه 
متحد  ملل  كشاورزى  و  خواربار  سازمان  كرد.  زنده  هستند  توسعه 
(فائو) در تحليلى پيرامون وضعيت قيمت غذا در سال گذشته ميالدى 
اعالم كرد قيمت هاي جهانى مواد غذايى در سال 2012 معادل 7درصد 
كاهش يافت كه اين، احتمال كمبود غذايى را در كشورهاى در حال 
توسعه، كاهش داد. قيمت هاي جهانى غذا از ماه هاي ژوئن تا ژوئيه 
(ارديبهشت تا تير) حدود 10 درصد افزايش يافته بود كه اين مساله، 

احتمال گرسنگى ميليون ها فقير را در جهان افزايش داده بود.
ماه  در  غذا  قيمت  شاخص  كرد  اعالم  فائو  كه  است  حالى  در  اين 
دسامبر كاهش يافت كه به عنوان سومين كاهش ماهانه متوالى اين 
شاخص به حساب مي آيد. اين شاخص در ماه نوامبر (آبان و آذر) 
211 واحد بود. در كل سال 2012، متوسط اين شاخص 212 واحد 

بود كه 7 درصد كمتر از سال 2011 است.

سه ماه پياپى كاهش قيمت
در ماه پايانى سال 2012 نيز شاخص قيمت مواد غذايى فائو براى 
سومين ماه متوالى كاهش داشت و با 1/1 درصد كاهش به 3/209 
واحد رسيد. علت اين كاهش، پايين آمدن قيمت غالت و انواع دانه هاى 
ميزان  كمترين  است.  شده  اعالم  جهانى  بازارهاى  سطح  در  روغنى 
اين شاخص در سال 2012، در ماه ژوئن (ارديبهشت و خرداد) رقم 
شديدترين  فائو  گزارش  اساس  بر  رسيد.  واحد   200 به  كه  خورد 
لبنى 5/14  محصوالت  درصد  شكر 1/17  براى  ساالنه  قيمت  كاهش 

درصد و روغن ها 7/10 درصد بود.
 4/2 غالت  و  درصد   1/1 تنها  گوشت   ،2012 سال  دسامبر  ماه  در 
حالى  در  قيمت ها  كاهش  اين  كردند.  تجربه  را  قيمت  كاهش  درصد 

واحد   13 به  نزديك  كه   2012 سال  ژوئيه  ماه  در  كه  مى دهد  روى 
افزايش در شاخص قيمت مواد غذايى ثبت شد، نگرانى هاى عمده اى 
به  نهايت  در  كه  داشت  وجود  غذا  بحران  دوباره  وقوع  مورد  در 
به  نسبت  دسامبر  ماه  در  غالت  قيمت  شاخص  نشد.  تبديل  واقعيت 
علت  يافت.  كاهش  واحد  شش  يا  درصد   3/2 حدود  آن،  از  قبل  ماه 
اصلى اين كاهش توزيع ذرت محصول آمريكاى جنوبى در بازار و 
انتظار برداشت خوب محصول برنج در كشورهاى عمده توليدكننده 
اين محصول ذكر شده است. بعد از افزايش 40 واحدى شاخص قيمت 
و  خشكسالى  وقوع  دليل  به  كه  ژوئيه  و  ژوئن  ماه هاى  بين  غالت 
شرايط نامناسب آب و هوايى و نااطمينانى هاى شديد در مورد ميزان 
اندك اندك  شاخص  اين  شد،  ايجاد  كشاورزى  محصوالت  كيفيت  و 
شروع به كاهش كرد و اگرچه هنوز بسيار بيشتر از رقم 220 واحدى 
ماه ژوئن را به خود اختصاص داده است، اما اميدوارى هايى در مورد 
همچنين  دارد.  وجود  آن  كنترل  و  شاخص  اين  بيشتر  هرچه  كاهش 
شاخص روغن و چربى فائو در دسامبر، نسبت به ماه قبل از آن 9/1 
درصد يا چهار واحد كاهش را تجربه كرد كه چهارمين ماه در پى 
كاهش قيمت براى اين دسته از محصوالت غذايى محسوب مى شود؛ 
سال  سپتامبر  از  رقم  كمترين  واحدى،  شاخص 5/196  اين  همچنين 
2010 به بعد محسوب مى شود. متوسط كل شاخص روغن و چربى 
 2011 سال  در  رقم  همين  از  كمتر  واحد   27 حدود   2012 سال  در 
است. قيمت انواع محصوالت گوشتى بين ماه هاى دسامبر و نوامبر 
كه  خوك  گوشت  جز  به  است  مانده  باقى  تغيير  بدون  تقريبا   ،2012
كه  شاخصى  تنها  كرد.  تجربه  را  سه واحدى  يا  درصدى   2 كاهشى 
در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل از آن افزايش داشته است مربوط 
را  واحدى  دو   يا  افزايشى 9/0درصدى  كه  است  لبنى  محصوالت  به 
تجربه كرده است. اما در مجموع سال 2012، اين شاخص نيز نسبت 
به سال قبل از آن 32 واحد كاهش را نشان مى دهد. به نظر مى رسد 
كم سابقه  خشكسالى  وقوع  دنبال  به  كه  نگرانى هايى  تمام  برخالف 
بحران  با  خشكسالى  اين  تركيب  از  ترس  و  شد  ايجاد   2012 سال 
نسبت  به   ،2012 سال  مجموع  در  غذايى،  بحران  وقوع  و  اقتصادى 
براى  بهتر  سالى  غذايى  مواد  به  دسترسى  نظر  از  آن  از  قبل  سال 

مردم جهان بوده است.
كاهش عمومى قيمت مواد غذايى در ماه پايانى سال 2012 در حالى 
است كه در ژوئيه پارسال (خرداد و تير) كه افزايش شديد قيمت ها 
به  شد.  جديد  غذايى  بحران  يك  وقوع  خصوص  در  نگرانى ها  باعث 
و  بين المللى  اقتصادى  ركود  علت  به  تقاضا  كاهش  تحليلگران  گفته 
اقدامات سال 2011 گروه بيست به منظور بهبود هماهنگى و شفافيت 

در بازار غذا به كاهش قيمت ها كمك كرده است.

برنامه هاي جهانى براى مبارزه با گرسنگى
كه  ميالدى   2008 سال  در  غذايى  مواد  قيمت  شديد  افزايش  تجربه 
شد،  گرسنگان  گروه  در  جهان  مردم  از  بسيارى  سقوط  به  منجر 
سازمان هاي جهانى را به در پيش گرفتن راهكارهايى براى حمايت از 
اقشار آسيب پذير در مقابل گرانى غذا كرده است. سران برنامه جهانى  
به  قيمت ها  افزايش  اينكه  از  پيش  مي گويند:   (IFAD)ايفاد و  فائو  غذا، 
ببينند  آسيب  آتى  ماه هاى  در  نفر  ميليون  ده ها  و  شود  تبديل  فاجعه 
از  يكى   برنامه ها  اين  اساس  بر  شويم.  عمل  وارد  سرعت  به  بايد  ما 
افزايش  عواقب  از  پيشگيرى  محرومان،  به  كمك  روش هاى  بهترين 
قيمت ها از طريق سيستم هاى قابل اعتمادى است كه مواد غذايى  را در 
شرايط سخت براى آسيب پذير ترين اقشار تهيه مي كنند. اين سيستم 
شامل برنامه هاى تغذيه در مدارس، يارى رساندن به كشاورزان خرد 
و كمك تغذيه اى به مادران و كودكان مي باشد. برنامه جهانى  غذا در 
حال حاضربا همكارى دولت ها، چنين برنامه هايى  را در كشور هاى 
افزايش  استمرار  صورت  در  است.  كرده  اجرا  دنيا  سراسر  فقير 
دوباره قيمت ها در ماه هاى آتى چنين راهكارهايى مي توانند شاهراه 
حياتى براى حفظ جان ميليون ها نفر از خانواده هاى آسيب پذير باشد.
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 يورگن هابرماس برنده 
جايزه«اراسموس» 2013 هلند شد

با معرفى يورگن هابرماس به عنوان برنده جايزه«اراسموس» 2013 
آلمانى  برجسته  متفكر  اين  ادبى  جوايز  جمع  به  ديگر  جايزه  يك 

افزوده شد.
به نقل از خبرگزارى آلمان، بنياد هلندى جايزه «اراس ميانوم» در 
توضيح انتخاب هابرماس اعالم كرد: هابرماس مدت 50 سال است 
كه به عنوان يك متفكر پيشرو در زمينه هاى جامعه شناسى، فلسفه 
و سياست مطرح است. وى با نظرات انسان گرايانه و اعتماد به آينده 
و  دانشمند  اراسموس»  هاى «دزيدريوس  ارزش  كامل  نمونه  اروپا 

فيلسوف و اديب مشهورهلندى قرن پانزدهم ميالدى است. 

جايزه اراسموس 15 هزار يورو ارزش دارد و پاييز 2013 با شعار 
آينده دموكراسى اهدا مى شود. بنياد هلندى جايزه «اراس ميانوم» 
كه نخستين بار در سال 1958 اهدا شده، با اهداى آن از شخصيت 
اجتماعى  فرهنگى،  هاى  زمينه  در  مهمى  سهم  كه  نهادهايى  و  ها 
هاى  سال  برندگان  از  كند.  مى  تجليل  اند  داشته  اجتماعى  ياعلوم 
گذشته اين جايزه مى توان به دنيل دنت فيلسوف آمريكايى، خوزه 
آنتونيو آبرو،سياستمدار و آهنگساز ونزوئاليى، يان بروما نويسنده 

انگليسى  هلندى و پتر ورگاس فيلمساز مجارستانى اشاره كرد. 

يورگن هابرماس متولد 18 ژوئن 1929 در دوسلدورف آلمان است. 
او از بزرگترين فالسفه و نظريه پردازان اجتماعى زنده دنيا و وارث 
نظريه  سنت  چارچوب  در  كه  است  فرانكفورت  بانفوذِ  فكرى  مكتب 
پژوهش هاى  تمركز  مى كند.  كار  آمريكايى  پراگماتيسم  و  انتقادى 
او بر شناخت شناسى، مدرنيته و تجزيه و تحليل تحوالت اجتماعى 
جوامع پيشرفته صنعتى سرمايه دارى و سياست روز آلمان به ويژه 
با توجه به نقش رسانه هاى جمعى است. شهرت او بيشتر به ابداع 
كه  گردد  مى  باز  عمومى  فضاى  يا  همگانى  گستره  تز  و  اصطالح 
هاى  فعاليت  آن  در  كه  دارد  مدنظر  را  اجتماعى  و  فكرى  فضايى 
آگاهى بخش رسانه اى به ايجاد زمينه براى بحث هاى اجتماعى و 
انتقادى و ظهور چيزى كه او آن را براى دموكراسى بنيادى مى داند، 

مى انجامد. 

 تعطيل 150 فروشگاه زنجيره اى 
كتاب آمريكا

«بارنز اند نوبل» يكى از كتابفروشان زنجيره 
اى آمريكا اعالم كرد در 10 سال آينده حدود 
مشغول  مجموعه  اين  بزرگ  فروشگاه   150
استريت  وال  از  نقل  به  بود.  نخواهند  كار 
مساله  اين  بر  تاكيد  با  كمپانى  اين  ژورنال، 
اعالم كرد فشارهاى اقتصادى و بحران هاى 
مالى موجب چنين تصميم گيرى اى از سوى 
مديريت اين سازمان بزرگ فروش كتاب شده 

است. 
اين  افزود  سازمان  اين  سخنگوى  حال  اين  با 
كار به اين معنى نيست كه بارنز اند نوبل كار 
اندازى  راه  با  بلكه  دهد،  مى  كاهش  را  خود 
موثرتر  نقاط  در  تر  كوچك  هاى  فروشگاه 
تعطيل  هاى  فروشگاه  براى  هايى  جايگزين 

شده ايجاد مى شود. 
از  يكى  نيز  كتاب  اينترنتى  فروش  افزود  وى 

راه هايى است كه امروز مشتريان زيادى را از رفتن به فروشگاه 

ها باز مى دارد و در عين حال راه ارتباط دو سويه فروشنده و 
مشترى را باز نگه مى دارد. 

مقامات بارنز اند نوبل مصرهستند تا در 10 سال آينده سالى 15 
هاى  كتابفروشى  شمار  ترتيب  اين  به  كنند.  تعطيل  را  فروشگاه 
داير اين مجموعه به حدود 450 كتابفروشى كاهش خواهد يافت. 

شعبه  نوبل  اند  بارنز  گذشته  ماه   12 در 
هاى بزرگ اين كتابفروشى را در نيويورك، 
داالس، آستن، شيكاگو و سياتل تعطيل كرد. 
يونيون  ايستگاه  شعبه  شدن  بسته  اعالم 
زيادى  تاسف  با  نيز  مجموعه  اين  واشنگتن 
همراه شد، اما اين شعبه ماه آينده به كار خود 

خاتمه مى دهد. 
اين نخستين بار نيست كه بازار كتاب آمريكا 
با چنين دشوارى هايى روبه رو مى شود و 
بوردرز دومين فروشگاه زنجيره اى كتاب در 
آمريكا پس از بارنز اند نوبل، در سال 2011 
مجبور شد200 شعبه از 676 شعبه خود را 

تعطيل كند. 
الگوى  دو  نوبل  اند  بارنز   2012 سال  در 

فروشگاه هاى خود را در آينده افتتاح كرد.

  جايزه 150 هزار دالرى شعر 
برنده اش را شناخت

شعر  دالرى  هزار   150 جايزه  پوليتزر،  جايزه  برنده  رايت،  چارلز 
بولينگن را از آن خود كرد.  به نقل از لس آنجلس تايمز، چارلز رايت 
ويرجينيا  دانشگاه  انگليسى  زبان  دانشكده  خالق  نويسندگى  استاد 
تعلق  آمريكايى  شاعران  بهترين  به  كه  را   2013 بولينگن  جايزه 
مى گيرد به خانه برد. اين استاد كه نزديك به 30 سال سابقه خدمت 
در دانشگاه ويرجينيا را دارد يكى از مشهورترين شاعران معاصر 

آمريكايى است. 
جايزه بولينگن يكى از مهم ترين جوايز شعر آمريكاست كه از سال 
1949 اهدا مى شود. بنيانگذار اين جايزه، پل مولن بود و پس از او 
كتابخانه دانشگاه ييل اين سنت را ادامه داد. اين جايزه هر دو سال 
به  شعر،  عرصه  در  عمر  يك  دستاوردهاى  از  تجليل  براى  يك بار 

شاعرى برجسته اهدا مى شود.
 گروه داورى اين رقابت با ستايش «خداحافظ-خداحافظ » آخرين 
مجموعه شعرى  وى، رايت را به عنوان متفكرى ژرف و گسترده كه 
ايجاد  مخاطب  روح  در  را  استعارى  و  شاعرانه  زدنى  صيقل  حس 

مى كند، شايسته دريافت اين جايزه ناميد. 
رايت كه در طول خدمت سربازى و بعد از آن به مدت چهار سال در 
ايتاليا زندگى كرد، در آنجا با اشعار ازرا پاوند آشنا شد و نخستين 
مجموعه شعرش را با عنوان «قبر سمت راست» سال 1970 منتشر 

كرد. 

طرفداران جين آستن 200سالگى 
كتابش را جشن مى گيرند

روزى  چنين  در  پيش  سال  آستن 200  جين  نوشته  تعصب»  و  «غرور 
منتشر شد اين سالگرد از سوى دوستداران جين آستن در مركز جين 
آستن در شهر بث جشن گرفته مى شود. به اين مناسبت يك رقابت 22 
ساعته اينترنتى نيز درگرفت تا بهترين كسى را كه مى تواند به روخوانى 

فصل نخست اين كتاب بپردازد، پيدا كنند. 
در  كتاب  اين  طرفداران  و  نويسندگان  كارشناسان،  مناسبت،  همين  به 
يك برنامه 12 ساعته اينترنتى به رو خوانى اين اثر مى پردازند و چهره 
اين  در  وبرزيل  هلند  و  ژاپن  حتى  و  آمريكا  شمال  تا  استراليا  از  هايى 
رويداد با هم سهيم مى شوند. ديويد السمن سخنگوى مركز جين آستن 
در اين باره گفت: جين آستن هميشه مخاطبان خود را داشته اما سريالى 
كه سال 1995 از اين كتاب تهيه شد، به سراسر جهان رفت و مخاطبان 
در  تعصب»  و  «غرور  وى  گفته  كرد.به  فراهم  كتاب  اين  براى  اى  ويژه 
راس 6 كتابى جاى دارد كه جين آستن نوشته است. مركز جين آستن 
در بث ساالنه ميزبان 60 هزار بازديدكننده از سراسر جهان است كه 80 
درصدشان را زنان تشكيل مى دهند. آن ها با پوشيدن لباس هايى به 
رسم آن دوره، در جشنواره ساالنه جين آستن در بث شركت مى كنند و 
اين همان شهرى است كه آستن از سال 1801 تا 1806 در آنجا زندگى 
انتشارت  توسط   1813 سال  در  بار  نخستين  تعصب»  و  «غرور  كرد. 
توماس اگرتون منتشر شد. اين دومين كتاب جين آستن بود و او آن را 
«فرزند محبوبش» مى ناميد. در اين كتاب كه امروز از كپى رايت خارج 
اليزابت  بين  رابطه  است،  موجود  نيز  آن  الكترونيك  هاى  نسخه  و  شده 
بنت و آقاى دارسى در مركز داستان قرار دارد . اين كتاب هنوز ساالنه 

50 هزار نسخه در بريتانيا فروش دارد. 
پروفسور جانت تاد سرويراستار ويراست 9 جلدى آثار جين آستن كه 
از سوى كمبريج منتشر شده درباره اين اثر مى گويد : اما اين مجموعه 
آن  سوم  چاپ  و  نرسيده  فروش  به  سريع  رود  مى  تصور  كه  آن قدر 
است  آستن  جين  هاى  كتاب  از  يكى  تنها  اين  و  است.  نشده  تمام  هنوز 
كه مشتاقان زيادى دارد و اين كتاب همان «غرور و تعصب » است كه 
داستان آشنايى دخترى با مردى از طبقه باال را بيان مى كند كه عشق 

موجب مى شود تا او روى زمين پا بگذارد.
با الهام از اين كتاب، رمان هاى ديگرى خلق شده كه رمان پى.دى جيمز 
با عنوان «مرگ به پمبرلى مى آيد» در سال 2011 كه دنباله اى بر داستان 

اليزابت بنت و آقاى دارسى است، از جمله آن هاست. 
قرار است يك كنفرانس در ماه ژوئن در دانشگاه كمبريج براى بزرگداشت 
دويست سالگى كتاب «غرورو و تعصب» برگزار شود. در اين كنفرانس 
قرار است به ويژگى هاى تاريخى اين كتاب و اقتباس هاى گوناگونى كه 

از آن شده توجه شود. 
كتابخانه دانشگاه همپشاير نيز 9 فوريه ميزبان نشستى با عنوان «روز 
مطالعه غرور و تعصب» خواهد بود كه به بررسى ريشه هاى فمينيستى 

آثار جين آستن مى پردازد. 
برپايى نمايشگاهى در خانه-موزه جين آستن در چاوتون از ديگر برنامه 
هاى پيش بينى شده است. در اين نمايشگاه نامه هايى كه جين آستن به 
خواهرش كاساندرا نوشته و درباره زمانى كه نخستين نسخه اين كتاب 

چاپ شده را دريافت كرد نوشته، در معرض ديد قرار مى گيرند. 
كنفرانسى نيز قرار است از 11 تا 13 ژوييه در دانشگاه هرتفوردشاير 
تمركز  موضوع  اين  بر  آستن»  هاى  عنوان «لوكيش  با  كه  شود  برگزار 
دارد كه جين آستن در آثارش چگونه با چشم اندازهاى طبيعى ارتباط 
برقرار مى كند. پروفسور تاد جين آستن را با شكسپير مقايسه مى كند 

و مى گويد هر نسلى مى تواند با آن ارتباط برقرار كند.
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چند كلمه در باره نويسنده
در  ميلك  آو  كالِر  دِ  كتاب  با  ليُشن  نل 
صدا  سرو  فرهنگى  محافل  در   2012
از  پيش  سال  چندين  از  او  كرد.  پا  بر 
زمينه  در  را  خودش  قلمى  كارهاى  آن 
از  يكى  بود.  كرده  شروع  تآترنويسى 
اَپِلز    ويث  مى  كامُفرت  بنام  كارهايش 
در  استاندارد  ايونينگ  جايزه  برنده 
سال 2005 شد. در سال 2010 هم اولين 
زن تآتر نويس بود كه براى تآترگلوب 
زن  اولين  او   . نوشت  كار  شكسپير 
ِهى  فستيوال  در  پيوسته  نويس  تآتر 
و هم چنين نويسنده مقيم در ويتا ُنوا 
كارش  نوا  ويتا  خيريه  موسسه   . است 
در  كه  است  ى  معتاد  افراد  به   كمك 
كتاب  وقتى  هستند.  اعتياد  ترك  حال 
 2012 جون  ماه  در  او  ميلك  آو  دِكالر 
به چاپ رسيد مورد توجه متقدين قرار 
مديون  كتاب  اين  از  استقبال   . گرفت 
به  اقتدا  كه  است  آن  داستان  قهرمان 
زن  از  ى  زنده  تصوير  هاردى  تاماس 
قرن  اوايل  در  سرزمين  اين  روستائى 
19 در روستائى از استان سامرست به 

دست مى دهد.

پنجره ترن از كثرت جمعيت بخار كرده است. مرد 
درشتى كه در صندلى پهلوى من نشسته، چنان 
بى خيال لم داده كه  فشارش دارد آزارم مى دهد 

. جا بقدرى تنگ است كه نمى توانم دست هايم را 
آزاد كنم و پالتوى خودم در بياورم. از تنگى جا 
ساك دستى را  هم نشانده ام روى زانوهايم. هيچ 
كه  سر  باالى  رف  در  نه  ندارد،  وجود  آزاد  جاى 
مخصوص ساك و چمدان  است و نه توى راهرو 
كه محل مسافر ايستاده است. مردم چنان تنگ هم 
چپيده اند كه مى توانم گفت و گوى در هم مردم را 
كه همه در حال تعريف و مقايسة كريسمس پارتى 

هايشان هستند- بشنوم.
دقت  با  كه  است  كادوئى  هاى  بسته  از  پر  ساكم 
بسته بندى شده اند . من براى كريسمس دارم به 
البته بنا نبوده اين  خانة خانوادگى مان مى روم. 

طورى بروم. او  هم بايد همراه من مى آمد.
من  است  منتظر  قطار  ايستگاه  در  پدرم  اتومبيل 
ساكم را در صندوق عقب مى گذارم و در صندلى 
عقب اتومبيل مى نشنينم. مادرم سر بر مى گرداند، 

لبخندى مى زند و مى گويد:
- خوبى؟

سر تكان مى دهم. مادرم رويش را بر مى گرداند 
و اتومبيل حركت مى كند. ازپشت سر شان آنها 
را سياحت مى كنم. مادرم را باموهاى خاكسترى 
فرفرى، و پدرم را باموى كم پشت ونخ نما شده. 
مى دانم كه من بيست وچهار سال دارم.  ولى اين 
با  شده  مهار  و  مطيع،  عقب  صندلى  در  كه  طور 
كمر بند اتومبيل نشسته ام خودم را بچه احساس 

مى كنم.
بيرون خانه در خيابان ايستاده ام و به بناى خانه 
و  قرمز  آجر  با  ساختمانى   : كنم  مى  نگاه  پدرى 
ديوار  همساية  خانة  عين   تيره.  سبز  هاى  پنجره 
به ديوار مان، كه البته يك اتومبيل جديد جلوى در 
آن پارك شده است . پدرم به اتومبيل اشاره مى 

كند و مى گويد: 
- مال َدن است. او هم بر گشته به خانه شان تا 

تكليف خودش را رو شن كند.
نشينيم.  مى  ميز  دور  شويم.  مى  خانه  وارد  ما 
مادرم   . مان  هميشگى  هاى  صندلى  همان  روى 
گيالس هاى گوچك شراب را پر مى كندو ما آن 
ها را بلند مى كنيم و به سالمتِى هم مى نوشيم . 

مادرم مى گويد:
- خب بگو ببينم، چى شده؟

من شانه باال مى اندازم و مى گويم :
- اون به من گفت كه مرّدده.

پدرم سر تكان مى دهد و مى گويد :
- تو براى اون زيادى خوب بودى.

مى  را  دستم  شود،  مى  خم  من  طرف  به  مادرم 
گيرد و مى گويد:

به  من   . جايى  اين  كه  حالم  خوش  حال  هر  به   -
كه  ام  گفته  ايلين  مان  ديوار  به  ديوار  همسايه 
درست مثل گذشته ها بچه هايمان برگشته اند به 

خانه هايشان.
مى  را  ساكم   . خودم  اتاق  به  روم  مى  من  بعد 
گذارم به زمين، و در اتاق را پشت سر خودم مى 
چاپ  رويش  دلفين  يك  عكس  من  روتختى  بندم. 

شده ، و ديوارها پر از ُپستر اند.
بيرون  ساك  از  را  شده  بندى  بسته  هاى  عيدى 
مى  را  آنها  بعد  روز  براى  آماده  و   ، آورم  مى 
شده،  بندى  بسته  را  او  عيدى  ميز.  روى  چينم 
بعد   . ام  گذاشته  ميز  روى  برايش  آپارتمانم  در 
از كريسمس كه بر گشتم، بايد بسته بندى بسته 
را پاره كنم بياندازم دور و خودش را ببرم پس 

بدهم. 
مى روم توى تخت ، رختخوابم را تنگ به خودم 
ام  كودكى  خودِ  كه  كنم  مى  احساس  و  پيچم  مى 
كه  حالى  در  است.  كرده  بغل  را  ام  بزرگى  خودِ 
بايد بر عكس باشد ، بايد خودِِ بزرگى ام باشد كه 
خودِ كودكى ام را در خودش پيچيده است . سعى 

مى كنم به او فكر نكنم.
توى تختم به پهلو مى غلتم. چشمم به ديوار مقابل 
مى افتد. به ياد مى آورم كه آن وقت ها شيرينى 
پيشبخارى،  پشت  را  كريسمس  مخصوص  هاى 
توى بخارى ذغال سنگى ديوارى قايم مى كردم. 
صبح روز بعد هم از هر شيرينى كه يك گاز بر 
مى داشتم به دنبال آن مقدارى دودة بخارى هم 

كف اتاق مى ريخت و شيطنت من لو مى رفت .
كنم  مى  نگاه  روبرو  ديوار  به  دارم  كه  همچنان 
است  مردى  دن  افتم.  مى  همسايه  پسر  دن  ياد 
سفيدرو با موهاى نارنجى و چنان الغر كه انگار 
پوستش به استخوان ها چسبيده. در بيشتر صبح 
هاى روز كريسمس بيرون خانه هم ديگر را مى 
خطاب  هاى  حرف  و  مردم،  هاى  نشانى  و  ديديم 
به گيرنده ها را توى كارت هاى هديه با هم  مى 
خوانديم . مى خواستيم ببينيم آيا ممكن است بابا 
عوضى  را  مردم  هاى  هديه  و  كند  اشتباه  نوئل 
توى گوشه و كنار آتشدان خاموش بخارى هاى 

ديوارى شان بگذارد.

تخت  از  كنم  مى  چه  باشم  متوجه  كه  آن  بى  بعد 
بيرون مى آيم ، به طرف بخارى ديوارى مى روم 
عين  آن.  به  زدن  ضربه  مشت  با  كنم  مى  بنا  و 
همان قول و قرار هاى گذشته : سه ضربة محكم-  

بنگ: بنگ:بنگ ...
هيچ صدائى نمى شنوم. بر مى گردم توى تخت ، 
تلفن دستى خودم را بر مى دارم، وزن تلفن را توى 
دست حس مى كنم. اين تلفن وسيلة ارتبات دنياى 
بزرگسالى من است در وضعى كه توى رختخواب 
دوراِن كودكى ام هستم. با آن كه نيازى به تلفن 
ندارم آن را روش مى كنم. مى خواهم روشنائى 
چراغ تلفن توى رختخواب را با نور سفيد خودش 

بشويد و روشن كند.
اتاق گرم است . تخت چنان داغ است كه انگار زير 
مى  او  ياد  به  اند.  گذاشته  كار  بخارى  آن  تشك 
افتم. و بعد، از ديوار سه بار صداى  بنگ.. بنگ.. 

بنگ.. را مى شنوم.
با شتاب به طرف ديوار مى روم . رمز بعدى قول 
و قرار ها چى بود؟ رمزى كه مى گفت: در بيرون 
مى بينمت؟  آه، بله، يادم آمد. با مشت پنچ ضربه 
لحظه اى بعد، از آن سوى  . و  ديوار مى زنم  به 

ديوار، پنچ ضربة مشابه جواب مرا مى دهد.
مى زنم زير خنده . من واقعا نمى خواهم اين كار 
را بكنم. ولى مى خواهم. من مى خواهم! پيژامه ام 
را مى پوشم و يواشكى از اتاق بيرون مى آيم. از 
پله ها مى روم پايين. ضامن قفل در خانه را در 
وضعى قرار مى دهم كه پشت سرم بسته نشود. 
مى زنم بيرون. و حاال زير نور ماه و در خيابان 

هستم.
توى پيژامه ام من يك بزرگساِل خردسال هستم. 
و  سرد  برم  مى  فرو  سينه  اعماق  به  كه  هوايى 
مى  نيش  را  پاهايم  سرد  سنگفرش  است.  گزنده 

زند و بايد هى ورجه ورجه كنم.
به باال نگاه مى كنم و طرح محو را پشت پنجره مى 
بينم. مى بينم كه تورى پشت پنجره كنار مى رود. 
او برايم دستى باال مى برد. معنايش آن است كه 

از جايت تكان نخور. و من آنقدر آنجا منتظر مى 
مانم تا آن كه در خانة همسايه مان باز مى شود.

سفيد  پوست  با  الغر،  هويجى،  كاكل  موى  با  دن، 
مى  ظاهر  آنجا  دن  هايش،  استخوان  به  چسبيده 
شود. فقط، خود گذشتة او سخت و سفت زير خودِ 
االن اش پنهان است. و رنگ نارنجى موهايش هم 
حاال به برگ هاى آفتابسوخته و بر زمين ريختة 
پائيزى مى ماند. . او به سوى من مى آيد، و شايد 
او  با  مقايسه  در  من  كه  كند  مى  فكر  دلش  توى 
مقصود  دارد.  لب  بر  تبسمى  هستم،  كوتاه  چقدر 

پنهانى در رفتارش خوانده نمى شود. مى گويد:
- تو كفش پايت نيست.

- مى دونم.
او دستم را مى گيرد و چنان به سمت خودش مى 
كشد كه من روى پنجة پاهايش قرار مى گيرم. و 

مى گويد:
من  با  طورى  اين  كه  بود  عادتش  تو  باباى   -

برقصه.
و  چسبيده  او  به  من  كه  وضعى  در  هم  قدم  چند 
روى پنجة پاهايش ايستاده ام، اين سو و آن سو 

مى رود. بعد ما متوقف مى شويم. او مى پرسد:
- تو خوبى؟

تكان  سر  فقط  پس  بدهم.  توانم  نمى  جوابى  من 
مى دهم.

خانه،  تا  دو  هاى  در  بيرون  وضعيت،  آن  در  ما 
بزنم  حرفى  توانم  نمى  من  مانيم.  مى  جاى  بر 
ما  دوى  هر  دانم  مى  كه  اين  با  بكنم.  حركتى  يا 
در  البته  چهارساله.  و  بيست  هستيم  موجوداتى 
در  ما   : هستيم  آن  از  بيشتر  خيلى  ما  لحظه  اين 
هستيم.  هم  هامان  خود  هاى  بچگى  خودِ  ضمن 
در  اينجا،  است.  بيشتر  هم  اين  از  موضوع  ولى 
ايستاده  من  پاى  كف  و  مهتاب،  نور  زير  خيابان، 
تنش،  به  چسبيده  تنم  و  او،  پاهاى  هاى  پنجة  بر 
آيندة خودمان هم  من مى دانم كه ما دو تا خودِ 

هستيم.

شب عيــد 
كريسـمس

نوشته : ِنل ليُشن
ترجمه : ليلى ُفرسى
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به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـى نمائيـد

نقدى بر فيلم محبوب 
و جنجالى لينكلن

 
اكران فيلم Lincoln به همراه چند فيلم ديگر با محتواى مشابه، به 
جمهورى  رياست  انتخابات  نتايج  بر  توانست  مى  كه  تأثيرى  دليل 

داشته باشد، به پس از برگزارى انتخابات موكول شد.
هاى  بازى  باند  و  سياسى  فضاى  جزئيات  به  فيلم  كه  جا  آن  از 
پارلمانى زمان آبراهام لينكلن رئيس جمهور وقت آمريكا پرداخته 

است، ممكن بود شباهت هايى ميان آن و فضاى سياسى جامعة 
از  يكى  سوى  از  پيامى  عنوان  به  و  آيد  وجود  به  آمريكا  امروز 
كانديدهاى رياست جمهورى آمريكا در جهت پيشبرد اهداف وى 

تلقى شود.
در قسمتى از فيلم، شاهد نقل قولى از لينكلن هستيم كه ذكر آن در 
اين جا خالى از لطف نيست. او از «اقليدوس» حكيم يونانى نقل مى 
كند: «مساوات دو شىء برابر با يك شىء دوم، از بديهيات است.»

كرنس  «دوريس  محّقق،  نويسندة  از  است  كتابى  اساس  بر  فيلم، 
زندگى  آخر  ماه  چهار  دربارة  سال   10 از  بيش  كه  گودوين» 

شانزدهمين رئيس جمهورى آمريكا به پژوهش پرداخته است.
آمريكا،  جمهورى  رياست  عنوان  به  لينكلن  عظمت  فراسوى  در 
صداقتى ملموس و قابل تقدير در روايت داستان زندگيش وجود 
دارد؛ آن چنان كه بواسطة اين داستان و در خالل آن، تمام اقشار 

مختلف جامعه براحتى مى توانند شخصيت او را درك كنند.
آگاهى  لينكلن  زندگى  چون  و  چند  از  ها  آمريكايى  بيشتر  اگرچه 
نسبى دارند، اما روايت آن در فيلم جذابيتى دو چندان به تماشاى 
آن داده است. فقرى كه لينكلن از آن برخاسته بود، اشتياق خارق 
يك  تنها  كه  آن  وجود  با  و  داشت  دانش  كسب  به  كه  اى  العاده 
به  كه  را  كتابى  هر  خواست  مى  دلش  بود،  رفته  مدرسه  به  سال 
دستش مى رسيد بخواند، از مسائل زندگى آبراهام لينكلن است كه 

آمريكايى ها بدان آگاهند.
اما تمركز فيلم تنها بر داستان زندگى آبراهام لينكلن نيست، بلكه 
به 4 ماه آخر جنگ داخلى آمريكا و نيز بر چانه زنى هاى پيچيدة 

پشت پردة سياست متمركز است.
فيلم با فرا گرفتن 4 ماه آخر جنگ داخلى آمريكا، نه تنها داراى ابتدا 

و انتهاى منطقى و ميانة پرورده است، بلكه پاسخ اين پرسش را 
نيز به مخاطب مى دهد كه آيا متمم 13 قانون اساسى آمريكا كه در 
مورد لغو قانون برده دارى است، در مجلس تصويب مى شود يا 
خير، چرا كه اين متمم مى توانست با برخى كارشكنى ها براحتى 

مورد تصويب قرار نگيرد.
قابل  براحتى  لينكلن  شخصيت  گوناگون  هاى  حالت  فيلم  طول  در 
مشاهده است: بذله گويى، مجلس آرايى و اعتقاد عميق او بر تحمل 
رنج طوالنى تر شدن جنگ. زيرا او مى دانست اگر صلح و سازش 
بر سر برده دارى مطرح بود، جنوب ها حاضر مى شدند بر سر 
ميز مذاكره بيايند، اما براى لينكلن نه تنها سازش در كار نبود، بلكه 
معتقد بود كه با تصويب متمم 13 قانون اساسى، عالوه بر بيانية 
لغو برده دارى، قدرت خود را در تمامى عرصه ها مضاعف كرده 

است. مخاطب فيلم، شاهد نبرد درونى لينكلن با خودش است.
همچنين آدم هاى اطراف او كه مورد اعتمادش بودند. مهارت هاى 
گوردن  «جوزف  دارد.  فيلم  در  ويژه  نمودى  نيز  لينكلن  سياسى 
كه  است  لينكلن  ارشد  پسر  لينكلن،  رابرت  نقش  بازيگر  لويت» 
سرانجام به وزارت جنگ رسيد. در صحنه اى از فيلم، او از پدر 
اجازه مى خواهد كه به جاى ادامة درس حقوق براى وكيل شدن، 

اسلحه به دست بگيرد و در جنگ شركت كند.
تالش موشكافانة اسپيلبرگ به عنوان خالق اثر، به دليل تمركز بر 
جزئيات تاريخى و همچنين ديالوگ هاى دقيق فيلم، بسيار آموزنده 
و قابل احترام است. فيلم در واقع يك درس تاريخ، اما با هزينة 50 
ميليون دالر است كه بر جذب مخاطب حساب ويژه اى كرده است.

فيلم اين ادراك را به مخاطب خود مى دهد كه برده دارى تا چه حد 
وحشتناك است. عالوه بر آن آگاهى از بيدادگرى جنگ داخلى نيز 
در مخاطب بوجود مى آيد كه از نظر بصرى، تنها بخشى كوچك از 

فيلم را شامل مى شود.
اينكه در فيلم بر چهار ماه آخر زندگى لينكلن تمركز شده، شايد به 
اين دليل است كه فيلم ساز تالش داشته تا لينكلن و شرايط او را در 
اوج دورة تاريخى خود، يعنى در حال دستيابى به موفقيتى بزرگ 
و تاريخى نمايش بدهد؛ و اين موفقيت بزرگ چيزى جز براندازى 
برده دارى از راه جنگ داخلى نيست. اما در ضمن خواسته است تا 

نشان دهد كه لينكلن يك انسان بود، نه يك مجسمة يادبود!
زندگى خانوادگى آبراهام لينكلن تا جايى در فيلم نمود دارد كه به 

تالش وى عليه برده دارى مربوط مى شود.
تاد  مرى  سفيد،  كاخ  در  رسمى  مهمانى  يك  در  فيلم  از  جايى  در 
لينكلن، بانوى اول آمريكا (سالى فيلد) در مقابل تاديوس اسيتوس 
خوش  رئيس  و  مجلس  خواه  جمهورى  نمايندة  جونز)،  لى  (تامى 
لوايح  كه  شود  مى  ظاهر  آمريكا  كنگرة  در  كميسيونى  مشرب 
به  را  جنگ  از  پس  بازسازى  و  داخلى  جنگ  هزينة  به  مربوط 

تصويب رساند.
يك  در  گرا  آرمان  رهبر  و  مدار  سياست  يك  توان  مى  را  لينكلن 
دموكراسى توصيف كرد. كسى كه توقعات مردم را دنبال مى كرد، 
آنها را هدايت مى نمود و در نهايت عظمت درونشان را نشان داد.

اسپيلبرگ،  كارنامه  اى  حادثه  هاى  فيلم  خالف  بر  لينكلن،  فيلم 
روندى كشدار و ريتمى كند دارد. بدين جهت، اگرچه فيلمى بسيار 
جهت  اين  از  فيلم  نيست.  كننده  سرگرم  اما  است،  برانگيز  احترام 

كه تصاويرى با تركيب بندى عاطفى دارد نيز قابل ستايش است.
يكى ديگر از جاذبه هاى اين فيلم را بايد بازى «دنيل دى لوئيس» در 

نقش لينكلن بدانيم كه هم شمايل گونه است و هم انسانى.
آور  كسالت  كمى  فيلم  شد،  اشاره  نيز  اين  از  پيش  كه  طور  همان 
است، چرا كه نوعى درس تاريخى در قالب فيلم است. بينندگان با 
ديدن فيلم نمى توانند لينكلن را بشناسند، زيرا حتى هم دوره اى 
هاى لينكلن هم نمى توانستند ادعا كنند كه شخصيت پيچيده و چند 

وجهى او را مى شناسند.
اما آنچه كه حاصل فيلم است و تماشاگر آن را در پايان درك مى 
چه  حضور  اين  كه  آن  حال   ! است  بودن  لينكلن  حضور  در  كند، 

حسى مى تواند داشته باشد، به تماشاگر بستگى دارد.
به  كه  اوست  گويى  بذله  لينكلن،  شخصيت  برجستة  نكات  از  يكى 
فيلم تا حدى رنگ و روى كمدى گونه داده، اما با اين وجود رسالت 
تاريخى خود را به درستى ادا كرده است. در واقع فيلم به خوابى 
تاريخى شبيه است، به گونه اى كه گويى وقايع احتماًال پيش آمده 

است.
بنابراين فيلم لينكلن بطرزى غير منتظره، خنده دار است. در فيلم 
است،  خودمانى  و  صميمى  هاى  جنبه  از  سرشار  كه  آن  دليل  به 
مى  بچشم  هايش  شخصيت  ميان  دراماتيك،  بسيار  نمودهايى 

خورد.

المپ سقوط كرده است 
بار ديگر هاليوود در فيلمي اكشن قصد دارد تا ترس از تروريسم را در 
دل مخاطبانش بنشاند و اين بار حمله به كاخ سفيد را در دستور كار خود 
قرار داده است. از ميان دو فيلمي كه امسال با اين مضمون اكران خواهند 

شد، به معرفي «المپ سقوط كرده است» فوكو خواهيم پرداخت
از زماني كه جان مككلين حدود بيست و پنج سال پيش در اولين فيلم «جان 
سخت» حاضر شد، هاليوود هنوز درحال كپي برداري از روش موفقيت 
گيشه اي آن فيلم است. در واقع آن فيلم آغازين، زيرژانر مخصوص خود 
و  ديده ايم  را  آن  بارها  كه  است  نموده  تعريف  اكشن  فيلم هاي  براي  را 
آنها را با كليشه هايي مي شناسيم مثل «جان سخت در هواپيما» كه شاهد 
مانند  كه  قايق»  روي  سخت  «جان  يا  است،   «57 شماره  «مسافر  مثالش 
آن را در «تحت محاصره» ديده ايم يا «جان سخت روي پيست هاكي» كه 
مانند آن را در «ضربه ناگهاني» مشاهده كرديم. يكبار داستاني خواندم 
فيلم  يك  ساخت  براي  را  ايده اي  چنين  كه  استوديويي  مدير  يك  درباره 
به نويسنده اي پيشنهاد داد: «مي خواهم يك جان سخت در يك ساختمان 
نشده  ساخته  فيلم  اين  كه: «قبال  داد  پاسخ  او  به  نويسنده  باشم!»  داشته 
است؟» و تهيه كننده باالفاصله جواب داده است كه: «بله اما فقط در فيلم 

اولي!» 

خب، حاال مخاطبان مي توانند خود را آماده يك تغيير مفهومي بزرگ ديگر 
كنند: «جان سخت در كاخ سفيد.» درواقع مي خواهيد باور كنيد يا نه، امسال 
چندان  البته  آمد!  خواهد  سينماها  به  سفيد»  كاخ  در  «جان سخت  فيلم  دو 
عجيب نيست كه هاليوود در عرض يك سال از فيلم هايي با چنين مفاهيمي 
دو يا سه نسخه عرضه كند. فيلم هاي پرستاره اي چون آرماگدون و تاثير 
عميق را به خاطر آوريد كه هر دو در يك رده بودند. يا دو فيلم را كه با 
آبراهام  (لينكلن،  هستند  همراه  آمريكا  رئيس جمهور  شانزدهمين  حضور 
نسخه  سه  يا  شدند.  اكران  پارسال  كه  خون آشام ها)  شكارچي  لينكلن: 
همزمان از داستان هانسل و گرتل در سال جاري. پس نبايد تعجب كنيم 
كه «المپ سقوط كرده است» آنتوان فوكوآ كارگردان «روز كارآموزي»، 
كه در 22 مارس روي پرده مي رود و جرالد باتلري را در اختيار دارد كه 
رئيس جمهور  جان  نجات  در  تالش  و  آمريكاست  اطالعات  مخفي  مامور 
از  جلوتر  ماه  چند  درست  دارد،  تروريست ها  دست  از  اكهارت)  (آرون 
«سقوط كاخ سفيد» «رونالد امريج»، كارگردان «روز استقالل» اكران شود 
كه از سر اتفاق در اين فيلم هم مامور مخفي اي با بازي چانينگ تاتوم قصد 
دارد رئيس جمهور سياه پوست آمريكا را با بازي جيمي فاكس از دست 
تروريست ها نجات دهد.تريلري كه از فيلم «المپ سقوط مي كند» عرضه 
شده مايك بنينگ، مامور مخفي اطالعات (جرالد باتلر) را معرفي مي كند 
كه با موفقيت جان رئيس جمهور را نجات مي دهد اما در نجات جان همسر 
او(اشلي جود) ناكام مي ماند. پس از انفصال خود از خدمت و گرفتن يك 
كار دفتري، شاهد حمله به كاخ سفيد توسط يك گروه تروريستي مرموز 
از كره شمالي به رهبري ريك يون(مردي با مشت هاي آهنين) مي شود. 
كه  است  شخصي  تنها  بنينگ  رئيس جمهور،  شدن  گرفته  ازگروگان  پس 
مي تواند جان او را نجات داده و تروريست ها را متوقف كند. همچنين در 
عنوان  به  لئو  مليسا  سفيد،  كاخ  سخنگوي  نقش  فريمن  مورگان  فيلم  اين 
رابرت  امنيتي،  سرويس  كل  فرمانده  عنوان  به  بست  آنجال  دفاع،  وزير 
در  هاسر  كل  و  مكدرموت  ديالن  پايه،  بلند  ژنرال  يك  عنوان  به  فارستر 
همسر  نقش  در  ميچل  رادا  و  امنيتي  سرويس  در  بنينگ  همكاران  نقش 
بنينگ بازي مي كنند.فوكوآ پس از پخش عمومي تريلر فيلم اذعان داشته 
كه بسيار به وجد آمده است. او اين فيلم را عمال در 6 هفته آماده كرده 
است. محل فيلم برداري آن در جايي به اسم شريو پورت در لوئيزيانا بوده 
است، نه واشنگتن. زمان بندي براي تحويل فيلم خيلي فشرده است و او 
تا به حال با اين سرعت باال كار نكرده و فشار كار را روي تيمش باال 
مي داند. او مي گويد هدفم از ساخت اين فيلم اين است كه به مردم اعالم 
كنم احتمال وقوع چنين حمالتي وجود دارد و اينكه ذهنشان را براي چنين 
دولت  آمريكايي،  شهروندان  بر  غلبه اش  كه  توهمي  كنم.  آماده  تي  اتفاقا 
امريكا را در رسيدن به اهداف سلطه جويانه اش در كشورهاي ديگر ياري 
مي رساند. فوكوآ همچنين درباره دليل انتخاب جرالد باتلر مي گويد كه او 
از دوستان خوبش محسوب مي شود. خيلي وقت پيش، آن زمان كه روي 
فيلم «شاه آرتور» كار مي كرد با او آشنا شده است و باتلر مايل بوده است 
كه نقش شاه آرتور را بازي كند. فوكوآ به شوخي بيان داشت كه او حتي 
تست بازيگري اش را نيز به خاطر نياورده و اين سبب دلخوري طوالني 
فيلم هاي  در  اخيرا  را  او  كه  افزود  فوكوآ  است.  شده  او  از  باتلر  مدت 
اكشن  صحنه هاي  در  دوباره  كه  داشتم  ميل  و  مي ديدم  كمدي  رمانتيك 
فرهنگ  اين  با  را  زيادي  مردهاي  آمريكا  كه  است  معتقد  او  كند.  بازي 
استعداد  با  است،  بزرگي  آدم  جري  است.  داده  دست  از  فيلم سازي اش 
است و براي اينجور نقش ها مناسب است.در تريلر فيلم بنينگ سعي دارد 
تا رابطه دوستانه اي با پسر كوچك رئيس جمهور برقرار كند، كه از قرار 
معلوم قرار است اين رابطه نقشي محوري در روند داستان داشته باشد. 
سپس با روابط بين همسر رئيس جمهور و پسرش روبه رو خواهيم شد 
كه مرگ تراژيك او را كامل مي كند و البته تمام اينها پيش زمينه اي است 
براي آشنايي با شخصيت بنينگ كه يك سال بعد از اين اتفاقات قرار است 
جان رئيس جمهور را نجات دهد. زماني كه بنينگ در دفتر خود در نزديكي 
مي شود. حمله  سفيد  كاخ  به  ناگهان  و  است  كار  به  مشغول  سفيد  كاخ 

بنينگ سريعا وارد عمل شده و در حالي كه يك هواپيماي 130-� رو به 
عابرين پياده آتش گشوده است به سوي كاخ سفيد مي شتابد. در نهايت 
به  مي تواند  بنينگ  و  مي شوند  سفيد  كاخ  تصرف  به  موفق  تروريست ها 

داخل راه بيابد، بلكه بتواند آنها را متوقف كند.
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تامس نيومن از ساخت موسيقي اسكاي فال 
مي گويد

چالش با 
ملودي 

اسطوره يي 
ترجمه: علي مسعودي نيا

به همان اندازه كه شيفته جان بري و مونتي نرمن 
و تمام تجربه هاي آهنگسازي در جيمز  باند بودم، 
به همان ميزان هم توي دلم بيشتر خالي مي شد و 

در عين حال شوق انجامش در من فزوني مي يافت. 
اسطوره يي ترين  و  نمادين ترين  شايد  آهنگ  اين 
چه  كه  مي ماني  حيران  و  باشد  اعصار  كل  تم 
مي تواني به آن اضافه كني. ايده  ساخت موسيقي 
براي جيمز باند برايم فكر ترسناكي بود، چون من 
موسيقي  كه  هستم  چيزهايي  مقابل  نقطه  درست 

يك فيلم جيمز باندي به آن نياز دارد

آهنگسازان  مشهورترين  از  يكي  نيومن  تامس 
 20 در  كه  او  است.  جهان  و  امريكا  سينماي 
تاكنون  آمده،  دنيا  به  لس آنجلس  در  اكتبر 1955 
كسب  بسياري  افتخارات  فيلم  آهنگساز  مقام  در 
«زيبايي  به  مي توان  او  مهم  آثار  از  است.  كرده 
امريكايي»، «وال اي»، «رستگاري در شاوشنك»، 

او  داشت.  اشاره  و...  «بازيگر»  آهنين»،  «بانوي 
از  فيلم  موسيقي  زمينه  در  را  بسياري  جوايز 
كرده،  دريافت  مختلف  انجمن هاي  و  جشنواره ها 
فيلم  موسيقي  ساخت  با  كه  امسال  دارد  اميد  اما 
«اسكاي فال» نامزد اسكار شده، بتواند اين جايزه 
را هم به كلكسيون افتخارات خود اضافه كند. به 
امپاير  نشريه  از  هيوويت  كريس  مناسبت،  همين 
و  موسيقيدان  اين  با  داشته  گفت وگويي  آن الين 
قطعات  اجراي  و  ساخت  نحوه  تا  خواسته  او  از 
مجموعه  از  فيلم  تازه ترين  موسيقي  مختلف 

محبوب جيمز باند را توضيح دهد.

ساخت  با  امريكايي  آهنگساز  نيومن،  تامس 
است.  گرفته  انرژي  دوباره  اسكاي فال  موسيقي 
«زيبايي  در  مندس  سم  با  هم  اين  از  پيش   او 
امريكايي» و «جاده يي به سوي نيستي» همكاري 
كرده بود و به سرعت فهميده بود كه خط فكري 
و ذوقي يكساني با او دارد: «شنيدم كه قرار است 
رو  و  خجالت  كلي  با  بسازد.  را  فيلم  مندس  سم 
فقط  گفتم:  و  زدم  ايميل  يا  تلفن  او  به  دربايستي 
موسيقي  ساختن  از  كه  مي گويم  اطالعت  محض 

اصال  اما  مي شوم،  خوشحال  بي نهايت  فيلم  اين 
نمي خواهم با گستاخي برايت تعيين تكليف كنم. او 
با ايميلي پاسخم را داد. در آن نوشته بود، همين 
االن مي خواستم با تو تماس بگيرم. پس امروز با 
فيلم  متن  موسيقي  كار  نتيجه  بخوريم!»  نهار  هم 
جديد جيمز باند بود. يك موسيقي غريب، افراطي 
و با الهام هاي بسيار از دوران «جان بري»؛ يعني 
فردي كه نيومن پس از خدا، او را مي پرستد: «به 
نرمن  مونتي  و  بري  جان  شيفته  كه  اندازه  همان 
و تمام تجربه هاي آهنگ سازي در فيلم هاي جيمز  
بيشتر  دلم  توي  هم  ميزان  همان  به  بودم،  باند 
در  انجامش  شوق  حال  عين  در  و  مي شد  خالي 
نمادين ترين  شايد  آهنگ  اين  مي يافت.  فزوني  من 
حيران  و  باشد  اعصار  كل  تم  اسطوره يي ترين  و 

ايده   به آن اضافه كني.  چه مي تواني  مي ماني كه 
جيمز  مجموعه  از  فيلمي  براي  موسيقي  ساخت 
درست  من  چون  بود،  ترسناكي  فكر  برايم  باند 
نقطه مقابل چيزهايي هستم كه موسيقي يك فيلم 
جيمز باندي به آن نياز دارد. واقعا مي خواستم با 
آن درگير شوم.» نيومن به طور اختصاصي براي 
فيلم  اين  موسيقي  مختلف  ترك هاي  درباره  ما 
تم هاي  و  لحظات  به  خود  با  را  ما  و  داد  توضيح 

كليدي اسكاي فال برد.

ترك نخست. بازار بزرگ استانبول
منتشر شده  موسيقايي  آلبوم  در  ترك  (نخستين 
و  باند  گريز  و  تعقيب  صحنه  كه  اسكاي فال  از 
سازهاي  نواختن  با  را  كار   . آدمكش هاست) 
موسيقي  شبيه  چيزي  كرديم،  آغاز  برنجي  بادي 
اكشن  صحنه  وارد  سرعت  به  دروازه.  به  ورود 
مي آيد  پايين  سرسرا  از  دارد  باند  اما  مي شويم، 
و چه پيدا خواهد كرد؟ اين قطعه با تنشي رواني 
استانبول  خيابان هاي  به  وقتي  و  مي شود  شروع 
مي رسيم، بيشتر فضايي متناسب با حال و هواي 
تاريخي آن ساخته مي شود. بعد از آن وارد يك 
مي شويم.  عظيم  بسيار  بسيار  گريز  و  تعقيب 
پيش  يكسان  همه جا  در  گريز  و  تعقيب  نوار  اين 
به  كار  اول  مي خورد.  كات  مدام  بلكه  نمي رود، 
سر در  مداوم  تعقيب  اين  از  بايد  كه  گفتم  خودم 
بر  و  بسازم  را  آن  و  ببرم  حمله  آن  به  بياورم، 
مبناي آن موسيقي را پيش ببرم. اما فكر مي كنم 

آخرين چيزي كه كامل شد، اين قطعه بود!

ترك چهار
رجعتي  بايد  كه  مارلوهه،  برنيس  معرفي  (صحنه 
باشد به گذشته هاي عاشقانه و با شكوه و روشن 
جيمز باند). اين قطعه احتماال به خاطر كيفيت تغيير 
مداوم مينور و ماژور و استفاده از چنگ و حس 
بسيار  باند  فيلم هاي  هميشگي  زيبايي  و  تاريكي 
متاثر است از جان بري. تمي توام با حسن نيت 
در جريان است-چون در فيلم اسكاي فال، دختري 
هست كه بيش از يك فصل نوول نقش و حضور 
كه  نيست  اختيارش  در  زيادي  فرصت هاي  دارد. 
سه  تنها  شايد  كند.  معرفي  را  شخصيتش  بتواند 
اين طوري  من  كار  كرديم.  استفاده  تم  اين  از  بار 
درباره  مي خواهم  تم  يك  بگوييد  كه  نيست 
شخصيت «M». البته اين سيستم متداول است، اما 
براي من خالقيت با فرآيندي ديگر آغاز مي شود 
پيدا  را  چيزي  شما  نيست.  اينگونه  كارم  شيوه  و 
مي رساند.  ديگر  چيزي  به  را  شما  آن  و  مي كنيد 
سمت  به  را  شما  كه  هست  داستان  در  عناصري 
M هدايت مي كند، چون او بخشي از داستان است. 
شخصيت  آيا  اما  داستان،  آخر  تا  مي رويد  شما 
يك  از  بيش  چيزي  آيا  دارد؟  خاصي  تم  «سيلوا» 
موتيف است؟احتماال اشتباه است كه بينگاريم يك 
كاراكتر نيازمند ملودي خاصي است كه همواره با 
پديدار شدنش به گوش برسد، اما در اغلب اوقات 
اين  باند»  «جيمز  درباره  و  مي افتد  اتفاقي  چنين 

اتفاق خيلي بيش از اينها متداول و معمول است.

ترك-6 رانندگي در شانگهاي
تحقيقاتش  تا  مي رود  شانگهاي  به   007 (وقتي 
و  عميق  عناصري  جديد  آدمي  دهد،  ادامه  را 
غير طبيعي را به مجموعه مي افزايد). اين قطعه با 
تخريب يا يك سمپل متشكل از سه ساز زهي، يك 
مي شود،  آغاز  كنترباس  يك  و  ويوال  يك  ويولن، 
كه به يك زمينه  ريتميك افزوده مي شوند، اما به 
شروع  من  برانگيزاننده،  و  موزون  بسيار  شكلي 
وقتي  پس زمينه.  در  بيت  يك  افزودن  به  كردم 
ارزشي  و  معنا  برايم  كه  مي كنم  پيدا  را  چيزي 
دارد و موجب مي شود حس كنم دارم تصويري 
را مجسم مي كنم، بسيار لذت مي برم. اين شيوه يي 
است كه معموال براي نوشتن موسيقي فيلم به كار 
مي برم، يعني مي كوشم تا به شكلي منفعل بنشينم 
و مثل يك شنونده به موسيقي گوش بدهم و ببينم 
آيا چيزي عيني در آن مي شود كشف كرد، يا تنها 
تله يي  اين  نوشته ام!  را  آن  من  كه  است  قطعه يي 
است كه همه درونش مي افتند. من وقت زيادي را 
صرف نوشتن قطعه يي مي كنم كه بيشتر دوستش 
دارم. اما اين يكي از آن نمونه هاست كه تنها دافع 

و محرك است.

ترك -8 سيلوئت
(صحنه يي بسيار پربرخورد كه طي آن باند براي 
صحنه يي  مي جنگد.  راپاس  عليه  خود  جان  نجات 
فيلم  بخش  تكان دهنده ترين  بصري  لحاظ  از  كه 
مفصل تري  موسيقي  صحنه  اين  براي   . است) 
با  كه  داشت  ايده يي  واقعا  سم  اما  بودم  نوشته 
توجه به آن مي خواست جنگ را استيليزه تر نشان 
دهد، چرا كه مشابه اين برد بين اين دو شخصيت 
اين  داشت.  وجود  هم  فيلم  از  ديگر  صحنه يي  در 
صحنه از نظر بصري بسيار استيليزه بود و فكر 
به  موسيقي  نظر  از  خواستم  هم  من  كه  مي كنم 
همان اندازه استيليزه عمل كنم و نقش پس زمينه 

را به موسيقي بدهم.

ترك -11 سر رشته دار
(يك صحنه اكشن ديگر در انتهاي فيلم كه طي آن 
Q مهارت هاي تكنولوژيك خود را به رخ مي كشد). 
Q يكي از آن شخصيت هاي انرژي بخش است، با 
خصايص  اين  و  نسلي  و  سني  مناسب  كيفيت 
كردن  وارد  راه  در  كوشش  براي  بود  فرصتي 
اين  جاسوسي،  موسيقي  به  تازه  عناصري 
هنوز  اما  است،  آخر  به  يكي مانده  سكانس 
آن  در  جاسوسي  سينماي  موسيقي  از  عناصري 
فيلم  ميانه هاي  در  هنوز  كه  انگار  مي شود.  يافت 
هستيم، حاال چگونه مي تواني حس و حال اكشن 
و شيوه اجراي آن را دوباره به فيلم اضافه كني؟ 
است  اين  دارد  وجود  اكشن  درباره  كه  نكته يي 
كه سازهاي زهي بارها و بارها آرشه مي كشند، 
را  تاثيرشان  تقريبا  آنها  سكانس،  پشت  سكانس 
فيزيكال،  تاثير  جاي  به  ديگر  مي دهند.  دست  از 
شيوه يي  ترك  اين  در  پس  مي شوند،  خسته كننده 
احيا  تازگي  قدري  با  دوباره  را  اكشن  تا  جستم 

كنم.

ترك -13 كومودو دراگون
فيلم هاي  مجموعه  سنت هاي  مهم ترين  از  (يكي 
در  كازينويي  به  باند  جيمز  ورود  باند.  جيمز 
ترانه   ملودي  به  آشكار  ارجاعي  با  ماكائو- 
اسكاي فال با صداي آدل) . ترانه آدل را خودش و 
پل اپورث نوشته اند. من نمي توانستم كاري با آن 
ترانه بكنم، اما يادم هست در جلسه يي با باربارا 
درباره  سم  و  ويلسون  گرگ  مايكل  و  بروكولي 
كرده  صحبت  افتتاحيه  ترانه  از  دوباره  استفاده 
مثل  كه  لحظه  اين  كه  مي كردند  فكر  آنها  بوديم. 
بازگشت دوباره باند از مرگ است و او هم لباس 
رسمي به تن دارد و كفش واكس خورده به پا. با 
مجموعه  در  كالسيك  لحظه  يك  اين  گفتم  خودم 
آغازين  ترانه  بازتوليد  ايده  و  است  باند  جيمز 

مي تواند مفرح و مطلوب باشد.

ترك -23اسكاي فال
زادگاه  كه  مي رانند  اسكاتلند  سمت  به   M و  (باند 
نمي كردم  فكر  هرگز  من  است).  باند  خانواده 
بخواهم قطعه يي براي اين صحنه بسازم. دليل هم 
داشتم: اين صحنه خيلي حالت گرايانه است. پيش 
رسيدن  تا  زيادي  اكشن  كه  مي كردم  فكر  خودم 
افزودن  با  بيايم  پس  داشته.  وجود  نقطه  اين  به 
صداي انسان به اين قطعه آن را غريب تر كنم تا 

پس زمينه كامل تري ساخته شود.

ترك -26 او مال من است
كه  مي خواهيم  ما  باند،  جيمز  فيلم هاي  در 
است.  تم  همان  اين  و  كنيم،  باور  را  قهرمان مان 
لحظاتي كه پرتنش هستند و مي توانند بدل شوند 
موتيف  به  را  شما  و  اطمينان بخش  لحظات  به 

اصلي باند هدايت كنند.

ترك -29 مادر
اين تم مخصوص شخصيت M است، پس همان 
بازنوازي  تنها  شنيده ايم  هم  پيشتر  كه  تمي 
به  دو  هميشه   M شخصيت  درباره  مي شود. 
شك بودم كه آيا بايد موسيقي او چيزي جز يك 
كنش  با  كه  باشد  قوي  و  سرسختانه  موسيقي 

عاطفي ضديتي آشكار داشته باشد يا نه.
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ماجراى كشته 
شدن لينكلن

محسن خالصه دهقان

آبراهام  لينكلن رييس جمهور اياالت متحده آمريكا از جمله مردانى بود كه 
حتى در زمان حياتش از شهرت و محبوبيت  وافرى برخوردار بود. افزون 
فصل  و  حل  منظور  به  او  وقفه  بى  تالش هاى  بودنش  رييس جمهور  بر 
مناقشات داخلى، منجر به ظهور آمريكايى متحد و مستحكم شد و اتحاد و 
همبستگى دولت را روز افزون كرد. ثانيا مجادله تاريخى او جهت بخشيدن 
حقوق مساوى به سپيد پوستان و سياه پوستان و از جمله دادن حق راى به 

سياه پوستان، محبوبيت و نفرت را توامان براى او به همراه داشت. 
او  تحسين كننده  بودند،  برخوردار  ديدگاه هاى انسانگرايانه  از  كه  كسانى   
بودند و آن دسته كه خواهان پيروزى و به بردگى كشيدن سياه پوستان 

بودند، از اقدامات او به خشم آمدند. 
مستقيما  آنها  در  كه  كرد  دريافت  نامه  چندين  لينكلن  قضايا  اين  از  بعد 
به كشته يا دزديده شدن تهديد شده بود. او به خوبى توسط گروه بازرسى 
قرار  مى آمد،  عمل  به  او  كشتن  جهت  كه  توطئه هايى  جريان  در  خود 
مى داد.  را  جست وجويى  و  تحقيق  گونه   هيچ  دستور  او  آيا  اما  مى گرفت؛ 
خير، چنين نبود. او در جواب محافظان خود كه او را اخطار به هوشيارى 
اگر  مى گفت:  كنايه آميز  لبخندى  با  مى كردند  درمالقات هاى عمومى  بيشتر 

سرنوشت اين باشد كه به اين شكل  بميرم، كسى مى تواند نجاتم دهد؟
بوث (Booh) از كم طاقت ترين مخالفان لينكلن بود. او به همراه چهار تن 
از همدستان خود انگيزه مفرطى براى كشتن  لينكلن داشتند تا با اين اقدام 
با  بوث  بخشكانند.  حال  انقالب  در  ايالت هاى  بين  در  را  اتحاد  ريشه هاى 
مراودات  و  فعاليت ها  اهم  جريان  در  سفيد  كاخ  در  واسطه هايى  استقرار 
لينكلن قرار مى گرفت. كارآگاهانش  به او اطالع دادند كه رييس جمهور روز 
لينكلن-جهت  آمريكا-مرى  اول  بانوى  همراه  به   1965 آوريل  چهاردهم 
را  فورد  تئاتر  به  رفتن  قصد  آمريكاييان»  عموى  «پسر  نمايش  تماشاى 
دارند. اين بهترين فرصت براى بوث بود. او به خوبى با تئاتر آشنا بود و 
اين فرصتى طاليى براى او محسوب مى شد تا اهداف خود را تحقق بخشد. 
ناديده انگاشتن  در  كه بى پروايى اش  داشت  را  مردى  قصد كشتن  او  آرى 
بين  در  مساوات  ايجاد  به  منجر  آمريكا  ديرينه  سنت هاى  كردن  خرد   و 
خواهم  خودم  را  «لينكلن  مى گفت:  خود  همدستان  به  بوث  شد.  وحشى ها 
كشت و هدف بعدى من ژنرال گرانت خواهد بود، كسى كه تحت فرمان او 
نيروهاى متحده ارتش  انقالبى جنوب را شكست داد. اگر ديگر همدستان 

لينكلن در صحنه حضور داشتند، كشتن  آنها وظيفه شما خواهد بود.» 
Good Fri-) روز چهاردهم آوريل كل كشور غرق در جشن جمعه خوب
نكته ها  جزئى ترين  گرفتن  نظر  در  با  همدستانش  و  بوث  اما  بود؛   (day
در تكاپوى تحقق هدف خود بودند. بوث اطمينان داشت  كه با اين اقدام، 
بودند،  دارى  برده  طرفدار  كه  را  پوستانى  سفيد  دسته  از  آن  تحسين 
برخواهد انگيخت و به يك شخصيت فنا ناپذير كه احتماال در تاريخ از او 

به عنوان يك آزادى خواه ياد مى كنند، تبديل خواهد شد. 
جشن و پايكوبى به غروب خود نزديك شد. چهاردهم آوريل روزى زيبا، 
 (Mary Tod Lincoln) لينكلن  تادمرى   براى  بود.  دل انگيز  و  شكوه  با 
روزى بهشتى به حساب مى آمد؛ چرا كه ديگر لينكلن از تمامى نگرانى ها 
و هيجانات جنگ داخلى آسوده شده بود. لينكلن و همسرش تصميم گرفته 
بودند بعد از اتمام دوره رياست جمهورى، تعطيالتى طوالنى  را در اروپا 
سپرى كنند. مرى در انتظار زمانى بود كه آبراهام مجددا در شيكاگو يا 
گرين فيلد به حرفه خود يعنى وكالت  مشغول شود. مرى آينده را روشن 
و پر بار مى ديد؛ اما آنچه اكنون او را بيشتر خوشحال مى ساخت رفتن به 
تئاتر بود. مدت ها بود كه آن دو در كنار هم به تئاتر نيامده بودند. سال هاى 
خونين جنگ داخلى مملو از ترديد و اضطراب بود. حاال كه طوفان فروكش 
كرده بود زندگى به نظر لطيف و با طراوت مى آمد. شايد مرى نمى دانست 
كه اين منحوس ترين شب زندگى او خواهد بود. اگرچه براى رييس جمهور 

روزى عادى همانند ديگر روزهاى كارى او بود. مردم دسته دسته براى 
لينكلن  مى رسيدند.  به خدمت  داخلى  جنگ هاى  در  او  پيروزى هاى  تبريك 
مسالمت آميز  توافق هاى  اعمال  جهت  را  مهمى  تصميمات  مشاورانش  و 
مرى  وقتى  روز  آن  شب  بودند.  زده گرفته  جنگ  مناطق  در  خير  اعمال  و 
قرارشان در تئاتر را به يادش انداخت لينكلن خيلى خسته بود. استراحت در 
منزل را به رفتن به تئاتر ترجيح مى داد، اما به خاطر خوشحالى همسرش 
عازم رفتن شد. مى دانست كه همراهى با مرى در رفتن به تئاتر بسيار او 
را خوشحال خواهد كرد؛ بنابراين به رغم بى ميلى اش با خوش رويى او را 
همراهى كرد. از طرفى بوث جهت تحقق بخشيدن به هدفش اسب هاى خود 
را زين كرده بود. او نقشه كشيده بود كه بعد از كشتن لينكلن با سريع ترين 
وسايل ممكن از قلمرو واشنگتن دى سى  وارد اياالت جنوبى شود. او و 
همدستانش مطمئن بودند كه جاى امنى در جنوب پيدا خواهند كرد؛ چرا كه 

جنوب براى آنها و افرادى از اين قبيل بهترين مكان فعاليت بود. 
در  بيشتر  احتياط  با  مرى  بودند.  ويژه  اتاق  در  مرى  و  لينكلن  آبراهام 
زاويه اى قرار گرفت كه لينكلن كامال مسلط بر پرده باشد، اما در معرض 
ديد عموم قرار نگيرد. با وجود اين، دو تن از بازيگران او را شناختند و با 
احترام عرض ادب نمودند. لينكلن  و همسرش از مكالمات طنزآميز و توأم 
با شوخى نمايش لذت مى بردند، اما با شروع پرده سوم مرى متوجه شد كه  
لينكلن در حال لرزيدن است، روپوش (بارانى)خود را به لينكلن داد و براى 
اين كه او را گرم  كند كنار او نشست. ناگهان اتاقكى كه لينكلن و همسرش 
به  بمب  يك  شدن  منفجر  همانند  رعدآسايى  غرش  با  داشتند  قرار  آن  در 
ارتعاش  درآمد. مرى وحشت زده نگاهى به شوهرش انداخت و از ديدن 
چهره بى حركت، چشمان بى احساس و بدن بى روح او مات و مبهوت شد 
و فرياد كشيد. چند لحظه بعد مرى سرگرد رات بن را كه همراه آنها بود 
چهره  آن مرى  يك  در  ديد.  كشمكش  حال  در  دست  به  چاقو  غريبه اى  با 
آن مرد را به ياد آورد و اين كه او را در جايى ديده است، اما چه وقت و 
كجا نمى توانست به ياد آورد.قاتل از اتاق خارج شد و فرار كرد. مرى با 

چشمانى گريان رفتن او را نظاره مى كرد. 
نام اين قاتل بوث بود، بازيگرى كه يك ساعت و نيم قبل از ورود لينكلن 
كجا  رييس جمهور  كه  مى دانست  دقيقا  او  بود.  رسانده  تئاتر  به  را  خود 
آنجا  از  تا  كرد  ايجاد  اتاق  ورودى  در  در  سوراخى  بوث  خواهد نشست. 
حركات رييس جمهور و همراهانش را زير نظر داشته باشد. او احتياط هاى 
بيشترى را نيز به عمل آورد. براى اجتناب از هرگونه مزاحمتى به هنگام 
چوبى  تكه  و  كند  را  لژ  ديوار  گچ  از  متر  سانتى  پنج  حدود  كردن،  شليك 
جلوى   (parker) پاركر  لينكلن،  مراقب  چهار  بين  در  داد.  قرار  آنجا  در 
در ورودى قرار داشت؛ اما متاسفانه او مردى غير مسوول و الكلى بود. 
از  را  لينكلن  شايد  مى بود  زنگ  به  گوش  و  پذير  مردى مسووليت  او  اگر 
هوشيار  رييس جمهور  ديگر  محافظ  سه  اگر  مى داد.  شدن نجات  كشته 
اما  جلوه  مى كرد؛  ديگرى  نحو  به  قضايا  شايد  بودند  وظيفه شناس  و 
نيز  صحنه  بلكه از  شد  لينكلن  كشتن  به  موفق  تنها  نه  بوث  نشد.  اين گونه 
بودند  آشنا  تئاتر  با  كه  كسانى  و  بود  بوث بازيگرى سرشناس  گريخت. 
داد.  چهره  تغيير  نشود  اين كه شناسايى  براى  خوبى مى شناختند  به  را  او 
رفتن  از  قبل  گذاشت.  سبيل  و  ريش  و  كرد  عوض  را  خود  موهاى  فرم 
مشكل  بسيار  او  شناختن  نوشيد.  حسابى  و  خورد  غذاى زيادى  تئاتر  به 
اجرا  حال  در  نمايش  طنزآميز  صحنه  شد.  اتاقك  وارد  بوث مخفيانه  بود. 
شدن بود. صداى خنده حضار و رييس جمهور به گوش مى رسيد. هيچ كس 
حتى محافظين لينكلن نيز متوجه ورود بوث نشدند. او در حالى كه به طرف 
لينكلن نشانه رفته بود نمايش و اشعار ويرجينيا «سينك سمپر تايرديس»را 
گلوله  برخورد  از  بعد  فورا  كه  چرا  نشنيد  را  آن  لينكلن  اما  كرد،  زمزمه 
بيهوش شد. تمامى 2500 تماشاچى حاضر صداى شليك را شنيدند، اما 
كه  نفهميدند  مى داد  تشكيل  را  نمايش  صحنه  از  قسمتى  تيراندازى  چون  
صدا از كدام طرف بود. گمان كردند صدا از طرف صحنه است. بوث براى 
روى صحنه  شليك  با  را  شليك  زمان  دقيقا  نكند  شك  او  به  كسى  اين كه 

منطبق كرده بود. 
سرگرد رات بن (Roth bone) به مجرد شنيدن صداى تير براى دستگيرى 
بوث به سمت او حمله ور شد. بوث فورا چاقويى از جيب خود بيرون آورد و 
بازوى چپ رات بن را زخمى كرد و از فاصله سه چهار مترى خود را روى 
صحنه انداخت. با افتادن روى صحنه گير كرد، اما با وجود تمامى موانع 
موفق به فرار شد. سوار اسب خود شد و بدون هيچ مزاحمتى به سرعت از 
واشنگتن دور شد. تالش و سر و صداى مردم براى دستگيرى بوث نتيجه 
نداد. غريو «بگيريد، بوث را بگيريد» در سالن طنين افكن شد. مردم با اين 
تصور كه مدير و ديگر بازيگران تئاتر در اين توطئه سهيم بوده اند سعى 
كردند كه آنجا را به آتش بكشند، اما پليس با دخالت خود اين تئاتر تاريخ 
ساز را نجات داد؛ اما آيا مسووالن مى توانستند شعله هاى خشم و نفرت 
طرفداران بى شمار لينكلن را نيز كه از اعماق قلبشان در حال جوشيدن بود 

خاموش كنند. 
مدت ها قبل از اين يك زن كولى مرگ ننگين و شرم آورى را براى بوث 
پيش بينى كرده بود. با خواندن كف دست او گفته بود: «با خفت و خوارى 
كشتن  از  بعد  بوث  آمد.  در  آب  از  درست  پيشگويى  اين  مرد.»  خواهى 
لينكلن تصور مى كرد كه افتخارى نصيب او خواهد شد و در تاريخ آمريكا 
بزرگ ترين  اكنون  اما  شد،  خواهد  شناخته  ناپذير  فنا  چهره اى  به عنوان 
او  دوستان  صف  به  لينكلن نيز  دشمنان  حتى  بود.  شده  آمريكا  تبهكار 
در  فرارى  قاتل  جهت دستگيرى  دالر   000/50 معادل  پاداشى  و  پيوستند 
نظر گرفته شد. در جايى ديگر هزاران تن از حاميان خشمگين لينكلن دست 
به آشوب و اختناق زدند. جيمز گارفيلد (James Garfield) يكى از رهبران 
گارفيلد  متعاقبا  داشت.  بسزايى  نقش  خشمگين  جمعيت  كنترل  در  محلى 
بيستمين رييس جمهور آمريكا شد. كسى كه خودش نيز قربانى توطئه قاتلى 

نيمه ديوانه شد. 
بعد از 11 شبانه روز تالش مستمر، پليس موفق به رديابى بوث شد. او در 
بين بوته ها خود را پنهان كرده بود. پليس با به آتش كشيدن بوته ها او را 
مجبور به بيرون آمدن كرد و فورا با ضرب گلوله از پاى درآورد. حتى بعد 
از اين كه مرگ خيره خيره به او مى نگريست، بوث همانند يك بازيگر كارآمد 
مى گفت: «من لينكلن را براى خود آمريكا كشتم، متاسفم از اين كه قربانى 

من هيچ دستاوردى را براى اين كشور به ارمغان نياورد. » 

رييس  جمهور كفاش! 
در  داروين)  چارلز  با  (همزمان   1809 فوريه   12 در  لينكلن»  «آبراهام   
به  اسپرينگ»  مزرعه «سينكينگ  در  چوبى  كلبه اى  در  و  فقير  خانواده اى 
و  داشت  نام  «ننسى هانكز»  مادرش  و  لينكلن»  «توماس  پدرش  آمد.  دنيا 
به نام سارا لينكلن  بزرگ تر  خواهر  آبراهام يك  بودند.  سواد  دو بى  هر 
داشت كه در سال 1805 به دنيا آمد. برادر كوچك وى، توماس در اوان 

كودكى جان سپرد.
حمايت  رد  دليل  به  كه  بودند  پروتستان  كليساى  عضو  آبراهام  والدين   
كودكى  دوران  از  وى  بودند.  شده  جدا  بزرگ  كليساى  از  برده دارى،  از 
برخورد زيادى با احساسات ضد برده دارى داشت. با اين وجود، هرگز به 
كليساى پدر و مادرش يا كليساهاى ديگر نپيوست. در سال 1816، زمانى 
كه لينكلن 7 ساله بود، همراه با پدر و مادرش به بخش برى هند نقل مكان 
كرد. در اين ناحيه، در كلبه اى چوبى و بدون در و پنجره زندگى مى كردند 
كه كف آن پر از علف هاى وحشى بود. رختخواب هايى كه تشك هاى آن 
را با برگ خشك پر كرده بودند، يك يا دو چهار پايه، يك ميز و يك كتاب 
كه  برد  پى  بعدها  او  مى داد.  تشكيل  را  آنها  دارايى  و  اثاث  همه  مقدس، 
اين جابه جايى بعضا به دليل برده دارى و نيز به علت مشكالت اقتصادى 
موجود در كنتاكى صورت گرفته است. در سال 1818، مادرش در سن 
34 سالگى و بر اثر عارضه اى جان باخت. اندك زمانى بعد، پدر لينكلن با 
سارا بوش جانستون ازدواج كرد. سارا، لينكلن را مانند بچه هاى خودش 
بزرگ كرد و در مقايسه لينكلن با پسر واقعى خودش چنين گفت : «هر دو 
بچه هاى خوبى بودند، اما اكنون كه ديگر هيچ كدام نيستند، بايد بگويم كه 
آبراهام بهترين پسرى بود كه در تمام عمرم ديدم» ( لينكلن، نوشته ديويد 

هربرت دونالد، 1995).
وسيله  به  هم  آن  آموزش،  ماه   18 فقط  احتماال  او  رسمى  تحصيالت 
معلمان غير رسمى بوده است. در واقع، او خود آموخته بود، هر كتابى كه 
مى توانست، قرض مى گرفت و مى خواند. بر انجيل، آثار ويليام شكسپير، 
تاريخ انگلستان و تاريخ آمريكا كامال مسلط بود و خود شيوه اى بسيار 
ساده براى سخن گفتن برگزيد كه حضار را - كه به سخنان پرطمطراق 
عادت كرده بودند - متحير مى ساخت. روزى كتابى كهنه و موش خورده 
از شرح زندگى واشنگتن به دست آورد، آن را با دقت فراوان خواند و 

شيفته آن شد .
در 18 سالگى، در دكانى كوچك مشغول به كار شد. در 15مايلى خانه اش، 
دادگاه هايى در فصول معينى از سال تشكيل مى گرديد. لينكلن گه گاه صبح 
زود خود را به  آنجا مى رسانيد و پس از آنكه تمام روز خود را به شنيدن 
سخنان قاضيان و دادستان و متهمان مى گذراند، شامگاهان به خانه باز 
مى گشت. او كتاب « قانون اساسى تجديد نظر شده ايالت اينديانا» را نيز 
براى مطالعه به عاريه گرفت. مدتى نيز به كمك برادر ناتنى خود، كشتى 
انجام  به  را  كار  اين  فراوان  دقت  با  چون  و  مى ساخت  مسطح  بى بادبان 
در  بزرگى  دكان  همچنين  و  كارخانه  يك  تصدى  كار،  صاحب  رسانيد، 
نيوسالم را به او واگذار كرد. لينكلن با مشتريان رفتار خوبى داشت. يكبار 
از يك مشترى اشتباها حدود 6 سنت اضافه گرفته بود، شب هنگام دو سه 

مايل راه رفت تا مبلغ مزبور را به مشترى پس بدهد.
لينكلن كه در خانواده اى فقير پا به دنيا گذاشت، در تمام طول زندگيش با 
ناكامى مواجه شد. او در هشت دوره انتخابات شكست خورد و دو بار 
بارها  شد.  دچار  روانى  ريختگى  درهم  به  و  ماند  ناكام  تجارت  كار  در 
امكان داشت كه از همه چيز دست بشويد و تسليم شود، اما چنين نكرد و 
بزرگ ترين رييس جمهور در تاريخ آمريكا شد. لينكلن قهرمان بود و هيچ 
گاه اسير ياس و نااميدى نشد. وى در سال 1860 و در سن 51 سالگى 
به رياست جمهورى آمريكا انتخاب شد و در سال 1865، در آغاز دومين 

دوره رياست جمهورى خود به قتل رسيد وى در اين مورد بيان كرد:
« راهى خسته كننده و لغزنده بود، يك پايم لغزيد و به پاى ديگرم خورد 
تا آن را هم از راه رفتن باز دارد، ولى من به خود آمدم و گفتم اين صرفا 

لغزشى است، نه از پا افتادن».
آبراهام لينكلن پسر يك كفاش بود و زمانى كه رييس جمهور آمريكا شد، 

طبعا همه  اشراف زادگان سخت برآشفتند و آزرده و خشمگين شدند.
سناى  مجلس  در  را  خود  افتتاحيه   نطق  تا  مى رفت  كه  روزى  اولين  در 
آمريكا ارائه دهد، درست موقعى كه داشت از جا برمى خاست تا به طرف 
تريبون برود، اشراف زاده ا ى بلند شد و گفت: «آقاى لينكلن، هر چند شما 
بر حسب تصادف پست رياست جمهورى اين كشور را اشغال كرده ايد، 
تا  مى آمديد  ما  منزل  به  پدرتان  همراه  به  هميشه  كه  نكنيد  فراموش  اما 
سناتورها  از  خيلى  جا  اين  در  و  كنيد  تعمير  را  ما  خانواده   كفش هاى 
كفش هايى به پا دارند كه پدر شما آنها را ساخته است. بنابراين، هيچ گاه 
اصل خود را از ياد نبريد». اين مرد فكر مى كرد با اين كار او را تحقير 
مى كند. آبراهام لينكلن گفت: « من از شما سپاسگزارم كه درست پيش از 
ارائه اولين خطابه ام به مجلس سنا، مرا به ياد پدرم انداختيد. پدرم چنان 
نبود  قادر  كس  هيچ  كه  بود  خالقى  هنرمند  چنان  داشت،  زيبايى  طينت 
كفش هايى به اين زيبايى بدوزد. من خوب مى دانم كه هر كارى هم انجام 
رييس جمهور  بود،  بزرگى  آفرينشگر  او  كه  آنقدر  نمى توانم  هرگز  دهم، 
بزرگى باشم. من نمى توانم از او پيشى بگيرم. در ضمن، مى خواهم به همه  
شما اشراف زادگان خاطر نشان سازم، اگر كفش هاى ساخت دست پدرم 
پاهايتان را آزار مى دهد، من هم اين هنر را زير دست او آموخته ام. البته 
من كفاش قابلى نيستم، اما حداقل مى توانم كفش هايتان را تعمير كنم. كافى 

است به من اطالع بدهيد تا خودم شخصا به منزلتان بيايم».
سكوتى سنگين بر فضاى مجلس حكمفرما شد.

برده  تا  گرفت  تصميم  و  كرد  بردگى  لغو  براى  بسيارى  تالش  لينكلن 
اعضاى  سپتامبر 1862به  در 23  وى  براندازد.  قطع  طور  به  را  فروشى 
كابينه گفت، من با خداى خود عهد كرده ام كه اين عمل را انجام دهم و 
به دنبال آن، اعالميه آزادى را صادر كرد كه به موجب آن، چهار ميليون 
برده آزاد مى شدند. اين اقدام لينكلن، بزرگ ترين حادثه قرن نوزدهم به 

شمار مى رود. 
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى 
رفع  و  بنفس  اعتماد  كسب   , ها  نگرانى  ها -  ,ترس  ناخواسته  عادتهاى  ترك   ,

خجالت , ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

روانشتاسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

رابطه موفق، اعتماد به نفس مى خواهد 

كــى به من 
نگاه مى كنه؟

  

با  «پرروريى»،  با  را  نفس  به  اعتماد  ها  بعضى 
و  كردن»  صحبت  بلند  همه  «جلوى  يا  «غريبگى»، 
يكسرى مهارت هاى اجتماعى اشتباه مى گيرند، در 
ممكن  كه  هستند  هاى  مهارت  دقيقا  اينها  كه  حالى 
ندارد  هم  نفس  به  اعتماد  كه  آدمى  يك  در  است 

وجود داشته باشد.
در واقع مى شود يك آدمى اعتماد به نفس نداشته 
ابراز  كند،  صحبت  همه  جلوى  بتواند  ولى  باشد 
بگيرد  هم  را  حقش  است  الزم  وقتى  يا  كند  عشق 
چون مهارت الزم براى انجام اين كار، در او وجود 

دارد و ارتباطى هم با اعتماد به نفس ندارد.
مى خواهيم در مورد تاثير رگه هاى خود كم بينى 
و روى مقابل آن، داشتن اعتماد به نفس در روابط 
و ازدواج هاى مان صحبت كنيم. شايد شما هم از 
بعضى ها شنيده باشيد كه «اعتماد به نفس ازدواج 
را ندارم.» يا «كى به من نگاه مى كنه؟»؛ اجازه بدهيد 
صحيحى  هاى  ريشه  ها  حرف  اين  كه  كنيم  تاكيد 
هاى  واقعيت  در  نه  و  گوينده  ذهن  در  نه  ندارند، 
جامعه اى كه قرار است با آدم هاى آن در ارتباط 

باشيم و شريك زندگى مان را پيدا كنيم.

� براى ورود به دنيايى جديد
يك عزت نفس داريم كه خود شخص احساس مى 
باارزش  احساس  اين  است.  باارزشى  انسان  كند 
بودن را ممكن است از محيط بيرون گرفته باشد؛ 
يعنى دوستانش، خانواده اش، جامعه و افراد ديگر 
كه با آنها ارتباط دارد، اين عزت نفس را به او داده 
باشند. يك مقدار هم خودش بايد فهميده باشد كه 
آدمى مثل او فرديتش به گونه اى شده كه يكسرى 
كارها را نبايد انجام بدهد، يكسرى جاها نبايد برود 

و يكسرى حرف ها را نبايد بزند.
اينها كامال شخصى است و ارتباطى با بيرون ندارد. 
به  اعتماد  اما  دارد  را  اينها  خودش  خلوت  در  فرد 
نفس يك مقدار بيرونى تر است. من به خودم تاكيد 
توانم  را مى  هستم كه فالن كار  آدمى  مى كنم كه 
دستاوردها  يكسرى  كه  هستم  آدمى  بدهم.  انجام 
به  اينها  كه  ام  داشته  ام  زندگى  در  ها  موفقيت  و 
من اين حس را مى دهد كه مى توانم موفقيت هاى 
ناشناخته ديگرى را در حوزه هاى ناشناخته ديگر 

به دست بياورم.

دقيقا مانند فوتباليستى مى شود كه به او مى گويند 
فوتبال  در  فوتباليست  اگر  كند.  بازى  واليبال  بيايد 
بازى كردنش مهارت داشته باشد، پيش خودش مى 
و  پشتكار  و  تمرين  با  هم  را  اين  احتماال  كه  گويد 
شايد خواندن كتاب ها و ديدن فيلم هاى خوب از 
واليباليست هاى مشهور دنيا و البته تمرين، بتوانم 
خوبى  واليباليست  و  برم  و  كنم  تقويت  خودم  در 

هم بشوم.
او يك حس «مى توانم» درون خودش دارد. يعنى 
يك خودباورى در وجود اين افراد وجود دارد كه 
آنها را به سمتى كه تا به حال آن را تجربه نكرده 

اند سوق مى دهد.
جديد  وقايع  تجربه  توان  نفس  به  اعتماد  واقع  در 
در  قبلى  موفق  هاى  تجربه  پشتوانه  با  زندگى،  در 
زندگى است. اين همان حسى است كه يك نفر قيمه 
بادمجان را خوب درست مى كند و به او مى گويند 
خورشت كنگر را كه تا به حال درست نكرده بپزد.

ولى  دارد  هم  اضطراب  و  ترس  حس  يك  كه  البته 
نه نمى گويد و آن را درست مى كند. درست مثل 
جوانى كه تصميم مى گيرد زير نگاه پرسشگر چند 
خانواده ابراز عشق كند و پا در مجلس خواستگارى 
مى گذارد يا براى ميهمان هايى كه به چشم خريدار 

نگاه مى كنند، چاى بياورد.
بعضى ها فكر مى كنند كسانى كه اعتماد به نفس 
مى  انجام  صالبت  و  قدرت  با  را  چيزى  هر  دارند، 
دهند. اين همان اشتباه كسانى است كه فكر مى كنند 
كسى كه تعداد زيادى سخنرانى كرده است، اعتماد 
به نفس سخنرانى هاى بعدى را دارد اما اين اسمش 
اعتماد به نفس نيست بلكه فرد سخنران اين مهارت 

سخنرانى هاى بعدى را دارد نه اعتماد به نفس.
مى  سخنران  اين  آيا  كه  است  اين  نفس  به  اعتماد 
كتاب  عرصه  مثل  ديگر،  هاى  عرصه  وارد  تواند 
در  كه  من  گويد  مى  خودش  پيش  سخنران  شود؟ 
بوده  موفق  مباحثه  و  بحث  جلسات  و  سخنرانى 
ام، پس احتماال مى توانم در اين عرصه هم موفق 

باشم. اين مى شود از جنس همان اعتماد به نفس.

� مثل بنزين براى ماشين
بنزين  مثل  وجودش  انسان  براى  نفس  به  اعتماد 
براى ماشين الزم است. صبح كه از خواب بلند مى 
شويم و بيرون مى رويم، براى خريد بليت مترو و 
گفت  بايد  جامعه  هاى  آدم  با  معاشرت  و  اتوبوس 

و گو كنيم.
من  غذاى  مثال  بگوييم  بتوانيم  بايد  رستوران  در 
جرأت  بانك  در  كنيد.  عوض  را  آن  و  است  شور 
دفاع از نوبتمان را داشته باشيم و نگذاريم حقمان 
را بگيرند. بايد بتوانيم به طرفمان بفهمانيم كه وقت 
من همانقدر عزيز است كه وقت شما برايتان اهميت 

دارد.
به  اعتماد  كه  كسى  هم  همسر  انتخاب  مساله  در 
نفس ندارد، به دنبال يك آدمى مى گردد كه به او 
و  خواستگارى  در  هميشه  بدهد.  نفس  به  اعتماد 
خواستگارهايش دنبال كسى مى گردد كه خيلى او 
را بستايد. به همين دليل خيلى از فرصت هايش را 

از دست مى دهد چون كسى او را نمى ستايد.
يكى از خطرهايى كه يك آدم خود كم بين را تهديد 
مى كند، اين است كه خيلى چيزها را بيهوده در قلك 
خود كم بينى خودش مى ريزد. يعنى همه اتفاقات 
زندگى اش را ناشى از اتفاقاتى به حساب بياورد كه 
همان توهم خودكمبينى است. به يك نفر زنگ مى 
زند و وقتى طرف دير جواب مى دهد، پيش خودش 

مى گويد اگر فالن بودم و فالن كار را داشتم، تلفنم 
را زود جواب مى داد.

البته ممكن است بعضى از مردم عقلشان به همين 
چيزها باشد، ولى اصرار بيش از حد وقايع و تعميم 
دادنش به اين خودكم بينى ها درست نيست؛ مثال 
بدهم  انجام  را  ام  سخنرانى  زبان  لكنت  با  من  اگر 
ولى خودم از آن راضى باشم، مردم هم كمتر آن 
عذرخواهى  دائم  من  كه  وقتى  تا  بينند  مى  را  ايراد 
كنم و دائم اظهار شرمندگى كنم و بگويم ببخشيد 
كه اينجورى شد و نگاه مردم را به اين نقص خودم 

متمركز مى كنم.
در يك رابطه عاطفى كسى كه اعتماد به نفس ندارد، 
باعث مى شود طرف مقابل دائم بخواهد از او غصه 
زدايى كندكه «نه اى بابا، حاال كه چيزى نشده، مهم 
نيست، منظورش تو نبودى.» طرفش بايد دائم رفع 
سوء تفاهم كند و همه اينها به ضرر خودش تمام 

مى شود.
پر  براى  كه  نيست  بعيد  اصال  بين  خودكم  آدم  از 
و  نفس  به  اعتماد  در  خودش  هاى  نداشته  كردن 
عزت نفس، برود سراغ داشته هايى كه شايد خوب 
هم باشند، ولى ربطى به اين دو ندارند. فرض كنيد 
را  كسى  بروم  اما  ندارم  دانشگاهى  تحصيالت  من 
فكر  و  دارد  دانشگاهى  تحصيالت  كه  كنم  انتخاب 
اين را نكنم كه خودم با او چطور سر كنم؟ پر كردن 
اين نقاط با مدرك و ماشين و ساعت گران قيمت، 

از اصل غلط است.

� اعتماد به نفس، طبق طبق نباشد
اعتماد به نفس زياد از حد هم در يك فرد باعث مى 
شود ضعف خودش را نبيند و ناكارآمدى ها را در 
خودش احساس نكند. ديگر اين تصور را نمى كند 
كه امكان دارد من هم اشتباه كنم، امكان دارد خطا 
اوقات  خيلى  بيند.  نمى  را  اينها  از  كدام  هيچ  كنم. 
آدمى كه دستاوردهاى كم داشته و حقارت داشته 
و رنج مى كشيده است با به دست آوردن ناگهانى 

همه اينها ممكن است لبريز شود.
تالش  خيلى  كارشناسى  كنكور  در  كه  كسى  مانند 
يك  شايد  كه  دارد  را  حسى  ليساسش  با  و  كرده 
نفر در دكترا آن را نداشته باشد. بعد همين فرد در 
خواستگارى هايش، در كارهاى شخصى اش و در 
ساير امور دچار يك توهم مى شود كه اگر من فالن 

جا نباشم، كار مى خوابد و پيش نمى رود.
مى  دست  از  واقعيت  با  را  ارتباطش  فرد  واقع  در 
تذكر  ها  خودشيفته  اين  به  كسى  هم  معموال  دهد. 
نمى دهد وآنها را در وهم خودشان باقى مى گذارد. 
امر،  يك  در  داشتن  تام  مهارت  اوقات  گاهى  البته 
مقاله  عرصه  در  نفر  يك  شايد  نيست.  غريبى  چيز 
نويسى و يادداشت، انسانى بسيار حرفه اى باشد.

اگر در اين عرصه احساس خيلى خوبى به خودش 
داشته باشد، اصال ايرادى ندارد اما به شرط اينكه 
درست  ببيند.  حقير  و  ناچيز  را  بقيه  نشود  باعث 
است كه او سر جايش است اما دليل نمى شود به 
بقيه، مثال در خانه و به همسرش نگاه تحسين آميز 

نداشته باشد.
حتما  است،  پنگ  پينگ  بازى  مثل  نفره  دو  زندگى 
بايد دو طرف ميز آدم هايى با سطح مهارت مشابه 
مى  خسته  شان  يكى  زود  خيلى  وگرنه  كنند  بازى 
شود و مى رود. شما وظيفه داريد انتخاب مناسبى 
براى همبازى داشته باشيد و در طول بازى، بدون 
اينكه زيادى از او ايراد بگيريد يا به او زخم زبان 
بزنيد، براى بازى آماده اش كنيد و اعتماد به نفس 

اش را باال ببريد.
بدهيد.  انجام  بايد  هم  خودتان  مورد  در  كه  كارى 
به اين معنا كه هيچ وقت با نداشته هاى تان و به 
اميد دلسوزى و محبت ديگران وارد هيچ رابطه اى 
هم  تان  هاى  داشته  مورد  در  اينكه  ضمن  نشويد، 
واقع بين باشيد و به طرف مقابل تان هم اين مساله 

را يادآورى كنيد.
ديگران  و  خودش  براى  الزاما  نفر  يك  نيست  نياز 
خيلى  اجتماعى  موقعيت  حتى  يا  جذابيت  و  زيبايى 
ويژه اى داشته باشد بلكه بايد براى كسى كه با او 

در رابطه است همبازى مطلوبى باشد.
� چطور تقويتش كنيم؟

در  خودباورى  از  حدى  يك  به  بايد  همه  از  اول 
بر  و  جامعه  در  مان  موقعيت  تا  برسيم  خودمان 
كه  نرويم  جايى  اينكه  بدانيم.  را  مان  هدف  اساس 
در آنجا نقطه ضعف هاى من دو برابر ديده شود. 
گاهى اوقات اين نقطه ضعف ها را آدم ها پررنگ 
مى كنند و گاهى اوقات مكان ها. آدم ها مورد نظر 

ما نيستند.
منظورمان اين است كه من رياضى ام در حد خيلى 
ساده باشد ولى بروم سر كالس رياضى پيشرفته 
بنشينم. اين باعث همان اتفاق مى شود. شخص مى 
رود سر كالسى مى نشيند كه از مطالب هيچ چيزى 
نمى فهمد. طبيعى است كه اين فرد خودباورى اش 

پايين مى آيد.
كار  اين  بنويسيد.  را  تان  هاى  توانايى  ليست  چك 
واقعيت  بر  مبتنى  نفس  به  اعتماد  به  رسيدن  براى 
واجب است، ضمن اينكه اين امكان را به شما مى 
دهد تا در وقت ضرورت، بهتر و واقعى تر خودتان 
را معرفى كنيد. شما بايد اين حس مى توانم ها را 
به جاهايى كه بايد تسرى بدهيد. البته در اين كار 
ظرفيت محيط را هم بسنجيد، در يك جمع خودكم 
بين، كارهايى كه بر اساس اعتماد به نفس باال انجام 
مى شود، ممكن است خودشيفتگى به حساب بيايد!

� رابطه موفق اعتماد به نفس مى خواهد
داريد  را  توانش  كنيد  مى  فكر  كه  جاها  بعضى  در 
ريسك كنيد.حداقل آن زمان هايى كه همه چيز به 
مرور  بكنيد.  را  ريسك  اين  دارد  بستگى  شانستان 
درست،  هاى  موفقيت  از  درست  خاطرات  كردن 
براى  بيشترى  به نفس  اعتماد  آدم  شود  مى  منجر 

ريسك كردن ها پيدا كند.
بايد هر از گاهى اعتماد به نفسمان را رشد بدهيم. 
زندگى واقعى، دائم اعتماد به نفس را مصرف مى 
را  نفس  به  اعتماد  اين  دائم  بايد  زرنگ  آدم  و  كند 
شارژ كند. بخشى از آنها محصول جنگ در زندگى 
اين  براى  است.  زندگى  در  تفكر  حاصل  بخشى  و 
كار بايد با آدم هايى معاشرت كنيم كه نكات مثبت 

را جلوى چشم آدم مى آورند.
بپذيريم يا به خودمان مجوز اين را بدهيم كه امكان 
جرات  كه  هايى  آدم  بخوريم.  شكست  گاهى  دارد 
بيهوده  استرس  و  اضطراب  ندارند،  كردن  اشتباه 
كارى  يا  شود  مى  باعث  كه  كنند  مى  تحمل  را  اى 
ترسى  كردند،  شروع  اگر  اينكه  يا  نكنند  شروع  را 

بر آنها غلبه كند.
راهى  هر  ابتداى  در  كه  است  ممكن  احتمال  اين 
امكان پيچ خوردن پا وجود داشته باشد. آدم هايى 
مى  و  شوند  مى  بلند  زمين،  خورند  مى  وقتى  كه 

ايستند، همان آدم هاى با اعتماد به نفس هستند.
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شهري كه 
هوشمند است...

«سانتاندر» به عنوان الگوي بسياري از شهرهاي 
ديگر اروپا شناخته مي شود

را  خود  «اسپانيا»  شمال  در  «سانتاندر»،  شهر 
كل  در  مي بيند.  هوشمند»  «شهري  كسوت  در 
شهر 12 هزار حسگر وجود دارد كه روى نماى 
تونل هاى  در  برق،  چراغ  تيرهاى  ساختمان ها، 

اين  شده اند.  نصب  اتوبوس ها  روى  و  زيرزمينى 
حسگرها ميزان آلودگى، سروصدا، رطوبت، نور 
اطالعات  اين  تمام  مي گيرند.  اندازه  را  ترافيك  و 
به نرم افزارى مركزى فرستاد مى شود؛ مكانى كه 
چراغ هاى خيابان، جمع آورى زباله ها و وضعيت 
مى شود.  كنترل  آنجا  از  پاركينگ ها  فضاهاى 
اوضاع  از  هوشمند  تلفن  هاى  با  مى توانند  مردم 
عمليات،  اين  مركزى  افزار  سخت  شوند.  مطلع 
قرار  «سانتاندر»  دانشگاه  در  آزمايشگاهى  در 

دارد. در اين محل مهندس ها، حسگرهاى قوى و 
تطبيق  قابل  حسگرها  اين  با  كه  را  نرم افزارهايى 
باشند، طراحى مى كنند. «خوزه آنتونيا گاالچه»، 
مهندس مخابرات از دانشگاه «كانتابريه» مى گويد: 

«در داخل پاركينگ زيرزمينى، حسگرهايى داريم 
و  مى دهد  نشان  را  نقليه  وسيله  حضور  كه 
در  مى فرستند.  ديگر  حسگرهاى  به  را  اطالعات 
و  است  مشكل  پارك  جاى  كردن  پيدا  منطقه  اين 
ايده ما اين بوده است كه به مردم كمك كنيم جاى 
پارك پيدا كنند.» مردم به كمك تلفن هاى هوشمند 
رخ  تصادفى  شهر  در  كه  بدهند  خبر  مى توانند 
نشتى  اى  لوله  برداشته،  ترك  آسفالت  يا  داده 
اطالعات  است.  شده  پارك  بد  خودرويى  يا  دارد 
آنها  و  مي  شود  فرستاده  شهرى  مقامات  به 
كنند.  حل  سرعت  به  را  مشكل  توانست  خواهند 
اين گزارش ها به روزنامه هاى محلى نيز فرستاده 
مى شوند. مثال خبري فرستاده مي  شود كه مردم 
محلى  مدرسه  مقابل  در  حد  از  بيش  سرعت  با 
رانندگى كرده اند. امكان ارتباط متقابل بين مردم 
شهردار  براى  كه  است  چيزى  شهرى  خدمات  و 
«سانتاندر» جالب است. او شيفته علم كامپيوتر و 
تكنولوژي است و دوست دارد نرم افزارهاى جديد 
پروژه  هزينه  از  بخشى  ببرد.  كار  به  شهر  در  را 
مى پردازد.  اروپا  اتحاديه  را  هوشمند»  «سانتاندر 
هدف اين است كه «سانتاندر»، آزمايشگاهى براى 
شهرهاى ديگر باشد. شهرهاى ديگر مى توانند از 
را  مشابهى  سيستم هاى  و  بياموزند  پروژه  اين 
اين  شهردارى «سانتاندر»،  براى  كنند.  راه اندازى 
فرصت هاى  اقتصادى،  بحران  شرايط  در  پروژه 
شغلى پديد مي  آورد. «اينيگو دال سردا»، شهردار 
شهر «سانتاندر» مي گويد: «اين روزها در اسپانيا 
كه  هستند  هم  شركت هايى  و  داريم  زياد  بيكارى 
سريعا  و  دارند  تخصص  جديد  فن آورى هاى  در 
ابداعات  اين  همه  بتوانيم  اگر  مى يابند.  گسترش 
را در اين پروژه به بار بنشانيم، بازارى پر رونق 
و  خواهدگرفت  شكل  شدن  جهانى  امكانات  با 
الگوى  براساس  مي  شود.»  شغل  ايجاد  به  منجر 
«سانتاندر»، شهرهاى هوشمند ديگرى در سراسر 
اينك،  هم  از  اتفاق  اين  و  مى آيند  وجود  به  جهان 

بازارى چند ميليون يورويى پديد آورده است.

آيا گوگل به دنياي 
اپراتورها وارد مي شود؟

برنامه هاى  درباره  شايعاتى  كه  است  ماهى  چند 
عظيم وايرلس گوگل شنيده مي شود كه همكارى 
از  تازگى  به   Dish است.  جمله  اين  از   Dish با 
هم   LTE شبكه يك  راه  اندازى  براى  خود  اشتياق 
در  كم  كم  قطعات  هم  اكنون  بود.  برداشته  پرده 
كنار يكديگر جفت و جور مي شوند: گوگل تصميم 
محوطه  در  محرمانه  بى سيم  شبكه  يك  دارد 
«مانتين ويو» راه  اندازى كند. طبق درخواستى كه 
گوگل  بى سيم  مهندس  كرولى»  توسط «استيون 
يك  تست  به دنبال  گوگل  شده،  ارسال   FCC به 
شبكه راديويى آزمايشى است. يك آزمون سنگين 
و بزرگ: گوگل مى گويد آنها بيش از 50 ايستگاه 
اسمارت فون هاى  (شايد  كاربرى  ابزار   200 و 
فعال  آزمايشى شان  دوره  طى  را  اندرويدى) 
اين  مى شود  گفته  اينكه  جالب تر  كرد.  خواهند 
از  كوچك  دامنه  دو  روى  موقتى  بى سيم  شبكه 
كرد.  خواهد  كار  گيگاهرتز   2.5 فركانسى  باند 
البته گوگل با آزمون ها و آزمايش هاى ديوانه وار 
چندان بيگانه نيست و هميشه الزاما تمامى آنها به 
نمي شوند؛  تبديل  دهنده  تكان  يا  نهايى  محصول 
نمايشگرهاى  تا  راننده  بدون  ماشين هاى  از 
شخصى  مهندسى  پروژه  ده ها  و  پوشيدنى 
كاركنان گوگل. اما به نظر مى رسد اكنون داستان 
هم  گوگل  وكالى  مى گيرد.  خود  به  ديگرى  شكل 
در روند ثبت درخواست شبكه راديوى آزمايشى 
«اين  مى گويند:  و  برداشته اند  دست   FCC از 
مي توانند  زيرا  مي شوند  تلقى  محرمانه  اطالعات 
داشته  بازار  بر  شديدى  بسيار  رقابتى  تاثير 
باشند.» آيا گوگل مي خواهد چرخه اسمارت فون 
خود را كامل كند و شبكه ارتباطى بسيار سريعى 

را هم براى كاربران به ارمغان آورد؟

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 
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ملكه هلند از سلطنت 
كناره گيري كرد

بئاتريس- ملكه كشور هلند- اعالم كرد به نفع پسرش – شاهزاده 
ويلم الكساندر- به زودي از سلطنت كناره گيري خواهد كرد. او 
به  تلويزيوني  ضبط شده  پيش  از  برنامه  يك  طي  را  تصميم  اين 
مردم كشورش ابالغ كرد و تاكيد كرد كه به طور رسمي از 30 
آوريل تاج و تخت را به فرزندش واگذار مي كند. بئاتريس كه حاال 

درباره  است  سال  چندين  كه  گفت  است،  سالگي  آستانه 75  در 
اين تصميم و لحظه اعالم آن فكر كرده و حاال «زمان آن رسيده 
كه تاج را از روي سرش بردارد». بئاتريس از سال 1980 و پس 
اين  در  او  كرد.  جلوس  سلطنت  تخت  بر  مادرش  كناره گيري  از 
خطابه كوتاه تلويزيوني گفت دليل تصميمش اين بوده كه از نظر 
واگذار  جديد»  «نسلي  به  را  تخت  و  تاج  كه  رسيده  آن  زمان  او 
كند و به مردم اطمينان داد كه پسرش كامال آماده پادشاه شدن 
او  همسر  است.  ساله   45 اكنون  الكساندر  ويلم  شاهزاده  است. 
بانكدار  ازدواج  از  قبل  و  است  آرژانتين  اهل  زوريگيتا  ماكسيما 
بود. حاصل اين ازدواج سه فرزند است. پادشاه آتي هلند خلباني 
ماهر است و در رشته مديريت آب تحصيل كرده. او پس از شاه 
ويلم دوم كه در سال 1890 درگذشت، نخستين پادشاهي است 
ابالغ  از  بعد  بالفاصله  او  مي نشيند.  هلند  سلطنت  سرير  بر  كه 
پيام ملكه، نخست وزير هلند- مارك روت- در تلويزيون حاضر 
شد و از ملكه قدرداني كرد: «او از زمان تاجگذاري اش، خود را 
در قلب و روح جامعه جاي داد». از اوايل قرن نوزدهم تاكنون، 
ملكه بئاتريس ششمين نفري است كه بر هلند حكمفرمايي مي كند. 
اما  بوده،  مردمي  بسيار  فردي  او  كه  عقيده اند  اين  بر  رسانه ها 

كناره گيري اش قابل پيش بيني بود و مشكالت قانوني و اجتماعي 
هلند، كسي  كشور  قانون  طبق  داشت.  نخواهد  پي  در  را  چنداني 
كه در راس سلطنت است قدرت اندكي در اختيار دارد و نقشش 
در  سلطنت  واگذاري  اخير،  دهه هاي  طي  است.  تشريفاتي  عمدتا 
بئاتريس-  ملكه  مادر  است.  شده  بدل  سنت  يك  به  كشور  اين 
از  بود  ساله  وقتي 71  يعني  سال 1980،  در  نيز  جوليانا-  ملكه 
سلطنت كناره گيري كرد و مادربزرگش- ويلهمينا- نيز در سال 
1948، وقتي 68 ساله بود استعفاي خود را از سلطنت اعالم كرد. 
اما  داشت،  زيادي  فعاليت هاي  اخير  ساليان  طي  بئاتريس  ملكه 
رخدادهاي ناگوار قدري از توان او كاسته بود. از جمله در سال 
2009 كه وقتي او با خودروي سلطنتي از ميان جمعيتي كه براي 
تماشاي خانواده سلطنتي گرد آمده بودند در حال عبور بود، يك 
فرد مهاجم هشت تن را در روز جشن ملي هلند به قتل رساند. 
در  فريسكو»،  دومش «شاهزاده  پسر  نيز،  گذشته  فوريه  ماه  در 

اتريش زير بهمن ماند و به كما رفت.

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

برگزارى د    اد    گاه پزشك د    وپينگ 
د    ر اسپانيا

راه اند    ازى  به  كه  اسپانيايى  پزشك  فوئنتس»  «اوفميانو  د    اد    گاه 
بزرگ ترين باند     د    وپينگ متهم است، د    ر اواخر ماه مارس برگزار 
اد    اى  براى  بايد      د    وچرخه سواران  از  زياد    ى  تعد    اد      و  شد      خواهد     
پيش،  سال  هفت  نزد    يك به  كنند    .  پيد    ا  حضور  د    اد    گاه  د    ر  شهاد    ت 
بسته   200 و  كرد      حمله  «فوئنتس»  د    كتر  مطب  به  اسپانيا  پليس 
توقيف  آنجا  د    ر  را  مطرح  سواران  د    وچرخه  از  برخى  خون 
پيشين  مربيان  از  نفر  سه  و  خواهرش  «فوئنتس»،  د    كتر  كرد    . 
د    وچرخه سوارى متهم به زير پا گذاشتن قانون سالمت اجتماعى 
زمان  د    ر  اسپانيا  اينكه  د    ليل  به  همد    ستانش  و  او  اما  هستند     
د    ستگيرى، قانون ضد    د    وپينگ ند    اشته است، د    ر اين رابطه مجرم 
عمل  كه  كند      اثبات  بايد      پروند    ه  اين  د    اد    ستان  بنابراين  نيستند    . 
متهمان، جان ورزشكاران را به خطر مي اند    اخته است. اين پروند    ه 
د    ر حالي د    وباره مطرح مى شود     كه «النس آرمسترانگ»، قهرمان 
سابق هفت د    وره «تور د    و فرانس» باالخره د    ر گفت وگويى با «اپرا 
وينفرى» پذيرفت كه از د    اروهاى غيرمجاز و د    وپينگ خونى د    ر 
د    وران د    وچرخه سوارى خود     استفاد    ه كرد    ه است. پليس اسپانيا 
د    ر مى 2006 با حمله به د    فاتر و مطب ها و آزمايشگاه هاى متعد    د     
د    ر شهرهاى «ماد    ريد    »، «ساراگوسا» و «السكوريال» د    ر عملياتى 
كه «پورتو» نام گرفته بود    ، 200 بسته خون و پالسماى يخ زد    ه 
كشف و ضبط كرد    . روى اين بسته ها حروف رمزى كه تصور مى 
شد     نام مشتريان د    كتر «فوئنتس» است، ثبت شد    ه بود    ؛ مشتريانى 
كه ظاهرا همگى ورزشكار بود    ند    . اين ورزشكاران حاال متهم به 

استفاد    ه از يكى از پيشرفته ترين شيوه هاى د    وپينگ هستند    .

د    روغگويي والد    ين؛ بالي 
جان آيند    ه كود    كان

را  خانواد    گي  روابط  ماد    ر،  و  پد    ر  د    روغ هاي  مي گويند      د    انشمند    ان 
تحت تاثير قرار مي د    هد    

مواقع  از  بسياري  د    ر  فرزند    ان  با  رفتارشان  د    ر  والد    ين  از  بسياري 
به د    روغ متوسل مي شوند    ؛ از د    روغ هاي به ظاهر بي اهميت گرفته تا 
د    روغ هاي شاخد    ار. پژوهشگران نسبت به تاثير اين د    روغ ها د    ر روابط 
خانواد    گي هشد    ار مي د    هند    . «اگه شيطوني كني، اون خانمي كه اونجا 
ايستاد    ه، د    عوات مي كنه!» اين جمله را شايد     بارها از زبان ماد    ري كه 
بيشتر  والد    ين  باشيد    .  شنيد    ه  شد    ه ،  عاصي  بچه اش  شيطنت  د    ست  از 
اوقات براي خالصي از وضعيت بغرنجي كه كود    كان شان آنها را د    ر 
آن قرار د    اد    ه اند    ، به د    روغ متوسل مي شوند     با اين اميد     كه اين د    روغ  هاي 
مصلحتي غائله را هر چه زود    تر ختم كند     و آرامش بازگرد    د    . اما اين 
د    روغ  هاي به ظاهر كوچك تا چه اند    ازه مي توانند     به كار گرفته  شوند    ؟ 
يك پژوهش تازه نشان د    اد    ه است كه استفاد    ه از اين نوع د    روغ هاي 
خانواد    ه   200 كه  پژوهش  اين  د    ر  است.  افزايش  به  رو  بي مورد     
نتيجه  اين  د    اد    ه،  قرار  بررسي  مورد      را  چيني  و  كاناد    ايي  آمريكايي، 
به د    ست آمد    ه كه هر جا پاي تربيت بچه مطرح بود    ه، والد    ين از اين 
نوع د    روغ هاي شاخد    ار بيشتر استفاد    ه كرد    ه اند    . پژوهشگران اينگونه 
د    ر  نهايت  د    ر  آنجايي كه  از  بد    انند    ،  مثبت  آنكه  از  بيشتر  را  د    روغ ها 
خد    مت يك هد    ف عملي هستند    ، «د    روغ هاي ابزاري» توصيف مي كنند    . 
د    ر  كه  د    روغ هايي  شايع ترين  اين  از  يكي  كه  مي د    هند      نشان  يافته ها 
چيني  والد    ين  هم  و  آمريكايي  والد    ين  هم  و  مي گيرند      جاي  د    سته  اين 
گذاشتن  تنها  و  محل  ترك  به  تظاهر  مي شوند    ،  متوسل  آنها  گفتن  به 
اما  ميرم.»  و  مي ذارمت  تنها  همينجا  نيفتي،  راه  «اگر  هستند    :  كود    ك 
موقعيت د    يگري نيز كه والد    ين از د    روغ گفتن به كود    كان شان مضايقه 
بد    ي،  قورت  كه  لقمه اي  يك  هر  «با  غذاست:  خورد    ن  هنگام  نمي كنند    ، 
به  جد    ي تر  لحني  البته  تهد    يد     ها  اين  گاهي  مي شي.»  بزرگ تر  زود    ي 
كور  نخوري،  اگر  است،  خوب  چشمانت  براي  «هويج  مي گيرد    :  خود     
و  چيني  والد    ين  ميان  محبوب  د    روغ  يك  تحقيق  اين  د    ر  مي شي ها!» 
يك  د    ر  بازي  اسباب  خريد      وعد    ه  است؛  شد    ه  مشاهد    ه  نيز  آمريكايي 
وقت د    يگر، آن هم د    ر حالي كه  والد    ين اصال قصد     خريد     اسباب بازي را 
ند    ارند    : «االن پول همراهم نيست، د    فعه بعد     كه اومد    يم برات مي خرم.» 
وقتي هم كه پاي استعد    اد     بچه د    ر ميان باشد    ، ماد    ر و پد    رها از د    روغ 
كمك مي گيرند    ؛ تعريف و تمجيد     از كود    ك براي انجام كاري كه چند    ان 
اين  قشنگ  چقد    ر  است: «آفرين!  برنيامد    ه  آن  انجام  پس  از  خوب  هم 
شعر را خواند    ي!» اما شماري د    يگر از د    روغ ها براي محافظت از فرزند     
حيوان  مثال  براي  وقتي  است.  رواني  و  روحي  شوك هاي  مقابل  د    ر 
خانگي كود    ك د    ر تصاد    ف با ماشين كشته شد    ه، والد    ين تمايل د    ارند     تا 
با مخفي نگه د    اشتن حقيقت، تصويري د    يگر د    ر ذهن كود    ك ايجاد     كنند    : 
«د    يشب كه خواب بود    ي، بابا، ماهي قرمزت را توي آب استخر پارك 
اند    اخت، تا با ماهي هاي د    يگه بازي كنه و تنها نباشه.» د    انشمند    ان نتايج 
اين پژوهش را نگران كنند    ه مي د    انند    . به باور آنها توسل به د    روغ از 
مرور زمان و هنگامي كه كود    ك به فرد    ي  سوي والد    ين مي تواند     به 

بزرگسال تبد    يل مي شود    ، روابط خانواد    گي را تحت تاثير قرار د    هد    .
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فرهنگسراى پارسيان
.ترجمه رسمى و غير رسمى 

.آموزش زبان انگليسى و فارسى   
.آموزش هنر معرق ايرانى و قبول سفارشات
با همكارى  گروهى از برجسته ترين اساتيد

با 35 سال تجربه
07909512900 - 02085371591

پنج ويژگى جذاب 
آندرويــد كه 
آى فون ندارد!

را   iOS و  آندرويد  عامل  سيستم  دو  هر  ما 
آندرويد  بودن  باز  طبيعت  اما  داريم  دوست 
مختلف  تغييرات  بتواند  كاربر  شده  باعث 
ادامه  در  كند.  اعمال  تبلتش  يا  تلفن  روى  را 
ليستى از بهترين قابليت هاى آندرويد را كه 
كرده  آورى  جمع  ندارد  وجود  فون  آى  در 

ايم.

� اتوماسيون
يكى از قوى ترين و كاربردى ترين نرم افزار 
تلفن  افزار  نرم  اين  است.   Tasker آندرويد، 
Task- با  كند.  مى  تبديل  ابرفون  به  را  شما 

براساس  را  سيستم  تنظيمات  توانيد  مى   er
موقعيت، زمان در روز و شرايط ديگر، براى 

نرم افزارهاى مختلف فعال و غيرفعال كنيد.
به عنوان مثال مى توانيدن به تلفن تان بگوييد 
يك برنامه خاص در زمانى كه خارج از خانه 
هستيد از GPS يا Wi Fi استفاده كند يا مى 
توانيد تعريف كنيد كه از ساعت 11 شب تا 8 

صبح صداى تلفن شما قطع شود.

(Widget) ويجت �
اما  كنند  مى  اشغال  فضا  ها  ويجت  چند  هر 
بدون شك انجام بسيارى از امور را ساده تر 
مى كنند. كرابران آندرويد مى توانند گزارش 
بسيارى  و  روز  اخبار  تقويم،  هوا،  و  آب 
موارد ديگر را روى صفحه اصلى قرار دهند. 
توان  مى  كه  هايى  ويجت  مهمترين  از  يكى 
روى صفحه اصلى آندرويد قرار داد ليست 

امور روزانه (to do list) است.
به اين ترتيب هر بار كه تلفن خود را روشن 
چشم  جلوى  روزانه  امور  ليست  كنيد  مى 
مى  كنيد  جيلبرك  را  فون  آى  اگر  شماست. 
نصب  ويجت  مشابه  افزار  نرم  يك  توانيد 
 Lock صفحه  روى  تنها  ها  ويجت  اما  كنيد 

Screen قرار مى گيرند.

� حافظه و باترى جدا شدنى
اين قابليت ارتباطى به سيستم عامل آندرويد 
آندرويدى  هاى  تلفن  طبيعت  جزو  اما  ندارد 
است كه امكان ارتقا، تعويض باترى و حافظه 
اگر  فون  آى  در  دهد.  مى  كاربر  به  را   SD
قصد افزايش حافظه ذخيره سازى را داشته 
گوشى  يك  خريد  جز  شانسى  هيچ  باشيد 
هاى  تلفن  اكثر  اما  نداريد  باالتر  حافظه  با 
پشتيبانى   Micro SD پورت  از  آندرويدى 
مى  بخواهد  كه  زمان  هر  كاربر  و  كنند  مى 
تواند يك كارت حافظه به گوشى خود اضافه 

كند.
به  شود  خراب  آندرويدى  تلفن  باترى  اگر 
در  اما  كرد  تعويض  را  آن  توان  مى  راحتى 
آى فون بايد تلفن را به يكى از نمايندگى هاى 
مجاز تحويل داد. كاربران آندرويد مى توانند 
باترى يدكى داشته باشند. تصور كنيد قصد 
مسير  بين  در  كه  داريد  را  طوالنى  سفر  يك 
امكان شارژ تلفن خود را نيز نداريد در اين 
صورت مى توانيد يك باترى جديد استفاده 

كنيد اما در آى فون اين امكان وجود ندارد.

� كنترل كامل تلفن از طريق كامپيوتر
وجود  آندرويد  براى  مختلفى  افزارهاى  نرم 
دارد كه امكان كنترل تلفن از طريق كامپيوتر 
را ممكن مى سازند. از طريق اين نرم افزارها 
دفترچه  كنيد،  ارسال  كوتاه  پيام  توانيد  مى 
يا  موزيك  كنيد،  مرتب  را  خود  هاى  تلفن 
تلفن  امكانات  ديگر  به  و  كنيد  پخش  ويدئو 
هاى  تلفن  باشيد.  داشته  دسترسى  خود 
سامسونگ به صورت پيش فرض نرم افزار 
Kies air را براى اين كار دارند اما نرم افزار 
مجانى Air Droid نيز براى اين كار وجود 
 VNC دارد. در آى فون نيز مى توان از طريق
هرگز  روش  اين  اما  شد  وصل  فون  آى  به 
در  شده  برده  نام  افزارهاى  نرم  خوبى  به 

آندرويد عمل نمى كحند.

Flash پشتيبانى از �
دارند،  وجود  وب  جاى  همه  فلش  هاى  فايل 
بدون داشتن پالگين Adobe Flash بخشى 
براى  بود،  نخواهد  مشاهده  قابل  وب  از 
مشاهده فايل هاى ويدئويى فلش در مرورگر 
نيز به Flash نياز داريد. برخى از وب سايت 
و  اند  شده  ساخته  فلش  با  كال  دنيا  هاى 
را  آنها  توانيد  نمى  باشيد  نداشته  فلش  اگر 

مشاهده كنيد.
بسيارى از بازى هاى آنالين با فلش ساخته 
شده اند. اپل از فلش پشتيبانى نمى كند و به 
همين دليل در آى فون و آى پد نمى توان به 
هيچ كدام از محتواى فلش دسترسى داشت 
اما در آندرويد به راحتى مى توان نرم افزار 

فلش را نصب كرد.
آندرويد تقليدهاى زيادى از روى ios انجام 
كه  رسيده  اى  مرحله  به  حاال  و  است  داده 
مى توان گفت از بعضى جهات قوى تر است، 
حداقل درباره دسترسى هاى متنوع كاربرى 

برترى با سيستم عامل گوگل است.
  

آژانس امالك آكادمى
Academy Estate Agent
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

كافى شاپ در ناحيه West Hampstead  با اجاره و ريت كم 15000 پوند
كافى شاپ اجاره اى در ناحيه Finchley Rd اجاره اى ماهى 1300 پوند

 North Finchley  70000 رستوران فروشى با ليز طوالنى و اجاره مناسب در
پوند

پيتزاشاپ در ناحيه Cricklewood  با فروش خوب 55000 پوند
پيتزا شاپ در ناحيه Kilburn  با فروش خوب و اجاره و ريت كم 65000 پوند

كباب شاپ در ناحيه North Finchley  يا فروش 6000 پوند و اجاره و ريت 
كم 150000 پوند

ليز  با    A1-A3 شغل  هرگونه  براى    Friern Barnet ناحيه  در  خالى  مغازه 
طوالنى اجاره 15000 پوند

مغازه خالى براى هرگونه شغل در نقاط مختلف لندن با اجاره مناسب موجود 
است

براى خريد و فروش، اطالع و راهنمايى و جلوگيرى از ضرر و زيان هاى احتمالى 
آينده با ما مشورت كنيد.

براى وام مسكن و پرسونال Loan  با ما تماس بگيريد
توسط  ملك  فروش  و  خريد  سند،  تنظيم  و  مغازه  و  ملك  فروش  و  خريد  براى 

وكيل با ما تماس بگيريد.

07930315175

توسعه فناورى اسكن مغز سگها 
براى استفاده نظامى

اسكن  فناورى  توسعه  با  دارد  نظر  در  آمريكا  ارتش 
مسلح  نيروهاى  براى  را  سگ  مناسب ترين  سگها  مغز 
پروژه هاى  ”سازمان  جديد  تحقيقات  دهد.براساس  آموزش 
عنوان  با  پروژه  اين  آمريكا  در  دفاعى“  پيشرفته  تحقيقاتى 
”تصويربردارى عملكردى براى استفاده از خدمات سگ ها“ 
استفاده  مغناطيسى  تشديد  تصويرسازى  اسكن هاى  از 
مى كند تا از سگ هايى كه از نظر بالقوه آمادگى اين تمرين ها 
را دارند بهره بگيرند.اين پروژه انتخاب خدمات سگ ها را با 
استفاده از اين اسكن هاى مغزى بهينه مى كند تا باهوش ترين 

كانديد با بازخورد عصبى زمان واقعى انتخاب شوند.
براساس اسنادى كه اين طرح را تبيين كرده است، اين تالش 
براى اولين بار امكان پذيرى تصويربردارى عصبى را عملى 
مى كند  بررسى  آزاد  سگ هاى  در  را  مغز  كاركرد  و  مى كند 
چگونگى  از  سرنخ هايى  آينده  در  آنها  مربى هاى  براى  تا 

آموزش پذيرى آنها فراهم شود.
اين اسناد اضافه كرده است: هدف از اين تالش بهينه ساختن 
انتخاب سگ براى خدمات ارتش در محيط درمانى و نظامى 
براى  واقعى  زمان  عصبى  بازخورد  از  استفاده ها  ديگر  و 
آموزش،  زمان  كردن  كوتاه  سگ ها،  آموزش  سازى  بهينه 

كاهش هزينه ها و افزايش پاسخ هاى يادگيرى است.
بمب،  يافتن  براى  سگ ها  كشورها  از  بسيارى  ارتش  در 
مورد  تر  پيشرفته  عمليات  حتى  و  مخدر  مواد  تشخيص 

استفاده قرار مى گيرند.
استفاده  مورد  سگ هاى  تعداد  گزارشات،  برخى  براساس 
اروپا  از  عمدتا  كه  مى رسد  سگ   2700 پنتاگون  توسط 
هر  آموزش  هزينه  كه  مى شود  است.گفته  شده  خريدارى 
دارد  اعتقاد  سازمان  مى رسد.اين   دالر  هزار   20 به  سگ 
كه مى توان از فناورى براى رصد خدمات ارزشمند سگ ها 
فعاليت  كه  سگ  هايى  گرفت.  بهره  عصبى  فعاليت  براساس 
آموزش  ساده تر  و  سريع تر  مى توانند  دارند  باالترى  مغزى 

پذير باشند.
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المپ هاى كم مصرف يا المپ هاى LED ؟

جهان در تغيير روشنايى ها 

شايد داستان نور و روشنايى و استفاده از آن را 
يكى  خلقت  و  آفرينش  روزهاى  نخستين  با  بتوان 
قبل  سال  هزار  چهارصد  كلى  شكل  به  اما  دانست، 
از ميالد مسيح، انسان هاى اوليه شروع به استفاده 
از مشعل و آتش دان جهت روشن نمودن شب هاى 

خود نمودند. 
هزار و پانصد سال قبل از ميالد مسيح هم ساعت 
خورشيد  تابش  كمك  به  تا  شد  اختراع  آفتابى 
از  قبل  سال   600 كند.  بيان  را  زمان  آن  روى  بر 
سفال  از  شده  ساخته  روغنى  چراغ هاى  هم  ميالد 
اختراع شدند تا منبع ارزشمندى از نور تلقى شوند. 
اين داستان تا آنجا پيش رفت كه400 سال قبل از 
يعنى  بعد  سال  صد  چند  و  شد  اختراع  شمع  ميالد 
در سال 1747 بنجامين فرانكلين شروع به مطالعه 
الكتريسيته نمود و چراغ برقى را اختراع كرد تا اينكه 
در نهايت توماس اديسون نخستين المپ با كاركرد 
آن  از  بعد  كرد.  اختراع   1864 سال  در  را  واقعى 
زمان صنعت روشنايى شكل گرفت و كارخانه هاى 
به  آغاز  روشنايى  المپ هاى  ساخت  براى  متعددى 

كار كردند. به تدريج و با مصرف باالى اين كاالى 
روشنايى از يك سو و گرانبها شدن انرژى، محققان 
به فكر ساختن المپ هايى افتادند كه مصرف كمترى 
داشته باشد و از اينجا بود كه رقابت در بين توليد 
در  شد.  آغاز  روشنايى  مصرف  كم  محصوالت 
ابتداى امر المپ هاى رشته اى و بعد از آن المپ هاى 
و  شد  ساخته  مهتابى  المپ هاى  همان  يا  فلورسنت 
بعد از آن المپ هاى كوچك كم مصرف و در ادامه 

هم المپ هاى ال اى دى توليد شدند. 
المپ كم مصرف چگونه كار مى كند؟

المپ كم مصرف كه با نام فلورسنت فشرده يا به 
اختصار CFL شناخته مى شوند از خانواده المپ هاى 
فلورسنت هستند كه عالوه بر فشرده سازى تيوب، 
و  چوك  مغناطيسى  باالست  از  استفاده  جاى  به 
شده  استفاده  الكترونيكى  باالست  از  استارتر، 
المپ هاى  اولين  توليد  از  سال  به 70  نزديك  است. 
مى گذرد.  الكتريك  جنرال  شركت  توسط  فلورسنت 
حباب اين المپ ها با گاز بخار جيوه با فشار كم و 
تخليه  اثر  در  و  است  شده  پر  آرگون  گاز  همچنين 
الكتريكى در گاز بخار جيوه، نورماوراءبنفش ساطع 
مى كند. اين نور در اثر برخورد با اليه پوشش داخلى 
فلورسانى به نور مرئى تبديل مى شود كه با تغيير 
تركيبات شيميايى مواد فسفرى كه به عنوان پوشش 
نور  رنگ  مى توان  مى شود  استفاده  تيوب  داخلى 
خروجى المپ را تغيير داد.المپ هاى كم مصرف در 
اندازه ها و رنگ هاى مختلف و با توان هاى مختلف از 
المپ هاى با وات كم از 5 وات گرفته تا با توان هاى 
باالتر تا 250 وات طراحى و ساخته مى شوند. با اين 
حال از بين المپ هاى فوق المپ هاى 11 و 20 وات 

كاربرد بيشترى دارند.

مضرات المپ هاى كم مصرف
نكته اى كه اما باعث ساخت فناورى جديد به منظور 
جايگزينى اين المپ ها شده است مضرات بى شمار 
مشكل  مهم ترين  است.  آن  محاسن  به  نسبت  آن 
در  بشكنند.  كه  مى گردد  باز  زمانى  به  المپ ها  اين 
مي رود  كار  به  دقيقي  فناوري  المپ ها  اين  ساخت 

تعيين  دقيقا  المپ ها  اين  عمر  مدت  آن،  كمك  به  كه 
روز  از  بايد  المپ ها  اين  ديگر  عبارت  به  مي شود، 
كه  مشخص  زمان  مدت  تا  شد  روشن  كه  اول 
روي  بايد  (و  است،  ساعت  هزار   10 تا   5 معموال 
جعبه مشخصات فني آن دقيقا عنوان شود.) روشن 
بماند و پس از آن در شرايط كامال ايمن (حتي اگر 
هم چنان روشن باشد.) از چرخه مصرف خارج و 
در شرايطي كه پروتكل جهاني آن نيز تنظيم شده، 
ايران  در  شرايط  اين  به  اما  شود،  نابود  و  معدوم 
شكسته  المپ ها  اين  كه  زماني  تا  و  نشده  عمل 
متاسفانه  و  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  نشود 
بمب  يك  همانند  و  مي شوند  رها  زباله ها  ميان  در 
مي پردازند  محيط  كردن  آلوده  به  كوچك  شيميايي 
المپ  يك  (اگر  است.  وخيم  بسيار  آن  عوارض  كه 
كم مصرف پاي يك درخت شكسته شود، در كمتر 
از دو ماه آن درخت خشك مي شود و تا چند سال 
ديگر هيچ گياهي در آن محدوده رشد نخواهد كرد.) 
به جز اين مورد بررسي هاي انجام شده نشان داده 
است كه ميزان تابش پرتوهاي اشعه ماوراي بنفش 
 2800 از  بيش  فلوروسنت  معمولي  المپ  يك  از 
شده  تابيده  اشعه  از  مقدار  اين  كه  بوده  نانومتر 
پوست  سلول هاي  در  پاتولوژيك  تغييرات  مي تواند 
ايجاد كند. نتايج تحقيقات نشان داده است، افرادي 
كه در خانه يا محل كارشان روزانه بيش از هشت 
ساعت در معرض نور المپ هاي فلوروسنت يا كم 
مصرف قرار دارند، پنج برابر بيشتر از افرد ديگر 
مي شوند.  مرواريد  آب  يا  كاتاراكت  بيماري  دچار 
همچنين نور المپ هاي فلوروسنت در طوالني مدت 
ممكن است موجب مشكالتي مانند خستگي زودرس، 
افسردگي، ضعف و بي حالي، از دست دادن تمركز، 
تنش هاي  افزايش  و  كاري  بازده  يا  راندمان  كاهش 

رواني در افراد شود. 
المپ هاى ل اى دى، فناورى جديد

با وجود گسترش فراگير المپ هاى مهتابى فشرده، 
متخصصان برق و روشنايى راهكارهاى جديدى را 
براى جايگزينى با آنها جست وجو مى كنند. همانطور 
كه گفته شد يكى از نگرانى هاى موجود در صنعت 

توليد المپ، استفاده از مواد بيمارى زا در مهتابى ها 
و المپ هاى كم مصرف است. يك روشنايى جايگزين 
 (LED) عارى از جيوه ممكن است ديودهاى نورى
باشند كه به سرعت هم در حال پيشرفت و توسعه 
است و تنها نكته منفى در حال حاضر قيمت باالى 
دى  ال اى  المپ اى  برق  انرژى  مصرف  است.  آنها 
بسيار پايين است، اين نوع المپ ها 600 تا 620 لومن 
روشنايى (معادل يك المپ 60 وات) را با مصرف 
كمتر از 9 وات فراهم مى كند. اين ميزان كاهش در 
مصرف برق معادل بيش از 85 درصد صرفه جويى 
در انرژى است. يكى از بزرگ ترين مزيت هاى المپ 
LED اين است كه عمر آن وابسته به نحوه استفاده 
نيست و شما مى توانيد آن را به صورت متوالى و 
تا 30 هزار بار روشن و خاموش كنيد، در صورتى 
كه در المپ كم مصرف، با خاموش و روشن كردن 
ميزان  مى افتند.  كار  از  المپ ها  اين  به راحتى  زياد 
است  ساعت  هزار   50 برابر   LED المپ هاى  عمر 
كم مصرف  المپ هاى  در  ترتيب  به  عدد  اين  كه 
است.  ساعت  هزار  و  هزار   10 برابر  رشته اى  و 
المپ هاى LED نسبت به تمامى مدل هاى ديگر عمر 
سال ها   LED يك  خريد  با  شما  دارد  بااليى  بسيار 
بى نياز از تعويض آن هستيد و با توجه به مصرف 
رشته اى 490  المپ  به  نسبت  آن  عمر  ميزان  و  كم 
مى كنيد.  صرفه جويى  آن  عمر  زمان  در  وات  كيلو 
شما با خريد يك LED با توجه به عمر مفيد آن در 
واقع 5 المپ كم مصرف خريدارى كرده ايد. از جمله 
مزاياى ديگر اين المپ ها مى توان به كار كردن آنها 
حتى در صورت شكستگى حباب المپ اشاره كرد. 
پخش  كاربرد  بيشتر  المپ ها  اين  حباب  درحقيقت 
در  هم اكنون  محصوالت  اين  دارند.  را  نور  كردن 
 5 از  مى شوند،  عرضه  بازار  در  متفاوتى  مدل هاى 
همچنين  شمعى.  مدل هاى  همراه  به  وات   9 تا  وات 
توليد كنندگان ايرانى هم به سمت توليد اين المپ ها 
اشاره  فراسو  به  مى توان  آنها  جمله  از  كه  رفته اند 
با  را  خود  دى  ال اى  المپ هاى  هم اكنون  كه  كرد 

مارك كورديا روانه بازار كرده است. 
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ايستادن به 
تماشاى ايستگاه ها

فاطمه كردى

گردشگرى و سفر، ارتباطى ناگسستنى با صنعت حمل و نقل داشته و 
در اين ميان شايد نقش راه آهن و ايستگاه هاى قطار، بسيار بااهميت 

باشد. نما و چهره ايستگاه قطار به همراه امكانات و تسهيالت رفاهى 
براى گردشگران و مسافران اهميتى ويژه دارد.

اين ايستگاه ها مى توانند با وجود داشتن زيبايى ها و امكانات ويژه 
و طرح هاى خاص معمارى، خود به مكانى ديدنى و قابل توجه تبديل 
شوند. در گوشه و كنار اين دنيا برخى از ايستگاه هاى قطار وجود 
دارد كه به زيبايى محيط داخلى و بيرون ايستگاه بسيار توجه شده 
شگفت  و  پيچيده  هاى  نقشه  از  آنها  از  برخى  ساخت  براى  و  است 
انگيزى استفاده كرده اند كه در كنار زيبايى از شكل و چهره ويژه 
نيز برخوردار هستند. در اينجا به 10 ايستگاه زيبا و خاص دنيا به 

انتخاب سايت toptens پرداخته ايم.

� ايستگاه مركزى قطار برلين
هوپ  (ايستگاه  بانهوف  هوپ  برلين  يا  برلين  قطار  مركزى  ايستگاه 
آيد،  مى  حساب  به  اروپا  در  قطار  ايستگاه  ترين  بزرگ  كه  برلين) 
قاب  و  فلز  از  ايستگاه  اين  بناى  است.  گرفته  قرار  آلمان  كشور  در 
هاى شيشه اى ساخته شده و همين باعث شده كه نور خورشيد به 
داخل  زيبايى  و  كند  نورافشانى  را  داخل  فضاى  نوازى  چشم  شكل 
تاريخى  جايگاه  در  و   2006 سال  ايستگاه  اين  سازد.  دوچندان  را 
ايستگاه لرتر گشايش يافت. ايستگاه لرتر پايانه قطار در شهر كوچك 
لرتر بوده كه سال 1871 ميالدى آغاز به كار كرد و تا اين اواخر يكى 
از مهم ترين خطوط ارتباطى شرق و غرب آلمان به شمار مى رفته 
است. ساخت ساختمان جديد ايستگاه سال 1995 ميالدى با ساخت 
توجه  قابل  شد.  تكميل   2005 سال  پايان  و  شد  آغاز  ايستگاه  تونل 
كه  دارد  بزرگ  آسانسور   34 و  برقى  پله   54 ايستگاه  اين  كه  است 
روزانه به رفت و آمد مسافران كمك مى كند. زيبايى بناى ايستگاه 
به  را  منطقه  در نزديكى آن،  بزرگ  زيادى فروشگاه  تعداد  همراه  به 

مكانى پرجاذبه نيز تبديل كرده است.

� ايستگاه كواالالمپور
قطار  ايستگاه  ده  بين  در  مالزى،  در  كواالالمپور  قطار  ايستگاه 

زيباى دنيا رده نهم را به خود اختصاص داده است. بناى اصلى اين 
بردارى  بهره  مورد  ميالدى   1910 سال  در  و  است  قديمى  ايستگاه 
قرار گرفته بود، اما به دليل اين كه در طول اين مدت به اين ايستگاه 
تا  شده  موجب  شده،  اجرا  آن  در  پيشرفت  موارد  تمام  و  رسيدگى 
زيبايى و طراحى قديمى بنا به همراه وجود امكانات الزم، آن را در 
فهرست ايستگاه هاى زيبا و خاص جهان ببينيم. نماى ايستگاه قطار 
كواالالمپور همانند كاخى زيبا هر مسافر و بيننده اى را براى تماشا 
به سوى خود مى كشد. اين بنا تلفيقى از هنر معمارى قديمى شرقى 
به همراه سبك معمارى غربى است كه در نوع خود بى نظير است. 
سال 1986 ميالدى بخش جديدى به اين ايستگاه افزوده شد و بخش 
هاى قديمى آن نيز مورد تعمير و بازسازى قرار گرفت. سال 2006 
جديد  سقفى  و  پوشش  ايستگاه  بيرونى  نماى  هاى  ستون  روى  نيز 

ساخته شد.
� ايستگاه مسير كابل شمالى پارك

برگرفته  آن  نام  كه  گرفته  قرار  اتريش  كشور  در  قطار  ايستگاه  اين 
در  كه  است  اتريش  در  كابل  هاى  ايستگاه  ترين  بزرگ  از  يكى  از 
بناى  اجراى  و  طراحى  دارد.  قرار  كشور  اين  اينسبروك  شهرستان 
اين ايستگاه را معمار برجسته اى به نام زاها حديد بر عهده داشته 
است. يكى از زيباترين بخش هاى اين ايستگاه، سقف ساختمان آن 
آن  كردن  نگاه  و  شده  ساخته  انتزاعى  موج  شكل  همانند  كه  است 
وجود  به  آدمى  در  تحسين  حس  همراه  به  لذتبخش  سرگيجه  نوعى 
مواج  سقف  اين  همراه  به  داخل  پيشرفته  و  مدرن  فضاى  آورد.  مى 
عجيب و غريب انسان را به دنيا و فضايى در آينده مى برد و حس 
شگفتى را در مسافر بر مى انگيزد. اين ايستگاه توانسته رتبه هشتم 

را كسب كند.

� ايستگاه ال گير دى استراسبورگ
كشور  آلزاس  ايالت  در  استراسبورگ  شهر  در  قطار  ايستگاه  اين 

فرانسه است. ايستگاه قطار ال گير دى، سال
1846 ميالدى گشايش يافت و سال 1883 ميالدى پس از بازسازى 
و ايجاد تغييراتى در آن دوباره باز شد. طراحى بنا و تغييرات انجام 
شده بر ساختمان ايستگاه را سال 1883 ميالدى، معمارى مشهور 
 2007 سال  است.  داده  انجام  ژوكوبستال  يوهان  نام  به  برلين  اهل 
اين  در  و  گرفت  قرار  بازسازى  مورد  ايستگاه  ساختمان  ديگر  بار 
زمان تالش شد تا همه امكانات مورد نياز در آسايش، آسانى انتقال 
مسافران و رفت و آمد آنها در نظر گرفته شود. بخش هايى به بناى 
و  زيبا  شكل  اى  پيله  نماى   : از  است  عبارت  كه  شد  افزوده  ايستگاه 
بنايى شيشه اى كه بلنداى آن 120 متر است و باعث شده نماى بنا 
را چهره اى ديگر ببخشد. با تغييرات ساختمان، اين ايستگاه نمايانگر 
بيننده  در  را  جديدى  حس  و  است  هم  كنار  در  سنتى  و  نو  معمارى 
ترين  باشكوه  عنوان  به  قطار  ايستگاه  اين  امروزه  كند.  مى  ايجاد 
ايستگاه قطار كشور فرانسه شناخته مى شود. ايستگاه قطار ال گير 
دى ايستگاه اصلى شهر استراسبورگ و همچنين شرق فرانسه بوده 

و به عنوان دروازه استراسبورگ مشهور شده است.

� ايستگاه كانازاوا
بخش  نخستين  دارد.  جاى  ژاپن  كشور  در  كانازاوا  قطار  ايستگاه 
به  بازديدكننده  ورود  لحظه  نخستين  در  كه  ايستگاه  اين  معمارى 
سنتى  سبك  به  كه  است  بلند  و  بزرگ  اى  دروازه  خورد،  مى  چشم 
ژاپنى ساخته شده است. بلنداى اين دروازه 14 متر است. چيزى كه 
به چشم مى خورد گنبدى است بسيار زيبا كه از 3000 قالب شيشه 
اى ساخته شده كه نقش اتصال دهنده ضلع شرقى و غربى ايستگاه 
را بر عهده گرفته است. اين ايستگاه يكى از بزرگ ترين ايستگاه هاى 

بزرگ ژاپن محسوب مى شود.
به  آمد  وجود  به  ايستگاه  در  اساسى  تغييراتى  ميالدى،   1990 در 
طورى كه ترن ها و خطوط آنها در سطح بااليى باقى ماندند و ديگر 
امكانات و تسهيالت ايستگاه به زير زمين منتقل شدند. يك سال پس 
از آن يك فروشگاه بسيار بزرگ در آن ساخته شد كه به رونق آن 
افزوده شد. ساخت دروازه مشهور اين ايستگاه سال 2005 به پايان 
رسيد. در 2008 ميالدى جشن يكصد و دهمين روز يادبود سلطنتى 
در اين مكان برگزار شد كه در نوع خود از شكوه و زيبايى ويژه اى 

برخوردار بود.

� ايستگاه تقاطع جنوبى
با  ويژه  قطار  هاى  ايستگاه  ازجمله  جنوبى  تقاطع  قطار  ايستگاه 
معمارى خاص است و در رده پنجم اين فهرست جاى گرفته است. 
اين ايستگاه در شهر ملبورن استراليا قرار دارد. مهم ترين و برجسته 
را  بيننده  هر  و چشم  شود  ديده مى  اين ايستگاه  در  ترين نمايى كه 
ساختمان  واچين  و  چين  و  پيچيده  موجدار،  سقف  كند،  مى  خيره 
برخوردار  خوبى  قدمت  از  نيز  قطار  ايستگاه  اين  است.  ايستگاه  اين 
است چراكه گشايش آن به سال 1859 ميالدى باز مى گردد. سال 

1915 طرح افزودن تعدادى خط جديد آغاز شد كه در بين سال هاى 
شهر  مقامات  تالش  با   ،2002 سال  يافتند.  گشايش   1924 تا   1918
اى  چهره  و  بازسازى  اساسى  طور  به  قديمى  ايستگاه  اين  ملبورن، 
نو به خود گرفت و به يك ايستگاه قطار مدرن و پيشرفته تبديل شد. 
پروژه بازسازى اين ايستگاه چهار سال به طول انجاميد كه در پى 
از  يكى  كه  بريتانيا  معمارى  سلطنتى  موسسه  جايزه  توانستند  آن 
اين  از  كنند.  خود  آن  از  را  بريتانياست  سطح  در  جوايز  معتبرترين 
اتحاديه  از  خارج  نوساز  ساختمان  ترين  جذاب  عنوان  به  ساختمان 

اروپا ياد مى كنند.

� ايستگاه قطار استاسيون دو آتوشا
ايستگاه قطار استاسيون دو آتوشا كه به ايستگاه مادريد آتوشا نيز 
مشهور است، در كشور اسپانيا قرار گرفته است. شاخصه مشهور 
و ديدنى اين ايستگاه جنگلى است كه درون اين ايستگاه وجود دارد و 
همين باعث شده رتبه چهارم فهرست برترين ايستگاه هاى قطار در 
سطح جهانى به آن داده شود. در حقيقت در اين ايستگاه باغى وجود 
دارد كه از نظر شكل و تنوع همچون جنگلى كوچك است يا به لحاظ 
كوچكى اش جنگلى مينياتورى را به ياد انسان مى اندازد. ساختمان 
ايستگاه استاسيون دو آتوشاى مادريد سال 1851 ميالدى بنا نهاده 
شد.  افزوده  آن  به  باشكوه  و  زيبا  باغى  ميالدى   1992 سال  و  شد 
فضاى اين جنگل مينياتورى نزديك به 4000 مترمربع است كه 500 
گونه گياهى و جانورى را در خود جاى داده است. در صورتى كه 
گياهان  وجود  و  آن  طبيعى  فضاى  بپردازيد،  جنگل  اين  تماشاى  به 
گرمسيرى و جست و خيز جانوران در گوشه و كنار ايستگاه حسى 

از يك جنگل واقعى را در شما ايجاد مى كند.

� ايستگاه چاتراپاتى
است،  مشهور  نيز  ويكتوريا  پايانه  به  كه  چاتراپاتى  قطار  ايستگاه 
خود  به  را  سوم  رتبه  توانسته  و  دارد  قرار  هندوستان  كشور  در 
از  يكى  و  گرفته  قرار  بمبئى  شهر  در  ايستگاه  اين  دهد.  اختصاص 
شلوغ ترين ايستگاه هاى قطار هند و جهان به حساب مى آيد. طراحى 
و ساخت اين ايستگاه را فردريك ويليام استيونز، معمار انگليسى بر 
اين  رساند.  پايان  به  را  آن  ميالدى   1888 سال  كه  بود  گرفته  عهده 
ايستگاه در جشن سالروز تاجگذارى ملكه ويكتوريا گشايش يافت كه 
به افتخار ملكله ايستگاه را پايانه ويكتوريا نام نهادند. پس از استقالل 
هند، در سال 1996، به افتخار بنيانگذار امپراتورى مراتا در غرب هند 
در سده هفدهم، نام آن به پايانه چاتراپاتى شيواجى تغيير داده شد. 
بناى اين ايستگاه آميخته از دو فرهنگ معمارى متفاوت، يكى سبك 
ويكتوريايى انگلستان و ديگرى هنر سنتى معمارى هند است. تلفيق 
هنر غربى و شرقى در كنار هم نمونه اى بسيار زيبا و بى نظير به 
به  يونسكو  جهانى  ميراث  فهرست  در   2004 سال  كه  آورده  وجود 

ثبت رسيده است.

� تگاه مركزى آنت ورپ
شده،  ساخته  بلژيك  كشور  در  كه  ورپ  آنت  مركزى  قطار  ايستگاه 
خود را در رده دوم فهرست ما جاى داده است. اين ايستگاه مابين 
هشتم  ماه  در  كه  است  شده  بنا  ميالدى   1905 تا   1895 هاى  سال 
بوده  دالسنسريه  لوئيس  بنا  اين  معمار  يافت.  گشايش   1905 سال 
است  برخوردار  زيبا  و  بزرگ  گنبدى  از  ايستگاه  اين  ساختمان  و 
كه درست باالى سالن انتظار قرار دارد و نيز گنبدهاى كوچكى در 
افزايش  را  بنا  زيبايى  كه  شود  مى  ديده  ساختمان  باالى  گوشه  دو 
داده است. قابل توجه اين كه بازديدكنندگان و مسافران اين ايستگاه 
يا  و  كليسا  يك  به  بيشتر  ايستگاه  اين  بناى  كه  هستند  باور  اين  بر 
از  برخى  جهت  همين  به  قطار.  ايستگاه  يك  تا  است  شبيه  نيايشگاه 

آنها اين ايستگاه را كليساى راه آهن نيز مى نامند.

� ايستگاه خيابان پانكراس
رتبه  انگلستان  كشور  لندن  شهر  در  پانكراس  خيابان  قطار  ايستگاه 
نخست را از آن خود كرده است. اين ايستگاه بين سال هاى 1864 تا 
1868 ميالدى ساخته شده و زيباترين نماى ساختمان ايستگاه قطار 
وجود  متر   9 بلنداى  به  برنزى  تنديسى  ايستگاه  اين  در  داراست.  را 
است.  شده  داده  قرار  مردم  عمومى  آمد  و  رفت  سالن  در  كه  دارد 
گذارد  مى  به نمايش  را  ويكتوريايى  ايستگاه معمارى  اين  ساختمان 
كه امروزه طرح قديمى آن انسان را به فضاى گذشته و تاريخى مى 
كشاند. وجود مجسمه برنزى كه زوجى در آغوش يكديگر را نمايش 
مى دهد، جذابيت داخل ايستگاه را دوچندان كرده و آرامشى خاص 
ميالدى   1960 دهه  در  كه  است  توجه  قابل  است.  بخشيده  آن  به 
بودند،  بنا  اين  بردن  بين  از  خواستار  لندن  شهر  بزرگان  و  مقامات 
خطر  از  پانكراس  خيابان  قطار  ايستگاه  ساختمان  خوشبختانه  اما 
تخريب رهايى يافت و مورد بازسازى قرار گرفت و به كمبودهايش 

رسيدگى شد.
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت خواندن، نوشتن و 
مكالمه صحيح و تضمين موفقيت در امتحانات 

GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House 78 Eden Street Kingston Town 
Centre (Next to Primark)  avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

مدرسه فارسى اوستا در كينگستون 

خدمات  برق و 
الكتريسيته

سيم كشى و تعميرات 

07853228313

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

طراحى
 وب سايت

07811000455

زمينى به مساحت 
13,000 متر بر جاده 

مخصوص كرج  محصور 
شده با همه امكانات به 

فروش مى رسد.

  تلفن:07423644351   
    07843513347  -

مدنى
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مى توان تن  را به  نازطبيبان نيازمند 
نساخت؟

نويد گل چوبيان 

در روزگارى كه تغييرات سريع و بى وقفه در پارامترهاى پيرامون 
ما، ذهن و رفتار ما را در ورطه چالش مياندازد. كاستن از استرس 

حاصل همان نوشدارو خواهد بود.
پندار من بر اين است كه نوشيدنيها ميتوانند اثر بخش باشند.

آب:
از  كاستن  سوى  به  راه  ما  آب،  در  شدن  ور  غوطه  يا  نوشيدن  با 
دغدغه ها خواهيم رفت. به باور من تنها با اضافه كردن موادى ساده 
و طبيعى به آب ميتوان كار كردى بهتر را انتظار داشت.نقش آب در 
فرايندهاى زيستى بر كسى پوشيده نيست و  اين نقش متخصصين 
تغذيه را بر آن داشته كه نوشيدن بيش از 2 ليتر آب و مايعات را در 
روز پيشنهاد كنند. تحقيقات نشان داده است كه نوشيدن مايعات به 
طور منظم در هر ساعت كارايى بدن را %20 افزايش داده در مقابل 
يك  براى  زمان  اين  بوده.  نظم  بى  آنها   مصرف  زمان  كه  افرادى 
ورزشكار در حين ورزش اگر 20 دقيقه پيشنهاد شده است،كه حجم 

مصرف به نوع فعاليت و دماى محيط  وابسته است.

كار كردهأى نوشيدنى ها:
 آب را ميتوان عنصرى ناميد كه حيات زمينى را بدين گونه رقم زده.

در بدن ما  با كم شدن كسرى از درصد آن حيات به خطر ميافتد. 
به  مان  براى  را  آرامش  زمانى  آب،  به  بدن  متابوليسمى  نياز  بجز 
ارمغان ميآورند،گروهى از نوشيدنيها را ميتوان محرك براى فعاليت 

ناميد كه زمانى سر مستى را به همراه ميآورند.
يك نكته :

گفتن اين جمله كه مشروبات الكلى مضر براى سالمتى هستند جمله 
و  شور  و  دارد.سرمستى  بيشتر  توضيحى  به  نياز  و  است  ناقصى 

وجد حاصل از خّم حضرت خيام  را بر اين اوج نشاند كه گويد: 
من بنده آن دمم كه ساقى گويد       

يك جام بگير من نتوانم  
كه  ميپرسيد  را  نكته  اين  تغذيه  متخصص  ازيك  خيام  حضرت  اگر 
مى  پاسخ  چنين  است  مناسب  الكلى  مشروبات  نوشيدن  مقدار  چه 
شنويد، كه1 ليوان شراب(150سيسى)، 1ليوان آبجو(250سيسى) و 
يا 30سيسى از ديگر مشروبات  نه تنها مضر براى سالمتى نيستند 
نيز  خون  گردش  دستگاه  عروقى،  سيستم  بر  مثبتى  تاثيرات  بلكه 
تفكرات  ژرفاى  و  داشتند  را  خود  مكتب  ايشان  كه  چند  اگر  دارند. 

ايشان زمانى را مى طلبد براى تفسير.
يك پيشنهاد:

شما  در  نوشيدنيها  از  نوع  اين  كردن  مصرف  بيشتر  به  تمأيل  اگر 
وجود دارد،اول آن كه اين نكته را در نظر بگيريد: كه هر گرم الكل 
7كيلو كالرى انرژى دارد،پس ماده بسيار پر انرژى است و در زمان 
مصرف بياد بياوريد كه چه زحمتى براى 1 كيلو كاهش وزن كشيده 
غذايئ  مواد  ديگر  خورن  از  خود  نوشيدنى  با  آنكه:همراه  ايد.دوم 
پرهيز كنيد چرا كه؛به اغراق، هر چه كه مصرف كنيد بدل به بافت 

چربى ميشود.
(نه  باشد  معمول  دماى  شما  نوشيدنى  دماى  كنيد  آخر:سعى  در 
خود  مستى  متوجه  ديرتر  شما  ميشود  باعث  آن  سرماى  سردتر)، 

شويد و بيشتر بياشاميد.
قهوه:

 امروزه در قياس با گذشته قهوه ونوشيدنى هاى كافئين دار عموميت 
بيشترى پيدا كرده اند كه حاكى از تمايل بيشتر مردمان است به اين 
گونه از نوشيدنيها هرچند كه داليل استفاده روزافزون آن خالى از 
خلل نيست ولى سود مصرف آن نيز بسيار شايان است كه بر اين 
اساس ميبايست بر مصرف و استفاده از آن دقت نظر ميداشت.قرار 
گرفتن اين ماده در دسته مواد غذايى نشان دهنده اين نكته ميباشد 

كه مصرف آن ميتواند سودمند ى زيادى داشته باشد.
ما  كشور  در  خصوص  به  اخير  سالهاى  در  كه  اينجاست  نكته 
محصوالت زيادى بر اساس اين تمايل جهانى و كاركردهاى مناسب 
كافئِين وارد بازار مصرف شده است.براى مثال در اكثر نوشيدنيهاى 
ميتواند  كل  هرچند  ماده  اين  از  رويه  بى  وكوالها.استفاده  ورزشى 
نيز  آن  بر  عوارضى  ولى  برد  باال  را  كافئين  تاثيرات  ظاهرى  عالئم 
خوابى   بى  آن   به  دائمى  نياز  احساس  جمله  از  شد  خواهد  حوادث 
پوستى  عوارض  بدن   از  آب  دفع  بانوان   در  ويژه  به  ادرار  تكرر 

وحتى بر استرس نيز ميتواند موثر باشد.
و  رسيده  اثبات  به  كافئين  مفيد  اثر  ورزشكاران  از  بسيارى  براى 
از  استفاده  هستند.  وزن  كاهش  خواهان  كه  كسانى  براى  همچنين 
كافئين ميتواند ميزان سوخت وساز بدن را باال ببرد و آب دفعى بدن 
پيشنهاد  صورت  اين  به  آن  مصرف  ميدهد.ميانگين  افزايش  نيز  را 

3-5mg/kg b.mميشود
مصرف كافئين براى افراد زير 12 سال خطر ناك ميباشد.

عدس و اين 
همه خاصيت! 

 
فاطمه مهدى پور 

 

حاوى  ديگر  حبوبات  بين  در  عدس 
براى  مى باشد.  آهن  ميزان  بيشترين 
اين  خواص  از  گلچينى  با  بيشتر  آشنايى 
باشيد.شايد  همراه  ما  با  سالمتى  هميار 
مثًال  كه  افرادى  تعداد  باشد  شمار  انگشت 
عدس  ندارند.  دوست  عدسى  يا  پلو  عدس 
طعم خوبى به غذا مى دهد و شايستگى آن 
باشد.  سفره هايمان  ثابت  پاى  كه  دارد  را 
ديگر  حبوبات  بين  در  كه  اين  خاطر  به 
حاوى بيشترين ميزان آهن مى باشد. براى 
اين  خواص  از  گلچينى  با  بيشتر  آشنايى 
باشيد.عدس  همراه  ما  با  سالمتى  هميار 
است  مهمى  مغذى  مواد  فوق العاده   منبع 
و  الزم  خوب  متابوليسم  داشتن  براى  كه 
كه  بدانيد  گرفته ايد  رژيم  اگر  ضرورى اند. 
بود.  خواهد  مفيد  برايتان  عدس  مصرف 
پختن اين ماده  غذايى ساده و سريع است. 
حتمًا شما عدس سبز و قهوه اى را ديده ايد 
هندى ها  كرده ايد.  استفاده  غذاهايتان  در  و 

عدس قرمز نيز دارند كه بسيار معروف نيز 
مى باشد. مصرف منظم عدس براى بدن ما 
بسيار مفيد است چون:عدس خطر ابتال به 
مى دهد.  كاهش  را  عروقى  قلبى  مشكالت 
كه  است  آنتى اكسيدان هايى  حاوى  عدس 
فالوونوئيدها  خانواده   به  متعلق  بيشتر 
در  ويژه  به  آنتى اكسيدان ها  اين  مى باشند. 
پوشش بيرونى عدس قرار دارند. بر اساس 
يا  خيس  عدس  كه  زمانى  پژوهش ها  نتايج 
پخته مى شود ميزان آنتى اكسيدان كاتچين 
مى كند. پيدا  افزايش  نيز  آن  در  موجود 

عدس مانند ديگر اعضاى خانواده  حبوبات 
سرشار از فيبر مى باشد. بايد بدانيد كه هر 
 5/4 حدود  حاوى  شده  پخته  عدس  پياله 
گرم فيبر مى باشد. فيبرهاى محلول در آب 
موجود در عدس مى تواند شما را از گزند 
بيمارى هاى قلبى عروقى در امان نگه دارد. 
ميزان  كنترل  به  فيبرها  اين  اينكه  خاطر  به 
منبع  مى كنند.عدس  كمك  خون  كلسترول 
محسوب  مس  و  منگنز  فسفر،  فوق العاده  
ساخت  براى  مس  كه  بدانيد  بايد  مى شود. 
براى  الزم  (پروتئين  كالژن  و  هموگلوبين 
و  الزم  بدن)  بافت هاى  احياى  و  ساخت 
عدس  در  موجود  منيزيم  است.  ضرورى 
ساخت  و  استخوان ها  بافت  رشد  براى 
عضالت،  گرفتگى  از  پيشگيرى  پروتئين، 
ايمنى  سيستم  عملكرد  و  دندان ها  سالمت 
نقش  معدنى  ماده   اين  است.  الزم  بدن 
انتقال  و  انرژى  متابوليسم  در  مهمى 
عدس  دارد.  عهده  بر  عصبى  واكنش هاى 
در  كه  مى باشد  فوالت  فوق العاده   منبع 
خصوص  به  بدن  سلول هاى  همه   ساخت 
گلبول هاى قرمز شركت دارد؛ و از آنجايى 
جديد  سلول هاى  تشكيل  براى  فوالت  كه 
الزم است مصرف آن براى رشد جنين نيز 
گفته  كه  بر خواصى  است.عالوه  ضرورى 
شد عدس منبع خوب پتاسيم نيز مى باشد. 
پتاسيم در بدن ما وظيفه دارد كه pH خون 
را تنظيم كند. پتاسيم همچنين باعث تحريك 
ترشح اسيدكلريدريك در معده مى شود كه 
به هضم غذا كمك مى كند. عالوه بر اين ها 

و  عضالت  انقباض  براى  معدنى  ماده   اين 
الزم  عصبى  واكنش هاى  انتقال  چنين  هم 
 B2 و  B1 ويتامين از  سرشار  است.عدس 
متابوليسم  در  ويتامين ها  اين  مى باشد. 
بر  عالوه  دارند.  نقش  سلول ها  همه   انرژِى 
اين، ويتامين B2 به رشد و احياى سلول ها، 
گلبول هاى  تشكيل  و  هورمون ها  توليد 
ويتامين  عدس  در  مى كند.  كمك  قرمز 
از  انرژى  توليد  به  كه  دارد  وجود  نيز   B3
گلوسيدها و چربى هاى مصرف شده كمك 
 DNA مى كند. اين ويتامين به روند تشكيل
منبع  عدس  همين  مى رساند.  يارى  نيز 
طبيعى ويتامين B6 نيز مى باشد. كًال جمع 
است.  جمع  غذايى  ماده   اين  در   B  خانواده
ناميده  نيز  پيريدوكسين  كه  ويتامين  اين 
و  پروتئين ها  ساز  و  سوخت  در  مى شود 
ناقل هاى  سنتز  همچنين  و  چرب  اسيدهاى 
توليد  به   B6 ويتامين  دارد.  نقش  عصبى 
باعث  و  مى كند  كمك  قرمز  گلبول هاى 
مى شود كه آنها اكسيژن بيشتر حمل كرده 
و آنها را به سلول ها برسانند. اين ويتامين 
ايمنى  سيستم  خوب  عملكرد  به  همچنين 
بايد  نهايت  در  مى كند.  زيادى  كمك  بدن 
بگوييم كه ويتامين B6 در ساخت برخى از 
تركيبات سلول هاى عصبى شركت دارد و 

به تنظيم هورمون ها نيز كمك مى كند.

و  كنيم  كار  مطلبى  ندارد  امكان  اصًال 
فراموش  را  دارند  الغرى  قصد  كه  افرادى 
مى خواهند  كه  آنهايى  براى  عدس  كنيم. 
عضو  اين  است.  مفيد  بسيار  كنند  كم  وزن 
و  ندارد  چربى  حبوبات،  محبوب  خانواده  
گلوسيدهاى  توجهى  قابل  ميزان  حاوى 
خوارى  ريزه  جلوى  كه  مى باشد  پيچيده 
بايد  مى گيرد.  را  غذايى  وعده هاى  بين 
بدانيد كه اين ماده  غذايى تأمين كننده  خوب 
براى  مى باشد.  نيز  گياهى  پروتئين هاى 
همين براى گياه خوارانى كه به اصطالح لب 
به گوشت نمى زنند منبع خوبى براى تأمين 

پروتئين محسوب مى شود.

گياهان ضد ديابت 
  

اگر ديابتى هستيد و مى خواهيد قند خودتان را از راه هاى طبيعى 
گياهان  از  مى كند.استفاده  كمك  شما  به  مقاله  اين  بياوريد،  پايين 
دارويى در درمان انواع بيمارى ها، قدمتى درست به اندازه خود 
قاعده مستثنا نيست و بسيارى  ديابت نيز از اين  دارد.  بيمارى ها 
چند  هر  مى شدند.  معالجه  دارويى  گياهان  با  ديابتى  بيماران  از 
موثر  بيمارى  اين  درمان  در  دارويى  گياهان  برخى  از  استفاده 
مصرف  بايد  كه  است  ضرورى  نكته  اين  ذكر  اما  مى شود  واقع 
هر كدام از آنها با تشخيص پزشك متخصص و همچنين پزشكان 
متخصص در زمينه طب سنتى باشد، زيرا برخى از انواع گياهان با 
برخى داروهاى شيميايى تداخل پيدا كرده و اثر معكوس مى گذارد. 
ضمن آنكه اثر هر كدام از آنها از فردى به فرد ديگر متفاوت بوده و 
عوارض و اثرات مصرف طوالنى مدت اين گياهان ناشناخته است. 
اين  به  تاريخ  طول  در  كه  گياهانى  ترين  عمده  از  برخى  ادامه  در 

منظور استفاده مى شدند را با هم مرور مى كنيم.

پياز و سير
پياز  در  موجود  سولفيد  پروپيل دى  آليل  تركيبات گوگردى مانند 
افزايش  با  سير  در  موجود  سولفيد  دى  آليل  اكسيد  همچنين  و 

ايفا  خون  قند  كاهش  مهمى در  بسيار  نقش  خون،   انسولين  ميزان 
مى كنند. به همين منظور قرص هاى سيرى در بازار موجود است 

كه مصرف آنها تا حدودى قند خون را كاهش مى دهد.

شنبليله
سبزى  اين  مصرف  است.  مفيد  ديابت  درمان  براى  شنبليله  بذر 
گياه  اين  مى كند.  كمك  ديابتى ها  به  و  شده  خون  قند  كاهش  باعث 
پرادرارى  و  پرنوشى  مانند  ديابت  عالئم  تسكين  موجب  همچنين 
نيز  را  خون  كلسترول  شنبليله  تخم  خون،  قند  بر  عالوه  مى شود. 
كم مى كند. ماده موثر تخم شنبليله، گاالكتوالمان است كه از انواع 

فيبرهاى قابل حل در آب است.

دم كرده گياه گزنه
گزنه در طب سنتى ايران به عنوان يك داروى كاهنده گلوكز خون 
شناخته شده است. عصاره برگ گزنه مى تواند نقش حفاظتى در 
برابر افزايش ميزان قند خون و تخريب سلول هاى پانكراس داشته 

باشد.

عدس الملك
اين گياه به منظور كاهش قند خون بيماران ديابتى تجويز مى شود. 
با اين حال مصرف روزانه پودر بذر گياه به مقدار 1500 ميلى گرم 
در روز به مدت 2 ماه اثر مفيدى بر قند خون نشان نداده و فعالً  

اطالعات علمى كافى در مورد اثرات اين گياه در دسترس نيست.

دارچين
تازه ترين تحقيقات دانشمندان نشان مى دهد مصرف كمى دارچين 
موثر  ديابتى  بيماران  سالمت  حفظ  در  مى تواند  غذايى  رژيم  در 
باشد. افزودن مقدار كمى دارچين به قهوه صبحانه، آب پرتقال يا 
غالت مفيد است و با جوشاندن آب با يك تكه دارچين،  به راحتى 
كالرى   3 فقط  دارچين،  گرم  يك  كرد.  تهيه  دارچين  چاى  مى توان 
دارد و بيماران ديابتى بدون نگرانى از چاق شدن مى توانند آن را 
مصرف كنند. الزم به ذكر است اين گياه با اينكه اثر كاهندگى بر 

قند خون دارد، تاثيرى بسيار ناچيز بر HbA1C دارد.



2727 هفته نامه پرشين جمعه 13 بهمن ماه 1391 - شماره 283
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk خانواده

كاشت و ترميم ناخن در منطقه شمال لندن
داراى هشت سال سابقه - ويژه بانوان

07970504248

بازي هايي كه حافظه سالمندان را تقويت مي كند

جوان سازي 
مغز در دوران 

سالمندي
ترجمه: شهال زماني

رابطه اي  سن،  افزايش  و  حافظه  دست رفتن  از 
تحقيق هاي  نتايج  براساس  دارند.  هم  با  مستقيم 
منتشرشده در نشريه پزشكي بريتانيا كه به مدت 
10 سال طول كشيد، مشخص شد بين سنين 45 
مهارت  و  استدالل  حافظه،  قدرت  سالگي   49 تا 

درك مطلب در افراد كاهش مي يابد...
دامنه  حافظه،  شامل  انجام گرفته  آزمايش هاي   
لغت و درك مطلب ديداري و شنيداري بود. نتايج 
به دست آمده نشان مي داد حافظه، قدرت استدالل 

و مهارت درك مطلب افراد بين سنين
45 تا 49 سالگي كاهش چشمگيري دارد (حدود 
توجه  اين،  از  پيش  تا  حالي كه  در  درصد)   6/3
حافظه،  دادن  دست  از  عارضه  به  پژوهشگران 
اين  به  بود.  باال  به  سال   60 افراد  به  معطوف 
ترتيب، كاهش فعاليت مغزي روندي تدريجي دارد 
دهه   3 يا   2 طول  در  تحقيقات،  اين  نتيجه  در  كه 
ريدلي،  سايمون  دكتر  گفته  به  مي شود.  نمايان 
مسوول واحد تحقيقات در بنياد تحقيقات آلزايمر 
ريسك  كم كردن  در  زندگي  شيوه  تغيير  بريتانيا، 
آثار كاهش فعاليت هاي مغزي بسيار موثر است.

ترك  زمان  در  جوراب  پوشيدن  فراموش كردن 
منزل، ناتواني در نوشتن درست كلمات متداول يا 
در برخي موارد فراموش كردن نام خود در زمان 
موارد  مهم ترين  جمله  از  جمع،  يك  در  معرفي 
باالي  افراد  از  نيمي  حدود  است.  فراموشكاري 
ساده  مسايل  يادآوري  در  مي گويند  سال   60
نوشتن  و  رنگ ها  ميوه ها،  نام  ديگران،  نام  مانند 
حالي  در  اين  هستند.  مشكل  دچار  ساده  كلمات 
 60 باالي  افراد  از  درصد   92 از  بيش  كه  است 
سال، تمرين هاي مختلفي را براي فعال نگه داشتن 
مغز و پيشگيري از زوال عقل به صورت مستمر 
يك  مغز  مي كنند  تاكيد  محققان  مي دهند.  انجام 
عضله است كه انجام تمرين هاي مناسب مي تواند 
به تقويت و بهبود عملكرد آن كمك كند. با تقويت 
و  تمركز  ميزان  آن،  شدن  قوي  بر  عالوه  حافظه 

استدالل هم افزايش مي يابد. 
يكي از راه هاي مفيد در تقويت حافظه، بازي است. 
خاصي  انواع  نيست.  كودكان  مختص  فقط  بازي 
از بازي ها كه شامل بازي هاي مربوط به حافظه 
است.  موثر  و  مفيد  بسيار  سالمندان  براي  است 
و  حفظ  و  آموختن  از  هيچ وجه  به  انسان  مغز 
نگهداري اطالعات جديد باز نخواهد ايستاد حتي 
كه  سالمنداني  بين  اين  در  سالخورده.  افراد  مغز 
آسيب هاي  ديگر  يا  جنون  مغزي،  ضربه  دچار 
نگهداري  و  حفظ  با  مي توانند  شده اند،  مغزي 
توانايي هاي  و  عملكردها  برخي  در  مغزشان، 
كنند.  كسب  نسبي  بهبودي  ادراكي  و  شناختي 
نواحي  بازسازي  توانايي  انسان  مغز  حقيقت  در 
يا  مغزي  ضربه هاي  از  ناشي  آسيب ديده 
جراحت هاي مغزي اي كه بر اثر ضربه به وجود 
اندام هاي  ساير  مانند  انسان  مغز  دارد.  را  آمده 
مطلوب،  عملكرد  داشتن  براي  بدن،  در  موجود 
و  اكسيژن  موادمغذي،  دريافت  و  تمرين  به  نياز 
خون دارد. رژيم هاي غذايي نيز اغلب در اين امر 
نقش مهمي را ايفا مي كنند اما در كنار اين عوامل، 
بازي ها و فعاليت هايي كه تفكر ادراكي، استدالل و 
مهارت حل مساله را در برمي گيرد براي عملكرد 
ورزش  را  فكرتان  پس  است  موثر  مغز  بهتر 
سلول هاي  مغزتان،  داشتن  نگاه   فعال  با  دهيد. 
ارتباط هاي  تا  مي كنيد  ترغيب  را  مغز  عصبي 
جديد ايجاد كند. اين مساله به جز باالبردن قدرت 
يادآوري، ظرفيت حافظه را هم باال مي برد و مانع 

ازدست رفتن آن مي شود.

تأثير بازي هاي حافظه بر مغز
بيشتر  حفظ  به  مي تواند  حافظه اي  بازي هاي 
اطالعات موجود در مغز و همچنين روند تسريع 
افزايش  باعث  بازي ها  نوع  اين  كند.  كمك  آن 
اطالعات، تمركز و توجه فرد مي شود. معموال با 
افزايش مشغله روزانه و بار مسووليت ها بسياري 
از افراد به تدريج عالقه خود را به بازي كردن از 
دست مي دهند. همچنان كه سن ما افزايش مي يابد 
نظر  به  خرسند  و  راضي  خود  كارهاي  انجام  از 
براي  فرصتي  هيچ  ما  از  بسياري  اما  مي آييم، 
لذت بردن از باقي عمر و آينده نداريم و پيش از 
اينكه متوجه آن باشيم دوران كهولت و فراموشي 
از  بسياري  مي رسد.  فرا  سالمندي)  (دوران 
سالمندان از رياضيات حداكثر براي حساب كتاب 
بانكي خود بهره مي گيرند، اما واقعا آخرين باري 
كه پدر يا مادر شما وقت خود را صرف حل يك 
كرده  اين چنيني  فعاليت هاي  و  رياضي  معادله 

باشند، چه زماني بوده است؟

بازي هاي مغزي و بازي هاي حافظه اي
در برخي موارد، شايد شما مجبور باشيد پدر و 
مادر سالمند خود را متقاعد به انجام بازي كنيد؛ 
كاري  بازي  مي كنند،  تصور  سالمندان  بيشتر 
بيهوده و فقط براي قشر كودك و نوجوان است 
اما بايد آنها را براي انجام بازي ها و فعاليت هايي 
كه مغز را درگير مي كند و همچنين باعث سالمت 
برنامه هاي  كنيد.  تشويق  مي شود،  روانشان 
و  حواس پرتي  از  مغز  براي  مفيد  آموزشي 
اجازه  مي كند.  جلوگيري  سالمندان  افسردگي 
وارد  كه  مغزهايي  حتي  بدانند  هم  آنها  تا  دهيد 
سن كهولت مي شوند كامال توانايي رشد و ايجاد 

ارتباط هاي عصبي جديد را دارند.

از بازي هاي جالب و جذابي كه ممكن است، پدر 
و مادر سالمندتان از آن لذت ببرند، استفاده كنيد؛ 
سودوكو،  جدول،  حل  مانند  ساده اي  بازي هاي 

مطالعه  يا  شطرنج  بازي  متقاطع،  كلمات  جدول 
كردن يك كتاب با يكديگر يا پرسيدن نام شهرها 
را  روز  از  ساعتي  مي توانيد  حتي  پايتختشان.  و 
با سالمندان به يادآوري نام اطرافيان اختصاص 
دهيد. گرچه شايد به ظاهر اين نوع گفت وگو بازي 
نباشد، اما با اين كار كمك مي كنيد تا پدر يا مادر 
نام  تا  وادارد  فكر  به  را  خود  مغز  سالمندتان 
دوستان و آشنايان را به خاطر بياورد. يكي ديگر 
از ساده ترين بازي ها، بازي «بينگو» است. در اين 
و  مي شود  انتخاب  تصادفي  عدد  تعدادي  بازي، 
بازيكنان بايد آن اعداد را در جدول هاي موجود 
با  شباهت  بيشترين  كه  كساني  و  كنند  پخش 
خواهند  برنده  باشند،  داشته  را  موردنظر  جدول 
را  «مونوپولي»  قبيل  از  بازي هايي  شما  به  شد. 
مونوپولي  بازي  موضوع  مي كنيم.  پيشنهاد  هم 
تالش بازيكن ها براي به دست آوردن انحصاري 
خانه هاي خاص در زمين بازي است كه عالوه بر 
جابجايي و حركت دادن قطعه هاي بازي، ذهن را 
بايد  بازي ها  اين  انجام  در  گرچه  مي كند.  درگير 
نكنيد  فراموش  اما  بدهيد  خرج  به  حوصله  كمي 
عالوه بر اينكه با اين كار به تقويت حافظه سالمند 
ورزش  نيز  را  خود  مغز  مي كنيد،  كمك  عزيزتان 

مي دهيد.
براي  همه  (تالش  «اسكرابل»  مانند  بازي هايي 
ساختن كلمات و اصرار براي درست بودن آن) 
كه نيازمند تبحر و آگاهي از لغات است، در تقويت 
حافظه و عملكرد آن در سالمندان مفيد است البته 
خاص  گروه  يك  يا  بازي  يك  به  فقط  است  بهتر 
خود  ذهن  اينكه  براي  نشويد.  محدود  بازي ها  از 
را به انجام اين تمرين ها عادت دهيد، سعي كنيد 
و  دهيد  انجام  را  مختلفي  بازي هاي  روز  هر 
سعي كنيد اين بازي ها جالب و جذاب جلوه داده 
شوند. فراموش نكنيد بازي هاي انفرادي از جمله 
«ماهجونگ»، «سودوكو»، «جدول كلمات متقاطع» 
و «يافتن عبارات مخفي» «بازي جستجوي كلمات» 
فعاليت هايي هستند كه در پيشرفت حافظه موثرند 

بلندمدت  خاطرات  بازيافت  در  است  ممكن  و 
فراموش شده نيز موثر باشند.

محدوديت  بدون  حافظه اي  و  مغزي  بازي هاي 
زماني و مكاني

انجام  مكاني  هر  در  مي توان  را  مغزي  بازي هاي 
در  كه  هنگامي  يا  سالمندان  مراكز  منزل،  داد؛ 
خود  مادر  و  پدر  رساندن  براي  رانندگي  حال 
هنگام  مثال  هستيد.  مهماني  يا  دكتر  مطلب  به 
به  را  خود  مادر  ذهن  بازي  اين  با  رانندگي، 
يا  بگويد  را  درياها  و  گل ها  نام  تا  بكشيد  چالش 
از  مي كنيد،  زندگي  روستايي  منطقه  يك  در  اگر 
پدر خود نام پرنده هايي مانند شاهين، باز، اردك 
آنها  نام  بخواهيد  او  از  و  بپرسيد  را  مرغابي  و 
براي  را  مادرتان  و  پدر  ذهن  همچنين  بگويد.  را 
پيدا كردن نام پايتخت ها و حتي يادبودهاي ملي 
و پارك هايي كه آنها قبال از آن بازديد كرده اند به 

چالش بكشيد.
اگر پدر يا مادرتان به كامپيوتر دسترسي دارند، 
پيشنهاد  شما  به  را  حافظه  آنالين  بازي هاي 
و  هستند  شما  اختيار  در  رايگان  هم  كه  مي كنيم 
هم ساعت ها سرگرمي را به همراه خواهند داشت. 
نيست،  مفيد  سالمندان  براي  فقط  فعاليت ها  اين 
بلكه حس معاشرت پذيري، تعامل و احساس تعلق 
و  انزوا  احساس  كاهش  به  و  تقويت  آنها  در  را 

افسردگي در آنها بسيار كمك مي كند.
كردن  ردوبدل  با  انسان  مغز  نكنيد  فراموش 
را  مغز  نكنيد  سعي  اگر  مي كند،  رشد  اطالعات 
به مرور  دهيد  قرار  به روز  اطالعات  معرض  در 
به  و  مي دهد  دست  از  را  خود  فعال بودن  حالت 
صورت ايستا و ركود درمي آيد. اين جمله به اين 
معني نيست كه مغز دچار مرگ مي شود، بلكه به 
معني اين است كه توان رشد و حفظ اطالعات را 

نخواهد داشت.
Lifestyle :منبع
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پـول!

«فوربس» فهرست 50 تيم باارزش ورزشي دنيا را 
اعالم كرده است

سه ميليارد دالر! اين عدد فوق نجومي، 
تيم  براي  ارزيابي ها  در  كه  است  رقمي 
با  است.  شده  اعالم  «منچستريونايتد» 
توانسته اند  سرخ»  «شياطين  عدد،  اين 
گران ترين  و  ارزشمندترين  درصدر 
گيرند.  قرار  دنيا  ورزشي  تيم هاي 
از  كه  تايي   50 فهرستي  در  «فوربس» 
دنيا  ورزشي  تيم  هاي  باارزش ترين 
را  يونايتد»  «منچستر  كرده،  منتشر 
نكته  است.  داده  قرار  نخست  رده  در 
حاضر  تيم هاي  ميان  در  جالب توجه 
تعداد  كه  است  اين  فهرست  اين  در 
هم  آمريكايي  فوتبال  تيم هاي  از  زيادي 
توانسته اند خود را در رده هاي باال قرار 
«فوربس»  كه  بود  پيش  چندي  دهند. 
تيم هاي  باارزش ترين  از  فهرستي 
فوتبال آمريكايي منتشر كرده بود. تيم 
از  نيز  «فراري»  اتومبيلراني  مشهور 
ديگر تيم هايي است كه توانسته خود را 
بين 15 تيم نخست اين فهرست قراردهد. 
فهرست  نخست  تيم   10 زير  مطلب 

«فوربس» را معرفي مي كند.

منچستر يونايتد 
با  سرخ  شياطين  دالر:  ميليارد   2.23 ارزش: 
سرمربيگري «سرآلكس فرگوسن» و موفقيت هاي 
اين  درصدر  هم  بايد  كرده اند  كسب  كه  فراواني 
فهرست جا خوش كنند. «منچستريونايتد» 19 بار 
مسئوالن  و  است  شده  انگليس  برتر  ليگ  قهرمان 
در  هوادار  ميليون   659 آنها  مي گويند  تيم  اين 

سراسر دنيا دارند. 

از  تازه اي  مرحله  وارد  تازگي  به  منچستري ها 
در  تيم  اين  سهام  شده اند:  خود  تيم داري  دوره 

بورس نيويورك عرضه شده است.

رئال مادريد 
اين  روزها  اين  اگرچه  دالر:  ميليارد  ارزش: 1.88 
تيم با آقاي خاص در الليگاي اسپانيا حال و روز 
دالر  ميليارد  دو  به  نزديك  با  اما  ندارد،  خوشي 
قرار  فهرست  اين  دوم  رده  در  توانسته  ارزش 
بين  در  را  درآمد  بيشترين  مادريد»  «رئال  گيرد. 
تيم هاي فوتبال در سال 11-2010 داشته است. در 
رشته هاي  همه  تيم  پردرآمدترين  نيز  سال 2011 
ورزشي شده است. برنده اين درآمد هم اعضاي 
بدو  از  را  تيم  اين  سهام  كه  هستند  باشگاه  اين 

تاسيس آن در سال 1902 در دست دارند.

نيويورك يانكيز 
بخشي  تنها  تيم  اين  دالر:  ميليارد   1.85 ارزش: 
شبكه  يك  كه  است  پول سازي  ماشين  يك  از 
شبكه  دربرمي گيرد.  نيز  را  هتل  يك  و  تلويزيوني 
كه  است  كانال هايي  جمله  از   «YES» تلويزيوني 
ثروتمندترين  از  يكي  سود  دالر  ميليون   200 با 

شبكه هاي ورزشي است. 

خانواده  دستان  در  پول سازي  ماشين  اين  هدايت 
«استن برنر» قرار دارد. ارزش اين تيم، هتل 

 5.5 «YES»و  تلويزيوني  شبكه  و   «Legends»

ميليارد دالر ارزيابي شده است.

واشنگتن ردكينز 
«دنيل  كه  زماني  از  دالر:  ميليارد   1.56 ارزش: 
اسنايدر» در سال 1999 اين تيم را خريد تنها سه 
بار موفق شده مرحله حذفي مسابقات را پشت سر 
بگذارد. با اين حال اين مسئله باعث نشده است كه 
طرفداران اين تيم آن را تنها بگذارند و «واشنگتن 
تيم  پردرآمدترين  به  اخير  سال هاي  طي  ردكينز» 
ليگ NFL تبديل شده است. با اين اوصاف، «دنيل 
مشهور  «دن»  به  هواداران  بين  در  كه  اسنايدر» 
اين  درآمدهاي  همچنان  خود  پاروي  با  است 
چنداني  موفقيت  اگر  حتي  مي كند  درو  را  باشگاه 

كسب نكند.

لس آنجلس داجرز 
در  مك كورت»  «فرانك  دالر:  ميليارد   1.4 ارزش: 
داجرز»  دادگاه «لس آنجلس  حكم  به  و  آوريل  ماه 
دو  براي  «گوگن هايم»  بيسبال  تيم  مديران  به  را 
ميليارد دالر بدهي فروخت. اين قرارداد شامل 150 
ميليون دالر ديگر براى ايجاد يك سرمايه گذارى 
و  پاركينگ  ساخت  براي  «مك كورت»  با  مشترك 
جديد  گروه  است.  «داجرز»  ورزشگاه  در  زمين 
جانسون»،  «مجيك  از:  عبارتند  تيم  اين  مالكان 
«استان كاستن» مديرعامل سابق «آتالنتا» و «پيتر 

گابر» كه تهيه كننده سينماست. 

بارسلونا 
چهار  طي  «بارسلونا»  دالر:  ميليارد   1.31 ارزش: 
جام  قهرمان  است  توانسته  دوبار  گذشته  فصل 
باشگاه هاي اروپا شود. «ليونل مسي» فوق ستاره 
طالي  توپ  برنده  بار  چهار  توانسته  نيز  تيم  اين 
ورزشگاه  «نيوكمپ»،  شود.  سال  بازيكن  بهترين 
اختصاصي اين تيم نيز با ظرفيت 99 هزار و 400 
تيم هاي  ورزشگاه  بزرگ ترين  عنوان  به  نفري اش 
درآمد  با  «بارسا»  مي شود.  شناخته  اروپا  برتر 
266 ميليون دالري از راه حق پخش تلويزيوني در 
سال 2011 از اين منظر درصدر تيم هاي اروپايي 
قرار گرفت. اين تيم در فصل جاري مسابقات الليگا 

نيز با اختالف فاحشي درصدر جدول قرار دارد.

آرسنال 
لندني  توپچي هاي  دالر:  ميليارد   1.29 ارزش 
خود  تيم  سر  باالي  را  ونگر»  «آرسن  سال هاست 
مي بينند. اين تيم از آن دسته تيم هايي است كه با 
پرورش بازيكنان جوان و فروختن آنها به تيم هاي 
در آمد  مي زند.  جيب  به  را  كالني  درآمدهاي  ديگر 
 74 بر  بالغ   2011 سال  در  آرسنالي ها  تجاري 
كسب  به  موفق  آرسنال  است.  بوده  دالر  ميليون 
ليگ  و  اول  دسته  ليگ  در  قهرمانى  عنوان   13
برتر انگلستان، 10 قهرمانى در جام حذفى فوتبال 
فوتبال  اتحاديه  جام  در  قهرمانى  دو  و  انگلستان 

انگلستان شده است. 

بايرن مونيخ 
توانست  بايرن مونيخ  دالر:  ميليارد   1.23 ارزش: 
در ماه مي  سال گذشته ميالدي به فينال بازي هاي 
در  بازي  اين  برسد.  اروپا  باشگا ه هاي  جام 
ورزشگاه اختصاصي اين تيم يعني «آليانس آره نا» 
برگزار شد اما بايرني ها اين بازي را به «چلسي» 
تيم  باارزش ترين  بايرن  كردند.  واگذار  انگليس 
اروپا  فوتبال  تيم هاي  بين  در  و  بوندس ليگاست 
است.  داده  اختصاص  خود  به  را  چهارم  عنوان 
سال  تا  كه  است  «آديداس»  تيم  اين  مالي  حامي 
2019 با بايرن قراردادي به ارزش 36 ميليون دالر 

امضا كرده است.

هوستون تگزاس 
از  يكي  تيم  اين  دالر:  ميليارد   1.2 ارزش: 
آمريكايي  فوتبال  ليگ  تيم هاي  سود آورترين 
از  تگزاس»  «هوستون  است.  بليت  فروش  راه  از 
صندلي   900 و  هزار   8 و  لوكس  سوئيت   200
ورزشگاه خود مبلغي بالغ بر 47 ميليون دالر در 
سال كسب درآمد مي كند. اين تيم همچنين دومين 
ورزشگاه بزرگ ليگ را در اختيار دارد كه طي 30 
براي  را  دالري  ميليون  درآمد 300  مي تواند  سال 
نصيب  تيم  اين  درآمدهاي  بياورد.  ارمغان  به  آن 
اين  شناخته شده  و  متمول  مالك  مك نر»  «روبرت 

تيم مي شود.

فراري 
به  تيم  اين  درآمدهاي  دالر:  ميليارد   1.1 ارزش: 
اين  مسئوالن  آنكه  از  پس  مي رسد.  فيات»  «گروه 
تيم با بانك اسپانيايي «سانتاندر» به عنوان حامي 
دالر  52 ميليون  ارزش  به  قراردادي  خود،  مالي 
درصد  سه  تيم  اين  ارزش  كردند،  امضا  سال  در 

افزايش يافت. 

عنوان  برند «مالبرو»به  با  گذشته  سال  تا  تيم  اين 
تيم  رانندگان  ركورد  داشت.  قرارداد  مالي  حامي 
مسابقات  قهرماني  عنوان   15 كسب  «فراري» 

فرمول يك است.

ورزش
كي روش: راهي براي بازگشت رحمتي 

وجود ندارد 

پيراهن شماره 
يك تيم ملي در 
انتظار داوري 

پس از كناره گيري ناگهاني مهدي رحمتي از 

تيم ملي و كم اهميت جلوه دادن اين ماجرا از 
سوي كارلوس كي روش، محافل رسانه اي 
سرمربي  تا  دادند  خرج  به  زيادي  تالش 
و  بيايد  كوتاه  خودش  موضع  از  ملي  تيم 
دروازه بان  مسالمت آميز  بازگشت  مسير 
تالش ها  اين  شود.  هموار  ملي  تيم  اصلي 
اما به واسطه موضع سرسختانه كي روش 
ملي  تيم  سرمربي  و  نرسيد  سرانجام  به 
با  حضور  پرونده  شدن  بسته  از  اكنون 
تجربه ترين دروازه بان فوتبال ايران در تيم 
آب  ريختن  با  روش  كي  مي دهد.  خبر  ملي 
پاكي روي دست كساني كه براي بازگشت 
رحمتي به تيم ملي وساطت مي كنند مي گويد: 
«رحمتي در رسانه ها اعالم كرده از تيم ملي 
كه  است  من  وظيفه  اين  و  شده  بازنشسته 
ملي  تيم  براي  نمي خواهد  بازيكن  يك  وقتي 
كنم.  دعوت  را  ديگري  بازيكنان  كند  بازي 
از  كرد  اعالم  عمومي  صورت  به  رحمتي 
من  و  شده  منصرف  ملي  تيم  در  حضور 
مي گذارم.  احترام  تصميم  اين  به  گفتم  هم 
تصميمي كه من گرفتم خيلي ساده است. هر 
بازيكني از حضور در تيم ملي كنار بكشد، 
صد بازيكن ديگر هستند كه آماده اند جايش 

را پر كنند.» 
براي  رحمتي  خودسرانه  اقدام  روش،  كي 
كناره گيري از تيم ملي را دليل اصلي موضع 
ماجرا  اين  قبال  در  سرسختانه اش  گيري 
من  مي گويند  «خيلي ها  مي گويد:  و  مي داند 
اما  مي شنيدم  را  رحمتي  حرفهاي  بايد 
بگويد  را  داليلش  نمي خواهد  بازيكن  وقتي 
نمي توانم  كند،  مشورت  من  با  نخواسته  و 
از  حتي  من  بدهم.  انجام  برايش  كاري 
دليل  درباره  فوتبال  فدراسيون  رئيس 
جريان  در  كفاشيان  اما  پرسيدم  رحمتي 
كارمان  ما  است،  من  آخر  جمله  اين  نبود. 
را با بازيكناني پيش مي بريم كه مي خواهند 
باشند و به تيم ملي خدمت كنند.» سرمربي 
مي كند  تاكيد  پوشي  پرده  بدون  ملي  تيم 
باقي  رحمتي  مهدي  براي  بازگشتي  راه  كه 
و  داوري  دانيل  روي  پس  اين  از  و  نمانده 
حساب  برتر  ليگ  باتجربه  دروازه بان هاي 
باز خواهد كرد: «داوري مثل ساير بازيكنان 
به  شدند  دعوت  ملي  تيم  به  كه  دورگه اي 
را  شرايطش  تا  مي شود  فراخوانده  اردو 
بسنجيم و براي بازي كردن آماده اش كنيم. 
براي اردوي بعدي تيم ملي رحمان احمدي 
و عليرضا حقيقي در كنار ما خواهند بود و 
من بايد بين گردان، داوري يا خليل آزاد يكي 

را به تيم ملي اضافه كنم.» 
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ورزش
را  تماشاگر  هزار   110 مالل آور  و  سرد  بازى 

ناراضى به خانه فرستاد 

توپ بازى به 
جاى فوتبال

انتقاد  با  فوتبال  مربي  جاللي،  مجيد 
مي گويد:   76 داربي  نازل  كيفيت  از 
ديدار  اين  است.  تاسف آور  واقعا   »
وضعيت  اين  و  ندارد  فنى  بحث 
اين  مي دهد.  نشان  را  فوتبال  تحقير 
آن  به  بتوان  كه  نبود  چيزى  بازى 
گفت، فوتبال. اين يك توپ بازى بود 
ديده  آن  در  فنى  كار  از  نشانى  كه 

نمى شد»
و  آزادي  ورزشگاه  سكوهاي  شدن  لبريز 
ليگ  سازمان  سرپرست  تاج،  مهدي  درخواست 
فاصله  در  ورزشگاه  به  نيامدن  براي  مردم  از 
سرخابي ها،  آغاز دوئل  سوت  به  مانده  ساعت   3
يك  تماشاي  براي  اميدواركننده  نشانه هاي  اولين 
بزرگ  تيم  دو  كه  باري  آخرين  بود.  مهيج  داربي 
درهاي  كردند،  آرايي  صف  هم  برابر  در  پايتخت 
روي  به  لحظات  آخرين  تا  آزادي  استاديوم 
شدن  كشيده  تصوير  به  اما  بود  باز  تماشاگران 
دوربين هاي  توسط  خالي  صندلي هاي  از  تعدادي 
آن  از  مردم  عموم  سرد  استقبال  از  تلويزيوني 

بازي حكايت داشت. 

حضور  تماشاگران  هم  ليگ  بازي هاي  ادامه  در 

گذشته  روز  اما  داشتند  ورزشگاه ها  در  كمرنگي 
هيجان  و  شور  ديگر  بار  يك  تيم  دو  تماشاگران 
را به سكوهاي استاديوم تزريق كردند و استقبال 
عجيب هواداران با اوج گرفتن دوباره پرسپوليس 
اينكه  با  نبود.  بي ارتباط  استقالل  صدرنشيني  و 
داربي  براي  بليت  هزار   70 فروش  از  تاج  مهدي 
قابل  بخش  مي رسيد  نظر  به  و  بود  داده  خبر   76
امنيتي  داليل  به  بنا  استاديوم  فضاي  از  توجهي 
سمت  به  تماشاگران  هجوم  با  اما  بماند  خالي 
مدتها  از  بعد  تا  شد  پر  صندلي ها  تمام  سكوها، 

شاهد يك داربي باشكوه و 100 هزار نفري باشيم. 

دو  نهايي  تركيب  از  شدن  آگاه  براي  جست وجو 

تيم يكي از دغدغه هاي تماشاگران داربي 76 بود. 
آب  گل  محمدي  يحيي  بازي  اين  از  قبل  ساعاتي 
پاكي را روي دست هواداران دو آتشه پرسپوليس 
ريخت و اعالم كرد علي كريمي صد درصد به اين 
تيم  اين  نفره   18 فهرست  در  و  نمي رسد  بازي 
حضور ندارد. اين خبر ادعاي تعدادي از بازيكنان 
حريف مبني بر مصدوميت تصنعي علي كريمي  و 
باطل  هم  را  داربي  در  بازيكن  اين  قطعي  حضور 
مدافع  بنگر،  محسن  پرسپوليس  سرمربي  كرد. 
كنار  نفره   18 فهرست  از  هم  را  تيم  اين  مياني 

به  مانده  ساعت  چند  فاصله  در  اما  بود  گذاشته 
نبود  در  تا  فراخواند  اردو  به  را  او  داربي  شروع 
كند.  تقويت  را  تيمش  دفاعي  كريمي آرايش  علي 

خبر نگران كننده ديگر براي هواداران پرسپوليس 
كه  هم  مقدونيه اي  بازيكن  والتكو،  كه  بود  اين 
قرار بود جاي علي كريمي  را در داربي 76 پركند 
دچار سرماخوردگي شده و از فهرست 18 نفره 
خط خورده است. در سوي ديگر ميدان اما امير 
اختيار  در  را  اصلي اش  مهره هاي  تمام  قلعه نويي 
فكر  ايده آلش  تركيب  به  بال  فراغ  با  و  داشت 
اين  دائما  آبي ها  تماشاگران  حال  اين  با  مي كرد. 
مجيدي  فرهاد  آيا  كه  مي كردند  مطرح  را  پرسش 
يا  گرفت  خواهد  قرار  اصلي  تركيب  در  ابتدا  از 
دقايق  در  قلعه نويي  سورپرايز  نقش  است  قرار 
پاياني بازي را ايفا كند؟ با اعالم تركيب دو تيم اما 
پياپي  بار  چهار  كه  مجيدي  فرهاد  شد،  مشخص 
از  بايد  بار  اين  كرده  باز  را  پرسپوليس  دروازه 
اين  و  كند  تماشا  را  داربي  استقالل  نيمكت  روي 
شوك عجيبي بود كه در فاصله دو ساعت مانده 
استقالل  متعصب  تماشاگران  به  بازي  شروع  به 

وارد شد.

پژمان  رحمتى،  سيدمهدى  تركيب  با  استقالل   
حيدرى،  خسرو  صادقى،  اميرحسين  منتظرى، 
محمد  عباس  اشجارى،  حسن  حمودى،  على 
آرش  جبارى،  مجتبى  نكونام،  جواد  رضايي، 
برهانى و فرزاد حاتمى بازي را شروع كرد و اين 
استفاده  قلعه نويي  امير  كه  مي داد  نشان  تركيب 
ايمان  و  مجيدي  فرهاد  مثل  سرعتي  مهاجمان  از 
موسوي در 20 دقيقه پاياني بازي را در دستور 
كار قرار داده است. از سوى ديگر پرسپوليس هم 
سيدجالل  نورمحمدى،  رضا  نيلسون،  تركيب  با 
ماركو  ماهينى،  حسين  پوالدى،  مهرداد  حسينى، 
مهدى  حقيقى،  رضا  نورى،  محمد  پروويچ، 
مهدوي كيا، غالمرضا رضايى و كريم انصارى فرد 
برابر استقالل به ميدان رفت. با اين حساب مهدي 
نيمكت  يك  به  قبلي  بازي هاي  در  كه  مهدوي كيا 
نشين محض تبديل شده بود به واسطه مصدوميت 
علي كريمي  وارد تركيب اصلي شد تا جاي او را 

در جناح راست پرسپوليس پر كند. 
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جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
١- فروتني- نوعي بازي كودكانه

ــو كردن با  ــش عرب- گفت وگ ٢- آت
كسي در مورد موضوعي- كشتارگاه
٣- پيشكش- گرامي- پوشيده شده
٤- جانور نسوز- صريح اللهجه- قاتل

٥- نفس دردمند- بار درخت- پاندول 
ساعت- برج كج فرانسه

ــي ادب-  ب ــاب  خط ــن-  ممك  -٦
چشم چران

٧- بلند- كتك خورده- گناهكار
ــزاري  خبرگ ــيوا-  ش ــاب-  ردي  -٨

كشورمان
٩- پيروان حضرت موسي (ع)- با هم 

برابر شدن در وزن- اتاق راه آهن
١٠- گاز اتمسفر- كمدين معروف- از 

عناصر شيميايي
ــج در ژاپن- رنگي براي  ١١- پول راي
فرش- خورشتي كه مي خورند و لنگر 

مي اندازند- نگهبان گله
١٢- ثروتمند- حرف جمع- از فرزندان 

حضرت آدم
١٣- بندر سوئد- نمابر- ضد نشيب
١٤- زير لباس- بلبل- سوره زنان

ــهري در استان  ــم- ش ١٥- سمبوليس
همدان

 عمودي:
١- تنبل- پهنه اي آبي كه خليج فارس 
را به درياي عرب و اقيانوس هند متصل 

مي كند
٢- ترس و بيم- دزد، حرامي- نام

ــوري در خاورميانه-  ٣- كش
زيردست- جزيره مثلثي

٤- انسان- شهري در استان 
اطرافش  كوه هاي  كه  فارس 
ــي از گاز  ــاوي منابع بزرگ ح

شيرين هستند
ــت- نخ  ــان عمو اس ٥- هم

تابيده- كرمينه
٦- نكوهش- آماس- پرنده اي 
ــم  ــده- ني ــك و خوانن كوچ

صداي االغ
ــرج- موردنياز-  ٧- ييالق ك

خالف بقا
ـــــت-  ــخــــن زش ٨- س

فرستادن- هدايت كننده
ــتان  ــهري در اس ــرم- ش ــاك ن ٩- خ

خوزستان- شانه به سر
١٠- ابر كم ارتفاع- پاسخ- قوت اليموت- 

نت آخر
ــالت- نژاد- شهر  ١١- نقاش مدعي رس

خرما
ــتگاه انقباض  ــر در وزن- دس ١٢- براب

ماهيچه
١٣- وجود- دوري از يار- جوان

١٤- واحد فشار برق- مكر- ديپلماتيك
١٥- پايان روزگار- گلستان

 افقي:
ــه- اثري از كنس  ــراض لث ١- از ام

دوسگور فرانسوي
ــالم- ميداني در  ٢- قبيله صدر اس
تهران- سازمان خواربار و كشاورزي 

ملل متحد
ــياهرگ-  ــتاني- س ــوه تابس ٣- مي

شماره ها
٤- قوه رشد و نمو- عالقه- گوركن
ــان-  نماي ــي-  جواله كارگاه   -٥
ــانه اي جنگ هاي تروا-  پهلوان افس

آواي درشت
ــكبار-  ــه جنگ- نوعي خش ٦- اله

بخشش

ــت  ــت خورش ــاي ثاب ــك پ ٧- ي
ــا  ــو ي ــت عف ــنجان- درخواس فس

كمك- احتياج
٨- آزاد شدن- كلرا- آمد و شد

ــت سر- نام  ٩- نوعي جنگ- پش
پسرانه

ــه  ــوان- ب ــرآن خ ــدو- ق ١٠- كن
هيجان آورنده

ــفند- كمانه-  ــدن گوس ١١- خوان
واحد طول- تپانچه

١٢- مطلع- بخيل- پويشگر
ــام  ن ــن-  ناممك ــتان-  دوس  -١٣

پسرانه
ــوارش-  گ ــتگاه  دس ــو  عض  -١٤
ــايند- گوسفند  ــب و خوش دلچس

ماده
١٥- قوه جاذبه بدن انسان- فساد

 عمودي:
١- در بر روي آن حركت مي كند- 

اثري از هانري بيل استاندال
٢- جو دو سر- اسب تندرو- صدا

ــروف-  ــوان مع ــوروي- اي ٣- نيك
كشوري در خاورميانه

٤- مركز گابن- تأمينات فعلي
ــز- يار هوي!-  ــاد تحقيرآمي ٥- فري
ــر سفره نوروزي باعث  بودنش بر س

رونق مي شود
٦- حرف ربط- قوس و قزح- واحد 

طول هند- فشفشه
ــان- زندان مسعود  ٧- فاتح- آبفش

سعد
٨- خوشبخت- گاوچران- بخت

ــروده ها- گله  ٩- پيگيري نجوم- س
گاو و گوسفند

١٠- جعد مو- جاه و جالل- درس 
نخوانده- جاي پردرخت

ــتر- مال بنده  ١١- پوس
ــدارد- كاله  ــه رنگي ن ك

فرنگي
١٢- رفتارها و كردارها- 

باندرول
ــرم  ــوب- ج ١٣- چارچ
ــماني-  آس ــك  كوچ

ويرگول
ــتفهام-  ١٤- از ادات اس
سرما-  فصل  گرمابخش 

آگاه كردن
ــي  حيات ــاهرگ  ١٥- ش
ــي-  جنوب ــكاي  امري

لجاجت، نافرماني
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

مدتى است كه انرژى تان جريان دارد و حاال شما در اين 
هفته مى خواهيد تغييراتى ايجاد كنيد.

شما  اما  كند  مى  كمكتان  محدوديتهايتان  به  بودن  آگاه 
بايد براى عقب نشينى كردن و كوتاه آمدن برنامه ريزى 

كنيد.
تنها بودن در ميان برنامه هاى خيلى شلوغ تان از آنچه 
تصور مى كنيد بدتر است ، حتى اگر فكر مى كنيد زمان 
براى تمام كارهايتان نداريد، شما بايد بتوانيد با برنامه 

ريزى اندكى از پس كارهايتان بربياييد.
� ارديبهشت ماه: 

به  كه  است  چيزى  ترين  مهم  بقيه  بين  بودن  هفته  اين 
ان نياز داريد ، حتى اگر ظرفيت اين را داشته باشيد كه 
به  تواند  مى  گروه  يك  ميان  در  بودن  كنيد،  كار  تنهايى 

حس امنيت و آرامش شما بيفزايد.
با  را  نظراتتان  آيا  كه  هستيد  فكر  اين  در  شما  هفته  اين 
افراد هم فكر در ميان بگذاريد و يا اينكه همكارانتان را 
به  شدن  ملحق  نه؟!  يا  كنيد  سهيم  مشترك  اهداف  در 
تالشهاى گروهى امرى ستودنى و قابل احترام است اما 

سعى كنيد مسير پيشرفت خود را از دست ندهيد.
� خرداد ماه: 

جديد  روش  و  راه  مورد  در  زياد  هفته  اين  در  شايد 
جلوى  شك  اين  ندهيد  اجازه  اما  نباشيد  مطمئن  خود 
نشان دادن نگرش هاى مثبت تان و انجام دادن بهترين 

كارهايتان را بگيرد.
ممكن  تان  شخصيت  به  نسبت  شما  احساس  هفته  اين 
و  دور  كه  انگيزى  هيجان  مسئوليتهاى  خاطر  به  است 

برتان هست تيره و تار شود ، مشكلى كه در حال تبديل 
شدن از خيال به واقعيت است به آن راحتى كه شما فكر 

مى كنيد بايد باشد نيست.
زياد به خودتان سخت نگيريد؛ راه شما به وقت خودش 

هموار ميشود تا بتوانيد به مقصد معين خود برسيد.
� تير ماه: 

اين هفته شما داراى احساساتى هستيد كه مدام به اين 
طرف و ان طرف ميرود اما خوشبختانه شما از تغييرات 
سبب  آگاهى  اين  و  هستيد  آگاه  احساسات  اين  مداوم 
غوطه  جديد  احساسى  امواج  اين  در  را  خودتان  ميشود 

ور سازيد.
اين هفته از افراد ديگر انتظار نداشته باشيد براى يافتن 
مرواريدهاى پنهان در اين غواصى شما را همراهى كنند!! 
در جستجوى گنجينه  خودتان  به  تكيه  با  بايد  شما فقط 

هاى واقعى درون تان باشيد.
� مرداد ماه: 

دانيد  هميشه مى  كه  دانند  مى  فردى  را  ديگر شما  افراد 
چگونه خوش بگذرانيد! اما زندگى شما طورى نيست كه 
خانه  وارد  تان  ماه  هفته  ببريد.اين  لذت  سادگيها  اين  به 
احساسات مشترك مى شود و به شما انگيزه مى دهد كه 
مشكالت پيچيده اى كه راه حل راحت و سريعى ندارند 
قلبى  آرزوهاى  كردن  بيان  اين  باوجود  ؛  كنيد  مطرح  را 
تان ممكن است به بحث عميقى منجر شود كه اين بحث 

دوستى هاى مهم شما را تقويت مى كند.
� شهريور ماه: 

اگر  ؛  است  روابط  و  دوستان  هفته  شما  براى  هفته  اين 
ممكن  نكنند  تالش  و  كار  شما  اندازه  به  همكارانتان 
است عصبانى شويد و در اين صورت انها ممكن است 
تالشهاى شما در جهت كمك را انتقاد به خودشان تلقى 

مى كنند.
كه  انتظاراتتان  و  آمده  پيش  كه  اشتباهاتى  نكنيد  سعى 
فقط  كنيد!  ريس  و  راست  را  اند  نكرده  برآورده  آنها 

بررسى  براى  را  جايى  و  كرده  متعادل  را  خود  نگرش 
كردن و صحبت كردن در مورد نقصها اختصاص بدهيد 

و به افراد ديگر هم اجازه بدهيد حضور داشته باشند.
� مهر ماه: 

اين هفته شما كارهاى زيادى پيش رويتان داريد اما دقيقا 
شان  دادن  انجام  براى  راه  بهترين  كه  نيستيد  مطمئن 
چيست؟!شايد فكر مى كنيد تهيه كردن يك ليست بهتان 
كمك مى كند كه روى آنها تمركز كنيد اما اين كار براى 
برنامه  اگرچه  است!  آور  اضطراب  وظيفه  يك  مثل  شما 
ريزى كردن هميشه درست عمل مى كند، اما االن بهتر 

است يكى يكى و به وقت خودش به كارهايتان برسيد.
خودتان  به  زياد  نداشتيد  زيادى  پيشرفت  هفته  اين  اگر 

سخت نگيريد؛ شما به زودى موفق خواهيد شد.
� آبان ماه: 

تفريح داشتن جزو يكى از واجبات زندگى به حساب مى 
دچار اضطراب  به خاطر مسائل خانوادگى  اما شما  آيد 
خاطر  به  را  خود  هفته  ندارد  لزومى  اما  شد  خواهيد 
مشكالت خصوصى خراب كنيد ، چرا كه شما قادريد به 

نحو موثرى احساسات خود را مديريت كنيد.
خواسته  توانيد  نمى  اوقات  اغلب  شما  كه  آنجايى  از 
هاى دل و عقل تان را از هم مجزا كنيد ، آگاه بودن از 
احساسات تان كمكتان ميكند بدون اينكه بگذاريد ديگران 

بفهمند چه اتفاقى افتاده است با اين مسائل كنار بياييد.
� آذر ماه: 

مى  شما  ضعيف  انديشى  مثبت  و  بينى  خوش  هفته  اين 
تواند اشكها و يا ترسهايتان را مخفى كند.

كردن  كنترل  براى  توانيد  نمى  زيادى  خيلى  كار  شما 
احساساتتان انجام دهيد، بنابراين اولين اقدام شما براى 
چيزهايى كه فكر مى كنيد مورد قبول ديگران واقع نمى 
شوند اين است كه آنها را به جاى ابراز كردن مخفى كنيد 

ولى حقيقت چيز ديگرى است!!
اگر سفره دلتان را باز كنيد حال خيلى بهترى پيدا خواهيد 

كرد ؛ حتى اگر راه حل سريعى پيشنهاد نشد ، همه مى 
توانند جايگاه شما را بشناسند.

� دى ماه: 
از  تان  زندگى  كنترل  كنيد  مى  احساس  هفته  اين  شما 
كنيد  مى  سعى  بيشتر  هرقدر  و  است  رفته  در  دستتان 
كمترى  رضايت  برگردانيد،  قبل  حالت  به  را  اوضاع 

حاصل مى شود.
اخم نكنيد ... دنيا به آخر نرسيده است!! درحقيقت شايد 
بهتر از آنچه خودتان فكر مى كرديد عمل كرده باشيد ، 
تا هفته آينده طول مى كشد تا بفهميد كه چقدر پيشرفت 

كرده ايد.
� بهمن ماه: 

و  گيج  را  شما  كامًال  مالى  مشكالت  و  مسائل  هفته  اين 
چه  دانيد  نمى  واقعا  شما  اينكه  براى  كنند،  مى  پريشان 
هميشگى  هاى  كننده  نصيحت  و  كنيد  انتخاب  را  روشى 
كه  كنند  مى  پيشنهاد  بهتان  را  اى  پيچيده  راههاى  شما! 

حتى از خود مشكل هم پيچيده تر است!!
كنار  را  خود  زيركى  و  هوشمندى  بايد  شما  درنهايت 
بگذاريد، از تجزيه و تحليل كردن منطقى دست برداريد 
نكنيد  سعى  هفته  اين  ؛  دهيد  گوش  دلتان  حرف  به  و 
فقط   ، كنيد  توجيه  منطق  و  عقل  با  را  خود  تصميمات 

صداى درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهيد.
� اسفند ماه: 

داشته  رو  پيش  را  اى  كننده  خسته  هفته  است  ممكن 
براى  هفته  همين  باشيد  مجبور  اگر  بخصوص  باشيد، 

موضوع مهمى تصميم گيرى كنيد.
روى  هايتان  دوستى  به  مربوط  مشكالت  و  مسائل 
كه  موقعى  تا  نيست  خوب  اما  كند  مى  سنگينى  دوشتان 
چنين فشارى روى خود احساس مى كنيد هيچ تصميمى 
بگيريد ؛ اگر برايتان امكان دارد بدون اينكه به كارهاى 
صبر  آينده  هفته  تا  كنيد  رسيدگى  جدى  و  مدت  و  بلند 

كنيد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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«ما»
 و «احترام اجتماعى»

الله اميرى

امروزه جامعه ى دردمند ما،بيش از هر چيز،نيازمند« 
ى  است.جامعه  شناسانه»  جامعه  شناسى  آسيب 
فرهنگى»مى  گسيختگى  هم  «از  چنان  امروز،دچار 
باشد كه تشخيص اصل پيكر آن،از آفتهاى چسبيده 

به بدنه،تقريبا“ امرى است نا ممكن.

امروز،فقط  دنياى  را،در  مفاهيم  برخى  كه  آنجا  از 
در شكل تعريفى واژه ها مى توان جست،آنچه در 
باب نسل و نژاد و قدمت فرهنگ و....گفته و شنيده 
و خوانده مى شود،آنجا به چالش كشيده مى شود 
كه بايد ديد آيا اين قدمت فرهنگى ،داراى وراثت نيز 
در  فرهنگ»  ى «وراثت  واژه  آيا  اصوال“  و  هست؟ 

جامعه ى تاريخ زده ى ما مفهوم دارد؟

به دور از هر گونه مصلحت جويى محافظه كارانه 
خودمان،  وجود  در  كنكاش  در  پرسيد؛آيا  بايد  اى 
و  تامل  ،با  باستان  ايران  تاريخ  از  كه  آنچه  براى 
مكث و تاكيد فراوان از آن سخن گفته و افتخارش  
،با عنصرى  بوده است  باعث سربلندى ما  همواره 
غايب مواجه نخواهيم شد؟ و آيا اساسا“،تأ كيد بر 
مفاهيم،  آن  خأل  احساس  از  خاص،ناشى  مفاهيمى 
خودمان  وجود  در  حتى  يا  و  امروز  زندگى  در 

نيست؟؟

است،ضرورت  ناپذير  انكار  انسان  براى  آنچه 
نيز،احساس«احترام  فردى»و  رضايت  «احساس 
اجتماعى»و داشتن «هويت محترم اجتماعى» است.

سپرده  فراموشى  به  غالبا“  بحث،آنچه  اين  در  اما 
و  است  محترم  هويت  معيارهاى  شود،تعريف  مى 
اينكه اصوال“«هويت» بايد داراى چه مشخصه هايى 

باشد،تااز موهبت «احترام» برخوردار شود؟
اين روزها،ابراز نارضايتى و ناخرسندى از شرايط 
موجود،دردى است كه به وفور در سراسر پيكره 
كنيم  مى  تالش  ما  و  شود  مى  جامعه،حس  ى 
برهانى  و  هستيم،دليل  كه  جهان  كجاى  هر  در 
اين  مكانى،دليل  بيابيم؛در  آن  براى  پذيرش  قابل 

كشور،در  بر  حاكم  سياسى  ناخرسندى،شرايط 
كه  جايگاهى  در  ما  قرارگيرى  ديگر،عدم  جايى 
شايسته ى آنيم،در مكانى ديگر غربت و ناهمزبانى 

و.....بيان مى شود.اما آيا به واقع،چنين است؟
كه   صورتى  مشكل،در  با  برخورد  راه  ترين  ساده 
وجودش حس شود،قدم برداشتن در جهت حل آن 
است كه اين مسأله،با توجه به عدم رويت تغيير در 
شرايط كنونى فرد،كه باعث ايجاد نارضايتى از آن 
توان  مى  نتيجه  در  رود.  مى  ترديد  تيغ  است،زير 
در  منفعالنه  برخورد  اين  كه  كرد  استنباط  چنين 
رفع مشكل،يا به سبب رضايتمندى است و مسأله 
فقط در فقدان درك صحيح از خواسته هاى حقيقى 
كافى  توان  عدم  و  نارضايتى  يا  است،و  شخصى 
باب،نگران  اين  در  آنچه  اما  شرايط.  تغيير  براى 
رودربايستى  و  رسد،تعارف  مى  نظر  به  كننده 
جامعه ى ما،در شناخت صحيح آرمانها و خواسته 

هاى مطلوب خود است.

يكى از كليدهاى اساسى در رفع اين ابهام،از ميان 
برداشتن عامل بسيار برجسته ى«نگاه ديگران» به 
هويتى  ما،وداشتن  آرمانهاى  و  شخصى  زندگى 
داراى  است  مستقل،هويتى  است.هويت  مستقل 
غير  استنباط  داراى  و  تحليل  قدرت  تفكر،داراى 
وابسته به غير،و اين،اساس محترم بودن هويت،از 
هويت  عملى،داشتن  لحاظ  است.به  انسانى  لحاظ 
مستقل يعنى داشتن ايده ها،آرمانها و عملكردهاى 

شخصى در ضمن احترام به ساير افراد جامعه.

بطور مثال،اگر داراى شغلى هستيم كه در تعاريف 
غلط فرهنگى اجتماعى آسيب خورده،داراى ظاهرى 
آرمانى و شايسته نيست،اما در محدوده ى ايده آل 
ما قرار دارد و چه بسا از پرداختن بدان لذت مى 
بريم،نيازى به ابراز خالف اين واقع،جهت كسب نگاه 
تاييد گر ديگران نيست.چرا بگوييم حجره دار بوده 
ايم،آنهم به تعدد،استاد فالن دانشگاه بوده ايم،مدير 
شركت و...تا از آن هويت كاذب برخوردار شويم! 
كه  ماست  حقيقى  و  اصلى  له،هويت  مسأ  مهمترين 
بر  لزومى  و  واقفيم  آن  بر  كس  هر  از  خود،بيش 
اين نيست كه ويترينى شويم براى ارائه ى مدلهاى 
آرمانى ديگرانى كه گاه،خود اين مدلها،مدل شكست 
صورت  ،كه  برايشان  است  آرزوهايى  ى  خورده 

وقوع نپذيرفته.

بزرگتر  را  تعريفمان  اينكه؛ظرف  سخن  كوتاه 
را  انسان  روح  كوتاه،قامت  ديد  ى  بگيريم.زاويه 

كوتاه مى كند
و روحى كه كوتاه شد....

بررسى ويژه حساب هاى 
دانشجويان ايرانى

در يك بانك آمريكايى
طور  به  كه  كرد  اعالم  آمريكايى  بانك  يك 
را  خود  ايرانى  دانشجويان  حساب  ويژه 
از  بعضى  دارد  احتمال  و  مى كند  بررسى 
پولى  مميزى  دفتر  كند.؛  مسدود  را  آنها 
در  بانك  اين  كرد:  اعالم  آمريكا  دولت 

مبادالت  به  مربوط  مالى  گزارش هاى  ارائه 
احتماال  و  نداشته  درستى  عملكرد  مشكوك، 
فعاليت هاى  به  قانونى  نفوذ  از  استفاده  با 
غيرقانونى  فعاليت هاى  ديگر  و  پولشويى 

كمك كرده است.

مشتريان  از  برخى  با  كرد  اعالم  دفتر  اين   
بعضى  به  و  گرفته ايم  تماس  خود  ايرانى 
از  پس  حتى  اما  نوشته ايم،  نامه   آنها  از 
شدن  بسته  امكان  هنوز  آنها،  پاسخگويى 
حساب برخى از آنها به قوت خود باقى است.


